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ألَا
َ
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ألَا
َ
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ألَا
َ
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لئاضفلانماهريغوةسادقلاىلعنييسسفألاثح
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ألَا
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ْ
٥٣........................ُسِمَا
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ألَا
َ

٦٣........................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ

نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةعبساهيفوةمدقملا

سسفأةنيدميف:لوألالصفلا
مورلارحببرقاينويأيفةروهشمةنيدمسسفأتناك
مويلاةفورعملاةعساولادالبلايبرغيفسوماسةريزجهاجت
نوينامورلاهيمسيناكاهنمءزجةبصقيهوىرغصلاايسأب
دمأىلعرتسيكرهنئطاشىلعاهعقومو»رالسنكوربايسإ«
يفيهو.ريمزأنمًاليمنيعبرأورحبلايفهبصمنمليم
لايمأةثالثاهضرعولايمأةسمخاهلوطليمجبصخملهس
ةعساوةراجتاهلناكو.تاهجثالثنمىبرلااهبطيحتو
اهتعسبًاريثكترهتشاو.اهلةلباقملاةينانويلاندملاوايسأيف
مدُرنألبقاهإفرمةدوجواههفرتواهملعواهانغواهتمظعو
سيماطرألكيهةرهشاهدازاممو.ةراجحلاوبارتلاباهرهن
يتلاةليللايفقرتحادقوعبسلاملاعلابئاجعنمدعيذلا
هقرحأداليملالبق٢٥٦ةنسريبكلاردنكسااهيفدلُو
ايسأدالبلكةقفنبينُبمث.رهتشينأةيغبسنارتسرأ
ءاسنلاتمدقوةنسيتئموحنهؤانبلغشونانويلاو
هلوطلوألانممظعأناكفهئانبىلعةدعاسماهرهاوج

ضيبألاماخرلانمهتراجحوًامدق٢٢٥هضرعوًامدق٤٢٥
نمًادومع١٢٧هيفناكوروصلاوشوقنلانسحأبنيُزو
نمًادجةسيفنايادهبيلحو.ًامدق٦٠اهنملكولعرمرملا
لثملاهلامجيفبُرصو.ةرخافلاليثامتلاوةميركلاةراجحلا
لاثمتهتحابيفناكو.ذئمويفورعملاملاعلالكيف
يدثلاريثكةيرصملاتاطنحملاكةئيهلاحيبقوهوسيماطرأ
ناجلوصهيديىدحإيفوةرمثملاةعيبطلاةهالإاهنأىلإةراشإ
طبههنأنودقتعياوناكوتوبنىرخألايفوةنسأةثالثهولعت
.مهمعزيفةهلألاهلإيرتشملاوهوسفزنمءامسلانم
ناكوةهالإلاكلتةدابعلفقواهنأبةنيدملاكلتترختفاو
ةراشإ»سروكوئين«سسفأيفةبورضملادوقنلاىلعشقني
اهعئاضبسئافننمو.اهلكيهلةمداخةنيدملاكلتنأىلإ
نمنوتآلاراوزلاناك(لكيهلاكلذةئيهىلعةريغصليثامت
.سفنفلأنيثالثعسيدهشمو)اهنورتشيراطقألاعيمج
ةراجتلاكلتضقنميظعلعفاهيفسلوبظعولناكو
هبترهتشااممو.ًاميظعًاجايههيلعاهعانصجاهفةينثولا
ةيسسفألابتكلابتفرُعيتلابتكلاورحسلاةنيدملاكلت
ناكو.هيلإعجراف)١٩:١٣لامعأ(ريسفتيفتركُذدقو
اوتأةرحسلانمنيريثكنأاهيفسلوبةادانمريثأتنم
رثكأناكو.مهعادخباوفرتعاواهوقرحأورحسلابتكب
ًاريثكو.رجتملايفةبغردوهيلاضعباهنكسونيينثواهناكس
نأبعاشومهبورحءابنأونيينامورلاخيراوتيفتركُذام
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يفتمدُهو.اهبنفُدوهتايحرخاوأيفاهنكسلوسرلاانحوي
ةيرقوةعساوةريثكلالتاهعقوميفلزتملوداليملل٢٦٢ةنس
.كولسايأمويلااهمساةريغص

سسفأةسينكيف:يناثلالصفلا
نينسثالثوحنسسفأيفلوسرلاسلوبىدان
نمميلشروأىلإعجراملو.ةيحيسمةسينكاهيفسسأو
كلذناكوسسفأرازريشبتلليناثلاهرفسيفسوثنروك
امهكرتوهواهيلإالكسربواليكأهقفاروداليملل٥٤ةنس
:١٨لامعأ(تقوبرقأبمهيلإدوعينأدوهيلادعووكانه
ذيملتناكوةيردنكسانمسولبأىتأهتبيغيفو.)٢١-١٩
عمجملايفحيسملاإبننمهفرعامبرهاجونادمعملاانحوي
قيقدترثكأببرلاقيرطهاملعوالكسربواليكأهذخأف
فيرخيفهدعوبسحسلوبعجرو.)٢٦-١٨:٢٤لامعأ(
ملنيذلاذيمالتلاضعبكلانهدجووحجرملاىلع٥٤ةنس
ىتأيذلاحيسملابمهرشبفانحويةيدومعمىوساولبقي
نوملكتياوقفطفسدقلاحورلامهيلعلحفهمسابمهدمعو
.)٩-١٩:٣لامعأ(نوأبنتيوتاغلب

رهشأةثالثوحندوهيلاعمجميفكلذدعبسلوبظعوو
ةسردميفظعيذخأومهلزتعانينمؤملاريغدوهيلاهمواقاملو
ِّـبَّـرلٱَةَمِلَكَعِمَسىَّـتَح«نيتنسوحنكلذيتأيلظسناريت
يفَنيِنِكاَّـسلٱُعيَِمجَعوُسَي لامعأ(»َنيِّـيِناَنوُيَوٍدوَُهيْنِم،اَّـيِسَأِ

امىلعهريشبتنمترهظيتلاجئاتنتناكو.)١٢-١٩:٨
:ًاسمخلامعألارفسيفاقولنابأ
.ممألاودوهيلانمنيريثكرصنت:ىلوألا·
.ايسألكيفليجنإلاةفرعمعيزوت:ةيناثلا·
ضعبنأىتحسانلابولقيفريثأتلاميظع:ةثلاثلا·

يذلاعوسيمسابتازجعمنوعنصياوعرشةرحسلا
ءالهجوةأطخمهنأهظعوبمهضعبعنتقاوسلوبهبزركي
.مهرحسبتكاوقرحأو
اهتدابعددعوسيماطرألنيينثولارابتعاةلق:ةعبارلا·

.اهلكيهناهينأاهلهأفاخف
امكةحجانةريبكةسينككلانهتسسأتهنإ:ةسماخلا·

نأللامعألارفسنمنيرشعلاحاحصألانمرهظي
ةيئاخأوةينودكميفنالوجلانمعجاروهوسلوب
ىعدتساوسسفأبرقستيليمىلإلصوريشبتلل
مهنأىلعلدامبمهبطاخوسسفأةسينكسوسق
كلذبمهأبنأو.نأشيذميظعلمعىلعنولكوم
مامتّنيُبومهنيبنيبذاكلانيملعملالوخدبباطخلا
رفسيفلوسرلاانحويمهتسينكىلإهبتكاممإبنلاكلذ
-٢:١ايؤر(ايسأسئانكنمةدحاواهنوكرابتعابايؤرلا
اهيلإىتأسسفأةسينكسلوبكرتامدعبو.)٧

سواثوميت١(هرادقمفرعنملًانامزاهمدخوسواثوميت
ىلوألاةسينكلاخيراتاوسردنيذلالكو.)١:٣
هتايحينسرخآلغشلوسرلاانحوينأنودقتعي
نسوحنيفوهواهيفتاموسسفأةسينكةمدخب
زكرملااهنوكبةسينكلاكلتترهتشاو.نيعستلاوةعبارلا
زكرملاميلشروأةسينكتناكويحيسملانيدللثلاثلا
اهرمأنمملعنالو.يناثلازكرملاةيكاطنأةسينكولوألا
ةنسنيثالثوحندعباهيلعدهشحيسملانأالإكلذدعب
ايؤر(»ىلوألااهتبحمتكرت«اهنأبةلاسرلاهذهةباتكنم
اهمدخوًانورقنيدلاكلذلًازكرمتيقبمث)٢:٤
ثلاثلاعمجملاناكاهيفوسوسقلايربتعمنمنوريثك
مكحو٤٣١ةنسمأتلايذلايسسفألابفورعملاماعلا
ـةيردــنكــنسالاكـيـريـرطـبسورـوطـسـنىلـععادــنبالـاب
نورقذنمحيسملاةءوبناهيلعتمتو.سويجلابو
دجتالىتح»اهناكمنماهترانمتحزحُزف«ةريثك
ىلعتميقُأيتلاةريقحلاةيرقلاكولساّيأيفًاينارصن
.اهراثآ

ةلاسرلاهذهبتاكيف:ثلاثلالصفلا
سلوبةلاسرلاهذهبتاكنأيفكشلاىلإيعادال

لكهيلعقفتاامكو)٢:٢و١:١ص(يفليقامكلوسرلا
ًاظفلاهتباتكبولسأكلذيدؤيوهدعباموهرصعيخرؤم
.ًىنعمو

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:عبارلالصفلا
اهبتكنيأالواهبتكىتمةلاسرلاهذهيفلوسرلانيبيمل

،ُسُلوُباَنَأ«هلوقليلدبًاريسأاهبتكمويناكهنأنابأهنكل
ملٱُريِسَأ

نأبلطأ«هلوقو)٣:١ص(»ْمُكِلْجَألَعوُسَيِحيِسَْ
انأ«هلوقو)١:١٣ص(»مكلجأليدئادشيفاولكتال
»لسالسيفريفسانأ«هلوقو)٤:١ص(»برلايفريسألا
ةيموريفهنجسلوأيفاهبتكهنأحجرألاو.)١٦:٢٠ص(
هسفنلهرجأتساًاتيبنكسينأهلنذُأنيحم.ب٦٢ةنس
هللاتوكلمبًازراكهيلإاوتأنيذلاعيمجلبقونيتنسةدم
»عنامالبةرهاجملكب«حيسملاعوسيبرلارومأًاملعمو
عبرأنيتنسلاكنيتيفبتكهنأحجرألاو.)٢٨:٣٠لامعأ(
.نوميليفويبليفوسسفأويسولوكلئاسريهولئاسر

ةلاسرىلإةلاسرلاهذهةبسنيف:سماخلالصفلا
يسولوك

ديىلعاتلسرأونييلاوتمنيتقويفابتكامهنأنيبتي
نيثالثوحنامهيففةيوقةهباشمامهنيبنأودحاولسرم
اهأبسسفأةلاسرزاتمتو.ةلثامتموأةفدارتمةرابع
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يسولوكةلاسروةيوامسلاةمكحلااهبنلعيةماعةيميلعت
ءيشىلوألايفسيلو.ةلطابلاةفسلفلااهيفمواقتةيلدج
.مهنمريذحتةيناثلايفونيبذاكلانيملعملانمريذحتلانم
يفوةسينكلاسيئرهنوكبحيسملافصويسسفأةلاسريفو
هسفننعىلوألايفربعو.ءيشلكسأرهنوكبيسولوك
»يحيسميدنج«هنأبةيناثلايفو»يحيسملاينابلاب«
عبسىلوألايفورصتخمةيناثلايفولوطمىلوألايفمالكلاو
ةدحاوةراشإةيناثلايفوميدقلادهعلانمةيسابتقاتاراشإ
.)٢:٢١يسولوك(

مهيلإةلاسرلاتبتكنميف:سداسلالصفلا
ىلإتبتكةلاسرلاهذهنأىلعنيدلاءاملععمجأ
مهرثكأبهذوىلوألاةيآلايفصناملعسسفأينمؤم
اهلةرواجملاسئانكلاةدافإًاضيأاهبدصقسلوبنأىلإ
همسابسسفأيفدحأىلعاهيفلوسرلاملسيملهنأهديؤيو
اهبماقأدقناكهنألكانهنوريثكباحصأهلناكهنأعم
سسفأينمؤمىلإتناكولفميظعحاجنبرشبيًاليوطًانامز
يفةراشإةندأالهنأومهيلعملسينأالإنسحامةصاخ
اهيفرصتقاهنأوةصاخسسفأةسينكلاوحأىلإةلاسرلا
حجرملاف.دوهيلايرصنتمنودممألايرصنتمةبطاخمىلع
الونييسسفألاًالوأدصقلوسرلانأىلوألاةيآلايفامىلع
قفاويبولسأىلعاهبتكهنأومهنيبممألايرصنتماميس
ملكلذلواهيلإلسرُتنأدارأومهلةرواجملاسئانكلارئاس
ىلإلكونأبكلذنعىنغتساودحألةيحتاهيفبتكي
.ًاهافشمهيلعملسينأةلاسرلاهذهلماحسكيخيت

اهنومضموةلاسرلاهذهعوضوميف:عباسلالصفلا
اهنوكرابتعابةيحيسملاةسينكلاةلاسرلاهذهعوضوم
ءادفلالمعداجمأوهللاةمعنراهظإةطساووحيسملادسج
ناسمقعوضوملاكلذىلعلوسرلامالكو.ةقيلخلالكل
حيسملايفةراتخمةسينكلانأهيفنلعأيميلعتلوألا
:٣ص-١:٣ص(هنمةلمكموهبةدحتموهمدبةيدفمو
ةسينكلاءاضعأىلعبجيامهيفنلعُأيلمعيناثلاو)٢١
امكنيكلاسضعببمهضعبًادحتمنيسدقماونوكينأوهو
ةينثولالاحنماوذقنُأيذلاحيسملاةسينكءاضعأبقيلي
.)٦و٥و٤ص(ةيماسلاهللاةونبماقمىلإاوقتراوةسندلا

:رومأةينامثةماعلاةيحتلاوناونعلادعباهنومضمو
ةسينكلاراتخادقهنأىلعبآلاهللاركشلاميدقت:لوألا·

ةيدفموةبوبحمةسدقمنوكتنأيلزألادصقلاىضتقمب
يحلااهسأرهنوكرابتعابهبةدحتموحيسملاعوسيهنباب
يفدحاودسجكًاعمممألاودوهيلاىلعةلمتشمو
يفخُأديجمرسداحتالااذهورايتخالاكلذيفو.حيسملا

نممونقألكلنأونآلانلعُأوةرباغلالايجألانع
يأ(دصقلاكلذزاجنإيفًاديسدقألاثولاثلاميناقأ
لمعبهءاضقىرجأنبالاوةسينكلاراتخابآلاهللانأ
لكنإو)نينمؤملايفًارثؤمهلعجسدقلاحورلاوءادفلا
.)١٤-١:٣ص(ةميظعلاهتمعننعردصكلذ
حيسملابمهداحتابمهتفرعمةدايزلجأنمةالص:يناثلا·

:١ص(هديجمتوهتمايقوهتومىلعةفقوتملاتاكربلاو
٢٣-١٥(.
ناميإلاةطساوباوكرتشييكلممألاةوعد:ثلاثلا·

كلذفصوو.هسفنبهارتشايذلاءادفلايفحيسملاب
ناطيشلاةطلسوةئيطخلابتوملانمةاجنهنوكبءادفلا
اوسرامييكلةوقوحيسملايفةديدجةايحمهلحنمهنأو
ممألادحتاهتطساوبهنإو)١٠-٢:١ص(ةحلاصًالامعأ
طسوتملاطئاحلاجايسضقنذإًاميدقراتخملاهللابعشب
ًالكيهنوكيوهللاىلإبارتقالاقحامهيلكلنوكييكل
نإو.)٢٢-٢:١١ص(دحاوساسأىلعًاينبمًايح
داحتارس(رسلااذهنالعإًاصوصخهيلإلكُوسلوب
ىوسًالبقفرعيمليذلا)هللاةسينكيفدوهيلابممألا
ةطساوبنالعإلالكهنلعأهللاحورنكلوةيئزجةفرعم
ِءـاَسَؤُّرـلٱَدــْنِعَنآلٱَفَّــرَعـُيْيـَكـِل«ـهئـاـيـبنأوهـلـسر
يفِنيِطَالَّـسلٱَو لٱِةَطِساَوِبِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ

ْ
ِةَمْكِحِبِةَسيِنَك

ملٱِهللاٱ
.)١٣-٣:١ص(»ِةَعِّـوَنَتُْ

رسلاكلذكردتيكلةسينكلالجأنمةالصلا:عبارلا·
يفةسسأتموةلصأتمناميإلابهلبقتنأوكاردإلامامت
متخو)١٩-٣:١٤ص(هللاءلملكبئلتمتوةبحملا
هتمعنىلعهلركشلاوهللاحيبستلابيميلعتلامسقلا
.)٢١و٣:٢٠ص(حيسملاعوسيب
نميناثلايأيلمعلامسقلاةءادبوهو(:سماخلا·

قيليامكاوكلسينأىلعنينمؤملاثح)ةلاسرلايمسق
اهنأعمةسينكلانأنيركذتمحيسملاةسينكءاضعأب
دحاوحوربءولممدحاودسجممألاودوهيلانمةقلؤم
ةدحاوةيدومعمودحاوناميإاهلودحاوبرلةعضاخو
لكلايفولكلابولكلاىلعولكللدحاوبأوهلإو
ةدحاوةسينكلانوكنيبةافانمالو.)٦-٤:١ص(
ةيرورضةفلتخمًالامعأوبهاوماهضعبءاطعإنوكو
.)١٦-٤:٧ص(هليمكتودحاولاحيسملادسجناينبل
نيذلابةصتخملاتابجاولابمايقلاىلعمهثح:سداسلا·

اهوداتعايتلااياطخلااولزتعينأوحورلابسحنوكلسي
بذكلاودسجلاتاوهشاميسالونيينثواوناكموي
نأوًالعفوًالوقةساجنلاوعادخلاوماقتنالاوبضغلاو
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ًاحالصاولمعينأيفاودهتجيوروندالوأكاوكلسي
-٥:١ص(ةيحورٍناغأبهمسالنيحبسمهللانيركاش
٢١(.
تابجاواهنمةصاخةيحيسمتابجاونييعت:عباسلا·

ةبسنرابتعابمهئاسنللاجرلاتابجاوونهلاجرلءاسنلا
-٥:٢٢ص(هتسينكىلإحيسملاةبسنكهتأرماىلإلجرلا

تابجاوو)٤-٦:١ص(ءابآلاودالوألاتابجاوو.)٣٣
.)٩-٦:٥ص(ةداسلاوديبعلا
يفاووقتينأيهوةريخالاهتحيصناهيفوةمتاخلا:نماثلا·

تاوقاوبراحيومهداهجديدشاودهاجييكلبرلا
-٦:١٠ص(ربلاةحلسأنيسبالرشلادونجوةملظلا

)٢٢و٦:٢١ص(هلجأنماولصينأبلطو.)١٧
.)٢٤و٦:٢٣ص(ةكربلاوعادولاو

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

هللاركشلاو٢و١عسسفأةسينكىلعلوسرلامالس
نبالاءادفوبآلارايتخايهوحيسملايفةيحورلاهتاكربىلع
ماتلاثاريملانوبرعوهيذلاسدقلاحورلامتخوهبداحتالاو
يفاومنييكلنييسسفألالجأنمةالصو)١٤-٣ع(
.)٢٣-١٥ع(اهاربتخاوتاكربلاهذهةمظعةفرعم

٢و١علوسرلامالس

١«١،٢ ملٱَعوُسَيُلوُسَر،ُسُلوُب
َىلِإ،ِهللاٱِةَئيِشَمِبِحيِسَْ

لٱ
ْ

يفَنيِذَّـلٱَنيِسيِّـدِق ملٱَو،َسُسَفَأِ
يفَنيِنِمْؤُْ ملٱِ

٢.َعوُسَيِحيِسَْ
ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن

.ِ»حيِسَْ
سوثنروك١:١١سوثنروك٢و١:٧ةيمور١:١سوثنروك٢
:١سطيتو١:٣ةيطالغ١:٢يسولوكو٦:٢١صو٤:١٧
٤

لوسرةظفلتءاجِحيِسَْملٱَعوُسَيُلوُسَر،ُسُلوُب
:ناعمةثالثلليجنإلايف
لوسرسيل«ىلاعتهلوقيفامكقلطملسرم:لوألا·

يفلوسرلالوقكو.)١٣:١٦انحوي(»هلسرمنممظعأ
»سئانكلاالوسر«امهنإهعميذلاخألاوسطيت
مكلوسر(هنإستيدورفبأيفهلوقو.)٨:٢٣سوثنروك٢(
.)٢:٢٥يبليف(يتجاحلمداخلاو

ىنعملااذهبوةسينكلالبقنمريشبتلللسرم:يناثلا·
لامعأ(لامعألارفسيف»نيلوسر«ابانربوسلوبيمس
:١٦ةيمور(ساينويوسوكينوردنأاذكو)١٤و١٤:٤
١٧(.

نيعدهاشنوكييكلراتخمصاخلسرم:ثلاثلا·
هسفنحيسملانمليجنإلافرعوهتمايقدعبحيسملل
انحوي(ًاضيأسلوبوًالوسررشعانثالاناككلذلثمو
٢٦:١٦و١٣:٢١و٣:١٥و٢:٣٢و١:٢٢لامعأو١٥:٢٦
لسرلانكيملو.)١:١٢ةيطالغو٩:١سوثنروك١و
تلمشلبةدحاوةسينكميلعتوةسايسلنينيعم
ىتحهحوربهللامهمهلأو.سئانكلالكمهتطلس
تبثواهتسايسوةسينكلاميظنتوقحلاغيلبتيفمهمصع
هنإلاقو.ةداعلاةقراخبهاوموتازجعمباهتطلس
هلبهووهلسرأحيسملانأل»حيسملاعوسيلوسر«
.حيسملاعوسيهتادانمعوضومنألويلوسرلاناطلسلا

ذخأهنإوًالوسريعُدهللاةمعنبهنإيأِهللاٱِةَئيِشَمِب
،ُسُلوُب«هلوققفوىلعًاسأرىلاعتهنمةيلوسرلاهتطلس
ملٱَعوُسَيِبْلَب،ٍناَسْنِإِبَالَوِساَّـنلٱَنِمَالٌلوُسَر

»ِهللاٱَوِحيِسَْ
.)١:١ةيطالغ(

يفَنــيِذــَّـلٱَنيــِســيِّـدــِقــْلٱَىلِإ فـــصوَســُســَفَأِ
اولصفنامهنأل»نيسيدقلاب«ميدقلادهعلايفنويليئارسإلا
دهعلايفنونمؤملايمسو.هللاًافقواوناكوممألارئاسنع
اوحلاصت«حيسملابمهناميإةطساوبمهنأل»نيسيدق«ديدجلا
هلًافقومهنوكقوفسدقلاحورلابًانطاباوسدقتو»هللاعم
اورهطتنيذلانونمؤملانيسيدقلابفصوينأقحيف.ىلاعت
اوفقووملاعلااولزتعاوسدقلاحورلاباوددجتوحيسملامدب
.)١:٢يسولوكو١:٢سوثنروك١و١:٧ةيمور(هللامهسفنأ
ءانبسسفأةسينكءاضعأانهنيسيدقلابسلوبدصقو
مهنوكرابتعابمهيلعبجياملكباوماقمهنأميلستىلع
لوألالصفلايفءاجسسفأىلعمالكلاو.ةسينكءاضعأ
.ةلاسرلاهذهةمدقمنم

لكفسسفأةسينكءاضعألناثفصواذهَنيِنِمْؤُْملٱَو
.نونمؤمنيسيدقلالكونوسيدقنييقيقحلانينمؤملا

يف نألنيسيدقلاونينمؤملابقلعتماذهَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
.مهسيدقتةطساوومهناميإعوضومحيسملا

سلوباهداتعايتلاةكربلاهذهٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن
يفوسرطبيتلاسريفًاضيأتءاجوهلئاسرلكيفلوسرلا
ىضريه»ةمعنلا«و.ايؤرلارفسيفوةيناثلاانحويةلاسر
»مالسلا«و.ريخلكردصميهوهقحتسيالنمىلعهللا
.هللاةدوجنعأشنتيتلاتاكربلالكىلعلمتشي

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ةلعهنوكلوألابابسأةثالثلانوبأهللانإاَنيِبَأِهللاٱَنِم
وهوحاورأنحنذإهتروصىلعانقلخهنوكيناثلاواندوجو
انلعجوهحوربةيناثاندلوهنوكثلاثلاو.»حاورألاوبأ«
.هتيبلهأنمينبتلاب

هنإفقلطملابرلاوهحيسملانإِحيِسَْملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَو
لامكلاوذوهلدحاليذلاتوكلملاوذميدقلادهعلا»هوهي«
:َلوُقَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَل«كلذلواياربللريخلكعوبنيو
لٱِحوُّرلٱِبَّـالِإ»ٌّبَرُعوُسَي«

ْ
الهنأل)١٢:٣سوثنروك١(»ِسُدُق

يفىرينأسدقلاحورلامهملعيملنممدحأعيطتسي
.صالخإبكلذبفرتعيوتوهاللاءلمهتوسان

ثالثيهوةيحورلاتاكربلاىلعهللاركشلا
١٤ىلإ٣ع

ذنمحيسملايفمهراتخاهللانأوهو»رايتخالا«:ىلوألا·
ىلعينبمرايتخالاكلذلكوينبتلاوةسادقلللزألا

ع(هقئالخىلعهتمعنوهدجمراهظإهتياغوهتئيشمدرجم
٦-٤(.
.)٨و٧ع(»حيسملامدبءادفلا«:يناثلا·
نأيهو»ءادفلالمعنميهلإلادصقلاراهظإ«:ةثلاثلا·

اذهبجومبو)١٠و٩ع(حيسملايفءيشلكعمجي
)١٢و١١ع(هللاةثرودوهيلاورصنتمراصدصقلا
مهصالخققحتوكلذكممألاورصنتمراصهبجومبو
ع(يتآلاثاريملانوبرعوهيذلاسدقلاحورلامهلوبقب

.)١٤و١٣

ملٱَعوُسَياَنِّـبَروُبَأُهللاٱٌكَراَبُم«٣
ِّـلُكِباَنَكَراَبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

يفٍةَّـيِحوُرٍةَكَرَب يفِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ ملٱِ
ِ»حيِسَْ

:١١و١:٣سونثروك٢و١٥:٢٤سوثنروك١و١٥:٦ةيمور
٦:١٢ص١:٣سرطب١و٣١

نيحسانلاكرابنوهدمحننيحهللاكرابنُهللاٱٌكَراَبُم
.تاكربلاانلبهينيحهللاانكرابيفمهلتاكربلاسمتلن
هنماهانلنيتلاتاكربلاىلعهللادمحلاوركشلاانهةكرابملاف
.حيسملاةطساوب

هذيمالتلحيسملالوقكاذهِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَروُبَأ
فصواذهو.)٢٠:١٧انحوي(»مكيبأويبأىلإدعصأينإ«
هنوكرابتعابالهنمبرتقناهبيتلاةصاخلاةبسنلانايبلهللا
مهايإهلاخدإوهلًابعشدوهيلاهرايتخارابتعابالواياربلايراب
هنإنابأوحيسملاهنلعأيذلاهلإلاهنوكرابتعابلبهدهعيف
ملاعلاىلإهلسرألبهنباىلعقفشيمليذلاءادفلاردصم
هلإلاكلذو.ةقثلكبهنمبرتقنوهعمانحلاصيوانعتوميل

لكبانكرابيذلاوهةمعنلادهعاناطعأوهعمانحلاصتيذلا
.ةيحورةكرب

هتلاسرءارقربتعاهنأليضاملاةغيصبءاجاَنَكَراَبيِذَّـلٱ
.انلحيسملااهارتشايتلاتاكربلاىلعاولصحونييدفم

صتختاهنوكدرجملالةيحورهنوكباهفصوٍةَّـيِحوُر
حورلانمتلبُقاهنوكللبدسجلانودةيرشبلاحورلاب
اهبهويتلاتاكربلامظعأنمهريثأتوهروضحيذلاسدقلا
.حورلانوبرعوينبتلاومالسلاوةرفغملااهنموحيسملا

يف صتخملاءامسلاتوكلمرومأيأِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
يتلاتاكربلاكاهعونيفةيوامسيهوهنكامأوأنمؤملاب
.ًاضيأنحناهبعتمتنسوعتمتلامامتءامسلالهأاهبعتمتي
هضعبومهرابتخابعتمتلاضعبانهاهبنوعتمتينونمؤملاف
نأل«اهلوخدلانلهؤتاهنألءامسلاىلإتبسُنو.مهئاجرب
انربحكلانهنألو)٣:٢٠يليف(»تاومسلايفاتريس
انحنميوانيفعفشيلةيوامسلاسادقألالخديذلامظعألا
)٢١و٦:٢٠ىتم(انزونككلانهو)٦:٢٠نييناربع(تاكربلا
ظوفحملاثاريملاوانؤاجرو)٢و٣:١يسولوك(انمامتهاو
عفتراهنوكعميذلاهسفنعوسيو)١:٤سرطب١(انلجأل
هعماننأكاننأىتحانيفلاحلاهحوربانيلإيتأيءامسلاىلإ
.ضرألاىلعنحنوءامسلايف

يف ملٱِ
يفنوكرتشيحيسملابنيدحتمنينمؤملانوكلِحيِسَْ

نمةيآلاهذهيفامئراقلاىلعىفخيالو.تاكربلاكلت
نمةكربلانأاهيفليقذإةثالثلاتوهاللاميناقأىلإةراشإلا
.حورلابوحيسملايفبآلاهللا

لٱِسيِسْأَتَلْبَقِهيِفاَنَراَتْخٱاَمَك«٤
ْ

َنيِسيِّـدِقَنوُكَنِلِ،َملاَع
يفُهَماَّـدُقٍمْوَلَالِبَو ملٱِ

»ِةَّـبَحَْ
١:٩سواثوميت٢و٢:١٣يكينولاست٢و٨:٢٨ةيمور
اقول٢٠و١:٢سرطب٢:٩١و١:٢سرطب١و٢:٥بوقعيو
يكينولاست١و١:٢٢يسولوكو٥:٢٧و٢:١٠صو١:٧٥
٢:١٢سطيتو٤:٧

يتلاةيحورلاتاكربلالكةثلاثلاةيآلايفلوسرلاعمج
.سدقلاحورلاونبالاوبآلاةثالثلاميناقألانماهانلن
.هتدحىلعمونقألكلمعنيبيانهذخأو

ىتضقمبةقباسلاتاكربلاانلبهويأاَنَراَتْخٱاَمَك
»راتخا«ىنعمو.انراتخاهنألانكرابوأيلزألاهرايتخا
هتمحروهتبحمعوضومنوكينأبرخآلانودضعبلاصصخ
.اهحنمينأدصقيتلاتاكربلالوبقبهريغىلعزاتمينأو
ىضتقمللبمهقاقحتساىلعءانبوأًاقافتااوراتُخيملنويدفملاف
تابثمزلتسيوةميقرايتخالاديزياذهويلزألاهللادصق
»انراتخا«هلوقيف»ان«و.عضاوتلامهيلعبجويونيسيدقلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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نيرصنتملادارفأولوسرلامهتلمجنموذئموينونمؤملامه
ةسينكبمهنعانربعةلمجمهانروصتاذإوممألاودوهيلانم
.)٢٣و٢٢ع(هدسجيهوةروظنملاريغحيسملا

ديدجلابئانلايناثلامدآهنوكرابتعابحيسملايفيأِهيِف
الهبسانلاصلخينأهللاراتخافيرشبلالسنلانعرابلا
درجمنعأشنهنأنابأفرايتخالايفًاقباسسلوبملكت.هريغب
انهنلعأو.)١٠-١١:٥و١٨-٩:١١ةيمور(هدصقوهللاةئيشم
نودبنوكيالهنأوهورايتخالايرجينأهللادصقفيك
مهيدفيومدومحلنممهتعيبطذخأينأدصقكلذلوحيسملا
درجمهرايتخابدصقيملو.هيبأمامأاهمدقيوةيرافكلاهتحيبذب
ًاضيأرايتخالااهبيرجييتلاطئاسولالبةراتخملاصاخشألا
يفُهَعَنَصيِذَّـلٱِروُهُّدلٱِدْصَقَبَسَح«هلوقليلدب ملٱِ

ِحيِسَْ
يهاهلمهراتخايتلارومألاو.)٣:١١ص(»اَنِّـبَرَعوُسَي
صالخللنيراتخماننوكو.ةيدبألاةايحلاوينبتلاوةسادقلا
.هبالإصالخالهنأمزلتسيحيسملاب

اذهبكلذنوكو.لزألاذنميأَِملاَعْلٱِسيِسْأَتَلْبَق
نكامأيفرايتخالاىلعمالكلايفهفدارياممنيبتيىنعملا
:١يسولوكو٤:٣نييناربع(»ملاعلاسيسأتذنم«هلوقكرخُأ

يف«و)١:٩سواثوميت٢(»ةيلزألاةنمزألالبق«و)٢٦
»ءدبلاذنم«»و)١٦:٢٥ةيمور(»ةيلزألاةنمزألا
لبقينتببحأ«حيسملالوقنمو.)٢:١٣يكينولاست٢(
يفلوسرلاسرطبلوقو)١٧:٢٤انحوي(»ماعلاءاشنإ
لٱِسيِسْأَتَلْبَقًاقِباَسًافوُرْعَم«حيسملا

ْ
:١سرطب١(ِ»َملاَع

دصقنيحسانلاصلخينأدصقهللانأةيآلادافمو.)٢٠
هئاضقرييغتمدعمزلتسياذهو.ًادحأقلخينألبقمهقلخ
رتخيملذإقلطملاهرايتخابهللالالقتسانيبيوهئارجإقيقحتو
انملعياذهومهقلخلبقمهراتخاهنألمهحالصلنييدفملا
ةيآلاهذهيفامو.هبةقثلاانملعيامكىلاعتهمامأعضاوتلا
هلعفاملكنأنابأدقفيهلإلاءاضقلاةقيقحلحضوملضفأ
اذإفلزألاذنمهدصقهلعفيساملكوهلعفياملكوهللا
.دصقينأهلقحلعفينأهللاقح
نوكتنأدصقهللاانإيأٍمْوَلَالِبَوَنيِسيِّـدِقَنوُكَنِل
ةثالثكلذنممزليوهايإهرايتخاةجيتنهبعشةسادق
:ماكحأ
نكتملنإهنألتاعامجالدارفأنيراتخملانإ:لوألا·

.ةعامجلاةسادقتفتناةسدقمدارفألا
ملهنألمهرايتخاةلعنكتملهيراتخمةسادقنإ:يناثلا·

.نيسيدقاونوكيللينوسيدقمهنألمهرتخي
النيذلافرايتخالاىلعليلدةسادقلانإ:ثلاثلا·

َنيِذَّـلٱ«هلوقلةقفاومةيآلاو.نيراتخمباوسيلنوسدقي
هباَشُماوُنوُكَيِلْمُهَنَّـيَعَفَقَبَسْمُهَفَرَعَفَقَبَس »ِهِنْبٱَةَروُصَِنيِ
َالِبِِهللاُهَسْفَنَمَّـدَق«هنأحيسملايفهلوقو.)٨:٢٩ةيمور(

ٍلََمحْنِماَمَك«ًاضيأهيفهلوقو.)٩:١٤نييناربع(»ٍبْيَع
اللوقلااذهو.)١:١٩سرطب١(»ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِب
ىلعنمؤملاىلعقدصيوحيسملاىلعالإًامامتقدصي
الوبيعالبراتخملانوكو.حيسملاةروصلهتلثاممردق
ةياغمهغولبنيحهيلعمهلوصحهللادصقاموهسند
حيسملاتاميذلادصقلانيعوهوءامسلايفمهرايتخا
،ًةَديَِجمًةَسيِنَكِهِسْفَنِلاَهَِرضُْحيْيَكِل«هلوقيلدبهلجأنم
ْلَب،َكِلٰذِلْثِمْنِمٌْءَيشْوَأَنْضَغَالَواَهيِفَسَنَدَال
يفانياذهو.)٥:٢٧ص(»ٍبْيَعَالِبَوًةَسَّـدَقُمُنوُكَت
الباوصلخدقفمهراتخادقهللاناكنإهنأمهضعبمعز
ًادحأرتخيملهللانألمهداهتجاوأمهتريسىلإتافتلا
يتلاةسادقلاانهلوسرلادصقيملو.ةئيطخلايفشيعيل
ربىلعءانبهللاانلبقاهبيتلاناميإلابريربتلاةجيتنيه
ةجيتنوسدقلاحورلالعفيهيتلاةسادقلالبحيسملا
اَنُعْدَيَْملَهللاٱَّـنِإ«هلوقليلدبنطابلايفةريخألاريربتلا
يفْلَبِةَساَجَّـنلِل لٱِ

ْ
هلوقو.)٤:٧يكينولاست١(»ِةَساَدَق

.)٤:٣يكينولاست١(»ْمُكُتَساَدَق:ِهللاٱُةَداَرِإَيِهِهِذٰه«

ايافخينعأىلكلاوبولقلاصحافهللامامأيأُهَماَّـدُق
سانلامكحلًافالخةاباحمالبلدعلابنيدييذلاسفنلا
:٣انحوي١و٤و٤:٣سوثنروك١(انسفنأىلعانمكحوانيلع
.)٢١و٢٠

يف لوأيف»انراتخا«هلوقباذهقلعتينأزوجيِةَّـبَحَْملٱِ
سفنيهورايتخالاةلعهللاةبحمنأىنعملانوكيفةيآلاهذه
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰه«هلوقليلدبانلجأنمهنباهلذبةلع

ْ
ََملاَع

لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَح
ْ

هرايتخاةلعنوكو.)٣:١٦انحوي(»َديِحَو
زوجيو.ةاباحملاوأملظلانمءيشهيفنوكينأعنميةبحملا
يفةسادقلالامكىلإةراشإ»مولالبنيسيدقب«قلعتينأ
لئاضفلالكلمشتةبحملانأىلعءانبهللامهراتخانيذلا
ْمُتْنَأَو«هلوقكاذهو»ةبحم«هنألهللايفامكنيسيدقلايف
يفَنوُسِّـسَأَتُمَوَنوُلِّـصَأَتُم ملٱِ

هلوقو.)٣:١٨ص(»ِةَّـبَحَْ
يفاوُكُلْسٱَ« ملٱِ

.دارملاوهلوألالعلو)٥:٢ص(»ِةَّـبَحَْ

ملٱَعوُسَيِبيِّـنَبَّـتلِلاَنَنَّـيَعَفَقَبَسْذِإ«٥
َبَسَح،ِهِسْفَنِلِحيِسَْ

»ِهِتَئيِشَمِةَّـَرسَم
٨:١٥ةيمورو١:١٢انحوي١١عو٣٠و٨:٢٩ةيمور
:١١ىتم٣:١انحوي١و٤:٥ةيطالغو٦:١٨سوثنروك٢و

٩عو١:٢١سوثنروك١و١٢:٣٢اقولو٢٦

يرجيلهللاهلمعاملوأنييعتلانإاَنَنَّـيَعَفَقَبَسْذِإ
نأًاقباسانلنيبتدقف.)٨:٢٩ةيمورريسفترظنا(هرايتخا
هذهنمانلرهظو.هللاةبحميأرايتخالاةلعكنييعتلاةلع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ينبتلاهتجيتننأوًالعفهئارجإةلعحيسملاةطاسونإةيآلا
هتروصنيهباشمنيريثكةوخإنيبًاركبعوسينوكيف
)٤:٥ةيطالغو٨:٢٩ةيمور(ةيدوبعلانمنيدتفمو
.ينبتللاننيعهنألةسادقللانراتخاهللانأةصالخلاو
طرشةسادقلانأينبتلابنييعتلاةقالعنمجتنتسنو

.هنودبليحتسيوينبتلليرورض
نكلوقباسلانييعتلاورايتخالانيبزييمتلاانيلعرسعيو
ةلمجيأمهنمريتخانيذلالوألايفظحالُيهنأمهضعبنظ
ينبتلاانهرهظامىلعوهوهلريتخايذلايناثلايفوةأطخلا
.امهنملكقلعتمرابتعابقرفلاف

ةثالثنمضتيوهوءانبأنينمؤملاهللاذاختايأيِّـنَبَّـتلِل
:رومأ
.ىلاعتهتروصلنينبتملاةهباشم:لوألا·
.صاخلاهبحعوضوماونوكينأ:يناثلا·
مظعأينبتلافهتداعسوهدجمةثرواونوكينأ:ثلاثلا·

ليحتسيةسادقلانودبوهلينناسنإلانكميفرش
.اهنودبلصحنإهبعتمتلاوهيلعلوصحلا

َنيِذَّـلٱُّلُكاَّـمَأ«هلوققفوىلعاذهِحيِسَْملٱَعوُسَيِب
لُسْمُهاَطْعَأَفُهوُلِبَق

ْ
ملٱِيَأ،ِهللاٱَدَالْوَأاوُريِصَيْنَأًاناَط

َنوُنِمْؤُْ
ِهللاٱُءاَنْبَأًاعيَِمجْمُكَّـنَأل«هلوقو.)١:١٢انحوي(»ِهِمْسٱِب
ملٱِبِناَميِإلٱِب

وهحيسملانإ.)٣:٢٦ةيطالغ(»َعوُسَيِحيِسَْ
كلذمهلىرتشاهنإفءانبأنونمؤملاريصيهبيذلاطيسولا
تيبلهأاوراصكلذبوبيلصلاىلعهتومبميظعلافرشلا
.ةكرابملاةبسنلاكلتدئاوفيفاوكرتشاويوامسلاهللا

نمءانبأنايبوينبتلاريسفتاذهوهنيعهللايأِهِسْفَنِل
.نوراتخملاريصي

نييعتلاورايتخالالصأاذهِهِتَئيِشَمِةَّـَرسَمَبَسَح
ْنَأل،ُبآلٱاَُّهيَأْمَعَن«حيسملالوقلقباطماذهو.قباسلا
ملٱِتَراَصاَذَكٰه

نيذلاراتخاف.)١١:٢٦ىتم(»َكَماَمَأُةَّـَرسَْ
مهنيعكلذكوهنسحتساومهرايتخاءاشهنألمهراتخا
نودةأطخلاضعبراتخااذاملهللاانئبنيملو.هلءانبأاونوكيل
بابسألكلذلعفهنأيفبيرالوهلًادالوأمهنيعومهريغ
ًادحأراتخينأهيلعبجيملهنأىلعهتمكحىضتقمبةيفاك
نمهلكرايتخالافًاراتخمنوكينأدحأقحتسيملذإ
.ةمعنلا

ِمل«٦
َ

هبَمَعْنَأيِتَّـلٱِهِتَمْعِنِدَْجمِحْد يفاَنْيَلَعاَِ ملٱِ
»ِبوُبْحَْ

٣:٣٥انحويو١٧:٥و٣:١٧ىتم٥:١٥و٣:٢٤ةيمور
١٠:١٧و

ِمل
َ
ةريخألارايتخالاةياغنايباذهِهِتَمْعِنِدَْجمِحْد

اودجيلينبتللنيراتخملانيعهنإفىلاعتهدجميهوىمظعلا
ّنيعوهو.»هللاةمعنحدمل«ًايفاكًاببسمهتداعسومهفرشيف
بونذلابًاتاومأاوناكنيذلا«ايحيلهنلعأيذلاببسلا
ةوعدلايفًاقباسليقامك)٥و٢:٢ص(»اياطخلاو
رابتعالاقحتسييذلاو.)٢٩-١:٢٧سوثنروك١(رايتخالاو
رصتقيالرايتخالاةياغهللادجمنوكنمنيبتامنأوهانه
ًاضيأةكئالملاوسانلاراهظإللبهدحوهللاةرسمنوكينأ
نأشيفانهليقامو.دمحلاوحيبستلاةلعهيفنودجيذإ
هنأنمعنمي»هتمعندجمحدمل«ةليسوهنأنمرايتخالا
هلوقبلوسرلانعيملو.نيراتخملاقاقحتساىلعًائيشفقوتم
ينعلبةديجملاهتمعنوأديجملاهحدم»هتمعندجمحدمل«
ألمتةيهلإةفصاهنوكرابتعابةمعنلاةمظعرهظُيرايتخالانأ
ًابجعنيسيدقلاوةكئالملانماههنودهاشينيذلاعيمجبولق
لامجلاوومسلاوءاهبلانماهيفاملدمحلابمهتنسلألغشتو
.دودحملاريغفطللاو

رايتخالاحدمىلعسانلاوةكئالملاةلماحلابابسألاو
:اهنمةعبرأركذىلعرصتقنةريثك
هللاهرتخيملنإفديحولاطقاسلاءاجرعوضومهنإ:لوألا·

.ةلاحمالكلههسفنلهكرتلب
رشبلاءانبأاهبعتمتييتلاتاكربلالكلصأهنإ:يناثلا·

ةلعروصتننأردقنالوملعنالوًادبأاهبنوعتمتيسو
.كلذلىرخأ
حدملاىلعلمحتاهلكرايتخالاتاياغنإ:ثلاثلا·

ةرفغملاوةايحلايهاهلسانلاهللاراتخايتلارومألاو
نمدحاوىوسرتخيملنإفءامسلاوةداعسلاوةسادقلاو
ةكئالملاهيفهكراشيوحدملاىلعهلمحيكلذفرشبلالك
ةريثكريهامجنوراتخملاوحدملاقحتسيمكفنوسيدقلاو
.)٧:٩ايؤر(اهدعينأدحأعيطتسيال
الوصالخللهللاهراتخينأقحدحألسيلهنإ:عبارلا·

ملرايتخالانإفهرتخيملنإهللاىلعرمذتينأقحدحأل
هالولةريثكتاوبردعسأهنكلرشبلاينبنمًادحأرضي
ةلعبسيلهنألهنماورمذتيالف.دبألاىلإءايقشأاوناك
مهتدارإباهوبكترايتلامهاياطخهتلعامنإمهكاله
نويدفملاو.صالخلاىلإمهاعديذلاصلخملامهضفرو
امللبمهايإهرايتخابمهعافتنادرجملهللادجمنوحدميال
.ةديجملاهتافصنمرايتخالاكلذبرهظ

هلوقلقفاوماذهوءادفلالمعباَنْيَلَعاَِهبَمَعْنَأيِتَّـلٱ
يفٌّيِنَغَوُهيِذَّـلٱُهللاَا« لٱِهِتَّـبََحمِلْجَأْنِم،ِةَْمحَّـرلٱِ

ْ
يِتَّـلٱَِةريِثَك

هباَنَّـبَحَأ لمعنأنايبلوسرلاضرغو.)٢:٤ص(»اَِ
ناكهنإفةمعنلاساسأىلعينُبهتياهنىلإهتءادبنمءادفلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ًالعفهراهظإكلذكوةمعنلانمينبتللنييعتلاورايتخالا
.اياطخلاةرفغمب

يف نألهلًاماركإبيبحلاهنباحيسملايفيأِبوُبْحَْملٱِ
اننألهتطساوبوحيسملالجألالإسانللهتمحررهظُيالهللا
اوراصنونبتملافبضغلاالإقحتسنالانسفنأىلإرظنلاب

:٣ىتم(صاخىنعمببوبحملانبالاوههنكلهبنيبوبحم
لٱُنْبٱلَا«هنأل)٣:١٦و١:١٨انحويو١٧

ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو ِ

ىلإًارقتفمنكيملهللااف.)١:١٨انحوي(»ِبآلٱِنْضِح
ءاشنإلبقنبالابحأهنألنييدفملاراتخافةبحمعوضوم
ةبحمقحتساهنألبوبحملاوهناكو)١٧:٢٤انحوي(ملاعلا
ذخأنأبوةمعنلادرجمبنيبوبحمنويدفملاناكو.بآلا
.ناميإلابهبانداحتابواهيفانادفوانتعيبطحيسملا

لٱاَنَلِهيِفيِذَّـلٱ«٧
ْ

خلٱُناَرْفُغِهِمَدِب،ُءاَدِف
ْ

َبَسَح،اَياََط
»ِهِتَمْعِنىَنِغ
:٩نييناربعو١:١٤يسولوكو٣:٢٤ةيمورو٢:٢٨لامعأ

٣:٢٤و٢:٤ةيمور٥:٩ايؤرو٢٩و١:١٨سرطب١ذو١٢
٤:١٩يبليفو١٦و٣:٨و٢:٧صو٩:٢٣و

لجألبآلاهللاهلعفاممدقتاميفلوسرلانابأ
يفنيبيذخأوهلركشلامهيلعبجوأامم)٦-٣ع(ةسينكلا
يفهلعفاموةسينكلاىلإحيسملاةبسنةرشاعلاىلإةيآلاهذه
.دمحللناثببسوهامميلزألاءاضقلاءارجإ

وهحيسملافانسفنأدفنملاننإُءاَدِفْلٱاَنَلِهيِفيِذَّـلٱ
نكميفةطساولاىلإرظنالبذاقنإلاوهءادفلاو.انادفيذلا
نمانذقنأحيسملاومدلاوأقاقحتسالاوأةوقلابنوكينأ
هللابضغانيلعتجيهيتلاةئيطخلانملبهللابضغ
وُعْدَت«يليجنإلاىتملوقليلدباهباقعواهتطلسواهمرجو
لَُخيُهَّـنَأل،َعوُسَيُهَمْسٱ

ِّـ
:١ىتم(»ْمُهاَياَطَخْنِمُهَبْعَشُص

ةلعنأىلإراشأحيسملابةاجنلانأركذاملكليجنإلاو.)٢١
.ءادفلاكلذ

تمدُقيتلاحئابذلاهيلإتراشاوءادفلاوهاذهِهِمَدِب
عفريذلاهللالمحوهحيسملانإفيوسوملاماظنلايف
انحوي(ةيرافكةحيبذهنوكرابتعابهمدكفسبملاعلاةئيطخ
٣:٢٥ةيمورو٦:٢٠سوثنروك١و٢٠:٢٥لامعأو١:٢٩
ِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإ«حيسملالوقلحاضيإاذهو)١:٢٠يسولوكو
»َنِيريِثَكْنَعًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِلَو،َمِدْخَيِلْلَبَمَدْخُيِلِتْأَيَْمل
.)٢٠:٢٨ىتم(

ةجيتنلايهوءادفلاجئاتنىدحإاذهاَياَطَْخلٱُناَرْفُغ
هلوقبحيسملاراشأاذهىلإوهجئاتنلكالةيرهوجلاىلوألا
لِليِذَّـلٱيِمَدَوُهاَذٰه«

ْ
جلٱِدْهَع

ْ
ِلْجَأْنِمُكَفْسُييِذَّـلٱِديَِد

ِملَنِيريِثَك
َ

خلٱِةَرِفْغ
ْ

سلوبراشأهيلإو)٢٦:٢٨ىتم(»اَياََط

ملٱًاضْيَأاَنَحْصِفَّـنِإ«هلوقب
سوثنروك١(»اَنِلْجَألَحِبُذْدَقَحيِسَْ

ةحيبذهللامدقانبئانوانسأرحيسملانوكرابتعابف.)٥:٧
.ةئيطخلانعةيفاكةلماكةرهاط

هنولبقينيذلالكليناجمءادفلاِهِتَمْعِنىَنِغَبَسَح
قرطبترهظُأىلاعتهتمعننإ.هللاةمعنىنغراهظإهيفو
ترهظامكقرطلاكلتنمقيرطبرهظتملاهنكلوةريثك
هللاةبحمةرفولًانايبةمعنلاىلإىنغلافيضُأو.ءادفلاقيرطب
تبهُووىصحتاليتلاهزونكنعةرداصلااهيقحتسمريغل
.حيسملابانل

ءافيإهنوكوةمعنلابءادفلالكنوكنيبةافانمالهنإ
نألسومانلابيلاطملكوهتسادقوهقحوهللالدعلًامات
يذلالكوةمعنلالمعاهايإهللالوبقوةرافكلادادعإ
هللاحنميفاهايإمهلوبقبصالخلانوقحتسيالةرافكلانولبقي
نيذلافناسنإلاقاقحتساىلإرظنالبهدئاوفوءادفلا
ءايندألاءالهجلاءافعضلامهءادفلاثاريملهللامهراتخا
.)٢٨و١:١٧سوثنروك١(مهبىردزملاو

َهلَزْجَأيِتَّـلٱ«٨
َ

طِفَوٍةَمْكِحِّـلُكِباَنَلا
ْ

»ٍةَن

َهلَزْجَأيِتَّـلٱ
َ
ءادفلابانحنمينأىلعهللارصتقيملاَنَلا

ةمكحلاامهونيتليضفكلذىلعدازلبهتمعنىنغ
.ةنطفلاو

يذلاهللادصقةقيقحكاردإةوقيهةمكحلاٍةَمْكِح
هلوقريظناذهوهنعةجتانلادئاوفلاوليجنإلايفهنلعأ
لَصُمْلَزَنَْمل«نييسولوكلل

ِّـ
اوُئِلَتْمَتْنَأْمُكِلْجَألَنيِبِلاَطَوَني

يف،ِهِتَئيِشَمِةَفِرْعَمْنِم هذهو.)١:٩يسولوك(»ٍةَمْكِحِّـلُكِ
يفهمالكبلوسرلاراشأاهيلإوةمكحلاعاونأىمسأةمكحلا
.)٢٥-١:١٧سوثنروك١(سوثنروكلهأىلإىلوألاةلاسرلا
.ةرشعةعباسلاةيآلايفنييسسفأللاهبهينأهللالأسو
ءادفلارساوكردينأنونمؤملاردقيةيوامسلاةمكحلاهذهبو
يفيِذَّـلٱ« لٱوُنَبِهِبْفَّـرَعُيَْملَرَخُأٍلاَيْجَأِ

ْ
َنِلْعُأْدَقاَمَكِ،َرشَب

لٱِهِلُسُرِلَنآلٱ
ْ

.)٣:٥(»ِحوُّرلٱِبِهِئاَيِبْنَأَوَنيِسيِّـدِق
روعشلانماهباهبحاصنكمتياميهةنطفلاٍةَنْطِف
نأةصالخلاو.هيضتقتاملعفيوةمكحلابهكرديامبًانطاب
ةوقلاهيراتخملبهيءادفلالمعبهتمعنراهظإنعًالضفهللا
ةبغرلاوهبحرفلاوهريثأتبروعشلاويبحلاهدصقكاردإىلع
اذهيفروكذملاحدمللبابسألاثلاثاذهو.هبعافتنالايف
بآلالمعلوألافءادفلايناثلاورايتخالااهلوأوحاحصألا
يذلاسدقلاحورلالمعثلاثلاونبالالمعيناثلاو
.حيسملاهعنصيذلاءادفلانينمؤملابصصخي

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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اَهَدَصَقيِتَّـلٱِهِتَّـَرسَمَبَسَح،ِهِتَئيِشَمِّـِرسِباَنَفَّـرَعْذِإ«٩
يف »ِهِسْفَنِ
٣:١١ص١:٢٦يسولوكو٩و٣:٤صو١٦:٢٥ةيمور
١:٩سواثوميت٢و

ةنطفلاوةمكحلاانللزجأهللانأةلعلنايبةيألاهذه
يفهيلعملكتيامكردننأيهوةنماثلاةيآلايفنيُبامىلع
.ةيآلاهذه

.هليجنإةطساوباَنَفَّـرَع
لقعلازجعيامانه»رسلاب«دارملاِهِتَئيِشَمِّـِرسِب

لصينأردقيوهسفنءاقلتنمهيلإلوصولانعيرشبلا
يفِهللاٱِةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَن«هلوقليلدبهللانالعإبهيلإ :ٍِّرسِ
حلٱ
ْ
ملٱِةَمْكِ

ِملِروُهُّدلٱَلْبَقاَهَنَّـيَعَفُهللاٱَقَبَسيِتَّـلٱ،ِةَموُتْكَْ
َ
،اَنِدْج

ُهللاٱُهَنَلْعَأَف...ِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِمٌدَحَأاَهْمَلْعَيَْمليِتَّـلٱ
ِّـِرسِب«هلوقو.)١٠-٢:٧سوثنروك١(»ِهِحوُرِبُنْحَناَنَل
ملٱ
يفيِذَّـلٱِ.حيِسَْ لٱوُنَبِهِبْفَّـرَعُيَْملَرَخُأٍلاَيْجَأِ

ْ
ْدَقاَمَكِ،َرشَب

لٱِهِلُسُرِلَنآلٱَنِلْعُأ
ْ

٣:٤ص(»ِحوُّرلٱِبِهِئاَيِبْنَأَوَنيِسيِّـدِق
ملٱِّـِّـرسلٱ«هلوقو.)٥و

ُهَّـنِكٰل،ِلاَيْجَألٱُذْنُمَوِروُهُّدلٱُذْنُمِموُتْكَْ
رسب«دارملاو.)١:٢٦يسولوك(»ِهيِسيِّـدِقِلَرِهْظُأْدَقَنآلٱ
يفهافخأدصقلااذهبهبعشيدفينأهللادصق»هتئيشم
.هتمعنبنآلاهنلعأهنكلوةيضاملاروصعلا

يفاَهَدَصَقيِتَّـلٱ دحأةروشمنودبيأِهِسْفَنِ
هتئيشمةياغلًانايبكلذباهتعنو»هترسم«تعنخلا»يتلا«و
.ءادفلادصقيهو

يفٍْءَيشَّـلُكَعَمْجَيِل،ِةَنِمْزَألٱِءْلِمِريِبْدَتِل«١٠ ملٱِ
اَمِ،حيِسَْ

يف يف،ِضْرَألٱَىلَعاَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ »َكاَذِ
١:٢٠سرطب١و٩:١٠و١:٢نييناربعو٤:٤ةيطالغ
يبليفو٣:١٥و٢:١٥صو١١:٣و٢٣و٣:٢٢سوثنروك١
١:٢٠يسولوكو١٠و٢:٩

دصقوهةيهلإلاةئيشملارسنأةعساتلاةيآلانمانفرع
هذهيفونآلاهنلعأهنكلوًالبقهمتكيذلاةاطخلاءادفهللا
لكعمجينأوهودصقلاكلذهنمضتامليصفتةيآلا
.حيسملابًادحاوًادسجنييدفملا

ةقلعتميهوليلعتللماللاِةَنِمْزَألٱِءْلِمِريِبْدَتِل
بترهللانأنايباذهيفودوصقملانمءزجريبدتلاودصقب
هدوصقملءارجإ»هناطلسيفاهلعجيتلاتاقوألاوةنمزألا«
.سدقلاحورلاونبالامثهللاوهيلصألاربدملاف.يتآلا
ىلإتةلاسرلايفهلوقو»ةنمألاءلم«انههلوقنيبقرفلاو
دحاونامزلاءلمنإ»نامزلاءلم«)٤:٤ةيطالغةيطالغ
ةنمزألاءلمنأوملاعلاىلإحيسملاءيجملهللاهنيعّنيعم

مامتإىلإىلإلوؤتثداوحاهيفثدحتةيلاوتمةريثكتاقوأ
لوأو.يتأيساهضعبوىتأثداوحلاهذهضعبوصدقلا
وهةدوصقملاةياغلاءادفلارساهيفنلعُأيتلاةنمزألاكلت
ُِّرسَوُهٌميِظَع«هلوقليلدبًادسجتمحيسملاءيجمنامز
يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱ جلٱِ

ْ
يناثلاو.)٣:١٦سواثوميت١(»ِدََس

ًالماكًاداحتانينمؤملابدحتاهناهيفحيسملانابأيذلاوه
هلوقليلدبءادفلاوسيدقتلاوريربتلاوةرفغملاىلعهباولصح
ُِّّـرسلٱاَذٰه...ِهِماَظِعْنِمَوِهِْمَحلْنِم،ِهِمْسِجُءاَضْعَأاَنَّـنِإ«
ملٱِوْحَنْنِمُلوُقَأاَنَأيِنَّـنِكٰلَو،ٌميِظَع

لٱَوِحيِسَْ
ْ

:٥ص(»ِةَسيِنَك
لٱاَنَلِهيِفيِذَّـلٱ«هلوقو)٣٢و٣٠

ْ
خلٱُناَرْفُغِهِمَدِب،ُءاَدِف

ْ
»اَياََط

ةوعدلاهذهوممألاةوعدتقووهثلاثلانامزلاو.)٧ع(
ملٱِّـِرس«هلوقليلدبًاضيأًارستيمس

َمَمُألٱَّـنَأ..ِ.حيِسَْ
يفُءاَكَُرش ملٱِ

ْ
جلٱَوِثَاريِ

ْ
يفهلوقو.)٦و٣:٤ص(»خلاِدََس

:٣سواثوميت١(»ممألانيبهيبزرك«»ىوقتلارس«ريسفت
يتلاةماعلاةمايقلاتقواهمظعأوةنمزآلاهذهرخآو.)١٦
،اَنُّلُكُدُقْرَنَال:ْمُكَلُهُلوُقَأٌِّرساَذَوُه«هلوقبسلوباهيلإراشأ
يفُ،َّـريَغَتَناَنَّـلُكاَنَّـنِكٰلَو يفٍةَْظَحلِ لٱَدْنِع،ٍْنيَعِةَفْرَطِ

ْ
ِقوُب

١٥:٥١سوثنروك١(»ُتاَوْمَألٱُماَقُيَف،ُقَّـوَبُيَسُهَّـنِإَفِ.ريِخَألٱ
هبِءاَمَّـسلٱَنِمُلِزْنَيَفْوَسُهَسْفَنَّـبَّـرلٱ«هلوقو.)٥٢و ،ٍفاَتُِ
يفُتاَوْمَألٱَو،ِهللاٱِقوُبَوٍةَكِئَالَمِسيِئَرِتْوَصِب ملٱِ

ِحيِسَْ
لٱَءاَيْحَألٱُنْحَنَّـمُث.ًالَّـوَأَنوُموُقَيَس

ْ
ًاعيَِمجُفَطْخُنَسَنيِقاَب

يفْمُهَعَم ِملِبُحُّسلٱِ
ُ

يفِّـبَّـرلٱِةاَقَال هلٱِ
َْ

َّـلُكُنوُكَناَذَكٰهَو،ِءاَو
رسميظعًاذإف.)١٧و٤:١٦يكينولاست١(»ِّـبَّـرلٱَعَمٍنيِح
ريبدت«ىضتقمبهمامتإوهارجمتاقلعتملكبهنالعإوءادفلا
.»ةنمزألاءلم

يفٍءَْيشَّـلُكَعَمْجَيِل تاياغمظعألعلخلاِحيِسَْملٱِ
يفءايشألالكعمجىلعمالكلاةلاسرلاهذهيفسلوب
نأدعبهنالعإوهللادصاقمدحأهنأبانهحّرصيذلاحيسملا
تاومسلايفءيشلكىنعمملعنالو.ًاروصعمهيلعمتك
ةنيرقلاتاعارمبالإحيسملايفهعمجهللادصقيذلاضرألاو
.دوصقملاعمجلاةقيقحو

نألءادفلاةجيتنانهعيمجلانأىلعلدتةنيرقلاو
مهئادفىلعمثهبعشهرايتخاىلعًالوأهللاركشلوسرلا
نأهللادصقاموهعمجلااذهونييدفملاعمجمزلتسييذلا
امحيسملايفءيشلكعمجيل«هلوقليلدبحيسملايفنوكي
ىلعالإقدصيالاذهو.»ضرألاىلعوتاومسلايف
ىلعقدصيالوهدسجءاضعأمهوسانلانمنينمؤملا
حيسملانوكرابتعابمتيعمجلاو.ًارارشأوأًاراربأةكئالملا
وهوهدسجيهيتلاةسينكلاسأرهنأملعنوعومجملاسأر
دوصقملاىنعملابةكئالملاسأرالوةروظنملاةقيلخلاسأرسيل
ىنعموهاذهنأحضتيو.ةسينكلاءادفةيآلايفءادفلافانه
وهورخآعضومبهسفنعوضوملايفليقامباهتلباقمبةيآلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
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ملٱُّلُكَّـِلَحيْنَأَّـُرسِهيِفُهَّـنَأل«هصنام
ْ
ِهِبَحِلاَصُيْنَأَو،ِءْلِ

لٱ
ْ

لُّصلٱًالِماَع،ِهِسْفَنِلَّـلُك
ْ

َناَكٌءاَوَس،ِهِتَطِساَوِب،ِهِبيِلَصِمَدِبَح
يفاَمْمَأِضْرَألٱَىلَعاَم .)٢٠و١:١٩يسولوك(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
ةطساونأولاصفنالاهقبسانهعمجلانأاذهنمرهظيو
نويدفملاهللابعشمهنوعومجملاًاذإفبيلصلامدةحلاصملا
يفنآلامهضعبوهسأرحيسملادحاودسجمهوسانلانم
دحويفنوعمجيفوسوضرألاىلعمهضعبوءامسلا
ُهْنِم«هلوقننسىلعاذهو.دحاوعارلةدحاوةيعرنونوكيو
يفٍةَريِشَعُّلُكىَّـمَسُت سسفأ(»ِضْرَألٱَىلَعَوِتاَواَمَّـسلٱِ
:١٥سوثنروك١و٢٠-١:١٦يسولوكيفامباذهلباق٣:١٥
.)٣-٣:١يسولوكو١٠-٦:٣ةيمورو٢٨و٢٤

يفليقاميفانيالنينمؤملاىلعًاروصقمانهعمجلانوك
ءادفلادئاوفيفكرتشتةيداملاةقيلخلالكنأرخُأنكامأ
خلٱ«هلوقكلذنمو

ْ
ِةَّـيِدوُبُعْنِمُقَتْعُتَسًاضْيَأاَهَسْفَنَةَقيَِل

لٱ
ْ

خلٱَّـلُكَّـنَأُمَلْعَناَنَّـنِإَف.ِهللاٱِدَالْوَأِدَْجمِةَّـيِّـرُحَىلِإِداَسَف
ْ

ِةَقيَِل
لوقو.)٢٣-٨:٢١ةيمور(»َنآلٱَىلِإًاعَمُضَّـخَمَتَتَوُّنِئَت
ًاضْرَأَوًةَديِدَجٍتاَواَمَسُرِظَتْنَنِهِدْعَوِبَسَحِباَنَّـنِكٰل«سرطب
لٱاَهيِفُنُكْسَي،ًةَديِدَج

ْ
نوكيفانيال)٣:١٣سرطب٢(»ُِّرب

رابتعابحيسمللدمحلاميدقتيفنييدفملانوكراشيةكئالملا
ةراشإةيآلايف»كاذ«و.)١٢-٥:٩ايؤر(نيقيرفلاكلمهنوك
.حاضيإلاةدايزوديكوتللهبءيجحيسملاىلإ

لِنًاضْيَأِهيِفيِذَّـلٱ«١١
ْ

َبَسَحًاقِباَسَنيِنَّـيَعُم،ًابيِصَناَن
»ِهِتَئيِشَمِيْأَرَبَسَحٍْءَيشَّـلُكُلَمْعَييِذَّـلٱِدْصَق
١:١٢يسولوكو٨:١٧ةيمورو٢٦:١٨و٢٠:٣٢لامعأ
٥ع١:٤سرطب١و٢:٥بوقعيو٣:٧سطيتو٣:٢٤و
١١و٤٦:١٠ءايعشإ

.ةعساتلاةيآلايفروكذملاءؤارجإليصفتًاضيأةيآلاهذه
»انلنب«قلعتي»ًاضيأ«ًابيِصَناَنْلِنًاضْيَأِهيِفيِذَّـلٱ
ينبتلاورايتخالانمهيلعانلصحامعًالضفهنأنيبيو
ىلعانلصحهتاكربوهدئاوفيفةكرشلاوءادفلاةفرعمو
دوهيلانمنينمؤملاريمض»انلن«يف»ان«و.ميظعلاثاريملا
هلوقبلوسرلاهفصواموهانهروكذملابيصنلاوممألاو
لٱِثَاريِم«

ْ
يفَنيِسيِّـدِق نأامكف.)١:١٢يسولوك(»ِروُّنلٱِ

كلذكداعيملاضرأيفًابيصناولانًاميدقنييليئارسإلا
يذلايوامسلاتوكلملايفًابيصننولانيحيسملابنونمؤملا
.)١٤ع(»ىنتقملاثاريملانبرعب«ىمسُيومهلحيسملاهارتشا
ِهللاٱُةَثَرَو،ًاضْيَأٌةَثَرَواَنَّـنِإَفًادَالْوَأاَّـنُكْنِإَف«هلوقلقفاوماذهو
ملٱَعَمَنوُثِراَوَو

هيلإراشأاموهو.)٨:١٧ةيمور(ِ»حيِسَْ
َالَوُسَّـنَدَتَيَالَوىَنْفَيَالٍثَاريِِمل...ًةَيِناَثاَنَدَلَو«هلوقبسرطب
يفٌظوُفَْحم،ُّلِحَمْضَي ١:٣سرطب١(»ْمُكِلْجَألِتاَواَمَّـسلٱِ

سلوبىلصثاريملااذهنييسسفألالينىلعءانبو.)٤و
دجمىنغوهاموهتوعدءاجروهاماوملعيلمهلجأنم
هلوقنمًالدب»انلن«لاقو.)١٨ع(نيسيدقلايفهثاريم
يفمهلًاضوفحمثاريملانوكلولينلاعوقوهنقيتللاننس
.)١:٤سرطب١(سرطبنعهانلقناميفءاجامكءامسلا

لوسرلانأكيِذَّـلٱِدْصَقَبَسَحًاقِباَسَنيِنَّـيَعُم
اولانَمبلئسنونمؤملاهلانيذلاديجملابيصنلاركذامدعب
الوقافتالابالهلمعوهللادصقبهولانمهنأهباوجناكفكلذ
هللادصقثدحاملكنألمهداهتجاومهقاقحتساىضتقمب
ىلعنأًاقباسلاق.هلمعدرجمةجيتنعقاولكوثدحيهنأ
نأانهكلذىلعدازوىلاعتهتئيشمينبتللمهايإهللانييعت
.روكذملابيصنلالينلمهنييعتىلعقدصيكلذ

كلذبنابأِهِتَئيِشَمِيْأَرَبَسَحٍءَْيشَّـلُكُلَمْعَي
هئارجإوًاقباسمهنييعتةهجنمنينمؤملاىلعقدصيامنأ
يأهبعشصالخبةقلعتملاثداوحلالكىلعقدصيًالعف
ءيشلكبينتعتهديورومألالكلمشيىلاعتهدصقنأ
ىضتقمبءيشلكسوسيهللانأكلذنمدارملاو.هبرجتو
عزنيالواهبتروهيتلاةعيبطلاننسفلاخيالىتحهتعيبط
»هتئيشميأر«ىنعمو.مهتيلوؤسمالوةلقاعلاهقئالخةيرح
.يجراخريثأتىندأالبهتئيشمدرجمبنوكييذلايأرلا
هديؤيوهتمكحبهؤاشيامنإهللاهؤاشيامنأنايباذهيفو
ملٱِهللاٱِةَروُشَمِب«هلوق

لِعَوِةَموُتْحَْ
ْ

:٢لامعأ(ِ»قِباَّـسلٱِهِم
٢٣(.

