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ةمدقم

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

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةعبساهيفوةمدقملا

يسولوكةنيدميف:لوألالصفلا
ايسأنميبرغلابونجلاىلعةيجيرفيفةنيدميسولوك
دنعردنايمرهننمعرفوهوسوكيلرهنيداويفىرغصلا

ةرشعدمأىلعيداولاكلذيفو.سومدكلبجضيضح
:٢ص(سلوباريهىلوألاناتنيدمًاليمرشعينثاوألايمأ
يسولوكو)٤:١٣ص(ةيكدوالةيناثلاو)١٦و٤:١٣و٢١
ستودوريهنانويلايخرؤمنماهركذ.امهنملكرغصأ
ناكسلاةرثكوحاجنلاوةعسلاباهوفصووامهريغواوبارتساو
دعبيأم.ب٦٦ةنسيفو.ةراجتلابًاريثكترهتشااهنأو
ةلزلزلابثالثلاندملاتلبُقةلاسرلاهذهةباتكنمليلق
نمسلوبرصعيفةيجيرفتناكو.ًاعيرستددُجاهنكل
م.ق١٣٣ةنسنوينامورلااهيلعىلوتساةينامورلاكالمألا
.اهبرمتتارفلارهنوسسفأنيبةيناطلسلاةكسلاتناكو
ةراجحوايانحورطانقنماهلالطأىوسمويلااهنمقبيملو
نملايمأةثالثوحندمأىلعو.فزخلانمرسكوةتوحنم
اهيلإنوكيامبرقأيهوينوخاهمساةيرقلالطألاكلت
.ةنوكسملاضرألانم

يسولوكةسينكيف:يناثلالصفلا
هنأعميسولوكةسينكلسرلالامعأيفاقولركذيمل
كلذنمجتنتسنواهنعةديعبريغيهوسسفأةسينكركذ
ةلاسرلاهذهةباتكلبقاهرزيملوهسفنباهسسؤيملسلوبنأ
.)١:٤صيفامب٢:١ص(يفامةلباقمنمرهظيامك
يسولوكاهيفيتلاةروكلاةبصقسسفأبنيتنسمافأهنكل
ص(سارفبأمهنمواهلهأنمنوريثكهارزنأنمدبالف
سلوبنأوسلوبةطساوبحيسملابنمآهنأحجرملاو.)٤:١٢
لدبةيكدوالوسيلوباريهيفواهيفريشبتللهتنيدملإهلسرأ
لٱ«هيفهلوقي

ْ
حلٱِدْبَع

ْ
ٌنيِمَأٌمِداَخَوُهيِذَّـلٱ،اَنَعَمِبيَِب

لِل
ْ
ةحصبلوسرلادهشو.)١:٧ص(»ُمُكِلْجَألِحيِسَم

ظعولايفهتريغحدمو)٢:٦و١:٧ص(يفهميلعت
بهذينأىلعغهتلمحسلوبلهتبحمو.)٤:١٢ص(ةالصلاو
)٢٣نوميلفو١:٨ص(نجسلايفهكراشيوةيمورىلإ
يسولوكيفرشبملوأناكمسارفبأنأكلذنمرهظيف
٥٦و٥٥ةنسسسفأبهتماقإةجميفهنعًابئانسلوبهلسرأ
ةلاسرلاهذهةباتكلبقنينستسوحنيف)١٩:١٠لامعأ(
يفِعُباَتَّـتلٱِبَزاَتْجٱَو«امدعبكلذو َةَّـِيجيِرِفَوَةَّـيِطَالَغِةَروُكِ
ناكلهلبقناكولو.)١٨:٢٣لامعأ(»ِذيِمَالَّـتلٱَعيَِمجُدِّـدَشُي
ةسينكلاسيسأتعهيلإلكوةلاحمالذئنيحةبيتكلاهذهراز
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ص(ةيكدوالوسيلوباريهيفنيتسينكلابواهبءانتعالاواهيف
ىدحإيسولوكةسينكسيسأتدعننأانلًاذإف.)١٣و٤:١٢
اقولاذهىلإراشأو.سارفبأةطساوبسلوبلامعأجئاتن
ِّـبَّـرلٱَةَمِلَكَعِمَسىَّـتَح،ِْنيَتَنَسَةَّـدُمَكِلٰذَناَكَو«هلوقب
يفَنيِنِكاَّـسلٱُعيَِمجَعوُسَي اَذَكٰه...َنيِّـيِناَنوُيَوٍدوَُهيْنِم،اَّـيِسَأِ
١٩:١٠لامعأ(»ٍةَّـدِشِبىَوْقَتَووُمْنَتِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَناَك
.)٢٠و

سلوبقيدصيسولوكةسينكةدمعأدحأنوميلفناكو
هتطساوبنمآوسسفأيفهبعمتجاهنأحّجرملافهكيرشو
ربتعاكلذلو.اهومنوةسينكلاسيسأتيفديهلناكو
ملو.)٢و٢:١و١:٢٧ص(هتسينكةسينكلاكلتنأسلوب
عبسلاايسأسئانكنيبهايؤريفلوسرلاانحوياهركذي
ةسينكةعباتاهنأةودودعمتناكاهنأكلذةلعلعلو
.ًىنغوًاددعاهنممظعأاهنألةيكدوال

ممألايرصنتمنميسولوكةسينكءاضعأرثكأناك
.)٢-٢:١٦ص(دوهيلايرصنتمنممهنمو)٢:١٣ص(
امدالبنمريبكلاردنكسامهلقننيذلانيفلألادالوأمهف
نمممهضعبلعلوةيكيلوةيجيرفندمىلإلبابونيرهنلانيب
.راجتاللةيدوهيلانمندملاكلتاوتأ

ةلاسرلاهذهبتاكيف:ثلاثلالصفلا
يفليقامكسلوبةلاسرلاهذهتاكنأيفبيرال

فرُعاملقفاوماهيفركُذاملكو)٣٥و٣٣٤و١:١ص(
نمهاساقاموةيلوسرلاهباعتأاهيفركُذهنإفسلوبرمأنم
٤:٣ص(هنجسىلإاهيفريشأوممألالوسرهنوكلدوهيلا
مهنأمولعمبتاكللقافرأةينامثاهيفركُذو.)١٨و١٠و
بولسأوسلوبميلعتقفوىلعاهميلعتو.سلوبءاقدصأ
ةبتكلانمهيرصاعملكهيلإاهبسنوهبولسأةباتكلا
.نييحيسملا

ةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:عبارلالصفلا
نمسارفبأءيجمةلاسرلاهذهةباتكليعاودلانم

سلوبربخأفةسينكلالاوحأءابنأبةيمورىلإيسولوك
هأنبأوًاريثككلذهرسفمهئاجرومهتبحمواهئاضعأناميإب
كلذبنزحفةفيخملاتالالضلاضعباهيفتضرعهنأبًاضيأ
نموةبذكلاميلعتىلإءاغصإلانممهلًاريذحتبتكيذخأو
سارفبأميلعتلًاتابثإورهاطلايليجنإلاناميإلانعفارحنالا
اهنمو.هميلعتةحصبةيلوسرلاهتداهشبمهيلإهعوجردعب
هتطساوبهرصنتويسولوكنمًافنآهيلإسوميسنأءيجم
ًاخألبًادبعال«هديسىلإهعجرينأدصقيذنئيحناكو
اولسرينأيفةيصوتلاوباتكلاىلإهراكفأكلذهجوف»ًابوبحم
منغتساهنإف.اهيلإهتلاسراوأرقيوةيكدوالىلإةلاسرلاهذه

