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سرهفلا
٢..............................ةمدقم

٢...................لوصفةتساهيفوةمدقملا
٢..................بتاكلايف:لوألالصفلا
٢.........مهيلإةلاسرلاتبتكنميف:يناثلالصفلا
٣....اهنامزوةلاسرلاهذهةباتكناكميف:ثلاثلالصفلا
٣......ةلاسرلاهذهةباتكىلإيعادلايف:عبارلالصفلا
٣.........ةلاسرلاهذهنومضميف:سماخلالصفلا
٣..........ةلاسرلاهذهدئاوفيف:سداسلالصفلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٣.........................ُلَّـو

٤.............٥ىلإ١عهميلستولوسرلاةبطاخم
ميلعتلاىلعهجاجتحاونييطالغلادادترانملوسرلابجعت

٥...................١٠ىلإ٦عدسافلا
ىلإ١١عهئادعأنمامهنعهتاماحمونيتيلوسرلاهتطلسوهتوعدنايب

٧.............................٢٤
١١.............................دئاوف

ألَا
َ

١٢.........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
هئادعأنمامهنعهتاماحمونيتيلوسرلاهتطلسوهتوعدنايب

١٢.......................١٠ىلإ١ع
١٦......٢١ىلإ١١عةيكاطنأيفسرطبلسلوبةمواقم
٢٠.............................دئاوف

ألَا
َ

٢١........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ةنعلتحتمهسومانلاتحتنيذلانأوناميإلابريربتلانوكتابثإ

٢١.......................١٤ىلإ١ع

٢٦...............٢٩ىلإ١٥عسومانلاةياغنايب
٣١..............................دئاوف

ألَا
َ

٣٢..........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
حيسملايفانلاحونيرصاقلادالوألالاحسومانلاتحتانلاح

٣٢...........١١ىلإ١عنيدشارلاةثرولالاح
هلةقباسلامهتبحمبنييطالغلالوسرلاريكذت

٣٥.......................٢٠ىلإ١٢ع
مهنيذلاىلعليجنإلاتحتمهنيذلالضفلًانايبلوسرلاليثمت

٣٨...............٣١ىلإ٢١عسومانلاتحت
٤١.....حاحصألااذهيفهليثمتبسلوبهبءاجامةلباقم
٤١..............................دئاوف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٤٢........................ُسِمَا
ةيحيسملاةيرحلايفتابثلاىلعنييطالغلالوسرلاثح

٤٢........................١٢ىلإ١ع
ىلعمهثحومهتيرحلامعتساءوسنمنييطالغلالوسرلاريذحت

٤٥...............١٥ىلإ١٣عةيوخألاةبحملا
حورلالامعأودسجلالامعأنايبوحورلابكولسلا

٤٦......................٢٦ىلإ١٦ع
٥٠..............................دئاوف

ألَا
َ

٥١........................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٥١..................١٠ىلإ١عةفلتخمحئاصن
نيملعملانمًاريذحتهديبلوسرلااهبتكيتلاةلاسرلاةمتاخ

٥٤.................١٦ىلإ١١عنيدسفملا
٥٧..............................دئاوف
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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

لوصفةتساهيفوةمدقملا

بتاكلايف:لوألالصفلا
ءدبيفهلوقليلدبلوسرلاسلوبةلاسرلاهذهبتاك

:١ةيطالغ(»َةَّـيِطَالَغِسِئاَنَكَىلِإ...ٌلوُسَر،ُسُلوُب«ةلاسرلا
هلئاسررئاسبولسأكاهبولسأنأكلذديؤياممو.)٢و١
اهنورقلوأنمكلذىلعةسينكلايخرؤمقافتاوةمولعملا
.هيلإاهنمهوبستقااممهبتسنو

مهيلإةلاسرلاتبتكنميف:يناثلالصفلا
سئانكلهأمهةلاسرلاهذهمهيلإتبتُكنيذلانإ
ىرغصلاايسآطسويفودالبةيطالغو.)١:٢ص(ةيطالغ
اهضرعمظعموليميتئموحناهلوطاهماسقأربكأنميهو
سفنبو.ةيكودبكقرشلانماهدحوًاليمنوسمخوةئم
ةيديلوةيجيرفبرغلانموةيكيليكوةيليفمببونجلانمو
نيينامورلادنعىمستتتاكةثالثلاماسقألاهذهو(ةيسيمو
ةينيثيبلامشلانمو)سسفأاهتمصاعتناكو»ةيسأ«
تناكاهدودحنإف.ىرخأدوسألارحبلاوةراتستنبو
.ةبولغموأةبلاغاهنوكىلإرظنلابًاريثكريغتت

ابروأيبرغ)اسنرفيأ(ةيلاغىلإةبسنةيطالغتّيمسو
نيروهشماوناكو.اهونكسواهيلعاولوتسانييلاغلانأل
اوغلبوحيسملالبقعبارلانرقلايفةيمورةنيدماوبهنووزغلاب
ايسأىلإابروأنمروفصوبلااوعطقونانويلادالبىلإمهتاوزغب
هودعاسيلةينيثيبكلمسيديموكينبلطبم.ق٢٨٠ةنس
ايسألكلًاباذعوًالوهاوناكوهدالبباوماقأفهبورحىلع
نممهيلعفلاحتمهرارضأنمنيينطولاقيضتلو.ىرغصلا
دحاومسقيفمهراصحناىلعمهوربجأوكولملانممهرواج
ناكو.ةيطالغيمُسيذلامسقلايهودالبلانم
نيجيرفلاونييلاغلانمًاطيلخسلوبمايأيفنويطالغلا
تبلغيذلا(نيينانويلانمنيريثكونييلصألادالبلاناكس
نمنوريثكاهيفناكو.)دالبلاةغلتناكفانهاهاوسمهتغل
ناكو.اهباوماقأوةراجتللاوءاجوأاهيلإاوبُسنيذلادوهيلا
ةدابعلايديدشاوناكو.نيينثواورصنتنألبقمهرثكأ
حيرجتكةملؤمةيشحوًارومأمهموسريفنوسراميناثوألل
١٨٩ةنسيفو.كلذهبشأامومهئاضعأضعبعطقومهنادبأ
ضعبالإمهلقبيملىتحمهتكوشنيينامورلارسكم.ق
مايأيفةضحمةينامورةيالوةيطالغتراصو.لالقتسالا
رخآساتنمأةافودنعم.ق٢٦ةنسرصيقسطسغوأ
اوناكوةراهملاوةهابنلاوةعاجشلابنويطالغلارهتشاو.اهكولم
ريغتلايعيرسبلقتلايريثكتاموصخلاوراختفالايبحمنم

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوصفةتساهيفوةمدقملا
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عممهفرصتنمناكامكًادغهنوضغبيومويلامهبيرقنوبحي
اوناكومهلىلوألاهترايزيفًاريثكهباوبحرمهنأسلوب
ًالاحاوريغتنكلواهايإهوطعيومهنويعاوعلقينأنيدعتسم
.هتطلسباوفختساوهميلعتاوكرتو

٥١ةنسوحنيفيناثلاهرفسمايأسلوبةطساوباورصنتو
١٦:٦لامعأ(سواثوميتواليسًاقفارمناكوم.ب
بعتلانمًاملأتمذئمويناكو)١٣-٤:٤و٨-١:٦ةيطالغو
نمهيلعوهامعمهولبقف.)٤:١٣ةيطالغ(ضرملاو
٤:١٤ةيطالغ(هسفنحيسملاعوسيكوأهللاكالمكفعضلا
ةعرسنمنزحامكًاريثككلذبحرفهنأنمدبالو)١٥و
٥٤ةنسريشبتللثلاثلاهرفسيفةيناثمهرازو.هنعمهبالقنا
.)١٨:٢٣لامعأ(حيسملابناميإلايفمهتبثو٥٥وأ

امكنيينثولايرصنتمنمةيطالغييحيسمرثكأناكو
يرصنتمنممهضعبو)٦:١٢و٩و٤:٨ص(نمنيبتي
.)٤:٣و٢٥-٢٣و٣:١٣و٢:١٥ص(نمرهظيامكدوهيلا

نأيغبنياهيلإةلاسرلاهذهتبتُكيتلاةيطالغسئانكو
اريسنأ)Ancyra(اهنمواهرواجامواهندمتاهمأيفنوكت
مويفات)Tavium(وزعاملارعشتاجوسنمبةروهشملا
ةيقشعلاةدابعلازكرمتناكوسونيسب)Pessinus(و
.»اهلكضرألاةهالإ«)Cybele(يليبسل

اهنامزوةلاسرلاهذهةباتكناكميف:ثلاثلالصفلا
برق٥٨وأ٥٧ةنسسوثنروكيفةلاسرلاهذهتبتُك
هتلاسرةينودكميفبتكنأدعبميلشروأىلإريخألاهرفس
هتلاسرهيفبتكيذلاتقولاوحنيفوسوثنروكىلإةيناثلا
.اهسفنسوثنروكيفةيمورىلإ

ةلاسرلاهذهةباتكىلإيعادلايف:عبارلالصفلا
نمنوملعمسلوباهسسأامدعبةيطالغسئانكلخد
نييحيسملاةلامتسايفدهجلانولذبياوناكدوهيلايرصنتم
هتلطسوسلوبميلعتباوفختساوةيوسوملاموسرلاظفحىلإ
صالخلليرورضناتتخالانأاوملعو.)١١و١:١ص(
ةمعنلابصالخلاناكمإاوفنو.)٦:١٢و١٢و١١و٥:٢ص(
نمًاهافشمهرذحدقسلوبناكو.سومانلالامعأنود
ملاملو.)١٨:٢٣لامعأو٤:١٦و١:٩ص(نيملعملاءالؤه
لطبييكلةلاسرلاهذهبتكبجيامككلذنماوديفتسي
.ةبذكلاكئلوأميلعت

ةلاسرلاهذهنومضميف:سماخلالصفلا
نعلوسرلاةاماحملوألانارمأةلاسرلاهذهنومضم
ميلعتلاطبإويليجنإلاهميلعتتابثإيناثلاوةيلوسرلاهتطلس
.ةيوسوملاموسرلابمايقلابوجوبنيلئاقلادوهيلايرصنتم

:ماسقأةثالثىلإةلاسرلاهذهمسفنتو
حيسملاةوعدلوسرلاهيفتبثييصخشيخيرات:لوألا

وحنكلذونمآذنمهّفرصترصتخموًالوسرنوكيلهايإ
رئاسةداهشويليجنإلاميلعتلاهلهنالعإوةنسنيرشع
.)٣:٤ص-١:١ص(يميلشروألاعمجملايفهللسرلا

نأليجنإلاميلعتتبثيهيفويجاجتحايميلعت:يناثلا
ميلعتلالاطبإوحيسملابيحلاناميإلاةطساوبيناجمريربتلا
باحصأنأوةيسومانلاموسرلابمايقلابجوييذلابذاكلا
.ىسومبحيسملانولدبيميلعتلااذه

ةيحيسملاةيرحلايفتوبثلاىلعهيفمهثحييلمع:ثلاثلا
ةانألالوطوعضاوتلاوداحتالاوةيوخألاةبحملاراهظإىلعو
ةلاسرلاهذهةصالخو.ةيلوسرلاةكربلابةلاسرلامتخيو
ناميإلابريربتلاتابثإيهوةيمورىلإةلاسرلاةصالخك
.سومانلالامعأنودب

ىلإةلاسرلانعنييطالغلاىلإةلاسرلافلتختو
:نيرمأبنيينامورلا

قيرطىلعىلوألايفناميإلابريربتلاميلعتنإ:لوألا
.طيسبلاميلعتلاليبسىلعةيناثلايفوةرظانملا

ىلعريربتلللاكتالالطبيىلوألايفلوسرلانإ:يناثلا
ىلعكلذللاكتالالطبيةيناثلايفوةيوسوملاسومانلالامعأ
ناميإلابريربتلانأامهيلكيفتبثأوًاقلطمسومانلالامعأ
.حيسملاب

ةلاسرلاهذهدئاوفيف:سداسلالصفلا
ةيطالغسئانكىلعةروصقمريغةلاسرلاهذهدئاوفنإ
مهأنمو.نامزوناكملكيفاهلكةسينكلاةدافإليهلب
لدعلًاتابثإانعةرافكنوكيلحيسملاتومةيرورضاهدئاوف
ةميقنايبو.ئطاخللهصيلختعمهتسادقوهقحوهللا
ىلإسومانلاةبسننييبتوميثألاصالخرمأيفناميإلا
نيبوامهنيبزييمتلاوةيحيسملاةيرحلاةقيقحراهظإوليجنإلا
هررحييذلاوهرحلانأوةيدبألاةيبدألاةعيرشلابفافختسالا
:رعاشلالوقدحىلعدبعهاوسنملكوقحلا

قرلاهداسنمهريغوقحلاهررحنمرحلا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

هبجعتنايبو.)٥-١ع(يلوسرلاهميلستولوسرلاةبطاخم
دسافلاميلعتلاىلعهجاجتحاونييطالغلادادترانم
ع(ناتيلوسرلاهتطلسوهتوعدو.)١٠-٦ع(ليجنإللفلاخملا

٢٤-١١(

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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٥ىلإ١عهميلستولوسرلاةبطاخم

َعوُسَيِبْلَب،ٍناَسْنِإِبَالَوِساَّـنلٱَنِمَالٌلوُسَر،ُسُلوُب«١
ملٱ
»ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأيِذَّـلٱِبآلٱِهللاٱَوِحيِسَْ

.لواشيناربعلاهمساوينانويلالوسرلامساوهُسُلوُب
ريسفتيفدروامىلعاهصخأوهيناعمىمسأبٌلوُسَر
نملكلًايواسمهنوكلًانايبسلوبهركذو)١:١ةيمور(
.هنمملعتلاوهتقفارملحيسملامهراتخانيذلارشعينثالا

مليلوسرلاهناطلسلصأنأنايباذهِساَّـنلٱَنِمَال
هنأاوعدانيبذاكلانيملعملانأحّجرملاوسانلانمنكي
يرشبردصمنمهتيلوسرذخأهنأولسرلارئاسكسيل
.سانلارايتخابًالوسرهنوكىفناذهلو

لسرلانمسانلادحأطسوتييأٍناَسْنِإِبَالَو
ىلإًالصوتهنيبوهللانيبمهريغوأميلشروأيفخياشملاو
نييوال(ىسومةطساوبهتاطلسنورهذخأامكةيلوسرلا

.)١:٦سواثوميت٢(سلوبةطساوبسواثوميتو)٨ص
ةيرشبطئاسومدختسيهللانأعنميامكلذيفسيلو
قشمديفاينانحهلعفكلذنمو.هلوسرلهتوعدتابثإل
لامعأ(ةيهلإلاهتوعدىلإةراشإسلوبىلعهيديعضووهو
سدقلاحورلارمأبةيكاطنأةسينكخويشلعفامو.)٩:١٧
ممألانيبةصوصخملاامهتمدخلابانربوهوزرفأمهنأوهو
.ًافنآكلذكيعُددقناكهنألًالوسرهتوعدبسيلاذهو

ىلعهلثدحامىلإاذهبراشأِحيِسَْملٱَعوُسَيِبْلَب
هاعدوةداعلاقراخبولسأبهلرهظمويقشمدقيرط
هللاحنمهبيذلايلزألا»ةملكلا«هنوكرابتعابًالوسرحيسملا
١:٣انحوي(يحولاوءادفلاوقلخلاكةمعنسانلل
.)١:٢نييناربعو٨:٦سوثنروك١و

نيذلالسرلانودهنأىوعدبهورقحسلوبءادعأنإ
مهللداعمهنأسلوبحّرصفًاهافشمهملعوحيسملامهراتخا
لوقو.مهملعامكهملعومهاعدامكهاعدحيسملانأب
»حيسملاعوسيبلبناسنإنمًالوسرعديمل«هنألوسرلا
.ًاهلإحيسملاربتعاهنأىلعليلدحضوأ

ةلعلاحيسملاوىلوألاةلعلاناكبآلانإِبآلٱِهللاٱ
ًاسأروًاطيسووًايدافهنوكرابتعابهلمعاملكلةيناثلا
ملٱُهَل.ِءاَيْشَألٱَّـلُكُهَلَوِهِبَوُهْنِمَّـنَأل«هنألةسينكلل

َىلِإُدْجَْ
حيسملاىلإةيلزألاهتبسنببآلاوهو.)١١:٣٦ةيمور(»ِدَبَألٱ
حيسملابناميإلاوةديدجلاةدالولابهللاًادالوأاوراصنملبأو
.)٨:١٥ةيمورو١:١٣انحويو٤:٦ص(

حيسمللهللاةماقإهركذةلعِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأيِذَّـلٱ
يتلااياطعلانماهنوكًالوسرهايإهتوعدإبنيفتاومألانم

َىلِإَدِعَص«هلوققفوىلعهدوعصوحيسملاةمايقبتنرتقا
لٱ
ْ

َقْوَفًاضْيَأَ»اَياَطَعَساَّـنلٱىَطْعَأَوًايْبَسىَبَسِءَالَع
لٱىَطْعَأَوُهَو...ِعيَِمج

ْ
:٤سسفأ(»ًالُسُراوُنوُكَيْنَأَضْعَب

ًاليمكتهتماقإنوكوأ.)٥و١:٤ةيمورًاضيأرظنا١١و٨
حيسملانأًانايبهايإهتوعدعمهيبأدجميفهكارتشاوهعافترال
ىلعهعاضتاتقويفالءامسلايفهدجمتتقويفهاعد
.ضرألا

.»َةَّـيِطَالَغِسِئاَنَكَىلِإ،يِعَمَنيِذَّـلٱِةَوْخِإلٱُعيَِمجَو«٢
:٤و٢:٢٢و١:١يبليفو١:١سوثنروك٢و١:١سوثنروك١
١٦:١سوثنروك١:١١يسولوكو٢١

رفسلايفهؤاقفرمهويِعَمَنيِذَّـلٱِةَوْخِإلٱُعيَِمجَو
نأحّجرملاومهنمًانيقيملعنالو.ريشبتلايفهونواعمو
يفهوقفارو)٢٠:٤لامعأ(يفاوركُذنيذلامهمهضعب
هذهةباتكرثأىلعهيفعرشيذلاميلشروأىلإريخألاهرفس
سرختسرأويريبلاسرتابوسمهوسوثنروكنمةلاسرلا
سواثوميتويبردلاسوياغونايكينولاستلاسدنوكسو
ةلعو.سطيتمهنمناكامبروسميفورتوسكيخيتو
ماركإلالبهتيلوسرتابثإتسيلميلستلايفهلمهتكراشم
نيبذاكلانيملعملاىلعهبتكاميفهلنوقفاوممهنأنايبومهل
.ةيوسوملاموسرلابيحيسملانيدلااوجزمينأمهتياغنيذلا

اريسنأةريبكلااهندمسئانكيأَةَّـيِطَالَغِسِئاَنَكَىلِإ
ةحفغص٢يفةمدقملارظنا(اهيحاوضوسونيسبومويفاتو

٣٨٢(.
رئاسيفلوسرلاتايحترصخأةلاسرلاهذهيفةيحتلاو

اهريغيفاهاتأيتلاحدملاتارابعنمةيلاخيهوهلئاسر
نمةيلاخو.)٧و٤و١:٢سوثنروك١(حدملاقحتسينمل
هللاءابحأمهنأبنيينامورلاتعنكةبحملاورابتعالاتوعن
»نيسيدقلاب«سسفألهأو»نيسيدقلاب«سوثنروكلهأو
هنألكلذنعلدعو.»نينمؤملاونيسيدقلاب«سسفألهأو
راصحنالوأحدملانمرثكأموللانيقحتسمنييطالغلاىأر
نعمهادترالمهلةمالملايعاودنمهبهبلقألتماامبهسفن
.ليجنإلا

َعوُسَياَنِّـبَرْنِمَو،ِبآلٱِهللاٱَنِمٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن«٣
ملٱ
ِ»حيِسَْ
سسفأو١:٢سوثنروك٢و١:٣سوثنروك١و١:٧ةيمور
١:١يكينولاست١و١:٢يسولوكو١:٢يبليفو١:٢
٣انحوي٢و١:٢يكينولاست٢و

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ريسفتيفاهريسفتقبسوةيلوسرلاةكربلايهةيآلاهذه
.)١:٧ةيمور(ةيمورىلإةلاسرلا

لٱَنِماَنَذِقْنُيِل،اَناَياَطَخِلْجَألُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ«٤
ْ

َِملاَع
حلٱ
ْ
»اَنيِبَأَوِهللاٱِةَداَرِإَبَسَحِريِّـِّـرشلٱِِرضَا
٢:١٤سطيتو٢:٢٠صو٤:٢٥ةيمورو٢٠:٢٨ىتم
٢:٥نييناربعو١٧:١٤و١٥:١٩انحويو٦٥:١٧ءايعشإ
٥:١٩انحوي١و٦:٥و

ةيدوبعىلإعوجرلااودارأنيذلاةيآلاهذهبلوسرلارّكذ
.اهوسنمهنأرهظييتلاةرافكلاةياغسومانلا

امظفلبًارايتخاتومللاهملسيأُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ
ِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإ«حيسملالوقىنعمبو.)٢:١٤سطيت(يف
:٢٠ىتم(»ًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِلَو،َمِدْخَيِلْلَبَمَدْخُيِلِتْأَيَْمل

جلٱِلْجَألًةَيْدِفُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ«لوسرلالوقو.)٢٨
ْ

»ِعيَِم
اممهرايتخابتناكحيسملاةرافكنوكو.)٢:٦سطيت١(
رابلاهنباهللاربجينألاحملانمهنألًادبأهلهبتنننأبجي
لامتحابهسفنحيسملالذبو.ئطاخلانعملأتينأىلع
.انلجأنمتوملاوناوهلاورقفلاونزحلاوءانعلا

مهنعرفكيلرشبلااياطخببسبيأاَناَياَطَخِلْجَأل
سانلااياطخف.اهتطلسوةئيطخلاصاصقنممهررحيو
ءادفلالمعلعادنمنكيملاهالولهنأىنعمبةرافكلاببس
اياطخلالجألةحيبذناكحيسملاتومف.هرخآىلإهلوأنم
اهعفريلاهلجألتامو.دبألاىلإاهبةأطخلاتومياليكل
طلستتاليكلومهتنونيدةلعاهنوكرابتعابنينمؤملانع
ةريغصاناياطخلكانعرّفكحيسملاو.مهدبعتستومهيلع
نويطالغلاربتعاولف.ةرضاحوةيضامةرهاظوةيفخةريبكو
ىلإعوجرلانعمهينغتاهنأاوأرلاهتياغوةرافكلاهذهةقيقح
حئابذلاوموسرلاوىسومهبىدانيذلايدادعتسالاماظنلا
يتلاةدحاولاةميظعلاةحيبذلاىلإريشتتناكيتلاةيدوهيلا
.نيسدقملادبألاىلإتلمكأوتمدق

هيفلمعيامبسلوبلحيسملاءابنإلثماذهاَنَذِقْنُيِل
ةياغوةيجنتلا»ذاقنإلا«ىنعمو.)٢٦:١٧لامعأ(هتطساوبو
.ةلئاهةيدوبعنمةيجنتلابةادانملاليجنإلا

ام»ملاعلا«اذهبدارملاِريِّـِّـرشلٱِِرضاَْحلٱَِملاَعْلٱَنِم
ْدَقُهَّـلُك«نإهلوقبانحويهفصودقويبدألاماظنلانمدهاشُي
يفَعِضُو هفصوامكهفصوف.)٥:١٩انحوي١(»ِريِّـِّـرشلٱِ
توملاوةئيطخلاوناطيشلالمكيهيفهنألانهسلوب
الملاعوهوةدسافلاتاياغلاوبذكلاوةئيدرلاتاوهشلاو
يولعلاملاعللةلباقم»رشلاب«هفصوو.هعيطيالوهللابحي
ملحيسملاو.ةيدبألاةداعسلاوةسادقلاكلمتثيحلبقتسملا
ًانكسمهنوكرابتعابهنمانلقنملاعلااذهنمانذاقنإبدصقي

هعئارشلعضخنالىتحانيلعهتطلسنمانصيلختلب
هتنونيدبنادُنوهليطابأوةمرحملاهتاذليفكرتشنوهدئاوعو
تاقيضلاوةبرجتلاملاعىقبيرضاحلاملاعلاو.هكالهبكلهنو
ةيمور(ديجملايناثلاءيجملاحيسملاءيجينأىلإبئاصملاو
.)٦:٥نييناربعو٦:١٧سواثوميت١و٢:٢٢سسفأو١٢:٢

سومانلاةيدوبعىلإعوجرلايفمهتبغربنييطالغلانإ
.)٣:١٣ص(حيسملاذاقنإاوضفر

ناهربةدارإلاهذهردصماَنيِبَأَوِهللاٱِةَداَرِإَبَسَح
:١٠و٣٩و٦:٣٨انحوي(ًاضيأانوبأوانقلاخوهفاهتدوجىلع
سيلهنأىلععطاقليلدهتدارإبسحانذاقنإنوكو.)١٨
ءادفلالمعنأىلعوانلامعأالوانتدارإالوانراكفأنم
نمهتملجبهنإلبرشبريبدتوأناسنإةمكحنمسيل
ةبسنو.انلجأنمهسفنحيسملالذبينأدارأهللانإ.هللا
هديةقيلخمهنوكومهقلاخهنوكرابتعابهللاىلإنييطالغلا
هدالوأمهنوكومهابأهنوكرابتعابهيلإمهتبسنوهتوكلمةيعرو
نعاولدعينأومهتتادارإىلعهتدارإاورثؤينأمهيلعبجوُت
هباولدبتساوهتدارإهتنّيعيذلاناميإلابصالخلاضفر
.سومانالامعأبصالخلا

ملٱُهَليِذَّـلٱ«٥
.»َنيِمآ.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُدْجَْ

هداريإلوسرلاداتعاهيلعءانثوأهللاديجمتةيآلاهذه
٩:٥و١:٢٥ةيمور(ةديجملاهلامعأركذوىلاعتهركذدنع
.)١١:٣١سوثنروك٢و

هجاجتحاونييطالغلادادترانملوسرلابجعت
١٠ىلإ٦عدسافلاميلعتلاىلع

يِذَّـلٱِنَعًاعِيَرساَذَكٰهَنوُلِقَتْنَتْمُكَّـنَأُبَّـجَعَتَأِّـينِإ«٦
ملٱِةَمْعِنِبْمُكاَعَد

.»َرَخآٍليِجْنِإَىلِإِحيِسَْ
١٥عو١٧و٧:١٥سوثنروك١و٢٥و٩:٢٤و٨:٣٠ةيمور
١:٣سرطب٢و١:١٥سرطب١و٥:٨صو

هبمهرشباممظعأبنييطالغلالوسرلاركذامدعب
رهظأةمعنلابصالخلاوهوليجنإلاقئاقحنمهباونمآو
.هنعمهفارصنانمهبجعت

هوتأامملضفأمهنمىرينألوسرلاعقوتُبَّـجَعَتَأِّـينِإ
لئاضفلالكيفنيمانناميإلايفنيتباثاونوكينأيأ
.ناميإلابصالخلانأنموهمهملعاممهريغنيملعم
امباوقحتسامهنألًافطلت»بجعتأ«هلوقبلوسرلاىفتكاو
.ةدجوملاوفسألاىلعمهفرصتهلمحوخيبوتلادشأاولعف

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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نودترياوذخأىتمملعنالًاعِيَرساَذَكٰهَنوُلِقَتْنَت
نأ»ًاعيرس«هلوقنمجتنتسناننكليليجنإلاقحلانع
عنمياذهو.زيجوتقوبمهيلإبتكنألبقناكمهدادترا
تسذنماورصنتمهنألمهرصنترثأىلعاودترامهنأنم
رثأىلعاودترامهنأفعضيوةلاسرلاهذهةباتكلبقنينس
نأحجرألافنينسثالثبكلذلبقتناكاهنألةيناثلاهترايز
نيدسفملانيملعملالوخدرثأىلعناكدادترالاكلذ
زيجوتقويفاوبلقنامهتطلاخمنمليلقبمهنأنمبجعتف
يفلاقثألاف.لطابلامهميلعتىلإقحلاليجنإلاميلعتنع
ةداهشو.ةينيدلامهئارآومهدئاقعيفيلقعلاقتناةيآلا
انهسلوبلوقلةقفاومنييطالغلاىلعنيينامورلانيخؤؤملا
.رخآىلإيأرنملاقتنألاةعرسباورهتشامهنإف

حيسملاةمعنىلإمهاعدهنألهللايأْمُكاَعَديِذَّـلٱِنَع
يكينولاست٢و٢:١٢يكينولاستو١:٦ةيمور(يفليقامك
.)١:١٩سواثوميت٢و٢:١٤

ًارايتخاهسفنلذببهتمعنحيسملارهظأِحيِسَْملٱِةَمْعِنِب
ةادانملاف.ةأطخللهتبحمدرجمبتوملاوةناهإللاهميلستو
اهبيتلاةطساولايهةدودحملاريغةيناجملاحيسملاةبحمب
.قحلاليجنإلاىلإسانلاهللاوعدي

حيسملاةمعنيفنيهنألرخآهنأبهفصوَرَخآٍليِجْنِإ
قاقحتساىلعلاكتالاقيرطريغصالخقيرطبيدانيو
ًايرورضةيوسوملاموسرلاظفحلعجيوهتوموحيسملا
هنأاوعّدانيبذاكلانيملعملانأل»ًاليجنإ«هامسو.صالخلل
.لسرلاهبّرشبيذلاوههنأوكلذك

َنوُديِرُيَوْمُكَنوُجِعْزُيٌمْوَقُدَجوُيُهَّـنَأَْريَغ،َرَخآَوُهَسْيَل«٧
ملٱَليِجْنِإاوُلِّـوَُحيْنَأ

.ِ»حيِسَْ
٢:١٧سوثنروك٢و٢٤و١٥:١لامعأ١١:٤سوثنروك٢
١٢و٥:١٠صو١١:١٣و

هلاقامماومهفينأنمًاسارتحااذهلاقَرَخآَوُهَسْيَل
دوجولايفسيلهنأبحّرصفةريثكليجانأدجويهنأًالبق
يذلاف.هريغدوجولناكمإالنأوقحدحاوليجنإىوس
نمهولخبهناصقنلًاليجنإىمسينأقحتسيالهباودان
نإ.هللامامأريربتللرخآقيرطبهتادانمويرهوجلاإدبملا
حيسملابناميإلادرجمبصالخلانأمّلعقحلاليجنإلا
اننأيأًاضيأةيوسوملاموسرلابصالخلانأمّلعمهليجنإو
.ًاعمناتخلابوحيسملابصلخن

.ةيدوهيلاموسرلابليجنإلانوجزميسانأيأٌمْوَق
ريغًاليجنإمهلنأمهاوعدبمكنوقلقييأْمُكَنوُجِعْزُي

مكبولقيفكوكشلانوعرزيوهنمنسحأوهبيدانأيذلا
.ةسينكلايفتاقاقشنالاوتاموصخلاوبصعتلااهنعأشنيف

ريربتلااولعجيفاولدبيواوريغييأاوُلِّـوَُحيْنَأَنوُديِرُي
ةعيرشلاموسرلةيدوبعلاوناميإلابريربتلانمًالدبلامعألاب
لكبهمايقبحيسملاانلاهارتشايتلاةيرحلانمًالدبةيوسوملا
نيملعملانأسلوبدارمسيلو.انعسومانلابيلاطم
نألبحيسملاليجنإليوحتمهتياغنأنونلعينيدسفملا
.مهميلعتةجيتنهليوحت

هنمهنألحيسملاىلإليجنإلابسُنِحيِسَْملٱَليِجْنِإ
هللاةحلاصملابةراشبلاليجنإلانألوهعوضوموههنألو
.هدحوحيسملامدةطساوب

ِْريَغِبِءاَمَّـسلٱَنِمٌكَالَمْوَأُنْحَنْمُكاَنَّْـرشَبْنِإْنِكٰلَو«٨
لَف،ْمُكاَنَّْـرشَباَم

ْ
.»اَميِثاَنَأ«ْنُكَي

١٦:٢٢سوثنروك١

)٢ع(هعمنيذلاةوخإلاووهوأهدحوسلوبيأُنْحَن
يتلاةمهتلاةيآلاهذهيفعفدو.هميلعتىلعهلنوقفاوملا
بهذومهّرشبامدعبهنأيهونوبذاكلانوملعملااهبهمهتا
هبمهرشبيذلاليجنإلاريغليجنإبرشبفهداقتعاّريغمهنع
هنأوةيوسوملاموسرلابنيفلكمريغمهنأًالوأمهملعهنأوًالوأ
كئلوأقفاوهنأوموسرلاكلتبنوفلكممهنأبكلذدعبعنتقا
.مهئارآىلعنيملعملا

رييغتنمهبينومهتاامةحصضرفىلعْمُكاَنَّْـرشَبْنِإ
ينأبيسفنىلعمكحأينإفرخآليجنإبةادانملاوداقتعالا
.حيسملانموةسينكلانمعطقلابجوتسمنئاخبنذم

ًاكالمنأوهولاحملاضرفىلعِءاَمَّـسلٱَنِمٌكَالَمْوَأ
ىلإيتأيةمكحتاقولخملالكديزيوهوءامسلانمًاسدقم
نيدسفملاكئلوألعلو.ليجنإلايفانيامبرشبيوضرألا
سرطبلسرلاانميلعتيفانعبتااننأمهلوقبمهميلعتاودنس
لهلاقهنأكفركُذامسلوبمهيلعدرفبوقعيوانحويو
امملعينمبيلابأالينإفلسرلاىلعمكميلعتنودنست
لوسرلاةياغو.ءامسلانمًاكالمناكولوليجنإلايفاني
مهرشبامكليجنإلاقدصمهلدكؤينأنيضرفلاالكنم
نمهروفنوهتراهطىلعهتريغوهتحصبهناميإكلذبرهظأوهب
.هليوحت

ريسفتيفةملكلاهذهىلعمالكلاقبساَميِثاَنَأ
كالملاعضوو.هيلإعجراف)١٦:٢٢و١٢:٣سوثنروك١(
اهنأنمعنتمي»اميثانأ«هلوقتحتليجنإللهتفلاخمضورفملا
ديكوتلااذهسلوبىتأو.ةسينكلانمعطقلاىلعةروصقم
ضقنينأةيلاحمهنقيتلهبرشبيذلاليجنإلاةحصلديدشلا
-١٣:١ةينثت(يفىسوملوقكانهسلوبلوقف.همالكهللا
لوسرلاانحويلوقو)٢٥-٢٤:٢٣ىّتم(يفحيسملالوقو)٣
.)١٩و٢٢:١٨ايؤر(يف

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ةنعللثمهمالكنوكىلعسلوبموليدحأناكنإ
امموهللايحونعملكتلوسرهنأركذيلفليجنإلايفلاخمل
ضرفىلعهءاقفروهسفنهيفلخدأهنأهتدشففخي
ةعيرشاولطبأنيذلانييسيرفلاىلعحيسملالوقو.ةفلاخملا
.ليجنإللنيفلاخملاىلعانهسلوبلوقهبشيمهديلاقتبهللا

لُقَفاَنْقَبَساَمَك«٩
ْ
ٌدَحَأَناَكْنِإ:ًاضْيَأَنآلٱُلوُقَأاَن

لِبَقاَمِْريَغِبْمُكُِّـرشَبُي
ْ
لَف،ْمُت

ْ
.»اَميِثاَنَأ«ْنُكَي

٢٢:١٨ايؤرو٣٠:٦لاثمأو١١-١٣:١و١٢:٣٢و٤:٢ةينثت

امىلإاذهبراشألوسرلانأنكمياَنْلُقَفاَنْقَبَساَمَك
امىلإراشأهنأحجرملاوًالبقمهلهترايزيفنييطالغللهلاق
مهنأىلعناهربالو.ًاديكوتهرركوةنماثلاةيآلايفهلاق
هنألقيملالإومهدنعناكمويريذحتلااذهىلإاوجاتحا
.مهلاقتنانمبجعتي

»مكانرشبامريغب«ةنماثلاةيآلايفلاقْمُتْلِبَقاَمِْريَغِب
نعمهدادترابمهمثإةدايزنيبيل»ملتقامريغب«انهلاقو
هبمهناميإباوفرتعاوهولبقامدعبلبهوعمسامدعبليجنإلا
املفانمنوبذاكلانوملعملاهملعامًاذإفهبجومباوكلسو
.ًالوأنويطالغلاهبفرتعا

طَأْمَأ؟َهللاٱِمَأَساَّـنلٱَنآلٱُفِطْعَتْسَأَفَأ«١٠
ْ

َِيضْرُأْنَأُبُل
لِلًادْبَعْنُكَأَْملَساَّـنلٱِيضْرُأُدْعَبُتْنُكْوَلَف؟َساَّـنلٱ

ْ
.ِ»حيِسَم

٤:٤بوقعيو٢:٤يكينولاست١

هءارآّريغهنأهومهتانيذلاىلعًاباوجةيآلاهذهبىتأ
ًابزحئشنيوهيلإسانلاليمتسييكللوألاهريشبتوىلوألا
.همالكيفةدشلانمهاتأامةلعلًانايبوهعبتي

امىلإ»نآلا«هلوقبراشأَساَّـنلٱَنآلٱُفِطْعَتْسَأَفَأ
نممالكاذهفألاقهنأكفةعساتلاوةنماثلانيتيآلايفهلاق
أشيملهنأديفييراكنإماهفتسالاو.سانلافاطعتساديري
.بولسألااذهريغىلعهمالكناكلالإوسانلايضرينأ

انأوهفطعتسأنأبجيهنألهللافطعتسألبيأَهللاٱِمَأ
.يميلعتويلمعبهفاطعتسايفيدهجلذابةقيقحلايف

حيسملابتنمآذنمَساَّـنلٱَِيضْرُأْنَأُبُلْطَأْمَأ
دحأناكنإىنعملاو.يراكنإانهماهفتسالاوًالوسرتيعُدو
دوهيلاخئاشمءاضرإتبلطترصنتنألبقينأنظي
نآلاىلإترصنتذنميلامعأنإفهتسينكوحيسملايتمواقمب
.كلذنعتلدعينأدهشت

ءاضرإلبطلههنأبمكحلامهايإهلاؤسبلوسرلامهاعد
مهرابتخانمهلاودهشينأىلإهللاءاضرإبلطوأسانلا

هيلعنيكتشملااومحفينأوهللايضرينأبلطهنأبهايإ
.سانلايضرينأبلطهنأبًابذك

حيسملابيناميإدعبيأَساَّـنلٱِيضْرُأُدْعَبُتْنُكْوَلَف
نعلدعهنأديري.ةنسنيرشعةدمكلذىلعىضقتدقو
ىلعرمتساوهللاءاضرإىلإحيسملابنمآذنمسانلاءاضرإ
ناكولو.كلذنععجريهنألقعُيفأةدملاكلتلككلذ
.يتأيامنكيملسانلايضرينأبحيهناميإدعب

نألاحملانملوسرلاىأرِحيِسَمْلِلًادْبَعْنُكَأَْمل
كلذعمنوكيوةيصخشضارغألسانلاناسنإلايضري
سانلايضرينأيحيسملاىلعبجيهنإمعن.حيسمللًادبع
ةيمور(هللاديجمتويليجنإلاناميإلايفمهناينبءاغتباطرشب

نوكينأيفسلوبةبغرو.ضارغألاكلتلال)٣-١٥:١
يفركُذامىلعهلمتحاوهلعفاممةرهاظحيسمللًادبع
.)٣٣-١١:٢٣سوثنروك٢و١٣-٤:٩سوثنروك١(

امهنعهتاماحمونيتيلوسرلاهتطلسوهتوعدنايب
٢٤ىلإ١١عهئادعأنم

هيلياممةيآةرشععبرأوحاحصألااذهةيقبلوسرلالغش
ملعتيملهنأبيرشباليهلإهميلعتنأنهربفعوضوملااذهب
يفرشبنمهلمعتيملو.)١٤و١٣ع(هرصنتلبقهملعام
هللاابدرفنييكلةيبرعلاىلإهرثأىلعبهذهنألهئادتهاتقو
ىتأنيحميلشروأيفلسرلانمهملعتيملو.)١٧-١٥ع(
بوقعيوسرطببالإعمتجيملهنألهرصنتدعبةرملوأاهيلإ
.)٢٤-١٨ع(ًادجًاريصقًاتقو

ُتَّْـرشَبيِذَّـلٱَليِجْنِإلٱُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُفِّـرَعُأَو١١«١١،١٢
لَبْقَأَْملِّـينَأل١٢.ٍناَسْنِإِبَسَحِبَسْيَلُهَّـنَأ،ِهِب

ْ
ٍناَسْنِإِدْنِعْنِمُه

لُعَالَو
ِّـ

ملٱَعوُسَيِنَالْعِإِبْلَب.ُهُتْم
.ِ»حيِسَْ

:١١سوثنروك١١عو٣و١٥:١سوثنروك١٥:١١سوثنروك١
٤:١٥يكينولاست١و٣:٣سسفأو٢٣

هميلعتنأوهوهنايبيفعرشامنيتيآلانيتاهيفنابأ
.رشبنمالهللانم

ةمدقمةرابعلاهذهلامعتسالوسرلاداتعاْمُكُفِّـرَعُأ
.)٨:١سوثنروك٢و١٥:١سوثنروك١(نأشيذرمأل

نممهليمتسينأةيغبكلذكمهبطاخُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
.دحاوناميإيفًاعماودحتيلمهلالض

ام«هلوقبقلعتماذهِهِبُتَّْـرشَبيِذَّـلٱَليِجْنِإلٱ
لاقيذلاليجنإلاوهو)٩و٨ع(»متلبقام«و»مكانرشب
.اميثانأنكيلفكالموأناسنإنمهريغبّرشبنمهيف

يفالًايرشبسيليأٍناَسْنِإِبَسَحِبَسْيَلُهَّـنِإ
.هتقيقحيفالوهلصأ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو

٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



مليأُهُتْمِّـلُعَالَوٍناَسْنِإِدْنِعْنِمُهْلَبْقَأَْملِّـينَأل
ملوناسنإهايإينملعيملوًاعمسالوةباتكالرشبنعهذخآ
دنعسلاجانأوالوةسردميفانأوهملعتأملويئارآبهجزمأ
مولعلاسانلانمملعتسلوبنإمعن.ليئالامغيمدق
ملعتيملهنكلخويشلاتاديلقتوىسومةعيرشونونفلاو
هنأضعبلاىوعدلًاعفدكلذلاقهنأيفبيرالو.ليجنإلا
هملعاملكنأوهسفنبحيسملامهملعنيذلالسرلانود
.حيسملانعهوذخأنمعهذخأوه

لاقامكصوصخمنالعإيأِحيِسَْملٱَعوُسَيِنَالْعِإِب
)٤:١٥يكينولاست١و١٥:٣و١١:٢٣سوثنروك١(يف
لامعأ(قشمدىلإبهاذوهونالعإلااذهىلعلصحو

حجرألاو.)٢١-٢٢:١٧لامعأ(ميلشروألكيهيفو)٩ص
ةدمكنينسثالثةدمةيبرعلايفوهوهرثكأىلعلصحهنأ
سيلفالإو)١٨و٩:١٧لامعأ(لسرلارئاسلحيسملاميلعت
ًارمأهايإهركذلالوةدملاكلتلكاهيفهئاقبلرهاظببسنم
ملنالعإلانأحجرملاو.هسفنرومأبهئابنأيفنأشتاذ
.)١٢:١سوثنروك٢(يفركُذامكهنععطقني

لوألانارمأهصخأقشمدىلإبهاذوهوهملعتيذلاو
يذلانكلو.هبناميإلابوجويناثلاوحيسملاوهعوسينأ
تلاوتهنأوههلئاسريفةيحيسملاهتفرعمةعسنمرهظي
ىلعسومانلاهتفرعمنأيفبيرالو.ًاريثكتانالعإلاهيلع
هلدهمهبريربتلاةلاحتساهرابتخاوميدقلادهعلايفوهام
ققحتيومهفنسحأةيليجنإلاقئاقحلامهفينأىلإقيرطلا
ةبهوةأطخلارشبلاهيلإجاتحيامبمايقللهتيافكوهتبسانم
.ةبعتملامهرئامضلمالسلا

يفًالْبَقِيتَريِسِبْمُتْعِمَسْمُكَّـنِإَف«١٣ لٱِةَناَيِّـدلٱِ
ْ
ِّـينَأ،ِةَّـيِدوُهَي

.»اَهُفِلْتُأَوٍطاَرْفِإِبِهللاٱَةَسيِنَكُدِهَطْضَأُتْنُك
:١سواثوميت١و٢٦:١١و٢٢:٤و٢١و٩:١و٨:٣لامعأ

١٣

ناكملكيفرشتنادقسلوبأبنناكْمُتْعِمَسْمُكَّـنِإَف
ىدانثيحسانلاىلعهصقيناكهنألوهرمأةيمهألدوهيهيف
:٢٢لامعأ(يدوهيلابهذملاهكرتبابسألًانايبليجنإلاب
.)١٠-١٥:٨سوثنروك١و٢٠-٢٦:٤و٢١-٣

يفًالْبَقِيتَريِسِب انأويفرصتيأِةَّـيِدوُهَيْلٱِةَناَيِّـدلٱِ
.يدوهي

٨:٣لامعأ(اقولربخأامكخلاُدِهَطْضَأُتْنُكِّـينَأ
وهفاهلاصئتسادصقهنأ»اهفلتأ«هلوقبدارأو.)٢و٩:١و
ملٱىَّـتَحَقيِرَّـطلٱاَذٰهُتْدَهَطْضٱ«هلوقك

:٢٢لامعأ(»ِتْوَْ
ربتعاهنأىلعلدي»ةسينك«هدهطضايذلانأهركذو.)٤
بسنو.ةدحاوةسينكمهدارفأىتحنينمؤملاسئانكلك

ىلإةراشإحيسملابنينمؤملانمةقلؤماهنأعمهللاىلإةسينكلا
ةسينكلائشنموههسفنهللانأوهللاحيسملانأدقتعاهنأ
.اهرينيلسدقلاحورلاواهيدفيلحيسملالسرأيذلاوههنأو
يحيسملانيدللًادهطضمنأليحتسيهنأهجاجتحالصحمو
.ةيهلإةوقهيفرثؤتملامهعابتأنمريصيهلثم

يفُمَّـدَقَتَأُتْنُكَو«١٤ لٱِةَناَيِّـدلٱِ
ْ
ْنِمَنِيريِثَكَىلَعِةَّـيِدوُهَي

يفِيباَرْتَأ يفًَةْريَغَرَفْوَأُتْنُكْذِإ،ِيسْنِجِ .»يِئاَبآِتاَديِلْقَتِ
ىتمو٩:١٤ايمرإ٣:٦يبليفو٢٦:٩و٢٣:٣لامعأ

٢٦:٥و٢٣:٦لامعأو٧:٥سقرمو١٥:٢

يفِيباَرْتَأْنِمَنِيريِثَكَىلَع...ُمَّـدَقَتَأ يفِيسْنِجِ
ناكوخويشلاديلاقتنمرتاوتاموةبوتكملاةعيرشلاةفرعم
ىلعديزتةريغبةيدوهيلاةنايدلانعةاماحملاديدشيماحي
كلذقفاويو.دوهيلانمنسلايفهلنيواسملايأهبارتأهريغ
لٱُمُكُعيَِمجْمُتْنَأاَمَكِِهللاًاروُيَغُتْنُكَو«هلوق

ْ
ُتْدَهَطْضٱَو.َمْوَي

ملٱىَّـتَحَقيِرَّـطلٱاَذٰه
لَسُمَوًادِّـيَقُم،ِتْوَْ

ِّـ
ًالاَجِرِنوُجُّسلٱَىلِإًام

،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«ًاضيأهلوقو)٤و٢٢:٣لامعأ(»ًءاَسِنَو
ِةَهِجْنِم«هلوقو.)٢٣:٦لامعأ(»ٍِّيسيِّـرَفُنْبٱٌِّيسيِّـرَفاَنَأ
خلٱ
ْ
يفٌنوُتَْخمِناَتِ لٱِ

ْ
ِطْبِسْنِم،َليِئاَْرسِإِسْنِجْنِم،ِنِماَّـثلٱِمْوَي

ِينَاْربِع،َنيِماَيْنِب
ٌّ

لٱَنِم
ْ

.ٌِّيسيِّـرَفِسوُماَّـنلٱِةَهِجْنِم.َنيِّـيِنَاْربِع
لٱِةَهِجْنِم

ْ
لٱُدِهَطْضُمَِةْريَغ

ْ
.)٦و٣:٥يبليف(»ِةَسيِنَك

يفًةَْريَغَرَفْوَأ نيسيرفلاهئابآبدارأيِئاَبآِتاَديِلْقَتِ
:١٥ىتم(يفتاديلقتلاكلتحيسملاركذو.يسيرفنباهنأل
اولطبأنييسيرفلانإلاقو)١٣-٧:٣سقرميفو٦-٢
.هبهللاسومان

طَبْنِمِينَزَرْفَأيِذَّـلٱَهللاٱَّـَرساَّـَملْنِكٰلَو١٥«١٥،١٦
ْ

ِن
يفُهَنْبٱَنِلْعُيْنَأ١٦ِهِتَمْعِنِبِيناَعَدَو،يِّـمُأ َْنيَبِهِبَِّـرشَبُألَّـِ
لِل،ِمَمُألٱ

ْ
»ًامَدَوًاْمَحلِْرشَتْسَأَْملِتْقَو

:٢٢و١٣:٢و٩:١٥لامعأو١:٥ايمرإو٥و٤٩:١ءايعشإ
:٢٢و٩:١٥لامعأ٤:٦سوثنروك١:١٢ةيمورو١٥و١٤
:١٦ىتم٣:٨سسفأو١١:١٣ةيمورو١٨و٢٦:١٧و٢١
٦:١٢سسفأو١٥:٥٠سوثنروك١و١٧

لعفدرجمبريغتفيكيفاولاحاضيإلابنيبيسلوبذخأ
يسيرفنملوحتفهسفننملمعوأدصقنودبهللا
لوسرويحيسمىلإحيسملاةسينكدهطضموسمحتم
.حيسملل

.يجراخببسالبهرايتخاىضتقمبَهللاٱَّـَرساَّـَمل
ينصصخوينراتخايأيِّـمُأِنْطَبْنِمِينَزَرْفَأيِذَّـلٱ
.ينأدبأذنم)١:١ةيمور(ًالوسرنوكألسانلارئاسنم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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لٱَنِمُّبَّـرلٱ«هسفنىلعءايعشإلوقكانههلوقو
ْ
طَب
ْ

.ِيناَعَدِن
هلثمليقو.)٤٩:١ءايعشإ(»يِمْسٱَرَكَذيِّـمُأِءاَشْحَأْنِم
ءاضقو.)١:١٥اقول(نادمعملاانحويو)١:٥ايمرإ(ايمرإيف
نييعتيفهارجأامكنيعمتقويفهءارجإنكلويلزأهللا
هداليممويهضعبويعيبطلاهداليممويهضعبناكفسلوب
هرايتخانوكينأنمعنميهمأنطبنمهزارفإو.يحورلا
.هقاقحتساىلعًافقوتم