ِملَنوُكَنِل«١٢
َ

يفاَنُؤاَجَرَقَبَسْدَقَنيِذَّـلٱُنْحَن،ِهِدَْجمِحْد ِ
ملٱ
.ِ»حيِسَْ
١:١٨بوقعي٢:١٣يكينولاست٢و١٤و٦ع

هللاوراتخممهنملوسرلانابأاهيلتيتلاوةيآلاهذهيف
دوهيلاونمؤممهنأحّرصفثاريملالينلوينبتللًاقباسنونيعملا
.ممألاونمؤممثًالوأ

ِملَنوُكَنِل
َ
هلالجدمحلةطساونوكنليأِهِدَْجمِحْد

ءادفلاةياغنأبةسداسلاةيآلايفحّرصامكانهحّرصو
.ىلاعتهدجمهتاقلعتملكو

يفاَنُؤاَجَرَقَبَسْدَقَنيِذَّـلٱُنْحَن مَدقلاذنمِحيِسَْملٱِ
ةثلاثلاةيآلايفنيروكذملاناميإلبقوأملاعلاىلإهئيجملبقوأ
حيسملاباونمآنيذلادوهيلامهمهءاجرقبسنيذلاو.ةرشع
لبةمأمهنوكرابتعابانهمهدصقيملو.ممألالبقهبدوعوملا
ميدقلادهعلازومرنماوملعتمهفنينمؤمًادارفأمهرابتعاب
)٢٨:٢٠لامعأ(»ليئارسإءاجر«ءيجماوعقوتينأهتاءوبنو
نيسمخلاموياوناككلذلو)٢:٢٥اقول(»ليئارسإةيزعت«و
.نيصّلخملاةروكاب

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
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حلٱَةَمِلَكْمُتْعِمَسْذِإ،ْمُتْنَأًاضْيَأِهيِفيِذَّـلٱ«١٣
ْ

َليِجْنِإ،ِّـَق
ملٱِحوُرِبْمُتْمِتُخْمُتْنَمآْذِإًاضْيَأِهيِفيِذَّـلٱ،ُمُكِصَالَخ

ِدِعْوَْ
لٱ
ْ

»ِسوُّدُق
:٤صو١:٢٢سوثنروك٦:٧٢سوثنروك٢و١:١٧انحوي

٣٠

دوهيلانعًالضفًابيصنمتلنممألانمنونمؤملااهيأْمُتْنَأ
يرصنتمدريملو.)١١ع(حيسملابناميإلاىلإمكوقبسنيذلا
.عضوملكيفممألايرصنتملبطقفسسفأ

اهبيتلاةطساولانايباذهِّـقَْحلٱَةَمِلَكْمُتْعِمَسْذِإ
ملمهنإ.ثاريملااذهيفدوهيلاةكراشمىلعممألالصح
اوملعتلبدوهيلاكتاءوبنلاوزومرلابحيسملارومأاوملعتي
»قحلاةملك«ليجنإلايمسو.ليجنإلابمهورشبنممكلذ
هيفسيلويواسمقحميلعتلانمهنمضتياملكنأل

نابأدقو.ةينانويلاةفسلفلاوأةيدوهيلاديلاقتلانمءيش
ربعو.)١:١٨بوقعي(»ةديدجلاةدالولاةلآ«هنأبوقعي
هلدهشو)١:٥يسولوك(»ليجنإلاقحةملكب«هنعسلوب
يفْمُهْسِّـدَق«هلوقبحيسملا انحوي(»ٌّقَحَوُهَكُمَالَك.َكِّـقَحِ

١٧:١٧(.
هبرشبيذلاقحلاعونلنايباذهُمُكِصَالَخَليِجْنِإ
وهوصالخلابمهاتأيذلايصالخلاقحلاوهفماعلاقحلاال
.)١:١٦ةيمور(»صالخللهللاةوق«رخآعضوميفهاعدام
:٦ص(»مالسلاليجنإ«و»هللاةمعنةراشب«ًاضيأيمسو
عوسيليجنإ«و)٩:٣٥ىتم(»توكلملاةراشب«و)١٥
إبنبتتأيتلاهذهقحلاةملكو.)١:١سقرم(»حيسملا
ءاكرشمهتلعجوسلوبرصعيفاهيعماسميظعلاصالخلا
.مويلاىلإسوفنلاصالخةطساولازتاليوامسلاثاريملا

بيصنلااولانهبمهداحتابمهنإفحيسملايفيأًاضْيَأِهيِف
.ًاضيأاومتُخكلذبو

رثأىلعوأمكناميإنيحيأْمُتْمِتُخْمُتْنَمآْذِإ
ةلعبسيلقحلاةملكمهعمسدرجمنأديفياذهو.مكناميإ
رومأةثالثانهو.عمسلانعجتانلاناميإلاهتلعلبمهمتخ
.متخلاوناميإلاوعمسلايهورخآلاباهنملكقلعتي
رمألاةحصتابثإىلوألاتاياغثالثلمتخلالمعتسيو
ظفحةثلاثلاومتخلاىلعهمسانملموتخملانأنايبةيناثلاو
كوكصلاىلعمتخلاعضوبلغيو.هيلعوهامىلعءيشلا
اومتُخنونمؤملاو.سفنألاىلعانهعضُوهنكلوباوبألاو
ذإهللادالوأمهنأهباوققحتفثالثلاتاياغلانملكل
ًاضيأرظنا٥:١٠انحوي١(»مهسفنأيفةداهشلامهدنع«
)٧:٣ايؤر(هلمهنأبمهمسوهللانأو.)٥:٥و٨:١٦ةيمور
يِذَّـلٱ«هلوقليلدبصالخلامهلينورطخلانممهتياقودكأو
لٱِمْوَيِلْمُتْمِتُخ)سدقلاحورلابيأ(ِهِب

ْ
:٤ص(»ِءاَدِف

.)١:٢٢سوثنروك٢(»ًاضيأانمتخيذلا«هلوقو.)٣٠
نمؤملاققحتيأىلوألاةياغلاانه»متخلاب«دصقامصخأو
ِهِنْبٱَحوُرُهللاٱَلَسْرَأ،ٌءاَنْبَأْمُكَّـنَأاَمِب«هلوققفوىلعهصالخ
.)٤:٦ةيطالغ(»ْمُكِبوُلُقَىلِإ

لثماذهو.سدقلاحورلايأِسوُّدُقْلٱِدِعْوَْملٱِحوُرِب
.)١:٢٢سوثنروك٢(»انبولقيفحورلانوبرعىطعأو«هلوق
هب«انحويلوقو يِذَّـلٱِحوُّرلٱَنِم:اَنيِفُتُبْثَيُهَّـنَأُفِرْعَناَذِٰ
هلمعنألسودقلابحورلاتعنو.)٣:٢٤انحوي١(»اَناَطْعَأ
حور«يمسو.نينمؤملابولقيفةسادقلاءاشنإصاخلا
ديعاوملاترثكو.دعوملاقفوىلعءاجوهبدعوهنأل»دعوملا
ىلعهحوربكسيءاجىتمحيسملانإ«ءايبنألارافسأيف
.)٣٠-٢:٢٨ليؤيو٣٤-٣١:٣١ايمرإ(اهنمو»رشبلك
هنأبهذيمالتدعودسجلايفضرألاىلعناكنيححيسملاف
ىلإمهعمثكمييذلاقحلاحوررخآًايزعممهيلإلسري
مهرمأو.)١٣و١٦:٧و١٥:٢٦و١٧و١٤:١٦انحوي١(دبألا
َدِعْوَم«اوُرِظَتْنَيْلَب،َميِلَشُروُأْنِماوَُحْربَيَالْنَأ«هتمايقدعب
ملَا«نإلوسرلالاقو.)١:٤لامعأ(»ِبآلٱ

...اَناَدَتْفٱُحيِسَْ
حيسملاو.)١٤و٣:١٣ةيطالغ(»ِحوُّرلٱَدِعْوَمِناَميِإلٱِبَلاَنَنِل
مهيفسدقلاحورلاىنكسيهةميظعةبههبعشللصح
.ةيدبألامهتايحومهتيزعتومهسيدقتومهترانإةيغب

متختامالعىلعمويلانولصحيالحيسملابنينمؤملانإ
متخلاكلذرهظيفمهيفهريثأتبنورعشيمهنكلةيجراخلاحورلا
سوثنروك٢ريسفترظنا(ةعفانلامهلامعأوةسدقملامهتريسيف
١:٢٢(.

ملٱِءاَدِفِل،اَنِثَاريِمُنوُبْرَعَوُهيِذَّـلٱ«١٤
ِمل،ىَنَتْقُْ

َ
.»ِهِدَْجمِحْد

٢٠:٢٨لامعأو٢١:٢٨اقول٥:٥و١:٢٢سوثنروك٢
٢:٩سرطب١و١٢و٦ع٤:٣٠صو٨:٢٣ةيمورو

.)١:٢٢سوثنروك٢(ريسفترظنااَنِثاَريِمُنوُبْرَع
اننإف.يقبامةيدأتلًاتابثإًافلسذقنُينمثلانمءزجنوبرعلا
ءزجلانإفروكذملابيصنلاضعبةايحلاهذهيفانذخأ
سدقلاحورلاويوامسلاتوكلملايفانلظوفحمهنممظعألا
امهونيرخآنيعضوميفلوقلااذهلثمءاجو.كلذنوبرع
نينمؤملليتلاحورلاتاريثأتو.)٥:٥و١:٢٢سوثنروك٢(
اهفلاختاهنكلوًاعونءامسلايفاهبنوعتمتيسيتلاهبشتانه
يفةماتلاةداعسلاققحتيهوًادجاهنملقأاهنأبًارادقم
كلتنمو.هيقابداصحلاةروكابققحتامكلبقتسملا
تاقيضلايفانتيزعتواهسيدقتوانبولقديدجتتاريثأتلا
هللانأحضاوو.لمعلاىلعانتيوقتوبراجتلانمانلاشتناو
.ةبحملاوةمحرلاوةمعنلاةياغرهظأحورلاانلهتبهيف

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ةيآلايفمتخلابمأاذهقلعتمنوبرعلابأرهظيملِءاَدِفِل
ُحتَالَ«هلوقكلذديؤيويناثلاحجرألاوةقباسلا

ْ
ِهللاٱَحوُراوُنِز

لٱ
ْ

لٱِمْوَيِلْمُتْمِتُخِهِبيِذَّـلٱَسوُّدُق
ْ

.)٤:٣٠ص(»ِءاَدِف
حيسملالمعجئاتننمةلماكلاةريخألاةجيتنلاانهءادفلاو
ىضربعتمتلامامتونمؤملاةاجنمامتنمضتيفصالخلل
حيسملاءيجمدنعهيلعلوصحلاءدبوةيدبألاةايحلاوهللا
.)٤:٣٠سسفأو٨:٢٣ةيمورو٢١:١٨اقول(يفامكةيناث

ملٱ
ًاميدقليئارسإبقلاذهوصاخلاهللابعشوهىَنَتْقُْ
يِدْهَعْمُتْظِفَحَوِيتْوَصِلْمُتْعِمَسْنِإَنآلٱَف«ىلاعتهلوقليلدب
َنوُنوُكَتْمُتْنَأَو...ِبوُعُّشلٱِعيَِمجِْنيَبْنِمًةَّـصاَخِيلَنوُنوُكَت
لوقو.)٦و١٩:٥جورخ(»ًةَسَّـدَقُمًةَّـمُأَوٍةَنَهَكَةَكَلَْممِيل
َراَتْخٱِدَقَكاَّـيِإ.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُمٌبْعَشَتْنَأ«ىسوم
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
َنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيَِمجْنِمَّـصَخَأًابْعَشُهَلَنوُكَتِلَك

:٢٦و١٤:٢ةينثتًاضيأرظنا٧:٦ةينثت(»ِضْرَألٱِهْجَوَىلَع
تباثهلثمو.)٤٣:٢١ءايعشإو١٣٤:٤رومزمو١٨
لوقليلدبيقيقحلاليئارسإمهنيذلاحيسملابنينمؤملل
ٌةَّـمُأ،ٌّيِكوُلُمٌتوُنَهَكَو،ٌراَتُْخمٌسْنِجَفْمُتْنَأاَّـمَأ«لوسرلا
مهنعةءوبنلاو.)٢:٩سرطب١(»ٍءاَنِتْقٱُبْعَش،ٌةَسَّـدَقُم
جلٱُّبَرَلاَقِيلَنوُنوُكَيَو«اهصنو

ْ
يفِدوُُن لٱِ

ْ
ٌعِناَصاَنَأيِذَّـلٱِمْوَي

لوسرلالوققفوىلعاذهو.)٣:١٧يخالم(»ًةَّـصاَخ
هلوقو.)٢٠:٢٨لامعأ(»ِهِمَدِباَهاَنَتْقٱيِتَّـلٱِهللاٱَةَسيِنَك«
َرِّـهَطُيَو،ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَيِدْفَيْيَكِل،اَنِلْجَألُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ«
.)٢:١٤سطيت(»ًاّصاَخًابْعَشِهِسْفَنِل

ِمل
َ
)٦:١٢عرايتخالاىلعمالكلايفءاجامك(ِهِدَْجمِحْد

ءامسلايفراربألاهقئالخلكبآلادجمدمحييكليأ
ءادفلامامتهتسينكىدفهنأهللادجممظعأو.ضرألاىلعو
.هنوبرعسدقلاحورلايذلا

نمةالصلاوةسينكللهبهوامىلعهللاركشلا
٢٣ىلإ١٥عاهلجأ

وهومهتبحمونييسسفألاناميإىلعهللالوسرلاركش
.)١٦و١٥ع(مهلجأنمةالصلانعرتفيالهنأمهلققحي
نأوهدجمومهثاريمومهتوعدةقيقحمهلنلعينأىلاعتهلأسو
مهتمايقباهرهظأيتلا)١٩-١٧ع(مهوحنهتردقمهلنيبي
هعافتراوةيدسجلاحيسملاةمايقباهرهظأامكةيحورلا
ءادفىلإلوؤيكلذلكنأنابأو)٢١و٢٠ع(هديجمتو
.)٢٣و٢٢ع(هدسجيهيتلاةسينكلا

ِّـبَّـرلٱِبْمُكِناَميِإِبُتْعِمَسْدَقْذِإًاضْيَأاَنَأَكِلٰذِل«١٥
لٱِعيَِمجَوْحَنْمُكِتَّـبََحمَو،َعوُسَي

ْ
»َنيِسيِّـدِق

٥نوميلفو١:٤يسولوك

يتلاهتمعننمهللاهرهظأاملكىلعءانبيأَكِلٰذِل
)١٣ع(يفروكذملااميسالوقباسلالصفلايفاهيلإراشأ
.هنم
متنأمكنعونينمؤملانميريغنعًالضفًاضْيَأاَنَأ
املمكاوسنمرثكأهللااوركشتنأمكيلعنيذلاةصاخ
.ةمعنلاكلتنممتلبق

ْمُكِتَّـبََحمَو،َعوُسَيِّـبَّـرلٱِبْمُكِناَميِإِبُتْعِمَسْدَقْذِإ
يفًاليوطًاتقوليجنإلامدخوسسفأةسينكسلوبسسأ
»مكناميإبتعمس«هلوقنممهضعببجعفةنيدملاكلت
ىلعمهلمحاذهوةيصخشةفرعممهفرعدقنكيملنأك
ةرواجملاايسآسئانكلكىلإتبتُكةلاسرلاهذهنأنظلا
سلوبنأعقاولاو.اهدحوسسفأةسينكىلإالسسفأل
نألمتحيفةلاسرلاهذهبتكمثنينسمهوحنمهنعباغ
نأيفًاريثكبغريناكفصقنوأةدملاكلتيفدازمهناميإ
ىلعمهئاقبإبنبحرفينأعبطلانموكلذبقلعتيامعمسي
هعامتجاذنممهلاوحأفرعينأهلرسيتيملهلعلو.ناميإلا
تقوىلإ)٢٠صلامعأ(ستيليميفةسينكلاسوسقب
ىلإمكئادتهاأبنتعمس«لاقولوةلاسرلاهذهةباتك
.نظلااذهىلإًاليبسهلوقناكل»حيسملا

ةيحيسملالئاضفلانمامهريغنودمهتبحمومهناميإركذو
لئاضفلانمةوخإللةبحملاوحيسملابناميإلانأنايبل
هيلعمهلاكتا»عوسيبرلابمهناميإب«دارملاو.ىلوألا
هنوكرابتعاب»عوسي«ىلإ»برلا«ةظفلةفاضإو.صالخلل
هنألهتوهالىلعةلدألاةلمجنمةبحملاوناميإلاعوضوم
هلإلانكيملامةدلاخلاسوفنلاةقثةلعنوكينأليحتسي
.ةيدبألاةايحلاوقحلا

هلوقتاقلعتمنماذهَنيِسيِّـدِقْلٱِعيَِمجَوْحَن
حيسملامدبنيرهطملانينمؤملا»نيسيدقلاب«دارأو»مكتبحم«
ىلعةينبمةبحملاكلتوهللانيفوقوموملاعلانمنيزورفم
ًاعيمجمهتلمشكلذلوبآلاىلإدالوألاةبسنهللاىلإمهتبسن
.مهبهاومومهانغوأمهماقمىلإرظننودب

يفْمُكاَّـيِإًارِكاَذ،ْمُكِلْجَألًارِكاَشُلاَزَأَال«١٦ »ِيتاَوَلَصِ
يكينولاست١و١:٣يسولوكو٤و١:٣يبليفو١:٩ةيمور
١:٣يكينولاست٢و١:٢

مهبهوامىلعهللاركشلالوألانيرمأديفتةيآلاهذه
ىلإفاضتنأًامئادبجيو.مهلجأنمةالصلايناثلاو
كردنالاننألملاعلااذهيفسانلامادامتابلطلاركشلا
.بلطلانعينغتسنىتحانهلامكلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُهٰلِإْمُكَيِطْعُيْيَك«١٧
ملٱوُبَأِ،حيِسَْ

َحوُر،ِدْجَْ
حلٱ
ْ
يفِنَالْعِإلٱَوِةَمْكِ »ِهِتَفِرْعَمِ
٢:٢و١:٩يسولوك٣عو٢٠:١٧انحوي

.حاحصألااذهرئاستلغشلوسرلاةالصنإ
هبطاخيذلاِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرُهٰلِإْمُكَيِطْعُيْيَك

ىتأيذلاهلإلاوههنأىلإرظنلابهبطاخةالصلايفلوسرلا
.هيلإحيسملابهذوحيسملالسرأوهتئيشملمعيلحيسملا
ْدَعْصَأَْملِّـينِإ«ةالصلاهذهبهيفليقامهسفنيفحيسملالاقو
َهلِيلوُقَوِيتَوْخِإَىلِإيِبَهْذٱِنِكٰلَو.ِيبَأَىلِإُدْعَب

ُ
ُدَعْصَأِّـينِإ:ْم

يفلاقو.)٢٠:١٧انحوي(»ْمُكِٰهلِإَويِٰهلِإَوْمُكيِبَأَوِيبَأَىلِإ
:٢٧ىتم(»ينتكرتاذامليهلإيهلإ«بيلصلاىلعهتالص
.حاحصألااذهنمةثلاثلاةيآلايفاذهلثمءاجو)٤٦
نم)٢٠ع(يفاملةمدقمانههلاقاملاقلوسرلالعلو
ىلعوةسينكللًاسأرنوكيلحيسملاعفرهللانأىلعمالكلا
ٰهلِإَوُهاَذٰهَهللاٱ«ههلإنوكيحيسمللانتلثاممردق

ُ
ِرْهَّـدلٱَىلِإاَن

.)٤٨:١٤رومزم(»ِدَبَألٱَو
الإنلعُيمليذلايماسلاقحلادجملاوذيأِدْجَْملٱوُبَأ
دجملاكلذو)١:١٤انحوي(بآلانمديحولانبالاحيسملاب
سوثنروك٢(حيسملاعوسيهجويفنوسيدقلاهارييذلاوه
نييسسفألالجأنمةالصلاهذهبيلاطمصخأو.)٤:٦
:ةثالث
.ةلماكةفرعمةيهلإلاقئاقحلااوفرعينأ:لوألا·
.ةلبقتسملانيسيدقلاةداعسةميقاوققحتينأ:يناثلا·
.اوددجتمويمهلثدحامةمظعباورعشينأ:ثلاثلا·

مهترانإوهولوألابولطملاةءادباذهْمُكَيِطْعُيْيَك
.يهلإلاقحلابةيحورلا

مهبولقيفنكاسلاسدقلاحورلايأِةَمْكِْحلٱَحوُر
اهردصموهواهمامتهيفوةمكحلاكلتمهملعييذلا
لاطأو.)١٥:٢٦انحوي(»قحلاحور«يمسواهيبلاطل
لهأىلإىلوألاهتلاسريفةمكحلاهذهىلعمالكلالوسرلا
ةمكحلايهاهنإو»ملاعلااذهنمتسيلاهنإ«لاقوسوثنروك
.ليجنإلايفاهايإانملعيوحورلااهنلعييتلاةافخملا

ةيوامسلارومألاةقيقحبًانطابروعشلايأِنَالْعِإلٱَو
امنالعإلااذهبدارملاسيلفبولقلايفاهريثأتواهحالصو
لكهيلإجاتحييذلالبلبقتسملارومأفشكىلعمهردقي
هبهذيمالتحيسملادعوو.ةالصلابهبلطينأبجيونمؤم
.)٦:٤٥انحوي(»هللانمنيملعتمعيمجلانوكي«هلوقب

يف ةيرابتخاةفرعملاهذهوهللاةفرعميأِهِتَفِرْعَمِ
َّـنَأل«هلوقيفامىلعسومانلاةطساوبةئيطخلاةفرعمك
خلٱَةَفِرْعَمِسوُماَّـنلٱِب

ْ
ىلإحيسملاراشأو)٣:٢٠ةيمور(»ِةَّـيَِط

حلٱَيِهِهِذٰهَو«هلوقبةفرعملاكلت
ْ

َتْنَأَكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي
حلٱَهٰلِإلٱ

ْ
نويسسفألالصحيالو)١٧:٣انحوي(»خلاَّـيِقيَِق

اولاندقمهنأيفبيرالو.نالعإلاوةمكحلاحوربالإاهيلع
مهلهيفلوسرلابغريذلانكلهقحوهللاابةفرعملاضعب
.مامتلاىلإاهيفومنلا

،ِهِتَوْعَدُءاَجَرَوُهاَماوُمَلْعَتِل،ْمُكِناَهْذَأُنوُيُعًَةريِنَتْسُم«١٨
يفِهِثَاريِمِدَْجمىَنِغَوُهاَمَو لٱِ

ْ
،»َنيِسيِّـدِق

١١ع٤:٤و٢:١٢ص٢٦:١٨لامعأ

ةرشعةسداسلاةيآللريسفتةيآلاهذهنملوألاءزجلا
.اهيفامةجيتنو

ىلعلصحيلقعلانإْمُكِناَهْذَأُنوُيُعًةَريِنَتْسُم
ناهذأللانهتريعتسافداسجألانويعبيداملاملاعلاةفرعم
راشأوةيبدألاةيحورلاقئاقحلااهبىرتًانويعناهذأللنأك
ُهُّلُكَكُدَسَجَفًةَريِّـِرشَكُنْيَعْتَناَكْنِإَو«هلوقبحيسملااهيلإ
ْمَكُمَالَّـظلٱَفًامَالَظَكيِفيِذَّـلٱُروُّنلٱَناَكْنِإَف،ًامِلْظُمُنوُكَي
.)٦:٢٣ىتم(»ُنوُكَي

ةرانإلاوهنيدلانمهديفتسناممًاميظعًاءزجنإ
ناطيشلاوتملظأفناهذألاتيشغةئيطخلانألةيحورلا
ىلإهلسرأنيحلواشلحيسملالاقكلذلورئاصبلاىمعأ
َىلِإٍتاَمُلُظْنِماوُعِجْرَيْيَكْمَُهنوُيُعَحَتْفَتِل«هلسرأامنإممألا
لُسْنِمَو،ٍروُن

ْ
.)٢٦:١٨لامعأ(»ِهللاٱَىلِإِناَطْيَّـشلٱِناَط

.مهايإهللاةوعديأ،ِهِتَوْعَدُءاَجَرَوُهاَماوُمَلْعَتِل
لمحولمعلاىلإهحوروهليجنإبناسنإلاوعديهللانإ
يتلاديعاوملاةطساوبءاجرلاىلإكلذقوفهوعديو.بيلصلا
اهبقلعتملاءاجرلالعجيهللانمةوعدلانوكو.اهبهدعي
يغبنيامككردينأةميظعلانمؤملاتاكربنمهنإف.ًاتباث
يهةكربلاهذهو.ليجنإلايفهمامأعوضوملاءاجرلا
.ةالصلابسسفأينمؤمللوسرلاهبلطامميناثلابولطملا

بولطملانمءزجاذهوِهِثاَريِمِدَْجمىَنِغَوُهاَمَو
ًادحتمهنوكلنمؤملااهثريوةيدبألاةايحلاوهثاريملاو.يناثلا
نباهنوكرابتعابهقحتسايذلاثاريملايفهلًاكيرشوحيسملاب
هتدوجوهترفووثاريملااذهةمظعىلإراشأو.بيبحلاهللا
هنوكدرجملًاميظعنكيملاذهف.دجملاىنغهيلإهتفاضإب
.فصولاقوفيهدجمنألوًاضيأهتاذيفًاديجمهنوكللبًايهلإ

يف عيمجهبعتمتييذلاثاريملاهنأيأَنيِسيِّـدِقْلٱِ
ِِهللاِيتَوْخِإاَيْمُكُعِدْوَتْسَأ«هلوققفوىلعاذهونيسيدقلا
لٱ،ِهِتَمْعِنِةَمِلَكِلَو

ْ
ِعيَِمجَعَمًاثَاريِمْمُكَيِطْعُتَوْمُكَيِنْبَتْنَأِةَرِداَق

ملٱ
٢٧:١٨لامعأًاضيأرظنا٢٠:٣٢لامعأ(»َنيِسَّـدَقُْ
مهنكلءابرغونييبنجأاوناكممألانإ.)١:١٢يسولوكو

ليلدو.هللاتيبلهأونيسيدقلاعمةيعرةمعنلاباوراص

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ديزيو.صاخلاهللابعشنيسيدقللدعمهنأمهثاريمةمظع
يفنيسيدقلاروهمجعمنوعمتجيمهنأنينمؤملاةداعس
.مهثاريمنولانيكلانهوءامسلا

لٱِهِتَرْدُقُةَمَظَعَيِهاَمَو«١٩
ْ

ملٱُنْحَناَنَوْحَنُةَقِئاَف
،َنيِنِمْؤُْ

»ِهِتَّـوُقِةَّـدِشِلَمَعَبَسَح
٢:١٢و١:٢٩يسولوكو٣:٧ص

هيفبغراممثلاثلابولطملاةيآلاهذهيفلوسرلاركذ
روعشلاوهوهايإمهملعينأهللالأسوسسفأينمؤمل
سيلوهواوددجتنيحمهيفهللاهأشنأيذلارييغتلاةمظعب
هيلعاومزعاهلامعتساومهلوقعةحصنعجتانيبدأحالصإب
ريغهللاةوقهتلعرييغتوهلبمهلًاعفانومهيلعًابجاوهنوكل
.ةيهانتملا

كلذنأيأاَنَوْحَنُةَقِئاَفْلٱِهِتَرْدُقُةَمَظَعَيِهاَم
ةقيلخ«ًانايحأو»ةديدجةدالو«ًانايحأيمسيذلارييغتلا
ردقيال»توملانمةمايق«ةيلاتلاةيآلايفيمسو»ةديدج
نوققحتيمهنأيفلوسرلابغروةردقلاميظعلاهللاالإهيلع
رظنلابنيعضاوتماونوكيلمهريغيلهللااهلمعتسايتلاةوقلا
اوققحتيواهنمهللامهلشتنايتلامهزجعومهئاقشلاحىلإ
هنإفمئادرييغتلاكلذنأومهسفنأاوريغينأنيرداقريغمهنأ
هلطبتنأعيطتستناطيشلاةوقالومهيفيتلاةئيطخلاةوقال
.مهلةوقلاكلتلامعتسابهتمعنىلعهللااوركشيو

هتوقهللالمعتسينمىلإكلذبراشأَنيِنِمْؤُْملٱُنْحَن
.مهوحن

هذهبلوسرلافصوِهِتَّـوُقِةَّـدِشِلَمَعَبَسَح
نينمؤملاسفنأديدجتيفهللااهلمعتسايتلاةوقلاتاملكلا
عوسيةماقإيفهللااهلمعتسايتلاةوقلاباهتلباقملًاديهمت
لكةوققوفتاهنألركُذامبهللاةوقفصوو.تاومألانم
وأداسجألاىتومقولخملاميقينأليحتسيهنألقولخم
.اياطخلاوماثآلابةتئاملاسوفنلاييُحينأوأحاورألاىتوم
مهنأىنعملاناكفنينمؤملابةرابعلاهذهمهضعبقلعو
.نسحنيهجولاىلعىنعملاوهتوقةدشبسحنونمؤم

يفُهَلِمَعيِذَّـلٱ«٢٠ ملٱِ
،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأْذِإِ،حيِسَْ

يفِهِنيِمَيْنَعُهَسَلْجَأَو ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
٥٦و٧:٥٥لامعأو١١٠:١رومزم٢٣و٢:٢٤لامعأ
١٠:١٢و١:٣نييناربعو٣:١يسولوكو

يفُهَلِمَعيِذَّـلٱ يفِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأْذِإ،ِحيِسَْملٱِ
توملانمنمؤملاتماقأيتلاةوقلانألوألانارمأاذه
يناثلاو.توملانمحيسملاتماقأيتلاةوقلاهبشتيحورلا

اهنوكنعًالضفةيحورلاهبعشةمايقةلعحيسملاةمايقنأ
ةلاسريفةلعوًاهيبشكلذنوكحاضيإقبسدقو.اهلثم
انيلعو.كانهريسفتلاىلإعجراف.)١٠-٦:١ةيمور(ةيمور
ةمايقيفيدسجلاهلمعقوفحيسملاةمايقيفرظنننأ
ماقأهبًايحورًالمعةيدسجلاانتمايقنوبرعيهيتلاهدسج
ةنعللانمودجمىلإداسفنمهبدحتملايرشبلاسنجلالك
.راصتنالاوةكربلاىلإراسكنالاو

نمماقدقهنوكىلإرظنلابحيسملايفانلمأتاملكو
رييغتلالاثمكلذيفانيأربآلانيمينعسلجوتاومألا
دجملايفمتينأنوبرعوةيحورلاانلاحيفانلثدحيذلا
رومزم(ههبشبظقيتسننيحديدجتلايفهأدتبايذلالمعلا

ةروكابحيسملانأل»حيسملايفهلمع«لاقو.)١٧:١٥
تامهنأامكو.هعمتماقيتلاةسينكلاسأرونيدقارلا
نيدحتماننوكرابتعابنحنكلذكهللاييحمثةرمةيطخلل
.)١١و٦:١٠ةيمور(هللاايحنسوةئيطخللانتمهب

نممهنيمينعكولملاسلُجيِهِنيِمَيْنَعُهَسَلْجَأَو
نمدحأقحتسينأليحتسيفمهعممهكلمومهماركإاودارأ
لقيملكلذلوناطلسلاودجملايفهللاكراشينأتاقولخملا
.)١:٣نييناربع(ينيمينعسلجاةكئالملانمدحألطق
ةيماسلاةطلسلاوميظعلافرشلااذهلانحيسملانكلو
:٢٨ىتم(ىتمةراشبيفءاجامليلدبةلماكلاةداعسلاو

.)٣:٢٢سرطب١(ىلوألاسرطبةلاسرو)١٨
نكامألايهو.)٣ع(يفاهريسفتّرمِتاَّـيِواَمَّـسلٱ

يذلاحيسملادسجهيفو.اهيفهدجمهللارهظييتلاةيوامسلا
اذهحيسملاذخأيملو.نيسيدقلارئاسوةكئالملاودجموميقأ
مهوًاضيأناميإلابهباودحتانيذلللبطقفهسفنلعافترالا
راشأكلذىلإواهسأروهيتلاهتسينكيأهدسجءاضعأ
َكُنْبٱَكَدِّـجَمُيِلَكَنْبٱِدِّـَجم«هلوقبةيعادولاهتالصيفحيسملا
لُسُهَتْيَطْعَأْذِإ،ًاضْيَأ

ْ
ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحَيِطْعُيِلٍدَسَجِّـلُكَىلَعًاناَط

ُديِرُأُبآلٱاَُّهيَأ«هلوقو)٢و١٧:١انحوي(»ُهَتْيَطْعَأْنَمِّـلُكِل
،اَنَأُنوُكَأُثْيَحيِعَمَنوُنوُكَييِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلٱِءَالُؤٰهَّـنَأ
.)١٧:٢٤انحوي(»يِدَْجماوُرُظْنَيِل

لُسَوٍةَساَيِرِّـلُكَقْوَف«٢١
ْ

ٍمْسٱِّـلُكَو،ٍةَداَيِسَوٍةَّـوُقَوٍناَط
يفَسْيَلىَّـمَسُي يفْلَبْطَقَفِرْهَّـدلٱاَذٰهِ ملٱِ

»ًاضْيَأِلَبْقَتْسُْ
:٨ةيمور١:٤نييناربعو٢:١٠يسولوكو١٠و٢:٩يبليف

٢:١٥و١:١٦يسولوكو٣٨

انهليقامٍةَداَيِسَوٍةَّـوُقَوٍناَطْلُسَوٍةَساَيِرِّـلُكَقْوَف
هاتأضرتعممالكوهوحيسملاعافترانايبحاحصألاةياهنىلإ
مهداحتابنونمؤملااهلانييتلاءادفلادئاوفنينمؤمللققحيل
ةوقلايوذلكمعتةرابعلايفةروكذملاتاملكلاو.حيسملاب

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ةكئالملاكليجنإلايفاهلامعتسابلغوتاقولخملانم
.)٦:١٢و٣:١٠سسفأو١:١٦يسولوكو٨:٣٨ةيمور(
مهتعيبطىلإةراشإلااهلعلواهلاهلامعتساةلعملعنالو
نايبلوأمهتطساوبهتطلسوهتّوقيرُجيهللانألوةيماسلا
سلوبنألمتحيو.ةبترلايفضعبىلإمهضعبةبسن
نويسونغلاهلخدأيذلادسافلاميلعتلاضعبلًايفناهلمعتسا
يهلإلارهوجلانمردصهنإ«مهلوقلثمذمويىرغصلاايسآ
ريداقميفةفلتخملاةقيقحلايفةقفتملاتانئاكلاضعب
.»توهاللا

ريمأوكلمكفيرشمسايذلكيأٍمْسٱِّـلُكَو
.دّيسو

يفَسْيَل يفْلَبْطَقَفِرْهَّـدلٱاَذٰهِ ًاضْيَأِلَبْقَتْسُْملٱِ
يفمسااذالنأدارملاو)١٢:٣٢ىتم(ةرخآلاوايندلايفيأ
ملعناننإ.هيلعحيسملاعفتريمللبقتسملاملاعلاورضاحلاملاعلا
كلذلهأمهنمملعنملنإوهطالبلهألكقوفكلملانأ
عطتسنملنإوعيمجلاقوفحيسملانأملعنكلذكطالبلا
.همَدخءامسأةفرعم

َحتٍْءَيشَّـلُكَعَضْخَأَو«٢٢
ْ

ًاسْأَرَلَعَجُهاَّـيِإَو،ِهْيَمَدَقَت
لِلٍْءَيشِّـلُكَقْوَف

ْ
»ِةَسيِنَك

نييناربعو١٥:٢٧سوثنروك١و٢٨:١٨ىتمو٨:٦رومزم
٢:٧نييناربعو١:١٨يسولوكو١٦و٤:١٥ص٢٨

َحتٍءَْيشَّـلُكَعَضْخَأَو
ْ

لكىلععفتريمليأِهْيَمَدَقَت
رومزم(نمسبتقماذهو.ًاضيأهيلعطلستلبطقفءيش
سوثنروك١(يفحيسملاىلعهمالكيفًاضيأهسبتقاو)٨:٧
لقعيذلكعضخأهنأدارملاو.)٨-٢:٦نييناربعو١٥:٢٧
عوسيلعضاخبآلاهللاىوسنملكًاذإف.عوضخلالباق
رومزملاو.بابرألابروكولملاكلمهنوكرابتعابحيسملا
نأزوجيفتاقولخملاىلعةماعلاناسنإلاةطلسبءابنإنماثلا
عوسيناسنإلابالإمتيالومتيملهنألحيسملاىلإبسني
.رشبلاسأرحيسملا

نئاكلاكلذنإيأٍءَْيشِّـلُكَقْوَفًاسْأَرَلَعَجُهاَّـيِإَو
شرعىلعسلاجلادسجتملاهللانبادجمملانأشلاعيفرلا
سأروهو.ةسينكلاسأرهللاهلعجيذلاوهنوكلاةسائر
ًادبأاهعمرضاحواهكلمواهتايحردصمهنألةسينكلا
صو١٦و٤:١٥ص(هدسجلناسنإلاةبحماهبحمواهيساؤمو
.)١٢:٢٧سوثنروك١و١٢:٥ةيمورو٢٩و٥:٢٣

عوضخكلذنموءيشلكباهعفنليأِةَسيِنَكْلِل
وأنكستلجاومألاوحايرلاورصانعلاكاهلةيعيبطلاتاوقلا
اهكولموضرألاممألكعوضخهنمو.اهلًاعفنهرمأبجيهت
ةمدخهنمو.ًالطابمهترماؤمتبهذاهيلعاورمآتنإفاهل

رمأعوطًاعيمجمهنإفاهبتارملكباهايإءامسلاةكئالم
اورضياليكلةسلابألاعوضخهنمو.هتسينكعفنلحيسملا
»اهيلعىوقتنلميحجلاباوبأ«نأبدعولاقفوىلعةسينكلا
يفنييقيقحلانينمؤملالكةسينكلابدارملاو.)١٦:١٨ىتم(
نأبجياملليجنإلايفنايبالو.ملاعلاروصعنمرصعلك
تاذنوكتنأىلإحيملتىندأالويجراخلااهماظننوكي
نوكتنأةسينكلايفيرهوجلارمألاو.ةيسايسةطلس
انبلطاذإفاهلًاديحوًاسأرحيسمللةعضاخةدحتمةدحاو
وحنتظفُحاهنأانلقةسينكلاسأرحيسملانوكىلعًاناهرب
.اهسيسأتذنمًانرقرشعةعست

ألْمَييِذَّـلٱُءْلِم،ُهُدَسَجَيِهيِتَّـلٱ«٢٣
ُ

لٱ
ْ

يفَّـلُك ِ
لٱ
ْ

.»ِّـلُك
٥:٢٣و٤:١٢صو٢٧و١٢:١٢سوثنروك١و١٢:٥ةيمور
١٢:٦سوثنروك٢:٩١يسولوك٢٤و١:١٨يسولوكو٣٠و
٣:١١يسولوكو٤:١٠صو

هدسجاليزاجملاهدسجيأُهُدَسَجَيِهيِتَّـلٱ
حيسملالوسرلاربتعا.دجمتوماقاهيفيذلايقيقحلا
يفنكسيهحوروهسأروهًادحاوًادسجهبنينمؤملاو
»ةايحلا«حيسملانوكف.هدسجةلزنمبنوكتفةسينكلا
دسجلاةايحنأامكتايحتاذاهنأنامزلتسياهيفهثكمو
ةايحمزلتستةمركلاةايحنأوءاضعألاةايحمزلتست
ايحتاهنإحيسملادسجةسينكلانوكيضتقتامكوناصغألا
هدجمبدعستودجمتتوهعافترابعفترتاهنأيضتقيكلذكهب
١٦و٤:١٥سسفأو١٢:٢٧و١١:٣سوثنروك١(هتداعسو
.)١:٢٤يسولوكو

.حيسملاءلمةسينكلانأيأدسجنملدبُءْلِم
يأئلاملاوأءولمملاىنعمبليجنإلاحلطصمىلعانهءلملاو
الكنألاقينأزاجنآزجرمألناكاذإفلِّـمكملاوألَّـمكملا
امهدحأنأشعفرنودبهلمكمهنأىنعمبرخآلاءلمامهنم
رهظيالوحيسملاءلمةسينكلانألوسرلالاقف.رخآلاىلع
هبدارينأحصيءلملانألةئلاممأيهةءولممأهمالكنم
.لعافلامساولوعفملامسا

ئلتمتةسينكلانأىنعملاناكلوألادارملاناكنإف
نكسهللاو.هحوربناسنإلادسجئلتميامكحيسملاب
يفنآلانكسيحيسملاكلذكهدجمبهألموهلكيهيفًاميدق
.نسحىنعملااذهوهسفنباهألميوةسينكلا

ىنعملاناكةرابعلارهاظىلإبرقأوهويناثلاناكنإو
يذلادسجلالامكنمحيسملاهدصقامألمتةسينكلانأ
حصيفندبلاوسأرلانودبلمكيالناسنإلانإ.هسأروه
نابأف.هنودبلمكيالذإدسجلاءلمندبلانألاقُينأ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ىلإندبلاةبسنكحيسملاىلإةسينكلاةبسننأانهسلوب
يهتناكاذإفاهنودبمتياللامكلانمهدصقامفسأرلا
تلعفوهتايحبتييحوسأرلاكلذبةدحتماهؤاضعأو
حصيالكلذنأحضاوواهنمهدصقمتاهيفنكاسلاهحورب
لاقينأنكميالفدجمملاحيسملاتوسانةهجنمالإ
وهوتوهاللاامكةسينكلانوكتالئلهتوهالةهجنمهيلع
.لاحم
يفَّـلُكْلٱُألْمَييِذَّـلٱ هلإهنأرابتعابحيسملاوهوِّـلُكْلٱِ
نأهلوقمهويالئلقبسامىلإاذهلوسرلافاضأوناسنإو
طاطحناةسينكلانودبلمكيالدجمملاحيسملاتوسان
ةرقتفمةسينكلانأهبنابأامبكلذكردتسافحيسملانأش
ةسينكلاهبدريمل»لكلايفلكلا«هلوقو.ةياهنلاريغىلإهيلإ
اَمَأ«ىلاعتهلوقيفامكهئازجألكبنوكلالباهئاضعألكب
ألْمَأ

ُ
لوقو.)٢٣:٢٤ايمرإ(»َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱاَنَأ

ُتاَواَمَّـسلٱاَذَوُه؟ِضْرَألٱَىلَعًاّقَحُهللاٱُنُكْسَيْلَه«ناميلس
منرملالوقو.)٨:٢٧كولم١(»َكُعَسَتَالِتاَواَمَّـسلٱُءاَمَسَو
رومزم(»ُبُرْهَأَنْيَأَكِهْجَوْنِمَو،َكِحوُرْنِمُبَهْذَأَنْيَأ«

نمحيسملايفليجنإلاهلاقامقفوىلعاذهو.)١٠-١٣٩:٧
هنأوهتردقةملكبءيشلكلماحهنأوءيشلكقلخهنأ
.)٤:١٠سسفأو١:٣نييناربعو١٧و١:١٦يسولوك(ألمي
سأر«هنأليق»ةسينكلاسأر«هنأ٢٢عيفليقيذلاو
ةسايسلاوةيانعلانمهلإجاتحياملكهيعييكلنوكلا
تآوربملالكةلعوناكملكيفرضاحوهوتاكربلاو
حاورألانالمشتهتيانعوهتوقو.»معنلالكبهاوو
.ةيرشبلاسوفنلاوةيوامسلا

حيسملاباهداحتاكردتنأسسفأةسينكلسلوببلطو
يفرهظهللاوهنمبلبدودحمقولخمدرجمباهداحتاسيل
كلذنمجتنيوءيشلكطباضوناكملكيفوهودسجلا
.يدبأاهردصمنألةيدبأاهتايحنأ

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

مهلاحبةمعنلابمهئادتهالبقنييسسفألالاحةلباقم
اهبهللابعشنعءابرغمهواهتلباقمو)١٠-١لامعأ(هدعب
.)٢٢-١١ع(هللاتيبلهأونيسيدقلاعمةيعرمهو

هدعبمهلاحبناميإلالبقنييسسفألالاحةلباقم
١٠ىلإ١ع

لبقةيحورلامهلاحلوألاعيضاومةثالثلصفلااذهيف
يتلاةياغلاثلاثلاوريغتلانممهيفثدحاميناثلاومهرصنت
ثالثبءادتهالالبقمهلاحفصوو.مهريغتنمهللااهدصق

لاحاهنأيناثلاوكالهلاوةئيطخلالاحاهنأىلوألاتافص
لاحاهنأثلاثلاوةيدسجلاتاوهشلاوناطيشللعوضخلا
.)٣-١ع(ةنونيدلا

ةمايقهنأبناميإلادعبمهيفأشنيذلاريغتلافصوو
هللانأىلوألاتافصعبرأبةمايقلاكلتفصووةيحور
تناكهنأةثلاثلاوهتمعنوهتبحملمعاهنأةيناثلاواهئشنم
ميقُأنمعفرمزلتستاهنأةعبارلاوحيسملابمهداحتاةطساوب
هدجميفحيسمللةكراشملاماقمنودسيلميظعماقمىلإ
.)٦-٤ع(

.ةيتآلالايجألايفهتمعنراهظإمهريغتنمهللادصقو
نألوألابابسأةثالثبهللاةمعنرهظُتهلئاسووريغتلاكلذو
نأيناثلاوةمعنلانمهلكريغتلانعأشنيذلاصالخلا
نأثلاثلاوهولبقوصالخلاباونمآةمعنلابنييسسفألا
رامثأنميهاوريغتنأدعباهولعفيتلاةحلاصلالامعألا
.)١٠-٧ع(يعيبطلاناسنإلانمالةمعنلا

خلٱَوِبوُنُّذلٱِبًاتاَوْمَأْمُتْنُكْذِإْمُتْنَأَو«١
ْ

»اَياََط
٢:١٣يسولوكو٤:١٨صو٥ع

هريدقتوهيلعهدعبامةلالدلفوذحمهربخأدتبمْمُتْنَأَو
ةيآلانممهفُيامىلعبونذلابًاتاومأمتنكنأدعبمكايحأ
.ةسماخلا

دسجلايفءايحأمتنأويحورتومبًاتاَوْمَأْمُتْنُكْذِإ
ةلعناكنإو(ةيدسجلاةايحلايفنياليحورلاتوملانأل
.ءاقشلاوداسفلاوزجعلاهنعأشنيذإ)دعباميفاهتلازإ
توملابددجتلاوناميإلالبقسفنلالاحىمستنأقحيو
ركفتنأنعاهزجعنوةايحلاردصمهللاحورنعاهلاصفنال
.ًاحلاصًاملعلمعتوأًانسحًاركف

ـيـحوـرـلاتـوـملاـةـلــعـيـهوـاَيـاَطَْخلٱَوِبوـُنُّذـلـٱِب
امهواياطخلاوبونذلانيبزييمتلارسعيو.هتامالعو
ماثآوةرهاظلاوةنطابلاماثآلاولاثتمالامدعويدعتلانامعي
يتلاةدسافلائدابملاوةريرشلالامعألاووهسلاماثآودمعلا
.لامعألاكلتىلإتداق

لٱاَذٰهِرْهَدَبَسَحًالْبَقاَهيِفْمُتْكَلَسيِتَّـلٱ«٢
ْ

َبَسَحِ،َملاَع
لُسِسيِئَر

ْ
هلٱِناَط

َْ
يفَنآلٱُلَمْعَييِذَّـلٱِحوُّرلٱ،ِءاَو ِءاَنْبَأِ

ملٱ
»ِةَيِصْعَْ
٣:٧و١:٢١يسولوكو٤:٢٢صو٦:١١سوثنروك١
٣:٦يسولوكو٥:٦ص٦:١٢ص٥:١٩انحوي١و

.مهيلإتوملاهتبسنحاضيإاهيلتيتلاوةيآلاهذهيف

ألَا
َ

سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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اذهلهأكولسىضتقمبيأاَهيِفْمُتْكَلَسيِتَّـلٱ
لهأكولسىلإرظنلاببأدلاوأةداعلاانهرهدلاف.ملاعلا
.ةئيطخلاباكتراىلإمهدوقيلمهيفملاعلائدابمريثأتوملاعلا
هنوكىلإرظنلابرضاحلاملاعلا»ملاعلااذهب«لوسرلادارمو
.هلعضاخلايتآلاملاعلافالخبهلًايصاعوهللانعًالصفنم

اذهلهأكولسىضتقمبيأَِملاَعْلٱاَذٰهِرْهَدَبَسَح
لهأكولسىلإرظنلاببأدلاوأةداعلاانهرهدلاف.ماعلا
.ةئيطخلاباكتراىلإمهدوقيلمهيفملاعلائدابمريثأتوملاعلا
هنوكىلإرظنلابرضاحلاملاعلا»ملاعلااذهب«لوسرلادارمو
.هلعضاخلايتآلاملاعلافالخبهلًايصاعوهللانعًالصفنم

ْهلٱِناَطْلُسِسيِئَرَبَسَح
َ
هدارأامقفوةلعيأِءاَو

ناطلسسيئربدوصقملاوهناطيشلانأحضتيو.ناطيشلا
و٤:٤سوثنروك٢(»رهدلااذههلإ«هتيمستنمءاوهلا
سيئر«و)١٤:٣٠و١٢:٣١انحوي(»ملاعلااذهسيئر«
ًاتوكلمليجنإلاهيلإبسندقو.)٩:٣٤ىتم(»نيطايشلا
حاورألاورارشأنوعضاخلاهدونجيذلاةملظلاتوكلموه
كئلوأنممهناميإلبقسسفأونمؤمناكو.ةسجنلا
لكسيئرهنإ»ءاوهلاناطلسسيئر«هنوكىنعمو.دونجلا
مهوءاوهلاناكسنمرشلاباكتراىلعناطلسمهلنم
ءاوهلاىنكسهيلإهتبسنةلعملعنالو.ةسجنلاحاورألا
ينامورداقتعاىلعىرجسلوبنأمهضعبنظنكلو
ءاوهلانأاودقتعامهنإفهلاطبإوأهتابثإلضرعتالبهرصع
ىلإةراشإمهيلإاهبسنهنأنورخآنظو.حاورألانكسم
ىتحرشبلاكمدومحلنمداسجأمهلسيلهنألمهتعيبط
الإًانكسممهلضرفننأردقنالفءامسلاىلإمهتبسنحصت
ناسنإلابلقنمقحلامهعزننايبحيسملادارأاملو.ءاوهلا
انيأردقو)١٣:٤ىتم(»رويطلا«مهلراعتساعرازلالثميف
باتكلاىضتقمبنيطايشلانمهفرعنيذلاو.هلحميفكلذ
ملاعلاىلإنوتأيمهنإومنهجيفدعباوديقيملمهنأرابتخالاو
نأمهضعبمعزو.ًاسفنوًادسجسانلااورضيلهيفنولوجيو
ةملظلابمجرتتنأحصيانه»ءاوهلاب«ةمجرتملاةينانويلاةملكلا
.كلذىلعةلدألانميفكيامهلسيلنكلو

يفَنآلٱُلَمْعَييِذَّـلٱِحوُّرلٱ نايباذهِةَيِصْعَْملٱِءاَنْبَأِ
يفهريثأتىلإةراشإهيفو»ءاوهلاناطلسسيئر«هلوقل
ةئيطخلاىلإمهدوقيهنإ»مهيفلمعي«هلوقىنعمو.سانلا
.رارشألاسانلالامعأبهتوقرهظيوهللانايصعبمهيرغيو
هللااوصعينأىلعنورمتسينيذلا»ةيصعملاءانبأب«دارملاو
ةيباتكلاتارابعلاةلمجنمةرابعلاهذهو.ًارايتخاوًاعوط
رشبلانولمحيهلةلثامملاهدونجوناطيشلانأنيبتيتلا
نوديرياماولمعيومهيأراوريومهراكتفااوركتفينأىلع
٢٦:١٨لامعأو٨:٤٤و١٢:٣١انحويو١٣:٣٨ىتم(
ءادعألانمبهرأءادعألاءالؤهو.)٤:٤سوثنروك٢و

مهلسيلنكلوانداسجأاورضينأمهنكمينيذلانيروظنملا
نيروظنملاءادعأللاممرثكأاتيرحعزنىلعهللانمناطلس
لجأنمىلصامكمهلجأنمحيسملايلصينيذللىبوطف
:٢٢اقول(هيلعرصتنينأيفناطيشلادهتجاامدنعسرطب

٣١(.

يفْمُهَنْيَبًالْبَقاَنْفَّـَرصَتًاعيَِمجًاضْيَأُنْحَنَنيِذَّـلٱ«٣ ِتاَوَهَشِ
جلٱِتاَئيِشَمَنيِلِماَع،اَنِدَسَج

ْ
ِةَعيِبَّـطلٱِباَّـنُكَو،ِراَكْفَألٱَوِدََس

لٱَءاَنْبَأ
ْ

لٱَكِبَضَغ
ْ
»ًاضْيَأَنيِقاَب

٥١:٥رومزم٥:١٦ةيطالغ٤:٣سرطب١و٣:٣سطيت
١٤و٥:١٢ةيمورو

.ةيصعملاءانبألتعناذهَنيِذَّـلٱ
دوهيلانمذئموينينمؤملالكيأًاعيَِمجًاضْيَأُنْحَن
هنأعمةقباسلاهلاحىلإرظنلابمهنمهسفنبسحوممألاو
)٣:٦يبليف(مولالبسومانلايفيذلاربلاةهجنمناك
نمةيناثنودلويالوحيسملابنونمؤيالنملكنأربتعاف
وأاوناكًادوهيءاوسدحىلعهللامامأةأطخسدقلاحورلا
.)١١:٦نييناربع(»ُهُؤاَضْرِإُنِكْمُيَالٍناَميِإِنوُدِب«هنألًاممأ

.)٢ع(انكلسيأاَنْفَّـَرصَت
.ةيصعملاءانبأنيبيأْمُهَنْيَب
دسجلاهبلطياميأِدَسَْجلٱِتاَئيِشَمَنيِلِماَع

نأكفنوعئاطديبعمهوتادّيساهنأكةريرشلاءاوهألاو
.ةيدسجلاتاوهشلاىلعةينبممهتايحئدابم

عادخلاودسخلاكدسجلاتاوهشىلعةينبملاِراَكْفَألٱَو
ريغسفنيفةريرشلاتالاعفنالالكولخبلاوماقتنالاو
.ددجتملا

هللابضغلةضرعيأِبَضَغْلٱَءاَنْبَأِةَعيِبَّـطلٱِب
انريصماللاحلاكلتيفانتدالو»ةعيبطلاب«دارملاو.ةئيطخلل
ةدسافةيرشبلاةعيبطلانأاذهنمانلو.اهيلإةدالولادعب
ىضتقمبهللابضغلةضرعتناككلذلواهلصأنم
طقاسلسنرشبلانإهلكباتكلاميلعتقفاوياذهو.لدعلا
ءادفلاىلإنورقتفمةنونيدلاوةئيطخلالاحيفنودولوم
ريغناسنإلالاحيفانهليقامو.مهتدالوذنمحيسملاب
خلاِبَوُتْرِّـوُصِمْثِإلٱِباَذَنَئَه«منرملالوقكوهددجتملا

ْ
ِةَّـيَِط

ةلاسريفءاجامهلثمو)٥١:٥رومزم(»يِّـمُأِيبْتَلِبَح
.)٢١-٥:١٢و٣:٩ةيمور(ةيمور

ةعيبطلايفيرشبلاسنجلارئاسكيأًاضْيَأَنيِقاَبْلٱَك
مومعلوسرلاركذو.ناميإلالبقًاضيأمهاوناكامك
ةمظعلًانايبهللابضغلمهضرعتويحورلامهتومومهتئيطخ
.ةلئاهلاهلاحنمنينمؤملاتذقنأيتلاةمعنلا

ألَا
َ
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يفٌّيِنَغَوُهيِذَّـلٱُهللاَا«٤ لٱِهِتَّـبََحمِلْجَأْنِم،ِةَْمحَّـرلٱِ
ْ

َِةريِثَك
هباَنَّـبَحَأيِتَّـلٱ »اَِ

٧عو١:٧صو١٠:١٢ةيمور

نيبيذخأةيعيبطلانييسسفألالاحسلوبنابأامدعب
ةئيطخلالاحنممهيلإبتكنيذلااجناهبيتلاقيرطلا
هللااهأشنأيتلاةيحورلامهتماقإيهقيرطلاكلتوءاقشلاو
.ةقئافلاهتبحمدرجمللبمهيفحالصلالمهماقأو

يفٌّيِنَغَوُهيِذَّـلٱُهللاَا لوسرلافتكيملَِةْمحَّـرلٱِ
اهيفهانغبهفصونأكلذىلعدازفةمحرلابهللافصوب
»دجملاىنغ«و)١:٧ص(»ةمعنلاىنغب«هفصوكلذكو
مهنيذللاهرهظأهنأهتمحرىنغتبثياممو.)١:١٨ص(
نأهلمحةمحرلايفًاينغهنوكواياطخلاوبونذلابتاومأ
.اهنممهذاقنإيفبغرينأومهئاقشيفمهيلعقفشي

هللاتافصرهوجةبحملاخلاِةَريِثَكْلٱِهِتَّـبََحمِلْجَأْنِم
هلمعاملمعينأىلعهتلمحيتلايهو)٤:١٦انحوي١(
يفهعممهسلجأوحيسملاعممهايحأهنأوهومهصالخةيغب
.تايوامسلا

خلٱِبٌتاَوْمَأُنْحَنَو«٥
ْ

ملٱَعَماَناَيْحَأاَياََط
نلٱِبِحيِسَْ

ْمُتْنَأِةَمْعِّـ
»َنوُصَّـلَُخم
٥و٦:٤ةيمورو٥:٢٤انحوي١عو١٠و٨و٥:٦ةيمور
٨عو١٥:١١لامعأ٣و٣:١و١٣و٢:١٢يسولوكو
٣:٥سطيتو

يفةيصعملاءانبأمهنوكعميأاَياَطَْخلٱِبٌتاَوْمَأُنْحَنَو
يتلاةبحملاةمظعنإ.هنممايقلانعزجعلاوكالهلالاح
اهبمهبحأيتلايهو»ةريثكلاهتبحملجأنم«هلوقباهركذ
هلوقكاذهوةئيطخلابمهتومنممهميقينأىلعهتلمحًادارفأ
َتاَمٌةاَطُخُدْعَبُنْحَنَوُهَّـنَأل،اَنَلُهَتَّـبََحمََّـنيَبَهللاٱَّـنِكٰلَو«
ملٱ
مهءاقدصأنوبحيسانلاف.)٥:٨ةيمور(»اَنِلْجَألُحيِسَْ
نسحيوهيلإنيئيسملاهءادعأبحيهللاومهيلإنينسحملا
.مهيلإ

١:١٩ص(يفءاجامقفاوياذهِحيِسَْملٱَعَماَناَيْحَأ
ةمايقهبشتةيحورلاانتمايقنأدرجمدوصقملاسيلو)٢٠و
يذلاحيسملابانداحتابهنأكلذعموهلبتوملانمحيسملا
هعافتراوانتايحهتايحوانتومهتومناكةايحلاوةمايقلاوه
ْمُتْنَأَفٌّيَحاَنَأِّـينِإ«حيسملالوققفوىلعاذهو.انعافترا
لٱَوُهاَنَأ«هلوقو)١٤:١٩انحوي(»َنْوَيْحَتَس

ْ
حلٱَوُةَماَيِق

ْ
ْنَم.ُةاََي

ْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَكْنَمُّلُكَو،اَيْحَيَسَفَتاَمْوَلَوِيبَنَمآ
:٥انحوييفامهبلباق٢٦و١١:٢٥انحوي(»ِدَبَألٱَىلِإَتوُمَي

يسولوك(»انتايح«حيسملايمسو)٦:٥ةيمورو١٧:٢و٢٤

ةيمورًاضيارظنا١١و٤:١٠سوثنروك٢(يفامهقفاويو)٣:٤
٢٣و١٥:٢٢سوثنروك١و٢٠و٢:١٩ةيطالغو٨و٦:٦
يهوهللاىلإةبوسنملالاعفألاتءاجو.)٥:١٤سوثنروك٢و
اهنأىلإةراشإيضاملاةغيصب»انسلجأ«و»انماقأ«و»انايحأ«
ماقنيحف.لبقتسملايفثدحتاهنأدرجمىلإالتثدحدق
ماقأذئتقوهنأكناكهللانيمينعسلجوتوملانمعوسي
مهداسجأةمايقدكؤيذئنيحهولاناموهعمهللابعشلك
ماقسأرلاماقنيحفسأرلاباهلكدسجلاةايحف.دعب
مثًالوأحيسملاهتبتريفدحاولكنكلوًاضيأهعمدسجلا
.هئيجميفحيسمللنيذلا

ملٱَنِممتلَقَتْنٱ«يأَنوُصَّـلَُخمْمُتْنَأِةَمْعِّـنلٱِب
َىلِإِتْوَْ

حلٱ
ْ

دحأسأييالئلكلذلوسرلالاقو.)٥:٢٤انحوي(»ِةاََي
نيبيلوهقاقحتسامدعلواهتمظعلًارظنتاكربلاكلتليننم
هللاةمعننمةايحلاىلعمهلوصحوتوملانممهتاجننأ
ًانايبةضرتعمةرابعلابيتأو.رشباهقحتسياليتلاةيناجملا
نأاهبهحرفلنمؤملاىسنينأنمانرذحواهنأشةعفرل
.اهيلعمعنملابهاولاركشي

يفُهَعَماَنَسَلْجَأَو،ُهَعَماَنَماَقَأَو«٦ يفِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ ملٱِ
ِحيِسَْ

»َعوُسَي
١:٢٠ص

اننوكنأشبةسماخلاةيآلايفليقاملحاضيإةيآلاهذه
.حيسملاةايحءاكرش
تومنمانمقتوملانمحيسملاةمايقباننإُهَعَماَنَماَقَأ

ةايحلاىلإءاقشلاوسندلاوةنونيدلالاحنمانلقتناوةئيطخلا
ةداعسلاوسيدقتلاوديدجتلاوريربتلاوةرفغملانمضتتيهو
.يلاتلاهلوقليلدب

يفُهَعَماَنَسَلْجَأَو داريامًاريثكِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
نوكيوهدجمهللانلعُيثيحاهنيعءامسلاتايوامسلاب
دقونيسيدقلاوةكئالملانكسميهوًادجممحيسملادسج
دنعنونمؤملااهيلإريصييذلالاحلاىنعمبانهتءاج
ىضرباهبنوعتمتيلاحيهوملاعلااذهيفمهومهديدجت
لُسْنِم«لاقتنالاوريربتلاوهللا

ْ
لُّظلٱِناَط

ْ
ِنْبٱِتوُكَلَمَىلِإِةَم

يفنوسلاجمهو.)٣:٢٠يبليفو١:١٣يسولوك(»ِهِتَّـبََحم
ىضتقمبنوكلاسمهنألضرألاىلعمهنوكعمءامسلا

يفمعنلاوتاكربلانمءامسلالهألاممهلوءامسلاعئارش
.ةيوامسلاةداعسلالامكنوبرعكلذورادقملايفالعونلا
دقومهقاوشأوءامسلاناكسلايمأكمهقاوشأومهلايمأو
سندنموناطيشلاةطلسنموسومانلاةنونيدنماوذقنُأ
حورللنكاسموراصوهللاعماوحلاصتدقويحورلاتوملا
.سدقلا

ألَا
َ
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يف حيسملابنينمؤملاداحتاىلعءانبيأَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
اهلامكإوتاكربلايفهبنوعتمتياملكساسأداحتالااذهو
.هلثموهعمنونوكيفةيناثحيسملايتأينيح

