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سرهفلا
٥..............................ةمدقم
٥......................ريمازملارفسةمدقم

٧..............اهومظانوريمازملاةباتكخيرات
٨................ةماهلاريمازملاميلاعتضعب

١١...........................ُلَّـوَألٱُروُمْزَْملَا
١٢...........................ِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا
١٤..........................ُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

١٤..ِهِنْبٱَموُلاَشْبَأِهْجَوْنِمَبَرَهاَمَنيِحَدُواَدِلٌروُمْزَم
١٥...........................ُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
١٥....َدُواَدِلٌروُمْزَم.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْ

١٦.........................ُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا
١٧.........................ُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
لٱَىلَعِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْ

ْ
.ِراَرَق

١٧......................َدُواَدِلٌروُمْزَم
١٨..........................ُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ِبَبَسِبِّـبَّـرلِلاَهاَّـنَغ،َدُواَدِلٌةَّـيِوَجَش
لٱَشوُكِمَالَك

ْ
١٨................ِّـيِنيِماَيْنِب

٢٠..........................ُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

جلٱَىلَعَنيِّـنَغُْ
ْ
٢٠........َدُواَدِلٌروُمْزَم.ِةَّـيِّـَت

٢١..........................ُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

نكلوَدُواَدِلٌروُمْزَم.»ِنْبالٱِتْوَم«َىلَع.َنيِّـنَغُْ
بوعشلاراسكنادعبرابلايضاقللةمينرت:لوقيشتليد
٢١......طقنباتوملركذدجويالو.ةيداعملا

٢٣..........................ُِرشاَعْلٱُروُمْزَْملَا

٢٥.....................ََرشَعيِداَْحلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

٢٥....................َدُواَدِل.َنيِّـنَغُْ
٢٦.......................ََرشَعِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
لٱ«َىلَعَنيِّـنَغُْ

ْ
٢٦.......َدُواَدِلٌروُمْزَم.»ِراَرَق

٢٧......................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

٢٧...............َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْ
٢٨......................ََرشَعُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
٢٨....................َدُواَدِل.َنيِّـنَغُْ

٢٩.....................ََرشَعُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا
٢٩.........................َدُواَدِلٌروُمْزَم

٢٩.....................ََرشَعُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا
٢٩........................َدُواَدِلٌةَبَّـهَذُم

٣١......................ََرشَعُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا
٣١.........................َدُواَدِلٌةَالَص

٣٢......................ََرشَعُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

ِمَالَكِبَّـبَّـرلٱَمَّـلَكيِذَّـلٱَدُواَدِّـبَّـرلٱِدْبَعِل.َنيِّـنَغُْ
يفِديِشَّـنلٱاَذٰه لٱِ

ْ
يِدْيَأْنِمُّبَّـرلٱِهيِفُهَذَقْنَأيِذَّـلٱِمْوَي

٣٢..............َلُواَشِدَيْنِمَوِهِئاَدْعَأِّـلُك
٣٦......................ََرشَعُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
٣٦...............َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْ

٣٨........................َنوُْرشِعْلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

٣٨...............َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْ
٣٩..................َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
٣٩...............َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْ

٤١...................َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

٤١....َدُواَدِلٌروُمْزَم.ِ»حْبُّصلٱِةَلِّـيَأ«َىلَعَنيِّـنَغُْ
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٤٤...................َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا
٤٤........................َدُواَدِلٌروُمْزَم

٤٤....................َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا
٤٤.......................ٌروُمْزَم.َدُواَدِل

٤٦..................َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا
٤٦............................َدُواَدِل

٤٨..................َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا
٤٨............................َدُواَدِل

٤٩...................َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا
٤٩............................َدُواَدِل

٥١...................َنوُْرشِعْلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا
٥١............................َدُواَدِل

٥٢...................َنوُْرشِعْلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا
٥٢........................َدُواَدِلٌروُمْزَم

٥٣.........................َنوُثَالَّـثلٱُروُمْزَْملَا
لَاِنيِشْدَتُةَيِنْغُأٌروُمْزَم

ْ
٥٣...........َدُواَدِل.ِتْيَب

٥٤...................َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

٥٤...............َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْ
٥٧....................َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

٥٧.......................ٌةَديِصَق.َدُواَدِل
٥٨...................َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا
٦٠....................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

٦٠َقَلَطْنٱَفُهَدَرَطَفَكِلاَميِبَأَماَّـدُقُهَلْقَعََّـريَغاَمَدْنِعَدُواَدِل
٦٢..................َنوُثَالَّـثلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

٦٢............................َدُواَدِل
٦٥..................َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
٦٥.............َدُواَدِّـبَّـرلٱِدْبَعِل.َنيِّـنَغُْ

٦٦...................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا
٦٦............................َدُواَدِل

٧٠...................َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا
٧٠...................ِريِكْذَّـتلِلَدُواَدِلٌروُمْزَم

٧٣...................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

٧٣.........َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنوُثوُدَيِل.َنيِّـنَغُْ
٧٤.........................َنوُعَبْرَألٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
٧٤...............َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْ

٧٦...................َنوُعَبْرَألٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

٧٦...............َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْ
٧٨....................َنوُعَبْرَألٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
٧٨...........َحَروُقيِنَبِلٌةَديِصَق.َنيِّـنَغُْ

٧٩...................َنوُعَبْرَألٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا
٨٠....................َنوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
٨٠..........ٌةَديِصَق.َحَروُقيِنَبِل.َنيِّـنَغُْ

٨٣..................َنوُعَبْرَألٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

.ٌةَديِصَق.َحَروُقيِنَبِل.ِّـنَسْوَّـسلٱَىلَع.َنيِّـنَغُْ
٨٣......................ٍةَّـبََحمُةَميِنْرَت

٨٥..................َنوُعَبْرَألٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

جلٱَىلَع.َحَروُقيِنَبِل.َنيِّـنَغُْ
ْ
٨٥..ٌةَميِنْرَت.ِباََو

٨٦...................َنوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

٨٦...........ٌروُمْزَم.َحَروُقيِنَبِل.َنيِّـنَغُْ
٨٧...................َنوُعَبْرَألٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

٨٧...............َحَروُقيِنَبِلٌروُمْزَم.ٌةَحيِبْسَت

٨٩..................َنوُعَبْرَألٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

٨٩...........ٌروُمْزَم.َحَروُقيِنَبِل.َنيِّـنَغُْ
٩١........................َنوُسْمَْخلٱُروُمْزَْملَا

٩١........................َفاَسآلٌروُمْزَم
٩٤..................َنوُسْمَْخلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِِإل
ُّيِبَّـنلٱُناَثاَنِهْيَلِإَءاَجاَمَدْنِعَدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْ
٩٤...............َعَبَشْثَبَىلِإَلَخَداَمَدْعَب

٩٧...................َنوُسْمَْخلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

ََربْخَأَوُّيِموُدَألَاُغاَوُدَءاَجاَمَدْنِعَدُواَدِلٌةَديِصَق.َنيِّـنَغُْ
٩٧.»َكِلاَميِخَأِتْيَبَىلِإُدُواَدَءاَج«:ُهَلَلاَقَوَلُواَش

٩٨..................َنوُسْمَْخلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

لٱَىلَعَنيِّـنَغُْ
ْ
٩٨........َدُواَدِلٌةَديِصَق.ِدوُع

٩٩...................َنوُسْمَْخلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

َدُواَدِلٌةَديِصَق.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْ
َسْيَلَأ«:َلُواَشِلاوُلاَقَوَنوُّيِفيِّـزلٱىَتَأاَمَدْنِع
٩٩..................»؟اَنَدْنِعًائِبَتُْخمُدُواَد

١٠٠.................َنوُسْمَْخلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

١٠٠....َدُواَدِلٌةَديِصَق.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْ
١٠٣.................َنوُسْمَْخلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
حلٱ«َىلَعَنيِّـنَغُْ

ْ
لٱِةَماََم

ْ
لٱَْنيَبِءاَمْكَب

ْ
.»ِءاَبَرُغ

لٱُهَذَخَأاَمَدْنِعَدُواَدِلٌةَبَّـهَذُم
ْ
يفَنوُّيِنيِطْسِلِف ١٠٣.َّـتَجِ

١٠٥..................َنوُسْمَْخلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

َبَرَهاَمَدْنِعَدُواَدِلٌةَبَّـهَذُم.»ْكِلُْهتَال«َىلَع.َنيِّـنَغُْ
يفَلُواَشِماَّـدُقْنِم ملٱِ

١٠٥..............ِةَراَغَْ
١٠٧..................َنوُسْمَْخلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
١٠٧....ٌةَبَّـهَذُم.َدُواَدِل.»ْكِلُْهتَال«َىلَع.َنيِّـنَغُْ

١٠٨..................َنوُسْمَْخلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

َلَسْرَأاَّـَملَدُواَدِلٌةَبَّـهَذُم.»ْكِلُْهتَال«َىلَع.َنيِّـنَغُْ
لٱاوُبَقاَرَوُلُواَش

ْ
١٠٨.............ُهوُلُتْقَيِلَتْيَب

١١٠.........................َنوُّتِّـسلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

ِ.ميِلْعَّـتلِلَدُواَدِلٌةَبَّـهَذُمٌةَداَهَش.ِّـنَسْوَّـسلَاَىلَعَنيِّـنَغُْ
ُبآوُيَعَجَرَف،َةَبوُصَماَرَأَوِنْيَرْهَّـنلٱَماَرَأِهِتَبَراَُحمَدْنِع
يفَموُدَأْنِمَبََرضَو ملٱيِداَوِ

ْ
لِ
ْ

لَأََرشَعْيَنْثٱِح
ْ
١١٠.ًاف

١١٢...................َنوُّتِّـسلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

١١٢........َدُواَدِل.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْ
١١٣....................َنوُّتِّـسلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
١١٣......َدُواَدِلٌروُمْزَم.»َنوُثوُدَي«َىلَعَنيِّـنَغُْ

١١٥...................َنوُّتِّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا
يفَناَكاَّـَملَدُواَدِلٌروُمْزَم ١١٥...........اَذوَُهيِةَّـيِّـرَبِ

١١٧....................َنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

١١٧...............َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْ
١١٨..................َنوُّتِّـسلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
١١٨.........ٌةَحيِبْسَت.َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْ

١٢٠..................َنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

١٢٠.............ٌروُمْزَم.ٌةَحيِبْسَت.َنيِّـنَغُْ
١٢٢...................َنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
١٢٢..ٌةَحيِبْسَت.ٌروُمْزَم.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْ

١٢٣...................َنوُّتِّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

١٢٣.........ٌةَحيِبْسَت.ٌروُمْزَم.َدُواَدِل.َنيِّـنَغُْ
١٢٨...................َنوُّتِّـسلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
١٢٨..........َدُواَدِل.ِّـنَسْوَّـسلَاَىلَع.َنيِّـنَغُْ



ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلا

٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com

١٣٢.........................َنوُعْبَّـسلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

١٣٢..............ِريِكْذَّـتلِلَدُواَدِل.َنيِّـنَغُْ
١٣٣...................َنوُعْبَّـسلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا
١٣٦....................َنوُعْبَّـسلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

١٣٦..........................َناَمْيَلُسِل
١٣٩...................َنوُعْبَّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

١٣٩......................َفاَسآل.ٌروُمْزَم
١٤٢....................َنوُعْبَّـسلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

١٤٢.......................َفاَسآلٌةَديِصَق
١٤٥..................َنوُعْبَّـسلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
.َفاَسآلٌروُمْزَم.»ْكِلُْهتَال«َىلَع.َنيِّـنَغُْ
١٤٥.........................ٌةَحيِبْسَت

١٤٧..................َنوُعْبَّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

.َفاَسآلٌروُمْزَم.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْ
١٤٧.........................ٌةَحيِبْسَت

١٤٨...................َنوُعْبَّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

١٤٨....ٌروُمْزَم.َفاَسآل.»َنوُثوُدَي«َىلَعَنيِّـنَغُْ
١٥١...................َنوُعْبَّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

١٥١.......................َفاَسآلٌةَديِصَق
١٥٩...................َنوُعْبَّـسلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

١٥٩......................َفاَسآل.ٌروُمْزَم
١٦١.........................َنوُناَمَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
١٦١ٌروُمْزَم.َفاَسآل.ٌةَداَهَش.ِّـنَسْوَّـسلَاَىلَعَنيِّـنَغُْ

١٦٣...................َنوُناَمَّـثلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

جلٱَىلَعَنيِّـنَغُْ
ْ
١٦٣...........َفاَسآل.ِةَّـيِّـَت

١٦٥....................َنوُناَمَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا
١٦٥.......................َفاَسآلٌروُمْزَم

١٦٦...................َنوُناَمَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا
١٦٦.................َفاَسآلٌروُمْزَم.ٌةَحيِبْسَت

١٦٩....................َنوُناَمَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

جلٱَىلَعَنيِّـنَغُْ
ْ
١٦٩....ٌروُمْزَم.َحَروُقيِنَبِل.ِةَّـيِّـَت

١٧٠..................َنوُناَمَّـثلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

١٧٠...........ٌروُمْزَم.َحَروُقيِنَبِل.َنيِّـنَغُْ
١٧٢..................َنوُناَمَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

١٧٢........................َدُواَدِلٌةَالَص
١٧٣...................َنوُناَمَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

١٧٣...............ٍةَحيِبْسَتُروُمْزَم.َحَروُقيِنَبِل
١٧٤...................َنوُناَمَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل.َحَروُقيِنَبِلٌروُمْزَم.ٌةَحيِبْسَت
لٱَىلَعَنيِّـنَغُْ

ْ
ِدوُع

لِل
ْ
ِهلٌةَديِصَق.ِءاَنِغ

َ
١٧٤.........ِّـيِحاَرْزَألٱَناَمْي

١٧٦...................َنوُناَمَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا
١٧٦.................ِّـيِحاَرْزَألٱَناَثْيَألٌةَديِصَق

١٨١...............ريمازملاباتكنمعبارلامسقلا
١٨١.....................١٠٦-٩٠رومزملا

١٨١.........................َنوُعْسِّـتلٱُروُمْزَْملَا
ِملٌةَالَص

ُ
١٨١..................ِهللاٱِلُجَرىَسو

١٨٢...................َنوُعْسِّـتلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا
١٨٤....................َنوُعْسِّـتلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

١٨٤..............ِتْبَّـسلَاِمْوَيِل.ٍةَحيِبْسَتُروُمْزَم
١٨٥...................نوُعْسِّـتلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا
١٨٦....................َنوُعْسِّـتلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

١٨٨.................َنوُعْسِّـتلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا
١٨٩.................َنوُعْسِّـتلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا
١٩٠..................َنوُعْسِّـتلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا
١٩١...................َنوُعْسِّـتلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

١٩١.............................ٌروُمْزَم
١٩٢..................َنوُعْسِّـتلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا
١٩٣...........................ُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

١٩٣..........................ٍدَْمحُروُمْزَم
١٩٣.....................ُدِحاَوْلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

١٩٣........................ٌروُمْزَم.َدُواَدِل
١٩٤......................ِيناَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

١٩٤...ِهللاٱَماَّـدُقُهاَوْكَشَبَكَسَواَيْعَأاَذِإٍنيِكْسِِملٌةَالَص
١٩٧.....................ُثِلاَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

١٩٧.............................َدُواَدِل
١٩٨......................ُعِباَّـرلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٠١....................ُسِماَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٠٤....................ُسِداَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٠٧.....................ُعِباَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢١٠.....................ُنِماَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

٢١٠...................َدُواَدِلٌروُمْزَم.ٌةَحيِبْسَت
٢١١.....................ُعِساَّـتلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
٢١١...............ٌروُمْزَم.َدُواَدِل.َنيِّـنَغُْ

٢١٣.....................ُِرشاَعْلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢١٣........................ٌروُمْزَم.َدُواَدِل

٢١٤.................ََرشَعيِداَْحلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢١٥...................ََرشَعِيناَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢١٦..................ََرشَعُثِلاَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢١٧..................ََرشَعُعِباَّـرلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢١٨.................ََرشَعُسِماَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢١٩................ََرشَعُسِداَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٢٠..................ََرشَعُعِباَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٢١..................ََرشَعُنِماَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٢٣..................ََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٣٣....................َنوُْرشِعْلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ملٱُةَميِنْرَت
٢٣٣.......................ِدِعاَصَْ

٢٣٤..............َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
ملٱُةَميِنْرَت

٢٣٤.......................ِدِعاَصَْ
٢٣٥...............َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ملٱُةَميِنْرَت
٢٣٥..................َدُواَدِل.ِدِعاَصَْ

٢٣٥..............َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
ملٱُةَميِنْرَت

٢٣٥.......................ِدِعاَصَْ
٢٣٦...............َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ملٱُةَميِنْرَت
٢٣٦..................َدُواَدِل.ِدِعاَصَْ

٢٣٦.............َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
ملٱُةَميِنْرَت

٢٣٦.......................ِدِعاَصَْ
٢٣٧.............َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ملٱُةَميِنْرَت
٢٣٧.......................ِدِعاَصَْ

٢٣٧..............َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
ملٱُةَميِنْرَت

٢٣٧................َناَمْيَلُسِل.ِدِعاَصَْ
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٢٣٨...............َنوُْرشِعْلٱَوُنِماَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
ملٱُةَميِنْرَت

٢٣٨.......................ِدِعاَصَْ
٢٣٨...............َنوُْرشِعْلٱَوُعِساَّـتلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ملٱُةَميِنْرَت
٢٣٨.......................ِدِعاَصَْ

٢٣٩.....................َنوُثَالَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
ملٱُةَميِنْرَت

٢٣٩.......................ِدِعاَصَْ
٢٣٩...............َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْحلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ملٱُةَميِنْرَت
٢٣٩..................َدُواَدِل.ِدِعاَصَْ

٢٤٠................َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
ملٱُةَميِنْرَت

٢٤٠.......................ِدِعاَصَْ
٢٤١...............َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ملٱُةَميِنْرَت
٢٤١..................َدُواَدِل.ِدِعاَصَْ

٢٤٢................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
ملٱُةَميِنْرَت

٢٤٢.......................ِدِعاَصَْ
٢٤٢..............َنوُثَالَّـثلٱَوُسِماَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٤٤..............َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٤٦...............َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٤٧...............َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

٢٤٧............................َدُواَدِل

٢٤٨...............َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
ملٱِماَمِإل

٢٤٨...............ٌروُمْزَم.َدُواَدِل.َنيِّـنَغُْ
٢٤٩....................َنوُعَبْرَألٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
٢٤٩...............َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْ

٢٥١..............َنوُعَبْرَألٱَويِداَْحلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٥١.........................َدُواَدِلٌروُمْزَم

٢٥٢...............َنوُعَبْرَألٱَوِيناَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
يفَناَكاَّـَملَدُواَدِلٌةَديِصَق ملٱِ

٢٥٢........ٌةَالَص.ِةَراَغَْ
٢٥٣..............َنوُعَبْرَألٱَوُثِلاَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

٢٥٣.........................َدُواَدِلٌروُمْزَم
٢٥٤...............َنوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـرلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

٢٥٤.............................َدُواَدِل
٢٥٥.............َنوُعَبْرَألٱَوُسِماَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

٢٥٥........................َدُواَدِلٌةَحيِبْسَت
٢٥٧.............َنوُعَبْرَألٱَوُسِداَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٥٨..............َنوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٥٩...............َنوُعَبْرَألٱَوُنِماَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٦١..............َنوُعَبْرَألٱَوُعِساَّـتلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا
٢٦٢...................َنوُسْمَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا



ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ
نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا
بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلا«باتك:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

ريمازملارفسةمدقم

املقوسدقملاباتكلارافسألمجأنمءارمالبريمازملا
راكفألاوميلاعتلاومسوةيمهألابىرخألارافسألااهعراضت

نإواميسالديدجلاوميدقلانيبدحوتيهو.اهقمعو
رفسلااذهنمهتاسابتقانمريثكلاذخأيناكحيسملاديسلا
ةملكنمليلاهتيأ»ميلاهت«ةيناربعلابىمستو.ليلجلا
اوحبساهانعموتاغللالكيفةريهشلاايوللهاهنميتلالله
هبشأاموليتارتوأمينارتوأحيباستيأميلاهتف.برلا
لبقةنسلألاىلعترجوةليوطنورقلالختمنروتفلأ
فارتعالاوركشلاةملكلاىنعملصأيفو.بتكُتنأ
يفتلمعتسادقريمازملاهذهنإلوقننأاننكميو.ليمجلاب
لدابتلاباهتءارقوأاهبمنرتللًاميدقلكيهلايفةدابعلاةمدخ
تاولصلاوةيحورلاتالمأتلالجألةيدايتعاةروصبوأ
.ةيدارفنالا

.ةدحاوةعفدمظنتملوًادحاوًارفستسيلريمازملاو
ءازجأةسمخىلإهومسقدقاوناكمهسفنأدوهيلانأىتحو
:اذكهيه
.نيعبرألاويداحلاىتحلوألارومزملانم:لوألاءزجلا·
يناثلاىتحنيعبرألاويناثلارومزملانموهو:يناثلاءزجلا·
.نيعبسلاو
عساتلاىتحنيعبسلاوثلاثلارومزملانم:ثلاثلاءزجلا·
.نينامثلاو
.سداسلاوةئملاىتحنيعستلارومزملانم:عبارلاءزجلا·
عباسلاوةئملارومزملانمريخألاوهو:سماخلاءزجلا·

.رخآلاىتح
هلنزواللوألازارطلانميئانغيرعشباتكوه
ةفلتخملاكشأىلعيتأيناكلبهبةصاخيفاوقالوصاخ
راكفألاويناعملابصاخمامتهااهيفةنيابتمعطاقمبوةعونتم
ناكو.يئانغلارعشلانفلامكهنإاذهربتعننأاننكميو
يتلااهتاذةقيرطلابءاوسلاىلععمجملاولكيهلايفلمعتسي
يفنكينإو.انسئانكيفمويلاليترتلابتكاهيفلمعتسن
لببعشلالبقنماهلامعتسايفًاماظتناوًابيترتلقأميدقلا
نيصتخملانيمنرملاقاوجأيفًاروصحمنوكياهلامعتساداكي
.لكيهلايف
لالخةرمدعبةرمتحقنوريمازملاهذهتبتكدقو
.ةرضاحلااهتلاحىلإتلصواملبقمدقلايفةلواطتمنورق
دايعأمايألوةصاخعاودوتالاحلتلمعتساوتمظندقو
ليصفتنماهيفامبةعيرشلاتناكامكو.ةمولعممساومو
تناكاذكهةدابعللةمزالوةيرورضتامدقتلاونيبارقلا
»ميبوتك«تاباتكلاةحتافيفتعضودقوًاضيأريمازملا
.اهليمجتوةيسقطلاةدابعلاليمكتل

ةازاوملالكشبوهيئانغلارعشلااذهنمدروامبلغأو
نيبراقتمنيلداعتمنييزاوتمنيرطشىلإًالثمتيبلامسقنيف
:هلوقلثمىنعملايف
فاخأنممصالخويرونبرلا
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بعترأنمميتايحنصحبرلا
:هلوقيفنيسكاعتموأ
راربألاقيرطملعيبرلانأل
كلهتفرارشالاقيرطامأ
:يفامكىنعملاديكوتدصقبوأ
خرصأبرلاىلإيتوصب
عرضتأبرلاىلإيتوصب
وأةثالثيأنيرطشنمرثكأميسقتلانوكينأنكميو

:هلوقكًالثمةعبرأ
ينتفنتكادقىصحتالًارورشنأل
رصبأنأعيطتسأالويماثآيبتقاح
ينكرتدقيبلقويسأررعشنمرثكأترثك
قيمنتوظافلألاكبسهذهةلاحلاوهمهيالمظانلامنرملاف

اهلصوينأىعسيوهفيناعملاوهىمسألاهفدهلبتارابعلا
هعوضومنألكلذ.بولسألمجأوةقيرطرصخأبنهذلل
سانلاريكذتوميظعلاهمسادمحوبرلاةدابعوهيلامجإلا
يناعملايفةازاوملانوكتدقو.ماودلاىلعهلدبعتلابوجوب
ةيرعشروصنمهعبتياموىنعمنيبورخآوركفنيب
لصاوفلاوعطاقملاددعربتعيالفاذكهو.تازاجمو
رعشلايفةلاحلايهامكهبشأامونوكسلاوتاكرحلاو
ىلإلصينأديريلبهتازاوجوهيفاوقوةفلتخملاهنازوأويبرعلا
ةيرحبكلذلعفيوءيشلكلبقهمدخيوهمهيهنألركفلا
ءيشهبشأةبيشقلااهظافلأبيناعملاهذهحبصتىتحةقلطم
اهلامجبعيبرلامايأةيدوألاوجورملاألمتيتلاةيربلاروهزب
.اهريبعبيطورحاسلا

ىتمواهمظننموريمازملاهذهيهاملءاستننآلاو
ديشانأوٍناغأيهمأدوادبًالوأتأدتباله؟تمظنفيكو
اهنولوادتيسانلاناكوةليوطةدمنمهرصعتقبس
دمتسيلاهنمضعبىلعدمتعاهسفندوادنأىتح.ًاهافش
ميدقرعشلانأهيفكشالاممو.ًاديلقتاهدلقيويحولااهنم
نعريبعتلايفهبناعتساوهلمعتساوهبحأدقهنإوناسنإلاك
ىلإانعجراذإو.ىرخأةقيرطفرعاملبقهتاساحوهفطاوع
ُكَمَالَلاَقَو«)٢٤و٤:٢٣نيوكت(دجنةميدقلامايألا
اَيِغْصَأَو،َكَمَالَْيتَأَرْمٱاَيِيلْوَقاَعَمْسٱ:َةَّـلِصَوَةَداَعِهْيَتَأَرْمال
لَتَقِّـينِإَف.يِمَالَكِل

ْ
ُهَّـنِإ.يِخْدَشِلًىتَفَو،يِحُْرِجلًالُجَرُت

.»َنيِعْبَسَوًةَعْبَسَفَكَمَالِلاَّـمَأَو،ٍفاَعْضَأَةَعْبَسَنيِياَقِلُمَقَتْنُي
َىلَعيِموُدُسْمَشاَي«)١٠:١٢عوشي(أرقناننإفكلذك
ددعلارفس(يفكلذك.»َنوُلَّـيَأيِداَوَىلَعُرَمَقاَيَو،َنوُعْبِج
.)١٢و١٥:١جورخلاو١٨و٢١:١٧

نأحجريفريمازملااهنمتقتسايتلارداصملامهأامأ
-:اذكهنوكت
.٤١-٢رومزملانميهوىلوألاةيدوادلاةعومجملا.١

.٧٢-٥١نميهوةيناثلاةيدوادلاةعومجملا.٢
-٤٢يهو)حروقينبىلإةبسن(ةيحروقلاةعومجملا.٣

٤٩.
.٨٣-٧٣و٥٠رومزملايهوفاسآةعومجم.٤
.٨٩-٨٤ريمازملايهوحروقةعومجمةلمكت.٥
-١١١و١٠٧-١٠٥ريمازملايهوايوللهريمازمةعومجم.٦

.١٥٠-١٤٦و١١٨
.١٣٤-١٢٠ريمازملايهودعاصملاوأجحلاريمازم.٧
-١٣٨رومزميهومدقتامىلإةفاضمةيدوادةعومجم.٨

١٤٥.
.١٠٠-٩٥و٩٣رومزملايهوةقرفتممينارتوديشانأ.٩

ةتوافتمءازجأىلعيوتحتريمازملانأىلعدهاوشلاامأو
:يتأيامكيهف
دتعيالفيفطرييغتعمةرمنمرثكأهتاذرومزملادورو.١

عم١٧-٤٠:١٣و٥٣عم١٤رومزمًالثملباقهب
ًاضياو١١-٥٧:٧رومزمعم١٠٨رومزمو٧٠رومزم
١٢-٦٠:٥.

لاكشاىلعريدقلاوأبرلاوأهللامسالامعتسا.٢
امىلعدمتعيريمازملانمًاددعنأظحالنو.ةفلتخم
:٢٠جورخو٥٠:٧رومزمعجارةعيرشلارافسأيفدرو
٢.
.١٥:١١جورخعمهلباقو٧١:١٩رومزمًاضيأو

البريمازمدجويامنيبنيفلؤملانمددعلركذدجوي.٣
.ةتبلانيوانع

ُتاَوَلَصْتَّـمَت«مالكلااذه٧٢رومزملارخآيفدرو.٤
ريمازميفدوادمساركذيهنأعم»ىَّـسَيِنْبَدُواَد
ريمازمبفرعيملذئدنععماجلانأىلعلديامماهدعب
.اهركذيتلاريغدوادل

يف»هالس«ةيقيسومتامالعدوجوةرودننإ.٥
هذهنأىلعلدتريمازملانمسماخلاوعبارلانيمسقلا
.دحاوتقويفعمجتملريمازملا

:اذكهريمازملامسقدقفثمسامأو
لوألارومزملاهيفامبىلوألاةيدوادلاريمازملاةعومجم.١

.٤١-١نمنوكتفةريخألاةحيبستلاوةمدقمك
.٧٢-٥١يهوةيدوادلاريمازمللةيناثلاةعومجملا.٢
-٤٢يهوهبشأاموةلدابتملاتاءارقللريمازملاةعومجم.٣

.٨٣-٧٣رومزممث٥٠و٤٩
ةملكلاخدإعمةثلاثلاوةيناثلاةعومجملاةباتكةداعإ.٤

.»ميهولإ«هللا
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-٨٤رومزميهوتاحيبستوةيميهولاريغتادايز.٥
٨٩.

ضعباهيفهنأعم١٥٠-٩٠يهوةيفاضإريمازم.٦
مينارتيهو١٣٤-١٢٠رومزمًالثمذختاقورفلا
.هتاذبمئاقمينارتباتكاهبسحندقيتلادعاصملا

فيلأتخيراتنيبقرفدجويهنأطقانلابنعبرغيالو
وأهحيقنتخيراتوأكلذدعبهعمجخيراتوهمظنوأرومزملا
ىدلدحاولكشىلعقبتملهذهوىرخأريمازمىلإهتادايز
اميسالواهيلعيديألاراركتبتلدبتوتريغتلباهعمج
.خاسنلايديأ

روطتيهرضاحلااهلكشبريمازملانأركذلابردجياممو
:يتأيامكهلثمدجنوميدقلايناربعلارعشلل
٥ةاضقعجارةروبدةمينرت.١
٣٢ةينثتعجارىسومةمينرت.٢
٢ليئومص١عجارةنحةمينرت.٣
١ليئومص٢عجارناثانويولواشلدوادةاثرم.٤
١ليئومص٢عجاررينبأتوملةاثرم.٥
ضرمدقوطئاحلاىلإههجوهجوامنيحايقزحةالص.٦

٣٨ءايعشإعجارتوملل
عجارسوماعيبنلااهنعركذيامكمئالولايناغأ.٧

٦:٥سوماع
ةيبعشلايناغألاوأداشنألاديشنيفامكسرعلايناغأ.٨

عضووأ٣قوقبحو٢نانويو١٢ءايعشإعجارةماعلا
عجارةربعلاوةظعللةصقلكشبةميظعثداوح
٢٧-١٤:٤ءايعشإ

ًاددعيوحيناك»برلابورح«باتكنأنكمملانمو
امنيبلاتقلاوبرحللةحلاصلاديشانألاومينارتلانمًاريبك
ةريثكلاحئاصنلاىوحدقفميقتسملاهانعمو»رشاي«باتك
.ةرهاطلاةايحلاوفيرشلاكولسلانعةميقلاتاداشرإلاو

:يتأيامكريمازملاىلعةعوضوملانيوانعلاءامسأمكاهو
.رحسلاةمينرتاهانعمورحشلااهةليإ.١
.ٍلاعتوصبنحلاهانعموثومالآ.٢
.سيركتلاةمينرتاهانعموتيبهثيكنحريش.٣
.كلهتالاهانعموثيشاتلا.٤
.تجنمدواداهبلجةيقيسومةلآىلعيأةيتجلا.٥
.عيفرٍنحلبةمينرتنوياجيه.٦
.نونحٍنحلمساوهوميكوحرميلاثانوج.٧
.نازحأللنحلوهوثونآالتالاحم.٨
.تالمأتللرومزميألثموأليشم.٩
.ةبهذموأماتشيم.١٠

.نبالاتوملةمينرتيهونبالاتوم.١١
تاوذىلعنينغملامامإاهريديةمينرتيهوثونيجان.١٢

.راتوألا
تاوذنمىقيسوملاتالآاهبلمعتسييأثوليحان.١٣

.خفنلا
راتوألاتاوذىلعبعلتتناكفةنمثملايأثينماش.١٤

.ةينامثلا
.ةددعتمتاوصأبوةيوجشيأنوياجيش.١٥
.لوهجمنحلمساوهوثوديإناشوشميناشوش.١٦
.ثوريديريشةامسملايهوةيبحديشانأ.١٧
سوماقعجار(.ةمخفلاىقيسوملاامبراهانعموناثودي.١٨

نيفلؤملاءامسأامأ)ريمازملاةلاقمسنتساهباتكلا
:يهفريمازملاىلعةعوضوملا

دواد·
ناميلس·
برلادبعىسومةالص·
حروقونب·
ناثانونب·
نينغملامامإ·
فاسآ·
يحارزألاناميهةديصق·
يحارزألاناثيإةديصق·

»رومزم«اهناونعنوفّنصملاعضيريمازملاةيبلغأنأدجن
ىلإانعجراذإو.اهنمنيسمخوةعبسةمدقميفدوجوماذهف
ةينغأبءانغلاىنعمىلإدوعتاهدجنةملكلاهذهقاقتشا
لجألىرحألابمنرتهذهوةيقيسوملاتالآلاضعباهبحصي
يهو»رعش«ىرخأةملكدجنو.ةيحورةينيدضارغأ
ءايشألابةقالعاهلنوكينأنودةيداعلايناغألللمعتست
.)١٨رومزملاو٤٦رومزملا(يفةملكلاهذهدجنوةيحورلا
لجألمنريناكاذهو»رومزمرعش«ناونعلادجنًانايحأو
تاذةيقيسوملاتالآلاهبحصيويويندوأينيدامإنيضرغ
.راتوألا

اهومظانوريمازملاةباتكخيرات
ريمازملاهذهعمجخيراتنيبطلخنالنأةلهولوألبجي
نيبقرفدجويهنأكشالواهمظنوأاهفيلأتخيراتو
منرتتناكريمازملاهذهنمًاريثكنأنكمملانمذإ.نينثالا
هذهفيلاتلابو.ليوطنامزبدحأاهتباتكلواحنألبق
نألبقبرطلاتالآباهبحصواهانغواهفرعبعشلايناغأ
وأفلؤملانأدجنىرخأةهجنمو.نودمباتكيفعمجت
كلتيفسانلارظنيفكلذلةيمهأالنألاوركذيملنيفلؤملا
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ىلإةبوسنملاريمازملانمًاددعنأناكامبروةميدقلاروصعلا
يكلهمساتحتتركذامنإوطقدواداهمظنيملدواد
نأدجنو.الإسيليدوادلاقسنلاىلعتمظناهنافرعن
نوكتنأنكميالدوادىلإةبوسنملاريمازملاهذهنمًاددع
:ةيتآلاءايشألاانربتعااذإةقيقحدوادل
ةغللاتلخديتلاةيمارآلاريباعتلاضعبدرودقل.١

ريمازملاًالثمدجنفليوطنامزبدوادرصعدعبةيناربعلا
.١٤٤و١٣٩و١٢٢و١٠٣

ةرخأتملاتاباتكلاضعبنمسبتقادقاهضعبنأدجن.٢
.٨٦رومزمعجاردوادرصعنع

نأنكميالةصاختازيمتاذريمازملاضعبدجوي.٣
انيريامم.٣٧و٣٤و٢٥ريمازملالثمةيدوادنوكت
.نيحلاكلذيفةكلمملاةلاحنعنايبىلجأب

دقو.٢٧:٤و٥:٧نيرومزملايفامكلكيهلاهركذ.٤
هانعمانهلكيهلانأبلوقلاىلإشتليدملاعلابهذ
نمريثكلايوتحيمالكلااذهو.عامتجالاةميخ
.راذعألاداجيإليعسلا

اميفلكشملاسيل«روثأملالوقلاىلإنسوهلوبهذدقو
لبيبسلادعبةبوتكملاريمازملايأيوتحيريمازملاباتكله
ىلعيبسلالبقتبتكيتلاريمازملايأدجويلهلكشملا
امكريمازملانيودتمالكلااذهبدصقيناكاذإ.»قالطإلا
برغيالنكلوةحصلانمريثكلاءيشلاهيففنآلاهدجن
اهينغيوميدقلاذنمةفورعمتناكريمازملاهذهنأانلابنع
نإف.اهوبتكينأاوملعتيملاوناكنإومهبولقرهظنعسانلا
سانلاناهذأيفعبطدقناكزاتمملاينيدلارعشلااذه
.ةباتكلاالوةءارقلانوفرعيالنييمأاولازاممهومهبولقو

ةيفاقلاوأنزولاىلعدمتعينكيملفيناربعلارعشلاامأ
بيترتىلعدمتعيناكىرحألابلبًاقباسانركذامك
اهضعباهتقالعولمجلانزاوتواهماجسناواهطبارتوراكفألا
ءايشألاّلجأيزاوتلامهدنعناكىرخأةرابعبو.ضعبب
هجوألاىلعيتأيدقيزاوتلااذهو.ةروطخاهمظعأو
:ةيتآلاةفلتخملا
:٩٤و٢١:٢رومزمعجارةدحاوةطقنلديكوتلاوراركتلا.١

.٢و٢٧:١و٢و١٩:١و٣
ٌةاَيَح.ُهَبَضَغٍةَظْحَلِلَّـنَأل«٣٠:٥رومزمرظناسكاعتلا.٢

يف ملٱَدْنِع.ُهاَضِرِ
لٱُتيِبَيِءاَسَْ

ْ
يفَو،ُءاَكُب ِحاَبَّـصلٱِ

.»ٌمُّنَرَت
٥و٩٧:١و٣:٤رومزمعجارقسانتلاوسجانتلا.٣

.هيليامو١٠٣:١رومزمو

دجنوةسدسملاوةسمخملاوةعبرملاوةثلثملاعطاقملااهنمو.٤
٦:٦و٥٥:٢١و٩٣:٣رومزماذكهبيترتلابكلذ
.٣-٩٩:١و

نإف.ءاجهلافرحأبسحةبترملاكلتريمازملانمو.٥
أدبتةيآلكوتايآوألمجةينامثيوحياهنمفرحلك
اندهاشو.يلاوتلاىلعاذكهوهتحتتبتكيذلافرحلاب
.١١٩رومزملاكلذيف

ضرغوحنفدهتاهلكريمازملانإلوقننأاننكميو
ئطخيملواهيناعممظعأواهروصلمجأبةدابعلاوهودحاو
تفرعدقاهروصعمدقأذنمةيحيسملاةسينكلانإلاقنم
اهنألةلصاوتموةمظتنمةروصباهتلمعتساوريمازملاةميق
نمتجرخدقاهنألهرصخأوليبسنوهأببلقلاىلإلصت
اهتياغيهبرلاةدابعنأمنرملادجيو.ًالوأيرشبلابلقلا
ىتمفيماسلاهريكفتلبجيفايلعلاةمقلايهةوصقلا
نمةمقلاطاتحتنأىرخألاةيوناثلاراكفأللكرتياهيلإلصو
يهواهبطيحتىرخألالالتلاوةمقلالعفتامكبناجلك
.اهنمىندأ

ولويلاعألاىلإدوعصلاىوسىرتايةدابعلايهامو
ىتحةيفاكةدمكانهءاقبلاةلواحمونامزلانمةظحل
يذلاناسنإلاف.ةايحلكعبننمةايحلاميسنقشنتسن
ىلعالإًايحورًايحىقبينأنكميالهحورنمهيفخفن
عيمجلًاعيطموهلًادبعتمهللاابايحينأعيطتسيامرادقم
وحننينمؤملابعافتراىوسريمازملاامو.هاياصووهرماوأ
انحرفاملكاهتاريخبانعتمتواهانأرقاملكةيلاعلاممقلا
انشطعتورأوانعوجتألمواهايحنيتلاةيحورلاةايحلاب
.»نوعبشيمهنإفربلاىلإشاطعلاوعايجللىبوط«هنأل

ةماهلاريمازملاميلاعتضعب
ةيلاعلاةقبطلانمرعشاهرهوجيفيهريمازملانأعم
ةساحءاضرإونفلاهمهيلبميلعتلاىخوتياملقرعشلاو
اننويعمامأميلاعتلاضعبعضتريمازملانكلويسفنلالامجلا
ريمازمللًاعوضومعضننأانئشاذإوةباذجةرثؤمةروصب
اهنمانصلخييكلهللاىوكشلاوبئاصملاكلذنوكيفاهلك
تاقيضلامنرملاثحبيكلذك.اهيلعبلغتنوأاهليزنف
عيطتسيالوناسنإلاةايحباهتقالعرسفينألواحيومالآلاو
ئطاخلاوةئيطخلاهركيوهفهتئيطخوئطاخلانيبلصفينأ
نمهاجتدايحلاىلعفقينأهنكميفيكفهللاودعهنألًاعم
-:لوقيفيصاعملاورورشلافرتقي

برايكيضغبمضغبأالأ
؟كيمواقمتقماو
ءادعأيلاوراصمهتضغبأًاماتًاضغب
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ـنيـقفـاـنملـابـىضرـيالرـوـيغهللابحمـوهـفـكلذـل
ًاميظعًادهجداقنلانمنوريثكلالذبدقل.نيرتهتسملاو
ردقىلعاهومظاناهدصقيتلايناعملاراهظإوريمازملاليلحتل
ةعماجنمنتلومدرشترذاتسألابهذىتحناكمإلا
غلابدقنكينإورامضملااذهيفًاديعبًاطوشوغاكيش
ًاصاخًاعوضومرومزملكلعضوذإنايحألاضعبىلاغو
ريمازملاهذهنأكشالو.عنصتلاوتنعلارهظمبرهظىتح
ءارعشوةبتكمالقأبوةتوافتملاوحأوتاقوأيفتبتكدق
بلغأيفةقيلطةرحاهبسحننألضفألاو.نيديدع
نمىرنالكلذلواهتاساحوسفنلاروعشنعربعتنايحألا
هذهاملاطاهنمرومزملكبصاخعوضومعضويرورضلا
ريبعتلاواهفصواومكحأونوريثكلااهفرعدقتارابتخالا
ضعبنكلو.لامجلاوةعورلانمهيلعديزمالامباهنع
ىلعاهيلإةراشإلاقحتستذاتسألااهاريامكعيضاوملاهذه
:يتآلاهجولا
هئاهتناوبرحلاءدبلامهو٢١و٢٠رومزمةيبرحديشانأ.١

.رفظلاب
.٤٥رومزمجاوزةمينرت.٢
.١٣٩-١٣٢رومزمهلسنودوادعمدهعلا.٣
ةمالسثحبي٧٢دجنو١١٠و٢رومزمرظتنملاحيسملا.٤

.كرابملالسنلاوربلا
ةمينرتو١٣٦رومزمةيربلاةمينرتاهنموةينطومينارت.٥

.١٠٦رومزميبسلاةمينرتو٧٨رومزماذوهيةكلمم
.٩٣رومزملثممساوملاودايعألامينارت.٦
٦٠رومزمراسكنالاتقوعيجشتللوراصتنالامينارت.٧

.١٨و١٠٨و
مضيف٦٨رومزملاامأ.٩٨-٩٣رومزمروذنلامينارت.٨

.لبقتسملابيضاملاطبريفةينطولاوةينيدلاراكفألامظعأ
ةراعتساذخأيف٨٠رومزمامأو٨٨رومزمرظنايثارملا.٩

.ةمركلا
.٥٠و١٤و٤٩و٣٧رومزماهنمصالخلاوبئاصملا.١٠
ءيشلااهنموهبشأاموةيميلعتلاوةيليثمتلاريمازملا.١١

.خلاريثكلا

ةروصبميلاعتلاهذهعيضاومعضننأانلواحاذإو
:يوحتاهنأدجنةرصتخمةحضاو
ًاحيرصًافارتعا١١٥رومزميفأرقنف-هللاةينادحوًالوأ·

ءامسلاقلاخوههاوسهلإالدحاوهللانإفديحوتلاب
نع١٤رومزميفأرقنو.مانصأممألاةهلآامنيبضرألاو
ناكامبروهلإسيلنأبلوقلاىلعنوأرجيلاهجموق
ريمازملاو.مهلوحممألانمالليئارسإينبنمءالؤه
رومألاكلتيأةيلمعلاةنايدلانمريثكلايوحتاهتعيبطب

ةيرظنلاةنايدلابيفتكيالواهمتننأانيلعبجوتييتلا
ًالثمركذيف.هتادقتعمويرشبلالقعلانعثحبتيتلا
رشبلاكملكتتةهلآو.هايملاباهيلالعةفوقسمءامس
برهللانإفهتاذتقولايفنكلومقتنتودقحتوبضغتف
مهيلعةنامألابهعنصلكوسودقورابهلإوهدونجلا
.برهننيأههجونمفناكملكألميوءيشلكب
دعبةرماهنعلءاستيفمنرملالابلغشتةلأسمدجنو
عمو»؟مهنعىضاغتيلهورارشألابهللاعنصياذام«ةرم
رارشالانأبيفتكيهنكلنايحألاضعبًاباوجريحيالهنأ
.مهركذعطقنيوضرألانمنودابيس
يرشبلكشبهللافصينأمنرملاداكي-هللاةعيبطًايناث·

عمًاميحرنوكتميحرلاعم٣٦و١٨:٢٥رومزميفامك
ًارهاطنوكترهاطلاعم.ًالماكنوكتلماكلالجرلا
يفدروامبكلذلباقناننكلو.ًايوتلمنوكتجوعألاعمو
دجمأاميذلاهللاىلإانبومسيهدجنفنماثلارومزملا
هلإلاوه١١رومزميفهدجنو.ضرألالكيفهمسا
عيمجبقاريوهوهيلإنكرنوهيفتبثنيذلانيمألا
نأريمازملانمريثكيفدجنو.مهتافرصتىريورشبلا
هيفأجلملانيداهطضاوقيضيفيذلاوجاتحملا
ممألاةيقبنأىتح.ىذأوأفوخيأنميمتحيو
تاكربمانتغايفًاضعبمهضعباورطاشينأنوعيطتسي
نيملاعلامكحييذلاهلإلاهدحووهو.يهلإلاهحالص
.٩:٨رومزمعجارفاصنإلاولدعلاب
ربهلوحدوجولااذهيفمنرملاىري-دوجولايفهللاًاثلاث·

عالطالاوةفرعملاعساوةريثكتارمهدجنوهتمكحوهللا
هيوحتامولابجلاىأرمبرسي.هلوحهايملايراجموراهنألاب
.ةعونتمةريثكتاناويحنمهيفاموةيربلابحرفيامك
عجار.اهظحالينأهتوفيالةريغصلاريفاصعلاىتح
تاذةعيبطلافراعملانمريثكلاءيشلاهيفف١٠٤رومزم
حابصلايفقورشلالامجدهاشاملاطلو.ةميظعلاةميقلا
رونلاسبلي«هللانعلاقفءاسملايفبورغلاةعوروأ
اهمظعأوراكفألاىمسأىلإمنرملالصيامبرو.»بوثك
،ِهللاٱِدْجَمِبُثِّـدَُحتُتاَواَمَّـسلَا«لوقيامنيح١٩رومزميف
لٱَو
ْ
ىطعأيذلاهلإلااذهنإو»...ِهْيَدَيِلَمَعِبُِربُْخيُكَلَف
يذلاوهفهبلقحرفتًارمخوهبتاتقييكلًازبخناسنإلا
هبفأريوهفناسنإلابةقئافلاهتيانعبةعيبطلاهاطعأ
ىدهلاوقحلاقيرطىلإهلالضوهمثإنعدوعينأهديريو
هقلاخبلطيلبهرمذتيفعرستيالوبرلارظتنيو
اهيفريخلكثعبموانتايحردصمهللانأل.ًامئاد
ملٱِلِواَدَجَىلِإُلَّـيِإلٱُقاَتْشَياَمَك«كلذل

ْ
ُقاَتْشَتاَذَكٰهِهاَيِ

.)٤٢:١رومزم(»ُهللاٱاَيَكْيَلِإِيسْفَن
-ههلإوحنناسنإلاتابجاوًاعبار·
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.٢٤و١٥رومزمعجارءارقفلاوحنًايخسنوكينأ.١
.٤و٧٢:٣رومزمعيمجلاوحنهماكحأيفًافصنم.٢
.٤٠-١١٩:٣٣رومزمهتئيشمعنصننأملعتن.٣
.١٣-٥١:١١رومزمانيفهللاحور.٤

املاطةيوقتلاةايحلابوجوىلعددشتريمازملانأدجنو·
.اهيفهءازجلانييقتلاناسنإلانأوايندلاهذهيفنحن
اذاملناسنإلالءاستفةلكشمدجوأدقميلعتلااذهو
رشبلالعجيلاتلابو.اهقحتسأالانأوتابرضلاهذه
ناسنإىلعةبيصمتعقواذإف.يتاذلاربلاىلعنودمتعي
نعةيفخمنوكتدقىتح.ةنيعمةئيطخببسليهف
ديريهللانإفاذكهو.هسفنئطاخلانعوسانلانيعأ
.ههلإةمحرسمتليوهتئيطخكرتيوهمثإنعدوعينأ
ةخرصةبيصملانمصالخلاةخرصتناكاملاطلو
هللانمبلطاذإو.اهتببسيتلاةئيطخلانمصالخلا
هرربييكلكلذفنيبنذملاىلعلداعلاهباقعلزنينأ
.عمجأناكسلاىلعلداعلاهمكحضرفيومههاجت
يفحيرصلاباوجلادجنو-هللانكسينيأًاسماخ·

وهامنيب.ناكملكوءامسلاهنكسم١٣٩رومزملا
٤٦:٤رومزمسدقملاهلكيهيفةصاخةروصبنكسي
ناسنإلاهيفلبقيثيحيناثلاسودرفلاوهلكيهلااذهو
نويهصنكسيوهو١٣٢:١٤رومزم.درطينأنمًالدب
لكيهلاموقيهيلعامثيح٨٧رومزمهسدقلبج
.سدقملا
ديبًاديىشمتتةيبدألارومألانأركذلابريدجوهاممو·

هقيبطتوهنيدلابلاطممهأنمنإفةينيدلارومألاعم
حئابذلانإفاذكهو.٥٠رومزمرظناةيمويلاةايحلايف
رومزمانعجاراذإو.٥١:١٧رومزمةيحورىلوألابيه
وهفةيحيسملاةنايدللرثألاغلابًاديهمتهدجن٨-٤٠:٦
هبموقنامءاقليملاعلاءازجلاوةيداملاتآفاكملانمعفتري
طقفةيرهاظالةيبلقةنايدلاحبصتفتابجاونم
بيجتسييكلًامئادرضاحهللانإ.ةيسقطالةيقيقحو
انبيجيهللاو.همامأةعضاوتملاةعشختملابولقلالؤس
ةسدقملاهتئيشمةبسنىلعلبرظتننامةبسنىلعسيل
تناكريمازملاميلاعتنإفاذكهو.حلاصلاهدصقمو
ىتحنيحلاكاذيفيداعلاناسنإلاراكفأنمىمسأ
وأاهومنرنيذلالكلةضهنوماهلإببستناك
.اهوعمس
ةضماغةركفتناككشال-توملادعبةايحلاًاسداس·
يفاهلاننةداعسالوانلحرفالنأدكؤيمنرملاىرناننكلو
ريمازملارظناانمالسوانتنينأمطردصمهنألهللانعدعبلا
رومزمتاومألاملاعبهبدتعيالًاركذدجندق٨و٦و١

٧٣:٢٣و١٠-٤٩:٨و٩و١٧:٨رومزمو١١و١٦:١٠
امأوايندلاةايحلاهذهىلإترظندقريمازملاهذهنإف
توكسلاناكموةليخألانطوميهفةيواهلا-لوؤاش
ركذئفطنيوهتيبتوبكنعلاجسنيامثيحيدبألا
.دعبدجويالهنألناسنإلا
لاوقأعمريمازملاهباشتت-صلخملاحيسملابهلامآًاعباس·

وه١١٠رومزمنأعموريطخلاعوضوملااذهيفءايبنألا
ةمألاصالخنعثحبيوهفرظتنملاحيسملانعتاوبن
ًالحمضمبهذيدقدرفلانأل.درفلاصالخسيلو
مهركذىحميالفهبعشوهتمأةطساوبلمعيهللانكلو
٨و٢ريمازملايفحيسملانعلامآدجويو.ضرألانم
الةديعسًامايأنأركذتاهلكهذهف.٨٩و٧٢و٤٥و١٦و
ريمازملانأعمو.راصتنالاورفظلامتياهيفوةمداقكش
ةروصبدوهيلاىلإرظنتةغبصلاةينطوريبكدحىلإيه
يتلاةيماسلاراكفألاضعبدجنكلذعم-ةقيض
ةروصب٩٩و٩٨نيرومزملاعجار.عمجأملاعلاممألمشت
هنكلوةيقابلاممألاىلإتفلتيمنرملانإمعن.ةصاخ
برلاتاراصتنابللهتلاومهعوجربلطينأبكلذلعفي
قحلااهنميرجيوهايندةمصاعميلشورألعجيامنيح
٤٠نيرومزملانإفكلذكو.بوعشلاعيمجىلإةلادعلاو
.حيسملاىلإريشتيتلاريمازملامهأنميه٨٥و

يفةيربلاروهزبهبشأيهريمازملانإلوقلاةصالخو
امبوناولألاولاكشألافلتخمنماهيفامبعيبرلالصف
روهزلاهذهلامجو.حاورألاونادبأللشعنماذشنمهثعبت
لاكشأوعونتنماهيفامبلبماجسنانماهيفامبسيلوه
نماهيفامبةيرشبلاةعيبطلانعربعتريمازملاف.ةفلتخم
عونتلاناونعيهةيربلاروهزنأامكو.ناعموقامعأ
كلذك.نئانجلايفاهعضتلناسنإلادياهذخأتملاذإةيرحلاو
امكاهنازحأوةيرشبلامالآنعةخراصريباعتيهريمازملانإف
دقيقيقحلانيدلانأدجنو.راصتنالاوجاهتبالاتافاتهيه
يلاعلايرعشلااهعباطىلعدازفةيقرملاةبذهملاهديباهسمل
تالاحنمةلاحىرناملقو.ةشعنملاةيحورلااهتلاسر
يفاهلباقيامدجنالإبلقلاتاجلخنمةجلخوأسفنلا
طبهتىرخأةراتمثةراتيلاعألاىلإانبوسمتيهف.ريمازملا
مالكريغباهعمسنوموجنلاثداحنامنيبفقامعألاىلإانب
ملأتنونيكابلاعميكبنف.ءاقشلاتاملظىلإطبهنانباذإ
.نيملأتملاعم
.١٢٧و١٠٧و١٠٣ريمازملاأرقنلركشلاتاقوأيفف·
.٨٤و٢٣أرقنلنزحلاتاقوأيفو·
١٣٩و٤٦و٢٢و٢٧و١٢٥و١٢١أرقنلرطاخملاتاقوأيفو·
.٩١و
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لجألو.١٣٣أرقنفبايغلوطدعبءابحألاءاقلىدلو·
.٣٤و١٣و٥١أرقنلنارفغلا
.١٢٧و١١٧و١٢٨أرقنلةلئاعيفدولومةدالوىدلو·
٩٠و١٢٢أرقنلةيموقلاةزعلاتايركذوةينطولادايعألايفو·
.١٠٠و٩٥و
أرقنلفةيئاسملاوأةيحابصلاتاولصللانسفنأدعنامنيحو·

.٦٣و١٩و٢٤و١٥

لمعتستاهروصعمدقأذنمةسينكلادجننأورغالو
.ةيرشبلاسوفنلايفاهلعفأوةدابعلللئاسولاىمسأكريمازملا
ًادارفأةيحورلاتالمأتلالجألريمازملاىلإةجاحيفنحنف
انروعشسكعتيتلاةيقنلاةآرملابهبشأيهفتاعامجو
تارابتخاىوسريمازملاامو.لاوحألافلتخميفانفطاوعو
ةيزعتاهيفاودجووءايقتألاهللالاجراهمنرةقيمعةيحور
.نآلانحنهدجنذئدنعهودجواموىولسوةوقوًاعيجشتو

يفةقداصاهنألةدافتسابلطوةذلبريمازملاعلاطنلف
نألويضاملايفناكامكةرضاحلاةايحلاقئاقحنعاهريبعت
راكفألارسأيوبولقلاعماجمبذخأييلخادلاروعشللاهفصو
نمىضمامعهللارفغتسنفوفعلابلطلانعفدتاهنألو
هذهبعجشتنيكلانعفدتهتاذتقولايفو.بونذواياطخ
هيلعلصحندقكئلوأهيلعلصحامفةنيمثلاتارابتخالا
امميهلإلانملانملابيرقيرشبلاعفادلادجنو.نحن
يهريمازملاف.يلاعألاىلإانراكفأبومسيومامألاىلإانعفدي
اهتدجيلبينأنامزلاعيطتسياليذلادلاخلانفلاةعومجم
ةايحللةشعنمتامسنيهفاهلامجواهتعورنمريغيالو
.نيفوغشمنيعلوماهبنكنلفًايقسوّيروءاذغلبةيحورلا

١٩٤٩ةنسيناثلانوناك١يفبرغلاقوس
يروخجروجسقلا

ُلَّـوَألٱُروُمْزَْملَا

هتداعسورابلاقالخأفصولوألانيمسقىلإمسقني
.مهكالهورارشألاةساعتفصويناثلاو

يفْكُلْسَيَْمليِذَّـلٱِلُجَّـرلِلىَبوُط١« يفَو،ِراَْرشَألٱِةَروُشَمِ ِ
خلٱِقيِرَط

ْ
يفَو،ْفِقَيَْملِةاَُط ملٱِسِلَْجمِ

.»ْسِلَْجيَْملَنيِئِزْهَتْسُْ

يضاملابممتلمعهنأيضاملالامعتسابدصقيال)١(
لكيفيقيقحرمأنعملكتيهنأحجرألالبرمألاىهتناو
.»كلسياليذلالجرللىبوط«لوقننأانلنوكيو.نامز

كلذلوريمازمللةمدقموأةحتافنوكينأرومزملااذهبدصق
.ةغلابلامكحلاوةعماجلاتاداشرإلانمءولمموهف

ةرواشميفريسلاوأكولسلا.تاجردثالثانه
لوقيمث.هيلعمهنوشمتيامىلعىشمتياليأرارشألا
ريشياموهبنوثدحتيامعمسيالئلمهقيرطيففقيالو
ريسنمجردتانهومهسلاجميفسلجيالكلذكو.هيلع
رارشألاعمراربأللةطلاخمةيأنأهبدصقيو.سولجلٍفوقول
نأمهيلعءايقنأاولظييكلوةطيسبةجردىلإولومهدسفت
يفاولخدتالئلاورهسا«اورهسيومهتمواقمىلعاوظفاحي
.»ةبرجت

مثهللانعداعتبايفرعشيفًاريغصهرشناسنإلاأدبي
ريغنيرخآلامامأًابصتنمفقيىتحهتيطخوهرشيفلغوتي
سلجميفسلجيهفوقودعبًاريخأو.هلعفيامةبغمبيهتم
نيرخآلامامأهيلعوهامبحوبينأبرساجتيونيئزهتسملا
.داسفلاورشلايفةودقحبصيو

معنلايأعمجلالكشذخأتةيناربعلايفو»ىَبوُط«
نيحلاصلابيصنيهتاريخلاومعنلانإلوقيامنأكف
.نيلضافلا

.)١١٩:١١٥رومزم(ًالاحاولوقينأبجي
يردنالنحنوانيتأيٍدعمثيبخةيطخلاضرمنأل

الوهيببسمنمبرهنوهنمىقوتننأانيلعف.نايحألاضعب
٤:١٤لاثمأ(انبولقىلعاورثؤينأهراصنأللاجملاحسفن
هبنجتينأهيلعىذألاهبيصيالنأءاشنملكف)١٥و
.هسفنريغًادحأمولينأزوجيالذئدعبوهقيرطنمبرهيو

طقانيلعرثؤتنأرارشألاةروشملحمسنالوًاذإهبتننلف
الئلانلوحتاعداخمللنيتفتلمريغانقيرطيفرسنللب
طقسنفنيحدعبرجنوانيلعةبرجتلاىوقتوكلذدعبفقن
.ءايشألاسدقأبنيئزهتسملانيطقاسلانيب

يفْنِكٰل٢« يفَو،ُهُتَّـَرسَمِّـبَّـرلٱِسوُماَنِ لَيِهِسوُماَنِ
ْ
ًاراََهنُجَه

ملٱِلِواَدَجَدْنِعٍةَسوُرْغَمٍةَرَجَشَكُنوُكَيَف٣.ًالْيَلَو
ْ
لٱ،ِهاَيِ

يِتَّـ
مثيِطْعُت

ََ
يفاَهَر ُهُعَنْصَياَمُّلُكَو.ُلُبْذَيَالاَهُقَرَوَو،ِهِناَوَأِ

.»ُحَجْنَي

هترسمبرلاسوماننألوألانيرمألوانتيانه)٢(
.ًامئادسومانلااذهبجهليهنأيناثلاو

يتلاتادابعللرظنتفلكليللاوراهنللهتراشإنوكتانه
ليبقنمنوكيدقو.ءاسمحابصلكيهلايفمدقتتناك
مههرظنيفنيحلاصلانإ.ًامئادبرلاسومانبهجهلديكأت
مهلديمهتايحليبطقلامجنلاوهفهللاباتكبنودشرتسملا
يقيءيشالو.رشلاقيرطنعمهدعبيوريخلاقيرطىلع

ملَا
ألٱُروُمْزَْ

َ
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امبانلاغشنالثمرارشألايواهميفراثعلانمناسنإلا
ديرياذامانلخاديفلوقننأانيلع.هباتكيفهنعهللاانربخي
هللانإ.ناوألاتاوفلبقيغصنوهبتننفانلهلوقينأهللا
انيلعو.عمستناذآانلنوكينأطرشىلعًاعومسمًاتوص
انيطعيبرلاسوماننأعم.انبولقألميرورسلاوعمسننأ
يرورضهنكلوانقانعأىلعرينلاكوه.انمةبولطملاضئارفلا
.هبّرسنكلذليحورلاانريسل

مولعلائدابمملعتيهملعذيملتلاأدبياملوأ
هيلعدّوعتواهرينلمحاملكنيحدعبهنكلواهبعصتسيف
لاحلاكلذكو.ملعلاليصحتيفةطبغوًارورسدادزااملك
انتايحلًاذيذلهاندجواملكهللامالكبانعمتاملكنيدلايف
يفهلوانتنيمويلاانماعطحبصأويقيقحلاانمدقتلوةيحورلا
.هنعينغتسنالوةمظتنمتارتف

ًامئادهبجهلتًاقحهديزيامو.هديرناننألًامئادهبجهلن
هللامالكنكلورشبلامالكنملمندق.)١١٩:٩٧رومزم(
لمنالوهلكأننأانيلعيمويلازبخلاكوه.هنملميال
.هنم

ةقيدصيهو»ةرجشلا«ةياغللليمجهيبشتانه)٣(
ذإنجاودلالكوةفيلألاتاناويحلالبقيهفىلوألاناسنإلا
ًاليوطًانمزتاتابنلاوراجشألارامثىلعشاعناسنإلانأ
.اهريغوةنوبللاتاناويحلابناعتسانألبق

لٱَكْمُهَّـنِكٰل،ُراَْرشَألٱَكِلٰذَكَسْيَل٤«
ْ
اَهيِّـرَذُتيِتَّـلٱِةَفاَصُع

يفُراَْرشَألٱُموُقَتَالَكِلٰذِل٥.ُحيِّـرلٱ خلٱَالَوِنيِّـدلٱِ
ْ

يفُةاَُط ِ
ُقيِرَطاَّـمَأ،ِراَرْبَألٱَقيِرَطُمَلْعَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل٦.ِراَرْبَألٱِةَعاََمج
.»ُكِلْهَتَفِراَْرشَألٱ

نمف.نينثالانيبعساشلاقرفلامنرملارهظيانه)٤(
وهفىرخألاةهجلانموةقسابءارضخةرجشوهةهج
.ناكملكىلإحيرلاهفذاقتترفصألاهنولبنبتلايأةفاصعلا
لثمتفةفاصعلاامأومدقتلاوومنلاوةايحلالثمتةرجشلا
عمدحاولابهذيلبةايحلايفنوكرلامدعويحورلاتوملا
.حيرلك

هنوقرحيفنبتلاامأو«حمقلانعةيرذتلابلصفينبتلانإ
زبخيةيشاملافلعللمعتسياليذلاشقلايأ.»رانلاب
.هيلع

رشلابدحاولاةنونيديفًاضيأقرفدجويهنإفاذكهو)٥(
اذهنممهفمنرملانأجتنتسننأعيطتسنالو.هلعفيذلا
يفروكذموهامكتوملادعبيأاهتاذةيحيسملاةنونيدلا
ةجيتننيبميظعلاقرفلاانيرينأهدصقّلجلب٢٥ىّتم
دجوي.ريرشلائطاخلاةايحعماهتلباقمبحلاصلاةايح

الذإرخآلانعدحاولازيمننأبجيونينثالانيبلصاف
.ةملظلاورونلانيبةطلخ

هللااشاح.ميثأورابنيبهتلماعميفهللايباحيلهو)٦(
ببسو.هسفندضًالوأئطخيميثألاامنإوكلذلعفينأ
.هيلإعيمجلاوعدييذلاهللانمسيلوهنموهدعبلا

يِنَتْيَأَر.يِنَتْفَرَعُّبَراَيَتْنَأَو«)١٢:٣ايمرإعجار(
لَقَْتَربَتْخٱَو

ْ
.»...يِب

َىلِإْلُخْدٱَفَتْيَّـلَصىَتَمَفَتْنَأاَّـمَأَو«٦:٦ىّتمو
ِخم
ْ
.»خلا...َكِعَد
يذلاباقعلانولانيسوموتحمةمثألارارشألاريصمنإ
ةيلوؤسمالنأاوبسحورارشألااهزنإكلذلهنوقحتسي
اموصاصقلامهقحليفوسلفيلعلااياصوباوناهتساومهيلع
.اتبثينأنكميالو.نالحمضيسفنآلادجموٍوهزنممهب
منرملاانيلإاهيدسييتلاةنيمثلاةحيصنلاهذهلبقنلفًاذإ
نعقرتفننأبجيهنألًاديجاهصحفنانسفنأىلعلبقنلو
ريخلااهيفنألةميقتسملاهللالبسيفيشمنوةاطخلالبس
.ءانهلاوقيفوتلاو

نمقرشلايفةداعلايهاملةراشإهايملايرجمىلعهلوقو
هايملااهبّرجتةينقأةطساوبوأًاسأرراهنألانميضارألاةياقس
.ةصاخلاةنكمألاىلإ

تربكوتمناملكًارارضخاوًاوهزةرجشلادادزتامكو
»ومنينانبليفزرألاكوهزيةلخنلاكقيدصلا«رابلااذكه
اهيلعرثؤياليتلارارضخالاةمئادلاراجشأللةراشإانهو
رادمىلعةيسدنسلااهتلحةسباللظتلبلوصفلاريغت
.ةنسلا

ِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ِمل١«
َ
يفُبوُعُّشلٱَرَّـكَفَتَوُمَمُألٱِتَّـَجتْرٱاَذا لٱِ

ْ
َماَق٢؟ِلِطاَب

،ِهِحيِسَمَىلَعَوِّـبَّـرلٱَىلَعًاعَمُءاَسَؤُّرلٱَرَمآَتَوِضْرَألٱُكوُلُم
لَو،اَُمهَدوُيُقْعَطْقَنِل٣:َنيِلِئاَق

ْ
طَن
ْ
.»اَمُهَطُبُراَّـنَعْحَر

انهلهورومزملااذهيفةيخيراتلاةقالعلاًامامتيردنال
كولملامايأيفوأناميلسمايأيفةروثضاقتناىلإةراشإ
يطعننأعيطتسنالوًامامتيردنالهدعباوؤاجنيذلا
ةيأنوركنينيرسفملاضعبو.رمألااذهلًاطوبضمًاخيرات
رظتنملاايسملامكحىلإركفلانوهجويوةيخيراتلارومأللةقالع
داهطضانمصلخملاحيسملاهلمتحاامعةءوبنهذهنوكتو
.ًاريخأبيلصلاتوموةناهإو

ملَا
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ديعيفلمعتسيوماسقأةعبرأىلإرومزملامسقنيو
.صاخشأةعبرأهيفمالكلابوانتيةيليثمتةروصبحصفلا

.منرملاملكتي١:٣ددعلا
ةياهننمدبالهنأىريومالكلابكلملاذخأي٦-٤مث
.ةلشافلامهترمآوملةفيرش
ناطلسنعربخيفمالكللكلملادوعي٩-٧كلذدعبمث
.سانلايفهدحومكاحلاوههنإوبوعشلاعيمجىلعهللا

تاوفلبقاومدنينأنيبصتغملاءالؤهرمأي١٢-١٠يفو
.ناوألا

.دوهيريغنيذلالكيأ»ممألا«
مكحلاىلعضاقتنالاوةروثلاهانعمنطابلايفمتركفتو
برلاىلعضاقتناهنأكههجويورمألااذهمنرملانرقيانهو
ًاذإف.هنمحوسممنيّعميأبرلاحيسموهكلملانألهسفن
ةراشإ»امهدويقعطقنل«هلوقو.ًاضيأهللاودعوهكلملاودع
كلمللةيدوبعلاةقبرنمررحتلاوةطلسلاعزنبلطىلإ
.هللانمّنيعملا

ءامظعلاوءاسؤرلاطقفسيل.رشلالهأةمواقمفصي
امنيبميظعقرفدجويهنألكلذ.ةماعلاوبعشلالب
ةبحماهلكهللابيلاسأنأل.ناسنإلاهضرفياموهللاهضرفي
رشـلاومـلـظـلـابةءـولممرشــبلابـيلـاسأـامنيبةـمـكـحو
.)١٥:٢٤انحوي(»ِيبَأَواَنَأِينوُضَغْبَأْدَقَف«باصتغالاو

يفُنِكاَّـسلَا٤« هبُئِزْهَتْسَيُّبَّـرلٱ.ُكَحْضَيِتاَواَمَّـسلٱِ .ِْمِ
ْدَقَفاَنَأاَّـمَأ٦.ِهِظْيَغِبْمُهُفُجْرَيَوِهِبَضَغِبْمِهْيَلَعُمَّـلَكَتَيٍذِئَنيِح٥
.»ِيسْدُقِلَبَجَنْوَيْهِصَىلَعيِكِلَمُتْحَسَم

كلذلةضحمةيضرأمهتابيترتوضرألاناكسمث)٤(
ذإ.هذهمهتلاحبئزهتسيو.ةتباثريغوةرصاقمهلاعفألكف
برلااذإو)٥(.يلعلاتابيترتاوريغينأنوعيطتسيفيك
اذإوًابضاغمهدضملكتيفمهبةيرخسلاوءزهلانعلوحتي
برلاةئيشمنألكلذ)٦(.ًابعروًافوخهمامأنوفجتريمهب
ىلإةراشإلاو.اوعضخينأطقفمهيلعومهتئيشمقوفيه
ةلودلازكرموةكلمملاةمصاعميلشروأىلإيأنويهص
.برلاحيسماهيفميقييتلاةسدقملاةنيدملاكلملاو

.ًةَّـيِّـرَبْتَراَصَكِسْدُقُنُدُم«٦٤:١٠ءايعشإلوقيو
لبجونويهصو.»ًةَشَحوُمُميِلَشُروُأَوًةَّـيِّـرَبْتَراَصُنْوَيْهِص
.ناكامثيحةميدقلاسدقلليقرشلادحلاوهنويهص
.اهدجموةكلمملاّزعدوادنصح

.يِنْبٱَتْنَأ:ِيلَلاَق.ِّـبَّـرلٱِءاَضَقِةَهِجْنِمُِربْخُأِّـينِإ٧«
لٱاَنَأ

ْ
لَأْسِا٨.َكُتْدَلَوَمْوَي

ْ
َكَلًاثَاريِمَمَمُألٱَكَيِطْعُأَفيِن

لُمِضْرَألٱَِيصاَقَأَو
ْ
طَُحت٩.َكَلًاك

ِّـ
.ٍديِدَحْنِمٍبيِضَقِبْمُهُم

.»ْمُهُِّـرسَكُتٍفاَّـزَخِءاَنِإَلْثِم

ىلعهاوعدمعديفًادنتسمملكتيفكلملادوعي)٧(
امىلإةراشإانهو)١٧-٧:٤ليئومص٢(ةءوبنلاوخيراتلا
رظنلاعطقبًاذإف.هدعبنمهلسنلودوادليبنلاناثانهبأبنت
نمالوهسفنبسيلكلموهفهرادتقاوكلملاةيصخشنع
الوىتح.ءاسؤرلاالوبعشلاالف.هللانملبهسفن
املاطهمكحنمهلقنتنأعيطتستهمكحلةصاخلابوعشلا
.هللانمنيعموه

هذهلثملاندق-ًاكلمهحسمتقويفو-نباوه)٨(
١:٥نييناربعو١٣:٣٢لامعأعجار(ينبتلااذهوةدالولا
.)٥:٥و

ىلإةراشإوهفرشاعلاددعلايفديدحلابيضقامأ)٩(
ناكولونيقلقملانيرئاثلاءالؤهةداعإيفشطبلاوةدشلا
نوكيو.مهيلعةوسقلاوةدشلاىسقأيضتقيمهعاجرإ
.رامدلاونالذخلاذئنيحمهبيصن

ملٱاَُّهيَأاَيَنآلٱَف١٠«
.ِضْرَألٱَةاَضُقاَياوُبَّـدَأَت.اوُلَّـقَعَتُكوُلُْ

َّـالَئِلَنْبالٱاوُلِّـبَق١٢.ٍةَدْعَرِباوُفِتْهٱَوٍفْوَخِبَّـبَّـرلٱاوُدُبْعٱ١١

.ُهُبَضَغُدِقَّـتَيٍليِلَقْنَعُهَّـنَألِ.قيِرَّـطلٱَنِماوُديِبَتَفَبَضْغَي
ِجلىَبوُط

َ
ملٱِعيِم

.»ِهْيَلَعَنيِلِكَّـتُْ

ةمكحلابمكيلعميظعلارشلااذهمكبيصياملبقو)١٠(
ينمزلاناطلسلامهديبنألكولملاًالوأبطاخي.ةيورلاو
نأمهنمبلطيوةاضقلاىلإتفتليمث.مكحلاوةوقلاو
نألبقهسفنوهظعتينأهيلعبجوتييضاقلانألاوظعتي
هسفنىلعهمكحردصينأهيلع.ريغلاىلعهمكحردصي
:ًالوأ

.»هلثمبتأتوقلخنعهنتال«
ناكاذإوكلمللسيلوهللاةقحلاةمظعلانرقيانهو)١١(
كلذبنألهتعاطقفوألافراتخملابرلاحيسموهكلملااذه
.ًاضيأبرلاةعاط

سامتلانوبرعيكلملانبالااذهليبقتبحصنيو)١٢(
ملوكلذكنكيملاذإو.عوضخلاوهلةعاطلاوهنماضرلا
ًابيرقةدابإلاقيرطنوكيفاودشرتستملوحصنلااولبقت
نمكلذبسحيالئلنيحىلإلهاستلاواضرلانإ.ًاديكأو
نيراتخملاكولملاميشنمسيلاذهوةنكسملاوفعضلاليبق
.هللانم

ملَا
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نيذلاف.هدحوهللاةمظعلاهيجوتبهتملكمنرملايهنيمث
مهنألىبوطلامهلفهاياصوبسحنوشميوهبيترتنوعيطي
.اوبيخيالوهيلعاولكتينأذئنيحنوعيطتسي

ىنعمب»نبالااولبق«ةملكلاةمجرتىلإضعبلابهذي
.هومدخاونباللاوصلخأ

تديزدق١٢ددعلايف»...عيمجلىبوط«نوكيدقو
.ةدابعللاذهلمعتساامنيحريمازملاىلع

ُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ِهِنْبٱَموُلاَشْبَأِهْجَوْنِمَبَرَهاَمَنيِحَدُواَدِلٌروُمْزَم

٢.َّـَيلَعَنوُمِئاَقَنُوريِثَك.َّـيِقِياَضُمَرَثْكَأاَمُّبَراَي١«
.»ْهَالِس.ِهِٰهلِإِبٌصَالَخُهَلَسْيَل:ِيسْفَنِلَنوُلوُقَيَنُوريِثَك

نيمواقملاداهطضاانيريرومزملااذهنإ:ثلاثلارومزملا
هللاةردقنعمنرملاانربخيهتاذتقولايفانه.دوادل
كلتنعوهاوحفنعانربخيداكيرومزملاناونعو.هتدوجو
هبرهتقووهوالأ.رومزملابحاصاهيناعيناكيتلاةقيضلا
عزتنينأدارأيذلادرمتملاوهيلعيصاعلاهنباهجونم
ًانيزحدوادناكف)١٥ليئومص٢عجار(هيبأدينمكلملا
لباهيفوهيتلاةئيسلاةلاحللةبسنلابسيلسفنلابيئك
نيدلاولارطاخرسكيءيشالو.كلذلببسملاوههنبانأل
امنيحاميسالمهيدلاوىلعمهتوسقودالوألاقوقعلثم
رثكأةارادملاوةيانعلاوفطعللنوجاتحيفنسلايفنومدقتي
.مهبابشومهتوقمايأنمريثكب

امنيبلفطلاكيكبيوهونوتيزلالبجدعصيدوادنإ
ىلإعدويدوادناك.بلصيلنوتيزلالبجنعلزنعوسي
عوسيامنيباهلجأنمبراحواهسسأيتلاهتكلممنيح
.دوادنبالانصوأ«ةخراصلاريهامجلاتافاتهلبقتسي
هتكلممىلإنيحدعبداعدواد.»برلامسابيتآلاكرابم
يفكلمييكلضرألانمضفردقفعوسيامأةيضرألا
.يلاعألايفشرعلانيمينعسلجيوءامسلا

رطاخملابرقتنأبجيونيبمرطخيفنآلادوادناك
ىريداك.هنعمهدعبتالوهللاىلإنييقيقحلانينمؤملاةعامج
ًالدبهنبابعشلاعبتوهدينمبهذدقءيشلكنأدواد
براجتلاورطاخملانإ-هللاًابرقتمًانئمطمناكهنكلوهنم
.نارفغلابلطوةبوتلابهللامامألوثمللانعفدتنأبجي

اذهيفتارمثالثتدرودقةملكلاهذه»هالس«
ريمازملافلتخميفةديدعتارمتدرواهنأامكرومزملا

ًامامتاهنولمهيةاروتلايرسفمضعبو.فورعمريغاهانعمو
.ةسدقملابتكللانلوادتيفزوجيالاذهنكلواهنوفذحيو
وأفقووأ.يقيسومعطقمكاهتربتعادقةينيعبسلاةمجرتلا
.نزولاونحللايفعونت

ءادعألاةرثكنموكشيوهللاىلإدوادهجوتي)١(
هنإهللامامأمهوكشي٢ددعلايفوهيلعنيمئاقلانيقياضملا
؟صلخيهللالهنولوقيونورخسيونوأزهي

٤.ِيسْأَرُعِفاَرَويِدَْجم.ِيلٌْسُرتَفُّبَراَيَتْنَأاَّـمَأ٣«
٥.ْهَالِس.ِهِسْدُقِلَبَجْنِميِنُبيِجُيَفُخُْرصَأِّـبَّـرلٱَىلِإِيتْوَصِب
.»ِينُدُضْعَيَّـبَّـرلٱَّـنَألُتْظَقْيَتْسٱ.ُتْمِنَوُتْعَجَطْضٱاَنَأ

هناميإاوعزعزينأءادعألاءالؤهلواحدقل)٣(
رمألااذهضرعيدوادنكلويلعلاىلعفيدجتباوملكتيو
باتكضرعامنيحايقزحلعفامكلعفيوبرلاىلع
هباذإو.هصالخبدجنتساوبرلامامأيفيدجتلايقاشبر
انمركيلبانيمحينأبيفتكيال.نجموسرتهللانأدكأتي
انديعيانتبيهتبهذاذإوانضهنينيطقاسانكاذإف.اندجميو
لثملةجاحبدوادناكدقل.ةلماكلاةئيهلاولوألاماقملاىلإ
ةحارلاهتطساوبهلناكفبيصعلاتقولااذهيفناميإلااذه
لبذنوانسوؤرئطأطنةبيصميفنوكنامنيح.ةنينأمطلاو
هللانكلو.ةراضنلاوءامللجاتحتامنيحةتبنلالعفتامك
لمعلانألوهببسلاو.هيفنحناممانلشتنيوانسوؤرعفري
.طنقنالوسأينالفىلوألاةجردلايفانلمعسيلوهلمع
ءايشألالكنأدكأتنلفبعاصملاوقيضلاةنمزأيتأتدق
.هللانوبحينيذللريخللًاعملمعت

نوكتدق.ًاثبعسيلنكلودجنتسيومنرملاخرصي)٤(
نأهللااشاحنكلوةالابملامدعوةباجتسالامدعرهاوظلا
انيلعراهنلاةجهبوهللاةملظنيبلباقنامنيح.كلذكنوكي
.ةلباقملاهذهلجأنمهللاركشننأ

نبالاقوقعنممغرلابةنيكسلاوءودهلامونانه)٥(
عضعضتونيريعملارييعتوقيدصلاداعتباوبعشلاةنايخو
ًائداهمانيوهمأنضحيفريغصلالفطلاكعجطضيةلاحلا
.ةايحلامايأنمرخآمويىلإظقيتسيكلذدعبمثًاديعس
ددجتتاذكهوحابصلايفقرشتفدوعتمثسمشلابرغت
.اهوفصردكيءيشالوةايحلا

بئاصملانأل.اذهكناميإىوسانقيضجرفيءيشالو
نوكتالنأهللانمبلطننأعيطتسنالوانيتأتنأدبال
انتتأاذإيأ»ةبرجتيفانلخدتالو«يلصنلببراجت
.مهلءاجرالنيذلاكلذخننالواهيفطقسنالبراجتلا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

١٤
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ملٱِبوُعُّشلٱِتاَوَبَرْنِمُفاَخَأَال٦«
ْنِمَّـَيلَعَنيِّـفَطْصُْ

لَخ.ُّبَراَيْمُق٧.ِيلْوَح
ِّـ

َّـلُكَتْبََرضَكَّـنَأل.يِٰهلِإاَييِنْص
لٱَىلَعيِئاَدْعَأ

ْ
ِّـبَّـرلِل٨.ِراَْرشَألٱَناَنْسَأَتْمَّـشَه.ِّـكَف

خلٱ
ْ

.هَالِس.َكُتَكَرَبَكِبْعَشَىلَع.ُصََال

فاخيالفظقيتسياذكهوفئاخريغًائناهًانئمطمماني
الهلوحمه.هدضفطصييذلايداعملاروهمجلانمًاضيأ
اذهوفولألاتارشعتاوبرلا.ماقتنالاوماصخلللبدنسلل
.الإسيلًاريبكًاددعينعي

تناكبرحللةخرصنعهسابتقابددعلااذهأدبي)٧(
اذإفءادعألابيصيامىلإلقتنيو.مايألاكلتيفةفورعم
لجخلاىهتنماذهومهنانسأمشهتتوكفلاىلعنوبرضيمهب
ةهجاوملانوعيطتسيالمهنإفرارفلاىوسمهلقبيملذإراعلاو
فيكونيأىلإنكلواوبرهينأمهيلعيضقتةمكحلاو
؟ليبسلا

دصقدقلمهصلخيلهدالوأىلعرهاسهللانإ
ملمهنكلودوادىلعاوضقينألواشدصقامكنوينيطسلفلا
.نالذخلاولشفلامهبيصنناكواوعيطتسي

نأدكأتيوًاضيألبقتسمللرظنيورضاحللرظنيدوادو
عموهتلاحنمرطخةلاحيفدحأنكيمل.مئادلاهنوعهللا
قيمعلاهروعشكةنينأمطلابروعشاذدحأنكيملكلذ
لابلانعبرغيالو.هتاناسحإوهللامحارمركذبضايفلا
يأفاخنالوهبيفتكنانلعجييذلاوههللاميلستلانإ

.رش
ناكنأدعبًارفاظحبصيىتحهلاكتادادزيًاريخأو)٨(
نيمئاقلاوهئادعأةوقركذبهرومزمأدبنأدعبف.طقفًارباص
هلكتموهوهللااهدحوةوقلانأىلإنآلالوحتيهباذإهيلع
:نيتقيقحبمتخيوضرألايصاقأعيمجلكتمو

هتقوّنيعيوهدعييذلاوهفبرلانمصالخلا:ىلوألا
ًاميظعوًاريبكناكامهمناسنإنمصالخالو.هليبسو
.اوربصينأالإنيلكتملاىلعسيلفكلذلو

دق.هبعشاميسالوناسنإلكينغتبرلاةكرب:ةيناثلا
.تانسحلاىسننوتاليولادعننايحألاضعبلباهارنال
ةكربققحتننأانيلعةقحةداعسبشيعننأاندرأاذإو
.تالاحلالكيفومويدعبًاموياهارنانيلعةمئادلابرلا

ُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

يف.يِّـرِبَهٰلِإاَيِيلْبِجَتْسٱَيِئاَعُدَدْنِع١« ِقيِّـضلٱِ
لٱيِنَباَي٢.ِيتَالَصْعَمْسٱَوَّـَيلَعْفَءاَرَت.ِيلَتْبَّـحَر

ْ
،َِرشَب

لٱَنوُّبُِحتىَتَمىَّـتَح!ًاراَعيِدَْجمُنوُكَيىَتَمىَّـتَح
ْ
َلِطاَب

لٱَنوُغَتْبَتَو
ْ
.ُهَّـيِقَتَزَّـيَمْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأاوُمَلْعٱَف٣.ْهَالِس!َبِذَك

.»ُهوُعْدَأاَمَدْنِعُعَمْسَيُّبَّـرلٱ

كلذل.بحرتقيضلادنعوبيجتستءاعدلادنع)١(
.ةالصلاعمستوفأرتومحرتنأوهيسامتلاف

وأصاخفرظيفبتكهنأرومزملااذهيفانلليلدال
داشرإلاوميلعتللعضُوماعرومزموهلبةصاخةياغل
.ًاضيأماعهجوبو

ينببطاخييناثلاددعلايفمث.ًالوأهللابطاخيانه
يفانعجشوقيضلايفانجرفهللانأانرابتخاو.رشبلا
.يقيقحءيشوهلبارطضالايفاندضعوفواخملا

مهيريوهللاىلإمهلّوحينأهبدصقيانهرشبللهتافتلاو)٢(
»رشبلاينباي«.اهيفكشالةقامحوهىوقتلامدعنأ
.مكيفيتلاةيرشبلابحوةيناسنإلانعاونهربتنأمكيلع
وهةيرشبلاسيندتنإفهللاةروصىلعقولخمناسنإلانألو
)١:٢٣ةيموراورظنا(هيفيتلاةيهلإلاةروصللسيندت
.»...ىَنْفَيَاليِذَّـلٱِهللاٱَدَْجماوُلَدْبَأَو«

هللانمبختنملاهنأىلإ»زّيم«ةملكيفريشيدق)٣(
وأهباوتمشينأءادعأللزوجيالفكلذلوًاكلمنوكيل
مهنأنيدعتبملاوهنعنيقشنملاةاطخلارذحيكلذكو.هوريعي
امىلعنومدنيفءاعدلاعمسيهللانأل.نومدنيفوس
.رّوهتوعّرستنممهنمطرف

ُختَالَواوُدِعَتْرِا٤«
ْ
يفاوُمَّـلَكَت.اوُئِط َىلَعْمُكِبوُلُقِ

لٱَحِئاَبَذاوُحَبْذِا٥.ْهَالِس.اوُتُكْسٱَوْمُكِعِجاَضَم
ْ
اوُلَّـكَوَتَوِّـِرب

َروُناَنْيَلَعْعَفْرٱ؟ًاْريَخاَنيِرُيْنَم:َنوُلوُقَيَنُوريِثَك٦.ِّـبَّـرلٱَىلَع
.»ُّبَراَيَكِهْجَو

سسفأنوكتدقواوطخساوأاوبيهتوأ»اودعترا«)٤(
دصقيانهو.هذهنعةسابتقا»اوئطختالواوبضغا«٤:٢٦
هحالصإبجيوأطخاذهنألعرستلالبقرومألايفيورتلا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ

١٥
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ىلعمهبولقيفاوملكتينأزوجيو.ةصرفلاتاوفلبقةعرسب
نإ.هذهمهطالغأباورهاجينأزوجيالنكلوًارسمهعجاضم
.يورتلانسحونازتالاليلدتوكسلا

.)٣٣:١٩ةينثترظنا(»ربلاحئابذ«)٥(
ىلعلكوتلامثداعترالادعبةطبغلاورورسلاليلدانهو

نأبجيهفرعيفو.مالسلاوةنينأمطلاوةحارلاهبنألبرلا
مثهركشنوهللاليمجبفرتعنيأربلاحئابذلكوتلاقبسي
.هديعاومعيمجبًامامتقثن

مهنأك»ًاريخانيرينم«ىقمحلاناسلبلءاستيانه)٦(
هجوونوشيعيمهنألكلذهدوجوبنوفرتعيالوريخلانوريال
لالظوةملظلايفنوسلاجلامه.مهيلعقرشيالبرلا
.توملا

ةيانعهبدصقيميدقريبعت»مكيلعههجوبرلاعفري«
ًابناجاهكرتنامنأكرومأللانرهظريدنامنيحو.هتافتلاوهللا
.مزاللاانمامتهااهريعنالو

لَعَج٧«
ْ

يفًاروُُرسَت لَقِ
ْ
ْتَرُثَكْذِإْمِهِروُُرسْنِمَمَظْعَأيِب

َكَّـنَأل،ُماَنَأًاضْيَأْلَبُعِجَطْضَأٍةَمَالَسِب٨.ْمُهُرَْمخَوْمُهُتَطْنِح
يفًادِرَفْنُمُّبَراَيَتْنَأ .»يِنُنِّـكَسُتٍةَنيِنْأَمُطِ

اليوقتيحورببسلههلإصالخبهرورسناك)٧(
سانلارورسبهرورسلباقيانهو.طقفيدامءيشل
.ةحوبحبلاوةعسلاليلدرمخلاوريخلاليلدةطنحلا.نيرخآلا
امأمهدنعةرثكبرمخلاوةطنحلادوجولنيرورسماوناكدقف
هللاابوامكهؤاذغهللاابنألكلذنممظعأناكفهرورس
.همالسوهتطبغ

ههلإةئيشملماتلاهميلستبهمالكمنرملامتخيانه)٨(
وأهيبأةيانعبًاطاحمنوكيامنيحريغصلالفطلالعفيامكو
لعفيلب.يدلاولانانحلابنئمطيوًابناجهمومهكرتيفهمأ
هسفنملسيفهبلقألميمالسلابرعشيذإكلذنمرثكأ
.حاتريومونلامكحل
.ةميظعةعامجيفكبينافًاديحوًادرفنمتنكولو

ُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِماَمِإل
َدُواَدِلٌروُمْزَمِ.خْفَّـنلَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْ

ْعِمَتْسٱ٢.يِخاَُرصْلَّـمَأَت.ُّبَراَيِغْصَأِيتاَمِلَكِل١«
،ُّبَراَي٣.ِّـيلَصُأَكْيَلِإِّـينَأل،يِٰهلِإَويِكِلَماَييِئاَعُدِتْوَصِل
لٱِب
ْ
لٱِب.ِيتْوَصُعَمْسَتِةاَدَغ

ْ
.»ُرِظَتْنَأَوَكَوْحَنِيتَالَصُهِّـجَوُأِةاَدَغ

ةلاحيفمنرملاناكامنيحةالصوهرومزملااذه)١(
.ةريثكهذهكتالاحدوادىلعترمدقوةدشلاوقيضلا
هنألكلذ.هيلصيامبنعمتيولمأتيهللانأًاضيأبلطيو
حجرألاو.قيمعلالمأتلاىلإًافرصنميلصيناكهسفنوه
.ةحيبذلامدقينألبقهللادبعتملاهيلصيحابصللرومزمهنأ

لبانبفختسيالهيلإيلصنانكاذإهللانإ)٣و٢(
فرصنيناكيلصيناكامنيحدوادنإ.عمسيويغصي
يوحي»يهلإويكلم«هلوقو.ةقيمعلاةيحورلاتالمأتلاب
دوادويقيقحلاكلملاوههللانإفيناعملانمريثكلاءيشلا
ًاكلمنوكيلهللالبقنمحوسممهتاذتقولايفوهوهدبع
:ديعاومةعبرأهللادعيمنرملاانه.طقفهنعًابئانهبعشىلع
ىتحكلذلعفيكفنيالو.عرضتلاوةالصلاميديهنإ.١

.هلهللابيجتسي
نألبقهللافرصنيفحابصلادنعيأةادغلابيلصي.٢

.ناسنإيألفرصني
هتاملكلكوميمصتودصقنعشرعللهتالصهجوي.٣

.يناعملاقمعأاهل
هللاعمملكتننأطقفاهانعمةالصلاسيلفرظتنيهنإو.٤

.هيلإيغصننألب

.ةيافكرظتننالاننألةالصلاةميقدقفنتارملانممك
امنيبجئاتنلالجعتسنورومألاقبتسنوربصلادقفننحنف
لكتنوهديعاومبقثنوهمحارمرظتنننأاهنمبلطيهللا
.هيلع

ةمينرترومزملااذهيفاهعبتيةقباسلاةيئاسملاةمينرتلانإ
تناكامعنآلافلتختدوادةلاحنكتنإوةيناثةيحابص
هلوق.ميلشروأيفوهفنآلاامأًابراهناكدقفذئدنعهيلع
وهقحلاكلملانإفيناعملانمريثكلايوحت»يهلإويكلم«
امكهيلعف.هنعبئانىوسهللانمحوسمملادواداموهللا
مسقنيرومزملا.دحاولاقحلاكلمللعضخينأيقتلكىلع
.ةطيسبيناعملاامنيبظافلألابةميظعةيانعهيفوتايبأةتسل

.ُريِّـِّـرشلٱَكُنِكاَسُيَال،ِّـَّـرشلٱِبَُّرسُيًاٰهلِإَتْسَلَتْنَأَكَّـنَأل٤«
ملٱُفِقَيَال٥

ِيلِعاَفَّـلُكَتْضَغْبَأ.َكْيَنْيَعَماَّـدُقَنوُرِخَتْفُْ
ملٱُكِلُْهت٦.ِمْثِإلٱ

لَكَتُْ
ِّـ

لٱِبَنيِم
ْ
لٱَوِءاَمِّـدلٱُلُجَر.ِبِذَك

ْ
ِّـشِغ

.»ُّبَّـرلٱُهُهَرْكَي

دقورشلاهلإسيلوربلاهلإهللانإماهحيرصتانه)٤(
:نيتقيقحىلإرظنلاًاتفلممنرملانوكي

ةواقنبوجوىلإنودبعتينيذلاوهسفنهبنينأ:ىلوألا
.ةدابعلاىلعمادقإلالبقريخلابكسمتلاوريمضلا

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا

١٦
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كلذلريرشلاىلعىضريالهللانأبعجشتي:ةيناثلا
.ًاضيأهللاءادعأمهرارشألاهؤادعأف

كلذلوريخلكردصموههللانأنمفيطلثحبانه
.ةريغصتناكامهمرورشلايأنعيضاغتلاعيطتسيال

مهتيصبنولابيالنيذلايأنيرختفملاركذيمث)٥(
نوعيبينيذلاىقمحلامه.ةيصخشلامهبرآمءاضقمهمهي
الوبونذلانوفرتقييذلامثإلاولعافمه.لجاعلابلجآلا
.مهتاوذنيحلصماهوكرتيالواهباوفرتعينأمهمهي

.رامدلاوكالهللوهنيقفانملاليبسنإفكلذك)٦(
مهيلعنولاتحيومهناوخإنوشغيوأءامدلانوكفسينيذلاو
.ًادجنوهوركممه

هللاءادعأمهنأدكؤيوتاملكلاهذهبهءادعأدوادفصي
ًاريخأنوكيسمهبيصننألمهسفنأءادعأمهلبًاضيأ
:نيعونىلإمهمسقيو.كالهلل

.نيشاشغلانيقفانملا)١(
.ءامدلالهأونيملاظلاةاسقلا)٢(

يفُدُجْسَأ.َكَتْيَبُلُخْدَأَكِتَْمحَرِةَرْثَكِبَفاَنَأاَّـمَأ٧« ِلَكْيَهِ
.يِئاَدْعَأِبَبَسِبَكِّـرِبَىلِإِينِدْهٱ،ُّبَراَي٨.َكِفْوَخِبَكِسْدُق
يفَسْيَلُهَّـنَأل٩.َكَقيِرَطيِماَّـدُقْلِّـهَس .ٌقْدِصْمِهِهاَوْفَأِ
لَح.ٌةَّـوُهْمُهُفْوَج

ْ
لَأ.ٌحوُتْفَمٌْربَقْمُهُق

ْ
ْمُْهنِد١٠.اَهوُلَقَصْمُهُتَنِس

هتاَرَماَؤُمْنِماوُطُقْسَيِل.ُهللاَااَي هبوُنُذِةَرْثَكِبِْمِ هبْحِّـوَط.ِْمِ ْمَُّـهنَألِْمِ
.»َكْيَلَعاوُدَّـرَمَت

لوخدلانوبحيالوهللاتيبنعنودعتبيةاطخلا)٧(
هتذل.هيلإمهلوخدبنوحرفيمهفهلاثمأودوادسكعلابوهيلإ
.هتعاطوبرلافوخبلكيهلايفدجسينأبوههتعاجشو

ببسبهجونسحأىلعهتدابعممتينأوجريوهو)٨(
هتمحربرفكلاوهللانعدعبلاهلنوببسينيذلاءادعألا
ةيادهلابلطيمثعيضيوكلسيقيرطيأراتحيف.هناسحإو
يفو.طقسيوقلزيورثعيالئلهمامأقيرطلالهستتنأو
داشرلاوةيادهلابلطدقفهؤادعأهمدخدقلةقيرطلاهذه
نماجنورشلالدبريخلاهباصأدقفكلذلو.هللانم
داشرإبلطوهليبسيفاهوعضويتلاليباحألاوبئاصملا
قيرطلاانلحضوأدقهللانإ.رطاخملالكنمهتاجنوهللا
اوكلساقيرطلايههذه«اهيفيشمننأانيلعوانمامأ
الوهفهديعاومبقثنودعبهللاةمحربنمؤننأانيلع.»اهيف
.هدالوأنعىلختي

المهفءادعألاءالؤهقالخألماتفصوانه)٩(
نونعيالونولوقينوندمتمهتاذتقولايفو.قدصلانوفرعي
سانلااوطقسييكلةوهمهفوج.نوصلخيالونوبحاصي

ًاضيأمهو.ةصاخلامهحلاصمىوسبنولابيالمهواهيف
انعضوامهميذلاربقلاكنوعبشيالنوعامطبلقلاةاصق
نمسيلفكلذعمو.ديزملاًابلاطلظيثثجنمهيف
.ةدوملاباورهاظتومهتنسلأاولقصدقمهفمهفاشتكالهسلا

ةبسنىلعمهيلعمكحيواونادينأهللانمبلطي)١٠(
كلتنكتليا»مهترماؤمنماوطقسيل«لئاذرنمهيفمهام
رفحنمنأل«لابولابمهيلعةدئاعاهوعضويتلاليباحألا
صاصقلااذهنوقحتسيمهو.»اهيفعقوهيخألةرفح
عمرشلاباوفتكيملفهللاىلعاودرمتدقمهنأللداعلا
.ىلاعتهرماوأاوصعواودرمتواولواطتلبناسنإلا

ملٱُعيَِمجُحَرْفَيَو١١«
،َنوُفِتَْهيِدَبَألٱَىلِإ.َكْيَلَعَنيِلِكَّـتُْ

لَظُتَو
ِّـ
ُكِراَبُتَتْنَأَكَّـنَأل١٢.َكِمْسٱوُّبُِحمَكِبُجِهَتْبَيَو.ْمُهُل

.»اَضِّـرلٱِبُهُطيُِحتٍْسُرتِبُهَّـنَأَك.ُّبَراَيَقيِّـدِّـصلٱ

ُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

.ِراَرَقْلٱَىلَعِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
َدُواَدِلٌروُمْزَم

٢.َكِظْيَغِبيِنْبِّـدَؤُتَالَوَكِبَضَغِبيِنْخِّـبَوُتَال،ُّبَراَي١«
ْدَقيِماَظِعَّـنَألُّبَراَييِنِفْشٱ.ٌفيِعَضِّـينَألُّبَراَييِنَْمحْرٱ
ىَّـتَحَف،ُّبَراَيَتْنَأَو.ًاّدِجْتَعاَتْرٱِدَقِيسْفَنَو٣،ْتَفَجَر
.»!ىَتَم

ًاقيمعهرابتخاناكملأتيويكبيًايبنايمرإكدوادناك)١(
بعتمضيرموهوهتلاحروصيرومزملااذهيفانهوًايقيقحو
.ءافشوةوقبلطيركفلاومسجلا

هظيغبوأهبضغبهدالوأيبريالميكحلابألانأامكف
ىرحألابمكفهبضغةروسبهذتوأدهينأىلإرظتنيلب
هتياغنإ.مهمحريوهدالوأىلعقفشييذلايوامسلابآلا
.هرورشنعلاضلانبالاعوجروبيدأتلاوه

بلطيذإحجرألاىلعًاضيرمناكيبنلانأرهظي)٢(
ءازعلابمتهيهنكلو.هفعضنموهضرمنمةوقلاوءافشلا
هللاةمحروجريكلذلدسجلاةحصبمتهياممرثكأيحورلا
سمتليهنكلوبيدأتلاوأخيبوتلامدعبلطيالهنإ.هاضرو
.طقفهللافطلبكلذ

ءايشأهيبأنمرظتنملانبالالؤاستانه؟ىتمىتح)٣(
ميظعلابرلاونمؤملجرنيبةدوملاباتعمالك.ةريثك

ملَا
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امددعينأوههلسوتبولسأو.هدالوأعيمجلبيرقهنكلو
ةريزغلاهتمحربهللاهمحرينأدوياذكهوبئاصمنمهب
كلذل»تعاترايسفن«.هضارمأنمهيفشيوهبونذهلرفغيو
هفوخناكةبعصلاةلاحلاهذهيفهتاذدجونأدعبهنأل
.ًادجًاميظع

لَخ.ِيسْفَنِّـجَن.ُّبَراَيْدُع٤«
ِّـ

.َكِتَْمحَرِلْجَأْنِميِنْص
يفَسْيَلُهَّـنَأل٥ ملٱِ

يف.َكُرْكِذِتْوَْ هلٱِ
َْ
٦؟َكُدَمَْحيْنَمِةَيِوا

يفُتْبِعَت يفُمِّـوَعُأ.يِدُّهَنَتِ .يِعوُمُدِبيِرِيَرسٍةَلْيَلِّـلُكِ
لٱَنِمْتَخاَس٧.ِيشاَرِفُبِّـوَذُأ

ْ
ِّـلُكْنِمْتَخاَش.يِنْيَعِّـمَغ

.»َّـيِقِياَضُم

هتجاحركذيدوعيالفةجاجلرثكأببلطلاانهرركي)٤(
سيلهقاقحتسانأل.هللاةمحربدجنتسيلبهفعضوهضرمو
ديرييذلاهللانمهوجرياملةبسنلابلبهيفوهاملةبسنلاب
امنيحىلوألابيهاهذخأنيتلاةعاجشلانإ.ريخلامامتهل
.هللاةمحربنيقثاواهيلعبلغتنوبعاصملاهجاون

هتاقوأيضقيذإمنرملاةلاحلرثؤمفصوانه)٥(
ألمتهعومدنأىتحًاريثكيكبي.تادهنتلاوتارسحلاب
اذإفهينيعفصيمث.كلذببسبءاملابضيفتداكتوهشارف
.عومدلااهتعجوأوداهسلاتاعاساهتحرقدقةضيرميه
نوكتمكفلاعفنالاعيرسةفطاعلاديدشدوادناكدقل
يفةدحذئدنعدادزيهنإفهفعضوهضرمتقويفهتلاح
.اهقيقحتليبسيفًاعافدناوةفطاعلا

بضغنمفاخننأفصولااذهأرقنامنيحانيلع)٧(
انحوروأانمسجيفةحصالوفيخموعورموهفبرلا
وفعلاهنمسمتلنوىلاعتهللامامأعضتننأانيلع.هنودب
نيعينأرضاحوهانتاقيضمظعأيفذئنيحونارفغلاو
.يجنيو

َعِمَسْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِمْثِإلٱِيلِعاَفَعيَِمجاَييِّـنَعاوُدُعْبُا٨«
.ِيتَالَصُلَبْقَيُّبَّـرلٱ.يِعَُّرضَتُّبَّـرلٱَعِمَس٩.يِئاَكُبَتْوَص
َنْوَزُْخيَوَنوُدوُعَي.ًاّدِجَنوُعاَتْرَيَوَنْوَزُْخييِئاَدْعَأُعيَِمج١٠
.»ًةَتْغَب

ةلاحىلإةئيسةلاحنمفيطلعيدبلاقتناانه)٨(
دقل.ةالصلاباجتساوءاعدلاعمسدقهللانإ.ةنسح
دقفًاثبعكلذبهذيملنكلوبحتناوبذعتوىكبواكش
مثإلاةلعفوةاطخلانمبلطيكلذل.باجتساوهللاعمس
نآلاهيلع.ًاعايضهبمهتتامشتبهذدقفهنعاودعتبينأ

هيفاوناكنامزرمدقل.نوأزهيوهبنورخسيمهومهبنجتب
لوطوربصلابناكهرفظو.رفظييذلاوهنآلاونيرفاظلا
هللاكرتينأةلهجلالوقًالبقهلاولاقامبر.الإسيلةانألا
دعبهوبرجيالوهنعاوبهذينأمهديري.مهكلسمكلسيو
يفلوقيعوسي.لاوحألاتبلقتامهممههجويفتباثوهف
لُّظلٱِيلِعاَفَعيَِمجاَييِّـنَعاوُدَعاَبَت«١٣:٢٧اقول

ْ
.ِ»م

عرضتلاعمسيهنأدكأتيوةميظعهللاابهتقثنإ)٩(
هللانأبفرعننأحيحصلانيدتلاساسأانه.هلبقيو
باجتسُتالانتاولصنأرهظيتقورميدق.يغصيوعمسي
.ناميإلاناحتمااذهنكلوٍغصمالبانءاعدنأو

فوخلانوكيومهخبويوءادعألاءالؤهىلعدتريمث)١٠(
بشعلاكهيفنورهزينامزمهلةمثألا.هلسيلومهلةعورلاو
مهموهراصنأزعامهمنيحىلإلطابلانإ.نوسبييمهنكلو
مههراصنأوقحلانإفكلذكو.هلاكشأوههوجوتفلتخا
نيروكشنوكننأًاذإانيلعوًاريخأنوحبرينيذلامهدحو
نمةقيقحانكاذإانحلاصيفكشاليهةياهنلانأبدكأتنو
.نيلضافلانينمؤملاسانلاكئلوأ

ُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ِبَبَسِبِّـبَّـرلِلاَهاَّـنَغ،َدُواَدِلٌةَّـيِوَجَش
ِّـيِنيِماَيْنِبْلٱَشوُكِمَالَك

لَّـكَوَتَكْيَلَعيِٰهلِإُّبَراَي١«
ْ

لَخ.ُت
ِّـ

َنيِذَّـلٱِّـلُكْنِميِنْص
طَي
ْ
اَهاَّـيِإًامِشاَهِيسْفَنٍدَسَأَكَِسَرتْفَيَّـالَئِل٢،يِنِّـجَنَويِنَنوُدُر
لَعَفْدَقُتْنُكْنِإ،يِٰهلِإُّبَراَي٣.َذِقْنُمَالَو

ْ
ْنِإ.اَذٰهُت

لُظَدِجُو
ْ
يفٌم ُتْبَلَسَو،ًاَّرشيِِملاَسُمُتْأَفاَكْنِإ٤.َّـيَدَيِ

لَف٥،ٍبَبَسَالِبيِقِياَضُم
ْ
لَوِيسْفَنٌّوُدَعْدِراَطُي

ْ
،اَهْكِرْدُي

لَو
ْ
لَو،ِيتاَيَحِضْرَألٱَىلِإْسُدَي

ْ
.يِدَْجمِبَاُّرتلٱَىلِإَّـطُحَي

.»ْهَالِس

ليئومص١عجار(اذهشوكوهنمًامامتملعيال)١(
دق.)٣:١قوقبح(يفتركذ»ةبوجش«و.)٨و٢٢:٧
دالبلةقالعالوهئابسنأدحأوألواشسفنوهشوكنوكي
هنوعهنألهللاىلإئجلتيانه.هيفةشبحلايأشوك
.هذقنمو

ةدشلاثيحنمدسألاكوههودعنأفرتعي)٢(
شوحولاوةباغلاكلموهكاذامكفلواشكلذكشطبلاو
شطبلاىلعىرحألابدمتعاهنألوليئارسإكلموهكلذك

ملَا
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ناويحلازايتمالبرقأناكفكلذلةيلضعلاةوقلاويدسجلا
.ناسنإلاتازايتمالهنم

عفرينأدوادامهيفلواحيناتيطرشناتلمجانه)٤و٣(
حرطي.هيلإبسناملكنمهسفنأربيوةمهتةيأهسفننع
بلطيوىلكلاربتخيوبولقلاصحفييذلاهللامامأهسفن
رمضأنموأرشلانمءيشهيفناكاذإهنيدينأىلاعتهنم
يتلاةلماعملاهذهلثمقحتسيالوهفكلذل.لبقنمرشلا
نامأالًادورطمًادراشلظيلبناكميفرقتسيالهلعجت
ليئومص١(ىلإةراشإنوكتدق»تبلس«هلوقو.هتايحىلع
.)١١و١٠و٢٤:٧

هودعلرربمالفكلذنمًائيشلعفيملناكاذإف)٥(
.مانملاوشيعلاةذلهمرحيوةدراطملاهذههدراطينألواش
ىلإهسوديوهدراطينألرربمنوكيذنئيحفلعفيناكنإو
هنألوهتءاربرهظينأدواددوي.ًاقحسهقحسيوضرألا
ًاناعملوًاعافترادادزيسهدجموسورحموظوفحموهفكلذك
.مايألاترماملك

ْهِبَتْنٱَوَّـيِقِياَضُمِطَخَسَىلَعْعِفَتْرٱ.َكِبَضَغِبُّبَراَيْمُق٦«
حلٱِب.ِيل

ْ
لٱُعَمَْجمَو٧.َتْيَصْوَأِّـَق

ْ
اَهَقْوَفْدُعَف،َكِبُطِيُحيِلِئاَبَق

لٱَىلِإ
ْ
يِّـقَحَكُّبَراَيِيلِضْقٱ.َبوُعُّشلٱُنيِدَيُّبَّـرلٱ٨.َىلُع
يفيِذَّـلٱِيلاَمَكَلْثِمَو َ.قيِّـدِّـصلٱِتِّـبَثَوِراَْرشَألٱَُّرشِهَتْنَيِل٩.َّـِ
لٱَصِحاَفَّـنِإَف

ْ
لٱَوِبوُلُق

ْ
لٱُهللاٱَىلُك

ْ
ِهللاٱَدْنِعِيسْرُت١٠.ُّراَب

لَُخم
ِّـ

لٱيِميِقَتْسُمِص
ْ
.»ِبوُلُق

نٍإفهئادعأبضغكبضغينأبرلانمبلطي)٦(
قحلاقاقحإلجألهللابضغفملظلالجألءالؤهناك
عيطتسيكلذلعيمجلاقوفعفتريبرلانإ.ةلادعلاءارجإو
نأسمتلي.لعفامعدحاولكيزاجيوعيمجلاىرينأ
.ةتبلاهيفملظالوقحهلإبرلاوقحلاعبتيهنألهيلإهبتني
هبضغبعفتريهنكلوبضغيهللانإفركفلااذهىمسأام
هتءاسإنععجرييكلءيسملايزاجيهنألهطخسبومسيو
.هبنذنعبوتييكلبنذملاصاقيو

لئابقلانمديدعلاهسفنىلإعمجينأديريامنإك)٧(
امنيحةنونيدلاةركفلةرذبانهولعفيامىلعاودهشييكل
)٢٥ىّتم(يفروكذموهامكنيدلامويسانلاعمتجي
هتمهميهنينأدعبوعيمجلامامأةينالعءازجلانوكيو
.ىتأثيحىلإدوعيمهعم

نأدكأتيلبةنونيدلاةبقاعنمفاخيالمنرملاانه)٨(
ةأفاكمسمتليالوهقحنمرثكأبلطيالوهو.هبحيهللا
نمديري)٩(ددعلايفمث.هيفيذلالامكلاةبسنىلعالإ
امونيقيدصلاىوسىقبيالورارشألارشيهنينأهللا

ريطتيتلاةفاصعلاكمهرارشألانأل.هنولعفياموهنومدقي
نومواقينوتباثونزوووذمهفراربألاامأوحيرلااهيرذتو
.اههجويفنوفقيوحيرلا

نأنكميالوءيشلكصحفيوايافخلافرعيهللانإ
.تقولالكرارشألارطيستمودي

مهتابرضوءادعألاماهسيقتنهبسرتهللانإ)١٠(
امأمطحتنوطقسنهتيامحوهتياقونودبنحن.ةيساقلا
انيقيوانععفادييذلاوه.انيلعفوخالفهللاةدعاسمب
هتدارإمتتنأديريهنألكلذ.انلشنيوراثعلاىدلاندنسيو
هتئيشمنوصعيوةدارإلاهذهسانلافلاخيدقفملاعلايف
.تقولكيفسيلنكلو

يفُطَخْسَيٌهٰلِإَوٌلِداَعٍضاَقُهللاَا١١« َْملْنِإ١٢.ٍمْوَيِّـلُكِ
َةَلآُهَوْحَنَدَّـدَسَو١٣،اَهَأَّـيَهَوُهَسْوَقَّـدَم.ُهَفْيَسْدِّـدَُحيْعِجْرَي
ملٱ
لُمُهَماَهِسُلَعَْجي.ِتْوَْ

ْ
َلََمح.ِمْثِإلٱِبُضَخْمَياَذَوُه١٤.ًةَبِهَت

يفَطَقَسَف،ُهَرَفَح.ًاّبُجاَرَك١٥.ًابِذَكَدَلَوَوًابَعَت هلٱِ
ُْ
يِتَّـلٱِةَّـو

لُظُطِبَْهيِهِتَماَهَىلَعَوِهِسْأَرَىلَعُهُبَعَتُعِجْرَي١٦.َعَنَص
ْ

.ُهُم
لٱِّـبَّـرلٱِمْسالُمِّـنَرُأَو.ِهِّـرِبَبَسَحَّـبَّـرلٱُدَْمحَأ١٧

ْ
.»ِّـِيلَع

ريثكهنإفطقطخسلاعملدعلاىفانتيالعبطلاب)١١(
ىلعكلذلعفننأانيلعوبضغنوطخسننأبجينايحألا
رشلاىلعطخسننأانيلع.انبطيحييذلارشلاةبسن
هلإوه.نيرمألانيبطلخنالوهنمريرشلاصلخننكلو
.عنصامبناسنإلكيزاجيكلذللداع

دعتسمضامددحمفيسبحلستمهنأبهللاهبشيو)١٢(
يمرللاهأيهوهسوقدمدقًاضيأوهو.هببرضينأًامئاد
.ءيشلكاهلابنببيصيىتح

نمةنسلأامنإكهماهسباذإوةيامرلاددسيهباذإو)١٣(
.هبيصتنملكقرحتوًاديعببهذتةبهتلمران

ةموتحمهتياهننألهدسحيالوريرشلانمراغيالوهفًاذإ
.ًاريخأكالهلاىلإلصيسوهفاهكلسيهنألوةفورعمهقيرطو

هذهامأضاخملايفةدلاولابعتكوههبعتنإ)١٤(
.ضرألاىلعًارشرثكيوًامثإدليفكاذامأوةايحدلتيكلف
هباذإهبلقيفهاوناموهلمحدعبهنأانيريوةراعتسالارركيمث
.هدصاقملكناتهبوبذك

ةرفحلارفاحكوههرمضييذلارشلااذهنكلو)١٥(
طقسفهريغطقسينأدصق.اهيفطقسينملوأوههيخأل
دوعيسمهريصمنأاودكأتينأرارشألاىلعفكلذلًالوأوه
.هنودصقيناسنإيألبقمهقحيلسمهررضومهيلع

ًالوأهيلععجريهلمحيوهدصقييذلاليولاباذإو)١٦(
.ًاميطحتمطحتيوهتماهىلعطقسيو

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ
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رشلاولوأربتعيلفالإ.ملظأبىلبيسكشالملاظلاو
نارفغلابلطوةبوتلابهللاىلإاوعجريلواوفاخيلوهوذبحمو
.نيدلاتقويتأينألبق

لكتادقوهفحيبستلاودمحلابرومزملااذهيهنيمث)١٧(
حتتفادقف.ًاريخرظتنيفوسلببيخيالوبرلاىلع
هامحدقبرلاوهتيامحبلطوبرلاىلعلاكتالابرومزملا
منرينأالإنآلاهيلعامواذههلاكتاةبقاعبنيقيلاهاطعأو
.يلعلاسودقلاهمسالحبسيو

ُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.ِةَّـيِّـتَْجلٱَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

يفَكَمْسٱَدَْجمَأاَم،اَنُدِّـيَسُّبَّـرلٱاَُّهيَأ١« ،ِضْرَألٱِّـلُكِ
لَعَجُثْيَح

ْ
طَألٱِهاَوْفَأْنِم٢!ِتاَواَمَّـسلٱَقْوَفَكَلَالَجَت

ْ
ِلاَف

ٍّوُدَعِتيِكْسَتِل،َكِداَدْضَأِبَبَسِبًادَْمحَتْسَّـسَأِعَّـضُّرلٱَو
لٱ،َكِعِباَصَأَلَمَعَكِتاَواَمَسىَرَأاَذِإ٣ٍ.مِقَتْنُمَو

ْ
َموُجُّنلٱَوَرَمَق

»اَهَتْنَّـوَكيِتَّـلٱ

ىتحديدجلادهعلايفًادجهنمسبتقمرومزملااذه)١(
اذهأدبي.ةرمنمرثكأدهشتسادقهتاذعوسيبرلانأ
يفدجممهمساو.يهتنيكلذكوبرلامساديجمتبرومزملا
ينتعملاوهوقلاخلاوهف.تاقولخملالكيفوضرألالك
وهو.لامكلاوناطلسلاونوكلاردصموههتاقولخمعيمجب
قوفهلالجو.هماكحألدرمالوميكحلاريدملاوقلطملامكاحلا
ليللايفهنودجمينوسدقملاوةكئالملاثيحتاومسلا
.يرشبلاانكاردإقوفيهةروصىلعراهنلاو

نيذلاراغصلالافطألاتاوصأليغصيهللانإ)٢(
ةهجنمكلذكو)٢١:١٦ىّتمعجار(همسالنوحبسي
رشنييكلءالهجلاوءاطسبلامدختسيهللانإفةيحور
نكميانهدمحةملكو.هصالخوهتفرعمراونأمهتطساوب
فعضأبهتوقرهظينأعيطتسيهللانإيأةوقوأزعباهلادبإ
ةنونحلاةيانعللنوجاتحينيذلاراغصلالافطألامهوهتاقولخم
مهسفنألافطألاءالؤهنكلواوربكيواومنيىتحةماتلا
رمقللرظنيوهومنرملاو.لبقتسمللًاحلاصًاساسأنونوكيس
كلذنولعفيعضرلاولافطألاىريكلذكهللاحبستموجنلاو
.ميظعلاهللادجمراهظإل

نأدصقدقهللانإف)١٠:٢٧سوثنروك١ًاضيأعجار(
ضرغلكلذوةيداعريغءايشأةيدايتعالارومألانملعجي
.مقتنملاوودعلاتيكست

رمقلاىريف.ءامسلاوحنهرصبمنرملاّدميمث)٣(
يفةحباسلاةعماللارهزلاموجنلاوفيطللاضيبألاهعاعشب
ةداعميدألاةيفاصلاءامسلاهذه.ديعبلاوبيرقلاءاضفلا
ميدقلارعاشلااهارياهتاذيهةنسلارهشأرثكأنيطسلفيف
قلاخلاةمظعنملبنوكلااذهلالجومظعنمشهدنيف
ًالدبانهمنرملاوبيجعلاشهدملانوكلااذهدجوأيذلا
لعفامكةيوامسلامارجألاةدابعةبرجتيفعقينأنم
ةعماللاتاومسلاهذهذختيهدجننومدقألانادلكلا
عوشخللفرصنياذكهوقلاخلاةمظعىلعًاليلداهموجنب
نوكيوًاريكفتوًانعمتدادزااملكهللامساميظعتودبعتلاو
.يقيقحيبلقعروببسكلذ

ىَّـتَحَمَدآُنْبٱَوُهَرُكْذَتىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُهْنَمَف٤«
ملٱِنَعًاليِلَقُهَصُقْنَتَو٥!ُهَدِقَتْفَت

لَكُتٍءاََهبَوٍدْجَمِبَو،ِةَكِئَالَْ
ِّـ
.ُهُل

لَسُت٦
ِّـ

لَعَج.َكْيَدَيِلاَمْعَأَىلَعُهُط
ْ

َحتٍْءَيشَّـلُكَت
ْ

َت
لٱ٧.ِهْيَمَدَق

ْ
لٱَوَمَنَغ

ْ
لٱَمِئاََهبَو،ًاعيَِمجَرَقَب

ْ
.»ًاضْيَأِّـَرب

ىلعقولخملامدآنبالمعتسيال؟ناسنإلاوهنم)٤(
ىنعمبةيناربعلاةملكلايتأتوناسنإلالبهللاةروص
ىلعقولخملاكلذيأمدآنبالوقيمث.بلقتملافيعضلا
اذهيفهماقموهامو؟وهامناسنإلااذه.هقلاخةروص
؟ميظعلالماشلادوجولا

يأهللاةملكسفنيأ»ميهولإ«انهةكئالملاو)٥(
هللكتنأبهيلعديزتو.ةيهولألاةجردنعًاليلقهصقنت
ةهلآلانيبريبكزييمتنكيملهنألاقيقحلاو.ءاهبلاودجملاب
ناكاهتاقلعتموحورلاةركفوةكئالملامهنيذلاةهلآلالسرو
نيوكتلارفسبتاكبسحدقف.روطتلايفليوطخيراتاهل
عممثءاوحومدآعمملكتيوندعةنجيفيشميهللانأ
ىسومدعصيامنيحروطتتركفلادجنكلذدعبوميهاربإ
ىتحدعروقربهلإفوخمديعبهلإهباذإوءانيسلبجىلع
نأركتفادقمنرملاو.لبجلااوسميوأاوبرتقينأسانلافاخ
كلذلوهللاةروصيفكشالمهوهللامادخمهةكئالملا
يفكئلوأامنيبدسجلايفهنألًاليلقمهنعصقنيناسنإلاف
ةدامنموبارتنمعونصمهنألمهنمىطوأوهف.حورلا
.كئلوأنعسكعلابالإسيل

نإ.هيديلامعأىلعهطلسيو.ءاهبلاودجملابهللكي)٦(
اهعضووةسرامملااهبقعينأبجيليلكإلايفةطلسلاةراش
تاقولخملاديسوهناسنإلانإ.ذيفنتلاولمعلاعضوم
نأهيلعودبعلاالديسلاكفرصتينأطرشىلعنكلو
ناكالإوءايشأللهسفنعضخيالوهسفنلءايشألاعضخي
الامباهنممظعأنوكيلدجودقوهوةميقلقأواهنمىندأ

ملَا
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حلٱِبْمَكَف«٢٥:٦بويأركذي.ساقي
ْ
ُنْبٱَوُةَّـمِّـرلٱُناَسْنِإلٱِّـيَِر

.»ُدوُّدلٱَمَدآ
ةميقاذحبصيليئونامعيفهسفنناسنإلااذهنكلو
.ديحولاهنبابءادفللهللاهدعأيذلاصالخلابةميظع
.هللااهدجوأيتلاايندلاهذههتكلمموكلمناسنإلاو
الوهسفنبرضيالنأطرشىلعءاشيامكاهبفرصتي
نسحيملوًاكلمىطعأدقنوكيالإوناسنإلاهيخأب
.هتسايس

ركذيفناسنإلااذهةطلسىدمفصوبأدبيانه)٧(
ركذيمث.ةيربلاشوحووتاناويحلاةفاكورقبلاومنغلا
هحتتفاامكرومزملامتخيوءامسلارويطركذيامككمسلا
.هحيبستوهللامساديجمتب

لٱَكَمَسَو،ِءاَمَّـسلٱَروُيُطَو٨«
ْ
يفَكِلاَّـسلٱِرْحَب ِلُبُسِ

ملٱ
ْ
يفَكَمْسٱَدَْجمَأاَم،اَنُدِّـيَسُّبَّـرلٱاَُّهيَأ٩.ِهاَيِ ِّـلُكِ
.»!ِضْرَألٱ

ُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.»ِنْبالٱِتْوَم«َىلَع.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
دعبرابلايضاقللةمينرت:لوقيشتليدنكلو

ركذدجويالو.ةيداعملابوعشلاراسكنا
.طقنباتومل

لَقِّـلُكِبَّـبَّـرلٱُدَْمحَأ١«
ْ
٢.َكِبِئاَجَعِعيِمَجِبُثِّـدَحُأ.يِب

لٱاَُّهيَأَكِمْسالُمِّـنَرُأ.َكِبُجِهَتْبَأَوُحَرْفَأ
ْ
ِعوُجُرَدْنِع٣.ُِّيلَع

لَخَىلِإيِئاَدْعَأ
ْ

٤،َكِهْجَوِماَّـدُقْنِمَنوُكِلَْهيَوَنوُطُقْسَيٍف
لٱَىلَعَتْسَلَج.َياَوْعَدَويِّـقَحَتْمَقَأَكَّـنَأل

ْ
ًايِضاَقِّـِيسْرُك

.»ًالِداَع

عوضومىلعطقلديال»نبالاتوم«ناونعلانإ)١(
رومزملاذإ.الإسيلنحللةراشإانهحجرألالبرومزملا
.هئادعأىلعهراصتنالبرلاديجمتعوضوملوانتي

دوادهزرحأراصتنابجاهتباللعضورومزمهنأحجرألا
نيددعلانممسقلكأدبيو.هئادعأوهللاءادعأىلع
اذهبهحراوجلكبجهتبينأمنرملادوي.لصولاةزمهبنيلوألا
يتلابئاجعلاعيمجبثدحينأدويلبهولتييذلادمحلا
.اهممتوبرلااهارجأ

ليئومص٢(ةروكذملاةثداحلاةبسانمبهمظننوكيدق)٢(
بهذامكسيلوهللامسالتعنوهيلعلاهلوقو.)٦:٨
.ةيهلإلاةزعللملعمساضعبلا

رضاحلاتقولايفانلترجةمحرةثداحركذنامنيح)٣(
همحارمميديهللاهنألةقباسةريثكمحارمًاضيأركذننأانيلع
.اناسنيالوانيلع

لضفلافءادعألاىلعراصتنالايفهللادجملايطعي)٤(
هؤاشيامرشبلانيبمكاحلاويضاقلاوه.هللاهلككلذب
دمتعننأانيلع.هساسأنملطابوهفهؤاشيالامونوكي
نأعيطتسنالنحنذإماكحألايفهلدعوهللاءاضقىلع
.طقفةعاطلاوعوضخلابيفتكننأانيلعواهلكهلامعأمهفن
ميقيهسفنبوهفهللاىسنيالنكلوهيلإءاسُملاىسنيدق
هلاعفأةبسنىلعهبدؤيوهيلعمكحيوءيسملاىلعىوعدلا
ءيشلكلعفيسويتأيسديكأهنكلوئطبيدقوهوةئيدرلا
.هنيحيف

َىلِإْمُهَمْسٱَتْوََحم.َريِّـِّـرشلٱَتْكَلْهَأ.َمَمُألٱَتْرَهَتْنٱ٥«
لَا٦.ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱ

ْ
.ًانُدُمَتْمَدَهَو.ِدَبَألٱَىلِإُهُباَرَخَّـمَتُّوُدَع

َتَّـبَث.ُسِلَْجيِرْهَّـدلٱَىلِإَفُّبَّـرلٱاَّـمَأ٧.ُهُسْفَنُهُرْكِذَداَب
لِل
ْ
لِلِيضْقَيَوُهَو٨،ُهَّـيِسْرُكِءاَضَق

ْ
لٱِبِةَنوُكْسَم

ْ
ُنيِدَي.ِلْدَع

.»ِةَماَقِتْسالٱِبَبوُعُّشلٱ

ةصاخصالخةثداحىلإرهظيامىلعمنرملاريشي)٥(
لواشضفردقهللانإ.)٢٢ليئومص٢(يفةروكذملاكلتك
لكدابنأدعبليئارسإشرعىلإهعفرودوادهسفنلذخأو
ىلعراصتناللةليسودوادناكاذكهو.ًابيرقتلواشةلالس
هديىلعمتو.اهيلعرصتناواهبراحيتلاةرواجملاممألا
.اهبيرختلواحوأليئارسإندمبرخودعلكعاضخإ
ىتحةديعبةجردىلإًاقفوميبرحلادوادلمعناكدقو
ركذىوسقبيملواهيبأةركبنعممألاهذهتحمنا
.)٨:١٢ليئومص١(ةقلامعلاونيينومعلاك.ليئض

يفدرواملديكوتدجويسداسلاددعلايفكلذك)٦(
نأامكدوادءادعأمههللاءادعأو.قباسلاسماخلاددعلا
كولملاكئلوأنإفاذكهو.هللاءادعأمهبسحيدوادءادعأ
ءيشلكحبصأومهندمتمدهدقةريهشممأعمماظعلا
يفحمسيناكدقو.اودابدقمهسفنأناكسلانألبًابارخ
ءاسنلاىتحناكسلااومرحينأمايألاكلتيفبرحلاةعيرش
نأرهظيو.ميظعناكمبلوهلاوةعاظفلانماذهولافطألاو
امبةثيدحلابورحلاتحبصأدقومويلاهسفنديعيخيراتلا
امكنييندملالوانتتةيرذلبانقوتافذاقوتارئاطنمهيف
.ءاوسلاىلعنييركسعلالوانتت

ملَا
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هللانكلوبهذيودعلافانهةلباقملالمجأامو)٨و٧(
ىلإهيسركتبثيوسلجيهللانكلودابتوىحمتممألاىقبي
:راكفألاضعباذهنمانلو.رهدلا
.مايألايدبأهللانإ.١
.ءيشلكىلعءاضقلاوةطلسلاهلو.٢
الوةمكحلاءلمبيههتاريبدتلكورابلالداعلاوهو.٣

.ةتبلاكلذيفءانثتسا
.راتخملاهبعشبةصاخةيانعلوقلانمضتيو.٤

نيحتافلامظعأىتحةلاحماللئازاهكولموممألادجمنإ
هللانكلو.لحمضيمثًاليلقرهظيبشعلاكمهةازغلاو
لالجلاودجملابًالبرستمىقبيهدحووهنويهصيفنكاسلا
توباتقوفةمحرلايسركيفمنرملاركفبسحسلجيو
نوعيطتسيهبعشنمةاطخلانإفاذكهو.لكيهلايفدهعلا
وهوةفلتخملاحئابذلاوةدابعلاضورفميدقتبهيلإاولبقينأ
هلاومدقينأمهيلعذئنيحوصالخلايطعيهنألمهلبقي
.هومدخيوههجواوبلطينأاوملعتيوءانثلاوحيدملا

لَمُّبَّـرلٱُنوُكَيَو٩«
ْ

لِلًأَج
ْ

لَمِ.قِحَسْنُم
ْ

يفًأَج ِةَنِمْزَأِ
لٱَكْيَلَعُلِكَّـتَيَو١٠.ِقيِّـضلٱ

ْ
ُْكْرتَتَْملَكَّـنَأل.َكَمْسٱَنوُفِراَع

يفِنِكاَّـسلٱِّـبَّـرلِلاوُمِّـنَر١١.ُّبَراَيَكيِبِلاَط اُوِربْخَأ.َنْوَيْهِصِ
َْمل.ْمُهَرَكَذ.ِءاَمِّـدلٱِبٌبِلاَطُمُهَّـنَأل١٢.ِهِلاَعْفَأِبِبوُعُّشلٱَْنيَب
ملٱَخاَُرصَسْنَي

.»ِنيِكاَسَْ

ناكمىنعمديفت»כגשמ«ةيناربعلاأجلمةملك)٩(
أجلموههلوقبًالامجىنعملادادزيال.نيصحعفترم
ضعبهللارهظيالدق.نيعمالوهلأجلماليذلاقحسنملا
هنأكرهظيالومهتاقيضلكنمهبعشصّلخمهنأنايحألا
نأبجيناميإلالاجمانهنكلو.مهئادعأنممهلمقتني
ترثاكتوانلوحلاوحألاتمهلداامهمهنقيتنوكلذبنمؤن
.سوفنللةنكسملاةنينأمطلاكلتبرعشنذئنيحوتاقيضلا

ءادعألانمنيبراههللاىلإئجتلننأيفكيالو)١٠(
ئبتخننأمهملاسيلف.ًاضيأهيلعلكتننأانيلعلبانلوح
نوفراعلاهلوقو.ةيباجيإةروصبلعفننألبةيملسةروصب
هلضفةعاذإنمنولجخيالًاراهجهبنوفرتعملايأكمسا
مهرّوصينولكتملاءالؤهو.نيعمجأانلةلصاوتملاهفراوعرشنو
رارسأنوأرقيوهنعنوشتفيهءارونوريسيوهللانوبلطيمهنأ
هللالضفنإ.مهلوحةايحلارهاوظلكيفهتمظعوهتبحم
ءيشلاتاذوهىلاعتهتهجنمفةلماشهتمعنوميمع
ذخأنامرادقمىلعهتمعنبانعتمتفقوتينكلوعيمجلل
املاطةفرغللاهتعشألصتملاذإسمشللبنذال.انم

اهرونبانيلإلخدتلاهحتفننأانيلعةلفقمذفاونلاوباوبألا
املكبرلاىلعانلكتااملك.ةشعنملااهترارحوييحملا
اليذلايدبألابآلاوهفهلحميفناكانلاكتانأاندجو
.هتمحرنيجارلاوهيلعنيلكتملاهدالوأنعىلختي

عرشيوقيمعلاروعشلابمنرملابلقئلتميانه)١١(
ءيشوه.ًاضيأاومنرينأنيرخآلانمبلطيلبمينرتلاب
حرفلايفنإفطاوعلاةيأبنيرثأتمنوكنامنيحهنإيعيبط
ىقيسوملابسحناننإفقيضلاوأجرفلايفنإنزحلاوأ
يفًارسمنرتننأيفكيالو.انمومهللقيمينرتلاوانشعنت
ربخنوًايلاعانتوصعفرننألبنكسيبرلاامثيحنويهص
نكلولضفلانولانينوريثك.مئاظعنمانلبرلاهلعفامب
ربخننأانيلعنينمؤملايفكلذنكيالفنوركذياملق
.نيركاششيعنو

وه.نيملاعلانيدينأنملداعلانايدللدبال)١٢(
.فرتقايذلامثإلاوقارملامدلاوسيديذلاقحلابلاطي
؟َكوُخَأُليِباَهَنْيَأ«نيياقلهللالاقامنيحةقيلخلاذنم
:٤نيوكتعجار(»ِضْرَألٱَنِمَّـَيلِإٌخِراَصَكيِخَأِمَدُتْوَص
ايمرإًاضيأو٢٦:٢١ءايعشإًاضيأو٣٢:٤٣ةينثتًاضيأو٨
ةطبترمصخألاباهنمةيحورلاواهلكةايحلانإٍ.)٥١:٣٥
.بقاعيهفلاخينملكفهادعتتالماظنب

يِعِفاَراَي،َّـِيضِغْبُمْنِميِتَّـلَذَمْرُظْنٱ.ُّبَراَييِنَْمحْرِا١٣«
ملٱِباَوْبَأْنِم

يفَكِحيِباَسَتِّـلُكِبَثِّـدَحُأْيَكِل١٤.ِتْوَْ ِباَوْبَأِ
يفُمَمُألٱِتَطَّـرَوَت١٥.َكِصَالَخِبًاجِهَتْبُم،َنْوَيْهِصِةَنْبٱ حلٱِ

ْ
ِةَرُْف

يف.اَهوُلِمَعيِتَّـلٱ ١٦.ْمُهُلُجْرَأْتَبَشَتْنٱاَهْوَفْخَأيِتَّـلٱِةَكَبَّـشلٱِ
.ِهْيَدَيِلَمَعِبُقَلْعَيُريِّـِّـرشلٱ.ىَضْمَأًءاَضَق.ُّبَّـرلٱَوُهٌفوُرْعَم
.»ْهَالِس.)ِراَتْوَألٱُبَْرض(

نمةمحرلارظتنيوةالصللمنرملافرصنيانه)١٤و١٣(
لبةالصنيددعلانيذهيفىريالفشتليدامأ.هللا
سمتليمنرملانإفٍّلكىلع.هتاذعوضومللةيعيبطةعباتم
هيلعقبطتنألبقعفريوهتيواهوأتوملاةجلنمذقنينأ
ةفرشمةريثكتارماهخيراتيفةسينكلاتناكدقل.علتبيو
باوبأو«لاقيذلاصلخمللًاركشنكلوتوملاباوبأىلع
منرملاركذيرشععبارلاددعلايفو.»اهيلعىوقتنلميحجلا
ركذيوهللامحارمبثدحينأوهوصالخلااذهنمضرغلا
يكلتوملاباوبأنمعفرينأبلطي.ةقيمعلاهتاناسحإ
ناك.فوقووفوقونيبناتشوميلشروأباوبأيففقي
.ىلعللعفترينأسمتليهباذإوىلفسلاةرفحلايفًاطقاس
دالبيفةداعلالازتالوىرياملوأاهنألانهباوبألاركذو
ثيدحللةنيدملاباوبأىلعخويشلاسلجينأقرشملا

ملَا
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ىلإهتدحووكلذنمهعفريهللانأدصقلاو.تارماسملاو
انهو.صالخلابًاحرفسانلاروهمجعمعامتجالاوجاهتبالا
حّبسينأهدصقذإهسفندجمسيلوهللادجممنرملابلطي
.برلاصالخبًاجهتبم

ىلعاهيفاوطقسمهنكلوةرفحاولمعممألاءالؤه)١٥(
روتكدلالاق.»اهيفعقوهيخألةرفحرفحنم«لثملادح
نإ.»هسفندضسيلوهوريرشلاهلعفيءيشال«كرالك
رهظي.هنمبرهتلالواحامهمًالوأريرشلابيصيرشلا
هللادصاقمىلعبلغتينأعيطتسيامنإكريرشلانأًانايحأ
اذهلهنكلو.ًاباسحءيشلبساحريغحرميوحرسيف
نأمنرملارّوصي.ًامئادكلذكىقبيسلهو؟نآلاحيحص
ةكبشلايفهلجرتبشنكلذكوهترفحيفطقسريرشلا
.ةسيرفحبصأديصينأنمًالدبف.هريغلاهبصنيتلااهسفن

لكىلعلداعلاءاضقلايضقيسبرلانألكلذ)١٦(
:٣٨لايقزحلباق(هسفنفّرعموأفورعموهو.ناسنإ

دراوركفوهفهاديهتنجيذلاءازجلالانيريرشلانإو)٢٣
.)١:٣١ءايعشإكلذكو٣٤:١١بويأ(يف
.هالسمثراتوأبرضىقيسومبددعلايهتنيو

هلٱَىلِإَنوُعِجْرَيُراَْرشَألَا١٧«
َْ
.َهللاٱَنيِساَّـنلٱِمَمُألٱُّلُك،ِةَيِوا

ملٱىَسْنُيَالُهَّـنَأل١٨
ْ
لٱُءاَجَر.ِدَبَألٱَىلِإُنيِكْسِ

ْ
َالَنيِسِئاَب

ِمَكاَحُتِل.ُناَسْنِإلٱَّـزَتْعَيَال.ُّبَراَيْمُق١٩.ِرْهَّـدلٱَىلِإُبِيَخي
ُمَمُألٱَمَلْعُيِل،ًابْعُرْمِهْيَلَعْلَعْجٱُّبَراَي٢٠.َكَماَّـدُقُمَمُألٱ
.»ْهَالِس.ٌَرشَبْمَُّـهنَأ

ددعلايفدراولاىنعمللديكوتوراركتانه)١٨و١٧(
ةيواهللعوجرلاوأتوملامهبيصنرارشألاف.هيلياموعباسلا
نوشيعيوهللانوسنيمه)٣:١٩نيوكترظنا(بارتلاو
هيلإعجارلاىسنيالهللاافرشعنماثلاددعلايفامنيبهنودب
.)١٩:٢٢ءايعشإرظنا(ديكأتباثءاجروهلب

نأورثكأبرلااورظتنينأهللابعشمنرملاعجشي
ةلاحءاجرىلعاهيفمهةلاحنماورمذتيالوهلاوربصي
.لبقتسملايفاهيفنونوكيسلضفأ

امهمناسنإللسيلوهللاةزعلانوكتنأبلطي)١٩(
هتوقرهظيهللاىرينأمنرملادوي.مظعوربكتوخمش
اذإهنأل.يلعلاهللانوعضخيلبرارشألادوسيالفهتوربجو
هللازتعااذإنكلوهدبعتساوناسنإلاهاخألذأناسنإلازتعا
.ًارارحأوقحلابمهسفنأىلعًادايسأاوحبصأسانلابولقيف
هبللذتتنأعيطتستامرادقمىلعفقوتيةيرشبلاريخنإ
هلوقو.هللاىسننامنيحهلكرشلانإفسكعلابوهللامامأ
.)١٠:٣٥ددععجار(ىسومنعةذوخأم»برايمق«

.مهفيخيومهبعرينأهللانمبلطيمنرملافكلذك)٢٠(
ًاداسفضرألايفاوثاعهتطلسوهللاةبيهنودباوشاعاذإ
روذبانهو.ثيعيالشيعينأبجيناسنإلاو.الإسيل
ديدشلافوخلاوهبعرلاف.نيملاعلانايدوههللانأةركف
رثكأالرشبمهنأاوملعينأوهدصقلاو)٢:٥يخالمرظنا(
نوبسحيسانلانألةببسمتاليولانمًاريثكنإ.لقأالو
دجناذكهو.مهنملقأوأرشبلاةماعنمرثكأمهسفنأ
ةدايسلاطسبوتوافتلاةلواحموةيسنجلاوةيقرعلاتاقرفتلا
قلخدقودحاوهللانكلو.ىرخأنمىلعأةيموقمساب
ًادجةفيفطرشبلانيبتاقورفلاونيلوأنيوبأنمرشبلا
الإواهليبسيفاولمعيوةيرشبلاةوخألاباورعشينأمهيلعو
دعبولومهلاطيسيذلالداعلانايدلابعرمهيلعىقلي
.نيح

ُِرشاَعْلٱُروُمْزَْملَا

ِمل،ُّبَراَي١«
َ
ِمل؟ًاديِعَبُفِقَتاَذا

َ
َختاَذا

ْ
يفيِفَت ؟ِقيِّـضلٱِةَنِمْزَأِ

يف٢ ملٱُِقَرتَْحيِريِّـِّـرشلٱِءاَِيْربِكِ
ْ
ملٱِبَنوُذَخْؤُي.ُنيِكْسِ

يِتَّـلٱِةَرَماَؤُْ
هباوُرَّـكَف رشلٱَّـنَأل٣.اَِ

خلٱَو،ِهِسْفَنِتاَوَهَشِبُرِخَتْفَيَريِّـِّـ
ْ
ُفِطَا

َال:ُلوُقَيِهِفْنَأِخُماَشَتَبَسَحُريِّـِّـرشلٱ٤.َّـبَّـرلٱُِنيُهي.ُفِّـدَُجي
.»َهٰلِإَالُهَّـنَأِهِراَكْفَأُّلُك.ُبِلاَطُي

رومزملاعمرومزملااذهمضتةينيعبسلاةمجرتلانإ)١(
لككرتتفةيناربعلاةاروتلاامأ.ًادحاوامهلعجتوعساتلا
دحاولابيكرتوعوضومنأكشالوةدحىلعدحاو
ةفطاعبمنرملالءاستي.ًاريبكًافالتخارخآلانعفلتخي
ًاديعبفقيامنإكدئادشلايفهسفنهللابجحياذاملةميظع
ّربعيوهفاذكهو.هخارصعمسيالونيكسمللتفتليالو
يفاميسالونيحلكيفهدقفتيذلاهللاابديدشقلعتنع
دعتبننيذلانحنمأ؟ديعبهللالهنكلو.تاقيضلاةنمزأ
نأيعدنمثانناميإمدعبهدقفننيذلانحنذإالإسيلهنع
.انعدعتبيهللا

الوهرشيفلغوتيريرشلالعجتءايربكلاكءيشال)٢(
ريرشلاربكتملاف.ريمضلارجحتيوبلقلادسفيذإهنعديحي
دقتعيهنألنيدتللجاتحياليلاتلابوهللاجاتحيالهنأبسحي
ىتحهرشيفلغوتيوهف.ناسنإكهردقنمطحيكلذنأب
فوسدئاكمنمهربدامنأدبالنكلوهبريرشلاقرحي
.اهيفطقسي

نأنمًالدبهيفوهامبرختفيريرشلااذهنإلب)٣(
عوجرلابجيءيشكهرشبسحيالوه.بوتيوهيلعمدني

ملَا
لٱُروُمْزَْ

ْ
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دوجووهكلذىلعدعاسيامموًادبأهبفرتعيالهنألهنع
ماركلاةعامجيفهلوبقبمهسفنأنوشغينيذلاهلوحنيقلمتملا
ىتحهعمةيصخشحلاصممهلنوكيدقونيحلاصلا
امذخأييذلاكاذوهففطاخلاامأو.اذكهنولهاستي
هقلاخنيهيوهفكلذلةتبلاقحنودبعادخلابوأًارسقهريغل
.اذكهحيرصلاهيدعتب

ًاخماشتملظيوةركنملاهلاعفأىلعاذكهرمتسيو)٤(
هيلعهللاملحنمديفتسيوهفبلاطيالهللانأبسحيهنأل
هللادوجوبرفكيًاريخأهنأىتحداسفلاوةياوغلايفًادايدزا
اهلصياهيفكشالةجيتنهذهو.لبقنمهرماوأاصعيذلا
.ريرشلاناسنإلااذهلثم

يفُهُلُبُسُتُبْثَت٥« ُّلُك.ُهَقْوَفَكُماَكْحَأٌةَيِلاَع.ٍنيِحِّـلُكِ
يفَلاَق٦.ْمِهيِفُثُفْنَيِهِئاَدْعَأ لَقِ

ْ
َىلِإٍرْوَدْنِم.ُعَزْعَزَتَأَال:ِهِب

لُظَوًاّشِغَوًةَنْعَلٌءوُلَْممُهُمَف٧.ٍءوُسَالِبٍرْوَد
ْ

َحت.ًام
ْ

ِهِناَسِلَت
يفُسِلَْجي٨.ٌمْثِإَوٌةَّـقَشَم يف،ِراَيِّـدلٱِنَمْكَمِ ملٱِ

ُلُتْقَيِتاَيَفَتْخُْ
لٱ
ْ
ملٱِناَبِقاَرُتُهاَنْيَع.َءِيَرب

ْ
.»َنيِكْسِ

لوقيفاهتمجرتيفًاريبكًافالتخاتيأرةيآلاهذهيف)٥(
ةمجرتلابسحو.»ًامئادهلبسلكيهةديكأ«شتليد
»نيحلكيفهيعاسمحجنت«ةيعوسيلايلاتلابوةينيعبسلا
ىدلو»ًامئادهنزحمهلبسلك«لوقتفةيزيلكنإلاةمجرتلاامأو
ةمجرتلليمأينكلواهلكهذهنيبقيفوتلابعصيةلباقملا
ةتباثاهبسحيكاذلبريرشلالبستبثيالهللانإفشتليد
سفنلابدادتعالاليبقنمكلذنوكيدقوالإسيلةديكأو
دعبهقوفبرلاماكحأنإمنرملالوقيفدوعينكلورورغلاو
ريرشلااذهنكينإو.ٍلاعلكقوفيلاعلاهدحووههنأل
.نابعثلالعفيامكًامسهئادعأيفثفنينيحىلإ

ريرشلااذهذإىنعملااذهلثملتيبثتددعلااذهيفو)٦(
ىمعأهئايربكطرفنموهفعزعزتيالهنإهسفننعلوقي
شيعينأبسحيوهفءوسبهلاطتالبئاصملانأيعديو
تاقيضلاعاونألكنعًايلاخرودلرودنمهتيرذعم
.بئاصملاو

وهوكلذلعفيوملظيوشغيونعليهنأبهفصيمث)٧(
ريغهررضفكلذل.لاتقمسهتحتنكلوولحناسلبرهاظتي
رهظيدقهدقحىتحنطبمهدنعءيشلكنايعللرهاظ
عضواذإو)٢٦:٢٦لاثمأعجار(ةقادصلاوةبحملابلاقب
وأنوخيًادهعمكذئدنعهمهيالهيلإلوصولاديريًافده
.بكتريًارشوأفرتقيًابذك

يذلاسرتفملاشحولاكهروصيددعلااذهيف)٨(
هبرهاظتيالنكلوررضلادصقيوهف.هتسيرفلنمكي

بهنلاوبلسلاهمهيًاصلوأقيرطعطاقنوكيدقف.ًامئاد
فرعتيملًامامتًائيربهبعقييذلانوكيدقفنمملأسيالو
فرتقيلبماقتنالاعفادبسيلكلذلعفيوهو.لبقنمهب
يفةيرشبلاةايحللةميقالو.دحأبلابمريغمئارجلاهذه
نأهمهيمهقازرأوأنيرخآلالاملةميقالهنأامكهينيع
.ًاباسحّيألبساحريغبصتغيوسلتخي

يفُنُمْكَي٩« ملٱِ
يفٍدَسَأَكىَفَتْخُْ َفُطْخَيِلُنُمْكَي.ِهِسيِّـرِعِ

ملٱ
ْ
ملٱُفُطَْخي.َنيِكْسِ

ْ
يفِهِبْذَجِبَنيِكْسِ ُقِحَسْنَتَف١٠،ِهِتَكَبَشِ

ملٱُطُقْسَتَويِنَحْنَتَو
يفَلاَق١١.ِهِنِثَاَربِبُنيِكاَسَْ لَقِ

ْ
َهللاٱَّـنِإ:ِهِب

.ُّبَراَيْمُق١٢.ِدَبَألٱَىلِإىَرَيَال.ُهَهْجَوَبَجَحَ.ِيسَنْدَق
ملٱَسْنَتَال.َكَدَيْعَفْرٱُهللاَااَي

ِمل١٣.َنيِكاَسَْ
َ
ُريِّـِّـرشلٱَناَهَأاَذا

ِمل؟َهللاٱ
َ
يفَلاَقاَذا لَقِ

ْ
.»؟ُبِلاَطُتَال:ِهِب

سيلقباسلاددعلايفدرواملديكوتددعلااذهيفو)٩(
اذهوةسيرفلاهمهيدسألاف.هباشتلايفىنعملاديزيذإ.الإ
اذهءاجلبسلايأنمقرفالًالامحبرينأهمهيريرشلا
نايسهدنعلالحلاومارحلانألمارحلابهبصتغيةداعولاملا
.رساكلاشحولاك

اذهنإفاهأدبيتلاةيركفلاةروصلاممتيانهو)١٠(
هتسيرفىلعيضقينأىلإهناكميفًانماكلظيشحولا
ةكاتفلاةقزمملاهنثارببنيكاسملاطقستاذكهوًاماتءاضق
نعنوعروتيالةداعرارشألاءالؤهو.ةيوقلاهقادشأنيبو
امةبسنىلعطقفنولهاستيمهفهنوديريامليبسيفءيش
مهو:نيرخآلابهعاقيإنوديريررضنممهمامأهنوعضي
.مهمارماولانينأىلإةعدلاوفطعلابنايحألاريثكنورتستي

الف.اهدودحدعبأىلإهذههتياوغيفرمتسيو)١١(
هتاذهللانأبسحيكلذكوءوسبهلاطتةيعامتجالاةئيهلا
يسندقهللانأبسحيلبهبنمؤيالهنألهلصينل
ترمتسااذكهولعفياذامىريالىتحههجوبجحو
هنمفيدجتانهو.دبأللاهنأاهبسحىتحًاليوطةلاحلا

انلديجو.ةلاحمالهنيديفوسوىريهنألهللاىلعحيرص
يففقنونيملاظلارقتحنونيمولظملاىلعفطعننأ
.ًاريثكمهرشلحفتسينألبقمههوجو

قحنععافدللهضهنتسيوبرلاىلإتفتليانه)١٢(
دقبرلاةانألوطنإف.هيلعىرتفُيءيربنعوموضهم
ةلاحنمًاملظترثكأمولظملالعجيوًاملظرثكأملاظلالعجي
فقويوفصنينأهللانمسمتليكلذلاهيفوهةئيس
برضيوهديعفريوًاعمنينثالاىلعلدعلاساطسق
نإفههلإىلعلكتينأنمؤملاىلعامنإ.ىسنيالوشطبيو
.»برلالوقييزاجأانأةمقنلايل«مقتنيىتمىردأهللا

ملَا
لٱُروُمْزَْ

ْ
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فيكمنرملالءاستيوقباسىنعملراركتانهو)١٣(
بسحيامنإكيلعلابنيهتسيوريرشلارساجتينأهللاحمسي
لباهيفًايبدأماظنالوىضوفةايحلافًاذإ.بلاطينلهنأ
لكأييوقلاكمسلالعفيامكوةمشاغلاةوقللقحلا
كلذكلهفاهسئارفسرتفتةرساكلاتاناويحلاوفيعضلا
كلانهلبكلذكرمألاسيلهللاًاركشنكلو؟ناسنإلانوكي
.نيدلاموي

ملٱُِرصْبُتَكَّـنَأل.َتْيَأَرْدَق١٤«
لٱَوَةَّـقَشَْ

ْ
.َكِدَيِبَيِزاَجُتِلَّـمَغ

لَسُيَكْيَلِإ
ِّـ
ملٱُم
ْ
لٱَنيِعُمَتِْرصَتْنَأ.ُهَرْمَأُنيِكْسِ

ْ
١٥ِ.ميِتَي

لٱَعاَرِذْمِطْحِا
ْ
طَتُريِّـِّـرشلٱَو.ِرِجاَف

ْ
١٦.ُهُدَِجتَالَوُهَّـَرشُبُل

١٧.ِهِضْرَأْنِمُمَمُألٱِتَداَب.ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱَىلِإٌكِلَمُّبَّـرلٱ
لٱَهُّوَأَت

ْ
َكَنُذُأُليِمُت.ْمَُهبوُلُقُتِّـبَثُت.ُّبَراَيَتْعِمَسْدَقِءاَعَدُو

ِحل١٨
َ
لٱِّـق
ْ
ملٱَوِميِتَي

ٌناَسْنِإْمُهُبِعْرُيًاضْيَأَدوُعَيَالْيَكِلِ،قِحَسْنُْ
.»ِضْرَألٱَنِم

نألاقيقحلاو.»هأريهوهي«ىريهللانأبنمؤي)١٤(
رارشألارساجتةركفنمةميظعةيسفنًامالآنوناعينينمؤملا
امنإكًالاحهنوديريويشمينأقحلانوديريمهفمهيدامتو
هلالجلجهدحوهلذإأطخاذهوهللاىلعكلذنوضرفي
نأانيلعو.وههديرييذلاتقولايفرارشألاةنادإيفقحلا
سانلاىقشأنيعموهفهللاًاماتًاميلستانتاوذملسن
مورحمًاضيأوهلبقحلاموضهمةداعوهف»ميتيلا«مهسعتأو
.نونحبأكهنضتحيهللانكلويدلاولانانحلا

ريرشلاو«شتليدلوقيفةمجرتلايففالتخاانه)١٥(
اذهنظأو.»كمامأنمرشلااذهبهذيىتحهرشصاقت
لعفلابلخادتينأبرلانمبلطيوهفمنرملادصقلبرقأ
ىلعاولكتااملكًايقيقحنينمؤملارابتخاناكدقو.هرمأيف
امعيمجىلعورشبلاىلعًاريخأمكاحلاوهفيحلاهلإلا
.هنولعفي

عيمجوكلملاهدحوهنألنذإبرلامسادجمتيلف)١٦(
اوملسيوهرماوأاوصعينأنوعيطتسيالوديبعمهرشبلا
ممألاولودلااذكهونوطقسيونوموقيدارفألااذوه.دبألل
نكلوممألاتدابدقل.خيراتلامكحيفتحبصأاهبلغأو
.ىقبيممألاهلإ

يفوءاعدولاىلإنيكسملاةملكنعمنرملالوحتي)١٧(
نعنوكينأبجينينمؤملاءالؤهربصنألةمكحاذه
وهوطقاورمذتيالوهللاىلعاولكتينأيأةيقيقحةعادو
قحيضقيوهف.ةيدمرسلاهتئيشمبسحوهنيحيفلعفي
ًاردهبهذيمهمدكرتيالو.ءيربلاونيكسملاوميتيلا

.ءايمعلاةمشاغلاةوقلاىوسهمكحيالدوجولااذهامنإك
.هللاعمسدقلب

رارشألاحاجننأبنيعرستممكحنالنأانيلعو)١٨(
مظعامهممدآنباو.نولعفياميفباوصىلعمهنأهانعم
منرملاسمتلياذكهو.ذخأهنميذلابارتللدوعيسفربجتو
هللاكلميهيتلاضرألاىلعقحلانأتبثينأماتخلايف
ةساعتوًابعرببسيفريرشلاناسنإلااذهدوعيالىتح
نأىرنامنيحاذكهو.نيعمنيحىلإنكينإوًاليوو
هللانمبلطنقيضلاوداهطضالاةلاحيفهراصنأونيدلا
.هباصنىلإقحلادوعيفلداعلاهمكحيرجينأ

ََرشَعيِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

لَّـكَوَتِّـبَّـرلٱَىلَع١«
ْ

َىلِإاوُبُرْهٱ:ِيسْفَنِلَنوُلوُقَتَفْيَك.ُت
لٱَنوُّدُمَيُراَْرشَألٱاَذَوُهُهَّـنَأل٢؟ٍروُفْصُعَكْمُكِلاَبِج

ْ
اوُقَّـوَف.َسْوَق

يفَمْهَّـسلٱ لٱِ
ْ
يفاوُمْرَيِلِرَتَو لٱيِميِقَتْسُمىَجُّدلٱِ

ْ
اَذِإ٣.ِبوُلُق

»؟ُلَعْفَياَذاَمُقيِّـدِّـصلٱَف،ُةَدِمْعَألٱِتَبَلَقْنٱ

بضغبدوادرعشامنيحبتكرومزملااذهنأنظي)١(
هلتناكاذكهو.ةرمدعبةرمحمرلابهامردقوهيلعلواش
ضعبلانظيو.هسفنبوجنيوهنطوىلإبرهينأةحيصنلا
هنباببسبدوادهجويفةروثلاتماقامنيحبتكهنأ
.لوبقمريسفتنيلامتحالاالكبومولاشبأ

نمبرهيوةحيصنلاهذهلثملبقيالهنأدوادلوقي
اذهنمانلو.هلكتمبرلالعجدقهنألودعيأهجو
:لمأتلابةيرحرومأضعب

دق.هسفنبسيلوهللاابهلكوهفهمزعودوادميمصت)١
هيجنياليذلاههلإكرتينأهيلإاوهجودقءادعألانأنوكي
.ةاجنلالجألطقفهسفنىلعدمتعينأهيلعو

نمريغصروفصعهنأكبرهللهوعدنيذلانمهظيغ)٢
دعبلابالإرارقهلرقيالفرخآلناكمنمهقحليدايصلاهجو
حمسيالعاجشيدنجكوهفجودزمكحمانهو.لابجلايف
هسفنلحمسيالنمؤمكوةكرعملانمنبجلاوبرهلابهسفنل
.هتمحروهللاةمعنبرفكينأ

مهأهدضنولمعتسيرارشألاودوجومرطخلانأعم
ريطييذلامهسلانولمعتسيمهف.ذئدنعفورعملاحالسلا
نورداغنوركامءادعألاءالؤهنألمالظلاحنجيفوًاديعب
اوكلهيواومرينأمهدادعتسالماكىلعمهفةمرحنوعريال
ءادعألاءالؤهنأرهظيو.مهيلإاوئيسيملنيذلاءايربألا

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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نوكافسمهنألاهبنورهاظتيمهنأطقفسيلوةيذألانووني
.ءايربألاءامدىتحءامدلل

يكلملاهتيبءانبىلإةراشإانهةدمعألانوكتدق)٣(
ىنعمبةدمعألانوكتدقو.لاوزلاومدهلارطخيفوهف
؟لعفياذامفاندجموانتايحناكرأتعزعزتاذإهنإيأيحور
ةءاسإلالباقيهنإفاذهكقزأمنمبرهمريرشللنوكيدق
وهباوجلاو؟نمؤملاقيدصلالعفياذامنكلوهلثمبررضلاو
ديحولامهؤاجروه!تلكوتبرلاىلعلوألاددعلايف
ًائيشنوباهيالومهسفنألنومقتنيالفمهلمقتنملاومهلكتمو
هذهوهبعشىلعًاكلمدوادحسمدقهللانإ.نوعزجيالو
صوكنلاعيطتسيالفهيلععوضومبجاووىربكةيلوؤسم
.عوجرلاالوهنع

يفُّبَّـرلَا٤« يفُّبَّـرلٱ.ِهِسْدُقِلَكْيَهِ .ُهُّيِسْرُكِءاَمَّـسلٱِ
ُنِحَتْمَيُّبَّـرلٱ٥.َمَدآيِنَبُنِحَتْمَتُهُناَفْجَأ.ِناَرُظْنَتُهاَنْيَع
لُّظلٱُّبُِحمَوُريِّـِّـرشلٱاَّـمَأَ.قيِّـدِّـصلٱ

ْ
ُرِطْمُي٦.ُهُسْفَنُهُضِغْبُتَفِم

َبيِصَنِموُمَّـسلٱَحيِرَوًاتِيْربِكَوًاراَن،ًاخاَخِفِراَْرشَألٱَىلَع
لٱُِّبُحيَوٌلِداَعَّـبَّـرلٱَّـنَأل٧.ْمِهِسْأَك

ْ
ملٱ.َلْدَع

ُِرصْبُيُميِقَتْسُْ
.»ُهَهْجَو

)٦ءايعشإرظنا(برلاايؤرمنرمللىلجتتانه)٤(
هتميزعطبثياملكهلابنمدرطييكلهعمهروضحدكأتيو
ءامسلايفهيسركنعهلالجبًاسكعنملكيهلايفهاري.ههلإب
كشالوهفًادوجومهللاناكاذإهنأهيعماسلوهسفنلدكؤي
نمانهنافجألاركذو.ناسنإلكنحتميوبقاريورظني
دهعيفهللانإ.كلذىلعنيعلادعاستاهنإفسرفتلاليبق
وه.هنوكرتينيذلامهمهنكلومهكرتيالفهبعشعممئاد
رظنلاعيطتسيىلعلايفهشرعنألانقوفوهوانيلإبيرق
.رشبلاينبلمئادلا

هنأكرهظاذإوطقنيقيدصلانعىلختيالبرلا)٥(
تسيلهتقالعنكلو.ناميإلاناحتمالجألكلذفىلخت
.امهضغبيبرلامنرملارظنيفف.ملاظلاوريرشلاعمكلذك
هملظوملاظلانيبالوهرشوريرشلانيبطقزيميالانهو
.ًاتاتبريرشلانمصلختينأديريهرظنيفبرلانأل
لاثمأ(ًاضيأمهسفنألكالهلانوببسيرشلانوببسينيذلاو
.هنمدبالموتحممهصاصقو)٨:٣٦

.ةرومعومودسلهأكلهأامكبرلامهكلهي)٦(
مهرطميكلذدعبومهسفنألاهوبصنمهخاخفيفمهعقوي
ًاصاصتقامهيلعهبضغومحليلدتيربكلاورانلانملباوب
ةكلهملامومسلاحيركلذكو.بونذنمهوفرتقااملمهنم
هذهو.ًاقرحمهقرحتاهنأكءارحصلانممهيلعبهتيتلا

ءوسلةبسنلابمهبيصناهنألاهوبرشينأبجيسأكمهيلع
.مهرورشومهلاعفأ

يفسأبيأمنرملاىريالوهللالدعوهكلذ)٧(
نوميقتسملاوراربألالمتحيامكف.هذهكةمراصةلماعم
مأًالجاعنإءازجلانولانيسرارشألافبيذعتلاوداهطضالا
برلادجمهيلعقرشيسهنألذئدنعقيدصللًائينهو.ًالجآ
.ههجوىريو

يهلإلااضرلااهبحصيناكىتمةعاطتسمبرلاةيؤرنإ
.هارينأبشيعلاعيطتسيالفكلذريغبو

ََرشَعِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.»ِراَرَقْلٱ«َىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

لَخ١«
ِّـ

َعَطَقْنٱِدَقُهَّـنَأل،ُّيِقَّـتلٱَضَرَقْنٱِدَقُهَّـنَألُّبَراَيْص
لٱيِنَبْنِمُءاَنَمُألٱ

ْ
لٱِبَنوُمَّـلَكَتَي٢ِ.َرشَب

ْ
َعَمٍدِحاَوُّلُكِبِذَك

لَقِب،ٍةَقِلَمٍهاَفِشِب،ِهِبِحاَص
ْ

لَقَفٍب
ْ

ُّبَّـرلٱُعَطْقَي٣.َنوُمَّـلَكَتَيٍب
ملٱِهاَفِّـشلٱَعيَِمج

للٱَوِةَقِلَْ
ِّـ

ملٱَناَس
لَكَتُْ

ِّـ
لٱِبَم
ْ
:اوُلاَقَنيِذَّـلٱ٤ِ،مِئاَظَع

لَأِب
ْ

.»؟اَنْيَلَعٌدِّـيَسَوُهْنَم.اَنَعَماَنُهاَفِشُ.َّـربَجَتَناَنِتَنِس

ةبسانمةروصبرشعيداحلاعبتيرومزملااذهنإ)١(
يفنيقياضتملاونيكاسملاصيلختلجألةالصوهفةياغلل
امكيلعلاىلعدرمتلاوءايربكلاحورهيفترشتنانمز
رومزموهوبادآلاتطحناوةيقالخألاىضوفلاترشتنا
ىلإىقيسوملاتقرتدقتناكوهقباسرارغىلععوضوم
نعةديعبقالخألاتناكامكدوادرصعيفةديعبةجرد
ليجطسويفءادهشكنوشيعينونمؤملاناكف.لامكلا
.ٍوتلموجوعم

هافشلاوسانلانيبًارشتنمبذكلامنرملاىريانه)٢(
سيلونيبلقبامنإك)بلقفبلقب(صلخمريغبلقلاوةقلم
ملكتيبلقلاةلضفنمحيسملاديسلالاقو.دحاوبلقب
هذهمظعأو.ًالوأبلقلابأدبيصالخإلامدعًاذإفمفلا
رخآللةوخألايعديدحاولانإذإةقادصلايفيهبيذاكألا
ةريرشلامايألانإف)٣:١سواثوميت٢عجار(اهنعديعبوهو
ةبسنلابلبةراجتلاداسكومهاردلاةلقلةبسنلابتسيل
.يقالخألاطاطحنالل

يأ»رئابكلا«مجرتتنألضفألانإفمئاظعلاهلوقو)٣(
عطقيهلوقيفو.هللامسادضاهفرتقنيتلاةريبكلابونذلا
هلهجنعلهاجلايوعرييكلخيبوتومراصديدهتانه
.صالخلالانياذكهوهرشنعريرشلادوعيو

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُروُمْزَْ
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وهوديكوتلاوفدارتلاليبقنمناسللاهلوقمثءافشلاو
.ظحالنامكةيناربعلايفريثك

حبصيوءيشلكيعدينأعيطتسيناسللانإ)٤(
يفتكيالف.ىلاعتهللاابرفكيهنأةجردللوقعملانعًاجراخ
اولعفيملمهنأكمهبذكبنورختفيمهلباوبذكينأرارشألا
.ةحاقولاىهتنماذهوخيبوتلاهيلعنوقحتسيًائيش

لكهديبيذلايلعلاىلعمظعتوتاذلابغرافءاعداانه
مفلاعنصنمونولءاستياوناكلًاليلقاولقعولو.ءيش
همسالحبسينأناسللاىلعفًاذإ؟هللاسيلأناسللاو
ًاميدقنوعرفلاقامكرارشألاءالؤهلاقدقل.ميظعلا
لطاباذهوهناسلكلميهنأريرشلايعدي.)٥:٣جورخ(
.هكلميهناسلنأقحلاذإ

ملٱِباَصِتْغٱِنِم٥«
لٱِةَخَْرصْنِم،ِنيِكاَسَْ

ْ
َنآلٱ،َنيِسِئاَب

يفُلَعْجَأ.ُّبَّـرلٱُلوُقَيُموُقَأ لٱٍعْسُوِ
ُمَالَك٦.ِهيِفُثَفْنُييِذَّـ

يفٍةاَّـفَصُمٍةَّـضِفَك،ٌّيِقَنٌمَالَكِّـبَّـرلٱ يفٍةَطوُبِ ،ِضْرَألٱِ
َحتُّبَراَيَتْنَأ٧.ٍتاَّـرَمَعْبَسٍةَصوُحَْمم

ْ
َحت.ْمُهُظَف

ْ
ْنِمْمُهُسُر

جلٱاَذٰه
ْ
دلٱَىلِإِليِ

ٍةَيِحاَنِّـلُكْنِمَنوُّشَمَتَيُراَْرشَألٱ٨.ِرْهَّـ
.»ِساَّـنلٱَْنيَبِلاَذْرَألٱِعاَفِتْرٱَدْنِع

نيسئابلاخارصلعماسوهف.ةدجنللموقيهللانإ)٥(
ًادجةفيعضانه»نم«هلوقو.طقهتمحرنممهكرتيالو
اذهلوهبرلامايقنإف»لجأل«مجرتتنألضفألاو
الف.نونمؤينيذللةعسرسعلانملعجيهللاو.ليبسلا
نمالوهرشنمثفنيوأخفتنيوأخفنيريرشلاكرتي
.مامتلاىلإبساحيوعمسيوموقيسهللاهنألهبساحي

قبطتنأبجيمهاوقتنأذإءانمألاءايقنألاءالؤه)٦(
رهاطيقنهنأهللامالكنوريءالؤه.ةيمويلاةايحلايفًايلمع
ةديدعتارماهتيفصتبةرركملاوةافصملاةضفلاهضايببهبشي
ًاميدقيساسألاندعملايهةضفلاو.ةتبلالغزالبهنأل
.صخرأهنألهنمرثكأعئاشوبهذلالبقوهفلماعتلل
ىلإىفصمهنأيألماكلاددعلاليلدتارمعبسهلوقو
.مامتلا

يأًاريخأمهبيصيالفءايقنألاءالؤهظفحيبرلا)٧(
انهو.ماودلاىلعمهسرحيومهيلعرهسيوهلب.هوركم
قحهمالكاملاطهدالوأنعىلختيالوهفرومزملاءدبلدوعي
مهكرتيالونيرهاطلاءايقتألاسرحيوظفحيوهفكلذلرهاطو
وهو.ةرضملاوديكللمهيلعنيمئاقلاومهيدهطضمةمحرل
يتلالايجألاىلإوريرشلاليجلااذهنمةسارحلابلطي
.هيلت

ةطلسلايوذنوحبصيمهنألوانتت»عافترا«انه)٨(
رثكتونورثكييأةيحانلكنمنوشمتيهلوقو.ذوفنلاو
نوبسحيالومهلءيشلكامنإكمهلمعدتميومهتكرح
فصيامثيح)١٤-٣٠:١١لاثمأعجار(ًاباسحدحأل
رامدلاوحنريستيتلاةطحنملاةمألاةلاحرثؤممالكبميكحلا
.لالحمضالاو

امكبايإلاوباهذلاوةدايسلانويعطتسيالرارشألا
ىلإنولصينيذلالذارألامهدنسينأدعبالإنوؤاشي
نأدعبالإامبراهيفءاقبلانوعيطتسيالومكحلايسارك
.ءالؤهلثممهمعدي

عباسلاددعلابرومزملايهنينأمنرملاعاطتساناكامبر
كرتفرارشألاءالؤهّرشنمهبأدتباامدكؤيفدوعيهنكلو
.رخآللةرهاظةحيبقلامهتروص

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

َحتىَتَمَىلِإ!ِناَيْسِّـنلٱَّـلُكِيناَسْنَتُّبَراَيىَتَمَىلِإ١«
ْ
ُبُج

يفًاموُُمهُلَعْجَأىَتَمَىلِإ٢!يِّـنَعَكَهْجَو يفًانْزُحَوِيسْفَنِ ِ
لَق
ْ
ْرُظْنٱ٣!َّـَيلَعيِّـوُدَعُعِفَتْرَيىَتَمَىلِإ!ٍمْوَيَّـلُكيِب
ملٱَمْوَنَماَنَأَّـالَئِلَّـيَنْيَعْرِنَأ.يِٰهلِإُّبَراَيِيلْبِجَتْسٱَو

٤،ِتْوَْ
ِّـينَأِبَّـيِقِياَضُمَفِتَْهيَّـالَئِل.ِهْيَلَعُتيِوَقْدَق:يِّـوُدَعَلوُقَيَّـالَئِل

لَّـكَوَتَكِتَْمحَرَىلَعَفاَنَأاَّـمَأ٥.ُتْعَزْعَزَت
ْ

لَقُجِهَتْبَي.ُت
ْ
يِب

.»َّـَيلِإَنَسْحَأُهَّـنَألِّـبَّـرلِليِّـنَغُأ٦.َكِصَالَخِب

امنيحرومزملااذهخيراتعضينيرسفملادحأنإ)١(
ناكمنمهنوبقعتيدوادىلعنيبقارملاضعبلواشعضو
هيفناكيذلاقيضلاىلعربصيدوادو.هسفننوبلطيرخآل
رعشيو.هللالماكلاهميلستىوسبًاصالخهلىريالو
اذإوهسفنيفمطالتتجاومأبأدبيهنأرومزملاأرقيوهوعلاطملا
نوكسلابًامامتلحمضتنأىلإاهتوصتفخيورغصتاهب
وه«سوريثوللوقيامكىتمىلإلؤاستلااذهنإ.لماشلا
يفوهللابضغبروعشلاببسيوهتاذءاجرلاسأييامنيح
.»ىجرتينأسئايلاأدبيهسفنتقولا

ىلإتفتليولؤاستلارمتسيًاضيأددعلااذهيفو)٢(
لكنمهفنتكتنازحألاىريفهمومهنعثحبيوهسفن
هيلعربجتيوربكتيودعلانأىريلب.ةيمويةروصبوبناج
ىلإ«دوادددريو.اذههتوربجنمًاصانمهسفنلدجيالو
يأىرخألاىلععفترتةدحاولكوتارمثالث»ىتم

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ
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مغلابهروعشًايناثوهيسنهللانإًالوأفةعباتتممومههلنوكي
.ودعلاديىلعهلذًاثلاثوهبلقألميردكلاو

.ّيلإرظنابرلللوقيوعجشتيوددشتيهباذإمث)٣(
هتوصنوكينأًاضيأبلطيو..ينعّلختتالويلاحلرظنا
الئلةظقيوًارونيطعينأبلطيمثهيلإيغصيوًاعومسم
يفنألراهنلارونحجرألابلطي.هيفوهامعلفغيوماني
ةداعليوطليللافكلذلومومهلاوسجاوهلارثكتليللا
رونلاكاهحتفيءيشالومهلاكنيعلاملظيءيشال.بيئكو
.حرفملا

هلنأيعديفهيلعبلغتيهودعنأطقديريال)٤(
ًاحرفدادزيساذهنإلب.نمؤملاىلعةرطيسلاوةوقلا
.ناميإلالكبهذوتعزعزتينإبًالئاقفتهيو

ذخأيوىوكشلابأدبيرومزملجيهبماتخانه)٦و٥(
هللاةمحرىري.منرتلاوجاهتبالابيهتنيمثعرضتلاوةالصلاب
هبلقيفدوعيالومالسلاوءودهلالانياذكهو.اهيلعلكتيو
ناكناسنإلفيطلفصوامنإكانهو.لابلاغشنايأ
ةقيضيفوأنأمطافرطخيفناكيأيفشفًاضيرم
ضايففصولاقيقدهنكلورصتخمرومزموه.جرفناف
.اههوجولماكبةيسفنلامنرملاةلاحروصيوروعشلاب

ََرشَعُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
نيسمخلاوثلاثلارومزملايفهانعمبرومزملااذهرهظي
كاذامنيببرلاةملكلمعتسيهنأوهامهنيبقرفلانكلو
.هللاةملكلمعتسي

جلٱَلاَق١«
ْ
يفُلِهَا لَقِ

ْ
اوُسِجَرَواوُدَسَف.ٌهٰلِإَسْيَل:ِهِب

ِءاَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلَا٢.ًاحَالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل.ْمِِهلاَعْفَأِب
لٱيِنَبَىلَعَفَْرشَأ

ْ
٣؟ِهللاٱِبِلاَطٍمِهاَفْنِمْلَه:َرُظْنَيِلِ،َرشَب

لٱ
ْ
َسْيَل،ًاحَالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل.اوُدَسَف،ًاعَماوُغاَزْدَقُّلُك
.»ٌدِحاَوَالَو

رومزملاهيفبتكيذلافرظلاوهامًامامتملعيال)١(
ةعيبطلافصوهبدصقيلبفرظريغلنوكيالدقو
:٣ةيمور(يفىرنو.صالخلااهجوحييتلاةطقاسلاةيرشبلا
يكلسلوبلوسرلااهسبتقادقهنمتارقفلاضعب)١٩و١٠
صالخلابلطتتةلاحيفمهممألاودوهيلاالكنأنهربي
اذهىلإثلاثلانمريمازملايفدجن.عيمجللهللاهدعأيذلا
.رارشألاةلاحنعًاحضاوًارمذتنماثلاادعامرومزملا

روصيمنرملاانهواهيفلصأتملاةيرشبلاضرميهةئيطخلا
:نيرمأ

رساجتيالدق.هدوجوبوهللاابرفكيلهاجلانإ:لوألا
.هبلقيفكلذبسمهيفسانللهبحوبينأنايحألاضعب
تدسفدقاذكهوةمعنلااودقفدقةأطخلانأيناثلا
.حالصلالدبرشلااولمعومهلاعفأتسجرومهتعيبط

هنألاهيلإراشملاةئيسلاةلاحلاهذهفرعيهللاو)٢(
دهاشهللانإ.مهرئارسربتخيورشبلاعيمجىلعفرشي
نإ.ةئيسلاةلاحلاهذهلملأتيوىرينايعدهاشلبكلذب
هنوسراميوهيلإنوليميمهوىودعلاكرشبلايفيرسيرشلا
.ناسحإلاوريخللاوعدولاممًادجرثكأةعرسب

نعناغيزلاًالوأدجوفمهيفهدهاشامركذيانهو)٣(
نأنوعيطتسيالمهفيلاتلابوةعيبطلاداسفقوفاياصولا
نإ.اهيفمهيتلامهتعيبطلفلاخمكلذنألًاحالصاولمعي
وهًاذإباوصلاوقحلاقيرطنعلالضلاهانعمناغيزلا
لوانتيفداسفلاامأوةعيبطلالوانتياممرثكأةريسلالوانتي
ببسبوهحالصلامهلمعمدعنإفاذكهو.اهتاذةعيبطلا
.مهيفةيحورلاةايحلامادعنا

نايدلاىدلفقيامنيحناسنإلكةلاحفرعيسو
.)٥-٤:٣سوثنروك١رظنا(ريخألاباسحلامدقيل

اَمَكيِبْعَشَنوُلُكْأَيَنيِذَّـلٱِمْثِإلٱِيلِعاَفُّلُكْمَلْعَيَْملَأ٤«
خلٱَنوُلُكْأَي

ْ
َهللاٱَّـنَألًافْوَخاوُفاَخَكاَنُه٥.اوُعْدَيَْملَّـبَّـرلٱَو،َزُْب

يف جلٱِ
ْ
لٱِليِ

ْ
ملٱَيْأَر٦.ِّـراَب

ْ
لَمَّـبَّـرلٱَّـنَألْمُتْضَقاَنِنيِكْسِ

ْ
.ُهُأَج

َيْبَسِّـبَّـرلٱِّـدَرَدْنِع.َليِئاَْرسِإَصَالَخَنْوَيْهِصْنِمَتْيَل٧
.»ُليِئاَْرسِإُحَرْفَيَوُبوُقْعَيُفِتَْهيِهِبْعَش

ينبجراخمهنأًايرورضسيلانهمثإلايلعافنإ)٤(
نوبلسيومهنوملظيومهناوخإنودهطضيمهفليئارسإ
نآلليماعلاريبعتلالازيالوزبخلانولكأيمهنأكمهقوقح
نيذلانييليئارسإلابردجألاناكو)مهريغقوقحنولوكأي(
نكلومهريغنعاوزاتمينأءايبنألاوعئارشلاوسومانلامهل
نإف)١٥-٣:١٣ءايعشإرظنا(ةدسافلارشبلاةعيبطيه
.صاخعونبليئارسإءاسؤربطاخياهلكضرألامكاح
امنيب؟اوملعيملألاؤسلكشبانهمالكلانأظحالنو
.مزاحيباجيإلكشبسماخلاددعلايفوهباوجلا

نوفرتقياوحبصأرارشألاءالؤهنأىنعملانوكيدقو
ًاباسحنوبسحيالوزبخلانولكأيامكيداعرمأكمهرورش
.)٣-٣:١اخيمرظنا(كلذل

ملَا
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٢٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



اوعدتريملفمهيلعهتانألاطأدقفمهفيخيهللاانه)٥(
نوظفحينيذلارابلاهبعشىلإرظنيهللاو.ءازجلانولانينآلاو
.هتئيشمنوممتيوهاياصو

لجخيهلعجوهبأزهومواقلبضقانطقفسيل)٦(
لمعنولواحينيذلانيحلاصلاسانلانأامكف.هسفننم
مه.ةيرخسورارشألانمًاداهطضانوفداصيبرلاةئيشم
نكلو.كلذكاونوكينأبجعالفسيلبإءانبأوملاعلاءانبأ
.نيحلاصلاأجلمهللانألىودجالبيهمهيعاسمعيمج
مهنيباميفهللاروضحباورعشينأنيكاسملاءالؤهيفكي
.نيفئاخريغنينئمطماونوكيل

دعبنوكيدقرومزملااذهنأجتنتسنددعلااذهنم)٧(
رورمىلعهيلعديزدقهسفنددعلااذهنإوأيبسلا
ىلإالإعوجرلابلمأنمنييليئارسإللنكيملف.نينسلا
:٦لاينادعجار(مهراظنأةلبقيهميلشروأنألب.نويهص
هدعأيذلاصالخلااذهبفاتهلاوحرفلانوكيذنئيحو.)١١
.هبعشلهللا

ََرشَعُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم

يفُلِزْنَيْنَم،ُّبَراَي١« يفُنُكْسَيْنَم؟َكِنَكْسَمِ ِلَبَجِ
لٱِبُكِلاَّـسلٱ٢؟َكِسْدُق

ْ
لٱَو،ِلاَمَك

ْ
حلٱُلِماَع

ْ
ملٱَو،َّـَق

لَكَتُْ
ِّـ
ُم

يفِقْدِّـصلٱِب لَقِ
ْ
ًاَّرشُعَنْصَيَالَو،ِهِناَسِلِبِيشَيَاليِذَّـلٱ٣.ِهِب

يفٌرَقَتُْحمُليِذَّـرلٱَو٤.ِهِبيِرَقَىلَعًاريِيْعَتُلِمَْحيَالَو،ِهِبِحاَصِب ِ
ُهُتَّـضِف٥ُ.ِّـريَغُيَالَوِرََّـرضلِلُفِلَْحي.ِّـبَّـرلٱيِفِئاَخُمِرْكُيَو،ِهْيَنْيَع
لٱَىلَعَةَوْشَّـرلٱُذُخْأَيَالَو،اَبِّـرلٱِباَهيِطْعُيَال

ْ
ُعَنْصَييِذَّـلٱ.ِءِيَرب

.»ِرْهَّـدلٱَىلِإُعَزْعَزَتَيَالاَذٰه

يقتملاناسنإلااياجسلفيطلفصورومزملااذهيف)١(
هلأسينأناسنإلكبردجيهيجولاؤسبحتتفيو.هللا
»رابلاليجلا«نعملكتيقباسلارومزملانأركذنو.هسفنل
سدقلالبجو.كلذبينعياذامانفرعينأمنرملادويانهو
توباتهيفولكيهلاينبامثيحنويهصيأ»ايروسلبج«
.حاضيإةدايز)١٦-٣٣:١٣ءايعشإ(يفانلوهللادهع
انهو؟كنكسمرواجينمايبرايددعلاةمجرتنكميو
.الإسسلديكوتلاليبقنمفدارتلاراركت

ريبعتلاو)٢٨:١٨لاثمأعجار(لامكلابكلاسلا)٢(
عجار(ةايحلاهذهيفةريسوكولسوهلامكلانألفيطل
الوهيفجوعالميقتسمهقيرطيأ.)٣٣:١٥ءايعشإًاضيأ

هتايحيفهسرامييأقحلالمعيهنأبهفصيمث.ءاوتلا
للقيالهنكلو.طقفمالكلااللمعلاةنايدهتنايدفةيمويلا
ناميإنإ.ًاضيأقدصلابهمالكفصيفمالكلاةميقنم
عموهسفنبهتقالعاهبقعتنأبجيهللاعمهتقالعويقتلا
هبلقبلبطقفهناسلبقدصلاملكتيالو.ًاضيأنيرخآلا
وذوهفاذكهو.ةيوطلاوةينلاميلسصلخمهنأيأًاضيأ
.اهيفصلخيوهتديقعسراميوباعيالكولس

.يبلسلافصولابحاضيإلاةدايزلوانتيمنرملاانه)٣(
ىلعةياشولاتسيلنأديفيوهفىوقأريبعتلاةيناربعلايفو
.ةلوهسباهيلعبلغتلاعيطتسيالةداعكاهبرمتسيفهناسل
بحاصلاباميسالوًارشعنصيالوهفلمعلاىلإلقتنيمث
رييعتلاهلّمحيوهفبيرقلللقتنيمث.هلصولخلايعدييذلا
.طقفهبهيمريالو

مركيو.ءالضفلامرتحيولضافهنألليذرلارقتحي)٤(
رقتحيهنأامكيعامتجالامهماقمضفخامهمبرلايفئاخ
سيلسانللهنازيمنإ.مظعتومهماقمامسامهملذارألا
ةميقللةبسنلابلبذوفنوأهاجوأةيدامرومأنمهنووحيامب
سانللزّيمموًادحأباهيالعاجشكلذبوهو.ةيحورلا
.نييقيقحلا

يفامكهمامأيهلإلاسومانلاعضيمنرملاانه)٥(
لايقزحو٢٣:٢٠ةينثتو٢٢:٢٤جورخو٢٥:٣٧نييوال(
يفامكةوشرلاةهجنمكلذكو.ابرلاةهجنم.)١٨:٨
ءيربلاىلعصخألابو)١٦:١٩ةينثتو٢٣:٨لايقزح(
.)٢٧:٢٥ةينثتعجار(

هبحتتفايذلالاؤسلاىلعبيجيامنإكمنرملامتخيالو
هارنلب.هللانكسميفلزنيساذهلوقينأرظتننانكف
وهلبنييفاكلوزنلاونكسلادعيملفعزعزتيالهنإلوقي
ةايحلاتاليونمءيشالف.دبألاىلإعزعزتيالخسارتباث
.هّريغتنأعيطتستاهبراجتوأ

ََرشَعُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌةَبَّـهَذُم

لَّـكَوَتَكْيَلَعِّـينَألُهللاَااَييِنْظَفْحِا١«
ْ

لُق٢.ُت
ْ

:ِّـبَّـرلِلُت
لٱ٣.َُكْريَغَْءَيشَالِيْريَخ.يِدِّـيَسَتْنَأ

ْ
يفَنيِذَّـلٱَنوُسيِّـدِق ِ

هبِيتَّـَرسَمُّلُكُلِضاَفَألٱَوِضْرَألٱ لٱُمُهُعاَجْوَأُرُثْكَت٤.ِْمِ
َنيِذَّـ

ُرُكْذَأَالَو،ٍمَدْنِمْمُهَبِئاَكَسُبُكْسَأَال.َرَخآَءاَرَواوُعَْرسَأ
َتْنَأ.ِيسْأَكَويِتَمْسِقُبيِصَنُّبَّـرلٱ٥.َّـيَتَفَشِبْمُهَءاَمْسَأ
يفِيلْتَعَقَوٌلاَبِح٦.يِتَعْرُقُضِباَق ملٱَف،ِءاَمَعُّنلٱِ

ْ
ُثَاريِ

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا

٢٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.»يِدْنِعٌنَسَح

ىنعمتاذيهف٦٠-٥٦ريمازملايفةدراوةبهذم)١(
رومزملااذهنأنيرسفملاضعبظحالدقو.يعضويقيسوم
.خلالوقأوتلقتاملكاهمدقتي»تابهذملا«هلاثمأو
اذامفاخأالف«لثمهديدرترثكيرارقاهيفنوكيكلذكو
.توملارطخيفوهرومزملااذهبتاكو.»ناسنإلايبلعفي
رمذتوأكشتيأرومزملااذهيفسيلو.هللاقيدصوهو
ًاءودهدجنكلذل.هللاةئيشمللماكميلستدجويلب
.هرخآىلإهلوأنمةنيكسو

.ًاماتًاصولخبرللصولخلابحضاوحيرصتانه)٢(
ديسهنإسيل.ةتبلاريخالهنودبوريخلكردصموههنأبو
»يريخ«ردصموهفكلذكهنألو.يديسوهلبطقف
اذهىمسأام.ةماعةروصبريخلاردصمطقفسيلو
ريخلالكوهكلذلانيلعهتدايسبفارتعالاوهللافارصنالا
.انل

.»مهبيترسملكولضافألامه«اهتمجرتنكميو)٣(
يفيذلابرلانعتفتلييكلضرألايفنيذلاهلوقو
هللابحيوهفًاذإ.هرورسمهءالؤهامنيبهديسوهوءامسلا
برلاةئيشمنوممتينيذلامهنوسيدقلاو.هيسيدقبحيو
نوسيدقدجويو)٧:٦ةينثتو١٩:٦لايقزحرظنا(هاياصوو
.)٨٩:٦رومزمعجار(ءامسلايف

مهتيشميشميالوهفرخآلاودتراواوكرتنيذلاامأ)٤(
ةمدقتمدقيالوهف.ةفشبمهءامسأركذينأنعفنأيلب

.مدلابةخطلمٍديأبنومدقيمهنألنومدقيامكبارش
ددع(يفلمعتستاهتاذةملكلاهذهويتمسقبرلا)٥(
برلاهتمسقوأهبيصنيوالنأركذيامنيح)١٨:٢٠
يحورمهبيصنلبايندلاصختةيدامءايشأمهلسيلف
عسوتتنأ«ىرخأةمجرتيفو.ءامسلايفمهتمسقو
بيصنلااذه.يلهبحرتويانكسناكمعسوتيأ.»يتعرق
.ًابيحرنوكيسهتكلميذلا

وأ)٣٦:١٢بويأرظنا(ديعستقويفهبيصنناك)٦(
.هيدلنسحولوبقمهثروامفكلذل.قفومناكميف
كلذلثاريملااذهوةيطعلاهذهبهكرابدقيطعملانأثيحو
اهنأوهلابجللهلامعتساو.ميعنلانمسودرفيفهنأريشي
برلانألو.هبيصنتناكيتلاضرألايفدودحلاىلعلدت
.ثاريملابدعسيكلذلضرألاالهبيصن

ِينُرِذْنُتِلْيَّـللٱِبًاضْيَأَو،يِنَحَصَنيِذَّـلٱَّـبَّـرلٱُكِراَبُأ٧«
لُك
ْ
لَعَج٨.َياَتَي

ْ
يفيِماَمَأَّـبَّـرلٱُت ْنَعُهَّـنَأل.ٍنيِحِّـلُكِ

لَقَحِرَفَكِلٰذِل٩.ُعَزْعَزَتَأَالَفيِنيِمَي
ْ
.يِحوُرْتَجَهَتْبٱَويِب

طُمُنُكْسَيًاضْيَأيِدَسَج
ْ

يفِيسْفَنَُكْرتَتْنَلَكَّـنَأل١٠.ًاّنِئَم ِ
هلٱ
َْ
حلٱَليِبَسيِنُفِّـرَعُت١١.ًاداَسَفىَرَيَكَّـيِقَتَعَدَتْنَل.ِةَيِوا

ْ
.ِةاََي

يف.ٍروُُرسُعَبَشَكَماَمَأ .»ِدَبَألٱَىلِإٌمَعِنَكِنيِمَيِ

هحورداشرإنودبوههلإةحيصننودبناسنإلانإ)٧(
أدرألاراتخناننإفانسفنألانكرتاذإوصالخلاعيطتسيال
ًازكرمبسحتنامزلاكلذيفيلكلاتناكو.لضفألاسيلو
ةايحلاليبسراتخأنأهللاينحصندقل.ناسنإلايفريمضلل
»...ينرذنتليللاب«هلوقامأو.تكلهكلذلعفأملاذإف
هللاهفارصناوًاليلاهلمأتيدقيتلاةيحورلاهتالمأتبهنإيأ
.ريسيفيكًاريخأىري

هللانأرعشهتالصواذههركفتلصاوامنيحو)٨(
ةيمهأليلدكلذكوهيلإهبرقليلداذهوهنيمينعهيلإبيرق
لبيوناثلحميفهنأكراسيلانعسيلوهفهبلقيفهزكرم
.ماقمىمسأولحمنسحأيفوه

وهوهمامأتحبصألامآلامظعأنألناحرفوه)٩(
هدسجنأىتحهايحمىلعةماستبالاونآلاتوملالباقي
ًاهجوتوملارظني.نانئمطالكبتوملالبقتسينأعيطتسي
:٣٣ةينثترظنا(ءيشبمتهمريغةينكسوءودهلكبهجول
.)٣:٢٤لاثمأو٢٨و١٢

روبقلالهأةلاحلهتلاحبلصيهكرتيالهنأيإ)١٠(
٢:٢٦اقول(سبتقمددعلااذهو)٨٩:٤٩رومزمعجار(
تامىتمةيعيبطلاتالاحلايفهنأمولعم.)٨:٥١انحويو
وهمنرملارظنفكلذل.لحمضيوداسفلاهيرتعيهنإفدسجلا
»كيقت«هلوقبينعيو.هللاعمدولخلاوءاقبلليأتوملامدعب
.هسفنوهيأ

الهنأبيقتلاتارابعبيفتكيالددعلااذهيف)١١(
عمةايحلايأ)٣٠:١٥ةينثترظنا(ايحيهلعجيلب.لحمضي
ركذيمث.يدبألاتوملانوكيكلذنودبنأل.هللاابوهللا
.رورسلانمعبشي.ميقمرورسيفوهفكلذلوهللاىريهنأ
يأدعباميفنوكيملفهتاذهللانيمينمًامعنلوانتيلب
الوةميظعتاريخيطعيامئادهللانإ.جاعزناوأردك
.طقهيدلامغرفي

امنيح)٣٧-١٣:٣٥و٣٢-٢:٢٩لامعألارفس(يف
نكيملةوبنلامامتإنأبتاكلاىريرومزملااذهسبتقي
.حيسملابلبداودب

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ
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ََرشَعُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌةَالَص

لِلُّبَراَيْعَمْسِا١«
ْ
َىلِإِغْصَأ.يِخاَُرصَىلِإْتُصْنُا.ِّـقَح

.يِئاَضَقُجُرَْخيَكِماَّـدُقْنِم٢.ٍّشِغَالِبِْنيَتَفَشْنِمِيتَالَص
ملٱِناَرُظْنَتَكاَنْيَع

لَقَتْبَّـرَج٣.ِتاَميِقَتْسُْ
ْ
.ًالْيَلُهَتْدَّـهَعَت.يِب

يفُدَِجتَال.يِنَتْصَّـَحم ِةَهِجْنِم٤.يِمَفىَّـدَعَتَيَال.ًاموُمُذَّـِ
ِقُرُطْنِمُتْظَّـفََحتاَنَأَكْيَتَفَشِمَالَكِبَفِساَّـنلٱِلاَمْعَأ
ملٱ
.»َياَمَدَقْتَّـلَزاَمَفَكِراَثآِبِيتاَوُطُخْتَكَّـسَمَت٥.ِفِنَتْعُْ

الىتحةفطاعلابارطضارومزملااذهبعلاطملاسملي)١(
اذههبشي.هبلقهنكياملكنعربعينأمنرملاعيطتسي
عمانهثلاثلاددعلالباق.ليللايفهللاركذبهقباسرومزملا
يهدوادريمازمًةداعو.قباسلارومزملانمعباسلاددعلا
دجنانهنكلوهئافصيفئداهلارهنلاكيرجتريبعتلاةلهس
ةلاحفصيامنيحاميسالريباعتلانمريثكيفةموعنمدع
-٥٩:١٢رومزملاعجار(ريقحتلاباقلأبمهفصيوهفهئادعأ
ههلإهللاوجري)٥٨:٧و١٤٠:١٠و١٣-٣١:١٠و٥٦:٨و١٤
هخارصلتصنينأوقحيهيتلاهاوعدليغصينأ
لواشيعديامكهسفنلًاكلمبلطيالوهفهتالصعمسيو
.طقهمالكيفشغالاذهلوقيامنيحوهودع

نمسيلهيلعءاضقلامكحلانينأسمتليوهف)٢(
ةداعناسنإلانإ.عيمجلاناّيدوهيذلاهللانملبّودعلا
ناكاذإىرحألابمكفرخآلاتاميقتسمىرينأعيطتسيال
ةياغللرئاجوملاظهمكحفهللانعًاديعبًاريرشناسنإلاكلذ
.)٢٤:١٢ليئومص١عجار(

بعريهتاذتقولايفوراربألانئمطيهللالدعنإ)٣(
بّرجدقهللانإفرومأةثالثركذيانه.مهجعزيورارشألا
نمهاقنمثررضيأهبيصيالئلليللايفهظفحدقمثهبلق
ةجيتنلاتناكوهتقتوبيفغئاصلالعفيامكهصّحمولغزلك
الًانيمأًاقداصهمفناكوةمذموأراعيأنمىلعأناكهنأ
ّيفدجتال«نمًالدبةمجرتلانوكتدقو.دحأىلعىدعتي
.يمفىّدعتيالفرشلابتركفتاذإ»...خلاًامومذ

مهبساحنانكاذإو.مهتافرصتانهسانلالامعأ)٤(
الومهتهجنمظفحتيهنكلو.ءاقشوةساعتبشيعناهيلع
.طقفبرلامالكبملكتيلبهلاببرطخياملكملكتي
ةروصبوميمصتقباسنعررضلالعفييذلاوهفنتعملاو
قرطنمهيلعنوتأيرارشألاءالؤهامنإكو.ةمراصةفينع

وههصالخليبسناكوهتقاطردقىلعمهبنجتيفةفلتخم
.هللاسومانبةناعتسالا

نمظفحتينأبلطهنألفهتاذريبعتلاعباتيمث)٥(
يجنتيتلاتاوطخلارارمتساعبتيكلذلرارشألاةمارص
طقسيالولزيالذئنيحوهعبتيورثألانيبتيوهف.صّلختو
رظنا(هدصقييذلافدهلاىلإةماقتسابريسيًاتباثىقبيلب
.)٤:٢ةعماجلاو١٧:١٢لاثمأو٢:٤٠بويأ

َكْيَنُذُأْلِمَأ.ُهللاَااَيِيلُبيِجَتْسَتَكَّـنَألَكُتْوَعَداَنَأ٦«
لَُخماَيَكَِمحاَرَمْزِّـيَم٧.يِمَالَكْعَمْسٱ.َّـَيلِإ

ِّـ
ملٱَص
َنيِلِكَّـتُْ

ملٱَنِمَكِنيِمَيِبَكْيَلَع
ِةَقَدَحَلْثِميِنْظَفْحٱ٨.َنيِمِواَقُْ

لٱ
ْ
َنيِذَّـلٱِراَْرشَألٱِهْجَوْنِم٩ِْينُرتْسٱَكْيَحاَنَجِّـلِظِب.ِْنيَع
لَق١٠.يِنَنوُفِنَتْكَيَنيِذَّـلٱِسْفَّـنلٱِبيِئاَدْعَأ،يِنَنوُبِرُْخي

ْ
ُمُهَب

لٱِباوُمَّـلَكَتْدَقْمِهِهاَوْفَأِب.اوُقَلْغَأْدَقَنيِمَّـسلٱ
ْ
.»ِءاَِيْربِك

ةمحرنكلوةميظعهليبسضرتعتيتلارطاخملانإ)٦(
لعفينأدعتسمًامئادودعاسينأرداقهللانإ.مظعأهللا
ريرشلانمهظفحينأهللاىلإبلطي.هنوعدينيذلاعمكلذ
دعبلمحتيالوةبرجتلابهطقسيالف)٥:١٨انحوي١رظنا(
هراركتةرثكانرظنتفلتسينأبجي.ةئيطخلالاوهأكلذ
.هيلإيغصيوهللاعمسينأ

نمنيمصتعملاًاصلخمكتمحررهظأ«اهتمجرتىرأو)٧(
لصألايفددعلااذهنأكشالو.»كنيميبنيمواقملا
بلطيهنأدقتعاامىلعةركفلاو.ضومغلاةلاحيفيناربعلا
نيمواقملاكئلوأدضبرلاىلعلكتيهنأليلعلانيمينوع
محارملاهذهنوكتنأبلطي.هنيمينيبراحملالبهمسال
.نينمؤملاريغىتحسانلاعيمجعنقتةروظنمةزاتمم

ررضلانمنيعلاظفحةميظعلاهتيانعبهللانإ)٨(
تباصأةمطلاهتءاجاذإفًادجنيصحناكميفاهعضوف
نأهللانممنرملابلطياذكهويهاهبصتملواهلوحماظعلا
هلاطتالنيصحناكميفيأةروصلاهذهىلعهظفحي
ىلإهيبشتلاعباتيمث.ءادعألادياكمالوتاليولاوبراجتلا

هخارفبرسنلالعفيامكةيامحلابلطيوهفرخأءيش
هيبشتامأو)٣٢:١١ةينثترظنا(هيحانجتحتاهعضيف
فولأمنعبيرغوهف)٢٣:٣٧ىّتم(روكذملاةجاجدلا
ةدودمملاةيدبألاعرذألايهبرلاةحنجأو.ميدقلادهعلا
.هيلإنيئجاللالكنضتحتناسحإلاوةمحرلاب

نألضفألاومزاللانمرثكأةيفرحةمجرتلاهذه)٩(
نيذلاءادلألايئادعأنميننوبرخينيذلارارشألانم«لوقن
نولصياوداكنورصاحملاءادعألاءالؤهو.»يبنوطيحي
نولانيمه.اننوكسمينوداكيباقعألايفمهفمهتياغل

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ
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عمانبنيلابمريغديعبلنورظنيمهنأنوجتحيوانممهتيغب
.انميطحتوانكسمنوديريمهنأ

الومظعتبًامئادنوملكتينوحقونوربكتممه)١٠(
نومتهيالوهللانوفاخيالهتاذتقولايفو.مهئادعألاميس
ةعفرنمهيلعمهامنوبسحيمهنألكلذهاياصووهرماوأب
.ًاباسحءيشلنوبسحيالمهتاوذبنيرتغممهلعجيربكونأش
ءيشلعمسيالوهبتنيالويعيالنأهلعجبلقلاقالغإو
مه.)١٥:٢٧بويأعمهلباقو٧٣:٧رومزمرظنا(
نأنوفرعيالومهلدغلانأنودكؤيتاذللابنوسمغنم
١٣:٥ايؤرعجار(ةريرشمايألانوبسحيالوتقولااودتفي
هللافاختاليتلامههاوفأصاخعونبنولمعتسيو.)٦و
ىلعةنيمسمههاوفأنألنيمسمهبلق.ًاناسنإباهتالو
.تانمسملانماوعبشامةبسن

يف١١« ْمُهَنُيْعَأاوُبَصَن.اَنِباوُطاَحَأْدَقَنآلٱاَنِتاَوُطُخِ
لٱِدَسَألٱُلَثَمُهُلَثَم١٢.ِضْرَألٱَىلِإاَنوُقِلْزُيِل

ْ
،ِسَاِرتْفالٱَىلِإِمِرَق

لٱِلْبِّـشلاَكَو
ْ
يفِنِماَك .ُهْمَّـدَقَت.ُّبَراَيْمُق١٣.ِهِسيِّـرِعِ

َكِدَيِبِساَّـنلٱَنِم١٤،َكِفْيَسِبِريِّـِّـرشلٱَنِمِيسْفَنِّـجَن.ُهْعَْرصِا
يفْمُهُبيِصَن.اَيْنُّدلٱِلْهَأْنِم،ُّبَراَي هتاَيَحِ ألْمَتَكِرِئاَخَذِب.ِْمِ

ُ

طَألْمُهَتَلاَضُفَنوُُكْرتَيَوًادَالْوَأَنوُعَبْشَي.ْمَُهنوُطُب
ْ
اَّـمَأ١٥.ْمِِهلاَف

لٱِبَفاَنَأ
ْ
.»َكِهَبَشِبُتْظَقْيَتْسٱاَذِإُعَبْشَأ.َكَهْجَوُرُظْنَأِّـِرب

امكانراثآنوعبتيمه.اهدكؤيوةركفلاسفنعباتي)١١(
نعرهتشادقو.ةراهموةقدلكبديصلابالكلعفت
نمعئاضلانوفشكياوناكمهنابرعلااميسالونيمدقألا
ىلإكلذيفضعبلارهمدقوهراثآعابتابناويحوأناسنإ
ناويحلاتافصفرعينأمهضعبلصوتدقو.ةديعبةجرد
ةياغو.ضرألايفاهكرتييتلاهراثآنمهتاداعوهبويعو
اوبلغتيىتحمهيلعنوهأكلذنألانومرينأءادعألاءالؤه
.انيلع

قصالمهسأروهتسيرفعبتينأةداعهلنآلاىتح)١٢(
رعشتاليهواهيلعمجهيفاهتاكرحهتوفتاليكلضرالل
هنمبرسوأسوماجلامجاهيامنيحكلذكو.هدوجوب
ةعرسبنوضكريوضرأللمهسوؤرنوضفخيءادعألاضعب
اهلابشأيبرتيهوةوبللانأفورعم.نيتردانةعاجشو
يهودحأمهلاطينأنكميالًادجنيمألحميفمهعضت
وهدسألاو.هسفندسألانمةيسورفوًاشطبدشأذئدنع
ةشهدملاهاوقلمعتسيامنيحنامزلاميدقذنمشطبلالاثم
مهينثيءيشالف.هبنوقحاللاءادعألاءالؤهاذكه.كتفلل
.ًادحأنوباهيالو

نأهيلإبلطيوهللاخرصتسيودجنتسيهنكلو)١٣(
رظنا(ذئدنعكاتفحالسىضمأوهوهفيسلمعتسي
)٤:٢٨لامعأو١:١٢قوقبحو١٣:٥و١٥و١٠:٥ءايعشإ
نأو.هنمًالدبمجاهملاودعلااذهيقالينأهيلإبلطي
الهنأمنرملاّرقي.اهكلهيالوهسفنصّلخييكلهيلعبلغتي
ىضمأًاحالسبلطيكلذلهسفنبهسفنصّلخينأعيطتسي
.انتليحدافندنعهيلإعرهناننألمجأاموهللاىلعلكتيو

يفوايندلاهذهلنوشيعينيذلامهبدصقيسانلا)١٤(
دق.ةنونيدنماهيفاموةرخآللنورظنيالوطقفاهليبس
نوعتمتيايندلاتاريخلكمهلسانلاءالؤهنإىنعملانوكي
نولقنيامنيحاهايإمهنوثروينوريثكدالوأمهلومهسفنأاهب
مهتهلآةملكلاىنعملكبنويدامسانأمهفايندلاهذهنم
هبيتأياملنومتهيالكلذعمواهريغنوفرعيالومهنوطب
لضفيامفمهلوهءيشلكنأنوبسحيمهنأللبقتسملا
.هلضفنوركنيوهللاريخبنوشيعي.مهدالوألهنوكرتيمهنع

مهلهللاليمجيركنمرارشألاكئلوأناكاذإ)١٥(
نأهعبشنألكلذكسيلمنرملافايندلاهذهنممهعبش
)٣٣:٢٠جورخًاضيأو١٢:٨ددععجار(برلاهجورظني
همامأفشكنتفايؤرلايفبرلاهبشىريامنإكظقيتسيوهو
لكهبنئمطيذئنيحوهتايحيفهتمعنققحتيوبرلاةمحر
.ًادحأنانئمطالا

ََرشَعُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َّـبَّـرلٱَمَّـلَكيِذَّـلٱَدُواَدِّـبَّـرلٱِدْبَعِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
يفِديِشَّـنلٱاَذٰهِمَالَكِب ُّبَّـرلٱِهيِفُهَذَقْنَأيِذَّـلٱِمْوَيْلٱِ

:َلاَقَف.َلُواَشِدَيْنِمَوِهِئاَدْعَأِّـلُكيِدْيَأْنِم

يِنْصِحَوِيتَرْخَصُّبَّـرلٱ٢.ِيتَّـوُقاَيُّبَراَيَكُّبِحُأ١«
ِيصَالَخُنْرَقَوِيسْرُت.يِمَتْحَأِهِبِيتَرْخَصيِٰهلِإ.يِذِقْنُمَو
لَمَو
ْ

حلٱَّـبَّـرلٱوُعْدَأ٣.يِإَج
ْ

٤.يِئاَدْعَأْنِمُصَّـلََختَأَفَديَِم
ملٱُلاَبِحيِنْتَفَنَتْكِا

هلٱُلوُيُسَو،ِتْوَْ
َْ

ُلاَبِح٥.يِنْتَعَزْفَأِكَال
هلٱ
َْ
ملٱُكاَْرشَأ.ِيبْتَقاَحِةَيِوا

.»ِيبْتَبَشَتْنٱِتْوَْ

بيرقتلاهجوىلعًايفرحهصنلماكبدوجومرومزملااذه
.دوادىلإبسنينيعضوملاالكيفو)٢٢ليئومص٢(يف
ككشينأهنكميءيشلكيفككشييذلاىوسسيلو
.ًامامتةحيحصاهنألدجيأنودملسيلبةبسنلاهذهيف
يفناونعلاركذيامكهتاجنلجألهللاركشرومزماذهو
ةءولممةيماسراكفألاوةياغللليمجيرعشلابلاقلاو.هلوأ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ
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)١(.ىلاعتهتيانعىلعلماكلالاكتالاوعرولاوناميإلاب
بحيوهوهلكرومزملاعوضومةباثمبلوألاددعلانوكيداكي
هللاةبحمنعليوطلامنرملارابتخانإف.هليمجبفرتعيوهللا
ةبحم.برايكبحألوقيوحاتتفالايفخرصينأهلعج
هللالضفعمبسانتيهناسنإللةبسنلابةديدشةقيمع
.عيمجلاوحنهناسحإو

اهيلعدامتعالاواهيلإنوكرلاواهتابثيفةرخصبرلا)٢(
اذإمثًانصحفلؤتلىرخأروخصعمةعمتجماهنألوقيمث
انهراركتلاويهلإوه.صالخلابهديدميذقنماهنطقياهب
كلذكو.هللامامأعوشخلاودبعتلاتاملكةدايزلوديكوتلل
عيذيوهلب.سرتهنأهللافصيفيليتلاتاملكلا
دكؤيدوعيمثراصتناللهيفخفنينرقلانألهممتيوصالخلا
.نيمأأجلموهفهمالكهبأدبام

هوعدأكلذلدمحلاهبقيلييذلابرلاوهاذه)٣(
ءالؤهنمصالخلالانأيننأةجيتنلانوكتوهيلإئجتلأو
رابتخالابهنألديمحلهللانإ.يسفننوديرينيذلاءادعألا
.)٢:٢١لامعأرظنا(همسابقئاللاميظعتلااذهقحتسادق

مظعأةاجنلاتناكاملكانمامأرطاخملاتدازاملك)٤(
سانلااهبكسميًالابحهلنأكتوملاروصي.نمثأو
ذيذلهمرحتوهعزفتةفراجلويسةروصىلإلقتنيو.هكارشأب
.مانملا

ةقيضلامظعيوهتاذىنعملارركيًاضيأددعلااذهيفو)٥(
ناذهو.ةيواهلابتوملاةملكطقفلدبيو.اهيفوهيتلا
انربخيو.دحاوىنعمبرمألاةقيقحيفامه)٥و٤(ناددعلا
ذئدنعهتايحنمةقيقدلكمهادمرطخيفناكهنأمنرملا
رظنا(هتجنوهتكردأيتلاهللاةمحرالولًامامتكلهيداكلب
.)١١٦:٣رومزم

يف٦« َعِمَسَف،ُتْخََرصيِٰهلِإَىلِإَوَّـبَّـرلٱُتْوَعَديِقيِضِ
ِتَّـَجتْرٱَف٧.ِهْيَنُذُأَلَخَدُهَماَّـدُقيِخاَُرصَو،ِيتْوَصِهِلَكْيَهْنِم
جلٱُسُسُأْتَشَعَتْرٱَوُضْرَألٱ

ْ
َجتْرٱَوْتَدَعَتْرٱ.ِلاَبِ

ُهَّـنَألْتَّـ
ٌرَْمج.ْتَلَكَأِهِمَفْنِمٌراَنَو،ِهِفْنَأْنِمٌناَخُدَدِعَص٨.َبِضَغ
َحتٌباَبَضَوَلَزَنَوِتاَواَمَّـسلٱَأَطْأَط٩.ُهْنِمْتَلَعَتْشٱ

ْ
َت

ِةَحِنْجَأَىلَعَّـفَهَو،َراَطَوٍبوُرَكَىلَعَبِكَر١٠.ِهْيَلْجِر
.»ِحاَيِّـرلٱ

ةيولعةوقىلإمنرملاتفتليةبعصلاةلاحلاهذهيف)٦(
ةنونحوةيقيقحاهنكلواهكرديالفهقوفيههنعةجراخ
ىلختيالوءادنلايبليهللانإ.اهيلعدمتعيواهبدجنتسيف
ةصاخةروصبهيفدوجومهنألهلكيهنمعمسي.هدالوأنع
.ًاضيأخارصلاعمساذكهو

فاخامنيحءانيسهللالبجىلإانهةروصلابدوعي)٧(
رومزمرظنا(اوعمسينأاوعيطتسيملواوبعتراوليئارسإونب
٣قوقبح(يفدروامهبشتتاملكلاهذهو.)١٩
جترتاهلابجسسأوضرألاو.)خلا١:٧يكينولاست٢و
.هتبهرورظنملالوهلاهسفننمامنإكشعترتو

امكدعاصتيرانلاسفنوهامنإكناخدلانإ)٨(
رمجلاورانلادوجودكؤيانهو.ناسنإلاسفنتدعاصتي
كلذلوديبيوقرحيكاتفلماعهللابضغف.لعتشملا
رمتسينأعيطتسيالوبعتريوفاخينأبجيئطاخلاف
ناخدلادوجوبًاريذحترانلايطعت.ةالابمنودبهتلاحىلع
.لاعتشالالامكوهيذلارمجلادوجوبيهتنتو

ئطأطتهللايسركيهيتلاتاومسلانإفاذكهو)٩(
مويغلاىأراملاطهنإفبيحررعاشلللايخانهولزنتامنإكو
نوكيالبابضلاو.تءاشىنأاهببهذتوحايرلااهقوست
هيلجرناكميفنوكينأبسانيوهفكلذلباحسلاكًايلاع
.ةياغللعيدبفصووذاخآرظنملهنألاقيقحلاو.طقف

وأكالمىلعيأبوركىلعبركظحالن)١٠(
وأ»بوكر«ًاليلقفورحلاانبلقاذإوهمادخيهةكئالم
ركذبوركلاو.لوعفممسالكشبةملكلايتأتانهوةبكرم
بابىلعًاسراحعضويذلا)٣:٢٤نيوكت(يفًالوأ
هلالجبسانللًارهاظاهبيتأييتلاهللاةبكرموهو.سودرفلا
يرانلاهلكشلهللارهظموهىرحألاببوركلاف.ميظعلا
.اضرمدعوبضغةلاحباميسالملاعلااذههجاويامنيح
اهتحنجأبقفصتحايرلايهامنإكفهيتوصهلوزنلناكو
.اهرّيستواهكرحتةوقدوجوبئبنتو

لُّظلٱَلَعَج١١«
ْ

ملٱَباَبَضُهَتَّـلَظَمُهَلْوَح.َُهْرتِسَةَم
ْ
ِهاَيِ

لٱَمَالَظَو
ْ
ٌدَرَب.ُهُبُحُسَْتَربَعُهَماَّـدُقِعاَعُّشلٱَنِم١٢.ِماَمَغ

لٱَو،ِتاَواَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلٱَدَعْرَأ١٣.ٍراَنُرَْمجَو
ْ
ىَطْعَأُِّيلَع

ًَةريِثَكًاقوُرُبَوْمُهَتَّـتَشَفُهَماَهِسَلَسْرَأ١٤.ٍراَنَرَْمجَوًادَرَبُهَتْوَص
ملٱُقاَمْعَأْتَرَهَظَف١٥،ْمُهَجَعْزَأَف

ْ
ُسُسُأْتَفَشَكْنٱَو،ِهاَيِ

ملٱ
.»َكِفْنَأِحيِرِةَمَسَنْنِم،ُّبَراَيَكِرْجَزْنِمِةَنوُكْسَْ

ةباغيفامنإكفيثكلابابضلاةلاحانهروصي)١١(
ايمرإعملباقو١٩:٩جورخعجار(ةيناربعلايفامك)وبغ(
.مويغلاهذهنمهبضغلسريةبسانملاهذهيفو)٤:٢٩

نمهذهمويغلاربعتىتحءاضفلاألمتقوربلااذإو)١٢(
.ءاملظلادبكبرضيعمالفيسيهامنإكرخآلناكم
.بّرخمليقثدربهنأرهظيوقعاوصودربيتأيكلذدعبو
هللاقربناعملةدشنمبابضلااذهنأانلروصيامنإكو
.ةميظعةوقبطقاستيدربىلإلوحتيهيلع

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ
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ألميذلافصاقلاهدعربناكبرلاتوصو)١٣(
ةفصاعلاكلتانلرّوصتةكرتشماهلكهذهو.ةديعبلاءاوجألا
ىتحبعرتوعزفتفةئجافمةروصبثدحتامًاريثكيتلا
.سانلاعجشأ

مهتلعجنأناكفةقعاصتلزننأنوكيدقو)١٤(
يفةعماللاقوربلاترمتساو.ءيشىلعنووليالنوبرهي
يفيضملااهعماوعيطتسيملجاعزإببستناكفءاضفلا
لوانتيانهجاعزإلاو.هتاذدوادوهيتلامهتديرطلمهتقحالم
انهو.نولعفياذامنوملعيالمهلعجومهلبلبومهجيههنأ
.ةعبوزلايفبرلاتوصرهظي

ةعبوزلاهذهءانثأثدحاملةيضرأةروصانه)١٥(
هايملايراجمينعتهايملاقامعأو.)٧:٢٧ىّتمعجار(
ةرثكببسبمظاعتتدقةتقوملالويسلاهذهنإفراهنألاو
دقءيشلكقامعأامنإكرهظو.ةلئاهةجردىلإراطمألا
ىلعبرلابضغنمهلكهبسنياذهو.رظانلانيعلناب
داكيهقوربوهدوعربمهعزفينأدعبوهفءادعألاءالؤه
.ةرثاكتملاةقفدتملاهلويسبمهقرغي

ةديدشلاحايرلاببوحصمكلذنإفهفنأحيرةمسنامأ
اهلمحتودربلاوراطمألافذاقتتوةيحانلكنمبهتيتلا
.ةاجنلاوبرهلالبسهيلعدستامنإكبناجلكىلإ

لٱَنِمَلَسْرَأ١٦«
ْ
.ٍَةريِثَكٍهاَيِمْنِميِنَلَشَن.ِينَذَخَأَفَىلُع

لٱيِّـوُدَعْنِمِينَذَقْنَأ١٧
ْ
ىَوْقَأْمَُّـهنَألَّـِيضِغْبُمْنِمَو،ِّـيِوَق

يفِينوُباَصَأ١٨.يِّـنِم ١٩.يِدَنَسُّبَّـرلٱَناَكَو،يِتَّـيِلَبِمْوَيِ
يِنُئِفاَكُي٢٠.ِيبَّـُرسُهَّـنَأليِنَصَّـلَخ.ِبْحُّرلٱَىلِإيِنَجَرْخَأ
.»ِيلُّدُرَيَّـيَدَيِةَراَهَطَبَسَح.يِّـرِبَبَسَحُّبَّـرلٱ

ةفصاعلانألقرغلانمهلشنفهديدمبرلانكلو)١٦(
)اشم(لشنةملكو.ةقيحسةوهلاوةفراجهايملاوةديدش
يفةروكذميهوةيرصملانمةذوخأمحجرألاةيناربعلا
.ءاملانملوشنملاهنأبىسومةملكرسفت)٢:١٠جورخ(
كاذرخآىسومهنملعجهنألوقينأديريمنرملاامنإكو
هصلخيذلااذهونوعرفبضغنمولينلانملشنيذلا
.يتاعلاديدشلاهودعدينمهللا

اذهويوقودعلااذهنأمنرملافرتعيوّرقي)١٧(
هنكلوهجولًاهجوهلباقينأعيطتسيالديدشضغبملا
١٦(نيددعلايف.هصالخلجألهللاىلعلكتينأعيطتسي
دعبأدبييكلعيدبلارثؤملاهفصونممنرملايهتني)١٧و
ومستوسفنلاعفرتيتلاةيحورلاهتاجاتنتسايفكلذ
لضفلالكبسنينأرخأتيالو.ىلعلاىلإراكفألاب

كلتنمهاجنوهناعأوهصّلخيذلاوهفهللاناسحإلاو
.ىمظعلاةكلهتلا

راوبلاىلإهرمأيهتنيوهنوكسميوهيلإنولصياوداك)١٨(
وهف.مهيديأيفعقيالفهيوقيوهدتسيبرلاباذإنكلو
.توملالظيداويفنكينإوزاكعلاواصعلا

ةيحورلاهتلاحىلعةوالعقيضلحميفناك)١٩(
حرسينأعيطتسيبحرناكميفوهنآلاوةقيضلاةيلقعلاو
هنألكلذوهصلخمهللاناك،.دحأنمبايهريغهيفحرميو
.هبعشىلعًايقيقحًاكلمحوسمملاوه.ىلاعتهاضرلان
ىتحةماركلاوتيصلايفلواشىلعبلغتيًاديورًاديورو
.ليئارسإيفزكرمىمسأيلتعي

نكميالوةأفاكممهلراربألانيحلاصلاءازجاذه)٢٠(
.هتمحربمهمحريوهريخبمهركذيسلبمهنعبرلاىلختينأ
ةراهطبلبقنميديهلتددمدقفنوعلابيلهديدمنإف
ةلادءايشألاهذهمنرملاىري.اهتممتأيتلاةحلاصلالامعألا
نيجارلاهئايقتأنمىلختيفيكذإهربوهللالدعىلع
؟هتمحر

َّـنَأل٢٢.يِٰهلِإِصْعَأَْملَوِّـبَّـرلٱَقُرُطُتْظِفَحِّـينَأل٢١«
٢٣.ِيسْفَنْنَعاَهْدِعْبُأَْملُهَضِئاَرَفَو،يِماَمَأِهِماَكْحَأَعيَِمج
مثِإْنِمُظَّـفََحتَأَوُهَعَمًالِماَكُنوُكَأَو

ْ
يِّـِربَكِيلُّبَّـرلٱُّدُرَيَف٢٤.يِ

.»ِهْيَنْيَعَماَمَأَّـيَدَيِةَراَهَطَكَو

وهفهللاابهتقالعًالصفمحرشيوهراكفأمنرملاعباتي)٢١(
.هرماوأعيطيوبرلاقرطبيشمي

يههريغىلعوأهيلعهللاهبمكحاماذوهمث)٢٢(
ىريفاهبظعتيوهسفنلاهعجاريواهركذيهينيعمامأةلثام
رارشألاةبقاعىريوهلاونملعيشمييكلحالصلا
نأهبجاونمنأىريلب.مهنعدعبيفلداعلامهءازجو
١٨:٣٠ةينثتلباق(هللافارصنالاوةدابعلاضورفلكممتي
.)٢٣:٥ليئومص٢عم

مثإيألهباكترامدعيأهلامكىريوهفكلذل)٢٣(
لبشغيالويوغيالوهفةياوغلاىلإدوعتةملكلاانهو
.لمكتيوهللايفتبثي

ًاربةلباقملابلعفيوهفينازاجاذإبرلانإفاذكهو)٢٤(
.اهلامكويتايحةراهطدكأتيهنألديبًاديوربب

لٱِلُجَّـرلٱَعَم.ًاميِحَرُنوُكَتِميِحَّـرلٱَعَم٢٥«
ْ
ُنوُكَتِلِماَك

ُنوُكَتِجَوْعَألٱَعَمَو.ًارِهاَطُنوُكَتِرِهاَّـطلٱَعَم٢٦.ًالِماَك
لُم
ْ
لَُختَتْنَأَكَّـنَأل٢٧.ًايِوَت

ِّـ
لٱَبْعَّـشلٱُص

ْ
ُُنيْعَألٱَو،َسِئاَب

ملٱ
يِٰهلِإُّبَّـرلٱ.يِجاَِرسُءِيضُتَتْنَأَكَّـنَأل٢٨.اَهُعَضَتُةَعِفَتْرُْ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

٣٤
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لُظُريِنُي
ْ

ُتْرَّـوَسَتيِٰهلِإِبَو،ًاشْيَجُتْمَحَتْقٱَكِبِّـينَأل٢٩.يِتَم
َوُهٌسْرُت.ٌّيِقَنِّـبَّـرلٱُلْوَق.ٌلِماَكُهُقيِرَطُهللاَا٣٠.ًاراَوْسَأ
ِجل
َ
ملٱِعيِم

.»ِهِبَنيِمَتْحُْ

هكولسفكلذلوناسنإلاوهللاقيدصوهميحرلا)٢٥(
فصتملاوهلماكلاو.يهلإلاويرشبلانيبناجلوانتي
.)١:٢٨ةيموررظنا(هللاصولخلاونيدتلاوعيفرلابدألاب

:٣انحوي١(هسفنرهطيويقنييذلايأرهاطلاو)٢٦(
امأ.هيفللخلكحالصإيفىعسيوبياعملانم)٣
بادآلاقيرطنعديحييذلايأ.ميقتسملادضفجوعألا
ةجاذسىرننألهسلانمو.ةحيحصلائدابملاوةيملاعلا
نسونيعبنيعةعيرشقيبطتىريمنرملانإفىنعملااذه
راكفألاتمسدقنكتملو.العولجهللايفىتحنسب
َىلَعُهَسْمَشُِقْرشُي«لاقيذلاحيسملاءيجمىتحةينيدلا
.)٥:٤٥ىّتم(»...ِراَْرشَألٱ

لاقيامكلبمدعملاوأريقفلاسيلانهسئابلاو)٢٧(
نيدتمبناجلانيليأ)هللانيكسم(مويلاىتحجرادلاب
نيعلايذخماشتملاكاذنعسكعلابهللاىشخيعرو
عضيهنإفسكعلابوسئابلااذهلثمدضعيهللااف.ةعفترملا
ريمضلارجحتملاوبلقلايساقلاهللاىلعربجتملاربكتملاكلذ
نأدقتعأالو.)٢٦:٢٣نييوالو٢٩:١٤ءايعشإرظنا(
سفنفناسنإلاهروصتيامكوههللانأطقفوهمنرملاىنعم
.)١٥:٢٣و٢:٣٠ليئومص١رظنا(هتآرميهناسنإلا

يفوةملظلايفهرونوهجارسءوضبرلا)٢٩و٢٨(
محتقينأعيطتسيهبوهسأبوهتعاجشوهفيلاتلاددعلا
.)٢١:١٧ليئومص٢(راوسألا

يذلاهلإلالبةيناربعلايفميهولإسيلانه»هللا«)٣٠(
هبراسنميألماكهقيرط.مهاجنومهاوقوهبعشعمراس
لوقوقدصلاانتنسلأمّلعيهنألرهاطهلوقوليبسلالضيال
ىلاعتهتيامحنعلوقلارركيفدوعيةياهنلايفمثًامئادقحلا
.ًادبأمهكرتيالفهبنيمتحملاوهيلإنيئجاللالكل

ىَوِسٌةَرْخَصَوُهْنَمَو!ِّـبَّـرلٱُْريَغٌهٰلِإَوُهْنَمُهَّـنَأل٣١«
لٱِبيِنُقِطْنَمُييِذَّـلٱُهٰلِإلٱ٣٢!اَنِٰهلِإ

ْ
.ًالِماَكيِقيِرَطُرِّـيَصُيَوِةَّـوُق

٣٤.يِنُميِقُيِيتاَعِفَتْرُمَىلَعَو،ِلَّـيِإلٱَكَّـَيلْجِرُلَعَْجييِذَّـلٱ٣٣
لَعُييِذَّـلٱ

ِّـ
لٱَّـيَدَيُم

ْ
.ٍساَحُنْنِمٌسْوَقَّـيَعاَرِذِبىَنْحُتَفَلاَتِق

َجتَو٣٥
ْ
طُلَو،ِينُدُضْعَتَكُنيِمَيَو،َكِصَالَخَسْرُتِيلُلَع

ْ
َكُف

.»يِنُمِّـظَعُي

هللادوجليبلقركشهيلياموددعلااذهيف)٣١(
هاوسهلإالفمدقتملاىنعمللراركتانهو.ةميمعلاهتاناسحإو
.ميظعلابرلاىوساهفنكبءامتحالانكميةرخصالو

لكلةوقلايطعييذلايوقلاهلإلااذه)٣٢(
اليأ.ًالماكًاميقتسمانقيرطلعجييذلاوهو.اهيسمتلم
قيرطهنألكلذ.هنوكلسينيذللتاطقسالوهيفتارثع
ةرعشديقهنعديحننأعيطتسنالنيعمفدهىلإيدؤي
.)٢٢:٣بويأرظنا(ملسنو

هاطعأدقهللاافةعرسلابلثملاهببرضيليإلا)٣٣(
ملسينأعاطتساةعرسلاهذهبنألاهبًاعيرسهلعجوةاجنلا
يفميقيهباذإرطخلانمملسينأدعب.هودعلواشدينم
ناك.رهظيفنآلاامألبقنمًائبتخمناك.يلاعلاناكملا
ريغةنكمألاعفرأيففنآلاامأتافطعنملاوةيدوألايفريسي
.ّرفوّركبرحلاو.لجوالوبايه

لمعالبًالاطبهكرتيملةكلهتلانمهاجننأدعبو)٣٤(
نإفاميسالوةيناثةرمهسفنيجنيفيكهبرديهدجنلب
هللابعشصلخينأهيلعبعصلمعلاوهمامأةقاشةمهملا
رادقملااذهبًايوقوًاعرابحبصيو.مهلوحءادعألاعيمجنم
ىفخيالو.ًاكتفةحلسألادشأمدختسينأعيطتسيىتح
ةيمهأنمساحننمناكنإاميسالوسوقلاهيلعناكام
.)٢٠:٢٤بويأرظنا(ةميدقلامايألاكلتيف

نملبهديبسيلصالخلانأدكؤيلتفتليانهو)٣٥(
ملو.هيمحيوصالخلاسرتيطعييذلاوههنألهللادي
ًادنسوًادضعهنيميهاطعألبطقفسرتلااذههللاهطعي
.عفروميظعتببسهفطلناكلبطقفاذهسيلو

َحتِيتاَوُطُخُعِّـسَوُت٣٦«
ْ
لَقَتَتْمَلَفيِت

ْ
ُعَبْتَأ٣٧.َياَبِقَعْلَق

َالَفْمُهُقَحْسَأ٣٨.ْمُهَيِنْفُأىَّـتَحُعِجْرَأَالَوْمُهُكِرْدُأَفيِئاَدْعَأ
لٱَنوُعيِطَتْسَي

ْ
َحتَنوُطُقْسَي.َماَيِق

ْ
ٍةَّـوُقِبيِنُقِطْنَمُت٣٩.َّـَيلْجِرَت

لِل
ْ
َحتُعَْرصَت.ِلاَتِق

ْ
لٱيِت

ْ
َةَيِفْقَأيِنيِطْعُتَو٤٠.َّـَيلَعَنيِمِئاَق

.»ْمِهيِنْفُأَّـِيضِغْبُمَويِئاَدْعَأ

ةكرحلاعيطتسيفاهقيضمدعيأتاوطخلاعيسوت)٣٦(
دّهمدقبرلانإف)٤:١٢لاثمأرظنا(بحربلمعلاو
.مدقلاهبلزتملورثعتيملاذكهواهيفهدنسوهمامألبسلا

ًايوقفيعضلاحبصيددعلااذهيفاذكهو)٣٨و٣٧(
مهنععجريالومهكرديوهءادعأدراطينأعيطتسيىتح
الوهيفةداوهاليذلالاتقلارظنمانه.ماتلارفظلاىتح
بسنيالهنكلو.ليتقلانوكتوألتاقلانوكتنأامأفنيل
روصيانهو.اهايإهيطعييذلاهللااهعجريلبهسفنلةوقلا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ
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الهيلجرتحتنوقحسنممهفماتلاءادعألالاذخنا
.ضوهنلاالوىتحعافدلانوعيطتسي

دشتامكاهبهسفندشيوهتقطنمةوقلالعجي)٣٩(
ةدراطميفًايرجعرسأوةكرحفخأحبصيفهدسجةقطنملا
لكلبهيفهللضفالءادعألاعرصو.رصنلازارحإوهئادعأ
.هيوقييذلاهللادوعيلضفلا

نوعيطتسيالفمهبرهليلدءادعألاافقهؤاطعإو)٤٠(
اذكهو.)٢٣:٢٧جورخرظنا(هجولًاهجوروهظلاوةهباجملا
رظنا(ماتلاءانفلانيضغبملاظحناكوًامساحًارفظلاندق
.)٣٣:١١ةينثت

لَُخمَالَوَنوُخُْرصَي٤١«
ِّـ

َهلُبيِجَتْسَيَالَفِّـبَّـرلٱَىلِإ.َص
ُ

.ْم
لٱَكْمُهُقَحْسَأَف٤٢

ْ
ِقاَوْسَألٱِنيِطَلْثِم.ِحيِّـرلٱَماَّـدُقِراَبُغ

طَأ
ْ
َجت.ِبْعَّـشلٱِتاَمَصاَُخمْنِمِينُذِقْنُت٤٣.ْمُهُحَر

ْ
ًاسْأَريِنُلَع

ألِل
ُ
ِنُذُألٱِعاَمَسْنِم٤٤.ِيلُدَّـبَعَتَيُهْفِرْعَأَْملٌبْعَش.ِمَم
لٱوُنَب.ِيلَنوُعَمْسَي

ْ
لٱوُنَب٤٥.ِيلَنوُلَّـلَذَتَيِءاَبَرُغ

ْ
َنوُلْبَيِءاَبَرُغ

هنوُصُحْنِمَنوُفَحْزَيَو .»ِْمِ

ملفبرلانماوبلطلبدجنيملفمههلإباودجنتسا)٤١(
ىوهبسحىلعبيجتسيالبرلانإ.مهتوصلغصي
ديريوهىتموهتئيشمةبسنىلعلبدارأىتموناسنإلا
.اهمامتإ

نمةجرددعبأىلإوةلاحأوسأيفاوحبصأدقل)٤٢(
ىلإحيرلاهفذاقتتف»دوعتبارتىلإ«بارتىلإلالحمضالا
ةجرددعبأىلإمهرقحيلب.ةفاصعلابلعفتامكةهجلك
بعتوةرامللخاسوأببسقاوسألايفيمرملالحولامهف
.هيفنيرئاسللةقشمو

بعشىلإدوعيدق»بعشلاتامصاخمنم«)٤٣(
دوادونومصاختيالومهسفنأنيبنوقشنيًالثمليئارسإ
النيذلاىتحةريثكممأللببعشلااذهلًاسأرنوكي
مهرطاخنوسمتليمهبةقباسمهلةقالعالوهنوفرعي
.عوضخلانومدقيو

حبصأدوادتاراصتناباوعمسمهنألممألاءالؤهو)٤٤(
نولذيمهف.هاضراوسمتلينأمهيلعيضقيةيامحلابجاو
.اوملسييكلمهسفنأ

دعباوريسينأمهنكميالونونفيونولحمضيمث)٤٥(
نمهلوقو.ءايحألارقحأكًافحزنوفحزيلبرشبلاك
نمءالذأنوتأيمهنإيألمكأومتأةروصلالعجيمهنوصح
.نوصحلايهومهدنعءايشألاعنمأوزعأ

،ِيصَالَخُهٰلِإٌعِفَتْرُمَوِيتَرْخَصٌكَراَبُمَوُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح٤٦«
ملٱُهٰلِإلَا٤٧

َحتَبوُعُّشلٱُعِضُْخييِذَّـلٱَو،ِيلُمِقَتْنُْ
ْ
٤٨.يِت

لٱَقْوَفًاضْيَأيِعِفاَر.يِئاَدْعَأْنِمَّـيِّـجَنُم
ْ
َنِم.َّـَيلَعَنيِمِئاَق

ملاَّـظلٱِلُجَّـرلٱ يفُّبَراَيَكُدَْمحَأَكِلٰذِل٤٩.ِينُذِقْنُتِِ ِمَمُألٱِ
ِملٍصَالَخُجْرُب٥٠.َكِمْسالُمِّـنَرُأَو

َ
ًةَْمحَرُعِناَّـصلٱَو،ِهِكِل

ِمل
َ

.»ِدَبَألٱَىلِإِهِلْسَنَوَدُواَدِل،ِهِحيِس

حيبستلاودمحلامّدقيفماتخلابمنرملاأدبيانهو)٤٦(
كرابمةيامحلاةرخصوهف.دوجوميحهللانأًالوأدكؤيو
راظنألكهيلإهجتتيكلعفترموهو.دبألاىلإدجممو
.مهيجنيفتوملاقيرطيفنيرئاسلا

دراطفجاعزإلااذهاوببسنيذلانممقتنموهو)٤٧(
.هعاضخإاولواحنيذلاعضخأوهودرطنيذلامهنع

الوانميقيلبطقسنانكرتيالوةاجنلاببسوهو)٤٨(
رركينيملاظلاءادعألاءالؤهقوفانعفريلبكلذبيفتكي
.سفنلايفريثأتلاةدايزلةفدارتمتاملكبىنعملا

)١٥:٩ةيمور(سلوبلوسرلاهلقندقددعلااذه)٤٩(
ةركفءدبانهو)١١٧:١رومزمو٣٢:٤٤ةينثت(ذخأامك
.)١٦-٧:١٢ليئومص٢(ةروكذملاايسملا

محرييذلالبكلمللصالخلاةركفراركتبمتخيو)٥٠(
نيذللوهدبعدوادلصخألابوهبعشىلعًاكلمهحسمنم
.مايألالبقتسميفهتيرذنمهنوفلخي

ََرشَعُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

لٱَو،ِهللاٱِدْجَمِبُثِّـدَُحتُتاَواَمَّـسلَا١«
ْ
ِلَمَعِبُِربُْخيُكَلَف

لِعيِدْبُيٍلْيَلَىلِإٌلْيَلَو،ًامَالَكُعيِذُيٍمْوَيَىلِإٌمْوَي٢.ِهْيَدَي
ْ

.ًام
يف٤.ْمُُهتْوَصُعَمْسُيَال.َمَالَكَالَوَلْوَقَال٣ ِضْرَألٱِّـلُكِ
ملٱىَصْقَأَىلِإَو،ْمُهُقِطْنَمَجَرَخ

َلَعَج.ْمُُهتاَمِلَكِةَنوُكْسَْ
»اَهيِفًانَكْسَمِسْمَّـشلِل

امهبنيتليسوىلإئراقلارظنمنرملاهجويرومزملااذهيف
.كالفألاوموجنلاوءامسللرظنلاىلوألا.هللاةفرعمللصوتن
نإمعن.هسيماونوهاياصووهللاةعيرشىلإرظنلاةيناثلاو
نكلوىلاعتهدوجوانلهبشتحوتفملاهللاباتكيهوةعيبطلا
فيكانمّلعيوهتئيشمنعانربخييذلاوههدحوهباتك
.ةايحلاهذهيفكلسن

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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عيقروهفكلفلاامأوهيوحياموكلفلايهتاومسلا)١(
ديريالوالإسيلنزاوتلالبقنمراركتانهوقرزألادلجلا
ربخينأهمهيلبنينثالانيبتاقورفلايفثحبينأمنرملا
هذهو.هيفهللاىرينأرظانلامهليءامسللرظنلانأ
عنصيذلايلعلاهللايديلمعبانثدحتوانمّلعتتاومسلا
.لوقعلاقوفتةمكحبءيشلك

اممهتمدخراهنللنإفراهنلاحجرألاهبدصقيمويلا)٢(
ىرتفتانئاكلاىلعسكعنيعاعشنمسمشلاهلسرت
يحويهموجنوهرمقبليللانإفكلذواهناولأواهلامج
راهنلاوليللاالكو.روصلالمجأويناعملامظعأنيدصارلل
ءودهبلبمالكالوتوصنودبامهتلاسرناممتي
ناسليأىلإيمتنيالمالكلاوألوقلااذهو.نوكسو
لكنمموهفموهفكلذعموةصاخةمأةيأوأصاخ
.ةنسلألاوبوعشلا

وهو.مالكبسيلتقولاسفنيفومالكوهًاذإ)٣(
قلاخلانملبناسنإنمسيلهنكلوناسنإللثيدح
ذإمالكريغبثيدحوه.تانئاكلاهذهعدبأيذلاميظعلا
نعربعينأمالكلاعيطتسيالومالكلانمىلعأوه
يفنوكنانيحيقيقحاذهنإفانيفجلتختيتلافطاوعلا
.لالجوأةعور

كلفلايفلصاوتملانارودلااذهمنرملاظحالدقو)٤(
اذكهوةنوكسملاىصقأىلإجرخدقمهقطنمنإلاقف
طقفسيلوتاومسلاهذهيفنكستسمشلا.مهتاملك
الاهنودبوةايحلاعبنيهاهنألموجنلاةيقبلعفتامكرودت
.ناويحوأتابننمءايحألايأشيعينأنكمي

لٱُلْثِمَيِهَو٥«
ْ
خلٱِسوُرَع

ْ
َلْثِمُجِهَتْبَي.ِهِتَلَجَحْنِمِجِرَا

جلٱ
ْ
يفِقاَبِّـسلِلِراَّـَب ِتاَواَمَّـسلٱىَصْقَأْنِم٦ِ.قيِرَّـطلٱِ
.اَهِّـرَحْنِميِفَتَْخيَْءَيشَالَو،اَهيِصاَقَأَىلِإاَهُراَدَمَو،اَهُجوُرُخ
ٌةَقِداَصِّـبَّـرلٱُتاَداَهَش.َسْفَّـنلٱُّدُرَيٌلِماَكِّـبَّـرلٱُسوُماَن٧
جلٱُرِّـيَصُت

ْ
.»ًاميِكَحَلِهَا

ةصاخلاهتالافتحاهل)ركذملا(سيرعلاوأسورعلانإ)٥(
ءاقدصألاهقفاريوليعاشملاهمامألمحتففافزلاتقويف
اهبدوعيامثيحهسورعتيبىلإةهبأوةجهبلكببراقألاو
نومدقألاناكو.)ةفزلا(ىمسياماذهوليلكإلاناكمىلإ
فئاصواهنأكسمشلالوحةرئادلاتارايسلانوبسحي
ىلإةجراخاهنأكسمشلابسحاذكهواهتمدخلنادخأو
.نيملاعلاىلعةعطاسلااهراونأبقرشتيهويمويلااهفافز
هيرجيفعرسملارابجلاكهنأبلوقلاىلإكلذنمزاتجيلب
داكتالفراهنلافارصنايفسانلاعمقباستيامنإكقابسلل

نمقرشتىتحبيغتداكتالوبيغتىتحسمشلاقرشت
.)٣٢و٣٨:٣١بويأعجار(رخآموييفديدج

وهيذلاوداتعملايمويلااهنارودىدمفصيو)٦(
يهو.انمامتهالقأاهريعنوأاهبلفحناملقةيدبأةبيجع
نولالوةايحالذإةرارحلاورونلابهألمتوناكملكلاطت
ثنؤمةيبرعلايفاهنأعمسمشلاةظفلو.اهنودبلامجالو
.مومعلاهجوبركذمةيمارآلاوةيناربعلايفيه
عنصتيتلاةبقلاكلتيهةلجحلا)٥(ددعلايفو
نمجرخيسورعلافكلذلليلكإلاتقونيسورعللًاصيصخ
يتأتةيناربعلابةملكلاولامجلاولالجلامامتبهذههتلجح
نيسورعلابنوفحينيذلاموقلاوةبقلاربتعتيأ»ّفح«نم
.امهبنوفتحيو

ثيدحلاوهورومزملااذهنميناثلامسقلليتأيانهو)٧(
نأنكميكلذلهيفأطخال»لماك«وهبرلاسوماننع
عقتودعتبتدقسفنلاو.باوصلاىلإانتيادهيفهيلعدمتعي
لعفيءيشالواهعجريواهعدريامىلإجاتحتوططشلايف
انهتاداهشلاو.ديدسلايهلإلاسومانلااذهىوسكلذ
مهفنانلعجتيتلاظعاوملاوتاهيبنتلاوتاريذحتلااهانعم
يوحتاهنألطقانشغتالةقداصيهو.بقاوعلاكردنو
يذلالهاجلالعجتوةمكحميكحلاديزتيتلاتارابتخالا
ةمجرتنكميو.ًاضيأًاميكحريصينأةمكحلاىنبتي
ةتباثوةققحميهفاهبقوثولانكمييأةنيمأ»ةقداص«
قحلامالكلبهنهاوعىلعىقليمالكلاليبقنمتسيلو
.يدبألا

لٱُحِّـرَفُتٌةَميِقَتْسُمِّـبَّـرلٱاَياَصَو٨«
ْ
لَق
ْ

ٌرِهاَطِّـبَّـرلٱُرْمَأ.َب
لٱُريِنُي

ْ
ُماَكْحَأ.ِدَبَألٱَىلِإٌتِباَثٌّيِقَنِّـبَّـرلٱُفْوَخ٩.ِْنيَنْيَع

ِزيِرْبِإلٱَوِبَهَّـذلٱَنِمىَهْشَأ١٠.اَهُّلُكٌةَلِداَعٌّقَحِّـبَّـرلٱ
لٱ
ْ
لٱَنِمَىلْحَأَوِ،ريِثَك

ْ
طَقَوِلَسَع

ْ
َكُدْبَعًاضْيَأ١١.ِداَهِّـشلٱِر

هبُرَّـذَُحي يفَو،اَِ .»ٌميِظَعٌباَوَثاَهِظْفِحِ

نمضتتوراكفألاىمسأينعتاهنألةميقتسميه)٨(
حرفينأبلقلااذهىلعكلذليرشبلاسنجلاريخًامئاد
ةئيشمنألةميقتسميهو.)٣:١٥سواثوميت٢عجار(اهب
يفهيزعتاهنألاهببلقلاحرفينأبجيو.ًامئادةحلاصهللا
اليأرهاطهرمأ.براجتلايفقيرطلاهلرينتوتاقيضلا

سيلوطقفانريخلجأنمانرمأيوهفهيفةينانألانمءيش
حتفننأانيلعفكلذل.نحنبذهتنوىقرتنللبوهدجمتيل
ةملظيفىقبنالودشرتسنوانلوحامىلإرظننواننويع
.ريمضلاهبنيوىطخلاددسيوديلابدوقي.طق

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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انبولقألمتنأبجيهراقووهتبيهيأبرلافوخ)٩(
الهنألتباثوهوانبيذهتللبانباهرإلسيلهنأليقنوه
هللاابنورفكييذلانيلهاجلاضعبةلاهجلعزعزتينأنكمي
ءالؤهو.مهلمتحيومهيلعهتانأليطيوهوهرماوأنوصعيو
مدقتامنيحنيدلامويهنوفاخيفوسفنآلاهللااوفاخيملاذإ
.ًارشفًارشوأًاريخفًاريخنإتلعفامءازجسفنلك
هنيعبلدعلاوهانيلعيضقيوهبرمأياميأ»هماكحأ«و
انسفنأىلعنوكننأيأهنيعبنيدتلا.انعمبرلافوخو
.نيدلاهبرمأيامبسحبانريسظحالنوءابقر

ناسنإلااهبلطينأبجيفكلذكتناكاذإو)١٠(
امنمثأولاملاوهبهذلااهبيضقيلقعلانألاهيهتشيو
هراركتوصلاخلابهذلاوهزيربإلاوهلمجأوناسنإلاهينتقي
.ةغلابملاوديكوتلاليبقنم

هفرعءيشىلحأباههبشيهنألةذيذليهكلذكو
دهشلاهثفنياموهداهشلارطقو.لسعلايأميدقلاناسنإلا
اذكهو.هيلعسبكوأطعضنودهبءولمموهامةرثكنم
الو.هلكأننأطرشىلعنكلومعطلاذيذلهللامالكنإف
ةذلبًاعامسانعمسنإهدهشولسعلابةفرعمديفتسن
انيلعهللامالكاذكهونحنهمعطتسننأانيلعلبهمعط
.نحنهأرقننأ

ةعوضوماهنأبةعيرشلاهذهنعهمالكصخليو)١١(
دشرتسنواهيلإلبقنيكلانلانيدانتاهنأكهيبنتلاوريذحتلل
اهميلاعتبجومبىشمتيواهظفحينملًائينهو.اهراونأب
.ءادتهالااذهةمظعةبسنىلعًاميظعءزجلانوكيذئنيحو

هبُرُعْشَيْنَمُتاَوَهَّـسلَا١٢« خلٱَنِم!اَِ
ْ

ملٱاَياََط
َِةِرتَتْسُْ

ملٱَنِمًاضْيَأ١٣.يِنْئِرْبَأ
اوُطَّـلَسَتَيَالَفَكَدْبَعْظَفْحٱَنِيِّـربَكَتُْ

ْنُكَتِل١٤ٍ.ميِظَعٍبْنَذْنِمُأَّـَربَتَأَو،ًالِماَكُنوُكَأٍذِئَنيِح.َّـَيلَع
لَقُرْكِفَويِمَفُلاَوْقَأ

ْ
ِيتَرْخَص،ُّبَراَيَكَماَمَأًةَّـيِضْرَميِب

.»يِّـيِلَوَو

نعلصألاقبطةخسنتسيليهةعيرشلانأل)١٢(
.ًاضيأناسنإلاتاذسكعتةآرميهلبةيهلإلاةئيشملا
هيلعوهسفنفرعينأبجيةآرملاهذهيفرظنينماذكهو
اهفرتقيمليتلاتاوهسلالكنمهللاهيقنييكليلصينأ
منرملاو.ىلاعتهتئيشميفقحلاهريدقتمدعللبًادمع
نكلوسانلااهارياليتلااياطخلانمىتحأربينأسمتلي
.اهاريهللا

مهاياطخبنورخفينيذلاةاطخلامهنوربكتملاو)١٣(
مهتطلسمهلءالؤهو.لامكلانوعديوهللاىلعنوحقاوتيو
ةهجنموأفراعملاامبرملعلامهلفةيلقعةهجنمامأ

مهبيهتنكلذلذوفنلاويعامتجالاماقملامهلفةيندم
نوكيدقلب.ءيسلاريثأتلاانيلعنورثؤيومهنمييحتسنو
انبنومكحتيوانيلعنوطلستيفانيلعريثأتلانمرثكأمهل
ىقوتأوًامامتاياصولاظفحأامنيحاذكهو.نوؤاشيامك
النيذلانيرتهتسملانيربكتسملاةطلسنموجنأوتاوهسلا
قلخلاىلعرابغالًالماكذئدنعحبصأنيدلاةمرحنوعري
ةقالعبظفتحينأديريوهف.ملسأووجنأوهبقلختأيذلا
تاوهسلاوأاياطخلايألحمسينأديريالوهللاعمةقيثو
.يهلإلااضرلانعًازجاحفقتنأ

ءادأنسحأدقنوكينأمنرملاسمتليًاريخأو)١٤(
هلصولخلانسحأدقهنأامكمفلابهللادوجسلاوحيبستلا
يفهعيفشو.لوبقلانسحوماتلااضرلالانيفبلقلابىلاعت
نأبجياهيناعملامكبةالصلاو.ههلإبيحلاهناميإوهكلذ
بيجعلامفلااذههعيذييذلادبعتلارهاظيانينثالايوحت
ركفوهاذهعممضنيوقطانلاناويحلاناسنإلااذهنم
اهنودبوكلتلساسألايههذهنألةصلخملاةينلاوبلقلا
حيبستلاةلآنملوحتيلبًائيشعفنيالهدحوناسللاف
يتلاةرخصلاوههللاو.منهجنممرضتةلآىلإدمحلاو
غلبامهمهنألهرومأةفاكيفيلولاوهوهتايحيفزكترياهيلع
هرونبهيلعهللارونينأىلإًارصاقًافيعضلظيلامكنم
فيكًانيقيمهفيواياصولالكمتيذئنيحوهتيانعبهألكيو
.دبعتي

َنوُْرشِعْلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

يفُّبَّـرلٱَكَلْبِجَتْسَيِل١« ِهٰلِإُمْسٱَكْعَفْرَيِلِ.قيِّـضلٱِمْوَيِ
َنْوَيْهِصْنِمَو،ِهِسْدُقْنِمًانْوَعَكَلْلِسْرُيِل٢.َبوُقْعَي
.َكِتاَقَرُْحمْنِمْسَتْسَيَوَكِتاَمِدْقَتَّـلُكْرُكْذَيِل٣.َكْدُضْعَيِل
لَقَبَسَحَكِطْعُيِل٤.ْهَالِس

ْ
ُمَّـَنَرتَن٥.َكِيْأَرَّـلُكْمِّـمَتُيَوَكِب

َّـلُكُّبَّـرلٱِلِّـمَكُيِل.اَنَتَياَرُعَفْرَناَنِٰهلِإِمْسٱِبَو،َكِصَالَخِب
.»َكِلْؤُس

.برحلاتقويفرصنلابكلمللءاعدوهرومزملااذه
هيلييذلارومزملانأامككلملالجألةيعافشةالصيه
.كلملاناسلبةمأللركشةالصنورشعلاويداحلاوهو
ممتيورخآلابامهدحاومحالتينيرومزملاالكفكلذل
صخشمظننمامهيلكنأحجرألاورخآلاىنعمامهدحاو
بلطيًالوأفتاينمتلانمددعرومزملااذهيف)١(.دحاو

ملَا
لٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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بلطيوقيضنمزيفوهواميسالهللاهلبيجتسينأ
نأحجرألاوًانوعهلبلطي)٢(ددعلايفو.ضوهنلاوعفرلا
دبعملايفنويهصتاعفترمىلعناكةالصلاناكم
كلملا)٣(.دعبينبدقنكيمللكيهلانألكانهصصخملا
يهتامدقتلاهذهو.ةداعلاتناكامكتامدقتمدقي
.هينيعيفةنيمسةيضرمهللااهدجيفماعطتامدقت

اهبعرشييتلاةمهملايفًاماتًاحاجنهلسمتلي)٤(و
هذهيف)٥(مثوهريبدتوهللايأربنوكتواهمامتإلواحيو
.ءالعللمينرتلاودمحلاتاوصأعفرتءانثألا

لَُخمَّـبَّـرلٱَّـنَأُتْفَرَعَنآلَا٦«
ِّـ

ْنِمُهُبيِجَتْسَي.ِهِحيِسَمُص
ملٱِبِءَالُؤٰه٧.ِهِنيِمَيِصَالَخِتُوَربَجِب،ِهِسْدُقِءاَمَس

ِتاَبَكْرَْ
خلٱِبِءَالُؤٰهَو

ْ
اْوَثَجْمُه٨.ُرُكْذَناَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَمْسٱَفُنْحَناَّـمَأِلَْي

لَخُّبَراَي٩.اَنْبَصَتْنٱَواَنْمُقَفُنْحَناَّـمَأ،اوُطَقَسَو
ِّـ

.ْص
ملٱاَنَلْبِجَتْسَيِل

يفُكِلَْ .»اَنِئاَعُدِمْوَيِ

نيبارقلاميدقتوةيعدألاوتاولصلانمةرتفدعب)٦(
هذهنأبنييواللانمنوكيدقوعفتريتوصباذإةفلتخملا
ةمدقملاوأاهبحاصنعًامامتيضروبرلااهلبقدقنيبارقلا
.رخآلءيشنمتافتلاةملكيه»نآلا«هلوقو.همساب
ةالصلاهللالبقوهلدعولالكمتدقفهحيسمصلخموهو
وهنويهصيفشرعلاىلعسلاجلاو.مامتلاىلإصلخيو
ىلعرهاظلاهتوربجوءامسلاشرعىلعىرحألابسلاج
.ءامسلايفيذلاهتوربجنمءيشبساقيالضرألا

مهدنعناكدقفمارآنمءادعألاءالؤهنوكيدق)٧(
ةيدجةروصبليئارسإيفهذهلمعتستملوتابكرموليخ
ىلعنودمتعيءادعألاءالؤه.هدعباموناميلسمايأيفالإ
لاتقللنودعتسموبرحلايفءادشأاهبناهتسيالةيدامةوق
نوزتعيمه.مهلسيلوانعموانلوهانهلإبرلاامنإنكلو
.رصتننوزتعناهلإمسابفنحنامأهذهمهتوقب

ءادعألالذخنادقفًاعقوتمناكامكةجيتنلاتناكو)٨(
سكعلابفنحنامأنيمطحمنيطقاسًاوثجانمامأاوللذتو
مئادشيجدوجوعنمتًاميدقةعيرشلاتناكو.ءادشأانمق
كولم١(ناميلسمايأيفةلاحلاتريغتنكلو)١٧:١٦ةينثت(
٢٩-١٠:٢٦(.