اهنمو.)٤:٩ص(امهعمةلاسرلالسريلةباتكلاةصرف
عقوتيسلوبناكيذلاابانربتخأنباسقرمبهيتصوت
هنأسلوبعقوتاهنمو.)٤:١٠ص(ليلقدعبمهيلإهلاسرإ
نوميلفىلإهبتكاممنيبتيامكهروزينجسلانمقلطُأىتم
يِنَّـنَأوُجْرَأِّـينَأل،ًالِزْنَمًاضْيَأِيلْدِدْعَأ«هلوقوهويسولوكلا
متلهملعنالو.)٢٢نوميلف(»ْمُكَلُبَهوُأَسْمُكِتاَوَلَصِب
نيبستيليميفناكهنأملعننكلالوأكلذسلوبل
.)٤:٢٠سواثوميت٢(ةيموريفامهيفنجُسنيذللانيتوقلا

اهتياغوةلاسرلاهذهعوضوميف:سداسلالصفلا
اهنومضمو

لامكوحيسملاعوسيبرلاةمظعةلاسرلاهذهعوضوم
هيفهنأوروظنملاريغهلإلاةروصهنأوءادفلانمهبىتأام
اهنأواياربلالكقلاخهنأولزألاذنمتوهاللاءلملكلح
امموىرياممضرألاوتاومسلايفاملكبرهنأوموقتهب
داحتاهدحوحيسملابنودحتمنييحيسملالكنإوىريال
لانيهبهنأوهللالكلاحلاصهبهنأو.سأرلابءاضعألا
ىلعنولصحيوةداعسلاوصالخلاوةايحلاومالسلانونمؤملا
كلذوتابجاولالكمامتإاوعيطتسيلةمعنلاولئاضفلالك
هلةالصلاوهعمةكرشلاوةعاطلاوهبناميإلاةطساوبنوكي

.مهيفومهلحيسملانوكيىتح
ريذحتلايههلمعلامكوحيسملاةمظعنايبنمةياغلاو

ةينانويلاةفلسفلانمطيلخيهيتلاتالالضلاضعبنم
.نييسونغلاعدببةسينكلاخيراتبةفورعملاةيدوهيلاماهوألاو
قحتسترشبلاوهللانيبةيحورتانئاكدوجواودقتعامهنإف
سانلاوةكئالملارئاسنممظعأوهللانوداهنأباولاقوةدابعلا
ليننأو.ةئيطخلاةلعيهيتلاةداملاتعدبأيتلايهاهنأو
ضعبظفحينأبجيهنأوهتتامإودسجلارهقبنوكيةسادقلا
نيبزييمتلاوةلهألاوتوبسلاسيدقتنمةيدوهيلاموسرلا
لوسرلامهرذحكلذلو.ةجيزلاومحللالكأميرحتوةمعطألا
ةيملاعلائدابملاىضتقمبكولسلاوةلطابلاةفسلفلانم
دسجلاةتامإطرفوعضاوتلاةدايزكلفاونلاوةيدوهيلاديلاقتلاو
.نيينيسألاونيينطابلاميلاعتنمكلذريغوةكئالملاةدابعو
ًاكسمتنييسيرفلانمدشأدوهيلاةقرفمهو(نوينيسألاو
موحللالوانتنعاوعنتماوةجيزلااورقتحا)ةيوسوملاموسرلاب
»سجتالوقذتالوسمتال«مهلوقبناسنإلكاهنعاوهنو
لكىلعحيسملالضفةمظععدبلاهذهلًاعفدلوسرلانابأف
نأوسيدقتلاوريهطتللًايفاكًالمعلمكأهنأوتانئاكلا
نأىلإجاتحيالف(ملاعللتوميحيسملاةطساوبناسنإلا
ةيحورلاةايحللحيسملاعمموقيو)اوأرامىلعدسجلاتيمي
نأهيلإتافتلاللاورابتعالاقحتسياممو.ةسادقلاوةراهطلاو
الوميدقلادهعلانمتابثإوسابتقاةلاسرلاهذهيفسيل
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ماظنيفوأبدألايفمهتلماعمءوسىلعنينمؤمللخيبوت
معن.سوثنروكلهأىلإىلوألاةلاسرلايفءاجامكةسينكلا
ىلعليلدالنكلممألانيبيتلااياطخلانمًاريذحتاهيفنإ
.اهيفاوطقسيسولوكينمؤمنأ

ةيحتلاىلعةلمتشملاةمدقملادعبةلاسرلاهذهنومضمو
ةبحملاوءاجرلانمنييسولوكلاهرهظأامىلعهللاركشلاو
-١:١ص(رمثلابنايتإلاوةفرعملايفمهمدقتةيغبةالصلاو
:ماسقأةعبرأو)١٢
ص(هملعوحيسملاصخشيفيميلعتلاءزجلا:لوألا·
١٣ع(ءادفلاوةاجنلاحيسملايفنأهيفو)٢٩-١:١٣
ءادفلاوةقيلخلايفءيشلكسأرحيسملانإو.)١٤و
ءيشلكحلصأهنأو.)١٩-١٥ع(ءلملالكهيفنأو
رسلوسرلانأو.)٢٣-١٠ع(هبيلصمدبهسفنل
لكُوهنأوهتمدخيفهباعتأوحيسملالجأنمهدئادشب
ممألاصالخوهوًاموتكمناكيذلارسلانلعينأهيلإ
.)٢٩-٢٤ع(ناميإلاب
همامتهانايبهيفو)٢٣-٢:١ص(يجراخلاءزجلا:يناثلا·

ليجنإلايفنيتباثنيسسؤماوقبييكليسولوكلهأب
كسمتلانعلودعلانماورذحينأوهوملعتيذلا
ماهوألاوةلطابلاةفسلفلاميلعتةطساوبسأرلاحيسملاب
)١٥-١ع(حيسملاةسائرراكنإاهيفيتلاةيدوهيلا
.)١٧و١٦ع(ةيجراخلاموسرلانمةصاختاريذحتو
ًاتاومأمهنوكىلعءانب)١٩و١٨ع(ةكئالملاةدابعنمو
.)٢٣-٢٠ع(حيسملاعم
اوشيعينأمهيلعبجيهنأوهويلمعلاءزجلا:ثلاثلا·

-٤:١و٢٥-٣:١ص(حيسملاعماوماقنيذللقحيامك
نأيهورورشةدعنعاوعنتمينأبوجوهيفو.)٦
)١١-٥ع(قيتعلاناسنإلابصتختيتلارورشلااوبنجتي
١٨ع(ديدجلاناسنإلابةصتخملالئاضفلااوسرامينأو
٢٠ع(ضعبلنيدلاولاودالوألاضعبتابجاوو.)١٩و
٢٥-٢٢ع(رخآللةداسلاوديبعلانملكتابجاوو)٢١و
عمركشلاورهسلاوةالصلابوجوو.)٤:١صو
امو.)٤-٤:٢ص(لوسرلالجأنمةصاخلاةالصلا
.)٦و٥ع(مهريغلنينمؤملاىلعبجي
ءابنأهيفو.)١٨-٤:٧ص(يصخشلاءزجلا:عبارلا·
سـكـخـيتيفوـةلـاسرـلاهذـهىلـعمالـكوـهلاـوحأ
سلوبءاقفرنمميلستو.)٩-٧ع(سوميسنأو
هئاقدصأضعبىلإتايحتو.)١٤-١ع(مهئامسأب
-١٥ع(ةيكدواللهأىلإةلاسرلاىلعمالكلاومهئامسأب
.)١٨ع(ءاعدلاوةمتاخلاو.)١٧