يفَرِهْظُيِل«٧ لٱِهِتَمْعِنىَنِغِةَيِتآلٱِروُهُّدلٱِ
ْ

طُّللٱِبَقِئاَف
ْ

ِف
يفاَنْيَلَع ملٱِ

.»َعوُسَيِحيِسَْ
٣:٤سطيت

يفركُذاممحيسملاهلعفاملكةلعنايبةيآلاهذهيف
هتماقإيفوةبحملايفهمامأنيسيدقاونوكيلهبعشرايتخا
مهسالجإومهايإهئايحإواياطخلاوبونذلاتومنممهايإ
.تايوامسلايفهعم

يفَرِهْظُيِل ريغىلإلبقتسملايفيأِةَيِتآلٱِروُهُّدلٱِ
.ةياهنلا

ءادفلالمعنمهللاةياغنإَقِئاَفْلٱِهِتَمْعِنىَنِغ
النملةدودحملاريغةيناجملاهتبحمراهظإهتاقلعتمرئاسو
اهبهتمعنهللارهظأيتلاةعونتملاةريثكلاقرطلاو.اهنوقحتسي
ىنغراهظإلصرُفهرخآىلإهلوأنمصالخلالمعيف
ةمعنىلعةديدجةيآئطاخلكصالخف.قئافلاهتمعن
)ضرألاىلعوهوءافشللحيسملااهعنصةزجعملكك(هللا
ُعوُسَيَرِهْظُيِل:ُتِْمحُراَذِٰهل«هسفنيفهلوقبسلوبحضوأامك
ملٱ
يفُحيِسَْ لِلًالاَثِم،ٍةاَنَأَّـلُكًالَّـوَأاَنَأَّـِ

ْ
ِهِباوُنِمْؤُيْنَأَنيِديِتَع

لِل
ْ

اليتلاتاوبرلاف.)١:١٦سواثوميت١(»ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَح
تومنماوجننيذلاءامسلايفنييدفملانمىصحت
اوسُدقواورهُطوناطيشلادينماوفطُخواهسندوةئيطخلا
.دبألاىلإاهلراكذتمالعإوةبيجعلاهللاةمعنبدوهشاودُجمو

طُّللٱِب
ْ

الاننوكنمرهاظانيلعحيسملافطلواَنْيَلَعِف
نوعجارنحنوانايإهلوبقيفهتبغرنموةمعنلاكلتقحتسن
»ِراَْرشَألٱَوَنيِرِكاَّـشلٱِْريَغَىلَعٌمِعْنُم«هنأنموةبوتلابهيلإ
لوطولاهمإلابةنرتقمةدوجوهفطللاو.)٦:٣٥اقول(
.)٢:٤ةيمور(ةانألا

يف ملٱِ
ًائيشلاننالف.هلماركإلاوهتطساوبيأَعوُسَيِحيِسَْ

.هقاقحتسابءيشلكىلعلصحنامنإانقاقحتساب
ةلزنمةلاسرلاهذهلكيفحيسملالزنألوسرلانإ

رونلانمهيلعلصحناملكفانملاعىلإةبسنلابسمشلا
اليذلاردصملاكلذنمةعشأالإتسيلةكربلاوحرفلاو
.غرفي

َسْيَلَكِلٰذَو،ِناَميِإلٱِب،َنوُصَّـلَُخمِةَمْعِّـنلٱِبْمُكَّـنَأل«٨
.»ِهللاٱُةَّـيِطَعَوُه.ْمُكْنِم
ىتم٤:٢٦ةيمور١:٩سواثوميت٢و٥عو٣:٢٤ةيمور

صو١٧و١٥و١٠:١٤ةيمورو٦٥و٦:٤٤انحويو١٦:١٧
١:٢٩يبليفو١:١٩

ةيآلايفًاضرتعمهبىتأامَنوُصَّـلَُخمِةَمْعِّـنلٱِبْمُكَّـنَأل
كلذنمهضرغوحاضيإلاوتابثإللًاضيأانههركذةسماخلا
مهنإ«هلوقو.هللاةمعنراهظإءادفلالمعةياغنأنايب

اذهو.مهلرمتساهنأوصالخلااولانمهنأىلعلدي»نوصلخم
لٱ«هتيبيفوهواكزيفحيسملالوقك

ْ
اَذِٰهلٌصَالَخَلَصَحَمْوَي

لٱ
ْ
.)١٩:٩اقول(»ِتْيَب
نأىلعنيناهرببةيآلاهذهيفلوسرلاىتأِناَميِإلٱِب

وهوناميإلابهنوكيناثلاوةمعنلابهنوكلوألايناجمصالخلا
.اهاّيإانلوبقوانلةبوهوملاةكربلاةميقبروعشلا

نوكتنأحصيكلذبةراشإلاخلاْمُكْنِمَسْيَلَكِلٰذَو
ناميإلاىلإتناكنإفصالخلاىلإنوكتنأوناميإلاىلإ
اوقحتسامهنأمهوتلًاعفدةرابعلاهذهبىتأدقلوسرلاناك
نمالومهلمعسيلناميإلانأحّرصفمهناميإبصالخلا
صالخلااوقحتسامهنأنمعنمياذهوةيهلإةبهلبمهتدارإ
هضرغناكنورثكألانظامكصالخلاىلإتناكنإو.هب
وهوباجيإلاهجوىلعهركذامبلسلاهجوىلعررقينأ
ةيطعىوسوهسيلفمهقاقحتسابالنوصلخمةمعنلابمهنأ
اهيلإهديدمبةبهلاناسنإلالبقيامكنمؤملااهلبقيهللانم
قدصي»هللاةيطعوه«هلوقنألنييأرلانيبريبكقرفالو
.صالخلالبقُيهبيذلاناميإلاوصالخلاىلع

.»ٌدَحَأَرِخَتْفَيَالْيَكٍلاَمْعَأْنِمَسْيَل«٩
سوثنروك١و١١:٦و٩:١١و٤:٢و٢٨و٢٧و٣:٢٠ةيمور
٣:٥سطيتو١:٩سواثوميت٢و٣١ىلإ١:٢٩

ناكلامعألانمصالخلاناكولٍلاَمْعَأْنِمَسْيَل
دقواهبلطينأقحئطاخللواهيدؤينأهللاىلعبحيةرجأ
يفلصفملاجاجتحالانمهبىتأامبكلذلوسرلاعفد
ِدَق؟ُراَخِتْفٱلٱَنْيَأ«هلوقبهيفًائدتبمةيمورلهأىلإةلاسرلا
ِسوُماَنِبْلَب!َّـالَك؟ِلاَمْعَألٱِسوُماَنِبَأ؟ٍسوُماَنِّـيَأِب!ىَفَتْنٱ
ريثأتيفنيةيآلاهذهيفليقامو)٣:٢٧ةيمور(»ِناَميِإلٱ
لبقةيبدأوأتناكةيزمرًاقلطمصالخلارمأيفلامعألا
اذهوهدحوناميإلابصالخلانأتبثيوهدعبوأناميإلا
ْلَب،ِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبُرَّـَربَتَيَالَناَسْنِإلٱَّـنَأُمَلْعَنْذِإ«هلوقك
ملٱَعوُسَيِناَميِإِب

ملٱَعوُسَيِبًاضْيَأُنْحَناَّـنَمآِ،حيِسَْ
َرَّـَربَتَنِلِ،حيِسَْ

َالِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبُهَّـنَأل.ِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبَالَعوُسَيِناَميِإِب
.)٢:١٦ةيطالغ(»اَمٌدَسَجُرَّـَربَتَي

نأىضرينأليحتسيهللانألٌدَحَأَرِخَتْفَيَالْيَك
ىلإهصالخًابسانهسفنبًابجعمهمامأئطاخلافقي

ألَا
َ
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تيحىلاعتهمامأئطاخلارختفينأليحتسيو.هقاقحتسا
»هينيعبةرهاطريغتاومسلا«يذلاهللاةسادقيفلمأتي
هيتأيامبءامسلاقحتسيطقاسلاناسنإلاناكمإمدهيفو
يناجملاصالخلانأذئنيحققحتيو.ربلالامعأليلقنم
يذلاديحولاصالخلاوههللادجملالكنوكمزلتسييذلا
.نيطقاسلارشبلابساني

هعنمًاناجمصالخلاهللالعجةلعنأانهلوسرلاركذ
وهعنملاكلذنأمزلتسيالاذهنكلوراختفالانمناسنإلا
.كلذكصالخلالعجلللعلامظعاهنإالوةديحولاةلعلا

يفَنيِقوُلَْخم،ُهُلَمَعُنْحَناَنَّـنَأل«١٠ ملٱِ
ٍلاَمْعَألَعوُسَيِحيِسَْ

ِحلاَص
َ
.»اَهيِفَكُلْسَنْيَكِلاَهَّـدَعَأَفُهللاٱَقَبَسْدَق،ٍة

٢٩:٢٣و١٩:٢٥ءايعشإو١٠٠:٣رومزمو٣٢:٦ةينثت
سوثنروك٢و٣:٩سوثنروك١و٥و٣:٣انحويو٤٤:٢١و
١:٤ص٢:١٤سطيتو٤:٢٤صو١٧و٥:٥

لحمالنأاهلبقيتلايفهلوقلتابثإةيآلاهذهيفام
:نيرمأبكلذىلعلدتساويرشبلاراختفالل

املعانسفنألعجنملاننأيأهللالمعاننوك:لوألا
لكبدرفناواهسدقواهددجيذلاهللالبهيلإتراص
.دجملا

نيراتخمونيقولخمالةحلاصلامعألنيقولخماننوك:يناثلا
.لامعألاكلتببسبصالخلل

يفَنيِقوُلَْخم،ُهُلَمَعُنْحَن نحنيأَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
نملبانمسيلانناميإوةيحورلاةديدجلاهتقيلخنينمؤملا
يفٌدَحَأَناَكْنِإ«هلوقليلدبحيسملاعوسيبهللا ملٱِ

َوُهَفِحيِسَْ
حيسملابانداحتابف.)٥:١٧سوثنروك٢(»ٌةَديِدَجٌةَقيِلَخ
هلوقكاذهو.ةسادقلاةايحيهةديدجةايحىلعانلصح
َرِّـهَطُيَو،ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَيِدْفَيْيَكِل،اَنِلْجَألُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ«
يفًاروُيَغًاّصاَخًابْعَشِهِسْفَنِل :٢سطيت(»ٍةَنَسَحٍلاَمْعَأِ

.صالخلايفمهلةكرشالةئيطخلاىلعنورصملاف.)١٤
دصقيأاَهيِفَكُلْسَنْيَكِلاَهَّـدَعَأَفُهللاٱَقَبَسْدَق

اهدعأيتلاةحلاصلالامعألايفكلسننأانقلخنألبقهللا
نحنو.انمدامانبةطيحماهنأكًادبأانلةقفارمنوكتيكل
اهايإانتقرافمىلإليبسالنأككلذكاهطسويفنورئاس
.انددجتدقنحنو

رامثألالمحتلةقولخماهنأةرجشلاىلعلاقينأحصي
هلمحتقوواهمعطواهتئيهواهنولهنييعتباهلاهدعأهللايتلا
يتلاةحلاصلالامعألادعأهللانألاقينأحصيكلذكو
ملعيددجتمناسنإلكف.نمؤملكاهلمعينأدصق
هتبحمرهظييكلةريثكًاصرفهلمدقهتيانعبهللانأرابتخالاب
يفىلاعتاهبهرمأةحلاصاهلعجيذلاو.ةحلاصلاهلامعأبهللا

ةافانملاامنإةحلاصلالامعألاوناميإلانيبةافانمالف.هباتك
ةيغباهيلعلكتيواهبناسنإلارختفييتلالامعألانيبوهنيب
لاقو»اويحتفاهولمعا«لامعألايفسومانلالاق.هصالخ
.»لامعألاكلتاولمعاواويحأ«ليجنإلا

رايتخالاةجيتنةحلاصلالامعألانأمزلتسيانهليقامو
الو.اهبراختفالكنمؤملانملصأتسيوامهتلعالريربتلاو
لبةحلاصلالامعألانمىفعمصالخللراتخملانأمزلتسي
يفًادهتجمهللامامأًارويغصلخييذلانوكينأيضتقي
ًائْيَشُلَعْفَأانأ«هلوقيفءاجامكةسادقلاقيرطيفكولسلا
.ُماَّـدُقَوُهاَمَىلِإُّدَتْمَأَوُءاَرَوَوُهاَمىَسْنَأاَنَأْذِإ:ًادِحاَو
لٱَوْحَنىَعْسَأ

ْ
لٱِهللاٱِةَوْعَدِةَلاَعِجِلْجَألِضَرَغ

ْ
لُع
ْ

يفاَي ملٱِ
ِحيِسَْ

.)١٤و٣:١٣يبليف(»َعوُسَي
يكلةحلاصلالامعألادعأهللانأظحالننأانيلعو

ميظعنيرمألانيبقرفلاواهبصلخنيكلالاهيفكلسن
.ًادج

يفمهلبقذإسسفأممأينمؤملةصاخلاهللاةمحر
٢٢ىلإ١١عهتسينك

:عيضاومةثالثلصفلااذهيف
مهنوكيأحيسملاةسينكىلإرظنلابىلوألامهلاح:لوألا·

ةفرعمهنوفرعيالمهنوكيأهللاىلإرظنلابواهنعءابرغ
.)١٢و١١ع(صالخلاىلإيدؤت
كلتوهتسينكوهللاىلإاوبرقاهبيتلاةطساولا:يناثلا·

ىفوأهنألهللاعماوحلاصتهبفحيسملامديهةطساولا
عفروةيوسوملاموسرلالطبأهنأوسومانللمهيلعاملك
ًادحاوًادسجهباوراصوممألاودوهيلانيبزجاحلا
.)١٨-١٣ع(هللاًاحلاصم
بترتوهبعشبوهللاابنييسسفألاداحتافصو:ثلاثلا·

:رومأةثالثكلذىلع

.نيسيدقلاعمةدحاوةكلممةيعراوراصمهنإ:لوألا
.هللاتيبلهأنماوراصمهنإ:يناثلا
هللانكسييذلالكيهلانمءازجأاوراصمهنإ:ثلاثلا
.)٢٢-١٩ع(هحوربهيف

يفًالْبَقُمَمُألٱُمُتْنَأْمُكَّـنَأاوُرُكْذٱَكِلٰذِل«١١ جلٱِ
ْ

،ِدََس
ملٱ
ملٱَنِمًةَلْرُغَنيِّـوُعْدَْ

لٱِبًاعوُنْصَمًاناَتِخِّـوُعْدَْ
ْ

يفِدَي جلٱِ
ْ

»ِدََس
ةيمرو٢:١٣و١:٢١يسولوكو٥:٨صو١٢:٢سوثنروك١
٢:١١يسولوكو٢٩و٢:٢٨

ًافنآةروكذملاةميظعلاتاكربلاىلعمكلوصحليأَكِلٰذِل
.هللابعشىلإمكمامضناب

ألَا
َ
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ديدجتلالبقمهلاحوههنوركذيمهنأدصقيذلااوُرُكْذٱ
.نيركاشونيعضاوتماونوكييكلاهركذبمهرمأو

يفًالْبَقُمَمُألٱُمُتْنَأْمُكَّـنَأ متنكمكنأيأِدَسَْجلٱِ
هدهعلًامتخهللاهنّيعًامسرناتخلاناك.نينوتخمريغنينثو
هللادهعنعنوجراخمهنأةيآناكًافلغمهنوكفهبعشعم
.هلهأو

ممألادوهيلااعدًاناَتِخِّـوُعْدَْملٱَنِمًةَلْرُغَنيِّـوُعْدَْملٱ
مهنأوهللاعمدهعبنيطبترماوسيلمهنأىلإءاميإةلرغ
اولانمهنأومهنمرهطأمهلعجناتخلانااوبسحو.نوسجن
يفو.هللاىضروةسادقلايجراخلامسرلاكلذدرجمب
يفممأللدوهيلاراقتحاربتعالوسرلانأىلإةراشإةرابعلا
.كلذيفمهكراشيملهنأوهلحمريغ

يفِدَيْلٱِبًاعوُنْصَم ناتخنأىلإكلذبراشأِدَسَْجلٱِ
حورلاببلقلاناتخاليجراخمسرىوسنكيملدوهيلا
لٱَّـنَأل«هلوقليلدبقحلاناتخلاوهيذلا

ْ
يفَّـيِدوُهَي ِرِهاَّـظلٱِ

خلٱَالَو،ًاّيِدوَُهيَوُهَسْيَل
ْ
لٱُناَتِ

يفيِذَّـ يفِرِهاَّـظلٱِ ،ًاناَتِخِمْحَّـللٱِ
لٱِلَب

ْ
يفُّيِدوُهَي خلٱِ

ْ
لٱَوُهِءاََف

ْ
لٱُناَتِخَو،ُّيِدوُهَي

ْ
لَق
ْ

َالِحوُّرلٱِبِب
لٱِب
ْ

خلٱَوُهِباَتِك
ْ
ًاضْيَأِهِبَو«هلوقو.)٢٩و٢:٢٨ةيمور(»ُناَتِ

لَخِب،ٍدَيِبٍعوُنْصَمَْريَغًاناَتِخْمُتْنِتُخ
ْ

لٱاَياَطَخِمْسِجِع
ْ
،ِةَّـِيَرشَب

ملٱِناَتِخِب
.)٢:١١يسولوك(ِ»حيِسَْ

ةيجراخلاموسرلانمهريغوناتخلاىلعدوهيلالاكتانإ
يتاذلاربلاوءايربكلاىلإمهداقهللانيضرماونوكيل
ةرهاطلاةريسلاوبلقلاةسادقكرتومهريغبفافختسالاو
داحتالاةعفنمنييسسفألاىرينأسلوبدارأامدنعكلذلو
ىلعصرتحاهمتخوهتمالعناتخلاناكيذلاهبعشوهللااب
تاكربلاليندكؤييذلاوهديلابناتخلاسيلنأّنيبينأ
.اهيلعملكتيتلا

يفْمُتْنُكْمُكَّـنَأ«١٢ لٱَكِلٰذِ
ْ

َنيِّـيِبَنْجَأٍ،حيِسَمِنوُدِبِتْقَو
ملٱِدوُهُعْنَعَءاَبَرُغَو،َليِئاَْرسِإِةَّـيِوَعَرْنَع

ْمُكَلَءاَجَرَال،ِدِعْوَْ
يفٍهٰلِإَالِبَو لٱِ

ْ
.ِ»َملاَع

١٠:١٦انحويو١٣:٩لايقزح١:٢١يسولوكو٤:١٨ص
ةيطالغ٤:١٣يكينولاست٥١و٩:٤ةيمور٢٢:٢٨لامعأ
٤:٥يكينولاست١و٤:٨

مهوةبيهرلاةملظملانييسسفألالاوحألنايبةيآلاهذه
.نوينثو

.مكنأاوركذايأْمُكَّـنَأ
نأامكرشلكمزلتسيحيسمالبنوكلاٍحيِسَمِنوُدِب

يدافلاوهحيسملانإ.ريخلكمزلتسيحيسملابداحتالا
ناسنإلاناكاذإفسانلاوهللانيبديرفلاطيسولاوديحولا

يفوهللاىلإبرقتلاةطساونودبوءادفلانودبناكهنودب
.حيسمالبمهنوكتبثيامّنيبييتآلامالكلا

مهلاحنايباذهَليِئاَْرسِإِةَّـيِوَعَرْنَعَنيِّـيِبَنْجَأ
قوقحبهللاهزّيموراتخملاهللابعشليئارسإناك.ةيجراخلا
اهكراشتالًاقوقحةكلمملاةيعرلنأكلامملايفف.ةصاخ
ناكفنيينامورلانأشناكاذك.ىرخأةكلممةيعراهيف
:٢٢لامعأ(ًارفاوًانمثدؤيملامهريغلتسيلقوقحينامورلل

ممألكنملضفأمهنأدوهيلابسُحاذهىلعو.)٢٨
نابأامكمهريغنودمهدحومهبرناكهللانألضرألا
ةيربلايفمهلهتدايقونوعرفةيدوبعنممهايإهذاقنإبكلذ
مهمامأةريثكًاممأهدرطوتازجعملاوتايآلامهلهراهظإو
قوقحلاكلتىلإسلوبراشأو.داعيملاضرأمهايإهتيلوتو
َهلَو،َنوُّيِليِئاَْرسِإْمُه«هلوقب

ُ
ملٱَويِّـنَبَّـتلٱُم

لٱَوُدْجَْ
ْ

ُعَاِرتْشٱلٱَوُدوُهُع
لٱَو
ْ

ملٱَوُةَداَبِع
ملٱُمُهْنِمَو...ُديِعاَوَْ

جلٱَبَسَحُحيِسَْ
ْ

ةيمور(»ِدََس
.)٥و٩:٤

مهلاوحألنايبًاضيأاذهِدِعْوَْملٱِدوُهُعْنَعَءاَبَرُغَو
رهوجو.ءابآللهرركتلدحاووهودهعلاعمجوةيجراخلا
ْمُكُِّـرشَبُنُنْحَنَو«هلوقنمنيبتيامكيدافلاحيسملادعوملا
ملٱِب
ُنْحَناَنَلاَذٰهَلَمْكَأْدَقَهللاٱَّـنِإاَنِئاَبِآلَراَصيِذَّـلٱِدِعْوَْ
:١٣لامعأ(»خلاٌبوُتْكَمَوُهاَمَكَعوُسَيَماَقَأْذِإ،ْمُهَدَالْوَأ

.)٣:١٦ةيطالغو١٦-٤:١٤ةيمورًاضيأرظنا٣٣و٣٢
اوناكمهنإفةنطابلامهتلاحنايباذهْمُكَلَءاَجَرَال

.تاكربلامظعأوهيذلاءادفلاءاجرالبو»حيسمنودب«
.هللابعشدوهعيفةكرشالودهعمهلنكيملهنألكلذو
مهنإفىلاعتهبعشفالخبءاجرهيلعنونبياممهلسيلو
مهنوكو.ةريثكدوهعيفررُكدعومىلعينبمءاجرمهلناك
ىتأيذلادولخلاوةايحلاءاجرالبمهنوكمزلتساحيسمالب
حيسملانودبمهنوكنممزلفسانللهللانلعأهنإفحيسملاهب
.هلإنودبمهنأ

ةقالعالبوأ)٤:٨ةيطالغ(هلةفرعمالبيأٍهٰلِإَالِب
حجرألاوهوهبمهثارتكامدعوهايإمهكرتىلعمهايإهكرتلهب
هللارذحاميفاوناكف.هنعلصفنافهنعمهسفنأاولصفمهف
َهلٌلْيَو«هلوقبهنمليئارسإهبعش

ُ
ُتْفََرصْنٱىَتَمًاضْيَأْم

ْمُكَّـنَأل،يِّـمَعوُلُهَمْسٱُعْدٱ«هلوقو.)٩:١٢عشوه(»ْمُهْنَع
.)١:٩عشوه(»ْمُكَلُنوُكَأَالاَنَأَويِبْعَشْمُتْسَل

يف نعنيلصفنممهسفنألملاعلايفاوكرُتيأَِملاَعْلٱِ
نكسوهدعومىلعلصحوهدبعوهللافرعيذلابعشلا
اونوكينأمزلتساهتسينكجراخمهنوكوهطسويفهللا
رشكلذونطوالبوىماتياوناكفهدهعنعوهنعنييبنجأ
ىلعهلقيدصالوبيرقالنمملاحنمملعيامكلاوحألا
النمنألاذهلاحنمًارشتناكمهلاحنأىلعضرألا

ألَا
َ
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هللاسيلنموهللاةقادصبىنغتساضرألاىلعهلقيدص
.ًائيشسانلاةقادصهينغتالهلقيدصب

قدصينوينثومهونييسسفألالاحىلعانهليقامو
نوفرعيالمهنإفةيعيبطلالاحلايفملاعلالهألكىلعمويلا
الوهنوعيطيالوهنوبحيالوهنوحبسيالوةفرعملاقحهللا
مهتيطخرامثأاولكأيلهللامهكرتدقفهيلعنولكتي
.مهتيصعمو

يفَنآلٱِنِكٰلَو«١٣ ملٱِ
ًالْبَقْمُتْنُكَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ،َعوُسَيِحيِسَْ

ملٱِمَدِبَنيِبيِرَقْمُتِْرصَنيِديِعَب
.ِ»حيِسَْ

١٧عو٣:٢٨ةيطالغو٢:٣٩لامعأ

»ًالبق«هلوقلباقماذهو.نونمؤممتنأويأَنآلٱِنِكٰلَو
ةيناثلاةيآلايف»تقولاكلذ«هلوقوةرشعةيداحلاةيآلايف
.ةرشع

يف هلوقلباقماذهوهبمكداحتابيأَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
ىلعملكتىتملوسرلانإ.ةقباسلاةيآلايف»حيسمنودب«
ىتمو»حيسملاب«هنعّربعهبءايبنألاءابنإرابتعابيدافلا
»عوسيحيسملاب«هنعّربعدسجلابرهظهنأرابتعابهيلإراشأ
.هصخشبهذيمالتهفرعامك
مايأيفهللارهظأَنيِديِعَبًالْبَقْمُتْنُكَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ

ًابيرقليئارسإهبعشناكوهلكيهيفهروضحيوسوملاماظنلا
امأوحئابذلاوةدابعلابكلانههيلإاوبرتقافلكيهلاكلذنم
نأمهلحمسيملولكيهلانعةديعبنكامأيفاونكسفممألا
ءايعشإراشأو.دوهيلاهبعشلاحمسامكهحبذمنماوبرقي
جلٱاَهُتَّـيَأِيليِعَمْسِا«ىلاعتهنعةباينلابهلوقباذهىلإ

ْ
،ُرِئاََز

هيلإراشاو.)٤٩:١ءايعشإ(»ٍديِعَبْنِمُمَمُألٱاَُّهيَأاوُغْصٱَو
ملٱ«هلوقبسرطب

َىلَعَنيِذَّـلٱِّـلُكِلَوْمُكِدَالْوَألَوْمُكَلَوُهَدِعْوَْ
ُمُتْنَأ«هلوقبسلوبهيلإراشأو.)٢:٣٩لامعأ(»ٍدْعُب
لٱ
ْ
لٱَوَنيِديِعَب

ْ
هنعلاصفناهللانعدعبلاو.)١٧ع(»َنيِبيِرَق

داحتالاوهلةحلاصملامزلتسيهيلإبرقلاوهتسينكنعو
.هتسينكب

يف«ةيآلالوأيفلاقِحيِسَْملٱِمَدِبَنيِبيِرَقْمُتِْرص
برقلةصاخلاةطساولاباذهىنعمرسفو»عوسيحيسملا
َّـنَأل«مدكفسالبةحلاصمالوةرفغمالهنألهيلإنيديعبلا
ِبَسَحِبٍةَّـيِصَوِّـلُكِبِبْعَّـشلٱَعيَِمجَمَّـلَكاَمَدْعَبىَسوُم
لٱَمَدَذَخَأ،ِسوُماَّـنلٱ

ْ
ًاّيِزِمْرِقًافوُصَوٍءاَمَعَم،ِسوُيُّتلٱَوِلوُجُع

لٱَّـشَرَو،اَفوُزَو
ْ

َوُهاَذٰه«:ًالِئاَقِبْعَّـشلٱَعيَِمجَوُهَسْفَنَباَتِك
لٱُمَد

ْ
ُرَّـهَطَتَيًابيِرْقَتٍْءَيشُّلُكَو...»ِهِبُهللاٱُمُكاَصْوَأيِذَّـلٱِدْهَع

َحتَالٍمَدِكْفَسِنوُدِبَو،ِمَّـدلٱِبِسوُماَّـنلٱَبَسَح
ْ

»ٌةَرِفْغَمُلُص
سويتلاولوجعلامدهلّصحيذلاف.)٢٢-٩:١٩نييناربع(
لخديذلا«حيسملامدهلّصحًايتقوةحلاصملاوةرافكلانم

متخدقو.»انلًايدبأءادفدجوفسادقألاىلإةدحاوةرم
دوهيلانمنينمؤملاهبعشلكعميدبألاهللادهعهتومب
.ممألاو

،ًادِحاَوِْنيَنْثٱلٱَلَعَجيِذَّـلٱ،اَنُمَالَسَوُهُهَّـنَأل١٤«١٤،١٥
ملٱِجاَيِّـسلٱَطِئاَحَضَقَنَو

لٱِيَأ١٥َطِّـسَوَتُْ
ْ

ًالِطْبُم.َةَواَدَع
لٱَسوُماَنِهِدَسَجِب

ْ
يفاَياَصَو يفِْنيَنْثٱلٱَقُلَْخيْيَكِل،َضِئاَرَفِ ِ

»ًامَالَسًاعِناَص،ًاديِدَجًادِحاَوًاناَسْنِإِهِسْفَن
٥:١ةيمورو١٠:٣٦لامعأو١٦:٣٣انحويو٥:٥اخيم
:٦ةيطالغو٥:١٧سوثنروك٢٠٢و٢:١٤و١:٢٢يسولوكو
٤:٢٤صو١٥

ةرشعةثلاثلاةيآلايفقبسامتابثإنيتيآلانيتاهيف
مترصنيديعبمتنكنيذلامتنأ«كانهلاقهانعمحاضيإو
مالسلادجوموانمالسهنوككلذةلعنأنابأو»نيبيرق
.سانلاوهللانيبوممألاودوهيلانيبزجاحلاهعفرب

ةرابعلاهذهيفنأشلاتاذةملكلااَنُمَالَسَوُهُهَّـنَأل
ذنممالسلاانلعنصو.هريغالهمدكفسيذلاينعأ»وه«
نمبيلصلاىلعقلُعذنميأةنسةئمعستوفلأوحن
دهعلايفانمالسحيسملانوكىلإةريشملاتاءوبنلاو.انلجأ
٥٣:٥و٥٢:٧و٦و٩:٥ءايعشإ(اهنمًادجةريثكميدقلا
نلعأو.)٩:١٠ايركزو٢:٩يجحو٥:٥اخيمو٥٧:١٩و
:١٤انحويو٢:١٤اقول(ديدجلادهعلايف»انمالس«ةلعهنأ

.)٢٦و٢١و٢٠:١٩و٢٧
هذهيفو.ماتقافتاىلعيأًادِحاَوِْنيَنْثٱلٱَلَعَج

ممأللدوهيلاةحلاصمىلوألانيتحلاصمىلإةراشإتاملكلا
.هللانيقيرفلاةحلاصمةيناثلاو

قيرطلانايباذهَطِّـسَوَتُْملٱِجاَيِّـسلٱَطِئاَحَضَقَنَو
ممألاعمدوهيلاحلاصهنأيأًادحاونينثألالعجاهبيتلا
سومانلاوههضقنيذلاطئاحلاو.هللاعمنيقيرفلاحلاصو
ةقيقحنييبتضقنلااذهةجيتنوةيتآلاةيآلايفنابأامك
ممأللدوهيلاةحلاصمدرجمةجيتنلاتناكولفسومانلاكلذ
بيرالو.ةيوسوملاموسرلاسومانلابدوصقملانأانجتنتسال
ةمالعلاناكوقحلاضعبالإسيلهنكلوقحاذهنأيف
يذلامولعملازجاحلاممألاودوهيلانيبفالتخاللةرهاظلا
حيبُأيذلاءاسنلارادوممألارادنيبميلشروألكيهيفناك
سلوبءادعأو.ممألاىلعكلذرظحوهوزواجتينأدوهيلل
يسسفألاسميفورتهيلإهلاخدإبلكيهلاسجنهنأهومهتا
ىلإعجراف)٢١:٢٨لامعأ(كلذلهولتقينأىلع.اومزعف
اذهنكلوهتومبحيسملاهلطبأزجاحلااذهو.كانهريسفتلا
نمنيبتيامكبيلصلاىلعهلعفاممًاريغصًاءزجالإسيل
سانلاوهللانيبةحلاصملالمعهنأحضتيذإ)١٦و١٥ع(

ألَا
َ

سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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سدقوسدقلانيبباجحلاةرهاظلاكلذةمالعتناكو
تومدنعباجحلاكلذقاقشناناكولكيهلايفسادقألا
٢٧:٥١ىتمريسفترظنأ(ًادبأزجاحلاعفرىلإةراشإحيسملا
هللانمبرقلاةيرحنمةيحيسملاةسينكلانأىلعةيآوهو
تحتٌفهللاىلإقيرطلانأو.)ةيدوهيلاةسينكللسيلام
سيلضقُنيذلاطئاحلاًاذإف.ًاعمممألاودوهيللهتومب
ريربتلاةكاسوهنوكىلإرظنلابيبدألاويزمرلاسومانلاىوس
وهولامعألادهعسومانلانإ.سانلاوهللانيبةحلاصملاو
حيسملافهبهللاةحلاصماوغتبانممةلماكلاةعاطلابلطي
همايقبو)٤:٤ةيطالغ(»سومانلاتحتًادولوم«هنوكبهضقن
ىلإاوجاتحيالىتحمهنعةباينلابةعيرشلابيلاطملكب
٥:١٨ةيطالغو٦و٧:٤و٦:١٤ةيمور(اورربتييكلهمامتإ
لصفزومروتراشإماظنًاضيأسومانلاو.)٢:١١يسولوكو
املكهسفنبلمكأنأبهضقنحيسملاوممألاودوهيلانيب
.هظفحبًافلكمهللابعشقبيملىتحهيلإراشأ

ملىتحانعةيبدألاةعيرشلالمكأهنألانمالسحيسملانإ
ةحلاصملاوريربتلاطرشاهنوكرابتعاباهلمكننأبنيفلكمقبن
ملىتحةيوسوملاةعيرشلالمكأهنألًاضيأانمالسوهو.هللا
يفنيفلتخماوناكمهنإفممألاودوهيلانيبلصفتنأاهلقبي
ممألادوهيلاربتعاففطاوعلاوةينيدلادئاقعلاوةدابعلاقرط
املمهنكلومهوهركودوهيلابممألائزهومهوضغبأونيسجن
ًادحاوًاناميإاونمآوةرافكللًادحاوًاقيرطاوذختاحيسملاباونمآ
.نييدفملاتيبلهأنمًاعيمجاوراصوةدحاوةدابعاودبعو

ضقنحيسملانأنمانهءاجامنأنايبلانعينغو
نوناقهنوكرابتعابهضقنهنأةتبلامزلتسياليبدألاسومانلا
َسوُماَّـنلٱُلِطْبُنَفَأ«لوسرلالاقاذهلوانتعاطوانتريس
.)٣:٣١ةيمور(»َسوُماَّـنلٱُتِّـبَثُنْلَب!اَشاَح؟ِناَميِإلٱِب

جايسلاطئاحضقننيححيسملانإ)١٥ع(َةَواَدَعْلٱ
ممألاودوهيلانيبنماهلازأفاهبابسأةلازإبةوادعلاضقن
هبضغيههللاةهجنمةوادعلاو.سانلاوهللانيبنمو
سانلاةهجنموًايبدأًامكاحوًاسودقهنوكلةأطخلاىلع
هراذنإومهلايمألفلاخموهامبمهلىلاعتهرمأةجيتنيه
ماظنلالكنأمولعملانمو.مهنايصعىلعباقعلابمهايإ
مهلعجوممألارئاسنعدوهيلالصفًانيدوةسايسيدوهيلا
هللاءابحأنممهسفنأنيّداعمهسفنأبنيبجعمنيربكتم
نيضَغبممممألاودوهيلانملككلذنمناكفةصاخلا
كمللممألادحألوقةوادعلاكلتىلعليلدلاو.نيضِغبمو
َْنيَبٌقِّـرَفَتُمَوٌتِّـتَشَتُماَّـمٌبْعَشٌدوُجْوَمُهَّـنِإ«شريوشحأ
يفِبوُعُّشلٱ ِجلٌةَرِياَغُمْمُهُنَنُسَو،َكِتَكَلَْممِدَالِبِّـلُكِ

َ
ِعيِم

ملٱَنَنُسَنوُلَمْعَيَالْمُهَو،ِبوُعُّشلٱ
ملٱِبُقيِلَيَالَفِكِلَْ

ِكِلَْ
ملٱَدْنِعَنُسَحاَذِإَف.ْمُهُكْرَت

لَفِكِلَْ
ْ

:٣ريتسأ(»اوُداَبُيْنَأْبَتْكُي
َفْيَكَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ«سويلينركلدوهيلادحألوقو.)٩و٨

لَيْنَأٍّيِدوَُهيٍلُجَرَىلَعٌمَّـرَُحمَوُه
ْ
َِيتْأَيْوَأٍّيِبَنْجَأٍدَحَأِبَقِصَت

ُهَّـنِإاَمٍناَسْنِإْنَعَلوُقَأَالْنَأُهللاٱِيناَرَأْدَقَفاَنَأاَّـمَأَو.ِهْيَلِإ
يوسوملاسومانلاضقنف.)١٠:٨لامعأ(»ٌسِجَنْوَأٌسِنَد
يهسانلاوهللانيبةوادعلاو.هيلعةينبملاةوادعلاضقن
دوجوو.)١٦ع(»بيلصلابةوادعلاًالتاق«هلوقباهيلإراشملا
وهدسجلامامتهانأل«لوسرلالوقنمرهاظةوادعلاكلت
ةوادعلاهذهةلعنابأسومانلاف)٨:٧ةيمور(»هللاةوادع
هيفجّيهلبًامامتهظفحيملهنألةنونيدلاناسنإلاىلعتبثأو
لٱِتَدِجُوَف«هلوقليلدبنايصعلا

ْ
لِليِتَّـلٱُةَّـيِصَو

ْ
َيِهِةاَيَح

لِلِيلاَهُسْفَن
ْ

ّنيبيةيآلايقابيفامو.)٧:١٠ةيمور(»ِتْوَم
.هتومبةوادعلاكلتحيسملالطبأفيك

يفاَياَصَوْلٱَسوُماَنِهِدَسَجِبًالِطْبُم اذهَضِئاَرَفِ
هظعاوملكيفهنايبيفسلوبدهتجايذلاميظعلاأدبملاوه
رابتعابسومانلانمانررحهتومبحيسملانأوهوهلئاسرو
تحتلبدعبسومانلاتحتانسلانإوصالخللًاطرشهنوك
ذإانعهاّيإهليمكتبهنمانررحوهو.)٦:١٤ةيمور(ةمعنلا
)٣:١٣ةيطالغ(هتنعللمتحاو)٤:٥ةيطالغ(هلعضخ
مسجي«و)٧:٤ةيمور(»هدسجبكلذلعف«هنأليقو
.)٢:١٤يسولوك(»هبيلصب«و)١:٢٢يسولوك(»هتيرشب

)١٥ع(»هدسجو«)١٣ع(»حيسملامد«تاملكلانإ
وأهدسجمدقهنايأًادحاوًائيشديفت)١٦ع(»هبيلصو«
انحلاصوسومانلابيلاطملكاهبىفوأةيرافكةحيبذهسفن
مظعًامامتهايإهلامكإبسومانللحيسملاضقنو.هللاعم
رربيوًارابهللانوكبهبًاقيرطأشنأوهمركوسومانلا
يفاياصولاسومان«هنوكبسومانلافصوو.ئطاخلا
رماوألانمعئارشلاعاونألكلمشيهنأنيبيل»ضئارف
امموةراجحلايحولىلعوانبولقىلعبتكامميهاونلاو
يفنلعُأهنوكلمهليحوالنيذلانيينثولاىلعبجوأ

نلعأنيذلايحولالهأدوهيلاىلعبجوأاممومهرئامض
نوكينأنكميالف.هلسروهئايبنأةطساوبمهلهتدارإهللا
ةعيرشظفحنمريرحتلادرجمسومانلانمانلحيسملاءادف
ريربتلاوهللاعمةحلاصملادكؤيءادفلاكلذنألىسوم
هظفحنوكرابتعابسومانلكنمريرحتلاوهفسيدقتلاو

ةيآلاهذهيفميلعتلاةصالخو.صالخللًايرورضًاطرش
:نارمأ

دوهيلانيبلصافلاجايسلاطئاحضقُندقهنإ:لوألا
ضقننأبكلذوامهنيبةوادعلاببسناكيذلاممألاو
حتُفوريربتلاةطساوهنوكرابتعابهننسلكعمسومانلا
لوقليلدبًاعمممألاودوهيللهللاىلإديدجقيرطحيسملاب
حلٱِهِذٰهْنِمْتَسْيَلُرَخُأٌفاَرِخِيل«حيسملا

ْ
ْنَأيِغَبْنَي،َِةريَِظ

لِتِبَِيتآ
ْ

ٍعاَرَوٌةَدِحاَوٌةَّـيِعَرُنوُكَتَو،ِيتْوَصُعَمْسَتَفًاضْيَأَك
ِيناَنوُيَسْيَلُثْيَح«لوسرلالوقو.)١٠:١٦انحوي(»ٌدِحاَو

ٌّ

ألَا
َ
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ملٱِلَب،ٌّرُحٌدْبَع،ٌّيِثيِّـكِسٌّيِرَبْرَب،ٌةَلْرُغَوٌناَتِخ،ٌّيِدوَُهيَو
ُحيِسَْ

لٱ
ْ

يفَوُّلُك لٱِ
ْ

.)٣:١١يسولوك(»ِّـلُك
ًادوهي(سانلانيبهنيعقيرطلاكلذبةحلاصملا:يناثلا
ملٱ:َيِهِسوُماَّـنلٱَةَياَغَّـنَأل«هللاو)ًاممأو

لِلُحيِسَْ
ْ
ْنَمِّـلُكِلِّـِرب

لٱاَنَناَسْنِإَّـنِإ«و)١٠:٤ةيمور(»ُنِمْؤُي
ْ

ُهَعَمَبِلُصْدَقَقيِتَع
خلٱُدَسَجَلَطْبُيِل

ْ
لِلًاضْيَأُدَبْعَتْسُنَدوُعَنَالْيَك،ِةَّـيَِط

ْ
.ِةَّـيِطَخ

خلٱَنِمَأَّـَربَتْدَقَتاَميِذَّـلٱَّـنَأل
ْ

.)٧و٦:٦ةيمور(»ِةَّـيَِط
يفِْنيَنْثٱلٱَقُلَْخيْيَكِل ًادِحاَوًاناَسْنِإِهِسْفَنِ
ريفتوسومانلاضقننمحيسملادصقنايباذهًاديِدَج
دارملاو.ةرشعةعبارلاةيآلايف»ًادحاونينثالالعج«هلوق
يفاودحتانيريثكمهنوكعممهنإفممألاودوهيلا»نينثألاب«
ناسنإكاوراصىتحةيحيسمةدحاوةسينكوةيبلقةبحم
اوراصوًاديدجاوقلُخمهنأكًاعمهللاعماوحلاصتودحاو
ًاديدجاوقلُخينأىضتقاو.حيسملاهسأرصادحاوًادسج
لتُقدق)هللاودعوهو(هلامهالكيذلاقيتعلاناسنإلانأل
داحتالانأل»هسفنيف«لاقو.بيلصلاىلعحيسملادسجب
داحتاوضعببمهضعبداحتاليرورضلاطرشلاوهحيسملاب
ناسنإلانمدوصقملاوهيذلامهسيدقتلوهللاابمهعيمج
لَت«هلوقليلدبديدجلا

ْ
جلٱَناَسْنِإلٱاوُسَب

ْ
ملٱَديَِد

ِبَسَحِبَقوُلْخَْ
يفِهللاٱ لٱِ

ْ
حلٱِةَساَدَقَوِّـِرب

ْ
سوثنروك٢ًاضيأرظنا٤:٢٤ص(»ِّـَق

ًاناسنإ«لاقو.)٣:١٠يسولوكو٦:١٥ةيطالغو٥:١٧
عوسييفًادحاونييدفملالكبسحيهللانأل»ًاديدجًادحاو
.مدآيفًادحاورشبلالكبسحهنأامكحيسملا

َسْيَل«هلوققفوىلعممألاودوهيلانيبًامَالَسًاعِناَص
ِيناَنوُيَالَوٌّيِدوَُهي

ٌّ
،ىَثْنُأَوٌرَكَذَسْيَل.ٌّرُحَالَوٌدْبَعَسْيَل.

يفٌدِحاَوًاعيَِمجْمُكَّـنَأل ملٱِ
نيبو)٣:٢٨ةيطالغ(»َعوُسَيِحيِسَْ

.ةيتآلاةيآلايفنيبامكسانلاوهللا

يفِْنيَنْثٱلٱَحِلاَصُيَو«١٦ ،ِبيِلَّـصلٱِبِهللاٱَعَمٍدِحاَوٍدَسَجِ
لٱًالِتاَق

ْ
.»ِهِبَةَواَدَع

٢:١٤يسولوكو٨:٣و٦:٦ةيمور٢٢ىلإ١:٢٠يسولوك

دوهيلاةحلاصمىلعلمتشتحيسملاةياغنأنايباذه
.دحاوناسنإكهللاًاعمممألاو

اولصفنانيذلاممألاودوهيلاينمؤمِْنيَنْثٱلٱَحِلاَصُيَو
يفهباودحتاحيسملاباونمآنأدعبمهنكلةئيطخلابهللانع
ىلعمالكلاقبسدقو.حيسملاةسينكوهدحاودسج
ةيناثلاسوثنروكةلاسرريسفتيفسانلاوهللانيبةحلاصملا
.)٢١-٥:١٨سوثنروك٢(

يف اهسأريهيتلاهتسينكياِهللاٱَعَمٍدِحاَوٍدَسَجِ
يدفينأحيسملادصقيمل.)٣:١٥يسولوكو٤:٤ص(

امهيلكنمعنصيوهللاامهيلكبيتأينألبممألانوددوهيلا
.هحورهيفًانكاسهمدبًالوسغمًايحًادحاوًادسج
.ةيرافكةحيبذبيلصلاىلعهتومبيأِبيِلَّـصلٱِب
هذهىنعمنأىلعةنيرقلالدتِهِبَةَواَدَعْلٱًالِتاَق

نإ.»هللاعم...نينثالاحلاصي«هلوقىنعمكةرابعلا
ىلعهللابضغةلعيهيتلاةئيطخلاعفرهتومبحيسملا
نمعنامقبيملىتحهللاناسنإلاةوادعىلعوئطاخلا
َكَراَشَتْدَقْذِإَف«هلوقكاذهو.هللااهبلطيتلاةحلاصملا
يفُدَالْوَألٱ دلٱَوِمْحَّـللٱِ

ْيَكِل،اَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأَوُهََكَرتْشٱِمَّـ
ملٱِبَديِبُي

لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ
ْ

ملٱُناَط
»َسيِلْبِإْيَأ،ِتْوَْ

لٱِهِبَحِلاَصُيْنَأ«هلوقو.)٢:١٤نييناربع(
ْ

ًالِماَع،ِهِسْفَنِلَّـلُك
لُّصلٱ

ْ
يف...ِهِبيِلَصِمَدِبَح ملٱِبِهِتَّـِيَرشَبِمْسِجِ

ْمُكَِرضْحُيِل،ِتْوَْ
اََحمْذِإ«هلوقو.)٢٢-١:٢٠يسولوك(»ٍمْوَلَالِبَوَنيِسيِّـدِق
يفاَنْيَلَعيِذَّـلٱَّـكَّـصلٱ لٱِ

ْ
ْدَقَو،اَنَلًاّدِضَناَكيِذَّـلٱ،ِضِئاَرَف

لٱَنِمُهَعَفَر
ْ

رظنا٢:١٤يسولوك(»ِبيِلَّـصلٱِبُهاَّـيِإًارِّـمَسُمِطَسَو
.)٣:١٣ةيطالغًاضيأ

لٱُمُتْنَأ،ٍمَالَسِبْمُكََّـرشَبَوَءاَجَف«١٧
ْ
لٱَوَنيِديِعَب

ْ
.»َنيِبيِرَق

١٠:٣٦و٢:٣٩لامعأو٩:١٠ايركزو٥٧:١٩ءايعشإ
.٢:٣٩لامعأو١٤٨:١٤رومزم١٤و١٣عو٥:١ةيمورو

كلذبرشبهتومبًامالسعنصامدعبْمُكََّـرشَبَوَءاَجَف
ةكئالملالوقيفامكليجنإلاةصالخوهاذهومالسلا
لوسرلالوقو»مالسلاضرألاىلعويلاعألايفهللادجملا«
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبِهللاٱَعَمٌمَالَساَنَلِناَميِإلٱِباَنْرَّـَربَتْدَقْذِإ«

ِ»حيِسَْ
ملاعلاىلإحيسملاءيجمىلإريشيالاذهو.)٥:١ةيمور(
هروضحبوهتمايقدعبلسرللرهظنيحلبدسجتنيح
ْمُكُكُرْتَأَال«هلوقيفهدعولًامامتإهحورةطساوبًامئاد
ْمُكَعَماَنَأاَه«هلوقو)١٤:١٨انحوي(»ْمُكْيَلِإِيتآِّـينِإ.ىَماَتَي
لوأنإ)٢٨:٢٠ىتم(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُك
»مكلمالس«وههتمايقدعبهذيمالتلاهبهافيتلاتاملكلا
نيحهذيمالتةطساوبمالسلابرشبو.)٢١و٢٠:١٩انحوي(
لٱَىلِإاوُبَهْذٱ«هلوقبمهرمأ

ْ
لِلِليِجْنِإلٱِباوُزِرْكٱَوَعَْمجَأَِملاَع

ْ
ِةَقيِلَخ

لُك
ِّـ

يفنيسمخلامويهلسرةطساوبو)١٦:١٥سقرم(»اَه
ًارشبمةسينكلاعمًارضاحمويلاىلإلزيملوميلشروأ
.هحوروهتملكةطساوواهتطساوب

.امهنيبةوادعلاتناكنيذللاسانلاوهللانيبٍمَالَسِب
.)١٣ع(دوهيلاوممألاياَنيِبيِرَقْلٱَوَنيِديِعَبْلٱُمُتْنَأ

ألَا
َ
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يفًاموُدُقاَنْيَلِكاَنَلِهِبَّـنَأل«١٨ .»ِبآلٱَىلِإٍدِحاَوٍحوُرِ
نييناربعو٣:١٢صو٥:٢ةيمورو١٤:٦و١٠:٩انحوي
١٢:١٣سوثنروك٣:١٨١سرطب١و٢٠و١٠:١٩و٤:١٦
٤:٤صو

دوهيللًامالسعنصحيسملانأىلعليلدةيآلاهذهيف
عفريملولف.عنامالبهللاىلإًابارتقاامهنملكلنألممألاو
ىلإمودقدحألنكيملمالسلاعنصيو»ةوادعلا«حيسملا
.هللا

امك»هبيلص«و»هدسج«و»همدب«هللانمانبرقيأِهِب
سرطبلوقليلدبانلجأنمهتومىلإةراشإكلذوقبس
ملٱَّـنِإ«لوسرلا

خلٱِلْجَأْنِمًةَدِحاَوًةَّـرَمََّـملَأَتًاضْيَأَحيِسَْ
ْ

،اَياََط
لٱ
ْ
مثَألٱِلْجَأْنِمُّراَب

ََ
:٣سرطب١(»ِهللاٱَىلِإاَنَبِّـرَقُيْيَكِل،ِة

١٨(.
.زايتماالبممألاودوهيلاينمؤماَنْيَلِك
»مودقب«انهةمجرتملاةملكلاينانويلالصألايفًاموُدُق

لينىلإكلذقوفريشنفهللاىلإبرقتلادرجمنمرثكأينعت
عمةحلاصملاانللصححيسملانأليجنإلاانملعدقف.هاضر
.هللاتيبلهأنمهتطساوبانرصاننإومالسلاوهللا

يف تبثيحورلااذهوسدقلامورلايأٍدِحاَوٍحوُرِ
ناميإلابهبكسمتنيكلحيسملاىلإاندوقيوةأطخاننأانيلع
قبسدقو)١٧ع(ةسينكلايفمويلاحيسملارضحيهتطساوبو
لوألاءزجلاريسفتيفحورلااذهببآلاىلإانمودقيفمالكلا
يفحورلالعفىلعمالكلالوسرلاطسبو.ةيآلاهذهنم
-١٢:١سوثنروك١(سوثنروكىلإىلوألاةلاسرلايفةسينكلا

ًاضْيَأٍدِحاَوٍحوُرِباَنَعيَِمجاَنَّـنَأل«هلوقبهمالكمتخو)١٣
ْمَأًاديِبَع،َنيِّـيِناَنوُيْمَأاَّـنُكًادوَُهي،ٍدِحاَوٍدَسَجَىلِإاَنْدَمَتْعٱ
»ًادحاوًاحور«لاقو»ًادِحاَوًاحوُراَنيِقُساَنُعيَِمجَو.ًاراَرْحَأ
كلذبنابرتقيًالصأنينثاامهنوكعمممألاودوهيلانأل
.ًاعمامهدشريوامهيفنكسيوهودحاولاحورلا

ةدسافلامهتعيبطبهنعاودعتبايذلاِبآلٱَىلِإ
بألثمهنماوبرتقينأيفهللامهلنذأفهايإمهنايصعبو
هنإفبآلاىلإليجنإلايفبسُنءادفلالصأو.بحمحلاصم
سودقلاهحورومهيدفيلهنبالسرأوًاصاخًابعشهنبابراتخا
ةلاسرلاهذهلوأيفءاجو.ءادفلالوبقىلعمهلمحييكل
يفةيحورةكربلكبانكرابحيسملاعوسيانبرابأهللانإ«
البونيسيدقنوكنلملاعلاسيسأتلبقانراتخاهنأوحيسملا
لكلاحيسملابحلاصينأدصق«و)٤و١:٣ص(»همامأمول
ٌهٰلِإاَنَل«هصنامكلذيفءاجو)١:٢٠يسولوك(»هسفنل
سوثنروك١(»ُهَلُنْحَنَو،ِءاَيْشَألٱُعيَِمجُهْنِميِذَّـلٱُبآلٱ:ٌدِحاَو
ةثرووهتيبلهأانرصنيريثكلانحنوحلاصنهايإف)٨:٦
.هدجم

ميلعتنايبلصفلااذهيفهيلإتافتلالاقحتسياممو
نبالاببآللانتحلاصمنأحضتاذإحاضيإلكبهيفثيلثتلا
.حورلايف

لٱَعَمٌةَّـيِعَرْلَب،ًالُزُنَوَءاَبَرُغُدْعَبًاذِإْمُتْسَلَف«١٩
ْ

َنيِسيِّـدِق
»ِهللاٱِتْيَبِلْهَأَو
٢٣و١٢:٢٢نييناربعو٣:٢٠يبليف٢٣:٤نيوكت
٣:١٥صو٦:١٠ةيطالغ

ةيعراوراصءابرغاوناكنيذلاممألانأةيآلاهذهنمانل
يذلالكيهلاكلذنمًاءزجوهللاتيبلهأونيسيدقلاعم
.هحوربهللاهينبي

ةقالعالنيذلامهءابرغلاًالُزُنَوَءاَبَرُغُدْعَبًاذِإْمُتْسَل
نكلوةيعرلاعمًاتقونونكسينيذلامهلزنلاوةيعرلابمهل
ًالبقنييسسفأللنكيملو.قوقحلانمةيعرللاممهلسيل
لهأىلإةكلمملهأةبسنكالإليئارسإبعشىلإةبسننم
ليئارسإبعشتاكربيفةكرشمهلنكيملوىرخأةكلمم
.مهتاينتقمومهلامآومهديعاومو

درجمنيسيدقلابدصقيملَنيِسيِّـدِقْلٱَعَمٌةَّـيِعَر
درجمالوءامسلايفنييدفملاوةكئالملانمةسدقملاحاورألا
ةراتخملاهللاةعامجلبءابآلاالودوهيلاالءايحألانينمؤملا
هيلإاوبرتقانيذلاةعامجيهوهدسجيهيتلاةمألكنم
هبعشمهوهدعبوملاعلاىلإهنايتإلبقحيسملابناميإلابىلاعت
يحورلاهتوكلممهوًاميدقنييليئارسإلاناكامكصاخلا
ىلعمهريغهلخديذلاطرشلابممألاهلخدتوكلملااذهو
راصومهريغلتناكيتلاقوقحلامهلراصوسلوبلاقام
دسجلاكلذءاضعأمهومهريغكلمناكامكمهكلمهللا
.هسأرحيسملايذلا

برقأدحاوتيبلهأنيبةبسنلانإِهللاٱِتْيَبِلْهَأ
نيبةبسنلاوةدحاوةكلممةيعردارفأنيبةبسنلانمدشأو
ةيعروكلملانيبةبسنلانمدشأوبرقأهتيبلهأوبألا
مهاممهيلإبرقأهللادالوأمهنوكرابتعابنونمؤملافهتكلمم
.رفوأمهاّيإهتبحمومظعأمهقوقحوهتيعرمهنوكرابتعاب
برقىلإةراشإنيسيدقلاعمةيعرمهامسلوسرلالعلو
مهبرقىلإةراشإ»هللاتيبلهأ«مهامسوضعبنممهضعب
.ىلاعتهيلإ

ملٱُعوُسَيَو،ِءاَيِبْنَألٱَوِلُسُّرلٱِساَسَأَىلَعَنيِّـيِنْبَم«٢٠
ُحيِسَْ

»ِةَيِواَّـزلٱُرَجَحُهُسْفَن
ىتم٥و٢:٤سرطب١و٤:١٢صو١٠و٣:٩سوثنروك١

١٢:٢٨سوثنروك٢١:١٤١ايؤرو٢:٩ةيطالغو١٦:١٨
٢١:٤٢ىتمو٢٨:١٦ءايعشإو١١٨:٢٢رومزم٤:١١صو

ألَا
َ
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نأوهودحاوىنعملاوهيبشتلاةيآلاهذهيفلوسرلاّريغ
يفدوهيلاينمؤمليتلاقوقحلاسفنحيسملابنينمؤملاممألل
سفنورضاحلايفدوهيلليتلاتاكربلاسفنمهلوحيسملا
نمًامسقاوراصمهنأللبقتسملايفمهليذلاثاريملا
هيبشتنمهلاقتناببسلعلو.دوهيلاكيقيقحلاليئارسإ
تيبلانألهسفنتيبلابمههيشبتىلإتيبلالهأبنينمؤملا
.نيينعملاىلعقلطي

حيسملادارفأهيبشتليجنإلايفىرخأنكامأيفدرو
ْمُتْسَلْمَأ«هلوقكلذنموسدقلاحورلااهيفنكسيلكايهب
لٱِحوُّرلِلٌلَكْيَهَوُهْمُكَدَسَجَّـنَأَنوُمَلْعَت

ْ
»ُمُكيِفيِذَّـلٱِسُدُق

نينمؤملاةعامجلكنأانهنابأهنكلو.)٦:١٩سوثنروك١(
لكةكراشموضعببمهضعبداحتاىلإةراشإدحاوءانب
رئاسكتسيلءانبلااذهةراجحو.مهددعةرثكعمرخآلل
نورربتمسانأيهلبهريغوأماخرلانمةراجحلا
مهضعبوءامسلايفاودُجمواولمكُأدقمهضعبنوسدقتمو
هنّيعلكيهلاكلذيفلحمنمؤملكلودجمتيونمؤيفوس
نيرضاحلاونييضاملانينمؤملالكنمينبموهف.هللا
.نامزلاةياهنىلإنيتآلاو

اذهساسأنوكيلانتعيبطذخأهللانباحيسملانإ
طالموهيلعةفقوتمهلالجوهلامجوهتوبثوهدوجوفلكيهلا
ىلعوهاهنميحرجحلكوميركلاحيسملامدهتراجح
هنوكرابتعابهيلإةبسنلابهعضوميفبكروحيسملاةروص
هلعحيويحرجحلكدعيسدقلاحورلاو.ةيوازلاسأر
يذلالحملايفهعضيوةسدقمةنيزبهنيزيوهعضوملًابسانم
ًالامجإوًادارفألكيهلاكلذةراجحو.هيفهتبثيوهللاهنّيع
.ماودلاولامكلاوداحتالاوةوقللحيسملاىلعتزكر

ءايبنألابدارملاِءاَيِبْنَألٱَوِلُسُّرلٱِساَسَأَىلَعَنيِّـيِنْبَم
هفصويفسلوبمهيلإراشأنيذلاديدجلادهعلاءايبنأانه
يفًاساَنُأُهللاٱَعَضَو«هلوقبسدقلاحورلابهاوم لٱِ

ْ
:ِةَسيِنَك

ءايبنأاوناكولو)١٢:٢٨سوثنروك١(»َءاَيِبْنَأًايِناَث،ًالُسُرًالَّـوَأ
نأىلعلدتةنيرقلاو.لسرلالبقمهركذلميدقلادهعلا
مكرشبوءاجف«هلوقيهوةيحيسملاةسينكلايفانههمالك
ءايبنألاولسرلانأنمانهليقامو)١٧ع(»مالسلاب
:ناعمةثالثلمتحيةسينكلاساسأ
لبقننأانيلعرسعيو.مهيلعتينُبةسينكلانإ:لوألا·

عضاوميفانملعتاملهتافانملوألانيرمألريسفتلااذه
نأهمازلتسايناثلاوساسألاوهحيسملانأنمرخُأ
ةسينكللًاساسأإطخللنيضرعملاءافعضلاسانلاذختن
.ساسألاالءانبلاةراجحمهنإف

لسرلاهعضويذلاوهةسينكلاساسأنإ:يناثلا·
مهريغاولعجينأيفاودهتجاواونُبوهيلعاونِبوءايبنألاو
ٍءاَّـنَبَك«سلوبلوقكلذبسانيو.نينبموهيلعنيناب
ْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيَالُهَّـنِإَف...ًاساَسَأُتْعَضَوْدَقٍميِكَح
ُعوُسَيَوُهيِذَّـلٱ،َعِضُويِذَّـلٱَْريَغَرَخآًاساَسَأَعَضَي
ملٱ
.)١١و٣:١٠سوثنروك١(»ُحيِسَْ
ءايبنألاولسرلاةادانمساسألاكلذنإ:ثلاثلا·

صلخمهنأودسجتهنأوهللانباهنأبحيسمللمهتداهشو
نأيفاودهتجاومهءاجراونبميلعتلااذهىلعوملاعلا
حيسملالوقىنعملااذهحجريو.هيلعمهريغءاجراونبي
طُبَتْنَأ«سرطبل

ْ
يِنْبَأِةَرْخَّـصلٱِهِذٰهَىلَعَو،ُسُر

نأبسرطبفارتعاىلعيأ.)١٦:١٨ىتم(»يِتَسيِنَك
لكنأحضاولانمو.يحلاهللانباحيسملاوهعوسي
ىلعينبموهقوفاملساسأةراجحلانمكامدموأٍفاس
مظعألاساسألاحيسملانوكينأنمعنامالفهتحتام
ًاسسُأءايبنألاولسرلانمًالوأهيلعاونبنَمويلصألا
ملٱُروُسَو«لوسرلاانحويلوققفاوياذهو.ةيوناث

ِةَنيِدَْ
حلٱِلُسُرُءاَمْسَأاَهْيَلَعَو،ًاساَسَأََرشَعاَنْثٱُهَلَناَك

ْ
ِلََم

يناثلانيبًاقرفىرنالو.)٢١:١٤ايؤر(»ََرشَعْيَنْثٱلٱ
قحامهالكورخآلاىلعامهدحألضفنيكلثلاثلاو
ًاّيَحًارَجَح،ِهْيَلِإَنوُتْأَتْذِإيِذَّـلٱ«سرطبلوقلقفاومو
اوُنوُك،ٌميِرَكِهللاٱَنِمٌراَتُْخمْنِكٰلَو،ِساَّـنلٱَنِمًاضوُفْرَم
ًاتوُنَهَك،ًاّيِحوُرًاتْيَب،ٍةَّـيَحٍةَراَجِحَكَنيِّـيِنْبَمًاضْيَأْمُتْنَأ
َعوُسَيِبِهللاٱَدْنِعٍةَلوُبْقَمٍةَّـيِحوُرَحِئاَبَذِميِدْقَتِل،ًاسَّـدَقُم
ملٱ
.)٥و٢:٤سرطب١(ِ»حيِسَْ

وذرجحلااذهوِةَيِواَّـزلٱُرَجَحُهُسْفَنُحيِسَْملٱُعوُسَي
ءانبلايوقيوًاعمنيرادجلاطبريهنألءانبلكيفنأش
ىلعدنسُتةسينكلانأىنعملاو.هلكمسرلايفهنمساقيو
اهتايحةطساوواهناميإعوضومهنأرابتعابهبموقتوحيسملا
باوبأ«اهيفهروضحبهنكلًائيشتبثتنأهنودبليحتسيو
ءايعشإناسلبهللالوقلقفاوماذهو»اهيلعىوقتنلميحجلا
يفُسِّـسَؤُأاَذَنَئَه«يبنلا ٍةَيِواَزَرَجَح،ٍناَحِتْمٱَرَجَحَنْوَيْهِصِ
منرملالوقو.)٢٨:١٦ءايعشإ(»ًاسَّـسَؤُمًاساَسَأ،ًاميِرَك
حلٱ«

ْ
لٱُهَضَفَريِذَّـلٱُرََج

ْ
رومزم(»ِةَيِواَّـزلٱَسْأَرَراَصْدَقَنوُؤاَّـنَب

ىلإعجراو٤:١١لامعأو٢٢:٤١ىتمًاضيأرظنا١١٨:٢٢
.)٩:٣٣ةيمورريسفت

ًاساسأهنوكنمعنميالةيوازلارجححيسملانوكنإ
هلصأنوكينأنمعنميملدوادةّيرذهنوكنأامكًاضيأ
.)٢٢:٦ايؤر(

ألَا
َ

سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

٢٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لٱُّلُكِهيِفيِذَّـلٱ«٢١
ْ
ًاسَّـدَقُمًالَكْيَهوُمْنَيًاعَمًابَّـكَرُمِءاَنِب

يف .»ِّـبَّـرلٱِ
:٦سوثنروك٢و٦:١٩و٣:١٧سوثنروك١٦١و٤:١٥ص
١٦

هنإفةيوازلاسأرهنوكرابتعابحيسملايفيأِهيِفيِذَّـلٱ
وهولامجلاوةوقلايفًايمانًاخسارءانبلالعجييذلاوه
يرورضلاطرشلاوههبداحتالافومنلاطئاسومدقييذلا
وهيذلايحورلالكيهلاكلذلةيحةراجحنوكنيكل
.هتيوازرجح

دوهيلاينمؤمنمةبكرملاةسينكلالكيأِءاَنِبْلٱُّلُك
.هحورهيفنكسيًادحاوًالكيهنوكتلممألاو

مهنوكعمنييقيقحلانييحيسملانأيأًاعَمًابَّـكَرُم
ةفلتخمدحاوتيبءازجأمهروصعلاوسانجألايفلتخم
مهضعبةبحمبوناميإلابحيسملابنيدحتممهنوكلوعاونألا
داحتالااذهو.ًادحاوًءانباوريصيىتحًاعمنومنيضعبل
يضرأتوكلمكسانلانويعلًارهاظًاماظنمزلتسياليحور
.روظنمسأريذ

يف اللكيهلاكلذف.هيفومنييأحيسملاعوسيِّـبَّـرلٱِ
طئاسولاهنمذختيوًايحًانطابًاومنهبومنيوهوهبالإومني
.هومنلةمزاللا

يفِِهللاًانَكْسَم،ًاعَمَنوُّيِنْبَمًاضْيَأْمُتْنَأِهيِفيِذَّـلٱ«٢٢ ِ
.»ِحوُّرلٱ
٢:٥سرطب١

هلعجيءانبلايفهروضحنألحيسملايفيأِهيِفيِذَّـلٱ
.ًالكيه
نينمؤملالكىلعًاقباسليقامنأاذهبدارأًاضْيَأْمُتْنَأ
يفةيحةراجحمهنأيأسسفأينمؤمىلعقدصيًاعم
.ميظعلالكيهلاكلذ

نيعملحممكلنينمؤملارئاسعممتنأيأًاعَمَنوُّيِنْبَم
دارفأاهنأعمةّيحلاةراجحلانإف.يحورلاءانبلاكلذيف
ةميقانملعياذهو.ًادحاوءانبتراصىتحةينبميهةريثك
هبوًادحاوحيسملاونونمؤملانوكيهيفهتيرورضوداحتالا
روصعلاولوصالايفلتخممهنوكعمنييحيسملالكنوكي
ةيعرةريثكءامسأبتفرُعيتلاقرفلاوفئاوطلاوتاغللاو
ًاديحوًاطيسووًابولصمحيسملابناميإلااهطبريةدحاو
.مهصالخل

يذلايحورلالكيهلاكلذدوجوةياغاذهِِهللاًانَكْسَم
اونوكينأيهونينمؤملانممهريغعمنويسسفألاهيفينُب
لاقهنأكفيداملاناميلسلكيهناكامكىلاعتهلًانكسم

هبرسُييذلاهللالكيههدسجيهيتلاحيسملاةسينكنإ
اهظفحيهنأهلًانكسماهنوكنممزليو.هيفدجمُيومركُيو
.ةريبكوأتناكةريغصاهرومألكبينتعيواهسوسيو

يف هلوقبقلعتماذهوسدقلاحورلايأِحوُّرلٱِ
ىنبُتحيسملاباهداحتابومنتةسينكلانأامكف»نوينبم«
تقويفاهلكةسينكلايفرضاحوهيذلاحورلالعفب
لعفنكلولامكلاغلبتملمويلااهنإ.اهدجمتقوواهداهج
نوكتوهغلبتنأىلإةراهطلايفاهومندكؤياهيفحورلا
.هللاًايدبأًانكسم

لكيهلايهةسينكلانأةيآلاهذهيفلوسرلاحضوأدقو
هنكسيهللانأونبالاهانبيذلاوبآلاىنكسلدعُأيذلا
ىلإانهبسُنيذلادجملامظعأامف.سودقلاهحورب
ًانكسموًالكيهنوكتنأنممظعأدجميأوحيسملاةسينك
هنوكو.ماودلاوخوسرللاهساسأحيسملانوكينأويلعلل
حورلانأواهلامجواهداحتاواهماظنققحي»اهتياوزسأر«
ىلإلوؤياماهيفلمعيوةنطابلااهتراهطدكؤيسدقلا
ةسينكلااهنمتبكرتيتلاءازجألانأبجعلانمو.اهلامك
روصعيفةفلتخمةديعبراطقأنمةعومجم»ةّيحةراجح«
ةنسلأوبتروفونصنمًاممأوًادوهياوناكنمموةفلتخم
لكيفهللايراتخملكنمضتتاهنإفاهعسوأامف.ةفلتخم
نيذلالافطألانمحيسملامدبلسُغنملكورشبلاةنمزأ
داهجلااودهاجينأنودبحيسملادينمةايحلاليلكإاوذخأ
ءادهشاوتامواودهاجنيذلاخويشلاىلإضرألاىلعنسحلا
ناوبرللفقواهنأاهتسادقواهراقوواهتبيهققحييذلاو
حورلانمًيحمهيلعينبامرخآىلإاهساسأنماهئازجألك
.سدقلا

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لجأنمهتالصو)١٣-١ع(ممألاىلإًالوسرسلوبنوك
.)٢١-١٤ع(سسفأينمؤم

١٣ىلإ١عًالوسرسلوبهللانييعت
عوسيلوسرناكةلاسرلاهذهبتكنيحلوسرلانإ

نأو)١ع(مهنمنييسسفألانيذلاممألالجألحيسملا
هذهلهلّهأامنأو.)٢ع(ةمعنلانمناكمهيلإًالوسرهنييعت
ّنيُعهنأو.)٤ع(ًاقباسنابأامكصاخنالعإوهةمدخلا
يأهلكليجنإلاعوضوموهيذلارسلابممألاربخييكل
ةمعنلانمنييعتلاكلذنأو.)٦و٥ع(حيسملابصالخلا
٨ع(ًادجةميظعةمدخلاكلتنمةياغلانأو.)٧ع(ًاضيأ
ةياغلمكتو)١٠ع(ءامسلاهدونجوسانلاغلبتاهنأو.)٩و

ألَا
َ
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.)١٢ع(ةقثبهللاىلإبرقنهبيذلا.)١١ع(حيسملايفهللا
ع(اولكينألًاببسلوسرلادئادشنوكتالنأبجيهنأو

١٣(.