ىلإًارئاسناكمويةوعدلاهذهتناكِهِتَمْعِنِبِيناَعَدَو
هللاًامواقمذئمويناكهنألةمعنلادرجمبتناكوقشمد
.ةمواقملادشأهدصاقملو

لعافوهردصمليوأتيفاهتلصو»نأ«ُهَنْبٱَنِلْعُيْنَأ
حيسملاوهعوسينأهلهنييبتسلوبلهنبانالعإو.»رس«
نوكينألهايإهليهأتوهقوقحوحيسملاماقمومسهلهقيقحتو
٩:١لامعأ(يفلّصفمنالعإلااذهقيرطو.هبًارشبم
.)٢و

يف اذه.سدقلاحورلاةطساوبينادجوويبلقيفيأَّـِ
:٤سوثنروك٢(هينيعمامأةقيقححيسملاروهظنعًالضف
لكنقيتينأوهبنمؤينأىلعهلمحنالعإلااذهو.)٦
لكلمتحينأهردقيذلااذهوحيسملاوهعوسينأنقيتلا
هناميإمتخينأوهتايحرخآىلإثارتكاالبهايالبوهباعتأ
.همدب

يفًالوسرنوكينأيعداذهلِمَمُألٱَْنيَبِهِبَِّـرشَبُأل
تتبثُأو.)١٨-٢٤:١٦لامعأ(نمنيبتيامكهناميإةعاس
هرانأف)٢٢:٧لامعأ(ميلشروأيفاهآرايؤربةوعدلاهذه
.)٩:١٥لامعأ(هريغلهنلعيلهنباهلنلعأوًارينمنوكيلهللا
ناكوًالوأدوهيلاريشبتنمهعنميملممأللًارشبمهنييعتو
نينمؤملارثكأناكو.ممألاريشبتلةليسونسحأكلذ
ناكوءالخدلاودوهيلايرصنتمنمةنيدملكيفنيلوألا
سئانكلاريبدتونيجراخللميلعتلاىلعهنودعاسيءالؤه
.حيسملاىلإممألابذجو

لِل
ْ

.ميلشروأىلإهرصنترثأىلعدعصيمليأِتْقَو
وأًافيعضًاخيشوأًاباشرشبلانمًادحأيأًامَدَوًامَْحل

نع»مدلاومحللاب«ربعيامًاريثكو.ًاملاعوأًالهاجًاعيفر
١٦:١٧ىتم(لالضللضرعتلاوأيناسنإلافعضلا
ةعيبطلانعهبربعيدقو.)٢:١٤نييناربعو٦:١٢سسفأو
هلالقتسالنايبوهوًالوأانركذامانههبىنعملاو.ةئطاخلا
نكيملفاينانحامأ.هلمهداشرإنعهئانغتساورشبلانع
.)١٩-٩:١٥لامعأ(هيلعهيديعضووهدمعنأىوسهنم

ِلَب،ِيلْبَقَنيِذَّـلٱِلُسُّرلٱَىلِإَميِلَشُروُأَىلِإُتْدِعَصَالَو«١٧
لٱَىلِإُتْقَلَطْنٱ

ْ
.َ»قْشَمِدَىلِإًاضْيَأُتْعَجَرَّـمُث،ِةَّـيِبَرَع

ملهنإيأِلُسُّرلٱَىلِإَميِلَشُروُأَىلِإُتْدِعَصَالَو
ملعتيولسرلاريشتسيلةنيدملاكلتىلإهرصنتلاحبهذي
.ةيحيسملاةنايدلائدابممهنم

تناكامكةيدوهيلاةمألانيدزكرمميلشروأتناك
يحيسملانيدلازكارملوأتناكاذكويسايسلامهزكرم
رثكألًاماقمًاليوطًانامزتيقبوسئانكلامأاهتسينكتناكف
.لسرلا

هسفنربتعاهنأاذهنمرهظيوةيلوسرلايفِلْبَقَنيِذَّـلٱ
تقوىوسءيشلكيفمهلًايواسمهلثمًالوسرذئتقو
.ةوعدلا

يفاقولهبتكاممجتنتسنةَّـيِبَرَعْلٱَىلِإُتْقَلَطْنٱِلَِب
هنأوهناميإدعبقشمديفًامايأماقأسلوبنألامعألارفس
دعبهنأوحيسملاوهعوسينأبكلانهعمجملايفدوهيلاّرشب
هودهطضاىتحةرهاجمرثكأبمهرشبقشمدىلإهعوجر
١١:٣٢سوثنروك٢و٩:٢٣لامعأ(برهلاىلعهوربجأو
بونجنمةدتمملاةيدابلاانه»ةيبرعلاب«دارملاو.)٣٣و
نأباقولمهليملهللاو.بيروحلبجىلإةيدوهيلاوأقشمد
ةلعلعلورفسلااذهركذيملفلسرلارئاسرومألكبتكي
يفهلةيمهأالفةيصخشلاةيحورلاهتايحبًاقلعتمهنوككلذ
هللاابولخينأكلانهىلإهباهذنمدصقلاو.هلامعأنايب
.هنمملعتيوهلمعيفذخأللىوقتيو

نكلوسلوبرفاسةيبرعلانمءزجيأيفربخنملو
ةعيرشلاءاطعإناكمبيروحىلإبهذهنأنظمهضعب
٣:١جورخ(كانهادرفنانيذللاايليإوىسومبًالثمتم
لغشهنأحجرألافاهنمناكامثيحو.)١٩:٨كولم١و
داشرإبميدقلادهعلارافسأةعجارمولمأتلاوةالصلابتقولا
عوسيبهتاوبنوهزومرتمتفيكىريلسدقلاحورلا
هعمملكتوهسفنكلانههلحيسملارهظأهنأو.يرصانلا
حيسملانمنوملعتيهلبقنيذلالسرلاناكو)١٢عرظنا(
ةيدوهيلايفهعمنولوجيمهوةنسفصنونينسثالثةدم
يفهنمملعتيحيسملاةسردميفناكسلوبكلذكوليلجلاو
.ةيبرعلايفهيلعتضقتيتلاثالثلانينسلا

ندممدقأنمةنيدميهَقْشَمِدَىلِإًاضْيَأُتْعَجَر
دواداهذخأ)١٤:١٥نيوكت(ميهاربإمايأذنمتفرُعملاعلا
.ق٦٠ةنسنوينامورلااهيلعىلوتساو)٦و٨:٥ليئومص٢(
٤٠ةنسيأ(هذهسلوبمايأيفتناكاهنأحجرألاو.م

٩:٢لامعأ(يناسغلاثراحلاةلطستحت)م.ب
.)١١:٣٢سوثنروك٢و

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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َفَّـرَعَتَألَميِلَشُروُأَىلِإُتْدِعَصَنيِنِسِثَالَثَدْعَبَّـمُث«١٨
طُبِب
ْ

.»ًامْوَيََرشَعَةَسَْمخُهَدْنِعُتْثَكَمَف،َسُر
٢٢ىلإ٢٢:١٧و٩:٢٨لامعأ٩:٢٦لامعأ

ةيبرعلانمهعوجرالهرصنتموينمَنيِنِسِثَالَثَدْعَب
ركذو.قشمديفةدملاكلتنمهيلعىضقتمكملعنالو
)٩:٢٥لامعأ(لامعألارفسيفميلشروأىلإاهنمهدوعص
.داليمللةنس٤٠وحنيفكلذناكو

كرتينأىلعدوهيلاداهطضاهلمحَسُرْطُبِبَفَّـرَعَتَأل
ىلإبهذينأىلعسرطببفرعتلايفهتبغرهتلمحوقشمد
سرطبنألةبغرلاهذهنمبجعالو.اهريغنودميلشروأ
نيلوألاحيسملاذيمالتولسرلانمناكوًاروهشمناك
هنأمزلتسياممءيشالفةيفاكبابسألاهذهو.نيزاتمملا
ًاسأرهماقأحيسملانأمزلتسياممالوهنمملعتيلهيلإبهذ
نأرطضاهنأليلقدعبلاقهسفنسلوبنألةسينكلاىلع
ًايواسمهربتعاهنأىلععطاقليلداذهو)٢:١١ص(هخبوي
ًانايصعهلهخيبوتناكلةسينكلاسأرهنأدقتعاولوهل
.ًايدعتو

نمًاريثكلغشوًامْوَيََرشَعَةَسَْمخُهَدْنِعُتْثَكَمَف
رصقو.)٩:٢٩لامعأ(نيينانويلاودوهيلاةرظانمبةدملاهذه
ذئنيحملعتهنأعنميلامعألانماهيفىتأامعمةدملاكلت
اذهىوسكلانهقبيملهنأىلعو.حيسملانيدسرطبنم
:٩لامعأ(هولتقينأنيينانويلادوهيلابلطزيجولاتقولا

لامعأ(ممألاّرشبيوقلطنينأهايإحيسملارمأو)٢٩و٢٨
٢١-٢٢:١٧(.

اَخَأَبوُقْعَيَّـالِإِلُسُّرلٱَنِمَُهْريَغَرَأَْمليِنَّـنِكٰلَو«١٩
.»ِّـبَّـرلٱ
٨:٥سوثنروك١و٦:٣سقرمو١٣:٥٥ىتم

يفنورشبياوناكمهنأحجرألاِلُسُّرلٱَنِمُهَْريَغَرَأَْمل
تئشنُأيتلاسئانكلانوروزيوميلشروأجراخدوهيلادالب
.)٩:٣١لامعأ(كانه

١٣:٥٥و١٢:٤٦ىتم(ريسفترظناِّـبَّـرلٱاَخَأَبوُقْعَي
امكلسرلانمبسُحهنأرهاظلاو.)١٥:١٣لامعأو
ملرشعينثالاراتخانيححيسملانألمهنمابانرببسُح
.)٥و٧:٣انحوي(هبنمآدقهتوخإنمدحأنكي

ُتْسَلِّـينَأِهللاٱَماَّـدُقاَذَوُهْمُكْيَلِإِهِبُبُتْكَأيِذَّـلٱَو«٢٠
.»ِهيِفُبِذْكَأ
٩:١ةيمور

ةيطالغيفعاشهنألوقلااذهىلعهلمحيذلانأحّجرملا
ميلشروأيفًاليوطًاتقولغشحيسملابنمآامدعبسلوبنأ
ملهنأمهلدكؤييكلفسرطباميسالولسرلانمملعتو
مهيتأينأهتقاطيفنكيملذإهللادهشتسارشبنمملعتي
.سانلانمدوهشب

.»َةَّـيِكيِليِكَوَةَّـيِروُسِميِلاَقَأَىلِإُتْئِجَكِلٰذَدْعَبَو«٢١
٤١و١٥:٢٣و٩:٣٠لامعأ

اهتمصاعةيكاطنأتناكيتلادالبلاانهةيروسبدارملا
هنأحّجرملاو.اهتدعاقسوسرطتناكيتلادالبلاةيكيليكبو
سئانكلاسيسأتوليجنإلابريشبتلابذئنيحتقولالغش
ًانايباذهلاقو.)٤٤و١٥:٤٣لامعأ(كلذدعباهرازيتلا
.مهنمملعتينأهناكمإمدعولسرلانعذئتقوهدعبل
بيترتىلعةيكيليكوةيروسركذلوسرلاةياغنمسيلو
نمةيفخلسرلاهلسرأهنأاقوللاقاممانلذإةرايزلاتاقوأ
ىلإرحبلايفكلانهنمبهذهنأوةيرصيقىلإميلشروأ
ةيكاطنأىلإهذخأوىتأكلذدعبابانربنأوسوسرط
.)٢٦و١١:٢٥و٩:٣٠لامعأ(رشبيةنساهيفثكمف

لٱِبٍفوُرْعَمَْريَغُتْنُكيِنَّـنِكٰلَو٢٢«٢٢،٢٣
ْ

َدْنِعِهْجَو
لٱِسِئاَنَك

ْ
يفيِتَّـلٱِةَّـيِدوُهَي ملٱِ

َنوُعَمْسَياوُناَكْمَُّـهنَأَْريَغ٢٣ِ.حيِسَْ
َناَكيِذَّـلٱِناَميِإلٱِبَنآلٱُِّـرشَبُي،ًالْبَقاَنُدِهَطْضَيَناَكيِذَّـلٱَّـنَأ
.ُهُفِلْتُيًالْبَق
٢:١٤يكينولاست١و١٦:٧ةيمور

ناك.ميلشروأجراخيهيتلايأِةَّـيِدوُهَيْلٱِسِئاَنَك
ىلإحيسملادوعصنمنينسرشعوحندعبانههركذام
نيدلارشتناةريصفلاةدملايفهنأكلذنمجتنتسنوءامسلا
.ةيدوهيلايفسئانكةدعتئشنُأهنأىتحًاريثكيحيسملا

يفيِتَّـلٱ تطبريتلاةماعلاةقالعلاانهركذِحيِسَْملٱِ
مهناميإةدحوىلعلدياذهوضعببسئانكلاضعب
رابتعابحيسملابةدحتمتناكاهنأىلعهتلالدقوفمهدئاقعو
ناكهنإلاقو.اهنملكيفهحوربًارضاحهنوكواهسأرهنوك
لوسرهنأهرابتعالسئانكلاكلتدنعهجولابفورعمريغ
ةيكيليكيفريشبتلابهتقولغشكلذلومهلوسرالوممألا
نيدلاملعتهنأةيلاحمنهربيلنيتيآلانيتاهبىتأو.ةيروسو
مهطلاخيملهنأهليلدوةيدوهيلايفلسرلامهملعنمميحيسملا
.طق

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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.ينورصبيملويإبنَنوُعَمْسَياوُناَك
نأاوربتعاف.سئانكلاكلتينمؤميأاَنُدِهَطْضَي
ناكملكيفاهلدهطضمامعضوميفةسينكلادهطضم
.مهدهطضيومهيلإتأيملناكنإو

نيدلانعّربعو.ناميإلاعوضوميأِناَميِإلٱِب
.هيفيرهوجلارمألاهنوكلناميإلابيحيسملا

يفَهللاٱَنوُدِّـجَمُياوُناَكَف«٢٤ .»َّـِ

رورسةلعنوكينأقحيحيسملاىلإئطاخلاءادتهانإ
يفةكئالملارورسةلعهنأامكضرألاىلعنييحيسملا
ةمواقمباورهتشانممئطاخلاكلذناكنإاميسالوءامسلا
حيسملابريشبتلاىلعًاردتقمنوكينأيجُروهنيدوحيسملا
ةرسملاىلعرصتقتملسئانكلاكلتف.هليجنإبةداهشلاو
هريغيذلاهللاديجمتلاعوضومهتلعجلبسلوبءادتهاب
تاساسحإسلوبركذو.ًادهضمناكنأدعبًالوسرهلعجف
دوهيلايرصنتمنمةفلؤميهوهتهجنمةيدوهيلاسئانك
نمنيملعملاتاساسحإومهتاساسحإنيبقرفلانيبيل
اورتفاواودقحمهنإفمهعابتأوةيطالغىلإاوتأنيذلادوهيلا
.هيلع

دئاوف
نمهيلعةردقلاوليجنإلابريشبتلاىلعةطلسلالكنإ.١

نمهماقأيذلابآلاهللانموحيسملاعوسيبرلا
هاريوًارشبمنوكينأبرلانسحتسييذلاف.تاومألا
)١ع(هتيانعبهوعديكلذلًالهأ

هللاىلإيغصننأةينيدلارومألايفانيلعبجيهنإ.٢
يذلافانلًاملعمهللاهنّيعيذلاحيسملاىلإوهدحو
ملعينأبجيةسينكلايفًاملعمنوكينأيفبغري
.)ع(حيسملاوهللامسابيحولاتاملك

نمانذقنييكلتومللهسفنملسأاملحيسملانإ.٣
يكلءيشلكلذبننأنحنانيلعبجيالفأاناياطخ
اهمواقنوةيدسجلاانتاوهشركنننأو.اهتطلسنموجنن
.)٤ع(ةلطابحيسملاةمعنلعجنالئلاهنمسرتحنو

لجأنمتامحيسملانأقيدصتانيلعلهسيهنإ.٤
نكلونيسيدقلارئاساياطخوسلوباياطخواناياطخ
ًادارفأانلجأنمتامحيسملانأقيدصتانيلعرسعي
نإ.انلقاقحتساالنيذلاةاصعلاةأطخلانحن
اوكلهتنأدبالوةأطخمكنإانلهلوقبانربجيناطيشلا
نيذلانحناذإانلوقبهيلعدرننأبجيفمكاياطخب
.)٤ع(ةأطخلانعتامهنألمهلجأنمحيسملاتام

هنأرابتعاببيلصلاىلعحيسملاتومىلإانرظناذإاننإ.٥
دقذاقنإلاانيأرريرشلارضاحلاملاعلانمانذاقنإةطساو
نكلوهللاعمانحلاصواناياطخانعرّفكهتومبهنألمت
ملاعلاتاريثأتنمانذاقنإيهوحيسملاةياغىلإانرظناذإ
لازيالهنأانيأرةسادقلاملاعلوخدلانليهأتوةريرشلا
انيفهئاشنإوسدقلاحورلاانايإهحنمبًامئادكلذلعفي
.)٤ع(حيسملاسبلنوةئيطخلاعلخنلةبغرلاوناميإلا

مهنأنوعّدينيذلالجأنميلصننأانيلعبجيهنإ.٦
يفاندهجلذبننأوقحلانعاولضنيذلاونويحيسم
.)٦ع(ةماقتسالاليبسىلإمهدرليبس

ةفاضإفهتوقفعضيليجنإلاىلإًائيشفيضييذلانإ.٧
ةلعاهنأكةمعنلاليجنإىلإةحلاصلالامعألابوجو
دشألفيضملاضّرعتو»رخآًاليجنإ«هلعجتصالخلا
.)٧ع(ةنونيدلا

ىداننأهسفنىلعسلوباهبلطيتلاةنونيدلانإ.٨
وهوهناطلسوليجنإلاةمظعىلعناهربرخآليجنإب
غيلبتلةلآىوسهسفنربتعيملهنألهعضاوتىلعناهرب
هسفنىلعسلوبهمرحيذلاف.هديسمالكسانلا
ليجنإلاىلإءيشةفاضإنمءامسلانمكالمىلعو
عماجمللوأةيموريفناسنإلزوحيهنألقعلاملسيال
.)٧ع(

اذإاومظعواورثكامهمسانلايضرننأانلقحيالهنإ.٩
مهيضرننأيفانبغراذإأطخناننإفهللاكلذبانظغأ
حيسملاانرمأوانيلعهللاهبجوأامبمايقلانعانلودعب
مهئاضرإةيغبانرئامضانفلاخاذإكلذكأطخنو.هب
اياطخلانمهوبكتراامعانتكسوأتاروظحملاانبكتراو
انحويدهتجاولف.موللانوقحتسممهومهانحدموأ
هاياطخنعهتوكسبسدوريهيضرينأيفنادمعملا
حيسملاهحدمامذئنيحنسحتسيملهنكلوهسأرملسل
نممظعأ...سيلءاسنلانمنيدولوملانيب«هلوقبهب
.)١٠ع(»نادمعملاانحوي

هللامامألمعلاةدوجنمضتالةنسحلاةياغلانإ.١٠
ةسينكمدهيواياطخلاعظفأبكترينأناسنإلانكميف
يتلاةريغلاف.هللاةمدخمدقينأدصقيوهوحيسملا
ىضتقمبنوكتنأبجيةسينكلاينبتوهللايضرت
.)١٤ع(ىلاعتهتملك

ثداوحلابتريوصاخلالمعلاهبعشلنيعيهللانإ.١١
نوكيهنأىتحيحورلاميلعتلاوهتمحروهتيانعب
.)١٨-١٥ع(لمعلاكلذلًادعتسم

هللاديجمتوحرفلابابسأنمئطاخلكديدجتنإ.١٢
مدقتنمعنامكلذةطساوبعفُرنإاميسالوهركشو
اموسلوبديدجتبحرفننأانلف.هنعماحمماقوقحلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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انسوفنوملاعلاوهتسينكوحيسمللةمدخلانمهنعجتن
رفاكلكديدجتيفبغرننأبجيف.ةلمجلانم
ةوقلاهللالزتملهنأبنمؤننأوهلجأنميلصنومواقمو
ضرألاىلعسيلنأوسلوبددجنيحهلتناكيتلا
الفدجمالوًاحلاصهلعجينأردقيالريرشمويلا
حيسمللضغبمالوهلًاحبسمهلعجينأعيطتسي
ًايماحموًانيمأًاظعاوهلعجينأزجعيهبعشلدهطضمو
.)٢٤ع(ليجنإلانع

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

امهنعهتاماحمونيتيلوسرلاهتطلسوهتوعدنايب
١٠ىلإ١عهئادعأنم

ىرخأةرمهترايزحاحصألااذهيفلوسرلاركذ
ىلعناهربكانههلثدحاملكنأنابأوميلشروأل
هولبقذإيحيسملانيدلاةفرعمبلسرلارئاسنعهئانغتسا
.ممألالوسرهوربتعاومهلًايواسم

َميِلَشُروُأَىلِإًاضْيَأُتْدِعَصًةَنَسَةََرشَعَعَبْرَأَدْعَبَّـمُث«١
.»ًاضْيَأَسُطيِتيِعَمًاذِخآ،اَباَنْرَبَعَم
١٥:٢لامعأ

ةءادبةلاسرلاهذهنمنيبتنملًةَنَسَةََرشَعَعَبْرَأَدْعَب
اهركذيتلاهترايزدعبوأهرصنتدعبيهلهفةدملاهذه
لامعألارفسيفاقولهلاقامبانههبأبنأامهتلباقمبنكل
نمزيفتناكةرايزلاكلتنأوهرصنتدعبتناكاهنأرهظي
اذهناكو)١٥لامعأ(ةسينكلاعماجمنملوألاعمجملا
.م.ب٣٦ةنسهرصنتنوكيفم.ب٥٠ةنسيفعمجملا

ناكوثلاثلاناكاذههدوعصنألةيناثتدعصلقيملو
ملوهرصنتنمنينسعستدعبيأم.ب٤٥ةنسيفيناثلا
مهيلإهبتكاميفهضرغنمنكيملهنألنييطالغللاهركذي
مزلتسياهنمناكاملبميلشروألهتارايزلكركذينأ
ةصرفنمهلنكيملةيناثلاهترايزيفولوسرلاةطلاخم
نمهعمجامميدقتلابانربعمذئنيحىتأهنألمهتطلاخمل
:١١لامعأ(ةيكاطنأةسينكنمميلشروأءارقفلتاقدصلا

ناككلذنألامعألارفسيفاقولمالكنمرهظيو.)٣٠
يفذئمويسرطبناكوةسينكللسدوريهداهطضاءانثأيف
اخأبوقعينأولتُقدقانحويوخأبوقعيناكونجسلا
نأو)١٢:١٧لامعأ(رهظيامىلعًائبتحمذئنيحناكبرلا
:١٢لامعأ(نجسلانمذقنُأنأدعبًاضيأأبتخاسرطب

ءانمأدنعاهبىتأيتلاةقدصلاعضوهنأحّجرملاف)١٩-١٧
نأنودبهعمسقرمانحويًاذخآًالاحعجرونينمؤملانم
ةرايزلاهذهركذلعادنمنكيملفلسرلانمًادحأدهاشي
.ةلاسرلاهذهيف
ًاميركناكهنأو»ةيزعتلانبا«هنأًالوأركذاَباَنْرَب
نينمؤملاضعبولسرلابسلوبفّرعهنأو.)٥:٣٦لامعأ(
ونمؤمرشبامدعبهنأو.)٩:٢٧لامعأ(ميلشروأيف
ميلشروأةسينككلذغلبوةيكاطنأيفممألاسربقوناوريقلا
ليجنإلاراشتنابًاريثكرسفكانهثدحامىريلهتلسرأ
سلوببىتأوسوسرطىلإكلذدعببهذهنأومهنيب
هنأو.)٢٦-١١:٢٢لامعأ(ةيكاطنأيفريشبتلاىلعهدعاسيل
:١١لامعأ(٤٥ةنسميلشروأىلإسلوبعمتاقدصلابىتأ

رمأبةيكاطنأةسينكنمّنيعتهعوجررثأىلعهنأو.)٣٠
لوألاهرفسيفسلوبعمبهذفممألارشبيلسدقلاحورلا
يفةدمثكمامهعوجردنعهنأوم.ب٤٥ةنسريشبتلل
ميلشروأىلإةيكاطنأةسينكنمهريغعملسرُأمث.ةيكاطنأ
ونمؤمنتتخينأبجيلههنأيفخياشملاولسرلاريشتسيل
.ةيآلاهذهيفاهيلإرامشلاةدملايهكلذةدمو.ًالوأممألا

ابانربوسلوبلءاقفراونيُعنمةلمجنمناكَسُطيِت
ملو.ةثلاثلاةيآلايفاملةمدقمانهركُذو)١٥:٢لامعأ(
هرمأنمهملعنيذلاولسرلالامعأيفهمساباقولهركذي
نأوهناميإرثأىلعنتتخيملهنإويدوهياللصألاينانويهنإ
:٨سوثنروك٢(هعمًالماعوًاكيرشهاعدوًاريثكهزعأسلوب

م.ب٥٦ةنسسسفأيفسلوبعمناكهنأو.)٢٣
يفقوشبهيلإهعوجررظتناوهنعًابئانسوثنروكىلإهلسرأو
يتأينأىلإصبرتيملهنكلو)٢:١٣سوثنروك٢(ساورت
سوثنروك٢(كانههبعمتجاوةينودكميفهتاقالملبهذف
ةيناثلاهتلاسربسوثنروكىلإةيناثهلسرأمث.)١٥-١٣و٦:٧
عمجيفاوعرسينأىلعنينمؤملاثحينأهفلكواهيلإ
هإبننمًائيشعمسيملمثنمو.ميلشروأءارقفلتاقدصلا
ةيناثلاةرملاوىلوألاةرملاسلوبنجسنيبةدملاءانثأيفالإ
سلوبهكرتو)١:٥سطيت(تيركيفذئتقوناكوةيموريف
عقوتسلوبنأاهنمنيبتةلاسرهيلإبتكاذهدعبو.كانه
كلذنألقيملو.هعميتشيوسيلوباكينيفهبعمتجينأ
نمسواثوميتىلإبتكهنألمتهنأجتنتسننكلًالوأمت
يهوةيطاملدىلإسطيتلسرأهنأيناثلاهنجسمايأةيمور
.)٤:١٠سواثوميت٢(اهنمةبرقمىلعوسيلوباكينيلامش

ِمِهْيَلَعُتْضَرَعَو،ٍنَالْعِإِبَجوُمِبُتْدِعَصاَمَّـنِإَو«٢
َىلَعِداَرِفْنالٱِبْنِكٰلَو،ِمَمُألٱَْنيَبِهِبُزِرْكَأيِذَّـلٱَليِجْنِإلٱ
ملٱ
.»ًالِطاَبُتْيَعَسْدَقْوَأىَعْسَأَنوُكَأَّـالَئِل،َنِيَربَتْعُْ
٣:٥يكينولاست١و٢:١٦يبليف٦ع١٥:١٢لامعأ

ألَا
َ
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ريشتسيلدعصيملهنأنايبلكلذركذٍنَالْعِإِبَجوُمِب
يذلارمألاةيمهأنايبلوهتيلوسراوتبثيومهنمملعتيولسرلا

اوموقينأممألاينمؤمىلعبجيلههنأوهوهلجألدعص
نالعإلارمأنمانهليقاميفةافانمالو.ةيوسوملاموسرلاب
لامتحالهتلسرأةيكاطنأةسينكنإلسرلالامعأيفليقامل
ىلإةنجللسرتنأةسينكللهحصنةلعنالعإلانوكينأ
نمبهذيلسرطبيعُدكلذك.اهنمدحاووهميلشروأ
نيلسرمةطساوبوءامسلانمايؤرةطساوبةيرصيقىلإافاي
.)٢٠و١٠:٨لامعأ(سويلينركلبقنم

يفميلشروأةسينكءاضعأىلعيأِمِهْيَلَعُتْضَرَعَو
.)١٥:٤لامعأ(ةماعةبطخ

هنأّنيبيلاذهىتأِمَمُألٱَْنيَبِهِبُزِرْكَأيِذَّـلٱَليِجْنِإلٱ
نويطالغلاهملعيذلاميلعتلابرشبيناكعمجملانامزىلإ
رمألاوةلاسرلاهذههيفبتكيذلاتقولاىلإهمّلعيلظو
لامعأبالناميإلابريربتلانأميلعتلااذهيفنأشلاوذ
.سومانلا

مهنمةعساتلاةيآلايفنابأَنِيَربَتْعُْملٱَىلَعِداَرِفْنالٱِب
ابانربوسلوبنأةيآلاهذهنمرهظيو.نوربتعملاءالؤه
عمجملالبقًايرسًاعامتجااوعمتجاخئاشملاولسرلاضعبو
امهلامعأءانبأليصفتلاباصقينأامهلةصرفاوطعيلماعلا
اونتتخينأممألايرصنتمىلعابجويملامهنأبابسأانيبيو
هحنمبامهفرصتبهاضررهظأهللانأفيكونودمتعيامدنع
نودبماعلاعمجملاارضحولف.سدقلاحورلابهاومممألا
ةمواقموجيجضوخارصثدحامبرليرسلاعامتجالاكلذ
ةيوسوملاةعيرشلاموسربمايقلابممألامازلإيفاوبغرنمم
نمجتنف.ةلئسملايفرظنلاقحنمكلذنممهعنمف
فرصتةدوجباوعنتقاهورضحنيذلانأيرسلاعامتجالا
قيدصتببوقعيوسرطبرهاجماعلاعمجملايفف.سلوب
البكلذلنيقابلاقيدصتلصحفهلمعوهمّلعاملك

رفسيفاقولرصتقاو.مكحلاىلعاوعمجأوجيجضالوخارص
عمجملااذهركذيملسلوبوماعلاعمجملاركذىلعلامعألا
ةقفاومويدارفنالاعامتجالاركذبىفتكافهرمأةرهشل
.هللسرلا

يفجيجضوخارصثدحولخلأىَعْسَأَنوُكَأَّـالَئِل
ىلععنتماورمألايفرظنلاقحلةصرفنكيملةسينكلا
مدعةلعوسلوبفرصتةقيقحاوفرعينألسرلاوةسينكلا
نأكلذنعأشنفاونتتخينأممألايرصنتمنمهبلط
ممألايدتهمىلعاوبجوأوأطخناكهفرصتنأباومكحي
يفًائطخمناكهنأسلوبشخيملف.ةيوسوملاموسرلاظفح
ميلعتهغلبيوهدشريناكسدقلاحورلانأهملعلهميلعت
ةقيقحطسبلةصرفهلنوكتالنأيشخامنإهسفنحيسملا

ءاضعألانظيفكاردإلاقحهوكرديالفةسينكلامامأرمألا
»يعسلاب«هفرصتنعربعو.»ًالطابىعس«هنألسرلاو
اهبنورابتملاىعسييتلاةيخزربلاةينانويلاباعلألاىلإءاميإ
٢:١٦يبليف(ةلاعجلاقباسلالانييكلقابسلايف
لصحييكلمهلثمسلوبىعسف.)٤:٧سواثوميت٢و
لصحوهبلطاماذهو.سومانلاقرنمريرحتلاممألل
مدقتعنموتابارطضاوفواخموكوكشممألاينمؤم
.ممألايفليجنإلا

َوُهَو،يِعَمَناَكيِذَّـلٱُسُطيِتَالَوَّـرَطْضَيَْملْنِكٰل«٣
ِيناَنوُي

ٌّ
.»َنِتَتَْخيْنَأ،

ةيآلانيبضرتعممالكاهدعبناتللاناتنثالاوةيآلاهذه
ةيآلايفعمجملاثحابمةصالختركُذو.ةسداسلاوةيناثلا
نأضرتعملامالكنمهبءاجاملوسرلاةياغوةعباسلا
رمأبهفرصتيفهلاوضرعتيمللسرلاوميلشروأةسينك
.ممألايرصنتم

نأنمًالدبهنأيأخلاُسُطيِتَالَوَّـرَطْضَيَْملْنِكٰل
اوبجويمليلمعاوبأيوينوخبوبوًالطابتيعسينأاومكحي
يقيفرناكوًاينثودولوموهونتتخينأسطيتىلع
هيلعبجويهنأضعبللرهظياممكلذوريشبتلايفيكيرشو
نيتيتآلانيتيآلانمانلو.هاوسىلعهبجوياممرثكأناتخلا
رفسنمرشعسماخلاحاحصألانمةسماخلاةيآلاو
موسرلايفنوبصعتمموقةسينكلايفناكهنألامعألا
مهيأرلًاتابثإسطيتناتتخابلطيفُاريثكاوحلأدقوةيوسوملا
.ممألانمنيرصنتملاناتخبوجوب

لٱِةَوْخِإلٱِبَبَسِبْنِكٰلَو«٤
ْ

ملٱِةَبَذَك
َنيِذَّـلٱ،ًةَيْفُخَنيِلَخْدُْ

يفاَنَليِتَّـلٱاَنَتَّـيِّـرُحاوُسَّـسَجَتَيِلًاسَالِتْخٱاوُلَخَد ملٱِ
ْيَكِحيِسَْ

»اَنوُدِبْعَتْسَي
٥:١و٣:٢٥ص١١:٢٦سوثنروك٢و٢٤و١٥:١لامعأ
٩و٤:٣صو١١:٢٠سوثنروك١٣٢و

بلطببسلوألانيرمأةيآلاهذهيفسلوبنابأ
هؤابإيناثلاونيضرتعملاهاوفأدسوهوسطيتناتتخاضعبلا
رثأىلعسواثوميتنتخهنإفمرحمناتتخالانألالهنتخينأ
ًارارطضاالًارايتخاكلذىتأنكل)١٦:٣لامعأ(هرصنت
اوبلطةبذكلاةوخإلانأالولكلذكسطيتنتخيناكهلعلو
كلذبملسولفصالخلليرورضهنأمهمعزىلعءانبكلذب
ىلعبجاوناتخلانأاوعدالنيضرتعمللًاتيكستوًافطل
كلذةجيتنتناكوةسينكلاولسرلامكحىضتقمبعيمجلا

ألَا
َ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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موسرلالكبوجواذكوممألايرصنتملكىلعهبوجو
.ناميإلادرجمبريربتلانوكينألطبفةيوسوملا

ةوخإلانيبوءالؤهنيبزيمننأبجيِةَبَذَكْلٱِةَوْخِإلٱ
لهاستيومهملعيوًامئادمهلمتحيسلوبناكنيذلاءافعضلا
ةيمور(ةبرطضملامهرئامضنيكستةيغبتايضرعلايفمهعم

نمةبذكلاةوخإلاءالؤهناكو.)٣-٥:١صو١٤ص
نونمؤممهنأباورهاظتفًانطابالًارهاظاورصنتدقنييسيرفلا
.ةيسومانلاةيدوبعلارينتحتنييحيسملااوقبُييكلحيسملاب

مهنأمهرهاظتبةسينكلااوعدخيأًةَيْفُخَنيِلَخْدُْملٱ
.اهتكرشيفمهتلخدأفنويحيسم

يفنويسيرفمهنألقحنودبيأًاسَالِتْخٱاوُلَخَد
.نطابلا

نينمؤمللامرادقماوفرعيليأاَنَتَّـيِّـرُحاوُسَّـسَجَتَيِل
اهكرتوأةيوسوملاموسرلالامعتسايفةيرحلانمةسينكلايف
يك«هلوقهيلعلديامكةيرحلاكلتمهوبلسينأةيغب
.»انودبعتسي

يفاَنَليِتَّـلٱ هبنودحتمحيسملابنينمؤملانإِحيِسَْملٱِ
لمكأحيسملانألسومانلاقرنمنوررحمويحناميإب
)١٠:٤ةيمورو٥:١٨ىتم(هطقنوهفورحلكبسومانلا
يزمرلاسومانلالقثنمةيرحلاهبعشلىرتشاكلذبو
نمنينمؤملالعجوضعبىلعسانلاضعبزييمتلطبأو
ةقحةيرحالف.يوامسلاتوكلملاقوقحيفءاوسةمألك
-٨:٣٢انحوي(ةئيطخلاديبعرشبلالكهنودبوحيسملابالإ

.)١٢-٥:١ةيمورو٣٦
ةيحيسملاةسينكلالكاودبعتسييأاَنوُدِبْعَتْسَيْيَك

مهسسجتنمةبذكلاكئلوأةياغتناكو.ةيوسوملاموسرلل
سومانلاموسرنعنويحيسملالدعدحيأىلإاوفرعينأ
رينلاتحتىلإدوهيلايرصنتماودريومهيلعاوكتشييكل
.هلمحىلعممألاينمؤماوربجيوقيتعلا

َهلْنِعْذُنَْملَنيِذَّـلٱ«٥
ُ

خلٱِبْم
ْ

ْمُكَدْنِعىَقْبَيِل،ًةَعاَسَالَوِعوُُض
.»ِليِجْنِإلٱُّقَح
٤:١٦و٣:١صو١٤ع

َهلْنِعْذُنَْملَنيِذَّـلٱ
ُ

سلوبملسيملًةَعاَسَالَو...ْم
مهنألةبذكلاةاعدلاكئلوأبلطلةباجإسيطتنتخبةتبلا
اولطبأفصالخلليرورضناتخلانأىلعءانبكلذاوبلط
نوكينأسلوبلبق.ناميإلادرجمبريربتلانوككلذب
كلذنكلو)٢٢-٩:٢٠سوثنروك١(دوهيلاصلخيلًايدوهي
نيدلائدابمنمءيشبقلعتيمليضرعرمأيفيبحميلست
ناخدقناكلسطيتنتخينأبمهلملسولو.ةيرهوجلا

حيسملااهارتشايتلاةيرحلاممألايرصنتمبلسوليجنإلا
.مهل

نونمؤملااهيأمكعميأِليِجْنِإلٱُّقَحْمُكَدْنِعىَقْبَيِل
انأومكتيرحاوكرتتنأمتيضرمكنإ.ةيطالغيفممألانم
انه»ليجنإلاقحب«دارملاو.مكعفنلاهوظفحتنأيفبغار
صالخلاةلعحيسملانوكرابتعابحيسملابمهصالخنوكوه
سومانلالامعأبالهبناميإلابنوكيكلذوةيفاكلاةديحولا
.)١:٦ص(

ملٱاَّـمَأَو«٦
:يِدْنِعَقْرَفَال،اوُناَكاَمْهَم،ٌْءَيشْمَُّـهنَأَنُوَربَتْعُْ

ملٱِءَالُؤٰهَّـنِإَفٍناَسْنِإِهْجَوِبُذُخْأَيَالُهللاَا
َّـَيلَعاوُريِشُيَْملَنِيَربَتْعُْ

.»ٍءَْيشِب
١٢:١١سوثنروك٢:١١٢ةيمورو١٠:٣٤لامعأ٦:٣ص

ضرتعممالكامهنيباموةثلاثلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذه
.سطيترمألًانايبهبءيج

اهءاسؤربلاغلايفةسينكلااوبسحنيذلاَنوَُربَتْعُْملٱ
.كلذكمهنأنييطالغلااوملعدقةبذكلاةوخإلالعلو
ةيناثلاسوثنروكةلاسريفو»ةدمعأ«ةعساتلاةيآلايفاومسو
انحويوسرطبمهو)١٢و١١:٥سوثنروك٢(»لسرلايقئاف«
.بوقعيو

رمأيفسلوبناكاميِدْنِعَقْرَفَال،اوُناَكاَمْهَم
حيسملاهتدهاشملوأهماقمةعفرلرشبيأربثرتكينيدلا
.هايإةسينكلارابتعالوأ)٥:١٦سوثنروك٢(ًاعمسوًانايع
هاضرمدعرهظينأدارأنكلولسرلارئاسبفختسيملهنإ
ضعبىلإنوبذاكلانوملعملاههجويذلادئازلارابتعالاب
كئلوأىلإاوبسننيذلاءارآلًاتابثإوسلوبلةناهإلسرلا
لوقلاطبأمهتياغوةيوسوملاموسرلاظفحباجيإلسرلا
حيسملابنينمؤملاعفنيالةيوسوملاموسرلاظفحنأبسلوب
.ًائيش

رومأىلإرظنيالهنإيأٍناَسْنِإِهْجَوِبُذُخْأَيَالُهللاَا
هقاقحتسانعرظنلاعطقبهتطلسوهماقمكةرهاظلاناسنإلا
٦:٩سسفأو٢:١١ةيمورو٣٤و١٠:٤لامعأ(نطابلايف
نممظعألسرلاكئلوأنأربتعيملهنإف.)٣:٢٥يسولوكو
دنتسايتلاةيجراخلارومألانمهباوزاتمااملًارظنسلوب
نممهأهايإهللارابتعانأىأرفنوبذاكلانوملعملااهيلع
هتطلسذخأهنإفسانلامهربتعاامهمهللسرلارابتعا
هللسرلاىضرنعىنغتسافهدحوهللانمةيلوسرلا
.هتيلوسرمهتابثإو

.هيحوبيلهللاهنلعأامقوفٍءَْيشِبَّـَيلَعاوُريِشُيَْمل
هئادتهاتقويفلسرلانمليجنإلاملعتيملهنأًاقباسلاق

ألَا
َ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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مهنمًائيشملعتيملهنأًانايبةيآلاهذهيفاماذهىلعدازو
.كلذدعبميلشروأىلإىتأنيح

لٱِبْلَب«٧
ْ

لٱِليِجْنِإَىلَعُتْنِمُتْؤٱِّـينَأاْوَأَرْذِإ،ِسْكَع
ْ

ِةَلْرُغ
طُباَمَك

ْ
خلٱِليِجْنِإَىلَعُسُر

ْ
.»ِناَتِ

١١:١٣و١:٥ةيمورو١٣:١٦لامعأ٢:٤يكينولاست١
١:٦١سواثوميت٢و٢:٧سواثوميت١و

ًائيشينوملعينأنمًالدبمهنأيأِسْكَعْلٱِبْلَب
هتلبقامباوملسوهتملعاممهقيدصتومهتيبثتباوفتكاًاديدج
مهيلعبجوأنأنودليجنإلابممألارشبأنأوهويحولاب
.ةيدوهيلاموسرلانمهريغوأناتخلا

ةلرغلاليجنإةمدخىلعهللانمُتْنِمُتْؤٱِّـينَأاْوَأَرْذِإ
ةنماثلاةيآلايفاهركذيتلاهلمعجئاتننمكلذاوأر.ًامئاد
.)١٥:١٢لامعأو٢ع(ابانربوسرطبهبربخأامم

ناميإلابوجونمممألاهبرشباميأِةَلْرُغْلٱِليِجْنِإ
يفكارتشاللوأصالخللًاطرشناتخلالعجنودبحيسملاب
لامعأ(حيسملابنمآمويكلذكنمُتؤاو.ةيحيسملاةسينكلا
.)٢١-٢٢:١٧لامعأ(لكيهلايفناكنيحو)٩:١٥

سرطبهللااعدِناَتِْخلٱِليِجْنِإَىلَعُسُرْطُباَمَك
ليجنإناكو.)١:١سرطب١(ةصاخدوهيلارشبمنوكيل
اوناكهبنيرشبملانأالإًادحاوسرطبليجنإوسلوب
نإفةفلاخملاروظحمنييعتلاكلذنكيملنكلو.نيفلتخم
هيفمهدجوناكملكيفًالوأدوهيلارشبيناكسلوب
حتفسرطبو)١:١٦ةيمورو١٨:٦و١٤:١و١٣:٥لامعأ(
:١٥و١١صو:١٠صلامعأ(ممأللةيحيسملاةسينكلاباب
٧(.