ةثالثلادادعألايفيدرفلاتوصلايهتنينأدعبف)٩(
دقو.ريخألاددعلااذهبةمينرتلامتخيفقوجلادوعيةفلاسلا
يفانلبجتساوكلملاصّلخبراي«لضفألاةمجرتلانوكت
.»انئاعدموي

كلذلودوادرصعيفشاعدقبتاكلانوكينأحجريو
برلامساهلوقوةيدوادلاريمازملاةعومجمعمهرومزممض

:١٧ليئومص١(تايلجدوادبطاخامككلذىلعليلد
٤٥(.
وهةاضقلاوماكحلاوهتلودناكرأوكلمللءاعدلانإو
ًاعيمجمهيلعهتمحرهللالسريلةيعرلاىلعبجاولانم
همايأيفهافرلاوريخلانوكيوفاصنإلاولدعلاباومكحيل
.نيعمجأبعشلاىلعهمكحلظيو

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

ملٱُحَرْفَيَكِتَّـوُقِبُّبَراَي١«
ُجِهَتْبَيَالَفْيَكَكِصَالَخِبَو،ُكِلَْ

لَقَةَوْهَش٢!ًاّدِج
ْ
لُمَو،ُهَتْيَطْعَأِهِب

ْ
.ُهْعَنْمَتَْملِهْيَتَفَشَسَمَت

ِهِسْأَرَىلَعَتْعَضَوٍ.ْريَخِتاََكَربِبُهُمَّـدَقَتَتَكَّـنَأل٣.ْهَالِس
َىلِإِماَّـيَألٱَلوُط.ُهَتْيَطْعَأَفَكَلَأَسًةاَيَح٤.ٍزيِرْبِإْنِمًاجاَت
ُعَضَتًءاََهبَوًالَالَج،َكِصَالَخِبُهُدَْجمٌميِظَع٥.ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱ
.»ِهْيَلَع

كلملالجألبعشلانمةالصقباسلارومزملايف)١(
.اهعمسوةالصلاباجتسادقهللانأديكأترومزملااذهيفو
ءادعألاىلعًارصنهللاهيلوييكلءاعدقباسلارومزملايف
لوألانوكيدقولامآلادقعوركشلاميدقتلفانهامأوةزعو
رصنلاةيولأواهتمتاخيففانهامأوبرحلاكراعمءدبيف
.سوؤرلاقوففرفرت

ةقباسلاكلملاىلعهللاتاكربدادعتبرومزملاأدبي
.ثلاثلاددعلاىتحكلذىلعمنرملارمتسياذكهوةقحاللاو
امأدجموةهبأنمنايعللرهاظوهامانهدصقيةوقلا
.ءامسلانمحنميلبًارهاظسيلاموهفصالخلا

يأثرإلاديفيءيشنمةيناربعلابيتأتانهةوهشلا)٢(
ايتنأوًاضراعًائيشسيلوهبلقيفلصأتميزيرغوهام
.هلهتحنمكلذكهناسلبهبلطامو.كلذهلتققحدقبر
ءاعدلماتخوهرومزملااذهنأحجرألافهالسانهمتخيهنألو
.ًاعيمجبعشلاىدلفورعم

اهضعبنوكيدقفريختاكربتاكربلالكتسيل)٣(
.مدقتلاوحاجنلاوناينبللوهاملانهسامتلالانكلورشلل
دعب)٢٢:٣٠ليئومص٢(درواملةراشإانهنوكيدقو
كلتةبلغدعبجاتلاعضوونيينومعلاةبرىلعدوادراصتنا
.اهيلعهراصتناوةيكلملاةنيدملا

يفناكهنأرومزملااذهخيراتلةراشإانهنأرهظيو)٤(
ءيشوهدبأللشيعينأكلمللءاعدلاو.همايأرخأ

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

لٱَويِداَْ
ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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كلذيفىنعملاو)١:٣١كولم١رظنا(.ًاضيأميدقويدايتعا
سانلالأسدقو.ةدودحمريغنينسلانمةدمشيعينأ
.نآلااهققحدقبرلاولبقنمةينمألاهذه

دجملااذهبظفتحتنأةرداقاهدحوهللاةمعننإ)٥(
هحنميامالهللاهحنمياملدوعيهلكلضفلافكلذللالجلاو
لمحوهدجملااذهو.انلؤسنممظعأهللااياطعنإ.رشبلا
لكنعًاباسحيدؤينأهيلعكلذلةيلوؤسموكلملاىلع
الودجمالنأاوملعينأكولملاوماكحلاىلعو.هلامعأ
ناجلوصالوهصالخوهتمحرنمهللاهحنميامالإلالج
هعيطتوكلمللصلختةيعرلاوةيعرللةبحملانمىمسأ
لكىلعوكلملاىلعهللاةكربهنألاذه.هدنستوهدجنتو
.هلسن

لَعَجَكَّـنَأل٦«
ْ
ًاجاَهِتْبٱُهُحِّـرَفُت.ِدَبَألٱَىلِإٍتاَكَرَبُهَت

ملٱَّـنَأل٧.َكَماَمَأ
لٱِةَمْعِنِبَو،ِّـبَّـرلٱَىلَعُلَّـكَوَتَيَكِلَْ

ْ
َالِّـِيلَع

َّـلُكُبيِصُتَكُنيِمَي.َكِئاَدْعَأَعيَِمجَكُدَيُبيِصُت٨.ُعَزْعَزَتَي
َجت٩.َكيِضِغْبُم

ْ
يفٍراَنِروُّنَتَلْثِمْمُهُلَع ُّبَّـرلٱ.َكِروُضُحِناَمَزِ

.»ُراَّـنلٱُمُهُلُكْأَتَوْمُهُعِلَتْبَيِهِطَخَسِب

وأهتحنملوقلانمًادجىوقأ»تاكربهتلعج«)٦(
ًادجهكرابدقهللانأىنعملانوكيدقانهو.تاكربهتيطعأ
ببسهبعشنيبهدوجوراصىتح)١٢:٢نيوكت(يفامك
اوراصدقمهنأءاينغألامدخضعبنعفورعم.ًاضيأةكرب
ىرحألابمكفمهريخنماوشاعومهباوقصتلامهنألءاينغأ
مايألاكلتيفاميسالنيرخآللةكربببسهنإفكلملا
ىلعألناسنإلاعفرتهمفنمةملكتناكامنيحةميدقلا
ةملكو.تاجردلاطحألهبلزنتىرخأةملكوتاجردلا
شاعنإيأةيبرعلانمًادجاهقاقتشابةبيرقةيناربعلابحرفت
حرفتهللاةمعننإفاذكهو.يداحلايناغأةطساوبلامجلا
تابجاولابمايقلاوكلملالاقثألمحىلعهنيعتوكلملا
.ةريبكلا

.كلملاةبطاخمىلإهللاةبطاخمنممنرملالقتنيانه)٧(
عزعزتيالهنأةجيتنلانوكتوهللاىلعلكتينأكلملاىلع
دعبالإموقيالءانبلانأامكف.ةمعنلاوةوقلارسانه.طق
انتايحءانبنإفكلذكرخصلاىتحساسألالصينأ
رخصىلعانلاكتالكيقلننأدعبالإتبثيالةيحورلا
يلعلانمهذهوًاضيأةمحرمجرتتدقانهةمعنو.روهدلا
بجيلاكتالااذهفكلذل.ناطلسلاوةردقلاوحالصلاردصم
.انمومهلكليزيوانفواخملكلطبينأ

برضتنأعيطتستهللاةوقبنآلاةيوقلاكلملادينإ)٨(
ناكءادعألالكىلعرصتنادقكلملانألو.مهعيمجءادعألا

كلملاةطساوبهللانإ.ةنينأمطوةمالسهمايأرخآيفهل
مهيمحينأعيطتسيءيشالذئنيحونيضغبملانممقتنيس
يتلانيتلاقاروأاهنأكحبصتلبلابجلاالولالتلاالىتح
.ناسنإلكىلإلصتهتردقنألاهبرتستينأمدآلواح

ًاضيأمهوهللاءادعأمهنيذلاكلملاءادعأنإ)٩(
ءيشال.)٤:١٦يثارمو٢٠:٦نييوالرظنا(هبعشءادعأ
مهءادعألاءالؤهفكلذلورانلاهجويففقينأعيطتسي
ليلقدعبنكلونآلامه.ههجومامألعتشملاميشهلا
هجويفاوفقينأنوعيطتسيال.نونوكيالونولحمضيس
فقينأعيطتسياللعتشياملكنأامكهومواقيوكلملا
فخيلًاذإ.ًاضيأهوردبوهقرتحيلبةقرتحملارانلاهجويف
ليئومص٢رظنا(ةنزحموةديكأمهتياهننألاوبعتريلورارشألا
ًالمعتسموًافورعمناكرهظيامىلع»رونتلا«)١٧:١١
.مويلارونتبهيبشوهوذئدنع

مثُديِبُت١٠«
ََ

.َمَدآيِنَبِْنيَبْنِمْمُهَتَّـيِّـرُذَوِضْرَألٱَنِمْمُهَر
.اَهوُعيِطَتْسَيَْمل.ٍةَديِكَمِباوُرَّـكَفَت.ًاَّرشَكْيَلَعاوُبَصَنْمَُّـهنَأل١١
َجتَكَّـنَأل١٢

ْ
لِتَكِراَتْوَأَىلَعَماَهِّـسلٱُقِّـوَفُت.َنْوَّـلَوَتَيْمُهُلَع

ْ
َءاَق

.»َكِتُوَربَجِبُمِّـغَنُنَوُمِّـنَرُن.َكِتَّـوُقِبُّبَراَيْعِفَتْرٱ١٣.ْمِهِهوُجُو

ناكنومعينبةبرةنيدميفدوادروهظنإمعن)١٠(
ليئومص٢عجار(ماتلامهراحدناومهيلعراهظتسالاببس
يأناتفدارتمناتملكمهتيرذوأمهرمثعبتيامو)١٢:٢٦
رمثلا.ةمئاقمهلموقيالىتحءادعألاءالؤهكالهديكأت
يأ.دالوألامهةيرذلاكلذكوهعونفلخيةداعرزبلايوحي
.ًاضيامهدالوأالونوقبيمهال

هباوركفتورشلااودارأدقءادعألاءالؤهنألكلذ)١١(
هلوقو.اهوعيطتسيملةديكماولمعلبهيلعاوممصو
.نيرخآلابعاقيإللةلوبحأوأةكبشعضوىلعلدت»بصن«
دجنيهللاظفحنكلوًاميظعًاررضاورضألاوعاطتساولو
.صلختيتلايههتيانعو

الوهف.نيمجاهملاءادعألاهوجوىلعماهسببرضي)١٢(
نوكتوًاضيأمهمجاهيلبءادشأًاناعجشاوناكولومهباهي
مهنأةرابعلابأدبدقو.باقعألاىلعنودتريمهنأةجيتنلا
ىنعملاتلمكيتلاةرابعلابكلذرسفمث»نولوتي«نوعجارتي
مهبيهتيملواهبمههباجومهيلعماهسلاقلطأهنأبكلذدعب
اوركفتدقفهقبسامعمًابسانتمىنعملانوكياذكهو.طق
مهلشفناكواولشفمهنكلوًاكارشأاوبصنوهوبترولطابلاب
نأاوعيطتسيملواوعجارتوباقعألاىلعاودترامهنألًامات
.هتوربجوكلملاةوقاوهجاوي

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

لٱَويِداَْ
ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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نآلاوًايلاعوًاديعبقلحدقفماتخللمنرملالصيانهو
.هتحارناكموهشعىلإقلحملارئاطلاعجارتيامكعجارتي
ةيفيكوهفصويفبهسأوًاقيقدًاريوصتراصتنالاروصدقل
هنكلوزوفلابكلملائنهينأنكمملانمناكوودعلالاذخنا
عيدبعوضوملعيدبماتخاذه.هللادجملايطعيوًابناجهكرتي
الئلبتكينأغنلبكدريدريزيلكنالارعاشلليحوأامناكو
ةزعلانإ.ايروتكفةكلملليساملألاليبويلاةلفحيفىسنن
.يلعلامامأاوللذتيلورشبلاتمصيلفهدحوهللايهةردقلاو
هللاتوربجبوهمنرتلاوحرفلالامكنإفهتاذتقولايفو
هللانمهنإفًارصنكلملالاننإف.رخآتوربجيأبسيلو
.هللانمنكيلفًادجملاننإو

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.»ِحْبُّصلٱِةَلِّـيَأ«َىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

ِمل،يِٰهلِإ!يِٰهلِإ١«
َ
ْنَعِيصَالَخْنَعًاديِعَب،يِنَتْكَرَتاَذا

يف،يِٰهلِإ٢؟يِريِفَزِمَالَك يف.ُبيِجَتْسَتَالَفوُعْدَأِراَهَّـنلٱِ ِ
لٱَتْنَأَو٣.ِيلَءوُدُهَالَفوُعْدَأِلْيَّـللٱ

ْ
جلٱُسوُّدُق

ْ
َْنيَبُسِلَا

.ْمُهَتْيَّـجَنَفاوُلَكَّـتٱ.اَنُؤاَبآَلَكَّـتْاَكْيَلَع٤.َليِئاَْرسِإِتاَحيِبْسَت
.»اْوَزَْخيْمَلَفاوُلَكَّـتٱَكْيَلَع.اْوَجَنَفاوُخََرصَكْيَلِإ٥

وهوهترابعديسلاسبتقاهنمنألانيلعزيزعرومزملااذه
قمعأيوحيوهو.»ينتقبشامليليإيليإ«بيلصلاىلع
.ةبعصلاةيسفنلاةلاحلاوقيضلاطسوىوكشلاوروعشلا
يداحلارومزملانعفالتخالالكفلتخيوهفكلذل
٥٩رومزملاههبشيو.روبحلاوةجهبلابحفطييذلانيرشعلاو
ةرارموءادعألاىلعهتأطوةدشبكاذنعاذهفلتخينكلو
مايايفبتكرومزملااذهنأضعبلابسحدقو.هسفن
وهنظلابلغأنكلونييباكملامايأىتحهدعباموأايمرإ
قبطنتهيفةروكذملاتارابتخالاوبتاكلاهسفندوادنأ
اذهلب.نيحلاكاذيفةيلخادلادوادةايحىلعًامامت
تبقثفيكةميظعلاهمالآوحيسملانعةءوبنيوحيرومزملا
شطعلاهفصومث.خلاماظعلاتلصفناونالجرلاوناديلا
نيذلاونيرخاسلاروهمجمث)١٩:٢٨انحويرظنا(ديدشلا
ةسينكلاتدعدقو)٢٧:٣٩ىّتمرظنا(هبايثاومستقا
اننكلو.دوادالرومزملااذهبملكتيهتاذحيسملانأًاميدق
ىلعءادفلالمعباهلكتمتةءوبنلاهذهنأبسحن
.بيلصلا

نأبًاوجشرومزملااذهديزيف»حبصلاةليأ«ناونعلاامأ
ليللاكلذهعمًالماححابصلاسمشجالبناليبقينغي
.هعومدوهمالآبليوطلا

له؟اذامللءاستيفهللانمكورتمهنأمنرملاروعش)١(
؟هسفنمالآنعةبرعملاةقيمعلاتادهنتلاكلتنعديعبهللا
ةروصبهللانيبوهنيبةقالعلاىلعلدتًارركميهلإيهلإهلوق
بيلصلاىلعخارصلااذهحيسملاديسلاذخأكلذل.ديكوتلا
هتقالعدكؤيهتاذتقولايفوةيسفنلامالآلانعًاربعم
ناكبضغلاطسولب.هدحوكرتيملهنأببآلابةديطولا
لمحيكلذنمرثكأنكلوةيرشبلامالآلمحيوه.ناميإلا
اذهىلعورشبلاءالؤهةئيطخلجأنمبآلابضغ
.بآلاةبحمىلإلصيىتحءيشلكلمتحينأيدافلا
امأوةيناربعهذهنألينتبزعسيلوينتقبشعوسيلاقو
.بعشلااهمهفيواهبملكتيتلاةغللايهوةيمارآفىلوآلا

ال.ميظعلاهعقوهلراركتلاانهو»يهلإ«لوقيفدوعي)٢(
انههراركتو.لوألاددعلايفةراحلاهتالصلةباجتساىري
الذإأدهيالوهويأًاضيأليللايفوراهنلايفءاعدلا
انهةنزحملاهتلاحبو.ةنينأمطلاوءودهلامونمانينأعيطتسي
سمتليوةالصلاىلعرمتسيوهفراهنلاوليللاهدنعىواست
.همحريوهبفطلينأهللانم

نيبسلاجلاوهوهللابيجتسيالفيكلءاستي)٣(
امنيحمهحيبستلبقيونوعديامنيحمهعمسيكلذلهبعش
ةباجتسانوكيالنأًابيجعسيلفأ.هيلإمهبولقنوعفري
هتراهطلةبسنلابهيلإبرقيالفسودقلاوه؟ًاذإهتالصل
.مهحيباستليغصيهبعشنيبوهكلذعموةيهلإلا

ةنودملاةميدقلاتارابتخالانأىريوخيراتللعجري)٤(
مهاجناولكتامهنألومهلكتمناكهنأنهربتءابآلانع
؟نآلاذقنيويجنيالفيكفمهذقنأو

يفةدراولاةركفللةعجارمددعلااذهيفكلذك)٥(
مامأركذتتناكهصالخوهللالامعأنإ.عبارلاددعلا
هللاعفترياهيلعميبوركلاةحنجأبهبشأيهفمينرتلاببعشلا
ءيشيأذإ.هبعشنيبنكسيلراكذتلابلزنياهيلعوًادجمم
ةسدقملاراكفألاهذهنكمتتفتاراكذتلاهذهلثمنمىوقأ
مهصلخمومهئابآصلخموهمايألاميدقلافنيدباعلاروهمجيف
.ًاضيأيلاتلاب

لٱَدْنِعٌراَع.ٌناَسْنِإَالٌةَدوُدَفاَنَأاَّـمَأ٦«
ْ
ُرَقَتُْحمَوَِرشَب

َنوُرَغْفَي.ِيبَنوُئِزْهَتْسَييِنَنْوَرَيَنيِذَّـلٱُّلُك٧.ِبْعَّـشلٱ
لَفِّـبَّـرلٱَىلَعَلَكَّـتٱ٨:َنيِلِئاَقَسْأَّـرلٱَنوُضِغْنُيَوَهاَفِّـشلٱ

ْ
.ِهِّـجَنُي

لٱَنِميِنَتْبَذَجَتْنَأَكَّـنَأل٩.ِهِبَّـُرسُهَّـنَألُهْذِقْنُيِل
ْ
طَب
ْ

.ِن
لَعَج
ْ
طُميِنَت

ْ
لُأَكْيَلَع١٠.يِّـمُأْيَيْدَثَىلَعًاّنِئَم

ْ
َنِمُتيِق

طَبْنِم.ِمِحَّـرلٱ
ْ

َّـنَأليِّـنَعْدَعاَبَتَتَال١١.يِٰهلِإَتْنَأيِّـمُأِن

ملَا
لٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.»َنيِعُمَالُهَّـنَأل.ٌبيِرَقَقيِّـضلٱ

هتاذهيبشتبةئيسلاهتلاحوةميظعلاهتراقحروصي)٦(
يفةلوقنمةركفلاهذهو.تاقولخملاىندأيهيتلاةدودلاب
رقتحموهفيكوبرلادبعدجنكلذكو)٤١:١٤ءايعشإ(
الهنأوههبشلاهجوو)٥٣:٣و٤٩:٧ءايعشإ(خلابعشلا
.نيعمالوهلذقنم

دنعمهفقويةماركلانمءيشالنوئزاهموقمه)٧(
هذهو)١٦:١٠بويألباق(مفلايأهافشلااورغفدقل.دح
ىدلبجعتلاراهظإلوهسأرلاضاغناامكريقحتللةراشإلا
.)٢٠:١٢و١١:٢٠ايمرإرظنا(هيلعنوقفاوياليذلارمألا

هلمتحاامعربعيلنوئزاهلاهلاقامسبتقيانه)٨(
نإ«بيلصلادنعنوئزاهلاهلاقاماذهنمبيرقو.مهنم
مدعوةحقلاىهتنمانهو»بيلصلانعلزنيلفهللانباناك
يفوههلإبهتقثوهناميإاوللقينأنوديريًالوأمهنألنيدتلا
رظنا(ءيشلكىلعرداقلايلعلابىتحنوأزهيهتاذتقولا
.)٢٧:٤٣ىّتم

مهئزهليغصيالومهمالكبأبعيالمنرملانكلو)٩(
ىلعهبيجينأهللانمسمتليوهلاكتاوهناميإىلعرمتسيو
همأنطبنمهجرخأوهدجوأيذلاوههنألناميإلااذه
ةقالعهذه.ايحيوىذغتييكلاهنبلعضريهلعجيذلاوهو
انه.نيئزاهلالوقاهلدبيالونامزلااهريغيالةميدقةنيتم
هلنوبلطيوهلاكتأبنوأزهيهولاقامةمزاجةروصبدكؤي
يأو.هدوجوءدبذنممحرونطبلانمةاجنلاةزجعم
رعشيفهمأردصىلعلفطنانئمطانممظعأوهنانئمطا
.ومنيوشيعياذكهوهلاهلكايندلانأ

.هللاىلعهلاكتالةبسنلابوههمأىلعهلاكتانكلو)١٠(
.هتايحوهومنلجأللمعتةنونحلاهللادييهًاذإمألاف
هبلقحتفرونللهينيعحتفذمفةثاروناميإلااذهثروهنأكو
.هبناميإلاوهللاةبحملًاضيأ

منرملانأرهظيو.هللانمبرقلاسمتليوهفكلذل)١١(
حيحصكلذكودوادنعحيحصاذهوريقفتيبيفدلودق
نإوامأ.ريقحلادوذملايفدلويذلاحيسملاديسللةبسنلاب
قيضلانألو.ءامسلانميتأينوعلافضرألانمنوعال
.ًاضيأءامسلانمجرفلانكيلفدوجوم

١٣.يِنْتَفَنَتْكٱَناَشاَبُءاَيِوْقَأ.ٌَةريِثَكٌنَاريِثِيبْتَطاَحَأ١٢«
ملٱَك١٤.ٍرِْجمَزُمٍِسَرتْفُمٍدَسَأَكْمُهَهاَوْفَأَّـَيلَعاوُرَغَف

ِءاَْ
لَقَراَص.يِماَظِعُّلُكْتَلَصَفْنٱ.ُتْبَكَسْنٱ

ْ
ْدَق.ِعْمَّـشلٱَكيِب

يفَباَذ َقِصَلَو،ِيتَّـوُقٍةَفْقَشَلْثِمْتَسِبَي١٥.يِئاَعْمَأِطَسَوِ
ملٱِباَرُتَىلِإَو،يِكَنَحِبِيناَسِل

ْدَقُهَّـنَأل١٦.يِنُعَضَتِتْوَْ

َّـيَدَياوُبَقَث.يِنْتَفَنَتْكٱِراَْرشَألٱَنِمٌةَعاََمج.ٌبَالِكِيبْتَطاَحَأ
َنوُسَّـرَفَتَيَوَنوُرُظْنَيْمُهَو،يِماَظِعَّـلُكِيصْحُأ١٧.َّـَيلْجِرَو
يف .»َنوُِعَرتْقَيِيساَبِلَىلَعَو،ْمُهَنْيَبِيباَيِثَنوُمِسْقَي١٨.َّـِ

نمهبامًاليلقىسانتوهعورمنرملاكلمنأدعبانه
ةلاحوةيعقاولاهتلاحفصينآلاذخأمالآونازحأومومه
يجراخلااهفقومفصيامكيلخادلاهروعشفصيف.هئادعأ
مجرتتو»ناريث«.ةيهانتمةقدبءيشلكروصينألواحيو
رجشرثكامثيحناروحمويلايهناشابو.ءايوقأًاضيأ
اليهويعارملانسحأنماهيعارمتناكوًاميدقنايدنسلا
اميسالوةيعارزلاليصاحمللةنكمألالضفأنملازت
.حمقلا

ذنمو.دوسألاكسارتفاللمههاوفأاورغفدقل)١٣(
نايصعلاىلعءاوحءارغإيفىلوطلاديلاةيحللناكطوقسلا
ةلاحىلعنيحلاكلذذنماهريثأتاهلتاناويحلانإفكلذلو
هيبشتةهجنمو)٣:٤٦و٢:١٦ايمرإيثارمرظنا(مدآينب
.)٧:٤سوماععجار(دسألا

ءاملاف.بعرلاوفوخلارهاظممظعأىلإلصيانهو)١٤(
نودبهسفنبفقيالذإًاعايضوًاردهبهذبكسناىتم
ككفتتاهلكهماظعباذإوةروصلاعباتيو.هيوحييذلاءاعولا
هبلقنإًالئاقديزيلبةوقلانمءيشهلىقبيالودعابتتو
ةيأةهجاوملةعاجشلاوةوقلانمءيشهيفدعيملوباذدق
الوهيفلوحالًاوخرًاعئامهيفاملكحبصأكلذل.رطاخملا
.هلةاجن

يرورضلانمسيلوتلحمضادقفةوقهيفدعيمل)١٥(
.»يتوقتسبيدقل«لضفألاوةمجرتلايفةفقشةملكعضو
اذإو.رثكأىنعملاميقتسيففزخةفقشكلوقننأوأ
لبشطعلاولاعفنالاةدشنمكنحلابقصتليناسللاب
.بارتلابقصتليداكيىتحللذتي

ءادعألاتعنيو١١ددعلايفلبقنمدروامعجاري)١٦(
لكنمهباوطاحأدقونوضعيونورهيمهنألبالكلاب
الاذكهو.برهللًاذفنمهلنوكرتيالىتحبناج
هيلعيضقدقفبرهلابهيلجرلالوعافدلابهيديلنوحمسي
.وهامثيحًارصاحمىقبينأ

داكتاهنإهماظعنعًاضيأةعجارمددعلااذهيفو)١٧(
ءادعألاءالؤهيفتكيالو.ىنضلاولوحنلاببسبدعت
ىلعنورمتسيلبًابناجهنوكرتيالوةفسؤملاةيرزلاهتلاحب
.ريقحتلاوةلبلبلاةدايزلهبنوسرفتيفةيرخسلاوهبءزهلا

ًاموتحميتومحبصأرفظلانماودكأتدقمهنألو)١٨(
مدعلاهضعبىلعنوعرتقيوةمينغيبايثنوصحيكلذل
٩:٩ايركزكلذكوخلا١٩:٢٣انحويعجار(مهنيبفالخلا

ملَا
لٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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امكةبيجعةروصبحيسملابةءوبنلاتمتدقو)٢١:٥ىّتمو
.ملعن

َىلِإِْعْرسَأِيتَّـوُقاَي.ْدُعْبَتَالَفُّبَراَيَتْنَأاَّـمَأ١٩«
لٱِدَيْنِم.ِيسْفَنِفْيَّـسلٱَنِمْذِقْنَأ٢٠.ِيتَْرصُن

ْ
لَك
ْ

ِب
لَخ٢١.ِيتَديِحَو

ِّـ
ِرَقَبِنوُرُقْنِمَو،ِدَسَألٱِمَفْنِميِنْص

لٱ
ْ
يف.ِيتَوْخِإَكِمْسٱِبِْربْخُأ٢٢.ِيلْبِجَتْسٱ.ِشْحَو ِطَسَوِ
جلٱ
ْ

اَيُهوُدِّـَجم.ُهوُحِّـبَسِّـبَّـرلٱيِفِئاَخاَي٢٣.َكُحِّـبَسُأِةَعاََم
٢٤.ًاعيَِمجَليِئاَْرسِإَعْرَزاَيُهْوَشْخٱَو.َبوُقْعَيِةَّـيِّـرُذََرشْعَم
ملٱَةَنَكْسَمْلُذْرَيَْملَوْرِقَتَْحيَْملُهَّـنَأل

ْ
ُهَهْجَوْبِجَْحيَْملَو،ِنيِكْسِ

يِحيِبْسَتَكِلَبِقْنِم٢٥.َعَمَتْسٱِهْيَلِإِهِخاَُرصَدْنِعْلَب،ُهْنَع
يف جلٱِ
ْ

لٱِةَعاََم
ْ
يفوُأ.ِةَميِظَع .»ِهيِفِئاَخَماَّـدُقيِروُذُنِبِ

.اهيفوهيتلاةئيسلاةلاحللةبسنلابدجنتسيانه)١٩(
ةدجنللعرسينألبهنعدعبيالنأبرلانمسمتلي
.نوعلاو

بلطلارركيكلذكلتقلانمهسفنلًاذاقنإسمتلي)٢٠(
مهتوقبءادشألانيدراطملاءالؤهنمةاجنلاسمتليف
حيصتأتفتاليتلابالكلاكمهتروادمومهدارطبنيرمتسملاو
ىلعيه»ةديحولا«و.ناكملاكلذنمهدرطتىتحيوعتو
راركتنوكيفاهاوسناسنإلاكلمياليتلاسفنلاحجرألا
.طقفديكوتلاليبقنمىنعملا

عظفأنمصالخلابلطيددعلااذهيفكلذكو)٢١(
نإوامكهشطبوةداحلاهباينأبسرتفملادسألامفرطاخملا
سفنلاو.ًادحأمحرتالوحطنتيتلايشحولارقبلانورق
يفو.ءيشلكرسخدقفاهرسخنمفهكلميامنمثأيه
نمهيفئاخيجنيوصّلخيهللانأبيوقناميإبلطلااذه
.رورشلاورطاخملالك

نأدعبهنإفرخآعوضومىلإمنرملالقتنيانه)٢٢(
.حيبستللتفتليهباذإهئادعأديكفصيوهلاحءوسوكشي
اذهمهنيبرشنيوهف.صالخلااذهنعهتوخإربخينأديري
.هسمليوهسفنبهربتخايذلاءادفلا

نأبلطيوبرلامسالحيبستلاسمتليًاضيأانهو)٢٣(
قباسلاددعلايفامكيفتكيالوبوقعيةيرذلكهدجمي
كلذكو.عيمجلللبهئاصخأليا»هتوخإل«همالكهجوينأ
.ةمكحلاسأرهبنألبرلافوخلركفلاهجوي

ليجنإانهوهلكنيدلارهوجددعلااذهيف)٢٤(
هللانأبرلادبعبسحدقل)٦١ءايعشإرظنا(صالخلا
هناسحإوىلاعتهتبحمققحتينآلاهنكلوهلذريوهرقتحي
هخارصنعماصتيالوههجوبجحيالوهف.هوحنميظعلا

عماسلاوهف.مالسلاوجرفلاقيرطهيريلًامئاددعتسمهنأل
.)٣٦:١٣ايمرإ(هدحوهخارصل

طقكلذبلجخيالونيدباعلاروهمجنيبهللاحبسي)٢٥(
ةيلمعةروصبعبطلابهروذنيفويوهضورفلكممتيلب
حئابذلاونيبارقلابرللمدقيوهفةيحورةروصبطقفسيلو
ىلعمحشلاعطقعضيومدلاشرينأهيلع.هنمةبولطملا
محلنميقبامبدّيعينأهلقحيكلذدعبوحبذملا
٧:١٥نييوالعجار(هومساقيلءارقفلاوعديو.ةحيبذلا
.)خلا

لٱُلُكْأَي٢٦«
ْ
َحت.ُهوُبِلاَطَّـبَّـرلٱُحِّـبَسُي.َنوُعَبْشَيَوُءاَعَدُو

ْ
اَي

ِيصاَقَأُّلُكِّـبَّـرلٱَىلِإُعِجْرَتَوُرُكْذَت٢٧.ِدَبَألٱَىلِإْمُكُبوُلُق
ِّـبَّـرلِلَّـنَأل٢٨.ِمَمُألٱِلِئاَبَقُّلُكَكَماَّـدُقُدُجْسَتَو.ِضْرَألٱ
ملٱ
لُْ
ْ

ملٱَوُهَوَك
لَسَتُْ

ِّـ
يِنيِمَسُّلُكَدَجَسَوَلَكَأ٢٩.ِمَمُألٱَىلَعُط

ِيُْحيَْملْنَمَوِبَاُّرتلٱَىلِإُرِدَحْنَيْنَمُّلُكوُثَْجيُهَماَّـدُق.ِضْرَألٱ
جلٱِّـبَّـرلٱِنَعَُّـربَُخي.ُهَلُدَّـبَعَتَتُةَّـيِّـرُّذلٱ٣٠.ُهَسْفَن

ْ
٣١.ِيتآلٱُليِ

.»َلَعَفْدَقُهَّـنَأِبُدَلوُيَسًابْعَشِهِّـِربِبَنُوِربُْخيَوَنوُتْأَي

يفءاطسبلاكلذكوبلقلاءاطسبيأانهءاعدولا)٢٦(
.مهوحنهللاهادسأامىلعركشلاحوربنولكأي.ايندلاةايح
مدقييذلادوادنإ.ةمالسلاحئابذميسارمىلإةراشإانهو
نأنيرخآلاوعديوهسفننعهللاًاركشةحيبذلاهذهلثم
حيسملانأىلإركفلااذهذخؤيدقو.حرفلااذهبهوكراشي
ةميلولاذخأبهعمكرتشننأانيلعهسفنةحيبذاناطعأيذلا
.نيحلكهركذنوينابرلاءاشعلايف

هللاايكيلإعيمجلاعجرُتنأديحولاممألالمأانه)٢٧(
اوشيعيوكمساباوفرتعيوكمامأاودجسينأنوملعتيف
يفو)١٠:٧و١٦:١٩ايمرإرظنا(كاياصووكعئارشبسحب
هلإوهامكمههلإوهفبوعشلاعيمجعمهللاةقالعلنايباذه
.ليئارسإ

ةطلسلاهدحوهلوعمجأملاعلاىلعكلاملاهدحووه)٢٨(
.اهلكةنوكسملايصاقأىلإو.ءيشلكيفمكحلاو

ركشلانوبرعيهيتلاةميلولالكألعجريفدوعي)٢٩(
هنأامكركشلابيحورماعطلافبرلاصالخىلعيبلقلا
نأنورظتنينيذلاو.هعبشيودسجلايذغيهنأليدسج
.يحورلاماعطلااذهنمنولكأييذلامههللااباوصلخي
مهلنموءامظعلاًاضيألبمهدحونولكأيءاعدولاسيلف
لب.هدحوهللاوهدوجسلانألكلذ.ًاضيأىنغلاولوحلا
مهفةايحلالاقثأنوناعينيذلانيمومهملالوانتتةميلولاهذه
.ةايحللمهنمتومللبرقأ

ملَا
لٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٤٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ليجلامثهتيرذمثدوادًالوألايجأةثالثلركذانه)٣٠(
نوكفنيالوهللاهلعفاممنورخسيمه.مهدعبيتأييذلا
.هنيحيفًاضيأربخلامهلصيساودلويملنيذلاىتحنوربخي

ىلإهللاهلعفامعربخلااذهىلعنورمتسياذكهو)٣١(
.ليجلك

.طقفىسينبدوادلسيلوةيرشبللصالخلاقيرطنإ
لواشهجونممالآلاوداهطضالالمتحادقاذهنأامكف
هللابعشىلععاطملاكلملانوكينأًاقحتسمحبصأوهودع
امةطساوبيلزألاهللانباودوادنباعوسينإفكلذك
نيمينعسلجيوبلغيسبيلصلامالآنمهلمتحيس
.يلاعألايفشرعلا

َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم

يف٢.ٌْءَيشِينُزِوْعُيَالَفَّـيِعاَرُّبَّـرلَا١« ٍْرضُخٍعاَرَمِ
َىلِإيِنيِدَْهي.ِيسْفَنُّدُرَي٣.ِينُدِروُيِةَحاَّـرلٱِهاَيِمَىلِإ.يِنُضِبْرُي
لٱِلُبُس

ْ
يفُتِْرساَذِإًاضْيَأ٤.ِهِمْسٱِلْجَأْنِمِّـِرب ِّـلِظيِداَوِ

ملٱ
اَُمهَكُزاَّـكُعَوَكاَصَع.يِعَمَتْنَأَكَّـنَأل،ًاَّرشُفاَخَأَالِتْوَْ
.»يِنِناَيِّـزَعُي

صالخلاوةمحرلاةميلوركذقباسلارومزملايفمدقتدقل
رومزملااذههقحلينأبسنأءيشالويرشبلاسنجلل
رومزموهو.هبعشلبحملايعارلاهنأبرلالعجييذلا
ريبعلابيطأباهراكفأراهزأحوفتيتلاةقيمعلاىوقتلا
نأنالوجلاورجهلاةرثكدعبىنمتيوهو.ةيكزلاةحئارلاو
.دوشنملامالسلاهلنوكيلبرلاتيبيفًارقتسمنكسي

:٣٤لايقزحو٤٠:١١ءايعشإ(يفروكذميعارلا)٢و١(
هبركذتيوهفكلذكحجرألاودوادمظانلاناكاذإو)٣٧
ةقدنألهيبأتيبيفمنغللًايعارناكامنيحةميدقلاهمايأ
اهردصمنوكينأبجياهروصييتلاتاساحلاوفصولا
برلانألو.هقلخويعارلالمعيفيقيقحرابتخانع
بيطلاءالكلانكامأىلإاندوقيوهف.جاتحنالفىعري
.ءاملاومزاللاءاذغلاانيطعيوءانهلاوةحارلاثيحانمضيو

ذإدرشتنأمنغللحمسيالوهفحلاصعارهنألو)٣(
اهمامأيشمينماهمزليفاهسفندوقتنأعيطتستاليه
لصتيكلهكلستنأبجييذلانيمألاليبسلاىلعاهلديو
.اهيحتنننأبجييتلاةيحانلاانيطعييأيدهيوه.نامأب
ةيمهألاسيلوفدهللًاريخألصوتنألبسلاهذهيفمهملا

اهلصنسيتلاةياغلااملاطةميقتسموأةجوعمنوكتنأ
كلذلعفيوهومالسورباهلكهللالبسنإ.ةحضاو
نعيلنهربياذههلمعبوديجملاميركلابرلاوهفدجمتيل
.يتاذهمّلسأوهتدايقلعضخأذئنيحوهسفن

اهنألةنئمطمةنمآيعارلاءاروريستمنغلااذوه)٤(
نوكتنأيرورضلانمسيل.هبقثتوًاديجدئاقلافرعت
»تاملظلا«ةدحاوةملكاهتمجرتنكميلب»توملالظ«
.ةيئانثلالظنملصألايفناتقتشمملظأوملظةملكنإف
ةيربيفًارئاسيعارلانوكيامنيحيههذهتاملظلايداوو
وهاهءازعنكلوبعترتومنغلافاختدقفةشحومةدرفنم
.هزاكعوهاصعويعارلاتوصب

ِنْهُّدلٱِبَتْحَسَم.َّـيِقِياَضُمَهاَُجتًةَدِئاَميِماَّـدُقُبِّـتَرُت٥«
ِماَّـيَأَّـلُكيِنِناَعَبْتَيٌةَْمحَرَوٌْريَخاَمَّـنِإ٦.اَّـيَرِيسْأَك.ِيسْأَر
يفُنُكْسَأَو،ِيتاَيَح .»ِماَّـيَألٱىَدَمَىلِإِّـبَّـرلٱِتْيَبِ

ركفوةديدجةروصىلإمنرملالوحتيددعلااذهيف)٥(
ىتمو.هفويضنحنوفيضملاحبصيانهبرلااذإو.ديدج
مهنألًائيشاولعفينأنوقياضملاعيطتسيالفتيبلالخد
نأهلةناهإربكأاهدعييذلافيضملاةيامحتحتاوبحصأ
نوكينأبحمسيفيضملااذهلب.هتيبلخاددحأمهنهتما
اذهلكأيفًامامتسأكلاألميمثةميركةيخسةدئام
امكهمركيفيضملانألب.ًائينهبرشيوًائيرمفيضلا
.بيطملاتيزلابهفيضحسميفةيكلمةمخفةدئامىلع

دعباميفنوعبتيالنيقياضملاوءادعألانإفذنئيحو)٦(
هبيصننمنانوكيامهالكةمحرلاوريخلانإفسكعلابلب
عشوهرظنا(ًامئادلبلاحلاريغتتمثريصقتقولسبلو
.)٥:٢٠يثارمو١٢:٧

.ميظعلارومزملااذهلفيطلماتخوههللاعمنكسلانإ
يتأيفيضلانأامكوحيرتستواهتيبمليتأتمنغلانأامكف
لكىلإىوأملاوهبرلاتيبنإفكلذكهمعطيوهيوأيًالزن
.مايألا

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم.َدُواَدِل

لِمَوُضْرَألٱِّـبَّـرلِل١«
ْ
ملٱ.اَهُؤ

َنيِنِكاَّـسلٱُّلُكَوُةَنوُكْسَْ
لٱَىلَعُهَّـنَأل٢.اَهيِف

ْ
ْنَم٣.اَهَتَّـبَثِراَْهنَألٱَىلَعَو،اَهَسَّـسَأِراَحِب

يفُموُقَيْنَمَو،ِّـبَّـرلٱِلَبَجَىلِإُدَعْصَي ٤؟ِهِسْدُقِعِضْوَمِ

ملَا
لٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لٱُرِهاَّـطلَا
ْ
لٱُّيِقَّـنلٱَو،ِنْيَدَي

ْ
لَق
ْ

َىلِإُهَسْفَنْلِمَْحيَْمليِذَّـلٱ،ِب
لٱ
ْ
ًاّرِبَوِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمًةَكَرَبُلِمَْحي٥.ًابِذَكَفَلَحَالَو،ِلِطاَب
.»ِهِصَالَخِهٰلِإْنِم

رومزملاامنيبهتنيدمىلإبرلالوخدروصيرومزملااذه
.برلاتيبيفثوكمللمنرملاقوشانلروصدققباسلا
توباتدوادلقنامنيحرومزملااذهمظنليعادلانوكيدقو
دوادهعضوامثيحنويهصلبجىلإميراعجةيرقنمدهعلا
كولم١و١١:١١و٥:١٧ليئومص٢عجار(ةصاخةميخيف
نيمسقنمبكرمرومزملااذهنأمهضعببهذو.)١:٣٩
ًاعماعمجناذهو)١٠-٧مثو٦-١(ددعلانمنينيابتم
:٣يخالم(يفامكهلكيهىلإبرلالوخد.نآلاهارنامك
.)٤٠:٣ءايعشإ(يفامكباوبألاحتفمث)١

اماهينكاسلكوضرألاكلمهنأهللاميظعتبأدبي)١(
.اهيلعامواهيف

هايملانمةسبايلاجرخأهللانأةميدقةركفانه)٢(
عيطتستيتلااهدحوهللاةردقيهو.)٧:١١نيوكترظنا(
.اذكهةعفترماهيقبتوةسبايلاعفرتنأ

اذهنوكيفةمدقميناثلاولوألاناددعلاناكاذإ)٣(
نمانهةماقإلاودوعصلاو.منرملاهثحبيعوضوممهأددعلا
دقوةيفرحنوكتنأيرورضلانمسيلذإةيانكلاباب
نألةقحلاةدابعلاىنعمنعيرهوجلاؤس.ًاضيأنوكت
فيكلوقينأوهةماقإلاودوعصلااذهلثمنمدصقلا
.)خلا٦:٦اخيم(لاؤسبهيبشلاؤسلااذهمكوهللابرتقن
صالخإلكبهيلعبيجننأانيلعوثيدحميدقلاؤسوه
.ًايفاوباوجلانوكيىتحلابانلأدهيالوةنامأو

لمعتنأديلاىلعًالوألوقيفباوجلابأدبيانه)٤(
لطابلابرتغييذلاهسفنوهو.ىقنتينأبلقلاىلعوريخلا
وأءيشبدهعتيامنيحاميسالهتايحيفبذكللليبسالو
هسفنبررغييأهسفنلمحيهلوقو.قداصًامئادوهفمسقي
.)٥١:١٤ايمرإ٦:٨سوماععجار(هعدختوهبررغتيهوأ

ةكرببكرابمهنأهنعلوقيوًاضيأباوجلاعباتيو)٥(
يفهلمعتسينأهيلعوهللانموههليذلاريخلاف.برلا
لبهبرخافتيًايتاذًاربسيلهيفيذلاربلافكلذكو.هليبس
ديريلبهسفنةروصبيفتكيالوه.هبلقيفهللاربوه
دوعينأنمؤملاناسنإلاعيطتسياذكهوهسفنيفهللاةروص
صالخلالبقينأطرشىلع»هلاثموىلاعتهتروصل«
.حيسملاب

جلٱَوُهاَذٰه٦«
ْ
طلٱُليِ

ملٱ،ُهُبِلاَّـ
لُْ
ْ
.ُبوُقْعَياَيَكَهْجَوَنوُسِمَت

اَهُتَّـيَأَنْعِفَتْرٱَو،َّـنُكَسوُؤُرُجاَتْرَألٱاَهُتَّـيَأَنْعَفْرِا٧.ْهَالِس

ملٱُكِلَمَلُخْدَيَف،ُتاَّـيِرْهَّـدلٱُباَوْبَألٱ
اَذٰهَوُهْنَم٨.ِدْجَْ

ملٱُكِلَم
لٱُّبَّـرلٱ؟ِدْجَْ

ْ
جلٱُريِدَق

ْ
جلٱُّبَّـرلٱ،ُراَّـَب

ْ
يفُراَّـَب لٱِ

ْ
٩!ِلاَتِق

ُباَوْبَألٱاَهُتَّـيَأاَهَنْعَفْرٱَو،َّـنُكَسوُؤُرُجاَتْرَألٱاَهُتَّـيَأَنْعَفْرٱ
ملٱُكِلَمَلُخْدَيَف،ُتاَّـيِرْهَّـدلٱ

ملٱُكِلَماَذٰهَوُهْنَم١٠.ِدْجَْ
!ِدْجَْ

جلٱُّبَر
ْ
ملٱُكِلَمَوُهِدوُُن

»ْهَالِس.ِدْجَْ

نوعسيوهللانمنوبلطيسانلانمةعامجءالؤهًاذإ)٦(
مهو.ةداعسوريخيفاونوكيلههجونوسمتليوهليبسيف
ةريسلابلبطقفمدلاومحللابسيلبوقعيدالوأنآلا
:٦ةيطالغو٩:٦ةيموركلذكو٤٦:٢ءايعشإرظنا(قحلاو
دعبنيمنرتمنوخرصياوناكانهنييواللانأحجرألاو)١٦
دادعألايفنألعوضومللًافيطلًاماتخنوكتوددعلااذه
.رخآعوضومىلإرهظيامىلعمنرملالقتنيةيلاتلا

نيدباعلاروهمجةروصبمنرملاأدبيددعلااذهيف)٧(
نوكتنأنونمتيوباوبألاىلعاوفقودقولكيهللنيمداق
يفبتكيملرومزملانأظحالننأنكميانهو.دبأللةتباث
دقوأ.هنامزدعبينبلكيهلانألامبرهدعبلبدوادرصع
نيذلانييسوبيلامايأذنمةميدقةيخيراترومألةراشإنوكي
كلذ.قداصيكلمذنموألكيهلاضرأدوادىرتشامهنم
باوبأهذهوأ.هلكيهىلإلوخدلاديريدجملاكلمنأل
لوخدلًالهأنوكتلومستوعفترتنأاهيلعنويهصةعلق
.)٢:٤ايركزو١٠:١٥بويأرظنا(دجملاكلم

؟عفترتنأاهيلعاذاملاهتاذباوبألانملاؤسانه)٨(
برلاوه.رابجلاكلملاهنأبيجيف؟دجملاكلماذهوهنمو
لوخدةروصانهو.لاتقلايفرصتنملاريدقلاهلإلاليئارسإهلإ
تاراصتنالاوكراعملااوزرحينأدعبنيرفاظلاداوقلاوكولملا
لهو؟ميركتلاوريدقتلاوةمظعلايلاجمبمهدالبمهلبقتستف
ضرألاهذهنويليئارسإلاحبردقل؟يضرأكلملانهميركتلا
.اهلكبورحلايفًارصتنمبرلاناكوفيسلادحب

لاؤسلاراركتيفةميظعةعوردجويكشال)٩(
ديري.ميظعناكمبديكوتلانميهفباوجلاراركتكلذكو
يأببغريالونيعماسلانهذيفةقيقحلاخسرينألئاسلا
.ميظعلاكلملاحيدمهاجتىنعملايفددرت

ًاضيأبرللملعلامسالاوه»توؤابص«دونجلابر)١٠(
نإفكلذلموجنللتوؤابصلمعتستو.لاتقلاهلإهنأل
ءامسلاةوقبيههتاراصتناوةيضرأتسيلوةيوامسهدونج
:٤٠ءايعشإو٢:١١ليئويرظنا(اهرورشوضرألادانجأىلع
رظنا(ميدقلاليئارسإخيراتنمةاقتسمراكفألاهذهو.)٢٦
برلاوه.)٥:٢٠ةاضقو٣٣:٢ةينثتوخلا٣٢:٢نيوكت
هسدقميفميبوراكلاىلعسلجيلهلكيهللوخدلاديريكلملا
.مهليلاهتوهبعشحيباستنيب

ملَا
لٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل

لَّـكَوَتَكْيَلَعيِٰهلِإاَي٢.ِيسْفَنُعَفْرَأُّبَراَيَكْيَلِإ١«
ْ

َالَف،ُت
ُّلُكًاضْيَأ٣.يِئاَدْعَأِيبْتَمْشَتَال.ىَزْخَأيِنْعَدَت
لٱَزْخَيِل.اْوَزَْخيَالَكيِرِظَتْنُم

ْ
اَيَكَقُرُط٤.ٍبَبَسَالِبَنوُرِداَغ

لَعَكَلُبُس.يِنْفِّـرَعُّبَر
ِّـ

يفيِنْبِّـرَد٥.يِنْم لَعَوَكِّـقَحِ
ِّـ
.يِنْم

لٱُتْرَظَتْنٱَكاَّـيِإ.ِيصَالَخُهٰلِإَتْنَأَكَّـنَأل
ْ
.»ُهَّـلُكَمْوَي

رومزملالاؤسىلعحوضولكببيجيًاضيأرومزملااذه
ةالصوههتاذتقولايفوبرلالبجىلإدعصينمقباسلا
هللاداشرإبءادعألاىلعةبلغلامنرملاهيفبلطيةقيمعةئداه
ةعستلاريمازملانمرومزموهو.اندوقتيتلاهتمعنوهنارفغو
نمكلذك.ريمازملاباتكيفءاجهلافرحأبسحةبترملا
ءادفلاةركفلوانتيوماعوهفهتايوتحموهعوضومةهج
.يبسلادعبتبتكيتلاريمازملاعمىنعملااذهببسانتيو

ضهنينأهيلعولفسأيفهنأرعشيهنألهسفنعفري)١(
هنكميالو.ىقرتيوهتاذحلصينأجاتحيهنأرعشيكلذكو
ممتي)٢(ددعلايفاذكهو.هللانودبهتياغللصينأ
الفاندنسيوه.كلذعيطتسيلاكتالابهنألوقيوبلطلا
.مهرمأىلعنوبلغيانءادعأنإفاذكهوعجارتنالولشفن
هبدحتيوههلإىلعلكتيوقثيكلذلوًاديطوًاناميإنمؤيوه
.ًالماكًاداحتا

البرلانورظتنينيذلانأبباوجلللصياذهيف)٣(
:٥ةيموررظنا(نييقيقحلانينمؤملاروعشاذه.ًادبأنوزخي
لجرعيطتسياهتطساوبيتلانيعلاوهءاجرلانإ.)٥
.لبقتسملايفءالجوتابثبعلطتيهنألىرينأناميإلا
حبصيكلذلهيفهللااملاطًالوهجمالوًافيخمسيللبقتسملاف
تاقيضلاوبعاصملايأنمفاخنالوًاديعسًارينم
نإفهللانيبوهئادعأنيبةعيدبةلباقمانهو.انضرتعت
هلشتنيهللانكلورامدلاوكالهلاهلنونمتينيرداغلاءادعألا
ءيشيأباهيالىتحهعجشيوهسفنهيلإدريوهيجنيو
ريغلنوردغينيذلانمهتاجنبلطيانهو.ناكامهم
دقلبءافخلايفتناكاذإاميسالوةيذألابنوذتلي.ببس
يفاهبجومبنوشميالواهنوقبطيالمهنكلوةقادصلانوعدي
.ةيمويلامهتايح

نأهللانمبلطيهيفوهاملةبسنلابرطخيفهنألو)٤(
يدتهنلهمالكاناطعأدقهللانإ.ميقتسملاقيرطلايفهيدهي

كلذل.يهلإلاهداشرإنودبمهفننأردقنالاننكلوهب
لبسفلتخميففرصتيفيكفرعيفملعتينأمنرملابلطي
اهتارسميفامكاهنازحأواهمومهيفاهتافطعنموةايحلا
عبتنيكلةمعنلاانلنكيملاذإيفكيالرونلاو.اهحارفأو
.مالظلانعدعتبنورونلا

نالعإوهيذلاقحلاةفرعميفبردتينأبلطي)٥(
هلإوهلببرلاوههصالخنإ.نينمؤملابولقيفهللاةمعن
ًاراظتناوًاربصمدعيالوهكلذلهبالإهلةاجنالوهصالخ
رمألاسيلنكلوةديعبةاجنلانأرهاظلابسحنوكيدقو
نودبناسنإلللصتةمحرالوةمعنالو.ةقيقحلايفكلذك
وهفانيلعفوطعلابحملاوهفًالوأهللاندلنمجرختنأ
.نيحلكهعمنوكنلانضهنيوهيلإانعفرينأبلزانتي

ِلَزَألٱُذْنُماََّـهنَأل،َكِتاَناَسْحِإَوُّبَراَيَكَِمحاَرَمْرُكْذٱ٦«
ِينْرُكْذٱَكِتَْمحَرَك.َّـِيصاَعَمَالَوَياَبِصاَياَطَخْرُكْذَتَال٧.َيِه
،ٌميِقَتْسُمَوٌحِلاَصُّبَّـرلَا٨.ُّبَراَيَكِدوُجِلْجَأْنِمَتْنَأ
لَعُيَكِلٰذِل

ِّـ
خلٱُم

ْ
لٱُبِّـرَدُي٩َ.قيِرَّـطلٱَةاَُط

ْ
يفَءاَعَدُو حلٱِ

ْ
،ِّـَق

لَعُيَو
ِّـ
لٱُم
ْ
ٌّقَحَوٌةَْمحَرِّـبَّـرلٱِلُبُسُّلُك١٠.ُهَقُرُطَءاَعَدُو

ِحل
َ
ْرِفْغٱُّبَراَيَكِمْسٱِلْجَأْنِم١١.ِهِتاَداَهَشَوِهِدْهَعيِظِفا
مثِإ
ْ
.»ٌميِظَعُهَّـنَأليِ

لبناسنإلادلوينأذنمةميدقوةميظعهمحارمنإ)٦(
ذئنيحرهظتهللاةيانعنإفهمأءاشحأيفوهودلوينألبق
لباقمنودبءيشيطعينأوهناسحإلاو.ددشتودضعتو
كلذلًائيشهللايطعننأعيطتسنالنحنو.ةبحملاىوس
نألو.الإسيلناسحإلاليبقنموههدينمهلانناملكف
امهيقبتنأهللاايوجرأكلذلناميدقكناسحإوكتمحر
.يوحن

)٧(عباسلاددعلايفهنأليلاتللةمدقموهددعلااذهو
تناكنإف.حماسيوحفصينأميحرروفغهنألهللاوجري
انعمنافقتهتمحروهللاةبحمنإفاندضفقتةئيطخلا
نإفلهجلاوابصلامايأاياطخاميسالو.انبناعفشتتو
لهجلاقيرطنعدوعينأبجينسلايفمدقتاملكناسنإلا
ىصعتاهرهوجيفاهنأليصاعميه.داشرلاىلإةياوغلاو
النأوهنارفغلاوةيهلإلاهعئارشىدعتتوىلاعتهللارماوأ
كتمحرلجأنمكدوجلجأنم.اياطخلاهذههللاركذي
برلاةمحروانلةاجنالهنودبذإديحولانارفغلاباباذهو
.حيسملابيلصبىرحألابترهظةميظعلاهتبحمو

:٣١بويأ(ةحلاصلاقيرطلاةاجنلاقيرطمهملعي)٨(
هملعينأهللانمسمتلييذلاميلعتلاعوضومانهو)٧
نإ.)٢٧:١١بويأو٤:١١لاثمأو٣٢:٨رومزمرظنا(هايإ

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يتلاقيرطلامهمّلعييكلةاطخلالجأنملزانتيهللا
انوحنهللاهلعفيامبةماتةقثقثننأانيلعوةايحللمهدوقت
.ايحنلبكلهناليكلطقهقيرطنعديحنالوهلصلخنو

هيلعفناسنإلاةهجنمامأوهللاةهجنمكاذ)٩(
رمألللاثتمالاوبيردتلاوداشرإلالوبقيأةعادولاب
قحلابءافطللامهءاعدولاو.ىلاعتهتئيشملماتلاعوضخلاو
حصنللنوغصيذيمالتديريبرلاف.ميلعتلاةيلباقمهلنيذلا
.ًاضيألبقتسملاورضاحللمهبولقيفهنوعضيوهنولبقيو

ءالؤهو.برلالبسنعديكوتللراركتانهو)١٠(
لكف.هديعاوموهللادهعنوظفحينيذلامهءافطللاءاعدولا
نأعاطتسملانمسيلفًاذإلدعوقحوههللامهلهلوقيام
مامأًالوبقموًايضرمًاكولسنوكلسينيذلاىوسةمحرلالاني
.يلييذلاراحلاءاعدلابمتخيوحنلااذهىلعو.هللا

.هيلعاياطخلالقثبرعشيهنألمثإلانارفغبلطي)١١(
هتطساوببآلليتأننأعوسيانملعدقو.برلامسالجأل
١٤:٧ايمرإرظنا(»...يمساببآلانممتبلطامهم«
صخشلاكلذحرفينأبجيمكًاذإ)٤٣:٢٥ءايعشإو
.نارفغلاووفعلابلطبهيلإبرتقيوهللاةمحرىجرتييذلا
يكلهنارفغوهللاةبحمًاضيأتمظعانتئيطختمظعاملكو
.انعاهوحمي

خلٱُناَسْنِإلٱَوُهْنَم١٢«
ْ
لَعُي؟َّـبَّـرلٱُفِئَا

ِّـ
.ُهُراَتَْخيًاقيِرَطُهُم

يفُهُسْفَن١٣ خلٱِ
ْ
ِّـبَّـرلٱُِّرس١٤.َضْرَألٱُثِرَيُهُلْسَنَو،ُتيِبَتَِْري

ِخل
َ
َوُهُهَّـنَأل،ِّـبَّـرلٱَىلِإًامِئاَدَياَنْيَع١٥.ْمِهِميِلْعَتِلُهُدْهَعَوِهيِفِئا
.»ِةَكَبَّـشلٱَنِمَّـَيلْجِرُجِرُْخي

ملعتييذلاوهبرلافئاخلا.باوجولاؤسانه)١٢(
الوه.اهيفباهذلابحرفيلب.اهيفكلسيوبرلاقيرط
قرطلاقرتفمىلعًاراتحمفقيالورايتخالايفًاريثكددرتي
لوهذلااذهلذميفهدوهجوهتقوعيضيالواهتافطعنميفو
هملعيهسفنبرلاوقيرطلاراتخيوهفكلذل.يدجملاريغ
هدوقيلباهيلعهلدينأيفتكيالبرلاو.اهيفكلسيفيك
ًارشةريخألاةلالضلانوكتوةيناثةرماهعيضيالئلهيدهيو
يفتقولاليطيالهيلعلكتملابرلافئاخف.ىلوألانم
.طقفهللاابىوقتيهنأليرشبلاهفعض

ةايحلايراربعطقيرفاسمهنأكانههبشيرابلانإ)١٣(
هتليلتيبيكانهوريخلاأجلمىلإةيولعديبداقيهباذإو
هنمبرهيههنكلوةفداصمرشلاهفداصيدق.ًانئمطمًائناه
.حالصلاوربلايففليوطلاهثوكمامأوًاريخأهيلعبلغتيو
هدافحأوهدالوأوءادعسنوقفومهلسننإفكلذكهنألو
نسحلاتيصلاويلاعلاماقملامهلةماركلاوزعلامهلهيرارذو

ةمحرانلنكلوانردكتوانجعزتدقةريثكرومأ.سانلانيب
انجاعزنالكبهذيذئنيحوانيفكتنأبجياهدحوهيفهللا
.راخبلاكلحمضيو

يهفرابلاوهللانيبةنئاكلاةقالعللةفيطلةروصانه)١٤(
.طقفرهاظلايفوةينلعىلوألابتسيلوةيرسةيبلقةقالع
ةروظنملاريغهللاايافخنمعبنيهدنعةايحلاءامنإفًاذإو
.ميلعتللًاليبسهاياصووهللادهعيفدجيو.ةريرسلاهمهيو
ميلعتلاكلذلببسحفةيلقعرومألسيلانهميلعتلاو
نونسلامهبترماملكهللابعشهمهفييذلايرابتخالا
رفاووقيمعديجمدهعلهنإ.ىوقتوًاعرووةفرعمنودادزي
.ةميظعلاةدئافلاهذهناسنإلاديفيهنألىنغلا

هلدبعتياذإوهفبرلاوحنًامئادهانيعنم)١٥(
بهذتاليتلاةالصلافقوميفًامئادوهف.همامأعشختيو
انلجرأجرخيهللانأةدابعلاضرغدجنةرملاهذهو.ًاعايض
يذلاوه.اهيفانوعقوييكلاهوبصنيتلاءادعألاةكبشنم
ضرتعتيتلابراجتلاةكبشنمانيجنينأديريوعيطتسي
هبيترتنمالوهعضونمتسيليهةكبشلاهذهو.انليبس
دعتبيةلاحلاهذهيفمهنيذلاو.كشالةدوجوماهنكلو
ىوسأجلممهلىقبيالومهنوكرتيونالخلاوباحصألامهنع
ًارومأنوركذتيونوكبيومهدحونوسلجيكلذل.مههلإ
.)٣:٢٨يثارم(ةفلاس

لِا١٦«
ْ
١٧.اَنَأٌنيِكْسِمَوٌدْحَوِّـينَأليِنَْمحْرٱَوَّـَيلِإْتِفَت

لَقِتاَقيِضْجُرْفُا
ْ
َىلِإْرُظْنٱ١٨.يِنْجِرْخَأيِدِئاَدَشْنِم.يِب

ْمَُّـهنَأليِئاَدْعَأَىلِإْرُظْنٱ١٩.َياَياَطَخَعيَِمجْرِفْغٱَويِبَعَتَوِّـيلُذ
لُظًاضْغُبَو.اوُرُثَكْدَق

ْ
ِيسْفَنْظَفْحٱ٢٠.ِينوُضَغْبَأًام

لَّـكَوَتَكْيَلَعِّـينَألىَزْخُأَال.ِينْذِقْنَأَو
ْ

لٱيِنُظَفَْحي٢١.ُت
ْ
ُلاَمَك

ِّـلُكْنِمَليِئاَْرسِإِدْفٱُهللاَااَي٢٢.َكُتْرَظَتْنٱِّـينَألُةَماَقِتْسالٱَو
.»ِهِتاَقيِض

لبهنعىلختيالوهلمهيالنأبرلانمسمتلي)١٦(
هنألكلذو)٢٦:٩نييوالو٨٦:١٦رومزمعجار(هيلإتفتلي
يأمهلنوكينأمهمهيالسانلاودارفنالاوةدحولابرعشي
ىلعهعلطيوهتعولثبينمل؟همومهوكشينمل.هبةقالع
لكعمسينأعيطتسييذلاهدحوهللا؟ةئيسلاهتلاح
.هئاعدوهتالصليغصيوهاوكش

يأةعسلاوبحرلا»جرفأ«ةملكديفتةيناربعلابو)١٧(
تاقيضلايفرصحنيالنأعيطتسيىتحهسفنهللاربكينأ
عملباقو٨:٦كولم٢رظنا(ًابناجاهكرتيواهيلعومسيلب
يهةئيطخلابهروعشنإ)٦:١١سوثنروك٢و١٠٩:٦رومزم
نمجرخينأسمتليوهو.يبلققيضيفهتلعجيتلا

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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اهعمعيطتسيالىتحهيلعةأطولاةليقثيهفدئادشلا
.ةكرحلا

ببسبفهبعتامأوةئيسلاهتلاحببسبوهفهّلذامأ)١٨(
.اهزاتجييتلاتابوعصلاىلعبلغتييكلهداهجةرثك
.اياطخلانارفغسمتليوهفكلذلو

كئلوأنمهذقنينأهللانمسمتلياميسال)١٩(
.هبنوهتنيوملظلابنوأدبينيذلانيملاظلانيضغبملاءادعألا
مقتنينأديريالوهو.ًاضيأمهلاعفأبومهراكفأبنوملظيمهف
.برللكلذكرتيلبمهنم

هيجنيوهسفنظفحينأبرلانمسمتليكلذل)٢٠(
رابخأ١رظنا(لشفيالنأهللانمسمتليو.رشلكنم
نكميالوعزعزتيالفكلذلههلإىلعلكتيهنألو.)٢١:١٣
.ءوسبهولاطينأءادعألاءالؤهل

.ةماقتساولامكنمهيفاموهظفحلاساسأنإ)٢١(
ةئيشمممتيونلعلاورسلابهللاصلخملاوهلماكلاناسنإلاو
نودبكولسلايهفةماقتسالاامأ.ةيمويلاهتايحيفبرلا
وه.هيغنعدوعيوهسفنحلصينأبيرقوه.ءاوتلاوجوع
رمتسييكليلخادلارونلابرينتسيًامئادبرلاهجوسمتلم
.ةيدبألاناضحأللًاريخألصيوةايحلاهذهيفهريسىلع
هللادنعنمنارداصناكالمةماقتسالاولامكلاامنإكو
.هبعشصيلختبهنامدخيو

لبةقيضلاهتاذلسيلءاعدبمنرملامتخيانهو)٢٢(
ليئارسإىلإهرصببدتميواهيلعومسيوًامامتاهاسني
يفوهلكبعشلاتاقيضنعربعياذكهو.هللابعشك
ةمحربالإمهنمدحألصالخالهنأمهرظنتفليهتاذتقولا
هللاةكرشيطعيهنإفانهءادفلاةملكلمجأامو.هفطلوهللا
.هعماوناكاذإًامئادمهعموهفهبعشةقيضيف

َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل

ِّـبَّـرلٱَىلَعَو،ُتْكَلَسِيلاَمَكِبِّـينَألُّبَراَيِيلِضْقِا١«
لَّـكَوَت
ْ

لَقَتَالِبُت
ْ
لُكِّـفَص.يِّـنِحَتْمٱَوُّبَراَييِنْبِّـرَج٢.ٍلُق

ْ
َّـيَتَي

لَقَو
ْ
٤.َكِّـقَحِبُتْكَلَسْدَقَو.يِنْيَعَماَمَأَكَتَْمحَرَّـنَأل٣.يِب
ملٱَعَمَو،ِءوُّسلٱِساَنُأَعَمْسِلْجَأَْمل

٥.ُلُخْدَأَالَنيِرِكاَْ
مثَألٱَةَعاََمجُتْضَغْبَأ

ََ
ُلِسْغَأ٦.ُسِلْجَأَالِراَْرشَألٱَعَمَو،ِة

يفَّـيَدَي .»ُّبَراَيَكِحَبْذَمِبُفوُطَأَف،ِةَواَقَّـنلٱِ

.ريبعتلاوراكفألايفهقباسرومزملاوهباشتيرومزملااذه
ًابلاطاهيفوهبعاتمنمهذقنيوهيجنينأهللاةخرصوهف
هيفذإكاذلثمومسيالهنكلوهندلنماضرلاوةمحرلا
يتاذلاهربنهربينأةلواحموتاذلابدادتعالاحورنمريثكلا
بسانيدقو.مهنملضفأهنإوسانلانمهريغعمةلباقملاب
عجار(ةوشرلابهوقحليذلامولاشبأعابتأمهنأءادعألاهفصو
ىلإمنرملانينحيوحيرومزملااذهنكلو.)١٥:٦ليئومص٢
.هيفدوجسلاوهللاتيب

نمسمتليكلذلةوادعلاةلاحيفودهطضمهنأل)١(
مامتلابلكتموه.ءادعألانمهفصنيوهليضقينأهللا
كلذلهلامكوفيرشلاهكولسبدهشتسينألواحيوههلإىلع
ناميإلاتباثوهفكلذعموةلماعملاهذهلثمقحتسيال
.هلقلقيءيشالونيقيلاخسار

نهربينأبرلانممنرملابلطيالددعلااذهيف)٢(
.هقيضلامحأهنعففخينألسوتياملثمهذههتلاحيفهرب
لصألايف»ِّـفص«هلوقوناحتمالاكلذدعبمثًالوأةبرجتلا
بلطييأ.رانلاةطساوبنداعملاةيقنتىنعملمحتيناربعلا
يأنمفرعُييكلتاناحتمالادشأهزيجينأهللانم
.ءيشالكًاقرتحمبهذيًائيشِوحيملاذإف.وهندعم
بلقلاوفطاوعلازكرمميدقلافرعلابسحناتيلكلاو
.كاردإلازكرم

هللاةمحرهنألناحتمالكدعبلابلانئمطموه)٣(
هنأهديكأترركيمثةظحلهقرافتالهينيعمامأةلثاملبهقفارت
نألكلذطقبيخيالقحلابكلسييذلاوهللاقحبكلاس
قحلاانعبتانإف.نيحلكىلإفقحلاامأونيحىلإلطابلا
حبصنانعىلختتاليتلاهللاةمحربًابوحصمانتنكمردقىلع
.ءادعألالكىلعبلغتناننأبقثنمثشيعلاىلعنيرداق

لهأسلاجيملفهكولسىرجمانهحرشي)٥و٤(
ًالطابقحلانوولييذلانيركاملاعملخادتيملو.ءوسلا
دعبديزيلب.مهتاعزنومهئاوهأبسحىلعًاقحلطابلاو
انهو.طقمهسلاجيملومهلبسضغبأوًابناجمهكرتهنأكلذ
هرونوهللاهصولخنمءولمموهفًالوأهبأدباملحاضيإةدايز
رارشألاةملظعمهللارونلةطلخالكلذلهلخاديف
.)٢٢:١٥بويأرظنا(مهداسفو

نأًالوأبلطيهيلاوحنيبنذملانمأربتينأدعبانهو)٦(
نألًالهأحبصيذئنيحاهلكهرورشنملستغيوىقنتي
انهو.)٢٧:٢٤ىّتمو٢١:٦ةينثترظنا(برلاحبذمبفوطي
هيديلسغينأهيلعبجيناكيذلانهاكلانعةروص
اذهنمو)خلا٣٢:٢٠جورخعجار(ةحيبذلامدقياملبق
نمهبموقيامونهاكلالمعحرشنمًائيشدجنددعلا
.)١٩:١٦جورخرظنا(سوقطوموسر

ملَا
لٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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حلٱِتْوَصِبَعِّـمَسُأل٧«
ْ

٨.َكِبِئاَجَعِعيِمَجِبَثِّـدَحُأَوِدَْم
َال٩.َكِدَْجمِنَكْسَمَعِضْوَمَوَكِتْيَبَّـلََحمُتْبَبْحَأ،ُّبَراَي
َجت
ْ
خلٱَعَمْعَم

ْ
١٠.ِيتاَيَحِءاَمِّـدلٱِلاَجِرَعَمَالَو،ِيسْفَنِةاَُط

يفَنيِذَّـلٱ اَنَأاَّـمَأ١١.ًةَوْشَرٌةَنآلَمْمُهُنيِمَيَو،ٌةَليِذَرِْمهيِدْيَأِ
َىلَعٌةَفِقاَوِيلْجِر١٢.يِنَْمحْرٱَوِينِدْفٱ.ُكُلْسَأِيلاَمَكِبَف
يف.ٍلْهَس جلٱِ

ْ
.»َّـبَّـرلٱُكِراَبُأِتاَعاََم

كرتشيوعمسيامثيحلكيهلايفهدوجوفصيانه)٧(
امعنيرخآلاربخيكانهو.برللحيبستلاودمحلابًاضيأ
عوجرللقاتشيوه.مئاظعلاوبئاجعلانمهعمبرلاهلعف
اهمرحدقفةداتعملاةدابعلاميسارمىلإبايغلالوطدعب
.اهوجرينآلاوةدم

هلقحي.ةسدقملاةدابعلاةمدخبهتيافكرهظيانهو)٨(
روهمجلحمسيناكامثيحيجراخلاحبذملالوحفاوطلا
.طقفةنهكللناكدقفسدقلاامأواونوكينأنيدباعلا
.ناسنإلكهنياعيوهلالجوهدجمرهظيكانه

الفهحورمهابأتنيذلانمبرهينأهللانمبلطي)٩(
نيذلامهءامدلالاجرو.طقمهعمنوكيالومهطلاخي
الوكلذيضتقتمهتحلصمتناكاذإلتقلاىلعنومدقي
.مهنويعيفةيرشبلاةايحللةميق

يهف.ريرشلادصقلاينعتةملكنميتأت»ةليذرلا«)١٠(
ركفلايفةراهطلامدعوءيدرلاتيصلاببستيتلا
.حئابقلاباكترانعنوعروتيالنوقسافةانزمهف.لمعلاو
ريغيفهفرصللاملاعمجمهمهينوشتريمههتاذتقولايفو
يتلامهنيميو.ًاضيأهقرطريغبهوعمجاذإمهمهيالفهقرط
ررضلاببستاهباذإةكربلاوريخلاونميلاببستنأبجي
كلذليبسيفالإمدقتالةوشرلانألقحلانعناديحلاو
.)٢٧:٢٥ةينثتعجار(اذهكلفاسضرغلو

هدشنييذلالامكلاةهجنمقباسلاىنعملارركي)١١(
وهفكلذلمهركذينيذلاكسيلوهف.هتايحيفهقبطيو
.بويعلاواياطخلاوبئاوشلالكنميقنلاهريمضبديعس

هءاعدعمسيهللانأدكأتيورومزملااذهمتخيانهو)١٢(
لبقنمهسفنبسحدقل.طقهكرتيالوهتالصبيجتسيو
الوبناجلكنمهفنتكتتاقيضلاوةقيمعنايدويفًافقاو
.همامأدتمملاحيسفلالهسلايفوهفنآلاامأًاصانمىري
بنجتوهوأًاليلقهنماوبرهنيذلاسانلاعمعمتجيلدوعي
قوفرصنلاليلاكأوًارورسمًاديعسنآلادوعي.مهءاردزا
نيذلارارشألاكئلوأنمصلختدقهنألهتداعسدجي.هسأر
ليبسالةمزلمةبحصلثمناسنإلاملؤيءيشالوهودهطضا
اهيلعفقييتلاضرألانأمنرملارعشينآلا.اهنمصلختلل
روهمجعمبرللمنرينأذئنيحذتليفةلقلقتمريغةتباث

حرــفيوةدـاـبعـلامـهـكرـاشـينأدـاـتعانـيذـلانـيدـبـاعـلا
.مهترشاعمب

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل

مم،ِيصَالَخَويِروُنُّبَّـرلَا١« ُنْصِحُّبَّـرلٱ؟ُفاَخَأْنَّـِ
مم،ِيتاَيَح اوُلُكْأَيِلُراَْرشَألٱَّـَيلِإََبَرتْقٱاَمَدْنِع٢؟ُبِعَتْرَأْنَّـِ
َّـَيلَعَلَزَنْنِإ٣.اوُطَقَسَواوُرَثَعيِئاَدْعَأَوَّـيِقِياَضُم،يِْمَحل
لَقُفاََخيَالٌشْيَج

ْ
اَنَأَكِلٰذيِفَفٌبْرَحَّـَيلَعْتَماَقْنِإ.يِب

طُم
ْ

لَأَسًةَدِحاَو٤.ٌّنِئَم
ْ

لَأاَهاَّـيِإَوِّـبَّـرلٱَنِمُت
ْ
ْنَأ:ُسِمَت

يفَنُكْسَأ ِلاََمجَىلِإَرُظْنَأْيَكِل،ِيتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكِّـبَّـرلٱِتْيَبِ
يفَسَّـرَفَتَأَو،ِّـبَّـرلٱ .»ِهِلَكْيَهِ

اذهنمىلوألاةتسلادادعألابتكدوادنأنوكيدق
نألرخآبتاكاهبتكنأحجرملافةيقبلاامأوطقفرومزملا
.نينيابتمنيمسقىلإموسقمرومزملا

ةساعتنمةايحلاتاملظدتشتامدنعرونبرلانإ)١(
برلارونهيلعقرشينأهيفكيهبشأامونزحوقيضو
وهورونلابهللاهبشيةرملوأهذهو.ةملظلكددبتتف
يفامأ.)٤٠:١ءايعشإ(هدجنوةياغللفيطلعرابهيبشت
١:٩انحويو٥:١٣ىّتمرظنا(ةرثكبدوجومفديدجلادهعلا
.وجنييكلصالخويدتهييكلهلرونبرلاف)١٢:٤٦و
يأهلببسينأدحأردقيالفهنصحبزتعيهتاجندعبلب
.بارطضاوأفوخ

ءادعألاءالؤهامنإكيوقريبعتاذه»يمحلالكأيل«)٢(
ةياعسلاوبايتغالاهبدصقييزاجممالكلاوةيراضشوحو
الءادعألاءالؤهنكلو.)١٩:٢٢بويأرظنا(ةميمنلاو
يعاسلانأل.نوطقسيونورثعيمهنألًائيشنوعيطتسي
نوكيريغلابىذألاقحلييذلاو.ًالوأهسفنرضيررضلاب
هبملسمءيشكودعلاراحدناىريمنرملاو.نيذأتملالوأ
.ناهربللجاتحيالًافلس

ةيحورلاةراسجلاءلملمنرملاعفتريددعلااذهيفو)٣(
ههلإبرخفينألبرخافتيوىهابتينأطقدصقيالوةسدقملا
لزانلاشيجلافمالكلاحتتفاامكهصالخوهرونوهيذلا
نئمطموهاهدادتشاوةكرعملاطسويفو.هفيخيالهيلع
نألًاتاتبفوخلامدعتسيلاهتاذدحبةعاجشلانإ.لابلا
ناسنإيأيفةيعيبطةزيرغوهفوخلاذإليحتسمكلذ
نانئمطالامدعطسويفنئمطننأيهةعاجشلانكلو

ملَا
لٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يفف«هلوقو.)١٦:١٥لاثمأعجار(طقفهللاابعجشتنو
فوخلادوجويفنيالاذهوكلذلكنعًامغريأ»كلذ
ىلعلكتملانمؤملايفكياذهوةعاجشلادوجوتبثيهنكلو
٢٦:٢٧نييوالرظنا(مالسلاونانئمطالالانييكلهللا
.)٧٨:٣٢رومزمعمهلباقو

يفناكولوهعمبرلانإلجأ.هيهتشيدحاوءيش)٤(
نكلوتاقيضلاعاونألكلمتحينيدهطضملاوءادعألاطسو
كلتهلنوكينأيأ.برلاتيبيفنوكينأنآلاهانمتم
نأدويوهف.ةديطولاةيحورلاةقالعلاوةيوامسلاةاجانملا
اذهلثمنماهلانييتلاةسادقلالامجبًايلمسرفتيورظني
وعديوبولقلاراتوأزهيًادجقيمعنينحاذه.عامتجالا
.ةالصلاوعوشخلاودبعتللهللاتيبىلإلوثمللناسنإيأ
ةميدقةداعيهوهللابرقبىنكسلاوهلوألاهبلطمنإ
نيعطقنملاضعبنإمويلاىتحوقرشلايفرهظيامىلع
ةنحوخيشلاناعمسلثم(دباعملاولكايهلانونكسيةدابعلل
.)١اقول

يفيِنُئِّـبَُخيُهَّـنَأل٥« يفِهِتَّـلَظَمِ ِْرتِسِبُِينُرتْسَي.ِّـَّـرشلٱِمْوَيِ
َىلَعِيسْأَرُعِفَتْرَيَنآلٱَو٦.يِنُعَفْرَيٍةَرْخَصَىلَع.ِهِتَمْيَخ
يفُحَبْذَأَف،ِيلْوَحيِئاَدْعَأ هلٱَحِئاَبَذِهِتَمْيَخِ

ُْ
ُمِّـنَرُأَويِّـنَغُأ.ِفاَت

ْبِجَتْسٱَويِنَْمحْرٱَفوُعْدَأِيتْوَصِب.ُّبَراَيْعِمَتْسِا٧.ِّـبَّـرلِل
لَقَلاَقَكَل٨.ِيل

ْ
لُق:يِب

ْ
طٱَت
ْ
ُّبَراَيَكَهْجَو.يِهْجَواوُبُل

طَأ
ْ
َحتَال٩.ُبُل

ْ
.َكَدْبَعٍطَخَسِبْبِّـيَُختَال.يِّـنَعَكَهْجَوْبُج

.»ِيصَالَخَهٰلِإاَييِنُْكْرتَتَالَويِنْضُفْرَتَالَف،ِينْوَعَتْنُكْدَق

برلاتيبيفنكسينأديرياذاملمنرملاحرشيانه)٥(
هلأبخمكانه.اهاهتشايتلاةيماسلاةوهشلاكلتىنعمامو
.لعفياذاميرديالىتحهيلعتاقيضلاهيفدتشتموييف
هقحلامهمهنعىلختيالوهيمحيوهتميخلخادهرتسيلب
ىمحيفلخدهنألنامأوزرحيفوه.جراخلانمءادعألا
يفهلايعوهسفنبيحضينآلاىتحيبارعألاناكاذإف.برلا
مكفلبقنمًاودعناكولوىتحريجتسمةراجإليبس
؟هيلعنيلكتملاوهيلإنيئجاللهتيامححنميبرلاىرحألاب
يكلةركفلانوكيدقوةرخصىلعامنإكهعفريبرلانإلب
الاهنمعفرأوهفهيلاوحةمطالتملارحبلاجاومأنمبرهي
.ءوسيأبهلاطت

سأرلاعفترموهفهانمتاملاندقويأ»نآلاو«)٦(
ءارجنملفسأيفاوحبصأءادعألاكئلوأو.نيبجلايلاع
برلانكلوًاءوسهبوًارضهلءادعألادصقدقل.مهراحدنا
معنأامبديعسلانامبروخفوهكلذلمهيديألهيقتملسيمل
ركشلاةحيبذحبذيفنيدلاةضيرفممتياذكهوهيلعهللا

بيطأينغيوكلذعمدشنيلبصالخلااذهىلعيبلقلا
دقهقيضنمهصّلخيذلانإف.ةيحورلاديشانألاويناغألا
.هتابغرلكهلققحوهديعاوملكبىفو

نعزيمتممسقىلإحجرألاىلعيتأنانركذامكانه)٧(
هنأكلانهاملكو.ةلصةيأبمدقتاملتميالداكيرومزملا
هيجنينأهللانمةمحرلابلطيوقيضلادوجوةركفعباتي
ىلععفتراوهأبخوهرتسهللانأكلذلبقنمهنأعم
مامأللذتي.مدقتامعيناعملايفرادحناانهكلذل.هئادعأ
ةديعبةباجتسالاامنأكومحرتسيودجنتسيوخرصيوبرلا
.هنع

سمتلييأبرلاهجوبلطينأىريًاضيأانه)٨(
ديكوت»بلطأبرايكهجو«ىنعملاراركتيفو.هاضر
بلطننأانرمأيهللانإ)٤٣:٣بويأرظنا(ةياغللليمج
.هنمبرلاهديريامبلطيورمألابعدصيمنرملاوههجو
ديعاوملةبسنلابلبنيعملوقيألةبسنلابسيلانههلاكتاو
.ةماعةروصبهدوهعوبرلا

بقاعتتيهفةعورولامجةريصقلاةيعدألاهذهيف)٩(
ملكتيًافوهلمًاناسنإانلروصتضعبباقرباهضعبهذخآ
هجوسمتلي.ةاجنلاونوعلاًابلاطةعرسبوًاريثكًامالك
نأسمتليودعتبيالوهنعبجحنيالهجولااذهنأببرلا
نكسيلفًاقباسهنوعناكهنأببرلاركذيمثهبلطيفحجني
كرتيالوًالوبقمنوكينأبءاعدلايهنيو.ًاضيأًاقحالكلذك
.صالخلانم

لَع١١.يِنُّمُضَيُّبَّـرلٱَوِيناَكَرَتْدَقيِّـمُأَوِيبَأَّـنِإ١٠«
ِّـ

يِنْم
يفِينِدْهٱَو،َكَقيِرَطُّبَراَي .يِئاَدْعَأِبَبَسِبٍميِقَتْسُمٍليِبَسِ
لَسُتَال١٢

ِّـ
ُدوُهُشَّـَيلَعَماَقْدَقُهَّـنَأل،َّـيِقِياَضُمِماَرَمَىلِإيِنْم

لُظُثِفاَنَوٍروُز
ْ
ِّـبَّـرلٱَدوُجىَرَأْنَأِبُتْنَمآيِنَّـنَأَالْوَل١٣ٍ.م

يف لَوْدَّـدَشَتَيِل.َّـبَّـرلٱِرِظَتْنٱ١٤ِءاَيْحَألٱِضْرَأِ
ْ
لَقْعَّـجَشَتَي

ْ
َكُب

.»َّـبَّـرلٱِرِظَتْنٱَو

رهاظمعورأنملبفاطعتسالاىهتنمانه)١٠(
ةيانعنممتأةيانعالومظعأةبحمالف.يحلاناميإلا
يفدهاشتامممظعأةبحمروصيانه!نكلومهدالوأبنيدلاولا
هبنينمؤملاوحنهللاهرهظياميهوًاضيأنيدلاولا
يمأويبأتكرتولو«منرملالاقول.هاضرنيسمتلملاو
امعمًامامتبسانودوادلمالكلاانبسحل.»ينمضيبرلاف
وليأينمضيهلوقو.)هدعبامو٢٢:٣ليئومص١(يفدرو
هتلئاعدارفأدحأنمينلعجيبرلانإفًاميتيتكرت
.ىربكلا

ملَا
لٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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دراطملعوهنأكرطاخملالكنموجنينأسمتلي)١١(
يفنآلاحبصأهنألو.هوكسمينأنوبلطينيدايصنم
نأسمتليوهفكلذلهامتحماولاننيذلاهللاةلئاعدادع
الئلةيادهلاسمتليو.هللاقرطيفكلسيفيكملعتي
.ًاراهنوًاليلهبنيقحاللاهئادعأدييفطقسي

ءادعألاءالؤهنمًاماتًاصالخلانينأوجريوهو)١٢(
موقمهواميسالمهيديألهملسيالنأههلإنمبلطيو
نمطقاوبيهتيملوًاءوسهباودارأوًاروزهيلعاودهشمالظ
.ءايشألايأ

»الول«هلوقبهنألصقانوهامنإكددعلااذهرهظي)١٣(
يفهنأوامك؟ىرتايثدحياذامهنمعمسننأرظتننانك
ةقالعالويضاملايفثدحًائيشينعيامنإك»تنمآ«هلوق
مامتإلاوهىنعملانإفسكعلابلبلبقتسملاورضاحلايفهل
ىلعوهيلعبرلادوجىريكلذلوههلإبًاقحنمؤمهنأيأ
راثكءادعألاومهادمودوجومرطخلانأامكف.يحلك
اذهيفباوجلانوكيف.نمؤموهفكلذعمهنوبقعتيو
.هبعتمتيوهدوجىريفهللاابهناميإهيفكيهنأالوابيجرتلا

ملاذإناميإلانألرظتنينأهوعديناميإلااذهو)١٤(
أدبي.لاكتاوهالويقيقحلاىنعملابًاناميإسيلوهفرظتني
رظتنااهتاذتاملكلابهمتخيمثوبرلارظتناهلوقبددعلا
.هدصقييذلاىنعمللليمجديكوتراركتلااذهيفوبرلا
عجشتيوددشتينأةرابعلاهذهامهنيبعضودقاميسالو
ًاديعسرظتنينأهيلع.ًائيشديفيالكلذنودبراظتنالانأل
لثمبالإاهجئاتنلمكتالوققحتتالةعاجشلانأل.ًاناحرف
.راظتنالااذه

َنوُْرشِعْلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل

يِتَهِجْنِمْمَماَصَتَتَالِيتَرْخَصاَي.ُخُْرصَأُّبَراَيَكْيَلِإ١«
هلٱَهِبْشُأَفيِّـنَعَتُكْسَتَّـالَئِل

َْ
يفَنيِطِبا جلٱِ

ْ
ْعِمَتْسٱ٢.ِّـُب

ِحمَىلِإَّـيَدَيُعَفْرَأَوَكِبُثيِغَتْسَأْذِإيِعَُّرضَتَتْوَص
ْ
ِباَر

َجتَال٣.َكِسْدُق
ْ
ِمْثِإلٱِةَلَعَفَعَمَو،ِراَْرشَألٱَعَميِنْبِذ

ملٱ
يفَُّّـرشلٱَوِمَالَّـسلٱِبْمَُهباَحْصَأَنيِبِطاَخُْ هبوُلُقِ ْمِهِطْعَأ٤.ِْمِ
ِْمهيِدْيَأِعْنُصَبَسَح.ْمِِهلاَمْعَأِّـَرشَبَسَحَوْمِهِلْعِفَبَسَح
.»ْمُهَتَلَماَعُمْمِهْيَلَعَّـدُر.ْمِهِطْعَأ

ةلاحلايهامكنيمسقىلإًاضيأرومزملااذهمسقني)١(
يفرخآلانعدحاولامسقلافلتخيدق.قباسلارومزملايف

ءادصأو.راكفألاويناعملايفناقفتيامهنكلومظنلالكش
.ةسوسحمةروصبايمرإوءايعشإيفةدوجومرومزملااذه
رومزملاأدبي.هللاعرضتوهو)٥-١ددع(وهلوألامسقلا
اذإوهصالخةرخصوهبرلانألكلذةثاغتساةخرصب
مهلءاجرالنيذلانيتئاملاهبشيوهفهنعماصتوهللاتكس
.)١٤:١٩ءايعشإرظنا(

.سادقألاسدقيأهسدقبارحمىلإهيديعفري)٢(
يفلخلالحملايألكيهلاةرخؤمديفتةيناربعلايفةملكلاو
دنتسيوهفكلذل.تقولكيفسانلاهلصيالامثيحهنم
.رومألامهألناكمسدقأب

لايقزحرظنا(ةمثألاورارشألابحصيالنأسمتلي)٣(
اذإفءادعألامهءالؤه.)٢٤:٢٥بويأو١٠:٩و٣٢:٢٠
نوكيومهلعضاخومهعمبذجنموهفهورهقوهيلعاوبلغت
نيناسلونيهجوبمهنألرارشأمهنإ.رامدلامهبيصنكهبيصن
نورهظيامريغنورمضي.هنونعيالومالسلابنوملكتيذإ
ايمرإو٩:١٤عشوه(نوباذكنوعداخممه)٩:٧ايمرإرظنا(
٣٢:١٩(.
٣:٨ءايعشإعجار(مهلاعفأءازجمهلمنرملابلطي)٤(
نأديريالوهللانمماقتنالامهلبلطيوه.)١:١٦و١١-
ملهنأىلعهللاًاركشنمضتيفبلطلاامأ.هسفنلمقتني
ميظعباوصىلعناكوةئيدرلامهلاعفألعفيلمهعمهبذجي
يفهللالدعراهظإًاضيأنمضتيوهمث.اذههبلطيف
الوىضوفرمألاناكالإوهرومأهرييستوملاعلااذههمكح
ءازجوريرشلماعنيبوةجيتنولمعنيبطبرتةطبار
نوبسحيوهللاةمحربرارشألارتغيالفاذكهو.ةريرشلاهلامعأ
ىلعسيليزاجيهللاو.ًادبأبساحينلهنأكهتانألوط
نيذلانألهتاذلمعلاةدارإوميمصتلاىلعلبطقفلمعلا
ذيفنتلاعضوماهنوعضيالوةدارإلابكلذنولعفيدقنوئيسي
.كلذبفورظلامهلتحنسىتمنوذفنيمهنكلو

ِهْيَدَيِلاَمْعَأَىلِإَالَوِّـبَّـرلٱِلاَعْفَأَىلِإاوُهِبَتْنَيَْملْمَُّـهنَأل٥«
َتْوَصَعِمَسُهَّـنَألُّبَّـرلٱٌكَراَبُم٦.ْمِهيِنْبَيَالَو،ْمُهُمِدَْهي
لَقَلَكَّـتٱِهْيَلَع.ِيسْرُتَويِّـزِعُّبَّـرلٱ٧.يِعَُّرضَت

ْ
،يِب

لَقُجِهَتْبَيَو.ُتَْرصَتْنٱَف
ْ
َهلٌّزِعُّبَّـرلٱ٨.ُهُدَْمحَأيِتَيِنْغُأِبَويِب

ُ
،ْم

لَخ٩.َوُهِهِحيِسَمِصَالَخُنْصِحَو
ِّـ

ْكِراَبَوَكَبْعَشْص
لِْمحٱَومُهَعْرٱَوَكَثَاريِم

ْ
.»ِدَبَألٱَىلِإمُه

مهفءادعألاءالؤهبولقةواسقنممنرملابجعي)٥(
ةبيجعلاعفأومئاظعنمهللاهلعفامعنوماعتيلجخالب
هللادعودقل.ليئارسإىلعًاكلمهلبقنمحوسمملاهاجت
قداصوهو)٧ليئومص٢(هظفحيوهتيبينبينأدواد

ملَا
لٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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رمألفلاخموهبيترتلااذهىلعضاقتنالكًاذإف.نيمأ
تقولايفوهدوادينبيسهللانأامكفاذكهو.هبيترتوهللا
.ءادعأنمهادعاملكمدهيستاذ

مسقلانأامكفرومزملانميناثلامسقلاأدبيانه)٦(
ركشانهفءادعألانمماقتنالاوةدجنللعرضتوهلوألا
.هءادعألذخوهيقتدجنأوعرضتلاعمسدقهللانأليبلق
دعبمثرومزملانملوألامسقلابتكمظانلانأنوكيدق
هعمهللاهلعفامققحتنأدعبيناثلامسقلابتكفداعنيح
املنايبوهمسقلااذهف.رطخلاوقيضلانمهاجنفيكو
ملوهوثدحينأهانمتًائيشسيلويخيراتءيشكلصح
.دعبثدحي

يفهأجلموهسرتبرلا.هزعوهدجمبرلا)٧(
ءيشيأىلعلكتاولورصتناكلذلوهلكتموه.تاقيضلا
دعبوجاهتبالاجرخيقيضلانماذكهو.لذخنالناسنإوأ
.ديشنلاوجزهلابتوصلالدبتيتادهنتلاوتاهوأتلا

وهفبعشلانعمالكللدوادتفتليددعلااذهيف)٨(
يذلاصالخلانأل.طقفكلمللسيلومهلزع)برلايأ(
ةقالعلالمجأامو.ًاضيأهبعشلصالخوهكلمللهدعأ
هتمدخبىنغتيوهكيلمديريبعشوبوبحمكلمنيبةنئاكلا
عفريفيشمياملاطعوضخلاوةعاطلاراهظإبىنافتيلب
.هداعسإوهتيقرتوبعشلا

يعارلاةروصانهو.ةكربلاوصالخلاهبعشلسمتلي)٩(
مهتافعضلمحيومالسلاوريخلابهبعشىعرييذلانونحلا
)١:٣١ةينثت(لوقيامكهتصاخلمحيبرلا.مهلاقثأو
)٣٢:١١ةينثتو١٩:٤جورخ(امأو.هنبالمحيبألاك
نولمحي)٤٣:٩ءايعشإ(يفو.روسنلاةحنجأىلعنولمحي
برلافكلذلبعاصملاةهجاومنوعيطتسيالءافعضمهنأل
.مهتارثعليقيومهدنسيواهنممهيجني

هخارصنعماصتيالونمؤملاةالصبيجتسيهللانإ
رومألابلطيالولجعتسيالورظتنيونمؤينأهيلعنكلو
هتئيشمويهلإلاهدصقبسحلبهاوهىلعيرجتنأ
.ىلاعت

َنوُْرشِعْلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم

٢.ًاّزِعَوًادَْجمِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق،ِهللاٱَءاَنْبَأاَيِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق١«
يفِّـبَّـرلِلاوُدُجْسٱ.ِهِمْسٱَدَْجمِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق ٣.ٍةَسَّـدَقُمٍةَنيِزِ
ملٱَىلَعِّـبَّـرلٱُتْوَص

ْ
ملٱُهٰلِإ.ِهاَيِ

ملٱَقْوَفُّبَّـرلٱ.َدَعْرَأِدْجَْ
ْ
ِهاَيِ

لٱ
ْ
لٱِبِّـبَّـرلٱُتْوَص٤.َِةريِثَك

ْ
جلٱِبِّـبَّـرلٱُتْوَص.ِةَّـوُق

ْ
٥.ِلََال

»َناَنْبُلَزْرَأُّبَّـرلٱُِّـرسَكُيَو،ِزْرَألٱُِّـرسَكُمِّـبَّـرلٱُتْوَص

ذإبرلاتوصرومزمرومزملااذهيمسننأاننكمي)١(
بتكهنأحجرألاو.هيفتارمعبسريبعتلااذهرركي
ةصرفمنرملااهمنتغافءامسلانمتلزنةقعاصةبسانمب
عساتلارومزملايفبرلاركذنأامكو.هللامساميظعتل
يفةعيبطلاهلإهنأامكةعيرشلاهلإوهفتارمعبسدراورشع
.ةكئالملاءاسؤروأةكئالملامهءالؤههللاءانبأهتاذرومزملا
ًابابرأممألاةيقبمهذختانيذلانيرخآلاةهلآلالسندصقيوأ
ءالؤهنمىتحدوجسلاطقفهللاابصخينأديريوهف.مهل
يطعننأو)٩:٣٦لاينادو١٥:١١جورخرظنا(مهسفنأ
يفامك»اوبه«وأ»اومدق«راركتيفو.ديجملاهمسالدمحلا
.فيطلرهاظديكوتدجويةيناربعلا

.راقووةبيهيفبرللدوجسلاودجملاميدقتبلطيو)٢(
:٢٠رابخأ٢رظنا(ةبسانمةقئالًابايثنودباعلاسبلينأيأ
دانجألاىلعفكلذلهدجمبرهظينأديريبرلانإ)٢١
امىلعانهو.ميظعلارهظملااذهلثملاهتاذدعتنأةيوامسلا
كلتللبنيدباعلاروهمجلًاهجومباطخلاسيلحجري
ثيحايؤرلارفسيفكلذلًاهيبشدجنو.ةيوامسلاةرمزلا
.ةنونيدلالبقمهقاوبأبةكئالملايتوهاللاانحويروصي

يطعياذاملًاقيقدًافصوانيرينأبمنرملاأدبيانه)٣(
اهدعرواهقربوةميظعلااههايمبةفصاعلاأدبتانه.هللادجملا
ينعتلانههايملاتسيلفهايملاقوفبرلاهلوقو.اهعباوزو
ةدبلتملامويغلاعمجتيهلبطسوتملارحبلاوأىلفسلاهايملا
لوألاهتوصو.رخآلناكمنماهلقنتوراطمألالمحتيتلا
.ىلعلايفدجمموهففصاقلادعرلايف

ملوهفدعرلارارمتساددعلااذهيفعمسنداكنو)٤(
لزلزيداكيىتحةدشبرمتسملبطقفةرمثدحي
الةمظعلاولالجلابرهاظتوصهنكلو.هتوصبتاومسلا
دعرلااذوهو.هلثماولعفيوأهودلقينأرشبلاعيطتسي
.ناكملكىلإلصيىتحًالوزنردحنيوبرتقي

يأىرحألابمكفرابجلايوقلازرألارسكيوهو)٥(
هللازعانلروصينأديريانهمظانلاو.راجشألاعاونأ
هجويفاهتبثأوراجشألامظعأعمكلذلباقيوهتوربجو
.ًائيشتسيليهاذإففصاوعلا

لٱِريِرَفَلْثِمَنوُيِْرسَوَناَنْبُل.ٍلْجِعَلْثِماَهُحِرْمُيَو٦«
ْ
ِرَقَب

لٱ
ْ
ُهلُحَدْقَيِّـبَّـرلٱُتْوَص٧.ِّـِيشْحَو

ُ
ِّـبَّـرلٱُتْوَص٨.ٍراَنَب

لَزُي
ْ
لٱُلِز

ْ
لَزُي.َةَّـيِّـَرب

ْ
لَوُيِّـبَّـرلٱُتْوَص٩.َشِداَقَةَّـيِّـرَبُّبَّـرلٱُلِز

ِّـ
ُد

لٱُفِشْكَيَو،َلَّـيِإلٱ
ْ
يفَو،َروُعُو لٱِهِلَكْيَهِ

ْ
١٠.ٌدَْجم:ٌلِئاَقُّلُك

١١.ِدَبَألٱَىلِإًاكِلَمُّبَّـرلٱُسِلَْجيَو،َسَلَجِناَفوُّطلٱِبُّبَّـرلٱ

ملَا
لٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.»ِمَالَّـسلٱِبُهَبْعَشُكِراَبُيُّبَّـرلٱ.ِهِبْعَشِلًاّزِعيِطْعُيُّبَّـرلٱ

لوجعلايمترتامكهيمريفزرألانعانهملكتي)٦(
وهحجرألاو(نويرسونانبلهركذوباشعألاىلعةغرمتم
هللاةوقنإفاهيلعيتلاةقسابلاراجشألايأ)خيشلالبج
ىلإلصتهللاعباوزنأةراشإنوكيدقو.اهيمرتواهرسكت
لابجلاهذهو.برلالالجسبلتاهلعجتولابجلاهذهممق
ميرلا.اهيفىعرتةريثكتاناويحيوحتتناكاهروصيامك
يتلانورقلاتاذلوعولاعاونأنموهويشحولارقبلاوأ
اهرسكتوراجشألازهتحايرلاف.ةكبتشملاناصغألاهبشت
.لابجلامطحتلزالزلاو

ءاضفلاألميقربضموهبقعيناكدعرلكدعبو)٧(
امهوناسنإلايفنيتماهلانيتساحلالغشيوهف.ديعبلا
.رصبلاوعمسلا

ةيربىلإوديعبلارفقلاىلإهرصببمنرملادتميانه)٨(
ةيربىتحاهفجريوةيربلالزلزيبرلاتوصنأىريفسراف
امكخماوشلالابجلايلاعألاطيوهف.ةبرعلايأشداق
ههجويففقينأعيطتسيءيشالويراربلاولوهسلالاطي
بجيفاهلالجواهتعورةعيبطللنإ.لعفتاذامهللوقيوأ
.عورأوّلجأاهدجوأيذلانوكينأ

لئايألاىلعيلوتسييذلابعرلانأنوكيدق)٩(
نإ)ينيلب(ركذدقو.ةركبمدلتاهنإدوعرلاوقوربلاببسب
الواهتدالولهسياهفوخنوكيدقوةبعصلئايألاةدالو
اذهنأةراشإانهو.داتعملاكضاخملامالآبذئدنعرعشت
اذهو.ةاروتلادالبيفةيقبهللازيالوًادوجومناكناويحلا
هءادعأنمعزفيًانابجنوكينأةعيبطلاهتملعدقناويحلا
ديدشلاهفوخنوكينأبجعالووجنيلةعرسبتاناويحلا
امأ.رطخنمصلخيلناوألالبقدليهلعجيدوعرلانم
اهيوآمكرتتتاناويحلافلتخمنأيأروعولافشكيهلوق
يهنيمث.اهيفامفرعيوماجآلافشكنتاذكهوبرهتو
طعنلوهللالكيهلخدنلانوعديوباصعألاًانكسمددعلا
تقويفرومزملااذهلمعتسننألمجأامو.هللاًادجم
.دوعرلا

ركذيفتدرويتلايهانهةيناربعلانافوطةملك)١٠(
ثداحلاكلذلةراشإنوكيدقفًاميدقحونمايأنافوطلا
يلاتلابوهيلعلكتايذلاحونهدبعاجندقهللانإوميدقلا
وأهايميأنمفاخنالنأانربخينأمنرملادصقوأ.انيجني
ناكملكيفسلاجبرلانألراحبرطاخموألويسوأراهنأ
تقولكونآلاطلستملامكاحلاكلملاوهو.ًاضيأكانهوهو
.دبألاىلإ

هودبعييكلةكربوةوقهبعشيطعيبرلانإ)١١(
رظنا(يوامسلاهشرعىلإمهبولقاوعفريوةدعروفوخب
اذإو.مئادلامالسلايهىوقتلاةبقاعو.)٣٦:٢٥بويأ
بعترتاهينكاسعيمجواهلكضرألالعجيبرلادعرناك
.نيحرفمهسوؤرنوعفريفهلنيذلاامأوفجترتو

َنوُثَالَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل.ِتْيَبْلَاِنيِشْدَتُةَيِنْغُأٌروُمْزَم

لَشَنَكَّـنَألُّبَراَيَكُمِّـظَعُأ١«
ْ
ِيبْتِمْشُتَْملَويِنَت

،ُّبَراَي٣.يِنَتْيَفَشَفَكِبُتْثَغَتْسٱيِٰهلِإُّبَراَي٢.يِئاَدْعَأ
هلٱَنِمَتْدَعْصَأ

َْ
هلٱِْنيَبْنِميِنَتْيَيْحَأ.ِيسْفَنِةَيِوا

َْ
يفَنيِطِبا ِ

جلٱ
ْ

َّـنَأل٥.ِهِسْدُقَرْكِذاوُدَْمحٱَو،ُهَءاَيِقْتَأاَيِّـبَّـرلِلاوُمِّـنَر٤.ِّـُب
يفٌةاَيَح.ُهَبَضَغٍةَظْحَلِل ملٱَدْنِع.ُهاَضِرِ

لٱُتيِبَيِءاَسَْ
ْ
،ُءاَكُب

يفَو لُقاَنَأَو٦.ٌمُّنَرَتِحاَبَّـصلٱِ
ْ

يفُت َىلِإُعَزْعَزَتَأَال:يِتَنيِنْأَمُطِ
.»ِدَبَألٱ

اذهلثملةكئالملاةرمزقباسلارومزملايفمنرملااعددقل
ايمرإهبتكدقرومزملااذهنإجزتهملاعلابهذدقو.دمحلا
دقةباتكلايفهباشتلااذهنإنورينيرسفملابلغأنكلو
وههنأًاليلدسيلوريمازملانمرثأتدقهسفنايمرإنأنوكي
امأ.زاجملاليبقنموهبجلاوةيواهللانهةراشإلاواهبتك
لكيهلاءانبزكرميا»تيبلانيشدت«ناونعلايفةراشإلا
انيريامرومزملااذهيفسيلو)٢١رابخأ١و٢٤:١ليئومص٢(
ةراشإلاو.ناميلسمايأيفالإنبيملهنأللكيهلانيشدت
يتلاةعلقللةراشإنوكيدقلب.لكيهلازكرمايروملالبجل
وأ)٥:١٢ليئومص٢رظنا(دوادنصحيهودواداهانب
رظنا(نيشدتللرومزملااذهىلتيناكو.كانههنكستيب
.)٤:٥٢نييباكم١

دقهللانكلوةرفحلابهطوقسيفنوحرفيءادعألانإ)١(
.هذههتبيصمبءادعألاحرفينلفكلذلوهاجنواهنمهلشن

لوألاددعلايفامكًازاجممالكلانوكيدقانهو)٢(
هثاغأفهللاابثاغتسادقلًاضيرمناكهنأكءافشلانعملكتيف
.ميضورطخلكنمهاجنو

هنعّلختيملوةيواهلايفهكرتيملهللانإفكلذكو)٢(
ًاطباهناكيوقيحوهفنآلاامأوتيمهبشناكدقل.طق
ًاطيشنحبصأفةوقلاوةمهلاميدعناكودعصفةرفحلايف
.برلاكرابيلءايحألانيبشيعي

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱُروُمْزَْ
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كلذةقيرطوبرلابجاهتبالاوحرفللءايقتألاوعدي)٣(
.هسدقمسااوركذينأمهيلإبلطيو.يلعلامسالمنرتلاب
ددعلايفىنعملاعباتيونيشدتللرومزملايفةراشإلوأانهو
.»ايروم«يألبجلازعتيبثتركذيامنيحعباسلا

ًامئادبرلاباومصتعينأءايقتألاءالؤهعجشيوهو)٥(
نإوفوؤروميحروهف.هاضرلةبسنلابليلقهبضغنأل
ًاذإ.مئادءيشوهفهاضرامأوحفصيويتقوءيشلفبضغ
اضرلاديريهنألهيفًايعيبطًارمأسيليهلإلابضغلاف
ءاكبلاوانتبولوىتح.)١٧:١٤ءايعشإرظنا(امئادحفصلاو
ىلختينلهللانإفكلذل.جيهبحابصىلإضهننسفانفيلح
.ًاليوطاوكبيواونزحينأمهلحمسيالوهئايقتأنع

حفصبرلاو.برلاظاغأولبقنمدوادأطخأ)٦(
يذلاهللايسنوةيطعلاربتعاوربجتوربكتدقو.هنع
.معنملالفغأهنكلوهمعنباسحبسحدقل.اهاطعأ
هتابثامنإكعزعزتأاللاقهتحوبحبوهئاخرهلاحيففكلذل
هتبثينأرداقهدحوهللانأوهباوصلانكلوهنموه
ذإيلييذلاددعلايفهانعمرسفياذكهو.هلسنظفحيو
.ميمعلاهلضفبفرتعيوبرلااضربلطي

ِجلَّـتَّـبَثَكاَضِرِب،ُّبَراَي٧«
َ
َكَهْجَوَتْبَجَح.ًاّزِعِيلَب

.ُعَّـَرضَتَأِدِّـيَّـسلٱَىلِإَو،ُخُْرصَأُّبَراَيَكْيَلِإ٨.ًاعاَتْرُمُتِْرصَف
لٱاَم٩

ْ
لَزَناَذِإيِمَدْنِمُةَدِئاَف

ْ
حلٱَىلِإُت

ْ
َكُدَمَْحيْلَه؟ِةَرُْف

اَي.يِنَْمحْرٱَوُّبَراَيْعِمَتْسٱ١٠؟َكِّـقَحِبُِربُْخيْلَه؟ُبَاُّرتلٱ
لَّـوَح١١.ِيلًانيِعُمْنُكُّبَر

ْ
لَلَح.ِيلٍصْقَرَىلِإيِحْوَنَت

ْ
َت

َالَويِحوُرَكَلَمَّـَنَرتَتْيَكِل١٢،ًاحَرَفيِنَتْقَطْنَمَويِحْسِم
.»َكُدَْمحَأِدَبَألٱَىلِإيِٰهلِإُّبَراَي.َتُكْسَت

يعيبطلاهزكرمبعينملانويهصلبجوهانهلبجلا)٧(
.نوصحوتاماكحتسانمهيفماقأامةعانمهدازدقو
هنألهيلعهللاضريملاذإًائيشتسيلءايشألاهذهنكلو
يأنمفاخيًاعاترمحبصأهنعههجوبجحامنيحلوقي
.رطاخملا

لكبهللايلصيونآلابوتيوهودوادبنذادقل)٨(
.ديكوتللفيطلراركتانهو.عرضتيوةرارح

يفناكهنأيرورضلانمسيلهمدنعلاؤسلا)٩(
رظنا(؟يتومداعيملبقحبذاولتقأاذامللوقيهنأكلبرطخ
عيطتسيفيكفاذهبرلالعفاذإلب.)١٦:١٨بويأ
سمتليوهفكلذل.هلهحيبستوهدمحمدقينأناسنإلا
تارسملاوةينمزلاتاريخلابهعتمتةدايزلسيلةايحلاةلاطإ
يذلابارتلانأىريالو.هدمحوهللادجملنكلوةيملاعلا
نوكيوهللادمحينأهنكميهتومدعبناسنإلاهيلإلوحتي

ءامسلاامأوتاومألارقمةيواهلاتناكو.نيحلكهعم
ةايحوصالخلادعبفرعيملو.ةكئالملاوهللاءانبأرقميهف
.ربقلادعبدلخلا

يفهللاعرضتيأنماثلاددعللىنعملايفدادتراانه)١٠(
.ناوضرلاوةمحرلاونوعلابلط

تقولايفًاحرفوًاصالخهاطعأدقهللانإ)١١(
ىلإلزنيهدجنفةميظعتاقيضمنرملاربتخادقل.بسنألا
.ةوقددجيوضهنينيحدعبمثبعاتملاوءالآلالامعأ

ههلإبرلادمحيو.توكسلاعيطتسيالديعسوهف)١٢(
.هيلعنيلكتملاسوفنصلخمهنألدبألاىلإ

َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

لَّـكَوَتُّبَراَيَكْيَلَع١«
ْ

.ِرْهَّـدلٱىَدَمىَزْخَأيِنْعَدَتَال.ُت
ِيلْنُك.ِينْذِقْنَأًاعِيَرس.َكَنُذُأَّـَيلِإْلِمَأ٢.يِنِّـجَنَكِلْدَعِب
لَمَتْيَب،ٍنْصِحَةَرْخَص

ْ
ِيتَرْخَصَّـنَأل٣.ِيصيِلْخَتِلٍإَج

٤.ِينُدوُقَتَويِنيِدَْهتَكِمْسٱِلْجَأْنِم.َتْنَأِيلِقْعَمَو
٥.يِنْصِحَتْنَأَكَّـنَألِيلاَهوُأَّـبَخيِتَّـلٱِةَكَبَّـشلٱَنِميِنْجِرْخَأ
يف حلٱَهٰلِإُّبَراَييِنَتْيَدَف.يِحوُرُعِدْوَتْسَأَكِدَيِ

ْ
.»ِّـَق

.صالخلالجألةالصبرومزملااذهمنرملاأدبي)١(
نأًاقبسمىريلبًادبأىزخيالهنأهسفنقامعأيفرعشيو
يوقلاهؤاجروهاذه.هبلقلؤسهحنميوهيجنيوهنيعيسهللا
.هئادعأنمهفصنينأهللانمبلطيو.هللايف

نازحأوةريثكرومأ.ةديدشقيضةلاحمنرملارّوصي
بيرقهللانأرعشيهتاذتقولايفو.هعزانتتةقحالوةقباس
نأهلاثمأنيقيدصلاعيمجوعديلب.ًادبأهنعىلختيالهيلإ
يفامكةرظتنملاةديكألاهتاجنبميظعلاحرفلااذههوكراشي
بتاكلاوهايمرإنأءاملعلاضعببهذدقو.)٢٣ددعلا(
لباق(كلذك.)٢٠:١٨ايمرإيفدروامب١٤ددعلالباق(
يفدروامب٢٣ددعلاو١٧:١٨ايمرإيفدروامب١٨ددعلا
.)٣:٥٤يثارم

هللانمسمتليةريغصتالاهتباةلسلسبأدبيانهو)٢(
ةيناربعلايفونصحةرخص.ةعرسبهذقنيوهيلإيغصينأ
ةيامحللناسنإلاهبديفتسيناكميأ»ذاعم«بسانت
.ظفحلاو

ةطساوبالإةاجنملاهذهىلإناسنإلالصيالو)٣(
وهودوادنإ.ديريامىلإهلصوتةصاخةدايقوةياده

ملَا
حلٱُروُمْزَْ
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ًارثأتدادزااملكًاقيمعناكرومزملااذهبتاكحجرألا
لاثمأرظنا(انيجنيوانيمحينأرداقهدحوهللانإ.نازحألاب
١٨:١٠(.

ةقادصلابنورهاظتيةاسقنوركامءادعألاءالؤهنإ)٤(
يفةكبشاوعضومهاذكهواهطورشنوممتيالمهنكلو
هوتغابييكلنويعلانعاهوفخأدقل.اهبهنوداطصيهقيرط
.هنيعيوهيجنيهدحووهفهنصحهللانكلوةتغابماهب

ًاماتًاميلستهتاذملسيونوعلاردصملتفتلي)٥(
لكتينأهيلعوقحلاهبوهنم.هادفهللانألكلذ.ًالماك
.لماكلالاكتالاهيلع

َىلَعَفاَنَأاَّـمَأ.ًةَبِذاَكَليِطاَبَأَنوُعاَرُيَنيِذَّـلٱُتْضَغْبَأ٦«
لَّـكَوَتِّـبَّـرلٱ

ْ
َىلِإَتْرَظَنَكَّـنَألَكِتَْمحَرِبُحَرْفَأَوُجِهَتْبَأ٧.ُت

يفَتْفَرَعَو،يِتَّـلَذَم َحتَْملَو٨،ِيسْفَنِدِئاَدَّـشلٱِ
ْ
يفيِنْسِب ِدَيِ

لٱ
ْ
يفَتْمَقَأْلَب،ِّـوُدَع ِّـينَألُّبَراَييِنَْمحْرِا٩.ِيلْجِرِبْحُّرلٱِ

يف لٱَنِمْتَفَسَخٍ.قيِضِ
ْ
طَبَوِيسْفَن.يِنْيَعِّـمَغ

ْ
َّـنَأل١٠.يِن

حلٱِبْتَيِنَفْدَقِيتاَيَح
ْ
ِيتَواَقَشِبْتَفُعَض.ِدُّهَنَّـتلٱِبيِنيِنِسَوِنُْز

.»يِماَظِعْتَيِلَبَوِيتَّـوُق

وأ.ًاضيأناثوألاةدابعب»ةبذاكليطابأ«مجرتتدق)٦(
نوريثكسانأدجويدق.ميجنتلاوةفارعلانوعبتينيذلا
هركدقدوادنكلومهبنوقثيونيذوعشملاءالؤهنوعبتي
ادعاملكوطقفههلإىلعلكتاهنألمهضغبأوًاعيمجءالؤه
عطتسيملهتوربجلكو.يجنينأهنكميالولطابوهفكلذ
.دونجلابربهحالسنألهفيخينأ

ةجهبلاانيطعيءاجرلااذهوهللاابوههلكءاجرلانإ)٧(
يهوتاقيضلاوبعاتملابىألمةايحلانأكشال.حرفلاو
عيطتسياهلكهذهنممظعأءاجرانللهفةميظعوةريثك
نيذلانعىلختيالبرلانإ؟اهيلعبلغتيواهلكاهعلتبينأ
نعدعتبننأانيلع.مهاياطخىلعنومدنيوهمامأنوللذتي
ةايحلاىنعمانملعتًاسورددئادشلانكتلوانئايربكوانخماشت
.ىلضفلا

قياضتننلوءوسبودعلاانلاطينلفكلذانلعفاذإ)٨(
ةبحروةلهسةايحلانوكتسسكعلابلبرومألايأنم
نوكيسلبتاقيضودئادشنوكينلهنإسيل.انمامأ
لمعانه.لامتحاللةوقذئدنعهللاانيطعيسنكلوكلذك
ةوقلابضبنيرومزملااذهلعجيامربتخننأانيلعفناميإلا
هللاانميقيامنيحوانعمهللاهلعفاملدهشننأانيلع.ةايحلاو
يفةداهشلانألرهاجنوكلذبفرتعننأانيلعبحريف
.ةيرورضاهنيح

هنأدقتعيوهفبويأهبهوفتامهبشيمالكلاانه)٩(
.طاطحناوفعضيفهلكهدسجوةمومغمهنيعقياضتم
.زاجملاليبقنموهمأيقيقحمالكلالهيردنالو
نزحلااذهيفحبصيوهحرفهقرافيمنرملانأفيكبرغتسنو
هيلعبلغتله؟لاذخناوأضرمهيلعأرطلهديدشلا
؟ةعاجشلاهنعتبهذوفوخلا

قباسلاددعلادكؤيوهفددعلااذهيفاميسال)١٠(
.همايأتايرخأيفرومزملااذهةباتكنوكيدقوًاحرشهديزيو
هبارتقاوهتوقطاطحناىلعلدي»تينفدقيتايح«هلوقنأل
نأرطضيفهباتنيقيمعلانزحلااذوه.توملارطخىلإًاديور
يشالتلااذهبرستلبىشالتتهتوقاذإو.بحتنيودهنتي
ةبعصهتلاح.هجولكنمفيعضليلكوهف.هماظعىتح
.ًافعضوًارقهقتاهتالاحدشأيفةخوخيشلاروصتةفسؤم

لٱِبِينَاريِجَدْنِعَوًاراَعُتِْرصيِئاَدْعَأِّـلُكَدْنِع١١«
ْ
لُك
ِّـ
،ِةَّـي

ِملًابْعُرَو
َ
يفِراَع ُتيِسُن١٢.يِّـنَعاوُبَرَهًاجِراَخِينْوَأَرَنيِذَّـلٱ.ِ

لٱَنِم
ْ
لَق
ْ

ملٱَلْثِمِب
ِّـينَأل١٣.ٍفَلْتُمٍءاَنِإَلْثِمُتِْرص.ِتْيَْ

خلٱ.َنِيريِثَكْنِمًةَّـمَذَمُتْعِمَس
ْ
هتَرَماَؤُمِبِيبٌريِدَتْسُمُفَْو ِْمِ

يفاوُرَّـكَفَت.َّـَيلَعًاعَم لَّـكَوَتَكْيَلَعَفاَنَأاَّـمَأ١٤.ِيسْفَنِذْخَأِ
ْ

ُت
لُق.ُّبَراَي

ْ
يف١٥.َتْنَأيِٰهلِإ:ُت ِدَيْنِميِنِّـجَن.ِيلاَجآَكِدَيِ

طَيَنيِذَّـلٱَنِمَويِئاَدْعَأ
ْ
.»يِنَنوُدُر

نوحنيسانلالكوةمذمترصيأ»ًاراعترص«)١١(
يفمهدحأطقسيامنيحثدحيامكبيرثتلاوموللابّيلع
.نومحريالوهيلعنوقفشيالودادحةنسلأبهنوقلسيفةلز
نأاوفرعلاولقعولو.مهسفنألًاحيدمكلذسانلابسحيو
دنعراعوهف.ًاضيأهماقملزنيهريغماقملزنييذلا
نمنوبرهيفراعملاحبصأوناريجلادنعكلذكوءادعألا
ءيشلاهماقمنملزنيينقصالييذلانأكيبمهفرعت
اوفرعتينأمهنكميالمهنمروهمجمامأترهظاذإو.ريثكلا
ءاقلنمةعبتيأمهيلععقيالئلنوبرهيونورفيلبيب
.اذهك

سانلانملمهموهفتيملاكىسنيءيشال)١٢(
هبىردزمحبصأو.ءايحألاملاعيفسيلهنأكًاتاتبيسنمو
الهنألجراخلليمرلاىوسهبيصنسيلروسكمءانإهنأك
الةداعهيفعضويوربقللتيملالمحيامنيح.ءيشلعفني
ةوالعوهفمطحتىتمءانإلاكلذكو.هنوركذيسانلادوعي
.تيبلايفةيافنحبصيعفنيالهنأىلع

ةمذملاوءوسلاىوسهنعنوملكتيالسانلااذوه)١٣(
مهبلطناكولو.رطاخملاهبطيحتمئادفوخيفهنألكلذ
فخأةبيصملاتناكلمادصولداعكارعيفهتهجاوم

ملَا
حلٱُروُمْزَْ
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ءيشال.طقفهكالهلططخلانوعضيونورمآتيمهنكلو
٨:٨عشوهرظنا(ًاتاتبةايحلاهومدعينأىوسمهيفكي
.)٢٢:٢٨ايمرإو٤٨:٣٨ايمرإو

هلىقبينكلوهوحنرشبلاهعيطتسيامكاذ)١٤(
يه»تنأيهلإ«و»انأ«.ههلإىلعًالكتمهلعجيذلاناميإلا
ةميظعلادئادشلاهذهيف.يلكلاانهابتنايعدتستتاملك
هكرتيوناريجلاهنوخيامنيحاميسالهسفنىلإناسنإلادوعي
نآلا.هلتقنوسمتليودياكملاهلعضيمهضعبوفراعملا
ردصمىلعلاكتالالكلكتينأهلعجييذلاناميإلاتقو
ىلعهدانتسابىوقتهنكلوًافيعضهسفنلداع.نوعلاوةوقلا
.ًادبأهكرتياليذلاهللا

.هديريامكالوهديبسيلهلجأنأهمالكأدتبا)١٥(
ذئنيح.ةقثلاوةنينأمطلاىهتنمانه.هللادييفوهلب
نوحبصييسفنلنودراطملاوًائيشنويعطتسيالءادعألاف
اجناذإفناسنإلاةايحيهايندلايفامنمثأنإ.ءيشالك
يهةاجنلاًاذإف.هلممتدقهللاصالخنوكيفءادعألانم
هللاةئيشمبيهانلاجآنأامكف.انمتسيلوهللاديب
نأطرشىلعهنيحيفانصلخيفيكفرعيوهفكلذك
.هيلعلكتنفيكفرعن

لَخ.َكِدْبَعَىلَعَكِهْجَوِبْئِضَأ١٦«
ِّـ

اَي١٧.َكِتَْمحَرِبيِنْص
اوُتُكْسَيِل.ُراَْرشَألٱَزْخَيِل.َكُتْوَعَدِّـينَألىَزْخَأيِنْعَدَتَال،ُّبَر
يف هلٱِ
َْ
لٱُهاَفِشْمَكْبُتِل١٨.ِةَيِوا

ْ
ملٱِبِذَك

لَكَتُْ
ِّـ

ِقيِّـدِّـصلٱَىلَعُةَم
ُهَتْرَخَذيِذَّـلٱَكَدوُجَمَظْعَأاَم١٩.ٍةَناَهِتْسٱَوَءاَِيْربِكِب،ٍةَحاَقَوِب
ِخل
َ
لَعَفَوَكيِفِئا

ْ
لِلُهَت

ْ
لٱيِنَبَهاَُجتَكْيَلَعَنيِلِكَّـتُم

ْ
٢٠ِ.َرشَب

ُخت.ِساَّـنلٱِدِياَكَمْنِمَكِهْجَوِْرتِسِبْمُُهُرتْسَت
ْ
يفْمِهيِف ٍةَّـلَظَمِ

لَألٱِةَمَصاَُخمْنِم
ْ

.»ِنُس

كلذلهتاقيضوهنازحأببسبمالظيفهنأهروعش)١٦(
كلسيفيكفرعيفليبسلاهلءيضيهللارونلجاتحيوهف
لبهقحتسيهنألسيلًاصالخسمتليكلذدعبو.رثعيالو
براينكيلفكلذلةاجنلاتقووهكلذ.همحريهللانأل
ددعرظنا(ينمحاويبلقحّرفكهجوءايضوكقارشإباذه
٢٦-٦:٢٤(.

هلبيجتسينأهللانمسمتليةريصقةالصانه)١٧(
نأجاتحيكلذلههلإبنونمؤيالوهبنوأزهيءادعأبطاحموهف
داسفنعءادعألاكئلوألنهربييكلةالصلاةباجتسابزتعي
الةقثلاهذهو.هللاابةبلاغةماتةقثلاهنإ.ههاجتمهفقوم
نمهلاطتيتلاةمحرلاىلعلبوههقاقحتساىلعدمتعت
.ىلاعتهفطلوهناسحإضيف

لضفأهنأل.ةبذاكلاهافشلاتوكسنسحأام)١٨(
ناكاذإاميسالًابذاكملكتينأنمملكتيالنأناسنإلل
ًاحقوبذاكلانوكيذئنيحونيحلاصسانأدضبذكلااذه
ناسللكتيلاي.ًاناسنإباهيالوهللافاخيالًاربكتم
ممتتالوهللايضرتالرومأقيفلتيفعرشينألبقمكبي
دوادقلخلةراشإهذهو.درفملابانه»قيدصلا«.هتئيشم
لماكوههنأعمًالطابسانلاهنعملكتدقهنأعمفنيتملا
هوناهأوحيسملاديسلاعمرارشألالعفاذكهو.قيرطلا
-٤:١بوقعيو٢٥-٢:١٨سرطب١رظنا(نيربكتمنيملاظ
٦(.

لاكتالانمثعبنملاءاجرلالوحتيددعلااذهيف)١٩(
برلادوجدمحياذكهوةتباثةقيقححبصيوبرلاةمحرىلع
هذهباوكسمتينأهمسانيفئاخلاسانلادشريوهلضفو
روخذمبرلادوجو.نيعزعزتمريغبرلايفاوتبثيوةقيقحلا
وهلب.ًادغنوكيالونآلانوكيًاضراعًائيشسيلوزونكم
.هنمديفتسيفيكفرعينمؤملانأطرشىلعديكأتباث
ىتحهتيانعرهظييكلهيلعنيلكتملاوحنهلعفيريخلااذهو
.همسانوفاخيونونمؤيسانلاةيقب

ةميظعلاهرطاخموهتابارطضاطسويفدوادنإ)٢٠(
اهنمهاجنوهبلاطمهللاققحامنيحًاميظعًاعيجشتدجو
ةردقمنمنكيملهصالخنأفرتعيوهو.ىرخأدعبةرم
امنيحفهتباهمبيأ»كهجورتس«.هللانمةمحربلبهيف
فقييأدراطملاودعلاهجاويرخآلانعيماحيلدحاوفقي
هذهىلعانععفاديهللانإ.هتلاضىلإلصيالىتحههجوب
امنيحانئبخيوانيفخيكلذدعبمثههجوبانيمحيوهفةروصلا
عفادنفيكواذامفرعنالواندضةديدشلاةنسلألانوكت
.نيمألاانزرحواندنسوهفانسفنأنع

يفِيلُهَتَْمحَرًابَجَعَلَعَجْدَقُهَّـنَألُّبَّـرلٱٌكَراَبُم٢١« ٍةَنيِدَمِ
لُقاَنَأَو٢٢.ٍةَنَّـصَُحم

ْ
يفُت ِماَّـدُقْنِمُتْعَطَقْنٱِدَقِّـينِإ:َِيتْريَحِ

.َكْيَلِإُتْخََرصْذِإيِعَُّرضَتَتْوَصَتْعِمَسَكَّـنِكٰلَو.َكْيَنْيَع
ٍزاَُجمَوِةَناَمَألٱُظِفاَحُّبَّـرلٱ.ِهِئاَيِقْتَأَعيَِمجاَيَّـبَّـرلٱاوُّبِحَأ٢٣
لٱِةَرْثَكِب

ْ
لٱِبَلِماَع

ْ
لَوْدَّـدَشَتَتِل٢٤.ِءاَِيْربِك

ْ
اَيْمُكُبوُلُقْعَّـجَشَتَت

ملٱَعيَِمج
.»َّـبَّـرلٱَنيِرِظَتْنُْ

ةيصخشلابرلاةمحرركذيوهسفنلدواددوعي)٢١(
ركذننأانيفكيالويصخشلاانركشقحتسيبرلاف.هوحن
هوحنرهظأدقبرلانإ.اهينعناملقواهددرنةماعءايشأ
قباسلاددعلايفامكهفكيملرتسلاف.ًابيجعًازاتممًاصالخ
هامحىلإهلخدأدقنآلاهنألبرلالظيفهؤافتخاكلذكو
زاتجينأودعلاعيطتسيالةنصحمةنيدمىلإامنأكيلخادلا

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

٥٦
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ةلماكلاةيماحلاةمحرلاانه)٨:٥رابخأ٢رظنا(اهباوبأىتح
.ميظعباصميأالوودعيأفاخيالف

دقفراكذتلالجألهعجاريوهيلعّرمًائيشركذيانه)٢٢(
لعفياذامرديملوكبتراوةريحلايفهتعقوأوبئاونلاهتمدص
درفناوعطقنادقلببرلاىمحيفدعيملهنأبسحو
ةلاحلاهذهيفوهو.سيلجوأسينأالبًاشحوتسمشاعو
هللانإكلذدعبدكأتيوخرصيدارفنالاوقيضلاونزحلانم
.هيفوهاممهلشنوهلباجتساوهعرضتعمس

اوفرصنيوبرللاوعرهينأءايقتألالكنمبلطي)٢٣(
ُّبُِحت«ةماتلاةبحملامزلتستىوقتلانإةبحموصولخبهيلإ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ

َ
لَقِّـلُكْنِمَك

ْ
ِّـلُكْنِمَو،َكِسْفَنِّـلُكْنِمَو،َكِب

لٱَيِهِهِذٰه.َكِتَرْدُقِّـلُكْنِمَو،َكِرْكِف
ْ
هتوعدو.»َىلوُألٱُةَّـيِصَو

.ةنامألاطفحيهنأللوألا:نيببسىلعةينبمهذهةبحملل
ممتيالوهرمأىصعييذلاصخألابيزاجيهنأليناثلاو
نيذلاعيمجلاهلكةراسخلاوةبحملايفوهحبرلافًاذإ.هتئيشم
.هسيماونوهميلعتىلعنوظفاحيالوهللاةمرحنوعريال

ىركذبءولمملارومزملااذهمتخينألمجأامو)٢٤(
نأبلطي.ماتخلااذهلثمبترميتلادئادشلاوبئاصملا
نأعيطتسييكلفةوقلاامأةعاجشلاوةوقلانمؤمللنوكي
عافدللهلهؤتةدحاولا.محتقييكلفةعاجشلاامأولمتحي
نألبةاجنميفانسفنأىرننأيفكيالوموجهللىرخألاو
صالخنإ.هللااهحنمييتلاةاجنلابءادعسنيحرفمنرتن
نإفةرملكاذكهوهرظتنااملكلًاقئافناكدقاذهدواد
قصتلنلف.ركتفنوأروصتننأردقنامممظعأوهبرلادوج
ءايعشإرظنا(هتمعنوهنوعبددشتنلوهديبكسمنلوبرلاب

.)١٣و١٢:١٢نييناربعو٤و٣٥:٣

َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ٌةَديِصَق.َدُواَدِل

مثِإَرِفُغيِذَّـلِلىَبوُط١«
ُْ

ىَبوُط٢.ُهُتَّـيِطَخَْتِرتُسَوُه
يفَالَو،ًةَّـيِطَخُّبَّـرلٱُهَلُبِسَْحيَالٍلُجَرِل اَّـَمل٣ٌّشِغِهِحوُرِ
لٱيِريِفَزْنِميِماَظِعْتَيِلَبُّتَكَس

ْ
َكَدَيَّـنَأل٤،ُهَّـلُكَمْوَي

لٱِةَسوُبُيَىلِإيِتَبوُطُرْتَلَّـوََحت.ًالْيَلَوًاراََهنَّـَيلَعْتَلُقَث
ْ
.ِظْيَق

مثِإُمُتْكَأَالَويِتَّـيِطَخِبَكَلُِفَرتْعَأ٥.ْهَالِس
ْ
لُق.يِ

ْ
ُِفَرتْعَأ:ُت

.»ْهَالِس.يِتَّـيِطَخَماَثَأَتْعَفَرَتْنَأَويِبْنَذِبِّـبَّـرلِل

ةايحلاربتخمصخشاهبتكةظعبءيشهبشأرومزملااذه
ىلإسانلارظنتفلينأدويوهللاعمةقالعلاوةيحورلا

ًاضيأةقيمعةبوترومزموهو.هلانيذلارابتخالاقيمع
٥١نيرومزملاالكنأنظيو.ًاريثكهبحيسونيطسغوأناكو
امأو.اهبكترايتلاانزلاةئيطخدعبابتكدقرومزملااذهو
ذئنيحرعشيناكو.نارفغلادكأتدعبهبتكدقفرومزملااذه
ناونعلاو.هنعيضردقهللانأبمالسلاوةنينأمطلاب
ةيناربعلاةملكلاسفنذإًامامتىنعملاديفتال»ةديصق«
اهتمجرتلضفألاو»ةنطف«)٣٠:٢٢رابخأ٢(يفةمجرتم
.لمأت

هسفنناسنإلاملسيفبرلاةمعنلانينملًائينه)١(
.دعبلاهانعملصأنمقتشتمثإةملكو.ةنونحلاهتيانعل
ريرشوهفهاياصوكرتيوهللانعدعتبينملكفكلذل
ريغاهنأكىتحةئيطخلارتستو.داعاذإهلًائينهو.ميثأ
.ميحررافغهنألهللاينيعبةروظنم

كلذ.هدضديقتالوًائيشبسحتالهتئيطخنإلب)٢(
ىحمتاياطخلانإفعدتراوباتاذإفبلقللرظنيبرلانأل
يفشغنوكيالنأوهوةرفغملاطرشبددعلاعبتيو.ًامامت
دوعيال.ةيقيقحوةيبلقةبوتلانوكتذئنيحو.هلعفيام
يفنوقابمهفشغبنوبوتينيذلافيلاتلابو.ًادبأةئيطخلل
.نارفغلانولانيالمهاياطخ

يفحبصيهباذإوبوتينأنعلبقنمتكسدقل)٣(
هتارفزوهتاهوأتةدشنمتينفهماظعىتحميظعليو
توصعفترااملكهمثإمتكينألواحاملك.ةدعاصتملا
ملىتحتارفزلاوتارسحلاىوسهمامأدعيملوريمضلا
.هلكمويلاكلذكرمتساوًاليوطًاربصعطتسي

ةرارحوريمضلازخوبرعشوهيلعهللاديتناك)٤(
يفحتريملو.ديدشظيقمويكًاسبايهتلعجةقرحمةيلخاد
تذخأهفوجيفرانلاكلتامنإك.ًاراهنالوًاليلهتلاح
.ةيلكلابةايحلاةذلهمرحتوهمهتلت

ةئيسلاهتلاحنمصالخلاليبسىلإلصيانهو)٥(
وهوهفارتعارركيمث.نامتكلاعيطتسيدعيملوفرتعيفهذه
هيلعهدينوكتالوليقثلالمحلاذههنععفرينأهللاوجري
هذهنكلو»هالس«ةملكبهمالكيهنيو.ةكربلللبةمقنلل
كلتامنيبحرفلاماتخاهنأبعبارلاددعلايفيتلانعفلتخت
.ناوضرلاوةمحرلالجألدجنتستتناك

يفٍّيِقَتُّلُكَكَلِّـيلَصُياَذِٰهل٦« َدْنِع.ِهيِفَكُِدَجيٍتْقَوِ
ملٱِةَراَمَغ

ْ
لٱِهاَيِ

ْ
َنِم.ِيلٌْرتِسَتْنَأ٧.ُبيِصُتَالُهاَّـيِإَِةريِثَك

َحتِقيِّـضلٱ
ْ
لَعُأ٨.ْهَالِس.يِنُفِنَتْكَتِةاَجَّـنلٱِمَُّنَرتِب.يِنُظَف

ِّـ
َكُم

٩.َكْيَلَعيِنْيَع.َكُحَصْنَأ.اَهُكُلْسَتيِتَّـلٱَقيِرَّـطلٱَكُدِشْرُأَو
ُّمَكُيِهِتَنيِزٍماَمِزَوٍماَجِلِبٍ.مْهَفَالِبٍلْغَبْوَأٍسَرَفَكاوُنوُكَتَال
ملٱاَّـمَأ،ِريِّـِّـرشلٱُتاَبَكَنَيِهٌَةريِثَك١٠.َكْيَلِإَوُنْدَيَّـالَئِل

ُلِّـكَوَتُْ
اَياوُجِهَتْبٱَوِّـبَّـرلٱِباوُحَرْفٱ١١.ِهِبُطيُِحتُةَْمحَّـرلٱَفِّـبَّـرلٱَىلَع

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

٥٧
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ملٱَعيَِمجاَياوُفِتْهٱَو،َنوُقيِّـدِّـصلٱاَُّهيَأ
لٱيِميِقَتْسُْ

ْ
.»ِبوُلُق

ةدجنلاهللانمنألاهليعادلاوةالصلابجاوانه)٦(
لبهللاابيمتحينأيقتلانمبلطتتىوقتلانإ.صالخلاو
يمحيو.ىمتحاوأظفحيأ»ىقو«نمةقتشماهنأ
يتأتامنيحو.تابوعصلاوةدشلاتاقوأيفةداعناسنإلا
ةاجنموعفترميفهنألءيشهبيصيالنمؤملافةرماغلاهايملا
.اهقوفرميفهنمىطوأيهيلاتلابواهنمىلعأوه.اهنم

مهلاطيالفراظنألانعمهيفخيوهيفئاخرتسيهللانإ)٧(
لدبتيذئنيحو.ظفحلاوةياعرلاهلقيضلاتقويفو.ودعلا
جرفنوكيوقيضلاونزحلابهذيومنرتوةجهبىلإكلذ
هتاجنفًاذإبناجلكنمكلذبفنتكموهف.مالسو
ىلعأبددعلااذهمتخياذكهوةتبلااهيفمهوالةيقيقح
.»هالس«ىلاعتهللاركشبجاهتبالاوحيدملاتاوصأ

نإ»...كقرطةمثألاملعأف«٥١رومزمباوجانه)٨(
وهانأ«حلاصلاقيرطللاندشرموانملعمانههسفنبرلا
يفجرادريبعتوه»كيلعينيع«و.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا
ةنياعملاوةيانعلاو.ةيانعلاهبدصقيواذهانمويىتحقرشلا
.دحاوىنعمبوًادجبراقتت

.ةجهللاديدشهيبشتوساقمالكبمنرملامدقتيانه)٩(
ةئيشملعوضخلاوةعاطلابناسنإكفرصتينأناسنإلاىلع
نيزيناويحلا.مكبألاناويحلاكمهفلاميدعوهفالإوىلاعتهللا
ناسنإلامدخييكلامهبداقيهتاذتقولايفوماجلومامزب
وهف.لقألاىلعهتاذمكينأناسنإلاىلعو.هررضعنميو
.ًاراتخمداشرإلاوميلعتلالبقينأبجيهنأناويحلانعزيمتي

يفوهفريرشلاةلاحنيبةلباقمددعلااذهيف)١٠(
هاضرلانيوبرلاىلعلكتييذلاامأو.ةرمتسمتابكن
حلاصلاوريرشلاةبكننيبقرفلاًامئادىلاعتهتمحربطاحموهف
اهلابقتساةهجنملباهعونواهددعةهجنمطقفسيل
.بلقلايفةمئادلااهتجيتنمثاهتهجاومو

ءايقتألاءالؤهلبلطيو.ددعلااذهيفىنعملاعباتيو)١١(
يتلاةرخآلاهذهدعسأام.اوفتهيواوجهتبيواوحرفينأ
ىلعفقوتيرهاطسدقممهحرفنألكلذاهيلإنولصي
ةايحلاهذهيفهنوفداصياممرثكأةيلخادلاةيحورلامهتلاح
.ةلئازلاايندلا

َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ملٱِب.ِّـبَّـرلٱِبَنوُقيِّـدِّـصلٱاَُّهيَأاوُفِتْهِا١«
ُقيِلَيَنيِميِقَتْسُْ

لٱِبَّـبَّـرلٱاوُدَْمحٱ٢.ُحيِبْسَّـتلٱ
ْ
ٍراَتْوَأِةََرشَعِتاَذٍةَباَبَرِب.ِدوُع

لٱاوُنِسْحَأ.ًةَديِدَجًةَيِنْغُأُهَلاوُّنَغ٣.ُهَلاوُمِّـنَر
ْ
هبَفْزَع .ٍفاَتُِ

ُِّبُحي٥.ِةَناَمَألٱِبِهِعْنُصَّـلُكَو،ٌةَميِقَتْسُمِّـبَّـرلٱَةَمِلَكَّـنَأل٤
لٱ
ْ
لٱَوَّـِرب

ْ
ألَتْمٱ.َلْدَع

َ
ِةَمِلَكِب٦.ِّـبَّـرلٱِةَْمحَرْنِمُضْرَألٱِت

.»اَهِدوُنُجُّلُكِهِمَفِةَمَسَنِبَوُتاَواَمَّـسلٱِتَعِنُصِّـبَّـرلٱ

نيذلانيميقتسملاونيقيدصلاةبطاخمبرومزملاأدبي)١(
مهكولسنأنورينيذلا.هاضريفنوشيعيوبرلانوسمتلي
نيذلاكئلوأمه.هللاحورداشرإبسحبىشمتينأبجي
هدمحبهتذلنوسكعيوهللامحارمبنوفرتعيةيقنلاةآرملاك
.هركشوهناسحإةعاذإوىلاعت

ةفورعملابرطلاتالآبدمحلانوكينأمنرملابلطي)٢(
تالآلاهذهنألراتوألاةرشعتاذةبابرلاودوعلا.ذئدنع
هديزتويرشبلاتوصلالّمجتودمحلااذهقنوريفديزت
امركنينأعيطتسينموفطاوعلايفًاريثأتوسفنلايفًاعقو
مايأذنمو.سوفنلايفرثألاقيمعنمةيلآلاىقيسوملل
براضلكلًابأناكيذلا)٤:٢١نيوكتعجار(لابوي
.شهدملاعارتخالااذهىلعناسنإلافّرعترومزملاودوعلاب

ديشنلانسحييذلايرشبلاتوصلابدجنتسيلب)٣(
عقوتاذاهنألةديدجةينغأنوكتنأبلطيو.ءانغلاو
ةيقيسوملاتالآلالامعتساوهفزعلاو.سفنلايفقيمع
نيحبسمًايلاعاوفتهينأىلعبعشلادعاستيتلاجونصلاو
.برلامسا

هيلعوةبارومالواهيفشغاليأةميقتسمهتملك)٤(
هعنصيامنإفكلذكو.ًاضيأنيميقتسملاعيمجلاطتيهف
.همسانوفاخيوهنوقتينيذلالكلةنامألابءولممهلمعيو

ءيشالكلذعملدعلابحيوراببرلانأعمو)٥(
اهلكضرألاألمتيتلاةميظعلاهتمحرىوسربلااذهنراقي
برلالامعأنآلانحنمهفنالدق.تاكربلاوىنغلاوريخلاب
دوعننأانيلعوةقيقحلاىلعقبطنتالتاريسفتاهرسفنولب
.ًامئادباوصلل

لاقيذلاقلاخلاهلإلاوهفنيملاعلاءدبلانهدوعي)٦(
.ةيحسفناذءيشاهيفخفنلب.تناكفينوكتانئاكلل
ألمتيتلاموجنلاحجرألابيهوتاومسللدوعت»اهدونج«و
دانجألاىّمستيتلاةكئالملانوكتدقو.اهعصرتوتاومسلا
كلذكوهفةايحيذلككلذبدصقيوأ.ًاضيأةيوامسلا
.طقفهللاحورب

لٱَهاَوْمَأٍّدَنَكُعَمَْجي٧«
ْ
يفَجَجُّللٱُلَعَْجي.ِّـمَي ٨.ٍءاَرْهَأِ

ِناَّـكُسُّلُكْفَخَيِلُهْنِمَو،ِضْرَألٱُّلُكَّـبَّـرلٱَشْخَتِل
ملٱ
َلَطْبَأُّبَّـرلٱ١٠.َراَصَفَرَمَأَوُه.َناَكَفَلاَقُهَّـنَأل٩.ِةَنوُكْسَْ
ِّـبَّـرلٱُةَرَماَؤُماَّـمَأ١١.ِبوُعُّشلٱَراَكْفَأىَشَال.ِمَمُألٱَةَرَماَؤُم

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

٥٨
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لَقُراَكْفَأ.ُتُبْثَتِدَبَألٱَىلِإَف
ْ
ألِلىَبوُط١٢.ٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإِهِب

ُ
ِةَّـم

ٰهلِإُّبَّـرلٱيِتَّـلٱ
ُ
.»ِهِسْفَنِلًاثَاريِمُهَراَتْخٱيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱ،اَه

ةعومجمةموكيفرحبلاىريفضرأللتفتليانهو)٧(
.ةميظعةبقكةعوفرمءامسلاىأرامكةسبايلانعةلصفنم
.ةظوفحمةنوزخماهلعجيةريبكلاجاومألايأهايملاججلو

ضرألاوتاومسلاقلخيذلاميظعلاقلاخلاهنألو)٨(
ضرألاناكسنأيعيبطلانمفكلذلاهيفاملكورحبلاو
هتردقةبسنىلعهنإف.هوفاخيوهمسااوشخينأبجي
هرماوأبسحاوشمتيوعيمجلاهلعضخينأبجيةميظعلا
.ةراسخمظعأنورسخيكلذاوفلاخاذإمهنأل

ىلاعتهللارمأباهنأبةقيلخلاةركفدكؤيفدوعي)٩(
نألكلاىلعورمأيءيشلكىلعرداقلاهللا.هتردقةملكبو
دبعلالعفيامكًالاحممتيهرمأف)٣:٣٧يثارم(اوعيطي
نودبهيلإرداصلارمألاذيفنتلعرسيوهفهديسعمحلاصلا
هنألًادجديمحبرلا)١١٩:٩١رومزم(ددرتوأرمذتلقأ
ريبعتلاو)١٧:١٤و١٥:٣٤ليئومص٢رظنا(نيملاعلامكاح
.ًافورعمًاعئاشحبصأناكفنكلاق

.مهعيمجبوعشلاراكفأقوفوهفبرلامكحنإ)١٠(
هللوقينأدحأعيطتسيالوءاشيامكاهددبينأهديبلب
اليهفهللانودباهرومأتبتراذإممألانإ.لعفتاذام
.نولعفياذامةرادإلاوةسايسلالاجرهبتنيلفةرساخكش

هلوق.)١٩:٢١لاثمأيفدروامبددعلااذهلباق()١١(
ةيرشبلاخيراتنإ.هبترياموىلاعتهتئيشميأبرلاةرماؤم
ربدملاوههنألاهيفبرلالامعأخيراتوهاهراودأعيمجيف
رهظمو.امءيشنوكينأنكميالهنودبوءيشلكل
ءاجهنميذلاراتخملاهبعشيفوهلماكلااهريسفتوهلامعأ
.هسفنحيسملامثنولسرملاوءايبنألا

هلعضختواهبيصنبرلاراتختيتلاةمألابّوطي)١٢(
يذلاراتخملابعشلابوطيو.هيهنبيهتنتوهرمأبيشمتو
فلتخميفةيرشبلاعيمجلهتئيشملقنلةطساوهللاهلعج
.)٣٣:٢٩ةينثترظنا(خيراتلانارودىدمىلعواهروصع
هتقالعبعشلاىرينأةميظعةيماسةركفاهنإلاقيقحلاو
ةميظعلاةركفلاهذهنإف)٢:٩سرطب١رظنا(ههلإبةقيثولا
ًالثمانيأرامكديدجلادهعلاىلإيحورلكشبتلقتنادق
.كلذىلع

لٱيِنَبَعيَِمجىَأَر.ُّبَّـرلٱَرَظَنِتاَواَمَّـسلٱَنِم١٣«
ْ
ِ.َرشَب

١٥.ِضْرَألٱِناَّـكُسِعيَِمجَىلِإَعَّـلَطَتُهاَنْكُسِناَكَمْنِم١٤
ملٱ
ملٱ،ًاعيَِمجْمَُهبوُلُقُرِّـوَصُْ

َصُلَْخيْنَل١٦.ْمِِهلاَمْعَأِّـلُكَىلِإُهِبَتْنُْ
ملٱ
جلٱِةَرْثَكِبُكِلَْ

ْ
جلٱ.ِشَْي

ْ
لٱِمَظِعِبُذَقْنُيَالُراَّـَب

ْ
ٌلِطاَب١٧.ِةَّـوُق

لٱَوُه
ْ
خلٱِلْجَألُسَرَف

ْ
.»يِّـجَنُيَالِهِتَّـوُقِةَّـدِشِبَو،ِصََال

ىلعفرشيهنكلوءامسلايفهنكسمبرلانإمعن)١٣(
.ةظحللكهديلوانتميفوهرظنتحتمهفًاعيمجسانلا
ىلعةنسلألاولئابقلاوبوعشلاعيمجىلعقبطنياذهو
لكىلعريدقوءيشلكبميلعبرلانأامكف.ءاوسلا

.ةيفاخهيلعىفختالوءيشلكىلععلطيوهكلذكءيش
هتاذىنعملدرويوهقباسلديكوتًاضيأددعلااذهيف)١٤(
ذإًاضيأفشاكوهيلاعلارظنلانإ.طقفرخآلكشبهنكلو
هللاىرحألابمكفناكملكىلإرظنلادتميوقفألاعستي
عبطلابيزاجممالكلاوتاومسلاىلعأيفنكسييذلايلعلا
النحنفانكاردإةدمنعوانماهفإنععفترمهنأهبدصقي
.طقفرغصألاءزجلاىوسكردننأعيطتسن

فطاوعلاواياونلابمكحتيوبولقلارّوصيهللانإ)١٥(
عنصدقهنألو.)٢٤:١٢لاثمأو١٢:١ايركزرظنا(ةيلخادلا
.ًاديجهعنصيذلاناسنإلااذهمهفيعبطلابفناسنإلا
الامىريهنألاهنمنوهتنياملبقرشبلالامعأجئاتنكرديو
.رئاصبلاهكردتالامكرديوىري

نودنمهسفنىلعلكتملاناسنإلااذهنإفكلذل)١٦(
دقشويجلاةرثكنإ.نيبملالضيفورساخوهفهللا
ودعلااذهباذإمثدودحمريصقتقوىلإودعلاىلعبلغتت
لثمىرجدقو.هيلعبلغتيدقوحالسلابحالسلاهعراقي
كلتماذإ)١٩٤٥-١٩٣٩(ةريخألاةيملاعلابرحلايفكلذ
رسخًاريخأهنكلوخيراتلااهفرعةيركسعةوقمظعأرلته
نألهتوربجوهتوقبرتغينأزوجيالًاضيأرابجلاو.برحلا
وهًايلاعٍلاعلكقوفنأربتعينأبجيوًاضيألطابكلذ
.ضرألاوتاومسلاقلاخميظعلابرلا

ةوقاولازامواوناكوناسرفلايأ»سرفلا«هلوق)١٧(
ىلعليخلاتعضواذإاميسال.بورحلاعيمجيفةرابج
اهمواقتنأةلاجرلاشويجلاعيطتستالذئنيحفتابكرم
ىدميفةثيدحلاةيبرحلا»تابابدلا«تابكرملاهبشتوًاليوط
نإفهيلعو.ةثيدحلابورحلاريسىلععيظفلااهريثأتواهلوه
ملاذإًاعفنيدجتالوًائيشديفتالةيرشبلاةوقلارهاظملك
تقولايفو.لضفألاوحناهريستوهللاةوقاهيلعرطيست
ىتحهيوقتوفيعضلايفلمعتةميظعلاهتوقنإفهتاذ
لبةيرشبتسيلةيقيقحلاةوقلافًاذإءايوقألامظعأبلغي
.ةيهلإىرحألاب

١٩،ُهَتَْمحَرَنيِجاَّـرلٱِهيِفِئاَخَىلَعِّـبَّـرلٱُْنيَعاَذَوُه١٨«
ملٱَنِمَيِّـجَنُيِل

يفْمُهَيِيْحَتْسَيِلَو،ْمُهَسُفْنَأِتْوَْ جلٱِ
ْ
اَنُسُفْنَأ٢٠.ِعُو

،اَنُبوُلُقُحَرْفَتِهِبُهَّـنَأل٢١.َوُهاَنُسْرُتَواَنُتَنوُعَم.َّـبَّـرلٱِتَرَظَتْنٱ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

٥٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لٱِهِمْسٱَىلَعاَنَّـنَأل
ْ
لَكَّـتٱِسوُّدُق

ْ
َكُتَْمحَرُّبَراَيْنُكَتِل٢٢.اَن

.»َكاَنْرَظَتْنٱاَمَبْسَحاَنْيَلَع

ريصمبمتهملابقارملافقومانهفقيبرلانإ)١٨(
سيلرفظلانإ.هتمحرنوجريوهمسانوفاخينيذلاهدالوأ
فرصتيونينثإللرظنييذلابرلللبسرافللالوسرفلل
همكحنأديفيهنيعهلوقو.همكحدرينمالو.ءاشيامك
مهاعريةياهنلايفطقفهيفئاخةحلصموهملاعلاىلعيئاهنلا
ءالؤهنإفكلذل.ةمئادلاةميظعلاهتبحمبمهألكيوهتيانعب
.اوفاخيالورطاخملاطسويفهيلإاوأجلينأمهيلعنينمؤملا

اذهو.ًاماتصالخلاوةلماكةاجنلامهيتأتسذئنيحو)١٩(
الهنألناسنإلاقاقحتسالةبسنلابسيلوهللاةمحربطقفمتي
ةعاجملاتمعولو.هنمةاجنمهلتوملاىتح.ًائيشقحتسي
مهبيصيالوةايحمهلفصخشلكاهبانبتضعوناكملك
نوكتنأةلمجلاهذهداكتو)٢٠:٨رومزمعجار(ىذأيأ
.اهتاذبةدرفنم

ةقيضلاوةبيهررطخلاةروصتناكدقكشال)٢٠(
الوبرلارظتنننأانيلعهذهكةلاحيفنكلوةميظع
يتأيسنوعلانإ.انرومألكدقعتتالئلانماكحأيفعرستن
انعدرييذلاسرتلااذهنمدكأتننأطرشىلعهنيحيف
)٣٣:٢٩ةينثترظنا(رطخلكنمهبوجننوميضلك
اننوعوهيذلاهللايأ»وه«ىلعةرابعلاهذهيفديدشتلاو
.تاقيضلالكنمانيقاوونيمألاانذالمومئادلا

انناميإساسأبرلامسانألوهانبولقحرفو)٢١(
راظتنانإ.صالخلاانيتأيهتطساوبيلاتلابوانئاجروانتبحمو
ةدعاسمللهللادادعتساعملداعتينأبجيهللاناسنإلا
انلاكتارسخنالئلانسفنأىلعانلاكتالمعتسنالنأانيلعو
الًاعيرسنورجضيوربصلانومدعينيذلاو.هللاىلع
امكهمحارمباوعتمتينأالوهللاتاكرباولانينامهنكمي
هبانناميإقيمعةبسنىلعطقفانحرفنكيلو.يغبني
.هيلعانلاكتاو

نموهانوحنبرلاناسحإنأًادكؤمهمالكمتخيو)٢٢(
رظتنيوهيلعلكتيوهللاابنمؤيمنرملانألو.طقفهتمحر
عضينأك.هلثمبلباقيءيشلاىرينأدويوهفكلذلهتمحر
نمراظتنالاوبناجنمةمحرلا.نازيميتفكيفكلذ
هيلعلاكتالانسحوراظتنالاةفكتلقثاملكفرخآبناج
اهيلعناهربلاناكوتدادزاوًاضيأهتمحرتمظعاملكىلاعت
.مويدعبًامويًاديكأ

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

ُهَدَرَطَفَكِلاَميِبَأَماَّـدُقُهَلْقَعََّـريَغاَمَدْنِعَدُواَدِل
َقَلَطْنٱَف

يفَّـبَّـرلٱُكِراَبُأ١« يفُهُحيِبْسَتًامِئاَد.ٍنيِحِّـلُكِ ٢.يِمَفِ
لٱُعَمْسَي.ِيسْفَنُرِخَتْفَتِّـبَّـرلٱِب

ْ
اوُمِّـظَع٣.َنوُحَرْفَيَفُءاَعَدُو

لَو،يِعَمَّـبَّـرلٱ
ْ
ِّـبَّـرلٱَىلِإُتْبَلَط٤.ًاعَمُهَمْسٱِّـلَعُن

يفِواََخمِّـلُكْنِمَو،ِيلَباَجَتْسٱَف ِهْيَلِإاوُرَظَن٥.ِينَذَقْنَأِ
َختَْملْمُهُهوُجُوَواوُراَنَتْسٱَو

ْ
.»ْلَج

اهنأبسحتيتلاةينامثلاريمازملادحأوهرومزملااذه
يفًانودماذهدجنودوادللواشداهطضاتقوتمظن
ّريغامدنعدوادل«هلوقدجنامكرومزملاءادتبانيوانع
ءادعأنيينيطسلفلاىلإأجلينأدوادرطضادقل»...هلقع
ناكيذلالواشهجونمبرهييكلءادلألاليئارسإينب
نأشيخأكلملابسحاذكهو.رخآلٍناكمنمهدراطي
هذهالولومهيديأيفعقودقميدقلاهبعشودعوهودعدواد
الهتايحدقفلنونجلابرهاظتودواداهبعرذتيتلاةليحلا
ليئومص١عجار(ههجومامأنمكلملاهدرطاذكهو.ةلاحم
.شيخأكانهامنيب»كلاميبا«هركذلهبتنننأانيلعو.)٢١
تسيلوبقليهكلاميبأنأنيرسفملاضعببسحيو
ددعلكو.يرصمكلملكلنوعرفلثميهفًاملعًامسا
ادعامةيدجبألافورحنمفرحبأدبيرومزملااذهنم
.دوقفموهفواولافرح

ملكتملالوألاريمضلابملكتيوبرلادمحبمنرملاأدبي)١(
ىلإدمحلانعلوحتيكلذدعبوىلوألاةعبرألادادعألايف
ًاليلهمفىلعهحيبستوًامئادبرلاكرابي.داشرإلاوةظعوملا
اذهبموقيىتحلابهلأدهيالوكلذلعفيأتفيالًاراهنو
.سدقملابجاولا

ىسنيكلذبوهف.ههلإبلبهسفنبسيلهرخفنإ)٢(
عضاوتملانيبقرفلاانه.ةردقلايلكلاهللاهاجتعيضيوهتاذ
هللاىسنيربكتملاوهللاركذيوهتاذىسنيعضاوتملافربكتملاو
نيكاسمللًادجةبيرقةنياربعلابوءاعدولاهلوقو.هتاذركذيو
ةكيرعلانيلرهدلاثداوحنماوملعتنيذلاكئلوأيأ
.هللامهرومأاوملساذكهوفطللاو

طقفبرلاميظعتبلطيوًاقباسهلاقامدكؤيانه)٣(
نأنيرخآلانمبلطيلبهسفنبكلذلعفينأبيفتكيالو
برلامظعنامنيحهنأل.لالجإلاوميظعتلااذههوكراشي

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ
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لاهتبالاوءاعدلابهشرعىلإًاضيأانسفنأعفرنقحلاب
.تاكردلاىطوأىلإطقسنهانكرتنإفسكعلابو

دمحلادرسنمىلوألاةعبرألادادعألايفىهتنا)٥(
ميدقتوراكفألاطبربأدبيانه.يصخشلاهرابتخاوميظعتلاو
يفرونلامهلناكبرلانودبعينيذلانإانللوقيف.حصنلا
ناكاوزخيواولجخينأنمًالدبومههوجويفعفرلاومهتايح
.دجملاوةماركلامهل

ملٱاَذٰه٦«
ْ
ِّـلُكْنِمَو،ُهَعَمَتْسٱُّبَّـرلٱَو،َخََرصُنيِكْسِ

.ْمِهيِّـجَنُيَوِهيِفِئاَخَلْوَحٌّلاَحِّـبَّـرلٱُكَالَم٧.ُهَصَّـلَخِهِتاَقيِض
طَأاَماوُرُظْنٱَواوُقوُذ٨

ْ
ملٱِلُجَّـرلِلىَبوُط!َّـبَّـرلٱَبَي

ِلِّـكَوَتُْ
ِملٌزَوَعَسْيَلُهَّـنَألِهيِسيِّـدِقاَيَّـبَّـرلٱاوُقَّـتٱ٩.ِهْيَلَع

ُ
١٠.ِهيِقَّـت

ْمُهُزِوْعُيَالَفِّـبَّـرلٱوُبِلاَطاَّـمَأَو،ْتَعاَجَوْتَجاَتْحٱُلاَبْشَألٱ
خلٱَنِمٌْءَيش

ْ
.ِ»َْري

برلادمحبجياذاملعبارلاددعلايفامكانهركذي)٦(
يفغلابلاهرثأيصخشلارابتخالااذهلناكدقف.هحيبستو
لكنعًامغروهيلعدمتعاوبرللقاتشادقل.هسفن
بهذتالنمؤملاةالصنأانربخي.طقهنعلختيملهتاقيض
وهفانهلإبانحراوجلكبقثننأيلصنامنيحانيلعوًاثبع
هذهيفدرسيانه.مامتلابهيلإجاتحنامانيطعينأرداق
هتايحيفمنرملااهربتخايتلاقئاقحلاضعبةيلاوتملادادعألا
رثألاةقيمعيهاذكهوةيرابتخاةيلمعهتنايدفكلذلةيمويلا
نأنيرخآلاحصنيوجتنتسيكلذلربتخاهنألو.ةيقيقحو
.هلاونمىلعاوجسني

هللانإفةنونحلاةيهلإلاةيامحلاببسدمحلااذهنإ)٧(
.قيضيأمهلاطيالفهيفئاخسرحييكلهكالملسري
ةمهملاهذهبفلكملابرلادنجسيئريأكالمهلوقو
عابتألانمددعهبحصياذهو)٥:١٤عوشيعجار(ةمئادلا
.يجنيوبناجلكنميمحيوهفكلذل

تاذلابهرابتخاىلعنورخآلالصحينأمنرملادوي)٨(
)٢:٣سرطب١ًاضيأو٦:٤نييناربععجار(اوقوذلوقي
اولعفينأمهنمبلطيكلذلبرلارظنوقاذوههنألو
ةداعسلاوءانهلاهلفبرلاىلعلكتملابّوطيوهلب.اذكه
.ناوضرلاو

نمهنألكلذهوفاخيوهوقتينأمهيلإبلطيمث)٩(
كلذدعبقيضوزوعدجوينأنكميالوةقحلامهتحلصم
.مهمايألكبحروعبشيفنوشيعيلب

اهدشأتغلبيتلاةباشلادوسألايهانهلابشألا)١٠(
دقهذهنأدكؤيهنكلو.اهسفنباهتوقبلطتنأعيطتستو
ىودجوأةدئافنودبكتفلاىلعاهتردقنوكتوجاتحت

مهفبرلاةمحرنيجارلانيقتملاعمكلذكرمألاسيلنكلو
ةديطوةقالعمهلءالؤه.ديغرشيعوةحوبحبيفًامئاد
كرتينلكلذلداوجلاينغلاوههللانألوهللاعمةكرشو
تارملابشألاةملكتدرودقو.نيزوعمءارقفهءايقتأ
مايألاكلتيفةرثكبشيعتتناكدوسألانأرهظيوةديدع
.)١٧:١٢و٥٧:٥و٣٥:١٧ريمازملاعجار(

لٱاَُّهيَأَّـمُلَه١١«
ْ
لَعُأَفَّـَيلِإاوُعِمَتْسٱَنوُنَب

ِّـ
.ِّـبَّـرلٱَةَفاََخمْمُكَم

حلٱىَوَْهييِذَّـلٱُناَسْنِإلٱَوُهْنَم١٢
ْ
ِماَّـيَألٱَةَرْثَكُِّبُحيَو،َةاََي

ِمُّلَكَّـتلٱِنَعَكْيَتَفَشَوِّـَّـرشلٱِنَعَكَناَسِلْنُص١٣؟ًاْريَخىَرَيِل
لٱِب
ْ
خلٱِعَنْصٱَوِّـَّـرشلٱِنَعْدِح١٤.ِّـشِغ

ْ
طٱَ.َْري

ْ
َةَمَالَّـسلٱِبُل

َىلِإُهاَنُذُأَوَنيِقيِّـدِّـصلٱَوْحَنِّـبَّـرلٱاَنْيَع١٥.اَهَءاَرَوَعْسٱَو
َنِمَعَطْقَيِلِّـَّـرشلٱِيلِماَعُّدِضِّـبَّـرلٱُهْجَو١٦.ْمِهِخاَُرص
.»ْمُهَرْكِذِضْرَألٱ

هنكلونسلايفراغصلادالوألاانهنينبلابدصقيال)١١(
نونحبأهنأكحصانلارهظيفباطخللفيطلبولسأ
فقاووهلب.دشرتسيوةحيصنلالبقينأهيلعحوصنملل
مظعأو.ةربخوةكنحمايألاهتألميذلاميكحلاملعملافقوم
مسقلابرومزملاأدبيانهو.برلاةفاخموههرظنيفملعلا
ةقيرطلاهذهلثمدوادلمعتسااملاطلومالكلانميسيئرلا
.)١:٨لاثمأعجار(

نيددعلايفمثيرهوجلاؤسددعلااذهيف)١٢(
مالكللعيدببولسأوهو.كلذنعباوجلايطعينييلاتلا
١٥:١رومزمعجار(عضوملااذهريغيفدوادهلمعتسادقو
:٣سرطب١(يفدروامنأرهظيو.)٢٥:٢٢و١٠و٢٤:٨و
.انهنمةسابتقاوه)١٢-١٠

مسقلايفورشلانعناصينأناسنإلانمبلطي)١٣(
لبق.ىنعملاسفنلراركتوه»..خلاكيتفشو«هلوقبيناثلا
ةميمنلاوشغلانعدعتبيًارهاطناسللانكيلءيشلك
.عادخلاو

هتلمجبناسنإللتفتليوكلذنمرثكأبلطيمث)١٤(
عنصينألبكلذبيفتكيالو.رشلانعناديحلابهحصنيو
ىلعوةنينأمطوةمالسنوكيهدحوريخلابنألكلذريخلا
اذكهوًاوفعمهيتأتالوكلذليبسيفىعسينأناسنإلا
.»...مالسلايعناصلىبوط«حيسملاديسلالاق

قيدصلاىريهللانأهذهةميظعةركفلاهنإ)١٥(
نإ.)٣٣:١٨رومزم(يفدرواملًادجبيرقاذهو.هعمسيو
وهويقيقحلامهريخىلإرظنيومهبمتهيونيقيدصلاىريهللا
.ًادبأمهنعىلختيالومهيواكشىلإيغصيًاضيأ

ملَا
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الو.نيملاظلاورارشألادضوهفهتاذتقولايفو)١٦(
هراكفأيفدعبُمسيملوريرشلاورشلانيبًاقرفمنرملاىري
ىلعرطميونيحلاصلاورارشألاىلعهسمشقرشي«لوقيل
باقعلاوطقفنيقيدصللريخلاىريوهف.»نيملاظلاوراربألا
هللانإلوقلاىلإةدشيفزواجتيلب.مهريغلبضغلاو
ضرألاىلععيرسلاباقعلانولانيمهفكلذلًامامتمهديبي
.دعبةحضاونكتملاهنألًابناجءامسلاةنونيدكرتيو

ْمِهِدِئاَدَشِّـلُكْنِمَوَعِمَسُّبَّـرلٱَواوُخََرصَكِئَلوُأ١٧«
ملٱَنِمُّبَّـرلٱَوُهٌبيِرَق١٨.ْمُهَذَقْنَأ

لٱِيِرسَكْنُْ
ْ
لَُخيَو،ِبوُلُق

ِّـ
ُص

ملٱ
اَهِعيَِمجْنِمَوِقيِّـدِّـصلٱاَيَالَبَيِهٌَةريِثَك١٩.ِحوُّرلٱيِقِحَسْنُْ
َالاَهْنِمٌدِحاَو.ِهِماَظِعَعيَِمجُظَفَْحي٢٠.ُّبَّـرلٱِهيِّـجَنُي
.َنوُبَقاَعُيِقيِّـدِّـصلٱوُضِغْبُمَو،َريِّـِّـرشلٱُتيِمُيَُّّـرشلٱ٢١.ُِرسَكْنَي
َالِهْيَلَعَلَكَّـتٱِنَمُّلُكَو،ِهِديِبَعِسوُفُنيِداَفُّبَّـرلٱ٢٢
.»ُبَقاَعُي

نمبيرقهللانأدكؤيورشعسماخلاددعللدوعي)١٧(
مالآلاوةساعتلاخارصهبدصقيخارصلاو.هنوعدينيذلا
الوهبنودجنتسينيذلاعمسيكلذلنونحبحمهللانألو
بلطيفنوكتنأبجيهللاانتالصنإ.طقمهنعىلختي
هذهذإًاتاتبدئادشنوكتالنأالدئادشلاطسوهنمةنوعملا
يفنيالاهنمانذقنيهنأىنعمفلاحلاةعيبطبةدوجوم
.انيجنيهتمحربهللانأقثننأانيلعواهدوجو

ةرسكنممهبولقنيذللصخألابوههللابرقنإ)١٨(
نودكلذكاورمتسينأهللالبقيالذإةقحسنممهحاورأو
نأبجيهللابارتقالانإيأ.فاعسإلاونوعلابمهيتأينأ
الهللاايقحسنملاورسكنملابلقلا.يقيقحلاعضاوتلابنوكي
مهلاكتالكلبمهلمعيفةليضفيأنوريالءالؤه.هرقتحت
.هتمحروهللاةمعنىلع

اهلةضرعوهفةمجبئاصمبباصيقيدصلانإ)١٩(
قيدصلانأوهنينثالانيبقرفلانكلوًاضيأريرشلاامك
ءايعشإرظنا(ًائيشملعتيالقيدصلاريغوهايالبنمملعتي

٥٧:١٥(.
لبطقفقيدصلاسفنلوانتيالبرلاظفحنإ)٢٠(
هظفحي.هلكهمسجماوقاهنألهماظعظفحيوهفًاضيأهدسج
ًالامجإهدسجظفحيالو.يقيقحررضىندأهبيصيالفهلك
ينتعيهللانألاهدرفمبةمظعلكىتحهيفوضعلكلب
.ًادبأمهكرتيالومهيفءيشلكبمتهيهنأىتحهدالوأباذكه

رشلانأيفوههرهظمورهظينأبجيهللالدعو)٢١(
لوحتيلبقنمهبحأوهيفبغروهءاروريرشلاىعسييذلا
يفلاجملااهلحسفنيتلاتاوهشلانإ.هتيمييكلهيلعنآلا

ىنمتنورامدلاوكالهلاًاريخأانلببستيتلايهانتايح
.اهانحلصأوانمثآوانءاطخأانفرعاننإولنيمدان

تسيليهراربألاهاجتةيلوؤسملانإفسكعلابو)٢٢(
مهسوفنيدفييذلاديبلبرارشألاعمةلاحلاامكمهيديأب
هيلعنيلكتملاعيمجنإفكلذلوقيضلكنممهصلخيو
هللاءازجمهلاطياليأنوبقاعيال.ناوضرلاوةمحرلانولاني
.قيدصلايضغبمعمةلاحلايهامكبضغلاوصاصقلاب

َنوُثَالَّـثلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل

ًاّنَِجمْكِسْمَأ٢.َّـِيلِتاَقُمْلِتاَق.َّـيِمِصاَُخمُّبَراَيْمِصاَخ١«
لِتَّـدُصَوًاْحمُرِْعْرشَأَو٣،يِتَنوُعَمَىلِإْضَْهنٱَوًاسْرُتَو

ْ
َءاَق

لَوَزْخَيِل٤.اَنَأِكُصَالَخ:ِيسْفَنِلْلُق.َّـيِدِراَطُم
ْ
َنيِذَّـلٱِلَجْخَي

طَي
ْ
لٱَىلِإَّـدَتْرَيِل.ِيسْفَنَنوُبُل

ْ
ملٱِلَجَْخيَوِءاَرَو

.ِيتَءاَسِإِبَنوُرِّـكَفَتُْ
لٱَلْثِماوُنوُكَيِل٥

ْ
.»ْمُهُرِحاَدِّـبَّـرلٱُكَالَمَو،ِحيِّـرلٱَماَّـدُقِةَفاَصُع

هللواشداهطضاتقودوادهلاقاممًاضيأرومزملااذه
برلاكالمناركذيامهالكوةدحونافلؤيهقباسرومزملاوهو
يفدروامللوطميرعشحاضيإوهو.ةصاخةروصب
رومزملااذهبتاكنأقزتهبهذدقل.)٢٦:١٥ليئومص١(
كلممالكىلعقبطنتىلوألاةثالثلادادعألانكلوايمرإوه
٤٠رومزملاهبشيوهو.دهطضميبنىلعاممرثكأدهطضم
ردكلاحوررومزملااذهدوسي.ًاريثكًاهبش٥٩رومزملاو
هئادعأدونكفصيامنيحاميسالةجاتهملاةفطاعلاو
.ريقحتلاوموللابجوزمملماشنزحهيفو.هيلعنيمئاقلاو
)١٠-١(دادعألانميهماسقأةثالثىلإرومزملامسقيو
راننأوههيفليمجلاءيشلاو.)٢٨-١٩(و)١٨-١١(و
ةمرطضملاهتبحمرانبجزتمتماقتنالليعادلاوأمقتنملاهبضغ
.هللا

امكلاتقلاوبرحلالجروهمنرملارظنيفبرلانإ)١(
انهو.)هيليامو٣٢:٤١ةينثتو١٥:٣جورخ(يفدراووه
ناولأبهنوليوًالالجعماجلايرعشلافصولااذههبسكي
ىلختيالوهترصنلبرلاموقينأبلطيمنرملافةليمجةرحاس
.يوقلاودعلاهسوديالئلهنع

لكنمةماتةيامحهيمحينأانهبرلانمبلطيو)٢(
تابرضلالكهنعاعفدييكلسرتلاونجملافبناج
هسفنيمحينأعيطتسيالهنأبّرقيهنأكو.تامدصلاو
.برلانمةيامحبلطيكلذل

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا
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اذهيفوةيفاكلاةيزعتلالاندقفبرلاهامحاذإو)٣(
الوحمرلابمجاهيوهءادعأمجاهينأبرلانمبلطيددعلا
انأكصالخهلوقو.هيمحييذلاسرتلانوكينأيفتكي
هخارصققحتينأديري.برلانمنوعلابلطياذاملرسفي
.لماكلاصالخلالانيفههلإبةدجنلل

مالكبنالذخلاولشفلاءادعألاءالؤهلبلطي)٥و٤(
كالمنألحيرلااهلمحتةفاصعلاعمنونوكيفيوقعذال
ةراشإانهو.ًائيشنوبسحيالفهمامأمهدرطييذلاوهبرلا
ريسلقرعبرلاكالمامنيح)١٤:٢٥جورخ(يفدروامل
نوعنأرهظيانهو.نييليئارسإلادعاسهنأامكنييرصملا
.دئادشلايفنوعالبانكرتيالوهنيحيفيتأيبرلا

.ْمُهُدِراَطِّـبَّـرلٱُكَالَمَو،ًاقَلَزَوًامَالَظْمُهُقيِرَطْنُكَيِل٦«
اوُرَفَحٍبَبَسَالِب.ْمِهِتَكَبَشَةَّـوُهِيلاْوَفْخَأٍبَبَسَالِبْمَُّـهنَأل٧
لَو،ُمَلْعَيَالَوُهَوُةَكُلْهَّـتلٱِهِتْأَتِل٨.ِيسْفَنِل

ْ
ُةَكَبَّـشلٱِهِبْبَشْنَت

يفَو،اَهاَفْخَأيِتَّـلٱ ُحَرْفَتَفِيسْفَناَّـمَأ٩.ْعَقَيِلاَهِسْفَنِةَكُلْهَّـتلٱِ
ْنَم،ُّبَراَي:ُلوُقَتيِماَظِعُعيَِمج١٠.ِهِصَالَخِبُجِهَتْبَتَوِّـبَّـرلٱِب
ملٱَكُلْثِم

ملٱُذِقْنُْ
ْ
ممَنيِكْسِ لٱَو،ُهْنِمىَوْقَأَوُهْنَّـِ

ْ
لٱَوَريِقَف

ْ
َسِئاَب

.»؟ِهِبِلاَسْنِم

راشملاةقباسلاةروصلاعباتيددعلااذهيفكلذك)٦(
لكيفرهظيكالملااذهنإ.)١٤جورخلارفس(يفاهيلإ
ضرتعميأءادفلاليبسضرتعيامنيحةجرحلافقاوملا
صالخلهللاهدعأيذلاءادفلاراوطأفلتخميفىرجامك
يفهللانمحوسمملاكلملااذوهوكالملااذهبفيكفملاعلا
هباذإوةقثلاوناميإلارهظيانه.توملاوديدشلارطخلاةلاح
قيرطيفقلزلاومالظلاروصتيامكءالعلانمًارونىري
.ءادعألا

ريغباورهاظتدقءادعألاءالؤهنأوهببسلاو)٧(
اوداطصيلاورظتناوةكبشاوبصنوةوهاوفخأمهنأكفةوادع
نعلبوهاهببسةءاسإةيأنعفشكيالاذهمهلمعنإو
اهيفنمكامبوهةوادعلارطخنإو.ةئيدرلاةنطابلامهاياون
.رهظاممرثكأ

نوكيناسنإلااهلدعتسياليتلاةكلهتلانإ)٨(
هرذحذخأيواهلدعتسييتلانمًادجمظعأاهيفطوقسلا
نوئدابلامهفمهيديأهتنجامءازجمهلبلطيمنرملاو.اهنم
امللداعلاءازجلالانينأًابيجعسيلوملظأءيدابلاورشلاب
هنألواهيفوههطقسينأهللانمبلطيلب.لبقنمهانج
رودتيغابلاىلعنألًالوأوهكلهيلفهودعلكالهلادصق
.رئاودلا

ًالاجمدجيلب.ًانئمطمًانمآنكسيوهسفنلدوعيمث)٩(
فورظنعببسمريغاذههحرفو.حرفلاوةطبغللًاعساو
ّدعأدقهللانإ.هظفحوهللاةيامحنعلباهقداصيةصاخ
وهوهنمىوقأههلإنألودعلاهلهبتريامهمهيالفًاصالخهل
هسفننإفكلذلو.ريخللءيشلكربدينأعيطتسييذلا
.بئتكتومتهتنأنمًالدبجهتبتوحرفت

امكهماظعنممظعلكىلإللختيحرفلااذهو)١٠(
ءادعألاعيمجحبصتامنإكو.هلصافمنملصفملكىلإو
.برايكلثمنملوقيوهف.هدمحوهللاركشبمنرتيًاقوج
يوقللحمسيالوهفعيمجللفاصنإلاولدعلايرجملاوه
سئابلاوريقفلانأحمسيالامكفيعضلابدبتسينأ
نم«هلوقو.هنيحيفامهدجنيفهبنادجنتسيهلإالونابلسي
مالكلايفةغلابملاظحالنو)١٥:١١جورخعجار(»كلثم
ةساسخلاوبلسلاىهتنماذهفسئابلاوريقفلابلاسهلوقب
.ًادجنوهأناكلةمعنلابحاصينغلابلسولهنأل

١٢.يِنَنوُلَأْسَيْمَلْعَأَْملاَّـمَعَو،َنوُموُقَيٍروُزُدوُهُش١١«
خلٱِنَعيِنَنوُزاَُجي

ْ
يِفَفاَنَأاَّـمَأ١٣.ِيسْفَنِلًالَكَث،ًاَّرشَِْري

لَلْذَأ.ًاحْسِمِيساَبِلَناَكْمِهِضَرَم
ْ

ِيتَالَصَو.ِيسْفَنِمْوَّـصلٱِبُت
.ىَّـشَمَتَأُتْنُكيِخَأُهَّـنَأَك،ٌبيِرَقُهَّـنَأَك١٤.ُعِجْرَتيِنْضِحَىلِإ
يفْمُهَّـنِكٰلَو١٥.ًانيِزَحُتْيَنَحْنٱِهِّـمُأَىلَعُحوُنَيْنَمَك لَظِ

ْ
يِع

َْملَواوُقَّـزَم.ْمَلْعَأَْملَوَنيِمِتاَشَّـَيلَعاوُعَمَتْجٱ.اوُعَمَتْجٱَواوُحِرَف
لٱَْنيَب١٦.اوُّفُكَي

ْ
ملٱِراَّـجُف

َّـَيلَعاوُقَّـرَحٍةَكْعَكِلْجَألِناَّـجُْ
.»ْمَُهناَنْسَأ

لواحياذكهورومزملانميناثلامسقلاأدبيانه)١١(
روزلابهيلعنودهشيمهف.رارشألاءادعألاءالؤهفصو
اهبفرتعيلاهنعهنولأسيكلذعمواهلهجيرومأنعناتهبلاو
ًايشاوًاراضهنوبسحيوءاعنشًامهتهنومهتي.هللانوفاخيالو
.نيرخآلاقوقحلًابلاسو

ةنسحلانولباقيءادعألاءالؤهنألوههنزحمظعأو)١٢(
ليئومص١عجار(كلذبفرتعيلواشدجنوةءاسإلابهنم
هجعزيناكليمجلابفارتعالامدعنإفكلذل.)٢٤:١٨
نمدجيهنإيأ»يسفنلًالكث«هلوقو.ًاريثكًامغهلببسيو
النوديعبمهباذإوهلصولخلاوهتقادصاوعدانيذلا
ءاقدصأعمةحيحصةلاحلاهذهو.هبنوفرعتيالوهنوركذي
الوكنممهتحلصمءاهتنابمهتقادصيهتنتنيذلاةحلصملا
اوتاممهنأكةميدقلاةقادصلانمًائيشنوركذينودوعي
.اهنع

تناكهتقادصنإركذيومهبهسفنلباقيهنكلو)١٣(
ًاحسمسبليوهذإهذهمهتقادصنعلكشريغوةقيمع

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا
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موصيلبمهلجأنميلصيوهوًانيزحىقبيومهضرمىدل
هنضحىلإعجرتهتالصو.مهنيعيومهذقنينأهللاًاعرضتم
نأؤرجيالوهسأرعفريالوهفهراسكناوهلذةرثكنميأ
.)١٨:٤٢كولم١عجر(ءالعللرظني

خأوأقيدصنعامنأكًاثحابمنرملاىشمتيمث)١٤(
مومهلالقثنمىنحنادقو.ًاثبعثحبيناكهنكلو
قلطيكلذلهسفننعهبربعيًامالكدجيالىتحةساعتلاو
ٍمأحونك«ةمجرتلانوكتنأنكميدقو.حونلابنانعلاهسفنل
عمدلاوهتيحليخريواصاخًاسابلسبليوهف»ًانيزحتينحنا
.ههجولسغيالوهينيعيفقرقرتي

انهىلإليامتيوهوهجرعبنوحرفيمهنكلو)١٥(
روعشيأمهبولقيفسيلذإةواسقلاىهتنماذهو.كانهو
نوأزهينيذلاءوسلاباحصأمه.فطعلاوةاساؤملاب
ذإكلذنمرثكأاولعفلب.مهتاقيضونيرخآلاتابكنب
نيهملامهمالكاونرقلبنيئزاهنيعمتجممتشلاباولواطت
.مهلالضنعاووعريملومهيغيفاودامتوةيذألاب

انهو.ببسريغلةوادعلااورهظأدقءالؤهنإ)١٦(
انهوةكعكوأةمقللجأنمشراهتتيتلابالكلابمههبشي
قيضلماقتنالانورهظيومهنانسأنوقرحيوريقحتلاىهتنم
.ةبحموأةمحروأفطعيألاهعاستامدعومهوردص
ةريقحلايهومهدنعتّزعفاهومظعلهجبانيدلاونب
ةريقعلاىلعبالكلاةشراهماهيلعًاضعبمهضعبشراهي

هتاَكُلَْهتْنِمِيسْفَنَّـِدَرتْسٱ؟ُرُظْنَتىَتَمَىلِإ،ُّبَراَي١٧« ،ِْمِ
يفَكُدَْمحَأ١٨.ِلاَبْشَألٱَنِمِيتَديِحَو جلٱِ

ْ
لٱِةَعاََم

ْ
يف.َِةريِثَك ِ

يِئاَدْعَأْمُهَنيِذَّـلٱِيبْتَمْشَيَال١٩.َكُحِّـبَسُأٍميِظَعٍبْعَش
لٱِبْزَماَغَتَيَالَو،ًالِطاَب

ْ
٢٠.ٍبَبَسَالِبيِنَنوُضِغْبُيَنيِذَّـلٱِْنيَع

هلٱَىلَعَو،ِمَالَّـسلٱِبَنوُمَّـلَكَتَيَالْمَُّـهنَأل
َْ
يفَنيِئِدا ِضْرَألٱِ

!ْهَهْهَه:اوُلاَق.ْمُهَهاَوْفَأَّـَيلَعاوُرَغَف٢١.ٍرْكَمِمَالَكِبَنوُرَّـكَفَتَي
َال.ُدِّـيَساَيْتُكْسَتَال.ُّبَراَيَتْيَأَرْدَق٢٢.اَنُنُيْعَأْتَأَرْدَق
.»يِّـنَعْدِعَتْبَت

لأسيكلذلراظتنالاعيطتسيالوهربصليعدقل)١٧(
.مهدياكمنمهسفنبرلادرتسينابلطيو؟ىتمىلإ
ًاديكوتاهيطعييكلعمجلايفيهصخألابتاكلهتلاو
اوئيسينأبةدحاوةرماوفتكيملءادعألاءالؤهنإفةغلابمو
هسفنيههتديحوو.ةديدعتارماهوبرجلبهوذؤيوهيلإ
.محرتاليتلاةكتافلاشوحولاءالؤهنمهتاجنبلطي

وهفًاعيمجسانلامامأههلإلهركذبرخافيانه)١٨(
.هتنينأمطوهمالسلةاعدمكلذبىريوهلحبسيوهدمحي

نأديرينآلاوهوميقممهيفءادعألاكئلوأنيبناكدقل
دحأنمبيهتيالوسانلالكمامأبرلاصالخبدهشي
.ناميإلايفًاخوسردادزيلبطقعجارتيالو

.ردكلاوظيغلامظعأببستءادعألايفةتامشلا)١٩(
.ةلطابةيمهورومأليهلباهيفمهلقحالمهتتامشنإو
الومهنويعيفنوزماغتيومهيغيفنودامتيمهلب
هلنورمضيمهنأمهنمهقنحببسو.ءيشنمنوعوروتي
ةساسخنعمهتوادعفكلذل.لوقعمببسالبءوسلا
.ةءاندو

امألقألاىلعنيقلممنوملكتيءادعألاضعبنإ)٢٠(
يفًاذإمهف.مالسلانمًائيشيوحيالمهمالكىتحفءالؤه
نيعداولاكئلوأقحلتمهتيذأو.طقفماصخلللعفلاولوقلا
مهيلعنوركميكلذعموًادحأنوذؤيالنيذلانيئداهلا
.ةحقلاورشلاىهتنمانهو

مظعتلامالكبنوقوشتملامههاوفألايرغافنإ)٢١(
يأدنعاوفقيملومكهتلاوةيرخسلايفاودامتدقوءايربكلاو
هبهنوكسميدقهيلعًايرفًارمأاوأرمهنأنوعديمهو.دح
ريبعتللهههههلوقو.ًاناتهبوًابذكرومألاضعببهنومهتيو
وأقيضيفودعلانوكيامنيحءيدرلاحرفلاكلذنع
.ةبيصم

دقل.ًامامتهرمأهملسيوهللاابدجنتسيهنكلو)٢٢(
ءزهلاوةءاسإللهدضاولوحتنيذلاًاعيمجسانلابهنظباخ
وجريوهف.مهيلإنكريوأمهيلعدمتعينأعيطتسيفيكف
نيكسملانعيماحيهنألهاوعدنعتكسيالنأهللا
ريرشلايزاجيوهباصنىلإقحلاعجريىتحأدهيالومولظملاو
.هفرتقايذلاهرشلكنع

َىلِإيِدِّـيَسَويِٰهلِإاَي،يِمْكُحَىلِإْهِبَتْنٱَوْظِقْيَتْسٱ٢٣«
اوُتَمْشَيَالَفيِٰهلِإُّبَراَيَكِلْدَعَبَسَحِيلِضْقٱ٢٤.َياَوْعَد
يفاوُلوُقَيَال٢٥.ِيب هبوُلُقِ ِدَق:اوُلوُقَيَال.اَنُتَوْهَش!ْهَه:ِْمِ
لَوَزْخَيِل٢٦!ُهاَنْعَلَتْبٱ

ْ
لٱًاعَمْلَجْخَي

ْ
لَيِل.يِتَبيِصُمِبَنوُحِرَف

ْ
ِسِب

خلٱ
ْ
خلٱَوَيْزِ

ْ
ملٱَلََج

ملٱِحَرْفَيَوْفِتْهَيِل٢٧.َّـَيلَعَنوُمِّـظَعَتُْ
َنوُغَتْبُْ

لَو،يِّـقَح
ْ
ملٱُّبَّـرلٱِمَّـظَعَتَيِل:ًامِئاَداوُلوُقَي

.ِهِدْبَعِةَمَالَسِبُروُْرسَْ
لَيِيناَسِلَو٢٨

ْ
لٱ.َكِلْدَعِبُجَه

ْ
.»َكِدْمَحِبُهَّـلُكَمْوَي

ذخأللظقيتسيوهتدجنلعرسينأهللانمبلطي)٢٣(
نأهللانمديري.هبنيطيحملاهئادعأنمرأثييكلوهرصانب
هليضقينأديسلانمسمتليو.مكحلاةصنملعسلجي
.هاوعديف

رشبلانألىلاعتهلدعبسحنكيلءاضقلااذهو)٢٤(
وهفكلذلوًارمًارابتخامنرملامهربتخادقفمهدنعلدعال

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا

٦٤
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النأهمهيو.طقفيهلإلاىلوملالدعبدجنتسيوثيغتسي
البرلانأمهلوقحصيامنإكههلإباوأزهيالوهباوتمشي
.هريظننيكسملاوسئابلابمتهيالوعمسي

نأالوهيفمهتبغراوققحينأنوعيطتسيالاذكهو)٢٥(
ًاضيأمهرسيفالونولوقيالمهنأىتح.هنممهتاوهشاولاني
مههاوفأيفةغئاسةمقلسيلوهفانرصتناوهانبلغدقاننأ
هدضاعبرلانألةكسحوةكوشنكيللبةلوهسبعلتبيل
اذهوًاتاتبدوجولانمهوفخينأمهدصق.ًادبأطقسينلو
.عالتبالابهدصقيام

هتنجامعمهزاجيلومهرحنيفمهديكهللادريللب)٢٦(
كلذلاومظعتمهنأللجخيفنوحبصياذكهو.مهيديأ
.ةرباعفيصةباحسكنولحمضيوقامعألاىلإنوطقسي

هللاقحنوبلطينيذللتفتليهتاذتقولايفو)٢٨(
نكيلمث.اوحرفيواوفتهينأمهنمسمتليوهنعنوعفاديو
لكوتملاهدبعةمالسبمتهييذلاوههنألطقفبرلابمهحرف
سكعلابنوليلقهعمنوحرفينيذلاءالؤهنأكشالهيلع
اذامنكلو.نوريثكمهفهتيذأبنوحرفينيذلاكئلوأنع
برلادمحبًاعماوكرتشينأمهيلعامكهيلعوهمهي
.هصالخلجألهحيبستو

هفاوطدعبههلإعماهبيلتخيوهسفنلدوعيمث)٢٩(
هللالدعىريوبناجلكنمهيلاوحسانلاعمليوطلا
لوطوربصلامدعيملو.ةعاجشلادقفيملوهفهمامأًايلجتم
ماتخكلذنكيلوحيبستلاودمحلارركينأىريلب.ةانألا
عيطتسياذاموبلاغلارورسلااذهبمعفمهبلقنإف.هموي
:٧١رومزمعجار(ءيشيأبهولاطيوأهومواقينأسانلا
٢٤(.

َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِّـبَّـرلٱِدْبَعِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

يفِريِّـِّـرشلٱِةَيِصْعَمُةَمْأَن١« لَقِلِخاَدِ
ْ
ُفْوَخَسْيَلْنَأيِب

ِناَدْجِوِةَهِجْنِمِهِسْفَنِلُهَسْفَنَقَّـلَمُهَّـنَأل٢.ِهْيَنْيَعَماَمَأِهللاٱ
مثِإ
ْ
ْنَع،ِلُّقَعَّـتلٱِنَعَّـفَك.ٌّشِغَوٌمْثِإِهِمَفُمَالَك٣.ِهِضْغُبَوِهِ
خلٱِلَمَع

ْ
يفُفِقَي.ِهِعَجْضَمَىلَعِمْثِإلٱِبُرَّـكَفَتَي٤ِ.َْري ٍقيِرَطِ

يفُّبَراَي٥.َّـَّـرشلٱُضُفْرَيَال.ٍحِلاَصِْريَغ ِتاَواَمَّـسلٱِ
لٱَىلِإَكُتَناَمَأ.َكُتَْمحَر

ْ
،ِهللاٱِلاَبِجُلْثِمَكُلْدَع٦.ِماَمَغ

لٱَوَساَّـنلٱ.ٌةَميِظَعٌةَّـُجلَكُماَكْحَأَو
ْ
لَُختَمِئاَهَب

ِّـ
.»ُّبَراَيُص

وهامورومزملااذهدوادبتكىتمًامامتديكأريغ
يفوأهللواشداهطضامايأيفنوكيدق.هتباتكليعادلا
لبهرشبريرشلارختفيالنأانلرهظيوهو.مولاشبأمايأ
ةكرباولانيلاهنعاودعتبيوةئيطخلااوضغبينأنيقيدصلاىلع
عضي.ناركشوةطبغبرومزملااذهمنرننأنحنانيلعوبرلا
يفالإناونعلااذهلثمدجويالو»برلادبع«رومزملاناونع
نوكيدق.هركذياذاملًامامتيردنالورشعنماثلارومزملا
ناسنإيأنملمكأومتأةروصبهمايأيفبرلامدخهنأل
علتقيلب.رارشألاورشللغيلبفصورومزملااذهيف.رخآ
.هايإانيريوهلوصأنمانهرشلا

ةمأنلاوبرلافوخدضًانلعحّرصيملريرشلانإ)١(
عرولاىنعماوفرعنيذللًارساهاحوأهنكلونينابمالكيه
ةيصعممالكقفانملل«لوقتةيعوسيلاةمجرتلاو.هوفرعيملوأ
نأدقتعأو.»هينيعمامأتسيلهللاةفاخمنإفهبلقنطابيف
.رثكأةيفرحكلتنكتنإوّحصأةمجرتلاهذه

ىتح«قئاقحلااهنعهّوميوهسفنعداخيريرشلااذهو)٢(
هرشيفلغوتيوهوريرشلانإ.»هينيعيفًاتوقممهمثإدجيال
نعدعتبااملكواهبسأبالهتلاحنأهتاذعنقينأديري
.قحىلعهنأهسفنبسحاملكباوصلاقيرط

هلصأورشلاعبننيقباسلانيددعلايفركذنأدعب)٣(
بذكهمالكاذإوجئاتنلافصيلنآلالوحتيريرشلايف
وأقدصنإهمهيالريخلانعةديعبهلامعأاذإوعادخو
عداخيريرشلانألو.اهيلعظفاحوأدوهعلاناخنإبذك
نإبجعالهيلعءيشنمثأنوكتنأبجييتلايهوهسفن
.نيرخآلاعداخ

أدبيو.مثإلالمعيفركفتيوهفحالصلاكرتهنأل)٤(
يفأدبيرشلانأل.سانلانعًاديعبنوكيامنيحهريكفت
قباسنعذئدنعهفارتقاو.نايعللرهظينألبقةينلاوبلقلا
نمًالدبوعرستلاوةرفطلانمًادجعظفأوهميمصتودصق
رشللفرصنيةيحورلاتالمأتلاوةالصللفرصنينأ
.ةيذألاو

ةهيركىلوألاتناكامكفةيناثةرظنرظنيانه)٦و٥(
نمسئيدقل.ةييحموةفيطلةيناثلاهترظناذوهةضيغبو
عفرفلفسأللرظنينأمئسدقل.هللاىلإرظنفناسنإلا
رظنمث.هتنامأىأروهللاةمحرىأرف.تاومسللهرصب
لازيالهللالدعنأًاعطاقًاناهرباهيفدجوفةخسارلالابجلل
الىلاعتهماكحأنأامكعجشتيوىوقتييكلفًادوجوم
صلخيهللانأرابتخالاهلديامنإو.اهيناعمقمعلكردت
.مئاهبوساننمعيمجلا

لٱوُنَبَف،ُهللاَااَيَكَتَْمحَرَمَرْكَأاَم٧«
ْ
يفَِرشَب َكْيَحاَنَجِّـلِظِ

َكِمَعِنِرَْهنْنِمَوَكِتْيَبِمَسَدْنِمَنوُوْرَي٨.َنوُمَتَْحي

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

٦٥
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حلٱَعوُبْنَيَكَدْنِعَّـنَأل٩.ْمِهيِقْسَت
ْ
١٠.ًاروُنىَرَنَكِروُنِب.ِةاََي

لِلَكَلْدَعَوَكَنوُفِرْعَيَنيِذَّـلِلَكَتَْمحَرْمِدَأ
ْ

لٱيِميِقَتْسُم
ْ
لَق
ْ

١١.ِب
لٱُلْجِريِنِتْأَتَال

ْ
َكاَنُه١٢.يِنْحِزْحَزُتَالِراَْرشَألٱُدَيَو،ِءاَِيْربِك

لٱاوُعيِطَتْسَيْمَلَفاوُرِحُد.ِمْثِإلٱوُلِعاَفَطَقَس
ْ
.»َماَيِق

عجار(هللانمامهريخلاوربلالكنأمنرملادكأتي)٧(
نعانربخيلانهتفتليهنكلو)٥:٧ءايعشإو٤:١عشوه
نحنامةبسنىلعبساحتالةميركهتمحرنإ.هتمحرةيانع
يفامنإكهتيامحهبشيانهو.هدنعاموهللاةبسنىلعلب
نيذلانإف)٢:١٢ثوعارعجار(ةيدبألاةحنجألالظ
النيذلانأكشالو.ًادبأنوبيخيالهللاةيامحنوسمتلي
.ًادبأهباوشيعيملودعبهيلعاوفرعتيملىلاعتهتيانعنومهفي

الوهللاتاريخنمءاورلامهلذإنوألتميهللاابمهنإ)٨(
نإمعن.مهيلعباكسنالاةمئادهمعننألمهسوفنشطعت
لمكأومتأًائيشبلطتالهللاتاكرببلطتيتلاسفنلا
مهلنكيملاذإكلذلطقفهللاابمهتيافكنألو.ىلاعتهنم
انتيعوأّربكنف.)٤:١٨عجار(ًاريثكنومتهيال.هتاكربعيمج
رهنىرنو)٢٢:١ايؤر(رثكأفرثكأعستنأعيطتستيكل
.هللا

ىلعفقوتتانتداعسفكلذلانتايحعبنهللانأل)٩(
.تاكربلالاننيكلهبلصتننأانيلع.هنميوترنامةبسن
بيبانألاهيلإدتمتملاذإءاملاضوحنوكينأيفكيالف
ىرنكرونب«.هايملاعزوتتاذكهوهنمذخأتيكلةينقألاو
كلذلهبانلحمستامةبسنىلعمهفننأعيطتسنيأ»ًارون
الوءالعلانمانيلعقرشملاكرونلبقننأانمهفدودحف
انعلطتيفكيوانبسانييذلارونلاكلذ.طقهيلعلفقن
.)٣:٢انحوي١و١٣:١٢سوثنروك١عجار(لضفألل

هللافرعيهنألهيلعةمحرلاماودسمتليكلذل)١٠(
المهنكلوةمحرلانولانيمهنأعمفهنوفرعيالنيذلاامأو
سمتليهتاذتقولايفو.اهانعمنومهفيالواهتميقنوردقي
لدعلابلطياذكهو.ًاضيأوههلانامنوقيدصلالانينأ
عبنلاكوهماودلااذهو.ةماقتسالاولدعلانومهفينيذلل
.رارمتسابيرجيلبهنيعمبضنياليذلاضايفلا

لجرهلنوكتالنأسمتليفهسفنىلإدوعيمث)١١(
ةدتممرارشأللدييأنوكتالنأبلطيلبءايربكلابقلزت
هلنوكيالئلهحالصنعهدعبتوأهمزعنعهينثتيكلهيلإ
.مهلثمرارشألاءازج

المهنإ.نوطقسيسرارشألانأًادكؤممتخيو)١٢(
ةمجكراعمنوحبريدقةريخألاةكرعملااوحبرينأنوعيطتسي
طوقسبحرفنالنحنمعن.نيحىلإنكلونوحجنيو
يتلاةقيقحلاكلتيفنيالاذهنكلومهبتمشنالورارشألا

كشالرارشألاورشلانأانلابنعبرغتنأزوجيال
.هللانميذلاريخلاىوسىقبيالوًاريخأنورحدنيس

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل

َحتَالَوِراَْرشَألٱَنِمْرَغَتَال١«
ْ
ْمَُّـهنِإَف٢،ِمْثِإلٱَلاَّـمُعْدِس

حلٱَلْثِم
ْ

لٱَلْثِمَو،َنوُعَطْقُيًاعِيَرسِشيَِش
ْ
َِرضْخَألٱِبْشُع

خلٱِلَعْفٱَوِّـبَّـرلٱَىلَعْلِكَّـتٱ٣.َنوُلُبْذَي
ْ

َضْرَألٱِنُكْسٱَ.َْري
لَقَلْؤُسَكَيِطْعُيَفِّـبَّـرلٱِبْذَّـذَلَتَو٤.َةَناَمَألٱَعْرٱَو

ْ
لَس٥.َكِب

ِّـ
ْم

ِروُّنلٱَلْثِمُجِرُْخيَو٦،يِرُْجيَوُهَوِهْيَلَعْلِكَّـتٱَوَكَقيِرَطِّـبَّـرلِل
.»َِةريِهَّـظلٱَلْثِمَكَّـقَحَوَكَّـرِب

طقفسيلهنأبريمازملانمهريغىلعزاتميرومزملااذه
طاقنلانمًاددعثحبيفةظعوملاوداشرإللوهلبةدابعلل
رارشألاحجنيفيكلءاستيوناسنإلاةايحيفةماهلا
.نيحىلإكلذمأماودلاىلعاذهلهنكلو؟نورهدزيو
يذلاوههدحورابلانأةيوسوملاةعيرشلابسحناكو
ملوةيرظنلاهذهتفلاخةديدعةلثمأدجونكلوهللاهكرابي
؟اذاملفاهيلعّشمتت

مهبنودتقيورارشألانمنوراغينيذلارثكأام)١(
ةداعسيفمهنوبسحيمهدجنلبمهلثماونوكينأنونمتيو
النأانيلعكلذك.ءاقشوةساعتيفمهامنيبءافصو
مهنأكلذءاخرلاوةحوبحبلاةلاحنماوغلبامهممهدسحن
رظننملقاعلاوةقيقحلايفالرهاظلابسحكلذكمه
.رهاوظلانعدعتباوقئاقحلل

الومهنمراغنالاذاملمنرملاهمدقييذلاببسلاو)٢(
راربألاةلاحو.ةلاحمالنوكلهيسرارشألانألوهمهدسحن
مهنطابنكلوةساعتلانوكتدقمهرهاظنإفسكعلابيه
ىلعدمتعتالهذهمهتلاحنألكلذو.مالسوريخوةداعس
هذهلثمحنمييذلاناميإلاىلعلبةيجراخلافورظلا
يذلاشيشحلاكرارشألاةميقف.ناسنإلابلقيفتاكربلا
بشعلاكلدبتيمهطاشنرهظموءانفلللبًاليوطرّمعيال
.لبذيىتحهرمألوطياليذلا

هيلعًالوأفةنيمثلاهحئاصنةلسلسأدبيددعلااذهب)٣(
الكلذدعبوناسحإوريخلكهنمنألبرلاىلعلكتينأ
حالصلاةايحبأدبيوهتعيبطريغتتذإريخلالعفالإعيطتسي
نأهبجاونمفضرألانكساذإهنأذئدنعةحيصنلانوكتو

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

٦٦
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كيطعأسفتوملاىلإًانيمأنك«ءيشلكيفًانيمأنوكي
.»ةايحلاليلكإ

ميظعانأطخنإ.هتذلمظعأبرلانوكيذئنيح)٤(
ألمتنأاهتاذلنماهنكمياهيفاموايندلانأبسحنامنيح
برشننأطقفانيلعوكلذسكعةقيقحلاواهعبشتوانسفن
هللاانحنميطقفذئنيحو)٤:١٤انحويعجار(يحلاءاملانم
ينزوعيالفيعاربرلا«لوقنوانصئاقنعيمجلمكيوانتيافك
.»ءيش
ةدلاخلاةايحللقيرطلافرعناننإبسحننأانايإ)٥(
برللمّلسننأبكلذوًالوأيدهتسنودشرتسننأانيلع
عمنوبهذينيذلا»...قيرطلاوهانأ«لاقوهوانقيرط
انيلع.نيقثاونينئمطممهلنومّلسيقيرطلانوفرعيسانأ
يفوانرومأةفاكربديذئدنعوهوطقفهللاًالاجمحسفننأ
.اهنيح

اندنعتقولكامنإكًارينمًانيمأانريسنوكيذئنيح)٦(
الذئنيحونيقثاوانتايحرّيسننأانيلعًاذإ.ةريهظلاوه
الودبأللانعموههمدقنيذلاربلانإ.يفتخيءيش
.انمهعزتنينأسانلايأعيطتسي

يفُحَجْنَييِذَّـلٱَنِمْرَغَتَالَو،ُهَلِْربْصٱَوَّـبَّـرلٱِرِظَتْنٱ٧« ِ
ملٱِلُجَّـرلٱَنِم،ِهِقيِرَط

لٱِنَعَّـفُك٨.َدِياَكَميِرْجُْ
ْ
ِبَضَغ

ِّـَّـرشلٱِيلِماَعَّـنَأل٩،ِّـَّـرشلٱِلْعِفِلْرَغَتَالَوَطَخَّـسلٱِكُرْتٱَو
َدْعَب١٠.َضْرَألٱَنوُثِرَيْمُهَّـبَّـرلٱَنوُرِظَتْنَيَنيِذَّـلٱَو،َنوُعَطْقُي
يفُعِلَّـطَت.ُريِّـِّـرشلٱُنوُكَيَالٍليِلَق اَّـمَأ١١.ُنوُكَيَالَفِهِناَكَمِ
لٱ
ْ
يفَنوُذَّـذَلَتَيَو،َضْرَألٱَنوُثِرَيَفُءاَعَدُو .»ِةَمَالَّـسلٱِةَرْثَكِ

ةتسلادادعألايفحئاصنلالمجمىهنأنأدعب)٧(
نأوهراظنألاهيلإتفلياملوأفليصفتللنآلادوعيةقباسلا
نأانيلعفةيبدألارومألايفاميسالوانماكحأيفعرستنال
الوًادحأدسحتاليأ»...رغتال«هلوقو.رظتننوربصن
اهنوعنصييتلادياكملاببسبنوحجنينيذلاكئلوأاميس
مهبرآملينليبسيفةريثكًارورشاوبكترينأنوبيهتيالو
.ةيصخشلا

نماميسالوبضغنالنأكلذدعبهتحيصن)٨(
لبءيشيأنمرمذتنالاذكهوانلهللااهبترييتلارومألا
تسيلرومألانألكرادملايديعبرظنلايعساونوكن
نأبجياممرشلالعفىرننأانيلعكلذك.اهرهاوظب
بعاتمومومهنممك.طقهباحصأبيدتقننأالهبنجتن
قحلانأانفرعوبرللانرومأانمّلساذإةعرسبانعلوزت
.ىقبيهدحو

الوبرلارظتنننأانيلعاذاملببسلايطعيانه)٩(
عجار(نوعطقيمثنيحىلإهباحصأورشلانألكلذبضغن
نيذلامهنيرباصلانيرظتنملانإفسكعلابو)٢٠:٢٨بويأ
نأانيلع)٩و٥:٨بوقعيعجار(ريخوةكربلكنوثري
وهوبيرقهللانألانئاولغنمففخنوانتدحنمفطلن
.)٤:٥يبليف(مهلذريالوهديبعءاعدبيجتسي

لبًابناجنومريونوعطقيرارشألانأطقفسيل)١٠(
نأطقفسيلاذكهو.طقنوتبثيالواهتاليوبةايحلامهيتأت
ًافرجمهفرجتوبئاصملاراهنأمهيتأتلبعطقتمهتايحةرجش
ءايعشإ(كلذكو)٧٣:١٧رومزمرظنا(مهنمًائيشىقبتالو
١٩-٢٩:١٧(.

ىلعهتظعوميفحيسملاديسلااهعضيةركفلاهذه)١١(
ريخلابيفتكتيتلايهةعادولاهذهو.)٥:٥ىّتم(لبجلا
النيذلامهاهباحصأو.ناركشلابدعستوهللاهحنمييذلا
دوسألاهجوللنورظنيالوءيشنمنوكشيالونورمذتي
يوقيوعجشيامبةايحلابئاصمنورسفيًامئادلب
مهيديأتلغشناوناميإلابمهبولقترمعنيذلامه.طشنيو
يفنيرخآلااورينأمهتذل.ناسحإلاوةمحرلالامعأب
يفناسنإلكاودجينأوهمهيدلريخلامظعأوةحوبحب
مهتايحيفةينانألاىنعمنوفرعيالنيذلامه.ريخوةمالس
لمعللنوفرصنيمثلوبقلاوءاضرلابنوشيعيلبةيمويلا
قئاعيأاهقيعيالمهدوهجنألءيشهنعمهينثيالعفانلا
نومعنيوًاريخأمهيديأللصتضرألاتاريخفكلذلو
.نيعناق

١٣.ُهَناَنْسَأِهْيَلَعُقِّـرَُحيَوِقيِّـدِّـصلٱَّـدِضُرَّـكَفَتَيُريِّـِّـرشلٱ١٢«
اوُّلَسْدَقُراَْرشَألٱ١٤!ٍتآُهَمْوَيَّـنَأىَأَرُهَّـنَألِهِبُكَحْضَيُّبَّـرلٱ
ملٱِيْمَرِلْمُهَسْوَقاوُّدَمَوَفْيَّـسلٱ

ْ
لٱَوِنيِكْسِ

ْ
ملٱِلْتَقِلِ،ريِقَف

ِميِقَتْسُْ
يفُلُخْدَيْمُهُفْيَس١٥.ْمُهُقيِرَط لَقِ

ْ
١٦.ُِرسَكْنَتْمُهُّيِسِقَوْمِهِب

لَا
ْ
ْريَخِقيِّـدِّـصلِليِذَّـلٱُليِلَق

َّـنَأل١٧.َنِيريِثَكٍراَْرشَأِةَوْرَثْنِمٌ
.»ُّبَّـرلٱَنيِقيِّـدِّـصلٱُدِضاَعَو،ُِرسَكْنَتِراَْرشَألٱَدِعاَوَس

اننألطقركفلابفختسنالوهركفبانهريرشوه)١٢(
هنأهلوقو.يفكياذهوطقفانلوقعبءاطخألابكترنامًاريثك
نأنمًالدبفلكشريغهتايحىريهنألقيدصلادضركتفي
مثهتليضفنمصقتنييكلهنمديكللًاططخعضييدتقي
الوهبضغلاودقحلاليلداهيلعرصيونانسألاقّرحيوه
هتساعتديزياذكهوهلامعأدسحيهنكلوريخلالعفىنمتي
.هسفنلهسفنب

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ
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بولقلافراعوهو؟برلاهبكحضيالفيك)١٣(
مويينعتانه»هموي«و.ايافخلاصحافواياونلاربتخمو
.هتنونيدوهصاصق

مهتدارإنوضرفينوملاظةاتعموقرارشألاءالؤهنإ)١٤(
ءيشلكاوممتينأنوديريونيميقتسملاونيحلاصلاىلع
ةعاجشلاريغمهتعاجشفكلذل.ةحلسألاةوقوشطبلاب
الوءافعضلاونيكاسملادضهنولمعتسيمهحالسوةيبدألا
ءانبجلاقيقحلاومهف.ءايوقألادضهلامعتساىلعنوؤرجي
ملمهنأعمنيميقتسملالتقنولواحيامنيحمهنبجرهظيو
رهظتيتلاةثيبخلامهسوفنيهكلتنكلومهيلإاوئيسي
.اهتاقوأريغيفطقفةعاجشلا

ىضريالوهفءالجلكبهلدعرهظيهللانكلو)١٥(
مهرحنيفمهديكدرييذلاوهلباذكهرمتستةلاحب
رمألاف.مهاوسلذختالامكمهديفتالومطحتتمهتحلسأو
.لمعتستنمدضواهلامعتسالبةحلسألاسيلماهلا

ًاريثكمهليلقنملعجيونيقيدصلاكرابيهللانإ)١٦(
هللابضغنإفرارشألانعسكعلاب.ًاميظعمهريقحنمو
الكلذلةكرابمريغاهنكلوةورثمهل.مهيلعهتمقنو
يفمهفمهانغىلعمهبولقنوعضيمهنألوًائيشمهدعست
:٢٨و١٦:٨و١٧و١٥:١٦لاثمأرظنا(نيمئادءاقشوةساعت
ةنيتملامهتقالعبوهللاديعاومبيهنيحلاصلاةورثنإ.)٦
كلذلءيشلكلثراوهنأل)٣:٨ةيطالغرظنا(حيسملاب
.همسايفئاخعيمجيطعي

ًالدبررضللمهدعاوسنولمعتسيرارشألانألكلذ)١٧(
مهنورسكيفمهريغاورسكينأنوديريمهنألوعفنلانم
نيقيدصلادضعيفبرلاامنإو.مهلالمهيلعقحاذهوًالوأ
هنمنيكورتماورهظنإومه.مهيوقيومهدعاسيومهنيعيو
هبقعيسهيوذورشلانايغطنإ.ًادبأنيكورتمريغةقيقحلاف
ةوقنمنولقتنينيقيدصلانكلولالحمضاورخأتوطوبه
.لمكأومتأةمعنىلإةمعننموةوقىلإ

لٱَماَّـيَأٌفِراَعُّبَّـرلٱ١٨«
ْ
.ُنوُكَيِدَبَألٱَىلِإْمُهُثَاريِمَو،ِةَلَمَك

يفَنْوَزُْخيَال١٩ يفَو،ِءوُّسلٱِنَمَزِ جلٱِماَّـيَأِ
ْ
٢٠.َنوُعَبْشَيِعُو

ملٱِءاَهَبَكِّـبَّـرلٱُءاَدْعَأَو،َنوُكِلَْهيَراَْرشَألٱَّـنَأل
.اوُنَف.يِعاَرَْ

ُقيِّـدِّـصلٱاَّـمَأ،يِفَيَالَوُضِرْقَتْسَيُريِّـِّـرشلٱ٢١.اوُنَفِناَخُّدلٱَك
ملٱَّـنَأل٢٢.يِطْعُيَوُفَّـَأَرتَيَف

،َضْرَألٱَنوُثِرَيُهْنِمَنيِكَراَبُْ
ملٱَو
لَْ
ْ
ُتاَوَطَخُتَّـبَثَتَتِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِم٢٣.َنوُعَطْقُيُهْنِمَنيِنوُع

يفَوِناَسْنِإلٱ .»َُّرسُيِهِقيِرَطِ

الومهكرتيالفمهلظفاحىنعمبمهمايأفراعوه)١٨(
مهنألو.ةمئادلاةنونحلاهتيانعتحتًاذإمهو.مهنعىلختي

لبدابيالمهركذوضرألانمنوعطقيالمهفكلذك
نإ.ليجىلإليجنمىقبيفمهثاريمظفحيوبرلامهظفحي
الفكلذلودبألاىلإىقبيسمهركذفكلذلومهبرسيهللا
دعسأمهنألمثإلالامعباوهبشتيوأرارشألااودسحينأزوجي
.ًالاحنسحأومهنم

يتلايهلبمهليزخببستسيلمهتنايدنإ)١٩(
اميسالمهددشتنأبجييتلايهومهيوقتومهدضعت
اذإو.دضعلاوةيزعتلامهلنألدئادشلاوءوسلاتقو
ىلعنولكتيمهنألنوعوجيالمهفمهدالبةعاجملاتحاتجا
ناكامهمءيشيأنماورمذتينأمهلزوجيالو.برلا
ءايشألارهاوظءارواورينأمهيلع.)٨:٢١ءايعشإ(
.)١٨و٣:١٧قوقبح(برلاصالخباوعتمتيو

نمءيشالونولحمضيونودابيرارشألانألكلذ)٢٠(
ربلاوةليضفلاةبراحميهرارشألاةذلنإ.مهدنعتبثيريخلا
نيلضافلادضنولوحتيًائيشاولعفينأنعاوزجعاذإو
مهيعاسمبنكلو.مهلاوديكيومهنماومقتنييكلراربألاو
ًايقيقحًاررضنورضيالومهسفنأىوسنوكلهيالةريرشلا
رودتيغابلاىلعو.»ملظأيغابلانألكلذ«.مهتاوذىوس
.رئاودلا

.قيدصلاوريرشلاةلماعمنيبةلباقميطعيانه)٢١(
وهفهذخأياملباقميطعيالهنكلوضرقتسيريرشلاف
.نوناقلابسحىشمتيالوقحلامرتحيالوةمذلاعساو
لهاستيوهفقحلانمرثكأيطعيقيدصلانإفسكعلابو
حبرلبلاملاحبرهمهيال.ًانونحًاميركًافأرتمنسحيو
.)٢٢:٧لاثمأو١٤-٦:٨بويأعجار(سوفنلا

املكمهيغيفاودامتاملك)رارشألايأ(مهنكلو)٢٢(
راربألاامنيبو.اوعطقيواودابيىتحةنعلدعبةنعلمهتباصأ
ًاعملمعتءايشألالك«ذإثاريملامهلوةمعنلاوةكربلامهل
نيتعامجنيبلصفيةيآلاهذهيف.»هللانوبحينيذللريخلل
ةهجنمنوكرابملامهورخآلانعٍلكشريغًاقيرفلعجيو
.ىرخأةهجنمنونوعلملاو

يذلاحلاصلاناسنإلايأ»ناسنإلا«انهدصقيو)٢٣(
لبلقلقتمريغوهفىلاعتهتئيشمممتيوهللاليبسيفريسي
نمهبموقيامولامعأنمهممتياميفحرفيوهوتباث
هلرينيهيلعهللااضروهقفارتريمضلاةحارنألتابجاو
هللانإ.رورشلايأفاخيالورثاعريغيشميفقيرطلا
دشرييذلاهحورةطساوبحلاصلاناسنإلابلقيفلمعي
.رورسلاوةلماكلاةداعسلاهتايحةجيتننوكتكلذليدهيو

ًاضْيَأ٢٥.ُهَدَيٌدِنْسُمَّـبَّـرلٱَّـنَألُحِرَطْنَيَالَطَقَساَذِإ٢٤«
ُهَلًةَّـيِّـرُذَالَوُهْنَعَِّـيلُُختًاقيِّـدِصَرَأَْملَوُتْخِشْدَقَوًىتَفُتْنُك
لَت
ْ
لٱ٢٦.ًازْبُخُسِمَت

ْ
ُهُلْسَنَوُضِرْقُيَوُفَّـَأَرتَيُهَّـلُكَمْوَي

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ
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لِل
ْ
خلٱِلَعْفٱَوِّـَّـرشلٱِنَعْدِح٢٧.ِةََكَرب

ْ
.ِدَبَألٱَىلِإْنُكْسٱَوََْري

حلٱُِّبُحيَّـبَّـرلٱَّـنَأل٢٨
ْ

ِدَبَألٱَىلِإ.ِهِئاَيِقْتَأْنَعَّـىلَخَتَيَالَوَّـَق
َنوُثِرَيَنوُقيِّـدِّـصلٱ٢٩.ُعِطَقْنَيَفِراَْرشَألٱُلْسَناَّـمَأ.َنوُظَفُْحي
.»ِدَبَألٱَىلِإاََهنوُنُكْسَيَوَضْرَألٱ

انيتأتدق.لماكلالاذخنالانمانظفحيهللانإ)٢٤(
انيلعيضقدقامنإكحرطنننأانايإنكلوقلزنوبراجتلا
يذلاوهفًالاحهللاىلإدعنل.دعبضوهنلاعيطتسنالو
يمترنالىتحلكتنهيلعواندنسوهو.ةبوتلاىلعاننيعي
ةدشببرجتنوتاقيضلاونازحألاانيتأتدقف.ىرثلاىلع
ًالاحهللادوعننأانيلعنكلوًاقيمعانردحنادقاننأرعشنو
.لشفنالفاندنسيوهونارفغلابلطوةبوتلاب

ىتفناكهنأانركذيفنينسلارابتخامنرملادرسي)٢٥(
رابتخالااذهعضينأعماسلاىلعواهلكةايحلاراودأبّرمو
هجونمًابراهناكامنيحدوادنإمعن.قئاللاهماقميف
هنألةمدقتلازبخلكأونهاكلاكلاميخأىلإأجتلالواش
سيلنيعمفرظبويتقوثداحهنكلوًافئاخًاعئاجناك
:١يبليفعجار(انيلعهيقلييذلارابتخالااذهنمثأامو.الإ
نوكرابممهلبطقنومدنيالريخلانولعفينيذلانإ.)٢٩
.مهيرارذىلإىتحًامئاد

صقنتالمهلهللااهبهويتلاتاريخلاولاومألانإ)٢٦(
)٢٦-١١:٢٤لاثمأ(رثاكتتوديزتلبناسحإلاوءاطعلاب
بلطوهيمويلاهلمعنإ)٦-١:١ةعماج(رظناًاضيأو
وهفهرخآوأراهنلالوأيفريقفلاهءاجأهدنعقرفالريخلا
هنألو.نيملأتملامالآففخيونيرخآلامحرينأًامئاددعتسم
نوجسنيوهبنودتقيهدالوأنألًاضيأكرابمهلسنفكلذ
.هلاونمىلع

رومزمعجار(ةياغللةميكحةماعةحيصنهذه)٢٧(
مدعوهبابسأبنجتوهرشلانعناديحلانإ.)١٤-٣٤:١١
انيلعاودتعينأمهضعبدصقاذإىتحهيلعافبشرحتلا
ريخلالعفننأانبجاونإ.لثملابمهلباقنالنأبجاولانمف
الودبأللتبثنةطساولاهذهبوىدجأوىقبأكلذنأل
.)٥-١:٣سرطب١عجار(عزعزتن

مهيزاجيوهنولعفينيذلابحيوقحلابحيبرلانإ)٢٨(
مهظفحيوءايقتألاىلعرهسيوهف.مهلاعفألكلدبًاريخ
هتيانعبمهنألنوظوفحممه.مهرذنيورطاخملانممهيجنيو
مهبيصنرارشألانإفسكعلابو.نومتحيهيحانجلظتحتو
دبألللبدودحمتقولسيلراربأللهظفحو.رامدلاوكالهلا
.)١٢:٧رومزمو٤:٤٨سواثوميت٢عجار(

نأدعبوهرظنيفايندلاهذهنوحبريراربألافًاذإ)٢٩(
نعةركفلاهذهرركي.ًاضيأةرخآلانوحبرياهتايحيهتنت

ةبيخالفكلذلضرألانوثريمهنأنيقيدصلاوءاعدولا
الواورظتنينأمهيلعامنإو.قالطإلاىلعمهلةيقيقح
نإفلكىلعو.لاوحألاوفورظلاتبلقتامهمًاربصاومدعي
يفةرجشلاةرمثلكأنالاننأامكةعرسبرهظتالجئاتنلا
الولشفنالورظتنننأانيلعاذكهوهيفاهسرغنيذلامويلا
.ىلاعتهليبسيفوهللالمعنلبعجارتن

لَيِقيِّـدِّـصلٱُمَف٣٠«
ْ
حلٱِبُجَه

ْ
حلٱِبُقِطْنَيُهُناَسِلَوِةَمْكِ

ْ
٣١.ِّـَق

يفِهِٰهلِإُةَعِيَرش لَقِ
ْ
لَقَتَتَال.ِهِب

ْ
ُبِقاَرُيُريِّـِّـرشلٱ٣٢.ُهُتاَوَطَخُلَق

يفُهُُكْرتَيَالُّبَّـرلٱ٣٣.ُهَتيِمُيْنَأًالِواَُحمَقيِّـدِّـصلٱ َالَو،ِهِدَيِ
ُهَقيِرَطْظَفْحٱَوَّـبَّـرلٱِرِظَتْنٱ٣٤.ِهِتَمَكاَُحمَدْنِعِهْيَلَعُمُكَْحي
.»ُرُظْنَتِراَْرشَألٱِضاَرِقْنٱَىلِإ.َضْرَألٱَِثَرتِلَكَعَفْرَيَف

لصألايفو.مامتهابملكتييأّذهيوأجهلي)٣٠(
وه.مالكلكشبريكفتلاوأريكفتلاىنعمديفييناربعلا
هنألًاليلقملكتيلبةدئافالبرثرثيالفةمكحلابفوغش
لكنأىريوهبقطنيوقحلابفوغشوهو.ًاريثكركفي
.هلوقينأهنأشنمالوىلاعتهللايضريالقحلاريغبمالك

نيبهزييمتهتفرعمنألكلذةتباثةيبدألاهتايحنإ)٣١(
يلخادلاناسنإلاوبلقلالوانتيءيشوهلطابلاوقحلا
يذلاكاذوههفرعبقيدصلانإ.ةرهاظلارومألاطقفسيلو
.هللاةئيشملعضختنأبجيهتئيشمفهللاةعيرشىلعدمتعي
ةمكحلابركفيوملكتيقيدصلاف.هقباسممتيددعلااذهو
دمتسيميقتسمحلاصبلقىلعكلذبًازكترمقحلاو
ةيمورو٣٤و٣١:٣٣ايمرإعجار(هتعيرشوهللانمهحالص
٢٥-٧:٢٢(.