ملٱُريِسَأ،ُسُلوُباَنَأاَذٰهِبَبَسِب«١
ْمُكِلْجَألَعوُسَيِحيِسَْ

»ُمَمَألٱاَُّهيَأ
:١يبليفو٦:٢٠و٤:١صو٢٠و٢٨:١٧و٢١:٣٣لامعأ
١:٨سواثوميت٢و١٨و٤:٣يسولوكو١٦و١٤و١٣و٧
١:٢٤يسولوكو٥:١١ةيطالغ٩نوميلفو٢:٩و
٢:١٠سواثوميت٢و

نيسيدقلاعمةيعرممألااهيأمكنوكليأاَذٰهِبَبَسِب
.هللالكيهنمًاءزجسسفأينمؤمايمكنوكاميسالو

اهليمكتنعفقووانهةلمجلاهذهأدتباُسُلوُباَنَأ
يذلارسلاوهليجنإلانأهبنابأضرتعممالكيفهذخأل
ةرشعةعبارلاةيآلايفةلمجلامامتونلعُأدقوًاموتكمناك
وهوانههبأدتباامبكانهأدتبامث»يتبكرينحأ«هلوقوهو
يلصينأهلمحلًايفاكًاببسناكهركذامو»اذهببسب«هلوق
.خلامهومنهللالأسيومهلجأنم
ذئتقوناكوهلوسروهمداخينأامكِحيِسَْملٱُريِسَأ
هنأهدارمو)٣٠و٢٨:١٦لامعأ(ةيموريفهتيبنيجس
حيسملاةمدخلةطساوهقُثُوربتعاهنأولاحلكىلعحيسملل
ِمُّدَقَتَىلِإَرَثْكَأْتَلآْدَقيِروُمُأ«يبليفلهألهلوقبنلعأامك
يفًةَرِهاَظْتَراَصيِقُثُوَّـنِإىَّـتَحِليِجْنِإلٱ ملٱِ

يفِحيِسَْ ِراَدِّـلُكِ
لٱ
ْ

يفَوِةَيَالِو كلذلو)١٣و١:١٢يبليف(»َعَْمجَأِنِكاَمَألٱيِقاَبِ
.)٦:٢٠ص(»لسالسيفريفس«هنإلاق

تناكممأللليجنإلابهتادانمنإُمَمَألٱاَُّهيَأْمُكِلْجَأل
نيينامورلاةالولاىلإهيلعمهاوكشوهايإدوهيلاضغبةلع
.)٢٢و٢٢:٢١لامعأ(ةيمورىلإًاريسأهلمحةلعو

ملٱِهللاٱِةَمْعِنِريِبْدَتِبْمُتْعِمَسْدَقْمُتْنُكْنِإ«٢
ِيلِةاَطْعُْ

.»ْمُكِلْجَأل
٤:٧و١:١٠صو٤:١سوثنروك١و١١:١٣و١:٥ةيمور
١٢:٣ةيمورو١٣:٢و٩:١٥لامعأ١:٢٥يسولوكو
٨عو١:١٦ةيطالغو

.ممألاىلإًالوسرهنوكتابثإةيآلاهذهنملوسرلاةياغ
كشللالليلعتللانه»نإ«ْمُتْعِمَسْدَقْمُتْنُكْنِإ
ىلعديكأتلابءاجو.متعمسدقمكنأيفبيرالهانعمف
.ًاعضاوتوًافطلتةروصلاهذه

هيلعهللامعنأيتلاةلاكولااذهبدارأِهللاٱِةَمْعِنِريِبْدَتِب
هنمةمعنممألاىلإحيسملالوسرهايإهللانييعتربتعافاهب

ملو.ركشلاوعضاوتلاىلعًامئادهلمحتفاهقحتسيالىلاعت
حبرلوأةطلسلانماهيفاموأاهفرشلةمدخلاكلتمظعتسي
ةصرفللوسانلاسوفنلوحيسمللهتبحمللباهنميويند
رشبلاهتوخإلًاعفنوحيسمللًاديجمتريشبتللاهزهتنايتلا
ىلعلمتشملاليجنإلارساهتطساوبنلعأهنأاميسالو
.حيسملابصالخلايفدوهيللمهتكراشمىلإممألاةوعد
اموهلسرلانمهريغنودهيلإتلكُوةمدخلاهذهنوكو
.»ريبدت«ةظفلنمهدصق

هذهلحيسملاعوسيهراتخاممألالوسروهناكْمُكِلْجَأل
ْمُق«هلبرلالوقليلدبةصاخبهاومكلذلهبهووةمدخلا
ًامِداَخَكَبِخَتْنَأل،َكَلُتْرَهَظاَذِٰهلِّـينَألَكْيَلْجِرَىلَعْفِقَو
َنِمَكاَّـيِإًاذِقْنُم،ِهِبَكَلُرَهْظَأَساَمِبَوَتْيَأَراَمِبًادِهاَشَو
»خلاْمِهْيَلِإَكُلِسْرُأَنآلٱاَنَأَنيِذَّـلٱِمَمَألٱَنِمَوِبْعَّـشلٱ
.)١٨-٢٦:١٦لامعأ(

ُتْبَتَكَفُتْقَبَساَمَك.ِّـِّـرسلٱِبيِنَفَّـرَعٍنَالْعِإِبُهَّـنَأ«٣
.»ِزاَجيِإلٱِب
:١٦ةيمور١:١٢ةيطالغو١٨و٢٦:١٧و٢١و٢٢:١٧لامعأ

١٠و١:٩ص٢٧و١:٢٦يسولوكو٢٥

»متعمس«هلوقلوعفم)هتلصيأ(هدعبامواذهُهَّـنَأ
.عومسمللنايبو

)ةلصفمةلدأبهتبثأدقو(هلوقيفاملثماذهٍنَالْعِإِب
َسْيَلُهَّـنَأ،ِهِبُتَّْـرشَبيِذَّـلٱَليِجْنِإلٱُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُفِّـرَعُأ«
لَبْقَأَْملِّـينَأل.ٍناَسْنِإِبَسَحِب

ْ
لُعَالَوٍناَسْنِإِدْنِعْنِمُه

ِّـ
ْلَب.ُهُتْم

ملٱَعوُسَيِنَالْعِإِب
يفاملثمو.)١٢و١:١١ةيطالغ(ِ»حيِسَْ

نالعإلااذهو.)١٢:١٧سوثنروك٢و١٦:٢٥ةيمور(يفهلوق
ةداهشنألًالوسرنوكينأهليهأتلًايرورضًاطرشناك
ىلعءانبنينمؤملانممهريغةداهشىلعتزاتمالسرلا
.مهريغنعهولقنيملوهباودهشاماوأرواوعمسدقمهنوك
يفهلناكيذلانالعإلاىلإاذهبراشأسلوبنأحجرألاو
.)٢١-٢٢:١٧لامعأ(ميلشروألكيه

يحولابالإهتفرعمىلعلصحيالامانهرسلاِّـِّـرسلٱِب
يدونامكممألانيبليجنإلابىدانينأرسلااذهىوحفو
ناميإلابدحاوبربنادحتينيقيرفلانأودوهيلانيبهب
.ةبحملاو

اوُمَهْفَتْنَأَنوُرِدْقَتُهَنوُأَرْقَتاَمَنيِحِهِبَسَحِبيِذَّـلٱ«٤
ملٱِّـِرسِبيِتَياَرِد

.ِ»حيِسَْ
٦:١٩صو٤:١سوثنروك١

ألَا
َ
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مالكنمقبساماوذختينأذئنيحنييسسفأللناك
رومألكبهتفرعمىلعًاليلدممألاةوعدرسيفةلاسرلاهذه
.صالخلاقيرط

وهوحيسملاعوسيبيذلاءادفلارسيأِحيِسَْملٱِّـِرسِب
ةأطخلاصلخينأةيضاملالايجألايفموتكملاهللادصق
اذهءازجأنمو.يلزألاهنباةطساوبيرشبلاسنجلاددجيو
صالخلايفدوهيلاةكراشمىلإممألاةوعدميظعلارسلا
ىَنِغَوُهاَمْمُهَفِّـرَعُيْنَأُهللاٱَداَرَأَنيِذَّـلٱ«هلوققفوىلعاذهو
يفِّـِّـرسلٱاَذٰهِدَْجم ملٱَوُهيِذَّـلٱ،ِمَمَألٱِ

ملٱُءاَجَرْمُكيِفُحيِسَْ
»ِدْجَْ

لَصُم«هلوقو.)١:٢٧يسولوك(
ِّـ

ًاباَباَنَلُّبَّـرلٱَحَتْفَيِل...َني
لِل
ْ

ملٱِّـِرسِبَمَّـلَكَتَنِل،ِمَالَك
»ًاضْيَأٌقَثوُماَنَأِهِلْجَأْنِميِذَّـلٱِ،حيِسَْ

يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع«هلوقو.)٤:٣يسولوك( ِ
جلٱ
ْ

يفَرَّـَربَت،ِدََس ِملىَءاَرَت،ِحوُّرلٱِ
َ

،ِمَمَألٱَْنيَبِهِبَزِرُك،ٍةَكِئَال
يفِهِبَنِموُأ لٱِ

ْ
يفَعِفُرِ،َملاَع ملٱِ

.)٣:١٦سواثوميت١(»ِدْجَْ

يفيِذَّـلٱ«٥ لٱوُنَبِهِبْفَّـرَعُيَْملَرَخُأٍلاَيْجَأِ
ْ
ْدَقاَمَكِ،َرشَب

لٱِهِلُسُرِلَنآلٱَنِلْعُأ
ْ

»ِحوُّرلٱِبِهِئاَيِبْنَأَوَنيِسيِّـدِق
٢:٢٠ص٩عو١٦:٢٥ةيمورو١٠:٢٨لامعأ

.حيسملارسيأيِذَّـلٱ
يف حيسملاءيجملبقيتلالايجألايهوَرَخُأٍلاَيْجَأِ

نأىلإةراشإاهيفو.سدقلاحورلابكسوهتمايقوهتومو
ىسوموءابآلليلاوتلاىلعتناكيتلاةيئزجلاتانالعإلا
.ءايبنألارئاسودوادو

ِّـِّـرسلٱِنَالْعِإَبَسَح«هلوققفوىلعاذهِهِبْفَّـرَعُيَْمل
يفًاموُتْكَمَناَكيِذَّـلٱ َمِلْعُأَو،َنآلٱَرَهَظْنِكٰلَو،ِةَّـيِلَزَألٱِةَنِمْزَألٱِ
لٱِبِمَمَألٱُعيَِمجِهِب

ْ
عجراف)٢٦و١٦:٢٥ةيمور(»ِةَّـيِوَبَّـنلٱِبُتُك

.كانهريسفتلاىلإ
ضعباومهفمهنإفميدقلادهعلاءايبنأىتحَِرشَبْلٱوُنَب

-٩:٢٥ةيمور(هوبتكاممهسبتقاامبسلوبنابأامكرمألا
٣٣(.
هضعبنلعُأدقناكّرسلاكلذنإَنآلٱَنِلْعُأْدَقاَمَك

.ةلاسرلاهذهةباتكموينلعُأامكنلعُيملهنكلنالعإلا
ءايبنأانهءايبنألابدوصقملاِهِئاَيِبْنَأَوَنيِسيِّـدِقْلٱِهِلُسُرِل

نيبقرفلاو.)٢:٢٠ص(يفنابأامكديدجلادهعلا
نيمهلماوناكلسرلانأماهلإلاةهجنمءايبنألاولسرلا
لسرلاتعنو.ًانايحأنومهلياوناكفءايبنألاامأوًامئاد
.صاخعونبهللاةمدخلنوفوقوممهنأل»نيسيدق«مهنوكب
سرطب٢و١:٧اقول(ميدقلادهعلاءايبنأيفكلذلثمليقو
لسرلاهتعنبهسفنحدمينألوسرلادصقيملو.)١:٢١
ةسادقلانمدارملاذإنيسيدقمهنوكبمهنمدحاووهنيذلا
.ةينيدلاةمدخللسفنلافقوانه

نلعمويحولاغلبُموهيذلاسدقلاحورلايأِحوُّرلٱِب
توهاللاميناقأنأىلعليلدانهءاجامو.حيسملارس

)٣ع(هللاىلإًانايحأنالعإلابسُنذإدحاورهوجةثالثلا
يفامكحورلاىلإًانايحأو)١:١٢ةيطالغ(حيسملاىلإًانايحأو
اوعضينألمهلهأحورلابءايبنألاولسرلاماهلإنإ.ةيآلا
نكيملهنألذئنيحيرورضلانمناكفةسينكلاساسأ
ىوسملاعلافرعيملوسانلايديأنيبًالماكذئمويليجنإلا
سانلاناكفهميلعتقئاقحوحيسملاخيراتثداوحنمليلق
تابثإوإطخلانمنيموصعملانمًاهافشميلعتلاىلإنيرقتفم
تفرُعوليجنإلالمكامدعبنكلو.تازجعملابميلعتلا
نمقبيملةسينكلاتسسُأوتتبثُأوترهتشاوهثداوح
.مهدعبًالسرهللامقيملولسرلادوجوىلإةجاح

يفُءاَكَُرشَمَمُألٱَّـنَأ«٦ ملٱِ
ْ
جلٱَوِثَاريِ

ْ
يفِهِدِعْوَمِلاَوَنَوِدََس ِ

ملٱ
.»ِليِجْنِإلٱِبِحيِسَْ
٣:١٤ةيطالغ١٦و٢:١٥ص٢:١٤صو٣:٢٨ةيطالغ

نلعُأيذلا»حيسملارسءزج«نأنايبةيآلاهذهيف
نأسلوبّنيعيذلاوميدقلادهعلايفءايبنألاولسرلل
تاكربيفدوهيلانوكراشيممألانأوههبًارشبمنوكي
.حيسملاتوكلم

ذيمالتلابىلعرطخيملنيسمخلامويلبقهنأرهاظلا
اونمآولوًالوأاودوهتينأنودبنوصلخيممألانأحيسملا
ماظنماقيهنأولطبيةيوسوملاةعيرشلاماظنلكنأوحيسملاب
نيبزييمتلالطبيهنأوضرألالئابقلكبسانيديدج
هونلعيلءايبنألاولسرللنلعُأرسلاكلذنكلممألاودوهيلا
سرطبلنلعُأىتحهولبقينأمهيلعرسعهنأىلعةسينكلل
صو١٧صلامعأ(سويلينركناميإمويةصاخسرطب
:رومأةثالثممألاىلإبسُندقو.)١١

يفدوهيلايرصنتملنوواسمممألايرصنتمنإ:لوالا
دهعتاكربلكىلعلمتشيكلذويحورلاثاريملاقوقح
حورلاىنكسوسيدقتلاوينبتلاوقحلاةفرعمكةمعنلا
رارسألانماهدئاوفوةسينكلايفةكرشلاومهيفسدقلا
ْنِإَف«هلوققفوىلعهتثروهللادالوأاوراصمهنايإبف.ةدابعلاو
ملٱَعَمَنوُثِراَوَوِهللاٱُةَثَرَو،ًاضْيَأٌةَثَرَواَنَّـنِإَفًادَالْوَأاَّـنُك

ِ»حيِسَْ
.)٨:١٧ةيمور(

جلٱَو«
ْ

يناثلارمألاوهاذه.دسجلايفءاكرشويأ»ِدََس
يفدوهيلاكاونوكينأوهوممألاىلإتبسُنيتلاةثالثلانم
مهنأةصالخلاو.هسأرحيسملايذلادسجلاءاضعأمهنأ
ةايحلااولبقمهنألدوهيلايرصنتمكحيسملاةسينكءاضعأ
يفنكتملديلانإ.كئلوأاهلبقامكسأرلاكلذنمًاسأر
اونوكيملممألاكلذكديلانذإبنيعلاالونيعلانذإبدسجلا

ألَا
َ
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كلذكدوهيلانكيملودوهيلانذإبحيسملاةسينكيفءاضعأ
.ممألانذإب

ةثالثلارومألانمثلاثلارمألاهذهِهِدِعْوَمِلاَوَن
اناوبأهدعويذلاءادفلابدعولاوهانهدعوملاوًافنآةروكذملا
َريِصَتِل«هلوقكميدقلادهعلاءايبنألوميهاربإلررُكونولوألا
ألِلَميِهاَرْبِإُةَكَرَب

ُ
يفِمَم ملٱِ

َدِعْوَمِناَميِإلٱِبَلاَنَنِل،َعوُسَيِحيِسَْ
لٱ«هلوقو»ِحوُّرلٱ

ْ
لٱَىلَعَقَلْغَأَباَتِك

ْ
َحتِّـلُك

ْ
خلٱَت

ْ
،ِةَّـيَِط

ملٱىَطْعُيِل
ملٱَعوُسَيِناَميِإْنِمُدِعْوَْ

لِلِحيِسَْ
هلوقو»َنوُنِمْؤُيَنيِذَّـ

لِلْمُتْنُكْنِإَف«
ْ

ملٱَبَسَحَو،َميِهاَرْبِإُلْسَنًاذِإْمُتْنَأَفِحيِسَم
ِدِعْوَْ

لكنمضتياذهو.)٢٩و٢٢و٣:١٤ةيطالغ(»ٌةَثَرَو
.ةيحورلاتاكربلا

يف ديحولاطرشلاوهاذهو.هبداحتالابياِحيِسَْملٱِ
.هنمدبالطرشوهوءادفلادئاوفيفدوهيللممألاةكراشمل
اولصحامنإاهيلعممألالصحيتلاثالثلادئاوفلانملكف
.حيسملاباهيلع

مهداحتاةليسووههنإفليجنإلاةطساوبيأِليِجْنِإلٱِب
يفًالوأمهلوخدالوةيجراخموسرالومهتدالوالحيسملاب
.ليجنإلابنلعملاهللانبابناميإلاةدمعلافةرهاظتاعامج

دوهيلاممألاكراشيتلاتاكربلانأةيآلاهذهنمانلو
دهعلايفلوخدلاوةسينكلاةيوضعوثاريملالينيهاهيف
ةطساونأوحيسملابداحتالاوهكلذلكلينطرشنأو
.ليجنإلاوهداحتالاكلذ

ريشبتلانأنايبةيتآلاسمخلاتايآلايفلوسرلامالكو
.رشبمللةميظعةمعنليجنإلاب

ِهللاٱِةَمْعِنِةَبِهْوَمَبَسَحُهَلًامِداَخاَنَأُتِْرصيِذَّـلٱ«٧
ملٱ
.»ِهِتَّـوُقِلْعِفَبَسَحِيلِةاَطْعُْ
:١٥ةيمورو١:٥ةيمور٢٥و١:٢٣يسولوكو١٥:١٦ةيمور

١:٢٩يسولوكو١:١٩صو١٨

ةمدخنأاذهبحّرصُهَلًامِداَخاَنَأُتِْرصيِذَّـلٱ
.هلهسفنوهفقووهلهللاهنّيعيذلالمعلايهليجنإلا

ىلإهتوعدسلوبربتعاِهللاٱِةَمْعِنِةَبِهْوَمَبَسَح
اهيلإعدُيملهنأوةميظعةكربوًارفاوًاناسحإليجنإلاةمدخ
ًادهطضموًافدجمناكهنإفهلاهبهوهللانأللباهقحتساهنأل
.باقعلاالإقحتسيال

هتمعنراهظإنعًالضفهللانأيأِهِتَّـوُقِلْعِفَبَسَح
رهظأًالوسرنوكينأىلإًادهطضموًافدجمناكنمةوعدب
ناكنأدعبحيسملابًانمؤمهلعجنأبهرييغتيفًاضيأهتقو
هدعيلهاتأاملكبهلًامواقمناكنأدعبهلًامداخوهبًارفاك
قيرطلايفهآريذلارونلاىلإهريغتسلوببسنيملو.هلمعل
ىلإلبهعمسيذلاتوصلاىلإالوقشمدىلإرئاسوهو

اَم...اوُمَلْعَتِل«هلوقكاذهو.هبلقيفترثأيتلاىلاعتهتوق
لٱِهِتَرْدُقُةَمَظَعَيِه

ْ
ملٱُنْحَناَنَوْحَنُةَقِئاَف

ِلَمَعَبَسَح،َنيِنِمْؤُْ
.)١٩و١:١٨ص(»ِهِتَّـوُقِةَّـدِش

لٱِعيَِمجَرَغْصَأاَنَأِيل«٨
ْ

،ُةَمْعِّـنلٱِهِذٰهْتَيِطْعُأَنيِسيِّـدِق
ملٱىَنِغِبِمَمُألٱَْنيَبَِّـرشَبُأْنَأ

»ىَصْقَتْسُيَاليِذَّـلٱِحيِسَْ
١:١٦ةيطالغ١٥و١:١٣سواثوميت١و١٥:٩سوثنروك١
١:٧ص١:١١سواثوميت١و٢:٧سواثوميت١و٢:٨و
١:٢٧يسولوكو

نأًاقحتسمنكيملهنأىلإةيآلاهذهيفسلوبراشأ
.ًالوسرنوكي

بعشانه»نيسيدقلاب«دارملاَنيِسيِّـدِقْلٱِعيَِمجَرَغْصَأ
يذلاو.)١:٧ةيمورو١:١سوثنروك١(يفءاجامكهللا
نمهريغنودهنأرابتعاوهسفنلهمولىلعسلوبلمح
حيسمللهداهطضالبًامومعهاياطخسيلنينمؤملا
ةمظعوهملعوهيفهنبانلعينأهللاّرساملهنإفهتسينكو
اياطخلارئاسنأوهلهتمواقمةعاظفبرعشهتدوجوحيسملا
يفهلوقلثماذهو.ةئيطخلاكلتىلإةبسنلابًائيشتسيل
هنإف)١١-١٢:٩و١١:٣٠سوثنروك٢و١٠و١٥:٩سوثنروك١(
.هعضاوتطرفوهتبوتصالخإكلذلكيفنابأ

حمسينأةمظعلاةمعنلابسحِمَمُألٱَْنيَبَِّـرشَبُأْنَأ
نيبحيسملابرشيينأهتئيطخكةعيظفةئيطخبكترملهللا
.سانلا

حيسملاىنغنإىَصْقَتْسُيَاليِذَّـلٱِحيِسَْملٱىَنِغِب
)١:٣٠سوثنروك١(»ءادفلاوةسادقلاوربلاوةمكحلا«لمشي
عيطتسيالوهتمظعروصتينأيرشبلالقعلاردقيالف
هللابهيىنغلااذهنمو.هتقيقحنعربعينأناسل
ةمظعو.ةيدبأةبهصالخلاوةسادقلاوةرفغملاهبعشسوفنل
هتيلوسرتدازسانللاهنالعإهيلإلكُويتلاةمعنلاكلت
.ًافرشوةمظع

جلٱَريِنُأَو«٩
ْ

يفَعيَِم ملٱِّـِّـرسلٱُةَِكَرشَوُهاَمِ
ُذْنُمِموُتْكَْ

يفِروُهُّدلٱ جلٱِقِلاَخِهللاٱِ
ْ

ملٱَعوُسَيِبِعيَِم
.ِ»حيِسَْ

٥عو٢:٧سوثنروك١و١٦:٢٥ةيمور٣عو١:٩ص
١:١٦يسولوكو١:٣انحويو٣٣:٦رومزم١:٢٦يسولوكو
١:٢نييناربعو

ىلعرشبلاينبلكلبطقفممألاالَعيِمَْجلٱَريِنُأَو
سرطبفصودقو.ليجنإلاريثأتيهةرانإلافمهتقاطردق
:١سرطب٢(»ملظمعضوميفرينمجارس«هنأبليجنإلا

ْمَُهنوُيُعَحَتْفَتِل«ريشبتللهلسرأمويسلوبلحيسملالاقو.)١٩

ألَا
َ
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لاقو.)٢٦:١٨لامعأ(»ٍروُنَىلِإٍتاَمُلُظْنِماوُعِجْرَيْيَك
ِْريَغَناَهْذَأىَمْعَأْدَقِرْهَّـدلٱاَذٰهُهٰلِإ«نإهسفنسلوبلوسرلا
ملٱ
َهلَءِيضُتَّـالَئِل،َنيِنِمْؤُْ

ُ
ملٱِدَْجمِليِجْنِإُةَراَنِإْم

ِ»حيِسَْ
ناسنإلاحوروهليجنإلاهرينييذلاو.)٤:٤سوثنروك٢(
.طقفهلقعالهبلقوهريمضو

سلوبناكيذلاليجنإلانومضماذهِّـِّـرسلٱُةَكَِرش
ةاواسملاوصالخلاىلإممألاةوعدنمرثكأاذهوهلًامداخ
لكةوعدوهيذلاءادفلاماظنلكلمشيهنإفدوهيلل
يفءاجاكحيسملاةطساوبصالخلايفكارتشالاىلإسانلا
يفًاموُتْكَمَناَكيِذَّـلٱِّـِّـرسلٱِنَالْعِإَبَسَح«هلوق ِةَنِمْزَألٱِ
:١٦ةيمور(»ِمَمُألٱُعيَِمجِهِبَمِلْعُأَو،َنآلٱَرَهَظْنِكٰلَو،ِةَّـيِلَزَألٱ

ملٱِّـِّـرسلٱ«هلوقو.)٢٦و٢٥
،ِلاَيْجَألٱُذْنُمَوِروُهُّدلٱُذْنُمِموُتْكَْ

.)٢٨-١:٢٦يسولوك(»خلاِهيِسيِّـدِقِلَرِهْظُأْدَقَنآلٱُهَّـنِكٰل
.ليجنإلاةنمزأىلإةقيلخلاءدبنميأِروُهُّدلٱُذْنُم
هنلعينأذئتقونسحتساهللانألسانلانعًاموتكمناكو
اوكرديملسانلاوزومرلاوتاراشإلاةطساوبنالعإلاضعب
.اهانعمةقيقح

يف .هئاضقيفيأِهللاٱِ
وهقلخلاهلإنأًانايباذهلوسرلالاقِعيِمَْجلٱِقِلاَخ

يفيضقينأهلقحءايشألالكقلاخهنوكلهنأوءادفلاهلإ
ىتمءاشيامنلعيوءاشياممتكيوهتئيشمىضتقمبلكلا
ددجينأهنكمينيملاعلاقلخينأهنكمأامكهنأو.ءاش
نأدصقنيحهنأًانايبوةديدجةقيلخاهلعجيوسانلاسوفن

.ءادفلالمعًاضيأدصقاياربلاقلخي
ضعبنيتملكلانيتاهنمتلخِحيِسَْملٱَعوُسَيِب

يفءاجذإيرهوجرمأبانهامهدوجوسيلوةميدقلاخسنلا
امكلذنموحيسملاعوسيبتناكةقيلخلانأةريثكنكامأ
.)١:٢نييناربعو١:١٦يسولوكو١:٣انحوي(يف

يفِنيِطَالَّـسلٱَوِءاَسَؤُّرلٱَدْنِعَنآلٱَفَّـرَعُيْيَكِل«١٠ ِ
لٱِةَطِساَوِبِتاَّـيِواَمَّـسلٱ

ْ
ملٱِهللاٱِةَمْكِحِبِةَسيِنَك

»ِةَعِّـوَنَتُْ
٣:٢٢و١:١٢سرطب١و١:٢١صو٨:٣٨ةيمور
٣:١٦سواثوميت١و٢:٧سوثنروك١

ع(يف»رينأ«وأ»رشبأب«قلعتماذهَنآلٱَفَّـرَعُيْيَكِل
ةرانإوءادفلارسبممألاريشبتنمهللادصقلًانايب)٩و٨
قّلعتنمعنمي»نآلا«ركذو.رسلاكلذرمأيفسانلالك
متُكيذلاوهءادفلارسنأىلعلدتةنيرقلاو»قلاخب«راجلا
نمءيشهنأىلعالاهبوةسينكللنآلانلعُأوروهدلاذنم
.ةقيلخلاتاقلعتم

يفِنيِطَالَّـسلٱَوِءاَسَؤُّرلٱ ةكئالملايأِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
ركذو.مهملعتعوضومومهنكسمهيلعلديامكراهطألا

ملٱيِهَتْشَت«هلوقبمهيفكلذلثمسرطب
َعِلَّـطَتْنَأُةَكِئَالَْ

مهتطلسلنايبسلوبمالكيفو.)١:١٢سرطب١(»اَهْيَلَع
هللاةمكحبًاروعشوةفرعمنوديزيمهناومهنأشومسو
سانلاملعتملذإًارخفةسينكلاديزياذهوةسينكلاةطساوب
.ًاضيأةكئالملالبطقف

ةسينكلاِةَعِّـوَنَتُْملٱِهللاٱِةَمْكِحِبِةَسيِنَكْلٱِةَطِساَوِب
لكيفسانلالئابقنمهللايراتخمنمةفلؤمةعامج
هتمكحبئاجعهللارهظُيهيفيذلادهشملايهوروصعلا
بقاعُتوةمحرلاولدعلاهبقفتييذلاءادفلالمعءارجإب
دسجتبهتمكحهللارهظأاهبو.ئطاخلاصلخيوةئيطخلا
لعجوهنباميلعتوناطيشلاسأرةأرملالسنقحسوحيسملا
ةمكحلاكلتيماسهللانلعأاهبوملاعللةايحعوبنيهتوم
مهديدجتومهعانقإوسانلاهداشرإلثمسدقلاحورلالعفب
ةريثكلااهئادعأنماهتياقوواهتيادهوةسينكلاةسايسبو
يفلامكللاهدادعإولامجوةمعنباهليلكتوًاجراخوًالخاد
.ءامسلا

اهنكميالفحيسملامهادتفاةأطخنمةفلؤمةسينكلانإ
نلعُتاهنكلوهللاةمكحةكئالملاملعتنأاهسفنءاقلتنم
ليجنإلاراصوحيسملاليجنإبترشباملكةمكحلاكلت
قفوىلعو.سانلاصالخلهتمكحوهللاةوقاهتطساوب
اهيرشبموةسنكلالسريفلوسرلالاقةيآلاهذهميلعت
اَنْيَلَعٌموُكَْحماَنَّـنَأَك،َنيِرِخآَلُسُّرلٱُنْحَناَنَزَرْبَأَهللاٱَّـنَأىَرَأ«
ملٱِب
لِلًارَظْنَماَنِْرصاَنَّـنَأل.ِتْوَْ

ْ
لِلِ،َملاَع

ْ
»ِساَّـنلٱَوِةَكِئَالَم

ِلَبَجَىلِإْمُتْيَتَأْدَق«هلوقىنعملااذهبو.)٤:٩سوثنروك١(
حلٱِهللاٱِةَنيِدَمَىلِإَو،َنْوَيْهِص

ْ
َىلِإَو،ِةَّـيِواَمَّـسلٱَميِلَشُروُأ:ِّـَي

يفَنيِبوُتْكَمٍراَكْبَأِةَسيِنَكَو،ٍةَكِئَالَمُلِفَْحمْمُهٍتاَوَبَر ِ
ُلوُقَأ«حيسملالاقهبو.)٢٣و١٢:٢٢نييناربع(»ِتاَواَمَّـسلٱ
يفٌحَرَفُنوُكَياَذَكٰهُهَّـنِإْمُكَل »ُبوُتَيٍدِحاَوٍئِطاَخِبِءاَمَّـسلٱِ
:١١سوثنروك١و١٨:١٠ىتمًاضيأرظنا١٠و١٥:٧اقول(

١٠(.
يفةثداحلكنألةعونتماهنوكبهللاةمكحتفصُوو

ةمكحلاتامالعنمةديدجةمالعرهظُتةسينكلاخيرات
لديناكاهرهاظنأعماهمدقتىلإتراصاماهنمفةيهلإلا
نماهيمواقمرشواهئادعادشألعجلثماهتاشالمىلع
ةعونتمىلاعتهتمكحف.اهنعيماحملاريخواهئاقدصأنسحأ
مثةدمدوهيلاضفروممألاةوعدكهلامعأوهئاضقعونتل
لكنأوملاعللصالخةطساومهلعجومهلوبقومهدر
ءادفيهةدحاوةياغىلإيرجتىتحتبتُرملاعلاثداوح
ةبيجعوعاونألاةريثكهللاةمكحنأبدهشتيهو.رشبلا
.رادقملا

ألَا
َ
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يفُهَعَنَصيِذَّـلٱِروُهُّدلٱِدْصَقَبَسَح«١١ ملٱِ
َعوُسَيِحيِسَْ

.»اَنِّـبَر
١:٩ص

نمءزجةسينكلابهللاةمكحنأنايبةيآلاهذهيف
.يلزألاهئاضق

يفناكيذلايلزألاهللادصقيأِروُهُّدلٱِدْصَقَبَسَح
اذهولبقتسملاولاحلايفهيرجيهنأققحتوةيلاخلاروصعلا
.)١:١١ص(يفهلوقلثم

يفُهَعَنَصيِذَّـلٱ زجنأهللانأيأاَنِّـبَرَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
يفلاقو.هتوموهنبادسجتبملاعلاءادفةهجنمهدصق
يذلاوههبدوعوملاحيسملانأنايبل»انبرعوسي«هنأحيسملا
نمبرلاةقيقحناكويرصانلاعوسيبسانلاهفرع
.ءامسلا

»ةَقِثْنَعِهِناَميِإِبٌموُدُقَوٌةَءاَرَجاَنَلِهِبيِذَّـلٱ١٢
٤:١٦نييناربع٢:١٨ص

اَنْيَلِكاَنَلِهِبَّـنَأل«هلوقىنعملوسرلارركةيآلاهذهيف
يفًاموُدُق )٢:١٨ص(»ِبآلٱَىلِإٍدِحاَوٍحوُرِ

انعرفكيوهللاعمانحلاصيلهلعفامىلعءانبِهِبيِذَّـلٱ
هيلعلكتنيذلادودحملاريغهقاقحتساىلعءانبواناياطخ
يذلاسودقلاهللانمبرتقينأةأطخلارشرّدقيحيسملاف
.)١٢:٢٩نييناربع(»ةلكآ«رانوه

دنعمهمودقودالوألاةءارجكٌموُدُقَوٌةَءاَرَجاَنَل
هريغىلعدارأو.مهتابلطعمسيومهلبقيهنأمهققحتلمهيدلاو
ءاسؤركهريغىلعزاتمامهنمفنصالةسينكلاءاسؤرك
قحنمميدقلادهعلاةهنكلناكهنإفمهاياعرنودةسينكلا
هنكلوبعشلانممهريغلهلثمنكيملامهللاىلإبارتقالا
سدقوسدقلانيبلكيهلاباجحقشحيسملاتومذنم
ٌسْنِج«مهلكنونمؤملاراصتقولاكلذذنموسادقألا

سرطب١(»ٍءاَنِتْقٱُبْعَش،ٌةَسَّـدَقُمٌةَّـمُأ،ٌّيِكوُلُمٌتوُنَهَكَو،ٌراَتُْخم
َزاَتْجٱِدَقٌميِظَعٍةَنَهَكُسيِئَر«ةطساوبكلذناكو.)٢:٩
كلتو.)٤:١٤نييناربع(»ِهللاٱُنْبٱُعوُسَي،ِتاَواَمَّـسلٱ
مامتبةمعنلابةنرتقمضفرلافوخنمةصلاخةءارجلا
.حيسملابسانلاوهللانيبةحلاصملا

هلوقليلدبهعوضوموهيذلاناميإلايأِهِناَميِإِب
يفَنآلٱ« ملٱِ

ْمُتِْرصَنيِديِعَبًالْبَقْمُتْنُكَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ،َعوُسَيِحيِسَْ
ملٱِمَدِبَنيِبيِرَق

ىلعينبمناميإلااذهو.)٢:١٣ص(ِ»حيِسَْ
نأئطاخلكىلعفهمدةميقوهتعافشوحيسملاماقمومس
لٱِهَلِإلِليِنَحْنَأَوِّـبَّـرلٱَىلِإُمَّـدَقَتَأَمِب«لأسي

ْ
ُمَّـدَقَتَأْلَه؟ِّـِيلَع

ِفوُلُأِبُّبَّـرلٱَُّرسُيْلَه؟ٍةَنَسِءاَنْبَأٍلوُجُعِب،ٍتاَقَرْحُمِب

لٱ
ْ

ْنَعيِرْكِبيِطْعُأْلَه؟ٍتْيَزِراَْهنَأِتاَوَبَرِب،ِشاَبِك
مث،يِتَيِصْعَم

ََ
.)٧و٦:٦اخيم(»ِيسْفَنِةَّـيِطَخْنَعيِدَسَجَةَر

.»حيسملاعوسيبناميإلاب«لاؤسلااذهنعليجنإلاباوجو
ةحلاصلاانلامعأنمءيشىلعوأانسفنأربىلعانلكتانإو
ءامسلالهأوأضرالالهأنمحيسملاريغطيسوىلعوأ
.ًاثبعهللانمبارتقالاانتلواحمتناك

برتقينمؤملانأىنعملاو»مودقب«قلعتماذهٍةَقِثْنَع
نأنمفوخىندأوأهلبقينأيفبيرىندأنودبهللانم
ةحلاصملالعجحيسملانأنيقيىلعةينبمةقثلاهذهوهضفري
.ناسنإلاوممألانيبةماتلا

حيسملاةطساوبهللاىلإنمؤملامدقتنيبميظعقرفلانإ
ةايحواهتايحهلأستلشريوشحأكلملاىلإريتسأمدقتو
ٍلُجَرَّـلُكَّـنَأ«يهوهتكلممةعيرشتركذنأدعباهبعش
ملٱَىلِإٍةَأَرْمٱِوَأَلَخَد

ُهُتَعِيَرشَف،َعْدُيَْملَوِةَّـيِلِخاَّـدلٱِراَّـدلٱَىلِإِكِلَْ
ملٱُهَلُّدُمَييِذَّـلٱَّـالِإ،َلَتْقُيْنَأٌةَدِحاَو

ُهَّـنِإَفِبَهَّـذلٱَبيِضَقُكِلَْ
ملٱَىلِإُلُخْدَأ«تلاقاهنإف»اَيَْحي

اَذِإَف.ِةَّـنُّسلٱَفَالِخِكِلَْ
.)١٦و٤:١١ريتسأ(»ُتْكَلَهُتْكَلَه

رثكأوهوهدالوأدللولابحياممرثكأانبحيهللانإ
:٧ىتم(هدالوألةحلاصاياطعيطعينألهنمًادادعتسا

َلاَنَنْيَكِلِةَمْعِّـنلٱِشْرَعَىلِإٍةَقِثِبْمَّـدَقَتَن«نأانلقحيف.)١١
يفًانْوَعًةَمْعِنَدِجَنَوًةَْمحَر .)٤:١٦نييناربع(»ِهِنيِحِ

طَأَكِلٰذِل«١٣
ْ

يفاوُّلِكَتَالْنَأُبُل يِتَّـلٱُمُكِلْجَأليِدِئاَدَشِ
.»ْمُكُدَْجمَيِه
١ع٣:٣يكينولاست١و١:١٤يبليفو١٤:٢٢لامعأ
١:٦سوثنروك٢

وهيذلاهللاىلإةقثنعًامودقمكلنأليأَكِلٰذِل
ًافنآةروكذملاءادفلادئاوفيفءاكرشمكنألوريخلكردصم
مكلًامداخنوكأنأبّيلعمعنأهللانألو)١١-٦ع(
.دئاوفلاكلتليصحتل

ةالصلايفهللاىلإبلطلاكلذنأًايلجنيبتيملُبُلْطَأ
.دئاوفلاكلتليصحتلمهنموأ

يفاوُّلِكَتَالْنَأ اونبجتالنأيأُمُكِلْجَأليِدِئاَدَشِ
ًاريسأسلوبناك.مكناميإفعضبسأيللمكسفنأاوملستو
هذهبتكنألبقنيتنسوحنةيموريفونيتنسةيرصيقيف
سأيةلعنوجسموهوهدئادشمهلنوكتنأفاخفةلاسرلا
مهمدخبلوجينأنماهلكةدملاكلتيفعنتماهنأللالكو
.مهلوسرهنوكرابتعاب

ناك.مكعفنىلإلوؤتنأدبالاهنألْمُكُدَْجمَيِهيِتَّـلٱ
املكناكهنأل)١١:٣٠سوثنروك٢(هتافعضبرختفيسلوب
ُلِّـمَكُأَ«اهبهنألو)١:٥سوثنروك٢(هتيزعتتدازتداز

ألَا
َ
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ملٱِدِئاَدَشَصِئاَقَن
يفِحيِسَْ َوُهيِذَّـلٱ:ِهِدَسَجِلْجَأليِمْسِجِ

لٱ
ْ

نمهمالآاوبسحيالنأدارأف)١:٢٤يسولوك(»ُةَسيِنَك
هكرتفهايإهللاكرتةيآومهلشفىلعومهيلعًاراعمهلجأ
ةداهشيهذإرورسلاوركشللًاببساهوبسحينألبمهايإ
لسالسيفهريفسوهريسأهنألحيسملاةمعنةوقوقحلاةوقب
نمملأتيلهنبالذبهللانإف.ةمعنلابوقحلابدهاشكلذبوهف
همالآاوذختينألوسرلادارأفمهلهتبحمةيآكلذومهلجأ
نأمهيلعبجوفمهايإهبحةيآحيسملالوسرهنوكرابتعاب
نألدجمعوضومومهلحيسملاةبحمتايآهدئادشاوذختي
نيبليجنإلابةادانمللةليسوومهلجأنمملأتيهلعجحيسملا
.ءادفلادئاوفلكيفاوكرتشييكلمهنممهنيذلاممألا

هللاحيبستوحيسملاةسينكلجأنملوسرلاةالص
٢١ىلإ١٤ع

نوكو)١٥و١٤ع(بآلاهللاىلإهتالصلوسرلاهيجوت
وأنطابلاناسنإلايفسدقلاحورلابمهتيوقتهتالصعوضوم
نمهتياغو.)١٧و١٦ع(ناميإلابمهيفحيسملاثكمينأب
يذلارسلاةمظعاوكردينأوةبحملايفاولصأتينأكلذ
اوئلتميومهلحيسملاةبحمةرفورابتخالاباوفرعيلهيلعملكت
.)١٩و١٨ع(هللاءلملكب

َعوُسَياَنِّـبَرِيبَأىَدَلَّـيَتَبْكُريِنْحَأاَذٰهِبَبَسِب«١٤
ملٱ
ِ»حيِسَْ

يذلاءادفلاءاكرشمترصمكنوكيأاَذٰهِبَبَسِب
ةيآلايفنييسسفألالجأنمهتالصأدتبا.حيسملاعوسيب
مالكلانمهدروأاملاهنعفقومثحاحصألااذهنمىلوألا
.هبأدتباامرركمثضرتعملا

ةمالعوهوةالصلايفهتئيهنايباذهَّـيَتَبْكُريِنْحَأ
.بلطلايفةبغرلاوعاضتالا

هللانيبةبسنلانايباذهِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِيبَأ
انبروبأهللانإ.ةمعنلادهعباهيلعاولصحيتلانينمؤملاو
لكابأوانابأناككلذلوانعيفشوانطيسوحيسملاعوسي
ءانبو.ءامسلاوضرألايفناكمونامزلكيفنييدفملا
ينمؤملجأنمةقثبهتالصلوسرلامدقةبسنلاهذهىلع
.سسفأ

يفٍةَريِشَعُّلُكىَّـمَسُتُهْنِميِذَّـلٱ«١٥ َىلَعَوِتاَواَمَّـسلٱِ
.»ِضْرَألٱ

١١ىلإ٢:٩يبليفو١:١٠ض

ةعامجلاانهةريشعلاٍةَريِشَعُّلُكىَّـمَسُتُهْنِميِذَّـلٱ
اذهبوةليبقلاكبيرقوأديعبدحاوبأةلالسيهيتلا
ةيآلايفاهبدارملاو.)٢:٤اقول(دوادةريشعتءاجىنعملا
حيسملانألهللاتيبلهأاوراصنيذلانييدفملاةعامج
لمشتاليهف.نينبلاةبسنيفمهلخدأوهمدبهلمهحلاص
ءادفلاىلإاوجاتحيملواوطقسيملمهنألراهطألاةكئالملاانه
امأهقلخمهنأل»هللاءانبأ«نكامألاضعبيفاوعُدمهنأمعن
.يدافلاةوخإءادفلاباوراصمهنأل»هللاانبا«اوعدفنونمؤملا
نومسينونمؤملافاهيبأمساىلإاهتبسنبةريشعلاىمستو
هللاوًايحورابأهيلإمهتبسنىلعءانبهدالوأوهللالهأ
مويلايفمهبفرتعيسوانهمهبفرتعيوهدالوأمهربتعي
.ريخألا

لٱِباوُدَّـيَأَتَتْنَأِهِدَْجمىَنِغِبَسَحِبْمُكَيِطْعُيْيَكِل«١٦
ْ

ِةَّـوُق
يفِهِحوُرِب لٱِناَسْنِإلٱِ

ْ
»ِنِطاَب

١:٢٧يسولوكو٤:١٩يبليفو١:٧صو٩:٢٣ةيمور
٤:١٦سوثنروك٢و٧:٢٢ةيمور١:١١يسولوكو٦:١٠ص

يهوهتالصيفةيرهوجلاةبلطلاةيآلاهذهيفسلوبركذ
.نطابلاناسنإلايف»هدجمىنغبسحب«هللامهيوقينأ

هتافصةرفوردقىلعيأِهِدَْجمىَنِغِبَسَحِب
وأعوبنيلاربكىلعنافقوتيهرغصوأرهنلاربكنإ.ةديجملا

سلوبلأسفهتورثرادقمبًاعبطةدودحمكلملاتابهوهرغص
كلذنألهدجمةرفوىضتقمبسسفأينمؤملماعينأهللا
.مهعفنوىلاعتهديجمتىلإلوؤي

مهناهذإةيوقتلوسرلابلطيمل.اووقتتيأاوُدَّـيَأَتَتْنَأ
ناسنإلاةيوقتلبمهتاوهشىلعمهحاورأةيوقتالوكاردإلل
حورلاودسجلانيببرحلايفقيتعلاناسنإلاىلعديدجلا
)٥:١٧ةيطالغو٢٣و٧:٢٢ةيمور(يفلوسرلااهفصويتلا
ةبحملايفاوسسأتيوءادفلارساوكردينأنماونكمتيل
.توهاللاءلملكباوئلتميو

هللانإفىوقلاأشنميهيتلاةيهلإلاةوقلايأِةَّـوُقْلٱِب
ملٱيِطْعُي«

لٱِميِدَعِلَوًةَرْدُقَيِيْعُْ
ْ

لَاًةَّـدِشُرِّـثَكُيِةَّـوُق
ْ

لِغ
ْ

َنوُيْعُيُناَم
لٱَو،َنوُبَعْتَيَو

ْ
ِّـبَّـرلٱوُرِظَتْنُماَّـمَأَو.ًارُّثَعَتَنوُرَّـثَعَتَيُناَيْتِف

َنيِّـوَقَتُم«اونوكييكل)٣١-٤٠:٢٩ءايعشإ(»ًةَّـوُقَنوُدِّـدَجُيَف
)١:١١يسولوك(»ِهِدَْجمِةَرْدُقِبَسَحِبٍةَّـوُقِّـلُكِب

ريدقلاهللاحنميهبيذلاسدقلاحورلايأِهِحوُرِب
يتلاةردقلاطوقسللةضرعوهيذلافيعضلاناسنإلا

مهلسدقلاحورلالاؤسةبلطلاكلتةصالخو.اهيلإجاتحي
ملٱَءاَجىَتَم«هلوقبهذيمالتهبحيسملادعويذلا

يِذَّـلٱيِّـزَعُْ
حلٱُحوُر،ِبآلٱَنِمْمُكْيَلِإاَنَأُهُلِسْرُأَس

ْ
ِدْنِعْنِميِذَّـلٱ،ِّـَق

ْمُكَّـنِكٰل«هلوقبو.)١٥:٢٦انحوي(»ِيلُدَهْشَيَوُهَفُ،قِثَبْنَيِبآلٱ

ألَا
َ
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لٱُحوُّرلٱَّـلَحىَتَمًةَّـوُقَنوُلاَنَتَس
ْ

:١لامعأ(»ْمُكْيَلَعُسُدُق
٨(.

يف سرطب١(يفخلابلقلاناسنإيأِنِطاَبْلٱِناَسْنِإلٱِ
هلوقبجراخلاناسنإلاةلباقميفلوسرلاهركذيذلا)٣:٤
خلٱاَنُناَسْنِإَناَكْنِإ«

ْ
»ًامْوَيَفًامْوَيُدَّـدَجَتَيُلِخاَّـدلٱَف،ىَنْفَيُجِرَا

ىوسنوكيالنمؤملاددجتياملوأو.)٤:١٦سوثنروك٢(
هبلقيفسدقلاحورلالمعبهنكلحيسملاعوسييفلفط
.ةمعنلاوةفرعملايفمايألايلاوتىلعومني

ملٱَّـلِحَيِل«١٧
يفِناَميِإلٱِبُحيِسَْ »ْمُكِبوُلُقِ

٢:٢٢صو١٤:٢٣انحوي

ةيآلايفسسفأينمؤملسلوباهلأسيتلاةيوقتلانإ
ةيآلاهذهيفاهلأسثلاثلامونقألالعفبةرشعةسداسلا
مكيفحيسملا«هلوققفوىلعمهيفيناثلامونقألاىنكسب
تسيلمهيفحيسملاىنسكف)١:٢٧يسولوك(»دجملاءاجر
وهوحيسملالوقليلدبدحاوءيشامهذإحورلاةبهةجيتن
ِيتآِّـينِإ.ىَماَتَيْمُكُكُرْتَأَال«حورلاكلذءيجمبمهدعي
يف»ْمُكْيَلِإ لٱَكِلٰذِ

ْ
يفاَنَأِّـينَأَنوُمَلْعَتِمْوَي يفْمُتْنَأَو،ِيبَأِ اَنَأَو،َّـِ

َِيل«سلوبلاقكلذىلعءانبو.)٢٠-١٤:١٦انحوي(»ْمُكيِف
حلٱ
ْ

ملٱَيِهَةاََي
ِلَباَنَأَالاَيْحَأ«لاقو)١:٢١يبليف(»ُحيِسَْ

ملٱ
يفاَيَْحيُحيِسَْ .)٢:٢٠ةيطالغ(»َّـِ

ًامئادًاصاخًاراهظإهروضحرهظيثيحنكسيهللانإ
رومزم(»ءامسلانكاس«هنأباتكلايفءاجاذهىلعو

هنأو)٩:١١رومزم(»نويهصيفنكاسلا«نأو)١٢٣:١
ملٱَعَمَو،ُنُكْسَي«

ملٱَوِقِحَسْنُْ
:٥٧ءايعشإ(»ِحوُّرلٱِعِضاَوَتُْ

نأًانايحأليقو.)٦:١٦سوثنروك٢(»هبعشيف«و.)١٥
هللاحورنإ«ًانايحأوركُذامكهبعشبولقيفنكسيهللا
اهيفنكسييذلانأًاتاقوأو)٨:٩ةيمور(»اهيفنكسي
وههسفنحيسملانأًانايحأو.)٨:١٠ةيمور(حيسملاحور
هذهفالتخاو.ةيآلاهذهيفامكاهيفنكسييذلا
دحاورهوجتاذةثالثلاميناقألانوكىلعيبنمتارابعلا
بآلاىأردقفنبالاىأرنم«لاقينأحصيكلذىلعو
نوكيهللاحورثيحو»بآلاهلفنبالاهلنم«هنأو»ًاضيأ
نأكلذنممزليو.حيسملانوكيحيسملاحورثيحوهللا
انلهحورناكنإوانلهحورنأوهانيفحيسملانوكىنعم
لحماهنوكرابتعاببولقلاهنكسملعجو.انيفهنوكمزلتسي
ةيهلإلاةايحلاأشنتهحوربحيسملانكسيثيحوفطاوعلا
حيسملاو.ةيحورلاقاوشألاوفطاوعلاوةيوامسلاةفرعملاو
هانكسكسيلًامئادنينمؤملابولقنكسينأيفًادبأبغري
يفهانكسكضرألاىلعوهنكسيناكامكًاريصقًاتقو
نكسينأىلعرصتقيالوهو.ميلشروأوةرصانلاومحلتيب

ًاظفاحنوكيلهيراتخمنمدرفلكنكسيلبةلمجةسينكلا
نأقحهلو.هتقثوهتبحمعوضوموًاكلموًايبنوًانهاكوهل

يفلحمهلنوكينأبيفتكيالوبلقلاشرعىلعسلجي
مويلالوقيلازياللبطقفناسللاسوسينأالولقعلا
:٢٣لاثمأ(كبلقينطعأينباايًاميدقلوقيناكامك
٢٦(.

مامأفقواذإىمعألافمكناميإيأِناَميِإلٱِبَّـلَِحي
يفناميإلانودبفهلامجبرعشيالنيملاعلايفاملمجأ
رظنمالولامجالوةروصاننيعأيفحيسمللنكيملانبولق
هتدوجوهدوجوققحتننأردقنناميإلاكلذبفىهتشم
صالخللهبكسمتنوهديعاومبقثنوهلبقننأوهدجمو
هلباوبألاكلتحتفنعرقوانبولقباوبأىلعفقوىتمف
.حورلاةبهوموهيذلاناميإلاب

اموسسفأينمؤملجأنملوسرلاةبلطةياهنانهو
مهتيبثتيهواهلوصحاجرواهيفبغريتلااهجئاتننايبيتأي
ءلملكبمهؤالتماواهتمظعكاردإىلعمهتوقوةبحملايف
.هللا

يفَنوُسِّـسَأَتُمَوَنوُلِّـصَأَتُمْمُتْنَأَو«١٨ ملٱِ
ىَّـتَح،ِةَّـبَحَْ

لٱِعيَِمجَعَماوُكِرْدُتْنَأاوُعيِطَتْسَت
ْ

لٱَوُهاَمَنيِسيِّـدِق
ْ

ُضْرَع
لٱَوُلوُّطلٱَو

ْ
لٱَوُقْمُع

ْ
لُع
ْ

»ُو
١٣و١٢و١٠:٣ةيمور١:١٨ص٢:٦و١:٢٣يسولوك

يفَنوُسِّـسَأَتُمَوَنوُلِّـصَأَتُمْمُتْنَأَو ةجيتناذهِةَّـبَحَْملٱِ
يفحيسملاىنكسيفونطابلاناسنإلايفحورلاةيوقت
ةبحملالبانلحيسملاةبحموأهللاةبحميهتسيلفبولقلا
كلتعوضوموهامنايبنودبةيحيسمةليضفاهنوكرابتعاب
ملٱَوُءاَجَّـرلٱَوُناَميِإلٱُتُبْثَيَفَنآلٱاَّـمَأ«لاقامكةبحملا

،ُةَّـبَحَْ
ملٱَّـنُهَمَظْعَأَّـنِكٰلَوُةَثَالَّـثلٱِهِذٰه

)١٣:١٣سوثنروك١(»ُةَّـبَحَْ
لماعلاناميإلا«هلوقليلدبناميإلانعأشنتةبحملاهذهو
حورلارامثأنمركُذاملوأيهو)٦:٦ةيطالغ(»ةبحملاب
سفنلالاححضوتوةوخإللوهللايهو)٥:٢٣ةيطالغ(
.حيسملايفةسسأتموةلصأتميهو

ىلوألاناتراعتساهيفزاجم»نوسسأتمونولصأتم«هلوقو
ةراعتساةيناثلاوةبرتلايفاهلوصأةدتمملاةرجشلاةراعتسا
ترثأةبحملانأىنعملاو.نينمؤمللهساسأىلعخسارلاءانبلا
يفرثؤيهنإفةرجشلالصأيفريصعلاكًاميظعًاريثأتمهيف
ةيحيسملاةبحملافةرجشلايفرمثوةرهزوةقروونصغلك
ًادارفإسسفأيحيسميفلعفولوقوركفلكيفرثؤت
نوكيامكهنأ»ةبحملايفنيسسأتم«هنوكبهدارمو.ًالامجإو
ىلإهلفسأنمرجحودومعوةرطنقوةقبطلكنأءانبلايف
ىلإهلفسأنمرجحودومعوهتروصوهعضومظفحيهتمق

ألَا
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كلذكهساسأةناتمنمهلامجوهتروصوهعضومظفحيهتمق
ةتباثىقبتنمؤملكلوحيسمللاهتبحمبسسفأةسينك
لٱ«هلوققفوىلعةلماكءانسح

ْ
لِع
ْ

ملٱَّـنِكٰلَو،ُخُفْنَيُم
َةَّـبَحَْ

اهنأةبحملايفلاقُينأقحيف)٨:١سوثنروك١(»يِنْبَت
.ةيساسألاةليضفلا

هذهو.بجيامكاوُكِرْدُتْنَأاوُعيِطَتْسَتىَّـتَح
ةبحماوكردينأنينمؤملاىلعرسعيهنأىلإريشتتاملكلا
ىلإوكاردإلاكلذةباصإيفاودهتجينأبوجوىلإوحيسملا
نيلصأتممهنوكقوفةيوامسلاةنوعملاىلإمهراقتفا
ًارابتخأوةفرعمنمضتيكاردإلااذهو.ةبحملايفنيسسأتمو
نأيهحيسملاةبحمكاردإوةبحملايفسسأتلانيبةقالعلاو
حيسملاةبحمةقيقحبةقثللدادعإبولقلايفةبحملارابتخا
ردقيالهريغلةبحملابهبلقيفرعشياليذلانإ.اهتمظعو
يفلوسرلاهبلطيذلاكاردإلاو.هلهريغةبحمكردينأ

لصحينأردقيالوسدقلاحورلاهردصمويحورهتالص
.ىلعلانماورينتساواوددجتنيذلانويحورلاالإهيلع

اذهو.هللابعشلكعميأَنيِسيِّـدِقْلٱِعيَِمجَعَم
بلاطملانمثأنمكاردإلااذهربتعيهللابعشنأىلعلدي
مهتاولصلةباجإهبلطيفمهتبغربهيلعنولصحيامنإو
بلطىلعنينمؤملاقافتانأو.مهلجأنملوسرلاتاولصو
هبلطولامممظعأرادقمليصحتنممهنكميكاردإلااذه
.هدحولك

ةمظعيأُوْلُعْلٱَوُقْمُعْلٱَوُلوُّطلٱَوُضْرَعْلٱَوُهاَم
نإ.انئادفلةحيبذهسفنميدقتىلعهتلمحيتلاحيسملاةبحم
لكيهوأءانبكةدامةمظعفصينأدارأىتمناسنإلا
سانلاداتعايتلاةيسدنهلاتاملكلاكلتلمعتسي
رمأفصوللوسرلااهذختافءانبلاةحاسميفاهلامعتسا
نأىلإريشتاهنأاهنممهفننحنوحيسملاةبحموهويحور
امبمكحننأعيطتسنالاننأعمًادجةميظعةبحملاكلت
مدعىلعحضاوليلداهبلاوقألاةرثكو.اهنملكنمدصق
اهيقابلًالاثماهدحأركذنلواهتقيقحةباصإنيرسفملاناكمإ
.وهو

ممألالكىلإدتمتةعساواهنأةبحملا»ضرعب«دارملانإ
يفسانلالمشتاهنأ»اهلوطب«.ضرألاهجوىلعةرشتنملا
ىلإةراشإلا»اهقمعب«و.ملاعلاةياهنىلإمودتوروصعلالك
واهنمسانلاةبحملالشنتنيذللاداسفلاوءاقشلاةدايز
هدجمباوعتمتيلءامسلاىلإسانلاعفرتاهنأ»اهوّلعب«
ههبشياموأكلذدصقلوسرلانأىلعليلدالو.هتبحمو
لاقينأحصيفةمظعلاةياغيفحيسملاةبحمنأىنعامنإ
َىلِإَأ«هلوقوهوبويأرفسيفهللاةفرعميفليقاماهيف
هنَىلِإْمَأ،ُلِصَّـتَتِهللاٱِقْمُع لٱِةَياَِ

ْ
َنِمَىلْعَأَوُه؟يِهَتْنَتِريِدَق

هلٱَنِمُقَمْعَأ؟َلَعْفَتْنَأَكاَسَعاَذاَمَف،ِتاَواَمَّـسلٱ
َْ

،ِةَيِوا

طَأ؟يِرْدَتاَذاَمَف
ْ

لٱَنِمُضَرْعَأَوُهُلوُطِضْرَألٱَنِمُلَو
ْ
»رِرْحَب

.)٩-١١:٧بويأ(

ملٱَةَّـبََحماوُفِرْعَتَو«١٩
لٱِحيِسَْ

ْ
ملٱَةَقِئاَف

َىلِإاوُئِلَتْمَتْيَكِل،ِةَفِرْعَْ
.»ِهللاٱِءْلِمِّـلُك
١٠و٢:٩يسولوكو١:٢٣صو١:١٦انحوي

اهوفرعتيأِةَفِرْعَْملٱَةَقِئاَفْلٱِحيِسَْملٱَةَّـبََحماوُفِرْعَتَو
هنوكلناسنإلاملعقوفعوضوملانأاوملعتوةفرعملاضعب
.هللاالإملعلامامتدحأهملعينأردقيالو.دودحمبسيل
قلعتياملكوهللاهنألةفرعملاةقئافانلحيسملاةبحمتناكو
هتيدبألثمًاماتًاكاردإهوكردينأرشبلاعيطتسيالهللااب
الاننألاهكاردإعيطتسنالو.ناكملكيفهنوكوهتيلزأو
مالآةدشالوةبحملاكلتبقعلتملالزانتلاكاردإعيطتسن
تاكربلاةمظعالوهتبحمرهظييكلاهلمتحايتلاحيسملا
كلتةمظعكردننأانناكمإمدعو.اهتطساوبلانتيتلا
ةينأتمةصلاخةيناجمةبيجعاهنأفرعننأعنميالةبحملا
نينمؤملانأمزلتسينآلاكلذكاردإانتعاطتسامدعوةمئاد
هيدبيامردقىلعحيسملاةبحمكاردإيفًائيشفًائيشنومدقتي
ةدايزردقىلعوةبحملاكلتلةديدجلارهاظملانمحيسملا
.اهبروعشلاواهتفرعمىلعمهرادتقاةدايزواهايإمهرابتخا

اوغلبتيكليأِهللاٱِءْلِمِّـلُكَىلِإاوُئِلَتْمَتْيَكِل
ُّلُكَّـِلَحيْنَأَّـُرسِهيِفُهَّـنَأل«حيسملايفهلوقكيهلإلالامكلا
ملٱ
ْ
ِءْلِمُّلُكُِّلَحيِهيِفُهَّـنِإَف«هلوقو.)١:١٩يسولوك(»ِءْلِ
َرِهْظُأىَتَم«هلوقو.)٢:٩يسولوك(»ًاّيِدَسَجِتوُهَّـاللٱ
ملٱ
يفُهَعَمًاضْيَأْمُتْنَأَنوُرَهْظُتٍذِئَنيِحَف،اَنُتاَيَحُحيِسَْ ملٱِ