ىلإةلاسرلابةلاسرلاهذهةلباقميف:عباسلالصفلا
سسفأ

ةيوقةهباشمسسفأىلإةلاسرلاوةلاسرلاهذهنيبنإ
دحاوتقويفدحاوبتاكنمامهنوكنأعقوتيامماذهو
يفكلذىلإانرشأو.دحاولسرُمامهلمحودحاوعوضومو
ةلاسريفنأةهباشملاهوجونمو.سسفأةلاسرةمدقم
٧٨ةيآنيسمخوسمخوةئمىلعةلمتشميهوسسفأ
يفنإاهنمويسولوكىلإةلاسرلايفًاضيأدجوتةرابع
ًاممأوًادوهيهبنينمؤملاداحتاوحيسملاةمظعلًانايبامهيتلك
هنأسسفأىلإةلاسرلايفنابأهنأالإ.سأرهنأةلزنمب
.ءيشلكسأرهنأيسولوكىلإةلاسرلايفوةسينكلاسأر
ىلإةراشإوأجاجتحانودبسسفأةلاسريفهبربعامو
نيملعمللةمواقملاعميسولوكةلاسريفهبربعركنم
ماعسسفأةلاسريفمالكلاو.مهراكنإىلعنيبذاكلا
صاخيسولوكةلاسريفوةريثكسئانكىلإهجوينأحصي
هنأسسفأةلاسريفركذو.ةينعمتالالضنمريذحتلل
ركذولوألالكيهلاينابناميلسناكامكقحلالكيهيناب

براحيوديبينبييدنجوٍنابهنأيسولوكةلاسريف
.يناثلالكيهلاءانبيفايمحنلعفامكىرخألابتالالضلا
هتادانمةيموريفهنجسةلعنأنيتلاسرلانملكيفنابأو
١:٢٤يسولوك(دوهيلاكحيسملاةسينكيفًاقحممأللنأب
بذكلانمريذحتنيتلاسرلايفو.)٣:١سسفأو٤:٣و
هللانإ.)٤:٢٥سسفأو٣:٩يسولوك(امهريغيفسيل

ةسينكلالكلًاريخيسولوكةسينكيفتالالضلاةحيتنلوح
اذهىلعةسينكلالصحتملاهالولهنألضرأورصعلكيف
.هبءادفلالمعلامكوةماعلاهتسائروحيسملاةمظعلنايبلا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

١٣ىلإ١عةمدقملا

ملٱَعوُسَيُلوُسَر،ُسُلوُب«١
ُسُواَثوُميِتَو،ِهللاٱِةَئيِشَمِبِحيِسَْ

»ُخَألٱ
١:١سسفأ

لثمهسفنيفلاقِحيِسَْملٱَعوُسَيُلوُسَر،ُسُلوُب
.كانهريسفتلارظناف)١:١سسفأ(يفكلذ
الهللاةمعننمهتيلوسرنأبحيرصتاذهِهللاٱِةَئيِشَمِب

.هقاقحتساوأهلمعنم
ةمدقميفهيلإسواثوميتمضيملُخَألٱُسُواَثوُميِتَو
ةدعاهببطوخةماعسسفأةلاسرنألسسفأىلإهتلاسر

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
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امكاهيفسواثوميتركذفةصاخفةلاسرلاهذهامأوسئانك
ناكهنأل»خألا«هاعدو.رخُألئاسرتستامدقميفهركذ
عمو.هبايغيفهبئانوةريثكرومأيفهلًاينعمناكوهيلإًابوبحم
نأنمفنأيمل»هللاةئيشمبلوسر«هنأبحّرصسلوبنأ
ثدحأوًانسهنمرغصأناكنإو»ًاخأ«سواثوميتوعدي
نيدلايفنأشلاتاذةبسنلانأىلعليلداذهوًاناميإ
تسيلبترلانماهريغوةيلوسرلانأوءاخإلايهيحيسملا

لوسرلالعجيملو.ءاخإلاىلإةبسنلابةيضرعرومأىوس
.ةمدقملاريغيفةلاسرلاهذهيفهلًاكيرشسواثوميت

لٱَىلِإ«٢
ْ
يفَنيِسيِّـدِق ملٱِةَوْخِإلٱَو،ِّـيسوُلوُكِ

يفَنيِنِمْؤُْ ِ
ملٱ
َعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِنِ.حيِسَْ
ملٱ
.ِ»حيِسَْ
١:٣ةيطالغ٦:٢١سسفأو٤:١٧سوثنروك١

مهبدارملانيسيدقلاىلعمالكلارمَنيِسيِّـدِقْلٱَىلِإ
١:١سسفأ(سسفأةلاسرريسفتيفنينمؤملانمءايحألا
.)١:١يبليفةلاسرو

.ةلاسرلاهذهةمدقمنملوألالصفلارظناِّـيسوُلوُك
يفَنيِنِمْؤُْملٱ هللاىلإةبسنلاب»نيسيدق«مهاعدِحيِسَْملٱِ
مهاعدونينمؤملانممهريغىلإمهتبسنب»ةوخإ«مهاعدو
ناميإلاةطساوبحيسملابمهداحتانأل»حيسملايفنينمؤم«
لكف.يليجنإلاىنعملابةوخإاوناكاملالإوةوخإمهلعج
نسلايفقرفلانعرظنلاعطقبةوخإحيسملابنينمؤملا
.ضعبنعمهضعبدعُبوىوقتلاوملعلاوىنغلاوماقملاو
نيتباثلاءاضعإلانيبزييمتلاىلإحولينأدارأسلوبلعلو
ناميإلايفنيعزعزتملاءاضعألاوناميإلايفنيخسارلاو
.)٢ص(يفةروكذملاتالالضلل

سئانكبطاخامكيسولوكةسينكلوسرلابطاخيمل
باطخىلعرصتقالبةيطالغويكينولاستوسوثنروك
مهناميإثودحكلذةلعنأىلإمهضعببهذفاهينمؤم
.ًالماكًاماظتنااومظتنينأنماونكمتيملىتح
:١ةيمور(يفكلذريسفترماَنيِبَأِهللاٱَنِم...ٌةَمْعِن
.هيلإعجراف)٧
نمةميدقلاخسنلاضعبتلخِحيِسَْملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَو

لئاسررئاستامدقميفاهلثمدوجونكلةرابعلاهذه
.ةيلصأاهنأتبثيسلوب

ملٱَعوُسَياَنِّـبَراَبَأَوَهللاٱُرُكْشَن«٣
لَصُم،ٍنيِحَّـلُكِحيِسَْ

ِّـ
َني

»ْمُكِلْجَأل
٤:٦و١:٣يبليفو١:١٦سسفأو١:٤سوثنروك١

رثكأهبحتتفاامكركشلابةلاسرلاهذهحتتفاَهللاٱُرُكْشَن
.هلئاسرضعبيفهاتأيذلاحدملاتأيملهنكلهلئاسر
ابأيأهللالاقهنأكفيريسفتانهفطعلااَنِّـبَراَبَأَو
.انبر

هلوقبقلعتماذهْمُكِلْجَألَنيِّـلَصُم،ٍنيِحَّـلُك
وهوهللاانركشمكلجأنمانيلصاملكاننأىنعملاو»ركشن«
يفْمُكاَّـيِإًارِكاَذ،ْمُكِلْجَألًارِكاَشُلاَزَأَال«هلوقك »ِيتاَوَلَصِ
.)١:١٦سسفأ(

ملٱِبْمُكَناَميِإاَنْعِمَسْذِإ«٤
ِجلْمُكَتَّـبََحمَو،َعوُسَيِحيِسَْ

َ
ِعيِم

لٱ
ْ
»َنيِسيِّـدِق
٦:١٠نييناربع٥نوميلفو٩عو١:١٥سسفأ

اهدحوةرابعلاهذهو)٨ع(سارفبأنماَنْعِمَسْذِإ
تاذلابيسولوكرزيملسلوبنأىلعفاكليلدبتسيل
اذهنكلعامسلابالإاهيفةوخإلالاوحأفرعيالهنأو
اهايإهترايزمدعتبثتىرخأةلدأنمهانجتنتساامقفاوي
درجمىلعهللاركشيملوهو.ةلاسرلاهذهةباتكلبقتاذلاب
.ةراستناكءابنألاكلتنأىلعلبمهءانبأعمسهنأ

هللاركشوهأبنعمسامماذهَعوُسَيِحيِسَْملٱِبْمُكَناَميِإ
مهناميإعوضومحيسملانأ»حيسملابمهناميإ«ىنعمو.هيلع
ناميإلايفمهتوبثنألهيلعمهرارمتساةلعومهيفهئشنمو
هيلعاولصحامىلعهللاهركشو.حيسملابمهداحتاةجيتن
نعاوغيزينانمفوخلابنرتقاسارفبأميلعتبناميإلانم
.)٢:٨ص(نيلضملانيملعملاميلعتبقحلاننس
نيبئاغلاونيرضاحلاَنيِسيِّـدِقْلٱِعيِمَِجلْمُكَتَّـبََحمَو

ةيطالغو١٣:٣سوثنروك١(قحلاناميإلارامثأدحأةبحملاف
.)١:١٥سسفأريسفترظنا٥:٦

ملٱِءاَجَّـرلٱِلْجَأْنِم«٥
يفْمُكَلِعوُضْوَْ يِذَّـلٱِتاَواَمَّـسلٱِ

يفًالْبَقِهِبْمُتْعِمَس »ِليِجْنِإلٱِّـقَحِةَمِلَكِ
١:٤سرطب١و٤:٨سواثوميت٢

يتلارومألانمثلاثلارمألااذهِءاَجَّـرلٱِلْجَأْنِم
ءاجرلاوناميإلايهوةثالثلارومألاكلتف.اهيلعهللاركش
يفتركُذسوثنروكينمؤمىلإانهتبسُنيتلاةبحملاو
لكو.)١٣:١٣سوثنروك١(لئاضفلالضفأاهنأرخآعضوم
ةبحملاوىضمامىلإرظنيناميإلافيحيسملليرورضاهنم
نعيملو.لبقتسملاىلإرظنيءاجرلاورضاحلايفلعفت
وجرملاوأءاجرلاعوضوملبنطابلاروعشلادرجمءاجرلاب
روعشلاركذينأناسنإلاىلعرسعيو.ةيدبألاةايحلاوهو
يفنيرمألاسلوبركذو.وجرملاهعمركذينأنودءاجرلاب

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
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كلذرثأىلعهلوقو.»انصلخءاجرلاب«هلوقوهوةدحاوةيآ
ملٱَءاَجَّـرلٱَّـنِكٰلَو«

َفْيَكٌدَحَأُهُرُظْنَياَمَّـنَأل،ًءاَجَرَسْيَلَروُظْنَْ
.ءاجرلاعوضومبحيرتكلذو.)٨:٢٤ةيمور(»ًاضْيَأُهوُجْرَي

يفْمُكَلِعوُضْوَْملٱ يأزيرحزرحيفوهفِتاَواَمَّـسلٱِ
كلانهعضوو.)٦:٢٠ىتم(هيلعفوخالظوفحمزنكوه
٤:٨سواثوميت٢(نيدهاجمللةلاعجلاوباوثلاليبسىلع
ةدوجىلعناهربةبحملاوناميإلاةدوجنإ.)١:٤سرطب١و
.امهبنرتقيملءاجرلساسأالو.ءاجرلا

مهنإ.هومتلبقوهبمترشُباملًالْبَقِهِبْمُتْعِمَسيِذَّـلٱ
ةداعسلاأبنًاضيأاوعمسصلخمحيسملانأاوعمسموي
هعبتوهبنمآنملكلتاوامسلايفةعوضوملاةيوامسلا
لٱِطْعَأَوَكَكَالْمَأْعِبَ«سيئرلاباشللحيسملالاقامك

ْ
،َءاَرَقُف

يفٌزْنَكَكَلَنوُكَيَف .)١٩:٢١ىتم(»يِنْعَبْتٱَلاَعَتَوِءاَمَّـسلٱِ
يف سيلليجنإلانإنايباذهيفِليِجْنِإلٱِّـقَحِةَمِلَكِ

الةيلزأقئاقحنالعإًاضيألبةمحرلابةراشبدرجمطقف
ناكسارفبأهبرشبيذلاليجنإلانأوهسفنقحلاكريغتت
هبذئدعبىدانيذلاليجنإلاهبشالحيرصلاقحلاليجنإلا
هللاهنلعأًاقحلبًالطابسيلمهءاجرنأحاضيإوةبذكلا
.قحلاهليجنإيفقحلا

يفاَمَكْمُكْيَلِإََرضَحْدَقيِذَّـلٱ«٦ لٱِّـلُكِ
ْ
َوُهَو،ًاضْيَأَِملاَع

ِهللاٱَةَمْعِنْمُتْفَرَعَوْمُتْعِمَسَمْوَيُذْنُمًاضْيَأْمُكيِفاَمَكٌرِمْثُم
حلٱِب
ْ
.»ِةَقيَِق

٢٣عو١٠:١٨ةيمورو١٦:١٥سقرمو٢٤:١٤ىتم
٦:١سوثنروك١:١١٢يبليفو١٥:١٦انحوي٤:٨سقرم
٥:١٢سرطب١و٢:١١سطيتو٣:٢٠سسفأو