سيلفسأللايوقيدصلابقاريريرشلا)٣٣و٣٢(
نكمتنإوهعقويومالكلابهداطصيللبملكتيوهنمديفتسيل
ءاروىعسيلبقحلاهمهيالهنألكلذ.هتيمييكلفهنم
هتاذلجأللبماعلاحلاصلاليبسيفىعسيالولطابلا
يفهتياغىلإلصينأنمًالدبهنأةجيتنلانوكتوةريرشلا
هللالدعرهظيانهوًاريخأهسفنىوستيميالرابلاةتامإ
الو»...هدييفهكرتيالبرلا«هلوقىنعماذهو.هيف
نمسيلريرشلااذهنألكلذ.مارملاهنملانينأهلحمسي
عيطتسيالهسفنرابلانأاميسالًادحأنيدينأهتيحالص
هللاو؟رابلانيديريرشلانأىرحألابمكفرابلانيدينأ
يتأيامنيحهنإفنيملاعلانيدينأقحلاهلهدحويذلا
لبهيلعمكحيالوهحارسقلطيوهرربيوهفرابلاةنونيدل
ريغانكاذإانرربيهتاذهللانإ.لداعلاءازجلالاونبهلمكحي
ًابناجىمرتسراربألااهبمهتييتلاةلطابلامهتلانإ.نيبنذم
.)٢و٣:١ايركزعجار(ةميقلقأاهلنوكينلو

ملَا
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نأانيلعفهبأدبامصيخلتيفمنرملاأدبيانه)٣٤(
برلاقيرطظفحناذكهورومألايأيفعرستنالورظتنن
نعدعتبنالاذكهوًاديجاهتافطعنمواهطوطخزيمتنو
ديقديحننأانلزوجيال.اهيلإليبسلالضنالوةريظحلا
انطقسولوذئنيحو.انمامأةموسرملاىلثملاةطخلانعةرعش
رارشألانأةجيتنلانوكتاذكهوانيعاسمحجنيوانعفريهنإف
اضرنولانينوقيدصلاامنيبنولحمضيونوضرقنيمهدحو
.ديكألاحاجنلاوهللا

ٍةَقِراَشٍةَرَجَشَلْثِمًافِراَو،ًايِتاَعَريِّـِّـرشلٱُتْيَأَرْدَق٣٥«
لٱَو،ٍدوُجْوَمِبَسْيَلَوُهاَذِإَفََربَع٣٦.ٍةَِرضاَن

ْ
ْمَلَفُهُتْسَمَت

لٱِظِحَال٣٧.ْدَجوُي
ْ
ملٱِرُظْنٱَوَلِماَك

لٱَّـنِإَف،َميِقَتْسُْ
ْ
َبِقَع

ُبِقَع.ًاعيَِمجَنوُداَبُيَفُراَْرشَألٱاَّـمَأ٣٨.ِةَمَالَّـسلٱِناَسْنِإل
،ِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمَفَنيِقيِّـدِّـصلٱُصَالَخاَّـمَأ٣٩.ُعِطَقْنَيِراَْرشَألٱ
يفْمُهِنْصِح .ْمِهيِّـجَنُيَوُّبَّـرلٱُمُهُنيِعُيَو٤٠ِ.قيِّـضلٱِناَمَزِ
لَُخيَوِراَْرشَألٱَنِمْمُهُذِقْنُي

ِّـ
.»ِهِباوُمَتْحٱُمَُّـهنَأل،ْمُهُص

دقو)خارتسا(ةيناربعلابوةرضانةقراشةرجشهلوق)٣٥(
يفةيمانوةتبانةرجشاهانعمنأنيرسفملانمنوريثكبهذ
زرألاهيمستفتكلوفلاةمجرتوةينيعبسلاةمجرتلاامأ.اهضرأ
روهزلابوهزتيتلا»Laurel«يهفىرخأتامجرتيفنكلو
ًاريطخوًاميظعرهظيريرشلانأوهىنعملاو.اهمسوميف
ىرتفًاليلقهيلعرظتنانكلومدقتوحاجنيفهسفنبسحيو
.لاذخناولالحمضانمهبيصيام

اذإو.تبثينأهنكميالولوزيوربعيهنألكلذ)٣٦(
هناكمنملقنينأنكميالوهفةرجشلاةروصانعبات
ناكميفتسرغاذإًالاحسبيتيتلاراجشألاعاونأضعبك
ددؤسلارهظمبرهظيريرشلااذهفًاذإ.اهناكمريغرخآ
لبوقىتمهنكلواهيفشيعييتلاةريقحلاةئيبلايفةمظعلاو
دحأالوربعي.ءيشالوهفةقحلاةميقلايوذسانلاعم
لبهتقيقحرهظتوهرمأفشكنيذئنيح.هدوجوبرعشي
.فشكنينأدباللطابلانأللداعلاهءازجلانيو

.باوصلابانعنقتنأبجييتلاةلباقملاانهنكلو)٣٧(
ميقتسملالماكلاناسنإلانإفةظحالملابقرفلاىرننأانيلع
يفهيعاسمةجيتننوكتوًاريخأهبقاوععيمجملستيذلاوه
نأانيلعفةلهولوألرهظيالدقاذهنكلو.هللااضرليبس
.ىنعملااهتوفيالئلانسفنألرومألاظحالن

نآلاهرركيوًاقباسهرركدقموتحمبيصنرارشألل)٣٨(
يتأتيتلاةيرذلللبطقفمهدحومهلسيلكالهلاوهو
نيذلامهئابآبنودتقيمهنألاذكهمهيلعمكحدقو.مهدعب
لوقلاةصالخو.ءالؤهلثدحيكئلوألثدحامكفمهوقبس

ىعسييذلاامأوًاريخأهلانيمالسللىعسييذلانأ
مليالوكلذسكعهلنوكيسكشالفرشلاوماصخلل
.هسفنىوسًادحأريرشلا

لبرشبللسيلصالخلالضفبسنيانهو)٣٩(
يفوىلاعتهفطلبولماكديكأصالخوهفكلذل.برلل
لضفألاناك»مهنصح«هلوقو.هديريوهنيعييذلافرظلا
هبوهيلإنوأجلييذلاناكملايأ»مهذالم«اهمجرتينأ
.طقهرخؤيالوصالخلامهيطعييذلاوه.نومتحي

ىلإدعاسيلبنيعيودعاسينأيفتكيالوهف)٤٠(
.فوخلاراثآنمءيشىقبيالوةاجنلالمكيىتحمامتلا
.هيلإنوأجلينيحلاصلانيمتحملاءالؤهنألكلذلعفيوهو
ريجينأمويلاىتحبرعلادنعقرشلايفةليضفمظعأو
كلذلعفهللاوةراجإلايهبجاولانمفًاريجتسمناسنإلا
نأالإىضريالورابهلإوهف.لطابيأدضهقحرهظييكل
.ًاريخأهدحوربلادوسي

َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ِريِكْذَّـتلِلَدُواَدِلٌروُمْزَم
٢،َكِظْيَغِبيِنْبِّـدَؤُتَالَو،َكِطَخَسِبيِنْخِّـبَوُتَالُّبَراَي١«
يفْتَبَشَتْنٱِدَقَكَماَهِسَّـنَأل ْتَسْيَل٣.َكُدَيَّـَيلَعْتَلَزَنَو،َّـِ
يف يفْتَسْيَل.َكِبَضَغِةَهِجْنِمٌةَّـحِصيِدَسَجِ يِماَظِعِ
َقْوَفْتَمَطْدَقيِماَثآَّـنَأل٤.يِتَّـيِطَخِةَهِجْنِمٌةَمَالَس
ممَلَقْثَأٍليِقَثٍلْمِحَك.ِيسْأَر ْتَحاَق،ْتَنَتْنَأْدَق٥.ُلِمَتْحَأاَّـِ
.»يِتَقاََمحِةَهِجْنِمِيبَْرضُُربُح

ريمازملاةلسلسنمةقلحوهريكذتللهناونعورومزملااذه
عجار(ةميظعلاهتئيطخهباكترادعبدوادنإفةبوتلل
هذهبسحننأاننكميف)١٢:١٤ليئومص٢صخألاب
تبتكامبرهذهو)٣٢و٥١و٣٨و٦ريمازملا(يهةلسلسلا
انهو.رخآلادعبدحاولايخيراتلابيترتلابسحباذكه
امنيحو.سداسلارومزملااهبأدبييتلااهتاذةقيرطلايفأدبي
ةدقتملاحبذملارانبنومرياوناك»ةحنملا«ةمدقتمدقتتناك
ركذيوهللامامأدعصيىتحروخبلابةطولخماهنمةعطق
نماثلاوسداسلارومزملانأحجرألاو.ههلإبناسنإلا
ةمدقتلاهذهءانثأةالصللنالمعتسياناكنيثالثلاو
دسجلامالآنمسيلمنرملاوكشيرومزملااذهيفو.ةروكذملا
ةصرفنومنتغينيذلاءادعألانمًاضيألبطقفحورلاو
.ةيلكلابهكالهاوببسييكلهطوقس

ملَا
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نابضغوهوهخبويالوهبفأرينأهللانمسمتلي)١(
ميدقلادهعلايفبنذملاركفامسدقنكيملعبطلاب.هيلع
النأسمتليمنرملاانهوديدجلادهعلايفدجوامىلإ
نيذلاهؤادعأاميسالنيرخآلامامأّلذيالوهرمأحضفني
ىذألامظعألازنإوهتماركنمطحللةصرفاهنومنتغي
.هبررضلاو

ةنونسمماهساهنأكهللايفبضغلاتارامإهبشيو)٢(
الوًاميدقةهلآلابضغسوريموهبسحاذكهوهيلعلزنت
دقماهسلاهذهو.هلابنبملاعلايمريناكيذلاسفزاميس
ىلإهلاطتيهلإلالدعلادينأروصتيوهبتبشنوهتباصأ
بدؤتوصاقتهللادينإ.وجنينأهتعاطتسابسيلومامتلا
ليبسيفوهتاليونمهباصأامنإمنرملادكأتياذكهو
.)٣٢:٤رومزمرظنا(هتبوقع

همسجيفةحصبرعشيالفهيلعهللابضغاملاط)٣(
لبهسفنيفةرملاةبيخلاروعشوه.هلخاديفةمالسالو
يفًاميظعًاريثأتلقعللنأكشالوهتاذلهريقحتروعش
نزحوأيلقعبارطضايفنوكنامنيحذإيناسنإلامسجلا
اهلمتحنيتلامومهلاعاونأيفاذهرهظيكشالةرمةبآكوأ
.انعجاضمضقتو

ةديازتملاهايملارمغتامكناكماثآلارمغنأهّبشيو)٤(
نأعيطتسيالقرغيفهنأكرعشيوهفنافوطلابضرألا
لقثتحتحزارهنأرعشيكلذلو.هيفوهاممهسفنلشتني
.لامتحالاهنكميالميظع

كلتهيفترهظامنيحوهفهلامتحامدعروهظامأو)٥(
بذعتيوملأتيهتلعجوهدسجيفترشتنايتلاحورقلاوربحلا
ةقامحلللبهفرتقايذلارشللسيلانهكلذبسنيوًاريثك
ةروصبوهأيردنالوبرضهنأكلذببسو.اهبرهظيتلا
نأنوكيف)١:٦ءايعشإعجار(ًايقيقحًابرضناكمأزاجملا
حورقىلإتلوحتحورجلاهذهوهحرجدقبرضلااذه
.ًاضيأ

لٱَىلِإُتْيَنَحْنٱ.ُتيِوَل٦«
ْ
لٱ.ِةَياَغ

ْ
.ًانيِزَحُتْبَهَذُهَّـلُكَمْوَي

ألَتْمٱِدَقَّـَيتَِرصاَخَّـنَأل٧
َ
يفْتَسْيَلَو،ًاقَاِرتْحٱاَت يِدَسَجِ

لٱَىلِإُتْقَحَسْنٱَوُتْرِدَخ٨.ٌةَّـحِص
ْ
ِريِفَزْنِمُّنِئَأُتْنُك.ِةَياَغ

لَق
ْ
ٍروُتْسَمِبَسْيَليِدُّهَنَتَو،يِهُّوَأَتُّلُكَكَماَمَأ،ُّبَراَي٩.يِب
لَق١٠.َكْنَع

ْ
َسْيَلًاضْيَأيِنْيَعُروُنَو،يِنْتَقَراَفِيتَّـوُقٌ.قِفاَخيِب

.»يِعَم

همومهءارجنمهسفنىلعًايوتلمًاينحنمناك)٦(
لغاشمهرواستوفواخملاهدوستريكفتلاريثك.هنازحأو
رظنيًامئادلبقوفىلإهسأرعفرينأعيطتسيالفلابلا

:١٢ءايعشإعجار(كلذنمرثكألعفينأؤرجياللفسألل
كلذلحورلاومسجلابضيرموه)٣٥:١٤رومزمو٣٠
.لكشلااذهىلعينحني

وهمأهبّملأًاضرمفصيانهلهًامامتيردنال)٧(
يفقارتحالاركذياملاطو.اهيلإلصوةفسؤمةلاحلفصو
نميوتليهتلعجةيولكةبونهباصأهنأنوكيدقفهيترصاخ
.ةتبلاهدسجيفةحصالنأهسفنيفدقتعاهنأىتحمالآلا
يفاميسالواهبكترايتلاهرورشنعجتانفاذههروعشامأ
.يثحلاايروأةثداح

الداكدقفضارمأوعاجوأنمهباصأامةدشلو)٨(
طاشنالوةوقنودبهنأرعشهنأىتحو.ءيشىلعيعي
دهنتلاو.لصاوتمدهنتوريفزيفناكهبلقنألكلذو.ةتبلا
اذإمالآلانإفلخادلايفداؤفلاهنكيامعفيفختلاهبدصقي
اذكهوًاجراخاهجرخينأالإردصلاعسيالفًاريثكتداز
.ةتوبكمفطاوعنملخادلايفامعةمالعيهف

عومسمحضاولكشبهاوكشمنرملابكسينأدعب)٩(
بعتلانمههلإيمدقدنعيمتريددعلااذهيفهباذإ
ميلستلاوعوضخلالجألوهنآلاهتوكسفكلذل.ءايعلاو
دتمتيتلاديلاةطساوبةبيرقهتاجنىريهنألولماكلا
ءيشسيلنألوقيلبنامتكلالواحيالوهو.هصالخل
طقفوهاذهههوأتبوهتلاحبملاعهللانإ.هتادهنتنمًاروتسم
ملعيهللانأل.هلاحبهللاًاملعيطعيالوهبلققيضجرفي
نمففخيوهسفنيزعييكلهوأتيالكلذكءيشلكب
هللانمًابلاطًانيمأًاقيقدافصوهتلاحفصيهنكلو.هلاقثأ
.ًامالسوًاجرف

دجيلباهنكييتلامالآلانمًافئاخهبلقدجيهباذإ)١٠(
.مالظيفمالظىوسدجيالوهينيعنمأفطنادقرونلانأ
ىتحهبيحنوهئاكبطرفنماذكهتناكهتلاحنأحجرألاو
ةديدشهيلعهللاةبرضنإ.ةايحلايفةذللكدقفيداكي
ةبرضتناكاهنألكلذ)١٨:١٣ليئومص٢عجار(ةيساقو
.ناوضرلاوةبحملاةبرضالطخسلاوبضغلا

اوُفَقَوِيبِراَقَأَو،يِتَبَْرضَهاَُجتَنوُفِقَيِيباَحْصَأَويِئاَّـبِحَأ١١«
ملٱَو،ًاكََرشاوُبَصَنِيسْفَنوُبِلاَطَو١٢.ًاديِعَب

لُْ
ْ
َّـَّـرشلٱَِيلَنوُسِمَت

ملٱِباوُمَّـلَكَت
لٱَو،ِدِساَفَْ

ْ
لَيُهَّـلُكَمْوَي

ْ
لٱِبَنوُجَه

ْ
اَنَأاَّـمَأَو١٣.ِّـشِغ

َلْثِمُنوُكَأَو١٤.ُهاَفُحَتْفَيَالَمَكْبَأَكَو.ُعَمْسَأَالَّـمَصَأَكَف
يفَسْيَلَو،ُعَمْسَيَالٍناَسْنِإ ُّبَراَيَكَلِّـينَأل١٥.ٌةَّـجُحِهِمَفِ
لُقِّـينَأل١٦.يِٰهلِإُّبَراَيُبيِجَتْسَتَتْنَأ،ُْتِربَص

ْ
َّـالَئِل:ُت

.»َّـَيلَعاوُمَّـظَعَتيِمَدَقْتَّـلَزاَمَدْنِع.ِيباوُتَمْشَي

ملَا
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الونوعيطتسيالمهنألامإًاديعبنوفقيمه)١١(
مهباوكتفيوءادعألامهيلعموقيالئلبارتقالاىلعنورساجتي
هبيصيءيشيأبالوهرمأبنومتهيالوهبنوتمشيمهنألوأ
هنزححبصيمنرملاو.رشيفمأريخيفناكأمهدنعقرفال
نموأهفعسينمدجيالهذههتدشةلاحيفهنألًاجودزم
اميسال.لعفتاذاموكلاحفيكهللوقيوهيلإتفتلي
نأمهيضتقيبجاولاناكنيذلابراقألامهءالؤهنيبو
.رثكأةدجنللاوعرسيواومتهي

ةقادصلابايثنيسبلتملاءادعألاءالؤهنإلب)١٢(
مهاذإفيهامكمهدصاقمنابتومهرمأفشكنيفوس
دسافملابنوملكتيو.ريخلاالرشلانوبلطيوكارشلانوبصني
يفنودامتيمهلب.مالسلاوحلصلانمًالدبتاقبوملاو
ةقادصلابمهليحنأنيبساحمهشغىلعنورمتسيومهيغ
.دعبهيلعكلست

نأهللضفألامنرملادجيهذهكةنزحمةلاحهاجت)١٣(
امعمسيالهنأرهاظتيوةفشتنببسبنيالوتكسي
يفتوكسلانأرابتخالابدجوهنألكلذهيلعهبنولوقي
رعشهنأنوكيدقو.باوجلادرنملضفأوهةريثكفقاوم
نألضفألاىأرفاهلثمبةوادعلامهتهباجملهتردقمدعب
.طقمهلعمتسيالوتكسي

ىسنينألواحيوهفهقباسلديكوتددعلااذهيف)١٤(
مهيلعاهبجتحيهناسليفةجحدجيالهنأىتحءيشلك
مهءادعألاءالؤه.مهمامأهقوقحوهبلاطملكنعلزانتيو
وهمهعمعبتيبولسألضفأنأىريونورجافةاسقموق
يفلسرتسيملوهناسلمجلوهعبطكلمدقل.توكسلا
.رسخينأنكميالوةكرعملاحبراذكهوهتفطاع

نمتسيلةوقلاف.ههلإىلعلكتاهنأهحبرببسو)١٥(
ربصدقوهف.قوفنملبناسنإلالخادنمالوسانلا
نعىلختيالهللانإ.هلباجتسادقبرلافكلذلو
يفو.مهتاقيضيفهيلإنيئجتلملاوةمحرلانيجارلانيرباصلا
تنأو«لوقببيجتستةملكمجرتتةماعلاةالصلاباتك
درينأعيطتسيالبذعملاصخشلااذهنإف»ينعبيجت
.عيطتسيهللانكلوةنسلألاهنع

.كلذلجأنمهلابلغشيوءادعألاةتامشفاخي)١٦(
نمديريالهنكلومدقلاهبتلزدقهنأفرتعيولوقيوه
اذههورقتحيوهيلعاوربكتيوهباوأزهينأهبنجنيفقاولاءالؤه
.نيشملاراقتحالا

١٨.ًامِئاَدِيلِباَقُميِعَجَوَو،َعَلْظَأْنَأٌكِشوُمِّـينَأل١٧«
مثِإِبُِربْخُأيِنَّـنَأل

ْ
يِئاَدْعَأاَّـمَأَو١٩.يِتَّـيِطَخْنِمُّمَتْغَأَويِ

لُظيِنَنوُضِغْبُيَنيِذَّـلٱَو.اوُمُظَع.ٌءاَيْحَأَف
ْ

٢٠.اوُرُثَكًام
ملٱَو
خلٱِنَعَنوُزاَجُْ

ْ
َرشِبَِْري

.َحَالَّـصلٱيِعاَبِّـتٱِلْجَأليِنَنوُمِواَقُيٍّ

َىلِإِْعْرسَأ٢٢.يِّـنَعْدُعْبَتَاليِٰهلِإاَي.ُّبَراَييِنُْكْرتَتَال٢١
.»ِيصَالَخاَيُّبَراَييِتَنوُعَم

هباعتأببسبًايمترمطقسيداكيهنأانهرقي)١٧(
يفهلباقملازتالهعاجوأنأىريوهو.هاياطخوهمومهو
ضهنينأعيطتسيالوهسفنبةقثلكدقفدقل.نيحلك
.ةايحلاةذلهمرحتوهعجضمضقتعاجوألاواميسالهدحو
ريغةينمضةروصبًافاعسإوًانوعهللانمسمتلياذكهو
.ةرشابم

ربخيوًارهجهبفرتعيوهفهمثإىسنينأعيطتسيال)١٨(
اذهيفىريهنأللبكلذبرختفيهنألسيلاذهوهنع
عيطتسيالوهتحتحزريداكييذلاهلمحنمًافيفختفارتعالا
نزحلاومومغمنيزحوههتاذتقولايفو.ًائيشهبلعفينأ
اهكرتمثاهبفارتعاللبابلوأوهملعنامكةيطخلاىلع
.ًاتاتباهنعةبوتلاو

ءايوقأمهدجيفهئادعأبهذهةئيسلاهتلاحلباقيمث)١٩(
ءاقدصألاكئلوأنألهيلعنورثاكتيمهدجيلبنيمظعتم
ةقادصمهتقادصتناكونآلاهيلعاوبلقنادقسمألاب
تبهذةحلصملاتبهذامنيحكلذلوةيتقولاةحلصملا
لكتلعجدقهتئيطخودوادةلاحنألب.ًاضيأمهتقادص
.هيلإمهبرقأوءاقدصألامزلأىتحهنعدعتبيناسنإ

كئلوأمههتايحرّرميوًاريثكهديكييذلاو)٢٠(
مهباذإًاريخمهعملمعونيصلخممهبسحنيذلاءاقدصألا
عبتيهنألنآلاهنومواقيمهدجنوًارشريخلانعهنوزاجي
نمءاتسيالانهًاذإ.دبألاىلإلطابلاكرتيوحالصلا
ءاقدصألانمهردكلكلبةوادعلابنورهجينيذلاءادعألا
.ةدودللاةوادعلامهبولقيفنونكينيذلا

فيطلماتخهيلييذلاددعلاوددعلااذهيفانه)٢١(
هناخنإوهكرتيالهللاافسانلاهكرتنإفرومزملااذهل
هعمىقبيلبهنوخينلهللانإفءادعألاولوحتوءاقدصألا
ىوسًايقيقحًاديكأًارورسنمؤملابلقرسيءيشالو.ًامئاد
نمبلطيوهفكلذلوديعبوكورتموه.ناميإلااذهلثم
.هنعدعتبيالوهكرتيالنأهللا

ةديكأةدجنىلوألابيهوةيرورضهتدجننإ)٢٢(
نوكينأهللانمبلطيفهلصالخالهنأل.ةعيرسو
بئاصملاانطاتحتامنيحهنأملعتنل.ديكألاهنوعوهصالخ
امنيحهنإف)٢:٢٣سرطب١عجار(هللاعرسننأتاقيضلاو
نوكرلاوءوجللااننكميالونينئاخونيلطابسانلانوكي
انيمحينأعيطتسييذلاكاذىلإبهذننأانيلعمهيلإ
.انيوقيو

ملَا
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َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنوُثوُدَيِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

لُق١«
ْ

خلٱَنِمِيليِبَسِلُظَّـفََحتَأُت
ْ

يِمَفِلُظَفْحَأ.ِيناَسِلِبِإََط
ِنَعُّتَكَس،ًاتْمَصُّتَمَص٢.ِيلِباَقُمُريِّـِّـرشلٱاَميِفًةَماَمِك
خلٱ
ْ
لَقَيَِمح٣.يِعَجَوَكَّـرَحَتَفِ،َْري

ْ
يفيِب يفْوَجِ َهلَدْنِع.ِ

َ
يِج

هنُّبَراَييِنْفِّـرَع٤.ِيناَسِلِبُتْمَّـلَكَت.ُراَّـنلٱِتَلَعَتْشٱ يِتَياَِ
.»ٌلِئاَزاَنَأَفْيَكَمَلْعَأَف،َيِهْمَكيِماَّـيَأَراَدْقِمَو

ملسيوهللاعضخيمنرملانأبهقباسعمقفتيرومزملااذه
ىلعنيعباتتمنينثالاعضونأببسلاوهاذهوهيلإهرمأ
رومزملاهبشيرومزملااذهفىرخأةهجنمو.ةروصلاهذه
هرابتخابفلؤملاو.»نوثوديل«نانثالاذإنيتسلاويناثلا
ةلئازلاايندلاهذهيفءيشىلعدمتعيالنأىرييصخشلا
ةبوتكم»نوثودي«.هللاىلعلاكتالالكنكيللبةينافلا
.)١١:١٧ايمحنو١٦:٣٨رابخأ١و٧٧:١رومزم(يفًاضيأ
مايأيفةثالثلاقاوجألاءاسؤردحألمسالااذهحجرألاو
مثنينغملامامإلهلوقو.نامهوفاسآةبترميفودواد
سيلنايبلافطعوألدبلاليقنمكلذنوكينوثوديل
.الإ

هبيتأتاملمحتيسهنأهسفنلهديكأتمنرملاأدبي)١(
ىريوهواميسال.ةانألوطوربصبتابكنلاوبئاصملا
ملىتحاذههتمصىلعظفاحدقو.مهمدقتورارشألاحاجن
ددعلايفامكهناسلبملكتذئدنعًاليبسهنامتكىلإعطتسي
.ئطخينأنمهفوختلناكمالكلابههيونتمدعو.ثلاثلا
.ًاديجهناسلطبضوةمامكعضولواحكلذلو

هيلعىرتتتابرضلاىأردقفًادجهملأهتمصنكلو)٢(
جرفيملهنألةجيتنلاتناكفهودعىلعقفدتتتاريخلاىأرو
ةيناسفنمالآىلإكلذلكلّوحتنإهيناعيامبحبيملوهبرك
اذهىلعهسفنربجأدقل.رثؤملاددعلااذهباهعضوةحربم
ىتحةدمهلمتحادقفكلذلودحأهيلعهضرفيملوتمصلا
)٣(ددعلايفامكهنأل.لامتحايأكلذدعبعطتسيمل
تناكاذكهورانلابلعتشيهفوجنأكرعشوهبلقيمح
دقل.نيحىلإاهنكلو)٢٠:٩ايمرإعجار(ةتوبكمىوكش
ناككلذكوةفطاعلاتناكانهوتقولالكتمصينأىون
برلاةئيشملمّلسيوتمصينأهحصنيلقعلاف.لقعلا
ًالاعتشالعتشتهردصيفةشئاجتناكةفطاعلانكلو
رطضااذكهو.ملكتفدعبهسفنطبضينأردقيملًاريخأو

ةالصللهتيلكبفرصناوهتيننعوهدصقنعلوحتينأ
.ىلاعتهللاةئيشممامأميلستلاو

كلتىلإهينيعحتفينأءيشلكلوأسمتلا)٤(
رومزمعماذهلباق(ةينافلاايندلاهذهلاوزيهوةقيقحلا

يهفهودعحارفأوامكهذههمالآنأبىزعتيانهو.)٤٠:١٢
فرعينأًاقبسمسمتليو.ًادبأموديالريصقتقوىلإ
همايألاوزبو.)٦:١١بويألباق(همايأيهتنتىرتايىتم
لاحلاةقيقحاملاطكلذبأبعيالنأهيلعوًاضيأهمالآلوزت
.اذكه

لَعَجاَذَوُه٥«
ْ

َْءَيشَالَكيِرْمُعَوًاراَبْشَأيِماَّـيَأَت
اَمَّـنِإ٦.ْهَالِس.َلِعُجْدَقٍناَسْنِإُّلُكًةَخْفَناَمَّـنِإ.َكَماَّـدُق
َرِئاَخَذُرَخْذَي.َنوُّجِضَيًالِطاَباَمَّـنِإ.ُناَسْنِإلٱىَّـشَمَتَيٍلاَيَخَك
؟ُّبَراَيُتْرَظَتْنٱاَذاَمَنآلٱَو٧.اَهُّمُضَيْنَميِرْدَيَالَو
َجتَال.يِنِّـجَنَّـِيصاَعَمِّـلُكْنِم٨.َوُهَكيِفيِئاَجَر

ْ
لَع
ْ
ًاراَعيِن

جلٱَدْنِع
ْ
لَعَفَتْنَأَكَّـنَأليِمَفُحَتْفَأَال.ُّتَمَص٩.ِلِهَا

ْ
.»َت

اهرصقىلعلدييكلًازاجمرابشألابساقتهمايأ)٥(
نأنيرسفملاضعببسحدقو)٥٥:٢٠ءايعشإعجار(
نوكيفةسمخلاعباصألايأديلامجحرادقموهربشلا
وهربشلاانبسحاذإامأ.اهنمةعبسوحنعارذلارادقم
عارذلانوكيالفةطوسبمديلاوماهبإلاورصنخلانيبةفاسملا
رصقانلرّوصيمنرملافلكىلعو.طقفرابشأةثالثنمرثكأ
يفةخفنلابهذتامكو.ىودجنودبهلاوزولبرمعلا
ىرنالةيآلاهذهيفو.ناسنإلاسفنبهذتاذكهءاوهلا
.توملادعبةمايقلاوأدولخلابناميإلانمًائيش

٤٥:١٤رومزملباق(هيفةقيقحاللايخوه)٦(
يففةروصلاهذهىلعةلطابهتياهناملاطف)١:٢بوقعيو
يذلاجيجضلافًاذإ.ًاضيأهتقيقحيفلطابوهمنرملافرع
املكوهتوصبهذيفًاضيأىودجالبوههتايحيفهببسي
عمو.ضرألابناوجةئلاملاحايرلاتاوصأعمًاريخأهلوقي
يفتكيوأءيشيفعنقينأعيطتسيالناسنإلااذهفكلذ
اهبمعنيسهنأبسحيوًازونكهسفنلزنتكيهّيغىلعلظيلب
ءايعشإو٢٧:١٦بويأرظنا(لاوزللهزنكامووههنأهتافو
٣٣:٤(.
ةرملاقئاقحلاهذهمئسدقفتافتلاللوهنآلاوهلوق)٧(

مدعوةايحلارصقنمهدكأتوةحربملاهمالآفاهركذيتلا
هيلعقرشينآلاهنكلوهئادعأنيبوهنيبفاصنإلاولدعلا
الهنألهيفهاجرتامققحتيوبرلاىري.ديدجلمأرون
فيكبجعنانهو.هاضروهتمحرنيسمتلملابولقبّيخي
الوةروصلاهذهىلعةريصقةايحلادجواملاطءاجرلابئلتمي

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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ناضحأيفيمتريكلذنعًامغرهنكلو؟ةمايقلابهلدعو
.ءيشلكبميلعلاوهفهللا

نوكيالنأويصاعملانمرهطتينأعضاوتببلطي)٨(
نيذلاءايدرألالاهجلااميسالنيرخآلامامأًاراعوًايزخ
هذهلثملهضرعيالنأبرلانمبلطي.ًاقباسمهفصو
يفبرلارربينأديريهنأانرصببقرتخننأعيطتسنوةناهإلا
.هدنسيبرلافرابوهاملاطفةروصلاهذهىلعهلهتلماعم
نأمهنكميالوعيمجلادنعًاراعحبصيبرلاهدنسيملاذإف
.رابهنأاوقدصي

هيلعهنألبقنماهددريتلاةميظعلاةركفللدوعي)٩(
نأعيطتسينمفلعفبرلانأل.طقملكتيالوتمصينأ
همامأًالثاملازيال؟ىودجنملهفضرتعااذإو؟ضرتعي
ريخيفةمثألاوقيضورشيفهنأيهوةرملاةقيقحلاكلت
هعباصأىريوبرللهرمأملسينأهيلعنكلو.قيفوتو
ضرتعينأدحأعيطتسيالوهلكدوجولارهاوظءاروةلماع
.ىلاعتهتابيترتىلع

.ُتيِنَفْدَقاَنَأَكِدَيِةََمجاَهُمْنِم.َكَبَْرضيِّـنَعْعَفْرٱ١٠«
مثِإِلْجَأْنِمَناَسْنِإلٱَتْبَّـدَأْنِإٍتاَبيِدْأَتِب١١

ْ
َلْثِمَتْيَنْفَأ،ِهِ

لٱ
ْ
ْعِمَتْسِا١٢.ْهَالِس.ٌةَخْفَنٍناَسْنِإُّلُكاَمَّـنِإ.ُهاَهَتْشُمِّـثُع
.يِعوُمُدْنَعْتُكْسَتَال.يِخاَُرصَىلِإَغْصٱَوُّبَراَيِيتَالَص
ِْرصَتْقٱ١٣.يِئاَبآِعيَِمجُلْثِمٌليِزَن.َكَدْنِعٌبيِرَغاَنَأِّـينَأل
.»َدَجوُأَالَفَبَهْذَأْنَأَلْبَقَجَّـلَبَتَأَفيِّـنَع

هارجمقحلايرجينألبقنممنرملابلطدقل)١٠(
تحتعقاوناسنإةلاحبهتلاحهبشي.لدعلابهليضقيو
برضلابيفكيدقوطايسلابهيلعلزنتهقوفديلاوبرضلا
اذإو.)٣٨:١٢رومزم(يفامكبرلابضغنمانه
ةوقالوكلاهكشالوهفهيلعتابرضلاهذهترمتسا
الًادجفيعضهنإفةرثؤمةروصبمحرتسيانه.هيجنت
همجاهتيتلاوهدضةبصنملاةوقلاهذهدضفقينأعيطتسي
.طاشننمهيدلاملكدفنىتحاهتاليوب

وهبرضلااذهنأققحتيوباوصلاىريانه)١١(
ةجاحبوهبنذملادلولانأامكهيلإةجاحبوهفهبيدأتلجأل
.هتبيهوأ»هلامج«مجرتتدقانه»هاهتشم«.بيدأتللًاضيأ
برلاتابيدأتفكلذكصاصقلادعبّلذيدلولانأامكف
قحللهعجرتوهناوفنعللقتوناسنإلاللذتنأبجي
ناسنإلاةايحنالطبنعميدقلاىنعمللدوعيمث.باوصلاو
ديدرتانهو.تابثالواهيفةقيقحاللئازلظيهمكو
.)٦(ددعلايفىنعملل

ينبيومحرتسيوهفعوشخلاوةالصلاىلإمنرملادوعي)١٢(
اهيفبيرغوهفايندلاةايحلاهذهرصقىلعاذههماحرتسا
نملحرامكلحريسلبًاليوطميقينأهنكميالوليزنو
عومدلابةجوزممةرملاهذههتالصتناكو.نولوألاءابآلاهلبق
جرفتعومدلانألوفقاوملانمريثكيفًاريبعتغلبأاهنألكلذ
هلثمناكنمسفناميسالوسفنلانعيّرستوبلقلا
يذلامولاشبأقوقعلاهنباعمىتحةريرملاةشحولابرعشي
كلميهضرألانإ.ةعيظفلاةروثلاكلتلعشأوهيلعماق
وهاهنطقيناسنإلكفكلذل)٢٥:٢٣نييوالرظنا(برلا
نيوكتانعجاراذإو.اهيفهلقحالونيحىلإاهيلعليكو
دقليئارسإينبنأىرن٢٣:٤نيوكتعمهانلباقو٤٧:٩
كلذلوبرلاكلملبمهكلمتسيليهفةبهضرألااوطعأ
ءالكولاىلإةلاكولابثاريملاقحعاجرإلليبويلاةنستناك
.نيلوألا

ضرألاىلعرميوهوةريصقةايحلاتناكاذإف)١٣(
نأبرلانمبلطيكلذلدوعيالوربعيمثليزنرئازك
ماتخو)١٤:٦و١٧:١٩بويأعمكلذلباق(هنعهديفكي
لحلواحيهنألبويأرفسيفدروامًاريثكهبشيرومزملااذه
هللاناكاذإيهوذئنيحنينمؤملالابتلغشأيتلاةلضعملا
؟باذعلاومالآلابمهلحمسيفيكفهنوعيطينيذلابحي
ةئيطخلانيبةقالعلاةركفنملزعينأعيطتسيالمنرملاو
بلطي.طقفبذعتينأهدحوئطاخلاىلعنإوباذعلاو
الوتومينألبقًايحلازيالوهوةبرضلاهنعفكينأ
.ءيشبرعشيدوعي

َنوُعَبْرَألٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

٢،يِخاَُرصَعِمَسَوَّـَيلِإَلاَمَفَّـبَّـرلٱُتْرَظَتْنٱًاراَظِتْنِا١«
هلٱِّـبُجْنِمِينَدَعْصَأَو

َْ
حلٱِنيِطْنِم،ِكَال

ْ
َىلَعَماَقَأَو،ِةَأَْم

يفَلَعَجَو٣،ِيتاَوُطُخَتَّـبَث.َّـَيلْجِرٍةَرْخَص ًةَميِنْرَتيِمَفِ
َىلَعَنوُلَّـكَوَتَيَوَنوُفاََخيَوَنْوَرَيَنُوريِثَك.اَنِٰهلِإلًةَحيِبْسَتًةَديِدَج
لَيَْملَوُهَلَكَّـتُمَّـبَّـرلٱَلَعَجيِذَّـلٱِلُجَّـرلِلىَبوُط٤.ِّـبَّـرلٱ

ْ
ْتِفَت

لٱَىلِإ
ْ
ملٱَوِسيِراَطَغ

لٱَىلِإَنيِفِرَحْنُْ
ْ
.»ِبِذَك

دقفهصالخلجألدمحلابرومزملااذهمنرملاأدبي)١(
دقفًاثبعهراظتنابهذيملنكلوًاريثكىلصوًاليوطرظتنا
ردجيهذهكةلاحيفو.ءاعدلاعمسوخارصلاىلإهللالام
ركشلابوركشلاراهظإدمحلابنألءيشلكلبقدمحلا

ملَا
ألٱُروُمْزَْ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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كلذلوديدجرطخنممنرملاهللاىجندقل.صالخلاليبس
ًاراظتناهلوق١ددعلايفو.ًاضيأديدجنمركشينأهيلع
هنكلوًاليوطوًاريثكترظتنادقيأديكوتلالجألترظتنا
لبثارتكالامدعرهظيملويوحنلبينعلميملًاريخأ
.يخارصعمسويلهبتنا

هتباصأدقبئاصملايأددعلااذهيفمنرملاركذيال)٢(
ةلاحنأنوكيدقوةوادعلاالوضرملاركذيالفةرملاهذه
بسحوفواخملابرعشفهبلقدوستتناكيلخادبارطضا
ألتمابجلااذهنأانلركذيو.اهببسبقيمعّبجيفهسفن
نمهماقأوكلذنمهلشندقهللانكلوهرعقيفنيطلاب
فقينأعيطتسيةفيظنةتباثةرخصىلإعئاملاخسولاهناكم
.ىطخلاتباثهقيرطيفيشميذخأو.فئاخريغاهيلع

هيفوهاممهلشنيوهيجنينأطقففتكيملهللانإ)٣(
منرتيقفطفحرفلاورورسلاةليسوىلإاذههبعتلّوحلب
يبليفنجسيفاليسوسلوبلعفاذكه.برللحّبسيو
نيركاذنومنرتيمهنإفنويقيقحلانونمؤملالعفياذكهو
سانلاةيقبو.اهقيضأوتاعاسلادشأيفىتحهللامحارم
نوملعتي.اذهكديطوناميإنمنوشهدنيفرمألااذهنوري
ببسنوكننأانيلعكلذل.هللااوفاخينأنينمؤملانم
امنإكئلوألعفيامكنازحأللملستسنالفريغللةودق
ىلعلاكتاللورشلاىلعةبلغللةليسوىلإاننزحلّوحن
.برلا

نمقحىلعوهبرلاىلعلكتملاناسنإلااذهنإ)٤(
انه»لجرلا«و.)١٧:٧ايمرإو٣١:٢٤بويأعجار(هرمأ
يأ»رابجلا«ديفتةيناربعلاةملكلالبيداعلاناسنإلاسيل
رابجوه.ههلإىلعهلاكتاوهناميإيفيوقلالجرلاكاذ
لبسيفكلسينأبالواهيلعهلاكتاوهسفنبهدادتعابسيل
قحلابيشميوهللامالكعبتينأبلبنيقفانملانيبذاكلا
هدجمينأداتعايذلاالىبوطلاهلاذه.قدصلاملكتيو
.هوبّوطيوسانلا

لَعَجاَمًاريِثَك٥«
ْ

َكَبِئاَجَعيِٰهلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأَتْنَأَت
هبَّـنَمَّـلَكَتَأَوَّـَنِربْخُأل.َكْيَدَلُمَّـوَقُتَال.اَنِتَهِجْنِمَكَراَكْفَأَو .اَِ
.َتْحَتَفَّـَينُذُأ.َّـَرسُتَْملٍةَمِدْقَتَوٍةَحيِبَذِب٦.َّـدَعُتْنَأْنَعْتَداَز
طَتَْملٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذَوًةَقَرُْحم

ْ
لُقٍذِئَنيِح٧.ْبُل

ْ
اَذَنَئَه:ُت

لٱِجْرَدِب.ُتْئِج
ْ
اَيَكَتَئيِشَمَلَعْفَأْنَأ٨يِّـنَعٌبوُتْكَمِباَتِك

يفَكُتَعِيَرشَو.ُتِْرُرسيِٰهلِإ .»يِئاَشْحَأِطَسَوِ

همويثداوحنرقيفةميدقرومأىلإمنرملاعجريانه)٥(
اهلليثمالهبئاجعوبرلالامعأنأىريوسدقملاخيراتلاب
اهنإًالوأ:نيتهجنمةزاتمميهف.اهلباقيامدجويالو

ىطعينأنكمياليأمّوقتالاهنإًايناثوىصحتالةديدع
عجار(ناركشلاودمحلاوءاطعلايفانمراكتامهمةميقاهل
.)١٣٩:٨رومزمو٣٠:٢٦و١٦:٦و١٩:١٨بويأ

ةيمهألانأىريوةيحورلايناعملامهفيفمنرملاقمعتي)٦(
همالكلوبقلانناذآحتفننألبةمدقتللالوةحيبذللتسيل
هللامامأهعشختىنعمرسفياذكهو.هابتنابهيلإيغصنو
مسقيفةيجراخلاةدابعلاهذهليماهنمبلطيالوهفىلاعت
ةحيبذلايأاهيفةيداملارومألاًالوأنيمسقىلإةدابعلا
دصقلاىلإنماثلاددعلايفتفتليًايناثهنكلو.ةمدقتلاو
ةعيرشلامامتإنإوهتئيشملمعيفبرلاةرسمىريوةينلاو
دعبًاموياهبجومبريسلاوبلقلاقامعأيفاهعضويفوه
.)٥:٢١سوماعرظنا(موي

فرصتتحتهسفندبعلاعضي»تئجاذنأه«لوقي)٧(
امأ)١٩:٢١ليئومص٢و٢٢:٣٨ددعلارفسعجار(هديس
رشنيويوطييذلاةعيرشلاباتكدصقيفباتكلاجرد
لكصخياميأهنعبوتكمهنإو.ةءارقلاةجاحبسح
نوكورتماننأسيلفكلذلديفتسيوهنمملعتييكلنمؤم
انداشرإوانتيادهلتعضويتلاهللاةعيرشكلانهلبانسفنأل
هذهو)٧:٣و٣:٣لاثمأعمكلذلباقو٦:٦ةينثتعجار(
ديدجلادهعلااهنإ)٣١:٣٣ايمرإ(لوقيوايمرإاهذخأيةركفلا
.ةيلخادلاةايحلاوبلقلايفةديدجلاةعيرشلاو

هتئيشمفرعننأانيلعوبرلاةرسمانبلطمنكيل)٨(
نوكتانئاشحأطسويفهتعيرشنوكتامنيحو.اهلمعنو
تبلقتامهماهلمهنالوًادبأاهنعدعبنالفًادجانيلإةبيرق
ددعلايفلاؤسلانعهباوجمنرملامتخيانهو.فورظلا
اهدععيطتسيالوبرلابئاجعفرعيهنأفيكسماخلا
ريبعتلاويلخادلاناسنإلايفةظوفحميهلباهءاصحإوأ
.سوقطلاةماقإوحئابذلاميدقتبطقفسيلوهانتدابعنع

يفٍِّربِبُتَّْـرشَب٩« َْملَياَتَفَشاَذَوُه.ٍةَميِظَعٍةَعاََمجِ
يفَكَلْدَعْمُتْكَأَْمل١٠.َتْمِلَعُّبَراَيَتْنَأ.اَمُهْعَنْمَأ ِطَسَوِ
لَق
ْ
َكَّـقَحَوَكَتَْمحَرِفْخُأَْمل.َكِصَالَخَوَكِتَناَمَأِبُتْمَّـلَكَت.يِب
جلٱِنَع

ْ
لٱِةَعاََم

ْ
َكَتَفْأَرْعَنْمَتَالَفُّبَراَيَتْنَأاَّـمَأ١١.ِةَميِظَع

َالًاروُُرشَّـنَأل١٢.ًامِئاَدَكُّقَحَوَكُتَْمحَرِينُُرصْنَت.يِّـنَع
ُحت
ْ

ْنَأُعيِطَتْسَأَالَويِماَثآِيبْتَقاَح.يِنْتَفَنَتْكٱِدَقىَص
لَقَوِيسْأَرِرْعَشْنِمَرَثْكَأْتَرُثَك.َِرصْبُأ

ْ
.»يِنَكَرَتْدَقيِب

ةروصحملخادلايفةعيرشلانوكتنأيفتكيالو)٩(
اهنألاهبرشبيوسانلاىلعاهرشنينأديريوهلبطقفهيف
نمهيدلامبكلذل.اهعامسنودويعيمجلاوةحرفمرابخأ
لكىلإهممعوربخلارشندقءاعدالانسحومالكلاةبهوم

ملَا
ألٱُروُمْزَْ

َ
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نأهمزليالوءيشلكبميلعهللانأبًاريخأدجنتسيوناكم
ايمرإرظنا(بولقلاتايفخىتحملعيهللانألهلعفامددري
اميسالومهنملجخيملوسانلانمفخيملوهف)١٥:١٥
يفميلعتلامتكينأهتعاطتسابناكهنإ)١٠(ددعلايفامك
بجاولاىأرهنكلو.طقفهسفنصالخبمتهياذكهوهبلق
نأًاضيأهيلعنإوهصالخوبرلاةنامأعيذييكلهوعدي
ىتحصالخلابأدبتةمحرلانإ.هقحوهتمحرعيمجلافّرعي
بجيهقحوهللالدعنألًالماكحبصيذئنيحقحلابيهتنت
.ًاضيأاممتينأ

لكلضرألاىلعهتايحيفضرعمناسنإلانإ)١١(
هللاةمحرنودبمالسوٍنمأبشيعيالاذكهورطاخملا
امكهقحوهللاةمحرةطساوبةمئادلاةرصنلابلطي.هتفأرو
يفنيتيجسلانيتاهعيذينأبقباسلاددعلايفرخافيهنأ
اللبقنمامهبسانلامامأهترهاجمفًاذإ.ةميظعلاةعامجلا
رظنا(هللاةفأرنودبهريثأتنسحيوهعفنمتينأنكمي
.)٨:٣٢ةيمور

هبتطاحأوهتباتنادقةديدعبئاصمنإركذي)١٢(
تدازدقوىرينأعيطتسيالفهرصبتمعأدقهماثآنإو
يهاميردنال.ددعلاتقافاهنأىتحىربكةدايزهايالب
:٢٨ةينثترظنا(ةحارصاهركذيالواهيلإريشييتلاءاطخألا
بناجلكنمروصحمهنألىرينأعيطتسيالوه)٤٥و١٥
فرطلاباذإوةريصقةفاسمىوسلهنيعدتمتالفكلذلو
)١٤:٤كولم١و٤:١٥و٣:٢ليئومص١رظنا(يعمليلك
دعيملوهتعاجشدقفدقهنأىنعمبهكرتدقهبلقو
ىريالسأييفوهفكلذل.دعبلمتحينأهتعاطتساب
.ءامسلانمٍنوعريغباهيفعقويتلاةطرولانمًاجرخم

يِتَنوُعَمَىلِإُّبَراَي.يِنَيِّـجَنُتْنَأِبُّبَراَيِضَتْرِا١٣«
لَوَزْخَيِل١٤.ِْعْرسَأ

ْ
طَيَنيِذَّـلٱًاعَمْلَجْخَي

ْ
ِيسْفَنَنوُبُل

لٱَىلِإَّـدَتْرَيِل.اَهِكَالْهِإل
ْ
لَوِءاَرَو

ْ
ملٱَزْخَي

١٥.يِتَّـيِذَأِبَنوُروُْرسَْ
هيْزِخِلْجَأْنِمْشِحْوَتْسَيِل لٱِِمِ

ْ
ْجِهَتْبَيِل١٦!ْهَهْهَه:ِيلَنوُلِئاَق

ُمَّـظَعَتَي:َكِصَالَخوُّبُِحمًادَبَأْلُقَيِل.َكيِبِلاَطُعيَِمجَكِبْحَرْفَيَو
ِينْوَع.ِيبُّمَتَْهيُّبَّـرلٱ.ٌسِئاَبَوٌنيِكْسِمَفاَنَأاَّـمَأ١٧.ُّبَّـرلٱ
.»ْئِطْبُتَاليِٰهلِإاَي.َتْنَأيِذِقْنُمَو

تماداميتلاةحربملاةيسفنلامالآلاهذهطسويف)١٣(
ةمحرلابلطيوئطاخهنأهسفنفرعيكشالبوهفهمجاهت
ًانوعبلطيواهيفعقويتلاةطرولانمةاجنبلطي.اضرلاو
سفنلايفناميإلالمعانه.ناوألاتاوفلبقًاعيرس
انصالخلًالاجمىرنالوانيعاسميهتنتامنيحهنإفةيرشبلا
.ًادبأانعىلختيالواندعاسينأدعتسموهوهللاعرهن

بلطيوهفكلذكًاصالخهسفنلبلطيهنأامك)١٤(
نكلوهنومجاهيمه.هكالهنولواحينيذلللجخلاويزخلا
مهعجريبرلانكلومامأللريسلانوديري.مهدريهللا
مهذإةريرشةيملاعراكفأبونودوسحموقمهنإ.ءارولل
مهبيصينأمهيلإبلطي.ىذأوليونمهباصأامبنوحرفي
هبقاحللانعمهعنميومهتكرحلشييذلابعرلا
الومهبأبعيالهقيرطيفًارئاسلظياذكهو.هتدراطمو
.يلابي

ةناهإلاوريقحتلامالكهلنولوقيوهبنوأزهيمه)١٥(
مهنعبرهيومهيزخدادزيونوشحوتسينيذلامهمهنكلو
.لداعلاءازجلانولانيسمهنألكلذ.قيفرلاوقيدصلا

.)٣٥:٢٧رومزم(يفدروامبددعلااذهلباق)١٦(
برلامساميظعتباوفتهيواوحرفينأنينمؤملاعيمجلىنمتي
اولاندقنوئزاهلاكئلوأ.كلذلقحتسمهنألهديجمتو
كلذدجمملامههلإبدجملامهلفنونمؤملاامأوراعلاويزخلا
:٤سواثوميت٢(هنيحيفهممتيسودوجومهصالخنأل
ددعلا(يفامكفنمؤمللامأهللاهلكدجملايطعيوه.)٨
يلكلاىلعلكتيهنكلوفيعضوهسئابونيكسموهف)١٧
اذإ.هاعريوهبمتهيهتاذهللااملاطًاكورتمسيلوه.ةردقلا
ةناهتسالاوهتماركنملينلانوعيطتسينوئزاهلاكئلوأناك
ىوسهنمىقبيالويضقنيريصقتقولكلذامنإفهب
اممًادجعرسأعيرسهلمعوذقنملاوهونوعلاهللااب.راكذتلا
ناركشلاودمحلابأدبيرومزملااذهنأىرناذكهو.نظن
ةالصلانألفيطللاقتناوهوةالصلاوءاعدلابيهتنيو
اهدسيفيكوناسنإلاتاجاحروصتيتلاكلتيهةيقيقحلا
.اهنيحيفهلهللا

َنوُعَبْرَألٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

ملٱَىلِإُرُظْنَييِذَّـلِلىَبوُط١«
ْ
يف.ِنيِكْسِ ِهيِّـجَنُيِّـَّـرشلٱِمْوَيِ

يفُطِبَتْغَي.ِهيِيُْحيَوُهُظَفَْحيُّبَّـرلٱ٢.ُّبَّـرلٱ لَسُيَالَوِضْرَألٱِ
ِّـ
ُهُم

.ِفْعَّـضلٱِشاَرِفَىلَعَوُهَوُهُدُضْعَيُّبَّـرلٱ٣.ِهِئاَدْعَأِماَرَمَىلِإ
يفُهَّـلُكُهَعَجْضَمَتْدَّـهَم لُقاَنَأ٤.ِهِضَرَمِ

ْ
.يِنَْمحْرٱُّبَراَي:ُت

.»َكْيَلِإُتْأَطْخَأْدَقِّـينَألِيسْفَنِفْشٱ

لمحتيتلاريمازملاةلسلسنمريخألارومزملاوهاذه)١(
.لوألارومزملايفامكىبوطلالمحيوهودواداهمظانمسا
وحنفوطعلابلقلاونونحلاروعشلااذناسنإلابوطي

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

ألٱَويِداَْ
َ
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وأمسجلايفناكنإفيعضيأوهنيكسملاو.نيكسملا
فطعيسفوطعلاناسنإلااذهف.نازحأوأٍليويأبًاباصم
بهذيالهناسحإنألهيفعقيدقاممهيجنيوبرلاهيلع
.ىدس

يفهدنسيورامدلاوبارخلانمهيقييأهظفحيهلوق)٢(
.ةايحهيطعيقيضيفنوكيامنيحو.زوعلامايأوفعضلا
ىلعهرصنيوقيفوتلاوةطبغلابةءولممةايحلاهذهنإمث
يتلاةكربلانأظحالن.هنممهبرآمءالؤهلانيالفهئادعأ
.توملادعبةيناثلاةايحللركذالوضرألاىلعيههبيصت
مهتوادعوسانلارورشىلعبلغتيهناسحإةطساوبهللانإ
مهلدجيوالإءوسيأمهبيصينألحمسيالوهفكلذل
.ًاديمحًاجرخم

وهوضيرملاىلعىلوألاةجردلابهللافطعرهظيو)٣(
ةجاحلاسمأبنوكيهنألكلذماقسلاوفعضلاشارفىلع
الفًاحيرمًاريثوهشارفلعجيهللانإفكلذلو.ةدعاسملل
وألمأالبمهتلاحيفنوقبيالوتومللمهضرمنوكي
ىتموميلستنسحوربصبمهتلاحاولمتحينأمهيلع.ءاجر
.ةوقىلإلوحتيمسجلافعضذئنيحفةنئمطمسفنلاتناك

هتمحربلطيلبههلإسنيملاذهديدشلاهفعضيف)٤(
ناكهفعضنأرهظيوهيفوهاممىفشينأبلطي.هاضرو
:نيهجوىلع

ًاضيرمناكهنأحجرألافيدسجلافعضلا:لوألا
.ًافيعض
.مثإلاوةئيطخلابرعشيناكهنإ:يناثلا
يتلايهًامئادهتفأرلبانعىلختيالميحرهللانإ
راشعلاكلذكةمحرلابلطيوه.ماودلاىلعانظفحتوانيفشت
نا»كيلإتأطخأانأ«هلوقيفنظيالو)١٨:١٣اقولرظنا(
ىنعملانكلوهفرتقامثإوأةصاخةئيطخةيأىلإريشيمنرملا
قاقحتسالامدعوأطخلابهروعشنعربعيهنأحجرألاىلع
.طقفهناسحإوهللاةمحروجريهنكلو

؟ُهُمْسٱُديِبَيَوُتوُمَيىَتَم:ٍَّرشِبَّـَيلَعَنوُلَواَقَتَييِئاَدْعَأ٥«
لٱِبُمَّـلَكَتَيِيناَرَيِلَلَخَدْنِإَو٦

ْ
لَق.ِبِذَك

ْ
مثِإِهِسْفَنِلُعَمَْجيُهُب

ْ
.ًا

يفُجُرَْخي خلٱِ
ْ
.َّـَيلَعًاعَمَنْوَجاَنَتَيَّـِيضِغْبُمُّلُك٧.ُمَّـلَكَتَيِجِرَا

َبَكَسْنٱِدَقٌءيِدَرٌرْمَأ:َنوُلوُقَي٨.يِتَّـيِذَأِباوُرَّـكَفَتَّـَيلَع
.»ُموُقَيُدوُعَيَالَعَجَطْضٱُثْيَح.ِهْيَلَع

هضرمبنوحرفيهتلاحبنوتماشءادعألاءالؤهنإ)٥(
املجو.نوديكيوليباحألاهلنوبصنيذئدنعوهتقيضو
كلهينألبهضرموهقيضمودينأطقفسيلهنونمتي
ءادعألاكئلوأزارطنماوناكنإيردنال.همثإديبيوًامامت

ًايلمعررضلاوةيذألاهيفنوعقويوهلنوممسيدقنيذلا
رشلانوونيذإنورخأتيالًاليبسكلذلاوعاطتسانإمهنكلو
.هممتيىتحةليسومدعينلفرشلاناسنإلاىونىتمو
نمطحلاوهتيصنملينلااولواحمهنإيأهيلعنولواقتيو
.ناوهوٍّلذيفهتومنوكيتاماذإىتحهتمارك

هفسأتهلرهظيهضيرمًادئاعودعلااذهفصيانهو)٦(
تناكضيرملاةرايزوهيلإبهذياميفبذاكهنكلوهتلاحل
هدعبامو١٣:٥ليئومص٢رظنا(نامزلاميدقنمةفورعم
الًائيشعبطلابهناسلبهملكيوه.)٨:٢٩كولم٢ًاضيأو
تهتناىتمومثإقوفًامثإهبلقبعمجيكلذلهبلقبهينعي
اءولممًاحراجًامالكافقلابملكتيهباذإجرخيوةرايزلا
.ءاضغبلاوةوادعلاب

اذإءادعألاءالؤهفصوًاضيأددعلااذهيفعباتي)٧(
توصباهنعنوملكتيالرومأبرخآللمهدحاونوسمهيمهب
هنعءوسلاربخنولمحيمه)١٢:١٩ليئومص٢رظنا(لاع
داّوُعنممهلايوءافشلاالًاضيأتوملاوةيذألاهلنونمتيو
نأمهفوختومهبيهتلهنإفاذكهمهسمهومهيجانتامأ.ءايدرأ
نمهنونكيامعسانلامامأحوبلاببسبءوسيأمهبيصي

.ررض
هلهنونمتيامومهاياونءوسرركيددعلااذهيفو)٨(
عجطضادقهنإمهسفنألاولوقينأهنوديريوءافشمدعنم
هللانأهضرميفهلنوبسنيدقو.اهنمموقينلوهتلاحيف
ةيدسجلاهتلاحنونرقياذكهولداعلاصاصقلاهللسرأدق
يذلاءوسلااذهو.اهبهيلعنوسماهتييتلاهاياطخبةئيسلا
.)هيليامو٤١:١٥بويأرظنا(ًاضيأهيلعبلغتينلهباصأ

،يِزْبُخُلِكآ،ِهِبُتْقَثَويِذَّـلٱ،يِتَمَالَسُلُجَرًاضْيَأ٩«
يِنْمِقَأَويِنَْمحْرٱَفُّبَراَيَتْنَأاَّـمَأ١٠!ُهَبِقَعَّـَيلَعَعَفَر
هب١١.ْمَُهيِزاَجُأَف نَأُتْمِلَعاَذِٰ

َّـَيلَعْفِتَْهيَْملُهَّـنَأِيبَتِْرُرسَكَّـ
َىلِإَكَماَّـدُقيِنَتْمَقَأَويِنَتْمَعَدِيلاَمَكِبَفاَنَأاَّـمَأ١٢.يِّـوُدَع
.ِدَبَألٱَىلِإَوِلَزَألٱَنِمَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم١٣.ِدَبَألٱ
.»َنيِمآَفَنيِمآ

ءادعألاءالؤهنأوهلكلارثكأهنزحييذلاءيشلاو)٩(
نولمعيوهتمالسبلطنوعديهءاقدصأسمألاباوناك
نيبوهنيبحبصأفهزبخاولكأنيذلانممه.كلذسكع
هلجرعفرينأرساجتيذلاهسفناذه.حلملاوزبخلادهعهينب
دهعلابثكنلاوراقتحالاةراشإهبقعهلرادأدقل.ههجويف
دقهنأك.هبةقالعةيأهلنكيملولبقنمهفرعيملهنأك
ايمرإرظنا(ناسحإلانمًائيشركذيملوهتمعنسفروهلكر
٢٠:١٠(.

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

ألٱَويِداَْ
َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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بلطيوبرللتفتليهذهةبعصلاهتلاحيفانهو)١٠(
دسجلاضيرمهذهةرملاهتلاحيفوهواميسالدعبةمحرلا
رعشيامكمومهلاوةشحولابرعشيحورلاوبلقلاريسك
دمتعادقف.مونلاهمرحتوهعجضمضقتيتلاضرملامالآب
هوناخمهنكلومهقداصومهلصلخأنيبذاكباحصأىلع
تفتليسانلانمديدشلاهسأييفو.)٣٨:٢٢ايمرإرظنا(
وههدحوهللانألكلذمالسلابرعشيونئمطيانهوهللاىلإ
ءادعألاكئلوأةءاسإىسنيالهنكلو.هميقيوهضهنييذلا
.هوحنهولعفامةبسنىلعمهتازاجمبلطيف

ناكذإهاغتبمهنملنيملوودعلالأفباخدقل)١١(
نكلو.ىمظعلاهتيذأبحرفيوهبهتتامشلمكينأيوني
ّرسدقبرلانأمنرملاجتنتسياذكهوكلذبحمسيملهللا
هلتبثيًاناهربدهاشدقذإتملعاذهبهلوقلمجأامو.هب
نيوكتعمهلباقو٤٢:٣٣نيوكترظنا(هيلإبهذامةحص
.)٣:١٠عوشيو١٦:٢٨ددعو٧:١٧جورخو١٥:٨

ةليضفنمهيلعوهامنايببمنرملاءاعداانه)١٢(
دعباميسالهيلإبهذامىلعهتمالمعيطتسنالولامكو
قيدصبالقناوبايتغاوةنايخنمهاساقاممهنمىساقام
مهنمهسأينمةيحورمالآوهضرمنمةيدسجمالآو
نأىمظعلاهتيزعتنإ.مهلاعفأومهقالخأءوسنمهطونقو
مهمادقأتحتًاسودمىقبينلهنأدكأتينأوهميقيهللادجي
لكلشفياذكهوهدجمفلاسىلإوهتناكمىلإدوعيسلب
.ءادعألاةلواحم

ٍسانترومزملااذهلةيماتخلاةحيبستلاهذهيف)١٣(
ودعلااذهو.هللاديبءيشلككرتيوهفهبّملأاملدوصقم
ديريدبألاىلإلزألانمهلوقو)١٨:٤٧رومزم(هلباقيريخألا
ميظعلاسونايقوألاوههنأكوهللاملعيفهلكنامزلامضينأ
متخيو.ًاعيمجءادعألاكئلوأةايحوهتايحةرطقردحنتهيلإ
هلدعتبثيوهللاهلبيجتسييكلةرركتمنيمأهئاعدب
.هيلع

َنوُعَبْرَألٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َحَروُقيِنَبِلٌةَديِصَق.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

ملٱِلِواَدَجَىلِإُلَّـيِإلٱُقاَتْشَياَمَك١«
ْ
ُقاَتْشَتاَذَكٰهِهاَيِ

حلٱِهٰلِإلٱَىلِإِهللاٱَىلِإِيسْفَنْتَشِطَع٢.ُهللاٱاَيَكْيَلِإِيسْفَن
ْ

.ِّـَي
ًازْبُخيِعوُمُدِيلْتَراَص٣!ِهللاٱَماَّـدُقىَءاَرَتَأَوُءيِجَأىَتَم
ٰهلِإَنْيَأٍمْوَيَّـلُكِيلَليِقْذِإًالْيَلَوًاراََهن

ُ
اَهُرُكْذَأِهِذٰه٤َك

جلٱَعَمُّرُمَأُتْنُكِّـينَأل.َّـَيلَعِيسْفَنُبُكْسَأَف
ْ

ُجَّـرَدَتَأ،ِعاَّـُم

.»ٌدِّـيَعُمٌروُهُْمج،ٍدَْمحَوٍمُّنَرَتِتْوَصِبِهللاٱِتْيَبَىلِإْمُهَعَم

.ريمازملارفسنميناثلامسقللرومزملااذهبنآلايتأن
مسقلايفف.هريغنمرثكأهللاةملكلمعتسيمسقلااذهو
ةرمةرشعسمخهللاةملكلمعتسيانعمرميذلالوألا
يذلامسقلااذهيفامأوةرم٢٧٢»برلا«لمعتسيامنيب
امأو١٦٤هللاةملكلمعتسيفنيعبسلاويناثلارومزملابيهتني
اهناونععوضومريمازمةعبسىلعو.ةرمنيثالثفبرلاةملك
فلؤملامساعضيالمث.دوادلاهيفناونعالو.حروقينبل
ةعومجماهلناكحروقةلئاعنأنوكيدقو.طقفهتلئاعلب
ناونعلابتظفتحااهنكلوهلكرفسللتمضمينارتلانم
وهاذهحروقنأحجرألاو.ريمازملاةيقبنعزيمتتيكل
هذهنمنيعرفلّنيعدقو.)١٥ددعلارفسيف(روكذملا
-٢٦:١رابخأ١عجار(لكيهلاةباوبسارحاونوكيلةلئاعلا
٩(.

ةعبرأمهيلإفاضيرشعةعبرأناكفحروقينبددعامأو
ةعبرأددعلامتيفناثأينبنمةتسوفاسآينبنم
ةيقيسومةقرفنيرشعوًاعبرأنوسأرينينغممامأنورشعو
.لكيهلايفةمدخلانوبوانتي

نإيأةيبرعلا»جّرع«نميتأتانهقاتشاةملك)١(
هسفنفكلذكشطعيامنيحهايملالوادجىلعجّرعيليإلا
.هيلإقاتشتوهللابلطتىشطع

ةايحلاعبنهنأل)٨٤:٣رومزمرظنا(يحلاهللاهقوش)٢(
امكوهايملاعبنىلإهنكمأامبهذيناشطعلاليإلاكلذكو
ةمعنلاعيبانييرجتهللادنعنمنإف)٣٦:١٠رومزم(يف
يفهلكيهيفهللامادقىءارتيو.عطقنتالوبضنتاليتلا
.اهيفناكمسدقألنحياهنعديعبوهفًاذإميلشروأ
)٣٣:٢٠جورخ(شيعيوهللاىرينأعيطتسيالناسنإلاو
.همامأىءارتيكلذل

ماعطلابيذتغيالوهفهقوشاذاملحرشيددعلااذهب)٣(
اميسالههلإديريلبيداعلابارشلابيوتريالويداعلا
هنولأسينيذلاهبنيئزاهلاهيضغبمتاءاعداضحدييكل
٦٩:١٠رومزمرظنا(؟كيجنييكلاذهكهلإنيأنيرقتحم
.)٧:١٠اخيمو٢:١٧ليئويًاضيأو٧١:١١و١١٥:٢و

ءزهعوضومحبصأدقوهذهةرضاحلاهتلاحيفو
رهظيذلاههلإىلعدمتعاهنألهيلاوحسانلانمةيرخسو
ىلإتفتلي)٤(ددعلايفهنكلوهكرتدقوهنعديعبهنأك
ناكنيحاميسالًاديجمًاعمالهاريهنألهبدجنتسيويضاملا
ّجحيونيلفتحملاروهمجعمدايعألاباهيفلفتحيميلشروأيف
امنإكرعشيهباذإعرولاونيدتلاقيمعصلخمنمؤمكاهيلإ

ملَا
ألٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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تاراكذتلاهذهءارجنمبكسنتوهلخاديفبوذتهسفن
.ًالالجوةعوربلقلاألمتيتلا

اهتاقوأيفةدابعلاضورفمدقينأهتداعنمناكدقل
ليإلاكًاناشطعنحيقاتشمديعبوهفنآلاواهلوصأبسحو
نيبقرفالطيلخلاروهمجلاوهف»عاّمجلا«امأو.ءاملل
يفاوكرتشييكلديعللنومدقتيمه.نولوأنسوأسنج
عوشخوءطببيأمهعمجردتيوهوةسدقملاتالافتحالا
جزاميءيشالوهتاذهللاتيبيهمهتهجونألراقوو
حرفلابعفترتمينرتلاودمحلاتاوصأىوسمهعوشخ
.ىضمدقفنآلاامأويضاملانمهركذتياماذه.جاهتبالاو

ِمل٥«
َ
ِملَو،ِيسْفَناَيٌةَيِنَحْنُمِتْنَأاَذا

َ
يفَنيِّـنِئَتاَذا يَِجتْرٱ؟َّـِ

ِيسْفَن،يِٰهلِإاَي٦.ِهِهْجَوِصَالَخِلْجَألُهُدَْمحَأُدْعَبِّـينَألَهللاٱ
يفٌةَيِنَحْنُم ،َنوُمْرَحِلاَبِجَوِّـنُدْرُألٱِضْرَأْنِمَكُرُكْذَأَكِلٰذِل،َّـِ
.َكِبيِزاَيَمِتْوَصَدْنِعًارْمَغيِداَنُيٌرْمَغ٧.َرَعْصِمِلَبَجْنِم
.»َّـَيلَعْتَمَطَكَِجُجلَوَكِتاَراَّـيَتُّلُك

هسفنىلعشمكنيورضاحلاىلإاذهبتفتليو)٥(
اذاملونسلاربكوزجعلاليلدةينحنمةمومهماذاملاهلئاسي
فعضنمهنمطرفامىلعهسفنموليامنإكونينألااذه
.مامتلاىلإصلخينأعيطتسيهدحووهفهللايجترالوقيف
)٢٦:٣٨ىّتمرظنا(»يوقحورلاوفيعضدسجلا«هنأعم
نودقفينيذلالعفيامةبآكلاونزحلاليلدانهءانحنالاو
هيلويهللانإ.ًايلاعسأرلااوعفرينأنوعيطتسيالفًازيزع
ةوقبهسالجإوهعفرديريهنألصالخلابههجوريديوهتمحر
.ةماقتساو

دقافةينحنملازتالهسفننإوهاوكشرركيفدوعي)٦(
هتمحروجريوهللاركذيكلذعموهو.ةعاجشلاوةميزعلا
لبجامثيحيلامشلااهفرطىلعمأنيطسلفيفأناكامنيأ
فرطلايفحجرألاىلعورعصملبجمأ)نومرح(خيشلا
.ديكأتلابعقوملافورعمسيلرعصمنأليبونجلا

ندرألاعيبانينمةقفدتملاهايملاكلتانهانلروصي)٧(
هايملانمرمغلااذهنإلوقيوحجرألاىلعسايناببرق
اهبسحييتلاةنيزحلاهسفنرمغهبشتةقفدتملاةبرطضملا
عالطضاىلعكشالوه.مرهلاومومغلاججليفىقرغ
اههبشيوًاعرابًافصواهفصيفهايملاكلتقفدتىلعيصخش
هايملاذختيهنأكو.نوكسلاالوةحارلافرعتاليتلاهسفنب
نازحأومالآنمهلمحتتاموهسفناهيفىريةليقصةآرم
.)٢:٤نانوييفدروامباذهلباق(

يِدْنِعُهُحيِبْسَتِلْيَّـللاِبَو،ُهَتَْمحَرُّبَّـرلٱِيصوُيِراَهَّـنلٱِب٨«
ِمل:ِيتَرْخَصِِهللاُلوُقَأ٩.ِيتاَيَحِهٰلِإلٌةَالَص

َ
ِمل؟يِنَتيِسَناَذا

َ
اَذا

لٱِةَقَياَضُمْنِمًانيِزَحُبَهْذَأ
ْ
يفٍقْحَسِب١٠؟ِّـوُدَع يِماَظِعِ

ٰهلِإَنْيَأ:ٍمْوَيَّـلُكِيلْمِِهلْوَقِب،َّـيِقِياَضُمَِينَّـريَع
ُ

ِمل١١؟َك
َ
ِتْنَأاَذا

ِملَو،ِيسْفَناَيٌةَيِنَحْنُم
َ
يفَنيِّـنِئَتاَذا ينَألَهللاٱِيَّـجَرَت؟َّـِ

ُدْعَبِّـ
.»يِٰهلِإَويِهْجَوَصَالَخ،ُهُدَْمحَأ

عجشتتيكلىرخأةرمهسفنىلإتفتليهنكلو)٨(
اذإف.ليللادعبراهنلايتأيسكشالهنإفدعبءاجرلاب
هلعجيسكلذنإفةالصلاوحيبستلاميدقتبليللابلغشنا
رظنا(ناوضرلاوةمحرلابهسمشهيلعقرشيًاراهنرظتني
امنيحهنإفكلذكو.)هيليامو٩:٣سوماعو٤٤:٥رومزم
ركشلابهراهنفرصيوهفديعسلاءاجرلابجيهبراهنهيتأي
.ذئدنعاهيلعلصحيتلاةميظعلاةمعنلاهذهىلعدمحلاو

ةشحولابرعشيفسأيلاةجهلىلإددعلااذهيفدوعي)٩(
هترخصوهامنيبهنعدعتباوهيسندقهللانأىريودارفنالاو
اوطسدقهءادعأدجياذامللب.ًامئاداهيلعلكتييتلا
مهلاوقأيفهوبعتأومهتلماعميفهوقياضىتحهيلعاوبلغتو
ىلعبلغدقهنأىريهنألهرواسينزحلااذوهو.مهتعراقمو
.ًائيشلعفينأعيطتسيالوهرمأ

هماظعىدحإرسكببيصأدقناكاذإيردنال)١٠(
ةلاحيفهرهاظطقفسيلفهلذريوصتينعيوهمأةقيقح
.نئيوبرطضيًاضيأهلخاداذوهلبءانحنالاوعوضخلا
هيجنيههلإنأملعيوه»؟كهلإنيأ«هريعملاؤسلدوعيو
نودامتيلبكلذنوملعيالهءادعأنأوههملؤييذلانكلو
.ةيمويلامهتحقومهيغيف

نأهيلعهنإوقباسلاىنعملاةداعإبمتخيًاريخأو)١١(
.ًائيشهديفيالهنألطقسأيللملستسيالودعبضهني
.سماخلاددعلايفدروامرركيانهكلذلو

َنوُعَبْرَألٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

،ٍةَِمحاَرِْريَغٍةَّـمُأَعَميِتَمَصاَُخمْمِصاَخَوُهللاَااَيِيلِضْقِا١«
لُظَوٍّشِغِناَسْنِإْنِمَو

ْ
.يِنْصِحُهٰلِإَتْنَأَكَّـنَأل٢.يِنِّـجَنٍم

ِمل
َ
ِمل؟يِنَتْضَفَراَذا

َ
لٱِةَقَياَضُمْنِمًانيِزَحىَّـشَمَتَأاَذا

ْ
٣؟ِّـوُدَع

َكِسْدُقِلَبَجَىلِإِيبِناَيِتْأَيَويِنِناَيِدَْهياَُمهَكَّـقَحَوَكَروُنْلِسْرَأ
،يِحَرَفِةَجَْهبِهللاٱَىلِإ،ِهللاٱِحَبْذَمَىلِإِيتآَف٤.َكِنِكاَسَمَىلِإَو
لٱِبَكُدَْمحَأَو

ْ
ِمل٥.يِٰهلِإُهللاَااَيِدوُع

َ
،ِيسْفَناَيٌةَيِنَحْنُمِتْنَأاَذا

ِملَو
َ
يفَنيِّـنِئَتاَذا ينَألَهللاٱِيَّـجَرَت؟َّـِ

يِهْجَوَصَالَخ،ُهُدَْمحَأُدْعَبِّـ

ملَا
ألٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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.»يِٰهلِإَو

امهوأقباسلارومزمللةلمكتوهرومزملااذهنأحجري
اممفلؤممساالوهلناونعالهنأىرنو.دحاورومزمًاعم
يضقينأبلطي)١(ددعلايفو.رخآءيشلعباتهنأيحوي
هللانوكينأبلطيوملظلابرعشيوهفهقحلانييكلهل
ةريبكةعامجيأ»ةمأ«هلوقوهنعمصاخييكلهبناج
نوكيدقف»شغناسنإ«امأ.ةوادعلاوءوسلاهلنورمضي
شغاهتايحلبةمحرلافرعتاليتلاةعامجلاكلتميعز
.ملظوعادخو

هللانأىريهنكلوهنصحهذختيوهللاسمتليوه)٢(
رطضيفهنوقياضيهؤادعأاذوهوةدحولابرعشيف.هضفردق
.هقيفروهنوعهللاىريناكامنيبهدحوقيرطلايشمينأ
وههيناعيملأمظعأواهيفهتالمأتوهمومهرحبيفقراغهنإ
.هلكيهنعوهللانعهدعب

١٥:١٣جورخو٥٧:٤رومزم(ركذتنددعلااذهيف)٣(
.ًاضيأقحلاوةمحرلاامهقحلاورونلا)٤٢:٩رومزمًاضيأامك
قيرطلاعبتييكلةيادهللةجاحبوهفًايلجنارهظيناذهو
يأهنكاسموبرلاسدقلبجوهوهفدهىلإلصيىتح
.)٤٦:٥رومزمو٨٤:٢رومزمرظنا(هيلعةبورضملامايخلا

نيذلانمًاقياضتمناكىدتهافًاديعبًادراشناك)٤(
ناك.ًامالسوةنينأمطدجوفهسفننوبلطيوهنومصاخي
نآلاهباذإفرارشألاسانلاعمةدحولاوةشحولابرعشي
أدبيذئنيحويقيقحلاحرفلالانيوهللاحبذمىلإلصي
رومزمعجار(ميظعلادجمملاهلإلااذهلحيبستلاودمحلاب

لامكوةحرفمظعأيأهحرفةجهبوههللانإ)٣٩:١٤
ىلإلبهللاىلإيتأينأيفتكيالو)٩:٥عشوه(هتداعس
.هعمىقثولاهتقالعبههلإ

قباسلارومزملاألمييذلارارقلاىلإدوعيًاريخأو)٥(
نأزوجيالفًاركنتسمىرخأةرملءاستيفلالجلاوةعورلاب
ةصالخو.ءيشيأنمنئتالونآلادعبهسفنينحنت
هللاابهتقالعركذيونوعلابلطبأدبيرومزملااذهنإلوقلا
بيجتسيكلذدعبويدتهييكليلصيثلاثلاددعلايفمث
.صالخلاهدحوهللاابنألهبلقمعفيءاجرلاوضهنيفهللاهل

َنوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

ٌةَديِصَق.َحَروُقيِنَبِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

لِمَعٍلَمَعِباَنُوَربْخَأاَنُؤاَبآ.اَنْعِمَسْدَقاَنِناَذآِبَّـمُهللَا١«
ْ
ُهَت

يف يف،ْمِهِماَّـيَأِ لٱِماَّـيَأِ
ْ
لَصْأَتْسٱَكِدَيِبَتْنَأ٢.ِمَدِق

ْ
َمَمُألٱَت

ِمِهِفْيَسِبَسْيَلُهَّـنَأل٣.ْمَُهتْدَدَمَوًابوُعُشَتْمَّـطَح.ْمُهَتْسَرَغَو
َكُعاَرِذَوَكُنيِمَيْنِكٰل،ْمُهْتَصَّـلَخْمُهُعاَرِذَالَو،َضْرَألٱاوُكَلَتْمٱ
.ُهللاَااَييِكِلَمَوُهَتْنَأ٤.ْمُهْنَعَتيِضَرَكَّـنَألَكِهْجَوُروُنَو
َكِمْسٱِب.اَنيِقِياَضُمُحَطْنَنَكِب٥.َبوُقْعَيِصَالَخِبْرُمْأَف
لٱُسوُدَن

ْ
.»اَنْيَلَعَنيِمِئاَق

نونامثلاوسماخلاوهرومزملااذهقيفرنأحجري
ليئارسإونباهيلإلصويتلاةلاحلاىلعفسأتيمظانلاو
بتكيذلافرظلانأحجريو.مهؤابآهيلعناكاملةبسنلاب
ملظدضدوهيلاراثامنيحنييباكملامايأوهرومزملااذههيف
ةطلسنممهدالبريرحتليبسيفسونافيبأسخويطنأ
يفىريويأرلااذهىلعضعبلاضرتعينكلو.يبنجألا
.كئلوأهيلإبهذامضقانيامهنمرشاعلاددعلا

عوشيوىسوممايأذنمةميدقتايركذبمنرملاأدبي)١(
ال٧٨رومزملايفامكانهورضاحلاويضاملانيبقرفلارهظيو
مفنملوقنملامالكلللبةبوتكملاتالجسللطقفعجري
داجمألابزتعيوفلسلانعفلخلااهلقنيرابخأيه.نذأل
.رودصلايفةيمحلاوةوخنلاريثتيتلاةميدقلا

يفمهتبثوهبعشصّلخهللانأفيكربخلاعوضومو)٢(
لثمذخأيانه.اهضرأنمتدرطيتلابوعشلاناكم
مثًالثمةيربلاباشعألاكاهلوصأنمعلتقتيتلاةتبنلا
هبعشهللاحنمدقل.ىدجأوعفنأوهاماهناكمسرغي
.اهددبوبوعشلاكلتلذخدقهنأامكًاراصتنا

هعارذبنكيملصالخلانأركذتينأليئارسإىلعو)٣(
يفاوراسو.مامتلاىلإمهتصلخيتلاهللاةوقبلبهتوقبالو
نإفعبطلابومهيلعقرشأيذلاههجورونبباعصلاطسو
دقبرلانألحاجنلاببسوزعيو.ةراعتسالابابنماذه
.مهكرابومهنعيضر

مهليئارسإبعشوديسلاوكلملاوههللانإ)٤(
بهذينملفكلملاوههللاناكنإفنوشيعيهتيامحب
بعشللبهتاذلًائيشبلطيالمنرملانأظحالنو.هبعش
ميدقلانامزلاذنماذكهىسومبلطدقو.مومعلاىلعهللا
.)٣٣:١٣جورخعجار(

ملَا
ألٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ

َ
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ناكيتلاةيبدألاةمقلانعًاليلقمنرملاردحنيانه)٥(
.اهبحطنيًانورقهيطعينأهللانمبلطيواهيلعًاعفترم
بلطيوعافدلاكرتيوهف.ءادعألااهبسوديةبلاغةوقو
صلختينأبجاولانمىريوهتابغرعسويكلذلوموجهلا
.هيلعنوموقينيذلاءادعألاونيقياضملانم

لَُخيَاليِفْيَسَو،ُلِكَّـتَأَالِيسْوَقَىلَعِّـينَأل٦«
ِّـ

٧.يِنُص
٨.اَنيِضِغْبُمَتْيَزْخَأَو،اَنيِقِياَضُمْنِماَنَتْصَّـلَخَتْنَأَكَّـنَأل
لٱُرِخَتْفَنِهللاٱِب

ْ
٩.ْهَالِس.ِرْهَّـدلٱَىلِإُدَمْحَنَكَمْسٱَوُهَّـلُكَمْوَي

لَجْخَأَواَنَتْضَفَرْدَقَكَّـنِكٰل
ْ
َختَالَواَنَت

ْ
١٠.اَنِدوُنُجَعَمُجُر

لٱَىلِإاَنُعِجْرُت
ْ
لٱِنَعِءاَرَو

ْ
١١.ْمِهِسُفْنَألاوُبََهناَنوُضِغْبُمَو،ِّـوُدَع

لَعَج
ْ
.»ِمَمُألٱَْنيَباَنَتْيَّـرَذ.ًالْكَأِنْأَّـضلٱَكاَنَت

رضاحلانكيلومحارملابًامعفميضاملاناكدقل)٦(
الوهتوقىلعسيلهلاكتانأىرخأةرمدكؤيانهو.كلذك
هللاّنإ.صّلخيالًاضيأفيسلانألهحالسوهسوقىلع
وهاذه)٣٣:٥ةينثتعجار(مامتلاىلإيجنيهدحو
.ليئارسإهفرعيذلاقيمعلارابتخالا

ةوقةيأللوأزكرمالفهللانموهصالخلانإ)٧(
فعضلايفهتمعنبهللاةوقاهنكلو.تمظعامهمةيرشب
ىرخأةرمركذيانهو.ءامكححبصنلهجلابوءايوقأحبصن
الوءارولاىلإاودتراواوزخدقنيضغبملانيقياضملاكئلوأنأ
.ءيشبنينمؤملااوذؤينأنويعطتسي

هنودبودجملاهبهبعشلراختفالاردصموههللانإ)٨(
راختفالاسيلفًامئاديأهلكمويلاهلوقو.دجمالوددؤسال
هلامعأوهللاعئانصلةبسنلابيقيقحلبيتقويضرعءيشل
انهو.ماودلاىلعدمحيبرلامسانإفاذكهوةميظعلا
النكلوصاخمينرتبولسأىلعيناعملابىقيسوملاكرتشت
.ةرملاىوكشلللوحتيىتحمنرملاعمتقولالوطي

حبصيوكردتسيانهوباتعلارهظيددعلااذهيفف)٩(
ضفردقانههللانإف.يفنلامكحبمالكنمّرماملك
مهرصنينأنمًالدبمهلذخدقومهلبقينأنمًالدبهبعش
يكلدونجلاعمجرخيملهنإلجخلاببسناكوءادعألاىلع
دقل.هللاابلبمهمهحالسبمهراصتناسيلذإمهنعبراحي
مهصيلختهتعاطتسابوه.مهضفرهللانكلوهللاىلعاولكتا
ناكفهرماوأاوصعدقرهظيامىلعمهنأللعفيملهنكلو
.اضرلالدببضغلامهبيصن

ناك.نيبئاخاودترامهنأةموتحملاةجيتنلاتناكو)١٠(
ءادعألااذوهو.مامأللمدقتلانمًالدبءاروللمهريس
لاومألاعايضبلاذخنالاماتخناكدقفكلذلًابهنمهنوبهني
لمكأوحوضوىلجأبمهيلعهللابضغرهظيانه.ًاضيأ

وههلككلذنممظعأولاومألاوحاورألااورسخدقف.نايب
.)١١:١ةيموررظنا(مهيلعًالاحهللابضغاوأردقمهنأ

كلذكوحبذللحبصأهللابعشنإةجيتنلاتناكو)١١(
لتقتيهفًاثيدحوًاميدقبورحلاةجيتنرهظتانهوتيتشتلل
.ابسيديأمهتتشتومهناطوأمدهتوسانلا

١٣.ْمِهِنَمَثِبَتْحِبَراَمَوٍلاَمِْريَغِبَكَبْعَشَتْعِب١٢«
َجت
ْ
١٤.اَنَلْوَحَنيِذَّـلِلًةَرْخُسَوًةَأْزُه،اَنِنَاريِجَدْنِعًاراَعاَنُلَع
َجت
ْ
١٥.ِمَمُألٱَْنيَبِسْأَّـرلٱِضاَغْنِإل.ِبوُعُّشلٱَْنيَبًالَثَماَنُلَع
لٱ
ْ
ْنِم١٦.ِيناَّـطَغْدَقيِهْجَوُيْزِخَو،يِماَمَأِيلَجَخُهَّـلُكَمْوَي
ملٱِتْوَص

شلٱَوِِّـريَعُْ
.ٍ»مِقَتْنُمَوٍّوُدَعِهْجَوْنِمِ.مِتاَّـ

مهنوكلتميذئدنعمهدايسأنإفةيدوبعلاعيبيأ)١٢(
بعشلاةلاحرّوصي.راعلاولذلاىهتنماذهوحالسلاةوقب
اوبلغتنيذلاممألاةرمأبمهف.اهيلإاولصويتلاةنزحملا
عيبملاناكلامريغبو.مهيديأبمهسفنأدايقسيلفمهيلع
بعشنإلوقينأكلذبدصقيو.حبرنمنكيملفكلذل
هللاعماودهاعتيملمهفهذهنملضفأةلماعمقحتسيهللا
راودأفلتخميفًارارحأةداساونوكيللبًاديبعاونوكيل
.ةايحلا

ءزهللفنآلاامأولاتقلايفدجموزعهلناكدقل)١٣(
ءازجرجأنودبريخستلابمهلمعفاولمعاذإو.راعلاو
نأدروناننألةوقمالكلاديزيانناريجدنعهلوقو.مهباعتأ
ددعلااذهو.ناهنوألذننأالانناريجمامأمركتنوزتعن
السانلانيبًاءزهمهلعجومهتناهإنإفهقبسامممتي
٥٢:٥ءايعشإرظنا(سكعلابلبكلذبهللامسادجمتي
.)٣٦:٢٠لايقزحو

تحبصأنأىلإتمظعدقهذهةناهتسالاةلاحو)١٤(
اوشميلسأرلااوعفرينأنوعيطتسيالو.لاثمألابرضم
اوعفرينأنوأرجتيالةلذملاناونعمهلبةماركودجمب
.قوفىلإمهنويع

يزخلابىطغتدقولجخلابههجوىستكادقو)١٥(
ناسنإلافرتقااذإ.هليبسيفريسيفيكىريالداكيىتح
اذإكلذكو.ةليذرالةليضفدعيهلمعفهنملجخوًابنذ
كلذفرارمحألابدخلاغبطصاوفقاوملاضعبةاتفلاتبيهت
لجخلابناسنإلائلتمينأامأ.فافعلاوةراهطلاليلد
تارييعتنودبسانلانيبكولسلاعيطتسيالىتحيزخلاو
.هللابعشىلعتلحدقىربكةبيصمكلذفنيريعملا

مهفنيقفشماونوكيملءادعألاءالؤهنإواميسال)١٦(
مهيلعنوأرجتيلبمكصلخيمكهلإنيأمهلوقبمهنوريعي
ماهسيهفاهولقصدقمهتنسلأنإ.حيبقلامالكلاومتشلاب

ملَا
ألٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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ءادعأءالؤهنألكلذ.ةعطاقةداحفويسوةنونسم
لكعاقيإنعطقنورخأتيالوةنيغضلاورشلانورمضي
مهبركاودازومهشيعاوررمىتح.ةيذألاوررضلاعاونأ
.قاطيالاممءالؤهعمةايحلاتحبصأو

يفاَّـنُخَالَوَكاَنيِسَناَمَواَنْيَلَعَءاَجُهُّلُكاَذٰه١٧« .َكِدْهَعِ
لَقَّـدَتْرَيَْمل١٨

ْ
طَخْتَلاَمَالَو،ٍءاَرَوَىلِإاَنُب

ْ
١٩،َكِقيِرَطْنَعاَنُتَو

يفاَنَتْقَحَسىَّـتَح ملٱِّـلِظِباَنَتْيَّـطَغَوِنيِناَنَّـتلٱِناَكَمِ
ْنِإ٢٠.ِتْوَْ

طَسَبْوَأاَنِٰهلِإَمْسٱاَنيِسَن
ْ
َالَفَأ٢١،ٍبيِرَغٍهٰلِإَىلِإاَنَيِدْيَأاَن

لٱِتاَّـيِفَخُفِرْعَيَوُهُهَّـنَأل،اَذٰهْنَعُهللاٱُصَحْفَي
ْ
لَق
ْ

.»؟ِب

لوقيوتاليونمبعشلاىلعرمامصخليانه)١٧(
.ًافنآاهركذيتلابعاتملاوبئاصملاعيمجيأ»هلكاذه«
)٣٦:١٢و٣٥:٨رومزم(يفامكانباصأيأ»انيلعءاج«و
ةيذأللهبرثؤتنأعيطتستاموةيداعملارشلاتاوقنإف
انيسنينأعاطتسادقهذهنمءيشالنكلو.ررضلاو
.)٨٩:٣٤رومزم(دوهعلايفةنايخانلببسيوأتابجاولا

نعةوطخلاليمببسييذلاوهبلقلادادترانإ)١٨(
ءاضعألكغيزيذئنيحناغيزيفبلقلاناكىتمو.قيرطلا
:١٦ددعلارفسو٣:١٠ًاضيأو٣١:٧بويأعجار(دسجلا
ًاذإاذاملفانتريسكلذكوًاميقتسميقبانبلقنأاملاطف.)١٤
حلاصلانإةيرطفلاةركفللانهدوعيمنرملاو؟تاليولاهذه
.هلةأفاكمحالصلالانينأبجي

هباذإوهعقوتامملكشريغىلعتناكةلاحلانكلو)١٩(
تانبناكم«ىرخأةمجرتيفونينانتلاناكميفقحسني
ريوصتوهدصقلاو.)٦٣ص٢دلجمشتليدعجار(»ىوآ
.)١٠:٢٢ايمرإرظنا(ناكسلاولهألانعديعبرفقمناكم
الوناكملافرعياليكلةيطغتلابقاحسنالالمكدقو
)١٩:١٣ليئومص١(نيشملاتوملاىهتنماذهوفشكي
.)٢٣:٤رومزمعجار(»تاملظلابانتيطغو«اهتءارقنكميو

هلوقو.ههلإمساسنيملوهفهتءاربدكؤيفدوعي)٢٠(
مسالانيبقرفالانهوهللاسنيملهنأىنعمبمسالا
ًاليبسهللامسايفىأرميدقلاناسنإلانأذإةقيقحلاو
نمؤيناكنإونيعلابهاريالوهفهيلعلاكتالاوهبناميإلل
اذهتيبثتلمسالاركذنوكيلقألاىلعفبلقلابهب
هلصولخلاودبعتلاليلدبيرغلاهلإللديلاطسبو.ناميإلا
نعًاجورخونيدلانمًاقورمكلذنوكيفرويغهلإهللانألو
.هلوصأ

يذلاوهفةيفاخهيلعىفختالهللانإواميسال)٢١(
.اهلكهاياونيهاموناسنإلاوهنمًانيقيفرعيوصحفي
لكنوكينألضفألافهنعىفختنأنكميرارسأالًاذإف

يفدروامركذتنىرخأةرمانهو.نلعلابوًارهاظءيش
.)٢٨:١١و١١:٦ًاضيأوعبارلاددعلااميسال٣١بويأ(

لٱُتاَمُنَكِلْجَأْنِماَنَّـنَأل٢٢«
ْ
َلْثِماَنْبِسُحْدَق.ُهَّـلُكَمْوَي

ذلِلٍمَنَغ
ِمل.ْظِقْيَتْسِا٢٣ِ.حْبَّـ

َ
َال.ْهِبَتْنٱ؟ُّبَراَيَىفاَغَتَتاَذا

ِمل٢٤.ِدَبَألٱَىلِإْضُفْرَت
َ
َحتاَذا

ْ
اَنَتَّـلَذَمىَسْنَتَوَكَهْجَوُبُج

يفْتَقِصَل.ِبَاُّرتلٱَىلِإٌةَيِنَحْنُماَنَسُفْنَأَّـنَأل٢٥؟اَنَقيِضَو ِ
.»َكِتَْمحَرِلْجَأْنِماَنِدْفٱَواَنَلًانْوَعْمُق٢٦.اَنُنوُطُبِضْرَألٱ

تمسجتيتلاىمظعلاةنامألابمنرملارختفيانه)٢٢(
ناميإلاوةديقعلالجأنمو.نينمؤملاةعامجيفمسجتتو
ىرجامكداهطضالامظعأىلإنيدتملاناسنإلالصي
مهتلاحتناكو.ةميدقلامايألاذنمنيسيدقلاوءادهشلل
بـيذـعــتلاعاـونألـكـلنـوضـرعــتيحـبذللمــنغـلـابـهـبشأ
امنيحودهطضتةنمؤمةسينكلانوكتامنيح.تاناهإلاو
البحبصتاهنألداهطضالااهنعلوزيةنايخلاولالضللدترت
.ملاعلاحالصإلاهيدؤتةلاسر

هرصبىمعأدقداهطضالانإفًاريثكمنرملامولنال)٢٣(
.ظقيتسينأهيلعىنمتيوهنعىفاغتدقبرلانأبسحو
يفىرننأعيطتسنالو.هبتنينأهيلإبلطيولفاغهنأك
اذهنيأو.ناسنإهنأكبرلاهبشيذإًايحورًاومسكلذ
.ليئارسإظفاحمانيالوسعنيالهنأنملوقلا

هللامامأللذتيدادعألاهذهيفهنكلو)٢٦و٢٥و٢٤(
هيلعوهامىسنيالوههجوبجحيالنأهنمسمتليو
ةلاحللةلماكةروصدادعألاهذهيفو.ليووقيضنممنرملا
لبةخوخيشلانمسيلءانحنالااذوه.اهيفوهيتلاةنزحملا
هنكميالوبارتلابنوطبلاقصلتداكتىتحمومهلاةرثكنم
يفتفتليهنكلو.نيبجلاوسأرلاعفارًازيزعضهنينأ
ءادفلاهدنع.هللانمنوعلابلطًارركمريخألاددعلا
يأقحتسيالناسنإلافةمحرلالجأنمطقفكلذبهلمعو
ةنامألاركذيوهواميسالوهنعىلختيالهللانكلوتافتلا
نوكينألبقوهوهعمبعشلااهعطقيتلاةسدقملادوهعلاو
٣:٨رومزم(هلثمدرودق»مق«هلوقو.ماودلاىلعمههلإ
نوعلابلطو.يوسوملصألايفوهريبعتلااذهو.)٧:٧و
:٢٢و٦٣:٨رومزمعجار(ةريثكفقاوميفهلثمدراوًاضيأ
.)٣:٣و٢٠
اهباصأسفنةخرصوهرومزملااذهنإلوقلاةصالخو

تاعاسلادشأيفبرلاىلإئجتلتكلذلةلذملاوداهطضالا
تقونييباكملامايأيفبتكنوكيدقاذكهوًاقيضوًاملأ
يذلاديدشلاباذعلاانلرّوصيوهوسخويطنأكلملاملظ
.ٍذئدنعليئارسإونبهلمتحا

ملَا
ألٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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َنوُعَبْرَألٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

.َحَروُقيِنَبِل.ِّـنَسْوَّـسلٱَىلَع.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
ٍةَّـبََحمُةَميِنْرَت.ٌةَديِصَق

لَقَضاَف١«
ْ
لَكَتُم.ٍحِلاَصٍمَالَكِبيِب

ِّـ
يِئاَشْنِإِباَنَأٌم

لِل
ْ
يِنَبْنِمًالاََمجُعَرْبَأَتْنَأ٢.ٍرِهاَمٍبِتاَكُمَلَقِيناَسِل.ِكِلَم
لٱ
ْ
َىلِإُهللاٱَكَكَراَبَكِلٰذِل،َكْيَتَفَشَىلَعُةَمْعِّـنلٱِتَبَكَسْنٱِ.َرشَب
جلٱاَُّهيَأَكِذْخَفَىلَعَكَفْيَسْدَّـلَقَت٣.ِدَبَألٱ

ْ
َكَلَالَج،ُراَّـَب

حلٱِلْجَأْنِم.ْبَكْرٱِ.مِحَتْقٱَكِلَالَجِبَو٤.َكَءاََهبَو
ْ

ِةَعَّـدلٱَوِّـَق
لٱَو
ْ
.»َفِواََخمَكُنيِمَيَكَِيُرتَف،ِّـِرب

نعوهمالكلااذهنأب١:٨صنييناربعلارفسركذي
املًاعرابًافصووهنعةءوبنّدعيكلذبو.هللانباحيسملا
وهمأكلذلجألرومزملااذهبتكلهىقبي.هنوكيس
فرظلجألمظندقوهناونعوهامكةيرشبةبحمةمينرت
ملكتيفامهلرصاعمرعاشلاوهنباوأكلملاجاوزوهصاخ
دوادلسننموهكلملااذهو.هينيعمامأترجرومأنع
هذهنوكتدقو.)٧ليئومص٢(ديعاوملاهلناككلذلو
لسننمهنألايلثعبماروينرتقاامنيحةموظنمةديصقلا
نميرمعنباريخألااذهنأللبازيإوباخآلسيلو.دواد
.لامشلاةكلممليئارسإ

ناكهنأحجرألاوحروقينبنمهنأبتاكلانيبيناونعلا
.اهادحإةديصقلاهذهوراعشألاوديشانألانمةعومجممهل
.ةبوبحمةّرسمًارومأثحبتيهو

دقرعاشلابلقنإفرظنلاتفلتسيةديصقلاءدبو)١(
ةحلاصءايشأبناكهضيفو.كلذدعبضافىتحًالوأألتما
هراكفأيفاممجرتيناسلهلنوكينأهرسيو.ةليمجوةفيطل
ملققباسيداكيىتحريبعتلايفعرسينأردقيوناعمنم
صخشوههنمّلجأوليلجهعوضومنإ.رهاملابتاكلا
.مالكلايفضافنإبجعالكلذلهنعملكتييذلاكلملا

رعاشلالوقفهؤاهبوكلملالامجوههمالكعوضومو)٢(
نعًازجاعلظريبعتلاومالكلايفهتراهملكنممغرلابهنأ
رهتشادقكلملااذهنإواميسال.حيدملايفهقحكلملاءافيإ
ىلعنهربدقوكلذلعفيهللانمةمعنبهنألمالكلاةغالبب
.)٤:٢٢اقولرظنا(هللانمكرابمهنأةروصلاهذه

لالجلاولامجلابيجراخلاهرهظمفصينأدعبو)٣(
)٣١:٣٠لاثمأ(لئازلاينافلاءيشلاكلذينعيالعبطلابو
هفصييكلنآلايتأي.ةكربلاوةيوامسلاةمعنلالامجهنكلو

ةزعلاىلعلديهبنجىلعًافيسلمحيهباذإوبراحمك
مظعأيههتعاجشنأكلملاركذيةعارببو.توربجلاو
.ءاهبلاولالجلارهاظم

ناقرتفيالناونصامهةعاجشلاولالجلانأكشالو)٤(
لبطقفةنيزللسيلهبنجىلعفيسلااذهو.كولملايف
مهدوقيلهدنجمامأبكريوءادعألاهبمحتقينأهيلع
ربلاوقحلالجألرفظهتاذتقولايفهنكلو.رفظلاولاضنلل
ًابعرءادعألايفعقوتهنيمياذإوةعضاوتمةعيدوةروصبو
.هتهباجمىلعمهللبقالفواخمو

ملٱَكُلْبَن٥«
يفُةَنوُنْسَْ لَقِ

ْ
ملٱِءاَدْعَأِب

َحتٌبوُعُش.ِكِلَْ
ْ
َكَت

ُبيِضَق.ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإُهللاَااَيَكُّيِسْرُك٦.َنوُطُقْسَي
لُمُبيِضَقٍةَماَقِتْسٱ

ْ
لٱَتْبَبْحَأ٧.َكِك

ْ
ْنِم،َمْثِإلٱَتْضَغْبَأَوَّـِرب

ٰهلِإُهللاٱَكَحَسَمَكِلٰذِلْجَأ
ُ

ْنِمَرَثْكَأِجاَهِتْبالٱِنْهُدِبَك
لٱِروُصُقْنِم.ٌةَخيِلَسَوٌدوُعَوٌّرُمَكِباَيِثُّلُك٨.َكِئاَقَفُر

ْ
ِجاَع

.»ُراَتْوَألٱَكْتَّـَرس

يمروهوحالسلانمرخآعونىلإلقتنيانهو)٥(
قرتختذإةياغللةديجةلاحيفيهلابنلاهذهنإ.لابنلا
امنيحو.ءادعألابولقىلإلصتىتحةديعبتافاسمىلإ
امهومايألاكلتيفنيماهلانيحالسلانيذهلمعتسي
نوللذتيونوطقسيونورحدنيءادعألااذإلابنلاوفويسلا
ىأردقو.طقهلباقمالهتحتمهعقومنوكيوكلملامامأ
ءايعشإلباق(حيسملليهانهةراشإلانأنيرسفملاضعب
.)١٠:٢١و٩:٥

نوكيذئنيحو»هللانميتلاكيسرك«ةمجرتلانكمي)٦(
ًاكلمدوادلسنلهمعدويسركلااذهتبثدقهللانأىنعملا
:٢٣كولم٢رظنا(»يهلإلاكيسرك«ًاضيأمجرتتوأ.ًايدبأ
بابنمنوكيدقف»هللااي«انهباطخلالكشامأو.)١٧
:٢٢و٢١:٦جورخرظنا(ًاضيأاهنمةيرشبلاىتحةطلسلك
هللانولثميمهنألكلذ)١٣٨:١و٨٢رومزم(وهدعبامو)٧
نإفهللالثميكلملانألو.سانلانيبهمسانولمحيو
.ربلاوةماقتساللنوكينأبجيهناجلوص

نإفكلذل.سكعلابومثإلاضغبيربلابحينم)٧(
ًاماقمىلعأوةبترىقرأهكلميفًازيزعًاديعسهحسمدقهللا
اذهو.)١٠:٣٨لامعأعم٨٩:٢١رومزملباق(هلوحنمم
هكلمسسؤيولدعلابحيهنأهللاهبدهاعيذلادهعلاوه
ةيلاعلاةفيظولاهذهلجألهللانمحوسمموهفكلذلوهيلع
ةوطسلاوهاجلانمرثكأماسجلاتايلوؤسملانمضتتيتلا
هتفيظوممتيامنيحهنألجاهتبالانهدبهنكلو.ناطلسلاو
.هئاقفرنيرخآلاكولملانمًاريثكرثكأقيفوتلاوةداعسلالاني

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوُسِمَا

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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نأدعبفايلعلاةورذلاىلإهفصوبرعاشلاانهلصي)٨(
هللانمهكلمنأبوةلوجرلاوةلوطبلاببوبحملاهكلمفصي
.ىمظعلاهحارفأموييفًايكلمًاسيرعهفصييكلاهيلإيتأي
برضينأدعبهنإفايؤرلارفسيففصولادجنكلذكو
ضيبأسرفىلعبكريوهمفبيضقبهءادعأحيسملا
فورخلاسرعكلذعبتيبابرألابروكولملاكلمهمساو
ةرطعميهكلملااهسبلييتلابايثلاهذهو.)١٩:٧ايؤر(
وههماقمو.ةنيمثلاروطعلابتجسنامنإكةديعبةجردىلإ
ىنغلاىلعلدتيتلاةيجاعلايناوألابةءولممةنيمثروصقيف
.ميظعلاءاخرلاو

ملٱِتَلِعُج.َكِتاَّـيِظَحَْنيَبٍكوُلُمُتاَنَب٩«
َكِنيِمَيْنَعُةَكِلَْ

ِكَنُذُأِيليِمَأَويِرُظْنٱَوُتْنِباَييِعَمْسِا١٠.ٍريِفوُأِبَهَذِب
ملٱَيِهَتْشَيَف١١،ِكيِبَأَتْيَبَوِكَبْعَشَْيسْنٱَو

ُهَّـنَأل،ِكَنْسُحُكِلَْ
ِبوُعُّشلٱىَنْغَأٍروُصُتْنِبَو١٢.ُهَليِدُجْسٱَفِكُدِّـيَسَوُه
هبِكَهْجَوىَّـَضَرتَت ملٱُةَنْبٱٌدَْجماَهُّلُك١٣.ٍةَّـيِدَِ

يفِكِلَْ .اَهِرْدِخِ
.»اَهُسِبَالَمٍبَهَذِبٌةَجوُسْنَم

كلملاىدلتامركملاتاظوظحملايأتايظحلا)٩(
:٦لاثمأرظنا(ماقملاونأشلاةعفرنمهيلعنهاملةبسنلاب
ىلعتسلجيتلاةكلملاتناكءالؤهعيمجنمىلعأو)٢٦
صمخأىلإسأرلاةمقنماهنيزتةيبهذلاىلحلاوهعمشرعلا
نهنمفحيسملاةبسنىلعمالكلارسفنانكاذإو.مدقلا
ةسينكيهفةكلملاامأوةينثولاممألانه؟تايظحلاءالؤه
يكلهللانباكلملالوحًاعمنعمتجيءالؤهعيمجوحيسملا
.هتطساوبدحاوىلإلكلاعمجي

سورعلاهذهبطاخييكلمنرملاتفتليانهو)١٠(
ًالوأنيتماهلااهيتساحلمعتستنأاهللوقيوةدحاولاةيكلملا
املكىسنتنأاهيلعكلذدعبوىرتنأمثعمستنأ
اذه.كلمللاهعوضخركذتوّزعنمهيفتناكامواهيضام
مساواهيبأتيبكرتتةأرملانإفجاوزلاتقويعيبطءيش
دهعتيف.همساذخأتواهجوزتيبنكستيكلاهتلئاع
دهعتتاهنأامكهتجوزبمامتهالاوةيانعلادوهعبجوزلا
.ةنامألاوةعاطلاب

املكذئدنعهتجوزيفىريجوزلاكلملااذهنإ)١١(
وهفكلمهنألو)٣:٦سرطب١عجار(هبلقحرفيوهّرسي
هماقملدجستوهلعضختنأذئدنعاهيلعو.اهالومواهديس
وهحيسمللممألاعوضخراهظإنإ.مارتحالكبعيفرلا
.اهمدقتواهتدحووةقحلااهتمظعليلد

يكلبوعشلاىنغأيهيتلا»روصتنب«راتخاو)١٢(
ةيعرشةليلحهلنوكتوهاضربلطتيهفكلملاةمظعديزي

سوجملالعفامكاهعوضخليلدةنيمثةيدههلمدقتو
ىسنتنأنآلااهيلعو.دولوملالفطللايادهلااومدقامنيح
ةيكلملاةلحللًالهأاهسفنرهظتوىلوألاةينثولااهتدابعواهبعش
.نآلااهيفيهيتلا

ًايئاهناهلهأتيبتكرتفيكلصفمفصوانهو)١٣(
سبالملانمثأةسباليهفةرهابلاةيكلملااهللحيفيهو
رصقلالخدت.بناجلكنمراقولاوةزعلاودجملااهللجيو
وأبهذنمطويخاهيفاهسبالمو.اهعمةريبكةيشاحب
ةراجحلاوساملألااهطسويفتاعبرملكشبةعونصم
.ةنيمثلائلآللاوةميركلا

ُحتٍةَزَّـرَطُمَسِبَالَمِب١٤«
ْ

ملٱَىلِإَُرض
يف.ِكِلَْ ىَراَذَعاَهِرَثَأِ

لُخْدَي.ٍجاَهِتْبٱَوٍحَرَفِبَنَْرضُْحي١٥َكْيَلِإٍتاَمَّـدَقُم.اَُهتاَبِحاَص
ْ

َن
ملٱِْرصَقَىلِإ

ْمُهُميِقُت،َكوُنَبُنوُكَيَكِئاَبآْنَعًاضَوِع١٦.ِكِلَْ
يفَءاَسَؤُر يفَكَمْسٱُرُكْذَأ١٧.ِضْرَألٱِّـلُكِ .ٍرْوَدَفٍرْوَدِّـلُكِ
َحتَكِلٰذِلْجَأْنِم

ْ
.»ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱَىلِإُبوُعُّشلٱَكُدَم

ةرضحىلإلخدتيهبلابالخلارهظملااذهيف)١٤(
مامأترضحأامنيحةكلملاريتسألىرجامككلملا
سبلتونآلااهجوزواهكلموه.)٢:١٢ريتسأ(شوريوشحأ
ذنمسبلتسورعلاو)٢٠:٢١رابخأ٢(ةزرطمًابايثنآلا
نأعنامالوةراهطلاوةفعلاليلدضيبأًابوثنامزلاميدق
اهءاروو.عصانلااهضايببظفتحينأطرشىلعاهيلعزرطي
نكلواهلتافيصووتامداخكتاديدعتانبمدقتت
اهتافيصوىتحهترضحبذإكلمللتامدقمنآلانهعيمج
.ًالوأكلمللنحبصي

ديراغزونابشلاءادحعمسيانهئراقلاداكي)١٥(
عيمجنإ.عيدبلايكلملاسرعلااذهندلىراذعلاوءاسنلا
مساقتيكلدحاوناميإيفدحتتنأبجيبوعشلاوممألا
كلذلايخلابىرنانهو.ةيوامسلانويهصةنبادجميف
حارفألاوجيزاهألاتاوصأولالجوةهبألكبًامداقبكوملا
لصيلبًاجراخحرفلاىقبيالو.بناجلكنمدعاصتت
.تاذلابكلملابلقىلإورصقلالخادىلإ

مكحلايفمهدالوأنوكرشيذئدنعكولملاناكدقل)١٦(
:٤كولم١و٨:١٨ليئومص٢رظنا(ليئارسإوأاذوهييفنإ
ءالؤهنإ.)٢٠:١٥كولم١و١١:٢٣رابخأ٢عملباقو٧
ةبحمنأهبدصقيممألانميكلملسننمنيدولوملانينبلا
ىتحناكملكيفرشتنتسهبناميإلاوهلةعاطلاوحيسملا
رظنا(رحبلاهايملايطغتامكاهلكضرألاحيسملاةفرعممعت
.)٥:١٠ايؤر

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوُسِمَا

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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هاياصونوعيطيوهمسالنوعضخينيذلليطعيس)١٧(
ةفشلكىلعبرلامساحبصيذئنيحوًامئادًايدبأًاكلم
هنألبرللاهدمحرهظتاهعيمجضرألانأنوكيو.ناسلو
.ناكملكيفبوعشلاىلعطلستي

ءاسؤرلطقفةعضاخضرألاةدحوىريمنرملانإمعن
نوممتيوهللاةئيشمنولمعيسدقميكلملسننم
ًاريخأكرتشتفوسبوعشلالكنأبمتخيكلذلو.هرماوأ
.رهدوليجلكىلإسودقلاهمساديجمتوهللادمحيف

َنوُعَبْرَألٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ٌةَميِنْرَت.ِباَوَْجلٱَىلَع.َحَروُقيِنَبِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

لَماَنَلُهللاَا١«
ْ

يفًانْوَع.ٌةَّـوُقَوٌأَج .ًاديِدَشَدِجُوِتاَقيِّـضلٱِ
جلٱِتَبَلَقْنٱِوَلَو،ُضْرَألٱِتَحَزْحَزَتْوَلَوىَشْخَنَالَكِلٰذِل٢

ْ
ُلاَبِ

لَقَىلِإ
ْ

لٱِب
ْ
جلٱُعَزْعَزَتَت.اَهُهاَيِمُشيَِجتَوُّجِعَت٣.ِراَحِب

ْ
ُلاَبِ

.»ْهَالِس.اَهِّـوُمُطِب

أجلملاوههللانأماعديكأتبهمالكمنرملاحتتفي)١(
يذلارابتخالاقمعلةبسنلابوهمالكلايفعانقإلاو.ةوقلاو
وهوطقفهيطعيهنأسيلوهتاذأجلملاوههللانإ.هلقني
هنكلو.)١٥:٤رابخأ٢(ةدشلاوقيضلايفيقيقحلانوعلا
.ههجونوسمتليوهنوبلطينيذللكلذك

امهمفوخللموزلالفدوجومهللانأاملاطلب)٢(
ىتحبئاصملاوتاليولابايندلاتملظأويهاودلاتهد
اهلفاسأاهيلاعأحبصتلابجلاداكتوضرألاريغتتداكت
رظنا(راحبلابلقيفتقرغوهايملااهترمغواهيلاعأاهلفاسأو
ضرألاةلاحتداعاذإيأ.)٢:٤نانويو٢٧:٢٧لايقزح
اهرمغتهايملاوةيلاخوةبرختناكامنيحهيلعتناكامىلإ
كلذلوتوربجلاوةزعلاناونعيهلابجلانإ.ناكملكيف
رومزمرظنا(ًاعيمجاهمظعأويهاودلاىهدأهانعماهبالقناف
.)٣٨:١١بويأ(كلذكو)٨٩:١٠
يففقيءيشالوميظعنافوطيفاهنأكهايملاروصي)٣(
:٢٠بويأًاضيأو١٠-١٣٩:٨رومزمعمكلذلباق(اههجو
عميهددعلااذهةقالعو.)هعبتيامو٤٠:٣٠ءايعشإو٢٤
ًاعيمجةسبايلاىلعهايملاتغطولوفاخنالاننإيأهقباس
يدبألايلزألايحلاهللاانلىقبيفاههجوبءيشلكتفرجو
ىتحىقيسوملاومستانهو.لوزيالوريغتيالروهدلارخص
اهمعديذإعفترتهايملاجيجعوةباخصلاجاومألاتاوصأىلع

رصانعلاجايهنإفذئنيحوهللاةمحربمهتقثونينمؤملاناميإ
.عباوزلاطسوًانوكسمهيطعتلالإتسيل

لٱِنِكاَسَمَسِدْقَم،ِهللاٱَةَنيِدَمُحِّـرَفُتِهيِقاَوَسٌرَْهن٤«
ْ
.ِّـِيلَع

يفُهللاٱ٥ ِلاَبْقِإَدْنِعُهللاٱاَهُنيِعُي.َعَزْعَزَتَتْنَلَفاَهِطَسَوِ
ملٱِتَعَزْعَزَت.ُمَمُألٱِتَّـجَع٦ِ.حْبُّصلٱ

ُهَتْوَصىَطْعَأ.ُكِلاَمَْ
جلٱُّبَر٧.ُضْرَألٱِتَباَذ

ْ
لَم.اَنَعَمِدوُُن

ْ
.َبوُقْعَيُهٰلِإاَنُأَج

.»ْهَالِس

:٢نيوكتعجار(ةنجلايقسييذلارهنللةراشإانه)٤(
ًاسودرفاهلعجيوميلشروأطسورميسرهنيقاوساذكهو)١٠
:٤٨رومزمو٨٧:٣رومزمرظنا(تاذلابندعةنجكرخآ
ذئدنعيهفرطخلاباهنوددهيءادعألااهبطيحيامنيحو.)٩
هتمعنبهللانألسأيتالوفاختالوشطعتوأعوجتنل
ىلعأىلإلصتىتحتاكربلاباهعرتيلاهيفرميهرهنلعجيس
.يلعلاهللانكاسمسدقىلإةنكمألا

كلذكو٤٧:١٥ءايعشإو٦٥:٥رومزم(يفىرن)٥(
.دجمموأسدقمناكميهميلشروأنإ)١٥:١٦جورخ
وههتاذهللااذإاهيقسييذلارهنلاركذنمًالدبدجنانهو
ةليلطقفدجويو.عزعزتتالوتبثتكلذلاهطسويفنكاس
سمشلاقرشتوحبصلالبقيكلذدعبومومهوباعتأ
نوعلايتأيحابصلايفو.رونلااهدعبيتأيوتاملظلايلجنتو
ىتحمهدحونوطبختيهءايقتأعديالوهفءامسلابرنم
باحسلادومعمهيطعيلبرمحألارحبلاطسويفناكولو
.مهيوقيومهعجشي

اذوهو.اهلاحلدبتيوبرطضتوبخصتممألااذوه)٦(
هضرفاممواقتنأالوًاليوطتبثتنأعيطتستالكلامملا
يههتسينكوهللابعشنإمعن.ناثدحنمملاعلاىلعهللا
عفترميفيههتاليونمةاجنميفاهنكلوملاعلااذهيف
اليه.اهيلعبلغتتاهنكلواهارتوتاليولاىلعفرشت
كلذعمنكلوعيمجللةماعاهنألاهبنجتتالواهنمبرهت
بوذتفهدعرتاوصأيطعيبرلاو.اهيفناميإلالظي
.علهلاوبعرلانماهلكضرألا

يفو.هبعشعمدونجلابرهللانوكينأبجعالو)٧(
ةروصب»دونجلابر«نولمعتسيحروقونبهمظنيذلارعشلا
رظنا(كولملامايأيفملعمسالثماذهحبصيو.مهبةصاخ
ًالوأةنحمفىلعمسالااذهدجن)٥٩:٦و٢٤:١٠رومزم
برحللبوعشلاعمتجتوممألايتأتدق.)١:١١ليئومص١(
هتوربجرهظيوهدعرتوصهللايطعيامنيحنكلولازنلاو
ةعمشلابوذتامكبرلاهجومامأنمنوبوذيءالؤهاذإو
.رانلاهجومامأنم

ملَا
ألٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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يفًابَرِخَلَعَجَفْيَك،ِهللاٱَلاَمْعَأاوُرُظْنٱاوُّمُلَه٨« ِ
حلٱُنِّـكَسُم٩.ِضْرَألٱ

ْ
ُِرسْكَي.ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإِبوُُر

لٱ
ْ
ملٱ.َحْمُّرلٱُعَطْقَيَوَسْوَق

اوُّفُك١٠.ِراَّـنلٱِباَهُقِرُْحيِتاَبَكْرَْ
يفَىلاَعَتَأ.ِمَمُألٱَْنيَبَىلاَعَتَأ.ُهللاٱاَنَأِّـينَأاوُمَلْعٱَو .ِضْرَألٱِ
جلٱُّبَر١١

ْ
لَم.اَنَعَمِدوُُن

ْ
.»ْهَالِس.َبوُقْعَيُهٰلِإاَنُأَج

.ناسنإلكمامأةحضاوةرهاظبرلالامعأهذه)٨(
اورظنيواوعلطتينأطقفمهيلعةسينكلاجراخمهنيذللو
الوءيشلكبرخينأعيطتسيفيكهبئاجعوهللالامعأ
ءايعشإو٨:٢١ايمرإرظنا(ههجويففقينأدحأعيطتسي
نيذلاودعلانادلبيفامنإفبرحلاهذهامأو.)١٣:٩
ىلعنيصكاننيبئاخاودترافهللالقعمماحتقاىلعاوأرجت
مهنكاسمتمدهتوىلتقلاثثجبمهضرأتألتماومهباقعأ
.مهتويبو

انهو.بورحلاعنميولاتقلاتاوصأتكسيوه)٩(
اهرسكييذلادضلاتقلاتالآوحالسلابلحياذامفصي
الىتحنارينلااهمهتلتتابكرملالعجيكلذكواهمطحيو
نأبجيهتوربجوهزعوملاعلاةوقنإ.برحللحلصتدوعت
كشالرشلاتاوقنإفاذكهوهللاةوقمامأبهذت
مسابدوستنأبجييتلاريخلاتاوقمامأًاريخأعضختس
.)٢:٤ءايعشإو٤:٣اخيمرظنا(هللا

نأمهيلعوعيمجلانمذئدنعفرعيسهللااذوه)١٠(
يمترتنأذئدنعممألاىلعوءيشلكنعاوفقوتيواوفكي
يلاعتملاوهف.يلعلاهللامامأضيضحللدجستوىرثلاىلع
كلذيفطرشلاو.ضرألالكيفلبطقفليئارسإيفسيل
.ميظعلاقلاخلاهللامامأهنأناسنإلكملعينأوه

وهوانعمهللانإةميظعلاةرابعلاهذهرركيفدوعي)١١(
نأرخآلايفعيطتسيءيشالوبلغيالوه.ذالملاوأجلملا
يفهمسريامدودحىدعتيوأةيهلإلاهتئيشممامأفقي
اذهفرعتنأبجيضرألالكو.ءامسلايفوأضرألا
اوحصينأممألاهبنيًاضيأ٢رومزملاو.هبجومبشيعتورمألا
هللاةئيشملاوعضخينأمهيلعهنأديدشهيبنتانهواولقعتيو
ايو.ًاعيمجنوكلهيومراصلاديدهتلامهبيصيالإواويحييكل
بورحلانولطبيوةقيقحلاهذهنومهفيًاعيمجسانلاتيل
هتوطسوهتوربجلحمضيوهللاةمظعمامأناسنإلانولذيو
هللابعشنإفلكىلعو.ةيهانتملاريغهللاةوقمامأ
.اهزعواهأجلموهوميظعلايوقلادونجلابرمهلهتسينكو
.دبألاىلإهللادجمىقبيمهدجموممألازعلحمضااذإف

َنوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم.َحَروُقيِنَبِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

ِتْوَصِبِِهللاوُفِتْهٱ.يِداَيَألٱِباوُقِّـفَصِمَمُألٱَعيَِمجاَي١«
ِّـلُكَىلَعٌريِبَكٌكِلَم،ٌفوَُخمٌِّيلَعَّـبَّـرلٱَّـنَأل٢.ِجاَهِتْبالٱ
َحتَبوُعُّشلٱُعِضُْخي٣.ِضْرَألٱ

ْ
َحتَمَمُألٱَواَنَت

ْ
٤.اَنِماَدْقَأَت

.»ْهَالِس.ُهَّـبَحَأيِذَّـلٱَبوُقْعَيَرْخَف،اَنَبيِصَناَنَلُراَتَْخي

يداحلارومزملاعمةنسلاسأرةينغأوهرومزملااذه
هللادعص«سماخلاددعلايفركذيهنألو.نينامثلاو
ةسينكلايفدوعصلاديعللمعتسيوهف»...فاتهب
راصتنالاييحيرومزموهفىرخأةهجنمو.ةيحيسملا
عجار(مهلوحممألاىلعهللابعشهزرحأيذلاميظعلا
طافاشوهيمكحمايأ.حجرألاىلعكلذو)٢٠:٢٩رابخأ٢
عوضخلابلطيمنرملاو.حجرألاىلع.م.قنماثلانرقلايف
لبفوخلابسيلمهيلعهللامكحنأذإممألاعيمجنم
عاستااذهوليئارسإهلإوهامكمههلإنوكيسوهوحرفلاب
.ةنيعمةمأبهتبحمرصحمدعوهللادصاقممهفيف

اورهظينأمهنمبلطيوممألاعيمجبطاخي)١(
مهبولقألميجاهتبالانألاوفتهيوقيفصتلابجاهتبالاتامالع
نأعيمجلاىلع.اذهمهحرفدكؤياممهتاوصأةنريفنوكيو
مهماهفأقوفةيهلإلاهتعيرشومهمعيهتوكلمنألهللاوعضخي
.اهوعيطينأمهيلعو

مهيلعومهقوفٍلاعوهذإسانلانكاسيالهللانإ)٢(
امكاهلكضرألاىلعهتطلسوكلمهنألهوباهيوهوفاخينأ
ةايحلانمةراعتسالاذخأيمنرملانأكشالو.تاومسلايف
مهتمرحنوعريومهكولمنومرتحيسانلاناكفيكوةيقرشلا
.ةايحلاىدمًاديبعمهلنونوكيو

ىلعاورصتنامهنأفيكليئارسإينبلرابتخاانه)٣(
مهيلعهللالضفلاذهمهراصتنانوبسنيومهلوحممألا
ثداوحنمصلختسيمنرملاو.هتمعنومهبهتيانعنسحو
لوقيفهللاةردقنعهنلعينأعيطتسيامةيعقاوةيخيرات
وعديالمنرملانأىرنانهنمو.»انتحتبوعشلاعضخي«
اهعمجتةدحتمممأةئيهىلإوأاهمضتةعماجىلإاهلكممألا
ىلوأدقهللانأربخينأهمهيلبعيمجلادوسيلماشماظنب
مّلستوعضختنأاهلكبوعشلاىلعوًانيبمًارصنهبعش
.هتئيشمل

ملَا
ألٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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رضاحلاهانعميرورضلانمسيل»راتخي«هلوقيف)٤(
مالكلاف)٢:١ةاضقو٢٣:٧ددع(يفامكلبلبقتسملاو
ًاثاريمضرألاىطعأهللانإفيكيخيراتثدحنعوه
رصعيفامكاهعجرمهيلإوضرألاكلاموههللااف.هبعشل
دقو.اهيفنولمعينملًانصحاهيطعيامنإوًالثمعاطقإلا
ةبحملاةجيتنتيطعأهنألةبسنلاب»ًارخف«ضرألاهذهىمس
:٢ايمحنو٦:٨سوماععجار(بوقعيوهبوبحمصخشل
.)١٣:١٩ءايعشإكلذكو٣

هبُهللاٱَدِعَص٥« ِِهللاوُمِّـنَر٦.ِروُّصلٱِتْوَصِبُّبَّـرلٱ،ٍفاَتُِ
ِملاوُمِّـنَر.اوُمِّـنَر

َ
لُكِضْرَألٱُكِلَمَهللاٱَّـنَأل٧.اوُمِّـنَراَنِكِل

ِّـ
اَه

َىلَعَسَلَجُهللاٱ.ِمَمُألٱَىلَعُهللاٱَكَلَم٨.ًةَديِصَقاوُمِّـنَر
ِهٰلِإُبْعَش.اوُعَمَتْجٱِبوُعُّشلٱُءاَفَُرش٩.ِهِسْدُقِّـِيسْرُك
.»ًاّدِجٍلاَعَتُمَوُه.ِضْرَألٱَّـناََجمِِهللاَّـنَأل.َميِهاَرْبِإ

نملزنهنأضرتفنانهف»هللادعص«لوقنامنيح)٥(
اهعطقيتلاديعاوملاضعبممتينأوههلوزندصقولبق
يكلكلذكو)١٣:٢٠ةاضقو١٧:٢٢نيوكت(هسفنىلع
دقهللاانهو)٦٨:١٩و٧:٨رومزم(هبىضقًالمعيرجي
امنيبهشرعلدوعينآلاوهو.هبعشنعبراحييكللزن
يفونويهصقوففهشرعامأوميلشروألدوعيبعشلا
.راصتنالاىدلبعشلافاتهيأ»فاتهلا«.ءامسلا
رابخأ٢عجار(ًالوأهنلعتيتلاقاوبألاةطساوبيأروصلاو
.)هدعبامو٢٠:٢٦

هللاهنألًالوأًامينرتبعشلاديزينأبلطيانه)٦(
بوعشلاىلعرفاظلاكلملاهنألبلطلارركيكلذدعبو
نأبجيةللهملاةحرفلاتاوصألاهذهنأىريوهف.مهلك
سانلاوةيدوألايفعمستوناكملكيفاهؤادصأبواجتت
ىلعةنزتمةيوقىطخبنوريسيونيرفاظمهنطولنودئاع
راركتو.ةبلغلابجاهتبالاوحرفلافاتهىلعوىقيسوملاعاقيإ
.ةيرشبلاسفنلايفريثأتلاةدايزلوديكوتللوهاومنررمألا

هللانألكلذويرهوجفمينرتلااذهيفببسلاامأو)٧(
تناكدقل.اهلكضرألاىلعهكلمورصتناوكلمدق
ليئارسإضرأىلعًامكاح»هوهي«هللاىرتةقيضلاراكفألا
هللاحبصأةرواجملاممألاىلعراصتنالااذهبقعنكلوطقف
.اوسلاىلعمهدوسيهناطلسىدموًاضيأمهيلعمكاحلاوه
اهضعبيناعملاطبريكلذنألةديصقةطساوبمينرتلاامأو
ظفحتونودتنأيعدتستترجيتلاثداوحلانألضعبب
.)١٨-١١:١٥ايؤررظنا(لاوطلانينسلارمىلع

ءامسللداعمثًامساحًاراصتنازاحوهللالزندقل)٨(
امكرعاشلاىريراصتنالااذهةطساوبو.ءاجثيحنم

خيراتمتخياذكهومهعيمجممألاىلعمكحيسهللانإةآرمب
.ًاعيمجمهيلعكلامهللانألممألانيبعازنلاولاضنلا

نيذلاكئلوأديفتةيناربعلاةملكلايفءافرشلا)٩(
همسابنوملكتملاوبعشلاولثمممهفةماهلارومأللنوبدتني
اوعمتجادقءافرشلاءالؤه.هريخليبسيفنوعاسلاو
يذلادعولاباوفييكل)ءابآلابأوهو(ميهاربإهلإبعشب
.»ضرألالئابقعيمجكرابتتكلسنبو«.ًاميدقهللاهعطق
رظنا(عيمجلاقوفوهوهلكناطلسلاهليذلاهدحوهللاوه
نمميركتلاودجملالكلانيهشرعيفهللاو)٢:٨ليئومص١
.قحتسمهنألمهلكبوعشلا

َنوُعَبْرَألٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َحَروُقيِنَبِلٌروُمْزَم.ٌةَحيِبْسَت

يفًاّدِجٌديَِمحَوُّبَّـرلٱَوُهٌميِظَع١« ِلَبَجاَنِٰهلِإِةَنيِدَمِ
.َنْوَيْهِصُلَبَجِضْرَألٱِّـلُكُحَرَف،ِعاَفِتْرالٱُليَِمج٢.ِهِسْدُق
ملٱُةَنيِدَمِلاَمِّـشلٱِيصاَقَأُحَرَف

لٱِكِلَْ
ْ
يفُهللاَا٣ِ.ميِظَع اَهِروُصُقِ

لَمُفَرْعُي
ْ

ملٱاَذَوُهُهَّـنَأل٤.ًأَج
.»ًاعيَِمجاوُضَم.اوُعَمَتْجٱُكوُلُْ

نيرومزملابهتقالعورفظلابليلهتللوهرومزملااذه
عيمجقوفهللابرلامساميظعتةهجنميهنيقباسلا
نعةيانكشيشرتنفسرسكتىلإهتراشإو.ضرألابوعش
ءايعشإعجار(طافاشوهيمايأيفحجرألاوءادعألاراحدنا

ميسقتةهجنمرومزملاىلإانرظناذإو.)٢١و٣٣:١٤
هللادمحبًالوأمنرملاأدبي.رومأةثالثلوانتيهارنفهعوضوم
ءادعألاراحدنافصيًايناثو.ميظعلاكلملادجميهتعارببو
.هديجمتوهللاركشىلإصلختيًاريخأومهبعرو

ةنيدملانكسيهنألبرلامسالدمحلابمنرملاأدبي)١(
هلكشبلاعلبجسأرىلعلكيهلاعفتريكانه.ةسدقملا
.ةميدقلاةنيدملاىلعفرشتيتلاةعساولاهتاحاسوليمجلا

ًاريثكولعيالهنأذإنويهصلبجوهوليمجهعافتراو)٢(
ًارورسوًاحرفببسيهعافترانألبخماشتملكشبوهالو
نيذلانينمؤملانييليئارسإللاميسالو.هارينملكل
»لامشلايصاقأ«هلوقامأةالصلاودمحلابهرايدنولخدي
امكمايألاكلتيفةطراخلاىلعديعبلالامشلاينعيالف
ايروملالبجينعيهنكلو)٣٩:٢و٣٨:٦لايقزح(درو
نويهصلبجيقتليامثيحًاصوصخولكيهلاموقيامثيح
.ايروملالبجب

ملَا
ألٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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ةعفترمةميظعنابمنمكانهامبفورعملارمألا)٣(
نأهلزوجيدحأال.أجلمهللانأوه)١٢٢:٧رومزمعجار(
نأوهوهيلييذلاددعلايفهمدقيناهربلاو.كلذبكشي
دعبمهباذإةديكمللاوعمتجاواورمآتنأدعبءادعألاكولملا
مهيعاسمنمىعسميأيفاوحجنيملواوقرفتدقكلذ
قبطنيمالكلانأحجرألاو.هللابعشنملينللةريرشلا
يفكلذكوبرحلاورطخلاتقوطافاشوهيمكحمايأىلع
.)٢٠:٣٦رابخأ٢و٢٢:٤٩كولم١عجار(ايقزحمايأ

مالسللسيلوبرحللوهكولملاءالؤهعامتجانإ)٤(
ةاضقرظنا(ًاعمهودقعيذلامهعامتجالًاناكماونيعدقل
حجرألاىلععوقتيفاوعمتجامهنإ.)٨:٢١كولم٢و١١:٢٩
ءالؤه.ميلشروأنعًايشمتاعاسثالثدعبتةدلبيهو
ةلاحيفمهواوضمواوقرفتىتحنوعمتجياوداكيملءادعألا
نأمهلحمستملةيلكةعرسبكلذناكوعلهلاوبعرلا
تناكسكعلابلبماظتناباوعجارتيومهسفنأاوعّمجي
.ماظتناريغبوفوخنعمهتكرح

َكاَنُهُةَدْعَّـرلٱُمُْهتَذَخَأ٦.اوُّرَف،اوُعاَتْرٱ،اوُِتُهباْوَأَراَّـَمل٥«
ملٱَو
٨.َشيِشْرَتَنُفُسُِرسْكَتٍةَّـيِقَْرشٍحيِرِب٧،ٍةَدِلاَوَكُضاَخَْ
يفاَنْيَأَراَذَكٰهاَنْعِمَساَمَك جلٱِّـبَرِةَنيِدَمِ

ْ
يفِدوُُن .اَنِٰهلِإِةَنيِدَمِ

يفَكَتَْمحَرُهللاَااَياَنْرَكَذ٩.ْهَالِس.ِدَبَألٱَىلِإاَهُتِّـبَثُيُهللاٱ ِطَسَوِ
.»َكِلَكْيَه

ًالوهاوفاخدقفهودهاشاموهمهمازهناببسناكو)٥(
برلانألميلشروأىمظعلاةنيدملانممهيلعًايتآًاميظع
بسنيمنرملاانهو.)١٤:١٥ليئومص١(كانهنكسيهلإلا
اوأرامل«لاقكلذلمئاظعنماهيفهودهاشاملرمألااذه
١١:٢عشوه(ًاضيأو)٣:١٠قوقبحرظنا(»...اوتهب
.)٥٥:٩ءايعشإو

ةدعرلانممهباصأاملفصوةدايزددعلااذهيف)٦(
انيحةدلاولاكضاخملاهبشيامباوبيصأمهنأكىتحبعرلاو
دشألنوضرعتيونوملأتياذهمهفوخةلاحيفمهف.دلت
ببسبنهناوألبقندليدقءاسنلانأمولعمو.رطاخملا
مهفوخةلاحرّوصيوهفكلذل.هبشأاموديدشلافوخلا
دلتيتلاةدلاولاضرعتتامكتوملارطخلنوضرعتيفيكو
.هبشأاموبعرلانمصاخلافرظلاببسباهتقولبق

.نفسلارسكتيتلاةيقرشلاحيرلاانهصصخي)٧(
ةطساوبءادعألاراحدنانعربخينأيفتكيالمنرملاف
ًاضيأيرحبلاراحدنالامهباصأدقًاضيألبةيربلاشويجلا
نفسهلوقو)٢٧:٢١بويأًاضيأو٢٧:٢٦لايقزحعجار(
دعبأيأاينابسأحجرألاوشيشرتلبهذتيتلايأشيشرت

مطحيهللانأانربخينأمنرملادصقيومايألاكلتيفةنكمألا
ةمطحمحايرنممهدضهلسريامةطساوبمهبراحيومهتوق
ةنيفسكروشأةوقءايعشإروصيامثيح)٣٣ءايعشإرظنا(
.ةرابج

هعمسامقافدقنآلاهنيعبمنرملاهآرامنإرهظي)٨(
بناجلاةزيزعميلشروأىرينأبحرفدقف.لبقنمهنذأب
َربخلاُربخلاققحدقف.ءادعألاباهتالةيوقىرذلاةعيفر
ّرمامكشالو.اهدضعيهللانإ.)٤٢:٥بويأعجار(
بيرختومدهنماهباصأاملبتاقيضوبئاصمنماهيلع
نأيفنيالكلذنأامك.ىمظعلاهللاةنيدماهنوكيفنيال
.ثراووهللانمراتخمليئارسإ

عمسيهللانإفناركشلاودمحللمنرملادوعيانه)٩(
هيفئاخنعىلختيالوفاصنإلاولدعلايرجيوةالصلا
طسويفهلنوحبسينيذلاكئلوأاميسال.هتمحرنيجارلاو
عجار(ةصاخةثداحلةركاذلابدوعيانهحجرألاولكيهلا
اذهميدقلايفةليلجلاهلامعأىلعهللادازدقف)٢٠رابخأ٢
.ًاضيأرضاحلايفلمعلا

.ِضْرَألٱِيصاَقَأَىلِإَكُحيِبْسَتُهللاَااَيَكِمْسٱُريِظَن١٠«
اَذوَُهيُتاَنَبُجِهَتْبَت،َنْوَيْهِصُلَبَجُحَرْفَي١١.ًاّرِبٌةَنآلَمَكُنيِمَي
َهلْوَحاوُروُدَوَنْوَيْهِصِباوُفوُط١٢.َكِماَكْحَأِلْجَأْنِم

َ
اوُّدُع.ا

اَهَروُصُقاوُلَّـمَأَت.اَهِسِراَتَمَىلَعْمُكَبوُلُقاوُعَض١٣.اَهَجاَرْبَأ
هباوُثِّـدَُحتْيَكِل ٰهلِإَوُهاَذٰهَهللاٱَّـنَأل١٤.َرَخآًاليِجاَِ

ُ
َىلِإاَن

ملٱَىلِإىَّـتَحاَنيِدَْهيَوُه.ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱ
.»ِتْوَْ

عميضاملايفناكامكميظعليلجهللامسانإ)١٠(
اذهو.دافحألاوءانبألاعمًاضيأنآلاىتحدودجلاوءابآلا
رابخأ٢رظنا(ديجمتللضرألايصاقأىلإنآلادتميمسالا
ىلعمكاحلادحاولاوههنأعيمجللنهربدقلو)٢٠:٢٩
.ءاشيامكاهبفرصتينيملاعلا

لصأنإفاذكهتدتمادقبرلاةفرعمتناكاذإو)١١(
ةجهبلاتناكاذإو.»نويهصلبج«زكرملانموهاهدادتما
كانهنمنألاذوهيتانباهدشنتنأاهبىرحأفعيمجلامعت
.ةسدقملاةنيدملاًاذإمنرتتلفبرلاةفاخموةفرعملاردصم
ناكملكىلإءادصألاددرتلوةيدوهيلايراربًاذإجزهتلو
ًامهادمناكرطخلانألكلذ)١٦:٢و٤٠:٩ءايعشإرظنا(
حرفباوكرتشينأعيمجلاىلعبجوتيكلذللازدقو
.مئاظعلمعتوةريدقهللادينألاذهصالخلا

ءادعأللسيل»نويهصباوفوط«هلوقبانهباطخلاو)١٢(
نيعقوتمًاليوطاورظتنادقل.دالبلاءانبأوءاقدصألللب
جراخاوقبواهولسرأيتلامهشويجنعةحرفملارابخألا

ملَا
ألٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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اوفوطينأمهلفنآلاامأولوخدلاىلعنوأرجيالراوسألا
.اهتّوقبنيزتعمجاربألانيدّدعماورخافيونيللهمنيحرف

ةيوقلاسيراتملاىلإاورظنييكلوعديمنرملانإلب)١٣(
.اورثكامهمءادعألادصتواهنعدوذللطشنتيتلاةيماحلاو
ةحاروىنغلاىلعًاضيألدتيتلاةيلاعلاروصقلااذوهلب
يهروصقلاكلذكفعافدلليهسيراتملانأامكفلابلا
اهدجمنوطفحياذكهو.ةحوبحبلاوةهاجولاوشيعلاةطسبل
وهددؤسلاوزعلااذهنإف.ةمداقلالايجألااوربخييكل
.رخافتللثيدحلاثعبم

نكلو.ماودلاىلعانهلإوه»ميحرلا«هللانإ)١٤(
.»توملاىلإىتحانيدهي«هلوقبًافعضرهظيريخألارطشلا
دعباموأتوملاءارواولوقينانيرسفملاضعبىريكلذلو
بابشلانامزيف«ةملكلامجرتينأضعبلاىريلب.توملا
كلذلوعاضدقرومزملاماتخنأنورخآىريو.»ةوتفلاو
.الإسيلفاضمهنمريخألارطشلاف

َنوُعَبْرَألٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم.َحَروُقيِنَبِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

ِناَّـكُسَعيَِمجاَياوُغْصَأ.ِبوُعُّشلٱَعيَِمجاَياَذٰهاوُعَمْسِا١«
ُمَّـلَكَتَييِمَف٣.ًءاَوَس،َءاَرَقُفَوَءاَيِنْغَأ،ٍنوُدَوٍلاَع٢اَيْنُّدلٱ
حلٱِب
ْ
َهلَوِ،مَكِ

َ
لَقُج
ْ
ُحِّـضَوُأَو،ٍلَثَمَىلِإِينُذُأُليِمُأ٤.ٌمْهَفيِب

.»يِزْغُلٍدوُعِب

ةايحلاهذهنأانلرهظيوهفةمكحلابءولممرومزملااذه
مظانلافكلذلرشبلاعيمجلكلذكيهوةعادخوةلطابايندلا
هنعةمكحلااوذخأيومهرومأيفاوورتينأسانلاوعدي
بطاخيوهو.ةايحلابيلاسأبهتفرعموهرابتخاةعسلةبسنلاب
سيلو)٤٨و٤٧(نيرومزملاعمهعضنكلذلبوعشلاعيمج
ديريظعاووه.ةيخيراتلاوةينطولاريمازملانمهقبسامعم
ددستوسانلايدهتةايحلانمًاربعوًاسوردجرختسينأ
)٥-٢ددع(نمةيلاتلاماسقألاىلإمسقنيوهو.مهاطخ
١٣-٦(مسقلامث.بويأرفسيفوهيلألاوقأبانهانركذيو
دحاورارقامهيفونيهباشتمنانوكيداكي)٢١-١٤هدعبو
سيلهمظاننأحجرألاو.ًافيفطًافالتخانافلتخيوامهزيمي
)٤٣و٤٢(نيرومزملالثمةهباشمريمازمعمقفتيهنألدواد
.دوادعمهحوربقفتيدحاواهمظاننوكيدقو

لكلوانتيهمالكعوضومنألميمعتلابهباطخأدبي)١(
اخيمهببطاخامعجار(ددصلااذهبوءاوسلاىلعناسنإ

اهلهأوةلئازةايحلانإ.)١:٢يبنلااخيمو٢٢:٢٨كولم١
.اوديفتسييكلةصرفلااومنتغينأبجي

.»ناسنإلاينباي.مدآينباي«ىرخأةمجرتيفو)٢(
.عيمجلانمهابتنالاءاعرتساوديكوتلالجألءادنلاراركتو
نوجاتحينيلوألانألءارقفلامثًالوأءاينغألارظنتفليوهو
هذهبرتغيينغلانأل.عيمجلانمرثكأتافتلالااذهلثمل
كلذلًاباسحةرخآللبسحيالوهبلقاهيلععضيوايندلا
ناسنإلاينبهلوقو.ناوآلاتاوفلبقًالوأىدانينأبجي
يهنودوٍلاعةمجرتلانإفكلذلبسنلاوةهاجولايوذيأ
زييمتالبءاوسلاىلعسانلالكمهمدآينبنأل.اهلحميف
ًاعيمجمهو.نيربتعملاموقلاينببكلذدعبصصخيهنكلو
.اوهبتنيواوغصينأبجي

بلقلائلتمينأدعبنكلومكحلابملكتيمفلانإ)٣(
طقفمهناسلبةمكحلانوعدينيذلاامأو.كلذلبقالمهفلاب
جهلييبلقنأللوقننأاننكميو.ةقيقحءامكحاوسيلف
يأاهبدصقيمكحلاو.مكحلابملكتييناسلاهفكلذلمهفلاب
فرعننأانلعجييذلاميلعتلاكاذوهلبميلعتلاعاونأ
ةبيرقيهةيناربعلامهفةملكو.ةايحلايففرصتنفيك
.ًاقحوًاباوصهنيبتنيذلايأةيبرعلايفةنيبلل

ىلعنينسلارابتخاوهيذلالثملابرسيمظانلاو)٤(
زاغلألابًاضيأرسيلب.»قحلامالقأقلخلاةنسلأ«لوقلادح
رهظيامىلعلئاسلاناكو.اهلحللقعلامامتهاريثتيتلا
.برطلاتالآىدحإىلعاهينغيويرعشبلاقباهعضي

ِمل٥«
َ
يفُفاَخَأاَذا ؟َّـيِبِّـقَعَتُمُمْثِإِيبُطِيُحياَمَدْنِعِّـَّـرشلٱِماَّـيَأِ

هتَوْرَثَىلَعَنوُلِكَّـتَيَنيِذَّـلٱ٦ ٧.َنوُرِخَتْفَيْمُهاَنِغِةَرْثَكِبَو،ِْمِ
٨.ُهْنَعًةَراَّـفَكَهللاٱَيِطْعُيَالَو،ًءاَدِفَناَسْنِإلٱَيِدْفَيْنَلُخَألٱ
اَيَْحيىَّـتَح٩ِرْهَّـدلٱَىلِإْتَقِلَغَف،ْمِهِسوُفُنُةَيْدِفَيِهٌةَميِرَكَو
لٱىَرَيَالَفِدَبَألٱَىلِإ

ْ
حلٱ!ُهاَرَيْلَب١٠َ.ْربَق

ْ
.َنوُتوُمَيُءاَمَُك

جلٱَكِلٰذَك
ْ
لٱَوُلِهَا

ْ
.»َنيِرَخآلاَمَُهتَوْرَثِناَُكْرتَيَو،ِناَكِلَْهيُديِلَب

زوجياليأراكنإللانهوفاخياذاملهسفنلأسي)٥(
عاقيإلانوديريًارارشأًاموقهؤادعأناكولو.ًاقلطمفوخلا
الفبناجلكنمهقّوطييأ»يبطيحي«هلوقو.هتيذأوهب
هنودراطيوهنوبقعتيءادعألاءالؤهنأمث.يقتينيأيردي
لاحلعرقتسيالولابهلأدهيالفبهذامنيأهءارومه
.هيلاوحرشءيشلكوًاديرطهسفندجيىتح

ءارقفلانمالوموقلاةماعنماوسيلءادعألاءالؤه)٦(
مهتناكممهلءايوقأءادعأمهامنإورمألاناهلالإو
لينليبسيفمهانغومهذوفننولمعتسيوةيعامتجالا
مهوةماركلاوةزعللًاليبسةورثلايفنوري.ةيصخشلامهبرآم

ملَا
ألٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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نممهيدلامبنيرخآلانورخافيو.لاملايناثلابرلانودبعي
.ةلئاطلاومأ

يدفياللاملانأمنرملالوقينأرظتنملانمناك)٧(
يفو.رفكيالويدفيالخألانإلوقيهلابامفناسنإلا
يطعيالوًالصأهاخأدحأيدتفيال«لوقيةيعوسيلاةمجرتلا
نأةرافكلاوةيدفلابةيآلايفدصقلاو.»هنعةرافكهللا
ناسنإلانأىنعملانوكيدقو.توملانمناسنإلاصلختي
عيطتسيالًاضيأىتحًادحأيدفينأعيطتسيالهلاملكب
الناسنإلانأىنعملانوكيوأ.اهيدفيوأهسفننعرفكينأ
.يدفييذلاوههدحوهللانكلورخآيدفينأعيطتسي

ةيدفيهةميرك«هلوقيفكلذريسفتدجنو)٨(
.طقاهلةيدفالىتحرادقملااذهبةنيمثاهنأيأ»...مهسوفن
يداملانمثلاناكامهمهؤادتفانكميالعوننماهنإو
.اهيزاوياهلكايندلايفءيشالوحوراهنألكلذ.ًاميظع

هسفنصلخينأيأةيدفلانمضرغلانيبيانه)٩(
ىلإةايحلانأمنرملاروصتيانهودبألاىلإايحيوتوملانم
ةيأنكتملودسجلاتومتوميالناسنإلانأينعتدبألا
كلذل.هللاعمىقبتيتلاسفنللدولخلاةهجنمةركف
نأعيطتسيهانغبنأينغلابسحينأةقبطملاةلاهجلانمف
.لانملاليحتسماذهوهنعتوملالّوحي

اذهيفيوتسيمثهاريلبهلوقبًالاحدكؤيانهو)١٠(
امكقرفالءالهجلاوءامهفلاسانلالكموتحملاريصملا
يتأيةعساولايضارألادعبو.ريقحلاوميظعلاريقفلاوينغلا
يتأياهتاريخبذذلتلاوةايحلابءاعدالادعبامكقيضلاربقلا
هذهنأمث.هتساعتوهرقفوهيرعوةدرابلاهعباصأبتوملا
ًائيشاهنمذخأينأعيطتسيالونيرخآلاهءراواهكرتيةورثلا
.هعم

.ٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإْمُهَنِكاَسَم،ِدَبَألٱَىلِإْمَُهتوُيُبَّـنَأْمُهُنِطاَب١١«
يفْمِهِئاَمْسَأِبَنوُداَنُي يفُناَسْنِإلٱَو١٢.ِيضاَرَألٱِ َالٍةَماَرَكِ
لٱُهِبْشُيُتيِبَي

ْ
،ْمُهُداَمِتْعٱُمُهُقيِرَطاَذٰه١٣.ُداَبُتيِتَّـلٱَمِئاَهَب

لٱُلْثِم١٤.ْهَالِس.ْمِِهلاَوْقَأِبَنوُضَتْرَيْمُهُؤاَفَلُخَو
ْ
لِلِمَنَغ

ْ
ِةَيِواَه

ملٱ.َنوُقاَسُي
ملٱُمُهُدوُسَيَو،ْمُهاَعْرَيُتْوَْ

ًةاَدَغ.َنوُميِقَتْسُْ
هلٱ.َىلْبَتْمُُهتَروُصَو

َْ
َهلٌنَكْسَمُةَيِوا

ُ
يِدْفَيُهللاٱاَمَّـنِإ١٥.ْم

هلٱِدَيْنِمِيسْفَن
َْ
.»ْهَالِس.ِينُذُخْأَيُهَّـنَألِةَيِوا

ًارسهنولوقيكشالفسانلامامأًارهجاولوقيملاذإ)١١(
نماهذخأينأعيطتسينم.دبألاىلإمهليهمهتويبنأ
الةموكحلارتافديفةلجسموةبوطممهمسابيه؟مهيديأ
:١٢ليئومص٢عجار(اهيلعةدايسلامهعزانيايندلايفدحأ
يملاعلاهاجلااذهنإ.)٩:١٢سوماعو٨:٤٣كولم١و٢٨

ىوسهنمىقبيالوهباحصألوزيامكلوزيفوسضيرعلا
.قيضلاربقلا

هتيلايومزاللانمرثكأةيفرحانهةمجرتلانأىرأ)١٢(
ريغلهريصمنأيأ.»ةماركيفتيبيالناسنإلا«لاق
هدسجريصمو.لالحمضالاولاوزلللبدجملاوةماركلا
بويأرظنا(ىقبتالودابتيتلاتاناويحلاداسجأريصملثم
مهدجمومهانغىلعنودمتعملاسانلاءالؤهو.)٣٠:١٩
كلذلايندللوهامايندلابمهمامتهاةهجنممئاهبلانوهبشي
.مئاهبلابيصياممهبيصينأبجعالف

نولحمضيامثيحةيواهللمهباهذنوكيسءالؤهنإ)١٣(
مهقيرطاذههلوقيف.هللاعمءاقبلامهلفنوحلاصلاامنيب
ةماركالبنيذلاسانلاةايحنإهمالكيف١٢ددعللعوجر
المهسفنأبنورورغمسانأمه)١:٥يجحرظنا(ةيقيقح
لاكتالانإ.مهيغنعنووعريالودحأنمةحيصننولبقي
وهفدازاذإامأهدحنعجرخيملاذإةليضفسفنلاىلع
نوريسيومهدعبنوتأينيذلاو.هللاىلعدرمتلاونايصعلا
اهبنوقثيومهلاوقأنولبقيمهتاوطخيفنوشميومهتريس
اهنألةوقببرضتهالسىقيسوملاو.)٩:٣٨ةاضقرظنا(
ىوسةايحلايفمهلامنيذلاسانلاءالؤهةقامحيعنت
.روشقلا

.حبذللمنغلاقاستامكةيواهللءالؤهلزني)١٤(
رضخلايعارملاثيحءايحألاضرألمهدوقيالانهيعارلاو
نوأدبيذئنيح.ءانفلاوتومللمهدوقيلبةحارلاهايمو
.ةدايسلاوزوفلابنوميقتسملاأدبياذكهونالذخلاوةراسخلاب
حابصلاسيلوهف.رامدلاوكالهللمهيلعقرشيحابصلاباذإ
ًاريخأو.توملاوخلسملللبدعبةايحلاويعارمللباهذلل
.ةيواهلايفنونكسي

هللانأدجيفنيكلاهلاءالؤهعمهسفنلباقيفدوعي)١٥(
نمهذخأيوةيواهلادينمهيجنيلبنمؤملاكالهبىضريال
وهاذهونمؤملابيصنوهاذهمعن.هصلخيوهيدفيومهنيب
لكبالوهلامبهصالخىريالوه.هصلخمهللاابهناميإءازج
هللادينمهلوانتيامبلبةلئازلاةينافلاايندلاهذهةمدقت
.ريدقلا

َختَال١٦«
ْ

١٧.ِهِتْيَبُدَْجمَداَزاَذِإ،ٌناَسْنِإىَنْغَتْسٱاَذِإَش
يفُهَّـنَأل١٨.ُهُدَْجمُهَءاَرَوُلِزْنَيَال.ُذُخْأَيَالُهُّلُكِهِتْوَمَدْنِعُهَّـنَأل ِ
١٩.َكِسْفَنَىلِإَتْنَسْحَأاَذِإَكَنوُدَمَْحيَو.ُهَسْفَنُكِراَبُيِهِتاَيَح
٢٠.ِدَبَألٱَىلِإَروُّنلٱَنوُنِياَعُيَالَنيِذَّـلٱِهِئاَبآِليِجَىلِإُلُخْدَت
يفٌناَسْنِإ لٱُهِبْشُيُمَهْفَيَالَوٍةَماَرَكِ

ْ
.»ُداَبُتيِتَّـلٱَمِئاَهَب

ملَا
ألٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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ةظعوملاىلإيئانغلارعشلانمنآلامظانلاتفتلي)١٦(
مدعامأ.ىنغلابمامتهالامدعنعةحيصنمدقيف.ربعلاو
نألواحيةداعهنألكلذفةروصلاهذهىلعّينغنمةيشخلا
ةوسقلابهلماعيهنألبةصاخلاهتعفنملهلغتسيوريقفلادبعتسي
تابجاولاىلإًامويهلصويالوهقحسوديوةظلغلاو
نأزوجيالنمؤملانكلو.ةيرشبلايفخأكهوحنةضورفملا
برلاوهًايلاعيلاعلاقوفنألرمألاناكامهمهنمىشخي
لكيأ»هتيبدجم«هلوقو.ضرألاوتاومسلاقلاخميظعلا
.ةحوبحبلاوشيعلاةطسبويضرألازعلارهاظم

نوكنالئلسفنلابدادتعالامدعببسوهاذه)١٧(
ينغلاكلذلثموأ.)١٢:١٩اقول(يبغلاينغلاكلذلثم
امبمتهيملوضرألاىلعهتاريخىفوتسايذلارزاعيلألثميف
لككرتيسكشالناسنإلانإ.)١٩:٢٥اقول(ءامسلل

هللامامأفقتيكلهعبتتهلامعأامنإوبهذيوهءاروءيش
ناسنإلادجمنإو.)١٤:١٣ايؤرلباقورظنا(ةنونيدلالجأل
ةزانجللنوعيشملالواحامهمةرفحللهعملزنينأنكميال
.كلذاولعفينأ

يفوهاملاطناسنإلاامهلانيةماركلاوةكربلاامنإو)١٨(
ىلإدوعينيرخآلاعمريخنمهعنصيامو.ايندلاةايحلا
لانيالوفورعملالعفينملكًاذإنئمطيلفًالوأهسفن
سانلانأوطقهلءازجالنأىنعملاسيلفًالاحهءازج
هريمضةحارناسنإلايفكيو.هنودحجيوليمجلانوركني
ملمأسانلاهركشأهيلعبجاولامتأدقهنأبهروعشو
صخشلاكلذنودمحيسانلانأكشالو.هوركشي
أفاكُيصخشلوأيقيقحلاريخلانأل.هسفنىلإنسحملا
.هلعافوههيلع

يذلاهانغبعتمتملاهتاذلبحملاناسنإلااذهنكلو)١٩(
هيتأيسكشالةماركودجميفوهاملاطءارطإلاوحيدملالاني
نيلحارلاتاومألاةعامجلمضنيوةايحلاهذههيفقرافيموي
ذئدنعىرينلو.مهباصأامهبيصيسودودجلاوءابآلاىلإ
هنأهتاذفرعيذئنيحًاذإ.توملادعبةماركالوًادجمالوًارون
هللادبعتملقاعناسنإكيغبنيامكشعيملوءاسأدق
هتدارإلعضخيوهلءيشلكنأبسحلبهاياصولعماس
.هناطلسو

ملفمئاهبلاكبسحيولداعلاصاصقلاهيتأياذوهو)٢٠(
يفتاموايندلاهذهلشاعفةيدبألاةايحلاحبريفيكمهفي
هلكملعلاحبرولناسنإلاعفتنياذامنكلو«طقفاهليبس
ناسنإنيبىرتايقرفيأذئدنعو.»...هسفنرسخو
وهاذوه.مهفياليذلامجعألاناويحلاوةروصلاهذهىلع
نودبامنأكناكفحورللشعيملوبارتللشاعهنألدابدق
.دعباميفركذتالودابتيتلامئاهبلاكحور

َنوُسْمَْخلٱُروُمْزَْملَا

َفاَسآلٌروُمْزَم

ِهلآلٱُهٰلِإ١«
َ
ِِقْرشَمْنِمَضْرَألٱاَعَدَو،َمَّـلَكَتُّبَّـرلٱِة

هبِرْغَمَىلِإِسْمَّـشلٱ جلٱِلاَمَك،َنْوَيْهِصْنِم٢.اَِ
ْ

ُهللاٱ،ِلاََم
ٰهلِإِيتْأَي٣.َقَْرشَأ

ُ
ُهَلْوَحَوُلُكْأَتُهَماَّـدُقٌراَن.ُتُمْصَيَالَواَن

َىلِإَضْرَألٱَوُقْوَفْنِمِتاَواَمَّـسلٱوُعْدَي٤.ًاّدِجٌفِصاَع
لٱيِئاَيِقْتَأَّـَيلِإاوُعَْمجٱ٥.ِهِبْعَشِةَنَياَدُم

ْ
َىلَعيِدْهَعَنيِعِطاَق

.»ٍةَحيِبَذ

.اهمظانهنأبفاسآمسالمحتيتلاريمازملادحأاذه
نينغملاةمئأدحأهنوكىلعةوالعاذهفاسآنأرهظيو
ناكناثأمثفاسآمثناماهىلإنومسقنياوناكنيذلا
كلذكو)٢٩:٣٠مايأ٢عجار(لوألازارطلانمًايحورًارعاش
همسالمحتاهلكًارومزمرشعانثاهلو.)١٢:٤٦ايمحن(
ةملكلليميو.»ةيبر«يهاممرثكأ»ةيهلإ«يههريمازمو
روصتاهنأبةصاخةفصريمازملاهذهلو.ةريثكنايحأيفيلعلا
اهبانرظنانققداذإًاضيأمث.ملاعللوبعشللًايضاقملكتيهللا
ىرخأةيحاننموًاريثكهلسنىلإوفسويىلإريشتاهنأدجن
رظنا(هفارخبيعارلالعفيامكهبعشىعريهللانأركذت
-٧٠ريمازملاعماهلباقو٧٨:٥٢و٧٧:٢١و٥٠و٧٤رومزم
ًالصاوتمًاديدرتدجنو.)٨٠:٢و٧٩:١٣رومزمًاضيأو٧٢
بلقلاهمهيلبةيناويحلاحئابذلابىضريالهللانأةركفلل
يفدرواملةعجارمانهوةلوبقمةيحورةدابعنمهمدقيامو
لثملًايحورًابأليئومصبسحندقو.)١٥:٢٢ليئومص١(
يفجوألللصتةركفلاهذهدجنو.ريمازملايفراكفألاهذه
عموًانهاكويوالطبسنمناكيذلايبنلاايمرإلاوقأ
نايبمظعأوحوضوىلجأبةيسقطلاةدابعلادضملكتكلذ
.)هيليامو٧:٢٢رظنا(

رركتملكشبعوضومةلالجلايذمسانأدجن)١(
هلإتاملكلاهذهةمجرتةرورضلانمسيلوراظنألاتفلي
ةردقلايلكلاديفتىلوألاةملكلالب.اذكهبرلاةهلآلا
امنيبلالجلاوةزعلاوماركإلابحاصديفتميهولإةيناثلاو
هدصقبسحخيراتلالعجييذلانئاكلاىنعمديفتهوهي
لعةدهاشنوكتلاهلكضرألاوعديوهو.هتئيشملًاقبطو
يهلإلامالكلانإ.هعمدهاعتملاهبعشىلعلداعلاهمكح
.هوعمسينأمظانلاديريكلذلةنوكسملاناكسعيمجلوانتي

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
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لبجىلعمئاقلاسدقملاهلكيهيفقرشيهللانإيأ)٢(
ديزمالوهلامجبلماكلايأ»لامجلالامك«هلوقونويهص
تناكلكيهلايفةيقرشلاذفاونلانأرهظيو.ديزتسملهيلع
ألميوحابصلايفلخدينأرونللحمسيلكشىلعةينبم
يفًاديدجًاقارشإسمشلاديزياممءانسلاوءاهبلابلكيهلا
نوكتدقو.)٢:١٥يثارملاعجار(سدقملاناكملالخاد
نوكيف»هلامجلامكبقرشأدقنويهصنمنإ«ًاضيأةمجرتلا
ةمجرتلايفو.نويهصلبجلسيلوهناحبسهللالامجلالامك
.»...لماكلالامجلاتاذنويهصنم«لوقيةيعوسيلا

ةعيرشلامهاطعأيذلاوهوهبعشمامأهللارضحي)٣(
وهو.اهيلعاوشميملوسيماونلامهلنسواهوظفحيملو
مهصاقيفدوعياوعمسيملاذإىتحمالكلابًالوأصاقي
راناذإوءانيسلبجيفامكنآلامهلرهظيو.لامعألاب
يوقديدشتوصبوهو.ةفصاعلاحايرلاهلوحولكأتهمادق
.هيلإاوعجريومهيغنعاووعرييكلهبعشيداني

ىلعًادوهشاونوكيلضرألاوتاومسلالهأوعدي)٤(
اونوكيلةينالعلبًارسمهصاصقديريالوه.هبعشةنونيد
تاومسلانأىنعملانوكينأدعبتسيو.نيربتعمللةربع
ةينثترظنا(ًادوهشاونوكيللبةنونيدللهبعشلوعدتضرألاو
ديدجلادهعلايفدجنامنيب.)١:٢ءايعشإو٣٢:١و٤:٢٦
ىّتمرظنا(هبعشىلعدوهشمهاممرثكأهمادخةكئالملانأ
٢٤:٣١(.

نينمؤملاةعامجمهعامتجاللنوعدينيذلاو)٥(
نمسيلوطقفةيمستلابابنمكلذنوكيدقو»ءايقتألا«
بابنمنوكيدقهنأوأ.ةقيقحلابنوكينأيرورضلا
اوسيلةقيقحلابمهودهعاوعطاقوءايقتأمهنأركذيفمكهتلا
ءالؤهلواحدقل.اهوعطقيتلادوهعلانوركنيوءايقتأ
اوناكفاهسوقطاوممتيوىوقتلاباورهاظتينأءايقتألا
مهناميإنيأنكلواهتاقوأيفمهنمةبولطملاحئابذلانوحبذي
؟نولعفيامم

ُختَو٦«
ْ
.ُناَّـيَّـدلٱَوُهَهللاٱَّـنَأل،ِهِلْدَعِبُتاَواَمَّـسلٱُِرب

.َكْيَلَعَدَهْشَأَفُليِئاَْرسِإاَي.َمَّـلَكَتَأَفيِبْعَشاَيْعَمْسِا٧.ْهَالِس
ٰهلِإُهللاَا

ُ
َيِهَكِتاَقَرُْحمَّـنِإَف،َكُخِّـبَوُأَكِحِئاَبَذَىلَعَال٨.اَنَأَك

َكِرِئاَظَحْنِمَالَو،ًارْوَثَكِتْيَبْنِمُذُخآَال٩.يِماَّـدُقًامِئاَد
لٱَناَوَيَحِيلَّـنَأل١٠.ًةَدِتْعَأ

ْ
لٱَوِرْعَو

ْ
جلٱَىلَعَمِئاَهَب

ْ
ِلاَبِ

.»ِفوُلُألٱ

يفانيأرامكملكتملانإ.دهشتىنعمديفتانهربختو)٦(
هليذلا»مههلإ«هللاوه»يئايقتأّيلإاوعمجا«سماخلاددعلا
ميظعلابرلاوههنألليئارسإدضهجولًاهجوفقينأقح

)٢٠:٢لايقزح(يفامكهصخشبمهركذيانهو.نايدلا
لبجىلعنمبعشللةيهلإلاةعيرشلاتيطعأامنيح
امنيحهقباسبمالكلالباقييكل»تاومسلا«هلوقو.ءانيس
اماوعمسينأمهديريهباذإضرألاناكسرشبلابطاخي
ةلئاطتحتاوعقيالئلاوعمسينأبجاولاو.ءامسلاهلوقت
.ةنونيدلاوصاصقلا

مهيلعوهبعشًابطاخممالكلابأدبيميظعلاهلإلااذه)٧(
داعصاخلاهبعشهنأبهركذنأدعبواوغصيواوهبتنينأ
مالكلاًالوأدارأو.هيبنتلايفةدايزهمساهيلعقلطأفًاضيأ
عمسينأطقفهيلعو.هدضةداهشللهبلطيناثلايفهنكلو
وهفهبعشدضهللااههجوييتلاةمهتلاعوضومامأو.كلذ
بحملاهلإلاوهوهللانودنمةهلآمهسفنألاوذختااذإةنايخلا
.رويغلا

دضةءوبنلاحورنمريثكءيشددعلااذهيف)٨(
نأرهظيو.ةيجراخلاضئارفلاوموسرلاميمتتوسوقطلا
حئابذلامدقفةيسقطلاهتدابعىلعًاظفاحمناكبعشلا
مظعأوهامكرتدقظحلاءوسلهنكلوتاقرحملادعصأو
ةيقيقحلاةقثلاوةصلخملاةدابعلاحوروهوًاريثككلذنم
تادابعوىرخأءايشأىلإىلاعتهنعبلقلافارصناب
رومألاقدأهتوفتالويرجياملكبميلعهللانأعم.ةلطاب
.طقفهسفنىوسعدخيامفهللاناسنإلاعدخنإفكلذل

ءيشلكو.هقلخاملكنعهتاذبينغهللانإ)٩(
ذخأيالهنألوقيانهو.ءيشلجاتحيالىلاعتوهوهللاجاتحي
هللاةمدقملاةحيبذلانأذإ.سويتيأةدتعأالوناسنإروث
ناسنإلاكرابيواهتحئارمتشيوطقفاهنعىضريامنإ
جاتحيىلاعتهنألسيلاذهوةيوقتلاهحورةبسنىلعاهمدقم
.ميدقلايرطفلاناسنإلاركتفيناكامكماعطيأل

كلميهدحووهيذلاميظعلاكلملاكلامنإ)١٠(
مئاهبلاكلميهنأامك.ًاضيأاهعيمجةيربلاتاناويح
لابجلاحوفسيفةرشتنملااهعاونألكويراوضلاشوحولاو
فولألالابجلاىلعهلوقو.توقللًابلطةحراسلاونايدولاو
ىلعمئاهبلاوًاضيأةمجرتلانوكتدقو.لابجلافولأىلعيأ
ًايفرحنوكتوروثىنعمبةريخألافولأنوكتدقهنألاهلابج
لكىلعانهدصقلاو.»ناريثلالابجىلعمئاهبلاو«اذكه
هذهمضيهنأفيكوهللاكلمعاستاىرينألاح
.اهلكتاقولخملا

جلٱِروُيُطَّـلُكُتْمِلَعْدَق١١«
ْ
لٱُشوُحُوَو،ِلاَبِ

ْ
.يِدْنِعِةَّـيِّـَرب

ملٱِيلَّـنَألَكَلُلوُقَأَالَفُتْعُجْنِإ١٢
ألِمَوَةَنوُكْسَْ

َ
ْلَه١٣.اَه

،ًادَْمحِِهللاْحَبْذِا١٤؟ِسوُيُّتلٱَمَدُبَْرشَأْوَأِنَاريِّـثلٱَْمَحلُلُكآ
لٱِفْوَأَو

ْ
يفيِنُعْدٱَو١٥،َكَروُذُنَّـِيلَع َكْذِقْنُأِقيِّـضلٱِمْوَيِ

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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.»ِينَدِّـجَمُتَف

رويطلاعيمجملعيوهفكلذلءيشلكبميلعهللانإ)١١(
كلذك.)١٠:٢٩ىّتمرظنا(ءاوسلاىلعةيربلاواهنمةفيلألا
يذلاعساولاهللاىمحيفةنطوتسميهفةيربلاشوحوهلف
هتيانعلوانتميفيأهدنعهذهو.هلكملاعلالمشي
.)١٠:١٣و٢٧:١١بويأرظنا(ةيدمرسلا

سيلأمث؟ماعطللهتجاحبناسنإلاهللاهبشيلهو)١٢(
الوعوجيالوهف.ءاشفيكاهبفرصتياهلكةنوكسملاهل
ربدملاوهوعدبملاقلاخلاوه.اهعيمجتاكربلاهنمنألجاتحي
.ءيشلكبينتعملاو

هنألةبسنلابحئابذلابمتهيهللالهلءاستيانهو)١٣(
لهو؟ناسنإلالعفيامكاهبىذغتيوموحللاهذهلكأي

لعفيناكامىلإةراشإانهو؟ىرتاياهئامدنمهبارش
بكسيوشريمدلاناكو.اهمدواهمحلةهجنمحئابذلاب
يفةايحلانأدقتعيميدقلاناسنإلاناكو.هللاةنيمثةمدقت
ءيشنمثأهنأهتفصبهللامامأهبكسيناككلذلهتاذمدلا
.هللامدقي

اذهةيمهأامو؟ةمدقملاحئابذلاهذهعفنامنكلو)١٤(
نيدلابابلوةدابعلارهوجىلإمنرملاتفتليف؟قارملامدلا
يهةدابعلانإ.حيبستلاودمحلاوهلوبقملاحبذلانأانربخيو
تناكدقل.ةايحلاوراكفألارينيوريمضلاوبلقلالوانتيام
ًاضيأو١٥-٧:١١نييوالعجار(ًادجةماهةيسقطلاحئابذلا
ناسنإلابلقهجويددعلااذهيفنكلو.)٧:١٦نييوال
بلطيلب.اهعيمجةيداملابلاطملانمىمسأيبدأبلطمل
.روذنلاودوعولايفويوهبدهعتيامبناسنإلامدقينأ

ةنامألكبروذنلابانيفوودوهعلاهذهانممتاذإو)١٥(
انتايحيفانقفارتةقحلاةنايدلاهذهنأدجنذئنيحصالخإو
لماعبنيعوفدمانسفنأدجنقيضلاانيتأيامنيح.ةيمويلا
انذقنيومامتلاىلإانصلخيوهوهللاوعدننأعرولاوعوشخلا
هلوقيامكلذبىرتف)٢١:٣لاثمأرظنا(انتاقيضعيمجنم
٨-٦:٦اخيمو٦:٦عشوه(رظنامثهلاثمأيفميكحلا
نأدجناهريغةريثكعيضاوميفًاضيأو)١٥-١:١١ءايعشإو
ديريامسانللاورهظأوةقحلاةنايدلاىنعماومهفدقءايبنألا
ُهللاَا«حيسملاديسلالوقىلإًاريخألصنىتحهبعشنمهللا
حلٱَوِحوُّرلٱِبَفُهَلَنوُدُجْسَيَنيِذَّـلٱَو.ٌحوُر

ْ
ْنَأيِغَبْنَيِّـَق

.)٤:٢٤انحوي(»اوُدُجْسَي

َحتَوِيضِئاَرَفِبُثِّـدَُحتَكَلاَم:ُهللاٱَلاَقِريِّـِّـرشلِلَو١٦«
ْ
ُلِم

لَأَوَبيِدْأَّـتلٱَتْضَغْبَأْدَقَتْنَأَو١٧،َكِمَفَىلَعيِدْهَع
ْ
َتْيَق

لَخيِمَالَك
ْ
ِةاَنُّزلٱَعَمَوُهَتْقَفاَوًاقِراَسَتْيَأَراَذِإ١٨.َكَف

طَأ١٩.َكُبيِصَن
ْ
.»ًاّشِغُِعَرتَْخيَكُناَسِلَوِّـَّـرشلٱِبَكَمَفَتْقَل

نورهاجينيذلارارشألاىلعىوكشلابأدبيانه)١٦(
كلذعمواهيلإاولصوةئيسةلاحنمنوحتسيالومهرشب
مههاوفأيفنوعضيوضئارفلامامتإبنورهاظتيانهمهف
مهتنايدمهلسانأمه.مهلاحةقيقحىلعقبطنيالًامالك
مهحلاصممدختيتلاةصاخلاةينيدلامهتفئاطوأةصاخلا
دقنيذلامه.ةقحلاةيحورلاةايحلايفقمعيأنودةيتاذلا
نيدلاهبرمأيامًايرهاظنوممتيوتانسحلاضعببنوموقي
مهلامعأنألةيحورلامهلاحةقيقحىلعقبطنيالاذهنكلو
ثدحتكلام«هلوقو.ةحيرصةفلاخمةيرهاظلامهاوقتفلاخت
لبقيالومهفرعتيالهللانإوخيبوتلاماهفتساانه»خلا
.طقمهضئارف

هنأللوألا:نيرمألاذكهيهريرشلااذهةلاحو)١٧(
ملوهيلعترميتلاثداوحلابظعتيمليأبيدأتلاضغبأ
اممهسفنحلصيملوباوصلاىلإهيغنععجرييكلدفتسي
ًالدبهفلخهللامالكىقلأهنأليناثلاو.ءاطخألانمهبكترا
نوكييكل.)٤٨:١٧ءايعشإعجار(همادقهعضينأنم
ًاسردهربتعنوهلبقننأانيلعسفنلايفلاعفلاهرثأبيدأتلل
انتايحيفديفتسنيكلنايحألادعبًابعصنكينإوًانيمث
عبتننأانيلعاذكه.)١٧و٣:١٦سواثوميت٢رظنا(ةيحورلا
.هللامالك

اياصوريرشلااهبفلاخييتلاتافلاخملادادعتبأدبي)١٨(
ةنماثلاةيصولارسكلوانتتىلوألاةفلاخملااذإو.ىلاعتهللا
فلاخيمث.ةعينشلامهلاعفأىلعنيقراسلاقفاويوقرسيوهف
ناتاه.ًاضيأنيقسافلاةانزلانيبوهذإةقباسلاةيصولا
قوقحىلعيدتعتيتلاةريرشلالامعألانالوانتتناتليذرلا
امأولاملابهنيقراسلاف.مهتماركومهفرشوأنيرخآلا
ناسنإلاهكلميامسدقأىلعيدتعيوفرشلابهنيفينازلا
.هؤابإوهضرعوهو

هلامعأبيفتكيالوهفريرشلافصوعباتيانهو)١٩(
همفقلطأدقفهناسلبًاضيأريرشوهلبهئادتعاوةحيبقلا
ىرخأةفلاخماذهيفو.ةميمنلاوبايتغالاوةمذملاوحدقلاب
ةداهشكبيرقىلعدهشتال«)ةعساتلاةيصولا(هللااياصول
ءزهلالوانتيريرشلااذهف)١٩:١٤نييوالرظنا(»...روز
ىوسًائيشرمألايفهمهيالومهبةياكنلاوضيرعتلاوسانلاب
نموههلكنكيملنإهمالكبلغأو.ماقتنالاويفشتلا
نمطحلاوسانلاةمرحكاهتناوءارتفالاوبذكلاباب
.مهتمارك

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
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َجت٢٠«
ْ
.ًةَرَثْعَمُعَضَتَكِّـمُأِنْبال.َكيِخَأَىلَعُمَّـلَكَتَتُسِل

ُّفُصَأَوَكُخِّـبَوُأ.َكُلْثِمِّـينَأَتْنَنَظ.ُّتَكَسَوَتْعَنَصِهِذٰه٢١
،َهللاٱَنوُساَّـنلٱاَُّهيَأاَياَذٰهاوُمَهْفٱ٢٢.َكْيَنْيَعَماَمَأَكاَياَطَخ
حلٱُحِباَذ٢٣.َذِقْنُمَالَوْمُكَِسَرتْفَأَّـالَئِل

ْ
ملٱَو،ِينُدِّـجَمُيِدَْم

ُمِّـوَقُْ
.»ِهللاٱَصَالَخِهيِرُأُهَقيِرَط

ىلإةهجومرورشلاهذهنأوهمرجلايفديزياممو)٢٠(
ىلعهنواعيوةدوملاهلدابينأنمًالدبفهمأنباوهيخأ
يفو.طاطحناوةرثعببسهباذإةايحلابئاصملامتحا
نمًاذإوهفةلاطبلاولسكلاليلدةروصلاهذهىلعهسولج
ىلعمالكلانوقليوًاريثكنوملكتينيذلاسانلاكئلوأ
ملوكمأنباهلوقو.ًاباسحبقاوعللنيبساحريغهنهاوع
كمدوكمحلوهفىبرقلايفةدايزلاليلدطقفكيبأنبالقي
رثكألجرلاجوزتينأةداعلاتناكذإكمأوكيبأنبايأ
.)٢٤-٢:١٦ةيموررظنا(ةدحاوةأرمانم

دادعتنمبرلامسابملكتيوهومنرملايهتنيانه)٢١(
عمهللوقيمثلمعلاولوقلاوركفلايفهماثآوئطاخلارورش
ملنكلوهتفرتقاامعكباسحأملوكنعتكسدقهلككلذ
يفتيدامتيلعلاملحىنعممهفتوىرتنأنمًالدبفوعرت
يتلااياطخلارثكأامو.كلثمميظعلاهلإلاتننظومثإلا
نورسفيفهللاديرياذكههنأنيمهوتممهنابسحلسانلااهفرتقي
مئارجنعًالوؤسمهللانولعجيواهتقيقحريغىلعءايشألا
قلاعلامهولاةلازإلوخيبوتللمنرملادوعينكلو.اهوبكترامه
ىرينأوهئطاخلاعوجرلءيشلضفأنإىريونهذلايف
نكميالةيقيقحلاةبوتلانودبوهنعبوتيوهبنذئطاخلااذه
.نارفغنوكينأ

ةقيرطبوًاعيمجسانلاتفتليةغالبوةوقلكبو)٢٢(
دقمهنألكلذ.مههلإىلإاوعجرينأمهديريةعرابةغيلب
صالخلاىلعمهللبقالماهوأباوقلعتوهيفمهاماوسن
نإفمهلهجنعاووعريملومهتياوغيفاورمتسااذإو.اهنم
هنأكوصاصقلاوةبوقعلادشأمهبهلازنإنععجارتيالهللا
نيريخألانيددعلانيذهيف.دسألالعفيامكمهسرتفي
ديريامىمسأةصالخلايوحتةداعوةصالخلللصي
.نيعماسلابولقيفهكرتينأملكتملاوأبتاكلا

السانلاناكنإفةيباجيإلاةهجللدوعيانهو)٢٣(
يقيقحلانمؤملانكلوصاصقلاتحتًاذإنوعقينومهفي
راسوًافيرششاعاذإذئنيحوهلاعفأوهتريسبهللادجمي
يذلانإ.ةداعسلاوصالخلاهلفةايحلاقيرطيفًاميقتسم
رظنيسكشالوهفهقيرطيفجاجوعاالوًاميقتسمعلطتي
هريكفتيفمنرملاومسيانهو.فدهلاهمامأحضتيوديعبىلإ
رومزملانم١٤ددعلايفهدروأامعجاريوًاميظعًاومس

ىنعمهبفصينأديريامئراقلانهذيفكرتيذإ.هتاذ
البلقلايفرثؤتورهاوظلاالةايحلالوانتتيتلاةقحلاةنايدلا
.ةيجراخلاميسارملامامتإيف

َنوُسْمَْخلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

ُناَثاَنِهْيَلِإَءاَجاَمَدْنِعَدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِِإل
َعَبَشْثَبَىلِإَلَخَداَمَدْعَبُّيِبَّـنلٱ

َكِتَفْأَرِةَرْثَكَبَسَح.َكِتَْمحَرَبَسَحُهللاَااَييِنَْمحْرِا١«
لِسْغٱ٢.َّـِيصاَعَمُحْمٱ

ْ
مثِإْنِمًاريِثَكيِن

ْ
يِتَّـيِطَخْنِمَويِ

٤.ًامِئاَديِماَمَأيِتَّـيِطَخَوَّـِيصاَعَمِبٌفِراَعِّـينَأل٣.ِينْرِّـهَط
َرَّـَربَتَتْيَكِل،ُتْعَنَصَكْيَنْيَعَماَّـدُقَّـَّـرشلٱَوُتْأَطْخَأَكَدْحَوَكْيَلِإ
يف يفَوُكْزَتَوَكِلاَوْقَأِ .»َكِئاَضَقِ

اهيفركذييتلادوادريمازمنملوألاوهرومزملااذه
نمنيسمخلارومزملايفدروامممتيهانعمبوهو»ميهولإ«
تفليلبةيسقطلاحئابذلاميدقتبًاريثكمامتهالامدعةهج
.هللالماكلاصالخإلاوةعيطملاحورلاحئابذىلإرظنلا
فرظدعبوصاخٍعادلبتكدقوهفناونعلانمظحالنو
ةمحربلطيوةعيظفلاهتئيطخىلعمدنيدوادلعجصاخ
نمانعمرمدقل)٦-١٢:١ليئومص٢عجار(هاضروهللا
هاياطخىلعًامداندوادناكفيك٣٨و٦نيرومزملايفلبق
.هللاًابئاتو

دوادسيلرومزملااذهبتاكنألوقلاىلإجزتهبهذي
بتكيذلاوهو)٩٦-٤٠ءايعشإ(يناثلاءايعشإوهلب
هيلإنوكرلانكمياليأرلااذهنكلو.ًاضيألوألارومزملا
اذهو.نيرومزملاالكىلعًاعلطمناكيناثلاءايعشإنأىوس
.رخآلانعاهدحاوصقانتيماسقأةعبرأىلإمسقنيرومزملا
ددعلانموهو.يصاعملانارفغبلطوهفلوألامسقلاامأ
ةالصيوحي)١٣-١٠(نموهويناثلامسقلاو)٩-١(
دهعثحبي)١٧-١٤(ددعلانمثلاثلامسقلاو.ديدجتلا
وهف)١٧و١٨(ناددعلايأريخألامسقلاو.ةيحورلاحئابذلا
ماقتيكلاهراوسأديدجتوميلشروألجأنمةيعافشةالص
.ىرخأةرمحئابذلااهيف

هنكلوانزلايهوةدحاوةئيطخبكترادقدوادنأعم
هنأفرعهنألكلذ.اهلكهيصاعمنارفغبلطيهتالصيف
عبشثبلجأنمتومللايروأهضيرعتبًائيربًاناسنإلتقدق
نكميالواهعومجمبيتأتيصاعملانأرمألاةقيقحو.هتجوز
دقناسنإلاناكاذإاميسالىرخألانعةدحاولصفتنأ

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

خلٱَويِداَْ
ْ
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ىحمتنأسمتليوهو.رورشلاومثإلاتاكرديفلزنيذخأ
ايمرإرظنا(هسفنباهءافيإعيطتسيالةليقثنويدبهبشأاهنأل
١٧:١(.

بلطيوميسجلاهمثإوميظعلاهإطخبمنرملارعشيانه)٢(
.هريهطتليفكياليدايتعالالسغلانأل.ًاريثكلسغينأ
بهذيالةقلاعةراذقوخسوهنأبوسحمانهمثإلاو
نمو«لاقفصربلالثمسجنضرمكهبسحلب.ةلوهسب
ريبعتاذهيفو)١٣و٣:٦نييوالعجار(»ينرهطيتئيطخ
ًالسغبلطيمنرملافكلذلةيطخلابقيمعلاروعشلانعيلج
.اهيلإلصويتلاةئيسلاهتلاحنمًالماكًاريهطتوًايلك

نمهيفوهامفرعيهنأبقباسلاهمالكمعديانهو)٣(
الوهفكلذل.ًامئادهمامأةفقاوهتئيطخدجيلب.لاحءوس
وهاذهنإسكعلابلبنانئمطاوةحاريفنوكينأنكمي
ءايعشإعجار(همالسوهرارقتسامدعوهلابلاغشناةاعدم
٥٩:١٢(.
تاجردلوأوهةئيطخلابروعشلااذهنألاقيقحلاو

هتجاحبهسفنقامعأيفسحينأئطاخلاىلع.رافغتسالا
.هللاىلإعوجرللةديدشلا

ةئيطخلاهذهنأيهوىرخأةقيقحىلإلقتنيانهو)٤(
ئطاخلامامأتسيليهفكلذلوًاسأرىلاعتهللادضامنإ
ةئيطخلاهذهو.هيلإانأطخأيذلاهللامامأيهامكطقف
عقيووهسودقهنألهللارربتيتلايهاهبفرتعنيتلا
تناكامهمةلداعانيلعهماكحألعجتولبانيلعهلكبنذلا
.اهيففاحجإلانمءيشالو

خلاِبَوُتْرِّـوُصِمْثِإلٱِباَذَنَئَه٥«
ْ

اَه٦.يِّـمُأِيبْتَلِبَحِةَّـيَِط
حلٱِبَتِْرُرسْدَق

ْ
يفِّـَق لٱِ

ْ
.ًةَمْكِحيِنُفِّـرَعُتِةَرِيَّـرسلٱيِفَف،ِنِطاَب

طَأَفاَفوُّزلٱِبِينْرِّـهَط٧
ْ
لِسْغٱ.َرُه

ْ
لَّـثلٱَنِمَرَثْكَأَّـضَيْبَأَفيِن

ْ
٨.ِج

ُْرتْسٱ٩.اَهَتْقَحَسٌماَظِعَجِهَتْبَتَفًاحَرَفَوًاروُُرسيِنْعِمْسَأ

.»يِماَثآَّـلُكُحْمٱَوَياَياَطَخْنَعَكَهْجَو

هإشنمىلإدوعتهيفةميدقةئيطخنأمنرملانيبي)٥(
كلذبدصقيالوةئيطخلابهبلبحومثإلابرّوصدقفيلصألا
بنذالفاذكهتدلودقينأللوقيامنإكهسفنرربينأ
يهاياطخلاهذهنأبهسفنمهتيهنإفسكعلابلبًاذإّيلع
عجار(ةدالولاذنمىتحةدسافلاهتعيبطىلإدوعتةميدق
نعميلعتلانألاقيقحلاو.)١٤:٤بويأو٨:٢١نيوكت
لحميأنمرثكأةيآلاهذهيفًادجحضاوةثوروملاةئيطخلا
رثكأاهثعبموةئيطخلالصأيفثحبياذهو.ميدقلادهعلايف
.ىرتامكاياطخلالوانتتيتلاةيجراخلارهاظملانم

قحلابًاءولممناسنإلانطابنوكينأرسيهللانإ)٦(
نإو.رهاظلاالنطابلالوانتيقحلانيدلانألةماقتسالاو
يفقحلاامأ.انتريرسيفةمكحلافرعننأانديريًاضيأهللا
هلخاديفًاميركًاقداصًافيرشناسنإلانوكينأوهفنطابلا
.ًاضيأريمضلاولقعلاصخياميف

نأبهحرفوهناسنإلابلقجلاخياممظعأنإ)٧(
ريهطتلانإ.اهلكترتسدقهبونذنإوتيحمدقهاياطخ
ةثجسملاذإوأهنمناسنإلارهطتيفصربلالجألوهافوزلاب
.ناكهجويأىلعريهطتلاةمالعوهلسغلانإمث.تيم
رظنا(مدلابةرافكلانعركذيأدجويالانهعبطلابو
.)١:١٨ءايعشإ

هاياطخبهفارتعادعبوهفهللاابنئمطينأمنرملاديري)٨(
دقهللاىرينأىنمتي.هلاهوحمينأهللانمبلطيو
يذلاوهو.هبحرفلاورورسلاىلإهنعهبضغنعلوحت
وهفنآلاامأوًاقحسهماظعتقحسدقهاياطخببسب
تالاحنمهيلعّرمامىلعرصتنادقهنألجاهتبالاوجري
ةمحرتاديكأتانفرعاذإلمتحينأنكميرضاحلانإ.ةنزحم
.مويدعبًامويانلهللا

ههجورتسيوهيلعهللاقفشينأبلطلارركيفدوعي)٩(
هينيعمامأةلثامتيقباذإاياطخلاهذهنألهاياطخنع
اياطخلاهذهفذئدنعو-شيعلاذيذلهمرحتوهعجضمضقت
يفمنرملاركذدقل.هئانهوهتداعسهجويفًاقئاعفقتال
همامتإيفحرفلاورورسلللوألاثعابلاوهامنماثلاددعلا
نأنكميالميثألائطاخلانأوهوددعلااذهيفىنعملا
ًالوأهللاىلإعجريوبوتينأهيلعلبقحلابًاديعسنوكي
هلعجيوهبونذوحميوهمثإنعههجورتسيىلاعتهنإفاذكهو
.ذئدعبهبلقألمينأنكمييذلامالسلاكلذلًالهأ

لَق١٠«
ْ
يفْقُلْخٱًاّيِقَنًاب يفْدِّـدَجًاميِقَتْسُمًاحوُرَوُهللاَااَيَّـِ ِ

طَتَال١١.ِيلِخاَد
ْ
لٱَكَحوُرَو،َكِهْجَوِماَّـدُقْنِميِنْحَر

ْ
َسوُّدُق

ٍةَبِدَتْنُمٍحوُرِبَو،َكِصَالَخَةَجَْهبِيلَّـدُر١٢.يِّـنِمُهْعِزْنَتَال
لَعُأَف١٣.ِينْدُضْعٱ

ِّـ
مثَألٱَم

ََ
خلٱَو،َكَقُرُطَة

ْ
.َنوُعِجْرَيَكْيَلِإُةاَُط

ِيناَسِلَحِّـبَسُيَفِيصَالَخَهٰلِإُهللاَااَيِءاَمِّـدلٱَنِميِنِّـجَن١٤
.»َكَّـرِب

نأيفتكيالوهفديدجتللهبلطأدبيددعلااذهب)١٠(
.بلقلاديدجتسمتليلبهبونذنعىفعيوهاياطخىحمت
اذكهورشلاومثإلابثولتيمليذلايقنلابلقلاكلذيأ
يفامكانهبلقلاو.ةملؤملايضاملاتاراكذتعيمجلوزت
ًايقنًاريمضينحنمايأ.ًاضيأريمضلالوانتييناربعلالصألا
يفمث.رشلاوريخلانيبزيمينأعيطتسيًافهرمًاساسح

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

خلٱَويِداَْ
ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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هليلدريمضلااذهنوكينأىنعدق»ًاميقتسمًاحورو«هلوق
.)٣٦:٢٦و١١:١٩لايقزحو٢٤:٧ايمرإرظنا(ًامئادريخلل

كلمهتفصبهنإفدوادوهمظانلانأانبسحاذإ)١١(
ةرمفقينأديريوهفةلوجرلاتافصلمكتسمويليئارسإو
ءايعشإرظنا(نييتقولالاذخنالاوطوقسلااذهدعبىرخأ

ةفيظوللهبلطنمرثكأةمعنللوهانههبلطو.)٦٣:١٦
هللانأللواشلحمذخأدقهنأهلاببلازيالمعن.ةيكلملا
يذلاسودقلاحورلاامأ.)٢٤:٢٠كولم٢رظنا(هضفر
حورلاسكعوهوًاكلمحسمنأدعبهلانيذلاوهفهركذي
هطوقسيفًاببسناكيذلاولواشيفناكيذلاريرشلا
.هتومدعبهدينمكلملاعازتناو

ميدقلارورسلاهيلإدوعينأددعلااذهيفهمهي)١٢(
امأو.هلهدنسوهدضعىلعوبرلاصالخىلعسسؤملا
مزعلابةءولمملاةيماسلاةناكملاتاذيأةبدتنملاحورلا
يذلالئاضفللعيرسلاوهةيبرعلايف»بدنلا«و.ةدارإلاو
قباسىلإدوعينأىنمتيانهوهف.اهيضقيوتاململلفخي
نمًانيعمهلعجتيتلاحورلاكلتبئلتمينأوهتماركوهزع
يكلىلاعتهنمدضعلابلطياذكهوهبعشىلعًاكلمهللا
.ًادبأدنعىلختيالوبجاولاوقحلاقيرطيفًامئادهيدهي

يدهينأوهيقيقحلابئاتلاهممتيلمعمظعأنإ)١٣(
دقفيهلإلاحورلابامأوسمألابمهنموهناكنيذلانيلاضلا
دكأتنأدعبوهف.اهيلإلصويتلاةئيسلاةلاحلانماجن
بلطوةبوتلابهعوجروهنعهللااضروهيفناكاممهريربت
نأكلذنيرخآللةودقنوكينأهبلقلكنمدوينارفغلا
اذإهنكلوهطوقسيفلظينأوهطقاسلاىلعيقيقحلاراعلا
ةحماسملامامتهحماسيوهمثإهلرفغيوهفهللاىلإعجروماق
نعمهلملكتيرارشألانيرخآلاهقافركلذدعبّلداذإو
.نيبئاتاوعجريلرابتخا

وجنينأبلطيفرومزملانمريخألامسقلابأدبيانه)١٤(
ليلد»ءامد«هلوقو.ًاناودعوًاملظاهكفسيتلاءامدلانم
.ًاضيأًالتاقلبطقفًاينازنكيملوهفاهتمظعواهترثك
.هاديتفرتقاامبهبلاطيوةدشبهبنؤيهريمضنإفكلذلو
عيظفلامثإلااذهبكترايذلاهصالخهلإىلإانههتافتلاو
هللارببحبسينأكلذدعبعيطتسييكلهدحوهدض
.هصالخو

َكَّـنَأل١٦.َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱُّبَراَي١٥«
١٧.ىَضْرَتَالٍةَقَرْحُمِب.اَهُمِّـدَقُأُتْنُكَفَّـالِإَوٍةَحيِبَذِبَُّرسُتَال
لٱ.ٌةَِرسَكْنُمٌحوُرَيِهِهللاٱُحِئاَبَذ

ْ
لَق
ْ

ملٱُب
ملٱَوُِرسَكْنُْ

اَيُقِحَسْنُْ
َحتَالُهللاَا

ْ
َراَوْسَأِنْبٱ.َنْوَيْهِصَىلِإَكاَضِرِبْنِسْحَأ١٨.ُهُرِقَت

لٱِحِئاَبَذِبَُّرسُتٍذِئَنيِح١٩.َميِلَشُروُأ
ْ
.ٍةَّـماَتٍةَمِدْقَتَوٍةَقَرُْحم،ِّـِرب

.»ًالوُجُعَكِحَبْذَمَىلَعَنوُدِعْصُيٍذِئَنيِح

نآدبتهيتفشباذإصالخلااذهلانينأدعبو)١٥(
امنيحهمتأىلعيتأيهللاحيبستنأل.حيبستلاودمحلاب
هتاناسحإوةميظعلاهمحارمبيصخشرابتخانعملكتن
.»ناسللاملكتيبلقلاةلضفنم«نأنوكيوةلماشلا

سيلنمؤمللليلجبلطموهيذلاهللارورسنإ)١٦(
)١:١١ءايعشإو٤٠:٧رومزمرظنا(ةيسقطلاحابذلاميدقتب
ميدقتمدعنإ.يحورلاريكفتلايفميظعومسانهو
ريغمنرملانألسيلواهنعهللااضرمدعلعجارةحيبذلا
عفترييتلاةقرحملابىضريالهنأىتح.اهميدقتلدعتسم
.هللاشرعمامأرطعلاروخبلاكاهناخد

نأوهومهألاءيشلاىلإرظنلاتفليانهنكلو)١٧(
حورلايهامنإاهنعىضريوهللااهلبقييتلاحئابذلا
ئطاخلانإ.هللامامأةبوتلابقحسنملابلقلاوةرسكنملا
يفلدبتتةريرشلاهتعيبطنأرعشيامنيحكلذكوهبئاتلا
الوهحبصيامنيحيأ.مظعأوىمسأءيشىلإهلخاد
بلقبوهذهكحورب.ءيشلكهلهللاحبصينكلوءيش
يفهنأذئنيحىريهتمعنوهللااضربلطيعضاوتمبئات
ًاحورنإلوقي)٥٧:١٥ءايعشإ(دجنولامكلاوقحلاقيرط
.سودقلاهللااهنكسيهذهك

امهدازةفاضإامهنيددعلانيذهنأحجرألا)١٩و١٨(
.يبسلاءانثأوأيبسلانمعوجرلادعبخاسنلادحأ
ميلشروألذىلإتفتليوهاضربهللادوعينأامهبسمتليو
قباسىلإاهعجريوةبرخلااهينابموةمدهتملااهراوسأممريو
بلطنيبةقالعةيأىرأاللاقيقحلاو.اهتماركواهدجم
مليتلاميلشروأراوسأميمرتنيبوًابئاتهسفنلةمحرلادواد
نماهصلختسانأدعبهمايأيفاهلكتينبدقدعبنكت
يحورىنعمبرومزملاانذخأاذإامنإ.نييسوبيلايديأ
ًاميدقدوادعجرامكهللاعوجرلابلطيمنرملانأنوكيف
.هاياطخنع

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

خلٱَويِداَْ
ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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َنوُسْمَْخلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ُغاَوُدَءاَجاَمَدْنِعَدُواَدِلٌةَديِصَق.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
ِتْيَبَىلِإُدُواَدَءاَج«:ُهَلَلاَقَوَلُواَشََربْخَأَوُّيِموُدَألَا

.»َكِلاَميِخَأ

ِمل١«
َ
جلٱاَُّهيَأِّـَّـرشلٱِبُرِخَتْفَتاَذا

ْ
!ٍمْوَيَّـلُكَيِهِهللاٱُةَْمحَر؟ُراَّـَب

لٱِبُلَمْعَيٍةَنوُنْسَمىَسوُمَك.َدِساَفَمُِعَرتَْخيَكُناَسِل٢
ْ
.»ِّـشِغ

قرفلامنرملاانيريهقباسرومزملايفامكرومزملااذهيف
قرفلارادقموبذكلاوقدصلاةهجنمناسللايعوننيب
ةقحالمنعركذتيتلاو»ميهولإ«ريمازمنموهو.امهنيب
سونيطسغوأسيدقلاىمسدقو.هايإهتدراطموهللواش
نوثالثلاوعبارلاوعباسلايهو»ديرطلاريمازم«ريمازملاهذه
نوسمخلاوعبارلاونوسمخلاويناثلاونوعبرألاوعساتلاو
يناثلاوةئملاونوسمخلاوعباسلاونوسمخلاوسداسلاو
نإوهيفمظنيذلافرظلاظحالنناونعلانمو.نوعبرألاو
عمثكمنأدعبدوادنإف.قيقدتلابخيراتلافرعنالانك
.نهاكلاكلاميخأعمثكموبونىلإبهذًامايأليئومص
امكهبلطيذلاهوجولازبخكلملارهصهتفصبهلمدقدقو
عمةميخلايفًاقلعمناكيذلارابجلاتايلجفيسهاطعأ
غلبأوثدحاملًادهاشوًانياعماذهغاودناكدقو.دوفألا
ىتحًاعيظفًاماقتناةنهكلانممقتناهرودباذهولواشلربخلا
نبإراثيبأاجنوفيسلادحبمهنمنونامثوةسمخطقس
.)١٠-٢٢:٦ليئومص١عجار(دوادىلإءاجوكلاميخأ

بكترينأناسنإلاىلعراعلانملهنإمنرملالوقي)١(
.هتحاقووهيغيفىدامتوهبرختفااذإًادجربكأراعورشلا
قلخلايفداسفنعنهربياذكهلعفييذلاريرشلانأذإ
ببسدقاذهغاودنإ.ةقامحاهدعبامةقامحوةءاندو
هطبضعطتسيمليذلاهناسلبهتياشوببسبةعيظفةحبذم
دتمتنأعيطتستاموهديرادتقالةبسنلابسيلريرشوهف
نموجنياملقناسلاذناكهنأللبناودعويغبنمهيلإ

دجويريرشلاناسللااذهلباقمنكلو.ناسنإيأهرش
ناسنإلادسفامهمكلذل.ًادحأىسنتاليتلاهللاةمحر
.طقاّنعىلختيالهللانإفهرشمظعو

اذهنأيأ.ًاضيأعنصي»عرتخي«ةمجرتنكمي)٢(
دسافمببسينأررضلاوةيذألايفهتراهمبعيطتسيناسللا
امكوبشخلانمًاريثكًاثاثأعنصيراجنلانأامكف.ةميظع
الدسافملانإفكلذكديدحلانمةمجتاودأدادحلاعنصي

اهعرتخيواهربديواهلوحينمىلإجاتحتلبرطاخلاوفعيتأت
ءاضعأنمٍوضعيأكًادجًاراضناسللاحبصيذئنيحو
اذههبشأاموةعطاقلاةداحلاىسوملاكوه.ىرخألاناسنإلا
:رعاشلالوقبلوقلا

ناسللاحرجامماتليالومائتلااهلنانسلاتاحارج

خلٱَنِمَرَثْكَأَّـَّـرشلٱَتْبَبْحَأ٣«
ْ

لٱِ،َْري
ْ
ِمُّلَكَّـتلٱَنِمَرَثْكَأَبِذَك

.ٍّشِغِناَسِلَوٍكِلْهُمٍمَالَكَّـلُكَتْبَبْحَأ٤.ْهَالِس.ِقْدِّـصلٱِب
ْنِمَكُعَلْقَيَوَكُفُطَْخي.ِدَبَألٱَىلِإُهللاٱَكُمِدَْهيًاضْيَأ٥
ىَرَيَف٦.ْهَالِس.ِءاَيْحَألٱِضْرَأْنِمَكُلِصْأَتْسَيَو،َكِنَكْسَم
.»َنوُكَحْضَيِهْيَلَعَو،َنوُفاََخيَوَنوُقيِّـدِّـصلٱ

يذؤملااذهةبحميفليضفتلاانهدصقيالعبطلاب)٣(
بذكللفرحناهنأوريخلانمرثكأرشلابحأهنأاذكهو
وهفةغلابملاوديكوتللوهانهمالكلانإلب.قدصلانمرثكأ
هليملكوهلمعلورشللهبحلكلبطقريخلابحيال
الوريخلابحيالًاذإوهف.لايتحالاوبذكللهفارحناو
رظنا(لاوحألاوفورظلالكيفررضللىعسيوطققدصلا
ددعلايهنيو)٢:١٦قوقبحًاضيأوهيليامو١١٨:٨رومزم
هذهةلاحضافخناةبسنىلعىقيسوملايفهالسعافتراب
.يذؤملاريرشلا

كالهلامالكىوسبحيالهنأهلوقبهفصوصخليو)٤(
ملاذإوهعيطتسيالفًاقدصملكتينأهلضرعاذإف.شغلاو
الوًاثيثحًايعسهلجألىعسيوهفريغلاكالهلليبسهلنكي
.كلذلعفيىتححاتري

بلطي.نيرخآللوههبلطامهلبلطيمنرملانكلو)٥(
.ءايحألاضرأنمًاتاتبلصأتسيفعلقلاوفطخلاومدهلاهل
شغلاوركملابناكلوألانإفنيبلطلانيبناتشنكلو
لواشكلملاهلزنيصاصقلانإفىرخأةهجنموءادتعالاو
هيزاجينأهللانمبلطياذهنكلوهءادعأمهبسحنمب
لبقنمىدتعادقل.بونذواياطخنمهفرتقااملباقم
دصقهنألكلذ.الإسيلهئادتعاءازجلمحتينأهيلعو
هكالمألكوهفرشوهتايحبلطوهلهرمضأوهراجلدقحلا
ددعلااذهيفريشيو.لثملابلقألاىلعىزجينأبجعالف
هللانأعامتجالاةميخنعتناكيتلا»غاود«ةياشوىلإ
علتقتامكهلصأتسيوهلتقيوديدشلاباقعلاهبلزني
عجار(كلملادضةديكملليهةميخلانأمعزدقل.ةميخلا
ءافتكالاليلد»هالس«ةملكبمتخيو)٨و٢١:٧ليئومص١
.اهادمىقيسوملاذخأتوءزجلااذهب

ملَا
خلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

٩٧
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دوادبىشودقهنألمامنلااذهلءازجلابلطناكو)٦(
لمعيفنهاكلاكراشينأنمًالدبفهللاتيببريجتسملا
ةليضفلالّوحيهباذإهيلعمدقأامحدمبلقألاىلعوريخلا
دنع.ءايربألانمنوريثكهاياحضبهذعينشلمعىلإ
الوهللانوفاخيولداعلاءازجلااذهنوقيدصلاىريكلذ
تقولايفو.ىلاعتهيضريالنيشملمعيأىلعنومدقي
نأنمًالدبفةيرخسلاوءزهلاعضوممامنلاكلذنوكيهتاذ
هتلعفىلعنسحءازجيألانينأنمًالدبوللذتيزتعي
.لاذخنالاودرطلاهؤازجنوكي

نكينإو)٦٤:١٠رومزمعجار(لدعبيزاجيهللانإ
لاثمأرظنا(ةحودممريغمهنمكحضلاوءادعألابةتامشلا
٢٤:١٧(.