»ِدْجَْ
.)٣:٤يسولوك(

وهلامكلااذهوةبحملاملعلاوةمكحلالماكهللانإ
امردقىلعلئاضفلاكلتبنوئلتمينونمؤملافءلملاىنعم
امومهيفحيسملاىنكسةجيتنكلذوناكمإلانممهل
اوُنوُك«حيسملالوقلقفاوماذهو.هتبحمةمظعنمهنوكردي
يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَنيِلِماَكْمُتْنَأ »ٌلِماَكَوُهِتاَواَمَّـسلٱِ
َىلِإاَنُعيَِمجَيِهَتْنَنْنَأَىلِإ«لوسرلالوقو.)٥:٤٨ىتم(
َىلِإ.ٍلِماَكٍناَسْنِإَىلِإ.ِهللاٱِنْبٱِةَفِرْعَمَوِناَميِإلٱِةَّـيِناَدْحَو
ملٱِءْلِمِةَماَقِساَيِق

يذلاسايقلاف)٤:١٣سسفأ(ِ»حيِسَْ
وههوغلبييكلمهنويعبصنهولعجينأنينمؤملاىلعبجي
مهنألًاجردتلبةعفدالهللاةمعنبهنوكلميسوماتلالامكلا
:٨ةيمور(»هللانباةروصنيهباشماونوكيل«ًاقباساونيعدق

مهنأيألماكهلإهللانأامكنيلماكًاسانأاونوكيف.)٢٩
نورعشيونوركتفياوذخأةياغلاىلإمهيفهللانكسىتم
هبلقحيسملانكسنمو.مهنمهللاءاشيامكنولمعيو
نألةرخآلايفالوايندلاهذهيفالءيشهزوعيالناميإلاب

ألَا
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يفهلو.)٣:١١يسولوك(»لكلايفلكلاوه«حيسملا
ةسادقلاوملعلاوةمكحلاوةبحملاوناميإلاوةوقلاحيسملا
لٱِمَأ...ْمُكَلٍْءَيشَّـلُك«لوسرلالوقك

ْ
حلٱِمَأُ،َملاَع

ْ
ِمَأ،ُةاََي

ملٱ
حلٱُءاَيْشَألٱِمَأ،ُتْوَْ

ْ
ملٱِمَأ،ُةَِرضَا

.ْمُكَلٍْءَيشُّلُك.ُةَلَبْقَتْسُْ
لِلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو

ْ
ملٱَوِ،حيِسَم

.)٢٣-٣:٢١سوثنروك١(»ِِهللاُحيِسَْ
ءلملانمهغولبقولخملانكمياملكبنمؤملاألتماىتمو
ءلمنيبقرفلامظعأاموهللانيبوهنيبًاميظعنوبلايقب
لامكوقولخملاامكنيبقرفلاو.سونايقوألاءلموحدقلا
.ًادجمظعأقلاخلا

لٱَو٢٠«٢٠،٢١
ْ

ممًاّدِجَرَثْكَأٍْءَيشِّـلُكَقْوَفَلَعْفَيْنَأُرِداَق اَّـِ
طَن
ْ

لٱِبَسَحِب،ُرِكَتْفَنْوَأُبُل
ْ

ملٱُهَل٢١،اَنيِفُلَمْعَتيِتَّـلٱِةَّـوُق
ُدْجَْ

يف لٱِ
ْ

يفِةَسيِنَك ملٱِ
.ِروُهُّدلٱِرْهَدِلاَيْجَأِعيَِمجَىلِإَعوُسَيِحيِسَْ

.»َنيِمآ
يسولوكو٧ع٢:٩سوثنروك٢٤١اذوهيو١٦:٢٥ةيمور

١٣:٢١نييناربعو١٦:٢٧و١١:٣٦ةيمور١٠:٢٩

نيينامورلاىلإهتلاسرنميميلعتلاءزجلالوسرلامتخ
ءزجلامتخو)١١:٣٣٠٣٦ةيمور(ةقئافلاهللاةمكحديجمتب
.هتبحموهللاةوقديجمتبةلاسرلاهذهنميميلعتلا

سسفأينمؤملجأنمهتالصبلوسرلاغلبدقو
هنكلروصتلاوأءاجرلاوأناميإلاهغلبينأنكميامىمسأ
رثكأملعينأردقيهللانأملعهنألمهلهبلطامبىفتكاام
ةوقلعجففصويالامبهيفركتفيوأهبلطينأعيطتسيامم
تاروصتالوهتالصالمهلاهدارأيتلاتابهلاسايقهللا
.حيبستلاقيرطىلعكلذرهظأوهبلق

امُرِكَتْفَنْوَأُبُلْطَن...َقْوَفَلَعْفَيْنَأُرِداَقْلٱَو
لكىلعرداقهنأبهللافصوبةيآلاهذهيفلوسرلاىفتكا

لكقوفلعفينأىلعرداقهنأنايبكلذىلعدازلبءيش
اممًادجرثكألعفيهنألاقىتحاذهبىفتكااممثءيش
ديقيالهللادوجونأكلذنمانلو.ركتفنوأبلطن
.هبهينأوهردقياموأهيلإجاتحنامانروصتبوأانتابلطب
يفحيسملانكسينماهعقوتييتلاتاكربلاةرفولدحالًاذإف
.هتبحمعيضاوممهنإفمهبولق

يتلاةوقلانإاَنيِفُلَمْعَتيِتَّـلٱِةَّـوُقْلٱِبَسَحِب
نأانليتلاةوقلايهرضاحلاويضاملايفانلهللااهرهظأ
.لبقتسملايفانلاهايإهنالعإعقوتن

ملعنفانيفلمعيلسدقلاحورلالسرأدقبآلاهللانإ
.هروصتنوأهبلطننأردقناملكقوفلعفيهنأكلذنم

.هدحوهلووريدقلاهللايأُهَل
ًافورعمهللادجمنكيلىنعملاوأ.هللادجمتيليأُدْجَْملٱ
لامعأنمركُذاملكةجيتنوهدجملااذهوهبًافرتعمو
.هللا

يف كلذهيففرعُيدهشميهةسينكلانإِةَسيِنَكْلٱِ
ضرألاىلعوءامسلايفنينمؤملاةعامجيهونلعُيودجملا
يفةدودحملاريغهتمعنوةعونتملاهتمكحهللارهظأاهيفو
لازتاليهوةيتآلانورقلالكيفاهرهظيسوةيضاملانورقلا
.ةطلسلاوماركإلاودجملادبالاىلإهلبسنت

يف حيسملاةطساوبهللادجمتةسينكلانأيأِحيِسَْملٱِ
داحتابةلاسرلاهذهىوحفلكلبسانماذهواهبئانواهسأر
.حيسملايفةسينكلا

عمج.دبألاىلإيأِروُهُّدلٱِرْهَدِلاَيْجَأِعيَِمجَىلِإ
ىلإةراشإسانلاهلمعتسيامتاملكلاهذهيفلوسرلا
هلةياهناليذلانامزلانعاهبربعييكلةليوطةيلاوتمةنمزأ
.ةيدبألايأ

نأيفهتبغراذهبلوسرلارهظأو.كلذكنكيليأَنيِمآ
كلذىلعهوقفاوينأةلاسرلاءارقلكلوعديوهلأساممتي
.ةباجإلالاؤسو

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

وهوةلاسرلاهذهنميناثلامسقلاةءادبحاحصألااذه
ىلعو)١٦-١ع(داحتالاىلعهيفّثحاهنميلمعلاءزجلا
.)٣٢-١٧ع(ةيحيسملالئاضفلانماهريغوةسادقلا

١٦ىلإ١عيحورلاداحتالاظفح
قيليامكاوكلسينأسسفأينمؤمنملوسرلابلط

ةانألالوطوةعادولاوعضاوتلايفةيحيسملامهتوعدب
-١ع(اهمالسوةيحورلاةسينكلاةدحوظفحيفداهتجالاو
حوراهلودحاودسجاهنألةدحاوةسينكلانأنابأو.)٣
ةيدومعمودحاوناميإودحاوبرودحاوءاجرودحاو
مهلكيفومهلكبوءاضعألالكىلعدحاوبأوهلإوةدحاو
يتلابهاوملاعونتنمعنمتالةدحولاهذهو.)٦-٤ع(
ضعببهمالكتبثاو.)٧ع(هتيشمبسححيسملااهعزوي
اهباحصأعاونأببهاوملاعاونأّنيبو.)١٠و٩ع(ريمازملالاوقأ
اهناينبيهةسينكلامدخةماقإنمةياغلانإو.)١١ع(
.)١٦-١٢ع(اهليمكتو

طَأَف«١
ْ

يفَريِسَألٱاَنَأ،ْمُكْيَلِإُبُل اَمَكاوُكُلْسَتْنَأ،ِّـبَّـرلٱِ
هبْمُتيِعُديِتَّـلٱِةَوْعَّـدلِلُِّقَحي .»اَِ

ألَا
َ
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١:١٠يسولوكو١:٢٧يبليف٩و١نوميلفو٣:١ص
٢:١٢يكينولاست١و

اهارتشايتلاتاكربلاةمظعلًارظنْمُكْيَلِإُبُلْطَأَف
.اهيفءاكرشممألااهيأمكلعجوحيسملا

يفَريِسَألٱاَنَأ ًايحيسمهنوكلًاريسأسلوبناكِّـبَّـرلٱِ
لقثتسيملفهلجأنمًاقثوموهبًادحتميأ»برلايف«ناكو
ليجنإلاحاجنىلإيدؤتهقثونأهنقيتلوهبرلهتبحملهقثُو
لبهيلعمهتقفشكيرحتلالًاريسأهنوكىلعهيلعهبلطىنبف
هلعلو.هتيمهألرابتعاوهمالكىلإءاغصإةدايزىلعمهلمحل
نألًالهأّدعُأنأبرورسموهرسأبضارهنأمهلنيبينأدارأ
.حيسملالجأنمملأتي

ىلإًالصأممأمهومهاعدهللانإخلااوُكُلْسَتْنَأ
داحتالاوفرشلاوةسادقلاىلإمهاعدكلذبو)٢١:٥(ينبتلا
هبعشنماءزجاونوكينأوهنباةروصةهباشمىلإوحيسملاب
.يوامسلاهتيبلآوسدقملا

اوقحتسييكلةماقتسالاباوكلسينألوسرلامهرمأيملو
مهونووعدممهنألاهباوكلسينألبنيوعدماونوكينأ
وهةرهاطلاةريسلامهيلعبجوأيذلاونيقحتسمريغ
ركشلاومهلحيسملاةبحمنعةئشانلاتاكربلاةمظعبروعشلا
هبمهيلعمعنأوهللامهمركأيذلافرشلاةمظعبوهل
ةفيرشلامهتوعدلقحيامكاوكلسينأهلككلذمهمزلأف
.ىمظعلا

ْمُكُضْعَبَنيِلِمَتُْحم،ٍةاَنَأِلوُطِبَو،ٍةَعاَدَوَو،ٍعُضاَوَتِّـلُكِب«٢
يفًاضْعَب ملٱِ

.»ِةَّـبَحَْ
١٣و٣:١٢يسولوكو٢٣و٥:٢٢ةيطالغو٢٠:١٩لامعأ

تافصلانمناتفصلاناتاهٍةَعاَدَوَو،ٍعُضاَوَتِّـلُكِب
ينبمعضاوتلاواهبيحيسملاكولسلازاتمينأبجييتلا
هسكعوحدملاقاقحتسامدعوزجعلاوةئيطخلابروعشلاىلع
ةبغرلاىلعناسنإلالمحتيتلاءايربكلاوسفنلابباجعإلا
يفلوسرلانعطو.مهيفءاقترالاوسانلانمحدملالينيف
لٱِروُمُألٱِبَنيِّـمَتْهُمَْريَغ«هلوقبةليذرلاهذه

ْ
:١٢ةيمور(»ِةَيِلاَع

ُهَّـنِإَف،ًائْيَشَسْيَلَوُهَوٌْءَيشُهَّـنَأٌدَحَأَّـنَظْنِإ«هلوقبو.)١٦
ةلاسريفهلوقكانههلوقو.)٦:٣ةيطالغ(»ُهَسْفَنُّشِغَي
َنيِبِساَح،ٍعُضاَوَتِبْلَب،ٍبْجُعِبْوَأٍبُّزَحَتِبًائْيَشَال«يبليف
لٱُمُكُضْعَب

ْ
ًاضيأرظنا٢:٣يبليف(»ْمِهِسُفْنَأْنِمَلَضْفَأَضْعَب

عضاوتلاهبشتةعادولاو.)١٣و٣:١٢و٢٣و٢:١٨يسولوك
لمحتيهولئاضفلاركذيفيفنرتقتامًاريثكوهيلعينبتو
الوظيغالبمهتايدعتوسانلابونذلامتحاىلعيحيسملا
لٱُعِضاَوَتُمَوٌعيِدَوِّـينِإ«هسفنيفحيسملالاق.رمذت

ْ
لَق
ْ

»ِب

سوثروك٢(يفحيسملاةعادولوسرلاركذو.)١١:٢٩ىتم(
هّبُشوهنعادوةرفوبمئاهبلارئاسنعفورخلازاتميو.)١٠:١
.)٥٣:٧ءايعشإ(»اهيزاجمامأةاشب«هيلتاقماّدقحيسملا

كولسلااهبزاتميتلاةثلاثلاةفصلاهذهٍةاَنَأِلوُطِب
بضغلانعهسفنطبضىلعناسنإلالمحتيهويحيسملا
نأو)٣:١٢يسولوكو٣:٢٢ةيطالغو٦:٦سوثنروك٢(
ربصلابرشبلانمهتوخإلماعيونيبنذملاباقعنعلهمتي
.)٤:٢سواثوميت٢و١:١٦سواثوميت١(

يفًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِلِمَتُْحم ريسفتاذهِةَّـبَحَْملٱِ
ةعادولاوعضاوتلاثالثلالئاضفللفرظوةانألالوطل
نأاهتطساوبردقيهتوخإلةبحمهبلقيفنمفةانألالوطو
.ةبرجتلاموييفماقتنالابلطوبضغلانمهسفنيقي
ةبحمومهصئاقنلمتحينأىلعهلمحتهدالوألدلاولاةبحمف
مهبويعنعرظنلاضغىلعهلمحتهتوخإليحيسملا
.هنأشيفمهريصقتو

َحتْنَأَنيِدِهَتُْجم«٣
ْ

.»ِمَالَّـسلٱِطاَبِرِبِحوُّرلٱَةَّـيِناَدْحَواوُظَف
٣:١٤يسولوك

َحتْنَأَنيِدِهَتُْجم
ْ
ةينادحولايأِحوُّرلٱَةَّـيِناَدْحَواوُظَف

اذهونينمؤملابولقهانكسبسدقلاحورلااهئشنييتلا
بوسنملا)هتسينكوهيذلاحيسملادسجيف(صاخلاهلمع
ىلإريشي»خلااوظفحتنأنيدهتجم«هلوقو.ليجنإلايفهيلإ
سيلهنإ.اهفعضوأاهدقفنمرطخلاىلإوةيلوؤسملاةمظع
ردقيهنكلهللابهاومنماهنألاهئاشنإىلعةردقيحيسملل
اهلبطياملكنمداهتجاباهظفحيواهتميقفرعينأ
.اهجراخوأةسينكلالخاد

يفاهبظفحتيتلاةطساولاوهمالسلانإِمَالَّـسلٱِطاَبِرِب
لوطوعضاوتلاوةبحملانمجتنيوهوحورلاةينادحوةسينكلا
ةسينكلاةايحليرورضوهو.هريغٍلكلامتحاوةانألا
ءايربكلاوضغبلاف.هروضحةمالعوحورلارمثواهومنو
نأىلعسدقلاحورلالمحتةسينكلاءاضعأنيبماصخلاو
.اهيفىقبينأىلإهناوعدتةبحملاومالسلانأامكمهقرافي
لاقو.)٥:٩ىتم(»مالسلايعناصلىبوط«حيسملالاق
لَف«لوسرلا

ْ
لِلَوُهاَمَوِمَالَّـسلِلَوُهاَمَىلَعًاذِإْفُكْعَن

ْ
ِناَيْنُب

.)١٤:١٩ةيمور(»ٍضْعَبِلاَنُضْعَب
دئاوعلاودالبلايفلتخمنمةفلؤمحيسملاةسينكنوكنإ
اهيفسدقلاحورلاروضحمزلتسيفئاوطلاوءامسألاو
داحتاوقافويفنوكتيكلاهيفمالسلايبحمداهتجاو
دوقينأهلئاسرلكيفسلوبدهتجاو.كلذكظفُحتو
نأوًاضعبمهضعبلمتحينأىلإممألاودوهيلاينمؤم
.حيسملايفدحاوامهنأامهسفنأناقيرفلابحسي

ألَا
َ
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يفًاضْيَأْمُتيِعُداَمَك،ٌدِحاَوٌحوُرَو،ٌدِحاَوٌدَسَج«٤ ِءاَجَرِ
لٱُمُكِتَوْعَد

ْ
.»ِدِحاَو

٢:١٦صو١٣و١٢:١٢سوثنروك١و١٢:٥ةيمور
١:١٨ص١١و١٢:٤سوثنروك١

ةينادحوظفحىلعنييسسفألالوسرلاثحنأدعب
ةعبسوهوةينادحولاكلتهيلعفقوتتاممهلنابأحورلا
برودحاوةوعدءاجرودحاوحورودحاودسج«رومأ
.»دحاوبأوهلإوةدحاوةيدومعمودحاوناميإودحاو
ةسينكلاتمظنيتلايهةيهلإلاةعبسلائدابملاهذهو
.اهبجومبةيحيسملا

نأبجيامبرمأالعقوامبرابخإاذهٌدِحاَوٌدَسَج
نألدحاولاحيسملادسجمهلكنينمؤملانأىنعملاونوكي
دسجلبةريثكداسجأالهؤاضعأمهلكو»حيسملايف«مهلك
لٱُنْحَن«هلوقليلدبدحاو

ْ
يفٌدِحاَوٌدَسَج:َنِيريِثَك ملٱِ

ِ،حيِسَْ
رظنا١٢:٥ةيمور(»ِرَخآلِلٍدِحاَوُّلُك،ٍضْعَبِلًاضْعَبٌءاَضْعَأَو
هذهيفقبسدقو.)١٢:٢٧و١٠:١٧سوثنروك١ًاضيأ
.)١:٢٣ص(حيسملادسجيهةسينكلانأةلاسرلا

دحاولادسجلااذهءاضعأمهنييقيقحلانينمؤملالكنإ
نمحضتيفروظنمدحاوماظنيفنيعومجماوسيلمهنكل
نمةسينكبسيلانهسلوبهركذيذلادسجلانأكلذ
وهلبضرألاىلعصاخمسابةامسملاةفورعملاسئانكلا
ضرألايفنييدفملالكنمةفلؤملاةروظنملاريغةيسنكلا
حضتيو.هسأرحيسملايذلايحورلادسجلايهفءامسلاو
ضعبةسينكضعبىلإنينمؤملاضعبةبسننأًاضيأ
.ضعبىلإدحاودسجيفءاضعالا

يهودحاوحورءاضعألاريثكلادسجلايفٌدِحاَوٌحوُر
حورلاحيسملادسجيفكلذكةايحلازكرمةقطانلاسفنلا
نكسيوهلكدسجللةوقلاوةايحلائشنييذلاوهسدقلا
ًاضْيَأٍدِحاَوٍحوُرِباَنَعيَِمجاَنَّـنَأل«هلوقليلدبءاضعألالك
ْمَأًاديِبَع،َنيِّـيِناَنوُيْمَأاَّـنُكًادوَُهي،ٍدِحاَوٍدَسَجَىلِإاَنْدَمَتْعٱ
ْمُكَّـنَأَنوُمَلْعَتاَمَأ«هلوقو.)١٢:١٣سوثنروك١(»ًاراَرْحَأ
رظنا٣:١٦سوثنروك١(»ْمُكيِفُنُكْسَيِهللاٱُحوُرَو،ِهللاٱُلَكْيَه
عيمجنوكو.)١١و٨:٩ةيمورو٦:١٩سوثنروك١ًاضيأ
مهيفسدقلاحورلانوكوحيسملادسجءاضعأنينمؤملا
ةينادحوظفحيفاودهتجينأمزلتستمهتايحةلعهنوكو
اوطبترينأوةيوخأةبحمرخآلامهنملكبحينأوحورلا
.مالسلاطابربًاعيمج

يفًاضْيَأْمُتيِعُداَمَك اذهِدِحاَوْلٱُمُكِتَوْعَدِءاَجَرِ
اونوكيلاوعُدنيحمهنإفةينادحولاطبرنمثلاثلاطابرلاوه
مهريغمامأعضُويذلاءاجرلاسفنمهمامأناكنينمؤم
.مهلامآاهيلعاونبيتلاديعاوملانيعمهلكلنألنينمؤملانم

نأوحيسملامدبمهاياطخرفغُتنألدحاوءاجرمهلناك
مهلكمهنإوحيسملاةوقباوظفُحينأوحيسملارببوثباوستكي
حيسملاهارتشايذلاءامسلايفميظعلاثاريملاليننوعقوتم
.دحاودسجمهنأىلعليلدنينمؤملاءاجرةدحوف.مهل

نيحهنألًاعبطةوعدلابهقلعتل»مكتوعدءاجر«لاقو
اذهمهيفأشنأةلاعفلاةنطابلاةوعدلاسدقلاحورلامهاعد
رونلايفنيسيدقلاثاريمءاكرشاونوكيلمهاعد.ءاجرلا
هللاعمةحلاصملاىلإاوعُد.هيلإاوعُداملينًاعبطاوجرف
.كلذنممزلتسملاصالخلاأًعبطاورظتنافهاضربعتمتلاو
ءاجرلامهيفضهنينآلاةوعدلاجئاتننمهيلعاولصحامو
،اَنِثَاريِمُنوُبْرَع«حورلامتخيفهلوققفوىلعلبقتسملايف
ملٱِءاَدِفِل

ِمل،ىَنَتْقُْ
َ

يِذَّـلٱ«هلوقو.)١:١٤ص(»ِهِدَْجمِحْد
يفِحوُّرلٱَنوُبْرَعىَطْعَأَو،ًاضْيَأاَنَمَتَخ سوثنروك٢(»اَنِبوُلُقِ
نوهتشيمهلعجحورلابهاومنمهيلعاولصحامو.)١:٢٢
.مهيفءاجرلائشنتاهنممظعأىرخأبهاوم

»ٌةَدِحاَوٌةَّـيِدوُمْعَم،ٌدِحاَوٌناَميِإ،ٌدِحاَوٌّبَر«٥
١٣ع١١:٤سوثنروك٢و١٢:٥و٨:٦و١:١٣سوثنروك١
٦:٢نييناربعو٢٨و٣:٢٧ةيطالغ٣اذوهيو

ةسينكلانوكتنأمزلتستءايشأةثالثةيآلاهذهيفركذ
اهلخاديناثلاواهنعجراخلوألادحاوحوربًادحاوًادسج
.لخادهضعبوجراخهضعبثلاثلاو

ًاكلمبرلكلنإ.ةسينكلاسأروهيذلاٌدِحاَوٌّبَر
انسفنألانسلنحنف.نيرمألايفبرحيسملاوةطلسو
هليهيتلاانداسجأوانحاورأبهدجمننأبجيف
هميلعتلانلوقععضختنأبجيو.)٦:٢٠سوثنروك١(
هتدارإلةقفاومانلامعأوانبولقنوكتوهرماوألانرئامضو
قحللةبدوبعاهنألانتيرحلطبتالحيسمللةيدوبعلاو
نإ.انتداعسوانحالصوانريخامهبنوكينيذللاةسادقلاو
ميركلاهمدبانادفدقوانيدافهنألوانهلإهنألانبرعوسي
لاقدقف.)٦:٢٠سوثنروك١ًاضيأرظنا١:٢سرطب١(
ملٱَتاَماَذِٰهل«باتكلا

َىلَعَدوُسَيْيَكِل،َشاَعَوَماَقَوُحيِسَْ
.)١٤:٩ةيمور(»ِتاَوْمَألٱَوِءاَيْحَألٱ

ًاعمنيطبترمنوكننأمزلتسيحيسملاديبعاننوكو
نيبواننيبطابرلانألاميسالوهديبععيمجعمدحاوطابرب
مهنكميالدحاوديسيبحمفطقفيجراخاليبلقحيسملا
.ًاضعبمهضعببحينأالإ

طابرلاوهاذهودحاولابرلاهعوضومٌدِحاَوٌناَميِإ
يفناميإلاءاجامًاريثكو.ةينادحولاطبرنمسماخلا
اوُناَك«هلوقكلذنموهبنمؤملايأهعوضومىنعمبليجنإلا
ِناَميِإلٱِبَنآلٱُِّـرشَبُي،ًالْبَقاَنُدِهَطْضَيَناَكيِذَّـلٱَّـنَأَنوُعَمْسَي

ألَا
َ
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ٌروُهُْمج«ناكهلوقو.)١:٢٣ةيطالغ(»ُهُفِلْتُيًالْبَقَناَكيِذَّـلٱ
لٱَنِمٌريِثَك

ْ
ْنَأ«هلوقو.)٦:٧لامعأ(»َناَميِإلٱَنوُعيِطُيِةَنَهَك

َجت
ْ
ملٱِناَميِإلٱِلْجَألاوُدِهَت

لِلًةَّـرَمِمَّـلَسُْ
ْ

.)٣اذوهي(»َنيِسيِّـدِق
مهنأنيدلايفًادحاوًارارقإنورقينمىلعقدصيهنإ

ىلعنورصتقيالنييقيقحلانينمؤملانكلودحاوناميإلهأ
املكًايبلقنودقتعيلبدحاولاناميإلابيهافشلافارتعالا
يفناميإلاةدحونوكنإ.صالخللاوىوقتلليرهوجوه
ةماتةفرعمءاضعألاعيمجلنوكينأمزلتسيةماتةسينكلا
ضرغلااذهوحنىلإًامئادمدقتتةسينكلاوةماتةسادقو
ةيقيقحلاةسينكلانآلاهيلعتقفتاامفءامسلايفهكردتو
ةريسلاوناميإلانوناقوهللاةملكسدقملاباتكلانأوه
ةدابعلاوةبحملاعوضومهنأوهللانباوهحيسملاعوسينأو
لجألهحورىلعوءادفلالجألهتومىلعلاكتالابوجوو
.سيدقتلا

عمدهعلايفنونمؤملالخدياهبٌةَدِحاَوٌةَّـيِدوُمْعَم
لامعتساقيرطىلإانهةراشإالوضعبعممهضعبوحيسملا
هنوكوأًابكسوأًاشروأًاسيطغتهنوكلثميجراخلامسرلا
ةيدومعملابنيدمتعملالكنأدارملافلافطأللوأنيغلابلل
ًادحاوًافارتعااوفرتعاودحاولاهلإللمهسفنأاوفقوةيحيسملا
لاقكلذىلعومهيدافومهبرلًادحاوًادهاعتاودهاعتو
ملٱِبْمُتْدَمَتْعٱَنيِذَّـلٱُمُكَّـلُكَّـنَأل«لوسرلا

ُمُتْسِبَلْدَقِحيِسَْ
ملٱ
ِيناَنوُيَالَوٌّيِدوَُهيَسْيَل.َحيِسَْ

ٌّ
َسْيَل.ٌّرُحَالَوٌدْبَعَسْيَل.

يفٌدِحاَوًاعيَِمجْمُكَّـنَأل،ىَثْنُأَوٌرَكَذ ملٱِ
ةيطالغ(»َعوُسَيِحيِسَْ

.)٢٨و٣:٢٧

لِلٌدِحاَوٌبآَوٌهٰلِإ«٦
ْ

لٱَىلَعيِذَّـلٱ،ِّـلُك
ْ

لٱِبَوِّـلُك
ْ

يفَوِّـلُك ِ
لُك
ِّـ

.»ْمُك
.)١١:٣٦ةيمور١٢:٦و٨:٦سوثنروك١و٢:١٠يخالم

رابتعابسانلاعيمجلكلذكهنإِّـلُكْلِلٌدِحاَوٌبآَوٌهٰلِإ
وعدتنأبصاخقحةسينكللهنكلومهظفاحومهقلاخهنوك
لكرهظُيبيرقلبديعبهلإاهلسيلهنألاهابأواههلإهللا

.هدلولدلاولاةبحمباهبينتعيواهلهتافص
اننكلحيرصتلاهجوىلعثولاثللةرابعلاهذهيفركذال

دحاوبرودحاوحوراهيفركُذهنألهلًاقفاوممالكلاىرن
ًابأانلنأداقتعاىلعةينبمةسينكلاةدحوودحاوبآو
ةيحورلاةسينكلاةايحو.ًادحاوًاحوروًادحاوًابروًادحاو
حيسملاةايحنإاهئاضعأبولقيفهللاةايحنعةئشان
ًاذإفةدحاوهللاةايحوحيسملاةايحوةدحاوهبنينمؤملاو
هللاابلبطقفحيسملاباهداحتابالةمئاقةسينكلاةدحو
نينمؤملايفنكسيحورلا«باتكلايفءاجفميناقألاثلثملا
َنوُكَيِل«حيسملالوققفوىلعاذهو»مهيفنكسيحيسملاو

جلٱ
ْ

يفُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأَكَّـنَأاَمَك،ًادِحاَوُعيَِم اوُنوُكَيِل،َكيِفاَنَأَوَّـِ
.)١٧:٢١انحوي(»اَنيِفًادِحاَوًاضْيَأْمُه
يفَوِّـلُكْلٱِبَوِّـلُكْلٱَىلَعيِذَّـلٱ لوسرلامالكْمُكِّـلُكِ
هتسايسىلإرشيملفةسينكلاىلإهللاةبسنىلعروصقمانه
لكىلعوهبآلاهللانإ.ًامومعرشبلابهتيانعوملاعلل
نأل»لكلابو«مهيماحومهدشرمومهكلمهنألنينمؤملا
يفرضاحهنأل»لكلايفو«هيفنكسييذلاهلكيهةسينكلا
ةايحنأامكف.هحورباهلكيفلعافوةسينكلاءازجألك
كلذكهئازجألكيفةرثؤميهوهلكهدسجيفناسنإلا
.اهنموضعلكغلبتةسينكلايفحيسملااهأشنأيتلاةايحلا
ألتماامكهللاابئلتمتنأوهةسينكللبلطياممظعأو
.)٢و٧:١مايأ٢(»هنيشدت«مويهدجمبميلشورألكيه
اهلامكواهماوددكؤمواهدجموهاهيفهحورروضحنألو
ةحضاوكلذنملوسرلااهدصقيتلاةياغلاو.اهتداعسو
يذلاهلإلانألًادحاونينمؤملالكنوكينأبوجويهو
.دحاووهلكلايفلمعيولكلابولقيفنكسي

ِساَيِقَبَسَحُةَمْعِّـنلٱِتَيِطْعُأاَّـنِمٍدِحاَوِّـلُكِلْنِكٰلَو«٧
ملٱِةَبِه

.ِ»حيِسَْ
١٢:١١سوثنروك١و٦و١٢:٣ةيمور

الاهئاضعأيواستوةسينكلاةدحونأّنيبتةيآلاهذه
ركذدقوةعونتماهتيطعُأيتلابهاوملانوكتنأنمناعنمي
ىلإىلوألاةلاسرلانملوألاحاحصألايفليصفتلابكلذ
هلودحاودسجناسنإلانأامكهنأنابأفسوثنروكلهأ
ّنيعهللانأولمعلاوةبترلاوةئيهلايفةفلتخمةريثكءاضعأ
ءاضعألاةريثكلاةسينكلاكلذكًالمعوًاعضوموضعلكل
هبهاوموهماقمووضعلكلًاعضوماهيفّنيعحيسملانإف
.هلامعأو

عماذه.هتدحىلعوضعلكليأٍدِحاَوِّـلُكِلْنِكٰل
كرتُيءاضعألانمدحأالفةدحولانمعيمجلاىلإبسُنام
عفنلهتبهوملامعتسابفلكملكوبهاوملاعيزوتيف
.عيمجلا

ةلاعفلاةيهلإلاةيحورلاةبهوملايأُةَمْعِّـنلٱِتَيِطْعُأ
اهروصيفةعونتماهتقيقحيفةدحاواهنوكعميهوةيناجملا
ةمعنلاهذهو.لمعلانمنمؤملكىلإلكُوامبسح
.نيرشبمءايبنأضعبلاوًالسرضعبلاتلعج

اهبهينأنسحتسايتلاِحيِسَْملٱِةَبِهِساَيِقَبَسَح
هللاوهوحيسملاعوسيبرلاوهيطعملانإ.نمؤملكل
ذنمةمعنلاكلتاهمدخوةسينكلايفةوقلاوةايحلاردصم
الومهقاقحتساسيلهتبهسايقو.)٨ع(هدوعصموي
سلوبلعجفهترسمدرجملبمهبلطةدشالومهتيلباق

ألَا
َ
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يذلابهاوملاعيزوتف.»ًائيسموًافدجم«ناكهنأعمًالوسر
يفسدقلاحورلاىلإبسُنانهحيسملاىلإبسُن
حيسملانألكلذيفضقانتالنكلو)١٢:١١سوثنروك١(
ىلإبسنُيامفدحاوتوهاليفنامونقأسدقلاحورلاو
ىلعبجيهنأةيآلاهذهنمانلو.رخآلاىلإبسنُيامهدحأ
نمدسحيالواهلنياعيتلاةمدخلابعنتقينأنمؤملك
ةاساوملابوجوكلذمزلتسيو.هنودنمرقتحيوأهقوف
يذلانوناقلاىضتقمبدحاولادسجلايفءاضعأمهنيذلا
.ُهَعَمَُّـملَأَتَتِءاَضْعَألٱُعيِمَجَفُ،َّـملَأَتَيٌدِحاَوٌوْضُعَناَكْنِإ«وه
»ُهَعَمُحَرْفَتِءاَضْعَألٱُعيِمَجَف،ُمَّـرَكُيٌدِحاَوٌوْضُعَناَكْنِإَو
)١٢:٢٦سوثنروك١(

لٱَىلِإَدِعَصْذِإ«:ُلوُقَيَكِلٰذِل«٨
ْ

ىَطْعَأَوًايْبَسىَبَسِءَالَع
.»اَياَطَعَساَّـنلٱ
٢:١٥يسولوكو٥:١٢ةاضق٦٨:١٨رومزم

عوسيبرلانأنمةعباسلاةيآلايفلوسرلاهلاقام
بهاوملاعزوموةسينكللةوقلاوةايحلاردصموهحيسملا
باتكيفنلعُأاملقفاومهنأىلعةيآلاهذهيفنهرباهيلع
عجاررفاظكحيسملانأتبثيامريمازملانمسبتقاو.هللا
.سانلاىلعايادهلاعزويةريثكمئانغببرحلانم

انهلوقملاو.هيفملكتملاهللاوأباتكلاُلوُقَيَكِلٰذِل
ةءوبنلوسرلاهذختافنيتسلاونماثلارومزملانمسبقتم
نايتإلايفًالوأليقهنأعمهدوعصدنعحيسملاراصتناب
هئادعألهللابعشةبراحمدعبنويهصلبجىلإتوباتلاب
توباتلابةقلعتمتناكيتلاداجمألالكنألكلذهلقحو
ىوسنكتملةيئزجلاناميلسودوادتاراصتناوهتالافتحاو
.ديجملاءادفلالمعيفهللانباتاراصتنابتاءوبنوزومر

هللاىلإرومزملايفبسُنحيسملاىلإسلوبهبسنامف
ىلإةبوسنملالامعألانمنيريثكنأنمّرماملقفاوماذهو
نموليجنإلايفحيسملاىلإتبسُنميدقلادهعلايفهوهي
:١٣جورخ(ةيربلايفهبعشداقهوهينإىسوملوقكلذ
بعشلاكلذداقحيسملانأليجنإلايفءاجو)٢١
يفهلرهظدوهيدجمنأءايعشإلاقو.)١٠:٤سوثنروك١(
هآريذلانإريشبلاانحويلاقو)٦:١ءايعشإ(لكيهلا
دهعلايفليقامو.)١٢:٤١انحوي(حيسملادجموهءايعشإ
ْنِمَجَرَخ.ُتْمَسْقَأِيتاَذِب«هلوقوهودوهيناسلىلعميدقلا
َجتِيلُهَّـنِإ:ُعِجْرَتَالٌةَمِلَكُقْدِّـصلٱيِمَف

ْ
ُفِلَْحي.ٍةَبْكُرُّلُكوُث

هذختاذإحيسملايفسلوبهلاق)٤٥:٢٣ءايعشإ(»ٍناَسِلُّلُك
ُفِقَنَفْوَسًاعيَِمجاَنَّـنِإ«لاقفهشرعمامأفقناننأىلعًاناهرب
ملٱِّـِيسْرُكَماَمَأ

ُهَّـنِإ،ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ٌّيَحاَنَأ«:ٌبوُتْكَمُهَّـنَألِ،حيِسَْ
:١٤ةيمور(»َهللاٱُدَمْحَيَسٍناَسِلُّلُكَو،ٍةَبْكُرُّلُكوُثْجَتَسِيل

يفريغتمريغًاقلاخهنوكرابتعابهللايفليقامو.)١١و١٠
.)١:١٠نييناربع(يفحيسملايفليق)١٠٢:٢٥رومزم(
رومزملايفليقامسدقلاحورلاداشرإكلذىضتقمبو
انهبسُننويهصيفًادعاصهوهينأشيفنيتسلاونماثلا
.ءامسلاىلإًادعاصحيسملاىلإ

باطخلاةغيصيفرومزملايفءاجامِءَالَعْلٱَىلِإَدِعَص
ةراشإلانإفيضاملاةغيصيفانهءاج»خلاتدعص«ليقذإ
نويهصلبجىلإًارصتنمهللابعشدوعصىلإلصألايف
ىلإانهيهوروظنمريغمهعمرضاحلاهوهيمهكلمةدايقب
.ءامسلاىلإًادعاصحيسملا

برحلايفىرسألاًالصأاذهبهيلإراشملاًايْبَسىَبَس
يذلاىلعوتوملاىلعحيسملاراصتناانههيلإراشملاوةقيقح
امو.)١٥و٢:١٤نييناربع(ناطيشلايأتوملاناطلسهل
ِتاَساَيِّـرلٱَدَّـرَجْذِإ«حيسملايفهلوقبلوسرلاهدارأ
هبًارِفاَظ،ًاراَهِجْمُهَرَهْشَأَنيِطَالَّـسلٱَو :٢يسولوك(»ِهيِفِْمِ
ُجِرْخُأِهللاٱِعِبْصِإِبُتْنُكْنِإ«هلوقبحيسملاهدارأامو.)١٥
ُظَفَْحياَمَنيِح.ِهللاٱُتوُكَلَمْمُكْيَلَعَلَبْقَأْدَقَف،َنيِطاَيَّـشلٱ
لٱ
ْ

لَسَتُمُهَراَدُّيِوَق
ِّـ

يفُهُلاَوْمَأُنوُكَت،ًاح َءاَجىَتَمْنِكٰلَو.ٍناَمَأِ
لٱُهَحَالِسُعِزْنَيَوُهُبِلْغَيُهَّـنِإَفُهْنِمىَوْقَأَوُهْنَم

ْ
يِذَّـلٱَلِماَك

ىرسأنوكيف.)٢٢-١١:٢اقول(»ُهَمِئاَنَغُعِّـزَوُيَوِهْيَلَعَلَكَّـتٱ
ناطيشلاكمهقحسيوهنيذلاهءادعأمهابسنيذلاحيسملا
مهفطخفرشبلانمهءادعأاوناكنيذلاوأتوملاوةئيطخلاو
لوقلًامامتإهبعشمهلعجوهتمعنبمهادفوناطيشلاةوقنم
يفٌبَدَتْنُمَكُبْعَش«ةءوبنلا .)١١٠:٣رومزم(»َكِتَّـوُقِمْوَيِ

تلبق«يناربعلالصألايفواَياَطَعَساَّـنلٱىَطْعَأَو
نأيفةريثكقرطبنورسفملاىعسف»سانلانيباياطع
ركذمنرملانإهولاقامنسحأونيلوقلانيبةقفاوملااودجي
كلذةياغركذلوسرلانأواياطعلاذخأوهوعقاولارمألا
مئانغلاعزويرفاظلاكلملانإ.سانلايطعينأوهوذخألا
حيسملادصقسلوبظحالفيطعيىتحذخأيفاهذخأييتلا
دحاوىنعملاوذخألانمًالدبهركذفمئانغلاذخأنمرصتنملا
ينغُينأرداقلاوةريثكلامئانغلاذخآلاوبلاغلاوهحيسملاف
.هدونج

َىلِإًالَّـوَأًاضْيَأَلَزَنُهَّـنِإَّـالِإَوُهاَمَف،َدِعَصُهَّـنَأاَّـمَأَو«٩،١٠
َقْوَفًاضْيَأَدِعَصيِذَّـلٱَوُهَلَزَنيِذَّـلَا.َىلْفُّسلٱِضْرَألٱِماَسْقَأ
ألْمَيْيَكِل،ِتاَواَمَّـسلٱِعيَِمج

ََ
لٱ
ْ

.»َّـلُك
سواثوميت١و١١و١:٩لامعأ٦٢و٦:٣٣و٣:١٣انحوي
:٢لامعأ٩:٢٤و٨:١و٧:٢٦و٤:١٤نييناربعو٣:١٦

٢٣

ألَا
َ
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هسبتقاامنأنهربينأنيتيآلانيتاهنملوسرلاةياغ
هللادوعصنأناهربلاوحيسملاىلعقدصيرومزملانم
ًالبقلزنهنأمزلتسيةيحورلااياطعلابهاوهنوكعمروكذملا
هنطوناكنمعوجرىوسسيلروكذملادوعصلانأو
َسْيَل«هسفنيفحيسملالوققفوىلعاذهو.اهيلإءامسلا
ُنْبٱ،ِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنيِذَّـلٱَّـالِإِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعَصٌدَحَأ
يفَوُهيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱ سلوبحّرص)٣:١٣انحوي(»ِءاَمَّـسلٱِ
وههنأكلذنمجتنيوهللانباعوسيوهلزنيذلانأانه
هدوعصوهللالوزنًارارمةاروتلايفركُذهنإمعن.دعصيذلا
يفامبدصُقامكلذنمءيشيفمتيملنكلهتاراصتناو
هلوزنوهدوعصرارمنمهريغيفالونيتسلاونماثلارومزملا
امىلإًازومرالإنكتملاهلككلتنألهئادعأىلعهراصتناو
ًازمرناكهللالوزنىلعكلذيفليقامو.حيسملاهلعفيس
رمأنمهيفركُذامو.ًادسجتمضرألاىلإحيسملاءيجمىلإ
.ءامسلاىلإهدوعصوربقلانمهتمايقىلإًازمرناكدوعصلا

نإيأاضْيَأَلَزَنُهَّـنِإَّـالِإَوُهاَمَف،َدِعَصُهَّـنَأاَّـمَأًَو
قبسمزلتسيهدوعصنأيأيناثلامزلتسيلوألالوقلا
.هايإهلوزن

ضرألااذهبدصقيدقَىلْفُّسلٱِضْرَألٱِماَسْقَأَىلِإ
اَهُتَّـيَأيِمَّـنَرَت«يبنلالوقكلذنموءامسلاىلإرظنلاباهسفن
»ِضْرَألٱَلِفاَسَأاَييِفِتْهِا.َلَعَفْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَألُتاَواَمَّـسلٱ
.)٦٣:٩رومزم(يفربقلاهبدارُيدقو.)٤٤:٢٣ءايعشإ(
دقو)١٣٩:١٥رومزم(محرلليناربعلارعشلايفراعتسيدقو
ىلعلدتةنيرقلاو)٣٢:٢٤لايقزح(يفتاومألارادهبداُري
يذلانأىنعملانوكيفلوألاىنعملاةيآلاهذهيفهبدارُملانأ

انتعيبطسبليلضرألاىلإلزننيذلاوهءامسلاىلإدعص
.ةيرشبلا

ىلإلزنيذلانأيأَدِعَصيِذَّـلٱَوُهَلَزَنيِذَّـلَا
.هاوسالدعصيذلاوهانتعيبطذخأوضرألا

نمنكميامىلعأيأِتاَواَمَّـسلٱِعيَِمجَقْوَف
ةغيصبءامسلانعميدقلادهعلاّربعامًاريثكو.عافترالا
سلوبركذفمهارجمديدجلادهعلاةبتكضعبىرجفعمجلا
ءامسوجلاربتعاذإ)١٢:٢سوثنروك٢(ةثلاثلاءامسلا
ءامسهللانكسموةيناثءامسبكاوكلاءامسوةدحاو
.ةثلاث

ريغوةروظنملااياربلالكقوفحيسملانأةرابعلاىنعمو
مأتاسايرمأتادايسمأًاشورعناكءاوس«ةروظنملا
.ماقنيححيسمللتعضخاهلكهذهف»نيطالس
ضرألاوءامسلاحيسملاألميليأَّـلُكْلٱََألْمَيْيَكِل
لكلاىلعدوسيوهحورلمعوهتردقتايآوهروضحب
لُسُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«هلوقلقفاوماذهو.هتيانعوهتمكحب

ْ
ٍناَط

يف يبليفًاضيأرظنا٢٨:١٨ىتم(»ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ
.)٥:١٣ايؤرو١٠و٢:٩

لكيفدجويدسجتملاحيسملادسجنإدوصقملاسيلو
هللانباوهكلذكدجوييذلالبمهضعبمعزامكناكم
يفرضاحوهفانتعيبطلبرستدقوءامسلاىلإدعصيذلا
.هتوسانبهءاشييذلاناكملايفوهتوهالبناكملك

لٱىَطْعَأَوُهَو«١١
ْ
لٱَو،ًالُسُراوُنوُكَيْنَأَضْعَب

ْ
،َءاَيِبْنَأَضْعَب

لٱَو
ْ
لٱَو،َنِيِّـرشَبُمَضْعَب

ْ
لَعُمَوًةاَعُرَضْعَب

ِّـ
»َنيِم

سواثوميت٢و٢١:٨لامعأ٢:٢٠صو١٢:٢٨سوثنروك١
١٢:٧ةيمور٢٠:٢٨لامعأ٤:٥

ةسينكللهدوعصدعبحيسملااهبهويتلابهاوملالضفأ
مهواهوطعأيتلابهاوملاكةيهلإةبهمهفءانمألامدخلايه
ةدحوليرورضكلذلكولامعألاوتاماقملابنوفلتخم
.اهدادتماواهناينبوةسينكلا

نيعدوهشاوناكوحيسملامهلسرأنيذلامهًالُسُر
مهميلعتيفنيموصعماوناكوهتمايقوهتازجعموهتريسب
يحولانممهلناكامىلعءانبةسينكللمهتسايسو
سوثنروك١ريسفترظنا(حيسملاهايإمهاطعأيذلاناطلسلاو
١٢:٢٨(.
مهمالكناكءاوسمهبسانلاهللاملكنيذلامهَءاَيِبْنَأ
ملكتنملكفلبقتسملايفامبءابنإوأًاريذحتوأًاميلعت
نألسرلاوديدجلادهعلاءايبنأنيبقرفلاو.يبنيحولاب
ةطلسنأوًامئادناكلسرلاماهلإوًايتقوناكءايبنألاماهلإ
سوثنروك١رظنا(لسرلاةطلسنودناكميلعتلايفءايبنألا

نأحضاولانمو.)١٢:٢١سوثنروك١ريسفتو١٤ص
مهايإهءاطعإوءايبنألاولسرلاةسينكلاحيسملاءاطعإ
هءاطعإنامزلتسياهتسايسوةسينكلاميلعتىلعًاناطلس
يذيماسلامهلمعليمكتلةيرورضلاةنطابلابهاوملامهايإ
.نأشلا

هلهجيثيحليجنإلابةادانمللنولسرملامهَنيِِّـرشَبُم
سبليفمهنمورخآىلإناكمنمىرشبلابنولوجيفسانلا
ةسينكللهتمدخلوأيفسواثوميتو)٢١:٨لامعأ(
نيدعاسمنورشبملانوكينأبلغو)٤:٥سواثوميت٢(
.مهلامعأىلعلسرلل

ًاضيأنوملعملاةاعرلانأحجرألاَنيِمِّـلَعُمَوًةاَعُر
مهنأنيرشبملانيبومهنيبقرفلاونيفلتخمنيفنصبسيلف
نوفرعينيذلانورشبياوناكفةنيعمسئانكةمدخلنوصصخم
نولوجيالومهسئانكاهيفيتلاعضاوملابنوميقيوليجنإلا
داشرإبمنغلاةاعراوهبشأمهنأل»ةاعر«اومسو.نيرشبملاك

ألَا
َ

سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٤٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



»نيملعم«اومسو.رارسألابمهتلاقإومهبمهتيانعومهتاعامج
.ليجنإلاسانلامهميلعتل

لٱِليِمْكَتِلْجَأل«١٢
ْ

خلٱِلَمَعِل،َنيِسيِّـدِق
ْ
ِناَيْنُبِل،ِةَمْدِ

ملٱِدَسَج
ِ»حيِسَْ

يسولوكو١:٢٣صو١٤:٢٦سوثنروك١٢:٧١سوثنروك١
١:٢٤

ةسينكلاةمدخلحيسملامهنيعنيذلالوسرلاركذامدعب
مكحننأانيلعرسعيورومأةثالثيهومهنييعتةياغركذ
لهوأًاصاخًاعوضومرومألاهذهنملكناكلههنأب
ةلباقمبنكلوةثالثلابهنعربعًادحاوًاعوضوماهلكناك
ليمكتوهركذلايفاهلوأنأحضتياهدعبيتلابةيآلاهذه
ةسينكلامدخنييعتنأوىمظعلاةياغلاوهنيسيدقلا
.ةياغلاكلتىلإةطساولاوهناينبلل

ةسينكلاءاضعأكرديليأَنيِسيِّـدِقْلٱِليِمْكَتِلْجَأل
ةبحملاوةسادقلاوةفرعملايلماكاونوكيلهيلإنوجاتحياملك
ْمُتْنَأَو«هلوقليلدباونمآنيحريربتلايلماكاوناكمهو
ْدَقٍدِحاَوٍناَبْرُقِبُهَّـنَأل«هلوقو)٢:١٠يسولوك(»ِهيِفَنوُؤوُلَْمم
ملٱِدَبَألٱَىلِإَلَمْكَأ

اوناكمهنكلو)١٠:١٤نييناربع(»َنيِسَّـدَقُْ
مهيفونيصقانمهكولسومهتدارإومهتبحمومهتفرعمىلإرظنلاب
لثمىلإوةاعرلاةمدخىلإاوجاتحافةريثكفواخموىوكش
اوُدَّـيَأَتَتْنَأِهِدَْجمىَنِغِبَسَحِبْمُكَيِطْعُيْيَكِل«لوسرلاةالص
لٱِب
ْ

يفِهِحوُرِبِةَّـوُق لٱِناَسْنِإلٱِ
ْ
.)٣:١٦ص(»ِنِطاَب

لسرلانماوركُذنمّنيعهللانأيأِةَمْدِْخلٱِلَمَعِل
تناكاملو.نيسيدقلاليمكتلجألمهريغوءايبنألاو
ليجنإلايفةمعنلاوةمكحلازونكوةفلتخمهللابعشتاجاح
نالعإوتاجاحلاكلتبمايقللةفلتخمبهاوممهاطعأةعونتم
.زونكلاكلتيفام

يفهمدخّنيعهللانأيأِحيِسَْملٱِدَسَجِناَيْنُبِل
مهتطساوبلمكييكلاهتيوقتواهومنةيغبةسينكلا
هلآليمكتلّنيعحيسملانأةيآلاهذهةصالخو.نيسيدقلا
نممهيتلاةسينكلاحجنتومهومدخيلمدخلاكئلوأ
مهنيعنيذلامدخلانودبةسينكلاناينببلطف.اهئاضعأ
ةسينكلانودبنينمؤملادارفأليمكتعقوتاذكوثبعاهلهللا
.اهمدخو

ةرثكىلعفقوتمريغةسينكلاحاجننأكلذنمانلو
دباعميهيتلااهلكايهةمظعىلعالواهئاضعأددع
ءاهبىلعالواهتنازخيفيتلالاومألاىلعالواهئاضعأ
مهعفنومهتفرعمواهئاضعأدارفأةسادقىلعلباهتالافتحا
.حيسمللمهتلثاممومهريغل

ِةَفِرْعَمَوِناَميِإلٱِةَّـيِناَدْحَوَىلِإاَنُعيَِمجَيِهَتْنَنْنَأَىلِإ«١٣
ملٱِءْلِمِةَماَقِساَيِقَىلِإ.ٍلِماَكٍناَسْنِإَىلِإ.ِهللاٱِنْبٱ

.ِ»حيِسَْ
:٦ىتم١:٢٨يسولوكو١٤:٢٠سوثنروك٢:٢١يسولوك

٢٧

عمةسينكلاىقبتىتمىلإوهلاؤسباوجةيآلاهذهيف
نمملعتنو.اهتيعرسيدقتيفاوبعتيواهونبييكلاهمَدخ
ىقبتيهفًايتقوًاماظنتسيلةيحيسملاةسينكلانأباوجلا
ىوساهلسيلرومأةثالثبلوسرلااهنعّربعةياغغلبتىتح
اهيناثوةفرعملاوناميإلاةدحواهلوأيرهوجدحاوًىنعم
.حيسملاءلمةماقسايقاهثلاثولماكلاناسنإلا

هيسيدقحيسملابعشلكيأاَنُعيَِمجَيِهَتْنَنْنَأَىلِإ
ملفمهنمدحاوهنأل»انعيمج«لاقو)١٢ع(هدسجءاضعأو
.)٣:١٢يبليف(لامكلاغلبهنأبسحي

حيسملانإِهللاٱِنْبٱِةَفِرْعَمَوِناَميِإلٱِةَّـيِناَدْحَو
ءاضعأىلعبجيفةفرعملاوناميإلانملكعوضوم
ةفرعملايلماكاونوكينأةينادحولاهذهاوكردييكلةسينكلا
.ةسادقلاو

ًادحاوىنعمناديفيدقليجنإلايفناميإلاوةفرعملانإ
ةفرعملاىلعلصحننأنكميفصاخىنعمنوكيدقو
نودبناميإلاىلعلصحننأاننكميالنكلوناميإلانودب
»ِهِباوُعَمْسَيَْملْنَمِبَنوُنِمْؤُيَفْيَك«لوسرلالوقليلدبةفرعملا
ةعيبطوذهنأكردنحيسملاانتفرعمباننإف)١٠:١٤ةيمور(
ماقورشبلانعتامهنأوكلمونهاكويبنهنأوةيهلإ
هبكسمتنناميإلابو.ءامسلايفدجملانيمينعسلجو
هبحنوهيلعلكتنوهمدبانادفدقوانصلخمهنأرابتعاب
.هدبعنو

ليقو»ًادحاوًاناميإ«نينمؤمللنأةسماخلاةيآلايفءاج
نممهضعببجعفناميإلاةينادحوىلإنوهتنيسمهنأانه
.اهتءادبيفاهلناكامالإاهتياغنمغلبتالةسينكلانأ
تسيلتايرهوجلايفًادحاوًاناميإاهلنأعمةسينكلاف
ملدحاودسجاهنأعميهفاهدئاقعلكيفناميإلابةدحتم
جلٱَنوُكَيِل«هلوقبةينادحولانمحيسملااهلهبلطاملنت

ْ
ُعيَِم

يفُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأَكَّـنَأاَمَك،ًادِحاَو ْمُهاوُنوُكَيِل،َكيِفاَنَأَوَّـِ
تاجردىلعنونمؤملاف.)١٧:٢١انحوي(»اَنيِفًادِحاَوًاضْيَأ

فالتخابمهناميإفتلخافةيهلإلارومألايفةفرعملانمةفلتخم
ىتحناميإلاةينادحوىلإاوغلبينأمهنكميالفمهتفرعم
اوصلخيوةفرعملامامتهليجنإوحيسملامهناميإعوضوماوفرعي
.هب

هنوكرابتعابهللانبابانهحيسملانعّربعِهللاٱِنْبٱ
حيرصتكلذيفو.مهتفرعمونينمؤملاناميإعوضومكلذك
.هماركإهماركإوهتافصهتافصوبآلاةعيبطيههتعيبطنأب

ألَا
َ
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اولانينأمهنكميالهللانباحيسملانأنوفرعيالنيذلاف
نأمهنكميالهلإهنأةفرعمنودبهنألهتطساوبةيدبألاةايحلا
مهعفريوةنونيدلاوتوملاوةئيطخلانممهيدفينأهيلعاولكتي
.ءامسلاوةداعسلاوةسادقلاىلإ

مهاعديذلالامكلااوغلبينأيأٍلِماَكٍناَسْنِإَىلِإ
يفهللارماوأللاثتمالاوهوهولانينأدصقوهغولبىلإهللا
َنيِبوُتْكَمٍراَكْبَأِةَسيِنَكَ«هلوقيفنيذلامهنولماكلاو.هباتك
يف لوأيفنينمؤملانإ.)١٢:٢٣نييناربع(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
ضعبلاّنيعهللانإ«لوسرلالاقفحيسملايفلافطأمهرمأ
ًاسانأمهتمدحبلافطألاريصييكل»خلانيملعموةاعر
حيسمللةريغلاوتابثلاوةمكحلاوةفرعملايفنيلماك
.)١٢:٢٨سوثنروك١(

ناسنإللريسفتاذهِحيِسَْملٱِءْلِمِةَماَقِساَيِقَىلِإ
نمؤملكىلعبجياموهوًالامجإةسينكللوًادارفألماكلا
سايقو.ةيحورلاةايحلايفغولبلاوهوهلانينأةسينكلايف
حالصىلإغولبلاىنعملاوحيسملاءلموهغولبلااذه
هبشياذهو.هحنميوهيذلاحالصلاوأحيسملاحالصك
.)٣:١٩ص(»ِهللاٱِءْلِمِّـلُكَىلِإاوُئِلَتْمَتْيَكِل«ًالبقهلوق
نوكنىتحءيشلكيفحيسملابلثمتلاكلذنمبولطملاو
بلقيفحيسملانكسىتمو.لماكوههنأامكنيلماك
ناميإلاوحيسملابةفرعملالماكنمؤملاراصوناميإلابنمؤملا
نإف؟ةدوصقملاةياغلاوهوحيسملائلمبءلتميذئنيحفهب
.ءامسلاغلبننيحليجنإلاباوجانلقكلذمتيىتمليق
يفىعسنةعاسومويلكيفلامكلابلطننأانيلعف
يناثلاهئيجميفحيسملانأباتكلايفدعولاف.هليبس
ْوَأَنْضَغَالَواَهيِفَسَنَدَال،ًةَديَِجمًةَسيِنَكِهِسْفَنِلاَهَِرضُْحي«

:٥ص(»ٍبْيَعَالِبَوًةَسَّـدَقُمُنوُكَتْلَب،َكِلٰذِلْثِمْنِمٌْءَيش
يفَدَّـجَمَتَيِلَءاَجىَتَم«هلوقكلذلثمو.)٢٧ ِهيِسيِّـدِقِ
يفُهْنِمَبَّـجَعَتُيَو ملٱِعيَِمجِ

.)١:١٠يكينولاست٢(»َنيِنِمْؤُْ

يفَنوُكَنَالْيَك«١٤ طَأُدْعَباَمِ
ْ

َنيِلوُمَْحمَوَنيِبِرَطْضُمًالاَف
.»ِلَالَّـضلٱِةَديِكَمَىلِإٍرْكَمِب،ِساَّـنلٱِةَليِحِبٍ،ميِلْعَتِحيِرِّـلُكِب
ىتم١٣:٩نييناربع١٤:٢٠سوثنروك١و٢٨:٩ءايعشإ

٢:١٧سوثنروك٢و١٦:١٨ةيمور١١:٧

مدخةياغنايبلةرشعةعبارلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذه
ةرشعةثلاثلاةيآلايفعوضوملااذهيفليقامو.نيدلا
ليقباجيإلاقيرطىلعةرشعةسداسلاوةرشعةسماخلاو
.بلسلاقيرطىلعانه

يفَنوُكَنَالْيَك وعيرسلافطألانإًالاَفْطَأُدْعَباَمِ
ةدعيفلافطألابنونمؤملاهبُشدقوعادخنالاوبلقتلا

سوثنروك١و١٠:٢١اقولو١٢:٢٥ىتم(باتكلايفعضاوم
.)٥:١٣نييناربعو٣:١

مهبلقتلًانايبلافطألابمههبشَنيِلوُمَْحمَوَنيِبِرَطْضُم
اهببعلتةنارزيخالواهلنابرالةنيفسبمههبشاذهلو
.كانهىلإةراتوانهىلإةراتحايرلااهلمحتواهبلقتوجاومألا
نييناربع(»ٍةَبيِرَغَوٍةَعِّـوَنَتُمَميِلاَعَتِباوُقاَسُتَال«هلوقكاذهو

طَيِل«لوسرلابوقعيلوقو)١٣:٩
ْ

ٍباَتْرُمَْريَغٍناَميِإِبْبُل
لٱ
ْ
ملٱَّـنَأل،َةَّـتَب

لٱَنِمًاجْوَمُهِبْشُيَباَتْرُْ
ْ
َختِرْحَب

ْ
ُحيِّـرلٱُهُطِب

.)١:٦بوقعي(»ُهُعَفْدَتَو
لايتحابعادخناللةضرعلافطألانإِساَّـنلٱِةَليِحِب

يتأيلدرنلابعاللايتحانملصألايفانهةليحلاو.نيركاملا
ىلعلايتحالاكلذبهدصقوهديرييذلاددعلاببعكلا
ةلدألانولمعتسينوبذاكلانوملعملافمهلامبلسلسانلا
ةطاسبلايفلافطألاكمهنيذلانينمؤملااوعدخيلةيطسفسلا
.قحلاقيرطنعاولضيف

ةراضةثيبخةياغلنيبذاكلانيملعملالايتحايأٍرْكَمِب
لصأو.)٦:١١ص(يفناطيشلاىلإركملابسُنو.ةكلهم
نيلاضلالكملعموسانلاوهللاوقحلاودعسيلبإركملا
ءالؤهلثمنمسسفأخئاشمسلوبرذحدقونيركاملاو
ٌباَئِذْمُكَنْيَبُلُخْدَيَسِيباَهَذَدْعَبُهَّـنَأ:اَذٰهُمَلْعَأِّـينَأل«هلوقب
ٌلاَجِرُموُقَيَسْمُتْنَأْمُكْنِمَو.ِةَّـيِعَّـرلٱَىلَعُقِفْشُتَالٌةَفِطاَخ
لُمٍروُمُأِبَنوُمَّـلَكَتَي

ْ
لامعأ(»ْمُهَءاَرَوَذيِمَالَّـتلٱاوُبِذَتْجَيِلٍةَيِوَت

:١١سوثنروك٢(هلثمنمنييثنروكلارذحو)٣٠و٢٠:٢٩
٣(.
عادخلًاريرقتوًانايباذهلاقِلَالَّـضلٱِةَديِكَمَىلِإ

مهسئارفنكلةيراضلاشوحولاكمهفنيدسفملانيملعملا
نوسردينيذلاف.)١٨:١٣ايؤر(سانلاسوفنىوستسيل
ءالؤهسدقلاحورلاداشرإنوبلطيوصالخإبهللاباتك
.مهتديكمومهركمونيلضملاةليحنمنوظفُحي

يفَنيِقِداَصْلَب«١٥ ملٱِ
يفوُمْنَن،ِةَّـبَحَْ َكاَذَىلِإٍْءَيشِّـلُكِ

ملٱ:ُسْأَّـرلٱَوُهيِذَّـلٱ
»ُحيِسَْ

ص٣:١٨انحويو٢٥عو٤:٢سوثنروك٢و٨:١٦ايركز
١:١٨يسولوك٢:٢١و١:٢٢

هلنيبحمهبنيفرتعمقحلايفنيتباثيأَنيِقِداَصْلَب
نيلومحمونيبرطضمًالافطأمهنوكسكعاذهوهايإنيعبات
يأنييقحينعتنيقداصلابةمجرتملاةينانويلاةملكلاو.خلا

قحلاو.هبنيفرتعملاوهبنيكسمتملاوهيعباتوقحلايبحم
.هليجنإيفنلعملاهللاقحوههيفنوتباثمهيذلا

يف قحلابمهلدهشينيذللةبحملانيرهظميأِةَّـبَحَْملٱِ
النملضغبلاحوربهنلعنوقحلابكسمتننأاننكميهنإف

ألَا
َ
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ىتحةنوشخبقحلاىلعملكتننأاننكميفانلثمهنودقتعي
نأبجوهنعنيلاضللقحلاباندهشنإفنوعماسلاههركي
انملكتاذإفمهسوفنصالخيفةبغروةقروفطلبمهرذنن
اننأكملكتنالنأبجوهللاباقعبمهانربخأوأرارشألاعم

اوجنيواوعجرينأيفةديدشةبغربلبنوبقاعيمهنأبانرُرس
نيحميلشروأىلعىكبيذلاحيسملابنيلثمتمباقعلانم
نأانيلعرسعيهنإ.اهنايصعلاهيلعيتآلابارخلاباهرذنأ
.هبحناننأبًالوأهعنقننأليقلاضهنأبًادحأعنقن

يفوُمْنَن ناميإلاكهيفومنلانكمياممٍءَْيشِّـلُكِ
يحلاىوسومنينأنكميالوةبحملاوقدصلاوةفرعملاو
.نومنيفهبءايحأحيسملابنودحتملاف

.ًامامتهبلثمتنانإةرابعلاىنعموحيسملايأَكاَذَىلِإ
امىلعحيسملاءلمةماقسايقولماكلاناسنإلاوهاذهو
.)٣ع(ًافنآركُذ

اننوكوانسأرحيسملانوكُحيِسَْملٱ:ُسْأَّـرلٱَوُهيِذَّـلٱ
هبنيلثمتمنوكننأنامزلتسيداحتالالكهبنيدحتم
ًادارفأنينمؤملاسأرحيسملانأقبسدقو.ههبشيفنيمان
َوُهٍلُجَرِّـلُكَسْأَرَّـنَأاوُمَلْعَتْنَأُديِرُأ«هلوققفوىلع
ملٱ
هلوقكًالامجإةسينكلاسأرهنأو)١١:٣سوثنروك١(»ُحيِسَْ
ٍْءَيشِّـلُكَقْوَفًاسْأَر)هللا(َلَعَج)حيسملايأ(ُهاَّـيِإَو«
لِل
ْ

.)١:٢٢ص(»ِةَسيِنَك

جلٱُّلُكُهْنِميِذَّـلٱ«١٦
ْ

ِةَرَزاَؤُمِبًاِنَرتْقُمَو،ًاعَمًابَّـكَرُمِدََس
ُلِّـصَُحي،ٍءْزُجِّـلُكِساَيِقَىلَع،ٍلَمَعَبَسَح،ٍلِصْفَمِّـلُك
جلٱَّـوُمُن

ْ
يفِهِناَيْنُبِلِدََس ملٱِ

.»ِةَّـبَحَْ
٢:١٩يسولوك

دسجيهيتلاةسينكلابقلعتترومأةعبرأةيآلاهذهيف
:اهسأرحيسملاوحيسملا
.اهتوقواهتايحردصمهنألحيسملانماهومننإ:لوألا·
دسجلاءازجألكداحتاىلعفقوتماهومننإ:يناثلا·

.ةبسانمطبرةطساوبسأرلاب
.لداعتمبسانتماهومننإ:ثلاثلا·
.ةبحملانودبنوكيالومنلاكلذنإ:عبارلا·