يفَلِمَعيِذَّـلٱَّـنِإَف«٨ طُبِ
ْ

خلٱِةَلاَسِرِلَسُر
ْ
يفَلِمَعِناَتِ َّـِ

ألِلًاضْيَأ
ُ
.»ِمَم

سوثنروك١و١٨و٢٦:١٧و٢٢:٢١و١٣:٢و٩:١٥لامعأ
يسولوكو٢:١٣يبليفو٣:٥و١:١٦صو١٥:١٠و١٢:٦
١:٢٩

.ةعباسلاةيآلاريسفتةيآلاهذه
يفَلِمَع هريشبتهللاذختايأِناَتِْخلٱِةَلاَسِرِلَسُرْطُبِ

مهبولقيفسدقلاحورلاةوقبدوهيلابولقديدجتىلإةليسو
.مهيلإهتيلسرمتبثأكلذبو

يفَلِمَع سرطبلدهشامكيلدهشيأِمَمُألِلًاضْيَأَّـِ
.يريشبتةطساوبصالخلاوناميإلاىلإسانلاهتيادهب
هريشبتحاجنإبامهنملكةيلسرمهللاتابثإنعًالضفو

١٩و١٥:١٨ةيمور(امهيديأىلعتازجعملاءارجإباهتبثأ
.)١٢:١٢سوثنروك٢و

ملٱِةَمْعِّـنلٱِبَمِلَعْذِإَف«٩
،اَّـنَحوُيَواَفَصَوُبوُقْعَيِيلِةاَطْعُْ

ملٱ
َنوُكَنِلِةَِكَّـرشلٱَنيِمَياَباَنْرَبَوِينْوَطْعَأ،ٌةَدِمْعَأْمَُّـهنَأَنُوَربَتْعُْ
ألِلُنْحَن

ُ
لِلَفْمُهاَّـمَأَوِمَم

ْ
.»ِناَتِخ

١٥:١٠سوثنروك١و١٥:١٥و٦و١٢:٣و١:٥ةيمور
٢١:١٤ةيمورو٢:٢٠سسفأو١٦:١٨ىتم٣:٨سسفأو

يايإهللاىضراوققحتيأِيلِةاَطْعُْملٱِةَمْعِّـنلٱِبَمِلَع
.ًالوسريناعدهنأىلعاهتمقأيتلانيهاربلانم

لامعأ(لوألاميلشروأعمجمسيئرهنأركُذُبوُقْعَي
انحويوخأبوقعيامأو.)١٩ع(برلاوخأهنأو)١٥:١٣
٤٤ةنسيأنينستسبعمجملالبقهسأرسدوريهعطقف

.م.ب
.سرطبىنعمكرخصهانعمو)١:٤٢انحوي(اَفَص
لوسرلابوقعيوخأويمولاسويدبزنباوهاَّـنَحوُي

.ديهشلا
ةسينكمهتربتعانيذلايأٌةَدِمْعَأْمَُّـهنَأَنوَُربَتْعُْملٱ

مهرابتخاومهلامعأومهنسلًارظنكلذكمهنأميلشروأ
اوربتعااملمهنإف.ليجنإلابمهتفرعمومهتمكحومهاوقتو
)٢:١٦سسفأو٥:٦سوثنروك١(ًايحورءانبةسينكلا
.اهيفةدمعأءالؤهاوربتعا

َّـرشلٱَنيِمَيِنْوَطْعَأ
ًاخأينوربتعامهنأىلعًاليلدِةَكِ

.ةيلوسرلايفمهكيرشينأبويباوقثو
ريشبتلالمعةمسقىلعانقفتاِمَمُألِلُنْحَنَنوُكَنِل
.روكذملالاونملاىلع

ةيوستاوتبثأاهلبقركُذاموةيآلاهذهيفامبلسرلانإ
يفممألاينمؤملوبقبهفرصتنسحاوقدصومهلسلوب

.ناتخالبةسينكلاةكرش

لٱَرُكْذَنْنَأَْريَغ«١٠
ْ

ْنَأُتْيَنَتْعٱُتْنُكُهُنْيَعاَذٰهَو.َءاَرَقُف
.»ُهَلَعْفَأ
١٦:١سوثنروك١و١٥:٢٥ةيمورو٢٤:١٧و١١:٣٠لامعأ
امهيلك٩صو١صسوثنروك٢و

وهابانربوسلوبةسينكلاهبتفلكيذلاديحولايشلا
.)٣٠-١١:٢٨لامعأ(ًاعربتهأدتباامىلعاورمتسينأ

.ةيدوهيلاوميلشروأءارقفيأَءاَرَقُفْلٱَرُكْذَنْنَأ
.يسفنءاقلتنمهيفتبغريأُهَلَعْفَأْنَأُتْيَنَتْعٱ
يفركُذاممهدعوزاجنإرهظيو.هبدعوهنأمزلتسياذهو

ألَا
َ
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١٦:١سوثنروك١و١٥:٢٥ةيمورو٢٤:١٧لامعأ(
.)٨:٩سوثنروك٢و

هنأعمةحلاصلالامعألاةسرامميفًادهتجمناكسلوبنإ
.ريربتللةلعاهربتعيمل

٢١ىلإ١١عةيكاطنأيفسرطبلسلوبةمواقم

طُبىَتَأاَّـَملْنِكٰلَو«١١
ْ

،ًةَهَجاوُمُهُتْمَواَقَةَيِكاَطْنَأَىلِإُسُر
.»ًاموُلَمَناَكُهَّـنَأل
١٥:٣٥لامعأ

لامعأيفاقولركذيملَةَيِكاَطْنَأَىلِإُسُرْطُبىَتَأ
ءانثأيفثدحهنأحجرألاوةيكاطنألسرطبةرايزلسرلا
سلوبعوجررثأىلع)١٥:٣٥لامعأ(يفاهيلإراشملاةدملا
عورشوامهنيبفالتخالاعوقولبقوميلشروأىلإابانربو
.ذئنيحةيكاطنأيفابانربدوجوليلدبيناثلاهرفسيفسلوب

وهوةسينكلاعامتجايفهتخبويأًةَهَجاوُمُهُتْمَواَق
.بئاغوهوهكشأملورضاح

اهتبثأيتلائدابملافالخهلمعنمًاموُلَمَناَكُهَّـنَأل
ةمواقمةلعتناكو.ًاضيأهتمالةسينكلانأحجرملاو.ًالبق
ًالعفوًالوقهنعىماحوهيذلاأدبملافلاخهنأهايإسلوب
دوهيلاينمؤمنيبقرفالنأوهوسويلينركرصنتموييف
)١٧-١١:٣و٢٠-١٠:١٠لامعأ(نينوتخملاريغممألاينمؤمو
ءانثألاكلتيفميلشروأعمجممامأهبرقأيذلاأدبملاو
.ةيكاطنأىلإهئيجملوأيفهقدصو)٩عو١١-١٥:٧لامعأ(
اوسيلمهنأكممألاينمؤمنعهلاصفنابذئنيحهفلاخهنإف
ىلعسلوبلمحيذلانأبيرالو.دوهيلاينمؤملنيواسم
نمهنعجتناموهةسينكلامادقهلمعىلعسرطبةمواقم
نماهئاضعأرثكأيتلاةيكاطنأةسينكيفشيوشتلاوةرثعلا
نيبةسينكلامومعلةرثعلانمكلذيفاموممألاينمؤم
.كلذبةماتلاةيوخألاوةيرحلاةهجنماهقوقحبلسوممألا
عيرسلاهعبطوهلاصفنالاكلذىلعسرطبلمحيذلاو
ءاملاىلعيشملاىلإهعارسإنمنيبتامكبلقتلاورثأتلا
توبثلابهدعورثأىلعهديسهراكنإو)٣٣-١٤:٢٨ىتم(
.)٦٦و١٤:٢٩سقرم(

َعَمُلُكْأَيَناَكَبوُقْعَيِدْنِعْنِمٌمْوَقىَتَأاَمَلْبَقُهَّـنَأل«١٢
َنيِذَّـلٱَنِمًافِئاَخ،ُهَسْفَنُزِرْفُيَوُرِّـخَؤُيَناَكاْوَتَأاَّـَملْنِكٰلَو،ِمَمُألٱ
خلٱَنِمْمُه

ْ
.»ِناَتِ

١١:٣و١٠:٢٨لامعأ

يتلاميلشروأةسينكنميأَبوُقْعَيِدْنِعْنِمٌمْوَق
مهوهئارآنايبيفهنعاوبونيلمهنيعهلعلواهيعاربوقعيناك
ىلعبجيهنأبوقعييأرنإف.يهامكاهونلعيمل
ظفحلامامتسومانلااوظفحينأمهناميإدنعًادوهينيدولوملا
سلوبحصناممو)٢١-١٥:١٦لامعأ(هباطخنمرهظيامك
الإموقلالاسرإبدصقيملهنأحّجرملاف)٢٥-٢١:٢٠لامعأ(هب
اودازفةيوسوملاموسرلاظفحىلعدوهيلاينمؤمثحينأ
.ممألاودوهيلانمنينمؤملالكىلعكلذبجيهنأهلوقىلع

بيلاطمىلإتافتلانودبِمَمُألٱَعَمُلُكْأَيَناَك
سرطبلاقامكاهاضتقمبمرحمكلذذإةيسومانلاموسرلا
عملكألاميرحتةلعو.)١٠:٢٨لامعأ(سويلينركمامأ
هتربتعاًائيشلكأينألةضرعمهعملكآلانوكممألا
هللانأافاييفايؤرلانمملعتسرطبنكلًاسجنةعيرشلا
كلتلًاعوطفًاينيدسجنلاورهاطلانيبقرفلانوكلطبأدق
يفكلذلثمىتأو.هئاقفروسويلينركعملكأايؤرلا
ىلعحيسملانويسيرفلامواقدقو.اهيلإهنايتإلوأةيكاطنأ
.)١٥:٢اقول(ةاطخلاونيراشعلاعمهلكأ

عملكأينأىبأُهَسْفَنُزِرْفُيَوُرِّـخَؤُيَناَكاْوَتَأاَّـَمل
نيواسمريغونوسجنمهنأبضّرعكلذبوممألاينمؤم
ةمعطألازييمتةهجنمةيوسوملاةعيرشلانأودوهيلاينمؤمل
نيقيرفلاكارتشانمعنمياذهو.ةبجاووةمئاقلزتمل
ةبحملامئالووينابرلاءاشعلايفممألاينمؤمودوهيلاينمؤم
.مهتويبيفداتعملاماعطلالوانتو

يرصنتمنميأِناَتِْخلٱَنِمْمُهَنيِذَّـلٱَنِمًافِئاَخ
مهنأنمسرطبفاخفبوقعيدنعنماوءاجنيذلادوهيلا
لكأامدعبهنمقبسامكيدوهيلاهنيدلهتنايخىلعهنوريعي
.ءامدقلاهئاقدصأرابتعاومهرابتعارسخيهنأوسويلينركعم
حيسملابرقأنملوأناكهنألكلذلثمنمسرطبلقبسو
ركنأنملوأوممألاقوقحبرقأنملوأوهركنأنملوأو
اهقحتساوةمالمللهضرعبلقتلاىلإهليمفقوقحلاهذه
ةبوتلاعيرسناكهنألحدملاًاضيأقحتسيهنكلو.انه
رغصأخيبوتلبقهنأهعضاوتدكؤييذلاوهبنذبفارتعالاو
سلوبحدمدقو.ليجنإلايفهعمنيلماعلانمًانسهنم
حلٱاَنوُخَأ«هنإلاقو

ْ
اهادحإيفركُذيتلاهلئاسرحدمو»ُبيَِب

.)١٦و٣:١٥سرطب٢(ةيكاطنأيفهفرصتءوس

لٱيِقاَبُهَعَمىَءاَرَو«١٣
ْ
ًاضْيَأاَباَنْرَبَّـنِإىَّـتَح،ًاضْيَأِدوُهَي

»!ْمِهِئاَيِرَىلِإَداَقْنٱ

ىضرةيغبباوصلاهنأفرعامفالخلعفيأىَءاَر
ىلعةوخإلانمناميإلاءافعضبًاقفركلذلعفيملو.سانلا

ألَا
َ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

١٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



سوثنروك١(هبوجوسلوبملعامممالسلاوةبحملاىضتقم
اوملسيذلاقحللًاراكنإلب)١٥:٣و١٤:١ةيمورو٩:٢٠
مهمهنعمهسفنأاوزرفنيذلانألًارهاظهوركنأوًانطابهب
حيسملانأوهدنعمهلنوواسموحيسملايفمهتوخإقحلاب
.سومانلاقرنممهررح
سرطبباودتقافةيكاطنأيفنيرصنتملانمِدوُهَيْلٱيِقاَب
.هماقموهنسلًارظن

الولسرطبهاتأامريثأتءوسلنايبلاىلإةجاحالو
ةيكاطنأةسينكمسقيناكهنأنمدبالفهلسلوبةمواقم
.نيقيرفلانمةفلؤملاسئانكلارئاساذكونيبزحىلإ

ًاقباسّرسدقهنأعمخلاًاضْيَأاَباَنْرَبَّـنِإىَّـتَح
كراشو)١١:٢٣لامعأ(ةيكاطنأةسينكيفممألالوخدب
قوقحنعةاماحملايفًارويغناكوممألاريشبتيفسلوب
امو.)١٥:١٢لامعأو٩ع(ميلشروأعمجميفممألاينمؤم
رغصلاذنمةداعلاوةيبرتلاريثأتةوقىلعليلدابانربهلعف
.مهربتعننيذلاكولسو

ِّـقَحَبَسَحٍةَماَقِتْسٱِبَنوُكُلْسَيَالْمَُّـهنَأُتْيَأَراَّـَملْنِكٰل«١٤
لُق،ِليِجْنِإلٱ

ْ
طُبِلُت

ْ
جلٱَماَّـدُقَسُر

ْ
ٌّيِدوَُهيَتْنَأَوَتْنُكْنِإ:ِعيَِم

لُتاَذاَمِلَف،ًاّيِدوَُهيَالًاِّيَممُأُشيِعَت
ْ

»؟اوُدَّـوَهَتَيْنَأَمَمُألٱُمِز
١١:٣و١٠:٢٨لامعأ٥:٢٠سواثوميت٥١ع

)١٣ع(يفامكنوؤارييأٍةَماَقِتْسٱِبَنوُكُلْسَيَال
قحاوظفحيملوأليجنإلاقحبسحاوكلسيملمهنأوهو
اوتبثلصالخإلاوةماقتسالاننسىلعاوراسولفليجنإلا
قرنمررحتلايأةيليجنإلاةيرحلايفمهلمعومهميلعتب
مامأرربتلاةيغبسومانلالامعأىلعلاكتالانموسومانلا
ريربتلانأليجنإلاميلعتمهكولسباوركنأمهنكلوهللا
.هدحوحيسملاعوسيبناميإلاب

عمسموىأرمىلعيأِعيِمَْجلٱَماَّـدُقَسُرْطُبِلُتْلُق
قحلابهرارضاناكوًاراهجلصفناسرطبنإفنينمؤملانم
.ًاراهجقحلانعةاماحملانوكتنألاحلاتضتقافًاراهج

يدوهيهنوكًاِّيَممُأُشيِعَتٌّيِدوَُهيَتْنَأَوَتْنُكْنِإ
رمألالوأيفهنكلسومانلاظفحينأهيلعبجويلصألا
موسرلاىلإالوماعطلافنصىلإتافتلاالبممألاعملكأ
ىلعلدتةرابعلاو.مهعملكألاهيلعترظحيتلاةيوسوملا
١٥:١٠لامعأو١٨ع(كلذىلعًارمتسمناكسرطبنأ
.)١١و

نممكنألككولسباوُدَّـوَهَتَيْنَأَمَمُألٱُمِزْلُتاَذاَمِلَف
دوهيلاةشيعاوشيعينأانه»دوهتلاب«دارملاو.مهبىدتقٌي
ظفحنأهكولسنمًاعبطجتنيف.ةيوسوملاموسرلاةاعارمب
الكلذنودبمهنألممألاينمؤمليرورضسومانلا

لوقلفانماذهو.دوهيلاينمؤماوطلاخينأنوعيطتسي
ِملَنآلٱَف«عمجملايفسرطب

َ
َىلَعٍريِنِعْضَوِبَهللاٱَنوُبِّـرَُجتاَذا

ْنِكٰل؟ُهَلِمْحَنْنَأُنْحَنَالَواَنُؤاَبآْعِطَتْسَيَْملِذيِمَالَّـتلٱِقُنُع
ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱِةَمْعِنِب

َكِئَلوُأاَمَكَصُلْخَنْنَأُنِمْؤُنِحيِسَْ
اوعارينأمهيلعبجواذإو.)١١و١٥:١٠لامعأ(»ًاضْيَأ
قيرطلاحتفةمعطألازييمتكدحاورمأيفةيزمرلاةعيرشلا
.رومألارئاسيفاهتاعارمبوجول

،ًةاَطُخِمَمُألٱَنِماَنْسَلَوٌدوَُهيِةَعيِبَّـطلٱِبُنْحَن١٥«١٥،١٦
ِناَميِإِبْلَب،ِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبُرَّـَربَتَيَالَناَسْنِإلٱَّـنَأُمَلْعَنْذِإ١٦
ملٱَعوُسَي

ملٱَعوُسَيِبًاضْيَأُنْحَناَّـنَمآِ،حيِسَْ
ِناَميِإِبَرَّـَربَتَنِلِ،حيِسَْ

ُرَّـَربَتَيَالِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبُهَّـنَأل.ِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبَالَعوُسَي
.»اَمٌدَسَج
لامعأ١٢و٢:٣سسفأو٩:١١ىتم١١و١٥:١٠لامعأ

:٣صو٨:٣و٢٨و٣:٢٢و١:١٧ةيمور٣٩و١٣:٣٨
و٣:٢٠ةيمورو١٤٣:٢رومزم١٩و٧:١٨نييناربعو٢٤
٣:١١ص

سلوبباطخنمءزجاذهٌدوَُهيِةَعيِبَّـطلٱِبُنْحَن
مهنيذلانييطالغلاكلذببطاخينأحصيالذإسرطبل
.سرطبوهسفن»نحن«هلوقبدارأو.ةعيبطلابممألانم
سيلونييدوهينادولومامهنإ»دوهيةعيبطلاب«هلوقبو
.نيليخدب

دوهيلاىرجمانهسلوبىرجًةاَطُخِمَمُألٱَنِماَنْسَلَو
ملوسومانللاوعضخيملمهنوكلةأطخممألامهرابتعايف
.دهعلاوسومانلاجراخاودلُوذإسومانلالهأنماونوكي

ِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبُرَّـَربَتَيَالَناَسْنِإلٱَّـنَأُمَلْعَنْذِإ
ةلعبتيسلسومانلااهبرمأييتلالامعألانأققحتنيأ
ريغةئيطخلانمًائيربهبسحيهللانأىتحئطاخلاريربتل
كلذانققحتذإو.لاحملامعألاكلتبريربتلافباقعللةضرع
ةيدوهيلاانقوقحىلعوسومانلاىلعلاكتالانعانلدع
ريربتلاىلإرظنلابممألاةأطخكهللامادقانسفنأانلعجب
.حيسملالمعىلعريربتلارصقفلامعألاب

ةلآلاوهناميإلافهدحوِحيِسَْملٱَعوُسَيِناَميِإِبْلَب
.ريربتللحيسملابئطاخلاكسمتياهبيتلا

لك.ًادوهباودلُونيذلانحنيأًاضْيَأُنْحَناَّـنَمآ
ريربتلانعزجاعسومانلانأوانريربتلةيفاكبتيسلانموسر
رابتعابريربتللهدحوهيلعنيلكتمحيسملاىلإانأجلكلذلف
.كلذلةيفاكلاةديحولاةلعلاهدحووههنأ

وهيذلاهسفنعوسيبيأَعوُسَيِناَميِإِبَرَّـَربَتَنِل
.ريربتلاىلعوناميإلاعوضوم

ألَا
َ
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وأتناكةيزمرقالطإلاىلعِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبَال
دحأسيدقتوأريربتةلعنوكيالونكيملاهظفحذإةيبدأ
.يرشبلاسنجلانم

اذهاَمٌدَسَجُرَّـَربَتَيَالِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبُهَّـنَأل
هنأراتبعابسلوبهبجتحا)١٤٣:١٢رومزم(نمسبتقم
:٣ةيمور(ديدجلادهعلايفرركوميدقلادهعلايفينيدأدبم
لكرابتعابحيسملابىسومةلباقمانههمالكةصالخو.)٢٠
لامعألاودعولابسومانلاةلباقمولاكتالاعوضومامهنم
.ةكربلابةنعللاوةبهلابةرجألاوناميإلاب

ةلاحتسالنيتلعةيمورىلإةلاسرلايفسلوبدروأو
ةعاطلابلطيسومانلانأىلوألاسومانلالامعأبريربتلا
السومانلانأةيناثلاو.هنعناسنإلارجعياذهوةلماكلا
ةوقالبوتكمفرحهنألهسفنريربتنمناسنإلانكمي
.ةّيح

يفَرَّـَربَتَنْنَأَنوُبِلاَطُنْحَنَواَّـنُكْنِإَف«١٧ ملٱِ
ُدَجوُنِحيِسَْ

ملٱَفَأ،ًةاَطُخًاضْيَأاَنُسُفْنَأُنْحَن
لِلٌمِداَخُحيِسَْ

ْ
»!اَشاَح؟ِةَّـيِطَخ

٩و٣:٨انحوي١

.انأوسرطبايتنأاَّـنُكْنِإَف
يفَرَّـَربَتَنْنَأَنوُبِلاَطُنْحَنَو انمآامدعبيأِحيِسَْملٱِ

نأليجنإلاميلعتىلعءانبناميإلابهباندحتاوحيسملاب
.انعسومانلابيلاطمبماقحيسملا

دوهيلادنعممألاكًةاَطُخًاضْيَأاَنُسُفْنَأُنْحَنُدَجوُن
ةعيرشظفحنعانلدعاننألريربتلامامتنيرربتمريغ
.ىسوم

لاكتالاكرتنانلعجهنأل؟ِةَّـيِطَخْلِلٌمِداَخُحيِسَْملٱَفَأ
.يدبألاكالهللةضرعونيرربتمريغاناقبأوسومانلاىلع
قحانرربيملحيسملانأانملساذإاهنمدبالةجيتنهذهو
.)٩:٢١سوثنروك١و٢:١٤ةيمور(ىسومكرتوريربتلا
انرصفمهعمانلكأبممألاينمؤملثمانسفنأانلعجنحنو
.مهلثمةاطخ

ىلإهزايحناوممألاينمؤمنعهلاصفنابسرطبنإ
سومانحيسملابنونمؤملاظفحينأبوجوبرقأدوهيلاينمؤم
نيذلانأكلذنمجتنيوهنودبنورربتيالمهنأوىسوم
ىلعاولكتاوريربتلاةيغبسومانلاىلعلاكتالانعاولدع
جتنيوحيسملابًائيشاوعفتنيملنذإفنيرربتماوسيلحيسملا
عفرييذلاهللالمحاذوه«هيفنادمعملاانحويلوقنالطب
حلٱُهَلُنِمْؤُيْنَم«هسفنحيسملالوقنالطبو»ملاعلاةيطخ

ْ
ُةاََي

هذهيذلاميلعتلانأحضاوو.)٣:١٥انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱ
الهبجوأيذلاكولسلاوًاقحنوكينأنكميالهتجيتن
.»ةماقتسا«نوكينأنكمي

وهفههركلراهظإوركفلاكلذليفنديدشاذهاَشاَح
يفتارمرشعهلثمءاجو.)٦:١٥سوثنروك١(يفاملثم
لهأىلإىلوألاةلاسرلايفةرموةيمورلهأىلإةلاسرلا
.ةلاسرلاهذهيفتارمثالثوسوثنروك

ِّـينِإَف،ُهُتْمَدَهْدَقيِذَّـلٱاَذٰهًاضْيَأيِنْبَأُتْنُكْنِإِّـينِإَف«١٨

.»ًايِّـدَعَتُمِيسْفَنُرِهْظُأ

يفهعماولامنيذلاوسرطببطاخيلوسرلالزيمل
.ةيكاطنأ

ًالعفًالوقيتأينييحيسملانميريغوانأُتْنُكْنِإِّـينِإَف
ةلزنمبهسفنلعجو.سومانلاظفحةيرورضىلعلديامب
.ًافطلتهعماولامنممهريغوسرطب

نعيزارفنابُهُتْمَدَهْدَقيِذَّـلٱاَذٰهًاضْيَأيِنْبَأ
.ريربتللةيسومانلاموسرلاظفحبوجولًانايبممألاينمؤم
همدهو.لامعألابريربتلاوهانه»همده«يذلابدوصقملاو
.حيسملابناميإلانمهبىداناموأةمعنلاليجنإبريشبتلاب
الهنإ«هلوقكلذنموةيئانبلاتاراعتسالابحيسلوبناكو
حيسملانإ«هلوقو.)١٥:٢٠ةيمور(»رخآساسأىلعينبي
رجححيسملانإ«هلوقو.)٢:٢٠سسفأ(»ةسينكلاساسأ
:١٠و٥:١سوثنروك٢ًاضيأرظنا٢:٢٠سسفأ(»ةيوازلا
عفرُيوهيلعينُببلاقكاهربتعااهمدهيتلاموسرلاو.)٤
»همدهامءانبب«دارملاو.هنمةياغلاغولبلءانبلامتىتم
ىلإحيسملانععوجرهنإفريربتللسومانلاظفحىلإعوجرلا
ءانبو.ةيدوبعلارينىلإةيرحلاليجنإنموصالخللىسوم
املفيحيسملاماظنلامدهبالإنكميالةيناثيوسوملاماظنلا
حيسملابناميإلادرجمبرربتيهنأبسويلينركسرطبرشب
يفكلذلثمىتأو.سومانلالامعأبريربتلانأميلعتمده
ىلإهلوصولوأيفهكولسبوميلشروأعمجمبهباطخ
دقامءانبيفًاعورشناككلذدعبهكولسنكلوةيكاطنأ
.همده

كرتبتئطخينأبرقأيأًايِّـدَعَتُمِيسْفَنُرِهْظُأ
ريربتللهدحوحيسملاىلعيلاكتابوتنمآنيحسومانلا
يتقوسومانلانأيرابتعابسومانلاىلعتيدعتينأبو
دقنوكأكلذبوحيسملابناميإللوليجنإللديهمتو
تحتلزأملينأوحيسملابناميإلابًارربتمتسلينأترهظأ
دقنوكيهبهنألًايدعتهلعفىمسينأقحتساو.ةنونيدلا
َّـكَّـصلٱاََحمْذِإ«هتوموهتمدخوهميلعتبحيسملاهانباممده
يفاَنْيَلَعيِذَّـلٱ لٱِ

ْ
لٱَنِمُهَعَفَرْدَقَو...ِضِئاَرَف

ْ
ًارِّـمَسُمِطَسَو

.)٢:١٤يسولوك(»ِبيِلَّـصلٱِبُهاَّـيِإ

ألَا
َ
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ذخأوسرطبلهباطخنمانهغرفهنأمهضعببهذ
لوألاةياهننييعتبعصيهنأقحلاونييطالغلابطاخي
سوميدوقينلحيسملاباطخيفكلذبعصامكيناثلاةءادبو
نييطالغلاىلإتفلتيانهأدتباهنأحجرملاو.)٣صانحوي(
اذهةياهنيفهبتطاخمنمغرفوسرطببطاخيوهو
.حاحصألا

.»ِِهللااَيْحَألِسوُماَّـنلِلِسوُماَّـنلٱِبُّتُمِّـينَأل«١٩
٥:١٥سوثنروك٢و٨:٢و٦و٧:٤و١٤و٦:١١ةيمور
٤:٢سرطبو٩:١٤نييناربعو٥:١٠يكينولاست١و

ِّـينَأل
نمهدارمو.عقاولايفملكتيذخأوضرفلاكرت

ىلإرظنلابسومانلاكرتبًاضرتعمنكيملهنأةيآلاهذه
.ريربتلا

ًابدؤمناكهنألسومانلاةطساوبيأِسوُماَّـنلٱِبُّتُم
ىلإانبدؤمسومانلاناك«هنأليدافلاىلإيندشريليل
برهأنأينأجلافةئيطخلابيلعمكحف)٣:٢٤ص(»حيسملا
هنأينملعو)٣:٢٠ةيمور(هللابضغنمحيسملاىلإ
:١٠ةيمور(يوامسلانهاكلاىلإريشتهزومرلكنأويتقو
:١٨ةينثت(بلقلاىلعبتكُتةديدجةعيرشبيندعوو)٤
.)٣١:٣٣ايمرإو١٩-١٥
ةلعوريربتلاةلعهنوكرابتعابهلتميأِسوُماَّـنلِل

يمسرلاسومانلالمكأتامنيححيسملانإفةنونيدلا
هبنودحتمنينمؤملالكوهبيلاطمنمنينمؤملاررحو
هوربتعيملوهنماوصلخفسومانللهعماوتامفناميإلاةطساوب
نيحًالوأسلوبهدقتعاامفالخاذهو.ريربتللةطساو
.)٦و٣:٣يبليف(هبرربتينأعقوتوهظفحيفدهتجا
ًاضْيَأْمُتْنَأِيتَوْخِإاَيًاذِإ«هلوققفوىلعةيآلاهذهيفهمالكو
ملٱِدَسَجِبِسوُماَّـنلِلْمُّتُمْدَق

ًاذِإ«هلوقو)٧:٤ةيمور(ِ»حيِسَْ
ملٱَعَمْمُّتُمْدَقْمُتْنُكْنِإ

لٱِناَكْرَأْنَعِحيِسَْ
ْ

:٢يسولوك(ِ»َملاَع
ريربتللهظفحنمررحتلا»سومانللتوملا«ىنعمو.)٢٠
.قباسلايدعتلاىلعهتنعلنمو

ربللةايحلليرورضةئيطخلانعتوملافِِهللااَيْحَأل
امهنألناميإلابريربتللديهمتلليرورضسومانلاوتوملاو
نأردقيالةايحلاوريربتللسومانلاىلعلكتيناسنإلاماد
هللاةايحلاو.هللاايحينأنمؤملاردقييذلاحيسملابكسمتي
داحتالاىلعةينبملادالوألاةعاطكةيرايتخالاةعاطلاةايحيه
هللاركشلاوهحنمييذلاحورلاواهبهييتلاةمعنلاوحيسملاب
ىلإرظنلابسومانللتامهنوكقوفنمؤملاف.هتمحرىلع
ةطسلتمةوقاهنوكرابنعابةئيطخلانعتامريربتلاةلعهنوك
.ةسادقلاوربلاةايحينعأةديدجلاةايحلابماقوهيلع

ملٱَعَم«٢٠
ملٱِلَباَنَأَالاَيْحَأَف،ُتْبِلُصِحيِسَْ

يفاَيَْحيُحيِسَْ .َّـِ
يفَنآلٱُهاَيْحَأاَمَف جلٱِ

ْ
يفُهاَيْحَأاَمَّـنِإَفِدََس ِنْبٱِناَميِإ،ِناَميِإلٱِ

.»ِيلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَويِنَّـبَحَأيِذَّـلٱ،ِهللاٱ
٥:١٥سوثنروك٦:١٤٢و٥:٢٤صو٦:٦ةيمور
:٥سسفأو١:٤ص٤:٢سرطب١و٥:١٠يكينولاست١و
٢:١٤سطيتو٢

ّتم«هلوقلريسفتاذهُتْبِلُصِحيِسَْملٱَعَم
نيحكلذناكو.حيسملابهداحتالنايبو)١٩ع(»سومانلل
امنأهبناكًاداحتاحيسملابًادحتمناكسلوبنإفنمآ
ًالماحسومانلابحيسملاتامف.هلثدححيسمللثدح
سومانللحيسملاتامو.ةبشخلاىلعهقلعتبسومانلاةنعل
رخآهتومناكوهلالظوهتاراشإوهموسرلكلمكأنأب
)٢:٨يسولوك(»توملاىتحعاطأ«هلوقليلدبهبيلاطم
هبيلاطملكنمررحتحيسملابهداحتاىلإرظنلابسلوبو
نعحيسملاعمهبلصبتامف.صالخللًاطرشاهنوكرابتعاب
.ةئيطخلاوملاعلاوسومانلا

يحلاحيسملابيداحتابةيحورةديدجةايحاَيْحَأَف
لٱَوُهاَنَأ«هلوقليلدب

ْ
حلٱَوُةَماَيِق

ْ
َتوُمَيْنَلَفِيبَنَمآْنَم.ُةاََي

نأسومانلليتومةياغف.)٢٦و١١:٢٥انحوي(»ِدَبَألٱَىلِإ
ةهجنميتايحعنميالةهجنميتومفحيسملاعمايحأ
.ةايحىمستنأقحتستيتلايهةديدجلايتايحذإىرخأ

نميضرألاقيتعلاناسنإلايدوهيلالواشاَنَأَال
ةئيطخلاةطلستحتةقيتعلاةايحلايفتنكامك.ضرألا
:٣يسولوكو٥:٢٤ص(ديدجلاناسنإلالبسومانلاةنعلو
حيسملللبيلتسيليتايحنأليسفنةوقب»انأالو«.)١١
.حيسملابًادحتملبًالقتسمايحأتسلوّيفيحلا

يفاَيَْحيُحيِسَْملٱِلَب نمماقهنكلوبلُصيذلاكلذَّـِ
ةمركلابنصغلاداحتاهبتدحتاينإفيتايحةلعوهفتوملا
هبعشدارفأنمدرفلكيفايحيحيسملاو.هتايحبيتايحف
.اهناصغأنمنصغلكيفةمركلاةايحكنمؤملا

يفَنآلٱُهاَيْحَأاَمَف يتايحةلباقمبتنمآذنمِدَسَْجلٱِ
ةينمزلاةرهاظلايتايحةلباقمبوأيناميإلبقيتايحبنآلا
ةايحلايهدسجلايفهتايحو.ةيحورلاةيقيقحلايتايحب
يفحيسملاعمةرتتسمفةديدجلاهتايحامأوسانللةرهاظلا
.)٣:٣يسولوك(هيفايحيهنوكرابتعابحيسملابيأهللا

يفُهاَيْحَأاَمَّـنِإَف دسجلايفهتايحةلباقمهذهِناَميِإلٱِ
ةيعيبطلاةايحلانعناميإلابزاتمتةيحورلاةايحلانإف
حيسملاسبليهنأىتححيسملابنمؤملاسفندحتتناميإلابف
ةلعناميإلافناميإلابئدتبتةايحلاهذهو.)٣:٢٧ص(
ًامحلوحيسملاماظعنمًامظعيحيسملاريصيهبواهماود

ألَا
َ
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انحوي(هنميحورلاهتوقلانيو.)٥:٣٠سسفأ(همحلنم
١٥:١(.

اهردصموةايحلاهذهةياغحيسملافِهللاٱِنْبٱِناَميِإ
نوكو.)١٧:٢٣و١٥:٥انحويًاضيأرظنا٣:٤يسولوك(
نينمؤملالكةايحلصأهلعجرهوجلايفهللانباحيسملا
ةايحعوبنيونينمؤملانعةرافكبيلصلاىلعهتوملعجو
هبناميإلاوصخشحيسملاو.)٢٦و٥:٢٥انحوي(مهلةيدبأ
.دئاقعلابناميإلادرجمالهيلعهلكوتوهبنمؤملاكسمت

نيبوهنيبداحتالاطابرةبحملاهذهوًاناجميِنَّـبَحَأيِذَّـلٱ
ىلإةراشإيرشبلاسنجلابحأال»ينبحا«لاقو.حيسملا
.هلجأنمتامونينمؤملانمدرفلكبحأحيسملانأ

مظعأوهوهتبحمناهرباذهِيلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَو
هنأكئطاخلانعحيسملاتومف.هداريإنكميناهرب
هصالخدكأتيهلعجيذلاوهنوكلايفديحولائطاخلا
يأيلدبىنعمب»يلجأل«هلوقو.هلركشلاطرفهيفءيشنيو
ًاتومتومأاليكلئطاخلاانأيلجأنمتامرابلاكلذنأ
.ًايبدأ

،ٌّرِبِسوُماَّـنلٱِبَناَكْنِإُهَّـنَأل.ِهللاٱَةَمْعِنُلِطْبُأُتْسَل«٢١
ملٱَف
.»ٍبَبَسَالِبَتاَمًاذِإُحيِسَْ
٧:١١نييناربعو٥:٤و٣:٢١صو١١:٦ةيمور

يلمعبالويميلعتبالِهللاٱَةَمْعِنُلِطْبُأُتْسَل
كئلوألعفيامكةيدوهيلادئاوعلاوموسرلاىضتقمب
مهباجيإبًاثبعةيهلإلاةمعنلانولعجينيذلانودوهتملانومعلتملا
ريربتبلطتاميههللاةمعنو.ريربتللسومانلاظفح
حيسملايفةرهاظيهوًاناجمماتلاهصالخوهسيدقتوئطاخلا
ترتخافحيسملاوسومانلانيبتريُخلاقلوسرلانأكف
هريغنأبضيرعتهسفننعةمعنلاليطبتيفنيفو.حيسملا
رئامضاودسفأنيذلانويسيرفلانوملعملاامأمهواهلطب
مهنإفهكولسبمهكراشيذلاسرطبوأمهميلعتبسانلا
حيسملااوكرتوةمعنلاسومانىلعلدعلاسوماناولضف
.ًالطابناكهنأوًايرورضنكيملهتومنأاونابأف

انهمالكلاو.ريربتةجيتنيأٌّرِبِسوُماَّـنلٱِبَناَكْنِإ
سومانةطساوبصلخيورربتيئطاخلاناكنإوهوضرف
ىلعًاناهربكلذناكرخآلمعوأرخآسومانوأىسوم
.يتأيامةحص
ةجاحنمنكيمليأٍبَبَسَالِبَتاَمًاذِإُحيِسَْملٱَف
همزلتسااماذهو.ًاثبعهتومناكفهتومىلإعادالو
»رخآًاليجنإ«ًافنآهامسيذلانييسيرفلاميلعتةرورضلاب
عقاولاو.فيدجتلانمهيفاموهنالطبمازلتسالااذهّنيبف
نعزجاعسومانلانأعطاقناهرباذهوتامحيسملانأ

.هللانباتومىوسئطاخلاريربتىلإليبسالفريربتلا
ريثأترمأنمًائيشركذيملفًاريثكسلوبباطخةياهناذهو
لعفامكباتولجخسرطبنأيفبيرالومهيفهباطخ
اوكسمتموقىلوألاةسينكلايفيقبهنأىلعهديسركنأموي
نييسونغلاونيينوبألااومسوانهسلوباومواقنيذلاميلاعتب
»ايحيناميإلابرابلانإ«ميلعتامأو.ًاريثكةسينكلااورضأو
مهريغىلعرصتناامكهايإمهتمواقمبيوقورصتناويقبف
.هيمواقملكمغرىلعرصتنبلازينلو

دئاوف
نمهعنمتملسلوباهنععفديتلاحيسملايفةيرحلانإ.١

حيسمللمهسوفنحبرييكل»عيمجللًامداخ«نوكينأ
مكحيفانييرشبرمألعوضخلانمهتعنماهنكل

يرورضطرشهنأوهللارماوأنمهنأيعديوأهريمض
رثعياليكلهسفنءاقلتنمهاتأيذلاو.صالخلل
ناكفحيسملايفهتيرحلًايفانمهربتعيالفيعضلاهوخأ
رحهنأىأروهللارماوأوسانلارماوأنيبزّيميأتفيال
ةيناثلاامأوهناسحتساىضتقمبالوأىلوألاعيطينأ
سواثوميتنتخهنإفاهعيطينأرطضمهنأىأرف
هعمنيذلاضعبنألسطيتنتخينأىبأوًاناسحتسا
يرورضهنأمهرابتعالكلذىلعهرابجإاودارأ
.)٤ع(صالخلل

مهاهحاجنوةسينكلاةحارلًاررضقحلاءادعأدشأنإ.٢
الةيناسفنضارغألاهولخددقواهيفنيذلاءادعألا
.)٤ع(حيسملاديجمتل

نيذلاةمظعىلإرظنننأنيدلارومأيفنسحيالهنإ.٣
لبمهددعةرفوىلإالوكلتوأةديقعلاهذهنودقتعي
.)٦ع(الوأحيسملاميلعتلةقفاومةديقعلانوكىلإ

انميلعتىلعانرادتقافهللانمةيحورلابهاوملالكنإ.٤
كلذىلعوهئالآنمريشبتلايفحاجنلكوهنمانريغ
ذإاننإوةالصلايفهنمحاجنلاورادتقالابلطننأبجي
دجملالكهيطعنوهركشننأبجوامهيلعانلصح
.)٨ع(

الامىلعنوريثكلاقفتيدقفًانسحقافتالكسيلهنإ.٥
يرصنتمىلعاوبجوأنيذلاقفاوولسلوبنإفلحي
فالخلايفنتالمهئارآىلعىسومةعيرشظفحممألا
نكلومهرمألوأيفلسرلاوميلشروأةسينكنيبوهنيب
مهريغوةثالثلالسرلاعنقأامنيحناكيقيقحلاقافتالا
نأىلعسدقلاحورلانيهارببةسينكلاةدمعنم
يهليجنإلابممألاهريشبتباهيفراسيتلاقيرطلا
.)٩ع(ةكرشلانيميهوطعأفقحلاقيرط

ألَا
َ
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هسفنضّرعيسانلايضرينأيفبغرييذلانإ.٦
هذهيفسرطبعقودقوةماقتسالاليبسنمطوقسلل
يفدهتجننأواهنمرذحىلعنوكتنأيغبنيفةبرجتلا
ىضركسمتلانمرثكأقحلابكسمتلاوهللاىضر
مواقاملسلوبلعفامكباحصألازعأوسانلالضفأ
هنأعمابانربوناميإلايفهنممدقأهنأعمسرطب
.)١٤و١٣ع(زيزعلاهقيفر

انلنوكينأانلريخفخيبوتللنيقحتسمانكاذإهنإ.٧
املبقنلنيعضاوتمهللاانلعجينأوسلوبكنيمأخبوم
.)١٤ع(سرطبكخيبوتلانمانققحتسا

نأنماورذحينأنييحيسملانيملعملاىلعبجيهنإ.٨
امكاونوكيفمهميلعتبهوحلصأاممهتريسباودسفي
.)١٨ع(ىرخأبمدهيوديبينبي

انسفنألايحنلالنأيهسومانلانمانررحتةياغنإ.٩
.)١٩ع(هللالبملاعللالوانتاوهشلالو

هبلصيفةكراشملادرجمتسيلحيسمللانتكراشمنإ.١٠
ىلإنووعدماننإفرورسالباننيدلعجيكلذنأل
.)٢٠ع(ًاضيأهتايحيفهتكراشم

رصتخم»انلجأنمهسفنملسأوانبحأحيسملا«نوكنإ.١١
تابجومىمسأوةيزعتلاعيضاوممظعأوءادفلالمع
ناكهتومنأانربتعااملكف.ةمدخلاوركشلاوةبحملا
بيلصلاىلعقلُعنيحانءامسأركذهنأوةصاخانع
يتلايهاناياطخنأوهتوكلميفهعمنوكننأبلطو
.)٢٠ع(هلةنملاةدايزبانرعشهمدكفسىلعهتلمح

نودبصلخينأهنكميناسنإلانأملعينملكنإ.١٢
هللاةمعنلطبيةيرافكلاحيسملاةحيبذىلعهلاكتا
هراصتناوهتمايقكلذكوببسالبحيسملاتوملعجيو
ةجيتنكلذنأسلوبحرصف.ةيواهلاوةئيطخلاىلع

.سومانلابصالخلاوريربتلانأميلعتنمةيرورض
دحألكعنملةيفاكةجيتنلاهذهنوكتنأبجيناكف
سانلارثكأىرناذهعموميلعتلاكلذلوبقنم
نيعاذهوحيسملاةمعننودمهسفنأربىلعنيلكتم
حيسملانأمكحلاوةمعنلابءاردزالايهيتلاةئيطخلا
عممهلامعأبكلذبنودانيمهوببسالبتام
.مههاوفأببيلصلابراختفالاوةمعنلامهحدم

توملاامهنيرمأهيعباتىلعبجوييحيسملانيدلانإ.١٣
تاذلابحوملاعلاوةئيطخلانعتوملايأةايحلاو
ةايحلاوريربتلاةلعكسومانلانعودسجلاتاوهشو
حيسملابداحتالاوناميإلاوةسادقلاةايحهللاوحيسملل
لكيفو.هتوكلمعيسوتيفداهتجالاوهلةعاطلاو
هنأبناميإلانودبهنألناميإلاىلإجاتحنامهنم
احموانعسومانلاةنعللمحهنأوةيرافكلاةحيبذلا

نعتومننأعيطتسنالبيلصلاىلعوهواناياطخ
هعمموقننأناميإالباننكميالوسومانلاوةئيطخلا
هبانداحتابةعاطلاوةسادقلاةايحايحنوةايحلاةدجيف
.)٢٠ع(سودقلاهحورانلوبقو

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

مهسومانلاتحتنيذلانأوناميإلابريربتلانوكتابثإ
هذهنميناثلامسقلاةءادبحاحصألااذهو.ةنعللاتحت
نأىلعجاجتحاهيفو)٥:١٢ص(يفيهتنيوهوةلاسرلا
هيفهمالكحتتفاو.سومانلالامعأبالناميإلابريربتلا
نيملعملاضعبةليحبمهدايقناةعرسىلعنييطالغلاخيبوتب
مهلأسو.)١ع(سومانلاباوكسمتوليجنإلااوكرتمهنأىتح
حورلاةبهوماولانمهنأمهرابتخاىضتقمباودهشينأ
مهظفحبالليجنإلاةطساوببهاوملامظعأيهيتلاسدقلا
ميدقلادهعلانمًالاثممهلدروأو)٥-٢ع(ةيسومانلاموسرلا
هناميإاونمآاذإهدالوأمهمهنأوناميإلابرربتيذلاميهاربإ
هتحتنملكىلعةنعللابجوأسومانلانأو.)٩-٦ع(
هذهلمححيسملاو.هبدحأرربتينألاحتسافهايإمهيدعتل
.هبناميإلابهللامادقرربتننأاننكميىتحانعةنعللا
صلختوميهاربإةكربلانتنأممألانكميناميإلاكلذبو
ناميإلابريربتلانأتبثياممو.)١٤-١٠ع(وهصلخامك
ليبسىلعسومانلاءاطعإلبقميهاربإلناكدعولانأوه
ىلعًاينبمناكوهبريربتلاوحيسملاىلإةراشإهيفودهعلا
هدعبيطعأيذلاسومانلاهخسنينألاحملانمفناميإلا
عفدوسومانلاةياغنايبو.)١٨-١٥ع(ةريثكنينسب
ةميقالبسومانلالعجناميإلابريربتلاميلعتنأضارتعا
فانمسومانلانأوهورخآضارتعاعفدو.)٢٠و١٩ع(
ررحيناميإلابريربتلاميلعتنأو.)٢٤-٢١ع(ليجنإلاديعاومل
سومانلانإفهللاًانباهلعجيوسومانلاةيدوبعنمناسنإلا
دالوأريصنناميإلابفحيسملاىلإدوقيبدؤمىوسسيل
دعُوامةثرووميهاربإدالوأوحيسملابٍدحاوتيبلهأوهللا
.)٢٩-٢٥ع(هب

تحتنيذلانأوناميإلابريربتلانوكتابثإ
١٤ىلإ١عةنعلتحتمهسومانلا

لٱاَُّهيَأ«١
ْ

اوُنِعْذُتَالىَّـتَحْمُكاَقَرْنَم،ُءاَيِبْغَألٱَنوُّيِطَالَغ
لِل
ْ

ملٱُعوُسَيَمِسُرْدَقْمُكِنوُيُعَماَمَأَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ؟ِّـقَح
ْمُكَنْيَبُحيِسَْ

ألَا
َ
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»!ًابوُلْصَم
٢١:٩ددع٢:١٤ص٥:٧ص

ةوابغلابلوسرلامهفصوُءاَيِبْغَألٱَنوُّيِطَالَغْلٱاَُّهيَأ
رمأيفلطابلاوقحلانيبزييمتللمهلوقعاولمعتسيملمهنأل
هفسأّنيبومهدئاقعومهئارآيفعيرسلامهبلقتلوريربتلا
.سومانلالجألليجنإلامهكرتنمهبجعتو

ريثأتنمسانلاهمعزاملوسرلاراعتساْمُكاَقَرْنَم
نييطالغلابولقيفةبذكلاميلعتريثأتلبابلألايفرحسلا
ًالوأهودقتعايذلاحيرصلاقحلانعمهفارحنانأهروصتل
الإنكميالنولضملااهبءاجيتلاةكلهملاةحيبقلاةعدبلاىلإ
لوقعلاهبملظُتاممةرحسلالامعأنممعزُياملثمب
نويعاولّوحنيعداخلاكئلوأنأكف.ناهذألادسفُتو
ةموعزملاةرحسلالامعأهبشملامهركمومهلايتحابنييطالغلا
ىلإداقتعالاوناميإلاعوضوموًابولصمحيسملاىلإرظنلانع
.ةيرهوجلاصالخلاةلعهنأكسومانلالامعأ

ليجنإلاقحباوملستيأِّـقَحْلِلاوُنِعْذُتَالىَّـتَح
.حيسملابناميإلابالإرربتيالئطاخلانأهتصالخيذلا

بجعتيملًابوُلْصَمْمُكَنْيَبُحيِسَْملٱُعوُسَيَمِسُر
نكيملنممءارآلابلقتنممهنمناكامثدحوللوسرلا
يفهريثأتوءادفللحيسملالمعةقيقحاوفرعينأةصرفمهل
كلذنلعأهنإفمهايإهريشبتنممهاوفرعامكنمؤملاريربت
بيلصمامأاوفقومهنأكحوضولكبهظعووهميلعتبمهل
ناكف.رشبلااياطخلجأنمتوميوملأتيهودهاشوحيسملا
عنميىتحةدشلاةياغةلعنوكيكلذريثأتنأبجاولانم
هبسنيذلاريثأتلاو.هريغىلإمهرظنليوحتنمةوقلك
حيسملالوققفوىلعًابولصمحيسملاةدهاشمىلإلوسرلا
جلٱَّـَيلِإُبِذْجَأِضْرَألٱِنَعُتْعَفَتْرٱِنِإاَنَأَو«

ْ
انحوي(»َعيَِم

نمضتيىرشبلاحوضوبًابولصمحيسملامسرو.)١٢:٣٢
مسر«لاقو.ًاناجمريربتلاوهونينمؤملانعهتومريثأتنايب
حوضولاةياغىلعناككلذبهريشبتنأًانايب»ًابولصممكنيب
.ميلشروأيفبلُصامكةيطالغيفبلُصحيسملانأك
لكيفسلوبريشبتعيضاوممظعأناكعوضوملااذهو
ًائْيَشَفِرْعَأْنَأْمِزْعَأَْمل«سوثنروكلهألهلوقليلدبناكم
ملٱَعوُسَيَّـالِإْمُكَنْيَب

.)٢:٢سوثنروك١(»ًابوُلْصَمُهاَّـيِإَوَحيِسَْ
متققحتامدعبهنأوه»خلامكاقرنم«هلوقنمدارملاو
نأمتملسفيككلذنمةياغلامهتفرعهمالآوحيسملاتوم
هبمكناميإنعاوفرصتىتحمكنوعدخينيلضملاكئلوأ
.ىرخأةطساوبريربتلااوعقوتتو

ِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبَأ:ْطَقَفاَذٰهْمُكْنِمَمَّـلَعَتَأْنَأُديِرُأ«٢
»؟ِناَميِإلٱَِربَخِبْمَأَحوُّرلٱُمُتْذَخَأ

:١سسفأو١٤عو١٥:٨و١٠:٤٧و٨:١٥و٢:٣٨لامعأ
١٧و١٠:١٦ةيمور٦:٤نييناربعو١٣

لاؤسلاباوجنألْطَقَفاَذٰهْمُكْنِمَمَّـلَعَتَأْنَأُديِرُأ
مظعأنيرمألايأيفبيرلكةلازإلهدحوفاكيتآلا
ءاجرهيلعيقلننأبجيامهيأوسومانلامأليجنإلا
حورلاةوقاوربتخاواوددُجسانأمهنأكمهبطاخ.صالخلا
مهريدقتلفاكهنأهداقتعالمهرابتخاىلعدنتسافسدقلا
وأىلوألامهئارآةحصبمكحلاولاؤسلانعةباجإلاىلع
.ةثدحملامهئارآ

لامعأمكتعاطلمتبثُألهيأِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبَأ
.يتأيامبةيمسروأةيزمروأةيبدأسومانلا

لكىلإكلذبراشأو.سدقلاحورلايأَحوُّرلٱُمُتْذَخَأ
بولقلاديدجتيفةنطابلاوةرهاظلاسدقلاحورلاتاريثأت
نمةبيجعلابهاوملاحنمونيباصملاةيزعتيفواهسيدقتو
بهاوموحاورألازييمتواهتمجرتوةنسلألابملكتلاوةءوبنلا
تيطعُأو.هتوقوحورلاروضحةيآناكاممكلذريغوءافشلا
هولبقوهوعمسيذلايليجنإلاميلعتللًاتيبثتنيلوألانينمؤملا
١٢صسوثنروك١و١٩:٦و٤٦-١٠:٤٤و٨:١٧لامعأ(
.)١٤صو

ظعونيعوهانهناميإلاربخِناَميِإلٱَِربَخِبْمَأ
ريربتلاةطساووهناميإلانأبءابنإلاهعوضومنألسلوب
اهلمعتساةلآلاوهوهلكليجنإلاةصالخاذهو.صالخلاو
ةبهنأنايبلانعٌينغو.ريونتلاوديدجتللسدقلاحورلا
يفوسومانلابةادانملابالليجنإلابريشبتلابةنرتقمحورلا
انهةلباقملاو.هللانمهنأوقحليجنإلانأعطاقليلدكلذ
.لمعلاوربخلاعمسنيباللامعألاوناميإلانيب

َنوُلِّـمَكُتِحوُّرلٱِبْمُتْأَدَتْبٱاَمَدْعَبَأ!ُءاَيِبْغَأْمُتْنَأاَذَكٰهَأ«٣
جلٱِبَنآلٱ

ْ
»؟ِدََس

٩:١٠و٧:١٦نييناربع٤:٩ص

نميتأيامبةوابغلاهذهموقتُءاَيِبْغَأْمُتْنَأاَذَكٰهَأ
ىندألارابتخالادعبناسنإلاليضفتيهاهتقيقحوهمالك
لوسرلاىلعبعصدقفبجعتللماهفتسالاو.ىلعألاىلع
هيتفشنمليجنإلااولبقامدعبنييطالغلانأقيدصت
ميلعتلاباوكسمتوهوكرتمهنيبمهريثأتتايآاودهاشو
.دسافلا

ةايحلابمهناميإدنعاوأدتباِحوُّرلٱِبْمُتْأَدَتْبٱاَمَدْعَبَأ
مهملعحورلااذهو.هداشرإوسدقلاحورلاريثأتبةيحيسملا
حيسملاررحياهبيتلاةيرحلامهلبهووةيحورلاةدابعلا
.هبعش

ألَا
َ
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نأيفنوبذاكلانوملعملادهتجاومتمعزامكَنوُلِّـمَكُت
.مكوعنقي

ةلباقملل)ًادسج(يمسوسومانلابيأِدَسَْجلٱِب
يذلاوهسومانلالامعأبريربتلاداقتعانإ.حورلاب
ةيدسجلاموسرللسانلادبعتسيويرشبلالقعلاهنسحتسي
سومانلاىلعلاكتالاف.ةئيندوةبعصوةيضرأيهيتلا
حيسملاعوسيىلعلاكتالانمًالدبصالخللهموسرو
رصعلكيف»دسجلابليمكتلا«وههبءادتقالاوناميإلاب
.ةوابغلاكلتمهدحونويطالغلارهظُيملفملاعلاروصعنم

ملٱاَذٰهَأ«٤
ْ
لَمَتْحٱَراَدْقِ

ْ
»!ًاثَبَعَناَكْنِإ؟ًاثَبَعْمُت

٨انحوي٢و١٠:٣٥٣٦نييناربع

ليجنإلاباوكسمتواونمآنيحاولمتحاامبْمُتْلَمَتْحٱ
دوهيلاجييهتبممألاودوهيلاداهطضانمحورلاباوأدتباو
مهيفلاقنيذلانييكينولاستلاابصأاممهباصأفمهايإ
يفَيِهيِتَّـلٱِهللاٱِسِئاَنَكِبَنيِلِّـثَمَتُم« لٱِ

ْ
يفِةَّـيِدوُهَي ملٱِ

ِحيِسَْ
َّـملَأَتْمُكَّـنَأل،َعوُسَي

ْ
لِتْمُكِتَريِشَعِلْهَأْنِمًاضْيَأْمُتْنَأْمُت

ْ
َمَالآلٱَك

لٱَنِمًاضْيَأْمُهاَمَكاَهَنْيَع
ْ
َعوُسَيَّـبَّـرلٱاوُلَتَقَنيِذَّـلٱ،ِدوُهَي

.)١٥و١٤يكينولاست١(»ْمُهَءاَيِبْنَأَو
متصلخلمكرمألوأنمسومانلامتلبقولمكنألًاثَبَع

لكاورسختنآلاةمعنلانممتطقسنإوداهطضالاكلذنم
قحلابمهناميإلجأنماودهطضانيذلااهبدوعوملاتاكربلا
.)١٥:٢سوثنروك١و٤:١١ص(

لاكتالانعمهعوجرنملوسرلاسأييملًاثَبَعَناَكْنِإ
اجروحيسملابناميإلاىلإصالخللسومانلالامعأىلع
.مهتاقيضومهناحتمارامثإنونجيمهنأ

ِلاَمْعَأِبَأ،ْمُكيِفٍتاَّـوُقُلَمْعَيَو،َحوُّرلٱُمُكُحَنْمَييِذَّـلٱَف«٥
»؟ِناَميِإلٱَِربَخِبْمَأِسوُماَّـنلٱ
٣:٨سوثنروك٢

