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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

لوصفةسمخاهيفوةمدقملا

ةلاسرلاهذهبتاكيف:لوألالصفلا
اهبتاكوهلوسرلاسلوبنأبحيرصتةلاسرلاهذهيف

ص(اهبتكمويهئاقفردحأناكسواثوميتنأو)١:١ص(
ص(ذئمويًانوجسمناكهنأىلعلدتيهو.)٢:١٩و١:١
ةينودكميفكلذلبقليجنإلابىدانهنأىلعو.)١:٧
يفبيرلكعنميوعقاولاقفوىلعهلكاذهو)٤:١٥ص(
قلعتيامواهفيلأتبولسأوةلاسرلاميلعتو.اهبتاكسلوبنأ
.هلئاسرنماهريغيفلوسرلااذهنمدهعاملةقفاومكلذب

يبليفةنيدميف:يناثلالصفلا
رهنىلعيهوةينودكمندمربكأنميبليفةنيدمتناك

نملايمأةعستدمأىلعيهوسيتيجنكوأسجنكهمسا
حطسنعمدق١٦٠٠عفتريبصخمعساولهسيفرحبلا
.الافاكمويلااهمساوسيلوبايناهانيمتناكورحبلا
ردنكسايبأاينودكمكلمسبليفىلإةبسنيبليفتيمسو
م.ق٣٥٥ةنساهنصحواهءانبددجهنألهلًاماركإريبكلا
مجانمنماهبرقلترهتشاو.متيدكلذلبقاهمساناكو
يفةنزوفلأوحناهنمجرختسيسبليفناكيتلابهذلا
ةيسأوابروأنيبةيناطلسلاقيرطلاىلعاهنوكلوةنسلا
اهيلعىلوتسا.ةينيطنطسقلابمويلاةفورعملامويتنزبوةيمورو
اهيفاوذخأيتلاةنسلايهوم.ق١٦٨ةنسنوينامورلا
.ةينودكمكولمرخآوسبليفنبسويسربنمةينودكم
برحللًاراكذتًاينامورًارجهمرصيقسطسغوأاهلعجو
سوتورباهيفبلغواهراوجيفتثدحيتلاةميظعلا
تلوحتنأكلذنعأشنوم.ق٤٢ةنسسويساكو
نمًاريثكسطسغوأاهنكسأو.ةيكلمةينامورلاةيروهمجلا
ةيمورةنيدمناكسقوقحلكمهاطعأوةينامورلادونجلا
ةنيدملاهذهنممويلاسيلو.)١٦:١٢لامعأًاريسفترظنا(

سلوبىتأاملوأيفاهناكسضعبناكو.اهلالطأىوس
ناكونيينودكملانمنيينانويمهضعبونييناموراهيلإ
ملدوهيلانمنوليلقًاضيأاهيفناكونيينثولانمناقيرفلا
اوناكمهنكلواهيفعمجممهلنوكينألًايفاكمهددعنكي
هيفسيلرهنلائطاشىلعةنيدملاجراخلحميفنولصي
تناكوةينانويلاذئتقوويبليفيفةبلاغلاةغللاتناكو.ءانب
.ةينيتالاهيفةموكحلاةغل
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يبليفةسينكيف:ثلاثلالصفلا
ةنسريشبتلليناثلاهرفسيفيبليفةسينكسلوبسسأ
يفهآراملةباجإةينودكمندمنماهغلبةنيدملوأيهو٥٢
طَيًاّيِنوُدِكَمًالُجَر«ىأرهنأيهوساورتيفايؤرلا

ْ
ِهْيَلِإُبُل

هقفارو.)١٦:٩لامعأ(»اَّـنِعَأَوَةَّـيِنوُدِكَمَىلِإُْربْعٱ«:ُلوُقَيَو
امكًاضيأهقفاراقولنأحجرملاوسواثوميتواليسذئتقو
يدانيسلوبناكو)١٦:١٠لامعأ(يفهمالكنملدتسي
يبليفيفمهلهتادانمتناكفًالوأدوهيللهتداعكليجنإلاب

هظعوةجيتنتناكو.سجنكرهنئطاشىلعةنيدملاجراخ
كلتيفو.اهتيبلهأويهتدمتعاوايديلتنمآنأكلانه
ةريثكًامايأمهعبتتتناكةيراجنمةفارعلاحورجرخأةنيدملا
اهيلاومنأكلذةبقاعتناكفاهخارصبسلوبجعزتو
اهتفارعنمهنوحبرياوناكاماورسخمهنألاوبضغنيينثولا
نجسلايفايقلُأفةنيدملاةالوىلإاليسوسلوبىلعاوكتشاف
ناكو.ةزجعمبًاليلامهدويقنماقلطُأامهنكلادلُجامدعب
نجسلاسراحنمآنأسلوبميلعتوةزجعملاكلتريثأت
نمامهوقلطأةالولانأعمو.هتيبلهأووهدمتعاوينثولا
اعمتجاو.مهبلطلةباجإةنيدملااكرتينأانسحتسانجسلا
مهايزعومهاملعوايديلتيبيفةوخإلاعمامهباهذلبق
تمنفابروأيفةيليجنإةسينكلوأكلانهتسرُغذئنيحو
اهيفناكوةلاسرلاهذهاهيلإتبتُكنأىلإتقولاكلذنم
وحنيفهلككلذناكو)١:١ص(ةسمامشوةفقاسأذئموي
يفاهرثكأسلوبلغش(نينسسمخيضمدعبو.ةنس١١
نمبرهمويم.ب٥٧ةنساهراز)سسفأوسوثنروك
كلانههنأحجرألاوسسفأيفهيلعسيماطرأةدبعناجيه
:٢٠و١٩:٢١لامعأ(سوثنروكلهأىلإةيناثلاةلاسرلابتك
ميلشروأىلإةيئاخأنمعجاروهو٥٨ةنساهرازمث)٢و١
.)٢٠:٦لامعأ(سيلوبايننمرحبلابكرو

ًاريثككلانهحجنليجنإلالمعنأةلاسرلاهذهنمانلو
لوسرلانأوديدشلاقيضلانمثدحاممغرىلع
ةيزعتلانسحأمهيزعينأردقهئالسُروهتباتكوهروضحب
يفمهتكراشمىلعهللاركشفةرفاوةبحمهنوبحياوناكمهنأو
هذهةباتكمويىلإيبليفهيفلخدمويلوأنمليجنإلا
عوسيءاشحأيفمهعيمجىلإقاتشاهنأو)١:٥ص(ةلاسرلا
سيلنيحلكيفهوعاطأمهنأبدهشو)١:٨ص(حيسملا

ناكو.)٢:١٢ص(ًاضيأهبايغيفلبطقفهروضحيف
اذإهسفنبيطتيكلًاعيرسسواثوميتمهيلإلسرينأوجري
مهدحومهمهنأبًاضيأدهشو)٢:١٩ص(مهلاوحأفرع
ذخألاوءاطعلارمأيفهوكراشةينودكمسئانكلكنم
يفوهوستدورفبأديبةقفنهيلإاولسرأمهنإو.)٤:١٥ص(
مهلعفىضتقمىلعكلذباورجف)٤:١٧ص(نجسلا
يفوهوهقيضلقثففخيامهيلإاولسرأنيحقباسلا

ةسينكلانأكلذلكنمجتنتسنو)٤:١٦ص(يكينولاست
.حاجنلالكةحجانتناك

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:عبارلالصفلا
دقونجسلايفوهوةيمورنمةلاسرلاهذهلوسرلابتك
٢٠و٢٨:١٦لامعأ(يفةنيدملاكلتيفهنجسةءادبتركُذ
١٣و١:٧ص(ةلاسرلاهذهيفهيلإراشأو.)٣١و٣٠و
الةيموريفنوجسموهوتبتُكاهنأىلعلدييذلاو.)١٤و

ةيالولارادو)٤:٣٢ص(رصيقتيباهيفهركذةيرصيقيف
سرحلاةنكثةيالولارادبدارملانأحجرملاو.)١:١٣ص(
رخآفاهتباتكنمزامأو.روطاربمألاسرحاوناكنيذلا
٦٣ةنسيأةيموريفلوألاهنجسةدمامهنيتللانيتنسلا
مكحلاةعرسهعقوتاهنموةيوقكلذىلعلئالدلاو.م.ب
دعبيبليفىلإيتأينأهلمأو.)٢:٢٢و١:٢٠ص(هاوعدب
تقوىضمهنأاهنمو.)٢:٢٤ص(ةوخإلادهاشيوليلق
هيلإاولسرينأوهنجسأبننويبليفلاعمسييكلٍفاك
ضرملاءارتعاوةيمورىلإهلوصوأبنمهغلبينأوستدورفبأ
رمأنممهراكفأبارطضابسلوبمهئابنإوهايإديدشلا
يبليفوةيمورنيبرافسأةعبرأيضتقيركُذامو.ستدورفبأ
نيبهنمدباليذلاتقولاعمًاليوطًاتقولغشيكلذناكو
يفًاريثكرشتناهنجسأبننأاهنمو.)٢:٢٦ص(نيأبنلك
اهنمو.)١:٣١ص(ليجنإلامدقتىلإلآوةينامورلاةكلمملا
يفاهنمدشأةلاسرلاهذهةباتكتقوهيلعتناكةوسقلانأ
:١صيفامب٢٨:٣٠لامعأيفامبلباق(هنجسةدملوأ
صربنأينامورلاخيراتلانمملعنو.)٢:٢٧صو٣٠و٢٩
دنعسلوبملستيذلام.ب٦٠ةنسيفركسعملاسيئر
يفليلقبةنسلاكلتدعبتامهبقفروةيمورىلإهلوصو
قافنلاباورهتشانمموهوهعضومسسنيلاجيتميقُأو٦٢ةنس
ايبويذخأوايفاتكأهتأرماقلطدقنورينناكو.ةوسقلاو
اذإف.سلوبلًاودععبطلابتناكفلصألاةيدوهييهوةيظح
حجرملافم.ب٦١ةنسةيمورىلإلصوسلوبنأانبسح
هتمكاحمتقونإوتقولااذهليبُقتبتُكةلاسرلانأ
ًاذإفنيخرؤملاضعبهيلإبهذامكةريصقةدمهقالطإو
سسفأىلإهتلاسربتكامدعبةلاسرلاهذهبتكسلوب
.نوميلفىلإهتلاسرويسولوكىلإهتلاسرو

اهتازيمموةلاسرلاهذهةياغيف:سماخلالصفلا
امكميلعتلايفتالالضلاعفدةلاسرلاهذهةياغنكتمل

يفللخلاحالصإالونييطالغلاىلإهتلاسرةياغتناك
الوسوثنروكىلإىلوألاةلاسرلاةياغتناكامككولسلا
ضعباهيفهنأعمةسينكلاماظنبقلعتياميفءيشميلعت
ركذهنأعمناميإلادعاوقمظنالوةسينكلامدخءامسأ
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سومانلانيبقرفلاىلإراشأوهعضاوتوحيسملالالج
.ةمعنلاو

هاتأامىلعهركشوةيحيسملاهتبحمراهظإةياغلاف
ةمالعتناكيتلااياطعلانمءانثألاكلتيفنويبليفلا
عيطتسينكيملذإنجسلايفهزوعلًادسوهايإمهرابتعا
اهرهظأامكمهلهفطاوعراهظإوهسفنةلاعإلهتداعكلمعلا
ًانونممهلعجاممو.مهيلإىلوألاهتلاسريفيكينولاستلهأل
ًارارماورهظأمهنأيكينولاستلهألًانونممناكامرثكأمهل
مهئبنينأدارأو.ةيدسجلاهتاجاحبمهتيانعكلذلبقةريثك
ىلعمهلهركشنالعإىلعةوالعهرمأنمهبنونئمطيامب
هنإلبهراطخأوهتاقيضةرثكلسأييملهنأنايبوهبمهتيانع
مهلعجينأةيغبوكلذةطساوبليجنإلاحاجنققحتي
هتمدخطرفليذلاستدورفبأمهلوسرةهجنمنينئمطم
هضرمنمّلبأدقذئنيحناكوديدشضرمهارتعاهايإ
هسفنهراكنإوهبمهلوسرةيانعىلعمهلهتينونممنايبو
ةعاجشلايفمهتيبثتوهتمدخليبسيفرطخللهضرعتو
مهيلعتناكيتلاتاقيضلاوتاداهطضالايفناميإلاو
همالكيفو.حيسملابنيلثمتمعضاوتلاوداحتالاىلعمهثحو
نمهنمحضوأليجنإلايفسيلامبىتأحيسملاعضاوتىلع
.هعافتراوهمالآوحيسملادسجتىلعمالكلا

مهحرفنوكينأبوجوىلعمههبنوحرفلاىلإمهاعدمث
ىلإنولثاملانوملعملامهنيبلخدينأنممهرذحوبرلايف
ةيسحلارومألاىلعلاكتالاىلإمهلنودئاقلاةيدوهيلاموسرلا
نأوهدحوحيسملاىلعاوملكتينأىلعمهثحفةيويندلا
ةمايقلامويباوثنيعقوتمةيحورلاةايحلايفاومدقتي
.ميظعلا

راشأنيحالإةمالملانمًائيشةلاسرلاهذهيفركذيملو
نأبلطوامهامسةسينكلانمنيتأرمانيبفالتخالاىلإ
مث.كلذىلعسدنميلكاوهكيرشةدعاسملأسواقفتت
ةعانقلاوملحلاوتابثلاوداحتالاوحرفلاىلإًاضيأمهاعد
.هيلعهمركىلعمهلهركشرركوةيحيسملالئاضفلاةسراممو
.ةكربلاومالسلابهتلاسرمتخو

برلايفهئاقدصأىلإقيدصنمميقرةلاسرلاهذهو
هيفحضوأوهلبقتسميفهبيروهتقيضوهتدحويفًاريسأهبتك
سابتقالانودبعيضاوملابيترتىلإتافتلانودبمهيلعهتقر
يهو.هميلعتةحصىلعنيهاربلاداريإوميدقلادهعلانم
هتعاجشونييحورلاهدالوأىلعهتقفشلاهبتاكلانرابتعاديزت

ناميإلاةوقلدهشتيهوهليجنإوحيسمللهتريغورطخلايف
.بوطخلادشأيفسفنلادضعيهنأبيحيسملا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

حاحصألاةمدقم
ىلعهللاركشو.)٢و١ع(ةيحتحاحصألااذهيف
)٨-٣ع(هيلعمهدوجباهونابأيتلاليجنإلايفمهتكرش
.)١١-٩ع(مهحالصرثكيومهتفرعمديزتلةالصو

ةيموريفلوسرلالاحنايب
ةليسوتناكوليجنإلاحاجنىلإتلآلوسرلاقثُونإ
ىدانمهضعبنيذلاسانلاةطساوبحيسملابةادانملاةدايزىلإ
لوسرلاحرففبزحتنعهبىدانمهضعبوصالخإنعهب
نأراتخينأنيبًاددرتمناكو.)١٨-١٢ع(نيقيرفلاةادانمب
هنأنقيتفمهتعفنملانهىقبينأوحيسملاعمنوكيلبهذي
.)٢٦-١٩ع(ىقبي

تابثلاوةعاجشلاىلعنييبيلفلالوسرلاثح
٣٠ىلإ٢٧عداهطضالاوبئاصملاتقو

٨ىلإ١عةالصوركشوةيحت

ملٱَعوُسَياَدْبَعُسُواَثوُميِتَوُسُلوُب«١
ِعيَِمجَىلِإِ،حيِسَْ

لٱ
ْ
يفَنيِسيِّـدِق ملٱِ

يفَنيِذَّـلٱ،َعوُسَيِحيِسَْ ٍةَفِقاَسَأَعَم،يِّـبِليِفِ
.»ٍةَسِماَمَشَو
٢٨و٢٠:١٧لامعأو٣٤:١٢مايأ١:٢٢سوثنروك١
٥:١و٢:٢٥سرطب١و١:٧سطيتو٣:٢سواثوميت١و
١٢و٣:٨سواثوميت١و١٦:١ةيمور

هيتلاسريفهبحّرصامكهتيلوسربانهحّرصيملُسُلوُب
ىلإوعديامدجيملذإةيطالغىلإهتلاسروسوثنروكىلإ
.هئاقدصأىلإقيدصكةدوموةقثلكبمهلبتكفكلذ

سيسأتىلعهدعاسموسلوبقيفروهُسُواَثوُميِتَو
كلتراز.)١٧:١٤و١٣و١٦:١لامعأ(يبليفةسينك
املباق(ريشبتللثلاثلاسلوبرفسةدميفنيترمةسينكلا

:٢٠لامعأيفامو١:١سوثنروك٢يفامب١٩:٢٢لامعأيف
ةدمًاضيأاهرازهنألمتحيو.)١٦:٢١ةيموريفامب٤و٣
ةلاسرلاهذهةباتكتقويفناكو.ةيرصيقيفسلوبنجس
سلوبكراشيملوهو.)٢:٢٠ص(اهروزينأكشوىلع
اميفملكتسلوبنأليلدبةيحتلايفالإةلاسرلاهذهيف
سواثوميتىلعملكتو)١:٣ص(درفلاريمضبكلذىوس
يفهمساعضونمرهاظلاو)٢:١٩ص(بئاغلاريمضب

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
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لبهعمًاريسأالةيموريفاهتباتكتقوناكهنأةلاسرلالوأ
.ليجنإلابةادانملاىلعهلًادعاسموًاقيدص

لعفامكًاعضاوتاذهبهقيفروهسفننعّربعاَدْبَع
:١سرطب٢و١اذوهيو١:١بوقعي(سرطبواذوهيوبوقعي
مهديسحيسملانيذلاديبعللو.)١:١ةيمورريسفترظنا١١
اهنأمزلتسيةيرايتخامهتيدوبعنوكوفرشلاوةيرحلامظعأ
.ةراسةنيمأ

ةسدقمنوكتنأحيسملاةسينكتافصنمَنيِسيِّـدِقْلٱ
كلذكهللامهاعددقونيسيدقاهؤاضعأنوكينأبجوف
هللاةمدخلنوفوقوموملاعلانعنولصفنممهنأبنوفرتعيمهو
نوعقوتممهنأوةريسلاوبلقلاةسادقنوبلطيمهنأنوعديو
رظنا(ءامسلايفةلماكلاةسادقلاهللاةمعنباولانينأ
.)١:٢سوثنروك١و١:٩ةيمورو١٧:٩انحويريسفت

يف مهداحتابهنإف»نيسيدقلاب«قلعتماذهِحيِسَْملٱِ
نولانيسودقلاهحورلعفوناميإلاةطساوبحيسملاب
.ةسادقلا

يف ريسفتوةمدقملانميناثلالصفلارظنايِّـبِليِفِ
.)١٦:١٢لامعأ(

٢٠:٢٨لامعأ(يفةملكلاهذهتءاجٍةَفِقاَسَأ
يفةاعراومسو.)١:٧سطيتو٣:٢سواثوميت١و
(سبوكسبأةينانويلايففقسألاو)٤:١١سسفأ(
ناميإلايفةسينكلاةراهطبقاريهلمعفبقارمهانعمو)
نأعمجلاةغيصب»ةفقاسأ«هلوقنمنيبتيو.لامعألاو
.ةفقاسألاددعتيفسسفأةسينكلثمتناكيبليفةسينك
نمنيبتيامكفقسأللًافيدرخيشلاليجنإلايفءاجو
اومسو)١:٥سرطب١و٨-١:٤سطيتو٢٠:٢٨لامعأ(
.ةيحورلاةسينكلالاوحأمهتبقارمىلإرظنلاب»ةفقاسأ«
فقسألاف.مهرامعأومهتبترىلإًارظن»ًاخويش«اومسو
نعخيشلاوةيسايسلاةمدخلاحالطصانعلوقنم
ءاضعأركذدعبةفقاسألاركذو.يدوهيلاعمجملاحالطصا
اهوعدايتلاةمظعلاذئتقومهلنكتملهنأىلعلديةسينكلا
.كلذدعبمهلتناكو

ةسينكلاناسحإعمجةسمامشلالمعناكٍةَسِماَمَش
يفًالوأمهنييعتةلعتركُذوءارقفلاوىضرملابةيانعلاو
ةسمامشلاوةفقاسألاسلوبركذىلعلعلو.)٦:١لامعأ(
.ةسينكلانعةباينمهئامسأبمهيلإًالسرأميقرلاوايادهلانإ

َعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن«٢
ملٱ
.ِ»حيِسَْ
١:٢سرطب١و١:٢سوثنروك٢و١:٧ةيمور

:١ةيمور(يفهلثمبلوسرلاءاجيلوسرمالسةيآلاهذه
.كانهريسفتلاعجارف)٧

»ْمُكاَّـيِإيِرْكِذِّـلُكَدْنِعيِٰهلِإُرُكْشَأ«٣
١٦و١:١٥سسفأو١:٤سوثنروك١و٩و١:٨ةيمور
١:٣يكينولاست٢و١:٢يكينولاست١و١:٣يسولوكو

امملوطأةلاسرلاهذهيفلوسرلاهبىتأيذلاركشلا
لديلتوعنلاوظافلألارركفرفوأوهلئاسررئاسيفهبىتأ

ركشأينأةيآلاىنعمو.مهيلعمعنأاملهللاهركشةمظعىلع
يتفرعملوأنممكرومأنمرماميتعجارملكيفيهلإ
ىلعينلمحيامالإيرابتخالكيفرأملذإنآلاىلإمكايإ
»يهلإ«هلوقيأهسفنىلإهللاةفاضإو.هلركشلاودمحلا
)٢٧:٢٣لامعأ(»هدبعايذلاوهلانأيذلاهلإلا«هلوقلثم

هتمعنربتعاهنأوهللانيبوهنيبةبسنلابرقىلعهتلالديف
ةلدألانممهاوقتنإوهنعهاضرةمالعنييبليفلاىلعىلاعت
اهلعجومهعفنليبسيفهباعتأوهتاولصلبقهللانأىلع
.ةرمثم

يفًامِئاَد«٤ طلٱًامِّـدَقُم،يِتَيِعْدَأِّـلُكِ
ِّـ
ل
ْ

ْمُكِعيَِمجِلْجَألَةَب
»ٍحَرَفِب

ىلعلديو)٣ع(يف»ركشأ«هلوقبقلعتماذهًامِئاَد
.مهلعنصامىلعركشلابًادبأةنرتقمتناكهتالصنأ

يف دصقهلعلَةَبْلِّـطلٱًامِّـدَقُم،يِتَيِعْدَأِّـلُكِ
لكلةصاخةكربءاغتبا»ةبلطلابو«ةماعلاهتاولص»هتيعدأب«
.هجايتحابسحمهنم

ّنيبو.ةثلاثلاةيآلايفيذلاركشلاىلعةدايزٍحَرَفِب
.يتأياميفحرفلااذهبابسأ

يفْمُكِتَكَراَشُمِبَبَسِل«٥ َىلِإٍمْوَيِلَّـوَأْنِمِليِجْنِإلٱِ
.»َنآلٱ
١٥و٤:١٤صو٨:١سوثنروك٢و١٥:٢٦و١٢:١٣ةيمور

يفْمُكِتَكَراَشُمِبَبَسِل هركشةلعاذهِليِجْنِإلٱِ
يفمهنملكداهتجا»ليجنإلايفةكراشملاب«دارأوهحرفو
ةيوقتلامهتريسبكلذولوسرلاعمورخآلاعمهراشتناليبس
حيسملالجأنمداهطضالامهلامتحاوًاراهجقحللمهتداهشو
يتلامهايادهاميسالوهلجأنممهتاولصوهلمهتاساومو
)١٦و٤:١٥صيكينولاستيفوهوهيلإاهنولسرياوذخأ
ستدورفبأمهلسرمديىلعةيموريفوهواذهلثماوتأو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
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نمرثكأباوتألةصرفلامهلتحمسولو)١٨و4:15ص(
.)٤:١٠ص(كلذ

حدمومهتنامأبةيوقةداهشاذهَنآلٱَىلِإٍمْوَيِلَّـوَأْنِم
مهتريغالومهبتحمرتفتملنينسرشعوحنيفمهنإفمهلرفاو

عارلسيلو.ناميإلايفمهخوسرعزعزتيملولمعلايف
نيكلاسهذيمالتىأرنيحلوسرللناكامممظعأحرفنيمأ
ىرنف.)٤انحوي٣(هميلعتنمنيديفتسمىقتلاكلاسم
.مهئاسؤرحدمنوقحتسيًانسحنولمعينيذلانأكلذنم
حالصلايفمهتبغرديزيهنأبحالصلاةلمعلعفانحدملاو
وأذيمالتللةذتاسألانموأبعشللةاعرلانمناكءاوس
نأانيلعبجيهنأًاضيأهنمىرنو.دالوأللنيدلاولانم
يفانتاوخأوانتوخإنمنيبئاغلاانباحصأانتاولصيفركذن
اهيفردقنيتلاقرطلاىدحإاذهو.انئابسنأدرجمالبرلا

.هريغعيطتسنملنإمهنيعننأىلع

هبًاقِثاَو«٦ ًاِحلاَصًالَمَعْمُكيِفَأَدَتْبٱيِذَّـلٱَّـنَأِهِنْيَعاَذِٰ
ملٱَعوُسَيِمْوَيَىلِإُلِّـمَكُي

.ِ»حيِسَْ
١٠ع١:٣يكينولاست١و٦:٢٩انحوي

)١ع(ةالصلايفهبلطيذلارمألايأِهِنْيَعاَذِٰهبًاقِثاَو
ىلعةينبمهتقثو.يتأيساممرهظيسامكمهصالخمامتإوهو
دكؤياذهومهبولقيفةمعنلالمعأدتباهنإفهللاريغتمدع
ىلعهلمحتنأعيطتستهللانعةجراخةوقالذإهممتيهنأ
ىلعو)١:٨سوثنروك١و٣:٨ليئومص١(هدصقامكرت
٣٠و٨:٢٩ةيمورو٢٩-١٠:٢٧انحوي(ةحيرصلاهللاديعاوم
.)٢٠-٦:١٧نييناربعو

لمعلاب«دارأًاِحلاَصًالَمَعْمُكيِفَأَدَتْبٱيِذَّـلٱ
مهلمعهنأعماذهوليجنإلايف)هل(مهتكراشمانه»حلاصلا

ىلعمهردقومهسوفنيفهأدتباوههنألىلوألابهللالمعوه
ْمُكَصَالَخاوُمِّـمَت«هلوقلثماذهو.مويلاكلذىلإاوتبثينأ
لٱَوُهَهللاٱَّـنَأل،ٍةَدْعِرَوٍفْوَخِب

ْ
ْنَأَواوُديِرُتْنَأْمُكيِفُلِماَع

ملٱِلْجَأْنِماوُلَمْعَت
لوسرلاربتعا)١٣و٢:١٢ص(»ِةَّـَرسَْ

ىلاعتهتمعننمهتياهنونييبليفلايفليجنإلالمعةءادب
.ةمعنلاكلترهاظمدحأليجنإلايفمهتكراشمو

لكىلعلمتشياذهومهصالخممتييأُلِّـمَكُي
طوقسلانمةياقولاوريربتلانمصالخلاتاقلعتم
.ديجمتلاوسيدقتلاو

عوسيانبرموي«ىمسوِحيِسَْملٱَعوُسَيِمْوَيَىلِإ
٥:٥سوثنروك١(»برلاموي«و)١:٨سوثنروك١(»حيسملا
هئيجمتقووهو)٢:٥يكينولاست١و١:١٤سوثنروك٢و
ىلإلقيملو.هبعشتبثيوملاعلانيديلدجملاورصنلابيناثلا

مهتباثإوتوملادعبمهتباثإنيبقرفنمريملهنألمهتومموي
.ديعبهنإالوبيرقبرلاموينأنيبيملو.برلاءيجمموي

ِّـينَأل،ْمُكِعيَِمجِةَهِجْنِماَذٰهَرِكَتْفَأْنَأِيلُِّقَحياَمَك«٧

يفْمُكُظِفاَح لَقِ
ْ

يف،يِب يفَو،يِقُثُوِ ملٱِ
ِليِجْنِإلٱِنَعِةاَماَحُْ

يفيِئاَكَُرشْمُكُعيَِمجَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ،ِهِتيِبْثَتَو .»ِةَمْعِّـنلٱِ
:٤يسولوكو٦:٢٠و٣:١سسفأ٧:٣و٣:٢سوثنروك٢
٤:١٤ص١٧ع١:٨سواثوميت٢و٣

نإ.)٦ع(ًافنآهتلقاميفَرِكَتْفَأْنَأِيلُّقَِحياَمَك
كلذناكوًاقباسليجنإلايفمهتكراشمربتخالوسرلا
.مهبةقثلاقحهللعجاذهوهتركاذتاحفصىلعًاعوبطم

يفْمُكُظِفاَحِّـينَأل مهبقثوومهبحأهنأيأيِبْلَقِ
مهناميإنمملعاملهنولانيمهأنقيتومهصالخيفبغرو
.هلمهتعاطوحيسملاب

يف يفَو،يِقُثُوِ قلعتماذهِليِجْنِإلٱِنَعِةاَماَحُْملٱِ
متنأويبلقيفمكظفاحينأىنعملاونيبطاخملانملاحب
يعمبعتلايفوليجنإلالجأنميقثويفيلنوكراشم
.ةقفنللايادهلاوتاولصلاوةاساوملابيلنونواعموهتيبثتل
مهتكراشمف.اهملعنملىرخأرومأبكلذيفهوكراشمهلعلو
ًاضيأهءاكرشنونوكيمهنأهلتققحريشبتلاومالآلايفهايإ

ةكربلانوكتنأعقوتفباعتألاومالآلاكلتجئاتنلكيف
.ًاعممهلوهلةيهلإلا

يف هلوقليلدبةمعنليجنإلابةادانملابسحِةَمْعِّـنلٱِ
:٣سسفأ(»خلاَِّـرشَبُأْنَأ،ُةَمْعِّـنلٱِهِذٰهْتَيِطْعُأ...ِيل«
ليلدبليجنإلالجأنمداهطضالالامتحاكلذكو.)٨
ملٱِلْجَألْمُكَلَبِهُوْدَق«هلوق

ْلَب،ْطَقَفِهِباوُنِمْؤُتْنَأَالِحيِسَْ
مالآلاوةمدخلايفءاكرشلاو.)٢٩ع(»ِهِلْجَألاوَُّـملَأَتَتْنَأًاضْيَأ
اَّـنُكْنِإ«هلوقليلدبراصتنالاةمعنيفًاضيأءاكرشنونوكي
.)٨:١٧ةيمور(»ُهَعَمًاضْيَأَدَّـجَمَتَنْيَكِلُهَعَمَُّـملَأَتَن

يفْمُكِعيَِمجَىلِإُقاَتْشَأَفْيَكِيلٌدِهاَشَهللاٱَّـنِإَف«٨ ِ
ملٱَعوُسَيِءاَشْحَأ

.ِ»حيِسَْ
ص٢:٥يكينولاست١و١:٢٠ةيطالغو٩:١و١:٩ةيمور
٤:١و٢:٢٢

ةيمورىلإةلاسرلايفاذهلثمبىتأِيلٌدِهاَشَهللاٱَّـنِإَف
ملاعلاهللاراقولكبدهشأ)١:٩ةيمور( صحافلاوءيشلكِ
.قحلاىوسبقطنيملهنأبولقلا

.اهتجيتنومهلهتبحمناهرباذهْمُكِعيَِمجَىلِإُقاَتْشَأ
يف ءاشحألانوينانويلاربتعاِحيِسَْملٱَعوُسَيِءاَشْحَأِ

ىرجفضغبلاوةبحملاوبضغلاوةقفشلاكتالاعفنالازكرم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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لاقف»ءاشحألاب«ةبحملانعىنكفمهحالطصاىلعلوسرلا
اذهو.اهعوننماهنإوحيسمللهتبحمىلعةينبممهلهتبحمنإ
امهتايحنأكىتححيسملابسلوبداحتاةدشىلعليلد
ملٱَعَم«هلوققفوىلعاذهو.ةدحاو

َالاَيْحَأَف،ُتْبِلُصِحيِسَْ
ملٱِلَباَنَأ

يفاَيَْحيُحيِسَْ ىلعًاضيألديوهو)٢:٢٠ةيطالغ(»َّـِ
.مهايإهبحةرفو

بولقيفةيوخأةبحملكلصأحيسملاةبحمنإ
.نييحيسملا

رثكيونييبليفلاةفرعمديزتنأةيغبلوسرلاةالص
١١ىلإ٩عمهحالص

لَصُأاَذٰهَو٩«٩،١٠
ِّـ
َرَثْكَأَفَرَثْكَأًاضْيَأْمُكُتَّـبََحمَداَدْزَتْنَأ:ِهي

يف ملٱِ
يفَوِةَفِرْعَْ ملٱَروُمُألٱاوُزِّـيَمُتىَّـتَح١٠ٍ،مْهَفِّـلُكِ

،َةَفِلاَخَتُْ
ملٱِمْوَيَىلِإٍةَرْثَعَالِبَوَنيِصِلُْخماوُنوُكَتْيَكِل

ِ»حيِسَْ
١٢:٢و٢:١٨ةيمور٦نوميلفو٣:١٢يكينولاست١
:٥و٣:١٣يكينولاست١و٢٤:١٦لامعأ٥:١٠سسفأو
٦عو١:٨سوثنروك٢٣١

لجأنميلصيهنإةعبارلاةيآلايفركذِهيِّـلَصُأاَذٰه
.ةالصلاكلتعوضومنيتيآلانيتاهيفركذويبليفينمؤم

مكضعبةبحمَرَثْكَأَفَرَثْكَأًاضْيَأْمُكُتَّـبََحمَداَدْزَتْنَأ
.حيسملاعوسيهنباوبآلاهللاونينمؤملارئاسلويلوضعبل
نوكينأانبقيليفةيحيسملالئاضفلالضفأةبحملانإ
.ةبحماودادزينأانئاقدصألجألانتاولصعوضوم

يف املعلوةفرعملابمهتبحمةدايزنرتقتنألأسِةَفِرْعَْملٱِ
صقنلاكمهتبحميفًاصقنىأرهنإةبلطلاهذهىلعهلمح
َهلُدَهْشَأ«هلوقليلدبةيمورينمؤمةريغيفيذلا

ُ
َهلَّـنَأْم

ُ
ْم

ملٱَبَسَحَسْيَلْنِكٰلَو،ِِهللاًَةْريَغ
دارأ)١٠:٢ةيمور(»ِةَفِرْعَْ

قحتسيالاماوبحيالىتحمهتابوبحمنيباوزيمينأمهنم
اهنمًالكاوبحيىتحبُحينأبجيامنيباوزيمينأوةبحملا

.هقاقحتساردقىلع
يفَو مهفلاوةفرعملانيبانهزييمتلارسعيٍمْهَفِّـلُكِ
ريغوةيبدألارومألاكردناهبفمهفلانممعأةفرعملالعلو
يفف.اهضفرنوأاهراتخنيتلارومألابمهفلاامأوةيبدألا
.ًاضيأفطاوعلاولقعلامهفلايفوملاعلاوهلقعلاةفرعملا

هبلطببساذهنابأَةَفِلاَخَتُْملٱَروُمُألٱاوُزِّـيَمُتىَّـتَح
نسحألااوزيمينأوهومهفلاوةفرعملايفدادزتمهتبحمنإ
رومألا»ةفلاختملارومألاب«دارملاسيلو.هوراتخيونسحلانم
يبليفينمؤملناكهنألةزئاجلانعفلتختيتلاةمرحملا
رومألااهبدارملالبمارحلاولالحلانيباوزيميلةيفاكةفرعم
.اهينبرايتخاللةضورعملاةميقلايفةفلتخملاةنسحلا

يفًاراهطأوأءايرالبيأَنيِصِلُْخماوُنوُكَتْيَكِل
.كولسلاورارقإلاوراكفألاودصاقملاوتاينلا

ًاضْيَأاَنَأ«هسفنىلعهلاقامكاذه.مكسفنألٍةَرْثَعَالِب
ِهللاٱِوْحَنْنِمٍةَرْثَعَالِبٌريِمَضًامِئاَدِيلَنوُكَيِلِيسْفَنُبِّـرَدُأ
مهريغيفمهريثأتانهدصقيملو.)٢٤:١٦لامعأ(»ِساَّـنلٱَو
ةرابعلانمرهظيامك)١:٣٢سوثنروك١(يفدصقامك
.هللامادقمهسفنألمهتمكاحمىلإريشتيتلاةيلاتلا

ةمكاحمللهربنممامأنوفقينيحيأِحيِسَْملٱِمْوَيَىلِإ
مهايإحيسملاحدمباومتهينأمهيلعبجوأف.)٦عرظنا(

.ضرألاهذهيفملاعلاوأةسينكلاحدمبالمويلاكلذيف

مثْنِمَنيِئوُلَْمم«١١
ََ
لٱِر

ْ
ملٱَعوُسَيِبيِذَّـلٱِّـِرب

ِملِحيِسَْ
َ

ِهللاٱِدْج
.»ِهِدَْمحَو
١٥:٨انحوي١:٦يسولوكو٢:١سسفأو٥و١٥:٤انحوي
١٤و١:١٢سسفأو

»برلاسرغراجشأ«مهربتعاِّـِربْلٱِرََمثْنِمَنيِئوُلَْمم
لايقزحو٥١:٣ءايعشإ(ىلاعتهتنجيف)٦١:٣ءايعشإ(
ىلعهدجملاهرمثهللاعقوتيهتمعنبةّيقسم.)٩و٣١:٨
يف»ربلارمث«ركُذدقو)٢و٥:١ءايعشإ(اهبهتيانعردق
.)٣:١٨بوقعيو١٢:١١نييناربعو٦:١٢سوماع(

هب«رمثلااذهنأشيفحيسملالاقو اوُتْأَتْنَأِيبَأُدَّـجَمَتَياَذِٰ
ةينايب»ربلا«ىلإ»رمث«ةفاضإو.)١٥:٨انحوي(ٍ»ريِثَكٍرَمَثِب
هسفنيفربلانمددجتملانمؤملاهيلعلصحياموهف
ةيطالغو٥:٩سسفأ(»حورلارمث«ًاضيأيمسو.هتريسو
»ِهللاٱِءْلِمِّـلُكَىلِإنوُئِلَتْمَي«ربلارامثأبنوؤلمملاو.)٥:٢٢
.)٣:١٩سسفأ(