ةايحلكردصموسأرلاحيسملانميأُهْنِميِذَّـلٱ
.طاشنوومنو

نمةفلؤمةسنيكلانإ.ةسينكلايأِدَسَْجلٱُّلُك
نمًابكرمءانبهبشتيهفًاعمنيدحتمنيريثكنينمؤم
نمبكرمهنألدسجلاو)٢٢و٢:٢١ص(ةريثكةراجح
.)١٢:١٢سوثنروك١(ةريثكءاضعأ

ءاضعأنيبةبسنلانأيأًاِنَرتْقُمَو،ًاعَمًابَّـكَرُم
تراصرخآونمؤملكنيبواهسأرحيسملاوةسينكلا
ىلإلوؤتنيملعموةاعرنماهمدخنييعتبوةيهلإلاةمكحلاب
نأامكاهلامكواهماودواهتوقواهلامجويحورلااهومن
سأرلاىلإةبسنلابقفاوميرشبلادسجلايفءاضعألابيكرت
.طاشنلاولامجلاوةداعسلاوةحصلاوةكرحللوضعلكو
هبديزيءاضعإلاعضويفرييغتضرفىلعنيرداقبانسلو
يفًاصقندجننأعيطتسنالوهلامجوهتوقودسجلاةحار
.هتسينكلهللاهنّيعيذلابيترتلا

يتلاةيحورلاةوقلاهذهيهوةدعاسمبيأِةَرَزاَؤُمِب
ةايحلاردصمحيسملانمةسينكلايفوضعلكاهلاني
ةيعيبطلاةايحلاهبشتيهفءاضعألانمهريغىلإاهلصويو
ىلإوضعنمدتمتويرشبلادسجلاسأرنمأشنتيتلا
قفاوماذهو.ومنلاوطيشنتللءاضعألالكغلبتىتحوضع
لِطِبٍصَالَخَىلِإِيلُلوُؤَياَذٰهَّـنَأُمَلْعَأ«هلوقل

ْ
ِةَرَزاَؤُمَوْمُكِتَب

ملٱَعوُسَيِحوُر
مهفىلعاندعاسيو.)١:١٩يبليف(ِ»حيِسَْ

ٍكِّـسَمَتُمَْريَغ«رخآعضوميفهلوقباهتلباقمةيآلاهذه
جلٱُّلُكُهْنِميِذَّـلٱِسْأَّـرلٱِب

ْ
ًارِزاَوَتُم،ٍطُبُرَوَلِصاَفَمِبِدََس

حضاولانمو.)٢:١٩يسولوك(»ِهللاٱَنِمًاّوُمُنوُمْنَيًاِنَرتْقُمَو
حيسملانميرجتةيحورلاةايحلايهانهةروكذملاةرازؤملانأ
.هدسجيهيتلاةسينكلالكىلإسدقلاحورلاةطساوب
ةيحورلابهاوملاىلإ»لصفملك«هلوقبةراشإلالعلو
ةمعنلاهذهغيلبتىلإطئاسوحيسملامهلعجنيذلااهباحصأو
طابتراىلإالإلصفملابرشيملامبرو.هبعشىلإهنمةيهلإلا
.ضعببنينمؤملاضعب

امأةرابعلاهذهٍءْزُجِّـلُكِساَيِقَىلَع،ٍلَمَعَبَسَح
ةيآلارخآيف»ومنلاب«وأ»ةرازؤمب«وأ»ًانرتقمب«ةقلعتم
ةظفلنممهفننأو.اهدعبامبالاهلبقامباهقيلعتىلوألاو
ىلإسأرلاحيسملانميرجييذلايهلإلاريثأتلا»لمع«
ةوقلاىلإةراشإ»ءزجلكسايقىلع«هلوقيفو.ءاضعألا
لانيلةيسنكلامدخنممداخلكلوأوضعلكلةاطعملا
ءاضعأنمهريغىلإاهلاصيإةليسونوكيوةيهلإلاةمعنلاهذه
لدعملانمرثكأذخأيالواهنمءزجكرتُيالىتحةسينكلا
َوُه«هلوقلقفاوماذهو.لداعتلاوبسانتلاشوشتيالئل
لٱىَطْعَأ

ْ
لٱَو...ًالُسُراوُنوُكَيْنَأَضْعَب

ْ
ًةاَعُرَضْعَب

لَعُمَو
ِّـ

طئاسولامهءالؤهنأانديفيوهو.)١١ع(»َنيِم
حورلاتاريثأتعيزوتلهتسينكيفهللااهنّيعيتلاةيرشبلا
.هليجنإقئاقحمهميلعتةطساوبسدقلا

لعاففهومندسجلالصحييأِدَسَْجلٱَّـوُمُنُلِّـصَُحي
رهظملاانهعضووةيآلالوأيفدسجلاىلإدوعيريمضلّصحي
نعهدعبلوسابتلالاعفدلرمضملالدب)دسجلايأ(
هنّيعيذلابيكرتلااذهلكةجيتننألدتةيآلاو.هعجرم

ألَا
َ
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يهيتلاةياغلاىلإاهمدقتيأةسينكلاومنيهفهللا
ةوقلابةناتقموًاعمةنرتقموةكرميهةياغلاهذهلو.لامكلا
ةايحاهئازجأنملكيطعُادقو.يهلإلااهسأرنمةيتألا
اهضعبطابتراوحيسملاباهلاصتابهجايتحابسحةمعنو
.اهلكومنتكلذبوضعبب

يفِهِناَيْنُبِل ناينبلاوومنلاطرشةبحملانألِةَّـبَحَْملٱِ
ةبحملا«لوسرلالوققفوىلعامهيفحيسملابغرينيذللا
»لامكلاطابر...ةبحملا«هلوقو)٨:١سوثنروك١(»ينبت
اودهاعتةسينكلايفاوعُمجنيذلاةبحملابف.)٣:١٤يسولوك(
هبشيفةسينكلاومنو.ًارمثموًانومأممهداحتاراصةبحملابو
اهلكاهلامعأنوكتنأوةبحمةئلتممنوكتنأمزلتسيحيسملا
.ةبحمهمسايذلاكنوكتىتحةبحملارهظم

نماهريغوةسادقلاىلعنييسسفألاثح
نيببجاولاقرفلاىضتقمىلعءانبلئاضفلا
٣٢ىلإ١٧عديدجلاناسنإلاوقيتعلاناسنإلا

نأمدقتامىلعءانبنييسسفألاىلعبجوألوسرلانإ
ىلعوحيسملامهملعامكلب)١٩-١٧ع(ممألاكاوكلسيال
ديدجلااوسبليوقيتعلاناسنإلااوعلخينأبمهرمأكلذ
بذكلانيلزتعم)٢٤-٢٠ع(ءيشلكيفحيسملابنيلثمتم
رصتنيالئلبضغلانعنيعنتمم.)٢٥ع(قحلابنيملكتم
بأدلايفنيبغارةقرسلانعنيدعتبمناطيشلامهيلع
ىلإلوؤيامبنيقطانرجُهلانعنيهزنتم)٢٨ع(ءاخسلاو
نينسحم)٣٠و٢٩ع(سدقلاحورلااوظيغيالئلناينبلا
.)٥:٢ص-٣١ع(هللالهأبقيليامكنيحماسمو

يفُدَهْشَأَواَذٰهُلوُقَأَف«١٧ يفاوُكُلْسَتَالْنَأ،ِّـبَّـرلٱِ اَمِ
طُبِبًاضْيَأِمَمُألٱُرِئاَسُكُلْسَياَمَكُدْعَب

ْ
»ْمِهِنْهِذِل

٤:٣سرطب١و٣:٧يسولوكو٢٢عو٣ىلإ٢:١ص
١:٢١ةيمور

لثمتللهتسينكّنيعحيسملانإقبساميفلوسرلاتبثأ
حرصفكلذىلإةيدؤملالئاسولابترهنأوءيشلكيفهب
.ةيماسلامهتوعدىضتقمباوكلسينأنينمؤملاىلعهنأبانه

.ًاقباسهلتقامىلعءانباَذٰهُلوُقَأَف
يفُدَهْشَأَو هلوقأامقدصبًادهاشبرلاوعدأوِّـبَّـرلٱِ
برلاركفذئنيحًاملاعناكهنأل»برلايف«لاقو.هتيمهأو
.هناطلسوهمسابملكتينألكومهنأوهتئيشمو

يفاوُكُلْسَتَالْنَأ ِمَمُألٱُرِئاَسُكُلْسَياَمَكُدْعَباَمِ
هلمعنوكييذلاناسنإلاةريسانه»كولسلاب«دوصقملا
فرصتقوفكولسلالمشيفهنطابىلعًاليلدًارهاظ
ينمؤمىهنف.اهقلاخمامأةيرسلاسفنلاةايحًانلعناسنإلا

مهرصنتلبقمهلامعأومهدئاوعىلإعوجرلانعسسفأ
.ةرصاعملاممألاةريساوسريينأنعو

مهفطاوعومهدصاقمومهئارآيأْمِهِنْهِذِلْطُبِب
نيبباتكلازيمينأردنو.مهسفنأىوقرئاسومهرئامضو
ىلإبسنيهنأيأرعشييذلابلقلاوملعييذلالقعلا
»نهذلاب«ربعامكو.سكعلابونهذلاىلإهبسنيامبلقلا
٧:٢٣ةيمور(يفهبربعكلذكسفنلاىوقلكنعانه
ىوقلاًاثبعاولمعتسامهنأ»مهنهذلطبي«هدارمف.)٢٥و
هللاوفرعيواوكسمتيوقحلاوفرعيلهللامهلاهبهويتلا
ىوقلاكلتاوقفنأفةئيطخلاىلعةسادقلااولضفيوهودبعيو
.ةدلاخلاسفنلااهبلطتنأقحتستالرومأىلعةنيمثلا
نعلصفنملاناسنإلاةايحنوكلًانايبةعماجلارفسبتُكو
ِمل«يبنلالوقهلثمو.»ليطابألالطاب«هللا

َ
ًةَّـضِفَنوُنِزَتاَذا

.)٥٥:٢ءايعشإ(»ٍعَبَشِْريَغِلْمُكَبَعَتَو،ٍزْبُخِْريَغِل

لٱوُمِلْظُمْمُهْذِإ«١٨
ْ

ِهللاٱِةاَيَحْنَعَنوُبِّـنَجَتُمَو،ِرْكِف
جلٱِبَبَسِل

ْ
هبوُلُقِةَظَالَغِبَبَسِبْمِهيِفيِذَّـلٱِلَْه .»ِْمِ

:٤يكينولاست١و٢:١٢صو٤:٨ةيطالغ٢٦:١٨لامعأ
١:٢١ةيمور٥

ممألانأيأهلتابثإو»مهنهذلطبل«ريسفتةيآلاهذه
مهراكفأنألةيبدألاةملظلاوةيلقعلاةملظلايفنوكلاس
.هللانعنوديعبمهوةملظم

ىنكواهيلإاوطقسيتلالاحلاحرشاذهِرْكِفْلٱوُمِلْظُم
.رطخلاوءاقشلاولالضللضّرعملاناسنإلانع»ةملظلاب«
لقعلاتاقلعتمنماهنوكلًانايبمهركفىلإةملظلاتبسُنو
فلكدقو»نهذلاب«هدارأامضعبيهيتلافطاوعلانود
لكنمهللابحينأ»ىمظعلاوىلوألا«ةيصولايفناسنإلا
.)٢٢:٣٧ىتم(هركف

ةايحلايههللاةايحنإِهللاٱِةاَيَحْنَعَنوُبِّـنَجَتُم
هحورباهئشنيوهوصاخىنعمباهردصمهللايتلاةيحورلا
حلٱَيِهِهِذٰهَو«حيسملالوقليلدبنينمؤملايفسودقلا

ْ
ُةاََي

حلٱَهٰلِإلٱَتْنَأَكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱ
ْ

َعوُسَيَوَكَدْحَوَّـيِقيَِق
ملٱ
لَسْرَأيِذَّـلٱَحيِسَْ

ْ
كلتنعبنجتلاو)١٧:٣انحوي(»ُهَت

يفكارتشالامدعوهللانعلاصفنألالكمزلتسيةايحلا
.ناسنإلاسفنةايحيفهللاةايحنايرجنمةجتانلادئاوفلا
البولقلانايمعنألركفلامالظإجئاتننمبنجتلااذهو
تاوطخلوأوهودبعيوهوبحيوهوقتيوهللااوفرعينأمهنكمي
كلسرأسلوبلحيسملالوقيفهيلإريشأامهللاىلإعوجرلا
،ٍروُنَىلِإٍتاَمُلُظْنِماوُعِجْرَيْيَكْمَُهنوُيُعَحَتْفَتِل«ممألاىلإ
لُسْنِمَو

ْ
.)٢٦:١٨لامعأ(»ِهللاٱَىلِإِناَطْيَّـشلٱِناَط

ألَا
َ
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ىلعوركفلامالظإجئاتننملهجلاِلْهَْجلٱِبَبَسِل
رصبلابلهجلانوعفدينيريصبلانإفهللاةايحنعبنجتلا
يفنإ.مهلهجيفنوقبيةملظممهراكفأنيذلانكلو
يفاوسُرحنيذلافلبقتسملايفءارجوًامدقتوةداعسةفرعملا
لهجو.سأيلاىرسأومدقتلاوةداعسلاومورحمةملظلا
هلوقو.)٢٨-١٢١ةيمور(نمنابامكيرايتخاممألا
اوفرعولمهنأديفي»لهجلاببسلهللاةايحنعنوبنجتم«
لبهتايحنعنيبنجتماوقبملهيلإمهتجاحوبجيامكهللا
ِّـلُكْنَعُهَّـنَأَعَم،ُهوُدِجَيَفُهَنوُسَّـمَلَتَيْمُهَّـلَعَل«هوبلطدقاوناك
لامعأ(اينثألهألسلوبلاقامك»ًاديِعَبَسْيَلاَّـنِمٍدِحاَو

١٧:٢٧(.
ةلعةظالغلاهذهنأيأِْمِهبوُلُقِةَظَالَغِبَبَسِب
ىلإسانلاوعديهللانإ.هللاةايحنعنيبنجتممهنوك
ةيانعلالامعأوةقيلخلايفهتانلعموهفطلبهنمبارتقالا
مهعنمتاهتظالغنكلومهبولقيفهحوربوسدقملاهباتكبو
ةظالغباتكلايفبسنُتدقو.هيلإليملاوهتوصعمسنم
دقو)٤:٤سوثنروك٢(ناطيشلالعفىلإناسنإلابلق
ىلإبسنُتدقو)٣٢و٨:١٥جورخ(هسفنلعفىلإبسنُت
١٠:١جورخ(هنايصعوقحلاهتءابإىلعًاباقعهللالعف
.)١٢:٤٠انحويو

هذهيفعبرألاتارابعلاضعبقلعتيفنورسفملافلتخا
.ةعبارلابةيناثلاوةثلاثلابىلوألامهضعبطبرفضعببةيآلا
مهلهجببسبركفلاوملظممهنألوسرلاىنعمنألاقف
يفانيومهبولقةطالغببسبهللاةايحنعنوبنجتممهنأو
اهتجيتنهنأقحلاوةملظلاةلعلهجلالعجهنألوقلااذه
لعجيهنأنملوسرلاهيلعىرجيذلابولسألافلاخيوهو
نأنسحألاف.ةلسلستاقلحكًاضعباهضعبعبتيهتارابع
نيينثولانأىنعملانوكيفتارابعلابيترتىلعىنعملاذخأن
هللاةايحمهبنجتبةملظممهراكفأنألمهنهذلطبباوكلس
مهركفمالظإنوكياذهىلعومهبولقةظالغومهلهجببسب
ةايحنعمهبنجتلنيتلعمهبولقةظالغومهلهجومهلهجةلع
اَمُلَبْقَيَالَّـيِعيِبَّـطلٱَناَسْنِإلٱ«لوسرلالوققفاوياذهو.هللا
اَمَّـنِإُهَّـنَألُهَفِرْعَيْنَأُرِدْقَيَالَو،ٌةَلاَهَجُهَدْنِعُهَّـنَألِهللاٱِحوُرِل

نأكلذنمانلو.)٢:١٤سوثنروك١(»ًاّيِحوُرِهيِفُمَكُْحي
نيحفةسدقملافطاوعلاوقاوشألليرورضبلقلاديدجت
.ةبحملاورورسلاوةفرعملاورصبلايتأيبلقلانويعهللاحتفي

حلٱاوُدَقَفْدَقْمُهْذِإَنيِذَّـلَا«١٩
ْ
ْمُهَسوُفُناوُمَلْسَأ،َّـسِ

يفٍةَساَجَنَّـلُكاوُلَمْعَيِلِةَراَعَّـدلِل .»ِعَمَّـطلٱِ
٤:٣سرطب١و٢٦و١:٢٤ةيمور٤:٢سواثوميت١

مهخبوتنأنعتفكمهرئامضنأيأّسِْحلٱاوُدَقَف
صاوخنمنإ.هنعمهاهنتنعوأرشلامهباكتراىلع
هبهرمأيامكرتوهتفلاخمىلعناسنإلارمتسااذإريمضلا
مصاخيسدقلاحورلاف.هتيكبتنعلدعهنعهاهنيامنايتإو
هللاةعاطإلاىلعوةئيطخلانععانتمالاىلعهلمحيلناسنإلا
فرصنافهظاغأسدقلاحورلامواقاذإنكلو.هلةدابعلاو
البىقبيفظيلغلاهبلقهيلعهلمحياملمعيهكرتوهنع
.يوامسلاحورلاكلذنمراذنإالوداشرإ

ملألامهدقفةجيتناذهخلاِةَراَعَّـدلِلْمُهَسوُفُناوُمَلْسَأ
كلذنوكينأهللادصقفريمضلاخيبوتنعأشنييذلا
كلذةلزنمفةدسافلامهلايمأىلإميلستلانممهعنميًازجاح
ةوقبهايملاتعفدناعفُرىعمهنإفرهنلادسةلزنمسحلا
البةفعللةيفانملااياطخلاباكترا»ةراعدلاب«دوصقملاو.لقثلا
ةينانويلاةملكلاو.سانلانمءايحالوهللانمفوخ
لاملابحىلعواهيلعلدتاهنألاهنممعأةراعدلابةمجرتملا
اذهلومهريغنمرثكأممألاامهبزاتماناتئيطخلاناتاهوًاعم
»عمطلايفةساجنلكاولمعيل«هلوقيفلوسرلاامهعمج
»ْمُكَنْيَبَّـمَسُيَالَفٍعَمَطْوَأٍةَساَجَنُّلُكَ«لوقبامهنعىهنو
يفٌثَاريِمُهَلَسْيَل...ٍعاَّـمَطْوَأٍسِجَن«لكهلوقو ِتوُكَلَمِ
ملٱ
٣:٥يسولوك(يفامهعمجو)٥و٥:٣ص(»ِهللاٱَوِحيِسَْ
انهةراعدلاركذو.)٥:١٠سوثنروك١و١:٢٩ةيموريفو
نمحضتيامكهللاةايحنعبنجتلانمًاعبطةئشاناهنأك
...،ٍهٰلِإَكُهوُرُكْشَيْوَأُهوُدِّـجَمُيَْملَهللاٱاوُفَرَعاَّـَملْمَُّـهنَأل«هلوق
يفًاضْيَأُهللاٱُمُهَمَلْسَأَكِلٰذِل هبوُلُقِتاَوَهَشِ »ِةَساَجَّـنلٱَىلِإِْمِ
.)٢٤و١:٢١ةيمور(

نودبادآلاظفحينأهنكميناسنإلانأمهضعبمعز
اوقتيملاذإسانلانأنادهشيباتكلاورابتخالانكلونيدلا
ةساجنلااميسالوةئيطخللمهسفنأاوملسأهوبحيوهللا
.)١صةيمور(يفسلوبكلذنهربدقوعمطلاو

هنإوةساجنلاىوسانه»عمطلاب«درُيملهنأمهضعبنظو
داتعملارادقملاباوفتكيملممألانإفاهرادقمةمظعلًانايبهركذ
ةديدجًاقرطنوبلطينوأتفيالاوناكمهنإفةساجنلانم
.عبشتاليتلامهتاوهشعابشإل

ملٱاوُمَّـلَعَتَتْمَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٢٠
»اَذَكٰهَحيِسَْ

نيحنونمؤملااهيأحيسملامكتفرعمنأةيآلاهذهبىنع
ًاصلخمهولبقتمليأممألاكاوكلستنأمكلحمستملمتنمآ
هلوقو.مهلثماونوكتنأمكلحابينأطرشىلعمكل
ناسنإلاىلععقيالملعتلاذإةبيرغةرابع»حيسملااوملعتت«
ةفرعمنمرثكأهبدصقلوسرلانكلوهئدابمىلعلب

ألَا
َ
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اوربتخاورابتخالابةفرعملاوهوهتايحثداوحوحيسملائدابم
حيسملاةفرعمنمعونلااذهو.مهصلخيومهددجيلهتوق
.ةراعدلاوةملظلايفكولسلانمناسنإلاعنمي

لُعَوُهوُمُتْعِمَسْدَقْمُتْنُكْنِإ«٢١
ِّـ

يفٌّقَحَوُهاَمَكِهيِفْمُتْم ِ
»َعوُسَي

١:١٣ص

دارملاوكشللالعطقلل»نإ«ُهوُمُتْعِمَسْدَقْمُتْنُكْنِإ
يفامكوهفنذألاعمسقوفبلقلاةعاطانه»عمسلاب«
لَفِعْمَّـسلِلِناَنُذُأُهَلْنَم«هلوق

ْ
هلوقو)١٣:٩ىتم(»ْعَمْسَي

لٱ«
ْ

:٤نييناربع(»ْمُكَبوُلُقاوُّسَقُتَالَفُهَتْوَصْمُتْعِمَسْنِإَمْوَي
٧(.

رئاسكاوكلسيالنأمزلتسيحيسملاتوصمهعمسنإ
دنعسولجلاوهبداحتالاهريغنمهرومأمهملعتديفيوممألا
حيسملالوقكبلقلاميمصنمرورسلابهمالكلوبقوهمادقأ
يفاَرِخ« .)١٠:٢٧انحوي(»يِنُعَبْتَتَفِيتْوَصُعَمْسَتِ

يفٌّقَحَوُهاَمَكِهيِفْمُتْمِّـلُعَو امكقحلايأَعوُسَيِ
نوكينأيضتقيحيسملاةفرعمنمعونلااذه.عوسييفوه
ليلدبةيدبألاةايحلاهتطساوبهنألًايقيقحًايحيسمهبحاص
حلٱَيِهِهِذٰهَو«حيسملالوق

ْ
انحوي(»َكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ةسادقلاةبحموحيسملاةبحممزلتستةفرعملاكلتو.)١٧:٣
حيسملالاق.ةئيطخلاننسيفريسلانمعنميوسودقهنأل
يذلاهمالكيفوهعوسييفوهامكقحلاف»قحلاوهانأ«
.ةرهاطلاهتريسيفوًامويفًامويهوعبتنيذلاهذيمالتهملع
ةطساوبةفرعملاكلتىلعاولصحينأنويسسفألاعاطتساو
حيسمللاممذخأييذلامهيفنكاسلاسودقلاهحور
.)١٦:١٤انحوي(مهربخيو

َختْنَأ«٢٢
ْ
لٱَناَسْنِإلٱِقِباَّـسلٱِفَُّرصَّـتلٱِةَهِجْنِماوُعَل

ْ
َقيِتَع

لٱ
ْ

لٱِتاَوَهَشِبَسَحِبَدِساَف
ْ

»ِروُرُغ
٢:١سرطب١و١٢:١نييناربعو٩و٣:٨و٢:١١يسولوك

ةيمور٤:٣سرطب١و٣:٧يسولوكو١٧عو٣و٢:٢ص
٦:٧

قحوهامك«هلوقلريسفتاهدعبنيتللاوةيآلاهذهيف
ربعيذلاسيدقتلاميلعتلااذهةصالخنأنايبو»عوسييف
٦:١١ةيمور(ةسادقلاةايحوةئيطخلانعتوملابًانايحأهنع
سيلوقيتعلاناسنإلاعلخبانههنعربعو)٢:٢٠ةيطالغو
.ديدجلاناسنإلا

َختْنَأ
ْ
َناَسْنِإلٱِقِباَّـسلٱِفَُّرصَّـتلٱِةَهِجْنِماوُعَل

هلوقكةرابعلاو.ضفرلاوكرتللعلخلاراعتساَقيِتَعْلٱ

لَف«
ْ

لُّظلٱَلاَمْعَأْعَلْخَن
ْ

طٱ«هلوقو.)١٣:١٢ةيمور(»ِةَم
ْ

اوُحَر
لٱُمُكْنَع

ْ
لٱ«و)٢٥ع(»َبِذَك

ْ
يسولوك(»خلاَطَخَّـسلٱ،َبَضَغ

.)١:٢١بوقعي(»ٍَّرشَةَرْثَكَوٍةَساَجَنَّـلُك«و)٣:٨
ةددجتملاريغةدسافلاةعيبطلا»قيتعلاناسنإلاب«دارملاو
ُمُتْعَلَخْذِإ،ٍضْعَبَىلَعْمُكُضْعَباوُبِذْكَتَال«هلوقليلدب
لٱَناَسْنِإلٱ

ْ
فصُوو)٣:٩يسولوك(»ِهِلاَمْعَأَعَمَقيِتَع

.دابُيوضفرُيسونيدمهنألوديدجلاقبسيهنألقيتعلاب
ةدسافلاةطقاسلاةيناسنإلاةعيبطلاهنأل»ناسنإلاب«يمسو
.لامعألاحالصإدرجمالرييغتلاىلإةرقتفملا

ذاختالًادادعتساهنمدبالةدسافلاةعيبطلاهذهعلخو
هانعمف»قباسلافرصتلاةهجنم«هلوقو.ةديدجلاةعيبطلا
اوناكمويةقباسلامهتريسدعاوقتناكيتلائدابملاكرت
.)١٩-١٧ع(يففرصتلاكلذلوسرلافصوو.ًاممأ

سوثنروك٢(يفءاجامكءانفلاىلإلئاملايأَدِساَفْلٱ
٤:١٦(.

ةوقىلإةراشإاذهيفِروُرُغْلٱِتاَوَهَشِبَسَحِب
لاقلالضلاتالآيهاهنإفعادخلاىلعةيدسجلاتاوهشلا
خلٱَّـنَأل«سلوب

ْ
ىلعملكتو.)٧:١١ةيمور(»يِنْتَعَدَخ،َةَّـيَِط

يفةنكاسلاةيطخلاو.)٣:١٣نييناربع(يفةيطخلارورغ
.اهنجسيفهيقلتوهعدختيكلهتاوهشمدختستناسنإلا

»ْمُكِنْهِذِحوُرِباوُدَّـدَجَتَتَو«٢٣
٣:١٠يسولوكو١٢:٢ةيمور

دعبباجيإلاقيرطىلعسيدقتلافصواذهاوُدَّـدَجَتَت
ءاجامكهللالمعسيدقتلاو.بلسلاليبسىلعهفصو
يفَنيِقوُلَْخم،ُهُلَمَعُنْحَناَنَّـنَأل«هلوقيف ملٱِ

ٍلاَمْعَألَعوُسَيِحيِسَْ
ِحلاَص

َ
مزاللعفوهو»اوددجتت«لاقكلذلو)٢:١٠ص(»ٍة

َجت«هنإءاجو.مكسفنأاوددجال
ْ

لٱِحوُّرلٱِديِد
ْ

»ِسُدُق
ةراشإديدجلاناسنإلاسبلذختننأانلف.)٣:٥سطيت(
لمعىلإوأةديدجلاةدالولادنعيعفدلاديدجتلاىلإ
،َرْهَّـدلٱاَذٰهاوُلِكاَشُتَال«هلوقبهيلإراشملايجيردتلاسيدقتلا
َيِهاَماُوِربَتْخَتِل،ْمُكِناَهْذَأِديِدْجَتِبْمُكِلْكَشْنَعاُوَّـريَغَتْلَب
ِحلاَّـصلٱِهللاٱُةَداَرِإ

َ
ملٱُة

لٱُةَّـيِضْرَْ
ْ

يفو١٢:٢ةيمور(»ُةَلِماَك
انهلوسرلادارمنأىلعلدتةنيرقلاو.)١٠و٣:٩يسولوك
ىلإهلكناسنإلاريغتيهبيذلاسيدقتلالمعىلإةراشإلا

ديدجتلانوكو»اوددجتت«هلوقنيبةافانمالو.هللاةروص
اوددجينأنعمهزجعبمهروعشنألسدقلاحورلالمع
نأدعتسمورضاحسدقلاحورلانأمهتفرعمومهسفنأ

امًاريثكو.مهلهتدعاسمبلطىلعمهتالمحبمهددجي
نمهنعزجعياملمعينأناسنإلانمباتكلايفبلُط
.ةيوامسلاةنوعملابدعُوهنألهسفنءاقلت

ألَا
َ
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اننأمولعملانمذإبيرغريبعتلااذهْمُكِنْهِذِحوُرِب
ةنيرقلاىضتقمبحصيالودحاوىنعمبنهذلاوحورلاذختن
لوسرلانأحجرألافسدقلاحورلاانهحورلابدارملانوكينأ
سفنيفةيحورلاةايحلليلخادلازكرملاىلإةراشإلادارأ
دـئاـوعـلاوةــيجراخلالـامـعألانـعهـلًاـزـيـيمـتنـاسـنإلا
لكيهلايفاممهنعربعامو.ةيتقولادصاقملاوتالاعفنالاو
»هنهذحورب«ناسنإلايفاممهنعربعي»سادقألاسدقب«
حورفدبألاىلإوههددجتمامتققحتهنهذحورددجتىتمف
نكسيوهددجيفهللاحورهيفلعفييذلاوهناسنإلانهذ
.هتاذبهألميوهيف

لَتَو«٢٤
ْ
جلٱَناَسْنِإلٱاوُسَب

ْ
ملٱَديَِد

يفِهللاٱِبَسَحِبَقوُلْخَْ ِ
لٱ
ْ
حلٱِةَساَدَقَوِّـِرب

ْ
.»ِّـَق

٦:١١صو٦:١٥ةيطالغو٥:١٧سوثنروك٢و٦:٤ةيمور
٢:١٠ص٣:١٠يسولوكو

نأانيلعبجيهنأامكَديِدَْجلٱَناَسْنِإلٱاوُسَبْلَت
سجنلابوثلاناسنإلاعلخيامكةقيتعلاةعيبطلاانعحرطن
هبش.رونلانمبوثكةديدجةعيبطذخأننأبجييلابلا
نمبيرقهوشافيعضقيتعناسنإبةددجتملاريغةعيبطلا
باشديدجناسنإبةددجتملاةعيبطلاهبشكلذكوءانفلا
لضافلاجيهبلايماسلاديدجلابدارُيامًاريثكو.ليمجيوق
ملو.ةديدجلاضرألاوةديدجلاءامسلاوةديدجلاميلشروأك
ةيمور(يفىنعامكحيسملاسبلديدجلاناسنإلاسبليدري

.»قولخملاب«هايإهتعنليلدب)١٣:١٤
٢:١٠ص(هللاةوقبيأِهللاٱِبَسَحِبَقوُلْخَْملٱ
جلٱُمُتْسِبَل«هلوقيفامكهتروصبوأ)٣:١٥سطيتو

ْ
َديَِد

لِلُدَّـدَجَتَييِذَّـلٱ
ْ

:٣يسولوك(»ِهِقِلاَخِةَروُصَبَسَحِةَفِرْعَم
لٱَريِظَنْلَب«سرطبلوقو)١٠

ْ
اوُنوُك،ْمُكاَعَديِذَّـلٱِسوُّدُق

يفَنيِسيِّـدِقًاضْيَأْمُتْنَأ نأقح.)١:١٥سرطب١(»ٍةَريِسِّـلُكِ
ىلوألاةعيبطلانأل»ةديدجةقيلخ«ديدجتلااذهىمسُي
مويهللالمعهبشيهنألو)٦:١٠ةيطالغ(تتامةدسافلا
َىلَع.ِهِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَف«هلوقليلدبةقيلخلا

ةماتريغةهباشملانأىلع.)١:٢٧نيوكت(»ُهَقَلَخِهللاٱِةَروُص
يفهللاةروصنألوًاجيردتلبةعفدمتيملديدجتلانأل
بسحب«اهنألمدآيفهللاةروصًادجمقوفتددجتملاناسنإلا
بسحبهنأامهنملكىلعقدصيهنأعم»حيسملايفهللا
.هللا

يف ةيقولخملاهبموقتاملنايباذهِّـقَْحلٱِةَساَدَقَوِّـِربْلٱِ
لكهانعمفهدحوربلاباتكلاركذىتم.»هللابسحب«
هانعمناكركذلايفةسادقلابنرتقاىتموةيبدألالئاضفلا
ىنعمناكوسانلانيبلدعلاىلعلمحتيتلاةماقتسالا

ناسنإلانعًاعمامهبربعيوهللامامأةراهطلاةسادقلا
١:٨سطيتو١:٧٥اقول(يفًاعماركُذو.لماكلا
.)٢:١٠يكينولاست١و

ىلإةوهشلاةفاضإلةلباقمقحلاىلإةسادقلافاضأو
نمنوكينأبجيفهللاتافصنمقحلانوكلورورغلا

ةيمورو٣:٣٣انحوي(هتروصىلعقولخملاناسنإلاتافص
)٣:١٧انحوي(حيسملابانلراصقحلاو.)٣:٧و١:٢٥
سدقلاحورلايعُدو.)١٤:٦انحوي(ةايحلاوقحلاوهيذلا
بلقيفةيهلإلاةرانإلائشنيهنأل)٤:٦انحوي١(قحلاحور
اهبهنأل)١:١٣ص(قحلاةملكليجنإلايمُسو.نمؤملا
ليقو.ةيحورلامهتايحةطساونوكيلسانللهقحهللانلعأ
:١٧انحوي(انسدقيهنأو)٨:٣٢انحوي(انررحيقحلانأ

١٧(.
هنوكىلعلمتشتناسنإلايفهللاةروصنأركُذاممانلو

معزامكةمكحلاولقعلايفالةسادقلاوربلايفةيناثًاقولخم
ىلعًاطلستمهنوكيفالوًادلاخهنوكيفالوسانلاضعب
مزلتسيهللاةروصىلعهقلخنإوةيضرألاتاقولخملارئاس
.ةقحلاهللاةفرعميأقحلانودبًالماكنوكيالهنأ

طٱَكِلٰذِل«٢٥
ْ

لٱُمُكْنَعاوُحَر
ْ

ُّلُكِقْدِّـصلٱِباوُمَّـلَكَتَوَبِذَك
لٱُءاَضْعَأاَنَضْعَباَنَّـنَأل،ِهِبيِرَقَعَمٍدِحاَو

ْ
.»ِضْعَب

١٢:٥ةيمور٣:٩يسولوكو١٥عو٨:١٦ايركز

بوجويفنييسسفألابطاخنأدعبلوسرلانإ
تابجاولانيبيذخأهللاابنيلثمتماونوكينأوةسادقلا
ًالوأتابجاولاهذهرثكأركذوكلذاهمزلتسييتلاةصاخلا
كلذلاثموباجيإلاقيرطىلعهركذمثبلسلاقيرطىلع
ةلعنابأوقدصلامهيلعبجوأمثبذكلانعمهاهنهنأ
ةيصولااهنعتهنعبرأركذلاباهصخيتلااياطخلاو.كلذ
هذهيفهلاقاملكوةعباسلاوةنماثلاوةسداسلاوةعساتلا
بوجووهوةلاسرلاهذهعوضومىلإرظنلابهلاقاياطخلا
وهيذلاهدسجءاضعأمهنألةوخإلابوحيسملابداحتالا
.ةسينكلا

ع(ممألارئاسكاوكلستنأنعمتلدعمكنألياَكِلٰذِل
.هللاابنولثمتممكنألو)١٧
سابللاكهايإنيربتعمَبِذَكْلٱُمُكْنَعاوُحَرْطٱ

.)٢٢ع(قيتعلاناسنإلابصتخملا
امًاريثكِهِبيِرَقَعَمٍدِحاَوُّلُكِقْدِّـصلٱِباوُمَّـلَكَتَو

نأىلعلدتةنيرقلانكلرشبلانمخألابيرقلابدصقُي
ةيمور(يفامكنينمؤملاةوخإلادحأوأنمؤمانهاهانعم
١٥:٢(.

ألَا
َ
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يذلادحاولادسجلايفِضْعَبْلٱُءاَضْعَأاَنَضْعَباَنَّـنَأل
لجرللديلاعضختنأليحتسيف.)١٦ع(هسأرحيسملا
يحيسملاعدخينأقحلاداضيامفاهلًارارضإنذأللنيعلاو
قحانلاممرثكأانتوخإعدخننأانلقحالف.هيذؤيوهاخأ
قحلابملكتننأانيلعبجيهنإمعن.مهنمقرسننأ
كلتنمو.نينمؤملاانتوخإىلإانتبسنريغرخُأبابسأل
قحلابحأهللانأوةميركوةيماسةليضفقحلانأبابسألا
نمنإوباذكلابقاعيسوبذكلاهركيوهباناصوأو
قدصلابملكتننأًارشباننوكرابتعابنحنانيلعيتلاقوقحلا
هربتعننأنمعنميكلذلكوملاعلاريخليرورضاذهو

.حيسملادسجءاضعأاننأىلإرظنلابانيلعًايرورض

ُختَالَواوُبَضْغِا٢٦«٢٦،٢٧
ْ

َىلَعُسْمَّـشلٱِبُرْغَتَال.اوُئِط
.»ًاناَكَمَسيِلْبِإاوُطْعُتَالَو٢٧ْمُكِظْيَغ
٤:٧بوقعيو١١و٢:١٠سوثنروك٣٧:٨٢و٤:٤رومزم
٥:٩سرطب١و

رومأةثالثهيفلاقوبضغلانمانهلوسرلامهرّذح
نأبهلحمسنالنأيناثلاةئيطخللًاببسهلعجنالنألوألا
نأىلإًاليبسناطيشللعدنالنأثلاثلاوانبولقيفثكمي

.هتطساوبانبرجي
ُختَالَواوُبَضْغِا

ْ
ال«هلوقبمهضعباذهرسفاوُئِط

النأطرشباوبضغا«هلوقبضعبلاو.»اوبضغتنأباوئطخت
نماوسرتحتنأبجينكلاوبضغتنأمكلزوجييأ»اوئطخت
الىتحهوكسمتنأبجيفةئيطخلاىلإبضغلامكدوقينأ

حجرألاومارحلاولالحلانيبيذلادحلااوزواجتنأمكلمحي
يهنملااياطخلانمبضغلانإليقنإف.ىنعملاوهاذهنأ
جتانلاوههنعيهنملابضغلانإانلق)٣١ع(ًاقلطماهنع
بضغلكنإلاقيالفراضلاوهوهبنرتقملاوأدقحلانع
نيضرتعملاىلإرظنحيسملانأليلدبهتاجردلكيفمارح
يفبضغلابسنامًاريثكو)٣:٥سقرم(بضغبهيلع
انتعيبطيفسرُغهنأنمدبالفهللاىلإسدقملاباتكلا
مواقناننأىتحملاعلايفرشلاوريخلانيبةبراحملاىلعاننيعيل
بضغينأناسنإلاىلعرسعينكلقوقحلابلسوملظلا
نأوةسادقلاولدعللهتريغوهتبحمنعجتانلاهللابضغك
هلوقلعلو.هيلعبوضغملاةبحمبًانرتقمهبضغنوكي
سدقملاباتكلارماوأبعصأنم»اوئطختالواوبضغا«
.هيهانمو

ةيدأتةعيرشكاذهْمُكِظْيَغَىلَعُسْمَّـشلٱِبُرْغَتَال
٢٤:١٣ةينثت(نوهرملاريقفلابوثدروريقفلالماعللةرجألا
ناكنإوبلقلايفظيغلاءاقبنعيهنلاىنعملاو.)١٥و
لٱَّـنِإ«ميكحلالاق.ًازئاج

ْ
يفُّرِقَتْسَيَبَضَغ جلٱِنْضِحِ

ْ
»ِلاَّـُه

نكميانبضغنإمالكلااذهنمجتنتسنو.)٧:٩ةعماج(
يفيقبنإوهلحميفسيلهنأحجرألانكلوًازئاجنوكينأ
ئشنيملامبلقلايفىقبيالهنألًاقلطمًامارحناكانبولق
.ًاضغب

نعيهنلابقلعتماذهًاناَكَمَسيِلْبِإاوُطْعُتَالَو
سيلبإيطعيبضغلانأىلعحضاوليلدوهوبضغلا
ىلعئطخنانلعجيوانبرجينأوانبولقلخدييكلةصرف
َّـنِإ«لوسرلاسرطبلوقليلدبًادبأهلدعتسموهامقفو
لُمُلوَُجي،ٍرِئاَزٍدَسَأَكْمُكَمْصَخَسيِلْبِإ

ْ
»َوُهُهُعِلَتْبَيْنَمًاسِمَت

امدنعهنكلسانلاملحأناكىسومنإ.)٥:٨سرطب١(
هيتفشبطّرفهنأىتحظاتغاةبيرميفبعشلاهيلعرمذت
لوسرلادصقيتلاناطيشلاةبرجتلعلو.)١٠٦:٣٣رومزم(
ةسينكلاداحتاعزنوهاهيفعوقولانمنييسسفألارذحينأ
.امهتابثإوامهظفحلوسرلاةياغنيذللااهمالسو

يفُقِراَّـسلٱِِقْرسَيَال«٢٨ حلٱِبْلَب،ُدْعَباَمِ
ْ

ُبَعْتَيِّـيَِر
.»ٌجاَيِتْحٱُهَلْنَمَيِطْعُيْنَأُهَلَنوُكَيِل،ِهْيَدَيِبَحِلاَّـصلٱًالِماَع
٣:٨يكينولاست٢و٤:١١يكينولاست١و٢٠:٣٥لامعأ
٣:١١اقول١٢و١١و

ةقرسلانمبلسلاقيرطبةيآلاهذهيفلوسرلامهرّذح
ليصحتللمعلايفداهتجالابباجيإلاقيرطبمهاصوأو
.ءارقفلاىلإناسحإلاومهسفنأىلعةقفنلا

يفُقِراَّـسلٱِِقْرسَيَال نأاذهنمرهاظلاُدْعَباَمِ
اذهنيبقفولالعجننأانيلعرسعيوقرسيناكمهضعب
اوكلسينأىلإمهايإهتوعدونوددجتممهنأكمهايإهتبطاخمو
ةهبشلاهذهلًاعفدضعبلالاق.ةددجتملامهتعيبطىضتقمب
اموتقولاكلذيفمهدالبدئاوعلًارظننييسسفألانإ
زوجتالًاقرطلاملابسكلاولمعتساًاممأاوناكنيحهوداتعا
ذإاهنعمهعنمتنكتملمهرئامضنكلهللاةعيرشيف
تناكفاهنعمهاهنلوسرلانكلوةهابنلابابنماهوربتعا
نونزياوناكمهضعبنإفسوثنروكينمؤملاوحأكمهلاوحأ
.)٦-٦:١سوثنروك١(اهتكرشنممهعطقتملةسينكلاو
هددجتلبقًاقراسناكيذلاقراسلابدارملانأرخآاهعفدو
ةرمًاناسنإلتقنمىمسُيامكهيلعناكامبىمسُييقبو
ىضتقمبًاقراسناكنمبطاخسلوبنإو.لتاقلابباتو
نأهيلعبجيامملعتينأىلإًاجاتحمناكو»قباسلاهفرصت«
.دوصقملاوهاذهنأحجرملاوةقرسلاهكرتدعبهلعفي

هاصوأِهْيَدَيِبَحِلاَّـصلٱًالِماَعُبَعْتَيِّـيِرَْحلٱِبْلَب
يفةقرسللاهمدختسيناكيتلاديلالمعتسينأبلوسرلا
وهيذلاإدبملاقفوىلعاذهولالحلالاملاليصحتوبأدلا
ْلُكْأَيَالَفَلِغَتْشَيْنَأُديِرُيَالٌدَحَأَناَكْنِإ«هلوق

ألَا
َ
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هريغربجييذلانالسكلانأل)٣:١٠يكينولاست٢(»ًاضْيَأ
.قراسلانعقرفيداكيالهتلاعإىلع

ليصحتىلعردقينمنإةيليجنإلائدابملانمنإ
هريغنأوكلذلعفينأبفلكمهبعتبهشاعمبابسأ
.ًالمععيطتسيالنممعطينأوهمعطيالنأبفلكم

بجوياذهٌجاَيِتْحٱُهَلْنَمَيِطْعُيْنَأُهَلَنوُكَيِل
هيلإجاتحيامليصحتلاللمعلايفدهتجينأناسنإلاىلع
تالضفنمجاتحملاوريقفلادعاسينأردقييكللبطقف
ناكهنإفهميلعتلًاقفاومناكلوسرلالمعو.هبعترامثأ
هعمنمتاجاحوهسفنتاجاحبموقيلهيديبلمعي
لثمو)٣:٨يكينولاست٢و٢٠:٣٤و١٨:٣لامعأ(
يف«هلوقكلذنمورخُأنكامأيفهميلعتانههميلعت ِّـلُكِ

َنوُدُضْعَتَوَنوُبَعْتَتْمُكَّـنَأيِغَبْنَياَذَكٰهُهَّـنَأْمُكُتْيَرَأٍْءَيش
َوُهٌطوُبْغَم:َلاَقُهَّـنَأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِتاَمِلَكَنيِرِّـكَذَتُم،َءاَفَعُّضلٱ
لٱ
ْ

يذلاطرشلاو)٢٠:٣٥لامعأ(»ِذْخَألٱَنِمُرَثْكَأُءاَطَع
يفاموهوهلمعينأنمؤملليذلالمعلاهبلوسرلاديق
هريغهبرضيًالمعيتأينأنمهعنمي»حلاصلاًالماع«هلوق
ةفلاخممزلتسياملكواهبراجتالاوأتاركسملالمعك

اونابأسسفأونمؤمو.برلاموييفلمعلاكهللاةعيرش
امباوتأاونمآنيحمهنأبنامزلكيفنينمؤمللًانسحًالاثم
لاومألااهبنوحبرياوناكيتلارحسلابتكنممهدنع
تناكاهنأعمسانلانمىأرمىلعاهوقرحأوًاملظةلئاطلا
.)١٩:١٩لامعأ(ًادجةنيمثذئموي

َختَال«٢٩
ْ

َناَكاَمُّلُكْلَب،ْمُكِهاَوْفَأْنِمٌةَّـيِدَرٌةَمِلَكْجُر
لِلًاِحلـاـَص

ْ
حلٱـَبــَسـَح،ِنـاــَيــْنـُب

ْ
ـًةــَمــْعـِنـَيــِطــْعـُيـْيـَك،ـِةـَجَا

.»َنيِعِماَّـسلِل
٤:٦يسولوك٣:٨يسولوكو٥:٤صو١٢:٣٦ىتم
٣:١٦يسولوك٥:١١يكينولاست١و

لامعتساىلعةيآلاهذهيفهلاقاميفلوسرلاىرج
يصويمثيهنلاقيرطىلعءيشلابيصوينأبهتداعكناسللا
.رمألاقيرطىلعهب

َختَال
ْ
ةملكلاب«دارأْمُكِهاَوْفَأْنِمٌةَّـيِدَرٌةَمِلَكْجُر

ةثيبخلالامعألاىلإدوقتوةسجنلاراكفألاجيهتامانه»ةيدرلا
نأشنيهتةملكلكوةينوجملاةينغألاوتاياورلاوصصقلاك
ضغبلاوهللاىلعرمذتلائشنياملكوهنيدوأهباتكوأهللا
َنِمُريِّـِّـرشلٱُناَسْنِإلٱ«حيسملالوقلقفاوماذهو.سانللوهل
لٱ
ْ

ٍةَمِلَكَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأْنِكٰلَو.َروُُّرشلٱُجِرُْخيِريِّـِّـرشلٱِزْنَك
هبُمَّـلَكَتَيٍةَلاَّـطَب َمْوَيًاباَسِحاَهْنَعَنوُطْعُيَفْوَسُساَّـنلٱاَِ
ةملكلاةئيدرلاتاملكلانمو.)٣٦و١٢:٣٥ىتم(»ِنيِّـدلٱ
طٱ«هلوقبلوسرلااهانعمحضوأو.)٦٤:٣رومزم(ةرملا

ْ
اوُحَر

لٱًاضْيَأْمُتْنَأْمُكْنَع
ْ

لٱ:َّـلُك
ْ

خلٱ،َطَخَّـسلٱ،َبَضَغ
ْ
،َثُْب

لٱ،َفيِدْجَّـتلٱ
ْ

لٱَمَالَك
ْ

ْمُكُضْعَباوُبِذْكَتَال.ْمُكِهاَوْفَأْنِمَحيِبَق
.)٩و٣:٨يسولوك(»ٍضْعَبَىلَع

تاذلابًارهاطيأِناَيْنُبْلِلًاِحلاَصَناَكاَمُّلُكْلَب
.)١٢:٣٥ىتم(يفحيسملالوقكحلاصبلقنمًاجراخ
ًاقفاوموةيزعتلاوراذنإلاوحصنلاوميلعتلابنيعماسللًاديفمو
.ةنيرقلاهيلعلدتامكجايتحالل

دصقياملًاقفاوممالكلانوكينأيأِةَجاَْحلٱَبَسَح
هتفرعمرادقموعماسلانسىلإرظنلابناينبلانم
ٍبَهَذْنِمٌحاَّـفُت«ميكحلالوقلثماذهو.هلاوحأتايضتقمو
يف يفٌةَلوُقَمٌةَمِلَكٍةَّـضِفْنِمٍغوُصَمِ لََحمِ

ِّـ
.)٢٥:١١لاثمأ(»اَه

اذهوةيحورةعفنميأَنيِعِماَّـسلِلًةَمْعِنَيِطْعُيْيَك
هتيفشىلعةمعنلاتبكسناهنأبحيسملابةءوبنلاقفوىلع
الةملاكملانمهدصقننأبجيامكلذو.)٤٥:٢رومزم(
عمدصقينأبجيلبعماسلاءاضرإوأتقولاقافنإدرجم
َّـلُكْمُكُمَالَكْنُكَيِل«هلوقلثماذهو.ةيحورلاهتدافإكلذ
لِمِبًاحَلْصُم،ٍةَمْعِنِبٍنيِح

ْ
اوُبِواَُجتْنَأُِبَجيَفْيَكاوُمَلْعَتِلٍ،ح

.)٤:٦يسولوك(»ٍدِحاَوَّـلُك

ُحتَالَو«٣٠
ْ
لٱِهللاٱَحوُراوُنِز

ْ
ِمْوَيِلْمُتْمِتُخِهِبيِذَّـلٱَسوُّدُق

لٱ
ْ

.»ِءاَدِف
:٥يكينولاست١و١٦:٤٣لايقزحو٦٣:١٠و٧:١٣ءايعشإ

١:١٤صو٨:٢٣ةيمورو٢١:٢٨اقول١:١٣ص١٩

ُحتَال
ْ
قبسامبقلعماذهَسوُّدُقْلٱِهللاٱَحوُراوُنِز

هونزحتالئل»مكهاوفأنمةيدرةملكجرختال«هلوقنم
َنوُمَلْعَتاَمَأ«سوثنروكلهأىلإةلاسرلايفليقف.كلذب
ٌدَحَأَناَكْنِإ؟ْمُكيِفُنُكْسَيِهللاٱُحوُرَو،ِهللاٱُلَكْيَهْمُكَّـنَأ
ٌسَّـدَقُمِهللاٱَلَكْيَهَّـنَأل،ُهللاٱُهُدِسْفُيَسَفِهللاٱَلَكْيَهُدِسْفُي
سنديءيشالف.)١٧و٣:١٦سوثنروك١(»َوُهْمُتْنَأيِذَّـلٱ
ةسجنلاتاملكلالثمهللالكايهيهيتلانينمؤملابولق
لاقو.سدقلاحورلاظيغتوةسجنلاراكفألاجيهتيتلا
َوُهْمُكَدَسَجَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ«رخآعوضوميفلوسرلا
لٱِحوُّرلِلٌلَكْيَه

ْ
ْمُكَّـنَأَو،ِهللاٱَنِمْمُكَليِذَّـلٱ،ُمُكيِفيِذَّـلٱِسُدُق

انيلعبجاولارابتعالاف)٦:١٩سوثنروك١(»ْمُكِسُفْنَألْمُتْسَل
هلوقو.ةدسفمةملكبهوفتننأنمانعنميسدقلاحورلل
يفًاريثكبغريحورلاكلذنأمزلتسي»هللاحوراونزحتال«
اهعنميوأمهتسادققيعياملكنمنزحيونينمؤملاةسادق
حورلانومواقيمهنإ«نيدهطضملارارشألايفليق.مهنم
نينمؤملايفليقنكلو.)٧:٥لامعأ(»مهرورشبسدقلا
مهنأهايإمهنازحإةلعو»نوأطخينيحهنونزحيمهنأ«
نممهيلعبجيامبنوتأيالمهومهلهتبحمبنوقحتسي

ألَا
َ
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مدعلثميرشبلاقيدصلابلقنزحيءيشالو.هلركشلا
.هفورعمىلعهلركشلا

سدقلاحورلاىنكسِءاَدِفْلٱِمْوَيِلْمُتْمِتُخِهِبيِذَّـلٱ
هلوقيفءاجامكهصالخدكؤيوهللانباهنأتبثينمؤملايف
نزحينيحف.)١:١٣ص(»سودقلادعوملاحوربمتمتخ«
لينءاجرهلحنميذلاكلذىلعىدعتيسدقلاحورلا
ًادبأهقرافيالنمؤملابلقنكسينأدعبحورلانألءامسلا
نمًاريثكرسخيهنزحييذلانمؤملانأيفبيرالنكلو
هيفسيلنأنابأدقفكلذبلابيملنإفهيفلعفتانالعإ
.هلسيلهنأوحيسملاحور

ٍحاَيِصَوٍبَضَغَوٍطَخَسَوٍةَراَرَمُّلُكْمُكِنْيَبْنِمْعَفْرُيِل«٣١
َجتَو
ْ

.»ٍثْبُخِّـلُكَعَمٍفيِد
سرطب١و٤:١١بوقعيو٣:٢سطيت١٩و٣:٨يسولوك
٣:٣سطيت٢:١

سماخلاحاحصألانمنيتيآواهيلتيتلاوةيآلاهذهيف
ةثيبخلاتالاعفنالانمسسفأينمؤملوسرلارذح
ىلعءانبنيحماسموءافطلاونوكينأىلعمهثحوةيماقتنالا
.حيسملابحوهللاةمحرنمهوربتخاام

يتلاقالخألاةسارشيأٍةَراَرَمُّلُكْمُكِنْيَبْنِمْعَفْرُيِل
.ىضرلاءيطببضغلاعيرسناسنإلالعجت

بضغلانعزاتميطخسلانإليقٍبَضَغَوٍطَخَس
مهنودنمىلعءامظعلاوءاربكلانمالإنوكيالهنأب
هبرعشيامانهطخسلابدارملالعلو.قلطملابضغلاو
.ًالعفوًالوقذئنيحهلهنالعإوةيتغبلاةبرجتلادنعناسنإلا
لمحيوبلقلايفطخسلانمقمعأوهامبضغلابدارملاو
.هبالإىفشيالوهيلعبوضغملانمماقتنالاىلع

بضغكلذبجيهيفتوصلاببضغلاراهظإوهٍحاَيِص
ليقيذلاحيسملاهلاثمنألنمؤملابقيليالامماذهو.ريغلا
يفٌدَحَأُعَمْسَيَالَو،ُحيِصَيَالَوُمِصاَُخيَال«هنإ ِعِراَوَّـشلٱِ

.)١٢:١٩ىتم(»ُهَتْوَص
َجتَو

ْ
ماليإهبًادوصقمبضغلانمجتنياموهوٍفيِد

ناسنإلاةنعلو.ةميمنلاوةنعللاديفيةينانويلايفهلصأوريغلا
.هقلاخىلعفيدجتلانمولختالهلثمل

ركُذاملكوبلقلايفلصأثبخلاٍثْبُخِّـلُكَعَم
مزلتسيًادبأرهظتالىتحعورفلاعفرو.هعورفنموهًافنآ
اهنأاهيفليقيتلاةبحملاوهوهسكعسرغولصألاعلق
َحتَالُ.قُفْرَتَوىَّـنَأَتَت«

ْ
طَتَالَو،ُحِّـبَقُتَالَو.ُدِس

ْ
،اَهِسْفَنِلاَمُبُل

َحتَالَو
ْ
حلٱِبُحَرْفَتْلَبِمْثِإلٱِبُحَرْفَتَالَو،َءوُّسلٱُّنُظَتَالَو،ُّدَت

ْ
»ِّـَق

.)٦-١٣:٤سوثنروك١(

َنيِقوُفَش،ٍضْعَبَوْحَنْمُكُضْعَبَءاَفَطُلاوُنوُكَو«٣٢
يفًاضْيَأُهللاٱُمُكََحماَساَمَكَنيِِحماَسَتُم ملٱِ

.ِ»حيِسَْ
٦:١٤ىتم١٣و٣:١٢يسولوكو٢:١٩سوثنروك٢
١١:٢٥سقرمو

لئاذرللةداضملالئاضفلاةسراممىلعةيآلاهذهيفمهثح
.اهنعىهنيتلا

يفهلوقكاذهَنيِِحماَسَتُمَنيِقوُفَش...َءاَفَطُلاوُنوُك
نيدنأل)٣:٩سرطب١و٣:١٢يسولوكو٥:٢٢ةيطالغ(
انبولقيفةيبحلاتالاعافنالاكلتانيلعبجويحيسملا
.انلامعأيفاهراهظإو

يفًاضْيَأُهللاٱُمُكََحماَساَمَك انلهللاةحماسمِحيِسَْملٱِ
اناياطخانلرفغهنإفانريغحماسننأانيلعبجوتيتلايه
ساقيالامبمظعأانلهتحماسمو.اهتعاظفواهترثكعمًاناجم
.انريغلةحماسملانمهبانفلكيامم

لذبهنإفهتطساوبيأ»حيسملايف«انلهللاةحماسملكو
اميفانينأنودباهرفغيىتحاناياطخلةرافكنوكيلانعهنبا
انلهللاةرفغمنوكتنأبجيفهقحوهلدعوهتسادقهيضتقي
عطقبًالماكًانارفغًاناجمانلرفغهنإفانريغلانترفغمسايق
انظتغااملكركذننأانيلعبجيف.اناياطخةرفونعرظنلا
اهلكاهرفغدقهنأواهتعاظفوهللامامأانماثآةرثكانيخأنم
هتَّـالَزِساَّـنلِلاوُرِفْغَتَْملْنِإ«حيسملالوقكلذعمنيركذتم ،ِْمِ
فطللا.)٦:١٥ىتم(»ْمُكِتَّـالَزًاضْيَأْمُكوُبَأْمُكَلْرِفْغَيَال
ةلثاممفانيلإنيئيسمللةرفغملاامأونسحأةقفشلاونسح
.هللا

٢و٥:١ص

»َءاَّـبِحَأٍدَالْوَأَكِهللاٱِبَنيِلِّـثَمَتُماوُنوُكَف«١
٤:٣٢صو٦:٣٦اقولو٤٨و٥:٤٥ىتم

.حيسملابانحماسدقهنوكلًارظنِهللاٱِبَنيِلِّـثَمَتُماوُنوُكَف
يهاهتسراممىلعنييسسفألالوسرلاثحيتلاةليضفلانإ
لذبهنأوهرشبللهتبحمةلدأنمهللاهنابأاممظعأوةبحملا
يف«لوسرلاانحويلوقليلدبانلجأنمهنبا ملٱَيِهاَذٰهِ

:ُةَّـبَحَْ
ُهَنْبٱَلَسْرَأَو،اَنَّـبَحَأَوُهُهَّـنَأْلَب،َهللاٱاَنْبَبْحَأُنْحَناَنَّـنَأَسْيَل
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰه«هلوقو.)٤:١٠انحوي١(»خلا

ْ
ىَّـتَحََملاَع

لٱُهَنْبٱَلَذَب
ْ

ُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،َديِحَو
حلٱُهَل

ْ
ثحيفسلوبلوقو.)٣:١٦انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

حيسملالوقو.ةبحملايفهللاابلثمتلاىلعنييسسفألا
:٦اقول(»ٌميِحَرًاضْيَأْمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَءاََمحُراوُنوُك«هذيمالتل

٣٦(.

ألَا
َ
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اونوكينأمزلتسيهللادالوأنينمؤملانوكَءاَّـبِحَأٍدَالْوَأَك
مهنوكو)٤:٨انحوي١(ةبحموهيذلايوامسلامهيبألثم
انحويلوقكلذديؤيوًاضعبمهضعببحينأمزلتسيءابحأ
اَنَليِغَبْنَي،اَذَكٰهاَنَّـبَحَأْدَقُهللاٱَناَكْنِإ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«لوسرلا
مظعأاذهو.)٤:١١انحوي١(»ًاضْعَباَنُضْعَبَّـِبُحيْنَأًاضْيَأ
لَقَتْنٱِدَقاَنَّـنَأُمَلْعَن«هلوقهديؤيوهدالوأاننأىلعناهرب

ْ
َنِماَن

ملٱ
حلٱَىلِإِتْوَْ

ْ
.)٣:١٤انحوي١(»َةَوْخِإلٱُّبِحُناَنَّـنَألِةاََي

يفاوُكُلْسٱَو«٢ ملٱِ
ملٱاَنَّـبَحَأاَمَكِةَّـبَحَْ

َمَلْسَأَوًاضْيَأُحيِسَْ
.»ًةَبِّـيَطًةَحِئاَرِِهللاًةَحيِبَذَوًاناَبْرُق،اَنِلْجَألُهَسْفَن
٣:١١انحوي١و٤:٩يكينولاست١و١٥:١٢و١١٣:٣٤انخوي
:٩و٧:٢٧نييناربعو٢١٦و١:٤ةيطالغ٤:٢١و٢٣و
نييوالو٨:٢١نيوكت٣:١٦انحوي١و١٢و١٠:١٠و٢٦و١٤
٢:١٥سوثنروك٢و١:٩

يفاوُكُلْسٱَو هذهاورهظينأنوفلكممهنإِةَّـبَحَْملٱِ
.ماودلاىلعاهوسرامينأيأمهكولسلكيفةليضفلا

اهبجوموانتبحمسايقاذهًاضْيَأُحيِسَْملٱاَنَّـبَحَأاَمَك
ربتعافهللاوهحيسملانألهللاابانلثمتكحيسملابانلثمتوانيلع
.ًادحاوًائيشانلحيسملاةبحموانلهللاةبحملوسرلا

عطاقليلداذهوانعاهلذبيأاَنِلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَو
ملٱَّـبَحَأ«هلوقيفءاجامكهتبحمةمظعىلع

ًاضْيَأُحيِسَْ
لٱ
ْ

َةَّـبََحماوُفِرْعَتَو«هلوقو)٢٥ع(»اَهِلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَوَةَسيِنَك
ملٱ
لٱِحيِسَْ

ْ
ملٱَةَقِئاَف

ص(»ِهللاٱِءْلِمِّـلُكَىلِإاوُئِلَتْمَتْيَكِل،ِةَفِرْعَْ
اَذٰهْنِمُمَظْعَأٌّبُحٍدَحَألَسْيَل«هسفنحيسملالوقو)٣:١٩
لوقو.)١٥:١٣انخوي(»ِهِئاَّـبِحَأِلْجَألُهَسْفَنٌدَحَأَعَضَيْنَأ
هب«انحويهلوسر ملٱاَنْفَرَعْدَقاَذِٰ

ُهَسْفَنَعَضَوَكاَذَّـنَأ:َةَّـبَحَْ
»ِةَوْخِإلٱِلْجَألاَنَسوُفُنَعَضَنْنَأاَنَليِغَبْنَيُنْحَنَف،اَنِلْجَأل
.)٣:١٦انحوي١(

لكف.ىلوأللريسفتةيناثلاةملكلانإًةَحيِبَذَوًاناَبْرُق
ىنعمويومدنابرقةحيبذلانكلنابرقوههللامدقام
:٢٠ىتم(انلجأنمتاموهمدكفسحيسملانأنيتملكلا

بقلكلذىلعءانبو)٢:٦سواثوميت١و٣:٢٥ةيمورو٢٨
لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱِهللاٱُلمحَ«يلزألانبالا

ْ
:١انحوي(ِ»َملاَع

َالْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأَنيِِملاَع«لوسرلاسرطبلاقكلذلو.)٢٩
لٱُمُكِتَريِسْنِم،ٍبَهَذْوَأٍةَّـضِفِب،ىَنْفَتَءاَيْشَأِب

ْ
يِتَّـلٱِةَلِطاَب

ٍبْيَعَالِبٍلََمحْنِماَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِبْلَب،ِءاَبآلٱَنِماَهوُمُتْدَّـلَقَت
ملٱِمَد،ٍسَنَدَالَو

.)١٩و١:١٨سرطب١(ِ»حيِسَْ
نمةحيبذتعنبوأ»ملسأ«هلوقبقلعينأحصيِِهللا

ىنعملانوكيفحجرألاوهاذهوهدعب»ةحيبذونابرق«هلوق
نماذهلوسرلاراعتساو.هتحيبذوحيسملانابرقبّرسهللانإ
كلذنموتامدقتلابرسيناكهللانإهيففميدقلادهعلا

...ِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمٌحوُنىَنَب«حوناهمدقيتلاةحيبذلايفهلوق
ملٱَىلَعٍتاَقَرُْحمَدَعْصَأَو

»اَضِّـرلٱَةَحِئاَرُّبَّـرلٱَمَّـسَنَتَفِ،حَبْذَْ
»رورسةحئاراهنإ«حئابذلايفهلوقو.)٢١و٨:٢٠نيوكت(
.ةريثككلذلاثمأو)٤:٣١نييوالو٢٩:١٨جورخ(

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

-٢١ع(نيجوزلاتابجاونايبو٢٠-٣عةصاخحئاصن
٣٣(.