لاؤسلابوجونإ.ريرقتللىنعمةيناثلاةيآلارركماذه
يتلانكامالايفمهلوحرظنلابهنودجيانههايإمهلأسيذلا
ةادانملابأنوققحتيفاهيددجتميفهتوقسدقلاحورلارهظُي
ليجنإبةادانملابمأحورلالامعأةنرتقمىسومسومانب
.حيسملاعوسي

نينمؤملايطعيوهفهللاوهَحوُّرلٱُمُكُحَنْمَييِذَّـلٱَف
الليجنإلابريشبتلابكلذحنموةداعلاةقراخلاحورلاتايآ
.سومانلالامعأظفحب

ةيحورلاتاوقلاحنمىلعرمتسييأٍتاَّـوُقُلَمْعَيَو
.بهاوملاو

مهحنمهللانإ.حيسملابنونمؤملااهيأمكنيبيأْمُكيِف
ىلعةلادلاةنطابلاوةرهاظلاتامالعلايهوتاوقلاكلت
.هتوقوهدوجو

متنكنيحأيأِناَميِإلٱَِربَخِبْمَأِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبَأ
مأتايآلاوحورلاهللامكحنمفسومانلاظفحيفنيدهتجم
نوكينأنمدبالو.ريشبتلاةطساوبحيسملابمتنمآنيح
تايآب»ناميإلاربخ«قدصهللانألاؤسلااذهباوج
.سدقلاحورلا

.»ًاّرِبُهَلَبِسُحَفِهللاٱِبُميِهاَرْبِإَنَمآاَمَك«٦
٢:٣٢بوقعيو٢٢و٢١و٩و٤:٣ةيمورو١٥:٦نيوكت

ذخأف»ناميإلاربخب«هلوقبهوباجأمهنألوسرلاردق
.مهرابتخانمهنهربامميهاربإخيراتنمنهربي

امتبثيميهاربإخيراتنأيأِهللاٱِبُميِهاَرْبِإَنَمآاَمَك
سدقلاحورلامكحنمهللانأامكفمكرابتخانمهتنهرب
الناميإلابريربتلاميهاربإلانكلذكمكلامعأبالمكناميإب
اميهلكسدقلاحورلاةبهوموريربتلانأةصالخلاو.لامعألاب
نيوكتلارفسنمةسبتقماهلكةيآلاو.ناميإلاتاقلعتمنم
:٤ةيمور(ةيمورىلإةلاسرلايفتسبتقاو)١٥:٦نيوكت(
»نمآ«اهيفنأشلاتاذةملكلاو.كانهاهريسفتقبسو)٣
هناهربوسومانلاىلعناميإلالضفنهربينألوسرلاةياغو
.هناميإةطساوبتاكربلانمهبدعُواملانميهاربإنأوه
لضفالًاذإفدوهيلانكميامكممألانكميناميإلااذهو
يتلاتازايتمالاوقوقحلاةهجنمينانويلاىلعيدوهيلل
دارأيتلاةليقثلاموسرلاكلتنمعفنالواهبدوهيلارختفا
.اهايإنييطالغلااولمحينأنويسيرفلانوملعملا

حضتيوىسومسومانيطعُأنألبقرربتوميهاربإنمآ
ميهاربإلًايرورضنكيملسومانلاكلذظفحنأكلذنم
رربتينأنكميملالإوهظفحىلإًارطضمنكيملهنأيأ
اذهبو.هريغليرورضبسيلهلًايرورضنكيمليذلاو
.سومانلاظفحاوبجوأنيذلاميلعتلطبأناهربلا

وُنَبْمُهَكِئَلوُأِناَميِإلٱَنِمْمُهَنيِذَّـلٱَّـنَأًاذِإاوُمَلْعٱ«٧
.»َميِهاَرْبِإ
١٦و١٢و٤:١١ةيمورو٨:٣٩انحوي

.ميهاربإلَثمنماوققحتيأًاذِإاوُمَلْعٱ
ةيحورلامهتايحنيذلايأِناَميِإلٱَنِمْمُهَنيِذَّـلٱَّـنَأ
ًافالخهيلعينبمصالخلامهؤاجروناميإلانعةئشان
.سومانلاظفحىلعصالخلامهءاجراونبنيذلل

ألَا
َ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

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



نمنيذلاالمهدحومهيأَميِهاَرْبِإوُنَبْمُهَكِئَلوُأ
ةلاسرلانمحضتيامكيحورلاميهاربإلسنمهولامعألا
ناهربلاو.)٨-٩:٦و١٦و١٢و٤:١١ةيمور(ةيمورلهأىلإ
زاتماوهامكهبنوزاتميوهناميإلثممهناميإنأهدالوأمهنأ
هنعيضرامكمهنعهللايضرورربتوهامكهباورربتو
.صلخامكهباوصلخف

لٱَو«٨
ْ

،َمَمُألٱُرِّـَربُيِناَميِإلٱِبَهللاٱَّـنَأىَأَرَفَقَبَسْذِإُباَتِك
.»ِمَمُألٱُعيَِمجُكَراَبَتَتَكيِف«ْنَأَميِهاَرْبِإََّـرشَبَفَقَبَس
٢٢:١٨و١٨:١٨و١٢:٣نيوكت٢٢عو٩:١٧ةيمور
٣:٢٥لامعأو

قبسهنأكهللاباتكلثمىَأَرَفَقَبَسْذِإُباَتِكْلٱَو
.هفلؤمىأروقبسامىأرو

يلزألاهئاضقبسحَمَمُألٱُرِّـَربُيِناَميِإلٱِبَهللاٱَّـنَأ
كيف«هلوقيفميهاربإلهدعوبنالعإلاضعبهنلعأيذلا
.)١٢:٣نيوكت(»ممألاعيمجكرابتت

هللانأهنممزليالناميإلابريربتلابانهممألاهصيصختو
ممألاصخهنكلناميإلابًاضيأدوهيلارربينأدصقيمل
وهامهنعثوحبملارمألاوممألانمنييطالغلانألركذلاب

.صالخلليرورض
ءيجملبقودعولازاجنإلبقأبنتيأََّـرشَبَفَقَبَس

رهوجنأل»ًاريشبت«هءابنأىمسو.ممألاةوعدلبقوحيسملا
ميهاربإلدعولانوكو.ناميإلابرربتتممألانأجهبملاربخلا
ْنَأِبَلَّـلََهتُميِهاَرْبِإْمُكوُبَأ«حيسملالوقنمنيبتبًاقباسًاليجنإ
.)٨:٥٦انحوي(»َحِرَفَوىَأَرَفيِمْوَيىَرَي

عيمجلًايحورًابأكنوكبيأِمَمُألٱُعيَِمجُكَراَبَتَتَكيِف
لسننمنينمؤملاىلإةراشإةملكلاهذهذاختاف.نينمؤملا
وهرخآىنعمبرخآعضوميفاهذاختانمعنميالميهاربإ
نمضرألالئابقلك»ممألاعيمجب«دارملاو)١٦ع(حيسملا
ناميإلايفميهاربإتاوطخاوفتقانيذلاممألاودوهيلا
ةكربلاو.اهلانيتلاتاكربلاةثرواوراصفًايحورًابأهوذختاو
توكلمدئاوفعيمجنينمؤملالكلدكؤتميهاربإاهبدعويتلا
ةصالخدعولااذهو)٤:١٣ةيمورو٣:٢٥لامعأ(حيسملا
»ضرألالئابقعيمجكيفكرابتت«هلوقلوألانيدعو
،ًةَّـيِوَقَوًَةريِبَكًةَّـمُأُنوُكَيُميِهاَرْبِإ«هلوقيناثلاو)١٢:٣نيوكت(
.)١٨:١٨نيوكت(»ِضْرَألٱِمَمُأُعيَِمجِهِبُكَراَبَتَيَو

َميِهاَرْبِإَعَمَنوُكَراَبَتَيِناَميِإلٱَنِمْمُهَنيِذَّـلٱًاذِإ«٩
ملٱ
.»ِنِمْؤُْ

نيذلاكلذكهللادعوبهناميإبرربتميهاربإنأامك
ميهاربإاهلانيتلاريربتلاةكربنولانيميهاربإناميإنونمؤي
قاقحتسالكةبسنواياطخلانارفغنمضتتةكربلاكلتو
نممهنيذلاب«دارملاو.ماتلاصالخلاونمؤملاىلإحيسملا
نوكرابتي«هلوقىنعمو.)٧ع(حيسملابنونمؤملا»ناميإلا
مهنأويحورلامهابأهنوكرابتعابهدالوأنوربتعُي»ميهاربإعم
ُلوُقَأ«حيسملالوقكةكربلايفنينمؤملارئاسومههنوكراشي
ملٱَنِمَنوُتْأَيَسَنِيريِثَكَّـنِإ:ْمُكَل

ملٱَوِقِراَشَْ
َعَمَنوُئِكَّـتَيَوِبِراَغَْ

يفَبوُقْعَيَوَقاحْسِإَوَميِهاَرْبِإ :٨ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَمِ
ريربتلايفهنوكراشيناميإلايفهنوكراشينملكف.)١١
.صالخلايفو

هللاابناميإلاوهرربتوهبميهاربإزاتمايذلاِنِمْؤُْملٱ
مثنورربتيهبوهاوسنملكزاتميهنيعناميإلااذهبو
.نودجمتيمثنوسدقتي

َحتْمُهِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأْنِمْمُهَنيِذَّـلٱَعيَِمجَّـنَأل«١٠
ْ

َت
لَم:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،ٍةَنْعَل

ْ
يفُتُبْثَيَالْنَمُّلُكٌنوُع َوُهاَمِعيَِمجِ

يفٌبوُتْكَم .»ِهِبَلَمْعَيِلِسوُماَّـنلٱِباَتِكِ
١١:٣ايمرإو٢٧:٢٦ةينثت٢٠-٣:٩ةيمور

ىلعاولكتانيذلانألةعساتلاةيآلاتبثتةيآلاهذهَّـنَأل
هتكربيفميهاربإاوكراشينأنوردقيالسومانلالامعأ
.ةلماكلاهتعاطنعمهزجعلسومانلاةنعلتحتمهنأل

هلوقللباقماذهِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأْنِمْمُهَنيِذَّـلٱ
مهنيذلا«هلوقبدارملاو.)٩و٧ع(»ناميإلانممهنيذلا«
لامعأبمايقلاىلعنولكتينيذلا»سومانلالامعأنم
.صالخلاوريربتللسومانلا

َحتْمُه
ْ

ىلإةلاسرلايفلوسرلااذهحضوأٍةَنْعَلَت
سومانلاحّرصيتلايهةنعللاكلتو)٣:٢٠ةيمور(ةيمور
نودهضعبظفحف.ًايلكوأًايئزجهاّدعتنملكىلعاهب
ْنَم«لوسرلابوقعيلوقليلدبةنعللاكلتعفريالضعب
يفَرَثَعاَمَّـنِإَو،ِسوُماَّـنلٱَّـلُكَظِفَح ًامِرُْجمَراَصْدَقَف،ٍةَدِحاَوِ
يف لٱِ

ْ
ضّرعت»ةنعلتحت«نوكلاو)٢:١٠بوقعي(»ِّـلُك

اوبلطنيذلالكنأةيآلاةصالخو.يدبألاكالهلاوباقعلل
لمحلمهسفنأاوضرعسومانلالامعأبمهسوفنصالخ
ةيمور(هلكسومانلاناسنإلاظفحينألاحملانمهنألهباقع
٣:١٩(.

سبتقاو)٢٧:٢٦ةينثت(ةينثتلارفسيفٌبوُتْكَمُهَّـنَأل
.ًاظفلالىنعم

ةعاطلابلطيسومانلانأىلعليلداذهُتُبْثَيَالْنَم
.ةمئادلا

ألَا
َ
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يف نأبوجوىلعليلداذهٌبوُتْكَمَوُهاَمِعيَِمجِ
ةعاطلاكلتعيطتسيالناسنإلانوكو.ةلماكةعاطلانوكت
ُسوُماَّـنلٱُهُلوُقَياَمَّـلُكَّـنَأُمَلْعَنُنْحَن«لوسرلالوقيفرهاظ
لَكُيَوُهَف

ِّـ
يفَنيِذَّـلٱِهِبُم َريِصَيَوٍ،مَفُّلُكَّـدَتْسَيْيَكِل،ِسوُماَّـنلٱِ

لٱُّلُك
ْ

َحتَِملاَع
ْ

.)٣:١٩ةيمور(»ِهللاٱَنِمٍصاَصِقَت

ِهللاٱَدْنِعِسوُماَّـنلٱِبُرَّـَربَتَيٌدَحَأَسْيَلْنَأْنِكٰلَو١١«١١،١٢
لٱَّـنَأل،ٌرِهاَظَف

ْ
َنِمَسْيَلَسوُماَّـنلٱَّـنِكٰلَو١٢.اَيَْحيِناَميِإلٱِبَّـراَب

هباَيْحَيَساَهُلَعْفَييِذَّـلٱُناَسْنِإلٱِلَب،ِناَميِإلٱ .»اَِ
١٠:٣٨نييناربعو١:١٧ةيمورو٢:٤قوقبح٢:١٦ص
ايمحنو١٨:٥نييوال١١:٦و٦و١٠:٥و٥و٤:٤ةيمور
١٠:٥ةيمورو٢٠:١١لايقزحو٩:٢٩

ةكربلابيتأيالسومانلانأىلعناهربنيتيآلانيتاهيف
طرشنألًادحأرربينأردقيالهنألميهاربإاهبدوعوملا
هلسيلوناميإلابقلعتنمسومانللسيلوناميإلاريربتلا
.لامعألاىوس
.هظفحةطساوبوأهتطساوبيأِسوُماَّـنلٱِب
همامأناسنإلافقينيحهمكحىضتقمبيأِهللاٱَدْنِع

.ةمكاحملل
قوقبحةءوبنيفءاجامكهللاةملكةداهشبٌرِهاَظَف
ةيآلاهذهريسفترظنا٢:٤قوقبح(نيعبسلاةمجرتبسح
نأئطاخلاعيطتسيالهنأىنعملاو.)١:١٧ةيمورريسفتيف
.ريربتللرخآًاقيرطّنيعهللانأللامعألابرربتي

يلصألاهأدبمنألِناَميِإلٱَنِمَسْيَلَسوُماَّـنلٱ
هلوقلًاتابثإلوسرلااهسبتقايتلاةيآلاو.ناميإلااللامعألا
يرهوجلاطرشلاو.)١٨:٥نييوال(نييواللارفسنميه
ةيدبألاوةينمزلاةايحلالبنيفبغرينمىلعسومانلايف
.ناميإلاالةلماكلاةعاطلاماودبلمعلاوههتطساوب

لصألايفامىلعماكحألاوضئارفلايأاَهُلَعْفَييِذَّـلٱ
.)١٨:٥نييوال(هنمسبتقملا

ملَا١٣«١٣،١٤
َراَصْذِإ،ِسوُماَّـنلٱِةَنْعَلْنِماَناَدَتْفٱُحيِسَْ

لَم:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،اَنِلْجَألًةَنْعَل
ْ

لُعْنَمُّلُكٌنوُع
ِّـ

.ٍةَبَشَخَىلَعَق
ألِلَميِهاَرْبِإُةَكَرَبَريِصَتِل١٤

ُ
يفِمَم ملٱِ

َلاَنَنِل،َعوُسَيِحيِسَْ
»ِحوُّرلٱَدِعْوَمِناَميِإلٱِب
٢١:٢٣ةينثت٤:٥صو٥:٢١سوثنروك٢و٨:٣ةيمور
٣١:٣٣ايمرإو٤٤:٣و٣٢:١٥ءايعشإ١٦و٤:٩ةيمور
١٢:١٠ايركزو٢٩و٢:٢٨ليؤيو١١:١٩لايقزحو٣٢:٤٠و
٢:٣٣لامعأو٧:٣٩انحويو

سومانلاةنعلتحتاوناكنيذلالكىتأحيسملانإ
لكاذهوةنعللابمهاتأسومانلافاهنممهررحهنألصالخلاب
سومانلالمعىهتناثيححيسملالمعأدتبافهعاطتساام
.ةنعللانمذاقنإلابىتأذإ

يتلاةكربلاانيتأتيكلِسوُماَّـنلٱِةَنْعَلْنِماَناَدَتْفٱ
ىلإاوجاتحاًاممأوًادوهيسانلاعيمجنإ.اهبميهاربإدعُو
اهتحتاوناكدوهيلافءاوسةنعللاتحتاوناكمهعيمجنألءادفلا
نلعملاسومانلامهيدعتلممألاوبوتكملاسومانلامهيدعتل
ذاقنإنعربعو.)١٠و٣:٩ةيمور(رئامضلاوةقيلخلابمهل
ريسألاقالطإلبولطملاءافيإءادفلانأل»ءادتقالاب«حيسملا
اناياطخىلعباقعلالمحنمنمثبانارتشاوانادفحيسملاف
ةرمبيلصلاىلعهتومبسومانلاهبلطيذلانمثلاهتيدأتب
»نمثبمتيرتشادقمكنأل«هلوقليلدبعيمجلانعةدحاو
َالْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأَنيِِملاَع«هلوقو)٧:٢٣و٦:٢٠سوثنروك١(
َالَوٍبْيَعَالِبٍلََمحْنِماَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِبْلَب...ىَنْفَتَءاَيْشَأِب
ملٱِمَد،ٍسَنَد

ْمُهَو«هلوقو.)١٩و١:١٨سرطب١(ِ»حيِسَْ
َذُخْأَتْنَأَتْنَأٌّقِحَتْسُم:َنيِلِئاَقًةَديِدَجًةَميِنْرَتَنوُمَّـَنَرتَي
ْنِمَكِمَدِبِِهللااَنَتَْيَرتْشٱَوَتْحِبُذَكَّـنَأل،ُهَموُتُخَحَتْفَتَوَرْفِّـسلٱ
ِءَالُؤٰه«هلوقو.)٥:٩ايؤر(»ٍةَّـمُأَوٍبْعَشَوٍناَسِلَوٍةَليِبَقِّـلُك
حلٱَنوُعَبْتَيَنيِذَّـلٱُمُه

ْ
ْنِماُوُرتْشٱِءَالُؤٰه.َبَهَذاَمُثْيَحَلََم

لِلَوِِهللاًةَروُكاَبِساَّـنلٱِْنيَب
ْ

ىتمًاضيأرظنا١٤:٤ايؤر(»ِلَمَح
١:٣سوثنروك١و٣:٢٤ةيمورو٢:٦سواثوميت١و٢٠:٢٨
:٩نييناربعو١:١٤يسلوكو٤:٣٠و١٤و١:٧سسفأو
ةدودحملاريغهتبحموهانئادتفاىلعحيسملالمجيذلاو.)١٥
.ءادفلابيلزألاهللاءاضققفوىلع

نيذلالكىلعاهبحّرصيتلاةنعللايهسومانلاةنعلو
.ًاماتًاظفحسومانلانوطفحيال

.ًاعوطكلذراتخاورابلاوهواَنِلْجَألًةَنْعَلَراَصْذِإ
هنأكهلماعينأوهيلإعيمجلانمةنعللاهللالقنينأيضرف
بنذملابنذلقنُيىسومةعيرشيفناكامكًالعفبنذم
هلوقلثماذهو)١٦صنييوال(ليزازعسيتلاىلإيدوهيلا
ُنْحَنَريِصَنِل،اَنِلْجَألًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱَلَعَجُهَّـنَأل«
.)٥:٢١سوثنروك٢(».ِهيِفِهللاٱَّـرِب

اذهو)٢١:٢٣ةينثت(ةينثتلارفسيفٌبوُتْكَمُهَّـنَأل
اومجرنيذلانيبنذملارمأيفىسومهبىصوأاموهبوتكملا
ًاليلةقلعممهثثجىقبتنأهنموةبشخلاىلعاوقلعمثًالوأ
ةنعللمححيسملاو.اهبةسدقملاضرألاسندتتالئل
يناربعلالصألايفو.تامىتحبيلصلاىلعسومانلا
نم«يتظفللوسرلاكرتو»هللانمنوعلم«هنمسبتقملا
هللانكلةقيقحهللانمًانوعلمنكيملحيسملانأل»هللا
ةأطخلاةنعلهسفنءاقلتنملمتحاهنألكلذكهنأكهلماع
هسفنهميدقتبرسيذلابآلاةدارإقفوىلعكلذىتأو

ألَا
َ
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ملٱاَنَّـبَحَأ«هلوقليلدببيلصلاىلع
ُهَسْفَنَمَلْسَأَوًاضْيَأُحيِسَْ

.)٥:٢سسفأ(»ًةَبِّـيَطًةَحِئاَرِِهللاًةَحيِبَذَوًاناَبْرُق،اَنِلْجَأل
هلوقوهوةرشاعلاةيآلايفىلوألانيتنعلسلوبركذ
لامعأيفبوتكموهامعيمجيفتبثيالنمنوعلم«
.يرشبلاسنجلاتمعةنعللاهذهو»هبلمعيلسومانلا
نملكنوعلم«هلوقيهوةرشعةثلاثلاةيآلايفةيناثلاو
نمانيدفيلحيسملااهلمتحاةنعللاهذهو»ةبشخىلعقلُع
ىلإريشتامهادحإوسومانلاتانعلنمامهاتلكوىلوألاةنعللا
نمًالدب»ةنعل«حيسملافباقعلاىلإريشتىرخألاوبنذلا
ىلعقلُعنم«هنوكب»سومانلالامعأنممهنيذلا«عيمج
.»ةبشخ
حيسملاريصمةياغاذهِمَمُألِلَميِهاَرْبِإُةَكَرَبَريِصَتِل
هلسنووهاهبدعُويتلاةكربلايه»ميهاربإةكرب«و.ةنعل
.حيسملابصالخلاوناميإلابريربتلااهتصالخو

نمنونمؤملانحنِحوُّرلٱَدِعْوَمِناَميِإلٱِبَلاَنَنِل
انه»حورلادعوم«و.لسنلاىلإتافتلاالبممألاودوهيلا
نموهو.حاحصألااذهنمةيناثلاةيآلايفهيلإراشملاوه
٢:٢٨ليؤي(حيسملاتوكلميفاهبدوعوملاتاكربلامظعأ
دعوملالينانهدّيقو.)٢١-٢:١٦لامعأو٢٤:٤٠اقولو٢٩و
هلوقوهوةيناثلاةيآلايفهلاؤسلباوجةرابعلاو.ناميإلاب
.»ناميإلاربخبمأحورلامتذخأسومانلالامعأبأ«

٢٩ىلإ١٥عسومانلاةياغنايب

ُلِطْبُيٌدَحَأَسْيَل:ُلوُقَأِناَسْنِإلٱِبَسَحِبُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ«١٥
.»ِهْيَلَعُديِزَيْوَأ،ٍناَسْنِإْنِمْوَلَوَنَّـكَمَتْدَقًادْهَع
٩:١٧نييناربع

املًاتابثإًالثممكلبرضأيأُلوُقَأِناَسْنِإلٱِبَسَحِب
.ةيمويلارومألايفسانلاهداتعااممقبس
نأدعبدهعلانإَنَّـكَمَتْدَقًادْهَعُلِطْبُيٌدَحَأَسْيَل
ملهنأكهنعلفغُينأنكميالهنوقدصيوسانلاهيلعقفتي
.هرييغتىلععيمجلاقافتاالبدحأهريغينأنكميالونكي
وأةحيبذوأمسقوأدعوبتبثتهنأ»نكمت«هنأبدارملاو
.دالبلادئاوعىضتقمبرخآقيرط

اهماودنمسانلادوهعيفقدصامٍناَسْنِإْنِمْوَلَو
هللادعوناكو.هللادوهعيفىلوألابقدصيريغتالب
ًادهعناكو)١٥:١٨و١٢:٧ةينثت(دهعلاقيرطىلعميهاربإل
.ًايدبأ

لاق.هزاجنإلةديدجطورشعضوبِهْيَلَعُديِزَيْوَأ
دهعىلإفيضينأدارأيدوهيلابزحلانألاذهلوسرلا
اوعداوةيزمرلاىسومةعيرشظفحوهوًاديدجًاطرشمهاربإ

.دهعلاتاكربلانينأدحأردقيالاهظفحنودهنأ
ًايجراخًايضرأًائيشيدبألادهعلاىلعاوفيضينأاولواحو
ىلعليحتسيسومانلاةعاطإوهوديدجلاطرشلااذهوًايتقو
دهعلاةكربلانينأهيلعليحتسياذإفهبموقينأدحألك
.هب

ملٱاَّـمَأَو«١٦
يفْتَليِقَفُديِعاَوَْ يفَوَميِهاَرْبِإ«ِ َال.»ِهِلْسَنِ

يفَو«ُلوُقَي .ٍدِحاَوْنَعُهَّـنَأَكْلَب،َنِيريِثَكْنَعُهَّـنَأَك»ِلاَسْنَألٱِ
يفَو ملٱَوُهيِذَّـلٱ»َكِلْسَن«ِ

.»ُحيِسَْ
سوثنروك٨١عو٢٢:١٨و٨و١٧:٧و٧و١٢:٣نيوكت

١٢:١٢

دوعوملاوهحيسملانأاهبلوسرلاّنيبةضرتعمةيآلاهذه
وهىتأىتحزجنيملهنأكلذنممزليوميهاربإدهعيفهب
ناكيذلاسومانلابدهعلالطبينأنكميالاذهىلعو
.هنايتإلبق

هريغوميهاربإلهرركتلعمجلابدعوملانعّربعُديِعاَوَْملٱ
:٢٢و١٧:٧و١٨و١٥:٥و١٣:١٥و١٢:٣نيوكت(ءابآلانم
١٨(.

يف يفَوَميِهاَرْبِإِ :١٣نيوكت(نمسبتقماذهِهِلْسَنِ
نكلةسدقملاضرألاوهةقيقحهبدوعوملاو.)١٧:٨و١٥
هلسنللبهدحوميهاربإلالًاضيأًايحورًادعوهربتعاسلوب
.حيسملااميسالوهعم

يفَوُلوُقَيَال ةروطقدالوألناكهنألاقيالئلِلاَسْنَألٱِ
.وسيعدالوأورجاهنباو

يفَوٍدِحاَوْنَعُهَّـنَأَك ىنعملاو.)١٧:٧نيوكت(َكِلْسَنِ
نونمؤملايأيحورلاميهاربإلسنوهدعولايطعأيذلانأ
مهداحتالهدسجمهومهبئانومهسأروهحيسملاعوسينيذلا
لكنمضتيسنجمسا»لسن«ةملكف.يحلاناميإلابهب
دوهيلامّهوتامكنييعيبطلاهدالوأالنييحورلاميهاربإدالوأ
.)٩:٨و١٨و٤:١٦ةيمورو٢٩و٢٨ع(

يرصنتمنيبزييمتنميحورلاميهاربإلسنيفسيلو
لسنمهنأكدعوملالهأنمامهالكوممألايرصنتمودوهيلا
طرشو»ضرألالئابقعيمجكيفكرابتت«هلوقليلدبدحاو
هلانيضعبلانأالناميإلابهنأوهولكللدحاوهلين
نينوتخمناميإلابلكلاهلانيلبسومانلابضعبلاوناميإلاب
لٱَناَكِسوُماَّـنلٱِبَسْيَلُهَّـنِإَف«هلوققفوىلعاذهو.ًافلغو

ْ
ُدْعَو

لِلًاثِراَوَنوُكَيْنَأِهِلْسَنِلْوَأَميِهاَرْبِإل
ْ

ُهَّـنَأل.ِناَميِإلٱِّـِربِبْلَبِ،َملاَع
ُناَميِإلٱَلَّـطَعَتْدَقَف،ًةَثَرَوْمُهِسوُماَّـنلٱَنِمَنيِذَّـلٱَناَكْنِإ
لٱَلَطَبَو

ْ
.)١٤و٤:١٣ةيمور(»ُدْعَو

يرصانلاعوسيهنوكرابتعابالُحيِسَْملٱَوُهيِذَّـلٱ
هنوكوهدسجءاضعأمهنيذلاهعابتأعمهرابتعابلبًادرفم

ألَا
َ
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هلاقاموهانهليقامةصالخو.نييدفملاسأرويناثلامدآ
ِيناَنوُيَالَوٌّيِدوَُهيَسْيَل«)٢٩و٢٨ع(يف

ٌّ
َالَوٌدْبَعَسْيَل.

يفٌدِحاَوًاعيَِمجْمُكَّـنَأل،ىَثْنُأَوٌرَكَذَسْيَل.ٌّرُح ملٱِ
.َعوُسَيِحيِسَْ

لِلْمُتْنُكْنِإَف
ْ

ملٱَبَسَحَو،َميِهاَرْبِإُلْسَنًاذِإْمُتْنَأَفِحيِسَم
ِدِعْوَْ

.)١٢:١٢سوثنروك١ًاضيأرظنا(»ٌةَثَرَو

َدْعَبَراَصيِذَّـلٱَسوُماَّـنلٱَّـنِإ:اَذٰهُلوُقَأاَمَّـنِإَو«١٧
َنِمَنَّـكَمَتَفَقَبَسْدَقًادْهَعُخَسْنَيَال،ًةَنَسَنيِثَالَثَوٍةَئِمِعَبْرَأ
ملٱَوْحَنِهللاٱ

طَبُيىَّـتَحِحيِسَْ
ِّـ

ملٱَل
.»َدِعْوَْ

٢١عو١٤و٤:١٣ةيمور٤١و١٢:٤٠جورخ

سانلادوهعيفًافنآهلاقامىلإةراشإلااذهُلوُقَأاَمَّـنِإَو
ءابآلاهللادعوامدعبيطعُأيذلاسومانلانأًانايب)١٥ع(
.دعولاخسنينأنكميالًارارم

دعولاطرشلدبةعاطلابلطيذلاَسوُماَّـنلٱَّـنِإ
.لامعألاطرشبةيناجمةيطعوهيذلا

.دعولادعبيأَدْعَبَراَصيِذَّـلٱ
ىلعسومانلاءاطعإنأيأًةَنَسَنيِثَالَثَوٍةَئِمِعَبْرَأ
بسحفميهاربإلدعولانمةدملاهذهدعبناكانيسروط
ربعوةيدوبعلاةدمعمبوقعيوقاحسإوميهاربإبرغتةدم
بوقعيلديعاوملارخآمويةنسةئمعبرأبسونافتسااهنع
يتئموحنبنيينادلكلاروأيفميهاربإلناكنأدعبكلذو
ىوقفسومانلاقبسدعولانأنايبسلوبةياغو.ةنس
.دعولاناطلسكلذب

لعجولهخسنيناكامكًادعوميأًادْهَعُخَسْنَيَال
ىلعدهعلاباهبدوعوملاتاكربلالينلًاطرشسومانلاظفح
َلَّـطَعَتْدَقَف،ًةَثَرَوْمُهِسوُماَّـنلٱَنِمَنيِذَّـلٱَناَكْنِإ«هلوقننس
لٱَلَطَبَوُناَميِإلٱ

ْ
ملدهعلانأةجيتنلاو.)٤:١٤ةيمور(»!ُدْعَو

الةيناجملاةبهلاولامعألادهعالةمعنلادهعيقبيأريغتي
.سومانلاالناميإلاو.ةمدخلا

.ةرعشةسماخلاةيآلايفءاجامكِهللاٱَنِمَنَّـكَمَتَف
ةرابعلاهذهو.حيسملابمتييكليأِحيِسَْملٱَوْحَن
.ىنعملاليمكتلةيرورضبتسيلوخسنلالكيفتسيل

»ًادهعخسنيال«هلوقبقلعتماذهَدِعْوَْملٱَلِّـطَبُيىَّـتَح
.كانههيلعمالكلاو

لٱِتَناَكْنِإُهَّـنَأل«١٨
ْ

ًاضْيَأْنُكَتْمَلَفِسوُماَّـنلٱَنِمُةَثاَرِو
.»ٍدِعْوَمِبَميِهاَرْبِإلاَهَبَهَوَهللاٱَّـنِكٰلَو.ٍدِعْوَمْنِم
١١:٦و٤:١٤ةيمور٨:١٧ةيمور

تاكربلالكةملكلاهذهيفلوسرلاعمجُةَثاَرِوْلٱ
اهمظعأوناميإلابهلسنوميهاربإاهبدوعوملاةينمزلاوةيحورلا

ْنِإ«هلوققفوىلعًاريخأهبديجمتلاونآلاهبريربتلاوحيسملا
ملٱَعَمَنوُثِراَوَوِهللاٱُةَثَرَو،ًاضْيَأٌةَثَرَواَنَّـنِإَفًادَالْوَأاَّـنُك

ِ»حيِسَْ
.)٤:٧صًاضيأرظنا٨:١٧ةيمور(

تاكربلالينطرشهظفحناكوليأِسوُماَّـنلٱَنِم
.ةثارولااهنمضتتيتلا

ةمعنلانمدعوملانألٍدِعْوَمْنِمًاضْيَأْنُكَتْمَلَف
سومانلانمةثارولاتناكولوناميإلابلبقُتيتلاةيناجملا
رابتعابنادضدعوملاوسومانلاف.ةيناجمةبهالةرجأتناكل
يناثلاولامعألاهطرشلوألافصالخللنيتطساوامهنوك

.ناميإلاهطرش
ىلعليلداذهوٍدِعْوَمِبَميِهاَرْبِإلاَهَبَهَوَهللاٱَّـنِكٰلَو

.سومانلانمتسيلةثارولانأ

ْنَأَىلِإ،ِتاَيِّـدَعَّـتلٱِبَبَسِبَديِزْدَق؟ُسوُماَّـنلٱاَذاَمِلَف«١٩
يفٍةَكِئَالَمِبًابَّـتَرُم،ُهَلَدِعُوْدَقيِذَّـلٱُلْسَّـنلٱَِيتْأَي .»ٍطيِسَوِدَيِ
١٣و٧:٨و٥:٢٠و٤:١٥ةيمورو١٥:٢٢انحوي
٢:٢نييناربعو٧:٥٣لامعأ١٦ع١:٩سواثوميت١و
٣١و٢٧و٢٣و٢٢و٥:٥ةينثتو٢٢و٢١و٢٠:١٩جورخ
٢:٥سواثوميت١و٧:٣٨لامعأو١:١٧انحويو

انلوقىلعءانبضرتعملالاقنإفيأُسوُماَّـنلٱاَذاَمِلَف
نأكلذمزلتسيالأ«هبصالخالوسومانلابريربتال
نأسلوبأجلألاؤسلااذهباوجو.»عفنالبسومانلا
ركذفيحيسملانيدلاويوسوملاسومانلانيبةبسنلاحضوي
.سومانلابقلعتترومأةعبرأ
.ةسادقلاءاشنإالةئيطخلانعفكلاهتياغنإ:لوألا·
.يديهمتيتقوهنإ:يناثلا·
.ىسوموةكئالملاةطساوبيطعُأهنإ:ثلاثلا·
لباقلاناسنإلالمعىلعفقوتمهظفحنإ:عبارلا·

.طوقسلا

الإوهيلإفيضُأدعولانمًاءزجنكيملهنأيأَديِزْدَق
اذإف.ةدايزلاعنمنمةرشعةسماخلاةيآلايفهلاقامفلاخ
دعولانيبضرتعاهسفنبًالقتسمًاضرعهلوخدناك
.هيلإجايتحالاةدشنايبوهبءافوللًاديهمتزاجنإلاو

ببسلااذهعاونألكفرعنالِتاَيِّـدَعَّـتلٱِبَبَسِب
:ةعبرأيهواهمظعأركذناننكلو
اهباكترانعسانلافكوأتايدعتلاعوقوعنم:لوألا·

لِلْعَضوُيَْملَسوُماَّـنلٱَّـنَأ:اَذٰهًاِملاَع«هلوقك
ْ
ألِلْلَب،ِّـراَب

َ
مث
ََ

ِة
ملٱَو
لِل،َنيِدِّـرَمَتُْ

ْ
خلٱَوِراَّـجُف

ْ
ملٱَوَنيِسِنَّـدلِل،ِةاَُط

،َنيِحيِبَتْسُْ

ألَا
َ
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َناَكْنِإَو...ساَّـنلٱِيلِتاَقِل،ِتاَهَّـمُألٱِيلِتاَقَوِءاَبآلٱِيلِتاَقِل
١:٩سواثوميت١(»َحيِحَّـصلٱَميِلْعَّـتلٱُمِواَقُيُرَخآٌْءَيش
.)١٠و
مهرئامضظقيتستكلذبونيدعتمللباقعلانايب:يناثلا·

.ءادفلايفةبغرلامهيفأشنتو
ُسوُماَّـنلٱاَّـمَأَو«هلوققفوىلعتايدعتلاريثكت:ثلاثلا·

خلٱَرُثْكَتْيَكِلَلَخَدَف
ْ

َْمل«هلوقو.)٥:٢٠ةيمور(»ُةَّـيَِط
خلٱِفِرْعَأ

ْ
َْملْوَلَةَوْهَّـشلٱِفِرْعَأَْمليِنَّـنِإَف.ِسوُماَّـنلٱِبَّـالِإَةَّـيَِط

خلٱَّـنِكٰلَو.»ِهَتْشَتَال«ُسوُماَّـنلٱِلُقَي
ْ

ٌةَذِخَّـتُمَيِهَوَةَّـيَِط
لٱِبًةَصْرُف

ْ
يفْتَأَشْنَأِةَّـيِصَو ِنوُدِبْنَأل.ٍةَوْهَشَّـلُكَّـِ

خلٱِسوُماَّـنلٱ
ْ

ًاضيأرظنا٨و٧:٧ةيمور(»ٌةَتِّـيَمُةَّـيَِط
ةياغنمسيلريثكتلاكلذو)١٥:٥٦سوثنروك١
حلاصسومانلانأليتاذلاهريثأتنمالوسومانلا
هريثأتنمهنكل)٢٢و١٤و٧:١٢ةيمور(لداعوسدقمو
ىلعةعيبطلاكلتلمحيوهفةدسافلاناسنإلاةعيبطيف
.تاروظحملاباكتراوهتمواقم
اهتلباقمباهتعاظفواهرشوةيطخلاةقيقحنايب:عبارلا·

ةعاظفومهرشةأطخلانقيتيكلذبوةسدقملاهللاةعيرشب
نايببهئافشلًاديهمتمهضرمةمظعمهيريفمهنايصع
ًابيبطهبدوعوملاصلخملايفمهبيغرتلوهيلإمهراقتفا
َسْيَلُثْيَحْذِإ،ًابَضَغُئِشْنُيَسوُماَّـنلٱَّـنَأل«ًايناحور
َّـنَأل«و.)٤:١٥ةيمور(»ٍّدَعَتًاضْيَأَسْيَلٌسوُماَن
خلٱَةَفِرْعَمِسوُماَّـنلٱِب

ْ
نملكبف.)٣:٢٠ةيمور(»ِةَّـيَِط

انلًابدؤمسومانلاناكعبارلااميسالوعاونألاكلت
.هلوبقلانبولقًادهمميأ)٢٤ع(حيسملاىلإاندوقي

امكحيسملاوهوهبدعودقيذلاُلْسَّـنلٱَِيتْأَيْنَأَىلِإ
لك»يتأينأىلإ«هلوقبدارأو.ةرشعةسداسلاةيآلايفّنيُب
سومانلاو.حيسملابهزاجنإىلإدعوملاءاطعإنميتلاةدملا
حاضيإةهجنمهتياغلمكأوًاضرتعمامهنيبلخد
.قبسامكتايدعتلا

سومانلاءاطعإيفةكئالملاكارتشاوٍةَكِئَالَمِبًابَّـتَرُم
َهلَقَْرشَأَوَءاَنيِسْنِمُّبَّـرلٱَءاَج«ىسوملوقيفرهاظ

ُ
ْنِمْم

ألَتَوَريِعَس
َْ

لٱِتاَوَبَرْنِمىَتَأَو،َناَراَفِلَبَجْنِمََأل
ْ

ْنَعَو،ِسْدُق
َهلٍةَعِيَرشُراَنِهِنيِمَي

ُ
نملدب»ةكئالملاتاوبر«ةينانويلايفو»ْم

لاقو.)٣٣:٢ةينثت(ةيناربعلايف»سدقلاتاوبر«
ُمُتْذَخَأَنيِذَّـلٱ«دوهيلاسلجملهباطخيفسونافتسا
لوسرلالاقو.)٧:٥٣لامعأ(»ٍةَكِئَالَمِبيِْتَرتِبَسوُماَّـنلٱ
لٱِتَناَكْنِإُهَّـنَأل«نييناربعلاىلإةلاسرلايف

ْ
َمَّـلَكَتيِتَّـلٱُةَمِلَك

هب سومانلايفةكئالملانكتملو)٢:٢نييناربع(»ٌةَكِئَالَماَِ
.هبةنرتقملاتايآلانالعإلوهايإسانلاغيلبتلتالآىوس

يف ىلإهللاةرضحنمءاجيذلاىسوميأٍطيِسَوِدَيِ
ًافقاوتنكانأ«هلوقكةعيرشلايحولهديبًالماحبعشلا
.برلامالكبمكربخأيكلتقولاكلذيفمكنيبوبرلانيب
يمسو.»لبجلاىلإاودعصتملورانلالجأنممتفخمكنأل
مهضعبنظو.برلاوليئارسإبعشنيبهطسوتلًاطيسو
طيسوحيسملانألقحبسيلاذهحيسملاانهطيسولانأ
.)١٢:٢٤و٩:١٥و٨:٦نييناربع(سومانلاالديدجلادهعلا

لٱاَّـمَأَو«٢٠
ْ

.»ٌدِحاَوَهللاٱَّـنِكٰلَو.ٍدِحاَوِلُنوُكَيَالَفُطيِسَو
٣٠و٣:٢٩ةيمور

هنأودعولالطبيالسومانلانأةيآلاهذهنمةياغلا
هذهىنعميفنورسفملافلتخاو.ًايتقوهنوكلدعولانود
مهضعبلاقىتح٣٠٠و٢٥٠نيبامهيفمهلاوقأتغلبوةيآلا
.نورثكألاهيلعقفنأيذلاركذنسو٤٣٠اهنأ

نأليحتسييأٍدِحاَوِلُنوُكَيَالَفُطيِسَوْلٱاَّـمَأَو
وأنيصخشدوجومزلتسيطيسولادوجوذإدحاولنوكي
ناكاذإفطيسوسومانللناكوامهنيبدهعلاعطقلنيتئيشم
نمةلماكلاةعاطلاهطرشوناسنإلاوهللاامهنينثانيبًادهع
عقودقوناسنإلاةئيطخبخسنللةضرعوهاذإفناسنإلا
.كلذ

ىطعأيذلاوهودعولابروهوٌدِحاَوَهللاٱَّـنِكٰلَو
هسفنبميهاربإهاطعأذإهدحولعفوهريغنكيملودعولا
نيبدهعلاعوننمسيلدعولاف.ريغتيالوهوطيسونود
الاذإفهدحوهللاابقلعتمهطرشوةيناجمةبهوهلبنيقيرف
اَيْعَمْسِإ«يبنلالوقكةرابعلاو.فلخيوأطقسينأنكي
ٰهلِإُّبَّـرلٱ:ُليِئاَْرسِإ

ُ
نيبةافانمالو)٦:٤ةينثت(»ٌدِحاَوٌّبَراَن

نأل)٢:٢٥سواثوميت١(»طيسوحيسملانإ«هلوقوانههلوق
لمعو.ليجنإلاالميهاربإلدعولاانهسلوبمالكعوضوم
رابتعابىسوملمعنعقرفيًاطيسوهنوكرابتعابحيسملا
امهلعجونيفلتخملانيمصخلاحلاصحيسملانإفكلذكهنأ
.هسفنبًادحاو

ْوَلُهَّـنَأل!اَشاَح؟ِهللاٱِديِعاَوَمَّـدِضُسوُماَّـنلٱِلَهَف«٢١
حلٱِبَناَكَل،َيِيُْحيْنَأٌرِداَقٌسوُماَنَيِطْعُأ

ْ
لٱِةَقيَِق

ْ
.»ِسوُماَّـنلٱِبُِّرب

٢:٢١ص

هنإفهلفانمهنأمزلتسيالدعولانودسومانلانوك
دعولالينلقيرطلاديهمتيهةصاخةياغسومانللناك
رربيوأةايحلابهينأهنأشنمسيلناكنإوناميإلاب
سانلالكىلعتبثأهنألدعوللًانيعمكلذبناكف.ئطاخلا
.هبدوعوملاحيسملاىلإنورقتفموةأطخمهنأ

ألَا
َ
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.طيسوهليذلاُسوُماَّـنلٱِلَهَف
.طيسوالبًاسأرهنمتناكيتلاِهللاٱِديِعاَوَمَّـدِض

ةرشعةسداسلاةيآلايفامكًاعمجديعاوملابدعولانعربعو
.ءابآلارئاسوميهاربإلًارارمهريركتل

نأىلعةلالداهبىتأيفنلاديكأتلهيزنتةملكاَشاَح
سومانلائشنمهللانألدعولايفانينأنكميالسومانلا
.دعولائشنمهنأامك

هيلإبهذامكَيِيُْحيْنَأٌرِداَقٌسوُماَنَيِطْعُأْوَل
ليحتسمضرفاذهودوهيلايرصنتمضعبونويسيرفلا
نوكف)٣:٢٠ةيمورو٢:١٦صو١٢و١١ع(يفنابأامك
بهينأهيلععنتميفرحأبًابوتكمًايجرااخًانوناقسومانلا
نإ.مهتافصريغينأوةئيطخلابىتومسانألةيحورلاةايحلا
اممنسحأنوكينأنكميالوسدقمحلاصرهاطسومانلا
.هطرشوهيذلاربلاالوةايحلابهينأبلفكتيالهنكلوه
ةياغلينلنايرابتمامهنأكدعولاوسومانلانيبةافانمالاذإف
.رخآلاةياغريغامهنملكةياغفةدحاو

يتلاةعيرشلابيأِسوُماَّـنلٱِبُِّربْلٱِةَقيِقَْحلٱِبَناَكَل
اهنمنسحأنوكينأنكمياليهوانيسروطيفتنلعُأ
نوكينأىلوألابلاحتسااهبربلانوكينأنكمأاماذإف
.اهنودةعيرشب

لٱَّـنِكٰل«٢٢
ْ

لٱَىلَعَقَلْغَأَباَتِك
ْ

َحتِّـلُك
ْ

خلٱَت
ْ

ىَطْعُيِل،ِةَّـيَِط
ملٱ
ملٱَعوُسَيِناَميِإْنِمُدِعْوَْ

لِلِحيِسَْ
.»َنوُنِمْؤُيَنيِذَّـ

١٦و١٢و٤:١١ةيمور١١:٣٢و٢٣و١٩و٣:٩ةيمور٨ع

رافسأانههبدارملاوةبوتكملاهللاةعيرشوهَباَتِكْلٱ
.)٥:٣٩انحوي(يفءاجامكميدقلادهعلا

َحتِّـلُكْلٱَىلَعَقَلْغَأ
ْ

ربلابهينأنمًالدبِةَّـيِطَْخلٱَت
ناسنإلكىلعتبثأ»خلاقلغأ«ىنعمو.ةيحورلاةايحلاو
ىرسأكةنونيدلاوةئيطخلاةطلستحتهنأممألاودوهيلانم
َهللاٱَّـنَأل«هلوقلثماذهو.هنمبرهلاىلعةوقالبنجسلا
جلٱَىلَعَقَلْغَأ

ْ
يفًاعَمِعيَِم لٱِ

ْ
جلٱَمَحْرَيْيَكِلِناَيْصِع

ْ
»َعيَِم

ةرابعلاهذهو.)١٩و٣:٩ةيمورًاضيأرظنا١١:٣٢ةيمور(
اهيفوملاعلاىلإةئيطخلالوخدعنممدعلةلعلارسفشك
.ءادفلالمعخيراترصتخم
ةنماثلاةيآلايفيمسوهبدعواميأُدِعْوَْملٱىَطْعُيِل
ةئيطخلاجئاتنلكنمءادفلانمضتيوهو.»ةثارو«ةرشع
.ةيدبألاةايحلاو

هبهاووناميإلاعوضوموهفِحيِسَْملٱَعوُسَيِناَميِإْنِم
يفيتلاةيناجملاةبهلابئطاخلاكسمتياهبيتلاديلاناميإلاف
يهو»ىطعيل«ةيآلاهذهيفنأشلاتاذةملكلاو.دعوملا

هبًائيشلاننالوسومانلالامعأبًائيشقحتسنالاننأنايب
.ةيناجمةبهدعوملانأو

.»ركُذامكحيسملاعوسيناميإ«َنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلِل

َحتَنيِسوُرَْحماَّـنُكُناَميِإلٱَءاَجاَمَلْبَقْنِكٰلَو«٢٣
ْ

َت
لٱِناَميِإلٱَىلِإاَنْيَلَعًاقَلْغُم،ِسوُماَّـنلٱ

ْ
.»َنَلْعُيْنَأِديِتَع

.سومانلاةياغلرخآنايبةيآلاهذهيف

عوسيناميإدوجولبقيأُناَميِإلٱَءاَجاَمَلْبَق
نكيملو.سانلابولقيف)ةعباسلاةيآلايفروكذملا(حيسملا
سانلاأبنأيذلاهليجنإبىدانوحيسملاىتأنألبقدوجوهل
.هبناميإلابوجووهبدوعوملاحيسملانايتإب

َحتَنيِسوُرَْحماَّـنُك
ْ

امكاَنْيَلَعًاقَلْغُم،ِسوُماَّـنلٱَت
َسوُماَّـنلٱَّـنَأ«هلوقىنعمكةيآلاهذهىنعمو.)٢٢ع(يف
ملٱَّـنِإَف.ًاّيَحَماَداَمِناَسْنِإلٱَىلَعُدوُسَي

َحتيِتَّـلٱَةَأْرَْ
ْ

ٍلُجَرَت
حلٱِلُجَّـرلٱِبِسوُماَّـنلٱِبٌةَطِبَتْرُمَيِه

ْ
ُلُجَّـرلٱَتاَمْنِإْنِكٰلَو.ِّـَي

َنِماَنْرَّـرََحتْدَقَفَنآلٱاَّـمَأ...ِلُجَّـرلٱِسوُماَنْنِمْتَرَّـرََحتْدَقَف
٢و٧:١ةيمور(»ِهيِفَنيِكَسُْمماَّـنُكيِذَّـلٱَتاَمْذِإ،ِسوُماَّـنلٱ
يوقهبيدأتوديدشسراحسومانلانأةصالخلاو.)٦و
لوقيذإهعيطننأرطضنوةيدوبعىمسينأقحتسيىتح
تقولايتأينأىلإًايتقوًاديهمتناكهنأو»ايحتفاذهلعفا«
.ةيليجنإلاةيرحلانالعإلّنيعملا

يفًادوجومناميإلاناكَنَلْعُيْنَأِديِتَعْلٱِناَميِإلٱَىلِإ
هبرشبوحيسملاىتأنأىلإسانلانعًابوجحموهللاءاضق
ماظنلانليهأتسومانلاةسارحةياغو.هبسانلانمآو
.يتآلاناميإلا