يفناسنإلانألناسنإلابالِحيِسَْملٱَعوُسَيِبيِذَّـلٱ
حيسملايفاومعُطاذإنكلواهلعفنالةيربلاةنوتيزلاكةعيبطلا
نعفلتخياذهو.ًاعفانًارمثاورمثأةوقوةايحهنماوذخأو
َنِميِذَّـلٱيِّـرِبِيلَسْيَل«هلوقليلدبسومانلابيذلاربلا
ملٱِناَميِإِبيِذَّـلٱِلَب،ِسوُماَّـنلٱ

اذهىلعو.)٣:٩ص(ِ»حيِسَْ
يفاوُتُبْثُا«حيسملالاق لٱَّـنَأاَمَك.ْمُكيِفاَنَأَوَّـِ

ْ
ْنَأُرِدْقَيَالَنْصُغ

يفْتُبْثَيَْملْنِإِهِتاَذْنِمٍرَمَثِبَِيتْأَي لٱِ
ْ
ًاضْيَأْمُتْنَأَكِلٰذَك،ِةَمْرَك

يفاوُتُبْثَتَْملْنِإ .)١٥:٤انحوي(»َّـِ
ِمل
َ

ربلارمثنمنيئولمممهنوكةجيتناذهِهِْدَمحَوِهللاٱِدْج
اومادامًاضيأهللادجمللببرلاموييفمهريربتدرجملال
هب«حيسملالوققفوىلعضرألاىلع اوُتْأَتْنَأِيبَأُدَّـجَمَتَياَذِٰ
.)١٤و١٢و١:٦سسفأًاضيأرظنا١٥:٨انحوي(ٍ»ريِثَكٍرَمَثِب
لَف«هلوقو

ْ
اْوَرَيْيَكِل،ِساَّـنلٱَماَّـدُقاَذَكٰهْمُكُروُنْئِضُي

حلٱُمُكَلاَمْعَأ
ْ

يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأاوُدِّـجَمُيَو،َةَنََس »ِتاَواَمَّـسلٱِ
.)٥:١٦ىتم(

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
يبليفلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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٢٦ىلإ١٢علوسرلالاوحأنايب

ْتَلآْدَقيِروُمُأَّـنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُمَلْعَتْنَأُديِرُأَّـمُث«١٢
»ِليِجْنِإلٱِمُّدَقَتَىلِإَرَثْكَأ

مهقلقوهايإةوخإلابحلوسرلاملعاوُمَلْعَتْنَأُديِرُأ
هرمأبءابنأمهغلبتنأفاخونجسلايفوهوهتهجنم
هلاحمهلحرشينأيفبغركلذلًابارطضامهديزتفةبذاك
نأبمهرشبينأوهلامآوهتالاعفنامهلنيبينأوحرشلامامت
.اهيحاوضوةيموريفليجنإلاحاجنهسبحةجيتنتناك

يفءاجامكةيمورنجسيفانأويلاوحأيأيِروُمُأ
تاياكشلاىلإاهبراشأو.)٦:٢١سسفأو٤:٧يسولوك(
املاوحألاكلتنايبيفهاتأاملوأو.ةلسلسبًاراهنوًاليل
نأشيفًائيشملكتيملو.هنجسنعليجنإلاليبسيفأشن
ىلعليلداذهو.هماركإوأهتناهإوهتحاروأهبعتنمهسفن
بغرياملوأهنأوهبمتهااملوأناكليجنإلاحاجننأ
ْنِإ«منرملالوقلقفاوماذهو.هئابنأعمسيفيبليفونمؤم
لَيِليِنيِمَيىَسْنَت،ُميِلَشُروُأاَيِكُتيِسَن

ْ
ْنِإيِكَنَحِبِيناَسِلْقِصَت

رومزم(»يِحَرَفِمَظْعَأَىلَعَميِلَشُروُأْلِّـضَفُأَْملْنِإ!ِكْرُكْذَأَْمل
.)٦و١٣٧:٥
ملعنملكناكِليِجْنِإلٱِمُّدَقَتَىلِإَرَثْكَأْتَلآْدَق
ليجنإلامدقتنمةعنامنوكتنأعقوتيهذهسلوبرومأ
نمىجرُيوأرظتنينأنكميامرثكأىلإتلوحتاهنكل
.ًاعبطىشخيناكامسكعىلعحاجنلا

لكيفًارارمهريغبلدبُيسلوبلسراحلايدنجلاناك
نإكلذةجيتنتناكوةيركسعلانيينامورلاةنسبسحموي

ناكوليجنإلامالكنيينثولادونجلاكئلوأنمنوريثكعمس
:٢٨لامعأ(هعمملكتيوهيلإيتأينملكلبقينأسلوبل
سوميسينأهراوزنمرصنتنممناكو)٣١و٣٠و١٦
.)١٠نوميلف(

يفًةَرِهاَظْتَراَصيِقُثُوَّـنِإىَّـتَح«١٣ ملٱِ
يفِحيِسَْ ِراَدِّـلُكِ

لٱ
ْ
يفَوِةَيَالِو .»َعَْمجَأِنِكاَمَألٱيِقاَبِ
٤:٢٢صو٢٣:٣٥لامعأو٢٧:٢٧ىتم

يفًةَرِهاَظْتَراَصيِقُثُوَّـنِإ عمج»قُثُولا«ِحيِسَْملٱِ
عاشىنعملاولبحوةلسلسوديقنمهبدشُياموهوقاثو
بنذلقثوُأملينأسانلاملعفحيسملامسابًانرتقميقثُوأبن
قثُولابًادودشمينارينملكناكفيحيسمينأللبهتبكترا
يناميإاهنإباجيفةلعلانعلأسيكلذأبنعمسيوأ
.ةادانملاكلتىلإةليسوباوجلانوكيفهبةادانملاوحيسملاب

يمُسو)(نويروتيربةينانويلايفيهوِةَيَالِوْلٱِراَد
)١٥:١٦سقرمو٢٧:٧ىتم(ميلشروأيفسطاليبرصقهب
ةنكثلاو)٢٣:٣٥لامعأ(ةيرصيقيفكلملاسدوريهرصقو
سرحلاىنكسلةيموريفرصيقسويرابيطاهانبيتلا
كلتنماوتأدقسلوباوسرحنيذلادونجلاناكو.يكلملا
اوعمسواوأراملكبمهقافراوأبنأواهيلإاوعجرمثةنكثلا
رصيقتيبيفنونمؤمناكفيكحضوياذهو.هرومأنم
.دونجلاكئلوأنماوناكرصيقتيبسرحنأل)٤:٢٢ص(

يفاهروهظقوفهرومأترهظيأَعَْمجَأِنِكاَمَألٱيِقاَب
مهريغورسكعلاهغلبيناكملكوةيموررئاسيفةيالولاراد
.ةينامورلاةكلمملانم

اهيلإيتايناكفندمتملاملاعلازكرمذئتقوةيمورتناك
رصيقىلإهاوعدعفرنملكوةموكحلايفىوعدهلنملك
ءاسؤرلاودونجلالسرُتاهنمناكو.ةكلمملاراطقألكنم
اهغلبينأكلذنعأشنيفراطقألاكلتىلإديربلاجرخيو
.ةيموريففرُعاملكًاعيرس

يفَنوُقِثاَوْمُهَو،ِةَوْخِإلٱُرَثْكَأَو«١٤ َنوُِئَرتَْجي،يِقُثُوِبِّـبَّـرلٱِ
لٱِبِمُّلَكَّـتلٱَىلَعَرَثْكَأ

ْ
.»ٍفْوَخَالِبِةَمِلَك

انلونينمؤملارثكأيفهنجسجئاتنانهركذِةَوْخِإلٱُرَثْكَأ
ملمهضعبنأوهنجسنمًافئاخناكمهضعبنأكلذنم
.هبثرتكي

يفَنوُقِثاَو حيسملانأبمهناميإدازيأيِقُثُوِبِّـبَّـرلٱِ
هبةادانمللمهتريغتدازوليجنإلاقحبومهصلخمومهبر
هتبظاوموحرفبدئادشلاهلامتحاوسلوبةعاجشنوريمهو
ليجنإلاةوقًالبقاوققحتاممرثكأاوققحتفنيجسوهوريشبتلا

.ىرشبلاثبىلعمهتلمحريشبتللهتريغوسفنلادضعىلع
لٱِب
ْ
.ليجنإلابيأِةَمِلَك

ملٱِبَنوُزِرْكَيٍماَصِخَوٍدَسَحْنَعَفٌمْوَقاَّـمَأ«١٥
اَّـمَأَوِ،حيِسَْ

.»ٍةَّـَرسَمْنَعَفٌمْوَق
٢:٣ص

ءالؤهنأيفبيرالٍماَصِخَوٍدَسَحْنَعَفٌمْوَقاَّـمَأ
ةيدوهيلاموسرلاظفحىلإليمييذلابزحلانمةوخإموقلا
نيذلامهفاهيفرشبيتلاعضاوملارثكأيفسلوباومواقدقو
ةلاسرلايفمهيلإراشأو)٣:٢ص(مهنميبليفةسينكرذح
نكلوحيسملاباورشبمهنإمعن.)٤:١١يسولوك(يسولوكىلإ
نوكسمتينيذلاريثكتمهتياغتناكذإةصلاخةينالب
اهبنييحيسملاكمستبوجوبنولوقيوةيوسوملاموسرلاب

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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لامعأنودناميإلابريربتلاهميلعتاوركنأوسلوباودسحف
ىلعوهيلعءارتفاللةصرفسلوبنجساوذختاوسومانلا
ذنمحيسملاباونمآدقاوتاكةيمورينمؤمضعبنإ.هميلعت
لامعألارفسنميناثلاحاحصألايفروكذملانيسمخلاموي
ءالؤهنأنمدبالوسلوبناميإلبقنينسةدعذنميأ
سلوباورينأمهيلعرسعمهلعلواهتسينكءاسؤراوناك
.هلبقاونمآدقمهوةطلسلاوماقملايفمهيلعًامدقتم

هميلعتىلعلوسرللةقفاوموًىضرنعيأٍةَّـَرسَمْنَعَف
.ليجنإلابةادانملايفهتكراشمبجاهتباوهلمعو

ملٱِبَنوُداَنُيٍبُّزََحتْنَعِءَالُؤٰهَف١٦«١٦،١٧
ْنَعَالِحيِسَْ

َكِئٰلوُأَو١٧.ًاقيِضيِقُثُوَىلِإَنوُفيِضُيْمَُّـهنَأَنيِّـناَظ،ٍصَالْخِإ
.»ِليِجْنِإلٱِةَياَمِِحلٌعوُضْوَمِّـينَأَنيِِملاَع،ٍةَّـبََحمْنَع
٧ع

لوألامسقلاىلإ»ءالؤهب«راشأٍبُّزََحتْنَعِءَالُؤٰه
ظفحىلإنيلئاملالمعكمهلمعناكف)١٥ع(يفروكذملا
:٢١لامعأ(ميلشروأيفدوهيلايرصنتمنمةيوسوملاموسرلا
سوثنروكو)٥و٢و١٥:١لامعأ(ةيكاطنأو)٢١و٢٠
١١:١٣و١٠و٩و١٠:٢سوثنروك٢و١٠و٣:٣سوثنروك١(
.)٤:١٧و٣:٤ةيطالغو

هليجنإوحيسمللةبحمنعسيليأٍصَالْخِإْنَعَال
امكنيكلاهلاسوفنصالخيفةبغروقحللةريغنعالو
.)٦:١٢ةيطالغو٢٠و١١:١٣سوثنروك٢(مهلاثمأيفليق

يأًاقيِضيِقُثُوَىلِإَنوُفيِضُيْمَُّـهنَأَنيِّـناَظ
مهتمواقمبينجسمالآقوفراكفألابرطضميننولعجي
وأناتخالبحيسملاةسينكاولخدينأنينمؤمللنأيميلعت
دحأكًابزحةيموريفمهئاشنإبوةيوسوملاموسرلانمهريغ
،َسُلوُبِلاَنَأ«مهضعبلاقمويسوثنروكيفيتلابازحألا
لِلاَنَأَو،اَفَصِلاَنَأَو،َسوُّلُبَألاَنَأَو

ْ
)١:١٢سوثنروك١(ِ»حيِسَم

هلوقيفو.ءارتفاهبمهديدنتبهيدهطضمبضغمهجييهتو
.هنممهدارماوغلبيملمهنأىلإحيملت»خلانيناظ«

ةيآلايفروكذملايناثلامسقلاىلإاذهبراشأخلاَكِئٰلوُأ
اوربتعاءالؤهو)١٤ع(»نينمؤملارثكأ«وهوةرشعةسماخلا
نأيفاوبغرفهبرلجأنمًاملظنجُسحيسملاريفسسلوب
ع(يفءاجامكليجنإلانعهتاماحموهلمعىلعهودعاسي
ناكف.نيكلاهلاسانلاسوفنلوهديسلولوسرللًابح)٧
.هقثُويفلوسرلاتايزعمنسحأنممهلمع

ْمَأٍةَّـلِعِبَناَكٌءاَوَسٍهْجَوِّـلُكَىلَعُهَّـنَأَْريَغ؟اَذاَمَف«١٨
ملٱِبىَداَنُيٍّقَحِب

هبَوِ،حيِسَْ .»ًاضْيَأُحَرْفَأَسْلَب.ُحَرْفَأاَنَأاَذِٰ

اوداننيذلانيملعملالمعةجيتنامفيأ؟اَذاَمَف
.»ماصخودسحنع«حيسملاب

ميلعتناكِحيِسَْملٱِبىَداَنُي...ٍهْجَوِّـلُكَىلَع
يرصنتمنمةيوسوملاموسرلاظفحىلإاولامنيذلاةوخإلا
سوثنروكيفاهظفحىلإاولامنيذلاميلعتنعفلتخيةيمور
»رخآليجنإبورخآعوسيبنوزركي«اوناككئلوأنأل
يفاهظفحىلإاولامنيذلاميلعتنعو.)١١:٤سوثنروك٢(
ظفحىلعلعلو)١:٦ةيطالغ(كلذكاوناكمهنألةيطالغ
سوثنروكيفاوناكنيذلالالضنمةيموريفاوناكنيذلا
لبقنينسسمخذنممهدنعمهيلإهتلاسردوجوةيطالغو
ملنيمواقملانيرشبملاكئلوأةياغنأعمو.ةلاسرلاهذهةباتك
لقيملبزحتنعليجنإلاباودانمهنألصالخإنعنكت
صالخلاقيرطوحيسملارومأميلعتقئاقحاوريغمهنأسلوب
نألضفهنإفمهميلعتينوعماسلاهدنععفتنيالدحىلإ
موسرلابًالقثمًاصقانليجنإلاةيموراوينثومهنمملعتي
اهجئاتنوةفيثكلاةينثولاةملظيفاوكرتُينأىلعةيدوهيلا
ىلإةلاسرلانملوألاحاحصألايفاهنابأيتلاةعيظفلا
بضغ«منرملالوققفاويامىلإكلذيفرظنو.ةيمور
روشأيفءايعشإلوقو.)٧٦:١٠رومزم(»كدمحيناسنإلا
َالَفروشأاَّـمَأهللاطخسهاصعوهللابضغهبيضق«هنأ
لَقُبِسَْحيَالَو،اَذَكٰهُرِكَتْفَي

ْ
.)٧و١٠:٥ءايعشإ(»اَذَكٰهُهُب

حيسملابىدانينأيفسلوببغرُحَرْفَأاَنَأاَذِٰهب
ملهنكلهيعماسصالخلهللاةمكحوهللاةوقهنألهليجنإو
مهسفنأنوبسحينيذلاةرثكالوسانلانيبهفرشيفبغري
ىرشبلاسانلالصتنأيفبغريناكهنإفهيعباتنم
هنأشناكف.تناكقيرطيأباهباوصلخيوًابولصمعوسيب
نمداديمودادلأعدرينأعوشيهلأسذإىسومنأشك
ُراَغَتْلَه«هللاقفعامتجالاةميخيفاوسيلمهوئبنتلا
:١١ددع(»َءاَيِبْنَأاوُناَكِّـبَّـرلٱِبْعَشَّـلُكَتْيَلاَي؟ِيلَتْنَأ
ملعماي«هذيمالتهللاقموينادمعملاانحوينأشو)٢٩
تدهشدقتنأيذلاندرإلاربعيفكعمناكيذلااذوه
َكِلٰذَّـنَأيِغَبْنَي«»مهللاقفهيلإنوتأيعيمجلاودمعيوههل
لكناكولف.)٣:٣٠انحوي(»ُصُقْنَأاَنَأِّـينَأَوُديِزَي
يفبزحتنمنكيملكلذيفسلوبلثمليجنإلابنيرشبملا
قرفلكنيبةبحملاوقافتالاناكوعقاولاوهامكةسينكلا
نمسيلنألةبيجعةعرسبمدقتليجنإلاناكوةينارصنلا
نممظعأنيبئاتلاريغوةرفكلانيبليجنإلالوخدلعناوملا
.نييحيسملانيبفالتخالا

ةئشانلابراجتلانمّيلععقيامهمًاضْيَأُحَرْفَأَسْلَب
.حيسملاباودانينأىلعمهتمواقموءادعألاءالؤهديدنتنع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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لِطِبٍصَالَخَىلِإِيلُلوُؤَياَذٰهَّـنَأُمَلْعَأِّـينَأل«١٩
ْ

ْمُكِتَب
ملٱَعوُسَيِحوُرِةَرَزاَؤُمَو

ِ»حيِسَْ
٨:٩ةيمور١:١١سوثنروك٢

.هايإمهتمواقموهبمهديدنتيأاَذٰه
لدتامكسلوبصالخيأٍصَالَخَىلِإِيلُلوُؤَي

ةيوقتىلإًاليبسنوكتةداضملاكلتنأنقيتهنألةنيرقلا
ةبقاعيهيتلاءامسلاداجمألهليهأتوةيحورلاهتايح
توموأرطخنمهدسجصالخكلذبدريملو.صالخلا
.ًاحبرلبهلةراسخسيلتوملانإةيلاتلاةيآلايفلاقهنأل
هديجمتوهسيدقتىلإةليسوبئاصملالكنأدقتعأف
.اهتلمجنمةداضملاكلتبسحو)٤:١٧سوثنروك٢(

هرابتعاةرفولًانايبوًاعضاوتاذهلاقخلاْمُكِتَبْلِطِب
كلتلةباجإسدقلاحورلاةمعنىطعُيهناعقوتف.مهتالص
ةوادعلوحتتكلذبو.)٣:٥ةيطالغ(»ةرزاؤمب«ةالصلا
حورلاىمسو.يحورلاهعفنىلإةسينكلايفهيمواقم
٨:٩ةيمور(يفامك»حيسملاعوسيحورب«انهسدقلا
هبألتماهنألوهلسريهنأل)١:١١سرطب١و٤:٦ةيطالغو
حورلاربتعاو.)٤:١اقول(هبديتقاوضرألاىلعناكنيح
تناكوهناكثيحهنألبهاولاوةبهلاانهسدقلا
حيسملاحوروهةلزانلكيفةقحلاةيزعتلالصأو.ةمعنلا
.هلجأنمهتوخإةالصوهتالصلةباجإنمؤملاهلاني

يفىَزْخُأَالِّـينَأيِئاَجَرَويِراَظِتْنٱَبَسَح«٢٠ ْلَب،ٍْءَيشِ
يفاَمَكٍةَرَهاَُجمِّـلُكِب ملٱُمَّـظَعَتَي،َنآلٱَكِلٰذَك،ٍنيِحِّـلُكِ

ُحيِسَْ
يف .»ٍتْوَمِبْمَأٍةاَيَحِبَناَكٌءاَوَس،يِدَسَجِ
٢٠و٦:١٩سسفأ٥:٥ةيمور٨:١٩ةيمور

اهلصأيفءاجرلاوراظتنالايِئاَجَرَويِراَظِتْنٱَبَسَح
هيلععقيامءانثأيفلمعيالنأوجريهنأناينعيينانويلا
نمدحأىلعوأهيلعلجخلابجوتسيًائيشءازرألانم
نورينمامأفقينيحالوهؤادعأهمواقينيحالهئاقدصأ
قحركنيالفتوملارطخيفنوكينيحالوةمكاحملل
يفلوسرلابغر.هئدابملكبدهشينأفاخيالوليجنإلا
هديىلعليجنإلاحاجنامهوامهاوسنمرثكأنيئيش
ةمواقمبهريشبتجئاتننمىزخيالهنأنقيتفهسفنصالخو
.كلذبلطبيالصالخلاهءاجرنإوهايإسانلاضعب

يفىَزْخُأَالِّـينَأ لمعوحيسملالجأليلمعنمٍءَْيشِ
عقيامءانثأيفلمعيالنأوجريهنأىنعملاوّ.يفحيسملا

دحأىلعوأهيلعلجخلابجوتسيًائيشءازرألانمهيلع
نامأفقينيحالوهؤادعأهمواقينيحالهئاقدصأنم
ركنيالفتوملارطخيفنوكينيحالوةمكاحمللنورين

بغر.هئدابملكبدهشينأفاخيالوليجنإلاقح
ىلعليجنإلاحاجنامهوامهاوسنمرثكأنيئيشيفلوسرلا
هريشبتجئاتننمىزخيالهنأنقيتفهسفنصالخوهدي
لطبيالصالخلاهءاجرنإوهايإسانلاضعبةمواقمب
.كلذب

يفاَمَك رشبيومّلعيسلوبأدتباذنمهنإٍنيِحِّـلُكِ
هللاةروشملكبملكتييكلةرهاجملاىلعةوقلاهللاهحنم
.)١٨:٢٦و١٤:٣و٤:٣١لامعأ(لسرلارئاسحنمامك

هجولاناكهنأمالكلاقايسنمرهظيُحيِسَْملٱُمَّـظَعَتَي
ًائيشبسنينأدريملهنكليترهاجمبحيسملادجمألوقينأ
.»حيسملامظعتي«لاقفهلمعىلإ

يف همالكبحيسملاديجمتلةلآهدسجًاربتعميِدَسَجِ
اذهو.ًاديهشتامنإهتوموهمالآبهديجمتلوًايحيقبنإ
يفَنيِلِماَح«هلوقلقفاوم جلٱِ

ْ
ِّـبَّـرلٱَةَتاَمِإٍنيِحَّـلُكِدََس

يفًاضْيَأَعوُسَيُةاَيَحَرَهْظُتْيَكِل،َعوُسَي ُنْحَناَنَّـنَأل.اَنِدَسَجِ
لِلًامِئاَدُمَّـلَسُنَءاَيْحَألٱ

ْ
َرَهْظَتْيَكِل،َعوُسَيِلْجَأْنِمِتْوَم

يفًاضْيَأَعوُسَيُةاَيَح ملٱاَنِدَسَجِ
٤:١٠سوثنروك٢(»ِتِئاَْ

هنكلوةيطخللةلآكليجنإلايفدسجلاءاجامًاريثكو.)١١و
يفَهللاٱاوُدِّـجَمَف«هلوقيفامكهللاديجمتلةلآانهءاج ِ
ل«هلوقو.)٦:٢٠سوثنروك١(»ْمُكِداَسْجَأ

ْ
ْمُكُحوُرْظَفْحُت

َعوُسَياَنِّـبَرِءيَِجمَدْنِعٍمْوَلَالِبًةَلِماَكْمُكُدَسَجَوْمُكُسْفَنَو
ملٱ
َّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ«هلوقو.)٥:٢٣يكينولاست١(ِ»حيِسَْ

لٱِحوُّرلِلٌلَكْيَهَوُهْمُكَدَسَج
ْ
.)٦:١٩سونثروك١(»ِسُدُق

حيسملللمعيًايحيقبنإهنأرظتناٍتْوَمِبْمَأٍةاَيَحِب
ءامسلايفهعمدحتيًاديهشتامنإوهتادانمبدجمتيف
.هحيباستبكلانههدجميو

حلٱَِيلَّـنَأل«٢١
ْ
ملٱَيِهَةاََي

ملٱَوُحيِسَْ
.»ٌحْبِرَوُهُتْوَْ

وأتوملايفنورينممهريغكسيلهنأكلذبدافأَِيل
رصُحهنكلرخآلاىلعامهدحأاولضفينأمهلمحيامةايحلا
كرتينأيفبغرهنألراتخيامهيأملعيملفنيرمألانيب

يفًاضيأبغروءامسلايفحيسملاعمنوكيوهدسجةميخ
مادامهنأوهتدعاسموهميلعتىلإنيجاتحملاهتوخإديفينأ

هنأهلققحيوهحوربطاخيًاتوصنأرعشيلاحلاهذهيف
.مهحرفديزيومهناميإتبثيلنيحىلإًايحىقبي

حيسملابداحتالابايحأينإيأُحيِسَْملٱَيِهَةاَيَْحلٱ
َالاَيْحَأَف«لوقلقفاوماذهو.هنعلاصفنالابةايحيلسيلف
ملٱِلَباَنَأ

يفاَيَْحيُحيِسَْ يفَنآلٱُهاَيْحَأاَمَف.َّـِ جلٱِ
ْ

اَمَّـنِإَفِدََس
يفُهاَيْحَأ ناك)٢:٢٠ةيطالغ(»ِهللاٱِنْبٱِناَميِإ،ِناَميِإلٱِ
كلذدصقيملهنكلهبنمآذنمةيحورلاهتايحردصمحيسملا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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رهاوظنإف.ةلاسرلاهذهبتكنيحهلاحنايبلبانه
نكتملكلذلوهيفحيسملاةايحرهاوظالإنكتملهتايح
الوهلاوقأالوهيفحيسملااهأشنأيتلاراكفألاالإهراكفأ
َيحيملوهو.هيلعهردقوهبحيسملاهرمأاممالإهلاعفأ
الإهتياغنكتملفلاملاوأةذللاوأفرشلاوأملعلابسكيل
فرعينأدصقهنأنمضتياذهو.هديجمتوحيسملاءاضرإ
هريغلعجينأوهعيطيوهبيدتقينأوةفرعملالكحيسملا
.هيلعلكتيوهبحيوحيسملافرعي

مامأهتمكاحميفلتُقنإهنأديريٌحْبِرَوُهُتْوَْملٱَو
نأدريملهنأىلعًاحبرلبةراسخهتايحلذبنكيملنورين
هنكلهيلإبوبحملكةراسخيويندلاناسنإلادنعتوملا

حيسملابهداحتاديزيتوملابهنألكلذسكعيحيسملادنع
توملاهنابسحبابسألوأاذهو.داحتالاكلذبهروعشو
جهتبيوهجولًاهجوهريملنإوهبحييذلانألًاحبر
هنانمؤمللًاحبرتوملانوكبابسأنمو.هتدهاشمب
نموةيحورلاوةيدسجلااهتاقلعتملكوةئيطخلانمصلختي
نيدهطضملاوءادعألاوباعتألاومالآلاونازحألاوبراجتلا
ءامسلاةداعسلينوءامسلايفءاقدصألابعامتجااهنمو
هحبرنوكيف.فصويالامبضرألاةداعسقوفتيتلا
رصقلاىلإنجسلانمقلطُأاذإناهملاريسألاحبرنممظعأ
دُراذإهئابحأوهنطونميفنملاحبرنمرفوأوًامركمًافيض
توملاعقوتينأىلعهعجشكلذسلوبنقيتو.امهيلإ
.ًارورسم

حلٱِتَناَكْنِإْنِكٰلَو«٢٢
ْ
يفُةاََي جلٱِ

ْ
مثِيلَيِهِدََس

ََ
،ِيلَمَعُر

»!يِرْدَأُتْسَل؟ُراَتْخَأاَذاَمَف

.كشللالعطقللانهيهْنِإ
يفُةاَيَْحلٱ اذهلاق.ضرألاىلعةايحلايأِدَسَْجلٱِ

.ًاحبراهآريتلاءامسلايفةايحللةلباقم
يلمعرامثإليرورضطرشيهيأِيلَمَعُرََمثِيلَيِه

لاق.ةرمثميباعتأنوكتلةايحلايلبهوهللانإلاقهنأكف
هبعتنوكينأًاريثكيهتشيناكهنكلهل»حبرتوملانإ«ًافنآ
َجتْنَأُديِرُأُتْسَل«هلوقكًارمثم

ْ
ًاراَرِميِنَّـنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُلَه

ِيلَنوُكَيِل،َنآلٱىَّـتَحُتْعِنُمَو،ْمُكْيَلِإَِيتآْنَأُتْدَصَقًَةريِثَك
مث
ََ
رثاكتملارمثلابلطا«هلوقو.)١:١٣ةيمور(»ْمُكيِفٌر
هلامعأرامثإليرورضهؤاقبو.)٤:٧ص(»مكباسحل
ةايحلاوتوملانمهراتخياميفددرتيهلعجاذهو.هجضنو
هليتلاةداعسلانمرفوأءامسلايفةداعستوملابلانيهنإف
نييبليفلانمنوريثكصلخيًايحهئاقببهنكلوضرألاىلع
يفةيدبألاةايحلانولانيومنهجيفيدبألاتوملانم

هسفنلحبرلارثؤينأنعفقوتينأنمبجعالف.ءامسلا
.سوفنلانمنيريثكحبرىلع

نيبهللاهّريخنإيأيِرْدَأُتْسَل؟ُراَتْخَأاَذاَمَف
ّالكديريلًابابسأىريهنإفراتخيامهيأرديملةايحلاوتوملا
.رخآلاىلعامهدحأراثيإلًاببسريملهنكلنيرمألانم

َقِلَطْنَأْنَأٌءاَهِتْشٱَِيل:ِْنيَنْثالٱْنِمٌروُصَْحمِّـينِإَف«٢٣
ملٱَعَمَنوُكَأَو

.»ًاّدِجُلَضْفَأَكاَذِ.حيِسَْ
١٤:١٣ايؤرو٤:٦سواثوميت٥:٨٢سوثنروك٢

ةداعسلاعمتوملايفبغرِْنيَنْثالٱْنِمٌروُصَْحمِّـينِإَف
نايبلنيرمألاركذوهريغعفنللمعلاعمةايحلايفبغرو
.رخآلاىلعامهدحأرايتخاةبوعص

رظنلانوديسفنىلإرظنلابيأَقِلَطْنَأْنَأٌءاَهِتْشٱَِيل
ضرألاىلعهتايحربتعا»قلطنأ«هلوقبو.يريغىلإ

ينبةايحكوأ)٥:١سوثنروك٢(ةميخلايفنكسلاك
اوغلبىتحرخآىلإعضومنمنولحريةيربلايفليئارسإ
ةيولعلاداعيملاضرأءامسلاربتعاو.اهونكسوداعيملاضرأ
.هللابعشليدبألاثاريملايهيتلا

سوفننأليجنإلاميلعتنمِحيِسَْملٱَعَمَنوُكَأَو
ةرضحيفريصتوءامسلاًالاحلخدتتوملادنعنينمؤملا
٨-٥:٦سوثنروك٢و٧:٥٩لامعأو٢٣:٤٣اقول(برلا
مظعألاءزجلالوسرلادنعاذهو.)٢٣و١٢:٢٢نييناربعو
هقالطناف.نيرشعلاوةيداحلاةيآلايفهركذيذلاحبرلانم
لوقكهتداعسوهتسادقدكؤياذهوحيسملاةرضحىلإهلخدُي
ُهاَرَنَساَنَّـنَأل،ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَن«لوسرلاانحوي
نعليجنإلايفربُعامًاريثكو.)٣:٢انحوي١(»َوُهاَمَك
٥٢و١٥:٥١سـوــثـنرـوـك١(»مـوــنـلـاـب«نيـــنـمـؤـملاتـوـم
كلذبدارملاو.)١٤:١٣ايؤرو١٦-٤:١٤يكينولاست١و
نإالةمايقلاهبقعتبعتنمةحارتوملاكلذنأنايب
.نيدلامويىلإتيملادسجلاكاهساسحإدقفتسفنلا

ضرألاىلعدسجلايفةايحلانمًاّدِجُلَضْفَأَكاَذ
ىلإسحالبىقبتةافوتملاسفنلانأبلوقلانمعنمياذهو
نأيفهتبغروحيسمللهتبحمةدشنايباذهيفوداعملاموي
الإكلذكنوكيالنكل.كلذبحبرلاةمظعوهعمنوكي
ضرألاىلعمهوناميإلابحيسملاباودحتانيذلاتوم
توملاءاهتشانإواذه.ةيدبألاةراسخلالكمهريغتومو

ىهتشاامبرفهلهيهتشمدادعتساىلعليلدبسيلهسفنيف
وأمدنلاةدشوأسأيلاوأملألانمصلختللتوملاناسنإلا

.ءالبلادهج

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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يفىَقْبَأْنَأْنِكٰلَو«٢٤ جلٱِ
ْ

لَأِدََس
ْ
.»ْمُكِلْجَأْنِمُمَز

يفىَقْبَأْنَأ ينبماذهوضرألاىلعًايحيأِدَسَْجلٱِ
ايحتنأردقتفدسجلانعةلقتسمةايحسفنللأىلع
.هيفايحتامكهنودب

نأنسحتساهللانألوسرلاملعْمُكِلْجَأْنِمُمَزْلَأ
مهنعينغهنأعمسانلاصالخىلإةليسورشبلامدختسي
)يبليفةسينكاهادحإو(وهاهأشنأيتلاسئانكلانأملعو
هتريسوهرابتخانماوديفتسيلاهبهتيانعىلإةرقتفم
يكلمهلعفنلااذهىهتشاو.هتايزعتوهتاراذنإوهحئاصنو
ريظنوهف.مهعافتناىلعةوالعمهصالخبحيسملادجمتي
مهتيلوفطةدممهيذغينأىلإنوجاتحينورصاقدالوأهلدلاو
.دشرلانساوغلبينأىلإًايحهللاهيقبينأىهتشاف

هبٌقِثاَواَنَأْذِإَف«٢٥ ينَأُمَلْعَأاَذِٰ
ْمُكِعيَِمجَعَمىَقْبَأَوُثُكْمَأِّـ

يفْمُكِحَرَفَوْمُكِمُّدَقَتِلْجَأل »ِناَميِإلٱِ
٢:٢٤ص

هلهللاهنلعأاممكلذنألقيملاَذِٰهبٌقِثاَواَنَأْذِإَف
حورلاداشرإبالإنوكيالهنأىأروهبلقبهققحتهنكلًاحيرص
ملعو.)٢:٢٤ص(يفهلوقيفهتقثكانههتقثف.سدقلا
ىلعهلمحاذهوسئانكلاهيلإجاتحتاممًايحهءاقبنأًاضيأ
هئاقببيأسئانكلاهيلإتجاتحاامبيضقيهللانأداقتعا

.)١:٣سواثوميت١رظنا(هتقثةحصتتبثأةجيتنلاو.ًايح
مكعفنلًايحلازأاليأْمُكِعيَِمجَعَمىَقْبَأَوُثُكْمَأ
.سئانكلارئاسعفنو

يفْمُكِحَرَفَوْمُكِمُّدَقَتِلْجَأل هنأعقوفِناَميِإلٱِ
حيسملابمهناميإبوليجنإلاةفرعمينونمؤملاىوقتيهتطساوب
بلغُتومهتملظددبتتهبهنألمهحرفدايدزاكلذنمجتنيو
ًاضيأديزيمهحرفنأدتقعافحيسملابمهداحتادتشيومهبراجت
.مهينبهدوجوب

يفْمُكُراَخِتْفٱَداَدْزَيْيَكِل«٢٦ ملٱِ
يفَعوُسَيِحيِسَْ ِةَطِساَوِب،َّـِ

.»ْمُكَدْنِعًاضْيَأيِروُضُح
١:١٤٥:١٢سوثنروك٢

يفْمُكُراَخِتْفٱَداَدْزَيْيَكِل راختفانإَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
حيسملابهراختفانكلءايربكلانعئشانمثإهسفنبناسنإلا
دوصقمو.هللاديجمتىلإةليسووهايإىلاعتهتمحرفارتعا
هتاولصوهتريسوهميلعتةطساوبنولانينييبليفلانألوسرلا

ىلعمهلمحياذهوحيسملاعوسيبرلانمةمعنةدايز
.حيسمللديجمتلاودمحلاوركشلا

يف ىلعًايحيقبنإهنألكلذلاق.يتطساوبيأَّـِ
.هيلعهودمحوحيسملاىلإهءاقبنويبليفلابسنضرألا

نمقلطُأاذإهنأدقتعاْمُكَدْنِعًاضْيَأيِروُضُح
.)٢:٤٢ص(يفلاقامكمهيلإراصنجسلا

تاقيضلاءانثأيفتابثلاىلعلوسرلاثح
٣٠ىلإ٢٧ع

ملٱِليِجْنِإلُِّقَحياَمَكاوُشيِعْطَقَف«٢٧
اَذِإىَّـتَحِ،حيِسَْ

يفَنوُتُبْثَتْمُكَّـنَأْمُكَروُمُأُعَمْسَأًابِئاَغُتْنُكْوَأ،ْمُكُتْيَأَرَوُتْئِج ِ
»ِليِجْنِإلٱِناَميِإلٍةَدِحاَوٍسْفَنِبًاعَمَنيِدِهاَُجم،ٍدِحاَوٍحوُر
٤:١و٢:١٢يكينولاست١و١:١٠يسولوكو٤:١سسفأ

٣اذوهيو١:١٠سوثنروك٤:١١ص

ًارضاح(هبمكرمأيذالمهألارمألاوهيتأياميأْطَقَف
.مكيفيحرفلمكيل)ًابئاغوأتنك

مكتريسنكتليأِحيِسَْملٱِليِجْنِإلُّقَِحياَمَكاوُشيِع
توكلمءاضعأبوةسينكلايفةوخإبوحيسملاديبعبقيليامك
هلوقكاذهف.ليجنإلايفةنلعملاننسلاىضتقمىلعهللا
طَأ«
ْ
ْمُتيِعُديِتَّـلٱِةَوْعَّـدلِلُِّقَحياَمَكاوُكُلْسَتْنَأ...ْمُكْيَلِإُبُل

هب »ِّـبَّـرلِلُِّقَحياَمَكاوُكُلْسَتِل«هلوقو.)٤:١سسفأ(»اَِ
ىضتقمبشيعينأيحيسملاىلعبجيف.)١:١٠يسولوك(
هتقولغشيفهعونوهسوبلمةئيهوليجنإلائدابم
هربتعيىتحمهريغونينمؤملاعمهفرصتوهلاملامعتساو

هربتعيىتحمهريغوريخلالعافًاميقتسمًاقداصسانلاعيمج
لبهتاذلبحمريعريخلالعافًاميقتسمًاقداصسانلاعيمج
.)١٠:٣٨لامعأ(»ًاْريَخُعَنْصَيَلاَجيِذَّـلٱ«كلذلًاعبات

هنأضرفىلعكلذلاقْمُكُتْيَأَرَوُتْئِجاَذِإىَّـتَح
قالطإدعبنكمأنإكلذدعبدصقهنإفنجسلانمقلطُي
.نجسلانم