٢٠ىلإ٣عةصاخحئاصن
عمطلاوةساجنلااولزتعينأسسفألهألوسرلاّثح

٣ع(لمعلاولوقلانمقيليالاملكنعاوعنتمينأو
هللابضغبلجتعمطلاوةساجنلااياطخنألكلذو.)٤و
كلتيفنويحيسملاكرتشيالنأيضتقيفاهيبكترمىلع
يذلارونلاءانبأاوراصوقوفنماورينُأدقمهنألاياطخلا
كلتاورهظينأمهيلعوقدصلاوربلاوحالصلامهيلعبجوي
-٧ع(اهوخبويوةملظلالامعألكاوبنتجينأوتافصلا

درجمحبقتسُينأدحىلإًادجةحيبقةملظلالامعأنإ.)١٠
كلذلونينمؤمللءيضييذلارونلابىشالتتاهنكلاهركذ
تاقولخملاغلبيحيسملانمرشتنيذلارونلانإباتكلالاق
ءامكحاونوكينأنينمؤملاىلعف.)١٤-١١ع(ىتوملاىتح
رورشلاةرثكىلإرظنلابريخلالمعلةصرفلكاوزهتنيو
اوئلتميلبرمخلاباوركسيالنأو.)١٦و١٥ع(مهبةطيحملا
حيباستلاوتامينرتلابمهرورساورهظيوسدقلاحورلاب
.)٢٠-١٧ع(حيسملاعوسيبهلنيركاشوهللانيحبسم

اَمَكْمُكَنْيَبَّـمَسُيَالَفٍعَمَطْوَأٍةَساَجَنُّلُكَواَنِّـزلٱاَّـمَأَو«٣
»َنيِسيِّـدِقِبُقيِلَي
صو١٢:٢١سوثنروك٦:١٨٢سوثنروك١و٧:١٣ةيمور
خلا٤:٣يكينولاست١و٣:٥يسولوكو٢٠و٤:١٩
٥:١سوثنروك١

اهبكترييتلااياطخلانعقباسلالصفلايفلوسرلاىهن
يتلااياطخلانعلصفلااذهيفىهنهنكلهيخأىلعناسنإلا
.هتاذىلعناسنإلااهبكتري

ىتحءانزلانعىهننأبفتكيملٍةَساَجَنُّلُكَواَنِّـزلٱ
ىهننأكلذىلعدازوهيلإيدؤيوههباشياملكنعىهن
.نيعماسلاناذآوملكتملايتفشسجنيهنأكهركذدرجمنع

حاحصألايفاهبهنرقامكةساجنلابعمطلانرقٍعَمَط
عونىلعاهلةضرعاوناكنيينثولانأل)١٩ع(قباسلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا

٥٣
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فافعللةيفانملاماثآللةضرعرثكأثادحألاو.صاخ
.لاملابحلةضرعرثكأخويشلاو

نمنيراتخمنييحيسملانوكَنيِسيِّـدِقِبُقيِلَياَمَك
النأمزلتسيسدقلاحورلابنيرهطموهللانيفوقوموملاعلا
.اياطخلاكلتيفةكراشمىندأمهلنوكي

لٱَالَو«٤
ْ

هلٱَوِةَهاَفَّـسلٱُمَالَكَالَو،ُةَحاَبَق
َْ

ُ،قيِلَتَاليِتَّـلٱُلْز
حلٱِبْلَب

ْ
.»ُرْكُّشلٱِّـيَِر

١:٢٨ةيمور٤:١٩صو١٢:٣٥ىتم

سانلافصيًالعفوًالوقهوركموءيندلكُةَحاَبَقْلٱ
اوعدفةيبدألالامعألاكلذباوفصووحبقلاوأنسحلابرظنملا
.ةحيبقلئاذرلاوةنسحلئاضفلا

ْهلٱَوِةَهاَفَّـسلٱُمَالَك
َ
لقأوهامىلإكلذبراشأُلْز

هنألهنعاوعنتمينأنينمؤملاىلعبجييذلاوقبساممًاحبق
نأهنموتارثعللًاببسنوكيامًاريثكومهتوعدبقيليال
كحضلاىلعنيعماسلالمحىلإةليسوباتكلاتايآذخؤت
رهتشاو.لطابلابتقولالغشيحازملاولزهلامالكو
يفمهبلثملابرضىتحكلذلثمبًاميدقنويسسفألا
.حازملاولزهلا

ةمدخلمهتنسلأاوفقومهنألنيسيدقلابُقيِلَتَاليِتَّـلٱ
.حيسملا

نسحأورسينأنمؤمللزوجيُرْكُّشلٱِّـيِرَْحلٱِبْلَب
ةكئالملارهظيامك(حيبستلاوركشلاهتّرسمراهظإلقيرط

.لزهلاوةهافسلامالكال)ءامسلايفمهرورس

،ٍعاَّـمَطْوَأٍسِجَنْوَأٍناَزَّـلُكَّـنَأاَذٰهَنوُمَلْعَتْمُكَّـنِإَف«٥
ألِلٌدِباَعَوُهيِذَّـلٱ

َ
يفٌثَاريِمُهَلَسْيَلِناَثْو ملٱِتوُكَلَمِ

ِحيِسَْ
.»ِهللاٱَو
٣:٥يسولوك٢١و٥:١٩ةيطالغو٦:٩سوثنروك١
٢٢:١٥ايؤرو٥:٢١ةيطالغ٦:١٧سواثوميت١و

.ةثلاثلاةيآلايفهيهنةلعةيآلاهذهيفركذ
يذلاليجنإلانمهومتعمسامماَذٰهَنوُمَلْعَتْمُكَّـنِإَف
.سدقلاحورلابمكرئامضةرانإنموهبمترشُب

ألِلٌدِباَعَوُهيِذَّـلٱ،ٍعاَّـمَط
َ
يفاذهلثمءاجِناَثْو

هبكتريفًامومعاياطخلارثكأنمعمطلاو.)٢:٦يسولوك(
هللانكلوهريغنمًارشلقأهنوربتعيوهاوساممرثكأسانلا
ًادجةهوركماهنألاهنعهللاىهنيتلاناثوألاةدابعكهربتعي
ناكو.هيبكترمىلعهتنونيدوهبضغبلجيامموهينيعيف
قولخملاليضفتامهنملكيفنألناثوألاةدابعلثمعمطلا
.اهكلهيوهللانعسفنلافرصيامهالكوقلاخلاىلع

.همنصنثولادباعلعجيامكهلًاهلإهلاملعجيعامطلاف
عمطلاهللابسحيفيكاوملعينأنينمؤملاتايرورضنمف
هرطخنمبرهلاىلإقيرطالفهلةضرعمهلكنيذلا
يفحيسملامدخوءارقفلاىلعمهلاومأاوقفنينأنمنسحأ
لامنمءامسلايفمهلءاقدصأنولعجيكلذبوهتسينك
.)١٦:٩اقول(يفحيسملالوقليلدبملظلا

ينثولانملكىلعقدصياذهخلاٌثاَريِمُهَلَسْيَل
مههسسؤيلحيسملاءاجيذلاتوكلملالهأفعامطلاو
ـهحورـبنـوسدــقموـهمـدبنـولـوـسـغموحـيـسملـابنـويـدـفم
توكلموهتوكلملاكلذنإ.دبألاىلإهللاابنوعتمتيسو
ىنعمو.ًاريخأدجملاتوكلمنوكيسهنكلونآلاةمعنلا
هللاوهتوكلملابحاصحيسملانإ»هللاوحيسملاتوكلم«
وهيذلاهللا)١:٣ص(يف»بآلاوهللا«ىنعمنأامك
ميلعتلقفاوماذهو)٢:١٣سطيتيفامباذهلباق(بآلا
هتاواسموحيسملاتوهالنأشيفهلئاسرلكيفسلوب
.بآلل

ِروُمُألٱِهِذٰهِبَبَسِبُهَّـنَأل،ٍلِطاَبٍمَالَكِبٌدَحَأْمُكَّـرُغَيَال«٦
ملٱِءاَنْبَأَىلَعِهللاٱُبَضَغِيتْأَي

.»ِةَيِصْعَْ
٨:١٨و٢:٤يسولوكو٢٤:٤ىتمو٢٩:٨ايمرإ
٣:٦يسولوكو٢:٢ص١:١٨ةيمور٢:٣يكينولاست٢و

نيريثكنإكلذبراشأٍلِطاَبٍمَالَكِبٌدَحَأْمُكَّـرُغَيَال
نوينثولاف.اهيلعخبووهيتلااياطخلاكلتباوقحتسا
ىلعمهقفاوهنألمتحيومهتفسالفىتحًامومعاهباوفختسا
كلتنأاوجتحاذإنويحيسممهنأنيعدملاضعبكلذ
دسجلابصتخيامماهنأوةيعيبطلارومألانمةيوهشلااياطخلا
اهوزاجأفًاداصتقاعمطلااوبسحوًائيشسفنلاسندتالف
جاجتحألاكلذلثمبرورغلانمنينمؤملاسلوبرذحف
الذإلطابمالكهنأبجاجتحالاكلذفصوويطلاغملا

.لضمعداخهنأوهيفقدص
بضغنإنيبنذملابقاعينأهدصقيأِهللاٱُبَضَغ

هللابضغنوكينأىلوألابفدودحمهنأعمفيخمناسنإلا
.ةدودحمريغباقعلاىلعهتردقنألًافيخم
نايصعلاىلعنيّرصملاةاصعلايأِةَيِصْعَْملٱِءاَنْبَأ

هللابضغيتأي«لوسرلالوقو.)٢:٢صريسفتعجار
نإفمهتيصعمبقاوعنملاحلايفمهيلععقيامنايب»خلا
امًاريثكف.ضوفرمنهذىلإمهكرتيومهنعهحورعفريهللا
نعةوالعمهتايحرصقيوأةثيبخضارمأبةانزلابقاعي
.)٢٢:١٥ايؤر(ةيدبألارانلايفمهبيذعت

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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.»ْمُهَءاَكَُرشاوُنوُكَتَالَف«٧

بقاعينأهللادصقىلعءانبنينمؤملاسلوبرّذح
مهسفنأاوضّرعيومهاياطخيفاوكرتشينأنمنيسجنلا
.باقعلل

لُظًالْبَقْمُتْنُكْمُكَّـنَأل«٨
ْ

يفٌروُنَفَنآلٱاَّـمَأَوًةَم .ِّـبَّـرلٱِ
.»ٍروُنِدَالْوَأَكاوُكُلْسٱ
١:٢١ةيمورو٢٦:١٨لامعأو٤:١٦ىتمو٩:٢ءايعشإ
٢:٩سرطب١و٣:٣سطيتو٤:١٨و١٢و٢:١١صو
٤:٦و٣:١٨سوثنروك٢و١٢:٤٦و٨:١٢انحوي
:١٢انحويو١٦:٨اقول٢:٩انحوي١و٥:٥يكينولاست١و

٣٦

يفاوناكنيحمهناميإلبقمهلاحةلباقمبهلاقامتبثأ
ةسادقلالاحىلإمهلاقتنادعبمهلاحبءاقشلاوةئيطخلا
.ةداعسلاو

.مكديدجتومكناميإلبقيأًالْبَق
يفامكءاقشلاوسندلاولهجللةملظلاراعتسُتًةَمْلُظ

٢:١٩ةيمورو٣:١٩انحويو١:٧٩اقولو٤:١٦ىتم(
لاقينأبلغو.)١٠و٢:٩و١:٦انحوي١و١:٢يسولوكو
نوكلاسوأاهيفنوسلاجوأةملظلايفمهنأمهلثمىلع
تغلبةملظلانأك»ةملظاوناكمهنأ«انهليقهنكلكلذك
مهريغلومهسفنألاهرداصماوراصىتحمهسوفننطاب
.مهنعءامسلاروناوبجحف

يفٌروُن متسدُقونيرونتمبرلابمكداحتابمتنكيأِّـبَّـرلٱِ
رونلاوهحيسملانإ.مكريغلةكربورونةطساومترصوًاضيأ
٩:٥و٨:١٢و٣:١٩و٩-١:٤انحوي(ربلاسمشيقيقحلا
٥:١٤ىتم(مهايإهترانإبًاراونأنونوكيهذيمالتف)١٢:٤٦و
.)٥:٣٥انحويو٣٦-١١:٣٣اقولو

نيرونتمبقيليامكاوكلسايأٍروُنِدَالْوَأَكاوُكُلْسٱ
اونوكينأمزلتسياذهو.عوسيبرلابمهداحتابنيسدقتمو
:١بوقعي(راونألاابأهللااوهبشينأوًارهاظوًانطابًاراهطأ

نأو.)١:٦انحوي١و٣:٢١انحوي(قحلااوبحينأو.)١٧
مهرونتو.)١٢:٣٦انحويريسفترظنا(مهريغلًاراونأاونوكي
لكاهولزتعينأمزلتسياهنعمهاهنيتلارومألارشاوريل
.لازتعالا

مثَّـنَأل«٩
ََ

يفَوُهِحوُّرلٱَر .»ٍّقَحَوٍّرِبَوٍحَالَصِّـلُكِ
٥:٢٢ةيطالغ

سدقملاورينملاوهيذلاسدقلاحورلايأِحوُّرلٱَرََمث
يفءاجامك(ًاضيأرونلارامثأيهيتلاحورلارامثأنمركُذو
٥:٢٢ةيطالغ(يفاهريغركُذوانهةثالث)خسنلارثكأ
ملاعلايفرونلانألًارامثأرونلاىلإبسنننأقيليف.)٢٣و
ةملظلالامعأتعننوهرامثإوتابنلاومنليرورضيعيبطلا
.)١١ع(ةرمثمريغاهنوكب

يف لكيفامك(حالصلاعاونألكيفيأٍحَالَصِّـلُكِ
.لامعألايفةبحملاراهظإوهو)ًاضيأقحلاوربلاعاونأ

ربلاوحالصلاو.هللاةعيرشىضتقمبةماقتسالاوهٍّرِبَو
.ىوقتلالكنالمشي

لئاضفلالكيهربلارامثأًاذإف.قحنيديأٍّقَحَو
.ىوقتلاو

.»ِّـبَّـرلٱَدْنِعٌِّيضْرَمَوُهاَمَنِيِربَتُْخم«١٠
٥:٢١يكينولاست١و١:١٠يبليفو١٢:٢ةيمور
٢:٣سواثوميت١و

ةيآلايفاموضرتعممالكةعساتلاةيآلايفركُذام
روندالوأكاوكلسا«لاقهنأكفةنماثلاةيآلابقلعتمةرشاعلا

امنوربتخيرهدلااذهءانبأنإ.»هللاةدارإيهامنيربتخم
رونلادالوأامأمهلوحنمممهريغلومهسفنألضرموه
.هنعنوعنتمياموهنوتأياملكسايقمهللاىضرنولعجيف
لاققشمدىلإبهاذوهوعوسيهلرهظنيحسلوبنإ
ةليوطلاهتايحلكيفرتفيملو»لعفأنأبرايديرتاذام«
.هتايحنوناقحيسملاةئيشملعجهنأهتريسبنهربينأ

يفاوُِكَرتْشَتَالَو«١١ لُّظلٱِلاَمْعَأِ
ْ

ملٱِْريَغِةَم
ْلَبِةَرِمْثُْ

حلٱِب
ْ

.»اَهوُخِّـبَوِّـيَِر
٦:١٤سوثنروك٢و١٠:٢٠و١١و٥:٩سوثنروك١
:٦ةيطالغو١٣:١٢و٦:٢١ةيمور١٤و٣:٦يكينولاست٢و
٥:٢٠سواثوميت١و١٩:١٧نييوال٨

مهيلعبجوأروندالوأمهنوكنأةقباسلاةيآلايفنابأ
ةهجنممهيلعكلذبجوأامانهنابأو.كولسلانسح
لثمبلوسرلاىتأدقو.ةملظلايفاولازيملنيذلالامعأ
لِخُةَّـيَأ«سوثنروكلهألهلوقيفانههلوق

ْ
لِلٍةَط

ْ
ُةَّـيَأَو؟ِمْثِإلٱَوِّـِرب

لُّظلٱَعَمِروُّنلِلٍةَِكَرش
ْ

لِلٍقاَفِّـتٱُّيَأَو؟ِةَم
ْ

؟َلاَعَّـيِلَبَعَمِحيِسَم
لِلٍبيِصَنُّيَأَو

ْ
ملٱِْريَغَعَمِنِمْؤُم

٦:١٤سوثنروك٢(»ِنِمْؤُْ
لوسرلامهيلعبجوأاممو.كانهريسفتلاىلإعجراف)١٥و
يناثلاواهنعاوعنتمينألوألانارمأةملظلالامعأةهجنم
نمأشنياموه»ةملظلالامعأب«دارملاو.اهوخبوينأ
ريغ«اهنوكباهفصوو.هبلقداسفلوهللاهلهجلناسنإلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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ةرضمًاضيأاهنوكىلعواهعفنمدعىلعةلالد»ةرمثم
يتأيالنملكلدعملاكالهللاهيبكترمضّرعتوسوفنلل
ىلعلديلامعألايفكارتشالانإ.)١٥:٦انحوي(رمثب
لثمنأمولعملانمواسهتراممىلعرارمتسالاواهيفةبغرلا
.نينمؤملاىلعمرحمةملظلالامعأبطابترالااذه

.اهايإمكاضرمدعمكمالكباورهظايأاَهوُخِّـبَو
عنقينأوهوتيكبتلانمرثكأىلإريشيينانويلالصألاو
هنأهلنيبينأورشهاتأامنإهرشىلعهخيبوتدعبناسنإلا
روناولعجينأرونلادالوأىلعف.هسفنكلهأوكلذبسندت
ناسنإلكىرييكلةملظلالامعألكىلعقرشيقحلا
.اهتعاظفواهسند

حلٱَروُمُألٱَّـنَأل«١٢
ْ

.»ٌحيِبَقًاضْيَأاَهُرْكِذًاِّرسْمُهْنِمَةَثِدَا
٣عو٢٦و١:٢٤ةيمور

لامعأخبوننأبجيهنأةلعاهيلتيتلاوةيآلاهذهيف
ةريرشلالامعألانإًاقباسليق.بولسألاكلذىلعةملظلا
ىمستوهللالهجلانعجتنتاهنألةملظلالامعأىمست
ةملظلانوبلطيفرونلانمنوفاخياهيبكترمنألًاضيأكلذك
نونمؤملااهخبوينأتضتقاكلذلمهرشفشكياليكل
الإاهركذنمعنمتاهتعاظفو.اهرارسأخيبوتلابنلعُتيكل
ثيدحلاعوضومنوكتنأزوجيالفاهخيبوتلًايرورضناكام
سلوبناكو.نيعماسلاناذآونيملكتملاهافشسندتالئل
.كلذنمهلئاسريفهاتأامماهخيبوتقيرطيفانلًالاثم

لٱَّـنِكٰلَو«١٣
ْ

َرِهْظُأاَمَّـلُكَّـنَأل.ِروُّنلٱِبُرَهْظُيَخَّـبَوَتاَذِإَّـلُك
.»ٌروُنَوُهَف
٤:١٣نييناربعو٢١و٣:٢٠انحوي

ءافشلاةعنتممبتسيلاياطخلاكلتنأةيآلاهذهدافم
اهيلعقرشينأوخبوتنأبجوكلذلوحالصإلاةلباقاهنأو
هللاةعيرشباهلباقينأبجيف.يهلإلاقحلارونكلذب
اذاموباقعلانماهوبكترمقحتسياذامنيبيوةسدقملا
نألسدقلاحورلادادعتساوهاموةيطخلاعفرلحيسملالعف
.يحولاباتكيفنلعملاقحلابسانلاسدقييكللعفي

يفامىلعًارسةثداحلارومألالكيأَخَّـبَوَتاَذِإَّـلُكْلٱ
.خبوتنيحرهظتيهوةقباسلاةيآلا

لالضلاتاملظددبيهنألرونلاكقحلاِروُّنلٱِبُرَهْظُي
حورلالعجياهبيتلاةطساولاوهوليللاتاملظرونلاامك
نولاضلادجيونيبئاتنيبئاتلاريغوءامكحءالهجلاسدقلا
.مالسلاوةياحلاوىدهلاليبس

يهلإلاقحلاةوقنايباذهيفٌروُنَوُهَفَرِهْظُأاَمَّـلُك
لعفيوهونينمؤملالامعأنموليجنإلانمقرشييذلا
رونتملانوكيفهسدقيوهيفقرشتيذلابلقلارينيفرونلالعف
نأةالصلايفلوسرلابلطكلذلوهريغلةرانإةطساو
.)٣:١٦يسولوك(ًىنغبهللاةملكنينمؤملابولقيفنكست
:لاعفأةثالثانهقحلاىلإبسندقو
.موتكملانلعيوةملظلاددبيهنإ:لوألا·
.ةرينمةملظلالعجيهنإ:يناثلا·
نمو.هريغريونتلةطساوريصيهبرانُملانإ:ثلاثلا·

حورةطساوبالإقحللنوكتالةوقلاكلتنأحضاولا
نيرصبمنايمعلالعجينأردقيالرونلانأامكف.هللا
يفتاومألاددجينأعيطتسيالهدحوقحلاكلذك
كلذلفقحلانودبلعفيالسدقلاحورلانكلوحورلا
اونلعيلةقاطلايفاملكاولعفينأنييحيسملاىلعبجو
.نيلاضلاوءالهجللهللاقح

ِتاَوْمَألٱَنِمْمُقَوُمِئاَّـنلٱاَُّهيَأْظِقْيَتْسٱ«:ُلوُقَيَكِلٰذِل«١٤
ملٱَكَلَءِيضُيَف

.»ُحيِسَْ
١٥:٣٤سوثنروك١و١٢و٣:١١ةيمورو٦٠:١ءايعشإ
٢:٥صو٦:٤ةيمورو٥:٢٥انحوي٥:٦يكينولاست١و
٣:١يسولوكو

باتكللقحعيمجللًامدقموركُذامكةوقاذناكامل
.هتعشأباورينتسيواوموقيلىتوملاومايقلاهبنينأسدقملا

اذهلوسرلابسنءيشيأىلإحضتيملُلوُقَيَكِلٰذِل
ناكنإفهنمةنيعمةلمجىلإوأباتكلاعومجمىوحفىلإأ
يفاميههسبتقاامىلإبرقأيهيتلاةيآلافيناثلادوصقملا
ىرجماهبىرجوًاظفلالًىنعماهسبتقاو)٦٠:١ءايعشإ(
ءايبنأهبسنامحيسملاىلإبسننأيفديدجلادهعلاةبتك
.هوهيىلإميدقلادهعلا

ةطيحملاةملظلاكةيحورةملظيفاوناكنيبطاخملانإ
ظاقيإلٍفاكحيسملابقرشأيذلارونلاو.ىتوملاوماينلاب
حيسملالوقكانههلوقو.توملاموناوماننيذلاىتحماينلا
حلَا«
ْ

حلٱَّـَق
ْ

َنيِح،َنآلٱَيِهَوٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
انحوي(»َنْوَيَْحيَنوُعِماَّـسلٱَو،ِهللاٱِنْبٱَتْوَصُتاَوْمَألٱُعَمْسَي
َرِهْظُأاَمَّـلُكَّـنَأل«)١٣ع(يفليقامتبثيوهو.)٥:٢٥
.»ٌروُنَوُهَف

نمألاوةلفغلاموننمهبتنايأْمُقَو...ْظِقْيَتْسٱ
يذلاحيسملارمألةعاطإةئيطخلاتومنممقوبذاكلا
.)١٤-١٣:١١ةيمور(هحوروهتملكبوعدي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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لوسرلاسرطبلوققفوةلعاذهُحيِسَْملٱَكَلَءِيضُيَف
اَهْيَلِإْمُتْهَبَتْنٱِنِإًانَسَحَنوُلَعْفَت«حيسملابةقلعتملاةءوبنلايف
يفٍريِنُمٍجاَِرسَىلِإاَمَك ُراَهَّـنلٱَرِجَفْنَيْنَأَىلِإٍ،مِلْظُمٍعِضْوَمِ
طَيَو
ْ

يفِحْبُّصلٱُبَكْوَكَعَل .)١:١٩سرطب٢(»ْمُكِبوُلُقِ
:١نييناربعو٨:١٢و٨و١:٤انحوي(ملاعلارونحيسملانإ

المهنألةقيقحىتوملاوماينلالاحكةأطخلالاحنإو.)٣
الفمهملكينمىلإنوتفلتيالومهلوحثدحيامبنورعشي
رشلانمةاجنلاىلإوإريخلابسكىلإيعادلاةوعدنوكردي
ةيلوؤسمةقيقحىتوملاوماينلاىلعسيلنأباهنعفلتختو
الفمهرئامضةداهشبمثإةأطخلاموننكلمايقلاوظاقيتسالا

.ةدحاوةعاسهيلعرارمتسالازوجي

ْلَبَءَالَهُجَكَالِ،قيِقْدَّـتلٱِبَنوُكُلْسَتَفْيَكاوُرُظْنٱَف«١٥
»َءاَمَكُحَك
٤:٥يسولوك

.ةرشعةيداحلاةيآلاوةرشاعلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذه
امكقيقدتباوكلسينأمهيلعبجويروندالوأمهنوكو
نأوةملظلالامعأيفاوكرتشيالنأمهيلعبجوأ
.اهوخبوي

ةسادقلاننسنعاوليمتاليكِقيِقْدَّـتلٱِبَنوُكُلْسَت
.ًالامشالوًانيميالةتبلاةعاطلاو

مهنأبنيفوصوملارهدلااذهدالوألثمَءَالَهُجَكَال
.ةملظلايفنوسلاج
نمنيملعتملاقحلاورونلادالوأكيأَءاَمَكُحَكْلَب

.هللا

لٱَنيِدَتْفُم«١٦
ْ

.»ٌةَريِّـِرشَماَّـيَألٱَّـنَألَتْقَو
انحويو١٢:١و١١:٢ةعماج٤:٥يسولوكو٦:١٠ةيطالغ
٦:١٣صو١٢:٣٥

اهيفرهظييتلاقرطلادحأاذهَتْقَوْلٱَنيِدَتْفُم
نأنممهنكمتةصرفلكمانتغابكلذومهتمكحءامكحلا
ءوسوفالتإلانمتقولانيفطتخمهولعفيوريخلااوبسكي
ةمكحلكلذببوجوىلإريشيانهءادتفالاو.لامعتسالا
رجاتلالعفيامكدوصقملاىلإلصوتلاليبسيفداهتجالاو
تقولاانلبهوهللانأكلذلبجوملاو.تايويندلايف
انلشاعملابابسأكاردإلاهيفبعتنيكلةنيمثتاياغل
يفانريغلًاريخلعفنلوديفملاملعلابسكنلوانلايعلو
ًاذإفةيدبأللدعتسنوهللادجمتينأوتايحورلاوتايدسجلا
وألسكلاباهلغشنوأاهنعينغتسنةقيقدنمانلسيل
.ليطابألابلطب

براجتلارثكتورشلااهيفرثكييأٌةَريِّـِرشَماَّـيَألٱَّـنَأل
نأناسنإلاىلعامفةهجلكنمراطخألاطيحتوةيوقلا
يكلورشلانموجنييكلةعرسبهلعفينأبجيهلعفي

ىلعهذميالتحيسملاهبندقو.هنمةاجنلاىلعهريغلمجي
اَذٰهَءاَنْبَأ«لاقذإملظلايضاقلَثميفصرفلازاهتنابوجو
يفِروُّنلٱِءاَنْبَأْنِمُمَكْحَأِرْهَّـدلٱ .)١٦:٨اقول(»ْمِهِليِجِ

َيِهاَمَنيِِمهاَفْلَبَءاَيِبْغَأاوُنوُكَتَالَكِلٰذِلْجَأْنِم«١٧
.»ِّـبَّـرلٱُةَئيِشَم
٥:١٨و٤:٣يكينولاست١٢:٢١ةيمور٤:٥يسولوك

.ةريرشمايألانأليأَكِلٰذِلْجَأْنِم
ىنعمنمبيرقةرابعلاهذهىنعمَءاَيِبْغَأاوُنوُكَتَال

لمعتسياليذلاوهيبغلاو.)١٥ع(»ءالهجكال«هلوق
اهيفمكحيالوقحلارونلايفرومألاىريالوبجيامكهلقع
اوزيمتالىتحءايبغأاونوكتاللاقهنأكفاهتميقردقىلع
الامومهملانيبومارحلاولالحلانيبولطابلاوقحلانيب
تسيلاموانهةقحلاانتايحةياغيهامنيبوهتحتلئاط
.كلذك

»ءامكحك«هلوقكاذهِّـبَّـرلٱُةَئيِشَمَيِهاَمَنيِِمهاَف
عوسيبرلاسايقمبرومألالكاوسيقينأدارملاو.)١٥ع(
.مهتريسنوناقهتئيشماولعجينأو

خلٱِباوُرَكْسَتَالَو«١٨
ْ

خلٱِهيِفيِذَّـلٱِرَْم
ْ

اوُئِلَتْمٱِلَب،ُةَعََال
»ِحوُّرلٱِب
:٢١اقولو٢٢و٥:١١ءايعشإو٣٠و٢٣:٢٠و٢٠:١لاثمأ

٣٤

اهنعيهنملاةوابغلانيعكلذنإفِرْمَْخلٱِباوُرَكْسَتَال
اوبلطيالنأءامكحلابأدنمنألميكحلانمؤملابقيلتالف
.سدقلاحورلاريثأتبلبركسملابةيلستلاوشاعتنالا

عابتاىلإيدؤيرمخلابركسلانألُةَعَالَْخلٱِهيِفيِذَّـلٱ
هبهنألامهيلكسفنلاودسجلاكالهوةمرحملاتاوهشلا
عوضخةدايزبةطلسديزتوةيدسجلاءاوهأللسفنلاعضخت
ةمَأهللاةروصىلعةقولخملاسفنلانوكتىتحاهلناسنإلا
.ناطيشللوتاوهشلل

سوسيىتحسدقلاحورلايأِحوُّرلٱِباوُئِلَتْمٱِلَب
لثملامعتسارثكو.لامعألاولاوقأللوتالاعفنالاوراكفألا
»سدقلاحورلانمئلتمم«حيسملانأليقفليجنإلايفاذه
حورلاوناميإلانمءولمم«سونافتسانأو.)٤:١اقول(
ًاِحلاَصًالُجَرَناَك«ابانربنأو.)٦:٥لامعأ(»سدقلا
لٱِحوُّرلٱَنِمًائِلَتُْممَو

ْ
حورلاروضحو.)١١:٢٤لامعأ(»ِسُدُق

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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نأنمًالدبهلمحيوهترسموهتوقىلعنمؤملايفسدقلا
امبمنرتينأىلعةراعدلاونوجملايناغأبريكشلاكىنغتي
.ةيتآلاةيآلايفركُذ

لَكُم«١٩
ِّـ

ِيناَغَأَوَحيِباَسَتَوَريِماَزَمِبًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِم
َّـ

يفَنيِلِّـتَرُمَوَنيِمِّـَنَرتُم،ٍةَّـيِحوُر .»ِّـبَّـرلِلْمُكِبوُلُقِ
٣:١٦يسولوكو١٤:٢٦سوثنروك١و١٦:٢٥لامعأ
٥:١٣بوقعيو

يفذئموينونمؤملاهداتعاامىلإةيألاهذهبراشا
ريمازمبسوانتلاىلعوأًاعممنرتلانمةينيدلامهتاعامتجا
مهجاهتباوهللامهتبحملًانالعإةدابعلاتامينرتوحيبستلا
ةيحورلاةديصقلاىلع»رومزملا«قلطيو.هتمدخوهتدابعب
ريمازملادحأىلعوةيقيسوملاتالآلاةدعاسمبهبمنرتييتلا
:١٣لامعأ(يفءاجامكروهشملايهلإلارفسلايفةبوتكملا

ريمازمبولسأىلعةيحورةديصقىلعو.)١:٢٠و٣٣
:١٤سوثنروك١(يفامبدارملاوهاذهنأحجرألاو.دواد

.يناعملاكلتنمانهدارملاوهامبعطقنالو)٢٦
.هللاحيبستلااهعوضومراعشأيأَحيِباَسَت
ِيناَغَأ

َّـ
ةينيدوةيملاعىلإذئموييناغألاتمسُقٍةَّـيِحوُر

ىنعمبوأسدقلاحورلايحونماهنأىنعمبةيحورلايهو
نأحجرألاوةيحورلاقاوشألاوةيحورلاراكفألانعريبعتاهنأ
كلذوحورلانماوألتمانينمؤملانأليقهنألدارملاوهاذه
هنونلعيامكمهيناغأبحورلاكلذريثاتاورهظينأىلعمهلمحي
.ةريسلاوثيداحألاب

يفَنيِلِّـتَرُمَوَنيِمِّـنََرتُم .مكهافشدرجمبالْمُكِبوُلُقِ
.هللاًايضرمونينمؤملابًاقئالنوكييكلمنرتلكطرشاذهو
لوألانممعأيناثلانأالإليترتلاومنرتلانيبقرفالو
توصلاعمةيقيسوملاتالآلالامعتساىلعلمتشيهلعلو
ةيمورو٥:١٣بوقعيو١٤:١٥سوثنروك١رظنا(يناسنإلا

١٥:٩(.
هللاحبسنحيسمللانحيبستباننإ.حيسملليأِّـبَّـرلِل
انتبحمّنيبننأىلعانقاوشأانتلمحاملكحيسملايفهللاحبسنو
امةثالثلاميناقألانممونقألحبسننأردقنالف.هلانركشو
.رخآللحبسنمل

يفٍْءَيشِّـلُكَىلَعٍنيِحَّـلُكَنيِرِكاَش«٢٠ َعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِ
ملٱ
.»ِبآلٱَوِِهللاِ،حيِسَْ
٥:١٨يكينولاست١و٦٣:١٧ءايعشإو٣٤:١رومزم
٤:١١و٢:٥سرطب١و١٣:١٥نييناربع١:٣يكينولاست٢و

هللاركشلاوحيسمللمنرتلانيبقافتالانايبةيآلاهذهيف
امموةدحاوةدابعنمنيئزجامهربتعالوسرلانإفبآلا

.نينمؤملالكىلعبجي
مايألايلاوتىلعًامئادلبةرمسيلٍنيِحَّـلُكَنيِرِكاَش

يضاملايفاهبهللامعنأيتلاةيحورلاوةيدسجلامحارملاىلع
.لاحلايفاهبمعنيو

هنأهرمألوأيفانلرهظيامىلعىتحٍءَْيشِّـلُكَىلَع
.هبانعفندصقهللانكللزاونلانم

يف لوسرلاىدانمسالااذهبِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِ
اوركشينأواولصينأنويحيسملارمُأهبوتازجعملااوعنصو
همسابهنولعفييذلافءيشلكاولعفينأوءيشلكىلع
.حاجنلاةيغبهيلعمهلاكتابوهناطلسبهنولعفي

ًاضيأانوبأوحيسملاوبأوهيذلاهللايأِبآلٱَوِِهللا
ىلإنينبكهيلإمودقلاةقثانلهبيذلاءادفلادهعىضتقمب
.)٢٤و١٦:٢٣و١٥:١٦انحوي(مهئابآ

٣٣ىلإ٢١عنيجوزللحئاصن
ضعبلمهضعبعضخينأًاعيمجنينمؤملاىلعبجيهنإ
ىلعبجيو.)٢١ع(رخآلاىلإمهدحأةبسنىضتقمب
كلذنإو.)٢٢ع(برللًاماركإمهلاجرلنعضخينأءاسنلا
حيسملانأامكةأرملاسأروهلجرلانأىلعينبمبوجولا
نوكينأبجيعوضخلاكلذنإو.)٢٣ع(ةسينكلاسأر
اوبحينألاجرلاىلعبجيهنإو.)٢٤ع(رومألالكيف
-٢٥(ةسينكللحيسملاةبحمنهلمهتبحمسايقنأومهءاسن

ةأرملاولجرلانألةدحاونيرمألايفةبحملاةلعنأو.)٢٧
نإو.)٣١-٢٨ع(ةسينكلاوحيسملاكلذكودحاودسج
نكلوةأرملابلجرلاداحتانمىمسأةسينكلابحيسملاداحتا
نأونهلاجرلءاسنلاعضختنأبوجونمعنميالاذه
.)٣٣و٣٢ع(مهءاسنلاجرلابحي

يفٍضْعَبِلْمُكُضْعَبَنيِعِضاَخ«٢١ .»ِهللاٱِفْوَخِ
٥:٥سرطب١و٢:٣يبليف

عضخينأيفماعلانوناقلاةيآلاهذهيفلوسرلاّنيب
دقو.رخآلاىلإلكةبسنرابتعابضعبلنينمؤملاضعب
نملكتابجاونايبنميتأياميفنوناقلااذهلصف
نيدلاولانملكوهدلاولدالوألانملكورخآللنيجوزلا
.هديبعلةداسلانملكوهديسلديبعلانملكوهدالوأل
ًاعيَِمجاوُنوُك«لوسرلاسرطبلوقانهسلوبلوقلثمو
:٥سرطب١(»ِعُضاَوَّـتلٱِباوُلَبَْرسَتَو،ٍضْعَبِلْمُكُضْعَبَنيِعِضاَخ
ملٱِبًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِّـداَو«سلوبلوقو.)٥

،ِةَّـيِوَخَألٱِةَّـبَحَْ
يفًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِمِّـدَقُم لٱِ

ْ
هلوقو.)١٢:١٠ةيمور(»ِةَماَرَك

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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ٌةَّـبََحمْمُكَلَوًادِحاَوًارْكِفاوُرِكَتْفَتىَّـتَحيِحَرَفاوُمِّـمَتَف«
،ٍعُضاَوَتِبْلَب،ٍبْجُعِبْوَأٍبُّزَحَتِبًائْيَشَال...ٌةَدِحاَو
لٱُمُكُضْعَبَنيِبِساَح

ْ
٢:٢يبليف(»ْمِهِسُفْنَأْنِمَلَضْفَأَضْعَب

نولقتسممهنأاوبسحينأنعسانلليهناذهيفو.)٣و
ُتوُمَيٌدَحَأَالَوِهِتاَذِلُشيِعَياَّـنِمٌدَحَأَسْيَل«هلوقلريرقتو
نينمؤملاضعبعوضخبوجوو.)١٤:٧ةيمور(»ِهِتاَذِل
لكًاجاتحموهللامامأنيواستممهنوكىلعينبمضعبل
ةيلضفألاءاعداوءايربكلانمعنميكلذورخآلاىلإمهنم
بجويو.لامعألاودئاقعلايفةوخإلاءارآبثارتكالامدعو
قئاللارابتعالاهتوخإءارآودصاقمربتعينأنمؤملكىلع
ةسينكلاوهيذلادحاولادسجلانمًاءزجهسفنًابساح
.دحاولاكولسلاودحاولاناميإلاتاذ

يف .خسنلارثكأيفامىلعحيسملافوخوأِهللاٱِفْوَخِ
بوجوىلعينبمضعبلنينمؤملاضعبعوضخبوجوف
هتدارإلمهرابتعاو)هللاًاضيأوهيذلا(حيسمللمهعوضخ
اوفاخينأوةعاطلابهاضريفاوبغرينأبجيف.هدجمو
عنُصامبسحيوهوةنونيدللهمامأنوفقيسمهنألهتظاغإ
.هلعنُصهنأهتوخإرعصأل

»ِّـبَّـرلِلاَمَكَّـنُكِلاَجِرِلَنْعَضْخٱُءاَسِّـنلٱاَُّهيَأ«٢٢
٣:١٨يسولوكو١٤:٣٤سوثنروك١و٣:١٦نيوكت
٦:٥ص٣:١سرطب١و٢:٥سطيتو

عضختنأبوجونمضتيماعلاعوضخلابوجونإ
حضوينألوسرلالمحبوجولااذهركذونهلاجرلءاسنلا
.هرادقموهتلعواهلجرلةأرملاىلعبجاولاعوضخلاةقيقح
٣:١٨يسولوك(يفامةيآلاهذهيفلوسرلالوقلثمو
يفيذلاحيملتلاو)٦-٣:١سرطب١و٢:٥سطيتو
٢:١١سواثوميت١و٣٥و١٤:٣٤و٩-٧و١١:٣سوثنروك١(
.)١٢و

ىطعأيذلاوههنألبرلارمألةعاطإيأِّـبَّـرلِلاَمَك
نهعوضخنمءزجنهلاجرلعوضخلافلاجرللةطلسلاكلت
ىنعمسيلو.ةيحيسملانهتابجاودحأوحيسمللبجاولا
اهعوضخكًاقلطملجرللةأرملاعوضخنوكينألوقلااذه
فخأهلةعاطإوحيسمللًاماركإاهلجرلاهعوضخف.حيسملل
.حيسملاىلإرظننودبنوكينأنماهيلع

ملٱُسْأَرَوُهَلُجَّـرلٱَّـنَأل«٢٣
ملٱَّـنَأاَمَكِةَأْرَْ

ًاضْيَأَحيِسَْ
لٱُسْأَر

ْ
لَُخمَوُهَو،ِةَسيِنَك

ِّـ
جلٱُص

ْ
.»ِدََس

:١ص١:٧يسولوكو٤:١٥و١:٢٢ص١١:٣سوثنروك١
٢٣

ةأرملاعضختنأبوجونأبهحيرصتعملوسرلانإ
كلذةلعنأانهحضوأةينيدلاتابجاولانماهلجرل
.هللارماوأرثكأكيعيبطرمأعوضخلا

عضختنأبوجوةلعِةَأْرَْملٱُسْأَرَوُهَلُجَّـرلٱَّـنَأل
نمىوقأهقلخلجرلاقلخاملهللانأيهاهلجرلةأرملا
ةيلقعلاوةيدسجلاتافصلانمهلبهووًالقعوًادسجةأرملا
يفكلذىلعمالكلاقبسدقو.اهسأرنوكينألهلهأام
لجرلاةيلضفألوسرلاتبثأف)٩-١١:٣سوثنروك١(ريسفت
ةأرملالبققلُخلجرلانأنابأوهللاباتكنمةأرملاىلع
ًالضفهتاذيفقئالاهلجرلاهعوضخنأوهنمتذخُأاهنأو
ماظنلااذهنسحبدهشيسانلارابتخاوًايعيبطهنوكنع
هنأمزلتسيالةطلسلايفلجرلانودةأرملانوكنأو.يهلإلا
ةسنيكعفنوهللاتوكلميفهتودالورومألارئاسيفهنود
ىلعلاجرلاةطلسلطبيالحيسملاليجنإنإ.ملاعلاوحيسملا
ةأرملالعجهنكللاجرللءاسنلاعوضخبوجووءاسنلا
ىلعأوهنازحأوهحارفأيفهتكيرشوهلةنيعمولجرلاةقيفر
.هلةكيرشاهنوكىلإلجرللةمَأاهنوكنماهعفرنأباهنأش

ىلعبجوِةَسيِنَكْلٱُسْأَرًاضْيَأَحيِسَْملٱَّـنَأاَمَك
نيرمألادحأبوجوبرمأيذلاوحيسمللعضختنأةأرملا
.رخآلابوجوبرمأ

ًالضفحيسملاىلعقدصياذهِدَسَْجلٱُصِّـلَُخمَوُهَو
هذهركذلوسرلانأحّجرملاو.ةسينكلاسأرهنوكنع
نمعفرأومظعأحيسملاىلإةسينكلاةبسننألًانايبةرابعلا
ريغةسينكلاىلإحيسملاةبسننأو.لجرلاىلإةأرملاةبسن
ًاضيأاهصلخيهنأىلعلباهملعيواهسوسيهنأىلعةروصقم
عيطتسيلجرالو.اهسدقيواهرربيوكالهلاوةئيطخلانم
الكلذلوةسينكللحيسملاعنصاملثمهتأرمالعنصينأ
نأحيسمللقحييذلاعوضخلاةأرملانمبلطينأهلقح
.ةسينكلانمهبلطي

َختاَمَكْنِكٰلَو«٢٤
ْ

لٱُعَض
ْ

لِلُةَسيِنَك
ْ

ُءاَسِّـنلٱَكِلٰذَكِ،حيِسَم
يفَّـنِِهلاَجِرِل .»ٍْءَيشِّـلُكِ
٢:٩سطيتو٢٢و٣:٢٠يسولوك

ةسينكلاىلإحيسملاةبسننيبزييمتلاعميأْنِكٰل
.ركُذامىلعةأرملاىلإلجرلاةبسنو

َختاَمَك
ْ

يف...ِحيِسَمْلِلُةَسيِنَكْلٱُعَض ٍءَْيشِّـلُكِ
ىنعو.لجرللةأرملاىلعبجاولاعوضخلارادقمنايباذه
ضعبيفعضختنأةأرمللزوجيالنأ»ءيشلك«هلوقب
اهرمأينأهلقحياملكيفلباهريغيفلقتستوءايشألا
اهنألةدودحمريغاهيلعهتطلسنأمزلتسيالاذهو.هب
هتطلسقوفهللاةطلسنأبوةيجوزلاةبسنلاةقيقحبةديقم

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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سيلواهجوزرمألةعاطإهللاةعيرشفلاختنأاهيلعسيلو
.اهريمضوأاهدئاقعىلعناطلسهل

ملٱَّـبَحَأاَمَكْمُكَءاَسِناوُّبِحَأ،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«٢٥
ًاضْيَأُحيِسَْ

لٱ
ْ

»اَهِلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَوَةَسيِنَك
:١ةيطالغو٢٠:٢٨لامعأ٣:٧سرطب١و٣:١٩يسولوك
٢عو٢:٢٠و٤

ع(نهلاجرلعوضخلاءاسنلاىلعبجوأامكلوسرلانإ
ةلعواهسايقلعجومهئاسنلةبحملالاجرلاىلعبجوأ)٢٣
ّيلكلاداحتالاىلعاهبوجوىنبوةسينكللحيسملاةبحماهبوجو
.هتأرماولجرلانيبصاخلا

َةَسيِنَكْلٱًاضْيَأُحيِسَْملٱَّـبَحَأاَمَكْمُكَءاَسِناوُّبِحَأ
سايقومهئاسنللاجرلابحللاثمةسينكللحيسملاةبحمنإ
حيسملاركنأامكمهلجألمهسفنأاوركنينأبنوفلكممهنإفهل
اهلجأنمتامهنأىتحاهبحأهنإفةسينكلالجألهسفن
ةياقولاحلاتضتقااذإمهسفنأباورطاخينألاجرلاىلعف
لضفأنممهجاوزألمهتبحملاجرلاراهظإنإو.مهئاسنل
ءاسنلاعوضخو.مهلعوضخلاىلعنهلمحلطئاسولا
نكلونهتبحمىلعمهلمحىلإلئاسولانسحأنمنيهلاجرل

ىضتقمبًاصلاخةبحملاوعوضخلانملكنوكينأبجي
نيجوزلانملكمايقلالحيسمللةعاطإلاوةيهلإلارماوألا
.رخآللهيلعبجيامب

اممرثكأةسينكللحيسملاعنصاَهِلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَو
ىلعةحيبذهسفنمدقفهتأرمالهعنصينألجرلاعيطتسي
نوديرينيذلالاجرلاف.اهسدقيوةسينكلايدفيلبيلصلا
ًاصرفاودجينأردنيمهسفنأراكنإيفحيسملاباولثمتينأ
يفاهتيزعتولاقثألانماهيلعامفيفختىوسيفكلذل
هتقاطيفاملككلذبواهسفنصالخبلطوتاقيضلا
.هلثمبلمثتلاوحيسملاىلعلاكتالاىلإاهدوقيلًالمعوًالوق

ملٱِلْسَغِباَهاَّـيِإًارِّـهَطُم،اَهَسِّـدَقُيْيَكِل«٢٦
لٱِبِءاَْ

ْ
»ِةَمِلَك

٥:٦انحويو١٠:٢٢نييناربعو٣:٥سطيتو٣:٥انحوي
١٧:١٧و١٥:٣انحوي

حاضيإلجاوزألاتابجاويفملكتلاةصرفلوسرلازهتنا
هتومتاياغنمنأنايبوهتسينكوحيسملانيبداحتالا
نامزلااذهيفهنأواهبّرسييكلهسفنلًاريخأاهايإهميدقت
ًاربتعمزاجملاقيرطبكلذحضوأواهنمةيماسلاهتياغلاهلهؤي
:رومأةثالثكلذيفنلعأو.حيسمللًاسورعةسينكلا
.ةميظعلاةصاخلاهتبحمعوضومةسينكلانإ:لوألا·

كلذكةصاخاهجوزلسورعلانأامكهنإ:يناثلا·
.ةصاخحيسمللةسينكلا
داحتالاكًادجيوقةسينكلابحيسملاداحتانإ:ثلاثلا·

همحلنممحلوهماظعنممظعنينمؤملانإفيجوزلا
دصقيوهفحيسمللجاهتبامظعأعوضومةسينكلانإو
ِحَرَفَك«ىلاعتهلوققفوىلعًاسورعهسفنلاهمدقينأ
لٱ
ْ

لٱِبِسيِرَع
ْ

ٰهلِإِكِبُحَرْفَيِسوُرَع
ُ

.)٦٢:٥ءايعشإ(»ِك
ًالهأنوكتيكلاهنيزيواهرهطينأبجيكلذلو
ًالامجإةسينكلايفهلاقامو.هشرعىلعهعمسولجلل
صاخلاهبحعوضوممهفًادارفأاهئاضعألكىلعقدصي
يفًالماكنمؤملكنوكينأبغريفهجاهتباوهتيانعو
.دجملاوةسادقلا

.ةئيطخلاسندنماهيقنيواهزرفييأاَهَسِّـدَقُيْيَكِل
كلذىلعلصحوهبعشسيدقتحيسملاتومةياغنإ
يفنابأامكسدقلاحورلامهايإهئاطعإبوهللامهتحلاصمب
ملَا«هلوق

ُةَكَرَبَريِصَتِل...ِسوُماَّـنلٱِةَنْعَلْنِماَناَدَتْفٱُحيِسَْ
ألِلَميِهاَرْبِإ

ُ
يفِمَم ملٱِ

»ِحوُّرلٱَدِعْوَمِناَميِإلٱِبَلاَنَنِل،َعوُسَيِحيِسَْ
.)١٤و٣:١٣ةيطالغ(

يفاذهبدارُيدقِةَمِلَكْلٱِبِءاَْملٱِلْسَغِباَهاَّـيِإًارِّـهَطُم
هيلإزمرءاملابلسغلايذلايحورلاريهطتلاسدقملاباتكلا
دارُيامرثكأو)١٠:٢٢نييناربعو٣٦:٢٥و١٦:٩لايقزح(
ْدِمَتْعٱَوْمُق«لواشلاينانحلوقكلذنموةيدومعملاهب
يهةيدومعملانأل)٢٢:١٦لامعأ(»َكاَياَطَخْلِسْغٱَو
اهوبسحينأسلوبمهيلإبتكنيذلاداتعاوءاملابلسغلا
ةئيطخلامرجنمةيقنتلاوهانهريهطتلاو.دحاوىنعمب
.)١:٧انحوي١و٢٣و٢٢و٩:١٤و١:٣نييناربع(اهسندو
نإ.ةيدومعملا»ءاملابلسغلاب«انهدارملانأانلوقديؤييذلاو
َلاَق«هلوقيفامكاياطخلاةرفغمبتنرتقاامًاريثكةيدومعملا
َهل
ُ

طُبْم
ْ

لَواوُبوُت«:ُسُر
ْ

َعوُسَيِمْسٱَىلَعْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكْدِمَتْعَي
ملٱ
خلٱِناَرْفُغِلِحيِسَْ

ْ
.)٢٢:١٦و٢:٣٨لامعأ(»اَياََط

نأانلقةيدومعملابريهطتلانوكينأنكميفيكليقنإف
ثيحاهنمرهطتةملكلانأامكةيطخلانمرهطتةيدومعملا
يأءاملالسغبريهطتلايفمالكلاكانهةملكلايفمالكلا
اننأو»ةملكلابصلخن«اننأليجنإلايفءاجو.ةيدومعملا
نمجرختةيرسةوقنأمزلتسيالكلذوسدقتنواهبدلون
ًادبأنرتقتجئاتنلاكلتنأالوجئاتنلاكلتبيتأتلةملكلا
نوردقيالنيذلالافطألايفكلذكلعفيهنإفةملكلاعمسب
ىلعليقةملكلاىلعليقاملكو.ةملكلااومهفينأ
اهنإو)٢٢:١٦لامعأ(ةئيطخلانملسغتاهنألثمةيدومعملا
٦:٤ةيمور(انتومحيسملاتوملعجتاهنأوحيسملاباننرقت
هذهو.)٣:٢١سرطب١(انصلختاهنأو)٢:١٢يسولوكو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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نمالوةيدومعملانمجرختةيرسةوقنأمزلتستاللاوقألا
ًادبأنرتقتجئاتنلاكلتنأالوجئاتنلاكلتبيتأتلدمعملا
نيدمتعملاريغددجيالسدقلاحورلانأالوةيدومعملاب
ًارارشأنولازيالنيدمتعملانمنيريثكنألنوكلهيمهكرتيف
.اوصلخواوسدقنيدمتعملاريغنمنيريثكنأو

نأهتمعنبءاشهللانأوهةرابعلانمهملعتنيذلاو
ةيدومعملالوبقبوناميإلابهتملكلوبقبهتاكربوءادفلانرقي
اننأقدصيةملكلابصلخننأقدصيامكف.كلذك
ناميإالبًائيشعفنتالةيدومعملانأعمةيدومعملابصلخن
َنَمآْنَم«ليقكلذلو.هنودبًائيشعفنتالةملكلانأامك
يفانهلوسرلاهلاقامو)١٦:١٦سقرم(»َصَلَخَدَمَتْعٱَو
هسورعوحيسملادسجيهيتلاةسينكلايفةيدومعملاريثأت
مهنيذلارابتعابالنينمؤملانمةفلؤماهنوكرابتعابهلاق
نعنويبنجأودعوملادوهعنعءابرغمهونينمؤمباوسيل
ةيدومعملاعمناميإلابوجوركذيملكلذلوليئارسإةيوعر
انه»ةملكلا«نمدارملاو.باتكلالاوقأنمريثكنأشك
وأهرماوأوأهديعاومدحأالليجنإلاوأهللامالكةلمج
.ةلمسبلا

َالَواَهيِفَسَنَدَال،ًةَديَِجمًةَسيِنَكِهِسْفَنِلاَهَِرضُْحيْيَكِل٢٧
َالِبَوًةَسَّـدَقُمُنوُكَتْلَب،َكِلٰذِلْثِمْنِمٌْءَيشْوَأَنْضَغ
.»ٍبْيَع
ص٤:٧ديشانألاديشن١:٢٢يسولوكو١١:٢سوثنروك٢
١:٤

هتياغوةريخألاحيسملاةياغهذهِهِسْفَنِلاَهَِرضُْحيْيَكِل
ًاليلدهنمبرقلاىلعاهعضيهنأىنعملاواهسدقيهنأىلوألا
هسورعاهنأبةقيلخلالكمادقفرتعيوةصاخهلاهنأىلع
سورعلارضُحيناسانلاةداعنمو.همدباهانتقايتلا
امأو.)٣:٢٩انحوي(سيرعلاقيدصوأاهتاقيفراهسيرعل
اهئيهيهدحووهفاهلجأنمهسفنملسأنيذلاحيسملا
وههسفنلهيفاهرضحييذلاتقولاو.اهلبقيواهرضحيو
يفَدَّـجَمَتَيِل«يتأينيحيناثلاهئيجمتقو َبَّـجَعَتُيَوِهيِسيِّـدِقِ
يفُهْنِم ملٱِعيَِمجِ

ماقينيحو)١:١٠يكينولاست٢(»َنيِنِمْؤُْ
اذهسبلينيحوءايحألاريغتيوهللانباهبشيفىتوملا
نوكتذئنيحوتوملامدعتئاملااذهوداسفلامدعدسافلا
.)٩-١٩:٧و٢١:٢ايؤر(اهلجرلةنيزمسورعكةسينكلا

نيدهاشملالكهدنعاهبجهتبيدحىلإًةَديَِجمًةَسيِنَك
كلذولامكلكةيواحوبيعلكنمةيلاخيهواهلامج
ىلعهذيمالتلرهظمويحيسملاةروصهبشيفنوكتساهنأل
اونوكيلهيراتخمّنيعهللانأل.تاومأكاوراصفيلجتلالبج

نونوكيس«مهنأليقو.)٨:٢٩ةيمور(هنباةروصنيهباشم
.)٣:٢انحوي١(»وهامكهنوريسمهنألهلثم

اممَكِلٰذِلْثِمْنِمٌءَْيشْوَأَنْضَغَالَواَهيِفَسَنَدَال
نامزلارورمباهتئيهريغيوأاهلامكصقنيوأاهلامجنيشي
يفةدلاخنوكتاهنألضرألاىلعسانلايفدهاشملاوهامك
.اهتبيبش
نأهلآهللاراتخاامكٍبْيَعَالِبَوًةَسَّـدَقُمُنوُكَتْلَب
يلزألاهللادصقًاذإف)١:٤ص(ملاعلاسيسأتلبقاونوكي
.حيسملاسورعاهنأرابتعاباهديجمتدنعةسينكلايفمتيس

ْمُهَءاَسِناوُِّبُحيْنَأِلاَجِّـرلٱَىلَعُِبَجيَكِلٰذَك«٢٨
.»ُهَسْفَنُِّبُحيُهَتَأَرْمٱُِّبُحيْنَم.ْمِهِداَسْجَأَك

دعبمهئاسنللاجرلاتابجاوركذىلإانهلوسرلاعجر
.نيتضرتعمنيتيآ

ْمُهَءاَسِناوُّبُِحيْنَأِلاَجِّـرلٱَىلَعُبَِجيَكِلٰذَك
هسفنملسأوةسينكلاحيسملابحأامكْمِهِداَسْجَأَك
نمدارملاسيلو.هدسجةسينكلانوكىلعءانباهلجأل
امرادقمبمهءاسناوبحينألاجرلاىلعبجيهنأكلذ
مهئاسنىلإمهتبسننألنهوبحينألبمهداسجأنوبحي
اوبحينأبجوكلذكاهبحأهنإفةسينكلاىلإحيسملاةبسنك
مهداسجأنهوربتعينأبجوفهدسجاهربتعاو.مهءاسن
مزلتسماذهومهداسجأنهنأللبمهداسجأكمهنوبحيالف
هلوققفوىلع»دحاودسجنيجوزلانإ«ًاقباسهلوقنم
-١٩:٤ىتم(يفحيسملاهرركامو)٢:٢٤نيوكت(يفىلاعت
المهئاسنلمهتبحمنملاجرلاىلعليجنإلاهبجوأامف)٦
ًاداسجأوًاحاورأمهسفنأاورضيملامهودعتينأنوردقي
ةجيزلاطابرعطقُينأزوجيالفةيعامتجالاةئيهلاومهدالوأو
.ليجنإلااهركذبابسألالإ

نإ«لوقلاولوقلااذهُهَسْفَنُّبُِحيُهَتَأَرْمٱُّبُِحيْنَم
لبنوكينأبجياملًانايباسيل»دحاودسجةأرملاولجرلا
رخآلانمءزجلكودحاودسجنيجوزلانإفعقاوللًانايب
.ناهربىلإجاتحيال»هسفنبحيهتأرمابحينم«هلوقًاذإف

اَمَك،ِهيِّـبَرُيَوُهُتوُقَيْلَبُّطَقُهَدَسَجٌدَحَأْضِغْبُيَْملُهَّـنِإَف«٢٩
لِلًاضْيَأُّبَّـرلٱ

ْ
.»ِةَسيِنَك

مهئاسنللاجرلاةبحمنإفةقباسلاةيآلاةجيتنةيآلاهذه
فلاخملانمهنأامكفهسفنلناسنإلاةبحمكةيعيبط
ضغبينأاهلفلاخمهدسجناسنإلاضغبينأةعيبطلل

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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هدسجهبجعيالناسنإلانأملتحملانمنإمعن.هتأرما
ًاضرعتلقأولمجأوأىوقأنوكينأبغريفباجعإلامامت
هضغبينألةيفاكةلعكلذىريالهنكلوضارمألاومالآلل
يفلامكلامدعناسنإلاىرينألمتحيكلذكو.هلمهيو
.اهملظيوأاهلمهينألةيفاكةلعبسيلكلذنكلهتأرما

ةيعيبطلاةعيرشلاىضتقمبكلذكوِهيِّـبَرُيَوُهُتوُقَيْلَب
ةقرلكبهتأرمالماعينألجرلاىلعبجيهللارماوأو
.اهتحاربلطيواهتاجاحبموقيواهبينتعيو

تابجاولايفهلاقامتبثأِةَسيِنَكْلِلًاضْيَأُّبَّـرلٱاَمَك
امكاهلاعاهنإفةسينكللحيسملاهلعفامبءاسنلللاجرلاىلع
ىلإلجرلاةبسنكاهيلإهتبسننألهدسجناسنإلالوعي
ىلإةسينكلاتوقبراشألوسرلانأمهضعبمعز.هتأرما
لوقانركذيهنكلوكلذبدييقتلامدعقحلاو.ينابرلاءاشعلا
حلٱُزْبُخَوُهاَنَأ«حيسملا

ْ
خلٱَوُهاَنَأ«هلوقو»ِةاََي

ْ
حلٱُزُْب

ْ
يِذَّـلٱَُّي

خلٱاَذٰهْنِمٌدَحَأَلَكَأْنِإ.ِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَن
ْ
َىلِإاَيَْحيِزُْب

خلٱَو.ِدَبَألٱ
ْ
ْنِمُهُلِذْبَأيِذَّـلٱيِدَسَجَوُهيِطْعُأاَنَأيِذَّـلٱُزُْب

لٱِةاَيَحِلْجَأ
ْ

لوقك»هيبري«هلوقو.)٥١و٦:٤٨انحوي(ِ»َملاَع
َعَْمجَأْنَأُتْدَرَأٍةَّـرَمْمَك...ُميِلَشُروُأاَي«ميلشروأيفحيسملا
َجتاَمَكِكَدَالْوَأ

ْ
َحتاَهَخاَرِفُةَجاَجَّـدلٱُعَم

ْ
ىتم(»اَهْيَحاَنَجَت

٢٣:٣٧(.