َلَكَّـتٱِلَب،ُهَنْصِحَهللاٱِلَعَْجيَْمليِذَّـلٱُناَسْنِإلٱاَذَوُه٧«
ٍةَنوُتْيَزُلْثِمَفاَنَأاَّـمَأ٨.ِهِداَسَفِبَّـزَتْعٱَوُهاَنِغِةَرْثَكَىلَع
يفَءاَْرضَخ لَّـكَوَت.ِهللاٱِتْيَبِ

ْ
ِرْهَّـدلٱَىلِإِهللاٱِةَْمحَرَىلَعُت

لَعَفَكَّـنَألِرْهَّـدلٱَىلِإَكُدَْمحَأ٩.ِدَبَألٱَو
ْ

َكَمْسٱُرِظَتْنَأَو،َت
.»َكِئاَيِقْتَأَماَّـدُقٌحِلاَصُهَّـنِإَف

هذهزعنمهيدلامىلعلكتايذلاءازجاذه)٧(
نأنمًالدبوهفهدسافموهرورشبزتعاهنألباههاجوايندلا
ملهنأىتحهتحاقووهتقامحيفىدامتدقهسفننملجخي
هباذإوهسفنبنصحتلبهلًانصحهذختيملوهللاىلإتفتلي
لبرخصلاىلعسسؤيمليذلاتيبلاكراهنيولحمضي
يأهذاعمهللالعجيمل.)٧:٢٧ىّتمعجار(لامرلاىلع
.)٢٢:٣٣ليئومص٢عجار(ودعلاهجونمهئابتخاناكم

ةحرفمةديدجةيحانبمنرملاأديبددعلااذهيف)٨(
ناسللايذداسفلاناسنإبديدشلاباقعلالزنينأدعبف
فرشأبيشيوهبرخافيورشلابزتعييذلابوذكلاشاغلا
لهأبدجنتسيًافوهلمًاديرطًابيرغنومحياوناكنإوسانلا
ىلإتفتليمث.نهاكلاكلاميخأهدجنيفةءورملاوةوخنلا
ءارضخلانوتيزلاةرجشبهبشأهنأهنعلوقيوهتاذنمؤملا
ةميخلاعلتقتامكعلتقيريرشلا.هللاتيبةحابيفةسورغم
ءارضخةرجشكومنيوددشتيوسرغيوهفنمؤملاامأو
شيعيوهللاةمحروجريهنألكلذ.لالظلاةفراوةقساب
دجمولئازىنغنمهيدلامبزتعيريرشلاناكنإف.هتمعنب
ناميإلاوةمعنلابءولمملاهبلقبزتعينمؤملانإفلطاب
.نييقيقحلا

مدقيكلذلهلاناذإفكشالوريخلااذهلانيسهنإ)٩(
نألهلحميفناكهراظتنانإ.ىطعأيذللركشلاودمحلا
نمؤملاحرفيذئنيحو.هلوقياملكبلعفيودعيامبيفيهللا

هلثمهللامسانوقتينيذلانينمؤملاروهمجعمكرتشينأب
ةفيرشلاتاساحلاهذههوكراشينأمهنكميوهحرفنوحرفيو
دوهشلالثميقيقحلانمؤملابلقحرفيكشال.ةسدقملا
هللاهرهظياملدمحلاوركشلاتايآنوعيذيوهلثمنورينيذلا
.هناسحإوهلضفتايآنمىلاعت

َنوُسْمَْخلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌةَديِصَق.ِدوُعْلٱَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

جلٱَلاَق١«
ْ
يفُلِهَا لَقِ

ْ
اوُسِجَرَواوُدَسَف.ٌهٰلِإَسْيَل:ِهِب

ِءاَمَّـسلٱَنِمُهللاَا٢.ًاحَالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل.ًةَساَجَر
لٱيِنَبَىلَعَفَْرشَأ

ْ
٣؟ِهللاٱِبِلاَطٍمِهاَفْنِمْلَه:َرُظْنَيِلَِرشَب

َسْيَل،ًاحَالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل،اوُدَسَف،ًاعَماوُّدَتْرٱِدَقْمُهُّلُك
.»ٌدِحاَوَالَو

نيسمخلاويناثلانيرومزملانيبًالصافرومزملااذهرهظي
وأتانمضتملاوأعوضوملاةهجنمنإنيسمخلاوعبارلاو
يناثلارومزملابةقالعاذهدجنىرخأةهجنمنكلوريبعتلا
طاطحنالاوداسفلاةلاحبهديدنتثيحنمنيسمخلاو
نمنينامثلاونماثلارومزملاهبشيوهو.اهارييتلاةماعلا
يشاوحلانمًائيشيوحيهنأعمةايحللدوسألاهرظنثيح
ةيناربعلاةملكلايتأت»دوعلاىلع«ناونعلايفهلوقو.ةعماللا
حجرألاونونحولحنحلتاذيأ.ةيبرعلاالحىنعمنم
ءيشهبشأيهاذهكًانحليطعتيتلاةيقيسوملاةلآلانأ
نيبورومزملااذهنيبةديدشةقالعضعبلاىريو.دوعلاب
ضعبعمهتاذهنأهوبسحىتحرشععبارلارومزملا
ىلعلدترومزملايفةيلخادلاتالالدلانأنوريو.تاريوحت
نمًاريثكنأاذهنمانلو.ايقزحوأطافاشوهيرصعنمهنأ
الباهيلعبتكدوادريمازمرارغىلعتمظنيتلاريمازملا
امكرمألااذهلةيمهأةيأنومدقألابسحيملودوادلاهنإددرت
ركذرومزملااذهيفىقبيو.نيرخأتملانحنبسحن
ًالاجمحمسياممهبعشيبسدريهللانإو.يبسلاو»رصاحملا«
هذهنألقألاىلعوأيبسلادعبنامزلاصخيهنأريكفتلل
يفترجدقرشععبارلارومزملاىلعتاريوحتلاوتافاضإلا
.حجرألاىلعدهعلاكلذ

الئلهنودبشيعينأديريهنألهلإالنألهاجلاىري)١(
نأىريمنرملانكلو.ةريثكلاهرورشوهتاوفهىلعهبساحي
.ةرشتنملارورشلاوةساجرلاوداسفلاببسوهناركنلااذه

ملَا
خلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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نأاوعيطتسيملوحالصلانعاودعبدقفكلذكسانلانألو
.مهتبغربالومهتعيبطنمسيلهنألطقهولمعي

ىريمنرملاورخآءيشةقيقحلاوءيشلهاجلالوقنإ)٢(
رشبلالامعأبقارييذلاوهودوجوميحلاهلإلانأًالاح
ىرخآةرمصحفينأطقفدويهلإلااذهو.مهتافرصتعيمجو
النيذلاةلهجلاضعبكانهمأ.ًاعيمجسانلادسفدقله
.نومهفي

امنيب.تارمعبسًاروكذمهللامسادجنرومزملااذهيف
عبرأوتارمثالثهللامساركذيرشععبارلارومزملايف
هبتكيملرومزملااذهنأرخآليلدانهو.برلامساتارم
نكتملهمايأيفهللاةملكنأل.ةروصلاهذهىلعدواد
يفاهرولبتدعبذخأتملو»برلا«ىلعاهتلالدبتزيمت
.لامعتسالا

ركذيفًاضيأحيقنتلانمءيشدجويددعلااذهيفو)٣(
مدعولامجإلانمًالدبهدرفمبمهنمدحاولكيأ»مهلك«
هسفننعًالوؤسمدعيناسنإلكّنأذإ.درفلاةيلوؤسم
ءابآلا«بابنمالوةعامجلاةريرجبسيلباقعلاهبيصيو
حلصينأريرشلاىلعلب»نوسرضيءانبألاومرصحلانولكأي
لمعتسيو.هللامامألوؤسمهنألدسفيالودتريالوهتاذ
ىلعناكهنأىنعمديفتىلوألاو.غازلدبدتراةملك
وه)١٤:٣رومزملاعجار(ناغيزلاامنيبهبرمتسيملوباوص
.طقفناديحلا

َنوُلُكْأَياَمَكيِبْعَشَنوُلُكْأَيَنيِذَّـلٱِمْثِإلٱوُلِعاَفْمَلْعَيَْملَأ٤«
خلٱ
ْ
،ٌفْوَخْنُكَيَْملَوًافْوَخاوُفاَخَكاَنُه٥؟اوُعْدَيَْملَهللاٱَو،َزُْب
ْدَقَهللاٱَّـنَألْمُهَتْيَزْخَأ.َكِِرصاَُحمَماَظِعَدَّـدَبْدَقَهللاٱَّـنَأل
ِهللاٱِّـدَرَدْنِع.َليِئاَْرسِإَصَالَخَنْوَيْهِصْنِمَتْيَل٦.ْمُهَضَفَر
.»ُليِئاَْرسِإُحَرْفَيَوُبوُقْعَيُفِتَْهيِهِبْعَشَيْبَس

١٤رومزملايفدرواموانهدروامنيبقرفدجويال)٤(
هلوقبريبعتلايفةوقدجويو.برلالدبهللاةملكىوس
باصتغالاوملظلاديفتةراعتسالاهذهنإف»يبعشنولكأي«
ملمهنأليهةلماعملاهذهلثمنإو.لالغتسالاوشغلاو
.هرماوأبسحاوشميملومهمامأهللااوعضي

رومزملانعّنيبريوحترهظينيددعلانيذهيف)٦و٥(
قبطدق)١٤رومزمللتافاضإدعبررحملاوأ(مظانلانإف١٤
ةنيدملًارصاحمىأردقل.همايأيفترجةثداحىلعدروام
فوخلااذهلثمليعادالوًاديدشًافوخفاخنأدعببرهي
مهيلععقوبرلافوخهنكلو)١٤:١٥ليئومص١رظنا(
ددعلايفو.)٣٧:٣٢ءايعشإوأ٢٤-٢٠:٢٢رابخأ٢رظنا(
ًاريثكرثكأ»صالخ«ةملكبيناربعلالصألايفةوقدجوي٦

صالخوهف.رشععبارلارومزملايفاهلباقياميفدروامم
يأهورتعيالوةتبلاةبئاشةيأهبوشياليئاهنوممتملماك
.ةتبلالدبت

َنوُسْمَْخلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌةَديِصَق.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
ُدُواَدَسْيَلَأ«:َلُواَشِلاوُلاَقَوَنوُّيِفيِّـزلٱىَتَأاَمَدْنِع

»؟اَنَدْنِعًائِبَتُْخم

لَخَكِمْسٱِبَّـمُهللَا١«
ِّـ

اَيْعَمْسٱ٢.ِيلْمُكْحٱَكِتَّـوُقِبَويِنْص
.»يِمَفِمَالَكَىلِإَغْصِا.ِيتَالَصُهللاَا

وهودوادللواشداهطضالًاركذدجنرومزملااذهيف
رومزملااذهو.عوضوملااذهلوانتتيتلاةينامثلاريمازملادحأ
ببسلاتناكةثداحركذيوراتوألاتاوذىلعلتريلعوضوم
لاجملاناكفهدضاورمآتوهبنويفيزلاىشوامنيحهتباتكل
يفهتوصعمسيوهللاةيانعىرييكلًابحرمظانلامامأ
ةوزغبلواشلاغتشاالولو.ةيساقلافورظلاهذهطسو
عجار(طقهدينمدواداجندقناكاملهدالبلنيينيطسلفلا
.)هيليامو٢٣:١٩ليئومص١

مسقلكرخآيفونيمسقىلإةدوشنألاهذهمسقنت
.كانهةدراولاةيحورلاةركفللةمتاخكهالسةملكدجن

ناكامىفخيالوكتردقبيأ»كمساب«هلوقب)١(
اهدلوليحارتمسدقفميدقلاناسنإللةيمهأنممسالل
ميهاربإنإفكلذكنينبلااهيلعهللاديزييأفسويركبلا
ةبسنىلعةديدعةنكمأاومسدقنيلوألاةكراطبلاةيقبو
تاذومهتايحبةديطوةقالعاهلتناكومهعمترجثداوح
بلطهبعشةيجنتلىسومهللالسرأامنيحو.اهيلعريثأت
نيعتسيهنأرعشىسومنأل؟كمساامبرلانمميلكلا
نممهصالخللسرمهنأبعشلافرعيامنيحهللامساب
مهدحأدصقاذإهنأةيبرعةفارخدجنمويلاىتحو.هلبق
رانلاباهيمريوهبشأاموةقروىلعهمسابتكيرخآبررضلا
.كلذنمرثأتيكشالمسالابحاصنأنودقتعيو

ىلاعتهتردقنإوهللامسابًانوعلانينأمنرملاسمتلي
عيطتسيفهئادعأىلعوهبزحنمنوكتيكلهبناجبىقبت
.هنمًابرأمنولانيالومهيلعبلغتينأذئدنع

هللانإ.هعمسيوهيلإهللايغصينأحاحلإبسمتلي)٢(
هنأنقيتنلهو؟ةقيقحكلذبنمؤنلهنكلوانعمسي
مظانلانأةيآلاهذهئراقرعشي؟نيحلكيفانعمرضاح

ملَا
خلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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ىريداكيوحاحلإبدجنتسيوهوسفنةرارميفناكدواد
دقهللانأققحتيداكيلب.ههجويفتدسدقلبسلالك
يهتنيوهبكتفيوهيلإلصينألواحيهودعنإوًاتاتبهيسن
عمسيودعبهللاهنيعينأًاسمتلميلصيانهوهو.رمألا
هناّيدهدحووهنوكيوهلاوقألكىلإيغصيوهتالص
.ريخلاوصالخلامامتىلإهليبسددسموهدضاعو

َْمل.ِيسْفَناوُبَلَطًةاَتُعَوَّـَيلَعاوُماَقْدَقَءاَبَرُغَّـنَأل٣«
َْنيَبُّبَّـرلٱ.ِيلٌنيِعُمُهللاٱاَذَوُه٤.ْهَالِس.ْمُهَماَمَأَهللاٱاوُلَعَْجي
.ْمِهِنْفَأَكِّـقَحِب.يِئاَدْعَأَىلَعَُّّـرشلٱُعِجْرَي٥.ِيسْفَنيِدِضاَع
ُهَّـنَأل٧.ٌحِلاَصُهَّـنَألُّبَراَيَكَمْسٱُدَْمحَأ.ًابِدَتْنُمَكَلُحَبْذَأ٦
جَنٍقيِضِّـلُكْنِم

.»يِنْيَعْتَأَريِئاَدْعَأِبَو،ِيناَّـ

مهركذيكلذعمةيدوهيلانماوناكنييفيزلانأعم)٣(
هلتقاودارأمهنأل.ةلصةيأبدوادلنوتميالءابرغمهنأك
ىلعلدت)ةيناربعلا(ءابرغلاةملكو.هيلعهودعاودعاسو
امو٢٥:٢ءايعشإعجار(دالبلاجراخنمبناجأءادعأ
هلوقنوكيدقو.)٣١:١٢لايقزحكلذك٢٩:٥ًاضيأوهيلي
مهكلذلهبمهطبرتةقالعالمهنأمهلهفصوبابنمءابرغ
ضبقلاءاقلإباودعاسينأاودهعتمهنألًاضيأنوملاظةاتع
هنمصاصتقالادارأيذلادودللاهودعلهميلستوهيلع
اوناكهذهمهتينيفيأمهمامأهللااولعجيملمهو.هلتقو
نييفيزللنوكيدق.هللاةئيشمالناطيشلاةئيشملنيعبات
اومهتاوألواشلنوعضاخمهنألكلذنولعفيمهنأمهرذع
اولواحمهنعةيلوؤسملااومرييكلهودعنودعاسيمهنأ
.ةروصلاهذهىلعةدعاسملا

دجنورومزملانميناثلامسقلاأدبيددعلااذهيف)٤(
حرفيوهيلإىغصأوهعمسدقهللانأًادكأتممظانلا
هسفننادنسينيذللادضعلاونوعلاواهلانييتلاةدعاسملاب
يدضاعنيببرلا«هلوقبو.ميظعلاقيضلااذهلثميف
نألبنيدضاعلادحأىلاعتهنأكلذبدصقيال»يسفن
.هدحوهنموهلماكلادضعلا

مهدصاقمةبسنىلعرارشألايزاجينأبلطيو)٥(
نأنيبينأدصقيف»مهنفأكقحب«هلوقو.الإسيلةريرشلا
هنأحجرألاو.مهدحدنعمهفقويوسانلاعدريهللاقح
.ىرحألابمهتوادعومهرشينفينأدصق

ًابدتنميأرطاخبيطنعةحيبذهللاحبذيوهو)٦(
لبدشريوأهيلإداقيالوكلذىلعربجيالوهفهسفنبهسفن
نملءانثلاودمحلاعفرينأهيلعةعوضومةرورضلانأىري
ءالؤهنمهاجنورطاخملاطسويفهادهوقيضلايفهناعأ
املكباهليبسيفاوعسوهتيذأاودارأنيذلاءادلألاءادعألا

هنألماركإلااذهلانينأمنرملاىلعهللاقحو.مهناكمإيف
.مهيجنيوهيلإنيعادللتفتليسودقميركحلاص

امأو.صالخلالانيووجنيهنأمنرملاققحتياذكهو)٧(
مهصاصقينيعىرتيأ»ينيعتأريئادعأبو«هلوق
ةيئارينيع«ةمجرتلانوكتدقيناربعلالصألايفو.ديكألا
ملو.ريخىلإهللاهلوحدقنكلوًارشاودصقدقف.»مهتبيخ
.مهاوباخلبمنرملابخي

َنوُسْمَْخلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌةَديِصَق.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

٢.يِعَُّرضَتْنَعَضاَغَتَتَالَوِيتَالَصَىلِإُهللاَااَيَغْصِا١«
يفَُّـريََحتَأ.ِيلْبِجَتْسٱَوِيلْعِمَتْسٱ ْنِم٣ُبِرَطْضَأَويِتَبْرُكِ
لٱِتْوَص

ْ
لُظِلَبِقْنِم،ِّـوُدَع

ْ
رشلٱِم

مثِإَّـَيلَعَنوُلِيُحيْمَُّـهنَأل.ِريِّـِّـ
ْ
،ًا

.»يِنَنوُدِهَطْضَيٍبَضَغِبَو

هقباسرومزملاهيوحييذلاهسفنناونعلارومزملااذهيوحي
رومزملااذهيف.)خلاراتوألاتاوذىلعنينغملامامإليأ(
اهدوهعناخمثةقادصلاىعدالجرنمةرمىوكش
نأانيلعو.ميدقلادهعلايطويرخساًاذإوهفاهدوعوثكنو
يكل-هصخيرومزملااذهنأانبسحاذإ-دوادخيراتعجارن
ىلإًاريخألصندقو.فصولااذهقبطنينمىلعىرن
.هيبأدضهتروثيفمولاشبألىنميلاديلاناكيذلالفوتيخأ
كلذناصخينيعبرألاويداحلاعمرومزملااذهنأحجريو
.تاونسعبرأاهتدموةروصلاهيفترجيذلانامزلا
هتروثلحفتستنأهنبالدوادحمسفيكناسنإلابجعيو
لاهتبالاوةالصلاىوسباهيئوانملضهنيملوةروصلاهذهىلع
.)٤١رومزمعجار(هللاىلإ

ينبيوءايمرإلوهرومزملااذهنأبلوقللجزتهبهذي
باذعلارادقمىلعو)٩:١ايمرإ(يفدروامىلعهيأر
ةريسىلعقبطنيامميبنلاكلذهلمتحايذلاداهطضالاو
يأرلاذختننحنفلكىلعو.دوادةايحىلعامرثكأهتايح
هلوقوهورومزملااذههبجوتملاناونعلاوهامكقباسلا
.»دوادلةديصق«

ةقيمعةبآكوًاديدشًانزحروطسلانيبعلاطملاىري)١(
ىنمتيولاهتبالاوعرضتلابهللامامأهاوكشطسبيدوادنإف
كئلوأبركفتلانمصلختييكلسانلانعدعبلاهسفنل
ًالوأبلطي.هكلمضقنوةروثلاىلعاولمعنيذلارارشألا
لصألاو.هنعىضاغتيالنأىجرتيوهيلإهللاءاغصإ

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
خلٱَوُسِمَا

ْ
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كهجوبحشتالو«لوقللةبيرقةملكلمعتسييناربعلا
هتلاحىرينأوهتوصهللاعمسينأسمتليوهًاذإ.»ينع
ريبكةنوعمسمتليفيعضلفطبهبشأوهواهليثريو
.يوق

عمسينأسمتليلبهتلاحضرعينأبيفتكيالو)٢(
نيلماعلانيذهلوانتتةالصلانأذإبيجتسيوهتوصهللا
ريحتأهلوقو.هللانملزانتوناسنإلانمبرقتيهف
ىلإضكريوبرهيهنأفيكةئيسلاهتلاحرّوصيبرطضأو
ككشمهنألكلذكوهو.لاحىلعرقتسيالوكانهوانه
لكتيالوناسنإيألهتاذملسينأعيطتسيالءيشلكيف
وهفةلاحلاهذهيفهليأرالنألبرطضموهو.دحأىلع
فيكيرديالولبسلاههجويفدسنتداكتوهئاتعئاض
ًابلاطًاريجتسمًاملأتمخرصيهتالصبوهفاذكهو.بهذي
.دعباضرلاوةمحرلا

نازحألاهذهيفوهاذاملببسلامدقيددعلااذهيف)٣(
ودعلبقنمدورطموهف.ةبرطضملاهتلاحيفهرذعامو
ليباحألاوليقارعلاهقيرطيفنوعضيمهنإ.ملاظيوق
هايإهنوسبليومثإلابهنومهتيوههجويفًابضغنوثفنيو
الكلذلهلخادوهبلقنآلميبارطضالاوفوخلانإ.ًابابلج
نوحقونوروسجءادعألاءالؤهنإ.لعفياذاميردي
.بضغوةدشبهلمهداهطضاو

لَقُضَخْمَي٤«
ْ
يفيِب ملٱُلاَوْهَأَو،ِيلِخاَدِ

َّـَيلَعْتَطَقَسِتْوَْ
لُقَف٦.ٌبْعُريِنَيِشَغَو،َّـَيلَعاَيَتَأٌةَدْعَرَوٌفْوَخ٥

ْ
َتْيَل:ُت

حلٱَكًاحاَنَجِيل
ْ

ُدُعْبَأُتْنُكاَذَنَئَه٧!َحِيَرتْسَأَوَريِطَأَفِةَماََم
يفُتيِبَأَوًابِراَه لٱِ

ْ
يفُِعْرسُأُتْنُك٨.ْهَالِس.ِةَّـيِّـَرب َنِمِيتاَجَنِ

لٱِحيِّـرلٱ
ْ
.»ِءْوَّـنلٱَنِمَوِةَفِصاَع

نألكلذةدلاوللضاخملاملأكملألابرعشيهبلقنإ)٤(
فرعيوهوتومللبرتقييذلاناسنإلاروعشوههروعش
ةايحلاقئاقدرخآيفنألاقيمعن.بعرلاىهتنمانهوكلذ
كلذلروعشلاوسحلادقافتومللبرتقملاناسنإلاحبصي
مظعألالوهلانكلوهتلاحبرادريغمالسيفوهوتومي
ةلاحلاهذهقبستيتلاقئاقدلاكلتيفوهدشألابعرلاو
نأعيطتسيالوتومللبرتقيهنأناسنإلافرعيامنيح
ةرمةيسفنةلاحيفناسنإلاكلذناكاذإاميسالهدري
.اهيفدواددجنيتلاكةديدشو

هبشأيه»بعروةدعروفوخ«تافدارتملاهذهنإ)٥(
فوخلاف.مالآلامظعأىلإمنرملااهيفلصوملستاجردب
وهفةدعرلاامأونينئمطمريغانلعجييذلاروعشلاكلذوه
نأعيطتسنالوهيفنحناممفجترنامنيحدشأفوخ

ةلاحوهفبعرلاامأواذهكفوخهاجتانسفنأطبضن
فتلايأينيشغهلوقو.ديدشلالوهلاومئادلابارطضالا
.صانمالوصيحمهلدعيملىتحبناجلكنمهيلع

الهنعًاديعبًائيشنكينإوينمتلابأدبيانهو)٦(
صلختيوريطيلنيجانجبلطيفًاريثكهاجرتينأعيطتسي
قيضلاروعشوههروعشنألكلذ.ءاقشوملأنمهيفوهامم
ءالؤهنعدعبلاوناريطلاىوسبجارفناهلسيلوديدشلا
ديفتةيناربعلاةملكلاوحيرتسينأديري.ءادلألاءادعألا
ًاضيأو٧:١٠ليئومص٢عجار(نانئمطالاونوكسلاىنعم
ةبراهريطتامنيحةمامحلانإمهدحألاق.)٣١:١٣لايقزح
.طقفًادحاوًاحانجرشنت

سانلانعًاديعببرهينأديريهنأبهمالكعباتيو)٧(
نأديري.ةوادعلاوديكلانورمضينودسافرارشأمهبلغأو
ءايعشإرظنا(هسفنيبلاطنمدحأهقحلينألبقلجعتسي
ولونامأناكمهسفنلدجيلىعسيوهف)٦٠:١٢و٥:١٩
:يبرعلارعاشلالوقدحىلعةيربلابلقيفناك
ريطأتدكفناسنإتّوصوىوعذإبئذلابتسنأتسافبئذلاىوع

نأاوعيطتسيملنيذلاءادلألاهءادعأسانلايفىريهنأل
مهنعدعبلانأىأركلذل.مهيلإصلخينأالوهلاوصلخي
.مالآوقيضنمهبملأاممهسفنبًايجانبرهيفىلوأ

نارمعلانعًادعتبمًارئاطهسفنبسحهنألانهو)٨(
ةيوجلاءاونألاوةفصاعلاحيرلاوهرئاطلاهفاخياممهأنإف
نمأتوروخصلاقوقشيفئبتختيكلرويطلاهذهدرطتيتلا
وأةجضنودبكلذلعفينأديريوهو.ةديعبلااهيوآميف
نارمعلانمًابراهًاديعبريطيوهفهلوحتاهبشلاريثيام
نمألازكارميهئباخمنمهيوحتاموةعيبطلاىلإًائجتلمو
.هتلاحكةبرطضمةلاحيفناكنملمالسلاو

لَأْقِّـرَف،ُّبَراَيْكِلْهَأ٩«
ْ

لُظُتْيَأَرْدَقِّـينَأل،ْمُهَتَنِس
ْ

ًام
يفًاماَصِخَو ملٱِ

هبَنوُطِيُحيًالْيَلَوًاراََهن١٠.ِةَنيِدَْ ،اَهِراَوْسَأَىلَعاَِ
يفٌةَّـقَشَمَوٌمْثِإَو يفُدِساَفَم١١.اَهِطَسَوِ ْنِمَُحْربَيَالَو،اَهِطَسَوِ
لُظاَهِتَحاَس

ْ
.َلِمَتْحَأَفُِينِّـريَعُيٌّوُدَعَسْيَلُهَّـنَأل١٢.ٌّشِغَوٌم

ٌناَسْنِإَتْنَأْلَب١٣.ُهْنِمَئِبَتْخَأَفَّـَيلَعَمَّـظَعَتِيضِغْبُمَسْيَل
لِإ،ِيليِدَع

ْ
.»يِقيِدَصَويِف

نأدعبفةنيدملاوةيربلانيبةليمجةفيطلةلباقمانه)٩(
ةنمآلاةديعبلاةيربللاهبريطيةمامححانجىنمتيهنألاق
ماصخوملظنمةنيدملايفامعماهلباقيهباذإةنئمطملا
نآلاديحولاهأجلميهةيربلانأامكف.ءاضغبوةوادعو
نطاومنعهدعبوهبرهللوألايعادلايهةنيدملانإف

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
خلٱَوُسِمَا

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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ماصخلاوءادعلايعاودنمةنيدملايفاملكلذ.نارمعلا
هباذإدئادشلايفهيلعدمتعايذلاميمحلاهقيدصنأىتح
ًالثميطويرخسالااذوهينأفدصلابابنمسيلو.هكرتي
هعابوهديسناخيذلاوهوميلشروأةنيدملاناكسنمناك
مهتنسلأقّرفهلوقو.فورعموهامكةضفلانمنيثالثب
مهأوهةغللابفراعتلانأللبابجربيفثدحاملةراشإ
.)٩-١١:١نيوكتعجار(فراعت

مهراوسألاىلعاهبنوطيحياوناكنيذلانأرهظي)١٠(
رابخألايصقتلمولاشبأمهلسريناكنيذلاسيساوجلا
ةدراولاةصقلايف.بثكنعةلاحلاىلععالطالاو
ملوًالوأرمألابمتهيملدوادنأدجن)١٥صليئومص٢(
برهيوهرصقكرتينأًاريخأرطضاىتحبجيامكهلطتحي
يفتحبصأيأةنيدملاطسويفةقشملاومثإلاو.نيبراهلاعم
تحبصأنايصعلاودرمتلالئالدنألرارقتسامدعونايلغ
ضهنيملوًارسهلكىرجاذهنأرهظيو.ناكملكيف
لكلدعتسادقمولاشبأناكنأدعبالإةئوانمللبعشلا
.ئراوطلا

دسافملابةءولممنآلاتحبصأةنيدملاهذهنكلو)١١(
ئلتمتنأبجيامثيحاهتاحاسمهأيفشغلاوملظلاو
ناكمتسيليهفًاذإ.نيمداقلاونيبهاذلاوةعابلاروهمجب
لكاهنمبرهينأبجيسكعلابلبمالسلاونامألا
.ناسنإ

نكيملهنأوهلكلارثكأمنرملانزحييذلاءيشلاو)١٢(
بلقناوودعىلإبحاصلالّوحتدقفهيفوهامًارظتنم
ديدشلاباتعلاديفتةرابعلاو.ريرشئوانمىلإقيفرلا
نوختفيكوقيدصلااهيأينعلوحتتفيكلوقيامنإكف
ءاضمءادعألادشأنأكشال.ةروصلاهذهىلعدوهعلا
كلذلوءاضغبلانومتكيوةدوملابنورهاظتينيذلامهةوقو
هذهمهرورشيفمهتهجاوملًادعتسمناسنإلانوكيالف
يفةيضاقوةميلأةبرضلانوكتوةلفغنيحىلعنوبرضيف
.نايحألاريثك

الفهسفنةبترمبودعلااذهعضيانهمظانلانإ)١٣(
ةقالعلبهديبعدحأعمكلمةقالعكهعمهتقالعبهركذي
ةبحملايهوايندلايفءيشنمثأىلعنمتؤمقيدص
عجريهلعلقيدصوفيلأوليدعهنأهركذيكلذل.ةيوخألا
.ةروصلاهذهىلعهقيدصنوخيالوهدشرىلإ

َحتْتَناَكُهَعَميِذَّـلٱ١٤«
ْ
لٱاَنَلوُل

ْ
اَّـنُكِهللاٱِتْيَبَىلِإ.ُةَْرشِع

يفُبَهْذَن جلٱِ
ْ

ملٱُمُهْتَغْبَيِل١٥.ِروُهُْم
هلٱَىلِإاوُرِدَحْنَيِل.ُتْوَْ

َْ
ِةَيِوا

يفَّـنَأل،ًءاَيْحَأ يف،ْمِهِنِكاَسَمِ َىلِإَفاَنَأاَّـمَأ١٦.ًاروُُرشْمِهِطَسَوِ
لَُخيُّبَّـرلٱَوُخُْرصَأِهللاٱ

ِّـ
وُكْشَأًارْهُظَوًاحاَبَصَوًءاَسَم١٧.يِنُص

،َّـَيلَعٍلاَتِقْنِمِيسْفَنٍمَالَسِبىَدَف١٨.ِيتْوَصُعَمْسَيَفُحوُنَأَو

.»ِيلْوَحاوُناَكٍةَرْثَكِبْمَُّـهنَأل

دوهعلاناخيذلاقيدصلااذهلهفصومنرملاعباتي)١٤(
وهف.ناكامهنمناكفهقيدصوحنهيلعبجوتياميسنو
:بابنمناكنإوةرشعلاذيذلثيدحلاولحقيدص
بلعثلاغوريامككنمغوريوةوالحناسللافرطنمكيطعي

نيدلايفنيرهاظتملانمناككلذىلعةوالعهنأرهظيو
دايعألاومساوملاتاقوأاميسالضورفلاوميسارملانيممتملا
نممهنإًالاحناسنإلامهيلعمكحينيذلانيرهاظتملالوأوهف
مهصلختسانيذلانموهو.حالصلاوةليضفلاوىقتلالهأ
ةبسنىلعريمضلاوبلقلاايابخمهلفشكوهرسمهاطعأو
.مظعأهتايحتناككلذ

قيدصىلعةديدشلاتانعللابمنرملاخرصيانهو)١٥(
نأًالوأمهلبلطيوهف)امبرعمجلايفءاقدصأوأ(اذهك
مهواذكهومهنمةظقيريغىلعوةتغبتوملاكارشإيفاوعقي
.هقافروحروقلثدحامكمهعلتبتواهافضرألارغفتءايحأ
ىلعًاعيظفًاتوممهلىنمتيمنرملانألةياغللةبعرمةروصلاو
نوقحتسيمهنإهلوقبهمالكعبتيهنألمهرورشةعاظفةبسن
.رارشأمهنألمهيلعمداقلاليولااذه

ةراشإانهوبرللوهللاركذدجويةرابعلاهذهيف)١٦(
تانئاكلاهذهلميظعلاقلاخلاعدبملاركذيمنرملانإف.ةماه
مهعمراسيذلاصاخلاهبعشهلإهوهيبرللمثاهعيمج
ىلإئجتليوهو.دبألاىلإاذكهلعفيلازيالومهصلخو
ةبعصلاةطرولاوةلاحلاهذهنمهيجنييكلميظعلاهلإلااذه
لينلمهرشنولمعتسيرارشألاكئلوأنإ.اهيفوهيتلا
دياكموليحنممهيدلامىلعنولكتيوةيصخشلامهبرآم
حالسالفبرلاوقتمامأهنوونييذلاىذأللاولصوتيىتح
.صالخلاودنسلابلطلهللاىلإعوجرلاوعرضتلاىوسمهل

اذهنمريخألاوثلاثلامسقلاىلإلقتنيانه)١٧(
هرمأًايكاشيلصيوهفةجيتنلانسحنمقثاووهف.رومزملا
نأةجاحبوه.طقكلذنعىناوتيالوًءاسموًاحابصهللا
ةرارقيفف.بيجتسيوىوكشلاعمسينملهاوكشعفري
ةليسومدعيالوههللاابديطولاهناميإيفوةئداهلاهسفن
عمسيهللا.نوعلاوةوقلاردصمبلصتييكلاهبلسوتي
نأةجاحالوءاجرلاورونلابةءولممهتلاحنإفكلذلهتوص
.ءارولاىلإطقعجارتي

سفننعةيدفعفددقبحملاريدقلاهلإلااذه)١٨(
نعملكتيرومزملااذهف.مالسوٍنمأبنآلاوهفكلذلمنرملا
سوردتاذتناكاهنكلوةرمتارابتخانعوةيضامرومأ
ىلعلبقهلنكيملهنأفرتعيوهو.رثألاةقيمعةيلاع

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
خلٱَوُسِمَا

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٠٢
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ةنوعمالولوهررضنيدصاقلاهبنيطيحملانيريثكلاهئادعأ
.صالخىندأهلنكيملهللا

هلِذُيَفُهللاٱُعَمْسَي١٩«
ُُّ

جلٱَوْم
ْ
لٱُذْنُمُسِلَا

ْ
.ْهَالِس.ِمَدِق

َهلَسْيَلَنيِذَّـلٱ
ُ
لَأ٢٠.َهللاٱَنوُفاََخيَالَوٌُّريَغَتْم

ْ
َىلَعِهْيَدَيىَق

لَقَوُهُمَفِةَدْبُّزلٱَنِمُمَعْنَأ٢١.ُهَدْهَعَضَقَن.ِهيِِملاَسُم
ْ
.ٌلاَتِقُهُب

لَأ
ْ
لَأ٢٢.ٌةَلوُلْسَمٌفوُيُسَيِهَوُهُتاَمِلَكِتْيَّـزلٱَنِمُنَي

ْ
َىلَعِق

.ِدَبَألٱَىلِإُعَزْعَزَتَيَقيِّـدِّـصلٱُعَدَيَال.َكُلوُعَيَوُهَفَكَّـَمهِّـبَّـرلٱ
هلٱِّـبُجَىلِإْمُهُرِّـدَُحتُهللاَااَيَتْنَأَو٢٣

َْ
ِءاَمِّـدلٱُلاَجِر.ِكَال

لٱَو
ْ
.»َكْيَلَعُلِكَّـتَأَفاَنَأاَّـمَأ.ْمُهَماَّـيَأَنوُفُصْنَيَالِّـشِغ

مهلهؤاغصإنوكيوءادعألاجيجضهللاعمسي)١٩(
كلذ.مهلذيومهضفريمهنيعينأنمًالدبوهفيفنلاةروصب
»مدقلاذنمسلاجلا«هلوقامأ.مهيلعلبمهعمسيلهنأل
وأمهيلعمكحيوسانلانيديل.مدقلاذنمسلاجلاوهيأ
هللاوه.»مدقلاذنمسلاجلامهلذيف«ةيلصألاةءارقلانوكت
١:١٢قوقبحو٧٤:١٢رومزم(يفامكشرعلاىلعسلاجلا
ىلعسلاجءدبلاذنموهف)٣٣:٢٧ةينثتعمكلذلباقو
مكحيًاضيأوهفكلذلوًالداعًانايدوًاكلمنيملاعلاشرع
ًافصاوهلوقولبقتسملاويضاملايفامكرضاحلايفنيديو
ورجحتمبلقلاةاسقيأمهرشنعنوريغتيالمهنإرارشألا
.داحلإلاورفكلالحارمدعبأيفمهفكلذلوريمضلا

الوريرشلاودعلااذهفصوىلإمنرملادوعي)٢٠(
لاتقلابملاسملالباقدقوهفهتنايخهلرفغينأعيطتسي
روهمجركذنأدعبف.ىلوألاةقادصلايسنودهعلاضقنو
ءيشبنوساقيالًاعيمجمهفهدضاوماقنيذلاءادعألا
.سمألابقيدصلامويلانئاخلااذهلةبسنلاب

ءيشهيفرهظيالةدبزلاكوهفةموعنلابهفصيانهو)٢١(
ةقادصلاهبجوتاملكبرهاظتيلبةوسقلاوأةنوشخلانم
دصقوةئيسةيننمهرمضيامواذهنيبناتشنكلو
الولوقتاملكىلعكيراجيوهفةنيلهتاملكو.ءيدر
يههنمةملكلكنإهلاحةقيقحامنإوًارمأكلىصعي
هتاملكنإفءايرلاوثبخلاناونعوهفكلذل.لولسمفيس
يفامنإحورلاةيلستوسفنلاءاذغنوكتنأبجيناكيتلا
.حورجلاومالآلاببسيهةقيقحلا

هذهبهيهنينأمنرملاىريرومزملاماتخبراقيامنيح)٢٢(
لوقيوًالوأهسفنبطاخيكلذبوهكشالوةيلاغلاةحيصنلا
ملنإليقثلمحوهمهلانإ.هللاىلعاهمومهىقلتنأاهل
هدحوهلمحينأناسنإلاعيطتسيالولامحألالقثأنكي
ببسلاو.ةدعاسملاونوعللهللاوعدينأنمؤملاىلعفكلذل

حيرلابهميفةشيرنوكينأقيدصلاديريالهنأوه
.ًاعزعزتمًالقلقتم

يزاجينأهللانمبلطيوماقتناللعجارتيانهو)٢٣(
الءالؤهو.رامدلاوكالهلاتاكردىلإمهلزنيورارشألاءالؤه
الورمعلاخرشيفنوفصقيمهنألمهمايأفصننوشيعي
نيريثكءايربأءامداوكفسدقهنألكلذ.ةخوخيشللنولصي
ىلعلكتيمنرملانكلو.ًالجآوأًالجاعمهلوطيلدعلاو
هاسنينأنكميالويضاملايفهسنيمليذلاههلإبرلا
.نآلا

َنوُسْمَْخلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

.»ِءاَبَرُغْلٱَْنيَبِءاَمْكَبْلٱِةَماَمَْحلٱ«َىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
يفَنوُّيِنيِطْسِلِفْلٱُهَذَخَأاَمَدْنِعَدُواَدِلٌةَبَّـهَذُم .َّـتَجِ

لٱَو،يِنُمَّـمَهَتَيَناَسْنِإلٱَّـنَألُهللاَااَييِنَْمحْرِا١«
ْ
ُهَّـلُكَمْوَي

لٱيِئاَدْعَأيِنَمَّـمََهت٢.يِنُقِياَضُيًابِراَُحم
ْ
َنِيريِثَكَّـنَأل،ُهَّـلُكَمْوَي

يف٣.ٍءاَِيْربِكِبيِنَنوُمِواَقُي يفْوَخِمْوَيِ .»ُلِكَّـتَأَكْيَلَعاَنَأِ

ناونعلااذهبدصقياميفريسفتلاءاملعفلتخادقل
.»ةديعبلاةنكمألايفبعشلاةمامحيه«جزتهلاق.ًامامت
نأرهظيو.»ةديعبلاتنبرتلاراجشأةمامح«نسوهسلالاقو
ةلاحلاهباشتيكلًانونحًاتوصيطعتةلآىلعناكنحللا
عضينأدويهنأمنرملاركذو.اهيفمنرملاناكيتلاةنزحملا
امكذئدنعهمالآلًاراكذتظفحتيكلهللاقزيفهعومد
.ةيربلاهيتلاراثآنماهريغونملاةرجتظفح

ةباتكنإفلواشمايأيفبتكدقرومزملااذهنأحجري
ةثداحللعجرت»تجيفنوينيطسلفلاهذخأامدنع«ناونعلا
تابهذملاريمازملادحأوهو)٢١:١٤ليئومص١(يفةروكذملا
ملدوادنأركذلابيرحوهاممو.)٦٠-٥٦(رومزملانم
هيلعتدتشاوتابقعلاهتهباجاذإهريمازمبمنرتلالطبينكي
يفناك.هركشوهللادمحىلعرمتسيناكلبباعصلا
هتالمأتدجنكلذعمورومزملااذهبتكامنيحمهادمرطخ
.ةميركوةيماسهراكفأوةفيطل

هئادعأنمديرطناسنإنعةحضاوةروصانه)١(
.ةنكممةليسولكبهيلعاوبلغتيوهوبراحينأنولواحينيذلا
ةقحالملكبرخآلناكمنمهنوبلطييأهنومّمهتيمهف
رخآبناجبهللاوبناجبناسنإلاعضيًاضيأانهو.حاحلإو
وتعلارهظيناسنإلااذهنإفكلذعمونينثالانيبناتشو
كلذعمهتراقحوهرغصنعًامغرهللادضءايربكلاو

ملَا
خلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٠٣
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ريجتسيىتحمنرملاهذههبرحبقياضيوفلصبفرصتي
.ههلإب

دضمهترماؤمنإفنولعفيامىودجلقأامنكلو)٢(
مهامفةربابجمهنأكاورهاظتولوًائيشمهعفنتالهللا
وههذههتقثيفيرهوجلاببسلاو.كيلاعصىوسةقيقحلاب
٩:٢٧عوشيًاضيأو١:١٩ايمرإعجار(هللاىلعلكتيهنأ
ءيشالفهيلعلكتاوهللاابمصتعاىتمو)٣:٥لاثمأًاضيأو
هلنألكلذ.ءوسبهلانتنأعيطتستايندلاتاوقنم
يفمنرملايمتريناميإلااذهةطساوبوةميركلاةيهلإلاديعاوملا
لبقنمهنأيتاذخيبوتةراشإانهنوكيدقوهللاناضحأ
نيينيطسلفلاناضحأيفىمترادقهعرستوهتقامحببسب
باوصلاىلإدوعيفنآلاامأولواشهودعنموجنييكل
يفًائيشنوعيطتسيالنيربكتملاءادعألاءالؤهنأىريو
.رابجلايلعلاهللابنج

موييف«ددعلااذهيفباوصللهعوجرققحيو)٣(
عوجرلثمهللارسيءيشال.»لكتأكيلعانأيفوخ
يفليلجلارمألااذهحيسملاديسلاانلنابأدقوهيلإئطاخلا
هنباعوجررظتنيبآلاهللاانلروصدقف.لاضلانبالالثم
الو.ءاجرلاهنمعطقيملهنألرخآوتقونيبلاضلائطاخلا
ناكاذإفهسفنىلإناسنإلاهيفدوعيموييتأيفوسكش
ايندلاهذهيفةايحلاديقيفلازيالوهوكلذلعفًاميكح
.نانسألاريرصوءاكبلاهلنوكيالئلةرخآلاةايحلايفسيلو

لَّـكَوَتِهللاٱَىلَع.ِهِمَالَكِبُرِخَتْفَأُهللاَا٤«
ْ

اَذاَم.ُفاَخَأَالَفُت
لٱِيبُهُعَنْصَي

ْ
لٱ٥!َُرشَب

ْ
ُّلُكَّـَيلَع.يِمَالَكَنوُفِّـرَُحيُهَّـلُكَمْوَي

ِيتاَوُطُخَنوُظِحَالُيَنوُفَتَْخيَنوُعِمَتَْجي٦.ِّـَّـرشلٱِبْمِهِراَكْفَأ
مثِإَىلَع٧.ِيسْفَناوُدَّـصَرَتاَمَدْنِع

ْ
ِعِضْخَأٍبَضَغِب.ْمِهِزاَجْمِهِ

يفيِعوُمُدَتْنَأْلَعْجٱ.َتْبَقاَرِيناَهَيَت٨.ُهللاَااَيَبوُعُّشلٱ ِ
يفَيِهاَمَأ.َكِّـقِز .»؟َكِرْفِسِ

:اذكهيناربعلاصنلابسحةمجرتلاعضونكميو)٤(
.هللامالكبحبسأيأ.همالكحبسأهللااب
ىلع.همالكىلعهللادمحا«دجنةيعوسيلاةمجرتلايفو

ريغىنعملايفًاعسوتاذهيفنأدقتعأو.»...تلكوتهللا
هللاىلع«انلوقنمًالدبو.صنلابسحًامامتدوجوم
نأل»...الفتدنتساهللااب«لوقننألضفألا»تلكوت
مث.رثكأًالامجهيطعيوىنعملادكؤيدحاولارجلافرحراركت
هفوخمدعلتيبثتانهو.يراكنإلاماهفتساللوهفًائيشهلوق
.هدنسهللااملاططقكلذليعادالهنأل

ءادعألاءالؤهامهمدختسينيرمأىلإةراشإانهو)٥(
وأهريسفتيأهمالكفيرحتًالوأامهوهبرارضإلاوهنملينلل

رشلابنوركفيمهنأًايناثو.عقاولاىلعقبطنيالامبهرييغت
نعررضلانولعفيماودلاىلعمهركفيفوهفاذكهوهدض
فيرحتةيمهأبطقفختسنالو.ميمصتوروصتقباس
هلئاقدصاقمنمسيلوهامبهريسفتوهببعالتلاومالكلا
نممكومجنترورشنممكهنألءايرلاوبذكلاىهتنمانهو
.كلذءارجنمثدحتتاليو

ذإنيراوتمنوفتخيمثهلديكللءادعألاءالؤهعمتجي)٦(
مهنكلو.ةميثألامهططخنوعضيمهوروهظلانوعيطتسيال
ءيشلكلنوهبتنيكلذعممهفًانلعنورهظيالاوناكنإو
نمةذوخأمةروصانهو.ةريغصوأةريبكمهتوفيالومهلوح
يكلنيفتخمنونمكييراوضلاشوحولانأفيكباغلا
نونوكيهابتنالقأبنورهاظتيامنيحومهتسيرفاوداطصي
.ذئدنعهدشأىلع

ةروصبةرابعلاهذهنملوألامسقلاشتيليدعضي)٧(
ذئنيحو؟نوجنيهذهةئيدرلامهلاعفأبلهلوقيفماهفتسالا
ةمجرتلانكميو.نآلاانعمةدراويهامعةمجرتلافلتخت
وجنيةملكنمًالدبىريدليفبوهامنإ؟نوجنيمثالابأذئنيح
لاجمذئنيحنوكيوءازجلاينعتىرخأةملكةيناربعلا
:ةرابعلانوكتىلوألاةلاحلايفنكلو.هسفنصنلاحيحصتل

.هللاايبوعشلاعضخأبضغبالأ؟نوجنيمثإلابأ
هبقاريهللااذإهبكتفللهنوبقاريءادعألاكئلوأامنيب)٨(
ظفحتاهفرذييتلاعومدلاهذهذئنيحو.هيمحيوهسرحيل
هرطاخماهتطساوبربتعي.هنازحأوهمالآراكذتلهللاعمةعيدو
يديألاهيلإلصتالرفسيفةبوتكميهلب.هفواخمو
.لوزيالوريغتيالوةيرشبلا

لٱَىلِإيِئاَدْعَأُّدَتْرَتٍذِئَنيِح٩«
ْ
يفِءاَرَو .ِهيِفَكوُعْدَأٍمْوَيِ

ُّبَّـرلٱ.ِهِمَالَكِبُرِخَتْفَأُهللاَا١٠.ِيلَهللاٱَّـنَألُهُتْمِلَعْدَقاَذٰه
لَّـكَوَتِهللاٱَىلَع١١.ِهِمَالَكِبُرِخَتْفَأ

ْ
ُهُعَنْصَياَذاَم.ُفاَخَأَالَفُت

يفوُأ.َكُروُذُنَّـَيلَعَّـمُهللَا١٢؟ُناَسْنِإلٱِيب .َكَلٍرْكُشَحِئاَبَذِ
ملٱَنِمِيسْفَنَتْيَّـجَنَكَّـنَأل١٣

ِ،قَلَّـزلٱَنِمَّـَيلْجِرَو،ْمَعَن.ِتْوَْ
يفِهللاٱَماَّـدُقَريِسَأْيَكِل .»ِءاَيْحَألٱِروُنِ

ءادعألانإف.همامأحوليراصتنالاىريددعلااذهب)٩(
ءاروللنوعجريلبههجويفاوتبثينأنوعيطتسيال
.هتوربجوهتلوصرهظأدقهللامسانألكلذ.نورحدنيو
ريغهتلاحنإفهيلعءانبومدقتامعةجيتنيأذئنيحهلوقو
هنطووهنيأيرديالرخآلناكمنمبراهوهذإةرقتسم
ئجتليوًابراههدالبكرتيفهسفنبلطيكلملانإفيقيقحلا
هبعاقيإلانوديريهيلعنيريغتممهدجيهباذإوءادعألل
هذهطسويفنكلو.ةنكممةصرفلوأيفهنملينلاو

ملَا
خلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٠٤
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ءارولاىلإنودتريهئادعأعيمجباذإةديدشلارطاخملا
.نورحدنيو

)٤(ددعلايفدروامكةمجرتلاحبصتًاضيأانهو)١٠(
:اذكه

ًامالكحبسأبرلابًامالكحبسأهللااب
:ةمجرتلانوكتددعلااذهيفكلذكو)١١(
؟يلمدآونبعنصياذام.فاخأالفتدنتساهللااب
راركتىوساسيلامهنيددعلانيذهنإلاقيقحلاو

.الإسيلةدايزلانمءيشبًاقباسانعمرمامكعبارلاددعلا
اذكهوًاضيأهللاوهفكلذلهلهللانأًادكأتممنرملاملعدقل
ظحالنو.بئاصملاهتمجاهامهممهباهيالورشبلافاخيال
تناكامكورومزملايفرارقلاليبقنموهراركتلااذهنأ
ليلقءيشبلبهتاذمالكلااورركيملمهنأناربعلادنعةداعلا
.للمللًاعنمرييغتلانم

رومألًافلسًاروذنيطعيوديعاومنآلاهللادعي)١٢(
وهفكلذنمرثكأىلإبهذيلب.كشالبهلثدحتفوس
ىهتنمانهوهتمالسوهتاجنىلعركشحئابذمدقينأبدعي
هقيرطيفبوقعيهلاقاممًادجدشأمالكلاو.ناميإلارهاظم
نإف)٢٢-٢٨:٢٠نيوكتعجار(هللاًادهاعمنابالهلاخىلإ
.طقدواداهمدقيملهروذنلبوقعياهمدقيتلاطورشلا

قلزنينأنمهذقنأوهظفحوهسفنهللاىجندقل)١٣(
دقهللاامنأكراقتحاوةيرخسعوضومىرثلاىلعًاغرمتم
نأعيطتسيًايوقًالجرلازيالهنكلو.هبمتهيملوهكرت
ةراشإاذهو.ءايحألارونيفرسيوهيلجرىلعضهني
ملاعلااذهنوكرتيونوتومينيذلايأةيواهلاةملظلةسكاعم
يفاهطويخبكانعلاجسنتامثيحنايسنلاملاعيفاوشيعيل
وهيلأمالكيفءايحألارونلًاركذدجنو.توملالالظضرأ
اذهحيسملاديسلالمعتسادقو)٣٣:٣٠بويأعجار(
يفِيشْمَيَالَفيِنْعَبْتَيْنَم«)٨:١٢انحوي(يفهلوقبريبعتلا ِ
لُّظلٱ
ْ
حلٱُروُنُهَلُنوُكَيْلَبِةَم

ْ
.»ِةاََي

َنوُسْمَْخلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌةَبَّـهَذُم.»ْكِلُْهتَال«َىلَع.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
يفَلُواَشِماَّـدُقْنِمَبَرَهاَمَدْنِع .ِةَراَغَْملٱِ

ِّـلِظِبَو،ِيسْفَنْتَمَتْحٱَكِبُهَّـنَأل،يِنَْمحْرٱُهللاَااَييِنَْمحْرِا١«
ملٱَُربْعَتْنَأَىلِإيِمَتْحَأَكْيَحاَنَج

ِهللاٱَىلِإُخُْرصَأ٢.ُبِئاَصَْ
لٱ
ْ
ملٱِهللاٱَىلِإ،ِّـِيلَع

ِءاَمَّـسلٱَنِمُلِسْرُي٣.يِّـنَعيِماَحُْ
لَُخيَو

ِّـ
ُهَتَْمحَرُهللاٱُلِسْرُي.ْهَالِس.يِنُمَّـمَهَتَييِذَّـلٱََّـريَع.يِنُص

.»ُهَّـقَحَو

»كلهتال«نحلىلعمنرتيتلاةثالثلاريمازملادحأوه
لاؤسلللاجمانهو.هنايليناذللانارومزملاورومزملااذهوهو
٩:٢٦ةينثت(يفةروكذملاةالصللنحللاهسفنوهاذهله
ىلإًاريشمهلوقو.)٦٥:٨ءايعشإوأ٢٦:٩ليئومص١وأ
كلتلههنمملعنالةراغملايفلواشهجونمدوادبره
دنعةراغملايهوأ)٢٢ليئومص١(ةروكذملامالدعةراغم
كرتشيهنأعمرومزملااذهو.)٢٦ليئومص١(يدجنيع
.هللاايينمحراهلوقبيناعملانمريثكيفةريثكريمازمعم
نيحانجلالظبةيامحلاودوسألاولابشألابءادعألاههيبشتو
تاوامسلاقوفمظعتهللاةمحرنإوهتاوطخلةكبشلابصنو
هتقثكلذوهريغنعهبزيمتيصاخعباطهلفكلذعمو
يفكلذدعبةدراوهيناعمنمريثكوبرلاصالخبةماتلا
.)عجاريلف١٠٨رومزملا(

وهفنيحانجلالظيفامهدجيوةيامحلاوةمحرلابلطي)١(
ربعتنأىلإيمتحيكلذلهسفنببئاصملاةهجاومعيطتسيال
سمتليكلذلجوملاهيلعىغطحباسةلاحهتلاحو.هنع
اذهلباق(هنعرطخلاربعينأىلإاهبيمتحيةعفترمةرخص
ناكنإهقباسرومزملابهيبشوهو)٢٦:٢ءايعشإيفدروامب
أدبيوهو.ةئيطخلاةبرجتةهجنموأمهادملارطخلاةهجنم
.ناركشلاودمحلابمتخيوىوكشلاوةالصلاب

هذقنييذلاهللاوحنوههذهكةلاحيفههاجتانإ)٢(
لعفتامكنيحانجلابيمتحي.رطاخملالكنمهيجنيو
كلذلو.نمأتوأفدتفاهمأيحانجتحتةريغصلاخارفلا
هنعيماحيسهنألةباجتسالاديكأتنعوههللاهخارصف
الهللانإفةعرسلاليلدًاضيأحانجلاو.)٢٢:٣٧اقولعجار(
ةباجتسانودهيلإنيخراصلاكرتيالوهمودقئطبي
.مهتابلطل

لسريوهفهدالوأنعديعبريغيلعلاهللااذوه)٣(
هرمأبنوعدصينيذلاةكئالملامههمادخو.مهيجنيو
ًايئاهناولذخنادقفهسفناوبلطنيذلاامأو.هلامعأبنوموقيو
لب.نآلاًائيشنوعيطتسيالونيعجارتمءارولاىلإاودتراو
مغنعافترابهالسبمتخيوةلذملاوراعلاءالؤهبيصنناك
مزاللانوعلاامهفهقحوهتمحرلسريهلوقو.ىقيسوملا
لبيفكيالهدحوقحلانألًالوأةمحرلابلطدقومنرملل
.ةلاحمالكلاهوهفطقفقحلاهلناكاذإ

ملٱَْنيَبُعِجَطْضَأ.ِلاَبْشَألٱَْنيَبِيسْفَن٤«
.َمَدآيِنَبَنيِدِقَّـتُْ

َّـمُهللٱِعِفَتْرٱ٥.ٍضاَمٌفْيَسْمُُهناَسِلَو،ٌماَهِسَوٌةَّـنِسَأْمُُهناَنْسَأ
اوُأَّـيَه٦.َكُدَْجمِضْرَألٱِّـلُكَىلَعْعِفَتْرَيِل.ِتاَواَمَّـسلٱَىلَع

ملَا
خلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٠٥
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ِخلًةَكَبَش
َ
.ًةَرْفُحيِماَّـدُقاوُرَفَح.ِيسْفَنْتَنَحْنٱ.ِيتاَوَط

يفاوُطَقَس لَقٌتِباَث٧.ْهَالِس.اَهِطَسَوِ
ْ
لَقٌتِباَثُهللاَااَييِب

ْ
.يِب

.»ُمِّـنَرُأَويِّـنَغُأ

رطخيفوهفمهادملارطخلاليلدلابشألانيبهسفن)٤(
.هسفنيجنيفيكيرديالهتايحنمةهربلكيفتوملا
لكىدلمهبضغىمحينيذلانيدقتملانيبعجطضيهنإو
بوضغمهعبطنألمهرشنمؤينأنكميالوةحناس
سانلابهرابتخانأرهظيو.ررضلاوةيذألابةعيرسمهديو
مهنأءالؤهمدآينبنعركذيهنألًارمًابعصناكهيلاوح
مهو.سارملاديدشلاميئللاودعلاديبهنكلوٍضامحالس
مهنكلوكئلوأنانسأكمهنانسأنإفكلذلةيراضلاشوحولا
هللادمحللمعتسينأبجييذلامهناسلنأمهيلعنوديزي
.ليكنتلاوليتقتلللمعتسيهباذإهركشو

نمهليذلانوعلابىرخأةرملباقيفدوعيهنكلو)٥(
ءالؤهنيبقرفلاراهظإلةفيطلةروصاذهيفو.ءامسلا
وهوهلالجوهدجمبعفترييذلاهللانيبورارشألاسانلا
همامأنيذلامهتلينأنمًالدبويمحيفيخينأنمًالدب
لكىلعهناطلسبدجمتيلًاعيمجمهيلعومسيوهفةقرحمرانك
.تانئاكلا

يمامأةكبشاوعضودقنودئاكلاءادعألاءالؤه)٦(
نازحألاومومهلانمتنحنادقيسفناذوهو.اهبينوعقويل
هنأىلعليلدءانحنالاو.يلهوبصنامموجنأنأعيطتسأالو
يلاعسأرلاعفاريشمينأعيطتسيالفلامحألالقثم
ءادعألاءالؤهفتكيملو.)١٠٩:٢٢رومزمرظنا(نيبجلا
لب.اهيفمنرملااوعقوييكلضرألاقوفةكبشلابصنب
نورهاظتيالوهولعفاماوفخييكلضرألايفةرفحاورفح
مهيلعتناكةجيتنلانكلو.رخآًائيشنوفخيوءيشب
مث.مهريغلاهورفحيتلاةرفحلايفاوطقسدقو.لابولاب
.نسحلاءاهتنالاليلدىقيسوملاعافترابهمالكيهني

مظعأوطقريغتيملوهناميإعزعزتيملمنرملانكلو)٧(
ةداعناسنإلانألمنريوينغيلازيالهنأوهكلذىلعليلد
اذهلثمنإ.رورسلاوحايترالاةلاحبالإكلذلعفيال
يفالإةقيقحرهظيالوهومالسلاوةحارلاةاعدموهناميإلا
وهامونحننمفرعنذئنيحتاقيضلاوبعاصملاتاقوأ
.)٥:٢٠سسفأو٥:٣ةيموررظنا(انناميإرادقم

اَنَأ.ُدوُعاَيَوُباَبَراَييِظِقْيَتْسٱ.يِدَْجماَيْظِقْيَتْسٱ٨«
َكَلُمِّـنَرُأ.ُّبَراَيِبوُعُّشلٱَْنيَبَكُدَْمحَأ٩.ًارَحَسُظِقْيَتْسَأ
َىلِإَو،ِتاَواَمَّـسلٱَىلِإْتَمُظَعْدَقَكَتَْمحَرَّـنَأل١٠.ِمَمُألٱَْنيَب
لٱ
ْ
َىلَعْعِفَتْرَيِل.ِتاَواَمَّـسلٱَىلَعَّـمُهللٱِعِفَتْرٱ١١.َكُّقَحِماَمَغ

.»َكُدَْجمِضْرَألٱِّـلُك

نأوهوددعلااذهلصاخريسفتدوملتلايفءاج)٨(
امنيحفهسأرقوفًادوعقلعينأناكدوادةداعنم
بهتلامشلاحيرتناكهرخآىلعلبقيوليللافصتني
نأنوداهسفنبًاماغنأجرختاهلعجاممراتوألاىلعبرضتو
اهتوصىلعضهنيناكف.اهيلعبرضتديكانهنوكي
هجولماكتينأىلإةسدقملاةعيرشلاةءارقيفعرسيو
نإ«ًالئاقسانلارخافيناكدوادنإيشارلاقو.رحسلا
امأ.»رجفلاظقوأفانأامأنيرخآلاكولملاظقويناكرجفلا
ضهنتوظقيتستنأاهديرييتلاتاذلابهسفنيهفانههدجم
يفهكراشتوىقيسوملاتالآًاضيأظقيتستكلذدنعوًاركاب
:رعاشلالوقهبشاذهوهللاهحيبستوهداشنإ
دقرتةرسألاقوفىتمىتحدبعتملااهيأىجدلايفمق

وهوناسنإلكهعمسيلماشمنرملااذهدمحنإ)٩(
نيعبىأرامبرو.ءانثلاودمحلاتايآنمهعيذيامبرختفي
شيعييذلارصعللالوهلتسيلهذههريمازمنأةءوبنلا
نامزلكليهلبمهنيبنكسينيذلاسانللالوهيف
جاهتباللةاعدمنوكتو.ناسنإلايقباماهركذدلخيسو
ىوسلمعتستالاهضعبنأىتحسئانكلاةمدخومنرتلاو
الوهبشأاموةيرصعلاديشانألالككرتيودوادريمازم
باتكلايفبوتكموهامالإسئانكلابمنرتللنولمعتسي
.سدقملا

ىلوألاقحلاوةمحرلانيتملكلانيتاهرركيفدوعي)١٠(
ءيشالوًادجةيماسوةعيفريهفتاومسلاىلإتمظع
مامغلاببجتحانإوهفقحلاكلذكو.لالجلايفاهيهاضي
سمشلابهبشأوهقحلانأل.نيحىلإكلذامنإفًانايحأ
اهترارحواهروننمللقتومويغلااهبجحتدقيتلاةقرشملا
نوكتوةيناثةرمقرشتفدوعتىتحتقولالوطيالنكلو
هللانإ.ضرألاهذههجوىلعةايحلاوةوقلاوريخلاببس
نمىلعأورشبلاينبماهفإقوفًاعفترملظيسةردقلايلكلا
دمحبحبسينأالإنمؤملاناسنإلاىلعامومهكرادمعيمج
.نيدبآلادبأىلإهلالجوهركشعيذيوهبر

كردأدقو.عرابلاليمجلارارقلااذهليتأيًاريخأو)١١(
ىَّـتَح«هلوقبهلالجوهللاةمظعنمًائيشسلوبلوسرلا
لٱِعيَِمجَعَماوُكِرْدُتْنَأاوُعيِطَتْسَت

ْ
لٱَوُهاَمَنيِسيِّـدِق

ْ
ُضْرَع

لٱَوُلوُّطلٱَو
ْ
لٱَوُقْمُع

ْ
لُع
ْ
وهاذهو)٣:١٨سسفأ(»...ُو

نإ.هلهبؤيالامبالإهنعفلتخيالوهتاذسماخلاددعلا
ناتقلعتمامهوديجمتلااذهيفناكرتشتضرألاوءامسلا
هللالالجامنإوميدقليوطخيراتبىرخألابامهتدحاو

ملَا
خلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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لكوسكتونيملاعلامعتيهفهتمظعوهدجمومايألاميدقلا
.ميركتلاوءانثلاولامجلاتايآنماهيفهيشوتامبتانئاكلا

َنوُسْمَْخلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ٌةَبَّـهَذُم.َدُواَدِل.»ْكِلُْهتَال«َىلَع.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

حلٱِبًاّقَحَأ١«
ْ

ملٱِب،َنوُمَّـلَكَتَتِسَرْخَألٱِّـَق
َنوُضْقَتِتاَميِقَتْسُْ

لٱِبْلَب٢؟َمَدآيِنَباَي
ْ
لَق
ْ

يفًاروُُرشَنوُلَمْعَتِب لُظ.ِضْرَألٱِ
ْ
َم

لٱَنِماوُّلَض.ِمِحَّـرلٱَنِمُراَْرشَألٱَغاَز٣.َنوُنِزَتْمُكيِدْيَأ
ْ
طَب
ْ

،ِن
لَكَتُم

ِّـ
.»ًابِذَكَنيِم

قباسلارومزملالوقيامنيبفماقتنالاةخرصوهرومزملااذه
لوقيرومزملااذهباذإ»ٍضامفيسمهناسلوةنسأمهنانسأ«
رومزمهنأهيفكشالاممو.»مههاوفأيفمهنانسأّرسكمهللا«
هئادعألبلطيوهوقفشيالومحريالساقةجهللاديدش
ءيشالفصاقلادعرلابهبشأيههتاملكو.ماقتنالاولدعلا
نأعاطتسايذلااذهدوادنإو.نيللاالواهيفةداوهلانم
يزاجينأنآلاهنكميةمحرلابلطونانحلاريمازمبتكي
هئادعأمامأعجارتيالوةوقلاوةدشلارهظيوهرصعراكفأ
.رمألاهفلكامهم

:هلوقبددعلااذهشتليدمجرتيو)١(
؟ربلابنوملكتتةهلآلااهيأايقحلابمتنأله
؟رشبلاينبنونيدتلدعلابمتنألهو
نولمتقحلابمتنأله«همجرتننأقفوألانإًاضيألوقيو
سانلابطاخيهنأىنعملانوكيدقو.»؟ربلاتمصانيلع
سانلانيباوضقينأةهلآلاكمهلنيذلاةيماسلابتارملايوذ
نأىرنفةيخيراتلاةنيرقلاعجارننأانيلعو.قحلاولدعلاب
لدعلاءارجإمهءاعدااومدختسادقهعابتأومولاشبأ
.بعشلابولقمهيلإاوحبرييكلسانلانيبفاصنإلاو
.عيمجلللدعلاساطسقوهمولاشبأمهديسنأنيمعاز
لدعقوفنولداعمهنأكنيعدملاءالؤهبطاخيدوادفكلذل
سانلانيبمهلدعلهو؟كلذنولعفيقحلابمهلهرشبلا
؟ميركلاهللاهجولوءاضقلانسحوهتاذلدعلالجألوه

يفكشىندأكرتيالولؤاستلاليطيالهنكلو)٢(
ءالمللمهرهظيفكلذسكعدكؤيًالاحلبعماسلانهذ
لضفلامهنايتإنإفاذكهو.نورمضيامريغبنورهاظتيمهنأ
نازيملاناكنامزلاميدقنمو!بوقعيسفنيفةياغلناك
نونزت«مهنعلاقكلذلوفاصنإلاولدعلاءارجإلةراشإ

يفنكيملًالدعسانلاهبسحيناكامو.»مكيديأملظ
.هنيعملظلاىوسةقيقحلا

ملوىلوألامهتأشنذنماوغازدقرارشألاءالؤهنإ)٣(
هبلطياملمظعألامهلالضببسناكو.ًائيشبيدأتلامهعفني
؟هابأنبالاقعينأنممظعأقوقعيأهنألبجاولاوقحلا
نعملكتيوهدلاوبناسنإلاردغينأنمربكأرذعيأو
.ًاناتهبوًاروزهتيص

حلٱِةَُمحُلْثِمٌةَُمحْمُهـَل٤«
ْ
ُّدُسَيِّـمَصَألٱِّـلِّـصلٱُلْثِم.ِةَّـَي

حلٱِتْوَصَىلِإُعِمَتْسَيَاليِذَّـلٱ٥،ُهَنُذُأ
ْ
ىَقُرَنيِقاَّـرلٱِةاُو

يفْمَُهناَنْسَأِّْـرسَكَّـمُهللَا٦ٍ.ميِكَح َساَْرضَأْمِشْهٱِ.مِهِهاَوْفَأِ
ملٱَكاوُبوُذَيِل٧.ُّبَراَيِلاَبْشَألٱ

ُهَماَهِسَقَّـوَفاَذِإ.اوُبَهْذَيِل،ِءاَْ
لَف
ْ
.»ُبْنَت

عجار(ناسنإللميدقودعاهنأةيحلانعروهشم)٤(
ةيحلابءالؤهةوادعهبشيمنرملافكلذلو)٣:١٥نيوكت
رارشألاءالؤهرشصخلينأدعبف.ةلاتقلاةماسلااهتمحبو
دوعيهففخيوأهلبذيءيشالوبلقلايفلصأتمبذكهنأب
دعبةدحاولابقاعتتيتلاةديدشلاتارابعلاهذهىلإ
مهو.ءادعألاءالؤهيمرتةديدشلالابنلاهنأكىرخألا
مهلبةماستايحلالكسيلذإةطيسبةوادعيفاوسيل
المهمهنألوعمسياليذلالصلالثماهعاونأسحنألثم
تاكردىلإاووهدقفكلذلمهيغنعنووعريالونوعمسي
رارشأسانأدجويهنأبدقتعيمنرملانأرهظيو.ةليذرلاورشلا
لبمهيغنعمهعدرتةيرشبلاىوقلانمءيشالوعبطلاب
نومرجممهفًارشاودادزامهحالصإنوحلصملالواحاملك
.مهلامتحابسانلللبقالةانج

مهلنيذلانيقارلاةاوحلاىلإىتحنوعمتسيالمهف)٥(
ةمكحلاونفلالوصأنوفرعينيذلاوةيرحسلا»تاثفنلا«
بسحةاوحلاامأ.ةحيصنةيأنولبقيالمهنأليلداذهو
تاّيحلاةنسلأىلعدقعلانوعضينيذلامهفنيمدقألايأر
الفاذكهو.اوءاشىتماهنوكفيهتاذتقولايفوضعتالف
ًائيشاريغتنأامهنكميةيرشبلاةمكحلاالوةقيمعلاةبحملا
كلذكمهنألو.ةثيبخلابولقلايفةلصأتملاةئيسلااياونلانم
يلصيودوجولانممهلاوزىنمتينأالإدوادمامأقبيملف
.مهعمكلذلعفينألجأنمهللا

نأاميسالوًادجديدشددعلااذهنأكشال)٦(
ةيبلقلاةرارملاوءاقشلاىهتنماذهو!هدلوىلعدلاوهلوقي
ةبحمللدودحناكدقلهنأرهظيو!ةرارماهدعباميتلا
ءادعألاءالؤهلىنمتيفاهدنعيهتنتدوادبلقيفةيوبألا
اننكلو.نيمطحتمًاعيمجاوكلهينأمهنيبمولاشبأنكينإو

ملَا
خلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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ةيورصنببآويىلعقنحدوادنأسدقملاخيراتلانمىرن
اوشهنياليكلمهنانسأمشهتتنأبلطيمولاشبألتقهنأل
.نيحلاصلااهباوسرتفياليكلمهسارضأبهذتنأواهب

هسفنبموقيالوهفءاملالثمًاعيرسبهذيءيشال)٧(
اوناكاذإمنرملابلطيو.هيفعضويوءاعولجاتحيلب
ذئنيحواوبوذيلفجلثلاوأديلجلاكامبرمهنكامأيفنيدماج
.نيعمناكميفاوقبينأاوعيطتسيالىتحاورجيواوليسيلف
مهسفنأاوّدعينأاوعاطتسااذإءادعألاءالؤهكلذك
برايحمستالفنينمآلاىلعاهوقوفيومهماهساورضحيو
.ًاديعبُبنتللبًادحأبيصتماهسلاهذهنإ

حلٱُبوُذَياَمَك٨«
ْ
ملٱِطْقِسَلْثِم.ًايِشاَمُنوُزََل

َالِةَأْرَْ
ْوَأًائيِن،ِكْوَّـشلٱِبْمُكُروُدُقَرُعْشَتْنَأَلْبَق٩.َسْمَّـشلٱاوُنِياَعُي
ُلِسْغَي.َةَمْقَّـنلٱىَأَراَذِإُقيِّـدِّـصلٱُحَرْفَي١٠.ْمُهُفُرَْجي،ًاقوُرَْحم
مثِقيِّـدِّـصلِلَّـنِإ:ُناَسْنِإلٱُلوُقَيَو١١.ِريِّـِّـرشلٱِمَدِبِهِتاَوُطُخ

ََ
.ًار

يفٍضاَقٌهٰلِإُدَجوُيُهَّـنِإ .»ِضْرَألٱِ

وهمأةقيقحاذهلهونوزلحلانابوذيفىنعمام)٨(
لثم«هلوقبةأرملاطقسعمهتقالعامو؟زاجملاليبقنم
ملهللانإ«دوملتلالوقي.»!سمشلااونياعيالةأرملاطقس
حورجلايفشتل)ةقازبلا(نوزلحلاقلخدقفًاثبعًائيشقلخي
هتيبنودبنايرعلانوزلحلاحجرألاوهو.»اهيلععضوتنأب
بوذيهنأفيكءيطبلاهريسةيفيكفصيانهو.فورعملا
ًانابوذاذإسيلورخآلاىلإدتمييكلعضوميفصلقتيو
ءادعألاءالؤهاذكه.ءيطبلاهريسفصولبلعفلاب
امكةايحلامدعولالحمضالامهتجيتننوكيسًارسنولماعلا
.شيعياليذلاطقسلاعمةلاحلايه

نايلغلاةلاحبوأًائينمحللالازيالناكاذإقرفال)٩(
مويلاىتحلازيالو.رودقلاتحتكوشلاقرتحينألبقو
بلغأيفعونلااذهلثميهلمعتستيتلارانلابلغأ
يتلاةخبطلافًاذإ.قرشلايفاميسالوةيورقلاةنكمألا
فشكدقهللانأذإ.طقخبطنتملاهخبطمولاشبألواح
ىلعليلداذهو.ةيناطيشلامهططخدسفأومهترماؤمنع
نيقيدصلالماعيفًاعيمجسانلاةبقارمنعىلختيالهللانأ
.رارشألابقاعيهنأامكريخلانمهنوقحتسيامب

سانلااهبهللانيدييتلاةنونيدلاىلإيهتنيانهو)١٠(
نميهانهةحضاولاةركفلاو.نايعللةرهاظجئاتنلانإف
نأبرسيوهئادعأبتمشيقيدصلانإ.ةيلكلابميدقلادهعلا
لسغيهنألب.مهنابيصيمراصلالداعلاءازجلاوةمقنلاىري
مهدرمتءازجنوحبذينيذلارارشألاءالؤهءامدبهلجرأ
ونحلانمءيشالوةبيهرةروصلانأكشالو.مهنايصعو

نحنيذلارصعلاانلابنعبرغيالنكلواهيفةمحرلاو
.هدلاولمولاشبأاهببسدقةءاسإةيأىسننالامكهددصب

نإفًاريخأاهيلعلصحييتلاةجيتنلابقيدصلاحرفي)١١(
دودحمتقوىلإرارشألاحاجننإفكلذكونيحىلإهلاذخنا
فصاوعرورمدعبرمثتةرجشلانأامكفاذكهو.الإسيل
ققحتيذئنيحو.مدقتيوايحيهرببرابلانإفاذكهءاتشلا
هنأومراصءاضقلانأنوريوسانلامعتةلادعلانأبعيمجلا
.)٨و٥:٧ةعماجلارظنا(طقئطبيالوهيرجيهلإدجوي
اذإرارشألانيملاظلاةاتعلاماكحلاءالؤهةبطاخمبأدتباهنألو
هللاوهمئادلاقحلاءاضقلانأمهيريوًاريخأمهيلإتفلتيهب
.هدحو

َنوُسْمَْخلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

اَّـَملَدُواَدِلٌةَبَّـهَذُم.»ْكِلُْهتَال«َىلَع.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
.ُهوُلُتْقَيِلَتْيَبْلٱاوُبَقاَرَوُلُواَشَلَسْرَأ

٢.يِنِْمحٱَّـيِمِواَقُمْنِم.يِٰهلِإاَييِئاَدْعَأْنِمِينْذِقْنَأ١«
لَخِءاَمِّـدلٱِلاَجِرْنِمَو،ِمْثِإلٱِيلِعاَفْنِميِنِّـجَن

ِّـ
ْمَُّـهنَأل٣،يِنْص

مثِإلَال،َّـَيلَعَنوُعِمَتَْجيُءاَيِوْقَألٱ.ِيسْفَنِلَنوُنُمْكَي
ْ
َالَويِ

ِخل
َ
.»ُّبَراَييِتَّـيِط

اذإودواداهبتكيتلاريمازملامدقأنموهرومزملااذه
نملواشلسرأامنيحيأوهامكناونعلاىلعاندمتعا
يفدروامىلإاذهريشيامبروهبكتفللدوادبقرتي
ةرمريغلواشلواحدقو.)هيليامو١٩:١١ليئومص١(
ناعتساوهودعنمصلختينأةفلتخمةيرسقرطبو
نودصرتينونماكلاناكىتحرصقلالاجرنمسيساوجلاب
هنأكشالو.هباورمُأاماوممتييكلًانايحأليللالوطهل
ىلإانراصبأبقرتخننأاننكميةءوبنلابتكوريمازملاةطساوب
ىلعاهتطساوبخيراتلامهفنوةيراجلاثداوحلاىنعمقامعأ

اذهنإرهظيو.ءارقتسالاوجاتنتسالاةوقلمعتسننأطرش
كلتمنرملافصيذإحابصلانمرثكأءاسملابسانيرومزملا
.ةعبجيفةرطخلامايألا

ًاراكفأىرنرومزملااذهنمىلوألاةثالثلاءادعألايف)١(
فلتخمنمًارركمهانعمساملاطًاثيدحعمسنوةهباشتم
لاجرنمةريرشةرمزبًاطاحمناكانهدوادنإ.ريمازملا
.ناسنإيأنوباهيالوهللانوفاخيالنيذلانيلاتغملاءامدلا
رهظيو.صالخلاًابلاطدجنتسيوقيضوراصحةلاحبدوادف
ثرتكيالوهبىنعُيالىتحهنعلاغشناوأةلفغيفههلإنأ

ملَا
خلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٠٨
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النومواقممهوءادعأمهءالؤه.قالطإلاىلعهلاحب
ًالاحمعنيوأءيشىلعرقتسيوأًالابحاترينأهلنوحمسي
.هوجولانمهجويأب

هسفنبلطلارركيوديدشمهادمرطخيفوه)٢(
هذهيفهزيجيامهلرركتملاديكوتلاو.ينجنينمحاينذقنأ
.مهتكبيمهدنعريمضاليأمثإولعافمهنإ.ةبيصعلاةلاحلا
مهبأد.مهرظنيفةيرشبلاةايحللةميقالنويومدمه
ٍحصنيأبنولابيالومهيغنعنووعريالولتقلاوعيظفتلا
ًالاحهمامتإيفنوعرسيءوسلااورمضأنإمهف.داشرإوأ
.نيبايهريغ

ةيكلملارماوألابمهحلستقوفوةرهاظلامهتوققوفو)٣(
ةيأنعنوعروتيالمهكلذلمهبرآممامتإلنونمكيمه
مهتوقمهيلعمنرملاركنيالو.مهبرآملينلاهنوذختيةليسو
ىلعةرثكبنونواعتينوديدعمهفكلذعمومهشطبو
لكيفةئيطخرزولمحالوًامثإبكتريمليذلاءيربلا
.هلاجرعمولواشعمهتاقالع

َىلِإْظِقْيَتْسٱ.ُمُهَسُفْنَأَنوُّدِعُيَوَنوُرَْجييِّـنِمٍمْثِإَالِب٤«
جلٱَهٰلِإُّبَراَيَتْنَأَو٥.ْرُظْنٱَويِئاَقِل

ْ
ْهِبَتْنٱَليِئاَْرسِإَهٰلِإِدوُُن

٦.ْهَالِس.ْمَحْرَتَالٍميِثَأٍرِداَغَّـلُك.ِمَمُألٱَّـلُكَبِلاَطُتِل
ملٱَدْنِعَنوُدوُعَي

لٱَلْثِمَنوُِّرَهي،ِءاَسَْ
ْ
لَك
ْ

يفَنوُروُدَيَوِب ِ
ملٱ
يفٌفوُيُس.ْمِهِهاَوْفَأِبَنوُّقِبُياَذَوُه٧.ِةَنيِدَْ ْمَُّـهنَأل.ْمِهِهاَفِشِ
.»؟ٌعِماَسْنَم:َنوُلوُقَي

ذإةيويندلامهبرآممامتإيفًادجنوعيرسمهو)٤(
ـاهرربـيهذـهمـهــتعرسو.ـًاضـكرـاهـمـامـتإيفنـوضـكـري
ةريرشلامهرومألكنولعفيمهفيفاكلامهدادعتسا
دجنتسيانهو.ميمصتوروصتقباسنعنوكتفيونولتقيو
.هعمهدوهعلًايسانهنعًالفاغتمهبسحيذلاهصلخمهللااب
دعبةدحولابرعشيالىتحمهيلعهيقالينأهللانمديريو
اذإمهيلعبلغتيوسأبلكبمههجاوينأنمهنكميلب
.مهيلعهعمًاعمتجمهللاناك

هللامساركذيامةرثكنمداجنتسالاةوقظحالنو)٥(
يكلكلذلعفيوهو.ليئارسإهلإدونجلاهلإبرايلوقيف
ننحتيهللانإفذئنيحوعماسلاسفنيفًاريثأتمالكلاديزي
هبنوئيسيامعممألابلاطييكلهللاهبني.همحريوهيلع
تابرضيفعافترابيهنيفهاجرتياموهبلاطمقمعاميسالو
.)هالس(ىقيسوملا

فصيفرومزملانمرخآلامسقلاأدبيددعلااذهيف)٦(
ةيئادعلامهتاكرحنوأدبي.مهتافرصتوءادعألاءالؤهتاكرح
عجار(بالكلاكةنيدملايفنوروديونورهيليللاوءاسملايف

الئلةتفاختاوصأبيأنوحبنيالونوّرهيو.)٢٤:١٤بويأ
.لاحلكىلعءافخلايفمهمثإنوبكتريمهفمهرمأحضفني
مهتاكرحكلذكوةعومسممهتاوصأنإفءافخلااولواحامهمو
ىتحو.بقارملانيعنعيفتختنأنكميالةنيدملايف
ىرقوندمنمريثكيفةقيلطلوجتتبالكلادجنمويلا
.لكللةفولأماهتاكرحواهتاوصأوقرشلا

تاملكمههاوفأنمجرخيةنيدملايفنولوجتيمهو)٧(
فويساهنأكرهظتمهتنسلأاذوهو.اهبنودبزيونوغري
حراجساقمهمالكو.عيظفتلاوكتفللةرضاحةلولسم
النأنيمعاز.ًاباسحدحألنيبساحريغهبنوهوفتيمهنأل
اميفمهاريدحأالنأامكنولوقياذاممهعمسيدحأ
.نونمكيوهيلعنورمآتي

هبُكَحْضَتَفُّبَراَيَتْنَأاَّـمَأ٨« ِعيِمَجِبُئِزْهَتْسَت.ِْمِ
لَأَكْيَلِإِهِتَّـوُقْنِم٩.ِمَمُألٱ

ْ
لَمَهللاٱَّـنَأل،ُئِجَت

ْ
يِٰهلِإ١٠.يِإَج

لُتْقَتَال١١.يِئاَدْعَأِبيِنيِرُيُهللاٱ.يِنُمَّـدَقَتَتُهُتَْمحَر
ْ
َّـالَئِلْمُه

طِبْهَأَوَكِتَّـوُقِبْمُهْهِّـيَت.يِبْعَشىَسْنَي
ْ
.»اَنَسْرُتُّبَراَيْمُه

هذهىلعنيلوجتمنوبهذيءادعألاءالؤهامنيب)٨(
الومهنمكحضيكشالهللانكلودحأبنوأبعيالةروصلا
يفتخينأنكميرسيأنأل.مهدارماولانينأمهلحمسي
يفهيقبينأناسنإللنكميءيسدصقيأوهلإلابرلانع
لكنمكحضيوهف؟ميلعلايلعلاهللاهبملعيالىتحهبلق
اومسينأنوقحتسيالءادعألاءالؤهو.ءاوسلاىلعممألا
يفنكيملنإمهلاعفأومهئدابمبءابرغمهفهللابعشنم
مهلمعنولمعيكلذلرونلانوفاخيمه.مهتقيقحومهبسن
نيحىلعذيفنتلانولواحيوًارسنووني.مالظلايفيمارجإلا
مهنمكحضيوهفهللالعفيلهنكلولكلانمةلفغ
هرمأنودباهوممتينأنكميالومهلاعفأعيمجبئزهتسيو
.يهلإلا

»...ئجتلأكيلإيتوقاي«ددعلااذهةمجرتنكمي)٩(
ئجتليدوادنأنوكيفًاقباستناكامكةرابعلاتيقباذإامأ
نإفءايوقأءادعألاءالؤهناكامهمف.هئادعأةوقنمبرلل
)١١:١٦ليئومص٢و٢٦:١٥ليئومص١رظنا(مهنمىوقأهللا
هسفنصّلخينأعيطتسيالهنأمنرملانمحيرصفارتعاانه
.هأجلمهللااملاطهمهياذامنكلو

لبفوخلاوبعرلاتوصتفخيددعلااذهيف)١٠(
سمشمامأبابضلالوزيامكًامامتهركفنمرخبتت
يههللاةمحرنأل.همامأعشيءاجرلاروناذوه.حابصلا
دومعيهامنإكاهءارويشميوهامنيبمدقتتيتلا
رطاخمطسويفمهوليئارسإبعشقفاريذلاباحسلا

ملَا
خلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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امكهلابقتسالعرهيهللانأىنعملانوكيدقو.رمحألارحبلا
نإ.مهادمرطخنمفئاخئجالٍناسنإعممهدحألعفي
اوناكامهمءادعألانموجنأوهيلإعرهأفينرظتنيكلذلهللا
.َّـيلعنوديكيوءايوقأ

ةيقبىريالالئلًالاحاولتقيالنأمهلوجريوهو)١١(
صّلخمهللانأاوركذينأمهيلع.هللاصالخبعشلا
اوكتفينأنيبلاطنونمكيمهوءادعألاءالؤهو.يقيقح
ًالدبف.ةيواهللنوطبهيومهدصقنعنوهيتيمهباذإءيربلاب
نوكيةيامحلانمًالدبوراعلامهبيصننوكيحاجنلانم
نمهظفحينمؤملاسرتوهبرلانألكلذ.ناهيتلامهبيصن
.ررضلك

لَو.ْمِهِهاَفِشُمَالَكَيِهْمِهِهاَوْفَأُةَّـيِطَخ١٢«
ْ
اوُذَخْؤُي

لٱَنِمَوِةَنْعَّـللٱَنِمَو،ْمِهِئاَِيْربِكِب
ْ
١٣.ِهِبَنوُثِّـدَُحييِذَّـلٱِبِذَك

لَو،اوُنوُكَيَالَوِنْفَأٍقَنَحِبِنْفَأ
ْ
لَسَتُمَهللاٱَّـنَأاوُمَلْعَي

ِّـ
يفٌط ِ

َدْنِعَنوُدوُعَيَو١٤.ْهَالِس.ِضْرَألٱِيصاَقَأَىلِإَبوُقْعَي
ملٱ
لٱَلْثِمَنوُِّرَهي.ِءاَسَْ

ْ
لَك
ْ

يفَنوُروُدَيَو،ِب ملٱِ
.»ِةَنيِدَْ

اننألهافشلاوهاوفألاةيطخركنينأعيطتسينم)١٢(
نأرهظيوانتافرصتىلعامكانمالكىلعًاضيأنادنفوس
مهبذكومهركملةبسنلابءادعألاءالؤهنمًادجظاتغممنرملا
دحأبنودتعيالةفرجعلاوفلصلابوهمهمالكو.مهئايرو
طوقسلالبقكشالنكلو.ًاباسحسانلايألنوبسحيالو
ًالدبفكالهللمهيلعمهبذكومهمالكنكيليأحورلاخماشت
نوفتكيالو.نوكلهيهبمهاذإنيرخآلاهباوكلهينأنم
ديدنتلاوعيرقتلامالكعظفأوةنعللانولمعتسيلببذكلاب
.كالهلابمهيلعًادئاعهبنوثدحيامنكيلو

هللاىلإبلطيوهئادعأىلعمنرملابضغدتشيانه)١٣(
مسادجمتييكلكلذيفهتجحو.ًادحأمهنميقبيالنأ
هللانأًاعيمجسانللرهظيذئنيحولمعلااذهةطساوبهللا
لكسفنوءيشلكمامزهديبنيملاعلاىلعمكاحلاوه
.ىقيسوملاعافترابيهتنيو.يح

ءالؤهنعاهروصييتلابالكلاةروصىلإدوعيو)١٤(
الو.هيلعضبقلاوهتقحالمللواشمهلسرأنيذلانيدراطملا
هبشأءالؤهنإةرثؤملاةروصلاهذههنعدعتبتنأنكمي
اهنممهنوعفتنيالةديرطءارواهدايسأةمدخلبالكلاب
قحمهيلعمهلنيذلامهدايسألةاضرمكلذنولعفيمهنكلو
ءالؤه.)١٥:٢٣بويأعجار(ءالذألاديبعلاكفرصتلا
زوعلاةلاحيفمهفماعطللًابلطاذكهنولوجتيبالكلا
نيعئاجاذكهنوقبيدقواذهمهشيتفتيفليللانوفرصيو
.ًاضيأتقولالك

ألِلَنوُهيِتَيْمُه١٥«
َ
اَنَأاَّـمَأ١٦.اوُتيِبَيَواوُعَبْشَيَْملْنِإ.ِلْك

لٱِبُمِّـنَرُأَو،َكِتَّـوُقِبيِّـنَغُأَف
ْ
لَمَتْنُكَكَّـنَأل،َكِتَْمحَرِبِةاَدَغ

ْ
ِيلًأَج

يفًاصاَنَمَو َهللاٱَّـنَأل،ُمِّـنَرُأَكَلِيتَّـوُقاَي١٧.يِقيِضِمْوَيِ
لَم
ْ

.»يِتَْمحَرُهٰلِإيِإَج

كفسىلإمهنينحلظينويومدلاسانلاءالؤهف)١٥(
املقو.ماعطللبلكلاعوجيامكهيلإنوعوجيمه.مدلا
نعنيديعباوتيبيومهيغنعاووعرييكلكلذنمنوعبشي
.منرملااذهلاثمأءايربألابمهكتفيعاد

يفذإمنرملابلقيفناميإلالماوعرهظتانهو)١٦(
يفموقيف.ءانغلاعيطتسيهنأدجيةبعصلاةلاحلاهذهطسو
نآلاهباذإًاقرأًاعزفهتليلىضقنأدعب)حابصلايأ(ةادغلا
وهكلذيفببسلاو.سانلايأنمًارشفاخيالنئمطم
اهبملحينكيملةاجنهاطعأف.هنوعوهأجلمناكهللانأ
.منرتىلإهمهوجرفىلإهقيضلّوحتاذكهوًاديكأًاصالخو
اهققحتواهسملامكنآلااهسمليتلاهتجيتنبًاققحمهناميإناكف
.ةريثكتارملبقنم

ةوقهفعضيفىريف.رومزملااذهماتخلمجأامو)١٧(
الًانيصحًانيمأأجلمديدشلاهفوخطسويفىريوهدنست
هقحتسيامالكلذلعفادلانأنوكيو.عزعزتينأنكمي
هلعجيهلإلاهناسحإوهتلمشهللاةمحرنإلبهتاذدحبوه
يأبهولانينأهعمرارشألانكمتياليذلانامألااذهيف
.ءوس

َنوُّتِّـسلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌةَبَّـهَذُمٌةَداَهَش.ِّـنَسْوَّـسلَاَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
،َةَبوُصَماَرَأَوِنْيَرْهَّـنلٱَماَرَأِهِتَبَراَُحمَدْنِعِ.ميِلْعَّـتلِل
يفَموُدَأْنِمَبََرضَوُبآوُيَعَجَرَف ْيَنْثٱِحْلِْملٱيِداَوِ

.ًافْلَأََرشَع

طَخَس.اَنَتْمَحَتْقٱ.اَنَتْضَفَرُهللاَااَي١«
ْ

٢.اَنْعِجْرَأ.َت
لَز
ْ
لَز
ْ

٣.ٌةَعِزْعَزَتُماََّـهنَألاَهَْرسَكُْربْجٱ.اَهَتْمَصَف.َضْرَألٱَت
.ِ»حَُّنَّـرتلٱَرَْمخاَنَتْيَقَس.ًاْرسُعَكَبْعَشَتْيَرَأ

يتلاومدقتاملةعباتلاتابهذملاىدحإوهرومزملااذه
.ةلسلسلاهذهيفاهرخآيهونيعمفرظيفدواداهمظن
مارأًاضيأو)نيرهنلانيباميأ(نيرهنلامارأهتبراحمدنع
امك.يصاعلاوتارفلانيباونكسنيذلامهحجرألاوةبوص

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱُروُمْزَْ

١١٠
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ةريحب(تيملارحبلايداويفمودأبرضدقناكبويأنأ
هذهنمبونجلللايمأةرشعوحناهضرعو.)طول
انعجاراذإوًافلأرشعينثامهنمبرضهنأركذيو.ةريحبلا
:١٨رابخأ١وأ٨:١٣ليئومص٢(يفدراولايخيراتلاصنلا
نمةثالثءامسأدرودقو.ًافلأرشعةينامثددعلادجن)١٢
ةبوعصلاهذهنكلوهتاذدوادوياشيبأوبآويمهداوقلا
دئاقلاوهبآوينأوكلملاوهدوادنأانبسحاذإلوزت
راصتخالالجألماعلادئاقللةكرعملابسنتفهوخأياشيبأو
دجمأومهألًاراكذتانبدوعيرومزملاناونعو.ًاضيأكلمللوأ
نيينومعلاىلعرصتناامنيحدوادمايأيفتماقبرح
ناكاميفو.)٢١رومزمعجار(ةبرىلعىلوتساومهفالحأو
يكلةصرفلاهذهنويمودألامنتغالامشلايفدوادراصتنا
دترينأرصتنملاشيجلاىلعناككلذلوبونجلانماوبرضي
رومزملااذهو.ًاضيأمهقحسيوددجلاءادعألاءالؤهىلع
نيذلانييمودألادضبرحلاهذهىلإةيلجةروصبريشي
.ءارولانمليئارسإينببرضوفقوملالالغتسااولواح

هبعشقيدصهللانإفباتعلاوىوكشلابرومزملاأدبي)١(
انتضفراذكهألوقيف.هقيدصقيدصلابتاعاذإورغالو
عوجرللليبسالنكلو.ءادعألاءالؤهديبانتمجاهوًاطخاس
.دعب

رهظتيهفنئتبئاصملالوهنماهلكضرألااذوه)٢(
امتبثتورسكنااماهيفربجتنأءاجرانلكلذلةروسكم
مدقملايجرتلابابنموههللانمبلطلاو.مدهناوعزعزت
.سفنةلذوراسكناوةعدلكب

نماوحبصأو.ميظعرسعوقيضيفبعشلااذوه)٣(
لاومألاوحاورألايفرئاسخللةبسنلابمهنازحأومهومهءارج
المهواهيفمهيتلاةدشلاةلاحنمحنرتوركسيفمهنأك
رمخ«ةركفلاهذهءايبنألاذخأدقو.نولعفياذامنوردي
:٥١ءايعشإًالثمرظنا(ًاضيأمهتاباتكيفاهوعضوو»حنرتلا
.)٢١و١٧

حلٱِلْجَألُعَفْرُتًةَياَرَكيِفِئاَخَتْيَطْعَأ٤«
ْ

٥.ْهَالِس.ِّـَق
لَخ.َكُؤاَّـبِحَأَوُجْنَيْيَكِل

ِّـ
ْدَقُهللاَا٦.ِيلْبِجَتْسٱَوَكِنيِمَيِبْص

.َتوُّكُسَيِداَوُسيِقَأَوَميِكَشُمِسْقَأ.ُجِهَتْبَأ.ِهِسْدُقِبَمَّـلَكَت
لِجِيل٧

ْ
اَذوَُهي.ِيسْأَرُةَذوُخُمِياَرْفَأَو،ىَّـسَنَمِيلَوُداَع

.»ِينَاَجلْوَص

تيطعأ«هلوقبددعلااذهمهضعبمجرتدقل)٤(
بلغأنكلو.»ةرصنللالةرسكللعفرتةياركيفئاخ
هنأوهىنعملانأرهظيو.كلذسكعاوبهذدقنيمجرتملا
ايانبهفاهيلإانلصويتلاراسكنالاولذلاةلاحنممغرلاب

نيعزعزتمريغًاعمعمتجنواهتحتيوضننيكلةياربر
دهعلاوقحلالجأللبهبلسوتنانيفءيشيألسيلكلذو
لمأاذهنمًاذإانلنكيلف.كبعشعمهتعطقيذلا
.ءاجرو

بابانمامأحتفنيلمألااذهلثمانلنوكيامنيحو)٥(
هذهانلبيجتستوقيضلكنمكنيميبصلخنوةاجنلا
هللانأوهامهانعمنيددعلانيذهنأنوكيدقو.ةالصلا
سيلو(بعشلاعفتريوضهنيفرحدنملاطقاسلاهبعشدنسي
عافترابالإةيارلاعفترتاليأ)زاجملابابنمالإاهتاذةيارلا
هبعشدنسيوهصالخهللارهظياذكهو.ًاضيأبعشلا
ريغءادشأىرخأةرممهفقويومهتطقسنممهعفريو
ذئنيحمامتهالاوةيانعلاةدايزيأ»كنيميب«هلوقو.نيفئاخ
هلوقنوكيدقو.ءيشهبوشيالًالماكصالخلااذهنوكي
ءادعألاءالؤهعمانبرحنأيأعبارلاددعلايفقحلالجأل
ءادعألاءالؤهنإف.انمبصتغايذلاقحلانععافدللوه
.ةمرحةيأاوعريملودهعلااوثكنواوملظدق

لوانتيلوقلااذههمفنمامنإكجرخييهلإلوقانه)٦(
ميكشنعملكتيف.نماثلاوعباسلاوسداسلادادعألا
نميبرغلابناجلاىلعةنئاكلاضرألايهو(توكسيداوو
دقو.سيلوبوتيسىمستتناكيتلاناسيبيبونجندرألا
بناجلامسالااذهبتيمسىرخأًاضرأكلانهنأنوكي
عجارًاضيأهيليامو٨:٤ةاضقرظناندرألانمرخآلا
اهلكاهنأاذوهيوميارفأوىسنموداعلجو)١٣:٢٧عوشي
ًالئاقاهرقتحيفةرواجملاةودعلانادلبلاىلإتفتليو.هتصاخ
يهفمودأامأوطقفلاستغاللةينآيهفةضحرمبآومنأ
مسابفتهياهلكنيينيطسلفلاضرأامأوسردللالإتسيل
امو٧:٩ليئومص٢عجار(ًاعيمجاهيلعرصتنملادونجلابر
ميروألاةطساوبنهاكمفبملكتدقهللانأنوكيدق.)هيلي
بعشلوهيئاهنلارصنلانأةلماكلاةقثلاهيفامبميموتلاو
.)٤:٢سوماعرظنا(هللا

فلؤتيتلاةعمتجملاكالمألاىدماذهيفددعي)٧(
ةكلممنعاهبىنكييتلاميارفأللصيامنيحو.دوادةكلمم
يأناجلوصلااذوهو.هسأراهنأاهنعلوقيكلذدعبلامشلا
طبروةدايسلاىلعةظفاحمللنايرورضامهالكوكلملااصع
.دحاوكسامتميوقمسجيفاهلكةكلمملا

طَأَموُدَأَىلَع.يِتَضَحْرِمُبآوُم٨«
ْ
اَي.ِيلْعَنُحَر

ملٱَىلِإِينُدوُقَيْنَم٩.َّـَيلَعيِفِتْهٱُنيِطْسِلِف
ملٱِةَنيِدَْ

؟ِةَنَّـصَحُْ
اَنَتْضَفَريِذَّـلٱُهللاَااَيَتْنَأَسْيَلَأ١٠؟َموُدَأَىلِإيِنيِدَْهيْنَم
َختَالَو

ْ
يفًانْوَعاَنِطْعَأ١١؟اَنِشوُيُجَعَمُهللاَااَيُجُر ِ،قيِّـضلٱِ

َوُهَو،ٍسْأَبِبُعَنْصَنِهللاٱِب١٢.ِناَسْنِإلٱُصَالَخَوُهٌلِطاَبَف

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱُروُمْزَْ
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.»اَنَءاَدْعَأُسوُدَي

.لاستغاللءاعوىوسمنرملالوقيبآوميهنمو)٨(
ًاذوفنمواقتوأاهسأرعفرتنأعيطتستالًادجةليلذيه
.ةليلذةرغاصاهديسكلملليتأتلب.ةلوهسباهيلعطسبي
مودأنأوامك.عانتمالاوةزعلايعدتاهسفنيهنكتنإو
اليهفرهظلاءارونمبرضتلةصرفمنتغتيتلاةلاتحملا
ةدايسلاطسبليلدلعنلااهيلعحرطينأالإقحتست
نإونيينيطسلفلاضرأنأوامك.اهعاضخإواهيلعةلماكلا
رصنلابنوفتهيًاضيأمهفنوبراحمءادشألاجراهيفنكي
»ًالعنتنكام«برعلامالكيفدرودقو.ميظعلاكلملل
درودقو.يتماركنهتميويلايذأسودينأعيطتسياليأ
)ءاذحتحتنيالسوماقعجار(ةجوزللةفدارتمءاذح
يفنآلاىتحو.هتأرماكرتييأهلعنلجرلاعلخيامنيحو
.هكالتماليلدءيشىلعهلعنمهدحأىمراذإةشبحلادالب

حيرصتلااذهدعبمنرملاباذإورخآمالكأدبيانه)٩(
يتلاةنصحملاةنيدملانيأ؟مودأنيأًالدتسمضهنييهلإلا
باقعلااهبلزنينأقحتستوليولااذهبعشللتببس
ةسامحوةوقاهلكهيلتيتلادادعألاعمددعلااذهو.ديدشلا
ةنيدملاامأ.راصتنالاوةبلغلالجألهللاىلإًالاهتبانكتنإو
.مويلاءارتبلابةفورعملاوأ»علص«يهفاهينعييتلاةنصحملا
تقوىضمدقف.ةرصنلالجألةخرصوهيندوقينمهلوقو
.ّودعللمالستسالاوتوكسلا

دئاقلانأذإهسفنلًادجمبلطيالًالاحمنرملانكلو)١٠(
ببسبتناكراسكنإلاةلذنأامكف.هتاذهللاوهيقيقحلا
نم.طقفدوعيهللاابوهرصنلانإفكلذكمهنعهللايلخت
ناكامف.ةمدقملايفوهفنآلاامأوشويجلاعمجرخيمللبق
كلملانإ.ًالماكًاراصتنانآلاحبصيًاراسكنالبقنم
مهبطيحتةقئاضلاوةيماحلاةعمعملابلقيفمههشيجو
.ققحممداقدبالجرفلانكلو

نإ.لوزيالوريغتياليذلاناميإلاةخرصهذه)١١(
ةجاحهجاتحنيذلاتقولايفيأقيضلايفوههللانوع
عيطتسيالولطابوهذإهنمنوعالناسنإلانإو.ىوصق
نمهللانأامكف.ءالعلانميهةوقلاف.ةدشلايفًائيش
.ىضرلابمهيلإنآلادوعيهبعشضفردقلبق

اذإو.ددؤسلاودجمللًاليآهعنصنامنوكيذئنيحو)١٢(
يفتابثلاوأانهجويففوقولانوعيطتسيالءادعألاءالؤه
ءالؤهو.مهدضبراحيوهواننوعهللانألكلذ.انتمواقم
مهبيصننوكيفوسءارحصلايفنونكاسلاءادعألا
وهوهطسويفدوجومهللاوليئارسإرصتنيهللااب.لاذخنالا
.ًادبأهنعديحيالوممتيسهدصقنإفكلذلومههلإ

َنوُّتِّـسلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

ْنِم٢.ِيتَالَصَىلِإَغْصٱَويِخاَُرصُهللاَااَيْعَمْسِا١«
لَقَىلَعَِيشُغاَذِإَكوُعْدَأِضْرَألٱىَصْقَأ

ْ
َعَفْرَأٍةَرْخَصَىلِإ.يِب

لَمَتْنُكَكَّـنَأل٣.يِنيِدَْهتيِّـنِم
ْ

ِهْجَوْنِمٍةَّـوُقَجْرُب،ِيلًأَج
لٱ
ْ
.»ِّـوُدَع

نزحلاوةبآكلاةجهلبةداعهريمازمأدبيدوادنأىرن
ةدجنلابلطوخارصلالبلاهتبالاوعرضتلالمعتسيو
اذهةباتكنأرهظيو.ءانثلاودمحلاوحرفلابيهتنيهنكلو
نوكيدقولواشهجونمهيفيفنتقويفتناكرومزملا
هسفنىمسيهنألهنبامولاشبأهجونمهبرهتقويف
نمىهتنانأدعبراتوألاتاوذىلعرومزموهو.ًاكلم
ىلعهؤانغنكميرومزميأ.ًاقباسانيأرامكعبرألاهتابهذم
»تا«ةيناربعلاةملكلاءاهتنانأل.راتوأاهيفةيقيسومةلآ
دقنكينإو.ًامئادبينأتلاىلعلدتوةيقينيفلانعذوخأم
نأىتحهتباتكنامزنعريسفتلاءاملعنيبفالخدجو
كولملامايألوأيسرافلاشروكلًاهجومهبسحمهضعب
.مهمامتهالقأدوادلةباتكلااوريعيملكلذلونييقولسلا
شيجدتراامنيحبتكهنأوهباوصللقفوألايأرلانكلو
رومزملاو.ميارفأةباغيفمولاشبأدضةكرعملاًاحباردواد
ةينامثتاذعطاقمةعبرأيوحيامهنملكنيمسقنمفلأتي
.روطس

نوكتةالصلاو.ةدجنلابلطوةثاغتسالاخارصاذه)١(
دعصتفبلقلاقامعأنمتجرخىتمةيلعافوريثأتتاذ
ًاناهمًاليلذهكلمةبصقنمجرخهنألدوادو.ءامسلاىلإ
دالبيفحبصأهنأكىريوهفةيناثلاةيحانللندرألاعطقو
عجاركلذيفببسلاو.ضرألاىصقأاهبسحيًادجةديعب
دجيالونايشغيفهبلقذإيسفنلادعبلابهروعشرادقمىلإ
ًايجارءاعدلاوةالصلابهسفنبكسيوهفكلذلهدجنينم
.هيدهيوهمحرينأهللانم

يولتلاىنعمديفتةيناربعلا»يشغ«ةملكو)٣و٢(
ءيشالميظعقيضيفمنرملاناكدقف.ملألانمفاطعنالاو
بجعالفريغتمعزعزتمءيشلكلبتباثويقيقحهلوح
نوكيفهسفنبوجنيواهيلإقلستيهنمعفرأةرخصبلطاذإ
ريبعتلااذهو.طقهتحتجرجرتتالوهلمحعيطتستضرأىلع
هلكهيحانجتحتهرتسيونصحوأجلموةرخصهللانإ

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَويِداَْ
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هللانإفيبرعلاريبعتلابسحو.)١٨:١٠لاثمأعجار(ميدق
.هلًاراجهلبقينأىضريوهيفوهباصمنمهريجينألبقي
قوفىلإرظنيوهفهنمىلعأوهنوعلااذهنأىسنيالو
عافترالااذهةطساوبهيلإهيدهي)هللايأ(وهوهلانييكل
.)٤:٢١ايمرإو٣٨:١٠ءايعشإرظنا(

يفَّـنَنُكْسَأل٤« ِْرتِسِبيِمَتْحَأ.ِروُهُّدلٱَىلِإَكِنَكْسَمِ
.يِروُذُنَتْعَمَتْسٱُهللاَااَيَتْنَأَكَّـنَأل٥.ْهَالِس.َكْيَحاَنَج
ملٱِماَّـيَأَىلِإ٦.َكِمْسٱيِفِئاَخَثَاريِمَتْيَطْعَأ

ُفيِضُتِكِلَْ
.ِرْهَّـدلٱَىلِإِهللاٱَماَّـدُقُسِلَْجي٧.ٍرْوَدَفٍرْوَدَكُهُنيِنِس.ًاماَّـيَأ
.ِدَبَألٱَىلِإَكِمْسالُمِّـنَرُأاَذَكٰه٨.ِهِناَظَفَْحيًاّقَحَوًةَْمحَرْلَعْجٱ
.»ًامْوَيَفًامْوَييِروُذُنِءاَفَوِل

لصألاو.هللابرقًانئمطمنكسينأبلطي)٤(
.تيبلاةدقومبءامتحالايأراوجلابلطىلعلدييناربعلا
ةيامحلابلطيوهفكلذنمرثكأىلعلديريبعتلادجنلب
هلةيامحالنأخرفلارعشيامكرعشيذإ.هللايحانجرتسب
نمهيقتوهيمحتومألاهنضتحتنأدعبالإءفدالو
عامتجالاةميختناكمايألاكلتيفنأَسننالو.بطاعملا
نملقتنينكسملاناكف.دعبلكيهلاينبدقنكيملوطقف
صخشنميهاهبلطييتلاةيامحلاهذهًاذإف.رخآلناكم
.نيعمناكميفسيلوهللا

.هباجتساوهتوصلعمتسادقهللانأىريمنرملاو)٥(
هيلإدوعيسهكلمنإفكلذكوهينيعيفةيلاغهتايحنإف
ناكامكنيقوقعريغدالوأنمهقحتسينملثاريملاىقبيو
عجار(روذنلانعىضريوةالصلاهللالبقيمولاشبأ
يتلاضرألالكهيلإديعيسو)هيليامو١٥:٢٥ليئومص٢
دييفكلملاىقبينأنكميالوقراسوهفبصاغلااهبصتغا
.ءالؤهكسانأ

ىلإكلملاوهباصنىلإقحلاعجرينأبهللايفتكيالو)٦(
دعبًامايأهمايأىلعفيضينأبًايصخشهكرابيلب.هكلم
الودوادةيضقىنبتدقهللانإفاذكهو.نينسلاباهعبتيو
هتايحليطيوهاعريوهيوقي.هكرابيوهظفحيلبًابناجهكرتي
نمهيلعىضمامامنأكو.هبرةدابعوسانلاةمدخيف
بعشلادرمتونبالاقوقعببسبتارسحلاتاقوأ
نيعلاريرقكلميواهيفحرفيةديعسًامايأهيلعهللاضّوعيس
.لابلامعان

مامأعرولاوةدابعللسلجيهنأهنأشنوكياذكهو)٧(
فارتعالاتايآهلًامدقمهناسحإوهدوجبًامنرتمهللا
مدقدقو.هعماهعنصيتلاتانسحلالكىلعليمجلاب
هلتبثاملاهالولوهقيضيفًالوأكلملاهجاتحادقهنألةمحرلا

هنألقحلابكلميكلذدعباذوهو.كلملاوددؤسلانمءيش
.عزانمالبيعرشلاكلملا

ةدشلادعبنألمنرتلاوحرفملاجاهتبالابانهمتخيو)٨(
عيذينأمنرمللقحيالفأًالماكاذهءاجدقوجرفلايتأي
امطقىسنيالوًادبأكلذلعفيسلب.هدمحوهالومركش
هجرفيفنآلاهللاركذيسلبهقيضتقويفروذننمهمدق
ةنامألانأللبقنملعفامكهتنينأمطوهمالستقوو
فورظلاعيمجيفههلإلًانيمأناسنإلاىقبينأيضقت
.لاوحألاو

َنوُّتِّـسلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.»َنوُثوُدَي«َىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

اَمَّـنِإ٢.ِيصَالَخِهِلَبِقْنِم.ِيسْفَنْتَرَظَتْنٱِِهللااَمَّـنِإ١«
لَمِيصَالَخَوِيتَرْخَصَوُه

ْ
ىَتَمَىلِإ٣.ًاريِثَكُعَزْعَزَتَأَال.يِإَج

،ٍّضَقْنُمٍطِئاَحَكْمُكُّلُكُهَنوُمِدَْهت؟ِناَسْنِإلٱَىلَعَنوُمِجَْهت
.»!ٍعِقاَوٍراَدِجَك

دوجولهقباسرومزملانمًابيرقرومزملااذهعضودقل
ًاضيأبتكهنأحّجريوهوامهنيبةهباشتملاطاقنلانمٍددع
نوثوديىلعنونعموهو.مولاشبأهجونمبرهلادهعيف
نيثالثلاوعساتلارومزملايفكلذنعمالكلاقبسدقو(
رومزملابهيبشونيرقهعوضومةهجنموهو.)عجاريلف
.يرعشلاوينايبلاهبيكرتةهجنمكلذكونيثالثلاوعساتلا

رسخدقرهاوظلالكبسحبنكينإومنرملانإ)١(
ةهجلاىلإرظنيلبسأييملوهفكلذعمو.ءيشلك
هلوحةريثكلاةحلاكلاهوجولاىريامنيباذكهو.ةقرشملا
ميلستلاحوربهللاىلإتفتليهباذإءادعلاهبصانتيتلاو
ردقلاوءاضقللخوضرلاليبقنمسيلهميلستو.عوضخلاو
ليئومص٢رظنا(طقهنعىلختيالهللانأهنمًاعانتقالب
تفليًارهاظًاديدرت»امنإ«ةملكددريوهو.)١٣-١٢:٧
ربصلكببرلارظتنيذإ!ةءادبلاهذهلمجأامو.رظنلا
اناياونانممصوانمزعدقانكاذإهنأهانعمراظتنالاو.لمأو
نإ.عزعزتنالواهيلعتبثننأانيلعرومألاضعبىلع
.ناسنإيأنمالوًايصخشهنمسيلوهللانموههصالخ

ةميدقلاةخسارلاةركفلاكلتلدوعيددعلااذهيف)٢(
ذالملاوأبخملاهبولاكتالاهيلعأجلموةرخصهللانأيهو
ًاضيأهلعجيةقيقحلاهذهبناسنإلاميلستنإفذئنيحو.نيمألا

ملَا
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باعصلاتدتشاولاوحألاتبلقتامهمعزعزتمريغًاخسار
.بناجلكنم

ةبيرقةيناربعلايفةملكلمعتسي»نومجهت«هلوقيف)٣(
ءادعألاءالؤهنأيأ.ةيبرعلا»كتهوأّته«ةملكلًادج
مهيدلاملكبيننولذيكلذبوينعرتسلااوكتهينأنولواحي
نوببسيونوؤاريونوبذكيوةبيغنوملكتيمهف.لئاسونم
ةملكلانوكتدقو.فرشلاوةماركلانمطحلاعاونألك
دصقهبحاصاذإنالفىلعتّوهيأ.»تّوه«نمةيرق
نأبهيبشتلاامأو.سانلانمروهمجمامأهلالذإوهرييعت
نموهفضقنملاطقاسلارادجلابهمدهةلواحمومهتمجاهم
راهنتاهباذإةميدقةريغصتايانبيفعوقولاةفولأملاءايشألا
مهامنإكو.لامعلايديأبلواعملاضعببرضتحت
مايألايفًامدقتمحبصأيذلادوادكلماومدهينأنوديري
هاسعبابشلاناعيريفوهومولاشبأهناكماوميقييكل
.هبعشلًاصالخإرثكأوًاكلمىفوأنوكي

لٱِبَنْوَضْرَي.ِهِفََرشْنَعُهوُعَفْدَيِلَنوُرَمآَتَياَمَّـنِإ٤«
ْ
.ِبِذَك

هبوُلُقِبَوَنوُكِراَبُيْمِهِهاَوْفَأِب لَيِْمِ
ْ
ِِهللااَمَّـنِإ٥.ْهَالِس.َنوُنَع

ِيتَرْخَصَوُهاَمَّـنِإ٦.يِئاَجَرِهِلَبِقْنِمَّـنَأل،ِيسْفَناَييِرِظَتْنٱ
لَم.ِيصَالَخَو

ْ
ِيصَالَخِهللاٱَىلَع٧.ُعَزْعَزَتَأَالَفيِإَج

يفَياَمَتُْحمِيتَّـوُقُةَرْخَص.يِدَْجمَو يفِهْيَلَعاوُلَّـكَوَت٨.ِهللاٱِ ِّـلُكِ
لَمُهللاَا.ْمُكَبوُلُقُهَماَّـدُقاوُبُكْسٱ.ُمْوَقاَيٍنيِح

ْ
.»ْهَالِس.اَنَلٌأَج

اهنعىضريالءايشأيفنورمآتيموقلاءالؤه)٤(
اورغينأنوديريمهنإواميسالونادجولاالوفرشلا
.بذكلاوليحلانولمعتسيومهفرشنعنيرخآلااودعبيو
نوكرابيمهدجتلباراهجكلذاولعفينأنورسجيالمهو
.هالسىقيسوملايفعافتراىلإيهتنيمث.ًارسنونعليوًارهج

وهوهبهمالكأدباملمنرملادوعيعطقملااذهيف)٥(
ىلعمدقتالولهمتتنأوثيرتتنأهسفنبطاخيوراظتنالا

تاديكأتلاكلتلرعاشلادوعيو.نيحدعبهيلعمدنتءيش
هءادعأهباجيمصفنمالوعزعزتمريغناميإبوةيفطاعلا
نأديري.ةيصخشلاهتوقبالههلإةوقبمهيلعبلغتيو
الامكفوخلاوأةباروملاباهلحمسيالوهسفنتكسي
قحلاهءاجرنألكلذناميإلاةراسخوةجضلاباهلحمسي
ًاناميإنأكشالو.صالخوةوقلكهلبقنموهللاابوه
ناسنإلاةيصخشنّوكيوةميزعلاددشييذلاوهاذهك
نامزلافورصنمعزعزتياللبجلاكًاخسارهلعجيو
وأدقحلكنمهولخوهمالكلااذهبينبجعياممو.هتابلقتو
.ةازاجملابلطيالودحأبىفشتيالوهفماقتنابح

ةركفلاكلتبو»امنإب«همالكأدبيىرخأةرم)٦(
ًانمؤمناكنملقحي.صالخلاوةرخصلاوهبرلانإةميدقلا
ريدجدهعللظفاحوهنمىلعلكتينأةروصلاهذهىلع
.لاكتالااذهلثمب

هللاابنأباهتاذةركفلاعباتيددعلااذهيفكلذكو)٧(
يفناسنإلانأمعن.ظفحلاوةيامحلاهنمدجملاوصالخلا
ةيولعلاةوقلاكلتىلإتفتلينأهيلعهطونقوهتدشةعاس
تاعاسىلعهسفنخبوينأهقحنمناكهنأىريو.هدنست
هيلعلصحدقو.ناميإلااذهلثمهلنكيملىرخأ
ةربعهسفنلاهذختافهيلعترمةملؤمثداوحهرابتخاب
وهفلهاجلاامأومهفيوظعتييذلاكاذوهميكحلاوًاسوردو
رهظيهللانأمنرملاىريف.زييمتلاعيطتسياليذلاكاذ
.راظتنالاهيلعواذههباصمةطساوبهتردقوهدجم

هفورظمغرهعماوقبنيذلاوهعابتأىلإتفتليمث)٨(
اينيحلكيفهيلعاولكوت«مهللوقيوةرضاحلاةبعصلا
ةقيقحلاهذهدكأتينأدعبتافتلانمهلمجأامو»...موق
اوسيلمهنيملعملالضفأو.نيرخآللاهملعينأديري
مهتارابتخانوذخأينيذلامهلبنيربكتملاالوملعلاءايعدأ
نأاننوديرياودافتسانأدعبو.انمامأاهوعضيلةيصخشلا
.ىرخأةرمىقيسوملاعافترابهمالكيهنيو.مهلثمديفتسن

لٱوُنَبٌبِذَك.َمَدآوُنَبٌلِطاَباَمَّـنِإ٩«
ْ
يفِ.َرشَب ملٱِ

ْمُهِنيِزاَوَْ
لُّظلٱَىلَعاوُلِكَّـتَتَال١٠.َنوُعَْمجَأٍلِطاَبْنِمْمُه.ُقْوَفَىلِإ

ْ
ِم

يفًالِطاَباوُريِصَتَالَو خلٱِ
ْ

َط
ْ

لٱَداَزْنِإ.ِف
ْ
ِهْيَلَعاوُعَضَتَالَفىَنِغ

لَق
ْ
،ُتْعِمَسِْنيَتَنْثالٱِْنيَتاَهَو،ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتًةَدِحاَوًةَّـرَم١١.ًاب
لٱَّـنَأ

ْ
يِزاَُجتَتْنَأَكَّـنَأل،ُةَْمحَّـرلٱُّبَراَيَكَلَو١٢.ِِهللاَةَّـزِع

.»ِهِلَمَعَكَناَسْنِإلٱ

نأمهنمبلطونيصوصخمًاموقًاذإبطاخدقل)٩(
ددعلااذهيفهنكلو.مهيلعاهيقلييتلاةلاثملانماوديفتسي
عيمجولطابمهنأمهنعلوقيوًامومعبعشلاىلإتفتلي
نعمهتقادصفكلذكوءايربمهتبحمنإف.ةلطابمهلامعأ
.نيحىلإالإتبثتالناتهبوبذكهيفمهتبحصو.ةحلصم
ةفكلايفتارايعلانوواسيالمهفنيزاوملايفاوعضواذإ
لطابوهو.هنملمأناممًادجلقأناسنإلافاذكهوىرخألا
دقمهفصلخلاءانمألاىتح.لاحىلعرقتسيالهنأل
.دعباميفنونوكيالوبارتغالاوأتوملابمهدقفن

مهسفنأاوماقأنيذلاسانلاءالؤهنإمنرملالوقي)١٠(
يفملظلانإفمهيلعاولكتتنأمكايإًاماكحوةاضقمكيلع
هماقأيذلاتقوملاكلملااذهنإفكلذلو.ققحممهماكحأ
هتقيقحيفوهامنإةمحرلاولدعلاهئاعدابهسفنلمولاشبأ

ملَا
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هلهماركإنمًالدبهيبألهملظوهرهظملظلوأذإ.ملاظ
نأل.ًائيشٍدحأدينماوفطخيالنأمهرذحيمث.هتعاطو
دجملاوىنغلانممهرذحيهنأامك.برلامامأةهركمكلذ
ًاميظعهسفنبسحيوًابلقهيلعناسنإلاعضيالئلنييملاعلا
دجنددعلااذهيفو.هلامةمظعوهانغةرثكةبسنىلع
نمهمالكفكلذلاهوملعتينأسانلانممنرملاديريةظعوم
.عيمجلاىلعقدصييذلالامجإلاليبق

سانلامامأهافدقوةرمملكتدقبرلانإلوقي)١١(
هلكدوجولااذهكلاموههللانأًالوأ:يهوةجودزمةقيقحب
كلذلويضرأوهاملكىلعمكحيوءاشيامكهبفرصتي
اذكهوهناطلسنعًاديعبوأهتدارإجراخثدحيءيشالف
مأًالجاعاهتاذنمفقتفوسىلاعتهتئيشملةفلاخملكف
اذهف.ناوضرلاوةمحرلاانلهلإلااذهنمنأًايناثو.ًالجآ
ميحروهءاشيامبمكاحلاوءيشلكلقلاخلاريدقلاهلإلا
نيتاهاننويعمامأمنرملاعضي.كلذردقىلعروفغ
نامزلاثداوحنمهيلعرمامبامهربتخانيتللانيتقيقحلا
امهومهفينأسانلاعيمجوصخألابهعابتاديريوهربعو
.ناوآلاتاوفلبقامهباوفرتعيو

ناّيدوههتاذتقولايفميحرلاريدقلاهلإلااذهو)١٢(
ناسنإلاىلعفكلذل.هلعفامعناسنإلكيزاجينيملاعلا
ةيوقهللاابهتقالعنكتلوهراكفأيقنيوهكولسحلصينأ
رظنا(ةدشوًاقثوتاهديزيلبمايألاروركاهعزعزيالةنيتم
ىلاعتهرمأنايصعىلعنورسجينيذلاامأو.)٢:٦ةيمور
نومدنيوديدشلاباقعلامهلانيفوسفهتئيشمدضريسلاو
ههلإلنمؤملاراظتنابامأو.ًائيشًادحأمدنلاعفنيالنيح
ةوقهيطعيلبىسنيالوىلختيالميحرلاريدقلاهلإلااذهف
.ًادوعومءازجواهنيحيف

َنوُّتِّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

يفَناَكاَّـَملَدُواَدِلٌروُمْزَم اَذوَُهيِةَّـيِّـرَبِ

،ِيسْفَنَكْيَلِإْتَشِطَع.ُرِّـكَبُأَكْيَلِإ.َتْنَأيِٰهلِإُهللاَااَي١«
يفيِدَسَجَكْيَلِإُقاَتْشَي ٢،ٍءاَمَالِبٍةَسِباَيَوٍةَفِشاَنٍضْرَأِ
يفَكُتْيَأَرْدَقاَمَكَكَدَْجمَوَكَتَّـوُقَِرصْبُأْيَكِل َّـنَأل٣.َكِسْدُقِ
حلٱَنِمُلَضْفَأَكَتَْمحَر

ْ
.»َكِناَحِّـبَسُتَياَتَفَش.ِةاََي

ينعياذامورومزملااذهةباتكنامزيفنورسفملافلتخي
مايأيفبتكهنأمهضعببهذدقو.هذهاذوهيةيربب
يداحلايأناقباسلانارومزملابتكامكًاضيأمولاشبأ

ريخألامالكلاةدشببسبنكلو.نوتسلاويناثلاونوتسلاو
لامتحالااذهدعبيامرشاعلاوعساتلانيددعلايفيأ
ةنعللاوبضغلااذهلثمبهنباىلعبأهوفتينأدعبتسيو
لتقهنألبآويىلعدقحدقهنعفورعموهامكدوادو
ٍدلاوتاساحقمعأباذههدلواثردقهنأامك.هنبامولاشبأ
رربمالةبسنلاهذهلثميفثبشتلانأىرأو.نونحبحم
زاجملاليبقنماهركذييتلاةيربلانأنوكيدقو.طقهل
ناكامنيحةيسفنلاهتالاحنمةلاحروصييكلينايبلا

ةيربةيأنمرثكأهسفننمةيربيفناكدقفًاديعبًاديرش
.»ركبأكيلإ«هلوقبحابصلللمعتسيرومزملااذهو.ىرخأ
ةيمستلانكتنإو٤٣و٤٢نيرومزملاهبشيةريثكهجوأنمو
.نوعبرألاويناثلارومزملاوهوامهدحأيفحروقينبل

اذهلثمحاتتفالهلمجأامومالكلااذهقمعأام)١(
رحسلايفظقيتسي.هللاابميتملببحممالكوهف.رومزملا
ةيربيفهباذإونارمعلاونطولانعًاديعبهسفندجيفركابلا
هقوشو.يقيقحلاهؤاوتراوههللانكلوءامالبةفشانةلحاق
ةشطعمضرأيفوهواميسالءامللهشطعبههبشيهللا
.)٤٢:١رومزمعجار(

كترصبأسدقلايفينأل:اذكههتمجرتلضفألا)٢(
دقونطولاىلإةركاذلابمنرملادوعي.كدجموكتوقتيأرف
هبلقانحوهيلإابصاملاطًاناكمىريفًاتقومنآلاهنعرجاه
نيحلاكاذيفعامتجالاةميخ(ةدابعلاناكموهوالأهيلع
ينعتالانهسدقلاو.)دعبلكيهلاينبدقنكيملذإ
امثيحهرظنيفسدقملاناكملالبسدقلاةنيدمعبطلاب
ىوقأاموةيربلايفناكدقل.عرولاوةدابعللههلإبعمتجي
نيبتتاهدضبنألبصخلاويرلاناكملكانههنينح
.ءايشألا

نأل«هلوقنيبةيوقةقالعرهظتالةلهولوأل)٣(
نكلو.كناحبستياتفشنيبو»ةايحلانملضفأكتمحر
نأدعبمنرملانإف.يناثلاددعلابهانعمبلصتمددعلااذه
يدسيلبًامكحيطعيهللايفهاريامقدصنمققحتي
نألاهتاذةايحلايههللاةمحرنإهلوقبناسنإلكلًاحصن
ييحملاوههللانألفيلاتلابو.ققحمتوملبةايحالاهنودب
هذهيزاويءيشالو.ةفشلكنمحيبستلاقحتسيًاذإ
.هدجموهللاةردقىوسةمحرلا

يفَكُكِراَبُأاَذَكٰه٤« اَمَك٥.َّـيَدَيُعَفْرَأَكِمْسٱِب.ِيتاَيَحِ
َكُحِّـبَسُيِجاَهِتْبالٱْيَتَفَشِبَو،ِيسْفَنُعَبْشَتٍمَسَدَوٍمْحَشْنِم
يف،ِيشاَرِفَىلَعَكُتْرَكَذاَذِإ٦.يِمَف هلَأِدْهُّسلٱِ

َْ
٧،َكِبُج

.»ُجِهَتْبَأَكْيَحاَنَجِّـلِظِبَو،ِيلًانْوَعَتْنُكَكَّـنَأل

ملَا
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لهألانعًاديعببعاتملاةلاحيفنألاناكولو)٤(
لبهكرتينلهللانأنمققحتمكلذعموهفنارمعلاو
خرصيكلذلوهتاقيضلكنمهيجنيوهجايتحالكدسيس
هللامسابنيديلاعفرمثو»ككرابأاذكه«هبلققامعأنم
نيديلاعفربنألىلاعتهيلإةالصلاعفروءاعدلاميدقتهانعم
.نآلاىلإنامزلاميدقذنمةدابعلاميدقتودوجسللًازمر

حجرألالبةفورعملاةداملاهانعمسيلانهمحشهلوق)٥(
ًالثمةطنحلامحشكءايشألابلنمٍذغموهاملكدصقي
لكأعاطتسملانمهنأعم.ءاذغلابءولمملايلخادلااهبلقيأ
تقوقرحيناكهنأنكينإوًاتابًاعنمعنميملذإمحشلا
:٣١ايمرإعمهلباقو٣٢:١٤ةينثتعجار(تاقرحملاميدقت
ةطساوبًاديجءاذغهيطعيهللانأمنرملادصقيو.)١٤
ةطساوبسيلومسدلاوةكربلابةءولممةنيمستاناويح
لضفأنمءاذغهيطعيهنأامك.هفاعضوناويحلافاجع
.ماتلاعبشلاىتحرضخوبوبحنمتالوكأملاعاونأ
هللادمحعيذتتعبشوتلكأيتلاهافشلاهذهفذئنيحو
تايآمدقيماعطلابيذتغملامفلااذهو.هركشوهحيبستو
.باطتسملاءانثلا

نإيأ.ةيفرظللرثكألابلبةيطرشللتسيلاذإانه)٦(
حابصلايفظقيتسينألبقيأهشارفىلعهللاركذيمنرملا
ًاليوطًاتقوىضقدقنوكيرومزملاأدتباامكركابلا
ىلعًارداقدوعيالهنأنوكيو.ةقيمعلاةيحورلاتالمأتلاب
جهليف.هللانعهركذتيامةمظعنمهنفجدهسيلبمونلا
هدعبوعومسمريغتوصبامبرهركشوىلاعتهدمحب
ءيشكهللاهركذسيلف.سانلالكهمهفيعومسمتوصب

كلذلوهنينحوهتذلوهلبرمألاىهتناوهبرميرباععيرس
سفنلاعفرتيتلاراكفألاهذهلثميفهليلبلغأفرصي
.)٩:١٦بويأرظنا(ىلعلل

هللاناكدقومحارملاهذهىسنينأردقيفيكو)٧(
طسويفو.هيلعّرميذلاديدشلاتقولايفهدنسوهنوع
عجار(ريدقلايلعلايحانجلظبيمتحيهباذإرطاخملاكلت
كلتيفريجهلارحنمو.)٥٧:٢و٣٦:٨و١٧:٨رومزم
ةفراويلعلانملالظبمالسودربهلةراحلاةلحاقلاءارحصلا
.همالآوهبعاتميفهكرتتالوةرجاهلارحهيمحت

لِا٨«
ْ
َنيِذَّـلٱاَّـمَأ٩.ِينُدُضْعَتَكُنيِمَي.َكِبِيسْفَنْتَقَصَت

طَيِةَكُلْهَّـتلِلْمُه
ْ
يفَنوُلُخْدَيَفِيسْفَنَنوُبُل ١٠.ِضْرَألٱِلِفاَسَأِ

اَّـمَأ١١.ىَوآِتاَنَبِلًابيِصَنَنوُنوُكَي.ِفْيَّـسلٱِيَدَيَىلِإَنوُعَفْدُي
ملٱ
َهاَوْفَأَّـنَأل.ِهِبُفِلَْحيْنَمُّلُكُرِخَتْفَي.ِهللاٱِبُحَرْفَيَفُكِلَْ
ملٱ
لَكَتُْ

ِّـ
لٱِبَنيِم

ْ
.»ُّدَسُتِبِذَك

لبرطخلانمًايمحمًاللظمنوكينأبيفتكيالو)٨(
امبرهلامشوهنيمينعهللاهقفاري.هللاابًاقصتلمهسفندجي
هنعىلختيالوهدضعددشيوهفعضدنسيوهعميشمي
ةيوقلاديلايأ.نيميلاهلدميبحملاهلإلااذهو.ًادبأ
نأامكهللانعىلختينأعيطتسيالًاذإمنرملاف.ةدضاعلا
سجاوهلانمسجاهيأيفهكرتيالوهنعىلختيالهللا
.ةجعزملاةضمملا

موتحملامهبيصنوهامانلروصيوءادعأللدوعيانه)٩(
وهرومزملانمءزجلااذهنأكشالو.هنعديحماليذلا
قّلحدقف.ًالبقهيفناكيذلاىوتسملانمميظعلوزن
امأو.هتيانعوهتبحموهللاىلإًاعساوهرصبدتماوًايلاعمنرملا
وحنءادعلاوضغبلاحورراهظإوماقتنالللزنيوهفنآلا
ةيفاجلاةلماعملاكلتهولماعوهيلإاوءاسأنيذلانيرخآلا
ررضنمهودصقامفةريرشلامهاياونبكالهللمه.ةريرشلا
عقوهيخألةرفحرفحنم«لوقلادحىلعهيفمهاوعقو
الومهفلظبمهفتحىلإاوعسدقءادعألاءالؤهًاذإ.»اهيف
.طقفمهسفنأىلعموللانألًادحأنومولي

فيسلابذخأنم«حيسملاديسلالوقققحتيانه)١٠(
اذهباذإكتفللمهفويساودرجدقمهنأل»ذخؤيفيسلابف
ديعبلاءالخلايفمهثثجىمرتومهلتقيلمهيلعدتريفيسلا
ىهتنماذهوىوآتانبىتحةيربلاتاناويحمهشهنتيكل
المهنكلونوهأكلذناكلدوسألامهتسرتفاولذإ.ريقحتلا
امكهودرجمهفيسىلتقمهف.هذهكةتيمنوقحتسي
نإوًاريخأهفيسبلتقدقفينيطيسلفلارابجلاتايلجلثدح
١٨:٢١ايمرإعجار(عالقملارجحبًالوأطقسدقنكي
.)٣٥:٥لايقزحو

حرفيلدوعيهنطونعًادعبمناكيذلاكلملااذوه)١١(
يذلافيسلادحبنوطقسيهؤادعأامنيبهللاسداقمب
شوحولاعمةيربلايفكلملاناكدقل.هدضهودرج
هذهىلإمهثثجىمرتنآلاهءادعأنكلوتاناويحلاو
لبءايحأمهواهولباقينأنوقحتسيالذإاهتاذتاناويحلا
مهريغلهودصقيذلاناودعلابًالتقاوتاممهنألتاومأمهو
دقناودعلابتدتمايتلاديلاف.طقفمهسفنأىلعناكف
دقبيذاكألاوءارتفالابلبقنمهافيذلاناسللاوتمطحت
.دبألاىلإدس

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

١١٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

يفِيتْوَصُهللاَااَيْعِمَتْسِا١« لٱِفْوَخْنِم.َياَوْكَشِ
ْ
ِّـوُدَع

ِروُهُْمجْنِم،ِراَْرشَألٱِةَرَماَؤُمْنِمِْينُرتْسٱ٢.ِيتاَيَحْظَفْحٱ
لَأاوُلَقَصَنيِذَّـلٱ٣ِمْثِإلٱِيلِعاَف

ْ
ْمُهَمْهَساوُقَّـوَف.ِفْيَّـسلٱَكْمُهَتَنِس

.»ًاّرُمًامَالَك

نمءيشهيفسيلذإهتباتكنامزفرعيالرومزملااذه
»شاردملا«لوقتو.هتباتكناكموأنامزانيرتةيخيراتلاةلدألا
ةطساوبدوسألابجيفحرُطيذلالاينادبسانيهنإ
يففصولااذهناكاذإو.اهعضونورمآتملامكحأةديكم
بتكىتمدكؤملانمسيلفلاينادةلاحىلعقبطنيرومزملا
دئادشلاوبيذعتلالمتحاودوادهيفشاعيذلارصعلايف
مولاشبأمكحمايأيفوأهللواشداهطضامايأيفناكنإ
عضويذلاوهفنينغملامامإلناونعلاامأو.هيبأىلعهتروثو
.هتاذدوادىلإمظنلابسنيوقفاوملانحللا

امأو.هللاىلإءاجتلالاوىوكشلابرومزملاأدبي)١(
مالآلاتانأةطساوبسيلوتاملكلاةطساوبيهفىوكشلا
ببسنيرخآلامهفيهنألانهمالكلابريبعتلاو.ةداتعملا
.هللاىلإاهعفرديريمنرملاواميسالاهعوضوموىوكشلا
انهودعلاو.تاليونمهببسياميأودعلافوخهلوقامأو
ودعلافًاذإ.قيدصلاىلعرشلابنيرمأتمةعامجنعةيانك
موقمهنألمهنمهتايحظفحتنأبلطيو.ًادرفمسيلوديدع
.اهوكلهيىتحهسفنءارونوكفنيال

نوريثكءادعألانأًايلجانلنيبتيددعلااذهيف)٢(
ةطاسبلاةلاحيفاوسيلومثإلايلعافروهمجمهفهيلع
مهتارمآوممهلءامكحءادشأمهنكلومهرمأنوهيلةجاذسلاو
يميقتسملابعاقيإللءافخلايفاهنوعنصييتلامهريبادتوةيفخلا
ءادتعالاعيطتسيالذإةيامحلاورتسلابلطيوهو.بولقلا
.هيلعيدتعيًادحأديريالهتاذتقولايفودحأىلع

.لبقيذنمىضمأحبصييكللقصيفيسلانإ)٣(
كلذكو.ًاكلهموًاكاتفنوكيةيوقديهتلمعتسااذإذئنيحو
ناكوةحناسلوأىدلاهومرييكلمهماهساوّدعأمه
الةريرشلاديلانإمعن.رملامالكلاةطساوباهلمهدادعإ
جرخييذلاريرشلاناسللاداشرإبالإءاعنشلاةلعفللدتمت
هعذاولبمهمشهيونيرخآلاقلسينأىلإتوكسلاةرئادنع
:رعاشلالاقدقو.ًاميشهت

ناسللاحرجامماتليالومائتلااهلنانسلاتاحارج

هبحاصهلمعتسيبرذناسليذلكهللاقتيلفالإ
.مالسلاوريخلالدبةعيقولاورشلل

لٱاوُمْرَيِل٤«
ْ
يفَلِماَك ملٱِ

.َنْوَشَْخيَالَوُهَنوُمْرَي.ًةَتْغَبىَفَتْخُْ
.ٍخاَخِفِرْمَطِبَنوُثَداَحَتَي.ٍءيِدَرٍرْمَألْمُهَسُفْنَأَنوُدِّـدَشُي٥
مثِإَنوُِعَرتَْخي٦؟ْمُهاَرَيْنَم:اوُلاَق

ْ
.ًامَكُْحمًاعَاِرتْخٱاوُمَّـمَت،ًا

لَقَوِناَسْنِإلٱُلِخاَدَو
ْ
.ٌ»قيِمَعُهُب

كلذاولعفامنإمهتدعاودعأنيذلارارشألاءالؤه)٤(
مهف.دحأمهفشتكينأنوديريالذإنيعألانعةيفخيف
.مهلوحسانلانمنولجخيدقمهسفنأنماولجخيملنإو
مهنكلو.رشلاوضغبلابرهاظتلاىلعنوأرجيالكلذل
نولعفياذكهاهتديرطلنمكتيتلاةسرتفملاشوحولاك
يفنوعقيمهباذإمهرمأنمةلفغيفمهونيذلانيكاسملاب
نوفاخيالوهللانوشخيالمهو.مهلهوبصنيذلاكرشلا
ةئيطخلاومثإلايفةغرمتمةيساقمهبولقنأل.يلعلامسا
.رشلانمريخلانوزيميالةرجحتممهرئامضو

.ةئيدرلارومألانايتإىلعمهاوقأامومهدشأام)٥(
تقولايفمهريخلالعفنعنولساكتمنوسعاقتممهامكف
هنأنوفرعي.ماثآلاويصاعملاباكترايفنورهامءادشأهتاذ
كلذنعنورخأتيالمهنكلونومداقمهءيدررمأل
ليباحأوكارشأبصنوخاخفرمطيفوهمهثيدحو
يأىرحألابمكفهللاالوىتحمهاريدحأالنأنيمعاز
ةيهلإلااياصولالكبوسانلالكبنوفختسيمه.سانلا
يأعيطتسيالواياصولااهقيعتالمهتابيترتنأنوبسحيو
لكاوضفردقمهذإحالصإلاوريخللمهيلعرثؤينأناسنإ
نمهلوقو.ةديعبلاتاجردلاىلإيصاعملايفاولغوتوريخ
٢٢:١٧بويأو٤٤:٢٨ايمرإعجار(ماهفتساللسيل؟مهاري
.)٦:٢٠كولم١و

رشلالمعىلعنونرمتمونورهامنوقذاحمهنإ)٦(
اولوحدقكلذلو.عارتخالاةجردىلإاولصودقوداسفلاو
امبرةبقاثلوقعووذموقمه.ريخلالدبرشللمهتردقم
يأىلعمهتكبيمهدنعريمضال!نكلوةعساوفراعمو
يفهدحوملعلاالويفكتالاهدحوةفرعملافًاذإ.ءيش
مّلع«هنألهببسيدقلبًاهوركمعفديتايدتنملاوسرادملا
عارتخاو.»نيطايشلارهمأنمهدجتنيدالبملعلاكنبا
اورهاظتدقف.ةمكحمةعرابةقيرطبناكمثإللرارشألاءالؤه
لخاد«مهنعلاقكلذلونورمضيامريغبةليوطةدم
ناسللاىلعمكحنورهاظلاانلهنأل.»قيمعهبلقوناسنإلا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ

١١٧
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اوبذكواوبراوواوعدخدقفكلذلو.ةيجراخلالامعألاىلعو
.نيرخآللهورهظأامريغةيفخلامهتابيترتيفاوناكواوعداو
نمقمعأسيلهنكلوقيمعهبلقوناسنإلالخادنإمعن
.ًامئادهصحفيوهللاهفرعينأ

َنوُعِقوُيَو٨.ْمُهُتَبَْرضْتَناَكًةَتْغَبٍ.مْهَسِبُهللاٱِمِهيِمْرَيَف٧«
لَأ
ْ

٩.ْمِهْيَلِإُرُظْنَيْنَمُّلُكَسْأَّـرلٱُضِغْنُي.ْمِهِسُفْنَأَىلَعْمُهَتَنِس
١٠.َنوُنَطْفَيِهِلَمَعِبَو،ِهللاٱِلْعِفِبُِربُْخيَوٍناَسْنِإُّلُكىَشَْخيَو
ملٱُّلُكُجِهَتْبَيَو،ِهِبيِمَتَْحيَوِّـبَّـرلٱِبُقيِّـدِّـصلٱُحَرْفَي

يِميِقَتْسُْ
لٱ
ْ
.»ِبوُلُق

اونوكيملف.مهتغبيومهيمريهللااذوهكلذل)٧(
ناكنإوهللاعمكلذنوعيطتسيالذإةتغابملايفنيقباسلا
الفهللاعمامأوضعبعممهضعبكلذنوعيطتسيرشبلا
قلغموقيمعناسنإلابلقنإمعن.ًائيشاولعفينأمهنكمي
١٧:٩ايمرإرظنا(هللاعمكلذكسيلهنكلوماهفإلانع
مهحارجتناك»ةتغب«ريخألامسقلاةمجرتنكميو)هيليامو
.)٧:٤اخيمعجار(

رارشألاءالؤهنأمهفن)٣ددعلا(عجارنامدنع)٨(
ةداحفويسكاهولمعتساولبقنممهتنسلأاولقصيذلا
.مهيلعدترتةنسلألاهذهومهدضدوعتنآلااهباذإةعطاق
ةجيتنلانوكتو.ًالوأمهيلعررضلاعقيفررضلااودصقدقل
يغابلاىلعنإلوقيوهسأرزهيمهيلإرظنيناسنإلكنأ
ءالؤهبنوتمشيالماركلاسانلانأمعن.رئاودلارودت
يفنكلوىذأوةيلبنممهبيصيامبنوحرفيالوءادعألا
ناكمهبقحلامنإاوربتعينأالإمهعسيالهتاذتقولا
نعومهيغنعنوعجريمهلعلهيلإنوجاتحيًالداعًاصاصق
.نوربتعيالمهنكلومهمثإ

المهنأمهنعلاقدقف)٤ددعلل(ًاضيأدوعانهو)٩(
ءالؤهباصأامبىشخيناسنإلكنإلوقيانهو.نوشخي
ناسنإلاىلعمعن.هنوقحتسيمراصباقعنمرارشألا
نعًالثمذخأنل.رومألاضعبىشخينأميكحلالقاعلا
تناكلةقرحملااهترارحبانعذلتاهنأالولفرانلانمانتيشخ
رعشنامنيحنكلويردنالنحنواهلكانديقرتحت
رومألالكيفاذكه.ًاريثكىذأتنالئلًالاحاهعفرنةنوخسلاب
النحنوًاريثكىذأتنالئلاهلمعنالنأملعتناننإةراضلا
انريغتارابتخانمملعتننأانيلعو.ًاتقومسحن
تارابتخانمالوىتحملعتياللهاجلانإفسكعلابو
هللالعفبربخنسوردلاهذهىرنامنيحنكلو.هسفن
دوعيكلذنألمثإيأبكترنالىتحعروتنوهدصقو
.سانلالكنمرثكأانيلعةيذألاوررضلاب

لانيدهطضملاقيدصلااذهنأًاريخأةجيتنلانوكتو)١٠(
ميضلكنمهيمحيهدحوهنألهللادينمجرفلاوحرفلا
هللانومنرتيونوللهتيمهبولقيفنيميقتسملاكئلوأباذإورشو
مهعدريرارشألاىلعلداعلاهمكحةطساوبهللانإ.صلخملا
حرفللًاببسنوميقتسملالانياذكهومهتيذأيفيدامتلانع
اهمكحيايندلاهذهنأًاعيمجسانلافرعيامنيح.جاهتبالاو
نأالوءايقتألاقوقحسادتنأىضريالسودقلداعهلإ
.مهيفكيهللانألنيئناهًاذإاومعنيلفمهتماركنهتمت

َنوُّتِّـسلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

ٌةَحيِبْسَت.َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

يفُهللاَااَيُحيِبْسَّـتلٱيِغَبْنَيَكَل١« َىفوُيَكَلَو،َنْوَيْهِصِ
ْدَقٌماَثآ٣ٍ.َرشَبُّلُكِيتْأَيَكْيَلِإ،ِةَالَّـصلٱَعِماَساَي٢.ُرْذَّـنلٱ
َختيِذَّـلِلىَبوُط٤.اَهْنَعُرِّـفَكُتَتْنَأاَنيِصاَعَم.َّـَيلَعْتَيِوَق

ْ
ُهُراَت

يفَنُكْسَيِلُهُبِّـرَقُتَو ِسْدُق،َكِتْيَبِْريَخْنِمَّـنَعَبْشَنَل.َكِراَيِدِ
.»َكِلَكْيَه

ةجهبلالجأنموهرومزملااذهةباتكنمةياغلانأرهظي
حيبستلاودمحللوهو.هبعشىلعهللااهغبسييتلاتاريخلاب
يكلنويهصيفةميخلامامأريثكبعشعمتجادقفركشلاو
مهئادعأممألانممهاجنيذلابرللمهدوجساومدقي
لوقحلامهبطيحتوةحوبحبومالسيفمهنآلاومهلوح
نوفيذئنيحوكرابمليزجمسومبمهرشبتيتلاةرضخملا
ةقالعرومزملااذهلنوكيدقو.لبقنماهومدقيتلاروذنلاب
تناكامنيحثلاثلاعيبرلانع)٣٧:٣٠ءايعشإ(هركذامب
عضوامأو.مالسوٍنمأيفسانلاحبصأوتراهنادقروشأ
اذهبعضواملكبسحننأزوجيالفدوادلرومزمناونعلا
.حجرألاىلعهمسابًاكربتلبةقيقحدوادلوهناونعلا

مدقيانميلستب«لوألاددعلااذهمجرتيدق)٢و١(
عوضخلايأانهميلستلاو.»نويهصيفهللاايكلحيبستلا
عجار(هترضحيفتمصلاولبناعذإلاوبرلاةئيشمل
كانه.هسدقناكميأنويهصيفوهو.)١٤:١٤جورخ
بيجتسيوةالصلاعمسيهنألودوجسلاوةدابعلامدقت
نأيناثلاددعلايفىرنو.اهتاقوأيفروذنلاهلمدقتءاعدلا
ءايعشإعجار(»ةالصلاعماساي«هلوقبدّبعتملاهبطاخيهللا

ًائيشاولعفينأنوعيطتسيالمهتلمجبرشبلانإ.)٤٥:٢٤
دمتعااذإواهميدقتنوعيطتسيةدجنالومهنمنوعالمهف
اذهو.طونقلاوسأيلاىوسهلبيصنالفمهيلعنمؤملا

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُسِمَا

١١٨
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هللاو.ريمازملانمةددعتمةنكمأيفدراوريخألاىنعملا
.ةالصلاوءاعدلابيجتسييذلاوههدحو

مسقلاامأو.ٍضاملعفدجويلوألامسقلايف)٣(
هنمىوقأهماثآنأًالوأمنرملاحيصي.ًاعراضمريصيفيناثلا
حزريليقثلمحيهف)٤:١٣نيوكت(اهلامتحاعيطتسيالو
هنكلو.هفعضوهزجعبرقيوهفضوهنلاعيطتسيالوهتحت
هللانإ.نيمئادءادفوةرافكهيفدجيوهللاىلإتفتليًالاح
دحأالوهمامتإىلعهدحورداقوهوريخلامامتانلديري
.كلذلعفيهريغ

هيلإهللاهبرقييذلاصخشلاكلذبوطيمث)٤(
كانهنكسييكلسدقملاهتيبىلإهلخديلبهنعىضريو
لكيهبسحينمؤملااذهذئنيحو.)٣٠:٢٨بويأعجار(
انملكلعفيامكبرشيولكأيامثيحيصخشلاهتيبهللا
سدقملاناكملابهقلعتوميظعلاهقوشرهظيانهو.هتيبيف
عوجدعبهريخنمعبشنذئنيحوهتمعنبهللانكسييذلا
هلوقبحيسملاديسلاانلحّرصدقو.شطعدعبيوترنو
لِلىَبوُط«

ْ
لٱَوِعاَيِج

ْ
لٱَىلِإِشاَطِع

ْ
:٥ىّتم(»َنوُعَبْشُيْمَُّـهنَأل،ِّـِرب

٦(.

يفَفِواَخَمِب٥« لٱِ
ْ
اَي،اَنِصَالَخَهٰلِإاَياَنُبيِجَتْسَتِلْدَع

لٱَوِضْرَألٱِيصاَقَأِعيَِمجَلَكَّـتُم
ْ
لٱِرْحَب

ْ
ملٱ٦.ِةَديِعَب

جلٱُتِبْثُْ
ْ
ِلاَبِ

ملٱ،ِهِتَّـوُقِب
طَنَتُْ

ِّـ
لٱِبُق

ْ
ملٱ٧،ِةَرْدُق

لٱَجيِجَعُئِّـدَهُْ
ْ
َجيِجَعِراَحِب

ْنِمِيصاَقَألٱُناَّـكُسُفاََختَو٨.ِمَمُألٱَجيِجَضَواَهِجاَوْمَأ
َجت.َكِتاَيآ

ْ
ملٱَوِحاَبَّـصلٱَعِلاَطَمُلَع

.»ُجِهَتْبَتِءاَسَْ

عيمجلاىلعهيرجيهلدعيففوخموهلداعلاهللانإ)٥(
يفصاصقلاهيتأيسملاظلكنإفذئنيحو.ءانثتسانود
نيذلاكرتيالوءاعدلابيجتسيصالخلاهلإهللانألهنيح
نوكتدقهللاةباجتساو.فاعسإونوعنودبهيلعنولكتي
قاطننعجرختالاهنكلوةفيخمةعزفمرومأبنايحألاضعب
هنألو.)٤٢:٦ايمرإرظنا(سودقلداعرابهلإوهفلدعلا
لكتمهنألمهصلخيوهفمهلامعأنعهبعشيزجيولداع
رزجيأ»ةديعبلارحبلاو«هلوقو.بوعشلاويضارألاعيمج
مكاحلاوههللاذإ.راحبلاءارواميفةعقاولانادلبلاوأراحبلا
امو٣٢:٢٢رابخأ٢و٣٣:١٣ءايعشإعجار(ءيشلكىلع
.)هيلي

سباللاوهولابجلاتبثييذلاوهيلعلاهللانإ)٦(
ةعيبطلاملاعيفوهفًاذإ.هطسواهبدسيةقطنمكةردقلا
يفةخماشلالابجلايهوءايشألامظعألدجملاوةوقلاردصم
نيبوهو.ةنكمألادعبأىلعفرشتلاهارذيفةعفترملااهولع

هركذيفنوكيدقو)١٠:١٢ايمرإرظنا(ردتقمديدشرشبلا
.)٤١:١٥ءايعشإرظنا(لابجلاكةيلاعتملاممأللةراشإلابجلل

ضرألابلقيفاهخسريولابجلاتبثيهنأامكف)٧(
.ًاضيأراحبلايفةنينأمطوًامالسيطعييذلاوهكلذك
ةيلاعتملاممأللةراشإيهلابجلانأانبسحاذإذئنيحو
اهذوفننمضفخيواهترطيسواهتلوصئدهيهللانأنوكيف
لكنإ.هبهبؤياممجيجضلاالوجيجعلانوكيالذئنيحو
نأبجيةوادعلكودقحوضغبلكوبرحوبارطضا
لكبهللابهتلواهعيمجبوعشلاوتانئاكلاكلاملعضخي
.)١٤-١٧:١٢ءايعشإ(عروومارتحا

تانئاكلاعيمجىلعهدجمبهللاطلستيامنيحو)٨(
ىلعاهعنصيوًاميدقاهعنصيتلاتايآلاعيمجرشبلاىريو
برلافوخمعياذكهو.نوبعتريونوفاخيمهباذإماودلا
خيراتلاىرجمرّيسييذلاوههللااف.اهلكضرألايصاقأىتح
يرجتنأثداوحللحمسيالوةيدمرسلاهتئيشمبسح
ةيرشبلاوةيعيبطلارهاظملاهذهءارودجويلبقفتاامك
اذهيفةلماعوةقيقحيهوماهفألااهكردتالةردقًاعيمج
ةءادبلاهنمنألو.دبألاىلإكلذكرتفتالوميظعلانوكلا
ًاعمناجهتبيءاسملاوحابصلالعجياذكهوًاضيأةياهنلاهيلإف
لامعألابمايقلاوراهنلاءدبهنوكلهتجهبحابصللامكف
ةحارلاتقوءادتباوهماتخوءاسملانإفكلذكتابجاولاو
هحتتفنيذلامويلاكلذجهبأامولمجأامو.نوكسلاو
ءولممكشالوهفكلذكهمتخنوانيلعبرلااضربلطب
قراشملاناكسنأًاضيأىنعملانوكيدقو.روبحلاوةجهبلاب
.هلالجوهتمظعبنوجهتبيوهللانوفرعيًاعيمجبراغملاو

لَعَجَوَضْرَألٱَتْدَّـهَعَت٩«
ْ
.ًاّدِجاَهيِنْغُت.ُضيِفَتاَهَت

١٠.اَهُّدِعُتاَذَكٰهَكَّـنَألْمُهَماَعَطُئِّـيَُهت.ًءاَمٌةَنآلَمِهللاٱيِقاَوَس
لٱِب.اَهَديِداَخَأْدِّـهَم.اَهَمَالْتَأِوْرَأ

ْ
لَُحتِثوُيُغ

ِّـ
.اَهَتَّـلَغُكِراَبُت.اَهُل

لَّـلَك١١
ْ

ُرُطْقَت١٢.ًامَسَدُرُطْقَتَكُراَثآَو،َكِدوُجِبَةَنَّـسلٱَت
لٱيِعاَرَم

ْ
لٱِبُماَكآلٱُقَّـطَنَتَتَو،ِةَّـيِّـَرب

ْ
ملٱِتَسَتْكٱ١٣.ِةَجْهَب

ُجوُرُْ
.»يِّـنَغُتًاضْيَأَوُفِتَْهت.ًاّرُبُفَّـطَعَتَتُةَيِدْوَألٱَو،ًامَنَغ

ةمعنضيفوةنسلاريخلجألهللاركشلابانهأدبي)٩(
اميسالوةيهلإلاهتيانعبًامئاداهدهعتيهنألكلذاهيفهللا
ربلابةءولممضرأيهف.هبعشاهنطقييتلاضرألاىلع
ةقفدتملاهايملابهنآلميقاوسلااذوه.تاريخلابةينغتاكربلاو
ةفاجنيطسلفلثمدالبيفاميسالراطمألاةرثكليلد
نذإتاكربلاوبصخلاببسوهءاملانألو.هايملاةليلق
تاناويحلاورشبلاماعطلعجتهتمحروهونحوهللاةمعنب

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُسِمَا
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امو٣٨:٢٦بويأو٣٣:٢٦ةينثترظنا(ةرثكبةدوجوم
.)هيلي

ةقبطباهتسكومالتألاةريزغلاراطمألاتوردقف)١٠(
هذهاذإودحاولهساهنأكاهلكرهظتاهتلعجيمطلانم
كلذدعبيهوةعارزللةحلاصاهلعجتوةبرتلاللحتراطمألا
امبنيحالفلابولقحرفتةريثكًالالغيطعتلةديجةلاحب
ىلعثويغلاركذنإ.ةلبقمكشالتاريخنمهنورظتني
ةيقبنعلكشريغةزاتممةنستناكاهنأانيريةروصلاهذه
هللامعنمظعأوتاريخلاردصميهراطمألانأذإ.نينسلا
تيمساذكهويضارأللًايفاكًايرهحنميفناسنإلاىلع
نويناعنكلاهدقتعاامىلإةراشإمويلااذهىلإلعبلايضارأ
ينتعيوراطمألااهللسرييذلاوههلإلانأنمنويقينيفلاو
.اهب

نوكتنأبجعالوتاكربوريخةنسيهفكلذل)١١(
تأتملورخأتتملفاهنيحيفراطمألااهتءاجاملاطكلذك
عورزللةبسانمةقسانتمتارتفيفتءاجلبةدحاوةعفد
امنأكف.يرللتجاتحااملكاهيقستتناكاذكهوةيمانلا
اذوه.نينسلاةنيزاهلعجواهسأرىلعًاليلكإعضودقهللا
ماعنألاهيفحرمتيذلارهدزملاعيبرلايفةرهاظهللاراثآ
صاخمسدتاذنوكتونمستىتحربكتوعبشتوةيشاملاو
.ةذيذللاةئيرطلااهفارخمحلوأنيلكآللاهنبليطعتامنيح

ناويحلاوناسنإلاوعدتءارضخلايعارملااذوه)١٣و١٢(
اذوهو.اهنمةلصاحلاتاريخلاوضرألامسدنمعبشيل
ةهزنلالعجتفاهلامجبجومتتةيربلاروهزنماهيفامبماكآلا
هبعتمتتاملةبسنلابيهةجهبلاهذهو.رومألالمجأنماهيف
تاريخلانألةبسنلابكلذكوريبعولامجنمساوحلا
منغلانإفًاذإو.اهيفكشالقيقحتلاةبيرقتحبصأةرظتنملا
اهناولألعجتىتحةرثكباهيفىعرتاهنألجورملاتسكدق
ةيدوألاو.نويعلاهيلععقتاملمجأنمبشعلارارضخاعم
هتوقوناسنإلاءاذغوهيذلاحمقلابفطعتتوجومتت
نموءاوسلاىلععيمجلامعتتاريخلانإفكلذل.مهألا
تاكربنألاومنرتيواوفتهينأواوجهتبيواوحرفينأمهقح
.نانئمطالاوحرفلاباهعيمجبولقلاتألمدقهللا

َنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم.ٌةَحيِبْسَت.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

.ِهِمْسٱِدْجَمِباوُمِّـنَر٢.ِضْرَألٱَّـلُكاَيِِهللايِفِتْهِا١«
ْنِم.َكَلاَمْعَأَبَيْهَأاَم:ِِهللاوُلوُق٣.ًادَّـجَُممُهَحيِبْسَتاوُلَعْجٱ
لَمَتَتَكِتَّـوُقِمَظِع

َكَلُدُجْسَتِضْرَألٱُّلُك٤.َكُؤاَدْعَأَكَلُقَّـ

.»ْهَالِس.َكِمْسالُمِّـنَرُت.َكَلُمِّـنَرُتَو

ضعبيفكلذكوهلبقيذلاورومزملااذهيفهنأظحالن
رومزموأرومزمةحيبست«ناونعلادجويةيلاتلاريمازملا
.انمامتهااهريعننأانيلعةصاخةلالدكلذيفو.»ةحيبست
يفُهللاَااَيُحيِبْسَّـتلٱيِغَبْنَيَكَل«٦٥:١رومزملايفأرقن ،َنْوَيْهِصِ
َكِتْيَبَىلِإُلُخْدَأ«١٣ددعرومزملااذهيفو.»ُرْذَّـنلٱَىفوُيَكَلَو
بلطوةكربلاةملكدجويمث.»يِروُذُنَكيِفوُأ،ٍتاَقَرْحُمِب
امبرلاالهللاةملكركذتيتلاريمازملانموهو.هللاةكرب
ىلعوهوةملكلاهذهركذيثيحرشعنماثلاددعلاادع
.هدعباليبسلالبقحجرألا

وعديمنرملاباذإممألاضعبةيدوبعنمريرحتبقعو
ةيصخشًارومأانلروصيو.اوفتهييكلضرألاناكسلك
يتلا.)يلاوتلاىلع١٥و١٤و١٣(دادعألايفمنرملااهمتأ
ًاقفاومهتباتكنامزنوكيدقو.رخافتوةقدلكباهركذي
.اهتمظعتراهناوروشأةوقتطقسامنيحايقزحمايأل
همظنبسنننأانوعديليلديأانمامأدجويالامنإو
.ايقزحلوأءايعشإل

.»ًادجمهللاومدق«ىرحألابيه»يفتها«هتمجرتو)١(
)٤٢:١٢ءايعشإو٧:١٩عوشي(يفدروامبةهيبشيهو
.لجوزعهللامارتحالاودبعتلاليلدوهفاتهلااذهفاذكهو
بجاولانمهنألكلذلعفتنأممألاعيمجىلعىنمتيو
.ًاضيأةصاخلااهتحلصمنمواهيلع

نعةيانكوهمسالاو»هوهي«مساللميركتانه)٢(
هللاتاذاودجميأهمسادجمباومنرهلوقفهتاذصخشلا
راظنأتفلتستةديجمةميركةروصبحيبستلانكيلوهصخشو
امًاريثكهبشتةديجملاةمينرتلاهذهو.نوعمسينيذلاعيمج
رهاظممظعأنألكلذ.)هيليامو١٥:٣ايؤر(يفدرو
ىقيسوملانألانيناغأمظعأدشننومنرننحنونوكتتحرفلا
.ةياغللًاديجممينرتلااذهلثملعجتاهدحو

لامعأديجمتوهيعادلاوأمينرتلااذهعوضومو)٣(
ناسنإلاعيطتسيالراقووةبيهتاذلامعأيه.اهتاذهللا
ةميظعهلامعأنألو.ريكفتونعمتنوداهبرمينألقاعلا
نوبلطيونوبيهتيءادعألاىتحلعجتيتلايهفرادقملااذهب
ًايبلقًاناميإهمسابنونمؤيالاوناكنإومهيلعهللااضر
.ًايقيقح

هلإلااذهبفرتعتتحبصأاهلكضرألانألكلذ)٤(
هتمكحباهربدموتانئاكلاعيمجقلاخدحألادحاولا
هلمنرتتناكاذإبجعالف.ىصقتستاليتلاةيدمرسلا
ةبوذعنمتيتوأاملكبًاضيأهحبستوهمسافرعتو

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

١٢٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ىقيسوملاعافترابددعلايهنيو.راقولاوةدابعلالامجونحللا
.هيلإوعدييذلاديجمتلااذهلًاليمكتوعوضوملاةيمهأليلد

ملٱُهَلْعِف.ِهللاٱَلاَمْعَأاوُرُظْنٱَّـمُلَه٥«
.َمَدآيِنَبَوْحَنَبِهْرُْ

لٱَلَّـوَح٦
ْ
يفَو،ٍسَبَيَىلِإَرْحَب َكاَنُه.ِلْجِّـرلٱِباُوَربَعِرْهَّـنلٱِ

لَسَتُم٧.ِهِباَنْحِرَف
ِّـ

.َمَمُألٱِناَبِقاَرُتُهاَنْيَع.ِرْهَّـدلٱَىلِإِهِتَّـوُقِبٌط
ملٱ
ٰهلِإاوُكِراَب٨.ْهَالِس.ْمُهَسُفْنَأَّـنُعَفْرَيَالَنوُدِّـرَمَتُْ

َ
اَُّهيَأاَياَن

جلٱ٩.ِهِحيِبْسَتَتْوَصاوُعِّـمَسَو،ُبوُعُّشلٱ
ْ
يفاَنَسُفْنَأَلِعَا ِ

حلٱ
ْ
لَسُيَْملَو،ِةاََي

ِّـ
.»ِلَلَّـزلٱَىلِإاَنَلُجْرَأْم

حيبستلاوديجمتلاميدقتلوعدينأدعبانهمنرملاو)٥(
سانلانمبلطيفيسحلاناهربلاىلعءانبكلذلعفيوهف
امُربخلابمهنويعبنوققحتييأ»...اورظنامله«هلوقبًاعيمج
اذهنم١٦ددعلايفكلذدعبهدجنو.ربخلابهوعمس
وههرابتخانعمهثدحيفاوعمسييكلًاضيأمهوعديرومزملا
هلإلااذهةمظعنمدعبهومهفيملاممهفىلعمهنيعييكل
اونوكينأىلعًاعيمجسانلاربجتيتلاةبهرملاهلامعأو
ةماعانيأرامكهتوعدو.همسالنيمظعموهلنيدبعتم
.رشبلاينبعيمجلوانتتةلماش

يذلارمحألارحبلاروبعنعةيخيراترومأبانهركذي)٦(
اذكهوندرألارهنيفاوربعدقكلذكويتقوسبيىلإلّوحت
مهررضنيدصاقلامهبنيقحاللاءادعألادينماوجن
كانه«هلوقو.لئاسونمنوعيطتسياملكبمهبعاقيإلاو
انحرفذئنيحامأ«ماهفتسالالكشبمجرتتدق.»هبانحرف
قئاقحىلعًاينبمناكهباوعتمتيذلاحرفلانأيأ»؟هب
.ةيمويلاةايحلايفاهوسمل

.ًاعيمجسانللهللاةردقراهظإبجاوةسينكلاىلع)٧(
ةلماكلاهتردقبهنألكلذ.رهدلاىلإوهدحوطلستملاوهف
نإفذئنيحومهلامعأومهخيراتظحاليوممألابقاري
النيرخآلادابعتسانوديرينيذلانيمظعتملانيربكتملا
عافترابيهنيانهو.دبألاىلإكلذكاولظينأمهنكمي
.ًاضيأىقيسوملا

ةمظعلاوناطلسلاوذوههدحوهللانأكلذ)٨(
لبًاعفنمهيدجيالرشبلانمربكتومظعتلكفلالجلاو
كلذل.نالذخلاولشفلايأةسكاعمةهجيفهتبقاعنوكت
بوعشلاوعديبجاولانأبلوقيوةحيصنلاىلإمنرملادوعي
نيمركمهمسااوحبسينأمهيلعوبرللةكربلاميدقتلمهلك
.نيدجمم

اذإتوملاولالحمضالارطخيفهبعشناكنأدعب)٩(
لكنماوذقنأوةاجنلااولاندقيأةايحلايفنآلامهب
مالسبةايحلاتاكربعيمجبنوعتمتيمهفتاقيضلا

نأةفيعضلالجرألاكلتلحمسيالوهفاذكهو.نانئمطاو
يكلمهيوقيومهدنسيلبناوهلاوطوقسلاوللزللملستست
هولانيذلادنسلااذهو.نيبجلايلاعسأرلايعفاراوشمي
اوعيطتسيملمهدحومهفيهلإلاليمجلاباوفرتعينأمهلعج
نمقوفنميهةقحلاةاجنلانأذإمهسفنأاوجنينأ
.ءامسلا

لٱِصْحَمَكاَنَتْصََحم.ُهللاَااَياَنَتْبَّـرَجَكَّـنَأل١٠«
ْ
١١.ِةَّـضِف

لَخْدَأ
ْ
لَعَج.ِةَكَبَّـشلٱَىلِإاَنَت

ْ
َتْبَّـكَر١٢.اَنِنوُتُمَىلَعًاطْغَضَت

لَخَد.اَنِسوُؤُرَىلَعًاساَنُأ
ْ
يفاَن ملٱَوِراَّـنلٱِ

َىلِإاَنَتْجَرْخَأَّـمُث،ِءاَْ
خلٱ
ْ
١٤يِروُذُنَكيِفوُأ،ٍتاَقَرْحُمِبَكِتْيَبَىلِإُلُخْدَأ١٣.ِبْصِ
هبْتَقَطَنيِتَّـلٱ لَكَتَوَياَتَفَشاَِ

هبَمَّـ يفيِمَفاَِ .»يِقيِضِ

هبشأيهفترميتلاتارابتخالاىلإمنرملادوعي)١٠(
داسفيفتيقبلكلذالولوةضفللصيحمتلاوةيقنتلاب
يأنمفرعيوهنحتمييكلناسنإلابرجيهللانإ.لغزو
ذإ.ىلوألابهتاذناسنإلاةدئافليهةفرعملاهذهووهندعم
نأناسنإلاىلعوبولقلاتايفخفرعيوءيشلكبملاعهللا
تاملكهتوفتالئلرومألايأيفربكتيالوهتاذفرعي
عاونأفلخموةوابغلاولهجلايفىقبيوداشرإلاوةحيصنلا
ءاضيبةضفلاتناكامليرورضصيحمتلانأالولو.رورشلا
.ةيقنو

نمبعشلاهلمتحااممنرملالّصفيانهو)١٢و١١(
امنأكلبليقثلمحتحتاوناكوةكبشيفاوناكفداهطضا
رانلااولخداذكهو.اهعفرنوعيطتسيالسوؤرلاىلعسانأ
ةتباثريغدئادشبءاملااولخدوةرهطماهنكلوةبعرمدئادشب
اذإهلككلذامنإوةفلتخمجاومأتاذةباخصةلقلقتملب
.ةبيصخلاةحيرملاةايحلاىلإبعشلاجرختةنونحلاديلاب
:١٣ايركزعجار(ًاريثكةروكذمةضفلاصيحمتنعةروصلاو
يهءاملاورانلارطاخمو.)١٩:٩لايقزحو٣:٣يخالمو٩
هتايحيفناسنإلااهلضرعتيدقيتلارطاخملامظعأنم
قرغللبعشلاضرعتدقف.)٤٣:٢ءايعشإعجار(ةيمويلا
تلوحتامكريخللرانلاةوقتلوحتدقنكلو.قارتحاللو
بصخيفمهلعجتوعورزلايورتيكلةباخصلاهايملاهذه
.نينمآمهشيعيفةحوبحبو

امكهمالكمنرملاأدبيهدعباموددعلااذهنم)١٣(
تيبىلإلخديوهف.ةيصخشلاهلامعأوهتارابتخانعانيأر
هيلعلبعوشخلاميدقتودبعتلاناونعتاقرحملامدقيلهللا
لبقنمةميظعةقيضيفناكدقذإاهلكهروذنيفوينأ
لبهللاةمحرىسنيالنأهيلعوميظعريخيففنآلاامأو
ركشلانوبرعهيلعةقحتسملاروذنلامدقياذكهوهركذي

ملَا
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هللادمحوناسللابفارتعالايفكيالذإليمجلابفارتعالاو
ةنايدلانألانبويجنمانفلكتءايشأكلذقفاريللبمفلاب
.ًاريثكعفنتالفلكتاليتلا

نمهبدعوامبجومبوهروذنلاهذههميدقتو)١٤(
اليذلاقيضلاكلذيفناكامنيحًايهفشًادعولبق
ركذتيًالوأكلذبوهفهروذنىفوأاذإف.هاسانتينأعيطتسي
هذهمثو.لقعتوةربعىركذلايفولبقنمهيلعرمام
ربكتلاوفلصلانعًاديعببلقلاقيقرهلعجتتايركذلا
.هللااهنعىضريالوةدماجةفاجةايحلانالعجينيذللا
.ةمالسلاقيقحتلرذنلااذهو

ُمِّـدَقُأ.ٍشاَبِكِروُخَبَعَمًةَنيِمَسٍتاَقَرُْحمَكَلُدِعْصُأ١٥«
َّـلُكاَيْمَُكِربْخُأَفاوُعَمْسٱَّـمُلَه١٦ْهَالِس.ٍسوُيُتَعَمًارَقَب
خلٱ
ْ
يِمَفِبِهْيَلِإُتْخََرص١٧.ِيسْفَنِلَعَنَصاَمِبَهللاٱَنيِفِئَا
مثِإُتْيَعاَرْنِإ١٨.ِيناَسِلَىلَعٌليِجْبَتَو

ْ
يفًا لَقِ

ْ
ُعِمَتْسَيَاليِب

ِتْوَصَىلِإىَغْصَأ.ُهللاٱَعِمَسْدَقْنِكٰل١٩.ُّبَّـرلٱَِيل
ُهَتَْمحَرَالَوِيتَالَصْدِعْبُيَْمليِذَّـلٱُهللاٱٌكَراَبُم٢٠.ِيتَالَص
.»يِّـنَع

نميهفاهميدقتيونييتلاتاقرحملاانهدّدعي)١٥(
نعىضريهللانألنمثلاوةميقلاتاذةنيمسلاتاقرحملا
دصقنعاهلعفنوانلامنمانفلكتيتلاحئابذلاهذهلثم
امسخبأوقفتاامفيكمدقنذإراتهتسالابسيلوميرك
عاونألضفأيهةنمسملاناريثلاونالمحلاتناكو.انيدل
مدقيناكو.ةيناثةبترميفيتأييذلازعاملااهيليوتامدقتلا
ًاصوصخقارتحالاتقورانلاةحئارلعجييكلرطعلاروخبلا
يلاعأللسوفنلابعفرتةبيطةحئارتاذموحشلاقرحىدل
.ةقرحملاتقويهاهعافتراك

رظنلاتفليهنأفيك٥ددعلبقنمانيأردقل)١٦(
ةرهطملاةقيمعلاةيحورلاتارابتخالاهذهلًاعمعمسلاو
عنصامب«هلوقوهانهابتنايعرتسييذلاءيشلاو.سوفنلل
منرملانمتامدقتلاهذهنوكتنأنكميالمعن.»يسفنل
اهمدقيمهعمهسفنىريوةعامجلاروعشرعشيلبدرفك
ءيشوهةمدقتللقفارملاقيمعلارابتخالااذهنكلو.هللا
يذلاسردلليغصنوانمامتهاهريعننأانبردجييصخش
.هيقلي

تناكلبهبلقلخاديفيأةيرسهتالصنكتمل)١٧(
ةمجرتملاةيناربعلاةملكلاو.ًاضيأمفلااهظفليةعومسم
ينايبسكاعتهيفو.ميظعتلاوعافترالاىنعمديفت»ليجبت«
لعجيدمحلااذهيأ.يناسلتحتةيناربعلايفلوقيهنأل
نإ.سودقلاهللامسالهميظعتبمظعتيوعفترينأيناسل

ذتلينمؤملاو.طقهمسابيحتسنالورهاجننأانديريهللا
.رخافتمريغًانلعاهعيذينأبرخفيوةالصلاب

ىرنفطقةيفاكريغةيناسللاةرهاجملااذههنكلو)١٨(
ةطساوبةدابعلاهذهنأانربخيةمكحلكبوةعرسبمنرملا
نرتقتملنإًائيشديفتالتاقرحملاوحئابذلاميدقتوسوقطلا
نيسجنمىقبنًاسجنًائيشهيفانكرتنإهنأل.رهاطلابلقلاب
رسجلاانهلبةيحورلاةدابعلاوحنةوطخانهو.بيرالب
ديسلالوقىلإلصينأىلإسوقطلانمدباعلاهيلععطقي
قحلاوحورلابفهلنودجسينيذلاوحورهللا«دجملاهل
.»اودجسينأيغبني

ةقثلاونانئمطالابمنرملاىلعدوعيليمجديكأتانهو)١٩(
طقفكلذسيلوعمسدقهللانأدكأتدقف.نمثتاليتلا
نسحأامو.ًاضيأبيجتسيفوسكشالوىغصأدقلب
عمسينأبيرحهللانأباذهكتباثلانيقيلاانلنوكينأ
.نيحلكسودقلاهمسادمحنوهيلعلكتنلفانتاوصأ

هباذإهتوصلهللاءاغصإبًانقومدكأتدقمنرملانألو)٢٠(
ًاعيمجسانلاةوعدبأدتبادقل.حيبستلاودمحلللوحتي
هنكلوهللاةمظعاورييكلمهلكممألابطاخدقفهتكراشمل
يصخشلارابتخالاكلذبمتخيهارنلبكلذبيفتكيال
وهممألاهلإوههللانأامكف.ةقحةنايدلكليرورضلا
.يهلإىلوألاب

َنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ٌةَحيِبْسَت.ٌروُمْزَم.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

لَواَنْيَلَعُهللاٱِنَّـنَحَتَيِل١«
ْ
.ْهَالِس.اَنْيَلَعِهِهْجَوِبْرِنُيِل.اَنْكِراَبُي

يفَفَرْعُيْيَكِل٢ يفَوَكُقيِرَطِضْرَألٱِ .َكُصَالَخِمَمُألٱِّـلُكِ
.»ْمُهُّلُكُبوُعُّشلٱَكُدَمَْحي.ُهللاَااَيُبوُعُّشلٱَكُدَمَْحي٣

وهو.داصحلاتقويفركشللوهرومزملااذهنأحجري
.ةحيبسترومزموهو.نينغملامامإمسابنونعمهقباسك
ةلاحيفلازتاليتلاتاعورزمللوه٦٥رومزملانأامكو
مدقيولالغلاعمجتامنيحوهرومزملااذهنإفرارضخالا
لكىريو.ةميمعلاهتاناسحإىلعهللاركشلاحالفلا
داعيمةقيقحلابوهداصحلكنأهللاابنمؤميليئارسإ
:٢٦نييوالعجار(هللاركشلامدقينأنمؤملاىلعبجوتم
هدوجيفرمتسيىتحهللاعمدقاعتودهاعتهنألب)٤
ةعبسرومزملااذهيوحيو.هنودبناسنإللةايحاليذلا
دادعأةثالثامهنملكنيمسقىلإمسقنيف.ّالإسيلدادعأ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

١٢٢
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اذكهو.عطاقمةثالثنمفلؤمطسولايفعبارلاددعلاو
مسارومزملااذهىلعاوقلطأدقءامدقلاحارشلاضعبنإف
ثالثةرركمانكرابيةملكو.ميدقلادهعلايف»يذلاانابأ«
ًابطاخماهلوقبناكيتلانهاكلاةكربعباطلمحتيهوتارم
.ةكربلابتارمثالثبعشلا

ةمحرلانأل.ةكربلامثًالوأهللانمنانحلابلطي)١(
نمؤملاكرابيهباذإهتمحرهللارهظيامنيحًالوأيتأتنأبجي
ةمحرلالانيامنيحذئنيحو.لاهتبالاوةالصلابهوعدييذلا
ًانمآهليبسكلسينأعيطتسيرونيفحبصيهباذإةكربلاو
ددععجار(ىقيسوملاعافترابيهتنيو.راثعلاوطوقسلانم
٢٦-٦:٢٤(.

نوفرعيمهباذإسانلاىلعهرونبهللاقرشيامنيح)٢(
ليفكلاوههللاهجوءايضنإفًاذإ.طقهنولضيالوليبسلا
الوًارشفاخنالنينئمطمةايحلاننسيفريسللديحولا
همامأهللاعضياليذلاناسنإلانإفسكعلابو.طقرثعن
نإ.يفاكلاداشرإلالانيالهنألمتحمهطوقسومالظيفوهف
.تاهجلالكىلإًارونعشتنأبةليفكاهدحوهللاةبحم
.هللاروننودبنوكتالةفرعملاو

نوكلسييأبرلاقيرطبوعشلافرعيامنيحو)٣(
ىنعممهلققحتيذئنيح.هاياصونوعمسيوهضئارفيف
نوكياذكهو.همسابنيعادلاعيمجلهبهييذلاصالخلا
نأمهيلع.داوجلاميظعلاهلإلااذهاودمحينأبوعشلاىلع
ةبحملااوربتخادقمهنألكلذ.ءانثتسانودبمهلكهودمحي
مهواهنيمسواهثغءايشألااوزيمينأمهيلعوةيهلإلا
.ةيمويلامهلامعأنوسرامي

،ِةَماَقِتْسالٱِبَبوُعُّشلٱُنيِدَتَكَّـنَألُمَمُألٱُجِهَتْبَتَوُحَرْفَت٤«
.ُهللاَااَيُبوُعُّشلٱَكُدَمَْحي٥.ْهَالِس.ِْمهيِدَْهتِضْرَألٱَمَمُأَو
اَنُكِراَبُي.اَهَتَّـلَغْتَطْعَأُضْرَألٱ٦.ُمُهُّلُكُبوُعُّشلٱَكُدَمَْحي
ٰهلِإُهللاٱ

ُ
َختَو،ُهللاٱاَنُكِراَبُي٧.اَن

ْ
.»ِضْرَألٱِيصاَقَأُّلُكُهاَش

مهيتأيكلذنألجهتبتوحرفتنأاهعيمجممألاىلع)٤(
سيل»نيدت«هلوقو.يضاملايفمهيلعىرجامققحتنع
ىلعهللاطلستةقيرطنأىرحألابلبةنونيدلاومكحلاهانعم
لكيفرابوسودقهللانأل.ربلاوةماقتسالابيهبوعشلا
ممأوبوعشلايدهينأًامئادحلصيكلذكهنألو.هلامعأ
نأبمهبلاطيكلذلومهيلعةضورفملاتابجاولاىلإضرألا
هجزاميالرونلانأامكف.لوبقممهلرذعالوًالاحاهوممتي

ىطخلاددسيويدهينأعيطتسيكلذكبئاوشلانمءيش
هنإهنعانلقيذلاددعلااذهيهنيو.ةماقتسالاهتعيبطنأل
.ىقيسوملاعافترابنيمسقىلإرومزملامسقي

رومزملانألثلاثلاددعلايفًاقباسدرواملراركتانه)٥(
ةوعدوهميظعتوهللادمحيفةغلابملاوديكوتلاةدايزهبدصقي
ليلجلارمألااذهيفرطاشتيكلاهممأواهبوعشًاعيمجسانلا
قحلاورونلاوحنةعلطتملاةميكحلاسوفنلاكلسموهيذلا
.هدحوهللايفيتلاةايحلاو

نإهلوقبمنرملاهيطعيفرشابملاحرفلااذهببسامأو)٦(
حرفلاتقوداصحلاتقوءاجواهتلغتطعأدقضرألا
لانيوةصاخلااهنزاخمىلإبوبحلاعمجتامنيحرورسلاو
مهولبقنماوعرزدقف.مهيديأهتبعتامءازجنوحالفلا
لالغبيأمهيلعهللاةكربونودصحيمهارننآلانودصحي
الوةليئضلالغلانوكتدقنايحألاضعبهنألةريثكةديج
ءادعسنوحرفمهفنآلاامأونيحالفلابولقلًاحرفببست
ةبحملاليلديهتاناسحإوتاكربنممهيديأهتلانامب
.نوقحتسيامالةمحرلاو

ةيعارزضرأيفتاكربلارهاظممظعأيههذهو)٧(
ءايعشإو٣٣:٩ايمرإرظنا(نآلاىتحوًاميدقنيطسلفك
ةرهاظلاهللاةكربنإ)٢:١٧ليئويعمكلذلباقو٦٠:٣
يتلااهسفنيهلماشلاحرفلااذهتببسيتلاوهبعشل
يذلانأل.هسدقتوهمساىشختنأضرألالكتلعج
ءلملًاريخألصيكشالهاياصوممتيوهبنمؤيوهللافاخي
هبيصننوكيكلذلعفيالنمفسكعلابو.ةكربلاوةمعنلا
ةلاثملاهذهذخأينأعمجأملاعلاىلعو.نالذخلاولشفلا
ةيرشبلاةعفنمليهسوردنمهبعشمامأهيقلياممهسفنل
.اهصالخواهمدقتلواهلك

َنوُّتِّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ٌةَحيِبْسَت.ٌروُمْزَم.َدُواَدِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

ِماَمَأْنِمُهوُضِغْبُمُبُرَْهيَوُهُؤاَدْعَأُدَّـدَبَتَي.ُهللاٱُموُقَي١«
ُعْمَّـشلٱُبوُذَياَمَك.ِْمهيِرْذُتُناَخُّدلٱىَرْذُياَمَك٢.ِهِهْجَو
.َنوُحَرْفَيَنوُقيِّـدِّـصلٱَو٣.ِهللاٱَماَّـدُقُراَْرشَألٱُديِبَيِراَّـنلٱَماَّـدُق
طَيَوِهللاٱَماَمَأَنوُجِهَتْبَي

ْ
.»ًاحَرَفَنوُرِف

هسفنوهلوطلةبسنلابسيلميظعرومزمللاقيقحلاوهنإ
ىلعزاتميهبةصاخرومأنمهنمضتيامللبيلاعلايرعشلا
هئانبأونوراهمفنعىسومهعضيامبريمازملانمهريغ
ريسينأعامتجالاةميخضيوقتىدلهللانمبلطيو
نمسيلهنإجزتهلاقو)١٠:٣٥ددع(مهمامأبرلا
ةروبدةمينرتطمنىلعوهفًاماتًامهفرومزملااذهمهفلهسلا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ
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يوحيوهلبيحورلالايخلاوروعشلانمهيفامبومسي
اهنكلوةرصتخمةروصبةميدقلاةيناربعلابادآلايفامدجمأ
رفسراكفأوماعلبةؤبنوليئارسإلىسومةكربهيف.ةيلج
اهلعجياممةئيرجوةحضاوةغللانكلو.ةنحةمينرتوةينثتلا
الةملكةرشعثالثوحنهيفانلو.اهتاذبةمئاقنوكتنأ
وأهللامساركذوهًاريثكمظانلاهرركياممو.هريغيفاهدجن
ًاريثكنورسفملافلتخادقو.راظنألاتفلتستةروصببرلا
تافالتخالاهذهثحبللاجمالورومزملااذهمظندعوميف
ينبوايروسدضدوادبرحءانثأبتكهنأحجرألاونآلا
برحلاترمتسادقو.)١٠:٦ليئومص٢عجار(نومع
يلويهللانإوناميإلابهلكضبنيرومزملاو.نيتنسذئدنع
عيمجىلعرصتنيسهنأفاكناهرباذهوهبعشلرصنلا
)١٨-١(لوانتيلوألافنيمسقىلإمسقنيوهو.بوعشلا
مظانةقيقحلابوهدوادلهلأسنانهو.)٣٥-١٩(يناثلاو
النومظانلامهفاسآينبنأرومزملاةجهلو؟رومزملااذه
ةيلامشلاةكلمملاصخيهقسننأضعبلابهذيو.دواد
لدي٢٨ددعلاناكاذإو.ةيدوهيلانمًادجرثكأ)ميارفأ(
هسفندوادنوكينأًادجدعبتسملانمفكلملاةبطاخمىلع
نأسيلأمث.هبطاخييذلاكلملااذهوهنمذإمظانلاوه
اهيرطشىلإةكلمملاماسقنادعومبركتفنانلعجي٢٧ددعلا
ىلعةحضاوةلالدلديرومزملانأحجرألاو.نييسيئرلا
نكلوبآومدضطافاشوهيوماروهياهنشيتلاةلمحلا
اماهراكذتبسيلةلمحلاهذهنأوهاذهىلعضارتعالا
.اهيلعرومزمرعاشلامظنينأقحتسي

نيذلاءارعشلااهددراملاطةينمأبهمالكمنرملاأدبي)١(
برلاماقاذإ.همودقلجأنماولصوبرلاصالخاورظتنا
اذكهونوددبتيءادعألاعيمجذئنيحفهبعشنوعلًاضهان
ريرشلالشفيامةسكاعمةبسنىلعمظعتيوحرفيرابلانإف
مالكلااذهنأدجن)١٠:٣٥ددع(انعجاراذإو.لذخنيو
.نيضغبملاوءادعألاددبينأهللانمسمتليفةالصوه

ذئدنعمهتلاحوققحمرمأرارشألاءالؤهلاذخنانإ)٢(
ىلإهعطقتبهذملكحيرلاهببهذتيذلاناخدلالثم
يذلاعمشلاكمهلب.اهريسهاجتابهلمحتوةهجلك
ناخدلاباهذنإ.رانلاهجومامأًاقرتحملحمضيوبوذي
دجنامنيبفرارقتسالامدعويرشبلافعضليلدوه
ىقبيالليلقتقودعبهباذإًادعاصتمًافيثكدوسأناخدلا
املاطةوسقلاوةدشلارهظييذلاعمشلاكلذكو.ءيشهنم
ىلعىوقيالرانلالباقيامنيحنكلوةدوربلاةلاحيفوه
.طقدومصلا

اذإدابعتسالارينتحتاوناكنيذلانيقيدصلانكلو)٣(
رارشألامهءادعأباصأامدعبنيحرفنورفطيونوللهتيمهب
يذلابرلاةهجاومنإ.ريدقلابرلاةطساوببئاصملاهذه

تدرطوهندلنمتجرخرانامنإكهبعشةدجنلضهن
الفأًايقيقحصالخلاتلعجومهلمشتددبورارشألاءالؤه
الًالماكهحرفنكيللب؟للهتيوذئدنعبعشلاحرفي
.ةبئاشهبوشي

يفِبِكاَّـرلِلًاقيِرَطاوُّدِعَأ.ِهِمْسالاوُمِّـنَر.ِِهللاوُّنَغ٤« ِ
لٱ
ْ
لٱوُبَأ٥.ُهَماَمَأاوُفِتْهٱَو،ْهاَيِهِمْسٱِبِراَفِق

ْ
ِيضاَقَوىَماَتَي

يفُهللاَاِلِماَرَألٱ ملٱُنِكْسُمُهللاَا٦.ِهِسْدُقِنَكْسَمِ
يفَنيِدِّـحَوَتُْ ِ

ملٱاَمَّـنِإ.ٍحَالَفَىلِإىَْرسَألٱُجِرُْخم.ٍتْيَب
َنوُنُكْسَيَنوُدِّـرَمَتُْ

َكِدوُعُصَدْنِع،َكِبْعَشَماَمَأَكِجوُرُخَدْنِعَّـمُهللَا٧.َءاَضْمَّـرلٱ
يف لٱِ
ْ
.»ْهَالِسِرْفَق

بلطيكلذلهبعشمامأًارئاسمدقتيهسفنهللااذوه)٤(
تالآاولمعتسينأوهمسالاومنريوبعشلاهدمحينأمنرملا
يفبكريلًاقيرطهلاودهمينأوكلذليبسيفبرطلا
بلطيبرلانأ)٤٠:٣٠ءايعشإ(يفدجن.مهطسو
نوريسينيذلاهبعشمامأمدقتيانهامنيب.هبعشةدعاسم
لصييكلرافقلايفبكريوهو.طقفهتردقبنوبلغيوهءارو
دالبىلإةلصوملارافقلايهوةنكممةردابلوأيفءادعألاىلإ
)هيليامو١٠:٧ليئومص٢رظنا(نومعةبرىلإوبآوم
.دوجوملايأهايهمساو.)٦٢:١٠و٥٧:١٤ءايعشإ(لباقو
.رفظلافاتههمامأاوفتهاو

نكسميفسلاجروهدلاذنمنئاكلاهلإلااذه)٥(
ريسيوخيراتلاىلعمكحيلةمظعلاولالجلاءامسيف.هسدق
مهلزعالكلذلماتيألاوبأهنكلو.هتئيشمبسحءيشلك
يألمارألايضاقوهكلذكوهتطساوبالإمهلاطتةمحرالو
مهقوقحىلعيدتعينأناكيألحمسيالومهفصني
ماتيألابنيموحرريغنيملاظسانلاناكاذإف.مهنهتميو
.مهكرتيالومهنعىلختيالهللانإفلمارألاو

يفنيشحوملاونيدرفنملاكرتياليذلاوهلب)٦(
لصيهنإوامكةيلستلاوسنألانعنيديعبمهتدحو
ناطوأللمهعجريوةحوبحبلاوةحارللمهجرخيوىرسألل
نونكسيمهنإنيدرمتملانعلوقيًالاحهنكلو.نيملاس
ىلعنوسوديوةايحلاتاقشممظعأيفنوشيعيفءاضمرلا
ءالؤهنألسمشلاةرارحةدشنمةعذالةراحةراجح
لثميفنوهيتيكلذلمهيلعهللااضرنعنوديعبنيدرمتملا
مامأريسيوراسدقهللانإ.ةكلهملاءادرجلايراربلاهذه
هئايقتأسوفنًاصلخممالسلاونمألاعتارمىلإمهدوقيوهبعش
اموءانيسةيرببحجرألاىلعمهركذيانهو.هيلإنيخراصلا
ملومهعمناكهللانكلورطاخموتاقشمنمهولمتحا
.نآلامهكرتيالوهفاذكهوطقمهكرتي

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١٢٤
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ةروبدةمينرتيفدرواممظانلاديعيددعلااذهيف)٧(
امىلإدوعيهتاذةروبدمالكو)هيليامو٥:٤ةاضقرظنا(
ىلعو)هيليامو١٩:١٥جورخو٣٣:٢ةينثت(يفدرو
.انهنموه)٣صقوقبح(يفدروامردصمنإحجرألا
ةمدقميفوهف)٢٦:٢١ءايعشإ(يفامكبرلاجورخ
.راصتنالاوةبلغلابقثاولاسيئرلالعفيامكمهدوقيليئارسإ

ِهْجَوَماَمَأْتَرَطَقًاضْيَأُتاَواَمَّـسلٱ.ِتَدَعَتْرٱُضْرَألٱ٨«
ًاريِزَغًارَطَم٩.َليِئاَْرسِإِهٰلِإِهللاٱِهْجَوْنِمُهُسْفَنُءاَنيِس.ِهللاٱ
١٠.ُهَتْحَلْصَأَتْنَأٍيْعُمَوُهَوَكُثَاريِم.ُهللاَااَيَتْحَضَن
لِلَكِدوُجِبَتْأَّـيَه.ِهيِفَنَكَسَكُعيِطَق

ْ
١١.ُهللاَااَيِنيِكاَسَم

ملٱ.ًةَمِلَكيِطْعُيُّبَّـرلٱ
هبُتاَِّـرشَبُْ ُكوُلُم١٢ٌ:ريِثَكٌدْنُجاَِ

ملٱ.َنوُبُرَْهيَنوُبُرَْهيٍشوُيُج
لٱُةَمِزَالُْ

ْ
لٱُمِسْقَتَتْيَب

ْ
.»َمِئاَنَغ

تلزنامنيحءانيسلبجنعدرواملةراشإانه)٨(
.هبعشعمبرلايقتليكانه)١٩جورخعجار(ةعيرشلا
دقوبرغلانمهوءاجمهوقرشلانممهيلإءاجدقف
هنأكناكلبجلانأبهتردقنعنهربوتاومسلاتقشنا
اوعيطتسيملوبعشلافاخىتحهلكزتهيورانلابمرطضم
دوعرلاوقوربلاهيلعترثاكتدقو.ناكملاكلذنموندلا
نآلاىلإنيحلاكاذذنميتلاهتردقتبثأوهدجممهلرهظأو
هلإهللاوعدينأبصاخدصقمظانللو.مهاعرتومهيمحت
نيبةنئاكلاةنيتملاةقالعلاوعوطقملادهعلابركذيفليئارسإ
ةينثت(مهكلمحبصأةلزنملاةعيرشلاةطساوبوههلإوبعشلا

٣٣:٥(.
يفتثدحةيخيراترومأىلإانهريشيهنأحجرألا)٩(

نملامهيلعرطمأدقهنأنوكيدقانهروكذملارطملاو.يضاملا
.ةلحاقلاةيربلايفءاذغىولسلاهعممهاطعأوءامسلانم
ناكءانيسلبجنمةعيرشلاليئارسإيطعأامنيحو
ّمتنكلوقباسلانمًاريثكلضفأرارقتساةلاحيفبعشلا
اهبدـوعـوملاضرألااـولـخدـامــنـيحـًامـامـتمـهراـرـقـتسا
هيلييذلاددعلاوددعلااذهنوكيفاذكهو.اهوكلتماو
ًالوأريشيفهبعشىلعهللااهغبسأيتلاتاكربلاىلإناريشي
بعش(ثاريملااذهنأفيكو.عروزللةيرورضلاراطمألاىلإ
يفهنكسأوهللاهحارأدقءايعإلاهنملاننأدعب)ليئارسإ
.ةحوبحبونمأ

ضرأيفنكاسلاعيطقلابهبشيانهبعشلاو)١٠(
ءارقفلانأىتحاذكهوتاريخلاوعورزلابةءولممةبصخ
ءيشمهزوعيالومهشيعيفةيافكلااولاندقنيكاسملاو
.)٣١:٢١ايمرإرظنا(

يطعيوهوهللانمًالدببرلاةملكانهلمعتسي)١١(
دعولاةملكوأ)٣:٩قوقبح(ةردقلاةملكيأهتملك
دعرلافصقبيتأتدقةملكلاهذهو.)٧٧:٩رومزم(
قوبلاتوصهنإوأ)٣٠:٣٠ءايعشإو٦٨:٣٤رومزم(
رهظيثيحةردقلاةملكيهانهحجرألاو.)٩:١٤ايركز(
شيعىلإهيفمهامممهلشتنيفهبعشبةماتلاهتيانعهللا
ىلعردقأءاسنلانألتارشبملاركذيو.ءاخرلاوةحوبحبلا
نمصالخلادعبميرمتنغاذكه.سانلانيبىرشبلاثب
نيباينمصالخلادعبةروبدتنغاذكهونوعرفشيج
نيينومعلاىلعحاتفيرصتناامنيحو.هشيجسيئرارسيسو
.رابجلاتايلجهلتقدعبدوادتاينغملاتلبقتساامنيحو

نألىرشبلابجياذاملمظانلاانيرياذهددعلايف)١٢(
ذئنيحو.ًانيبمًامساحًارصنهللايطعيونوبرهيكولملا
لانتاهباذإهنمجرختملواهتيبتمزاليتلاةأرملاىتحف
.بالسألاومئانغلانمًارفاوًاطسق

حلٱَْنيَبْمُتْعَجَطْضٱاَذِإ١٣«
ْ

ٌةاَّـشَغُمٍةَماََمحُةَحِنْجَأَفِرِئاََظ
لٱَتَّـتَشاَمَدْنِع١٤.ِبَهَّـذلٱِةَرْفُصِباَهُشيِرَوٍةَّـضِفِب

ْ
ًاكوُلُمُريِدَق

يفْتَجَلْثَأاَهيِف لَصِ
ْ

ُلَبَج.َناَشاَبُلَبَجِهللاٱُلَبَج١٥.َنوُم
ِمل١٦.َناَشاَبُلَبَجٍةَمِنْسَأ

َ
جلٱاَهُتَّـيَأاَذا

ْ
ملٱُلاَبِ

َنْدُصْرَتُةَمَّـنَسُْ
جلٱ
ْ
َىلِإِهيِفُنُكْسَيُّبَّـرلٱِلَب؟ِهِنَكَسِلُهللاٱُهاَهَتْشٱيِذَّـلٱَلََب
.اَهيِفُّبَّـرلٱ.ٌةَرَّـرَكُمٌفوُلُأ،ٌتاَوَبَرِهللاٱُتاَبَكْرَم١٧.ِدَبَألٱ
يفاَنيِس لٱِ

ْ
.»ِسْدُق

برحلانمنيعجارلاءالؤهنانئمطاىلإانهةراشإ)١٣(
نأءاسنللًاضيأاوكرتومئانغلااوسمتقاورفظلااولاننأدعبف
نيثباعريغنيحاترمنوعجطضيمهباذإلضفاماومستقي
يفمالسذئنيحنوكيو.)١٤:١٤بويأرظنا(ءيشيأب
نيوكتعمهلباقو٥:١٦ةاضقعجار(ةريثكنينسىلإضرألا

عمليوةضفلابىشومنوكيسذئدنعءيشلك.)٤٩:١٤
:٧٤رومزمرظنا(ةمامحلاوهليئارسإنإ.بهذلاناعملب
.)١١:١١و٧:١١عشوهو٥٦:١رومزمهلباقو١٩

ىلعميظعلارفظلامويةثداحلاكلتركذيمنرملااذوه)١٤(
نوكيدقو.نوملصيفتجلثأذئدنعهنأبهفصيفءادعألا
هجوتألميتلاةريثكلابالسألانعةيانكجلثلااذه
نماهيفامببسبًاقيربيطعياهناعملناكوتاريخلابضرألا
دقضرألاهجونأىلإةراشإنوكتدقوأ.بهذوةضف
وأ.دعبتسمريخألايأرلااذهوىلتقلانمثثجلابىستكا
امًاريثكوذئدنعتجلثأدقايندلانألعفلابنوكيدق
اهيفعقيملةنكمأيفنينسلاضعبيفجولثعقتنأثدحي

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١٢٥
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لبجةمقىلعةطقاستمجولثىلإريشيهنأوأ.لبقنم
.ديعبنمنورظانلاهاريناروحيفوردلالبجوهونوملص

ممقلاريثكيأةمنسأوذوهوناروحلبجوه)١٥(
روخصلانعسكعلابدوسألايناكربلانمهرجحبلغأو
.هلوحامونويهصلبجفلؤتيتلاةيريشابطلاوةيسلكلا

ركذيوهنويهصلبجىسنينأمنرملاعيطتسيال)١٦(
يفةنطاقلابوعشلااهتيأكلذبينعيوىرخألالابجلاهذه
ندصرتتاذامل.ةهجلكنمهللابعشبةطيحملاوضرألا
دقهللانألابجلااهتيأنملعتالأ.هبعاقيإللهللابعش
هلكيهكانهنويهصلبجوههسفنلًادحاوًالبجراتخا
نممظعأةمعنلانأملاعلاملعيلفالأ.دبألاىلإهنكسمو
هتمعنوةيدمرسلاهتردقبنيملاعلامكحيوهفكلذلوةعيبطلا
.ةيهلإلا

دانجألانمةفلؤملاتابكرملايههللاتابكرم)١٧(
ةيرانتابكرميههللاتابكرمو)٦:١٧كولم٢(ةيوامسلا
حاورأنمةيكئالمتاوقيه.)٦:١٧و٢:١١كولم٢(
انيسركذيو.)٧:١٠لاينادرظنا(ملاعلااذهنمتسيلو
دانجألاروضحاهقفاريتلاةيهلإلاةعيرشلاتيطعأكانههنأل
.)هدعبامو٣٣:٢ةينثت(ةيوامسلا

لٱَىلِإَتْدِعَص١٨«
ْ
لِبَق.ًايْبَسَتْيَبَس.ِءَالَع

ْ
َْنيَباَياَطَعَت

ملٱًاضْيَأَو،ِساَّـنلٱ
ٌكَراَبُم١٩.ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱاَُّهيَأِنَكَّـسلِلَنيِدِّـرَمَتُْ

ُهٰلِإاَنَلُهللاَا٢٠.ْهَالِس.اَنِصَالَخُهٰلِإاَنُلِّـمَُحي.ًامْوَيَفًامْوَيُّبَّـرلٱ
لِلِدِّـيَّـسلٱِّـبَّـرلٱَدْنِعَو،ٍصَالَخ

ْ
َهللاٱَّـنِكٰلَو٢١.ُجِراََخمِتْوَم

هلٱ،ِهِئاَدْعَأَسوُؤُرُقَحْسَي
َْ
يفِكِلاَّـسلِلَءاَرْعَّـشلٱَةَما ٢٢.ِهِبوُنُذِ

لٱِقاَمْعَأْنِمُعِجْرُأ.ُعِجْرُأَناَشاَبْنِم:ُّبَّـرلٱَلاَق
ْ
.»ِرْحَب

لانونويهصيفًايلاعهزكرمحبصأنأدعبهللانإ)١٨(
عيمجلاقوفًايلاعدعصيوهكلذلهئادعأعيمجىلعراصتنالا
هلمهمالستساومهعوضخليلدسانلانماياطعذخأيو
نيذلامهسفنأنودرمتملاىتحو.طرشالوديقنود
دقو.برلادجممهيلعقرشينارفغلابلطوةبوتلابنودوعي
ةئيسلامهتلاحمغرمهسفنأنيدرمتملانأىنعملانوكي
كلذلمهاياطعاومدقومهعوضخةراشتلبقدقمهنايصعو
كلموهللاكلميهيتلاضرألايفنكسلابمهلتحمس
:٤سسفأرظنا(ددعلااذهسلوبلوسرلاذخأدقو.هبعش
صالخلااياطعسانلايطعيبلاغلاحيسملااذهذئنيحو)٨
سيلرفظلاف.هولبقونيدرمتماوناكنيذللىتحيناجملا
يهتنيددعلااذهبو.)٢:١٥يسولوكعجار(ةيجراخلاةمظعلل
.رومزملانملوألامسقلا

كرابيفرومزملانمرخآلامسقلاأدبيددعلااذهب)١٩(
ىدلمهنيعيومهلاقثأهبعشنعلّمحييذلابرلامسا
لابمريغنيحزارهبعشكرتيالميحرقوفشهلإهنألمهلامحأ
يأةيدعتلاينعت»لّمحي«دجنهتاذتقولايفو.مهريصمب
الئلمهلمحيفمهنيعيهنكلواولمحينأهبعشلحمسيهنأ
.طونقلاوسأيلايفاولسرتسي

هنودبوصالخلاردصموهيأصالخلاوههللا)٢٠(
تغابيتوملاعديالنأبوههصالخو.موتحملاكالهلاف
يأ.بئاصملامهبتجلاملكهنممهجرخيلبهءابحأ
١٤:٤١ليئومص١عجار(هيفنوعقاومهامممهتلفيومهجرخي
توملامهبيصنناكنمف.)٧:١٨ةعماجلاو١٣:٥كولم٢و
.هللاةردقباوجندق

بلاغهللانأوهاهركذييتلاةاجنلاةقيرطو)٢١(
الومهسوؤرقحسيىتحرادقملااذهبديدشوهفهءادعأ
هبعشنمهبذولينمىلعوأهيلعاوخمشينأمهلحمسي
يلاعلارعشلابوسكملاسأرلايأءارعشلاةماهلاو.نينمؤملا
ددعكلذكو٣٢:٤٣ةينثترظنا(ربجتلاوةوقلافلصليلد
٢٤:١٧(.

ناشابنمعجرُيسهنأبًايهلإًالوقانهمظانلاعمسي)٢٢(
نموأاذاملءاستنواهقامعأوراحبلاججلنمعجريسلب
تطقسامنيحهنأةيخيراتةهجنمفورعم؟عجريس
يفاوعضووموقلاةيلعنمىرسألاضعبذخأميلشروأ
يفسطيتبكومىدلامورىلإمهبرخمتيكلةنيفس
يفمهسفنأاومرمهنكلو.م٧١ةنسنيينامورلاةمصاع
.رحبلاقامعأنمعجرا...ددعلااذهنيذختمرحبلا
.مهلكاوكلهو

لَأ.ِمَّـدلٱِبَكَلْجِرَغِبْصَتْيَكِل٢٣«
ْ

َنِمَكِبَالِكُنُس
يفيِكِلَميِٰهلِإَقُرُطُهللاَااَيَكَقُرُطاْوَأَر٢٤.ْمُهُبيِصَنِءاَدْعَألٱ ِ
لٱ
ْ
ملٱٍماَّـدُقْنِم٢٥.ِسْدُق

يف.ِراَتْوَألٱوُبِراَضٍءاَرَوْنِم.َنوُّنَغُْ ِ
لٱ
ْ
يف٢٦.ِفوُفُّدلٱُتاَبِراَضٌتاَيَتَفِطَسَو جلٱِ

ْ
اوُكِراَبِتاَعاََم

خلٱاَُّهيَأَّـبَّـرلٱَهللاٱ
ْ
َكاَنُه٢٧.َليِئاَْرسِإِْنيَعْنِمَنوُجِرَا

لَسَتُمُريِغَّـصلٱُنيِماَيْنِب
ِّـ

ُءاَسَؤُر،ْمُهُّلُجاَذوَُهيُءاَسَؤُر،ْمُهُط
.»ِيلاَتْفَنُءاَسَؤُر،َنوُلوُبَز

هللايهةدوعلانأنيبتيددعلااذهنومضمنم)٢٣(
دوهيلاكئلوأمهفامكسيلوءادعألانمماقتنالالجأل
اودعبولوءادعألاءالؤهنأيأ)٢٢ددعلارظنا(ًاميدق
اوعيطتسينلفراحبلاقامعأوضرألايصاقأيفاوئبتخاو
نأفيكةلئاهةروصانهلب.ةلداعلاهللادينمةاجنلا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١٢٦
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ىتحفاذكهوءادعألاىلتقنممدلابغبصتسلجرألا
.مهئامدوءادعألاماسجأنمبيصناهلنوكيسبالكلا

دعبيكولمبكوملًاديجمًارهظمددعلااذهرهظي)٢٤(
مكحييذلاوهفهلنوعضخيوهئادعأىلعهلإلارصتنينأ
انه»سدقلايف«ىنعمفًاذإو.فاصنإلاولدعلاوةسادقلاب
عجار(ةسدقملاةلاحلالبسدقملاناكملاحجرملانمسيل
رشبلاعيمجيأاوأرهلوقو)٧٧:١٤رومزمو١٥:١١جورخ
اودهشيىتحءانثتسانودًامومعسانللهجومباطخلانأل
نماوجننيذلاكئلوأاميسالو.مهوحنهللاهلعفيامب
.اذهةرصنلابكوماونياعينأمهبيصنناكوكالهلا

ديشانألابذعأبنومنرتيةمدقملايفنونغملااذوه)٢٥(
نامكنمراتوألاتاوذوداوعألاىلعنوبراضلامهدعبيتأيو
فوفدلانبرضيتايتفتناكنيبناجلاىلعوهبشأاموقزبو
نإفاذكهو.ليلجلاديعلااذهبتاحرفتاللهتمنصقريو
اذهو.ءاسنولاجرنمهيسنجبكرتشيهلكبعشلا
ىدلميرمهبتمنرتامفهباشمانهروكذملاصالخلا
.رصمةيدوبعنمصالخلا

تاعامجلانمةكربللىعداىرتايفقوميأو)٢٦(
دوجسلامدقتوهللارابخأعمستنأًادجاهذلييتلاةريثكلا
عبنوأليئارسإنيعنمنوجراخمهمثو.سدقألاهلالجل
وعديهنأيأ.ًاعيمجليئارسإينبللوألابآلايأليئارسإ
هركشوهللادمحباوفرتعينأمهيلإبلطيوهللابعشطقف
ءايعشإعمكلذلباقو٥١:١و٤٨:١ءايعشإرظنا(ةينالع
٥٨:١٢(.
طابسألامنرملادّدعيديعلالجألعمتجملااذهيفو)٢٧(

اذهنمنألنيماينبًالوأركذيف.بعشلاىلعةطلستملا
دوعيًالاحو.ليئارسإللوألاكلملالواشجرخطبسلا
.دوادجرخمهنموًاضيأاذوهيءاسؤرركذيفبونجلايضريف
حيدملامظعأالانناذللاًاضيأناطبسلاامهيلاتفنونولوبزو
اوناكدقف.)٤:٦عمهلباقو٥:١٨ةاضق(ةروبدةمينرتيف
.راصتنالالينلًانسحءالباولبأدقفًاناعجشءادشأ

لَعَفيِذَّـلٱاَذٰهُهللاَااَيْدِّـيَأ.َكِّـزِعِبَكُهـٰلِإَرَمَأْدَق٢٨«
ْ
ُهَت

.اَياَدَهٌكوُلُمُمِّـدَقُتَكَلَميِلَشُروُأَقْوَفَكِلَكْيَهْنِم٢٩.اَنَل
لٱَشْحَوْرِهَتْنٱ٣٠

ْ
ِبوُعُّشلٱِلوُجُعَعَمِنَاريِّـثلٱَراَوِص،ِبَصَق

ملٱ
َنوَُّرسُيَنيِذَّـلٱَبوُعُّشلٱِتِّـتَش.ٍةَّـضِفِعَطِقِبَنيِمَاَرتُْ
لٱِب
ْ
َىلِإاَْهيَدَيِبُِعْرسُتُشوُك.َْرصِمْنِمُءاَفَُرشِيتْأَي٣١.ِلاَتِق
.»ِهللاٱ

ملاعلالافتحالااذهيفكرتشينأمنرملايفتكيالو)٢٨(
ضرألاممأعيمجوعديامنإكهدجنلبطقفيدوهيلا

هللاةماركلاوةزعلاميدقتلوحرفللورفظلااذهةيحتلاهكولمو
»كزعب«هلوقو.ميظعلاراصتنالااذهردصموهيذلا
فرعناليضرأكلمىلإحجرألاىلعدوعيانهريمضلا
مسقلاو.)١١٠:٢و٨٦:١٦رومزمعجار(نيقيلاةفرعمهمسا
يكللاهتباةالصوهامنإ»...هللاايديأ«ددعلانمرخآلا
.هدييأتوهللاةئيشمبرصنلااذهنوكي

ىلإاوتأينأرهظيامىلعكولمرطضادقو)٢٩(
ىلعشلاجلاكلمللمهايادهومهعوضخاومدقيلميلشروأ
عوشخلاوىوقتلاحوربةءولمملاهتعارببمنرملانكلو.شرعلا
نم«هلوقو.هللاايادهلااومدقينأكولملاءالؤهلعجي
نأوملاعلازكرمميلشروألعجينأطقفهبدصقي»كلكيه
هنأىنعملانوكيف.ضبانلاميلشروأبلقلكيهلانوكي
مدقتضرألاكولماذوهميلشروأيفنئاكلاكلكيهببسب
.لماشلاهناطلسواهيلعهللاةدايسبًافارتعاايادهلا

حجرألاىلعةراشإوهانهروكذملابصقلاشحو)٣٠(
لايقزحعجار(يدربلاوبصقلادالبيهرصمنأل»رصمل«
اذهنوكيدقو)هيليامو٧٤:١٣رومزمهلباقو٢٩:٣
)٤٠:٢١بويأو٣٠:٦ءايعشإرظنا(رهنلاسرفوهشحولا
ةيقبيأناريثلاراوص.هايملايفحباسلاحاسمتلاهنإوأ
.امهنيبلباقوةعضلاوةوقلانيبعمجاذكهوراغصلاكولملا
مثاهيلعنوعزانتييأةضفلابنومارتينيذلابعشلااذوه
ملوبرلاهجونماوتتشتدقءالؤهعيمجاهليبسيفنولتاقتي
.نأشيأمهلدعي

نمسانلامظاعأنأءالؤهلةموتحملاةجيتنلااذوهو)٣١(
هلإهللاةمظعباوفرتعيومهعوضخاومدقييكلنوتأيرصم
ميلستلاليلداهيديةعفارًاعيرسيتأتشوككلذكوليئارسإ
نيتءولممنيديبيتأتشوكنأىنعملانوكيدقوأ.ناعذإلاو
رظنا(اهنعىضرييكلهللاىلإةيرافكلاتامدقتلاوايادهلاب
.)٣٥:١٣رابخأ٢و١٧:١٧ليوئمص١

.ْهَالِس.ِدِّـيَّـسلِلاوُمِّـنَر.ِِهللاوُّنَغِضْرَألٱَكِلاََمماَي٣٢«
لٱِتاَواَمَّـسلٱِءاَمَسَىلَعِبِكاَّـرلِل٣٣

ْ
يِطْعُياَذَوُه.ِةَميِدَق

ُهُلَالَجَليِئاَْرسِإَىلَع.ِِهللاًاّزِعاوُطْعَأ٣٤.ٍةَّـوُقَتْوَصُهَتْوَص
يفُهُتَّـوُقَو لٱِ

ْ
ُهٰلِإ.َكِسِداَقَمْنِمُهللاَااَيَتْنَأٌفوَُخم٣٥.ِماَمَغ

ملٱَوُهَليِئاَْرسِإ
.»!ُهللاٱٌكَراَبُم.ِبْعَّـشلِلًةَّـدِشَوًةَّـوُقيِطْعُْ

صصخينأيفتكيالوهتوعدمنرملاممعيانهو)٣٢(
هللاينغتنأضرألاممأعيمجنمبلطيلبشوكورصم
سيلو.هتردقوهتمظعبفرتعتيأ.ميظعلاهمسادمحتو
نأاهيلعو.ًاضيأاههلإهنإًامامتهبنمؤتنأيرورضلانم

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١٢٧
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ىقيسوملاميظعتبددعلايهتنياذكهوًاميظعتوًامنرتديشت
.هدجموهللادمحلجأل

لبضرألاىلعسيلهدجمبكوميفرئاسلايأ)٣٣(
دمحلاهلمدقينأملاعللجاتحيالوهوتاومسلاىلعأيف
ىلإةنمزألاميدقذنمةيكئالملاقاوجألاهيدلذإحيبستلاو
دنعسانللنهربيوهو.نوحبسيونوفتهيهلمهونآلا
سانلاعشخيىتحهتوصيطعينأيفكيفهذههتردق
نيسمتلمهتمحربلطىلإنيدئاعنيرغاصهلاودبعتيو
.ههجوءايض

هلإلاوهو.هللازعلااوطعأبوعشلاوممألااهيأايف)٣٤(
هلرهظأيذلاهبعشىلعصاخعونبهلالجرهظييذلا
طسومهمامأةباحسلايفناكف.ميدقلاذنمهتمحروهبئاجع
وهومهنويعنعهتبجحيتلاةمامغلايفناكورمحألارحبلا
.ةيهلإلاةعيرشلاهيطعيولبجلايفهدبعىسومملكي

كفاخيكلذلةميظعةبيهببسهللاايتنأ)٣٥(
كسداقمىلإنوتأينيذلاكئلوأاميسال.مهلكبوعشلا
يطعتكنأنوققحتيذئنيحو.كلالجوكتمظعنودهاشيو
مهتفرعمومهمدقتةعباتملبعشلاددشتواهردصمكنألةوق
هذهنكلو.هللاكرابمهلوقب١٩ددعلايفامكمتخيو.كل
حيبستلايفنوكرتشيفبوعشلاعيمجنآلااهمدقيةكربلا
.ايؤرلارفسبتاكاهركذيتلايهةكربلاهذهو.ديجمتلاو
جئاتننمناكامبرومزملانميناثلامسقلامتخياذكهو
.ءاوسلاىلعهبوعشعيمجوملاعلامضتيتلاهتبلغوهراصتنا

َنوُّتِّـسلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل.ِّـنَسْوَّـسلَاَىلَع.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

لَخ١«
ِّـ

ملٱَّـنَألُهللاَااَييِنْص
ْ
٢.ِيسْفَنَىلِإْتَلَخَدْدَقَهاَيِ

يفُتْقِرَغ لَخَد.ٌّرَقَمَسْيَلَوٍةَقيِمَعٍةَأَْمحِ
ْ

ملٱِقاَمْعَأَىلِإُت
ْ
ِهاَيِ

لَحَسِبَي.يِخاَُرصْنِمُتْبِعَت٣.ِينَرَمَغُلْيَّـسلٱَو
ْ
.يِق

.»يِٰهلِإِراَظِتْنٱِنِمَياَنْيَعْتَّـلَك

ةخرصوهرومزملااذهةباتكليعادلانأحجري
هلمحتامليبسيفلبءاقشلاونزحلاقامعأنمداجنتسالا
ريسلالواحوهقنتعايذلاقحلالجألداهطضانممنرملا
نإفًاماتًافالتخاهقباسرومزملانعفلتخيوهو.هبجومب
وهونينمؤملاةعومجمسيلوسانلانمدرفوهانهملكتملا
داهطضالاكلذهللواشداهطضاتقويفدوادحجرألا
طاقنلانمريثكيفوهو.هبلققامعأنمخرصيفديدشلا

عابتالاكرتكانهفذئدنعدوادةايحيفدروامهبشي
ينضملاموصلاكانهلب.)٢٧:١٠و٣١:١٢و٥٩:٩رومزم(
عجار(ءادعألاركذكانهو)١٠٩:٢٤و٥٩:١١رومزم(
اودهاجنيذلاهقافروعديمث)١٠٩و٥٩و٣٥رومزم
:٣١و٢٢:٢٧و٥٩:٣٠رومزم(هعمداهطضالااولمتحاو
.)٥٩رومزملا(نيبوهنيبوهمظعألاهبشلانكلو.)٢٥
سيلوايمرإلهتباتكوزعينيرسفملانمًاريبكًاقيرفنكلو
اذههلمتحايذلاميظعلاداهطضالافصولةبسنلابدوادل
ىلعهقابطنالةبسنلابو)هتيرق(توثانعلهأنميبنلا
.ءايمرإاهبزيمتييتلاةباتكلاقسنىلعوءايمرإقالخأ
سبتقايتلايأمالآلاريمازمنموهرومزملااذهفكلذكو
يناثلارومزملاهبشيوهوبلصلاتقوحيسملاديسلااهنم
.ليبقلااذهنمنيرشعلاو

يفمنرملانأانهةروصلاوهللانمصالخلابلطي)١(
نافوطلاهبشتىتحىغطتهلوحتاليولانأيأقرغلاةلاح
ىلإتلخد«هلوقو.اهلوحءيشلكىلعههايمىغطتيذلا
تباصأدقلبةيجراختاليولاهذهدعتمليأ.»يسفن
يفنحنانكلبانيلإلصتملوتغطاذإمهيالذإنمؤملا
.ًايلخادحبصأدقنآلارطخلاامنإو.اهنمنمأم

ءزهلاةاعدمحبصأمنرملانأوهفسؤملاءيشلاو)٢(
نانويرظنا(لاحوألابةءولممةأمحيفقرغدقف.ةيرخسلاو
ةرثكنميأاهلرقمالةأمحلاهذهو)٤:١٠ايمرإو٢:٦
دقو.رهظيدوعيالواهيفلزنينملكعلتبتيهفاهقمع
ةديدشتناكهايملاةرثكنألقمعلايفبسردقهنأهلنيبت
.ةرماغو

خارصلانمَّـلكهنألسأيلاةلاحيفحبصأدقو)٣(
.)٤٥:٣ايمرإرظنا(سبيوهقلحفشندقوىودجنودب
ىريلكانهوانهىلإعلطتلانماتلكدقهينيعنإفًاضيأو
.مالسونمأميفهلعجوهصالخهللالسرأله

.ٍبَبَسَالِبيِنَنوُضِغْبُيَنيِذَّـلٱِيسْأَرِرْعَشْنِمُرَثْكَأ٤«
لُظيِئاَدْعَأَّـيِكِلْهَتْسُمَّـزَتْعٱ

ْ
َْمليِذَّـلٱُتْدَدَرٍذِئَنيِح.ًام

َْملَكْنَعِيبوُنُذَو،يِتَقاََمحَتْفَرَعَتْنَأُهللاَااَي٥.ُهْفَطْخَأ
َخت
ْ

جلٱَّـبَرُدِّـيَساَيَكوُرِظَتْنُمِيبَزَْخيَال٦.َف
ْ
ْلَجَْخيَال.ِدوُُن

لُمِيب
ْ
لَمَتْحٱَكِلْجَأْنِمِّـينَأل٧.َليِئاَْرسِإَهٰلِإاَيَكوُسِمَت

ْ
ُت

لٱ
ْ
خلٱىَّـطَغ.َراَع

ْ
ِيتَوْخِإَدْنِعًاّيِبَنْجَأُتِْرص٨.يِهْجَوُلََج

.»يِّـمُأيِنَبَدْنِعًابيِرَغَو

رثكأمه.مهددعرثكأاموءادعألاءالؤهدشأامو)٤(
نولماحتممهنأيأببسالبيلمهضغبوسأرلارعشنم
زيمتالوًامويمهتقادصفرعتالفىوهلاعمنوقاسني

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ

١٢٨
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:٤٠رومزمرظنا(بسانملاتقولايفمهبنجتنكميفمهتوادع
نمناكنإ١٠٩:٣رومزمعمهلباقو٣٥:١٩و٣٨:٢٠و١٣
يأيكالهنوبلطيءادعألاءالؤهو.)ةغللاوأعوضوملاةهج
مهموصختومىوسءيشمهيضريالءادلأءادعأمهنأ
جرادلثمهنأ»هفطخأمليذلاتددر«هلوقرهظيو.ًامامت
ىلعنوداتعمءادعألاءالؤهف)١٥:١٠ايمرإعجار(دئدنع
.باصتعالاوملظلا

هتقامحعضاوتلكبىريوهسفنىلإانهمنرملاتفتلي)٥(
الو.هقلخيذلاهللاىلعىفختنأنكمياليتلاهبونذو
ليبسيفةوطخلوأوههتقامحبمنرملافارتعانأكش
ةوطخلوأاهنإفةفرعملايعدييذلانإفسكعلابومهفلا
لوأوهبونذلابفارتعالانأامك.ةيقيقحلاةقامحلاوحن
لصننأاننكميالو.اهنمصلختلاليبسيفةوطخ
هيلإلوصوللعضاوتبىعسننألبهلانئاعدادرجمبلامكلل
.ةدؤتوةمكحلكب

مهنإفكيلعلكتملاانأينبيعيامسانلاىأراذإيأ)٦(
يفنكيملبرلليراظتنانأنورعشيذإنورحدنيونوزخي
ًاروطودونجلابرهيمسيةراتفبرلامساانهرركيو.هلحم
ىلاعتهمسالميركتلاوبرقتلايفةدايزكلذوليئارسإهلإ
انهيلصييذلانإ.»هركذنمرثكأًائيشبحأنمنأل«
ةمحريجتريماثآورورشنمهيفاملكبئطاخلاناسنإلاوه
.يلعلا

ببسبةلذملاوراعلالمتحادقفهتالصببسانهو)٧(
دقف.)١٥:١٥ايمرإو٤٦:٢٣رومزمرظنا(ههلإبهكسمت
رظنا(سانلانيبفرعيدعيملىتحلجخلابهجولاألتما
تريغتدقل)٨٣:١٧رومزمعمهلباقو٤٤:١٦رومزمًاضيأ
هنوفرعياوناكنيذلانأىتحلازهلاوفعضلانمهحمالم
:١٩بويأو٨٨:٩رومزمو٣٨:١٢رومزم(هوفرعيملًاديج
.)١٢:٦ايمرإو١٥-١٣

مهبرقأوهبسانلافرعأمهوهتوخإىتحفاذكهو)٨(
ًابيرغحبصأهنأهلوقبىنعملارركدقومهنيبًايبنجأحبصأهيلإ
مألاونبةداعهنأل.هيلإبرقألاهتوخإيأهمأينبنيب
ناكتاجوزلاددعتنأذإ.ًاعممألاوبألاونبمهةدحاولا
جاوزألاددعتيفكلذكرمألاسيلوذئدنعًافولأمًائيش
.)٤٩:٨نيوكتعجار(

ْتَعَقَوَكِيِّـريَعُمِتَاريِيْعَتَو،يِنْتَلَكَأَكِتْيَبََةْريَغَّـنَأل٩«
١١.َّـَيلَعًاراَعَكِلٰذَراَصَف،ِيسْفَنٍمْوَصِبُتْيَكْبَأَو١٠.َّـَيلَع
لَعَج
ْ

َهلُتِْرصَو،ًاحْسِمِيساَبِلُت
ُ

يفُمَّـلَكَتَي١٢.ًالَثَمْم َّـِ
جلٱ
ْ
يفَنوُسِلَا لٱِ

ْ
ِيناَغَأَو،ِباَب

ُّ
ملٱِيباَّـَرش

َكَلَفاَنَأاَّـمَأ١٣.ِرِكْسُْ
يفُّبَراَيِيتَالَص ْبِجَتْسٱَكِتَْمحَرِةَرْثَكِبُهللاَااَي.ىًضِرِتْقَوِ

.»َكِصَالَخِّـقَحِب،ِيل

تيبةلاحلجأنمديدشلاهنزحمنرملافصيانه)٩(
ىنعملالهةلاحلاهذهيهامًامامتيردنالوةفسؤملابرلا
هللاتيبلمهباهذمدعونيدباعلاروهمجةلاحوهكلذيف
ىوقتلارهاظممهلمهنأمأ.ةبجاولاةدابعلاضورفبمهمايقو
تايحطسلايفنوشيعيفاهتوقنوركنممهنكلوةيجراخلا
ىدهلاقيرطىلإمهدريريذنمهيتأيامنيحكلذلوطقف
نمهجوبالوهحصننولبقيالوهنومتشيوهنوّريعيباوصلاو
.هوجولا

فارتعالاليلدوهموصلاببوحصملاءاكبلااذه)١٠(
هبعشوهتمأبونذلجألهللانمحفصلابلطوينلعلا
مهباذإمهتئيطخومهيغنعسانلاعدترينأنمًالدبو
:٣يثارمرظنا(الإسيلهيلعًاراعكلذنوبسحيوهنوريعي
موصبتيكبأهلوقو.)٣٠:٩بويأو٥:١٤عمهلباقو١٤
ةلاحلانمديدشلانزحلااذهيموصقفاردقيأيسفن
نوكينأنمًالدبنكلواهيفبعشلاحبصأيتلاةئيسلا
نيئزاهينوريعيمهباذإمهمثإنعمهعوجرلةاعدمكلذ
.نيكحاض

ىلعدادحلاونزحلاةمالعحسملاسبلنأناكو)١١(
مهيغنعنوعجريمهّلعتلقوةنزحملاةلاحلاهذه
ةيرخسلايفًالثممهلتحبصأدقاذوهنكلونوديفتسيو
اوظعتينأنمًالدبواودامتاوديفتسينأنمًالدبف.راعلاو
.داسفلاورشلاتاكردقمعأىلإنولصيمهباذإاومهفيو

ةماعلااهتحاسبرقةنيدملابابيفنوسلاجلايأ)١٢(
ةحاسيفىرقلالهأسلجيمويلاىتحةداعلالازتالو
اممنكلو.رابخألاورداونلالوادتوثيداحألاصقلمهتيرق
ًادسافًاعباطلمحيناكلوادتلااذهنأًاقحمنرملاهلفسأي
مهنمو.هاوفألايفةكلعحبصأوةنسلألاهتكالدقذإًائيدر
مهئزهيفاودامتدقو.تاقبطلاطحأىوسسانلاءالؤه
اهدشنييتلايناغألاعيضاومبمنرملااذهحبصأىتح
.مهتدبرعومهركسءانثأنوريكسلا

نمصلختيهنأذإ.ليمجتافتلاانهنكلو)١٣(
هفرذوموصنمهبماقامف.هللاىلإتفتليلهيلاوحسانلا
دمتعيالنأهلعجكلذلكحوسمنمهسبلوعومدنم
نوعلكردصموهنمىلإنكرينألبسانلايأىلع
:٤٩ءايعشإ(اهلبقيوهذهكةالصنعىضريهللاو.داشرو
وهو.دحاوتقويفهللاوبرلاةملكلمعتسيو)٨
لفغيالوءاعدلابيجتسيهنألةعساولاهللاةمحربدجنتسي
.ًاراهنوًاليلهيلإنيخراصلانعةظحل

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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طلٱَنِميِنِّـجَن١٤«
ِّـ

َّـِيضِغْبُمْنِميِنِّـجَن.َقَرْغَأَالَفِني
ملٱِقاَمْعَأْنِمَو

ْ
ملٱُلْيَسِّـينَرُمْغَيَال١٥.ِهاَيِ

ْ
يِّـنَعِلَتْبَيَالَو،ِهاَيِ

لٱ
ْ
طُتَالَوُ،قْمُع

ْ
هلٱِقِب

َْ
ُّبَراَيِيلْبِجَتْسٱ١٦.اَهاَفَّـَيلَعُةَيِوا

ِحلاَصَكَتَْمحَرَّـنَأل
َ
لٱَكِِمحاَرَمِةَرْثَكَك.ٌة

ْ
َالَو١٧.َّـَيلِإْتِفَت

َحت
ْ
ِيلْبِجَتْسٱ.ًاقيِضِيلَّـنَأل،َكِدْبَعْنَعَكَهْجَوْبُج
يِئاَدْعَأِبَبَسِب.اَهَّـكُف.ِيسْفَنَىلِإِْبَرتْقٱ١٨.ًاعِيَرس
.»ِينِدْفٱ

رطخلااذوهرومزملااذهنمرخآمسقأدبيانه)١٤(
دادزتبعاتملااذوهوةدشدادزيلبقنمهيفناكيذلا
بابنمنيطلااذهلهًامامتيردنالو.هيلعًاقييضت
دقهسفنءايمرإنأنابسحلللاجمانهوزاجملاوأةقيقحلا
هللاةمحرالولرئبيفهولزنأدقهءادعأنألمظانلاوهنوكي
نموهلاحوألاونيطلايفقرغلانأكشالو.اهيفكلهل
نيذلاءادعألاءالؤهضعبوهاذكهو.قرغلاعاونأعظفأ
لزنأىتحةظحلوفطأداكأالوهايملاقامعأيفينولعج
.تاظحل

ًاذفنمىريالوهوحنمدقتيهايملانمليسامنإك)١٥(
تآكشالقرغلانأىريوهو.قدحملارطخلانمهبوجنيل
يأةيواهلاهيلعقبطتو.ذقنمالوعلتبيذئنيحوهيلع
.دعباميفىريدوعيالاذكهوهيلعلزنتواهناكرأضوقتت
لعجياممةيواهلاوقمعلانعةروصلاهذهمنرملارركيانه
.طقفنايبلابيلاسأنمالةقيقحلابابنممالكلا

اليأةحلاصهتمحرنألهلبرلاةباجتسابلطي)١٦(
وهفةرفحلايفطقسدق٢ددعلايفامكنكينإوهكرتت
نإ.ءانفللًالماكهطوقسنوكيالوهيلعىضقيالنأوجري
)١٠٩:٢١رومزمرظنا(ةحلاصاذإهريبادتلكوحلاصبرلا
٦٣:٤رومزم(رشلكنمةاجنلاةليسووهحالصلااذهو
َّـيلإتفتلاهلوقو.)٣:٣٢يثارملاو٥١:٣رومزمًاضيأرظنا
ينبملافاطعتسالالبرمألاليبقنمسيلددعلارخآيف
.بلاطلااذههقحتسيامىلعسيلوبرلاةمحرىلع

نعبرلاهجوبجحيالنأبلطيفهتالصعباتيو)١٧(
امنإو؟جرفلاهلنوكيفيكوقيضلايفوهواميسالهدبع
ال.ههلإنمًامساحوًاعيرسًاباوجبلطيوهراظتنالاطدق

هنأبةقثلاوهللاابنانئمطالالثمةنمؤملاسفنلايفرثؤيءيش
.بيجتسيوعمسي

وهبلطلااذهلثمبلطيهلعجييذلاببسلاو)١٨(
ًاذإيهفهسفنهللاكفينأهبلطو.ءادعألانموجنييكل
لب.هتاذنمررحتلاعيطتسيالوةديقمفسرتلالغأيف
لهألاديعبشحومريسأوهفهنعةيدفىطعينأبلطي
هيدلسيلذإةيدفيطعينأهتاذنمهنكميالورادلاو

بلطيوهفءيشلكعيطتسيهللانكلوةيفاكلادراوملا
.ةرحلاةديعسلاهتايحقباسىلإدوعيلةيدفلاوكاكفلا

ُعيَِمجَكَماَّـدُق.ِيلَجَخَويِيْزِخَويِراَعَتْفَرَعَتْنَأ١٩«
لٱ٢٠.َّـيِقِياَضُم

ْ
لَقََرسَكْدَقُراَع

ْ
ًةَّـقِرُتْرَظَتْنٱ.ُتْضِرَمَفيِب

يفَنوُلَعَْجيَو٢١.ْدِجَأْمَلَفَنيِّـزَعُمَوْنُكَتْمَلَف لَعيِماَعَطِ
ْ
،ًامَق

يفَو الَخيِنَنوُقْسَيِيشَطَعِ


ًاّخَفْمُهَماَّـدُقْمُُهتَدِئاَمِْرصَتِل٢٢.
لٱِنَعْمُُهنوُيُعْمِلْظُتِل٢٣.ًاكََرشَنيِنِمآلِلَو

ْ
لَقَوَِرصَب

ْ
ْمَُهنوُتُمْلِق

.»ًامِئاَد

هعضوبءايمرإراثآنمدجنًاضيأددعلااذهيف)١٩(
عجار(»يلجخوييزخويراع«ةفدارتملاتاملكلاهذهلثم
يفةدوجوماهنأامك)٣٢:٣٧و٧و٢١:٥و١٣:١٤ايمرإ
يفمقلعلاهركذكلذكو.)١٧:٢٥و٤٤:٤و٣١:١٠رومزم(
عجار(ءايمرإيففولأمءيشاذهفبارشلايفلخلاوماعطلا
بئاصملاىهتنمىلإةراشإاذهو)٩و٨:١٤و١٥:٥ايمرإ
.نورقتحيونوأزهيءادعألاامنيبمالآلاو

هلمحعطتسيملًاريبكًامههللعجدقراعلااذهنإ)٢٠(
هرطاخوهبلقيفراسكنابًالوأرعش.ضرملاةجيتنلاتناكف
ضعبنمرظتنادقهنأوهىرحألابهنزحةدشيفببسلاو
هولدابيملفةقرلاوفطللانمءيشبهوطاتحينأهئاقدصأ
ةبيخنممظعأيهىرتايةبيخةيأو.كلذنمًائيش
دقنكلوةيزعتللةجاحبناكو.ةبذاكلاةفئازلاةقادصلا
.نيزعملايأنمهلأفباخ

بارشلايفلخلاوماعطلايفمقلعلاركذمدقتدقل)٢١(
نموهفةديدشلاهترارمىلعةوالعمقلعلاو.)١٩ددعلايف(
يفنيرمألانيبنوطلخياوناكًاميدقوًاضيأةماسلاتاتابنلا
يفنولعجي«هلوقو.ًاضيأًاماسناكًارمناكامفقرشلادالب
اودوييكلهبعاقيإلادصقبنوجزميونوطلخييأ»يماعط
لايتغالللمعتستةليسولاهذهتناكًاميدقو.هتايحب
.بارشوأماعطةطساوب

مامأماعطنمهنوعضيامنأبلطيهنكلو)٢٢(
مهيلععقيررضنمناكاذإىتحًالوأمهلنوكينيرخآلا
مهسفنأنوبسحينيذلامهو.ناسنإيألبقهبنوباصيو
.مهريغلهولعجيذلاكرشلايفًالوأمهنوعقينينمآ
مهلكلذنمءيشالنكلومهلةنينأمطومالسنولوقي
.)٥:٣ءايعشإ(

نلوملظتسءامدلاىأرملةشطعتملامهنويعاذإو)٢٣(
اورينلمهنكلوءادتعالاوردغلااودصقدقل.نآلادعبىرت
ةديدشاهنوبسحييتلامهنوتماذوهو.اوبترامكامهجئاتن
ةفيعضحبصتاهباذإنيرخآلابىذألاقحلتيكلةنيتمو

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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اممًابرأماولانينلمهفاذكهومهدضهللاةوقنألةقلقلتم
١٣:٢١بويأرظنا(ةلماكةبيخنوبيخيسلبهودصق
.)٢٩:٧رومزمو

لَو،َكَطَخَسْمِهْيَلَعَّـبُص٢٤«
ْ
٢٥.َكِبَضَغُّوُُمحْمُهْكِرْدُي

يفَوًاباَرَخْمُهُراَدِْرصَتِل َّـنَأل٢٦.ٌنِكاَسْنُكَيَالْمِهِماَيِخِ
ْمُهَتْحَرَجَنيِذَّـلٱِعَجَوِبَو،ُهوُدَرَطْمُهَتْنَأُهَتْبََرضيِذَّـلٱ
مثِإْلَعْجِا٢٧.َنوُثَّـدَحَتَي

ْ
مثِإَىلَعًا

ْ
يفاوُلُخْدَيَالَوْمِهِ ٢٨.َكِّـرِبِ

.»اوُبَتْكُيَالَنيِقيِّـدِّـصلٱَعَمَو،ِءاَيْحَألٱِرْفِسْنِماْوَحْمُيِل

ًاطخسوًابضغمهيلعبصينأهللاىلإبلطي)٢٤(
امولخلابارشنممنرملااوطعينأنوديرياملباقم
مقتنينأديريالوهو.ةيذأورشنمهبهوقحلينأنوديري
امبمهتءاسإلباقينأرداقلاههلإبدجنتسيلبمهنمهسفنل
:١٠ايمرإو٥:١٠عشوهو٧٩:٦رومزمعجار(نوقحتسي
وهفهبضغوهطخسبمهلماعينأهللانمبلطيهنألو.)٢٥
ةيأديريالوفنعلاوةدشلاىهتنمبمهنمصاصتقالاديري
طخسبمهبضغوهيلعمهطخسلباقيفًادبأمهعمةلهاسم
.مهيلعهبضغوهللا

مهتويبمدهبلطينأبمهيلعبضغلابدتشيو)٢٥(
دنعاذهكًاينمتنأكشالو.نكاسالبحبصتىتح
:٢٥نيوكتعجار(ءايشألاعظفأنموهءامدقلانييماسلا
اذههئادعألبلطيوهو.لوألاحاحصألابويأكلذكو)١٦
ىلعهتلماعممهتءاسإوهلمهداهطضاببسلميظعلاليولا
.ةعيظفلاةيشحولاةروصلاكلت

اذهلامتحايفءاكرشمنرمللناكهنأرهظي)٢٦(
اذهنملوألامسقلايفهسفنركذينأدعبفداهطضالا
عجوبو«لوقيفدوعي»هودرطمهتنأهتبرضيذلا«ددعلا
يكلهللامهاعددقنيذلاكئلوأ»نوثدحتيمهتحرجنيذلا
يتلابعاتملاومالآلالكهورطاشيومنرملاعمءبعلااولمحي
سانلانيبةسدقملاهتملكرشنوهللاليبسيفاهلمحتي
.)٨:١٨ايمرإو١٠٩:٢٢رومزمعجار(

ىلإةئيطخنماوردحنينأمهلىنمتيهنإفاذكهو)٢٧(
مهنعاتعفردقهاضروهللاةمعننألمثإىلإمثإنموةئيطخ
نإفاذكهو.قيحسلابضغلاىلإنوردحنيمهفكلذلو
كشاليذلاصاصقلامكارتهبشيمهيلعماثآلامكارت
مهلالضومهيغيفمهكرتينلهللانأللداعلامهبيصننوكيس
باوصلاوقحلاىلإاودوعيىتحريخألاباقعلااولانينأنود
ىلإاوعجرينلواوبوتينلمهفكلذلو.)١٦:١٨ايمرإعجار(
.دبألاىلإمهيلعهللابضغىقبيسلبربلا

يفركذمهلىقبيالوًاقحممهقحمينأىنمتيوهو)٢٨(
٤:٣ءايعشإعمهلباقو٣٢:٣٢جورخعجار(ءايحألاضرأ
نكتملذإايندلاهذهنعطقفملكتيمنرملاو.)١٢:١لاينادو
يفالإدولخللًاحيرصًاركذدجنالو.همامأةحضاوةرخآلا
رانأيذلاحيسملاعوسيصلخملاةطساوبوديدجلادهعلا
»نوقيدصلا«هلوقو.نيدقارلاةروكابراصودولخلاوةايحلا
مهلصفىنمتياذكهويهلإلاتوكلملاةثروونوحلاصلامهف
.ًايدبأًامربمءاضقمهيلعءاضقلاوًاتاتب

ُهللاَااَيَكُصَالَخ.ٌبيِئَكَوٌنيِكْسِمَفاَنَأاَّـمَأ٢٩«
لَف
ْ
٣١.ٍدْمَحِبُهُمِّـظَعُأَوٍ،حيِبْسَتِبِهللاٱَمْسٱُحِّـبَسُأ٣٠.يِنْعِّـفَرُي
.ٍفَالْظَأَوٍنوُرُقيِذٍرَقَبِرْوَثْنِمَرَثْكَأِّـبَّـرلٱَدْنِعُباَطَتْسُيَف
لٱَكِلٰذىَرَي٣٢

ْ
َحتَو،َنوُحَرْفَيَفُءاَعَدُو

ْ
يِبِلاَطاَيْمُكُبوُلُقاَي

لِلٌعِماَسَّـبَّـرلٱَّـنَأل٣٣.ِهللاٱ
ْ
.»ُهاَْرسَأُرِقَتَْحيَالَوِنيِكاَسَم

هنكلوهتبآكوةديدشلاهتلاحىريوهسفنىلإدوعي)٢٩(
برلاصالخنأبناميإلابشيعي)٢:٤قوقبح(ةغلب
انهو.ةنونحلاةيانعلابطاحمهبظوفحموهلب.هعفريهدحو
يهو.لبقنممهركذنيذلاكئلوأنيبوهسفننيبةلباقم
دقل)٤٠:١٨رومزم(امكديعبرثؤمىزغمتاذةلباقم
منرملاامنيبنآلانوطبهيسمهنكلوعافترايفلبقنماوناك
نلولعىلإلصيوعفتريسوهفةبآكوضافخنايفناكيذلا
.كلذدعبهنملزني

.طقحيبستلاودمحلانعرتفينلوهفهيلعو)٣٠(
ديكوتلاليبقنمكلذف»حيبستبهللامساحّبسأ«هلوقو
اهقاقتشابةيبرعلاةغللاهبشتليبقلااذهنمةيناربعلاةغللاو
مسامظعيلبحيبستلاوءانغلابيفتكيالو.ميدقلايماسلا
نوبرعهللامامأبلقلارئاعشىمسأميدقتودمحلاببرلا
.سدقألاهلالجلمارتحالاومئادلاركشلا

نمبيطأوهللاينيعيفنمثأوهدمحلااذهو)٣١(
روثوهففالظألاونورقلاوذرقبلاروثامأو.حئابذلاميدقت
تاونسثالثلاهنسزواجتيالهنأوأًابيرقتةنسنبايتف
هللاةحيبذهميدقتلةينوناقلاطورشلاًازئاحنوكياذكهو
تاوذةرهاطلاتاناويحلانموهو.)١:٢٤ليئومص١عجار(
حاحصألانييواللارفس(يفدروامكةرتجملاوفالظألا
تافصلالكزئاحلاناويحلااذهنإمنرملالوقيف.)١١
هعفرياملةبسنلابءيشبساقيالةحيبذللةزاتمملاطورشلاو
.دمحوحيبستنمنمؤملاناسنإلا

داهطضالااولاننيذلانينمؤملانإفاذكهو)٣٢(
حرفلانآلامهلنوكيفوسءاعدونيرباصهولمتحاو
مهبولقاذوهلب.لاذخنالاوةميزهلابنورعشيالولماكلا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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مهنألوههلككلذيفرسلاوةعاجشوةوقوًامالسئلتمت
ىأردقو.ًاديعبانمدحأنعسيلوهفهودجوفهللااوبلط
قباسلامهتوكسنإفكلذلهنورظتنياوناكمهنألاذهءاعدولا
عجار(رهاظلاراصتنالااذههبقعيسًايتقوناكهلاذخناولب
.)٢٢:١٩بويأ

ءاقشلااولانومنرملاعمءاعدولاكئلوألمتحادقل)٣٣(
ةداعسلابنوعتمتينآلامهفكلذلووهلانامكمالآلاو
نوحرفيفكلذءاعدولاىريو.عتمتيًاضيأوهامكءانهلاو
الومهتاوصأعمسيهللانألكلذقباسلاددعلايفانيأرامك
رقتحيالهللانإفاذكهو.مهخارصومهبعاتمنعىضاغتي
هتردقدصاقملنوملسيوهيلإنوأجلينيذلايأ»هارسأ«
مههلإمامأاوتأينأزوجيالهنأىنعمبىرسأمهف.هتبحمو
ًاعوضخهلنوعضخيلبضارتعايأاودبيوأةكرحةيأب
.ًالماكًايقيقح

لٱ،ُضْرَألٱَوُتاَواَمَّـسلٱُهُحِّـبَسُت٣٤«
ْ
ُّبِدَياَمُّلُكَوُراَحِب

لَُخيَهللاٱَّـنَأل٣٥.اَهيِف
ِّـ

،اَذوَُهيَنُدُميِنْبَيَوَنْوَيْهِصُص
وُّبُِحمَو،اََهنوُكِلْمَيِهِديِبَعُلْسَنَو٣٦.اََهنوُثِرَيَوَكاَنُهَنوُنُكْسَيَف
.»اَهيِفَنوُنُكْسَيِهِمْسٱ

رهظيوهللاهسفننمؤملامّلسينأبيجعلهو)٣٤(
تاومسلانأسيلأ.هحيبستوهدمحمدقيامكهعوضخ
اهلكضرألانأسيلأ.كلذلعفتاهدونجلكباهعيمج
يفاملكنم.ناسنإوناويحوتابننماهتاقولخملكب
ةسبايلاضرألاىلعناكنإمئاظعولئالجنمدوجولااذه
هذهنإف.هيفةحباسلاتاناويحلالكوراحبلاطسووأ
لكىلعرداقللاهحيبستواهدوجسرهظتنأاهلدبالاهعيمج
لبءاعدولاهيفئاخكرتيالوةلداعهماكحألكنألءيش
.مهيجنيومهدنسي

نيديزمهيلييذلاددعلاوددعلااذهنوكيدق)٣٥(
نويهصصالخركذيهنألهعضولصأيفرومزملااذهىلع
ًابارخدوعتالوةمدهتملاندملاءانبركذيلب.يبسلاعوجرو
نوكتوناطوأللنودوعيسنيبرتغمنيديعباوناكنيذلاو
ةودعلاممألانمدحأاهثريالفوس.مهيفةلهآوةرماع
هصختلصألابيهفاهيلعهللامساركذعطقنيالوةرواجملا
عجار(دبأللمهنعىلختينأنكميالوهبعشلاهاطعأدقو
ءالؤهلسننأًائبنتمىريمنرملاو.)٤٤:٢٣ءايعشإ
بارخنولوحيونيثراوو.ءايوقأنونوكيسنيفعضتسملا
نويعمامأًاديكأبرلاصالخرهظيونارمعىلإمهتنيدم
.عيمجلا

ًاقيثوًالاصتالصتمانيأرامكًاضيأددعلااذهو)٣٦(
رصعيفتناكهتباتكنأبسحننأانيلعبعصيوهقباسب
دقءايمرإنأانبسحاذإةبوعصلانمريثكلالوزينكلودواد
هرصعديعباوشاعنيذلاوأنيرصاعملاهذيمالتدحأوأهبتك
دقل.حضاوىنعمامهلناددعلاناذهحبصيذئنيحوليلقب
تناككلذلوهنيعمأبهنعأبنتامىأرىتحءايمرإشاع
ميلشروأنيبءايمرإزّيمدقو.ةفعاضمليبقلااذهنمهمالآ
دقيبنلانأنكينإو.)٣٤:٧ايمرإعجار(اذوهيندمو
يفهمامأحوليًالمأمدعيملوهفةسدقملاةنيدملاطوقسىأر
نوكيسلبةياهنلاىلإكرتتالةيهلإلاةيانعلانأديعبلاقفألا
.ميظعلاقيضلادعبًاميظعًاصالخ

َنوُعْبَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ِريِكْذَّـتلِلَدُواَدِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
َزْخَيِل٢.ِْعْرسَأيِتَنوُعَمَىلِإُّبَراَي،يِتَيِجْنَتَىلِإَّـمُهللَا١«
لَخَىلِإَّـدَتْرَيِل.ِيسْفَنوُبِلاَطْلَجَْخيَو

ْ
ملٱِلَجَْخيَوٍف

ِيلَنوُهَتْشُْ
.»ًاَّرش

هنيعييكلهللاىلإمنرملاهعفريداجنتسالاخارصوه
نمليلقالولرومزملااذهو.ءادعألاةقياضمنمهيجنيو
)اهيليامو٤٠:١٤رومزم(يفدرواملةداعإهنأانلقلريوحتلا
ىلععوضوموكانهنمذوخأمرومزملااذهنأنوكيدقو
مظانلاوهدوادنأنظيالو»هوهينم«ًالدب»ميهولإ«قسن
ذخأهنأنوكيدقلبةبضتقملاةروصلاذهىلعرومزملااذهل
ةدابعلاضارغألجألةروصلاهذهىلعهرّوحومسقلااذه
رومزمنمذخأدقرومزملااذهنوكياذكهولكيهلايف
الو.لقألاىلعمسالابظفتحاكلذلودوادهبتكدققباس
اذهنمىمسأوهنيعبرألارومزملايفيذلالصالانأكش
نيدباعلاروهمجنممهلتسيوًاديعبقلحيوهفىنبموىنعم
ىلعهعضونمدصقلاناكامبرنكلو.مارتحالاوعوشخلا
صاخنحلعمبسانتيًايرعشًابلاقهسابلإوهةروصلاهذه
.الإسيلمينرتلادصقب

أدبيهنأدجنف)٤٠:١٣رومزم(عمددعلااذهلباق)١(
الو.»ينيجنتنأببرايضترا«هلوقنمًالدبهللاباطخب
يتيجنتىلإلاقفردصمىلإلعفلاّريغهنأىوسرخآقرف
ةبسنلابرومزملااذهنإفلكىلع.»ينيجنتنأب«نمًالدب
.ةعيرسلاةدجنلابلطيوهفًادجبسانمهعوضومل

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱُروُمْزَْ

١٣٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نمسمتليوهفةعيرسلاةدجنلابلطيمنرملانألو)٢(
ءاروللعوجريف.لجخويزخيفهءادعألعجينأهللا
الوةوهشهلرشلانوهتشينيذلاكئلوأاميسالراحدناو
نأءالؤهلاناذإامأ.ىذألاوررضلاعاقيإبالإنوذتلي
ريسلامهنكميذئدنعهللايبحمنإفاولجخيوءاروللاوعجري
.ةسدقملايلعلادصاقممامتإوحنمدقتلاومامألل

هيْزِخِلْجَأْنِمْعِجْرَيِل٣« لٱُِمِ
ْ
لَو٤!ْهَهْهَه:َنوُلِئاَق

ْ
ْجِهَتْبَي

لَو،َكيِبِلاَطُّلُكَكِبْحَرْفَيَو
ْ
ِمَّـظَعَتَيِل:َكِصَالَخوُّبُِحمًامِئاَدْلُقَي

يِنيِعُم.َّـَيلِإِْعْرسَأَّـمُهللَاٌ.ريِقَفَوٌنيِكْسِمَفاَنَأاَّـمَأ٥!ُّبَّـرلٱ
.»ْؤُطْبَتَالُّبَراَي.َتْنَأيِذِقْنُمَو

هنأىرأو»مهباقعأىلععجريل«يناربعلالصألايف)٣(
.طقفعجريلهلوقنملضفأاذكهةمجرتلانوكتنأبساني
.ءيشلكبنورخاسلانوئزاهلامهف!ههههنولئاقلاامأ
ناسلبملكتملامنرملااذهبصخألاباهنورهظيهذهةيرخسلاو
مهباذإباوصللاوعجريواووعرينأنمًالدبفهللاءايقتأ
سدقأىلعمئاظعلابنوملكتيومهتلاهجومهيغيفنودامتي
.اهفرشأوءايشألا

ثارتكالامدعبنينمؤملانملباقياذهمهءزهنكلو)٤(
ًارورسوةجهبمهيطعيوهيلإنيعراضلاهديبعيجنيهللانأل
هنأليقيقحلانمؤملاحرفنإف.مهتيرخسوكئلوأءزهلباقم
ماهسيقتيهبيذلاسرتلاوهوبرلاصالخىلعدمتعي
نإ.ًائيشكلذدعبباهيالوهدضبوصتيتلاءادعألا
نينمؤملانكلومهسفنألةمظعلانوبلطينيئزاهلاكئلوأ
ةمظعالنأنوملعيمهنأل.برلامظعتيلنولوقيفنييقيقحلا
.هللامامأهنوعروتيامةبسنىلعالإمهلةقح

نيئزاهلاءالؤهنإلوقيفهتراقحبًاراهجفرتعيانهو)٥(
هبمهئزهعوضوميفباوصلانمءيشمهلنوكيدق
الوهدحوسيلوهنكلوريقفونيكسمهنألهلمهريقحتو
ةدجنلابةعرسلابلطيكلذلةنونحلاةيانعلانمكورتم
وهريدقلاهللانإاميسال.ذاقنإلاونوعلايفءاطبإلامدعو
ءادعألاءالؤهكشالفذئدنعوبيخياليذلاأجلملا
.لالحمضالاورامدلاىوسمهبيصننوكيالونولذخنيس

َنوُعْبَّـسلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

َكِلْدَعِب٢.ِرْهَّـدلٱَىلِإىَزْخَأَالَفُتْيَمَتْحٱُّبَراَيَكِب١«
لَخَوَكَنُذُأَّـَيلِإْلِمَأ.ِينْذِقْنَأَويِنِّـجَن

ِّـ
َةَرْخَصِيلْنُك٣.يِنْص

لَم
ْ

ِيتَرْخَصَكَّـنَألِيصَالَخِبَتْرَمَأ.ًامِئاَدُهُلُخْدَأٍإَج

.»يِنْصِحَو

يهتنيونيثالثلاويداحلارومزملالثمأدبيرومزمانه
يفدرواملىدصوهو.نيثالثلاوسماخلارومزملالثم
يفاهدلقىتحمظانلانهذيفتخسرةقباسةميدقريمازم
ةيحورلاهتارابتخايفاهقئاقحىأريتلاورومزملااذه
يفعبتتيتلاةصاخلاهتفصرومزمللنإفكلذعمو.ةعونتملا
يبنللةبسن(يئايمرألاقسنلاهيمسنامباهريبعتلكش
هنأدقتعنانلعجتيتلانيهاربلاضعبكاهو.)ءايمرإ
ةميدقلاريمازملانيبةقالعيريهنأًالوأ:ءايمرإملقببوتكم
هيفدجويًايناث.يبسلاليبقىتحثداوحنمءاجامو
ةصاختاريسفتبةقباسلاثداوحلاكيحيهبصاخقسن
يتلافاصوألاهركذًاثلاث.بولسألالثمبءايمرإزاتما
تناك.ءايمرإاهاساقيتلاداهطضالاةايحىلعقبطنت
هنأرهظيو.ايقدصكلممايأةنسنيثالثةدمءايمرإةمدخ
.)٢١ددععجار(ذئدنعذوفنوةمظعمنرمللناك

يفالإاهدجيالوةيامحءيشلكلوأهسفنلبلطي)١(
امو.نولوزيرشبلاعيمجامنيبلوزيالوريغتياليذلاهللا
ةبسنحصاذإاميسالةروصلاهذهىلعمالكلاحاتتفالمجأ
دقميلشروأتناكوًاليلقيبسلادعباملرومزملااذهةباتك
٦٩رومزملاةباتكنأنظيامكف.ءادعألايديأيفتطقس
اذكهورانلابتقرحأواذوهيضعبتطقسامنيحتناك
.ةيخيراتةروصبرومزملااذههعبتي

لكلمعتيتلاةريدقلاهللاديبذاقنإلابلطيوهف)٢(
هرهظياملةبسنلابوهلدعلااذهو.فاصنإولدعبءيش
عرهيهذهكةلاحيفففسعتوملظوةوسقنمءادعألا
داسفنمهللابعشصلختةيولعةوقبدجنتسييكلمنرملا
هيلإيغصينأبرلانمبلطيمنرملانإفاذكهو.نيدسفملا
يذلاملألادادزيذئنيحوءاغصإيأهمالكريعيدحأالامنإك
ةيلاوتملاتاليولاوةيساقلاراكفألاهذهءارجنمهسفنيفزخي
.طقهيلإلصيمالسلاوةيزعتلانمءيشالنأرعشيىتح

يفامكةيامحلاةركفلدوعيىرخأةرمانههباذإو)٣(
ذالملاوأجلملاوههدحوهللانأهسفنلدكؤيولوألاددعلا
ةرخصدرجمطقفسيلانلروصدق»هلخدا«هلوقيفو
هيفلخديبابهلنكسملبيمتحيواهبلظتسي
دئادشلاتاقوأنمتقويأيفيأمئادهلوخدو.يمتحيو
يبلاطعيمجنمًاديكأًاصالخهسفنلدجيكانهوبئاصملاو
عيطتسينموهصالخبرمأدقهللانألب.اهوكلهيلهسفن
.هاصعيوكولملاكلمرمأفلاخينأ

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَويِداَْ
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ِّـَّـرشلٱِلِعاَفِّـفَكْنِم،ِريِّـِّـرشلٱِدَيْنِميِنِّـجَنيِٰهلِإاَي٤«
ملاَّـظلٱَو ُذْنُمِيلَكَّـتُم.َّـبَّـرلٱيِدِّـيَساَييِئاَجَرَتْنَأَكَّـنَأل٥ِ.ِ
لٱَنِمُتْدَنَتْسٱَكْيَلَع٦.َياَبِص

ْ
طَب
ْ

ْنِميِجِرُْخمَتْنَأَو،ِن
.َنِيريِثَكِلٍةَيآَكُتِْرص٧.ًامِئاَديِحيِبْسَتَكِب.يِّـمُأِءاَشْحَأ
لَمَفَتْنَأاَّـمَأ

ْ
لٱيِإَج

ْ
.»ُّيِوَق

نمسيلورارشألانمةرملاهذهةاجنلابلطي)٤(
ءادعأاونوكيملنيلتحملانيينادلكلاءالؤهنألكلذوءادعألا
نيذلانييليئارسإلاهسنجينبنمةيامحلابلطيلبءايمرإل
لدبديدشلاداهطضالامهنملمتحاوةلماعمأوسأهولماع
مهنأوللبمهنمةيقابلاةيقبلاةاجنببسناكهنألماركإلا
مهيلعةبيصملاعقونكيملهتاداشرإاوعبتوهحئاصنباوحصتنا
يأرشلالعاففكنمًايمتحمأجليمنرملاو.ًاروكذمًاديدش
وهف.بقاوعلاهبيتأتاملبساحريغرشلاىلعمدقييذلا

باهيالوهللافاخيالريمضلاوبلقلارجحتمساقريرش
.ديكألاكالهلابهيلعيضقموهفكلذلًاناسنإ

ءاجريطعييذلالماعلاناميإلارهظيانهنكلو)٥(
طقفسيلوهفكلذل.ًاضيأهديسوهيذلاهللاابًاديطو
يوقصخشوهلبنيصحنصحىلإهلخديًابابوأأجلم
ةعاطلاكاذىلعامكةماتلاةرطيسلانمؤملاىلعهل
تسيلةقالعلاهذهنأوهانهليمجلاءيشلاو.عوضخلاو
هللاأجلنفداهطضالاوطغضلاببسبهنألالواهتعاسةنبا
ةديطوةقالعيهلبىرخألاتاقوألايفهكرتنوكلذدنع
كسمتوبرلافرعلوألاهيعوذنممايألاةميدقناكرألا
.لازيالوهب

ىلإلصيىتحًاديعبكلذيفمنرملابهذيلي)٦(
وهفهدنسناككانه.همأنطبيفناكامنيحلوألاهأشنم
ةيحسفناذحبصأىتحهناعأوءاشحألانمهجرخأيذلا
كلذكرمألاناكاذإو.نآلاىلإوءدبلاذنمًاذإهقيفرناف
كلتتبثيلبهميظعتوهحيبستميدينأبجاولانمف
نونسلاومايألااهديزتالفاهيلعرمتسيوةميدقلاةقالعلا
.قثوتلاودطوتلاىوس

يهفهللاعمةديطولاهتقالعيهكلتتناكنإ)٧(
ةيآهيفنورينيذلانيرخآلاسانلاعمكلذكتسيل
هيلإنوغصيالوهلاوقأبنوأزهيومهتنسلأبهنوكوليمهتيرخسل
دقودوهيلانمةيرثكألانإف.هحئاصنىلإنوعمتسيالو
منرملانوكينأنمًالدبفقحلانعتدعتباوليبسلاتلض
اوعدتريملمهنألةنونيدببسناكمهلةيادهوصالخببس
ال؟عجريومهنمفاخيلهو؟همهياذامنكلو.هوعيطيملو
نمهيفمهامىلعاورمتسيلوهيفوهامىلعرمتسيلب

هيمحينأعيطتسيويوقديدشهأجلمنأل.ةياوغولالض
.)٢٢:٣٣ليئومص٢عجار(ًامئادمهدياكمنم

لٱ،َكِحيِبْسَتْنِميِمَفُئِلَتْمَي٨«
ْ
٩.َكِدَْجمْنِمُهَّـلُكَمْوَي

يفيِنْضُفْرَتَال .ِيتَّـوُقِءاَنَفَدْنِعيِنُْكْرتَتَال.ِةَخوُخْيَّـشلٱِنَمَزِ
اوُرَمآَتِيسْفَنَنوُدُصْرَيَنيِذَّـلٱَو،َّـَيلَعاوُلَواَقَتيِئاَدْعَأَّـنَأل١٠
حلِا.ُهَكَرَتْدَقَهللاٱَّـنِإ:َنيِلِئاَق١١ًاعَم

ْ
َالُهَّـنَألُهوُكِسْمَأَوُهوَُق

يِتَنوُعَمَىلِإيِٰهلِإاَي.يِّـنَعْدُعْبَتَالُهللاَااَي١٢.ُهَلَذِقْنُم
.»ِْعْرسَأ

مفباذإو.يحلاناميإلارهاظمنمليمجرهظمانه)٨(
نوؤلممنودهطضملاكئلوأامنيبًاحيبستوًادمحئلتميمنرملا
لمجأامو.مالكلاحبقأبنوملكتيوةيذألاوركملاوثبخلاب
مالآنمهنوببسياممهللاىلإرارشألاءالؤهنمتافتلالااذه
الاذكهوانتحاروانتنينأمطوانمالسعبانمىلإبعاتمو
لغشأدقو.توملالظيداويفريسنانكنإوًارشفاخن
الوهفكلذلهلوحسانلاوأهتاذدجمبالهللادجمبهتقو
لكيفهدجمعيذيوهللافاخيلبهقلمتيالوًادحأفاخي
.ناكموتقو

كلذلابصلاذنمهبةنيتملاةقالعلاكلتهللاناكهنألو)٩(
باهذوةخوخيشلاوفعضلانمزيفدعبنوعلاسمتليوهف
ىلإلخدتخيشةالصانه.طاشنلالالحمضاوةوقلا
ىلعهللانوعلًابلطتسيلهتالصنأذإبولقلاقامعأ
هعمهللاىقبينألباهمالآوةخوخيشلابعاتملامتحا
الوينضفرتاللوقيف.بابشلاوابصلانمزيفناكامك
ىلعوهو.)٧:١٥ايمرإو٥١:١٣رومزمعجار(نآلاينكرتت
نمًابيرقحبصأىتمهكرتيالنأيلصيامكةخوخيشلاةبتع
.ءانفلاوفعضلامامتهيلعيلوتسيوتوملا

اهنمةاجنهلناكوهيلعترمثداوحبهسفنركذي)١٠(
نسحأاونوكينأمهقحنيذلاءادعألاءالؤهنإلوقيو
مهف.رمآتلاولواقتلاىوسمهللمعالءالؤهءاقدصألا
ةمحرالف.اهبعقتلاهتسيرفدصرتتيتلاةرساكلاشوحولاك
مهنميتأتيتلاةءاسإلافًاذإ.نانحالوةبحمالومهبولقيف
ركنملانوتأيورشلانولعفيمهفميمصتودصققباسنعيه
نمةبصعمهو.نووعريالولبقنمهيلعاووندقمهنأل
ًادارفأاوسيلوًاعمنولمعيةئيسدصاقمولتكتبرارشأ
.ًادجمظعأمهبهتيلبفاذكهونيلقتسم

دقهبمتهيوهاعريدعيملهللانأمهسفنألنوعدي)١١(
دترنالوهبقحلننأانيلعفانمبرهاذإسأبالهيلعفهكرت
نأنيبساحءاشنامكهبلعفنانيديأنيبعقيىتحهنع
.دعباميفهذقنيالهللا

ملَا
حلٱُروُمْزَْ
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دوادلةميدقةالصمنرملاسبتقيددعلااذهيف)١٢(
رومزمعجار(ناسلوةفشلكىلعتحبصأدقاهنأرهظي
٧٠:٢رومزمعماهلباقو٤٠:١٤رومزمو٢٠و٢٢:١٢
.)هيليامو٣٨:٢٢رومزمو٣٥:٢٢رومزمو

لَيِل.ِيسْفَنوُمِصاَُخمَنْفَيَوَزْخَيِل١٣«
ْ
لٱِسِب

ْ
خلٱَوَراَع

ْ
َلََج

ملٱ
لُْ
ْ
ِّـلُكَىلَعُديِزَأَوًامِئاَدوُجْرَأَفاَنَأاَّـمَأ١٤.ًاَّرشِيلَنوُسِمَت
لٱ،َكِلْدَعِبُثِّـدَُحييِمَف١٥.َكِحيِبْسَت

ْ
،َكِصَالَخِبُهَّـلُكَمْوَي

َهلُفِرْعَأَالِّـينَأل
َ
.ِّـبَّـرلٱِدِّـيَّـسلٱِتُوَربَجِبِيتآ١٦.ًاداَدْعَأا

.»َكَدْحَوَكَّـرِبُرُكْذَأ

نمهنوعضياميفاولشفينأءادعألاءالؤهبلطي)١٣(
نوونيمهنأللالحمضالاوءانفلامهبيصننكيللبططخ
ًاضيألب.رمألامهفلكامهمهمامتإنعنوعجارتيالوّرشلا
ةئيسلامهدصاقمنولانيالفراعلامهسبلينأهللانمبلطي
سانلامهنمبرهيفمهمثإبنوفرعيومهرمأحضفنيلب
مهئاردزاومهلمهراقتحاللبمهنممهفوخلالنورفنيو
لباقينأدعبفجوألللصيانهركفلاو.ةتوقمملامهلامعأل
ةبسنلابةيامحلابلطيقرفلاةدشرهظيومهنيبوهسفننيب
.رارشأللراعلاوةحيضفلابلطيامكةبيطلاهاياونل

اذهوًادبأهنعكفنيالوءاجرللدوعيىرخأةرم)١٤(
حيبستلاودمحلابهنعربعيوةوقوةدشهبلقيفدادزيءاجرلا
نعىلختياليذلاهللاىوسوكشيالوًادبأرمذتيالهنأل
اذهلثمهلناكمنرملانأرهظيو.هناسحإوهلهمحارم
مدعبرابتخالااذهلباقدقكلذكو.لبقنمريرملارابتخالا
مالسلاهلناكفناعذإلاوميلستلاحوربلبيلكلارمذتلا
.تباثلايقيقحلا

اذوهمئاظعنميضاملايفهربتخاامهاجتمنرملانإ)١٥(
الولكيالكلذلعفيأتفيالوهفهمحارموهللالدعبثدحي
ًاضيأليللاوراهنلالبهلكراهنلافرصيلبعجارتيالويني
صالخلااذهنعنيرخآلاربخييكلةظقييفوهاملاط
عجار(اهيفهلانيتلاتارملادادعأفرعياليذلارركتملا
محارمبةيهلإلانيهاربلاهذهنإ.)هيليامو١٣٩:١٧رومزم
محارملاهذهنألو)٤٠:٦رومزمرظنا(ةتباثوةديدعبرلا
بجياهلجأنمبرلادمحنإفكلذكاهترثكلةبسنلابدعتال
.ىصحيالًارركمنوكينأ

ريغهتردقوبرلاتوربجىلعدمتعيهنألكلذ)١٦(
هتوربجرهاظميأعمجلاةروصبةيناربعلايفيهوةيهانتملا
:٢٠رومزمعجار(تاقلحلاةلصتمةلسلسكيهفةرركتملا
دهاوشوةعباتتمنيهاربلثماهمدقأيأِبيتآهلوقو.)٧
ةقيمعةيحورتارابتخانمهتايحيفهفداصامبةقطان

نأل.هبةماتلاهتيانعوهيلعهفطعوهوحنهللاةردقتبثت
هللاركذيامنيحو.ًاضيألدعلاوربلابةءولمميهةردقلاهذه
سانلانمدحأالوايندلايفءيشالنألهدحوهركذي
اهلكمعنلاردصمهناحبسوههنألهبنجركذينأقحتسي
هذهلهءاشيامءارجإيفرابجوهامردقىلعداوجوهف
.اهعيمجتانئاكلا

ُِربْخُأَنآلٱَىلِإَو،َياَبِصُذْنُميِنَتْمَّـلَعْدَقَّـمُهللَا١٧«
َالُهللاَااَيِبْيَّـشلٱَوِةَخوُخْيَّـشلٱَىلِإًاضْيَأَو١٨.َكِبِئاَجَعِب
جلٱَكِعاَرِذِبَِربْخُأىَّـتَح،يِنُْكْرتَت

ْ
ملٱَليِ

.ٍتآَّـلُكَكِتَّـوُقِبَو،َلِبْقُْ
لٱَىلِإَكُّرِبَو١٩

ْ
لَع
ْ
لٱَتْعَنَصيِذَّـلٱُهللاَااَيِءاَي

ْ
ُهللاَااَي.َمِئاَظَع

ُدوُعَت،ًةَئيِدَرَوًَةريِثَكٍتاَقيِضاَنَتْيَرَأيِذَّـلٱَتْنَأ٢٠!َكُلْثِمْنَم
.»اَنُدِعْصُتَفُدوُعَتِضْرَألٱِقاَمْعَأْنِمَو،اَنيِيْحُتَف

هملعأدبيوبرلايمدقدنعذيملتهنأبفرتعي)١٧(
هتفرعموهيعوذنمهنأيأ.نامزلالكرمتسيوابصلاذنم
هيلعىقلتيتلالئاثملاملعتيذخأدقرشلاوريخلانيبًازيمم
مهفلارسعًاقاشاهضعبوًاليقثًابعصناكدقاهضعبيهف
نامزلارورمعمنكلوءيشلكمهفيامبرنكيملهنأل
اهاسنيالىتحهلقعيفقئاقحتخسردقسوردلاراركتو
ريغرومأيأبئاجعيهو.نآلاىتحاهنعربخيلبطق
رومزمرظنا(نينسلاومايألاىلعاهزنكيواهربتخادقةيداع
ةقراخبئاجعنوكتنأيرورضلانمسيلو.)٢٥:٤
دقةميقسوردبهيلإريشتلئالدوتايآيهلبةعيبطلا
.ًادبأاهاسنينأديريالواهملعت

نمزيفهكرتيالنأهللانمبلطيىرخأةرمو)١٨(
ىلعةميقلاتارابتخالاهذههلاملاطةخوخيشلاوبيشلا
اهملعييكلوهاهملعتًاسورداهيقليوديدجلاليجلالوقع
عتمتينأدرجملسيلهرمعةلاطإنإفكلذل.ًاضيأنيرخآلل
رومأىلإمهداتقيونيرخآلااهبمدخيللبايندلاةايحلاةذلب
رابتخاوةكنحنودبديدجلاليجلاىريوهف.ىمسأومظعأ
ةايحلاتارابتخاوةنيمثلاحئاصنلاهذهىلإيغصينأهيلعو
ملعينأديريملعتامكفليلجلاخيشلاهذهىلعترميتلا
.برلاةفرعملنوريثكلالبقيىتحديفيو

هتاذهللاوههمالكعوضوموكلذلعفيالفيك)١٩(
.ةلماشلاهتبحموصالخللةدودمملاهعارذوةبيجعلاهتردقب
عوضوملاةبسنىلعنوكيهعقووهترثكوانمالكةغالبنإ
مهمركنومهفرعننيذلاصاخشألاوهيفملكتنيذلا
برلاربهيدلمنرملانإفاذكهو.اوملعتينأمهديرنو
هدجموهتمظعبءيشلكألميوىلعلاءامسلاىلإلصاولا
ءايشألاعنصيذلاوه؟ءامسلايفوأضرألايفهلثمنمو

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَويِداَْ

١٣٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.ةيهانتملاريغهتمكحىضتقمبتاثداحلارّيسوةريطخلا
نملكهبربخيواذهعيذينأىوسمنرملاىلعامفكلذل
.ءاشي

تاقيضبةيضاملاتاقوألالالخبحمسدقلمعن)٢٠(
وهفبيذهتلالببيذعتلاسيلهدصقنإف.ةعونتمةديدش
طرشىلعةضهنلاوةايحلاهلديريلبئطاخلاتومبرسيال
حمسنإوهللانإفكلذل.اهحلصيوهسفنلًالوأضهنينأ
لخدنداكنىتحتوملاوكالهلاةفاحىلإانلوصووانطوقسب
هيفنحنامماندعصيفانيلإدوعيهباذإةيواهلافوجيف
طقفملكتيالمنرملاو.ةلماكةيقيقحةايحانحنميوانلشتنيو
ةمألاباصأامىلإةراشإانهلبةيصخشلاهتارابتخانع
دوعيلبطقانكرتينلهللانإفًاضيأاهناسلبملكتييتلااهلك
.دعبمحريف

َكُدَْمحَأًاضْيَأاَنَأَف٢٢.يِنيِّـزَعُتَفُعِجْرَتَويِتَمَظَعُديِزَت٢١«
لٱِبَكَلُمِّـنَرُأ.يِٰهلِإاَيَكَّـقَح،ٍباَبَرِب

ْ
.َليِئاَْرسِإَسوُّدُقاَيِدوُع

٢٤اَهَتْيَدَفيِتَّـلٱِيسْفَنَو،َكَلُمِّـنَرُأْذِإَياَتَفَشُجِهَتْبَت٢٣
لٱًاضْيَأِيناَسِلَو

ْ
لَيُهَّـلُكَمْوَي

ْ
ْدَقُهَّـنَأل،َيِزَخْدَقُهَّـنَأل.َكِّـِربِبُجَه

ملٱَلِجَخ
لُْ
ْ
.»ًاَّرشِيلَنوُسِمَت

كدحوتنأوةيقيقحلايتمظعببسهللاايكنإ)٢١(
هنممهفيدقًاضيأانهوةيزعتلاوءاجرلابّيلإعجرتواهديزت
ةلماكلاةيزعتلااهيطعيوةمألاةمظععجريفدوعيهللانأ
نرقيانه.دعباميفاهبعاتمواهنازحأىلإدوعتالفةلماشلا
بعاتملبقنممهلناكامكفلبقتسملابرضاحلابيضاملا
ًارهازًاعماللبقتسملاحوليومهلمسبيرضاحلااذإتاقيضو
.مامتلاىلإمهنعىلختيالويحهللانأل

تكسيالوهذهكةلاحهاجتهبجاولظقيتسيمنرملاو)٢٢(
ةبذعلاهديشانأدشنيلهديبهبابرذخأيفءانثلاودمحلانع
نأطقهلابنعبرغيالو.)٤٠:١٤بويأعملباق(ةولحلا
لمعتسيولب.مهألاهعوضوموهكلذنألهللاقحركذي
هنأدصقلاوتيبلااذهيفيزاوتلالمكييكلًاضيأدوعلا
ةقيقحامأهدنعةفورعملاةجرادلاةيقيسوملاتالآلالمعتسي
ءابآلاهلإليئارسإسودقبرلادمحيهنأمهملاوًازاجموأ
يأهيرتعيالدبألاىلإولزألاذنمدوجوملايحلادودجلاو
.رييغت

رومزمو٧٨:٤١رومزم(نمذوخأمددعلااذه)٢٣(
رومزملااذهنمكشالبًادهعمدقأنيرومزملاالكو)٨٩:١٩
يذلاءايعشإرفسنممدقأوهولبانيديأنيبيذلا
ةرمنيثالثوحنليئارسإسودقيأريبعتلااذهلمعتسي
ءايمرإامأ.ةدحاوةرمهلمعتسييذلاقوقبحنممدقأو

نإلوقيانهو.)٤٠:٥و١:٢٩ايمرإرظنا(نيترمهلمعتسيف
ةيلخادلاسفنلاوريمضلاوبلقلاامكناسللاونيتفشلا
برلاهمدقيذلاءادفلانأل.ءانثلاودمحلابكرتشتاهعيمج
رمينأوأتكسينأهعسيالىتحرادقملااذهبًاميظعناك
.ثارتكاوأنعمتمدعبثداوحلاهذهب

ًائيشلعفيامنإمينرتلابكراشييذلاناسللااذهو)٢٤(
وهو.طقفءانغلابسيلومالكلابهللارببجهليوهذإرخآ
نأل.رمتسممئادلكشىلعهلكمويلاكلذبلغشنم
نيهاربلابةديؤمترهظدقهتوربجوهتردقوهللاةمظع
امأو.نيمختلاوكشللًاليبسعدتاليتلاةحضاولاةعطاقلا
هتماركنمطحلااودارأنيذلاءادعألاءالؤهرشبلا
ررضلاهلاودارألبءاغصإلامدعوهحئاصنبفافختسالاو
نعاوعجارتوهيلإاوبهذاميفاولشفدقنآلامهباذإةيذالاو
ديحولاهديسوهوهعمهللانألةريرشلامهدصاقممامتإ
علطتملاناميإلارامثنماذهسيلوأ؟رشبلاهبلعفياذامف
؟طقفهللا

َنوُعْبَّـسلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َناَمْيَلُسِل

لِلَكَماَكْحَأِطْعَأَّـمُهللَا١«
ْ

ملٱِنْبالَكَّـرِبَوِكِلَم
٢.ِكِلَْ

لٱِبَكَبْعَشُنيِدَي
ْ
حلٱِبَكَنيِكاَسَمَوِلْدَع

ْ
َحت٣.ِّـَق

ْ
جلٱُلِم

ْ
ُلاَبِ

لٱِبُماَكآلٱَوِبْعَّـشلِلًامَالَس
ْ
ِملِيضْقَي٤.ِّـِرب

َ
.ِبْعَّـشلٱِنيِكاَس

لَُخي
ِّـ

لٱيِنَبُص
ْ
ملاَّـظلٱُقَحْسَيَوَنيِسِئاَب ِ«َ.