هللاةوعدبوأةيمورنجسيفيئاقببًابِئاَغُتْنُكْوَأ
دعباهريغوأةيموريفيأيبليفريغيفةمدخلاىلإيايإ
.نجسلانميقالطإ

نيذلاهدالوألهتبحمنإ.مكرومأأبنيأْمُكَروُمُأُعَمْسَأ
مهلاوحأنعًامئادلأسينأىلعهتلمحىرشبلابمهدلو
.ةقرافملادعبهدالوأنعلأسييذلابحملادلاولاك

يفَنوُتُبْثَتْمُكَّـنَأ ءاضعأكنيدحتميأٍدِحاَوٍحوُرِ
ىلإحيسملابلطقفوىلعدحاوتيبلهأودحاودسج
َنوُكَيِل«هلوقوهومهقرافينأكشوىلعوهوهذيمالتلهيبأ
جلٱ
ْ

يفُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأَكَّـنَأاَمَك،ًادِحاَوُعيَِم اوُنوُكَيِل،َكيِفاَنَأَوَّـِ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
يبليفلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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كلذكاوتبثاذإمهنإف)١٧:٢١انحوي(»اَنيِفًادِحاَوًاضْيَأْمُه
.حيسملاليجنإلقحيامكاوشاع

امكاوشيعييكليناثلاطرشلااذهخلاًاعَمَنيِدِهاَُجم
هلامآبعتمتلاوهتفرعمباوفتكيالنأبجيفليجنإللقحي
اوعفتنيلمهريغنيبهرشنيفمهدهجاولذبينألبهتاكربو
دوجومزلتسي»نيدهاجم«هلوقو.هللادجمتيكلذبوهب
اهيفدهاجيناطيشلاوهللانيبولطابلاوقحلانيببرحلا

.هللانيدوقحلارصتنييكلةدحاوًاديحيسملادونجلك
نـلـعـملايـحـيسـملانـيدـلا»لــيجـنإلانـامـيـإب«دارـملاو
.ليجنإلاب

ملٱَنِمٍءَْيشِبَنيِفَّـوَُخمَْريَغ«٢٨
َهلَوُهيِذَّـلٱُرْمَألٱ،َنيِمِواَقُْ

ُ
ْم

لِلٌةَنِّـيَب
ْ
لِلَفْمُكَلاَّـمَأَو،ِكَالَه

ْ
.»ِهللاٱَنِمَكِلٰذَو،ِصَالَخ

٢:١١سواثوميت٢و٨:١٧ةيمور١:٥يكينولاست٢

دصقواوتبثييكليرورضاذهٍءَْيشِبَنيِفَّـوَُخمَْريَغ
ىلعناسنإلالمحياممفوخلانأنيملاعمهقيوختمهئادعأ
.ناميإلانععوجرلا

يفسلوباودهطضانيذلاكنيينثولانمنيِمِواَقُْملٱَنِم
نيذلاكدوهيلانمو)٢٢-١٦:١٩لامعأ(يبليفىلإهنايتإلوأ
الف.)١٣و١٧:٥لامعأ(ةيريبويكينولاستيفهومواق
ًاضيأيبليفينمؤمباصأسلوبباصأامنأنمبجع
.)٣٠و٢٩ع(يفنيمواقملاكئلوأةمواقمىلإراشأو

.داهطضالانمزمهتابثيأُرْمَألٱ
َهل
ُ

كالهىلعليلدمهتابثنأديريِكَالَهْلِلٌةَنِّـيَبْم
مهنإومكيلعناطلسنممهلسيلنأىلعةيآهنألنيمواقملا
نأنمدبالةيهلإةوقيأمهتوقنممظعأةوقنومواقي
َعوُسَيِّـبَّـرلٱِنَالْعِتْسٱَدْنِع«يدبألاتوملاىلإاهباوطقسي
.)١:٧يكينولاست٢(»ِءاَمَّـسلٱَنِم

ينمؤملهلوقكيناثلاتوملانمِصَالَخْلِلَفْمُكَلاَّـمَأَو
مهنأىلعةنّيبهللاتوكلملجألمهمالآنإيكينولاست

بيرالو.توكلملاكلذءاضعأنماونوكينألًالهأاوبسُح
ىتحيبليفنجسيفاليسوسلوبتزعةنيبلاهذهنأيف
ىلعامهمالآوامهقيضةدشيفهللااحبسينأامهنكمأ
.امهصالخلةيآكلذامهايإهللاءاطعإ

ىلعهللانمةنّيبلبمهصالخلةطساومهمالآنألقيمل
.حيسملابناميإلابنيصلخملاةلمجنممهنأ

اوتبثتيكلةوقلامكحنميهدحويذلاِهللاٱَنِمَكِلٰذَو
اناكمهتابثومهتعاجشنإ.مكيمواقممامأنيفوخمريغ
.نوصلخيمهنأبهللانمةداهش

ملٱِلْجَألْمُكَلَبِهُوْدَقُهَّـنَأل«٢٩
ِهِباوُنِمْؤُتْنَأَالِحيِسَْ

.»ِهِلْجَألاوَُّـملَأَتَتْنَأًاضْيَأْلَب،ْطَقَف
٢:٨سسفأ٥:٣ةيمورو٥:٤١لامعأ

.ةكربلاليبسىلعهللاةمعننمْمُكَلَبِهُوْدَق
سوثنروك١و٢٧:٢٤لامعأ(يفىنعملااذهب»ةبهلا«تءاجو
.)٣:١٨ةيطالغو٢:١٢

تابثلاوةعاجشلامهلبهوهللانإِحيِسَْملٱِلْجَأل
ملفهقحبمهتداهشوهلجأنممهملأتلوحيسملاىلإمهتبسنل
نعالورطخلابروعشلانعةئشانوأةيعيبطمهتعاجشنكت
نيحةريثكًارارمنوينثولالاقامكنونجلانعالودانعلا
امنإناثوأللحئابذلاميدقتنعمهعانتمالنييحيسملااولتق
.)٥:٤١لامعأ(حيسمللمهتبحموهللاةمعننعةئشانيه

هئشنبهللاةيطعناميإلانإْطَقَفِهِباوُنِمْؤُتْنَأَال
الاذهو.)١٣و١:١٢انحوي(نيراتخملايفسدقلاحورلا
عضيهللانإفًاضيأناسنإلالعفنمناميإلانأيفني
.هبنمؤينأىلعهردقيوناسنإلامامأناميإلاعوضوم

نأملاعلالهأىلعرسعيِهِلْجَألاوَُّـملَأَتَتْنَأًاضْيَأْلَب
حيسملالجأنممالآلانوربتعينينمؤملانأفيكاوكردي
ْمُهاَّـمَأ«اقوللوقهيلعوكلذبحّرصليجنإلانكلوةمعن
ملٱِماَمَأْنِمَنيِحِرَفاوُبَهَذَف)لسرلايأ(

اوُبِسُحْمَُّـهنَأل،ِعَمْجَْ
»)حيسملامسايأ(ِهِمْسٱِلْجَأْنِماوُناَُهيْنَأَنيِلِهْأَتْسُم
يفُحَرْفَأ«سلوبلوقو.)٥:٤١لامعأ( ،ْمُكِلْجَأليِمَالآِ
ملٱِدِئاَدَشَصِئاَقَنُلِّـمَكُأَو

يفِحيِسَْ :١يسولوك(»يِمْسِجِ
يفْمُتَْكَرتْشٱاَمَك«سرطبلوقو.)٢٤ ملٱِمَالآِ

اوُحَرْفٱِحيِسَْ
يفاوُحَرْفَتْيَكِل :٤سرطب١(»َنيِجِهَتْبُمًاضْيَأِهِدَْجمِنَالْعِتْسٱِ
نييحيسملانإ.)١:٢بوقعيو١٠:٣٠سقرمرظنا١٣
مهنعهللاىضرةمالعداهطضالانممهيلععقيامنوبسحي
.هتاقيضيفهلنوكراشموحيسملابنودحتممهنأهنيبتل
ةحصبدهشياملكنوبحيهليجنإوحيسملااوبحأمهنألو
ْمُتْنُكْوَل«ىلاعتهلوقليلدبحسيمللمهنأتبثيفامهيواعد
لٱَنِم

ْ
لٱَناَكَلَِملاَع

ْ
َنِمْمُتْسَلْمُكَّـنَألْنِكٰلَو.ُهَتَّـصاَخُِّبُحيَُملاَع

لٱ
ْ
لٱَنِمْمُكُْتَرتْخٱاَنَأْلَبِ،َملاَع

ْ
لٱُمُكُضِغْبُيَكِلٰذِلِ،َملاَع

ْ
ُ»َملاَع

داهطضالالمحةبقاعنأنوملعيمهنألو.)١٥:١٩انحوي(
لّمُكحيسملانأو)٢:١٠ايؤر(ةايحلاليلكإحيسملالجأل
اولبقيلاهباولمكينأقالفنينمؤمللصالخلابهيلمالآلاب
.)٢:١٠نييناربع(صالخلا

جلٱُمُكَلْذِإ«٣٠
ْ
يفُهوُمُتْيَأَريِذَّـلٱُهُنْيَعُداَهِ َنآلٱَو،َّـِ

يفَنوُعَمْسَت .»َّـِ
٢:٢يكينولاست١وخلا١٦:١٩لامعأ٢:١يسولوك

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
يبليفلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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حيسملاليبسيفةيحورلاةبراحملايأُهُنْيَعُداَهِْجلٱ
.روصعلالكيفنييحيسملالكاهيلإيعُديتلاهليجنإو

يفُهوُمُتْيَأَريِذَّـلٱ يبليفيفهنجسىلإكلذبراشأَّـِ
امباوبيصُأمهنأدرُيملو)١٦:١٩لامعأ(كانههدلجو
اودهضامهنإلبتابرضلاوةلطابلاةياكشلانمهببيصُأ
.اهلدهُطضاوهيتلاةياغللوهداهطضاكًاديدشًاداهطضا

يفَنوُعَمْسَتَنآلٱَو أبناوعمسمهنإفةيموريفانأوَّـِ
كشوىلعاوناكوهمدخيلستدورفبأاولسرأوكانههنجس
ميقرًالماحستدورفبأعوجردعبًاضيأهءابنأاوعمسينا
.لوسرلا

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ءادتقاعضاوتلاوداحتالاىلعيبليفينمؤملوسرلاثح
يكلةيحورلاةايحلايفمدقتلاىلعو.)١١-١ع(حيسملاب
-١٢ع(هسفنلوسرللًاحرفوةيزعتوملاعلايفًاراونأاونوكي
هلهحدمومهيلإسواثوميتلسريسهنأبمهايإهؤابنإو.)١٨
-١٩ع(هلةمدخلانمهبماقامركذوستدورفبأعوجرو
٣٠(.

حيسملابءادتقاعضاوتلاوداحتالاىلعمهثح
١١ىلإ١ع

يفاَمٌظْعَوَناَكْنِإَف«١ ملٱِ
اَمٌةَيِلْسَتْتَناَكْنِإِ.حيِسَْ

لِل
ْ
يفاَمٌةَِكَرشْتَناَكْنِإ.ِةَّـبَحَم ٌءاَشْحَأْتَناَكْنِإ.ِحوُّرلٱِ
»ٌةَفْأَرَو
٣:١٢يسولوك١٣:١٤سوثنروك٢

اهنمهبرمأيسامبوجولللععبرأةيآلاهذهيفركذ
نمناتنثاوةثلاثلاوىلوألاامهوةيجراخلاللعلانمناتنثا
.ةعبارلاوةيناثلاامهوةيلخادلاللعلا

ينبماذهوكشللالطرشلاعوقوبعطقللانه»نإ«ْنِإ
يفظعوناكنإ«هلوقدافمفهوربتخادقاوناكامىلع
»عمسللنانذأدحألناكنإ«لوسرلالوقدافمك»حيسملا
يظعومتعمسدقمتنكنإلوسرلادارمو.)٤:٢٣سقرم(
نآلااوغصافهتعفنممتربتخاوهبيريغظعووأحيسملامساب
موبهظعواوعمسدقاوناكمهنإف.اوعيطأوهلوقأامىلإ
نأمهمسمتلافهتاوطخءافتقاوحيسملابناميإلاىلإمهاعد
.ةعاطلاوءاغصإلابهحرفاوممتي

ةيزعتلاىلإانهراشأِةَّـبَحَمْلِلاَمٌةَيِلْسَتْتَناَكْنِإ
اهبمهنإفمهداحتاوةيوخألامهتبحمنمنونمؤملااهلانييتلا
رشللمهتمواقموةمدخلاوىوقتلايفاوعجشتواووقت

طَي«يبنلالوقنممهلامتحاو
ْ
لَأٌدِحاَوُدُر

ْ
ِناَنْثٱُمِزَْهيَو،ًاف

ْنِمٌْريَخِناَنْثِا«ةعماجلالوقنمو.)٣٢:٣٠ةينثت(»ًةَوْبَر
خلٱ«هلوقو)٤:٩ةعماج(»ٍدِحاَو

ْ
ملٱُطَْي

ُعِطَقْنَيَالُثوُلْثَْ
نيدلاولابحيفةيلستسانللنإ.)٤:١٢ةعماج(»ًاعِيَرس

تاوخألاوةوخإلاضعببحومهئاسنللاجرلاوةدالوألل
تسيلةيلستلاكلتنكلقيدصللقيدصلابحوضعبل
حيسملاةبحموهللاةبحمنعةئشانلاةيلستلاىلإةبسنلابًائيش
ةيلستةبحملايفنإ.ضعبلنييحيسملاضعبةبحمو
يفىمظعلاةيزعتلانكلوةبحملاتانيبذخأاذإبوبحملل
يذلاءاخسبيطعملاهللاةداعسنمعوناذهو.ةبحملاراهظإ
.)٤:٨احوي١(ةبحمهمسا

يفاَمٌةَكَِرش حورلاعمناسنإلاحورةكرشيأِحوُّرلٱِ
ةكربلايفو)١٣:١٤سوثنروك٢(يفاذهلثمءاج.سدقلا
هللاحورنإ.هلئاسررثكأسلوباهبمتخيتلاةيلوسرلا
نينمؤملالكيفنكسيوحيسملايفًاريثكنكسسودقلا
.حارفألايفوةياغلايفوةبحملايفداحتالاةرورضئشني
ًاركفاوركتفينأبلوسرلارمأاوعيطينأمهيلعبجويو
.ًادحاو

ةقروةقفشلازكرمءاشحألاتربتعاٌةَفْأَرَوٌءاَشْحَأ
.)١:٨صريسفترظنا(ًالعفةمحرلاىلعلمحتيتلابلقلا
هلةعاطلاوهبلطىلإمهءاغصإنأانهاهبلوسرلادارمو
بولسأنسحأىلعلوسرلاىلعمهتقفشومهتفأرلراهظإ
ليبسيفهتاقيضىلإًارظنويحورلامهابإهنوكىلعءانب
ةوسقللراهظإءاغصإلامدعنإومهعفنليبسوحيسملا
.هلنزحةلعوةظلغلاو

ٌةَّـبََحمْمُكَلَوًادِحاَوًارْكِفاوُرِكَتْفَتىَّـتَحيِحَرَفاوُمِّـمَتَف«٢
»ًادِحاَوًائْيَشَنيِرِكَتْفُم،ٍةَدِحاَوٍسْفَنِبٌةَدِحاَو
١:١٠سوثنروك١و١٥:٥و١٢:١٦ةيمور٣:٢٩انحوي
سرطب١و٤:٢و٣:١٦و١:٢٧صو١٣:١١سوثنروك٢و
٣:٨

رمتساوحيسملاباونمآنيحهحرفأدتبايِحَرَفاوُمِّـمَتَف
نمناكو.هيلإمهناسحإبومهناميإىلعمهرارمتسا

ةريغلاوداحتالانمهيلعمالكلايتأيسامهمامتإتايضتقم
اممهنيبنكيملهنأانههمالكنمّنيبلانمو.عضاوتلاو
نأىلع.ماتلارورسلانمهعنمكلذوقافتالانمبجي
وهامنإًالوأهركذنإوهحرفنكيملمظعألاهدصقم
.مهقافتا

ىصوأامكاذهبمهاصوأًادِحاَوًارْكِفاوُرِكَتْفَتىَّـتَح
سوثنروكينمؤمو.)١٥:٥و١٢:١٦ةيمور(ةيمورينمؤم
.ضعبلةوخإلاضعبةاساومدارملاو.)١٣:١١سوثنروك(

ألَا
َ

يبليفلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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هلوقبمهايإهتقرافملبقهذيمالتلحيسملاهبلطاماذهو
جلٱَنوُكَيِل«

ْ
يفُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأَكَّـنَأاَمَك،ًادِحاَوُعيَِم اَنَأَوَّـِ

.)١٧:٢١انحوي(»اَنيِفًادِحاَوًاضْيَأْمُهاوُنوُكَيِل،َكيِف
ًادحاوًاركفسانلاركتفينأنكميٌةَدِحاَوٌةَّـبََحمْمُكَلَو

انهلوسرلاهدارأيذلانكلورخآلامهنملكضغبينأيف
مهنوكساسأكلذوةبحملايفنونمؤملاكرتشينأوه
اوقفتينأمهرسيوسانلاىلعنوهيو.ًادحاوًاركفنوركتفي

لوسرلامهثحكلذلومهنيببحلادجُواذإلمعلاوركفلايف
سوثنروك١(لئاضفلامظعأيهيتلاةبحملايفمدقتلاىلع
الإوضعبلمهضعببحمهلمهبرلةبحمهلنمف.)١٣:١٣
»ًاضْيَأُهاَخَأُِّبُحيَهللاٱُِّبُحيْنَمَّـنَأ«بيبحلالوقليلدبالق
.)٤:٢١انحوي١(

مهنوكنمداحتالاىلعلدأاذهٍةَدِحاَوٍسْفَنِب
ناسنإلاىلعةوقبلقلاتالاعفنالنألًادحاوًاركفنيركتفم
نييحيسملاتافصنماذهو.هلقعراكفأةوقنممظعأ
لَقاوُنَمآَنيِذَّـلٱِروُهُْمِجلَناَكَو«اقوللوقليلدبنيلوألا

ْ
ٌب

ونمؤمنوكينأدارأف)٣:٣٢لامعأ(»ٌةَدِحاَوٌسْفَنَوٌدِحاَو
.كئلوألثميبليف

هذهنيبزييمتلابعصيًادِحاَوًائْيَشَنيِرِكَتْفُم
دصقهلعلو»ًادحاوًاركفاوركتفت«ةيآلالوأيفهلوقوةرابعلا

قافتالاةيناثلايفوةماعلاىربكلارومألايفقافتالاىلوألايف
نوكينأىلوألايفدارأهنإوأ.ةصاخلاىرغصلارومألايف
.ًارهاظوًانطابنوكينأةيناثلايفوًانطابداحتالا

َنيِبِساَح،ٍعُضاَوَتِبْلَب،ٍبْجُعِبْوَأٍبُّزَحَتِبًائْيَشَال«٣
لٱُمُكُضْعَب

ْ
.»ْمِهِسُفْنَأْنِمَلَضْفَأَضْعَب

:١٢ةيمور٣:١٤بوقعيو١٦و١:١٥صو٥:٢٦ةيطالغ
٥:٥سرطب١و٥:٢١سسفأو١٠

ًائيشنيلماعريغيأٍبْجُعِبْوَأٍبُّزَحَتِبًائْيَشَال
باجيإلاليبسىلعىلوألاةيآلايفهلاقامف.خلابزحتب
هبزحبناسنإلامظعتنإ.بلسلاليبسىلعانههلاق
رومألايفسانللناراضوهللاىلإناهوركمهسفنبهمظعتو
عونىلعنييحيسملابناقيليالامهوةينيدلارومألاوةيسايسلا

نيذهدحأنعئشانسانلالامعأرثكأنكلو.صاخ
طرفبةسينكلاخيراتدهشيو.امهيلكنعوأنيمظعتلا
تيبلكخيراتدهشيو.اهيفبازحألانعأشنيذلاررضلا
امهمالسبرارضألانمسفنلابمظعتلانعأشنامبةيرقو
ـةســنـيكـلايفبزـحــتلاىلـعسـلـوبمال.ـامهتدـاعـسو
:١٣سوثنروك١(ًامومعهيلعمالو)١٧-١:١٠سوثنروك١(
اقولو٩:٣٦سقرم(هنمهذيمالتحيسملارّذحو.)٥و٤
٢٧-٢٣:٢٤(.

انسفنأةلباقمنمةليضفلاهذهتأشنامرثكأٍعُضاَوَتِب
انتئيطخوهتسادقوانتراقحوىلاعتهتمظعيفانلمأتوهللااب
نمف.ًاضيأسانلامامأوهمامأانعضاوتفهيلإانراقتفاوهانغو
ىلعرختفينأليميالءيشلكيفهللاىلإهراقتفابرعش
.مهنيبهسفنمظعيوأسانلانمهريغ

لٱُمُكُضْعَبَنيِبِساَح
ْ

ناسنإلالمحتءايربكلانإخلاَضْعَب
هسفنلبلطينأوهريغنملضفأهسفنبسحينأىلع
ءافتكالاىلعهلمحيعضاوتلاو.ةدايسلاوةبترلايفماقملوأ
ىلإةلاسرلايفهلوقكانههلوقو.هريغةلزنمنودةلزنمب
ملٱِبًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِّـداَو«ةيمور

َنيِمِّـدَقُم،ِةَّـيِوَخَألٱِةَّـبَحَْ
يفًاضْعَبْمُكُضْعَب لٱِ

ْ
سرطبلوقو)١٢:١٠ةيمور(»ِةَماَرَك

»ِعُضاَوَّـتلٱِباوُلَبَْرسَتَو،ٍضْعَبِلْمُكُضْعَبَنيِعِضاَخًاعيَِمجاوُنوُك«
هنملضفأهريغناسنإلانابسحةجيتنو.)٥:٥سرطب١(
بحوةدايسلابلطوبزحتلاحورملاعلانميفتنينأيه
بويعيفهرظننابسحلاكلذىلعناسنإلانيعيوءارطإلا
نأعيطتسيهنإفهتاوهشوةريرشلاهراكفأوهبلقداسفوهسفن
هنإوهريغيفهققحتينأعيطتسيالوهسفنيفكلذققحتي
هبتدأيتلانحملاةدشفرعيالوهفهريغبويعفرعنإ
ىلإالهريغلئاضفىلإتفتلينأًاضيأهيلعهنيعياممو.اهيلإ
صقنيامىلإالاياجسلانمهبهريغهلضفيامىلإوهلئاذر
لكنمرثكأانريغنساحمنعانيمعييذلاو.هبهنع
.دسحلاوهتايمعملا

ٍدِحاَوُّلُكْلَب،ِهِسْفَنِلَوُهاَمَىلِإٍدِحاَوُّلُكاوُرُظْنَتَال«٤
.»ًاضْيَأَنيِرَخآلَوُهاَمَىلِإ
١٣:٥و٣٣و١٠:٢٤سوثنروك١

دارمسيلِهِسْفَنِلَوُهاَمَىلِإٍدِحاَوُّلُكاوُرُظْنَتَال
نألًابلطمهسفنلوهامىلإناسنإلارظنيالنأاذهبلوسرلا
رصتقيالهنأدارملانكلهتايحظفحلهنمدبالرظنلاكلذ
كبيرقبحت«ىلاعتهلوقنومضمهنومضمف.هيلإرظنلاىلع
يرورضوهامبهسفنناسنإلابحينأزوجيف»كسفنك
الومكريغىلعمكسفنأاورثؤتاللاقهنأكفهلامعأوهتايحل
اوحمستالو.مهتاجاحنعاولفغتومكريغقوقحاوسودت
لكو.مكراكفألكلغشتمكتويبلهأرومأومكرومأنأب
نوأطخينمموهف»يخألانأسراحأ«نيياقلاؤسلأسينم
هلوقوهوهنوناقعبتننأانلريخفانهلوسرلالوقمهتفلاخمب
رظناف.)١٤:٧ةيمور(»ِهِتاَذِلُشيِعَياَّـنِمٌدَحَأَسْيَل«
.هريسفت

اولعفايأًاضْيَأَنيِرَخآلَوُهاَمَىلِإٍدِحاَوُّلُكْلَب
نأانيلعبجيف.سفنللوهامىلإرظنلاىلعةوالعكلذ
نأوتايحورلاوتايدسجلايفانلوحنملكعفنبلطن

ألَا
َ
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ىلعمهثحننأو.حيسملابانتاوخأوانتوخإىلإىلوألابنسحن
درنومهءالهجملعننأوحالصلالمعوىوقتلايفمدقتلا
مهنمهبلطيذلاحورلالوسرلانابأف.حيسملاىلإمهيلاض
مهتعفنملمهعمىقبينألضفيهنأهانعماملاقنيحانه
اذهو.)١:٢٤ص(حيسملاعمروضحلانمهاهتشاامىلع
لمارألاوىضرملاوءارقفلانعلأسننأانيلعبجوي
ردقىلعنيجاتحملانيعننأونيباصملالكوىماتيلاو
ريغصالخليبسيفعيطتسناملكلمعننأومهجايتحا
.حيسملاىلإمهدوقنومهرطخىلعمههبنننأيأنينمؤملا
لعجتةيآلاهذهلةعاطلانإ.هيتأننأاننكميعفنمظعأاذهو
.تقورصقأيفءامسلاكضرألا

الاملضرعتينأناسنإللحمستالةيآلانأّنيبلانمو
يفليقامبعونممكلذنإفهريغرومأنمهلقحي
.)٤:١٥سرطب١و٥:١٣سواثوميت١و٣:١١يكينولاست٢(
وأهرجتميفهءافخإهبحاصديريرمأنعثحبننأالو
.)٢٦:٢٠و١١:١٣لاثمأ(سانلانيبهعيشنوهتيبلهأ

لَف«٥
ْ
لٱاَذٰهْمُكيِفْنُكَي

ْ
يفيِذَّـلٱُرْكِف ملٱِ

»ًاضْيَأَعوُسَيِحيِسَْ
٢:٦انحوي١و٢:٢١سرطب١و١٣:١٥انحويو١١:٢٩ىتم

تبثأةرشعةيداحلاةيآلاةياهنىلإاهيلياموةيآلاهذهيف
عضاوتلانمحيسملاهاتأامركذبهمالكنمقبساملوسرلا
اوعضوتلاقهنأكفنينمؤمللًالاثمسفنلاراكنإولزانتلاو
يفبآللٍواسمويلزأهنأعمحيسملانألحيسملاعضاوتامك
هتوهالرهاظمبًاكسمتمىقبينأيفبغريملدجملاوةردقلا
داجمأنمهسفندّرجلببآللهتاواسمنايبويهلإلاهدجمو
ىلإعضتاهنألبناسنإلايأدبعلاةعيبطذخأوءامسلا
ملهتاميذلاتوملاو.توملاىتحعاطأذإكلذنمرثكأ
مهاندأونيبنذملارشنمبولصمتوملبًايداعًاتومنكي
.هعاضتاةمظعكهعافترامظعكلذلف

.مكاياونومكناهذأيفيأْمُكيِفْنُكَيْلَف
.حيسملاعضاوتكوهيذلاعضاوتلايأخلاُرْكِفْلٱاَذٰه

يفَناَكْذِإيِذَّـلٱ«٦ لُخْبِسَْحيَْمل،ِهللاٱِةَروُصِ
ْ

ْنَأًةَس
.»ِِهللاًالِداَعُمَنوُكَي
١:١٥يسولوكو٤:٤سوثنروك٢و١٧:٥و٢و١:١انحوي
١٠:٣٣و٥:١٨انحوي١:٣نييناربعو

يفَناَكْذِإ نإ.ملاعلاىلإهنايتإوهدسجتلبقِهللاٱِةَروُصِ
ىنعمو.هدوعصةقيقدىلإرمتساوهدسجتذنمأدتباهعاضتا
ةروصهذخأنأامكهرهوجوأىلاعتهتافصانه»هللاةروص«
الحورهللانألهرهوجوناسنإلاتافصلًاذخآناكدبعلا

يِذَّـلٱ«هلوقليلدبنوينثولامهوتامكهلةيدسجةروص
ملٱُمَدَعُهَلُهَدْحَو

يفًانِكاَس،ِتْوَْ َْمليِذَّـلٱ،ُهْنِمىَنْدُيَالٍروُنِ
.)٦:١٦سواثوميت١(»ُهاَرَيْنَأُرِدْقَيَالَوِساَّـنلٱَنِمٌدَحَأُهَرَي
انحوياهيفهفصويتلاهلاحهللاةروصيفناكمويهلاحو
يفانهسلوبهلاقامو.)٥-١:١انحوي(»ةملكلاب«يليجنإلا
١:١٠سسفأ(يفهلاقامقفاويهدسجتلبقحيسملانأش
امو)٤-١:٢نييناربعو١١-٢:٩و١٩-١:١٥يسولوكو٢٣-٢٠و
لبقهلناكيذلاهدجمةهجنمهسفننأشيفحيسملاهلاق
خويشوىسوميريهللاناكو.)١٧:٥انحوي(ملاعلانوك
.)١١و٢٤:١٠جورخ(دجملاكلذنمًائيشليئارسإ

ةيعيبطلاهتاواسمراهظإدعيمليأًةَسْلُخْبِسَْحيَْمل
هبكسمتيءيش»ةسلخلا«ىنعمو.كلذكهللاةيلصألا
هرسخينأىشخيوةمينغوأزنكنمهيلعضبقيوناسنإلا
نايبربتعيملحيسملاف.هريغمامأهبراختفالاوهراهظإبحيو
مظعأكلذًاربتعمءادفلاءاشنإهيلعرثآلبكلذكهتوهال
دادعتساوهسفنلهراكنإءادتبااذهو.دجملاورورسلا
نباهنوكرابتعابتوهاللاةردقلكهلناكذإو.اهئالخإل
دوهيلاعقوتامكضرألاىلعهدجمرهظينأهنكميناكهللا
اذهنلعيالنأرشبلاصالخللضفهنكلمهحيسمنم
.هليذلادجملا

كلذوكلذكنوكينأنايبيأِِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأ
ةعيبطلابصتخملادجملاوراقولاوماركإلانمهلامرهظينإ
ناكامنالعإىوسسيلهللاًالداعمهنوكنالعإو.ةيهلإلا

هبةنلاعملاوهبكسمتلايفقحلاهلناكف.لزألاذنمهيلع
يفراصو.ءادفلالمعيفةبغرًاتقوهنعلودعلابّرسهنكلو
وهاميفلبانسفنألوهاميفرظنناليكلانلًالاثمكلذ
.ًاضيأنيرخآلل

يفًارِئاَص،ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَنَىلْخَأُهَّـنِكٰل«٧ ِهْبِشِ
.»ِساَّـنلٱ

:٩سقرمو٩:٢٦لاينادو٥٣:٣ءايعشإو٢٢:٦رومزم
٥٢:١٣و٦و٤٩:٣و٤٢:١ءايعشإ١٥:٣ةيمورو١٢
:٢٠ىتمو٣:٨ايركزو٢٤و٣٤:٢٣لايقزحو٥٣:١١و
٨:٣و١:٣ةيمورو١:١٤انحوي٢٢:٢٧اقولو٢٨
١٧و٢:١٤نييناربعو٤:٤ةيطالغو

سانللرهظهنإيأهللاةروصنمُهَسْفَنَىلْخَأُهَّـنِكٰل
تانيبلكنمهسفندرجهنأكتوهاللاتامالعنودب
صلخيلًادسجتمىتأذإًارايتخاكلذلعفوهدجموهتمظع
يهلإلارهوجلانمهسفندّرجحيسملانأدارملاسيلو.رشبلا
وأًاقلاخهسفنةقيقحنمدحأجرخينأليحتسيهنأل
هتوهاليقبفًاهلإلزيملًاناسنإراصاملهللانبانإف.ًاقولخم

ألَا
َ
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نألوسرلادارمف.هتازجعموهمالكبًانايحأرهظيناكوهيف
دبعلاةروصيفرهظهللاةروصيفهرظينأنمًالدبحيسملا
نايبلااذهيفنأشلاوذرمألاو.عضاوتلاكلذبانملعييكل
.همغرىلعاهالخأهريغنأالًارايتخاهسفنىلخأوههنأ
ناميإلًاتابثإاهرهظأهنكلةيهلإلاهتافصًانايحأرهظأهنإمعن
اهنمهسفنىلخأهنأكفًاردانالإكلذلعفيملوهذيمالت
ىلخأ«هلوقةصالخو.دبعلابةصتخملاتافصلابلبرستو
هريملىتحهتوسانببجتحاحيسملاتوهالنإ»هسفن
.طقهقرافيملهنأعمًاليلقالإسانلا

ةقيقحنايباذهبلوسرلادريملٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ
هدسجتبعاضتالانمهيلإراصامنايبلبحيسملادسجت
ًالدبدبعةروصذخأهنأعاضتالاكلذلوأو.هسفنءالخإو
دبعلابصتخياملك»دبعلاةروصب«دارملاو.هللاةروصنم
حيسملاف.هنمىمسأوهنملاوحأباهتلباقمبلاوحألانم
ليلدبدبعلابصتخيًالامعأملعينأودبعكرهظينأراتخا
لَعُميِنَنوُعْدَتْمُتْنَأ«هلوق

ِّـ
اَنَأِّـينَأل،َنوُلوُقَتًانَسَحَو،ًادِّـيَسَوًام

ملٱَوُدِّـيَّـسلٱاَنَأَوُتْنُكْنِإَف.َكِلٰذَك
لَعُْ

ِّـ
لَسَغْدَقُم

ْ
ْمُكَلُجْرَأُت

»ُمِدَْخييِذَّـلٱَكْمُكَنْيَباَنَأ«هلوقو.)١٤و١٣:١٣انحوي(»خلا
ْلَبَمَدْخُيِلِتْأَيَْملِناَسْنِإلٱَنْبٱ«هلوقو)٢٢:٢٧اقول(
حيسملاناكنمللوسرلالقيملو.)٢٠:٢٨ىتم(»َمِدْخَيِل
كلذهتافهللادبعلاقولفهعاضتاطرفنايبهتياغنألًادبع
.هللادبعنييولعلاةكئالملامظعأنألنايبلا

يفًارِئاَص هنأىنعملاو.هدسجتةطساوبِساَّـنلٱِهْبِشِ
مهضراوعلثملةضرعسانلارئاسكًاناسنإضرألاىلعرهظ
ُهَنْبٱَلَسْرَأُهللاٱ«هلوقكاذهفتوملاوملألاوشطعلاوعوجلاك
يف خلٱِدَسَجِهْبِشِ

ْ
رهظينأحيسملاُّرسو)٨:٣ةيمور(»ِةَّـيَِط

ْذِإَف«هلوقليلدبيرشبلاسنجلابئانيناثلامدآهنألكلذك
يفُدَالْوَألٱَكَراَشَتْدَق دلٱَوِمْحَّـللٱِ

َكِلٰذَكًاضْيَأَوُهََكَرتْشٱِمَّـ
ملٱِبَديِبُيْيَكِل،اَمِهيِف

لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ
ْ

ملٱُناَط
ْيَأ،ِتْوَْ

نأةلعاذهو.)١٥و٢:١٤نييناربع(»خلاَقِتْعُيَو،َسيِلْبِإ
ىوسًابلاغهيفاوريملذإهلإهنأباونمؤينأسانلاىلعرسعت
تبثُيام»سانلاهبش«هلوقيفسيلو.هتوسانتامالع
حيسملاهيفرهظيذلادسجلانإنيلئاقلانييتسودلامهو
اللايخلاكلذبلُصيذلانإويقيقحدسجاللايخ
.دسجلا

يفَدِجُوْذِإَو«٨ هلٱِ
َْ
ىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَكِةَئْي

ملٱ
.»ِبيِلَّـصلٱَتْوَمَتْوَْ

١٢:١و٥:٨نييناربعو١٠:١٨انحويو٢٦:٣٩ىتم

ىلخأ«هلوقبهسفنلهراكنإوحيسملاعاضتالوسرلانابأ
ىلعدازو»سانلاهبشيفراصودبعةروصذخأوهسفن
:لاقفتاذللهراكنإىلعرخآًاناهربكلذ

.هودهاشنممضرألاىلعناكنيحَدِجُوْذِإ
يف ْهلٱِ

َ
ريغوهسبلوهملكتوهرظنميفيأٍناَسْنِإَكِةَئْي

ملفهتوهاللًاباجحاهبرهظيتلاهتوسانرومأنمكلذ
.عاضتالانمكلذدرجمبحيسملافتكي

هئالخإبهعاضتانمقبسامىلعةدايزُهَسْفَنَعَضَو
امكلماعينأىضرف.طقفناسنإةئيهيفهروهظوهسفن
ميثألادبعلاتومتامهنألمهرشوسانلاىندإلماعي
ىتحعاضتالاوسفنلاراكنإنمةياغلاوهامرهظأكلذبو
هلوقيهوءايعشإةءوبنقفوىلعاذهو.هعاضتاطرفبزاتما
ٌرَقَتُْحم.ِهيِهَتْشَنَفَرَظْنَمَالَو،ِهْيَلِإَرُظْنَنَفَلاََمجَالَوُهَلَةَروُصَال«
حلٱُِربَتُْخمَوٍعاَجْوَأُلُجَر،ِساَّـنلٱَنِمٌلوُذَْخمَو

ْ
ُهْنَعٍَّـرتَسُمَكَو،ِنُْز

،اَنيِصاَعَمِلْجَألٌحوُرَْجمَوُهَو...ِهِبَّـدَتْعَنْمَلَفٌرَقَتُْحم،اَنُهوُجُو
ُّبَّـرلٱَو...ِهْيَلَعاَنِمَالَسُبيِدْأَت.اَنِماَثآِلْجَألٌقوُحْسَم
لوقو.)٦و٥و٣و٥٣:٢ءايعشإ(»اَنِعيَِمجَمْثِإِهْيَلَعَعَضَو
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَةَمْعِنَنوُفِرْعَت«لوسرلا

ُمُكِلْجَأْنِمُهَّـنَأِ،حيِسَْ
.)٨:٩سوثنروك٢(»ٌّيِنَغَوُهَوَرَقَتْفٱ

نيطقاسلارشبلانعءادفلاءارجإلهللاةدارإَعاَطَأَو
كلتنممزلو)٩و١٠:٧و٥:٨نييناربعو٥:١٩ةيمور(
.عاضتالاةياغةعاطلا