ملٱَىلِإاَنَبِّـدَؤُمُسوُماَّـنلٱَناَكْدَقًاذِإ«٢٤
َرَّـَربَتَنْيَكِلِ،حيِسَْ

.»ِناَميِإلٱِب
٢:١٧يسولوكو١٠:٤ةيمورو١٦:١٦اقولو٥:١٧ىتم
يبليفو٢:١٦صو١٣:٣٩لامعأ١٠و٩:٩نييناربعو
١٩و٧:١٨نييناربعو٣:٩

نمءيشهيفوةقباسلاةيآلايفليقاممجتنييأًاذِإ
.هللاءانبأاننوكنم)٢٦ع(يفهركذيسامىلإحيملتلا

»بدؤمب«ةمجرتملاةينانويلاةملكلااَنَبِّـدَؤُمُسوُماَّـنلٱ
يذلانيمألامداخلااهانعمو)سغوغاديب(يه
نأىلإةلوفطلاذنمدلولاهيلإنولكيةميدقلامايألايفاوناك
نمهقفاريويبدألاويدسجلاررضلانمهيمحيفًاديشرنوكي
ةيرحلهدعيوتيبلاىلإةسردملانموةسردملاىلإتيبلا
نيحبدؤملالمعيهتنيناكو.لمعلاودشرلاوةبيبشلا
نأدارملاسيلو.ةيرحللًالهأنوكيوهدشردلولاغلبي

ألَا
َ
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نلعملاماعلايبدألاسومانلالبانبدؤمهدحوىسومسومان
.باتكلاوريمضلاوةقيلخلايف

وهعوسينأاذهنمدارملاسيلخلاِحيِسَْملٱَىلِإ
ةلوفطلايفهيلإدلولادوقيبدؤملاناكيذلاملعملاةلزنمب
لبحيسملاميلعتىلإريشينأانهلوسرلاةياغنمسيلنأل
سومانلافسومانلانممظعأحيسملانوكىلإةراشإلادارملا
بيدأتتحتهدوجوف.كلذلهدعأىتمحيسملاىلإهملسي
ةينبملاحيسملاهتعاطإلهلدادعتسالضفأهتطلسوسومانلا
املو.ىلضفلاةيرحلاكلذيفوهسفنهطبضلوةبحملاىلع
راصحيسملاةيرحىلإسومانلاةسارحنعناسنإلاىقترا
هاياطخترفُغوناميإلابرربتوحيسملاتوكلمنمًاوضع
حيسملاىلإاندوقيسومانلانإ.هللادنعًاراببسُحوةيضاملا
اننايصعىلعباقعلابانرذنيواهعيطتسنالةعاطبانرمأيهنأل
املكبماقيذلاحيسملاىلإءاجتلالاىلعانلمحيكلذبو
ًاناجمانلبهوواناياطخنعصاصقلالمتحاوانيلعبجي
.ًاثبعسومانلانمامهانبلطيتلاةيدبألاةايحلاوربلا

َحتُدْعَباَنْسَلُناَميِإلٱَءاَجاَمَدْعَبْنِكٰلَو«٢٥
ْ

َت
.»ٍبِّـدَؤُم

وهيذلاحيسملابناميإلايأُناَميِإلٱَءاَجاَمَدْعَب
ةياغ«وهوهلًادادعإسومانلاناكيذلادعولارهوج
.»هليمكتوسومانلا

َحتُدْعَباَنْسَل
ْ

وهفيدادعإسومانلانألٍبِّـدَؤُمَت
نمررحتورربتناميإلابحيسملابيحيسملادحتاىتمفيتقو
هربجيناكامهرايتخابلمعيراصوهاوكشوسومانلاةنونيد
.هبوهموقيالوسومانلاهيلع

ملٱِبِناَميِإلٱِبِهللاٱُءاَنْبَأًاعيَِمجْمُكَّـنَأل«٢٦
.»َعوُسَيِحيِسَْ

٣:١انحوي١و٤:٥صو١٦ىلإ٨:١٤ةيمورو١:١٢انحوي
٢١:٧ايؤرو٢و

.بدؤمىلإدعبجاتحنالاننأنايبةيآلاهذه
.ممألاودوهيلاينمؤمنمًاعيَِمج

نوجاتحيلافطأالهللاتيبلهأنمنودشارِهللاٱُءاَنْبَأ
يفنيدشارلاءانبألاقوقحلكمهلومهدشريبدؤمىلإ
ةلوفطلابةصتخملاسومانلاةسارحنمنوررحممهيبأتيب
اونمآنيحةديدجلاةدالولاف.ةماتلاةيرحلااوباصأدقو
،ٍدَسَجِةَئيِشَمْنِمَالَو،ٍمَدْنِمَسْيَلاوُدِلُو«ءانبأمهتلعج
ًاضيأرظنا١:١٢انحوي(»ِهللاٱَنِمْلَب،ٍلُجَرِةَئيِشَمْنِمَالَو
.)١٠و٢و٣:١انحخوي١

هللاةونبلاىلعانلصحيأَعوُسَيِحيِسَْملٱِبِناَميِإلٱِب
دشاررحلمعناميإلاف.صلخملاحيسملابناميإلاةطساوب
.حيسملابيحمداحتاىلعنمؤملاهبلصحي

ملٱِبْمُتْدَمَتْعٱَنيِذَّـلٱُمُكَّـلُكَّـنَأل«٢٧
ُمُتْسِبَلْدَقِحيِسَْ

ملٱ
.»َحيِسَْ
١٣:١٤ةيمور٦:٣ةيمور

ىلعلدييجراخمسرةيدومعملاِحيِسَْملٱِبْمُتْدَمَتْعٱ
ةمدخلهسفنهفقوةمالعنمؤملاةهجنميهو.يلخادلعف
ةهجنمو.هلًاصلخمحيسملاهلوبقو)٤و٦:٣ةيمور(هللا
حورلابهايإهديدجتونمؤملااياطخهترفغمةمالعهللا
متدمتعا«هلوقو.ناميإلابحيسملابهداحتامتخوسدقلا
.)٦:٣ةيمور(»حيسملاعوسيلمتدمتعا«هلوقك»حيسملاب
لٱِحوُّرلٱَوِنْبالٱَوِبآلٱِمْسٱِبْمُهوُدِّـمَع«حيسملالوقو

ْ
»ِسُدُق

.)٢٨:١٩ىتم(
اذهىنعمو.متدمتعانيحَحيِسَْملٱُمُتْسِبَلْدَق
َختْنَأ«هلوقىنعمك

ْ
َناَسْنِإلٱِقِباَّـسلٱِفَُّرصَّـتلٱِةَهِجْنِماوُعَل

لٱ
ْ

لٱَقيِتَع
ْ

لَتَو،ْمُكِنْهِذِحوُرِباوُدَّـدَجَتَتَو...َدِساَف
ْ
َناَسْنِإلٱاوُسَب

جلٱ
ْ

َناَسْنِإلٱُمُتْعَلَخْذِإ«هلوقو.)٢٤-٤:٢٢سسفأ(»َديَِد
لٱ
ْ

جلٱُمُتْسِبَلَو،ِهِلاَمْعَأَعَمَقيِتَع
ْ

لِلُدَّـدَجَتَييِذَّـلٱَديَِد
ْ

ِةَفِرْعَم
.)١٠و٣:٩يسولوك(»ِهِقِلاَخِةَروُصَبَسَح

:نيرمأنمضتتةيآلاهذهو
ءاملاةيدومعميتلاحورلاةيدومعمةطساوبهنإ:لوألا
سومانلاةيدوبعنملقتننوةيناثدلونمتخواهلةمالع
حيسملانألهللاةونبلاف.حيسملابيحلاداحتالاىلإهتنونيدو
ُءاَنْبَأْمُهَكِئٰلوُأَفِهللاٱِحوُرِبَنوُداَقْنَيَنيِذَّـلٱَّـلُكَّـنَأل«هللانبا
.)٨:١٤ةيمور(»ِهللاٱ

لعجيسدقلاحورلابانايإهديمعتبحيسملانإ:يناثلا
.ةيجراخلاةمالعلاقفوىلعةيلخادلاةمعنلا

تامالعدرجمةسينكلارارسأنوكتنأدصقيملهللانإ
عقوتننأانيلعف.هيلإاهبزومرملابنرتقتنأدصقلبةغراف
ةيفاكلاةفرعملاوةينلاصالخإباهانيتأاذإهدعوبسحكلذ
الوةدحاوةرمسرامتةيدومعملاو.اهبهيلإراشيامكاردإل
نيححيسملاسيلفدمتعملايحيسملانمؤملاامأورركت
داحتالاغلبينأيفدهتجيفمويلككلذكرمتسيوهدمعت
.هلةهباشملاوهبلماكلا

ِيناَنوُيَالَوٌّيِدوَُهيَسْيَل«٢٨
ٌّ
َسْيَل.ٌّرُحَالَوٌدْبَعَسْيَل.

يفٌدِحاَوًاعيَِمجْمُكَّـنَأل،ىَثْنُأَوٌرَكَذ ملٱِ
.»َعوُسَيِحيِسَْ

:٣يسولوكو٥:٦صو١٢:١٣سوثنروك١و١٠:١٢ةيمور

ألَا
َ
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٤:٤و١٦ىلإ٢:١٤سسفأو١٧:٢٠و١٠:١٦انحوي11
١٥و

لطبيونيواستممهلعجيهللادالوأنينمؤملالكنوك
سنجلاوماقملاولصألابةقلعتملاتازايتمالالكهللامامأ
مالكلاو.حيسملاةسينكءاضعأمهنوكرابتعابءاوسمهلعجيو
زوجيالهنأبًاضيأحيرصتلبعقاورمأبربخدرجمسيلانه
َال،ِيتَوْخِإاَي«لوسرلابوقعيلوقليلدبكلذكنوكيالنأ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُناَميِإْمُكَلْنُكَي

ملٱِّـبَرِ،حيِسَْ
يف،ِدْجَْ ملٱِ

.ِةاَباَحُْ
٢:١بوقعي(»ًةَّـيِطَخَنوُلَعْفَتَنوُباَُحتْمُتْنُكْنِإْنِكٰلَو.َ.
تايسايسلايفالتاينيدلايفنوناقلااذهو.)٩و
هللامامأةأطخسانلالكنأبحّرصليجنإلاو.تايندملاو
عفردقوكلذكءادفلاةمعنىلإنورقتفممهنأوءاوسلاىلع
مهلقحياملكبعتمتلاوبجاولامهماقمىلإديبعلاوءاسنلا
برقنأبًاجيردتلببالقنالاوجايهلااهنعأشنيةعفدال
رشبلالكنأبمهعنقأوضعبنمسانلاضعبببولق
.ةوخإ

رشبلالضفأمهنأدوهيلانظفالخبيأٌّيِدوَُهيَسْيَل
سوثنروك١و١٠:١٢ةيمور(سانلارئاسىلعمهلضفهللانأل
.)٣:١١يسولوكو١٢:١٣

ِيناَنوُيَالَو
ٌّ

ردنكساتاحوتفرثأىلعنوينانويلاقرفت
ةينانويلاةغللاترشتناوذئتقوفورعملاملاعلالكيفريبكلا
ممألاناكفًاينانويمهنمسيلنملكدوهيلاىمسوكلذك
دوهيلانمدارملانوكيف.مهدنعنيفدارتمنوينانويلاو
تاملكلانمنيتنثالكنمدارملاكسانلاعيمجنانويلاو
نيحليجنإلاىضتقمبتلطبُأتازايتمالالكنإفةيتآلا

.حيسملابناميإلابهللاءانبأانرص
سلوبرصعيفاونوكيملديبعلانإٌّرُحَالَوٌدْبَعَسْيَل
املكمهلنأبحّرصليجنإلانكلورارحأللنيواسم
سسفأو٢٢و٧:٢١سوثنروك١(ةينيدلاقوقحلانمرارحألل
٦:٨(.

امىسومةعيرشيفروكذللناكهنإىَثْنُأَوٌرَكَذَسْيَل
لعجفليجنإلاامأوةيحورلاقوقحلانمثانإللسيل
ىثنألاوركذلانيبزييمتلاو.ةيواستمنيقيرفلاقوقح
نييرشبلانييزييمتلاةلزنميفلوسرلاهلعجفيعيبط
.ًافنآنيَروكذملا

يفٌدِحاَو اذهو.هبناميإلايفيأَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
ِْنيَنْثالٱَلَعَجيِذَّـلٱ،اَنُمَالَسَوُهُهَّـنَأل«حيسملايفهلوقلثم
ملٱِجاَيِّـسلٱَطِئاَحَضَقَنَو،ًادِحاَو

نإ.)٢:١٤سسفأ(»َطِّـسَوَتُْ
٤:١٥سسفأ(حيسملاهسأردحاودسجةسينكلا
.)١٢:١٥سوثنروك١و

لِلْمُتْنُكْنِإَف«٢٩
ْ

َبَسَحَو،َميِهاَرْبِإُلْسَنًاذِإْمُتْنَأَفِحيِسَم
ملٱ
.»ٌةَثَرَوِدِعْوَْ
ةيمور١١:١٨نييناربعو٩:٧ةيمورو١٢و٢١:١٠نيوكت
٣:٦سسفأو٢٨و٤:٧صو٨:١٧

ةيآنيرشعونيتنثايفلوسرلاجاجتحاةجيتنةيآلاهذه
َنيِذَّـلٱَّـنَأًاذِإاوُمَلْعٱ«هلوقلًاتابثإحاحصألااذهيفتقبس
نأيأ)٧ع(»َميِهاَرْبِإوُنَبْمُهَكِئَلوُأِناَميِإلٱَنِمْمُه
نألدعولاةثروونييقيقحلاميهاربإدالوأمهحيسملابنينمؤملا
هبنودحتمهبنينمؤملانأويقيقحلاميهاربإلسنوهحيسملا
لسنمهنوكققحياذهوحيسملااوسبلدقوًادحاواوراصف
.دعولااهنمضتييتلاتاكربلالكةثروويحورلامهاربإ

دئاوف
ناميإلاقيرطريغقيرطبصالخلانوعقوتينيذلانإ.١

.)١ع(عادخلالكنوعودخممهحيسملاب
ءزهلاليبسىلع»يبغاي«هيخألناسنإلالوقنإ.٢

ةراشبيفحيسملالوقليلدبةنونيدللهضّرعيةناهإلاو
اذههللاقاذإكلذكنوكيالهنكل)٥:٢٢ىتم(ىتم
ةيامعلانمهيرتعياملهيلعةقفشلاونزحلاليبسىلع
عجريوًارينتسمنوكينأيفةبغرلاوةيرايتخالاةيحورلا
.)١ع(هتوابغنع

ةطساوبحيسملابدوهيلاّرشُبميدقلادهعلارافسأيفهنإ.٣
يفهنكلاهانعمسبتليتاءوبنوتاراشإوزومر
زمرلالدبهيلإزومرملاولظلالدبرهوجلاءاجليجنإلا
لكحضوأوةءوبنلالدبهبأبنتملاومسرلالدبةقيقحلاو
ةاجنلاوهميلعتوهتوكلمرومأنمًامهبمناكام
.)١ع(هتطساوب

»ناميإلاربخ«سدقلاحورلالينلةديحولاقيرطلانإ.٤
ءدبنمو.كلذبحورلادهشيوليجنإلابريشبتلايأ
ىلإءاغصإلابحورلاكلذدحألنيملنآلاىلإةقيلخلا
ع(سومانللةعاطلابوجووةحلاصلالامعألاربخ
٢(.

ىلعبجيفيفكتالحودممرمأيفةنسحلاةءادبلانإ.٥
اذإصالخلاعقوتنًالطابفلمعلاىلعرمتسينأئدابلا
حورلاداشرإوحيسملابناميإلاقيرطيفريسلاانأدتبا
انلامعأبانصالخبلطىلإكلذنعانلدعمث
امهنيبامواهتياهنوةيحيسملاةايحلاةءادبف.ةلحاصلا
.)٣ع(ناميإلابهلككلذ

نسحأنمناسنإلايفةبيجعلاليجنإلاتاريثأتنإ.٦
.)٥ع(هللانمهنوكىلعةلدألا

ألَا
َ
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عاونأعظفأنمةنونيدلاةلعوهاممريربتلاعقوتنإ.٧
ديلجنمءفدلاعقوتينمككلذكهعقوتمف.لهجلا
.)١٠ع(نوتألابيهلنمةدوربلاويلامشلابطقلا

ميلعتنمسومانلالامعأبالناميإلابريربتلانوكنإ.٨
.)١١ع(ديدجلادهعلاميلعتنمهنأامكميدقلادهعلا

هبتبُثوحيسملاىلعينُبميهاربإلهللادهعنإ.٩
رييغتهبدصقُيملكلذدعبيطعُأيذلاسومانلاف
اوصلخينأيفاوبغراذإاهتمظعوسومانلابيلاطم
دهعلاةطساوباوبلطينأىلعمهلمحيوهلةعاطلاب
.)١٧ع(سومانلاباهليننعاوزجعيتلاتاكربلا

نأالوميدقلادهعلالكسومانلابمهفننأزوجيالهنإ.١٠
نأامبلوقننأالوهدحوديدجلادهعلاليجنإلابمهفن
لحملحليجنإلاوسومانلاةياغوهوىتأحيسملا
دارملانألميدقلادهعلاىلإةجاحنمقبيملسومانلا
صلخيئطاخلانأأدبملاوهلطبُأيذلاسومانلاب
ديدجلادهعلاف.سومانلااهبلطييتلالامعألابهمايقب
هتبثيامكةايحلانوناقهنوكرابتعابسومانلاتبثي
صالخلالينناكمإيفنيهنأعمميدقلادهعلا
يناجملاصالخلابحيرصتميدقلادهعلايفو.هتطساوب
يفهنأنيدهعلانيبقرفلاو.ديدجلادهعلايفامك
ًابوجحمناكفدعووزومربليجنإلانلعُأميدقلادهعلا
حورلاونالعإلالكنلعُأديدجلادهعلايفوًائيش
نينمؤملابولقىلعليجنإلابتكيليطعُأسدقلا
امهعمجامودحاوامهليجنإودحاوردصمنمامهالكف
.)٢٥ع(ناسنإامهقرفيالسدقملاهنالعإيف

اننويعهبرتسنامانلذئنيحناكًابوثانسبلاذإاننإ.١١
ىتمنسحلاانؤادرحيسملاعوسيربفانداسجأنيزنو
هللابضغنمهبانيمتحاواناياطخترتسهانسبل
.)٢٧ع(حيسملاةيلحبىلاعتهمامأهبانيزتو

هللاانتونبوناميإلابحيسملابانداحتاةيآةيدومعملانإ.١٢
يف»ناميإلاب«سلوبهنعربعيذلاو.هتوكلمانلوخدو
ليلداذهو.)٢٧ع(يف»ةيدومعملاب«هنعربع)٢٦ع(
ىلعنمؤملالمحيالًاناميإروصتننأنكميالهنأىلع
٢٦ع(ناميإالبةيدومعمروصتننأالوةيدومعملا
.)٢٧و

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

تحتحيسملالبقاهيفانكيتلاةيدوبعلالاحنيبةلباقم
ةيناثلالضفوهدعباهيلإانرصيتلاةونبلالاحوسومانلا
مهتبحمبنييطالغلالوسرلاريكذتو.)١١-١ع(ىلوألاىلع

تحتمهنيذلالضفلًانايبهليثمتو.)٢٠-١٢ع(هلةقباسلا
.)٣١-٢١ع(سومانلاتحتنيذلاىلعليجنإلا

نيرصاقلادالوألالاحسومانلاتحتانلاح
١١ىلإ١عنيدشارلاةثرولالاححيسملايفانلاحو

لٱَماَداَم:ُلوُقَأاَمَّـنِإَو«١
ْ

ِنَعًائْيَشُقِرْفَيَالًاِرصاَقُثِراَو
لٱ
ْ

جلٱَبِحاَصِهِنْوَكَعَم،ِدْبَع
ْ

.»ِعيَِم

نمنيرصاقلانأشيفهلوقيساملةمدقماذهُلوُقَأاَمَّـنِإ
.هلبقامىلإةراشإالمهنمنيدشارلاوةثرولا

فراعتملانوناقلابانهحّرصًاِرصاَقُثِراَوْلٱَماَداَم
رومألايفف.ةثرولايرصاقةهجنمةيويندلارومألايفذئتقو
هللانكلوهدلاوتومدنعهثاريمىلعثراولالصحيةيملاعلا
هدالوألعجيتومياليذلايحلاوهوةايحلاعوبنيهنوكل
تقودالوألّنيعدعورييغتلانمتوملالباقيامنودبةثرو
.ثاريملالين

ثاريملانوكعمكلذوِدْبَعْلٱِنَعًائْيَشُقِرْفَيَال
نوكيًارصاقمادامهنكلو.هكلميفنوكيسوهلًابوسحم
اممرثكأثاريملابفرصتلاىلعردقيالهنوكيفدبعلاةلزنمب
الوًاراقعيرتشينأردقيالفتيبلادبعكلذىلعردقي
.ةموكحلابابرأدنعتبثيًاكصبتكيالوًاكلمعيبي
اميسالوحيسملاداليملبقسانلاانه»رصاقلاب«دارملاو
.ةيدوهيلاةمألا

.ثراولاهنألِعيِمَْجلٱَبِحاَصِهِنْوَكَعَم

َحتَوُهْلَب«٢
ْ

لٱَىلِإَءَالَكُوَوَءاَيِصْوَأَت
ْ

ملٱِتْقَو
ْنِمِلَّـجَؤُْ

.»ِهيِبَأ

َحتَوُهْلَب
ْ

يفقدصيالاذهَءَالَكُوَوَءاَيِصْوَأَت
تاذرومأبلغشُيوأبغيوأبألاتميملامتايويندلا
كلتيفسانلاراصةطساويأبلوسرلاركذيملو.نأشلا
يفو.هئاضقووهللاةئيشمباهيفاوراصمهنأقحلاو.لاحلا
سوفنلامهيلإلكوينيذلامهءايصوألاينانويلالصألا
.لاومألامهيلإلكوينيذلاءالكولاو

بابرأكلامملاضعبيفِهيِبَأْنِمِلَّـجَؤُْملٱِتْقَوْلٱَىلِإ
هثاريمىلعثراولايلوتسياهدنعيتلانسلاّنيعتةموكحلا
كلذنييعتنأانهليقاممانلو.كلذّنيعيدلاولااهريغيفو
ريغهتمكحبيوامسلاانوبأو.دلاوللةيطالغيفناك

ألَا
َ
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هروصقنمهبعشلغشيهيفيذلاتقولاراتخادقةدودحملا
.ليجنإلاةيرحيفلماكلاهغولبىلإسومانلاقرتحت

َنيِدَبْعَتْسُماَّـنُكَنيِِرصاَقاَّـنُكاَّـَمل:ًاضْيَأُنْحَناَذَكٰه«٣
َحت
ْ

لٱِناَكْرَأَت
ْ

.ِ»َملاَع
نييناربعو٢٠و٢:٨يسولوكو٥:١صو٩عو٢:٤ص
٩:١٠

انناميإلبقممألاودوهيلانمنورصنتملاُنْحَناَذَكٰه
َحتَنيِسوُرَْحماَّـنُكُناَميِإلٱَءاَجاَمَلْبَق«هلوقليلدبحيسملاب

ْ
َت

لٱِناَميِإلٱَىلِإاَنْيَلَعًاقَلْغُم،ِسوُماَّـنلٱ
ْ

:٣ص(»َنَلْعُيْنَأِديِتَع
٢٣(.
.ثاريملانعنيرصاقلالثميأَنيِِرصاَقاَّـنُك
َحتَنيِدَبْعَتْسُم

ْ
»ملاعلاناكرأب«دارملاَِملاَعْلٱِناَكْرَأَت

فورحنوملعتينيذلاكانكانإىنعملاوملعلائدابمانه
اوُنوُكَتْنَأيِغَبْنَيَناَكْذِإْمُكَّـنَأل«هلوققفوىلعاذهو.ءاجهلا
لَعُم

ِّـ
َحت،ِناَمَّـزلٱِلوُطِبَبَسِلَنيِم

ْ
لَعُيْنَأَنوُجاَت

ِّـ
اَمٌدَحَأْمُكَم

ًاضيأرظنا٥:١٢نييناربع(»ِهللاٱِلاَوْقَأِةَءاَدَبُناَكْرَأَيِه
حاحصألايفليقاملكلقفاوموهو.)٢٠و٢:٨يسولوك
ناكميدقلادهعلاماظننألبدؤمتحتاننوكنمقباسلا
ةيجراخلارومألابًامئاقناكوليجنإللةيدادعإةسردمدوهيلل
متتوزجنتتاءوبنوةيتآلاتاريخلالالظودئاوعوموسرنم
َحت«هلوقليلدبةيحيسملاةنايدلايفاهلك

ْ
ًاروُهُشَوًاماَّـيَأَنوُظَف

اودبعمهنإفنوينثولاكلذكو.)١٠ع(»َنيِنِسَوًاتاَقْوَأَو
ةسوسحملاةيعيبطلارصانعلاوةيوامسلامارجألاكتايداملا
ىلإةبسنلاب»ملاعلاناكرألةيدوبع«مهتنايدىمستنأقحيف
َنيِذَّـلٱَو.ٌحوُرُهللاَا«هلوقبحيسملااهنلعأيتلاةيحورلاةدابعلا
حلٱَوِحوُّرلٱِبَفُهَلَنوُدُجْسَي

ْ
:٤انحوي(»اوُدُجْسَيْنَأيِغَبْنَيِّـَق

نوربتعياوناكمهنأممألاودوهيلاىلعلاقينأحصيف.)٢٤
.تايحورلانمرثكأتاسوسحملاوقئاقحلانمرثكأموسرلا

ِنِمًادوُلْوَمُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ،ِناَمَّـزلٱُءْلِمَءاَجاَّـَملْنِكٰلَو«٤
َحتًادوُلْوَم،ٍةَأَرْمٱ

ْ
»ِسوُماَّـنلٱَت

:١سسفأو١:١٥سقرمو٩:٢٤لاينادو٤٩:١٠نيوكت
٢:١٤نييناربعو٢:٧يبليفو١:٣ةيمورو١:١٤انحوي١٠
١:٢٣ىتمو٥:٣اخيمو٧:١٤ءايعشإو٣:١٥نيوكت
٢:٢٧اقولو٥:١٧ىتم٢:٧و١:٣١اقولو

امدنعبآلاهللانييعتبسحِناَمَّـزلٱُءْلِمَءاَجاَّـَمل
حيسملاىتأولف.هلوبقوحيسملاءيجملدعتسمملاعلاىأر
ةرارموةيطخلامرجةمظعبرعشاملرشبلاطوقسرثأىلع
يفامىلعمهلامعأبمهسفنأاوصلخينأمهزجعواهرامثأ

مهرئامضحاولأىلعبوتكملانماهريغوأىسومةعيرش
فالآةعبرأوحنةدميفنكلوصلخمىلإةجاحلابرعشامو
حالصإلةيفاكريغاهودجوفةفلتخمًانايدأاوعرتخاةنس
.اهنمنسحأنعمهزجعاوفرعواهنالطباوققحتومهلاوحأ
تاءوبنةطساوبحيسملاءيجملقيرطلادادعأىلإجيتحاف
.هبدوعوملاصلخملاهنأهئيجمدنعفرعُيتحتاراشإو
كلذلةقفاومةيندملاوةيسايسلاملاعلالاحنوكتنأىلإو
سيئرحيسملاءيجمدنعناكملاعلانألناكاذكو.ءيجملا
يفوةينامورلاةلودلاةطلستحتمالسلالاحيفمالسلا
ناكو.هيفهراشتناوليجنإلاكاردإنماهبنكمتيلاح
ديدجلاماظنلاةءادبويدادعتسالاماظنلاةياهنحيسملاءيجم
»ِهللاٱُتوُكَلَمََبَرتْقٱَوُناَمَزّلٱَلَمَكْدَق«هلوقليلدبيقابلا
.)١:١٥سقرم(

مزلتسيهايإهللالاسرإو.ءامسلانمُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ
لٱَو«هلوققفوىلعلسرُأنألبقناكهنأ

ْ
َدْنِعَناَكُةَمِلَك

َناَكَو«هلوققفوىلعهلإهنأمزلتسيهللانباهنوكو»ِهللاٱ
لٱ
ْ

ِهللاٱُةَروُصَوُهيِذَّـلٱ«هلوقو.)٢و١:١انحوي(»َهللاٱُةَمِلَك
ملٱِْريَغ

لٱَقِلُخِهيِفُهَّـنِإَف.ٍةَقيِلَخِّـلُكُرْكِب،ِروُظْنَْ
ْ

يفاَم:ُّلُك ِ
َناَكٌءاَوَس،ىَرُيَالاَمَوىَرُياَم،ِضْرَألٱَىلَعاَمَوِتاَواَمَّـسلٱ
لٱ.َنيِطَالَسْمَأٍتاَساَيِرْمَأٍتاَداَيِسْمَأًاشوُرُع

ْ
ُهَلَوِهِبُّلُك

لٱُموُقَيِهيِفَو،ٍْءَيشِّـلُكَلْبَقَوُهيِذَّـلَا.َقِلُخْدَق
ْ

»ُّلُك
.)١٧-١:١٥يسولوك(

هنوكعمهتوسانىلععطاقليلداذهٍةَأَرْمٱِنِمًادوُلْوَم
هتكراشممزلتستةأرمانمهتدالوو.ةيهلإةعيبطاذوهللانبا
.ةعيبطلايفرشبلالكل

َحتًادوُلْوَم
ْ

دارملاو.وههتدارإوهللانييعتبِسوُماَّـنلٱَت
هللاامهنلعأناذللايبدألاويمسرلاهاعونانه»سومانلاب«
ًابئانهنوكرابتعابهبيلاطملكبماقوحيسملاهممتودوهيلل
هيدعتبناسنإلاىلعبجواملمتحاويرشبلاسنجلانع
هميمتتوسومانلاتحتهتدالوىلإرظنلابو.سومانلاكلذ
)٥:١٧ىتمو٢٧و٢٢و٢:٢١انحوي(لكيهلايفمدُقونتُخ
تحتًادولوم«هنوكبو)٣:١٥ىّتم(ربلكلمكيلدمُعو
هلمحبسومانلاتحتمهنيذلايدفينأردتقا»سومانلا
ةّيمأنمحيسملادلُوولو.)٣:١٣ص(سومانلاةنعلمهنع
همايقمدعلسومانلاتحتنيذلايدفينأعطتسيمل
هبجوأاملكلمكينأعاطتساًايدوهيهنوكلو.هبيلاطمب
خلٱَّـنِإ«لاقكلذلوسومانلا

ْ
لٱَنِمَوُهَصََال

ْ
:٤انحوي(»ِدوُهَي

يرشبلاسنجلالكهيفكرتشييكلمهنمأدتبايأ)٢٢
.ذئدعب

ألَا
َ
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َحتَنيِذَّـلٱَيِدَتْفَيِل«٥
ْ

.»َيِّـنَبَّـتلٱَلاَنَنِل،ِسوُماَّـنلٱَت
٢:١٤سطيتو١:٧سسفأو٣:١٣صو٢٠:٢٨ىتم
٥:٩ايؤرو٣:١٨و١٩و١:١٨سرطب١و٩:١٢نييناربعو
١:٥سسفأو٣:٢٦صو١:١٢انحوي١٤:٣و

َحتَنيِذَّـلٱَيِدَتْفَيِل
ْ

هلةلماكلاهتعاطبِسوُماَّـنلٱَت
ًالوأدوهيلاىدتقاوهف.مهئادفلبولطملانمثلاهتومبهتيدأتو
ممألامثبوتكملاسومانلامهيلعاهبجوأيتلاةنونيدلانم
سومانلاةنونيدنممهادفهنإفسومانلاكلذاوفرعيملنيذلا
اوناكممألاودوهيلانألمهرئامضومهبولقىلعبوتكملا
مهسفنأاوضرعوةيدبألاهللاةعيرشاوفلاخًاعيمجةأطخ
ًاليقثًارينهنوكرابتعابسومانللةيدوبعلانمانادفو.كالهلل
.سومانلاةنعلنمانادفهنأنعًالضفسانلارئامضىلع

ُهوُلِبَقَنيِذَّـلٱُّلُكاَّـمَأَو«هلوققفوىلعَيِّـنَبَّـتلٱَلاَنَنِل
لُسْمُهاَطْعَأَف

ْ
اذهريسفترظناف»ِهللاٱَدَالْوَأاوُريِصَيْنَأًاناَط

.)٢٣و٨:١٥ةيمورريسفتًاضيأرظناو١:١٢انحوي(كانه
ةنونيدنموةئيطخلانمريربتلاتاقحلمنمينبتلاو

هوبأبآلاهللايذلاتيبلالوخدلناسنإلالهؤيوسومانلا
امًاريثكقوفتينبتلادئاوفو.نيريثكةوخإنيبهركبحيسملاو
قلخيينبتلابهنألربلالاحيفهقلخبناسنإلاهيلعلصح
.سدقلاحورلالانيوحيسملاةروصىلعًاديدج

ْمُكِبوُلُقَىلِإِهِنْبٱَحوُرُهللاٱَلَسْرَأ،ٌءاَنْبَأْمُكَّـنَأاَمِبَّـمُث«٦
.»ُبآلٱاَبَأاَي:ًاخِراَص
٨:١٥و٥:٥ةيمور

يفْمُتْسَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«هلوقيفامكِهِنْبٱَحوُرُهللاٱَلَسْرَأ ِ
جلٱ
ْ

يفْلَبِدََس َّـلُكَّـنَأل.ْمُكيِفًانِكاَسِهللاٱُحوُرَناَكْنِإِحوُّرلٱِ
اوُذُخْأَتَْملْذِإ.ِهللاٱُءاَنْبَأْمُهَكِئٰلوُأَفِهللاٱِحوُرِبَنوُداَقْنَيَنيِذَّـلٱ
لٱَحوُر

ْ
لِلًاضْيَأِةَّـيِدوُبُع

ْ
ِهِبيِذَّـلٱيِّـنَبَّـتلٱَحوُرْمُتْذَخَأْلَب،ِفْوَخ

اَنِحاَوْرَألُدَهْشَيًاضْيَأُهُسْفَنُحوُّرلَا.»!ُبآلٱاَبَأاَي«:ُخُْرصَن
ِهللاٱُةَثَرَو،ًاضْيَأٌةَثَرَواَنَّـنِإَفًادَالْوَأاَّـنُكْنِإَف.ِهللاٱُدَالْوَأاَنَّـنَأ
ملٱَعَمَنوُثِراَوَو

حورلالينف.)١٧-١٤و٨:٩ةيمور(ِ»حيِسَْ
ناميإلاتقوهيلعلصحنوهلامكناهربوينبتلاةجيتن
رمتسيهنكلةدحاوةعفدلمكيالهنكلوةديدجلاةدالولاو
سدقلاحورلانعربعو.هللاينبيفيحورلاومنلالكعم
هللانبايفنكسنيذلاحورلانيعوههنأل»هنباحورب«
حورب«يعدو.انايإهئادفبانلهلصحيذلاحورلاوهويلزألا
.)٨:٩ةيمور(»حيسملاحور«»و)٨:١٥ةيمور(»ينبتلا
.حيسمللريصنيكليرورضطرشانيفهدوجوو

نأنماننكميهللادالوأاننوكُبآلٱاَبَأاَيًاخِراَص
رسجننأومهدلاولدالوألاةبحمبيوامسلابآلاىلإبرتقن

اذهيفلعافلاوهسدقلاحورلاو.ةرابعلاهذهبهتبطاخمىلع
ةالصلايفانقاوشأكرحيوهوهلةديرمةلآنمؤملاوخارصلا
يفلصُف»بآلاابأاي«هلوقىلعمالكلاو.انيفعفشيو
.هيلإعجراف)٨:١٥ةيمور(ريسفت

ِِهللاٌثِراَوَفًانْبٱَتْنُكْنِإَو،ًانْبٱِلَبًادْبَعُدْعَبَتْسَلًاذِإ«٧
ملٱِب
.ِ»حيِسَْ
٣:٢٩صو١٧و٨:١٦ةيمور

نمقبساملكةجيتنبةيآلاهذهيفلوسرلاءاجًاذِإ
رظنلابنينمؤملايفحورلاىنكسوينبتلاوءادفلاىلعمالكلا
لكاوغلبمهنأوىضمدقروصقلاوةيدوبعلانمزنوكىلإ
.ثاريملااولانوديشرلانبالاقوقح
مهلحّرصامنإًانايبدرفملاريمضبعمجلابطاخَتْسَل
.نينمؤملادارفأنمدرفلكىلعقدصيهب

.ناميإلابهايإمكلوبقوحيسملانايتإذنميأُدْعَب
.)٥ع(ًانْبٱِلَب
ةينامورلاةعيرشلاىضتقمبٌثِراَوَفًانْبٱَتْنُكْنِإَو

ةعيرشلاهذهبجومبونويطالغلااهداتعايتلاةيندملا
.ثاريملاقوقحيفءاوستانبلاونونبلا

الومهقاقحتسابةثرونونمؤملاسيلِحيِسَْملٱِبِِهللا
حيسملاءادفبلبسومانلابالوميهاربإنممهلسلستب
نإفميناقألاثلثملادحاولاهلإلاقفتاامهتبهيفف.ينبتلاو
سومانلاقرنمانادفنبالاوديحولاهنبالذببآلا
ينبتلاحورانيفأشنأسدقلاحورلاوبآلاعمانحلاصو
.انتونببدهشو

َنيِذَّـلِلْمُتْدِبْعُتْسٱَهللاٱَنوُفِرْعَتَالْمُتْنُكْذِإٍذِئَنيِحْنِكٰل«٨
ِهلآِةَعيِبَّـطلٱِباوُسْيَل

َ
.»ًة

سوثنروك١و١:٢٥ةيمور٤:٥يكينولاست١و٢:١٢سسفأ
١:٩يكينولاست١و١٢و٢:١١سسفأو١٢:٢

اهيلتيتلاثالثلاوةيآلاهذهيفهمالكسلوبصخ
اوناكنيحمهنأبمهركذو.ةيطالغيفممألايرصنتمب
اوغلبومهقرنماوررحوةهلآباوسيلنملًاديبعاوناكنيينثو
مهللاقف.هلمهنأبفرتعاهنأهللانلعأوقحلاهلإلاةفرعم
موسرلاىلإكلذدعباوعجرتنأمتعطتسافيكلوسرلا
.ًاثبعمهلجألبعتهنأنممهلمعهفاخأف.ةيجراخلا

ىلإهتلاسريفلوسرلانابأَهللاٱَنوُفِرْعَتَالْمُتْنُكْذِإ
مدعلمهنكلوًالصأهللااوفرعنيينثولانأنيينامورلا
نعاولضواودسفمهتفرعميفهللااوقبينأمهناسحتسا

ألَا
َ
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اذهعموهتاعونصمنمهوفرعينأمهنكميناو.هليبس
.)٢٨و١:٢١ةيمور(هتسادقوهتردقوهتيلزأاولهج

فوخةدابعتناكمهتدابعنألاذهلاقْمُتْدِبْعُتْسٱ
.اهتقيرطحبقلءايندألاديبعلاكمهلًاناوهتناكو

ِهلآِةَعيِبَّـطلٱِباوُسْيَلَنيِذَّـلِل
َ

ًالصأمهلدوجواليأًة
:٨سوثنروك١(ةدسافلابولقلااهترّوصلايخروصمهامنإ
امإيهفدوجوممألاةهلآلناكنإو)٢٠و١٠:١٩و٤
.)١٠:٢٠سوثنروك١(ىتوملاحاورأامإونيطايشلا

حلٱِبْلَب،َهللاٱُمُتْفَرَعْذِإَنآلٱاَّـمَأَو«٩
ْ

،ِهللاٱَنِمْمُتْفِرُعِّـيَِر
لٱِةَفيِعَّـضلٱِناَكْرَألٱَىلِإًاضْيَأَنوُعِجْرَتَفْيَكَف

ْ
يِتَّـلٱَِةريِقَف

َهلاوُدَبْعَتْسُتْنَأَنوُديِرُت
َ

»؟ٍديِدَجْنِما
٣:٣ص٢:١٩سواثوميت٢و١٣:١٢و٨:٣سوثنروك١
٧:١٨نييناربعو٨:٣ةيمور٢:٢٠يسولوكو

.ةيحورلاهتافصوهدوجومتملعيأَهللاٱُمُتْفَرَعْذِإ
وأمهقاقحتسابالهتمعندرجمبِهللاٱَنِمْمُتْفِرُع

مهبولقيفهسفننلعأولزانتىلاعتهنإفهنعمهصحفب
لوبقلاكلذمهلققحوهلًادالوأمهلبقهباونمآاملومهناهذأو
اوفرعمهنأمهوتلًاعفدةرابعلاهذهلاقو.ةرهاظتامالعب
.مهثحبومهتردقبهللا

مهلاحّنإف.بجعتللانهماهفتسالاَنوُعِجْرَتَفْيَكَف
ملاعلاحكناك نونفلاومولعلامكحأوةفسالفلافراعمغلبِ
.لافطألاةيدجبأملعتىلإعجرواهكرتمث

ـاهــتعـنوةــيـنيدـلائدـاـبملايأِةـَفـيـِعـَّـضـلٱِنـاَكْرَألٱ
.صالخلاىلعناسنإلاريدقتلةيفاكنكتملاهنأل»ةفيعضلاب«

تاكربلارفاولاينغلاليجنإلاىلإةبسنلابةَريِقَفْلٱ
ءايعشإو١٤و٩:١٣سوماعو٣:١٨و٢:١٩ليؤي(ةيحورلا

كلذلاثمأو)٣٨و٧:٣٧انحويو٢٥و٦٥:٢١و٥٥:١
.ةريثك

َهلاوُدَبْعَتْسُتْنَأ
َ

.اهومتكرتامدعبٍديِدَجْنِما
اهنألةينثولاوةيدوهيلانايدألاعابتأىلعقدصتةيدوبعلاو
يتلاةدابعلاسلوبربتعاف.يحورريثأتلالبةيجراخموسر
لاميتلاونودوهتملانوملعملااهملعونويسيرفلااهسرام
.اهسفنةينثولاةنايدلاكةريقفوًافيعضًاناكرأنويطالغلااهيلإ

َحتَأ«١٠
ْ
»؟َنيِنِسَوًاتاَقْوَأَوًاروُهُشَوًاماَّـيَأَنوُظَف

٢٣:٤نييوال٢٣:٢٤نييوال٢:١٦يسولوكو١٤:٥ةيمور
٨:١٣مايأ٢و

َحتَأ
ْ

ًابجعلاقينأىنعمبوهفبجعتللماهفتسالاَنوُظَف
ةيحورلاهتدابعوقحلاهلإلامتفرعومترنتساامدعبمكنأنم
.يتأياممتلعف

دايعألاوةّلهألانمةيدوهيلاموسرلابصتختًاماَّـيَأ
امىلعمهنألناتخلاركذيملو.)٢:١٦يسولوك(توبسلاو
.هلوبقلةضرعاوناكمهنكلهولبقيملرهظي

:٢٨ددعو٢٣:٢٤نييوال(روهشلالئاوأياًاروُهُشَو
سدقأهنأرابتعابةنسلكنمعباسلارهشلاوأ)١١
.روهشلا

ديعونيسمخلامويوحصفلاديعكَنيِنِسَوًاتاَقْوَأَو
.لاظملا

ىلإلببرلامويسيدقتخسنىلإريشيركُذاممءيشال
ًالوقحيسملااهيلعمهخبويتلاتوبسللدوهيلاظفحقيرط
لوسرلانإف.ةكربالًالقثتبسلاظفحاولعجمهنألًالعفو
عوجرلايفمهتبغرىلعًاليلدتاقوألاكلتلمهظفحربتعا
.يوسوملاسومانلاموسررئاسىلإ

»!ًاثَبَعْمُكيِفُتْبِعَتْدَقَنوُكَأْنَأْمُكْيَلَعُفاَخَأ«١١
٣:٥يكينولاست١و٤و٥:٢و٢:٢ص

اممهنأىلعفسأيمهخبوينأنمًالدبلوسرلاذخأ
.هتراسخالمهتراسخىلعنزحوهميلعتباوعفتنا

هلةقباسلامهتبحمبنييطالغلالوسرلاريكذت
٢٠ىلإ١٢ع

ًاضْيَأاَنَأِّـينَألاَنَأاَمَكاوُنوُك،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُعَّـَرضَتَأ«١٢
.»ًائْيَشِينوُمِلْظَتَْمل.ْمُتْنَأاَمَك
٢:٥سوثنروك٢٢٢ىلإ١٩:٢٠سوثنروك١

اوقلينأيفهتبغرةدشهمالكبولسأبلوسرلارهظأ
لككرتذإوههاقلأامكةيدوهيلاةنايدللةيدوبعلارينمهنع
.مهلًايواسمنوكييكلاهتارايتماواهقوقح

تكرتانأْمُتْنَأاَمَكًاضْيَأاَنَأِّـينَألاَنَأاَمَكاوُنوُك
هلوقكاذهو.مكلثمترصوةيدوهيلاموسرلاودئاوعلا
لِلُتِْرص«

ْ
لٱَحَبْرَألٍّيِدوُهَيَكِدوُهَي

ْ
َحتَنيِذَّـلِلَو،َدوُهَي

ْ
ِسوُماَّـنلٱَت

َحتِّـينَأَك
ْ

َحتَنيِذَّـلٱَحَبْرَألِسوُماَّـنلٱَت
ْ

َالِبَنيِذَّـلِلَو،ِسوُماَّـنلٱَت
ْلَب،ِِهللاٍسوُماَنَالِبُتْسَلِّـينَأَعَمٍسوُماَنَالِبِّـينَأَكٍسوُماَن
َحت
ْ

لِلٍسوُماَنَت
ْ

لٱَحَبْرَألِحيِسَم
سوثنروك١(»ٍسوُماَنَالِبَنيِذَّـ

.)٢١و٩:٢٠
ًالوأمهرشبنيحىلإكلذبراشأًائْيَشِينوُمِلْظَتَْمل

مكنإلاقفمهنمدحاوكلبًايدوهيالمهنيبشاعوليجنإلاب

ألَا
َ
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يلمترهظألبًائيشينومتررضالويئادعأاونوكتملذئنيح
ترصينأكلذنممزليفينومتمركأويدئادشيفةاساوملا
كلذلاقو.)١٦ع(مكليقدصبتقولاكلذدعبمكودع
َنوُكَأْنَأْمُكْيَلَعُفاَخَأ«ةرشعةيداحلاةيآلايفهلوقنأنيبيل
دعتوأررضىلعمهايإهمولنكيمل»ًاثَبَعْمُكيِفُتْبِعَتْدَق
رضلبوههرضيملقحلانعمهدادترانألهيلعيصخش
.وههظغيملوحيسملاوهللاظاغأومهسفنأ

جلٱِفْعَضِبِّـينَأَنوُمَلْعَتْمُكَّـنِكٰلَو«١٣
ْ

يفْمُكُتَّْـرشَبِدََس ِ
.»ِلَّـوَألٱ
١:٦ص٩و١٢:٧و١١:٣٠سوثنروك٢و٢:٣سوثنروك١

ع(هباصملهورقتحيملوهورضيملمهنأًانايبةيآلاهذهبىتأ
١٤(.
هرفسيفهنأانههلوقنمحضتاْمُكُتَّْـرشَب...َنوُمَلْعَت

ًاليوطميقينأدصقيملم.ب٥٢ةنسريشبتلليناثلا
فعضوأضرملكانهقيعُأهنكلاهبرمينألبةيطالغب
سيلًاذإف.ليجنإلابمهريشبتلةصرفكلذبهلناكفهارتعا
مهايإهريشبتىلعهلنملاراهظإىلعمهلمحيامنييطالغلل
.هبيترتوهللاةيانعبكلذناكلبًارايتخامهدنعمقيملهنأل

يف اقولركذونيترممهرازهنأىلعلدياذهِلَّـوَألٱِ
:١٨لامعأ(يفةيناثلاو)١٦:٦لامعأ(يفىلوألاةرايزلا

٢٣(.