ليجنإلارومأنمنيرمأةيآلاهذهيفلوسرلاركذ
.هرامثإيناثلاوهمومعلوألا

يفاَمَكْمُكْيَلِإََرضَحْدَقيِذَّـلٱ نأيأَِملاَعْلٱِّـلُكِ
يفعرشيذلاهنيعليجنإلاوههبمترشُبيذلاليجنإلا
ىضتقمىلععضوملكيفلصأتيذخأوهلكملاعلايفهرشن
نإف.)٢٨:١٩و٢٤:١٤و١٣:٣٨ىتم(هدعووحيسملارمأ
ةنايدتناكامكةمأودالبىلعروصقمريغليجنإلانيد
بسانينيدوهلبنيينثولاةنايدونييسونغلاةنايدودوهيلا
ملاعلارثكأيفرشتنادقناكسلوببتكنيحو.ملاعلالك
١:٨يكينولاست١و١٠:١٨و١:٨ةيمور(ذئتقوفورعملا
يذلاليجنإلامومعىلإسلوبراشأو.)٢:١٤سوثنروك٢و
بلغيعدبلانألهقدصىلعناهربهمومعنأىلإهبرشب
.ةدحاوةليبقوةدحاوةروكلهأيفةروصحمنوكتنأ

ًومنرمثتاذةرجشبانهليجنإلالباقٌرِمْثُمَوُهَو
رمثلاو.)١٣:١٩اقولو١٣:٣٢و٧:١٧ىتميفلبوقامك(

اهرهظُييتلالئاضفلارئاسوةبحملاوناميإلاوههيلإراشملا
ليجنإلاومنىلعلديو.مهلامعأومهلاوقأيفليجنإلاعاّبت
مغرىلعمهتوبثوهبنيفرتعملاددعوضرألايفهراشتنا
ليجنإلاومنو.)١٩:٢٠و١٢:٢٤و٦:٧لامعأ(نيمواقملا
قحهنأويوامسهردصمنأىلعناهربًالوأهبرشبيذلا
ناكوناكسلاةنسلأفالتخاىلعدالبلالكيفرشتناهنإف
لبذتمثًايتقورضنتملليجنإلاةرجشف.تبثيرشتنيثيح
.ةنمزألايلاوتىلعةديدجةايحرهظُتتناكلبسبيتو

نأىلعيسحناهربمهلناكًاضْيَأْمُكيِفاَمَك
يفهومنوهوقحلاليجنإلاوههباورشُبيذلاليجنإلا
نماوجتنتسيالئلاذهسلوبلاقو.اهيفهمدقتويسولوك
.ملاعلارئاسيفامنامكمهدنعُمنيملليجنإلانأهمالك

.هبمكلىداننممليجنإلاْمُتْعِمَسَمْوَيُذْنُم
كلتاوفرعمهنإف.ليجنإلامكعمسبِهللاٱَةَمْعِنْمُتْفَرَعَو
هرخآىلإهلوأنمليجنإلاعوضوميهو.مهرايتخابةمعنلا

ةمعنلانعوةمعنلابليجنإلانعربعُينأحصيىتح
.ليجنإلاب

الوةدايزالبهيلعوهامىلعليجنإلانأيأِةَقيِقَْحلٱِب
ليجنإلااولبقنيذلاف.هللاةمعنلحيحصنالعإوهناصقن
يناجمصالخبةادانمليجنإلايفو.هللاةمعنةقيقحلاباولبق
ليجنإلافالخباذهو.ناميإلاطرشبناسنإلكلهللاهبهو
ىلعهيعباتربجييرشبقالتخاهنألةبذكلاهبىدانيذلا
تاحابملانعدسجلاةتامإوةديدشلاموسرلانمريثكةسرامم
سانللنلعأحيسملاليجنإف.ةليقثًالامحأتناكفةنسحلا
لامعألابصالخلانأنلعأكئلوأليجنإوًاناجمصالخلا
.ةقاشلا

لٱَساَرْفَبَأْنِمًاضْيَأْمُتْمَّـلَعَتاَمَك«٧
ْ
حلٱِدْبَع

ْ
،اَنَعَمِبيَِب

لِلٌنيِمَأٌمِداَخَوُهيِذَّـلٱ
ْ
»ُمُكِلْجَألِحيِسَم

سواثوميت١و١١:٢٣سوثنروك٢٣٢نوميلفو٤:١٢ص
٤:٦

هللاةمعنمتفرع«هلوقبقلعتماذهًاضْيَأْمُتْمَّـلَعَتاَمَك
مكملعامكليجنإلايأهللاةمعنمتققحتىنعملاو»ةقيقحلاب
.سارفبأ

ناكو)٤:١٢ص(يسولوكناكسنموهَساَرْفَبَأ
نوميلف(ةيموريفسلوبعمروسأمةلاسرلاهذهةباتكنيح
يفليجنإلابًارشبمناكهنأةلاسرلاهذهنمنيبتيو.)٢٣
يفسلوبةوعدبليجنإلابنمآهنأحّجرملاو.يسولوك
.يسولوكةسينكسيسأتيفسلوببئانناكهنأوسسفأ
:٢يبليف(ينودكملاستدورفبأوههنأىلإمهضعببهذو
سارفبأنوكينأناكمإالإكلذىلعليلدالنكل)٢٥

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص
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سلوبفرعو.ةريثكتاضارتعاهيلعوستدورفبأرصتخم
سلوبربخيناكهنأنكميهذيملتهنألسارفبأميلعت
.هيلإهئيجمدنعيسولوكيفهميلعتب

ةقثلًاتيبثتوهدنعهتلزنملًانايبكلذلاقِبيِبَْحلٱِدْبَعْلٱ
الىتحقحلاننسىلعليجنإلابرشبمهنأبوهبنييسولوكلا
نيذلانيملعملاميلعتباوكسمتيوهميلعتاوكرتينأمهلزوجي
.هميلعتيفانياماوملع

ةدحاوديسلنامداخسلوبوهنأىلعلدياذهاَنَعَم
.حيسملاعوسيبرلاوه

كلذك»ناك«لقيملِحيِسَمْلِلٌنيِمَأٌمِداَخَوُهيِذَّـلٱ
اورمتسينأبجيهنأوركُذامكلزيملوناكهنأىلعلديل
.هميلعتبةقثلاوهرابتعاىلع
لكبهللوسرلادهشو.مهلهتنامأبًالوأدهشُمُكِلْجَأل

ةباينلابًامداخةيموريفذئنيحهعمناكهنأعممدقتام
ةدايزةليسوهنمهتدافتساولوسرلاعمهدوجوناكو.مهنع
.هيلإهعوجردعبمهايإهتدافإ

حيسمللًانيمأًامداخنوكييذلايعارلانأيفبيرالو
.هتيعرلكلذكنوكي

يفْمُكِتَّـبَحَمِبًاضْيَأاََنَربْخَأيِذَّـلٱ«٨ .»ِحوُّرلٱِ
١٥:٣٠ةيمور

ءابنأبهنايتإوةيمورىلإهلوصودنعًاضْيَأاَنََربْخَأيِذَّـلٱ
.)٤:١٢ص(يسولوكينمؤم
يفْمُكِتَّـبَحَمِب ىلإاولامنييسولوكلاضعبنإِحوُّرلٱِ

ناكامىلعمهحدمينأنمهعنميملاذهوةبذكلاميلعت
عيمجلمهتبحمعمس«هنأًاقباسلاق.مهرومأنمًاحودمم
وهواهردصمىلإةبحملاكلتانهبسنو)٤ع(»نيسيدقلا
ىدحإاهنألًاضيأاهتبثموهو)١٥:٣٠ةيمور(سدقلاحورلا
نبالاهللاوبآلاهللااهعوضومو)٦:٢٢ةيطالغ(هرامثأ
حيسملابنينمؤملالكواهردصموهيذلاسدقلاحورلاو
.انهمهبطاخيذلالوسرلامهنمو