ركذيملوةعاطلانمنكميامةياغكلذَتْوَْملٱىَّـتَح
نأحصيالةرافكهتومنألةرافكناكحيسملاتومنإانه
راكنإوهتعاطلامكلًانايبهركذهنكلوانلًالاثمنوكي
ىلإاهلوأنمهتايحلكبةنرتقمةعاطلاكلتتناكو.سفنلا
لَزَن«هلوقليلدباهرخآ

ْ
َلَمْعَألَسْيَل،ِءاَمَّـسلٱَنِمُت

هلوقو)٦:٣٨انحوي(»يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَةَئيِشَمْلَب،يِتَئيِشَم
)١٠:٩نييناربع(»ُهللاَأاَيَكَتَئيِشَمَلَعْفَألُءيِجَأاَذَنَئَه«
ناكهنإلوألانيرمأبرشبلانمهريغتومنعهتومزاتماو
لكمهنعهلمحبرشبلاصالخلناكهنإيناثلاوًارايتخا

.مهاياطخ
نمهيفناكامىلإةراشإاذهركذِبيِلَّـصلٱَتْوَم

ملَا«هلوقلثموهوراعلا
ْذِإ،ِسوُماَّـنلٱِةَنْعَلْنِماَناَدَتْفٱُحيِسَْ

لَم:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،اَنِلْجَألًةَنْعَلَراَص
ْ
لُعْنَمُّلُكٌنوُع

ِّـ
َىلَعَق

.ريسفتلارظنا)٣:١٣ةيطالغ(»ٍةَبَشَخ

ٍ»مْسٱِّـلُكَقْوَفًامْسٱُهاَطْعَأَو،ًاضْيَأُهللاٱُهَعَّـفَرَكِلٰذِل«٩
سسفأ٢:٩نييناربعو٢:٣٣لامعأو٥و٢و١٧:١انحوي
١:٤نييناربعو٢١و١:٢٠

ألَا
َ

يبليفلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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حيسملاعافترانايباهنايلينيتللانيتيآلاوةيآلاهذهيف
راكنإوعاضتالايفحيسملاباودتقينأيفهتلاسرءارقلًابيغرت
.سفنلا

عمعاضتالاوةعاطلانمرهظأامىلعةباثإيأَكِلٰذِل
ِنَعًاليِلَقَعِضُويِذَّـلٱ«هلوققفوىلعاذهو.ًاهلإهنوك
ملٱ
ملٱِبًالَّـلَكُمُهاَرَن،َعوُسَي،ِةَكِئَالَْ

لٱَوِدْجَْ
ْ
َِملَأِلْجَأْنِم،ِةَماَرَك

ملٱ
.)٢:٩نييناربع(»ِتْوَْ

بيلصلاىلععفُريذلاناسنإلانبانأيأُهللاٱُهَعَّـفَر
كلذىلإعفُريذلاو.ًامركمءامسلاشرعىلإعفُرًاناهم
ىلإدعصهتوسانبهنألهتوسانوهتوهالبحيسملاوهدجملا
نمو.)١:٢٠سسفأ(بآلانيمينعسلجوءامسلا
وهوهتوهالدجمبجحيذلاباجحلالازأهنأهعافترارومأ

اَُّهيَأَتْنَأِينْدِّـَجم«هتالصيفهلوققفوىلعاذهوضرألاىلع
ملٱِبَكِتاَذَدْنِعُبآلٱ

ِنْوَكَلْبَقَكَدْنِعِيلَناَكيِذَّـلٱِدْجَْ
لٱ
ْ
ُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«هلوقيفاماهنمو.)١٧:٥انحوي(ِ»َملاَع
لُس
ْ

يفٍناَط لوقو.)٢٨:١٨ىتم(»ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ
َحتِءاَدْعَألٱَعيَِمجَعَضَيىَّـتَحَكِلْمَيْنَأُِبَجيُهَّـنَأ«لوسرلا

ْ
َت

همامتإنعجتناماهنمو.)١٥:٢٥سوثنروك١(»ِهْيَمَدَق
ُهاَطْعَأَ«هللانإاهنمو.هبعشءادفبدجمتهنألءادفلالمع
لُس
ْ

َنآلٱَنِم«هلوقهيلعو)٥:٢٧انحوي(»ًاضْيَأَنيِدَيْنَأًاناَط
لٱِنيِمَيْنَعًاسِلاَجِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُت

ْ
َىلَعًايِتآَو،ِةَّـوُق

ىَرَأُتْنُك«لاينادلوقو.)٢٦:٦٤ىتم(»ِءاَمَّـسلٱِباَحَس
يف ىَتَأٍناَسْنِإِنْبٱُلْثِمِءاَمَّـسلٱِبُحُسَعَماَذِإَوِلْيَّـللٱىَؤُرِ
لٱَىلِإَءاَجَو

ْ
لُسَيِطْعُأَف.ُهَماَّـدُقُهوُبَّـرَقَف،ِماَّـيَألٱِميِدَق

ْ
ًادَْجمَوًاناَط

لَألٱَوِمَمُألٱَوِبوُعُّشلٱُّلُكُهَلَدَّـبَعَتَتِلًاتوُكَلَمَو
ْ

لُس.ِةَنِس
ْ

ُهُناَط
لُس
ْ

لايناد(»ُضِرَقْنَيَالاَمُهُتوُكَلَمَو،َلوُزَيْنَلاَمٌّيِدَبَأٌناَط
.)١٤:٩ةيمورًاضيأرظنا١٤و٧:١٣

»مسالا«اذهنمدارملاناكاذإٍمْسٱِّـلُكَقْوَفًامْسٱ
»هوهي«ةيناربعلايفوهو»هللا«ناكةلالجلاءامسأدحأ
نأاورسجيملومارتحالالكمسالااذهاومرتحادوهيلاو
هانعميذلا»يانودأ«وأ»مسالا«نمًالدباوظفلوهباوهوفي

أبنأيذلاعوسي»مسالاب«دارملانأىلإمهضعببهذو.ديس
ةغللاءاملعلاقو)١:٢١ىتم(هتدالولبقليئاربجهب
صلخملاو»هوهي«مسانمبكرممسالااذهنإةيناربعلا
لعلو.انههيلإراشملامسالاوه»عوسي«نأىلإاوبهذاذهلو
دارألبحيسملاءامسأنمًاصوصخمًامسادصقيمللوسرلا
نمرخآمسالكقوفيوهحيسملاهبيمُسمسالكنأ
وأ»ةملكلا«وأ»هللانبا«مساناكءاوسماركإلاءامسأ
هركذيذلامسالاوأ»يدافلا«وأ»ليئونامع«وأ»حيسملا«
َّـالِإُهُفِرْعَيٌدَحَأَسْيَلٌبوُتْكَمٌمْسٱُهَلَو«لوقبلوسرلاانحوي

َةَمِلَكُهُمْسٱىَعْدُيَو،ٍمَدِبٍسوُمْغَمٍبْوَثِبٌلِبَْرسَتُمَوُهَو.َوُه

ُكِلَم:ٌبوُتْكَمٌمْسٱِهِذْخَفَىلَعَوِهِبْوَثَىلَعُهَلَو...ِهللاٱ
ملٱ
.)١٦و١٣و١٩:١٢ايؤر(»ِباَبْرَألٱُّبَرَوِكوُلُْ

َجتْيَكِل«١٠
ْ

ممٍةَبْكُرُّلُكَعوُسَيِمْسٱِبَوُث يفْنَّـِ ِءاَمَّـسلٱِ
َحتْنَمَوِضْرَألٱَىلَعْنَمَو

ْ
»ضْرَألٱَت

٥:١٣ايؤرو١٣:١١ةيمورو٢٨:١٨ىتمو٤٥:٢٣ءايعشإ

َجتْيَكِل
ْ
سبتقملوقلااذهٍةَبْكُرُّلُكَعوُسَيِمْسٱِبَوُث

ىلإةلاسرلايفًالبقسلوبهسبتقاو)٤٥:٢٣ءايعشإ(نم
وثجب«دارملاو.)١٠:١١ةيمور(حيسملاىلإهبسنوةيمور
٦:١٠لايناد(ةدابعلاميدقتسدقملاباتكلايف»ةبكرلا
ةمالعدرجمال)٤:١١سسفأو٢:٤ةيمورو١٥:١٩سقرمو
مساب«دارملانأىلعنيرسفملارثكأقفتاو.اهيفةيجراخ
مركُيودبعُيهنأةرابعلاىنعمنأوهنيعحيسملا»حيسملا
.هللااكمظعُيوهلحّبسُيو

مم يفْنَّـِ ةرابعلاهذهخلاِضْرَألٱَىلَعْنَمَوِءاَمَّـسلٱِ
تاومألاوءايحألانمتاقولخملالكنعهبّربعيحالطصا
لٱَلَخْدَأىَتَم«هلوقليلدبةكئالملالمشيف

ْ
لٱَىلِإَرْكِب

ْ
َِملاَع

لَو:ُلوُقَي
ْ

.)١:٦نييناربع(»ِهللاٱِةَكِئَالَمُّلُكُهَلْدُجْسَت
.)١٣-٥:٩ايؤر(دجملااولخدنيذلانييدفملاسوفنو
حيسملاأبناوعمسنيذلامهوضرألاىلعنيذلانييدفملاو
اهلثمذإتاقولخملانملقعيالاملمشيهلعلو.هباونمآو
يفلعفامكو١٤٨رومزملاننسىلعًايرجءالقعلاكلوسرلا
عوضخلاىلعنوربجيةسلابألاوسانلارارشأف)٨:٢٢ةيمور(
مهنإمزلتسيالكلذوهتمظعبفارتعالاوحيسملاةدايسل
ممٍةَقيِلَخُّلُكَو«انحويهلوققفوىلعاذهو.نوصلخي يفاَّـِ ِ
َحتَوِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱ

ْ
لٱَىلَعاَمَو،ِضْرَألٱَت

ْ
اَمُّلُك،ِرْحَب

لِل:ًةَلِئاَقاَهُتْعِمَس،اَهيِف
ْ

لٱَىلَعِسِلاَج
ْ
لِلَوِشْرَع

ْ
لٱِلَمَح

ْ
ُةََكَرب

لٱَو
ْ
ملٱَوُةَماَرَك

لُّسلٱَوُدْجَْ
ْ

.)٥:١٣ايؤر(»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُناَط

ملٱَعوُسَيَّـنَأٍناَسِلُّلُكَِفَرتْعَيَو«١١
ِملٌّبَرَوُهَحيِسَْ

َ
ِدْج

.»ِبآلٱِهللاٱ
سوثنروك١و١٤:٩ةيمورو٢:٣٦لامعأو١٣:١٣انحوي
١٢:٣و٨:٦

وثجلابةدابعلانمةبكرلاهرهظتامٍناَسِلُّلُكَِفَرتْعَي
ناطلسبفرتعيقطانلكنأدارملاو.ملكتلابناسللاهرهظي
دقو.بلقلاناميإىلعليلدناسللافارتعاو.حيسملا

ةيمور(ريسفتيفحيسملابفارتعالابوجوىلعمالكلاقبس
.)١٠و١٠:٩
يأفارتعالاعوضوماذهٌّبَرَوُهَحيِسَْملٱَعوُسَيَّـنَأ
لثماذهو.هتنمالودودحمريغتوكلمسيئرحيسملانأ

ألَا
َ
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سوثنروك١و٤:١٠و١:٢٣سسفأو٢:٣١لامعأ(يفام
دبعُيامكعوسيدبعُينأبجيهنأتبثيوهو)٢٨و١٥:٢٥
.بآلا

ِمل
َ

لوؤيحيسملادجمبفارتعالانأيأِبآلٱِهللاٱِدْج
فارتعالاكلذنمةمظعلاةياغلااذهو.بآلاهللادجمىلإ
جلٱَمِرْكُيْيَكِل«حيسملالوقكوهو

ْ
َنوُمِرْكُياَمَكَنْبالٱُعيَِم

»ُهَلَسْرَأيِذَّـلٱَبآلٱُمِرْكُيَالَنْبالٱُمِرْكُيَالْنَم.َبآلٱ
ُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«انحويلوقو)٥:٢٣انحوي(
لٱ
ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو ١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ
بآلادجمهنإحيسملالوقو.)١٠و١٤:٩انحويًاضيأرظنا
يفاملقفاوموهو)١٧:٤انحوي(ضرألاىلعهلمعب
.)٢٨-١٥:٢٤سوثنروك١(

ةايحلايفمدقتلاىلعيبليفينمؤملوسرلاثح
مهبوهرسييكلوملاعلايفًاراونأاونوكيلةيحورلا

١٨ىلإ١٢عىزعتيو

يفاَمَكَسْيَل،ٍنيِحَّـلُكْمُتْعَطَأاَمَك،يِئاَّـبِحَأاَيًاذِإ«١٢ ِ
يفًاّدِجَىلْوَألٱِبَنآلٱِلَب،ْطَقَفيِروُضُح اوُمِّـمَت،ِيباَيِغِ
»ٍةَدْعِرَوٍفْوَخِبْمُكَصَالَخ

٦:٥سسفأ٦:١٣سسفأ١:٥ص

نمديجملاحيسملالاثمنمقبسامىلعءانبيأًاذِإ
.)١١-١ع(

.مهبلوسرلامامتهاةدشىلعليلداذهيِئاَّـبِحَأاَي
وهوهللاوههوعاطأيذلانإٍنيِحَّـلُكْمُتْعَطَأاَمَك

نأهءاجرىنبف.)٨ع(توملاىتححيسملاهعاطأيذلا
اوعمسمهنإيضاملايفهرابتخاىلععفنالبنوكيالهمالك
ىلإةلاسرلانأرابتعالاقحتسياممو.هتطساوبهللاتوص
نمةيلاخاهنوكيفهلئاسرنمةديحولايهيبليفينمؤم
.ةحارصخيبوتلا

يفاَمَكَسْيَل َىلْوَألٱِبَنآلٱِلَب،ْطَقَفيِروُضُحِ
لبنيعئاطءانمأاونوكتليروضحىلعاولكتتاللاقهنأكف
ًالئاجوأةيموريفًانوجسممكنعديعبانأوكلذكاونوك
كلذىلعمكلمحيلف.مكنمبيرقانأونونوكتامكريشبتلل

.مكبولقيفمكلبطاخملاهحورلمكتعاطوحيسمللمكبح
مكنيبتسلينألمكسفنألرثكأاودهتجتنأىلوألاف
.مكدعاسأل

اولكتينأنعمهاهندقلوسرلاناكْمُكَصَالَخاوُمِّـمَت
مهسفنألهولعفينأبجيامانهمهلنابأوهروضحىلع
هلوققفاوياذهو.هللاةنوعماوعقوتينأمهلقحيذئنيحو
لٱِهللاٱَحَالِساوُلِْمحٱ«سسفأينمؤمل

ْ
ْنَأاوُرِدْقَتْيَكِلَلِماَك

يفاوُمِواَقُت لٱِ
ْ
ْنَأٍْءَيشَّـلُكاوُمِّـمَتُتْنَأَدْعَبَو،ِريِّـِّـرشلٱِمْوَي

نإلوألانيرمأنمضتتهترابعف.)٦:١٣سسفأ(»اوُتُبْثَت
مهنإيناثلاو.هصالخهتياغمهبولقيفًالمعأدتباهللا

عملمعينأناسنإلاىلعف.لمعلاكلذميمتتبنولوؤسم
لوألاوههللاو.ًايناثهريغصالخلوًالوأهسفنصالخلهللا
ًالَمَعْمُكيِفَأَدَتْبٱيِذَّـلٱَّـنَأ«هلوقليلدبرمألاكلذيفرخآلاو
ملٱَعوُسَيِمْوَيَىلِإُلِّـمَكُيًاِحلاَص

لمعف)١:٦ص(ِ»حيِسَْ
.يوناثناسنإلا

نممهلامعأنودبسانلاصلخينأىلعرداقهللانإ
هنكلمهلمعىلإةتبلاًارقتفمسيلوةعاطلاوناميإلاوةبوتلا
لمعيامكهسفنصالخلينلهعمناسنإلالمعينأراتخا

.هلقعلةفرعملوهدسجلنكسملاوةوسكلاوتوقلاليصحتيف
»متمعطأامك«لوقبمهصالخلمهميمتتقيرطىلإراشأو
يفهلعفينأناسنإلاىلعبجيامهليجنإيفنابأحيسملانأل
.هصالخنأش

ليصحتبحبرلاةمظعكلذةلعوٍةَدْعِرَوٍفْوَخِب
هليننمعناوملاةرثكوهتاوفبةراسخلاةمظعوصالخلا

ناطيشلابراجتوتايحورلايفانفعضوبلقلاداسفك
يفًاداهتجارثكأمهلعجيةدعرلاوفوخلانوكوريرشلاملاعلاو
ةبظاومرثكأوبراجتلانمًاسارتحارثكأوصالخلابلط
ىلعلاكتالاامأ.ةمعنلاطئاسولامعتساىلعوةالصلاىلع
ءايربكلاويحورلالسكلاىلعنالمحيفةراسجلاوسفنلا
هبىدأهسفنىلعسرطبلاكتانأامكطوقسللضرعتلاو
.حيسمللهراكنإىلإ

لٱَوُهَهللاٱَّـنَأل«١٣
ْ
ْنِماوُلَمْعَتْنَأَواوُديِرُتْنَأْمُكيِفُلِماَع

ملٱِلْجَأ
.»ِةَّـَرسَْ

١٣:٢١نييناربعو٣:٥سوثنروك٢

يفاوممتلوقبقلعتماذهْمُكيِفُلِماَعْلٱَوُهَهللاٱَّـنَأل
وههللانألمكصالخمتنأاوممتىنعملاوةقباسلاةيآلا
لمعيفئدابلاوههللانأقبسدقو.مكيفلماعلا
بلطىلإليملوأناسنإلايفئشنييذلاوهوصالخلا
نكيملهيفلماعلاوههللانأناسنإلاققحتالولوصالخلا
لقتسينأىلعةوقهلسيلنألهبلطيفءاجرىندأهل
ءاوهلايفريطينأىلعةوقهلسيلهنأامكهسفنصالخب
هللالزنُيملولفةحالفلارمأكصالخلارمأو.ةطساوالب
ناكامعرزلاِمنُيوسمشلاةرارحلسريوىدنلاورطملا
ناسنإلاصالخلهللاهلمعدقامو.داصحلاوجرينأحالفلل
قيرطدعأهنإفًاضيأهلمعينأناسنإلاعطتسيملامم
ئطاخلانعتوميلهنبالسرأوليجنإلايفهنلعأوصالخلا
.حيسملااولبقيلاهحتفيوسانلابولقنيليلهحورلسرأو

ألَا
َ
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ملاعلاقلخنأامكناسنإلاةردققوفطئاسولاهذهدادعإف
لعفينأكلذقوفدعتسموهواهلكاهدعأهللاوهتردققوف

لعفبوءامسلايفهلحيسملاةعافشبصالخللناسنإلايف
.هبلقيفهلسدقلاحورلا

هحوربهللالمعنايباذهاوُلَمْعَتْنَأَواوُديِرُتْنَأ
وهو)١١و١٢:٦سوثنروك١(سانلاسوفنيفسودقلا
يفلمعولوهلمعيفهلمعوناسنإلاةدارإيفهلمعناعون
ءزجنوكيكلذبهنألًادودحمهتوكلمناكللوألانوديناثلا
.هناطلسةرئادنعًاجراخ)هيفمهألاوهو(ناسنإلانم
هعنقيلهريغةدارإىلعًاناطلسسانلادحألنأىرنامًاريثك
هلككلذيتأيوهنزحيوأهحرفيوهنّكسيوأهجيهيوهبّغريو
لثمسفنلاقلاخلنوكينأىلوألابفهتيرحرسقينأنودب
صالخيفهللالمعنمءيشالًاذإف.ناطلسلاكلذ
اذهوةيلوؤسملاهنععفريوأناسنإلاةيرحعزنيناسنإلا

لَق«ميكحلالوقلقفاوم
ْ

ملٱُب
يفِكِلَْ ،ٍهاَيِمِلِواَدَجَكِّـبَّـرلٱِدَيِ

.)٢١:١لاثمأ(»ُهُليِمُيَءاَشاَمُثْيَح
ىبأتيتلاهتدارإناسنإلاصالخلعناوملامظعأنإ
ْنَأَنوُديِرُتَال«دوهيللحيسملالاقامكهللاةدارإلعوضخلا
وهانملعدقو.)٥:٤٠انحوي(»ٌةاَيَحْمُكَلَنوُكَتِلَّـَيلِإاوُتْأَت
.)٦:١٠ىتم(»كتئيشمنكتل«نيلئاقيلصننأ

ليدبسانلاصالخبهللاةرسميأِةَّـَرسَْملٱِلْجَأْنِم
ِتْوَمِبَُّرسُأَالِّـينِإ،ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياَنَأٌّيَح«يبنلالوق
لايقزح(»اَيَْحيَوِهِقيِرَطْنَعُريِّـِّـرشلٱَعِجْرَيْنَأِبْلَب،ِريِّـِّـرشلٱ

َعيَِمجَّـنَأ)هللايأ(ُديِرُييِذَّـلٱ«لوسرلالوقو)٣٣:١١
حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَوَنوُصُلَْخيِساَّـنلٱ

ْ
:٢سواثوميت١(»َنوُلِبْقُيِّـَق

.»لماعلا«هلوقبقلعتم»ةرسملالجأنم«هلوقو)٤
نمقافتالافًادحاوًالمعرثكأوأنانثالمعاذإ
بجوناسنإلاصالخمتييكلفحاجنلاتايرورض
هبهللاىضقيذلاطرشلاىضتقميلمعيهنأةرورضلاب
نأوهوحاجنلابهللكينأدعووليجنإلايفهنلعأو
نمءاطسوبالوربلالامعأبالحيسملابناميإلابصالخلا
.تاقوخلملا

»ٍةَلَداَُجمَالَوٍةَمَدْمَدَالِبٍْءَيشَّـلُكاوُلَعْفِا«١٤
١٤:١ةيمور٤:٩سرطب١و١٠:١٠سوثنروك١

يتلاحئاصنلابةقلعتمةحيصنلاهذهٍءَْيشَّـلُكاوُلَعْفِا
يفًالاثمحيسملاميدقتلدارطتساامهنيبامو)٥-٣ع(يف
نمضتي»ءيشلك«هلوقو.تاذلاراكنإوةعاطلاوعضاوتلا
.تابجاولابمايقلاقوفتاقيضلالامتحا

يتلاةملكلاينانويلالصألايفانهةمدمدلاٍةَمَدْمَدَالِب
لوسرلانيبيملو.)١٠:١٠سوثنروك١(يفرمذتلابتمجرُت

.امهيلعاهنأحجرألافسانلاىلعمأةمدمدلاهذههللاىلعأ
ميلعتنومضماذكوةمدمدلانعاناهنيحيسملالاثمو
مهرمذتبهللااوظاغأةيربلايفليئارسإينبنإ.ليجنإلا
رذحنيكلانلةربعاوناكف.)١٠:١٠سوثنروك١(اوكلهف
ملهللاةدارإلهتدارإملسنمو.مالكلابهراهظإوًانطابرجضلا
لزتعانمو.عقوتودارأامفالخبىضقاذإزخيملوبخي
ةمدمدلاأشنتو.سانلاىلعرمذتلالزتعاهللاىلعرمذتلا

.دسحلاوتاذلابحوءايربكلانعًابلاغ
َِّـيلَصُيْنَأُديِرُأَف«هلوقيفاذهلثمءاحٍةَلَداَُجمَالَو

يفُلاَجِّـرلٱ ٍبَضَغِنوُدِب،ًةَرِهاَطَيِداَيَأَنيِعِفاَرٍناَكَمِّـلُكِ
ضارتعالانعيهنياذهو.)٢:٨سواثوميت١(»ٍلاَدِجَالَو
مهمولوسانلالاوقأدينفتنعوهتدوجوهللاةمكحىلع
نلوقبهيلإلوسرلاراشأكلذنمو.قحالبمهلامعأىلع
جلٱَّـلَعَلَأ؟َهللاٱُبِواَُجتيِذَّـلٱُناَسْنِإلٱاَُّهيَأَتْنَأْنَم«

ْ
ُلوُقَتَةَلْبِ

ِجل
َ
ِمل«:اَهِلِبا

َ
نيريثكنإ.)٩:٢٠ةيمور(»اَذَكٰهيِنَتْعَنَصاَذا

ماقملاوىنغلايفيلعيريغهللازيماذاملمهلوقبنوأطخي
بئاصملابينبرضاذاملولسنلاةرثكوةحصلاولامجلاو
نييسيرفلاوةنهكلاحيسملاجعزأامًاريثكو.اهنميريغىقوو
٥:٣٠اقولو٢٠:١١ىتم(هومرينأةيغبمهتالداجمب
ذيمالتلائطخو.)١٣و٧:١٢و٦١و٤٣و٦:٤١انحويو
رهتشاو.)٣٤و٩:٣٣سقرم(ضعبلمهضعبةلداجمب
نيدلاوةفسلفلايفلادجلابةينودكميفنانويلاةفسالف
نميبليفييحيسملوبرذحفتقولانمًاريثكهباولغشو
ةئطختىلإنوليميسانلاضعبنإ.مهلثمةلطابلاتالداجملا

كلذنماوصلخينأمهيلعرسعيفمهنميكشتلاومهريغ
يحيسملاىلعبجينكلةسرامملابمهيلعىلوتسااذإليملا
ةوسقلاوقلخلاءوسهجئاتننمنألليملاكلذمواقينأ
هنممالسلاوتيبلاةحارعزنيفةيساقلاةبوجألادايتعاو
.يحيسملانيدلانيشيوةسينكلايفقاقشنالاىلعلمحيو
يبليفلهأداحتاديزينأةلاسرلاهذهبلوسرلاةياغناكذإو
.كلذلناتداضمامهنألةلداجملاوةمدمدلانممهرذح

ٍبْيَعَالِبِِهللاًادَالْوَأ،َءاَطَسُبَو،ٍمْوَلَالِباوُنوُكَتْيَكِل«١٥
يف لُمَوٍجَّـوَعُمٍليِجِطَسَوِ

ْ
يفٍراَوْنَأَكْمُهَنْيَبَنوُئيِضُت،ٍوَت لٱِ

ْ
.ِ»َملاَع

٣٢:٥ةينثت٢:١٢سرطب٥:١١سسفأو٥:٤٥ىتم
٥:٨سسفأو١٦و٥:١٤ىتم

نيرهاظاونوكتلوأمكداهتجاوهللاةمعنباوُنوُكَتْيَكِل
.سانلامامأ

مكلعجياملكنمنيلاخيأَءاَطَسُبَو،ٍمْوَلَالِب
قيليامكمكتريسنوكتيكلسانلاوهللامامأنيمولم
حيسملارمأامكنيرهاطنيصلخماونوكتونييحيسملاب

ألَا
َ
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حلٱَكَءاَطَسُبَو...َءاَمَكُح«هلوقبهذيمالت
ْ

:١٠ىتم(»ِماََم
»ٍَّرشِهْبِشِّـلُكْنَعاوُعِنَتْمٱ«لوسرلالاقامكو.)١٦
اوُنوُكَتْنَأُديِرُأ«ةيمورلهألهلوقكو.)٥:٢٢يكينولاست١(

لِلَءاَمَكُح
ْ

ةرابعلاف.)١٦:١٩ةيمور(»ِّـَّـرشلِلَءاَطَسُبَوِْريَخ
هللامامأةراهطلاسانلاىلإةءاسإلانعيهنلاقوفمزلتست
هلوقيفيكينولاستينمؤملجأنملوسرلابلطامك
يفٍمْوَلَالِبْمُكَبوُلُقَتِّـبَثُي« لٱِ

ْ
يكينولاست١(»ِهللاٱَماَمَأ،ِةَساَدَق

٣:١٣(.
نكلهلًادالوأاونوكيلليئارسإينبهللاراتخاِِهللاًادَالْوَأ
ٌراَعْمُهَنيِذَّـلٱُهَهاَِجتاوُدَسَف«هلوقبمهيلعىسومدهش
لُمُجَوْعَأٌليِج،ُهَدَالْوَأاوُسْيَلَو

ْ
لعلو.)٣٢:٥ةينثت(»ٍوَت

مهرذحفنييبليفلاىلإبتكنيحىسوممالكركذلوسرلا
اوسيلمهوهللادالوأاومُسنيذلاكئلوألثماونوكينأنم
ةيمور(ريسفتيفهللادالوأىلعمالكلاقبسدقو.كلذك
٨:١٤(.

ُهَدْنِعاوُدَجوُتِلاوُدِهَتْجٱ«سرطبلوقكاذهٍبْيَعَالِب
يف،ٍبْيَعَالَوٍسَنَدَالِب هدارمو.)٣:١٤سرطب٢(»ٍمَالَسِ
ًارهاظنيسدقماونوكينأواوخبوينأىلإًاليبساوكرتيالنأ
يتلاحئابذلاةفصىلإحيملت»بيعالب«هلوقيفو.ًانطابو
حيسملاتافصنمناكو)١٧:١ةينثت(هللامدقتتناك
لوسرلالوقليلدببيعالبهنإحئابذلاكلتبهيلإزومرملا
:٩نييناربع(»ٍبْيَعَالِبِِهللاُهَسْفَنَمَّـدَقٍِّيلَزَأٍحوُرِبيِذَّـلٱ«
ٍلََمحْنِماَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِب...ْمُتيِدُتْفٱ«سرطبلوقو.)١٤
ملٱِمَد،ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِب

.)١٩و١:١٨سرطب١(ِ»حيِسَْ
ْيَكِل«هلوقليلدبحيسملاةسينكنماذهلثمبلُطو
...َنْضَغَالَواَهيِفَسَنَدَال،ًةَديَِجمًةَسيِنَكِهِسْفَنِلاَهَِرضُْحي
.)٥:٢٧سسفأ(»ٍبْيَعَالِبَوًةَسَّـدَقُمُنوُكَتْلَب

يف لهألفصواذهٍوَتْلُمَوٍجَّـوَعُمٍليِجِطَسَوِ
حيسملالوقيفاملثموهونينمؤملاريغونيبئاتلاريغملاعلا
جلٱاَُّهيَأ«

ْ
ملٱُْريَغُليِ

ملٱ،ِنِمْؤُْ
لُْ
ْ

:١٩اقولو١٧:١٧ىتم(»يِوَت
جلٱاَذٰهْنِماوُصُلْخٱ«نيسمخلامويسرطبلوقو.)٤١

ْ
ِليِ

ملٱ
لُْ
ْ

نيمواقملا»يوتلملاليجلاب«دصقو.)٢:٢٠لامعأ(»يِوَت
ةريرشلالامعألاوةلطابلادئاقعلابنييحيسملااومهتانيذلا

.ليجنإلامدقتاوعنمينأيفكلذباودهتجافعقاوللًافالخ
مامأاليسوسلوباورجنيذلايبليفاوينثومهلاثمأنمو
لَبُيِنَالُجَّـرلٱِناَذٰه«امهيفاولاقمهنإفةنيدملاةالو

ْ
ِنَالِب

َلَمْعَنَالَواَهَلَبْقَنْنَأاَنَلُزوَُجيَالَدِئاَوَعِبِناَيِداَنُيَو...اَنَتَنيِدَم
هب مهنإفيكينولاستدوهيمهنمو.)٢١و١٦:٢٠لامعأ(»اَِ
ملٱاوُنَتَفَنيِذَّـلٱِءَالُؤٰه«نييحيسملاىلعاولاق

اوَُرضَحَةَنوُكْسَْ
َنوُلَمْعَيْمُهُّلُكِءَالُؤٰهَو.ُنوُساَيْمُهَلِبَقْدَقَو.ًاضْيَأاَنُهٰهَىلِإ
»ُعوُسَي:ُرَخآٌكِلَمُدَجوُيُهَّـنِإَنيِلِئاَقََرصْيَقِماَكْحَأَّـدِض
.)٧و١٧:٦لامعأ(

يفٍراَوْنَأَكْمُهَنْيَبَنوُئيِضُت امبفصواذهَِملاَعْلٱِ
ًامئاداونوكينأبجياموضرألايفنييحيسمللهللاهدصق
لٱُروُنْمُتْنَأ«هذيمالتلحيسملالوقليلدب

ْ
لَف..ِ.َملاَع

ْ
ْئِضُي

حلٱُمُكَلاَمْعَأاْوَرَيْيَكِل،ِساَّـنلٱَماَّـدُقاَذَكٰهْمُكُروُن
ْ

،َةَنََس
يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأاوُدِّـجَمُيَو .)١٦و٥:١٤ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ

ءيضيف)٨:١٨انحوي(ميظعلاملاعلارونوهحيسملانإ
رونباهرامقأوتارايسلاءيضتامكهرونبنويحيسملا
اوبذجييكلهرونبحيسملاديبعءيضينأبجيفسمشلا
:٥سسفأريسفترظنا(هللااودجميوأاوصلخيلهيلإسانلا
.)١٣و٨

حلٱِةَمِلَكِبَنيِكِّـسَمَتُم«١٦
ْ
يفيِراَخِتْفالِةاََي ملٱِمْوَيِ

ِحيِسَْ
.»ًالِطاَبُتْبِعَتَالَوًالِطاَبَعْسَأَْملِّـينَأِب
٢:٢ةيطالغ٢:١٩يكينولاست١و١١٤سوثنروك٢
٣:٥يكينولاست١و

يفراونأنييحيسملانإِةاَيَْحلٱِةَمِلَكِبَنيِكِّـسَمَتُم
ليجنإلاةعاذإبلبمهتنطفومهتمكحراهظإبسيلملاعلا
.مهتريسومههافشبكلذنولعفيفةياحلاةملكوهيذلا
لثمنورينيمهميلعتومهتريسبليجنإللنودهشينيذلاف
حلٱِتَناَكِهيِف«يذلامهبرنولثاميكلذبوةرانم

ْ
حلٱَو،ُةاََي

ْ
ُةاََي

ةملك«ليجنإلايمسو.)١:٤انحوي(»ِساَّـنلٱَروُنْتَناَك
»ةايحلاوقحلاوقيرطلاوه«يذلاحيسمللدهشيهنأل»ةايحلا
بجياملنايبنيتيآلانيتاهيفو.)١٧:٣٩و٦:٦٣انحوي(
نوكينأوهوهسفنةقيقحيفيحيسملكهيلعنوكينأ
نأبجيامنايبوسانلامامأبيعالبوهللامامأمولالب
وهوءيضيفيكهنأنايبوملاعللًاروننوكينأوهوهلمعي
ىلعروصقمريغاذهو.اهعيذيوةايحلاةملكبكسمتينأ
نييحيسملانمدرفلكىلعبجاولبنيرشبملاوةاعرلا

رونكءيضينأدحاولكىلعف.ءاسنوًالاجرًاراغصوًارابك
امو.هلاوحأرئاسيفوًارحبوًاربهرافسأوهلمعموهتيبيف
اوئيضيملنإمهنأوهرمألااذهيفنييحيسملاةيلوؤسمديزي
ةملظلايفمهاوقبحيسملاىلإسانلااودوقيلملاعلايفراونأك
.ةلاحمالاوكلهو

يفيِراَخِتْفال ىلإًاقباسلوسرلاراشأدقِحيِسَْملٱِمْوَيِ
وه)نيملاعللًاناّيدهيفسلجييذلامويلايأ(حيسملاموينأ
:٣سوثنروك١(ةيلوسرلاهباعتأجئاتنهيفرهظتيذلاتقولا
هراختفارمأنابأو.)١:١٤سوثنروك٢و٥-٤:٣و١٣و١٢
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبيِلَصِبَّـالِإَرِخَتْفَأْنَأِيلاَشاَح«هلوقبانه

ِ»حيِسَْ
هرورسوههراختفانأىلعليلداذهو.)٦:١٤ةيطالغ(
.هيلعوهلصحيذلادجملابالهتطساوبحيسملاراصتناب

ألَا
َ
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بسحينأهتداعىلعًايرجكلذلاقخلاَعْسَأَْملِّـينَأِب
باعلألايفلاطبألاهاتأيذلاداهجلاكًادهجهتايحلك
:٩سوثنروك١(ةبراضموعارصوقابسنمةميظعلاةينانويلا
نأهداهجةياغو)٤:٧سواثوميت٢و٢:٢ةيطالغو٢٦-٢٤
لَخي«

ِّـ
هبعتف.)٩:٢٢سوثنروك١(»ًامْوَقٍلاَحِّـلُكَىلَعَص

هتادانميفناكاموهمالآلاديدشهيفلمتحايذلاميظعلا
وهدهجلالذبوةنامألاببعتهنأىلعليلدلاو.ليجنإلاب
يذلاليلدلاوهومهتريسنسحونييبليفلاناميإةحص
.هدمتعا

ْمُكِناَميِإِةَحيِبَذَىلَعًاضْيَأُبِكَسْنَأُتْنُكْنِإَويِنَّـنِكٰل١٧
.»َنيِعَْمجَأْمُكَعَمُحَرْفَأَوَُّرسُأ،ِهِتَمْدِخَو
يسولوكو٧:٤سوثنروك١٥:١٦٢ةيمور٤:٦سواثوميت٢
١:٢٤

يكلليجنإلابهتادانمبنييبيلفلالجأنمهباعتأهركذ
نمهيقلومالآلانمهلمتحاامركذىلعهلمحاوصلخي
اهنوكىلعءانباهبرسهنإوباعتألاكلتىلعةوالعراطخألا
.مهناميإةيوقتىلإةليسو

ْمُكِناَميِإِةَحيِبَذَىلَعًاضْيَأُبِكَسْنَأُتْنُكْنِإ
بكسكحيسملابنييبليفلاناميإةيوقتلهمدكفسربتعا
ىلعدوهيلااهبكسداتعانيذللاتيزلاورمخلاوأرمخلا
:١٥ددعو٢٩:٤٠جورخ(حبذملاىلعاهقارحإلبقمهحئابذ
ربتعاو.نوينثولاكلذلثمداتعاو)١٤و٢٨:٧و٥و٤
ةنهكمهنأكهللاةحيبذحيسمللمهتمدخونييبليفلاناميإ

٢:٥سرطب١(حيسملابمهداحتابمهلكنويحيسملاراصامك
ةيمورينمؤملهلوققفوىلعاذهو.)٥:١٠و١:٦ايؤرو٩و
طَأَف«

ْ
ًةَحيِبَذْمُكَداَسْجَأاوُمِّـدَقُتْنَأ...ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل

لِبَق«هلوقو.)١٢:١ةيمور(»ِهللاٱَدْنِعًةَّـيِضْرَمًةَسَّـدَقُمًةَّـيَح
ْ

ُت
،ٍةَبِّـيَطٍةَحِئاَرَميِسَن،ْمُكِدْنِعْنِميِتَّـلٱَءاَيْشَألٱَسُتِدوُرْفَبَأْنِم
ًاضيأرظنا٤:١٨ص(»ِهللاٱَدْنِعًةَّـيِضْرَمًةَلوُبْقَمًةَحيِبَذ
بكسينأًادعتسمسلوبناكو.)١٦و١٣:١٥نييناربع
رثكأاهلعجييكللاحلاتضتقااذإةحيبذلاكلتقوفهمد
حئابذىلعتيزلاورمخلابكسناامكةلوبقمةيحورةراهط
ُقِفْنُأٍروُُرسِّـلُكِبَفاَنَأ«سوثنروكينمؤملهلوقكاذهو.مئاهبلا
.)١٢:١٥سوثنروك٢(»ْمُكِسُفْنَأِلْجَألُقَفْنُأَو

توملابسحيهنأًالبقلاق»َنيِعَْمجَأْمُكَعَمُحَرْفَأَوَُّرسُأ«
هبذإًاحبرهتومنوكياهبيتلاقرطلاىدحإاذهوهلًاحبر
نوكينأبهحرفنعًالضفهنألمهعمهرورسومهنامبإديزي
اهومدقيتلاةحيبذلايفمهكراشينأبًاضيأحرفيحيسملاعم
.مهبروهبرل

هبَو«١٨ اوُحَرْفٱَوًاضْيَأَنيِروُْرسَمْمُتْنَأاوُنوُكِهِنْيَعاَذِٰ
.»يِعَم

يناثلارمثلوألانألناميإلابحرفلانرتقينأبوجوىأر
ًاينبمرورسلانوكينأبلغيو)٤:٤ص(هتقيقحرهظمو
الاذهوتوملاوملألاىلعانههانبهنكلوةذللاوةايحلاىلع
نمءامسلايفمهلوهلنوكيامعقوتبالإنوكينأنكمي
يتلاةجهبملاجئاتنلاوتوملاومالآلايلتيتلاةراسلابقاوعلا

.اهناميإةحصبءادهشلاةداهشبةسينكلااهيلعلصحت
اوحرفايأخلاَنيِروُْرسَمْمُتْنَأاوُنوُكِهِنْيَعاَذِٰهبَو

التوملاراظتنابانأاهبحرفأيتلااهسفنبابسألابمتنأ
ليجنإلاحاجنوتوملاومالآلابقعييذلاباوثلابلبيتومب
لاثمو.لكلاحرفاندحأحرفنوكبوكلذبناميإلاديطوتو
هاتأامةجهبملااهبقاوعىلإرظنلابءازرألايفةكرشلابةرسملا
راصتناباهلهأرشبيلانيثأىلإءاجيذلاحيرجلايدنجلا
سلجمبابلخدهنإفنوثرمةعقاويفسرفلاىلعنانويلا
.ةبتعلاىلعًاتيمطقسمث»اوحرفاانحرف«فتهونايعألا

ليجنإلاليبسيفمهتومباوحرفينأنينمؤملاىلعكلذك
.ملاعللةكربهنوكلوةسينكللهعفنلًارظن

عجرينأوسواثوميتمهيلإلسرينألوسرلادصق
٣٠ىلإ١٩عستدورفبأ

يفوُجْرَأِّـينَأَىلَع«١٩ ًاعِيَرسْمُكْيَلِإَلِسْرُأْنَأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِ
.»ْمُكَلاَوْحَأُتْفَرَعاَذِإِيسْفَنَبيِطَتْيَكِلَسُواَثوُميِت
٣:٢يكينولاست١و١٦:٢١ةيمور

يفوُجْرَأ ًاعِيَرسْمُكْيَلِإَلِسْرُأْنَأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِ
ةيحتلايفهمسابسواثوميتمساسلوبنرقَسُواَثوُميِت
يهفةلاسرلايفةكرشهلنكيملهنكلةلاسرلالوأيفيتلا

نأهؤاجرناكو.ةيآلاهذهنمرهظيامكسلوبلاهلك
ربديحيسملانأبهتقثىلعًاينبمًاعيرسسواثوميتلسري
لكبسحهنأبالإنكيملاذهوكلذهلرسيتيىتحرومألا
ءاجركهؤاجرنكيملفحيسملاناطلستحترومألا
.ًالطابنوكينألمتحينيذلانييويندلا

هيلإيتأبيتلارابخألاةطساوبخلاِيسْفَنَبيِطَتْيَكِل
يفمهتابثوةيدسجلامهلاوحأبقلعتيامممهنمسواثوميتاهب
نمليوطنمزىضمدقناكهنأرهاظلاو.ةصاخناميإلا
رمأبانههمامتهالثمناكو.مهئابنأبهيلإستدورفبأءيجم
٧:٦و٢:١٣سوثنروك٢(نييثنروكلارمأبهمامتهانييبليفلا
.)٩-٣:١يكينولاست١(يكينولاستةسينكبهمامتهاو)٧و

ألَا
َ
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ْمُكِلاَوْحَأِبُّمَتَْهيِيسْفَنُريِظَنُرَخآٌدَحَأِيلَسْيَلْنَأل«٢٠
»ٍصَالْخِإِب

٥٥:١٣رومزم

رظنا(هريغنودسواثوميتهلاسرإةلعةيآلاهذهيفنابأ
.)٣-١٦:١لامعأريسفتوسواثوميتنأشيف

هلوقباذهىنعمنابأِيسْفَنُريِظَنُرَخآٌدَحَأِيلَسْيَل
.)٢٢ع(»يِعَمَمَدَخٍبَأَعَمٍدَلَوَكُهَّـنَأ«

سلوبعمسواثوميتناكٍصَالْخِإِبْمُكِلاَوْحَأِبُّمَتَْهي
١٦:٣لامعأ(نمرهظيامكيبليفةسينكسيسأتتقو
يفسلوبكراشينأًاعبطهلمحياماذهو)١٧:١٤و
يفحيرصلاهنبا«لوسرلاهاعدو.ةسينكلاكلتبمامتهالا
ًاثراوهتلعجةيحورلاهتدالوف.)١:٢سواثوميت١(»ناميإلا
هنأ»صالخإلاب«دارأو.همامتهاويحورلاهدلاوتالاعفنا
هسفنعفنرثؤيالهنأوهبلقيفهبرعشيالًائيشيعديال
.مهعفنىلع

جلٱِذِإ«٢١
ْ

طَيُعيَِم
ْ
َعوُسَيِلَوُهاَمَالْمِهِسُفْنَألَوُهاَمَنوُبُل

ملٱ
.ِ»حيِسَْ
١٦و٤:١سواثوميت٢و١٣:٥و٣٣و١٠:٢٤سوثنروك١

لوؤياميأْمِهِسُفْنَألَوُهاَمَنوُبُلْطَيُعيِمَْجلٱِذِإ
روهمج»عيمجلاب«هدارمو.مهلايععفنومهبساكمومهتحارل
هؤاقفروأ.مهلسرينأهنكمينممةيموريفنيذلانينمؤملا
مهيلعضرعهنألمتحيفذئنيحهعماوناكنيذلانورشبملا
مهيلعلوقاذهلثمو.قيرطلاراطخأاولقثتسافمهلسرينأ
يف«نورينمامأهتمكاحمدنعكلذدعب َْملِلَّـوَألٱيِجاَجِتْحٱِ
جلٱِلَب،يِعَمٌدَحَأُْرضَْحي

ْ
.)٤:١٦سواثوميت٢(»ِينوُكَرَتُعيَِم

رومألابنومتهياليأِحيِسَْملٱَعوُسَيِلَوُهاَمَال
تاذلاراكنإىلعلمحتيتلاحيسملاتوكلمبةقلعتملا
حيسملالوققفاويانهسلوبلوقو.رطخللضرعتلاو
ُّلُكاَهيِفَنوُقَّـرَفَتَت،َنآلٱِتَتَأْدَقَو،ٌةَعاَسِيتْأَتاَذَوُه«هذيمالتل
و.)١٦:٣٢انحوي(»يِدْحَويِنَنوُُكْرتَتَو،ِهِتَّـصاَخَىلِإٍدِحاَو
يفةيمورنعنيبئاغاذهبتكمويهلاثمأواقولناكامبر
.ليجنإلابةادانمللتاهجلا

َمَدَخٍبَأَعَمٍدَلَوَكُهَّـنَأَنوُفِرْعَتْمُتْنَأَفُهُراَبِتْخٱاَّـمَأَو«٢٢
.»ِليِجْنِإلٱِلْجَأليِعَم
١:٢سواثويمت٢و١:٢سواثوميت١و٤:١٧سوثنروك١

هايإمهتفرعمقبسنمسواثوميتصالخإىلعلدتسا
ىلإسلوبهلسرأنيحو)١٦ع(مهلىلوألاهترايزدنع

)٣:٢يكينولاست(ًاضيأمهيلإهلسرأهنأحّجرملاويكينولاست
.)١٩:٢٢لامعأ(ةينودكمىلإسسفأنمهلسرأنيحو
لامعأ(ميلشروأىلإريخألاهرفسيفسلوبعمهروضحو
٦-٢٠:٤(.

نمهعضاوتسلوبعنمِليِجْنِإلٱِلْجَأليِعَمَمَدَخ
نيمداخاميهلكامهلعجهلاقامو»ينمدخ«لوقينأ
مدخبأعمدلوكهنإ«هلوقو.ليجنإلاليبسيفحيسملل
.لوسرللمارتحاوةقرلكرهظإهنأىلإريشيخلا»يعم

.»ًالاَحِيلاَوْحَأىَرَأاَمَلَّـوَأُهَلِسْرُأْنَأوُجْرَأاَذٰه«٢٣

ةيمورىتأيتلاىوعدلايفًاعيرسمكاحينأسلوبعقوت
مكحلأةجيتنلانوكتاميفًاباترمناكونجُسواهلجأنم
فرعياملاحمهيلإسواثوميتلسرينأدصقفهريربتمأهيلع
.كلذ

.»ًاعِيَرسْمُكْيَلِإِيتآَسًاضْيَأاَنَأِّـينَأِّـبَّـرلٱِبُقِثَأَو«٢٤
٢٢نوميلفو١:٢٥ص

هلوقكو)١٩ع(»برلايفوجرأ«هلوقكاذهِّـبَّـرلٱِبُقِثَأَو
ْمُكِتاَوَلَصِبيِنَّـنَأوُجْرَأِّـينَأل،ًالِزْنَمًاضْيَأِيلْدِدْعَأ«نوميلفل

امىلعلصحهنأحجرملاو)٢٢نوميلف(»ْمُكَلُبَهوُأَس
ضبُقمثًاسمخوأنينسعبرأًارحيقبوقلطُأهنإوهاجر
.دهشتساوةيناثنجُسوهيلع

ْمُكْيَلِإَلِسْرُأْنَأِمِزَّـاللٱَنِمُتْبِسَحيِّـنِكٰلَو«٢٥
لٱَو،يِخَأَسُتِدوُرْفَبَأ

ْ
ملٱَو،يِعَمَلِماَع

،ْمُكَلوُسَرَو،يِعَمَدِّـنَجَتُْ
خلٱَو
ْ
ِحلَمِدَا

َ
.»يِتَجا

١١:٩سوثنروك٨:٢٣٢سوثنروك٢٢نوميلف٤:١٨ص
٤:١٨صو

مهيلإلسرينأنسحتساهنأيأِمِزَّـاللٱَنِمُتْبِسَح
هقوشلًارظن)هتمكاحمةبقاعيفباتهنأعم(ًالاحستدورفبأ
.هرمأبةسينكلامامتهاومهيلإ

همساركذُيملو)٤:١٨ص(يفًاضيأركُذَسُتِدوُرْفَبَأ
يفركُذوسارفبأمسالااذهرصتخمو.ةلاسرلاهذهريغيف
وههنإىلعليلدالو.)٢٣نوميلفو٤:١٢و١:٧يسولوك(
ديلونأدقتعننأانيلعرسعيو.انهروكذملاستدورفبأ
لوسروابروأيفيبليفلهأنمًاضيأنوكيةيسأيفيسولوك
ءاضعأنمهنأهرمأنمملعناملكو.راتخملااهتسينك
ص(ةيموريفسلوبلةناعإلابةسينكلاهتلسرأيبليفةسينك

ألَا
َ
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ةسينكلاهبتعمسًاريطخًاضرمكلانهضرمنإو)4:18
هذهبًالاحهعجرينأسلوبنسحتسايفشاملوتبرطضاو
.ًاريثكهحدموةلاسرلا

.حيسملابناميإلايفيِخَأ
عملمعهلعلو.ليجنإلابةادانملايفيِعَمَلِماَعْلٱ
نأحجرألاوضرمنألبقةيموريفويبليفيفوهوسلوب
لمعلايفهلةكراشمحيسمللهتمدخلكربتعاسلوب
الكسربيفهلوقكلذلثمو.ليجنإلابريشبتلايأميظعلا
يفو١٦:٢١ةيمور(سواثوميتيفو.)١٦:٣ةيمور(اليكأو
.)٨:٢٣سوثنروك٢(سطيت

حيسملاةمدخيفهعمًالماعناكيِعَمَدِّـنَجَتُْملٱ
لثمبو.ليجنإلابةبراحملاةملظلاتاوقمواقيلهعمًادنجتمو
.)٢نوميلف(سبخرألدهشكلذ

يفهلوقنمنيبتيامكيلإهومتلسرأيذلايأْمُكَلوُسَر
لامبايتأنمبهلوقيفلوسرلاىنعمكاذهو.)٤:١٨ص(
:٨سوثنروك٢(سئانكلاالوسرامهفاناوخإامأو.ناسحإلا

ةسينكيعارناكهنأىلإريشيامكلذيفسيلو.)٢٣
.ةيلاتلاةرابعلايفنلعُأدقفهتمدخعونامأو.يبليف

يفامليدبةيدسجلايرومأيأيِتَجاَِحلَمِداَْخلٱَو
.)٤:١٨ص(

ْمُتْعِمَسْمُكَّـنَأل،ًاموُمْغَمَوْمُكِعيَِمجَىلِإًاقاَتْشُمَناَكْذِإ«٢٦
.»ًاضيِرَمَناَكُهَّـنَأ

١:٨ص

.ًالاحستدورفبأةلاسرإلنيتلعةيآلاهذهيفركذ
ةليوطةدمباغنمنأشاذهْمُكِعيَِمجَىلِإًاقاَتْشُم

ًاضرمضرمنماميسالوهتيبلهأوهتسينكوهنطونع
.ًاضيأضرألاىلعمهارينأنمكشيفناكوًاديدش

هنطولهأغلبنأجئاتنلانمفاخهنألخلاًاموُمْغَمَو
.هباحصأوهلهأنعديعبوهوتوملارطخيفهنإوهضرمأبن
.هضرمأبنمهغلبفيكلوسرلاركذيملو

ملٱَنِمًابيِرَقَضِرَمُهَّـنِإَف«٢٧
َسْيَلَو.ُهَِمحَرَهللاٱَّـنِكٰل،ِتْوَْ

.»ٍنْزُحَىلَعٌنْزُحِيلَنوُكَيَّـالَئِلًاضْيَأَياَّـيِإْلَبُهَدْحَوُهاَّـيِإ

.ديدشلاهضرمإبننممهغلبامقدصلًاتابثإاذهلاق
ءافشلاكلذناكوةيداعلاطئاسولابهافشيأَُهِمحَرَهللاٱ
.ضيرمللةمحر

ستدورفبألهتمحرعمسلوبمحريأًاضْيَأَياَّـيِإْلَب
.هتالصةباجإىلعهللاركشيانهذخأوهئافشةيغبىلصذإ

تازجعميتأينأسلوبلنكيملهنأانهليقاممرهظيو
عنصينأردقسلوبنأىلعليلدالذإدارأىتمءافشلا
.هلجأنمىلصنأىوسهضرميفستدورفبألًائيش
ديىلعةزجعمعنصينأدصقيناكنيحهللانأحجرملاو
يفهلثمءافشوسلوبديىلعةرتسليفدعقملاءافشكهلسر
يديىلعليمجلابابلابوفرعملالكيهلابابدنعميلشروأ
.كلذدصقدقهنأةمالعمهيطعيناكانحويوسرطب

ستدورفبأتامولٍنْزُحَىلَعٌنْزُحِيلَنوُكَيَّـالَئِل
هتمكاحمعقوتوهنجسىلعهنزحقوفهقارفىلعسلوبنزحل
نمهلنكيملهمالكنمرهظياممهنإفهباحصأةلقو
.ستدورفبأوسواثوميتىوسمهدمتعينيذلاباحصألا
ترسخلوًاعفانًانيعموًازيزعًابحاصسلوبدقفلتامولف
ذئنيحنوكيهنألًاريثكهنزحدازلوًاديفمًاوضعيبليفةسينك
.)٣٠ع(هتمدخيفهتايحلذبدق

لَسْرَأَف«٢٨
ْ

ُهوُمُتْيَأَراَذِإىَّـتَح،ٍةَعُْرسِرَفْوَأِبْمُكْيَلِإُهُت
.»ًانْزُحَّـلَقَأاَنَأُنوُكَأَوًاضْيَأَنوُحَرْفَت

ةغيصبلبقتسملانعربعف.ةلاحمالهلسرأسيأُهُتْلَسْرَأ
لوصوعمنوكيمهيلإهلوصونألوهعوقولًاقيقحتيضاملا
.اهلماحوههنألةلاسرلا

دقنكيملولةعرسلاهذهبسلوبهلسريملٍةَعُْرسِرَفْوَأِب
ىلعهلمحكلذنإفهضرملديدشلانزحلااونزحوضرم
.رفسلاىلعًارداقراصامنيحهلاسرإةعرس
مكلوسرلوصوبتفرعىتمًانْزُحَّـلَقَأاَنَأُنوُكَأَو

ىلإحيملتاذهيفو.عامتجالابمكحرفومكمعلاوزومكيلإ
هنجسنعجتانلا)٢٧ع(ميدقلانزحلابًانيزحلظيهنأ
لاوحأوليجنإلاحاجنبهمامتهاوربشتللنالوجلانمهعنمو
.سئانكلا

يفُهوُلَبْقٱَف«٢٩ لَو،ٍحَرَفِّـلُكِبِّـبَّـرلٱِ
ْ
ًامَّـرَكُمُهُلْثِمْنُكَي

.»ْمُكَدْنِع
٥:١٧سواثوميت١و٥:١٢يكينولاست١و١٦:١٨سوثنروك١

.ةعرسبهلاسرإيفتدهتجاينألُهوُلَبْقٱَف
يف نمًاوضعنويحيسملالبقينأبقيليامكِّـبَّـرلٱِ

هافشوتوملاىلعًافرشمناكومهنعباغنأدعبمهتسينك
مكيلإاهلسرأبرلانمةديدجةيدهكهولبقتنأمكيلعفهللا
.مكتاولصلةباجإ

ألَا
َ
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هومركينأمهيلعناكْمُكَدْنِعًامَّـرَكُمُهُلْثِمْنُكَيْل
نأىلإةراشإةرابعلايفف.ةنسحلاةمدخلانمهبماقاملًارظن
.ليلقهلثم

ملٱِلَمَعِلْجَأْنِمُهَّـنَأل«٣٠
ملٱَبَراَقِحيِسَْ

ًارِطاَُخم،َتْوَْ
.»ِيلْمُكِتَمْدِخَناَصْقُنَُربَْجيْيَكِل،ِهِسْفَنِب
٤:١٠صو١٦:١٧سوثنروك١

ليبسيفهلمعاملجأليأِحيِسَْملٱِلَمَعِلْجَأْنِم
حيسملالوققفوىلعاذهوهديبعدحأةمدخنمحيسملا
لَعَفْمُكَّـنَأاَمِب«

ْ
لَعَفيِبَف،ِرِغاَصَألٱِءَالُؤٰهِيتَوْخِإِدَحَأِبُهوُمُت

ْ
»ْمُت

.)٢٥:٤٠ىتم(
هرفسبامإتومللهسفنضّرعهنأيأِهِسْفَنِبًارِطاَُخم

فارحنالرفسلاىلعرداقريغوهوةيمورىلإيبليفنم
يفسلوبمدخيوهوةيموريفهباعتأةدشنمامأوهتحص
كلذنمجتانلاررضلانعرظنلاعطقًارايتخانجسلا

.هدسجل
ةتبلاسلوبدصقيملِيلْمُكِتَمْدِخَناَصْقُنَُربَْجيْيَكِل
هنعاولفغوأهباوثرتكيملمهنأكيبليفةسينكلهأمولينأ
:٤ص(ةمدخلامامتإنممهعنممهنعهبايغنأدصقهنكل
وهموقييكلرفسلاكلذلكرفاسستدورفبأنإو)١٠
سلوبناكولهبنوموقبةسينكلالهأناكامبهسفن
لوقينأىلعسلوبلمحستدورفبأهبىتأامو.مهدنع
.)٢٩ع(»حرفلكبهولبقا«مهل

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

١٦ىلإ١عنيدسفملانيملعملانمريذحت

يفاوُحَرْفٱِيتَوْخِإاَيًاريِخَأ«١ ِروُمُألٱِهِذٰهُةَباَتِك.ِّـبَّـرلٱِ
.»ٌةَنِّـمَؤُمَيِهَفْمُكَلاَّـمَأَو،ًةَليِقَثَّـَيلَعْتَسْيَلْمُكْيَلِإ
٥:١٦يكينولاست١و٤:٤صو٣:١١سوثنروك٢

لثمبةلاسرلاةمتاخئدتبينألوسرلاداتعاًاريِخَأ
٤:٨صًاضيأةلاسرلاهذهيفلعفامك(ةملكلاهذه
)٣:١يكينولاست٢و٦:١٠سسفأو١٣:١١سوثنروك٢و
اهرخآيفاهنيعاهيلإعوجرلاوةلاسرلاطسويفاهبهنايتإو
هبتكامةباتكىلعهلمحأبنوأباتكهيلإلصوهنأىلإريشي
هتدومنمقبسامرهظأامرهظأهيفوقحلمكانهاهدعب
نمّنيبتامكمهلجأنمهمهديزمهيفنلعأنكلمهل
.مهايإهريذحت

يفاوُحَرْفٱ حرفلابوجونايبنأحضاولانمِّـبَّـرلٱِ
:١ص(يفامليلدبهذهنملوسرلاتاياغنميحيسملا
يفاوحرفا«هلوقديفيو.)٤:٤و٢٨و١٨و٢:١٧و٢٥و١٨
هبمهداحتاوحيسملابمهناميإمهحرفساسأنإ»برلا
ناطيشلانممهسوفنذقنأومهاياطخرفغهنأمهنقيتو
توملادنعمهيزعموةايحلايفمهقيفرهنإويدبألاتوملاو
هبهينأملاعلاعيطتسيالحرفلااذهو.ءامسلايفمهرجأو
ةدوجبملاعللدهشيبرلايفهحرفبيحيسملاو.هعزنينأالو
هسوبعبهنأامكهتيزعتةمظعوهعمحيسملاروضحوهنيد
.كلذفالخبدهشيمئادلا

نمقبسام»رومألاهذهب«دارأهنألمتحيِروُمُألٱِهِذٰه
نممهايإهريذحتنميتأياموأحرفلاىلإمهايإهتوعد
رمألاحجري»ةنمؤم«ةيآلارخآيفهلوقو.نيبذاكلانيملعملا
يعادالوةلاسرلاهذهنمرماميفرذحيملنإمعن.يناثلا
ريذحتلاىلعلمتشتىرخأةلاسرمهيلإبتكهنأنظىلإ
نممهنيبناكمويًاهافشمهرذحهنأيفبيرالهنكل
وهوًالوأمهرازنيحىسومسومانلنيبصعتملانيملعملا

يفةيكيليكوةيروسىلإميلشروأعمجمتاميلعتلماح
تبثياممو.)١٥:٤١لامعأ(نيملعملاكئلوأميلعتلاطبإ
هظعوجّيهيكينولاستىلإيبليفنمبهذنيحهنإكلذ

بضغيوسوملاسومانلاريننمرارحأممألاينمؤمنأيف
مهرازنيحو.ةنيدملانمبرهينأرطضاىتحهيلعدوهيلا
ىلإهتلاسروةيطالغىلإهتلاسرةباتكنمغرفدقناكةيناث
هنأيفبيرالوةيدوهيلاميلاعتلادنفامهيفنيتللاةيمور
.هبًامتهمناكاميفذئنيحمهملك

ينأيأٌةَنِّـمَؤُمَيِهَفْمُكَلاَّـمَأَو،ًةَليِقَثَّـَيلَعْتَسْيَل
نولازتالمتنكاذإيمالكنمقبسامريركتلقثتسأال
نمهبتكأامفًاهافشيريذحتمتيسندقمتنكنإوهنوركذت
.رطخلانمنمأيفمكلعجيوهايإمكركذبريذحتلا

لٱاوُرُظْنُا«٢
ْ
لٱاوُرُظْنٱ.ِّـَّـرشلٱَةَلَعَفاوُرُظْنٱ.َبَالِك

ْ
طَق
ْ

.»َع
ةيمور١١:١٣سوثنروك٢و٥:١٥ةيطالغو٥٦:١٠ءايعشإ
١٢و٥:٢ةيطالغو٢:٢٨

مهتيمستةلعونيدسفملانيملعملايأَبَالِكْلٱاوُرُظْنُا
بضغلاونتفلايجيهمنيمصاخممهنوك»بالكلاب«
هاضرمدعلًانايبالإكلذلقيملو.نيحقونيئيسم
)٧:٦ىتم(نييسيرفلايفحيسملالوقكمهتريسومهميلعتب
.مهيلإاوتأاذإنييبليفللًاريذحتو

»بالكلاب«لبقمهامسنيذلامهءالؤهِّـَّـرشلٱَةَلَعَف
ٌةَلَعَف،ٌةَبَذَكٌلُسُر«رخآعضوميفو»عطقلاب«دعبمهامسو
مهنأل»رشلاةلعف«مهاعدو.)١١:١٣سوثنروك٢(»َنوُرِكاَم

ألَا
َ
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يفمهدهجاولذبوظفحلاقحهوظفحيملوسومانللاوراغ
.هونباممدهيفوقحلابنيرشبملاةمواقم

مهبًافافختساكلذبمهامس.هلهأيأَعْطَقْلٱ
درُيملوهوسراموناتخلابوجواوملعمهنألمهميلعتبو
يجراخمسرىوسنكيملهنألناتخهوتأامنأبميلستلا

نكيملكلذلوناتخلابهيلإزومرملايحورلاىنعملانملاخ
ءايقتأهسراميذلاناتخلارقتحينأدصقيملو.عطقىوس
اوفاضأنيذلاميلعتلطبينألب)١٦:٣لامعأ(دوهيلا
ةيرورضباوحّرصويحيسملاناميإلاىلإةيوسوملاموسرلا
عضوميفهامس»ًاعطق«انههامسيذلاو.صالخللناتخلا
نابأو)٢:١١سسفأ(»دسجلايفديلابًاعونصمًاناتخ«رخآ
مهدسجباورختفينأوههيلعنينمؤملامهلمحنممهتياغنأ
.)٦:١٣ةيطالغ(

خلٱُنْحَناَنَّـنَأل«٣
ْ
يفُرِخَتْفَنَو،ِحوُّرلٱِبَهللاٱُدُبْعَنَنيِذَّـلٱ،َناَتِ ِ

ملٱ
جلٱَىلَعُلِكَّـتَنَالَو،َعوُسَيِحيِسَْ

ْ
»ِدََس

١٢و٤:١١و٢:٢٩ةيمورو٤:٤ايمرإو٣٠:٦و١٠:١٦ةينث
٧:٦و١:٩ةيمورو٢٤و٤:٢٣انحوي٢:١١يسولوكو
٦:١٤ةيطالغ

هيلإزومرملايحورلاناتخلالهأيأَناَتِْخلٱُنْحَناَنَّـنَأل
ناتخلابنينمؤملانمهريغوهسفنىمسو.يدسجلاناتخلاب
هكولسكمهكولسونتُخينألبقميهاربإناميإكمهناميإنأل
هلوقبهيلإراشملابلقلاناتخىلعاولصحاونمآنيحمهنإف
لَخِب،ٍدَيِبٍعوُنْصَمَْريَغًاناَتِخ«

ْ
لٱاَياَطَخِمْسِجِع

ْ
ِناَتِخِب،ِةَّـيَِرشَب

ملٱ
اولصحوهتاوهشودسجلااوركنأو)٢:١١يسولوك(ِ»حيِسَْ
لٱُناَتِخَ«ىلع

ْ
لَق
ْ

لٱِبَالِحوُّرلٱِبِب
ْ
خلٱَوُهِباَتِك

ْ
يِذَّـلٱ،ُناَتِ

اذهو.)٢:٢٩ةيمور(»ِهللاٱَنِمْلَبِساَّـنلٱَنِمَسْيَلُهُحْدَم
ُنِتَْخيَو.ْمُكِبوُلُقَةَلْرُغاوُنِتْخٱ«ىسومناسلبهللالوققفاوي
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
لَقَك

ْ
لَقَوَكَب

ْ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـبُِحتْيَكِل،َكِلْسَنَب

َ
ْنِمَك

لَقِّـلُك
ْ

.)٣٠:٦و١٠:١٦ةينثت(»اَيْحَتِلَكِسْفَنِّـلُكْنِمَوَكِب
َْريَغَو،ِباَقِّـرلٱَةاَسُقاَي«دوهيللسونافتسالوقىلعنيبيو
ملٱ
لٱِبَنيِنوُتْخَْ

ْ
.)٧:٥١لامعأ(»ِناَذآلٱَوِبوُلُق

سدقلاحورلالعفبةيبلقةدابعيأِحوُّرلٱِبَهللاٱُدُبْعَن
.ٌحوُرُهللاَا«ةيرماسلاةأرمللحيسملالوققفوىلعانيف
حلٱَوِحوُّرلٱِبَفُهَلَنوُدُجْسَيَنيِذَّـلٱَو

ْ
»اوُدُجْسَيْنَأيِغَبْنَيِّـَق

عنميلبةرهاظلاةدابعلانمعنميالاذهو.)٤:٢٤انحوي(
.ةيبلقلاةدابعلانودموسرلاىلعلاكتالانم

يفُرِخَتْفَنَو رختفننأنمًالدبَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
.هلاثمأوناتخلاكةيجراخلاموسرلاب

ةيجراخلارومألاذختناليأِدَسَْجلٱَىلَعُلِكَّـتَنَالَو
هللامامألوبقللدمتعنالوصالخلاىلإةليسونيدلايف

فشقتوموصنمموسرلاظفحوأماقملاوأبسنلاىلع
لوسرلاميلعتهبشيو.ةسدقملانكامألاةرايزودسجلاةتامإو
يفاوُلوُقَتْنَأاوُرِكَتْفَتَالَ«دوهيللنادمعملاانحويميلعتانه ِ
ميلعتفلاخيو.)٣:٩ىتم(»ًابَأُميِهاَرْبِإاَنَل:ْمُكِسُفْنَأ
َختْنَأَنوُديِرُي«هلوقيفمهيلإراشأنيذلانيملعملا

ْ
ْمُتْنَأاوُنِتَت

يفاوُرِخَتْفَيْيَكِل ِيلاَشاَح«هلوقىلعهلمحاذهو»ْمُكِدَسَجِ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبيِلَصِبَّـالِإَرِخَتْفَأْنَأ

٦:١٣ةيطالغ(ِ»حيِسَْ
نيدلاتايجراخىلعحيسملامايأيفدوهيلالاكتانإ.)١٤و
اولكتااذإنييحيسملاةدابعنوكتاهلثموةلطابمهتدابعلعج
نوكتفينابرلاءاشعلاوةيدومعملاولوةيجراخلاموسرلاىلع
سقرمو٥:١٣ىتم(ةحولمالبًاحلموةوقالًامسامهتنايد
٧:٧(.

جلٱَىلَعَلِكَّـتَأْنَأِيلَّـنَأَعَم«٤
ْ

ٌدِحاَوَّـنَظْنِإ.ًاضْيَأِدََس
جلٱَىلَعَلِكَّـتَيْنَأُرَخآ

ْ
.»َىلْوَألٱِباَنَأَفِدََس

٢١و١١:١٨سوثنروك٢

)٢٣-١١:١٨سوثنروك٢(همالكانركذيامانهسلوبلاق
اَنَأَف؟َنوُّيِليِئاَْرسِإْمُهَأ.ًاضْيَأاَنَأَف؟َنوُّيِنَاْربِعْمُهَأ«هلوقهنمو
ًاضْيَأاَنَأ«هلوقهلثمو»ًاضْيَأاَنَأَف؟َميِهاَرْبِإُلْسَنْمُهَأ.ًاضْيَأ
:١١ةيمور(»َنيِماَيْنِبِطْبِسْنِمَميِهاَرْبِإِلْسَنْنِمٌِّيليِئاَْرسِإ
١(.

لاكتالاتئشنإِدَسَْجلٱَىلَعَلِكَّـتَأْنَأِيلَّـنَأَعَم
ىلعنولكتيال«نيذلانمانأكلذلكعمنكلهيلع
راملانيدسفملانيملعملابهسفنلباقينأعرش.»دسجلا
لاكتالاودسجلابراختفالانععنتميملهنأنلعأومهركذ
رفوتعمهنأحضوألبهبابسأنممهلامهلسيلهنألهيلع
هنألاهعيمجاهكرتمهليتلاةيجراخلاتازايتمالانمهلام
ةيآلايفلاق.سفنلاصالخةلئسميفاهلةميقالنأققحت
ينمؤمنمدحاوهنأًابساح)يحورلا(»ناتخلانحن«ةثلاثلا
ملكتةيآلاهذهيفهنكلينثولصأنممهنيذلايبليف
دسجلانوتخمبلقلانوتخمهنوكنعًالضفناكهنألدارفإلاب
ينمؤملسيلونيملعملاكئلوأللداعمهنألوقينأهلًاذإف
.كلذكاولوقينأيبليف

تايآلايفنابأامكَلْوَألٱِباَنَأَف...ٌدِحاَوَّـنَظْنِإ
بسننمةنكمملاتازايتمالالكهلتناكهنإفةيتآلاثالثلا
اهلكاهنحتمادقوسانلاموسرلةعاطلاوةفئاطوميلعتو
.صالخللةيفاكريغاهدجوف

خلٱِةَهِجْنِم«٥
ْ
يفٌنوُتَْخمِناَتِ لٱِ

ْ
ِسْنِجْنِم،ِنِماَّـثلٱِمْوَي

ِينَاْربِع،َنيِماَيْنِبِطْبِسْنِم،َليِئاَْرسِإ
ٌّ

لٱَنِم
ْ
ِةَهِجْنِم.َنيِّـيِنَاْربِع

.»ٌِّيسيِّـرَفِسوُماَّـنلٱ

ألَا
َ
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:٢٣لامعأ١١:١ةيمور١١:٢٢سوثنروك١٧:١٢٢نيوكت
٥و٢٦:٤و٦

يفٌنوُتَْخم ةعيرشلابيلاطمقفوىلعِنِماَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
ليلداذهو.)١:٥٩اقولو١٢:٣نييوالو١٧:١٢نيوكت(
اوناكءالخدلانألليخدبسيلهنأوًايدوهيدلُوهنأىلع
.نوغلابمهومهدوهتدنعنونتُخي

اذهوبوقعيلسننميأَليِئاَْرسِإِسْنِجْنِم
ناكهفالسأنمدحأالنأوليخدبسيلهنأىلعناهرب
.دعوملاءانبأنماوناكمهنأوًاليخد

دوهيلاكولملوأهنمناكيذلاَنيِماَيْنِبِطْبِسْنِم
دترانيحاذوهيطبسعمًانيمأيقبيذلاطبسلاوهو
وهمهابأنأبطبسلااذهرختفاوهللانعةرشعلاطابسألا
.ةسدقملاضرألايفدلُوبوقعيدالوأنمهدحو

ِيناَْربِع
ٌّ

ةيناربعلاةغللابملكتهنأيأَنيِّـيِناَْربِعْلٱَنِم
دنعملعتونييناربعلادئاوععبتو)٢٢:٢و٢١:٤٠لامعأ(
ُتْدِلُوٌّيِدوَُهيٌلُجَراَنَأ«هلوقليلدبنييناربعلالضفأمادقأ

يف يفُتْيَبَرْنِكٰلَو،َةَّـيِكيِليِكَسوُسْرَطِ ملٱِهِذٰهِ
َدْنِعًابَّـدَؤُمِةَنيِدَْ

َحتَىلَعَليِئَالاَمَغَْيلْجِر
ْ
نلٱِقيِق

:٢٢لامعأ(»ِّـيِوَبَألٱِسوُماَّـ
.يناربعهيدلاوالكنأًاضيأهدارمنوكينألمتحيو.)٣

:٢٣لامعأ(يفلاقامكٌِّيسيِّـرَفِسوُماَّـنلٱِةَهِجْنِم
ةعيرشللمهتاعارمةدشبنويسيرفلارهتشاو.)٢٦:٥و٦
.ةيوسوملا

لٱِةَهِجْنِم«٦
ْ
لٱُدِهَطْضُمَِةْريَغ

ْ
لٱِةَهِجْنِم.ِةَسيِنَك

ْ
ِّـِرب

يفيِذَّـلٱ »ٍمْوَلَالِبِسوُماَّـنلٱِ
٩:١و٨:٣لامعأ١٤و١:١٣ةيطالغو٢٢:٣لامعأ
١:٦اقول١٠:٥ةيمور١٥:٩سوثنروك١و

ةيعيبطلاهتازايتماىلإهسفنلهفصونمقبساميفراشأ
.ةيرايتخالاةيصخشلاتازايتمالاةيآلاهذهيفركذو

٢و٩:١لامعأ(نمحضتيامكِةَسيِنَكْلٱُدِهَطْضُم
هاياطخعظفأنمكلذدعو.)١١و٢٦:١٠و٤و٢٢:٣و
انههدعو)١٦-١:١٣سواثوميت١و٩و١٥:٨سوثنروك١(
ىضتقمونيملعملاكئلوأسايقبراختفالاعيضاومنم
.مهمعز

يفيِذَّـلٱِّـِربْلٱِةَهِجْنِم ىمسٍمْوَلَالِبِسوُماَّـنلٱِ
لٱّرِب«ربلااذهحيسملا

ْ
لٱَوِةَبَتَك

ْ
.)٥:٢٠ىتم(»َنيِّـيِسيِّـرَف

نأعاطتساحيسملاىلإىتأيذلاسيئرلاناكهاضتقمبو
.)١٨:٢١اقول(»يِتَثاَدَحُذْنُماَهُتْظِفَحاَهُّلُكِهِذٰه«لوقي
ملىتحظفحلامامتيدوهيوهوسومانلاظفحسلوبو
ريصقتلاىلعهبنؤيهريمضنكيملوهمولينأدحأعطتسي

ربلانميلزألاسومانلاهبلطيامهللاحورهملعنيحالإهيف
:٧ةيمور(مولالبهاضتقمبنوكينأرشبعيطتسياليذلا
١٢-٧(.