َجتَو«١٤
ْ
يفيِتَّـلٱيِتَبِر هباوُرَدْزَتَْمليِدَسَجِ َالَواَِ

لِبَقِهللاٱَنِمٍكَالَمَكْلَب،اَهوُمُتْهِرَك
ْ
ملٱَك،ِينوُمُت

.»َعوُسَيِحيِسَْ
١٢:٨ايركزو١٩:٢٧ليئومص١٢:٧٢سوثنروك٢
١٣:٢٠انحويو١٠:١٦اقولو١٠:٤٠ىتم٢:٧يخالمو
٢:١٣يكينولاست١و

َجت
ْ

نكلوهامنيبيمليذلايدسجلاهباصميهيِتَبِر
ىلعسانلالمحياممناكهنأانهليقاممجتنتسن
ةبرجتلاهذهنأحجرملاوليجنإلابهريشبتوهبفافختسالا
:١٢سوثنروك٢(»دسجلاةكوش«اهامسيتلاةلزانلايه
اوفختسيملواهلجأنمهورقتحيملفنويطالغلاامأو.)٧
.هريشبتب

ةياغبينومتلبقيأخلاِينوُمُتْلِبَقِهللاٱَنِمٍكَالَمَكْلَب
هايإمهلوبقو.)١٢:٨ايركزو١٩:٢٧ليئومص٢(ماركإلا
كالملانومركياممرثكأهومركأمهنأمزلتسيهسفنحيسملاك
.هتاقولخمنممظعأقلاخلاوةكئالملانممظعأوهامرادقمب

طَتًاذِإَناَكاَذاَمَف«١٥
ْ

ْوَلُهَّـنَأْمُكَلُدَهْشَأِّـينَأل؟ْمُكُبيِو
.»ِينوُمُتْيَطْعَأَوْمُكَنوُيُعْمُتْعَلَقَلَنَكْمَأ

عمسبمهرورسومهتداعسبذئموينويطالغلارختفا
.ليجنإلاةيرحىلإسومانلاةيدوبعنممهلاقتناوهميلعت

لوألاناميإلانعمهدادتراْمُكُبيِوْطَتًاذِإَناَكاَذاَمَف
نأومهتداعسلنيتمساسأذئنيحنكيملهنأمزلتسي
سلوبةياغف.فاكببسالبناكليجنإلاةمعنبمهحرف
.مهبلقتةعرسنمنولجخيمهلعجمالكلااذهنم

ليجنإلاةمظعةميقبمهروعشنإْمُكَلُدَهْشَأِّـينَأل
مهلمحكلذمهلينةطساوهنوكلسلوبللضفلابمهفارتعاو
.هلةينونمملالكراهظإىلع

مهنويعنوربتعيسانلاخلاْمُكَنوُيُعْمُتْعَلَقَلَنَكْمَأْوَل
:٣٣٢ةينثت(ءايشألازعألةقدحلااوراعتساىتحمهلامزعأ

راجلثمةرابعلالعلو.)٧:٢لاثمأو١٧:٨رومزمو١٠
يفسيلو.ةكربلاميظعىلعةينونمملاةياغراهظإلذئموي
يتلاسلوبةكوشنأبمهضعبلوقتابثإلفاكوهاماذه
ولاوبغروهيلعاوقفشىتحديدشلادمرلاتناكدسجلايف
.ةحيحصلامهنويعبنيتباصملاهينيعاولدبينأمهنكمأ

»؟ْمُكَلُقُدْصَأِّـينَألْمُكَلًاّوُدَعًاذِإُتِْرصْدَقَفَأ«١٦
١٤و٢:٥ص

نمًالدبماهفتسالابءاجْمُكَلًاّوُدَعًاذِإُتِْرصْدَقَفَأ
نيبقرفلانألاؤسلااذهليعادلاو.ًافطلتحيرصتلا
نأريشيلاحلايفهايإمهتلماعموذئتقوهايإمهتلماعم
ةلعملعيملهنأركذو.ةوادعىلإتلوحتىلوألامهتقادص
.قحلابمهملكهنأالإهلمهتاودع

نممهدادترانأهلوقبمهلقدصْمُكَلُقُدْصَأِّـينَأل
كلذنأومهسوفنلوهللاةئيطخةيدوهيلاةنايدلاىلإليجنإلا
هترايزلوأيفًاودعهوبسحيملنييطالغلانإ.لهجلاةياغ
نوكيفةلاسرلاهذهبتكنألبقًاودعهوبسحامنإومهل
هنأو)١٨:٢٣لامعأ(يفةروكذملاةيناثلاهترايزيفهقدص
.اهنممهرذحوقحلانعمهدادتراةءادبذئنيحىأر
لهاجلاامأو)١٤١:٥رومزم(نيمألاخيبوتنوبحينوقيدصلاو
نيريثكةبحممدعةلعنإ.)٩:٨لاثمأ(هضغبيفريرشلا
مهاياطخىلعمههيبنتيفمهلقدصيهنأوهليجنإلل
.مهرطخو

ألَا
َ
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ْمُكوُّدُصَيْنَأَنوُديِرُيْلَب،ًانَسَحَسْيَلْمُكَلَنوُراَغَي«١٧
َهلاوُراَغَتْيَكِل

ُ
.»ْم

١١:٢سوثنروك٢و١٠:٢ةيمور

لكنودهتجينيذلانودسفملانوملعملايأَنوُراَغَي
سلوبلوقو.)٥:١٠و١:٧ص(مكودّوهينأيفداهتجالا
ْمُكَلٌلْيَو«نييسيرفلايفحيسملالوقكنيملعملاكئلوأيف
لٱاَُّهيَأ

ْ
لٱَوُةَبَتَك

ْ
ملٱَنوُّيِسيِّـرَف

لٱَنوُفوُطَتْمُكَّـنَأل،َنوُؤاَرُْ
ْ
لٱَوَرْحَب

ْ
َّـَرب

.)٢٣:١٥ىتم(»ًادِحاَوًاليِخَداوُبَسْكَتِل
لبمكلةعفانةياغلصالخإبسيليأًانَسَحَسْيَل

دييففيسلاكةفرعمالبةريغلاف.مهلدوهيلاحدميفةبغر
.نونجملا

هسفنحيسملانعويّنعْمُكوُّدُصَيْنَأَنوُديِرُيْلَب
.صالخللسومانلاظفحبوجومهميلعتب

َهلاوُراَغَتْيَكِل
ُ

الومهسفنأبمكتبحملكاوصصخييأْم
.يلاهنمًائيشاوكرتي

لٱَيِهٌةَنَسَح١٨
ْ

يفَُةْريَغ حلٱِ
ْ

َنيِحَسْيَلَو،ٍنيِحَّـلُكىَنُْس
.»ْطَقَفْمُكَدْنِعيِروُضُح

نيملعمللنيملعتملاراصتناىلعلوسرلاضرتعيمل
ةنسحةياغلانوكتنأطرشبرخآللنيقيرفلانملكةريغو
هنكلومهنيبناكمويهلمهتريغبًارورسمناكو.ةصلاخةينلاو
وهوهلةريغلانعاولدعيالنأوهلمهتبحمرتفتالنأدارأ
.مهنعبئاغ

َرَّـوَصَتَيْنَأَىلِإًاضْيَأْمُكِبُضَّـخَمَتَأَنيِذَّـلٱيِدَالْوَأاَي«١٩
ملٱ
.»ْمُكيِفُحيِسَْ
١:١٨بوقعيو١٠نوميلفو٤:١٥سوثنروك١

هتطساوباونمآمهنألنويحورلاهدالوأمهيِدَالْوَأاَي
كلذكاونمآنمممهريغةبطاخمداتعاامكمهبطاخف
٢:٢٢يبليفو٢:١١يكينولاست١و٤:١٥سوثنروك١(
هيلإمهبولقليمتسييكلةقرلابمهبطاخو.)١٠نوميلفو
.همّلعيذلاقحلاىلإو

نممهبنايتإلايفهبعتبسحًاضْيَأْمُكِبُضَّـخَمَتَأ
هنزحلثمو.ةدالولاملأكحيسملاىلإناثوألابمهكسمت
مهناميإىلإمهعوجرىلإديدشلاهقوشوقحلانعمهدادتراب
لاقو.ةدالولادنعةدلاولاملأبىلوألامهتبحمولوألا
اودلوينأىلإنيجاتحممهربتعاهنأل»ًاضيأمكبضخمتأ«
بذاكلايدوهيلاميلعتلانممهتاجننأكمهدادترادعبةيناث

ًانأشلقأتسيلهبرشبيذلاقحلاليجنإلاىلإمهدوعو
هنزحوهبعتوهمامتهانأوناثوألاةدابعنمًالوأمهتاجننم
يفامنايبلانعينغو.ىلوألايفاهنملقأتسيلةيناثلايف
الهنألةقيقحعقاوللهتقباطممامتمدعوزاجملانمكلذ
ليلدبةيعيبطةدالوةدحاوةرمريغدلوينأناسنإلانكمي
ملٱاوُقاَذَو،ًةَّـرَماُوريِنُتْسٱَنيِذَّـلٱَّـنَأل«هلوق

َةَّـيِواَمَّـسلٱَةَبِهْوَْ
لٱِحوُّرلٱَءاَكَُرشاوُراَصَو

ْ
ِحلاَّـصلٱِهللاٱَةَمِلَكاوُقاَذَو،ِسُدُق

َ
َة

َجتُنِكْمُيَال،اوُطَقَسَو،ِيتآلٱِرْهَّـدلٱِتاَّـوُقَو
ْ

ًاضْيَأْمُهُديِد
.)٦-٦:٤نييناربع(»ِةَبْوَّـتلِل

نمةدلاولاحيرتستالْمُكيِفُحيِسَْملٱَرَّـوَصَتَيْنَأَىلِإ
الهنأسلوبلاقاذك.اهدولومىرتنألبقاهفوخواهمه
مهتدالوتايآىرينألبقمهبهمامتهاوهبعتنمحيرتسي
مهبولقيفحيسملاىنكسىوستسيليتلاةيحورلاةديدجلا
وهلاقوهيفاهأشنأيتلاةايحلاكمهيفةديدجةايحهئاشنإو
ملٱِلَباَنَأَالاَيْحَأَف«اهيف

يفاَيَْحيُحيِسَْ .)٢:٢٠ص(»َّـِ
ومنيلبةعفدحيسملاةروصىلعلصحياليحيسملانإ
َىلِإ«غلبيىتححيسمللةهباشملاوةمعنلايفًامويفًاموي
ملٱِءْلِمِةَماَقِساَيِقَىلِإ.ٍلِماَكٍناَسْنِإ

:٤سسفأ(ِ»حيِسَْ
َِيل«لوقينأعاطتساىتمنمؤملايفحيسملاروصتيو.)١٣
حلٱ
ْ

ملٱَيِهَةاََي
ٍْءَيشَّـلُكُبِسَْحي«نيحو)١:٢١يبليف(»ُحيِسَْ

ملٱِةَفِرْعَمِلْضَفِلْجَأْنِمًةَراَسَخًاضْيَأ
يبليف(»َعوُسَيِحيِسَْ

سسفأ(هربوهتمايقوهتوميفالإرختفيالنيحو.)٣:٨
.)١:٢٧يسولوكو١٩-٣:١٧

َنآلٱُمُكَدْنِعًاِرضاَحَنوُكَأْنَأُديِرُأُتْنُكيِّـنِكٰلَو«٢٠
»!ْمُكيِفٌِّـريَحَتُمِّـينَأل،ِيتْوَصَِّـريَغُأَو

هتبيغيفمهنألُمُكَدْنِعًاِرضاَحَنوُكَأْنَأُديِرُأُتْنُك
هروضحنألمأفهنعمهبولقاولوحومهناميإنعاودترا
مالكلابمهديفينأعيطتسيهنأوضعبنممهضعببرقي
.لئاسرلابمهيدفياممرثكأ

خيبوتلاوموللاتارابعنعلدعأِيتْوَصَِّـريَغُأَو
.لئاسرلابمهديقياممرثكأمالكلابمكبطاخأو

ملينألمكبطاخأفيكفرعأاليأْمُكيِفٌِّـريَحَتُمِّـينَأل
ىلإنوجاتحتلهفالوأمكيلإهتبتكامبمتعنتقالهملعأ
مكدنعتنكولفالوأقحلاىلإاوعجرتيكلنيهاربلاةدايز
ًاقفاوميمالكاولعجاومكيلإهتبتكامةجيتنتفرعتنك
.لاحلاىضتقمل

ألَا
َ
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تحتمهنيذلالضفلًانايبلوسرلاليثمت
ىلإ٢١عسومانلاتحتمهنيذلاىلعليجنإلا

٣١

َحتاوُنوُكَتْنَأَنوُديِرُتَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ،ِيلاوُلوُق«٢١
ْ

َت
»؟َسوُماَّـنلٱَنوُعَمْسَتْمُتْسَلَأ،ِسوُماَّـنلٱ

ةيطالغيفدوهيلايرصنتمىلإانههمالكلوسرلاهجو
ليجنإلاميلعتىلعسومانلاميلعتليضفتىلإاولامنيذلا
بولسأبهسفنسومانلانممهأطخمهلنيبيذخأو
هبشياميفثداوحلاولاوحألاىلعلدامهيفلمعتسا
نيملعملانأحجرألاو.ليثمتلاهيبشتيلصألااهانعمب
داريإبسومانلاةعاطىلإنييطالغلااولامتسانييسيرفلا
.مهتحلسألثمبمهعفدينألوسرلانسحتسافهنملاثمأ

َحتاوُنوُكَتْنَأَنوُديِرُتَنيِذَّـلٱ
ْ

يأِسوُماَّـنلٱَت
.كلذباورربتتنأءاجرىلعهرماوأنوعيطت

ةقيقحاومهفتيكلَسوُماَّـنلٱَنوُعَمْسَتْمُتْسَلَأ
:١٦اقولو١٣و١٣:٩ىتم(يفهانعمبانه»عمسلاف«.هانعم
مامتاوكردينأنوعيطتسيالمهنأهدوصقمو.)٣١و٢٩
دارملاو.هبرربتلاةيغبهتحتنوقبيوسومانلاىنعم
ىلعةسمخلاىسومرافسأيأةاروتلاانه»سومانلاب«
نمهليثمتذخأوةسدقملامهرافسأةمسقيفدوهيلاحالطصا
كلذنمملعتنو.هللايحوبكلذسلوبىتأواهرافسألوأ
يفامكًازومروتاراشإراتخملاهللابعشخيراتيفنأ
:١١ايؤرو٤٧و١٥:٤٥و٤-١٠:١سوثنروك١(ةينيدلامهموسر
٨(.

َنِمٌدِحاَو،ِناَنْبٱَميِهاَرْبِإلَناَكُهَّـنَأٌبوُتْكَمُهَّـنِإَف«٢٢
جلٱ
ْ

حلٱَنِمُرَخآلٱَوِةَيِرَا
ْ

.»ِةَّـُر
٢١:٢نيوكت١٦:١٥نيوكت

مهبقاصتلالايفاوبغرنيذلاودوهيلانإَميِهاَرْبِإل
ىلإدالوألاةبسنهيلإاوبسنُينأاودارأوًاريثكميهاربإاومظع
يفاوُلوُقَتْنَأاوُرِكَتْفَتَال«نادمعملاانحويلوقليلدبدلاولا ِ
٩:٧ةيمورًاضيأرظنا٣:٩ىتم(»ًابَأُميِهاَرْبِإاَنَل:ْمُكِسُفْنَأ
يفتركُذانهلوسرلااهركذيتلاةيخيراتلاةثداحلاو.)٩و
.)٢١صو١٦صنيوكت(

.)١٦:١نيوكت(ةيرصملارجاهِةَيِراَْجلٱ
.ةراسِةَّـرُْحلٱ

جلٱَنِميِذَّـلٱَّـنِكٰل«٢٣
ْ

جلٱَبَسَحَدِلُوِةَيِرَا
ْ

اَّـمَأَو،ِدََس
حلٱَنِميِذَّـلٱ

ْ
ملٱِبَفِةَّـُر

.»ِدِعْوَْ
نييناربعو٢و٢١:١و١٤و١٨:١٠نيوكت٨و٩:٧ةيمور
١١:١١

نافلتخمامهنكلدحاوبأنمانهناروكذملانانبالا
درجمدولومةيراجنباامهدحأنأبمئاقفالخلامظعمو
.دعولابدولومةرحنبايناثلاوةيعيبطةدالو

.ليعامسإيأِةَيِراَْجلٱَنِميِذَّـلٱ
ةيعيبطلاةعيرشلابولسأىلعيأِدَسَْجلٱَبَسَحَدِلُو
لبقالوهبلبحلالبقالدعوهبقلعتيملفدالوألارئاسك
.هداليم

.قاحسإيأَّـرُْحلٱَنِميِذَّـلٱ
دعولاقفوىلعهتزجعموهللاةوقبيأِدِعْوَْملٱِبَف
َْملْذِإَو.»َكُلْسَنُنوُكَياَذَكٰه«:َليِقاَمَك«هلوقليلدبميهاربإل
يفًافيِعَضْنُكَي ْذِإ،ًاتاَُممَراَصْدَقَوُهَوُهَدَسَجِْربَتْعَيَْملِناَميِإلٱِ
:٤ةيمور(»َةَراَسِعَدْوَتْسُمَةَّـيِتاَُممَالَوٍةَنَسِةَئِمِوْحَنَنْبٱَناَك
.)١١و١٨:١٠و١٩و١٧:١٦نيوكتًاضيأرظنا١٩و١٨

لٱاَُمهِْنيَتاَهَّـنَأل،ٌزْمَرَكِلٰذُّلُكَو«٢٤
ْ

ْنِماَُمهُدَحَأ،ِناَدْهَع
لٱَءاَنيِسِلَبَج

ْ
لِلُدِلاَو

ْ
.»رَجاَهَوُهيِذَّـلٱ،ِةَّـيِدوُبُع

٢٣:٢ةينثت

اهلخيراتلااذهبةقلعتملارومألالكيأٌزْمَرَكِلٰذُّلُكَو
فاضميحورلاىنعملاوهظفلنمرهاظريغيحورىنعم
اهنكلنيهارببتسيلزومرلاو.هايإعنامريغيفرحلاىلإ
ماظنلالكناكاذهىلعو.هنيزتوهنايبدعبرمألاحضوت
موسروةدابعوةءوبنوخيراتنمحيسملاىلإًازمريدوهيلا
.)١٠:١و٩:٢٣و٨:١٥نييناربعو٢:١٧يسولوك(لامعأو

.نيدهعلاانباامهانبانيتللاةراسورجاهنيّمُألاِْنيَتاَه
ىلإزمرلاةراشإامهيلإناتريشميأِناَدْهَعْلٱاَُمه

حلٱ«نأليقامكهيلإزومرملا
ْ

لٱُءاَضِقْنٱَوُهداََص
ْ

ِ.َملاَع
حلٱَو

ْ
ملٱُمُهَنوُداَّـَص

ينابرلاءاشعلايفرمخلاوزبخلانأو»ُةَكِئَالَْ
نأو.)٢٨-٢٦:٢٦و١٣:٣٩ىتم(همدوحيسملادسجامه
سوثنروك١(حيسملايهليئارسإينبتعبتيتلاةرخصلا

ةيرحواهنباةيدوبعتبجوأىلوألامألاةيدوبعو.)١٠:٤
.اهنباةيرحتبجوأةيناثلا

نيدهعلادحأةءادبيأَءاَنيِسِلَبَجْنِماَُمهُدَحَأ
.سومانلايطعُأمويانيسلبجنم

ألَا
َ
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ةيدوبعلالاحيفًادالوأدلييذلايأِةَّـيِدوُبُعْلِلُدِلاَوْلٱ
تحتمهودوهيلالوسرلامهبهبشو.اودلوذنممهلاحكلتو
.يوسوملاميدقلادهعلا

.ليثمتلااذهيفرجاهبهيلإراشملايأُرَجاَهَوُهيِذَّـلٱ

يفَءاَنيِسُلَبَجَرَجاَهَّـنَأل«٢٥ لٱِ
ْ

ُلِباَقُيُهَّـنِكٰلَو.ِةَّـيِبَرَع
حلٱَميِلَشُروُأ

ْ
.»اَهيِنَبَعَمٌةَدَبْعَتْسُماََّـهنِإَف،َةَِرضَا

انيسىلإزمررجاههذاختاةلعلوسرلاّنيبةيآلاهذهيف
.ميدقلادهعلاىلإو

يفَءاَنيِسُلَبَجَرَجاَهَّـنَأل هذهىنعمِةَّـيِبَرَعْلٱِ
هامسيذلالبجلانأاهانعمنأحجرألاوحضاوريغةرابعلا
مويلاىمستو.»رجاه«برعلاءامدقهامس»انيس«دوهيلا
ةفاصفصلالبجوىسوملبجةثالثلالبجلاكلذسوؤر
رجاهاهيلإتبرهيتلاضرألانأمولعمو.انيرتاكلبجو
ضعبنأو.)١٤و١٦:٧نيوكت(ةيبرعلايهليعامسإب
:٥مايأ١و٨٣:٧رومزم(»نييرجاهلاب«اومسةيدابلابرع
داعيملاضرأيفنويهصلبجىلعسومانلاطعُيملو.)١٩
ىلإريشينأسلوبىأركلذلاهنعًاجراخانيسىلعلب
.ةيرصمةمَأتناكاهنألةيبنجأيهيتلارجاهبسومانلا
.ظافلألاضعبىنعمنقيتنملنإولوسرلادوصقماذهو

يفهلعجننأقفاوييأَميِلَشُروُأُلِباَقُيُهَّـنِكٰلَو
دهعلاورجاهوانيسلبجنألميلشروألًالباقمليثمتلا
اهضعبطبترمةيضرألاميلشروأويدوهيلابعشلاوميدقلا
.ليثمتلااذهيفضعبب

حلٱ
ْ
ذئمويتناكورضاحلاتقولايفدجوتيتلايأَةَِرضَا

.مهتسايسومهنيدزكرمودوهيلاةكلممةبصق
بعشعمميلشروأيأاَهيِنَبَعَمٌةَدَبْعَتْسُماََّـهنِإَف

يفيطعُأيذلاسومانللةدبعتسمدالوألاعممألاكدوهيلا
اولكتاوهباوقصتلامهنألسومانلاقرتحتاوناكو.انيس
.هباورربتينأةيغبهتونهكوهموسروهحئابذىلعوهيلع

لمكينأئراقللكرتلبيناثلادهعلاانهركذيمل
ميلشروألباقتيهوةراسوهرخآلادهعلانإ«هلوقبليثمتلا
.»اهينبعمةررحتميهيتلاايلعلا

لٱُميِلَشُروُأاَّـمَأَو«٢٦
ْ

لُع
ْ
َيِهَف،ًاعيَِمجاَنُّمُأَيِهيِتَّـلٱ،اَي

.»ٌةَّـرُح
١٠و٢١:٢و٣:١٢ايؤرو١٢:٢٢نييناربعو٢:٢ءايعشإ

رظنلابًادجةعيفرلاةيحورلايأاَيْلُعْلٱُميِلَشُروُأاَّـمَأَو
اهيلإراشملاةيحيسملاةسينكلايهوناكملاىلإالماقملاىلإ

حلٱِهللاٱِةَنيِدَمَىلِإَو،َنْوَيْهِصِلَبَجَىلِإْمُتْيَتَأْدَق«هلوقب
ْ

:ِّـَي
ُتْيَأَر«انحويلوقو.)١٢:٢٢نييناربع(»ِةَّـيِواَمَّـسلٱَميِلَشُروُأ
ملٱ
ملٱَةَنيِدَْ

جلٱَميِلَشُروُأَةَسَّـدَقُْ
ْ

ايؤر(»ِءاَمَّـسلٱَنِمًةَلِزاَنَةَديَِد
توكلمةبصقيهةيحورلاةديدجلاميلشروأف.)٢١:٢
ةبصقةيضرألاميلشروأتناكامكهزكرموديجملاحيسملا
لهأنموهحيسملابنمؤملكوهزكرمويوسوملاماظنلا
ةسينكانهميلشروأبلوسرلادصقيملو.ةيحورلاةنيدملاكلت
لبيدبألايوامسلااهنكسماهغولبدعبةدجمملاحيسملا
ملاعللةبراحملالاحيفضرألاىلعةيحيسملاةسينكلا
.ناطيشلاودسجلاو

اوناكثيححيسملابنينمؤملاعيمجمأيأًاعيَِمجاَنُّمُأ
دحاوناميإودحاوليجنإاهلوةدحاولاحيسملاةسينكمهف
مضتوحيسملاعوسيوهدحاوبربصالخللدحاوءاجرو
ىلعمويلانيدهاجملاوهدعبوحيسملاءيجملبقنينمؤملالك
تأدتباو.ءامسلايفنيدجمملانيرصتنملاومهنمضرألا
روهظبترهظوهلدعولابوهسفنميهاربإبايلعلاميلشروأ
هئيجمبروهظلالامكرهظتسوةمعنلادهعزاجنإوحيسملا
.يناثلا

ايلعلاميلشروأزيمتيتلايهةيرحلاهذهوٌةَّـرُحَيِهَف
ةراشإلابىفتكافةراساهنأركذيملوىلفسلاميلشروأنم
دهعلابدوصقملايهاهنأودعوملادالوأمأوةرحاهنأباهيلإ
لكناكةرحاهنأل.)٢٤ع(ةمعنلادهعوهيذلاديدجلاب
ةيدوبعلانمررحتلاوةيحورلاةيرحلامهلنألًارارحأاهدالوأ
ةرفغموةمعنلانوكلميمهنألوتوملاوةيطخلاوسومانلل
حورلاةبهوموبرلابحرفلاوريمضلاةحاروربلاواياطخلا
وُبَأُهللاٱٌكَراَبُم«هلوققفوىلعكلذوةيدبألاةايحلاوسدقلا
ملٱَعوُسَياَنِّـبَر

يفٍةَّـيِحوُرٍةَكَرَبِّـلُكِباَنَكَراَبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ ِ
يفِتاَّـيِواَمَّـسلٱ ملٱِ

.)١:٣سسفأ(ِ»حيِسَْ

لٱاَهُتَّـيَأيِحَرْفٱ:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل«٢٧
ْ

.ْدِلَتَْمليِتَّـلٱُرِقاَع
ملٱَدَالْوَأَّـنِإَف،ْضَّـخَمَتَتَْمليِتَّـلٱاَهُتَّـيَأيِخُْرصٱَويِفِتْهِا

ِةَشِحوُْ
َهليِتَّـلٱَنِمُرَثْكَأ

َ
.»ٌجْوَزا

٥٤:١ءايعشإ

يفهلوقةحصىلعتاءوبنلانمناهربةيآلاهذهيف
سبتقمليلدلاونينمؤملالكمأايلعلاميلشروأنأليثمتلا
يفناكو.نيعبسلاةمجرتيفامىلع)٥٤:١ءايعشإ(نم
لبابةيدوبعنمليئارسإينبةاجنبةءوبنهرمألوأ
تلوحتىتحمهحاجنومهلالقتساوميلشروأىلإمهعوجرو
يفاهنوكىلإةنيزحةلمرألاحلثميفاهنوكنمميلشروأ
كلذسلوبراعتسافةريثكدالوأتاذةرورسممألاحلثم

ألَا
َ
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ًاحاضيإضرألاىلعهتوكلميهيتلاحيسملاةسينكلاحل
.ةرقتحمةناهمةريغصاهنوكدعبةلبقتسملااهتمظعل

يفاذهليقْدِلَتَْمليِتَّـلٱُرِقاَعْلٱاَهُتَّـيَأيِحَرْفٱ
تهبشاولبابيبسةدمكلذوةمودهمتناكمويميلشروأ
فالخبدعوملالبقدسجلايفًارقاعتناكيتلاةراسذئموي
سومانلاةلزنمبتناكوةعيبطلابسحتدلُويتلارجاه
ايلعلاميلشروأبةراسهبشو.لوسرلاليثمتيفامىلع
نوكةدمممألانمةيحوردالوأاهلنكيمليتلاةيحورلا
يفةيحيسملاةسينكلابًاضيأاههبشوسومانلاتحتليئارسإ
.ةدهطضموةناهميهواهرمألوأ

يفًالصأاذهليقِةَشِحوُْملٱ...ْضَّـخَمَتَتَْمليِتَّـلٱ
دوادمايأيفاهلاحىلإةبسنلابيبسلامايأميلشروأ
ًارقاعتناكيتلاةراسىلإًازمرسلوبهذختاو.ناميلسو
نملمحلاةدمدعبتدلويتلارجاهفالخبًاليوطًانمز
يفةيحيسملاةسينكلاىلإًازمراهسفنةراسذختاو.اهتجيز
.ةدهطضمةضغبمةرقتحمةريغصيهواهتأشنلوأ

َهليِتَّـلٱَنِمُرَثْكَأ
َ

مايأميلشروأفصواذهٌجْوَزا
ًازمروةءوبنلوسرلااهذختاوةلمرألاكتناكاهنإفلبابيبس
نيينثولانماهئاضعأرثكأنوكيسيتلاةيحيسملاةسينكلاىلإ
نيدهاعمريغسومانلاةدموحيسملاءيجملبقاوناكنيذلا
هللاسورعةلزنمبةسينكذئموياونوكيملفدعومالبوهللا
ناكيتلاةيدوهيلاةسينكلالاحفالخاهلاحناكفاهلعب
َّـنَأل«يبنلالوقليلدباهنيبوهنيبدهعلاىضتقمباهلعبهللا
جلٱُّبَر،ِكُعِناَصَوُهِكَلْعَب

ْ
رظنا٥٤:٥ءايعشإ(»ُهُمْسٱِدوُُن

تحتةريثكدالوأةيدوهيلاةسينكللناك.)٢:٢ايمرإًاضيأ
دالوأنوكتدعولاىضتقمبنكلوسومانلادنعلوألادهعلا
.ًادجكلتدالوأنمرثكأةيليجنإلاةسينكلا

ملٱُدَالْوَأ،َقاَحْسِإُريِظَنَفُةَوْخِإلٱاَُّهيَأُنْحَناَّـمَأَو«٢٨
.»ِدِعْوَْ

٣:٢٩صو٩:٨ةيمورو٣:٢٥لامعأ

ةيحيسملاةسينكلاءاضعأوحيسملابنونمؤملاُنْحَناَّـمَأَو
.جوزاهلناكيتلاةسينكلاكانسلنيذلا

اودلُودالوأدرجمالِدِعْوَْملٱُدَالْوَأ،َقاَحْسِإُريِظَنَف
اننوكيفقاحسإريظننحنلبليعامسإك»دسجلابسح«
.نيرشعلاوةثلاثلاةيآلايفروكذملا»دعوملا«ىضتقمباندلو
جلٱُدَالْوَأَسْيَلْيَأ«لوسرلالوققفوىلعاذهو

ْ
ْمُهِدََس

ملٱُدَالْوَأْلَب،ِهللاٱَدَالْوَأ
.)٩:٨ةيمور(»ًالْسَنَنوُبَسُْحيِدِعْوَْ

نحنو»ضرألالئابقلككرابتتكلسنب«هلوقوهدعوملاو
.ناميإلاوةمعنلابهدالوأانرصوهيلعانلصح

جلٱَبَسَحَدِلُويِذَّـلٱٍذِئَنيِحَناَكاَمَكْنِكٰلَو«٢٩
ْ

ِدََس
.»ًاضْيَأَنآلٱاَذَكٰه،ِحوُّرلٱَبَسَحيِذَّـلٱُدِهَطْضَي
٦:١٢و٥:١١ص٢١:٩نيوكت

قاحسإوليعامسإخيراتىلإةيآلاهذهيفلوسرلاعجر
ضعبهيلعيبنلاءايعشإةءوبنبداهشتساللهكرتنأدعب
نأنمعنميالدعوملادالوأاننوكنأنايباهتياغو.دئاوفلا
ىلإًازمرناكقاحسإعمليعامسإفرصتنأودهطضُن
عمنيرصنتملانممهتنايدىلإنيلئاملاودوهيلافرصت
.نينمؤملا

.ليعامسإيإِدَسَْجلٱَبَسَحَدِلُويِذَّـلٱ
دلُويذلاقاحسإيأِحوُّرلٱَبَسَحيِذَّـلٱُدِهَطْضَي
ىلعينبمانهداهطضالايفهمالكو.ةداعلاةقراخةيهلإةوقب
هلسنيفو)٢١:٩نيوكت(يفليعامسإلمعيفليقام
نييرجاهلايفليقامكنييليئارسإلاىلعئدعتيلظيذلا
ىلإزمرهلكاذهو.)٨٣:٧رومزمو١٩و٥:١٠مايأ١(
بسح«ةدولوملاةيدوهيلاةسينكلااهتراثأيتلاتاداهطضالا
»حورلابسح«ةدولوملاةيحيسملاةسينكلاىلع»دسجلا
ملٱَنِمْمُكَنوُجِرْخُيَس«حيسملالوقلًاقيدصت

ِيتْأَتْلَب،ِعِماَجَْ
انحوي(»ِِهللاًةَمْدِخُمِّـدَقُيُهَّـنَأْمُكُلُتْقَيْنَمُّلُكُّنُظَياَهيِفٌةَعاَس
١٦:٢(.

نودهطضيدوهيلالازياليأًاضْيَأَنآلٱاَذَكٰه
كلذىلعمهدعاسيوةيطالغيفىتحنآلاىلإنييحيسملا
:١٣و٩:٢٩لامعأ(ةينارصنلاةسينكلايفيدوهيلابزحلا

صو٦و١٨:٥و١٣و١٧:٥و١٩و٢و١٤:١و٥٠و٤٩و٤٥
.)١٧و٦:١٢و٥:١٢

لٱُلوُقَياَذاَمْنِكٰل«٣٠
ْ

طٱ؟ُباَتِك
ْ

جلٱِدُر
ْ

َالُهَّـنَأل،اَهَنْبٱَوَةَيِرَا
جلٱُنْبٱُثِرَي

ْ
حلٱِنْبٱَعَمِةَيِرَا

ْ
.»ِةَّـُر

:٨انحويو١١:٢ةاضق١٢و٢١:١١٠نيوكت٢٢و٣:٨ص
٣٥

نمسبتقممالكلاوميدقلادهعلارافسأيأُباَتِكْلٱ
ليعامسإتأرنيحميهاربإلةراسلوقوهونيوكتلارفس
هنصحتساهللاو)٢١:١٠نيوكت(قاحسإبأزهييأحزمي
ليعامسإدرُطهنأةجيتنلاتناكو.)٢١:١٢نيوكت(هتبثأو
ةلاحتسايفهمالكلوسرلاىنباذهىلعو.ميهاربإتيبنم
سومانلايأةيحيسملاةنايدلاوةيدوهيلاةنايدلاقافتا
ريربتلاىلإًاليبسًاعمليجنإلاوسومانلاداحتاوليجنإلاو
سومانلاموسرلعوضخلاويناثلاةيرحولوألاةيدوبعقافتاو
هيلعنييطالغلارابجإيفنويسيرفلانوملعملادهتجايذلا
لوأيفهولبقوسلوبنمهوعمسيذلاليجنإلابلاطمو

ألَا
َ
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اوناكسومانلاباوكسمتنيذلانأهمالكةصالخومهرمأ
.ميهاربإلدعولاثاريمنممهلمعبنيدورطمرجاهلسنك

حلٱُدَالْوَأْلَبٍةَيِراَجَدَالْوَأاَنْسَلُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإ«٣١
ْ

.»ِةَّـُر
١٣و٥:١صو٨:٣٦انحوي

.ركذامةجيتنيأًاذِإ
حيسملابنينمؤملانحنانسليأٍةَيِراَجَدَالْوَأاَنْسَل

.ةينثووأتناكةيدوهيةمأدالوأ
دالوأرئاسكةثرواننألرارحأنحنًاذإفِةَّـرُْحلٱُدَالْوَأْلَب

لِلْمُتْنُكْنِإَف«هلوقليلدبةرحلا
ْ

،َميِهاَرْبِإُلْسَنًاذِإْمُتْنَأَفِحيِسَم
ملٱَبَسَحَو

ُدْعَبَتْسَلًاذِإ«هلوقو.)٣:٢٩ص(»ٌةَثَرَوِدِعْوَْ
ملٱِبِِهللاٌثِراَوَفًانْبٱَتْنُكْنِإَو،ًانْبٱِلَبًادْبَع

:٤ص(ِ»حيِسَْ
ليلدبهلًادالوأهللاانلبقلبليعامسإكدرطُنملاننألو.)٧
َحتَنيِذَّـلٱَيِدَتْفَيِل...ُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ«هلوق

ْ
،ِسوُماَّـنلٱَت

.)٥و٤:٤ص(»َيِّـنَبَّـتلٱَلاَنَنِل

حاحصألااذهيفهليثمتبسلوبهبءاجامةلباقم
ةيحيسملاةنايدلاةيدوهيلاةنايدلا

ةراسةرحلارجاهةيراجلا
قاحسإةرحلانباليعامسإةيراجلانبا
ديدجلادهعلاميدقلادهعلا
ليجنإلاسومانلا
داعيملاضرأيفنويهصلبجةيبرعلايفانيسلبج
ةيحورلاةدالولاةيعيبطلاةدالولا
ايلعلاميلشروأةيضرألاميلشروأ
ةرحلاةدبعتسُملا
رقاعلادولولا
ريثكلسنليلقلسن
ةَدَهّطضُمةَدِهَّـطضُم
ةثراوةدورطم

دئاوف
تيبلخدناننإفثيراوملاريخنمنمؤملاثاريمنإ.١

هنأوتيبلاكلذيفدالوأةفصبحيسملابناميإلابهللا
ةوخإنيبركبخأحيسملاوةيزعتلكهلإوبآهللاهيف
حورلابنوسدقملاورشبلانمنودتفملامهونيريثك
انلناوعأوانتداعسءاكرشوهللامدخةكئالملاوسدقلا
.)٥ع(اهيف

امبوهتئيطخبرعشييذلائطاخلاىلعرسعيهنإ.٢
هللابطاخينأرسعلالكهللابضغنمهقحتسي

حورلالسرينأىلإجاتحيهنأل»بآلاابأاي«هلوقب
هذهبهظفلتو.كلذعيطتسيىتحهبلقىلإسدقلا
ناسللابةالصفلأبظفلتلانمريخناميإلابةرابعلا
.)٦ع(

ةثروهللادالوأاننوكىلععطاقلاديحولاناهربلانإ.٣
ليملاوةونبلاحورانلنأوههتوكلمبةصتخملاتاكربلا
ةعاطلاوميلستلاوةبحملاحوريأيوامسلاانيبأىلإ
ع(صالخللهيلعلاكتالاوحيسملابناميإلابنرتقملا
٦(.

الوهلامعأبالهتدالوىلإرظنلابًاثراونوكيدلولانإ.٤
ثاريــملاىلــعنـوـلــصحينـوــيـحـيـســملاو.هــقـاــقـحـــتـسـاـب
دجملابةمايقلاوربلاواياطخلاةرفغمنميوامسلا
ةيناجملاهللاةمعنبلبمهنملمعالبةيدبألاةداعسلاو
.)٧ع(حيسملاب

هللادالوأاننوكبةنرتقملاتاكربلاةمظعانققحتولهنإ.٥
ملاعلاهبثرتكياممءيشبثرتكنملاهبانرعشوهتثروو
لاملاوفرشلاوةوقلاوةيرشبلاةمكحلاويتاذلاربلانم
الواهيلعفسأنملاهلكهذهانرسخاذإفتاذللاو
.)٧ع(ًائيشنزحن

ميدقلادهعلاخيراتيفةروكذملاثداوحلانمًاريثكنإ.٦
ديدجلادهعلاقئاقحاهبحضتتًالثُمنوكتنأنسحي
انهنمو.نأشتاذميلاعتاهبانمّلعيناهللادصقو
باتكنمميظعلارادقملاكلذنوكةلعانلنيبتي
اندزهانعمانكردأوهيفانلمأتاملكو.ًايخيراتيحولا
.)٢٤ع(ةيهلإلارومألاةفرعمبةدافتسا

ةيعيبطلاةدالولالجألرخآىلعًاناسنإلضفيالهللانإ.٧
بوقعيلضفكلذكوركبلاوهونيياقالليباهراتخاف
حيسملابنمؤملكفىسنمىلعميارفإووسيعىلع
اهدجملكثراووءامسلايفراكبألاةسينكنموضع
.)٢٨ع(

لاحنمريخةيرحلالاحنأملعيناسنإلكنإ.٨
يوسوملاماظنلانأيحولاباتكيفهللانلعأفةيدوبعلا
يحورلايحيسملاماظنلاىلإرظنلابهزومروهموسرب
نأانيلعف.ةيرحلالاحىلإةبسنلابةيدوبعلالاحك
لقثننأىشاحتنوهتيرحوليجنإلارونىلعهللاركشن
موسرلانمهبانمزلُيملامبانريغىلعوانسفنأىلع
.)٣١ع(دئاوعلاو

ألَا
َ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

وهوةلاسرلاهذهنميلمعلامسقلاةءادبحاحصألااذه
مهريذحتوةيحيسملاةيرحلايفتابثلاىلعنييطالغلاثح
نأيفنوبذاكلانوملعملابغريتلاةيسومانلاةيدوبعلانم
لامعتساءوسنمًاضيأمهريذحتو.)١٢-١ع(اهيلإمهوبذجي
كولسلاو.)١٥-١٣ع(ةيوخألاةبحملاىلعمهثحومهتيرح
.)٢٦-١٦ع(حورلالامعأودسجلالامعأنايبوحورلاب

ةيرحلايفتابثلاىلعنييطالغلالوسرلاثح
١٢ىلإ١عةيحيسملا

يفًاذِإاوُتُبْثٱَف«١ حلٱِ
ْ

ملٱاَنَرَّـرَحْدَقيِتَّـلٱِةَّـيِّـُر
هبُحيِسَْ َالَو،اَِ

.»ٍةَّـيِدوُبُعِريِنِبًاضْيَأاوُكِبَتْرَت
١٥:١٠لامعأ٢:١٦سرطب١و٦:١٨ةيمورو٨:٣٢انحوي
٤:٩و٢:٤صو

هجاجتحانمقبسامىلعرمألااذهىنبًاذِإاوُتُبْثٱَف
مهثحوهوةيدوهيلاةيدوبعلاىلعةيحيسملاةيرحلالضفىلع
نممهلعفنالذإةيناثلانعمهضارعإوىلوألابكسمتلاىلع
اوتبثيملامًالوأاهباوعتمتومهلحيسملااهارتشايتلاةيرحلا
.اهيف

يف اهلانيتلاكةيدسجالةيحورةيرحيهوِةَّـيِّـرُْحلٱِ
يهولبابيفةنسنيعبسمهرسأدعبشروقرمأبدوهيلا
يحورلاتوملاوةيطخلاوهتيدوبعوسومانلاةنعلنمررحتلا
ةرفغممامتبروعشلاىلعلمتشتيهومنهجوسيلبإةوقو
ىلعلوصحلاوعنامالبةمعنلاشرعىلإبارتقالاواناياطخ
ىلعلصحيذلايحيسملاف.هيبأتيبيفنبالاقوقحلك
هنألىلاعتهتمدخيفًاديعسوهللاًاركاشنوكيةيرحلاهذه
نجسيفًاديقمناكمويسلوبكناكولوكلمنباوكلم
نألهنجسيذلانوريننمرثكأًارحذئمويناكهنإفةيمور
.اهعظفأوتاوهشلارشلًادبعناكاذه

ةيرحلاهذهلصأحيسملانوكاَِهبُحيِسَْملٱاَنَرَّـرَح
.اهكرتواهبفافختسالارطخوًادجةنيمثاهنوكمزلتسي
ليحتسملانمفهتعافشبانلاهبهيوهمدبانلاهارتشاحيسملاو
هلوقليلدبًاناجمانلاهبهوكلذلوانرببوأسومانلابلانُتنأ
حلٱِبَفُنْبالٱْمُكَرَّـرَحْنِإَف«

ْ
:٨انحوي(»ًاراَرْحَأَنوُنوُكَتِةَقيَِق

نمكلمانلاهبهيملاهنأنمةحضاوةيرحلاهذهةميقو.)٣٦
ءامسلانمكالمالوءابآسيئرالويبنالوضرألاكولم
مهونيملاظلارشنمانذقنيلكلذلعفوهللانباحيسملالب

نمانرئامضقتعتيهفسيلبإوتوملاوةئيطخلاوسومانلا
تاكربلانمانحنمتامعًالضفيهوهللابضغفوخ
ةكوشنمررحتتوملادعبصالخلاوانهةايحلايفانسوفنل
ىتحناوهلاوفعضلاوداسفلايفتعرُزيتلاانداسجأربقلا
-١٥:٤٢سوثنروك١(دجملاوةوقلاوداسفلامدعيفموقت

٤٤(.
»ةيدوبعلارينب«دارملاٍةَّـيِدوُبُعِريِنِبًاضْيَأاوُكِبَتْرَتَالَو

هبشو.)٤:٢٤ص(ريربتللسومانلالامعأىلعلاكتالا
هنألةكرحلانمعنميوةبقرلاونحييذلارينلابلاكتالاكلذ
سرطبفصوو.ريمضلاوسفنلادبعتسُيسومانلاب
ِمل«لوقبانهسلوبهفصوامبسومانلا

َ
ِعْضَوِبَهللاٱَنوُبِّـرَُجتاَذا

تلٱِقُنُعَىلَعٍريِن
»ُهَلِمْحَنْنَأُنْحَنَالَواَنُؤاَبآْعِطَتْسَيَْملِذيِمَالَّـ

اوناكنيينثواوناكاملمهنأل»ًاضيأ«لاقو)١٥:١٠لامعأ(
.اهتدابعوناثوأللنيدبعستم

ُمُكُعَفْنَيَالْمُتْنَتَتْخٱِنِإُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأُسُلوُباَنَأاَه«٢
ملٱ
»!ًائْيَشُحيِسَْ
١٦:٣و١٥:١لامعأ

نألنيدوهتملايواعدبميلستلكنمةيآلاهذهبمهرذح
نمؤملانكميالهنأللكلابميلستلامزلتسيةدحاوبميلستلا
كسمتاذإفةيدوهيلاوةيحيسملانيتنايدلايتلكبكسمتينأ
.ىرخألاكرتامهادحإب

يذلاانأوًالوأليجنإلابمكترشبيذلاُسُلوُباَنَأاَه
رئاسوناتتخالاةيرورضبكسمتلاديدشتنكوتنتتخا
.ةيوسوملاموسرلا

هلوقدرجمنأًاربتعمةيلوسرلاهتطلسبانهلوسرلاهبطاخ
نيملعملاميلعتنالطبوهاوعدةحصىلعفاكناهرب
.صالخلليرورضناتخلانأاوملعنيذلانيدوهتملا

ًاطرشهنوكرابتعابناتخلامتلبقيأْمُتْنَتَتْخٱِنِإ
ةيدوهيلاةنايدلالوبقةمالعكلذفصالخلاوريربتللًايرورض
.سومانلاىلعلاكتالاو

صالخلوهللامامأريربتللًائْيَشُحيِسَْملٱُمُكُعَفْنَيَال
بلطنعمتلدعناتخلامكلوبقبمكنألكلذومكسوفن
المكنأكلذبمهتدهشوناتخلابهومتبلطوحيسملابصالخلا
.ةمعنلاليجنإبصالخلاىلعةردقلابنونمؤت

انعسومانلاموسرلكممتينأهسفنىلعحيسملاذخأ
اقول(نتتخااهنمًادحاوناتخلاناكاملوانبئانهنوكرابتعاب
هسفنلسومانلاممتينأيفنآلادهتجييذلاف.)٢:٢١
ىتحهممتيملحيسملانأكلذبحرصيهموسرنمءيشب
هتمعنوحيسملاىلعلاكتالاضفرهنأوهئادفبناسنإلارربتي
مزلتسيالانهسلوبلوقواذه.ريربتلاةطساوهنأرابتعاب

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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.ًايقيقحًايحيسمنوكينأنمهناتخهعنمينوتخملانأ
لثمعمسيوًايحيسمريصينأدعبناسنإلانأهنمدارملاف
هايإًاربتعمناتخلابلطوريذحتلاوميلعتلانمركُذام

ًايفاكهنوكرابتعابحيسملاكرتدقنوكيصالخللًايرورض
.صالخلل

سواثوميتلهنتخوانهسلوبمالكنيبةافانمالو
نأةيغبلبصالخلاةيغبهنتخيملهنأل)١٦:٣لامعأ(
ناتخالبمهبطاخينأردقيملهنألدوهيلاريشبتبهفعسي
ملنمةطلاخمبسندتلانودقتعيمهوينانوينباهنوكل

.نتتخي

لُمُهَّـنَأٍنِتَتُْخمٍناَسْنِإِّـلُكِلًاضْيَأُدَهْشَأْنِكٰل«٣
ْ
ْنَأٌمِزَت

.»ِسوُماَّـنلٱِّـلُكِبَلَمْعَي
٣:١٠ص

ريرقتلبةيناثلاةيآلايفامرركمسيلاذهًاضْيَأُدَهْشَأ
.»لوقأ«نمىوقأهنأل»دهشأ«لاقو.هل

ىسومسومانيأِسوُماَّـنلٱِّـلُكِبَلَمْعَيْنَأٌمِزَتْلُم
كلذظفحبنوتخملامزلييئادتبامسردوهيلادنعناتخلانأل
هسفنملسينأدومعملامزلتةيدومعملانأامكهلكسومانلا
امقفوىلعهعيطيوهبنمؤينأوحيسمللميلستلالك
ءانثتسالايفنلًانايب»ناسنإلكل«لاقو.ليجنإلايفنلعأ
.همالكنم

:٣ص(ةنعلتحتمهسومانلاتحتنيذلانوكنإ
موسرنمءيشلقأنولبقيالنينمؤملانأةيفاكىلع)١٠
مهضرعيوهلكسومانلاظفحمهيلعبجويهنألسومانلا
.هبةنونيدلل

لَّـطَبَتْدَق«٤
ْ
ملٱِنَعْمُت

لٱاَُّهيَأِحيِسَْ
.ِسوُماَّـنلٱِبَنوُرَّـَربَتَتَنيِذَّـ

طَقَس
ْ
.»ِةَمْعِّـنلٱَنِمْمُت

١٢:١٥نييناربع٢:٢١صو٣٢و٩:٣١ةيمور

ال«ًافنآهلوقلًاتابثإاذهلاقِحيِسَْملٱِنَعْمُتْلَّـطَبَتْدَق
ريربتلاوسومانلابريربتلانإ.)٢ع(»ًائيشحيسملامكعفني
لاقهنأكفيناثلارجهيلوألابلطييذلافنايفانتمحيسملاب
مكنأبمتحرصوحيسملابمكتاقالعلكتعطقنامتنتتخانإ
ىلعلاكتالاىلإةجاحنمنورتالومكلامعأبنورربتت
.هقاقحتساومكريغلامعأ

ًانكممهبرربتلانونظتيأِسوُماَّـنلٱِبَنوُرَّـَربَتَتَنيِذَّـلٱ
.هظفحيفنودهتجتو

صالخلابلطنعمتلدعيأِةَمْعِّـنلٱَنِمْمُتْطَقَس
ةمعنلاف.مكقاقحتساىلعءانبسومانلابهومتبلطذإةمعنلاب

دمتعااذإف.هقحتسننأنودبًاناجمهللاانلهبهياميه
ةمعنلاىلعهلاكتادعبريربتللهقاقحتساوهلامعأىلعنمؤملا
توملاوةنونيدلانمهتلشتنايتلاةمحرلاديكرتدقفكلذل
حرصينأدصقيملسلوبو.لئاهطوقسىوسكلذامو
دحيأدادترالانمدحلااذهاوغلبدقةيطالغينمؤمنأب
ةرورضلابجتنياممهلحضوينأدارألبةمعنلانمطوقسلا
موسرلاظفحبوجوبميلستلاونيدسفملاميلعتمهلوبقنع
نأدعبناسنإلانأسلوبنظكلذمزلتسيالو.ةيوسوملا
كلهيوطوقسلالكةمعنلانمطقسيقحلاناميإلانمؤي
اممهتياغمظعمفهلاوقأنمريثكلفانممازلتسالاكلذنأل
مهسفنأنوضرعييذلاميظعلارطخلاسانلايرُينأانههلاق
.هنعاوضرعُيىتحهل

.»ٍّرِبَءاَجَرُعَّـقَوَتَنِناَميِإلٱَنِمِحوُّرلٱِباَنَّـنِإَف«٥
٤:٨سواثوميت٢و٢٥و٨:٢٤ةيمور

يأبةيآلاهذهيفنابأ.حيسملابنينمؤملانحناَنَّـنِإَف
اوصلخيواورربتينأنوبلطينيذلانعنونمؤملازاتميءيش
.سومانلاب

ناميإلانمؤنهباننألسدقلاحورلالعفبيأِحوُّرلٱِب
ضحميرشبسومانلابيذلاربلانإ.ماتلاربلالاننوقحلا
ناميإلابيذلاربلاامأويناسنإلالمعلادرجمةجيتنهنوكل
.سدقلاحورلاةطساوبهللاةبهدرجموهف

يفدوصقملالاننىتحربصلارفاووةبغرلاديزمبُعَّـقَوَتَن
ربلانوبلطينيذلاف.)٢٥و٢٣و٨:١٩ةيموررظنا(ءامسلا
امأوةايحلاهذهيفهنوكرديمهنأنومعزيسومانلاب
.ةيتآلاةايحلايفلماكلاربلاعقوتيفيحيسملا

وهفهبهللادعودقوهوجرنيذلاربلايأٍّرِبَءاَجَر
حورلاهدوقييذلايحيسملاف.هجئاتنوريربتلانمضتي
رربتيف.هدحوحيسملابماتلاصالخلالانينأرظتنيسدقلا
هسدقتلمكيوانهسدقتلاضعبسدقتيونمؤينيح
دجملاوةداعسلابدبألاىلإكلانهعتمتيوءامسلاغلبينيح
ْمُهَنَّـيَعَفَقَبَسَنيِذَّـلٱ«هلوققفوىلعهبوهدوعوملاوهلدعملا
.ًاضْيَأْمُهَرَّـرَبِءَالُؤٰهَفْمُهاَعَدَنيِذَّـلٱَو.ًاضْيَأْمُهاَعَدِءَالُؤٰهَف
هلوقو)٨:٣٠ةيمور(»ًاضْيَأْمُهَدَّـَجمِءَالُؤٰهَفْمُهَرَّـرَبَنيِذَّـلٱَو
ملٱِبْمُتْنَأُهْنِم«