ْلَزَنَْمل،اَنْعِمَسَمْوَيُذْنُم،ًاضْيَأُنْحَنَكِلٰذِلْجَأْنِم«٩
لَصُم
ِّـ
يف،ِهِتَئيِشَمِةَفِرْعَمْنِماوُئِلَتْمَتْنَأْمُكِلْجَألَنيِبِلاَطَوَني ِ

»ٍّيِحوُرٍمْهَفَوٍةَمْكِحِّـلُك
١٢:٢ةيمور١:٥سوثنروك٤١و٣عو١٦و١:١٥سسفأ
١:٨سسفأ١٧و٥:١٠سسفأو

ونمؤمهيلعلصحامىلعهللاهركشدعبلوسرلانإ
ةيآلاىلإةيآلاهذهيفهلأسةمعنلاوةفرعملانميسولوك

ىلعمهردقييذلاهللاةئيشملمهتفرعمديزينأةرشعةيناثلا
.برلاقحيامكاوكلسينأ

اهعمسيتلامهئابنألكلجأنميأَكِلٰذِلْجَأْنِم
يفمهرامثأومهتبحمومهئاجرومهناميإنأشيفسارفبأنم
.حلاصلمعلك

.)٤ع(اَنْعِمَسَمْوَيُذْنُم
لوأناكاذه.يعمنيذلاوانأيأَنيِّـلَصُمْلَزَنَْمل

.ةلاسرلاهذهبتكنيحىلإلزيملوهيفمهئابنأريثأت
»نيلصم«هلوقلريسفتوليصفتهدعبامواذهَنيِبِلاَطَو
.هتالصعيضاومنايبهيفذإ

كلذىلإهوكردأامنأىلإةراشإاذهيفاوُئِلَتْمَتْنَأ
.ًاصقانلزيملةفرعملانمتقولا

ىتأو.ىلاعتهتدارإلةماتلاةفرعملايأِهِتَئيِشَمِةَفِرْعَم
:١سسفأ(لئاسرعبرأةمدقميفةبلطلاهذهلثمبلوسرلا
عاونأىنسأةفرعملاهذهو.)انهو٦نوميلفو١:٩يبليفو١٧
سرطب٤:١٣٢سسفأو٦:٦عشوهو٢:٥لاثمأ(فراعملا
ثحبيذلاهللاهنكاوفرعينأمهلسلوببلطيمل.)١:٢
اماودقتعييكلهتئيشملبهرارسأالونانويلاةفسالفهنع
.هولمعينأديرياماولمعينأوهودقتعينأديري

يف هبلطامطئاسوهذهٍّيِحوُرٍمْهَفَوٍةَمْكِحِّـلُكِ
ةيرشبطئاسوتسيليهوةروكذملاةفرعملانممهئالتمانم
قرفلاةمظعنايبكلذيفو.سدقلاحورلاتالوعفملب
نإفنيعدتبملانيملعملاةمكحوليجنإلاةمكحنيب

)٢:٣٢ص(»ةمكحةياكح«ىوستسيلمهتمكح
نهذلا«ىوساهردصمامو)٢:٨ص(»ةلطابةفسلف«و
نأمهفلاوةمكحلانيبقرفلاو.)٢:١٨ص(»يدسجلا
.يلمعوهوةيلقعاهنأومهفلانممعأةمكحلا

يف،ِّـبَّـرلِلُِّقَحياَمَكاوُكُلْسَتِل«١٠ يفَنيِرِمْثُم،ًىضِرِّـلُكِ ِ
يفَنيِماَنَو،ٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُك »ِهللاٱِةَفِرْعَمِ
٢:١٢يكينولاست١و١:٢٧يبليفو٤:١سسفأ
بليفو٩:٨سوثنروك١و١٥:١٦انحيو٤:١يكينولاست١
١٣:٢١نييناربعو٣:١سطيتو١:١١

نألهللاةئيشمةفرعممهلهبلطىلعنايبةيآلاهذهيف
.نسحلاكولسلااهتياغ
حيسملاعوسيبرلليأِّـبَّـرلِلُّقَِحياَمَكاوُكُلْسَتِل

بحينأعيطتسيدحأالهنإ.ةيرشبلاةعاطتسالاردقىلع
يذلاماركإلاهمركينأالواهقحتسييتلاةبحملاحيسملا
نكلمهبرلقحيامكاوكلسينأنوعيطتسيالملفهقحتسي
برللمهنألكلذيفمهدهجاولذبينأنينمؤملاىلعبجي
هميلعتوحيسملاةريسىضتقمبمهكولسسحبمهنإف

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص
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هلوقكاذهو.هتئيشمنوممتيوهللانودجميوهنومركي
طَأ«نييسسفألل

ْ
ِةَوْعَّـدلِلُِّقَحياَمَكاوُكُلْسَتْنَأ...ْمُكْيَلِإُبُل

هبْمُتيِعُديِتَّـلٱ يبليفينمؤملهلوقكو.)٤:١سسفأ(»اَِ
ملٱِليِجْنِإلُِّقَحياَمَكاوُشيِع«

نإ.)١:٢٧يبليف(ِ»حيِسَْ
.اهاضتقمبكولسلليرورضدادعتساهللاةئيشمةفرعم
.هتفرعميفمدقتلاىلإةليسوهللاةئيشملمعو

يف ىضرينأىلوألاهتياغلعجييذلافًىضِرِّـلُكِ
٦:٦سسفأوةيطالغ(ةبرجتلايفعقيسانلا
يضرينأيفبغرينمكلذكسيلو.)٢:٤يكينولاست١و
حونخأكلذلاثموكولسلانسحةياغوههاضروهللا
.)٥:٥نيوكت(»هللاعمراس«هنأهيفىسوملوقليلدب
ملٱىَرَيَالْيَكِلُخوُنْخَأَلِقُنِناَميِإلٱِب«لوسرلالوقو

َْملَو،َتْوَْ
»َهللاٱىَضْرَأْدَقُهَّـنَأِبُهَلَدِهُشِهِلْقَنَلْبَقْذِإُهَلَقَنَهللاٱَّـنَألْدَجوُي
هللاوضرتونيرمألالوسرلاعمجو.)١١:٥نييناربع(
يضرننأيفدهتجننأانلزوجيمعن)٤:١يكينولاست١(
نأًاصوصخوًالوأبلطننأطرشىلعتاثحابملايفسانلا
.هللايضرن

يفَنيِرِمْثُم ةيآلايفامكانهزاجملاٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِ
هللاةئيشمقفاوتيتلالامعألاوهبولطملارمثلاوةسداسلا
هبداحتالاوحيسملابناميإلانمجتنتوريمضلااهبلطيو
ىتمو١٥:٨انحوي(هداشرإوسدقلاحورلاميلعتةطساوب
٧:١٦(.
يفَنيِماَن ةايحلادوجوىلعليلدلضفأِهللاٱِةَفِرْعَمِ
دودحمريغهللانإ.ومنلاورمثلاناسنإلاسفنيفةيحورلا
يفاهنمهيلعناسنإلالصحامهمفىصقتسُتالهتفرعمف
انهيلاوتلابهيلعدازُينأنكميةيحورلاهتايحراوطألك
ةدافإىلعًارادتقاوةداعسدازةفرعمدازاملكفءامسلايفو
.هريغ