ِلْجَأْنِمُهُتْبِسَحْدَقاَذٰهَفًاحْبِرِيلَناَكاَمْنِكٰل«٧
ملٱ
.»ًةَراَسَخِحيِسَْ

١٣:٤٤ىتم

اهركذيتلاتازايتمالاكلتلكنمًاحْبِرِيلَناَكاَم
هسفنوهناكونودسفملانوملعملااهبرختفاامماهريغو
اهدعباهبرختفينأهلقحلادارأولوهتيادهلبقاهبرختفي
نكيمليذلايسيرفلالواشوهوًاحبركلذبسحيناكو
باوثلاًاقحتسمناكهبهنأبسحهنألحيسملابنمآدق
.يوامسلا

.حيسملابنمؤملايحيسملاسلوبانأُهُتْبِسَحْدَقاَذٰه
نأهنكميالهنألهبصالخلالينلِحيِسَْملٱِلْجَأْنِم
ليلدبهاوساملكىلعلاكتالاكرتينأبالإحيسملابصلخي
لَّـطَبَت«هلوق

ْ
ملٱِنَعْمُت

.ِسوُماَّـنلٱِبَنوُرَّـَربَتَتَنيِذَّـلٱاَُّهيَأِحيِسَْ
طَقَس
ْ

.)٥:٤ةيطالغ(»ِةَمْعِّـنلٱَنِمْمُت
ناكهصالخلعفانريغهنوكىلعةوالعهنإًةَراَسَخ
نعهزجعبوهسفنتاجايتحابروعشلانمهعنمهنألًاراض
نعةبوتلاوحيسملاىلإءاجتلالانعًاضيأهعنمو.ذاقنإلا
ةنيفسلالومحمةلزنمبهلناكفهللاةحلاصملانموةئيطخلا
نعًافيفخترحبلايفاهبابرأهحرطييذلاقرغلاىلعةفرشملا
.رطخلانماهلةيجنتوةنيفسلا

ِلْجَأْنِمًةَراَسَخًاضْيَأٍْءَيشَّـلُكُبِسْحَأِّـينِإْلَب«٨
ملٱِةَفِرْعَمِلْضَف

َّـلُكُتِْرسَخِهِلْجَأْنِميِذَّـلٱ،ِّـيبَرَعوُسَيِحيِسَْ
ملٱَحَبْرَأْيَكِلًةَياَفُناَهُبِسْحَأاَنَأَو،ِءاَيْشَألٱ

»َحيِسَْ
١٧:٣انحويو٢٤و٩:٢٣ايمرإو٥٣:١١ءايعشإ
٢:٢يسولوكو٢:٢سوثنروك١و

ةيآلايفركذًةَراَسَخًاضْيَأٍءَْيشَّـلُكُبِسْحَأ
ًايدوهيهنوكىلإرظنلابتازايتمالانمهلاملكةسداسلا
ملهنأانهنابأوحيسملابنمآامدنعةراسخاهبسحهنإلاقو
رئاساذكوكلذكاهبسحيةلاسرلاهذهةباتكمويىلإلزي
امكو.ةطلسوماقموةورثنمهلحبراهنأمعزييتلارومألا
يدوهيوهوهلتناكيتلاتازايتمالاضفربحّرصهنأ
يحيسموهوهلتناكيتلاتازايتمالاضفربحّرصكلذك
.ّربةلعاهنابسحرابتعابهمالآوهلاعفأنم

ةميقىلإرظنلابيأِحيِسَْملٱِةَفِرْعَمِلْضَفِلْجَأْنِم
حبرلاىلإوءيشلكةميقنممظعأيهيتلاحيسملاةفرعم

ألَا
َ
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فراعملارئاسقوفتحيسملاةفرعمنألاهبهيلعلصحيذلا
ةيدبأةايحيهوجارسلاءوضقوفيسمشلاءوضنأامك
.)١٧:٣انحوي(

لضفوحيسملالضفبدهشينألوسرلاعاطتساِّـيبَر
هلرهظنيحسلوبنإ.هلحيسملابحهرابتخابهتفرعم
»لواشلواش«هللوقيهعمسوقشمدقيرطىلعحيسملا
»يبر«لاقانههنكل)٩:٤لامعأ(»ديسايتنأنم«لاق
.ةميقوًاحوضوتدازمايألايلاوتىلعحيسملاهتفرعمنأل

ًالبقهبحّرصامِءاَيْشَألٱَّـلُكُتِْرسَخِهِلْجَأْنِم
ناكف.هرايتخابًالعفهاتأهنأبانهحّرصدصقلاىضتقمب
ًايدوهييقبولهنطولهأنيبماقمىمسأغلبينأهنكمي
يويندلافرشلانمهلاملككرتحيسملالجأنمهنكل
ىتحلسالسلاوداهطضالاوراعلاورطخلاوبعتلاهيلعرثآو
ىرخألاوهيديىدحإباهبتكيناكةلاسرلاهذهبتكمويهنإ
.توملابهيلعمكُحينألةضرعناكويركسعلاديبةطوبرم
نأقحهلناكلمالآلابرختفينأقحسانلادحألناكولف
.ربةلعاهبسحيوهمالآبوهرختفي

يشلانعلزعيامانهةيافنلاًةَياَفُناَهُبِسْحَأاَنَأَو
دعبتيبلاةسانكينانويلالصألايفيهوهعفنمدعلحرطُيو
ريبعتللةملكلاهذهنمنسحألوسرلادجيملوةميلولا
نمهدنعةيجراخلاطئاسولاةميقنعحاضيإنسحأب
تاـولـصـلاوةـرهـاـظلابادآلاوـةـيـنيدـلامـوسرـلاوـبـسـنلا
ـاهـلــتبـاـقموصالخلاـةلـعاهنـاـبسـحرـاـبـتعـابتـاقدـصـلاو
.هلضفوحيسملاقاقحتساب

نمهركذاملكهضفرةلعاذهَحيِسَْملٱَحَبْرَأْيَكِل
يقيقححبرحيسملاهحبرنألاهيلعلاكتالاوتازايتمالا
حيسملانمهحبرامو.هلجأنمهرسخاملكهيلعضّوعي
.دبألاىلإلبقتسملايفهحبرينأعقوتاممريغصءزجانه
املكرسخينأنودبحيسملاحبرينأليحتسملانمناكف

سانلارئاسىلعليحتسيهيلعلاحتسااموهليبسيفهاوس
،يِئاَرَوَِيتْأَيْنَأٌدَحَأَداَرَأْنِإ«حيسملالوقليلدبدبألاىلإ
لَف
ْ
َداَرَأْنَمَّـنِإَف.يِنْعَبْتَيَو،ٍمْوَيَّـلُكُهَبيِلَصْلِمَْحيَوُهَسْفَنْرِكْنُي
لَُخيْنَأ

ِّـ
اَذٰهَفِيلْجَأْنِمُهَسْفَنُكِلُْهيْنَمَو،اَهُكِلُْهيُهَسْفَنَص

لَُخي
ِّـ

نمنمؤملاهحبرييذلاو.)٢٤و٩:٢٣اقول(»اَهُص
.)٢٣و٣:٢٢سوثنروك١(نمرهظيحيسملا

ِلَب،ِسوُماَّـنلٱَنِميِذَّـلٱيِّـرِبِيلَسْيَلَو،ِهيِفَدَجوُأَو«٩
ملٱِناَميِإِبيِذَّـلٱ

لٱِ،حيِسَْ
ْ

.»ِناَميِإلٱِبِهللاٱَنِميِذَّـلٱُِّرب
١٠:٣و٩:٣٠و٢٢و٣:٢١و١:١٧ةيمور٥و١٠:٣ةيمور
٢:١٦ةيطالغو٦و

)١٧:٢٣انحوي(هبًادحتمنوكأيأِهيِفَدَجوُأَو
نآلاهيفًارتتسمهتروصىلإًارئاصهرببًابستكمهمدبًالسغم
نيحريخألامويلاضصفىلإريشياذهو.هئيجمتقويفو
كلذيفوهمامأناسنإلكرضُحيوةمكاحمللحيسملايتأي
ىقبيوركُذامىلعحيسملايفدجويهنألوسرلاعقوتمويلا

.دبألاىلإكلذك
يذلاربلايأِسوُماَّـنلٱَنِميِذَّـلٱيِّـرِبِيلَسْيَل
اذهوظفحلامامتسومانلاظفحولناسنإلاهيلعلصحي
َالِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِب«هلوقليلدبرشبلكىلعليحتسي
ناكلهيلعلصحولو.)٢:١٦ةيطالغ(»اَمٌدَسَجُرَّـَربَتَي
هبلطاذهو)٤:٤ةيؤر(ةمعنليبسىلعالنيدليبسىلع
.)٦-١٠:١ةيمور(ًاثبعدوهيلا

فالتخالالكفلتخياذهِحيِسَْملٱِناَميِإِبيِذَّـلٱِلَب
حيسملاىلإناميإلااذهفاضأوسومانلابيذلاربلانع
.هتلعهنوكلالهبكسمتلاىلإةليسوهنوكل

وهوربلالصأانهركذِناَميِإلٱِبِهللاٱَنِميِذَّـلٱُِّربْلٱ
ناميإلانإو.ناسنإلالامعأنمالهللانمةيناجمةبههنأ

)٣:١٦لامعأرظنا(ةيوامسلاةبهلاهذهىلعلوصحلاطرش
بيلاطملكىفوأهنأنمؤيربللحيسملابنمؤييذلاف
هنأوهتيطخنعرفكيلبيلصلاىلعتاموهنعسومانلا

.دبألاىلإانيفعفشييح

»ِهِتْوَمِبًاهِّـبَشَتُم،ِهِمَالآَةَِكَرشَو،ِهِتَماَيِقَةَّـوُقَو،ُهَفِرْعَأل«١٠
١١و٤:١٠سوثنروك٢و٨:١٧و٥ىلإ٦:٣ةيمور
٤:١٣سرطب١٢١و٢:١١سواثوميت٢و

ةنماثلاةيآلايفاهركذيتلاةيرابتخالاةفرعملاُهَفِرْعَأل
ىلعةدايزلاةلباقيهو.»ءيشلكرسخ«اهلجأليتلايهو
همالآيفهبلثمتلاوهتمعنرابتخاوحيسملابداحتالاةدايزردق
سفنلاغلبتىتحيتأياميفهحضوأامكهتمايقوهتومو
.هتروصلةهباشملالامك

يتلاةوقلالبحيسملااهبماقيتلاةوقلاالِهِتَماَيِقَةَّـوُقَو
هللانباحيسملانأبسلوبناميإلًاتابثإهتمايقنعتأشن
اممو.داعملامويًاضيأوهموقيفوسهنأوهصلخمهنأبو
ىمظعلاقئاقحللًاتابثإحيسملاةمايقىلإليجنإلايفبسنُي
لبوقو»اياطخلانارفغ«تتبثأاهنأسرطبلوقنمحضتي
لوقنمو.)٣٨و٢:٣٢لامعأ(»سدقلاحورلاةيطع«
هنإو.)٣٩و١٣:٣٨لامعأ(»نمؤملاربتبثي«هبهنأسلوب
)١٥:١٧سوثنروك١(»مهاياطخيفسانلايقبلاهالول«
»هللاعمايحن«اهبو)٤:٢٥ةيمور(»ريربتلاةطساو«يهو
مهدئادشيفنوزعتياهبو.)٢:٥سسفأو٦:١١ةيمور(
سوثنروك١(»برلايفًالطابسيلمهبعتنإنيملاع«مهباعتأو

ألَا
َ
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ديدجتلاوريربتلايه»حيسملاةمايقةوق«ًاذإف.)15:58
لكلةمايقلاكلتجئاتننماهلكهذهفةديدجلاةايحلاو
.نمؤم

هتمايقيفمهتكرشليرورضطرشيهوِهِمَالآَةَكَِرشَو
لٱَيِهٌةَقِداَص«هلوقوةنيرقلالدتامكهديجمتو

ْ
ْنِإُهَّـنَأ:ُةَمِلَك

٢:١١سواثوميت٢(»ُهَعَمًاضْيَأاَيْحَنَسَفُهَعَماَنْتُمْدَقاَّـنُك
ُمَالآُرُثْكَتاَمَك«هلوقبالبقةكرشلاهذهىلإراشأو.)١٢و
ملٱ
ملٱِبَكِلٰذَك،اَنيِفِحيِسَْ

سوثنروك٢(»ًاضْيَأاَنُتَيِزْعَتُرُثْكَتِحيِسَْ
هلوقو.)٢:٢٠ةيطالغ(»تبلصحيسملاعم«هلوقو.)١:٥
ملٱِدِئاَدَشَصِئاَقَنُلِّـمَكُأَو«

يفِحيِسَْ :١يسولوك(»يِمْسِجِ
ةكراشملالبدجملادكؤتالوصلختالاهدحومالآلاف)٢١
هبداحتالاوهمسالجأنمتلمتحااهنوكباهيفحيسملل
.مثإلاةبراحمىلع

عمنوكلميمهنأعقوتبنورسينينمؤملانمنيريثكنإ
نأنوديري.هعماوملأتيلنيدعتسمنونوكيالمهنكلحيسملا
كوشلاليلكإاوسبلينأنوبأيمهنكلدجملاليلكإاوسبلي
نورصتنملااهسبلييتلالامجلاوربلاباوثأسبليفنوبغريو

ركسعهسبلأيذلاناوجرألاسبلنعنوبغريوءامسلايف
ءالؤهلثمنكيملفسلوبامأ.هبءازهتساحيسملاسطاليب
لكيفضرألاىلعوهوحيسملالثمنوكينأيفبغرلب

.همالآوهعاضتاىتحءيش
هتوميفحيسملالثامينأسلوببغرهِتْوَمِبًاهِّـبَشَتُم

لكيفهسفنركنينأيضرهنألهتايحيفهايإهتلثاممقوف
.توملاىتحةيطخلاةبراحميفحيسملالعفامكءيش
مالآيفهلةكراشملاىلإهيعباتوعديلازيالحيسملانإ

:٢٦ىتم(»يِعَماوُرَهْسٱَواَنُهٰهاوُثُكْمُا«هلوقبيناميسثج
ِيسْأَكاَّـمَأ«هلوقبةثجلجلايفهمالآسأكبرشىلإو)٣٨

هناَبَْرشَتَف هبُغِبَطْصَأيِتَّـلٱِةَغْبِّـصلاِبَو،اَِ ىتم(»ِناَغِبَطْصَتاَنَأاَِ
مالآلامتحاىلإيحيسملاىعدُينأردنيمعن.)٢٠:٢٣
لثمىلإًادعتسمنوكينأبجينكلهتوميفحيسملامالآك
.هيلإهوعديهللاناكاذإناميإلاوربصلابلامتحالاكلذ
َنيِلِماَح«هلوقبسلوبراشأتوملايفحيسمللةهباشملاىلإو

يف جلٱِ
ْ

ُنْحَناَنَّـنَأل...َعوُسَيِّـبَّـرلٱَةَتاَمِإٍنيِحَّـلُكِدََس
لِلًامِئاَدُمَّـلَسُنَءاَيْحَألٱ

ْ
سوثنروك٢(»َعوُسَيِلْجَأْنِمِتْوَم

سلوبنإ.)١٥:٣١سوثنروك١ًاضيأرظنا١٢-٤:١٠
ناكذئمويتوملارطخلهضّرعتونجسلادئادشهلامتحاب
دبعلاعيطتسيامردقىلعهتوموهمالآيفحيسمللًاهباشم
.كلذلثميفهالومهباشينأ

»ِتاَوْمَألٱِةَماَيِقَىلِإُغُلْبَأِّـيلَعَل«١١
٢٦:٧لامعأ

نمءيشىلإريشتالةيآلاهذهيف»لعل«ةملكِّـيلَعَل
ةلالدوًاعضاوتاهبلوسرلاىتأفبولطملاليصحتيفبيرلا

الةمعنلانمهنوكوهيفهتبغرةدشوبولطملاةمظعىلع
نعفقوتياللوسرلااذهلثمناكنمو.قاقحتسالانم
هغولبنعرخأتياليكللئاسولاذاختايفهعسولذب
.بوطلملا

ديجمتوةديدجةايحنماهيلياموِتاَوْمَألٱِةَماَيِق
ةمايقىلعروصقمانههمالكف.)٢١و٢٠ع(يفنلعُأامك
مهيلإراشأوحيسملابنيدحتمناميإلاىلعاوتامنيذلاىتوملا
لِلًالْهَأاوُبِسُحَنيِذَّـلٱ«هلوقبحيسملا

ْ
ِرْهَّـدلٱَكِلٰذَىلَعِلوُصُح

لٱَو
ْ
ُءاَنْبَأْمُهْذِإ،ِهللاٱُءاَنْبَأْمُهَو...ِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَيِق
لٱ
ْ
هلوقبسرطبمهيلإراشأو.)٣٦و٢٠:٣٥اقول(»ِةَماَيِق
ملٱَعوُسَيِةَماَيِقِب،ٍّيَحٍءاَجَرِلًةَيِناَثاَنَدَلَو«

،ِتاَوْمَألٱَنِمِحيِسَْ
يفٌظوُفَْحم،ُّلِحَمْضَيَالَوُسَّـنَدَتَيَالَوىَنْفَيَالٍثَاريِِمل ِ
سلوببغرف.)٤و١:٣سرطب١(»ْمُكِلْجَألِتاَواَمَّـسلٱ
عمنوكينأققحتيفىتوملارئاسعمةمايقلايفهتبغرقوف
لِلَنيِذَّـلٱ«

ْ
يفِحيِسَم ْنِإ«لاقو.)١٥:٢٣سوثنروك١(»ِهِئيَِجمِ

»ِهِتَماَيِقِبًاضْيَأُريِصَن،ِهِتْوَمِهْبِشِبُهَعَمَنيِدِحَّـتُماَنِْرصْدَقاَّـنُك
نينمؤملاعيمجةمايقنوبرعحيسملاةمايقف.)٦:٥ةيمور(
هلوقاميسالوةريثكلاوقأليلدب)٢٣و١٥:٢٠سوثنروك١(
يفُتاَوْمَألٱَ« ملٱِ

٤:١٤يكينولاست١(»ًالَّـوَأَنوُموُقَيَسِحيِسَْ
نأيفسلوببغرامىلوألاةمايقلايأاذهلعلو.)١٦و
.هيلإغلبي

لِنْدَقِّـينَأَسْيَل«١٢
ْ

ىَعْسَأيِّـنِكٰلَو،ًالِماَكُتِْرصْوَأُت
ملٱًاضْيَأيِنَكَرْدَأِهِلْجَأليِذَّـلٱُكِرْدُأِّـيلَعَل

.»ُعوُسَيُحيِسَْ
١٢:٢٣نييناربع٦:١٢سواثوميت١

ءارقعنماهنايلتنيتللاوةيآلاهذهيفلوسرلادصق
يفلامكلاغلبهنأهنظهمالكنماوجتنتسينأنعهتلاسر
يفقبييملهنأىتحهلةلثامملاوحيسملاةفرعميفملاعلااذه
يفمدقتينأوألئاضفلايفومنينأيفداهتجالاىلإةجاح
لامكلاغولبعقوتيملهنأانههلاقاممحضتاو.ةسادقلا
مه»نيلمكملاراربألاحاورأ«نألضرألاىلعماداميحورلا

.)١٢:٢٢نييناربع(هميلعتىضتقمبءامسلااولخدنمم
مليذلاو.يتايحنمىضماميفُتْلِنْدَقِّـينَأَسْيَل

)١٠ع(ةماتلاهتفرعمو)٨ع(»حيسملاحبر«وهدعبهلني
ةعبارلاةيآلايفةروكذملاةلاعجلاهدوصقمسيلو.هلةهباشملاو
عمماقوددجتدقهنأمعن.هلاناممالهعقوتيامماهنألةرشع
بسحيملهنكلناميإلاةبهوملانوةئيطخلاتومنمحيسملا
ةيحيسملاةايحلاةءادبوىمسألاضرغلاىلإلئاسوالإكلذ
.هيفعرشيذلاداهجلالوأو

ألَا
َ
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ْمُتْنَأاوُنوُك«حيسملالوقىضتقمىلعًالِماَكُتِْرصْوَأ
يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَنيِلِماَك ىتم(»ٌلِماَكَوُهِتاَواَمَّـسلٱِ
:١يسولوكو٤:١٣سسفأ(يفوههلوقىضتقمو.)٥:٤٨
.)٤:١٢و٢٨
هنأىنعملاوقابسلايفيرجييذلاكىَعْسَأيِّـنِكٰلَو
ىلعراصتنالاوةبحملاوناميإلايفمدقتينأمويلدهتجي
اهدعأيتلالئاسولاًاذختمةسدقملاةايحلايفومنلاوةيطخلا
َىلِإ.ٍلِماَكٍناَسْنِإ«ىلإًاديورًاديورغلبيىتحومنللهللا
ملٱِءْلِمِةَماَقِساَيِق

كلذلكعمو.)٤:١٣سسفأ(ِ»حيِسَْ
هلاقامو.ضرغلاكاردإنعمويلكرصقيلظداهتجالا

عضاوتملايحيسملاف.نينمؤملالكىلعقدصيهسفنىلع
رسجيمليذلالامكلايعدينألزتعيهسفنفرعييذلا
.هيعدينألوسرلا

ىلإهيديدمراجكهسفنبسحخلاُكِرْدُأِّـيلَعَل
َنيِذَّـلٱ«سوثنروكينمؤملًاحصنهلوققفوىلعةلاعجلا
يفَنوُضُكْرَي ملٱِ

ْ
ُذُخْأَيًادِحاَوَّـنِكٰلَو،َنوُضُكْرَيْمُهُعيَِمجِناَدْيِ

جلٱ
ْ
.)٩:٢٤سوثنروك١(»اوُلاَنَتْيَكِلاوُضُكْرٱاَذَكٰه؟َةَلاَعِ
يفِْربَّـصلٱِبِْرضاَحُن«هلوقو جلٱِ

ْ
ملٱِداَهِ

نييناربع(»اَنَماَمَأِعوُضْوَْ
هقحتسياممرثكأهداهتجاىلإبسنينأيشخهنكل.)١٢:١
يتلاةلاعجلاكردأيلعللقيملكلذلوهيعسبهصالخنأك
.»حيسملاينكردأهلجأليذلاكردأيلعل«لاقلباهبلطأ
نمهذقنيلحيسملاهكسممويهديدجتتقوىلإكلذبراشأو
ةمعنهاطعأويوامسلايعسلايفعرشيهلعجوكالهلا
نكلويوامسلايعسلابةلاعجلاتبلطلاقهنأكفباوثلا
لينعقوتأملويعسلاكلذيفتعرشامهللاةمعنالول
هدينمفطخينأدحأردقياليذلاينسكميملولةلاعجلا
مهكردإحيسملانأباوقثينأنينمؤملالكلو.)١٠:٢٨انحوي(
يحورلالسكلاىلعكلذمهلمحيالنأبجيومهصلخيل
يتلالئاسولاذاختايفمهداهتجاومهءاجرديزينأبجيلب
.)٥:٤٨ىتم(يفىلاعتهرمألًاعوطمهلهللااهدعأ

ْدَقِّـينَأِيسْفَنُبِسْحَأُتْسَلاَنَأ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ«١٣
ُءاَرَوَوُهاَمىَسْنَأاَنَأْذِإ:ًادِحاَوًائْيَشُلَعْفَأيِّـنِكٰلَو.ُتْكَرْدَأ
.»ُماَّـدُقَوُهاَمَىلِإُّدَتْمَأَو

سوثنروك٥:١٦١سوثنروك٢و٩:٦٢اقولو٤٥:١٠رومزم
٦:١نييناربعو٢٦و٩:٢٤

ىلعمزعامىلإمهراكفأهجويلكلذلاقُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
هنأل)١٨و٦:١و٣:١٥ةيطالغ(يفلعفامكهلوقينأ

.ةغرافلامآباونئمطينأفاخ
هسفنلباقُتْكَرْدَأْدَقِّـينَأِيسْفَنُبِسْحَأُتْسَل
لامكلاكرديملهنإلاقف)١٥ع(نولماكمهنأاوبسُحنمب

سفنلاراكنإوداهتجالاوبعتلاعقوتيوهبلطيفىعسيهنكل
.هكردينألبق

يذلاضرغلالانأيكلًادِحاَوًائْيَشُلَعْفَأيِّـنِكٰل
كالهلاقيرطيفريسلانمينعنموحيسملاينكردأهلجأل
يفهركذام»دحاولاءيشلاب«دارأو.هيفًارئاستنكيذلا
لكعمجقابسلايفيرجلاتايضتقمنمنإ.يتآلامالكلا
هنعهرظنفرصيالنأوضرغلاكاردإةيغبهاوقوهراكفأ

نوكينأبجيهلثمو.سلوبلعفناكاذكو.نيعةفرط
.صالخلايفبغرينملكلعف

نأ.قابسلايفيراجلالعفيامكُءاَرَوَوُهاَمىَسْنَأ
اقولو١٩:٢٦نيوكت(تكلهفاهئاروىلإترظنطولةأرما
ملٱَىلَعُهَدَيُعَضَيٌدَحَأَسْيَل«حيسملالاق.)١٧:٣٢

ْ
ِثاَرْحِ

لٱَىلِإُرُظْنَيَو
ْ
ِملُحُلْصَيِءاَرَو

َ
امو.)٩:٦٢اقول(»ِهللاٱِتوُكَل

تازايتمالا»ءارووهامىسنأ«هلوقبانهلوسرلاهيلإراشأ
راكنإنمهاساقامًايدوهيناكمايأًاريثكاهربتعيناكيتلا
ةيحورلاءايربكلاةلعتناكلاهيلإرظنولفمالآلاوسفنلا
ةقباسلاتاكربلانمهلانامو.هلامعأحلاصىلعلاكتالاو
ةلعنوكتالئلةفلاسلاهاياطخو.اهبيفتكيورختفيالئل
لٱُنْزُح«نزحيفهلسأي

ْ
:٧سوثنروك٢(»ًاتْوَمُئِشْنُيَفَِملاَع

النأانهسلوبلوقىتضقمبنييحيسملاىلعبجيف.)١٠
نمرمامنأوةيتآلاتاكربلانوبرعالإةيضاملامهتاكربربتعي
ىلعهبنوردقينّرمتىوسسيلحيسملاةمدخيفمهباعتأ
نمهيلعاولصحامنإو.لبقتسملايفةمدخلامظعأ
ةريخألامهتبلغلنوبرعىوسسيلةئيطخلاىلعراصتنالا
.اهل

»ءارووهامىسنأ«هلوقكاذهُماَّـدُقَوُهاَمَىلِإُّدَتْمَأَو
.باجيإلاقيرطىلعاذهوبلسلاقيرطىلعكلذنأالإ
حورلالمعوعدادتمالاوطقفلقعلالمعوهنايسنلاف
يفيراجلاهلعفياملعءانبدسجلالمعهلراعتساهنكل
»مادقوهامب«دارأو.قبسلاضرغىلإهديدمبقابسلا

اميفهيلعبجياميألامكلاكاردإلهيلإرقتفياملك
ةالصلاةطساوبةمعنلالينوملأولمعنمهتايحنميقب
.ةسينكلاعفنوهللادجملهيعسلمكييكل

لٱَوْحَنىَعْسَأ«١٤
ْ
لٱِهللاٱِةَوْعَدِةَلاَعِجِلْجَألِضَرَغ

ْ
لُع
ْ
يفاَي ِ

ملٱ
.»َعوُسَيِحيِسَْ
٩:٢٤سوثنروك١٢:١١نييناربعو٨و٤:٧سواثوميت٢
٢:١نييناربع

تفتلمريغقباسملالعفيامكِضَرَغْلٱَوْحَنىَعْسَأ
هنألءامسلاىلإًامئادرظنيلبةحارللبلاطالوءارولاىلإ
نيعلارظنتثيحىلإونيعلارظنتسفنلايهتشتثيحىلإ

ألَا
َ
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ضرغناكو.لجرلايرجتديلادتمتثيحىلإوديلادتمت
بلاغلايفناكوناديملارخآيفةنيانويلابعالملايفقابسلا

.ةلاعجلاهسأرىلععضوترجحنمًادومع
ةيضرألاتاقباسملايفبلغاَيْلُعْلٱِهللاٱِةَوْعَدِةَلاَعِج

راجشألاضعبقاروأنمًاروفضمًاليكإةلاعجلانوكتنأ
.)٩:٢٥سوثنروك١ريسفترظنا(حافتلاوراغلاونوتيزلاك
نمو»ليلكإلاب«نمؤملاةلاعجنعباتكلاربعامًاريثكو
»ةايحلاليلكإ«و.)٤:٨سواثوميت٢(»ربلاليلكإ«كلذ
:٥سرطب١(»دجملاليلكإ«و.)٢:١٠ايؤرو١:١٢بوقعي(
كلتةياغاهنأل»هللاةوعد«ىلإ»ةلاعجلا«فاضأو.)٤
:٢يكينولاست١(اهتلعواهلصأوههللاواهتجيتنوةوعدلا
.)٨:٣٠ةيمور(اهحنمينأبرسواهدصقيذلاوهو.)١٢
يفذئنيحكرتشااهبجومبواهلبقوةوعدلاكلتسلوبيعُدو
.دعباميفاهدجميفكرتشينأعقوتوهللاتوكلمةمدخ
تتعُنهنيعاذهلواهيلإوءامسلانماهنأل»ايلعلاب«تفصوو
ةمدخلاىلإةوعديهو)٣:١نييناربع(»ةيوامسلاب«
ايؤر(هلةهباشملاوهللاعمىنكسلاىلإمثءازرألالامتحاو
لكىلإةهجومةوعدلاهذهو.)١٧:١٥رومزمو٢١:٣
يكينولاست١(هيلإوعدمهنألصالخلاعقوتينألكفناسنإ
٢:١٢(.

يف ىلعلصحنهباننألهتطساوبيأَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
ِّـلُكُهٰلِإَو«لوسرلاسرطبلوقليلدبايلعلاةوعدلاكلتجئاتن
يفِّـيِدَبَألٱِهِدَْجمَىلِإاَناَعَديِذَّـلٱٍةَمْعِن ملٱِ

اَمَدْعَب،َعوُسَيِحيِسَْ
َّـملَأَت
ْ

هذهبانيلإحيسملاىتأ.)٥:١٠سرطب١(»خلاًاريِسَيْمُت
هباندحتااذإفهليجنإيفانلاهنلعأوءامسلانمةوعدلا
.انسدقتواهاضتقمبانرربتناميإلاةطساوب

لَف«١٥
ْ
لٱُعيَِمجاَذٰهْرِكَتْفَي

ْ
ًائْيَشْمُتْرَكَتْفٱِنِإَو،اَّـنِمَنيِلِماَك

.»ًاضْيَأاَذٰهْمُكَلُنِلْعُيَسُهللاٱَفِهِفَالِخِب
١٤:٢٠و٢:٦سوثنروك٥:١٠١ةيطالغ

يفنيدهتجملايأاَّـنِمَنيِلِماَكْلٱ...اَذٰهْرِكَتْفَيْلَف
ءامسلايفكلذكاونوكينأنيعقوتملانيلماكاونوكينأ
ةايحنإنوملعيمهنأل)١٢ع(انهلامكلااوعديملمهنكل
ةبسنكءامسلايفمهتايحىلإةبسنلابضرألاىلعنييحيسملا

دادعتساملاعلااذهيفمهتايحف.غلابلاةايحىلإلفطلاةايح
اَنَّـنَأل«لوسرلالوقليلدبةيدبألاملاعيفلامكلاوغولبلل
لٱَضْعَبُمَلْعَن

ْ
لِع
ْ
َءاَجىَتَمْنِكٰلَو.ِؤُّبَنَّـتلٱَضْعَبُأَّـبَنَتَنَوِم

لٱ
ْ
ٍلْفِطَكًالْفِطُتْنُكاَّـَمل.ٌضْعَبَوُهاَمُلَطْبُيٍذِئَنيِحَفُلِماَك
-١٣:٩سوثنروك١(»خلاُنَطْفَأُتْنُكٍلْفِطَكَو،ُمَّـلَكَتَأُتْنُك
ِءْلِمِةَماَقِساَيِقَىلِإ...اَنُعيَِمجَيِهَتْنَنْنَأىلإ«هلوقو.)١٢
ملٱ
هسفنىلإلامكلالوسرلابسنو.)٤:١٣سسفأ(ِ»حيِسَْ

سومانلاىلعلاكتالااوكرتنأيفهلثماوناكمهنألمهيلإو
اولكتينأفاخهنكلويتاذلاربلاىلعوةيوسوملاموسرلاو
تايحورلانيبزييمتلاوقحلاةفرعميفمهغولبىلع
لامكلااوكردأمهنأاوبسحيوداهتجالايفاورتفيوتايدسجلاو

نيلثمتمةيحورلاةايحلايفمدقتلاىلعمهثحفءيشلكيف
اذهو»مادقوهامىلإاودتميوءارووهاماوسنينأ«يفهب
نأةصالخلاو»اذهاوركتفيل«ةيآلالوأيفلوقبهدارأام
ةحصىلعاونهربينألامكلانوعدينيذلانمبلطسلوب
مدقتلايفمهتريغبومهناصقنبمهروعشومهعضاوتبمهاعدم

ع(هسفنلهعضويذلاإدبملاىضتقمبةيحورلاةايحلايف
١٣(.
تركتفاامفالخبيأِهِفَالِخِبًائْيَشْمُتْرَكَتْفٱِنِإ

يذلانوناقلافالخبوةسادقلايفلامكلاعولبةهجنمهيف
.)١٣ع(هبتحرص
هيفمتركتفااميأًاضْيَأاَذٰهْمُكَلُنِلْعُيَسُهللاٱَف

نإوًاقحنونمؤممهنأنقيتلوسرلانإف.يراكتفافالخ
هحورةطساوبمهلنلعيلبلاقاميفنوّلضيمهكرتيالهللا
حيسملاربىلإمهراقتفاومهناصقنوهورمألاةقيقحسودقلا
َءاَجىَتَم«هلوقيفهدعوىضتقمبنيلماكاونوكييكل
حلٱُحوُر،َكاَذ

ْ
حلٱِعيَِمجَىلِإْمُكُدِشْرُيَوُهَف،ِّـَق

ْ
:١٦انحوي(»ِّـَق

ردقيهللانإ.)١٤:١٢ىتمو٧:١٧انحويًاضيأرظنا١٣
لوسرلاعيطتسياليتلاقئاقحلاسانلاملعينأهحورب
.اهبمهعنقينأهيلإىحوملا

لَف،ُهاَنْكَرْدَأْدَقاَماَّـمَأَو«١٦
ْ
لٱَكِلٰذِبَسَحِبْكُلْسَن

ْ
ِنوُناَق

.»ُهَنْيَعَكِلٰذْرِكَتْفَنَو،ِهِنْيَع
٢:٢ص٦:١٦ةيطالغ١٥:٥و١٢:١٦ةيمور

امنأشيفاننيبراكتفالايفقرفلانكيامهمويأاَّـمَأَو
نألوألانيرمأةيآلاهذهيفمهنملوسرلابلط.هتركذ
اومدقتينأيناثلاوةسادقلاليبسيفمدقتلاىلعاورمتسي
.ًاعممهلك

ةفرعموةيحورلاةايحلايفلامكلانمُهاَنْكَرْدَأْدَقاَم
.اهاضتقمبكولسلاوتابجاولا

لَف
ْ
لٱَكِلٰذِبَسَحِبْكُلْسَن

ْ
كولسلانوناقيأِنوُناَق

وهومادقوهامىل�إمدقتلاوءارووهامنايسنوهويحورلا
نمهيلعاولصحامباوعفتنينألوسرلادارأ.ليجنإلانوناق
.هباوكلسيمثيوامسلارونلا

نعانضعبلصفنيالنأبجييأُهَنْيَعَكِلٰذْرِكَتْفَنَو
حيسملاةمدخيفقفتننألبيأرلايفانفالفتخالضعب
نملكلنكيمل.ضعبلانضعبةبحميفوهبلثمتلاو
ًاداقتعاًاعيمجاودقتعيملوملعلانمرخآلامرادقمنينمؤملا

ألَا
َ
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ىلعاوقفتينأمهعنميالكلذنكلورومألالكيفًادحاو
دميفداهتجالاوقحلاقيرطيفمدقتلاوحيسملاعابتأ
نأنمًالدبنييحيسملاعيمجناكولف.ملاعلايفهللاتوكلم
رخآلاقيرفلكضغبينإوهيفهوفلتخاامىلإاورظني
نودهتجيوتابجاولاوناميإلايفهيلعنوقفتيامىلإنورظني
مالسلاناكلمهتابجاومامتإىلعًاضعبمهضعبدعاسينأ

ددبيملاعلايفًارونةسينكلاتناكوةسينكلايفًاميظع
.هتاملظ

نأوهلاثمأولوسرلابنويبليفلالثمتينأبوجو
بيلصءادعأمهنأىلعمهلامعألدتنيذلااورياغي

١٩ىلإ١٧عحيسملا

َنيِذَّـلٱاوُظِحَالَو،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاعَمِيبَنيِلِّـثَمَتُماوُنوُك«١٧
.»ٌةَوْدُقْمُكَدْنِعُنْحَناَمَكاَذَكٰهَنوُريِسَي
١:٦يكينولاست١و٤:٩صو١١:١و٤:١٦سوثنروك١
٥:٣سرطب١

ينمؤمرمأامكانهمهرمأًاعَمِيبَنيِلِّـثَمَتُماوُنوُك
يـكـينـولـاسـتيــنمـؤمو)٤:١٦سـوـثنرـوك١(سـوـثنرـوك
سلوبنإ.)٣:٧يكينولاست٢و١:٦يكينولاست١(
امكهباولثمتينأبمهرمأينأهلقحكلذلوحيسملابلثمت
ًاضْيَأاَنَأاَمَكِيبَنيِلِّـثَمَتُماوُنوُك«هلوقبسوثنروكينمؤملنابأ
ملٱِب
اوقفتينأ»ًاعم«هلوقبدارأو.)١١:١سوثنروك١(ِ»حيِسَْ
.هبمهاصوأامىلعدحاوصخشك

خلاُنْحَناَمَكاَذَكٰهَنوُريِسَيَنيِذَّـلٱاوُظِحَال
.سلوبءاقفرنمامهلكاشنموستدورفبأوسواثوميتك
ًاعفدوهعضاوتلًانايب»يبنيلثمتماونوك«هلوقىلعاذهدازو
اوهبتنينأخلا»نيذلااوظحال«هلوقبدارأو.ربكتمهنأمهوتل
يفةظحالملابهدارأاملفلاخماذهو.مهلثماوريسيومهتريسب
:١٦ةيمور(لثمتللاللازتعاللناكذإةيمورىلإةلاسرلا
١٧(.