لٱ،َعوُسَيِحيِسَْ
ًاّرِبَوِهللاٱَنِمًةَمْكِحاَنَلَراَصيِذَّـ

.)١:٣٠سوثنروك١(»ًءاَدِفَوًةَساَدَقَو

يفُهَّـنَأل«٦ ملٱِ
خلٱَالَعوُسَيِحيِسَْ

ْ
لٱَالَوًائْيَشُعَفْنَيُناَتِ

ْ
،ُةَلْرُغ

لٱُناَميِإلٱِلَب
ْ

ملٱِبُلِماَع
.»ِةَّـبَحَْ

٣:١١يسولوكو٦:١٥و٣:٢٨صو٧:١٩سوثنروك١
٢٢و٢٠و٢:١٨بوقعيو١:٣يكينولاست١

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا

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



نمؤملاودوهيلانمنمؤملانأةيآلاهذهنملوسرلاةياغ
مدعوًائيشهعفنياللوألاناتخفهللامادقءاوسممألانم
داحتالاوهيرورضلارمألافًائيشهرسخياليناثلاناتخ
.حيسملاب

.ناميإلانمربلاءاجرعقوتةلعيأُهَّـنَأل
يف ناميإلاةطساوبحيسملابنينمؤملاداحتابيأِحيِسَْملٱِ

.يحلا
نيبقرفاليأُةَلْرُغْلٱَالَوًائْيَشُعَفْنَيُناَتِْخلٱَال

امنإلوبقلاوريربتلالينيفناميإلالبقلرغألاونوتخملا
ىلإرظنيالهللاو.ةيضرعلاتايجراخلايفامهنيبقرفلا
:٦ص(حيسملابداحتالاىلإرظنيلبتايضرعلاوتارهاظلا

ىلعسلوبلوقنمقدصامو.)٢٠-٧:١٨سوثنروك١و١٥
ىلعقدصيةلرغلالهأنمنينمؤملاناتخلالهأنمنينمؤملا
ًاميدقةيحيسملاةسينكلااهيلإتمسقنايتلابازحألا
سانلانيباهيفاوفرُعيتلاءامسألانيبقرفالفًاثيدحو
دبعيوًانلعهبفرتعيوحيسملابناسنإلانمؤينأيرورضلاف
يفةنلعميهامىلعىلاعتهتئيشمعيطيوقحلاوحورلابهللا
يفُهَّـنَأل«هلوقليلدبهيحورافسأ ملٱِ

خلٱَسْيَلَعوُسَيِحيِسَْ
ْ
ُناَتِ

لٱَالَوًائْيَشُعَفْنَي
ْ

خلٱِلَب،ُةَلْرُغ
ْ

جلٱُةَقيَِل
ْ

.)٦:١٥ص(»ُةَديَِد
العفنييذلاوهاذهِةَّـبَحَْملٱِبُلِماَعْلٱُناَميِإلٱِلَب

طرشوهيذلايقيقحلاناميإلاو.ةلرغلاالوناتخلا
ةفصلاهذهبوةبحملابًالماعنوكينأهتفصنمصالخلا
هنوكبلوسرلابوقعيهفصويذلاغرافلاناميإلانعزاتمي
ناميإلابرربتيناسنإلانإمعن.)٢٠و٢:١٧بوقعي(»ًاتيم«
ًالاحهيفأشنتلبهدحوىقبيالرربملاهناميإنكلوهدحو
ةبحملانيرمأيفةعومجميهيتلاةحلاصلالامعألايفةبغرلا
يحيسملايفنانرتقملامعألاوناميإلاف.سانللةبحملاوهللا
لامعألابرهظتيتلاةبحملافسمشلايفةرارحلاوءوضلاك
قافتاللنايبةيآلاهذهو.ناميإلاةحصىلعليلدةحلاصلا
دقتعالكفناميإلانأشيفبوقعيميلعتوسلوبميلعتنيب

امهدحأدقتعيملوهبىدانوةبحملابلماعلاناميإلاةحص
١٣:١٢سوثنروك١يفسلوبركذو.ميقعلاناميإلاةحص
لكمظعأاهنأ«اهنعلاقيتلاو»ةبحملاوءاجرلاوناميإلا«
.ةبحملايه»لئاضفلا

اوُعِواَطُتَالىَّـتَحْمُكَّـدَصْنَمَف.ًانَسَحَنْوَعْسَتْمُتْنُك«٧
لِل
ْ

»؟ِّـقَح
٣:١صو٢:٨ةيمور

اهيلتيتلاسمخلاتايآلاوةيآلاهذهيفسلوبنلعأ
ةميقتسملاقيرطلانعةيطالغينمؤمفارحناىلعهفسأ
.مهولضأنيذللهمولو

امىلعينبمليثمتاذهًانَسَحَنْوَعْسَتْمُتْنُك
كولسلانايبهبدارإضرغلاىلإقابسلايفثدحي
٣:١٤يبليفو٢:٢ص(يفكلذلثمءاجدقو.يحيسملا
يفيعسلاو.)٤:٧سواثوميت٢و٢٧-٩:٢٤سوثنروك١و
يهاهيفىعسُييتلاقيرطلاو.ةيدبألاةايحلالينلةيآلا
.ليجنإلايفنلعُأامىلعناميإلابريربتلا

نأكفسألاوبجعتللانهماهفتسالاْمُكَّـدَصْنَمَف
.هريسننسنعهفرصويعاسلاضرتعاًادحأ

يذلاليجنإلايفنلعملاِّـقَحْلِلاوُعِواَطُتَالىَّـتَح
وهيذلاةيآلايفروكذملادصلاف.ناميإلابريربتلانأملعي
موسرلاظفُختنأبوجوميلعتهنيعوهفارحنالاةلع
.ةيوسوملا

ملٱِهِذٰه«٨
.»ْمُكاَعَديِذَّـلٱَنِمْتَسْيَلُةَعَواَطُْ

١:٦ص

بولسأنيبولسأىلعهبىتأوهلاؤسلهنمباوجاذه
.ًايناثباجيإلابولسأوًالوأيفنلا

ريربتلابلطيهواهبمتملسيتلاُةَعَواَطُْملٱِهِذٰه
.سومانلالامعأب

امكهللانمتسيليأْمُكاَعَديِذَّـلٱَنِمْتَسْيَل
لٱَوْحَنىَعْسَأ«ةلاعجلارمأيفهلوقنمنيبتي

ْ
ِلْجَألِضَرَغ

لٱِهللاٱِةَوْعَدِةَلاَعِج
ْ

لُع
ْ
يفاَي ملٱِ

.)٣:١٤يبليف(»َعوُسَيِحيِسَْ
حيسملاةمعنليجنإىلإمهاعدهللانأبًاقباسحّرصدقهنإف
مهبلدعيًادسافًاميلعتاولبقينأىضريىلاعتهنأليحتسيو
.اهيفمهريسيتلاقيرطلانع

لٱُرِّـمَُختٌَةريِغَصٌَةريَِمخ«٩
ْ

.»ُهَّـلُكَنيِجَع
١٥:٣٢و٥:٦سوثنروك١

ينبملثماذهُهَّـلُكَنيِجَعْلٱُرِّـمَُختٌةَريِغَصٌةَريَِمخ
ريغصإدبمريثأتنأىلإريشيةفورعملاةريمخلاصاوخىلع
»ةريمخلا«تءاجدقو.ةميظعجئاتنئشنيريرشوأحلاص
تءاجو.)١٣:٢١اقولو١٣:٣٣ىتم(يفنسحىنعمب
٥:٦سوثنروك١و٨:١٥سقرم(يفوانهءيدرىنعمب
ىنعمو.)نيدهاشلانمةريخألاةيآلاريسفتًاضيأرظنا
ةسينكلادسفيدسافلاميلعتلاريثأتنمًاليلقنأانهلوسرلا
وهودسافلاميلعتلا»ةريغصلاةريمخلا«كلتبدصقو.اهلك

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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ةيوسوملاموسرلالكظفحمزلتسيهنإفناتخلابوجو
.حيسملابناميإلاوليجنإلانعفرصلالكمهفرصيو

يفْمُكِبُقِثَأيِنَّـنِكٰلَو«١٠ ًائْيَشَنوُرِكَتْفَتَالْمُكَّـنَأِّـبَّـرلٱِ
.»َناَكْنَمَّـيَأَةَنوُنْيَّـدلٱُلِمْحَيَسْمُكُجِعْزُييِذَّـلٱَّـنِكٰلَو.َرَخآ
١٠:٦سوثنروك١:٧٢ص٨:٢٢و٢:٣سوثنروك٢

اوناكنيذلانونمؤملانويطالغلااهيأْمُكِبُقِثَأيِنَّـنِكٰلَو
كسمتلاىلإقحلانعمهفارحناعممهنإفًانسحنوعسي
هريذحتىلإنوغصيمهنأمهبقثيئتفامليلاضألاضعبب
ىلإنوعجريمهنإواهيلإاولاميتلاقيرطلارطخنممهايإب
.ناميإلاوةمعنلاقيرطيهوًالوأاهيفاوعسيتلاقيرطلا

يف ىلعةينبممهعوجربهتقثتناك.حيسملاعوسيِّـبَّـرلٱِ
٢:٢٤يبليف(هبوهيفلمعوهبدحتايذلاحيسملابهتقث
هتاولصعمسيحيسملانأقثوهنإف.)٣:٤يكينولاست٢و
مهيفلمكيهنأومهبولقيفرثؤيهمالكلعجيومهلجأنم
امكحيسملاعوسيمويىلإمهيفأدتبايذلاحلاصلالمعلا
.)١:٦يبليف(يبليفينمؤمبقثو

هايإمكتملعامريغَرَخآًائْيَشَنوُرِكَتْفَتَالْمُكَّـنَأ
.نآلاكلذكاونوكتنأيفبغرأوًالوأهومتلبقمتنأو

حيسملابناميإلانوكيفمكّكشينأبْمُكُجِعْزُييِذَّـلٱ
هنإف.مكتسينكيفًاقاقشنامكلببسينأوصالخللًايفاك
نيدسفملاضعبىلإلبمهيلإقحلانعمهفارحنابسنيمل
اذهو.)١١:٤سوثنروك٢و١٢ع(نيدوهتملانيملعملانم
.ةعباسلاةيآلايفهلاؤسلباجيإلاليبسىلعهباوجمالكلا

.هللاةنونيديأَةَنوُنْيَّـدلٱُلِمْحَيَس
ةرثعلاىلعوهيذلاجعزملامسابحّرصيملَناَكْنَمَّـيَأ
ةضرعوةليقثةيلوؤسمتحتهنأوهفرعيهللانأىلإراشألب
هماقمامسامهماهنمبرهينأهيلعليحتسيةنونيدل
.هرابتعاو

خلٱِبُزِرْكَأُدْعَبُتْنُكْنِإَفُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَنَأاَّـمَأَو«١١
ْ
ِناَتِ

.»ْتَلَطَبْدَقِبيِلَّـصلٱُةَرْثَعًاذِإ؟ُدْعَبُدَهَطْضُأاَذاَمِلَف
:١سوثنروك١٧١و٦:١٢و٤:٢٩صو١٥:٣٠يسولوك

٢٣

نأاذهنمرهظيِناَتِْخلٱِبُزِرْكَأُدْعَبُتْنُكْنِإَف
بوجوبةيطالغةسينكريغيفىدانهنأبهمهتامهضعب
اونبمهلعلوةعاسلاكلتىلإهرصنتدعبكلذىتأوناتخلا
ريشبتلليناثلاهرفسةءادبيفسواثوميتهنتخىلعمهتمهت
.)١٦:٣لامعأ(ليجنإلاب

وهوهوفرعيذلاعقاولاىلإراشأُدْعَبُدَهَطْضُأاَذاَمِلَف
ّريغيملهنأىلعناهرباذهوهنودهطضياوأتفيملدوهيلانأ
.هتزارك

لوسرلاىنكْتَلَطَبْدَقِبيِلَّـصلٱُةَرْثَعًاذِإ
اوزاتماسومانلالهأنألسومانلاموسرلكنع»ناتخلاب«
زايتماليحيسملانيدلانع»بيلصلاب«ىنكو.هب
ىدانهنأكناكلناتخلابوجوبىدانولف.هبنييحيسملا
هدهطضينألاحتسافيدوهيهنأررقفىسومسومانب
هنودهطضيوهنوضغبينولازيالاوناكدوهيلانكلو.دوهيلا
حيسملاعوسيبناميإلانأبىدانهنأىلععطاقليلداذهو
.دوهيللةرثعمظعأاذهوصالخللةديحولاةطساولاًابولصم

»!ًاضْيَأَنوُعَطْقَيْمُكَنوُقِلْقُيَنيِذَّـلٱَتْيَلاَي«١٢
٥:١٣سوثنروك١و٧:٢٥عوشي٢٤و٢و١٥:١لامعأ
٩و١:٨صو

نأيفهتبغرةيآلاهذهيفرهظألوسرلانأمهضعبنظ
هباهوقلقأيتلاةسينكلانمناتخلانوبجوينيذلاعطقي
هنأىلإحجرملاوهمهبهذمونيرسفملارثكأبهذنكلو
لبهبنوفتكيالهنونسحتسيوناتخلانوبحينيذلانأىنمت
ناكيتلايليبسةهالإلاةدبعضعبلعفامكنوببحي
نأئراقلاىلعىفخيالو.سونيسابةنيدميفمهنيباهكيه
.ةقيقحهيفبغرهنأالمكهتلاليبسىلعكلذلاقسلوب
اممرثكأمالكلايفاوعسوتسلوبرصعيفسانلانأرهاظلاو
.رصعلااذهويحيسمهنسحتسي

مكتسينكةمالسومكتحارنوعزتنييأْمُكَنوُقِلْقُي
.)١٠ع(يفجعزيىنعمبانهقلقيو

لامعتساءوسنمنييطالغلالوسرلاريذحت
١٥ىلإ١٣عةيوخألاةبحملاىلعمهثحومهتيرح

لِلْمُتيِعُداَمَّـنِإْمُكَّـنِإَف«١٣
ْ

َالُهَّـنَأَْريَغ.ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأِةَّـيِّـرُح
حلٱاوُرِّـيَصُت

ْ
لِلًةَصْرُفَةَّـيِّـُر

ْ
ملٱِبْلَب،ِدَسَج

ْمُكُضْعَباوُمِدْخٱِةَّـبَحَْ
.»ًاضْعَب
٤اذوهيو٢:١٩سرطب٢و٢:١٦سرطب١و٨:٩سوثنروك١
٦:٢صو٩:١٩سوثنروك١

نمقبساملكاوقحتسانيدسفملانيملعملانأنابأ
يفمهتيرحاوبلسمهنألمهميلعتنمهباورضأاملموللا
.حيسملا

كلتوهللاوهاهلمهاعديذلانإِةَّـيِّـرُحْلِلْمُتيِعُد
موسرلاظفحنودبًاناجمةمعنلابصالخلايهةيرحلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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كئلوأميلعتسكعاذهوصالخلاوريربتللةيوسوملا
:٣ص(هدصقوهللاةدارإاومواقنممكلذبمهفنيدسفملا

.)٤:٩و٢٨
مسقلاوهاذهوةيطالغينمؤملحصنيانهلوسرلاذخأ

.هتلاسرنمثلاثلا
لوسرلاىأرِدَسَجْلِلًةَصْرُفَةَّـيِّـرُْحلٱاوُرِّـيَصُتَال

تاوهشلااياوهيفطوقسللةضرعنييطالغلاينمؤم
ممألايرصنتمنمةفلؤملاسئانكلالكتناكوةروظحملا
.لكايهلايفناثوألاةدابعبحئابقلانارتقالكلذلةضرع
ةلاسرلاهذهبتكموياهيفناكيتلاسوثنروكناكسناكو
نييطالغلارذحينأقفاوملانمىأرفطوقسلاكلذلةضرع
يفلامهناللةجحاهولعجينأكمهتيرحلامعتساءوسنم
الفةيليجنإًادودحةيحيسملاةيرحللنألةيدسجلاتاذللا
سرطب٢و٢:١٦سرطب١(ءاشياملعفينأنمؤمللحيبت
٢:١٩(.

ًاقباسمهرذحًاضْعَبْمُكُضْعَباوُمِدْخٱِةَّـبَحَْملٱِبْلَب
رشاهنألتاوهشلاوةئيطخلاوةيوسوملاموسرللةيدوبعلانم
ةفيرشاهنألةيبخلاةمدخلاىلإانهمهاعدوةيدوبعلاعاونأ
تسيلةبحملاطبُرف.ةقحلاةيرحلايفانتالوةذيذلةحودمم
عيمجلانمًارحتنكذإينإف«هلوقليلدبقرلادويقب
.»نيرثكألاحبرألعيمجلليسفنتدبعتسا

يفِسوُماَّـنلٱَّـلُكَّـنَأل«١٤ ُّبُِحت:ُلَمْكُيٍةَدِحاَوٍةَمِلَكِ
.»َكِسْفَنَكَكَبيِرَق
ىتمو١٩:١٨نييوال٢:٨بوقعيو٢٢:٤٠و٧:١٢ىتم
٩و١٣:٨ةيمورو٢٢:٣٩

حيسملاوهويحيسملاميلعتلاساسأسلوبعضونأدعب
يفاهلكاهنمضوةحلاصلالامعألابوجوهيلعىنبهربو

.ةبحملاةعيرش
يفِسوُماَّـنلٱَّـلُك اذهخلاُلَمْكُيٍةَدِحاَوٍةَمِلَكِ
سومانلاو.)١٩:١٨نييوال(نييواللارفسنمسبتقم
بيرقلاةبحميناثلاوهللاةدودحملاريغةبحملالوألانامسق
نابأامكهنودليحتسيولوألاىلعينبميناثلاو.سفنلاك
َضَغْبَأَو»َهللاٱُّبِحُأِّـينِإ«:ٌدَحَأَلاَقْنِإ«هلوقبلوسرلاانحوي
َفْيَك،ُهََرصْبَأيِذَّـلٱُهاَخَأُِّبُحيَالْنَمَّـنَأل.ٌبِذاَكَوُهَف،ُهاَخَأ
لٱِهِذٰهاَنَلَو؟ُهِْرصْبُيَْمليِذَّـلٱَهللاٱَّـِبُحيْنَأُرِدْقَي

ْ
َّـنَأ:ُهْنِمُةَّـيِصَو

.)٢١و٤:٢٠انحوي١(»ًاضْيَأُهاَخَأُِّبُحيَهللاٱُِّبُحيْنَم
َنيِنوُيْدَماوُنوُكَتَال«هلوقليلدبةبحملاسومانلالكةصالخف
َّـبَحَأْنَمَّـنَأل،ًاضْعَبْمُكُضْعَبَّـِبُحيْنَأِبَّـالِإٍءَْيشِبٍدَحَأل
َيِه،ىَرْخُأًةَّـيِصَوْتَناَكْنِإَو...َسوُماَّـنلٱَلَمْكَأْدَقَفَُهْريَغ
يفٌةَعوُمَْجم لٱِهِذٰهِ

ْ
ملَا.»َكِسْفَنَكَكَبيِرَقَّـبُِحتْنَأ«:ِةَمِلَك

ُةَّـبَحَْ

لِلًاَّرشُعَنْصَتَال
ْ

ملٱَف،ِبيِرَق
»ِسوُماَّـنلٱُليِمْكَتَيِهُةَّـبَحَْ

نألسومانلاليمكتةبحملاتناكو.)١٠-١٣:٨ةيمور(
.سانللوهللاانيلعبجياملكبمايقلابلفكتياهدوجو
لوسرلاّنيبو)٢٢:٣٩ىتم(يفحيسملالوققفوىلعاذهو
اوُمِّـمَتاَذَكٰهَوٍضْعَبَلاَقْثَأْمُكُضْعَباوُلِْمحِا«هلوقبكلذ
ملٱَسوُماَن

.)٦:٢ص(ِ»حيِسَْ

اوُرُظْنٱَف،ًاضْعَبْمُكُضْعَبَنوُلُكْأَتَوَنوُشَهْنَتْمُتْنُكاَذِإَف«١٥
.»ًاضْعَبْمُكُضْعَباوُنْفُتَّـالَئِل

هتيصوللاثتمالامدعنمجتانلاررضللنايبةيآلاهذه
.ةبحملاةعيرشاوفلاخو»دسجللةصرف«ةيرحلااولعجاذإ

امكًاضْعَبْمُكُضْعَبَنوُلُكْأَتَوَنوُشَهْنَتْمُتْنُكاَذِإ
مثهاندسحاناخأبحتملاذإف.ةيراضلاشوحولالعفت
ىلإاذهبراشأو.هيلعانمجهمثهيلعانرمآتمثهانضغبأ
ةضرعةيطالغةسينكتناكيتلاتاموصخلاوتاماسقنالا
بلسُتفمهعدبونييسيرفلانيملعملااهلوبقباهيفعوقولل
ىلعضعبلاراغيفمالسلاوقافتالانماهيفاملككلذب
ةيدوهيلاموسرلارئاسودايعألاومايألاظفحوناتخلابوجو
.اهلاطبإيفىعسيواهيلعضعبلاسمحتيو

مكتسينكىشالتتالئليأًاضْعَبْمُكُضْعَباوُنْفُتَّـالَئِل
ةنزحملاةبقاعلاهذهنممهرذحو.تاموصخلاهذهببسب
نيكسمتمةبحملابًاضعبمهضعباومدخيواهنماوسرتحييكل
.دحاوناميإب

انهسلوبهيلإراشأامقدصبدهشيةسينكلاخيراتنإ
بوجووماصخلاوبزحتلانمةسينكلاومنىلعرطخلانم
ًاددعومنلاومدقتلانمةسينكلااعنمامهنألامهنمزارتحالا
سانلالاومأاهبينفةيومدبورحامهنعجتنىتحىوقتو
نيهيوهمالسوهتحاربلسياممملاعلايفءيشالف.مهتايحو
نمرثكأاهئاضعأىوقتوةسينكلاحاجنعنميوحيسملامسا
.ةينيدلاتافالتخالا

حورلالامعأودسجلالامعأنايبوحورلابكولسلا
٢٦ىلإ١٦ع

َةَوْهَشاوُلِّـمَكُتَالَفِحوُّرلٱِباوُكُلْسٱ:ُلوُقَأاَمَّـنِإَو«١٦
جلٱ
ْ

.»ِدََس
:٢سرطب١و٢٥عو١٣:١٤و١٢و٤و٨:١و٦:١٢ةيمور
١١

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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.)١٣ع(يفلاقاملريسفتُلوُقَأاَمَّـنِإَو
حورلاداشرإلمكسفنأاوملسيأِحوُّرلٱِباوُكُلْسٱ

سومانلانماوررحتتيأةفعاضمةيرحىلعاولصحتسدقلا
تاوهشللةيدوبعلانموةلاسرلارثكأيفركُذامىلع
ىضتقمبنوكيحورلابكولسلاو.اهيفانمالكيتلاةيدسجلا
انرئامضهبدشرنلسدقلاحورلاهعضويذلانوناقلا
،ٌءاَنْبَأْمُكَّـنَأاَمِب«هلوقلثماذهو.انلامعأهيلعسيقنو
ص(»ُبآلٱاَبَأاَي:ًاخِراَصْمُكِبوُلُقَىلِإِهِنْبٱَحوُرُهللاٱَلَسْرَأ
ةيموريفاموحاحصألااذهنم١٨-١٦عيفامهلثمو٤:٦
ةيحيسملاةايحللكولسلاةراعتساو.)١٣و١١و٥و٨:٢
يفوتارمثالثرئاشبلايفتءاجفليجنإلايفةريثك
رشعانحويلئاسريفوةرمنيثالثوًاثالثسلوبلئاسر
.ةدحاوةرمايؤرلارفسيفوتارم

يعيبطلاناسنإلاةوهشيأِدَسَْجلٱَةَوْهَشاوُلِّـمَكُتَالَف
جئاتنهلامعأوهراكفألكنألددجتلالبقوطوقسلادعب
١٧و١٣ع(يفىنعملااذهب»دسجلا«ءاجو.ةيرشبلاةوهشلا
رخآلاداضيدسجلاوحورلانمالكنإف)٣:٦انحويو١٩و
نأقيرطو.يناثللةوقنمقبيملدحاولاطلستثيحف
حورلابئلتمينأيهةيدسجلاتاوهشلانمناسنإلاررحتي
.سدقلا

جلٱَّـنَأل«١٧
ْ

جلٱَّـدِضُحوُّرلٱَوِحوُّرلٱَّـدِضيِهَتْشَيَدََس
ْ

،ِدََس
.»َنوُديِرُتَالاَمَنوُلَعْفَتىَّـتَح،َرَخآلٱاَُمهُدَحَأُمِواَقُيِناَذٰهَو
١٩و٧:١٥ةيمور٧و٨:٦و٧:٢٣ةيمور

حورلاودسجلانيبةداضملانمهنابأاملليلعتاذهَّـنَأل
.»دسجلاةوهشاولمكتالفحورلاباوكلسا«هلوقلو

ناسنإلالايمأنإيأِحوُّرلٱَّـدِضيِهَتْشَيَدَسَْجلٱ
ىلعسدقلاحورلاهثحيامريغيفبغريهلعجتةئيدرلا
درجمانه»دسجلاب«نعيملو.هبلمعلاوهيفراكتفالا
يتلاةئيدرلافطاوعلالكلبةروظحملاةيدسجلاتاوهشلا
امكرشلازكرمسيلدسجلانإفاهلةلآدسجلامدختست
نمًائيشهيلإبسنيملسدقملاباتكلانألينامعابتأمعز
سدقلاحورلانكسمنوكيلهقلخهللانإفةيتاذلارورشلا
ىدفحيسملاو.)٦:١٦سوثنروك٢و١٠و٦:١٩سوثنروك١(
.ًاعمسفنلاودسجلا

رابتخالابدهشيامكَرَخآلٱاَُمهُدَحَأُمِواَقُيِناَذٰهَو
همالكيفنايبلاسلوبلاطأو.هريمضصحفيحيسملك
ىعدتيتلاةئطاخلاةقيتعلاةعيبطلانيبةبراحملاىلع
:٧ةيمور(يفهللاحوربةدوقملاةديدجلاةعيبطلاو»دسجلا«
لقعلانيبًامئادناسنإلايفةمئاقبرحلاو.)٢٥و٢٣-١٥
هذهبروعشلاو.ناطيشلاوهللاوةئيطخلاوريمضلاوةوهشلاو

ةديدجلاةدالولاىلععطاقناهرباهنمفسألاوةبراحملا
.ةدسافلالايمألاةتامإلبلقلايفسدقلاحورلالعفو

ةعيبطلااياقبةوقلَنوُديِرُتَالاَمَنوُلَعْفَتىَّـتَح
لوققفوىلعهللاةعيرشلاهعوضخمتيمليتلاةيرشبلا
جلٱاَّـمَأَوٌطيِشَنَفُحوُّرلٱاَّـمَأ«هذيمالتلحيسملا

ْ
»ٌفيِعَضَفُدََس

تلعجيتلاانبةطيحملاةبرجتلاةوقلو.)٢٦:٤١ىتم(
ُهاَّـيِإَفُهُضِغْبُأاَمْلَب،ُهُديِرُأاَمُلَعْفَأُتْسَل«لوقيسلوب
»ُّيِقَّـشلٱُناَسْنِإلٱاَنَأِيْحيَو«خرصيو)٧:١٥ةيمور(»ُلَعْفَأ
نمؤمللدكؤيسدقملاباتكلانكلو.)٧:٢٤ةيمور(
لعفوحيسملاةنوعمبةدسافلاهتعيبطىلعًاريخأهراصتنا
نمينذقنينم«ًالوألاقنمنكمتيىتحسدقلاحورلا
حيسملاعوسيبهللاركشا«لوقينأنم»توملااذهدسج
.»انبر

َحتْمُتْسَلَفِحوُّرلٱِبْمُتْدَقْنٱاَذِإْنِكٰلَو«١٨
ْ

.»ِسوُماَّـنلٱَت
٨:٢و٦:١٤ةيمور

مكسفنأمتملسيأدايقنالامامتِحوُّرلٱِبْمُتْدَقْنٱاَذِإ
.)١٦ع(»حورلاباوكلسا«هلوقلًالاثتماهداشرإوهميلعتل

َحتْمُتْسَلَف
ْ

ةيتاذلامكتوقبهوعيطتيكلِسوُماَّـنلٱَت
هللاحوربنيداقنممهنوكلنينمؤملانإ.هباورربتتنأيفةبغر
هبرمأياممهرايتخابنولعفيهللاءانبأاوراصمهنوكلو
)٨:١٤ةيمور(كلذكهنعيهنيامعنوعنتميوسومانلا
ةبحملاوركشلاف)٦:٤ةيمور(ةايحلاةدجيفنوكلسيو
ىلإدعبنوجاتحيالفميقتسملاقيرطلايفريسلاىلإمهناقوسي
وهومهبولقىلعهبتكحيسملانألًارهاظبوتكملاسومانلا
سواثوميت١و١٨و١٥و٦:١٤ةيمور(هبمايقلاىلعمهردقي
عيطتسيالهنألنمؤملاسومانلافيخيالنأبجيف)١:١٩
هنعسومانلابيلاطملكىفوأحيسملانألهيلعمكحينأ
.)٣:١٤سرطب٢(شرعلامامأبيعالبفقيهربسباللاو

جلٱُلاَمْعَأَو«١٩
ْ

ٌةَساَجَنٌةَراَهَعًىنِزَيِهيِتَّـلٱ:ٌةَرِهاَظِدََس
»ٌةَراَعَد
بوقعيو٣:٥يسولوكو٥:٣سسفأو٣:٣سوثنروك١
١٥و٣:١٤

لامعأودسجلالامعألوسرلاركذِدَسَْجلٱُلاَمْعَأ
)١٦ع(يفنابأامىلعامهنيبيتلاةداضملانيبيلحورلا
ًايناثو)٢١-١٩ع(دسجلالامعأنمرشعةعبسًالوأركذف
لامعأ«هلوقبدارأو)٢٣و٢٢ع(حورلالامعأنمةعست
ةيعيبطلامهلايمألمهسفنأنوملسينيذلالامعأ»دسجلا
.هللاحوربنوداقنيالوةئطاخلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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»مهنوفرعتمهرامثأنم«حيسملالوققفوىلعٌةَرِهاَظ
لكةمئاقبتكينأانهسلوبدصقيملو.)٧:١٦ىتم(
امماهباكترالةضرعنويطالغلاناكيتلااياطخلالباياطخلا
ةطيحمتناكيتلابراجتلانمونيينثواوناكمويهوداتعا
هركذاملكباكترابمهمهتيملهنإلوقلاىلإةجاحالو.مهب
:عاونأةعبرأاهركذيتلاو.اياطخلانم
ىلإاهباكترابناسنإلاأطخييتلاةيتاذلالئاذرلا:لوألا·

.هدسج
اهباكترابيهوهللاىلإاهباكترابأطخييتلااياطخلا:يناثلا·

.هدسجىلإ
.هبيرقىلإاهباكترابأطخييتلااياطخلا:ثلاثلا·
.حابملايفدحلازواجتنعةجتانلااياطخلا:عبارلا·

اياطخةعبرألاهذهٌةَراَعَدٌةَساَجَنٌةَراَهَعًىنِزَيِه
دصقيذلاهدسجاهبسجنيوهتاذىلعناسنإلااهبكتري
)٢٠-٦:١٩سوثنروك١(سدقلاحورللًاكليهنوكينأهللا
مهتفسالفنمدحأاهنعهنيملونوينثولاهداتعاامميهو
ملمهنأونورشيشونوطالفأوطارقسكمهلضفأونييبدألا

ًانرتقمناكوجوزلاقوقحىلعًايدعتهنوكبالإانزلااومرُحي
نماءزجبسُحوتاهالإلانماهريغوةرهزلاةدابعبًامئاد
.نهتدابع

ٌطَخَسٌَةْريَغٌماَصِخٌةَواَدَعٌرْحِسِناَثْوَألٱُةَداَبِع«٢٠
»ٌةَعْدِبٌقاَقِشٌبُّزََحت

امهمرحناتينثوناتيطخناتاهٌرْحِسِناَثْوَألٱُةَداَبِع
باكترانمريذحتلاىلإًاجاتحميحيسملانكيملو.هللا
مئالولاهروضحباهلًاضرعمناكنكلًارهاظوًادمعامهالوأ
وأناثوأللمدقاممحللكأيلتويبلاولكايهلايفةينثولا
ةيسألهألغوتامًاريثكو.مهدئاوعيفنيينثولاةاراجمب
يرصنتميفليق.هتسراممورحسلاداقتعايفىرغصلا
َنوُعَمَْجيَرْحِّـسلٱَنوُلِمْعَتْسَيَنيِذَّـلٱَنِمَنُوريِثَكَناَك«سسفأ
لٱ
ْ

جلٱَماَمَأاََهنوُقِّـرَُحيَوَبُتُك
ْ

مثَأاوُبَسَحَو.ِعيَِم
َْ

اَهوُدَجَوَفاََهنا
لَأَنيِسَْمخ

ْ
لٱَنِمًاف

ْ
:٢١ايؤرًاضيأرظنا١٩:١٩لامعأ(»ِةَّـضِف

٨(.
وهوماصخلاونطابلاضغبلاةوادعلاٌماَصِخٌةَواَدَع

.رهاظلايفاهنالعإاهلولعم
.ةيلضفألاوقبسلايفةبغرلاانهةريغلاٌةَْريَغ
ًابلاغلمعتسيوبضغلابتارملوأطخسلاٌطَخَس

.هنودوهنمىلعناسنإلابضغل

نعمهلاصفناودحاولايأرلاباحصأمامضنايأٌبُّزََحت
.مهريغ

سوثنروك١(قافتالادعبًانطابوًارهاظفالخلاٌقاَقِش
٣:٣(.

:١١سوثنروك١(قحلافلاخونيدلايفثدحُأامٌةَعْدِب
١٩(.

ُلوُقَأَفُقِبْسَأيِتَّـلٱِهِذٰهُلاَثْمَأَو،ٌرَطَبٌرْكُسٌلْتَقٌدَسَح«٢١
لُقَفُتْقَبَساَمَكاَهْنَعْمُكَل

ْ
َلْثِمَنوُلَعْفَيَنيِذَّـلٱَّـنِإ:ًاضْيَأُت

.»ِهللاٱَتوُكَلَمَنوُثِرَيَالِهِذٰه
:٢٢ايؤرو٣:٦يسولوكو٥:٥سسفأو٦:٩سوثنروك١

١٥

.هنعاهلاوزينمتوريغلاةمعنىلعنزحلاٌدَسَح
ناسنإلااهبكترييتلاةروكذملااياطخلاةياهناذهٌلْتَق
.اهيرشوهبيرقىلع

امورمخلالوانتيفدحلاةزواجمركسلاٌرَطَبٌرْكُس
يتلاممألاتناكوةرسملايفدحلاةزواجمرطبلاو.اهلكاش
ًامسقلوسرلاامهركذو.نيرمألابةروهشماهنمنويطالغلا
لبتاذلابنيَمّرحمباسيلرورسلاوبارشلانألًالقتسم
.امهيفدحلاةزواجمب

لبقواهايإمكباكترالبقلوقأيأُلوُقَأَفُقِبْسَأيِتَّـلٱ
.نيدلاموييفيلوققدصاوربتختنأ

ةيناثلاوأىلوألاهترايزيفًاضْيَأُتْلُقَفُتْقَبَساَمَك
نعيهنييذلاليجنإلابمهنيبىداننيحامهيتلكيفوأ
.حيسملابءادتقالابلطيوروجفلالك

.لئاذرلانمروكذملاِهِذٰهَلْثِم
فوسوضرألاىلعحيسملاهأشنأيذلاِهللاٱَتوُكَلَم

َالَوٌسِنَدٌْءَيشاَهَلُخْدَيْنَل«يتلاةسادقلارادءامسلايفمتي
ًاجِراَخ«هنإف.)٢١:٢٧ايؤر(»ًابِذَكَوًاسِجَرُعَنْصَياَم
لٱ
ْ

لٱَوَةاَنُّزلٱَوَةَرَحَّـسلٱَوَبَالِك
ْ

ْنَمَّـلُكَو،ِناَثْوَألٱَةَدَبَعَوَةَلَتَق
نودبهنأةصالخلاو.)٢٢:١٥ايؤر(»ًابِذَكُعَنْصَيَوُِّبُحي
.)١٢:١٤نييناربع(برلانياعينأدحأردقيالةسادق
.سدقتيوددجتيملنملكلةفيخمةرابعلاهذهو

مثاَّـمَأَو«٢٢
ََ

طُلٍةاَنَأُلوُط،ٌمَالَسٌحَرَفٌةَّـبََحم:َوُهَفِحوُّرلٱُر
ْ

ٌف
»ٌناَميِإ،ٌحَالَص
٣:١٧بوقعيو٣:١٢يسولوك٥:٩سسفأو١٥:٢انحوي
١٣:٧سوثنروك١٥:١٤١ةيمور

سدقلاحورلاريثأتنعةجتانلالامعألايأِحوُّرلٱُرََمث
اهنأل»ًارمث«اهاعدو.هداشرإىلإمهسفنأنوملسينيذلانم

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ةيعيبطةجيتنرمثلانأامكئشنملاكلذنمةيعيبطةجيتن
بلقنمأشنتةريرشلالامعألانأامكوتابنلانم
ضعبو.جراخنمريثأتنودبًاعبطريرشلاناسنإلا
نينثولادنعلئاضفلانمبسُحيملانهةروكذملالئاضفلا
يفو.ةعادولاومالسلاوحرفلاوةانألالوطوةبحملاوهو
املًافالخ»رمثلا«وهدرفمظفلبحورلالامعأنعهريبعت
ةدحتمةيحورلالئاضفلانأىلإةراشإلئاذرلانعهبربع
رمثب«رخآعضوميفو»ةبحملاب«)١٤ع(يفاهنعربعو
.)٥:٩سسفأ(»رونلا

ىلعلمتشتيهوةيساسألاةيحيسملاةليضفلايهٌةَّـبََحم
.ضرألاوتاومسلابطيحتولئاضفلانماهاوساملك

نوكيفةيلخادلايحيسملاةداعسامهعمجيوٌمَالَسٌحَرَف
عمةحلاصملاوهاياطخةرفغمىلعءانبًادبأًانئمطمًاجهتبم
.ءامسلاءاجروهللا

.ربصلابتايّدعتلالامتحاٍةاَنَأُلوُط
.لعفلابقفرلاونيللانمبلقلايفامراهظإٌفْطُل

.هليبسيفيعسلاوبيرقلاعفنيفةبغرلاٌحَالَص
وهامكيحيسملانيدلايفةيرهوجةليضفوهٌناَميِإ
ًالباقمهعضولوسرلالعلولئاسرلاورئاشبلايفرهاظ
.اهنمرذحيتلالئاذرلاةمئاقيفةعدبل

.»ٌسوُماَنَسْيَلِهِذٰهِلاَثْمَأَّـدِض.ٌفُّفَعَتٌةَعاَدَو«٢٣
١:٩سواثوميت١:٦١سرطب٢و٢٤:٢٥لامعأ

الورومألالكيفنانئمطالاورارقتسالاونوكسلاٌةَعاَدَو
اهحدمو.ماقتنالاوةسائرلادضيهوتايدعتلاتقواميس
لِلىَبوُط«هلوقبحيسملا

ْ
:٥ىتم(»َضْرَألٱَنوُثِرَيْمَُّـهنَأل،ِءاَعَدُو

٥(.
دحلاةزواجموتامّرحملانعسفنلاطبضوهوٌفُّفَعَت
.تاحابملايف

ىلإةراشإ»هذه«سوُماَنَسْيَلِهِذٰهِلاَثْمَأَّـدِض
يتلارامثألااهنألسومانلااهداضيالوةروكذملالئاضفلا
سومانلاهداضييذلاو.حورلابنيداقنملايفهللاحوراهئشني
اهبرمأيفلئاضفلاهذهامأو.اهنعيهنيهنألةئيطخلاوه
هللبناسنإلابلقيفاهئشنينأىلعةوقهلسيلنكل
.اهيضغبمباقعىلعةوقلا

لِلْمُهَنيِذَّـلٱَّـنِكٰلَو«٢٤
ْ

جلٱاوُبَلَصْدَقِحيِسَم
ْ

َعَمَدََس
.»ِتاَوَهَّـشلٱَوِءاَوْهَألٱ
٢:١١سرطب١و٢:٢صو١٣:١٤و٦:٦ةيمور

ناميإلابحيسملابنيدحتملايأِحيِسَمْلِلْمُهَنيِذَّـلٱ
.ناطيشلاوتاوهشلاوملاعلانيركنملاهمسابنيدمتعملا

اوفلاخينأليحتسيكلذلوَدَسَْجلٱاوُبَلَصْدَق
اوتامأذإمهبيرقوأمهسفنأوأهللاىلإاوئطخينأبسومانلا
بولصملاحيسملاباونمآنيحةئيطخلاباكتراىلإليملك
.هباودحتاوهلمهسفنأاوملسو

هتاوهشوقيتعلاناسنإلاةتامإوهئطاخلاديدجتنإ
امكتوملانع»بيلصلاب«ىنكو.ديدجلاناسنإلاةماقإو
٢:٢٠ص(حيسملاعمةمايقلانع»ةديدجلاةدالولاب«ىنك
.)٣:٥يسولوكو٦-٦:٤ةيمورو٦:١٤و

لَفِحوُّرلٱِبُشيِعَناَّـنُكْنِإ«٢٥
ْ
ِبَسَحِبًاضْيَأْكُلْسَن

.»ِحوُّرلٱ
١٦عو٥و٨:٤ةيمور

شيعنمتنأوانأانكنإيأِحوُّرلٱِبُشيِعَناَّـنُكْنِإ
اهظفحيوانيفةيحورلاةايحلائشنييذلاحورلاةطساوب
.هللاةئيشملمعنيكلداقنوهبرينتسنو

لعفننأةلعانيفهللاهلعفيامنإلاقخلاْكُلْسَنْلَف
.هللااهديرييتلاةجيتنلابيتأنلهللاعمًاضيأنحن

يذلانوناقلاقفوىلعانتريسلعجنيأِحوُّرلٱِبَسَحِب
ةموادمىلعانردقيوهباندشريلظوسدقلاحورلاهعضو
لكيحيسملاىلعبجياممكولسلاكلذو.هاضتقمبريسلا
.ًايحمادامموي

ُدِسْحَنَو،ًاضْعَباَنُضْعَبُبِضاَغُنَنيِبِجْعُمْنُكَنَال٢٦
.»ًاضْعَباَنُضْعَب
٢:٣يبليف

َال«هلوقكاذهوءايربكلالزتعنليأَنيِبِجْعُمْنُكَنَال
ُمُكُضْعَبَنيِبِساَح،ٍعُضاَوَتِبْلَب،ٍبْجُعِبْوَأٍبُّزَحَتِبًائْيَش
لٱ
ْ
لوسرلارذح.)٢:٣يبليف(»ْمِهِسُفْنَأْنِمَلَضْفَأَضْعَب
بلقتلاوءايربكلانمهلةضرعاوناكاممةيآلاهذهبنييطالغلا
.فالتخالاو

نألكلذلاقخلاُدِسْحَنَو،ًاضْعَباَنُضْعَبُبِضاَغُن
هذهنكلوتاموصخلاوةاهابملابحباورهتشانييطالغلا
وأةنيدماهنملختملامماهنإفهباوصتخااممنكتملةلصخلا
يفاهررضكضرألاهجوىلععضوميفرضتاليهوةيرق
.ضعبلاهئاضعأضعبةلماعميفتناكاذإةسينكلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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دئاوف
ًانسحيعسلاامأوحودممنيدلارومأيفيعسلانإ.١

كلسي«يذلافةلاعجلاليندكؤيهنألحدملابهنمقحأف
عيطتسيالو»ًانسحىعسي«نأنمدبالف»حورلاب
.)٧ع(يعسلايفهمدقتنعهدصينأدحأ

لاقكلذعمورشبلابقثننأنعانتهنهللاةملكنإ.٢
ىلعنبتملمهبهتقثنكلمهبقثيهنإنييطالغللسلوب
مهتوبثنمهودهاشامومهديعاومةرفوومهمزعةدش
مهلةبذاجلاحيسملاةمعنومهلةدناسلاهللاةوقىلعلب
.)١٠ع(مهسدقيلسدقلاحورلاريثأتو

ىلإيدؤتالقيرطىلعحيسملانيدبدحأىداناذإهنإ.٣
كلذناكهيعباتلمهداهطضاوملاعلالهأهمواقينأ
قحلاليجنإلابتسيلهتادانمنأىلعًاعطاقًاليلد
سيلدحألةلاهجالوةرثعنوكياليذلابيلصلاف
نأانرمأوةثجلجلاىلعحيسملاهلمحيذلابيلصلاب
صالخلانأملعيبيلصلابريشبتلاف.هءاروهلمحن
ىلعلاكتالانمعنميوهدحوحيسملابًاناجمنوكي
ىلعهللامامأةأطخلكلالعجيوةحلاصلالامعألا
مهضعبةاواسموهيعباتىلععضاوتلابجويوءاوسلا
نوضغبيوسانلاهضغبيكلذكوهمادامو.ضعبل
نمهميلعتةاشالمنوبلطيومهنودهطضيوهبنيدانملا
.)١١ع(ضرألا

نعاولضنيذلاةيادهقيرطنيبيحاحصألااذهنإ.٤
:رومأةثالثبنوكيكلذوقحلا
.)٧ع(مهتعاطوىلوألامهتبحممهريكذت:لوألا·
لالضلاقيرطيفيذلارطخلانممهريذحت:يناثلا·

.)١٠و٩ع(
يفرارمتسالاوةماقتسالابمهمامأكلسُينأ:ثلاثلا·

.)١١ع(اودتقيلقحلاقيرط
ةطساوهنوكرابتعابيبدألاسومانلانمنمؤملاررحتنإ.٥

بوجونمهررحيالةنونيدلانمصالخللةلعوريربتلل
هتعاطلدبيهناميإبفهتايحلًانوناقسومانلاكلذهذاختا
هتعاطبفلكتلاوفوخلابهديسلدبعلاةعاطكسومانلل
.)١٣ع(ًارورسمًاراتخمهيبألنبالاةعاطهل

ةيحورلاةوقلانملانضرألاىلعنمؤمنمسيلهنإ.٦
دسجلابراجتبرعشيالىتحةيافكلاهبامةسادقلاو
.ةيتاذلاهتردقببراجتلاكلتبلغينأهنكميىتحو
نأهدنعردقيالدحىلإفيعضنمؤمنمسيلو
.)١٦ع(سدقلاحورلابةيدسجلابراجتلالكبلغي

ليلدناسنإيفهللاحورودسجلانيبةبراحملادوجونإ.٧
لقعنيبةبراحملانعزاتمتيهوهددجتىلععطاق
ًامئادراصتنالاىلوألاةجيتننأبهتاوهشوناسنإلا

يفداهتجالانمعفنال«هنإلاقنمف.ةيناثلاسكعب
ملتدهتجاامهمينألةئيطخلاعفدوةسادقلالين
ناطيشلاينرسأيفديرأالاملعفأنأالإينكمي
مواقييذلانكلو.كلهييسولاضوهف»يتاوهشو
ينذقنينم«ًالئاقىلعلانمةوقبثيغتسيوةئيطخلا
دعبسدقلاحورلاهدوقي»اذهتوملادسجنم
ةماتلاةيوامسلاةريخألاةرصنلاىلإةفينعلاةدهاجملا
.)١٧ع(ةراسلاو

نمالوهنيدينأىلعسومانلاةطلسنموجنيالهنإ.٨
ع(سدقلاحورلاريثأتبالإهبلقىلعداسفلاةطلس
١٨(.