ٍْربَصِّـلُكِل،ِهِدَْجمِةَرْدُقِبَسَحِبٍةَّـوُقِّـلُكِبَنيِّـوَقَتُم«١١
»ٍحَرَفِبٍةاَنَأِلوُطَو
٥:٣ةيمورو٥:٤١لامعأ٦:١٠و٣:١٦سسفأ

عونلكباووقتينألوسرلابلطةَّـوُقِّـلُكِبَنيِّـوَقَتٍُم
اماوممتييكليرورضطرشكلذنألةوقلاعاونأنم
لكًاصوصخاولمتحيوريرشلاملاعلاطسويفمهنمبلطُي
.ةيآلارئاسنمرهظيامكمهبةطيحملابئاصملاوتاقيضلا

لكراهظإامإهللادجمبدارملاِهِدَْجمِةَرْدُقِبَسَحِب
هتردقراهظإبهدجمىلإانهراشأو.اهضعبراهظإامأوهتافص
مويانحويلوقليلدبتازجعملاحيسملاعنصنأبكلذمتو
يفُعوُسَياَهَلَعَفِتاَيآلٱُةَياَدِبِهِذٰه«ًارمخءاملاحيسملالوح ِ
جلٱاَناَق

ْ
يتلاةوقلابو.)٢:١١انحوي(»ُهَدَْجمَرَهْظَأَو،ِليَِل

هذهلثمو.)٢٨:١٨ىتم(ءادفلالمعلحيسملااهيطعُأ
ةباجإاهحنمينأهللادعودقوهيلإيحيسملاجاتحياممةوقلا
.ناميإلاةالصل

.اهتسراممىلعةوقلاكلتردقتٍةاَنَأِلوُطَوٍْربَصِّـلُكِل
هرهظيامربصلانإ»ةانألالوط«و»ربصلا«نيبقرفلاو
رمذتالبهللانمهيلععقتيتلابئاصملاهلامتحابناسنإلا
لوسرلابوقعيلوقليلدببويأنمناكامكسأيالو
:٥بوقعي(»ِّـبَّـرلٱَةَبِقاَعْمُتْيَأَرَوَبوُّيَأِْربَصِبْمُتْعِمَسْدَق«
نيملاظلاتايدعتهلامتحابهرهظيامةانألالوطنإو.)١١
ديق«نيححيسملانمناكامكلذلاثمو.ماقتناالب
.»حبذلاىلإةجعنك
ةيهلإةوقىلإهجايتحانعًالضفيحيسملانإٍحَرَفِب

ةميظعةوقىلإجاتحيةانألالوطوربصلاببئاصملالمتحيل
.)٥:٣ةيمور(هبئاصمبحرفينأنمهنكمتىلاعتهنم
ةعاطإوحيسمللةبحماهيساقيهنألايازرلابيحيسملاحرفيو
ءامسللهدادعإوهسيدقتىلإةليسونوكتاهنأهنقيتلهرمأل
سرطب١و٣و١:٢بوقعي(يدبأحرفوةحاراهتبقاعنأو
ِروُُّرسلٱِلْجَأْنِميِذَّـلٱ،َعوُسَي«كلذلاثمو.)٤:١٣
ملٱ
خلٱِبًانيِهَتْسُمَبيِلَّـصلٱَلَمَتْحٱُهَماَمَأِعوُضْوَْ

ْ
نييناربع(»ِيْزِ

ىَبوُط«هلوقبقيضلايفاوحرفينأهلاسررمأوهو.)١٢:٢
،ٍةَريِّـِرشٍةَمِلَكَّـلُكْمُكْيَلَعاوُلاَقَوْمُكوُدَرَطَوْمُكُوَّـريَعاَذِإْمُكَل
يفٌميِظَعْمُكَرْجَأَّـنَأل،اوُلَّـلََهتَواوُحَرْفِا.َنيِبِذاَك،ِيلْجَأْنِم ِ
ليلدبلوسرلاناكاذكو.)١٢و٥:١١ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱ
،ِهِتَمْدِخَوْمُكِناَميِإِةَحيِبَذَىلَعًاضْيَأُبِكَسْنَأُتْنُكْنِإَو«هلوق
ىلعربصييذلاف)٢:١٧يبليف(»َنيِعَْمجَأْمُكَعَمُحَرْفَأَوَُّرسُأ
سانلاملظلمتحييذلاولعفيًانسحفيوامسلابئاصملا
ةيوامسلابئاصملايفحرفييذلاولعفينسحأفةانألوطب
.لعفينسحألانسحأفةيضرألاو

لٱِثَاريِمِةَِكَرشِلاَنَلَّـهَأيِذَّـلٱَبآلٱَنيِرِكاَش«١٢
ْ
َنيِسيِّـدِق

يف »ِروُّنلٱِ
١:١١سسفأ،٢٦:١٨لامعأ٣:١٥صو٥:٢٠سسفأ

قحيامك«كولسلابقلعتتءايشأةثالثلوسرلاركذ
فاضاوىوقتلاوهللاةفرعميفومنلاورامثألايهو»برلل
نويحيسملازاتميةليضفلاهذهبوركشلاوهوًاعبارانهاهيلإ
.سانلاءالضفرئاسنع

نمنيبتيامكحيسملاعوسيانبرابأيأَبآلٱَنيِرِكاَش
.)١٣ع(ةنيرقلا

املوأاذهَنيِسيِّـدِقْلٱِثاَريِمِةَكَِرشِلاَنَلَّـهَأيِذَّـلٱ
ءارقىلإهسفنسلوبمضو.ركشلايعاودنمهركذ
ناككلذنأليضاملاةغيصبكلذنابأو»انلهأ«هلوقبهتلاسر

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
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.سدقلاحورلاةوقبًاديدجهللامهقلخذإمناميإدنع
المهنألهتمعندرجمبةميظعلاةكربلاكلتلمهلهأو
هلوقكلذديؤيوتاكربلانمًائيشمهسفنأنمنوقحتسي
»ِهللاٱَنِماَنُتَياَفِكْلَب...اَنِسُفْنَأْنِمٌةاَفُكاَنَّـنَأَسْيَل«
ىلعةينبم»نيسيدقلاثاريمةكرش«و.)٣:٥سوثنروك٢(
ناعنكضرأىطعأهللانأنمميدقلادهعلايفءاجام
حيسملاوًاءزجةئمهنمدحاولكلمسقوراتخملاهبعشلًاثاريم
هلوقليلدبءامسلاتوكلميفًابيصننمؤملكلّنيع
لِنًاضْيَأِهيِفيِذَّـلٱ«

ْ
ِدْصَقَبَسَحًاقِباَسَنيِنَّـيَعُم،ًابيِصَناَن

ًَةريِنَتْسُم«هلوقو»ِهِتَئيِشَمِيْأَرَبَسَحٍْءَيشَّـلُكُلَمْعَييِذَّـلٱ
ىَنِغَوُهاَمَو،ِهِتَوْعَدُءاَجَرَوُهاَماوُمَلْعَتِل،ْمُكِناَهْذَأُنوُيُع
يفِهِثَاريِمِدَْجم لٱِ