هانعم»ناميلسل«ناونعلانوكينأيرورضلانمسيل
حدموناميلسفصويفبتكهنألبهبتكدقناميلسنأ
ةكلمميفزاتمملايبهذلارصعلاوهواميسالرثكألابهكلم
.دعباتمسقنادقناتكلمملانكتملذإةدحوملاليئارسإ
رصعللًايلاعًالاثمهلعجيميدقرصعداجمأركذيمظانلاف
نمنوريثكومويلانحنلعفنامكوههيفشاعيذلا
نكلو»...تضمًامايأهللاىقس«لوقنانيحسانلا
اهيمظانمساةداعاهيلععضوياهلكريمازملانأانهةبوعصلا
ةباتكلاقسننأكشالو؟بيترتلااذهرييغتعيطتسنفيكف
ريوصتبلاثمألابرضلبرقأوهودوادقسننعًاريثكدعبي
يذلابويأرفسىلععلطادقمظانلاو.اهراصتخاويناعملا
رومزملااذهناكامبرو.ناميلسرصعيفبتكهنأنظي
كلذبًاجاهتبابعشلاينغيناكوًاديدجحوسممكلمةيحتل

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ
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ديعلرومزملااذهتلمعتسادقةيحيسملاةسينكلانإفكلذلو
.لكيهلاىلإحيسملالوخد

مهللاهلوقبحاتتفالايف»ميهولإ«مسارومزملاركذي)١(
يطعييكلهيلإةهجومةالصلاو»ميهولإ«ريمازمنمًاذإوهف
ةلالسنميأًاضيأكلمنباوهيذلاكلمللهماكحأ
ةبيصمهؤارأنوكتىتحةمكحلايطعينأيأةقيرعةيكولم
ربلالبماكحألاهلبلطينأيفكيالو.ًالداعهؤاضقو
هتموكحنوكتاذكهوهللاهراكفأوهبلقبهجوتينأيأ.ًاضيأ
.ًاضيأاهاضروءامسلاةقفاومتلاندق

الفلدعلاوهبلطلااذهنمضرغلانألكلذ)٢(
نيكاسمهيدلاميسالةلداعلاةفصنملاماكحألاالإيرجي
ةئفلامهسودتدقمهلشتنيملومهرصانبذخأيملاذإنوريثك
ساطسقلمحينأكلملاىلعفاذكهو.اهمادقأتحتةملاظلا
نوكتوباوصلاةداجنعسانلاديحيالئلهيدينيبلدعلا
.ةميخوبقاوعلا

مائولاومالسلاةياراهيلععفتريلابجلااذوهذئنيح)٣(
دحأنوكيالفلدعلاوربلااهدوسيةيلاعلالالتلااذوهلب
.ريخلاوةحوبحبلانمهبيصنلئانريغوأًامولظمسانلانم
ىريالهنألدالبلاءاحنألكنأىنعملافماكآلاولابجلاهلوقو
ملنإويضارألاةيقبدوجوىلعليلدلايهفاهاوسدعبنع
رهدزيذئنيحدالبلايفمالسنوكيامنيحو.اننويعباهرن
.ناكملكيفةحوبحبلاوبصخلاراثآىرتونارمعلا

نأانيريويناثلاددعلاىلعىنعملاةدايزلدوعيانه)٤(
يفجاجوعإنوكيالفةلادعلاوفاصنإللوهكلملااذهمكح
نألاهنمةريقفلاةقبطلااميسالةيعرلاىلعملظالوءاضقلا
ىلعملاظلارمتسااذإوباصتغاالوملظنوكيالهمايأيف
.ماتلاقحسلاىوسهبيصنامفهمثإنعوعريملوهيغ

لٱَماَّـدُقَوُسْمَّـشلٱِتَماَداَمَكَنْوَشَْخي٥«
ْ
ٍرْوَدَىلِإِرَمَق

ملٱَلْثِمُلِزْنَي٦.ٍرْوَدَف
جلٱَىلَعِرَطَْ

ْ
لٱَلْثِمَو،ِزاَُز

ْ
ِةَفِراَّـذلٱِثوُيُغ

يفُِقْرشُي٧.ِضْرَألٱَىلَع َىلِإ،ِمَالَّـسلٱُةَرْثَكَوُقيِّـدِّـصلٱِهِماَّـيَأِ
لٱَّـلِحَمْضَيْنَأ

ْ
لٱَنِمُكِلْمَيَو٨.ُرَمَق

ْ
لٱَىلِإِرْحَب

ْ
َنِمَو،ِرْحَب

َجتُهَماَمَأ٩.ِضْرَألٱِيصاَقَأَىلِإِرْهَّـنلٱ
ْ
لٱُلْهَأوُث

ْ
ُهُؤاَدْعَأَو،ِةَّـيِّـَرب

لَي
ْ
.»َبَاُّرتلٱَنوُسَح

نإلوقيوهللابطاخيولوألاددعللانهدوعي)٥(
تمادامياماودلاىلعهمسانوباهيوهنوشخيبعشلا
)٨:١٦بويأهلباقو٣:٣٣لاينادعجار(رمقلاوسمشلا
لداعلاكلملامكحنإفاذكهودبألاورهدلاىلإكلذنوكيف
.دبألاىلإهمسادجميوهللاىشخينأبعشلالعجي

سانلالعجتةجوعملاهتموكحوملاظلاكلملانإفسكعلابو
.»مهكولمنيدىلعسانلا«ليقامكذإهللانعنيديعب

فورخلاةزجعمج»زازجلا«انهيرورضلانمسيل)٦(
لجأنمعطقتيتلاةبشعملاجورملاكلتنوكتدقلب
.لبقتسملايفاهرمثلجأنمسيلوطقفاهيفيذلابشعلا
باشعألاهذهىرحألابمعطتعيبرلانمزتاناويحلانإف
ءانثأاهيلعتتاتقأدقنوكتيتلابوبحلانمًالدبءارضخلا
يفحرمتيهفنآلاامأونبتلابًاطولخمنوكيدقو.ءاتشلا
ًاشعنملزنيهللافوخو.»اهيفعترت«ءارضخلاجورملا
هجورفصانأثدحتارممكو.رطملالزنياملثميضارألل
دعبوةقرحملاسمشلاوفافجلاببسبعيبرلايفضرألا
ةرضخلاتداعوضرألاهجوددجتفراطمألاتلزنتقو
هنوفاخينيذلللصتهللاةمحراذكهو.رارفصالالدب
ةراضنيفًامئادلبعوجلامهبيصيالمهفقحلابهنودبعيو
.رارضخاو

هفاصنإوهلدعببسبيذلاكلمللدوعيانه)٧(
قحلاقاقحإلجألةرابجةرمثمدوهجنمهلذبياملضفبو
قيدصلانأنوكيففاصنإلاوةلادعلارييستوسانلانيب
كلذلهسفنوهربلابحيهنألف.دجملاوراخفلاهمايأيفلاني
مهوبصانملاىمسأنولانينيذلانيحلاصلاوراربألابحي
نوكتفاذكهوةلداعلاماكحألاىلعةلودلارومأرييستلهناوعأ
عادىندأنوكيالوةكلمملاءاحنأيفمالسلاةدايسبةجيتنلا
عيمجوةماقتسالاولدعلابحيكلملااملاطىوكشلاورمذتلل
ىلإةحوبحبيفءادعسنوشيعيومهقوقحنولانيبعشلا
.دبألا

هحنميوبرلاهكرابييذلاميظعلاكلملاوهاذه)٨(
رمحألارحبلانميأرحبلاىلإرحبلانملصيًاعساوًاناطلس
هلهانمتياماذه.ةنكمألادعبأىلإتارفلانموطسوتملل
هلنوعديفةلادعللًايحًالاثممهكيلميفنوريذإهبعش
ةنكمألاىصقأىلإدتمييذلالماشلاعساولاكلملاب
كلملااذههلناكدقناميلسنأًايخيراتفورعملاو.ةرواجملا
اهاناعيتلابورحلانمضرألاتحارتسانأدعبمخضلا
.دوادكلملاهدلاو

ىلإاهتاذةكلمملايفةيلخادلارومألانملقتنيانهو)٩(
لهأنإلوقيفكلامملاوبوعشلاةيقبعمةيجراخلاتاقالعلا
مانغألانوعريةكلمملافارطأيفنونكاسلاودبلايأةيربلا
لبكلملاهجويفاوفقينأنوعيطتسيالءالؤهفيشاوملاو
ىلعنورسجيالءادعألاعيمجولبنيعضاخهاضرنوبلطي
ةنكسملادودحىصقأىلإهمامأنوللذتيلبسأرلاعفر
الوتاليولامهيلعلحتالئلهنماضرلاووفعلانيجترملذلاو
.نونوكي

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ
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جلٱَوَشيِشْرَتُكوُلُم١٠«
ْ
اَبَشُكوُلُم.ًةَمِدْقَتَنوُلِسْرُيِرِئاََز

ملٱُّلُكُهَلُدُجْسَيَو١١،ًةَّـيِدَهَنوُمِّـدَقُيٍإَبَسَو
ِمَمُألٱُّلُك.ِكوُلُْ

لٱيِّـجَنُيُهَّـنَأل١٢ُهَلُدَّـبَعَتَت
ْ
ملٱَريِقَف

ملٱَوَثيِغَتْسُْ
ْ
َالْذِإَنيِكْسِ

ملٱَىلَعُقِفْشُي١٣.ُهَلَنيِعُم
ْ
لٱَوِنيِكْسِ

ْ
لَُخيَوِسِئاَب

ِّـ
َسُفْنَأُص

لٱ
ْ
لُّظلٱَنِم١٤.ِءاَرَقُف

ْ
خلٱَوِم

ْ
َط
ْ

ْمُهُمَدُمَرْكُيَو،ْمُهَسُفْنَأيِدْفَيِف
يف .»ِهْيَنْيَعِ

نوكينيميظعلاناطلسلاوةوطسلاوذكلملااذهو)١٠(
ىلإىتحةنكمألادعبأيفسانلابولقيفراقووةبيههل
اموتيركىتحرحبلارئازجو)اينابسأامبر(شيشرت
لببرغللًادتممهمساىقبيالفكلذك.امبراهرواج
ىصقأيفابسوابشكولمىلإلصيىتحًاضيأبونجللو
نومدقيًاعيمجءالؤه.)١٠صكولم١عجار(ةيبرعلادالبلا
كلملااذهةدايسلعوضخلاتامالعاهيفايادهوتامدقت
هلنومدقيفقرطلاىتشبهئاضرتسالنوعسيمهنألمهيلع
.ةيفخةبيرضكءايشألاهذه

لامكىلعًاليلدكلذكنولعفيمهلككولملانألب)١١(
مهلةدايسالنألديبعلاكهنومدخيوًاعيمجمهيلعهناطلس
.هناطلسقلطمتحتوهاضربالإمهتيعرىلع

لثممايقيفلضفلاهيلإوزعييذلاببسلاامأ)١٢(
وهفسانلاىلعهترطيسىدموهدادتماومخضلاكلملااذه
ءارجإىوسهمهيالوفاصنإلاولدعلابحيكلملااذهنأ
هبثيغتسييذلاريقفللاميسالوعيمجللريخلاوةمحرلا
انهو.هيلإتفتليالودحأهبمتهياليذلاسئابلادجنيو
مولظملانيكسملااذهلدوعيالامنيحذإةيكلملاةلادعلاىهتنم
هنمبلطيوهتاذكلمللدوعيفاعسإلاديهلدمينم
هيفوهاممهيجنيوًالاحبجاولاءادنيبليهباذإوةدعاسملا
.ًادبأهنعىلختيالو

دعبننحتيلبةاجنلابيفتكيالفهقافشإيفديزي)١٣(
راثآنمرثأيأضرألايفىقبيالفناسحإلابهديدميو
هتدعاسمنأذإرقفلانمءيشىقبياللب.ناوهلاوةنكسملا
نمعونيأنمزجعوأقيضيأيفًادحأيقبتالةيخسلا
ميركنونحفوطعوهف.)٢٩:١٢بويأعجار(عاونألا
ىلعذخأيوتابكنلاوايالبلاعاونألكىلعننحتيوقفشي
نيملأتملاقتاوعنعفيفختلاواهتلازإلًائيشلعفينأهقتاع
تيبثتبالإهناطلسلمايقالوهكلملتابثالنأىريهنألاهنم
.عيمجللةمحرلاوفاصنإلامئاعد

ديدتمتنأنكميالومهيلعملظبىضريالف)١٤(
وههنألكلذيدعتلاعاونأنمعونيأوأبهنلاوأفطخلاب
بجوتيامعفدبامأمهسفنأيدفيورمألايفلخادتيهسفن
دوعيءيشلكلعجيةحيرصرماوأةطساوبوأمهكاكفلباقم

نأىريوهف.لماشلاماظنلانميعيبطلاهارجمقباسىلإ
يفًامركمًازيزعحبصيًافازجكفينأنمًالدبنيكاسملامد
ةلذملانمًالدبوةايحلامهلنوكيتوملانمًالدبوهينيع
.ةماركلاوةزعلاودجملانوكيراعلاو

ِهِلْجَألِّـيلَصُيَو.اَبَشِبَهَذْنِمِهيِطْعُيَوُشيِعَيَو١٥«
لٱ.ًامِئاَد

ْ
يفٍّرُبُةَنْفُحُنوُكَت١٦.ُهُكِراَبُيُهَّـلُكَمْوَي يفِضْرَألٱِ ِ

جلٱِسوُؤُر
ْ
مثَناَنْبُلَلْثِمُلَياَمَتَت.ِلاَبِ

ََ
َنِمَنوُرِهْزُيَو،اَُهتَر

ملٱ
.ِرْهَّـدلٱَىلِإُهُمْسٱُنوُكَي١٧.ِضْرَألٱِبْشُعَلْثِمِةَنيِدَْ
ِضْرَألٱِمَمُأُّلُك.ِهِبَنوُكَراَبَتَيَو.ُهُمْسٱُّدَتْمَيِسْمَّـشلٱَماَّـدُق
لٱُعِناَّـصلٱ،َليِئاَْرسِإُهٰلِإُهللاٱُّبَّـرلٱٌكَراَبُم١٨.ُهَنوُبِّـوَطُي

ْ
َبِئاَجَع

لَو،ِرْهَّـدلٱَىلِإِهِدَْجمُمْسٱٌكَراَبُمَو١٩.ُهَدْحَو
ْ
ُضْرَألٱِئِلَتْمَت

ِنْبَدُواَدُتاَوَلَصْتَّـمَت.َنيِمآَّـمُثَنيِمآ.ِهِدَْجمْنِماَهُّلُك
.»ىَّـسَي

رحلاشيعللدوعيتوملابًاددهمناكنماذكهو)١٥(
حبصيسمألابنيكسملامولظملااذهنأذإرمثملاجاتنإلاو
ءاخرلاةايحببسبًادجموًازعوهكلمنمًابهذلانينأًارداق
يفحبصأورطخلاهنعلازنأدعبنآلااهشيعييتلاىنغلاو
ىنتغايذلاسمألابريقفلااذهنإفاذكهو.مالسونمأ
ماودبًايعادكلملليلصيةماركلاوزعلالانوكلملالضفب
يههذه.مايألالكةماركلاوةكربلاهلبلطيوهكلم
ةيبلقةبحملكباهمدقيفاهميدقتعيطتسييتلاةيوقتلاةأفاكملا
.ءاخسو

هكلمكرابييذلانمآلابعشلااذهذنئيحو)١٦(
هكلمنإفيلاتلابوريخلامامتهلىنمتيوفصنملالداعلا
نوكيفرمثيورثاكتيهباذإعيمجلاوحنةمحرلاولدعلايرجي
يأ.لابجلاسوؤريفةجومتملاوةليامتملاعورزلاكلتلثم
اهليامتنإفاذكهو.عيمجلانامعيةحوبحبلاوءاخرلانأ
هلعجتونانبلوسكتيتلاةفيثكلاتاباغلاكلتليامتهبشي
حبصيبشعلانألب.طقفهجولثبسيلوهرارضخابًاعئار
امنيحعيبرلايفضرألاةلاحيهامكروبحوةجهبيف
نأينمتلانوكيف.ناولألاولاكشألاةفلتخملاروهزلااهوسكت
.ةماركوةجهبوًىنغدادزيوًاددعبعشلادادزي

روركهوحميالدلاخهمسانإلوقيفكلمللدوعي)١٧(
لكىلإلصييكلسمشلاروندتميامكو.نينسلاومايألا
لداعلاليلجلاكلملااذهنإفاذكههييحيوهشعنيوناكم
سانلاعيمجنأىتح.ةنكمألاوعاقبلالكًائلامهتيصنوكي
هللانألكلذ.ءانثلاوحيدملاهلنومدقيوهبنوكرابتي
يتلاتانسحلادادعتىلعريخلكهلممتيوهينغيوهكرابيس
.اهبماقيتلالامعألالئالجةبسنىلعواهمدق

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ
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مسقللةيماتخلاةكربلادجوينيددعلانيذهيف)١٩و١٨(
ماتخلصأنوكيًاذإف.انهيهتنتيتلاريمازملانميناثلا
عناصليئارسإهلإهللاو.رشععباسلاددعلايفرومزملا
٨٦:١٠رومزمعجار(ةفولأمةميدقريباعتيهبئاجعلا
نأمنرملاىنمتيو.)٩:٨بويأعمامهلباقو١٣٦:٤و
فرعييذلاهدجمنموبرلاةفرعمنمضرألائلتمت
ًاعيمجممألاىدلًافورعمنوكيفليئارسإبصاخمساب
نيمآةظفلبًارركمءاعدلااذهىلعةباجتسالابلطيو.ًاضيأ
.نيمآمث

ريمازملاضعبباذإ»دوادريمازمتمت«ماتخلانأعم
هنأباوجلاو؟كلذرسفنفيكفًاضيأدوادمسالمحتةعباتلا
اذهعدبموهدوادنإفءامسألاهذهلثملةيمهأنمنكيمل
همسالمحياملكسيلفيئانغلاينيدلارعشلانمعونلا
.هبولسأوهحوربوهلبهملقبيرورضلانموه

َنوُعْبَّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َفاَسآل.ٌروُمْزَم

لٱِءاَيِقْنَأل،َليِئاَْرسِإلُهللاٱٌحِلاَصاَمَّـنِإ١«
ْ
لَق
ْ

اَنَأاَّـمَأ٢.ِب
ِّـينَأل٣،ِيتاَوُطُخْتَقِلَزَلٌليِلَقَالْوَل.َياَمَدَقُّلِزَتْتَداَكَف

ملٱَنِمُتْرِغ
.»ِراَْرشَألٱَةَمَالَسُتْيَأَرْذِإ،َنِيِّـربَكَتُْ

ةبرجتىلعبلغتهنأفيكرومزملااذهيفمنرملاركذي
ةرمههلإبكسمتينأعاطتسااذكهوناميإلانعٍدادترا
ًاددرتملبقنمناكدقل.تبثأوخسرأةروصبىرخأ
ناكهناميإنألحيرلكعمبهذيةدارإلاومزعلافيعض
دقلمعن.ًايقيقحًايرابتخاحبصأدقفنآلاامأوًايرهاظًايمسا
ىوسهبةلصةيأهلنكيملهنكلوهدودجوهئابآنيديفدلو
ىأرنأبةبرجتلاهتءاجامنيحكلذلةيجراخلاةدابعلارهاظم
ةبرجتلاهتمدصهبنوعتمتييذلاريخلاورارشألاةمالس
ىلإداعواهيلعبلغتنأمتعيملهنكلوةديدشةمدص
.ميظعريخهلناكرشلانمو.ىوقأوتبثأةروصبناميإلا
يناثلاو١٤ددعلاىتحلوألانيمسقىلإمسقنيرومزملااذهو
مظانلانأكشللعاديأدجويالو.رخآلاىلإ١٥ددعلانم
الرومزملاهثحبييذلاعوضوملاو.ناونعلاوهامكفاسآوه
نأدبالرارشألانإويلكلاهللالدعنعثحبلالوانتي
ىلإرظنيالوهفاذكهوًالجآوأًالجاعنإمهءازجاولاني
اذهىلإهرظنلبًاعيمجسانلاناديامنيحديعبلالبقتسملا
.طقفنامزلااذهوملاعلا

كلذلوأاذكهانهاهانعمو»امنإ«همالكحتتفي)١(
.ةقباسرومأنمجاتنتسالادصقيويناربعلالصألابسح
وهوهلامعأوهقرطلكيفرابحلاصهللانأدكؤيوهو
ىّتمو٢٤:٤رومزمعجار(ًاصوصخبلقلاءايقنأللكلذك
بوقعيلسننممهنيذلاليئارسإبانهدصقيالو.)٥:٨
ىوقتلاةشيعنوشيعينيذلانييقيقحلانينمؤملالكلب
.حالصلاوةليضفلاو

يصخشرابتخانعملكتيانهمنرملانأحجرألا)٢(
طقسدقناكلليلقالولوطوقسلاريفشىلعناكهنأركذيف
٢١:٧ةينثتعمهلباقو١٨:٣٥رومزمعجار(هرمأىهتناو
لكبهسفننعملكتيًاحيرصانهناكدقل.)١٦:١٦بويأو
ةئيطخلارطخيفناكهنأيفخيالولجخوعضاوت
.هللانعهدعبوهماثآءارجنملالحمضالاو

رارشألانيربكتملاضعبىأرهنأوهةبرجتلاببسو)٣(
نأكلامتيملفكلذسكعوهناكامبروةحوبحبوريخيف
ةريرشةودقهلاوناكومهيلعهسفنساقنأدعبمهنمراغي
ىلإًاطقاسقلزلليلقالولوهمدقتلزاذكهوةرثعببسو
يفدسحلارانبةلعتشملاةفطاعلاكلتيهةريغلاو.ضيضحلا
الرومأىلعمهنمرارشألاىتحسانلادسحنفنايحألاريثك
.اهيلعمهدسحننأزوجي

يفْتَسْيَلُهَّـنَأل٤« هتْوَمِ ٥.ٌنيِمَسْمُهُمْسِجَو،ُدِئاَدَشِْمِ
يفاوُسْيَل لٱَعَمَو،ِساَّـنلٱِبَعَتِ

ْ
َكِلٰذِل٦.َنوُباَصُيَالَِرشَب

لٱاوُدَّـلَقَت
ْ
لُظٍبْوَثَكاوُسِبَل.َءاَِيْربِك

ْ
ْمُُهنوُيُعْتَظَحَج٧.ْمُهَم

لٱِتاَرُّوَصَتاوُزَواَجِ.مْحَّـشلٱَنِم
ْ
لَق
ْ

َنوُئِزْهَتْسَي٨.ِب
لُظِّـَّـرشلٱِبَنوُمَّـلَكَتَيَو

ْ
لٱَنِم.ًام

ْ
.»َنوُمَّـلَكَتَيِءَالَع

حيرمتوممهلوحيرمشيعمهلرارشألاءالؤه)٤(
امنيحوهرخآىلإرمعلالوأنممهفنتكتةحارلاف.ًاضيأ
نورعشيالوةينضملامالآلانمهعمنوولتيالتوملامهيتأي
نيمسطيشنمهمسجوءايوقأمهنألدئادشلانمعونيأب
اوتاماذإفدسجلافعضلرهاظلابسحنوملستسيالف
ضعببهذينكلو.نينئمطمماتءودهبمهتومنوكي
ةفرحمةملكلانوكتدقلبانهتومللةقالعالنأنيرسفملا
.نيمسمهمسجودئادشمهيلعسيلاذكهىنعملانوكيف
.ناسنإيأبنولابيالومهسفنألمهيأ

يأ.ريخألاىنعملااذهلًاحيضوتدجنددعلااذهيفو)٥(
نعنوماعتيذإسانلابئاصممهمهيالرارشألاءالؤهنأ
نيكاسملاخارصنعمهناذآنومصيوبئاصملاىأرم
ةقيضلامهرئاوديفنوشيعيوتاذلاوبحممه.نيجاتحملاو
ديريالانهو.بئاصملامهبيصتنلهنأرهظيو.ةريغصلا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

١٣٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ذإمهناهذأةوامعومهبولقةواسقروصيلبطقمهحدممنرملا
ةبسنىلعالإمهرمأمهمهيالوسانلانعنوديعبمه
.ةيصخشلامهحلاصم

نيرخافتممهقانعأىلعةدالقءايربكلااوعضودقل)٦(
الفبوثكملظلانوسبليمهو.هباولجخينأبجيناكامب
نوفينعةاسقمه.ةصاخلامهتايحنمءزجكوهلبمهقرافي
كلذلو)٥٩:١٧ءايعشإعجار(نوقفشيالونومحريال
نوعريالوسانلانوملظيوةحاقولكبمهئايربكبنورهاظتي
مهرشىلإةفاضإلابمهفدحأنمنوحصتنيالومهيغنع
.ءايشألاسدقأىلعنوفدجي

مهثارتكامدعنمنونمسيذإراتهتسالامحشاذه)٧(
اهنأةجردىلإةظيلغمهبولقنأةمجرتلانوكتدقو.سانلاب
مهٍرشنمنوحتسيالمهف.جراخلاىلإلخادلاتزواج
ىتمعجار(فطاوعلالكزكرموههرظنيفبلقلاو.هيف
.)هدعبامو١٥:١٨

نوئزهتسيرارشألاءالؤهنأوهوهتاذىنعملاعباتي)٨(
ةريرشمهاياوننأامكريرشهمالك.ءيشبنيمتهمريغ
ذإمهئايربكىلإةبسنلابءالعلانمنوملكتيمهو.ًاضيأ
.)٥:٢٨ايمرإعجار(رشبلاةنيطريغةنيطنممهنأنوبسحي
ءيشلكنومدهيمهنأهتمجرتيفسوريثولبهذدقو
مهناسلبىذألامهبأد.ًابابيًارفقنارمعلارهاظملكنولّوحيو
نأنيبساحعيمجلامامأكلذباوحرصينأنعنوعروتيالو
نمىلعأماقميفمهنألمهناطلسنمضهنأكهنولعفيام
.نيرخآلا

يفْمُهَهاَوْفَأاوُلَعَج٩« لَأَو،ِءاَمَّـسلٱِ
ْ

يفىَّـشَمَتَتْمُهُتَنِس ِ
ٍةَيِوْرُمٍهاَيِمَكَو،اَنُهَىلِإُهُبْعَشُعِجْرَيَكِلٰذِل١٠.ِضْرَألٱ
لٱَدْنِعْلَهَو،ُهللاٱُمَلْعَيَفْيَك:اوُلاَقَو١١.ْمُهْنِمَنوُّصَتْمُي

ْ
ِّـِيلَع

ِرْهَّـدلٱَىلِإَِنيِحيَرتْسُمَو،ُراَْرشَألٱُمُهِءَالُؤٰهاَذَوُه١٢؟ٌةَفِرْعَم
لَقُتْيَّـكَزْدَقًاّقَح١٣.ًةَوْرَثَنوُرِثْكُي

ْ
لَسَغَوًالِطاَبيِب

ْ
ُت

.»َّـيَدَيِةَواَقَّـنلٱِب

رومأنمهنوونيامبعيمجلامامأنوحّرصيمه)٩(
يفرشلااورمضينأبنوفتكيالمهفكلذل.ةثيبخةريرش
مهتبرضاوبرضييكلةحناسلاصرفلااونيحتينأالومهبولق
تاوصأبنيبخاصنوحيصيذإدحأبنولابيالمهلب
معتهتاذتقولايفاهنكلوءامسلانانعغلبتاهنأكةعفترم
اهئايربكةهجنمطقفةعفترمًاذإيهف.ضرألاناكس
سانلايأنعاهررضواهاذأبةديعبتسيلاهنكلواهعنصو
وأهيلعنومدنيًائيشسيلمهملظف.)٢٢:١٢لايقزحرظنا(

يفنوبعليمهنأكهبنوهابتيلبهركذنموأهنمنولجخي
.مهرورشومهؤاوهأءاشتونوؤاشيامكسانلاةايح

مهراثآنوفتقيسانلانمةعامجرارشألاءالؤهلو)١٠(
نوكينأميظعرطخيفهسفنمنرملاناكو.مهبنوذوليو
لثمرارشأعابتأمه.طقسومدقلاهبتلزولمهدحأ
لجألنوشيعيومهيلإةرداصلارماوأللنوعضخيمهتداس
ًاعابتالبقنماوناكعابتألاءالؤهو.ةصاخلامهبرآممهتلانإ
يتلاهايملالثممهو.داسفلاومثإللنيعجارهوكرتدقوهللا
نوديريامبمهتيذغتىلعةداسلاكئلوأرمتسيذإبضنتال
اميههايملاهذهو.هايملاصتمتيتلاطقفضرألاكمهف
.رماوأنمهلنوعضخي

فيدجتلاومثإلاةأمحيفنولغوتيعابتألاءالؤهو)١١(
نوبسحيذإ؟هللاملعيلهولقألاىلعمهسفنأيفنولوقيو
لاؤسلارركيومهتائيسنعىضاغتدقهوكرتيذلاهللانأ
٣:٢٨لاثمأعجار(؟ةفرعميلعلادنعلهوىرخأةرم
.)٦:١٣ةاضقو١:١٤يخالمو

الومهذوفنومهتوطسمهلءاينغأءايوقأرارشأمه)١٢(
هللانوباهيالواهنوبكترييتلاماثآلايفاورتستينأنوجاتحي
مهبساحينأنمعفرأمهسفنأنوبسحيمهذإسانلاالو
ريمضالفهنوفرتقياميفةحارلامامتبنورهاظتي.دحأ
رظنا(مههوجويففقتنأعيطتستةيدامةوقالومهتكبي
رهاظلابسحنوعتمتيرارشألاءالؤهفًاذإ.)١٢:١ايمرإ
مهلسيلراربألانوحلاصلااذوهامنيبقيفوتوريخلكب
.كلذ

نودبًالطابهبلقرهطوىكزدقهنأمنرملاىريو)١٣(
لسغدقلدجيملفًاصالخهللانمرظتنادقل.ىجتريعفن
رمتسيىتمىلإف.لئاطريغىلعنكلوهيديةواقنلاب
ىلعنورطبيىتمىتحودحأمهبساحيالومهيغيفرارشألا
لبءيربلاوفيعضلانوسوديمهرطبيفوةروصلاهذه
فارتقايفمهنومدختسيمهلثمًاعابتأمهعمنوقوسي
عجار(ةراهطللىعسدقل.داسفلاورشلالمعوتامرحملا
رورشلايأفرتقيالوسندتيالنألواحو)٢٠:٩لاثمأ
.هلككلذناكًاثبعنكلو)٢٦:٦لاثمأعجار(

لٱًاباَصُمُتْنُكَو١٤«
ْ
ْوَل١٥.ٍحاَبَصَّـلُكُتْبَّـدَأَتَوُهَّـلُكَمْوَي

لُق
ْ

ُتْدَصَقاَّـمَلَف١٦.َكيِنَبِليِجِبُتْرَدَغَلاَذَكٰهُثِّـدَحُأُت
يفٌبَعَتَوُهاَذِإاَذٰهَةَفِرْعَم لَخَدىَّـتَح١٧.َّـيَنْيَعِ

ْ
َسِداَقَمُت

هتَرِخآَىلِإُتْهَبَتْنٱَوِهللاٱ يفًاّقَح١٨.ِْمِ لَعَجَقِلاَزَمِ
ْ
.ْمُهَت

طَقْسَأ
ْ
لٱَىلِإْمُهَت

ْ
.ِراَوَب

ملَا
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ةيسفنمالآنودباذههعانتماوأهتيكزتنكيملو)١٤(
ةثراكبامنإكًاباصمناكدقف.ةميدتسمةروصىلعاهلمحت
بهذيملنكلوةديعبةجردىلإشيعلاةذلهمرحتةديدش
بدأهنأوهوةدوشنملاةلاضلاىلإلصولبًاثبعهيفكلذ
انعجاراذإو)٧:١٨بويأهلباقو١٠١:٨رومزمعجار(هسفن
نمًافارتعاهاندجولددعلااذهعمهانراقورشاعلاددعلا
نكلورارشألاءالؤهعمهكارتشانمًاقباسهلعفامبمنرملا
.هللادنعنميذلاقحلابًابدؤمحبصأومدنوبات

ىلإعجريملوقباسلاهيغىلعرمتساولهنألوقيو)١٥(
ًاعمهدالوألهتبحصوهللاابهناميإرسخدقناكلةبوتلابهللا
ءايشألاسدقأبًارداغناكلببرلاليجمهنيذلاىلع
رسخييلاتلابو.ىهتنملاىلإًانيمأًايفونوكينأنمًالدب
النأانيلعو.هبنينمؤملاىلعهللااهبكسييتلاتاكربلا
هنيبسيلوليئارسإبعشوهللانيبيهةقالعلانأىسنن
هللاًادالوأمهسفنأاوعدينأاوأرجتيملذإطقفدارفألانيبو
.الإسيلهللابعشوأهللاليجونبمهف

بهذيتلاماهوأللملستسينألبقنمدصقدقل)١٦(
فرعينأدصقوهسفنىلإداعهنكلورارشألاكئلوأاهيلإ
هبعتأدقو.كئلوأنيواغلاةياوغيفىدامتيالوةقيقحلا
ةعماج(ةلضعملالحعطتسيملوًاريثكًابعترمألايفهريكفت
نودبقافتالاباهيلإلصويتلاةجيتنلاىلإلصيمل.)٨:١٧
تالمأتلمأتوهسفندهجأدقلباهبقاوعورومأللريدقت
.ءيشىلإىهتناىتحروغلاوىنعملاةديعب

لبهيفلقعلاهدقيملهيلإىهتنايذلاءيشلااذه)١٧(
ىوقتلاوعرولابهللاسداقملخددقف.ميوقلانيدلاحور
امسيقيذخأاذههدبعتيفوهو.ةالصلابداشرإلابلطي
نأل.مهتايحةجيتننوكتاذاموًاريخأرارشألاءالؤهلثدحي
هيلعنومداقمهاملبنآلاهيفمهامسيلهرظنيفمهملا
يفناكدقل.يهامكةقيقحلاهلتفشكناانهو.نيحدعب
ءالؤهعنقياذامبوأهسفنبيجياذاميرديالةريحوةملظ
ةديدجيناعمىريوهيلععشيرونلاباذإونيئزهتسملارارشألا
.ةقحلاةايحلل

ىلإاوقلزدقامنإءالؤهنأبةقيقحلاامكدجيانه)١٨(
عوجرلاومهتطقسنمةضهنلابالإمهلةاجنالوقامعألا
راوبلاىلإمهفكلذاولعفيملاذإو.وهلعفامكةبوتلاب
دعبةايحللةنونيديأمنرملارظنيفسيلو.لالحمضالاو
وهامنإهينعيامودعبحضودقرمألااذهنكيملاذإتوملا
الوةايحلاهذهيفنوكلاهكشالرارشألانإفاذه
رورشيفاملاطمهزعومهوهزىلعاورمتسينأنوعيطتسي
.هذهك

لِلاوُراَصَفْيَك١٩«
ْ

َنِماوُنَف،اوُّلَحَمْضٱ!ًةَتْغَبِباَرَخ
لُحَك٢٠.يِهاَوَّـدلٱ

ْ
قَيَّـتلٱَدْنِعٍم

َحتِظُّقَيَّـتلٱَدْنِع،ُّبَراَيِظُّ
ْ
ُرِقَت

َهلاَيَخ
ُ
لَقَرَمْرَمَتُهَّـنَأل٢١.ْم

ْ
يفُتْسَخَتْنٱَويِب لُكِ

ْ
اَنَأَو٢٢.َّـيَتَي

ًامِئاَديِّـنِكٰلَو٢٣.َكَدْنِعٍميِهَبَكُتِْرص.ُفِرْعَأَالَوٌديِلَب
لٱيِدَيِبَتْكَسْمَأ.َكَعَم

ْ
.»ىَنْمُي

الفنآلاذنمبارخلامهقحلدقمهاذوهو)١٩(
.بيرقباسحنودمهعافتراىلعاورمتسينأنوعيطتسي
نأذإدعباميفهشغينأدحألحمسيالوهسفنلدكؤيانهو
يتأيساذهمهبارخو.اونوكينلوةتغبمهبيصيسبارخلا
ىلعمهلبقدحأهققحتيمللكشبوهنوفرعيالتقويفمهيلع
٣٠:٤و١٨:٤رومزمعجار(ةعيظفلاةروصلاهذهلثم
.)٢٢:١٤ليئومص٢و

مهًاذإ.مالحألالحمضتامكنولحمضياذكهو)٢٠(
ءالؤهف.مئانلالايخيفالإنودجويالمالحأثاغضأ
.رارشألاةياهناوردقيملوالإسيلنيمهوتماوناكعابتألا
لايخلابهذيذئنيحوةظقيلايتأتنأدبالمونلادعبنكلو
طقفلايخريرشلاف.ةقرشملاةقيقحلاسمشهاجتلحمضيو
دقهللانألسانلاعيمجنملوذرمورقتحموهذإهلةيمهأال
يفوهنملكنإفًاذإ.بسانملاتقولايفهرقحوهلذر
ةحصلانمءيشالًامالحأملحيوهةقيقحلاهذهنعةلفغ
.طقاهيف

هنإفهيتأتدقىرخأةبرجتلًاقبسممنرملاتفتليانه)٢١(
.هلخاديفسختنيوهبلقرمرمتيذئنيحواهيفطقسيامبر
هيلعضقيةئيسلاةلاحلاكلتىلإعوجرلاةركفنألكلذ
.طقهلابنئمطيالوشيعلاةذلهمرحيونآلاذنمهعجضم
رارشألاةلاحبظعتينأوىضماممًايساقًاسردملعتينأهيلع
مثبشعلاكنورهزيمهفاهيلإنولصيدقيتلاةئيسلا
.نولحمضي

مهفلاليلقديلبوهفملعتيملذإهنإفذئنيحو)٢٢(
ءيشلااذهلقعينأعذيطتسيالميهبوهلب.كاردإلاو
ةبسنىلعهتدئافموقتالةايحلايفسردلاةميقنإ.طيسبلا
ةبسنلابوهلباهبربعييتلاةغالبلاىلعالوهيفيذلانايبلا
ةايحللًالهأناكظعتاومهفنمف.كاردإلاويعولل
ىقلتيتلاسوردلالكدعبمهفيالنموةيلاعلاةيناسنإلا
.)٩:٢بويأ(ميهبنملقأوهفهيلع

الوهفىرخآةرماهبضهنيلهسفنىلإدوعيهنكلو)٢٣(
كلتعمبسحينأالوةئيندلاةلزنملاهذهلزنينأىضري
ناكلب.اهمثإيفترتهتساواهرشيفتلغوتيتلاةعامجلا
بوتيهباذإوةيماسلااهيناعملمأتوةايحلاسردنأهل
مئادلاهقيفرهللاعمهنإنآلاهروعشاذوهو.هللاىلإعجريو

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

١٤١
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هديكسمأدقهللانأذإهيوقيوهعجشييهلإلالزانتلاباذإو
.ريغصلاهدلوعمبألالعفيامكًانئمطموًايوقماهبدشو
نملضفأكسمتيتلاةيوقلاديلايأىنميلاديلاو
.ىرخألا

يفِيلْنَم٢٥.ِينُذُخْأَتٍدَْجمَىلِإُدْعَبَويِنيِدَْهتَكِيْأَرِب٢٤« ِ
يفًائْيَشُديِرُأَالَكَعَمَو؟ِءاَمَّـسلٱ يِْمَحلَيِنَفْدَق٢٦.ِضْرَألٱِ
لَقَو
ْ
لَقُةَرْخَص.يِب

ْ
اَذَوُهُهَّـنَأل٢٧.ِرْهَّـدلٱَىلِإُهللاٱيِبيِصَنَويِب

لٱ
ْ
اَنَأاَّـمَأ٢٨.َكْنَعِينْزَيْنَمَّـلُكُكِلُْهت.َنوُديِبَيَكْنَعُءاَدَعُب
لَعَج.ِيلٌنَسَحِهللاٱَىلِإُبَاِرتْقالٱَف

ْ
لَمِّـبَّـرلٱِدِّـيَّـسلٱِبُت

ْ
يِإَج

.»َكِعِئاَنَصِّـلُكِبَِربْخُِأل

لخددقف.هتاذهللانملبهنمسيلنآلايأرلاو)٢٤(
يأربهنألو.هدحوكرتُيملفًادشرتسمًايلصمهللاسداقم
نعسكعلابو.دجملاوةماركلالانيسوهفهداشرإوهللا
مهنأعمراوبلاوبارخلامهتياهنتناكنيذلارارشألاكئلوأ
ملومهلوحسانلالكباوناهتساىتحةزعوةماركيفاوأدب
ةعنقملاةلباقملاهذهلمجأامو.ريدقلاماكحأىتحاوربتعي
نأاهبعمسيناسنإلكلعجياممنيتياهنونيتئادبنيب
.ةيادهلاوباوصلاىلإدوعيوعنتقي

يأو.هللادجمىوسىريالفءامسلاوحنعلطتي)٢٥(
يكلءامسلاهبلطمفًاذإ.ىلاعتهنودبءامسلللصيناسنإ
ًاكلمًالبقاهبسحيتلاضرألاهذهامأو.هللاعمنوكي
دكؤيونابسحلااذهداسفبًاعنتقمدوعينيملاظلاورارشألل
يفهللاعميشميوهفكلذلو»اهؤلموضرألابرلل«نأ
يفءيشالفذئنيحو.طقفءامسلايفسيلوضرألا
هدحوهبيذلاهللانودبًاعفنهيدجيضرألايفوأءامسلا
.همسابنينمؤملاعيمجلةيافكلاءلم

نكلوةريثكعطقىلإمطحتيوناسنإلاىنفيدق)٢٦(
ناسنإلاىنفيدقفًاذإ.رهدلاىلإصالخلاةرخصوههللا
اهلكهتوقىنفتدقوهلقععيضيدقيأًاجراخوًالخاد
هتايحأدبينمف.ىهتنملاىلإمئادلادنسلالظيهللانكلو
هتايحنوكتلبنيحلكايحيهبرمتسيوهفهللاابةقحلا
سبلتوهلامعأعمقيتعلاناسنإلاكرتتةديدجةسدقم
حورلالعفب-ديدجلادهعلالوقب-ددجتييذلاديدجلا
.سدقلا

.هبقاصتلالاوهللابارتقالاةيمهأىرخأةرمرركي)٢٧(
ملاذإسفنلاكلتىلعموللاعقيالفأسفنللءاذغلاوه
الئل.انسوفنيورنوبرشننأانيلعوةايحلاءاموهو.ّذغتت
.هومحرينأسانلانمرظتنيالفهسفنمحريملنموديبن

نألكلذيقيقحلانطولانعنيبرتغمدعتبننأًاذإانايإ
.قفشينمالوانرظتنيكالهلا

دقف.بارتقالاىلعممصيوهسفنددشيًاريخأو)٢٨(
هوعديبجاولانأىريوهسفنبهققحتوكلذباوصربتخا
مكبنيرخآلاثدحيوهللامئاظعبربخييكلكلذلعفينأ
لبهتاذبهرصحينأديريالهدافتساامف.هسفنلعنصدق
هتيادهنيبةليمجةلباقمانهو.نيرخآلاسانلاىلعهعزوي
ملظينأنمًالدبفمهعابتالرارشألاكئلوأداسفإنيبووه
.سانللوهسفنلرونلاوةيادهلاديريةساعتببسيو

َنوُعْبَّـسلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

َفاَسآلٌةَديِصَق

ِمل١«
َ
ِمل؟ِدَبَألٱَىلِإُهللاَااَياَنَتْضَفَراَذا

َ
َىلَعَكُبَضَغُنِّـخَدُياَذا

لٱُذْنُماَهَتْيَنَتْقٱيِتَّـلٱَكَتَعاََمجْرُكْذٱ٢؟َكاَعْرَمِمَنَغ
ْ
ِمَدِق

.ِهيِفَتْنَكَسيِذَّـلٱاَذٰهَنْوَيْهِصَلَبَج،َكِثَاريِمَطْبِس،اَهَتْيَدَفَو
خلٱَىلِإَكِتاَوَطَخْعَفْرٱ٣

ْ
لٱ.ِةَّـيِدَبَألٱِبَرِ

ْ
لٱَمَّـطَحْدَقَّـلُك

ْ
ُّوُدَع

يف ملٱِ
.»ِسِدْقَْ

نأهللاابدجنتسيوداهطضانامزنعربعيرومزملااذه
هدهاعممدهوهللاسداقمسّنديذلاودعلاةبقاعملضهني
هلإلاةدابعداكتودعبضرألايفهللايبنَقبيملامنإكو
.نيثرتكملامدعلوداهطضالاةدشللحمضتيقيقحلا
كلذكو.ىعرملامنغوههللابعشنأريبعتلاانهظحالنو
ريدجوهاممو.)٧٩رومزمعجار(ةيخيراتتاراكذتظحالن
يثارملايفدراووهرومزملااذهيفدروامضعبنأركذلاب
ًالوأبتكدقرومزملااذهنأانبسحاذإو.)٢:٢ص(
يفةريثكيهوتاسبتقملابابنميثارملايفدروامنوكيف
اذهيفدرواممًاريثكنأضعبلابهذدقو.ةسدقملابتكلا
سخويطنأاهراثأيتلاتاداهطضالاىلعقبطنيرومزملا
ضعبنأانبسحاذكهو.م.ق١٦٧و١٧٠ةنسسينافيبأ
دقذئدنعةنسلألااهتلقانتيتلاتالاهتبالاوأتاولصلا
.لقألاىلعاهضعبوأانهنوكتنأنمبسنأالفتنود
قبطنتهذهوةيدبألابرخلاركذيامنيحيهةبوعصلانكلو
نوكيدقذئنيحو.ءيشلكنمرثكأرصانذخوبنرصعىلع
٥٨٨خيراتلانوكيفاهتاذميلشروألةراشإامإبارخلااذه
نكلو.م.ق١٦٧ةنسهقارحإولكيهلابارخلوأ.م.ق
قبطنيرومزملااذهنأدجناهفرعنيتلاةلدألالكانلبرغاذإ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ

١٤٢
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اذوهيةالصعمبسانتيورثكأسخويطنأدهعىلعىرحألاب
.)٤-٨:١يناثلانييباكملاعجار(يباكملا

عوجرالوهلةياهنالامنإكرمتسمضفروه)١(
نأحمسدقهللانأيأرانلاقفاريانهناخدلاو.اضرلل
لذورانلابنكاسملاتقرحأفًالماكءوسلااهلاناهاعرممنغ
عجار(تاليووبعاتمنمهنوساقيامببسبًاريثكبعشلا
.)٢٣:١ايمرإ

هبعشهللاىنتقاامنيحةميدقلاتايركذلاىلإدوعي)٢(
نمهكفولامبهارتشادقيأ)١٥:١٧جورخ(هسفنلةصاخ
نموه»طبس«هلوقو.برلاهديسصخيوهكلذلقتع
خيراتلاعجاريوهومنرملاو.ضعبلامسابلكلاةيمستباب
وهوهثاريمطبسليتأيمث.هلماكبليئارسإبعشركذي
ديزيفدوعيو.ميلشروأيفكولملاجرخهنميذلاحجرألا
.لكيهلاماقامثيحنويهصلبجصصخيامنيحًاحاضيإ
هيفهللانكسوةدابعللصصخيذلاسدقملاعضوملاوهو
.دبألل

لبجىلإًادعاصهتاوطخعفرينأهللانموجري)٣(
هكرتامهنيعمأبىرييكلبرخلالكيهلاموقيامثيحايروملا
.اهالغأوءايشألاسدقأنمهمّطحاموبارخنمودعلا
لكنهتمادقف.هناودعوهيغيفبرخملااذهىدامتدقف

.)١:٢اينفصعجار(هقيرطيفهفداصًائيشمّرحيملوءيش
ميثألايناجلااذهبهذينأزوجيفيكمنرملالءاستيانهو
.باقعيأنودب

:اذكهريخألامسقلايفةمجرتلالدبتتيلايو
.سدقملايفودعلاهمطحدقءيشلك

يفَكوُمِواَقُمَرَْجمَزْدَق٤« هتاَيآاوُلَعَج،َكِدَهْعَمِطَسَوِ ِْمِ
ملٱِراَجْشَألٱَىلَعٍسوُؤُفُعِفاَرُهَّـنَأَكُناَبَي٥.ٍتاَيآ

٦.ِةَكِبَتْشُْ
لٱِبًاعَمِهِتاَشوُقْنَمَنآلٱَو

ْ
ملٱَوِسوُؤُف

طَأ٧.َنوُِرسْكَيِلِواَعَْ
ْ
اوُقَل

يفَراَّـنلٱ ألِلاوُسَّـنَد.َكِسِدْقَمِ
َ
اوُلاَق٨.َكِمْسٱَنَكْسَمِضْر

يف هبوُلُقِ يفِهللاٱِدِهاَعَمَّـلُكاوُقَرْحَأ.ًاعَمْمُهَّـنيِنْفُنِل:ِْمِ ِ
.»ِضْرَألٱ

فيكودعلااذههلعفاملقيقدفصويفانهعرشي)٤(
ديفتنأبجي»كدهعم«هلوقنإف.ةنكمألاسدقأىلإلخد
تاعاقلاوتاهدرلافلتخمنمهيوتحياملكولكيهلا
تامالعماقأوناكملكىلإّودعلالخددقف.ةقورألاو
اذإو.يدوهيلانيدلابركذتيتلاءايشألانمًالدبهنيد
ةراشإنوكتدهعمنمًالدبداعيمةيناربعلاةملكلاانرسف
نمًالدبف.هبعشعمبرلاعمتجيهيفيذلاسدقملاناكملل
نودبلخددقودعلاباذإةدابعلاوعروللبعشلاعمتجينأ

امو.ناسنإلككالهإوسارتفالاديريامنإكرجمزيراقويأ
تسيلاهنأحجرألا.ودعلااذهاهعضويتلاتايآلاهذهيه
ةسجريهلب)٤٩-١:٤٥نييباكم١عجار(رفظلامالعأ
.)١١:٣١لاينادعجر(بارخلا

ةحلسألاعاونأفلتخمبحّلسملاّودعلااذهرهظي)٥(
لعفيامكًاسوؤفعفريهنإلكيهلاىلإلخديوهوةميدقلا
هلوقبةراعتسالالمكيوراجشألاعيطقتيفنوباطحلا
بيرختللريثكءيشناكءالؤهمامأنإذإةكبتشملاراجشألا
.هدصاقماوممتيىتحمهتحلسألاوجاتحاكلذلكالهلاو

كلتيفتختىتحبيرختلايفنوعرشيمهباذإو)٦(
مهمهياذامو.لكيهلاتاهجاونيزتيتلاةليمجلاتاشوقنملا
اورسكينأنوديريسوؤفلاولواعملاهذهمهيديأباملاط
دونجلاءالؤهدبعتملاىرينأملؤمرظنمنمهلايواومطحيو
هذهىلعاهنوهوشيوةنكمألاسدقأىلإنولخديفالجألا
اذًائيشوأًامئاقًاليمجًائيشاوكرتيالىتحةيزخملاةروصلا
.هنوبهنيالةميق

ىتحنارينلااولعشأدقمهباذإبيرختلااذهدعبو)٧(
ضرأللاولصوىتحاوقرحأواومدهو.ءيشىلعاوقبيال
لكقحلنأمهسندناكف.هللاسداقماهيلعميقأيتلااهتاذ
يفسدقملاءانبلااهيلعماقيتلاسسألاىتحءيش
.ميلشروأ

لكيهلاهلعفامبفتكيململاظلاودعلااذهنكلو)٨(
عمتجيامنيحىرخألاةنكمألاىلإًاضيأهديّدمدقاذوهلب
لماكلاءانفإلاىوسدصقيأهلنكيملو.ةدابعللسانلا
لب.هديفكيمثطقفماقتناللًائيشلعفينأىضريالوهف
ءانفلاىلإممتدقنوكيىتحعجريالويوعريالوه
حجرألاىلعًاذإ»هللادهاعمف«.ةعاظفلاىهتنمانهولماكلا
ًاديعبةالصللاهيفنوعمتجينودبعتملاناكيتلاعماجملايه
ةدابعلازكرمنأعم.حيسملامايأيفامكميلشورأنع
لثمدوجويفنيالاذهنكلو.هسفنلكيهلاوهيسيئرلا
.ةرملكلكيهللروضحلانوعيطتسيالنيذللةنكمألاهذه
مايأيفبتكدقرومزملااذهنأىلإةيوقةراشإانهو
.نييباكملا

ىَّـتَحُفِرْعَيْنَماَنَنْيَبَالَو.ُدْعَبَّـيِبَنَال.ىَرَنَالاَنِتاَيآ٩«
ملٱُِّـريَعُيُهللاَااَيىَتَمىَّـتَح١٠.ىَتَم

لٱُِنيُهيَو،ُمِواَقُْ
ْ
َكَمْسٱُّوُدَع

لٱَىلِإ
ْ
ِمل١١؟ِةَياَغ

َ
ِطَسَوْنِماَهْجِرْخَأ؟َكَنيِمَيَوَكَدَيُّدُرَتاَذا

لٱُذْنُميِكِلَمُهللاٱَو١٢.ِنْفَأ.َكِنْضِح
ْ
خلٱُلِعاَف،ِمَدِق

ْ
ِصََال

يف لٱَتْقَقَشَتْنَأ١٣.ِضْرَألٱِطَسَوِ
ْ
َتَْرسَك.َكِتَّـوُقِبَرْحَب

ملٱَىلَعِنيِناَنَّـتلٱَسوُؤُر
ْ
.»ِهاَيِ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ

١٤٣
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اوعضودقنيبرخملاءالؤهنأمنرملاركذنأدعب)٩(
الفهللاتايآامألوقيلتفتليلكيهلاىلعمهتايآومهتاراشإ
امبيلابيالوهلهو؟هبعشهللايسنلهىرت.اهارن
سيل»انتايآ«هلوقو.ةريرمتاباذعومالآنمهنوساقي
زيمتياهبيتلارهاظملاكلتدرجملببئاجعلاًاذإاهانعم
مهيلعضرفتةينثوةدابعةيألسيلوبرلاةدابعلهنألكيهلا
؟باذعلااذهيهتنيىتمانوربخييكلءايبنألانيأو.ةوقلاب
ةيرحلاوحنبعشلاباوريسييكلءامكحلاوءامعزلانيأو
؟مالسلاوحرفلاو

ةخرصنماهلايو؟ىتمىتحلءاستيفدوعي)١٠(
محريملوهبعشكرتدقهللانأباتعلاوميظعلالمألا
سانلاوهسفنبطاخنأدعبهتاذهللابطاخيانه.هثاريم
ةجرددعبأىلإهللامسابناهتساومواقملاّريعدقف.لبقنم
؟ىتمىلإواذهرمتسيسلهو.ّدحدنعفقيملو

نمنوكتدقكنيميهلوقباهعبتيمثكديّدرتهلوق)١١(
هللانأانلرّوصينأديريمنرملانأيأ.نايبلافطعباب
ملوهنيميبكسمأدقهنأعمهبعشبمتهيملوهديعفردق
يهفهللاةردقلةراشإيهىنميلاديلاو.مهنمًادحأكرتي
امنإكوًاديعباهبجحدقهللانأكلذفةرهاظريغنكتنإو
ينفيومهدجنينأًايجرتممنرملابلطيو.هنضحيفاهعضو
انهو.ءانفوبارخنمهنولعفيامةبسنىلعرارشألاءالؤه
.رومزملااذهنملوألامسقلايهتني

كلملاوههدحوهللانأركذيفيناثلامسقلاأدبي)١٢(
طسويفصلخييذلاوه.نآلاىلإوميدقلاذنمكلذكوهو
داهطضالاولذلااهلاندقيتلاليئارسإضرأيأضرألا
اهريسفتعيطتسيالةبوعصمنرملافداصي.نيحىلإنكلو
داهطضالااذهمهلثدحينأىضريمههلإهللانأفيكذإ
يفمهصّلخيذلاوهسيلأ.مهدعاسيالتكاسوهو
؟نآلامهصّلخينأديريالأمث؟ميدقلا

ىسومعفرهمسابيذلاميظعلاهلإلاوهسيلأ)١٣(
اوربعىتحنيرطشىلإقشنافرمحألارحبلاىلعهدي
قحسينأىضريأ؟هتوربجنيأونآلاهتردقنيأ.لجرلاب
يذلاريدقلاهلإلاوهسيلأ؟ةيزخملاةجردلاهذهىلإهبعش
نوعرفةردقىلإةراشإانهحجرألاونينانتلاسوؤرمّطح
.ةيدوبعلاضرأىلإورصملمهعجرتنأتلواحيتلاهتاوقو
.ةيعيبطاممرثكأةيونعمنينانتلانوكتف

لَعَج.َناَثاَيِوَلَسوُؤُرَتْضَضَرَتْنَأ١٤«
ْ
ًاماَعَطُهَت

لٱِلْهَأل،ِبْعَّـشلِل
ْ
َتْنَأ.ًالْيَسَوًانْيَعَتْرَّـجَفَتْنَأ١٥.ِةَّـيِّـَرب

جلٱَةَمِئاَدًاراَْهنَأَتْسَّـبَي
ْ
.ُلْيَّـللٱًاضْيَأَكَلَوُراَهَّـنلٱَكَل١٦.ِناَيََر

ِموُُختَّـلُكَتْبَصَنَتْنَأ١٧.َسْمَّـشلٱَوَروُّنلٱَتْأَّـيَهَتْنَأ
َّـنَأ:اَذٰهْرُكْذُا١٨.اَمُهَتْقَلَخَتْنَأَءاَتِّـشلٱَوَفْيَّـصلٱ.ِضْرَألٱ

لٱ
ْ
.»َكَمْسٱَناَهَأْدَقًالِهاَجًابْعَشَو،َّـبَّـرلٱََّـريَعْدَقَّـوُدَع

ىلعةرثكبدوجوملاحاسمتلاوهناثايولنوكيدق)١٤(
ةردقتقحسدقهللادينأنوكيف.رصميفلينلائطاوش
برضيامكو.دعبدابعتساللمهبقاحللاعطتسيملورصم
اذكهتوميىتحءاملاقوفهعفرييذلاهسأرىلعحاسمتلا
تابرضلاكلتمهبرضطقفهدنجونوعرفعمهللالعف
اذهنأةجيتنلاتناكوراكبألاتومبتمتخيتلاةيساقلا
يأةيربلالهأهفداصيذإ.هريغلًالكأحبصيسرتفملاناويحلا
ًالكآنوكينأنمًالدبف.مهلًاماعطهنولعجيوةيربلاشوحو
.هبدتعيدحأالًالوكأمحبصأ

هللانأفيكسدقملاخيراتللهتراشإمنرملالّمكي)١٥(
دقهنأوامك.ةنكمألاّرحأيفعيبانيرجفوًانويعىطعأ
ةفضلانماوربعينأاوعاطتساىتحندرألايفًارممسبي
.)٥:١و٤:٢٣و٢:١٠عوشيعجار(ىرخألاىلإةدحاولا
رهننّوكتيتلاةديدعلايراجمللةراشإ»راهنأ«هلوقيفو
صالخلهللااهسبيدقاهلكاهعامتجاىدليهف.ندرألا
.هبعش

تانئاكلادجوأيذلاهسفنوهميظعلاهلإلااذه)١٦(
ثعبنتاهنميتلاسمشلاقلخو.ليللاوراهنلالعجواهلك
رمقلادجوأدقليللايفو.ضرألاهجوييحتلراونألا
هللانإف.ناسنإلاةمدخلةيفاكراونأنوكتىتحموجنلاو
لعجهنأامك.ليللاوراهنلاهيمسقبًالماكمويلالعج
كلذبو.مونلاوضوهنلاوأ.ةحارلاولمعلااهيمسقةايحلل
.دعستوةايحلالمكت

اهتمسقبسحيأ»ضرألاموخت«انهدصقيدق)١٧(
ريبكلارحبلاءاروامورحبللةمخاتميهامًاميدقةفورعملا
امكف.)١٧:٢٦لامعأو٣٢:٨ةينثتو٥:٢٢ايمرإعجار(
ةنسلالعجدقفكلذكًاموختضرألللعجدقهللانأ
عيبرلانوكيفذئنيحو.ءاتشلاوفيصلانيريبكلااهيمسقب
هذهنملعجدقو.فيصلاعمفيرخلانوكيوءاتشلاعم
.طقفًالوصفنوكتنأنمًالدبًاصاخشأ

لئالجبمعفملاخيراتلااذهمنرملاركذينأدعب)١٨(
رساجتيهنأفيكًابجعىريهبورضاحلالباقيلامعألا
نيهينأعيطتسيًالهاجًابعشنأفيكورييعتلاىلعودعلا
رارسأعيمجوتآوبنلاهلوةنيدملايفقيرعلاليئارسإبعش
فلصتملهاجبعشقلاخلااذهّريعيفيك.نيدلاوةفرعملا
هلامعألثمىلعهيزاجينمدجويالوملاظملاهذهلثمرهظي
.)٣٢:٢١ةينثتعجار(ةريرشلا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ

١٤٤
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لَسُتَال١٩«
ِّـ
لِلْم
ْ
َالَكيِسِئاَبَعيِطَق.َكِتَماَمَيَسْفَنِشْحَو

لٱَىلِإْرُظْنٱ٢٠.ِدَبَألٱَىلِإَسْنَت
ْ
ِضْرَألٱِتاَمِلْظُمَّـنَأل.ِدْهَع

ألَتْمٱ
َ

لُّظلٱِنِكاَسَمْنِمْت
ْ
ملٱَّـنَعِجْرَيَال٢١ِ.م

.ًايِزاَخُقِحَسْنُْ
لٱ
ْ
لٱَوُريِقَف

ْ
.َكاَوْعَدْمِقَأ.ُهللاَااَيْمُق٢٢.َكَمْسٱاَحِّـبَسُيِلُسِئاَب

جلٱَريِيْعَتْرُكْذٱ
ْ
لٱَكاَّـيِإِلِهَا

ْ
َتْوَصَسْنَتَال٢٣.ُهَّـلُكَمْوَي

.»ًامِئاَدَدِعاَّـصلٱَكيِمِواَقُمَجيِجَض،َكِداَدْضَأ

شحوللملستال«ًاضيأددعلااذهمجرتيدقو)١٩(
يهامكةمجرتلاىقبتنألضفألانكلو»كتماميسرتفملا
دراواهدعبمساىلإةفاضمانه»سفن«لامعتسانأل
ليئارسإهيبشتامأو.سدقملاباتكلايفةريثكةروصب
٦٨:١١رومزمرظنا(لبقنمدرودقفةمامحلاوةماميلاب
ةدهطضملاةعامجلاكلتدصقيو)٦٩:٣٧رومزمعمهلباقو
ىلعديزيو.نودايصلااهدراطدقوةماميلايهامكةليلذلا
ىلإقاسييذلاعيطقلاكمهف»كيسئابعيطق«هلوقكلذ
فاسآريمازمترهتشادقو.مالستساونوكسلكبحبذلا
رّوصييكلهللابعشنعهيباشتلاوتاراعتسالاهذهلثمب
.مهلذومهقيضرادقم

ههلإوليئارسإبعشنيبعوطقملادهعلاوهاذه)٢٠(
نآلاحبصأيذلاناتخلادهعحجرألاوهو)١٧نيوكتعجار(
اذكهو.نيلكنمنيلتاقءادعألامهبكتفيىتحةقرافةمالع
لابجلاقوقشورواغمللءاجتلالاوبرهللبعشلارطضادقف
نكلو.)٦:١١كولم٢كلذكوهيليامو٢:٢٦كولم١عجار(
ملظلااولانلبًائيشمهئباخممهنغتملوءادعألامهقحلدق
.نكممدحدعبأىلإكالهلاو

ةروصلاهذهىلعنيقحسنملاهللاكرتينلنكلو)٢١(
مهنعىلختيالوهءايقتأمحريسهللانأل.ليوطتقوىلإ
مساناحبسيفوسسئابلاوريقفلانإفاذكهو.رهدلاىلإ
.ريرشلاملاظلاودعلادينمامهاجندقهنألبرلا

رثؤملكشىلعرومزملااذهماتخلمنرملايتأي)٢٣و٢٢(
الهنألنيكسملاسئابلاىوعدميقينأهللانمبلطيوهف
٥:١٢ليئومص١عجار(هسفننعاهميقينأعيطتسي
وهاهميقييتلاىوعدلاعوضومو)٢٢:٣٥كولم١كلذكو
باقعلاقحتسيكلذليلعلاهللامساّريعدقملاظلااذهنأ
.حيبقلافيدجتلااذهلةبسنلابنوهتملاظملانإفًاذإ.ديدشلا
هيلعمولموهفلهاجمفنمًاجراخفيدجتلااذهنكينإو
كلتنإفاذكهو.ًامامتبساحينأبجيوموللالك
نأبجيعيظفتلاوكتفلاديرتةرجمزمتعفترايتلاتاوصألا
نوكساهبقعينأبجيةجضلاهذهو.نآلاتكست
امأو.هاديقحتستاملانينأبجييناجلانإفصاصقلا
حوروةياغللةلدتعموةميكحيهفةريخألاةالصلاهذهةجهل

منرملانألةنيغضلاودقحلاىهتنمىلعلديالاهيفماقتنالا
مهنأشمظعامهمسانلايأدجمالهزعوهللادجمبلطي
.مهداهطضادازو

َنوُعْبَّـسلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

.َفاَسآلٌروُمْزَم.»ْكِلُْهتَال«َىلَع.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
ٌةَحيِبْسَت

َنوُثِّـدَُحي.ٌبيِرَقَكُمْسٱَوَكُدَمْحَن.ُهللاَااَيَكُدَمْحَن١«
ملٱِباَنَأ.ًاداَعيِمُِّـنيَعُأِّـينَأل٢.َكِبِئاَجَعِب

٣.ِيضْقَأِتاَميِقَتْسُْ
هناَّـكُسُّلُكَوُضْرَألٱِتَباَذ .»ْهَالِس.اََهتَدِمْعَأُتْنَزَواَنَأ.اَِ

ىلعلداعلامكاحلاوههللانأمنرملاىريرومزملااذهيف
لاوحألاتايرجاميفهناطلسوهتردقرهظيورشبلالك
هكرتيملههلإنألرختفيوكلذبزتعينمؤملانإفكلذلةيداعلا
نييعتيفنورسفملافلتخادقو.نآلاهكرتيالويضاملايف
رثأىلعبتكهنأنوبسحيمهضعبف.هيفبتكيذلانامزلا
نامزيفهنوعضينورخآامنيبروشأةيروطاربمأبارخ
نوكيفهقباسرومزمللًاقفارمعضودقكلذلوًاضيأنييباكملا
ىنعملاةهجنمرخآلاامهدحاونيممتمنارومزملاناذه
فاسآلرومزموه.ًابيرقتهتاذتقولايفامظندقفيلاتلابو
.»كلهتالىلع«صاخنحلهلعضودقوهقسنىلعوأ
تالآلابًابوحصممنرياذكهوةيحورلاراكفألاقمعبزاتميو
.ةيقيسوملا

نومدقيبرلاصالخنوعقوتيمهونينمؤملانإ)١(
اذهلةبسنلاببيرقهللامساو.ىلاعتهلناركشلاودمحلا
دباعلاناسنإلانمبيرقهلإوهف.نآلاهدعصنيذلادمحلا
٥٠:٢٣رومزمعجار(راقولاوعوشخلاحوربهيتأييذلا
هللامساركذيامنيح)٣٠:١٤ةينثتعملباقو١٢:٢ايمرإو
لكقحتسيهلإوهفًاضيأهبئاجعبنوثدحيذئنيحهافشلاب
ةذللاكلتبدبعتملارعشيكلذلبيرقهنألوةدابعودمح
ءولمملاعامتجالااذهلاثمأىدليتأتيتلاةيعوشخلا
.راقولاب

ممألاىلعفكلذلءيشلكلًاداعيمّنيعيهللانإ)٢(
تقويتأيسهنألاهملظيفًاريثكىدامتتالنأةيغاطلا
ممألالكىلعوسانلالكىلعهلدعبهللايضقيامنيح
نونيعينيذلامهرشبلاسيل)٢:٣قوقبحعجار(ًاضيأ
ةيهانتملاريغهتمكحقلطمبهتاذهللالبداعيملااذهلثم
الووهءاشيامكاهّريسيوسانلارومأيفلخادتيفوس

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُسِمَا

١٤٥
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ناسنإلاىلعفكلذل.براغلاىلعاهلبحرومألامهلكرتي
يضقيالئلناوألاتاوفلبقظقيتتوهبتنتنأةمألاىلعامك
.لالحمضالاورامدلابمهيلعهللا

املوهنماهناكسعمضرألابوذتذئنيح)٣(
.)٢:٩عوشيو١٥:١٥جورخو١٤:٣١ءايعشإ(نوساقي
هنمبرهمالومهيلعردصيفوسمراصلامكحلانألكلذ
دقفتومزعلااهنوخييأبوذتهلوقو.ًادبأةاجنمالو
هديبلداعلاهلإلااذهو.ةهجلكىلإرثعبتتواهتعاجش
عضودقوهفكلذل.لامعألاوءايشالالكنزييكلنازيملا
.ءاوسلابعيمجلاىلعًاضيأاهقبطييكلسيماونلاوةمظنألا

لُق٤«
ْ

لِلُت
ْ

ألِلَو.اوُرِخَتْفَتَال:َنيِرِخَتْفُم
َ

اوُعَفْرَتَال:ِراَْرش
لٱَىلِإاوُعَفْرَتَال٥.ًانْرَق

ْ
ٍقُنُعِباوُمَّـلَكَتَتَال.ْمُكَنْرَقَىلُع

لَصَتُم
ِّـ

ملٱَنِمَالُهَّـنَأل٦.ٍب
ملٱَنِمَالَوِِقْرشَْ

ِةَّـيِّـرَبْنِمَالَوِبِرْغَْ
جلٱ
ْ
لٱَوُهَهللاٱَّـنِكٰلَو٧.ِلاَبِ

ْ
.»ُهُعَفْرَياَذٰهَوُهُعَضَياَذٰه.ِيضاَق

ددعلايفهأدتبايذلاددعلااذهيفهمالكهللاعباتي)٤(
هذهداجمأبنوزتعينيذلايأنيرختفملاهببطاخيوقباسلا
اوركسدقفاورختفااذإمهنإ.ةبالخلااهماهوأوةينافلاايندلا
مهركسنماوحصىتموتوربجلاوةوقلاةرمخبًاتقوم
لوانتيرومزملااذهانبسحاذإ.هيفاوناكاممأوسأىلإنودوعي
نيذلامههباحصأويقاشبرنوكيفروشأراختفانعمالكلا
.)٢:٤ايركزو٣٧:٢٣ءايعشإعجار(اذههلوقبمهينعي

ءالؤهحصنيوهفهسفنىنعملانعهحرشديزي)٥(
اوبلصيالوةيلاعمهنورقاوعفريالنأنيفلصتملانيربكتملا
رشبلالكنمىلعأهللانألنايصعلاودرمتلاليلدمهقانعأ
ليلدةبقرلابلصتوهماكحألدرمالوعنصءاشامكوهو
وهنرقلاعفرو.)٩٤:٤و٣١:١٩رومزمعجار(توربجلا
يكلةبهأىلعوهفلاتقلابمهييذلاناويحلانمةراعتسا
.)٥:٣ليئومص١عجار(هريغعممداصتي

يفةنطاقلاممألاعيمجلًاماعًاهيبنتيطعيانه)٦(
ركذيملو.ةيبونجلاةيربلايفيتلاوأبرغلاوأقرشلا
كلتعيمجىلعكانهنممداقوهمهادملارطخلانأللامشلا
ةدحاوبصتغملاودعلااهحاتجييتلاةيليئارسإلاتاعطاقملا
ءارطبلايهلابجلاةيربو)٣٦:٦ءايعشإرظنا(ىرخألادعب
هللااذوه.ذئدعبتفرعامكطابنألاةلودنماهرواجامو
.)٣٣:٢٢ءايعشإ(مهلكنيملاعلاىلعمكاح

يفنلابمالكلاكرتيىتحتقولامنرملابلوطيالو)٧(
لدعلابيضقييذلاوههللانأانركذيوباجيإلليتأيو
عفريوضعبلاعضييذلاوهفكلذكهنألو.فاصنإلاو
هصاقيوبنذملافشتكيهنإفيضاقلالعفياذكه.نيرخآلا

اذه.هلاذخناوهقيضيفهيقبيالوءيربلارربيهنأامك
ءيربلانوبنذيمهنإفنوملاظلارشبلاهلعفيامعسكعلاب
يكلهللانإ.برلادنعةهركمامهالكوبنذملانوئربيو
لكدوسيقحلاىرينأبالإىضرياللماكلاهناطلسىري
ىلإاودوعيىتحهباحصأسوديولطابلايقنيوناسنإ
.داشرلاوةمكحلا

يفَّـنَأل٨« ًاباََرشٌةَنآلَم.ٌةَرِمَتُْخماَهُرَْمخَوًاسْأَكِّـبَّـرلٱِدَيِ
ُّلُكُهُبَْرشَيُهُّصَمَياَهُرَكَعْنِكٰل.اَهْنِمُبُكْسَيَوُهَو.ًاجوُزَْمم
.َبوُقْعَيِهٰلِإلُمِّـنَرُأ.ِرْهَّـدلٱَىلِإُِربْخُأَفاَنَأاَّـمَأ٩.ِضْرَألٱِراَْرشَأ
.»ُبِصَتْنَتِقيِّـدِّـصلٱُنوُرُق.ُبِضْعَأِراَْرشَألٱِنوُرُقَّـلُكَو١٠

نوكتلةدعميهوًاسأكهديبلمحيهتاذهللااذوه)٨(
سيلءاملابةجوزمميهو.ءاشينملكلهيقسيًابارش
ءايعشإرظنا(اهيبراشلًالوبقرثكأاهلعجللبطقفاهفيفختل
امأو.ةلامثلاىتحاوبرشينأنيبراشلاءالؤهىلعو)٥١:١٧
مهنعىضريالهللانألاهركعوسأكلاةلاثحمهلفرارشألا
ًارمخةعرتملاسأكلانعةروصلاهذهو.)٢٣:٣٤لايقزح(
ءايبنألااهذخأي)٦٠:٥رومزم(لبقنمتركذيتلاو
ءايعشإاهركذدقوةريثكًاراكفأويناعماهيلعنوديزيو
عجار(اهنعهمالكلاطأدقفءايمرإامأولايقزحوقوقبحو
يفامنيب)٤٩:١٢و٤٨:٢٦وهدعبامو٢٥:٢٧لايقزح
اهباذإوةيزمرةصقاهنمكوحيهدعبامو)٢٥:١٥ايمرإ(
مهلانيسرارشألانإفاذكهو.نيبراشلاركستلسأك
لداعلاهللادينموجنينلوهنيحيفلداعلاصاصقلا
.ناسنإلكلنايدلاويضاقلا

هرضاحىريوهتاذىلإتفتيلفمنرملادوعيانه)٩(
أدبييلاتلابوءودهلاونانئمطالارهظيانه.ًاضيأهلبقتسمو
نمءيشهقحلدقهنأنوكيدق.ًارورسمًاحرفمنرتلاب
رارشألالاندقويضاملايفكلذنكلوباذعلاوداهطضالا
.مالسلاوةحارلابمعنيفنآلاوهامأومهيديأهتعنصامءازج
نآلاامأةدهطضملاةعامجلاكلتنملبقنمناكدقلمعن
:٢سواثوميت٢رظنا(ةرصتنملاةرفاظلاةعامجلاكلتنموهف
١٢(.

المطحتترارشألاةوقنألعجارهحرفيفببسلاو)١٠(
مهرارشألانإ.هبيترتوهللاةردقهجويففوقولاعيطتست
نولحمضيسمهنكلونورختفيونوزتعيدق.نيحىلإ
ىرخأةهجنمو.حيرلاهدراطييذلاباحسلاكنوبهذيو
يفاولظينأنكميالوةزعلاوةحارلامهلنوكيسراربألانإف
نايدلاباذإونيحىلإًاضيأاذهنألمهراحدناومهئاقش
اهباصنىلإءايشألاديعيفوساهلكضرألانازيمهديبيذلا

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُسِمَا
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:٣٣ةينثتعجار(ريثكوهفنورقلانعمالكلاامأو.داتعملا
امو٢:١ايركزيفنورقةعبرألاًاصوصخو٢:٣يثارمو١٧
.)هدعب

َنوُعْبَّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

.َفاَسآلٌروُمْزَم.ِراَتْوَألَاِتاَوَذَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
ٌةَحيِبْسَت

يفٌفوُرْعَمُهللاَا١« يفٌميِظَعُهُمْسٱ.اَذوَُهيِ ٢.َليِئاَْرسِإِ
يفْتَناَك يفُهُنَكْسَمَو،ُهُتَّـلَظَمَميِلاَسِ .»َنْوَيْهِصِ

بوعشلاىلعلداعلاهئاضقلجألهللادمحرومزموه
هقباسنيعبسلاوسماخلارومزملاعمرومزملااذهو.كولملاو
اذهوهللالدعنعئبنيلوألاذإ.ةكسامتمةدحونافلؤي
.عمجأملاعلاىلعهمكحراجلدعلااذهنإفيكربخيريخألا
رثكتتناكامثيحريسعلبجيأبلسلالابجلهركذو
.قرطلاعاطقوصوصللاهيلع

هلإلاوهفليئارسإواذوهيالكيففورعمهللامسانإ)١(
الواهلدحالهتمظعوضرألاوتاومسلاقلاخريدقلا
ثورومدحاونيدىلعامهنيتكلمملااتلكفًاذإ.ءاصقتسا
ميلشروأاهيفواذوهيةكلممنإفاميسالودودجلاوءابآلانع
هذهلثمليسيئرلازكرملاتناككشالميظعلالكيهلاو
اهمتأيتلابئاجعلاةمظعلةبسنلابميظعهمساو.ةدابعلا
تاذيهميلشروأنألو.نآلاىلإوميدقلاذنمهبعشعم
ميظعلابرلالوخدلحتفنتتحتفنااذإيتلاةيرهدلاباوبألا
مهاهكولمنإفكلذلكانهكلميهللانألو.دجملاكلم
.ًاضيأكولملامظعأ

سيلميدقلااهمساباهسفنميلشروأيهفميلاسامأو)٢(
قداصينودأناكامثيحوقداصيكلمناكامثيح.الإ
ىنكيامبروةلظملالمعتسيددعلااذهيف.)١٠:١عوشي(
نمنوبهذيلحرلابرعلاكاوناكامنيحيأةميخلانعاهب
ناكيتلاعامتجالاةميخىلإةراشإاذهو.رخآىلإناكم
.رخآىلإناكمنمهللامهقفاريفدهعلاتوباتاهيفعضوي
يفاهزكرمبترقتسادقتناكنإوةميخلاهذهتيقبدقو
ناميلسمايأيفالإلكيهلانبيملودوادمايأىتحميلشروأ
دقليئارسإهلإهللانأاذهنمدصقلاو.مولعموهامك
هنأامكمهمايخيفمهعمنكسفميدقلاذنمهبعشقفار
ءيشلاف.كلذدعبهلئشنأيذلالكيهلايفمهعمنكس

ةيأيفمهنعىلختيالومهكرتيالهبعشعموههللانأمهملا
.لاوحألاوفورظلا

لٱَقَحَسَكاَنُه٣«
ْ
لٱَّـِيسِق

ْ
ملٱ.َةَقِراَب

ْ
لٱَوَفْيَّـسلٱَوَّـنَجِ

ْ
.َلاَتِق

ُءاَّـدِشَأَبِلُس٥.ِبَلَّـسلٱِلاَبِجْنِمُدَْجمَأَتْنَأىَْهبَأ٤.ْهَالِس
لٱ
ْ
لَق
ْ

لٱِلاَجِرُّلُك.ْمُهَتَنِساوُماَن.ِب
ْ
.»ْمَُهيِدْيَأاوُِدَجيَْملِسْأَب

اذههلاذاملوميظعهللامسااذاملببسلاركذيانه)٣(
هتوقترهظكانههنألةبسنلابكلذنإلوقيفماركإلاودجملا
ماهسلاكلتقحسدقفهناطلسوهتوربجىدموةميظعلا
عملتيهوءادعألابولقىلإلصتيكلءاوهلايفةرئاطلا
دقهللانإلب.لاتقللةدعموةنونسماهنألاهقيربةدشنم
نأءادعألاعطتسيملذإةحلسألاعاونأةيقبونجملاقحس
هلوقو.هبعشةدجنلءاجيذلابرلاهجويفاودمصي
يذلاوهواذهلكهيفىرجيذلاناكمللةراشإ»كانه«
ىلعوههللامساميركتفًاذإميركتلاودجملاناكمنيحدعب
يهنيو.ميظعرصننمهبمهاتآاموهبعشعمهلعفةبسن
هنألهميركتوهللامساديجمتةدايزلىقيسوملاعافترابمالكلا
.روهدلاىهتنمىلإةدابعلاودوجسلاقحتسيهدحو

يأاهيفنينكاسلاامبرانهبلسلالابجبدصقي)٤(
ىلعنيداتعملالابجلاناكسنأمهتوربجومهتوقبنيزتعملا
الوًادحأنوباهيالءايوقأوءادشأمهباعصلاىلعبلغتلا
برهللانكلو.مهنأشمظعامهمءادعألايأىدلنوعروتي
لكىلإدتميهناطلسودجمأومهنمىهبأوهريدقلادونجلا
عجار(ديجملاهمسااوباهينأمهعيمجرشبلاىلعوناكم
لابجلابروههوهينإ.)٦:١٦سواثوميت١و٢:٢٢لايناد
هيمدقتحتمهسوديواهناكسعيمجعضخيوهفكلذل
نمدجمأوىهبأءيشاللاقيقحلاو.)١٠:٣٤ءايعشإ(
ةدايسلاليلداهلوحاملكىلعةفرشملاةيلاعلالابجلا
.يلاعألابنوزبعياهناكسنإفاذكهوناطلسلاو

ناعجشلاوبولقلاءادشأبلسدقريدقلاهلإلااذه)٥(
ةوقنممهيدلامبراختفاللًالاجممهلكرتيملولاتقلايف
رطخلااوهجاوينأنمًالدبناعجشلاءالؤهو.شطبو
تاليونممهبّملأاممنوشوهدممهباذإمهنعهودصيو
ملامنإكو.اوضهنيملوفعضلاوةناكتسالاموناومانف
نألنوفداصياملوهنممهيديأاوكرحينأاوعيطتسي
ةيأنعمهيديأتلشاذكهومهكلمتدقديدشلابعرلا
دقاوناكيديألاهذهامبر.)٣:١٨موحانرظنا(ةكرح
ةكرحلانعفقتاهباذإونيددهمميلشروأدضاهوعفر
ءايعشإعجاركلذك٧:٢٧ليئومص٢و٨:٢٠عوشيرظنا(
١٧:١٣(.

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ
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٧.ٌلْيَخَوٌسِراَفُخَّـبَسُيَبوُقْعَيَهٰلِإاَيَكِراَهِتْنٱِنِم٦«
َنِم٨؟َكِبَضَغَلاَحَكَماَّـدُقُفِقَيْنَمَف.َتْنَأٌبوُهَمَتْنَأ
َدْنِع٩ْتَتَكَسَوْتَعِزَفُضْرَألٱ.ًامْكُحَتْعَمْسَأِءاَمَّـسلٱ
لِلِهللاٱِماَيِق

ْ
.»ْهَالِس.ِضْرَألٱِءاَعَدُوِّـلُكِصيِلْخَتِل،ِءاَضَق

عيطتستدوعتالبرلااهرهتنااذإةيبرحلاةكرحلانأىتح
مادصلاوبرحلايفديفتالواهناكميففقتلبًاكارح
ءايعشإكلذكو١٥جورخ(يفدروامىلإةراشإانهو.ًائيش
تادعممظعأذئدنعةيبرحلاةكرحلاتناكو.)٤٣:١٧
يفًاكارحيدبتنأعيطتستالديلانأركذنأدعبف.لاتقلا
الةيبرحلاةوقلارهاظممظعأنإفكلذكبرلاةوقهجو
ةبكرملامطحتتوسرفلاوسرافلاكلهياذكهوًائيشعيطتست
ةلحوملاةنكمألاوخابسلايفعقييأخّبسيهلوقو.اهيفنمو
اهسفنرجتنأردقتاليهذإةكرعمللجرختالوةقلزملا
.اهلكاهتوقدقفتف

جتنتسيكانهيبنلاىرن١:٦موحانانعجاراذإ)٧(
منرملاصلختسياذكهوبيراحنسراحدنانماهسفنةجيتنلا
ىرحألابمكفبوهموفوخمهللانألةبسنلابكلذ.ًاضيأ
بعترتنأبجيةيضرألاتاوقلالكذئنيحهبضغةعاس
هلوقو.)٤٤:١٨ءايمرإو٢:٧ثوعارلباق(ههجومامأ
ةيهلإلارومألاسابلإوةراعتسالاليبقنموهبرلابضغ
امكبضغينأهللااشاحذإالإسيلةيرشبلاروصلاب
ىتحهبعشبهللامتهيمكانيريمنرملانكلو.رشبلابضغي
امهمءادشألاءادعألانموىذألكنممهيمحيهنأ
.اومظع

سيلوضرألانعةديعبتسيلءامسلانإفًاذإ)٨(
امكنولعفياهناكسوضرألاكرتيوءامسلانكسيلهللا
نمنأشيأيفلخادتينأناطلسلالكهلذإنوؤاشي
ضرتعيوألعفتاذامهللوقينأدحأعيطتسيالونوؤشلا
اهلكضرألاباذإهمكحهللاردصيامنيحو.هماكحأىلع
ًاباوجريحتالوًاكارحيدبتالةنكاسأدهتوبعترتوعزفت
.ملكتيريدقلااملاط

ضرألانيديهللانأةيساسألاةركفللمنرملادوعي)٩(
يههذههتلخادمنمهتياغو.ءاضقلاومكحلاهلواهلك
مهنوقحسينوملاظلادوعيالنيكاسملاوءاعدولانإفصيلختلا
املاطءاشيامكفرصتينأدبعتسملاعيطتسيالوملظيأب
ىرخأةرمىقيسوملاعفترتانهو.ًاريخأبساحيهلإدجوي
اهعقوتييتلاجئاتنللناسنإلكنئمطييكلكلذيفىنعملاو
ىوسانيلعامويرجينأدباللكلليساسألالدعلانإف
.)٣٣:٢و٣٣:١٠ءايعشإرظنا(راظتنالاوثيرتلا

لٱُةَّـيِقَب.َكُدَمَْحيِناَسْنِإلٱَبَضَغَّـنَأل١٠«
ْ
ُقَطْنَمَتَتِبَضَغ

هب .ُهَلْوَحَنيِذَّـلٱَعيَِمجاَيْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلِلاوُفْوَأَواوُرُذْنُا١١.اَِ
لِلًةَّـيِدَهاوُمِّـدَقُيِل

ْ
ٌبوُهَمَوُه.ِءاَسَؤُّرلٱَحوُرُفِطْقَي١٢.ِبوُهَم

ِمل
ُ
.»ِضْرَألٱِكوُل

ًادجمببسيهنأيأبرلادمحيناسنإلابضغنإ)١٠(
دوعيفبضغلااذهلثمبيلابينأبرلارطضيالذإبرلل
لاذخنابدجمتيهللانأةجيتنلانوكتوليولابهبحاصىلع
مسادضًائيشلعفينأعيطتسياليذلانابضغلاناسنإلا
كلذىلعًادقتملظيبرلابضغنإفذئنيحو.هللا
اذإوًائيشهدفيملوهبضغأفطنادقنوكييذلاناسنإلا
اليتلاةئيدرلاهلاعفأةبسنىلعناسنإلايزاجيبرلاب
دجملةطساونوكتهذهبضغلاةدايزفًاذإ.ىلاعتهيضرت
.نيملاعلللداعنايدكهتوربجوهتردقرهظييذلابرلا

ًاروذنبرللاورذنوقيضيفاوناكنيذلاءالؤه)١١(
كانهنوكينأزوجيالذإ.اهوفوينأمهيلعمهصيلختلجأل
نكيملنأكىسننمثتاقيضلاودئادشلاتاقوأيفروذن

لكيفبرلاركذييذلاوهقحلابنيدتملافاذكهو.ءيش
ةقيمعلاةنايدلاف.ةيتقولاةحلصملاةبسنىلعسيلونيح
ةيأيفلدبتتالوفورظلاعمريغتتاليتلاكلتيه
ركشلانوبرعاومدقينأبجاولانماذكهو.لاوحألا
ةطساوبهبعشاجنيذلاصّلخملااذهلليمجلابفارتعالاو
.بوعشلاعيمجاهلعضختيتلاهناطلسوهتمظعوهتبيه

سيلفهدحويقيقحلاطلستملاوههنألكلذ)١٢(
ضبقيوهفالإوهبحمسيامةبسنىلعالإءاسؤرءاسؤرلا
هليذلاوهو.ًائيشنوبسحيالومدعللمهبدوعيومهحاورأ
يرجيهللاءاضقاذوهو.)٨:١٣ءايعشإ(راقولاوةبيهلالك
ةءوبنلامامتإفكلذكو.)١٨ءايعشإ(شوكوروشأىلع
نيفلصتملايأنعىضريالهللانإ.)٣٢:٢٣رابخأ٢(
ىوقلكبلغينأدعبونيملاظلانيدبتسملاوأنيربكتملا
.هحيسملوبرللكلامملالكعضختذئنيحرشلا

َنوُعْبَّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم.َفاَسآل.»َنوُثوُدَي«َىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

٢.َّـَيلِإىَغْصَأَفِهللاٱَىلِإِيتْوَص.ُخُْرصَأَفِهللاٱَىلِإِيتْوَص١«
يف لٱيِقيِضِمْوَيِ

ْ
يفيِدَي.َّـبَّـرلٱُتْسَمَت َْملَوْتَطَسَبْنٱِلْيَّـللٱِ

َخت
ْ
ِيسْفَنيِجاَنُأ.ُّنِئَأَفَهللاٱُرُكْذَأ٣.َةَيِزْعَّـتلٱِيسْفَنْتَبَأ.ْرَد

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

١٤٨
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.»ْهَالِس.يِحوُرَىلَعىَشْغُيَف

رضاحلاتاليونمبرهينأرومزملااذهيفمنرملاىنمتي
يذلاديعسلايضاملابًالابمعنييكلهتاقيضوهبعاتمو
مالآلانمعجوتنماذههينمتولخيالو.هدجميوهحدمي
ةيصخشبابسألامبربلقراسكنايفوهفاهيناعييتلا
ءايشأىلإرظنيقالخأومسوسفنربكبهنكلوهعمتثدح
هتمأخيراتيفةلماعهللاعبصإىريوهسفننمدعبأ
بجحوهنعىراوتدقهللانأرعشيهذههلاحيفو.ىلوألاب
دعاسيناكهللانأفيككلذلباقيهتدعاسمنعههجو
يتلاهمحارممهيلعلزجيوهتردقمهلرهظيوميدقلايفهبعش
وهفهلكمامتهالاهبعشبمتهيمنرملانألو.ىصقتستال
نوكيدقومهناكمهسفنعضيوهلكبعشلاروعشرعشي
وهفالإسيلهبعشنعةباينلابةيصخشلاهنازحأنعهريبعت
ىلإشتليدبهذيو.ًاضيأنظيدقامىلعًادحاومهايإو
ىرن٣صقوقبحنإولماكريغرومزملااذهنأنابسحلا
ةبسن(ةيفاسألاريمازملانوسردينيذلانكلو.همامتإهيف
بضتقمريمازملاهذهنمريثكلاماتخنأنوظحالي)فاسآل
ىلإةركاذلابدوعيهنأذإ.رثكأًاحاضيإرظتنيركفلاناكو
ىسوممايأةيليئارسإلاةمألانيوكتةحتافيفثداوحلامظعأ
رمننأعيطتسنالزاجيإوةغالبةمتاخلاهذهيفو.نوراهو
.ريدقتنسحوباجعإنودامهب

هبشأيهفهللاىلإةراحلاةالصلابمنرملاأدبي)١(
همالكرركيوعومسملاعتوصبيهفًاذإ.خارصلاب
مجرتتنألضفألاو.هئاعدىلإهللايغصييكلةالصلاب
كلذدعبلدتةنيرقلانأذإ.»ّيلإيغصيلهللاىلإيتوص«
يففطعلاواوامأ.دعبهيلإىغصأدقنكيملهللانأ
خرصأيننإيأ.الإسيلةيلاحللنوكتدقفيناربعلاصنلا
دكأتدقنكيملًاذإوهفّيلإهللايغصينأرظتنأانأوهللاىلإ
دصقلىنعملانوكيدقوأ.ةقيقحهيلإىغصأدقهللانأ
يغصينأسمتليفهللاخرصيويلصيمنرملانأيألسوتلا
.هيلإ

يفهناانربخيوةالصلابهتجاجلددعلااذهيفديزي)٢(
ةيسفنةجاحدسلًابلطوعافدنانعيلصيوهفكلذلقيض
ةرثكنمناردختداكتوةيليللاةالصلابهيديعفردقو.ةحلم
كلذنععجارتيالوًاسمتلمًابلاطةروصلاهذهىلععفرلا
مالآلاهذهيناعياملاطوةميظعلاةقيضلاهذهيفوهاملاط
وأناولسللليبسيأىريالىتحةديدشلاةيسفنلا
ةلاحيفوهفكلذلهينامأقيقحتلًاليبسىريال.ةيزعتلا
.)٣١:١٥ايمرإو٣٧:٣٥نيوكتعجار(ديدشلامغلا

دقهللانأىريهنألنينألابكلذامنإفهللاانركذاذإ)٣(
ةرثكلو.ةايحلاهذهيفديرفديحوًاذإوهفهنعهتاذبجح
امةدشنمهيلعىشغيهسفنىلعًاشمكنمدوعيهيناعيام
عايضلاةلاحيفوهفهلهللاةدعاسمققحتيالهنألوهيناعي
يتلانازحألافطاوعلةبسنلابهالسةملكبيهتنيمث.يلكلا
.اهيناعي

٥.ْمَّـلَكَتَأْمَلَفُتْجَعَزْنٱ.َّـيَنْيَعَناَفْجَأَتْكَسْمَأ٤«
يفُتْرَّـكَفَت لٱِماَّـيَأِ

ْ
يفيِمُّنَرَتُرُكْذَأ٦.ِةَّـيِرْهَّـدلٱَنيِنِّـسلٱ،ِمَدِق ِ

لَقَعَم.ِلْيَّـللٱ
ْ
ِروُهُّدلٱَىلِإْلَه٧.ُثَحْبَتيِحوُرَويِجاَنُأيِب

.»؟ُدْعَباَضِّـرلِلُدوُعَيَالَوُّبَّـرلٱُضُفْرَي

تعنمدقللوقيفسارحبنافجأةملكلادبإنكمي)٤(
يأ.مونلاوةلفغلابنينيعلاىلعاوقبطينأنمّينيعسارح
ةيحورلاهتالمأتميديوهومنرملانأذإهسفنهللاوهعناملانأ
يفدازاممو.داقرلاعيطتسيالوليللاءانثأدهسيهتالصو
ريحيالىتحبئاونلاهذهمامأتمصدقهنأوههباذع
ًاتكاسناسنإلالعجتةميظعلانازحألانأكشالو.ًاباوج
.لخادلايفهيناعيامةدشنمجراخلايف

ًادجنتسمًانيعتسميضاملامادقأىلعىمارتيانه)٥(
:حجرألاىلعنيرمألكلذلعفيوهو

هتاليونمبرهيورضاحلاىسانتينأديري:لوألا
.هناكمإردقىلعهرورشو

.ةرضاحلاهتلاحلةميقًاسوردهيفىرينأديريهنإ:يناثلا
ناسنإلادعاسيةلوقعمةنزتمةروصبيضاملاركذنإمعن
ىتماميسال.ىلعأىوتسمىلإهعفروهرضاحنيسحتىلع
هللابئاجعنمهيفاموسدقملاخيراتلاكيضاملاكلذناك
هنأامكًارخافتمزتعيوكلذلكبهسفنجمديمنرملافهتايآو
ةرربلاهئانبأدحأكخيراتلاكلذبةديطولاهتقالعققحتي
ةمئادلاهتمحررهظيودودجلاوءابآلاهلإهللاوه.نيصلخملا
.)٤١:٩ءايعشإ(يرارذلل

امنيحةديعسةئناهًامايأًاضيأركذيهتاذتقولايف)٦(
هايالبببسببحنينأنمًالدبليللايفمنرتيناك
ةفأرىريوهتمأوهبعشلدعسأًامايأركذتيهنأامك.ةريثكلا
لبةيفخلاةاجانملابهسفنلديعيوهفكلذل.هتمحروهللا
هرضاحنيبلباقيهحورةوقلكوهراكفأوهلقعيفثحبي
١٦:٧رومزمعجار(ديجملاديعسلايضاملاكلذوسعاتلا
نمًالدبف)٣٥:١٠بويأعمكلذلباقو٩٢:٣و٤٢:٩و
نايشغلاودهنتلاةلاحيفنآلاهباذإنيقباسلاهمنرتوهحرف
.ةيلكلاةريحلاو

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ
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ىضريالأهسفنللوقيوريطخلالاؤسلليتأيانهو)٧(
يفو؟مهريصمبثرتكمريغهبعشلًاضفارلظيأ؟انيلعهللا
قامعأسمياموفعلاوةمحرلابلطنملاؤسلااذه
ىلإلاقو.اهيلإاولصويتلاةئيسلاةلاحلاىلعاهننحيوبولقلا
مالكلانوكيىتحةغلابمللدحاورهدبفتكيملوروهدلا
.فطاوعللًاكيرحتمظعأوسفنلايفًاعقودشأ

َىلِإُهُتَمِلَكْتَعَطَقْنٱِلَه؟ُهُتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإْتَهَتْنٱِلَه٨«
؟ُهَِمحاَرَمِهِزْجِرِبَصَفَقْوَأًةَفْأَرُهللاٱَِيسَنْلَه٩؟ٍرْوَدَفٍرْوَد
لُقَف١٠.ْهَالِس

ْ
لٱِنيِمَيُُّريَغَت:يِنُّلِعُياَماَذٰه:ُت

ْ
ُرُكْذَأ١١.ِّـِيلَع

لٱُذْنُمَكَبِئاَجَعُرَّـكَذَتَأْذِإِّـبَّـرلٱَلاَمْعَأ
ْ
.»ِمَدِق

نأسمتليعباسلاددعلايفدرواملراركتًاضيأانه)٨(
اميسالًاضيأمحريدوعيالفهللاةمحرتهتنادقنوكتال
لأسيلب.ةميظعلامحارملاهذهلثملةجاحلاسمأيفمهو
ءايبنألاهديبعمفبهمالكهللالسريفدوعياللهوًاضيأ
دقاذوه.ةميقتسملاقرطلايفمهودهيوهبعشاوعجشييكل
اذهوديدجيحورميلعتيأعمسيالورودرثأرودرم
ةيخيراتثداوحبطبترمهنألميدقلابركذييذلاديدجلا
.ًادبأاهوسنيالنأبجيةسدقم

هللابسنيداكيوهتريحدتشتوهلؤاستدادزيانه)٩(
ةفأرحنمينأىسنينأوهاذهنايسنلامظعأو.نايسنلا
ريغةيفرحةمجرتوه»همحارمهزجربصفق«هلوق.اهيبلاطل
مأ«لوقتفةديجةيعوسيلاةمجرتلاىرأويرظنيف-ةقفوم
ًادكؤملوقينأمنرملاديريو.»هءاشحأبضغلاىلعسبح
هذههتفأرمدعلهوفأرتينأهللايسنلهقباسلاهمالك
نعهءاشحأدسوانععجارتدقف.انيلعهبضغببسب
نعهريبعتلةبسنلابىرخأةرمهالسهلوقبيهتنيمث.انتثاغإ
.ةلاحلاهذهلهفسأقيمع

نأنعًامغرًامامتةقفومدقتعاامىلعةمجرتلاانه)١٠(
ببسنإلوقي.يناربعلاهصننمةمجرتلابعصددعلااذه
دقيلعلاهللانأوههمالآوهنازحأببسلبهتلعوهماقس
كرتدقهللانإيأ.هبعشىلعوهيلعىنميلاهديّريغ
تناكوىرخأةلماعمىلإنآلاىتأوةنسحلاىلوألاهتلماعم
كلتىلإلابلالاغشناهلببسدقرييغتلااذهنأةجيتنلا
بعتلاهمزالوءانهلاوةحارلامرحىتحةديعبلاةجردلا
.)١٠:١٩ايمرإعجار(ءاقشلاو

لوقيهبعشلهنايسننعهعجريوهللاىضرتييكل)١١(
يتلابئاجعلاوةميدقلامايألاركذتأ)منرملايأ(انأيننإ
صالخنأذإًاضيأةيزعتهلانه.نيحلاكاذذنمتممت
هتميزعددجيانه.ًاضيأرضاحلارصعلايفدوجومبرلا

يبلقلاهمالسببسيضاملاخيراتلانوكيفهطاشنذحشيو
ةديعسةمتاخىلإيهتنتةلاحلاهذهفذئنيحو.رضاحلا
وهوههنألهلكخيراتلاىدميفمكاحهللانألكلذ.ةديجم
.دبألاىلإومويلاوًاسمأ

هلَأَو١٢«
َْ

َّـمُهللَا١٣.يِجاَنُأَكِعِئاَنَصِبَوَكِلاَعْفَأِعيِمَجِبُج
يف لٱِ
ْ
ُهٰلِإلٱَتْنَأ١٤!ِهللاٱُلْثِمٌميِظَعٍهٰلِإُّيَأ.َكُقيِرَطِسْدُق

لٱُعِناَّـصلٱ
ْ
َتْكَكَف١٥.َكَتَّـوُقِبوُعُّشلٱَْنيَبَتْفَّـرَع.َبِئاَجَع

.»ْهَالِس.َفُسوُيَوَبوُقْعَييِنَب،َكَبْعَشَكِعاَرِذِب

ثدحتيوًامئاداهركذيوهفبرلالاعفأبجهليوه)١٢(
نمبايهريغسانلاىلعاهعيذيونلعلاورسلايفاهنع
ةميظعلاةرابجلالامعألاوعئانصلاكلتركذيوهلب.دحأ
اهنألةثيدحيهو.هسفناهبيجانييأهسفنيفاهعضيو
يكلهيلعةلالدورضاحلابةقالعاهلويضاملايفتثدحرومأ
اذكهو.ًاضيأمايألاهذهيفنيكلاسلاسانلاءالؤهيدهت
نينسلاطسوهصالخممتيقوقبحيبنلالوقيامكهللانإف
.ةديجمجئاتنىلإناسنإلالصويىتح

هماكحأنإيأةسدقمقيرطيهفهللاقيرطامأ)١٣(
دق.ناغيزوأداسفيأاهبزتعينأنكميالاهلكهلامعأو
.ًاضيأسدقمورهاطهبضغنكلوهبعشىلعهللابضغي
.ماقتنالاويفشتللسيلوحالصإلالجألوههبضغذإ
نودعتيوهرماوأنوصعيمهورشبلاىلعبضغيالفيكو
عماذهلباقو١٥:١١جورخعجار(ىرخأدعبةرمهاياصو
اذإهبساقيةهلآلايأفهلليثمالهلإوهو.)٦٨:٢٥رومزم
.ءاوسلاىلععيمجللفاصنإولدعوقحاهلكهماكحأ

ميدقلايفعنصامعنصيذلاهللاوهوالفيك)١٤(
كلذنلعأدقو.نامزلارورمىلعةدلاخهراثآىقبتسو
.ًاصلخموًابرهباوفرتعييكلعيمجلاًايعادةلصاوتملاهلامعأب
قاطنيفنيلخادريغمهنأاورذتعينأبوعشللسيلفًاذإ
ةلصاوتموةرهاظبئاجعلاوةماعةوعدلانأذإصالخلااذه
.اوعضخيواوهبتنيواورظنينأىوسرشبلاىلعامو

وحناهرهظيةصاخةمحرهلمنرملارظنيفهللانكلو)١٥(
مهكفيلبقيضوأرسأيأيفمهارينأطققيطيالفهبعش
ةيرشبللمهتامدخومهتالهؤمةبسنىلعًارارحأمهقلطيو
يكلهنباهنأعمًاضيأفسويركذيوبوقعيركذي.ءاعمج
هبعشهللاصّلخامنيحةميظعلاثداوحلاكلتةركاذللديعي
ةدوشنملاةيرحلابنوعتمتيمهلعجورصمةيدوبعنممهذقنأو
ىقيسوملابرضتىرخأةرم.)١٥:١٤و٩:١٦جورخعجار(
.ليلجلاراكذتلااذهلةيلاع

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

١٥٠
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ملٱَكْتََرصْبَأ١٦«
ْ
ملٱَكْتََرصْبَأ،ُهللاَااَيُهاَيِ

ْ
.ْتَعِزَفَفُهاَيِ

لٱِتَبَكَس١٧.ُجَجُّللٱًاضْيَأْتَدَعَتْرِا
ْ
ِتَطْعَأ.ًاهاَيِمُموُيُغ

يفَكِدْعَرُتْوَص١٨.ْتَراَطَكُماَهِسًاضْيَأ.ًاتْوَصُبُحُّسلٱ ِ
لٱ.ِةَعَبْوَّـزلٱ

ْ
ملٱِتَءاَضَأُقُوُرب

ِتَفَجَرَوْتَدَعَتْرٱ.َةَنوُكْسَْ
يف١٩.ُضْرَألٱ لٱِ

ْ
يفَكُلُبُسَو،َكُقيِرَطِرْحَب ملٱِ

ْ
لٱِهاَيِ

ْ
،َِةريِثَك

لٱَكَكَبْعَشَتْيَدَه٢٠.ْفَرْعُتَْملَكُراَثآَو
ْ
ىَسوُمِدَيِبِمَنَغ

.»َنوُراَهَو

اميسالرمحألارحبلاةثداحلحجرألايفةراشإانه)١٦(
.ةميظعلاهعئانصوهللابئاجعوةميدقلامايألاركذيمنرملاو
هللانأانه.تعزفوتدعترادقةقيمعلاهايملاججلنأىتح
ضرأنمهبعشجرخأورصمىلعهمكحىرجأدق
يأهايملاكترصبأهلوقو.ةريدقديوةيوقعارذبةيدوبعلا
.الإسيلزاجملاوهكلذنمدصقلانوكيدقوهايملاناكس
ضعبىأردقفءاشيامليختينأرعاشلاعيطتسيو
.ةروقولاةروصلاهذهىلعاهرسفوةيعيبطلارهاوظلا

ضرألاىلعبكسنتامنيحًاتوصيطعتهايملاامنإ)١٧(
ىلعنيطسلفيفثدحتدقهذهوةيوقةعبوزلانهفصولاو
ماهسلانعهلوقو.اهرظتنيدحأنوكيالامنيحةرغنيح
ببستوءامسلانمبصنتيتلاقعاوصلاحجرألاىلعيهف
.نايحألاضعبًاكالهوًارارضأ

اهببستيتلاةعزفملاتاوصألاركذيكلذقوفاذوه)١٨(
نأامكعمسلافقوتسيدعرلااذهفكلذل.ةيوقلادوعرلا
مامأًارغاصللذتيناسنإلالعجتورظنلافقوتستقوربلا
دقل.اهدجوأيذلاهللامامأىرحألابمكفةعيبطلاةمظع
اهنمملعتييتلارهاظملاهذهنمتدعتراوضرألاتفجر
كلذكو٨٣:١٤رومزمعجار(ةيحورلاهتايحلًاسوردمنرملا
.)١٠:١٣لايقزح

هايملايفتناكأقرفالةحضاوهلبسوهللاقرطنإ)١٩(
مهيجنيوهبعشصلخينأديريهنألببسلافةسبايلاىلعمأ
فورظلاعيمجيفوفقاوملاةيأيفمهنيعمومهقيفروهف
ةعوروبجعببستناكهايملانأكشالو.لاوحألاو
هراثأو.)١٨:١٥ايمرإ(ةميدقلامايألايفاميسالونيمئاد
نعيفتختاذكهوىلوألااهتلاحىلإدوعتهايملانألفرعتال
نعبوجحمهنكلوءيشلكفرعيهللانإفكلذكنايعلا
.مهعيمجرشبلاراصبأ

رارقلثمهبسحندقيذلارومزملااذهماتخليتأن)٢٠(
:٣٣ددع(هبعشليعارلاوههسفنهللانإ.هديدرتنكمي
عجريوةليمجلاةروصلاهذهىلإمنرملالصيامنيحو.)١
ديريالوةأجففقوتيهباذإةميدقلامايألاكلتىلإةركاذلاب
كلتيفهسفنىسنيلباهتاليووةرضاحلاهتلاحركذتينأ

هتردقةمظعبوهللاابًانمؤماهيفلسرتسييتلاةذاخألاةعورلا
.هتيانعلومشو

َنوُعْبَّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َفاَسآلٌةَديِصَق

ِمَالَكَىلِإْمُكَناَذآاوُليِمَأ.يِتَعِيَرشَىلِإيِبْعَشاَيَغْصِا١«
لَأُعيِذُأ.يِمَفٍلَثَمِبُحَتْفَأ٢.يِمَف

ْ
لٱُذْنُمًازاَغ

ْ
يِتَّـلٱ٣.ِمَدِق

.»اَنُوَربْخَأاَنُؤاَبآَواَهاَنْفَرَعَواَهاَنْعِمَس

بعشلةيخيراتلاةآرملارومزملااذهنيرسفملادحأيّمسي
ةلصفمةمئاقهيفذإدوادىلإىسوممايأذنمليئارسإ
رومزملامتخي.هبعشعماهعنصيتلابئاجعلاوتايآلل
ىسوماهاعريوهللاةيعروهليئارسإنأبهمالكقباسلا
هذخأيذلادوادوهيعارلانإفرومزملااذهيفامأنوراهو
اذهو.مهيدهيومهاعريلهبعشىلعهماقأومنغلاءارونمهللا
نييميارفألالعجيفاسآاهبتكيتلاريمازملالكلثمرومزملا
ريدجوهاممو.بعشلاعيمجنمةقومرمةصاخةناكميوذ
ءابآلااياطخنمصلختللنهذلاهبنيمنرملانأركذلاب
لضفأاونوكيرضاحلاليجلانمبلطيومهدرمتودادجألاو
ًاضوعماقذإوليشةميخباهذركذيهنأوامك.كئلوأنم
دجويودبألاىلإنيماينبدجمىهتنااذكهودوادتيباهنع
ةرشعلاباهذبةكلمملاماسقناىلإعساتلاددعلايفةراشإ
ةعضاخهلسنودوادلطابسألاهذهدوعتنآلااذوهوطابسأ
.ةليلذ

نممث٣٧-١ددعلانمنيمسقىلإرومزملامسقني
نمًاريثكركذيلوألامسقلايفف.رخآلاىلإ٣٨ددعلا
.ًاميدقهبعشعمهللااهمتأيتلابئاجعلاوةيخيراتلاطاقنلا
مهانكسومهتايحيفليئارسإينبركذييناثلامسقلايفمث
ءيرجرهامبتاكملقدجننيمسقلاالكيفوناعنكضرأ
.ةمارصلكباهيلعقلعيوثداوحلادرسينأبّيهتيال

مدقتيف٤٩رومزملابتاكهأدبيامكمالكلاأدبيانه)١(
همالكلاوغصينأمهنمبلطيوًاريذنوًابيطخبعشلامامأ
مهنمبلطي.هتاذهللامفبمهلهلوقينأديرياممهتوفيالئل
ةمكحلامالكوه.مهلاهلوقييتلا)ةاروت(ةعيرشللاوهبتنينأ
نمةاضرمبلطتالوًاناسنإبيهتتاليتلاةوبنلاوةيهلإلا
.اوديفتسيواوهبتنينأمهيلعكلذلمهنميأ

هنمسبتقي١٣:٣٥ىّتمدجنوًاقحيبنلفاسآنإ)٢(
ِسيِسْأَتُذْنُمٍتاَموُتْكَمِبُقِطْنَأَو،يِمَفٍلاَثْمَأِبُحَتْفَأَس«

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١٥١
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لٱ
ْ
يأزاغلألاومايألاعئاقوبيألثمبهلوقامأو.ِ»َملاَع
ةيراجثداوحلبميلاعتتسيلًاذإيهفاهربعواهثادحأب
دقاهنألمدقلاذنميهو.مويلكرمتوبعشلاىلعترم
.هداجمأويليئارسإلابعشلاخيراتاهيلعينب

ةنسلألاىلعترجدقلبةركتبمريغثيداحأيه)٣(
ءالؤهواهنعمهءانبأءابآلاربخأدقفمهدوجورجفذنم
ةفورعمةباتكلانكتملذإمهدالوأاهوربخأدقمهرودب
نهذلايفخسريالةداعو.ثيداحألاولاثمألاىرجمترجف
.ةريطخلاةماهلاثيداحألاىوسمايألارورمىلع

جلٱَىلِإْمِهيِنَبْنَعيِفْخُنَال٤«
ْ
ِحيِباَسَتِبَنِيِربُْخم،ِرِخآلٱِليِ

يفًةَداَهَشَماَقَأ٥.َعَنَصيِتَّـلٱِهِبِئاَجَعَوِهِتَّـوُقَوِّـبَّـرلٱ ،َبوُقْعَيِ
يفًةَعِيَرشَعَضَوَو هباوُفِّـرَعُيْنَأاَنَءاَبآىَصْوَأيِتَّـلٱ،َليِئاَْرسِإِ اَِ
جلٱَمَلْعَيْيَكِل٦،ْمُهَءاَنْبَأ

ْ
َنوُموُقَيَفَنوُدَلوُيَنوُنَب.ُرِخآلٱُليِ

َالَو،مُهَداَمِتْعٱِهللاٱَىلَعَنوُلَعْجَيَف٧،ْمُهَءاَنْبَأَنُوِربُْخيَو
.»ُهاَياَصَوَنوُظَفَْحيْلَب،ِهللاٱَلاَمْعَأَنْوَسْنَي

امعةريطخلارابخألاهذهاوفخينأمهنكميفيك)٤(
دودجلاوءابآلامايأةميدقلاةنمزألاذنممهعمهللاهعنص
لثمدالوألانعىفختنأزوجيالو.)٦:١٣ةاضقعجار(
الئلونايسنلاىلععوبطمناسنإلااوسنيالئلرابخألاهذه
سمحتوراخفلاببولقلازهتيتلاداجمألاهذهلثممهتوفي
)١٥:١٨بويأعجار(لضفألبسيفاهدشرتورئامضلا
ةميدقلاصصقلاكلتيأبرلاحيباستبنيملعممهنوربخي
.ةروبدديشنوميرمةمينرتلثميرعشبلاقبةعوضوملا
كلتنعوثدحامعةيعقاوًاصصقمهنوربخيكلذكو
ضرألااولخدينأبعشلاعاطتسااهتطساوبيتلابئاجعلا
.هللايدبأكلميهفهللاةردقبتكلتمااهنألواهوكلتميو

كئلوأةيرذيفهلةداهشماقأنأةجيتنلاتناكو)٥(
هذهلثماوربخينأىلوأسانلايأو.نيمدقألاءابآلا
اهلهأمهمئاظعلاهذهمهعمتعنصنيذلانمرثكأرابخألا
ًادوهشاوشيعينأمهيلعلبماودلاىلعاهوركذتينأبجي
مّلسدقهللانألب.ةميظعلاثادحألاهذهلثملنيقحتسم
اهيلعاوشمتيواهوعريواهوظفحييكلةسدقملاهتعيرش
مهليهلبطقفءابآلليهاولوقينأمهلةجحالو.ًامود
.ًاضيأةثارولامكحب

نعفلخلااهلقانتينأبجيرابخألاهذهنإفاذكهو)٦(
.مهدعبنوتأينيذللاهنوملسيمهرودبءالؤهمثفلسلا
ةقلحةيأطرفنتنأزوجيالفتاقلحلاةلصتمةلسلسيه
فعضأةوقبساقتمولعموهامكةلسلسلاةوقنألاهنم
كشالو.)٤:٩ةينثتو١٤و١٣:٨لايقزحعجار(اهتاقلح

لببتكلانوطبيفطقفظفحيالسدقملاخيراتلانأ
نمنوملعتينيذلادافحألاوءانبألارودصيفىرحألاب
.مهلاثمنوعبتيوحلاصلافلسلا

كلتمهلنوكينأوهفهعيمجاذهنمةياغلاامأو)٧(
نيدمتعموهللاىلعنيلكتممهلعجتيتلاةيحورلاةساحلا
داجيإوداشرإلالجأليهةياغلانإ.سودقلاهمساىلع
كلتنعنونبلاءالؤهدعتبيالئلحيحصلانيدتلاحور
امبرراذتعالللاجممهلنوكيوةسدقملاةيخيراتلاةفرعملا
بهذتاذكهورابتخالاانلسيلوةفرعملاانلسيلمهلوقب
ءابآلاماقاذإامأ.نينسلاعممهبولقنميحلاهللاةدابع
ذئنيحمهسفنأمههوملعتاممهدالوأاوملعومهتابجاوب
.ةدلاخىقبتوليجىلإليجنمةفرعملاهذهلقتنت

َْملًاليِج،ًادِراَمَوًاغِئاَزًاليِجْمِهِئاَبآَلْثِمَنوُنوُكَيَالَو٨«
لَقْتِّـبَثُي

ْ
يفَنوُعِزاَّـنلٱَمِياَرْفَأوُنَب٩.ِِهللاًةَنيِمَأُهُحوُرْنُكَتَْملَوُهَب ِ

لٱ
ْ
يفاوُبَلَقْنٱ،َنوُماَّـرلٱِسْوَق حلٱِمْوَيِ

ْ
َدْهَعاوُظَفَْحيَْمل١٠.ِبَْر

يفَكوُلُّسلٱاْوَبَأَوِهللاٱ يِتَّـلٱُهَبِئاَجَعَوُهَلاَعْفَأاْوَسَنَو١١ِهِتَعِيَرشِ
يفًةَبوُجْعُأَعَنَصْمِهِئاَبآَماَّـدُق١٢.ْمُهاَرَأ ِدَالِبَْرصِمِضْرَأِ
.»َنَعوُص

اوقوفينأءانبألاءالؤهنمرظتنيمنرملااذوهلب)٨(
مهلواميسال.كئلوأهيلإلصوامبطقاوفتكيالومهفالسأ
هيفاملكسيلفةددعتملاةريثكلاهيحاوننمدوسأخيرات
دقفرانشلاوراعللةاعدمويزخموهامهنمريثكلبراخفلل
هللاىلعاودرمتوةريثكتارمةميقتسملالبسلانعاوغاز
ةودقلاءابآلابيدتقننأاذهنمانلوةحيرصلاهرماوأاوصعو
رورمعمهيفخنالورشلانعىماعتنالوطقفةحلاصلا
انفدهنكيللب.هلكلضافيضاملانأنيبساحنينسلا
يفءانمأنوكنوهللااببلقلاتبثياذهويقيقحلاحالصلا
.)٢٠:٣٣رابخأ٢عجار(هدوهع

ةصاخةروصبميارفأينبلنآلامنرملاتفتليذامل)٩(
ينبماقماوموقيلءالؤهسيلٍّلكىلعًانيقيهيردنالاذهف
اذهلثميفنيامهدعبامو٦٧ددعلايفذإًاعيمجليئارسإ
فسويلئابقركذتاملاطفاسآريمازمنإفلكىلع.معزلا
ةدلاخةلوثمأانمامأمنرملاعضييكلانهركذلانكلو
فيكمثلامشلاةكلممتناكفيكًالثممهببرضيف
لابنلابنومارلاوسوقلالامعتسايفءادشألاكئلوأ.تراص
.نيرحدنمنومتريمهباذإبرحلاموييف

ملوهللادهعاوظفحيملمهنألطوقسلااذهوزعيو)١٠(
اممهبيصينأبجعالوهاياصووهعئارشبسحاوشمي
الوجئاتنلااولمحتينأمهيلعبابسألااوبكرنم.مهباصأ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١٥٢
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دهعلاظفحنأظحالنو.مهسفنأريغاومولينأمهلقح
نإ.اياصولابسحبيشمتلاوةعيرشلايفكولسلاهانعم
رثكأاولعفينأمهبجاونمناكءايوقألانييميارفألاءالؤه
اوعباتولوبورحلايفءادشأاوناكدقفهولعفاممًادج
اولشفمهنكلواهلكناعنكضرأعاضخإاوعاطتسالمهتاوزغ
الوهللادوهعاوعريملمهنألىلوألاةجردلايفمهلشفو
.ىهتنملاىلإهباوكسمت

ملولامعألالئالجبلفاحلاخيراتلاكلذاوسندقل)١١(
دقفهللاليبسيفداهجلاكلذةلصاومللهأمهنأاونهربي
مهسفنأاوأردقواميسالمهممهتطقسومهمئازعتراخ
ًايقروةيندممهقوفتيهومهلوحةبيرغلاممألابنيطاحم
هلإاوسنواهلاوعضخوةينثولاةدابعلامهيلإتبرستاذكهو
كلذةطساوبهبعشمهومهيلعًادهعهللانأاوربتعيمل.مهئابأ
.عوشيوىسوممايأذنمخيراتلا

ميدقلاذنمةبوجعأعنصيذلاميظعلاهلإلااذه)١٢(
.نييليئارسإلامهناوخإةيقبعمرصمضرأيفاوناكموي
نأشلاكلذهلناكيذلافسويدافحأمهنأامبمهركذيو
ةاجنالوةلماعمأوسأمهءابآنولماعينييرصملاباذإرصميف
ضرأنممهتصلخيتلاهللاةردقبالإكلذدعبمهل
.ةيدوبعلا

لٱَّـقَش١٣«
ْ
ملٱَبَصَنَو،ْمَُهَّـربَعَفَرْحَب

ْ
دَنَكَهاَيِ

ْمُهاَدَهَو١٤.ٍّ
يفًاروُخُصَّـقَش١٥.ٍراَنِروُنِبُهَّـلُكَلْيَّـللٱَو،ًاراََهنِباَحَّـسلٱِب ِ
لٱ
ْ
ْنِمَيِراََجمَجَرْخَأ١٦.ٍةَميِظَعٍَجُجلْنِمُهَّـنَأَك،ْمُهاَقَسَوِةَّـيِّـَرب
اوُئِطْخُيِلًاضْيَأاوُداَعَّـمُث١٧.ِراَْهنَألٱَكًاهاَيِمىَرْجَأَوٍةَرْخَص
لٱِناَيْصِعِل،ِهْيَلِإ

ْ
يفِّـِيلَع .»ِةَفِشاَّـنلٱِضْرَألٱِ

ةعقاوركذيوراصتخابخيراتلادرسيفانهعرشي)١٣(
رمحألارحبلاقشفيكوههركذيءيشلوأو.ىرخأدعب
ّدنكهايملالعجو)١٥:٨جورخعجار(لجرلاباوربعىتح
.)٣٣:٧رومزمعجار(بناجلكنمةدحاوةموككيأ
ةسمخلااهبتكبًابيرقتةاروتلاهمامأناكمنرملانأرهظيو
.ثداوحلاكلتنمدروامةركاذللديعيهدجنذإىلوألا

يفكلذكو.)١٣:٢١جورخ(درواممسبتقيانه)١٤(
يفةرخصلانمءاملاجورخةثداحصخليهيليامو١٥ددعلا
رصمضرأنمليئارسإينبجورخنمىلوألاةنسلا
نيعبرألاةنسلاةثداحاهيلإمضيهنأوامك.)١٧جورخ(
.)٢٠صددعلا(

مهاقسدقلبةطيسبةروصبءاملاجورخنكيمل)١٥(
يهًاذإفةريزغةقفدتمهايميهةميظعججلنمامنإكهللا
اذإهللانإ.ةقيمعلاتالمأتلابهبهلتوركفلافقوتستةبيجع

ّريعيالويطعييذلاوهةرازغومركباهلكهاياطعفىطعأ
ىلعهسمشقرشيهنألاهلباقمبلطيالوهمحارمحنميو
:٥ىّتم(نيملاظلاوراربألاىلعرطميونيحلاصلاورارشألا

٤٥(.
ةريثكتسيليهفةياغللةيورمًاهايمتناكدقل)١٦(
رادقميأوةيربلايفاوناكمهنألاهيلإةساملامهتجاحلةبسنلاب
ولوىتحاهنمعونيأوأةشهدللًاببسنوكيهايملانم
ال.ةميظعةميقتاذحبصتةيندعمومعطتاذتناك
هبشأيهةرابجهايميراجميهفانهكلذكرمألاسيل
ربكأانهواهلوحاملكشعنتوةرخازقفدتتيتلاراهنألاب
.ةميظعلاهللاةردقبرخافتللةاعدم

ملونوئطخياوداعكلذلكنعًامغرنكلو)١٧(
لبقنممهنألاوداعهلوقو.اهبمهمحريتلاةمحرلااوركذي
ىلإاوعجردقمهفكلذلاوصعواودرمتوكلذلثماولعف
ىلإبلكلادوعي«نأمهيلعًابيرغسيلوهيفاوناكامقباس
يفوهلليمجللركانلادونكلاناسنإلااذهنإمعن.»هئيق
ركذيدقهنإ.ًادبأةمحرلاركذيالاملاطهللاةمعنلمئادرفك
امهذخأىتموالإسيلةكربوًاريخهنمذخأييكلنكلوهللا
هسفنلشيعينأدّوعتهنألمحارملامظعأىتحىسنيوهف
عمهلباقو٢٠:١٣صددعلاعجار(هقلاخهللااميفسيلو
.)٣٢:٥١ةينثتو٢٧:١٤

يفَهللاٱاوُبَّـرَجَو١٨« هبوُلُقِ هتَوْهَشِلًاماَعَطْمِِهلاَؤُسِبِْمِ ١٩.ِْمِ
يفاوُعَقَوَف يفًةَدِئاَمَبِّـتَرُيْنَأُهللاٱُرِدْقَيْلَه:اوُلاَق.ِهللاٱِ ِ
لٱ
ْ
ملٱِتَرَجَفَةَرْخَّـصلٱَبََرضاَذَوُه٢٠؟ِةَّـيِّـَرب

ْ
ِتَضاَفَوُهاَيِ

ًاْمَحلَئِّـيَُهيْوَأًازْبُخَيِطْعُيْنَأًاضْيَأُرِدْقَيْلَه.ُةَيِدْوَألٱ
يفٌراَنْتَلَعَتْشٱَو،َبِضَغَفُّبَّـرلٱَعِمَسَكِلٰذِل٢١؟ِهِبْعَشِل ِ
اوُنِمْؤُيَْملْمَُّـهنَأل٢٢،َليِئاَْرسِإَىلَعَدِعَصًاضْيَأٌطَخَسَو،َبوُقْعَي
.»ِهِصَالَخَىلَعاوُلِكَّـتَيَْملَوِهللاٱِب

اوذخأمهنأيأ»مهبولقيفهللااوبرج«هلوقو)١٨(
منرملاانه.نيرخآللهباوحاباملبقمهلخاديفًارسنورمذتي
مهاطعأاملبقاهوثفنيتلاةرركتملاتارمذتلاكلتصخلي
ةرمىولسلاهللامهاطعأولب)١٦جورخ(ىولسلاونملاهللا
كلذكنيترمءاملامهاطعأامكف.)١١صددعلا(ىرخأ
نماوتراامكًامامتاوعبشييكلنيترمًاماعطمهاطعأ
نأانلديجانهويفتكيوناسنإلاعبشيلهنكلو.لبق
.)٥:٥ىّتمرظنا(الإسيلةايحلاربخبطقفانءافتكاعجارن

اوركنأواوطقسفمهيلعةديدشةبرجتلاتناكاذكه)١٩(
ردقيلهاولاقفمهتاجايتحادسلةيفاكهتردقاوبسحيملوهللا
زوعلاوبدجلاامثيحةلحاقلاةيربلايفًاماعطءيهينأهللا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١٥٣
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فرظيفةمعنيطعينأهللاعيطتسيلهبناجلكنم
ىلإهللاابمهناميإاوللقدقل.ةمعنلانعنوكيامدعبأوه
.ةحقلاىهتنمانهوناحتمالاتحتهوعضووةنزحمةجرد

ًاببسيضاملايفمهرابتخانوكينأنمًالدبو)٢٠(
هلعفامنوركذيمهومهباذإءاجرلاوناميإللًاديدج
نودوعيبناجلكنمهايملاتضاففيكوةرخصلاب
نأنوكتدق.ًاماعطيطعينأهللاردقيلهنكلونولوقيف
دجوينأناكمإلابلهنكلوكانهةدوجومهايملاهذه
ةيآلاحبصتاذكهومهبولقيفناميإلالقأام.ًاضيأماعطلا
١٦:٣جورخعجار(كشللًاديدجًاببسهللااهلمعيتلا
.)٢١:٥وهدعبامو١١:٤ددعلاو

مكحتسملادونكلااذهوةلطابلااياونلاهذههللافرع)٢١(
ةلعتشمرانلثمهبضغناكو.ًاديدشًابضغمهيلعبضغف
دروامب٢١ددعلااذهانلباقاذإو.اهمامأوهاملكقرحت
دقًاراننإفاذكهو.ًاماتًالثامتدجن١١:١ددعلارفسيف
نكيملهللانألنيملاظلاموقلاكئلوأمايخيفتلعتشا
يفلمعيومالسلاىخوتينملوهفيكفمهيلعًايضار
.كلذدعبهللاىلعمهلقحيأو.هليبس

مدعوهبضغلااذهلثمليرهوجلاببسلاو)٢٢(
يلعلاةردقىلعنيلكتممهلعجييذلاناميإلاكلذ.ناميإلا
ناككلذنمءيشال.هتبحميفنيصلخمهدهعيفنيتباث
ةيربلاطسوحايرلابهميفةشيراوحبصأطقفمهدنع
يفاوملظأدقمهنألمهنويعمامأايندلاتملظأدقل.ةلحاقلا
ملوءيشلكاوسندقل)١٤:١١ددعلارظنا(لبقنمناميإلا
.فسأللايوهللاهبمهصلخاماوركذي

ِتاَواَمَّـسلٱَعيِراَصَمَحَتَفَو،ُقْوَفْنِمَباَحَّـسلٱَرَمَأَف٢٣«
ألِلًاّنَمْمِهْيَلَعَرَطْمَأَو٢٤

َ
َلَكَأ٢٥.ْمُهاَطْعَأِءاَمَّـسلٱَّـرُبَو،ِلْك

ملٱَزْبُخُناَسْنِإلٱ
َجاَهَأ٢٦.ِعَبِّـشلِلًاداَزْمِهْيَلَعَلَسْرَأ.ِةَكِئَالَْ

يفًةَّـيِقَْرشًاحيِر ْمِهْيَلَعَرَطْمَأَو٢٧ًةَّـيِبوُنَجِهِتَّـوُقِبَقاَسَوِءاَمَّـسلٱِ
لٱِلْمَرَكَو،ِبَاُّرتلٱَلْثِمًاْمَحل

ْ
.»ٍةَحِنْجَأِتاَوَذًاروُيُطِرْحَب

نأفيكفصودجوي٢٥-٢٣دادعألاهذهيف)٢٣(
ةلهولوألنهذللردابتيو.ءامسلانمنملالسرأدقهللا
دصقلانأتاومسلاعيراصمحتفوباحسلارمألاقامنيح
امبانربخيىتحانراظتنالوطيالنكلورطملاوهكلذنم
ةهجنمثداوحلابقاعتلًاريثكمنرملامتهيالو.ىرج
يفنارينلاتلعتشانألبقناكنملالوزننأذإةيخيرات
دعبرانلاعضينأيرعشلادرسلاىضتقاامنإو.ةلحملا
مهناميإةلقبمتهيملميحرلانانحلاهللانكلو.يهلإلابضغلا

حتفوىرخأةرمهتمحررهظألبمهلامعأىلعمهزاجيملو
.اوعبشييكلمهلتاومسلاباوبأ

ًاريزغًاقفادرطملالزنياملثممهيلعلزنينملااذإو)٢٤(
تحتفنادقتاومسلاعيراصماملاطهلبسقيعيءيشال
.اناياطخوانناركنلكنعًامغرانعستهللاةمحراملاطو
هدقتعاامىلعلديميدقريبعتتاومسلاعيراصمهلوقو
ىلعلزنتتاومسلاقوفهايمدوجونمنومدقألاناربعلا
٧:١١نيوكتعجار(كلذلباوبألاتحتفىتمضرألا
ةرذيأًاربنملااذهوعديو)٣:١٠يخالمو٧:٢كولم٢و
لب.ءامسلازبخوه)١٦:٤جورخ(امكوأءامسلانم
.ةكئالملازبخهيلييذلاددعلايفدجنامك

ىلعةرذلابوبحلثمءامسلانملزنيناك)٢٥(
نآلاىتحو.مهلايعلومهلًاتوقهنوظفحيوهنوعمجيفضرألا
لازيالو.»ءامسلاّنم«ةيبرعلاةغللايفىمسيلازيال
Coccusهمساراضخلانمعونءانيسةيربيفدجوي

Manniparusاذإءانيسةريزجهبشناكسلًانيمثًالئاسزني
.ًابيطًاتوقسانلاهلمعتسيريصعهنمجرخيةهجنمرزف

ىولسلاهللامهللسرأفيكفصيانهمث)٢٦(
لبقثدحاذهو)١٦جورخ(دروامكركذيبتاكلاو
نمةيتآةيبونجوةيقرشنيبةطلتخمحايراذإو.نملاءاطعإ
.)١١:٣١ددعلاعجار(جيلخلا

نمدعتاليهفةيهانتملاةرثكلاليلدمهيلعرطمأو)٢٧(
اهنألةميقنودبتحبصأبارتلالثميه.اهترثكواهترازغ
لبمهسفنأباهوداطصيملواهليصحتيفاوبعتيملةيداعتناك
.ةمعنوةكربوريخلكعبنمنمءامسلانممهيلعتمترا
هذهو.)٢٢:١٧نيوكتعجار(رحبلالمركةريثكيهو
.ةسدقملاتاباتكلايفةرثكبةدوجومهيباشتلا

يفاَهَطَقْسَأَو٢٨« ٢٩.ْمِهِنِكاَسَمَْيلاَوَحْمِهِتَّـلََحمِطَسَوِ
هتَوْهَشِبْمُهاَتَأَو،ًاّدِجاوُعِبَشَواوُلَكَأَف ْنَعاوُغوُزَيَْمل٣٠.ِْمِ
هتَوْهَش يفُدْعَبْمُهُماَعَط.ِْمِ ُبَضَغْمِهْيَلَعَدِعَصَف٣١،ْمِهِهاَوْفَأِ
يف٣٢.َليِئاَْرسِإيِراَتُْخمَعََرصَو.ْمِهِنَمْسَأْنِمَلَتَقَوِهللاٱ اَذٰهِ
لُك
ِّـ
.»ِهِبِئاَجَعِباوُنِمْؤُيَْملَوُدْعَباوُأَطْخَأِه

يهفمامتلاىلإمهتلمشدقهذههللاةمحرنإو)٢٨(
يفًانكاساوكرحالواهيلإاوبهذيملمهومهيلإتءاجيتلا
يتلاةعئاجلاةرمذتملاةلحملاكلتنإ.اهيلعلوصحلاليبس
نعىضاغتتوهللاتابيترتىلعضرتعتفيكًامئادتفرع
اوناكامثيحاهطسويفةمعنلاوريخلالانتنآلااهباذإهمحارم
عمهلباقو١١:٣١ددعلاعجار(ليئارسإةلحميه.نينكاس
.)١٦:١٣جورخ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١٥٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هنملكأيفريخلااذهلانينأببعشلائطبيملو)٢٩(
نمنيرمذتماوحاصوةوهشلاهذهاوهتشادقل.عبشيو
مهيلعلخبيملومهبولقلؤسمهاطعأدقهللانكلواهلجأ
.ءيشلكقحتستمهلهتبحمنكلوهنوقحتسيالمه.طق
امنيحمهيلعهللابضغاذاملفعوجيفاوناكاملاطلءاستن
نكلوالعبطلاب؟ىرتايمهعابشإهللاديريالأاوعبشواولكأ
النويناوهشمهنألولصاوتملامهدونكلةبسنلابوههبضغ
.مهنوطباوألمينأىوسءيشمهمهي

مهوةيتقولاةذللاهذهيفنوقراغمهامنيب)٣١و٣٠(
نولازيالاوناكامنيبلبمهيلعتغبسأةمعنلنيروكشريغ
الومهيلعيتأيبضغلاباذإمههاوفأيفماعطلانوغضمي
يفدرويذلاهسفنمالكلامنرملاعبتيانهو.ًاليوطنوأنهي
كئلوأرظنتفلييكلةقيشةلباقمدجنف.)١١:٣٣ددعلا(
مههاوفأيفهوعضويذلاماعطلابسيلةيمهألانأنيلكآلا
هتيانعلجألهمسااودمحيوهللااوركشينأمهيلعلب
يفرهظدقاذههللابضغنأرهظيو.ةنونحلاةمئادلا
يتلاةمختلاكلتءارجنمىضرماوطقسندلبعشلا
ًائيشاورفويملمهف.يضاملايفمهعوجدعبمهتباصأ
نيبساحريغهباوعتمتوريخلااذهاولوانتلبلبقتسملل
ةعيرستناكةجيتنلانكلو.باسحيأنامزلاثداوحل
عاجوألاوءاودألاىعرصطقسيمهنمريبكددعباذإوةملؤمو
.مهتباتنايتلا

اذهنإفبينأتلاوخيبوتللىرخأةرمدوعيانهو)٣٢(
ملوًائيشظعتيملثداوحلاهذههعمترركتيذلابعشلا
ىرخأدعبةرمدادحلاهبرضييذلاديدحلالثماوناكوملعتي
سيلمهملاءيشلانألكلذ.ةبالصوةدشىوسدادزيالف
مثاهريسفتيفلعفناذامواهلباقنفيكلباهتاذثداوحلا
مهملانكلوةدوجومسوردلانإ.ةيمويلاانتايحىلعاهقيبطت
لمكأاهنمديفتسيواهملعتيوهنهذناسنإلاحتفينأ
.ةدافتسا

لٱِبْمُهَماَّـيَأىَنْفَأَف٣٣«
ْ
ْذِإ٣٤.ِبْعُّرلٱِبْمِهيِنِسَوِلِطاَب

َهللاٱَّـنَأاوُرَكَذَو٣٥،ِهللاٱَىلِإاوُرَّـكَبَواوُعَجَرَو،ُهوُبَلَطْمُهَلَتَق
لٱَهللاٱَو،ْمُُهتَرْخَص

ْ
اوُبَذَكَوْمِهِهاَوْفَأِبُهوُعَداَخَف٣٦.ْمُهُّيِلَوَّـِيلَع

لَأِبِهْيَلَع
ْ

اوُنوُكَيَْملَو،ُهَعَمْتَّـبَثُتْمَلَفْمُُهبوُلُقاَّـمَأ٣٧.ْمِهِتَنِس
يفَءاَنَمُأ .»ِهِدْهَعِ

البمايألاترموًالطابسوردلاتبهذاذكه)٣٣(
ناسنإلايطعيالهدحونينسلاومايألارورمنأل.ىودج
نمنونسلاكلتهيقلتامملعتننأةمكحلالبةمكح
نألب.انسوفنيفرثألاميظعىنعمتاذربعوةميقسورد

لجألابارتقانمبعتريناسنإلالعجتدقنينسلارورم
سأرلاىلعتلصملافيسلاكحبصتةبئاشةرعشلكاذإو
نمهللاماقتنالةراشإانهو.موتحملاتوملابهبحاصرذنت
.)٣٤-١٤:٢٨ددعلا(رصمنمنيجراخلاءالؤه

توملاكالمامنيبةميظعلاةنحملاهذهيفنكلو)٣٤(
يحورلامهدشرىلإنودوعياوذخأًادصحمهحاورأدصحي
تاوفلبقهيلإاوركبونآلاهللاىلإاوعجردقل.نومدنيو
دالوألاكمه.ًاضيأمهيلعتوملاكالميتأياملبقوناوألا
مهتبوتاذإفتاصاصقلامظعأاوضاقيىتحنوبوتيالةاصعلا
ةمحرالبمهلايعومهقافرفرجييذلاكالهلاالنآلاةاجنلا
.ةداوهالو

مهنأذإاوركذينأوهديحولامهتاجنليبسو)٣٥(
ةمحرلاىلإنودوعياوركذاذإفايالبلامهتباصإاوسنامنيح
١٨و٣٢:١٥ةينثت(مهترخصهللانأاوركذ.ناوضرلاو
:٤٨نيوكت(مهصلخمومهيدافومهيلوهللانأاوركذ.)٣٧و
هدجمولعنممهيلعفطعتيتاومسلابرّيلعوهو.)١٦
.توملاوكالهلاةدهويفاوناكنإومهاسنيالو

ةبوتنعنكيملرهظيامىلعمهعوجرنكلو)٣٦(
مالآلانمبرهتىوسهللاىلإمهتافتلانكيملو.ةيبلق
ةجوممهيلعرمتنأىلإهللاابنومتحي.اهنوناعييتلاةرضاحلا
اوناكامىلإنودوعيمثةبرضلاةدحأدهتوهذهبضغلا
رخآنولعفيوًائيشنولوقي.نوبذاكنوعداخممه.هيلع
بذكلللبحيبستلاودمحللتسيلمهتنسلأنإفاذكهو
.ناتهبلاو

بلقللوههرظننأسيلأطقفمتهيهللاله)٣٧(
)٥١:١٠رومزمعجار(»كبلقينطعأينبااي«انللوقيف
.ةيقيقحلاىوقتلاهبلطتتاممهأوههللاصولخلانألكلذ
فرعيالوهللانعديعبوهفبذكيوعداخييذلانكلو
دقفاذكهو.نييقيقحلاهئايقتألاهدعأيتلاةاجنلاقيرط
اوشيعيملومهسفنأىلعهوعطقيذلاسدقملاهدهعاوناخ
نينمؤملاعرديهيتلاةسدقملاةميركلاةقالعلاكلتلًالهأ
.مهتاجنببسو

َّـدَراَمًاريِثَكَو،ُكِلُْهيَالَوَمْثِإلٱُرِفْغَيٌفوُؤَرَفَوُهاَّـمَأ٣٨«

ٌحيِر.ٌَرشَبْمَُّـهنَأَرَكَذ٣٩.ِهِطَخَسَّـلُكْلِعْشُيَْملَوُهَبَضَغ
يفُهْوَصَعْمَك٤٠.ُدوُعَتَالَوُبَهْذَت لٱِ

ْ
يفُهوُنَزْحَأَوِةَّـيِّـَرب لٱِ

ْ
!ِرْفَق

اوُرُكْذَيَْمل٤٢.َليِئاَْرسِإَسوُّدُقاوُّنَعَوَهللاٱاوُبَّـرَجَواوُعَجَر٤١
لٱَنِمْمُهاَدَفَمْوَيُهَدَي

ْ
يفَلَعَجُثْيَح٤٣،ِّـوُدَع ،ِهِتاَيآَْرصِمِ

يفُهَبِئاَجَعَو .»َنَعوُصِدَالِبِ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١٥٥
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يخيراتلارومزملااذهنميناثلامسقلاأدبيانه)٣٨(
لكلًاسوردوًاربعاهنمذخأيوعئاقولادرسييذلاقيشلا
ىلعهتمحرفقوتتالوفوؤرونانحهللانإمعن.لايجألا
لجألوهفهبضغرهظأاذإومهتافرصتورشبلالامعأ
داعوهبضغومحدردقل.كالهإلاوصاصتقالاالصاصقلا
نانحلاهلإوههنكلوةلادعلاوقحلاهلإوه.وفعلاواضرلل
.ًاضيأةرفغملاو

اضرللدوعيومحريورفغيوههللاةعيبطةهجنمف)٣٩(
الونوربعيحيرلثمرشبمهنأركذدقفرشبلاةهجنمامأو
لوطيالونارفغلاووفعلللاجمدجويًاذإ.دعباميفنودجوي
نأنوقحتسيمهفرشبمهنأل.ًاريثكمهموليالومهيلعهبضغ
:٤٢ءايعشإ(مهلامعأبسحمهلماعيالومهبهللافأري
١٣(.

يتلاثداوحلاكلتةعيرسةروصبمنرملاعجاري)٤٠(
ناكوههلإاصعدقبعشلااذهنأفيكًاقباساهركذ
الوسينأالثيحةيربلايفهنزحأدقوعيطينأهبىرحألا
مهنألًاحيبقوًاريبكمهنايصعناكف.هسفنهللاريغدضع
لب.هداشرإوهللانوعلهيفجوحأاوناكتقويفكلذاولعف
ةقحلاةيزعتلاببساوسنوسانلابلهآريغناكميفاودرمت
رطاخملايأنممهيلعفوخالفهللاعماوناكاذإمهنأل
.رورشلاو

ةميظعًاباعتأاوببسلبهللااوبرجواوعجرمهنكلو)٤١(
نيدحاجاوناكاوركشينأنمًالدبف.سودقلاهلإلل
هللااوبرجةملكلمعتسيىرخأةرمو.لضفلكلنيركنم
.مهناميإةلقببسبناحتمالايفهوعضويأ

ملمهنأللوقللدوعيىرخأةرمهلككلذببسو)٤٢(
ةعساولاهمحارمبنورقيالوهللانوسنيًامئادمهفاوركذي
مهادفموينوكيدقو.)١٠:٢جورخعجار(ةغباسلاهمعنو
.)٢٥-٧:١٤جورخ(ىلإانهةراشإ

ضرأيفرصميفترجيتلاتايآلاكلتركذي)٤٣(
نأهللادارأدقفسدقملاخيراتلاأدبيكانهنأل.نعوص
كلتىسومىطعأكلذلةدودممعارذوةيوقديبهبعشجرخي
الونوعرفمامأفقينأعيطتسيىتحةبالصلاوةردقلا
نمهيدلناكاملكىلعقوفتيوميظعلاناكملاكلذباهي
ةرحسلاكئلوأةردقنممظعأهللاةردقترهظذإناوعأ
درتالبئاجعوتايآتناكف.نوعرفمهبناعتسانيذلا
.ًاقلطم

لُخَلَّـوَحْذِإ٤٤«
ْ

.اوُبَْرشَيَالْيَكِلْمَُهيِراََجمَوٍمَدَىلِإْمَُهناَج
٤٦.ْمُْهتَدَسْفَأَفَعِداَفَضَو،ْمُهَلَكَأَفًاضوُعَبْمِهْيَلَعَلَسْرَأ٤٥
لِلَمَلْسَأ

ْ
لِلْمُهَبَعَتَوْمُهَتَّـلَغِمَدْرَج

ْ
لٱِبَكَلْهَأ٤٧.ِداَرَج

ْ
َِدَرب

لٱَىلِإَعَفَدَو٤٨.ِعيِقَّـصلٱِبْمُهَزْيَّـُمجَوْمُهَموُرُك
ْ
ْمُهَمِئاََهبَِدَرب

لِلْمُهَيِشاَوَمَو
ْ
ًاطَخَسِهِبَضَغَّـوُُمحْمِهْيَلَعَلَسْرَأ٤٩.ِقُوُرب

.»ٍراَْرشَأٍةَكِئَالَمَشْيَج،ًاقيِضَوًازْجِرَو

ضرأهللااهببرضيتلاىلوألاةبرضلاانهركذي)٤٤(
ةفلاخمبابنمناكو.)٢٥-٧:١٤جورخعجار(نييرصملا
دقهللانأفيكركذنأدعبةبرضلاهذهركذينأريظنلا
كئلوأامنيباوبرشىتحةرخصلانمءامهبعشىطعأ
مهباذإلينلارهنةطساوبةرفوبءاملامهلنيذلانويرصملا
ةحلاصريغهايمىلإتلوحتدقهايملاكلتنألنوشطعي
.ناويحلاوناسنإلااهفاعيبرشلل

ىلإىلوألاةبرضلاهذهنمزفقيمنرملادجنمث)٤٥(
امىلعشغربلانمعونوهوضوعبلاركذيامنيحةعبارلا
عمركذيو.)٢٨-٧:١٦جورخعجار(بابذلاوأرهظي
اهبيترتبسحةيناثلاةبرضلايهيتلاعدافضلاةبرضلاهذه
ةريغصلاةيرصملاةعدفضلاكلتيهو.جورخلارفسيف
Ranaاهمساونآلاىتحامبرةدوجوملا Mosaica.

وهفمدرجلاامأ.دارجلاومدرجللكلذدعبلقتنيو)٤٦(
الهنكلوًاريثكتاعورزملايذؤيرثكاذإوهوبدنجللبرقأ
اهكتفأوتارشحلاعاونأرشدارجلاىلإةبسنلابءيشبساقي
ىتحناكاذإف.ةياغللةفيخمةروصىلعتاتابنلاعاونألكب
تقرتدقةحفاكملاقرطونادلبلاهذهيفسانلافيخيمويلا
مجاهامنيحركذألازأالو.ءامدقلافوخمولنلهفًاريثك
تاليويفدازامم١٩١٥ةنسةينانبللاوةيروسلادالبلادارجلا
.ًاعوجوةلقسانلاتاوقأيفوةدشبرحلا

)٣٥-٩:١٣جورخ(دربلاةبرضىلإلقتنيمث)٤٧(
اهيفكشالةبرضهذهو.)٨:٢لايقزح(عمكلذلباقو
لماكيفراجشألانوكتذإعيبرلافصتنميفيتأتامنيح
يذلاعيقصلاكلذبقعاذإاميسالاهروهزواهمعارب
.ًابيرقتمساومنوكتالىتحدربلادعبىقبتامسبيي

الهنإفةدالولاروطيفتناكاذإيهويشاوملاامأ)٤٨(
اهبلغأواميسال.دربلاةدشببسباهنمريثكلاتوميكش
ذئنيحونآلاىتحةلاحلايهامكءارعلاضرألايفنوكي
قوربلابًاضيأباصتدقلبةيساقلاةعيبطلالماوعلضرعتت
فيرخلارهشأيفثودحلاةريثكهذهوءامسلانمقعاوصلاو
.ءاتشلايفلقتوعيبرلاوأ

ذإهللانمتابرضاهنأباهلكهذهصخليمث)٤٩(
اذهنمانلو.ةريرشلاةيساقلاتابرضلاهذهبهتكئالملسري
مهفءالؤهامأةكئالملانمنيعونهللادنعنأىريمنرملانأ
.تابرضلانوممتياذإرارشأ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١٥٦
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ملٱَنِمْعَنْمَيَْمل.ِهِبَضَغِلًاليِبَسَدَّـهَم٥٠«
ْلَبْمُهَسُفْنَأِتْوَْ

لِلْمَُهتاَيَحَعَفَد
ْ
يفٍرْكِبَّـلُكَبََرضَو٥١.ِإَبَو َلِئاَوَأ.َْرصِمِ

لٱ
ْ
يفِةَرْدُق لٱَلْثِمَقاَسَو٥٢.ٍماَحِماَيِخِ

ْ
ْمُهَداَقَو،ُهَبْعَشِمَنَغ

يفٍعيِطَقَلْثِم لٱِ
ْ
اَّـمَأ.اوُعَزَْجيْمَلَفَنيِنِمآْمُهاَدَهَو٥٣.ِةَّـيِّـَرب

لٱُمُهَرَمَغَفْمُهُؤاَدْعَأ
ْ
يفْمُهَلَخْدَأَو٥٤.ُرْحَب اَذٰه،ِهِسْدُقِموُُختِ

جلٱ
ْ
ْمِهِماَّـدُقْنِمَمَمُألٱَدَرَطَو٥٥.ُهُنيِمَيُهْتَنَتْقٱيِذَّـلٱِلََب
حلٱِبْمُهَمَسَقَو

ْ
يفَنَكْسَأَو،ًاثَاريِمِلَْب َطاَبْسَأْمِهِماَيِخِ

.»َليِئاَْرسِإ

رهظأدقفسانلاءالؤهىلعبضاغهللانألو)٥٠(
مهيلعلسرألبمدقتامبفتكيملو.فيخملكشبهبضغ
عيرذلاهلمعمهفعيطتسنونيريثكلاةايحفرجفءابولا
ىعرصمهنمفولألاطئاسولايأسانللنكيملاملاطذئدنع
اوقتينأاوعيطتسيملو.ًاراشتنامهنيباميفضرملادازاملك
هللانألهلكاذهوكلذببسبمهتفداصيتلاةبعرملاجئاتنلا
.ًامامتمهبهباقعلزنأىتحدتريملومهيلعبضغ

زعأبيصأدقذإةحانمومتأمهيفتيبلكاذوهو)٥١(
عجار(اهدجمواهزعثعبمولايعلادنسراكبألامهدالوألا
رومزملا(يفامكماحمايخانهركذدقو.)١٢و١١جورخ
لب.)١٠:٦نيوكت(يفدروامىلعقبطنياذهو)١١١و١٠٥
.)يماخوأيماك(مهسفنأنويرصملااعددق

ذإةميظعلاةرركتملاتابرضلاهذهتمتامنيحو)٥٢(
ليئارسإبعشبكسمتينأءاشيملوهتوقهتقرافدقنوعرفب
هللاداقاذكهومالسبدالبلااوكرتينأمهلحمسلبدعب
نطاومىلإمنغلايعارلادوقيامكرصمضرأنمهبعش
هيبشتلااذهو.)٣١:٢٤ايمرإرظنا(ةبصخلايعارملاونمألا
.ةيربلايفهعيطقدوقيفاسآريمازميفًاريثكدراو

ملفًايداهًادشرممهمامأراسدقيعارلااذهنإ)٥٣(
اممتينأنوراهوىسومىلعطقفلكتيملومهدحومهكرتي
لكتلعفيتلايهةريدقلاهللاعبصالبامهدحولمعلا

ىرخأةرممهباصأدقفءادعألاامأو.مامتلاىلإءيش
نوملسيلهفمهرادرقعيفاوبرضدقمهفميظعلاذخنا
.دعباوملظيلاهنماوجرخدقو

قيرطلاىلعمهلديًايداهًاقفارممهعمريسيلزيملو)٥٤(
نإ.ءانيسهللالبجىلإمهلصوأنأىلإمهددشيومهيزعيو
ليلديهنيميلاو.سأببكلذتلعفيتلايههللانيمي
مهكرتيالفدجومامتهالكبناكلمعلافًاذإةكربلاونميلا
وهلبرطاخملاوةئراطلالاوحألاوفورظلامكحتىلإهللا
زوفلابابسألكمهلممتينأىلإفقاوملالكيفمهعم
دعوملاضرألكامبردصقيفهسدقموختامأو.ةاجنلاو
.)٣٦:٢و٣٤:٢ددعلاو١١:١١ةينثت(

يفرمألامهلبتتسانأىلإكلذدعبمهقفاردقو)٥٥(
تحبصأومهمادقنمممألادرطف.اهيفاونكسيتلاضرألا
)١٠٥:١١رومزمرظنا(لبحلاباهومستقاومهلًاكلمضرألا
ركعينأدحأعيطتسيالنانئمطاوةحاريفنآلامهًاذإ
ةريدقلاهللاديبنيكسمماوقبينأطرشىلعمهوفص
.ضعبعممهضعباونواعتينأنيدعتسمو

لٱَهللاٱاْوَصَعَواوُبَّـرَجَف٥٦«
ْ
٥٧،اوُظَفَْحيَْملِهِتاَداَهَشَو،َّـِيلَع

٥٨.ٍةَئِطُْخمٍسْوَقَكاوُفَرَحْنٱ.ْمِهِئاَبآَلْثِماوُرَدَغَواوُّدَتْرٱِلَب
هتاَعَفَتْرُمِبُهوُظاَغَأ َبِضَغَفُهللاٱَعِمَس٥٩.ْمِهِليِثاَمَتِبُهوُراَغَأَوِْمِ
خلٱ،َهوُليِشَنَكْسَمَضَفَرَو٦٠،ًاّدِجَليِئاَْرسِإَلَذَرَو

ْ
يِتَّـلٱَةَمَْي

ِدَيِلُهَلَالَجَوُهَّـزِعِيْبَّـسلِلَمَّـلَسَو٦١.ِساَّـنلٱَْنيَباَهَبَصَن
لٱ
ْ
.»ِّـوُدَع

نأدعبمهباذإومهعملدبتتلاوحألااذوهنكلو)٥٦(
ملهنأكهرمأاوصعيوهللااوبرجيلنودوعيضرألايفاورقتسا
نإلب.لامعألالئالجبلفاحلاخيراتلاكلذنمءيشنكي
ملتايركذلاكلتلكوترجيتلاثداوحلاوبرلاتاداهش
اذهدادترالارصعنأحجرألاو.ركذُيًائيشمهرظنيفواست
.ةاضقلامايأءدبيفورزاعيلأوعوشيتومدعبناك

لمعاذكهذإبجعالونيرداغاودترادقل)٥٧(
امكمهمامأيذلافدهلانعاوفرحنادقلمهلبقنممهؤابآ
نيعملاناكملااهمهسببصتملوتأطخأاذإسوقلافرحنت
مهفةنايخوٍردغبمهدادتراناكدقل.)٧:١٦عشوهرظنا(
ًالاذنأاوناكفةقيقحلابهوكرتمهنكلوامبررهاظلابهودبعدق
.نيبذاكنيئارماوناكمهنألءانبج

دقف.مهيلعهللابضغاذاملببسلاركذيانهو)٥٨(
اوبهذدقفكلذلنويناعنكلالعفيناكامكميلعبلااودبع
نكلومهضرأاوكلتماومهيلعاوبلغتيتلاممألاةدابعءارو
اوفتكيملو.ةسجنلاةينثولاتادابعلاكلتبمهوبلغءالؤه
يقيقحلامههلإاوكرتواهودبعوليثامتلااوماقألبتاعفترملاب
.)٢:٢١ايمرإرظنا(

ةهلآلايهامنإكميلعبللنوخرصياوناكدقل)٥٩(
دقهللاامنإعمستالهذهنكلو)٢:١١ةاضق(ةيقيقحلا
ةئيدرلالامعألاهذهءارجنممهيلعبضغاذكهوعمس
كلتنوقحتسيالمهنألمهلذرومهكرتهنأةجيتنلاتناكو
اونوكينأًالهأاوسيلواهبمهطاحأيتلاةنونحلاةيانعلا
.ةرثؤمةروصب٢١ددعلانملوألامسقلارركيمث.هتصاخ

اهوبصنيتلاةميخلاووليشنكسمهللاضفردقل)٦٠(
اوظفحيملمهنكلوةدابعلاناكماوصصخدقمهنأل.هتدابعل
نعبرغيالومهسفنأىلعهوعطقاماوممتيملواهدوهع

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١٥٧
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كانه)١٨:١عوشي(عامتجالاةميخهوليشيفنألابلا
.)٣-١ليئومص١(ليئومصويلاعمايأيفةدابعلازكرم
طقفةميخدرجمسيلوكانهبرللنكسمناكهنأىتح
.لقنتوعضوت

كلذانلباقوهدعبامو١٨:٣٠ةاضق(انعجاراذإ)٦١(
نوكتنألطبتملهوليشنأدجن)١٥-٧:١٢ايمرإعم
ةكلممطوقسدنعويروشألاوزغلادنعىتحةدابعللًازكرم
يبسفيكوتلحيتلاةبكنلاكلتمنرملاركذيةرماسلا
.كلذببسبةسدقملاةنكمألاكلتلالجبهذوبعشلا

٦٣.ِهِثَاريِمَىلَعَبِضَغَوُهَبْعَشِفْيَّـسلٱَىلِإَعَفَدَو٦٢«
اوُطَقَسُهُتَنَهَك٦٤.َنْدَمُْحيَْملُهاَراَذَعَوُراَّـنلٱُمُهْتَلَكَأُهوُراَتُْخم
ٍراَّـبَجَكٍ،مِئاَنَكُّبَّـرلٱَظَقْيَتْسٱَف٦٥.َنيِكْبَيَْملُهُلِماَرَأَوِفْيَّـسلٱِب
خلٱَنِمٍطِّـيَعُم

ْ
لٱَىلِإُهَءاَدْعَأَبََرضَف٦٦.ِرَْم

ْ
ْمُهَلَعَج.ِءاَرَو

.»َمِياَرْفَأَطْبِسَْرتَْخيَْملَوَفُسوُيَةَمْيَخَضَفَرَو٦٧.ًاّيِدَبَأًاراَع

ةكرعملاكلتىلإةراشإلاانهتناكاذإيردنال)٦٢(
٤:٢١ليئومص١عجار(قيفأيفنيينيطسلفلاعمةيمادلا
نمًافلأنيثالثوحنةكرعملاكلتيفطقسدقف.)هدعبامو
لبنهاكلايلاعانباساحنيفوينفحلتقونييناربعلا
كلذ.دهعلاتوباتليئارسإونبدقفنأكلذنممظعألا
الونوكلهيفيسللمهعفدفهثاريمىلعبضغدقبرلانأل
.نيعمنم

ددعلاعجار(برحلارانيهفمهتلكأيتلارانلاامأ)٦٣(
اولتقدقةوقلاوسأبلالهأنوراتخملالاجرلااذوه)٢١:٢٨
مل«.ديشانألاباومنرتينأنهلدعيملىراذعلانإفكلذلو
سارعألايفةجرادلايناغألاكلتنينغياليأ»ندمحي
ريغلدعتسمريغبعشلاوةميظعةبكنلانأذإةميدقلا
.ءاكبلاوحونلا

دحبةنهكلاتطقسدقىرخألاةهجلانمامنيب)٦٤(
هللاةدابعلبعشلاباوضهنينأمهلمعنيذلاكئلوأفيسلا
تسقدقلمارألانأدجنامنيب.نوتوميولاتقللنورطضيف
نألكلذ.اوتامنيذلانهجاوزأتابداننيكبيالفنهبولق
اوعيملومهدشرسانلاتدقفأىتحةمهادمتناكةبيصملا
هدصقييذلاءاكبلاو.)٢٧:١٥بويأعجار(نولعفياذام
نيوكترظنا(قرشلادالبيفةميدقلاةداعلاكلتوهمنرملا

امكءاكبلابنهلحمسيمللمارألاءالؤهنأمث)٢٣:٢
عيطتسيالوتيتشتلاولتقلامعيامنيحبورحلايفثدحي
.فوخلانمهتوصًاعفاريكبينأدحأ

هبعشىلإبرلاداعتابرضلاهذهلكدعب)٦٥(
.جاتهمرابجخرصيامكخرصوليوطموندعبظقيتساف

نكلوةيلكةطاسبىلعلدتهللاةبسنلابةيئادبةروصيهو
.دبأللهبعشنعلختيملهللانأهدصقييذلاىنعملا

هبعشىلعاودتعانيذلاهءادعأبرضاذكهو)٦٦(
يفدروامىلإةراشإثداحلااذهنوكيدقومهولذأو
يذلارصعلاىلإةراشإانهو.)هدعبامو٥:٦ليئومص١(
اهازرحأيتلاتاراصتنالاكلتودوادولواشهيفشاع
.)هدعبامو٥ليئومص١عجار(

ىلعتاراصتنالاهذهتمتنأدعبهللانكلو)٦٧(
نمضفردقفصخألاىلعهدبعدوادةطساوبءادعألا
ًاضوعراتخادقفكلذل.ميارفأطبسوفسويكلذلجأ
:٣٣ةينثتعجار(ميلشروأهانكسناكمواذوهيطبسامهنع
دجن)٦٨:٢٧رومزمعجار(ضرألاعيزوتلةبسنلابو.)١٢
.روهظلاوةيمهألابأدبياذوهي

٦٩.ُهَّـبَحَأيِذَّـلٱَنْوَيْهِصَلَبَجاَذوَُهيَطْبِسَراَتْخٱِلَب٦٨«
َىلِإاَهَسَّـسَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَك،ُهَسِدْقَمٍتاَعَفَتْرُمَلْثِمىَنَبَو
لٱِرِئاَظَحْنِمُهَذَخَأَوُهَدْبَعَدُواَدَراَتْخٱَو٧٠.ِدَبَألٱ

ْ
٧١ِ.مَنَغ

لَخْنِم
ْ

ملٱِف
َليِئاَْرسِإَوُهَبْعَشَبوُقْعَيىَعْرَيِلِهِبىَتَأِتاَعِضْرُْ

لَقِلاَمَكَبَسَحْمُهاَعَرَف٧٢.ُهَثَاريِم
ْ
ِهْيَدَيِةَراَهَمِبَوِهِب

.»ْمُهاَدَه

نيماينبضفرنأدعباذوهيراتخادقهللانإ)٦٨(
دقونيينيطسلفلاديبهنباعملتقيذلالواشصخشب
-١:١٧ليئومص٢عجار(ةدلاخلاةاثرملاكلتبدوادامهاثر
كلذءاشينموءاشيامهسفنلراتخيريدقلاهللانإ.)٢٧
حاجنلاءلمىلإهبعشبلصينأديريةيلكلاهتمكحبهنأل
.هدنعلوبقموهفهدصاقمممتينمو

اهدبعيتلاتاعفترملاكلتنمًالدبذئنيح)٦٩(
مهناثوأوميلعبلامهتادابعبنييناعنكلانماهنيذخآبعشلا
دبعييكلايروملالبجىلععفتريسدقملالكيهلاذإةريثكلا
ممتيوههلإبًاكسمتمبعشلامادامةمئادةقحةدابعبرلا
انهًاذإ)٦٥:١٧ءايعشإعجار(ةماقتساوةنامألكبهسيماون
هيفرمتستيتلاةدابعلللبميظعلالكيهللطقفسيلريشي
عروبههلإدبعيرويغدبعتمبعشةطساوبعاطقنانودب
.دبأللايحيو

ريغصلايعارلاكلذدوادىلعرايتخالاعقياذكه)٧٠(
هلتيقبدقل.منغلانمًالدبهللابعشلًايعارحبصي
تمظعيلاتلابوعيطقلاريغتدقنكلواهتاذةفيظولا
دوجومهللالكيهنأدجنانهو.ةريثكًافاعضأةيلوؤسملا
.ةريثكلايجألهماقمبظفتحيسيكلملادوادلسننأامك

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ
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نمهينبىلإاهملسوةيلوؤسملاكلتدوادمّلستدقل)٧١(
نكيلفكلملايعارلاّىسينبادوادكاذ.ًايدبأًاثرإهدعب
مايقلاوهللابعشلهتياعرنسحةبسنىلعًاديطوهكلم
يتلايهوتاعضرملافلخنمذخأدقل.ةسدقملاهتدابعب
هللابعشبينتعينأهيلعاذكهوةيانعمتأاهدالوأبينتعت
هسفنىلعهعطقيذلادهعلانوخيالوةيانعلاكلتلثمب
.هعمهلكبعشلانإفذئنيحو.هلبقنملواشلعفامك
بعشىعريمداخىوسكلملاامودونجلابرثاريموه
.ميقتسملاقيرطلايفمهيدهيوهللا

يفتعضويتلاةنامألانخيملدوادنإفاذكهو)٧٢(
بلقلارهاطناكدقف.مايقريخبجاولابماقدقلبهقنع
عمهلباقو٣٣:١٣نيوكت(ةبحموونحبهبعشىعري
ةرادإلايفًارهامناككلذكو)١٧:٣٤و١٦:١١ليئومص١
ةليمجلاةمتاخلاهذهلثمبو.هبعشىلعمكحلايفًاميكحو
ةيودملاءادصألاوالإهكرتيالوعماجلارومزملااذهنميهتني
مويلارابتعاللحلصيوهوخيراتلاعمجدقفناذآلايفنظت
.ميدقلايفناكامك

َنوُعْبَّـسلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

َفاَسآل.ٌروُمْزَم

َلَكْيَهاوُسَّـجَن.َكَثَاريِماوُلَخَدْدَقَمَمُألٱَّـنِإ،َّـمُهللَا١«
َكِديِبَعَثَثُجاوُعَفَد٢.ًاماَوْكَأَميِلَشُروُأاوُلَعَج.َكِسْدُق
.»ِضْرَألٱِشوُحُوِلَكِئاَيِقْتَأَْمَحل،ِءاَمَّـسلٱِروُيُطِلًاماَعَط

عبارلارومزملاعمةقيثوةلصلصتيرومزملااذهنأرهظي
ًاضيألبفاسآوهومظانلاةهجنمطقفسيلنيعبسلاو
لدينوعبسلاوعبارلاناكنإف.نيرومزملاعوضوملةبسنلاب
رومزملااذهنأكشالفلكيهلابيرختوداهطضالاءدبىلع
هءايقتأوبرلاديبعنإفاذكهولمكأدقبارخلانأانيري
نيرومزملاالك.مهتنايدليبسيفداهطضالادشأنولمتحي
.ريبعتلاوركفلاةلصبهيلإناتميويبنلاءايمرإعباطنالمحي
عجار(نييقولسلامايأيفوهرومزملااذهرصعنأنظيو
:٨يناثلانييباكملاو٣:٤٥و١:٣١صلوألانييباكملارفس
سجُنامنيحنيينادلكلامايأيفهرصعنوكيدقو.)٣
امكرومزملااذهيفو.هللامادخنمنوريثكلاحبذولكيهلا
يتلاتاليولاكلتنعناسنإلاأرقي)٧٤رومزملا(هقبساميف
تكذواهراوألعتشابرحءارجنمسيلبعشلاتباصأ
.ملاظملاوتاداهطضالانميتأتىوكشلافىرحألابلباهران

امهرومزملااذهيف٧و٦نيددعلانأهركذردجياممو
دعبتسيو.)١٠:٢٥ايمرإ(نعلصألاقبطةذوخأمةروص
دقسكعلانأحجرألاورومزملااذهنمذخأءايمرإنأ
منرملاهاذتحايذلالاثملاوهءايمرإنوكياذكهولصح
ةاسأملاكلتخيراتلارركامنيحاميسالهلاونمىلعراسو
.رصنذخوبنمايأيفثدحامكميلشروأبارخب

امهللاىلإوكشيوهفىوكشلابهمالكمنرملاأدبي)١(
امبهيبشهمالكوبئاصموبعاتمنمبعشلاىلعىلاوت
امبةهيبشىوكشيهلب.)١:١٠ايمرإيثارم(يفدرو
اخيمةءوبننأهيفكشالاممو.)٣:١٢اخيم(ةءوبنيفدرو
ذئدنعبعشلاراكفأيفًاميظعًاناروثتدجوأدقهذه
مهملارمألا.)٢٨:٢٦ةينثتمثو٢ًاضيأو٢٦:١٨ايمرإعجار(
يتلادالبلاىلإلوخدلاىلعاولواطتفيكوهمنرملارظنيف
لكيهلااوسجنفيكلبدونجلابرنمثاريميه
.ذقنينمسيلوًاماوكأهبرخاولعجوهوحابتساو

كئلوأثثجيأ»كديبعثثجاوعفد«هلوقو)٢(
تكرتدقل.مهدالبومهنيدليبسيفاوتامنيذلاءادهشلا
ىتحاهنفديواهعمجينأبدحأمتهيالءارعلايفثثجلاكلت
رظنيفراعلاىهتنماذهواهتلكأوءامسلارويطتءاج
اهديعيوثثجلاعمجيهللانأانركذتاذإاميسالنيمدقألا
لمأيأمهلدعيملىلتقلاءالؤهنإفنآلانكلوةايحللاهتاذ
دقاهتاذضرألاشوحونأامكتوملانمةمايقلاوةدوعلاب
.ةميظعلاةميلولاهذهيفتكراش

ملٱَكْمُهَمَداوُكَفَس٣«
.ُنِفْدَيْنَمَسْيَلَوَميِلَشُروُأَلْوَحِءاَْ

َىلِإ٥.اَنَلْوَحَنيِذَّـلِلًةَرْخُسَوًاءْزُه،اَنِنَاريِجَدْنِعًاراَعاَنِْرص٤
لٱَّـلُكُبَضْغَتُّبَراَيىَتَم

ْ
٦؟َكَُتْريَغِراَّـنلٱَكُدِقَّـتَتَوِبَضَغ

ملٱَىلَعَوَكَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَىلَعَكَزْجِرْضِفَأ
ِكِلاَمَْ

اوُبَرْخَأَوَبوُقْعَياوُلَكَأْدَقْمَُّـهنَأل٧.َكِمْسٱِبُعْدَتَْمليِتَّـلٱ
.»ُهَنَكْسَم

تحبصأاهترثكنمومهئامدكفساوحابتسادقلب)٣(
لكنميأميلشروألوحةكوفسميهوءاملاكيرجت
لكنفهللابعشبقاحأدقميظعلاليولااذهنإفبناج
يفونوجنيفيكنوراتحيمهلعجوليكنتمظعأودعلامهب
لبسلكمههوجويفتدسدقهنألنوبهذيةهجةيأ
ملذإةياغللًارثؤمباصملااذهناكمنرملارظنيفو.صالخلا
عشبألنيضرعماوكرتدقلبىلتقلاءالؤهنفديدحأنكي
شوحونموأءامسلارويطنمناكنإاهعظفأوتايدعتلا
.قفشينمدجويالوةيربلا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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نأهرابتعاوراعلابهتخرصمنرملامالآيفدازدقو)٤(
دسجلامالآنإ.عيمجلامامأةرخسوًاءزهحبصأدقهبعش
ةمهلاتطقسدقف.حورلامالآلةبسنلابًائيشساقتال
ناريجلاكئلوأباذإو.مهمامأءيشلكدسفومزعلابهذو
مهيلعنومظعتيمهباذإءالذأًاديبعسمألاباوناكنيذلا
ينادلكلاوزغلاىلعقبطنيمالكلااذهانبسحاذإونورختفيو
.نويمودألامهءادعألاف

لعتشتىتمىلإريطخلالاؤسلاوهاذه؟ىتمىلإ)٥(
يفاوراسوهرماوأوصعنيذلاهبعشدضبرلاةريغرانلاك
ةينثتعجار(بضغلااذهلثماوقحتسااذكهوةئيدرقرط
٣٢:٢٢(.
برلاهرهظييذلابضغلااذهنإتقولاناحامأ)٦(
اومظعدقنيذلاممألاكئلوأدضنآلالوحتيهبعشدض
.ًاناولأوًالاكشأباذعلامهوقاذأوهيراتخمدضداهطضالا
رثكأباقعلاوصاصقلابقحأمهسفنأبوعشلاءالؤهسيلأ
اذهنإفًاقباسانلقامكو.هتللذأيذلاكبعشنمًاريثك
.)١٠:٢٥ايمرإ(نمناذوخأمهدعبيذلاوددعلا

عدتملوكمسافرعتمليتلاةبيرغلاكلامملاهذه)٧(
لوطتولوصتنأهذهلزوجيلهةبيرغةينثوتشاعلبهب
ًاكتفبعشلاباوكتفدقمهاذوه.ةفسؤملاةروصلاهذهىلع
تالوكأملاضعبوأًازبخناسنإلالكأيامكهولكأوًاعيرذ
مهودرطيوسانلانكاسماوبرخينأىلعكلذدعباوأرجتو
.)١٧:١٣و٥:٢٦ءايعشإرظنا(ةيحانلكىلإمهودرشيو
بعشىلعىرجدقمراصلاصاصقلااذهنإنكينإو
.هللارماوأىلعمهيدعتومهنايصعةجيتنليئارسإ

َكُِمحاَرَماَنْمَّـدَقَتَتِل.َنيِلَّـوَألٱَبوُنُذاَنْيَلَعْرُكْذَتَال٨«
لَّـلَذَتْدَقاَنَّـنَألًاعِيَرس

ْ
ِلْجَأْنِماَنِصَالَخَهٰلِإاَياَّـنِعَأ٩.ًاّدِجاَن

ِمل١٠.َكِمْسٱِلْجَأْنِماَناَياَطَخْرِفْغٱَواَنِّـجَنَو،َكِمْسٱِدَْجم
َ
اَذا

ٰهلِإَوُهَنْيَأ:ُمَمُألٱُلوُقَي
ُ
اَنِنُيْعَأَماَّـدُقِمَمُألٱَدْنِعْفَرْعُتِل؟ْمُه

ملٱَكِديِبَعِمَدُةَمْقَن
.ِريِسَألٱُنيِنَأَكَماَّـدُقْلُخْدَيِل١١.ِقاَرْهُْ

ملٱيِنَبِقْبَتْسٱَكِعاَرِذِةَمَظَعَك
.»ِتْوَْ

وجريمنرملافةبوتللدادترالاءدبانهىرننأاننكمي)٨(
نألكلذ.مهؤابآهبكتراامبعشلاىلعبسحيالنأهللا
اوداعومهيدعتومهئابآيغنعاوعدترادقءانبألاءالؤه
ءالؤهرربينأمنرملاينعيالو)٦:٦ةاضقرظنا(هللانوبلطي
اضرلاوةمحرلاووفعلابلطيلبثوروملابنذلانمنينبلا
وهف.)١٨:٢٠لايقزحو١٤:٦كولم٢و٢٤:١٦ةينثترظنا(
.ًاضيأنيلوأللةرفغملابلطيامكةبوتلاةالصيلصي

ًاليوطممألادوستنأىضريالمنرملارظنيفهللانإ)٩(
هدالوأمهببرضيبيضقكمهلمعتسيوهذإهبعشىلع
اذهيمريرمألااذههلمتىتمواوبوتيواوعجرييكل
ددعلااذهو.قباسلاكهدالوألدوعيوًابناجهدينمبيضقلا
اميسالوفاعسإلاونوعلابلطبةيبلقلافطاوعلاكرحي
هللامسانأللبقحتسيبعشلانألسيلبلطلااذهنإف
اياطخلانارفغلجألبلطوه.ءيشلكقحتسيهدحو
.ًامحارهللادوعيبعشلاباتىتموالإسيل

ةاتعلاممألاءالؤهحجبتينأهللاحمسيله)١٠(
ديريهللانإمعن؟نيعملامههلإوهنيأاولوقيىتحنوملاظلا
ءالؤهفرصتينأديريالىلاعتهنكلوهبعشصاقينأ
هلاوبسحيوداشرللاودوعيالوهللااباورفكيىتحدئازفلصب
ىلعاضرللدوعيسكشالهللانإلب.ًالوأباسحلك
ءامهنأكقارهملاهديبعمدلجأنممقتنيهنإفذئنيحوهبعش
هميركتوهبظافتحالاهللاديريًايكزًامدسيلوبوكسم
ةينثتو١٧-١٤:١٣ددعلاعمهلباقو٣٢:١٢جورخعجار(
.)٢:١٧ليئويًاضيأو٩:٢٨

رومزم(يفدروامًاريثكهبشيفاطعتسالااذهنإ)١١(
نمريبكددعلازيال.)١٨:٧رومزمعمهلباقو١٠٢:٢١
ىرخأدعبةعاستوملانورظتنيمهوءادعألادييفىرسألا
يفةمحرلانمءيشنكيملذإ.»توملاينب«مهيمسيكلذل
هدحوهللااذوهنكلو.نيكسملاريسألاىلعرصتنملابلق
الوهيفوهاممهلشتنيوهعارذدميوهلاحليثريوهنينأعمسي
هللاعارذنألكلذ.ةحربملاةميظعلامالآلاهذهيفطقهيقبي
امهمودعلاهدميعارذلكرصقتلفكلذلهريدتاهدحو
.تلاط

يفٍفاَعْضَأَةَعْبَساَنِنَاريِجَىلَعَّـدُرَو١٢« هناَضْحَأِ لٱِِمِ
ْ
َراَع

َكِتَياَعِرُمَنَغَوَكُبْعَشُنْحَناَّـمَأ١٣.ُّبَراَيِهِبَكُوَّـريَعيِذَّـلٱ
.»َكِحيِبْسَتِبُثِّـدَحُنٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإ.ِرْهَّـدلٱَىلِإَكُدَمْحَن

ناريجلاءالؤهسأرىلعةمقنلادرينأبلطي)١٢(
نيديعبلاةاتعلاءادعألاءالؤهلنوكيدقذإ.فاعضأةعبس
ءالؤهنكلوهللابعشىلعمهينجتومهملظيفرذعلاضعب
هتردقاوربتخاوليئارسإبرلامعأاودهاشنيذلاناريجلا
نأنوقحتسيقحلابءالؤه؟مهلرذعيأفنينسلاىدم
اذهاولانيلو.هذهمهرورشةبسنىلعمهنمبرلاصتقي
نمًالدبف.مهيدلناكمزعأيفيأمهناضحأيفصاصقلا
مهناضحأيفاهنوعضييتلامئانغلاتابوهنماولانينأ
هللااوريعامعجريفراعلامهلنكيلمهرودصيفاهنومضيو
عيطتسياممرثكأاولواطتدقمهنألمهرودصومهروحنىلإهب

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْبَّـسلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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هبنزتخييذلاناكملاوهنضحلاو.هلامتحاناسنإلا
:٦٥ءايعشإًاضيأو٧:٣٨اقولرظنا(هيلإملسيامناسنإلا
لماكسدقمددعوهةعبسددعلاو.)٣٢:١٨ايمرإو٧و٦
.)٢٤و٤:١٥نيوكترظنا(

عوجربسامتلالااذههبسمتلييذلاببسلاو)١٣(
هنيبةنئاكلاةنيتملاةقالعلاكلتلةبسنلابوههبعشىلإبرلا
نكيملامىرجونامزلاّرمنإوًادبأريغتتاليتلاومهنيبو
.اهبابسألاوزبلوزتنأدبالةيتقورومأيهفنابسحلايف
نوديرينآلاواودرشواولضدقفبرلاةياعرمنغمه
نمنوأجليمهنكلوًانمزنطولانعاودعتبادقل.عوجرلا
مهنألكلذ.مالسلاونمألانطاومىلإاهلهاجموةايحلايرارب
نومستيوقحلابهنودبعينيذلامهفيدبألادمحللنودوعي
اهولفغأدقيضاملايفناكنإوهتعيرشنوعبتيوهمساب
ثيدحلكنأنكيلو.نيحىلإالإكلذسيلفنيلمهم
الورودفرودىلإىتحبرللحيبستلاعوضوملوانتي
هللاةعاطيفًاعمناسللاوبلقلانوكينأىلإتمصن
.هتئيشمبسحو

َنوُناَمَّـثلٱُروُمْزَْملَا

.َفاَسآل.ٌةَداَهَش.ِّـنَسْوَّـسلَاَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل
ٌروُمْزَم

اَي،ِنْأَّـضلٱَكَفُسوُيَدِئاَقاَي،َغْصٱَليِئاَْرسِإَيِعاَراَي١«
لٱَىلَعًاسِلاَج

ْ
دُق٢.ِْقْرشَأِميِبوُرَك

ىَّـسَنَمَوَنيِماَيْنِبَوَمِياَرْفَأَماَّـ
ِخلَّـمُلَهَوَكَتُوَربَجْظِقْيَأ

َ
َكِهْجَوِبْرِنَأَواَنْعِجْرَأُهللاَااَي٣.اَنِصَال

.»َصُلْخَنَف

.ليئارسإيهيتلاةمركلالجأنمةيبلقةالصهذه
ةلاحىلإهرظنًاتفالليئارسإيعارًابطاخمهمالكمنرملاأدبي
قباسلارومزملاىهتنادق.تاقشمنمهلمحتياموعيطقلا
ةروصلاهذهعباتيانهو»كتياعرمنغوكبعشنحن«لوقب
ىلعةقفشلاوفطعلاهيفامبيعارلااذهبطاخيوةرثؤملا
ميارفأطابسأركذيهنأركذلابريدجوهاممو.ةيعرلا
طابسألاةيقبركذيالويناثلاددعلايفىسنمونيماينبو
نييروشألاديبلامشلاةكلممطوقسىلإةراشإكلذلعلو
ةرماسلاةكلممتلواحدقل.)رعولاريزنخ(مهيمسينيذلا
قشمدعماهنواعتةطساوبةريثكتالواحم)لامشلا(
امىلعنكلواهبقدحملارطخلانموجنتنأنييروسلاو
كلتلًاماتًاعوضخعضختاهباذإوًاثبعكلذناكرهظي

يفكلذناكوذئدنعملاعلاتداسيتلاةقحاملاةرطيسلا
لبقبتكرومزمهنأحجرألاو.ايقزحكلملةسداسلاةنسلا
ىتحفاسآلةبوسنملاريمازملابًادجهيبشوهويلبابلايبسلا
يطبسيفةيعرلادحأهارتأ.اذهفاسآوهنملءاستن
ةرابعللتاراركتةثالثرومزملااذهيفدجنو؟ىسنموميارفأ
قيضلاىلعليلداذهو»صلخنفكهجوبرنأوانعجرا«
ةدجنلاًابلاطهسفنقامعأنممنرملاحيصيىتحذوحتسملا
.صالخلاو

وهففاطعتسالاىوسلوألاددعلااذهيوحيال)١(
يتلاتاماسقنالاكلذبىسنيوليئارسإهللابعشوعدي
مايألاىلإةركاذلابدوعياذكهونيرطشةمألاترطش
دعبو.طابسألاعيمجمضييذلالوألادجلاىلإوةميدقلا
عمجيبوقعيدعبرخآدجوهوفسويدئاقهللاوعديكلذ
سلاجلامايألاميدقلاهلإلااذه.ىسنموميارفألمشهيلإ
.دودجلاكئلوأعيمجلبقًاضيأوهوميبوركلاىلع

ءالؤهمامأليبسلارينيًارونوةدجنمنرملابلطي)٢(
مهطابسأبسحمهيمسيويهلإلانوعلابلطبنيخراصلا
كرابامنيحبوقعينأانهركذننأبسانملانمو.ءامسأب
:٤٩و٤٨:١٥نيوكترظنا(ايعارهللاوعديففسويهدلو
هناطلسمدختسيوهتوربجبرهظينأهللانمبلطيانه)٢٤
قيطيالوءادعألاليكحفطدقلصالخلاوةدجنلابعرسيو
.دعباميفلامتحايأبعشلا

ددبيوهدجمبرهظيوهرونعضينأهللاىلإبلطي)٣(
منرملادصقيال.مهنوقياضيوهبعشبنوطيحينيذلاهءادعأ
يفدرشوهدالبنعيبسدقبعشلاامنإكانعجراهلوقب
بولغملابوكنملابعشلااذهنأدصقيلبضرألايصاقأ
فرعيالوىرخأةرمةيرحلاوةايحللضهنيفدوعيهرمأىلع
.دودجلاوءابآلاهلإدونجلابرهوهيىوسناطلسيأ

جلٱَهٰلِإُّبَراَي٤«
ْ
ِةَالَصَىلَعُنِّـخَدُتىَتَمَىلِإ،ِدوُُن

طَأْدَق٥؟َكِبْعَش
ْ

َعوُمُّدلٱُمُهَتْيَقَسَوِعوُمُّدلٱَزْبُخْمُهَتْمَع
لٱِب
ْ
لَعَج٦.ِلْيَك

ْ
َنوُئِزْهَتْسَياَنُؤاَدْعَأَو،اَنِنَاريِجَدْنِعًاعاَزِناَنَت

جلٱَهٰلِإاَي٧.ْمِهِسُفْنَأَْنيَب
ْ
.صُلْخَنَفَكِهْجَوِبْرِنَأَو،اَنْعِجْرَأِدوُُن

لَقَنَْرصِمْنِمًةَمْرَك٨
ْ

.»اَهَتْسَرَغَوًاَممُأَتْدَرَط.َت

منرملااهفرعييتلاهللاءامسألكانهلمعتسي)٤(
.هبعشةالصىلعًانخدملظياليكلًامحرتسمًاعراض
ىلعًاليلدهللافنأنمجرخيامهبدصقيانهناخدلاو
الاذامليأ)٢٠و٢٩:١٩ةينثتو٧٤:١رومزمعجار(هبضغ
مهمضتفعجرتالاذامل؟مهمحرتالوكبعشىلعوسقتلازت

ملَا
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نازحألاهذهلةياهناهبلأسيىتمىلإ؟ىرخأةرمكيلإ
.بعاتملاو

الاممالآلانملمحتدقبعشلااذهنإواميسال)٥(
يكبيناكهمايصيفوهوىتحليوطنامزىلإوقاطي
نأرطضيىتحلبيمويلاهتوقعومدلاهذهحبصتىتح
زبخوهكلذ.)٤٢:٤رومزمرظنا(ءاملانمًالدباهبرشي
.ًابارشوًاتوقحبصتعومدلاءاموعومدلا

اوحبصأىتحًاءوسةفسؤملاةلاحلاتدتشااذكهو)٦(
ةرواجملاممألامهناريجلاءالؤهو.ناريجلاىدلعازنببس
نيباوعزانتاذكهوانتماركنمطحلاوانبكتفللاوءاجنيذلا
انرمأمهمهيالمهلةيرخسوءزهببسانكلبانيلعمهسفنأ
طحنادقلاذكهونوديفتسيونوحبريامرادقمىلعالإ
انبنومكحتيناريجلاءالؤهحبصأىتحانريصمءاسواننأش
.راقتحالكباننولماعيو

سأيينأدعبف.هللاتافتلالااذهلمجأامنكلو)٧(
رادقمىلعالإانرمأمهمهيالنيذلاسانلاءالؤهةلاحنم
انيلإرظنالبانكرتتالودعبانبفطلتيأةيتاذلامهحلاصم
.كلهنفكفنأرانبانيلعنخدتالويدتهنفكهجوءايضب
اذكهوهلبسيفريسلاوهللاىلإعوجرللةسامةجاحلانإ
تمكحتساوتابكنلاانيلعتدتشاامهمهيفنحنامموجنن
.صلخنفبرايانلرنأتاملظلا

فسويلبوقعيةكربىلإىرخأةرمانعجراذإ)٨(
تعفترادقناصغأكانههدجن.)٤٩:٢٢نيوكتعجار(
ةاجنلًاببسناكورصميفمدقتوامندقل.طئاحقوف
ناكميفاهسرغوةمركلاهذهذخأدقهللانكلو.هتوخإ
اهناكماهعضوواههجونمةريثكًاممأدرطنأدعبديدج
ضرأيفًادجةميظعومنتسذإةمحرلاواضرلاىهتنماذهو
.دبألاىلإهلسنوميهاربإلهثاريماهبهللادعوامثيحدعوملا

َهلوُصُأْتَلَّـصَأَفاَهَماَّـدُقَتْأَّـيَه٩«
َ
ألَمَفا

َ
١٠.َضْرَألٱِت

جلٱىَّـطَغ
ْ
لِظَلاَبِ

َىلِإاََهناَبْضُقْتَّـدَم١١.ِهللاٱَزْرَأاَُهناَصْغَأَواَهُّ
لٱ
ْ
اَهَفِطْقَيَفاََهناَرْدُجَتْمَدَهاَذاَمِلَف١٢.اَهَعوُرُفِرْهَّـنلٱَىلِإَوِرْحَب
خلٱاَهُدِسْفُي١٣ِ؟قيِرَّـطلٱيِرِباَعُّلُك

ْ
لٱَنِمُريِزْنِ

ْ
اَهاَعْرَيَوِرْعَو

لٱُشْحَو
ْ
.»!ِةَّـيِّـَرب

يفتبصنولحمنمتذخأيتلاةمركلاهذهنإ)٩(
ىلإاهلوصأتثعبدقاهباذإوًاريثكتحجندقرخآلحم
ىلإكلذيفلضفلاو.ًادجتمظعوتدتماوةبرتلاقامعأ
ةبدجمالوةيرخصريغةحلاصةبرتاهلدعأيذلاهتاذهللا
نمةهجلكىلإتدتمادقةيليئارسإلاةكلمملانإفاذكهو
.يهلإلادعولامامتإبسحهيفتلزنيذلاناكملا

ىتحاهلظىطغوًابونجلابجلاىلإتدتماف)١١و١٠(
زرأىتحاهناصغأتلسرأدقاهنأامكةيلاعلانكامألاكلت
تدمدقاهنأوامك.لامشلاةهجنماذهو.)نانبل(هللا
قرشلانمامأوةيبرغلاةهجلانمطسوتملارحبلاىلإاهنابضق
دقل.)١١:٢٤ةينثتعجار(تارفلاميظعلارهنلابتلصتادقف
ةيحانلكىلإةرشتنملابجلاتألمىتحةمركلاهذهترثك
ةفلتخملالالتلاىلعةدتممنآلاىتحاهارتموركلالمجأامو
زرأوأهللازرأوهو.اهراهدزاواهومنليلدلجدعبالج
يلاعأىلعومنيوهفةيحلاهللاةردقىلعليلدهنألبرلا
هذهنإفكلذعمو.لالجلاوةمظعللةمئادةراشإلابجلا
اهتطغوةميظعلاراجشألاكلتيلاعأىلإتقلستدقةمركلا
ًاميدقو.طقفاهقوفةمركلارهظتلبىرتدعتملىتح
.ةروصلاهذهىلعشئارعلاومنتنآلاىتحو

ًاذإاذاملريطخلالاؤسلااذهلأسيمنرملادوعيانه)١٢(
نيثباعلامادقأنمةنوصمدعتملىتحاهناردجتمده
يرباعيديأاهيلإدتمتنأتحمسفيك.نيقراسلاو
اهتلاحنإ.ًامامذنوظفحيالوةمرحاهلنوعريالفقيرطلا
برايكنأفيكذإفصنملاركفملالقعريحياممةرضاحلا
ةميظعةمركتحبصأفةميظعلاةيانعلاهذهتينتعانأدعب
ليزجعفناذًاريبكًامركتحبصأىتحتدتمالبةرمثم
.ًاثبعاهزكرمبهذيواهقوقحنهتمتفيكف

امكروشأةلودلةراشإوهرعولاريزنخنأحجرألا)١٣(
يربلاشحولاكعيطتسيٍدتعميأامبروألبقنمانفلسأ
بهذيواهدسفيواهتمرحكهتنيواهرمثىلعيدتعينأ
هنكلوروعولاويراربلايفشيعيناويحوهواهعفنواهقنورب
قفشمريغههجومامأهدجياملكأيولوقحلاىلعوطسي
نيبميظعقرفلامكو.اهمدقتهمهيالوةمركلاومنىلع
.ًائيشاهنميقبتاليتلاةياعرلاهذهنيبوهللاديباهتياعر

جلٱَهٰلِإاَي١٤«
ْ
ْرُظْنٱَوِءاَمَّـسلٱَنِمْعِلَّـطٱ.َّـنَعِجْرٱِدوُُن

لٱِهِذٰهْدَّـهَعَتَو
ْ
لٱَو١٥َةَمْرَك

ْ
َنْبالٱَو،َكُنيِمَيُهْتَسَرَغيِذَّـلٱَسْرَغ

ِنِم.ٌةَعوُطْقَم،ٍراَنِبٌةَقوُرَْحمَيِه١٦.َكِسْفَنِلُهَْتَرتْخٱيِذَّـلٱ
َكِنيِمَيِلُجَرَىلَعَكُدَيْنُكَتِل١٧.َنوُديِبَيَكِهْجَوِراَهِتْنٱ
.َكْنَعَّـدَتْرَنَالَف١٨،َكِسْفَنِلُهَْتَرتْخٱيِذَّـلٱَمَدآِنْبٱَىلَعَو
جلٱَهٰلِإُّبَراَي١٩.َكِمْسٱِبَوُعْدَنَفاَنِيْحَأ

ْ
ْرِنَأ.اَنْعِجْرَأِدوُُن

.»َصُلْخَنَفَكِهْجَوِب

دوعينأهنمسمتليوهللاىلإتفتليىرخأةرم)١٤(
ثالثدجنانهو.هتيانعباهيلعونحيوهتمحربفطعتيف
بلطيًالوأ.فوطعلابحملاهلإلااذهاهبحردتيتاجرد
هنمبلطيًايناثوًاديعبالوًاضرعمىقبيالوعجرينأهنم

ملَا
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رظنيًاثلاثويلاعألايفهانكسناكمنمعلطتيوعلطينأ
بقعينألبعلطتينأيفكيالذإةمركلاهذهًادهعتم
كلهتالئلةمركلاهذهةلاحبةيانعلاورظنلاهيفامهعلطت
.اهرثأوفعيو

ًائيشسيلوههللاديبسورغمسرغهنألكاذ)١٥(
وهلبًاضيأهسفننملحمضيوهسفننمتبنيًايرب
يهامكةيانعلاهذهلثمبالإشيعيالولبقنمهبىنتعم
ةبسنىلعرمثتوومنتيهفاهلكةرمثملاراجشألابةلاحلا
زاجملاكرتيانهو.اهليبسيفلذبتيتلافالكألاوةيانعلا
نوكينأنبالااذهلبلطيويقيقحلامالكلليتأيو)ةمركلا(
.راتخمنباكًاضيأهيبأةياعرب

لوقيوةمركللدوعيفزاجمللىرخأةرملقتنيمث)١٦(
نمتسيلةرملاهذهكلذكيهوةعوطقموةقورحماهنأاهنع
اذهمهصاقوهبعشىلعبضغيذلاهتاذهللانملبودعلا
ههجومامأنماوداباذكهومهرهتنادقف.مراصلاصاصقلا
.نودوعيمهنعيضراذإهنكلو

يذلابحملاهلإلااذهلنباوهليئارسإواميسال)١٧(
يذلاهنيميلجروهنآلاهاسنيالفميدقلاذنمهدهاع
همسانأامكف)١١:١عشوهو٤:٢٢جورخ(هيلعلكتي
هبقثيوهيلعلكتيهللاًانيمينوكينأبجيوهفنيماينب
.دعب

دقبرايتنكنإوكنعدترنالنحنكلذل)١٨(
نكلوكبضغبانيلعتنخدلبكهجوانطعتملنأبانترهتنا
هذهدعتلوةايحانطعاوبرايّدع.نيحىلإهلكاذه
ذئنيحو.ناوآلاتاوفلبقديدجنمتبنتيكلةمركلا
.دبألاىلإهدمحنوكمسابوعدناضرلابانيلإتدعىتم

امكتارمثالثةرركتملاةيآلاهذهبمتخيًاريخأو)١٩(
ىضريهللانأوههيلإهبتنننأبجياممورومزملااذهيفانيأر
داسفلاورشلانعانهاجتاريغنفهيلإانعجريوًالوأانيلع
ددبتتةملظلانإفاذكهو.داشرلاوصالخلاعبنىلإتفتلنو
.هصالخوهللارونبشيعنوانتايحنم

َنوُناَمَّـثلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

َفاَسآل.ِةَّـيِّـتَْجلٱَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

ًةَمْغَناوُعَفْرٱ٢.َبوُقْعَيِهٰلِإلاوُفِتْهٱ.اَنِتَّـوُقِِهللاوُمِّـنَر١«
لُحًادوُع،ًاّفُداوُتاَهَو

ْ
يفاوُخُفْنٱ٣.ٍباَبَرَعَمًاو ِرْهَّـشلٱِسْأَرِ

لٱِب
ْ
هلٱَدْنِعِقوُب

ْ
.»اَنِديِعِمْوَيِلِلَالِ

دــنعحـصــفلادــيعتالـاـفـتحارـومزـملااذـهيـيحي
بوجوىلإراكفألاهبنييكلةصرفاهمنتغيونييليئارسإلا
.هتاداشرإوهضئارفلخوضرلاوهتوصعامسوهللاىلإدادترالا
٨٠:٩رومزمعجار(ركذيفخيراتلاىلإةركاذلابدوعيو
كشالو.)رومزملااذهنم١٠ددعلايفدروامعمهلباقو
امهيلإمضنقيثوطابتراوههقباسبرومزملااذهطابترانأ

يفهثيدحعطقيمنرملانأركذلابريدجوهامو.ًاضيأ٧٨
ىمسألدعصينأدعبةئجافمةبضتقمةروصباهعيمج
ىلإةعرسبلقتنيهباذإيناعملاقمعيفصوغيوراكفألا
فسويركذيوهو.اهبأدتبايتلاةطقنللدوعينأنودةياهنلا
فرعيامماذهونيديدعصاخشأىلإةعرسبلقتنيورثكألاب
.)هيليامو٦:١٥اخيمعجار(نايبلايفتافتلالاب

ةنسلاسأررومزملااذهصخيةميدقلاتاداعلابسح
وهفيلاتلابو)٢٩:١ددعلارفسعجار()ناسين(ةديدجلا
يدوهيلاحصفللريشتيتلاتاراكذتلاسدقألوانتي
.)٣٤:٢٢و٢٣:١٦لايقزح(

اوعفرينأسانلامومعىلإةهجومةوعديه)١(
سيل»اوفتها«هلوقبفاتهلاو.ديشنلاوليلهتلابمهتاوصأ

ةيتوصلاتافاتهلايهحجرألالبقوبلابنوكينأًايرورض
اذهو)٣:١١ارزععجار(ةناحرفةمنرتمبولقنمةجراخلا
مهوهبعشىدفيذلابوقعيهلإلهللاوهفاتهلاومينرتلا
.حيبستلااذهبهوصخينأمهيلعكلذلوهتصاخ

يفمينرتللنيصصخملانييواللاىلإكلذدعبتفتلي)٢(
:٥رابخأ٢عجار(ةسدقملاةدابعلابمايقلاولكيهلاةمدخ
مهنمبلطيوةنهكللتفتليثلاثلاددعلايفهنأوامك)١٢
دايعألاورهشلاسأريفمهتداعيهامكقاوبألاباوخفنينأ
تالآلاهذهنولمعتسيمهنأمهنعركذينويواللاءالؤه
قاوجألكشبنوفزعياوناككلذل.بابرلاودوعلاوفدلا
.)٣٠:٢١رابخأ٢عجار(بيترتبةمدخلابوانتت

اوخفنينأمهنمبلطيوانيأرامكةنهكلابطاخي)٣(
شتليدبهذيوديعلابارتقابًاناذيإرهشلاسأريفقاوبألاب
ةيناربعلاةملكلاةمجرتىلإ)٢٩٤ةحفص٢دلجملاعجار(
.تاقثلانمنيريثكلاكلذبفلاخيولالهلانمًالدب»ردبلا«
وأبعشلاةماعلناكنإةوعدلاهذهنأرمألايفمهملاو
بجاووهامبديعلااوأدبييكليهامنإةنهكلاونييواللا
.ليئارسإهلإوهوهبحاصلديجمتلاوحيبستلا

٥.َبوُقْعَيِهٰلِإلٌمْكُح،َليِئاَْرسِإلٌةَضيِرَفاَذٰهَّـنَأل٤«
يفًةَداَهَشُهَلَعَج .َْرصِمِضْرَأَىلَعِهِجوُرُخَدْنِعَفُسوُيِ
حلٱَنِمُتْدَعْبَأ٦.ُهْفِرْعَأَْملًاناَسِلُتْعِمَس

ْ
ُهاَدَي.ُهَفِتَكِلْمِ

يف٧.ِّـلَّـسلٱِنَعاَتَلَّـوََحت جَنَفَتْوَعَدِقيِّـضلٱِ
َكُتْبَجَتْسٱ.َكُتْيَّـ

يف اَيْعَمْسِا٨.ْهَالِس.َةَبيِرَمِءاَمَىلَعَكُتْبَّـرَج.ِدْعَّـرلٱِْرتِسِ

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُناَمَّـثلٱَويِداَْ
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.»ِيلَتْعِمَسْنِإ،ُليِئاَْرسِإاَي.َكَرِّـذَحُأَفيِبْعَش

انربخيفةقدرثكأبرمألااذهحرشبمنرملاعرشيانه)٤(
هدعأيذلاصالخللًاراكذتةيدبأةضيرفهلعجهللانأفيك
ةيحانلالوانتيكلذنألةضيرفوهفهدبعىسومديىلع
وهذإهمدعوأرايتخالايفلاجمالنألمكحوهوةينوناقلا
يذلاوهليئارسإنأحبصأًاذإف.يهلإرمأببترمونيعم
خيراتلانبدوعياذهوهتاذهللادينمعيرشتلااذهذخأ
.رصمضرأنمجورخلا

هللاجرخدقفرصمضرأانههركذبًاحضاودجن)٥(
هللاىّجندقهتاذتقولايفواهقحتستيتلاتابرضلاباهيلع
عمسدقذئدنعبعشلااذهو)١٢:٢٧جورخعجار(هبعش
هدبعمفبهملكيذلاهللاتوصهنأعمًاديجهمهفيملًاتوص
هثوكمبليئارسإبعشنأًاضيأىنعملانوكيدقو.ىسوم
يقبلبًاديجهملعتيملهنكلوكانهًاناسلعمسرصميف
دقوههلإدبعيلجرخفجورخلابهيلعهللاّنمىتحهنعًابيرغ
.ثدحللةيدبأةداهشراكذتلااذهلعج

ناعأدقهللانأفيكرصمضرأىلإراكذتلابدوعي)٦(
اهعضويتلالاقثألاهنعففخيوداهطضالالمتحيلهبعش
لّوحامكلمحلانعهفتكدعبأدقفكلذل.هيلعنويرصملا
يذلاءانبللنبللاونيطلاهببلجييذلالسلانعهدي
.)هدعبامو٧و١:١٤جورخرظنا(مهيلعنوعرفهضرف

دققيضلاتاقوأدشأنموكلتةيدوبعلاةلاحنم)٧(
هديّدمذإةدجنلاهلتناكفًادجنتسمههلإبعشلااعد
رحبلاىلعىسومبرلادبعاهعنصيتلابئاجعلاةطساوب
نعمهرتسهتاذتقولايفوباحسلادومعبمهادهفرمحألا
ريشيانهو.مهبقاحللااوعيطتسياليكلمهئادعأنيعأ
قربلالسريوباحسلابببلجتيناكبرلانأفيكًاضيأ
نماوبلطوبعشلافاخىتحءانيسلبجىلعدوعرلاو
ناكلب.مهسفنأمهمهيفعيوهدحوهللاملكينأىسوم
ءامهللامهاطعأامنيحةبيرمهايمىلعناحتمالامهل
.ىقيسوملاعافترابيهتنيو.اوبرشيل

خيراتلابركذنأدعبظعولاوريذحتلابأدبيانه)٨(
هبعشنمديري.مئاظعنمهبعشعمهللاهلعفامويضاملا
يفاكلاريذحتلاهلنوكيذئنيحوعمسينأوهبتنينأطقف
فطعليبقنمليئارسإايمثيبعشايهلوقبراركتلايفو
ىسنيالىتحسفنلايفًاخوسرءادنلاديزييكلنايبلا
.ًادبأ

١٠.ٍّيِبَنْجَأٍهٰلِإلْدُجْسَتَالَو،ٌبيِرَغٌهٰلِإَكيِفْنُكَيَال٩«
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ

ُ
َكاَفْرِغْفَأ.َْرصِمِضْرَأْنِمَكَدَعْصَأيِذَّـلٱَك

ألْمَأَف
َ
.ِيبَضْرَيَْملُليِئاَْرسِإَو،ِيتْوَصِليِبْعَشْعَمْسَيْمَلَف١١.ُه
هبوُلُقِةَواَسَقَىلِإْمُهُتْمَّـلَسَف١٢ يفاوُكُلْسَيِلِْمِ ِتاَرَماَؤُمِ
.»ْمِهِسُفْنَأ

نعمهاهنيذإًادجريطخوهفريذحتلاعوضومامأو)٩(
يفةجراداهتدابعتناكةيمنصةهلآلدوجسلاوةينثولاةدابعلا
ةقالعلاديكأتوهءانيسيفدرواممهأناكدقل.مايألاكلت
اذهبىرخأةرممهركذيوهفكلذلهبعشوبرلانيبدهعلاو
لكبهباوموقينأمهيلعولبقنممهؤابآهعطقيذلادهعلا
اذإبناجأوءابرغاوحبصيالئلصاخلاهبعشاولظيلةنامأ
.ةيبنجألاةبيرغلاةدابعلاكلتيفاوسمغنا

)٢٠جورخعجار(رشعلااياصولاةحتافانهرركي)١٠(
ةدابعلاهذهلثمنأليبنجأوأبيرغهلإةدابعمدعدكؤيف
نيبةميركلاتاقالعللعطقوهمعنبوهللاابرفكللساسأيه
نملاكاهحنمييتلاتاكربلاببعشلاركذي.هبعشوبرلا
هألمييكلطقفهافرفغينأهنمهبلطياملكوىولسلاو
وههللاتاريخانلاونليلوألاطرشلافًاذإ.ريخلااذهب
املعفننأانيلع.ركشلاوةعاطلاباهلبقننأاندادعتسا
عبشلافذئنيحوهمأيدثهتعاضرىدلريغصلالفطلاهلعفي
ةمحرللنيبلاطًاذإنكنلف.نبللالوبقلهمفرغفيامنيحهيتأي
.صالخلالينلنيشطعتم

ةحضاوةحسمهيفورخآًاهاجتامالكلاذخأيانه)١١(
ضريملوهللارمأبعشلااذهىصعدقفنزحلاوةبآكلانم
كلذبواهملستيتلااياصولاوعئارشلاضفراذكهو.ًاهلإهب
نيقحتسماودوعيملذإاهباودعويتلاةيهلإلاديعاوملارسخ
ةينثتكلذك١:٣ءايعشإعجار(ضريملليئارسإ.ًادبأاهل
١٣:٩(.