الباقعللةضرعهنوكوئطاخلاةئيطخمرجنإ.٩
رضتوهللاظيغتيتلاةيجراخلاهلامعأدرجمبناموقي
ىلعهلمحيذلانطابلاهبلقداسفبلبهبيرقوهسفن
ًاريثكهللاههركيداسفلااذهو.لامعألاكلتباكترا
باتكلالوقف.ىلاعتهنعناسنإلالاصفناققحيوهو
نوثريال)اياطخلا(هذهلثمنولعفينيذلانإ«
وأاهلكاهنوبكترينيذلاىلعقدصيال»هللاتوكلم
حمسييذلاناسنإلاىلعلبطقفًارارماهبكتري
ملنإو.اهنععجريالوهيلعطلستتنأاهنمةدحاول
اهبكترينأدارأهنكلوًالعفاهنمةدحاوناسنإلابكتري
هللاافرانلانمةفيخوسانلانمًالجخعنتماو
.)٢١-١٩ع(هنيديبلقلاصحافلا

كلذناكهبانحرفنإفحرفىلإانوعديليجنإلانإ.١٠
اننإواياطخلاةرفعغملحيسملاىلعانلكتااننأىلعًاليلد
هلمحوًانيهحيسملاريناندجواننإويدبألاانثاريمانققحت
باتكلاديعاوميفةميظعةيزعتاندجواننإوًافيفح
.انيفسدقلاحورلاىنكسوحيسملابانداحتابيهلإلا
ًايساقًاديسمدخنًاديبعانسلاننأبملاعللةداهشوهو
ةنوعملاوةيزعتلالضفأانحنميةداسلاريخوهًاديسلب
.)٢٢ع(باوثلانسحأانلدعأو

نأبجيلبدسجلالامعأنععنتمينأيفكيالهنإ.١١
كلتو.ةيحيسملالئاضفلاةسراممكلذىلعديزن
مهنأنمنوفاخيونونمؤملااهسراميامًاريثكلئاضفلا
مــهدــهـاـشــتسـاــنـلاونيـــيــقــيــقـحنيـــيـحـيـســماـوـسـيـل
يحيسملكاهبيتأيهذهحورلارامثأو.اهنوسرامي
زاتميمهضعبنأكلذيفنييحيسملانيبقرفلاوقحلاب
٢٢ع(رخآلاةسراممةرثكبرخآلاواهضعبةسراممةرثكب
.)٢٣و

نألبلصلابةئيطخللتوملانعربعننأانلغوسيهنإ.١٢
شطعلاوعوجلانمًاجردتلبةعفدتوميالبولصملا
كلذكبلصلاحارجبباهتلالاوملألاومدلانادقفو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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هنأكةئيطخللتوملايفذخأيبوتينيحيحيسملا
ًائيشفًائيشهتاوهشفعضتفذئتقوبيلصلاىلعرمُس
اهيلعهتمادنوةئيطخللهداهجوهرهسوهتبوترثأىلع
هتايحيهتنتنأىلإةدسافلاهتعيبطبلصيلازيالو
تومباهلانيدسجلابلصىلعهتردقلكفةيضرألا
.)٢٤ع(بيلصلاىلعحيسملا

يحورلالمعلايهةيحورلاةايحلادوجوةمالعنإ.١٣
كولسلاو.ةيلخادلاةايحلاةحصتبثتةيجراخلاةايحلاف
ةموادملواهتيوقتوةايحلاكلتظفحليرورضحورلاب

.)٢٥ع(دسجلابلص

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

نمؤملالماعينأاهنمةفلتخمحئاصنحاحصألااذهيف
هيخألمحلمحينأو.)١ع(قفرلابفيعضلاهاخأيوقلا
نأو.)٥-٣ع(هسفنببجعلانمسرتحينأو.)٢ع(
نملميالنأو.)٨-٦ع(نييحيسملاهيملعمىلعوخسي
ًاريذحتهديباهبتكةحيصنو.)١٠و٩ع(ريخلالمع
-١١ع(مهديوهتيفاوبغرنيذلانيملعملانمنييطالغلل

.)١٨ع(لوسرلااهداتعايتلاةيلوسرلاةكربلاو.)١٧

١٠ىلإ١عةفلتخمحئاصن

يفَذِخُأَفٌناَسْنِإَقَبَسْنٱِنِإ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ«١ ،اَمٍةَّـلَزِ
لٱِحوُرِباَذٰهَلْثِمَنيِّـيِناَحوُّرلٱُمُتْنَأاوُحِلْصَأَف

ْ
َىلِإًارِظاَن،ِةَعاَدَو

.»ًاضْيَأَتْنَأَبَّـرَُجتَّـالَئِلَكِسْفَن
٥:١٩بوقعيو١٢:١٣نييناربعو١٥:١و١٤:١ةيمور
يكينولاست٢و٤:٢١سوثنروك٣:١١و٢:١٥سوثنروك١
١٠:١٢و٧:٥سوثنروك٢:٢٥١سواثوميت٢و٣:١٥

كولسلامهيلعبجوتحورلابةشيعلانأًاقباسلاق
ةشيعلاكلتنأانهنابأو.)١٦و٥:٢٥ص(حورلاب
مهولماعيومهيلعاوملحيومهتوخإباوقفرينأمهيلعبجوت
.ةعادولاوبحلاب

ىلإمهليمتسيلةبحملامالكبسلوبمهبطاخُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
.ةلدألاةماقإنمىوقأاذهوةبحملالامعأ

يفَذِخُأَفٌناَسْنِإَقَبَسْنٱِنِإ ةبرجتلاهتتغبيأٍةَّـلَزِ
اهامسواهتمواقملهدادعتسامدعوهفعضواهتوقلًارظنهتبلغو
دعبالإنوكتاليتلادمعلاةئيطخنعًازييمت»ةلز«
اذوهيوحيسملاركنأمويةلزيفذخُأوقبسناسرطبف.لمأتلا

هجايتحاىلعلدتنمؤملاةلزو.لمأتلادعبًادمعهبرملس
.ةيحورلاةايحلايفهنمىوقأمهنيذلاهتوخإةدعاسمىلإ
مهنمدبيملنييطالغلانأهضرفبًاريثكلوسرلافطلتو
.ةيتغبةبرجتلتالزلاىوس
نأمهلأسلبهوبقاعوهنماوظاتغالقيملاوُحِلْصَأَف

الف.ىقتلاةايحوةبوتلاىلإهدوقتيتلالئاسولااوذختي
لبئطاخلاضغبننأىلعةئيطخللانضغبانلمحينأنسحي
.هحالصإبلطىلعانلمحينأبجي

امىلإةراشإنييناحورنينمؤملااعدَنيِّـيِناَحوُّرلٱُمُتْنَأ
حورلابنوشيعينينمؤملانأنمقباسلاحاحصألايفهلاق
سدقلاحورلانأوهونمؤملكنأشكلذنأضرفف
لبنيدلامدخاذهبصخيملوهتطساوبلمعيوهيفنكاس
مــهـــفـصونــيذــلاو.ةــســـيــنــكـلاءـاـضــعألــكهــبفــصو
ىلإةلاسرلايف»ءايوقألاب«مهفصوانه»نييناحورلاب«
.)١٤:١ةيمور(نيينامورلا

نميهوةنيكسلاوملحلاوءودهلابيأِةَعاَدَوْلٱِحوُرِب
خفتنااذإف.اهراهظإحلصملاىلعبجييتلاتافصلالوأ
ًالوقكلذرهظأوهوخإلزيامكلزيملهنأبرختفاوحلصملا
همالكبرهظينأبجيفهحلصينأهيلعلاحتساًالعفو
قيرطىلإهعوجريفبغريوهيلعقفشيوهبحيهنأهلامعأو
.قحلا

هيخأةلزذختينأبجييأخلاَكِسْفَنَىلِإًارِظاَن
ُهَّـنَأُّنُظَيْنَمًاذِإ«لوسرلالوقكاهلثمنمسرتحيلهلًاهيبنت
لَفٌمِئاَق

ْ
ىنعملاوأ)١٠:١٢سوثنروك١(»َطُقْسَيَالْنَأْرُظْنَي

يأتللزاذإكللعفيكريغنأديرتامكلازلاخألللعفا
.هلثمليلقدعبلزتنأنكميهنأملعتالذإقفرلابهلماع

َسوُماَناوُمِّـمَتاَذَكٰهَوٍضْعَبَلاَقْثَأْمُكُضْعَباوُلِْمحِا«٢
ملٱ
.ِ»حيِسَْ
:١٣انحوي٥:١٤يكينولاست١و٥:١٣صو١٥:١ةيمور
٤:٢١انحوي١و٢:٨بوقعيو١٥:١٢و٣٤و١٥و١٤

نمؤملاراهظإلىرخأًاقيرطةيآلاهذهيفلوسرلانلعأ
.ّلزاذإهايإهحالصإقوفهيخألهبح

محِا
ْ

ةوخإلااودعاسيأٍضْعَبَلاَقْثَأْمُكُضْعَباوُِل
مهلاقثأنيبساحمهتاقيضومهفعضومهمومهومهباعتأىلع
ةالصلاوانتوخإلةاساوملاانيلعبجويامماذهو.مكلاقثأ
امكديلاولاملاوحئاصنلابمهتدعاسمومهلجأنمومهعم
.لاحلايضتقت

يهاهنألةبحملايأِحيِسَْملٱَسوُماَناوُمِّـمَتاَذَكٰه
اوُّبُِحتْنَأيِتَّـيِصَوَيِهِهِذٰه«هلوقليلدبحيسملاسومان
ًةَّـيِصَو«هلوقو.)١٥:١٢انحوي(»ْمُكُتْبَبْحَأاَمَكًاضْعَبْمُكُضْعَب

ألَا
َ
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ْمُكُتْبَبْحَأاَمَك.ًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّبُِحتْنَأ:ْمُكيِطْعُأاَنَأًةَديِدَج
رظنا١٣:٣٤انحوي(»ًاضْعَبْمُكُضْعَبًاضْيَأْمُتْنَأَنوُّبُِحتاَنَأ
.)٣:٢٣انحوي١و١٣:٨ةيمورو٥:٤صًاضيأ

ُهَّـنِإَف،ًائْيَشَسْيَلَوُهَوٌْءَيشُهَّـنَأٌدَحَأَّـنَظْنِإُهَّـنَأل«٣
.»ُهَسْفَنُّشِغَي
:٣سوثنروك٢:٦٢صو٨:٢سوثنروك١و١٢:٣ةيمور
١٢:١١و٥

باجعإلاوهةاساوملاعناوممظعأنألوسرلامّلع
امنسحأنمهفعضوهسفنناسنإلاةفرعمنأوسفنلاب
.ةيآلاهذهيفاملاقفةانألالوطوةاساوملاىلعلمحي

يفوهامملضفأهنأمهوتيأٌءَْيشُهَّـنَأٌدَحَأَّـنَظْنِإ
لكنإف.ةسادقوةمكحوةوقهريغنمرثكأهنأوعقاولا
عضاوتلاوكلذكوهامممظعأهسفنىرينأىلإلئامناسنإ
ىلعليقامسانلارثكأىلعقدصيو.لئاضفلاردنأنم
َالَو،ُتْيَنْغَتْسٱِدَقَوٌّيِنَغاَنَأِّـينِإ:ُلوُقَت«ةيكدوالةسينك
لٱَوُّيِقَّـشلٱَتْنَأَكَّـنَأُمَلْعَتَتْسَلَو،ٍْءَيشَىلِإِيلَةَجاَح

ْ
ُسِئاَب

)٣:١٧ايؤر(»ٌناَيْرُعَوىَمْعَأَوٌريِقَفَو
.ةلطابلاهماهوأبُهَسْفَنُّشِغَيُهَّـنِإَف

ُهَلُنوُكَيٍذِئَنيِحَو،ُهَلَمَعٍدِحاَوُّلُكْنِحَتْمَيِلْنِكٰلَو«٤
لٱ
ْ

.»ِِهْريَغِةَهِجْنِمَال،ْطَقَفِهِسْفَنِةَهِجْنِمُرْخَف
١٨:١١اقول١٣:٥سوثنروك٢و١١:٢٨سوثنروك١

ركذنيلِتاقنيّمسلطابلاراختفالاوسفنلاشغناكامل
.امهقايردةيآلاهذهيفلوسرلا

لامعألكلوسرلاربتعاُهَلَمَعٍدِحاَوُّلُكْنِحَتْمَيِل
هنحتمينأهيلعفهبلقلاحنلعُيًادحاوًالمعناسنإلا
نأوءافعضلاتالزبالحيسملاةريسوهللاةعيرشبهتلباقمب
باتكلايفةنلعملاةقحلالئاضفلابةيمهولاهلئاضفلباقي
.يهلإلا

لمعلابهلمعهتلباقموهسفنهناحتمادعبيأذِئَنيِحٍَو
.ليجنإلايفبولطملا

هريمضنميأِهِسْفَنِةَهِجْنِمُرْخَفْلٱُهَلُنوُكَي
هددجهللاحورنأبهلدهشييذلاسدقلاحورلابرينتسملا
ةنامألاىضتقمبلمعهنأهلققحوحيسملاةروصيفهلعجو
.هتوخإعفنوهللادجملصالخإلاو

صئاقنبهلمعهتلباقمبرختفياليأِِهْريَغِةَهِجْنِمَال
هريغحدمبرخنفيالوأهنمريخهنأىلعءانبهتالزوهريغ
.هلامعأىلعهايإ

.»ِهِسْفَنَلِْمحُلِمْحَيَسٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأل«٥
٣:٨سوثنروك١و٢:٦ةيمور

ناسنإلاناحتمالبجوملاةيآلاهذهيفلوسرلاركذ
لمحلاو.هايإمهمذوأسانلاحدمبهدادتعامدعوهسفنل
انهروكذملافةيناثلاةيآلايفروكذملالمحلاريغاهيفروكذملا
هلمحكانهروكذملاوهللامامأةيلوؤسملاناسنإلالمحوه
.همومهوهريغتاقيض
هوعديهللانأيأِهِسْفَنَْلِمحُلِمْحَيَسٍدِحاَوَّـلُك

يف«هلامعألكنعباسحلل لٱِ
ْ
ُهللاٱُنيِدَيِهيِفيِذَّـلٱِمْوَي

جتحينأناسنإلاعيطتسيالف)٢:١٦ةيمور(»ِساَّـنلٱَرِئاََرس
نإوهاياطخنممظعأيهيتلاهريغاياطخهركذبهسفنل
ىلعنإواذه.ًالبقهوحدمسانلانأهزعيملذئنيحهللاهناد
لقثهرابتخانأونازحأومومهلمحملاعلااذهيفناسنإلك
نيباصملاىلعقفشينأىلإهبيدويلمحلاكلذ
مهجايتحاومهناصقنومهفعضبنورعشينيذلاف.مهدعاسيو
.اوطقسواولزنماومحرينأىلإنوليميةرفغملاىلإ

لٱُمَّـلَعَتَييِذَّـلٱِكِراَشُيِلْنِكٰلَو«٦
ْ

ملٱَةَمِلَك
لَعُْ

ِّـ
يفَم ِعيَِمجِ

خلٱ
ْ

.»ِتَاَْري
١٤و٩:١١سوثنروك١و١٥:٢٧ةيمور

لاقثأمهلمحقرطىدحإةيآلاهذهيفلوسرلاركذ
مهتاريخضعبنييحورلانيملعملااوطعُينأيهومهريغ
.ةينمزلا

.ليجنإلاميلعتعمسييأَةَمِلَكْلٱُمَّـلَعَتَييِذَّـلٱ
يفَمِّـلَعُْملٱ...ِكِراَشُيِل تاينتقملايأِتاَْريَْخلٱِعيَِمجِ

هلوقيفو.مهتايحمايقلنوملعملااهيلإجاتحييتلاةيويندلا
ةبسنكبعشلاىلإنيملعملاةبسننأىلإةراشإ»كراشيل«
رخآلاىلإجاتحينيقيرفلانمالكنأيفهكيرشىلإكيرشلا
تاريخلالذبو.بئاصملاوتاكربلايفاكرتشينأبجيو
تاكربلالذبىلإةبسنلابةديهزةأفاكمىوستسيلةينمزلا
مهتقفناوذخأينأنويحورلانوملعملاقحتسيو.ةيحورلا
قحتسملعافلانإ«حيسملالوقليلدبنيملعتملانم
كلذبوجولوسرلانابأامًاريثكو)١٠:٧اقول(»هترجأ
:١١سوثنروك٢و٩و٢:٦يكينولاست١و١٤-٩:١سوثنروك١(
نمجتنتسنو.)١٨و٥:١٧سواثوميت١و٤:١٠يبليفو٧
سئانكلايفنييحورلانيملعمللنكيملهنأانههمالك
هنسحتسياممهيطعيبعشلاناكلبةنيعمبتاورىلوألا
.ليجنإلاةمدخلمهسفنأاوغرفيل

ألَا
َ
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ُهُعَرْزَييِذَّـلٱَّـنِإَف.ِهْيَلَعُخَمْشُيَالُهللاَا!اوُّلِضَتَال«٧
.»ًاضْيَأُدُصَْحيُهاَّـيِإُناَسْنِإلٱ
:٣و١:٨انحوي١و١٣:٩بويأ١٥:٣٣و٦:٩سوثنروك١
٩:٦سوثنروك٢و١٠ىلإ٢:٦ةيمورو١٦:٢٥اقول٧

.ءاخسلابوجوتابثإةيآلاهذهنمةياغلا
لذبنمعاتنمالاىلعنورداقمكنأمكمعزباوُّلِضَتَال

كلذنعلأسيالهللانأونييحورلانيملعمللتاقدصلا
.هببسبظاتغيالو

نودبأزهيالوهيلعربكتياليأِهْيَلَعُخَمْشُيَالُهللاَا
ةقفنبعشلادؤينأبرمأدقوهيلعخماشلابقاعينأ
هبرمأاميطعينأويحيسمهنأناسنإىعدااذإف.ةاعرلا
هسفنضّرعوهللاىلعخمشدقفمدخلاكئلوألهللا
الوهراهظإبدعيومركلايعدييذلااميسالوةنونيدلل
ةلطابلامهججحبمهريغومهسفنأاوشغمهلعلو.ًائيشيطعي
لكبملاعلاهللااوشغينأنوعيطتسيالمهنكلومهلخبل

ًادحاوًانوناقعضوهللانأهنايببلالضلانممهايإ.ءيش
تايحورلاوتايدسجلايفهعرزيامدصحيناسنإلانأوهو
.هلخبىلعليخبلابقاعُيوهمركىلعميركلاباثُيًاذإف

ىلعمالكلاقبسُدُصَْحيُهاَّـيِإُناَسْنِإلٱُهُعَرْزَييِذَّـلٱ
.هيلإعجراف)٩:٦سوثنروك٢(ريسفتيفيحيسملاءاخسلا
يفءاجوءامدقلاممألاوفلؤمهلمعتسالثمانهةرابعلاو
اذهيفانلامعأنيبةقالعللًانايبسلوبهبىتأوبويألاوقأ
نإفيتآلاملاعلايفباقعلاوباوثلانمانلنوكياموملاعلا
نامزةلزنمبةلبقتسملاةايحلاوعرزلاةلزنمبةرضاحلاةايحلا
رمثنمعمجيالهنأ»دصحيهايإ«هلوقىنعمو.داصحلا
عرزنموةطنحدصحةطنحعرزنمفهلثمالإهعورزم
نألتايحورلايفنوكيكلذلثموًاناوزدصحًاناوز
وأًانزحانههلامعأنمينجيهللابيترتىضتقمبناسنإلا
رارشألاةراسخف.لامعألاكلترمثهنأكةرخآلايفًاحرف
اهلكراربألاةداعسنكلومهلامعأنمةيعبيطةجيتنمهمالآو
نينمؤمللحيسملابهللادعوهاضتقاامىلعةمعنلانم
.ءانمألا

ِجلُعَرْزَيْنَمَّـنَأل«٨
َ
جلٱَنِمَفِهِدَس

ْ
،ًاداَسَفُدُصَْحيِدََس

.»ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحُدُصَْحيِحوُّرلٱَنِمَفِحوُّرلِلُعَرْزَيْنَمَو
١٠:١٢و٨:٧عشوهو٢٢:٨و١١:١٨لاثمأو٤:٨بويأ
٣:١٨بوقعيو٨:١٣ةيمورو

ةقباسلاةيآلانمرخآلاءزجلاةحصىلعناهربةيآلاهذه
الهللا«هلوقوهواهنملوألاءزجلاةحصىلعناهربامهالكو
نعاوعنتمينأنممهريذحتلوسرلاةياغو»هيلعخمشُي

عانتمالاىلعمهبقاعيالهللانإمهئاجرىلعءانبريخلالمع
.هنع

هعرزوهلامعأوههعرزييذلاعزرلاِهِدَسَِجلُعَرْزَيْنَم
عفناهتياغوتاذلابحاهتلعيتلالامعألانايتإهدسجل
ةيرشبلاةعيبطلايضرتاهنألدسجللًاعرزتناكو.تاذلا
عوننيبينأدارأهنألهسفنلعرزيلقيملو.ةددجتملاريغ
.ةيحورالةيويندةيناوهشةيدسجاهنأيهوهلامعأ

انهًايتقوًاعتمتيأًاداَسَفُدُصَْحيِدَسَْجلٱَنِمَف
نمدسجلاهيطعينأردقياملكاذهوكانهًايدبأًاكالهو
لكةجيتنةصالخكلذوهداسفيفهلةكراشملاوهوهلعرزي
٦:٢١ةيمور(اهنعةرداصلالامعألاوةيدسجلاتاوهشلا
.)٢:١٢سرطب٢و٦:١٣و٣:١٧سوثنروك١و

ةيحورلارومألابلطينميأِحوُّرلِلُعَرْزَيْنَمَو
ةبغرسدقلاحورلاداشرإبكلذلعفيوىلوألاهتياغاهلعجيو
ع(هسفنحورلاهعضويذلانوناقلاىضتقمبهاضريف
سدقلاحورلاىلإنينمؤملاراقتفاقبساميفنابأدقو.)١٦
.)١٦-١٥و٨:١١ةيمور(ةسدقمةايحاويحينأاوعيطتسيل

نمنأل.هاوسالحورللعرازلاًةَّـيِدَبَأًةاَيَحُدُصَْحي
نيذلاعيطتسيالوًاحمقدصحينأعيطتسيالًاناوزعرزي
١٢٦:٦رومزم(ةيدبأةايحاودصحينأدسجللنوعرزي
:١٠و٨:٧عشوهو٣:١٠ءايعشإو٢٢:٨و١١:١٨لاثمأو
ةقالعلاو.)٥:٧بوقعيو٨:١١ةيمورو١٦:٢٥اقولو١٢
حورللعرزلاودسجللعرزلارومأنمانهركُذامنيب
نأيهيحيسملاءاخسلايأهددصيفوهيذلاعوضوملاو
تافتلاالبهسفنىلعهلاملكناسنإلاقافنإربتعالوسرلا
راكنإربتعاو»دسجللًاعرز«نييحورلانيملعملاةجاحىلإ
دجملليجنإلاليبسيفهلذبيامىلعلصحيلهسفنناسنإلا
ىلعقدصييذلاأدبملاو.»حورللًاعرز«هرماوأةعاطإلوهللا
.اهعيمجىلعقدصيةيحيسملاتابجاولانمةدحاو

يفْلَشْفَنَالَف«٩ خلٱِلَمَعِ
ْ

نَألَِْري
يفُدُصْحَنَساَنَّـ ْنِإِهِتْقَوِ

.»ُّلِكَنَالاَّـنُك
٢٤:١٣ىتم٣:١٣يكينولاست٢و١٥:٥٨سوثنروك١
٢:١٠ايؤرو٥و١٢:٣و١٠:٣٦و١٤و٣:٦نيناربعو

يفْلَشْفَنَالَف ىلإناسحإلايأِْريَْخلٱِلَمَعِ
انهركذ.سانلاعفنيوهللاهحدميلمعلكوأنيجاتحملا

ىلإنيجاتحمنويطالغلاناكريخلالمعلًايرورضًاطرش
وهطرشلاكلذوعيرسلابلقتلاىلإمهليمةدشلهيلعهيبنتلا
ًاريثكهنأليرورضلاطرشلااذهركذو.رارمتسالاوأتابثلا
يضمتنأتايدسجلايفثدحيامكتايحورلايفثدحيام
لمكتالراربألاةباثإلعلو.داصحلاوعرزلانيبةليوطةدم

ألَا
َ
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اْوَّـنَأَت«لوسرلابوقعيلوقليلدبةيناثبرلاءيجملبقمهل
لٱاَذَوُه.ِّـبَّـرلٱِءيَِجمَىلِإُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ

ْ
مثُرِظَتْنَيُحَّـالَف

ََ
ِضْرَألٱَر

ملٱَلاَنَيىَّـتَحِهْيَلَعًايِّـنَأَتُمَنيِمَّـثلٱ
ملٱَرَطَْ

ملٱَوَرِّـكَبُْ
اْوَّـنَأَتَف.َرِّـخَأَتُْ

:٥بوقعي(»ََبَرتْقٱِدَقِّـبَّـرلٱَءيَِجمَّـنَأل،ْمُكَبوُلُقاوُتِّـبَثَوْمُتْنَأ
نانممهريذحتلشفلانعمهايإهيهنبدارملاو.)٨و٧
ىلإةباثإنودريخلالمعىلعمهرارمتساتقولوطمهدوقي
يفداهتجالامدعوباوثلالينيفكشلاويناوتلاوروتفلا
ةريثكريخلالمعيفلشفلاثعاوبو.سفنلاراكنإولمعلا
نيريثكلشفاهنمولسكلاىلإليملاانعبطنمنإاهنم
عناوملاةرثكاهنأونويحيسممهنأنوعدينممانلوح
ركشمدعاهنموانباعتأنمةرهاظلاجئاتنلاةلقوتابوعصلاو
.مهيلإنسحننيذلا

يف تقولانألانباسحىلعالىلاعتهباسحىلعِهِتْقَوِ
.بسنألاتقولاوهباوثللهللاهنّيعيذلا

يهنلاىنعملاوًالعفّلكًانطابلشفنمنإفُّلِكَنَال
هيلعرارمتسالاىلعثحلاوريخلالمعنعفكلانع
.داهتجالاوةريغلاوناميإلاب

لَفٌةَصْرُفاَنَلاَمَبْسَحًاذِإَف«١٠
ْ
خلٱِلَمْعَن

ْ
لِلََْري

ْ
َالَو،ِعيِمَج

.»ِناَميِإلٱِلْهَألاَمَّـيِس
:٦سواثوميت١و٥:١٥يكينولاست١٢:٣٥١و٩:٤انحوي

٣:٦نييناربعو٢:١٩سسفأ٣:٨سطيتو١٨

هللانمريخلاملعلةصرفلانإٌةَصْرُفاَنَلاَمَبْسَح
لوقيهنأكفلمعلاىلإهللاةوعدتناكتدجُوىتمو
انلترهظنإو»يمركيفلمعاوبهذا«ذئتقوناسنإلل
يفانينثيًاببسكلذنكيملانريغاهرقتحاوةريغصةصرفلا
اهيأًامعن«لوقيخوكوأحرصيفنيمأمداخلكلوهتمدخ
نيلاطبنوفقينوريثك.»كديسحرفىلإلخدانيمألادبعلا
ليللاةتغبمهيتأيفمهليتلاصرفلانممظعأًاصرفنوعقوتي
ُّلُك«ةعماجلالوقانهنسحأامو.لمعهيفنوكياليذلا
لَعْفٱَفُهَلَعْفَتِلَكُدَيُهُدَِجتاَم

ْ
َالَوٍلَمَعْنِمَسْيَلُهَّـنَأل،َكِتَّـوُقِبُه

يفٍةَمْكِحَالَوٍةَفِرْعَمَالَوٍعَاِرتْخٱ هلٱِ
َْ

ٌبِهاَذَتْنَأيِتَّـلٱِةَيِوا
اهبيصُننيحةصرفلامنتغنملاذإاننأل)٩:١٠ةعماج(»اَهْيَلِإ
.عجرتالوانعيضمت

نايبانيلإسانلاجايتحانإِعيِمَجْلِلَْريَْخلٱِلَمْعَنْلَف
يذلاعفنلاعونلنايبمهجاتيحاعونومهلانيلعبجيام
ًايوامسًاتوقوأمهداسجألناكًازبخهبمهلموقننأبجي
لِلٌنوُيْدَمِّـينِإ«سلوبلاق.مهحاورأل

ْ
لٱَوَنيِّـيِناَنوُي

ْ
،ِةَرِبَاَرب

لِل
ْ

جلٱَوِءاَمَكُح
ْ

ىلإنيجاتحماوناكمهنأل)١:١٤ةيمور(»ِءَالَُه
.مهسوفنصالخلليجنإلابهتادانم

عفنينأيحيسملاىلعبجيِناَميِإلٱِلْهَألاَمَّـيِسَالَو
نأعطتسيملنإفةصرفلاوةعاطتسالاردقىلعسانلالك
لوسرلاةيصوىضتقمبهيلعبجومهعفندارأنملكعفني
امنإ.نينمؤملاهتوخإنمجاتحملاهعاطتساامبصخينأ

ينتعيناسنإلافهيلإانبرقفالتخابفلتخيانريغلانيلعبجي
هلمعنامومهريغلبقهابرقيوذوهدالوأوهتأرمابًاعبط
سدقملاباتكلاانيلعبجويانمدوانمحلنممهنملًاعبط
ناميإلابانؤابرقأمهوحيسملايفانناوخإوانتوخإلهلمعننأ
٣:٦نييناربعو٣:١٥سواثوميت١و٢:١٩سسفأ(
.)٤:١٧و٢:٥سرطب١و

نمًاريذحتهديبلوسرلااهبتكيتلاةلاسرلاةمتاخ
١٦ىلإ١١عنيدسفملانيملعملا

»!يِدَيِبْمُكْيَلِإاَهُتْبَتَكيِتَّـلٱَفُرْحَألٱََربْكَأاَم،اوُرُظْنُا«١١

مهنويعباورظنينأىلإهتلاسرةءارقيعماساعداوُرُظْنُا
ىلعًاليلداهفرحأربكاوربتعينأوهتلاسرروطسنميقبام
سلوبنأىلإنيرسفملاضعببهذنكل.هديباهبتكهنأ
داتعالوسرلانإفهتداعلًافالخهديبةلاسرلاهذهلكبتك
وهوهبتكيفهلاسرإديريامهيلعيلميًابتاكمدختسينأ
٢٧-١٦:٢٥ةيمور(هتحصلةداهشهديبهمسابتكي
٢:٢يكينولاست٢و٤:١٨يسولوكو٢٤-١٦:٢١سوثنروك١و
ريطستدرجمبةلاسرلاهذهيففتكيملو.)١٨و٣:١٧و
مهريذحتوهوهيفامةيمهأىلعءانبًالصفبتكلبهمسا
بتكاذاململعنالو.مهديوهتاودصقيذلانيملعملانم
كلذةلعنأمهضعبنظوبتاكلافورحنمربكأفورحب

.)٤:١٥ص(يفليقامبمهنظاوديأوهرظنفعض

يفًانَسَحًارَظْنَماوُلَمْعَيْنَأَنوُديِرُيَنيِذَّـلٱُعيَِمج«١٢ ِ
جلٱ
ْ

لُيِءَالُؤٰه،ِدََس
ْ

َختْنَأْمُكَنوُمِز
ْ
ِلْجَألاوُدَهَطْضُيَّـالَئِل،اوُنِتَت

ملٱِبيِلَص
.»ْطَقَفِحيِسَْ

٣:١٨يبليف٥:١١ص١٤و٢:٣ص

يفًانَسَحًارَظْنَماوُلَمْعَيْنَأَنوُديِرُي يكلِدَسَْجلٱِ
كلذنممهتياغوةيجراخلاةينيدلاموسرللةريغلاباروهتشي
نييسيرفلارمأنمناكامكءايقتأمهنإسانللاورهظينأ
يفَنيِمِئاَقاوُّلَصُيْنَأَنوُِّبُحيْمَُّـهنِإَف« ملٱِ

يفَوِعِماَجَْ اَياَوَزِ
.)٦:٥ىتم(»ِساَّـنلِلاوُرَهْظَيْيَكِل،ِعِراَوَّـشلٱ

َختْنَأْمُكَنوُمِزْلُي
ْ
ىلعمهنطودوهيمهحدمييكلاوُنِتَت

.ممألانمنيريثكاودوهمهنأ

ألَا
َ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٥٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



البةسينكلايفمهولبقولمهنألخلااوُدَهَطْضُيَّـالَئِل
نأبمهريشبتىلعدوهيلاداهطضالمهسفنأاوضرعلناتخ
لامعأنودبولصملاحيسملاءادفبناميإلادرجمبصالخلا
.)١:٢٤سوثنروك١و٥:١١ص(سومانلا

ْلَب،َسوُماَّـنلٱَنوُظَفَْحيَالْمُهَنوُنِتَتَْخيَنيِذَّـلٱَّـنَأل«١٣
َختْنَأَنوُديِرُي

ْ
يفاوُرِخَتْفَيْيَكِلْمُتْنَأاوُنِتَت .»ْمُكِدَسَجِ

ناتخلابمهومزليملنيدوهتملانيملعملانأةيآلاهذهىنعم
ىلعلوصحلاوداهطضالانمصلختلللبصالخإنع
نيذلاميلشروأيسيرفبًالثمتنيريثكءالخدمهبسكلحدملا
لٱَنوُفوُطَي«اوناك

ْ
لٱَوَرْحَب

ْ
ىتم(»ًادِحاَوًاليِخَداوُبَسْكَتِلَّـَرب

دوهيلاءالخدمهولعجممألايرصنتممهنتخبمهنأل)٢٣:١٥
.دوهيلابضغمهنعفرصيلفاكاذهو

اَنِّـبَرِبيِلَصِبَّـالِإَرِخَتْفَأْنَأِيلاَشاَحَف،يِتَهِجْنِماَّـمَأَو«١٤
ملٱَعوُسَي

لٱَبِلُصْدَقِهِبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
ْ

لِلاَنَأَوِيلَُملاَع
ْ

.ِ»َملاَع
٢:٢٠صو٦:٦ةيمور٨و٧و٣:٣يبليف

عوضومبحيسملابيلصوهوهراختفاعوضومانهلباق
نمهريغوناتخلاباورختفانيذلانيدسفملانيملعملاراختفا
كلذلجأنمداهطضالانماوفاخوةيدوهيلاموسرلا
.ةرثعهوبسحوبيلصلا

راختفالانعيسفنهّزنأيأَرِخَتْفَأْنَأِيلاَشاَحَف
.ةيجراخلاموسرلاوأيلامعأوأيتيلوسرنمءيشب

تومبالإيأِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبيِلَصِبَّـالِإ
كلذنوكىلإرظنلاباناياطخلًاريفكتبيلصلاىلعحيسملا
هظعوعوضومهنوكوهللاهتحلاصموهئاجروهناميإساسأ
.هنأشلًاميظعتهباقلأحيسملامساعمركذوهباعتأةياغو

هنألراعلاةيآًالوأناكوهبلصةلآهنوكلبيلصلابيأِهِب
ناكهيلعحيسملاقلُعامدعبهنكلرارشألالتقتاودأنم
تمتيتلاةرافكلاىلإريشيناكهنألراختفالاتايآمظعأ
.ملاعللءادفهيلع

ةطلستلازبيلصلابهنألاذهلاقِيلَُملاَعْلٱَبِلُص
حيسملابنمآاملهنكلوملاعلابًاكسمتمًالبقناك.هيلعملاعلا
ملاعلاراصىتحهباصأاملكيفكرتشاوهبدحتاًابولصم
يفهللامجالوهيلعهلةوقالوهنعتيموهلبولصمك
هنوكىلإرظنلابهللانعًالصفنمانهملاعلاربتعاو.هينيع
قلطأهنأيفبيرالو.ةمرحملاتاوهشلاوليطابألازكرم
براجتيهيتلاةسوسحملاةيجراخلارومألالكىلعملاعلا
ناتخلانمةنايدلاموسرلككلذكوةئيطخلاىلإدوقت

ريربتلاةيغبهيلعلاكتالاىلإناسنإلاليمياممهلاكشأو
بيلصلاىلعحيسملامالآىلإسلوبرظنو.صالخلاو
ىلعةينبملاديعاوملاىلإوهئادفةطساووهتبحمةيآاهنوكرابتعاب
ةوقلانفهبهانتقايذلاثاريملاىلإوبيلصلاىلعهلمتحاام
.هلجأنمملاعلاضفرىلع

ىوساملكبراختفالاىلإليمييعيبطلاناسنإلانإ
نأديريالفماقموًىنغويويندحاجنوتيصنمبيلصلا
.هتاذلردصموهتمظعنالعإدهشمهنألهلملاعلابلصي

نألكلذلاق.ملاعللتبلصانأويأَِملاَعْلِلاَنَأَو
روعشلادشأوهللامامأعاضتالامظعأهيفأشنأبيلصلا
و.هيلعهللانباتومبالإهنعرفكتالاهنألةئيطخلاب
هوضغبأوهورقتحاممألاودوهيلانمهلهأنأل»ملاعللبلُص«
.صالخللةديحولاةلعلاهايإهرابتعاوبيلصلابهريشبتل
يحيسملاوةيبذاجالوقنورالبيحيسملاينيعيفملاعلاف
نعامهنملكتاماذإفهبةذلوملاعلاىلإقوشلكدقف
يفولكلاراصحيسملاوتضمدقةقيتعلاءايشألافرخآلا
ملاعلاهكرتبهرسخاممرثكأبيلصلابحبريحيسملاو.لكلا
هذهيفو.هايإهضغبوهلملاعلاراقتحانمًاضوعكلذناكف
.بلصلانمعاونأةثالثةيآلا
يذلاميظعلانابرقلاحيسملاعوسيبرلابلص:لوألا·

لاقكلذلوهلناكمإالوتاذلاراكنإلةميقالهنودب
.»هبيلصبالإرختفأنأيلاشاح«لوسرلا
عزنينأدهتجييذلالاتحملابرجملاملاعلابلص:يناثلا·

عادخلاىلعهتردقو.ناميإوةراهطلكسفنلانم
سانلانمةريثكتاوبروفولأكالهإبتنهربترارضالاو
قلُعهنأكبيلصلابتلطبُأةبذاجلاهتاوهشوهليطابأةوقو
ملاعلابلُصهب«هلوقهيلعلداماذهو.تاموهيلع
.»يل
»ملاعللانأو«هلوقليلدبملاعلللوسرلابلص:ثلاثلا·

يرشبلاحدملابثارتكالانععطقنادقهنوكىلإةراشإ
يفزونكلازنكنعوةمرحملابساكملاوةيويندلاةذللاو
هدحوبيلصلابهراختفايفهلاقاملكيفو.ضرألا
اولعجيفةيطالغورصنتمهبيدتقينأيفهتبغررهظأ
مهراختفاعوضومبيلصلا

يفُهَّـنَأل«١٥ ملٱِ
خلٱَسْيَلَعوُسَيِحيِسَْ

ْ
َالَوًائْيَشُعَفْنَيُناَتِ

لٱ
ْ

خلٱِلَب،ُةَلْرُغ
ْ

جلٱُةَقيَِل
ْ

.»ُةَديَِد
سوثنروك٣:١١٢يسلوكو٥:٦صو٧:١٩سوثنروك١
٥:١٧

ألَا
َ
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هراختفامدعلنايبوةقباسلاةيأللليلعتةيآلاهذه
ءيشالكاهرابتعاوههابشأوناتخلاكةيجراخلانيدلاموسرب
ةديدجلاةدالولاهرابتعاوهدحوحيسملابيلصبهراختفالو
.ةنايدلالكرهوجسدقلاحورلاب

يف دحتملاناسنإلايفوأهليجنإيفيأَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
.ناميإلابهب

لوسرلاىتأُةَلْرُغْلٱَالَوًائْيَشُعَفْنَيُناَتِْخلٱَسْيَل
يفةرموانهةرمو)٥:٦ص(يفتارمثالثةرابعلاهذهب
امعفلتخيامباهنملكيفاهلمكو)٧:١٩سوثنروك١(
ناميإلالب«هلوقبىلوألايفاهلمكفىرخآلايفاهلمكي
يفو»ةديدجلاةقيلخلالب«هلوقبةيناثلايفو»ةبحملابلماعلا
ءيشباسيلنيرمألدبف»هللااياصوطفحلب«هلوقبةثلاثلا
.هبةيرهوجءايشأةثالثبنيدلايف
.حيسملابكسمتناهبيتلاةلآلاهنوكل»ناميإلا«:لوألا·
كسمتلاةجيتنيهيتلا»ةديدجلاةقيلخلا«:يناثلا·

.ناميإلابحيسملاب
لدتةرهاظةمالعوهيذلا»هللااياصوظفح«:ثلاثلا·

.ديدجتلاوناميإلاىلع

قيتعلاناسنإلاتومةجيتنيهُةَديِدَْجلٱُةَقيِلَْخلٱ
حيسملابداحتالاوناميإلاوةديدجةايحءادتباوبيلصلاب
ةقيلخلاب«ىنعو.دبألاىلإايحيوتوملانمماقيذلا
ْنِإًاذِإ«هلوقليلدبًاديدجهللاهقلخيذلاناسنإلا»ةديدجلا
يفٌدَحَأَناَك ملٱِ

٥:١٧سوثنروك٢(»ٌةَديِدَجٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ
.)٤:٢٤و١٥و٢:١٠سسفأًاضيأرظنا

مهنكلًائيشعفنتالةلرغلانأبنوملسيوناكدوهيلانإ
حّرصهنإفناتخلاىلعكلذسلوبلوقنمًاريثكاوظاتغا
امو.هللامامأربلالينلءاوسلاىلعامهنملكعفنمدعب
اذإنيدلايفةيجراخلاموسرلالكىلعقدصيامهيلعهلاق
ريربتلايفًائيشةلرغلاالوناتخلاعفنيالفتاذلاباهيلإانرظن
ظفحالوهلكأنععانتمالاوأمحللالكأالوصالخلاو
الوراطفإلاالوموصلاالواهظفحمدعالوةينيدلادايعألا
هربوهعئارشوهموسرلكبملاعلانإمعن.ةيلوتبلاالوةجيزلا
وهعفنييذلاامنإريربتلاوأصالخلايفًائيشعفنيال
سدقلاحورلاةوقبةيناثناسنإلاةدالويأةديدجلاةقيلخلا
.بولصملاحيسملاىلإناميإلابرظنينيح

لٱاَذٰهِبَسَحِبَنوُكُلْسَيَنيِذَّـلٱُّلُكَف«١٦
ْ

ْمِهْيَلَعِنوُناَق
.»ِهللاٱَليِئاَْرسِإَىلَعَو،ٌةَْمحَرَوٌمَالَس
٩:٦و٤:١٢و٢:٢٩ةيمور٣:١٦يبليفو١٢٥:٥رومزم
٣:٣يبليفو٢٩و٩و٣:٧صو٨ىلإ

حيسملابنونمؤييأِنوُناَقْلٱاَذٰهِبَسَحِبَنوُكُلْسَي
يفةروكذملاةدعاقلاقفوىلعناميإلاىضتقمبنوكلسيو
اهاوحفو.ةلاسرلاهذهلكعوضومةدعاقلاهذهو)١٥ع(
ةيجراخلاموسرلاىلعلاكتانودبهدحوناميإلابريربتلا
اهاضتقمبنوكلسيوةدعاقلاكلتنولبقينيذلاو.ةيدوهيلا
.تاكربلامظعأمهلبلطهميلعتنمقبسامىلعًايرج

.هللانمْمِهْيَلَع
سسفأ(مهرئامضومهبولقيفوهللانيبومهنيبٌمَالَس

ليلدبناميإلابريربتلاوحيسملاةرافكةرمثاذهو.)١٧-٢:١٤
:٥ةيمور(»ِهللاٱَعَمٌمَالَساَنَلِناَميِإلٱِباَنْرَّـَربَتْدَقْذِإ«هلوق
نكميالوحيسملاباهانلنيتلاتاكربلالضفأنموهو.)١
.)١٤:٢٧انحوي(انمهعزنينأالوانلهحنمينأملاعلا

:١سواثوميت١(يفمالسلابةمحرلاًاضيأتنرتقاٌَةْمحَرَو
يفةمعنلاباهنعربعو.)٣انحوي٢و١:٢سواثوميت٢و٢
.)١:٧ةيمور(ريسفتوكانهريسفتلاعجارف)١:٣ص(

نوكلسي«نيذللناثفصواذهِهللاٱَليِئاَْرسِإَىلَعَو
بسحليئارسإ«اليحورلاليئارسإمهو»نوناقلااذهب
ناميإكمهناميإنيذلالب)١٠:١٨سوثنروك١(»دسجلا
.)٨-٩:٦و١٢و٤:١١ةيمورو١٩و١٤و٩-٣:٧ص(ميهاربإ

يف«١٧ يفٌلِماَحِّـينَأل،ًاباَعْتَأَّـَيلَعٌدَحَأُبِلَْجيَالُدْعَباَمِ ِ
.»َعوُسَيِّـبَّـرلٱِتاَمِسيِدَسَج
:١يسولوكو٥:١١صو١١:٢٣و٤:١٠و١:٥سوثنروك٢

٢٤

يف .لبقتسملالكيفيأُدْعَباَمِ
وأنيدسفملانمناكءاوسًاباَعْتَأَّـَيلَعٌدَحَأُبِلَْجيَال

هبارطضالًايفاكنامزلانمىضمامبسح.نينمؤملا
تاياكشلاهيلعاوعفرينأيفنيدسفملانيملعملاداهتجاب
نمنينمؤملانأاجروةراضلاميلاعتلااوثبيوةلطابلا
هتطلسمهراكنإوهميلعتلمهنايصعبهنوجعزيالنييطالغلا
.ةرهاظتامالعبتتبثهيواعدلكنألةيلوسرلا

يفٌلِماَحِّـينَأل يهوَعوُسَيِّـبَّـرلٱِتاَمِسيِدَسَجِ
رئاسودلجلاومجرلانمهدسجيفةيقابلاحارجلاراثآ
نابأامىلعليجنإلاةمدخيفاهلمتحايتلاتاداهطضالا
لٱَنِم«هلوقب

ْ
لِبَقٍتاَّـرَمَسَْمخِدوُهَي

ْ
لَجَنيِعَبْرَأُت

ْ
َّـالِإًةَد

لٱِبُتْبُِرضٍتاَّـرَمَثَالَث.ًةَدِحاَو
ْ

َثَالَث.ُتِْمجُرًةَّـرَم.ِّـِيصِع
ناك.)٢٥و١١:٢٤سوثنروك٢(»ُةَنيِفَّـسلٱَِيبْتََرسَكْنٱٍتاَّـرَم
وأمههابجوأمهدودخىلعديبعلانووكيًاميدقسانلا
لكيهوأديسديبعمهنأاهراثآبفرعُيماحديدحبمهعرذأ
راثآسلوببسحف.)١٣:١٦و٧:٣ايؤر(ةصاخينثو
دبعهنأىلعسانلالدتاهنأيفراثآلاكلتكهتاحارج

ألَا
َ
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هوعنقينأليحتسيهنأوةصاخكولملاكلمحيسملاعوسيل
يذلاميلعتلاريغينأوأهبهتقثريغينأبديدهتوأقلمتب
.هبيدانينأهديسهرمأ

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن١٨
.ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكِحوُرَعَمِحيِسَْ

.»َنيِمآ
٢٥نوميلفو٤:٢٢سواثوميت٢

هللاةمعنموسرلااهبمظعيتلاةلاسرلاةمتاخهذه
ديحولاقيرطلاهنوكرابتعابناميإلاوةينارفغلاةيناجملا
حيحصلاميلعتلايفمهتوبثيفهتبغرةدشاهيفنابأو.ريربتلل
.ةكربلابلطوةبحملاتاملكباهمتخيوقتلاكولسلاو
يتلاةمعنلاىلعلانممهحورلانتنأيهوةكربلاكلتو
.دبألاىلإمهدعستومهسدقتومهرربت

دئاوف
رشعاونيعينأةميدقلامايألايفهبعشرمأهللانإ.١

لكيهلايفنومدخينيذلانييواللاوةنهكللةقفنمهلخد
بجييذلايلاملارادقملانيعيملليجنإلامايأيفنكلو
مهسوسقىلعةقفنللهولذبينأنييحيسملاىلع
عقوتهنأهمالكنمحضاولانكلنيدلايفمهيملعمو
هيلإجاتحيامءاخسبًاعوطاوطعينأنينمؤملانم
مهلمعباوموقييكلنيملعملاوسوسقلاكئلوأ
.)٦ع(نينئمطم

يذلاعرزلاةلزنمبانلامعألكنوكليجنإلاميلعتنإ.٢
يفانتايحلعجيءاقشوأةداعسهعرزدعبهنمدصحن
ةفقوتمةيدبألاانلاحنألميظعنأشتاذايندلاهذه
انهانيلعىضقتييذلاريصقلاتقولايفانكولسىلع
ةريبكلاانلامعأكةمئادجئاتناهلةريغصلاانلامعأنألو
الكلتنألوةريبكلاكاهرامثأبيتأتروزبلاراغصنأامك
يتأيهلعفناملكنألانتومدعبانريغيفرثؤتكفنت
ىتحًارجملهوًاضيأرمثيوهنملكعرزُيريثكرمثب
نوكتاذكو.ةعساودالبرضُيوأدحاولالمعبعفتني
اذإف.هربقيفهئانفدعبهميلاعتوأهبتكنمةجيتنلا
امبرفحيسملابناميإلاوةبوتلاىلإًائطاخدحأىده
مهريغنودهيءالؤهوكلذىلإنيريثكيدهملااذهاده
لضأاذإوًاريبكًاشيجهطتساوبنونمؤملاريصيىتح
.ىدهلاعستاامكلالضلاعستاهريغ
ىلعرمذتينأكلهنإدحألقحيالهنأكلذنمانلو
ةأطخلامالآلكنألهترارموأهكالهلجأنمهللا
.مهلامعأرمثلكأالإسيل

يفةداعسلارظتنينأدحألقحيالنأًاضيأهنمانلو
نأديرييذلافانهاهلينلئاسوذختيملامرخآلاملاعلا

ناميإلاوةبوتلافعومدلابعرزينأبجيجاهتبالابدصحي
حرفلارامثأينجنهنميذلاعرزلايهءاخسلاوةبحملاو
.)٨ع(هللاةنجيف

ىلعبجيفيدبأبرلاشيجيفناسنإلاعوطتنإ.٣
امهمهنععجريوأداهجلايفلكيالنأعوطتملا
ةثادحلايفدهاجينأهيلعوترثكوأعناوملاتمظع
ملعلاوةمكحلاىلعلصحدقوهوةلوهكلاويوقوهو
قحللدهشينأًارداقمادامةخوخيشلايفورابتخالاو
.)٩ع(هلدنجتيذلادئاقلاةدوجلوهبنمآيذلا

مهعفنننأةصرفانلنيذلاعيمجعفنننأبنوفلكماننإ.٤
وأانتفئاطوأانسنجنممهنوكنعرظنلاعطقب
ضرألايصاقأيفنيذلاعفنننأاننكمأنإف.انماقم
.)١٠ع(كلذنععنتمننأانلزجيملانميلعتوأانلامب

يفانتايحنعانهانتايحاهبزاتمتيتلارومألادحأنإ.٥
انريغلًاعفنانسفنأراكنإلانهةصرفانلهنأوهةرخآلا
ةروصقمةصرفلاهذهو.ءامسلايفًازنكزنكنكلذبو
سانلامادقحيسمللانتداهشىلعوركذامىلع
.)١٠ع(هيلإنيلاضلادوقنيكلهليجنإقحبانتداهشو

لكلراختفاعوضومبيلصلانوكينأقحيهنإ.٦
.اهنمةينامثركذنةريثكبابسأليحيسم
.هيلعبلُصيذلاكاذةمظع:لوألا·
لجألرابلاوهوهيلعتاميذلاةراهط:يناثلا·

.ةمثألا
هللاسومانلاماركإةطساوناكبيلصلانإ:ثلاثلا·

.ىلاعتهقحوهلدعلًاراهظإو
هنبالذبيذلابآلاةبحمتمظعهبهنإ:عبارلا·

نأيضريذلانبالاةبحموةأطخلانعديحولا
.مهنعتومي
ناسنإلاوهللانيبةحلاصملاتناكهبهنإ:سماخلا·

.نابرقلااذهريغبلانُتنأنكمياليتلا
.هللاايحنوملاعللتومنهباننإ:سداسلا·
ةعاسيفوانتاقيضلكيفىزعتنهباننإ:عباسلا·

.توملا
ةكراشملاوءامسلالوخدبزوفنهباننإ:نماثلا·

.)١٤ع(اهداحتالكيفحيسملل
حيسمللاننأىلعلدتتامالعانلنوكينأبجيهنإ.٧

وأاهلاثمأوحوسملاكةصوصخمباوثأبنوكيالكلذو
الوانقانعأبطانتوأانمحلىلععبطتبيلصلاةروص
ةريغلاوتاذلاراكنإورهاطكولسبلبهجولاسوبعب

ألَا
َ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ةبحملاوتاقيضلايفربصلاوءاخسلاوعضاوتلاوقحلل
.)١٧ع(ةيوخألا

هذهىلإرقتفتالرصعلااذهيفةيحيسملاةسينكلانإ.٨
رئاسوناتخلاةسراممىلإعوجرلانمرذحللةلاسرلا
جاتحتاهنكلريربتلاةيغباهيلعلاكتالاوةيدوهيلاموسرلا
موسرلاويتاذلاربلاىلعلاكتالكنمرذحللاهيلإ
ناسنإلانأيهوةيرهوجلاةديقعلايفاهتيبثتوةيجراخلا

عمبلصُينأورربتييكلحيسملابنمؤينأبجي
ةمعنلاتمظُعةلاسرلاهذهيفو.سدقتييكلحيسملا
.نونمؤملاظفحيوةأطخلاصلخياهبيتلا

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007 Stuttgart

Germany

www.call-of-hope.com
contact-ara@call-of-hope.com

ألَا
َ

ةيطالغلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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