ممَنوُريِسَيَنِيريِثَكَّـنَأل«١٨ ،ًاراَرِمْمُكَلْمُهُرُكْذَأُتْنُكْنَّـِ
ملٱِبيِلَصُءاَدْعَأْمُهَو،ًايِكاَبًاضْيَأْمُهُرُكْذَأَنآلٱَو

ِ»حيِسَْ
١٦و١:١٥صو٦:١٢و٢:٢١و١:٧ةيطالغ

ىلإنيلئاملانيملعملااوسيلانهمهيلإراشملاَنِيريِثَكَّـنَأل
ربلاىلعلاكتالاوسومانللةريغلايوذوةيوسوملاموسرلا
نوينادسجلامهلبةلاسرلاهذهيفًالبقمهركذنيذلايتاذلا
ىلعاوشاعوحيسملايفمهتيرحومهملعومسباورختفانيذلا
يفلوسرلاسرطبمهركذنيذلاكمهتاوهشىضتقم

مهو)١٣و١٢و٨و٤ع(يفاذوهيو)٢٢-٢:١٢سرطب٢(
.نييسونغلابةسينكلاخيراتيفنوفورعملا

.ًارشبممكنيبتنكنيحًاراَرِمْمُكَلْمُهُرُكْذَأ
مهميلعتنمجتناملًانزحايِكاَبًاضْيَأْمُهُرُكْذَأَنآلٱًَو

ةيرحلامهذاختاومهريغليلضتوحيسملامسالراعلانم
نزحدازاممو.تاروظحملاباكتراىلعةجحةيحيسملا
نأىسومةعيرشنمريرحتلاهميلعتنماوعدامهنأسلوب
مهلالضلوسرلاهركو.ةيبدألاةعيرشلانمنوررحمنينمؤملا
.ةأطخلانيلاضلاىلعءاكبلانمهعنميملمهاياطخو

مهنأاوعدامه.لعفلابِحيِسَْملٱِبيِلَصُءاَدْعَأْمُهَو
اوعبتيوبيلصلااولمحيومهسفنأاوركنيملمهنكلنويحيسم
نيمواقملارشنمرثكأهتسينكوحيسملااورضأكلذلوحيسملا
ناكوروكذملامهميلعتبءافعضلامهتوخإاولضأونيدهطضملاو
.هتنايدوحيسملااوضعبأنيذلافيدجتلًاببس

حيسملاهلمحاملوألانيينعمليجنإلايف»بيلصلل«نإ
انيلعفهدحوكلذلمحوهواناياطخلجأنمهيلعبلُصو
يفهكراشننأعيطتسنالاننكلوهبصلخنوهبكسمتننأ

ىتم(حيسملاءاروونحنهلمحننأبجياميناثلاو.هلمح
ِيلاَشاَح«هلوقيفنيينعملاسلوبعمجو.)١٦:٢٤و١٠:٣٨
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبيِلَصِبَّـالِإَرِخَتْفَأْنَأ

.)٦:١٤ةيطالغ(ِ»حيِسَْ
اولبقمهنأمهنمنييبليفلاسلوبرذحنيذلاكئلوأىعداو
هباورربتمهنأهدنعاودقتعادحىلإلوألاىنعملاببيلصلا

رثكتيكل«ةئيطخلاىلعاورمتساوماثآلانماوبكتراامهم
تاذلاراكنإبيلصاولمحينأاوبأف)٦:١ةيمور(»ةمعنلا
.بيلصلاءادعأمهنأكلذباونهربفهلمحنممهريغاوعنمو
مهنكلهبيلصوحيسملاءاقدصأمهنأمهمالكباورهظأمهنإمعن
نكيملةسينكلاروصعلكخيراتيفف.امهوناهأمهلامعأب
مهنإاوعدانيذلالبنودهطضملاوةرفكلااهئادعأدشأنم
ىلعمهكولسوملاعللمهبحبهوناهأوهونزحأوحيسملاباحصأ

.هليجنإوحيسملااياصوفالخ

هنَنيِذَّـلٱ«١٩ هلٱُمُهُتَياَِ
َْ

ٰهلِإَنيِذَّـلٱ،ُكَال
ُ
طَبْمُه

ْ
يفْمُهُدَْجمَوْمُهُن ِ

هيْزِخ لٱِ،ِمِ
يفَنوُرِكَتْفَيَنيِذَّـ .»ِتاَّـيِضْرَألٱِ

١٦:١٨ةيمور٢:١سرطب٢و١١:١٥سوثنروك٢
سوثنروك٢و٤:٧عشوه١:١١سطيتو٦:٥سواثوميت١و
٨:٥ةيمور٦:١٣ةيطالغو١١:١٢

حيسمللًامداخهنوكرابتعابةيآلاهذهيفسلوبرهظأ
»ِةَراَعَّـدلٱَىلِإاَنِٰهلِإَةَمْعِنَنوُلِّـوَُحي«نيذلاىلعديدشلاهظيغ
لٱِتاَساَجَنْنِماوُبَرَهاَمَدْعَب«نيذلا)٤اذوهي(

ْ
ِةَفِرْعَمِبِ،َملاَع

ملٱَوِّـبَّـرلٱ
لَخُْ

ِّـ
ملٱَعوُسَيِص

،َنوُبِلَغْنَيَف،اَهيِفًاضْيَأَنوُكِبَتْرَيِ،حيِسَْ
َهلْتَراَصْدَقَف

ُ
اَمْمَُهباَصَأْدَق...ِلِئاَوَألٱَنِمَّـَرشَأُرِخاَوَألٱُم

ألَا
َ
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يف ملٱِ
لَك«:ِقِداَّـصلٱِلَثَْ

ْ
ٌةَلِسَتْغُمٌةَريِزْنِخَو،ِهِئْيَقَىلِإَداَعْدَقٌب

حلٱِةَغاَرَمَىلِإ
ْ

)٢٢و٢:٢٠سرطب٢(»ِةَأَْم
ْهلٱُمُهُتَياَِهن

َ
ةياهنكدكؤمتباثمهكالهنإيأُكَال

صالخلانمهوعقوتامفالخبرلاءيجمدنعةأطخلارئاس
لاق.مهمثإديزيلبمهصلخيالحيسملابمهرارقإدرجمنأل
.)٢:٣سرطب٢(»ُسَعْنَيَالْمُهُكَالَه«نإمهلاثمأيفسرطب
هن«مهلاثمألاعفأيفهسفنسلوبلاقو لِتَةَياَِ

ْ
َيِهِروُمُألٱَك

ملٱ
.)٦:٢١ةيمور(»ُتْوَْ

ٰهلِإ
ُ

َنوُمِدَْخيَالِءَالُؤٰه«هلوققفوةلعاذهْمُهُنْطَبْمُه
ملٱَعوُسَياَنَّـبَر

اولضفمهنإف.)١٦:١٨ةيمور(»ْمَُهنوُطُبْلَبَحيِسَْ
اوضريللبهودجميلاويحيملوهللاىلعةيدسجلامهتاوهش
يفَنوُمَّـعَنَتَي«سرطبلاقمهلاكشأيفو.مهسفنأ ْمِهِروُرُغِ
ِءَالُؤٰه«اذوهيلاقو.)٢:١٣سرطب٢(»ْمُكَعَمَمِئَالَوَنيِعِناَص
يفٌروُخُص ملٱُمُكِمِئَالَوِ

،ٍفْوَخَالِبًاعَمَمِئَالَوَنيِعِناَص،ِةَّـيِّـبَحَْ
.)١٢اذوهي(»ْمُهَسُفْنَأَنيِعاَر

يفْمُهُدَْجم نولعفيوبدألانيناوقنوفلاخييأِمِهيْزِخِ
يفمهتيرحبنورختفيوًاعبطراعلاويزخلابجوتًالاعفأ
ىلعاولدكلذبوناميإلااوديدشمهنأىوعدبكلذمهباكترا
لبتوملابجوتسيامطقفنولعفيالمهنألنوضوفرممهنأ
.)١:٣٢ةيمور(نولمعينيذلابنورسي

يفَنوُرِكَتْفَيَنيِذَّـلٱ اوناكمهنإ.مئاهبلاكِتاَّـيِضْرَألٱِ
تاوهشلابنوسندتيالمهنأدحىلإنويناحورمهنأنوعدي
مهراكفأىرجملكنإنهربتتناكمهلامعأنكلةيدسجلا
ىلإبجوتلالباقريغيضرأضرألانممهتاثداحمومهتاوهشو
ةياغتاذللاوفرشلاوىنغلانولعجياوناكذإءامسلا

ْوَأَنوُلُكْأَتْمُتْنُكاَذِإ«لئاقلاليجنإلاةنسلًافالخمهتايح
ِملٍْءَيشَّـلُكاوُلَعْفٱَف،ًائْيَشَنوُلَعْفَتْوَأَنوُبَْرشَت

َ
»ِهللاٱِدْج

.)١٠:٣١سوثنروك١(

٢١و٢٠عهبنويبليفلالثمتينأبجينمنايب

يفَيِهُنْحَناَنَتَريِسَّـنِإَف«٢٠ ًاضْيَأاَهْنِميِتَّـلٱ،ِتاَواَمَّـسلٱِ
لَُخمُرِظَتْنَن

ِّـ
ملٱُعوُسَيُّبَّـرلٱَوُهًاص

»ُحيِسَْ
سوثنروك١:١١١لامعأو٣و٣:١يسولوكو٢:٦سسفأ
٢:١٣سطيتو١:١٠يكينولاست١و١:٧

هلاثمأونيينادسجلاءالؤهنيبقرفلاانهلوسرلانابأ
.نيصلخملا

انه»ةريسلاب«مجرُتيذلاينانويلالصألاىنعماَنَتَريِس
ةلودلاوأةكلمملا«هنأدهاوشلايذليجنإلاةيشاحيفءاج
اومتهينأنمًالدبهلاثمأوسلوبناك.»اهتيعرنحنيتلا
مهنطوءامسلااوربتعامهنإفتايوامسلابنومتهيتايضرألاب

اهتيعرمهيتلامهتكلمميهةيوامسلاميلشروأنأو
لٱُميِلَشُروُأ«هلوقيفامكاهيلإنورئاسو

ْ
لُع
ْ
اَنُّمُأَيِهيِتَّـلٱ،اَي

.)٤:٢٦ةيطالغ(»خلا
لهأنماهلهأبسُحكلذلوًارجهميبليفتناك
لهأنماوبسُحيبليفونمؤمكلذكةكلمملاةبصقةيمور
ٌةَّـيِعَرْلَب،ًالُزُنَوَءاَبَرُغُدْعَبًاذِإْمُتْسَلَف«هلوققفوىلعءامسلا
لٱَعَم

ْ
.)٢:١٩سسفأ(»ِهللاٱِتْيَبِلْهَأَوَنيِسيِّـدِق
مهنأنييويندلانعنونمؤملاهبزاتمياممظعأنم
ًايدبأًانطوءامسلاوًايتقوًالزنمضرألانوربتعيمهدحو
َىلَعُءَالَزُنَوُءاَبَرُغْمَُّـهنَأل«تايضرألايفنوركتفيالمهو
،)١١:١٣نييناربع(»ِضْرَألٱ

يف نألضرألاىلعنولازيالمهوكلذلاقِتاَواَمَّـسلٱِ
رثكأنإومهيلإ»ىتأدق«هتيعرمهنيذلاهللاتوكلم
اَمِبَالُقْوَفاَمِباوُّمَتْهٱ«هلوققفوىلعكلانهامبمهمامتها

.)٣:٢يسولوك(»ِضْرَألٱَىلَع
وهامىلعديدشقوشبعقوتنيأُرِظَتْنَنًاضْيَأاَهْنِم

)٢٥و٢٣و٨:١٩ةيمور(يفاملثماذهوينانويلالصألايف
ُتْدَدْعَأَوُتْيَضَمْنِإَو«هلوقيفحيسملادعوىلعينبماذهو
َّـنِإ«نيكالملالوقو.)١٤:٣انحوي(»ًاضْيَأِيتآًاناَكَمْمُكَل
اَمَكاَذَكٰهِيتْأَيَسِءاَمَّـسلٱَىلِإْمُكْنَعَعَفَتْرٱيِذَّـلٱاَذٰهَعوُسَي
يكينولاست١رظنا١:١١لامعأ(»ِءاَمَّـسلٱَىلِإًاقِلَطْنُمُهوُمُتْيَأَر
٤:١٦(.

لدتامكدسجلاءادفبصالخلالمعممتيلًاصِّـلَُخم
.ةنيرقلا

لكيفنينمؤملالامآعوضومةيناثحيسملانايتإناك
يفمهيزعيناكفءامسلاىلإحيسملادوعصذنمروصعلا
رهسلاىلعمهلمحيولسكلاةبرجتنممهظفحيوتاقيضلا
هعوجرتبثتيتلاتايآلانمو.ءامسلاىلإرظنلاوةالصلاو
لامعأو١٤:٣و١٢:٣٧انحويو٤٤و٢٤:٤٢ىتم(يفام
٢:١٩يكينولاست١و٣:٤يسولوكو٤:٥سوثنروك١و١:١١
٨و٥:٧بوقعيو١٠:٣٧نييناربعو٢:١يكينولاست٢و
.)٢٠و١٢و٢٢:٧ايؤرو٣:٢انحوي١و

لههنأيفوهعوجرتقويفنوفلتخمنييحيسملانإ
ىلعنوقفتممهنكلالوأًادهاشمًاكلمضرألاىلعكلمي
.ًاعيرسيتأينأةيغبنولصيوةيناثيتأينأنمدبالهنأ

ِةَروُصَىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَشُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«٢١
َّـلُكِهِسْفَنِلَعِضُْخيْنَأِهِتَعاَطِتْسٱِلَمَعِبَسَحِب،ِهِدَْجمِدَسَج
.»ٍْءَيش
٣:٢انحوي١و٣:٤يسولوكو٤٩و٤٨و١٥:٤٣سوثنروك١
٢٧و١٥:٢٦سوثنروك١:١٩١سسفأ

ألَا
َ
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.رضاحلااندسجيأاَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَشُِّـريَغُيَس
-١٥:٣٥سوثنروك١(يفرييغتلااذهةيفيكلوسرلانابأدقو
داسفالبنوكيسدسافلااذهنأكانههلاقاممو.)٥٣
ملوةيناحورلابهتيناويحوةوقبهفعضودجمبهناوهلدبُيو
لبًاديدجًادسجقلخيسوأدسجلالكشيشاليسلقي

ءانفلاوةئيطخلالبقينأنمًالدبنوكيفهتماقإدنعهريغيس
انمداماننأل»عضاوتلا«ىلإ»دسجلا«فاضأو.ًادلاخًارهاط
ةئيطخلاو.توملاوملألاونزحلاوناوهللةضرعلظندسجلايف
ًانسح«هقلخهللانأل»عضاوتلادسج«هتلعجيتلايه
.»ًادج

موينينمؤملاداسجأنأيإِهِدَْجمِدَسَجِةَروُصَىلَع
وهامكو.يلجتلاروطىلعحيسملادسجكنوكتةمايقلا
يناثلاهئيجميفعيمجللرهطيسوهامكوءامسلايفنآلا
يفانحويهلاقاممهنمنحنهحبرنامودجملانمهلامرهظيو
اذهىلإراشأو.)٢٠:١١و١٦و١٩:١٢و١٦-١:١٣ايؤر(هايؤر
،ِهللاٱُدَالْوَأُنْحَنَنآلٱ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«هلوقبهتلاسريفرييغتلا
ُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَنْنِكٰلَو.ُنوُكَنَساَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْملَو
اذهىلإراشأو.)٣:٢انحوي١(»َوُهاَمَكُهاَرَنَساَنَّـنَأل،ُهَلْثِم
سلوباهجتنتسايتلاةجيتنلاسفنهنمجتنتساوسرطب
اوُدِهَتْجٱ،ِهِذٰهَنوُرِظَتْنُمْمُتْنَأْذِإ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأَكِلٰذِل«هلوقب
يف،ٍبْيَعَالَوٍسَنَدَالِبُهَدْنِعاوُدَجوُتِل :٣سرطب٢(»ٍمَالَسِ
١٤(.

هللاةوقىضتقمبيأِهِتَعاَطِتْسٱِلَمَعِبَسَحِب
نمحيسملاةماقإباهرهظأيتلاةوقلااميسالوةميظعلا
.كلانهريسفتلاو)٣:٧و١:١٩سسفأرظنا(تاومألا

هللاةوقنأبحيرصتاذهٍءَْيشَّـلُكِهِسْفَنِلَعِضُْخيْنَأ
َّـلُكَوٍةَساَيِرَّـلُك«قوفناهنألبناسنإلاةوقكةدودحمريغ
لُس
ْ

انهليقاميفو.)١٥:٢٤سوثنروك١(»ٍةَّـوُقَّـلُكَوٍناَط
رهاظمنمدحاوىوسسيلانداسجأرييغتنأىلإحيملت
هلعفيسامموانصالخلجألهللاهلعفدقاممءزجوةوقلاكلت
صالخيفهللاةوقراهظإىلعانهروصقممالكلاو.ًاضيأ
يفىلعتهتوقراهظإرخآعضوميفنيُبهنكلونييدفملا

.صالخلالوبقوبأنيذلارارشالاباقع

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

-١٠ع(تاركشتو)٩-١ع(ةماعحئاصنوةصاخحئاصن
.)٢٠و١٩ع(ءاعدو)١٨

ىلإةصاخةحيصنلاهيجوتوداحتالاوتابثلايفحئاصن
ملحلاوحرفلايفحئاصن)٣-١ع(يخيتنسوةيدوفأنيتأرملا
عمسلًادعتسمهنوكومهبهللاةيانعىلعءانبمالسلاو

يفحئاصنو.)٧-٤ع(نيبلاطللهمالسحنمومهتاولص
.)٩و٨ع(هبنيلثمتمةيحيسملالئاضفلالكةسرامم

٩ىلإ١عةماعحئاصنوةصاخحئاصن

ملٱَوَءاَّـبِحَألٱِيتَوْخِإاَيًاذِإ«١
يِروُُرساَي،ْمِهْيَلِإَقاَتْشُْ

يفاَذَكٰهاوُتُبْثٱ،ِيليِلْكِإَو .»ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأِّـبَّـرلٱِ
:٢يكينولاست١و٢:١٦صو١:١٤سوثنروك١:٨٢ص
١:٢٧ص٢٠و١٩

ثلاثلاحاحصألانمًاءزجةيآلاهذهنوكتنأبجي
.هيفامةجيتناهنأل

ةيعرمكنوكىلعويتآلادجملامكئاجرىلعءانبيأًاذِإ
دادعتسالابوجووةيناثحيسملاءيجممكراظتناوءامسلا
ةمايقلايفغيلبلاهمالكسلوبمتخةيآلاهذهلثمبو.كلذل

ِيتَوْخِإاَيًاذِإ«هلوقوهوسوثنروكينمؤمىلإهتلاسريف
:١٥سوثنروك١(»َنيِعِزْعَزَتُمَْريَغ،َنيِخِساَراوُنوُك،َءاَّـبِحَألٱ

٥٨(.
ناميإلايفءاكرشمهنوكلكلذبمهبطاخِيتَوْخِإاَي
.ءازعأءاقدصأو

هبهنرقوةيآلاهذهيفنيترمتعنلااذهبهنايتإَءاَّـبِحَألٱ
هقوشومهلهتبحمةدشىلعليلددادولامالكنمهريغ
يفاوعقينأنمهتيشخومهعفنيفهيعسومهتدهاشمل
.اوطقسيوبراجتلا

ملٱ
ينجسةدملوطومكليتبحمةرفولْمِهْيَلِإَقاَتْشُْ
.يئاقدصأرثكأنعيلاصفناو

ليجنإلااولبقمهنأهرورسمهنوكةلعيِروُُرساَي
مظعأنإف.هلةّذالمهتقادصوةرهاطمهتريسنوكوهتطساوب
انحوي٣(هتيعرةريسةراهطنعجتاننيمألايعارلارورس
٤(.

ةنيزةيلحوراصتناةمالعوفرشةيآليلكإلاِيليِلْكِإ
ْضُفْرَتَالَو،َكيِبَأَبيِدْأَتيِنْبٱاَيْعَمْسِا«ميكحلالوقليلدب
.)٩و١:٨لاثمأ(»َكِسْأَرِلٍةَمْعِنُليِلْكِإاَمَُّـهنَأل،َكِّـمُأَةَعِيَرش
:٤لاثمأ(»ٍةَمْعِنَليِلْكِإَكَسْأَريِطْعُت«ةمكحلايفهلوقو
يف«ءايعشإلوقو.)٩ لٱَكِلٰذِ

ْ
جلٱُّبَرُنوُكَيِمْوَي

ْ
َليِلْكِإِدوُُن

لوسرلالوقو.)٢٨:٥ءايعشإ(»ِهِبْعَشِةَّـيِقَبِلٍءاََهبَجاَتَوٍلاََمج
ًاليِلْكِإاوُذُخْأَيْيَكِلَفَكِئَلوُأاَّـمَأ«يضرألاداهجلانيدهاجملايف
.)٩:٢٥سوثنروك١(»ىَنْفَيَالًاليِلْكِإَفُنْحَناَّـمَأَو،ىَنْفَي
ملٱَىلِإًانيِمَأْنُك«حيسملالوقو

حلٱَليِلْكِإَكيِطْعُأَسَفِتْوَْ
ْ
»ِةاََي

سسأهنأفرشلانمبسحسلوبنإ)٢:١٠ايؤر(
رورساهبرسوهليلكإىلإكلمرظناهيلإرظنويبليفةسينك
يبليفةسينكحاجنربتعاهنإو.راصتنالاليلكإبدهاجملا

ألَا
َ
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ناهربوهباعتأةرجأاهءاضعأنإوهتيلوسرهللاىضرةمالع
ءاضعألاكئلوأنوكيف.)٢:١٦ص(ًالطابىعسامهنأ
لهأىلإبتكامكحيسملاءيجمدنعهراصتناليلكإ
.)٢:١٩يكينولاست١(»هراختفاليلكإ«مهنأيكينولاست
»برلايفهتلاسرمتخ«سوثنروكينمؤمربتعاامكو
.)٩:٢سوثنروك١(

يفاَذَكٰهاوُتُبْثٱ امكبرلابمكناميإيفاوتبثايأِّـبَّـرلٱِ
تبلطامكو)٣:١٧ص(يتريسنوريسينيذلاوانأتبثأ
نطوةيعرمهنيذلابقيليامكو)١:٢٧ص(ًاقباسمكنم
:٥ةيطالغو١:٢٧صريسفترظنا٣:٢٠ص(يوامس
ةوقبتابثلااوعقوتينأنم»برلايف«هلوقبمهرذحو.)١
لامتحاوأتابجاولاليمكتلمهتابثنأىلإراشأومهسفنأ
.هبمهداحتاوحيسملابمهتقثىلعفقوتمتاقيضلا

طَأ«٢
ْ
طَأَوَةَيِدوُفَأَىلِإُبُل

ْ
اَرِكَتْفَتْنَأيِخيِتْنِسَىلِإُبُل

يفًادِحاَوًارْكِف .»ِّـبَّـرلٱِ
٣:١٦و٢:٢ص

نمهملعناملكانهركُذاميِخيِتْنِس...َةَيِدوُفَأ
الويبليفيفءاسنلاتاربتعمنمامهنأجتنتسنهنموامهرمأ
نإو.امهتسينكيفنيتسامشاتناكامهنأنظلانعدعبي
)١٦:١٣لامعأ(ءاسنلايبليفلهأنمرشبنملوأسلوب
تيبيفيبليفةسينكتمظتناوةأرماابروأيفهبعتةروكابو
.)٤٠و١٦:١٤لامعأ(ةأرما

عقوهنأىلعاذهنملدتسيًادِحاَوًارْكِفاَرِكَتْفَتْنَأ
قلقأفالتخالاكلذنأوسلوبهأبنغلبوامهنيبفالتخا
الو.نيبزحهبتراصةسينكلانألمتحملانمو.ةسينكلا

ناراغتنيتنمؤمانوكتملامهنأىلعلديإبنلااذهيفءيش
.امهتريغوامهناميإتبثياملبقحلل

يف دحاوديسلامهيسفناتفقونمبقيليامكِّـبَّـرلٱِ
نودحتينيذلاىلعبجيهنأل.دحاوبرمساباتدمتعاو
.رخآلابمهنملكدحتينأحيسملاب

ملٱيِكِيَرشاَي،ًاضْيَأَتْنَأَكُلَأْسَأْمَعَن«٣
ْدِعاَس،َصِلْخُْ

يفيِعَماَتَدَهاَجِْنيَتَّـللٱِْنيَتاَه ًاضْيَأَسُدْنَميِلْكَأَعَم،ِليِجْنِإلٱِ
لٱيِقاَبَو

ْ
يفْمُهُؤاَمْسَأَنيِذَّـلٱ،يِعَمَنيِلِماَع حلٱِرْفِسِ

ْ
.»ِةاََي

٦٩:٢٨رومزمو٣٢:٣٣جورخ١:٢٧صو١٦:٣ةيمور
٢٠:١٢و١٣:٨و٣:٥ايؤرو١٠:٢٠اقولو١٢:١لاينادو
٢١:٢٧و

مدعلهبةقثلاقحتسييذلاَصِلْخُْملٱيِكيَِرشاَي
هنألاقولهنأمهضعبنظو.كيرشلااذهنمملعنملو.ءايرلا

مالكنأليبليفيفسلوبروضحركذعمًاريثكهمساركُذ
ةغيصبيبليفىلإسلوبلوصوىلعلامعألايفاقول
كلذكسيلهايإسلوبةقرافمدنعهمالكونيملكتملا
عوجرنيحةغيصلاكلتىلإداعهنإف)١٧-١٦:١٠لامعأ(
اوجتنتساكلذنمو.)٦و٢٠:٥لامعأ(يبليفىلإسلوب
ىلإمهضعببهذو.يبليفةسينكيعارذئمويناكاقولنأ
ناكهنإفةلاسرلاهذهلقانستدورفبأكيرشلاكلذنأ
هبطاخيملفبتكيوهوهيلعيلميةيآلاهذهةباتكتقو
ـةــظــفـلنأهريــغىـأـتراو.ةدـوـملابـــقـلــبـلـبـهـمــسـاـب
يففورعملجرمساكيرشبةمجرتملا»سوجيجوس«
قفوىلعهمسانأىلإةراشإ»صلخملاب«هتعنوةسينكلا
.هامسم

ةبولطملاةدعاسملانأىلعلدتةنيرقلاِْنيَتاَهْدِعاَس
نمعنامالنكلوةقفاوملاىلإيخيتنسوةيدوفأبنايتإلايه
رقفوأداهطضانمنيتقياضتمنيتجاتحماتناكامهنأ
.ضرمو

يفيِعَماَتَدَهاَجِْنيَتَّـللٱ لمحاماذهِليِجْنِإلٱِ
يفوةسينكلايفنيتسامشاتناكامهنأبلوقلاىلعمهضعب
ريشبتلايفسلوباتكراشامهنأىلإةراشإ»اتدهاج«هلوق
امًاريثكامهتمدخنأويبليفىلإلوألاهئيجميفليجنإلاب
.رطخلاوةقشملابتنرتقا

هنأسدنميلكإنمانهسلوببلطَسُدْنَميِلْكَأَعَم
كنيتنيبةقفاوملاءاشنإيف»صلخملاهكيرش«عمىعسي
ناكهنأوهوانهركُذامىوسهرمأنمملعنالو.نيتأرملا
.يبليفيفسلوبعمليجنإلامدخي

خيراتيفدعوةيمورةسينكيفظعاومسالااذهبرهتشا
وههنأىلعليلدالنكلنيلوألاةفقاسألانمةسينكلا
.ذئمويًاعئاشناكمسالاكلذنإفةيآلايفروكذملا

اوعسينأىلإًاضيأءالؤهاعديِعَمَنيِلِماَعْلٱيِقاَبَو
.نيتروكذملانيتأرملاةحلاصميفًاضيأ

يفْمُهُؤاَمْسَأَنيِذَّـلٱ ءاسنلانمركذِةاَيَْحلٱِرْفِسِ
مهريغىلإراشأوسدنميلكالاجرلانمويخيتنسوةيدوفأ
ملنإهنأىلإراشأهنكلمهءامسأركذينأنسحتسيملو
نمو.ةايحلارفسيفةروكذميهفهتلاسريفاهركذي
ءايعشإلوقميدقلادهعلايفرفسلاكلذىلإتاراشإلا
يفىَقْبَييِذَّـلٱَّـنَأُنوُكَيَو« يفَُكْرتُييِذَّـلٱَوَنْوَيْهِصِ َميِلَشُروُأِ
لِلَبِتُكْنَمُّلُك.ًاسوُّدُقىَّـمَسُي

ْ
.)٤:٣ءايعشإ(»ِةاَيَح

َعَمَو،ِءاَيْحَألٱِرْفِسْنِماْوَحْمُيِل«رارشألايفدوادلوقو
هللاىسوملوقو.)٦٩:٢٨رومزم(»اوُبَتْكُيَالَنيِقيِّـدِّـصلٱ
يِذَّـلٱَكِباَتِكْنِميِنُْحمٱَفَّـالِإَوْمُهَتَّـيِطَخَتْرَفَغْنِإَنآلٱَو«
ةراشإحضوأوهولاينادلوقو.)٣٢:٣٢جورخ(»َتْبَتَك
يفَ«رفسلاكلذىلإ لٱَكِلٰذِ

ْ
ْنَمُّلُك،َكُبْعَشىَّـجَنُيِتْقَو

ألَا
َ
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يفًابوُتْكَمُدَجوُي هيلإتاراشإلانمو.)١٢:١لايناد(»ِرْفِّـسلٱِ
حلٱِباوُحَرْفٱ«هذيمالتلحيسملالوقديدجلادهعلايف

ْ
َّـنَأِّـيَِر

يفْتَبِتُكْمُكَءاَمْسَأ لوقو.)١٠:٢٠اقول(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
يفَنيِبوُتْكَمٍراَكْبَأِةَسيِنَك...َىلِإْمُتْيَتَأ«لوسرلا »ِتاَواَمَّـسلٱِ
ايؤر(ايؤرلارفسيفركُذامًاريثكو.)٢٣و١٢:٢٢نييناربع(
.)٢٢:١٩و٢١:٢٧و١٥و٢٠:١٢و١٧:٨و١٣:٨و٣:٥
ءالؤهءامسأفملاعلاخيراتيفسانلارهشأءامسأتيسُناذإف
نيدبآلادبأىلإبكاوكلاكءيضتةايحلارفسيفتبتُكيتلا
يفمهفالسأءامسأاوبتكينأدوهيلاداتعا.)١٢:٣لايناد(

نيبتيامكمهطابسأبسحطبضلكبباسنألالوادج
يناثلامايألارفسو)٩-٤صمايأ١(لوألامايألارفسنم
صو٧صايمحن(اميحنرفسو)١٩-٣١:١٦صمايأ٢(
)٣صاقول(اقولليجنإو)١صىتم(ىتمليجنإو)١٢
نوينامورلاداتعاو.ناعنكضرأيفمهقوقحلًاتابثإكلذاوتأو
قحمهلنيذلافرعيلةرحلاندملاناكسءامسأاولجسينأ
:٢٢لامعأ(سلوبهاعداامكةينامورلاقوقحلااوعدينأ
تبتُكنيذلابدارملانأنييبيلفلاىلعلهسكلذو)٢٥
نإودهعلاىضتقمبهللابعشمهةايحلارفسيفمهؤامسأ
.ةيوامسلاهتيعرقوقحمهل

يفاوُحَرْفِا«٤ .»اوُحَرْفٱًاضْيَأُلوُقَأَوٍنيِحَّـلُكِّـبَّـرلٱِ
:٤سرطب١و٥:١٦يكينولاست١و٣:١صو١٢:١٢ةيمور
١٣

عيضاوممظعأبرلايفحرفلاىلإةوعدلانإاوُحَرْفِا
.)٣:١ص(يفةرابعلاهذهريسفتقبسوةلاسرلاهذه

بحرلاتقووءارضلاتقووءارسلاتقويفٍنيِحَّـلُك
.قيضلاتقوو

راركتوحرفلاىلإةثلاثانهمهاعدهنألاذهلاقًاضْيَأ
.هيلإوعدملاةيمهأىلإليلدةوعدلا

لِحْنُكَيِل«٥
ْ
ُّبَّـرلَا.ِساَّـنلٱِعيَِمجَدْنِعًافوُرْعَمْمُكُم

.»ٌبيِرَق
٩و٥:٨بوقعيو١٠:٢٥نييناربعو٢:٢يكينولاست٢
٩و٣:٨سرطب٢و٤:٧سرطب١و

ملحلاِساَّـنلٱِعيَِمجَدْنِعًافوُرْعَمْمُكُمْلِحْنُكَيِل
لكلهورهظينأبمهرمأ.بضغلادنعةنينأمطلاوةءانإلا
مهلجأنمةالصلاوربصلاب)١:٢٩ص(مهيدهطضمنم
)٢ع(فالخلاوةموصخلانعاوعنتمييكلمهتوخإلو
مهرذحهنإف)٣:١٨ص(نيروكذملانيبذاكلانيملعمللو
.ظيغلاوةواسقلامهلرهظينأدريملهنأانهنابأفًالبقمهنم

ةثالثليجنإلايفبرلاءيجملوهئيجميأٌبيِرَقُّبَّـرلَا
ينمؤملكىلإهنايتإيناثلاميلشروأبارخلهنايتإلوألاناعم
.ملاعلاةنونيدلهنايتإثلاثلا.هحورلبقتسيلهراضتحادنع
ثلاثلادارأهنأحّجرملاولوسرلادارأيناعملايأًانيقيملعنالو
نمدبالهنأدقُتعارمألكىلإبرقلابسنينأزوجيهنأل
اذهو.ةرضاحلاةعاسلايفهعوقوناكمإولبقتسملايفهعوقو
برلاءيجمبرقنالملحلابمهايإهرمألرمامةلعامإ
ملحلابجوينيدهطضملاةاجنونيدهطضملانمماقتنالل
»اومتهتال«هلوقنميتأياملةلعامإو.تاقيضلايفربصلاو
نيلفاغللًاهيبنتةرابعلاهذهرذكينأداتعاسلوبلعلو.خلا
سوثنروكينمؤمابهبطاخو.نيقياضتمللةيزعتو
:١٦سوثنروك١(يتأيبرلايأ»اثأنارام«لاقفةيمارآلاب
نميأ(اَهْنِم«هلوقلثماذهو.حيسملاوهانهبرلاو.)٢٢
لَُخمُرِظَتْنَنًاضْيَأ)تاوامسلا

ِّـ
ملٱُعوُسَيُّبَّـرلٱَوُهًاص

ص(»ُحيِسَْ
لٱَماَّـدُقٌفِقاَوُناَّـيَّـدلٱاَذَوُه«بوقعيلوقو.)٣:٢٠

ْ
»ِباَب

ةيناثهئيجمنمزهذيمالتلّنيعيملحيسملانإ.)٥:٩بوقعي(
نوعقوتياوناكنيلوألانييحيسملارثكأنأحضاولانمنكل

نوكينأدصقحيسملانإو.هدوعصدعبهئيجمةعرس
-٢١:٣١اقول(هلنورهسيوًامئادكلذنورظتنيهبنونمؤملا

هناَمَّـنِإ«سرطبلوقليلدبهلسركلذكو.)٣٦ ٍْءَيشِّـلُكُةَياَِ
.)٤:٧سرطب١(»ِتاَوَلَّـصلِلاوُحْصٱَواوُلَّـقَعَتَف،ْتََبَرتْقٱِدَق

يفْلَب،ٍءَْيشِباوُّمَتَْهتَال«٦ ِءاَعُّدلٱَوِةَالَّـصلٱِبٍْءَيشِّـلُكِ
لِطْمَلْعُتِل،ِرْكُّشلٱَعَم

ْ
.»ِهللاٱىَدَلْمُكُتاَب

١٢:٢٢اقولو٦:٢٥ىتمو١٦:٣لاثمأو٥٥:٢٢رومزك
٥:٧سرطب١و

نمءيشببجياممرثكأاومتهتاليأٍءَْيشِباوُّمَتَْهتَال
وأمكلايعبوأمكسفنأبًاصتخمًاريبكوأناكًاريغصرومألا
يفدودحملاريغهلإلادييفءيشلكنألملاعلابوأةسينكلاب
لوقلثماذهويوامسلابآلاوهوةبحملايفوةردقلا
لُم«سرطب

ْ
»ْمُكِبيِنَتْعَيَوُهُهَّـنَألِهْيَلَعْمُكِّـَمهَّـلُكَنيِق

.)٦:٢٥ىتمريسفتًاضيأرظنا٥:٧سرطب١(
همرحبلبقتسملايفامبناسنإلامامتهاةدايزنإ
برلابهناميإمدعىلعلديوهريغعفننمهعنميوةداعسلا
حيسملالوقاوركذينأنيريثكىلعبجيف.هديعاومبهتقثو
اوسنيالئل»ٍَةريِثَكٍروُمُأِلْجَألَنيِبِرَطْضَتَوَنيِّـمَتَْهتِتْنَأ«اثرمل
حلٱ«نأ

ْ
.)١٠:٤٢اقول(»ٍدِحاَوَىلِإَةَجَا
يف جالعلضفأاذهِءاَعُّدلٱَوِةَالَّـصلٱِبٍءَْيشِّـلُكِ

ةالصلاىلإةراشإةفرعم»ةالصلا«ركذودئازلامامتهالل
ةالصلانيبقرفلاو.تاجاحلاولاوحأللةقفاوماهنأبةدوهعملا
ىلعلمتشتاهنألءاعدلانممعأةالصلانأءاعدلاو