.»ِهِماَظِعْنِمَوِهِْمَحلْنِم،ِهِمْسِجُءاَضْعَأاَنَّـنَأل«٣٠
١٢:٢٧و٦:١٥سوثنروك١و١٢:٥ةيمورو٢:٢٣نيوكت

.ةقباسلاةيآلايفليفامةلعةيآلاهذهيف
.ناميإلابحيسملابنيدحتملانينمؤملانحناَنَّـنَأل
اهيبريوةسينكلاتوقيحيسملانإخلاِهِمْسِجُءاَضْعَأ
داحتاكهباهداحتانألهيبريوهدسجناسنإلاتوقيامك
مدآلوقىلعينبمانهليقامو.هسفنبناسنإلادسج
ىنعملاو»يمحلنممحلويماظعنممظعنآلاهذه«ءاوحل
نإفءاوحومدآنيبةبسنلاكهتسينكوحيسملانيبةبسنلانأ
لاقو.ةيآلاصنقفوىلعمدآمسجنمتذخُأءاوح
نكميالًاذإف)٣٢ع(ميظعرسهنأرمألااذهيفلوسرلا
نأردقناننكلحاضيإلامامتهحضوينأيرشبلاريسفتلا
سيلو.لوسرلاهكرتامكهكرتنفليوأتلاءوسهيفلزتعن
حيسملاكلذكنادحتمنيجوزلانأامكهنأدرجمدارملا
متنأوةمركلاانأ«هذيمالتلحيسملالاقنيحف.ةسينكلاو
ةايحلاوهوداحتالاىنعمىلعديزيامدارأ»ناصغألا
ىنعمهيففهلسنومدآنيبةبسنلايفهلوقهلثمو.ةكرتشملا
يفكارتشاهنألةيآلاهذهيفليقاماذكو.داحتالاىلعديزي
.داحتالاىلعدئازىنعمكارتشالااذهيفومدلاومحللا
تذخأءاوحنأامكهنأىنعمبزاجمدرجموهسيلو

.حيسملانمةيحورلاانتايحذخأنكلذكمدآنماهدسج
انتايحنإانهليقذإهلكقحلاسيلهنكلوقحاذهنإمعن
.هدسجءاكرشاننإوحيسملادسجنمةذوخأمةيحورلا

نألحيسملادسجتىلإةراشإةيآلايفنأمهضعببهذ
ىلعاذهوحيسملااهذختايتلاةعيبطلالثمةيرشبلاانتعيبط
دسجتميلعتنكل.)١٤و٢:١٠نييناربع(يفءاجامقفو
كرتشناننإةيآلاهذهميلعتوانمدوانمحلذخأهنأوهحيسملا
دسجتلابحيسملاو.امهايإهذاختادعبهمدوحيسملادسجيف
سيلةيآلايفروكذملاداحتالانكليرشبلاسنجلالكبدحتا
راشملاداحتالانأىلإنورخآبهذو.حيسملاونمؤملانيبالإ
ينابرلاءاشعلالوانتننيحثدحييذلاداحتالاكوهانههيلإ
ةراشإالنكل.هدسجانلكأاننألهدسجنمانرصاننإو
محليفكارتشاهنإباتكلالاقيذلاينابرلاءاشعلاىلإانه
ةبجوزلاةبسنلاوةأرملاقلخيفانهمالكلاو.همدوحيسملا
حّرصامامأو.ماظعلاومحللايفكارتشالاباهنعربعيتلا
مدآدسجنماهتايحتذخأاهنأامكءاوحنأوهانههب
نوذختينونمؤملاكلذكهتايحيفهلةكيرشتراصو
هتايحيفهلءاكرشنوريصيوحيسملادسجنممهتايح
.هنوكبحيرصتلبرسللريسفتبسيلكلذيفسلوبمالكو

نينسلارورمدعبهتايحيفمدآلةكيرشتيقبءاوحنإ
اماهنكلاهمسجهنمذخُأيذلاهمسجنمءزجلكدافنو
امكهمحلنمًامحلوهماظعنمًامظعاهرمعةدمتلاز
.هيفتقلُخيذلامويلايفتناك

دسجنمءيشالهنأعمهتايحيفمدآءاكرشنحنو
نإباتكلايفىرخأنكامأيفوانهلوقلاوانداسجأيفمدآ
لثمندحاوةسينكلاوحيسملانإو»دحاودسج«نيجوزلا
صتخياملكوةكرتشملاةايحلاىلإةراشإاهلكيففركُذام
ليقامو.لسلستنفيكالولوقتاذامبملعيالرسةايحلاب
نممهتايحمهذاختاوهبعشبحيسملاداحتانأشيفانه
.)٧:٤ةيمور(هدسجةطساوبناكهنأىلإريشُأهدسج
:١يسولوك(»هتيرشبمسجب«و)٢:١٣ص(همدةطساوبو

اننأوانتايحردصمحيسملادسجنأنايبكلذلكيفو)٢٢
هلوقبحيسملاحرصامكةيدبألاةايحلالاننهيفكارتشالاب
حلٱ«

ْ
حلٱَّـَق

ْ
ِناَسْنِإلٱِنْبٱَدَسَجاوُلُكْأَتَْملْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

يِدَسَجُلُكْأَيْنَم.ْمُكيِفٌةاَيَحْمُكَلَسْيَلَف،ُهَمَداوُبَْرشَتَو
.)٥٤و٦:٥٣انحوي(»ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفيِمَدُبَْرشَيَو

لَيَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱُُكْرتَياَذٰهِلْجَأْنِم«٣١
ْ
ُقِصَت

.»ًادِحاَوًادَسَجِناَنْثٱلٱُنوُكَيَو،ِهِتَأَرْمٱِب
:٦سوثنروك١٠:٧١سقرمو١٩:٥ىتمو٢:٢٤نيوكت

١٦

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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)٢:٢٤نيوكت(نيوكتلارفسنمةسبتقمةيآلاهذه
نأوهللامالكىلعينبمهلاقامنأًاتابثإلوسرلااهسبتقاو
نيبيتلاةبسنلاكاهنألًادجةبيرقةسينكلاىلإحيسملاةبسن
ىتحةيرشبةبسنلكنمقصلأيهوهتأرماولجرلا
حيسملاىلإبسنينأهلقحف.دالوألاونيدلاولانيبةبسنلا
امكهدسجنممهتايحاوذختامهنألةكرتشمةايحهبعشو
نورسفملادجودقو.مدآدسجنماهتايحءاوحتذختا
همسجءاضعأنحن«هلوقنيبةقالعلانايبيفةبوعصمهلك
لجرلاكرتياذهلجأنم«هلوقو»هماظعنموهمحلنم
حيسملانأىلإةراشإكلذيفنإمهضعبمعزو.»همأوهابأ
.هتسينكبقصتلييكلهيبأنضحكرتملاعلاىلإهئيجمدنع
سبتقاسلوبنأوهلاكشإلااذهلحىلإليبسلضفأو
اهنمريخألاءزجلاهدارمونيوكتلارفسيفامكاهلكةلمجلا
ًاهيبشتهيفنأل»ًادحاوًادسجنانثالانوكيو«هلوقوهو
بآلاكرتنمةلمجلاةيقبامأوةسينكلاىلإحيسملاةبسنل
عضاوميفانيأرامًاريثكو.تابثإلايفةدوصقمريغمألاو
ءزجةيغبميدقلادهعلانمةيآسابتقاليجنإلانمرخأ
ذإ)٢:١٣نييناربع(كلذةلثمأنمو.هريغنوداهنم
)٣:١٦ةيطالغ(»دالوأ«ةظفلدرجملاهلكةيآلاتسبُتقا
.»لسن«ةظفلدرجملتسبُتقااهنإف

ملٱِوْحَنْنِمُلوُقَأاَنَأيِنَّـنِكٰلَو،ٌميِظَعُِّّـرسلٱاَذٰه«٣٢
ِحيِسَْ

لٱَو
ْ

.»ِةَسيِنَك

ىلإلقعلالصيالامانهرسلاىنعمٌميِظَعُِّّـرسلٱاَذٰه
ةسينكلاوحيسملانيبيحورلاداحتالاوههبدوصقملاوهكاردأ
ةراشإهتأرماىلإلجرلاةبسنيذلادحاودسجامهنأكىتح
.هيلإ

دحأنظينألًاعفداذهلاقخلاُلوُقَأاَنَأيِنَّـنِكٰلَو
ميظعلارسلانألًانايبوًارسةجيزلابسحهنأهتلاسرءارق
.ةسينكلابحيسملاداحتاوهانهدوصقملابيجعلا

لَف،ُداَرْفَألٱُمُتْنَأاَّـمَأَو«٣٣
ْ

اَذَكٰهُهَتَأَرْمٱٍدِحاَوُّلُكَّـبِحُي
ملٱاَّـمَأَو،ِهِسْفَنَك

لَفُةَأْرَْ
ْ
.»اَهَلُجَرْبَهَت

٣:٦سرطب٣:١٩١يسولوكو٢٥ع

امبمظعأهتسينكوحيسملانيبةبسنلانأعميأاَّـمَأَو
ىنبيلةيفاكةهباشملاهتأرماولجرلانيبةبسنلانمدحيال
.يتأياماهيلع

.نونمؤملااهيأمكنملكيأُداَرْفَألٱُمُتْنَأ
بحأامكيأاَذَكٰهُهَتَأَرْمٱٍدِحاَوُّلُكَّـبِحُيْلَف

.ةسنيكلاحيسملا
هنمءزجهتأرمانأل)٢٨ع(يفءاجامكِهِسْفَنَك

.هسفنلةبحماهلهتبحمف
بسحتاجردةبيهللاَهَلُجَرْبَهَتْلَفُةَأْرَْملٱاَّـمَأَو
لكيفيهوقلاخللةبيهلاىلإقولخمللةبيهلانماهعوضوم
.هيلعبوهملاةيلضفأبئاهلارابتعاىلعةينبماهتاجرد
ساسأاذهو»اهسأر«هنوكلةبجاولجرللةأرملاةبيهو
.ًاقباساهيلعهبجوأيذلااهعوضخ

امهبهللاىصوأنيذللانيرمألابحيرصتةيآلاهذهيفو
نأامهوامهعفنونيجوزلاةداعسةطساوةجيزلانوكتىتح
باهتةأرملانأواهيمحيواهبينتعيىتحهتأرمابحيلجرلا
.ًارايتخابجاولاعوضخلاهلعضختىتحاهلجر

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

.)٩-١ع(ديبعلاوةداسلاودالوألاونيدلاولاتابجاو
ةمتاخ.)١٠:٢٠ع(ةيحورلاةبراحملانأشيفحئاصن
.)٤٢-٢١ع(ةلاسرلا

ديبعلاودالوأللنيدلاولاومهيدلاولدالوألاتابجاو
٩ىلإ١عديبعللةداسلاوةداسلل

هنألحيسمللًاماركإمهيدلاواوعيطينأدالوألاىلعهنإ
دعووهاياصويفهتبثأهللانألوهسفنيفقحوًاعبطبجاو
اولزتعينأنيدلاولاىلعهنإو.)٣-١ع(هبنيمئاقلاةباثإب
ةيحيسمةيبرتمهوبرينأومهتبحمنممهدالوأعنمياملك
نوكتنأومهتداساوعيطينأديبعلاىلعهنإو.)٤ع(
نمءزجكاهنوكبوصالخإلاوطاشنلابةنرتقممهتعاط
حيسملاربنممامأاوفقيوهللااوضرييكلحيسمللمهتمدخ
ىلإاوتفتلينأةداسلاىلعهنإو.)٨-٥ع(فوخالب
ةواسقلااوبنجتينأومهديبعمهتلماعميفحيسمللمهتابجاو
هدنعسيلوءامسلايفدحاوديسديبعللوةداسللنأل
.)٩ع(ةاباحم

يفْمُكيِدِلاَواوُعيِطَأ،ُدَالْوَألٱاَُّهيَأ«١ .»ٌّقَحاَذٰهَّـنَألِّـبَّـرلٱِ
٣:٢٠يسولوكو٢٣:٢٢لاثمأ

دالوألاىلعهللاهبجوأاملوأاذهْمُكيِدِلاَواوُعيِطَأ
وهوهبمايقلاوهمهفنوعيطتسياملوأهنأكلذةلعلعلو
ةعيرشلاهذهو.مهنيعنيذلاماكحللوهللاةعاطلاساسأ

ألَا
َ

سسفألهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ىلعهللااهبتكيتلاةعيرشلانيعيهقورلاىلعةبوتكملا
.ناكمونامزلكيفرشبلارئامضتاحفص

يف »برلا«ىنعمومهيدلاولدالوألاةعاطلديقاذهِّـبَّـرلٱِ
نأبجيكلذىلعوةنيرقلانمنيبتيامكحيسملاعوسيانه
نوكو.حيسمللةعاطيهمهيدلاولةعاطلانأدالوألاربتعي
الوفوخلانعةئشاننوكتالنأمزلتسيهلةعاطلاهذه
نأبجيوريمضلاونيدلانعةئشانلبةيعيبطلاةدوملانع
.ةمئادةيبلقةيرايتخانوكت

يكلهللاةعيرشفلاخينأدلولاىلعرظحيديقلااذهو
وأبذكيوألتقيوأقرسينأفلكمريغوهفهيدلاوعيطي

هيلعبجينكلوامهلءاضرإبرلامويسّنديوأفّدجي
فلاخمهبهارمأامنأدكأتيوققحتينأةعاطلاءابإلبق
يفهسفنعدخيالئلهللايلصينأهيلعبجيوهللاةئيشمل
.كلذ

دالوألانيبةيعيبطلاةبسنلانإيأٌّقَحاَذٰهَّـنَأل
هللاةعيرشاهبجوتامكةيوبألادلولاةعاطبجوتنيدلاولاو
ىلعًاينبمقحلااذهسيلو.ناسنإلكريمضهقدصياذهو
ةلعالومهدالوأىلإمهناسحإىلعالونيدلاولاةمكح
مهتريسومهقالخأنسحىلعالومهروصقيفمهبمهتيانع
عيطيدلاولانأنمهدلاوعيطيدلولانأىلوأهنأىلعالو
داتعايذلادلولاف.ةايحلايفدالوألاحاجننكراذهو.هدلو
هذاتسأةعاطإلدادعتساىلعناكتيبلايفهيدلاوةعاطإ
عوضخلاوهللاةعيرشماركإونييحورلاهئاسؤروةسردملاظيف
ةعاطإلاىلعبردتيمليذلادلولاامأو.ةيسايسلاماكحألل
مهلبجتنممهريغللوهللاةعاطلابموقينأهيلعرسعيةيتيبلا
يوامسلاهابأيصعيهارييذلاهيبأليصاعلانأبلغيو
هللاعيطينأهيلعلهسياهيلعبردتملاو.هارياليذلا
.هءامسثريهنأحجرتيوهبحيو

امكمألاماركإبرمأهللانأانههيلإتافتلالابجياممو
ماركإلاوةعاطلاناقحتسيامهيلكنإفبألاماركإبرمأ
.ءاوس

٣،ٍدْعَوِبٍةَّـيِصَوُلَّـوَأَيِهيِتَّـلٱ،َكَّـمُأَوَكاَبَأْمِرْكَأ٢«٢،٣
.»ِضْرَألٱَىلَعِراَمْعَألٱَلاَوِطاوُنوُكَتَوٌ،ْريَخْمُكَلَنوُكَيْيَكِل
٣٥:١٨ايمرإو٢٧:١٦و٥:١٦ةينثتو٢٠:١٢جورخ
:٧سقرمو١٥:٤ىتمو١:٦يخالمو٢٢:٧لايقزحو
١٠

ةيصولاداريإبنيدلاوللةعاطلابوجوانهلوسرلاتبثأ
انيسلبجىلعهللااهلزنأيتلارشعلااياصولانمةسماخلا
ةينثتو٢٠:١٢جورخ(رجحنمنيحولىلعهعبصإباهبتكو
النيدلاوللماركإلاف.)١٥:٤ىتمريسفتًاضيأرظنا٥:١٦

عمهيلعبجيفًارهاظتابجاولابدلولامايقدرجمبنوكي
.امهتبحموامهمارتحاكلذ

عيطمللةكربلادعويأٍدْعَوِبٍةَّـيِصَوُلَّـوَأَيِهيِتَّـلٱ
يفءاجامو.دعوبةنرتقملاةديحولاةيصولايهاهنأقحلاو
ينبحنمفولأىلإًاناسحإعنصا«هلوقنمةيناثلاةيصولا
نمهللاةفصلنايبلبًاصندعوبسيلف»ياياصويظفاحو
نمدهعبةيصولوأاهنأدارأهلعلو.هيعيطملدهعلاظفاحهنأ
اهنوكلىلوألاتيعُدةيصولاكلتنأوأيناثلاحوللااياصو
.رخآللسانلانملكىلعبجيامعةحصفملااياصولامهأ
.)٣٠و١٢:٢٨سقرم(يفىنعملااذهيف»لوألا«ءاجو
ليئارسإينبلدعولانمضتيةيصولايفيذلادعولااذهو
اهايإمهاطعأيتلاناعنكضرأيفمايألالوطوحاجنلاب
كمايألوطتيكل«باتكلايفامىلعدعولاكلذصنو
حاجننمضتيوهف»كهلإبرلاكيطعييتلاضرألاىلع
مهاطعأيتلاناعنكضرأيفمهئاقبلوطوليئارسإينب
ةصتخملادعولاتاملكركذيمللوسرلاو.ًاثاريماهايإهللا
برلاكيطعييتلاضرألاىلع«ىلاعتهلوقيأليئارسإينبب
بعشلكنمهيدلاوعيطينملكلًاماعهلعجف»كهلإ
كلذوةلماشلاهتيانعبهيرجييذلاهللادصقنايبهيفو.ةمأو
نأبجيحاجنلاةرفووةايحلالوطيفبغرييذلادلولانأ
الاذهو.ةيصولاكلتةعاطإبهللاءاضرإيفيعسلاباهبلطي
رامعألاراصقنونوكيةعاطلادالوأضعبنأنمعنمي
ال»ىنغتفنيدهتجملاديامأ«هلوقنأامكحاجنلايليلقو
صاعلكنأمزلتستالو.ينغدهتجملكنأمزلتسي
نوكينأطرشبةرورضديقمدعولاف.رمعلاريصقهيدلاول
نمنإرابتخالابانققحتدقو.دوعوملاعفنوهللادجملهزاجنإ
حصناوعمسينأدالوألاءابإةايحلارصقتيتلااياطخلا
دالوألاسوفنعفنلاهنوتأييتلامهرماوأةعاطإومهيدلاو
اتامفامهدلاوحصنباثرتكيملنهاكلايلاعادلوف.مهداسجأو
.هابإهنايصعلًاثدحتاممولاشيبأوةبيبشلايف

ْمُهْوَّـبَرْلَب،ْمُكَدَالْوَأاوُظيِغُتَال،ُءاَبآلٱاَُّهيَأْمُتْنَأَو«٤
.»ِهِراَذْنِإَوِّـبَّـرلٱِبيِدْأَتِب
٢١و٢٠و٦:٧و٤:٩ةينثتو١٨:١٩نيوكت٣:٢١يسولوك
٢٩:١٧و٢٢:٦و١٩:١٨لاثمأو٧٨:٤رومزمو١١:١٩و

دالوأللنيدلاولاىلعبجيامةيآلاهذهيفلوسرلانابأ
باجيإلاقيرطىلعوًالوأبلسلاقيرطىلعكلذبىتأو
مهئاسننعباونمهنألتاهمألانودءابآلابطاخو.ًايناث
.تويبلاسوؤرمهذإ

وأةرورضريغلمهيلعاوسقتنأبْمُكَدَالْوَأاوُظيِغُتَال
مهنماوبلطتنأوأمهنيبةاباحملااورهظتنأوأمهوملظتنأ

ألَا
َ
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نالعإببضغلااورهظتنأبوأمهتعاطنممكلقحياممرثكأ
.مهنميصاعللبيدأتلاءارجإبوأرماوألا

ظيغلاراهظإلثمدالوألابولقيفظيغلاجيهيءيشالو
هيتأييذلاصاصقلانمًائيشدلولاديفتسينأردنيومهيلع
.ظاتغموهودلاولا

بيذهتيفنودلاولاذخأينأيضتقياذهْمُهْوَّـبَر
مالكلابميلعتلامهلوبقلوأوأمهكاردإلوأيفمهدالوأ
يضرياموميقتسملااولعفييكلخيبوتلاوحصنلاوةريسلاو
نمنيدلاولاعنميوهو.هديريالاملكنعاوعنتميوهللا
نأنموبيدأتوةسارحالوميلعتالبدالوألااوكرتينأ
وأمثإلاىلإةدئاقلابراجتللةضرعنونوكيثيحمهوعضي
.لماعموأسرادمنمنيدلابفافختسالا

هبرمأيذلابيدأتلابيأِهِراَذْنِإَوِّـبَّـرلٱِبيِدْأَتِب
ىبرينأبجيهنأىنعملاو.هبجوأيذلاراذنإلاوبرلا
يفيهامىلعيحيسملانيدلائدابمىضتقمبدالوألا
هميلعتوحيسملاعوسيةريسنمةنلعملااميسالوهللاباتك
ةايحلاةثرووملاعلااذهيفءادعسونيعفاناونوكينأةيغب
دالوألااوملعينأنيدلاولاىلع.يتآلاملاعلايفةيدبألا
ىلعمهاياصولكاونبينأومهلاوقأدرجمبالمهلاعفأب
اذهو.مهلمهتابجاودرجمىلعالهللادالوألاتابجاو
نمهاوساملكىلعنيدلابمهبيذهتاورثؤينأمزلتسي
نأوةسينكلاوتيبلايفهللاةدابعمهدوعينأوميلاعتلا
ذنممهوملعيومهعماولصيوسدقملاباتكلامهوملعي
تاملكلانوكتنأقيليفمهسفنألجأنماولصينأةثادحلا
.ةالصلاتاملكاهبقطنلاهمأهملعتاملوأيتلا

لٱاَُّهيَأ٥«٥،٦
ْ

جلٱَبَسَحْمُكَتَداَساوُعيِطَأ،ُديِبَع
ْ

ِدََس
يف،ٍةَدْعِرَوٍفْوَخِب لِلاَمَكْمُكِبوُلُقِةَطاَسَبِ

ْ
ِةَمْدِخِبَال٦ِحيِسَم

لٱ
ْ

ملٱِديِبَعَكْلَب،َساَّـنلٱِيضْرُيْنَمَكِْنيَع
َةَئيِشَمَنيِلِماَعِ،حيِسَْ

لٱَنِمِهللاٱ
ْ

لَق
ْ

»ِب
سرطب١و٢:٩سطيتو٦:١سواثوميت١و٣:٢٢يسولوك
٢٩:١٧مايأ٢:١٢١يبليفو٧:١٥سوثنروك٢:١٨٢
٢٣و٣:٢٢يسولوكو

نم.مهتداسلديبعلاىلعبجيامنايبنيتيآلانيتاهيف
دالبلالكيفنيريثكاوناكسلوبرصعيفديبعلانأمولعملا
اومواقيمللسرلاوحيسملاو.ةينامورلادالبلااميسالو
يفانياذهوةوخإسانلالكنأاوملعمهنكلوًاصنقاقرتسالا
خيراتنمانملعامكملاعلايفهلاطبإىلعلمحيوقاقرتسالا
ديبعلارثكأنإحجرألاو.اهيفيليجنإلانيدلارثأدالبلك
هنأعماذهو.نيينثومهتداسناكانهسلوبمهبطاخنيذلا

يفًارايتخانولخدينيذللبسانمًالوأديبعلاهببطوخ
.سانلانممهريغلةمدخلا

مهتداسلديبعلاةعاطديقِدَسَْجلٱَبَسَحْمُكَتَداَس
حيسملاعوسيلنألةيحوراهنأمهوتلًاعفدةيدسجاهنوكب
.حورلاىلعةدايسلاهدحو

نييضرألامهتداسمامأالهللامامأٍةَدْعِرَوٍفْوَخِب
يفسلوبلوققفوىلعاذهو.مهوظيغياليكلمهدحو
يفْمُكَدْنِعُتْنُكاَنَأ«هسفن »ٍَةريِثَكٍةَدْعِرَوٍفْوَخَوٍفْعَضِ
.)٢:١٢يبليف(نييبليفلاهبرمأامو.)٢:٣سوثنروك١(
نأبمامتهالالكاومتهينأديبعلاىلعبجيهنأىنعملاو
.كلذبهللااوضرييكلمهتداسلمهيلعبجياماولعفي

يف وأعادخواءايربالصالخإبيإْمُكِبوُلُقِةَطاَسَبِ
.لايتحا

ًامسقمكتداسلمكتمدخنيربتعميأِحيِسَمْلِلاَمَك
مكتمدخلعجيامماذهفةينيدةمدخيأحيسمللةمدخلانم
ًانيمأهنوكحيسملاةباثإدبعلالينىلعو.لهسأوفرشأ
.يوامسلاهديسل

اذهبمهرّذحَساَّـنلٱِيضْرُيْنَمَكِْنيَعْلٱِةَمْدِخِبَال
هلامعأيفةريغلادبعلارهظينأوهوةمدخلايفءايرلانم
نمًافوخهيضرينأيفدهتجيفهايإًابقارمهديسنوكدرجمل
لاوزبلوزتةريغلاكلتنإف.باوثلايفًاعمطوباقعلا
:٣يسولوك(يفكلذلثملوسرلالاقو.هايإداّيسلاةبقارم
٢٢(.

ىلعمكيزاجيوًادبأمكبقاريهنأنيربتعمِحيِسَْملٱِديِبَعَك
هنوكعمهنألمدخلالكللاثمحيسملاةريسف.مكلامعأردق
)٢:٧يبليف(»ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَنَىلْخَأ«دجملابر
نيذلاف.توملاوةئيطخلاةيدوبعنمسانلايدفييكل
يوامسلامهديساوضريلحيسملاديبعمهنألمهتداساومدخ
ةمدخ«نمًالدب»بلقلانمهللاةئيشمنولمعي«نيذلامه
نوكتلبطقفرهاظلاىضتقمبمهتمدخنوكتالف»نيعلا
.ًاضيأعضاوتلاوةريغلاوةنامألاب

ِحلاَصٍةَّـيِنِبَنيِمِداَخ«٧
َ
.»ِساَّـنلِلَسْيَل،ِّـبَّـرلِلاَمَكٍة

ةطاسب«هلوقلريسفتاهدعبيتلاوةيآلاهذهيف
.»مكبولق

ةنرتقملاةمدخلانعيهنلانمضتياذهٍةَِحلاَصٍةَّـيِنِب
كلتمهلزنأيذلاهللاىلعرمذتلابوةداسلاىلعقحلاب
.ةلزنملا

هتمكحبمهبيصنمهلمسقيذلاخلاِّـبَّـرلِلاَمَك
ىلعربصلاومهلامعأيفةنامألاىلعمهلمحياذهو.هتبحمو

ألَا
َ
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يذلاكلذركذتوةينيدلامهتمسقبءافتكالاوملظلاوءانعلا
.)٢٠:٢٨ىتم(»مُدخيللبمدخُيلال«ىتأ

خلٱَنِمٍدِحاَوُّلُكَلِمَعاَمْهَمْنَأَنيِِملاَع«٨
ْ

َكِلٰذَفَِْري
.»ًاّرُحْمَأَناَكًادْبَع،ِّـبَّـرلٱَنِمُهُلاَنَي
ةيطالغ٣:٢٤يسولوكو٥:١٠سوثنروك٢و٢:٦ةيمور
٣:١١يسولوكو٣:٢٨

مهتيدوبعبنوضريمهلعجياموديبعللةيزعتةيآلاهذهيف
تازايتمالاوحيسملاربنممامأءاوسسانلالكنأاهتصالخو
َسْيَل«هدنعوحيسملابهنإف.ًاريخألطبتضرألايفةدوهعملا
ِيناَنوُيَالَوٌّيِدوَُهي

ٌّ
،ىَثْنُأَوٌرَكَذَسْيَل.ٌّرُحَالَوٌدْبَعَسْيَل.

يفٌدِحاَوًاعيَِمجْمُكَّـنَأل ملٱِ
.)٣:٢٨ةيطالغ(»َعوُسَيِحيِسَْ

مويلايفلاؤسلانألخلاٍدِحاَوُّلُكَلِمَعاَمْهَم
نم«ال»هللاةدارإىضتقمبتاحلاصلالمعنم«وهريخألا
يفهميلعتكانهلوسرلاميلعتف»دّيسلانمودبعلا
.)٥:١٠سوثنروك٢(

َهلاوُلَعْفٱ،ُةَداَّـسلٱاَُّهيَأْمُتْنَأَو«٩
ُ

َنيِكِراَت،َروُمُألٱِهِذٰهْم
يفًاضْيَأْمُتْنَأْمُكَدِّـيَسَّـنَأَنيِِملاَع،َديِدْهَّـتلٱ َسْيَلَو،ِتاَواَمَّـسلٱِ
.»ٌةاَباَُحمُهَدْنِع
سوثنروك١و١٣:١٣انحوي٢٥:٤٣نييوال٤:١يسولوك
٣:٢٥يسولوكو٢:١١ةيمور٧:٢٢

ديبعلاىلعبجيامهنايبدعبلوسرلانابأُةَداَّـسلٱاَُّهيَأ
.مهديبعلةداسلاىلعبجياممهتداسل

َهلاوُلَعْفٱ
ُ
هبرمأاملكبانهةداسلارمأَروُمُألٱِهِذٰهْم

ةقلعتملاةينيدلائدابملاوريمضلاىضتقمبلمعلانمديبعلا
اوربتعينأةداسلاىلعف.بلقلاةطاسبوهللاةدارإمامتإب
يفهللاةيلوؤسملاتحتمهنأوديبعلاكهللاةدايستحتمهنأ
.مهلامعألك

مهتبطاخميفةداسلاًابلاغهداتعييذلاَديِدْهَّـتلٱَنيِكِراَت
راقتحالاراهظإوقالخألاةسارشنمعنمياذهو.مهديبع
ةقرلااورهظينأنييحيسملاةداسلاىلعبجويوةواسقلاو
قفرلاوفطللابمهوسوسينأيفاوبغريومهديبعىلعونحلاو
.ةدشلاوةظالغلابال

يفًاضْيَأْمُتْنَأْمُكَدِّـيَسَّـنَأَنيِِملاَع نوكِتاَواَمَّـسلٱِ
ءاوسنيقيرفلانأمزلتسيمهديبعديسومهديسبرلا
ءيشلكىلعهنأمزلتسي»تاوامسلايف«هنوكو.هدنع
ةيرشبلاةطلسلابيلابيالهنأوهلةيلوؤسملاتحتمهنأوريدق
نيملاعللًانايدءامسلانميتأيفوسهنإوةيضرألا
اذإمهنيديهنإف.)١:٧يكينولاست٢و٤:١٦يكينولاست١(

ةيبهذلاةدعاقلاىضتقمبمهولماعاذإمهبيثيوهديبعاوملظ
.مهبديبعلالعفينأنوديرياملكمهديبعباولعفينأوهو

)٢:١١ةيمور(يفًاصناذهءاجٌةاَباَُحمُهَدْنِعَسْيَل
٢:١بوقعيو٣:٢٥يسولوك١٠:٣٤لامعأ(يفًىنعمو
بسحناسنإلكريخألامويلايفنيديهللانأهانعمو)٩و
ًادبعوأًاديسضرألاىلعناكهنانعرظنلاعطقبهلامعأ
.ًاريقفوأًاينغ

نأهلققحيودبعلايزعياممميلعتلااذهنأحضاولانمو
ديسلاملعُياممو.صالخلاهءاجرصقنيالًادبعهنوك
حيسملادنعلوبقلليماسلاهماقمىلعلكتيالنأيحيسملا
دبعلاكلذىدفهللانألهلًاخأيحيسملاهدبعربتعينأو
هنوكيفهلثمهلعجوهلرفغامكهاياطخرفغوهادفامك

.يوامسلاثاريملايفهلًاكيرش

ةريخألاحئاصنلا
)١٧-١٠ع(ةيرورضلااهتحلسأوةبراحملاةهجنمحئاصن

نمةنوعملااوبلطينأنييحيسملاىلعبجيهنألوسرلانابأ
لكوناطيشلامهونويحورمهءادعأنأل)١٠ع(حيسملا
ةيرشبلاةوقلانمىمسأةوقىلإنوجاتحيفةملظلاتاوق
يكلهللاحالسلكاوسبلينأمهيلعفةيهلإةحلسأىلإو
ةحلسألاهذهنأىلإراشأو)١٣-١١ع(ريرشلامويلايفاوتبثي
:ةتس
.هلوبقوقحلاةفرعم:لوألا·
.حيسملارب:يناثلا·
.ليجنإلامالسنعئشانلاطاشنلا:ثلاثلا·
.صالخلاءاجر:عبارلا·
.ناميإلا:سماخلا·
.)١٧-١٤ع(حورلافيسيهيتلاهللاةملك:سداسلا·

برحلاكلتيفاورصتنييكلةالصلاىلإنوجاتحيمهنإو
ةنرتقمعاطقناالبمهتاولصنوكتنأبجيهنإو.ةيحورلا
نيسيدقلالكلجأنماولصينأوسدقلاحورلاةنوعمب
يفحجنييكلًاضيأوههلجأنماولصينأو.)١٨ع(
سكيخيتلسرأدقهنإو.)٢٠و١٩ع(ليجنإلابهتادانم
بآلاىلإمهلبلطيهنإو.)٢٢و٢١ع(هلاوحألكبمهربخيل
لكىلعةكربلابهمالكمتخوًاناميإوةبحموًامالسحيسملاو
.)٢٤و٢٣ع(صالخإبحيسملاعوسيبرلانوبحينيذلا

ةيرورضلااهتحلسأوةيحورلابرحلايفحئاصن
١٧ىلإ١٠ع

مالكبةيحورلاةايحلانعلصفلااذهيفلوسرلاّربع
منهجوءامسلاوناطيشلاوهللانيببرحباهلثمفزاجملا

ألَا
َ
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رادتقالاواهيفراصتناللةيوامسةوقىلإيحيسملاجاتحيف
دقو.ةيحورةحلسأىلإوةروظنملاريغةيوقلاءادعألاىلع
:١٣ةيمورو٩و٥:٨يكينولاست١(يفبرحلاهذهىلإراشأ

ةتغباوعُدماينمهنأكنينمؤملانيعضوملايفبطاخو.)١٢
.لاتقللاوجرخيومهتحلسأاوسبلينأىلإرجفلاغوزبدنع

ليثمتلااذهىلعلوسرلالمحامئراقلاىلعىفخيالو
يركسعهسرحيًاريسأناكهنإفذئتقوهتايحرومأنم
.لماكلايركسعلاسابللايفوهوًادبأهقرافيالوينامور

يفاْوَّـوَقَتِيتَوْخِإاَيًاريِخَأ«١٠ يفَوِّـبَّـرلٱِ .»ِهِتَّـوُقِةَّـدِشِ
١:١١يسولوكو٣:١٦و١:١٩ص

هنأبحيسملاهارتشايذلاءادفلافصودقلوسرلاناك
داهجنمؤملاىلعىقبينأنمعنميالكلذنكليناجممات
سيلداهجلاكلذو.ءادفلادئاوفلانينألبقديدشليوط
ةيعيبطلاىوقلاتسيلودسجلاوحورلانيببرحدرجم
لكهمواقيهيفهنألرفظلانمدهاجملانيكمتىلعةرداقب
ةئيطخللهسفنرسأتنأيفاهدهجلذبتوةملظلاتاوق
.توملاو

يفاْوَّـوَقَت وهوهرمأبوبرلاليبسيفداهجلانألِّـبَّـرلٱِ
١:١٣سواثوميت١و٤:١٣يبليف(هدونجةناعإلدعتسم
ةوقالبةعيبطلايفناسنإلانألو.)٤:١٧سواثوميت٢و
حيسملاىلعهلاكتاباهيلإرقتفييتلاةوقلالانيو.ةيحور
ةمركلابهداحتانمهتوقلانينصغلانأامكهبداحتالاو
.دسجلارئاسباهداحتابناسنإلاعارذو

يفَو الواهلةايحالحيسملادسجءاضعأنإِهِتَّـوُقِةَّـدِشِ
اهداهجلكىلعردقتاهيفهللانباةايحبهنكلوهنودبةوق
حلٱِبُرِخَتْفَأ«لوسرلالاقكلذلو

ْ
يفِّـيَِر َّـلَُحتْيَكِل،ِيتاَفَعَضِ

ملٱُةَّـوُقَّـَيلَع
ةوقيهحيسملاةوقو.)١٢:٩سوثنروك٢(ِ»حيِسَْ

.)١:١٩ص(يفهلوقيفامكبآلا

لٱ«١١
ْ
لٱِهللاٱَحَالِساوُسَب

ْ
َّـدِضاوُتُبْثَتْنَأاوُرِدْقَتْيَكِلَلِماَك

.»َسيِلْبِإِدِياَكَم
٥:٨يكينولاست١و١٣عو٦:٧سوثنروك٢و١٣:١٢ةيمور

موجهلاتاودأىلعلمتشيَلِماَكْلٱِهللاٱَحَالِس
تناكيذلايدنجلانإفيدنجلكحالسنأشكعافدلاو
يفكيالف.حالسلاماتناكهديىلإةطوبرمسلوبدي
نومجهينيذلاهسفننععفدينألًادعتسمنوكينأنمؤملا
.مهعضخيومهبلغينأيفدهتجينأًاضيأهيلعبجيلبهيلع
رشلاةمواقموهسفنةياقوىلعيحيسملاردقيهللاحالسو
ةضرعناسنإللًائيشكرتيالهنأًانايب»لماكلاب«فصوو

حالس«يمسو.هتالاعفناوهريمضوةيلقعلاهاوقنمرطخلل
وههللانالوصقانلايرشبلاحالسلانعهلًازييمت»هللا
.ةجاحلادنعنمؤملكهيطعييذلاوهوهدعأيذلا
»ربلاحالس«و)١٣:١٢ةيمور(»رونلاةحلسأ«ًاضيأىمسو
لٱ«هلوقبلوسرلاهيلإراشأدقو.)٦:٧سوثنروك٢(

ْ
اوُسَب

ملٱَعوُسَيَّـبَّـرلٱ
.)١٣:١٤ةيمور(»َحيِسَْ

ةيرشبلاةمكحلاىلعلاكتالاىلإليميناسنإلانإ
ةحلسألاىلعوحيسملاىلعلكتينأنمًالدبرشلاةمواقمل
ىلعلاكتالاكةلطابلاتادانتسالااذهنمو.ةيهلإلا
عوضخلاوماوصألابدسجلاةتامإىلعوةكئالملاونيسيدقلا
ةسراممنموةنسحلاتازئاجلانععانتمالاوسانلاننسل
روذنوسانلااهنيعمايأورهشأظفحكاهبهللارمأيملموسر
املباقينأنسحيو.نكامألانمًاسدقمربتعُيامةدايزو
.)١٧و٥٩:١٦ءايعشإ(يفامبانهليق

رشببسيلمهمصخسيلبإنوكَسيِلْبِإِدِياَكَمَّـدِض
ةوقاذهنوكوهتمواقملةيهلإلاةحلسألاسبلننأمزلتسي
ًادبأنيهبتنمنوكننأمزلتسيةبيجعةليحوةديدش
سيئرهنألبلغُنالوبلغننألةيوامسةوقبنيدعتسمو
يبدألاويدسجلارشلائشنمورهدلااذههلإوةملظلاتاوق
ركملاةياغىلعهنإونينمؤمللوحيسمللوهللاودعهنأو
بيرجتبريبخهنأوهكلهيوهسرتفينمًامئادبلطيضغبلاو
كوكشلااهيفلعجيومهبولقيمعينأبمهلالضإوسانلا
ىرُيالوهوًاراهنوًاليلرضاحهنإوةريرشلاراكفألاجيهيو
سيلبإلو.اهكلهيواهرسأيواهعدخييكلسوفنللنمكيو
ةفرعممهلو»نوئجلاننإ«مهنمدحاولاقىصُحتالدونج
سانلاةربابجنمنيريثكاولتقدقفهلدحالثبخوةعساو
ضقنيلحيسملاتأيملولهنمةاجنللءاجرنمانلنكيملف
ةحلسألاانلهللادعيوانتافعضسدقلاحورلانعيوهلامعأ
.ماودلاىلعرهسننأىلعانهبنيوةيوامسلا

،ِءاَسَؤُّرلٱَعَمْلَبٍ،ْمَحلَوٍمَدَعَمْتَسْيَلاَنَتَعَراَصُمَّـنِإَف«١٢
لٱِةَالُوَعَم،ِنيِطَالَّـسلٱَعَم

ْ
لُظَىلَعِ،َملاَع

ْ
َعَم،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِةَم

يفِةَّـيِحوُّرلٱِّـَّـرشلٱِداَنْجَأ .»ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
١:٢١صو٨:٣٨ةيمور١٥:٥٠سوثنروك١و١٦:١٧ىتم
صو١٤:٣٠و١٢:٣١انحويو٢٢:٥٣اقول٢:١٥يسولوكو
١:٣ص١:١٣يسولوكو٢:٢

نممهيلعاممهلنيبينأةيآلاهذهنملوسرلاةياغ
.ودعلاةوقةمظعوهبرعشياليذلارطخلا

ةعراصملايأٍمَْحلَوٍمَدَعَمْتَسْيَلاَنَتَعَراَصُمَّـنِإَف
حضتيامكرشبعمتسيلنونمؤملااهيلإىعدُييتلاةيحورلا
ملوهو.)١:١٦ةيطالغ(»ًامدوًامحلرشتسأمل«هلوقنم

ألَا
َ
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ممألاودوهيلايدهطضمنمنييرشبءادعأمهلنأفني
مهيذلانييحورلامهئادعأىلإةبسنلابًائيشمهربتعيملهنكل
مهءالؤهنأقحلاو.ةسجنلاحاورألامهوًارطخوًاسأبدشأ
هذهنعربعو.سانلانممهءادعأمهيلعاوجيهنيذلا
نألاهيلإمهبرقواهتدشىلإةراشإ»ةعراصملاب«ةبراحملا
لجروديبًاديرخآلاعرصينأمهنملكبلطينيعراصملا
.لجرب

ِ،َملاَعْلٱِةَالُوَعَم،ِنيِطَالَّـسلٱَعَم،ِءاَسَؤُّرلٱَعَم
:١٢ىتم(»ةسجنًاحوارأ«اومسو)١:٢١صريسفترظنا(

.)٦اذوهيو٢:٤سرطب٢(اوطقسوةكئالماوناكو.)٤٣
ءاسؤرب«اوبقُلو.سيلبإهمساًاسيئرمهلنأرهاظلاو
ضعبنعمهضعبفالتخاومهماقمومسلًارظن»نيطالسو
ىلعمهتطلسلًارظن»ملاعلاةالو«اوعُدو.ةوقلاةدايزيف
اذهسيئر«و»رهدلااذههلإ«ناطيشلايعُددقو.سانلا
.ًارايتخاهلعضاخملاعلالهأرثكأنأل)١٦:١١انحوي(»ملاعلا

ملاعلااذهىلإ»ةملظلا«تبسُنِرْهَّـدلٱاَذٰهِةَمْلُظَىلَع
هرونزجحمثإلانألوهنعمهلاصفناوهللاسانلالهجلًارظن
ةكلممنممهنمل»ةملظلا«راعتساو.مهناهذأنعىلاعت
دالوأ«مهنيذلاهللابعشنعنوزاتميمهوًاعوطةملظلا
.مهرايتخابرونلاتوكلمةيعرو)٥:٨ص(»رون

ًانايب»رشلادانجأ«ناطيشلاىمسِّـَّـرشلٱِداَنْجَأَعَم
ًانايب»نيطالسوءاسؤر«مهامسامكةثيبخلامهتعيبطل
نأيفدهجلانولذبيمهنألةياغلاوتاذلابرارشأمهو.مهتوقل

.رشلالعفىلعسانلااولمحي
يف نماوسيلمهنوكىلإةراشإاذهركذِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ

تسيلضرألانأل)٢:٢ص(ءاوهلاىلإاوبسُناذهلوضرألا
لهأةوقدودحبةدودحمتسيلمهتوقوصاخلامهنكسم
نماوناكمهنأىلإةراشإكلذركذهنأنظنالو.ضرألا
اموههنألكلذبمهفصوهنأىرنلبًالصأءامسلاناكس
ةكئالمنوهبشيمهو.ةلاسرلاهذهبتكمويهيلعاوناك
مهفصوو.تافصلانماهريغضعبوةوقلايفءامسلا
يكلومهليحنمرذحلاومهنمريذحتلاةدايزلكلذبلوسرلا
ةيرشبلاةوقلانممظعأةوقباووقتينأنويحيسملابلطي
ةحلسألاباوحلستينأوةسجنلاحاورألاكئلوأاومواقيل
رشبلاداسجأىلعروصقمريغمهموجهنأنايبلو.ةيهلإلا
ًاضيأوهلبةيضرألابراجتلادرجمبضرألانميهيتلا
ءامسلانكستلهللااهعنصيتلاةدلاخلاسانلاسوفنىلع
سانلاةعيبطىلإاههجوتحاورألاكلتاهبيتأتيتلابراجتلاف
.ةيحورلا

لٱِهللاٱَحَالِساوُلِْمحٱَكِلٰذِلْجَأْنِم«١٣
ْ

ْيَكِلَلِماَك
يفاوُمِواَقُتْنَأاوُرِدْقَت لٱِ

ْ
َّـلُكاوُمِّـمَتُتْنَأَدْعَبَو،ِريِّـِّـرشلٱِمْوَي

.»اوُتُبْثَتْنَأٍْءَيش
٥:١٦ص١١عو١٠:٤سوثنروك٢

مكئادعأنإوءافعضمكنأببسبيأَكِلٰذِلْجَأْنِم
.مكتبراحمنعنوفكيالدحلااذهىلإةيوقوةريثك

محٱ
ِْ
.فاكبسيلهريغنألِهللاٱَحَالِساوُل
يف رشلٱِمْوَيْلٱِ

كئلوأاهبيتأييتلابراجتلانمزيأِريِّـِّـ
ريرشلانمزلابةايحلانمزلكيمسننأحصيو.ءادعألا
نوكتنأنمدبالنكلوهلكهيفةبرجتللةضرعاننأل
لاقكلذلواهريغيفاممدشأنايحألاضعبيفةبرجتلا
هلتقاوبلطنيذلابعشلاخويشوةنهكلاءاسؤرلحيسملا
ْمُكُتَعاَسِهِذٰه«سطاليبلهوملسيلهيلعاوضبقنيح
لُسَو

ْ
لُّظلٱُناَط

ْ
.)٢٢:٥٣اقول(»ِةَم

حيسملاءيجمليبُقهنأىلعةلدألانمريثكليجنإلايفو
دونجوءامسلادونجنيبةصاخةديدشبرحنوكتةيناث
.انهكلذىلإراشألوسرلانأىلعليلدالنكلوميحجلا

نأدعبيأاوُتُبْثَتْنَأٍءَْيشَّـلُكاوُمِّـمَتُتْنَأَدْعَبَو
نممكبيصياماولمتحتوروكذملادادعتسالالكاوتأت
نيعزعزتمريغنيخساراوقبتنأرارشألامكئادعأتامجه
سيئرحيسملاعابتأوهللادونجمكنأسانللنينلعمًاناعجش
.مكصالخ

حلٱِبْمُكَءاَقْحَأَنيِقِطْنَُمماوُتُبْثٱَف«١٤
ْ

لٱَعْرِدَنيِسِبَالَو،ِّـَق
ْ
»ِّـِرب

:٥٩ءايعشإ١:١٣سرطب١و١٢:٣٥اقولو١١:٥ءايعشإ
٥:٨يكينولاست١و٦:٧سوثنروك٢و١٧

.برحلايفمكئادعأمامأاوُتُبْثٱَف
نمينامورلايدنجلاةقطنمتناكْمُكَءاَقْحَأَنيِقِطْنَُمم
دشو.ذالوفلاوأديدحلانمةريغصحئافصاهيلعدلج
يقتةقطنملانأللازنللدادعتسالوأبايثلاقوفةقطنملا
دسجلاءازجأضعبيقتواهعضاوميفةحلسألارئاس
.رطخللةضّرعملا

ةقطنملاةلزنمبلوسرلاهذخأيذلاقحلااذهّقَْحلٱِب
فيساهلراعتساهنألهللاةملكبسيليحورلايدنجلل
اذهواهنقيتوةملكلاكلتةفرعمهبدارملافيتأيسامكحورلا
نمنأل.»حيسملايف«و»ًانمؤم«هنوكليحيسملابقيليامم
ةملكلالهاجوهوةيحورلاةبراحملالخدييذلانأحضاولا
يفنقيتلاامأوزجاعلاىمعألايدنجلاكنوكياهيفكاشو
ةقطنملانأامكنمؤملاسفنىوقلكيوقيفتايحورلا
ةيرشبلاةمكحلانمءولممهنهذنمامأو.هدسجيوقت
تبثينأعيطتسيالفسانلاديلاقتوةيملاعلاةيفسلفلاءارآلاو
.ةملظلادونجةبراحميف

ألَا
َ
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ينامورلايركسعلاعردناك)٥٩:١٧ءايعشإ(ِّـِربْلٱَعْرِد
ةيندعمفشارحوأدرزنمتناكهيكروىلإهقنعنمدتمي
يهوةكرحلاباهسباللحمسيًالاصتاضعبباهضعبلصتي
دارملاسيلو.مهسلاوةبرحلانعطوفيسلابرضنمهيقت
كلتنألهلعردلاةلزنمبيحيسملاىوقتنوكتنأانه
ةوقوسأيلاوريمضلاتاخيبوتنمهيمحتنأتزجعىوقتلا
لاقدقو.ناطيشلاتامجهوسومانلاةنونيدوةبرجتلا
يِذَّـلٱِلَب،ِسوُماَّـنلٱَنِميِذَّـلٱهّرِبهلَسْيَل«هنإلوسرلا
ملٱِناَميِإِب

لٱِ،حيِسَْ
ْ
٣:٨يبليف(»ِناَميِإلٱِبِهللاٱَنِميِذَّـلٱُِّرب

ربوهوًاعردنويسسفألاهذختينأدصقيذلاف.)٩و
نمانيقياذهوانلاكتاعوضومنوكيلانلدعملالماكلاحيسملا
ةيلخادلاتامجهلالكولدعلاوسومانلابيلاطملك
بسنيالحيسملانإفهسدقيونمؤملارربياذهو.ةيجراخلاو
.نطابلايفًاربًاضيأهطعيملامدحأىلإهرب

.»ِمَالَّـسلٱِليِجْنِإِداَدْعِتْسٱِبْمُكَلُجْرَأَنيِذاَحَو«١٥
١٠:١٥ةيمورو٥٢:٧ءايعشإ

يفيدنجللةيرورضناديملايفيرجلاةعرستناك
نارقألايقتلينأيضتقتتناكاهنألةميدقلابورحلا
اوذحي«نأنينمؤملاىلعبجيهنإلوسرلالاقاملو.نارقألاب
اونوكينأكلذبىنع»مالسلاليجنإدادعتسابمهلجرأ
يذلاليجنإلابةادانملابنيرورسمنيعيرسةريغيوذ
يرورضطرشمالسلااذهو.هللانممالسهعوضوم
ركاسعلالاعنيفناك.يحورلاداهجلايفحاجنلاوةءارجلل
هتياقوويدنجلاتاوطختابثإلتاركلاةزرابريماسمذئموي
.نوزحلاوداجنألادعصيوأهنرقعراصينيحقلزلانم
نمىقويمالسلاليجنإدادعتساهذاختاةطساوبيحيسملاو
يفدوعصلاىلعردقيوهللاةبحمنقيتواهبطوقسلاوكوكشلا
ىلعةليقثريغةيقابةيوقةيليجنإلاةيذحألافءامسلاقيرط
الو.هيرجيفًارورسمًاعيرسنوكينأىلعهردقتاهسبال
جلٱَىلَعَلَْمجَأاَم«ءايعشإلوقباذهرسفننأزوجي

ْ
ِيَمَدَقِلاَبِ

ملٱ
ملٱِ،ِّـرشَبُْ

صتخمكلذنأل)٥٢:٧ءايعشإ(»ِمَالَّـسلٱِبِِربْخُْ
.نينمؤملالكلماعانهليقامونيرشبملاب

لٱَقْوَفَنيِلِماَح«١٦
ْ

َنوُرِدْقَتِهِبيِذَّـلٱ،ِناَميِإلٱَسْرُتِّـلُك
طُتْنَأ

ْ
ملٱِريِّـِّـرشلٱِماَهِسَعيَِمجاوُئِف

لُْ
ْ
.»ِةَبِهَت

٥:٤انحوي١

وأ.ةحلسألانمركُذاملكىلعةدايزيأِّـلُكْلٱَقْوَف
كلذنأدرُيملودسجلالكيقيلهقوفعضوينأنكميام
نمًاعونصملكشلايضيبًاميدقسرتلاناكو.لكلامهأ

نمحئافصبىطغمتيزلابنوهدمدلجنموأساحن
مادقأعبرأهلوطنوكينأبلغو)٢١:٥ءايعشإ(ساحنلا
هديبهطبرييدنجلاناكو.مدقفصنونيمدقهضرعو
.ماهسلاوبارحلانمدسجلاةياقوليرورضوهو.ىرسيلا
حجرملافسدقملاباتكلايفسرتلاعمروكذملانجملاامأو
ناميإلاو.)٩١:٤و٤٥:٢رومزم(سارتألانمريغصلاهنأ
رربتنناميإلاةطساوبهنألسرتةلزنمبيحيسملاداهجلايف
نباعوسيناميإلااذهةياغو.حيسملامدبهللاعمحلاصتنو
لاننهبو)٣:١٢ص(هللاىلإبرتقنهبفرشبلاصلخمهللا
)١:١٣ص(هبةنلعملارومألاكردنوسدقلاحورلاةبهوم
نمرهظيامكًاريثكردتقنو)٥:٤انحوي٢(ملاعلابلغنهبو
ىلإةلاسرلانمرشعيداحلاحاحصالايفةرفاولاةلثمألا
.نييناربعلا

داتعاِةَبِهَتْلُْملٱِريِّـِّـرشلٱِماَهِسَعيَِمجاوُئِفْطُتْنَأ
تفزلاكلاعتشالاةلباقداومماهسلاباوطبرينأًاميدقسانلا
كلذىلإوةلعتشميهواهبعالقلاوودعلانومريهوحنو
.)٧:١٣رومزم(»ةبهتلمهماهسلعجي«هلوقبمنرملاراشأ
يفامليلدبناطيشلايحولاةرابعيف»ريرشلاب«دارملاو
.)٥:١٨و٣:١٢و٢:١٣انحوي١و٣٨و١٣:١٩ىتم(
الإلخدتثيحقرحتاهنألاهريغنمرضأةبهتلملاماهسلاو
راعتستنأنسحيو.ئفطنتوهنععقتفسرتلابتعدُراذإ
الولفنمؤملاسفناهبنومرييتلاهدونجوناطيشلابراجتل
نينمؤملانألةلاحمالتكلهاهيمحييذلاناميإلاسرت
لاوهأوكوكشمهبولقلخدتهنأبةربخنعنودهشيًاعيمج
ةبهتلمماهسكسفنلاملؤتنايصعوفيدجتوةيرفكراكفأو
كلتضعبو.ناطيشلاىوساهلردصمنمنوريالو
ةئيدرلاتاوهشلانينمؤملايفجيهيةيناطيشلاةبهتلملاماهسلا
يفاوالوماقتنالاوءايربكلاوعمطلاولخبلاودسحلاورمذتلاو
حيسملاىلإرظنلاوةيهلإلاديعاوملابةقثلاوناميإلاالإاهنم
يفناسنإلانألهباهنمةاجنلاعقوتوهتدارإلعوضخلاوربصلاب
اهأفطأناميإلابهنكلماهسلاكلتعفدنعزجاعهتاذ

طَأ«هلوقليلدبنييحيسملاءافعض
ْ

ْنِماْوَجَن،ِراَّـنلٱَةَّـوُقاوُأَف
يفَءاَّـدِشَأاوُراَص،ٍفْعَضْنِماْوَّـوَقَت،ِفْيَّـسلٱِّـدَح حلٱِ

ْ
»ِبَْر

١١٢ةحفصيحيسملاةحايسًاضيأرظنا(١١:٣٤نييناربع(
.)١١٣و

خلٱَةَذوُخاوُذُخَو«١٧
ْ

َوُهيِذَّـلٱِحوُّرلٱَفْيَسَو،ِصََال
.»ِهللاٱُةَمِلَك
ايؤرو٤:١٢نييناربع٥:٨يكينولاست١و٥٩:١٧ءايعشإ
١٩:١٥و٢:١٦و١:١٦

ألَا
َ
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هلةياقوويركسعلاةنيزةذوخلاتناكِصَالَْخلٱَةَذوُخ
ناميإلابنمؤملاهيلعلصحييذلاصالخلاكلذكرطخلانم
هسأرعفرينأعيطتسيىتحرطخلانمهيقيوهسأرنيزي
ققحيصالخلاهءاجرو.برحلاةحاسيفةّرسملاوءاجرلاب
راصهنألهللانباتوكلمىلإةملظلاةكلممنملقتناهنأهل
هراصتنامظعويدبألاثاريملانيسيدقلاعمًاثارووهللاًانبا
.)٨:٣٧ةيمور(هبحأيذلاب

املكنمضتينمؤملاهوجرييذلاانهروكذملاصالخلاو
املكنوبرعوهوهتمعنوهترافكةطساوبهلحيسملاهبسك
يفهعجشيوهيزعينلعُيسيذلادجملاءاجرف.هلانيفوس
.ةمعنلاوةنوعملانمفلسامركذهبوقيامكهبورحلك
ام)هريثأتةوقلًارظن(رخآعضوميفءاجرلاىلإبسُنو
راهنلانمنيذلانحن«هلوقليلدبانهصالخلاىلإبسُن
.»صالخلاءاجريهةذوخ...نيسبالحصنلف

يحيسملاةحلسأنمًافنآركُذاملكِحوُّرلٱَفْيَسَو
ًاعمموجهلاوةياقوللوه»حورلافيس«نكلوهتيامحلوه
ملامبرحللدعتساهنأبسحيميدقلانامزلايفيدنجالف
سدقلاحورلاىلإانه»فيسلا«بسُنو.فيسلاًالقاننكي
ىلعنمؤملاردقييذلاوهوهعنصيذلاوهحورلانأل
ىلعرصتنيوهبلقماثآلتقيلةيلعافاذهلعجيوهلامعتسا
.ناطيشلاوملاعلاةوادع
يذلانألهللاىلإةملكلاتبسُنِهللاٱُةَمِلَكَوُهيِذَّـلٱ

ةيلعافتاذاهلعجييذلاوهوسودقلاهحوراهبىحوأ
ىلعلمتشتتاملكلاهذهو.هسيدقتوبلقلاديدجتل
رفسنمةيآلوأنماهلكديدجلاوميدقلانيدهعلابتك
عافدللاهانيطعُأدقوايؤرلارفسنمةيآرخآىلإنيوكتلا
ٌةَلاَّـعَفَوٌةَّـيَحِهللاٱَةَمِلَكَّـنِإ«هلوقلثمانهليقامو.موجهلاو
ِقَرْفَمَىلِإٌةَقِراَخَو،ِنْيَّـدَحيِذٍفْيَسِّـلُكْنِمىَضْمَأَو
ملٱَوِحوُّرلٱَوِسْفَّـنلٱ

ملٱَوِلِصاَفَْ
ْ
لٱَراَكْفَأٌةَزِّـيَُممَو،ِخاَخِ

ْ
لَق
ْ

ِب
ِليِجْنِإِبيِحَتْسَأُتْسَل«هلوقو.)٤:١٢نييناربع(»ِهِتاَّـيِنَو
ملٱ
لِلِهللاٱُةَّـوُقُهَّـنَألِ،حيِسَْ

ْ
دقو.)١:١٦ةيمور(»ِصَالَخ

ناكفناطيشلاةبرجتعفديففيسلااذهحيسملالمعتسا
دجيهلاةملكيفف)١٠-٤:٣ىتم(كلذيفًالاثمانل
مهرصنتنأىلعةرداقلاةيهلإلاةوقلاوهللاةمكحنونمؤملا
ئدابملاوةبذاكلاةفسلفلانملالضلاعاونألكىلع
اهيفرارشألابراجتلكوةيناطيشلاسواسولاوةيطسفسلا
هنإفهفواخمويحيسملاكوكشىشالتتوةملظلاتاوقددبتت
ملوناطيشلاكلاممىلعوملاعلاىلعةسينكلاترصتنااهب
ةيسايسلاةوقلاىلعتلكتااملاهنكلواهبالإكلذىلعلصحت
سانلااياصووديلاقتلاوةيملاعلاةفسلفلاىلعوةورثلاىلعو
.تزجعوتنهو

لَصُم«١٨
ِّـ

لِطَوٍةَالَصِّـلُكِبَني
ْ
يفٍتْقَوَّـلُكٍةَب ،ِحوُّرلٱِ

لِطَوٍةَبَظاوُمِّـلُكِبِهِنْيَعِباَذِٰهلَنيِرِهاَسَو
ْ
ِعيَِمجِلْجَأل،ٍةَب

لٱ
ْ

»َنيِسيِّـدِق
:٥يكينولاست١و٤:٢يسولوكو١٢:١٢ةيمورو١٨:١اقول

١:٤يبليفو١:١٦ص١٣:٣٣سقرمو٢٦:٤١ىتم١٧
٢:١سواثوميت١و

يحيسملاردقيًاعماهلكالوةحلسألاهذهنمءيشال
.قوفنمةنوعملاهتأتملاميحورلاداهجلايفراصتنالاىلع
ةالصلاباهبلطينأةنوعملاكلتىلعلصحيلهيلعبجيو
:اهرومأنمةسمخانهركُذو
.اهعاونألكىلعةلمتشمنوكتنأ:لوألا·
.بسانمتقولكيفنوكتنأ:يناثلا·
.سدقلاحورلايأحورلايفنوكتنأ:ثلاثلا·
.ةمئادةراحنوكتنأ:عبارلا·
نيسيدقلاةوخإلاعيمجلجأنمنوكتنأ:سماخلا·

.هسفنسلوبمهنمنيذلا

هلوقدويقنماذهٍةَبْلِطَوٍةَالَصِّـلُكِبَنيِّـلَصُم
ةالصلانيبقرفلاو.ةرشعةعباسلاةيآلايف»اوتبثاف«
.هللاالإمدقتتالاهنكلوةيناثلانممعأىلوألانأةبلطلاو
ىلوألاو.ًاضيأناسنإلاىلإهّجوتنأنكميفةيناثلاامأو
تسيلفةبلطلاامأوءاعدلاوركشلاودمحلاىلعلمتشت
نمةالصلاعاونأ»ةالصلكب«دارملاو.ءاعدلاىوس
ةيلاجتراوأةيمسروةيبلقوأةيوفشوةيدارفناوأةيروهمج
.انريغلجأنموأانسفنألجأنمةمدقمو

نأبجيىنعملاوةالصلارومأنميناثلااذهٍتْقَوَّـلُك
اماذهو.ةنوعملاىلإهيفجاتحيتقولكيفناسنإلايلصي
:١٨اقول(»ٍنيِحَّـلُكَّـىلَصُيْنَأيِغَبْنَي«هلوقيفحيسملاهدارأ
يكينولاست١(»عاطقناالباولص«هلوقبلوسرلاهدارأامو.)١
هللاانببحأاذإفهللاانقاوشأميدقتيهةالصلانإ.)٥:١٧
امكًامئادهتبطاخمىلإًاعبطانلمًامئادانعمهدوجوبانرعشو
اولص«هلوقيفولغنمىقبيالىتحهقيفرقيفرلابطاخي
.»عاطقناالب

يف بلقلايفهلعفبوسدقلاحورلاداشرإبيأِحوُّرلٱِ
اَنَّـنَأل،اَنِتاَفَعَضُنيِعُيًاضْيَأُحوُّرلٱ«هلوقيفاملقفاوماذهو
ُهَسْفَنَحوُّرلٱَّـنِكٰلَو.يِغَبْنَياَمَكِهِلْجَألِّـيلَصُناَمُمَلْعَناَنْسَل
هبُقَطْنُيَالٍتاَّـنَأِباَنيِفُعَفْشَي .)٨:٢٦ةيمور(»اَِ

نممدقننأعيطتسنالاننأًامئادهركذننأبجياممو
سدقلاحورلانكيملامةلاعفةلوبقمةراحتاولصانبولق
.اهنعربعنيتلاراكفألاوقاوشألااهيفأشنأدق

ألَا
َ
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ِهلَنيِرِهاَس
ٰ
نمعبارلااذهٍةَبَظاوُمِّـلُكِبِهِنْيَعِباَذ

بلطوةالصلايفةرارحلاىلإلوسرلاهيفانوعديةالصلارومأ
الوللمالبةالصلاىلعرارمتسالاوسدقلاحورلاةنوعم
.)١٢:١٢ةيمور(»ةالصلاىلعنيبظاوم«هلوقكاذهو.ةلفغ

ةوخإلاعيمجلجألةالصلاَنيِسيِّـدِقْلٱِعيَِمجِلْجَأل
سيليحورلاداهجلانأليحيسملكىلعضرفنيسيدقلا
تاوقلكنيبًاضيأوهلبهدحوصخشلاوناطيشلانيب
لكحاجنودحاوشيجنينمؤملانإ.هللابعشوةملظلا
نمةالصلاىلعرصتقيالنأبجيًاذإفلكلاحاجنمهنم
ناكنإف.ًاضيأهتوخإعيمجلجأنميلصيلبهسفنلجأ
هلجأنميلصيالفهريغبثرتكيالنييحيسملانملك
ديلاهيفمتهياليذلادسجلالاحكةسينكلالاحتناك
.نيعلاب

،يِمَفِحاَتِتْفٱَدْنِعٌمَالَكِيلىَطْعُيْيَكِل،ِيلْجَألَو«١٩
»ِليِجْنِإلٱِّـِرسِبًاراَهِجَمِلْعُِأل
٣:١يكينولاست٢و٤:٣يسولوكو٤:٢٩لامعأ
٣:١٢سوثنروك٢

لوسرلانقيتوةيعافشلاةالصلاةيمهأنيبياممِيلْجَألَو
اولصينأةلاسرلاهذهمهيلإبتكنيذلاهتوخإهلاؤساهتعفنم
.هلجأل

مهلأسيمليِمَفِحاَتِتْفٱَدْنِعٌمَالَكِيلىَطْعُيْيَكِل
لبهدويقنمةاجنلاوأيدسجلاعفنلاهللانمهلاوبلطينأ
ةعاجشلاهلبهيهللانأوأليجنإلابةادانملابهتيرحديزتنأ
.لاوحألانمهيلعناكاميفوهوةادانملاكلتيفةوقلاو
اوقفتينأوهريشبتىلعهللاكرابينأهبولطمةياغتناكف
.اهنيعةياغلاكلتلةالصلاىلعهعم

لكحضوأيكليأِليِجْنِإلٱِّـِرسِبًاراَهِجَمِلْعُِأل
ةنمزألايفًاموتكمناكيذلايهلإلارسلاقئاقححاضيإلا
.)٢:٧سوثنروك١(»اندجمل«نآلانلعُأهنكلوةيضاملا

يفٌريِفَساَنَأِهِلْجَأليِذَّـلٱ«٢٠ ِهيِفَرِهاَجُأْيَكِل،َلِسَالَسِ
.»َمَّـلَكَتَأْنَأُِبَجياَمَك
٣:١صو٢٨:٢٠و٢٦:٢٩لامعأ٥:٢٠سوثنروك٢
نوميلفو٢:٩و١:١٦سواثوميت٢و١٤و١٣و١:٧يبليفو
٢:٢يكينولاست١و١:٢٠يبليفو٢٨:٣١لامعأ١٠

يفٌريِفَساَنَأِهِلْجَأليِذَّـلٱ بئانريفسلاَلِسَالَسِ
ِنَعَءاَرَفُسَكىَعْسَن«هلوقلثماذهومالكلايفكلملا
ملٱ
ناكو.)٥:٢٠سوثنروك٢(»اَنِبُظِعَيَهللاٱَّـنَأَكِ،حيِسَْ
اوملكتيلمهلسرأوههنألصاخىنعمبحيسملاءارفسلسرلا

ةبوتلابهللااوحلاصينأسانلااولأسينأوهنعةباينلاب
نيرشبملالكنأربتعننأانلو.امهنلعأنيذللاناميإلاو
طورشباودانيلاولسرُأمهنألحيسملاءارفسليجنإلاب
مركينأضرألاكلامميفةداعلاترجدقو.صالخلا
كلمريفسسلوبناكوهكلمبقيلييذلاماركإلاريفسلا
هعنميملاذهو.لسالسبًاديقمناككلذعمهنكلوكولملا
.ةعاجشلكبهيلإلكُوامبيدانينأنم

هنأنايباذهَمَّـلَكَتَأْنَأُبَِجياَمَكِهيِفَرِهاَجُأْيَكِل
هنأوهلمعبمايقلاتابوعصبملاعهنأوهتيلسرمةيمهأبرعشي
نأوأتكسينألثماهلةضرعناكيتلابراجتلابملاع
نييحيسملاهتوخإتاولصبلطكلذلوهتادانمضعبمتكي
ماركإبقلعتيامبيوامسلاريفسلابقيليامكملكتييكل
.يدبألاهيبطاخمسوفنريخوهكلم

اَذاَم،ِيلاَوْحَأًاضْيَأْمُتْنَأاوُمَلْعَتْيَكِلْنِكٰلَو٢١«٢١،٢٢
حلٱُخَألٱُسُكيِخيِتٍْءَيشِّـلُكِبْمُكُفِّـرَعُي،ُلَعْفَأ

ْ
خلٱَوُبيَِب

ْ
ُمِدَا

يفُنيِمَألٱ لَسْرَأيِذَّـلٱ٢٢،ِّـبَّـرلٱِ
ْ
ْيَكِلِهِنْيَعِباَذِٰهلْمُكْيَلِإُهُت

.»ْمُكَبوُلُقَيِّـزَعُيْيَكِلَو،اَنَلاَوْحَأاوُمَلْعَت
سطيتو٤:١٢سواثوميت٢و٢٠:٤لامعأ٤:٧يسولوك
٤:٨يسولوك٣:١٢

لسراهنأمهربخينأهتلاسرماتخلبقلوسرلاىأر
هرمأنممهراكفأبرطضتالئلهلاوحأمهلفصيلسكيخيت
ًائيشنولمعياونوكيملمهنكلنوجسمهنأاوملعمهنإ.ًاريثك
نمهلاموةحارلانمهلناكامرادقمالوهتحصرومأنم
نمهلاموةيدسجلاتاجاحلاوهئاقدصأةهجاوملةصرفلا
.ليجنإلابريشبتلاصرف

يفُنيِمَألٱُمِداَْخلٱَوُبيِبَْحلٱُخَألٱ ناكِّـبَّـرلٱِ
ليجنإللهعمًامداخوناميإلايفسلوبلًاخأسكيخيت
اذهريغيفًاضيأركُذو.تايدسجلايفًاضيأهمدخهلعلو
٤:١٢سواثوميت٢و٤:٧يسولوكو٢٠:٤لامعأ(عضوملا
ءاقفرنمناكهنأكلانهركُذاممّنيبو.)٣:١٢سطيتو
ناكهنأ٢٢عيفليقاممنيبتيو.نيبوبحملاءانمألاسلوب
نعًالضفليجنإلاتايزعتبمهيزعينأًارداقوًاضيأًارشبم
.سلوبرومأبمهربخينأ

ِبآلٱِهللاٱَنِمٍناَميِإِبٌةَّـبََحمَو،ِةَوْخِإلٱَىلَعٌمَالَس«٢٣
ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَو

.ِ»حيِسَْ
٥:١٤سرطب١

يهوةيداعلالوسرلاةيحتهذهِةَوْخِإلٱَىلَعٌمَالَس
.ةيهلإلاةمعنلادئاوفلكنمضتي»مالسلا«و.ًاضيأةكرب

ألَا
َ
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.ناميإلانممهلامعمةبحميأخلاٍناَميِإِبٌةَّـبََحمَو
ًاربتعمحيسملاعوسيهنبانموبآلاهللانمكلذبلطو
نيذلافةذقنملاةيحورلاةكربلايردصمونيدوبعمامهيلك
نيذهنمناميإلانممهلامقوفةبحملاومالسلانوبلطي
.ةلاحمالامهنودجينيردصملا

ملٱَعوُسَياَنَّـبَرَنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱِعيَِمجَعَمُةَمْعِّـنلَا«٢٤
يفَحيِسَْ ِ

.»َنيِمآ.ٍداَسَفِمَدَع
٢:٧سطيت

حيسملاةمعناهيفبلطفةيلوسرلاةكربلابةلاسرلامتخ
.ةمئادفصولاةقئافةصلاخةبحمبهنوبحينيذللةصاخلا

ُِّبُحيَالٌدَحَأَناَكْنِإ«هلوقبسوثنروكلهألهتلاسرمتخ
ملٱَعوُسَيَّـبَّـرلٱ

لَفَحيِسَْ
ْ

نإوهانعمبانهماتخلاو.»اَميِثاَنَأْنُكَي
يرورضلاطرشلايهحيسملاةبحمنألًاظفلفلتخا
هللاوهعوسينأمزلتسيكلذو.ةكربلكلينوصالخلل
هروضحىلإقوشلاوهتافصبباجعإلامزلتستهلةبحملانأل
دوجوف.هتمدخلسفنلافقووةريغبهديجمتيفةبغرلاو
الاننإمعن.ءامسللاندادعتساىلعليلدانيفةبحملاهذه
ىلعانلىبوطنكلهقحتسييذلابحلاهبحننأعيطتسن
نمو.اهصالخإلبانتبحمةمظعسيلصالخلاطرشنأ
ةبحمالبقلاخلاهللاةدابعىلعصالخلاءاجرءانبلطابلا
هتافصومسّنيبونالعإحضوأانلهسفننلعأيذلاكاذ
نآلاوهوانيدفيلبيلصلاىلعتاموانتعيبطذخاهنأو
.ءامسلايفانيفعفشي
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