ةجيتناهنكلوةيساقلاةجيتنلامهتءاجكلذدعبو)١٢(
ميحرلاهللانإ.كلذريغنوكينأنكميالةلوقعمةيعيبط
انفلاخاذإفممتتنأدبالهتعيرشنإفاذكهوًاضيألداعوه
ةواسقىلإمهتملس«لوقي.نومدانلانحنفهمالك
نأمهيلعكلذلومهنمتجرخدقةواسقلافًاذإ»...مهبولق
اوناكولاورمذتينأنوعيطتسيالومهيديأهتنجاماولمتحي
اومكحدقنيذلامهفمهباصأامبمهيلعمكحلانأذإنولقعي
دقف.فاصنإلاولدعلاىوسبمهيلعمكحينأهللااشاحوهب
كلذدعباهعبتيبلقلاةواسقنأذإمهيصاعميفاوكلس
:٧ايمرإعمهلباقو٦٥:٢ءايعشإعجار(لمعلايفةواسقلا
.)٦:١٦اخيمعمكلذكو٢٤

يفُليِئاَْرسِإَكَلَسَويِبْعَشِيلَعِمَسْوَل١٣« ١٤،يِقُرُطِ
ُّدُرَأُتْنُكْمِهيِقِياَضُمَىلَعَو،ْمُهَءاَدْعَأُعِضْخُأُتْنُكًاعِيَرس

ملَا
حلٱُروُمْزَْ
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َىلِإْمُهُتْقَوُنوُكَيَو،ُهَلَنوُلَّـلَذَتَيِّـبَّـرلٱوُضِغْبُم١٥.يِدَي
طَأَناَكَو١٦.ِرْهَّـدلٱ

ْ
حلٱِمْحَشْنِمُهَمَع

ْ
ِةَرْخَّـصلٱَنِمَو،ِةَطْنِ

.»ًالَسَعَكُعِبْشُأُتْنُك

ذإدوجوليفنيهفةيساقوةديدشانهولةملكنإ)١٣(
انهفًاذإ.ههلإديريامككلسيملوعمسيملبعشلااذهنأ
ملوًالطابهللاعمدهعلابهذدقل.مالملاوبتعللباب
مه.هرماوأبسحاوشميملوهماكحأوهضئارفاوظفحي
ىلعمهلقحيأوجئاتنلااودصحينأمهيلعوبابسألااوعرز
ريغمهنمرظتنملاناك.ًالوأهوكرتنيذلامهاملاطمهرمأيلو
ةظالغلةبسنلابهورظتنيملاممهلثدحاذكهوهولعفيذلا
تبهذيذلاهلإلابرللمهكرتومهرئامضرجحتومهبولق
.ًاثبعمهيفهبئاجع

ىلعًارصتنمناكلههلإبعشلاعاطأول)١٥و١٤(
اذكهوًارشهلنيدئاكلاونيقياضملالكدضًارفاظءادعألا
رصمدضًاميدقاهّدمامكىرخأةرمهديدّريبرلاناك
النيللذتمءادعألاءالؤهحبصياذكهو.اهدنجعيمجو
رهدلاىلإمهلذتقونوكيوبرلاهجوبدومصلاىلعنووقي
هلإدضًائيشاولعفينأهعمنوعيطتسيالليوطىدمىلإ
خيبوتلاةلاحيفوههدانعببسبهبعشنكلو.ليئارسإ
:١سوماعو١:٢٥ءايعشإعجار(ةبوتلابلطوةيبرتلالجأل
قرفالفبرلاوضغبمامأ)٣٨:١٢لايقزحو٦:٩ايمرإو٨
مهفهسفنليئارسإبعشنموأبناجألاءادعألانماوناكأ
اوعضخيوبرلامامأاوللذتينأبجيهيفمهامماوجنييكل
ءادعأةياهنككالهلامهتياهنفالإومهيلعهتدايسنيرهظمهل
.مهعيمجبرلا

امكنكينإويخيراتريبعتبهمالكرومزملامتخيو)١٦(
٧٧نيرومزملا(يفةلاحلايهامكةبضتقمةروصبانيأر
اوعمساذإةليمجلاةقالعلاكلتىلإمنرملادوعي.)٧٨و
نأديريوهف.)هدعبامو٣٢:١٣ةينثتعجار(برلاتوص
.اهوسنيالوةسدقملاديعاوملاىلإةركاذلاببعشلادوعي
:٥٠رومزم(يفهسفنبرلامهلهلاقاملمعتسيانهاذوهو
ةيلكلابهتاذمّلسوبرللبعشلاداعاذإ.)٤:٣١ةينثتو٨
امكهعمهبئاجععنصينأىرخأةرمدعتسموهفهيلإ
وهومايألاميدقريدقدحاوهلإهنألىسوممايأيفثدح
عبشيفبعشلالكأيذئنيح.دبألاىلإومويلاوًاسمأوه
يذلايربلالسعلانمىتحاهلكةايحلابياطأبعتمتيو
نمًالدبًاميركًاديعسشيعياذكهو.ةرخصلاهلهفشكت
.رضاحلاهشيع

َنوُناَمَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َفاَسآلٌروُمْزَم

يفٌمِئاَقُهللاَا١« يف.ِهللاٱِعَمَْجمِ ِهلآلٱِطَسَوِ
َ
٢.ِيضْقَيِة

٣.ْهَالِس؟ِراَْرشَألٱَهوُجُوَنوُعَفْرَتَوًارْوَجَنوُضْقَتىَتَمىَّـتَح
لِلَوِليِلَّـذلِلاوُضْقِا

ْ
ملٱاوُفِصْنَأِ.ميِتَي

ْ
لٱَوَنيِكْسِ

ْ
.»َسِئاَب

ًايتآهللادهاشيرومزملااذهيفيئارلامنرملافاسآنإ
مهركذيومهجاجوعامّوقيوهبعشءامعزددهيوخبوييكل
مهعفدتنأبجيمههلإبمهتقالعواذهيماسلامهزكرمنأب
ركذينأناسنإللديج.مهيلعةضورفملاتابجاولابمايقلل
ًاعفادنوكيامنيحزئاجكلذنكلواهبزتعيوهسفنةميق
رخافتلادرجملسيلوهيلعضورفملالمعلابضوهنلل
ملكتيهتاذهللالعجيفاسآىرنو.تاذلابدادتعالاو
ًايضاقهللاانيرينأدويوهف.)٨١و٧٥و٥٠رومزمعجار(
نيرسفملاضعبعضودقو.عمجأملاعلاىلعوهبعشىلع
مهنمف.»ضرألاةهلآىلعهللاءاضق«رومزملااذهلًاناونع
نمسانلاهدبعاممهبدصقيلهو؟ءالؤهضرألاةهلآ
ينبنماميسالوةداقلاوءامعزلامهنأمأناثوأومانصأ
يفىنعملااذهب»ميهولإ«ةملكدعبتسيو.مهسفنأليئارسإ
حيسملاديسلامدختسادقو.سدقملاباتكلانمناكميأ
:١٠انحويعجار(هللانباهسفنًايعادرومزملااذهيفدروام
فدجيهنأذئدنعدوهيلالوقضحديكلذبوهف.)٣٦-٣٤
نألب.ةهلآرومزملامهاعددقكئلوأاملاطهللامساىلع
ريغمهكولسلةبسنلابطقمسالااذهنوقحتسيالءالؤه
.ةايحلاةسادقوربلاةهجنميضرملا

ىلعهودهاعةعيرشهبعشىطعأدقهنوكلهللانإ)١(
اذكهو.اهبجومبمهيلعيضقييذلاوهًاذإفاهبجومبريسلا
هللامهبختنايذلاليئارسإةعامجمههللاعمجمحبصي
امو٢٢:١٦عوشيو٣١:١٦و٢٧:١٧ددعلاعجار(هتصاخ
مهفتيفهللاكراشينأحنميذلابعشلااذه.)هدعب
مهتايحةهجنمبوعشلاىلعيضقيوهنمةبولطملاتابجاولا
.مهتريسوةيبدألا

يذلافرشلااذهنيقحتسماونوكيملمهسفنأءالؤه)٢(
نيذلا.رارشألاةريساوراسوروجلاباوضقلبهيلإاوعد
نوحبصيذإمهسفنأمهًارارشأنونوكيفهوجونوعفري

ىتحمنرملالأسي.ةواسقلاوروجلاةميرجيفمهءاكرش

ملَا
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ليلدىقيسوملاعافترابيهتنيوّرمديدشخيبوتانهو؟ىتم
.هيفثحبلاأدبيذلاعوضوملااذهةيمهأ

ةلادعلابلطىلإاوفرصنينأءالؤهىلعقحلاناك)٣(
نيعماليذلاليلذلانمامهبقحأسانلايأوفاصنإلاو
ريغصلاميتيلانموًامئاداهسودمقوقحلاموضهموهفهل
نيكسملانموهسفننععفاديفيكفرعياليذلا
امهبناعيطتسيهاجوأفاكلامامهلسيلنيذللاسئابلاو
.)١:١٧ءايعشإ(فاصنإلاوةاضاقملابلط

ملٱاوُّجَن٤«
ْ
لٱَوَنيِكْسِ

ْ
َال٥.اوُذِقْنَأِراَْرشَألٱِدَيْنِمَ.ريِقَف

يف.َنوُمَهْفَيَالَوَنوُمَلْعَي لُّظلٱِ
ْ
ُّلُكُعَزْعَزَتَت.َنوُّشَمَتَيِةَم

لُقاَنَأ٦.ِضْرَألٱِسُسُأ
ْ

ِهلآْمُكَّـنِإُت
َ
لٱوُنَبَوٌة

ْ
٧.ْمُكُّلُكِّـِيلَع

اَيْمُق٨.َنوُطُقْسَتِءاَسَؤُّرلٱِدَحَأَكَوَنوُتوُمَتِساَّـنلٱَلْثِمْنِكٰل
.»ِمَمُألٱَّـلُكُكِلَتْمَتَتْنَأَكَّـنَأل،َضْرَألٱِنِد.ُهللاَا

اولصحينأنوعيطتسيالنيذلاءالؤهنكلو)٤(
مهنأنوعدينممهلاهلصحينأبجيمهسفنأبمهقوقح
ةرممهركذي.هتصاخوهبحصمهوهللاعمجميفنوسلجي
دينألريقفلاونيكسملاوجنينأوهويلوألامهبجاوبىرخأ
وهًاذإمهلمع.نيحلكيفمهنمصتقتوةديدشرارشألا
نوريثكنوملظتملاوةلاحمالعقاوفيحلانأذإذاقنإلاوةاجنلا
.ناوألاتاوفلبقلمعللعرسيودجنيوعمسينمامنإو

نيبلداعلاءاضقلابنيفلكملاءالؤهنأرهظينكلو)٥(
ملونيكسملااوجنيملفمهنمرظتنيامنوممتيالسانلا
مهسفنأمهمهيلعيتأياذكهوليلذلاوميتيللقحلاباوضقي
.نومهفيالونوملعيالمهنأمهنعلوقيفلداعلاهللامكح
هرونباودشرتسينأدصقدقفهللاداشرإمهيفعيضياذكهو
لالضلايفمهلاسرتسانألاهيفمهيتلاةملظلانماودتهيو
دوعيالذإضرألاتاساسأىلإىتحًاعزعزتببسيةياوغلاو
.ربلاولدعللنيماقملاءالؤهدعبدحأبدحأقثي

يذلافيرشلابقللابةريخأةرممهركذيفدوعي)٦(
املاطيماسلاماقملااذهيفمه.اولقعواومهفولمهلاني
ملاذإمهنكلوًافاصنإاوممتيوًالدعاورجينأنوعيطتسي
قحىلعمهيديأنممهزعبهذيونوطقسيكلذاولعفي
:رعاشلالوق
هعلخيكلملاسوسيالنملكوهتسايسنسحتملفًاكلمتيطعأ

اولعفيملنإفبجاولابمهمايقةاعدموهاذهمهماقمنإ
.ءيشلكمهنمعزتنا

نولصييتلاةميخولابقاوعلابًاضيأنوركذياذوه)٧(
نأمهيلعويضقنتنأدبالةريصقةايحيفنآلامهنإو.اهيلإ

نعديعبريغتوملانألكلذ.اورخأتيالوةصرفلااومنتغي
ًاضيأءاسؤرلاسيلفأءاسؤراوبسحاذإو.مهنميأ
عجار(نيملاعلالكقوفيلعلاهللاىوسىقبيالونوطقسي
لبةعامجللتسيلهذهمهتفيظوًاذإف)١٦:٧ةاضق
.ًاريثكهنمبلطيًاريثكيطعأنمنألةنونيدلل

ملوسانلارمأهايعأنأدعبهللاىلإًاريخأتفتلي)٨(
يضقيهللااذوهءالؤهنمحالصإلابلمأيأهيدلقبي
نيدييذلاوه.)٣:٥٩يثارمعجار(عيمجلاىلعلدعب
نمسيلو.هناطلسلعضختوهكلماهلكاهنألًاعيمجممألا
ممألانمضرألاةاضقلًاهجومخيبوتلانوكينألمتحملا
نأهئاربكلاميسالوليئارسإبعشلخيبوتوهلبىرخألا
.مهناطلسعزنلبقاوحضيواوهبتني

َنوُناَمَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َفاَسآلٌروُمْزَم.ٌةَحيِبْسَت

اَذَوُهَف٢،ُهللاَااَيْأَدَْهتَالَوْتُكْسَتَال،ْتُمْصَتَالَّـمُهللَا١«
َكِبْعَشَىلَع٣.َسْأَّـرلٱاوُعَفَرْدَقَكوُضِغْبُمَوَنوُّجِعَيَكُؤاَدْعَأ
.»َكِئاَيِْمحَأَىلَعاوُرَواَشَتَوًةَرَماَؤُماوُرَكَم

هيفوفاسآلةبوسنملاريمازملانمريخألارومزملاوهاذه
ممألاكلتمهوهئادعأىلعهتمقنبصييكلهللادجنتسي
نيذلانيينومعلاونييبآوملالثمطوللسننمةرواجملا
نماوعاطتساولهوعلتقينأوهللابعشاوكلهينأاودصق
نامزنأنيرسفملاضعببهذي.ًابناجهباومريولوصألا
نوكيف)٥صنييباكم١(يفدروامىلعقبطنيرومزملااذه
نأىلعءالؤههلضفيوحيسملالبقيناثلانرقلافصتنميف
لكيهلاءانبيفهعورشىدلايمحننمزيفبتكدقنوكي
طلبنسةمواقمنمهفداصاموميلشروأراوسأميمرتو
نمزوهورخآلامتحادجويهنأامك.امهعابتأوايبوطو
نمددعبلأتامنيح)٢٠صرابخأ٢عجار(طافاشوهي
ةرمآومدجنانهو.اهلوصأنماذوهيةكلمماوثتجييكلممألا
نكلو.كلذنمًائيشدجنالنييباكملامايأيفامنيبةربدم
روشأونيطسلفوروصركذيذإًاضيأانهةبوعصدجوي
انزواذإنكلوطافاشوهيدضةرمآوملايفمهلنأشالءالؤهو
ىلإبرقأوهريخألالامتحالااذهدجنًاعمتارابتعالالك
رومزملاعمقفتنذئنيحوىرخألاتالامتحالالكنملقعلا

اذهوطافاشوهيدضةهجومتناكةرمآوملاهذهنأب٤٨
.نيرسفملانمربكألاددعلاهيلإحاتري

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُناَمَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

١٦٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



امنيبنيجرفتملانيبهللاىقبيالنأمنرملابلطي)١(
اذهلثملفدهتسيوداهطضالااذهلثملمحتيهبعش
دادعتسالاةلاحيفهللانوكينأىنمتي.ميظعلارطخلا
الوتمصيالنأهيلإبلطيكلذلءادعألادضلمعلل
يفءادعألاءالؤهلاسرتساهانعمكلذنألأدهيالوتكسي
نوبلطيمه.هيلعنومدقممهاميفمهلهمتمدعومهيغ
.ناوألاتاوفلبقًاعيرسلمعيوضهنينأهنم

نوبخصيمهفنوجضيونوجعيءادعألاءالؤهنإ)٢(
هنأنومعزيوباسحيأيلعللنيبساحريغمهمالكب
ناسنإيأبنيمتهمريغهنوؤاشياماورجينأمهتعاطتساب
ةبسنلابمهسوؤرنوعفريمهلب.دوجومريغهتاذهللانأكو
اهيلإاولصويتلاجئاتنللنوحاترممهًاذإكبعشطوقسل
فلصبمهريغاوملكيونيربكتماوخماشتينأمهنكميىتح
.هيلعديزمال

كبعشاوكلهينأىوسهذهمهترماؤميهامو)٣(
ذإمامذالومهدنعةمرحالموقمهًاذإكثاريماوددبيو
نوعديرخآنولعفيوائيشنولوقيءافخلابمهرومأنولمعي
نأنوديريمهنأوهبطخلامظعأو.نيقداصهيفاوسيلامب
نيذلا)كئايمحا(كنمنييمحملاىتحمهرشباولاطي
مدعوةحقلاىهتنماذهوةلماكلاكتيانعتحتمهتعضو
.دوهعلايأبثارتكالا

ُمْسٱُرَكْذُيَالَوِبوُعُّشلٱِْنيَبْنِمْمُهْدِبُنَّـمُلَه:اوُلاَق٤«
لٱِباوُرَمآَتْمَُّـهنَأل٥.ُدْعَبَليِئاَْرسِإ

ْ
لَق
ْ

اوُدَهاَعَتَكْيَلَع.ًاعَمِب
هلٱَوُبآوُم.َنيِّـيِليعاَمْسِإلٱَوَموُدَأُماَيِخ٦.ًادْهَع

َْ
٧.َنوُّيِرَجا

ُروُّشَأ٨.ٍروُصِناَّـكُسَعَمُنيِطْسِلِفُ.قيِلاَمَعَوُنوُّمَعَوُلاَبِج
.»ْهَالِس.ٍطوُليِنَبِلًاعاَرِذاوُراَص.ْمُهَعَمَقَفَّـتٱًاضْيَأ

مله«مهلوقبمهترماؤمنمةياغلانعاوحّرصدقل)٤(
نوديري.مالكلاةطساوباياونلافرعتامرثكأامو»مهدبن
ةمئاقهلموقتالىتحبعشلاىلعًامربمءاضقاوضقينأ
١٥:١و٧:٨ءايعشإعجار(ةمأوأًابعشنوكيالودعباميف
نعذخأدقمنرملانأظحالنو.)٤٨:٤٢ايمرإو٢٥:٢و
نعذخأدقهنألوقلااننكميلب)٤٨:٢ايمرإعجار(ءايمرإ
عمهولتيامو٤٢:٦ءايعشإعمكلذلباق(ءايبنألانمددع
ددعلاعم١٧:٢ءايعشإكلذكرومزملااذهنميناثلاددعلا
.)هنمثلاثلا

لهسلانمهنألةرماؤملايفدحاوبلقمهلناكدقل)٥(
نأوودعلاعماوقفتينأميدقلاذنمةيقرشلادالبلاهذهيف
امأوهلوصحنيهفالخلانإفكلذلقيدصلاعماوفلتخي
تناكو.ًابيرقتمودعمءيشمهافتلانسحونواعتلا

دهاعدقىلاعتهنالهللادضةهجومهذهةيئادعلامهتدهاعم
هللاودعوهفامهبلخينملكفةيامحلاوظفحلاىلعهبعش
.ًالوأ

نويمودألامهفليصفتلابءادعألاءالؤهمنرملاركذي)٦(
اهامسةيبرعلئابقوريعسلبجناكسونوينومعلاو
عيمجوبآومونبمهنمكلذك.نيرجاهلاونييليعامسإلا
مهضعبنأامكندرألارهننمىرخألاةهجلانونطقيءالؤه
ركذهنألوتيملارحبلانميقرشلابونجلاوبونجلانونطقي
امثيحكانهاوقتلادقءادعألاءالؤهنأحجرألافًالوأمودأ
يأمودأمايخهلوقو.اهعنصاومكحأومهترماؤماوكاح
.ًاضيأمويلاامكنوشيعيلحرودبًاذإمهفمايخلاناكس

ناكسددعيفيفارغجلكشبءادعألاركذيمث)٧(
قيلامعامأةعبسمهفحجرألاىلعريعسلبجيأ»لابج«
امو٤:٤٢رابخأ١(يفةروكذملاةثداحلادعباوقبنيذلامهف
ركذيوهف٢٥:١٨نيوكتلارفسانعجاراذإو.)هيلي
ةريزجهبشىتحزاجحلانماونكسمهنأنييليعامسإلا
يسرافلاجيلخلانممايخلااونطقدقفنويرجاهلاامأو.ءانيس
تارفلارهنىتحو)٥:١٠رابخ١عجار(داعلجيقرشىتح
.ًاضيأ

روصناكسونيينيطسلفلانولمشيءادعألاءالؤهو)٨(
حبصتمليتلاروشأركذيًاريخأورحبلالحاسىلعًاضيأ
دعبىرجكلذنأذإملاعلادوستةرابجةيملاعةوقذئدنع
ءادعألاءالؤهلتزعوأدقرهظيامىلعامنإوخيراتلااذه
لمعلااوممتينأمهلتلاقومهيديأتددشوطولونبمهو
.مهعمًارسيهوهباوعرشيذلا

هبْلَعْفِا٩« يفَنيِباَيِباَمَك،اََرسيِسِباَمَك،َناَيْدِمِباَمَكِْمِ ِ
يفاوُداَب١٠.َنوُشيِقيِداَو ألِلًانْمِداوُراَص.ٍروُدِْنيَعِ

َ
.ِضْر

َحَبَزَلْثِمَو.ٍبْئِذَلْثِمَوٍباَرُغَلْثِمْمُهَءاَفَُرشْلَعْجٱ١١
لَصَلْثِمَو

ْ
اَنِسُفْنَألْكِلَتْمَنِل:اوُلاَقَنيِذَّـلٱ١٢ِ.مِهِئاَرَمُأَّـلُكَعاَّـنُم

.»ِهللاٱَنِكاَسَم

عجار(نيينايدملاىلعنوعدجراصتناىلإةراشإانه)٩(
يفتايركذلامظعأنمتيقبنوعدجثداوحو)٧ةاضق
تناكوماسجلامآاهيلعقلعاملاطلوليئارسإينبخيرات
٩:٣ءايعشإرظنا(اهتلتيتلالايجأللةيزعتوةضهنببس
ًاراصتناناكدقف)٣:٧قوقبحعمكلذلباقو١٠:٢٦و٤و
هدنجدئاقارسيسىلعونيينايدملاكلمنيبايىلعًاقحاس
نأىرن)٥:٢١ةاضق(انعجاراذإو.قارابوةروبدةطساوب
ًافولأمرمألااذهناكدقوىلتقلاثثجلمحدقنوشيقرهن
.مايألاكلتيف

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُناَمَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ
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تسيلوروباطنمبرقلابيههذهرودنيع)١٠(
ةنكمألاكلتنأل)٥:١٩ةاضق(ودجموكنعتنعةديعب
خيراتلاريصمتررقيتلاةنحاطلاكراعملاكلتلًازكرمتناك
ءادعألاكئلوأملاعمتسرددقو.ةليوطةدمليليئارسإلا
بهذراثآىلعطقفلدتضرأللًانمدتحبصأىتح
.لاتقلاكلذطسويففيسللًامعطاهباحصأ

يفهللابعشىلعءادتعالاةجيتناذهناكاذإف)١١(
هللابعشىلعنيدتعمللةجيتنلاهذهلثمنكيلفميدقلا
لتقلاوةبيخلامهبيصننكيل.هركذييذلاتقولااذهيف
حبزبيصنلثمكلذكونيينايدملايريمأبئذوبارغلثم
ءاعداذهو.)٨:٥ةاضقعجار(نيينايدملايكلمعانملصو
ًائيشمهديفيالةوقلابمهءاعدانألصوكنلاوةبيخلابمهيلع
ءادعألاءالؤهءافرشنوكيالاذكهوهبعشعمهللاناكاذإ
.نيمدقألاكئلوأنمًابيصنلجأوًالاحنسحأمهؤارمأالو
هللامكحبيرجترومألاوهسفنديعيخيراتلاكشالفًاذإ
.ءيشلكريداقمهديبوهوهتيانعوطقف

اودارأمهنأوهفكئلوأةبيخلهززعييذلاببسلاامأ)١٢(
ةنكمألااولتحينأاودارأ.هللانكاسممهسفنألاوكلتمينأ
مهًاذإ.دالبلانمهتدابعاوليزيوهبعشاودبعتسيوةسدقملا
ةيصخشلامهبرآماوذفنينأنوديريةاتعةاسقنوربكتسم
ةضورفملاةيناسنإلاتابجاولانعرظنلاعطقبمهممأحلاصمو
عيطتسيالوعيمجلاقوفىقبينأبجييذلايلعلاهللاوحن
لصألابةسدقملادالبلاهذه.لعفتاذامهللوقينأدحأ
هلإلابرلااهمكحيوليئارسإضرأحبصتناعنكضرأ
بغريالو.)٧٤:٢٠رومزمًاضيأو٢٠:١١رابخأ٢عجار(
كاذيفليئارسإينبىلعقبطنيءاعدالااذهنأانلابنع
دقلف.مويلانيينويهصلاءاعداىلعقبطنيالهنكلونيحلا
ناكنمدوهيلاثروامكمهوقبسنمدالبلاناكسثرو
.مهلبق

لَعْجٱيِٰهلِإاَي١٣«
ْ
جلٱَلْثِمْمُه

ْ
لٱَلْثِم،ِّـُل

ْ
.ِحيِّـرلٱَماَمَأِّـشَق

ُحتٍراَنَك١٤
ْ
لٱُقِر

ْ
جلٱُلِعْشُيٍبيِهَلَك،َرْعَو

ْ
اَذَكٰه١٥.َلاَبِ

طٱ
ْ
ألْمٱ١٦.ُمُهْعِّـوَرَكِتَعَبْوَزِبَو،َكِتَفِصاَعِبْمُهْدُر

ْ
ْمُهَهوُجُو

طَيَفًايْزِخ
ْ
،ِدَبَألٱَىلِإاوُعاَتْرَيَواْوَزْخَيِل١٧.ُّبَراَيَكَمْسٱاوُبُل

لَو
ْ
َكَدْحَو،ُهَوَْهيَكُمْسٱَكَّـنَأاوُمَلْعَيَو١٨اوُديِبَيَواوُلَجْخَي
لٱ
ْ
.»ِضْرَألٱِّـلُكَىلَعُِّيلَع

دجنودصحاذإعرزلابصقوهرسكلابّلِجلا)١٣(
ةيشاملاثورنمنوحالفلاهعنصياموهوةيماعلايف»ةلجلا«
لمعتسييكلسمشلابهنوفشنيونبتلاوشقلابهنوطلخي
رعبلايهمضلابةُلجلافسوماقلابسحو.ءاتشلامايأًادوقو

حتفلامثرسكلابلضفألاوةلِجلامهدوقونالفينبنألاقيف
نأهللانمبلطيومهيلعهءاعدمنرملاعباتياذكهو.ًاضيأ
يأمهلىطعيالوةميقةيأمهلنوكيالىتحًاديدبتمهددبي
.شقلابهذيامكحيرلاعمنوبهذيلبنزو

اوعمجتيالئلحيرلاةطساوبديدبتلابمهليفتكيالو)١٤(
مهلبلطياذكهوسوملمررضكلذنعجتنيوىرخأةرم
ىتحلابجلاراجشأبلصتتورعولاقرحتءامسلانمًاران
اوعداامهموءادعألاءالؤهالعامهمًاذإ.اهنمةيلاعلا
هارييذلاتقولايفمهددبينأعيطتسيهللانإفمهسفنأل
.اهؤاشييتلاةقيرطلابوبسنأ

دنعقرفالومهيلعهللابضغوهمهملاءيشلا)١٥(
مهلبلطيانهذإمهيلعلزنيبضغلااذهعاونأيأمنرملا
نيعورمنيروحدمةعبوزلامهلمحتوةفصاعلامهحاتجتنأ
ىلعءادعألاءالؤهنوكيامنيح.ةمئاقمهلموقتالىتح
عورأوربكأمهيلعةبيصملانوكتذئدنعمهسفنأنمةلفغ
.)٣٢:٢ةينثتو١٩-١٠:١٦ءايعشإعجار(

مهلكأتهللاهجومامأنومزهنملانويزخملاءالؤهفًاذإ)١٦(
مهددبتكلذكوهبعشلمهتوادعلباقياذهوهبضغران
.مهدقحوءادعألاءالؤهضعبةبسنىلعهطخسةفصاع
ةبوتلابهللاىلإاودوعيىتحمهيلعبضغلااذهلظيلو
هماكحألاوعضخينأمهبجاونكلوهبنونمؤيالدق.لذلاو
هبعشنيبدوجومهللانأاوفرعيوهتئيشملاوملستسينأو
.مهيمحيومهاعريل

تانعللاةلسلسنيددعلانيذهيفمنرملاعباتي)١٨و١٧(
يزخلاىرخأةرممهلبلطيفءادعألاءالؤهىلعةيوقلا
طسويفًامامتاودابىتمو.ةدابإلاولجخلاوبعرلاو
هدحوهليذلاهوهيبرلامساضرألالكملعتهذهمهتدابإ
لحمضتممألاعيمجداجمأفكلذل.ناطلسلاوةردقلاودجملا
يذلايلعلاهدحووه.نيدبآلادبأىلإوهفبرلادجمامأو
اهعضخييذلاضرألايفءيشيأمهبيصينأنكميال
الو.ةيدمرسلاهتئيشمبسحاهبريسيوهيمدقتحتامئاد
عوضخينعيمنرملانأنيرسفملاضعببهذيامكىرأ
هتوربجبمهعضخيسهللانأانيريوهلبهللاابناميإلابممألا
دبألاىلإىقبيهدحووهفهبمهناميإنعرظنلاعطقبهتطلسو
.نيملاعلابفرصتي

ملَا
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١٦٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َنوُناَمَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم.َحَروُقيِنَبِل.ِةَّـيِّـتَْجلٱَىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

جلٱَّـبَراَيَكَنِكاَسَمَىلْحَأاَم١«
ْ
ُقوُتَتْلَبُقاَتْشَت٢.ِدوُُن

لَق.ِّـبَّـرلٱِراَيِدَىلِإِيسْفَن
ْ
حلٱِهٰلِإلٱِبِناَفِتَْهييِْمَحلَويِب

ْ
٣.ِّـَي

لَا
ْ
ُعَضَتُثْيَحاَهِسْفَنِلًاّشُعُةَنوُنُّسلٱَو،ًاتْيَبَدَجَوًاضْيَأُروُفْصُع
جلٱَّـبَراَيَكَحِباَذَم،اَهَخاَرْفَأ

ْ
.»يِٰهلِإَويِكِلَم،ِدوُُن

ةداعسلاوبرلاتيبىلإقوشتلاوهرومزملااذهعوضوم
ريمازملاكلتنموهو.هيفىنكسلاةطساوبنمؤملااهلانييتلا
ذذلتلاوةيحورلاةايحلاقمعىلعلدتيتلاةبالخلاةيفطاعلا
نمفوصتمهمظانفكلذل.برلاتيبيفعامتجالاب
ءاذغويلاعألاىلإًاومسةدابعلايفىري.ىلوألاةجردلا
يدسجلاءاذغلالعفيامكسوفنلاهبميقتستًايحور
امبرلاتيبيفدجتةنونسلاوروفصعلانأىريو.دسجلل
.ةياعروةيامحنموهدجي

نأحجرألاوهناونعركذيامكحروقينبلوهرومزملااذه
ركذيوهفكلذلولكيهلانعوميلشروأنعًاديعبناكمنرملا
.ًابيرقىنكسلاوةدوعلاىنمتيو.نينحلاوونحلابنطولا
رومزملاونماثلارومزملايفدروامكةيتجلاىلعهلوقو
وهرومزملاقسنو.ةيقيسوملاتالآلانمعونيهنيسمخلا
.برللةسامحوةريغبهتلييذلايلاعلاينفلاعونلانم

ةوالحهيفدجيوبرلاتيبنساحمبًالوألزغتي)٢و١(
لبجىلعيهبرلانكاسمو.هريغيفامهدجيالًابيطو
ومسيءالعلاىلإًاخماشًاعيفرلكيهلاموقيامثيحنويهص
بويأ(امكًايبلقًانينحهيلإلوصوللنحيوهو.هببقوهجاربأب
ينضملاقوشلاكلذقاتشتهلكهدسجوهبلقنإف.)١٩:٢٧
ناكملاكلذيفدجيوهلب.ةسدقملاةنكمألاكلتةدهاشمب
هللادمحبفتهيهبلقنأىتحهأمظيوريوهتلغدربيام
ميدقهنأليحهلإوهو.ميظعلاناسحإلااذهىلعهركشو
ءابآلاهلإوهميظعلاهلإلاودودجلللكيهلاناكامكفمايألا
.لوزيالوريغتيالًاضيأنآلاهلإلاوهفكلذكدودجلاو

ًافورعمناكيذلا)يرودلا(حجرألاوهروفصعلا)٣(
ةنونسلانأامك.لكيهلايفهشععضويذلاوهوذئدنع
يفامهدجيالًافطعوةيامحناكملاكلذيفنأل.كلذكتلعف
نمرثكأةنئمطمةنمآشعلايفاهخارفأعضتهذهو.هريغ
نومجاهينيذلادالوألاديهيلإلصتدقرخأعضوميأ
ىلعنيقفشمريغاهخارفأاولتقيواهوبرخيلرويطلاشاشعأ

امثيحةماقملاحباذملايفاهنأشاشعألاناكمنيعيو.ءيش
ٍنمأيفيهواهئانبلبسانتاهيفقوقشلاضعبدجوي
.مالسو

يفَنيِنِكاَّـسلِلىَبوُط٤« ٥.ْهَالِس.َكَنوُحِّـبَسُيًادَبَأَكِتْيَبِ
يفَكِتْيَبُقُرُط.َكِبْمُهُّزِعٍساَنُِألىَبوُط هبوُلُقِ َنيِرِباَع٦.ِْمِ
يف لٱيِداَوِ

ْ
َنوُّطَغُيٍتاََكَربِبًاضْيَأ.ًاعوُبْنَيُهَنوُرِّـيَصُيِءاَكُب

يفِهللاٱَماَّـدُقَنْوَرُي.ٍةَّـوُقَىلِإٍةَّـوُقْنِمَنوُبَهْذَي٧.َةَروُم ِ
جلٱَهٰلِإُّبَراَي٨.َنْوَيْهِص

ْ
َهٰلِإاَيَغْصٱَو،ِيتَالَصْعَمْسٱِدوُُن

.»ْهَالِس.َبوُقْعَي

يفروكذملاروفصعلاكلذنأدجنددعلااذهيف)٤(
ًابوطمىنمتيوهسفنىلإتفتليفةراعتسإللوهيضاملاددعلا
يكلبرلاتيبيفىنكسلانوعيطتسينيذلاسانلا
قمعأام.ىقيسوملاعافترابيهتنيو.ماودلاىلعهوحبسي
نعديعبقوشمبلقنمًارداصهلمجأامونينحلااذه
برلاتيبوههرظنيفلحمنسحأوهيلإًاعوجرنحينطولا
طيحتيتلارورشلاوراطخألاعيمجنمةيامحلاوظفحللهسفن
.هتبرغيفهب

نيزتعملابوطيلبنينكاسلابوطينأبيفتكيالو)٥(
مهناميإبنوزتعيومهنيدبنورختفينيذلابرلاتيبب
ةيرهاظالةيبلقةنايدبنوشيعينيذلاكئلوأ.نوهابيو
ةدابعلاوبلقلاقيرطبامنإفمودقلاىنمتوهنإف.طقف
.ةيجراخلاميسارملاقيرطبالةقحلا

نمنولعجيمهبولقألميلمألاومهترفسيفمهو)٧و٦(
لوحتيهباذإعومدلابهوألمينأنمًالدبءاكبلايداو
هيفمهامنوسنيمهلعجيهنوعقوتيامةمظعنألكلذًاعوبني
نوريسييتلاقيرطلانإفذنئيحوهتاقشمورفسلاءاثعونم
ةطبغوةهزنةنكمأحبصتةفلتخملاةريثكلااهتاطحمباهيف
اذكهو.دعبريسملايفاوّدجاملكةددعتملاتاكربلانوريو
الوةحارىلإلوحتيمهبعتوةوقىلإلوحتيمهفعضنإف
.اهنودصقييتلاةجحملامامأاوفقينأىلإكلذكنولازي

مالسوريخبهدصقيامىلإلصينأيههتالصو)٨(
ةياهنىلإلوصولالبقيرطلابعتسيلمهملانألكلذ
دوعيمث.نامألارادبدعسنونانئمطالابحاترنفةرفسلا
هنمسمتليوبرللهتالصعمسييكلمنرملالوحتيف
رفسلاةياهننوكتوًاعايضهبعتبهذيالىتحءاغصإلا
امنإكىقيسوملاعفترتىرخأةرماذكهو.اهتئادبنملضفأ
البرلانأبهنقيتةدشلةبسنلابهضرغىلإرفاسملالصودق
.لاحلكىلعهتالصبيجتسمدب

ملَا
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لٱَو،ُهللاَااَيْرُظْنٱاَنَّـنَِجماَي٩«
ْ
١٠.َكِحيِسَمِهْجَوَىلِإْتِفَت

يفًادِحاَوًامْوَيَّـنَأل لَأْنِمٌْريَخَكِراَيِدِ
ْ

لٱُْتَرتْخٱ.ٍف
ْ
َفوُقُو

لٱَىلَع
ْ
يفِةَبَتَع يفِنَكَّـسلٱَىلَعيِٰهلِإِتْيَبِ ١١.ِراَْرشَألٱِماَيِخِ
َال.ًادَْجمَوًةَْمحَريِطْعُيُّبَّـرلٱ.ٌّنَِجمَوٌسْمَشَهللاٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل
لٱِبَنيِكِلاَّـسلٱِنَعًاْريَخُعَنْمَي

ْ
جلٱَّـبَراَي١٢.ِلاَمَك

ْ
ىَبوُط،ِدوُُن

ملٱِناَسْنِإلِل
.»!َكْيَلَعِلِكَّـتُْ

رايدلاىلإنيجاحلانيرفاسملاكئلوأنآلامنرملاكرتي)٩(
يفهنأهسفندجيوبرلاتيبيففوقوللنيبهاذلاةسدقملا
هنأدجيفهسفنىلإدوعيهباذإوملحلابهبشأوهليمجلايخ
نمهبطيحتلازتالرطاخملانإوناطوألانعًاديعبلازيال
جاتحي.يمتحيهتحتيذلانجملاهنألهللاجاتحي.بناجلك
هجو«هلوقيفو.هحيسمهجوىلإتفلتييكلهيلإ
دوادوهدوصقملانأنظلاىلإمهضعببهذدق»كحيسم
.مولاشبأداهطضاتقووهرومزملااذهةباتكنمزنإو
ًايأبرلاحيسملءاعدوهلبكلذلةرورضىرأالينكلو
دقو.ًاضيأبرلاحيسموهفًانهاكمنرملاناكاذإف.ناك
حوسمملااهكلمةطساوبهتمألةيامحلاًابلاطيلصيهنأنوكي
نعدعبلاوقيضلاةلاحيفنآلاوهواهيلعبرلانم
.ناطوألا

برلاتيبلديجمتنمهبعرشاملىرخأةرمدوعي)١٠(
ًاموينكسينأًالضفمىريوهو.هيلإعوجرللنينحو
لب.هريغيفًافلأنكسينأىلعبرلاتيبيفًادحاو
ةرثكللوخدلاعيطتسيالىتحةبتعلاىلعفقينألضفي
نيذلارارشألامايخيفنيعلاريرقنكسينأنمماحدزالا
.نآلامهنعدعبلاىنمتيومهترشعّلم

برلانأركذينأددعلااذهيفرظنلاتفليامم)١٢و١١(
يتلاةديحولاةرملايههذهو.نجموهلوقبهعبتيمثسمش
دجويمعن.ةروصلاهذهىلعةسدقملاتاباتكلايفتدرو
الهنأبسمشوهف.»اهتحنجأيفءافشلاوربلاسمش«
يفدجمتيامكسانللةمحريطعيفاهيلإلصيهنكلولاطي
نيكلاسلاىلعمركلكبهتاريخبكسيهنإفاذكهويلاعألا
رخآبيوطتبيهتنيمث.هاياصونيظفاحلاوهتعيرشيف
بروههلإلابرلاواميسالهيلعلكتيوهللاملسيامنيح
هرايدىلإمهلخديىتحهبعشمامأرئاسلايوقلادونجلا
مهلًاذإ.ًامئادمهدوقيوقيرطلايفمهيمحيذإمالسبةسدقملا
نيحاترماويحييكلكلذدعباودجوواوبعتمهنألىبوطلا
.ًامئاد

َنوُناَمَّـثلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم.َحَروُقيِنَبِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

.َبوُقْعَيَيْبَسَتْعَجْرَأ.َكِضْرَأَىلَعُّبَراَيَتيِضَر١«
٣.ْهَالِس.ْمِهِتَّـيِطَخَّـلُكَْتَرتَس.َكِبْعَشَمْثِإَتْرَفَغ٢
.»َكِبَضَغِّـوُُمحْنَعَتْعَجَر.َكِزْجِرَّـلُكَتْزَجَح

ةفطاعلابةضايفلامينارتلاكلتدحأوهرومزملااذه
.يبسلانممهتدوعىدلءارعشلااهمظنيتلاروعشلاو
يفيأيناثلاءايعشإهيمسناميفاذهلاثمأدجنو
دقو.يبنلاكلذرفسنمرخآلاىلإنيعبرألاتاحاحصألا
رصعلاىلعقبطنيرومزملااذهمالكنأنيرسفملادحأركذ
ديدجنمنوكتتةمألاتذخأامنيحيبسلامزاليذلا
اهتلاحىلإاهتايحرهاظمديعتوةسرادلااهملاعمينبتو
ىلعلدينألوألارومزملامهسيللكىلعو.ةيعيبطلا
نعمنت٤-٢دادعألانأنكينإوترجةيخيراتثداوح
وأفوخيأهيلعدعيملوضرألايفرقتسادقبعشلانأ
.رطخ

ءولمملاخيراتلاىلإددعلااذهيفمنرملادوعي)٣-١(
ةثالثلادادعألاءدبيفظحالنو.لوبقلاواضرلالئالدلكب
يفدجنمث.»تزجح.ترفغ.تيضر«هلوق٣و٢و١
.ترتس.تعجرأ«هلوقددعلكنميناثلامسقلا
الثداوحةفلتخملالاعفألاهذهيفمنرملاركذي.»تعجر
اوسنيالواوركذتينأمهيلعوبعشلاىلعترمدقكش
اضرللدوعيمثنيحىلإوههللابضغنإفاذكهو.طق
رمتسيالوهللاعمهكولسناسنإلانسحينأطرشىلع
»بوقعييبس«لوألاددعلايفهلوقيفو.هرشوهتياوغىلع
نممالكلاسيلوةيقيقحةيخيراتةثداحىلإةراشإدجوي
عافتراليلد»هالس«يناثلاددعلايفدجنو.طقفزاجملاليبق
نأل.ىوصقلاهتياغىلإلصودقانهىنعملانإوىقيسوملا
ذإ.بونذلاوحمونارفغلاهبقعدقيبسلاعاجرإبهللااضر
فوسهللانأنوكيفنارفغلامتيملويتقواضردرجمناكول
ريمضلايذؤتاهنالةيطخلاو.مهمحريالودعبهبعشصاقي
ًاتاتباهوحمهانعماهرتسنإفكلذلاهدسفتوةريسلاخطلتو
نأكلذبدصقيالعبطلاب.اهارينأدحأعيطتسيالىتح
نأدكؤينأدصقلاامنإةرهاظريغاياطخبهسفنلحمسي
نمءيشدعيملوًامامتترفغدقةيبعشلاوةيدرفلااياطخلا
.اهراثآ
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َىلِإْلَه٥.اَّـنَعَكَبَضَغِفْنٱَواَنِصَالَخَهٰلِإاَياَنْعِجْرَأ٤«
َالَأ٦؟ٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإَكَبَضَغُليِطُتْلَه؟اَنْيَلَعُطَخْسَتِرْهَّـدلٱ
َكَتَْمحَرُّبَراَياَنِرَأ٧؟َكُبْعَشَكِبَحَرْفَيَفاَنيِيْحُتَفَتْنَأُدوُعَت
ُهَّـنَأل.ُّبَّـرلٱُهللاٱِهِبُمَّـلَكَتَياَمُعَمْسَأِّـينِإ٨.َكَصَالَخاَنِطْعَأَو
حلٱَىلِإَّـنُعِجْرَيَالَف،ِهِئاَيِقْتَألَوِهِبْعَشِلِمَالَّـسلٱِبُمَّـلَكَتَي

ْ
.»ِةَقاََم

هللاةراحةالصدجويةعبرألادادعألاهذهيف)٧-٤(
.دعباميفمهاياطخركذيالوهبعشىلعفأرتيفدوعييكل
اذهنكيلفبنذلانعحفصومثإلارفغنأهللاقبسدقل
لبنآلادوعيالويضاملايفمتًايخيراتًائيشسيلنذإلمعلا
.ًاميحرًاروفغهللامادامىقبيرمتسملمعوهىرحألاب
نأىلعًاليلدناكفعمجلاملكتمللوهريمضلانأظحالنو
.مهنمدرفيأمسابسيلوهلكبعشلامسابوهمالكلا
لضفألاناك»...انعجرا«لوقلانمًالدبعبارلاددعلايفو
ًالمهمًاديعبتفتلادقهللانإيأ...انيلإعجرامجرتتنأ
بلطيفهدعبوهللابضغيفحبصأبعشلااذهوهبعش
ذإ.هيلإنودوعيمهمهنأطقفسيلومهيلإهللادوعينأمنرملا
متهيالوتفتليالهللااملاطئطاخلاعوجرلةميقالهرظنيف
جضنلاكلذىلإلصيملمالكلانأىلعةلالدانهعبطلاب.هب
اقولعجار(نايبىلجأبديدجلادهعلاهروصييذلايحورلا
ىلإبهذاوموقأ«لاضلانبالاخرصيامنيح)١٥:١٢
لبقينونحلابألانإفهسفنىلإدوعينأدعب»...يبأ
ددعلايفسمتلينأدعب.ددرتلقأالبوًالاحبئاتلانبالا
سداسلايفىجرتيوسماخلاددعلايفلءاستيعبارلا
.صالخلاوةلماكلاةمحرلابلطيعباسلايفًاريخأو

هسفنىلإدوعيمنرملاباذإيجرتلاولؤاستلااذهدعب)٨(
لهو.عمسينآلاوًاليوطىغصأدقوهفًادكأتمًاقثاو
ةرثكوليوطلاهلؤاستالولف؟ءاغصإنودعمسننأعيطتسن
ًاحيرصًاميركًادعوهللانمذخأينأردقاملهيجرتوهراظتنا
يتلاةنحاطلابورحلاكلتدعبف.هبعشلمالسلابملكتينأب
ًاديعبيفنفهلالقتساتلازأوهتكوشترسكوبعشلاتلذأ
ةناهإلاعاونألككانهلمتحاوةبيرغضرأىلإيبسو
عضينكلو.ءينهميركشيعىلإدوعينآلاهباذإلذلاو
ىلإاودوعينأزوجيالمهنإهلوقبًايساسأًاطرشمهمامأمنرملا
هاياصوىلعاودرمتوةيافكهللااوصعدقف.ىلوألامهتقامح
.ًامئادهتعاطيفاوكلسينأبهاضرباوظفتحينأمهيلعف

ملٱَنُكْسَيِل،ِهيِفِئاَخْنِمٌبيِرَقُهَصَالَخَّـنَأل٩«
يفُدْجَْ ِ

حلٱَوُةَْمحَّـرلٱ١٠.اَنِضْرَأ
ْ

لٱَُّق
ْ
لٱ.اَيَقَت

ْ
مثَالَتُمَالَّـسلٱَوُِّرب

ََ
حلٱ١١.ا

ْ
َُّق

لٱَو،ُتُبْنَيِضْرَألٱَنِم
ْ
ُّبَّـرلٱًاضْيَأ١٢.ُعِلَّـطَيِءاَمَّـسلٱَنِمُِّرب

خلٱيِطْعُي
ْ
لٱ١٣.اَهَتَّـلَغيِطْعُتاَنُضْرَأَوَ،َْري

ْ
ُكُلْسَيُهَماَّـدُقُِّرب

يفُأَطَيَو .»ِهِتاَوَطَخِقيِرَطِ

يذلاهمالكمنرملاعباتينيددعلانيذهيف)١٠-٩(
قوقبحيبنلالعفامكيغصيوهفهللاتوصنمهسبتقي
دجنةقحالتملاةيوقلاتارابعلاهذهيف.)٢:١قوقبحرظنا(
هارنكلذلتكسينأمنرملاعيطتسيالفهللاهلوقياملًاديكأت
يذلامالسلاامأ.تاذلابهلهللامالكهبسحيامبملكتي
هالولذإبرلاصالخةجيتنوهفقباسلاددعلايفهنعملكت
يفنكسي«دجملاىلإرظنيوهواميسال.مالسيأدجوامل
راحدنالامالسالرفظلاوةبلغلامالسوهنذإ»انضرأ
مث»قحلاوةمحرلا«نيمسقىلإرشاعلاددعلامسقيو.راعلاو
ضرألانعتدعبدقاهلكءايشألاهذه.»مالسلاوربلا«
ةوافحلكبلبقتسينآلااهدوجوفكلذلوةليوطةدم
نميمسولالوأةناشطعلاضرألالبقتستامكبيحرتو
نأسانلليحوتهللااهرهظييتلاةمحرلانأىرنو.راطمألا
نمو.ميلشروأعراوشيفنانثالايقتلياذكهوقحلااوعبتي
يفةماقتسالاوةيقنلاةرهاطلاةايحلانإفىرخأةهج
ناعمتجياذكهوًايقيقحًامالسببستسانلانيبتالماعملا
.قيفوتلاوةمئادلاةداعسلاةمالعرخآلاامهدحاولبقيو

هللاربمهيلعلزنياملاطسانلايفمكحيقحلا)١٣-١١(
ناكاملءامسلانمةلزانلاهللاربروذبالولف.ءامسلانم
انه.ضعبوحنمهضعبسانلاتالماعميفتبنتةماقتسا
.كلتتناكاملهذهالولفاهبابسأبجئاتنلاةقالعانلرّوصي
ىشمتينأًالوأهيلعلدعلارظتنييذلاناسنإلانإفهيلعو
يطعيهللانأدجنرشعيناثلاددعلايفمث.هتنامأوهللاربب
اهباذإوناسحإلاوفطعلابضرألاوحنعلطتيفهاضر
اذهوةريثكلاةلغلاهذهنذإف.ةريثكلااهتلغيطعتذئدنع
ديريوهبعشنعيضردقهللانأليلدوهديازتملابصخلا
يفةلغلاببسييذلاوههللاريخنإ.حاجنلامامتمهل
دجنريخألاددعلايفو.ًاضيأاهريخيطعتيأيضارألا
ضرأيفىشمتيهللالعجينأبةعئارلاةروصلاهذهلًاليمكت
دقفتينأديريلبنيعمدحاوناكمسيلوهفاهلكهبعش
هبعشوحنميكحلانونحلاكلملالعفيامكهريخبناسنإلك
ريسيربلااذوه.لاوحألاوفورظلالكيفمهعمومهلوهف
يفىقبيسربلانإفماودلاىلعرابهنألوهللانوكيامثيح
.ًادبأاهنعىلختيالواهيفيشميوهللااهنطقييتلاضرألا

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُناَمَّـثلٱَوُسِمَا

١٧١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َنوُناَمَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌةَالَص

ٌسِئاَبَوٌنيِكْسِمِّـينَأل،ِيلْبِجَتْسٱ.َكَنُذُأُّبَراَيْلِمَأ١«
لَخيِٰهلِإاَي.ٌّيِقَتِّـينَألِيسْفَنْظَفْحٱ٢.اَنَأ

ِّـ
َكَدْبَعَتْنَأْص

ملٱ
لٱُخُْرصَأَكْيَلِإِّـينَألُّبَراَييِنَْمحْرٱ٣.َكْيَلَعَلِكَّـتُْ

ْ
.ُهَّـلُكَمْوَي

.»ِيسْفَنُعَفْرَأُّبَراَيَكْيَلِإيِنَّـنَألَكِدْبَعَسْفَنْحِّـرَف٤

نيبانهعوضوملا»دوادةالص«رومزملااذهناونعنإ
ةباتكقسننمهنأةبسنىلعطقفدوادلوهحروقريمازم
هبلقدوادبكسيناكيذلاعضاوتملاسفنلاكلذيفودواد
يتلاةيلاعلاةبترلاكلتيفسيلامنإو.هللامامأهتطساوب
ةيقبعمهتلباقمنكميالهنأامكدوادريمازماهبتزاتما
يرعشوهاممرثكأيسقطرومزموهف.مالعألاريمازملايفلؤم
ةعومجمنموهوتارمعبسهيف»براي«ةملكتدرودقو
.»ةيهولألا«ريمازملاةعومجملباقتيتلا»ةيبرلا«ريمازملاكلت

.ًامامت٥٥:٣رومزملاهبشيامبرومزملااذهأدبي)٤-١(
هدروييذلاهتاذببسللوههللاةباجتسابلطنأامك
بلطلرومزمهنأيناثلاددعلايفدجنو.)٤٠:١٨رومزملا(
ىلإةجاحبوه.)١١٩:١٦٧رومزمعجار(هتنايصوهللاظفح
عجار(ًايقتهسفنهنابسحلةبسنلابكلذبلطيوهللاظفح
رخآءيشىوقتلاءاعداوءيشىوقتلانإ.)١٢-١٨:١١اقول
يتلاةعيفرلاةبترملانمًانيدتمالكلااذهيفدجنكلذلو
ةلسرملاوعبطللةبيرقلالانملاةلهسلادوادريمازماهبتزاتما
انيرييناثلاددعلايف.ءاعداوأعنصتيأنودئطاخلاوفع
امأ.صالخلاببسوههنأوهللاىلعلماكلالاكتالاةميق
هنألهللاىلإخارصلاىلعهرارمتساهيفركذيفثلاثلاددعلا
قثاونمؤموه.اهلانيىتحكلذنعفكيالوهتمحروجري
الئلةدحاوةظحلخارصلانعرخأتيالوهكلذلهللاةمحرب
ةاجنيأهسفنيفسيلذإ.ههلإكرتيوهسفنىلعدمتعي
عبارلاددعلايفمث.ىلاعتهندلنمةحنموهصالخلالكو
ةوقىلعهلمحىقلأدقهنألهرماخييبلقلاحرفلانأانيري
ىلإطقسييذلامنرملااذهو.ةرابجةيوقهسفننعةجراخ
ىلعرمتسااملكًاديورًاديورعفتريهباذإهللامامأضيضحلا
رصتنملابلاغلاحرفلاكلذبًاريخأهبلقئلتميىتحهتالص
.ةلماكةحارىلإةايحلابعاتملكلّوحييذلا

ِّـلُكِلِةَْمحَّـرلٱُريِثَكَوٌروُفَغَوٌحِلاَصُّبَراَيَتْنَأَكَّـنَأل٥«
ِتْوَصَىلِإْتِصْنَأَوِيتَالَصَىلِإُّبَراَيَغْصِا٦.َكْيَلِإَنيِعاَّـدلٱ
يف٧.ِيتاَعَُّرضَت ٨.ِيلُبيِجَتْسَتَكَّـنَألَكوُعْدَأيِقيِضِمْوَيِ
ِهلآلٱَْنيَبَكَلَلْثِمَال

َ
ِمَمُألٱُّلُك٩.َكِلاَمْعَأَلْثِمَالَوُّبَراَيِة

َنوُدِّـجَمُيَوُّبَراَيَكَماَمَأَنوُدُجْسَيَوَنوُتْأَيْمُهَتْعَنَصَنيِذَّـلٱ
.»َكَمْسٱ

ةركفنمهبعرشاممنرملاممتيددعلااذهيفو)٥(
بيرقهللانألنيكمديطواذههناميإنأىريوهف.ةيلاع
طقفىوقتلايعديالوقحلابيقتناسنإةخرصانه.هيلإ
هتايحفقاوملكيفًايدانمهيلإخرصيوًامئادهللاوعديوهف
نمهنأفرعي.هاغتبملانيىتحًادبأكلذنععجارتيالو
حفصلاوةرفغملالاندقنكلوهللامسادضأطخأدقلبق
ةمحرلاريثكهللانأبًانلعفرتعيلبهيفربلسيلكلذو
.رفغيومحريوءاعدلاعمسيو

تارابعنمدرواملديدرتاهلكدادعألاهذهيف)٩-٦(
رثكأدلقموهفعادبإلاوطابنتسالللاجمالوةقباسريمازميف
نماثلاددعلانأدجنامنيب)١٧:٦رومزمعجار(ئشنمهنم
كلذلباقمث)١٥:١١جورخ(نمذوخأمهنملوألامسقلا
مسقلانأدجنو.ةهلآلاركذيالامنإ)٨٩:٩رومزم(عم
عساتلاددعلاامنيب.)٣:٢٤ةينثت(عباتي٨ددعلانمرخآلا
ماسقألاضعبدجناذكهو)٢٢:٢٨رومزملاب(هيبشوه
انلدياممةفلتخمعيضاومنمةسبتقمرومزملااذهنمىرخألا
.ديدجعضونموهاممرثكأةركاذلايفتاظوفحملهنأ

وههللانأةهجنمةيماسةركفدجنعساتلاددعلايفو
دوجسللاوتأينأعيمجلاىلعبجوتيفكلذلبعشلالكهلإ
نودجميامنإ.هيمدقئطومدنععوضخلاميدقتوهمامأ
هتاناسحإبنوفرتعيوتاذلابهنوفرعياوحبصأمهنألهمسا
.بوعشلاعيمجللبهللابعشلطقفسيلهتاماعنإو
مهكلذلهلاثموهتروصىلعهللامهعنصدقممألاءالؤهو
لهجيألكلذنمنوفعيالودوجسلاوعوضخلابنوبلاطم
.دعباميفهنورهظي

نأذإهتئيشملماتلاعوضخلاهانعمهللامساديجمتنإ
حبصأىتموًائيشديفياليبلقلانيقيلانودًانلعفارتعالا
ىلعاونواعتواوبراقتدقفدحاوهلإبنوفرتعيمهلكبوعشلا
.مئادلامالسلابابتتسا

ُهللاٱَتْنَأ.َبِئاَجَعٌعِناَصَوَتْنَأٌميِظَعَكَّـنَأل١٠«
لَع١١.َكَدْحَو

ِّـ
يفْكُلْسَأ،َكَقيِرَطُّبَراَييِنْم ْدِّـحَو.َكِّـقَحِ

لَق
ْ
ِخليِب

َ
لَقِّـلُكْنِميِٰهلِإُّبَراَيَكُدَْمحَأ١٢.َكِمْسٱِفْو

ْ
يِب

،يِوْحَنٌةَميِظَعَكَتَْمحَرَّـنَأل١٣.ِرْهَّـدلٱَىلِإَكَمْسٱُدِّـَجمُأَو

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُناَمَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ
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هلٱَنِمِيسْفَنَتْيَّـجَنْدَقَو
َْ
.»َىلْفُّسلٱِةَيِوا

:٧٢رومزم(يفدروامبرشاعلاددعلالباق)١٣-١٠(
لوقينأنمًالدبفًاليلقىنعملابفرصتيهنأدجنف)١٨
.بئاجععناصهنإلوقيهباذإ»هدحوبئاجعلاعناصلا«
ىلعلديفرصتونسحجاتنتسااذهف.هدحوهللاوههنإو
ًاميدقبئاجعلاعنصيذلاهلإلااذه.ريكفتلايفومس
تايدوبعنمورصمةيدوبعنمليئارسإبعشصّلخو
يفهدحومكاحلاوههنأًاعيمجرشبللدكأدقاهدعبىرخأ
.لعفتاذامهللوقينأدحأعيطتسيالوضرألاوءامسلا

نمريثكلاءيشلاسبتقادقرومزملااذهنكينإو
هبرمننأعيطتسنالًالامجيوحيًاضيأوهفةددعتمرداصم
منرملادجنرشعيداحلاددعلايفف.نعمتوتافتلانودب
اذههبلطو)١٤:٥انحويرظنا(قيرطلاملعتينأبلطي
يلصيكلذدعبمثقحلابكلسينأديريهنأهلوقبهعفشي
لبءاوهالامّسقمتاعزنلاريثكركفلاتّتشمنوكياليكل
ةوقالنأفرعي.هللامامأصلخمبلقبنوكينأسمتلي
هيلع.هتافرصتوأهتدابعيفنإًاعضعضتمناكاذإهتايحيف
ًاممتمكلذدعبهناميإيفًاديعسنوكيلمامتلابصّلخينأ
.»يمامأىرخأةهلآكلنوكيال«ىلوألاةيصولل

رشعيناثلاددعلايفوهفصالخإلااذهبرعشيهنألو
ناكيذلابلقلااذهف.هبلقلكنمهركشيوهللادمحي
هنألو.هبناميإلاوهللابحىلعنآلاعمتجيهباذإًاتتشم
.ناكملكيفهمساعيذيوهدجميوهفكلذك

ببسلاوهامنيبييكلرشعثلاثلاددعلايفلقتنيو
الهللاةمحرركذيوهفةروصلاهذهىلعًاديعسهلعجييذلا
ًادجةميظعتناكهتبيصمنأذإةميظعتناكدقواميس
ىلع.اهلباقتةمحرهلنوكينأنودباهنمهتاجننكميالو
ديتدتمااهيفطقسيتلاىلفسلاةقيحسلاةوهلاقمعردق
ىرخأةرمهتعفرةرابجةلشنتناكفهتلشتناوهيلإنانحلا
دقفيصخشرابتخانعمالكلاانه.ناميإلابهبلقتألمو
ًايقيقحًاببساهيفدجيوًاحيملتاهركذيرومأهلتثدح
رومأنعانربخييذلاكاذوهركشلامظعأو.ركشلل
.اهبانعمساننإطقفسيلواهنمانوجنونحناهانيساق

ملٱ،َّـمُهللَا١٤«
لٱُةَعاََمجَو،َّـَيلَعاوُماَقْدَقَنُوِّـربَكَتُْ

ْ
اوُبَلَطِةاَتُع

ٌميِحَرٌهٰلِإَفُّبَراَيَتْنَأاَّـمَأ١٥.ْمُهَماَمَأَكوُلَعَْجيَْملَوِيسْفَن
حلٱَوِةَْمحَّـرلٱُريِثَكَوِحوُّرلٱُليِوَط،ٌفوُؤَرَو

ْ
لٱ١٦.ِّـَق

ْ
َّـَيلِإْتِفَت

لَخَوَكَتَّـوُقَكَدْبَعِطْعَأ.يِنَْمحْرٱَو
ِّـ

ْعَنْصٱ١٧.َكِتَمَأَنْبٱِص
لِلًةَيآيِعَم

ْ
ُّبَراَيَتْنَأَكَّـنَألاْوَزْخَيَفَّـِيضِغْبُمَكِلٰذىَرَيَفِْريَخ

.»يِنَتْيَّـزَعَويِنَتْنَعَأ

امنيحدوادةلاحوهتلاحنيبًاهباشتمنرملادجيانه)١٤(
يساقيدهطضمناسنإوهف.اهكلهيلهسفنلواشبلط
نممههماصخأنإواميسال.ةميظعلابعاتملاومالآلا
ملومهمامأهللااولعجيملنيذلامهسفنأبنيدتعملارابكلاموقلا
هذهكةلاحيفلعفينأوهعيطتسياذامفناسنإهجواوفاخي
»مهللا«ةملكذخأ.ةنونحلاةيانعلللماكلاميلستلاىوس
.ملعمسالثماهاقبأو٥٤:٥رومزمنم

ىلإمنرملادوعيرشعسماخلاددعلايف)١٧-١٥(
ةيخيراترومأبهلاوقأمعديهدجناذكهو)٣٤:٦جورخ(
نمانلو.لايجألارمىلعةنسلألااهتلقثةفولأمتارابعبو
تناكيتلاةسدقملاتاباتكلاىلعًاعلطمناكهنأاذه
تونهكلالاجرنمناكهنأحجرألاوهمايأيفةفورعم
تامولعملاهذههتركاذبظفحينأعاطتساىتحنيملعتملا
.ةميقلا

وهولبهدبعهنألهيلإتفتلينأىرخأةرمهللاوجري
تيبيفًاديدجسيلوميدقثورومدبعهنأيأ.هتمَأنبا
.هيفشغالًاقحيليئارسإوهنذإ.هديس
بلطبهمالكمنرملاصخليرشععباسلاددعلايفانهو

مهلانياذكهوهيضغبموهئادعأهاجتاهبهمعدييكلةيآ
ًايتاذسيلهرخفنكلوراخفلاودجملابدوعيفوهامأويزخلا
همالكمتخيًاريخأو.هيلإهناسحإوهللالضفنموهلبًاينانأ
هرطاخبّيطوهبلقىّزعوهناعأدقهللانإةاكزملاةداهشلاب
ةيوقةقالعلانألنآلالعفيسيضاملايفهعملعفامكف
نعاهحزحزيوأاهارعمصفينأءيشيأعيطتسيالةنيتمو
عجار(ريخللةيآهدبععمعنصيريخلاهلإ.ميقتسملااهليبس
.)٨:٢٢ارزعرظناكلذكو١٣:٣١ًاضيأو٥:١٩ايمحن

رابتخالابضيفبوةقثلاوناميإلابءولممرومزملةمتاخاهنإ
ةريبكةدافتساانسفنألهنمديفتسنانلعجييذلايصخشلا
.ةرركتمبئاصموةددعتمرطاخمنمهللااناجننأدعب

َنوُناَمَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ٍةَحيِبْسَتُروُمْزَم.َحَروُقيِنَبِل

يفُهُساَسَأ١« جلٱِ
ْ
ملٱِلاَبِ

َباَوْبَأَّـبَحَأُّبَّـرلٱ٢.ِةَسَّـدَقُْ
ٌداَْجمَأِكِبَليِقْدَق٣.َبوُقْعَيِنِكاَسَمِعيَِمجْنِمَرَثْكَأَنْوَيْهِص
.»ْهَالِس.ِهللاٱَةَنيِدَماَي

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُناَمَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ
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بوعشلاهلإوههللانأةركفقابسلارومزملالوانتدقل
ًاعيمجسانلاىلعمكاحلاريدقلايحلادحاولاوهومهلك
ىلإروطتتةركفلانأدجنفرومزملااذهيفامأو.هدحو
.مهلكبوعشلاباهمكحتوتاذلابميلشروأةنيدمةدايس
نايحألاضعبراحناننإةجردىلإزجوموًادجرصتخموهو
ءايعشإرظنا(ةدعاسملاضعبلانتيكلو.دوصقملامهفيف
.يناعمللحاتفمبهبشأوهف)٤٤:٥
تطاحأيتلاممألانمًاريبكًاددعهركذلةبسنلاب
نأدعببتكدقرومزملااذهنأركتفننأاننكميفليئارسإب
:٣٢رابخأ٢رظنا(ايقزحمايأيفروشأشويجترحدنا

٢٣(.
نودهيفلغشنمعوضوميفهمالكمنرملاأدبي)٣-١(

نإ.اهددعيوهبةطيحملاداجمألانعملكتيوهركذينأ
لكنماهبطيحتيتلاةسدقملالابجلاىلعةسسؤمميلشروأ
ءيشمهأوهيذلاساسألانعملكتينأدعبف.بناج
كلذنمدصقلاونويهصباوبأركذليناثلاددعلايفيتأي
لخديوهواهباوبأىلعددرتلانمرثكأةنيدمبحأنمنإ
اهسفنميلشروأنموهكشالبيذلامنرملااذهو.جرخيو
ال.ىرخألاليئارسإندملكنممظعأاهنأبهزعاهيفدجي
دعباهتوربجواهدجملازوتطقسدقةرماسلاتناككش
لكيفنكيملو.ناكملكيفاوددبتواهناكسيفننأ
زكرميهفاهتلوصواهزعبميلشروأعراضتةنيدماذوهيةكلمم
بسحيناكيذلاميظعلالكيهلازكرمًاضيأيهوكولملا
.يدوهيلكرخفقحب

عيمجىلعاهدّجمدقهللانأركذيفثلاثلاددعلاامأو
وههتاذهللانإ.ىقيسوملاعافترابيهتنيوبوعشلانئادم
رخفيهيتلاةديجملاهتنيدمنعانربخيونآلاحّرصيذلا
ناكملكىلإاهتيصبثعبتواهتلاسررشنتنأبجيوملاعلا
.بوعشلاعيمجةدالوناكمنوكتنأبجيهنأل

ليئارسإونبعرهينأبجعالونيعمناكمبزازتعاانه
بجوتيامةيدأتلمساوملاودايعألايفميلشروأىلإباهذلل
.ةميدقلاداجمألاوتايركذلاباوزتعييكلوضورفنممهيلع

َعَمُروُصَوُنيِطْسِلِفاَذَوُه.َّـيَتَفِراَعَلِباَبَوَبَهَرُرُكْذَأ٤«
ُناَسْنِإلٱاَذٰه:ُلاَقُيَنْوَيْهِصِلَو٥.َكاَنُهَدِلُواَذٰه.َشوُك
لٱَيِهَو،اَهيِفَدِلُوُناَسْنِإلٱاَذٰهَو

ْ
يفُّدُعَيُّبَّـرلٱ٦.اَهُتِّـبَثُيُِّيلَع ِ

َنوُّنَغُمَو٧.ْهَالِس.َكاَنُهَدِلُواَذٰهَّـنَأِبوُعُّشلٱِةَباَتِك
.»ِكيِفِناَّـكُّسلٱُّلُكَنيِفِزاَعَك

رومزمرظنا(حجرألاىلعرصميهفبهرامأ)٧-٤(
ةرابجلاةوقلارصمتناك.)٥١:٩و٣٠:٧ءايعشإو٨٩:١١

كلذك.قرشلاولامشلانمتناكفلبابامأوبونجلانم
ةيراجتلاوةيلاملااهتوقوروصوةيبرحلااهتوقونيطسلفركذي
ةشبحلادالبحجرألاىلعيهوشوكركذينأىسنيالو
دودحلارخآىلإةديعبةرطيستاذوةرماغمتناكيتلا
نودجسيونوتأيًاعيمجبوعشلاءالؤه.)١٨ءايعشإرظنا(
ىنعملانوكيدق.ًايناثًايحورًانطوممهلنوكتوميلشروأيف
نآلادوعيناكملكيفقرفتدقناكيذلاهللابعشنأ
مالكلارسفننأنكميكلذك.هدجموهكلمرقميفعمتجيل
تركذاذإومهركذنيذلاعيمجقوفنوكتسميلشروأنإ
.اهبناجبكئلوألداجمأالوزعالفيه
نميوحتيتلاةنيدملاهذهنأدجنسماخلاددعلايفو
ةيحورلااهتيسنجحنمتولكللةماعحبصتبوعشلافلتخم
.اهيفتدلودقلًارخافتمناسنإلكلوقيىتحءاخسلكب
ةاعدماهرخفنوكيالئلةيضرأرومألتسيلاهتمظعو
تبثييذلايلعلابوهاهرخفنألكلذاهيزخواهرخأتل
.ةميدقلاتاساسألاىلعاهناينبيوقيواهناكرأ

رظنتامنيحىنعملااذهدكؤيسداسلاددعلادجنو
هذهىلإءامتنالاباهلانييذلافرشلااذهىلإمهلكبوعشلا
يفاوجمدنيومهسفنأومهخيراتاوسنيىتحةقيرعلاداجمألا
ذالمولئوميهيتلاةسدقملاهتنيدميفميظعلاهللاديجمت
.بوعشلاعيمج
اذهو.»كيفعيبانيلالك«هتمجرتنكميريخألاددعلاو

ءادعسلانوحرفلاناكسلاءالؤهف.قباسلاىنعمللمامتإ
ةحاروداجمأنمهيفمهاملةبسنلابنوفزعيونونغيمهنأل
لصألايفاوناكولوًاعمنوعمتجممهنأبنودحوتي.مالسو
اوناكولومهرهصتةدحاوةقتوبيفمه.ةفلتخمرداصمنم
ةطقنيهميلشروأنإ.لاكشألافلتخمندعمعطقنم
ًائينهوهللاةنيدميهفكلذلعيمجلليقالتلازكرموطابترالا
.اهيفهمساناكنمل

َنوُناَمَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َىلَعَنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل.َحَروُقيِنَبِلٌروُمْزَم.ٌةَحيِبْسَت
ِهلٌةَديِصَق.ِءاَنِغْلِلِدوُعْلٱ

َ
ِّـيِحاَرْزَألٱَناَمْي

٢،َكَماَمَأُتْخََرصِلْيَّـللٱَوِراَهَّـنلٱِب،ِيصَالَخَهٰلِإُّبَراَي١«
لَف
ْ
ْدَقُهَّـنَأل٣،يِخاَُرصَىلِإَكَنُذُأْلِمَأ.ِيتَالَصَكَماَّـدُقِتْأَت
ملٱَنِمْتَعِبَش

هلٱَىلِإِيتاَيَحَو،ِيسْفَنِبِئاَصَْ
َْ
.»ْتَنَدِةَيِوا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُناَمَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ
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ةنرنم٨٧رومزملاقباسلارومزملايفامرادقمىلع
نمنينامثلاونماثلارومزملااذهيفدجويجاهتبالاوحرفلا
ةدشىلعلديرخآلادعبدحاولاامهئيجمو.ءاقشلاوةساعتلا
براي«هلوقبأدبيرومزملااذهنأعمو.امهنيبتاسكاعتلا
هباذإبرلادينمًاصالخرظتنيهنأك»...صالخهلإ
بيحنلابئراقلابلقألميوبعاتملاومالآلاقمعىلإلزني
اذهعلاطييذلاو.ايمرإيثارمهبشيداكيىتحلصاوتملا
.ةميدقتاباتكعمةهباشتمتارابعهيفدجيًايلمرومزملا
نوكيدقرهظيامىلعيدسجضرمنموكشيوهو
قيفوتمايأهعمدجيملىتحهابصذنمهمزاليذلاصربلا
صخشرابتخاىلعلديرومزملااذهنأكشالو.ءانهو
امبرو»يحارزألاناميه«اذهوهنميردنالوصاخ
ةبتكلانمةئفلاكلتىلإوكلملاناميلسدهعىلإىهتنا
تدجوأفمالآلاعوضومرسفتنأتلواحيتلاءامكحلا
اهنأناونعلاانلففلؤملانعانهلأسنو.ًالثمبويأباتك
نملفيحارزألاناميهركذيهتاذتقولايفمثحروقينبل
اذهناميهنوكينأنكمملانملهو؟ىرتاينينثالانم
ةيمستلانمريخألامسقلانأحجرألا؟ًاضيأحروقينبنم
ةعيبطيوحيوهواميسالهيلعدامتعالابجييذلاوه
مالكلعابتاوهفحروقينبلهلوقامأوهئانغةيفيكورومزملا
مغرةيخيراتلاهتغبصهيلعوميدقرومزملافكلذلو.قباس
.ناونعلايفرهاظلاشيوشتلا

ةديدشسأيلانمةلاحطسوهمالكمنرملاأدبي)٣-١(
لصودقل.ًادجنتسمًاثيغتسمراهنلاوليللايفخرصيوهف
ردقىلعاهنمدوعصلالواحيهنكلوةقيحسةوهىلإ
ًايجرتماذكههيمسيوهصالخهلإىسنيالوه.ناكمإلا
ةالصلانوكتاذكهوهتوصليغصينأهللاوجري.صالخلا
نمبلطي.دعبهضفريالواهبحاصبواهبيلابييكلهمادق
ددعلاامأو.قالطإلاىلعهلمهيالوهنذأيطعينأهللا
نمعبشدقهنألوقيونازحألاةياغىلإلصيفثلاثلا
اهنمهلناكدقل.دعبلمتحينأعيطتسيالفبئاصملا
نموندتتحبصأهتايحنأذإًاضيأةيافكلاقوفوةيافكلا
.ةوقلانمءيشهلخاديفدعيملوةعرسبةيواهلا

ملٱَلْثِمُتْبِسُح٤«
جلٱَىلِإَنيِرِدَحْنُْ

ْ
َالٍلُجَرَكُتِْرص.ِّـُب

لٱُلْثِمِيشاَرِفِتاَوْمَألٱَْنيَب٥.ُهَلَةَّـوُق
ْ
ملٱَىلْتَق

يفَنيِعِجَطْضُْ ِ
لٱ
ْ
لٱِْربَق

٦.اوُعَطَقْنٱَكِدَيْنِمْمُهَو،ُدْعَبْمُهُرُكْذَتَالَنيِذَّـ
يفيِنَتْعَضَو جلٱِ

ْ
يف،ِلَفْسَألٱِّـُب يف،ٍتاَمُلُظِ َّـَيلَع٧.ٍقاَمْعَأِ

لَّـلَذَكِتاَراَّـيَتِّـلُكِبَوَكُبَضَغَّـرَقَتْسٱ
ْ
َتْدَعْبَأ٨.ْهَالِس.يِنَت

يفِراَعَميِّـنَع لَعَج.ِ
ْ
َهلًاسْجِريِنَت

ُ
.»ُجُرْخَأاَمَفَّـَيلَعَقِلْغُأ.ْم

هديزتمايألاهبترماملكفًالوزنريسيهتايحيف)٤(
ةوقالبوه.دعبضهنينأعيطتسيالىتحلقثقوفًالقث
.كلذكمسالابيههتايحةردقالو

نيبيحارسقلطا«اذكهلوألامسقلاةمجرتنكمي)٥(
ةروصيلنذأفىتوملانيبىشمتأيحيننأيأ»تاومألا
)٣:١٩بويأرظنا(تومأنأيللضفألانكلوةايحلا
دعيملوًايسنمًايسنهتايحتحبصأو)٣٩:٥بويأ(ًاضيأو
هللاديلدعيملومهركذعطقنادقل.ءايحألانيبركذيأمهل
ءايعشإو٣:٥٤يثارمو٣١:٢٣رومزمعجار(مهبةقالع
امأومهيدهتولبقنممهدوقتهللاديتناكامبر.)٥٣:٨
.دعبلالكناوضرلاوةمحرلانعنوديعبمهفنآلا

تاملظلاةياهنىلإلفسألابجلاىلإلصودقل)٦(
ةوهيه.)ةيناث٣:٥٤يثارمكلذكو١٠:٢١بويأعجار(
الواهيفنيواهلااهيلإلبقتستقوفنم.بابلاةحوتفم
.كلذدعبمهمحرت

لفسألاناكملاكلذيفوةطقسلاهذهيفهنألو)٧(
لكرقتستامكبضغلاهيلعرقتسينأيعيبطلانمحبصأف
ةلاحلاكلتيفانأوذنئيحو.ةئطاولاةنكمألايفراهنألاثامرأ
يهتنيو.ًاقحسينقحستوّيلعرمتتارايتلاباذإةفسؤملا
.ىقيسوملاعافتراب

تاقيضومالآنمهباتناامبطقفةبيصملانكتملو)٨(
ءاقدصألاهنعدعتبادقهنأوههيلعبئاصملامظعألب
هفعسينمالوهتاقيضيفطبختيهدحوهوكرتوفراعملاو
هلمتحينأناسنإلاعيطتسياممظعأنمقحلارمعلاذهو
ناكنيذلاءاقدصألاءالؤه)هدعبامو١٩:١٣بويأعجار(
نودعتبياوحبصأهيلإنوبرقتيومهيلإبرقتيومهترشعبذتلي
نمرمأيأبهعماوطاعتينأزوجيالمهدنعسجرهنأكهنع
بهايغيفهيلعقلغأوهسفنسبحاذكهو.رومألا
.ًاجرفىريالفتاملظلا

.ٍمْوَيَّـلُكُّبَراَيَكُتْوَعَد.ِّـلُّذلٱَنِمْتَباَذيِنْيَع٩«
طَسَب
ْ

ألِلَكَّـلَعَلَفَأ١٠.َّـيَدَيَكْيَلِإُت
َ
ِمَأ،َبِئاَجَعُعَنْصَتِتاَوْم

يفُثَّـدَُحيْلَه١١.ْهَالِس؟َكُدِّـجَمُتُموُقَتُةَليِخَألٱ لٱِ
ْ
ِْربَق

يفَكِّـقَحِبْوَأَكِتَْمحَرِب هلٱِ
َْ

يفُفَرْعُتْلَه١٢؟ِكَال لُّظلٱِ
ْ
ِةَم

يفَكُّرِبَوَكُبِئاَجَع ُّبَراَيَكْيَلِإَفاَنَأاَّـمَأ١٣؟ِناَيْسِّـنلٱِضْرَأِ
يفَو،ُتْخََرص لٱِ

ْ
.»َكُمَّـدَقَتَتِيتَالَصِةاَدَغ

ةلاحيفهوكرتدقفراعملاءالؤهنأنوكيدق)٩(
املاطكلذنمبجعنالوىودعلانمًافوخديدشلاهضرم
نموضارمألانميقوتللةفرعميأنامزلاكلذيفنكيمل
.هبابسألهجيفيخمءيشنمبرهينأناسنإلليعيبطلا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُناَمَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ
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ىلإلصوىتحضرملادتماله؟نينيعلالوبذىنعمامو
يفهنكلو؟ضوهنلاوأفوقولاعيطتسيدعيملفسأرلا
ًاطسابمويلكهاعدلبهللاسنيملهذهةميظعلاهتقيض
الناكنإودعبناوضرلاوةمحرلاهنمًابلاطهمامأهيدي
.ميحرهللانإفًائيشقحتسي

امبروصربلاةلاحىلعقبطنيفصولااذه)١٣-١٠(
عجار(صربلامساتحتيتأيناكضارمألانمًاددعنأ
مظعأوهصربلانأبيقرشلاريبعتلادحىلعو)١٣نييوال
ددعلاعجار(ًايحلازيالوهوناسنإلاتيميذإضارمألا
نهاكلاةنياعمتحتىقبينأصربألاىلعناك.)١٢:١٢
نعلصفيناككلذدعبضرملاهيلعتبثاذإفمايأةعبس
ًانوعسمتليهنكلو.يراربلايفًاديحوشيعيوهلهأوهتلئاع
هيفةبيجعهللارهظينألوألا:نيرمأىلعهسامتلاينبيو
توملاةلاحبنكينإوىلاعتهدمحنمهنكمينأيناثلاو
.لايخلاهبشو

رشعيناثلاورشعيداحلانيددعلاىلإلصيامنيحو
؟كتمحربربقلايفثّدحيلهيراكنإلالاؤسلابهبلطززعي
يمامأّلهسبراينذإ؟كبئاجعةملظلايففرعتلهو
دمحأنأردقأدوعأالفتوملاىلإلصأنألبقةايحلاقيرط
.ةيواهلايفءيشلكىسنأفكقحبربخأوأ

دقهنإلوقيورشعثلاثلاددعلايفهسفنىلإدوعيهنكلو
حابصلادنعو.دعبسأييملوًادجنتسمبرلاىلإخرص
وهف.رخأءيشيألعفينألبقهتالصمدقيناكركابلا
لازيالةايحلانمقمرهيفاملاطفهللابصعتحتناكنإو
ردقيفلمألانإ.هتوقوهتيفاعىلإهديعيهللانأىجرتي
ذئنيحوهردصنمناميإلابهذىتمالإعطقنيالناسنإلا
.دبألاىلإهتساعتيفغرمتيوةقيقحهاياطخيفتومي

ِمل١٤«
َ
ِمل؟ِيسْفَنُضُفْرَتُّبَراَياَذا

َ
َحتاَذا

ْ
؟يِّـنَعَكَهْجَوُبُج

لَسُمَوٌنيِكْسِماَنَأ١٥
ِّـ
لَمَتْحٱ.َياَبِصُذْنُمِحوُّرلٱُم

ْ
ُت

.يِنْتَكَلْهَأَكُلاَوْهَأ.َكُطَخَسََربَعَّـَيلَع١٦.ُْتَّـريََحت.َكَلاَوْهَأ
ملٱَكِيبْتَطاَحَأ١٧

ْ
لٱِهاَيِ

ْ
َتْدَعْبَأ١٨.ًاعَميِنْتَفَنَتْكٱ.ُهَّـلُكَمْوَي

يفِراَعَم.ًابِحاَصَوًاّبُِحميِّـنَع يفِ لُّظلٱِ
ْ

.»ِةَم

عباطلمحتتناكنإوتارابعلاهذهنإ)١٨-١٤(
.تايكشتاهنمرثكأتالسوتاهتقيقحيفيهفىوكشلا
هللامامأاهبكسيلةرثعبملاهاوقعمجتسيوناسنإلااذهدوعي
مايألاىلإتايركذلابدوعي.ناسحإوةوقوةمعنلكردصم
فيعضنيكسموه.رمعلالهتسميفناكامنيحةميدقلا
كلذعمو.هدسجوأهلقعيفطاشنالوهحوريفةوقال

اذهنمىنعملايرديالًاراتحمنكينإولاوهألالمتحادقف
.هلك

ةديدشلاهلاوهأوهيلعهللاطخسنأظحالياملك
عباسلاددعلايفهدجنو.تاذللالكهمدعتوهتايحدسفت
داكيوهلوحموعينافوطلكشىلإنارينلاهذهلوحتترشع
جرخميأيرديالطسولايفوه.ةدبزملاهتارايتيفهقرغي
هلهأوهؤاقدصأوفيعضهمسج.صانملانيأنموهمامأ
.ةفراجلانارينلاكهيلعربعيهباذإفههلإبدجنتسيوهوكرتدق
يفدروامهيفسملنداكنريخألاددعللانلصوىتمو
هباحصأنأانلروصيامنيح)١٩:١٤بويأوأ١٧:١٤بويأ(
هينيعبىريدعيملف.اهسفنةملظلايهوأتاملظلايفمه
.همامأًائيشدجيالامهحتفاذإىتحامهيلعيشغدقذإ
الفنآلااوبرتقاولكلذدعبوًالوأنوبحملادعتبااذكهو
.مهاريدعيملهنألمهتبحصبعتمتينأنكمي

عمسنداكنومالآلابمعفملارومزملااذهيهتنياذكهو
ىرحألابيهتارابتخالانألو.تارسحلاوتاّنألاتوص
سنجلابيصيامليبقنمسيلمالكلانإفكلذلةيصخش
قمعىلإتلصوةملأتمسفنهربتختاملبًامومعيرشبلا
ددشياممةروصلاهذهيفءيشدجويالو.ءاقشلاوةساعتلا
ملوهفهللاىلعلماكلاهلاكتاىوساهبضهنيوةميزعلا
يتلاتاليولاوضارمألاوتابوعصلالكمغرهناميإعزعزتي
هلشتنتوهيلإدتمتنأاهنكميهللادينأىريلازيالهباتنت
.عرووةقثلكبًاعرضتمهللاًايعادلظينأطرشىلع

َنوُناَمَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

ِّـيِحاَرْزَألٱَناَثْيَألٌةَديِصَق

ْنَعُِربْخُأٍرْوَدَفٍرْوَدِل.ِرْهَّـدلٱَىلِإيِّـنَغُأِّـبَّـرلٱِمِحاَرَمِب١«
لُقِّـينَأل٢.يِمَفِبَكِّـقَح

ْ
.ىَنْبُتِرْهَّـدلٱَىلِإَةَْمحَّـرلٱَّـنِإ:ُت

.يِراَتُْخمَعَمًادْهَعُتْعَطَق٣.َكَّـقَحاَهيِفُتِبْثُتُتاَواَمَّـسلَا
.»يِدْبَعَدُواَدِلُتْفَلَح

ددجييكلهللالاهتبالاوهرومزملااذهنمدصقلانإ
وهمظانلا.دبألاىلإهلسنىلعيأدوادهدبعىلعهمحارم
ةثالثلانييقيسوملادحأوهويحارزألاناثيإناونعلابسح
اهسأرتةيعرفقرفتسىلعًاسيئرناكو.نامهوفاسآعم
هقباسرومزملاعمرومزملااذهو)٢٥رابخأ١رظنا(ةتسلاهونب
ةينطوةغبصبغبطصياذهنكينإودحاوفلؤملنابسحي
نأمظانلاىريو.ةتحبةيصخشةغبصهلفرخآلاامنيب

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُناَمَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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لثمتيتلادوادةلئاعيأةيكلملاةلئاعلايفوهرخفلاثعبم
.اهراخفواهدجمةاعدمواهلكةمألا

نوعرفوزغرثأىلعوهفهمظنلرشابملايعادلاامأ
ماعبحركلملةسماخلاةنسلايفكلذواذوهيةكلمملقشيش
هعمذخأوامهيلكرصقلاولكيهلابهندقوناميلسنبا
ًاضيأو)٢٨-١٤:٢٥كولم١عجار(ةيبهذلاناميلسسورت
تاباتكلاتفشكدقكنركلاراثآيفو.)١٢-١٢:١رابخأ٢(
نيذلاىرسألانيباذوهيكلمدوجونعةيفيلغوريهلا
.نومأهلإلامامأمهايادهنومدقي

ربخيوبرلامحارمبينغيهنأبهمالكمنرملاأدبي)٣-١(
الوبايهريغسانلاعيمجلعومسمتوصبهللاقحنع
هذهلثمبجاهتبالانمءانغلاىلعثعبأءيشيأو.ددرتم
ذئنيحهلقحيوًايمويناسنإلااهربتخييتلاةميظعلامحارملا
.نامتكلايطاهيقبيالوسانلاىلعاهعيذينأ

الورمتسملكشىلعيأءانبينبتيهفةمحرلاامأ
هتاذهللاقحوهساسألااذهوساسأنودبءانبلاموقي
ءانبلااذهو.هبعشوهوهينيبةنئاكلاةسدقملادوهعلاكلتو
ذنئيحواهتاذتاومسلابلصتينأىلإولعيوومسيفوس
.هوركنينأءادعألاعيطتسيالوًارهاظءيشلكنوكي
اهيفاموضرألاهذهنألتاومسلايفتبثمهللاقحو
التباثوهفيوامسوهاملكامنيبلاوزلاوريغتلاعيرس
هللاهلاقيذلامالكلاركذبأدبيثلاثلاددعلايفو.طقريغتي
عطقدقهللانإ.ذئدنعهعطقيذلادهعلاصنددريفدوادل
ىدمىلعهتيرذيفكلملايقبفهشرعتبثينأدوادلًادهع
.ةليوطلالايجألا

ٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإيِنْبَأَو،َكَلْسَنُتِّـبَثُأِرْهَّـدلٱَىلِإ٤«
َحتُتاَواَمَّـسلٱَو٥.ْهَالِس.َكَّـيِسْرُك

ْ
،ُّبَراَيَكَبِئاَجَعُدَم

يفًاضْيَأَكَّـقَحَو لٱِةَعاََمجِ
ْ
يفْنَمُهَّـنَأل٦.َنيِسيِّـدِق ِءاَمَّـسلٱِ

ٌبوُهَمٌهٰلِإ٧؟ِهللاٱِءاَنْبَأَْنيَبَّـبَّـرلٱُهِبْشُيْنَم.َّـبَّـرلٱُلِداَعُي
يفًاّدِج لٱِةَرَماَؤُمِ

ْ
.ُهَلْوَحَنيِذَّـلٱِعيَِمجَدْنِعٌفوَُخمَو،َنيِسيِّـدِق

جلٱَهٰلِإُّبَراَي٨
ْ
ْنِمَكُّقَحَو،ٌّبَرٌّيِوَقَكُلْثِمْنَم،ِدوُُن

»؟َكِلْوَح

هتبثيهنأبهدبعدوادلهللادعوددعلااذهيفعباتي)٤(
وهامنإددعلااذهيفيسركلاو.رودفرودىلإهكلمينبيو
الهللانإ.ىرخألاتامجرتلاضعبيفامككلملاشرع
شرعلااذهنأالوعطقنييكلملالسنلااذهنأحمسي
هللاةنامأنألكلذدوجولانملحمضينأناكرألاتبثملا
نامزلارورمبخيشيالفلوزينأحمستالتيبلااذهوحن
.لاوزوألدبتيأهيرتعيالو

هللالالجلعئارفصوىلإلقتنينأمنرملاىري)٨-٥(
كلملاشرعلنانئمطاةاعدمكلذنألهتوربجوهتمظعو
نأهبىرحأفهللانموهكلملااذهنألهلثمييذلايضرألا
قحلاعيذتوبئاجعلاحرتجتيتلاةيهلإلاةمظعلاهذهبلثمتي
نيبلباقيامنيحو.نيسيدقلاةعامجاميسالوسانلانيب
دقو.طقهلًاهبشدجيالحاورألانيبيناثلاملاعلايفةهلآلا
٥:١بويأعجار(ةكئالملايأهللاءانبأهلوقيفانهدصقي
مركمانههللانأل.)٣٣:٢ةينثتعمكلذلباقو١٥:١٥و
لالجلايفدحأهلداعيالوةيوامسلادانجألاعيمجقوف
.ةردقلاو

ءانثتسانودهلوحنملكىلعومسيوًادجبوهموه
دحأعيطتسيالو)٧:١٠لاينادعمهلباقو٢٢:١٩كولم١(
.ًادجفوخمهنألهانكسناكمنموندينأ

جورخلا(نماهلصأحجري»؟يوقكلثمنم«هلاؤسيفو
هللانأبًامئادكسمتينأمظانلالابنعبرغيالو)١٥:١١
.هدبعدوادتيبلاميسالوهبعشلةنامألاودهعلاىعري
نأنكميالوماودلاىلعهيفايحيوهبببلجتيقحلااذهو
برنأذإ.ًاقحةميظعةركفلاهذهنإ.طقهنودبهروصتي
هيرجييذلاقحللةبسنلابكلذكوهرابجلايوقلادونجلا
زمريوهفكلذلوهيبحموهئايقتأعماهممتييتلاةنامألاو
مكحللًالهأنوكيلكلذكنوكينأكلملليفخفرطب
قحلابنكيملاذإهللانممكحالذإ.هللابعشىلع
.ةنامألاو

لَسَتُمَتْنَأ٩«
ِّـ

لٱِءاَِيْربِكَىلَعٌط
ْ
ِهَِجُجلِعاَفِتْرٱَدْنِع.ِرْحَب

لٱَلْثِمَبَهَرَتْقَحَسَتْنَأ١٠.اَهُنِّـكَسُتَتْنَأ
ْ
ِعاَرِذِب.ِليِتَق

ًاضْيَأَكَل.ُتاَواَمَّـسلٱَكَل١١.َكَءاَدْعَأَتْدَّـدَبَكِتَّـوُق
ملٱ.ُضْرَألٱ

لِمَوُةَنوُكْسَْ
ْ
ُلاَمِّـشلٱ١٢.اَمُهَتْسَّـسَأَتْنَأاَهُؤ

جلٱَو
ْ
١٣.ِناَفِتَْهيَكِمْسٱِبُنوُمْرَحَوُروُباَت.اَمُهَتْقَلَخَتْنَأُبوَُن
لٱُعاَرِذَكَل

ْ
.»َكُنيِمَيٌةَعِفَتْرُم.َكُدَيٌةَّـيِوَق.ِةَرْدُق

ءايوقألاءادعألاناكرومزملااذهةباتكتقويف)١٣-٩(
عيمجيفءادشأاوناك.بناجلكنمميلشروأبنوطيحي
نيعبمهيلإرظنيمنرملافكلذلذئدنعةفورعملاةحلسألا
ءايربكىلعمكحييذلاريدقلاهللائجتليهنألنانئمطالا
نأعيطتسيورحبلاقلخيذلاوهفهعافتراضفخيورحبلا
ةركفلاهذهريعتسيكلذدعبمثءاشيامكهبفرصتي
ىلعدوستيتلاةيتاعلابوعشلاعافتراضفخيهللانإلوقيف
دوعيورصميأبهرًالوأركذيف.هدبعتستوهللابعش
رحبلاهللاتكسأفرمحألارحبلاروبعةثداحىلإخيراتلاب
امأو.ًاضيأرحبلاكناكيذلارصمبعشءايربكتكسأو

ملَا
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وهوضرألاوتاومسلاكلاموههللانألفكلذيفببسلا
ًالامشتفتلي.ًاعيمجنيملاعلاكلمدقهناسحإلضفبيذلا
اهلكةنوكسملافنذإ.ناكملكيفهللاعبصأدجيفًابونجو
روباتلثمةخماشلالابجلانأىتح.دوعتهيلإوهللانميه
ةبسنلابعافترالاليمجوهفًايبسنعضاوتمولعبنكينإو-
ليعرزيلهساميسالهلوحةحيسفلالوهسلاىلعهفارشإل
يذلاخيشلالبج-نومرحلثمًاضيأو-)رماعنباجرم(
مهدالبنميلامشلافرطلايفهنورينويليئارسإلاناك
حبصأيأنافتهيهللامسابامهالكو.ىرذلايلاعًاعفترم
ىنعملانوكيدقو.امهيفهللاةدابعماقتةديدعةنكمأىلع
ةعيبطلاداجمأمظعأنمامهنألةبسنلابنيلبجلانيذهنأ
.قلاخلامساناحبسيكلذبامهف

نأثلاثلاهدلجمنم٣٧ةحفصلايفشتيليدركذي
نأةقيقحلاوةسدقملاضرألانمةيقرشلاةهجللعقينومرح
ةردقبانركذيفدوعي.قرشللهنمرثكألامشللوهنومرح
ناسنإلكلوانتتيهفكلذلةعفترمهنيميوةيوقهديفهللا
.لعفتاذامهلأسينأدحأعيطتسيالوءاشياملعفيف

لٱ١٤«
ْ
حلٱَوُلْدَع

ْ
ُةَناَمَألٱَوُةَْمحَّـرلٱ.َكِّـيِسْرُكُةَدِعاَقَُّق

لٱِبْعَّـشلِلىَبوُط١٥.َكِهْجَوَماَمَأِناَمَّـدَقَتَت
ْ
هلٱَنيِفِراَع

ُْ
.َفاَت

لٱَنوُجِهَتْبَيَكِمْسٱِب١٦.َنوُكُلْسَيَكِهْجَوِروُنِبُّبَراَي
ْ
ُهَّـلُكَمْوَي

هتَّـوُقُرْخَفَتْنَأَكَّـنَأل١٧.َنوُعِفَتْرَيَكِلْدَعِبَو َكاَضِرِبَو،ِْمِ
.»اَنُكِلَمَليِئاَْرسِإَسوُّدُقَواَنُّنَِجمَّـبَّـرلٱَّـنَأل١٨.اَنُنْرَقُبِصَتْنَي

ةيدمرسلاهتردقبراقيءيشالريدقلاهلإلااذهنكلو
زكترتقحلاولدعلااذوه.ةيلكلاهتسادقولماكلاهربىوس
رشبلانابلطتةنامألاوةمحرلانأامكشرعلاةدعاقامهيلع
هلدعيرجينألبقهللانأيأ.هبضغومحنمنايجنتو
عجار(امهدودحىصقأىلإهتنامأوهتمحرلمعتسيهقحو
.)٢٥:٥و١٦:١٢لاثمأ

ميحرلاميظعلاهلإلااذهمنرملافصينأدعب)١٨-١٥(
اوفتهينأنوفرعيمهنألكلذمهبوطيونآلابعشلاىلإرظني
مهفكلذلوناكمإلاردقىلعنيريدجهباوناكفهلإلااذهل
نأ.ةنازروةقثوةوقبةايحلاقيرطيفنوشميههجورونب
ةهجةيأنورديالنيشئاطنيددرتمدعباميفاونوكي
مساوهمهتجهبببسو.ءيشلكبنوقثاومهلبنوهجتي
نمهللالدعبنوعفتريمهو.هرخآىلإمويلاءدبذنمهللا
بعشمهنذإ.اهيلإاوندتةطخةيأوأهيفاوطقسلذيأ
.ةوقلارخفوههتاذهللانأاملاطءادعألايأباهيالديعس
يأبتسيلمهتزعوهللانملبمهسفنأنمتسيلمهتوق
يتلاهتمحرومهيلعهللااضربلبهبنوعتمتييدامتوربج

الاذكهونجملاوسرتلاوههسفنبرلانألكلذ.مهفنتكت
سودقنإهلوقو.مهتابرضمهيذؤتالوءادعألاماهسمهلصت
ميضلكنمكلملايمحييذلاوههنأيأانكلمليئارسإ
ةتبثميهةكلاملادوادةلئاعاذوهةطقسلكىدلهعفريو
اهلتسيلةردقلافهظفحوهللاةيامحيفيهاملاطناكرألا
باسحلايدؤتنأاهيلعهنعةليكوىوسيهاموهللالب
دجوييضرألاكلملااذهءاروفاذكهو.ةململكىدل
ىلإتبثيهتنامأوهلدعوهللاةردقبيذلايوامسلاتوكلملا
.دبألا

لُقَو،َكَّـيِقَتاَيْؤُرِبَتْمَّـلَكٍذِئَنيِح١٩«
ْ

لَعَجَت
ْ

َىلَعًانْوَع:ُت
َدُواَدُتْدَجَو٢٠.ِبْعَّـشلٱِْنيَبْنِمًاراَتُْخمُتْعَفَر.ٍّيِوَق
.ُهَعَميِدَيُتُبْثَتيِذَّـلٱ٢١.ُهُتْحَسَمِيسْدُقِنْهُدِب.يِدْبَع
َالِمْثِإلٱُنْبٱَو،ٌّوُدَعُهُمِغْرُيَال٢٢.ُهُدِّـدَشُتيِعاَرِذًاضْيَأ
ِّـهللاَذُي
.»ِهيِضِغْبُمُبِْرضَأَوِهِهْجَوَماَمَأُهَءاَدْعَأُقَحْسَأَو٢٣.ُُ

ايؤرلابهللاهملكيذلايقتلااذهنوكيدق)٢٢-١٩(
ةمجرتلالوقتو.هتاذدوادوأ)١٧:١٥رابخأ١عجار(ناثانوه
ةرصنتأيهينإتلقفايؤريفكيفصتملكدقل«ةيعوسيلا
نأفيكانهدصقي.»بعشلانمراتخملاتعفرورابجلل
هللانافلواشضفروًاريغصىتفلزيملودوادراتخادقهللا
هراتخاهنألكلذ.رابجلاكلملايوقلاهودعىلعدوادلًانوع
ةيلهألاىلإلبيكلملالسنلاىلإتفتليملوبعشلانيبنم
الدواددعبالإةلالسلابًايكلمًالسنحبصيملو.ةءافكلاو
.هلبق

ةمهملاهذهلبسنألاصخشلاهنأدوادهللادجودقو
عجار(منغللًايعارناكنأدعبهللابعشىعرينأةريطخلا
.ليئارسإلكىلعذئدنعهللاهحسمدقف)٧ليئومص٢
ددشوكلملايفهديتبثونيحلاكاذذنمهللاهقفاردقو
دوادرهظأدقوفعضيولشفيالئلناجلوصلالمحبهعارذ
ملفهيفتكىلعتيقلأيتلاةريطخلاةمهملابعلطضيلؤفك
هءادعأعضخأوةوقلاىلعرمتسااذكهو.ناوتيملوعجارتي
ملرارشألانأامكهفاعضإوهنملينلااوعيطتسيملف
نومواقملاناكفهوجولانمهجويأبهوللذينأاوعيطتسي
بتتساوةرصنلاتمتنأىلإرخآلادعبًادحاونولشفي
.اهلكدالبلايفماظنلاونمألا

ةهجولابيفتكيالفدعبهديددشيهللانألب)٢٣(
لبمهنمهيمحيوءادعألاماهسهنعدريهنأيأةيبلسلا
مامأاوفقينأاورسجيالىتحمهيلعبلغتيومهمجاهي
اووقتيالئلةداوهالوةقفشالبمهبرضيناكو.ههجو
.اوددشتينألبقمهرمأىلعمهبلغيف

ملَا
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.ُهُنْرَقُبِصَتْنَييِمْسٱِبَو،ُهَعَمَفيِتَْمحَرَويِتَناَمَأاَّـمَأ٢٤«
لٱَىلَعُلَعْجَأَو٢٥

ْ
َوُه٢٦.ُهَنيِمَيِراَْهنَألٱَىلَعَوُهَدَيِرْحَب

ًاضْيَأاَنَأ٢٧.ِيصَالَخُةَرْخَصَويِٰهلِإ.َتْنَأِيبَأ:ِينوُعْدَي
ُهَلُظَفْحَأِرْهَّـدلٱَىلِإ٢٨.ِضْرَألٱِكوُلُمْنِمَىلْعَأًارْكِبُهُلَعْجَأ
.»ُهَلُتَّـبَثُييِدْهَعَو.يِتَْمحَر

ًاراركتئراقلادجيةيلاوتملادادعألاهذهيف)٢٨-٢٤(
ديعاومهبعشهللادعوًاميدقوةقباسلا.ةيهلإلاديعاوملاهذهل
.)٩:٢٩رابخأ٢و١٥:١٨نيوكتعجار(مهلاهققحوةريثك
ددعىلعطلستيوطسوتملايأرحبلانمدوادكلمدتميف
نكيملو.ةصاخلاهتعفنملاهمدختسيواهكلتمييأراهنألانم
ضعبيرىوسراهنألامادختساةفرعميفمدقتدقناسنإلا
دالبلاهذهيفسيلو.ةياغللةيلوأةروصبةرواجملايضارألا
مالكلاف.براوقلاونفسلااهيفرخمتنأنكميةريبكراهنأ
ةيفيكنعهنمرثكأهناطلسدودحنعىلوألاةجردلايفانه
.ناطلسلاكلذ

نإهلوقانرظنتفلتسينيرشعلاوسداسلاددعلايفو
هصالخةرخصوههلإوههتاذتقولايفوهابأهللاوعديكلملا
هللايمسينأطقفزايتمالابابنمنوكيدق.ةنيتملاةيوقلا
نوكيريثكلاىلعهنإفبعشلاةماعلكلذكسيلنكلوًابأ
ميلعتيفمظعأًاومسدجناننإفكلذلو.مهوبأوهكلملا
يفيذلاانابأةينابرلاةالصلايفدجملاهلحيسملاديسلا
ملنيحلاكلذيفةئيرجةركفيهفلكىلعو....تاومسلا
دقنوكيالئل»يهلإ«هلوقباهعبتينأالإاهعممنرملاعطتسي
هلعجيلريغصلاوهوهراتخايذلاهللاوه.ًاريثكرساجت
يفةيروكبلاةيمهأسننالو.ًاعيمجهتوخإنيبًاركبلعفلاب
هتردقموهترافكباهاطختدقدوادفكلذعمونامزلاكلذ
يأضرألاكولمنمىلعأهلوقامأ.ًاميظعحبصأىتح
كولمللةبسنلابًاضيأمث.هكلملنيرواجملاراغصلاكولملا
ىلإةكلمملاماسقنالبقناميلسادعامهدعباوءاجنيذلا
.نيرطش

ىسنينلهللانإف.دهعلاظفحوةمحرلابدعولارركيمث
كلسيلبرورغلانتمبكريالكلملانأطرشىلع
.ههلإعمًاعضاوتم

ِماَّـيَأَلْثِمُهَّـيِسْرُكَو،ُهَلْسَنِدَبَألٱَىلِإُلَعْجَأَو٢٩«
،يِماَكْحَأِباوُكُلْسَيَْملَويِتَعِيَرشُهوُنَبَكَرَتْنِإ٣٠.ِتاَواَمَّـسلٱ
ًاصَعِبُدِقَتْفَأ٣٢،َياَياَصَواوُظَفَْحيَْملَوِيضِئاَرَفاوُضَقَنْنِإ٣١
مثِإٍتاَبََرضِبَوْمُهَتَيِصْعَم

َْ
،ُهْنَعاَهُعِزْنَأَالَفيِتَْمحَراَّـمَأ٣٣.ْمُه

ُِّـريَغُأَالَويِدْهَعُضُقْنَأَال٣٤.يِتَناَمَأِةَهِجْنِمُبِذْكَأَالَو

.»َّـيَتَفَشْنِمَجَرَخاَم

يكلملالسنلاةهجنمهتاذدعولا)٢٩(ددعلايفعباتي
تاروطتاهعزعزتالةنيتمسسأىلعشرعلاتيبثتو
)٧:١٦ليئومص٢اميسالو١١:٢١ةينثتعجار(ناثدحلا
)٢٩ددعلا(يفدروامساسأوهحجرألاىلعريخألااذهو
.باذجيرعشبلاقبمنرملاهعضيامنإرومزملانم

سبتقيونيثالثلاددعلايفمنرملاأدبي)٣٧-٣٠(
فقوتتالدوادةيرذوحنهللاةنامأنأب)٧:١٤ليئومص٢(
هللاهعطقيذلادهعلاةبسنىلعلبمهمهتنامأةبسنىلع
هطوقسوناسنإلافعضلًالاجمحسفيانهو.هسفندوادعم
نوقبطيالوةعيرشلانوكرتيدقنونبلاءالؤهفاياطخلايف
الهللاانهو.اياصولانولمهيوضئارفلانوضقنيلباهماكحأ
ىتحبيدأتلااصعبمهدقتفيلبهبراغىلعلبحلامهلكرتي
مظعامهمنكلو.اوبوتيىتحتابرضلابحمسيو.اودوعي
كلملااذهماوديفببسلانذإف.مظعأهللاةمحرنإفمهبنذ
ىقبيوهتبثينأهللادعودقف.هتنامألوًالوأهللاةمحرلوه
.داعيملافلخينأهللااشاحوهشرع

مدعةهجنمهتاذمالكلارركي)٣٤ددعلا(يفًاضيأ
هيتفشنمجرخامريغيالوًاميدقهعطقدهعلهللاضقن
.نوباذكنوقفانممهدحومهفرشبلالعفيامك

ىلعهمالكمنرملاينبيودحاونآيفدهعودعووهنذإ
ءايعشإو١٧رابخأ١و٧ليئومص٢و٨:٢١نيوكت(يفدروام
معديةماعدةيخيراتلاثادحألاهذهنملعجيو.)٤٤:٩
.راتخملادوادتيببهللاةقالعةهجنمهفقوماهب

ُهُلْسَن٣٦.َدُواَدِلُبِذْكَأَالِّـينَأِيسْدُقِبُتْفَلَحًةَّـرَم٣٥«
لٱَلْثِم٣٧.يِماَمَأِسْمَّـشلٱَكُهُّيِسْرُكَو،ُنوُكَيِرْهَّـدلٱَىلِإ

ْ
ِرَمَق

يفُدِهاَّـشلٱَو.ِرْهَّـدلٱَىلِإُتَّـبَثُي ٣٨ْهَالِس.ٌنيِمَأِءاَمَّـسلٱِ
لَذَرَوَتْضَفَرَكَّـنِكٰل

ْ
َتْضَقَن٣٩.َكِحيِسَمَىلَعَتْبِضَغ.َت

يفُهَجاَتَتْسَّـجَن.َكِدْبَعَدْهَع َّـلُكَتْمَدَه٤٠.ِبَاُّرتلٱِ
لَعَج.ِهِناَرْدُج

ْ
.»ًاباَرَخُهَنوُصُحَت

قداصلاوهوفلحهللانأبهسفنعوضوملامنرملاعباتي
ىلعميهاربإلسننوكيدقو-يكلملالسنلانأبنيمألا
اذكهولحمضيالوماودلاىلعىقبينأ-لامجإلاهجو
رمقلاتبثيامكلبسمشلاتوبثكشرعلااذهتبثي
باسحلابسحرهشلاساسأوهوهديعاوميفلخياليذلا
هذهءاروو.نورقلاونونسلاتمسقكلذةطساوبوميدقلا
قلاخلادجويرمقلاوسمشلانمةرابجلاةيعيبطلارهاظملا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُناَمَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ

١٧٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هشرعو.تعنصهتردقبواهلكتانئاكلاعدبأيذلاميظعلا
امأ-هالس-هلوقبىقيسوملاعفترتانهوءامسلايفهتاذ
يذلاحزقسوقنوكيدقفءامسلايفنيذلانيمألادهاشلا
َنآلٱًاضْيَأ«١٦:١٩بويألوقيفبويأامأ.ًاحونهبهللادعو
يفاَذَوُه يفيِدِهاَشَويِديِهَشِتاَواَمَّـسلٱِ .»ِيلاَعَألٱِ

نأدعبف.هللابتاعيددعلااذهيفأدبي)٤٥-٣٨(
هضفريفيكفدوادلدوهعبمسقأدقهللانأمنرملاركذي
.طخسلاهبيصننوكيفيكفاضرلاهلناكنأدعب؟هلذريو
اذهوكدبععمدهعلاتضقندقلهلوقبباتعلارمتسيو
ًالدببارتللهجاتتعفددقلبهمهفمنرملاعطتسيملءيش
ًاسدقمنوكينأنمًالدبو.سأرلاىلعنوكينأنم
تاكلتممنعزجاوحلالازأدقهللانألب.ةساجنيفهتلعج
دعيملهنأيأًايزاجمىنعملانوكيدقوناردجلامدعوكلملا
ناهتمالايفدحاوامهالكيماعلاوكلملانيبقرافنم
يتلانوصحلاكلتتمدهدقبرايكنإلب.ةعضلاو
دعيملوةوقبءادعألااهزاتجافهدالبدودحىلعكلملااهماقأ
.ةباهموأةردقكلملل

.ِهِنَاريِجَدْنِعًاراَعَراَصِ.قيِرَّـطلٱيِرِباَعُّلُكُهَدَسْفَأ٤١«
ًاضْيَأ٤٣.ِهِئاَدْعَأَعيَِمجَتْحَّـرَف.ِهيِقِياَضُمَنيِمَيَتْعَفَر٤٢
يفُهُْرصْنَتَْملَوِهِفْيَسَّـدَحَتْدَدَر لٱِ

ْ
لَطْبَأ٤٤.ِلاَتِق

ْ
ُهَءاََهبَت

لَأَو
ْ
ُهَتْيَّـطَغ.ِهِباَبَشَماَّـيَأَتَّْـرصَق٤٥.ِضْرَألٱَىلِإُهَّـيِسْرُكَتْيَق
خلٱِب
ْ
.»ْهَالِس.ِيْزِ

ملفءادتعالاىلعرساجتدققيرطرباعلكنإفاذكهو
.مرتحتةماركنمالوىعرتةمرحنمدعي

كلملابتقحليتلاتاناهإلادادعتيفمنرملارمتسي
ىلعةوالعمهفناودعلابعفترتنيقياضملايديأباذإوهبعشو
.تقويأيفىذألااوقحلينأنمنوعروتيالمهفلص
ٍمغيفبعشلاناكامنيبحرفيفءادعألاناكاذكهو
.دمكو

لذخناوهفيسابنفةكرعملايفكلملارصنيملهللانإلب
.راسكنالاولشفلاهبيصنناكراصتنالازوحينأنمًالدبو

نودبءاهبالذإءاهبيأهلدعيملهنأةجيتنلاتناكو
تناكو.اهتبثيواهمعديامبالإةمظعالوةلوصوةردق
بصتنينأنمًالدببارتلايفشرعلايقلأنأةجيتنلا

لبقنماهبهللاهقمريتلاةناكمللةبسنلابًايلاعًافيرش
اهاسنينأنكمياليتلاةعوطقملاةتباثلادوهعللةبسنلابو
.اهضقنيوأهللا

تامدقروحدملاكلملااذهنأًاضيأةجيتنلاتناكو
دقيزخلانأذإ.ًاريبكًاغلبمرمعلانمغلبيملوهوًادمك
.لتاقلاسأيللهسفنملسفدعبضهنينأعطتسيملفهاطغ
ًاقاشربكألامسقلابهذفةكلمملاتمسقنادقلاذكهو
رصمذوفنتحتوهفرخآلاريغصلامسقلاامأوةعاطلااصع
ةمظعل-هالس-هلوقودجملابهذدقكلذلاهتوطسو
محريوهللااهيلإتفتلينأقحتستيهفاهركذييتلاةبكنلا
.ميحرلاروفغلاوهودعبهيلعىضريوهدبع

َختُّبَراَيىَتَمىَّـتَح٤٦«
ْ
ىَتَمىَّـتَح؟ِءاَبِتْخالٱَّـلُكُئِبَت

ٍلِطاَبِّـيَأَىلِإ.ٌلِئاَزاَنَأَفْيَكْرُكْذٱ٤٧؟َكُبَضَغِراَّـنلٱَكُدِقَّـتَي
ملٱىَرَيَالَواَيَْحيٍناَسْنِإُّيَأ٤٨؟َمَدآيِنَبَعيَِمجَتْقَلَخ

؟َتْوَْ
هلٱِدَيْنِمُهَسْفَنيِّـجَنُيٌّيَأ

َْ
َكُِمحاَرَمَنْيَأ٤٩.ْهَالِس؟ِةَيِوا

هبَتْفَلَحيِتَّـلٱُّبَراَيُلَوُألٱ اَيْرُكْذٱ٥٠؟َكِتَناَمَأِبَدُواَدِلاَِ
يفُهُلِمَتْحَأيِذَّـلٱَكِديِبَعَراَعُّبَر ِمَمُألٱِةَرْثَكْنِميِنْضِحِ
لُك
ِّـ
.»اَه

يتلاراعلارهاظملهدادعتمنرملايهنينأدعب)٥١-٤٦(
يتلاءايشألاضعبركذينأبانهأدبيهنإفبعشلابتقحل
بجحدقهنأهللاىريف.نيطقاسلاضهنتوةبكنلاليزت
وهامنإو.ئبتخمهنكلودوجوموأبئاغهنأكوهوههجو
اضرلاهللانممنرملاسمتليوًانابضغلازيالهنألكلذك
ىقبينأنكمياللئازءيشلكاذوههلوقبهمامأللذتيف
رارقرادتسيليهايندلايفنملكةلاحيههذهنألب
لءاستيو.نوبهذيمثسانلااهيتأيالإسيلرارفرادلب
ناسنإلانإ؟توملاىريالايحيناسنإيأًابجعتممنرملا
كلذل.يجنيوذقنييذلاوهفهسفنبرلانكلولطاب
دوهعللدوعينأومحارملاهلأسيونوعلابلطبهللاىلإتفتلي
دوادمايأيفرباغلادجملامنرملاعجاري.راكذتللةميدقلا
.ىضمامىلععومدلافرذينأالإهعسيالوناميلسو

اذامفنعمتلانمليلقىلإجاتحيف)٥٠ددعلاامأ(
ةيعوسيلاةمجرتلايفو...ينضحيفهلمتحاهلوقبينعي
»...ينضحيفهتلمحتيذلاكديبعراعديسلااهيأركذا«
لمحتينأرطضيهنأةجردىلإلذدقبعشلااذهنأيأ
هردصىلإءادعألاءالؤهمضيوًاتكاسًارباصىذألاولذلا
:ئبنتملابيطلايبألوقدحىلعهنعًامغر
ّدبهتقادصنمامهلًاودعىرينأّرحلاىلعايندلادكننمو

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُناَمَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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َراَثآاُوَّـريَعَنيِذَّـلٱ،ُّبَراَيَكُؤاَدْعَأََّـريَعِهِبيِذَّـلٱ٥١«
.»َنيِمآَفَنيِمآ.ِرْهَّـدلٱَىلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم٥٢.َكِحيِسَم

دقل.مهكلموكبعشقحليذلاراعلااذهىفكدقل
داجمألاملاعمنمهوهوشاموهباولواطتامبرايىفك
ةحضاوةموهفملظتنأبجيكحيسمراثآنإ.ةميدقلا
الودعباميفسمطتالفاهباورختفيوسانلااهاريىتح
.لحمضت

اهبيهتنيبرللةحيبستةمتاخوهف)٥٢(ددعلاامأو
.ريمازملاباتكنمثلاثلامسقلا

ريمازملاباتكنمعبارلامسقلا

١٠٦-٩٠رومزملا

َنوُعْسِّـتلٱُروُمْزَْملَا

ِملٌةَالَص
ُ
ِهللاٱِلُجَرىَسو

لَم،ُّبَراَي١«
ْ

يفاَنَلَتْنُكًأَج ْنَأِلْبَقْنِم٢.ٍرْوَدَفٍرْوَدِ
جلٱَدَلوُت

ْ
ملٱَوَضْرَألٱَتْأَدْبَأْوَأُلاَبِ

َىلِإِلَزَألٱُذْنُم،َةَنوُكْسَْ
.»ُهللاٱَتْنَأِدَبَألٱ

هليطعيوىسوملةالصبريمازملانممسقلااذهأدبي
دق.)١٦:٦عوشيو٣٣:١ةينثتعجار(هللالجربقللا
ةميدقلاتاباتكلاضعبنعًاذوخأمرومزملااذهنوكي
عجار(كلذدعبتدقفيتلاورشايباتكلثمةظوفحملا
اهتادنتسمبعجرتيتلاو)١:١٨ليئومص٢و١٠:١٣عوشي
ىلعًامامتقبطنيرومزملااذهقسننأذإىسومرصعىلإ
امردقىلعهتغلىلعوةباتكلايفهبولسأىلعوىسومحور
ةينثت(يفدروامةريثكحاوننمهبشيوهف.هزييمتعيطتسن
ةاروتنأبمعزلاىلإشيرتيدبهذيو.)٣٣اضيأو٣٢
.ةينثتلارفسىلوألاةجردلايفيهلاقيقحلاوىسوم

هدحووههنأهللاىرينأبهمالكمنرملاأدبي)٤-١(
يفبرايهتمجرتنكميو.نآلاىلإوةنمزألاميدقذنمأجلملا
ةينثتو١٥:١٧جورخ(لثميالومايوأديسايلوألاددعلا
ىتحليجىلإليجنمهمحارمبلقتنيهللانإ.)٣:٢٤

هتيانعنألبضعبلاصخيالوهفلايجألاعيمجصخي
راودألاهذهعيمجيفهللاناكو.ءاوسلاىلععيمجلالمشت
.نيمألانصحلاوأجلملا

تقوهبشيةسبايلارهظىلعلابجلاقلخلمعنإ
دوجومهللانإ.مالآلاوعاجوألانيرقوهفةدلاوللضاخملا
يتلاضرألاهذهيأةسبايلادجوأمثءيشلكلبق
وههللا.ةيلاعلالابجلايهامنإضرألاهذهرخفواهنكسن
ىقبيسوءيشلكلبقيألزألاذنمهدوجومايألاميدقلا
هذهامنيبنامزلايفهلدحالفدبألاىلإيأءيشلكدعب
ةياهناهلواهيفدلوتةءادباهلنامزلاةدودحماهتاذلابجلا
.تناكامكةيوتسمضرألادوعتامنيح

لٱَىلِإَناَسْنِإلٱُعِجْرُت٣«
ْ
.َمَدآيِنَباَياوُعِجْرٱ:ُلوُقَتَوِراَبُغ

لَأَّـنَأل٤
ْ

يفٍةَنَسَف َ،َربَعاَمَدْعَبِسْمَأِمْوَيُلْثِمَكْيَنْيَعِ
لٱِب.َنوُنوُكَيٍةَنِسَك.ْمُهَتْفَرَج٥.ِلْيَّـللٱَنِمٍعيِزَهَكَو

ْ
ِةاَدَغ

لٱِب٦.ُلوُزَيٍبْشُعَك
ْ
ملٱَدْنِع.ُلوُزَيَفُرِهْزُيِةاَدَغ

ُّزَُجيِءاَسَْ
.»اَنْبَعَتْرٱَكِبَضَغِبَوَكِطَخَسِباَنيِنَفْدَقاَنَّـنَأل٧.ُسَبْيَيَف

داسومظعتوربكتفهلصأيسناملاطيذلاناسنإلااذه
بارتلانمهنألبارتلاىلإدوعينأهنمبلطتربجتوضرألا
هركذيلمدآنباناسنإلااذهيمسيو.دوعينأبجيهيلإو
.نويبارتلانكيلفاذكهبارتلاامكهنأليبارتلاهيبألصأب

ةنسفلأنألهلباسحالفهللانيعيفنامزلاامأو
عبارلاددعلاو.ليللانممسقوأمويلارميامكهيدلرمت
وهلبطقنامزلاهدحيالهللاافنذإ.يناثلاددعلاىلإدوعي
.)٣:٨سرطب٢عجار(هتمظعوهدجمبنامزلاألمييذلا
مثلوألا-عزهةثالثىلإليللانويليئارسإلامسقدقل
.حبصلاعيزهمثليللافصتنم

ةنسفلأىلإمهتفرجيفريمضلاعوجرناكاذإ)٦-٥(
ىنعملانمدصقلاناكاذإامأ.اهتفرجلوقينأىلوألاناف
نينسلايفنوشيعييذلاسانلاوأنينسلالهألوقينأ
دعبفصيذإىلوألاوهلبًاضيأنكمماذهف.اهيفنوتوميو
هيفعيضينسولاوأمونلاةنسلثماهنأبرشبلاةايحكلذ
دنعبشعلالحمضيامكلحمضتهتايحباذإوناسنإلا
دقبعشلااذهنإلوقيهارنسداسلاددعلايفو.حابصلا
دبالقرفالهنكلولحمضينأنمًالدبحابصلايفرهزي
.هرمأيهتنيوسبييوزجينأنمذئدعبهل

ذمفءانفلااذهببسوهانيلعهللاطخسنإ)٨-٧(
يأهلدعيملندعةنجنمهدرطولوألاناسنإلاطوقس
ىلإهعجرتيكلحيسملابةمعنلاهتزوعأوهللاعمةدلاخةايح
انانفأطخسلانأهلوقرركيو.ةسدقملاةرهاطلاهتلاحقباس

ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاريمازملاباتكنمعبارلامسقلا
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نأىلإبضغلااذهتحتنذإنحنفانبعرأبضغلاكلذكو
.نارفغلاووفعلاواضرلالانن

لَعَجْدَق٨«
ْ

يفاَنِتاَّـيِفَخ،َكَماَمَأاَنَماَثآَت ٩.َكِهْجَوِءْوَضِ
١٠.ٍةَّـصِقَكاَنيِنِساَنْيَنْفَأ.َكِزْجِرِبْتَضَقْنٱِدَقاَنِماَّـيَأَّـلُكَّـنَأل
لٱَعَمْتَناَكْنِإَو،ًةَنَسَنوُعْبَسَيِهاَنيِنِسُماَّـيَأ

ْ
َنوُناَمَثَفِةَّـوُق

ْنَم١١ُ.ريِطَنَفًاعِيَرسُضَرْقُتاََّـهنَأل،ٌةَّـيِلَبَوٌبَعَتاَهُرَخْفَأَو،ًةَنَس
اَنِماَّـيَأَءاَصْحِإ١٢.َكُطَخَسَكِفْوَخَكَو،َكَبَضَغَةَّـوُقُفِرْعَي
لَعاَذَكٰه

ِّـ
لَقىَتْؤُنَفاَنْم

ْ
.»ٍةَمْكِحَب

ةفورعمماثآلاهذهنأركذيفهمالكعباتي)٨ددعلايف(
عيطتسيالوهيدلةرهاظيهايافخلاعيمجنإوهللادنع
ةعوضوماياطخلاهذهو.برهلاباهنمصلختينأناسنإلا
الئلاناوهىلعكرتنالنحنفاهتطساوبانبدؤييكلاذكه
ىقبيالذئنيحفهئايضبههجوقرشيامنيحو.درشنوعيضن

.)٦:٢٥ددعلاعجار(مالظلاوءافخلايطءيش
بضغيفرمتمايأىلعلقاعلاناسنإلارسحتي)١٢-٩(

يفو.اهيورنةصقيهتنتامكةايحلاتهتنااذكهوهزجروهللا
ةيعوسيلاةمجرتلاامأو.»ةسمهكانينسانينفأ«ىرخأةمجرت
يهفةصقكىلوألاةمجرتلاامأ»مهولاكانينسانينفأ«لوقتف
اهلواهلاطبأاهلةياوروأةصقبهبشأيهةايحلانأللضفألا
هيلعودودحمناسنإلكاذكهوةدودحماهلكواهناكمواهنامز
.ًاميكحنوكينأ

نكلونونامثفتدازاذإونوعبسهتايحيفناسنإلاونس
ىتحةيلبوبعتنمناسنإلاهيساقيامعانربخيلدوعي
دجونالوريطنملحكويضقنتاذكهوةعرسباهرورمىنمتي
ةايحلالوطلدعمعفرينأناسنإلالواحدقل.كلذدعب
تايفوليلقتلةبسنلابرثكألابناكهحاجننكلوحجنف
ىلإوميدقلاذنميهف.اهتاذةايحلالوطلةبسنلابهنملافطألا
الواهفرصيفنيعاونكنلفةدودحمدمألاةريصقنآلا
هللابضغىلإكلذبسني)١١ددعلا(يفو.ًاثبعاهرذبن
يفهنكلو.لبقنمانعمّرمامكناسنإلاىلعهطخسو
هذهءاصحإيفءامكحنوكننأانرظنتفلي)١٢ددعلا(
انديزتيكلقوفنمفرعننأسيلةيمهألانإفنينسلا
انتاوذحلصنلباهانبكتراطالغأيفعقنالفًارابتخاوةكنح
.مايألاّرممىلع

١٤.َكِديِبَعَىلَعْفَّـأَرَتَو؟ىَتَمىَّـتَح.ُّبَراَيْعِجْرِا١٣«
لٱِباَنْعِبْشَأ

ْ
١٥.اَنِماَّـيَأَّـلُكَحَرْفَنَوَجِهَتْبَنَفَكِتَْمحَرْنِمِةاَدَغ

لَلْذَأاَهيِفيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَكاَنْحِّـرَف
ْ
اَهيِفاَنْيَأَريِتَّـلٱِنيِنِّـسلٱَك،اَنَت

لَو١٧.ْمِهيِنَبِلَكُلَالَجَوَكِديِبَعِلَكُلْعِفْرَهْظَيِل١٦.ًاَّرش
ْ
ْنُكَت

َلَمَعَو،اَنْيَلَعْتِّـبَثاَنيِدْيَأَلَمَعَو،اَنْيَلَعاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱُةَمْعِن
.»ُهْتِّـبَثاَنيِدْيَأ

نأهللانمبلطلاوقباسلاريذحتلادعب)١٧-١٣(
عجرينأًاضيأهنمبلطي.ةياردوةمكحناسنإلاحنمي
.هنوقحتسيامبرشبلالماعيالوهيلعفأرتيوناسنإلل
نوذولينيذلانونمؤملاوةصاخلاكتعامجيأكديبعهلوقو
جورخعمهلباقو٩:٢٧ةينثتعجار(كمسابنوعديوكب
٣٢:١٣(.
دجنينألبهبضغهللاليزينأبلطبيفتكيالو
امكفنيعئاجانسفنأدجنفضهننحابصلاىدلوهتمحرب
ةمحرلانمئلتمننأبلطنكلذكانتوقلًاماعطبلطن
نزحلابهذيوةناحرفةجيهبانتايحنوكتاذكهوناوضرلاو
دعبو.ةايحلالوطىلعءيشكلذنمىقبيالودهنتلاو
لباقمهللانمبلطيفرشعسماخلاددعلايفلقتنيكلذ
ريخلاونسيتأتنأنازحألاورشلابترميتلانينسلاكلت
نوكيالورخافتلبدعباميفكلذنوكيالفناوضرلاو
.ماودلاىلعةنينأمطوةحارلبةقشموبعت

رهظيمهدعبمثءالؤههديبعلهتاذرهظيهللانإفاذكهو
رورمحبصتفيلاوتلاىلعاذكهومهدالوأىلإلالجلكب
نعءانبألاهثرويذلايهلإلاقحلااذهتيبثتلجألنينسلا
.ءابآلا

هللاةمعنًابلاطةليمجةيعوشخةالصبًاريخأيهتنيمث
لمعتيبثتًايناثوًالوأبلطيمث.انيلعبكسنتفًالوأ
رارمتساةبسنىلعموقتانيديألمعةميقنأيأ.انيديأ
نأاننكميوريخيفنحنفانيلعتغبسنانإفانيلعهللاةمعن
لمعلاتيبثتببلطلاّرخأوهذهمدقكلذلولامعألالمعن
هتمعننمهللاهحنميامةبسنىلعالإهلةيمقالنأل
.هناسحإو

َنوُعْسِّـتلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

يفُنِكاَّـسلَا١« لٱِْرتِسِ
ْ
يفِّـِيلَع لٱِّـلِظِ

ْ
ُلوُقَأ٢.ُتيِبَيِريِدَق

لَم:ِّـبَّـرلِل
ْ

َكيِّـجَنُيُهَّـنَأل٣.ِهْيَلَعُلِكَّـتَأَفيِٰهلِإ.يِنْصِحَويِإَج
لٱَنِمَوِداَّـيَّـصلٱِّـخَفْنِم

ْ
خلٱِإَبَو

ْ
لَظُيِهيِفاَوَخِب٤.ِرَِط

ِّـ
َحتَوَكُل

ْ
َت

َحتِهِتَحِنْجَأ
ْ
َختَال٥.ُهُّقَحٌّنَِجمَوٌسْرُت.يِمَت

ْ
ِفْوَخْنِمىَش

يفُريِطَيٍمْهَسْنِمَالَو،ِلْيَّـللٱ .»ِراَهَّـنلٱِ

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْسِّـتلٱَويِداَْ
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أبولاوبرحلامايأيفةيقرلاكنوكينأرومزملااذهبدصقي
:يلاتلاهجولاىلعبواجتتتاوصأةثالثىلإمسقنيف

لوألاتوصلا:لوألاددعلا
يناثلاتوصلا:يناثلاددعلا
.لوألاتوصلادوعينماثلاىلإثلاثلاددعلانممث
يناثلاتوصلا:عساتلاددعلايفمث
ثلاثلاىلإرشاعلاددعلانملوألاتوصلادوعيمث
.رشع

.رخآلاىلإرشععبارلاددعلانميهلإلاتوصلايتأيمث
يفمثيلعلالمعتسيفلوألاتوصلاأدبي)٢-١(

عيمجلاقوفيلعلاهللاوهيأريدقلالمعتسييناثلارطشلا
تيبنهلظبنألريدقلاوهوهيلإلصينأٌدحأردقيالىتح
ةدايزرخآلاتوصلاهبيجيف.مالسلاونمألاانلهتيامحيفو
وهفكلذلونصحلاوأجلملاوههللانأهللوقيوةنينأمطلايف
بيرقلالبريدقلاويلعلاطقفسيلهللانإ.لكتملاهيلع
.ًاضيأانيمحييذلا

روفصعبهبشأناسنإلافدايصلاخفنميجني)٩-٣(
اليتلاتاتغابملاوهلوحثادحألاةماسجلةبسنلابريغص
يجنيوهلب.لابلامعاننيعلاريرقةدحاوةقيقدهكرتت
ءاوهلا(اريلوكلاونوعاطلاكفيخمضرمرشتنيامنيح
دالبيفكلهملاءابولااذهراشتناًاريخأىرجامك)رفصألا
ةثيدحلاةيملعلالئاسولالكنعًامغرف١٩٤٧ةنسرصم
.ًاعيظفرطخلاناك

لعفيامكهيحانجتحتللظيهللاانلروصيللقتنيمث
يأفاخنالكلذل.هقحفرعننأطرشىلعرسنلا
مهسيأفاخنالىتح.راهنلايفوأليللايفنإرورشلا
.دمعتنودبىمريشئاط

يفُكُلْسَيٍإَبَوْنِمَالَو٦« ُدِسْفُيٍكَالَهْنِمَالَو،ىَجُّدلٱِ
يف لَأَكِبِناَجْنَعُطُقْسَي٧.َِةريِهَّـظلٱِ

ْ
ْنَعٌتاَوَبَرَو،ٌف

َةاَزاَُجمىَرَتَوُرُظْنَتَكْيَنْيَعِباَمَّـنِإ٨.ُبُرْقَيَالَكْيَلِإ.َكِنيِمَي
لُقَكَّـنَأل٩.ِراَْرشَألٱ

ْ
لَمُّبَراَيَتْنَأ«:َت

ْ
لَعَج.»يِإَج

ْ
َت

لٱ
ْ
ْنِمٌةَبَْرضوُنْدَتَالَوٌَّرشَكيِقَالُيَال١٠،َكَنَكْسَمَّـِيلَع
.»َكِتَمْيَخ

اهارسمبسحيةفراجضارمأنمنمؤملافاخياللب
امنيب.رورشلاعاونألكهيفششعيمالظلانألليللايف
امأو.رطاخملالكدرطيوهفسمشلاروناميسالورونلا
اهنأللاتقلاوبورحلارطاخمحجرألاىلعيهفةريهظلاكاله
دنعيأءايضوًاقارشإراهنلاتاعاسدشأيفيرجتةداع
.رهظلا

سيلدهاشملاةفقوهذهعيمجنمفقيفنمؤملاامأو
وهىذأيأبهلانتالوهينعتالتاليولاهذهامنإكرثكأ
هبناجنعًافولأفقترونلاةكئالمنألكلذلسورحمميلس
املكهمامأنمدرطتاذكهو.هنيمينعفولألاتارشعو
.هشيعوفصهيلعردكيوأهليبسضرتعي

هللااهيقليًاسورداهيفدجيهنألتاليولاهذهىلإرظني
وهكلذيفببسلاو.مهمثإنعرارشألايزاجيوهوهيلع
ناميإلااذهبمعنافأجلملاوههللانإناسنإلااهيأتلقكنأل
.ًاديعسنكو

توصللمالكلادوعيددعلااذهفصتنمنمو)١٦-٩(
لعجدقاملاطنمؤملاناسنإلانأةيناثةرمدكؤيفلوألا
.ديطونامأيفوهفيلعلاعمهنكسم

هتميخنعديحتةبرضلاتءاجاذإوهيلعرشيتأيالف
.ءوسيأبسمُيالو

يفَكوُظَفَْحيْيَكِلَكِبُهَتَكِئَالَمِيصوُيُهَّـنَأل١١« ِّـلُكِ
.َكَلْجِرٍرَجَحِبَمِدْصَتَّـالَئِلَكَنوُلِمَْحييِدْيَألٱَىلَع١٢.َكِقُرُط
١٤.ُسوُدَتَناَبْعُّثلٱَوَلْبِّـشلٱ.ُأَطَتِّـلِّـصلٱَوِدَسَألٱَىلَع١٣
ِينوُعْدَي١٥.يِمْسٱَفَرَعُهَّـنَألُهُعِّـفَرُأ.ِهيِّـجَنُأِيبَقَّـلَعَتُهَّـنَأل
يفاَنَأُهَعَم.ُهَلُبيِجَتْسَأَف ْنِم١٦.ُهُدِّـَجمُأَوُهُذِقْنُأِ.قيِّـضلٱِ
.»ِيصَالَخِهيِرُأَو،ُهُعِبْشُأِماَّـيَألٱِلوُط

اذإومدقتامعةدايزةميركلاديعاوملاتوصلارركي
فلتخميفنيمأتلاوةسارحلامهتفيظوءانمأهلمادخةكئالملاب
العبطلابهجوتامنيأيأناسنإلااهيلعريسييتلاقرطلا
بيلاسأوهاياونوهراكفأفلتخميفهسرحتةكئالملانأدصقي
دوعينأهبجاونمذئنيحوليبسلانعذشيدقهنألهتايح
كلذنولمحيةكئالملاءالؤهباذإ)١٢ددعلا(يفو.يدتهيو
مدطصيوهريسيفرثعتيالئلًاناريطهبنوريطيوناسنإلا
ةيراضلاشوحولانمًاضيأيقويهنإلب.هقيرطيفةراجحلاب
الهنأامكنايذؤينابعثلاالولصلاالف.ةماسلاتارشحلاو
هبناطيحتهتياعروهللاةيامحنألهناسرتفيلبشلاالودسألا
نمدصقلاو.)١٠:١٩اقولو١٦:١٨سقرمعجار(هناظفحتو
فداصينمؤملانأيأةيحورلاةهجلانموهمالكلااذه
يفًامومسنوثفنيءادعأدجويودسألاكهنوهباجيءادعأ
.ةياقوللهتكئالملسريهللانكلو.نابعثلاكءافخلا

ببسلايطعي)١٦-١٤(ةيقابلادادعألاهذهيفًاريخأو
وهلب.اجنفهللاابقلعتهنألكلذنامأيفوهاذامليقيقحلا
.هللامسافرعيهنألاهيفطقسيتلاةرفحلانمعفتري
لبدجميوذقنيقيضيفيذلاو.باجيفوعديلبدجميو
ربكأنماذهنألةايحلانمعبشيومايألاليوطنوكيسهنإ

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْسِّـتلٱَويِداَْ

١٨٣
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ةاجنلاهحنميوهيلعقفشيهللانإلب.ناسنإلاىلعهللامعن
دقصالخةملكو.اهرظتنينكيملةعونتمتاقيضنم
دهعلايفةريخألااهتلحتسبلىتحاهخيراتيفًاريثكتروطت
.هللانباحيسملاعوسيديحولاصلخملادجنوديدجلا

َنوُعْسِّـتلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ِتْبَّـسلَاِمْوَيِل.ٍةَحيِبْسَتُروُمْزَم

حلٱَوُهٌنَسَح١«
ْ

لٱاَُّهيَأَكِمْسالُمَُّنَّـرتلٱَوِّـبَّـرلِلُدَْم
ْ
٢.ُِّيلَع

يفَكِتَْمحَرِبََربُْخيْنَأ لٱِ
ْ
ِتاَذَىلَع٣ٍةَلْيَلَّـلُكَكِتَناَمَأَوِةاَدَغ

لٱِفْزَعَىلَعِباَبَّـرلٱَىلَعَوٍراَتْوَأِةََرشَع
ْ
.»ِدوُع

ةسدقملامايألابسانيهناونعنمدجنامكرومزملااذه
ًانيعمناكو.هللامامأعروتلاوةدابعللوعديوهفتوبسلاو
ةيقابلاعوبسألامايألتناكهريغريمازملاامنيبتبسلامويل
منريناك.يبسلانمعوجرلادعبةمدخلاماقتتناكامنيح
كلذك)هدعبامو٢٨:٩ددعلا(ةيتبسلاةمدقتلاميدقتىدل
ءاسميفو.ماسقأةتسىلإمسقيو)٣٢ةينثت(هعممنري
ثالثلاعطقلاىدحإمنريناكةيئاسملاةمدقتلاىدلتبسلا
.)٢٠-٢١:١٧ددعلاوأ١٩-١١وأ١٠-١٥:١جورخ(

ربدملاونيملاعلامكاحبرلادمحبهمالكأدبي)٣-١(
عيمجقوفوهيذلايلعلاهللامسابمنرتيوءيشلكلديحولا
يتلاهتنامأوحابصلايفةرهاظلاهتمحرلةبسنلابءامسألا
وهو.هدابعبفيطلنونحهلإوهف.ًاضيأليللايفانقفارت
رومزموهواميسالًاكربتتارمعبسهللامساركذديعي
بسحًاضيأعباسلامويلاوهيذلاسدقملاتبسلامويل
يفًارركمديدشتلااذهدجنو.ميدقلايدوهيلاميوقتلا
.)٩٦:١٣و٩٤:٣و٦٣ريمازملا(

كرتنفةدابعللزرفملامويلاوههرظنيفتبسلاموينإ
ءايعشإعجار(هيلإفرصننوةداتعملالاغشألاوةايحلاماهم
هللاينيعبسيلةنسحةدابعلاهذهو)هدعبامو٥٨:١٣
.هسفنناسنإلاينيعيفكلذكنوكتنأبجيلبهدحو
كلذقوفمدختسيوحيبستلاودمحلابناسللامنرتياذكهو
ذئدنعةدابعللةلمعتسمتناكيتلاةيرتولاتالآلاكلت
بلقيفعقوأءيشيأو.ًالامجوًاعقومينرتلاديزتيكل
ةدابعللصصخملاسدقملاراهنلااذهأدبينأنمناسنإلا
نأىلإكلذككلذرمتسيوهميركتوبرلامسادمحب
هعنصاموبرلاةنامأركذنذئنيحوليللايتأيومويلايهتني
.مئاظعنمانعم

َكْيَدَيِلاَمْعَأِب.َكِعِئاَنَصِبُّبَراَييِنَتْحَّـرَفَكَّـنَأل٤«
٦.َكَراَكْفَأًاّدِجَقَمْعَأَوُّبَراَيَكَلاَمْعَأَمَظْعَأاَم٥.ُجِهَتْبَأ
لٱُلُجَّـرلٱ

ْ
جلٱَوُفِرْعَيَالُديِلَب

ْ
اَهَزاَذِإ٧.اَذٰهُمَهْفَيَالُلِهَا

لٱَكُراَْرشَألٱ
ْ
َىلِإاوُداَبُيْيَكِلَف،ِمْثِإلٱِيلِعاَفُّلُكَرَهْزَأَوِبْشُع

اَذَوُهُهَّـنَأل٩.ِدَبَألٱَىلِإٍلاَعَتُمَفُّبَراَيَتْنَأاَّـمَأ٨.ِرْهَّـدلٱ
ُّلُكُدَّـدَبَتَي.َنوُديِبَيَكُؤاَدْعَأاَذَوُهُهَّـنَأل،ُّبَراَيَكُؤاَدْعَأ
.»ِمْثِإلٱِيلِعاَف

نإلوقينأرخأتيالفدمحلااذهببسامأ)٦-٤(
ةليوطلالايجألاىدمةميظعلاهلامعأبهديبعحرفدقبرلا
لدبتتيلايو.هبعشىلعهتوربجوهترطيساهيفرهظأيتلا
فيكانهمنرملادصقيو.»كعنصب«هلوقب»كعئانصب«ةملك
ةروصبهيديبامهلمعوضرألاوتاومسلاعنصهللانأ
اذكهوًادجةقيمعهراكفأوةميظعبرلالامعأنإ.زاجملا
هنأللهاجوديلبوهفكلذبفرتعياليذلاناسنإلانإف
ضفريواهركنيمثلامعألاهذهراثآىرينأعيطتسيفيك
هللالامعأمهفننأعيطتسنالاننإلاقيقحلاو؟اهعناص
اننأل«دسجلادودحيفنحناملاطهدحوةرصاقلاانلوقعب
النحن)١٣:١٣سوثنروك١(»زغليفةآرميفنآلارظنن
ليئومص٢عجار(طقفهللاحورداشرإبالإزييمتلاعيطتسن
.)١١:٣٣ةيموركلذكو١٣:١٧

نومهفيالنيذلالاهجلارارشألاءالؤهامأ)٩-٧(
دق.نولحمضيمثنيحىلإنوهزيمهفيلعلادصاقم
الوًادبأىقبيالودابييكلرهزلااذهنكلونآلانورهزي
نإفكلذسكعبو.رهزلاكلذةبسنىلعًارامثيطعينكمي
ألميبشعلامهرارشألانإ.ىلعألاهزكرميفىقبيهللا
برلاامنيبىقبيالوًاعيرسلبذيوسبييهنكلوضرألا
نأريرشلاعيطتسينذإفيكفهتاقولخملكقوفًاعيفرىقبي
ةلهجلاكئلوأىلإرظنياذكهو.ىدامتيوهسفنبرتغي
مهسفنأءادعأمهنألهللاءادعأمه.ًابناجمهضفريونيربكتملا
وهفكلذكهنألوءيشلكلبقهسفنودعوهلهاجلانأل
لحمضيلبهللاهجومامأتبثيالومثإلعافهنألكلهي
هجويفقرفتتوحيرلامامأفيصلاةباحسبهذتامك
.)٤:١١بويأرظنا(سمشلا

لٱَلْثِمُبِصْنَتَو١٠«
ْ
لٱِرَقَب

ْ
ٍتْيَزِبُتْنَّـهَدَت.ِينْرَقِّـِيشْحَو

لٱِبَو،َّـيِبِقاَرُمِبيِنْيَعُِرصْبُتَو١١.ٍّيِرَط
ْ
ِّـَّـرشلٱِبَّـَيلَعَنيِمِئاَق

يفِزْرَألٱَك،وُهْزَيِةَلْخَّـنلٱَكُقيِّـدِّـصلَا١٢.َياَنُذُأُعَمْسَت َناَنْبُلِ
يفَنيِسوُرْغَم١٣.وُمْنَي يف،ِّـبَّـرلٱِتْيَبِ .َنوُرِهْزُياَنِٰهلِإِراَيِدِ
يفَنوُرِمْثُيًاضْيَأ١٤ ١٥ًاْرضُخَوًاماَسِدَنوُنوُكَي.ِةَبْيَّـشلٱِ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْسِّـتلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

١٨٤
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لُظَالَوَوُهِيتَرْخَص.ٌميِقَتْسُمَّـبَّـرلٱَّـنَأِباُوِربْخُيِل
ْ
.»ِهيِفَم

مهلبكلذكاوسيلمهفهللانوقتينيذلاامأو)١٢-١٠(
رقبلا.ًاعيرسنودابيالومهسفنأنععافدللءايوقأنوضهني
ةيوقنورقاهلوتاناويحلالمجأنموهمثرلاوأيشحولا
دعتستاهنورقبصنتامنيحيهو.اهسفننعاهبعفادت
ليلد»يرطتيزبتنهدت«هلوقو.ةوقباهسفننععافدلل
.ةميزعلاةوقوطاشنلانعكلذبىنكيوبابشلاةوتفلا
هنأكهلوحرطاخملالكلًاديجنارصبتهينيعباذإذئنيحو
.رشلابهيلعموقينمنذإبعمسيوهبقارينمنيعبرصبي
هنذإتوفتالكلذكءيشنعهنيعلفغتالرذحهبنتموهف
اذهذئنيح.ةفيعضةفيفختناكامهمتاوصألايأ
نوسبيينيذلارارشألاسكعبقوفىلإعفتريقيدصلا
لمتحينأعيطتسيوهتابثوهتوقيفزرألاكوهونورثدنيو
.ءيشبأبعيالًاخسارةايحلافصاوع

يفنولصأتممهنإةراعتسالاهذهبدصقي)١٥-١٣(
ةقومرمةناكميوذمهدجنكلذلةيحورلامهتفرعمومهناميإ
اذكهوبرلاةفاخمنوملعتيمهبابشذنممهف.برلارايديف
كلذدعبمهباذإ.نينسلارممىلعةفرعملاهذهيفنومني
ةخوخيشلاوةلوهكلاىلإةلوجرلانسنوزواجتيامنيح
نونوكياذكهوةيدبألاةايحلابقيليًاحلاصًاريثكًارمثنوطعي
نماوغلبولوةيحورةهجنمطاشنوةوتفيفماودلاىلع
.ًامسدوًابيطمهيفدجيمهربتخينملكو.ًايتعنسلاربك

ربنممهعمهللاهعنصاملةراشبمهتايحنوكتيلاتلابو
امهمذئنيحو.روهدلارخصهنأهللاابنوفرتعيفةدافتساو
عنصيالوهورابولداعهللانأنودجيمايألامهيلعتبلقت
ىدمىلعوىلوألاةلوفطلاذنمةنامألاوةمحرلابالإًائيش
.ةايحلا

نوُعْسِّـتلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

جلٱَسِبَل.َكَلَمْدَقُّبَّـرلَا١«
ْ

لٱُّبَّـرلٱَسِبَل.َلََال
ْ
.َةَرْدُق

هبَرَزَّـتٱ ملٱِتَتَّـبَثَتًاضْيَأ.اَِ
ٌةَتَبْثُمَكُّيِسْرُك٢.ُعَزْعَزَتَتَال.ُةَنوُكْسَْ

لٱُذْنُم
ْ
.»َتْنَأِلَزَألٱُذْنُم.ِمَدِق

جورخعمهلباقو٣٣:٥ةينثت(ليئارسإكلموهبرلا
ديريكلذلضرألالككلموههسفنبرلاو.)١٥:١٨
.ريدقلاكلملانعةليلجلاةروصلاهذهانيرينأمنرملا
رظنا(ميركتلاتاجردىمسأيفريبعتلااذهلمعتسيو

.)١٩:٦و٢١:١٧ايؤرلا(كلذكو.)٥٢:٧و٢٤:٢٣ءايعشإ
عوجردعبوهنامزلااملاطاذكهمنرملاأدبينأورغالو
هللاريغنمواهدجمدهعددجتةمألاتذخأامنيحيبسلا
ةماركلايناعملكلاهطشنمواهتايحددجمواهدجمثعابوه
.ةيرحلاو

ةيكلملاةلحلالدبلالجلاسبلييذلاكلملاوه)٢و١(
نألةبسنلابهتوربجرهظيوهطسواهبدشيةردقلاهرازأو
ةتباثيهفيلاتلابواهدوجسرهظتوهلعضختاهلكةنوكسملا
.ريدقلاقلاخلاهللاابةديطولااهتقالعةبسنىلعةعزعزتمريغ
دوجولااذهلبقوهذإةياهنالوهلةءادبالهللاشرعو
يفتوكلملااذهلًاعيدبًافصودجنو.ًاضيأهدعبىقبيسو
:٧لاينادعمكلذلباقوهدعبامو٦٣:١و٥٩:١٧ءايعشإ(
٩(.

اذإولدبتتوريغتتممألانأرهظنإخيراتلايفثدحدق
نكلوةديعبدالبىلإاوبسلبًائيشاودوعيملاذوهيكولمب
يفبعشلابتتساوهدهعقباسىلإءيشلكداعدقاذوه
دوجوموههللانإفاذكهوضرألاىلإدجملاعجرأوهناكم
ممألاتبهذاذإف.مهعيمجرشبلاىلعيقيقحلاكلملاوهو
ىلإهكلمىقبيريدقلاقلاخلابرلانإفكلامملاتلدبتو
.دبألا

ُعَفْرَت.اََهتْوَصُراَْهنَألٱِتَعَفَر،ُّبَراَيُراَْهنَألٱِتَعَفَر٣«
ِجاَوْمَأِراَمِغْنِم،ٍَةريِثَكٍهاَيِمِتاَوْصَأْنِم٤.اَهَجيِجَعُراَْهنَألٱ
لٱ
ْ
يفُّبَّـرلٱ،ِرْحَب لٱِ

ْ
َكِتْيَبِب.ًاّدِجٌةَتِباَثَكُتاَداَهَش٥.ُرَدْقَأَىلُع

لٱُقيِلَت
ْ
.»ِماَّـيَألٱِلوُطَىلِإُّبَراَيُةَساَدَق

نعكلذبىنكيوايندلاراهنأعيمجنإفاذكهو)٥-٣(
فوطتدق.ناسنإلاةايحضرتعتيتلابعاصملاوبعاتملا
ألميًالئاهًاجيجعّجعتوراحبلاكاهجاومأردهتوراهنألاهذه
لكاذإودودحمتقوىلإاذهنكلورافقلالكوةنوكسملا

.طقءيشثدحيملنأكًانكاسًائداهدوعيءيش
اهتلوصورصمةكلممنعكلذبىنكيولينلارهناذوه
وهوتارفلارهنو.)هدعبامو٤٦:٧ايمرإعجار(اهتظعو
اذهوةلجدلاو.)هيليامو٧:٧ءايعشإ(نييروشألانطوم
هيمرييذلامهسلاكعيرسوهذإلمكأوطبضاةروصب
.)٢٧:١ءايعشإعجر(نويلبابلاونويروشألا

يتلاتايروطاربمألاهذه.ةرخازلاةقفدتملاهايملاهذه
يفتدبتسايتلابوعشلاهذه.نيملاعلاتمكحوتداس
ردقأهسفنهللانكلوتلحمضادقاهلكاهناطلسواهكلم
اذهىلعًايقيقحًامكاحيقابلاهدحووهواهعيمجنم
.هلالجوهناطلسىلجموهكلمهنألدوجولا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعْسِّـتلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

١٨٥
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ىوسةرضاحلارومألاهذهلبةيضاملاثادحألاهذهامو
.دبألاىلإيحلاهدحوهنأناسنإلايرتبرللتاداهش
هتدابعمدقينأهيلعبجوتينمؤملاناسنإلانإفاذكهو
ههلإبناسنإلاناميإرهظيربلااذهيفنألبرلاتيبيف
.قداصلادبعتملاناسنإلااذهوحنهللاةنامأو

َنوُعْسِّـتلٱَوُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا

ْعِفَتْرٱ٢.ِِقْرشَأِتاَمَقَّـنلٱَهٰلِإاَيُّبَراَي،ِتاَمَقَّـنلٱَهٰلِإاَي١«
ملٱَعيِنَصِزاَج.ِضْرَألٱَناَّـيَداَي

ىَتَمىَّـتَح٣.َنِيِربْكَتْسُْ
خلٱ
ْ

خلٱىَتَمىَّـتَح،ُّبَراَيُةاَُط
ْ

.»؟َنوُتَمْشَيُةاَُط

مالآلاطسويفناولسلاوةيزعتلاتوصرومزملااذهيف
لكردصمىلإمنرملاتفتليفنيدبتسملاداهطضانعةببسملا
ىنبملابراقتموهو...برايتامقنلاهلإايلوقيوةيزعت
ثلاثلاونيعستلاويناثلانيقباسلانيرومزمللىنعملاو
نامزبدوادرصعدعبكشالببوتكموهونيعستلاو
هكبسةهجنمدوادوفاسآقسنعبتيكلذلوليوط
رخاوأيفيأيباكملارصعلاليبقبتكهنأحجريو.يناعملل
ةمكحلارافسأضعبًاضيأتبتكامنيحيسرافلارصعلا
.ًالثمةعماجلاك

فلصتلًادحعضينأهللانممنرملابلطي)٣-١(
.هاياصوبسحبيشمتالوهللافاختاليتلاةيتاعلاممألا
ةدمهللابعشتناهأيتلاةبيرغلاةهلآلاتاذممألاكلت
يفمهكرتلبهتصاخبمتهيملبرلانأرهظوةليوطلالايجألا
بعشلاىلعقرشينأبلطي.نيملاظلاونيبصتغملايديأ
نممقتنيونيدييكلوهكلذيفببسلاوةيناثةرمهتردقب
.دحألةمرحاوعريملوهللاىلعاوربكتدقنيذلاكئلوأ

لامعأىلعفرشينأهانعمفانهبرلاعافتراامأو
رشىلعمهبراحينأعيطتسياذكهوًاعيمجمهيلإرظنيوسانلا
دشأنوقحتسينيذلاةاسقلانوربكتملامهكئلوأ.مهلاعفأ
ىلإرارشألاهللاكرتيدق.مهيديأهتنجامءاقلصاصقلا
مهوعديفوسبسانمتقويفهنكلومهيزاجيالونيح
نوكينأيرورضلانمسيلاذهمهباسحو.باسحلاةيدأتل
.رضاحلانامزلااذهيفمهباسحنوكيدقلبرشحلاموي
ءايقتألابنوتمشيةاطخلاءالؤهنأليهفمنرملاةجحامأو
هذهلًادحهللاعضينأبلطيوهفاذكهو.مهبنوأزهيو
.مهّيغنعاووعرييكلاهبنوموقييتلاةيساقلالزاهملا

.َنوُرِخَتْفَيِمْثِإلٱِيلِعاَفُّلُك.ٍةَحاَقَوِبَنوُمَّـلَكَتَي،َنوُّقِبُي٤«
َةَلَمْرَألٱَنوُلُتْقَي٦.َكَثَاريِمَنوُّلِذُيَوُّبَراَيَكَبْعَشَنوُقَحْسَي٥
لٱَو
ْ
لٱَنوُتيِمُيَوَبيِرَغ

ْ
ُهٰلِإَو،ُِرصْبُيَالُّبَّـرلٱ:َنوُلوُقَيَو٧.َميِتَي

لٱاَُّهيَأاوُمَهْفِا٨.ُظِحَالُيَالَبوُقْعَي
ْ
يفُءاَدَلُب اَيَو،ِبْعَّـشلٱِ

.»؟َنوُلِقْعَتىَتَمُءَالَهُج

سانلاءالؤهفصيوهمالكمنرملاعباتي)٧-٤(
الوهللانوفاخيالونيربكتسمنوملكتينيذلانيراثرثلا
ةيحطسلامهتايحليلدوهمهمالك.مهرئامضنوبساحي
لباهنومجليالوةنسلأمهل.ىوقتلاوناميإلانمةغرافلا
مهلابيفرطخيام.طرشالوديقالبنانعلااهلنوكرتي
.نولوقيامىلعمهبساحينأدحأنمنورظتنيالوهنولوقي
ىلعفطعيالوًاريبكمرتحياليذلاةحاقولامالكوه
نعنودؤيالومثإلانوبكتريسانأنمرداصهنأل.ريغص
.ًاباسحءيشيأ

ًاناوهوًالذنوببسيوًاقحسنيقيدصلانوقحسيسانأمه
ةلمرألانولتقيىتحمهحئابقيفنودامتيلب.هللاءايقتأل
الناسنإلاناكاذإف.نانحللىنعمنوفرعيالوبيرغلاو
ايقفشينمىلعفءافعضلانيكاسملاءالؤهلثمىلعقفشي
ةمحرلابسانلاقحأنومحريالةاتعلاءالؤهناكاذإو؟ىرت
؟ىرتاينومحرينمف

اممديكألحيفمهنأنومعزيمههتاذتقولايفو
يرديالومهاريالبرلانأنوبسحيمهنألكلذنوفرتقي
.يدامتللةغرافةجحمهولااذهنوذختياذكهومهتلاح
.ىرخأدعبةدحاومهاياطخومهماثآمكارتتو

.نيملاظلانيبصتغملاءالؤهنممنرملاتفتلينآلاو)٨(
بعشبطاخيو.هللانوفرعيالنيذلانيعيظفلاةاغطلانم
اومهفينأمهديريةبيرغلابوعشلاسيلوهسفنليئارسإ
ناسنإلانأل.مهرئاصباومعيالومهراكفأاودلبيالورثكأ
سوردلاوماسجلاثداوحلاهذهدعبمهفينأببلاطم
؟نولعفيىتمو؟اهوملعتلهفمهيلعتيقلأيتلاةيساقلا

لٱ٩«
ْ
لٱُعِناَّـصلٱ؟ُعَمْسَيَالَأَنُذُألٱُسِراَغ

ْ
؟ُِرصْبُيَالَأَْنيَع

ملٱ١٠
ملٱ؟ُتِّـكَبُيَالَأَمَمُألٱُبِّـدَؤُْ

لَعُْ
ِّـ
ُّبَّـرلٱ١١.ًةَفِرْعَمَناَسْنِإلٱُم

يِذَّـلٱِلُجَّـرلِلىَبوُط١٢.ٌةَلِطاَباََّـهنَأِناَسْنِإلٱَراَكْفَأُفِرْعَي
لَعُتَوُّبَراَيُهُبِّـدَؤُت

ِّـ
ِّـَّـرشلٱِماَّـيَأْنِمُهَِحيُرتِل١٣َكِتَعِيَرشْنِمُهُم

ُحتىَّـتَح
ْ
.»ٌةَرْفُحِريِّـِّـرشلِلَرَف

هنإوأماقتنالايفكشيذخأهللابعشنإ)١١-٩(
جاتنتسالاباوعرستاذكهولصحيملفبرلانمًالمعرظتنا

ملَا
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انهو.رومألانمرمأيأهمهيالويزاجيالهللانأاوبسحو
نكيملسانلاءالؤهفقومنأًانيبموًاخبوممنرملالوقي
عمسيالنذألاعنصيذلاقلاخلانألقعيفيكذإًاميكح
ممألابدؤييذلاسودقلاميكحلارابلاهلإلاكاذ.هسفنوه
ًابناجاهلمهأوةمهملاهذهكرتهنألقعيلهفأعيمجلاصاقيو
نمءيشهزوعينألقعيلهءيشلكفرعييذلانأامأ
كلذكو)١١:٧نييوالرظنا(نيبرقألاسانلانعةفرعملا
راكفألكفرعيهللانكلو.)٤:١١جورخ(عماذهلباق
.همحريوهيلعهتانأليطيامنإوناسنإلا

ذئنيحوبرلابيدأتلبقييذللًائينهنكلو)١٣-١٢(
ىريلبهيلعرمامةوسقنمرمذتيالفةايحلاسوردمهفي
اذهفرصنياذكهو.هداشرإوهنوعلةدودممةريدقلاهللادي
نأهللاديرياماهنممهفيوبرلاةعيرشسردييكلناسنإلا
سيلوبيدأتلامهفييذلاناسنإللىبوط.هبعشلهلوقي
ةدئافيأنوكيالفمهفيملوبيدأتلالاناذإهنألهلانييذلا
حبصنيأبيدأتلالوبقلوهةيمهألانإ.كلذءارونم
:٣لاثمأهلباقو٥:١٧بويأرظنا(قحلابنيبذهمنيبدأتم
انبذعينأبجيهنإفبيدأتلاقيرطوهاذه.)هدعبامو١١
٤٩:٢٣ايمرإو٨:٥ةينثتعجار(ًاريثكديفتسنلًاليلق
.)٣٠:١٥ءايعشإو

يأبهميضيرشلادوعيالوةحارنمؤملالانياذكهو
داكيةريبكةرفحبئاصملاهذهيفدجيفريرشلاامأو.ءيش
.اهفوجيفنفدي

ُهَّـنَأل١٥.ُهَثَاريِمُُكْرتَيَالَوُهَبْعَشُضُفْرَيَالَّـبَّـرلٱَّـنَأل١٤«
لٱَىلِإ

ْ
لٱُعِجْرَيِلْدَع

ْ
لٱيِميِقَتْسُمُّلُكِهِرَثَأَىلَعَوُءاَضَق

ْ
.ِبوُلُق

ملٱَىلَعِيلُموُقَيْنَم١٦
؟ِمْثِإلٱِةَلَعَفَّـدِضِيلُفِقَيْنَم؟َنيِئيِسُْ

َضْرَأًاعِيَرسِيسْفَنْتَنَكَسَليِنيِعُمَّـبَّـرلٱَّـنَأَالْوَل١٧
لُقْذِإ١٨.ِتوُكُّسلٱ

ْ
ُّبَراَيَكُتَْمحَرَفيِمَدَقْتَّـلَزْدَق:ُت

.»ِينُدُضْعَت

ةميقسورددرجموهبعشلاىلعّرمامنذإ)١٥و١٤(
لبهبعشضفريالهللانأل.بيذهتللهيلعتيقلأةديفم
دجنهيلعو.مهدوقيومهاعريلبًابناجمهكرتيالومهبدؤي
شيعيوهلوحاملكيفةلماعهللاديىرينمؤملانأ
فورظلاتناكنإونيعلاريرقلابلامعانرطاخلانئمطم
عيمجلّوحييبلقلاهناميإنكلوريثكريخبهرشبتالةيجراخلا
.ةوقومالسىلإةايحلافورظ

يهفملظوروجنمهدجنامولدعلابحيهللانألكلذ
١٥ددعلاةمجرتعيطتسنو.رباعلالظلاكيهةيتقوماكحأ
يميقتسملكهعبتيفًاربباوصوهاملوحتينكلو«اذكه

ىلإءاضقلادوعيسو«لوقتفةيعوسيلاةمجرتلاامأو.»بولقلا
نأدقتعأو»بولقلايميقتسملاعيمجلدعلاعبتيولدعلا
مكحلانألًائيشاوفاخيالنأنينمؤملللوقينأديريمنرملا
الهنأرهظاذإف.هيلإرشبلاعجريوعيمجلامعيسلدعلاب
لباذكهلاحلارمتسينأينعيالكلذفنآلالدعدجوي
.نينمؤمللءيشلكلدبتيس

ءارجإىلعنيعييذلانمىرتمنرملالءاستي)١٨-١٦(
عدرييذلانمو.ناكملكيفةلادعلابابتتساوقحلا
برلاوهكلذلوقيوًالاحهسفنبيجيفمهمثإنعةمثألا
نيبىقبأالوةيواهلايفيسفنتناكلهتنوعمالولهنألهدحو
ضرأامأ.)٢٦:١٠نيوكتو١:٩ءايعشإرظنا(ءايحألا
نوعيطتسيالوتاومألاعمتجيامثيحةيواهلايهفتوكسلا
.هللااوحبسينأالوًامالك

رثعدقناكاذإف.ىضمللزلكىلعهللارفغتسيانهو
هدضعتلبطقهكرتتالبرلاةمحرنإفطقسولبقنم
ميحرهلإلااذهنألكلذ.هيجنتوهنيعتوهدنستوهيوقتو
هتايحمثهعوجروهتبوتلبئطاخلاتومديريالروفغ
.هللاعمةلماكلا

يفيِموُُمهِةَرْثَكَدْنِع١٩« .ِيسْفَنُذِّـذَلُتَكُتاَيِزْعَتِيلِخاَدِ
ملٱُِّيسْرُكَكُدِهاَعُيْلَه٢٠

ملٱ،ِدِساَفَْ
مثِإُقِلَتْخُْ

ْ
٢١؟ٍةَضيِرَفَىلَعًا

٢٢.ٍّيِكَزٍمَدَىلَعَنوُمُكَْحيَوِقيِّـدِّـصلٱِسْفَنَىلَعَنوُِمحَدْزَي
لَمَةَرْخَصيِٰهلِإَو،ًاحَْرصِيلُّبَّـرلٱَناَكَف

ْ
ْمِهْيَلَعُّدُرَيَو٢٣يِإَج

مثِإ
َْ

ٰهلِإُّبَّـرلٱُمِهيِنْفُي.ْمِهيِنْفُيْمِهِّـَرشِبَو،ْمُه
ُ
.»اَن

.ءاقشلاوةساعتلاومومهلاراكفأيتأتامنيحلب)١٩(
برلاتايزعتنإفمالآلاوتاليولابجعيهلخادحبصيو
هلوقو.لامحألاهرهظنعليزتولاقثألاهنعففختذئدنع
ىدلهنإيأ.طقفةيدعتللسيلوريثكتلللّعفنزو»ذذلت«
اهراثآليزتبرلاةيزعتنإفتمظعامهمةبيصملك
تمظعامهمف.ةحاروةذلاهنمًالدبلعجتوةجعزملا
.ًارثأدعبأواهنمرفوأبرلاتايزعتحبصتبئاصملا

ةيأملظللنوكينأنكميلهانهلءاستي)٢٣-٢٠(
نمببرلاىضريلهاميسال.برلاماكحأعمةطلخ
ءاضقوًامكحيرجيهنأبسحيوهوًاقالتخامثإلاقلتخي
ماكحألاةصنمىلعنوعضوينيذلاسانلانألكلذ.سانلل
نوذخأينيذلاكئلوأفاصنإولدعباهورجينأمهنمبلطي
.راصنأوعابتأنممهلوحنيبلأتملانيديؤملاةرثكنمةوق
مهنإفيلاتلابوءايربألاىلعنومكحيطقفكلذبمهنكلو
ىلختيالبرلانكلو.ًالجآمأًالجاعصاصقلامهلانيس
ةيامحللأجلمةرخصهنألو.ةوقجربهنألهيلإنيئجتلملانع

ملَا
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دقرشنمهودصقامنأةجيتنلانوكتاذكهو.ذاقنإلاو
لداعلاهللاو.رئاودلارودتيغابلاىلعنأل.ًالوأمهيلعداع
مهفرشلااوببسدقمهنألفمهرشةبسنىلعمهيزاجيفوس
دكؤيو.اهيفعقوهيخألةرفحرفحنموهيفنيطقاسلالوأ
مهينفيسذإمهلانيسيذلالداعلاءازجلااذهًاريخأمنرملا
هحتتفاامكرومزملااذهمنرملامتخياذكهو.ةلاحمالبرلا
.طقفنيقتمللوًالداعهديريهنكلوماقتنالابلطب

َنوُعْسِّـتلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

ُمَّـدَقَتَن٢.اَنِصَالَخِةَرْخَصِلُفِتَْهنِّـبَّـرلِلُمِّـنَرُنَّـمُلَه١«
،ٌميِظَعٌهٰلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل٣.ُهَلُفِتَْهنٍتاَميِْنَرتِبَوٍدْمَحِبُهَماَمَأ
ِهلآلٱِّـلُكَىلَعٌريِبَكٌكِلَم

َ
.»ِة

هتملكةعاطوبرلاةدابعلةخراصةوعدوهرومزملااذه
هقباسرومزمللبستنيوهو.ةميكحلاةيهلإلاهتاداشرإعابتاو
رومزملااذهبتكامبرو.صالخلاةرخصهللاوعديهنأب
.ًامامتدكؤمريغوفورعمريغهنكلوصاخعادل

ًاضيأىعديامكصالخلاةرخصوهبرلانإ)٣-١(
تباثلاذالملاوهف.)٩٤:٢٢رومزمعمهلباقو٨٩رومزم(يف
فتهنوهمسالمنرننأانيلعو.ريغتيالوعزعزتيالنيمألا
ىلعيبلقلاانركشليلدوهكلذبانفارتعانألهصالخب
دبعتملالخديامنيحاذكهو.ةشعنملاةيهلإلاهلامعأعيمج
ةعجشملاتارابعلاهذهبهتدابعأدبينأهيلعبرلاتيب
امأو.)٢٣:١ليئومص٢ًاضيأو٦:٦اخيمرظنا(ةيوقلا
دنعدوجسلاوهتيبىلإروضحلاهانعمفبرلامامأمدقتلا
لكألمنوهمسالمنرنوهدمحننأانديريهنألهيمدقئطوم
مهعيمجسانلانأىتح.هتسادقوهدجمركذنمناكم
برلامساعيذنوانبنودتقيوهلوقنامىلإنوتفتليانلوح
.ًاضيأانتايحبوامكانتنسلأبنيروكششيعنومهنيباميف

.ميركتوةدابعلكقحتسموًادجميظعهللانألكلذ
ةهلآنأذإ.حاورألاملاعكلمواهلكضرألاكلموه
ىلعوربدملاقلاخلاهدحووهنذإفًائيشتسيلبوعشلا
بسحاوريسيوهلماتلامهعوضخاورهظينأعيمجلا
.هتئيشم

جلٱُنِئاَزَخَوِضْرَألٱُريِصاَقَمِهِدَيِبيِذَّـلٱ٤«
ْ
٥.ُهَلِلاَبِ

لٱُهَليِذَّـلٱ
ْ
لٱاَتَكَبَسُهاَدَيَو،ُهَعَنَصَوُهَوُرْحَب

ْ
َّـمُلَه٦.َةَسِباَي

ٰهلِإَوُهُهَّـنَأل٧،اَنِقِلاَخِّـبَّـرلٱَماَمَأوُثْجَنَوُعَكْرَنَوُدُجْسَن
ُ
اَن

لٱ.ِهِدَيُمَنَغَوُهاَعْرَمُبْعَشُنْحَنَو
ْ
.»ُهَتْوَصْمُتْعِمَسْنِإَمْوَي

لوألابابسأةثالثلمنرملارظنيفدجممهللانإ)٧-٤(
هنألءايشألاعيمجقوفوههنألًايناثوةهلآلاعيمجقوفهنأل
مهدوقيومهاعرينألهبعشقوفوهًاثلاثواهعدبمواهقلاخ
لكقوفهللاافنذإ.اضرلاوقيفوتلاوريخلامامتىلإ
ريصاقمامأ.هيديعنصنميهيتلاضرألاوتاومسلا
امونايدونماهيفةئطاولاةنكمألاواهراوغأيهفضرألا
.ةريثكلالالغلاوبصخلابىألمنوكتةداعهذهوهبشأ
هليهةنوزخمزونكنماهيفامبلابجلانإفةيناثةيحاننمو
امويفخامضفخنااموعفتراامهلءيشلكنذإفًاضيأ
نمهيفامبفارطألاعساولارحبلااذهًاضيأهللب.رهظ
هذهاذوهلبةديدعلاكامسألاعاونأاهيفحبسيةريثكهايم
ناعيملاةلاحيفتناكدقفهادياهتكبسدقفاهلكةسبايلا
.ناكسلابةلهآتحبصأدقفنآلاامأو

كلذىلعءانبمنرملابلطينألوقعمريغءيشوهلهو
يغبنيامكوةيهلإلاهتزعبقيليامكهدبعنوهلدجسننأهلك
.ميظعلاقلاخللهرهظننأديرنونيدتلايعدنسانأكانيلع

انيعاروهيأهاعرمبعشىوسانسلانهلإوهكاذ
ةحارلاهايمىلإورضخلايعارملاىلإاندوقييذلابحملا
عكرنودجسنبلطلارركدقو.)٢٣رومزمعجار(اندروي
بجاولااذهمامتإيفددرتنالىتحديكوتلابابنموثجنو
:٦رابخأ٢عجار(ميظعلانونحلاقلاخلاهاجتانمبولطملا
منغنحنكلذلهبةيانعلارمأهيلإلوكوملاهبعشنحن)١٣
انلةايحالهنودبوهتياعروهتيانعيفنوعوضوميأهدي
.طق

يفاَمَك،ْمُكَبوُلُقاوُّسَقُتَالَف٨« يفَةَّـسَمِمْوَيَلْثِم،َةَبيِرَمِ ِ
لٱ
ْ
ًاضْيَأاوَُرصْبَأ.ِينُوَربَتْخٱ.ُمُكُؤاَبآيِنَبَّـرَجُثْيَح٩،ِةَّـيِّـَرب
جلٱَكِلٰذُّتَقَمًةَنَسَنيِعَبْرَأ١٠ِيلْعِف

ْ
لُقَوَليِ

ْ
ٌبْعَشْمُه:ُت

لَقٌّلاَض
ْ
يفُتْمَسْقَأَف١١.ِيلُبُساوُفِرْعَيَْملْمُهَو،ْمُهُب َاليِبَضَغِ

.»!يِتَحاَرَنوُلُخْدَي

ثداوحنمبعشلاظعتينأبلوقلاىلإصلختسيو
.ةّسموةبيرممويببعشلاركذيفيضاملايفهبترمةميلأ
امنيحرصمنمجورخلادعبةيناثلاةنسلايفحجرألاوهو
:١٧جورخ(هايملاةلقببسبءانيسةيربيفنورمذتياوذخأ
نمنيعبرألاةنسلايفةبيرميفةثداحترجًاضيأو)٧-١
١٣-٢٠:٢ددعلاعجار(ةبيرمءامةثداحوهوجورخلا
.)٧٨:٢٠رومزملاعماذهلباقو

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْسِّـتلٱَوُسِمَا
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اذاماوربتخينأاولواحوبرلاذئدنعبعشلابّرجدقل
هلعفينأنوعيطتسياذامنورصبيمهباذإومهببرلالعفي
.)٤٩:١٥ءايعشإعجار(مهوحن

ىتحةنسنيعبرأملعنامكنايصعلااذهرمتسادقو
.دعوملاضرأنولخديالوةيربلايفكالهلابمهيلعهللامكح
ناكفةميقتسملاهلبساوفرعيملولاضبعشمهنألكلذ
مهناهيتوةيربلاكلتيفمهلالضنممظعأيحورلامهلالض
.اهيف

النأب.)هدعبامو١٤:٢٧ددعلاعجار(هللامسقأدقل
نيدرشمنيديعباوكلهيلبدعوملاضرأبياطأباوعتمتي
.)١٢:٩ةينثتعجار(

بعشلارظنتفليوخيراتلانمةربعذخأيمنرملافهيلعو
اولقعتومكحلاناكاذاموىرجاذاماورظنامهللوقيواهيلإ
لهو.ءابآلاكئلوأباصأاممكبيصيالئلناوألاتاوفلبق
بابسألاانكلسدقاملاطاهتاذجئاتنللانلصواذإبجعن
لبقبرلااودبعيواوبوتيواوعجرينأيضقتةمكحلاو.اهتاذ
.لوبقمتقووههدحونآلانألناوألاتاوف

َنوُعْسِّـتلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

َّـلُكاَيِّـبَّـرلِليِمِّـنَر.ًةَديِدَجًةَميِنْرَتِّـبَّـرلِلاوُمِّـنَر١«
َىلِإٍمْوَيْنِماوُِّـرشَب،ُهَمْسٱاوُكِراَب،ِّـبَّـرلِلاوُمِّـنَر٢.ِضْرَألٱ
ِعيَِمجَْنيَب،ِهِدْجَمِبِمَمُألٱَْنيَباوُثِّـدَح٣.ِهِصَالَخِبٍمْوَي
.»ِهِبِئاَجَعِبِبوُعُّشلٱ

بقاثرظنوهفديدجلاهللاتوكلملةيحترومزملااذهيف
وهو.ًاديجمًاديعسناميإلانيعبهاريديعبلالبقتسملاىلإ
نعلوقييذلاقباسلارومزملالعفيامكهللامسادمحي
منريرومزملااذهدجنو.»ةهلآلالكىلعريبككلم«برلا
وهو.)٣٣-١٦:٢٣رابخأ١عجر(دهعلاتوباتعاجرإدنع
ةبذعلامينارتلاوديعلاكلذحارفأنعريبعتللًادجبساني
بتكدقرومزملااذهنأىلإنوريثكلابهذيو.هللختتيتلا
بوعشلاوحنهتلاسرليئارسإفرعامنيحيبسلادعب
ملاعلاىلعدحاولابرلابفارتعاللًاعيمجانوعديوهوىرخألا
ةميظعاهنكلوةّرميبسلاتارابتخاتناكدقل.عمجأ
يبسلالبقيتلاراكفألانيبًالصافًادحتلعجذإةليلجو
يفًارهاظكلذلامكدجنامنيحهدعبتءاجيتلاراكفألاو
قرفالذئنيحوملاعلاصلخمحيسملايتأيامنيحديدجلادهعلا
دحاوعيمجلالبّرحودبعىثنأوركذيممأويدوهينيب
.نيملاعلاناّيدهللامامأ

دعبومينرتللهللابعشوعدينأبمنرملاأدبي)٣-١(
هنإلب.مينرتلاباوكرتشيلًاعيمجضرألابوعشوعديكلذ
نيذلابرلاةفرعملةاعدلااونوكينأبعشلااذهبجاونم
ةمينرتيهو.هصالخبممألالكنوفّرعيوهمسانورشني
رمأبرللمينرتلانأذإاهانعميفسيلواهانبميفةديدج
ةكربوبرللمينرتلابلطيةثلاثلاةرمللو.ولحوبجاو
.هّدعأيذلابيجعلاصالخلابعيمجلاربخيذئنيحوهمسا
لكىدلةبيجعلاهلامعأىدصيهةديدجلاةمينرتلاهذه
ًانيقياوفرعوتارابتخالاهذهاوربتخادقًاضيأمهفبوعشلا
وهصالخلااذهو.هلكدوجوللدحاووهميظعلاقلاخلانأ
ةديعسرابخأنمسانلانيبرشنينأبجيامعوضوم
هتاذوهلوألاددعلانملوألامسقلانأظحالنو.ةحرفم
وهيناثلاددعلافكلذك)٤٢:١٠ءايعشإ(هدجنيذلا
.)٦٦:١٩ءايعشإ(وهثلاثلاددعلاو)٥٢:٧ءايعشإ(

ِّـلُكَىلَعَوُهٌبوُهَم،ًاّدِجٌديَِمحَوٌميِظَعَّـبَّـرلٱَّـنَأل٤«
ِهلآلٱ
َ
ِهلآَّـلُكَّـنَأل٥.ِة

َ
َعَنَصْدَقَفُّبَّـرلٱاَّـمَأ،ٌماَنْصَأِبوُعُّشلٱِة

لٱ.ُهَماَّـدُقٌلَالَجَوٌدَْجم٦.ِتاَواَمَّـسلٱ
ْ
جلٱَوُّزِع

ْ
يفُلاََم ِ

ِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق،ِبوُعُّشلٱَلِئاَبَقاَيِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق٧.ِهِسِدْقَم
اوُلُخْدٱَوًةَمِدْقَتاوُتاَه.ِهِمْسٱَدَْجمِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق٨.ًةَّـوُقَوًادَْجم
.»ُهَراَيِد

ةيدمرسلاهتردقلدحالوميظعوههلإلااذه)٦-٤(
رخآهلإلكقافدقو.ماركإلاوحيدملاقحتسيهنألديمحو
ةهلآىرخألاممأللنوكيالنأركنيالوه.ممألاةهلآنم
الواهلةميقالمانصأاهنعلوقيوةهلآلاكلتبأزهيهنكلو
هنأامكتاومسلاعنصيذلاهتاذوهفبرلاامأ.اهيفةردق
لوقييناربعلاصنلايفو.اهناكسعيمجقلخوضرألاطسب
اللباقتةيناربعلايفلاو.ءيشاليأميليليإيهميهولإنإ
»ميليليإ«ةملكو.تاغللايفريثكوهوبلقلاةطساوبةيبرعلا
ءايعشإًالثمعجار(ًاريثكءايعشإاهلمعتسيمانصأةمجرتملا

دجملاهمدقتيهنإفريسيميظعلاهلإلااذهامنيحو.)٤٤و٤٠
يضرألاهسدقميفلامجلاوةسادقلالامكنأامكلالجلاو
عجار(ةيقيقحلانيعلانمرثكألايخلانيعبىريامثيح
.)٦٠ءايعشإ

نأىرخأةرماهلكبوعشلاوعديوهفكلذل)٨-٧(
اليتلاةيدمرسلاهتوقباوفرتعيوبرللًادجماومدقي
هنأىنعمبكلذنعرذتعينأدحألليبسالو.ىصقتست
تسيلمهتهلآنألبقنممهارأدقف.يهلإاذهسيللوقي
الذئنيحوهوعبتيويقيقحلاهلإلاباوفرتعينأمهيلعوًائيش
هللاتاداشرإعبتتتناكاذإلضفيأةمأىلعةمألنوكي

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْسِّـتلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ
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برهنألعيمجللوهفهاياصووهميلاعتىلعىشمتتو
همسااوعيذينأيضقيبجاولانإفاذكهو.عيمجلا
كلذاورهظينأمهيلعلب.هدحوهبقيليامكهودجميو
امنيحو.ليبسلاهذهيفمهلاومأنماومدقينأبًايلمع
ةلماعديأبهللاسداقمىلإنولخديمهفاذكهنومدقي
برلاميركتليهتامدقتلاهذهو.ةنمؤمةميركبولقو
.ماركإلكقحتسيهنألههجوءاضرتسالسيلو

يفِّـبَّـرلِلاوُدُجْسٱ٩« اَيُهَماَّـدُقيِدِعَتْرٱ.ٍةَسَّـدَقُمٍةَنيِزِ
ًاضْيَأ.َكَلَمْدَقُّبَّـرلٱ:ِمَمُألٱَْنيَباوُلوُق١٠.ِضْرَألٱَّـلُك
ملٱِتَتَّـبَثَت

١١.ِةَماَقِتْسالٱِبَبوُعُّشلٱُنيِدَي.ُعَزْعَزَتَتَالَفُةَنوُكْسَْ
لَوُتاَواَمَّـسلٱِحَرْفَتِل

ْ
لٱَّـجِعَيِل،ُضْرَألٱِجِهَتْبَت

ْ
لِمَوُرْحَب

ْ
١٢.ُهُؤ

حلٱِلَذْجَيِل
ْ
لٱِراَجْشَأُّلُكٍذِئَنيِحْمَّـَنَرتَتِل.ِهيِفاَمُّلُكَوُلَْق

ْ
ِرْعَو

ُنيِدَي.َضْرَألٱَنيِدَيِلَءاَج.َءاَجُهَّـنَألِّـبَّـرلٱَماَمَأ١٣
ملٱ
لٱِبَةَنوُكْسَْ

ْ
.»ِهِتَناَمَأِبَبوُعُّشلٱَوِلْدَع

كلذدجنوةقئالًابايثاوسبلينأنيدباعلاىلعو)٩(
ةمشحلاسابلنإف.سرعلابايثبديدجلاددعلايفًانيبم
داتعادقفكلذلةدابعلاىلعريبكريثأتاهلعرولاوبدألاو
رخفأنوسبالمهوةدابعلاتويباولخدينأسانلا
يفةقئالًابايثسبلننأبجاولانمناكاذإف.مهسبالم
ةوعدلاباحصألًامارتحاماكحلاورابكلامامأوأتارهسلا
الهقلخيذلاههلإمامأًاقئالرهظينأناسنإلابزوجيالفأ
هلالجلةدابعلامدقيامنيحتاقوألافرشأيفاميس
.سدقألا

كلملابفرتعتنأممألاهذهىلعذئنيحو)١١-١٠(
نوكيالفهتلادعوهتمكحبةنوكسملاتبثتتاذكهودحاولا
نأاهيلعوًاعيمجاهلدحاوبرلانأاملاطاهنيباميففالتخا
لكنيديوهفذئنيحو.هداشرإليغصتوهتوصعمست
.ةماقتسالاولدعلابهولعفامبجومىلعةمألكوناسنإ
هذهو.راطقألاعيمجحرفلامعينأبجيكلذمتيامنيحو
-٤٠تاحاحصألاعجار(ءايعشإيبنلاتازيمنمةركفلا
ءايعشإو٣٥:١ءايعشإ(يفدراوفهؤلمورحبلاهلوقو.)٥٢
٤٢:١٠(.

تاومسلاحرفبميمعتلانميهتنينأدعبو)١٣-١٢(
يهفتاعورزمنمهيفامولقحلاىلإيتأيرحبلاوضرألاو
اذإلابجلاوروخصلاوةيربلاورعولانإفكلذكةمعنوريخيف
دجنو.هدجمبءيشلكألميهلإلابرلانألًاضيأمنرتتاهب
عجار(يدايألابقفصتاهلعجينأبراجشألاىلعديزيءايعشإ
مامأكلذلعفتاهلكهذهو.)٤٤:٢٣و٤٥:١٢ءايعشإ
لبقتسملاىلإويضاملاىلإتفتليمنرملاو.ناّيدلابرلا

عموهلكخيراتلايفةلماعهللاعبصإىريوًاعمامهطبريو
.هدحوليئارسإعمسيلواهعيمجبوعشلا

َنوُعْسِّـتلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

لَفَكَلَمْدَقُّبَّـرلَا١«
ْ
لَو،ُضْرَألٱِجِهَتْبَت

ْ
جلٱِحَرْفَت

ْ
ُرِئاََز

لٱ
ْ
لٱ.ُهَلْوَحُباَبَّـضلٱَوُباَحَّـسلٱ٢.َُةريِثَك

ْ
حلٱَوُلْدَع

ْ
ُةَدِعاَقَُّق

ُحتَوٌراَنُبَهْذَتُهَماَّـدُق٣.ِهِّـيِسْرُك
ْ
.»ُهَلْوَحُهَءاَدْعَأُقِر

هدكؤياذوهقباسلارومزملايفمنرملاهانمتوهبىدانام
ءيشكنايدلاوصلخملاهتاذهللالعجيورومزملااذهيف
يسركىلعسلجوكلملابرلاءاجدقل.ثدحدقيعقاو
بتكدقرومزملااذهو.نيملاعلامكحييذلانذإوهفهناطلس
يفةدراولاراكفألانمددعهيفو.يبسلانمعوجرلادعب
فلتخميفءايبنألالاوقأنموأفاسآريمازمودوادريمازم
وهلبهتاذدحبًاركتبمًايبدأًاجاتنسيلنذإوهف.روصعلا
ةريثكةراجحنمًاليمجًاعيصرتةعصرمءاسفيسفبهبشأ
عرابرهاماهبترمنكلوةددعتمرداصمنموةعونتم
وهو.ةقدوةقابللكبهناكميفءيشلكعضينأعاطتسا
نمهنأرهظيذإيبنلاءايعشإىلوألاةجردلابهريباعتبعبتي
امنأكشالو.ليمجلايوبنلابولسألاكلذبنيبجعملا
ىلإلغلغتدقهتاقشموهلذويبسلامالآنمبعشلاهربتخا
قمعأوهللاًابرقترثكأسانلالعجوةيحورلاةايحلاقامعأ
.هتوربجوهلالجلًادبعت

عضاوميفدروامىدصىوسانهانلسيل)٣-١(
١٢-٤٢:١٠ءايعشإ(نمًاذوخأملوألاددعلادجنفةريثك
١٢و١٨:١٠رومزم(هلباقيفيناثلاددعلاامأو.)٥١:٥و
٥٠:٣رومزم(هلباقيفثلاثلاددعلاو)٨٩:١٥رومزمًاضيأو
معتلفكلذلكلملاوهبرلانأل.)٤٢:٢٥ءايعشإو١٨:٩و
لكحرفلامعيليأ.ًاضيأرئازجلاحرفتلوضرألالكةجهبلا
ببلجتموهميظعلاهلإلااذه.ًابيرقمأناكًاديعبناكم
ريغوهفًالامجوةعورهرهظمديزييكلبابضلاوباحسلاب
اذه.ءافتخالامامتفتخمريغهتاذتقولايفونايعللرهاظ
ىلعمكحيلقحلاولدعلايسركىلعسلجييذلاهلإلا
وهواميسالًاراقووةبيههديزيببلجتلااذهو.سانلا
رانامنأكفًالاحرثؤيلاعفاذههناطلسو.يضاقلانايدلا
نأناسنإوأءيشعيطتسيالفءادعألاعيمجقرحتهلوح
مههصاصقمهلوطينيذلالوأومظعأوههجومامأفقي
.مهيزاجيفهءادعأ

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْسِّـتلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ
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ملٱُهُقوُرُبْتَءاَضَأ٤«
٥.ْتَدَعَتْرٱَوُضْرَألٱِتَأَر.َةَنوُكْسَْ

جلٱِتَباَذ
ْ
شلٱَلْثِمُلاَبِ

ِضْرَألٱِدِّـيَسَماَّـدُق،ِّـبَّـرلٱَماَّـدُقِعْمَّـ
لُك
ِّـ
ِبوُعُّشلٱُعيَِمجىَأَرَو،ِهِلْدَعِبُتاَواَمَّـسلٱَِتَربْخَأ٦.اَه
ملٱٍتوُحْنَمٍلاَثْمِتيِدِباَعُّلُكىَزَْخي٧.ُهَدَْجم

َنيِرِخَتْفُْ
ِهلآلٱَعيَِمجاَيُهَلاوُدُجْسٱ.ِماَنْصَألٱِب

َ
ُنْوَيْهِصْتَعِمَس٨.ِة

.»ُّبَراَيَكِماَكْحَأِلْجَأْنِماَذوَُهيُتاَنَبْتَجَهَتْبٱَو،ْتَحِرَفَف

تاباتكلىدصلاوقألاهذهدجنىرخأةرم)٦-٤(
٥ددعلاو.)١٧و٧٧:١٩رومزم(نموه٤ددعلافةميدق
٥٠:٦رومزم(نموه٦ددعلاو.)٤:١٣اخيمو١:٤اخيم(
رهظملااذهو.)٦٦:١٨و٥٢:١٠و٤٠:٥و٣٥:٢ءايعشإو
جورخعجار(اهبعريهتاذتقولايفوةنوكسملاءيضييهلإلا
تباذدقاهتاذلابجلانأةجيتنلاتناكو.)هدعبامو١٩:١٦
وهبرلاو.)٦٨:٢رومزم(يفروكذمعمشلاكاهنابوذو
:٦و٤:١٤ايركزعجار(قلطملااهديسواهلكضرألاناطلس
.ةديعسةجهتبميهفهلدعبتاومسلاربختامنيحو.)٥
يفرهاظلاهللالدعلوألانيرمأىلعيوطنيكلذنكلو
هللادجميناثلاو.ةقداصلاةيهلإلاهديعاوملةبسنلابتاومسلا
.بوعشلالكهربتخييذلا

يفتخينأبجيلالجلااذهبهللارهظيامنيحو)٨-٧(
بجياذكهو.توحنملاثمتلكمطحتينأولطابهلإلك
يتلايأاهسفنةهلآلانألب.مانصألاةدبععيمجىزخينأ
دجستنأاهيلعكلذكتسيليهو.ةهلآرشبلااهبسحي
ةدبعىلعبجيلب.هتئيشملماتلااهعوضخرهظتوبرلل
ةلطابلاةدابعلاهذهلةبسنلابمهسفنأنماولجخينأمانصألا
ةهلآلاهذهو.)١٠:١٤ايمرإو٤٢:١٧ءايعشإعجار(ءاقمحلا
بجياهسفنهذهةعيبطلاةقراختاوقلصألايفيهيتلا
هلعضختواهدجوأيذلايقيقحلاهلإلابرلامامأللذتتنأ
.ًايقيقحًاعوضخ

ًاّدِجَتْوَلَع.ِضْرَألٱِّـلُكَىلَعٌِّيلَعُّبَراَيَتْنَأَكَّـنَأل٩«
ِهلآلٱِّـلُكَىلَع

َ
ٌظِفاَحَوُه.َّـَّـرشلٱاوُضِغْبَأِّـبَّـرلٱيِّـبُِحماَي١٠.ِة

َعِرُزْدَقٌروُن١١.ْمُهُذِقْنُيِراَْرشَألٱِدَيْنِم.ِهِئاَيِقْتَأَسوُفُن
لِلٌحَرَفَوِ،قيِّـدِّـصلِل

ْ
لٱيِميِقَتْسُم

ْ
لَق
ْ

اَُّهيَأاوُحَرْفٱ١٢.ِب
.»ِهِسْدُقَرْكِذاوُدَْمحٱَوِّـبَّـرلٱِبَنوُقيِّـدِّـصلٱ

ذئدنعورومزملاماتخددعلااذهربتعننأنكمي)٩(
لوقيف.نيحدعبهيلإتفيضأامنإةيقابلادادعألانأىرن
اهتاوقعيمجىلعواهلكضرألاىلعًادجيلاعتملاوههللانإ
.ةهلآاهيمسييتلا

نمةذوخأمدادعألاهذهنأىرخأةرمدجنو)١٢-١٠(
:٣٦و٣٧:٢٨رومزم(نمذوخأم١٠ددعلافىرخأةنكمأ
وهو.مظانلاعضونموهفرشعيداحلاددعلاامأو.)٢١
نأهلزوجيالفهليبسيفًاروندجييذلاقيدصللعيجشت
ةوقوةعاجشهتماقتسايفنألًامالسوًاحرفدجيلب.رثعي
مالكلااذهواورثكواومظعامهمءادعألايأباهيالىتح
ديدشلاداهطضالاهيفرهظيذلايباكملارصعلاًادجبساني
ظفحيالولشفيالئلديضعتلاوةيوقتللجاتحيبعشلاناكف
وهلبعرزيهنأرونلابدصقيالو.ًاميدقهيلإملسملاناميإلا
نأبجييذلاهلكليبسلايفدتمموهقيرطيفروثنم
ىرحألابلبةتبلاةفوخمريغوةرانمنذإهقيرطف.هكلسي
بولقلايميقتسمللوهفحرفلااذهامنإوحرفلابةءولمم
.دعباميفًارشاوفاخيملفهمساباوفرتعاوبرلااودبعنيذلا

الفنيقيدصللحرفلابلطًارركمهمالكيهنياذكهو
نعهمساحربيالوماودلاىلعهللانودمحيلبًائيشنوباهي
يبلقحرفببسيهبرلاةدابعنإفمهتذلهذه.مههافش
يفنوخسارلانونمؤملاطقفهلانيقيمعيقيقحرابتخاو
مكاحلاكلملااذهنأل.ءيشيأيفنيعزعزتمريغمهتديقع
ءيشيأاوفاخينأيعادالوقحلاولدعلابيضقيسنايدلا
.ةتبلا

َنوُعْسِّـتلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم

.َبِئاَجَعَعَنَصُهَّـنَألًةَديِدَجًةَميِنْرَتِّـبَّـرلِلاوُمِّـنَر١«
ِنوُيُعِل.ُهَصَالَخُّبَّـرلٱَنَلْعَأ٢.ِهِسْدُقُعاَرِذَوُهُنيِمَيُهْتَصَّـلَخ
ْتَأَر.َليِئاَْرسِإِتْيَبِلُهَتَناَمَأَوُهَتَْمحَرَرَكَذ٣.ُهَّـرِبَفَشَكِمَمُألٱ
.»اَنِٰهلِإَصَالَخِضْرَألٱِيصاَقَأُّلُك

طقفةيمستلاهذهلمحييذلاديحولارومزملاوهاذه
هذهو.ميتيلارومزملامهضعبهامسدقفكلذلو.»رومزم«
لجألنكلوىسومةمينرتعبطلابتسيلةديدجلاةمينرتلا
يئاهنراصتناانه.)١٥:٣ايؤررظنا(نعمتلاوةلباقملا
نيملاعلاىلعمكحييذلاوههسفنبرلااملاطيهلإلامكحلل
لمكتانه.ةسدقملاهتئيشمبسحءيشلكبفرصتيو
دقف.اهتقيقحمامتىلإاهتعورواهلالجبرهظتوةنطلسلاهذه
امكرومزملااذهةءادبنإ.ءيشلكمتأدقوءاضقللسلج
امبلغأنأوامك.)٩٦رومزم(نمناذوخأمامهفهتياهنو

ملَا
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نمةذوخأميهفدادعألانميقباميفراكفألانمدرو
.)٤٠:٦٦ءايعشإنميأ(ءايعشإنميناثلاءزجلا

هعبتيامو٩٦:١رومزم(يفلوألاددعلادجن)٣-١(
٧و٦٣:٥و٥٢:١٠ءايعشإنميهفثلاثلاددعلاىتح
.)٤٠:١٠عمهلباقو٥٩:١٦و

عنصدقفديدجنمهلمنرينأقحتسيهلإلااذه
ةطساوبوهتردقبكلذلكوًاصالخىرجأوبئاجع
نايعللرهاظوهلبطقهبربخنالصالخلااذهو.هتسادق
عزنينأالإجاتحيالوىرينأعيطتسينانيعهلنملكف
.بيجعلاصالخلااذهةقيقحمهفيفرتسيأ

كلذلباقو١٠٦:٤٥رومزم(يفامكهءايقتأركذيوهو
.)هدعبامو١:٥٤اقولعم

٥.اوُّنَغَواوُمِّـنَرَواوُفِتْهٱ.ِضْرَألٱَّـلُكاَيِّـبَّـرلِليِفِتْهِا٤«
ِتْوَصَوِقاَوْبَألٱِب٦.ٍديِشَنِتْوَصَوٍدوُعِب.ٍدوُعِبِّـبَّـرلِلاوُمِّـنَر
ملٱَماَّـدُقاوُفِتْهٱِروُّصلٱ

لٱَّـجِعَيِل٧.ِّـبَّـرلٱِكِلَْ
ْ
لِمَوُرْحَب

ْ
،ُهُؤ

ملٱ
جلٱيِداَيَألٱِبْقِّـفَصُتِلُراَْهنَألٱ٨.اَهيِفَنوُنِكاَّـسلٱَوُةَنوُكْسَْ

ْ
ُلاَبِ

ُنيِدَي.َضْرَألٱَنيِدَيِلَءاَجُهَّـنَألِّـبَّـرلٱَماَمَأ٩ًاعَمْمِّـَنُرتِل
ملٱ
لٱِبَةَنوُكْسَْ

ْ
.»ِةَماَقِتْسالٱِبَبوُعُّشلٱَوِلْدَع

ناسللاىلعوًايبلقًاحرفلوانتتةوعدلاهذهو)٦-٤(
لاكشأىلعرهظيذئنيحو.حرفلااذهرهظينأذئدنع
مهيلعلب.رورسلاىلعليلدمظعأوهوفاتهلاًالوأفةفلتخم
ءالعلاىلإىقيسوملاتاوصأدعصتيكلاونغينأواومنرينأ
يفهصالخرهظأيذلابحملاميظعلاهلإلااذهبةقئالنوكتو
.ماودلاىلعهرهظيلازيالويضاملا

راتوألاتاوذنمًاضيأةكراشمريصينأمنرملابلطيو
لمعتسيلب.ديشنلابنوريثككرتشيذئنيحودوعلااهمهأو
تاوصألاهذهلكوخفنلاتالآنميهوروصلاوقوبلا
ميظعلابرلاكلملابةقايلوًالامجرثكأريصتيكلًاعمجزتمت
.)١٤:٧ًاضياو٥٢:٩و٤٩:١٣و٤٤:٢٣ءايعشإعجار(

املىدصيهىرخأةرمدادعألاهذهًاضيأ)٩-٧(
رومزم(يفهدجت٧ددعلاف.ءايبنألاوريمازملايفلبقنمدرو
.)٥٥:١٢ءايعشإ(يفهدجت٨ددعلاو.)٢٤:١و٩٦:١١
١٠ددعلاعمهلباقو٩٦:١٣رومزم(يفهدجت٩ددعلاو
.)ًاضيأ

اهلكةنوكسملانأوامككرتشينأرحبلانمبلطي
لكنإفةصالخلاو.لابجلاوراهنألاكلذك.منرتتنأاهيلع
هللاءايقتأعمجهتبيوحرفينأهيلعدوجولايفءيش
ناسنإلكنيديوهفةنونيدللءاجدقهنألوهببسلاو
لبسادُيالودعباميفقحبهذيالفةماقتسالاولدعلاب

.هنوقتينمعيمجريخلوىلاعتهتئيشمبيرجيءيشلك
.اونئمطيلونذإاوحرفيلف

َنوُعْسِّـتلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

َىلَعٌسِلاَجَوُه.ُبوُعُّشلٱُدِعَتْرَت.َكَلَمْدَقُّبَّـرلَا١«
لٱ
ْ
لَزَتَتِ.ميِبوُرَك

ْ
يفٌميِظَعُّبَّـرلٱ٢.ُضْرَألٱُلَز ٍلاَعَو،َنْوَيْهِصِ

لٱَكَمْسٱَنوُدَمَْحي٣.ِبوُعُّشلٱِّـلُكَىلَعَوُه
ْ
ملٱَوَميِظَع

.َبوُهَْ
ملٱُّزِعَو٤.َوُهٌسوُّدُق

حلٱَّـِبُحيْنَأِكِلَْ
ْ

َّـتَّـبَثَتْنَأ.َّـَق

يفًالْدَعَوًاّقَحَتْيَرْجَأَتْنَأ.َةَماَقِتْسالٱ .»َبوُقْعَيِ

برلاأدبتيتلاةثالثلاةيكلملاريمازملادحأوهرومزملااذه
٣-١ددعلانميهوماسقأةثالثىلإمسقنيوهوكلمدق
نإلضافألادحألاقامكو.يقباممث٥-٤ددعلانممث
ءافتحا.ءيجيسهنأبءافتحا.برلابءافتحاوهرومزملااذه
نممسقلكماتخيفو.ناكيذلاهنأبءافتحاونئاكلاهنأب
.»وهسودق«ةرابعلاهذهددرتتماسقألاهذه

بوعشلاألمتهتبيهفكلذلميظعلاكلملاوه)٣-١(
هنأىلعلديميبوركلاىلعهسولجو.دعترتوفاختفاهلك
ةمدخلميبوركلاهبطيحيشرعلاىلعسلاجوهوكلمي
:١٨رومزمعمهلباقو٨٠:٢رومزمعجار(سدقألاهلالج
صاخعونبةيلجتمىلوألاةجردلايفهتمظعنكلو.)١١
عيمجىلععفتريذئنيحولكيهلاموقيثيحنويهصبلجيف
ميظعلاهللامسادمحتنأأتفتالاهرودبهذهو.بوعشلا
ةرمانهو.هتافرصتعيمجيفوهتاذيفسودقهنألبوهملا
دعيملف.نيملاعلاهلإوهبرلانأىلإمنرملاريشيىرخأ
قلاخوهلبهبعشمهنأنوعديسانلانمةئفبًاروصحم
:١٠ةينثتعجار(نآلاًانلعكلذبفرتعتيتلايهوبوعشلا
ضرأيفةروصحمىقبتالبرلاةنايدنإفذئنيحو.)١٧
ةروصبمتدقمنرملااذههلمحامنإو.ممعتفوسلبةنيعم
عيمجاهيلإتمضيتلاةيحيسملاةنايدلاةطساوبةلماك
يأهللاليئارسإوهيقيقحلاليئارسإحبصأوبوعشلا
لكيوحتيتلايحلاهللاةسينك.نيلمكملاراكبألاةسينك
.مهلحنومهتاغلورشبلاسانجأ

كلملازعدمحيو«عبارلاددعلامجرتينأحصيو)٥و٤(
.»...قحلابحييذلا

لسننمهنألةبسنلابسيلكلملاتبثيهللانأيأ
.سانللامهيرجيوةماقتسالاولدعلابحيهنأللبيكلم
هتبثيذلاكلملاف.لدعلاوقحلاهلإوههسفنبرلانألكلذ
تنأ«هلوقامأ.كلذكاهيرجينأهيلعةفيظولاهذهىلعهللا

ملَا
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعْسِّـتلٱَوُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ

١٩٢
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نيذلاسانللتبثييكل.»بوقعييفًالدعوًاقحتيرجأ
مهوةصاخةروصبددصلااذهيفرابتخالامظعأمهلناك
١٨:١٤رابخأ١و٨:١٥ليئومص٢عجار(هتاذكلملابعش
برلامساعفرنلفكلذل.)١٦:٥ءايعشإو١٠:٩كولم١و
دنعدوجسلاو.وهسودقهنألنيمركمهلدجسنلوًايلاع
اذكهىمسييذلاوههنأللكيهلايفيأهيمدقئطوم
:٦٠ءايعشإو٢:١يثارمعمهلباقو١٨:٢رابخأ١عجار(
١٣(.

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُّلَع٥«
َ
ٌسوُّدُق.ِهْيَمَدَقِئِطْوَمَدْنِعاوُدُجْسٱَواَن

َنيِذَّـلٱَْنيَبُليِئوُمَصَو،ِهِتَنَهَكَْنيَبُنوُراَهَوىَسوُم٦.َوُه
َهلَباَجَتْسٱَوُهَوَّـبَّـرلٱاوُعَد.ِهِمْسٱِبَنوُعْدَي

ُ
ِدوُمَعِب٧.ْم

لٱَوِهِتاَداَهَشاوُظِفَح.ْمُهَمَّـلَكِباَحَّـسلٱ
ْ
.ْمُهاَطْعَأيِتَّـلٱَةَضيِرَف

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأ٨
ُ
َهلَتْبَجَتْسٱَتْنَأ،اَن

ُ
َهلَتْنُكًاروُفَغًاٰهلِإ.ْم

ُ
ْم

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُّلَع٩.ْمِِهلاَعْفَأَىلَعًامِقَتْنُمَو
َ
يفاوُدُجْسٱَو،اَن ِلَبَجِ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِهِسْدُق
َ
.»ٌسوُّدُقاَن

ةركاذلابدوعيلبكولملاركذبمنرملايفتكيال)٩-٦(
ىسومركذيف.دجملاولالجلابةمعفملاةميدقلامايألاىلإ
بعشلءاعفشلاةلزنمبنوربتعينيذلاليئومصونوراهو
نماهجرخأوةيليئارسإلاةمألادجوأيذلاوهىسومف.هللا
لوأوهليئومصوةنهكلالوأوهنوراهو.ةريدقديبرصم
هللالاجراوناكًاعيمجءالؤهف.كولملااوحسمنيذلاءايبنألا
تاقيضلادشأيفوفورظلافلتخميفهبعشاوداقنيذلا
امك.رمحألارحبلاروبعىدلباحسلادومعبانركذياذكهو
مهرمأوةيهلإلاةعيرشلاتيطعأامنيحءانيسةيربيفانركذي
يفناكبعشلااذهنكلو.اهضئارفاوممتيواهوظفحينأ
ًاضيأًاريثكمقتناوًاريثكمهلرفغفنيحدعبًانيحهللاةيامح
ةبوتلابهيلإاودوعيومهلالضنعاووعرييكلمهبدأهنأيأ
.نارفغلابلطو

ًايفرحليلقالولسماخلاددعلاةداعإبمنرملامتخيو
دنعاودجسانمًالدب»هسدقلبجيفاودجسا«لمعتسيف
.نيحلكميركتلاقحتسييذلاهلإلاوهفهيمدقئطوم

ُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ٍْدَمحُروُمْزَم

.ٍحَرَفِبَّـبَّـرلٱاوُدُبْعٱ٢.ِضْرَألٱَّـلُكاَيِّـبَّـرلِليِفِتْهِا١«
َوُه.ُهللاٱَوُهَّـبَّـرلٱَّـنَأاوُمَلْعٱ٣ٍ.مَُّنَرتِبِهِتَْرضَحَىلِإاوُلُخْدٱ

،ٍدْمَحِبُهَباَوْبَأاوُلُخْدٱ٤.ُهاَعْرَمُمَنَغَوُهُبْعَشُنْحَنُهَلَو،اَنَعَنَص
.ٌحِلاَصَّـبَّـرلٱَّـنَأل٥،ُهَمْسٱاوُكِراَبُهوُدَْمحٱِ.حيِبْسَّـتلٱِبُهَراَيِد
.»ُهُتَناَمَأٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإَو،ُهُتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإ

هلإلااومدخيواودبعيلعمجأملاعللةهجومةوعدهذه
ةبسنلابيأدمحللصصخمهنأدجنناونعلانمو.يقيقحلا
ًاملكتمًاناسلهسفنمنرملادجيتاماعنإوةصاختاناسحإل
كلذلعفتنأممألاةفاكنمبلطيوهتمحروهللادجمةعاذإب
.ماعلاحرفلااذهيفكراشتو

يأكلسنب«ىريهنألفاتهللضرألالكوعدي)٣-١(
دصقباذهنكيلو.»ضرألالئابقعيمجكرابتتميهاربإ
هللاةرضحىلإنيدباعلاروهمجلخديامنيحةقحلاةدابعلا
نكيلو.ناكملكألمييبلقلادمحلاومههافشىلعمنرتلاو
يذلاهلإلاكلذهللاابتباثلانيقيلاويقيقحلاملعلاكلذءارو
همنغوههنأهربتعيوهبعشصصخيامنإوًاعيمجرشبلاقلخ
نعلفغياليذلايعارلاوههسفنبرلافكلذل.هبىنتعملا
نوثكنالمنأشتليدركذيو.لاوحألافلتخميفهفارخ
ددعلايفىمظعةيزعتدجودقميظعلاحالصإلالجر
ةنسزومت١٢يف)ايناملأ(ندسرديفهنبادقفامنيحثلاثلا

نحنفًاضيأانكلمييذلاوهانعنصيذلاقلاخلانإ.١٥٥٩
عمهلباقو٦٠:٢١و٢٩:٢٣ءايعشإعجار(انسفنألاسنل
.)١٥و٣٢:٦ةينثت

كلذلًاضيأٍعاروعناصيأاذكههللانأل)٥-٤(
اوحبسيوهودمحينأبوعشلاعيمجىلعوامكانيلعبجوتي
ةدابعللناكملضفأواهلكهتاماعنإىلعهوركشيوهمسال
اولخداهلوقو.لكيهلايفيأاهلةصصخملاةنكمألايفوه
ىلعةحوتفمباوبألاهذهو.برلاتيبباوبأيأهباوبأ
.هدحوحلاصلاهلإلااذه.نيدباعلاروهمجلابقتسالماودلا
وحنهتنامأكلذكورودىلإرودنملقتنتهتمحرنأذإ
.ههجواوبلطينأطرشىلعءابآلاوحنتناكامكءانبألا
ليلديههتنامأو.قحتسنالاننأليهلإلاهمركليلدهتمحرو
.لوزتالوريغتتاليتلاةيدبألاهتبحم

ُدِحاَوْلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم.َدُواَدِل

يفُلَّـقَعَتَأ٢.ُمِّـنَرُأُّبَراَيَكَل.يِّـنَغُأًامْكُحَوًةَْمحَر١« ِ
يفُكُلْسَأ؟َّـَيلِإِيتْأَتىَتَم.ٍلِماَكٍقيِرَط لَقِلاَمَكِ

ْ
يفيِب ِطَسَوِ

ِناَغَيَّـزلٱَلَمَع.ًائيِدَرًارْمَأَّـيَنْيَعَماَّـدُقُعَضَأَال٣.يِتْيَب

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُةَئِ
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لَيَال.ُتْضَغْبَأ
ْ

.»ِيبُقَص

هلامعدحأنأنامرجلاءارمأدحأنعىكحي)٦-١(
اذهنعةخسنهللسرأفرشععباسلانرقلايفبنذأ
سانلانيبًالثمكلذبهذىتحظعتيوهعلاطييكلرومزملا
يتلاةاروتلاصنيفو.دحاولاوةئملارومزملاهللسرأنولوقيف
.»كلمنعدوادةآرم«رومزملااذهيمسيسوريثولاهمجرت
كلسينأةميظعًادوهعهللادهاعيدواديأهنأنوكيدقو
رومزملايفنوكيدقو.دعباميفًامثإبكتريالوهضئارفيف
مل.)هدعبامو٦:٨ليئومص٢عجار(نيعمثداحلةراشإ
هنأعمةبهروًافوخهتيبىلإدهعلاتوباتبلجينأدوادأشي
ىتم«ًالئاقهوأتيفهتطساوبهيلإيتأتةريثكتاكربنأنقيت
ةمحرلااهلكدوادةايحصخليلوألاددعلايف»؟ّيلإيتأت
.برلامامأاهينغيكلذلهللانميههذهنألفمكحلاو
ءيشلكهديبنألفمكحلاامأوحلاصهللانألةمحرلاف
نأبجيوهللابعشىلعليكوىوسسيلهسفنكلملاو
ةمحرلابلطيهللانإ.الإسيلةطساولابهمكحيرجي
اخيمعجار(كلملانمىرحألابمكفناسنإلكنممكحلاو
هقبطينأكلذنمدصقلاو)٢٣:٢٣ىتمعمهلباقو٦:٨
هكولسيفلقعتينأبلطيو.)٩:١٣لاينادعجار(ًايلمع
نوكيو.)١٩:١٢ليئومص٢و١٩و١٧:١٦جورخعجار(
مث.نسحكولسورحبلقبشيعيوهتيبلهألةودق
غيزينلهنإلوقيوةيبلسلاهتجهلبثلاثلاددعلايفتفتلي
ضغبأدقهنألءيدررمأيفركفيالودعباميفقحلانع
.دعباميفهبقصلينأنكميالىتحرشلك

لَق٤«
ْ

يِذَّـلٱ٥.ُهُفِرْعَأَالُريِّـِّـرشلٱ.يِّـنَعُدُعْبَيٌجَّـوَعُمٌب
لٱُِربْكَتْسُم.ُهُعَطْقَأاَذٰهًاِّرسُهَبِحاَصُباَتْغَي

ْ
ُخِفَتْنُمَوِْنيَع

لٱ
ْ
لَق
ْ

ْيَكِلِضْرَألٱِءاَنَمُأَىلَعَياَنْيَع٦.ُهُلِمَتْحَأَالِب
َال٧.يِنُمِدَْخيَوُهًالِماَكًاقيِرَطُكِلاَّـسلٱ.يِعَمْمُهَسِلْجُأ
ملٱ.ٍّشِغُلِماَعيِتْيَبَطَسَوُنُكْسَي

لَكَتُْ
ِّـ
لٱِبُم
ْ
ُتُبْثَيَالِبِذَك

ْنِمَعَطْقَأل،ِضْرَألٱِراَْرشَأَعيَِمجُديِبُأًارِكاَب٨.َّـيَنْيَعَماَمَأ
.»ِمْثِإلٱِيلِعاَفَّـلُكِّـبَّـرلٱِةَنيِدَم

يفعرستيالنأمكاحلاهلهبتنينأبجيءيشمهأنإ
يباحيالوغلابيالف.ًاليبسهيلإملظلادجيالوهماكحأ
ميقتسملاقيرطلانعديحيالئلءيشهيلعرثؤيالوهوجولا
يونيهنألو.رارشألابفرعتيالومثإلانعدعتبياذكهو
دتعملاوخماشتملاربكتملاوباتغملكضفريسهنإفاذكه
تارابتخانعملكتيمنرملانإ.طقمهلمتحيالهنإفهتاذب

اذوربكتملاوملاظلاوباتغملاويشترملافداصدقفةيصخش
عاطتسااذإو.ةرمتارابتخامهنملكعمهلناكونيناسللا
حفطيكلذدعبونيحىلإكلذامنإفمهلمتحينأناسنإلا
.هدلجوهربصنعناسنإلاجرخيوليكلا

بحصينأهسفندهاعيسداسلاددعلايفهنكلو
نوكيلامكلابنوكلسينيذلاءالؤهءافرشلاوءانمألا
صالخإبهتيعرةمدخبكلملانومدخييلاتلابوراقولامهبيصن
.فاصنإو

سانلانمنيعونلوانتيعباسلاددعلايف)٨-٧(
يفاونوكينأزوجيالءالؤه.شغلابنولمعينيذلامهنمف
نورجيالوةبجوتملالاومألانولصويالمهنألكلملاتيب
دقيذلاباذكلاضغبيوهفةيناثةهجنمو.سانللةلادعلا
نأىلإنكلوكلملامامأتقولاضعبفقينألاجمهلنوكي
نأبجيذئنيحووهامكفرعُينأىلإوهتقيقحفشكنت
.اذهكلماعىلعدمتعيالكلملانألًاضيأبهذي

رارشألاديبييكلضهنيفوسركابلاحابصلايفًاريخأو
رومزمعجار(اهمكحييتلاكلملاضرأيأ-ضرألانم
هلمعيفكلملاو.)٣:٢٣يثارمو٣٣:٢ءايعشإو٧٨:١٤
اهديرييتلاميلشروأيفنكاسلابرلاةدارإيرجياذه
اودوسينأزوجيالرارشألافكلذلًاميركوًاسدقمهلًانكسم
.نولحمضيسبايلابشعلاكمهلبنيدئاساذكهاوقبيو

ِيناَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِهللاٱَماَّـدُقُهاَوْكَشَبَكَسَواَيْعَأاَذِإٍنيِكْسِِملٌةَالَص

لَو،ِيتَالَصْعِمَتْسٱُّبَراَي١«
ْ
َال٢.يِخاَُرصَكْيَلِإْلُخْدَي

َحت
ْ
يفيِّـنَعَكَهْجَوْبُج يفَكَنُذُأَّـَيلِإْلِمَأ.يِقيِضِمْوَيِ ِمْوَيِ
يفْتَيِنَفْدَقيِماَّـيَأَّـنَأل٣.ًاعِيَرسِيلْبِجَتْسٱ.َكوُعْدَأ ِ
.»ْتَسِبَيْدَقٍديِقَوُلْثِميِماَظِعَو،ٍناَخُد

اذهنإفةقيمعةدهنتدحاولاوةئملارومزملاانبسحاذإ
نمسيلو.ناونعلايفكلذدجنامكةالصوهرومزملا
تارابتخانعاذهبتكدقمنرملانوكينأيرورضلا
ةغللمعتسيوهف.هللابعشناسلببتكيهنأمأةيصخش
ةقباسلاريمازملاىلعًامامتعلطمهنأامكءايعشإوةينثتلا
نمةيلاعءاوجأىلاقلحينأًارداقنكينإووهو.همايأل
نعذخأيهتاذتقولايفوهفيحورلارابتخالاوريكفتلا
.ًاليمجوًابسانمهدجيامنيقباسلا

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱَوُةَئِ

١٩٤
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نعانربخيذإراظنألاتفلياممرومزملاعوضوم)٣-١(
دجيملفدعبريسلاعطتسيملوهلمحبءاندقنيكسم
هاوكشيههتالصنذإف.هللامامأىوكشلانملضفأ
نهذلاىلعهدورورثكياممًادجفولأمريبعتبأدبيف.ًاضيأ
هنأعلاطملارعشيالونايبوءالجلكبمفلاهبملكتييلاتلابو
٣٩:١٣رومزملاعملباق(ريمازملاةيقبنعةبيرغةئيبيف
هتالصعمسينأهللانمبلطيف.)٨٨:٣و١٨:٧و
نمسمتليو.ىلاعتهترضحيفًالاحلخدينأديرياذكهو
هعمسيوًانيعمهيلإتفتليوقيضلايفهدنسينأهللا
٥٦:١٠و٣١:٣و٥٩:١٧و٢٧:٩رومزملاعملباق(ًاثيغتسم
لبقًاعيرسهلباجتسينأبلطيوهو.)١٤٣:٧و٦٩:١٨و
يفهنإوأراظتنالابهلحمستالةلاحيفوهفناوألاتاوف
.دعبتوكسلللاجمنمدعيملوًاليوطاهيفرظتنادقةلاح
انيريفةصاخلاهريباعتلمعتسيمنرملاىرنثلاثلاددعلايفو
يهاهتاذهماظعودعاصتمناخداهيفوةدقومةروص
يفوهوًاديجةلعتشمريغرانلانألناخددجويو.ديقولا
هيفلازيالذإًامامتنفيملهنكلوهينفتداكتةريثكبئاصم
.ةنزحمةلاحيفنكينإوةيقب

لَم٤«
ْ
لٱَكٌحوُف

ْ
لَقٌسِباَيَوِبْشُع

ْ
ِلْكَأْنَعُتْوَهَسىَّـتَحيِب

٦.يِمْحَلِبيِمْظَعَقِصَليِدُّهَنَتِتْوَصْنِم٥.يِزْبُخ
لٱَقوُقُتْهَبْشَأ

ْ
خلٱِةَموُبَلْثِمُتِْرص.ِةَّـيِّـَرب

ْ
ُتْدِهَس٧.ِبَرِ

طَّـسلٱَىلَعٍدِرَفْنُمٍروُفْصُعَكُتِْرصَو
ْ

لٱ٨ِ.ح
ْ
َِينَّـريَعُهَّـلُكَمْوَي

حلٱ.َيِئاَدْعَأ
ْ
لَكَأْدَقِّـينِإ٩.َّـَيلَعاوُفَلَحَّـَيلَعَنوُقَِن

ْ
َداَمَّـرلٱُت

خلٱَلْثِم
ْ
.»ٍعوُمُدِبِيباََرشُتْجَزَمَو،ِزُْب

ةريثكيهوىرخأةروصىلإمنرملاانبلقتني)٥-٤(
الةرارحلاةدشنمًاحوفلمًابشعىرنذإاندالبيفدوجولا
نمريثكفذئنيحولوزنلانعرطملاقّوعتاذإاميس
اذكهو.فافجلالوطببسبفلتتباشعألاوتاعورزملا
عجار(ييحملاشعنملاةايحلامدهنمبضندقفهبلقناك
سمشلاةبرضو)١٢١:٦رومزمعمهلباقو٩:١٦عشوه
.)٤:١٩كولم٢عجار(دالبلاهذهيفةرثكبةدوجوم
لكأيملوهسفنلهبتنيملىتحاذكهةميظعةبيصمتناكو
ًائيشهمحلوهمظعحبصيوفشنيكلذدعبهباذإو.ًائيش
ينضتلعفلابةرمتسملاةليوطلاتادهنتلاهذهو.ًادحاو
.بطعلادراومهدروتومسجلا

ةماعلاهيمسييذلاوه»ةيربلاقوق«نوكيدق)٨-٦(
ةموبلاهنأوأةيليللانابرغلاعاونأنمعونيأ»قاقلا«
مؤشلاليلداذكههسفنهّبشيوهو.نورقلاتاذىرغصلا
هدهنتوهخارصحبصأفهدمألاطيذلادهنتلااذهةرثكنم

اهيعماسسوفنألمتيتلاةنيزحلاتاوصألاهذهبهبشأ
ةسجنلارويطلانمبارغلاوموبلاالكو.ءاقشلاوةساعتلاب
حجرألاوروفصعبهسفنهبشيلب.نامزلاميدقنمةهوركملا
وهو.دالبلاهذهيفًادجميدقرهظيامىلعوهف»يرود«
اميسالولزانملاحوطسىلعىريامكًادرفنمًاروفصعهاري
هباوتمشدقهءادعأنأهتيلبيفدازاممو.درابلاسقطلايف
اوفلحوهدعوتدقمهنمضعبلادجولبقفشمنمالو
.رامدلاوكالهلابهيلع

.دامرلابًاجيزمهزبخلكأدقهتيلبطرفلوهو)٩(
ًادصاقةديجهتعنصنكتملوهتيبيفزبخدقهنأحجرألاو
هيلعنيجعلاقصليودامرلايمحييأةلمزبخلكأينأ
امكدامرلابًاءولممهزبخلكأهنأةجيتنلاتناكوزبخيىتح
ًايقشًاسعاتهسفنىلعىكبامةرثكنمهعومدبرشهنأ
ةتامشلاوءزهلاىوسدحأهبمتهيالًادرفنمًاديحو
هنزحليلددامرلايفسلجامةرثكلهنأوأ.ةيرخسلاو
.ةديازتملاةيسفنلاهمالآو

لََمحَكَّـنَأل،َكِطَخَسَوَكِبَضَغِبَبَسِب١٠«
ْ
.يِنَتْحَرَطَويِنَت

لٱُلْثِماَنَأَو،ٍلِئاَمٍّلِظَكيِماَّـيَأ١١
ْ
َتْنَأاَّـمَأ١٢.ُتْسِبَيِبْشُع

َتْنَأ١٣.ٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإَكُرْكِذَو،ٌسِلاَجِرْهَّـدلٱَىلِإَفُّبَراَي
ملٱَءاَجُهَّـنَأل،ِةَفْأَّـرلٱُتْقَوُهَّـنَأل،َنْوَيْهِصُمَحْرَتَوُموُقَت

ْ
١٤.ُداَعيِ

هتَراَجِحِباوُُّرسْدَقَكَديِبَعَّـنَأل هباَرُتَىلِإاوُّنَحَواَِ ىَشْخَتَف١٥.اَِ
.»َكَدَْجمِضْرَألٱِكوُلُمُّلُكَوِّـبَّـرلٱَمْسٱُمَمُألٱ

كلذلهنعضارريغهللانألهلكببسلاوزعيو)١١-١(
هذبنفمامتهايأهرعيملهسفنههلإنأىتحديحووهف
ءيشالهسفنىلعًافسأتمنئيىمترافةاونلاذبنًاجراخ
هللانإف)٣٠:٢٢بويأرظنا(هذهةئيسلاهتلاحيفهيزعي
ةخسارضرأىلعًافقاودعيملفهتحتنمضرألالازأدق
امكلاوزلاةعيرسهمايأتحبصأنأةجيتنلاتناكوةتباث
ناكميفأدهيداكيالوهفبيغملاوحنلئاملالظلاةلاحيه
نعمالكلارمدقوسبايلابشعلابهبشأوهلب.دحاو
رانللحرطينأىوسءيشلعفنيدعيملهنأىتحكلذ
سبيفهروذجنمعلتقايذلابشعلالثموهف.قرتحيف
.بهتلملاهريفزةرارحبكلذكوهوةرارحلاةدشنم

ىلعًاسلاجهاريوهللاىلإناميإلابدوعيهنكلو)١٤-١٢(
هؤابآلعفامكهركذيأتفيال-منرملاياروهوهشرع
رسخيملهنكلوامبرةحصلارسخدقهنإ.لبقنمهدودجو
هسفننعسيلوهمالآنعمالكللًالاجمدجيانهو.ناميإلا
دقتقولانأىريهنألكلذ.اضرلاوةمحرلااهلبلطيفطقف
متينأالإنكميالهللاةمحربّنيعمنامزدجوي.ناح

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱَوُةَئِ
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٧٥:٣رومزمرظنا(قفشيوىضريفبرلادوعيذنئيحو
نذإفداقتفالاتقودعبءادفلاتقووهو.)٢:٣قوقبحو
.نازحألايفانسوفنكرتيالويدهيوىسنيالوبدؤيهللا

رشععبارلاددعلااذهناسنإلاأرقيامنيح)١٥-١٤(
رايدلابيرغلادعبملابعشلااذهنأىريوهفطاوعكرحتت
بارتلاىلإنحيوميلشروأةراجحبحرفيهنألًاعوجرسمتلي
لبابنوبحيالبرلاديبعنذإف.مادقألاهسودتيذلاهسفن
:٤و٣:٢٤ايمحن(عوجرلانونمتيلبًادبأاهيفنومعنيالو
ىلإاهوعجريللبازملانيبنمةراجحلانوفشتكيذئنيحو.)٢
هرصبدميهسفنتقولايفهنكلو.ناكمإلاردقىلعاهنكامأ
ىدلبرلامسافرعيامنيحلضفأنامزىلإناميإلاب
.بوعشلاهلدبعتتوكولملاهاشخيفًاعيمجسانلا

لٱ١٧.ِهِدْجَمِبىَرُيَنْوَيْهِصُّبَّـرلٱىَنَباَذِإ١٦«
ْ
َىلِإَتَفَت

ملٱِةَالَص
ِرْوَّـدلِلاَذٰهُبَتْكُي١٨.ْمُهَءاَعُدْلُذْرَيَْملَو،ِّـرَطْضُْ

ْنِمَفَْرشَأُهَّـنَأل١٩.َّـبَّـرلٱُحِّـبَسُيُقَلُْخيَفْوَسٌبْعَشَو،ِرِخآلٱ
لُع
ْ
َعَمْسَيِل٢٠َرَظَنِضْرَألٱَىلِإِءاَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلٱ.ِهِسْدُقِو
طُيِل،ِريِسَألٱَنيِنَأ

ْ
ملٱيِنَبَقِل

يفَثَّـدَُحيْيَكِل٢١،ِتْوَْ َنْوَيْهِصِ
يفِهِحيِبْسَتِبَوِّـبَّـرلٱِمْسٱِب ِبوُعُّشلٱِعاَمِتْجٱَدْنِع٢٢َميِلَشُروُأِ
ملٱَوًاعَم

.»ِّـبَّـرلٱِةَداَبِعِلِكِلاَمَْ

مهف.نيرظتنملاملحققحتيذئنيحوهدعوممتيهللانإ
عجار(قيقحتلاهجوبهيلعنولصحيمثءيشىلعنوربصي
.)٦٠:٢و٥٩:١٩ءايعشإ(عمكلذلباقو٤٦-٤٠ءايعشإ
.)٥-٤٠:١ءايعشإرظناكلذك

بوعشلانيبهمسادتمياذاملانمامأانهعضي)١٦(
كلذل.اهيفهدجمعضيونويهصينبيهنألوهببسلاف
وههسفنبرلالباومظعامهمرشبلانمدجملاسيلف
ددعلا(يفهلوقو.دعباميفمهكرتيالومهتبثيومهديعييذلا
يفمهنميبسلانمنيدئاعلاةالصيأرطضملاةالص)١٧
رظنيفمهاذكهوةلذملاوةبرغلاوفعضلاويرعلاةلاح
.حاجنيأمهلبتكيالوريخيأمهنمىجريالسانلا
نألةلوذرملاةلاحلاهذهيفاوناكولومهلذريالهللانكلو
اوناكولومهيلإلصينأعيطتسيفمهسؤبنممظعأهتقفش
.قامعألايف

دقهنألو.لبقتسمللرضاحلادعواذهو)٢٢-١٨(
نأىتح.ةقحالديعاوممتتساذكهفةقباسديعاومتمت
بتكيس.ًاضيأمهيفققحتيدادجألارودنأنوفرعيدافحألا
.رخآلاأدبيىتحدحاولامتيالثيحبىرتتديعاوملامهلهللا
ءامسلانمتفتلادقلبًاديعبسيلهلإلااذهنألكلذ
نيباصملاىلعقفشأومهيلعننحتفنيسئابلاسؤبرظنو

عمسييذلاوهف.دعبدومصللمهاوقومهتاقيضيفمهدنسف
نوكيامهبشأةلاحيفمهنييبسملاءالؤهنأل-ريسألا
دقمهلب.كارحلاوأباهذلانوعيطتسيالرسألاةلاحب
.اهيفمهيتلاةلاحلاءوسلةبسنلابتوملابمهيلعمكح
اهيفدجيفىرخأةرمبرلاةمحرىلإتفتليفدوعيهنكلو
ناكمميلشروأيفميظعلاهلإلاحيبستعيذيوةوقوءازع
بوعشلاعيمجىقتلمذئنيحميلشروأنوكتف.هسدق
ميظعديجمنامزلهنإ)٦٠:٤ءايعشإرظنا(كلامملاعمتجمو
رشبلامعييذلاءادفلاودوعوملاصالخلاكلذهيفمتي
.اهتاذميلشروأنمًاءدتبموميلشروأةطساوب

يفَفَّـعَض٢٣« وُقِقيِرَّـطلٱِ
اَي:ُلوُقَأ٢٤.يِماَّـيَأََّـرصَق.ِيتَّـ

يفيِنْضِبْقَتَاليِٰهلِإ .َكوُنِسِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإ.يِماَّـيَأِفْصِنِ
.َكْيَدَيُلَمَعَيِهُتاَواَمَّـسلٱَوَضْرَألٱَتْسَّـسَأٍمَدِقْنِم٢٥
َّـنُُهِّـريَغُتٍءاَدِرَك،َىلْبَتٍبْوَثَكاَهُّلُكَو،ىَقْبَتَتْنَأَوُديِبَتَيِه٢٦
َكِديِبَعُءاَنْبَأ٢٨.َيِهَتْنَتْنَلَكوُنِسَوَوُهَتْنَأَو٢٧ُ.َّـريَغَتَتَف
.»َكَماَمَأُتَّـبَثُتْمُهُتَّـيِّـرُذَو،َنوُنُكْسَي

انربخيوهسفنىلإمنرملادوعيفيكبجعن)٢٨-٢٣(
فيعضهنإلوقيف.هسفنوههتباصأةيصخشءايشأنع
رظنا(ةقاشةبعتمهقيرطتناكدقف.ىوقلارئاخةميزعلا
هتايحترصقدقبئاصملاهذهنأىريلب.)٨:٢ةينثت
غلبينألبقتومينأفاخيوهفكلذلميقممهيفوهف
يهنيىتحدعبهرمعليطينأهللاوجريو.طوشلارخآ
يفًاركبمتومينأهلقفوألاناكو.هتلاسرممتيوهتريس
عطقنييذلانإف.اهفصنيفنآلاتوميالوقيرطلالوأ
الوهترفسمتيالنأنمًالدبرفاسيالنأهلقفوألاناك
هدحويقابلاوههدجيفهللاىلإتفتليو.هاغتبمىلإلصي
ىلإضبقُينأوهفءيشلفسأيناكاذإونولئازرشبلاامنيب
هديبيذلاهلإلاكلذ.صالخلامامتىرينألبقهقلاخ
ةيناثلاعنصوةتباثىلوألاسسأدقوتاومسلاوضرألا
ةبلقتمتاومسلاهذهوةريغتماهتاذضرألاهذهنكلوهيديب
نكلوريغتلاولوحتلاعيرسءادرلثموىلبيبوثلثمةرئاد
.نيدبآلادبأىلإيقابلايحلاهدحووهميظعلاقلاخلاهللا

اوبهذولومهنأىريفنينمؤملاهللاديبعىلإتفتليمثو
ةطساوباهيفنوتبثيوضرألانونكسيمهءانبأنإفمه
ملنإمتينأدبالنيمأوقداصهللادعوفنذإ.مهيرارذ
رفسبتاكلمعتسيو.ءانبألاعممتيسوهفءابآلاعمنكي
وهف.حيسملااهبدجميو.)٢٧-٢٥دادعألا(نييناربعلا
.مهيدفييكلًالوأءاجهنألنيملاعلانيديلًاضيأيتأييذلا

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱَوُةَئِ

١٩٦
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ُثِلاَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل

يفاَمُّلُكَو،َّـبَّـرلٱِيسْفَناَييِكِراَب١« ِكِراَبُيِليِنِطاَبِ
لٱُهَمْسٱ

ْ
َّـلُكَْيسْنَتَالَو،َّـبَّـرلٱِيسْفَناَييِكِراَب٢.َسوُّدُق

َّـلُكيِفْشَييِذَّـلٱ.ِكِبوُنُذَعيَِمجُرِفْغَييِذَّـلٱ٣.ِهِتاَنَسَح
.»ِكِضاَرْمَأ

وهدوادنأةعطاقةلالدلديال»دوادل«ةملكعضو
ىلعدعاسياممراكفألابيترتالوةغللاالذإرومزملابحاص
ةجهللاوقيمعلاريكفتلابءولمملارومزملااذهف.معزلااذه
.)١٣٩و١٢٤و١٠٦ريمازملا(لثميمارآنيولتهلةميدقلا
:١١ايمرإكلذكو٧-٤:١كولم٢(ِـبةغللاةهيبشيهو
نميهوماسقأةعبرأىلإمسقنيرومزملااذهو.)١٥
.)٢٢-١٩و١٨-١٥و١٤-١١و١٠-٦مثو٥-١دادعألا(

كرابتيكلاهبطاخيوهسفنىلإمنرملاتفتلي)٣-١(
عفرتويزعتوصلختويدتفتيتلاةمعنلاهنمنألبرلا
بطاخيالوهفًادجرثؤمينايبلاتافتلالااذهو.يلاعألل
ىلإتفتليوهواهنعبيرغهنأكملكتتاهلعجيلبطقفهسفن
اييكراب«ةرابعلاهذهرركيو.ديكوتلاليبقنمًاضيأهنطاب
تانسحًالوأركذيف.ًاضيأديكوتلاليبقنم.»برلايسفن
عجار(هتاذدحيفنسحوهبرلاهلعفياملكنأل.برلا
الإراهنهتنيملفةنسحاهلكقلخلالامعأنإف)١نيوكت
هذهىسنيناسنإلانكلو.هتءادبلثمًانسحهماتخنوكيو
ىتحاهيلعهدايتعالةبسنلاباهلنطفيالوةرركتملاتانسحلا
يفهتاذدحبةليذروهفنايسنلاامأوتانسحاهبسحيال
امنيحىرحألابمكفسانلانيبةلوادتملاةطيسبلارومألا
هذهدادعتبأدبيو.تاريخنمانوحنهللاهلعفيامىسنن
امىلعانبساحيالبرلانألنارفغلاركذيفتانسحلا
هنأركذيمث.ةقئافلاةميظعلاهتبحمةبسنىلعلبقحتسن
سيلو.هدحويقيقحلايفاشلاانبيبطوهفانضارمأيفشي
دقلبطقفةيدسجلاضارمألاءافشينعينأيرورضلانم
ةينثتعجار(ءاوسلاىلعةيحورلاوةيلقعلاضارمألالوانتت
.)٢١:١٩رابخأ١عملباقو٢٩:٢١

حلٱَنِميِدْفَييِذَّـلٱ٤«
ْ
لَكُييِذَّـلٱ.ِكَتاَيَحِةَرُْف

ِّـ
ِةَْمحَّـرلٱِبِكُل

خلٱِبُعِبْشُييِذَّـلٱ٥.ِةَفْأَّـرلٱَو
ْ

دَجَتَيَف،ِكَرْمُعَِْري
ِْرسَّـنلٱَلْثِمُدَّـ

لٱيِرُْجمُّبَّـرلَا٦.ِكُباَبَش
ْ
لٱَوَلْدَع

ْ
ِجلَءاَضَق

َ
ملٱِعيِم

٧.َنيِموُلْظَْ

ٌميِحَرُّبَّـرلٱ٨.ُهَلاَعْفَأَليِئاَْرسِإيِنَبَوُهَقُرُطىَسوُمَفَّـرَع
ِدَبَألٱَىلِإُمِكاَُحيَال٩.ِةَْمحَّـرلٱُريِثَكَوِحوُّرلٱُليِوَط،ٌفوُؤَرَو
.»ِرْهَّـدلٱَىلِإُدِقَْحيَالَو

نإف»لوأيش«ةيواهلايأانهةرفحلابدصقي)٥-٤(
نكسماهنألكانهىلإلزنيةايحلادقفيامدنعناسنإلا
نمًاليلكإناسنإلاسأرىلعهللاعضيذئنيحوتاومألا
هللاةمحربايحيناسنإلانأاذهنمانلنذإ.ةفأرلاوةمحرلا
طقفكلذسيلو.ةحصالوهيفةايحالامهنودبوهتفأرو
انبرمتاذكهوهنمعبشنفرمعلالوطىلعهريخرمتسيلب
ددجتناونعوهرسنلانإلوقيو.ةحلاصةيوقةميركةايحلا
نمًاددعرمعلانمغلبينأدعبفرمعلالوطوبابشلا
.ءاوهلاكلمهنألةوطسلاوةوقلارهظمبرهظيهباذإنينسلا

فاصنإلاولدعلابيضقييذلاهللاوهلب)٩-٦(
رشبلافرتعيالنيذلانيمولظمللاميسالوعيمجلل
نونحهلإوه.اهيرجيواهبفرتعيهتاذهللانإفمهقوقحب
كلذدعبو.نيبوركملايأنعهنيعلفغتفيكفميحرو
نأعاطتسافيكلوألاهمايأوىسومركذيفخيراتلاعجاري
باحسلادومعبهدشرأهسفنهللانألهللابعشدوقي
كلذ.ةربدمةمكحوةريدقديبهتطساوبهبعشصلخو
يفامهدكؤيونيتفصلانيتاهرركيفوؤرلاميحرلاهلإلا
ىسومفرعلوقيامنيحو.هتاذددعلانميناثلامسقلا
.)٣٣:١٣جورخعجار(ىسومةالصىلإمنرملاريشيهقرط
ىلعسانلابساحيالهنأيأدبألاىلإمكاحيالوهو
لاجممهلحسفيلباوسئييالئلمهدضاهظفحيومهطالغأ
وهفرشلاىضريالوسودقهلإهنأعمو.هيلإعوجرلاوةبوتلا
ىلإونوصلخيرشبلاعيمجديريهنألدحأىلعدوقحريغ
.نولبقيقحلاةفرعم

َبَسَحاَنِزاَُجيَْملَو،اَناَياَطَخَبَسَحاَنَعَمْعَنْصَيَْمل١٠«
ْتَيِوَقِضْرَألٱَقْوَفِتاَواَمَّـسلٱِعاَفِتْرٱُلْثِمُهَّـنَأل١١.اَنِماَثآ
ملٱِدْعُبَك١٢.ِهيِفِئاَخَىلَعُهُتَْمحَر

ملٱَنِمِِقْرشَْ
اَّـنَعَدَعْبَأِبِرْغَْ

لٱَىلَعُبَألٱُفَّـَأَرتَياَمَك١٣.اَنَيِصاَعَم
ْ
َىلَعُّبَّـرلٱُفَّـَأَرتَيَنيِنَب

١٥.ُنْحَنٌباَرُتاَنَّـنَأُرُكْذَي.اَنَتَلْبِجُفِرْعَيُهَّـنَأل١٤.ِهيِفِئاَخ
لٱُلْثِمُناَسْنِإلٱ

ْ
حلٱِرْهَزَك.ُهُماَّـيَأِبْشُع

ْ
.»ُرِهْزُيَكِلٰذَكِلَْق

قاقحتسالابسحلمعيالهنألفوؤرميحروهو)١٠(
الةئيطخلاىلعطقفهبضغفبضغاذإوًاليوطبضغيالو
نعوهيغنعدوعينأئطاخلانمبلطيلبئطاخلاىلع
رهنلايهنذإهتمحرف.كلذنودبهيفةايحالنألهماثآ

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱَوُةَئِ

١٩٧
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انععنمنفرهنلاىرجميفتالوحتلايهاناياطخويراجلا
هللاىزاجاذإ.يضارألايقسيوناشطعلايورييذلاهءام
هيبشوههللاامنيبناسنإلابًاهيبشحبصيهلعفكناسنإلا
.الإسيلهتكربلاننلهتئيشملمعننأانيلعوطقفهتاذب

ةفلتخمهيباشتمنرملاانلمدقيدادعألاهذهيف)١٤-١١(
نعءامسلاعفترتامكفانماهفأىلإيناعملابرقتيكل
هتاداهشنيظفاحلاهيفئاخىلعهتمحرعفترتاذكهضرألا
دعبأدقهتبحمطرفنموهو.ميقتسملاهقيرطيفنيرئاسلا
نأانيلعبجوتيلبدعباميفاهركذتناليكليصاعملاانع
بألافأرتيامكهلوقيفو.طقاهيلإدوعناليأاهاسنن
ةبحمبهللاةبحمهبشيذإديدجلادهعلانمةحسمدجوي
هلبجوهقلخهنألناسنإلافرعييذلاهللاوه.هينبلبآلا
هتئيطخوهفعضىلعوهيلعقفشيكلذلضرألابارتنم
:١١بويأعجار(نارفغلابلطوةبوتلابهيلإدوعينأهديريو
:٧٨رومزمًاضيأو٧:٧بويأعمكلذلباقو٢٨:٢٣و١١
.)٨٩:٤٨و٣٩
ًادجميدقءيشوهبشعلاكناسنإلانأبهيبشتلاو)١٥(
٨-٤٠:٦ءايعشإعمهلباقوهدعبامو١٥:٥رومزمعجار(
ضرأللةبسنلابناسنإلاةايحةدميهامف.)٥١:١٢و
دجمًاضيأهلوبشعلاكلاوزلاعيرسوهف.راحبلاولابجلاو
بالخرارضخاوةليمجروهزنمهيفامببشعلاكلامجو
.)هدعبامو٤٠:٧ءايعشإرظنا(

ُهُعِضْوَمُهُفِرْعَيَالَو،ُنوُكَيَالَفِهْيَلَعُُربْعَتًاحيِرَّـنَأل١٦«
،ِهيِفِئاَخَىلَعِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱَىلِإَفِّـبَّـرلٱُةَْمحَراَّـمَأ١٧.ُدْعَب
لٱيِنَبَىلَعُهُلْدَعَو

ْ
ِحل١٨،َنيِنَب

َ
ُهاَياَصَويِرِكاَذَوِهِدْهَعيِظِفا

يفُّبَّـرلَا١٩.اَهوُلَمْعَيِل َىلَعُهُتَكَلَْممَوُهَّـيِسْرُكَتَّـبَثِتاَواَمَّـسلٱِ
لٱ
ْ
ملٱُهَتَكِئَالَماَيَّـبَّـرلٱاوُكِراَب٢٠.ُدوُسَتِّـلُك

،ًةَّـوُقَنيِرِدَتْقُْ
لٱ
ْ
اَيَّـبَّـرلٱاوُكِراَب٢١.ِهِمَالَكِتْوَصِعاَمَسَدْنِعُهَرْمَأَنيِلِعاَف
لٱُهَماَّـدُخ،ِهِدوُنُجَعيَِمج

ْ
اَيَّـبَّـرلٱاوُكِراَب٢٢.ُهَتاَضْرَمَنيِلِماَع

يف.ِهِلاَمْعَأَعيَِمج لُسِعِضاَوَمِّـلُكِ
ْ

َِيسْفَناَييِكِراَبِهِناَط
.»َّـبَّـرلٱ

يوذيًالاحهنإففاجراححيرّبهاذإ)١٨-١٦(
ضعبهيلعرماذإهنإفناسنإلااذكهوهسبييوبشعلا
.توملاىلإًابرتقمسأيلاةلاحيفهكرتتفةيساقلابئاصملا
اذكهناكملكىلإةسبايلاباشعألاهذهحيرلارثنتامكو
هيلإسانلابرقأهفرعيدوعيالىتحناسنإلاةايحبهذت
نمعونيأىلإريشتحيرلانأامكو.ًايسنمًايسنحبصيو
نمانيجنتلبانكرتتالبرلاةمحرنإفاذكهرطاخملاعاونأ
ذئنيحوهللانيفئاخلاكئلوأاميسالواهعيمجرطاخملاهذه

دقتفيهنأامكف-نينبلاينبىلإلصيىتحهلدعيرجي
هتمحرنإفاذكهةثلاثلاةيصولابسحءانبألابءابآلابونذ
نكلو.نيحلكيفانعموهفءابآلاامكءانبألاىلإلصت
.هاياصوبسحنوشميوهللادوهعنوظفحينملهذه
.كلذكهنوفرعيمهنأللضفألانولمعيف

ءامسلاانلروصيفيلاعأللمنرملاعفترينآلاو)٢٢-١٩(
يسرككانه.مادخوتاوقودانجأوةكئالمنماهيفامو
مكاحلاكلملاوهفهيمدقئطوميهضرألانأامكبرلا
وعديوهو.ًاضيأةيضرألاوًالوأةيوامسلاهتاقولخملكىلع
كلذلليثمالوحيبستلايفكرتشتيكلاهلكدانجألاهذه
نييوامسلايفبتردجويهنأرهظيو)٢٩رومزملاىوس
نييناربعو٧:١٠لاينادو١٠٤:٤رومزمو٢:١٣اقولعجار(
نييضرألاىلإجردتيمهبتربسحنييوامسلانمو.)١:١٤
ىلإمثهرماوأنوممتيوهتاضرمنولمعينيذلاعيمجىلإ
يفكرتشتاهسفنيهفةيعيبطلاتاقولخملايفةبيجعلاهلامعأ
حتتفاامكهسفنىلإدوعيًاريخأوهديجمتوهدمحوهللاحيبست
يفناسنإلاكرتشيملوءالؤهلكهللاكرابولهنألرومزملا
.حيبستلكلطابوةدابعلكةلطابفكلذ

ُعِباَّـرلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

.ًاّدِجَتْمُظَعْدَقيِٰهلِإُّبَراَي.َّـبَّـرلٱِيسْفَناَييِكِراَب١«
لٱٍبْوَثَكَروُّنلٱُسِبَّـاللٱ٢.َتْسِبَلًالَالَجَوًادَْجم

ْ
ُطِساَب

ملٱ٣.ٍةَّـقُشَكِتاَواَمَّـسلٱ
ملٱِبُهَيِلَالَعُفِّـقَسُْ

ْ
جلٱ.ِهاَيِ

ْ
ُلِعَا

ملٱ.ُهَتَبَكْرَمَباَحَّـسلٱ
.»ِحيِّـرلٱِةَحِنْجَأَىلَعِيشاَْ

.»برلايسفناييكراب«ةرابعلابأدبيًاضيأرومزملااذه
ةكلمميفمكاحهللانأانيريوهفلؤمنمفورعمريغوهو
اهتشيعمقرطواهئامسأبةريثكلاتاناويحلاركذيفةيعيبطلا
امنيب.ناويحلاملعيفًالصفرومزملااذهنوكيداكيىتح
نعثحبيكلذلوهللاةمعننعملكتيقباسلارومزملا
نإانيرينأمنرملاةياغو.ةيوامسلادانجألاوتاوقلاوةكئالملا
نيوكتلارفسيفدروامكًادجنسحةقيلخلالمع
املاطضرألانمرشلادرطينأىنمتيو.لوألاحاحصألا
هتعيبطداسفبناسنإلانألكلذ.ةنسحاهلكهللاقئالخ
.ًانسحهللاهدجوأامدسفأدق

فصيفةقيلخلالامعأًاعباتمرومزملااذهأدبي)٣-١(
يطعينأدعبكلذلعفي.هللاةقيلخءدبوهوًالوأرونلا
يفميظعلاوهو.لالجلاودجملاسبليهنأبهفصيوهللادجملا
يوامسكلمهكلمنأليضرأءيشلكنعهزنملاءيشلك

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
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ًالبرستمهسبليكلذلًالوأرونلاقلخدقهللانألو.يولع
يكلةميخلاةقشطسبتامكتاومسلاطسبدقهنأامكهب
٤٥:٧و٤٤:٢٤ءايعشإو٤:١٣سوماععجار(اهيطغت
لقتني.»ةقشكتاومسلاطسابلا«هلوقيف.)٢٠:١٢ايمرإو
طسبفدلجلاهللاقلخامنيحةقيلخلامايأنميناثلامويلاىلإ
ءاحنألاعيمجنمرشنتوةميخلاةقشطسبتامكتاومسلا
هايملالعجييذلاميظعلاهلإلااذه.)٥٤:٢ءايعشإعجار(
يشميوباحسلاىلعبكرييذلاوةيلاعلاهفرغلًافوقس
ةفلتخملاتاوقلاهذهمدختسيوعفترمهلإوه.حيرلاىلع
بكريوهو.ىلاعتهدجمراهظإلجألناسنإلاقوفةيلاعتملا
هدجممهيريوسانلايفمكحييكلهذهةينارونلاهتبكرم
.)١٩:١ءايعشإ(نيعضاخمهلعجيوهلالجو

لُمًاراَنُهَماَّـدُخَوًاحاَيِرُهَتَكِئَالَمُعِناَّـصلٱ٤«
ْ
٥.ًةَبِهَت

ملٱ
.ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱَىلِإُعَزْعَزَتَتَالَفاَهِدِعاَوَقَىلَعَضْرَألٱُسِّـسَؤُْ
لٱاََهتْوَسَك٦

ْ
جلٱَقْوَف.ٍبْوَثَكَرْمَغ

ْ
ملٱُفِقَتِلاَبِ

ْ
ِنِم٧.ُهاَيِ

جلٱَىلِإُدَعْصَت٨.ُّرِفَتَكِدْعَرِتْوَصْنِمُبُرَْهتَكِراَهِتْنٱ
ْ
.ِلاَبِ

لٱَىلِإُلِزْنَت
ْ
ملٱَىلِإِعاَقِب

َهلُهَتْسَّـسَأيِذَّـلٱِعِضْوَْ
َ
اَهـَلَتْعَضَو٩.ا

طَغُتِلُعِجْرَتَال.ُهاَّـدَعَتَتَالًامُُخت
ِّـ

.»َضْرَألٱَي

ضرألابارتنمناسنإلاهللاقلخامكهنإلاقي)٤(
نأىنعملانوكيدقو.ةبهتلملارانلانمهتكئالمقلخاذكه
عامسإوىلاعتهدصاقممامتإلرانلاوحيرلامدختسيهللا
ةراغملايفهللاتوصعمسينأايليإراظتنايفامكهتوص
هسفنميبوركلانأكشالو.)هيليامو١٩:١١كولم١عجار(
ةبكرملثممهلمعتسيناكهللانأةركفلاانيلإلقنينأبجي
ىرنو.)٣٥:٥رومزمرظنا(رخآىلإناكمنملقتنيل
لوسركاهمدختسييتلاحيرلاةوقانللثميبرلانأذئنيح
.هنع