ألَا
َ
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.هدحوبلطلابصتخيءاعدلاوبلطلاوركشلاوحيبستلا
انمهياممءيشنمسيلنألءيشلكيفاولصينأبمهرمأو
انمهياملكفهيفهللالأسينأهدنعقيليالدحىلإًاديهز
لاثمأنمو.هببسبيلصننأقيليفهدنعنأشوذوه
فئاخوهوبوقعيةالصاهيتأننأانيلعبجييتلاةالصلا
ايقزحةالصو.)١٢-٣٢:٩نيوكت(وسيعهيخأةاقالمنم
كلملانمهاتأيذلاباتكلاهلكيهيفهللامامأرشننيح
لبقارزعةالصو.)١٩:١٤كولم٢(هيفهللاّريعيبيراحنس
.ميلشروأىلإلبابنمرفسلايفعرشينأ

سيلنألتاكربلانمهيلعاولصحامىلعِرْكُّشلٱَعَم
ملاذإهتابلطلةباجإةديدجتاكربعقوتينأقحدحأل
.هتاولصلةباجإةقباسلاتاكربلاىلعهللاركشي

وأتاولصلاعيضاوميأِهللاٱىَدَلْمُكُتاَبْلِطْمَلْعُتِل
نأىلعةجحبسيلاهايإهللاملعو.ًادارفأتاجايتحالا
اوُلَأْسِا«هلوقليلدبةباجإلاطرشبلطلانألاهبلطكرتن
طُا.اْوَطْعُت

ْ
.)٧:٧ىتم(»ْمُكَلْحَتْفُياوُعَرْقِا.اوُدَِجتاوُبُل

ركشلانارتقابوجوسلوبلئاسريفءاجامًاريثكو
سوثنروك٢و١٤:٦و١:٢١ةيمور(يفامكلذنموتابلطلاب
٢:٧يسولوكو٥:٢٠سسفأو١١و٩:١٠و٤:١٥و١:١١
حتتفاو.)٢:١سواثوميت١و٥:١٨يكينولاست١و٣:١٧و
.هئالآىلعهللاركشلابنييطالغلاىلإةلاسرلاالإهلئاسرلك

ْمُكَبوُلُقُظَفَْحيٍلْقَعَّـلُكُقوُفَييِذَّـلٱِهللاٱُمَالَسَو«٧
يفْمُكَراَكْفَأَو ملٱِ

.»َعوُسَيِحيِسَْ
٣:١٥يسولوكو٥:١ةيمورو١٤:٢٧انحوي

مومهلاءاقلإوهللاةالصلاميدقتنعئشانلاِهللاٱُمَالَس
سفنللمالسلالصأهللانألهللاىلإمالسلافاضأو.هيلع
ءايعشإلوقهيلعو.)١٦:٣٣و١٤:٢٧انحوي(هيلعةلكتملا
ملٱِيْأَّـرلٱوُذ«

َحتِنَّـكَمُْ
ْ
»ٌلِّـكَوَتُمَكْيَلَعُهَّـنَأل،ًاِملاَسًاِملاَسُهُظَف

.)٢٦:٣ءايعشإ(
لقعلاعيطتسياليذلايأٍلْقَعَّـلُكُقوُفَييِذَّـلٱ
يفىنعملااذهلثمءاجو.هتمظعكردينأيرشبلا
متهاامهمو.)٣:٢٠سسفأو١٠و٢:٩سوثنروك١(
مالسىلعلصحينأردقيملهلدعتساولبقتسملابناسنإلا

.هللاهحنمييذلامالسلاك
امهمفمالسلاهسرحينصحكنوكتفْمُكَبوُلُقُظَفَْحي

ًاكلاممالسلالعجتهللاةردقفسفنلاىلعبئاصملاتمجه
مم،ِيصَالَخَويِروُنُّبَّـرلَا«دوادلوقليلدباهيف ؟ُفاَخَأْنَّـِ
مم،ِيتاَيَحُنْصِحُّبَّـرلٱ َالٌشْيَجَّـَيلَعَلَزَنْنِإ...ُبِعَتْرَأْنَّـِ
لَقُفاََخي

ْ
.)٣و٢٧:١رومزم(»يِب

بولقلانإراكفألاوبولقلانيبانهقرفلاْمُكَراَكْفَأَو
.لقعلااهزكرمراكفألانإوقاوشألاوةدارإلازكرم

يف نمؤملابلقريصيهتطساوبهنأيأَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
ناميإلاةطساوبحيسملابدحتملانإ.مالسلاونمألانصح
.ْمُكَلُكُرْتَأًامَالَس«هلوققفوىلعهمالسيفهكراشي

.)١٤:٢٧انحوي(»ْمُكيِطْعُأيِمَالَس

،ٌليِلَجَوُهاَمُّلُك،ٌّقَحَوُهاَمُّلُكُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاريِخَأ«٨
اَمُّلُك،ٌِّرسُمَوُهاَمُّلُك،ٌرِهاَطَوُهاَمُّلُك،ٌلِداَعَوُهاَمُّلُك
ِهِذٰهيِفَف،ٌحْدَمَناَكْنِإَوٌةَليِضَفْتَناَكْنِإٌنَسَحُهُتيِص
.»اوُرِكَتْفٱ
٥:٢٢يكينولاست١

ص(هتلاسرمتخيفقباسلاحاحصألايفعرشًاريِخَأ
اهيلياموةيآلاهذهيفىتأوةيناثانههيفعرشو)٣:١
بسُنوهيلإاوبسُننمونييبليفلاةايحلاوحأقفاوتحئاصنب
ةوخإوناريجوءاقدصءاسنوًالاجردالوأونيدلاونممهيلإ

رومألاةسرامموليجنإلاةمدخيفملاعلالهأوةسينكلايف
.ةيويندلا

يفًالمعوًاداقتعاسانلاوهللادنعٌّقَحَوُهاَمُّلُك
.تالماعملاوتادابعلا

.نأشلاوردقلاميظعيأٌليِلَج
ىلإىلاعتهللانمهقحقحيذلكفوميأٌلِداَع

.هتاقولخمىندأ
ًاديسنومدخيمهنألةراهطلابنوفلكمنينمؤملانإٌرِهاَط

لٱَريِظَن«سرطبلوقيفاهباورمُأدقوًارهاط
ْ
يِذَّـلٱِسوُّدُق

يفَنيِسيِّـدِقًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك،ْمُكاَعَد :١سرطب١(»ٍةَريِسِّـلُكِ
اوعمتجيلةرهاطلاءامسلاىلإاوبهذينأنودصاقمهو.)١٥
ًالوقوًاركفًاراهطأاونوكينأبجوفسدقملفحميف
.ًالمعو

.مهلمهريغةبحممهيلإبلجيٌِّرسُم
.نسحلابسانلانيبروهشمٌنَسَحُهُتيِص
عفانهنأىلعسانلاعمجأاملكيأٌةَليِضَفْتَناَكْنِإ
»ةليضفلا«يفعمجوةليضفهنأبفرُعوهللاهبرمأوديجو
.تافصلانممدقتاملكاهدعبهركذيذلا»حدملا«و

قفتااموحدملاقحتسموهاملكيأٌحْدَمَناَكْنِإَو
قدصلاوامهتعاطإونيدلاولاماركإكهحدمىلعسانلا
الو.كلذلاثمأونيباصملاوءارقفلاىلإناسحإلاوفطللاو
مهايإسانلاديجمتيفةبغركلذاوتأينأنييحيسمللزوجي
ىضريفةبغرلب)١٢:٤٣انحوي(نويسيرفلالعفامك
.هللا

ألَا
َ
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هتميقاوربتعاورماميفاورظنايأاوُرِكَتْفٱِهِذٰهيِفَف
.ةصرفلكيفهولعفتنأنيدعتسماونوكو

ُهوُمُتْيَأَرَو،ُهوُمُتْعِمَسَو،ُهوُمُتْمَّـلَسَتَو،ُهوُمُتْمَّـلَعَتاَمَو«٩
يف .»ْمُكَعَمُنوُكَيِمَالَّـسلٱُهٰلِإَو،اوُلَعْفٱاَذٰهَف،َّـِ
١٤:٣٣سوثنروك١و١٦:٢٠و١٥:٣٣ةيمور٣:١٧ص
١٣:٢نييناربعو٥:١٣يكينولاست١و١٣:١١سوثنروك٢و

ةقباسلاهمالآيفهيفاوركتفينأبلوسرلامهرمأام
.هبنيلثمتمهولعفينأبةيآلاهذهيفمهرمأ

اذهوبرلانماهتملعتيتلاميلاعتلانمُهوُمُتْمَّـلَعَتاَم
اَمِّـبَّـرلٱَنِمُتْمَّـلَسَتيِنَّـنَأل«سوثنروكينمؤمللوقلثم
اَُّهيَأْمُكُفِّـرَعُأ«هلوقو.)١١:٢٣سوثنروك١(»ًاضْيَأْمُكُتْمَّـلَس
لِبَقَو،ِهِبْمُكُتَّْـرشَبيِذَّـلٱِليِجْنِإلٱِبُةَوْخِإلٱ

ْ
»ِهيِفَنوُموُقَتَو،ُهوُمُت

.)١:١٢ةيطالغًاضيأرظنا٣و١٥:١سوثنروك١(
هللانالعإهنأرابتعابينعهومتذخأيأُهوُمُتْمَّـلَسَت
.يتطساوب

ةداهشبيميلعتلةقفاوملايتريسةهجنمُهوُمُتْعِمَسَو
.يفراعم

يفُهوُمُتْيَأَرَو هذهنومضمو.تاذلابمكرابتخابَّـِ
.هتبثأوهميلعتقفاوهكولسنأعبرألاتاملكلا

نإفءاعدامإوربخامإاذهْمُكَعَمُنوُكَيِمَالَّـسلٱُهٰلِإَو
هذهىلعمتلصحيمالكمتعطأاذإمكنأهانعمفًاربخناك
يف»هللامالس«ركذو.رابتخالابكلذتملعامكةكربلا
ئشنموههللانأل»مالسلاهلإ«انهركذوةعباسلاةيآلا
.مالسلامهلدكؤينينمؤملاعمهروضحنأومالسلا

١٨ىلإ١٠عمهايادهىلعنييبليفللهركش

ًاضْيَأَرَهْزَأْدَقَنآلٱُمُكَّـنَألًاّدِجِّـبَّـرلٱِبُتْحِرَفِّـينِإَّـمُث«١٠
ْمُكَلْنُكَتَْملْنِكٰلَوُهَنوُنَتْعَتْمُتْنُكيِذَّـلٱِيبْمُكُؤاَنِتْعٱًةَّـرَم
.»ٌةَصْرُف
١١:٩سوثنروك٢

هنألوألانيرمأهحرفنأشيفةيآلاهذهبلوسرلاركذ
.ميظعحرفهنأيناثلاوبرلاب

نألوسرلاربتعا.)٣:١صو٤ع(يفامكاذهِّـبَّـرلٱِب
ّرسومهايادهلبقفهبيبليفينمؤمءانتعالصأوهبرلا

نيجسنأبجعلانمو.ًاسأربرلانماهذخأهنأكاهب
نأنكميالفهعمحرفلاىلإهريغوعديوًادجحرفيةيمور
منرتينأهتلعجيتلايهوبرلاةمعننمالإكلذنوكي
.)١٦:٢٥لامعأ(يبليفنجسيفناكمويحيبستلاب

.ةليوطةدمرورمدعبَنآلٱ
تابنكهرمأيفمهتريغومهتيانعربتعاًةَّـرَمًاضْيَأَرَهْزَأ
.رمثيورهزيذئنيحذخأهنكلوةدمهومننعفقو

اذهلاقٌةَصْرُفْمُكَلْنُكَتَْملْنِكٰلَوُهَنوُنَتْعَتْمُتْنُك
مهلحّرصو.لاقامبمهمالهنأمهوتللًاعفدومهنعًاراذتعا
مدعنمالإنكيملهتدعاسمنعمهفقوتنأبسحهنأ
ةدملاكلتيفنكيملهنأهانعمنأحّجرملاو.اهراهظإلةصرفلا

هعماوثعبينأهنكميةيمورىلإيبليفنمبهذيدحأنم
ًاربراطخألابًاطاحمناكرفسلالعلو.هلمهبحىلعلديامب
مدقاملوسرللًابحموًاعاجشستدورفبأنكيملولوًارحبو
.مهايادهبهيلإ

ْنَأُتْمَّـلَعَتْدَقِّـينِإَف،ٍجاَيِتْحٱِةَهِجْنِمُلوُقَأِّـينَأَسْيَل«١١
.»ِهيِفاَنَأاَمِبًايِفَتْكُمَنوُكَأ
٨و٦:٦سواثوميت١

.اهلبقيتللريسفتةيآلاهذه
حرفيمللوسرلانإٍجاَيِتْحٱِةَهِجْنِمُلوُقَأِّـينَأَسْيَل

صلخفجايتحالاديدشيفذئنيحناكهنألهولسرأامبًادج
ًاقياضتموًاجاتحمهنوكركنيملهنإمعن.مهايادهةطساوبهنم
.كلذىلإريشينأهبتكامبهتياغنمنكيملهنكل

ليجنإلابًارشبملوجأانأويرابتخابُتْمَّـلَعَتْدَقِّـينِإَف
ًاعبطيضتريدحأال.ءادعأوءاقدصأنيبةنسنيرشعوحن
الإكلذهنمنكيملسلوبنكلجرفلابيضتريامكقيضلاب
توقلاىلإًانايحأجاتحاهنأنمدبالوسدقلاحورلاميلعتب
لجأنمىضرلابربتعاهنكلهنجسوهرافسأيفيرورضلا
.هيلعهتوخإةقفشكيرحتىلإًاليبسهنايبذختينأالحيسملا

لاوحألاىلإرظننودبِهيِفاَنَأاَمِبًايِفَتْكُمَنوُكَأْنَأ
اميفلاقىنعملااذهيفو.ةداضموأتناكةقفاومةيجراخلا

لٱَعَمىَوْقَّـتلٱاَّـمَأَو«سواثوميتىلإهبتك
ْ
ٌةَراَِجتَيِهَفِةَعاَنَق

.)٦:٦سواثوميت١(»ٌةَميِظَع
ىنغأوهنم«ًامويينانويلافوسليفلاطارقسلئُس

ءامكحلالاوقأيفءاجو»لقألابعنقييذلا«لاقف»سانلا
:رعاشلالاقو»ًىنغةعانقلا«

ةعانقلانمزعأءيشالفريخلكةعانقلاهللاىزج
ةعاضبىوقتلارّيصاهعمولامسأركسفنلاهرّيصف

ةيانعلاىلعرمذتلانأنأشلااذهيفلوسرلاهملعتاممو
اممءامسلايفهضوعيهللانإومثإهنإوًائيشعفنيالةيهلإلا

ْوَأَةَّـضِف«سسفأةسينكخويشللوسرلالاق.انههنممرح
ِيتاَجاَحَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ.ِهَتْشَأَْملٍدَحَأَساَبِلْوَأَبَهَذ
لٱِناَتاَهاَهْتَمَدَخيِعَمَنيِذَّـلٱِتاَجاَحَو

ْ
:٢٠لامعأ(»ِناَدَي

ألَا
َ
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قحياماهمدخيتلاسئانكلانمذخأينأىبأف.)٣٤و33
.)٩:١٤سوثنروك١(هتقفنبًامايقهبلطينأهل

يف.َلِضْفَتْسَأْنَأًاضْيَأُفِرْعَأَوَعِضَّـتَأْنَأُفِرْعَأ«١٢ ِّـلُكِ
يفَوٍْءَيش ْنَأَو،َعوُجَأْنَأَوَعَبْشَأْنَأُتْبَّـرَدَتْدَقِءاَيْشَألٱِعيَِمجِ
.»َصُقْنَأْنَأَوَلِضْفَتْسَأ
١١:٢٧و٦:١٠سوثنروك٢و٤:١١سوثنروك١

.ةفلتخملالاوحألايفيرابتخابُفِرْعَأ
.ةايحلاتاموقمىللإةجاحلانمَعِضَّـتَأْنَأ
لاحيفنوكأنيحَلِضْفَتْسَأْنَأًاضْيَأُفِرْعَأَو

.هيلإجاتحأاملكىلعيلوصح
يف يفَوٍءَْيشِّـلُكِ »ءيشلكب«راشأِءاَيْشَألٱِعيَِمجِ

ىلإ»ءايشألاعمجيو«هتايحنمرماملكيفهرابتخاىلإ
نيبًارحبوًاربهرافسأيفاهربتخايتلاةصاخلاثداوحلا
.ءاقدصألانيبوءادعألا

.ةسرامملابتملعتيأُتْبَّـرَدَتْدَق
لكىلعلصحيًانايحأناكخلاَعوُجَأْنَأَوَعَبْشَأْنَأ

ةلقنمقيضتيًانايحأوشاعملابابسأنمهيلإجاتحيام
هعنميملهليجنإبًارشبموحيسمللًامداخهنوكف.اهدوجو
ىلإنينمؤملارئاسكجاتحافهريغكتاقشمللةضرعهنوكنم
ةهباشملاوتاذلاراكنإوهللاعوضخلاوةعانقلاوربصلاملعتينأ
.حيسملل

يفٍْءَيشَّـلُكُعيِطَتْسَأ«١٣ ملٱِ
لٱِحيِسَْ

.»يِنيِّـوَقُييِذَّـ
٦:١٠و٣:١٦سسفأو١٢:٩سوثنروك٢و١٥:٥انحوي
١:١١يسولوكو

هنأدقتعاسلوبنأيفبيرالٍءَْيشَّـلُكُعيِطَتْسَأ
ةنوعمبتاقشملالكلمتحاوتابجاولالكمامتإعاطتسا
تاقيضلالامتحاىلإانهراشأهنألدتةنيرقلانكلوحيسملا
.تابجاولامامتإىلإراشأاممرثكأ

يف هلاكتانأوتاذلابفيعضهنأسلوبملعتِحيِسَْملٱِ
نأبجيهنأو.ثبعهتابثوهتمكحوهتفرعموهتعاجشىلع
امكةيحورلاهتايحيفهبدحتموهيذلاحيسملاىلعدنتسي
ملٱ«هلوقبنابأ

يفاَيَْحيُحيِسَْ يفَنآلٱُهاَيْحَأاَمَف.َّـِ جلٱِ
ْ

اَمَّـنِإَفِدََس
يفُهاَيْحَأ ُهَسْفَنَمَلْسَأَويِنَّـبَحَأيِذَّـلٱ،ِهللاٱِنْبٱِناَميِإ،ِناَميِإلٱِ
.)٢:٢٠ةيطالغ(»ِيلْجَأل

ملٱُرُكْشَأ«هلوقكاذهيِنيِّـوَقُييِذَّـلٱ
اَنَّـبَرَعوُسَيَحيِسَْ

لِليِنَلَعَجْذِإ،ًانيِمَأيِنَبِسَحُهَّـنَأ،ِيناَّـوَقيِذَّـلٱ
ْ

»ِةَمْدِخ
هذيمالتلحيسملالوققفوىلعوهو.)١:١٢سواثوميت١(
هلوقو.)٥:١٥انحوي(»ًائْيَشاوُلَعْفَتْنَأَنوُرِدْقَتَالِينوُدِب«

يفِيتَّـوُقَّـنَأل،يِتَمْعِنَكيِفْكَت«سلوبل »ُلَمْكُتِفْعَّـضلٱِ
ُرِخَتْفَأٍروُُرسِّـلُكِبَف«كلذلسلوبلوقو.)١٢:٩سوثنروك٢(
حلٱِب
ْ
يفِّـيَِر ملٱُةَّـوُقَّـَيلَعَّـلَُحتْيَكِل،ِيتاَفَعَضِ

سوثنروك٢(ِ»حيِسَْ
.)٤:١٧و٢:١سواثوميت٢و٦:١٠سسفأًاضيأرظنا١٢:٩
هلعجيضاملايفهلحيسملاةدعاسمنمسلوبهربتخاامو
نيعملاكلذةطساوبعيطتسيهنإفلبقتسملارمأيفًانئمطم
البتوملايأريخألاودعلايقاليوةبرجتلكىلعرصتنينأ

.فوخ

لَعَفْمُكَّـنَأَْريَغ«١٤
ْ

يفْمُتَْكَرتْشٱِذِإًانَسَحْمُت .»يِتَقيِضِ
١:٧صو٩:١١سوثنروك١و١٥:٢٧ةيمورو٢٥:٤٠ىتم

نأيننكميناكلاقهنأكفكاردتساوءانثتسااذهَْريَغ
نألويلامبيفتكأنأتملعتينألمكايادهنعينغتسأ
.خلاذهعمنكلويرومألكيفيندعاسيحيسملا

يفْمُتْكََرتْشٱِذِإًانَسَحْمُتْلَعَف كلذلاقيِتَقيِضِ
نسحلالعفلاو.هيلعمهلًاركشومهمركىلعمهلًاحدم
ةقيضهتقيضاوربتعامهنألهتقيضيفمهكارتشاوههوتأيذلا

هلةاساوملامهراهظإبهنعاهولمحينأيفاودهتجاومهيلع
حيسملابمهناميإكلذباورهظأمهنألوهلجألمهسفنأراكنإبو
هلمهتاساومبلوسرلاحرفو.همداخلهولعفامبهلمهتبحمو
.مهتابهبحرفاممرثكأ

لٱاَُّهيَأَنوُمَلْعَتًاضْيَأْمُتْنَأَو«١٥
ْ
يفُهَّـنَأَنوُّيِّـبِليِف ِةَءاَدَبِ

ٌةَسيِنَكيِنْكِراَشُتَْمل،َةَّـيِنوُدِكَمْنِمُتْجَرَخاَّـَمل،ِليِجْنِإلٱ
يفٌةَدِحاَو لٱِباَسِحِ

ْ
.»ْمُكَدْحَوْمُتْنَأَّـالِإِذْخَألٱَوِءاَطَع

٩و١١:٨سوثنروك٢

مهمولينأدصقيملهنأنايبةيآلاهذهنملوسرلاةياغ
هاسنينلومهمركسنيملهنأو.ةرشاعلاةيآلايفهلاقاميف
ءاضعأنممهريغنمهلبقيملاممهنمذخأهنأوًادبأ
.سئانكلا

.مكركذأنأىلإةجاحالفَنوُمَلْعَتًاضْيَأْمُتْنَأ
مهلهبحوهرابتعاةرفولاذكهمهبطاخَنوُّيِّـبِليِفْلٱاَُّهيَأ

مهنألو)٦:١١سوثنروك٢(سوثنروكينمؤمبطاخامك
.يتأيسامكءاخسلابسئانكلارئاسنعاوزاتما

يف مهلليجنإلاهنالعإلوأيفيأِليِجْنِإلٱِةَءاَدَبِ
مهّرشبهنأىلإةراشإاذهيفو.)١٦صلامعأ(هايإمهلوبقو
.)٢هجو(ةلاسرلاهذهةمدقميفّنيُبامكىرخأًارارم

اهرازةنيودكمةنيدمرخآَةَّـيِنوُدِكَمْنِمُتْجَرَخاَّـَمل
اهنمجرخينأرطضاو)١٦:١٤لامعأ(ةّيريبيهسلوب

ألَا
َ
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كلذناكوهيلعدوهيلاناجيهلةيئاخأىلإبهذيوًاعيرس
.ةلاسرلاهذهةباتكلبقةنسةرشعيتنثاوحنذنم

ّيلإاولسريىتحيتاقيضيفٌةَسيِنَكيِنْكِراَشُتَْمل
ملو.)١١:٧٠٩سوثنروك٢(يفاممًاضيأحضتياذهو.ةناعإ
مأكلذهتاجاتيحامهلهجلأةكراشملامدعةلعلوسرلاركذي
مهوتيالئلًائيشمهنملبقينأهئابإلمأهتدعاسممهئابإل
يفليقامو.ةرجألايفًاعمطليجنإلابرشبهنأمهضعب
ضقانيالةينودكمنمايادهلوبقيف)١١:٩سوثنروك٢(
كلتنأىلعلديكينولاستلهألهبتكامنألانههلاقام
يبليفةسينكنمتناكةينودكمنمهتتأيتلاايادهلا
.)٣:٨يكينولاست٢و٢:٩يكينولاست١(اهدحو

يف مهنمهلكءاطعلاناكِذْخَألٱَوِءاَطَعْلٱِباَسِحِ
تايدسجلاىلعروصقمانههمالكنألهنمهلكذخألاناكو
لكنمنمثأوهيذلاليجنإلامهاطعأسلوبنأىلع
ُنْحَناَّـنُكْنِإ«هلوقبىنعملااذهىلعمهريغلدو.مهاياده
ُمُكْنِماَنْدَصَحْنِإٌميِظَعَفَأ،ِتاَّـيِحوُّرلٱُمُكَلاَنْعَرَزْدَق
جلٱ
ْ

هنأىلعليلدالنكل.)٩:١١سوثنروك١(»ِتاَّـيِدََس
.كلذلثمىلإةراشإلاانهدصق

يفْمُكَّـنِإَف«١٦ لَسْرَأًاضْيَأيِكيِنوُلاَسَتِ
ْ

ِْنيَتَّـرَمَوًةَّـرَمَّـَيلِإْمُت
ِحل
َ
.»يِتَجا

يف نماهيلإبهذيتلاةنيدملايهوخلايِكيِنوُلاَسَتِ
سيسأتلًايفاكًاتقواهيفيقبةينغةميظعةنيدميهويبليف
بابسأليصحتلهيديبكلانهلمعوةحجانةريبكةسينك
امإهنكل.)٣:٨يكينولاست٢و٢:٩يكينولاست١(شاعملا
ملهلةمواقملاةدشلامإوليجنإلاةمدخيفهلامعأةرثكل
لبقينأرطضافشاعمللهيفكيامهبعتبلّصحينأعطتسي
.نيترميبليفنمةيرورضلاةدعاسملا

طَأِّـينَأَسْيَل«١٧
ْ
لٱُبُل

ْ
طَأْلَب،َةَّـيِطَع

ْ
ملٱَرَمَّـثلٱُبُل

َرِثاَكَتُْ
.»ْمُكِباَسِِحل
٣:١٤سطيتو١٥:٢٨ةيمور

همالكنممهوتُيامعفدلهلاقًاضيأةيآلاهذهيفهلاقام
.ةرشاعلاةيآلايف

ةيطعلابّرسيمللوسرلانإَةَّـيِطَعْلٱُبُلْطَأِّـينَأَسْيَل
.سانلارثكأةداعكلاملايفعمطيهنألالوهلةعفاناهنأل

نأنمدبالْمُكِباَسِِحلَرِثاَكَتُْملٱَرَمَّـثلٱُبُلْطَأْلَب
كلذنوكلهباسحلنييبليفلانمرمثلايفبغرلوسرلا
ليجنإلاروزبمهنيبعرزنيحًالطاببعتيملهنأىلعًاناهرب

هنكلوىلوألاةيآلايف»هليلكإ«مهايإهتوعدنمحضتياذهو
ةبحملاوتاذلاراكنإرامثأًاريثكاورمثينأيفرثكأبغر
هنأورامثألاكلتبرسيهلانأهنقيتلهباسحلناميإلاوءاخسلاو
ملاَظِبَسْيَل« ملٱَبَعَتَوْمُكَلَمَعىَسْنَيىَّـتَحٍِ

يِتَّـلٱِةَّـبَحَْ
لٱُمُتْمَدَخْدَقْذِإ،ِهِمْسٱَوْحَناَهوُمُتْرَهْظَأ

ْ
َختَوَنيِسيِّـدِق

ْ
»ْمَُهنوُمِد

ملاعلااذهيفاهيلعمهيزاجيحيسملانإو.)٦:١٠نييناربع(
متيتأوًاسوبحمتنك«هلوققفوىلعدبألاىلإيتآلاملاعلاو
ْمُكَّـنَأاَمِب«هلوقو»َّـَيلِإْمُتْيَتَأَفًاسوُبَْحمتنك«هلوقو»هيلإ
لَعَف
ْ

لَعَفيِبَف،ِرِغاَصَألٱِءَالُؤٰهِيتَوْخِإِدَحَأِبُهوُمُت
ْ

:٢٥ىتم(»ْمُت
.)٤٠و٣٦

لَضْفَتْسٱَوٍْءَيشَّـلُكُتْيَفْوَتْسٱِدَقيِّـنِكٰلَو«١٨
ْ

ِدَق.ُت
ألَتْمٱ

َْ
لِبَقْذِإُت

ْ
،ْمُكِدْنِعْنِميِتَّـلٱَءاَيْشَألٱَسُتِدوُرْفَبَأْنِمُت

.»ِهللاٱَدْنِعًةَّـيِضْرَمًةَلوُبْقَمًةَحيِبَذ،ٍةَبِّـيَطٍةَحِئاَرَميِسَن
٩:١٢سوثنروك١٣:١٦٢نييناربع٢:٢٥ص

ذخأنأدعبيأُتْلَضْفَتْسٱَوٍءَْيشَّـلُكُتْيَفْوَتْسٱ
رهظيملو.هبمهمهةلازإلوهركشلًانايبكلذلاقو.مهاياده
مأتوقمأوهمهاردأهيلإهولسرأيذلاوهاممالكلانم
هتاجاحلكبموقيلًابفاكناكهنأنيبتيذلانكلةوسك
.ةيرورضلا

.ًاديكوتىنعملارركفهلبقامىنعمباذهُتَْألَتْمٱِدَق
.)٢:٢٥صريسفترظنا(َسُتِدوُرْفَبَأْنِمُتْلِبَقْذِإ
.ىلاعتهللاٍةَبِّـيَطٍةَحِئاَرَميِسَن
:٢سرطب١و١٣:١٦نييناربع(خلاًةَلوُبْقَمًةَحيِبَذ
هنأل»ةلوبقمةحيبذ«و»ةبيطةحئارب«مهايادهنعّربع.)٥
عارتشالاةميخيفهللادقويناكيذلاروخبلاكاهربتعا
يتلابويطلاكو.)٦:٤٩مايأ١و٢٥:٦جورخ(لكيهلاو
ىلإسوجملااهبىتأيتلاوناميلسىلإابسةكلماهبتتأ
مدقُتتناكيتلاةيومدلاةحيبذلاريغةحيبذكوحيسملا
نييناربع(يفةروكذملاركشلاةحيبذكتناكفةئيطخلاريفكتل
راكنإوهذيمالتلبحةمدخلكبسحيهللااف.)١٣:١٦
هلمدقتةحيبذوةبيطةحئارميسنكمهتمدخيفتاذلا
.هنابسحىلعءانباهيلعبيثيو

٢٠و١٩عحيبستوءاعد

ألْمَيَف«١٩
َُ

يفُهاَنِغِبَسَحِبْمُكِجاَيِتْحٱَّـلُكيِٰهلِإ ملٱِ
يفِدْجَْ ِ

ملٱ
.»َعوُسَيِحيِسَْ

٣:١٦و١:٧سسفأو٢٣:١رومزم

ألَا
َ
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اذهيفيحورلاوينمزلاْمُكِجاَيِتْحٱَّـلُكيِٰهلِإَُألْمَيَف
مهلدكأفطقفتاينمزلااولذبمهنإف.يتآلاملاعلاوملاعلا
بلطالربخاذهو.ًادجاهنممظعأبنوباثيمهنألوسرلا

همداخبمهتيانعىلعنييبليفلايزاجيهللانإهنقيتىلعينبم
ْنَم«هلوقليلدبداعيملافلخيالنيمأقداصحيسملانإو
لِتِمْسٱِبْطَقَفٍدِراَبٍءاَمَسْأَكِراَغِّـصلٱِءَالُؤٰهَدَحَأىَقَس

ْ
،ٍذيِم

حلٱَف
ْ

.)١٠:٤٢ىتم(»ُهَرْجَأُعيِضُيَالُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَّـَق
اومركأمهنأوهمداخهنأىلإةراشإهسفنىلإ»هلإلا«فاضأو
ينعُت»ألميب«ةمجرتملاةينانويلاةملكلاو.هايإمهماركإبههلإ
.ةرثكبمهئفاكيهنأ

ةردقبدُحتةبحملاتامدقترادقأنإُهاَنِغِبَسَحِب
اوطعينأنودوينييضرألانيدلاولانمنوريثكفمدقملا
ىلعنوردقيالمهنكلمهلهتبحمردقىلعاياطعمهدالوأ
هانغبسحبيطعييذلاىنغلانأيفبيرالو.كلذ
يطعيكلملانأوهرقفبسحبريقفلايطعياممرثكأيطعي
هللاةباثإنوكف.هديبعدحأيطعياممرثكأهنئازخنم
رفاولاىلاعتهانغبسحبسلوبىلإمهناسحإىلعنييبليفلل
نممظعأوًادجةميظعاهنوكدكؤيةردقلاوتاريخلاوبحلا

اهتمظعكردتالوملاعلااذهيفهليصحتنوعيطتسياملك
.ةيوامسلاهترضحيفهللانماهلوبقدنعالإ

يف نويبليفلااهلانيسيتلاةازاجملاعونلنايباذهِدْجَْملٱِ
يفاهيلعنولصحيًاضيأةيدبألبطقفةينمزتسيلهيف
نوكيو)١:١٧سسفأ(»دجملاوبأ«اهيطعيودجملاتوكلم
ذنمهلناكيذلادجملاب«دجمملاحيسملاءيجمدنعكلذ
لمعيفًارصتنمهنوكرابتعابهبللكتيذلاو»ملاعلاسيسأت
اذهديزياممو.دجملاكلذيفهلءاكرشنونوكيمهوءادفلا
.ديهزلانييبليفلاناسحإىلعناكهنأةمظعباوثلا

يف نولانياهبيتلاةطساولانايباذهَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
حيسملابداحتالابالإهيلعلصُحيالدجملاكلذنأوباوثلا
.هتمغنىنغبسحبمهبحينيذللهبهيفهقحتسييذلا
ُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«هلوقبباوثلاكلذنماءزجلوسرلانابأو
ص(»ِهِدَْجمِدَسَجِةَروُصَىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَش
هيفنوكرتشييذلاثاريملاةمظعتناكامهمف.)٣:٢١
.ههبشيفوحيسملاعممهنوكهتمظعف

ملٱاَنيِبَأَوِِهللاَو«٢٠
.»َنيِمآ.َنيِرِهاَّـدلٱِرْهَدَىلِإُدْجَْ

١:٥ةيطالغو١٦:٢٧ةيمور

صتخيهنأوهلهنألبآلاهللاىلإ»دجملا«انهبسن
نأهاياربنمدحأعيطتسياللزألاذنم.ماسدجمهرهوجب
نأبجيوًادبأهللادجملانأنابأ»نيمآ«هلوقبو.هيفكرتشي
.دبألاىلإهلنوكي

اذهلثمبهلئاسرنملكبيتأينألوسرلاداتعا
٣:٢١سسفأو١:٥ةيطالغو١٦:٢٧ةيمور(حيبستلا
كلذبحصيو)٤:١٨سواثوميت٢و١:١٧سواثوميت١و
.ةياهنلاريغىلإيأ»نيرهادلارهدىلإ«هلوقب

٢٣ىلإ٢١عةكربوميلست

لَس«٢١
ِّـ
يفٍسيِّـدِقِّـلُكَىلَعاوُم ملٱِ

لَسُي.َعوُسَيِحيِسَْ
ِّـ
ُم

.»يِعَمَنيِذَّـلٱُةَوْخِإلٱُمُكْيَلَع
١:٢ةيطالغ

اهريغيفهداتعااممرصقأةلاسرلاهذهيفلوسرلامالس
لسملامساركذيملهنأبهنعزاتميولئاسرلانم

ِّـ
مَّـلسملاالوم

.هيلع
لكىلعمّلس.)١:١سسفأو١:١ص(ٍسيِّـدِقِّـلُك

نأنمدبالو.عيمجلابحيهنأنايبليبليفينمؤمنمدرف
مهيلعمّلسفاهايإهتقرافمدعبًاديدجةسينكلالخدمهضعب

.ةلمج
يف ١٦:٢٢ةيمور(يفاماذهَعوُسَيِحيِسَْملٱِ

.)١٦:١٩سوثنروك١و
هءاقفراوناكنيذلاىلإاذهبراشأيِعَمَنيِذَّـلٱُةَوْخِإلٱ

اقولوسواثوميتمهنمو.ريشبتلايفهيدعاسمورفسلايف
ابانربتخأنباسقرموسارفبأوسكيخيتوسخرتسرأو
نممهءامسأانفرعوساميدوستسيوعدملاعوسيو
هذهةباتكنمزوحنيفتبتكيتلايسولوكىلإةلاسرلا
.)١٤-٤:٧يسولوك(ةلاسرلا

لَسُي«٢٢
ِّـ
لٱُعيَِمجْمُكْيَلَعُم

ْ
ْنِمَنيِذَّـلٱاَمَّـيِسَالَوَنيِسيِّـدِق

.»ََرصْيَقِتْيَب
١:١٣ص

لاسرإو.ةيمورةسينكءاضعأيأَنيِسيِّـدِقْلٱُعيَِمج
لكةدحوىلعليلديبليفينمؤمىلإةيمورينمؤممالس
.يحوردحاوتيبلهأمهنوكوحيسملابنينمؤملا

نورينتيبيأََرصْيَقِتْيَبْنِمَنيِذَّـلٱاَمَّـيِسَالَو
يفو.نيينامورلاكولملانملكلًابقلناكرصيقنإفكلملا

ةيمورنجسيفذنئيحناكسلوبنأىلععطاقليلداذه
هيلإراشملامهنمو.مهضعبمهوتامكةيرصيقنجسال
اورصنتىتحهباوعمتجافيكو»رصيقتيبنمنيذلاب«
يفاوبغرمهنأوحيسملابنونمؤممهنأملعنامنإهملعنملكلذ
مهبحأبناوعمسمهنأليبليفيفمهتوخإىلإمهمالسلاسرإ
كئلوأرومأبمهأبنأستدورفبألعلوهبمهتيانعوسلوبل

ألَا
َ

يبليفلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ليجنإلااوملعتوركسعلانمناكمهضعبلعلو.ليصفتلاب
اوناكنيحوأهتبونيفمهنملكديبةطوبرمهديوسلوبنم
رصيقتيبنمًابيرقسلوبنجسناكو.نجسللًاسارح
هئاقتعوكلملاديبعىلعلهسكلذلعلو)١:١٣ص(
نماوديفتسيولوسرلااوروزينأهحرصيفنيمداخلا
.)١٦و١٠نوميلف(سسميسنألعفامكهميلعت

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن«٢٣
»َنيِمآ.ْمُكِعيَِمجَعَمِحيِسَْ

١٦:٢٤ةيمور

نمسداسلاحاحصألانمةسداسلاةيآلاكةيآلاهذه
.كانهريسفتلاىلإعجرافةيطالغةلاسر

لهأىلإتبتكاهنأنمةلاسرلاهذهرخآيفتبتُكامو
هنكلويحولانمسيلستدورفبأديىلعةيمورنميبليف
.هتحصيفكشال

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
َ

يبليفلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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