الوةلقلقتمريغةتباثضرألاهذهنأنآلاانيري)٩-٥(
لوهسلااذوهوةخماشتمعفترتةيلاعلالابجلااذوه.ةعزعزتم
ةيلاعةنكمأيفاهاريفةيلاعلاتاريحبلاىلإرظنيونايدولاو
ةيتآلاةقفدتملاعيبانيلاهذهنأىنعملانوكيدقو.لابجلانيب
اسكدقهللانأالولكانهىلإتلصوفيكلابجلاممقنم
ةيحءامعيبانيترجفنامثنيحىلإتراغفاهبلابجلا
توصنمرفتوبرهتهايملاهذهنأامأ.شاطعلايورتل
هايملارجفيدعرلانأيهةميدقةركفىلإةراشإانهفدعرلا
نميهلابجلايفةيلاعلاهايملاهذهو.ةدشبليستاهلعجيو
يتلاواهلةصصخملاةنكمألاىلإلصتاهلوزنيفوةلزانكانه
لباهنايرجيفةرحتسيلهايملاهذهف.اهادعتتنأردقتال
عضختيهفديريامنيحفقتواهلهللاديريامكريست

لبقنمىرجيذلاكنافوطنوكينلفةنيعمتاماظنل
اهنكامأيفيهراحبلاهذهنإلب.اهلكةرومعملارمغيف
هنألهايملابضرألارمغتلاهنمدعصتنأعيطتستالةصاخلا
ملو)٥:٢٢ايمرإو٨:٢٩لاثمأعجار(ًادودحاهلعضودق
تناكامنيحةقيلخلاءدبدنعتناكامكهايملاهذهدعت
.)١نيوكتعجار(ضرألارمغت

ملَا١٠«
يفًانوُيُعُرِّـجَفُْ جلٱَْنيَب.ِةَيِدْوَألٱِ

ْ
َجتِلاَبِ

ْ
١١.يِر

لٱِناَوَيَحَّـلُكيِقْسَت
ْ
لٱُِرسْكَت.ِّـَرب

ْ
ُروُيُطاَهَقْوَف١٢.اَهَأَمَظُءاَرِف

١٣.ًاتْوَصُعِّـمَسُتِناَصْغَألٱِْنيَبْنِم.ُنُكْسَتِءاَمَّـسلٱ
جلٱيِقاَّـسلٱ

ْ
مثْنِم.ِهيِلَالَعْنِمَلاَبِ

ََ
.ُضْرَألٱُعَبْشَتَكِلاَمْعَأِر

ملٱ١٤
لِلًابْشُعُتِبْنُْ

ْ
ِجاَرْخِإل،ِناَسْنِإلٱِةَمْدِِخلًةَْرضُخَوِ،مِئاَهَب

لَقُحِّـرَفُتٍرَْمخَو١٥،ِضْرَألٱَنِمٍزْبُخ
ْ

ملِإلِناَسْنِإلٱَب
ِهِهْجَوِعاَْ

لَقُدِنْسُيٍزْبُخَو،ِتْيَّـزلٱَنِمَرَثْكَأ
ْ

.»ِناَسْنِإلٱَب

ةيدوأيفرجفتتيتلاعيبانيلاكلتانهفصي)١٤-١٠(
ةيلاعاهنكلواهلوحلابجللةبسنلابةئطاويهفةيلاعلالابجلا
ةدرابوةبيطةداعهايملاهذهو.اهتحتيتلايضاراللةبسنلاب
عمتجتىتحةفلتخمةيدوأيفكلذدعبردحنتوةشعنمو
شيعتيتلاتاناويحلالكيقستمث.ةميظعًاراهنأنوكتل
طوطخلاوذشحولارامحلايأءارفلااميسالويراربلايف
ريبعتوه»اهأمظرسكت«هلوقو.هدلجوسكتيتلاةيزاوتملا
ملريبعتلااذهو»انشطعرسكن«لوقنفنألاىتحلمعتسم
تاناويحلااذهقوفو.انهريغعضوميأيفلمعتسي
روخصلائتاوناهسفنليقتنتيتلاءامسلارويطنكست
ةخماشلالابجلاممقوأرجشلايلاعأوأاهشاشعأينبتثيح
رويطلاهذهو.ناويحيأاهخارفىلإلصينأردقياليتلا
نوكيواهلاكشأنويعلانعبيغتامبرذإطقفاهتوصبفرعت
يذلاهللاوه.راجشألاناصغأنيبًابيعنوأةقزقزاهتوص
اذهنمضرألاعبشتذئنيحويلاعألانملابجلايقسي
رجشلاتبنياذكهو.سانللبرلاهحنمييذلاريخلا
.ناسنإلاييحتويذغتيتلابوبحلاولوقبلاعاونأورضخلاو
تنبيولبرشبلاتالوكأملةرضخومئاهبللًابشعيطعيف
.زبخلاذخؤياهنميتلاتاعورزملا

نعامبرنونغتسيورشبلاتوقوهيذلازبخلااذه)١٥(
ضرألاهذهلب.نونغتسيالفهنعامأوتالوكأملانمريثك
ةعانصهيلإفاضيذيذللابيطلااهبنعبةمركلاتبنتيتلا
هبعملأوميدقلاذنمهفرعيذلارمخلاهنمجرختسيفناسنإلا
نكيملاميفكيالاذهنكلو.تيزلاعاملإنمرثكاههجو
هلمعتسنيذلاهتاذريبعتلاوهو.هبلقهبدنسيناسنإللزبخ
.دالبلاهذهيفمويلاىتح

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
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.»تيزلابههجوعاملإل«نيمجرتملاضعببهذدقو
.تيزلانمرثكأسيلو

١٧.ُهَبَصَنيِذَّـلٱَناَنْبُلُزْرَأ،ِّـبَّـرلٱُراَجْشَأُعَبْشَت١٦«
لٱَكاَنُهُشِّـشَعُتُثْيَح

ْ
١٨.ُهُتْيَبُوَّْـرسلٱَفُقَلْقَّـللٱاَّـمَأ.ُريِفاَصَع

جلٱ
ْ
لٱُلاَبِ

ْ
لِلُةَيِلاَع

ْ
لَمُروُخُّصلٱ.ِلوُعُو

ْ
لِلٌأَج
ْ
لٱَعَنَص١٩.ِراَبِو

ْ
َرَمَق

لِل
ْ
َجت٢٠.اََهبِرْغَمُفِرْعَتُسْمَّـشلٱ.ِتيِقاَوَم

ْ
لُظُلَع

ْ
ُريِصَيَفًةَم

لٱِناَوَيَحُّلُكُّبِدَيِهيِف.ٌلْيَل
ْ
َفُطْخَتِلُرِْجمَزُتُلاَبْشَألٱ٢١.ِرْعَو

لَتِلَو
ْ
.»اَهَماَعَطِهللاٱَنِمَسِمَت

ةثالثلارداصملاركذدقمنرملانوكياذكهو)١٨-١٦(
رمخلايهوميدقلافرعلابسحناسنإلاتوقلةماهلا
كلتيهفبرلاراجشأ١٦ددعلايفهلوقامأ.تيزلاوزبخلاو
هتمظعانيرتوبرلاةردقنعربختيتلاةقسابلاراجشألا
دضاهتابثواهعافترالةبسنلابونينسلايفاهمدقلةبسنلاب
ًالوأةميظعلاراجشألاهذهنمنيعونركذيف.مايألايداوع
اهشاشعأريفاصعلالعجتراجشألاهذهيفورسلامثوزرألا
عيبرلايفيتأييذلاعجبلانمعونوهو-قلقللنأامك
اذهنمفتاعورزملابكتفتيتلاتارشحلاىلعتاتقيو
لكؤياليتلارويطلاهذه.حالفللًادجعفانوهليبقلا
هتفلإبروهشمريطلااذهوورسلايفاهشاشعألعجتاهمحل
لزنييتلاتويبللةكربوًاديعسءامدقلاهبسحيناكوةيلئاعلا
هللاةيانعنأىريفهريكفتمنرملاعباتيو.ششعيواهراوجيف
رابولاولابجلااهنكسملوعولالعجتءيشلكبطيحتيتلا
نكسييذلايربلازعاملاوهفلعولاامأ.روخصلااهنكسم
.ةيلاعلانكامألا

مايأنمعبارلامويلاىلإمنرملالقتنينآلاو)٢١-١٩(
يكلًالوأرمقلاركذيهنكلو.رمقلاوسمشلاركذيفةقيلخلا
.تاملظلاددبتيتلاسمشلايهوراهنلاةكيلمركذبهعبتي
رهشأىلإتاقوألامسقييكلميدقلاذنمفرعدقرمقلاو
اموليللاركذياذكهو.يلاوتلاىلعتاونسىلإرهشألاو
يفرتستوضرألاىشغتةملظلااذوه.ناويحنمهيفبدي
لب.ذئدنعاهصنقبلطتيتلاةيراضلاشوحولاكلتاهتايط
نأعيطتسينموًاماعطةبلاطرجمزتاهتاذلابشألااذوه
هدحووهفاهقلخيذلاهللاريغتاناويحلاهذهعيمجبينتعي
.اهييحيواهتوقينأرداق

يفَو،ُعِمَتْجَتَفُسْمَّـشلٱُِقْرشُت٢٢« ٢٣.ُضِبْرَتاَهيِوآَمِ
ملٱَىلِإِهِلْغُشَىلِإَوِهِلَمَعَىلِإُجُرَْخيُناَسْنِإلٱ

َمَظْعَأاَم٢٤.ِءاَسَْ
ْنِمُضْرَألٱٌةَنآلَم.َتْعَنَصٍةَمْكِحِباَهَّـلُك!ُّبَراَيَكَلاَمْعَأ
لٱاَذٰه٢٥.َكاَنِغ

ْ
لٱُرْحَب

ْ
لٱُريِبَك

ْ
طَألٱُعِساَو

ْ
ٌتاَباَّـبَدَكاَنُه.ِفاَر

َجتَكاَنُه٢٦.ٍراَبِكَعَمٍناَوَيَحُراَغِص.ٍدَدَعَالِب
ْ
.ُنُفُّسلٱيِر

لَيِلُهَتْقَلَخاَذٰهُناَثاَيِوَل
ْ
اَهَقُْزَرتِلىَّـَجَرتَتَكاَّـيِإاَهُّلُك٢٧.ِهيِفَبَع

يفاََهتوُق .»ِهِنيِحِ

اهباذإةيليلاهضعبيتلاتاناويحلاهذهو)٢٣-٢٢(
داعيمىلإاهيوآميفئبتختفدوعتسمشلاقرشتامدنع
ءانثألغتشيوهفةسكاعمةقيرطبشيعيناسنإلاامنيب.رخآ
ذئنيحومالظلاهفنتكيىتحكلذلعفيحربيالوراهنلا
.رخآراهنىلإهلمعنعفقوتي

لامعأديجمتبهلكقباسلاهمالكصخليمث)٢٧-٢٤(
ضرألااذوهو.ةياردلاوةمكحلاباهلكتعنُصيتلابرلا
الوىصقتسياليذلابرلاىنغانيرتوكلذبدهشتاهلك
تاقولخملانعمالكلاماتخلًادجبسانمددعلااذهو.ّدحي
هيفدجيورحبلاىلإلقتني)٢٥ددعلا(يفهدجنواهلكةيربلا
ىريوةمظعلاهذهولالجلااذهبهرصبرهبنيفميظعلاعاستالا
اهماجحأوةنيابتملااهلاكشأبةريثكلاكامسألاكلتهيف
هبيترتمنرملاعباتيانهًاضيأ.ةريبكوةريغصنمةفلتخملا
انهو.سماخلامويلاىلإلصيوةقيلخلامايأةهجنمقباسلا
دجنكلذللبقنمقلخءيشيأنيبًاريبكًالصافعضيال
نأليلداذهوةعباتتماهلككامسألاوتاناويحلاورويطلا
لبيهامكاهعباتوةقيلخلابيترتىلإتفتليملمنرملا
نفسلادجيرحبلااذهيف.مالكلاىرجمهلءاشامكفرصت
هنكلوحاسمتلاةداعوهوناثايولدجيلبهبابعرخمتيتلا
لبراحبلانكسيالحاسمتلانألتوحلاحجرألاينعياذه
نعةيانكناثايولنوكيدقو.راهنألافافضىلعشيعي
تفتليو.زييمتنوداهلاكشأفالتخاىلعةيرحبلاشوحولا
هللامسادجميءيشلكنأدجيورحبلاوربلاىلإىرخأةرم
لكحنمييذلاينتعملاوقلاخلاوههنألهتكربوهدمحعيذيو
نكستلبشطعتالوعوجتالفهنيحيفاهماعطهتاقولخم
ريغهتمكحبسحبءيشلكربديهللانألةنئمطمةنمآ
.ةيهانتملا

لَتَفاَهيِطْعُت٢٨«
ْ
٢٩.ًاْريَخُعَبْشَتَفَكَدَيُحَتْفَت.ُطِقَت

َحت
ْ
هباَرُتَىلِإَوُتوُمَتَفاَهَحاَوْرَأُعِزْنَت.ُعاَْتَرتَفَكَهْجَوُبُج اَِ
٣١ِضْرَألٱَهْجَوُدِّـدَُجتَوُ.قَلْخُتَفَكَحوُرُلِسْرُت٣٠.ُدوُعَت
ُرِظاَّـنلٱ٣٢.ِهِلاَمْعَأِبُّبَّـرلٱُحَرْفَي.ِرْهَّـدلٱَىلِإِّـبَّـرلٱُدَْجمُنوُكَي
جلٱُّسَمَي.ُدِعَْتَرتَفِضْرَألٱَىلِإ

ْ
خَدُتَفَلاَبِ

ِّـبَّـرلِليِّـنَغُأ٣٣.ُنِّـ
يف يِديِشَنُهَلُّذَلَيَف٣٤،ًادوُجْوَمُتْمُداَميِٰهلِإلُمِّـنَرُأ.ِيتاَيَحِ
خلٱِدَبُتِل٣٥.ِّـبَّـرلٱِبُحَرْفَأاَنَأَو

ْ
َالُراَْرشَألٱَوِضْرَألٱَنِمُةاَُط

لَه.َّـبَّـرلٱِيسْفَناَييِكِراَب.ُدْعَباوُنوُكَي
ِّـ
.»اَيوُل

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱَوُةَئِ

٢٠٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هديحتفيواهيطعييذلاداوجلاهلإلاكاذ)٣٠-٢٨(
تاذحبصتامنإوثبعاهدحواهيعاسملكنذإفاهيلع
ةيناثةهجنمو.ايحتوعبشتفاهنعهللايضرىتمىودج
أدبتوريغتتوفاختاهباذإههجوبرلابجحاذإ
وهو.»دجونوكرحتنوايحنهبنأل«لاوزلاولالحمضالاب
بارتلاىلإدوعتكلذدعبتومتواهحاورأعزنييذلاهللا
ءايشأولحمضتءايشأهتقيلخيفهللالامعأرمتستاذكهو
ييحملاهحورلسريامنيحاميسالويلاوتلاىلعددجتت
ةئيشمبكرحتيهباذإفدوجولايفهخفنييذلاسفنلاكلذ
ناكامف.عيبرلاتقوةبيشقلااهتلاحىلإضرألادوعتفهللا
ىلعكيلاوداذكهوىرخأةرمةايححبصيءاتشلايفًاتوم
امو٣٤:١٤بويأو١٥:٦ليئومص١عجار(نامزلارورم
.)هدعب

وهوهلبلدبتيالوريغتيالفبرلادجمامأ)٣٥-٣١(
.اهلكةحلاصوةنسحاهنألهلامعأببرلاحرفيودبألاىلإ
دعترتهاضرنودبوايحنهاضربيذلاميظعلاهلإلااذه
ممحلاثعبتفنخدتاهلعجيلابجلاسملاذإ.اهلكضرألا
.رامدلاوكالهلامتيهبضغباذكهو.اهنيكاربهاوفأنم
هتايحيفينغينأبجاولانمنأدجيفهسفنىلإتفتليو
.سودقلاريدقلابحملاهلإلااذهبةقئالتامينرتمنرينأو
حرفيمنرملايأوهوديشنلابحرفيبرلانأدكأتيهباذإو
تاقولخملاهذهيفىريههلإلدبعتمناسنإوه.حرفلااذهب
ًاعضاوتدادزيفميلستلاودوجسلاوعشختللهوعدياماهعيمج
تايآىأراملكًاعرودادزيورثكأبرلاةمظعفرعاملك
رارشألاىلعةمئاللابيحنيًاريخأو.هينيعمامأةلثامهللا
نودابيولىنمتيوهناميإنونمؤيالوهاريامنوريالنيذلا
وههنكلو.ههلإليمجلًاركنمدحأىقبيالىتحضرألانم
هحبسيوبرلاكرابيوماتخلايفهسفنىلإدوعيمنرملايأ
.ديشنةوالحوةوقنميتوأاملكب

ُسِماَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِمَمُألٱَْنيَباوُفِّـرَع.ِهِمْسٱِباوُعْدٱ.َّـبَّـرلٱاوُدَْمحِا١«
٣.ِهِبِئاَجَعِّـلُكِباوُدِشْنَأ.ُهَلاوُمِّـنَر.ُهَلاوُّنَغ٢.ِهِلاَمْعَأِب
لٱِهِمْسٱِباوُرِخَتْفٱ

ْ
لَيَنيِذَّـلٱُبوُلُقْحَرْفَتِل.ِسوُّدُق

ْ
َنوُسِمَت

.»َّـبَّـرلٱ

ضعبدجويهنأامكدمحلابأدبتيتلاريمازملادحأاذه
ريمازملوألاريمازملايمسنفايوللهأدبتيتلاىرخألاريمازملا
ريمازمنأامك.)١٣٦و١١٨و١٠٧و١٠٥(ريمازملالثمدمحلا

١٤٦و١٣٥و١١٧و١١٣و١١٢و١١١و١٠٦ريمازملا(لثمايولله
ريمازملانمنيعونلاالكركذيو.)١٥٠و١٤٩و١٤٨و١٤٧و
منرملاذخأي.ايمحنوارزعومايألارابخأرافسأنملك
عوشيمايألئاوأوىسوممايأيفترجيتلاثداوحلالمجم
ذخأي.ينيدلايصصقلارعشلانمةبيشقىلحاهسبليو
ًادراسهيفعسوتيو)ةيوسوملاةعيرشلايأ(ةاروتلانامز
ىلعربعوسوردءاقلإرادقمبةيخيراتةروصبسيلثداوحلا
رومزمهنأحجرألاو.قيحسلايضاملانماهجتنتسيرضاحلا
هبسحدقو)٢٢-١٦:٨رابخأ١عجار(دايعألايفمنريناك
ريخألااهلكشتذخأريمازملانمةعومجمهنأنيرسفملاضعب
هنأنوريثكلاحجريولامعتسالاراركتونامزلارورمىلع
عبتيهنإونويهصلبجىلعةدابعلاءادتبايفلمعتسيناك
درسيرومزمهنألوقلاةصالخو.ريمازملايفيدوادلاقسنلا
.ًاليمجًاعقومسفنلايفعقييرعشلكشبةاروتلاثداوح

يإهمسابةوعدلاوبرلادمحبهمالكأدبي)٣-١(
فرتعيوممألاعيمجعمسيىتحناكملكىلإهمساةعاذإ
حيبستلاءاعدوههتمظعوبرلاعئانصبمهلكرشبلا
منريوهلىنغينأبجي.موهفمعومسمتوصبناركشلاو
وهلب.برلااهعنصيتلابئاجعلاكلتعمجأملاعلاركذتيو
هبحرفتنأاميسالوعيمجلامامأةاهابملاورخفلاةاعدم
ةرخصهيفنودجيفبرلانوسمتلينيذلانينمؤملابولق
ّدجحيبستللةوعدلاهذهيف.نامأأجلموصالخ
ىوقتلابسانلافرصنينأديريهنألفدجلاامأفاغشناو
امأو.طقفملاعلارومأبيهلتلايفمهتاقوأنوفرصيالوعرولاو
ةبحمنعهيلإمدقتيوراظنألاةلبقهللاعضيوهففاغشنالا
برلابجاهتبالاومنرتلاوحرفللوعديوهكلذل.ةيبلقةبغرو
.ىفكوةيجراخةدابعميدقتدرجمسيلو

طُا٤«
ْ
لٱ.ُهَتَرْدُقَوَّـبَّـرلٱاوُبُل

ْ
اوُرُكْذٱ٥.ًامِئاَدُهَهْجَواوُسِمَت

َميِهاَرْبِإَةَّـيِّـرُذاَي٦ِهِمَفَماَكْحَأَوِهِتاَيآ،َعَنَصيِتَّـلٱُهَبِئاَجَع
ٰهلِإُّبَّـرلٱَوُه٧.ِهيِراَتُْخمَبوُقْعَييِنَباَي،ِهِدْبَع

ُ
يفاَن ِّـلُكِ

ِهِبىَصْوَأًامَالَكُهَدْهَعِرْهَّـدلٱَىلِإَرَكَذ٨.ُهُماَكْحَأِضْرَألٱ
لَأَىلِإ

ْ
.»َقاَحْسِإلُهَمَسَقَوَميِهاَرْبِإِهِبَدَهاَعيِذَّـلٱ٩،ٍرْوَدِف

اومتهيوبرلاىلإاوتفتلينأسانلاىلعبجي)٦-٤(
رطخلازكارملكىلإرضحينأعيطتسيفريدقهنألهاياصوب
نأليهلإلاهروضحيأهللاهجوسمتليوهو.اهددبيو
نمؤملاكلسياذكهوتاملظلابهايغعيمجددبتيههجوب
اوركذينأسانلانمبلطيو.ًاديعسًاقفومشيعيورونلاب
لكنألهمفنمجرختيتلاماكحألاوتايآلاوهللابئاجع
عضيمنرملانأحجرألاو.لدعوةنامأوقحهماكحأ

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
خلٱَوُةَئِ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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زوجيالفهينيعمامأاهنمهللابعشجورخورصمتاراكذت
.ةريطخثداوحنمهعمىرجامىسنينأبعشللنذإ
مهنإبعشلاركذيفًاضيأكلذلبقىلإتاراكذتلابدوعيو
هللامهراتخانيذلاءابآلاكئلوأوميهاربإوبوقعيةيرذ
.ةمداقلالايجألااوربخيلوهعماونوكيل

اهلكضرألاألمييذلاهلإلابرلااذه)٩-٧(
اهلكضرألاهلإوههنكلوليئارسإهلإوهمعن.هماكحأب
فرتعييذلاوهراتخملاهبعشنكلوفاصنإلاولدعلابمكحي
لكىلإهظفحيوهعطقيذلادهعلاركذيوهذههماكحأب
هيفىريوةيناثةرمميهاربإركذيفدوعيمث.خيراتلاراودأ
همسقىطعأمثهللاهدهاعيذلابسنألاصخشلا
هدوهعلقنيوهكلذليحهللانأل.هدعبنمهنباقاحسإل
.دلوىلإٍدلاونمهماسقأوةسدقملا

١١،ًاّيِدَبَأًادْهَعَليِئاَْرسِإلَوًةَضيِرَفَبوُقْعَيِلُهَتَّـبَثَف١٠«
اوُناَكْذِإ١٢.ْمُكِثَاريِمَلْبَحَناَعْنَكَضْرَأيِطْعُأَكَل:ًالِئاَق
َىلِإٍةَّـمُأْنِماوُبَهَذ١٣.اَهيِفَءاَبَرُغَوَنيِليِلَق،ىَصُْحيًادَدَع
،ْمُهُمِلْظَيًاناَسْنِإْعَدَيْمَلَف١٤.َرَخآٍبْعَشَىلِإٍةَكَلَْممْنِم،ٍةَّـمُأ
َالَويِئاَحَسُماوُّسَمَتَال:ًالِئاَق١٥،ْمِهِلْجَأْنِمًاكوُلُمَخَّـبَوْلَب
.»يِئاَيِبْنَأَىلِإاوُئيِسُت

همسايذلاًاضيأبوقعييتأيقاحسإدعبو)١١-١٠(
ريغتيالمئاددهعلااذهف.رادتقابهللاعمعراصهنألليئارسإ
يذلاهللالبناسنإلاسيلكلذيفمهملاوصاخشألاريغتب
ىرجيذلادعولاوه.مهعيمجرشبلاهيلإيغصييكلملكتي
:٧سوماع(ًاضيأو.)٢٢:١٦نيوكترظنا(ايروملبجىلع
اهنأللبحلابةسيقموةثورومضرأيه.)٣٣:٢٦ايمرإو٩
ىلإمهضرأملسونييلصألاناكسلاهللادرطدقفةكولمم
.)٧٨:٥٥رومزمرظنا(صاخلاهبعش

ًالوأددعلاليلقراتخملابعشلااذهناكدقو)١٥-١٢(
امأودالبلايفءابرغاوناكوامبرديلاعباصأىلعىصحي
ةينثتو٣٤:٣٠نيوكتعجار(نويقيقحلااهباحصأمهفنآلا
اورطضادقو.مهبدتعيالءافعضنأشالباوناك.)٢٦:٥
.ّنيعمدحاوناكميفنورقتسيالنيلوجتماوقبينأًالوأ
ناكوبعشدعببعشباوفرعتوةكلممىلإةكلممنماوبهذف
هنألنيمولظممهعديملفماودلاىلعمهسراحومهعمهللا
كولملانأىتحمهادهومهدنسومهاوقومهامحيذلاوه
لب.مهوقحسيومهيلعاودتعينأاوعيطتسيملمهسفنأ
يأءاحسملاجرخمهنمنألكلذ.مهاجنوهنيميبمهدضع
يفهودوقيلوهللابعشاوعديلريدقلاهللاديبنيحوسمملا
ءايبنألاوةداقلاوءاسؤرلاجرخمهنمو.ةايحلاوقحلاقرط

مهتمهميفاولذخنيالىتحةيهلإلاةردقلاىلإاوجاتحاكلذل
يكلءايبنأمهونوراتخممهنألءاحسممه.هذهةريطخلا
٧:١جورخعجار(هبئاجعنعاوربخيوهللامئاظعباوملكتي
.)هدعبامو٤:١٥عمهدعبامو

جلٱِباَعَد١٦«
ْ
خلٱَماَوِقََرسَك.ِضْرَألٱَىلَعِعُو

ْ
١٧.ُهَّـلُكِزُْب

لٱِباْوَذآ١٨.ًادْبَعُفُسوُيَعيِب.ًالُجَرْمُهَماَمَأَلَسْرَأ
ْ
ِدْيَق

يف.ِهْيَلْجِر حلٱِ
ْ
.ِهِتَمِلَكِءيَِجمِتْقَوَىلِإ١٩ُهُسْفَنْتَلَخَدِديَِد

ملٱَلَسْرَأ٢٠.ُهَنَحَتْمٱِّـبَّـرلٱُلْوَق
لُسَلَسْرَأ.ُهَّـلَحَفُكِلَْ

ْ
ُناَط

طَأَفِبْعَّـشلٱ
ْ
ِّـلُكَىلَعًاطَّـلَسُمَوِهِتْيَبَىلَعًادِّـيَسُهَماَقَأ٢١.ُهَقَل

لُم
ْ
.»ِهِك

ضرألاىلعًاعوجدجوأيأعوجلاباعد)٢١-١٦(
يذلازبخلانأيأزبخلاماوقرسكوهونبوبوقعيلزنامثيح
امكناسنإلابلقدنسيهبذإةايحالهنودبوةايحلاماوقوه
ينتعيهللانألو.)٢٦:٢٦نييوالًالثمعجار(لبقنمانيأر
لاسرإلّوحتدقفكلذلةنونحلاةلماكلاةيانعلاكلتمهب
هتوخإوهيبألريخوصالخببسىلإًادبعهعيبوفسوي
يتلاةيهلإلاةيانعلانإفاذكهو.)٤٥:٥نيوكترظنا(ًاعيمج
ةوقوطاشنلكباهلمعلمعتةيرشبلاماهفألااهكردتال
فسوي.ًامالسوًاجرفقيضلانموًاريخرشلانملعجتو
ديدحلابةدفصمهسفنو.نيلجرلاديقمًانيجسحبصأاذه
مالحأتققحتىتحتقولالطيملو.ةنكسملاولذلاةمالع
يفلخددقو»هتملكءيجمتقوىلإ«فسويىتفلااذه
نهربونمأوطاشنباهزاتجاهنكلوةرمةبعصتاناحتما
هسفنهللانكلو.)٤٢:٩نيوكتعجار(ةءافكوناميإنع
مالحألارسفييكلهيلإهاعدولسرأفنوعرفمدختسادق
ىرييكلملكتيهللاناكوهعجضمتضقأوهتجعزأيتلا
.اهلكرصمضرأحاتجتسيتلاةميظعلاةعاجملايفهبئاجع
قلطيدّيقملااذهولحينيجسلااذهنأةجيتنلاتناكو
نألاذهسيلأ.اهلكةكلمملايفًاميظعًاديسحبصيلهحارس
رسعلادعبلعجتواهلكءايشألاهذهربدتةريدقلاهللادي
يتلاةدبلتملامويغلاكلتدعبًايفاصًاليمجًاوجنوكتوًارسي
هلإلاوهاذه.نمزلانمًانيحةداعسلاسمشتبجح
بئاصملانوكتومهتاقاقحتسابسحسانلاعفرييذلا
نوقترييلاتلابوحاجنلاملسيفتاجردلثمسانلاءالؤهل
.داجمألاوةماركلاةايحىلإ

لَعُيَوِهِتَداَرِإَبَسَحُهَءاَسَؤُرَِرسْأَيِل٢٢«
ِّـ
.ًةَمْكِحُهَِخياَشَمَم

يفَبَّـرَغَتُبوُقْعَيَو،َْرصِمَىلِإُليِئاَْرسِإَءاَجَف٢٣ .ٍماَحِضْرَأِ
َلَّـوَح٢٥.ِهِئاَدْعَأَىلَعُهَّـزَعَأَوًاّدِجًارِمْثُمُهَبْعَشَلَعَج٢٤

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
خلٱَوُةَئِ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا

٢٠٢
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ىَسوُمَلَسْرَأ٢٦.ِهِديِبَعَىلَعاوُلاَتْحَيِل،ُهَبْعَشاوُضِغْبُيِلْمَُهبوُلُق
ِهِتاَيآَمَالَكْمُهَنْيَباَماَقَأ٢٧.ُهَراَتْخٱيِذَّـلٱَنوُراَهَوُهَدْبَع
يفَبِئاَجَعَو .»ٍماَحِضْرَأِ

كلذيففسويحبصأنأةجيتنلاتناكو)٢٤-٢٢(
فرصتيهديةضبقيفاوحبصأهءاسؤرنأىتحعيفرلازكرملا
عيمجقوفيوةمكحءامكحلاملعيحبصألبءاشامفيكمهب
:٤١ًاضياو٤١:١٤نيوكتعجار(ريبدتنسحوةياردنيمهافلا

هتدارإبسحبمهرسأياذهفسويو.)٤٤ددعلامث٤١-٣٩
رظندقفماعلاريخلالجألوههيئتريامبسحبيأ
ىتحهريسمعباتوءيشىلعممصفًابقاثًارظنلبقتسملل
ءاجاذكهو.ةلماكلاةكربلاىتحهفيلحرفظلاناكوةياهنلا
عملزنوًاماعطلانييكلعوجلانمًابرهرصمىلإليئارسإ
ناكحوزنلااذهنكلو.ةبيرغضرأيفًابيرغحبصيلهدالوأ
ىتحددعلاريثكوًايوقبعشلاحبصأذإةميظعةكربببس
١:٧جورخعجار(مهنيباميفاولزننيذلاومهدايسأاوسفان
فورظمدختستيتلابرلاةيانعيههذه.)٢٦:٥ةينثتو
.ميمعلاريخلاوعفنلاىلإاهلوحتيكلةئراطلارشلا

هزاحيذلازعلاوفسويدهعىضمدقوامأ)٢٧-٢٥(
اوحبصأنييرصملانألةدشوقيضهدعببعشلاباصأدقف
لجألدهجلكاولذبواولاتحاوًالوأاوضغبأدقفنيدهطضم
ةيناثةرمهللاةردقرهظيناكاذهنكلو.قييضتلاولالذإلا
لقنملاذإداهطضالامغردادزيوومنيبعشلاناكدقف
هللالسرأىتحتقولالطيملو.ًاضيأداهطضالاةطساوب
ًامايأبعشلانيبناوخألاماقأدقو.نوراههاخأمثىسوم
دحاولجرةضهناوضهنييكلسانلاناوعديةليوط
ميهاربإهلإمهئابآهلإوهفمهنعىلختينلهللانألاوعجشتيو
تقولالوطيالورظتنمصالخلافكلذل.بوقعيوقاحسإو
ًاليلقاورظتنينأالإمهيلعامومهنويعبهودهاشيىتح
.اوربصيو

لُظَلَسْرَأ٢٨«
ْ
َلَّـوَح٢٩.ُهَمَالَكاوُصْعَيَْملَو،ْتَمَلْظَأَفًةَم

َعِداَفَضْمُهُضْرَأْتَضاَفَأ٣٠.ْمُهَكاَمْسَأَلَتَقَوٍمَدَىلِإْمُهَهاَيِم
يفىَّـتَح لٱَوُناَّـبُّذلٱَءاَجَفَرَمَأ٣١.ْمِهِكوُلُمِعِداََخمِ

ْ
يفُضوُعَب ِ

لُمًاراَنَوًادَرَبْمُهَراَطْمَأَلَعَج٣٢.ْمِهِموُُختِّـلُك
ْ
يفًةَبِهَت ِ

ِراَجْشَأَّـلُكََّـرسَكَو،ْمُهَنيِتَوْمُهَموُرُكَبََرض٣٣.ْمِهِضْرَأ
جلٱَءاَجَفَرَمَأ٣٤.ْمِهِموُُخت

ْ
.»ٍدَدَعَالِبُءاَغْوَغَوُداََر

تءاجيتلاتابرضلادادعتيفانهأدبي)٣٨-٢٨(
جورخلارفسيفدروامكفورعملابيترتلابنييرصملاىلع

بتكلاعجاريالوًاهافشهبلقرهظنعاهدرسيهنأرهظيلب
هللانإهلوقينأهمهياملك.كلذلعفيامنيحةسدقملا
ةديدشديبرصمبعشىلعهماكحأىرجأوهبئاجعرهظأ
هنيحيفبسنألايرجينأنعفقوتيملو.ةدودممعارذو
هذهنمصالخلااوبلطورصمبعشّلمىتحرارمتسابو
هللابضغىلإزمرتاهنألةملظلايهوةعيظفلاتابرضلا
كلذلورونلاهانعمههجونألهبعشءادعأنعهيلختو
:١٠جورخعجار(تافتلالامدعوبضغلااهانعمةملظلاف
لمأتللراظنألاتفليوتابرضلاركذيةملظلادعبو)٢٩-٢١
تتامىتحمدىلإءاملاليوحتاهنمفًاديجاهركذتواهيف
ناكملكتألمىتحعدافضلاتءاجاهدعبوكامسألا
كلذدعبو.ءامظعلاوكولملاعداخمدنعىتحفقتملو
ةئبوأللةلقانلاةيذؤملاماوهلانمرثاكتاموضوعبلاوبابذلا
نعةلئاهءابنأانيلإتلمح١٩٤٧ةنسلايفوضارمألاو
نوكتنأدعبيالفرصمضرأيفرفصألاءاوهلاراشتنا
فلتملادربلاناكو.ءاجرألاكلتيفةميدقةئبوألا
موركلابرضتلءامسلانمةلزانلاقعاوصلاوتاعورزملل
ترسكوفصاوعلاتبهلباهلاكشأفالتخاىلع
نميقباملكأفدارجلاءاجكلذدعبلب.راجشألا
لكيفءالبلامعويفاثألاةثلاثناكاذهوةفلاسلاتابرضلا
وأثيغميأمهلنكيملفنوعلاسانلابلطوناكم
.نيعم

يفٍبْشُعَّـلُكَلَكَأَف٣٥« مثَأَلَكَأَو.ْمِهِدَالِبِ
َْ
.ْمِهِضْرَأَرا

يفٍرْكِبَّـلُكَلَتَق٣٦ هتَّـوُقِّـلُكَلِئاَوَأ،ْمِهِضْرَأِ ْمُهَجَرْخَأَف٣٧.ِْمِ
يفْنُكَيَْملَو،ٍبَهَذَوٍةَّـضِفِب ُْرصِمْتَحِرَف٣٨.ٌرِثاَعْمِهِطاَبْسَأِ
،ًافْجَسًاباَحَسَطَسَب٣٩.ْمِهْيَلَعَطَقَسْمُهَبْعُرَّـنَألْمِهِجوُرُخِب
لَّـسلٱِبْمُهاَتَأَفاوُلَأَس٤٠.َلْيَّـللٱَءِيضُتِلًاراَنَو

ْ
َزْبُخَو،ىَو

.»ْمُهَعَبْشَأِءاَمَّـسلٱ

لكاهنمعزنىتحطقفراجشألابصيملدارجلااذهو
لكاحمفبشعلكمجاهدقلبءيشاهيلعقبيملورمث
يفددرتتلازتالهذهدارجلاةبرضو.ناكملكنمةرضخ
ةطساوبنكلونينسلانمتارتفيفةيقرشلاءاحنألاهذه
لوقنداكنىتحًاريثكهرشرصحدقةثيدحلاةحفاكملاقرط
ةبرضلاتءاجًاريخأو.ةنكمألاضعبيفمدعلامكحيفهنإ
حونلاعمسىتحراكبألالكبرلاكالمكلهأفىربكلا
ةبيصملاتناكدقل.دحأجنيملوتيبلكيفءاكبلاو
هنأاياحضلاكئلوأبسحذإاهلجأوبئاصملامظعأةريخألا
.لادجالباهزعواهتنيزوتويبلارخفمهفةوقلكلئاوأ
رصمضرأنمليئارسإبعشجورخىلإكلذدعبلقتنيو

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
خلٱَوُةَئِ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ضئارفلاواياصولاوحصفلابيترتنعًائيشركذينأنود
هذهجئاتنركذعباتينأنآلاهمهيهنألكلذ.هتقفاريتلا
رثاعيأنكيملىتحصالخببستناكفيكوتابرضلا
تدهاشوبرلاعئانصتأريتلاطابسألاكئلوأعيمجيف
مهجورخبتحاترارصمنإفاذكهو.ةرركتملاةيعيبطلاهتاوق
الإبهذتنلاهيلعاولصحيتلارشلاجئاتننأتأرواهنم
.نويليئارسإلامهواهيببسمباهذب

امذإةبيجعلاةيهلإلاةدايقلابأدبينآلاو)٤٠-٣٩(
دوصقملاناكملاىلإلوصولابممتيملاذإجورخلانمةدئافلا
يفمهملانإ.نيئجالاوءاجثيحنمدعوملاضرأىلإ
يذلاناكمللانلصوتنألباهيفنكسننأسيلقيرطلا
يفلوحتييذلاباحسلادومعمهلناكاذكهو.هدشنن
اوءاجكلذدعبو.اوعبتيوديعبنمهورظنييكلًارانمليللا
يفمه.اوعبشيواهباوتاتقييكلىولسلاونملامهللسرأف
نكلوةلحاقةبدجمضرأيفمه.هللاةيانعيفمهنكلوةيربلا
.نينمآاهيفاوشيعيلىنكسةنكمأىلإاهلوحتهللاةردق

ملٱِتَرَجَفْنٱَفَةَرْخَّـصلٱَّـقَش٤١«
ْ
يفْتَرَج.ُهاَيِ لٱِ

ْ
ِةَسِباَي

َجَرْخَأَف٤٣ِهِدْبَعَميِهاَرْبِإَعَمِهِسْدُقَةَمِلَكَرَكَذُهَّـنَأل٤٢.ًارَْهن
.ِمَمُألٱَِيضاَرَأْمُهاَطْعَأَو٤٤ٍ.مَُّنَرتِبِهيِراَتُْخمَوٍجاَهِتْبٱِبُهَبْعَش
اوُعيِطُيَوُهَضِئاَرَفاوُظَفَْحيْيَكِل٤٥،ُهوُثَرَوِبوُعُّشلٱَبَعَتَو
لَه.ُهَعِئاََرش

ِّـ
.»اَيوُل

ءاملابمهيلعلخبيملفاوشطعكلذدعبو)٤٥-٤١(
يفوأشداقيفناكنإءامصلاةرخصلابلقنمىتح
دعوللمامتإىوسنكيملىرجاملكنإفاذكهو.ميديفر
بعشلاىقبيملف.ميهاربإهدبععمهللاهعطقيذلايهلإلا
منرتوجاهتبابجرخبعشلانإ٤٣ددعلايفهلوقوًادبعتسم
بعشلاةيقبعمميرماهتمنريتلاىسومةمينرتىلإرشيدق
ىلإاولصودقل.رمحألارحبلاتاليونممهصالخىدل
تاليونولمتحيفوسنكينإونمألاوةمالسلاضرأ
امنكلوةنسنيعبرأةدمءانيسةيرببمههيتيفدعبةريثك
تاباذعلاهذهيهاملببوعشلارمعيفنينسلاهذه
اولخددقل.ددؤسودجمنمهنوفداصيفوساملةبسنلاب
ةيطعلاهذهنمنوديفتسيواهنوثريلباهيفاوبعتيملًاضرأ
اوممتيوضئارفلااوظفحينأالإنآلامهيلعامو.ءاحمسلا
مهلنوكتيكلةسدقملاعئارشلااوعيطيوةيهلإلاماكحألا
رهدلاىلإهمساحبسيلفمهئابآهلإومههلإوهاذه.ةايح
.ايوللهناسلوةفشلكىلعهركذدتميلودبألاو

ُسِداَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

لَه١«
ِّـ
ِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ٌحِلاَصُهَّـنَألَّـبَّـرلٱاوُدَْمحِا.اَيوُل

ِّـلُكِبُِربُْخيْنَم؟ِّـبَّـرلٱِتُوَربَجِبُمَّـلَكَتَيْنَم٢.ُهَتَْمحَر
لِلىَبوُط٣؟ِهِحيِباَسَت

ْ
حلٱَنيِظِفاَح

ْ
لٱِعِناَّـصلِلَوَّـَق

ْ
يفَّـِرب ِّـلُكِ

.»َكِصَالَخِبِينْدَّـهَعَت.َكِبْعَشاَضِرِبُّبَراَيِينْرُكْذٱ٤.ٍنيِح

١٦:٨حاحصألايفلوألامايألارابخأرفسبتاكركذي
٣٤دادعألا(يفهدجنلبرومزملااذهنمًاماسقأهدعبامو
اذهنمنيعبرألاوعباسلاولوألانيددعلاعضي)٣٦-
اهبمتخيفرومزملااذهماتخيهيتلاةكربلاًاضيأورومزملا
١٠٦رومزملااذهنأًاضيأظحالنو.ريمازملانمعبارلامسقلا
اهنملك٧٨فاسآرومزمكلذكو١٠٥دمحلارومزملثم
نكينإو.ليئارسإهللابعشخيراتنعًارصتخمًائيشيطعي
هنإ.رخآلانعفالتخالاضعبهدرسيفًافلتخمدحاولك
مدقيناكوهللاىلإعوجرلاوةبوتلابلطوفارتعارومزم
لالغلاورامثألاتاروكابميدقتدنعامكيسقطلكشب
عجار(ناميلسلكيهنيشدتىدلو)٢٦ةينثتعجار(
.)٨كولم١

تلمعتسايتلاةدوهعملاةحبستلابرومزملاأدبي)٤-١(
تلمعتسااهنأعميلاحلااهلكشبيباكملارصعلايفةرملوأ
هللانإ)٣٣:١١ايمرإعجار(ايمرإمايأيفرهظيامىلع
.ةيرشبلاتاقالعلايفهتعيبطلةبسنلابطقفسيلحلاص
نأنكميالهمسادمحفكلذل.دبألاىلإةمئادهتمحرو
هلإلااذه.هانعذأوكلذانركذامهمناسللاومفلابيفوتسي
ردقيىرتاينمفاذكهوتانئاكلالكهتئيشملعضخييذلا
نوظفحينيذلابوطيهنكلو.حيبستلابىلاعتهقحهيفينأ
برلادمحنوعيذينيذلامهءالؤهنذإ.ربلانوعنصيوقحلا
مضنينأبلطيمنرملاو.مهنعىضريوهلءاصخأكمهلبقيو
الف.نوصلخينمةلمجيفهصالخنوكيفًالامجإبعشلاىلإ
نأًانيقيدقتعيلبةيدرفلاةيلوؤسملابهدنعروعشدجوي
فرعاذإصالخلالانيهنأامكصاصقلالانيهلكبعشلا
.هميلاعتبجومبيشميوههلإاياصوممتينأ

َعَمَرِخَتْفَأل.َكِتَّـمُأِحَرَفِبَحَرْفَأل.َكيِراَتُْخمَْريَخىَرَأل٥«
يفاَنُؤاَبآ٧.اَنْبَنْذَأَواَنْأَسَأ.اَنِئاَبآَعَماَنْأَطْخَأ٦.َكِثَاريِم ِ
اوُدَّـرَمَتَف،َكِِمحاَرَمَةَرْثَكاوُرُكْذَيَْمل.َكَبِئاَجَعاوُمَهْفَيَْملَْرصِم
لٱَدْنِع

ْ
ِهِمْسٱِلْجَأْنِمْمُهَصَّـلَخَف٨.ٍفوُسِرْحَبَدْنِع،ِرْحَب

يفْمُهَرَّـيَسَو،َسِبَيَفٍفوُسَرْحَبَرَهَتْنٱَو٩.ِهِتُوَربَجِبَفِّـرَعُيِل ِ

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱَوُةَئِ

٢٠٤
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لٱَكِجَجُّللٱ
ْ
ملٱِدَيْنِمْمُهَصَّـلَخَو١٠.ِةَّـيِّـَرب

ِدَيْنِمْمُهاَدَفَو،ِضِغْبُْ
لٱ
ْ
.»ِّـوُدَع

ةمعناولاندقنيذلانيراتخملاكئلوأعمريخلاىريف)٥(
نوكيذئدنعونيسدقملاهديبعىلعيغبنيامكاوشاعوهللا
نيرختفملاعمرخفلاكلذهلنوكيولب.مهليذلاحرفلاهل
مهلكلذلوهثاريمبعشوهللاةيرذمهنأنورعشينيذلا
.تايلوؤسملاوتابجاولامهيلعامكقوقحلا

فرتعيكلذلهللامامأعضاوتينأمنرملاىري)١٠-٦(
:٨كولم١عجار(نيلوألاءابآلاعمهبكترايذلاأطخلابًالاح
وهنآلابعشلاهلمتحيامف.)٩:٥لاينادكلذكو٤٧
يفوةءاسإلاىريوهفكلذلاهوبكترايتلارورشلاةجيتن
ميدقلاخيراتلاىلإدوعيف.يهلإلابيدأتلابرعشيهتاذتقولا
ملوبئاجعلااومهفيملمهنأىريورصميفءابآلاركذيو
ءابآلاكئلوأ.اهردققحمهيلعاهغبسأيتلامحارملااوردقي
رثأىلعنيروكشاونوكينأنمًالدبفاوصعواودرمتنيذلا
نورمذتياوذخأوًالاحاوسندقمهباذإميظعلاثدحلاكلذ
دينممهصلخدقهللانكلو.اهودقفةطيسبرومأنم
ةسدقملاهدوهعركذيهنأللبنوقحتسيمهنألسيلمهئادعأ
ىريىتحهتردقوهتوربجةطساولاهذهبفرعيفمهعم
هتاذرحبلااذوه.باوصلاوقحلاىلإنودوعيمهلعلفءادعألا
ىتحسبييهباذإوترجيتلاةبيجعلاناكمحبصي
.رحبلايفسيلواهتاذضرألاىلعمهنأكروبعلااوعيطتسي
بشعاهانعمةميدقةيرصمةملك»فوس«رحبهلوقو
لصألايفيهفوسةملكنأمهدحأبهذدقو.رحبلا
يمسورمحألارحبلانمةيلامشلاةهجلاىلعةنيدممسا
اذهنكلوضعبلامسابلكلاةيمستبابنماهبرحبلا
ملعمساوهفلكىلعوةيخيراتتادنتسمهمعدتاليأرلا
مهنعهلقنفنامزلاميدقنمنويرصملاهلمعتسيناكرحبلل
صّلخدقهللانأفيكانيرينأبمتهيمنرملاو.نويليئارسإلا
.ضغبملاودعلانممهادتفاوبعشلااذه

ملٱِتَّـطَغَو١١«
ْ
١٢َ.قْبَيَْملْمُهْنِمٌدِحاَو.ْمِهيِقِياَضُمُهاَيِ

َْمل.ُهَلاَمْعَأاْوَسَنَفاوُعَْرسَأ١٣.ِهِحيِبْسَتِباوُّنَغ.ِهِمَالَكِباوُنَمآَف
يفًةَوْهَشاْوَهَتْشٱِلَب١٤.ُهَتَروُشَماوُرِظَتْنَي لٱِ

ْ
َهللاٱاوُبَّـرَجَو،ِةَّـيِّـَرب

يف لٱِ
ْ
َهلْؤُسْمُهاَطْعَأَف١٥.ِرْفَق

ُ
يفًالاَزُهَلَسْرَأَوْم ١٦.ْمِهِسُفْنَأِ

يفىَسوُماوُدَسَحَو ملٱِ
١٧.ِّـبَّـرلٱَسوُّدُقَنوُراَهَوِةَّـلَحَْ

.»َماَريِبَأِةَعاََمجَىلَعْتَقَبَطَو،َناَثاَدْتَعَلَتْبٱَوُضْرَألٱِتَحَتَف

ءادعألاىلعًانيمثوًايلاغصالخلااذهناكدقل)١٢-١١(
تدتراامنيحًاقرغاوتامفمهديدعنمريثكلااورسخمهنأل
ذئدنعبعشلاباذإو.)١٤:٣١جورخعجار(هايملامهيلع
دقل.مينرتلابنوأدبيونوحرفيفمهصلخيذلاهللاابنمؤي
نكينإونيجهتبمنيحرفاومنرفىسومهدبعبوهللااباونمآ
ىتحنمزلامهعملطيملهنأل)١٥جورخ(نيحىلإكلذ
.ليمجيأبنوفرتعيالنيدونكلانماوناك

نوسنيمهنأليئارسإينبرورشمهأنمناك)١٧-١٣(
ىرجامبمهلةفرعمالنأكةيلكةعرسبكلذوهللالامعأ
هلعفاملركاذريغوروكشريغًابلقتمبعشلاناكفلبقنم
نودكلذاولعفمهنأرمألايفامرشو.مئاظعنمهعمهللا
ولعبطلابوحصنياذاماورظتنيوأبرلاةروشماوبلطينأ
تناكدقلو.نوهتشيامسكعةحيصنلاتناكلاولعف
اولءاستنأبهللاىلعاودرمتوطقفمهنوطباوألمينأمهتوهش
ضرأيفانلتناكيتلاتاريخلانمانيطعينأهللاردقيله
ةربكتملامهسوفنباذإوهولأساممهاطعأدقهللانكلو؟رصم
ددعتمناكفمهلؤسامأ.ريدقلاهللامامألذخنتةمظعتملا
)١٧:٢جورخ(ًاضيأو)٢٤-١٥:٢٢جورخعجار(يحاونلا
.)١١ددعلارفسعمهلباقو١٦جورخ(كلذدعبمث

مهلتناكلبةديحولامهتئيطخوهمهدونكنكيمل
مهلمهدسحومهئاسؤرىلعمهدرمتيهوىرخأةئيطخ
نوراهوىسوملمتحادقويغبنيامكرماوألااوعيطيملف
ًاصاصقمهصاقدقهللانكلونيرباصمهنمىذألاكلذ
ددعلارفسعجار(مهتعلتباواهافضرألاترغفذإًاديدش
يفدروامىلعاذهوحروقبتاكلاركذيالو.)١٦:١٧
عمهلباقو١١:٦ةينثتكلذكوهدعبامو١٦:٢٥ددعلا(
.)٢٦:١٠ددعلا

يفٌراَنْتَلَعَتْشٱَو١٨« .َراَْرشَألٱَقَرْحَأُبيِهَّـللٱ.ْمِهِتَعاََمجِ
يفًالْجِعاوُعَنَص١٩ ٢٠،ٍكوُبْسَمٍلاَثْمِتِلاوُدَجَسَوَبيِروُحِ
لَُخمَهللاٱاْوَسَن٢١.ٍبْشُعِلِكآٍرْوَثِلاَثِمِبْمُهَدَْجماوُلَدْبَأَو

ِّـ
ُمُهَص

يفَمِئاَظَعَعِناَّـصلٱ يفَبِئاَجَعَو٢٢،َْرصِمِ ،ٍماَحِضْرَأِ
ىَسوُمَالْوَل.ْمِهِكَالْهِإِبَلاَقَف٢٣،ٍفوُسِرْحَبَىلَعَفِواََخمَو
يفَفَقَوُهُراَتُْخم ٢٤.ْمِهِفَالْتِإْنَعُهَبَضَغَفِْرصَيِلُهَماَّـدُقِرْغَّـثلٱِ
.»ِهِتَمِلَكِباوُنِمْؤُيَْمل.َةَّـيِهَّـشلٱَضْرَألٱاوُلَذَرَو

ىتحبيهلاذًارانهللامهيلعلسرأدقو)٢٣-١٨(
ةروصلاهذهىلعاوصعواودرمتنيذلارارشألاتقرحأ
.)٢٦:١٠ًاضيأو١٦:٣٢ددعلاعجار(

بهذنمًالجعاوعنصمهنأيهفةثلاثلامهتئيطخامأ
٣٢جورخ(هنهذيفبتاكلاعجاريانهونيدجاسهلاورخو

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱَوُةَئِ
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نمةذوخأمبيروحةملكو.)١٢-٩:٨ةينثتًاضيألب
هفصوديزيو.)اهريغو٥:٢و٤:١٥ةينثتعجار(ةينثتلارفس
بشعلاىعريهنألهيفكشالروثلكشبهنألجعلااذهل
٤:٦ةينثتعجار(دبعيًاهلإنوكينأحلصيلهفهبتاتقيو
ناوهبمهدجماولدبأدقلاذكهو.)٢:١١ايمرإعمهلباقو٨-
.اهنوعنصييتلاتاناويحلامانصأوأتاناويحلانودبعيمهنأل
اونطفينأبجيناكاماوسنمهنأمنرملاركذيىرخأةرمو
يفمئاظععنصيذلاكاذمهصلخمبرلااوسندقف.هب
هلإلاكلذ.ةدودممعارذوةريدقديباهنممهجرخأفرصم
برضومئاظعلاكلتلمعفرصميفهبئاجعىرجأيذلا
رحبىلعهتردقىرجأيذلاوهلبةلئاهلاتابرضلاكلت
عمهلباقو٩:٢٥ةينثتىلع٢٣ددعلا(يفدمتعيو.فوس
هكالهإدصقوبعشلاىلعهللابضغدقل)٣٢:١٠جورخ
عفاديوعفشتييكلةرغثلايففقوهللادبعىسومنأالول
يفناكولواضرلاديعيوبضغلافرصينأهتمهمتناكو
:١٨ايمرإو٢٢:٣٠لايقزحعجار(اهسفنهتايحلًاضيرعتكلذ
٢٠(.

يهوةعبارةئيطخىلإبتاكلالقتنيددعلااذهيف)٢٤(
يتلاضرألانعرابخأنمسيساوجلاهلمحاملمهناهتما
مهنأيهمهتئيطخو.)١٤و١٣ددعلارفسعجار(اهوسسجت
نأنمًالدبمزاللانمرثكأاوفوختوهللادعوباونمؤيمل
.مهناوخإاوعجشي

يفاوُرَمْرَمَتْلَب٢٥« ،ِّـبَّـرلٱِتْوَصِلاوُعَمْسَيَْمل.ْمِهِماَيِخِ
يفْمُهَطِقْسُيِلْمِهْيَلَعُهَدَيَعَفَرَف٢٦ لٱِ

ْ
ْمُهَلْسَنَطِقْسُيِلَو٢٧،ِةَّـيِّـَرب

يفْمُهَدِّـدَبُيِلَو،ِمَمُألٱَْنيَب َروُغَفِلْعَبِباوُقَّـلَعَتَو٢٨.ِيضاَرَألٱِ
ملٱَحِئاَبَذاوُلَكَأَو

لٱُمُهَمَحَتْقٱَفْمِِهلاَمْعَأِبُهوُظاَغَأَو٢٩.ىٰتْوَْ
ْ
.ُأَبَو

لٱَعَنَتْمٱَف،َناَدَوُساَحَنيِفَفَقَوَف٣٠
ْ
َكِلٰذُهَلَبِسُحَف٣١.ُأَبَو

.»ِدَبَألٱَىلِإ،ٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإًاّرِب

اوؤرجيملذإًارسمهمايخيفمهواوركذتدقل)٣١-٢٥(
هلوقو.)١:٢٧ةينثتعجار(ًارهجاذهمهلذاختيفاودامتينأ
بيدأتلالجألةيربلايفمهبرضيعرشيأمهيلعهديعفر
ددعلارفسعجار(ًاديدشمهصاصقنوكيسهنأمسقأدقف
رفسعجار(ةيربلايفءانفلابهللامهددهدقل.)٢٢و١٤:٢٩
نم٣٣ددعلااميسالوًاعمامهلباقو٢٨ةينثتو٢٦نييواللا
مهنمضعبلاقفاردقيهلإلابضغلانإلب.)٢٦نييواللا
يفنوددبتيفةماركبشيعلاقحتسيمليذلامهلسنىتح
.ناكملك

امكاوطبترايأاوقلعتمهنأيهفةسماخلامهتئيطخامأو
هذهنأيأىتوملاحئابذاولكأوتاقلحلاةنيتمةلسلسب

عجار(ًادحأذقنتنأعيطتستالوةايحالبيهمانصألا
ةقسافلعبلااذهةدابعتناكو)٥و٢٥:٣ددعلارفس
ىلعةوالعهنأذإةيبغةظاغإلاهذهتناكمكف.ةريرش
وأمهتدعاسمعيطتسياللعبلااذهنإفهللاليمجلمهناركن
كلهأوةدشبءابولامهمجاهنأةجيتنلاتناكو.مهتيجنت
بعشلابعفشتلللخادتساحنيفنكلو.ةريثكًاسفنأمهنم
دعولاهلناكوفقوملاذقنأوةياردوةمكحرهظأفكلهيالئل
رفسعجار(رودفرودلهلسنيفتونهكلانوكينأهللانم
ساحنيفلمعنأهللابسحدقو.)١٣-٢٥:١٠ددعلا
يليئارسإلالجرلابهتيحضتةطساوبهنأل.ًارابوًاميركناك
دقلنذإ.ءابولانمبعشلاهللاصّلخدقةينايدملاةأرملاو
هللاهبسحاملمعدقفههلإبديطوناميإاذساحنيفناك
هذهىلعهللادمتعاكلذل.همامأًالوبقموًايضرمًائيش
ةفيظوبريدجهنأساحنيفنهربواهردقاهرّدقوةريغلا
.ليجفليجىلإهدعبنمهلسنلوهلةيماسلاتونهكلا

ىَسوُمىَّـذَأَتىَّـتَحَةَبيِرَمِءاَمَىلَعُهوُطَخْسَأَو٣٢«
َْمل٣٤.ِهْيَتَفَشِبَطَرَفىَّـتَحُهَحوُراوُّرَمَأْمَُّـهنَأل٣٣.ْمِهِبَبَسِب
َهلَلاَقَنيِذَّـلٱَمَمُألٱاوُلِصْأَتْسَي

ُ
اوُطَلَتْخٱِلَب٣٥،ْمُهْنَعُّبَّـرلٱُم

َهلاَمْعَأاوُمَّـلَعَتَوِمَمُألٱِب
ُ

َهلْتَراَصَف،ْمُهَماَنْصَأاوُدَبَعَو٣٦ْم
ُ
ْم

هتاَنَبَوْمِهيِنَباوُحَبَذَو٣٧.ًاكََرش ألِلِْمِ
َ
ًامَداوُقَرْهَأَو٣٨ِناَثْو

هتاَنَبَوْمِهيِنَبَمَد،ًاّيِكَز لٱِِمِ
،َناَعْنَكِماَنْصَألْمُهوُحَبَذَنيِذَّـ

اْوَنَزَوْمِِهلاَمْعَأِباوُسَّـجَنَتَو٣٩،ِءاَمِّـدلٱِبُضْرَألٱِتَسَّـنَدَتَو
.»ْمِِهلاَعْفَأِب

كلتيهوىرخأةئيطخىلإنآلالقتنيو)٣٣و٣٢(
ةيربلايفهيتللنيعبرألاةنسلايفةبيرمرامىلعةثداحلا
رفسعجار(دعوملاضرأىلإلوخدلانمىسومعنمامنيح
.)٣٢:٥١ةينثتو١:٣٧ةينثتًاضيأوهدعبامو٢٠:١١ددعلا
عبتدقفهللاحورهنايصعيفمهعمىسومىدامتدقل
ىتحةديعبلاةجردلاكلتىلإهحوراوررمدقمهنألومهدانع
.)٦٣:١٠ءايعشإرظنا(هبطرففهناسلطبضينأعطتسيمل
ًاليلدناكاهعمملكتلانمًالدبةرخصلاىسومبرضنإف
ناميإمدععمايدامتناكيلاتلابوهرجضتوهقنحىلع
.)٢٠ددعلارفسعجار(ههلإببعشلا

اهبكترايتلارورشلاضعبىلإنآلالقتنيو)٣٩-٣٤(
ممألااولصأتسيملمهنإفاهسفنناعنكضرأيفبعشلا
ناسنإلابعتريًاعيظفوًاذاشودبيةلهولوألاذهو-مهلوح
بعشلااذهةجيتنوهكلذنمدصقلانكلو-هروصتنم
ةينثولاممألاعماورجنيالئلةينثولاةدابعلايفسامغنالانم
ةهلآلاكلتوناثوألااودبعيومههلإبرلااوسنيومهلوح

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱَوُةَئِ
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ناكسلااوحبرينألبضرألااوحبرينأيفكيالف.ةلطابلا
مهاوعضخينأنمًالدبةيقيقحلاةدابعللمهوعضخيوًاضيأ
ملمهتيلايفىلوألانمًارشةريخألاةلالضلانوكتومهل
مهنإهلوقبكلذدعبهمالكرسفيو.ناعنكضرأاولخدي
مهلامعأاولمعوةدسافلامهتاداعاودوعتوسانلاباوطلتخا
ىلإقحلاقيرطنعاوغازوةينثولامهتدابعاودبعوةريرشلا
مهدالوأاوحبذمهنأكلذنمرشوهاممولالضلاقيرط
دقل.ةعيظفلاةينثولاتادابعلاكلتلًاعابتانيبارقاهومدقيل
اوكفسينأنعاومجحيملويكزريغمدكفسنعاومجحأ
ةلالضنماهلايفمهدابكأةذلفومهدالوأمدوهًايكزًامد
حيبقلكشبىنزلاذئنيحرشتناو.ءيشامهدعبامةياوغو
ىهتنماذهوةدابعذئدنعبسحامبهوطلخذإةياغلل
.راعلا

٤١،ُهَثَاريِمَهِرَكَوِهِبْعَشَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف٤٠«
ْمُهَطَغَضَو٤٢.ْمُهوُضِغْبُمْمِهْيَلَعَطَّـلَسَتَوِمَمُألٱِدَيِلْمُهَمَلْسَأَو
َحتاوُّلَذَفْمُهُؤاَدْعَأ

ْ
ْمُهاَّـمَأ.ْمُهَذَقْنَأًَةريِثَكٍتاَّـرَم٤٣،ْمِهِدَيَت

هتَروُشَمِبُهْوَصَعَف طَحْنٱَوِْمِ
مثِإِباوُّ

ْ
ْذِإْمِهِقيِضَىلِإَرَظَنَف٤٤.ْمِهِ

َهلَرَكَذَو٤٥ْمُهَخاَُرصَعِمَس
ُ
ِةَرْثَكَبَسَحَمِدَنَو،ُهَدْهَعْم

٤٧.ْمُهْوَبَسَنيِذَّـلٱِّـلُكَماَّـدُقًةَمْعِنْمُهاَطْعَأَو٤٦.ِهِتَْمحَر
لَخ
ِّـ

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأاَنْص
ُ
َمْسٱَدَمْحَنِل،ِمَمُألٱِْنيَبْنِماَنْعَْمجٱَواَن

َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم٤٨.َكِحيِبْسَتِبَرَخاَفَتَنَوَكِسْدُق
لَه.َنيِمآ:ِبْعَّـشلٱُّلُكُلوُقَيَو.ِدَبَألٱَىلِإَوِلَزَألٱَنِم

ِّـ
.»اَيوُل

اياطخلانمًاريبكًاددعانهبتاكلادرسيو)٤٨-٤٠(
اوحبصأوممأللمهملسأكلذلهللانعاودترادقفعباتتلاب
لواطتدقو.ًادايسأاونوكينأنمًالدبًاديبعمهترطيستحت
اوددشومهنيبىنكسلابمهلاوحمسنيذلاكئلوأمهيلع
مهلهللادارأدقل؟ضوهنلااوعيطتسيملواولذىتحمهيديأ
اوهاتوًاليبساولضفاهقرطاوعبتيملمهنكلوددؤسلاوةعفرلا
:٢٤لايقزحو٢٦:٣٩نييوالعجار(نوهمعيمهئاليخيف
.)٣٣:١٠لايقزحو٢٣
ةريثكتارممهركذدقفاوسنمهنإوسنيملهللانكلو
.اوعجرييكلبيدأتللداعفاوصعفاوداعمهنكلومهذقنأو
اوعيطتسيملوتاكردلالفسأىلإمثإلايفاوطحنامهنكلو
اوتبثيملمهنكلوناعأوباجتساوعمسومهيلإرظن.ضوهنلا
هتمحربمهمحرومهلهدهعركذهنأرثؤملاءيشلاو.ًاليوط
هتمعنبمهضهنألبنيطقاساوقبينأضريملاذكهوةعساولا
مهولذأنيذلاكئلواهاجتمهددش.دعبءايوقأءادشأاوفقيل
.مهودبعتسانيذلانممهررحو

تافاضإلانم٤٨و٤٧ناددعلانوكينأدعبتسيال
يكلةرارحبمنرملايلصيف.رومزملااذهىلعتديزيتلا
يكلممألانيبنمتاتشلاعمجيومحريوبرلاصّلخي
متخيو.حيبستلااذهبًاعيمجمهاورخافيوبرلامسااودمحي
يهنتورومزملااذهيهنتيتلاةليمجلاةحيبستلاهذهبرومزملا
ةلمجرخآلايفدجنو.ريمازملاباتكنمعبارلامسقلاهعم
اذهو.»ايوللهنيمآبعشلالكلوقيو«هلوقيهةقحلم
رابخأ١عجار(ةدابعلاميسارمءارجإلجألتديزاهنأليلد
.)٥:١٣رابخأ٢و٢٥:٣

ُعِباَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ْلُقَيِل٢.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ٌحِلاَصُهَّـنَألَّـبَّـرلٱاوُدَْمحِا١«
لٱِدَيْنِمْمُهاَدَفَنيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱوُّيِدْفَم

ْ
لٱَنِمَو٣،ِّـوُدَع

ْ
لُب
ْ
ِناَد

ملٱَنِم،ْمُهَعََمج
ملٱَنِمَوِِقْرشَْ

لٱَنِمَوِلاَمِّـشلٱَنِمِبِرْغَْ
ْ
.ِرْحَب

يفاوُهاَت٤ لٱِ
ْ
يفِةَّـيِّـَرب .»ٍنَكَسَةَنيِدَماوُِدَجيَْملٍ.قيِرَطَالِبٍرْفَقِ

رورشنمهبعشلهتيجنتلجألهللاركشرومزموه
هللانكلوًالوهدشأومظعأنوكتنأناكمإلابناكتاليوو
دجوأدقدحياليذلاهناسحإبوىصقتستاليتلاهتمحرب
نمسماخلاباتكلانملوألارومزملاوهو.ءادفوًاصالخ
ةيحورلامينارتلاكلتنمريخألامسقلاوهوريمازملارفس
ينبوحنهمحارموهللالامعألقيمعلارابتخالابةءولمملا
)١٠٧-١٠٤(ريمازملانابسحىلإمهضعببهذدقو.رشبلا
دمتعي١٠٤رومزملانإف.هسفنبمئاقريمازملانمعابراهنأك
ىلعدمتعي١٠٥رومزملاو.ةقيلخلاثداوحىلعهمالكيف
رومزملاو.ةيئادبلاهتايحوةيدادعإلايليئارسإلابعشلاةلاح
اهنمهجورخورصمضرأيفبعشلاخيراتلوانتي١٠٦
عوجرلادعباملوانتيف١٠٧رومزملااذهامأوةيربلايفهناهيتو
١٠٧-١٠٥ةثالثلاريمازملانأهيفكشالاممويبسلانم
فلؤملاهنأمهضعباهبسحىتحاهنيباميفًاريثكًاهباشترهظت
دمحلابءولممرومزموهو.فيلأتلاةلوهجمنكتنإودحاو
يضاملايفحمسنإويذلابحملاهلإلاكاذمسالحيبستلاو
ذاقنإالإاهنمدصقلاناكامفتابرضلاوتاليولاكلتب
.هعمهدوهعوهدجمقباسىلإهعاجرإوبعشلا

نيدئاعلانييبسملاكئلوألهمالكمنرملاهجوي)٣-١(
ءايعشإهلمعتساامك.»برلاويدفم«ريبعتلااذهلمعتسيو
نأىلعلدياممةينثتلارفسةباتكرصعدعبدراووهامكو
٦٣:٤و٦٢:١٢ءايعشإرظنا(كانهدروامىلععلطممنرملا
نمبرلامهعمجنيذلانويدفملاءالؤه.)هدعبامو٣٥:٩و

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱَوُةَئِ
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لجألبرللركشلاودمحلااومدقينأمهيلعةنكمألافلتخم
اودمحاةرابعلاهذهتلخددقوهحنميذلاصالخلااذه
ايمرإعجار(ةدابعلايفيسقطلكشب...حلاصهنألبرلا

٣٣:١١(.
تاقشملاضعبفصينأبددعلااذهيفأدبي)٤(
ءيشلكًالوأركذيفنويبسملاكئلوأاهفداصيتلابعاتملاو
نأةجيتنلاتناكونكسةنيدمنكيملثيحرفقلايفهيتلا
.ًاعوجوًامظاوكلهنيريثك

اوُخََرصَف٦.ْمِهيِفْمُهُسُفْنَأْتَيْعَأًاضْيَأٌشاَطِعٌعاَيِج٥«
يفِّـبَّـرلٱَىلِإ ْمُهاَدَهَو٧،ْمِهِدِئاَدَشْنِمْمُهَذَقْنَأَفْمِهِقيِضِ
لَف٨.ٍنَكَسِةَنيِدَمَىلِإاوُبَهْذَيِلًاميِقَتْسُمًاقيِرَط

ْ
َّـبَّـرلٱاوُدَمْحَي

ًةَيِهَتْشُمًاسْفَنَعَبْشَأُهَّـنَأل٩.َمَدآيِنَبِلِهِبِئاَجَعَوِهِتَْمحَرَىلَع
ألَمَو
َ

جلٱ١٠،ًازْبُخًةَعِئاَجًاسْفَن
ْ
يفَسوُُل لُّظلٱِ

ْ
ِلَالِظَوِةَم

ملٱ
حلٱَوِّـلُّذلٱِبَنيِقَثوُم،ِتْوَْ

ْ
ِهللاٱَمَالَكاْوَصَعْمَُّـهنَأل١١.ِديَِد

لٱَةَروُشَماوُناَهَأَو
ْ
.»ِّـِيلَع

مظعأوههيتلايفشطعلارطخنإلاقيقحلاو)٩-٥(
ًافاعضأعوجلارطخقوفيوهفقالطإلاىلعرطاخملاعيمج
ريفشىلعاوناكدقل.يراربلايفهايملاعاطقنالةبسنلابةريثك
ىلإاوخرصذئدنعمهنكلوًامالظتاعاسلادشأيفوةيواهلا
.مهناعأفنينمؤمهباوناعتساومهدجنأفنيدجنتسمبرلا
اذكهوتاملظلايفمهيلعقرشيًارونذئدنعمهلناكو
لذدعبنارمعلاةكربباوعتمتيلاودتهاومهليبسماقتسا
ًاتاتبلالحمضالارطخيفاوناكدقل.يراربلايفناهيتلا
برلااودمحينأمهيلعكلذلًاماتًاذاقنإاوذقنأمهنكلو
رطخيفاوناكنادعبمهذاقنإيفةبيجعرهظأدقفهوركشيو
لبعئاجلاناسنإلاعبشييذلاميحرلاهلإلااذه.ديكأققحم
نأعيطتسنو.ريخلانمهيهتشيامققحيوهبلقلؤسهحنمي
اذإفءيشلكاوهتشادقفاهيفاوناكيتلاةجاحلامظعروصتن
فواخملاحابشأتناك؟ىرتايدجوياذامفًادوقفمءاملاناك
ألمدقهللانكلوًاناولأوًالاكشأتوملامهيرتمهمامأةلئام
.مهيلعفوخالفةنينأمطلابمهسوفن

نيلبكممهنمضعبلاناكمهتبرغدالبيفو)١١-١٠(
هللارمأوصعمهنأحضاوكلذيفببسلاوديدحلاودافصألاب
ةرم.ميظعلاىذألااذهمهلانفمهتايحيفهتعيرشاوممتيملو
ريباعتنميهو»توملالالظوةملظلا«هلوقظحالنىرخأ
هلوقو)٤٢:٧ءايعشإًاضيأو٩:١ءايعشإعجار(ءايعشإ
يأ.)٣٦:٨بويأ(نمذوخأم»ديدحلاولذلابنيقثوم«
وهببسلاوديدحلاباوقثوينألبقلذلابنوقثوممه

ءيشلاوهاذه.يلعلاهللاهبرمأياملمهتعاطمدعومهنايصع
.هذهةئيسلامهتلاحيفمهلعجيذلا

اوُخََرصَّـمُث١٣.َنيِعَمَالَواوُرَثَع.ٍبَعَتِبْمَُهبوُلُقَّـلَذَأَف١٢«
يفِّـبَّـرلٱَىلِإ ْمُهَجَرْخَأ١٤.ْمِهِدِئاَدَشْنِمْمُهَصَّـلَخَفْمِهِقيِضِ
لُّظلٱَنِم

ْ
ملٱِلَالِظَوِةَم

لَف١٥.ْمُهَدوُيُقَعَّـطَقَوِتْوَْ
ْ
اوُدَمْحَي

َعيِراَصَمََّـرسَكُهَّـنَأل١٦.َمَدآيِنَبِلِهِبِئاَجَعَوِهِتَْمحَرَىلَعَّـبَّـرلٱ
جلٱَو١٧.ٍديِدَحَضِراَوَعَعَّـطَقَوٍساَحُن

ْ
ِقيِرَطْنِمُلاَّـُه

،ٍماَعَطَّـلُكْمُهُسُفْنَأْتَهِرَك١٨.َنوُّلَذُيْمِهِماَثآْنِمَوْمِهِتَيِصْعَم
ملٱِباَوْبَأَىلِإاوَُبَرتْقٱَو

.»ِتْوَْ

يفاوبعتدقمهفىرخأةقيضىلإنآلايتأي)١٦-١٢(
نأثدحيمكو.مهدنسينمالواوطقسىتحقيرطلا
عيطتسيالىتحقيرطلايفنوطقسينيرفاسملاضعب
اذكهوهسفنبدحاولككامهنالمهودعاسينأمهقافر
اوناكاذإوًاعوجوًاشطعاوتوميلقيرطلاةعراقىلعنوكرتي
نمنوكلهيدقامكليللاّرقنمنوكلهيةدرابنكامأيف
نووقيالةمينغاهقيرطيفمهدجتيتلاةيراضلاشوحولا
نكلو.مهسفنأنععافديأنوعيطتسيالوةكرحلاىلع
الوةكرحلاىلعنووقيالةمينغاوذختانيذلاءالؤه
اوذختانيذلاءالؤهنكلو.مهسفنأنععافديأنوعيطتسي
ملومهذقنأفهذهمهتلاحيفهيلإاوخرصدقفمهقيفربرلا
يفاوناكولوىتح.مهتنوعملعرسألبمهدئادشيفمهكرتي
دويقلاولسالسلابنيلبكماوناكوأتوملالالظوةملظلا
ًارارحأمهلسريوباذعورسألكنممهكفيهللانإف
هركذيذلارارقلامنرملاديعيهيلعو.ىرخأةرمنيمركم
هذهنأذإ.»هتمحرىلعبرلااودمحيلف«لوقيفلبقنم
الوناركشلابناسنإلااهركذينأقحتستاهعيمجتاكربلا
عيراصمءارونونوجسملاءالؤهو.اهاطعأيذلامعنملاىسني
كلذلدعباميفىرسأاودوعيملديدحلاضراوعوساحنلا
.ماودلاىلعهديجمتوهدمحاوعيذيلوبرلامسااوكرابيلف

ضعبةلاحفصييكلنآلامنرملاتفتليو)١٨-١٧(
اوبرتقادقمهنأرهظيواولكأينأنوعيطتسيالنيذلاىضرملا
برتقيوهفةيلباقلاناسنإلادقفىتموتوملاباوبأىلإ
.ةاجنلللمأالوىرخأدعبةوطخلالحمضالاوتوملل
لاهجاهباحصأنألةفسؤملاةلاحلاهذهمنرملابسنيو
ةبرضلاهذهبهللامهصاقيكلذليصاعملاقيرطيفنوريسي
رفوتمماعطلانأعماولكأينأنوعيطتسيالفلذلااذهو
.مهيدل

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
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يفِّـبَّـرلٱَىلِإاوُخََرصَف١٩« ْنِمْمُهَصَّـلَخَفْمِهِقيِضِ
هتاَكُلَْهتْنِمْمُهاَّـجَنَوْمُهاَفَشَفُهَتَمِلَكَلَسْرَأ٢٠.ْمِهِدِئاَدَش .ِْمِ
لَف٢١
ْ
٢٢،َمَدآيِنَبِلِهِبِئاَجَعَوِهِتَْمحَرَىلَعَّـبَّـرلٱاوُدَمْحَي
لَو
ْ
حلٱَحِئاَبَذُهَلاوُحَبْذَي

ْ
لَو،ِدَْم

ْ
َنوُلِزاَّـنلَا٢٣ٍ.مَُّنَرتِبُهَلاَمْعَأاوُّدُعَي

لٱَىلِإ
ْ
يفِرْحَب لٱ،ِنُفُّسلٱِ

ْ
يفًالَمَعَنوُلِماَع ملٱِ

ْ
لٱِهاَيِ

ْ
ْمُه٢٤،َِةريِثَك

يفُهَبِئاَجَعَوِّـبَّـرلٱَلاَمْعَأاْوَأَر لٱِ
ْ
ًاحيِرَجاَهَأَفَرَمَأ٢٥ِ.قْمُع

.»ُهَجاَوْمَأْتَعَفَرَفًةَفِصاَع

لبهيفئاخكرتيالقيضلاةلاحيفهللانكلو)٢٢-١٩(
رشبلانوؤشيفلخادتييذلاهلإلا.ذاقنإلاوةدجنلليتأي
ةيوبألاهتيانعنألباهنهاوعىلعىقلترومألاكرتيالو
مهتاقيضيفهؤايقتأىقبينأىضرتاليتلايهةنونحلا
مهضارمأيفشيءيشلكهدجنكلذل.مهبعاتمومهمالآو
قيضلايفناسنإلانوكينأدعبفتاكلهتلانممهذقنيو
هباذإهلوحلكمهلديونوعلاوءاجرلامدعيداكيديدشلا
ءافشلابعرسيلبىلختياليوامسلابيبطلانأدكأتي
برلااودمحيلف«ةرابعلاهذهرركيىرخأةرمو.يجنيو
حئابذميدقتبهللااودمحينأسانلاىلع.»هتمحرىلع
يذلانيدلانألهليبسيفءيشلكلذبننأانيلعفةصاخ
ركشنوبرعكاذنأانيلعو.ًائيشديفياملقًائيشفلكيال
.نيجهتبمنيحرفانهافشىلعمنرتلاو

دئادشلاوبعاتملاضعبىلإنآلاتفتليو)٢٥-٢٣(
رحبللكلذكهلاوهأربللامكف.رشبلااهيناعييتلاىرخألا
نولماعلا«هلوقو.ساقيالامبمظعأودشأهلاوهأنكيملنإ
ةراحبلاكراحبلايفلمعلامهبأدنيذلايأ»هايملايفًالمع
مهيتأتكشالراحبلانتمبوكرمهدايتعاعممهفًالثم
برلالامعأنوريًاضيأءالؤهنكلوةدشلاورطخلاتاعاس
هلإوهفججللاهذهقوفوهايملاهذهطسويفىتحهبئاجعو
هديدميامكقيرغلالشتنيوهديدميناكملكيفدوجوم
نهربييكلو.يراربلايفعوجلاوأمظلانمكلاهلاصلخيو
اذإوهيفةملكبرحبلاجاهأيذلاوهفهتردقنعهلإلااذه
ةراحبلادجيفولعتوجاومألاديزتوجاتهتةديدشلاةفصاعلاب
مهيجنييذلاهللافطلالولةديكأةكلهتيفمهسفنأ
.مهنيعيو

.ِقاَمْعَألٱَىلِإَنوُطِبَْهي،ِتاَواَمَّـسلٱَىلِإَنوُدَعْصَي٢٦«
َلْثِمَنوُحَّـَنَرتَيَوَنوُلَياَمَتَي٢٧.ِءاَقَّـشلٱِبْمُهُسُفْنَأْتَباَذ
ِّـبَّـرلٱَىلِإَنوُخُْرصَيَف٢٨.ْتَعِلُتْبٱِمِهِتَمْكِحُّلُكَو،ِناَرْكَّـسلٱ
يف لَُخيْمِهِدِئاَدَشْنِمَو،ْمِهِقيِضِ

ِّـ
لٱُئِّـدَُهي٢٩.ْمُهُص

ْ
َةَفِصاَع

،اوُأَدَهْمَُّـهنَألَنوُحَرْفَيَف٣٠.اَهُجاَوْمَأُتُكْسَتَو،ُنُكْسَتَف
ملٱَىلِإِْمهيِدْهَيَف

لَف٣١.ُهَنوُديِرُييِذَّـلٱِإَفْرَْ
ْ
َىلَعَّـبَّـرلٱاوُدَمْحَي

لَو٣٢.َمَدآيِنَبِلِهِبِئاَجَعَوِهِتَْمحَر
ْ
يفُهوُعَفْرَي ،ِبْعَّـشلٱِعَمَْجمِ

لَو
ْ
يفُهوُحِّـبَسُي ملٱِسِلَْجمِ

.»ِخِياَشَْ

يتلاةنيفسلاكلتةلاحعئارلكشبانلفصي)٣٢-٢٦(
ىلإدعصتامنإكًاميظعًاولعاهبولعتفجاومألااهفذاقتت
كاذوولعلااذهنيبوقامعألاىلإىتحطبهتمثءامسلا
اوأر.ءاقشلانمتباذوفوخلانممهسوفنتعلهرادحنالا
لثمهذهمهتلاحيفاوحبصأاذكهومهنيعأمامأًالثامتوملا
ـكيرحتنـوـعـيـطـتـسيالـفنـوـحنـرتيونـولـيـامــتيىرـاـكـسلا
دقفعارشلااورشنينأنوعيطتسيالامكفيذاجملا
ةمكحيأاوريملوجاومألامهيلعتطسوءونلامهبلغ
رطخلانآلااوققحتدقل.نوكلسيليبسيأالونولمعتسي
حربيالمهنيعأمامأةحيبقلاهتروصبتوملالثمومهادملا
مهباذإهذهةدشلاةعاسيفمهنكلو.ةدحاوةقيقدمهنع
برلامهذقنيفمتتةبيجعلااذإوبرلاىلإنوخرصي
دقلبجاومألاتكستوةفصاعلاأدهتذئنيحو.مهصلخيو
مهددشيومهشعنيفيطلفيفخءاوهىلإحايرلالوحتت
نيمأءانيمىلإًاحضاومهقيرطنودجياذكهو.ةاجنلاىلع
يذلاناكملاوه.كلذدعبهنعنوعيضيالوهنودصقي
رارقلامنرملارركياذكهو.ًاريخأهيلإنولصيفوسهودصق
لب»هتمحرىلعبرلااودمحيلف«لبقنمهرركيذلاهتاذ
ناكأقرفال.ًاعيمجسانلامامأدمحلااذهاوعيذينأمهيلع
مهتاقبطفلتخمىلعرشبلاعاونألكرضحيثيحعمتجملايف
خياشملارضحميفهوحبسينأمهيلعلبهريغيفمأمهماهفأو
ةفرعملاوةكنحلابنيئولمملارومألانيمهافلاسانلارباكأيأ
دمحينأقحتسييذلاداوجلامعنملاهلإلاوهاذه.رابتخالاو
اهربتخايتلاةريرملاتارابتخالادعبهتاناسحإلكىلع
دقهللانكلوًالاوهأىساقدقف.يبسلانمدئاعلابعشلا
هذهربتخانملكنذإهدمحيلفاهعيمجاهيلعبلغتيلهناعأ
.ًالاهجوًاخويشمئاظعلا

ملٱَيِراََجمَو،ًاراَفِقَراَْهنَألٱُلَعَْجي٣٣«
ْ
٣٤،ًةَشَطْعَمِهاَيِ

ملٱَضْرَألٱَو
ُلَعَْجي٣٥.اَهيِفَنيِنِكاَّـسلٱِّـَرشْنِمًةَخِبَسَةَرِمْثُْ

لٱ
ْ
َكاَنُهُنِكْسُيَو٣٦.ٍهاَيِمَعيِباَنَيًاسَبَيًاضْرَأَو،ٍهاَيِمَريِدَغَرْفَق
جلٱ
ْ
َنوُسِرْغَيَوًالوُقُحَنوُعَرْزَيَو٣٧.ٍنَكَسَةَنيِدَمَنوُئِّـيَهُيَفَعاَيِ
مثُعَنْصَتَفًاموُرُك

ََ
َالَو،ًاّدِجَنوُرُثْكَيَفْمُهُكِراَبُيَو٣٨.ٍةَّـلَغَر

لَقُي
ِّـ

ِّـَّـرشلٱِطْغَضْنِمَنوُنَحْنَيَوَنوُّلِقَيَّـمُث٣٩.ْمُهَمِئاََهبُل
حلٱَو
ْ
.»ِنُْز

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱَوُةَئِ
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يراربلايفدئادشلاركذلىرخأةرمدوعي)٣٨-٣٣(
:٥٠ءايعشإعجار(ءايعشإعمدوجوملاهبشلاظحالنًالاحو
ضرألاكلت.)٦١:٣ءايعشإو٨:١٥ةينثتًاضيأو٣٥:٧و٢
حبصتتوملاراثآىوساهيفىرينكيمليتلاءادرجلاةلحاقلا
يلاتلابو.هايميراجموراهنأاهيفةايحلاوريخلاردصمبىألم
امك.ةحوبحبلاوىنغلاوبصخللًاببسحبصتضرألاكلتف
ضرألانملعجيفرمألاسكعيهتردقرهظييكلهللانأ
دقةلوهأمالوةرماعريغحلملاوهايملابزنتًاضرأةرمثملا
هللانكلو.تاعقنتسملاةرثكلةبسنلابشغربلااهيفششعي
الفهييحتوهيفعبنتهايملابًاءولممرفقلالعجيهنألوقيفدوعي
عايجلاكئلوأفذئنيحو.دعباميففافجوسبيهيفنوكي
يضارألالوحتتواهنونكسييتلاضرألانورمعيونوعبشي
ةريثكتاريخوةلغيطعتموركىلإوةعورزملوقحىلإ
ةكربنولانياذكهو.ًاديعسًامعانعبشيوناسنإلكلكأيف
ةبسنىلعمهمانغأومهيشاومرثكيومهددعديازتيوبرلا
.)٤:٣كولم٢عجار(مهتاريخةرثك

لبمهلمودتالةديعسلاةريخلاةلاحلاهذهنكلو)٣٩(
نمنونحنيومومهلانمنولبذيفزوعلاوةلقلامهبيصت
امكمئادٍرسييفتسيلمهتايحفنذإ.ةرركتملاتاقيضلا
ةدوجو.ريغتلاولاقتنالاةلاحلبمئادٍرسعيفتسيلاهنأ
اوناكولف.هجولمكأومظعأىلعمهيفهللاةردقرهظتيكل
رمتسملارابتخالاكلذمهلناكاملمئادىنغوأمئادرقفيف
.هللاىلإمهعجريومهلبسرينييذلا

يفْمُهُّلِضُيَوَءاَسَؤُرَىلَعًاناَوَهُبُكْسَي٤٠« ٍ،قيِرَطَالِبٍهيِتِ
ملٱِّـيلَعُيَو٤١

ْ
ذلٱَنِمَنيِكْسِ

لٱُلَعَْجيَوِّـلُّ
ْ
طُقَلْثِمَلِئاَبَق

ْ
ِناَع

لٱ
ْ
ملٱَكِلٰذىَرَي٤٢ِ.مَنَغ

ُّدُسَيٍمْثِإُّلُكَو،َنوُحَرْفَيَفَنوُميِقَتْسُْ

.»ِّـبَّـرلٱَمِحاَرَمُلَّـقَعَتَيَواَذٰهُظَفَْحيًاميِكَحَناَكْنَم٤٣.ُهاَف

١٢:٢١بويأ(نمًاذوخأم٤٠ددعلادجن)٤٣-٤٠(
اذإهنألناسنإلكناوههانعمفءاسؤرلاناوهامأ.)٢٤و
ًاضيأكلذىنعمفراجشألايلاعأىلإنافوطلاهايمتلصو
نيذلاكئلوأنإفذنئيحو.ناصغألاوعذجلاىلإتلصواهنأ
بلطينيذلاكئلوأوةعضوناوهيفنوحبصيةعفرلامهنأش
يفمهسفنأمهمهباذإميقتسملاقيرطلايفاودوقينأمهنم
ددعديزيوهددشيونيكسملاعفريهللانكلو.نيبملالض
ليلداذهولالتلاىلعمنغلاناعطقديزيامكلئابقلا
بويأعجار(بويأنمسبتقيىرخأةرمو.ريخلاوةيهافرلا
.)١٦و٢٢:١٩ًاضيأو٢١:١١
الفريخلااذهمهلانينيذلامهنيميقتسملانإفاذكهو
نعهافدسيوبرهيومهنعدعتبيلبدعباميفمثإنوكي

.)٩و١٤:١٠عشوهعجار(ىذألاوةيصعملامالكيأ
ًاربعاهنمذخأيومحارملاهذهلهبتنييذلاكاذوهميكحلاو
عيمجفذئنيحوركذتيومهفييذلاكاذوه.هتايحلًاسوردو
.هتمحربةقثوهللاابًاناميإهديزيهيلعرمام

ُنِماَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.ٌةَحيِبْسَت

لَقٌتِباَث١«
ْ
٢.يِدَْجمَكِلٰذَك.ُمِّـنَرُأَويِّـنَغُأ.ُهللاَااَييِب

لٱَوُباَبَّـرلٱاَهُتَّـيَأيِظِقْيَتْسٱ
ْ
٣.ًارَحَسُظِقْيَتْسَأاَنَأ.ُدوُع

.»ِمَمُألٱَْنيَبَكَلُمِّـنَرُأَو،ُّبَراَيِبوُعُّشلٱَْنيَبَكُدَْمحَأ

ميدقكشالوهوةحيبستهنأهناونعرومزملااذهلمحي
نمذوخأمهنأحجريودوادمسالمحيهنأىتحدهعلا
ينعيف»نينغملامامإل«لمحيالهنألهنكلوةيدوادتاباتك
يدوادلارصعلانعةرخأتمتناكةريخألاهتغايصنأكلذ
نيتعطقنمذوخأمرومزملااذهو.هدعبامىلإىزعيلب
نماتذخأامهنكلويميهولألاقسنللنايمتنتنيتميدق
.ىرخألابةدحاولاةقالعفرعنالىتحةيخيراتلاامهتنيرق
نيتعطقلانيتاهذخأيدوادةقبطيفًارعاشنألقعيالو
هنأحجريكلذلهيلإبسنيًادحاوًارومزمامهنمفلؤيل
.دهعلاثيدحرومزم

:٥٧رومزملا(نمةذوخأميهفىلوألاةعطقلاامأ)٣-١(
كلذكهلوقو.يبلقتباثهلوقرركيالانههنكلو)١٢-٨
.برللمنريوينغيًاضيأهدجمنأيأيدجم
يكلدوعلاوبابرلااهنمبرطلاتالآبدجنتسيوهو
هعمضهنتنأهيلعوحيبستلاودمحلااذهىلعهدعاست
.ًاركاب

نيبهللادمحيوممألانيبمنرينأبةجهبوهلب
هيفدجيلبكلذنملجخيالهنأطقفسيل.بوعشلا
.ًارورسوةجهب

لٱَىلِإَو،ِتاَواَمَّـسلٱَقْوَفْتَمُظَعْدَقَكَتَْمحَرَّـنَأل٤«
ْ
ِماَمَغ

لَو،ِتاَواَمَّـسلٱَىلَعَّـمُهللٱِعِفَتْرٱ٥.َكُّقَح
ْ
ِّـلُكَىلَعْعِفَتْرَي

لَخ.َكُؤاَّـبِحَأَوُجْنَيْيَكِل٦.َكُدَْجمِضْرَألٱ
ِّـ

َكِنيِمَيِبْص
َميِكَشُمِسْقَأ،ُجِهَتْبَأ.ِهِسْدُقِبَمَّـلَكَتْدَقُهللاَا٧.ِيلْبِجَتْسٱَو
لِجِيل٨.َتوُّكُسَيِداَوُسيِقَأَو

ْ
ُمِياَرْفَأ.ىَّـسَنَمِيلُداَع

.»ِينَاَجلْوَصاَذوَُهي.ِيسْأَرُةَذوُخ

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱَوُةَئِ
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اذوهفبرلاةمظعنارهظتقحلاوةمحرلااذوه)٥-٤(
ىلإلصودققحلانأامكتاومسلاىلإتعفترادقةمحرلا
امكاهلكتاومسلاقوفهللادجمىريوهفكلذلوباحسلا
.)٥١:٩ايمرإعجار(اهينكاسعيمجوضرألاقوفعفترمهنأ

يجنينأبرلانمسامتلاوهضرغلاو)٨-٦(
نوشخينيذلاهئايقتأوهئابحألبيجتسيوهنيميبصّلخيو
ملكتيهللااذوه.نيحلكيفهتاضرمنولمعيوهمسا
ىلإتوكسيداوىلإميكشنمةسدقملاهضرأدّدعيو
نعةيانكيهوميارفأىلإلصيامنيحوىسنمىلإداعلج
اذوهيةميقنمللقيالامكةذوخلااهلعجيلامشلاةكلمم
ءامظعلاوءاسؤرلاميارفأنمنأامكف.ناجلوصلاهلعجيف
.ناطلسلاوةوطسلاتاراشولماحكولملااذوهينمكلذك

طَأَموُدَأَىلَع.يِتَضَحْرِمُبآوُم٩«
ْ
اَي.ِيلْعَنُحَر

ملٱَىلِإِينُدوُقَيْنَم١٠.َّـَيلَعيِفِتْهٱُنيِطْسِلِف
ملٱِةَنيِدَْ

؟ِةَنَّـصَحُْ
،اَنَتْضَفَريِذَّـلٱُهللاَااَيَتْنَأَسْيَلَأ١١؟َموُدَأَىلِإيِنيِدَْهيْنَم
َختَالَو

ْ
يفًانْوَعاَنِطْعَأ١٢؟اَنِشوُيُجَعَمُهللاَااَيُجُر ِ،قيِّـضلٱِ

َوُهَو،ٍسْأَبِبُعَنْصَنِهللاٱِب١٣.ِناَسْنِإلٱُصَالَخَوُهٌلِطاَبَف
.»اَنَءاَدْعَأُسوُدَي

لسغلءاعونعةيانكيهفبآومامأو)١٣-٩(
اهبمامتهالاواهيلإتافتلالامدعىلعليلداذهولجرألا
اهلكنيينيطسلفلاضرأوًاضيأيردزتيهفمودأكلذكو
.نيروصنملاهاجتروسكملافاتهفتهتلف

نوعلاهنموجريونمؤملاهيلإتفتلييذلاهلإلاكلذ
يذلاهللانإ.مودأيهوءادعألادلأدضىتحةيادهلاو
ةدعاسملانععنتمايذلاوهو.نآلاىضريلبقنمضفر
ىلإدوعيو.ةرصنلاوفاعسإللجرخينآلاهباذإانلًابيدأت
بحملاهلإلاكلذ.هللانودنمصالخيأىريالوهسفن
ناسنإلاصالخناكلكلذالولوقيضلايفنيعييذلا
.ًائيشعفنيالًالطاب

رصنييذلاوهفهتردقوهتوقبءيشلكعنصيهدحوانهلإ
سوديهتاذتقولايفورارشألالكىلعمهدنسيوهيقتم
.مادقألاتحتمهسوديلبمامتلاىلإمهضفريوءادعألا

ُعِساَّـتلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم.َدُواَدِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

ُمَفَّـَيلَعَحَتَفْنٱِدَقُهَّـنَأل٢،ْتُكْسَتَاليِحيِبْسَتَهٰلِإاَي١«
لٱُمَفَوِريِّـِّـرشلٱ

ْ
ِمَالَكِب٣،ٍبِذَكِناَسِلِبيِعَماوُمَّـلَكَت.ِّـشِغ

يِتَّـبََحمَلَدَب٤.ٍبَبَسَالِبِينوُلَتاَقَوِيباوُطاَحَأٍضْغُب
ٍ،ْريَخَلَدَبًاَّرشَّـَيلَعاوُعَضَو٥.ًةَالَصَفاَنَأاَّـمَأ.يِنَنوُمِصاَُخي
.»يِّـبُحَلَدَبًاضْغُبَو

ثيحنمنيتسلاوعساتلارومزملابًادجهيبشرومزملااذه
هللانودبعيالنيذلابذكلابنيملكتملارارشألاىلعهتمقن
ًاقحلطابلاوًالطابقحلانولوحيلبناسنإةمرحنوعريالو
فورـعـملاوةــنعللـابـةكربـلاونارـكــنلـابلــيمجلانـولـبـاـقيو
نوذتليوءيربلانودهطضينيذلامهكئلوأ.ةءاسإلاب
رومزملااذهف.ةميقةيأءيشلنودجيالوءامدلاكفسب
يفلقمءاضغبلايففرسمعمتجمةلاحللصألاقبطةروص
رومزموهو.ميلأيصخشرابتخانعهفصياذكهوةبحملا
تقوهتالاحضعبىلعقبطنيهناونعوهامكدوادل
يوبنرومزموهلبهنالخوهباحصأهرجهامنيحوداهضالا
دوادلسننميذلاحيسملاىلإيفخفرطبريشيهنأل
اذكهوهتمأينبوهلهأةنايخوراعلاوداهطضالالمتحيس
الهنكلوانلجأنمصلخملااهلمتحيسيتلامالآلامظعانيري
كلذعموةحماسملاوةبحملاةهجنمديدجلادهعلاةيحانانيري
انحويعجار(كالهلانبااذوهيىلعقبطنتهيفيتلاةوبنلاف
يدهطضمماودلاىلعروصيسرومزملااذهنإلب)١٧:١٢
.)١:٢٠لامعأعجار(هتسينكءادعأوهللانبا

حيبستلاقحتسييذلاهلإلايأحيبستلاهلإ)٥-١(
ًالاحمدقتيو)١٠:٣٢ةينثتهلباقو١٧:١٤ايمرإعجار(
نيضغبملانمبذكلاوشغلابنيملكتملانمىوكشلاب
نوركانمه.ءامدلاكفسةذلىوسببسنودبةلتقلاو
مهذإًاقلطمنولعفياملعفليعادالذإليمجلاولضفلل
ىوسهللمعالصخشلاميسالةموصخلابةبحملانولباقي
مهدوحجوحيرصمهراذتعافكلذل.ةالصلاوهللاعرضتلا
دقفاميسال.ًاقلطمكلذلرربمالومهقالخأءوسدكؤي
ةبحملاىوسبمهلباقيملناسنإوحنءاضغبلاورشلااوسرام
.ةريثكًافاعضأمهتيلوؤسمومهبنذديزيامماذهونانحلاو

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱَوُةَئِ

٢١١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لَو،ًاريِّـِرشِهْيَلَعَتْنَأْمِقَأَف٦«
ْ
٧.ِهِنيِمَيْنَعٌناَطْيَشْفِقَي

لَفَمِكوُحاَذِإ
ْ
لَفُهُتَالَصَو،ًابِنْذُمْجُرْخَي

ْ
ْنُكَتِل٨.ًةَّـيِطَخْنُكَت

ًاماَتْيَأُهوُنَبْنُكَيِل٩.ُرَخآاَهْذُخْأَيِلُهُتَفيِظَوَوًةَليِلَقُهُماَّـيَأ
لَيَواوُطْعَتْسَيَوًاناَهَيَتُهوُنَبْهِتَيِل١٠.ًةَلَمْرَأُهُتَأَرْمٱَو

ْ
ًاْريَخاوُسِمَت

هبَرِخْنِم ملٱِدَطْصَيِل١١.ِْمِ
لَو،ُهَلاَمَّـلُكِيباَرُْ

ْ
لٱِبَهْنَي

ْ
ُءاَبَرُغ

َىلَعٌفِّـَئَرتُمْنُكَيَالَو،ًةَْمحَرٌطِساَبُهَلْنُكَيَال١٢.ُهَبَعَت
.»ُهاَماَتَي

ءادعألاءالؤهنمٍدحاوىلإتفتليانه)١٠-٦(
نأديريةليضفللوهللاةريغلاهجزاميبضغبونيضغبملا
.مهرورشلكلباقمهللاتاليونمًاماجمهيلعبصي
بيذعتلاوصاصقلالجألهدضيأ»هيلعمقا«هلوقو
دهطضايذلااذهف.)٢٦:١٦نييوالو١٥:٣ايمرإعجار(
وهلبهنمىوقأوهوهدهطضينمنآلالمتحيسءايربألا
.ةيذألاوبيذعتلاولئاذرلاقرطيفهنمربخأناطيش
املضفأنإلبهبنذيوهمكاحيسرابجلايوقلااذهذئنيحو
حبصتاهسفنةالصلاىتحءيشالكهينيعيفنوكيسهلعفي
هيلعوعديوهلب.هللاًاحيبستنوكتنأنمًالدبةيطخ
نودبنوكيفجتنملاعفانلالمعلانعفقوتلاورمعلارصقب
هلىنمتينأبهدضءاعدلاديزيلب.سانلااهبمدخيةفيظو
ةلذملاولمرتلاهتأرمإلوهدعبنممتيلاهدالوألوتوملا
ريغىلعضرألايفنيبراضنونبلاءالؤهبهذيذنئيحو
مهلعلمهبرخيفاوشتفيوسانلانماوطعتسييكلفده
اوكلهاذإو.ًاعوجنوكلهيالوقمرلاهبنودسيامنودجي
.ًائيشمهرمأهمهيالفًاعيمج

لكناسنإلااذهنمعزتنييكلنآلالوحتيو)١٢و١١(
يتلاةدئافلابهلاومأيبارملاذخأينأهلىنمتيفهتاريخ
هنويديفينأعيطتسيالذإةنسدعبةنسهنماهلغتسي
لبقنمضرتقينأرطضاامكعفدلابليجأتللرطضيف
نمًالدببيرغللبهذتهباعتألكنأةجيتنلانوكتاذكهو
.اهنمهتلئاعووهديفتسينأ

ملهنألدحأهمحريالنأهلىنمتيهذهةئيسلاهتلاحيفو
هيلعفوطعفأرتميأهلنوكيالو.لبقنمًادحأمحري
نمًالدبةوادعلللّوحتلبدحأىلعفطعيأرهظيملهنأل
ىلبيسالإملاظاموهاديهتنجامنآلاينجياذكهوةقادصلا
.ملظأب

يف.ُهُتَّـيِّـرُذْضِرَقْنَتِل١٣« جلٱِ
ْ
لٱِليِ

ْ
١٤.ْمُهُمْسٱَحْمُيِلِمِداَق

ْنُكَتِل١٥.ِهِّـمُأُةَّـيِطَخَحْمُتَالَو،ِّـبَّـرلٱىَدَلِهِئاَبآُمْثِإْرَكْذُيِل
لَوًامِئاَدِّـبَّـرلٱَماَمَأ

ْ
ِلْجَأْنِم١٦.ْمُهَرْكِذِضْرَألٱَنِمْضِرْقَي

ًاريِقَفَوًانيِكْسِمًاناَسْنِإَدَرَطْلَب،ًةَْمحَرَعَنْصَيْنَأْرُكْذَيَْملُهَّـنَأ

ملٱَو
لٱَقِحَسْنُْ

ْ
لَق
ْ

َّـَرسُيَْملَو،ُهْتَتَأَفَةَنْعَّـللٱَّـبَحَأَو١٧.ُهَتيِمُيِلِب
لٱِب
ْ
ْتَلَخَدَفِهِبْوَثَلْثِمَةَنْعَّـللٱَسِبَلَو١٨.ُهْنَعْتَدَعاَبَتَفِةََكَرب
يفٍهاَيِمَك يفٍتْيَزَكَوُهاَشَحِ .»ِهِماَظِعِ

ىتحهيرارذنمدحأىقبيالنأىنمتيلب)١٥-١٣(
نيتيحاننمنوعلموه.دبألاىلإضرقنيلبهمساىقبيال
ءابآلاةيحاننمنوعلمهنأامكيرارذلاوءانبألاةيحاننم
مهيصاعمنعمهحماسيالومهبونذمهلهللاركذياذكهوًاضيأ
امةياغوهاذهو.ليجدعبًاليجةنونيدللمهيلعىقبتلب
مهبساحيلبرلامامأىقبتبونذلاهذهذإمهيلعوعدي
ضرألايفركذيأمهلسيلاذكهواهبجومبمهنيديواهيلع
.نينوعلمنييسنماهيلعاورمدقف

اهلكتانعللاهذهقحتسااذاملركذيانهو)١٨-١٦(
ةوسقلابسانلالماعلبًاموحرنكيملهنألًالوأركذيف
ًانيكسمدرطيهباذإدعاسينأهبجاوناكامنيحوملظلاو
لابمريغحورلاقحسنملاتيمينألواحيوهرادبابنم
نيرخآلاسانلاقوقحناهتماوءامدلاكفسهبأدنأكدحأب
هينعيالاملاطةميقوذءيشالوهينيعيفزيزعدحأالف
تناكفهسفنىلعشمكنمينانأناسنإوهًايناثو.ةرشابم
اهلحارميفةنعللابهسبلتانلروصيلب.ةكربلالدبةنعللاهل
ىلإتلغلغتواهبرشدقلببوثكًالوأاهسبلدقفثالثلا
هنطابيفًانوعلملبطقفرهاظلابسحدعيملفهئاشحأ
تحبصأواهتاذهماظعىلإتلصودقهذهنإلبًاضيأ
وههنكلو.)٣٤:٧و١٥:١٦بويأعجار(هنايكنمًاءزج
اهكلسًاقيرطراتخادقفكلذلكنعهدحولوؤسملا
الفمهملظوسانلاىداعوهيفوهنميهةليذربسبلتو
ملظأرشلابئدابلانألًالوأهبمهابصأاممهبيصينأبجع
.نيملاظلاءازجهلنكيلف

هبُقَّـطَنَتَيٍةَقَطْنِمَكَو،ِهِبُفَّـطَعَتَيٍبْوَثَكُهَلْنُكَتِل١٩« اَِ
ُةَرْجُأَو،ِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمَّـِيضِغْبُمُةَرْجُأِهِذٰه٢٠.ًامِئاَد
ملٱ
لَكَتُْ

ِّـ
ْعَنْصٱَفُدِّـيَّـسلٱُّبَراَيَتْنَأاَّـمَأ٢١.ِيسْفَنَىلَعًاَّرشَنيِم

ِّـينِإَف٢٢.يِنِّـجَنٌةَبِّـيَطَكَتَْمحَرَّـنَأل.َكِمْسٱِلْجَأْنِميِعَم

لَقَو،اَنَأٌنيِكْسِمَوٌريِقَف
ْ
يفٌحوُرَْجميِب َدْنِعٍّلِظَك٢٣.ِيلِخاَدِ

َنِماَتَشَعَتْرٱَياَتَبْكُر٢٤.ٍةَداَرَجَكُتْضَفَتْنٱ.ُتْبَهَذِهِلْيَم
ًاراَعُتِْرصاَنَأَو٢٥.ٍنَمِسْنَعَلِزُهيِْمَحلَو،ِمْوَّـصلٱ
.»ْمُهَسوُؤُرَنوُضِغْنُيَوَّـَيلِإَنوُرُظْنَي.ْمُهَدْنِع

اهسفنةركفلاعجاريرشععساتلاددعلايفو)٢٠-١٩(
اهقرافيالوهقرافتالفاهبفطعتيوهلةسبالةنعللانوكتهنأب

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱَوُةَئِ
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دشتةقطنمكهلنكتللب.ىعسامهمهنعلوحتتالوًادبأ
ددعلللقتنيامنيحو.راهنمادامهكرتتالوهطسوىلع
ليولااذهنأنمهجتنتسيامبعوضوملااذهيهنينيرشعلا
هذهلثمنوقحتسينيذلابرلايضغبمبيصياموه
رمذتلابمهلقحالوًاضيأهترمثنوكتلمعلانمف.ةرجألا
.ضارتعالاوأ

هنألةرملاهذهةنعللسيلبرلاىلإتفتليانه)٢٥-٢١(
يقيقحعضاوتبكلذلعفيهنكلوهاوقتىلعءازجسملي
نانحهلإلااذهنألوهمسابسيلوههلإمسابهسمتليهنأل
يفوةميركاهنألةبيطةمحرلاهذهو.قحتسيالوهوموحر
ةعضلابهلوانتيوهو.اهردقاهردقياهبحاصنإفاهعضوم
نمهلخاديفحورجمهبلقنأونيكسمريقفهنأروعشلاو
كلذببسباميسالواهلمحتيتلابعاتملاومالآلاءارج
.تاجردلادعبأىلإهاذآوهبرضأيذلاملاظلاناسنإلا
ةدارجلاكهتراقحيفوفعضلانملايخلاكهنأبهسفنفصي
فيعضوهوناشعترتهاتبكراذوه.مدقلابسادتيتلا
ىوقتنعكلذلعفدقوهومايصلالوطببسبليزه
نيبًاراعبسُحدقهنأىتح.هللايبلقصولخوةيقيقح
اذإوءاردزاوًاراقتحاهنمنوبرهيوًارزشهيلإنورظنيرارشألا
هذهنكلو.ناهتمالاوريقحتلاليلدمهسوؤراوزههيلإاورظن
ءايربكامنيبةئيسلاهتلاحنمهلاشتنالًاببستناكرهاظملا
.هكالهببستناكئطاخلا

لَخ.يِٰهلِإُّبَراَييِّـنِعَأ٢٦«
ِّـ

٢٧.َكِتَْمحَرَبَسَحيِنْص
لَو
ْ
لَعَفُّبَراَيَتْنَأ.َكُدَيَيِهِهِذٰهَّـنَأاوُمَلْعَي

ْ
٢٨.اَذٰهَت

لَيَفْمُهاَّـمَأ
ْ
َكُدْبَعاَّـمَأ،اوُزَخَواوُماَق.ُكِراَبُتَفَتْنَأاَّـمَأَو،َنوُنَع

لَيِل٢٩.ُحَرْفَيَف
ْ
لَوًالَجَخيِئاَمَصُخْسِب

ْ
هيْزِخِباوُفَّـطَعَتَي ِْمِ

يفَو،يِمَفِبًاّدِجَّـبَّـرلٱُدَْمحَأ٣٠.ِءاَدِّـرلٱَك َنِيريِثَكِطَسَوِ
ملٱِنيِمَيْنَعُموُقَيُهَّـنَأل٣١.ُهُحِّـبَسُأ

ْ
لَخُيِل،ِنيِكْسِ

ِّـ
َنِمُهَص

لٱ
ْ
.»ِهِسْفَنَىلَعَنيِضاَق

بلطوداجنتسالاةخرصدادعألاهذهيفو)٣١-٢٦(
رومزملااذهنأدجن.هيفوهاممصالخلابلطيوهةنوعملا
.)٢٢و٩٩نيرومزملا(نمًادجبيرقلكشىلعيهتني
نعسكعلابنمؤملاةايحةياهنيفًارورسوًاحرفانهدجنو
هذهنأانيرينأمنرملامتهي.هللانعنيديعبلارارشألاةياهن
هتئيشمبةرّيسمرومألاهذهنإوةريدقلاهللادييه
هدبعنوؤشيفلخادتيهللانأرارشألاىريس.ةيدمرسلا
تقونوكيسلببراغلاىلعلبحلاكرتيالفهفاصنإل
.هادعتيالفهدحدنعبنذملكفقيذئنيحوءازجلا
كئلوأ.هكرابدقهللانكلولبقنمهونعلنيذلاكئلوأ

حرفيهدبعاذوهواوزخدقفنآلاامأولبقنماوماقنيذلا
ءالؤهانلروصيفدوعي٢٩ددعلايفو.ًاللهتمرصتنيو
راعلابنوفطعتيوءادرلاكلجخلانوسبلينيذلاءامصخلا
ءيسلامهدصقنعاوعجرومهلأفءاسدقل.رانشلاو
هنإفاذكهو)٦٩:٣٤و٢٢:٢٥رومزمعجار(نيرحدنم
هنإفذنئيحوديعسجهتبمهبلقنألًاللهمهمفببرلادمحي
لبكلذبلجخيالوةميظعلاةعامجلاطسوبرلاحبسي
كلذ.مدقتيوددشتيلبهناميإنععجارتيالورختفي
ناميإلاةبوذعوتوصلاةماخربلطتييذلاحيبستلا
ةسينكلاو.نينمؤملاكرتتاليتلاهللاةمحربةقثلاديطوو
)١٠٨و٦٩و٢٢(يأةثالثلاريمازملاهذهلمعتستةيحيسملا
مالآروصيمنرملادوادنألةنيزحلاةعمجلايفاهداشنإلجأل
انهلإوه.همظعأوريوصتلمكأانصالخلجأنمحيسملا
هنيمينعموقيلبطقنيكسملاكرتياليذلاريدقلايحلا
هحنميفكالهلابهيلعنوضقينيذلافقويففقيلبهيجنيل
.)٣:١٦سواثوميت١عجار(صالخلاوةاجنلالامك

ُِرشاَعْلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم.َدُواَدِل

َعَضَأىَّـتَحيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ:ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق١«
ْنِمَكِّـزِعَبيِضَقُّبَّـرلٱُلِسْرُي٢.َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأ
يفْطَّـلَسَت.َنْوَيْهِص يفٌبَدَتْنُمَكُبْعَش٣.َكِئاَدْعَأِطَسَوِ ِ
يف،َكِتَّـوُقِمْوَي لٱِمِحَرْنِمٍةَسَّـدَقُمٍةَنيِزِ

ْ
ُّلَطَكَل.ِرْجَف

.»َكِتَثاَدَح

دهعلابةقالعريمازملارثكأنموهرومزملااذهنأكشال
مهريغو)ليجانألاةبتك(نويليجنإلاهنمسبتقادقفديدجلا
-١٢:٣٥سقرمو٤٦-٢٢:٤١ىّتمرظنا(ةعساوةروصب

راصتنانعةؤبنهوذختادقو.)٤٤-٢٠:٤١اقولو٣٧
نيمينعًاريخأسلجيامنيحهئادعأىلعيئاهنلاحيسملا
ًاضيأهدعبامو٢:٣٤لامعأرظنا(يلاعألايفشرعلا
دجنلب)١٠:١٣و١:١٣نييناربعو١٥:٢٥سوثنروك١
تونهكلاباهذبهتؤبنمعدينييناربعللةلاسرلابتاك
ةبترىلعهلوقبدروامىلعيحيسملاتونهكلامايقويواللا
بسني.)٢١و٧:١٧و٥:٦نييناربععجار(قداصيكلم
نيينومعلاىلعهراصتنارثأىلعهمظنهنأودوادلرومزملااذه
نعملكتيذإيباكملااذوهيرصعيفمظنهنأحجرألانكلو

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُةَئِ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع

٢١٣
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خيراتيفاذهنكيملوةيكلمةبتربوأكلمنهاكوهصخش
.مهلبقالنييباكملارصعدعبالإليئارسإ

نكميومهكيلماهبنوبطاخيبعشلاةغلهذه)٢-١(
عجار(كلملايديسليأيديسلبرلالاقاهتمجرت
سولجلاو.)٢١و٢٠نيرومزملاعجارًاضيأو٢٢:١٢ليئومص١
نعسلجيسنايدلاديسلانأامكميركتللوهنيميلانع
وهكلملانيمينعسولجلاو.يلاعألايفبآلاشرعنيمي
)٢:١٩كولم١عجار(ميركتلاوديجمتلارهاظممظعأ
كولم١(ماتلاعوضخلاليلدنيمدقلائطومدنعءادعألاو
ايمرإعجار(كلملااذهناجلوصزكرمنويهصنإ.)٥:١٧
بعشلاىلعطلستموهف.)١٤-١٩:١١لايقزحو٤٨:١٧
.)٤و٥:٣اخيم(ءادعألاطسويفطلستمكلذكو

ليبسيفهسفننمعفدنمكلملااذهبعشو)٣(
نوتأيًالاحنودنجتيهتوقرهظيلمهوعديامنيحيأ.هتمدخ
طقاستملالطلانوهبشيورجفلانمنودولوممهنأكنينيزم
ةمدخلاهذهلثادحألايتأي.ضرألاهجوىلعىدنلايأ
ةميزعووذمهنألءادعألاىلعبلغتيمهبكلملازعمهنأل
.تمظعامهمتايحضتةيأبنولخبيالومادقإو

ِةَبْتُرَىلَعِدَبَألٱَىلِإٌنِهاَكَتْنَأ:َمَدْنَيْنَلَوُّبَّـرلٱَمَسْقَأ٤«
لَم
ْ
طَُحيَكِنيِمَيْنَعُّبَّـرلٱ٥.َقِداَصيِك

ِّـ
يفُم ِهِزْجِرِمْوَيِ

ألَم.ِمَمُألٱَْنيَبُنيِدَي٦.ًاكوُلُم
َ

َقَحَس.ًةَعِساَوًاضْرَأًاثَثُج
يفُبَْرشَيِرْهَّـنلٱَنِم٧.اَهَسوُؤُر ُعَفْرَيَكِلٰذِلِ،قيِرَّـطلٱِ
.»َسْأَّـرلٱ

دحتتف.نهاكلاكلملااذهىلإىرخأةرمتفتلي)٤(
عجارتينلومسقينأدعبهللاهلعفياذهوتونهكلابةيكلملا
وهامنإهلعفيامفتباثيدبأءيشوه.طقهلعفياميف
يههتاذتقولايفوةيكلميههكراعمنإفاذكهو.ءاقبلل
.هدصقبيترتوهللاةدارإبسحبهنألةسدقموةليلج

هنكلونيميلانعهنأبرلاركذيىرخأةرم)٧-٥(
نعبرلاوسلجيكلملاذإرخآلكشببيترتلاعضينآلا
يفوهنيمينعكلملاوسلجيبرلانإفلبقنمامنيبهنيمي
نأسانللوهسفنلدكؤينأوهمهملاءيشلانإنيتلاحلااتلك
نيمطحمءالؤهلعجيسلبءادعألاىلعهرصنيسوهعمهللا
نإفاذكهو.ًاديدشًابضغمهيلعبضغيوهواميسال
ىلإتاماهلاترثانتوىلتقلاثثجبتألتمادقاهلكضرألا
لبءيشبأبعيالميظعلاكلملااذهنكلو.بناجلك
بابسألايأنمرخأتيالهنأىتحهكراعميفرمتسي
مدقتلانعهقوعيالفهنمبرشيلرهنلامدختسياذكهو
ًاريخأهسأرعفريو.هئادعأنملينلاوهتياغىلإريسملاو

نمبرشيلرماذإو.ةلماكلاةرصنلاوميظعلارفظلاةمالع
ًاتقوذخأيوحيرتسييكلكلذلعفيامنإفرهنلابناج
ءادعألالكىلعبلغتدقنوكينأدعبهسفننعحيورتلل
ايسمللثدحيسامىلعقبطنياذهفةيحورةهجنمو
١٢:٢نييناربعًاضيأوهدعبامو٢:٨يبليفرظنا(دوعوملا
.)هيليامو٥:٩ايؤرو

ََرشَعيِداَْحلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

لَه١«
ِّـ
لَقِّـلُكِبَّـبَّـرلٱُدَْمحَأ.اَيوُل

ْ
يفيِب ملٱِسِلَْجمِ

َنيِميِقَتْسُْ
طَم.ِّـبَّـرلٱُلاَمْعَأَيِهٌةَميِظَع٢.ْمِهِتَعاََمجَو

ْ
ِّـلُكِلٌةَبوُل

ملٱ
هبَنيِروُْرسَْ .ِدَبَألٱَىلِإٌمِئاَقُهُلْدَعَو،ُهُلَمَعٌءاََهبَوٌلَالَج٣.اَِ
.»ُّبَّـرلٱَوُهٌميِحَرَوٌناَّـنَح.ِهِبِئاَجَعِلًارْكِذَعَنَص٤

هيقحالعموهفايوللهريمازمنمًاثلثمرومزملااذهأدبي
هللادجمدمحترشعثلاثلاوةئملاورشعيناثلاوةئملانيرومزملا
نوفاخينيذلانيميقتسملاةعامجنيبكلذو.هتفأروهتردقو
رومزمللقيفررومزملااذهنإفصاخعونبو.برلامسا
امهالكامهنإوعوضوملايفناهباشتينينثالانإفهولتييذلا
ديشانأوةقباسريمازمنمةذوخأمةريثكيناعمنايوتحي
يأةيظفلةقيرطىلعنابترمًاضيأامهالكو.ةفلتخمعطاقمو
ةفلؤملاةيناربعلاءاجهلافورحنمفورحبرطسلكأدبي
ةهباشتمروطسنمةلسلسامهو.ًافرحنيرشعونينثانم
.اهميساقتوةيرعشلانازوألابسحببيترتيأيوتحتالو

يتلاةعامجلاكلتعمًاللهمبرلامسادمحي)٤-١(
ىلعهضئارفممتتونيدلارئاعشبموقتنأىرتودبعتلابذتلت
كلذلًاتقونوذخأييأنيميقتسملاسلجميفو.هجولمكأ
ةعامجكمهمضيصاخسلجممهل.قفتاامفيكهنولعفيالو
وهوناسنإهلعفياملضفأبضعبعممهضعبنوذتلي
هذهسلوبلوسرلاذخأدقو.يلعلابرلامسالحيبستلا
لَكُم«لاقامنيحاهنيعةركفلا

ِّـ
َريِماَزَمِبًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِم

ِيناَغَأَوَحيِباَسَتَو
َّـ

يفَنيِلِّـتَرُمَوَنيِمِّـَنَرتُم،ٍةَّـيِحوُر »ِّـبَّـرلِلْمُكِبوُلُقِ
ًالوأركذيفحيبستلااذهعوضومامأو.)٥:١٩سسفأ(
هذهو.رشبلااهنعينغتسيالوةميظعيهمكبرلالامعأ
.فاصنإلاولدعلابهمكحو.لالجلاوءاهبلابةللكملامعألا
مايألااهديزتالةدلاخةيقابيهفاهعنصييتلابئاجعلاامأو
ونحلابةءولمماهقفارتيتلاةردقلاعميهوًاخوسروًاتابثالإ
يفوهناطلسلااذهنإرهظينأهللاةياغسيلاذإ.ةمحرلاو
يهامكناسنإلاةمدخليه.تاياغلامظعأوفرشأليبس
.هللاديجمتل

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
حلٱَوُةَئِ

ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ

٢١٤
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ََربْخَأ٦.ُهَدْهَعِدَبَألٱَىلِإُرُكْذَي.ًاماَعَطِهيِفِئاَخىَطْعَأ٥«
ِهْيَدَيُلاَمْعَأ٧.ِمَمُألٱَثَاريِمْمُهَيِطْعُيِلِهِلاَمْعَأِةَّـوُقِبُهَبْعَش
،ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱىَدَمٌةَتِباَث٨،ٌةَنيِمَأُهاَياَصَوُّلُك.ٌّقَحَوٌةَناَمَأ
حلٱِبٌةَعوُنْصَم

ْ
َىلِإَماَقَأ.ِهِبْعَشِلًءاَدِفَلَسْرَأ٩.ِةَماَقِتْسالٱَوِّـَق

حلٱُسْأَر١٠.ُهُمْسٱٌبوُهَمَوٌسوُّدُق.ُهَدْهَعِدَبَألٱ
ْ
ُةَفاََخمِةَمْكِ

طِف.ِّـبَّـرلٱ
ْ
.»ِدَبَألٱَىلِإٌمِئاَقُهُحيِبْسَت.اَهيِلِماَعِّـلُكِلٌةَدِّـيَجٌةَن

هيتلامايأىلإىركذلابدوعيسماخلاددعلايف)١٠-٥(
جورخ(ةيدوبعلاضرأنمبعشلاجرخامنيحةيربلايف
امك.هبعشاونوكينأهدهعمهاطعأدقكانهو.)١٢:١٤
دكؤييكلءايبنألاكلذدعبلسرأو.لبقنمميهاربإدعو
حبصتتاريخلابةءولمملاضرألاكلتاذإو.ديعاوملاهذهمهل
امنإكسماخلاددعلااذهنأسوريثولركذدقو.ًاثاريم
ينابرلاءاشعلابطبرينأبسانيوحصفلاديعلجألعضو
دقو.انسوفنتوقليحلاماعطلاوههتاذحيسملاحبصيذإ
ةمدخءانثألترييكلرومزملااذهةيحيسملاةسينكلاتذخأ
.ينابرلاءاشعلا

نأامكقحوةنامأاهنأبرلالامعأىرخأةرمركذي
اهبماقاذإاهديعاومبةنيمأيهفلدبتتالوريغتتالهاياصو
ةهيبشاهنألةتباثاياصولاهذهنإلب.اهممتوناسنإلا
.ةماقتساوقحهذهوقحوةنامأكلتفهللالامعأب

ىلإمهعمهدوهعىلعًاظفاحمهسفنلهبعشىنتقادقو
عيمجىلعهتباهمتدادزاومظعوهمسادجمتاذكهودبألا
سأر«ةريهشلاةميكحلاةيآلابهمالكصلختسيو.رشبلا
لقعتلاوةنطفلاوهبرلافوخنألب»برلاةفاخمةمكحلا
يلمعوهنيدتلااذهنإفاذكهونيلماعلاكئلوألاميسالو
ًايدبعتهسرامينأطقفسيلوناسنإلاهيرجينأبجي
اذهممتيسوحيبستلاقحتسمهلإلااذهنألكلذ.ًايسقطو
نوعيطيوهللانودبعينونمؤمموقدجوياملاطدبألاىلإ

.هسيماونوهعئارش

ََرشَعِيناَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

لَه١«
ِّـ
ملٱِلُجَّـرلِلىَبوُط.اَيوُل

ملٱ،َّـبَّـرلٱيِقَّـتُْ
ًاّدِجِروُْرسَْ

يفًاّيِوَقُنوُكَيُهُلْسَن٢.ُهاَياَصَوِب ملٱُليِج.ِضْرَألٱِ
َنيِميِقَتْسُْ

يفًىنِغَوٌدْغَر٣.ُكَراَبُي ٌروُن٤.ِدَبَألٱَىلِإٌمِئاَقُهُّرِبَو،ِهِتْيَبِ
يفَقَْرشَأ لُّظلٱِ

ْ
لِلِةَم
ْ
.ٌ»قيِّـدِصَوٌميِحَرَوٌناَّـنَحَوُه.َنيِميِقَتْسُم

هيرجييذلامكحللًادمحقباسلارومزملايفانيأردقل
هلكشيفههباشيهنأعمفرومزملااذهامأوملاعلاىلعبرلا
بسحبىشمتييذلاناسنإلاحدميهنأبهنعفلتخيهنكلو
امكوءاجهلافرحأبسحببترمًاضيأوهو.هللاةعيرش
نعثحبيرومزملااذهفهللاربنعثحبيقباسلارومزملانأ
.هللافاخييذلاناسنإلارب

رومزملاهثحبييذلاعوضوملالوألاددعلايفدجن)٤-١(
ديعسلاوهوبوطملابرلايقتملاانيري.هرخآىلإهلوأنم
هنألرايتخانعلبرارطضانعالاهيلعىشمتيههلإاياصوب
ىدعتتةلاحلاهذهومالسلاوةنينأمطلاثعبماهيفدجي
هنألًايوقمهلسننوكيفمهدعبنممهدالوأىلإسانلاءالؤه
ةحوبحبوىنغهلنوكي.برلاهكرابدقسانلانمليج
مثدودحمتقوىلإنوكيالاذهوهلعفياملكيفقيفوتو
نورخآلاهبربتعيىتحماودلاىلعىقبيلبيضقني
نمرظتنيكلذكةماقتساوربهلإهللانأامكف.اودتقيو
اذكهو.ماودلاىلعةحلاصلاةريسلايفاوشمينأراربألا
مثًاليلقرهظيًايتقوًائيشسيلوهمهربنأنيرخآلانوري
اهديزتالةنيتمةميوقئدابمىلعسسؤموهلبلحمضي
امًاريثكهبشيعبارلاددعلاو.ءاضموةوقىوسنينسلارم
.)٦٠:٢ءايعشإ(يفدرو

رون«اذكهعبارلاددعلاةمجرتىلإنيرسفملادحأبهذ
نكلو»قيدصوميحرونانحوهيذلاميقتسمللقرشأدق
نألضفألاويرعشلاقسنللةبسنلابةنكممريغةمجرتلاهذه
جورخعجار(ناسنإللسيلوهناحبسهللايهتوعنلاهذه
وههسفنهللانإ.)١١٦:٥و١٤٥:٨رومزمعمهلباقو٣٤:٦
:٣يخالمعجار(ميحرونانحهنألةملظلايفقرشملارونلا
.)٤٤:١٧ايمرإو٣:١٠ءايعشإعجارًاضيأو٢٠

ُهَروُمُأُرِّـبَدُي.ُضِرْقُيَوُفَّـَأَرتَييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَوُهٌديِعَس٥«
حلٱِب
ْ

ٍرْكِذِلُنوُكَيُقيِّـدِّـصلٱ.ِرْهَّـدلٱَىلِإُعَزْعَزَتَيَالُهَّـنَأل٦.ِّـَق
لَق.ٍءوُسَِربَخْنِمىَشَْخيَال٧.ٍّيِدَبَأ

ْ
َىلَعًالِكَّـتُمٌتِباَثُهُب

لَق٨.ِّـبَّـرلٱ
ْ
َقَّـرَف٩.ِهيِقِياَضُمِبىَرَيىَّـتَحُفاََخيَالَفٌنَّـكَُممُهُب

ملٱىَطْعَأ
ملٱِبُبِصَتْنَيُهُنْرَق.ِدَبَألٱَىلِإٌمِئاَقُهُّرِب.َنيِكاَسَْ

.ِدْجَْ
ُةَوْهَش.ُبوُذَيَوُهَناَنْسَأُقِّـرَُحي.ُبَضْغَيَفىَرَيُريِّـِّـرشلٱ١٠
.»ُديِبَتِريِّـِّـرشلٱ

داعسإدمعتييذلاكاذديعسناسنإوه)٦-٥(
ًالاممهضرقينأنعرخأتيالومهلاوحأبفأريوهفنيرخآلا
نسحوهفىرخأةهجنمو.ةئيسةيدامةلاحيفاوناكاذإ
.ريبدتنسحبفرصتيلبًافازجلاملايمريالريبدتلا
نأدجيهنكلودوسألاهمويلضيبألاهمهردئبخينأفرعيف

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱَوُةَئِ

٢١٥
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الفًاضيأريخبهراجىرينأوهريبدتللليبسنسحأ
لبعزعزتيالفهزكرمتبثياذكهو.هسفنلريخلابيفتكي
يقيقحلاريخللوهاميفًاميكحناكدقل.دبأللهركذىقبي
.ًاضيأنيرخآللوهسفنل

فاخيالوهفبرلابتباثءولممهبلقهنأل)٨-٧(
وهو.لابلامعاننيعلاريرقوهفحاترمهريمضنألورورشلا
هيلعلكتييذلاهللاىلإلبهسفنىلإسيلهتليضفوزعي
اهلوصأنألًاديجًارمثرمثتيتلاةرجشلاكوه.هيفتبثيو
هبدعسيوحالصلالمعيرابلااذهو.ةديجلاةبرتلابىذغتت
ًائيشفاخيالوهو.هاياصووهعئارشيفرابوهللاابنمؤمهنأل
يفنوكيهنأيأهيقياضمبىريوهو)٢٦:٣ءايعشإعجار(
.نوقياضملااهيلعهدسحيةلاح

لجأنمهلامبلخبيالداوجنسحموه)١٠-٩(
تباثرابهنألبجاولابهمايقةديقعنعهلعفيوهوناسحإلا
لوسرلاذخأيو.دجملاوةماركلابهئفاكيهللانإفكلذلو
نييحيسملانينمؤملاثحلاهلمعتسيوةرابعلاهذهسلوب
ذخأيالديدجلادهعلانأنكينإو)٩:٩سوثنروك٢عجار(
نمريرشلانكلو.هلعفيلمعيأنمناسنإلاتاذلًارب
ىتحدسحلانمًازيمتمبضغيفرابلااذهىريةيناثةهج
لامعألاهذههاجتهلذلوحيوهلتقتماقتنالاةوهشداكت
يهرشللهتوهشنأةجيتنلانوكتوضمملجخىلإةروربملا
.دوسحلاريرشللةدابإورابلةايحاذهنوكيف.هتيمتيتلا

ََرشَعُثِلاَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

لَه١«
ِّـ
٢.ِّـبَّـرلٱَمْسٱاوُحِّـبَس.ِّـبَّـرلٱَديِبَعاَياوُحِّـبَس.اَيوُل

ِِقْرشَمْنِم٣.ِدَبَألٱَىلِإَوَنآلٱَنِمًاكَراَبُمِّـبَّـرلٱُمْسٱِنُكَيِل
هبِرْغَمَىلِإِسْمَّـشلٱ َقْوَفٍلاَعُّبَّـرلٱ٤.ٌحَّـبَسُمِّـبَّـرلٱُمْسٱاَِ
.»ُهُدَْجمِتاَواَمَّـسلٱَقْوَف.ِمَمُألٱِّـلُك

ناكوحيبستللهعلطمهيلعلديامكرومزملااذهناك
يفمثسيركتلاديعًالوأيهوةثالثلاةريبكلادايعألايفمنري
ديعوةديدجلاةنسلاسأرادعامديدجرهشلكسأر
راهظإوليلهتلابسانينكيملنيديعلانيذهيفنألنارفغلا
.ةحرفميهاممرثكأةيعوشخاهنألةبسنلابجاهتبالاوحرفلا
لب.)١١٨و١١٥نيرومزملا(نومنرياوناكفحصفلاديعيفمث
١١٥(ريمازملااميسالو)١١٨-١١٣(نمريمازملانومسياوناك
رومزمىمسي١٣٦رومزملاناكامنيب.ليلهتلاريمازم)١١٨-
ةرمنيرشعوًاتسةرابعلاهذهراركتلةبسنلابميظعلاليلهتلا
هللاحيبستىلإوعدتيتلارومألانيبنم.دحاورومزميف

نأديريوهفنيعضاوتملاوحنبيجعلايهلإلاهلزانتوه
ءارذعلادجنكلذلو.ةئيسلاةنزحملامهتلاحنمهيلإمهعفري
رظنا(ةنحةمينرتنمورومزملااذهنمسبتقتةكرابملا
-١:٤٦اقولعجار(اهتمينرتتمنرامنيح)٢ليئومص١
٥٥(.

همسااودجمييكلحيبستللبرلاديبعوعدي)٣-١(
اذهلامعتساعاشدقو.هتمحرباوثدحيوهركشاوعيذيو
مسقلاةطساوبًاصوصخبرلاديبعوأبرلادبعريبعتلا
ناسنإلارهظييكلةوعدلاهذهوءايعشإرفسنميناثلا
فرتعينأبجيف.ههلإعمهتقالعهيلعيوطنتامنمؤملا
ناكملكيفمركمكلذكوهودبألاىلإكرابمهمسانأب
عيمجنيبوةنكمألايأيفوأبرغلايفوأقرشلايفنإ
.بوعشلا

عيمجىلععفترموهفاذكهحيبستلاقحتسيهنألو)٤(
دنعاذكهًادجممناكنإف.تاومسلاقوفهدجمو.ممألا
اذه.هبعشدنعًادجممنوكينأبجيىرحألابمكفممألا
تاومسلاوضرألاكلمهليذلاهدحومئاظعلاعناصلاهلإلا
ولعلاو.دبألاىلإونآلاهدمحوهركشعيذتامهيفاملكو
دعيملورشبلالكهتمحربلمشيهلإوهفًاضيألومشلاهانعم
مهيلععفتريكلذلبوعشلالكلوهلبدحاوبعشهلإ
.ًاعيمج

يفِنِكاَّـسلٱاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱُلْثِمْنَم٥« ِرِظاَّـنلٱ٦،ِيلاَعَألٱِ
يفَلِفاَسَألٱ يفَوِتاَواَمَّـسلٱِ ملٱ٧،ِضْرَألٱِ

ملٱِميِقُْ
ْ
َنِمَنيِكْسِ

لٱِعِفاَّـرلٱ،ِبَاُّرتلٱ
ْ
ملٱَنِمَسِئاَب

َعَم،ٍفاَْرشَأَعَمُهَسِلْجُيِل٨ِةَلَبْزَْ
ملٱ٩.ِهِبْعَشِفاَْرشَأ

لٱِنِكْسُْ
ْ
يفَرِقاَع !ًةَناَحْرَفٍدَالْوَأَّـمُأ،ٍتْيَبِ

لَه
ِّـ
.»اَيوُل

ةريبكيهبوعشلاوممألاةعومجمنإمعن)٦-٥(
يهتاومسلاو.ًاعيمجاهنممظعأهللانكلوةميظعو
.عفرأواهنمىلعأوهاهقلخيذلاهللانكلوةيلاعوةعفترم
ةبيجعةروصبلزانتيوهفيهانتملاريغهعافتراةدشعمهنكلو
وهف.نيملاعلارقحأوةنكمألالفسأىلإهلزانتلصيىتح
اهلجأنمواهيفلمعيهتاذتقولايفوهوهتاقولخمنعهزنم
ال.دودحلايأدنعفقتالوةلماشوةميظعهتيانعنإف

يههتاقولخمعيمجنإف.هبساقيءيشالوهللالداعيءيش
ىصعتنأعيطتستالوهتئيشملةعضاخيهوهيديعنص
ةحلصملويقيقحلاريخلاهباملًامئاداهرتسيوهفكلذلوهرماوأ
نمدعبأوهًاديعبًايفخناكامهمءيشالفنذإ.عومجملا
لقأوهًاريقحوًاريغصناكامهمءيشالوهتيانعبهلمشينأ
.هرومأرييستوهتظحالمنعلفاغتينأنم

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱَوُةَئِ
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ىلعفقييذلاريقفلالوستمللتفتليوه)٩-٧(
سلجينأرطضيفةدعاسمللفكألايدنتسيقيرطلاةعراق
دقفدامرلاوةيافنلابةءولمملاةلبزملاىلعيمتريوقيرطلاىلع
يضقينأىلعهنيعياممءفدلاوةرارحلانمءيشاهيفنوكي
دقيذلافاذكهو.ىوأمىلإجاتحينأنودءارعلايفهتليل
ةئيسلاهتلاحنمهماقأوهللاهعفردقرشبلاونبهناوخإهضفر
محريلبنيسرطغتملانيربكتملاىلإتفتليالهللانأل.هذه
:١٦كولم١عجار(مهلنيعمالنيذلانيعضاوتملانيكاسملا
ةمينرتعضيمنرملانأكشالو.)١٤:٧كولم١عمهلباقو٢
يفىقبيالوعفتريسئابلااذهنأىريامنيحهلابيفةنح
اهمقعيفاهكرابواهلذنمةنحعفرامكو.ةعيضولاهتلاح
مويلاهللانإفكلذكيبنلاليئومصحبصأًادلواهاطعأنأب
.فارشألاعماوسلجيواوعفترينأهمسايفئاخليطعيًاضيأ
يتلارقاعلاةأرملاركذيمنرملانأسابتقالااذهانلدكؤياممو
يهتنيو.ةناحرفةروخفدالوأتاذحبصتلبًارقاعىقبتال
ينتعملاقوفشلابحملاهلإلااذهلايوللهحيبستلابحتتفاامك
.عيمجلاب

ََرشَعُعِباَّـرلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ْنِمَبوُقْعَيِتْيَبَوَْرصِمْنِمَليِئاَْرسِإِجوُرُخَدْنِع١«
لُسَّـلََحمُليِئاَْرسِإَوُهَسِدْقَماَذوَُهيَناَك٢،َمَجْعَأٍبْعَش

ْ
.ِهِناَط

لٱ٣
ْ
لَخَىلِإَعَجَرُّنُدْرُألٱ.َبَرَهَفُهآَرُرْحَب

ْ
.»ٍف

حيبستلاوليلهتلايوحييذلاقباسلارومزملادعبًاسأر
نمذختييذلايخيراتلارومزملااذهدجنبرلامسال
برلامساميركتلجألهفقومهبمعديامةيضامثداوح
مويلارومزموه.اهلعفيتلاهمئاظعلكلجألهديجمتو
بسحبمايألامظعأوهويدوهيلاحصفلاديعيفنماثلا
كلتةركاذللديعينأمنرملالواحيو.ةيدبعتلاسوقطلا
اهلناكوليئارسإينبخيراتةحتافيفترجيتلاثادحألا
اهركذيوهو.اهنأشءالعإوةمألانيوكتيفرثألامظعأ
ليلجنماهيفاملبولقلاعماجمبذخأتةعئارةزجومةروصب
ةرصتخمدادعأةينامثىلإرومزملامسقنيو.ىركذلاوةربعلا
ةروصعلاطملايطعتاهناامكةكرحلاودرسلاةعيرساهنكلو
.فطاخلاقربلاك

نألمجعماوقأنيبنمليئارسإجرخدقل)٣-١(
ملفمهتغلنعفلتختةغلنوملكتياوناكرصميفسانلا
.ةموهفمريغةمتمتنذإمهلتناكف.اهمهفاوعيطتسي
لكيهلاينبدقاذوهيضرأيفنألةسدقماذوهيتناكو

ميدقتبةنهكلاموقيناكهيفو.)١٥:١٧جورخ(ميظعلا
يلامشلامسقلايأليئارسإامأو.بوانتلاببرللةدابعلا
كلتنأرهظىتحةماركوزعوىنغيفناكفدالبلانم
دالبلانأكشالو.هللابعشلددؤسلاناكميهدالبلا
دالبلاماسقأىنغأتناكليئارسإضرأنمةيلامشلا
يفاوسمغنامهنأالولوءاخروةحوبحبيفسانلاشاعو
ينيدلاثارتلاىلعاوظفاحاوناكلةرواجملاممألاتادابع
انركذيو.دالبلايفيبونجلامسقلانمًاريثكرثكأيبدألاو
ىلعاهركذيبعشلارتفيمليتلاةيخيراتلاةثداحلاكلتبًالاح
دعبولب.)رمحألا(فوسرحبروبعيهولايجألاىدم
ضرألاكالتماأدتباامكف.ندرألارهنروبعًاضيأكلذ
امنيحمهلاوجتلماتخلاناكدقفكلذكرمحألارحبلامهروبعب
.دالبلانمىرخألاةفضلاىلعاوحبصأوندرألارهناوربع
دالبرصمنماوجرخنأدعبدعوملاضرأاولخددقل
.هاياصوممتتوهللادبعتةمأاوحبصيلةيدوبعلا

جلٱ٤«
ْ
لٱَلْثِمْتَزَفَقُلاَبِ

ْ
ِنَالُْمحَلْثِمُماَكآلٱَو،ِشاَبِك

لٱ
ْ
لٱاَُّهيَأَكَلاَم٥ِ.مَنَغ

ْ
ُّنُدْرُألٱاَُّهيَأَكَلاَمَو،َتْبَرَهْدَقُرْحَب

لَخَىلِإَتْعَجَرْدَق
ْ

جلٱاَهُتَّـيَأَّـنُكَلاَمَو٦،ٍف
ْ
َّـنُتْزَفَقْدَقُلاَبِ

لٱَلْثِم
ْ
لٱِنَالُْمحَلْثِمُلَالِّـتلٱاَهُتَّـيَأَو،ِشاَبِك

ْ
اَهُتَّـيَأ٧ِ؟مَنَغ

لَزَتُضْرَألٱ
ْ
٨!َبوُقْعَيِهٰلِإِماَّـدُقْنِم،ِّـبَّـرلٱِماَّـدُقْنِمِيلَز

ملٱ
.»ٍهاَيِمِعيِباَنَيَىلِإَناَّـوَّـصلٱ،ٍهاَيِمِناَرْدُغَىلِإَةَرْخَّـصلٱِلِّـوَحُْ

هلوقفةعيرشلاءاطعإتقوددعلااذهيفانلروصي)٤(
زازتهاىلإريشيوهفًاضيأماكآلاتلعفامكتزفقلابجلانأ
بجعنو.)١٩:١٨جورخ(رانلابمرطضمهنأكءانيسلبج
كشال.اهناكمنمزفقتاهنأكلابجلاحبصتنأةروصلاهذهل
دهاشونيكاربلالعفولزالزلانمًائيشىأردقمنرملانأ
ناكربلاةهوفنمفذقنتبهللاتاذنارينلاكلتهنيعمأب
رياطتملادامرلاباهألمتواهلةرواجملانكامألاىلإاهممحيمرت
.علهوبعريفناكسلالعجتوةديعبتافاسمىلإ

مّدقتيتلاىلوألاةركفللىرخأةرممنرملادوعي)٦-٥(
كلذدعبمهروبعوأرمحألارحبلايفبعشلاروبعىدلاهب
لعجيو.ًاديكوتمالكلاديزيةطساولاهذهبوندرألارهنيف
رركيهنأامك.برلانمفوخةلاحيفامهيلكرهنلاورحبلا
ةزفاقلاشابكلابهبشأيهفلالتلاولابجلاةلاحنمهبجعت
ةنكمألاىلإضكارتتنالمحلاامنيببناجلكىلإ
.تاتقتوىعرتلةبشوشعملا

يذلابرلامادقلزلزتتاهلكضرألاهذه)٨-٧(
هلحّبسملاهبعشىدلفورعملابوقعيهلإوهواهعنص
هركشنوعيذيوهمسابنوفرتعينيذلالكنمدجمملاو

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱَوُةَئِ

٢١٧
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ريخألاددعلاىلإكلذدعبلقتنيو.سانلالكىلإهناسحإو
اهيفهتبيجعىرجأيتلاثداوحلاكلتانتركاذلديعيهدجنف
.)٢٠:١١ددعلارظنا(ةرخصلانمءاملاجرخأامنيح
رهظتيكلءايشألاهذهمنرملاراتخااذاملاناسنإلالئاستيو
يتلاةيناوصلاةرخصلانألبيجنف.هتردقوبرلاةمظع
ةرماعحبصتدقةنكمأىلإهلكرفقلالوحتءاملاجرخاهنم
كاذ.هللاليمجبفرتعينأناسنإلاىلعفكلذل.ةبصخ
امكهعيطينأهيلعوناسنإللتاريخلالكدجوأيذلا
.تمظعوتربكامهمدامجلانمهتاقولخملكهعيطت

ََرشَعُسِماَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

،ًادَْجمِطْعَأَكِمْسالْنِكٰل،اَنَلَسْيَلُّبَراَياَنَلَسْيَل١«
ِمل٢.َكِتَناَمَأِلْجَأْنِمَكِتَْمحَرِلْجَأْنِم

َ
َنْيَأ:ُمَمُألٱُلوُقَياَذا

ٰهلِإَوُه
ُ
ٰهلِإَّـنِإ٣؟ْمُه

َ
يفاَن ٤.َعَنَصَءاَشاَمَّـلُك.ِءاَمَّـسلٱِ

.»ِساَّـنلٱيِدْيَأُلَمَع،ٌبَهَذَوٌةَّـضِفْمُهُماَنْصَأ

يجنييكلليئارسإهلإهللاةوعدوهرومزملااذهعوضوم
داكيو.ءوسيأبسانلاهبيصينأنمهيلعظفاحيوهمسا
ىوسقباسلارومزملابةقالعةيأهلنوكيالنأرومزملااذه
امكةديدععورفىلإاذهمسقيو»ليئارسإتيب«هلوق
ةالصنعةيانكوه.هيليامورشعيناثلاددعلانمظحالن
برحللءادعألاضعبموجهىدلكلذوهللاليئارسإاهمدقي
ىلعمهدجنينأهللانمليئارسإونببلطيف.بعشلاعم
ًاريوصتمانصألاهذهرّوصيوهو.ةينثولاممألانممهئادعأ
.ًائيشعفنتالاهنألاهولذريواهنعاودعتبينأسانلالعجي
مهداتقيوهبعشرصنيسءيشلكىلعرداقلاهللانإفاذكهو
مهلنيعمالءادعألاكئلوأامنيبةنينأمطلاوةحارلاءلمىلإ
.ريجمالوفعسمالو

قحتسيالهنألليئارسإلةماركلاالودجملاسيل)٢-١(
اذهو.)هدعبامو٣٤:٢٢رومزمعجار(كلذنمًائيش
نكلومههلإىلإاوعجريواوبوتيىتحبعشللخراصخيبوت
هدّجموبعشلاهفرعيذلاسودقلاهلإللامهةماركلاودجملا
نمهمسافرعينأهللاديري.نآلاىلإونامزلاميدقذنم
يفنيمأهدابعبفوؤرميحرهلإهنألدجمتينأوناسنإلك
.ديطوناميإوةصلخمةينبهمسابنوعدينيذلاوحنهدوهع
رومزملا(نمةذوخأمنوكتدقفيناثلاددعلايفةركفلاامأو
٤٢:٤رومزمعمكلذلباق٢:١٧ليئوينموأ٧٩:١٠
هلإاليأريقحتلاهبدصقي؟مههلإنيأمهلوقو)٧:١٠اخيمو
.مهتيجنتعيطتسيالومهل

ءالؤهربخيوباوجلابًالاحعرسيمنرملانكلو)٤-٣(
كاذ.تاومسلاقوفيلاعتملاميظعلاهلإلااذهنعسانلا
هتئيشمقلطمبمدعلانماهعدبأوءايشألالكقلخيذلا
ةهلآنيبوهلإلااذهنيبذئنيحلباقيو.ةيهانتملاريغ
مهامنيبليئارسإهلإرييعتلواحتيتلاىرخألابوعشلا
نيبويقيقحلاهلإلانيبقرفلانايبىلجأبانيري.رييعتلابىلوأ
.مهقلاخالمهقولخموهوسانلاهيعدييذلاهلإلا

َهل٥«
َ
َهل.ُمَّـلَكَتَتَالَوٌهاَوْفَأا

َ
َهل٦.ُِرصْبُتَالَوٌُنيْعَأا

َ
ٌناَذآا

َهل.ُعَمْسَتَالَو
َ
َهل٧.ُّمُشَتَالَوُرِخاَنَما

َ
لَتَالَوٍدْيَأا

ْ
َهل.ُسِم

َ
ا

ُنوُكَياَهَلْثِم٨.اَهِرِجاَنَحِبُقِطْنَتَالَو،ِيشْمَتَالَوٌلُجْرَأ
َىلَعْلِكَّـتٱُليِئاَْرسِإاَي٩.اَهْيَلَعُلِكَّـتَيْنَمُّلُكْلَب،اَهوُعِناَص
َىلَعاوُلِكَّـتٱَنوُراَهَتْيَباَي١٠.ْمُهُّنَِجمَوْمُهُنيِعُمَوُه.ِّـبَّـرلٱ
َىلَعاوُلِكَّـتٱِّـبَّـرلٱيِقَّـتُماَي١١.ْمُهُّنَِجمَوْمُهُنيِعُمَوُه.ِّـبَّـرلٱ
.»ْمُهُّنَِجمَوْمُهُنيِعُمَوُه.ِّـبَّـرلٱ

هتيرحقلطمبهتئيشمممتيريدقلاعتمهلإوه)٨-٥(
هديقيءيشالولعفتاذامدحأهللوقينأردقيالىتح
ددعلااذهبأدبيو.بسنألاتقولايفوبسنألاهاريامىوس
ىوسعنقتاليتلاةكحضملاةيمنصلاةهلآلاهذهانلرّوصينأ
دق.ةايحيطعتنأعيطتستفيكفةتيميه.اهباحصأ
هيبشتللاهنكلولجرأوديأوناذآونيعأوهاوفأاهلنوكي
هباملءاضعألاهذهلمعتستنأعيطتستاليهفالإسيل
يفنيًاريخأودعاستنأاهناكمإبلهفةيصخشلااهتجاح
امنيباهرجانحبقطنتالاهنألوقيامنيحًاتاتباهتيتاذ
ناسنإلانملقأيهنذإفقطانناويحوههتاذناسنإلا
هذهنأمانصألاةدبعيعديدق.ًاضيأقطنتالاهنأل
منرملانكلواهءارويتلاحورلانودبعيمهنإوطقفليثمتلل
لكيفءايبنألالعفامكمهبرخسيومهمعزضحدي
ريقحتلاوءزهلامظعأنيدباعلاءالؤهبلزنياذكهو.روصعلا
نوعمسيالونوريالمهمانصألثمهنأمهنعلوقيامنيح
.ًائيشنولعفياليلاتلابونومشيالو

رركيومههبنيوهللابعشىلإكلذدعبتفتلي)١١-٩(
دعبوًالامجإليئارسإركذيفنيبطاخملاراركتةبسنىلعهيبنتلا
موقينأرظتنيمهنمنيذلاةنهكلايأنوراهتيبكلذ
ةمدخةطساوبهتمدخبنوموقينيذلالضافألاهللالاجر
كلتيأهللاءايقتأهمالكيفصصخيلب.ةيحورلاهبعش
نمنوكتدقاهنألةبتريأقوفيهيتلاةحلاصلاةعامجلا
اونمآمهنكلوءالخدلانماوناكامبروسانلانمةئفةيآ
.هجومتأىلعةينيدلارئاعشلاباوماقوهاياصواوعمسوهللااب
ةسكاعمةروصبةلباقملاهجويوقييكلمهنجمومهنيعملوقو

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
خلٱَوُةَئِ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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ريدقلاهلإلااذهباذإًائيشعيطتستاليتلامانصألاكلتنع
.مامتلاىلإنيعيويجنيءيشلكعيطتسي

ُكِراَبُي.َليِئاَْرسِإَتْيَبُكِراَبُي.ُكِراَبُيَفاَنَرَكَذْدَقُّبَّـرلٱ١٢«
لٱَعَمَراَغِّـصلٱِّـبَّـرلٱيِقَّـتُمُكِراَبُي١٣.َنوُراَهَتْيَب

ْ
١٤.ِراَبِك

َنوُكَراَبُمْمُتْنَأ١٥.ْمُكِئاَنْبَأَىلَعَوْمُكْيَلَع.ْمُكْيَلَعُّبَّـرلٱِدِزَيِل
ٌتاَواَمَسُتاَواَمَّـسلٱ١٦.ِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱِعِناَّـصلٱِّـبَّـرلِل
ُتاَوْمَألٱَسْيَل١٧.َمَدآيِنَبِلاَهاَطْعَأَفُضْرَألٱاَّـمَأ،ِّـبَّـرلِل
اَّـمَأ١٨.ِتوُكُّسلٱِضْرَأَىلِإُرِدَحْنَيْنَمَالَو،َّـبَّـرلٱَنوُحِّـبَسُي
لَه.ِرْهَّـدلٱَىلِإَوَنآلٱَنِمَّـبَّـرلٱُكِراَبُنَفُنْحَن

ِّـ
.»اَيوُل

ظفاحيوةميدقلاءايشألاركذييذلاهلإلااذه)١٤-١٢(
لاقتتناكةرابعلاهذهنأحجريو.ةعوطقملادوهعلاىلع
.ةكربلابلطينهاكلاناكذئنيحو.ةحيبذلاميدقتىدل
بيترتلابسحبةثالثلاءامسألاهذهرركيمنرملادجنو
برلايقتممثنوراهتيبمثليئارسإتيبكرابي.قباسلا
مهلمشيلبًادحأمهنمىسنيالىتحًارابكوًاراغصمهعيمج
عبارلاددعلاظحالنكلذدعبو.هتيانعبمهاعريوهتمحربهللا
ًاضياو١:١١ةينثتعجار(ةصاخةكربيوحيهنأرشع
هنأىتحديزملاوومنلامهلبلطيوهف.)١٤:٣ليئومص٢
لكوديرشتلاوتوملامغرومهليكنتوءادعألاداهطضامغر
ةمعننودادزيسامكًاددعنودادزيسمهفباذعلاعاونأ
.ةوقو

ةكربىرنًاضيأرشعسماخلاددعلايفو)١٨-١٥(
ميظعلاهلإلاكلذهبراضرلانيبعشلااذهدجنذإةرركم
ءامسلايفاممءيشلكعنصهنألءيشلكعيطتسييذلا
دجويهنأميدقلاناسنإلابسحدقل.ضرألاىلعامو
بقعيذلاخيراتلايفاميسالوضرألاوءامسلانيبقراف
حبصتوقرافلااذهليزيديدجلادهعلانكلونافوطلا
ال«لوقيعوسيبرلادجنوبرللامهاتلكضرألاوءامسلا
ئطوماهنألضرألابالو.هللايسركاهنألءامسلابفلحت
اوبهذمهفتاومألاةهجنمرخآًاقرفدجنو.»هيمدق
املاطحيبستلاىلعنوردقيالف.نوعجريالوهمعزبسح
ءايحألاىلإًاريخأتفتليو.توكسلاضرأىلإاوردحنا
ىلعهودمحيوبرلامسااوكرابينأمهدحومهنمبلطيو
هومظعوهبعشاينذإاولله.رهدلاىلإنآلانموماودلا
ءايحأمتنأومكيتاويتقولااملاطءاعدلاعمسيهدحوهنأل
.حيبستيأنوعيطتستالذئدعبذإتوملالبق

ََرشَعُسِداَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ُهَّـنَأل٢.ِيتاَعَُّرضَت،ِيتْوَصُعَمْسَيَّـبَّـرلٱَّـنَألُتْبَبْحَأ١«
ملٱُلاَبِحيِنْتَفَنَتْكٱ٣.ِيتاَيَحَةَّـدُمُهوُعْدَأَفَّـَيلِإُهَنُذُأَلاَمَأ

.ِتْوَْ
هلٱُدِئاَدَشيِنْتَباَصَأ

َْ
ِمْسٱِبَو٤.ًانْزُحَوًاقيِضُتْدَباَك.ِةَيِوا

.»ِيسْفَنِّـجَن،ُّبَراَيِهآ:ُتْوَعَدِّـبَّـرلٱ

.ايوللهةملكبيهتنيهنكلوهفلؤممسالوهجمرومزمانه
رطخنمهتيجنتلجأنمهللاركشلاميدقتوههنمدصقلاو
دمحللهنأبقباسلاهبشيليبقلااذهنموهوتيممعيظف
امنيبدرفلامسابانهملكتملانأبهنعفلتخيهنكلوركشلاو
لماشماعركشوهفنينمؤملاةعامجمسابوهفقباسلارومزملا
هلناكيصخشناسحإىلعيصخشركشوهفاذهامنيب
هللاونحربتخادقوهف.هتاذمنرملاةايحىلعميظعريثأت
تمسقدقل.ىصقتسياليذلاهفطعوهيلعبيجعلا
ًالوأامهنيزيامتمنيمسقىلإرومزملااذهةينيعبسلاةاروتلا
تلعجورخآلاىلإ١٠ددعلانمايناثو٩-١ددعلانم
١١٤نيرومزملاتمضدقاهنأامك.حيبستللنيرومزمامهنم
ةئملارومزملااذهو.ًادحاوًارومزمامهنمتلعجوًاعم١١٥و
ةبسنلابًالوأعضولاةثيدحلاريمازملانموهرشعسداسلاو
املةبسنلابًايناثوةيمارآلاتاملكلانمًاريبكًاددعهلاخدإل
الويبسلالبقيأةقباسريمازمنمرومزملااذههسبتقي
.رشعنماثلارومزملااميس

هردقيذلاهبلوعفملافذحدق»تببحأ«هلوق)٤-١(
هدحولعفلابىفتكااذإو.برلاتببحأدصقيوهواهدعب
اذهليتبحميفًادجديعسيننأيأبحميننأينعيامنإكف
.ةالصلابيجتسيوءاعدلاعمسييذلاداوجلانسحملاهلإلا
يذلاوه.رشعنماثلارومزملانم٤و٣نيددعلاذخأيوهو
ىدمىلعهللاوعدينمؤملافكلذلّيلإىغصأوهنذألامأ
ّريغيثلاثلاددعلايفو.)٣٩:٨ءايعشإعجار(ةايحلا
داكدقفيصخشرابتخاهنكلوًاليلق١٨رومزملانمهسابتقا
ىلإهبدشتتناكيتلاةيواهلادئادشببيصأهنألتومي
نازحألاوقيضلابةءولممةبعتمةريرماهلكهتايحاذإولفسأ
ةماعقئاقحبفرتعيوكلذلعفيهللاابدجنتسيامنيحهنكلو
امكهلباجتسادقهللانألحوضوبهنهذيفةقلاع
.نييقيقحلانينمؤملللبقنمباجتسا

ٰهلِإَوٌقيِّـدِصَوٌناَّـنَحُّبَّـرلٱ٥«
ُ
ُظِفاَحُّبَّـرلٱ٦.ٌميِحَراَن

لٱ
ْ
لَّـلَذَت.ِءاَطَسُب

ْ
ِكِتَحاَرَىلِإِيسْفَناَييِعِجْرٱ٧.يِنَصَّـلَخَفُت

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱَوُةَئِ
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َنِمِيسْفَنَتْذَقْنَأَكَّـنَأل٨.ِكْيَلِإَنَسْحَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل
ملٱ
َماَّـدُقُكُلْسَأ٩ِ.قَلَّـزلٱَنِمَّـَيلْجِرَو،ِةَعْمَّـدلٱَنِميِنْيَعَو،ِتْوَْ
يفِّـبَّـرلٱ اَنَأ.ُتْمَّـلَكَتَكِلٰذِلُتْنَمآ١٠.ِءاَيْحَألٱِضْرَأِ
لَّـلَذَت
ْ

لُقاَنَأ١١.ًاّدِجُت
ْ

يفُت .»ٌبِذاَكٍناَسْنِإُّلُك:َِيتْريَحِ

يأقيدصونانحهنأهللانيتفصلانيتاهركذي)٩-٥(
ناتمزالتمناتفصناتاه.)١٢:٤١رومزمعجار(رابوميحر
نامزلاميدقذنمهبعشلهدكأدقبرلاّربف.ريبكدحىلإ
ءالجبرهظتبرلاةبحمو.)هدعبامو٣٤:٦جورخعجار(
.)١١:٢٥ىّتم(يفدروامكمهبولقيفنيرهاطلاءاعدولل
دقةيحورلاةرهاظلاهذهنألةبسنلابعجارمنرملامالكريثأتو
لصووللذتامدعباميسالوبرلاونحربتخافهلتمت
يف.فاعسإلاونوعلاديبرلاهلدمفةئيسلاةلاحلاكلتىلإ
ريمازملا(يفكلذلثمانيأردقوهسفنمنرملابطاخي٧ددعلا
هيلعترركتنأدعبنأمطتينأديري.)١٠٣و٤٣و٤٢
نمهذقنأوهناسحإرهظأدقبرلانأاهفتابكنلاومالآلا
ىنازحلاٍنيبدعيملفهعومدحسمدقهنأامكموتحمتوم
كلذلو.نيطقاسلانيبحبصيالئلهيلجرتبثدقونيكابلا
ءايحألاضرأيفشيعيفهسفنمامزكلتمادقنآلاوهف
نأةيواهلالابحردقتملفتوملالالظضرأيفسيلو
لعفيهنكلوةماركلاقيرطًاكلاسنآلايشمي.هيلإلصت
تاذلابًادادتعاالعوضخوعضاوتلكبيأبرلامادقكلذ
.هسفنصّلخدقوهامنإكًاربكتالو

صالخلااذهبديطولاناميإلاهلناكدقل)١١-١٠(
اذهرهظأنأدعبف)٢٩:٢٤و٢٤:٢٢بويأعجار(ديتعلا
ًاقيرطذئدنعبرلاهلرهظأفبرلامامأللذتيوقلاناميإلا
منرملامتكيالهتاذتقولايفو.صالخلاوةدجنللًاحضاو
ةلاحيفوهولايتحالاوبذكلاربتخادقفناسنإلانمهملأت
.هللاىوسدجنمنكيملفكابترالاوةريحلا

َسْأَك١٣؟ِيلِهِتاَنَسَحِّـلُكِلْجَأْنِمِّـبَّـرلِلُّدُرَأاَذاَم١٢«
خلٱ
ْ

يفوُأ١٤.وُعْدَأِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَو،ُلَواَنَتَأِصََال ِّـبَّـرلِليِروُذُنِ
يفٌزيِزَع١٥.ِهِبْعَشِّـلُكَلِباَقُم ١٦.ِهِئاَيِقْتَأُتْوَمِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
لَلَح.َكِتَمَأُنْبٱَكُدْبَعاَنَأ.َكُدْبَعِّـينَأل.ُّبَراَيِهآ

ْ
َت

١٨.وُعْدَأِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَو،ٍدَْمحَةَحيِبَذُحَبْذَأَكَلَف١٧.يِدوُيُق
يفوُأ يف١٩،ِهِبْعَشَلِباَقُمِّـبَّـرلِليِروُذُنِ يف،ِّـبَّـرلٱِتْيَبِراَيِدِ ِ
لَه.ُميِلَشُروُأاَيِكِطَسَو

ِّـ
.»اَيوُل

ةليلجلاتارابتخالاهذهدعبمنرملالءاستي)١٤-١٢(
نأعيطتسياذاموبرللركشلامدقينأعيطتسيفيكاهلك

هلإلااذه.هقنعىلعمكارتملاريبكلانيدلااذهنميفي
ريغنعاهرركيلازيالولبقنمهتاناسحإرركيذلاداوجلا
اذامبيأ»اذامب«اهتمجرتعيطتسن»اذام«هلوقو.قاقحتسا
اهرهظننأعيطتسنيتلاءايشألاكلتيهامو؟برللدرن
نيوكتعجار(ليمجلابانفارتعاوقيمعلاانركشنعريبعتلل
نأوهوحصفلانمةروصذخأنأبهسفنبيجيف.)٤٤:١٦
:٢٦ىّتمعجار(برلامسابًايعادوًاركاشهديبسأكلاذخأي
بخنبرشينأديريوهمويلاةغليفةيناثةرابعبو.)٢٧
يتلاروذنلايفويوهلب.ةميمعلاهتاناسحإلةبسنلاببرلا
لكمامأًاراهجكلذلعفيولبقنماهيلعهسفندهاع
ىلعهريمضحيريونيرخآللةودقكلذبنوكيفبعشلا
.ةدابعلابجاوبماقهنألقألا

ًاماسقأنومنرينويحيسملاءادهشلاناكدقل)١٩-١٥(
سويشيدروطاربمألاتاداهطضايفرومزملااذهنم
ديريالوةايحلابهيبرلانأبوطملاءاجرلابنوئلتميف
.ءايقتألادحأتومينأهيلعزيزعوهفكلذلدحألتوملا
هتقالعببرلالظينأسمتليوونحلاىهتنمبمنرملاتفتليو
انهانركذيو.هدويقلحوهاجنيذلاوهاملاطهعمةديطولا
تناكمنرملااذهةدلاونأىلعلدياممبرلاةمأنباهنأب
ناكةيبنلاةنحلاثمأنأرهظيوريخلاباهركذيةلضافةيقت
نايبىلجأبحضويانهو.)١:٣٦اقولعجار(ذئدنعًاريثك
.دالبلافارطأنمًاجاحنوكيدقوميلشروأىلإمدقاذامل
عيمجمامأدهشيوروذنلايفويودمحلاةحيبذمدقيوهف
ةذللابرعشيو.فورعمريخنمهوحنهللاهلعفامبسانلا
الوهرهظنعيوقتلابجاولااذهلمحلزنينأىمظعلا
.ايوللههمالكمتخيامنيحاميس

ََرشَعُعِباَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

.ِبوُعُّشلٱَّـلُكاَيُهوُدِّـَمح.ِمَمُألٱَّـلُكاَيَّـبَّـرلٱاوُحِّـبَس١«
.ِرْهَّـدلٱَىلِإِّـبَّـرلٱُةَناَمَأَو،اَنْيَلَعْتَيِوَقْدَقُهَتَْمحَرَّـنَأل٢
لَه
ِّـ
.»اَيوُل

ىلإاوتأينأممألاوبوعشلالكلةوعدوهرومزملااذه
دقواهلكريمازملارصقأوه.ةكرابملاهتيعريفاولخديوبرلا
دمحلابءولمملارشعسداسلاوةئملارومزملادعبءاج
نأامكف.كلذلثملًاعيمجسانلاوعدييكلحيبستلاو
ةبسنلابهسفنمنرملاكلذىلعلبليئارسإينبىلعبجاولا
كلذك.مامتلاىلإنيروكشاونوكينأةيصخشلاتارابتخالل
يهلإلاليمجلااذهباوفرتعينأًاعيمجممألابجاونم

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱَوُةَئِ
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ميظعلاهراصتخاىلعوهو.ةكرابملاةعامجلايفاولخديو
ةلاسراومهفييكبوعشلاعيمجلةحلاصةميركةوعدانيري
ةفيرشةقالعىلإوةلماشةماعةوخإىلإاوتأيورثكأيحولا
.ضعبعممهضعبةحلاص

ةغللاوحنًابراقتةيناربعلا»ممألا«ةملكيفدجن)٢-١(
ةمحرنإف»مييوج«هلوقنعلكشريغةيبرعلاوةيمارآلا
دودحلالكزواجتتاهنأىتحرادقملااذهبةميظعبرلا
عضيو.زييمتنودمهلكسانلاىلإلصتوةيفارغجلاوةيقرعلا
نإف.»ةنامألاوةمحرلا«نيتملكلانيتاهًارركمانمامأمنرملا
ًاعيمجسانلارمغينأعيطتسينيتفصلانيتاهةطساوبهللا
نأدجناذكهو.)١:١٤سواثوميت١و٥:٢٠ةيمورعجار(
لبةقيضلاةيدوهيلادودحدنعفقينلناميإلااذه
ًاريخأعيمجلانوكيو.عمجأملاعلاىلإلصينأىلإعسوتيس
.حيسملاعوسيانبردحاولايعارللةدحاوةيعر

ََرشَعُنِماَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ْلُقَيِل٢.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ٌحِلاَصُهَّـنَألَّـبَّـرلٱاوُدَْمحِا١«
َّـنِإ«:َنوُراَهُتْيَبْلُقَيِل٣.»ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنِإ«:ُليِئاَْرسِإ
.»ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنِإ:ِّـبَّـرلٱوُقَّـتُمْلُقَيِل٤.»ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإ

نيشدتةداعإدنعناكرومزملااذهمظننأحّجري
هذهرركيوًاضيأحيبستودمحرومزموهفديدجلالكيهلا
هيوحتامب»هتمحردبألاىلإنأل«مايألااهتلقصيتلاةرابعلا
عورشلاىدلو.ةيماسلاةيحورلاراكفألاوةقيمعلايناعملانم
ماعدمحلوألاف.ىلوألاةعبرألادادعألاهذهىرنناجرهملاب
مثبرلاةنهكيأنوراهتيبصصخيمثليئارسإلةوعدمث
تافلإوصيصختلايفةدايزمهريغنموأمهنمنيقتملاوعدي
مث.دبأللةمئادهتمحرنألبرلامسااودمحيىتحرظنلا
نومداققيرطلاىلعمهوءاعد١٨-٥دادعألايفظحالن
٢٧-٢٠دادعألانمولكيهلاىلإنولخادمهو١٩ددعلامث
٢٨ددعلاو.لكيهلايفناجرهملانولبقتسينيذلااهلوقي
عيمجلاكارتشاوهريخألاددعلاو.ناجرهملايفنيذلاباوج
.حيبستلاودمحلايف

رومزملااذهبحأهنأسوريثولحلصملانعفورعملانم
يتلاتاداهطضالاوهبعاتمىدلهبىمتحاوًامجًابح
نأنورسفملابسحدقو.ًامالسوةيزعتهيفدجوواهلمتحا
:هذهدحأوههتباتكنامز
يفلاظملاديعيفيبسلانمعوجرلادعبىلوألاةنسلا.١

.عباسلارهشلا

ارزعمايأيفلكيهلاميمرتيفساسألارجحعضودنع.٢
.)٣:٨ارزع(

.)٦:١٥ارزع(هلكءانبلالامكإدعبلكيهلاسيركت.٣

نممنرملاهبجردتيةياغللليمجحاتتفاوه)٤-١(
هذهلةبسنلابهوعديبجاولاىريوصيصختلاىلإميمعتلا
اهبفرتعننأانيلعيتلاوعيمجللةرهاظلاةيهلإلاةمحرلا
هذهحبصتوديعسقفومشيعانلنوكيىتحًاراهج
ببسلاو.انسوفنيفةقيمعةيونعمةميقتاذتاكربلا
هتنامأوحلاصبرلانأوهدمحلااذهلثملهرظنيفيرهوجلا
رركيمث.ناسنإيأاهركنينأزوجيالةيقيقحةرهاظ
:رعاشلالوقدحىلعطقفتوكسلازوجياليأ»لقيل«

.لقفًالئاقًاناسلتدجونإو

٦.ِبْحُّرلٱَنِميِنَباَجَأَفَّـبَّـرلٱُتْوَعَدِقيِّـضلٱَنِم٥«
ِيلُّبَّـرلٱ٧؟ُناَسْنِإلٱِيبُعَنْصَياَذاَم.ُفاَخَأَالَفِيلُّبَّـرلٱ
ٌْريَخِّـبَّـرلٱِبُءاَمِتْحالٱ٨.يِئاَدْعَأِبىَرَأَساَنَأَو،َّـيِنيِعُمَْنيَب
ِلُّكَوَّـتلٱَنِمٌْريَخِّـبَّـرلٱِبُءاَمِتْحالٱ٩.ٍناَسْنِإَىلَعِلُّكَوَّـتلٱَنِم
ِّـبَّـرلٱِمْسٱِب.ِيباوُطاَحَأِمَمُألٱُّلُك١٠.ِءاَسَؤُّرلٱَىلَع
.»ْمُهُديِبُأِّـبَّـرلٱِمْسٱِب.ِينوُفَنَتْكٱَوِيباوُطاَحَأ١١.ْمُهُديِبُأ

هباذإوبرلاوعديفقيضيفهنأمنرملارعشي)٧-٥(
٢٨:١و٢٢:٢٢رومزمعجار(بحرىلإهقيضلّوحيىلاعت
)٣٢:١رابخأ٢و٢:٦٢ارزعو١٨:١٩ليئومص٢و٧٤:٧و
اندضرشبلانكينإوانلبرلااملاطفوخلازوجيفيكو
.)٥٤:٦رومزمعجار(اننيعيوانيلإتفتليبرلانأانيفكي
حجريونوعربكأوههنوعنأيأّينيعمنيببرلانإهلوقو
.هردصمامسوأهردقمظعامهمرخآنوعلكىلع
ّيفءادعألاهاريناكامفيئادعأىلإينعقيضلالوحتيو
.مهيفانأهارأفمهمهيلإلوحتيلاحلاءوسنم

ءيشلاوهبرلابءامتحالانأمنرملاىري)١١-٨(
اهفداصيتلاةرملاتارابتخالاىلعءانبكلذوهدحوديكألا
يفحامسلابشروكمهدعودقلمعن.هخيراتيفبعشلا
يفتابلقتلانمًاريثكًائيشكلذدعباوفداصمهنكلوةدوعلا
.سويرادمايأيفالإًارارحأاوحبصيملواوبقاعتنيذلاكولملا
ىلعاولكتيالنأةمكحلانمنأاوأراذإبجعالفكلذلو
امهمءاسؤرلايأبوأهباومتحينأمهلفيكفناسنإيأ
نيسكاعماوناكنوعلانمًالدبممألاءالؤهنألب.اومظع
لينلاومهتقياضمنولواحيبناجلكنماوطاحأدقمهنأكف
بعشلانمةوقبسيلكلذوةنكمملالئاسولالكبمهنم
نلوصالخلابهبعشدهاعيذلابرلاةطساوبلبهسفن
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رمثملالمعلالاجمهلحسفيوهصلخيسلبنآلاهكرتي
رشعيداحلاورشاعلانيددعلايفمالكلاو.ةلماكلاةيرحلاو
الإسيلزاجملاليبقنمىرحألابلبةقيقحلاليبقنمسيل
نمىتأدقمهاذأونيريثكاوناكءادعألانأمهفننأانديريو
.ميضلكنموجننفاننيعيسبرلانكلوبناجلك

ِمْسٱِب.ِكْوَّـشلٱِراَنَكاوُأَفَطْنٱ.ِلْحَّـنلٱَلْثِمِيباوُطاَحَأ١٢«
ُّبَّـرلٱاَّـمَأ.َطُقْسَألًاروُحُديِنَتْرَحَد١٣.ْمُهُديِبُأِّـبَّـرلٱ
١٥.ًاصَالَخِيلَراَصْدَقَو،ُّبَّـرلٱيِمُّنَرَتَوِيتَّـوُق١٤.ِينَدَضَعَف
يفٍصَالَخَوٍمُّنَرَتُتْوَص ِّـبَّـرلٱُنيِمَي.َنيِقيِّـدِّـصلٱِماَيِخِ
ٌةَعِناَصِّـبَّـرلٱُنيِمَي.ٌةَعِفَتْرُمِّـبَّـرلٱُنيِمَي١٦.ٍسْأَبِبٌةَعِناَص
١٨.ِّـبَّـرلٱِلاَمْعَأِبُثِّـدَحُأَواَيْحَأْلَبُتوُمَأَال١٧.ٍسْأَبِب
ملٱَىلِإَوُّبَّـرلٱيِنَبَّـدَأًابيِدْأَت

.»يِنْمِلْسُيَْملِتْوَْ

قوفانيطعيو»اوطاحأ«هلوقرركيددعلااذهيف)١٢(
عجار(هريفقنمةرثكبًاجراخمجاهيوهولحنلاةروصكلذ
امبر.مهموجهلثمًاعيرسنوبهذيمهنكلو)١:٤٤ةينثت
ةعرسبئفطنتميشهلاراناهنكلورانلالثممهتاعذلتناك
المهديبيبرلامسابهلوقرركيةيناثةرم.اهلاعتشابةهيبش
.هسفننمةوقب

اوءاشوهرحدوهنالذخاولواحدقسانلانإ)١٤و١٣(
دضعدقبرلانألثدحيملكلذنمًائيشنكلوهطوقس
ًاببسحبصتةيهلإلاةوقلاكلتباذإوهددشوهاوقدقوهو
كلذدعبرطخلانمءيشالوصالخلامتيومنرتلاوةجهبلل
.)١٥:٢جورخعجاركلذكو١٢:٢ءايعشإعجار(

لٱَباَوْبَأِيلاوُحَتْفِا١٩«
ْ
٢٠.َّـبَّـرلٱِدَْمحَأَواَهيِفْلُخْدَأ.ِّـِرب

لٱاَذٰه
ْ
َكَّـنَألَكُدَْمحَأ٢١.ِهيِفَنوُلُخْدَيَنوُقيِّـدِّـصلٱ.ِّـبَّـرلِلُباَب

حلٱ٢٢.ًاصَالَخِيلَتِْرصَوِيلَتْبَجَتْسٱ
ْ

ُهَضَفَريِذَّـلٱُرََج
لٱ
ْ
اَذٰهَناَكِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِم٢٣.ِةَيِواَّـزلٱَسْأَرَراَصْدَقَنوُؤاَّـنَب
يفٌبيِجَعَوُهَو لٱَوُهاَذٰه٢٤.اَنِنُيْعَأِ

ْ
.ُّبَّـرلٱُهَعَنَصيِذَّـلٱُمْوَي

لَخُّبَراَيِهآ٢٥.ِهيِفُحَرْفَنَوُجِهَتْبَن
ِّـ

.»!ْذِقْنَأُّبَراَيِهآ!ْص

ىلإنولفتحملانومداقلاىهتنادقونآلاو)٢٥-١٩(
مهلابقتسالحتفنتنأالإنآلااهيلعامفلكيهلاباوبأ
ةنكمأىلإلخدياهنمنألربلاباوبأيه.مهببيحرتلاو
قلاخميظعلاهلإلاةدابعىلإناسنإلافرصنيامثيحربلا
باوبأدجويذإعمجلاةروصبًالوأأدبيف.ضرألاوتاومسلا
يذلايأبرللبابوهدحاوبابدجويًاريخأنكلوةريثك
.هتطساوبةصاخلامهتدابعاومدقييكلنوقيدصلاهلخدي

باوبألاىلإاولصونألبقةميظعبعاصممهلناكدقل
لمعلاممُتنألبقةلئاهتاقشماودباكدقواهيفاولخديل
دمحلاهيفقيلينآلاو.ميلشروأيفلكيهلاءانبديعأو
نينمؤملانعهعنميملوهصالخهللاىطعأدقفحيبستلاو
لابجمهمامأتناكدقل.ًاريخأاوحجننأىلإاورباثنيذلا
ءادعألامهفنتكادقولاجرلانمةضبقمهوبعاصملانم
.مهرومأقفوومهنيباميفناكهللانكلومهباوطاحأو
الفزكرممظعأوىمسأيفضوفرملارجحلاباذإذئدنعو
نإ.)٤:٧ايركزعجار(حرفوبعشلاللهتاذإبجع
أدتبادقل.انيهتنافيكلبانأدتبافيكسيلمهملاءيشلا
ةياغللميظعءيشبىهتناهنكلوديهزريقحءيشببعشلا
وزعينأبًالاحعرسيمنرملانكلو.)٣:١٠ارزععجار(
يفبيجعرمأوه.سانلانمدحألسيلوبرللحاجنلا
بسحيامف.هللاينيعيفكلذكسيلهنكلورشبلانيعأ
ىلعكلذفالخهللادنعبسحيدقًاحاجنسانلادنع
ذختادقديدجلادهعلايفصلخملانأركذنو.ميقتسمطخ
صلخملاهنباعمبآلاهلعفامىلعًادهاش٢٢ددعلااذه
امو١٢:١٠سقرمًاضيأو٤٤-٢١:٤٢ىّتمرظنا(ديحولا
.)٩:٣٣ةيمورو٢:٦سرطب١و٤:١١لامعأًاضيأوهدعب
ةبسنىلعةجهبوحرفموينكيلفميظعصالخموياذهو
.كلذ

.ِّـبَّـرلٱِتْيَبْنِمْمُكاَنْكَراَب.ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبِيتآلٱٌكَراَبُم٢٦«
ِنوُرُقَىلِإٍطُبُرِبَةَحيِبَّـذلٱاوُقِثْوَأ.اَنَلَراَنَأْدَقَوُهللاٱَوُهُّبَّـرلٱ٢٧
ملٱ
اوُدَْمحٱ٢٩.َكُعَفْرَأَفيِٰهلِإ.َكُدَْمحَأَفَتْنَأيِٰهلِإ٢٨ِ.حَبْذَْ
.»ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ٌحِلاَصُهَّـنَألَّـبَّـرلٱ

امنيحميلشروأناكساهلمعتسيةرابعلاهذه)٢٩-٢٦(
ةنهكلاونويواللامهلبقتسيكلذدعبوجاجحلانولبقتسي
جاجحلايتأيامنيحو.»برلاتيبنممكانكراب«مهلوقب
:٦ارزع(يفاهترثكىرنوحئابذللةريثكتاناويحمهعمنوكي
يذلاهللاوههنأهسفنرهظأدقبرلانألكلذ.)١٧
ضعببهذدقو.ةيرحلاوصالخلاوةاجنلامهاطعأ
وهاممرثكأحبذملانييزتوهدصقلانأبلوقلاىلإنيرسفملا
نأوهمنرملادصقنأرهظيامىلعنكلوهيلعحئابذلاميدقت
ةطساوبهصالخىلعهللاركشلاميدقتبوجوانلدكؤي
بحملاهلإلااذهليبسيفلذبينأبجينيمثلكفحئابذلا
كلذحتتفاامكءانثلاودمحلابهمالكمتخياذكهو.داوجلا
.ماودلاىلعىقبتسوةلماشهتمحرنألوحلاصبرلانأل

ملَا
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ََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

-أ-

لِلىَبوُط١«
ْ
يفَنيِكِلاَّـسلٱ،ًاقيِرَطَنيِلِماَك ٢.ِّـبَّـرلٱِةَعِيَرشِ

ِحلىَبوُط
َ
هبوُلُقِّـلُكْنِم.ِهِتاَداَهَشيِظِفا طَيِْمِ

ْ
َالًاضْيَأ٣.ُهَنوُبُل

مثِإَنوُبِكَتْرَي
ْ
يف.ًا .»َنوُكُلْسَيِهِقُرُطِ

بترموهفةيظفلةعانصريمازملارثكأوهرومزملااذه
فرحلكوخلازوهدجبأيأةيناربعلاءاجهلافرحأبسح
ةئمعومجملانوكيفراودأةينامثيوحيفورحلاهذهنم
ةينامرجلاةاروتلاتقلطأدقو.ًاددعوأًارودنيعبسوةتسو
باتكلالمعتسييذلانمؤملل»ءابفلألارومزم«مساهيلع
نمولخيالوهو.ةدجنلاوةوقلالينودمحللسدقملا
رومزمهنألوقلاىلإنيرسفملادحأبهذىحلمملاراركتلا
ددعلانمانلحضتينكلو.ربتخمخيشملعملةليوطةالص
٩٩نيددعلايفهتلاحفصيوباشوهمظانلانأعساتلا
نورقتحينيذلانماميسالوًادهطضمًابوكنمهدجنف١٠٠و
هللانعسانلادادترادجيو.مههابتنااهنوريعيالوهللاةملك
حورلةيداعمةموكحدجوياميسالهبطيحياملكيف
هلكرومزملاو)١٦١و٤٦و٢٣دادعألاعجار(يقيقحلانيدلا
اذكهوريرشليجطسوتابثلاةمعنهللاحنمييكلةالص
ىتحبرايروثأملالوقلارركيورظتنيفبرلاصالخوجري
نلفرابتعالانيعبرومزملانعةركفلاهذهانذخأاذإو؟ىتم
نمهلاقتنايفهمظانعباتنوهمهفنىتحتقولاانبلوطي
لكنأظحالنوفلألافرحبمنرملاأدبي.رخآىلإركف
ةيقبيفاذكهوًاضيأفرحلااذهبأدبتعطقملااذهنمةلمج
نمةيظفلةعانصهذهنأكشالو.يلاوتلاىلعفورحلا
بيلاسأبنيفراعلانممظانلانوكينأبجيوىلوألاةقبطلا
نأبجيفباشهنأانبسحاذإفةغللايفنيردتقملاومالكلا
.مهفلاقحةنايدلالوصأمهفيهنأامكًابذهتمًاملعتمنوكي
اهبحصنيءابلابوهللاةملكلةنامألادجميفلألافرحب
ًاظفحءاهلابوةوقلادلابوًايولعًارونبلطيميجلابوباشلل
ءاحلابواهبكسمتينأيازلايفدبجيهنأامكًافارتعاواولابو
هتجاحنعبرعيءايلابوعضاوتيءاطلابواهيظفاحبكسمتي
ةريدقلاهللاةملكالولو؟ىتمىتحلوقيفاكلابوةيزعتلل
يفةمكحاهاريوماللابهلوقياماذهءاجرلادقفلةديكألا
رقتحيوهركينيسلابونونلايفاهلةنامألابمسقيوميملا
نلهنكلوهداهطضابفرتعينيعلابوناميإلانعنيدترملا

ريغنأىريداصلايفوءافلايفةركفلاعباتياذهومهللذي
همحرينأًابلاطهللاخرصيفاقلايفو.نولحمضينينمؤملا
يفحالصبهاعرينأونيشلايفنيملاظلانمهيجنيوءارلايف
.ءاتلا

بتكدقرومزملااذهنأىلإنيرسفملاضعببهذدقو
نيكسمتملاىلعداهطضالاىرجامنيبيباكملارصعلايف
ةموكحلااوراجنيذلامهسفنأدوهيلانمهللاةعيرشوةاروتلاب
اوداعوةيقولسلاةلودلادهعيفدالبلاتلتحايتلاةنيانويلا
نألوقلاىلإجزتهبهذدقو.دالبلاءانبأنممهناوخإ
نجسلايفنمزلانمةدمىضقديهشيليئارسإوهمظانلا
نانعهسفنلقلطأهحارسقلطأاملو.ًامولظمًادهطضم
وهاهاناعيتلاملاظملاةلاحرّوصوقيمعلايحورلاريكفتلا
بتكهنأوأ.نيحلاكاذيفءايقتألاسانلااهيناعيوهسفن
ةيظفللاةعانصلاهذهذختاكلذلنجسلايفوهورومزملااذه
هلوأنمرومزملااذهعلاطينمنأكشالوةيلستللًاليبس
مغرهللاابفرتعمبلقنمتاحيرصتهيفدجيهرخآىلإ
يكلهتوقةيسدقةيزعتكلذبهلناكفتاداهطضالاعيمج
.ناميإلاليبسيفروكشملافيرشلاهداهجعباتي

ةعطقلاهذهةيقبيفامكدادعألاهذهيف)٣-١(
ةعيرشبجومبنوكلسينيذلاعيمجمنرملابوطي»فلأ«
أدبيوهو.مهنمًادحاوهسفنوهنوكينأوجريوبرلا
.يناثلاددعلايفرركتتذإةجودزمنوكتداكتةبيوطتب
ةعيرشبجومبنوكلسيمهنألمهقيرطيفنيلماكلابوطي
ًارهجنوربخييأبرلاتاداهشنوطفحينيذلامهبرلا
نمطقنوقحتسيالمه.مئاظعلانممهعمبرلاهلعفامع
مهلاوقأو.لاوحألاتايرجاموعقاولابمهتاداهشاوكزينأ
نويقيقحنونمؤمموقمهنألمهبولقيفامىلعقبطنت
ريغبمهنيدرئاعشمامتإيفنوزتعيومهدئاقعيفنوصلخم
الفمثإلانعنودعتبينويلمعمهلب.ءايرالوةبراوم
.ةيمويلامهتايحيفهنوممتيالًائيشنولوقي

ُحتْنَأَكاَياَصَوِبَتْيَصْوَأَتْنَأ٤«
ْ
َتْيَل٥.ًاماَمَتَظَف

يفُتَّـبَثُتيِقُرُط اَذِإىَزْخَأَالٍذِئَنيِح٦.َكِضِئاَرَفِظْفِحِ
لَقِةَماَقِتْسٱِبَكُدَْمحَأ٧.َكاَياَصَوِّـلُكَىلِإُتْرَظَن

ْ
َدْنِعٍب

َىلِإيِنُْكْرتَتَال.ُظَفْحَأَكاَياَصَو٨.َكِلْدَعَماَكْحَأيِمُّلَعَت
لٱ
ْ
.»ِةَياَغ

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِ
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-ب-

َبَسَحُهاَّـيِإِهِظْفِحِب؟ُهَقيِرَطُّباَّـشلٱيِّـكَزُيَمِب٩«
لَقِّـلُكِب١٠.َكِمَالَك

ْ
.»َكاَياَصَوْنَعيِنَّـلِضُتَال.َكُتْبَلَطيِب

ىلعبجياذاملانربخيعبارلاددعلااذهيف)٨-٤(
ىصوأدقبرلانأللوقيفاذكهفرصتينأنمؤملاناسنإلا
دعبىنمتيلب.اهظفحينأناسنإلاىلعبجيكلذلاهب
نمنألةلقلقتمالوةعزعزتمريغنوكتهقرطعيمجنأكلذ
ناسنإلاىلعو.اهرودبهذههظفحتبرلاضئارفظفحي
ريخلوهظفحلااذهنإفًاحضاوهمامأفدهلاىرينأميكحلا
هينيعمامأةلثامةقيقحنممنرملادكأتيو.هحالفوناسنإلا
برلااياصوىلإرظنيهنألققحمكشالهراصتنانأب
يفىريوفيرشرهاطبلقببرلادمحياذكهو.اهظفحيو
ددعلايفًاريخأوجريوةلداعًاماكحأبرلاهيرجياملك
هكرتيالوبرلاهدضعياذكهواياصولاظفحينأنماثلا
.ًادبأ

ب
ءابلافرحبئدتبتيتلاتايآلانآلاأدبي)١٠-٩(
لأسياذكهوةنامأوةماقتسابكلسينأديريًاباشانلروصي
بلطيفباشلكمامأهعضييذلاريطخلالاؤسلااذه
عضيهتاذتقولايفو.هكولسوهتايحيفريهطتلاوةيكزتلا
اهتاذةقيرطلاببيجياذكهوةرثؤمةرصتخمةروصبلاؤسلا
بسحبيشمينأوهرمألابابلنأىريواهتاذةعرسلابو
نأوجريكلذلهبلقلكبهللابلطدقهنألو.هللامالك
ةدعاسملمأياياصولانعلضيالوقحلااذهىلإيدتهي
.اهلانيهنأطقكشيالورمألااذهمامتإىلعةيهلإلاةمعنلا

يفَكَمَالَكُتْأَّـبَخ١١« لَقِ
ْ
١٢.َكْيَلِإَئِطْخُأَالْيَكِليِب

لَع.ُّبَراَيَتْنَأٌكَراَبُم
ِّـ

ُتْبَسَحَّـيَتَفَشِب١٣.َكَضِئاَرَفيِنْم
ِّـلُكَىلَعاَمَكُتْحِرَفَكِتاَداَهَشِقيِرَطِب١٤.َكِمَفِماَكْحَأَّـلُك
لٱ
ْ
هلَأَكاَياَصَوِب١٥.ىَنِغ

َْ
َكِضِئاَرَفِب١٦.َكَلُبُسُظِحَالُأَوُج

.»َكَمَالَكىَسْنَأَال.ُذَّـذَلَتَأ

ةيكزتلاهذهلةليسولايهاميفهسفنعجاريو)١٦-١١(
مالكئبخينأباهاريف)٢٠:٩لاثمأو٧٣:١٣رومزمعجار(
مالكيفىريو.هتايحيفنيمثءيشكهنزخيوهبلقيفهللا
مثًاليلقهريثأترهظيًايجراخءيشالةلاعفةنطابةوقهللا
ريخلالمعليوقملاورشلابنجتىلععفادلاوهلبلحمضي

تاذلابحرهاظمنمرهظموهفكلذكنكيملذإو
هلوقددريو.ءيشيفيقيقحلانيدتلانمسيلوةاهابملاو
ىلإدبعتلانمزاتجيوهوةريثكتارمكضئارفوكمالك
.لاؤسلا

ذخأهنأاهبدصقيالو»تبسح«لوقي١٣ددعلايفو
سانلاىلعاهرشنيواهعيذيهنأرادقمبماكحألاهذهددعي
اهديزييكلبرلامفنمماكحأيهو.)٦:٧ةينثتعجار(
قيرطيهبرلاتاداهشنأبسحيوهو.ًاريثأتوةوق
لمحوهرورسلاوحرفلابجاوهنكلواهكولسهيلعبجوتي
يفهتاذءاقلتنمعفدنيهنكلوبجاووهوفيفخهنكلو
هنألضرألاىنغلكىلعلضفمهنأهاريو.همامتإليبس
.ةيولعةيداميهىرخألارومألاامنيب.يحوريوامس
راحسألايفاهبذهيوةيهلإلااياصولاهذهبجهليهنإفاذكهو
يفدجيلباهيفريسييكلبرلاقيرطنيبتينألواحيو
نعبرغتالفاهركذينألواحيوةطبغوةذلضئارفلاكلت
اننألقيرطلالضنامنايحألاريثك.هرظنتوفتالامكهلاب
نيذلاىلعو.اهنمجرخنفيكواهيفلخدنفيكظحالنمل
الئلًاضيأبايإلاباسحاوبسحينأباهذلامهمامأنوعضي
.نيرساخلاموقلانيباونوكيومهقيرطيفاوعيضي

-ج-

ْفِشْكٱ١٨.َكَرْمَأَظَفْحَأَواَيْحَأَفَكِدْبَعَىلِإْنِسْحَأ١٧«
يفاَنَأٌبيِرَغ١٩.َكِتَعِيَرشْنِمَبِئاَجَعىَرَأَفَّـيَنْيَعْنَع ِ
ُختَال.ِضْرَألٱ

ْ
ًاقْوَشِيسْفَنْتَقَحَسْنٱ٢٠.َكاَياَصَويِّـنَعِف

يفَكِماَكْحَأَىلِإ ملٱَتْرَهَتْنٱ٢١.ٍنيِحِّـلُكِ
ملٱَنِيِّـربَكَتُْ

َنيِعَالَْ
لاَّـضلٱ

ِّـ
لٱيِّـنَعْجِرْحَد٢٢.َكاَياَصَوْنَعَني

ْ
ِّـينَألَةَناَهِإلٱَوَراَع

اَّـمَأ.َّـَيلَعاوُلَواَقَتُءاَسَؤُرًاضْيَأَسَلَج٢٣.َكِتاَداَهَشُتْظِفَح
ُلْهَأ،ِيتَّـذَلَيِهَكُتاَداَهَشًاضْيَأ٢٤.َكِضِئاَرَفِبيِجاَنُيَفَكُدْبَع
.»ِيتَروُشَم

أدبتاهنأدجنًاضيأدادعألاهذهلكيف)٢٢-١٧(
ةايحلاةياغوهفهلوحرودتيذلاعوضوملاامأو.ميجلافرحب
قرطنعدعتبيوةسدقملاةرهاطلاةايحلاايحينأديريوهف
نأءيشلكلوأبلطيومهناميإاودقفنيذلانيدترملا
لمتحاهنأنوكيدق.هللابئاجعىريىتحرصبلايطعي
ىلعءاشغعضيهلعجينأسانلاضعبلواحوداهطضالا
ىريهنأهتيلبيفدازاممو.رومألاقئاقحىريالىتحهينيع
هصختضرألادعتملوهلهأنيببيرغهنأكًاديرفًاديحوهتاذ
ىتحهمامأهاياصوهللاعفرينأديريهذهةئيسلاةلاحلايفو
نأطقهينيعمامأرهظدقو.دعباميفهينيعنعيفتختال

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِ
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نودهطضملاورارشألاداسوضرألانمتراوتدقهللاماكحأ
رهتنينأهللاوجريفدوعيهنكلوًاقحسنمهسفندجيكلذلو
مهمهنأعم.هولذروهوناهأوهيلإاوءاسأنيذلانيربكتملا
.ًامامتاولذرينأمهؤازجوهللااياصونعاولضدقنيذلا
السانلادنعًاراعحبصأنأهيلعةسوكعملاةجيتنلاتناكو
ىلإاهادأوتاداهشلاظفحهنأوهراعلااذهببسواميس
.لوزتنأبجيةرخصامنإك»جرحد«هلوقو.ةياهنلا

ملةئيسلاةلماعملاهذهنأهمالآيفديزياممو)٢٤-٢٣(
بعشلاةماعنممهالونيمهافريغءاطسبموقنمردصت
اوطلستوبعشلااوداقدقنيذلامهلبنيلوؤسملاريغ
مهريثأتناكنكلومهتوادعاورهظأنيذلامهءالؤه.هيلع
ًاذتلمماهو.هللاضئارفبهتاجانميفدادزاذإًاسوكعمهيلع
ببسهلتحبصأامنإكوًانلعاهادأيتلاتاداهشلاكلتب
.ةمداقلاهلامعأيفاهبيدتهيةحلاصةروشم

-د-

٢٦.َكِتَمِلَكَبَسَحيِنِيْحَأَف،ِيسْفَنِبَاُّرتلٱِبْتَقِصَل٢٥«
لَع.ِيلَتْبَجَتْسٱَفيِقُرُطِبُتْحَّـَرصْدَق

ِّـ
٢٧.َكَضِئاَرَفيِنْم

ِيسْفَنْتَرَطَق٢٨.َكِبِئاَجَعِبَيِجاَنُأَفيِنْمِّـهَفَكاَياَصَوَقيِرَط
حلٱَنِم

ْ
لٱَقيِرَط٢٩.َكِمَالَكَبَسَحيِنْمِقَأ.ِنُْز

ْ
ْدِعْبَأِبِذَك

حلٱَقيِرَطُْتَرتْخٱ٣٠.يِنَْمحْرٱَكِتَعِيَرشِبَو،يِّـنَع
ْ

لَعَج.ِّـَق
ْ

ُت
ُختَالُّبَراَي.َكِتاَداَهَشِبُتْقِصَل٣١.يِماَّـدُقَكَماَكْحَأ

ْ
.ِينِز

يف٣٢ نَأليِرْجَأَكاَياَصَوِقيِرَطِ
لَقُبِّـحَرُتَكَّـ

ْ
.»يِب

دادعأةينامثًاضيأانهولادلافرحبنآلاأدبي)٢٨-٢٥(
عطتسيملىتحةميظعةقيضيفنآلاوه.اهتاقباسك
هللامالكبالإءاجرهلىريالوبارتلايفمترموهفضوهنلا
رومزمعجار(ةايححنمييذلارطاوخللبّيطملايزعملاكلذ
٧١:٢٠رومزمعجار(نيتميوقهءاجرنكلو)٤٤:٢٦
لكببرلاربخأهنأيأ»يقرطبتحّرص«هلوقو)٨٥:٧و
بيجتسيهلإوهو.هنعًائيشيفخيالوهفهبلقتانونكم
ناكهنألو.لعفينأهيلعبجياذامناسنإلامّلعيوءاعدلا
همهفأوهعمملكتوهلباجتسادقهللانإفناميإلاديطو
نإفًامهفبلطيوه.هيفيشمينأبجييذلاليبسلا
دعبهنكلواذكهاهرظتنينكيملوهوتّرمدقرومألاضعب
ىتحذئنيحو.هوحنهللاهلعفامبثدحينأهيلعمهفينأ
هيلجرىلعفقيوهنمضهنيسهباصأيذلاقيمعلانزحلا
.دعبًاطيشنًايوق

دوستعادخلاوبذكلاقرطىرينأهملؤي)٣٢-٢٩(
ًابلاط)٢٥ددعلا(يفامكهللاىلإدوعيهنكلوسانلانيب

ةعيرشبالإكلذلًاليبسدجيالو.ةميركلاةايحلاوضوهنلا
ديريوقحلابحيهنأبرهاجينأبزتعيو.هاياصوعابتاوبرلا
قحيهيتلابرلاماكحأعضودقكلذلهقيرطكلسينأ
هسفندهاعيو.ءايشألايأيفلضيالئلهينيعبصناهلك
قصلينأنمًالدبهتاداهشبوبرلاةعيرشبقصتلينأب
اهيلعهتايحتبثينأعيطتسييتلااهدحويهفبارتلاب
كلسيالوًايرجعرسيوهفذئنيحو.ًاميركًاديعسلظيو
ًاريبكحبصأدقهبلقنأىريواياصولاعابتابطقفًاكولس
.ةسدقملاةليبنلاراكفألاهذهةبسنىلعًاعساو

-ـه-

لَع٣٣«
ِّـ

.ِةَياَهِّـنلٱَىلِإاَهَظَفْحَأَفَكِضِئاَرَفَقيِرَطُّبَراَييِنْم
لَقِّـلُكِباَهَظَفْحَأَوَكَتَعِيَرشَظِحَالُأَفيِنْمِّـهَف٣٤

ْ
٣٥.يِب

يفيِنْبِّـرَد لَقْلِمَأ٣٦.ُتِْرُرسِهِبِّـينَألَكاَياَصَوِليِبَسِ
ْ
َىلِإيِب

ملٱَىلِإَالَكِتاَداَهَش
َىلِإِرَظَّـنلٱِنَعَّـيَنْيَعْلِّـوَح٣٧.ِبَسْكَْ

لٱ
ْ
يف.ِلِطاَب يِذَّـلٱَكَلْوَقَكِدْبَعِلْمِقَأ٣٨.يِنِيْحَأَكِقيِرَطِ
ِمل
ُ
َكَماَكْحَأَّـنَأل،ُهْنِمُتْرِذَحيِذَّـلٱيِراَعْلِزَأ٣٩.َكيِقَّـت
.»يِنِيْحَأَكِلْدَعِب.َكاَياَصَوُتْيَهَتْشٱِدَقاَذَنَئَه٤٠.ٌةَبِّـيَط

هتالصعباتيوهوءاهلافرحىلإنآلايتأن)٣٧-٣٣(
رورغلارهاظمبعدخنيالىتحةمعنوةوقهللاهحنمييكل
هبدرشتىرخأتافطعنميفهقيرطنعلوحتيالويتاذلا
ظحاليومهفينأوضئارفلاقيرطملعتينأبلطي.ًاديعب
هبلقليمياذكهواياصولامامتإيفبردتينأوةعيرشلا
لطابيأنعهنيعلوحتتوبرلامسابةداهشلاىلإهتلمجب
اهودحيةفيرشبلاطماهلك.قحلاىوسهمامأىريالو
هاسنينأديريالويضاملايفهربتخايذلالضفأللقوش
الفهجاتنتسايفعرسيهنأمظانلااذهتازيممنم.نآلا
ةايحلوًالوأهلاهجئاتنيهامانربخيىتحةرصتخمةرابعلوقي
.ًاضيأنيرخآلا

هنألةبسنلابهعمديعاومبرللنأنآلاركذي)٤٠-٣٨(
هعمممتتنأببلاطيكلذلبرلايقتيهنأهسفنبسحي
يفناكهنأبسحي.نيمدقألاكئلوأعمممتتتناكامك
ناركنراعيفنوكينأىشخيهنأوأ.لوزينأىنمتيوراع
نكميو.هركشوهدمحةعاذإوهبفارتعالانمًالدبهللا
لزأانلوقبهنمترذحيذلايراعلزأ٣٩ددعلاةمجرت
ةبيطبرلاماكحأنأىريو.هفاخأوأهيشتخايذلايراع
رطخهنعبهذينألمأيكلذلةتبلااهيفملظالةحلاص
ال.ةلذملاوراعلامظعأهلببسييذلادادترالايفطوقسلا
هتيجنتاهبنألبرلااياصوىهتشادقهنأهسفنمتكي

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِ

٢٢٥
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سانلانيبهلدعهللايرجينأبالإةايحىريالو.همالسو
.مهيديأهتفرتقاامءازجنولانيسمهنأنيملاظلاملعيسذئنيح

-و-

٤٢،َكِلْوَقَبَسَحَكُصَالَخ،ُّبَراَيَكُتَْمحَريِنِتْأَتِل٤١«
لَكَّـتٱِّـينَأل،ًةَمِلَكِيِّـريَعُمَبِواَجُأَف

ْ
َالَو٤٣.َكِمَالَكَىلَعُت

حلٱَمَالَكيِمَفْنِمْعِزْنَت
ْ

ُتْرَظَتْنٱِّـينَأل،ِعْزَّـنلٱَّـلُكِّـَق
٤٥،ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱَىلِإًامِئاَدَكَتَعِيَرشَظَفْحَأَف٤٤.َكَماَكْحَأ
يفىَّـشَمَتَأَو ُمَّـلَكَتَأَو٤٦،َكاَياَصَوُتْبَلَطِّـينَألٍبْحُرِ
يِتَّـلٱَكاَياَصَوِبُذَّـذَلَتَأَو٤٧،ىَزْخَأَالَوٍكوُلُمَماَّـدُقَكِتاَداَهَشِب
يِجاَنُأَوُتْدِدَويِتَّـلٱَكاَياَصَوَىلِإَّـيَدَيُعَفْرَأَو٤٨،ُتْبَبْحَأ
.»َكِضِئاَرَفِب

ةعطقلاهذهوواولافرحنآلاانمامأاذوه)٤٨-٤١(
يكلًاضيأهتالصعباتي.داتعملاكدادعأةينامثتاذيهًاضيأ
بلطي.لجوالوباّيهريغقحلابفرتعينأهللاهحنمي
.هرقحيوهّريعينمبيجينأعيطتسيىتحهتمحربرلانم
مامأتكسينلوىزخينلفكلذلوبرلاىلعلكتاوه
نأوجريوهو.هتوكسمهفنوئيسينيذلاءادعألاءالؤه
الئلةعيرشلاظفحينأديري.تكسيالفمالكلاملكتي
نعًابيعءادعألاهبسحينأىشخيهنإفملكتيملاذإ.ىسني
نودامتييلاتلابوهناهتماوهريقحتيفنودادزياذكهومالكلا
نأىنمتي.يضاملانمًاريثكرثكأمهرشومهتياوغيف
ىقبيالفهرمأنمةحوبحبوةعسيفيأبحريفىشمتي
ةيرحلاطقفديري.هاركإلابوأظغضلابامإمالكلانعًاسوبحم
هلعفامبًاعيمجسانلامامأدهشيوهللاهتبحمنعربعييكل
كئلوأمامأصخألابدهشينأديري.مئاظعلانمهوحنهللا
ناميإلاىلعاوتبثيملنيذلاكولملامادقونيدبتسملاءامظعلا
لب.ماودلاىلعتبثيلبهتاداهشبىزخيالنأوجريو
.اهبجومباوشمتيوهلثماهباوذتلينأكلذنمرثكأبلطي
ُمَّـلَكَتَأَو«٤٦ددعلااذههراعشيليجنإلاجربسغارمتؤمذختاو
هلوقف٤٨ددعلاامأو.»ىَزْخَأَالَوٍكوُلُمَماَّـدُقَكِتاَداَهَشِب
كلمتيحلمديدشءاهتشانعريبعتلاديفيف»ّيديعفرا«
ركذتينأديريوهف.هرعاشمىلعبلغتيوةيبلقلاهفطاوع
ىلعاهبهسفنيجانيلبضئارفلاىسنيالوةيلاغلااياصولا
.ةايحلاىدم

-ز-

لٱَكِدْبَعِلْرُكْذُا٤٩«
ْ
لَعَجيِذَّـلٱَلْوَق

ْ
ِهِذٰه٥٠.ُهُرِظَتْنَأيِنَت

يفيِتَيِزْعَتَيِه ملٱ٥١.ِيناَيْحَأَكَلْوَقَّـنَأل،يِتَّـلَذَمِ
َنُوِّـربَكَتُْ

لٱَىلِإِيباوُأَزْهَتْسٱ
ْ
ُتْرَّـكَذَت٥٢.ْلِمَأَْملَكِتَعِيَرشْنَع.ِةَياَغ

حلٱ٥٣.ُتْيَّـزَعَتَفُّبَراَيِرْهَّـدلٱُذْنُمَكَماَكْحَأ
ْ

يِنْتَذَخَأُةَّـيَِم
ِيلْتَراَصٍتاَميِنْرَت٥٤.َكِتَعِيَرشيِكِراَتِراَْرشَألٱِبَبَسِب
يفَكُضِئاَرَف يفُتْرَكَذ٥٥.يِتَبْرُغِتْيَبِ ُّبَراَيَكَمْسٱِلْيَّـللٱِ
ُتْظِفَحِّـينَألِيلَراَصاَذٰه٥٦.َكَتَعِيَرشُتْظِفَحَو
.»َكاَياَصَو

ًالوأركذيونمثملايازلاعطقمىلإنآلايتأي)٥٢-٤٩(
همالآوهبعاتمطسويفهتيزعتوهؤاجريههللاةملكنأ
اوررموهوبذعلبهنأشوهوكرتيملنيدترملاكئلوأنألةريثكلا
كاذمامتلاىلإهعمهللادعوققحتينأىنمتينآلاوهتايح
ايبرلاهلهلاقيذلالوقلااذهامو.ًاليوطهرظتنايذلا
اذهرظتنيوه.)١٠٦:٤٥و٩٨:٣رومزمعجار(؟ىرت
هلناكدقل.)٤١:٥١نيوكتعجار(هنأشناكامهملوقلا
نيئزهتسماوناكسانلاكئلوأنإفشاعتنالاوةضهنلللاجم
يفتبثهنكلودودحلادعبأىلإهبنورخسيوهيلعنوربكتي

.ىزعتفماكحألاركذتوبرلاةعيرش
رارشألاكئلوأىلعهبضغومحيفخيالوه)٥٦-٥٣(

الوبرللرويغوه.ًايرهظاهولمهأوبرلاةعيرشاوكرتنيذلا
هبسحياميفمهعملهاستينأالوًايدايحنوكينأعيطتسي
زتعيفهسفنىلإدوعيهنكلو.ةيحورلاةايحلايفًايرهوج
يكلاهبمنرتيةحرفمتامينرتاهبسحيوبرلاضئارفب
امنإف»هتبرغتيب«امأو.برلابحرفيوهنازحأوهمومهىسني
بسحيىتحًاعيرسيضمتاهارييتلاايندلاةايحلاهذهيه
هلباقًاضيأو.)١١٥:١٦رومزمعجار(ضرألايفًابيرغهسفن
عجار(يدبألاهتيبنعًاقرفدجيانهو)٢٩:١٥رابخأ١(عم
يفناكامكليللايفهلبرلامساناكو)٢:٥ةعماج
هعمراصيذلااذه.ماودلاىلعهركذينأبذتليوهفراهنلا
دقف.كلذنمءيشمهعمرصيملنيذلانيرخآلاعمهلباقيو
اهبجومبايحيوًامئاداهركذيلهمامأاهلعجواياصولاظفح
ًالدبةيقيقحةايحببسوةنعللالدبةمعنببسهلنوكتو
.يدبألاتوملانم

-ح-

لُقُّبَّـرلٱيِبيِصَن٥٧«
ْ

ُتْيَّـضَرَت٥٨.َكِمَالَكِظْفِِحل،ُت
لَقِّـلُكِبَكَهْجَو

ْ
يفُتْرَّـكَفَت٥٩.َكِلْوَقَبَسَحيِنَْمحْرٱ.يِب ِ

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِ

٢٢٦
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َناَوَتَأَْملَوُتْعَْرسَأ٦٠.َكِتاَداَهَشَىلِإَّـيَمَدَقُتْدَدَرَويِقُرُط
لٱِراَْرشَألٱُلاَبِح٦١.َكاَياَصَوِظْفِِحل

ْ
َكُتَعِيَرشاَّـمَأ.َّـَيلَعْتَّـفَت

يف٦٢.اَهَسْنَأْمَلَف ِماَكْحَأَىلَعَكَدَْمحَألُموُقَأِلْيَّـللٱِفَصَتْنُمِ
ِحلَوَكَنوُقَّـتَيَنيِذَّـلٱِّـلُكِلاَنَأٌقيِفَر٦٣.َكِّـرِب

َ
.َكاَياَصَويِظِفا

ألَمْدَقُّبَراَيَكُتَْمحَر٦٤
َ

لَع.َضْرَألٱِت
ِّـ

.»َكَضِئاَرَفيِنْم

ىنغلامظعأنأىريورخآفرحبنآلاأدبي)٦٤-٥٧(
لعجيوةيمويلاهتايحىلعاهقبطيوهللاةملكمهفينأبوه
ةملكيفىريلب.ىلاعتهللاءاضرتسالًاليبسوةطساواهنم
برلانإ.نمؤملاناسنإللةكربفرشأوةمعنمظعأهللا
ظفحينأطرشىلعنكلوهنوعوهتصحيأنمؤملابيصن
الوميقتسملاقيرطلاىلإيدتهينأىريوهلب.همالك
تاداهشلاوةميقلاتارابتخالاكلتبالإكلذىلإليبس
مل.هللامالكىلعةقبطنملالاوحألاتايرجامنمةيسحلا
اهنألاياصولاظفحلعرسألباذههفارصنايفًائطبمنكي
يفرارشألانأًاضيأىريوهو.طوقسلاوللزلانمهظفحت
نيرخآلااوقوعينأنوديريلابحمهيدلامنإكسانللمهتياوغ
ةعيرشلابسحيشمتلاىوسءالؤهظفحيءيشالواهيف
.»مكررحيقحلاوقحلانوفرعت«حيسملاديسلالاقامكةيهلإلا

ًانايحأضهنينأهتوفيالفرادقملااذهبهللاروكشهنألو
وهف.هيلعهدمحيوبرلارببركفتييكلليللافصنيفولو
نأهلعجياذههركذتوةددعتملاتاناسحإلاىسنينأديريال
نأىسنيالوضهنيامنيحمث.يلايللايفهمامأاهعضي
حرفيهنألبرلانوقتينيذلالضافألاكئلوأقفاري
عجار(مهنمديفتسيومهديفيفمهتبطاخمبذتليومهترشاعمب
ىرينيقتملاكئلوأعمكارتشالابوهمث.)٣٨:٢٤لاثمأ
هنأكسمتليعضاوتلكبو.ضرألاةئلامةيهلإلاةمحرلاراثآ
اياصولاممتييكلبرلاضئارفملعتينأ-ديدجذيملت
.اهريفاذحب

-ط-

٦٦.َكِمَالَكَبَسَحُّبَراَيَكِدْبَعَعَمَتْعَنَصًاْريَخ٦٥«
لَعًةَفِرْعَمَوًاِحلاَصًاقْوَذ

ِّـ
َلْبَق٦٧.ُتْنَمآَكاَياَصَوِبِّـينَأليِنْم

لَلَضاَنَأَلَّـلَذُأْنَأ
ْ

ٌحِلاَص٦٨.َكَلْوَقُتْظِفَحَفَنآلٱاَّـمَأ،ُت
لَع.ٌنِسُْحمَوَتْنَأ

ِّـ
ملٱ٦٩.َكَضِئاَرَفيِنْم

َّـَيلَعاوُقَّـفَلْدَقَنُوِّـربَكَتُْ
لَقِّـلُكِبَفاَنَأاَّـمَأ،ًابِذَك

ْ
َلْثِمَنِمَس٧٠.َكاَياَصَوُظَفْحَأيِب

لَقِمْحَّـشلٱ
ْ
ِّـينَأِيلٌْريَخ٧١.ُذَّـذَلَتَأَكِتَعِيَرشِبَفاَنَأاَّـمَأ،ْمُهُب

لَّـلَذَت
ْ

ْنِمِيلٌْريَخَكِمَفُةَعِيَرش٧٢.َكَضِئاَرَفَمَّـلَعَتَأْيَكِلُت
.»ٍةَّـضِفَوٍبَهَذِفوُلُأ

نأمنرملاىريوءاطلافرحىلإنآلالقتني)٧٢-٦٥(
ريخلاعنصدقف.حالصلكللصأيهةحلاصلاهللاةملك
.ريخلكللصأوهيذلاهتاذهللانمهملعتهنأل
هللانيبةقالعلاكلتىلعةلالدلل»كدبع«ةملكلمعتسيو
.)٣٠:٢١لاثمأو٤٨:١١و٣٥:١٩رومزمعجار(هيقتمو
هلعجييذلاحلاصلاقوذلاهلنوكينأديريكلذقوفو
رومألاثغنيبزيميوءالضفلامركيولضفلابسحي
دقهنأفرتعيوهفلبقنمهتلاحمتكيالوهو.اهنيمسو
وفعلاًابلاطًابئاتبرلامامأنآلاللذتدقهنكلوليبسلالض
هللانأدكأتامنيحفاعسإلالانونوعلادجودقونارفغلاو
ركذينأالإهعسيالويضاملاىلإتفتليمث.نسحمحلاص
تضمءايشأاهنكلولايتحالاوبذكلانمهربتخاامةرارمب
ظفحنملضفأىريالودمحلاوركشلابرضاحللدوعيف
قيفوتوريخبسانلامامأنورهظيفرارشألاكئلوأامأاياصولا
ذتليالوهامنيباهماهوأوايندلارومأيفيهمهتذلنأعم
ةرمهللادمحيو.راحسألايفاهبّذهيواهبركفتيةعيرشلابالإ
مدقتوكلذةطساوبملعتدقفيضاملايفّهللاذتاملىرخأ
نأىريمهركذنيذلاكئلوأبهسفنلباقيامنيحوىقرتو
ايندلالاميفةضفلاوبهذلافولأنملاملامهلكئلوأ
تناكبئاصملانأفرتعيوهف.حورللوهامبينغهنكلو
هنكلواهملعتيتلاهسوردتناكبعاتملانإوهتسردم
موقلالثمسيلهنأهللاركشيوهيلعلصحامبناحرف
.مهانغىلعنيدمتعملانيلهاجلا

-ي-

.َكاَياَصَوَمَّـلَعَتَأَفيِنْمِّـهَف.ِيناَتَأَشْنَأَوِيناَتَعَنَصَكاَدَي٧٣«
ْدَق٧٥.َكَمَالَكُتْرَظَتْنٱِّـينَألَنوُحَرْفَيَفيِنَنْوَرَيَكوُقَّـتُم٧٤
حلاِبَو،ٌلْدَعَكَماَكْحَأَّـنَأُّبَراَيُتْمِلَع

ْ
لَلْذَأِّـَق

ْ
٧٦.يِنَت

لَف
ْ
يِنِتْأَتِل٧٧.َكِدْبَعِلَكِلْوَقَبَسَحيِتَيِزْعَتِلَكُتَْمحَرِْرصَت
ملٱَزْخَيِل٧٨.ِيتَّـذَلَيِهَكَتَعِيَرشَّـنَألاَيْحَأَفَكُِمحاَرَم

َنُوِّـربَكَتُْ
ْعِجْرَيِل٧٩.َكاَياَصَوِبيِجاَنُأَفاَنَأاَّـمَأ.َّـَيلَعاُوَرتْفٱًاروُزْمَُّـهنَأل
لَقْنُكَيِل٨٠.َكِتاَداَهَشوُفِراَعَوَكوُقَّـتُمَّـَيلِإ

ْ
يفًالِماَكيِب ِ

.»ىَزْخَأَالْيَكِلَكِضِئاَرَف

٧٣(دادعألانميهوءايلافرحةعومجمىلإنآلايتأن
بسحبعفريفدوعيهنكلولذيهللانأمنرملاىريو)٨٠-
وهمدعلانمهعنصيذلاوههللانألكلذ.ةيهلإلاهتملك
ًالاثمهلعجيساذكهولهجلانمهصلخوهملعيذلا
رارشألاءادعألانأامكنوحرفيفهبلحامنورينيقتملل
كرتيهللانأطقلوقعملانمسيلو.نوكبتريفنوري

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِ

٢٢٧
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منرملاو.ًايفتكمًاديعسهلعجيالوهيديبهعنصيذلاناسنإلا
كلتعيمجوًانيقيهقحتسيناكيضاملايفهباصأامنأدكأتي
يأبلطينأهلزوجيالوةلداعوةقداصتناكماكحألا
)٧٦ددعلايف(برلاةمحرىلإتفتليهنكلو.رثكأفاصنإ
هذهنأهدعبددعلايفًاضيأىريو.اهبةدجنلابلطيو
.توملابهيلعىضقموهفاهنودبوهتايحببسيهمحارملا
هذهيفةميظعةذلدجيفكلذنمرثكأىريوهلب
نأبقثيوبرلاديعاومىلعلكتيهنألببسلاوةعيرشلا
.ةنيمأةقداصيههلاوقأعيمج
اوأزهنيذلانيربكتملاكئلوأىلإ)٧٨ددعلايف(تفتليو
هيلعاورتفالبًاناتهبوًاروزةريثكرومأبهومهتاولبقنمهب
متهيملوهوةنكمملالئاسولالكبهنملينلااولواحوءارتفا
ناكاذإو.برلااياصوبيجانيلبمهلاوقألغصيملومهب
ملوهتنحميفهوكرتنيذلاءايقتألاكئلوألهفسأففسأي
نوفرعيمهنألهورصنيواودوعينأوجرينآلاوهوهودضعي
٨٠ددعلايفوجريمث.ةميقلاتارابتخالانمريثكلاءيشلا
رظنلاعطقبولاوحألانملاحيأيفًالماكهبلقنوكينأ
لظيلبءيشيفىزخيالىتحباعصلانمهفداصيامع
.نيزئافلانيب

-ك-

٨٢.ُتْرَظَتْنٱَكَمَالَك.َكِصَالَخَىلِإِيسْفَنْتَقاَت٨١«
٨٣؟يِنيِّـزَعُتىَتَم:ُلوُقَأَف،َكِلْوَقَىلِإِرَظَّـنلٱَنِمَياَنْيَعْتَّـلَك
يفٍّقِزَكُتِْرصْدَقِّـينَأل .اَهَسْنَأْمَلَفَكُضِئاَرَفاَّـمَأ.ِناَخُّدلٱِ
ُجتىَتَم؟َكِدْبَعُماَّـيَأَيِهْمَك٨٤

ْ
؟َّـيِدِهَطْضُمَىلَعًامْكُحيِر

ملٱ٨٥
َبَسَحَسْيَلَكِلٰذ.َرِئاَفَحِيلاوُرَكْدَقَنُوِّـربَكَتُْ
.يِنَنوُدِهَطْضَيًاروُز.ٌةَناَمَأَكاَياَصَوُّلُك٨٦.َكِتَعِيَرش
ْكُرْتَأْمَلَفاَنَأاَّـمَأ.ِضْرَألٱَنِمِينوُنْفَألٌليِلَقَالْوَل٨٧.يِّـنِعَأ
ِتاَداَهَشَظَفْحَأَفيِنِيْحَأَكِتَْمحَرَبَسَح٨٨.َكاَياَصَو
.»َكِمَف

نعبرعتف)٨٨-٨١دادعألا(يهوفاكلاةعومجمامأ
روصيو.صالخلاهلاهتطساوبيتلابرلااياصوبهبلققلعت
برلامالكىلإرظنلانماتلكدقهينيعنأبهقوشةدش
ةفداصمنمتبعتدقهسفننإفكلذكوهلاوقأةعلاطمو
بويأعماهلباقو٨٤:٣و٦٩:٤رومزمرظنا(اهعقوتتملرومأ
يأ»ناخدلايفقزك«)٨٣ددعلا(يفهلوقامأ.)١٩:٢٩
داتعادقو.هباصأامةدشنمداوسلاودمكلابءولممهنأ
بنعلاريصعرامتخالجعتسينأةنمزألاميدقنمناسنإلا
هذهىلعةئيسيتلاحنأعمولوقيف.رانلابرقهعضينأب

اهريفاذحباهممتيفهيلعةبجوتملاضئارفلانكلوةروصلا
يفهلوقو.تابكنوتاليونمهبيصيامعرظنلاعطقب
لقأاميأبجعتلاديفت؟كدبعمايأيهمك)٨٤ددعلا(
ىلعهمكحهللايرجينأسمتليوهكلذلكدبعمايأ
ىريالفناوآلاتاوفوهتوملبقنيدهطضملاكئلوأ
ةئيسلامهاياونترهظنيذلانوربكتملاكئلوأ.هيدهطضمب
ةعيرشىلعقبطنيالاممرئافحهلاورفحينأاولواحنأب
وهف.مههنولعفيامووههلعفيامنيبناتشنكلو.برلا
مهفةنامألاضرفتيتلابرلاةعيرشبسحبىشمتيهنأل
نألبقنمءالؤهلواحدقل.ةنامألامدعوروزلابنوشيعي
يذلاهدصقنعلوحتيملهنكلوًاماتءاضقهيلعاوضقي
يكلدعببرلانمةمحرسمتلياذكهو.همامأهعضو
هيلعةمحرلاهذهنايتإلنمضأًاليبسدجيالوةايحهلنوكت
.برلامفنمةجراخلاتاداهشلاظفحىوس

-ل-

يفٌةَتَّـبَثُمَكُتَمِلَكُّبَراَيِدَبَألٱَىلِإ٨٩« ٩٠.ِتاَواَمَّـسلٱِ
َىلَع٩١.ْتَتَبَثَفَضْرَألٱَتْسَّـسَأ.َكُتَناَمَأٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإ
لٱِتَتَبَثَكِماَكْحَأ

ْ
لٱَّـنَألَمْوَي

ْ
ْنُكَتَْملْوَل٩٢.َكُديِبَعَّـلُك

َهلِيتَّـذَلَكُتَعِيَرش
َ
يفٍذِئَنيِحُتْكَل َالِرْهَّـدلٱَىلِإ٩٣.يِتَّـلَذَمِ

هبَكَّـنَألَكاَياَصَوىَسْنَأ لَخَفاَنَأَكَل٩٤.يِنَتْيَيْحَأاَِ
ِّـ

ِّـينَأليِنْص

.ِينوُكِلْهُيِلُراَْرشَألٱَرَظَتْنٱَياَّـيِإ٩٥.َكاَياَصَوُتْبَلَط
َكُتَّـيِصَواَّـمَأ،ًاّدَحُتْيَأَرٍلاَمَكِّـلُكِل٩٦.ُنَطْفَأَكِتاَداَهَشِب
.»ًاّدِجٌةَعِساَوَف

تاعومجملاهذهنمىرخأةعومجمىلإنآلالقتنن
ةملكنآلادّجميف.)٩٦-٨٩دادعالا(نميهوةميقلا
يفاهنأليهيهدبألاذنمةتباثاهاريوةباذجةروصببرلا
ىزعتيواهبقصتلينمؤملافاذكهاهنألواذكهتاومسلا
عئارشاهنألو.اهعيمجاهفداصيتلاتابكنلانعاهتطساوب
مدعوتوبثلااميسالوءامسلاتافصيوحتيهفةيوامس
يفةخسارىقبتموجنلاورمقلاوسمشلااذوه.ريغتلا
هذهلكيأ»كديبعلكلا«٩١ددعلايفهلوقو.اهنكامأ
عجار(هتمدخممتتوبرلارمألعضختيتلاتاقولخملا
امنيحو.)٤٤:٢٤لايقزحو٢٠:٦عوشيو٣٥:١٢ددعلا
نأدجيهبترميتلاةبيصعلاتاقوألاكلتمنرملاعجاري
اهبجومبراسوةذلنعاهظفحيتلاةيهلإلاةعيرشلاهذه
النآلاوهو.ةنكسموًالذكلهلاهالولوميلستوعوضخب
صصخيو.هتايحببستناكاهنألاياصولاهذهىسني
اهبجومبىشمتيلباهظفحيواياصولاعمسيهنألهللاهسفن

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِ
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ءاضقلاوهكالهاودصقنيذلارارشألاكئلوأامأ.اهعبتيو
ىوقأتناكقحلايفهتجحنألهيلعاوردقيملفًايئاهنهيلع
بيجيفبرلاتاداهشبنطفيناكولطابلايفمهتجحنم
اونمكيأرارشألاهرظتنادقل.مهتاءارتفالكىلع.باوصلاب
ًاعيمجاوئسخمهنكلوهباوركتفينأنيلواحمقيرطلايفهل
ىمسأيههللاتاداهشنألومهتوقنممظعأهللاةوقنأل
.نالذخلاولشفلابنوؤبيسمهفكلذلمهتالواحملكنم
ةملكلاهذهىرخأةرمدجمينأبةعومجملاذهمتخيو
دقيرشبلامكلكامنيبدحتنأنممظعأاهاريوةيهلإلا
.هللاةملكلامكنماذهيأناسنإلاهغلبي

-م-

لٱ!َكَتَعِيَرشُتْبَبْحَأْمَك٩٧«
ْ
َهلَيِهُهَّـلُكَمْوَي

َ
٩٨.يِج

.ِيلَيِهِرْهَّـدلٱَىلِإاََّـهنَأليِئاَدْعَأْنِمَمَكْحَأيِنْتَلَعَجَكُتَّـيِصَو
لَعُمِّـلُكْنِمَرَثْكَأ٩٩

ِّـ
لَّـقَعَتَّـيِم

ْ
َهلَيِهَكِتاَداَهَشَّـنَأل،ُت

َ
.يِج

١٠١.َكاَياَصَوُتْظِفَحِّـينَألُتْنِطَفِخوُيُّشلٱَنِمَرَثْكَأ١٠٠
١٠٢.َكَمَالَكَظَفْحَأْيَكِلَّـَيلْجِرُتْعَنَمٍَّرشِقيِرَطِّـلُكْنِم
َىلْحَأاَم١٠٣.يِنَتْمَّـلَعَتْنَأَكَّـنَألْلِمَأَْملَكِماَكْحَأْنَع
ِحلَكَلْوَق

َ
لٱَنِمَىلْحَأ!يِكَن

ْ
َكاَياَصَوْنِم١٠٤.يِمَفِلِلَسَع

.»ٍبِذَكِقيِرَطَّـلُكُتْضَغْبَأَكِلٰذِل،ُنَّـطَفَتَأ

ةميقمنرملارهظياهيفوميملاةعومجمهذه)١٠٤-٩٧(
هنألوهف.هتعيرشوبرلاةملكاهلعجتيتلاةيلمعلاةمكحلا
دجيكلذلاهممتواياصولافرعواهبجهلوةعيرشلابحأ
نوفرعيالنيذلاءادعألاكئلوأنممكحألبًاميكحهسفن
يهاهنكلوملاعللاميفءامكحمه.ركملاوثبخلاىوس
.ملاعلاةمكحوهللاةمكحنيبناتشوبرلاينيعيفةلاهجلا
سومانلااوسردنيذلاهيملعمىتحقوفيهنأمنرملاىريو
ىلعرباثواياصولاقبطوسردلاىلعرباثهنألمهيديأىلع
ةينثتعجار(لامكلادحغلبىتحةيهلإلاتاداهشلابجهللا
كاذيفناكهنأرهظيو.)١٢:٢٠بوياعجاركلذك٤:٦
نكلوءامكحلابمهسفنأاوبقلوةفرعملايعدمضعبنيحلا
ةقبطنملاوهللاةعيرشبةنرتقملاكلتالإةمكحالنأىريمنرملا
رومألايفًاروتفنيملعملاكئلوأيفىأردقف.هاياصوىلع
دقمهسفنأخويشلاىتحمهنمرفنيهلعجاممبادآلاوةينيدلا
قحلاةفرعموهوءايشألاىمسألاونطفيملوةريثكرومأمهتاف
كلذكو١:٢٠ليئويعجار(رشلاوريخلانيبزييمتلاويهلإلا
هظفحتيتلايهبرلاماكحأنأىريوهو.)٥٩:١٢ءايعشإ
هتاذبرلادجيوةرسيالوةنمياهنعليميالنأهيلعوهيقتو
يفًاولحبرلامالكدجياذكهو.ريخألاولوألاهملعموه

ىوقتيهتطساوبويزعيوىزعتيهبهنألمفلايفًاذيذلوكنحلا
الئلىركذلاظفحيوةظعوملادجيهبلب.نيرخآلايّوقيو
ةنيمأوةقداصاهنألوهمامأاياصولاعضياذكهو.ىسني
بذكقيرطلكضغبينأةمكحلانمىأردقكلذل
.ًاماتًادعبهنعدعبيو

-ن-

ُتْفَلَح١٠٦.ِيليِبَسِلٌروُنَوَكُمَالَكِيلْجِرِلٌجاَِرس١٠٥«
لَّـلَذَت١٠٧.َكِّـرِبَماَكْحَأَظَفْحَأْنَأُهُّرِبَأَف

ْ
لٱَىلِإُت

ْ
ُّبَراَي.ِةَياَغ

،ُّبَراَييِمَفِتاَبوُدْنَمِبِضَتْرٱ١٠٨.َكِمَالَكَبَسَحيِنِيْحَأ
لَعَكَماَكْحَأَو

ِّـ
يفًامِئاَدِيسْفَن١٠٩.يِنْم َكُتَعِيَرشاَّـمَأ،يِّـفَكِ

ْمَلَفَكاَياَصَواَّـمَأ،ًاّخَفِيلاوُعَضَوُراَْرشَألٱ١١٠.اَهَسْنَأْمَلَف
ُةَجَْهبَيِهاََّـهنَألِرْهَّـدلٱَىلِإَكِتاَداَهَشُتْثَرَو١١١.اَهْنَعَّـلِضَأ
لَق
ْ
لَقُتْفَطَع١١٢.يِب

ْ
َىلِإِرْهَّـدلٱَىلِإَكَضِئاَرَفَعَنْصَأليِب

.»ِةَياَهِّـنلٱ

.)١١٢-١٠٥(دادعألايفًاضيأةنمثملانونلاةعومجمهذه
ريخلللصوييذلاهدحووهاياصولاليبسنأفرعهنألو
كلذل.هبيلاسأعيمجوبذكلاضغبيىتحرشلانعهدعبيو
لجرلاقلزتالفًارونوًاجارسبرلامالكيفىرينآلاوه
دقل.ةنئمطمةنمآميقتسمقيرطيفيشمتلبرثعتالو
ةكلهتللدوقتةملظماهنإنيقفانملاقيرطلبقنمىأر
الإنآلاهيلعامولبقنمهسفنلفلحدقاذكهورامدلاو
هبرمامهافكدقل.ةقباسلاهدوهعيفًاصلخمًارابنوكينأ
اهدجيالوةايحبلطينآلاوهولذنمهلانامويضاملايف
ركذي١٠٨ددعلايف.ييحملايزعملابرلامالكبالإ
نودهمفنمةجراخلاتاملكلاكلتيأهمف»تابودنم«
الفهبلقلكنموًاوفعهللامالكبملكتيوهف.عنصتوأةفلك
يفو.برلاماكحأملعتينأبلطيهنألهينعيالًائيشلوقي
رمتسملارطخلاةلاحيفهنأيأهفكيفهسفندجي١٠٩ددعلا
.اهاسنينأنكميالفةيهلإلاةعيرشلاامأكلذفرعيوهو
اوعضونيذلارارشألاكئلوأعمةرمتارابتخاهلناكدقل
ضعبهليبسيفرثعتامبر.اهيفهوطقسيلهقيرطيفخاخفلا
عجار(ليبسلالضيملواياصولايفرثعتيملهنكلونايحألا
.)١٣:١٤بويأو٢٨:٢١و١٩:٥ليئومص١و١٢:٣ةاضق
يتلاكلتهللاةملكلجأنمةرطاخمللهدادعتسارهظيوه
نأهنكميالفهبلقىلعةيلاغدادجألاوءابآلانعاهثرو
ةيصخشتارابتخاهلناكدقواميسال.طقاهبفختسي
لعفيوهفضئارفلاعنصلهبلقكرحتاذكهوةيحورةذلو
هلعفيوهوسانلاةاضرمدرجملسيلونيقينعكلذ

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِ
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ىلإةديقعلاتباثوهفتاعزنلاوءاوهألابسحالرارمتساب
.رهدلا

-س-

ملٱ١١٣«
لَقَتُْ

ِّـ
ِيْرتِس١١٤.ُتْبَبْحَأَكَتَعِيَرشَو،ُتْضَغْبَأَنيِب

اَُّهيَأيِّـنَعاوُفَِرصْنٱ١١٥.ُتْرَظَتْنٱَكَمَالَك.َتْنَأيِّـنَِجمَو
َكِلْوَقَبَسَحِينْدُضْعٱ١١٦.يِٰهلِإاَياَصَوَظَفْحَأَفُراَْرشَألٱ
ُختَالَو،اَيْحَأَف

ْ
َيِعاَرُأَوَصُلْخَأَفِينْدِنْسَأ١١٧.يِئاَجَرْنِمِينِز

لاَّـضلٱَّـلُكَتْرَقَتْحٱ١١٨.ًامِئاَدَكَضِئاَرَف
ِّـ
َّـنَألَكِضِئاَرَفْنَعَني

لَزَعٍلَغَزَك١١٩.ٌلِطاَبْمُهَرْكَم
ْ

َكِلٰذِل،ِضْرَألٱِراَْرشَأَّـلُكَت
ْنِمَو،َكِبْعُرْنِميِْمَحلَّـرَعَشْقٱِدَق١٢٠.َكِتاَداَهَشُتْبَبْحَأ
.»ُتْعِزَجَكِماَكْحَأ

يفتكيالوهف)١٢٠-١١٣(نيسلاةعومجمىلإنآلايتأي
هلثماولعفينأنيرخآلاوعديلبًاخسارًاتباثهسفنىرينأ
نيناسللاونييأرلايوذنيبلقتملاكئلوأىلعموللابيحنيو
ءاجرالىريهنألكلذ.ءيشيأىلعنوتبثينوداكيالف
هيطعتيتلااهدحويهف.برلاةملكىلعهلاكتاىوسهل
هلإلاكلذ.هسفننمالهللانميههتوقفتابثلاوةوقلا
لكبأبعيملوءادعألاماهسهبيقتيًانجموًارتسهلناكيذلا
نمهسفننععفاديهنأك١١٥ددعلايفرهظيو.مهدياكم
يفتبثهنكلواياصولانعهوفرصينأاودارأدقفمهتاقلمت
هسفنةرارقيفرعشيهنكلو.مهتاهرتلكبلابمريغمههجو
وهف.)٤١:٢٣ءايعشإعجار(ةيهلإلاةمعنلاىلإةجاحلاب
املكلذالولواذهديدشلاهحافكيفهدنسينملجاتحي
ىشمتيوضئارفلايعارينأبلطيوصالخلاعاطتسا
لطابمهركمنأدجوونيلاضلارقتحادقف.ًاماوداهبجومب
ناكاذكهواهعبتايتلاهقيرطنعهودرينأنكميال
ًاراصتنايلاتلابمهيلعرصتنافهودارأاملًاسكاعمهيلعمهريثأت
لوقدحىلعرارشألاكئلوأبنجتدقفاذكهو.ًاميظع
:رعاشلا
برجألاحيحصلايدعيامكيدعيهنإفميئللاةبحاصمرذحاو

ىقبييكلًابناجىمرُييذلالغزلالثممهبسحدقلب
رارشألاىلإةماعةروصبرظنيوهو.ةميقوعفنوذوهام
برلاةعيرشبحيهنألمهتبحاصملزتعينأىريفمهعيمج
.دعبمهترياسمعيطتسيفيكفاهنوبحيالكئلوأوهتاداهشو
ناكاذإبرلامالكنمهفوخانلرهظينأبنمثملااذهمتخيو
٢٦نييوالعجار(ةكربلانمًالدبةنعللالانيفهممتيال

لكبهماكحأيرجينأعيطتسييذلاهلإلاكلذ)٢٨ةينثتو
.)٣٤:٧جورخعجار(ةمارصوةدش

-ع-

١٢٢.َّـيِِملاَظَىلِإيِنْمِلْسُتَال.ًالْدَعَوًامْكُحُتْيَرْجَأ١٢١«
لِلَكِدْبَعَنِماَضْنُك

ْ
ملٱيِنَمِلْظَيَالْيَكِلِْريَخ

١٢٣.َنُوِربْكَتْسُْ
١٢٤.َكِّـرِبِةَمِلَكَىلِإَوَكِصَالَخَىلِإًاقاَيِتْشٱَياَنْيَعْتَّـلَك
لَعَكَضِئاَرَفَو،َكِتَْمحَرَبَسَحَكِدْبَعَعَمْعَنْصٱ

ِّـ
١٢٥.يِنْم

ٍلَمَعُتْقَوُهَّـنِإ١٢٦.َكِتاَداَهَشَفِرْعَأَفيِنْمِّـهَف.اَنَأَكُدْبَع
ُتْبَبْحَأَكِلٰذِلْجَأل١٢٧.َكَتَعِيَرشاوُضَقَنْدَق.ِّـبَّـرلِل
ُتْبِسَحَكِلٰذِلْجَأل١٢٨.ِزيِرْبِإلٱَوِبَهَّـذلٱَنِمَرَثْكَأَكاَياَصَو
يفَكاَياَصَوَّـلُك ٍبِذَكِقيِرَطَّـلُك.ًةَميِقَتْسُمٍْءَيشِّـلُكِ
.»ُتْضَغْبَأ

يفف)١٢٨-١٢١دادعألا(يفنيعلانمثمىلإنآلالقتني
كسمتينأمنرملاىريداهطضالاببسبدادترالاتقو
الأىلاعتهنمسمتليوةوقوصالخإرثكأبهللامالكب
اوضقنوهتملكباوناهتسانيذلانيملاظلاكئلوأىلإهملسي
تبثينأعيطتسييكلهللاةيامحيفنوكينأبلطي.هدهع
نوعاريالنيذلانيربكتملاملظنمملسياذكهوىهتنملاىلإ
ديريفهراظتنالاطدقورظتنيوهو.ًادهعنوظفحيالوةمرح
امكصالخللقاتشيفبرلاديعاومقدصققحتينأ
.هللاةملكيفاهدجييتلاتآوبنلاكلتققحتتنأىنمتي
نأبلطيكلذلبرلاىلإهئامتنابرخافتينأالإهنكميالو
يفتكيالو.ةفرعملاقحاهفرعيىتحدعبةعيرشلاهذهمهفي
٣٠:٣٠نيوكتعجار(لمعلارودىلإلقتنيلبةفرعملاهذهب
لمعلااذهنكلو)٢٩:٢٠لايقزحو٤و٦٤:٣ءايعشإو
ةعيرشلاىلعدمتعينأبجيًايدجمنوكيىتحبرلالجأل
ةنيمثاهتاذدحبيهيتلااياصولاكلتطقاياصولاىسنيالو
عملهاستينأعيطتسيالمنرملاو.زيربإلابهذلاقوفت
اوراسوقحلااوضغبأولطابلااوبحأنيذلانيرتهتسملاكئلوأ
مهسوفنريخليهامباومتهيملوعادخلاوبذكلاءارو
نمرثكأاورياسنيذلادوهيلاكئلوأيفىريوهو.يقيقحلا
ىلعسيلوةمألاىلعرطخمظعأمهنيدرمأيفمزاللا
الوةميقتسملايهاهدحواياصولانإفكلذل.طقفمهتاوذ
لكوبذكلاضغبأدقاذكهواهادعامءيشيأىلإنكري
ةلضماهنألةعيرشلاحورىلعقبطنتاليتلاتاريسفتلا
.اهساسأنمةحيحصريغو

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِ
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-ف-

١٣٠.ِيسْفَناَهْتَظِفَحَكِلٰذِلَكُتاَداَهَشَيِهٌةَبيِجَع١٢٩«
جلٱُلِّـقَعُيُريِنُيَكِمَالَكُحْتَف

ْ
َهلَويِمَفُتْرَغَف١٣١.َلاَّـُه

َ
ِّـينَألُتْث

لٱ١٣٢.ُتْقَتْشٱَكاَياَصَوَىلِإ
ْ
يِّـبُِحمِّـقَحَكيِنَْمحْرٱَوَّـَيلِإْتِفَت

يفِيتاَوُطُخْتِّـبَث١٣٣.َكِمْسٱ .ٌمْثِإَّـَيلَعْطَّـلَسَتَيَالَوَكِتَمِلَكِ
لُظْنِمِينِدْفٱ١٣٤

ْ
ْئِضَأ١٣٥.َكاَياَصَوَظَفْحَأَفِناَسْنِإلٱِم

لَعَوَكِدْبَعَىلَعَكِهْجَوِب
ِّـ

ٍهاَيِمُلِواَدَج١٣٦.َكَضِئاَرَفيِنْم
.»َكَتَعِيَرشاوُظَفَْحيَْملْمَُّـهنَألَّـيَنْيَعْنِمْتَرَج

وهو)١٣٦-١٢٩دادعألا(يفءافلاةنمثمىلإنآلالقتني
نوريعيالنيذلاكئلوأنمهسفنةرارموهملأتمتكيال
نوشميالوهعئارشنوظفحيالوهللامالكىلإمهمامتها
ديزيهانيأراملكءالؤهلجأنمملأتاملكوهاياصوبجومب
يفعرسيوًابجعهتاداهشيفىريوهللاميلاعتبًاكسمت
»يسفناهتظفح«هلوقو.رطاخملالكنمهيقتىتحاهظفح
دادزييكللببلقلارهظنعوًابيغظفحللةبسنلابسيل
الةيحورلاهتايحنمًاءزجحبصتىتحًالمأتاهيفوًاكسمت
ءدبيأ»كمالكحتف«١٣٠ددعلايفهلوقوأزجتينأنكمي
ةفرعميطعيوًاعمالًارونلوحتيهيفعورشلاذنميأكمالك
ةدشنمثهليوهافرغفي.)٢٢:٣لاثمأعجار(ةمكحو
:٨١رومزمهلباقو٢٩:٢٣بويأعجار(مالكلااذهبهجهل
هلقحكاهبلطيهذهوةمحرلاهوجريوههلإىلإتفتليمث.)١١
نأالإينعيالو.ًاضيأهتمحرنورظتنيهللانوبحينيذلانأل
اهضرفيالواهسفننميتأتًايعيبطًائيشحبصتةمحرلاهذه
همحريالهللاناكاذإهتبحملطبيالهنأيأهللابحملًاطرش
هوجرياملكنإفاذكهو.مامتلابهللاملسموقثاووهلب
يأمثإللنوكيالوهلامعأيفًارابىطخلاتباثىقبينأوه
مظعامهمناسنإلاملظلنوكياللبهتايحيفيقيقحريثأت
يذلابجاولاوقحلاقيرطنعهعفديهلعفاديأىوقتو
هراسأكفتيأءادفلاهيطعتهللاةبحمنإ.لبقنمهمامأهآر
ًاريخأو.دعباميفعزعزتيالفهتاوطختبثتوهقيرطرينتو
كئلوأةلاحىلعهفسأتراهظإبنمثملااذهيفهتملكمتخي
هعومدهبشيىتحًارمءاكبمهلجأنميكبيفرارشألا
اياصوللمهظفحمدعىلعًافسأتةيراجلاهايملالوادجب
.عئارشلاو

-ص-

ًالْدَع١٣٨.ٌةَميِقَتْسُمَكُماَكْحَأَوُّبَراَيَتْنَأٌّراَب١٣٧«
لٱَىلِإًاّقَحَوَكِتاَداَهَشِبَتْرَمَأ

ْ
َّـنَألَِيتْريَغيِنْتَكَلْهَأ١٣٩.ِةَياَغ

َكُدْبَعَوًاّدِجٌةَصَّـحَُممَكُتَمِلَك١٤٠.َكَمَالَكاْوَسَنيِئاَدْعَأ
١٤٢.اَهَسْنَأْمَلَفَكاَياَصَواَّـمَأٌ،ريِقَحَواَنَأٌريِغَص١٤١.اَهَّـبَحَأ
ٌةَّـدِشَوٌقيِض١٤٣.ٌّقَحَكُتَعِيَرشَوِرْهَّـدلٱَىلِإٌلْدَعَكُلْدَع
َىلِإَكُتاَداَهَشٌةَلِداَع١٤٤.ِيتاَّـذَلَيِهَفَكاَياَصَواَّـمَأ،ِيناَباَصَأ
.»اَيْحَأَفيِنْمِّـهَف.ِرْهَّـدلٱ

يرجيهللانأرهظتينامثلااهتايآوداصلافرحنآلااذوه
اهلكلباهيفجاجوعالانمءيشالةنامألاوربلابهماكحأ
قبطنموههلعفياموهللاهلوقيامف.قحوفاصنإوةلادع
ىريمنرملاو.ةتبلاهيفريغتلانمءيشالرخآلاىلعدحاولا
هذهنولمهينيرخآلانأىريهنكلوًايبلقهفرعيوًانيقياذه
ًارويغهسفندجيكلذلبجيامكاهبنوكسمتيالوةقيقحلا
امو١٩:١٠كولم١عجار(ًاميدقايليإلعفامكبرلل
هؤادعأمههللاءادعأىوسىرينأعيطتسيالوهو.)هدعب
نعىضرينأالومهعملهاستينأهنكميالنويقيقحلا
اوظفحلاولقعمهنأولومهلجأنمقرتحيرانلاكوهفمهلامعأ
لئاخدصحفتيتلايهاهدحواهنأهلثماوأروبرلاةملك
وهو.هبلقلكنماهبحينأذئدنعلقاعلاىلعو.ناسنإلا
يفهنكلوهتراغصوهتراقحبفرتعيوعضاوتلكبكلذلعفي
قيرطاهنألاهبكسمتيلباياصولاىسنيالهتاذتقولا
الًايدبأًاتباثًائيشبرلالدعيفدجيو.ةماركلاوةايحلا
نأوءاوهألاوفورظلابسحبالوصاخشألابسحبلدبتي
هباصأامنأركنيالوهوهللانماهنألىقبيقحةعيرشلا
يذلافيرشلافقوملااذهببسبناكةدشلاوقيضلانم
كلتلباهبرعشيتلاةذللاعملداعتيالاذهنكلوهفقو
اياصولاعجاريوهوهبلقتألميتلاةرركتملاتاذللا
لكعنتقينأًاضيأىريوهلب.تاداهشلاوماكحألاو
ريدقلاهللانودجمياذكهوةيهلإلاةلادعلاهذهبهلثمسانلا
هتملكمتخيو.رشبلاينبعيمجىلعاهيرجيواهدجوأيذلا
ىلإقرتختيتلاةرابلاةايحلاهذههلنوكتيكلمهفلابلطب
.ءايشألالخاد

-ق-

لَقِّـلُكْنِمُتْخََرص١٤٥«
ْ
.ُّبَراَيِيلْبِجَتْسٱ.يِب

لَخ.َكُتْوَعَد١٤٦.ُظَفْحَأَكَضِئاَرَف
ِّـ

.َكِتاَداَهَشَظَفْحَأَفيِنْص
يفُتْمَّـدَقَت١٤٧ ١٤٨.ُتْرَظَتْنٱَكَمَالَك.ُتْخََرصَوِحْبُّصلٱِ
هلٱَياَنْيَعْتَمَّـدَقَت

ُْ
هلَأْيَكِلَعُز

َْ
ْعِمَتْسٱَِيتْوَص١٤٩.َكِلاَوْقَأِبَج

١٥٠.يِنِيْحَأَكِماَكْحَأَبَسَح،ُّبَراَي.َكِتَْمحَرَبَسَح
ٌبيِرَق١٥١.اوُدُعَبَكِتَعِيَرشْنَع.َةَليِذَّـرلٱَنوُعِباَّـتلٱََبَرتْقٱ
ْنِمُتْفَرَعٍناَمَزُذْنُم١٥٢.ٌّقَحَكاَياَصَوُّلُكَو،ُّبَراَيَتْنَأ

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِ

٢٣١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.»اَهَتْسَّـسَأِرْهَّـدلٱَىلِإَكَّـنَأَكِتاَداَهَش

وهو١٥٢-١٤٥دادعألانموهرخآنمثمنآلاانمامأ
لعفأنمامههللامالكبكسمتلاوةدابعلايفةنامألانأىري
خارصلابهبشأيههتالصو.برلاصالخلينللئاسولا
ضئارفهظفحبهذههتبلطمعديوهبلقلكنمكلذلعفيو
اذإوهو.هتبلطلةباجتساعمسينأرظتنيكلذلوبرلا
طقرخأتيالوتاداهشلاظفحييكلامنإفصالخلابلط
ضورفميمتتلجألضهنيركابلاحبصلاوةادغلايفهنإلب
يفوهفحبصلانوكينألبقهنأىنعملانوكيدقو.ةدابعلا
ةرارحبهنمسمتليوهللالاوقأبجهليلازيالليللاعزه
يكلهللاوجريمنرملاو.)٢:١٩يثارملاعجار(هيجنييكل
ةمحرللةبسنلابلبقحتسيامةبسنبسيلهلعمسي
هييحيبرلانأرركيىرخأةرمو.اهبهلمشييتلاةميظعلا
تومديريالوهفةيهلإلاهماكحأىلعةقبطنملاهتمحربطقف
ءالؤهنأركذي١٥٠ددعلايفو.هتبوتوهعوجرلبئطاخلا
نإهيلعءاضقلاوهتمجاهمنوديريهيلإاوبرتقادقرارشألا
ةعيرشلانعمهدعبردقىلعكلذنولعفيمهواوعاطتسا
مهدصاقمعيمجفهعالتبالهيلعاوضقنينأنوداكي.ةيهلإلا

)٥٨:٢ءايعشإو٦٩:١٩رومزمعجار(اهلصأنمةريرش
هتنوعمىلإعرسييكلهيلإًابيرقهدجيفهللاىلإتفتليهنكلو
ذنماهربتخايتلاتاداهشلاهذهواياصولاهذه.هتدجنو
امفكلذل.طقرثدنتالودبألاىلإىقبتليهليوطنامز
ىتمويتقولئازوهامنإمهناميإنعنودترملاهبىفتكا
.مدنمةعاستالنكلونومدنيفوسمهدشرىلإاوداع

-ر-

١٥٤.َكَتَعِيَرشَسْنَأَْملِّـينَألِينْذِقْنَأَوِّـيلُذَىلِإْرُظْنُا١٥٣«
١٥٥.يِنِيْحَأَكِتَمِلَكَبَسَح.يِنَّـكُفَوَياَوْعَدْنِسْحَأ
خلٱ
ْ

لَيَْملْمَُّـهنَألِراَْرشَألٱِنَعٌديِعَبُصََال
ْ
١٥٦.َكَضِئاَرَفاوُسِمَت

١٥٧.يِنِيْحَأَكِماَكْحَأَبَسَح.ُّبَراَيَكُِمحاَرَمَيِهٌَةريِثَك
.اَهْنَعْلِمَأْمَلَفَكُتاَداَهَشاَّـمَأ.َّـيِقِياَضُمَوَّـيِدِهَطْضُمَنُوريِثَك

لٱُتْيَأَر١٥٨
ْ
١٥٩.َكَتَمِلَكاوُظَفَْحيَْملْمَُّـهنَأل،ُّتَقَمَوَنيِرِداَغ

.يِنِيْحَأَكِتَْمحَرَبَسَحُّبَراَي.َكاَياَصَوُتْبَبْحَأِّـينَأْرُظْنٱ
.»َكِلْدَعِماَكْحَأُّلُكِرْهَّـدلٱَىلِإَو،ٌّقَحَكِمَالَكُسْأَر١٦٠

هللانأمنرملاانلنيبيهيفوءارلانمثماذه)١٦٠-١٥٣(
هاجتاورحدنينأمهديريالوهفةالابملالكهئايقتأبيلابي
هتالاهتبالعمسيسهللانإفكلذلوتمظعامهمبعاصملا

لبناوهولذيفمنرملاناكدقل.هيدهطضمدضهدعاسيو
نمهكفيوهاوعدهللاعمسينأوجريونجسوديقيف
ةرمونيدترملارارشألادضىوعديفهنأدصقي.هلاقتعا
صالخالرارشألاءالؤهو.هييحتهللاةملكنأبلطيىرخأ
حنمييذلابرلانمهوبلطيملوهقيرطاوكلسيملمهنألمهل
اهرهظأيتلامحارملاهذهنأكشالو.هدحوصالخلااذه
مثةءاربلابهمكحردصيونآلااهرهظيسًاميدقبرلا
مهنيدهطضملاءالؤهنأىسنينأعيطتسيلهو.ةايحلاب
هللانعنوديعبمهسفنأمهنيقياضملاءالؤهنإونوريثك
برلاتاداهشنأبرختفيهنكلوًاضيأهودعبينأنوديريو
ركذي١٥٨ددعلايفو.ًادبأاهنعليميالومامتلاباهظفحدق
.هباومتهيملوهللامالكاوسننيذلاكئلوأتقملابنيرداغلا
.ًاضيأهؤادعأمهفكلذلوهللاءادعأمهنألهدنعنوتوقمممهف
بحأدقكئلوأنعسكعلابهنأىريوهسفنىلإتفتليو
ةثلاثلاةرمللو.اهنوبحيالنيذلاتقمامردقىلعاياصولا
١٦٠ددعلايفهلوقو.ايحييكلبرلانمةمحرسمتلي
اذه.قحوههتدبزوكمالكةصالخيأكمالكسأر
همكحرهظيفهللاهلعفيءيشلكىلعرطيسييذلاقحلا
.فاصنإلاوةمحرلابهلامعأولدعلاب

-ش-

َعِزَجَكِمَالَكْنِمَو،ٍبَبَسَالِبِينوُدَهَطْضٱُءاَسَؤُر١٦١«
لَق
ْ
١٦٣.ًةَرِفاَوًةَميِنَغَدَجَوْنَمَكَكِمَالَكِباَنَأُجِهَتْبَأ١٦٢.يِب
لٱُتْضَغْبَأ

ْ
َعْبَس١٦٤.اَهُتْبَبْحَأَفَكُتَعِيَرشاَّـمَأ،ُهُتْهِرَكَوَبِذَك

يفٍتاَّـرَم ٌةَمَالَس١٦٥.َكِلْدَعِماَكْحَأَىلَعَكُتْحَّـبَسِراَهَّـنلٱِ
ِملٌةَليِزَج

ُ
َهلَسْيَلَو،َكِتَعِيَرشيِّـبِح

ُ
ُتْوَجَر١٦٦.ٌةَرَثْعَمْم

لِمَعَكاَياَصَوَوُّبَراَيَكَصَالَخ
ْ

ِيسْفَنْتَظِفَح١٦٧.ُت
َّـنَألَكِتاَداَهَشَوَكاَياَصَوُتْظِفَح١٦٨.ًاّدِجاَهُّبِحُأَوَكِتاَداَهَش
.»َكَماَمَأيِقُرُطَّـلُك

فرحيوحيوهوريثكراركتدجويًاضيأةنمثملاهذهيف
نأعلاطملاظحالينكلو)١٦٨-١٦١دادعألا(يفنيشلا
.ةياهنلاوحنرومزملااذهبراقاملكًاناعملوةوقدادزتيناعملا
ءاسؤرلادينعهقحليذلاداهطضالاركذينأنعرخأتيال
مهباذإةيامحلاوفطعلامهنمرظتنيناكنيذلاكئلوأ
مالكفاخيلبمهفاخيالهنكلورربمببسالبنودهطضي
جهتبيلبنزحيالكلذل.ساقيالامبمهنمرثكأهللا
:٥ةاضقعجار(ةمينغدجينمردقىلعهجاهتبابسحيو
بحأامكبذكلاضغبأدقل)٣و٩:٢ءايعشإو٣٠
يفطقفسيلحيبستلاوةالصللفرصنيوهوةعيرشلا

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱَوُةَئِ

٢٣٢
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يكلمويلايفتارمعبسكلذلعفيلبءاسملاوحابصلا
ملظيأنيدهطضملاتاداهطضايفىريالوهللالدععيذي
برلاحبسينموهميكحلاناسنإلاولدعلاهلإوههللانأل
ىلإريشي»تارمعبس«هلوقو.اهلكةلداعلاهماكحأىلع
دقمنرملانأىلعلدياممهبجومبهضورفممتيسدقمددع
ةليزجةمالسبلطي١٦٥ددعلايفو.ةنهكلاةقبطنمنوكي
نماهبحأوتاداهشلاظفحهنأرخافيوهو.ةرثعممدعو
ةاهابملاورهاظتلابًابحسيلكلذلعفدقو.هسفنوهبلقلك
هنكميالوهيدلةفوشكمبرلامامأيههقرطلكنأاملاط
ةنايديهريمضلاوبلقلاةنايديهنذإهتنايدف.اهئبخينأ
هينيعمامأىلعألالثملاعضيهدجنكلذلوةريرسلاونطابلا
هذهبو.صالخإوةوقنميتوأاملكبهعبتينألواحيو
.صالخلاوةاجنلاهلنأهسفنلدكؤياهدحوةليسولا

-ت-

َكِمَالَكَبَسَح.ُّبَراَيَكْيَلِإيِخاَُرصْغُلْبَيِل١٦٩«
لِطْلُخْدَتِل١٧٠.يِنْمِّـهَف

ْ
َكِتَمِلَكَك.َكِتَْرضَحَىلِإيِتَب

١٧٢.َكَضِئاَرَفيِنَتْمَّـلَعاَذِإًاحيِبْسَتَياَتَفَشُعِّـبَنُت١٧١.يِنِّـجَن
ْنُكَتِل١٧٣.ٌلْدَعَكاَياَصَوَّـلُكَّـنَألَكِلاَوْقَأِبِيناَسِليِّـنَغُي
ِملَكُدَي

َ
َىلِإُتْقَتْشٱ١٧٤.َكاَياَصَوُْتَرتْخٱيِنَّـنَأليِتَنوُع

ِيسْفَنَيْحَتِل١٧٥.ِيتَّـذَلَيِهَكُتَعِيَرشَو،ُّبَراَيَكِصَالَخ
لَلَض١٧٦.يِّـنِعُتِلَكُماَكْحَأَو،َكَحِّـبَسُتَو

ْ
.ٍةَّـلاَضٍةاَشَكُت

طٱ
ْ
.»َكاَياَصَوَسْنَأَْملِّـينَألَكَدْبَعْبُل

يهوتانمثملاهذهرخآىلإءاتلافرحبنآلالصن
هدجنكلذلوهمالكةياهنىلإلصيف١٧٦-١٦٩دادعألا
تانمثملايفةميظعلاراكفألانمدروامضعبصخلي
تاخرصيهلبروتفوأللمنودبهللاحبسيوهف.ةقباسلا
مالكنعجرخينأطقديريالوةنوعملابلطوداجنتسالا
هللاةرضحىلإهمالكلصويوظعتيومهفينأديريوهف.هللا
وهفحيبستلابناعبنتهيتفشنإفاذكهوةاجنهلنوكييكل
هبلقهبضيفيحيبستلابءولمموهلبنيعمتقولحبسيال
نوكينأكلذيفكرتشيامنإو.هايملابعوبنيلاضيفيامك
تاياغلسيلكلذلعفيوهفدشرملاوملعملاوههسفنهللا
ئلتميًاضيأهناسلنإفذنئيحو.يهلإدصقلًاعابتالبةيرشب
ًالدعناكهبرماملكنأًاريخأققحتيوديشانألاويناغألاب
وهلب.ةاباحمالبةفصنمتناكماكحألالكولادجالب
برلاصالخىلإهلخاديفرمتسملاقوشلااذهلهسفنطبغي
فرعيواياصولاقنتعيوه.هتذليهاهتاذةعيرشلانأل
وهفاهبرميتلاةيحورلاتارابتخاللةبسنلابًاديجاهتميق

اهيلعبلغتوتابوعصلاهذهيفرمدقهنأليقيقحنمؤم
تدتهافةلاضةاشناكهنأبًافرتعمكلذلعفيوهو.اهعيمج
عجرىوسوهاموًالوأاهبلطهللانألاهتيادهتناكو
نإوهفكلذل.هادانيذلايهلإلاتوصلاكلذلىدصلا
نإفاذكهوبرلاحبسييكلاهبلطامنإفةايحلابلط
ةديعسهتايحلعجتومامتلاىلإنمؤملانيعتةيهلإلاهماكحأ
ةسدقملاتارسملابورضعيمجبةلفاحوةماركلاةروفوم
.)٢٧:١٣ءايعشإرظنا(حارفألاو

َنوُْرشِعْلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

يفِّـبَّـرلٱَىلِإ١« ُّبَراَي٢.ِيلَباَجَتْسٱَفُتْخََرصيِقيِضِ
لٱِهاَفِشْنِمِيسْفَنِّـجَن

ْ
.»ٍّشِغِناَسِلْنِم،ِبِذَك

مينارتوأدعاصملاريمازمنملوألارومزملاوهاذه
رشععساتلاوةئملارومزملابتاكنأفيكانيأردقو.دعاصملا
اهبلطينأبجيةاشوأفورخبهسفنهبشينأبهمالكيهني
بتاكنإفكلذك.كلهتويراربلايفلضتنألبقيعارلا
ءالؤهنإف.بائذلانيبةاشلابهسفنهبشيرومزملااذه
نوريسيالوهللانوفاخيالموقمهمهنيبشيعينيذلاسانلا
مدعبهيفشيعييذلارصعلافصيوةميقتسملاهقرطيف
نينطاقلابناجألاكئلوأنيبزيميالو.تابثلاورارقتسالا
ًاناولأوًالاكشأباذعلانمسانلانوقيذينيذلادالبلا
يأةينانويلاةلودلارصعبسانياذهو-مهيلعمهطلستب
دشأمهناوخإنوقيذيمهسفنأدالبلالهأمهوأ-ةيقولسلا
ريمازملاهذهنأب»غنليت«بهذدقو.رامدلاولاكنلاعاونأ
نييرماسلاداهطضاتقويفتبتكدق»دعاصملامينارت«
نماوءاجنيذلادوهيلاكئلوألةرواجملاممألانممهريغو
.)٦:١و٧و٤:١و١٩و٢:١٠ايمحنعجار(جراخلا

فرعيالورشعةسمخوهىرنسامكريمازملاهذهددعو
اهنأىلإمهضعببهذدقودعاصملابدصقياذامطبضلاب
ميدقتلميلشروأىلإنودعصيسانلاناكامنيحمنرتتناك
نيحرفلكيهلانولخديومساوملايفةدابعلاضورف
امكدحاووهاهبتاكنألوقلاعيطتسنالهنأامك.نيمنرتم
ىلعدوادمسادجنو.فورعمدحاورصعيفبتكتملاهنأ
ةفلتخماهعيضاومدجناننأامك.ناميلسلدحاوواهنمةعبرأ
ريغوةماعلاتاعامتجالااهضعبوةلئاعلالوانتياهضعبف
:ريمازملاهذهيفةيتآلارومألاظحالننأاننكميو.كلذ

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُةَئِ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٢٣٣
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.ةرصتخمةريصقاهلك.١
امودحاولارومزملانيبتاملكلاضعبةقالعظحالن.٢

.هعبتي
.ًالاحكرادملاوبلقلاسمتولامجلاةقئافريمازماهنإ.٣

ىلعءانبهلبيجتسيبرلانأمنرملادكأتي)٢-١(
وهامنإلكلارثكأهملؤييذلاو.ةقباسةيحورتارابتخا
ةريثكرورشامهباحصأنمهباصأدقوشغلاوبذكلا
وهو.هتاملكنمعطقملكيفةرهاظملأتلاةرارمظحالنو
:٨عشوهو٢:١٠نانويعجار(هيجنييكلهللاىلإتفتلي
٧(.

لٱُناَسِلَكَلُديِزَياَذاَمَوَكيِطْعُياَذاَم٣«
ْ
َماَهِس٤؟ِّـشِغ

يفيِتَبْرُغِلِيلْيَو٥ِ.مَتَّـرلٱِرَْمجَعَمًةَنوُنْسَمٍراَّـبَج ،َكِشاَمِ
يفيِنَكَسِل َعَماَهُنَكَسِيسْفَنَىلَعَلاَط٦!َراَديِقِماَيِخِ
لِلْمُهَفُمَّـلَكَتَأاَمَنيِحَو،ٌمَالَساَنَأ٧.ِمَالَّـسلٱِضِغْبُم

ْ
.»ِبْرَح

اذامواذهشغلاناسلنعًاركنتسملءاستيو)٤-٣(
انديزياذامو؟مومهلاوبعاتملاىوسىرتايهبحاصيطعي
اذههمالكيمرييذلاهبحاصنإو؟ةصيقنلاوراعلاىوس
ءيشهبشأوهردكلاوجاعزإلامهلببسيونيرخآلاىلع
ظحالنو.مهيذؤتفنيرخآلابيصتةنونسملاماهسلايمارب
امهالكفناسللاومهسلانيبةراعتسالاهذهيفهبشلاهجو
ًاليلقهجورخبمامألاىلإهعفدنكميوسأرلاقيقدلكشب
دقو.ناكامكقلحلاىلإهتداعإنكميكلذدعبوقلحلانم
:يبرعلارعاشلالاق
ناسللاحرجامماتليالومائتلااهلناسللاتاحارج

انلنيبيوثلاثلاددعلايفلاؤسللًاباوجانيري٤ددعلاو
وهف.هبحاصىلوألاةجردلايفيذؤيناسللااذهلثمنأ
رابجديهلسرتًانونسمًامهسناكولامكزخولابرعشي
:٩ايمرإعجار(متررمجهنأكبهتلموهفكلذىلعةوالعو
ةرثكبهنمدجويرجشمترلاو.)٣:٦بوقعيًاضيأو٨و٧
.ءاقلبلايف

لايقزحعجار(جوجاميهكشامنأنظي)٧-٥(
ميدقلانامزلاذنماورهتشادقراديقلهأنأامك)٣٨:٢
منرملاملؤييذلاو.)١٦:١٢نيوكتعجار(كالمتساللمهبحب
نيذلاكئلوأعماميسالتلاطدقهذههتلاحنأوهًاريثك
مالسللةيعادهسفنىريوهو.ةعزانملاوماصخلامهبأد
.)١١٠:٣و١٠٩:٤رومزمعملباقو٥و٥:٤اخيمعجار(

نأنورظتنيالءادعألاكئلوأنكلومالسللوعديهنأعمو
.برحلايفنوعرشيمهباذإفهمالكاوعمسي

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

جلٱَىلِإَّـيَنْيَعُعَفْرَأ١«
ْ
٢.ِينْوَعِيتْأَيُثْيَحْنِمِلاَبِ

َال٣.ِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱِعِناَص،ِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِميِتَنوُعَم
َالَوُسَعْنَيَالُهَّـنِإ٤.َكُظِفاَحُسَعْنَيَال.ُّلِزَتَكَلْجِرُعَدَي
ْنَعَكَلٌّلِظُّبَّـرلٱ.َكُظِفاَحُّبَّـرلٱ٥.َليِئاَْرسِإُظِفاَحُماَنَي
لٱَكِدَي

ْ
يفُسْمَّـشلٱَكُبِْرضَتَال٦.ىَنْمُي لٱَالَو،ِراَهَّـنلٱِ

ْ
يفُرَمَق ِ

٨.َكَسْفَنُظَفَْحي.ٍَّرشِّـلُكْنِمَكُظَفَْحيُّبَّـرلٱ٧.ِلْيَّـللٱ
.»ِرْهَّـدلٱَىلِإَوَنآلٱَنِمَكَلوُخُدَوَكَجوُرُخُظَفَْحيُّبَّـرلٱ

دعاصمللةمينرتوهفلاقيقحلاورومزملااذهناونعنإ
نأبلوقلاىلإمهضعببهذدقو.دعاصملاةمينرتسيلو
نإفاذكهورومزملااذهنمىرحألابةذوخأمدعاصملاةملك
ًايجيردتوهعافترالااذهويلاعألاىلإرابلاناسنإلاعفريهللا
.ملسلاتاجرددعاصك

لابجيهتسيلأ.منرملاينعيلابجلايأو)٤-١(
نيرهنلانيباميفبرتغملايبسملااهوحنهجتييتلاةيدوهيلا
نوعلاو.ةكميفةلبقلاىلإنوملسملانحيامكاهيلإنحيو
هتاذبرلانملباهسفنلابجلانمسيلوهانيتأييذلا
امنيأهءايقتأركذييذلاوضرألاوتاومسلاعنصيذلا
كلذ.رازملاطشورادلاتدعبامهممهنعىلختيالواوناك
لبقلزتلجرلاعديالفهبعشىلعرهاسلابحملاهلإلا
.ةيفاخهيلعىفختالهلإهنألطوقسلادنعناسنإلادنسي

وهوناسنإلالظهنأكقفارمظفاحهلإوه)٨-٥(
ىلعةوالعوهفاذكهوىنميلاديلانعًامئادهنأكدضعي
عجار(ىنميلاديلالعفتامكاهعرابوةدجنلابيرقوههتوق
لظوهو)٢٠:٩ليئومص٢و٢٠:١٦ةاضقو٢٨:١٥نيوكت
نأسمشللحمسيالفةقرحملاسمشلاةرارحنمًاضيأ
)٤:١٩كولم٢(ررضيأبانبيصيرمقلاالوىتحيذؤت
امكءاوتسالاطختاهجيفيذؤترمقلاةعشأنأفرعي
نأًايملعتبثدقوقرحيهنأجلثلانعاولاقبرعلانأو
لكىلعو.دلجلارهاظيذؤتةرارحلاةدشكةدوربلاةدش
رشلاعاونأنمظفحيهللانإمنرملااهلوقييتلاةركفلانإف
وهلب.اهريقحواهميظعاهتاجردلكنمواهريغصواهريبك

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
حلٱَوُةَئِ

لٱَويِداَْ
ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٢٣٤
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هنأامكلوخدلاوأجورخلالاحيفناسنإلاظفحييذلا
.دبألاىلإونآلاكلذلعفي

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل.ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

لٱِبُتْحِرَف١«
ْ
ُفِقَت٢.ُبَهْذَنِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإ:ِيلَنيِلِئاَق

يفاَنُلُجْرَأ ملٱُميِلَشُروُأ٣.ُميِلَشُروُأاَيِكِباَوْبَأِ
ٍةَنيِدَمَكُةَّـيِنْبَْ

لُكٍةَلِصَّـتُم
ِّـ
،ِّـبَّـرلٱُطاَبْسَأ،ُطاَبْسَألٱِتَدِعَصُثْيَح٤،اَه

ِتَوَتْسٱَكاَنُهُهَّـنَأل٥.ِّـبَّـرلٱَمْسٱاوُدَمْحَيِل،َليِئاَْرسِإلًةَداَهَش
لٱ
ْ
لِلُِّيساَرَك

ْ
َةَمَالَساوُلَأْسٱ٦.َدُواَدِتْيَبُِّيساَرَك،ِءاَضَق

يفٌمَالَسْنُكَيِل٧.ِكوُّبُِحمِْحَرتْسَيِل.َميِلَشُروُأ ٌةَحاَر،ِكِجاَرْبَأِ
يف ٌمَالَس:َّـنَلوُقَألِيباَحْصَأَوِيتَوْخِإِلْجَأْنِم٨.ِكِروُصُقِ
لَأاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْيَبِلْجَأْنِم٩.ِكِب

ْ
.»ًاْريَخِكَلُسِمَت

نيذلاجاجحلاىلإمالسوةيحتةتفلرومزملااذهيفدجن
ناونعلاظحالنو.هللاتيبىلإصخألابوميلشروأنوروزي
عمو.ةينيعبسلاةمجرتلايفروكذمريغاذهنكلودوادلهنأ
ةفورعمتناكةينيدلاتارايزلانأانلابنعبرغيالفكلذ
نبماعبريهلعفامسننالوناميلسودوادمايأذنمةجرادو
ماقأفميلشروأىلإباهذلانمليئارسإعنمييكلطابان
.مهدالبيفءاقبللمهرظنتفلييكليبهذلالجعلا

ميلشروأوحنرابتعالاوقوشلاةدشبًالاحرعشن)٣-١(
باوبأيففقيامنيحةطبغنماهلايواهيفبرلاتيبوحنو
كلملاةمصاعاهنألةديجملاتايركذلابزتعيوةميظعلاةنيدملا
هذهءادهشوءايبنأوكولمخيراتاهتايطيفلمحتاهنألو
الةدحاوةيانباهنأكرهظتىتحاهناينبيفةرماعلاةنيدملا
.مصفنت

نيدبعتماهيلإنولخدينينمؤملاتاعامجاذوه)٥-٤(
اوفلتخانإو.مئاظعنممهعمهللاهلعفامباودهشييكل
ىلإنوتأيمث.برلاطابسأمهدحاوًاعيمجمهفمهطابسأيف
عيمجلةموكحلازكرميهفاهيفاوضاقتييكلميلشروأ
يكلملالسنلامه.دوادتيبءالؤهسأرىلعوبعشلا
يهيساركلاهذه.)٢٨:٦ءايعشإ(ميدقلاذنمهبفرتعملا
يساركيهلبنيرسفملاضعببهذامكلكيهلايفتسيل
٧:٧كولم١عجار(هتاذهللانمدمتسملايندملامكحلا
وهكلملاناكدقل.)٣:١٦كولم١و١٥:٢ليئومص٢ًاضيأو
ىلعمكحلايفهناوعأوهدالوأهدعاسيوىلعألايضاقلا
.بعشلا

حيرتسينأباوجلانكيلواهتلاحنعاولأسا)٩-٦(
اهنألجاربألايفمالسلااذوه.ةمعنوريخلكباهنألنوبحملا
لكيفبتتسملانمألاليلدروصقلايفةنينأمطلااذوهوةيوق
باحصألاوةوخإلانماهيفنمبميلشروأهذه.ناكم
وهيذلابرلاتيبلجأنمًاعيمجكلذقوفنكلوءازعألا
.لايجألاعيمجيفهترخفمويدوهيللءيشزعأ

َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

يفًانِكاَساَيَّـيَنْيَعُتْعَفَرَكْيَلِإ١« اَذَوُه٢.ِتاَواَمَّـسلٱِ
لٱَنوُيُعَّـنَأاَمَك

ْ
هتَداَسيِدْيَأَوْحَنِديِبَع ِيَنْيَعَّـنَأاَمَك،ِْمِ

جلٱ
ْ
هتَدِّـيَسِدَيَوْحَنِةَيِرَا ىَّـتَحاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَوْحَناَنُنوُيُعاَذَكٰه،اَِ
ألَتْمٱاَمًاريِثَكاَنَّـنَأل،اَنَْمحْرٱُّبَراَياَنَْمحْرٱ٣.اَنْيَلَعَفَّـَأَرتَي

ْ
اَن

ملٱِءْزُهْنِماَنُسُفْنَأْتَعِبَشاَمًاريِثَك٤.ًاناَوَه
ِةَناَهِإَوَِنيِحيَرتْسُْ

ملٱ
.»َنِيِربْكَتْسُْ

ىلإرظنيفةناهموقيضةلاحيفناكمنرملانأرهظي
اوناكاذإلفاسألاناكسيجنييذلابرلاىلإءالعلا
نـوعـلاهــنمنـوسـمــتلـيوءـامـسـلانـكـاسىلإنورـظــني
كلملاىريفناسنإلارظنينأنكمييلاعألل.فاعسإلاو
لداعلايضاقلاءاضقليغصيونيملاعلامكحييذلاميظعلا
عفريامكهللاهرظنمنرملاعفري.رومألالكيفلصفييذلا
لعفتاذكهوةراشإلادنعهعيطيوهفهديسىلإهرظندبعلا
.اهتديسعمةمَألا

ةقالعلاهذهنمعسوأىرينأمنرملاعيطتسيال)٤-١(
ههلإعيطينأىرحألابهيلعهكيلمعيطييذلابعشلانإف
؟ةيراجلاوأةمَألاهذهيهنمو.يقيقحلاكلملاوههنأل
هلإلااذهلاهتعاطبًانلعفرتعتذإاهتاذةيدوهيلاةمألاتسيلأ
اذهنكيلو.اهتقيضواهتنحمتقويفاميسالوميظعلا
ةدحاوةعفدانبينتعيالذإرابطصاوراظتنابتافتلالا
رركي.محريوبرلافأرتينأىلإنيرظتنمىقبننأانيلعو
امركنينأعيطتسينمويناثلاددعلايفنويعونيعةملك
نمريثكيفًامالكحصفأيهففاطعتساولسوتنمنويعلل
يفئطختالنيعلانأل.اهبهوفتنيتلاظافلألانمنايحألا
انهلإبرلاوهاذه.ردصلاتانونكممظعأنعاهريبعت
١٩:٢نيوكتعجار(ًاضيأميحرلانانحلاهنكلوريدقلاميظعلا
.)٢٧:٤ايمرإو١٨و

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوِيناَّـثلٱَوُةَئِ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٢٣٥
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وأمحرابراينوسيلايريكهلوقبثلاثلاددعلاأدبيو
ذإاهيلإةجاحلاةدشىلعًاليلدًاضيأاهرركيوبرايانمحرا
اذاملريخألايفانهركذيو.ةوقالوانيفةايحالاهنودب
.ةناهإلانموءزهلانمعبشدقوهفةمحرلاهذهلثمبلطي
الةناهإلاوءزهلانألةيرخسلاليبقنموهعبشلااذهو
ةماركلانمءيشهيفناسنإلكناعيجيلبًادحأناعبشي
كلذلةحيرمةئناهةلاحيفمهلوحسانلااذوه.سفنلاةزعو
لكيفمهيلعنوربكتسيومهنودمهنمبنوؤزهي
وهيذلاهلإلاعمءيشبنوساقيالءالؤهنكلو.مهتالماعم
.انسوفنعفرنهيلإوهديبعنحنويقيقحلاديسلا

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل.ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

ُّبَّـرلٱَالْوَل٢:ُليِئاَْرسِإْلُقَيِل.اَنَلَناَكيِذَّـلٱُّبَّـرلٱَالْوَل١«
ًءاَيْحَأاَنوُعَلَتْبَالًاذِإ٣،اَنْيَلَعُساَّـنلٱَماَقاَمَدْنِعاَنَلَناَكيِذَّـلٱ
ملٱاَنْتَفََرَجلًاذِإ٤،اَنْيَلَعْمِهِبَضَغِءاَمِتْحٱَدْنِع

ْ
ُلْيَّـسلٱََربَعَل،ُهاَيِ

ملٱاَنِسُفْنَأَىلَعَْتَربَعَلًاذِإ٥.اَنِسُفْنَأَىلَع
ْ
طلٱُهاَيِ

٦.ُةَيِماَّـ
هناَنْسَألًةَسيِرَفاَنْمِلْسُيَْمليِذَّـلٱُّبَّـرلٱٌكَراَبُم ْتَتَلَفْنٱ٧.ِْمِ
لٱَلْثِماَنُسُفْنَأ

ْ
لٱ.َنيِداَّـيَّـصلٱِّـخَفْنِمِروُفْصُع

ْ
ُنْحَنَوََرسَكْنٱُّخَف

.»َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱِعِناَّـصلٱِّـبَّـرلٱِمْسٱِباَنُنْوَع٨.اَنْتَلَفْنٱ

فراجلاليسلانمصلخيهلإلاىرنرومزملااذهيف
.نينمؤمللكالهلانوديرينيذلارارشألاليباحأنمذقنيو
ةينيعبسلاةمجرتلاركذتالامنيبدوادلًاضيأبوسنموهو
سيلدوادقسنىلععوضومرومزمنكلوناونعلااذهلثم
ًاددعهلامعتساببسبثيدحرومزملااذهنأرهظيو.الإ
.ةيمارآلاتاملكلانم

يناثلاولوألانيددعلايفنيترمالولهراركتيف)٥-١(
دعبصالخلااذهبثدحتلاىلعليئارسإثحيوهفةوقدجن
ال.ريمدتلاوكتفلانوديريمهيلعنورخآلاسانلاماقنأ
ليكنتلايفةداوهالومهدنعةمحرالسانلاءالؤهاميس
يفةدايزةيحاهتسيرفعلتبتيتلاءاوبلاةيحلابهبشأمه.مهب
يفةمحرلانمءيشالنوبوضغسانأمه.ليوهتلاوةبهرلا
ءيشيأنعنومعيمهفمهبضغيمحىتماميسالمهبولق
لزنيامنيحةيواهلالعفتاذكه.مهمامأيتلاسئارفلاىوس
لب.)١:١٢لاثمأو٥٥:١٦رومزمعجار(ىتوملاثثجاهيلإ
لعفيامكمهقيرطيفءيشلكنوفرجيءادعألاءالؤه

الوءيشلكرمغيلبهمامأًائيشىقبيالفيماطلاليسلا
.عيمجلاقوفءاملاىوسىقبي

حمسيالوهفصّلخملاوههدحوبرلانكلو)٨-٦(
يفدجنو.نانسألانيبةسيرفنونمؤملاءالؤهنوكينأ
فاتهوهلب.جاهتبالاوحرفلاةخرصعباسلاددعلا
اودصقيتلاةهلآلااذإوتجنوسفنلاتتلفنادقفراصتنالا
روفصعلاكلذومطحتتورسكتتكالهلاةليسونوكتنأ
خفلارسكنادقفًاقيلطًارححبصيتوملابهيلعموكحملا
هذهبسنيالهنكلو.ًاديعبريطييكلروفصعلاتلفأو
ميظعلاهلإلاكلذوهاهاطعأيذلابرلللبتاذللةيرحلا
لدعلاوريخلاىوسديريالوضرألاوتاومسلاقلخيذلا
.هقئالخعيمجلةيرحلاو

َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

ملَا١«
َاليِذَّـلٱَنْوَيْهِصِلَبَجُلْثِمِّـبَّـرلٱَىلَعَنوُلِّـكَوَتُْ

جلٱُميِلَشُروُأ٢.ِرْهَّـدلٱَىلِإُنُكْسَيْلَبُعَزْعَزَتَي
ْ
َهلْوَحُلاَبِ

َ
،ا

ُّرِقَتْسَتَالُهَّـنَأل٣.ِرْهَّـدلٱَىلِإَوَنآلٱَنِمِهِبْعَشَلْوَحُّبَّـرلٱَو
َّـدُمَيَالْيَكِل،َنيِقيِّـدِّـصلٱِبيِصَنَىلَعِراَْرشَألٱاَصَع

َنيِِحلاَّـصلٱَىلِإُّبَراَيْنِسْحَأ٤.ِمْثِإلٱَىلِإْمَُهيِدْيَأَنوُقيِّـدِّـصلٱ
ملٱَىلِإَو

لٱيِميِقَتْسُْ
ْ
لٱاَّـمَأ٥.ِبوُلُق

ْ
ٍةَجَّـوَعُمٍقُرُطَىلِإَنوُلِداَع

.»َليِئاَْرسِإَىلَعٌمَالَس.ِمْثِإلٱِةَلَعَفَعَمُّبَّـرلٱُمُهُبِهْذُيَف

ةيدوهيلاةمألادجنقباسلارومزملايفامكرومزملااذهيف
ًاملأتمهسفنمنرملاىريو.يبنجألامكحلاتحتحجرألايف
.مهايندليبسيفمهتنايدنوركنينيذلانيدترملاكئلوأنم
صيخرلاباهليبسيفنوحضيوةيصخشلاةحلصملاءارومه
.يلاغلاو

مايأىلوألاةرملايفنيترملكيهلامدهدقل)٢-١(
هسفنلبجلانكلوسطيتمايأيفةيناثلاةرملايفونيينادلكلا
ءانبمنرملاىريو.دبألاىلإتباثوهفلكيهلاهيلعميقأيذلا
ىلعاولكوتدقمهبرلاىلعاولكوتنيذلانأكلذىلع
لبجلانكلولوزيريخألااذهنأللكيهلاىلعسيلولبجلا
اهبطيحتةفلتخملالتنماهيفامبميلشروأفصيمث.ىقبي
هنألوتباثهنألمهمالسومهنمأىعدماذهفبناجلكنم
.ناكملكيف

ىلعاهتابرضبرقتستدقورارشألااصعدتمتدق)٥-٣(
يه.نيحىلإكلذنكلوءايقتألانينمؤملانيقيدصلا

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُعِباَّـرلٱَوُةَئِ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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اصعلوزتامنيحو.ًاعيرسعشقنتاهنكلويتأتفيصةباحس
مثإلايفنوقيدصلاعقيالئلرطاخملااهعملوزترارشألا
مهيديأدتمتالئل.داهطضالاومهيلعديدشلاطغضلاببسب
.)٢٨:٩بويأعجار(ريخلانمًالدبرشلالمعىلإ

يفتكيالوباجيإلاهجوىلإعبارلاددعلايفتفتليمث
.ريخلالمعيفاودتشينألبمثإلاىلإمهيديأاودميالنأ
هللانمسمتليومهرئارسومهبولقيفنوحلاصلامهكئلوأ
ال.هذهةروكشملامهيعاسميفاولشفيالئلمهيلإنسحينأ
اوعبتادقونيحجاننآلانورهظينيذلاكئلوأنإواميس
ىضريالومثإةلعفمهنألنومدنيفوسلفءاجوعلاقرطلا
:١٧لاثمأو٢:٧سوماعو٥:٦ةاضقعجار(مهنعبرلا

ًابناجمههلإاوكرتدقنيذلانودترملاكشالمهنإ.)٢٣
هللابعشنأل»ليئارسإىلعمالس«همالكمتخيهنكلو
.ًاريخأنوحبارلامهدحومهءايقتألا

َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

حلٱَلْثِماَنِْرصَنْوَيْهِصَيْبَسُّبَّـرلٱَّـدَراَمَدْنِع١«
ْ
٢.َنيِِملَا

ألَتْمٱٍذِئَنيِح
َ

لَأَوًاكْحِضاَنُهاَوْفَأْت
ْ

اوُلاَقٍذِئَنيِح.ًامُّنَرَتاَنُتَنِس
لٱَمَّـظَعْدَقَّـبَّـرلٱَّـنِإ:ِمَمُألٱَْنيَب

ْ
َمَّـظَع٣.ِءَالُؤٰهَعَمَلَمَع

لٱُّبَّـرلٱ
ْ
َلْثِماَنَيْبَسُّبَراَيْدُدْرٱ٤.َنيِحِرَفاَنِْرصَواَنَعَمَلَمَع

يفيِقاَوَّـسلٱ جلٱِ
ْ
َنوُدُصَْحيِعوُمُّدلٱِبَنوُعَرْزَيَنيِذَّـلٱ٥.ِبوَُن

لٱِبًاباَهَذُبِهاَّـذلٱ٦.ِجاَهِتْبالٱِب
ْ
ًائيَِجم،ِعْرَّـزلٱَرَذْبِمًالِماَحِءاَكُب

.»ُهَمَزُحًالِماَحِمَُّنَّـرتلٱِبُءِيَجي

نماهقمعأامو.عومدلاراذبدعبحرفلاداصحاذه
لمكتيكلةايحلانإف.راكفأنماهفرشأامو.ةقيقح
اهءاقشاهتماركواهناوهاهّرمواهولحربتخننأبجياهيناعم
فشكتيتلاتاناحتمالاكلتىوسبعاصملاامو.اهءانهو
كشالوهو.انلصأمركوانتيصنسحدكؤتواهرهوجنع
بولقجلاخيذلاميظعلاحرفلاكلذنعربعيرومزم
حرفلاكلذفصيف.مألانطولاىلإمهتدوعىدلنييبسملا
.ناذآلاىلعاهبرطأوتاملكلالمجأب

نوحرفينآلامهونطولاىلإنويبسملاداعدقل)٣-١(
نورديالحرفلاةدشنممهو.بايغلالوطدعبعوجرلاب
اذإوتقولامهبلوطيالنكلوذيذلملحيفمأةظقييفمهأ
هيفمهامةمظعنوققحتيومهنيعأمامأةيلجرهظتةقيقحلا
نأناكو.ةجهبلاةمالعكحضلابهاوفألاتألتمانأناكف

مهاتآدقبرلانإمهلوحسانلالاقىتحمينرتلاباوذخأ
هذهسانللنودكؤيمهو.نوحرفيالفيكفمئاظعلاب
مظعدقبرلانإمعن.ةريحةيأيفمهنوكرتيالومئاظعلا
٢:٢٠ليئويعجار(حرفلاباوألتمادقكلذلولمعلا
نأكشالو.)٥٢:١٠و٤٥:١٤ءايعشإو١٢:٢٤ليئومص١و
.ءادعألاهبتدهشاميهةداهشلامظعأ

يبسلااذهبرلادرينأعبارلاددعلايفبلطي)٦-٤(
.قباسلاكاهيرجىلإدوعتلءاتشلامايأيفيقاوسلادترتامك
فيصلامايأدعبًامامتفشنتةيبونجلايقاوسلاهذهنأل
نمعومدلاباوعرزدقفاورظتنينأالإمهيلعامو.ةليوطلا
مهبئاصملعاديأىقبيالواوجهتبينأنوعيطتسينآلاولبق
نأكشالو.يضاملامكحيفاهلكتحبصأدقفمهمالآو
اوبهذدقف٦ددعلايفاميسالوةياغللةليمجانهةراعتسالا
نودوعينآلااذوهونينمؤماوربصمهنكلونيكابيبسلل
لمحيذإدصاحلالعفيامكو.)٣:١٢ارزععجار(نيحرف
هللااهحنميتلاتاريخللًازمررديبلاىلعاهعضييتلاهمزح
مهفبرلاتاريخطقنوسنيالنييبسملاءالؤهنإفكلذك
.نيركاشنومنرتيونوحرفي

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َناَمْيَلُسِل.ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

لٱُّبَّـرلٱِنْبَيَْملْنِإ١«
ْ
لٱُبَعْتَيًالِطاَبَفَتْيَب

ْ
َْملْنِإ.َنوُؤاَّـنَب

ملٱُّبَّـرلٱِظَفَْحي
حلٱُرَهْسَيًالِطاَبَفَةَنيِدَْ

ْ
ْمُكَلَوُهٌلِطاَب٢.ُسِرَا

لٱَىلِإاوُرِّـكَبُتْنَأ
ْ
جلٱَنيِرِّـخَؤُم،ِماَيِق

ْ
َزْبُخَنيِلِكآ،َسوُُل

لٱاَذَوُه٣.ًامْوَنُهَبيِبَحيِطْعُيُهَّـنِكٰل.ِباَعْتَألٱ
ْ
ْنِمٌثَاريِمَنوُنَب

مث،ِّـبَّـرلٱِدْنِع
ََ

لٱُةَر
ْ
طَب
ْ

اَذَكٰهٍراَّـبَجِدَيِبٍماَهِسَك٤.ٌةَرْجُأِن
ألَميِذَّـلِلىَبوُط٥.ِةَبيِبَّـشلٱُءاَنْبَأ

َ
َنْوَزَْخيَال.ْمُهْنِمُهَتَبْعُج

لَكُيْلَب
ِّـ

يفَءاَدْعَألٱَنوُم لٱِ
ْ
.»ِباَب

هيفرهتشايذلالثمللبرقأوهرومزملااذهلكشنإ
يفةروثأملامكحلاةقيرطعبتادقمظانلانأكشالوناميلس
ىلإريشيلوألاددعلانأبترودويثبهذدقو.اذههمالك
سيلهنكلورخآءيشيأنمرثكأميلشروأيفلكيهلاءانب
وهامكناميلسمايأيفهئانبلنوكينأيرورضلانم
ءانبةداعإىدليأعوشيولبابرزمايألنوكينأبسانم
بعشلابنوطيحينوداعملاناريجلاناكامنيحيناثلالكيهلا
مهبحصيلبمهدحونوريثكلادعيملو.بناجلكنم
.برلاةكربىلعًاليلدمهدالوأومهتاجوز

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُسِداَّـسلٱَوُةَئِ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةنيدملاظفحلوتيبلاءانبلركذلوألاددعلايف)٢-١(
ةمكحلابىنبيتيبلانألبرلاةنوعمنودبلطابامهالكو
الةنيدملانأامكةيجراخلارومألايأبسيلوهللاىوقتو
لكنوكيدقذإسارحلااهيدلرفاوتنإوبرلاريغاهسرحي
يفظحالنو.هساسأنمًالطاببرلااضرنودبلمع
سولجلايفريخأتلاومايقللريكبتلانيبةلباقملالامجددعلا
هقزرليصحتلهتردقلكبىعسيناسنإلانأىلعلدياذهو
امكةحارلازبخالبعتلازبخاولكأيىتحنيبجلاقرعب
هتاذبرلاذإلطابهلكاذهنكلو.نولماخلاىلاسكلالعفي
ءاخسومركبقزرلابهيوهنوبحينملةحارلايطعييذلاوه
.نيجاتحملل

سيلبرلاةكربنإهلوقبقباسلاهمالكعباتيو)٥-٣(
مهلايعوسانلادارفأىلعهنكلوةنيدملاوتيبلاىلعطقف
دالوأنملعجيونيحلاصلانينبلاحنميًاضيأهتيانعبف
ال.برلاتاكربمظعأنممهفهباعتأىلعةرجأناسنإلا
امكمهؤابآمهلمعتسينيذلاءادشألانابشلاكئلوأاميس
ذئنيحوءادعألاديكمهببيصيوهماهسرابجلالمعتسي
مهتبعجنوألمينوريثكدالوأمهلنيذلاءابآلاكئلوأئنهي
مهسلاكًاديعبنوقلطنيمهف.ةداحلاةيوقلاماهسلاهذهنم
ءادعألاؤرجيالذنئيحومهوبرنيذلانيدلاولانودجميو
مهدصينمنودجيذإباوبألانوزواجتيالفبارتقالاىلع
ءالؤهسكعبو.مدقتوأموجهيأنوعيطتسيالواهدنع
.)٥:٤بويأ(يفدروام

َنوُْرشِعْلٱَوُنِماَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

يفُكُلْسَيَوَّـبَّـرلٱيِقَّـتَيْنَمِّـلُكِلىَبوُط١« َكَّـنَأل٢،ِهِقُرُطِ
ٍةَمْرَكُلْثِمَكُتَأَرْمٱ٣.َكَلٌْريَخَوَكاَبوُط.َكْيَدَيَبَعَتُلُكْأَت
يفٍةَرِمْثُم َلْوَحِنوُتْيَّـزلٱِسوُرُغُلْثِمَكوُنَب.َكِتْيَبِبِناَوَجِ
ملٱُلُجَّـرلٱُكَراَبُياَذَكٰه٤.َكِتَدِئاَم

َكُكِراَبُي٥.َّـبَّـرلٱيِقَّـتُْ
٦،َكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكَميِلَشُروُأَْريَخُِرصْبُتَو،َنْوَيْهِصْنِمُّبَّـرلٱ
.»َليِئاَْرسِإَىلَعٌمَالَس.َكيِنَبيِنَبىَرَتَو

فاخييتلاةلئاعلافصولوانتيرومزملااذهعوضوم
يتلاواهبعتمتتيتلاةداعسلاىلعاهبوطيف.برلااهدارفأ
ناسنإلايعاسمبسيلوطقفبرلاةكربنماهردصم
ةداعسلاهذهلجألهركذييذلارسلاو.هداهتجاةرثكبو
ىلعبجيًارومزمهلمجأامو.هتعاطوبرلافوخوهامنإ

رمتأتوهللاضئارفبشيعتونيحلكيفهبمنرتتنألايعلا
.ًاضيأاهلوحنيرخآللواهسفنلةكربحبصتاذكهوهرماوأب

ميقتسملاقيرطلايفكلاسلايقتملابوطي)٣-١(
رخآناسنإهلكأيالفهيديبعتلكأيهنألكلذيفببسلاو
امإناسنإلانأىلعموقتةرضاحلاةيندملابئاصموالفيك
ىلعىدعتيهنأوأهجتنييذلاريخلابعتمتيالوهبعتلكأيال
ناسنإلابجاو.تاذةبحموعشجبمهباعتألكأيونيرخآلا
نأ)٣:١٩نيوكتعجار(ميدقلاذنمهلإلابرلامسرامك
.)٢٠:٣٤لامعأعجار(كلذك.ضرألايفًادهتجملمعي
ىقبيهتاذتقولايفونيرخآللًاعفاننوكينأناسنإلاىلع
.ديعسلابوطملاوهاذهفدحألدبعتسمريغمهنعًالقتسم
ةبيطلاةميركلارامثلابةءولممةمركتيبلايفةأرملاحبصتف
.مهئاهبومهوهزيفنومنينوتيزلاسارغأكدالوألاحبصيو
ألمتةأرملافكتيبءاحنألكيفيأ»كتيببناوج«هلوقو
ناكميفعضوتاليهف.قيفوتلاوةسادقلابهلكتيبلاوج
.اهلهلكتيبلالبنيعم

همسايقتيهنألبآلانمكرابملجروه)٦-٤(
نميأنويهصنمكرابيهلوقوهاياصوبسحىشمتيو
رصبت«هلوقو.)٢٠:٣و١٣٦:٣رومزمعجار(هسدقناكم
ميلشروأألمييذلاريخلاكلذبعتمتتيأ»ميلشروأريخ
ةدايسلاحوراهلامككلنوكيواهيفلكيهلادوجوببسب
ايركزعجار(ةايحلاةدمىلعًامركمًاديعسشيعتفةردقلاو
ىريلشيعيذإمايألالوطبلمكتةداعسلاهذهو.)٨:١٥
ةالصًاريخأيلصيو.مهنيباميفهدوجوبعتمتيوهينبينب
.ليئارسإىلعمالسلوقيفًامومعبعشلالجألةعافشلا

َنوُْرشِعْلٱَوُعِساَّـتلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

ًاريِثَك٢:ُليِئاَْرسِإْلُقَيِل.ِيباَبَشُذْنُمِينوُقَياَضاَمًاريِثَك١«
يِرْهَظَىلَع٣.َّـَيلَعاوُرِدْقَيَْملْنِكٰل،ِيباَبَشُذْنُمِينوُقَياَضاَم
حلٱَثَرَح

ْ
َطُبُرَعَطَقٌ.قيِّـدِصُّبَّـرلٱ٤.ْمُهَمَالْتَأاوُلَّـوَط.ُثاَّـُر

لَف٥.ِراَْرشَألٱ
ْ
لَوَزْخَي

ْ
لٱَىلِإَّـدَتْرَي

ْ
٦.َنْوَيْهِصِيضِغْبُمُّلُكِءاَرَو

يِذَّـلٱ٧،َعَلْقُيْنَأَلْبَقُسَبْيَييِذَّـلٱِحوُطُّسلٱِبْشُعَكاوُنوُكَيِل
ألْمَيَال

ُ
حلٱ
ْ
ملٱَالَوُهْنِمُهَّـفَكُدِصَا

ُلوُقَيَالَو٨.ُهَنْضِحُمِّـزَحُْ
لٱ
ْ
.»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبْمُكاَنْكَراَب.ْمُكْيَلَعِّـبَّـرلٱُةَكَرَب:َنوُرِباَع

نيذلارارشألاكئلوأةرخآرومزملااذهيفانلفصي
منرملارظنيف.نوكلاهكشالمهفبرلاءايقتأنودهطضي

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُنِماَّـثلٱَوُةَئِ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٢٣٨
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نمهللاركشيوهيلعترميتلاتارابتخالاكلتويضاملاىلإ
دقو.ةريثكءايشأوجريولبقتسملاىلإتفتليمثاهلجأ
فيكانيريويبسلاءانثأيفمظندقرومزملااذهنوكي
ًايوقىقبيوريرملاداهطضالاكلذلمتحينأبعشلاعاطتسا
مّوقتالةميظعًاسرودبئاصملاتناكلب.ةياهنلاىلإًاتباث
.نمثب

»...ينوقياضامًاريثك«نيددعلانيذهيفرركي)٢-١(
عشوهعجار(هيفوهامعهودصينأاوردقيملًاريخأمهنكلو
.)٢٣:٣لايقزحو٢:٢ايمرإو١١:١و٢:١٧

برلابعشءادعألاءالؤهلمعتسادقل)٥-٣(
اولّوطوةثارحللناريثلاكمهولعجوينضملالمعلاوةرخسلل
:٥١ءايعشإ(لوطأومظعألمعلارادقمنوكييكلمهمالتأ

هبفوؤربرلانكلو)١٠:١٣عشوهو٤:٨بويأًاضيأ٢٣
اهبهللابعشءادعألاطبريتلاطبرلاكلتعطقدقف
الوهءادعأيزخينأبرلانمىجرتيمث.ًارارحأمهلعجو
الوقحلااوضغبأدقمهنألمهمارماولانينأمهلحمسي
.هراصنانوديري

نمروصلاذخأيفمامتلابةدابإلاءالؤهلبلطي)٨-٦(
اليذلاحوطسلابشعكمهنإمهنعلوقيو٢٧:٢٧ءايعشإ
الدصاحلانألًائيشنوعفنيالمهوعالتقالانمهلدب
نورقتحممهفمهدوجوبرعشيالمزحملافكلذكمهنمديفتسي
نوقليالونوراملامهبرميدقذئنيحو.ةياهنلاىلإنولوذرم
ناكدقفكلذلبرلامهكرابيملموقمهف.مالسيأمهيلع
.ىضقنادقودودحمتقوىلإلبقنممهوهز

َنوُثَالَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

ْعَمْسٱُّبَراَي٢.ُّبَراَيَكْيَلِإُتْخََرصِقاَمْعَألٱَنِم١«
ْنِإ٣.ِيتاَعَُّرضَتِتْوَصَىلِإِْنيَتَيِغْصُمَكاَنُذُأْنُكَتِل.ِيتْوَص
َكَدْنِعَّـنَأل٤؟ُفِقَيْنَمَف،ُدِّـيَساَيُّبَراَيَماَثآلٱُبِقاَرُتَتْنُك
ملٱ
ْتَرَظَتْنٱ.ُّبَراَيَكُتْرَظَتْنٱ٥.َكْنِمَفاَُخيْيَكِل.َةَرِفْغَْ
َنِمَرَثْكَأَّـبَّـرلٱُرِظَتْنَتِيسْفَن٦.ُتْوَجَرِهِمَالَكِبَو،ِيسْفَن
ملٱ
ملٱَنِمَرَثْكَأ.َحْبُّصلٱَنيِبِقاَرُْ

ُليِئاَْرسِإُجْرَيِل٧.َحْبُّصلٱَنيِبِقاَرُْ
َوُهَو٨ٌ،ريِثَكًىدِفُهَدْنِعَوَةَْمحَّـرلٱِّـبَّـرلٱَدْنِعَّـنَأل،َّـبَّـرلٱ
.»ِهِماَثآِّـلُكْنِمَليِئاَْرسِإيِدْفَي

ناسنإلابجاونموةبوتللةعبسلاريمازملادحأوهاذه
يتلاةيضولاةآرملابهبشأيهفعوشخباهيلصينأئطاخلا

نأطرشىلعنحنامكانسفنأانيرتوهيفنحنامسكعت
نم«مسارومزملااذهىلعقلطأدقو.طقفًاديجرظنن
بحألاريمازملايهاممويتاذرثوللئسدقو»قامعألا
لوسرلاسلوبتاباتكعمهباشتتيتلاكلتيهلاقفكيلإ
.اهنيبرومزملااذهعضودقو

نمسمتليوهوقامعألللصودقهنأهروعش)٤-١(
:٣٠و٢٧:١٣و٢١:١٢نيوكتعجار(هتوصعمسينأبرلا
هلإلااذهلب.ةيفخلاتاعرضتلاعمسييذلاهلإلااذه.)٦
ةبيجعلاهتمحرالولو.رشبلاعيمجهينيعببقارييذلا
ىقبينأىرتايهنكمينمفعيمجللهرهظييذلاهناسحإو
؟لعفتاذاملأسيوههجويففقينملب؟هلاحىلع
٢٨:٢٨ءايعشإو٣٩:١٤و٣١:١٨و٢٢:٢بويأعجار(
.)٥:٦ةعماجعمًاضيألباقو

٢٥:٥رومزمعجار(هلربصيوبرلارظتنيوه)٨-٥(
برلامالكبنمؤيهنألهبلقءاجرلاألميو)٤٠:٢و٢١و
كلذىنمتينأىريو.ًالجآمأًالجاعهقيقحتىجرتيو
ليوطلاليللايفوهوربصلاغرافبحبصلابقارييذلاك
ملكتيودعببرلاوجريوهلب.ديكوتللكلذرركيوملظملا
الوةوقوةقثبكلذاولعفينأحصنيوًامومعليئارسإمفب
لب.)٤٣:٢٥ءايعشإعجار(رورسلاوماثآلالكنميدفي
يحورلاءادفلاسمتليوديدجلادهعلاحوربوجريوه
.)٢٥:٢٢رومزمعجار(لماكلا

َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْحلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل.ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

لَقْعِفَتْرَيَْمل،ُّبَراَي١«
ْ
ْكُلْسَأَْملَو،َياَنْيَعِلْعَتْسَتَْملَو،يِب

يف لٱِ
ْ
يفَالَوِمِئاَظَع ُّتَّـكَسَوُتْأَّـدَهْلَب٢.يِقْوَفَبِئاَجَعِ

ُجْرَيِل٣ٍ.ميِطَفَكيِوْحَنِيسْفَن.ِهِّـمُأَوْحَنٍميِطَفَكِيسْفَن
.»ِرْهَّـدلٱَىلِإَوَنآلٱَنِمَّـبَّـرلٱُليِئاَْرسِإ

هبشأهنأل.ًاضيأدوادمساريغصلارومزملااذهلمحي
.)هدعبامو٦:٢١ليئومص٢(يفملكتملاتوصللىدصلاب
ىرييبسلانمعوجرلادعبءاجدقوهومظانلانإف
امكدوادللاكيمهتلاقامركذيفهمامأتابقعلاوباعصلا
وههلعفنكميءيشلضفأنإىريويعمشتانعلركذي
هعوضخرهظأوبرللهرمأملسدقفهتاذدوادهلعفامك
رثكأهبحاصديفيميلستلانألكلذ.ديسلاهبترياملماتلا
دقمظانلانأكشالو.ةيرشبلاةمكحلالامعتسانمًاريثك

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُةَئِ
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بعشلاهيلإلامتساهنأفيكوهيبأعممولاشبأةثداحركذ
ىلإرظنهنكلوهسفنلكلملابصتغيوًاريثكمظعتينألواحو
ًادجمدادزيوزتعيدواداذإفكلذدعبتلصحيتلاةجيتنلا
.نيكلاهلانمحبصيمولاشبأامنيب

برلامامأراسكناوعضاوتلكبهمالكأدبي)٣-١(
امكءايربكلاومظعتلابهبلقعفرينأطقلواحيملهنإلوقيف
يفءيشبمظعتيمللبقوفىلإهينيعوهفنأبخمشيملهنأ
لبةيداعلاريغءايشألاكلتىلإرظنيالهنأامكهكولس
كلتتكسيوريقحئطاوىوتسميفهسفنعضيهدجن
ئدهتامكهسفنئدهيوهو.هلخاديفةخراصلاتاوصألا
:٣قوقبحعجار(ةياردوةمكحلكبيأميطفلااهدلومألا
طقفيفتكيوهتعاضرنامزىهنأدقميطفدلووهو.)٨
مظعأاذهفاهيعارذنيبىقبينأىريواهفطعومألانانحب
هللانأرعشينمؤملاناسنإلانإفاذكهو.هسفنهبلطتام
كلذوةنينأمطلاكلتهحنموهرطاخةئدهتعيطتسيهدحو
أدهتسفنلانإفذئدعبو.ديكأتلكبهلانييذلامالسلا
يطعييذلاوههدحوبرلااضرنألةنئمطمنكستو
وهتفتليثلاثلاددعلايفو.ةيفاكلاةوقلاولماكلانوعلا
هسفنوهحصتناامكمهحصنيونيرخآلاسانلاىلإهسفن
هللاىلإتأيلوءاعداورخافتيأناسنإلككرتيلفاذكهو
.مامتلاىلإاهحنمينأدعتسمهدحووهوطقفةمحرلاًابلاط

َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

لُذَّـلُك،َدُواَدُّبَراَيْرُكْذُا١«
ِّـ
،ِّـبَّـرلِلَفَلَحَفْيَك٢.ِه

َىلَعُدَعْصَأَال.يِتْيَبَةَمْيَخُلُخْدَأَال٣:َبوُقْعَيِزيِزَعِلَرَذَن
.»ِيناَفْجَألًامْوَنَالَوَّـيَنْيَعِلًانَسَويِطْعُأَال٤.ِيشاَرِفِرِيَرس

يداحلاوةئملارومزملابقعرومزملااذهعضودقل
ناريشيامهالكفنينثالانيبةنيتمةقالعدجويذإنوثالثلاو
هعضيلةرابجًادوهجدوادلذبدقودهعلاتوباتبلجىلإ
توباتلااذهنوكينأكلملاءاشدقف.نيعمناكميف
رهظيامىلعو.اضرلابلطوةكربللبعشلانيبًاعوضوم
رومزمعجار(ةفلتخمرافسأنمتارقفذخأيبتاكلانإف

.)هدعبامو٦:٤١رابخأ٢ًاضيأو١٣٠:٢
وهفهلبقنمحوسمملابرلاكرابينأمنرملاسمتلي
وأليئارسإوهالوهتنهكسيئروهالوهتاذدوادسيل
ريشيرومزملااذهنألهسفنلبابرزنوكيدقهنكلو.بوقعي

انعجاراذإو.هلبقاليبسلادعبامىلإدعاصملاريمازمةيقبك
ًارصعركذييبنلااندجواهرخآاميسالويجحةءوبن
نأانهةبوعصلانكلو.دوادلسننمكولمةلسلسل
ضعبلابهذدقفكلذلوبرلانمًاحوسممنكيمللبابرز
لقنامنيحهسفنناميلسملقبرومزملااذهنابسحىلإ
:٥رابخأ٢عجار(ينبملالكيهلاىلإةميخلانمدهعلاتوبات
.)هدعبامو٥

انلعجيامماذهوةميدقءايشأركذينأمنرملاديري)٤-١(
دوادركذيوهف.هلبقاليبسلادعبتافلؤمنمرومزملاربتعن
هنكلورذنوفلحوبرلامامأللذتهنأفيكةميدقلاهمايأو
٦:٤٢رابخأ٢عجار(داهتجاوةنامألكبلمعوهدعوبىفو
ةميخلخدينلهنأرذندقف.)٥٥:٣ءايعشإعمهلباقو
ناثاندعودقل.هريرسىلعمانيلدعصيالواهيفحاتريو
امنيحهنكلوبرللءانبميقينأب)٦ليئومص٢عجار(
لعفيهبلصنمجراخلاهنبالبهينبينلهنأةءوبنلاهتءاج
مزاوللاّرضحيوطقفءانبلاةلأسمدادعإللوحتيهدجنكلذ
ةدابعلانوؤشةفاكبتريهدجنلب.هربديوعقوملاراتخيو
سانلاعجشيواهتادعملكاهلءيهيولكيهلايفةمداقلا
ةميزعباولبقينأمهرودصيفخفنيهدجنلب.اهيلعلابقإلل
ىلاعتهيضرييذلاريبكلالمعلااذهبعالطضاللةرابج
.هديجمتلجأل

اَذَوُه٦.َبوُقْعَيِزيِزَعِلًانَكْسَم،ِّـبَّـرلِلًاماَقَمَدِجَأْوَأ٥«
يفِهِباَنْعِمَسْدَق يفُهاَنْدَجَو.َةَتاَرْفَأِ لٱِلوُقُحِ

ْ
ْلُخْدَنِل٧.ِرْعَو

َىلِإُّبَراَيْمُق٨.ِهْيَمَدَقِئِطْوَمَدْنِعْدُجْسَنِل.ِهِنِكاَسَمَىلِإ
لَيَكُتَنَهَك٩.َكِّـزِعُتوُباَتَوَتْنَأَكِتَحاَر

ْ
لٱَنوُسِب

ْ
َكُؤاَيِقْتَأَو،َّـِرب

١١.َكِحيِسَمَهْجَوَّـدُرَتَالَكِدْبَعَدُواَدِلْجَأْنِم١٠.َنوُفِتَْهي
حلٱِبَدُواَدِلُّبَّـرلٱَمَسْقَأ

ْ
مثْنِم:ُهْنَعُعِجْرَيَال،ِّـَق

ََ
طَبِةَر

ْ
َكِن

.»َكِّـيِسْرُكَىلَعُلَعْجَأ

نإوبرللًاماقمدجوأوهرذندوادمّمتدقفاذكهو)٥(
هلإلاهنأيأبوقعيزيزعوهو.هتاذبءانبلاعطتسيملنكي
.هيلعهمسايعديذلابوقعيبعشطسويفدوبعملا

ةيرقلةراشإوهرعولالوقحيفهاندجوهلوق)١٠-٦(
نوينيطسلفلاهذخأنأدعبتوباتلادجوامثيحميراعي
عوشيعمهلباقو٢:٢٥ارزعو٢٦:٢٠ايمرإرظنا(نورصتنملا
:١٥عوشيعجار(لعبةيرقةروكذماهنأحجرألاو.)١٨:٢٨
دقو.)١٣:٦رابخأ١و١٥:٩عوشي(يفامكةلعبوأ)٦٠
اننأىنعملانوكيو.ذئدنعراجشألابةءولممةعطاقمتناك
يفهاندجواننكلومحلتيبيفيأًالوأةتارفأيفهبانعمس
ناكدهعلاتوباتنأانلابنعبرغيالنكلو.رخآناكم

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱَوُةَئِ

٢٤٠
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اذوهيندمنمتسيلوميارفأيفةنيدميهوهوليشيفًالوأ
نكميوةبصخلوقحىلعتقلطأهتارفأنأرهظينكلو
.اهسفنميارفأيفرخآناكمىلإوأمحلتيبىلإاهتبسن
نآلاهباذإةتارفأيفناكيذلاتوباتلااذهنأىنعملانوكيف
مئادلاهناكمىلإذخؤينأرظتنيميراعيةيرقيفدوجوم
لخدينأوجرياذكهو.هبعشكرابيوهيفىقبيثيح
بطاخيمث.عرووناميإبهدنعاودجسيوهنكاسمسانلا
سبلياذكهو.لالجلاوزعلاهلنوكينأبتوباتلااذه
برلامسادمحبءايقتألافتهيامكربلاباوثأةنهكلا
ىدلههجوةماركودوادةعافشسمتليوهف.هحيبستو
كرابييكلهبماقيذلاليلجلالمعلااذهدعببرلا
.لبقنمدوادبلعفامكهحيسم

هبلطدوادلباجتسادقهتاذبرلانإفاذكهو)١١(
ميقيسهنأوهو.هدبععمهدوهعنععجرينأهلاشاحو
ًادحأهللاريملف.هدعبكلملانوذخأينمطقفهلسننم
ماقملااذهلًاقحتسموهمكحيفًالداعنوكيوكلملابساني
.دوادلسننمنيذلاىوسعيفرلا

لَعُأيِتَّـلٱِيتاَداَهَشَويِدْهَعَكوُنَبَظِفَحْنِإ١٢«
ِّـ

،اَهاَّـيِإْمُهُم
َّـبَّـرلٱَّـنَأل١٣.َكِّـيِسْرُكَىلَعَنوُسِلَْجيِدَبَألٱَىلِإًاضْيَأْمُهوُنَبَف
يِتَحاَرَيِهِهِذٰه١٤:ُهَلًانَكْسَماَهاَهَتْشٱ.َنْوَيْهِصَراَتْخٱِدَق
ُكِراَبُأاَهَماَعَط١٥.اَهُتْيَهَتْشٱِّـينَألُنُكْسَأاَنُهٰه.ِدَبَألٱَىلِإ
لُأاَهَتَنَهَك١٦.ًازْبُخُعِبْشُأاَهَنيِكاَسَم.ًةَكَرَب

ْ
،ًاصَالَخُسِب

ُتْبَّـتَر.َدُواَدِلًانْرَقُتِبْنُأَكاَنُه١٧.ًافاَتُهَنوُفِتَْهياَهُؤاَيِقْتَأَو
ِملًاجاَِرس

َ
لُأُهَءاَدْعَأ١٨.يِحيِس

ْ
ُرِهْزُيِهْيَلَعَو،ًايْزِخُسِب

.»ُهُليِلْكِإ

نأزوجيالةدعاقميظعلافرشلااذهلنكلو)١٣-١٢(
برلادوهعنونبلاظفحينأيهةدعاقلاهذهواهادعتي
نونبلاءالؤهفذئنيحوهماكحأوهتاداهشبسحباوشميو
اذهاذاملانيري١٣ددعلايفو.دبألاىلإمهكلميفنوتبثي
وهفًالامجإةسدقملاةنيدملابحأدقهنألدهعلابظافتحالا
عيمجلةوهشيهف.بوبحملاهنكسماهنألاهوحنهدهعميقي
.رشبلا

هتاذبرلانأةوهشلاهذهنعهمالكمعديو)١٨-١٤(
هوليشتضفُردقل.هتحارلًاناكماهذختاواهاهتشادق
ىوسليإتيبيفقبيملهنأامك)٧٨:٦٠رومزمعجار(
عجار(ًاضيأةافصملاو)٢٠:٢٧ةاضقعجار(ريصقتقو
الإبادانيبأتيبيفميراعيةيرقبقبيملو)٢١:٥ةاضق
اهسفننويهصامأو.)٧:٢ليئومص١عجار(ليلقتقول

كانهوبرلالكيهميقأاهيلعيتلاةسدقملاةلتلاكلتيهف
.دبألاىلإهمسادجمتي

نيكاسملاىتحهنأاهيفسانلاهلكأيامكرابييذلاوهف
يفنودعسيونومنغيلبدعباميفًائيشنوجاتحيالمهسفنأ
اذوهو.مهتاينتقمعيمجومهتايحكرابدقبرلااملاطمهتايح
بايثلانوسبليامكبرلاصالخنوسبليمهسفنأةنهكلا
قيرطيفمهمامأنوشمينيرخآللةاجنوريخببسمهف
اذهنودهاشيمهفءايقتألاامأونوعبتيسانلاةيقبوبرلا
رقملااذهنإفاذكهو.حرفلاوةجهبلانمنوفتهيوصالخلا
عزعزتيالفىرخأدعبةرمهعضوميفتبثدقنوكييكلملا
نيذلالكورينملاجارسلالثميحيسمتلعجلبدعباميف
اميسالوسانلاةيقبامأونودشرتسيوهنورصبيةملظيف
لسنلاىلعامأوراعلاويزخلااوسبلدقفمهنمءادعألا
ىلعًاميركًارهازهلعجيوهنيبجنيزيبرلاليلكإنإفيكلملا
.)٧٠-١:٦٨اقولعجار(ةايحلاىدم

َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل.ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

٢!ًاعَمُةَوْخِإلٱَنُكْسَيْنَأَلَْمجَأاَمَوَنَسْحَأاَماَذَوُه١«
للٱَىلَعِلِزاَّـنلٱِسْأَّـرلٱَىلَعِبِّـيَّـطلٱِنْهُّدلٱُلْثِم

ِّـ
ِحل،ِةَيْح

ْ
ِةَي

ِلِزاَّـنلٱَنوُمْرَحىَدَنُلْثِم٣.ِهِباَيِثِفَرَطَىلِإِلِزاَّـنلٱ،َنوُراَه
لٱِبُّبَّـرلٱَرَمَأَكاَنُهُهَّـنَأل.َنْوَيْهِصِلَبَجَىلَع

ْ
َىلِإٍةاَيَح،ِةََكَرب

.»ِدَبَألٱ

ميقملادادولاوءافصلاحوروةّوخإللحيدمرومزملااذهيف
ديعصىلإةنكمألافلتخمنمهللابعشعمتجيامنيح
نعمهربخيوهفهمسااودجميومههلإاودبعييكلدحاو
لكيفنيرثعبمدعباميفاونوكينلمهنأوتاتشلاءاهتنا
اميفنوكيسهللانأوههبمهربخيامّلجلبايندلاءاحنأ
يخآتلاحوربةيقيقحلاةدابعلاهلاومدقييكلوةكربللمهنيب
اذهو.مهلمشتتشيوأمهنيبزيميقرافيأدجويالف
ةثادحنعمنتةغللانكلودوادريمازمقسنىلعرومزملا
ناونعلااذهدجنالو.هلبقاليبسلادعبمظندقوهفهمظن
ناكاذإو.موجرتلايفالوةينيعبسلاةمجرتلايف»دوادل«
كلتىلإةراشإوهبكربتلاليبقنمفناونعلااذهلمحي
.ناثانويودوادنيبتناكيتلاةنيتملاةقادصلا

ةداعنمناكدقويخآتللةوعدوهرومزملااذهنذإف
ةثالثلادايعألايفميلشروألكيهيفاوعمتجينأدوهيلا

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱَوُةَئِ

٢٤١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نكلوبسنلابطقفسيلمهتدحواوققحتيىتحىربكلا
ةنهكلاسيئرانلروصيوهو.ةيوقتلاهضورفةسراممونيدلاب
-٣٩:٢٢جورخ(روكذموهامكبّيطملاحيسملانهدهعمو
دقفنوراهدالوأامنيبًانهاكنوراهىسومحسمدقل)٣٣
مظعألانهاكلاوههدحونوراهنإفكلذلوطقفهباوشر
نهدلابنيشوشرماوناكهدعبةنهكلاةيقبو.هللانمنيعملا
عجار(ةحيبذللسركملافورخلامدبًاضيأوبيطلاتيزلاوأ
.)٣٠و٨:١٢ددعلاًاضياو٣:٣ددعلارفس

بيطملانهدلاونوراهنعةراعتسالاهذهنإ)٣-١(
بعشلاةدحوىلإةراشإهفارطأىلإسأرلانملصييذلا
يفعمتجيامنيحوهفتاتشلاوتافاسملامغرهئاخإو
يتأنمث.يخآتملادحاولاهللابعشحبصيميلشروأ
لبجونومرحلبجنيبعمجتيتلاةيناثلاةراعتسالل
نومرحيلاعأنمةرثكبلزنيىدنلانأفورعمفنويهص
ىلعجلثلالظينومرحسأرىلعنألةرواجملالالتلاىلع
يكللبجلايلاعأنمىدنلايتأيامكو.اهلكةنسلارادم
طيحتيتلافافجلاتاقوأدعباميسالوهلوحءاوهلافطلي
ةايحلافطلتةيوخألاةبحملانإفاذكهةيدوهيلالابجب
ديجمتبهمالكمنرملامتخيواهشعنتواهيوقتوةيناسنإلا
ماوقألاءالؤهعمجييذلاسدقملاناكملاكلذهنألميلشروأ
.ميوقلانيدلاويوخألابحلاب

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ِدِعاَصَْملٱُةَميِنْرَت

لٱ،ِّـبَّـرلٱِديِبَعَعيَِمجاَيَّـبَّـرلٱاوُكِراَباَذَوُه١«
ْ
يفَنيِفِقاَو ِ

لٱَوْحَنْمُكَيِدْيَأاوُعَفْرٱ٢.ِيلاَيَّـللٱِبِّـبَّـرلٱِتْيَب
ْ
اوُكِراَبَوِسْدُق

ِتاَواَمَّـسلٱُعِناَّـصلٱ،َنْوَيْهِصْنِمُّبَّـرلٱَكُكِراَبُي٣.َّـبَّـرلٱ
.»َضْرَألٱَو

باوجمثليللاسارحةيحتانللمحي١٣٤رومزملااذه
يففباوجلاامأو٢و١نيددعلايفيهةيحتلاف.ةيحتلا
اوفقينأنييواللاوةنهكلاةداعنمناكدقو.ثلاثلاددعلا
رابخأ٢و١٣:٣٠رابخأ١و١٨:٧و١٠:٨ةينثت(ةسارحلل
دقو.)١١٠:٤رومزمو٦١:١٠ءايعشإعملباقو٢٩:١١
ةنهكللبعشلاةيحتوهلوألاددعلانأىلإضعبلابهذ
يفاوأدبيلمهنوعدينآلاوةسارحلايفهلكليللااوقبنيذلا
نأكشالو.برلامامأبعشلالجأنمةيعافشلاةمدخلا
ريمازمًاضيأو٦٣و٣لثمةيحابصريمازميوحيريمازملارفس

دنعرومزملااذهنوكينأدعبتسيالف١٤١و٤لثمةيئاسم
اوراددقاونوكينأدعبهللامادخنإف.ركابلارجفلاقاثبنا
دقوهلحميفوًابترمءيشلكاوريللكيهلاءاحنألكيف
اوكرتييكلنآلاتقولاناحدقفرجفلاىتحلكيهلااوسرح
.نيرخآلهوملسيومهرود

ًالوأبرلااوكرابينأءالؤهةنهكلاىلإبلطي)٣-١(
اودمتسينأبجيىلاعتهنمنألبعشلااوكرابينألبق
وحنمهيديأنوعفريمهو.ًاضيأنيرخآللومهسفنألةكربلك
مهيديأاولسغينأدعبفةينءافصوةراهطبسدقملاناكملا
اهتراهطوبولقلالسغلةحتافكلذنوكينأبجياهورهطيو
قوقبحلباقو١٣٨:٢و٥:٨و٢٨:٢رومزمعجار(ًاضيأ
٣:١٠(.
لكيهلاةلتيفنوفقينيذلاةنهكلاءالؤهروديتأينآلاو
عجار(نويهصنمهكرابدقبرلانألبعشلانوكرابيف
ضرألاوتاومسلاقلخيذلاهلإلااذه.)١٢٨:٥رومزم
يفعجرتةكربلاهذهو.)١٢٤:٨و١٢١:٢و١١٥:١٥رومزم(
يهف)٦:٢٤ددعلارفسعجار(ةميدقلاروصعلاىلإاهخيرات
وحنةهجوميهوبرللدبعتملابعشللتونهكلاةكرب
مامأدحاووهبعشلااذهنألدحاوصخشبهللابعش
ندلةسدقملاةقالعلاكلتيفهتدحونممظعأءيشالوهللا
.نونحلاهللادينمةكربلاذخأي

َنوُثَالَّـثلٱَوُسِماَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

لَه١«
ِّـ
٢،ِّـبَّـرلٱَديِبَعاَياوُحِّـبَس.ِّـبَّـرلٱَمْسٱاوُحِّـبَس.اَيوُل

لٱ
ْ
يفَنيِفِقاَو يف،ِّـبَّـرلٱِتْيَبِ َّـبَّـرلٱاوُحِّـبَس٣.اَنِٰهلِإِتْيَبِراَيِدِ
لُحَكاَذَّـنَألِهِمْسالاوُمِّـنَر.ٌحِلاَصَّـبَّـرلٱَّـنَأل

ْ
َّـبَّـرلٱَّـنَأل٤.ٌو

ِخلَليِئاَْرسِإَو،ِهِتاَذِلَبوُقْعَيَراَتْخٱِدَق
َ
.»ِهِتَّـصا

رومزملاعممضني١٣٥رومزملااذهنأهيفكشالامم
نيرومزملاعمكلذكرمألاسيلوةيعيبطةروصب١٣٦هقحال
نألببسممهووهمهضعبهيلإبهذامنإف١١٦و١١٥
امطبرتةميظعةطباردجويوناونعالبنيرومزملانيذه
١١٥رومزملايفدروامنأوامك١٣٦هقيفرو١٣٥رومزملانيب
مساحيبستلايوللهريمازمنموهوليصفترثكأبانههدجن
برلاةمحررهظيًاضيأهماتخيفامكهتءادبيفوهوبرلا
رومزملااذهو.برلامسااوكرابينأبعشلانمبلطيو
رافسأنمةريثكًاعطقمضتيتلاءاسفيسفلابءيشهبشأ
ذخأتةليمجةروصباهلعجتاهنكلوريمازملاوءايبنألاوةعيرشلا
.بولقلاعومجمب

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱَوُةَئِ

٢٤٢
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ددعلانأوامك١ددعلاقباسلارومزملاكأدبي)٤-١(
)٩٢:١٤رومزمهلباقو١١٦:١٩رومزم(انناهذأىلإديعييناثلا
وهو.)٦ةينثت(يفدروامىدصوه٤ددعلانأوامك
نيذلانييواللاوةنهكلاطقفمهبينعيالوبرلاديبعوعدي
لوألانيددعلايفتارمثالثبرلامساركذي.لكيهلايف
.عبارلاددعلايفةرموثلاثلاددعلايفةرمهركذيمثيناثلاو
ىلعنالديناذهوولحمينرتلاوحلاصحيبستلانألكلذ
.ناسللاملكتيبلقلاةلضفنمنأليحورلارابتخالاقمع
ىلإهمالكلوحتيوًارورسمًاديعسبرلادبعينمؤملاف
.هللاشرعىلإعفترتةبذعةبيطتامغن

نأعيطتسيالوهفهيفشغاليليئارسإلامنرملاو
دقبرلانأبهينيعمامأةلثاملاةقيقحلاكلتنعىضاغتي
اودبعينأمهربجتهذهوتازايتمامهاطعأوهبعشراتخا
.ناكملكىلإهمسااوعيذيوبرلا

ِعيَِمجَقْوَفاَنَّـبَرَو،ٌميِظَعَّـبَّـرلٱَّـنَأُتْفَرَعْدَقاَنَأِّـينَأل٥«
ِهلآلٱ
َ
يفَعَنَصُّبَّـرلٱَءاَشاَمَّـلُك٦.ِة يفَوِتاَواَمَّـسلٱِ ِ

يف،ِضْرَألٱ لٱِ
ْ
يفَوِراَحِب ملٱ٧.ِجَجُّللٱِّـلُكِ

ْنِمَباَحَّـسلٱُدِعْصُْ
لِلًاقوُرُبُعِناَّـصلٱ.ِضْرَألٱِيصاَقَأ

ْ
ملٱ.ِرَطَم

ْنِمَحيِّـرلٱُجِرْخُْ
لٱَىلِإِساَّـنلٱَنِمَْرصِمَراَكْبَأَبََرضيِذَّـلٱ٨.ِهِنِئاَزَخ

ْ
ِ.مِئاَهَب

يفَبِئاَجَعَوٍتاَيآَلَسْرَأ٩ َنْوَعْرِفَىلَعُْرصِماَيِكِطَسَوِ
ًاكوُلُمَلَتَقَوًَةريِثَكًاَممُأَبََرضيِذَّـلٱ١٠.ِهِديِبَعِّـلُكَىلَعَو
َّـلُكَو،َناَشاَبَكِلَمَجوُعَو،َنيِّـيِروُمَألٱَكِلَمَنوُحيِس١١.َءاَّـزِعَأ
.»َناَعْنَكِكِلاََمم

يذلاحيبستلااذهأدبيةثالثلادادعألاهذهيف)٧-٥(
نمًائيشانعماسمىلعركذيمنرملاف.قبساميفهنعهّون
ةهلآلاعيمجقوفوهبرلانأدكؤيذإةيصخشلاهتارابتخا
نمًانأشلقأاهنكلوةبيرغلاةهلآلابفرتعيًانمضهنأكو
كلذ.اهعيمجةهلآلاهذهلبقوههدحوليئارسإهلإو.برلا
يفوأضرألايفوأتاومسلايفنإءاشيامعنصيهنأل
ناكملكهلإوهف.ةميظعلاةيئاملاججللاطسووأرحبلا
ىأرمىلإانرظنتفلتسيو.هلالجوهدجمبًاعيمجاهألميو
يفعملتيتلاقوربلاانلروصيرصبلاحملكوةدعاصلامويغلا
نئازخيفتناكاهنأكحايرلابوبهعمسنداكنوقافآلا
دقو.ضرألاهجوىلعبهتيكلنآلاتتلفأدقوةظوفحم
ضرألاوءامسلاةريطخءايشأةثالثسداسلاددعلايفعمج
يهوةبيجعءايشأةثالثعباسلاددعلايفعمجامكرحبلاو
.ًاضيأراطمألايطعتيهوحايرلاوقوربلاوبحسلا

ةبسنلابطقفسيلحيبستلاقحتسموهو)١١-٨(
كلت.هبعشعمهلعفاملةبسنلابلبهتاقولخميفهتمظعل

هللابعشلسدقملاخيراتلاتدجوأيتلاةريطخلاةثداحلا
جورخنإف)١٠:٢٧رومزمعمهلباقو١١٦:١٩رومزمعجار(
انركذيو.طقىسنينأزوجيالةيدوبعلاضرأنمبعشلا
تلوانتوكانهبرلااهعنصيتلاتايآلابةفطاخةروصب
لكونوعرفاهبربتعاىتحمئاهبلاوسانلااهرودبهذه
.هديبع
ضرأىلإهبعشقفاريذلاهلإلاوهلبطقفكلذسيلو

لذأوءامظعًاكولمهبعشلجأنملتقواهسفندعوملا
كلمجوعونييرومألاكلمنوحيسركذيف.ءاربكًاماوقأ
ضرأيفىرخألاةنكمألاةيقببانركذيلب)ناروم(ناشاب
ًاضيأو٤:٣٨ةينثتًاضيأو٣:٢١ةينثتعجار(نييناعنكلا
.)٣:٨ةينثت

اَي١٣.ِهِبْعَشَليِئاَْرسِإلًاثَاريِم،ًاثَاريِمْمُهَضْرَأىَطْعَأَو١٢«
١٤.ٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإَكُرْكِذ،ُّبَراَي.ِرْهَّـدلٱَىلِإَكُمْسٱ،ُّبَر
ِمَمُألٱُماَنْصَأ١٥ُ.قِفْشُيِهِديِبَعَىلَعَو،ُهَبْعَشُنيِدَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل
َهل١٦.ِساَّـنلٱيِدْيَأُلَمَع،ٌبَهَذَوٌةَّـضِف

َ
.ُمَّـلَكَتَتَالَوٌهاَوْفَأا

َهل
َ
َهل١٧.ُِرصْبُتَالَوٌُنيْعَأا

َ
يفَسْيَلَكِلٰذَك.ُعَمْسَتَالَوٌناَذآا ِ

ُلِكَّـتَيْنَمُّلُكَواَهوُعِناَصُنوُكَياَهَلْثِم١٨!ٌسَفَناَهِهاَوْفَأ
،َنوُراَهَتْيَباَي.َّـبَّـرلٱاوُكِراَب،َليِئاَْرسِإَتْيَباَي١٩.اَهْيَلَع
.»َّـبَّـرلٱاوُكِراَب

ةياغلجألمئاظعلاهذهبرلالعفدقو)١٤-١٢(
ًاثاريماهلكضرألانوكتنأيهوالأمنرملارظنيفةليلج
ينببولقيفًاقيمعتلغلغتدقةركفلاهذهو.هللابعشل
مهدجنونامزلاىدماهوسنينأاوعيطتسيالىتحليئارسإ
يفيتلاةينويهصلاةركفدجويثيدحلارصعلايفنآلا
ةسدقملاضرألالعجتهذهكلاوقأنمةدمتسماهساسأ
اوذخأيوممألاةيقباودرطينأكلذيفناكولومهلًاكلم
نألعجيوهو.هيلعديزمالبصعتمالكلااذهيفواهناكم
ًابناجبوعشلاةيقبانيمرولوطقفهللابعشوهليئارسإ
نمنيرمألالمتحت١٩٤٨ةنسمويلاةيبرعلاممألااذوهو
.هذهكةعيظفةركف

هركذوىقبيهمسانألنامزلالكيفتباثهلإلااذهنإ
ىلإهيلعقفشيوهبعشلهلإوه.ناسلوةفشلكىلعددرتي
عمهلباقو٣٢:٣٦ةينثتًاضيأو٣:١٥جورخعجار(دبألا
.)٩٠:١٣رومزم

ًاعرابًاليضفتةيلاتلادادعألاهذهيفانيطعي)١٩-١٥(
حيبستوهلإلااذهةدابعبوجونمهيلإبهذاممعدل
مانصأنيبوهلإلااذهنيبةلصفمةلباقمانيطعيلب.همسا
لمعيهقلاخعناصهللاوةعونصممانصألانإف.ممألا

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
خلٱَوُةَئِ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا

٢٤٣
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هيباشتىوسمانصألاامو.رشبلاقلخدقهللاامنيبرشبلا
الاهناذآورصبتالاهنويعوملكتتالاههاوفأنألقئاقحلل
مهكلذكواهنمجرخيسفنالواهيفةايحالوعمست
نوعيطتسيفيكذإةيزاجمةهجنماهوعنصنيذلاواهودباع
.)٢١:٩ليئومص١عجار(اهتلاحاذهواهيلعلاكتالا

ةقباسلاهلاوقأمعدنأدعبةعيرسةتافتلاتفتليمث
مدقيوًاعفنيدجتاليتلامانصألاكلتنعةيسحلانيهاربلاب
طقفبرلامسااودمحينأببرلابعشىلإهتحيصن
هذهوديجمتلااذهقحتسمهدحوهنألماودلاىلعهوكرابيو
نمهدالوألةماركلاوةيرحلاومهسفنألةايحلااوءاشاذإةكربلا
بلطيونوراهتيبمهذإةنهكلاباودجنتسيو.مهدعب
امكاوعجارتيالوةدابعلاهذهلثميفةودقلااونوكينأمهنم
يكليبهذلالجعلامهلماقأامنيحهتاذنوراهعجارت
هلمحيامولبجلاسأرىلعىسوماوسنوةيربلايفهودبعي
.برلاةعيرشنممهل

اوُكِراَب،ِّـبَّـرلٱيِفِئاَخاَي.َّـبَّـرلٱاوُكِراَب،يِوَالَتْيَباَي٢٠«
يفُنِكاَّـسلٱ،َنْوَيْهِصْنِمُّبَّـرلٱٌكَراَبُم٢١.َّـبَّـرلٱ .َميِلَشُروُأِ
لَه
ِّـ
.»اَيوُل

يوالتيبًاضيأركذينيرشعلاددعلايفو)٢١-٢٠(
نوبلاطممهنألنوراهتيبنمهبلطاممهنمبلطيوًالامجإ
لكلجألركشلااومدقيودمحلااوعيذينأبكئلوألثم
عيمجركذيوهلب.هبعشعمبرلااهلعفيتلامئاظعلا
اذهببعشلاةماعنممأنييوالمأةنهكاوناكأبرلايفئاخ
امكةثلثمةكربللةوعدلاهذهو.مهمامأسدقملابجاولا
ًاريخأو)٤-١١٨:٢رومزمو١١-١١٥:٩رومزمعجار(انيأر
نويهصيفهزمرىلعومئاقلالكيهلاوهوزكرملاىلإلصي
دجمتيفعفترملازكرملااذهنمبرلاديجمترشتنيفاذكهو
اهيأايفهدحوريدقلايقيقحلاهلإلاهنألهلحبسيوهمسا
.ايوللهًاعيمجاوفتهانونمؤملا

َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

٢.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ٌحِلاَصُهَّـنَألَّـبَّـرلٱاوُدَْمحِا١«
ِهلآلٱَهٰلِإاوُدَْمحٱ

َ
َّـبَراوُدَْمحٱ٣.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ِة

لٱَعِناَّـصلٱ٤.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ِباَبْرَألٱ
ْ
لٱَبِئاَجَع

ْ
َماَظِع

.»ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ُهَدْحَو

ريمازمهنومسيامميسقتصوصخبءارأةثالثدجوي
غلبينيثالثلاوسداسلاوةئملارومزملااذهدجنيتلاحيباستلا
رركتت»هتمحردبألاىلإنأل«ةرابعلانأظحالنو.اهيفجوألا
وهرومزملااذهنألوقلللاجملاحسفاممةرمنيرشعوًاتس
حيباستلاريمازمانبسحاذإو.هعوننملمكألادمحلارومزم
ريمازملانأًاضيأانتوفيالف١٣٦-١٢٠ريمازملالوانتتدمحلاوأ

راركتلااذهو.ةهباشمةقبطنمدمحريمازميه١١٨-١١٣
ىلإنيمنرملاقاوجأمسقناامبروراظنألاتفلتسيامم
بعشلانأامبروأرخآلاىلعامهدحاودريناكفنيمسق
نأكشالو.»هتمحردبألاىلإنأل«ةرابعلاددريناكهسفن
الوةفلتخمرداصمنمهراكفأنمريثكلاريعتسيرومزملااذه
ىلإمسقنيرومزملانأكو.قوفامف١٧ددعلانماميس
.)٢٣ةينثت(يفدروامبهيبشنييزاوتمنيدومع

ةينثتلارفسىلععلطادقرومزملااذهمظاننأكشال
ريثكلايحوتسي١٣٥هقباسرومزملالثمليبقلااذهنموهف
بروةهلآلاهلإهلوقاذوهو.هريباعتوةينثتلارفسيناعمنم
يفدروامنأامك.)١٠:١٧ةينثت(نمذوخأمفبابرألا
ةينثت(نمةذوخأمف»ةدودممعارذوةديدشديب«١٢ددعلا
ددعلاًاضيأو.٣٢:٢١ايمرإعمهلباقًاضيأو٥:١٥و٤:٣٤
نإفًاضيأو)٢:٦ايمرإعملباقيو٨:١٥ةينثتهباشيوه١٦
-٣٥:١٠ةينثت(يفدورامبةهيبشيهف.٢٢-١٩دادعألا
ءايعشإيفدروامبانركذتفهدبعليئارسإهلوقًاضيأو.)١٢
اذهنإفىرخأةهجنمو)٥٦-٤٠تاحاحصألا(يف
اهتلقصتارابعةركاذللديعيذإًاميدقًاعباطلمحيرومزملا
يفةليوطلادبعتلاينسلالخراركتلاةدمىلعةنسلألا
.لايجألافلتخم

٦.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَألٍ،مْهَفِبِتاَواَمَّـسلٱَعِناَّـصلٱ٥«
لٱ
ْ
ملٱَىلَعَضْرَألٱَطِساَب

ْ
َعِناَّـصلٱ٧.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ِهاَيِ

،ِراَهَّـنلٱِمُْكِحلَسْمَّـشلٱ٨.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ًةَميِظَعًاراَوْنَأ
لٱ٩.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل

ْ
لٱَوَرَمَق

ْ
للٱِمُْكِحلَبِكاَوَك

َّـنَأل،ِلْيَّـ
َىلِإَّـنَأل،اَهِراَكْبَأَعَمَْرصِمَبََرضيِذَّـلٱ١٠.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإ
ِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ْمِهِطَسَوْنِمَليِئاَْرسِإَجَرْخَأَو١١.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱ
.»ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ٍةَدوُدَْممٍعاَرِذَوٍةَديِدَشٍدَيِب١٢.ُهَتَْمحَر

زوجياليذلابرلاحالصوههركذيءيشلوأ)١٠٤(
اذهديجمتبكلذدعبأدبيمث.ناسنإيأهيفكشينأ
يذلاوهفكلذكهنألوبابرألابروةهلآلاهلإوهيذلاهلإلا
ةيدوبعنمهبعشجرخأامنيحةميظعلابئاجعلاعنص
كلذلةهلآلاهلإاملاطوهفةقيقحلاءدبىلإدوعيوهلبرصم
.ةميركلاةيهلإلاهديبعنصدقءيشلكف

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱَوُةَئِ

٢٤٤
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كلذللماكلامهفلابةنرتقمةردقلاهذهنإ)١٢-٥(
يألنكميالتاماظندجوأدقميظعلاقلاخلالمعبنجب
منرملالواحيالةيلاتلادادعألاهذهيفواهادعتتنأتاقولخملا
لبنيوكتلارفسيفتدروامكقلخلاةيلمعانلحرشينأ
اذهةمظعةهجنمهمالكمعدينأىلوألاةجردلايفهمهي
هللاسيماونمهفينأعيطتسيناسنإلااذهو.هلالجوقلاخلا
ةردققلاخلاهاطعأدقفًادودحمهلقعناكولوًايجيردتهذه
وهامباهمدختسيوسيماونلاهذهفشكينأاهبعيطتسي
عيبانيلاوهايملاهذهمنرملاىري.هتعفنمبسحوهرودقميف
رمقلاوسمشلاىريلب.ًاضيأضرألابلقنمرجفتت
راهنلاىلإاهتمدخمسقيوعيدبلااهلامجهلهذيفموجنلاو
هذهرسفيىتحفاككلفللملعنمنكيملو.ليللاو
.)١:١٦نيوكت(يفدرواممرثكأةرهابلارهاوظلا

ةمألاأشنمبانركذيوخيراتلاىلإًالاحعرسيوهو
برضفرصمضرأنمهللامهجرخأامنيحةيليئارسإلا
ةردقلابكلذلعفدقومهنيبنمليئارسإجرخأومهراكبأ
ةمأقلخينأعيطتسيوهف.نيملاعللهقلخيفترهظيتلا
.ًاضيأءيشالنمتانئاكلاهذهقلخيامكءيشالنم

ِدَبَألٱَىلِإَّـنَألٍ،قَقُشَىلِإٍفوُسَرْحَبَّـقَشيِذَّـلٱ١٣«
يفَليِئاَْرسِإََّـربَعَو١٤.ُهَتَْمحَر ١٥.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ِهِطَسَوِ
يفُهَتَّـوُقَوَنْوَعْرِفَعَفَدَو ١٦.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ٍفوُسِرْحَبِ
يفِهِبْعَشِبَراَسيِذَّـلٱ لٱِ

ْ
يِذَّـلٱ١٧.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ِةَّـيِّـَرب

ًاكوُلُمَلَتَقَو١٨.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،َءاَمَظُعًاكوُلُمَبََرض
َّـنَأل،َنيِّـيِروُمَألٱَكِلَمَنوُحيِس١٩:ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،َءاَّـزِعَأ
ِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،َناَشاَبَكِلَمَجوُعَو٢٠ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإ
.»ُهَتَْمحَر

خيراتوهاذه.سدقملاخيراتلاهلإوهاذه)٢٠-١٣(
رمحألارحبلاةبيجعنعًالوطمملكتيو.ءادفلاوصالخلا
عيطتسيرباعمهنملعجورحبلااذههللاقشدقفيكو
ملامنيبرخآلائطاشلاىلإمالسباهوزاتجينأهللابعش
بعشلااوملظدقف.ةاتعلانوعرفموقعمكلذكرمألانكي
امءازجنولانينآلامهوةليوطلانينسلاىدمهورخسو
١٣ددعلاانركذيو.»ملظأبىلبيسالإملاظامو«مهيديأهتنج
:٩ايمحنو١٤:٢١جورخو٧٨:١٣رومزم(يفدروامب
رباعمةدعكانهناكهنأروصتنانلعجيققشىلإهلوقو.)١١
اجنيذلاميظعلاربعملاكلذتنوكىتحتعمتجاةريغص
ظحنكيملامنيبمالسبرحبلااوعطقوهبنويليئارسإلا
سيلوهللايهةردقلانأانيريو.مهظحلثمنييرصملا
عجرينأعاطتسملادهجلواحدقريخألااذهنإفنوعرفل

رشرحدنالبدارأامهلمتامفمهتيدوبعىلإنويليئارسإلا
.راحدنا

دقفةيربلايفثدحاذاميلكزاجيإبانلروصيكلذدعب
كلهيملوةكلهملاةلحاقلاةيربلاكلتيفمهبهسفنبرلاراس
بعشلاراسنأةجيتنلاتناكو.كالهلااوقحتسانيذلاالإ
اولتقنماولتقوضرألاكولمىلعاوبلغتوةوقىلإةوقنم
نييرومألاىلعاورصتنادقف.نيبايهريغةديدشديبمهنم
ناشابناكسىلعاورصتناامكنوحيسمهكلمصخشب
رمألامهلبتتساوجوعمهكلمصخشب)اهراوجوناروح(
.)١٢-١٣٥:١٠رومزمعجار(نيرفاظنيرصتنم

ًاثَاريِم٢٢ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ًاثَاريِمْمُهَضْرَأىَطْعَأَو٢١«
يفيِذَّـلٱ٢٣.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ِهِدْبَعَليِئاَْرسِإل اَنِتَّـلَذَمِ
َىلِإَّـنَأل،اَنِئاَدْعَأْنِماَناَّـجَنَو٢٤.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،اَنَرَكَذ
ِدَبَألٱَىلِإَّـنَألٍ،َرشَبِّـلُكِلًازْبُخيِطْعُييِذَّـلٱ٢٥.ُهَتَْمحَرِدَبَألٱ
.»ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ِتاَواَمَّـسلٱَهٰلِإاوُدَْمحٱ٢٦.ُهَتَْمحَر

مهفماوقألاكئلوأهفلخاماوثرودقلو)٢٦-٢١(
يلاتلابو.ءابرغاهيلعاولخدمهنألحتفلابضرألاباحصأ
مهنمدشأماوقأةطساوبكلذدعباهنمدوهيلادرطاذإف
اهوعدينأمهلزوجيالفنيينامورلاونيينانويلاكبلصأو
نويليئارسإلاهعفديذلانمثلابضرألااورتشادقمهنأل
برعلاءاجامنيحاذكهو.الإسيلحتفلاةوقبيأًامامت
اذهوًاضيأحتفلاةوقبكلذاولعفدقفدالبلاىلعاولوتساو
وهرظنلاتفلييذلاو.دسأتسملاسرافلاكلمضرألاف
نيبرقألاونيدلاولانميتأيثاريملافةداعو»ثاريم«هلوق
وهفصاخلاهللابعشةركفمامأفقنانهو.مهتردقبسيلو
يأكلمسيلو)هللاكلم(هكلموهاممهاطعأدق
ةصاخةمهملليئارسإبعشراتخادقهللانذإف.بوعشلا
الفةمهملاهذهاومتأىتموءايبنألاولسرلامهنمجرخينأ
ةيناثةهجنمواذه.كلذضعبضرألاةيكلمبمهلءاعدا
اوثرودقهللاليئارسإمهنيذلانييقيقحلانييحيسملانإف
.لبقنمنويليئارسإلاهاعداامةسدقملاضرألايفمهنكسب
تآوبنىلإعوجرلاليبقنموهنآلادوهيلاهيعدياملكو
نييلصألاضرألاناكسلوليوطنامزذنمتمتدقةميدق
.اهيفربشلكءاعدايفيعيبطلاويعرشلاقحلا

نميجنيفيكوبعشلااهلمحتييتلاةلذملاركذي
هبنيدجنتسملالكلًاعبشوًازبخيطعييلاتلابوءادعألا
يفدوعيو.)٥:٨ايمرإيثارمًاضيأو١٠:٦ةعماجلاعجار(
هلإلدمحلاوهوهبأدبامبانركذييكلرومزملاماتخ
هلإفاضملامسالاو.ناسحإوةمحرلكردصمتاومسلا

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱَوُةَئِ

٢٤٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



:٢و١:٤ايمحن(يفامكثيدحعضونموهتاومسلا
.ةيقيقحلاةليزجلاهللامحارملركشرومزموهفلامجإلابو.)٤

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

اَمَدْنِعًاضْيَأاَنْيَكَب.اَنْسَلَجَكاَنُهَلِباَبِراَْهنَأَىلَع١«
يفِفاَصْفَّـصلٱَىلَع٢.َنْوَيْهِصاَنْرَّـكَذَت لَعاَهِطَسَوِ

.اَنَداَوْعَأاَنْقَّـ
اَنوُبِّـذَعُمَو،ٍةَميِنْرَتَمَالَكاَنْوَبَسَنيِذَّـلٱاَنَلَأَسَكاَنُهُهَّـنَأل٣
.»َنْوَيْهِصِتاَميِنْرَتْنِماَنَلاوُمِّـنَر:ًاحَرَفاَنوُلَأَس

هربتخاامعةريرمتايركذىلإرومزملااذهانبعجري
منرملابتكيةرارملاهذهلثمبولبابضرأيفنويليئارسإلا
بهذدقو.ةوادعلاودقحلارانبدقتتداكتيهوهتملك
هبشتييبنلاءايمرإعضونموهرومزملااذهنأىلإضعبلا
ايمرإنأللطابمعزلااذهنكلوريمازملاةباتكيفدوادةطخب
ريغدحأهمظنينأًادجدعبتسيوطقلبابىلإبهذيمل
مظانلابتكي.هلاوهأوهترارماوقاذويبسلايفاوناكنيذلا
ثاريملايفدروامهريباعتبهبشيوهوهتركاذنمرومزملااذه
.)١٠و١٦:٩ءايعشإ(و

سولجلاكةريبكلارهنألافافضىلعسولجلانإ)٣-١(
عيطتسييتلاءايشألاذلأنموهراحبلائطاوشىلع
ةشعنملاةبوطرلاكلتنإفرحللًافيفختهلعفينأناسنإلا
جيورتلانمًالدبمنرملانكلواهبعاتموسفنلامالآنمففخت
.يكبيوبحنييكلةيوازيحتنيًالاحهدجنهسفننع
نمسيلو.نازحألاوةبآكلاتناكةجهبلاوحرفلانمًالدب
مضتلبتارفلاوةلجدلاطقفلبابراهنأنوكينأيرورضلا
١:٣رومزمعجار(يراجملاوراهنألانمهريغوروباخلا
يهو-مهداوعأنوسلاجلاءالؤهقلعدقو.)٨:٢لاينادو
اذهوفاصفصلاىلع-ةفورعملابرطلاداوعأحجرألاىلع
ةنكمألايفاميسالوهايملايراجمبنجًادجريثكرجشلا
يفةلسرتسملاةنيزحلاسفنلاهبشيهناصغأيلدتبوهو.ةراحلا
نمةسلجةقدبمنرملاانلروصيو.ةرملااهتايركذواهمالآ
نإفناكملكيفةرشتنميناغألاورهنلاىلعةهزنتاسلج
نيجهتبمنوبرطياوناكونييلبابلانمحجرألامهوقافرلا
نأاولأسدقف.ةديعسةحرمةهزنتقواوضقينأنوديري
يفمهلدصقالوةميدقلامهدالبمينارتنممهمامأاودشني
ىأردقو.حرملاوةطبغلابابسألامكتساىوسكلذ
مهلأسينأمهبيذعتومهتياكنيفةدايزكلذيفنويليئارسإلا
ةحرفلابولقلايحونموهمنرتلاواومنرينأسانلاءالؤه
مهو.نوحيفيالفيكوحرفيفاوناككئلوأ.ةنيزحلاال

ةيسفنمالآيفاوناكفنويليئارسإلاامأونودبعتسملانورفاظلا
ةبيئكلامهتلاحيفمهواومنرينأمهمالآيفدازدقفةحربم
.هذهةئيسلا

يفِّـبَّـرلٱَةَميِنْرَتُمِّـنَرُنَفْيَك٤« ْنِإ٥؟ٍةَبيِرَغٍضْرَأِ
لَيِليِنيِمَيىَسْنَت،ُميِلَشُروُأاَيِكُتيِسَن

ْ
ْنِإيِكَنَحِبِيناَسِلْقِصَت

ْرُكْذُا٧!يِحَرَفِمَظْعَأَىلَعَميِلَشُروُأْلِّـضَفُأَْملْنِإ!ِكْرُكْذَأَْمل
لٱ،َميِلَشُروُأَمْوَيَموُدَأيِنَبِلُّبَراَي

ْ
ىَّـتَحاوُّدُهاوُّدُه:َنيِلِئاَق

ملٱَلِباَبَتْنِباَي٨.اَهِساَسَأَىلِإ
ِملىَبوُط،َةَبَرْخُْ

َ
ِكيِزاَُجيْن

ِملىَبوُط٩!اَنِتْيَزاَجيِذَّـلٱِكَءاَزَج
َ
طَأُكِسْمُيْن

ْ
ُبِْرضَيَوِكَلاَف

هب .»!َةَرْخَّـصلٱُِمِ

نأاورطضادقنويليئارسإلاءالؤهنأنوكيدق)٩-٤(
مينارتبمهمامأنونغيفنييلبابلامهدايسأبلطلاوعضخي
ةرمسفنبوثدحاملفسأيمنرملانأكشالونويهص
بلطبيرسقلامينرتلاىلعبيجيعيظفلاماقتنالاىنمتت
هسفنىلعمرحينأمنرملادصقيالعبطلابو.ليتقتلاوةوسقلا
هذهىلعناكاذإهمرحيوهلبةبيرغضرأيفمينرتلا
دقمهافنميففافختسالاوحرفلافقومبوةينلعلاةروصلا
يفو.ةفلتخملامهلايعرئاوديفمهتدابعىلعنيظفاحماوقب
ميلشروألهصالخإمعدييكلمنرملاعرسيسماخلاددعلا
يهفنيينعمديفت»يسن«نأرهظيو.ةسدقملاتاراكذتللو
.لومخلاىنعمًاضيأديفتوركذدضيأداتعملاىنعملاديفت
وأةكرحلانعيديلمختلفميلشروأايكتيسننإلوقيف
التنكاذإًاضيأكلذكو.كرحتتنأيديًاضيأسنتلف
نمعفنلاامذإ.دبألاىلإيناسلتمصيلفميلشروأركذأ
نألضفألافنيئزهتسمموقنيبءزهلاباهيناغأينغيناسل
.دبألاىلإديلالشتوناسللامكبي

ةروصبماقتنالابلطي)٩-٧(ةريخألادادعألايفو
اوتمشنيذلامودآينبىسنينأعيطتسيالمنرملافةعورم
اودهاوده«نيلئاقاهيلعاوعجشوةسدقملاةينبألادهىدل
رثكأسحتاهنأللبابتنببطاخيمث.»اهساسأىلإىتح
اوكسمينأبلطيذإاهبلحتسيتلاةبيصملاباهريغنم
ليلدةرخصلامهبنوبرضي.ًاميطحتمهومطحيواهلافطأ
نأبلطياذكهنييليئارسإلاباولعفامكفةيهانتملاةوسقلا
دجناذهنمو.)نسبنسونيعبنيع(مهبمهؤادعألعفي
هجوىلعيبسلانمعوجرلادعببتكدقرومزملااذهنأ
لبابلاوهأباوعمسنيذلاسانلادحأملقبامبروحيجرتلا
رجفتىتحهبلقيفداقحألاتنمكلبلعفلاباهوقوذيملو
نمففخننأانلواحامهمو.ةقعاصلالبانقلاهبشيامب

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱَوُةَئِ
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هدجنًائيشلعفننأعيطتسنالفهدقحورومزملااذهةدح
.ليجانألاوديدجلادهعلابلاطمنعنوكيامدعبأ

َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل

لَقِّـلُكْنِمَكُدَْمحَأ١«
ْ
ِهلآلٱَماَّـدُق.يِب

َ
ُدُجْسَأ٢.َكَلُمِّـنَرُأِة

يف َكَّـنَأل،َكِّـقَحَوَكِتَْمحَرَىلَعَكَمْسٱُدَْمحَأَو،َكِسْدُقِلَكْيَهِ
يف٣.َكِمْسٱِّـلُكَىلَعَكَتَمِلَكَتْمَّـظَعْدَق َكُتْوَعَدَمْوَيِ
يفًةَّـوُقيِنَتْعَّـجَش.يِنَتْبَجَأ .»ِيسْفَنِ

نوكينأدعبيالودوادىلإرومزملااذهفيلأتىزعي
لبهراعشأودوادتاباتكقسنىلعهنأكلذيفىنعملا
نمودوادةايحقامعأنمًاجراخهبسحننأعيطتسن
٧صليئومص٢(يفدروامىلعًامامتقبطنيوهفهحور
كلموهبتاكلانأانبسحاذإو.)١٧صرابخأ١ًاضيأو
وحنهديعاومهللاققحينأبلاطيوهفيكلملسننمو
ىلإمهدحأبهذدقو.دبألاىلإهشرعتبثيودوادتيب
يماسلايسفنلادوادروعشنعربعيرومزملااذهنإلوقلا
نأهسفنعمدعاوتدقوهئادعأىلعةرهابلاهتاراصتنادعب
تناكيتلاعامتجالاةميخنمًالدببرللًالكيهينبي
.ًاميدقلمعتست

ةيقبمامأكلذلعفيوهوهللايبلقلادمحلامدقي)٣-١(
تاناسحإنمهوحنهللاهلعفاممهيرييكلبوعشلاةهلآ
يفتكيالونيرخآلامامأدهشينأبجينمؤملاو.لاضفأو
ركذيوهف.اهلجأنمهللاركشينألبتاناسحإلالانينأ
رورشورطاخمنميجنيهنألفةمحرلاامأ.هقحوهللاةمحر
نوقبيالفليبسلاءاوسهدالوأيريهنألفقحلاامأوةديدع
ىنعمنوكيدقو.رونلاىلإاهنمنولقتنيلبةملظةيأيف
:٧ليئومص٢عجار(موقلارباكأوسانلاةيلعيأ»ةهلآلا«
همسانإفهقحوهتمحرلجأنمدمحييذلاهلإلااذهو)٩
يصاقلاهفرعىتحهلالجرشتناوبوعشلانيبمظعدق
.ينادلاو

دقفهعمتعقوةثداحثلاثلاددعلايفمنرملاركذي
ةعاجشلانهنأةجيتنلاتناكوهذههتوعدرثأىلعهللاهباجأ
نعهمدقنامنيحيتأيناركشلامظعأنأكشالو.ةوقو
تاملكديدرتدرجمسيلوقيمعيصخشرابتخافطاوع
نمعجشتينمؤملاناسنإلانألاقيقحلاو.اهينعنالواهلوقن
.يهلإلاناسحإلانمطقفيتأتهذهوسفنلايفةيلخادةوق

ِتاَمِلَكاوُعِمَساَذِإِضْرَألٱِكوُلُمُّلُكُّبَراَيَكُدَمَْحي٤«
يفَنوُمِّـنَرُيَو٥.َكِمَف ٦.ٌميِظَعِّـبَّـرلٱَدَْجمَّـنَأل،ِّـبَّـرلٱِقُرُطِ
ملٱىَرَيَوٍلاَعَّـبَّـرلٱَّـنَأل

ملٱاَّـمَأ.َعِضاَوَتُْ
.ٍديِعَبْنِمُهُفِرْعَيَفُِّـربَكَتُْ

يفُتْكَلَسْنِإ٧ ُحتِقيِّـضلٱِطَسَوِ
ْ
يِئاَدْعَأِبَضَغَىلَع.يِنِي

لَُختَو،َكَدَيُّدُمَت
ِّـ

ُّبَراَي.يِّـنَعيِماَُحيُّبَّـرلٱ٨.َكُنيِمَييِنُص
.»َّـلَخَتَتَالَكْيَدَيِلاَمْعَأْنَع.ِدَبَألٱَىلِإَكُتَْمحَر

همدقينأبجيمنرملاهمدقييذلادمحلااذهو)٨-٤(
ةقئافلاهللاةردقباوفرتعينأمهيلعضرألاكولمعيمجًاضيأ
روبحلابمهبلقئلتميذئنيحو.ىصقتستاليتلاهتمحربو
يفبرلااهلمعتسييتلابيلاسألاوقرطلاكلتبنومنرتيو
هتمظعلسيلوًادجميظعبرلانإف.هقحوهتمحرراهظإ
نمىرحألابلبيهلإلاهدصقةهجنمطقفسيلءاصقتسا
سانلايرييكلاهلمعتسييتلاةنونحلاقرطلاكلتةهج
نيهاربلادعبالإلضفلابنوفرتعيالمهفهقحوهتمحر
هلإلااذهو.ًادبأدرتنأنكمياليتلاةريثكلادهاوشلاو
نيعضاوتملابحيوهفكلذعموهلامعألكيفًادجلاع
.هتيانعبوهفطعبمهاعريوًالاحمهفرعيو

وهوةقيمعةيحورتارابتخانع٧ددعلايفمنرملالوقي
ةقثلاوءاجرلابءولمموهو)٢٣:٤رومزم(يفدروامبانركذي
اذهامو.يضاملايفهمحرامكلبقتسملابهمحريسهللانأ
نإفباوصلاىلإهأطخنععجرييكلالإرضاحلاللذتلا
مطحتيتلابئاصملاكلتنميجنييذلاوههدحوبرلا
عفريبرلانألنيحىلإءادعألابضغنكلو.بولقلا
تكسيوهف.ةمعنلاوةكربللىرخألادميوصالخللهنيمي
ةيهلإلاهتردقراهظإبنكلوطقفمالكلابسيلءادعألا
يطعيوهمسابنينمؤملانعيماحييذلاهلإلااذه.مهوحن
ىلختيالوهو.ةميمعلاةيهلإلاهلاضفأبنوفرتعينيذللةمحر
ةموسرملاططخلايفهتابثنعنهربيكلذبهنألهلامعأنع
ىلإتبثتيتلااهدحويهةيهلإلاهتئيشمنأذإاهعبتييتلا
ريغتيالوماودلاىلعقابهلإوه.)٦:٣ايمحنعجار(دبألا
هتابيترتلكوسودقهدحوهنألهمالكنمءيشلوزيالو
قحلافرعينملكفهيلعو.ةسدقمةلماكهماكحأو
اليذلاسودقلاهللاهبشيوهفىهتنملاىلإهبكسميو
.اهنمءيشيأنععجارتيالوهفكلذلوهماكحأيفءاطخأ

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱَوُةَئِ
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َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

ٌروُمْزَم.َدُواَدِل.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

َتْفَرَعَتْنَأ٢.يِنَتْفَرَعَويِنَْتَربَتْخٱِدَق،ُّبَراَي١«
يِكَلْسَم٣.ٍديِعَبْنِميِرْكِفَتْمِهَف.يِماَيِقَوِيسوُلُج
.»َتْفَرَعيِقُرُطَّـلُكَو،َتْيَّـرَذِيضَبْرَمَو

وهوهقباسرومزملاعمةكرتشمةديدعطاقنرومزملااذهل
ةيميلعتلاةيحانلانماميسالودئاوفلاليلجيناعملايماس
قحلينأقحتسيوهفًاضيأةيرعشلاةيحانلانموةيتوهاللاو
ةهجنمنكيملنإويلاعلاقسنلاةهجنمدوادريمازمب
يهوهيفةدراولاةيمارآلاتاملكلاةرثكلةبسنلابفيلأتلا
لمعتسيو.يدوهيلاخيراتلايفةرخأتملاروصعلاصخت
عبتيهنإوكربتلاليبقنم»دوادل«ةملكلاهذهرومزملا
.يدوادلاقسنلا

١٢-١ددعلانملوألاماسقأةثالثىلإرومزملامسقني
نأمنرملاىريو.١٩:٢٤نمثلاثلاو١٨-١٣نميناثلاو
ةيهلإلاهتيانعوناكملكيفرضاحوءيشلكبملاعهللا
يأدجينأدحأعيطتسيالوبناجلكنمناسنإلابطيحت
انركذيوهللاةردقبقولخملاناسنإلااذهلوانتيمث.برهم
هللاءادعأىلإتفتليًاريخأو.هقلاخوحنناسنإلابجاوب
نكيامهمو.ناوألاتاوفلبقعوجرلاوةبوتلابمهحصنيو
سبلتهراكفأوىلوألاةقبطلانمرعاشمظانلانإفرمأنم
دقتناكةيناربعلاةغللانأنكينإولامجلاوةعورلاللح
رهظيويبسلانمعوجرلادعباميسالةيمارآلابتجزتما
.صاخهجوىلعارزعولايناديرفسيفكلذريثأت

اذهو٢٣رومزميفدورامبلوألاددعلاانركذي)٣-١(
هللانيبةنئاكلاةديطولاةقالعلاكلتًالاحانيريددعلا
اذكهوهتالاحلكيفناسنإلاربتخيهدحوهللاافناسنإلاو
يأسولجلاىدلهفرعييذلاوهفكلذل.ةماتةفرعمهفرعي
مايقلاتقويفهفرعيهنأامكةنينأمطلاوةحارلاتاقوأيف
هللامزليالوتابجاولاعيمجممتيولمعللضهنيامنيحيأ
ديعبنمهفرعيوهلبهفرعيىتحناسنإللبراقينأطق
قرطلايأوكلسيفيكفرعيوهو.ةيفاخهيلعىفخيالو
.ًانئمطمًانمآسلجيفيكوحاترينيأفرعيهنأامكاهعبتي
هنيبًازجاحفقيوهيمحييأهيرذيهسفنبرلانألكلذ
ةجاحفرعيهنألكلذلعفيبرلاو.ةايحلافصاوعنيبو
.ناسنإللاهتقفاوموةدجنلاهذهةيمهأمثةدجنللناسنإلا

يفٌةَمِلَكَسْيَلُهَّـنَأل٤« اَهَتْفَرَعُّبَراَيَتْنَأَوَّـالِإِيناَسِلِ
لَخْنِم٥.اَهَّـلُك

ْ
لَعَجَو،يِنَتَْرصاَحٍماَّـدُقْنِمَوٍف

ْ
َّـَيلَعَت

ملٱِهِذٰهٌةَبيِجَع٦.َكَدَي
.اَهُعيِطَتْسَأَال،ْتَعَفَتْرٱ.يِقْوَفُةَفِرْعَْ

ْنِإ٨؟ُبُرْهَأَنْيَأَكِهْجَوْنِمَو،َكِحوُرْنِمُبَهْذَأَنْيَأ٧
يفُتْشَرَفْنِإَو،َكاَنُهَتْنَأَفِتاَواَمَّـسلٱَىلِإُتْدِعَص هلٱِ

َْ
ِةَيِوا

يفُتْنَكَسَوِ،حْبُّصلٱِيَحاَنَجُتْذَخَأْنِإ٩.َتْنَأاَهَف ِيصاَقَأِ
لٱ
ْ
.»َكُنيِمَييِنُكِسْمُتَوَكُدَييِنيِدَْهتًاضْيَأَكاَنُهَف١٠،ِرْحَب

ةطلستماهلعجتناسنإللةيهلإلاةفرعملاهذهو)٦-٤(
تلفتالةدحاوةملكنأىتحاهريفاذحورومألاقئاقدىلع
هللادينألب.لبقنماهفرعدقبرلاوالإناسللانم
هيتينأهلحمستاليأبناجلكنمهترصاحدقةريدقلا
هذهو.)٩:٢٣بويأعجار(ءاشيامكرختفيوضرألايف
اهالولوايحياهتيانعبوهفناكامنيأهيلإلصتةريدقديلا
هذهكردينأناسنإللنكميفيكو.نيكلاهلانيبناكل
يتئرىلعءاوهلاطلستيامكهيلعطلستتيتلاةفرعملا
ىلعءاملاطلستيامكوهقشنتسينأنودبايحيالفناسنإلا
ناسنإلارودقمبسيلةفرعميه.هيفحباسلاكمسلا
وهوةيوامساهنألًادجتعفترادقاهنألاههنكىلإلوصولا
.نييضرألانيب

ةيطخلابروعشلانعببسمفانهبرهلاامأو)١٠-٧(
امنيحمدآلوألابألالعفامكئبتخينأناسنإلاديريف
هلإلااذه.)١٠-٣:٨نيوكتعجار(تنأنيأهللاهادان
هنأامكهدجمبتاومسلاألميوهفناكملكيفدوجوملا
ةيدوألاقامعأيفوهلبهيمدقلًائطومضرألالعج
وهفبرقالودعبالوقمعالوهدنعولعالنألةقيحسلا
ةحنجأذخأينأببرهينأعيطتسيلهو.ناكملكيف
حبصلارونرشتنيامكاهاصقأىلإضرألاىصقأنماهبريطي
يحانجركذيةنكمأريغيفوراونألابديعبلاقفألاألميف
حيرلايحانجًاضيأو)٣:٢٠يخالمعجار(سمشلا
يفامكناريطللنيحانجذخأيوهو.)١٨:١١رومزمعجار(
ىلإًاديعببهذأنأتعطتسااذإىتح.)١٠:١٦جورخ(
كلتيفنكلو.ممألارزجامثيحطسوتملارحبلايصاقأ
.يّوقيودّدشيويدهيلدوجومهللااذوهةديعبلاةنكمألا

لُقَف١١«
ْ

لُّظلٱاَمَّـنِإ:ُت
ْ
!ِيلْوَحُءِيضُيُلْيَّـللٱَف.ِيناَشْغَتُةَم

لُّظلٱ١٢
ْ

.ُءِيضُيِراَهَّـنلٱَلْثِمُلْيَّـللٱَو،َكْيَدَلُمِلْظُتَالًاضْيَأُةَم
لُّظلٱَك

ْ
لُكَتْيَنَتْقٱَتْنَأَكَّـنَأل١٣.ُروُّنلٱاَذَكٰهِةَم

ْ
.َّـيَتَي

يفيِنَتْجَسَن طَبِ
ْ

ُتْزَتْمٱِدَقِّـينَأِلْجَأْنِمَكُدَْمحَأ١٤.يِّـمُأِن
َْمل١٥.ًانيِقَيَكِلٰذُفِرْعَتِيسْفَنَو،َكُلاَمْعَأَيِهٌةَبيِجَع.ًابَجَع
َخت
ْ
يفُتْعِنُصاَمَنيِحيِماَظِعَكْنَعِفَت خلٱِ

ْ
يفُتْمِقُرَوِءاََف ِ

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱَوُةَئِ
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يفَو،يِئاَضْعَأَكاَنْيَعْتَأَر١٦.ِضْرَألٱِقاَمْعَأ اَهُّلُكَكِرْفِسِ
َمَرْكَأاَم١٧.اَهْنِمٌدِحاَوْنُكَيَْملْذِإ،ْتَرَّـوَصَتَمْوَيْتَبِتُك
َيِهَفاَهِصْحُأْنِإ١٨!اَهَتَلُْمجَرَثْكَأاَم!يِدْنِعُهللاَااَيَكَراَكْفَأ
.»َكَعَمُدْعَباَنَأَوُتْظَقْيَتْسٱ.ِلْمَّـرلٱَنِمُرَثْكَأ

يفءيشالداعبألاىرينأدعبًاريخأدوعي)١٢-١١(
مالظلاوهوريرشلاهيلإئجتليأجلمرخآىلإهللارظن
لهفهتاذرونلاوههللانكلوهراتسأتحتيفتخينألواحيف
مامأًاددبتملحمضيليللااذوهو؟ًاعممالظلاورونلاعمتجي
طقفناسنإلارظنيفوهليللانإ.ءالعلانمقرشملاءوضلا
الوليلالنذإالإسيلهللانعدعبلايفيهةملظلانإو
يذلاوهفهقئالخعيمجقوفهدحوهنألهللاينيعيفراهن
.ةيهلإلاهتئيشمبسحباهبمكحتيواهيلعطلستي

يفرضاحلاوءيشلكىلعرداقلاهلإلااذه)١٨-١٣(
ناسنإلااذهفرعيهسفنوهءيشلكبملاعلاوناكملك
هلئاخدفرعيوهفكلذلهمأنطبيفهجسنوهرّوصهنأل
الهحراوجلكنمهدمحينأالإناسنإللسيلمامتلاب
نمبجعتلاةفطاعبذوخأموهوكلذلعفيناسنإلاواميس
ةقيقحلاهذهدكأتيوهسفنىلإدوعيذئنيحوهربتخياملك
يفةيلخادلااهزكارميفماظعلانأىتح.هينيعمامأةلثاملا
ةديعبتغيصدقنكتنإوهللامامأةرهاظتناكمسجلا
.)١:٢١بويأعجار(راظنألايأنع
اهليصافتفرعواهنّوكوناسنإلاءاضعأهللاىأردقو
موقتوهنيعييذلااهلكشذخأتىتحهرفسيفاهبتكو
ناسنإلافرعدقهللانإفاذكهو.ةفورعملاةبترملااهفئاظوب
هللاراكفأفكلذلو.دودحمريغهدنعنامزلانألنينجوهو
لثمددعلايفيهوءيشلكلمشتاهنألةعساووةميرك
ثيحزيزعلاهباتكيفةموقرميهو.ىصحياليذلالمرلا
ةرثكنمبعتيوكلذأرقيمنرملاوةقيلخلالامعأنعانربخي
هسفندجيوكلذدعبظقيتسيهباذإومانيىتحتاعجارملا
.ةميظعلاهلامعأنعهللاهبتكامعلاطيلازيال

اوُدُعْبٱِءاَمِّـدلٱَلاَجِراَيَف.ُهللاَااَيَراَْرشَألٱُلُتْقَتَكَتْيَل١٩«
لَكُيَنيِذَّـلٱ٢٠.يِّـنَع

ِّـ
ملٱِبَكَنوُم

لٱِبَنيِقِطاَنِرْكَْ
ْ
ْمُه،ِبِذَك

؟َكيِمِواَقُمُتُقْمَأَوُّبَراَيَكيِضِغْبُمُضِغْبُأَالَأ٢١.َكُؤاَدْعَأ
اَيِْينِربَتْخٱ٢٣.ًءاَدْعَأِيلاوُراَص.ْمُهُتْضَغْبَأًاّماَتًاضْغُب٢٢
لَقْفِرْعٱَوُهللاَا

ْ
ْنِإْرُظْنٱَو٢٤.يِراَكْفَأْفِرْعٱَويِّـنِحَتْمٱ.يِب

يفَناَك .»ًاّيِدَبَأًاقيِرَطِينِدْهٱَو،ٌلِطاَبٌقيِرَطَّـِ

هذهيفةيحورلاهتالمأتنممنرملارثكأدقل)٢١-١٩(
لمشتيتلاواهعيمجنيملاعلالمشتيتلاةبيجعلاةقيلخلا
.هللاتاقولخمةنيزوهيذلابيجعلاقولخملااذهناسنإلا
هسفنجمدينألواحوبتارملاىلعأىلإهريكفتيفامسدقو
نورمتأيوباتكلانوعلاطينيذلانيحلاصلاهللادابعنيب
ةمظعبةقطاندهاوشلاىرينأهلابنعبرغيالوهرماوأب
اذهنملهذنداكن١٩ددعلايفو.ىصقتستاليتلاقلاخلا
نونمؤيالنيذلارارشألالتقينأبلطيفئجافملاطوبهلا
ءامدلااوقارأىتحقيثاوملااوناخودوهعلااوثكندقلبهللااب
ملألابرعشن.نآلامهرودبمهمهؤامدقرهتنأبجعالف
لتقلانعنوعروتيالرارشأسانأنممنرملاهبرعشييذلا
امسكعبنورهاظتيامنيبركملاوةديكملابهنولعفيمهو
٢١ددعلايفو.هعبشوهللاءادعأنوباذكمه.نورمضي
راغيالأ؟هذهكةلاحهاجتهيلعبجاولاوهامهسفنلئاسي
لوطيالو.)١٩:١٠كولم١عجار(ايليإلعفامكبرللةريغ
ىلإمهيداعيومهضغبيهنألوقيوهسفنبواجيىتحتقولاهب
.مامتلا

ةليضفالإبرلالجألءادعألاضغبلهو)٢٤-٢٢(
يتلاءايشألايأعملهاستينأعيطتسيالهنأل؟هرظنيف
عملهاستينأعيطتسيالامكهللاابهناميإهيلعدسفت
هلإاورقتحادقنيذلاممألاناكسنمنيينثولاكئلوأ
.دودحلادعبأىلإهبعشاودهطضاوليئارسإ

نأهللانمبلطييكلهسفنىلإمنرملادوعيًاريخأو
ايمرإعجار(ةلطابةيوتلمرومأهيفلهىريوهربتخيوهصحفي
هكولسلهو.)١٨:١٥ايمرإو٢٢:١٥بويأًاضيأو٦:١٦
يدبألاقيرطلليدتهينأدويوميقتسمالوحلاصريغجوعأ
الإلصويالأطخلاقيرطنأل.ماودلاىلعهيفكلسييذلا
ةحناسةصرفلوأبهنعةدوعلاامنإةمكحلانموكالهلاىلإ
.نكممتقوعرسأبو

َنوُعَبْرَألٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم.َنيِّـنَغُْملٱِماَمِإل

لُّظلٱِلُجَرْنِم.ِّـَّـرشلٱِلْهَأْنِمُّبَراَيِينْذِقْنَأ١«
ْ
ِم

يفٍروُُرشِبَنوُرَّـكَفَتَيَنيِذَّـلٱ٢.يِنْظَفْحٱ هبوُلُقِ لٱ.ِْمِ
ْ
ُهَّـلُكَمْوَي

لِلَنوُعِمَتَْجي
ْ
لَأاوُّنَس٣.ِلاَتِق

ْ
َحتِناوُعْفُألٱُةَُمح.ٍةَّـيَحَكْمُهَتَنِس

ْ
َت

.»ْهَالِس.ْمِهِهاَفِش

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوُةَئِ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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.ملأتمنمؤمبلقنمداجنتساةخرصوهرومزملااذه
.هدضنورمضيوفطعلانورهظينيذلاءادعألابطاحموهف
ىلعقفشتالوغدلتاهنكلوسململاةنيللاةيحلابهبشأمه
:رعاشلالوقدحىلعدحأ
بطعلااهباينأيفبلقتلادنعاهسمالمتنالنإويعافألانإ

هتبسننكميوليمجوهاممرثكأءيرجوهرومزملااذهو
دينمةدجنلاًابلاطدوادخرصيناكامنيحيدوادلاقسنلل
الو.هنبامولاشبأدينماميسالونيريثكلاهئادعأىلعهللا
الو.٦٤و٥٨نيرومزمللرومزملااذهةهباشمانلابنعبرغي
ةرارميوحتوةياغللةهباشتميهريمازملاهذهماتخنأاميس
.مهيلعهتمقنوهبضغهجوينيذلاءادعألادضةيوق

سانلانوطيحينيذلامهرشلالهأنإ)٣-١(
مهو.اهيفاوعقيىتحكارشألامهلنوبصنيومهخاخفب
تاقبوملاعيمجاوبكتريفدسافملاوفنعلابنوؤلممءايوقأ
نوركتفيورشلاىلعنومّمصيهسفنتقولايفمه.ملاظملاو
.ميمصتوروصتقباسنعنومرجممهكلذلًاليوطهب
ططخلانوعضيوهلكمويلالاتقلابنوجهليمهفكلذكمهنألو
نونسيامكمهتنسلأنونسيمهدجنو.نوبكتريامباكترال
:٥٨و٦٤:٤رومزمعجار(مامتلابمهبرحتاودأومهنيكاكس
هّمساهبثفنيفناوعفألاةمحبهبشأيهةنسلألاهذهو.)٥
رشلاباكتراىلعنوئيرجمهنذإرارشألاءالؤهف.لاتقلل
امكناوعفألاةمحمهلمهفمهبولقيفهنورمضيامردقىلع
ةثيبخلاراكفألانوركفيمهفكلذلو.ًاضيأةتيمملاهتضعمهل
نولاعفنولاوقمهف.اهوذفنيىتحتقولامهبلوطيالو
.ظحلاءوسلكالهلاورشللمهنكلو

لُّظلٱِلُجَرْنِم.ِريِّـِّـرشلٱِيَدَيْنِمُّبَراَييِنْظَفْحٱ٤«
ْ
ِم

يفاوُرَّـكَفَتَنيِذَّـلٱ.ِينْذِقْنَأ ِيلىَفْخَأ٥.ِيتاَوُطُخِريِثْعَتِ
ملٱ
ِ.قيِرَّـطلٱِبِناَجِبًةَكَبَشاوُّدَم.ًالاَبِحَوًاّخَفَنُوِربْكَتْسُْ
لُق٦.ْهَالِس.ًاكاَْرشَأِيلاوُعَضَو

ْ
ِغْصَأ.يِٰهلِإَتْنَأ:ِّـبَّـرلِلُت

،ِيصَالَخَةَّـوُق،ُدِّـيَّـسلٱُّبَراَي٧.ِيتاَعَُّرضَتِتْوَصَىلِإُّبَراَي
لَّـلَظ
ْ

يفِيسْأَرَت لٱِمْوَيِ
ْ
ِتاَوَهَشُّبَراَيِطْعُتَال٨.ِلاَتِق

ُسوُؤُراَّـمَأ٩.ْهَالِس.َنوُعَّـَفَرتَي.ُهَدِصاَقَمْحِّـجَنُتَال.ِريِّـِّـرشلٱ
ملٱ
طَغُيْمِهِهاَفِشُءاَقَشَفِيبَنيِطيِحُْ

ِّـ
.»ْمِهي

يدايألاكلتيقتييكلًاظفحهللانمبلطي)٥-٤(
الملاظلجروهودعلااذهواميسالناودعلابهيلعةعفترملا
نأبركفتدقيذلاوهف.ناسنإيأباهيالوهللافاخي
ةروصانلابنعحربيالو.ةكلهتلايفهعقويوهتاوطخلقرعي
هليباحأيفرويطلاعقوييكلهدهجةياغلذبييذلادايصلا

رّوصدقفسداسلاددعلايفًاحضاوكلذدجنو.اهداطصيف
ةلاحيفو.مهتسيرفبكتفللنودايصلالعفياذامًاديجانل
هللانيعييكل!هالسىقيسوملاعفترتهذهىمظعلاةدشلا
:١٨رابخأ١عجار(ناوألاتاوفلبقيجنيوذقنيودئادشلاب
يتلاكارشألاوليباحألاهذهو.)١١:٢٤ايمحنو١٧
عيطتستالواهيفبشنتواهسئارفىلعقبطتداكتاهوعضو
.ًاكارح

هتقيضطسويفنكلوهبءادعألاهلعفياماذه)٩-٦(
ةنئاكلاةنيتملاةقالعلاكلتبرعشيوهللاىسنيالةميظعلا
بيجتسيوتاعرضتلليغصييذلاهلإلااذه.امهنيب
لاتقلاموييفًاسرتناكفصلخيلدعتسمهلإلااذه.ةالصلا
عجار(ةلتاقلاماهسلاهبيصتالئلهسأرهبنمؤملاللظي
برلادسفينأهسفنتقولايفسمتليو.)٥٩:١٧ءايعشإ
ةعيظفاهنألهبرآملانينأهلحمسيالوريرشلادياكم
ءايربكبمهبولقركفبسحبنولعفينيذلاكئلوأ.ةريرشو
نوعلابلطةرركمهالسىقيسوملاعفترتمث.ةسرطغو
.ةدجنلاو

منرملابطيحتسوؤريوذءادعألادجنعساتلاددعلايفو
رظنييكلةعلقلابشيجلاكهبنوطيحيمه.بناجلكنم
نينمؤملاببرلاةطاحإنعسكعلاباهمجاهيةهجيأنم
ءادعألاءالؤههافشنأمنرملابلطيو.مهيمحيومهنيعييكل
.نينمؤملابيصتنألبقررضلابًالوأمهسفنأىلعدوعت

يفاوُطَقْسُيِل.ٌرَْمجْمِهْيَلَعْطُقْسَيِل١٠« يفَو،ِراَّـنلٱِ ،ٍتاَرَمَغِ
يفُتُبْثَيَالٍناَسِلُلُجَر١١.اوُموُقَيَالَف لُّظلٱُلُجَر.ِضْرَألٱِ

ْ
ِم

يِرُْجيَّـبَّـرلٱَّـنَأُتْمِلَعْدَق١٢.ِهِكَالَهَىلِإَُّّـرشلٱُهُديِصَي
لِلًامْكُح

ْ
لِلًاّقَحَوِنيِكاَسَم

ْ
َنوُقيِّـدِّـصلٱاَمَّـنِإ١٣.َنيِسِئاَب

ملٱ.َكَمْسٱَنوُدَمَْحي
يفَنوُسِلَْجيَنوُميِقَتْسُْ .»َكِتَْرضَحِ

رانلاكحبصتهذهمهتنسلأنإفذئنيحو)١٣-١٠(
رانلايفنوطقسياذكهو.اهاذأبًالوأمهبيصتيتلاةقرحملا
رمغلايفاوطقسيلفاوءاشنإواهوججأواهولعشأمهيتلا
.مهسفنأبيهلنممهسفنأاوئفطينأنولواحيمهوميظعلا
رطاخملادشأنمامهءاملاورانلاالكنأانلابنعبرغيالو
بلطيمنرملافكلذل.ناسنإلااهيلإضرعتييتلاةيعيبطلا
لبقنماوبصندقاملاطرطاخملادشأيفمهكلهينأهللانم
ناسللااذناسنإلانأىرياذكهو.اهعظفأوكارشألارطخأ
كلذكوًاليوطىقبينأنكمياللاتحملايئارملابوذكلا
لانيوًالوأهلئابحيفطقسينأدبالرشلاعنصييذلانإف
لوأىسمأنيرخآلاداطصينألواحنمف.ةميخولاهبقاوع
نيكاسملاكرتياليذلاوهولداعهللانألكلذ.نيديصملا

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوُةَئِ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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ةايحلاورونلاءلمىلإهلشتنيلبمهتاملظيفنوطبختي
نمسانلامهنهتمادقنيذللقحلايرجياذكهو.ةميركلا
انهةغللانأمتكنالو.نيبوكنمنيسئايءالذأاوشاعفلبق
سأيلالازدقفةجهبلاوشاعتنالانمةبيشقةلاحسبلت
ديعسلاءاجرلاهبلقألمولبقنمهيلعذوحتسايذلا
ناحرفوه.ةوقيفحبصأوهسفننمفعضلالحمضاو
امكنمؤملاةمدخلءيشلكلّوحييذلاريدقلاهللاابديعس
هتيبثتوناسنإلاعفنللبررضللسيلثداوحلامدختسيهنأ
هرومزممتخياذكهو.)٤٢:٢بويأعجار(ةايحلاوقحلايف
ًالدبولوألانيقيدصلابجاووهكلذنألبرلامسادمحب
ةرضحيفنوسلجيمهباذإءايحألاضرأنماودرطينأنم
دعسأءيشيأو.نيحلكهداجمأباوعتمتييكلهللا
نمءيشالةيولعلاهللاةرضحيفنوكينأنمنمؤملل
.همالسعزعزتنأاهنكمياهباعتأوايندلابارطضا

َنوُعَبْرَألٱَويِداَْحلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم

ِيتْوَصَىلِإِغْصَأ.َّـَيلِإِْعْرسَأ.ُتْخََرصَكْيَلِإُّبَراَي١«
لٱَكِيتَالَصْمِقَتْسَتِل٢.َكْيَلِإُخُْرصَأاَمَدْنِع

ْ
.َكَماَّـدُقِروُخَب

ًاسِراَحُّبَراَيْلَعْجٱ٣.ٍةَّـيِئاَسَمٍةَحيِبَذَكَّـيَدَيُعْفَرْنُكَيِل
لَقْلِمُتَال٤.َّـيَتَفَشَباَبْظَفْحٱ.يِمَفِل

ْ
،ٍءيِدَرٍرْمَأَىلِإيِب

ْنِمْلُكآَالَو،ٍمْثِإِيلِعاَفٍساَنُأَعَمِّـَّـرشلٱِلَلِعِبَلَّـلَعَتَأل
.»ْمِهِسِئاَفَن

بجاولانمفداودلناونعلالمحيرومزملااذهنأاملاط
ناسنإهبتكوأهيفدوادهبتكيذلاصاخلافرظلافرعننأ
مامأةحضاوةروصلاكلتعضيوفرظلاكلذفصيرخآ
درُطامنيحوهصاخلافرظلااذهنأحجرألاو.اننويع
مدقينأنمهعنميلاتلابوهنبامولاشبأهجونمدواد
روصييئاسمرومزموهو.ميلشروأيفتامدقتلاوحئابذلا
ءولمملالاحلاكلذيفًاقيقدًاريوصتاهنعهونملاةلاحلاكلت
.تابارطضالاوبعاتملاب

امهاممرثكأهتاذدوادلامهنيددعلانيذهنإ)٢-١(
اهبلطيوهوةدجنلاًابلاطخرصيوهف.طقفهتباتكقسنىلع
يغصيوهتوصعمسيهنأهلنهربيهللانأولدويوةعرسب
.حيرلاضبقكوأًاثبعهمالكبهذيالفهتاعرضتىلإ
اهنأكهتالصلكشلعجينأهللانمسمتليوهفيلاتلابو
يفنيديلاعفرنكيلوروخبلاعفتريامكءامسلاوحنةعفترم

رّوصتينذإوهفءاسملادنعةحيبذمدقيهنأكءاعدلاولاهتبالا
دسجلابًاديعبناكولوداتعملاناكملايفهللانمبيرقهنأ
ًاضيأو٢٨:٢رومزمعمهلباقو٤٠و٢٠:٣٨ةاضقعجار(
.)٤٢-٢٩:٣٨جورخ

ةصاخلاهبلاطمضعبانلفصينأبمنرملاأدبي)٤-٣(
:٣٩رومزمعجار(ةنيعمدصاقملجألةعوفرمهتالصنإف
ناكرومأبهوفتيالئلناسللاظفحبلطيوهف.)٣٤:١٤و٢
دعبو.مدنمةعاستالومدنيالئلاهنعتوكسلاهبىلوألا
هتاقالععطقينأسمتليناسللالجألةالصلاهذه
حمسيالف.هبلقلكنمًانباجمهكرتياذكهورارشألاب
ةقالعيأهلنوكيالومهعمبيصنيأهلنوكينأهسفنل
هبذجينأنعدعتبياذكهوهباحصألمثإلاكرتيف.مهلاعفأب
وأءاضرإلالجألاهنومدقيدقيتلاسئافنلايأىلإدحأ
.ةوشرلا

لَو،ٌةَْمحَرَفُقيِّـدِّـصلٱيِنْبِْرضَيِل٥«
ْ
َال.ِسْأَّـرلِلٌتْيَزَفيِنْخِّـبَوُي

يفُدْعَبِيتَالَصَّـنَأل.ِيسْأَرىَبْأَي َحَرَطْنٱِدَق٦.ْمِهِبِئاَصَمِ
٧.ٌةَذيِذَلاََّـهنَألِيتاَمِلَكاوُعِمَسَو،ِةَرْخَّـصلٱَىلَعْنِمْمُُهتاَضُق
هلٱِمَفَدْنِعاَنُماَظِعْتَدَّـدَبَتَضْرَألٱُّقُشَيَوُحَلْفَيْنَمَك

َْ
٨.ِةَيِوا

ْغِرْفُتَال.ُتْيَمَتْحٱَكِب.َياَنْيَعُّبَراَيُدِّـيَساَيَكْيَلِإُهَّـنَأل
لٱَنِميِنْظَفْحٱ٩.ِيسْفَن

ْ
ْنِمَو،ِيلُهوُبَصَنْدَقيِذَّـلٱِّـخَف

يفُراَْرشَألٱِطُقْسَيِل١٠.ِمْثِإلٱِيلِعاَفِكاَْرشَأ ىَّـتَحْمِهِكاَبِشِ
لٱِباَنَأَوُجْنَأ

ْ
لُك
ِّـ
.»ِةَّـي

قيدصلادينمتتأدقةبرضنمناكاذإو)٧-٥(
يكيسأرلتيزوههخيبوتنأامكةبرضتسيلوةكربيهف
برضُييذلاناسنإلامحرتةبرضلانإفاذكهو.هبنهدتأ
اهبسأرلاىضرياذكهو.هيغنععوجرلابهركذتاهنألاهب
نمةيعافشلاةالصلامدقأنأنعرخأتأاليننإلباهلبقيو
الوهفنذإ.بئاصملايأيفنونوكيامنيحاميسالمهلجأ
عدرليبقنمالإخيبوتلابىضريالوكلذكةبرضلابسحي
.)١٣٣:٢و٢٣:٥رومزمعجار(لضفألاوحنسفنلا

دقبعشللةاضقمهسفنأاولعجنيذلاكئلوأنإ
اولصويذلايماسلاماقملانعاولزنولفسأىلإاوحرطنا
عماسمىلعمهتاملكتناكفءايربكباولعفمهنألكلذ.هيلإ
ةعضاوتمتناكفانأيتاملكامأوةسرطغوفلصببعشلا
نمبعشلاّرتغادقل.مهعماسمىلعةذيذلتناكاذكهو
هيفاوناكامداسفاوأرذإنيحىلإنكلومولاشبأعبتفلبق
متكيالنماثلاددعلايفهنكلو.نيبئاتباوصلاىلإاوداعف
اذكهوًاليتقتوًابارختببسوبعشلاتمهاديتلاةبيصملا
قشيامدنعرهظتيتلاةراجحلاكةددبتملاماظعلاكلتهبشي

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
حلٱَوُةَئِ

ألٱَويِداَْ
َ
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بعشلاىلعةماعةبيصمتناكدقف.هتكسبضرألاحالفلا
يتلابوبحللريخلابةحالفلايهتنتامكتهتنادقاهنكلو
.امامويًاعرزحبصتومالثألايفنفدت

الئلةيامحبلطيو.ًانوعًابلاطهللاىلإتفتلي)١٠-٨(
يذلاقيضلانإ.لامتحالاوةعاجشلانمهسفنغرفت
فرعيهنإفاذكهو.طقفناميإلابهألمينأبجيهطاحأ
لب.اهيفطقسيالفكارشإلازيمتيوهناكمبنجتيوخفلا
ءالؤهعقيلواهوببسنيذلاىلعبئاصملاهذهعجرتل
حنمياذكهوانلجرأمامأاهومريتلاكابشلايفنولاتحملا
.ىهتنملاىلإهوحنصلخملاهبعشلوكلمللةلماكلاهتاجنهللا

َنوُعَبْرَألٱَوِيناَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

يفَناَكاَّـَملَدُواَدِلٌةَديِصَق ٌةَالَص.ِةَراَغَْملٱِ

٢.ُعَّـَرضَتَأِّـبَّـرلٱَىلِإِيتْوَصِب.ُخُْرصَأِّـبَّـرلٱَىلِإِيتْوَصِب١«
اَمَدْنِع٣ُ.ِربْخُأُهَماَّـدُقيِقيِضِب.َياَوْكَشُهَماَمَأُبُكْسَأ
يفيِحوُرْتَيْعَأ يفيِكَلْسَمَتْفَرَعَتْنَأَو،َّـِ لٱِقيِرَّـطلٱِ

يِتَّـ
.»ًاّخَفِيلاْوَفْخَأُكُلْسَأ

ءاقدصأىلإنجسنمةدجنلابلطيفةخرصيه
.ةميركةقداصةقادصلانوضحميوهللاابنونمؤينيصلخم
لمحتيتلاةريخألاةلسلسلاهذهنمنماثلارومزملاوهو
هيفدوادناكيذلاتقولاكلذيفتمظنامبرودوادمسا
ريغوهو-مظانلانأوأ.هنبامولاشبأديبًادهطضمًاريسأ
كلملاخيراتيفةعئارلاثداوحلاكلتذختادق-هسفندواد
.ةعباتتملاريمازملاهذهيفاهاركذدلخياممظنيىتحدواد
عجار(مالدعةراغميهةروكذملاةراغملانوكتدقو
.)٢٥ليئومص١عجار(يدجنيعةراغموأ)٢٢ليئومص١
دعبمظندقهنأةعطاقلئالدلمحيالرومزملااذهنأعمو
لاونمىلعجوسنمهنأًاضيأىفخيالهنكلويدوادلارصعلا
عجار(يناعملاوراكفألانمًاريثكاهنعذخأةمدقتمريمازم
.)١٤٣رومزمًاضيأو٧٧رومزم

رعشيوهفهاوكشضرعينأبًالاحمنرملاعرشي)٣-١(
كلذلوءاقدصألاصلخأنمكورتموسانلانمروجهمهنأ
.ةبعصلاةلاحلاهذهلامتحاىلعهنيعينأبرلانمبلطي
برلاىلإعرضتيوهفكلذلوةميظعلامومهلابلقثموهف
لكهباجييكلهددشيوهيوقيولامحألاهنعففخيىتح
لمحلانأرعشيهنألىوكشلاهيدلمدقيوهو.بعاتملا
الو.ًاديعبهخزحزينأهيلعوهفاتكأىلعىقبينأنممظعأ

دقتعيوهفكلذلديدشءايعيفهحورنإوقيضيفهنأمتكي
ءولممهقيرطنإواميسالهيفوهاممهحنميسهللانأ
طقسينأديدشرطخيفنيحلكوهوةريثكلاخاخفلاب
منرملااهيفكلسييتلاقيرطلافرعيهدحوبرلانإ.اهيف
نوعلاديدميسوهفكلذلرطاخملاكلتهيلعىفختالو
ًاطوقسطقسينألبقهتاملمنمهدبعلشتنيوفاعسإلاو
.هدعبمايقال

لٱَىلِإْرُظْنُا٤«
ْ
يِّـنَعَداَب.ٌفِراَعِيلَسْيَلَف،ِْرصْبَأَوِنيِمَي

ملٱ
اَيَكْيَلِإُتْخََرص٥.ِيسْفَنْنَعُلَأْسَيْنَمَسْيَل.ُصاَنَْ
لُق.ُّبَر

ْ
لَمَتْنَأ:ُت

ْ
يفيِبيِصَن،يِإَج ِغْصَأ٦.ِءاَيْحَألٱِضْرَأِ

لَّـلَذَتْدَقِّـينَأليِخاَُرصَىلِإ
ْ

َّـيِدِهَطْضُمْنِميِنِّـجَن.ًاّدِجُت
حلٱَنِمْجِرْخَأ٧.يِّـنِمُّدَشَأْمَُّـهنَأل

ْ
ِديِمْحَتِلِيسْفَنِسَْب

ُحتَكَّـنَأليِنَنوُفِنَتْكَيَنوُقيِّـدِّـصلٱ.َكِمْسٱ
ْ
.»َّـَيلِإُنِس

اهعضويتلاكارشألاوخاخفلابةءولممقرطلاتناكدقل
بطاخيو.نادجوالوريمضالبمهنكلونورهامسانأ
ءالؤهلانينألبقرصباورظناًالئاقاهرذحيوهسفنمنرملا
هنعدرييكلنيميلاىلإتفتليوهو.مهبرأمنودئاكلا

اذكهوىنميلاديلاةداعهلمحتحالسلانألءادعألاتابرض
يكلهديسنيمينعيشميةداعناكةحلسألالماحنإف
يفو.ًاضيأرطخلاتقويفهيمحيومزاللاحالسلاهلواني
نمصالخيأىريالوهفعسيًادحأدجيالهذههتريح
هنكلوًابناجهوكرتدقنيبحملاءاقدصالانألجرحلاقزأملا
هنأهبسحيوبرلاىلإخرصيهذههتدشيفو.هدجنيوتفتلي
.ءايحألانيبهيفكييذلالماكلابيصنلاوديحولاأجلملا

رعشيمنرملانإفًارثؤمًالكشمالكلاذخأي٦ددعلايفو
كلذ.بلطلابيجيسهللانأدكأتيو.ءودهلاوةنينأمطلاب
نلبرلافهنمىوقأءادعألانألوبرلامامأللذتدقهنأل
٧٩:٨ًاضيأو١٧:١رومزمعجار(مهيديأنيبةسيرفهكرتي
منرملاانربخيريمازملالكيفةرملوألو.)١٨:١٨ًاضيأو

هللاوجريوسبحيفهنأانفرعيفةنيعمةقيضيفهنأةحارص
اذهىلعبرلامسادمحيسجرخيامدنعو.هنمهجرخينأ
هباوطاحأدقنيقيدصلاعيمجذئنيحدجيوميظعلاناسحإلا
هللاهدقتفانأدعبهودقتفاوهوفرعدقل.ًاضيأهودجنأو
هنووقيءالؤهنإفاذكهو.هسفنسبحلانمجرخأوهتمحرب
.ًادبأهنعلختيملوهاوقدقهللانألهنوفعسيو

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوِيناَّـثلٱَوُةَئِ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

٢٥٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َنوُعَبْرَألٱَوُثِلاَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌروُمْزَم

َكِتَناَمَأِب.ِيتاَعَُّرضَتَىلِإِغْصَأَوِيتَالَصْعَمْسٱ،ُّبَراَي١«
يفْلُخْدَتَالَو٢.َكِلْدَعِب،ِيلْبِجَتْسٱ ملٱِ

َكِدْبَعَعَمِةَمَكاَحُْ
لٱَّـنَأل٣.ٌّيَحَكَماَّـدُقَرَّـَربَتَيْنَلُهَّـنِإَف

ْ
.ِيسْفَنَدَهَطْضٱِدَقَّـوُدَع

يفيِنَسَلْجَأ.ِيتاَيَحِضْرَألٱَىلِإَقَحَس ملٱَلْثِمِتاَمُلُّظلٱِ
ىٰتْوَْ

.ِرْهَّـدلٱُذْنُم

امنيبةدجنلابلطتاخرصنمىرخأةخرصانه
لمحيًاضيأاذهرومزملانأدجنو.نوجسلابهايغيفمنرملا
.ةينيعبسلاةمجرتلايفروكذمريغكلذنأعم»دوادل«ناونع
فرظنإوهقباسرومزملاىلإيعيبطلكشبيمتنيهنكلو
هنبامايأيفًاقباسانركذامكنوكينأدعبتسيالهمظن
ىسألاونزحلاعباطلمحتاهنأريمازملاهذهزيمتتو.مولاشبأ
نعفلتختكلذبيهوهللاىلإعوجرلاوةبوتلاعباطلب
لمحتكلتف.لواشداهطضامايأيفتمظنيتلاريمازملا
يجنتيكلةريدقلاهللاديىلإدانتسالاىلعلديرخآًاعباط
بلطوةبوتلانمًائيشلمحتالوةلثاممةريدقدينم
ىلإهمسقتهالسةملكنأرومزملااذهيفدجنو.نارفغلا
.نيلداعتمنيمسق

يغصيوهتالصعمسيهللانأبهبلطمنرملامعدي)٣-١(
.برلاةنامألةبسنلابلوألا:نيرمأىلإةبسنلابهتاعرضتىلإ
يتلاهدوهعفلخينأهلاشاحودهاعودعويذلاوهف
ىلعدوادىوعدنإفبرلالدعلةبسنلابًايناثمث.اهعطق
يدتعملابرلابقاعينأبلطيكلذلوةلداعيههئادعأ
اهبكترايتلاهاياطخنآلاركذدقفهنعوفعينأيلاتلابو
وهسيلو.حامسلاووفعلاريغباهنمرربتينأهلفيكو
اذإهلربالكلذكوهيحلكنألبةلاحلاهذهيفهدحو
برلاىلإتفتليثلاثلاددعلايفو.برلاةمكاحميففقو
ىتحهلءادعألاداهطضانمهلمتحياملجأنمًامحرتسم
كلذلوهيلجرىلعفقينأهناكمإبدعيملوًاقحسهقحس
رونلانموندلاىلعؤرجيالملظمناكميفىمترادقوهف
هنأعم.ديعبنمزذنماوتامنيذلاىتوملانيببسُحدقلو
.ةايحلاباهنمتوملابهبشأيهءالؤهةايحنكلوءايحألانم

يفْتَيْعَأ٤« يفََّـريََحت.يِحوُرَّـِ لَقِيلِخاَدِ
ْ
ُتْرَّـكَذَت٥.يِب

لٱَماَّـيَأ
ْ
َهل.ِمَدِق

َ
٦.ُلَّـمَأَتَأَكْيَدَيِعِئاَنَصِب.َكِلاَمْعَأِّـلُكِبُتْج

طَسَب
ْ

٧.ْهَالِس.ٍةَسِباَيٍضْرَأَكَكَوْحَنِيسْفَن.َّـيَدَيَكْيَلِإُت
َحتَال.يِحوُرْتَيِنَف.ُّبَراَييِنْبِجَأِْعْرسَأ

ْ
يِّـنَعَكَهْجَوْبُج

هلٱَهِبْشُأَف
َْ
يفَنيِطِبا جلٱِ

ْ
يفَكَتَْمحَريِنْعِمْسَأ٨.ِّـُب لٱِ

ْ
،ِةاَدَغ

لَّـكَوَتَكْيَلَعِّـينَأل
ْ

ِّـينَأل،اَهيِفُكُلْسَأيِتَّـلٱَقيِرَّـطلٱيِنْفِّـرَع.ُت

َكْيَلِإ.ُّبَراَييِئاَدْعَأْنِمِينْذِقْنَأ٩.ِيسْفَنُتْعَفَرَكْيَلِإ
لٱ
ْ
.»ُتْأَجَت

ةيسفنلاةلاحلاكلتعبارلاددعلايففصيو)٦-٤(
يفءايعدجيفهاوقعامجتساىلإمزهنملافرصنيامنيح
ولفبهذينيأولعفياذاميرديالهبلقيفةريحوهحور
جراخمنعشتفيناكذإرمألاناهلءايعلابنرتقتملةريحلانأ
اهيراجمىلإرومألادوعتفهزعقباساهبديعتسيةديدج
يكلتايركذلايفلسرتسيىحًاليوطمتعيالو.ةيعيبطلا
.ةرضاحلاهتلاحمالآنعاهبىزعتيةهيبشةلاحهسفنلدجي
وحناهارجأيتلاهبئاجعوبرلالامعأبجهليذئنيحذخأو
نعجرفتةقيمعلاتالمأتلاكءيشالو.ميدقلايفهبعش
نيدتلاحوربةنرتقمتناكاذإاميسالاهاولبسفنلا
ميلستلاليلديديكمامأتطسبهذهكةلاحيفو.يقيقحلا
وهوهللاىلإيلصأتذخأهتاذتقولايفوةيهلإلاةئيشملل
نمتومتتداكهسفننأرعشدقهنإفريخألاأجلملا
عفترتانهو.لحاقلارفقلاتهبشأىتحيحورلاشطعلا
دادعألاو١٢ًاضيأو٧-٧٧:٤رومزمعجار(هالسىقيسوملا
.)هدعب

ًاضيأدجنفرومزملانميناثلامسقلابأدبنانه)٩-٧(
٢٧:٩و٦٨:١٨رومزمعجار(ةقباسريمازمنعًاراركت
»...نيطباهلاهبشأ«هلوقًاضيأو.١٠٢:٣رومزمعمهلباقو
ًاضيأو.)٨٨:٥رومزمعمهلباقو٢٨:١رومزمعجار(
ةالصركذتناننإف»كتمحرةادغلابينعمسا«ركذيامنيح
»تلكوتكيلعينأل«هلوقو)٩٠:١٤رومزمعجار(ىسوم
نأسمتليمنرملاو.ًاضيأعضاومريغو)٢٥:٢رومزمعجار(
نمهبرماممالآهيسنتةديدجةمحربةادغلا-حابصلاهيتأي
يذلابرلاىلإأجتلادقهنألءادعألانمذقنياذكهولبق
.ًادبأهيلإنيخراصلانعىلختينل

لَع١٠«
ِّـ

َكُحوُر.يِٰهلِإَتْنَأَكَّـنَأل،َكاَضِرَلَمْعَأْنَأيِنْم
يفيِنيِدَْهيُحِلاَّـصلٱ اَيَكِمْسٱِلْجَأْنِم١١.ٍةَيِوَتْسُمٍضْرَأِ
ُحتُّبَر

ْ
ُختَكِلْدَعِب.يِنيِي

ْ
َكِتَْمحَرِبَو١٢،ِيسْفَنِقيِّـضلٱَنِمُجِر

اَنَأِّـينَأل،ِيسْفَنيِقِياَضُمَّـلُكُديِبُتَويِئاَدْعَأُلِصْأَتْسَت
.»َكُدْبَع

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوُثِلاَّـثلٱَوُةَئِ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

٢٥٣
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هللايدينيبذملتتينأنآلاديريوهو)١٢-١٠(
قيلمتلاليبقنمسيل.هللايضريفيكملعتينأبلطيو
الوهتئيشمممتينأسمتليوهفرادقملااذهبهبحيهنأللب
هلإلااذه.لبقنمهبعرشاميهنيىتحكلذنعتكسي
ضرأيفهيدهيلبهدبعكرتياليذلاميركلابحملا
بهذينيأفرعيلبليبسلالضيالفةميقتسمةيوتسم
ايمحنعجار(اهديرييتلاةجحملاىلإلوصولاهسفنلدكؤيو
ةيوتسمضرأهتمجرتنكميو.)٢٦:٧ءايعشإًاضيأو٩:٢٠
قيرطيهفرسعلانمًالدبرسيلابةءولمميأةروسيمضرأب
.)٤٨:٢١ايمرإو٤:٤٣ةينثتعجار(اهيفنيكلاسلالضتال
انبترميتلاريمازملاضعبركذتنًاضيأدادعألاهذهيفو
.)٤٠:٩رومزمعجار(»كاضرلمعأنأينملع«هلوقف
كحورهلوقو)٤٠:٦رومزمعجار(يهلإتنأكنألهلوقو
)٢٧:١١و٥١:١٤رومزمعجار(ةيوتسملاضرألاو.حلاصلا
يفةفولأمتحبصأيتلاريباعتلاهذهنمدروامةيقبولب
فلؤملااذهسابتقاىدمنعحوضوبانلدياممريمازملاباتك
ريغمظانلانأكشللًالاجميطعيالاممةقباسريمازمنم
بلطيامنإفهسفنلةمحرلابلطنإوهو.عبطلابدواد
الوهفلداعبرلانألو.هييحييذلابرلامسالجأل
هلوقو.ةايحةرارموسفنقيضيفهيقتمىقبينأحمسي
دقءالؤهنأل)٩٤:٢٣رومزم(انركذييئادعألصأتست
ضرألانمبرلاةدابعاوحمينأاودارأومهنايغطيفاودامت
منرملابلطيو.دعباميفنونوكيالوةدابإلامهبيصننكيلف
يفوهفءادعألاءالؤهعمةلباقملابهنأرعشيهنألبلطلااذه
.نورئاسةلاحمالرامدلاوكالهللفكئلواامأوهللاديبظفح

َنوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـرلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِل

لَعُييِذَّـلٱِيتَرْخَصُّبَّـرلٱٌكَراَبُم١«
ِّـ
لٱَّـيَدَيُم

ْ
َلاَتِق

حلٱيِعِباَصَأَو
ْ
لَمَويِتَْمحَر٢.َبَْر

ْ
،يِذِقْنُمَويِحَْرص،يِإَج

لَّـكَوَتِهْيَلَعيِذَّـلٱَويِّـنَِجم
ْ

ملٱ،ُت
َحتيِبْعَشُعِضْخُْ

ْ
،ُّبَراَي٣.يِت

ىَّـتَحِناَسْنِإلٱُنْبٱِوَأ،ُهَفِرْعَتىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُهٍْءَيشُّيَأ
.»ٍرِباَعٍّلِظُلْثِمُهُماَّـيَأ.ًةَخْفَنَهَبْشَأُناَسْنِإلٱ٤؟ِهِبَرِكَتْفَت

لبقءامسلانمنوعلاوةعاجشلابلطرومزملااذهيف
برلاةكربانلروصيوهو.ةلصافةيبرحةكرعميفعورشلا
دقو.هتدارإنوممتيوهتوصنوعمسينيذلاهبعشىلع
يداحلاددعلابيهتنيرومزملااذهنأنيرسفملاضعببهذ

لحمنمةذوخأميهفةياهنلاىتحدادعألاةيقبامأورشع
وأةقباسلاريمازملادحأىلإاهتبسنعيطتسنالاننكلو.رخآ
ددعلانيباماهعضونكميهنأنظيفجزتهامأو.ةقحاللا
عجشييذلاو.)١٤٧رومزملا(نمرشععبارلاورشعثلاثلا
دادعألاهذهنيبةقالعةيأدوجومدعوهمعزلااذهىلع
.انيديأنيبيذلا١٤٤رومزملااذهوةريخألا

دمحلارومزمبنالثمتينيددعلانيذهنإ)٢-١(
هترخصبرلاوعديفدوادىلإبوسنملاميظعلارشعنماثلا
نمًاددعظحالنمث.)٤٧و١٨:٣رومزم(يفامك
ملعيهلوقو)٢٢:٢ليئومص٢(يفدروامكةفولأملاتاملكلا
ةيقبيفكلذكو.)١٨:٣٥رومزم(يفروكذمفلاتقلايدي
)٤١:٢و٤٥:١ءايعشإ(يفهلثاميامدجنيناثلاددعلا
دقو.)٢٢:٤٨ليئومص٢(يفكلذلاثمأدجنكلذكو
ةروصبدوجومددعلااذهيفدروامنأضعبلابهذ
ليئومص٢(يفورومزملااذهيفيهعضاومةثالثيفةصاخ
.)٣:١٤يثارملايفًاضيأو٢٢:٤٤

يفدرواموهثلاثلاددعلانأدجنًاضيأ)٤-٣(
ددعلادجنكلذكو.ليلقفيرحتضعبعم)٨:٥رومزم(
مث١١ددعلاوهعبتيامو٣٩:٦رومزم(يفدرواموهعبارلا
دروامكًاضيأوهرباعلالظلاهلوقو)٦٢:١٠رومزمعمهلباق
ةريبكةقالعدجنالو)١٠٩:٢٣هلباقيو١٠٢:١٢رومزم(يف
دحىلإةعطقتمدادعألادجنلبثلاثلاويناثلاددعلانيب
.ريبك

ملٱ.ِلِزْنٱَوَكِتاَواَمَسْئِطْأَط،ُّبَراَي٥«
ْ
جلٱِسِ

ْ
َلاَبِ

.ْمُهْجِعْزَأَوَكَماَهِسْلِسْرَأ.ْمُهْدِّـدَبَوًاقوُرُبْقِرْبَأ٦.َنِّـخَدُتَف
لٱَنِمَكَدَيْلِسْرَأ٧

ْ
ملٱَنِميِنِّـجَنَوِينْذِقْنَأ.ِءَالَع

ْ
لٱِهاَيِ

ْ
،َِةريِثَك

لٱيِدْيَأْنِم
ْ
لٱِبْمُهُهاَوْفَأْتَمَّـلَكَتَنيِذَّـلٱ٨ِءاَبَرُغ

ْ
،ِلِطاَب

.ًةَديِدَجًةَميِنْرَتَكَلُمِّـنَرُأ،ُهللاَااَي٩.ٍبِذَكُنيِمَيْمُهُنيِمَيَو
ملٱ١٠.َكَلُمِّـنَرُأٍراَتْوَأِةََرشَعِتاَذٍباَبَرِب

ًاصَالَخيِطْعُْ
لِل
ْ
ملٱ.ِكوُلُم

.»ِءوُّسلٱِفْيَّـسلٱَنِمُهَدْبَعَدُواَدُذِقْنُْ

هلابيف١٨رومزملاعضيانهمظانلانأكشال)٨-٥(
اهارجأبئاجعوماسجثداوحنمهيفهدجيامو.ًامامت
عيضاومرومزملااذهيفاهباذإميدقلايفهبعشعمهللا
دعبترجدقةباتكلانأىلعلديامملاهتبالاوةالصلل
ىلإسماخلاددعلايفريشيوهو.ليوطنامزب١٨رومزملا
ىلإريشيسداسلاددعلادجنامنيب.ةعيرشلالازنإتقو
قبطأوهبعشهللاىّجنامنيحرمحألارحبلاروبعثداوح
عباسلاددعلايفهلوقو.ءادعألاىلعةميظعلاهججلب
نمفرحبًافرحةذوخأمف»ةريثكلاهايملانمينجن«

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوُعِباَّـرلٱَوُةَئِ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

٢٥٤
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نأهللانمبلطينيذلاءادعألاءالؤه.)١٨:١٧رومزم(
نومسقيمهوءالعلاىلإمهيديأاوعفردقف.مهنمهذقني
ًارومأنورمضيولطابلابمههاوفأبنوملكتي.ةبذاكًانيمي
.مهبولقيفىرخأ

انركذيانهوددعلااذهءدبيفهللايداني)١١-٩(
مساركذيمنرملادجنرشاعلاددعلايفو)٣٣:٢رومزم(
اذهنأدجنو.)١٨:٥١رومزم(يفدرواملديلقتاذهودواد
لوحتيهباذإناركشودمحرومزمنوكينأدعبرومزملا
ةمينرتمنريوهو.هللانمتاكربسامتلارومزمنوكيل
تاذبنيعتسيوهوميمعلاركشلااذهىلعًاليلدةديدج
يذلاهلإلااذه.ًالامجمينرتلالامجديزييكلراتوألاةرشع
وهمهلةاجنمظعأو.كولملايجنيوهدبعلصالخلايطعي
نأل.ةمقنلاورشلللمعتستيتلافويسلانماوصلخينأ
هدبعهللايجنياذكهوًانودعوًالايتغانوتوميكولملابلغأ
٥:١كولم٢عجار(ًارصنهيلويورشلكنمدواد
.)١٧:٤٧ليئومص١و

لٱيِدْيَأْنِميِنِّـجَنَوِينْذِقْنَأ١١«
ْ
ْتَمَّـلَكَتَنيِذَّـلٱِءاَبَرُغ

لٱِبْمُهُهاَوْفَأ
ْ
اَنوُنَبَنوُكَيْيَكِل١٢.ٍبِذَكُنيِمَيْمُهُنيِمَيَو،ِلِطاَب

لٱَلْثِم
ْ
يفِةَيِماَّـنلٱِسوُرُغ اَياَوَّـزلٱِةَدِمْعَأَكاَنُتاَنَب.اَهِتَبيِبَشِ

ْنِمُضيِفَتًةَنآلَماَنُؤاَرْهَأ١٣.ٍلَكْيَهِءاَنِبَبَسَحٍتاَتوُحْنَم
يفٍتاَوَبَرَوًافوُلُأُجِتْنُتاَنُماَنْغَأ.ٍفْنِصَفٍفْنِص ١٤.اَنِعِراَوَشِ
يفىَوْكَشَالَوَموُجُهَالَوَماَحِتْقٱَال.ًةَلَّـمَُحماَنُرَقَب .اَنِعِراَوَشِ
يِذَّـلٱِبْعَّـشلِلىَبوُط.اَذٰهَكُهَليِذَّـلٱِبْعَّـشلِلىَبوُط١٥
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
.»ُه

اذهلًاقحلمىرنهيلتيتلادادعألاوددعلااذهيف)١٣(
ريمازمنمةذوخأمىلوألادادعألاانبسحاذإو.رومزملا
امكانهتقحلأدقدادعألاهذهنوكتنأبجعالفىرخأ
عجار(ميدقلادهعلايفةريثكعضاوميفكلذلثمظحالن
هركذللحمالريثكاهريغو)١٦:١٣ايمرإو٩:١٧ةاضق
.نآلا

ناونعمهفسارغألاكنومنينيذلانينبلاًالوأركذي
.ءادعألارطاخمنميمحيوتيبلازتعيمهبطاشنلاوةوقلا
اياوزلاةراجحنهبيترتلاولامجلاناونعنهفتانبلاامأو
ةميكحلاةنبألالعفتاذكهو.رخآوطئاحنيبطبرتيتلا
نملعجتفاهتايحكيرشعمسدقملاجاوزلابطبترتامنيح
لكشبسيلكلذكينبتيهو،ةدحاوةلئاعنيتلئاعلا
يهواهلمجأويهابملامظعأينبتامكلبداتعمطيسب
ةيورقلانزاخملااذإفدوجوملاريخلافصيو.اهتاذلكايهلا
.ناويحلاوناسنإلاةايحلاهفانصأىلعبوبحلاعاونأبةءولمم

.اهيفاهريسبعراوشلاجعتىتحةريثكيهمانغألانأامك
ررضاهبيصينأنودةرثكبًاضيأةجتنميهرقبلافكلذكو
فلتخميفةيشاملاوماعنألابيصتامكةئبوأوضارمأنم
نمةيمحماهنأامك.ًاضيأمويلاىتحقرشلانادلبءاحنأ
دقهللانألاهبكتفتوةيراضلاشوحولااهيلعمجهتالفهللا
رمذتلانمًالدبعراوشلايفريخلانوكياذكهواهكراب
.ىوكشلاو

لثملانييذلابعشلااذهبوطي١٥ددعلايفًاريخأو
لالغلاوأتانبلاونينبلاةهجنمنإميمعلاريخلااذه
ىنغلاوةماركلاىهتنماذهوةيشاملاومنغلاوأمساوملاو
بعشوه-نآلاىلإميدقلاذنمةيقرشلاتاداعلابسح
ةمعنلاهلنوكتوًاروفومًاديعساظحلانيكلذلهللاصصخم
.)٣٢:١٢رومزمعجار(ةقيمعةلماك

َنوُعَبْرَألٱَوُسِماَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

َدُواَدِلٌةَحيِبْسَت

ملٱيِٰهلِإاَيَكُعَفْرَأ١«
ِرْهَّـدلٱَىلِإَكَمْسٱُكِراَبُأَو،َكِلَْ

يف٢.ِدَبَألٱَو ِرْهَّـدلٱَىلِإَكَمْسٱُحِّـبَسُأَو،َكُكِراَبُأٍمْوَيِّـلُكِ
ِهِتَمَظَعِلَسْيَلَو،ًاّدِجٌديَِمحَوُّبَّـرلٱَوُهٌميِظَع٣.ِدَبَألٱَو
.»ٌءاَصْقِتْسٱ

لمحيوداوجلامعنملاكلملاهللاةحيبستوهرومزملااذه
اذهنأوهراظنألاهيلإتفلناممو.هناونعيفدوادمسا
اهعمجو.ةيناربعلا»هلهت«ةملكلمحييذلاديحولاوهرومزملا
ةبترملاريمازملاكلتنموهو.تاذلابريمازملايهو»ميلاهت«
عساتلاوةئملارومزملالبقنمانيأرامكءاجهلافرحأبسح
لوانتيوهونيثالثلاونماثلاوةئملارومزملاكهريغورشع
حالصيناثلاو.هقئالخبهللاةيانعلوألانيماهنيعوضوم
ةكربلابلطيوحيهنأهنعسويكابلاقدقو.هّربوهللا
يألبقاندالوأهملعتيفهتاماعنإىلعهللاركشلاميدقتو
ةسينكلاهلمعتستناكيذلاوهرومزملاذهو.ماعطللةبجو
لمعتستاهنأامك.ءادغلاةبجوىدلركشللةيحيسملا
.ةسدقملاةكرشلاةسراممىدلهنمرشعسماخلاددعلا

نونلافرحصقنيوًاتيبنيرشعوًادحاويوحيرومزملاو
لكوًافرحنورشعونانثايهةيربعلاءاجهلافرحأنم
.ظحالنامكنيرطشنمفلؤمتيب

انركذتواندنعةفولأميهرومزملااذهةءادب)٣-١(
ةءولمملاةيئاجهلاريمازملابانركذتامك)٣٠:٢رومزملاب(

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
خلٱَوُةَئِ

ْ
ألٱَوُسِمَا

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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وهو.)٣٤:٢رومزم(يفامكركشلاوحيبستلاودمحلاب
امأ.)٩٨:٦ًاضيأو٢٠:١٠رومزملا(يفامككلملاهللاوعدي
قمعأةحيبستلاهذهنوكتفًاضيأًاكلمفلؤملاناكاذإ
تحتهسفنعضيويصخشرابتخانعملكتيذإمظعأو
بروكولملاكلموهيذلايهلإلاكلملااذهفرصت
ىلإهمساكرابيريدقلاكلملاذهبطاخيامنيحو.بابرألا
اذهعمنامزلادودحىسنيفماودلاىلعيأدبألاورهدلا
نأضعبلابهذدقو.ةياهنالوهلمايأءادتبااليذلاهلإلا
نأبيحورلاقايتشالااذهوهدولخلاىلعنيهاربلاةلمجنم
كراشيودبألاىلإديجمتلاوحيبستلابهللاناسنإلافرصني
.نييولعلاةكئالملاكلذب

عجار(اهقمعىلإلصياليأءاصقتساهتمظعلسيلو
عيطتسيناسنإلاف.)هيليامو١١:٧بويأو٤٠:٢٨ءايعشإ
مكفءايشألاهنكىريالوطقفرهاوظلاىلإلصينأ
ةمظعلاكلتىدمكرديوهللارارسأمهفينأىرحألاب
.ةيهلإلا

٥.َنُوِربُْخيَكِتُوَربَجِبَو،َكَلاَمْعَأُحِّـبَسُيٍرْوَدَىلِإٌرْوَد٤«
هلَأَكِبِئاَجَعِروُمُأَوَكِدَْمحِدَْجمِلَالَجِب

َْ
َكِفِواََخمِةَّـوُقِب٦.ُج

،َنوُدْبُيَكِحَالَصِةَرْثَكَرْكِذ٧.ُثِّـدَحُأَكِتَمَظَعِبَو،َنوُقِطْنَي
ُريِثَكَوِحوُّرلٱُليِوَط،ٌميِحَرَوٌناَّـنَحُّبَّـرلَا٨.َنوُمِّـنَرُيَكِلْدَعِبَو
لِلٌحِلاَصُّبَّـرلٱ٩.ِةَْمحَّـرلٱ

ْ
١٠.ِهِلاَمْعَأِّـلُكَىلَعُهُِمحاَرَمَو،ِّـلُك

.»َكُؤاَيِقْتَأَكُكِراَبُيَو،َكِلاَمْعَأُّلُكُّبَراَيَكُدَمَْحي

اهآروءايبنألااهبربخادقفةمظعلاهذهامأ)٧-٤(
اوحبسمهنأةجيتنلاتناكواهداجمأنمًائيشولونوؤارلا
.نامزلالكىلإهناطلسوهتوقبنوربخياوذخأوبرلالامعأ
يتأينمنوربخيءالؤهومهءانبانوربخيمهرودبءابآلاف
.هبعشينبلكبرلاةفرعممعينأىلإيلاوتلاىلعمهدعب
نيرخآلاربخيواذكهحبسيكفنيالهرودبمظانلافاذكهو
إلمللتتبثأيتلابئاجعلاكلتعيذيويهلإلالالجلااذهب
اموءامسلايفاممنيملاعلاكلموهوهدحوهللاوهبرلانأ
ىتحءيشلكىلعرصتنييذلابلاغلاوه.ضرألاىلع
ريخألااهعجرموههنألبرلامامأدعترتءايشألالكنأ
هناسلقلطنيوةمظعلاهذهبثدحيرعاشلافكلذلوديحولا
اهنامتكعيطتسيالةلاسريدؤيلببايهريغاهنعمالكلاب
حالصلاامنإةيهلإلاةمظعلاهذهلباقيامموًاليوطًانامز
نيرخآللهودبيوكلذباوفرتعينأسانلاىلعو.لدعلاو
مظعباوفرتعينأطقفسيلونيجهتبمنيحرفهباومنريو
.هتردقوبرلا

اهبفصتييتلاةمحرلافاصوألنآلايتأي)١٠-٨(
ىندألبقتالةروصبانلرهظتيتلاو.)١٠٣رومزمعجار(
هنكلوماقتناللسيلهبضغفناسنإلاىلعبضغاذإهنأكش
النانحوةمحروةبحميه.هرورشنعئطاخلاعاجرإل
هتئيشمءلمبهسفنلصفيذلاالإسانلانمًادحألصفت
عيمجلالمشتهتمحرولكللحلاصوهفكلذل.هرايتخاو
نألب.اهتمظعوةبحملاهذهىدمنعنايبىلجأبربختو
محارملاهذهلرابتخاقمعوةبحمنعهللافاخييذلاناسنإلا
مهنويعبنوريالنيذلاًاضيأنيرخآلاربخينأهيلعبجوتي
.ناعمنممهلهمدقتاممهناذآبنوعمسيالوةمظعلاهذه
مهنودوقيذإءايقتألاريغوحنهنودؤيبجاوءايقتألاىلع
.ةكربودمحلكقحتسييذلاهلإلابرلل

لُمِدْجَمِب١١«
ْ
١٢،َنوُمَّـلَكَتَيَكِتُوَربَجِبَوَنوُقِطْنَيَكِك

لُمِلَالَجَدَْجمَوَكَتَرْدُقَمَدآيِنَباوُفِّـرَعُيِل
ْ
لُم١٣.َكِك

ْ
لُمَكُك

ْ
ُك

لُسَو،ِروُهُّدلٱِّـلُك
ْ

يفَكُناَط ٌدِضاَعُّبَّـرلَا١٤.ٍرْوَدَفٍرْوَدِّـلُكِ
ملٱَّـلُكٌمِّـوَقُمَوَنيِطِقاَّـسلٱَّـلُك

لٱُُنيْعَأ١٥.َنيِنَحْنُْ
ْ
َكاَّـيِإِّـلُك

يفْمُهَماَعَطْمِهيِطْعُتَتْنَأَو،ىَّـَجَرتَت َكَدَيُحَتْفَت١٦.ِهِنيِحِ
يفٌّراَبُّبَّـرلٱ١٧.ًىضِرٍّيَحَّـلُكُعِبْشُتَف ٌميِحَرَوِهِقُرُطِّـلُكِ
يف .»ِهِلاَمْعَأِّـلُكِ

المهنديدومهلغاشهنولعجيفارتعالااذهو)١٣-١١(
يفبرلابفارتعالامعيىتحنوعجارتيالوهتيدأتيفنوني
هذهىلإهتلمجبيرشبلاسنجلالبقيىتحوناكملك
نوقطنيمهف.ملاعلالكديجملاهكلممعيتحةفرعملا
ديجمتنوكيالىتحيهلإلاتوربجلابنوملكتيوديجمتلاب
مهتياوغومهلهجنعرشبلاعلقياذكهوهللالبناسنإلل
يناثلاددعلايفو.رابجلايوقلاهدحوهللااهبنوفرتعيوةوقلاب
نايبرثكأبنكلورشاعلاددعلايفتدرويتلاةركفلارركي
طقفاوفرعينأسيلنينمؤملاىلعبجاولاو.ةغالبمظعأو
سانلانولعجيلبطقفمهاودقتعينأسيل.اوفّرعينألب
لكلوهتوكلملااذهنأسانلاىريذئنيحو.نيدقتعم
دوبعملايهلإلاصخشلايفالليدبتالوهيفرييغتالروهدلا
ىلعلوادتييذلاهناطلسوأةمظعلاهداجمأيفالوامك
:٩ريتسأو٤٥:١٨رومزمعجار(ًادبألوديالوةيرشبلا

ءايشألاوصاخشألالكهيلإمضييذلاناطلسلااذه.)٢٨
٤:٣١و٤:٣و٣:٣٣لاينادًاضيأو١:١٠سسفأعجار(
.)٣٤و

٨ددعلايفدروامكميحرونانحهلإهنألو)١٧-١٤(
نيطقاسلادضعيفةيهلإلااياجسلاهذهرهظيوهفكلذل
لؤسبيخيالوهوهاوسنوجرتيالمهنأىتحنيسئابلاو

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
خلٱَوُةَئِ

ْ
ألٱَوُسِمَا

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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مهللبطقنوعوجيالفهنيحيفماعطلامهحنميذإمهبولق
يفبأوههلإلااذه.لاحلكوءيشلكيفرورسوعبش
يفنويعلاعيمجتفتلتامكوهلامعألكيفدّيسوهتيب
عيمجوةيرشبلاتفتلتاذكهلوألاهبحاصىلإتيبلا
نألمركلاليلدهديحتفيوه.يهلإلااضرلاىلإتاقولخملا
قرطلكيفكلسييذلاهلإلااذه.لخبلاليلدديلاضبق
.هلمعيلمعلكيفمحريوةراب

ُهَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱ،ُهَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱِّـلُكِلٌبيِرَقُّبَّـرلٱ١٨«
حلـٱِب
ْ

،ْمـُهـَعَُّرضـَتُعـَمـْسـَيَوـِهـيـِفِئـاَخـىَضِرُلـَمـْعـَي١٩.ِّـَق
لَخُيَف

ِّـ
َعيَِمجُكِلُْهيَو،ِهيِّـبُِحمَّـلُكُّبَّـرلٱُظَفَْحي٢٠.ْمُهُص

رلٱِحيِبْسَتِب٢١.ِراَْرشَألٱ
لَو،يِمَفُقِطْنَيِّـبَّـ

ْ
ٍَرشَبُّلُكْكِراَبُي

لٱُهَمْسٱ
ْ
.»ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱَىلِإَسوُّدُق

ناسنإلكلوانتميفبيرقلزانتمهلإوهو)٢١-١٨(
هاوعديفصلخيوقحلابهوعديناسنإلاكلذنأطرشىلع
نوؤارممهنكلونوعديسانأدجويهنأل.هبلقلكنم
هللانوسنيكلذدعبمثةجاحلاسيسمتقوكلذنولعفي
ةيقيقحلاةالصلاكلتىلإريشيانهو.ًادبأهنوركذيالو
هراكفأوناسنإلااياوننعةربعملاوبلقلاقامعأنمةجراخلا
.)٢١:١٣ءايعشإعجار(هيعديامدرجمسيلوةيلخادلا
ىتحلاكتاوةرارحوناميإبةالصلانوكتنأبجي
هؤاشيامبسحسيلوهدصقبسحهللابيجتسي
ءايعشإعجار(هلجأنميلصنامملعنالاننألهتاذناسنإلا
.)هدعبامو٤:٢٣انحويعجارًاضيأو٤٨:١و١٠:٢٠
عرضتلاعمسياذكهوهيفئاخيضرياملمعيوهو
هنأامكماركإوةبحمبهنوبلطينيذلاظفحييلاتلابوصّلخيو
ملمهنألمهكلهييلاتلابومهسفنأاولذرمهنألرارشألالذري
يفاوشاعلبمهاياطخنعاوبوتيملومهداقتفانامزاوفرعي
ماتخلللصيًاريخأو.موتحملاكالهلامهلناكودانعومثإ
:٣٢ةينثتعجار(حيبستلابقطنينأهمفىلعًابجاوعضيو
ةيحورلاتارابتخالاهذهلةبسنلابحيبستلابقطنيوهف.)٤٣
-ًاعيمجسانلاىلإتفتليهنإلبهيلعترميتلاةيصخشلا
قئالخلابجاووهاممهنمبلطيو-مهريغوءايقتألاانهو
سودقلابرلامسااوكرابينأميظعلادحاولامهقلاخوحن
دبألاورهدلاىلإهيلعنورمتسيلبًادبأكلذيفنورتفيالو
.)١٤:١٩ايركزعجار(

َنوُعَبْرَألٱَوُسِداَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

لَه١«
ِّـ
يفَّـبَّـرلٱُحِّـبَسُأ٢.َّـبَّـرلٱِيسْفَناَييِحِّـبَس.اَيوُل ِ

َىلَعاوُلِكَّـتَتَال٣.ًادوُجْوَمُتْمُداَميِٰهلِإلُمِّـنَرُأَو.ِيتاَيَح
َخت٤.ُهَدْنِعَصَالَخَالُثْيَح،َمَدآِنْبٱَىلَعَالَوِءاَسَؤُّرلٱ

ْ
ُجُر

يف.ِهِباَرُتَىلِإُدوُعَيَفُهُحوُر لٱَكِلٰذِ
ْ
.»ُهُراَكْفَأُكِلَْهتِهِسْفَنِمْوَي

عضيكلذلوماتخلانمهبارتقاريمازملارفسأدبياذهيف
ركنينأئراقلاعيطتسيالو.ايوللهريمازمةسمخانمامأ
ًابترمهانيأريذلاهقباسنيبورومزملااذهنيبةنئاكلاةقالعلا
الكيفيناثلاددعلااميسالوءاجهلافرحأبسح
ددعلايفهتقالعوسماخلاددعلاكلذكو.نيرومزملا
هتقالعوعباسلاددعلامث.قباسلارومزملانمرشعسماخلا
يفراكفألاقسانتنألب.قباسلارومزملانمهسفنددعلايف
.دحاوفلؤملانأبيحوينينثالا

ناكةريخألاةسمخلاريمازملاهذهنأركذلابردجياممو
دقو.لكيهلايفةيحابصلاةدابعلايفاهنولمعتسيسانلا
يكلةيقيرغإلاليلهتلاريمازمبنيرسفملاضعباهامس
يفلمعتستتناكيتلاىرخألاريمازملاكلتنعاهوزيمي
امأو.»ةيرصملاليلهتلاريمازم«تيمسدقوحصفلاةمدخ
تبتكاهنأهفرعناملكوةرخأتمفرومزملااذهةباتكخيرات
نعانرظنفرصيوهولوألانييباكملارفسةباتكليبق
هللاىلعلكتنيكلملاعلايفءامظعلاوءاسؤرلاىلعلاكتالا
.هدحو

يفامك»يكرابب«همالكأدبينأنمًالدب)٤-١(
ايوللهلاركذدعب»يحبس«لوقيهدجن١٠٤و١٠٣نيرومزملا
هنعملكتييذلايحورلارابتخالاقمعبمنرملارعشي.ىلوألا
هقفارياذههروعشنألبنآلاهبهوفتييذلاحيبستلااذهيف
ينيدساسحإنعسيلنذإوهفدوجولاوةايحلاىدمىلع
ًالاح.هللاةسركمةايحلمعوهلبلحمضيويتأييتقو
يفلمحيةجهللاديدشحيرصتىلإثلاثلاددعلايفيتأي
انبدوعياذهوءاسؤرلاىلعلكتنالنأانملعيوةرارمهتايط
امهمناسنإلااذه.هيليامو)١١٨:٨رومزم(يفدروامىلإ
بارتنمذخأيذلامدآنباهنوكنعجرخيالربكتومظع
ىلإدوعيفوسو.)٣:١٩و٢:٧نيوكتعجار(ضرألا
نأعيطتسينذإفيكفهنمهحورتعزتناىتمبارتلا
الةدماهةثجدوعيامنيحو؟ةاجنمبسيلهتاذوهويجني
.ءيشلكهنمعزتنيلبًاضيأريكفتلاعيطتسيدوعي

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوُسِداَّـسلٱَوُةَئِ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

٢٥٧
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ِملىَبوُط٥«
َ
ِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلَعُهُؤاَجَرَو،ُهُنيِعُمَبوُقْعَيُهٰلِإْن

لٱ،َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱِعِناَّـصلٱ٦
ْ
حلٱ.اَهيِفاَمَّـلُكَوَرْحَب

ْ
ِظِفَا

ملٱ٧.ِدَبَألٱَىلِإَةَناَمَألٱ
لِلًامْكُحيِرْجُْ

ْ
ملٱَنيِموُلْظَم

ًازْبُخيِطْعُْ
لِل
ْ

طُيُّبَّـرلٱ.ِعاَيِج
ْ
لٱَُنيْعَأُحَتْفَيُّبَّـرلٱ٨.ىَْرسَألٱُقِل

ْ
ِ.يْمُع

ملٱُمِّـوَقُيُّبَّـرلٱ
ُظَفَْحيُّبَّـرلٱ٩.َنيِقيِّـدِّـصلٱُِّبُحيُّبَّـرلَا.َنيِنَحْنُْ

لٱ
ْ
لٱُدُضْعَي.َءاَبَرُغ

ْ
.ُهُجِّـوَعُيَفِراَْرشَألٱُقيِرَطاَّـمَأ.َةَلَمْرَألٱَوَميِتَي

ٰهلِإ،ِدَبَألٱَىلِإُّبَّـرلٱُكِلْمَي١٠
ُ

.ٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإُنْوَيْهِصاَيِك
لَه
ِّـ
.»اَيوُل

نيعملاوهنمفرشبلانمانيتأينوعالاملاط)٧-٥(
ناعأامكمويلااننيعييذلاهلإلااذه.هتاذهللاىوس
ًادهعبرلادهاعيذلالوألابألاوهولبقنمبوقعي
اهلكطابسألاتءاجاهنمووسيعهيخأنمهبرهتقوًايدبأ
ناكولونونيعيالرشبلانإ)١١٩:١١٦رومزمعجار(
عناملانوكيذإنايحألاضعبكلذاولعفينأمهتعاطتساب
نمؤملامهياذامنكلو.ةردقلامدعنمرثكأةبغرلامدع
تاومسلاعناصلاوه.هدحوهلإلابرلاىجرتييذلا
تاوذعيمجقلاخوةسبايلاورحبلانيبلصافلاوضرألاو
مهدوعونوريغيرشبلاناكذإاهراغصلاهرابكنمةايحلا
ةنامألاظفحييذلاوههدحوبرلانإفمهدوهعنوثكنيو
نوكيفنومولظملامهمهيلإبرلاتفتلينملوأو.اهيرجيو
يفمهمعطيوملاظلادينممهصلخيوتاقيضلايفًانوعمهل
.ةيدوبعلايفمهارسأكفيوعوجلا

برلالمعركذدادعألاهذهيفمنرملاعباتي)٩-٨(
هقتعيلبرسألايفًادحأعديالهنأامكفيوقملاعجشملا
نينحنملامّوقيويمعلانيعأحتفييذلاوهفكلذكهقلطيو
ميطحتبيفتكيالبرلااذهف.نيقيدصلاراربألاظفحيو
ةحصلاهيطعيوهسفنناسنإلليتأيلبباقرلانعلالغألا
دجودقهللايفهنأدجيوذوبنملابيرغلاىلإرظني.ريخلاو
ميتيلانعىلختيالوهفكلذك.ةديكأةبحموةريبكةبحص
ةروسكملاةلمرألانعلفغيالهنأامكهلنيعماليذلا
عيمجلبأوهامكًاضيأاهدضعوهذإحانجلاورطاخلا
وهفىرخأةهجنمو)٣١:١٢و٢٠:٩رومزمعجار(ماتيألا
مهقيرطةياهننوكتلبمهقرطلبقالورارشألانعىضريال
.)١:٦رومزمعجار(رامدلاوكالهلاىلإءاجوعلا

ىلعبضغلاونيكاسمللةبحملابكولملاكلموهاذه
هبعشايوهللاةمأايًانيعيرقوًالابيمعناكلذل.رارشألا
.ايوللههلاوحبسو

َنوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـسلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

.ٌّذِلُمُهَّـنَأل.ٌحِلاَصاَنِٰهلِإلَمَُّنَّـرتلٱَّـنَأل،َّـبَّـرلٱاوُحِّـبَس١«
يِّـيِفْنَمُعَمَْجي.َميِلَشُروُأيِنْبَيُّبَّـرلٱ٢ٌ.قِئَالُحيِبْسَّـتلٱ
ملٱيِفْشَي٣.َليِئاَْرسِإ

لٱِيِرسَكْنُْ
ْ
٤.ْمُهَْرسَكُُربَْجيَوِبوُلُق

لٱَدَدَعِيصُْحي
ْ
.»ٍءاَمْسَأِباَهَّـلُكوُعْدَي.ِبِكاَوَك

يفبتكدقهمالكةجهلنمرومزملااذهناكامبر
راوسأتناكامنيحايمحنوءارزعمايأديعبيذلارصعلا
يعيبطلااهارجمىلإةايحلاتداعوةيناثتينبدقميشروأ
اذكهو.ةيرحلاوةيموقلاةماركلابعتمتيبعشلاحبصأو
ةردقمبمهتاوذاومحيومهسفنأنعاوعفادينأنآلامهنكمأ
ارزعنإفانهخيراتلانمًائيشركذننأسأبالو.ةءافكو
كلمنمةعباسلاةنسلايفةيدوهيلاىلإءاجدقناكنهاكلا
دوهيلاىلعملحلابرهتشادقوسيسكرزتكروهواتسشحترا
ًاوحنهعمبلجورهشأةسمخايرزعةرفستيقبو.نيللاو
يفرشنيذخأونييواللانممهبلغأونييبسملانمنيفلأنم
ءاجىتحاهيلإعوجرلاوةيوسوملاةعيرشلاميلاعتدالبلا
ىلإىرحألابفرصناوةنسةرشعثالثبكلذدعبايمحن
نأدعبو.صاخلاكلملايقاسناكوميلشروأراوسأميمرت
هذهميركتلةقئاشتالافتحاترجنيلجرلاالكىهتنا
منرتتناكةريخألاةعبرألاريمازملاهذهنأحجريوتايركذلا
.تابسانملاكلتيف

مثو١١-١ددعلا(نمامهنيمسقىلإرومزملااذهمسقني
ذختادقمظانلانأضعبلابسحدقو.)٢٠-١٢ددعلانم
كلذدعبوهمظنيفعرشوجلثلاطوقسكًايعيبطًاثداح
.هلمكأ

تابثإبهمالكمعديوبرللحيبستلابًالاحأدبي)٤-١(
.)٣٣:١رومزمعجار(قئالوّذالوحلاصهنأكلذباوص
ةداعإلوألانايرهوجنارمأوهفحيبستلااذهليعادلاامأو
:٥٦و١١:١٢ءايعشإعجار(نييفنملاعمجيناثلاوميلشروأءانب
٨(.

ربجيوبولقلايرسكنملايفشييذلابرلااذه
الومهكرتيالفيبسلانممهعاجرإبلعفامكمهرطاوخ
بعصيالرمألااذهو.هيلإنيخراصلاهئابحأنعىلختي
اهزكارميصحيوموجنلاّدعينأعيطتسياملاططقهيلع
نيبةليلقةقالعدجنةلهولوألو.اهئامسأباهوعديو
اذإنكلورخآللدحاولانمةأجفلقتنيذإموجنلاوناسنإلا

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوُعِباَّـسلٱَوُةَئِ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

٢٥٨
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نوهينيتلماشلاهتيانعوهللاةبحمراهظإوهدصقلانأانمهف
.ًاريثكرمألاانيلع

لٱُميِظَعَواَنُّبَرَوُهٌميِظَع٥«
ْ
٦.َءاَصْحِإَالِهِمْهَفِل.ِةَّـوُق

لٱُعَفْرَيُّبَّـرلٱ
ْ
اوُبيِجَأ٧.ِضْرَألٱَىلِإَراَْرشَألٱُعَضَيَوَءاَعَدُو

لٱ٨.ٍدوُعِباَنِٰهلِإلاوُمِّـنَر.ٍدْمَحِبَّـبَّـرلٱ
ْ
ِتاَواَمَّـسلٱِيساَك

ملٱ،ًاباَحَس
ألِلِئِّـيَهُْ

َ
ملٱ،ًارَطَمِضْر

جلٱِتِبْنُْ
ْ
ملٱ٩ًابْشُعَلاَبِ

يِطْعُْ
لِل
ْ
لٱِخاَرِفِل،اَهَماَعَطِمِئاَهَب

ْ
ِةَّـوُقِبَُّرسُيَال١٠.ُخُْرصَتيِتَّـلٱِناَبْرِغ

خلٱ
ْ
،ِهِئاَيِقْتَأِبُّبَّـرلٱىَضْرَي١١.ِلُجَّـرلٱِيَقاَسِبىَضْرَيَال.ِلَْي
.»ُهَتَْمحَرَنيِجاَّـرلٱِب

ناكمالونامزهدحياليذلاميظعلاهلإلااذه)٦-٥(
موجنلايهوةعيبطلايفءايشألامظعأكردينأعيطتسي
ناسنإلابلقوهوًاضومغءايشألادشأهتوفيالهنأامك
امبرببستيتلاةريقحلاءايشألادجوأدقل.ةيفخلاهرارسأو
ىضتقمبكلذلعفهنكلوةقشموًابعتناويحلاوناسنإلل
٤٠:٢٦ءايعشإعجار(اهكاردإعيطتسناليتلاهتمكح
نمضفخيوءاشينمعفريهلإوه)٣٧:٢٣بويأًاضيأو
دشأيفاوناكولوهمامأنوعضاوتينيذلاعفريوهف.ءاشي
ةمقنلاوصاصقلابرارشألاىلإتفتليهنأامكقيضلاتالاح
ىمسأرهاظلابسحاوغلبولومهبتارمنعمهلزنيو
.تاجردلا

نأبلطيوةديدجةتافتلاانهمنرملاذخأي)١١-٧(
ءامسلاهجويطغييذلاهلإلااذهلمينرتلاودمحلااوديزي
تقولايفوتاعورزمللراطمألايطعتاهرودبهذهومويغلاب
.يعارملالجأللابجلايفةدوجوملاباشعألاشعنتهتاذ
مسدنموبرلاهيطعييذلاريخلانممئاهبلاعبشتاذكهو
يطعيهلإلااذهنإلب.يفاكلايرلاباهكرابيتلاضرألا
ًالثممدقيوةيربلارويطلامكةفيلألاريغتاناويحللماعطلا
اهبيعننمسانلازئمشييتلاوخرصتيتلانابرغلاخارف
.)١٢:٣٤اقولعجار(ًاضيأاهتوقيواهمعطيهللانكلو
اهلوبقىوسًاطورشعضيالداوجلاهللاءاطعنإفاذكهو
ةوقلابىضريالوهفىرخأةهجنمو.اهبعتمتلاوركشلاب
ىضريهنكلوةلاجرلامأةلايخلانمناكأقرفالفلصلاو
ًامئاقامهبجومبشيعيوهتمعنبلطيوهتمحروجرينمب
:٢سوماعًاضيأوهيليامو٣٣:١٦رومزمعجار(ًاروكش
١٤(.

ٰهلِإيِحِّـبَس.َّـبَّـرلٱُميِلَشُروُأاَييِحِّـبَس١٢«
َ

.ُنْوَيْهِصاَيِك
١٤.ِكَلِخاَدِكَءاَنْبَأَكَراَب.ِكِباَوْبَأَضِراَوَعَدَّـدَشْدَقُهَّـنَأل١٣
حلٱِمْحَشْنِمِكُعِبْشُيَو،ًامَالَسِكَموُُختُلَعَْجييِذَّـلٱ

ْ
١٥.ِةَطْنِ

يفُهَتَمِلَكُلِسْرُي يِذَّـلٱ١٦.ُهَلْوَقيِرُْجيًاّدِجًاعِيَرس.ِضْرَألٱِ
لَّـثلٱيِطْعُي

ْ
لُي١٧.ِداَمَّـرلٱَكَعيِقَّـصلٱيِّـرَذُيَو،ِفوُّصلٱَكَج

ْ
يِق

ُهَتَمِلَكُلِسْرُي١٨؟ُفِقَيْنَمِهِدْرَبَماَّـدُق.ٍتاَتُفَكُهَدَْمج
ملٱُليِسَتَفِِهحيِرِبُّبَُهي.اَهُبيِذُيَف

ْ
،ِهِتَمِلَكِبَبوُقْعَيُِربُْخي١٩.ُهاَيِ

ىَدْحِإِباَذَكٰهْعَنْصَيَْمل٢٠.ِهِماَكْحَأَوِهِضِئاَرَفِبَليِئاَْرسِإَو
لَه.اَهوُفِرْعَيَْملُهُماَكْحَأَو،ِمَمُألٱ

ِّـ
.»اَيوُل

اوعمتجانيذلاهئايقتأوهللادابعنمبلطي)٢٠-١٢(
ةنيدملااهتيأنذإيحبسف.ةميظعلاةنيدملايفنينمآنآلا
نارمعلاىلإةنيدملاتداعدقل.يعجارتتالوليلهتلايديزو
دغربتشاعودابعتسالادعبةيرحلابتعتمتوبارخلادعب
هذهرمتالنأنذإردجيوةيدوبعلاولذلامايأدعبءانهو
)٤-٧:١ايمحنعجار(يقيقحلاركشلاميدقتنودةصرفلا
ىتحباوبألاضراوعددشدقفةلماشلابرلاةكرباذوه
ءايعشإ(ودعلاءاشيامكالاهباحصأءاشيامكقلغتوحتفت
الف.مالسونمأبشيعتنأدالبللنكميكلذلو)٦٠:١٧
يفناكسلانأامكموختلاىلعناريجلانمدحأيدتعي
بابلنولكأيذإةضئافلاتاريخلانمنوعبشيذإةحوبحب
ةفورعمبرلاةملكاذوهلب.هبيطأواهمسدلضفأوةطنحلا
يمريوأاهبفختسينمدجويالفناكملكيفةعومسمو
هبعشفرعتيوةعرسبهضئارفممتتاذكهو.ًابناجاهداشرإ
جلثلابحمسييذلاهلإلااذه.ةلوهسوةقدبةعيرشلاىلع
ءاتشلالاوهأنماهلكضرألادمجتىتحعيقصلاودربلاو
دالبلاهذهيفلوقلااذهقدصأامو-نيحىلإاذهنكلو
دوعتكلذدعبو-عيقصلاوجولثلاتقولوطيالامثيح
جولثلابوذتامنيحةبيشقلاعيبرلاللحبيستكتفضرألا
يفيضارألاريخببسيهيتلاهايملاعيابنيشعنتواهلك
.فيرخلاوفيصلاورخأتملاعيبرلا

ةرارحرثكأباههلإدبعتنأةمألاهذهبجاونمفكلذل
نكيلفممألانيبصاخلافرشلااذهةبسنىلعوصالخإو
:٤ةينثتعجار(درفلكنماهبيلاطموةمدخلاةمظعًاضيأ
ملممألاةيقبناكاذإف.)٣٤ىلإ٤:٣٢ًاضيأوهيليامو٧
ببسيقيقحلاناميإلانوكيوهبمهفرعنلفكلذاوفرعي
.عمجأملاعلللماكصالخ

َنوُعَبْرَألٱَوُنِماَّـثلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

لَه١«
ِّـ
يفُهوُحِّـبَس.ِتاَواَمَّـسلٱَنِمَّـبَّـرلٱاوُحِّـبَس.اَيوُل ِ

.ِهِدوُنُجَّـلُكاَيُهوُحِّـبَس.ِهِتَكِئَالَمَعيَِمجاَيُهوُحِّـبَس٢.ِيلاَعَألٱ
لٱَوُسْمَّـشلٱاَهُتَّـيَأاَيِهيِحِّـبَس٣

ْ
ِبِكاَوَكَعيَِمجاَيِهيِحِّـبَس.ُرَمَق

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوُنِماَّـثلٱَوُةَئِ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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.»ِروُّنلٱ

الوقئالخلاعيمجنمحيبستلابلطيلنآلامنرملالقتني
نمضرألاىلعاموتاومسلايفاممًادحأمهنمينثتسي
اهكامسألكوراهنألاوراحبلايفامودامجوناويحوناسنإ
رهظتناميإلارئاعشىمسأنأهيفكشالاممو.اهتاناويحو
عضيو.دوجولااذههيوحيامعسوأبرومزملااذهيفةنرتقم
حيبستلايفةيرشبلاةدايقبجاوةسينكلامامأرومزملااذه
فاكتافتلانودمئاظعلاهذهبسانلارميالئلهللامينرتلاو
ةلجتلانميرشبلابلقلاهنكيامىمسأميدقتنودواهيلإ
تاقولخملاوتانئاكلاهذهلمنرملاةوعدو.ماركإلاوةدابعلاو
اهلعجيفينايبلاديرجتلابابنموهبرلادبعتنأاهلك
لقاعلاناسنإلااذهنأىتححبستوقطنتصاخشأاهنأك
امنإكاذكهو.ًاسوردوًاربعاهنمذخأيواهبيدتقيقطانلا
هللادمحبناسلوناسلفلأبقطنتلاهلكةعيبطلاهذه
برلاةفرعمّمعتىتحكلذلعفتكفنتالوهحيبستو
:٤٩و٤٤:٢٣ءايعشإعجار(اهينكاسلكواهعمجأبةنوكسملا
ءايعشإيفدرواملباقننأاننكميو.)٥٢:٩عمهلباقو١٣
ةليلجلاةروصلاكلتعم)٥٥:١٢و٤١:١٩وهيليامو٣٥:١
.)هيليامو٧:١٨ةيمور(سلوبلوسرلااهمدقيتلا

بويأ(ًالوأتاومسلايلاعأنمحيبستلاتأيل)٣-١(
نمًالوأحيبستلابلطيوهو.)٣١:٢و٢٥:٢و١٦:١٩
ةكئالملامهوهديجمتوهللاحيبستوهيساسألامهلمعنيذلا
عيمجورمقلاوسمشلاملعتتلفمهنمو.ةيولعلاقاوجألاو
اذهنكيلو.ناكملكىلإاهراونألسرتيتلابكاوكلا
ىأرىتمىتح.ديجمتلاوحيبستلاةغلوههتاذرونلا
ىتمو.عضخيوهللامامأعشختيةيولعلاداجمألاهذهناسنإلا
ةودقنوكتاهدمحيفةيوامسلامارجألاهذهتدحتا
ةفيعضلامهراصبأرودقميفوهامبنوهتلينيذلانييضرألل
وأ؟رونلانعتاملظلاباوهلتينأزوجيلهو.ةليلكلا
؟لجآلانعلجاعلاب

ملٱاَهُتَّـيَأاَيَو،ِتاَواَمَّـسلٱَءاَمَساَيِهيِحِّـبَس٤«
ْ
لٱُهاَيِ

َقْوَفيِتَّـ
رلٱَمْسٱِحِّـبَسُتِل٥.ِتاَواَمَّـسلٱ

اَهَتَّـبَثَو٦،ْتَقِلُخَفَرَمَأُهَّـنَألِّـبَّـ
َهلَعَضَو،ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱَىلِإ

َ
يِحِّـبَس٧.ُهاَّـدَعَتَتْنَلَفًاّدَحا

ُراَّـنلٱ٨.ِجَجُّللٱَّـلُكَوُنيِناَنَّـتلٱاَهُتَّـيَأاَيِضْرَألٱَنِمَّـبَّـرلٱ
لٱَو
ْ
لَّـثلٱ،َُدَرب

ْ
لٱُحيِّـرلٱ،ُباَبَّـضلٱَوُج

ْ
٩،ُهَتَمِلَكُةَعِناَّـصلٱُةَفِصاَع

جلٱ
ْ
شلٱ،ِماَكآلٱُّلُكَوُلاَبِ

ملٱُرَجَّـ
لٱ١٠،ِزْرَألٱُّلُكَوُرِمْثُْ

ْ
ُشوُحُو

لٱُّلُكَو
ْ
.»ِةَحِنْجَألٱُتاَوَذُروُيُّطلٱَوُتاَباَّـبَّـدلٱِ،مِئاَهَب

يصاقأالإيهامفتاومسلاءامسامأ)٦-٤(
هايملاامأ.)٨:٢٧كولم١و١٠:١٤ةينثتعجار(تاومسلا
يلاعألانملزنتيتلاراطمألاكلتيهفتاومسلاقوفيتلا
ىتمضرألاىلعلزنتوكانهةدوجومبسحتتناكيتلاو
تاريسفتلانمءيشنكيملعبطلابو.اهنعبحسلاتقشنا
مظانلاو.مويلاسانلاةماعهفرعياميئاملاراخبلافثكتنع
لبنآلاةيملعاهيمسنيتلاتاريسفتلاهذهطقهمهيال
دمحبقطنتنأاهيفاموتاومسلاهذهلعجينأهمهلج
اهنألبرلامساحّبستنأاهبجاونم.حيبستوهمسايلعلا
ًادودحعضودقريدقلاهلإلااذه.تاقولخملاةيقبكةقولخم
لباهادعتتنلاهسفنتاومسلاهذهنأىتحءيشلكل
.ريدقلاتابيترتبجومبىشمتتواهلعضخت

ىلإلصيفهيوتحتاموءامسلانملزنيانهو)١٠-٧(
ءايشألالوأو.اهتاريخىلعشيعيامواهنكسياموضرألا
ناتيحلاتناكامبروةمخضلاةريبكلاتاقولخملاكلتيه
.ةريبكلاججللاوراحبلايفتشاعيتلاهبشأامونيفالدلاو
امورحبلاناصحوأةيئاملافحالسلاوحيسامتلايهوأ
امهفذقتنيذللاناخدلاورانلاىلإتفتليكلذدعب.هبشأ
هجويطغييذلابابضلاوجلثلاودربلاركذيامكنيكاربلا
قطنتاهنأكفرجمزتيتلاةديدشلاحيرلاكلذكو.ضرألا
ماكآلاىلعوامكةيلاعلالابجلاىلعبجوتيلبهللاةملكب
اهحطسىلعامذئنيحو.حيبستلااذهبكرتشتنأةريغصلا
ءانتسكلانوكتدقوةرمثملاراجشألاوأزرألاراجشأنم
راجشألاهذهونيتلاوبنعلاموركيهوأهبشأاموحافتلاو
لب.روصعلامدقأذنمدالبلاهذهيفةفورعملايهةريخألا
.رويطوتابابدنمةيربلاتاناويحلكنمحيبستلابجي

ِةاَضُقُّلُكَوُءاَسَؤُّرلٱ،ِبوُعُّشلٱُّلُكَوِضْرَألٱُكوُلُم١١«
لٱَوُثاَدْحَألٱ١٢،ِضْرَألٱ

ْ
لٱَعَمُخوُيُّشلٱ،ًاضْيَأىَراَذَع

ْ
،ِناَيْتِف

ُهُدَْجم.ُهَدْحَوُهُمْسٱَىلاَعَتْدَقُهَّـنَألِّـبَّـرلٱَمْسٱاوُحِّـبَسُيِل١٣
ًارْخَف،ِهِبْعَشِلًانْرَقُبِصْنَيَو١٤.ِتاَواَمَّـسلٱَوِضْرَألٱَقْوَف
ِجل
َ
لٱِبْعَّـشلٱَليِئاَْرسِإيِنَبِل،ِهِئاَيِقْتَأِعيِم

ْ
لَه.ِهْيَلِإِبيِرَق

ِّـ
.»اَيوُل

نيبةلباقملالجألضرألامظاعأىلإلقتنيو)١٤-١١(
كولملانيبوتابابدوتاناويحنمتاقولخملاطسبأ
الو.نوطبريونولحيرومألامامزمهيديأبنيذلاوةاضقلاو
ىلإًالوأرظنيفسانلاةماعديريلبطقفءالؤهبيفتكي
نيسنجلاالكنمرمعلالوأوبابشلاناوفنعيفمهنيذلا
خويشللرظنيامكةايحلالامتكايفناسنإلاىلإوامك
انمامأعستمتقولانإنايتفلاءالؤهلوقيالف.نايتفللو
ةبسنلابكلذاولعفينأمهيلع.هنولجؤيوحيبستلانورخؤيو

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوُنِماَّـثلٱَوُةَئِ

َ
ريمازملارفسريسفت:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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مهتايحسدقتومهلغشتنأبجييتلاةيحورلاتارابتخالل
لكقحتسمهلإلااذهو.اهرخآيفوأاهلوأيفأقرفال
ألميهدجموءامسألاىلعأوههدحوهمسانألدمحلا
لكنمدجمملاهلإلااذهنكلو.ءامسلاوضرألا
.)١٣٢رومزمعجار(هبعشلًانرقبصنياذه.تاقولخملا
نكلوًاثاريممهيطعيهنأبكلذريسفتلضعبلابهذدقو
تاناويحلايفنورقلاتبنتالفةوطسلاوةوقلاليلدوهنرقلا
يطعيهللانإفاذكهواهتردقمواهومنلمكتستنأدعبالإ
ينبنمءايقتألارختفيىتحبوعشلانيبًايلاعًازكرمهبعش
اذكهوعرولاوةدابعلابهللاىلإنوبرتقينيذلاليئارسإ
محارملاوديعاوملابهيلإنوبيرقمه.ايوللهماودلاىلعاومنريف
.)٧٨:٤٩و١٤٣:١٠رومزمعمهلباقو١٠:٣نييوالعجار(

هزكرمفرعي)٤:٧ةينثت(يفدروامكليئارسإوهاذه
ربلاباهلكةقيلخلادوقيوهتمكحبيترتوهللاةيانعنمزاتمملا
نماهيفاملكوتاومسلاوضرألائلتمتىتحةسادقلاو
.ىلاعتهدجم

َنوُعَبْرَألٱَوُعِساَّـتلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

لَه١«
ِّـ
يفُهَتَحيِبْسَت،ًةَديِدَجًةَميِنْرَتِّـبَّـرلِلاوُّنَغ.اَيوُل ِةَعاََمجِ

َنْوَيْهِصوُنَبْجِهَتْبَيِل.ِهِقِلاَخِبُليِئاَْرسِإْحَرْفَيِل٢.ِءاَيِقْتَألٱ
اوُمِّـنَرُيِلٍدوُعَوٍّفُدِب.ٍصْقَرِبُهَمْسٱاوُحِّـبَسُيِل٣.ْمِهِكِلَمِب
.»ُهَل

هبعشلراصتنالاوةبلغلايطعييذلابرلامسالحيبست
يفبتكدقرومزملااذهنإةسينكلاءابآضعببسحدقو
ريمازملاكهنوزعينيرسفملانمنيريثكنكلونييباكملامايأ
يفةنينأمطلاونمألابتتسأاهيفيتلامايألاكلتىلإةقباسلا
اذهبتاكنأحجرألاو.ايمحنوارزعدهعىلعدالبلا
.هقباسرومزملابتكيذلاهتاذبتاكلاوهرومزملا

دقخيراتلايفسانلاضعبنأركذلابريدجوهاممو
دقومدلاباهوبتكورومزملااذهيفةدراولاتاملكلااوذختا
نييليجنإلانمماقتناللاوضهنينأكيلوثاكلاءارمألاهمهف
رزنماموتنأامك.ابروأيفةنسنيثالثلابورحاولعشأو
اوضقتنييكلرومزملااذهةطساوبنيحالفلاراثأدقيليجنإلا
دهعلالوقنيريثكلاتافدقو.ايناملأيفمهدايسأىلع
عجار(طقفتايحورلايفيهيحيسملامالسنإديدجلا
.)١٠:٤سوثنروك٢

أشنتوةديدجةوقاهسفنلذخأتةمألانأاملاط)٣-٢(
بسانتتيكلةديدجةمينرتمنرتنأًاضيأاهيلعديطومزعب

جلاخيامعريبعتللةجيتنلاهذهنكتلو.حارفأنماهيفامعم
اذهنكيلو.ةيماسةيحورفطاوعنميرشبلابلقلا
اولعفيلوهبعشلكلملاوههنأامكقلاخلاوههللانألحرفلا
تاكرحلاكلتبمهجاهتبالمكييكلصقرلابنينعتسمكلذ
ةيقيسوملاتالآلاكلتةطساوبامكةقفارملاةمظتنملاةيدسجلا
ةداعلمعتسيفدلا.دوعلاكحيبستلاىلعدعاستيتلا
دسجلاءاضعأةيقبونيلجرلاةكرحدعاسييكلصقرلل
يفنيمنرملاةدايقومغنلاطبضىلعدعاسيفدوعلاامنإو
.ريبعتبذعأىلإةولحلاتامغنلاكلتلاصيإ

لٱُلِّـمَُجي.ِهِبْعَشْنَعٍضاَرَّـبَّـرلٱَّـنَأل٤«
ْ
َءاَعَدُو

خلـٱِب
ْ

َىلـَعاـوُمـِّـنَرـُيِل.ٍدـْجـَمـِبُءـاـَيـِقْتَألٱِجـِهــَتْبـَيِل٥.ِصََال
يفِهللاٱُتاَهيِوْنَت٦.ْمِهِعِجاَضَم وُذٌفْيَسَو،ْمِهِهاَوْفَأِ
يفِنْيَّـدَح يفًةَمْقَناوُعَنْصَيِل٧.ْمِهِدَيِ يفٍتاَبيِدْأَتَو،ِمَمُألٱِ ِ
ْنِمٍلوُبُكِبْمِهِئاَفَُرشَو،ٍدوُيُقِبْمِهِكوُلُمِْرسَأل٨.ِبوُعُّشلٱ
هباوُرْجُيِل٩.ٍديِدَح حلٱِِمِ

ْ
ملٱَمُْك

ِجلاَذٰهٌةَماَرَك.َبوُتْكَْ
َ
ِعيِم

لَه.ِهِئاَيِقْتَأ
ِّـ
.»اَيوُل

نعٍضاربرلااملاطكلذنولعفيالفيك)٩-٤(
يفو.مهصالخإومهتعاطىلعءانبمهكرابينأديريوهبعش
نورهظيالفبرلامامأنودبعتملاءالؤهعضتيهتاذتقولا
نإ.ًالماكمهحرفنوكيالواوطقسيالئلميظعتلاوءايربكلا
سيلفبرلاصالخاولاندقمهنألكلذفحرفيفاوناك
.هوببسنيذلامهمهنأكدجملابنوعتمتيالومهنمصالخلا
هبنومعنيامبنوركشيمهنألنوحرفيونوجهتبيطقفمهف
مسابنوهونيمهوكلذنولعفي.هجومتأىلعليلداذهو
ءادعألاىلعاومجهينأنعكلذمهعنميالوبرلا
ذإًاثيدحوًاميدقنوحتافلالعفيامكمهيديأيففويسلاو
انلابنعبرغيالو.برلارمأبكلذنولعفيمهنأنوري
بيلصلاةراشةطساوبةكرعملايفهراصتناونيطنطسقةثداح
هيفاماذهيفكشالو.كلذدعبةيحيسملاقنتعيهلعجيامم
ةيحضملاةرفاغلاهللاةوقوهبيلصلانأذإهدضوءيشلانم
منرملاو.ءادعألامدكفسةطساوبرفظلاوراصتنالاةمالعال
بيدأتلاوماقتناللالإوهامنآلابعشلاهلعفيامنأىري
الو.هولعفينأمهيلعوكلذلجأنممهماقأدقهللانأل
وأنييناعنكلااياقباوناكامبروكولملااورسأاذإنذإسأب
مهنولبكيوءافرشلانوعضيمثو.دهعلاكلذيفدالبلاماكح
يأىقبيالف.ناوهلاولذلاةمالعةيديدحلادويقلاكلتب
اذهنألكلذ.هبعشىلعًاربكتموأبرلارمأًايصاعناسنإ
ىوسنآلامهيلعاموةعيرشلارافسأيفبوتكموهبيترتلا
نيراتخملانمءايقتألااهلانيةماركةباثمباذهنكيلو.مامتإلا

ملَا
ملٱُروُمْزَْ

ْ
ألٱَوُعِساَّـتلٱَوُةَئِ
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يذلاوهبرلادجمنألايوللهاوفتهيلوبرلامسااودمحيلف
.نيملاعلاواهلكتاومسلاألمينأبجيهدحو

َنوُسْمَْخلٱَوُةَئِْملٱُروُمْزَْملَا

لَه١«
ِّـ
يفَهللاٱاوُحِّـبَس.اَيوُل يفُهوُحِّـبَس.ِهِسْدُقِ .ِهِتَّـوُقِكَلَفِ

٣.ِهِتَمَظَعِةَرْثَكَبَسَحُهوُحِّـبَس.ِهِتاَّـوُقَىلَعُهوُحِّـبَس٢
ُهوُحِّـبَس٤.ٍدوُعَوٍباَبَرِبُهوُحِّـبَس.ِروُّصلٱِتْوَصِبُهوُحِّـبَس
ِجوُنُصِبُهوُحِّـبَس٥.ٍراَمْزِمَوٍراَتْوَأِبُهوُحِّـبَس.ٍصْقَرَوٍّفُدِب
هلٱِجوُنُصِبُهوُحِّـبَس.ِتيِوْصَّـتلٱ

ُْ
لَفٍةَمَسَنُّلُك.ِفاَت

ْ
ِحِّـبَسُت

لَه.َّـبَّـرلٱ
ِّـ
.»اَيوُل

ءاجدقوعيدبرثؤمراركتيهوةريخألاايوللهلايههذه
رومزمعجار(تالآلاوتاوصألاهذهركذلبقنمانعم

راتوألاتاوذوصقرللفدلالامعتسااميسالو)١٤٩:٣
.ًالامجوةبوذعوةعورهتدايزوءانغلانيسحتل

حيبستلابلطبأدبيدادعألاهذهنمددعلك)٥-١(
انوعدتيتلاةصاخلاعيضاوملادجنًاديجاهبانعمتاذإو
مث.ةردقلايلكلايوقلاهنألوسودقهنألهللاحبسن.كلذل
سانلانويعمامأتبثيفاهرهظييتلاهبئاجعىلعهحبسن
كلذل.ةيهلإلاتافصلاهذهلثملدودحالوميظعهلإوهمك
امعريبعتلابةيقيسوملاتالآلاهذهكرتشتنأبجعال
اذهبهلكدسجلاكرتشيلًاضيأو.ةيلخادلاسفنلاجلاخي
كلتعمقاوجألاكرتشتلامكصقرلاةطساوبحيبستلا
تيوصتلابةدجنلابلطيًاريخأمث.راتوألاتاوذتالآلا
نويعطتسيمينرتلانوفرعيالنيذلانأىتحجونصلاةطساوب
كرتشياذكهو.)١٣:١سوثنروك١عجار(لقألاىلعفاتهلا
كارتشالااذهوهمهملاءيشلانألعيمجلاحرفيوعيمجلا
فطاوعنمرودصلاهنكتامعربعييذلاحرفملا
.تاساسحإو

عيطتستةمسنهيفةايحيذلكبدجنتسيًاريخأو)٦(
حبستلفاهلكهذه.اهلخاديفهنكتامعريبعتطسبأربعتنأ
امىلجأبوناسللابهدجمبفرتعتلواهقلخيذلايلعلل
.نايبنمهعيطتست

حيبستلابلطيفتاجردسمخرومزملااذهجردتدقو
باتكهنأبصخلييذلاريمازملارفسلكيهتنينآلاهباذإف
لامجوىنغنمهيوحياملةبسنلابءاعمجةيرشبللحيبستلا
ناسنإلكملعتيلوتاومسلاعمضرألاكرتشتلو.ةعورو
نمبلطييذلاميركلاداوجلاهلإلااذهدمحبفرتعينأ
.ةيماسلاةيحورلاةدابعلاهذههايارب
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ملَا
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