ْ
نوسيدقلاف.)١٨و١:١١سسفأ(»َنيِسيِّـدِق

يفنونمؤملامههنولانيسنيذلاوثاريملااذهاولاننيذلا
.ءامسلايفنويحينيذلاوضرألاىلعنويحينممحيسملا
رومزم(هعارذوهللانيميبلبمهتوقبثاريملااوكلميملمهو
٤٤:٣(.
يف هنأىلعلدينيسيدقلاثاريمتافصنماذهِروُّنلٱِ
ناطلسل«ةلباقمةفصلاهذهركذوميظعجيهبرهاطديجم
كلذءاكرشىمسُيو.ةيلاتلاةيآلايفروكذملا»ةملظلا
امو.)٥:٥يكينولاست١و١٦:٨اقول(»رونلادالوأب«ثاريملا
َكُلِسْرُأَنآلٱاَنَأ«هلهللاةوعديفهلاقاملقفاومانههلاق
ْنِمَو،ٍروُنَىلِإٍتاَمُلُظْنِماوُعِجْرَيْيَكْمَُهنوُيُعَحَتْفَتِل،ْمِهْيَلِإ

لُس
ْ
َناَرْفُغِيبِناَميِإلٱِباوُلاَنَيىَّـتَح،ِهللاٱَىلِإِناَطْيَّـشلٱِناَط
خلٱ
ْ
ملٱَعَمًابيِصَنَواَياََط

رظنا١٨و٢٦:١٧لامعأ(»َنيِسَّـدَقُْ
يفثاريملاكلذلنينمؤملالهؤيهللاو.)٢٠:٣٢لامعأًاضيأ
مهسيدقتف.ضرألاىلعرونلايفنوكلاسمهوهتمعنبرونلا
يفوءامسلاىلإمهلاقتنادنعلمكيوانهًائيشفًائيشنوكي
نميميلعتلامسقلائدتبيوةلاسرلاةمدقميهتنتةيآلاهذه
.اهيلإةلاسرلاتمسُقيتلاةعبرألاماسقألا

هبءادفلالمعلامكوحيسملاصخش
٢٩ىلإ١٣ع

توكلميفًاديبعانكاننإلصفلااذهيفلوسرلاحّرص
هنباتوكلمىلإانلقنوةيدوبعلانمهللاانذقنأوةملظلا
ومسبيدانينألعهلمحهللانباهركذو.هتثرونوكنل
.هتردقوهدجمويدافلاهللانباحيسملاةمظع

لُسْنِماَنَذَقْنَأيِذَّـلٱ«١٣
ْ
لُّظلٱِناَط

ْ
ِتوُكَلَمَىلِإاَنَلَقَنَوِةَم

»ِهِتَّـبََحمِنْبٱ
يكينولاست٢:٩١سرطب١و٢:١٤نييناربعو٦:١٢سسفأ
١:٦سسفأو٣:١٧ىتم١:١١سرطب٢و٢:١٢

هيلعهللماحلاوهللاوهذاقنإلااذهلصأاَنَذَقْنَأيِذَّـلٱ
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰه«حيسملالوقليلدبقئافلاهبح

ْ
ىَّـتَحََملاَع

لٱُهَنْبٱَلَذَب
ْ
ُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَل
ْ
ريسألاذاقنإانذقنيوهو.)٣:١٦انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

نمفطخلاينانويلالصألايف»ذاقنإلا«و.رسألادينم
هاتأامىلإةراشإذقنيال»ذقنأ«لاقو.رطخلاوءاقشلالاح
.ةاجنلااولبقواونمآذنمهللا

درجم»ةملظلاناطلسب«دارملاسيلِةَمْلُّظلٱِناَطْلُس
كلذلوقليلدبقلطملاناطلسلايعدييذلاسيلبأةوق
لُّسلٱاَذٰهيِطْعُأَكَل«هبرجمويحيسملللاتحملامصخلا

ْ
َناَط

ِملِهيِطْعُأاَنَأَو،َعِفُدْدَقَّـَيلِإُهَّـنَأل...ُهَّـلُك
َ
.)٤:٦اقول(»ُديِرُأْن

ناسنإلااهيإراذيتلالاحلابنرتقملارشلالكهبدارملالب
»ةملظلا«ىلإهفاضأو.ءادفلالبقهيلعرمتساوهطوقسب
هامسو.ءاقشلاولالضلاولهجلالاحهنأىلإةراشإ
رمتسمبترمريثأتلاديدشرشهنأىلإةراشإ»ًاناطلس«
.هسفنةردقبهنمبرهينأئطاخلازجعيو.ًادبأجئاه
فتكيملهللانإِهِتَّـبََحمِنْبٱِتوُكَلَمَىلِإاَنَلَقَنَو

دجملاتوكلمةثروانلعجلبةيدوبعلانمانريرحتدرجمب
نورفاظلاهلعفيناكامىلعينبم»انذقنا«لوسرلالوقف
مهنطاومنممهولقنينأوهوهيلعنورصتنييذلابعشلاب
ةرشعبرسالفتلغتهلعفامكلذلاثمو.رصتنملادالبىلإ
:١٨و١٥:٢٩كولم٢(روشأىلإمهابسذإليئارسإطابسأ
كولم٢(نيماينبواذوهييطبسبرصنذخوبنهلعفامو.)١١
»هتبحمنباتوكلمب«ةداعسلالاحىمسو.)٢١-٢٥:١
مهذقنأيذلا»ةملظلاناطلسب«ءاقشلالاحهتيمستلةلباقم
نوملعملامهدعويذلاةكئالملاتوكلمىلعهلًاليضفتوهنم
حيسملالضفبليجنإلاحّرصو.)٢:١٨ص(هبنوبذاكلا
ملٱَنِمَمَظْعَأًارِئاَص«هيفهلوقبةكئالملاىلع

اَمِراَدْقِمِبِةَكِئَالَْ
ِمل«هلوقو»ْمُهْنِمَلَضْفَأًامْسٱَثِرَو

َ
ملٱَنِمْن

:ُّطَقَلاَقِةَكِئَالَْ
»؟َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأىَّـتَحيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ«
.)١٤و١٣و١:٤نييناربع(»ًةَمِداَخًاحاَوْرَأْمُهُعيَِمجَسْيَلَأ
ِملُهَّـنِإَف«هلوقو

َ
لٱ«ِعِضُْخيَْملٍةَكِئَال

ْ
لٱََملاَع

ْ
»ُهْنَعُمَّـلَكَتَنيِذَّـلٱ»َديِتَع

ىلععوسيهأشنأدقتوكلملاكلذو.)٢:٥نييناربع(
ةملظلاناطلسنماوجننيذلانونمؤملاوهكلموهوضرألا
نيرصاقلالاحككانهمهلاحنكلمهثاريمنوكلمياوعرش
دنعمهثاريمنممظعألامسقلامهلبهينأهللادصقنيذلا
عوضومهنأل»هتبحمنبا«حيسملااعدو.ءامسلايفمهغولب

هنألو)١:٦سسفأ(»بوبحملا«يمسدقوصاخلاهبح
»ةبحمهللانإ«.رشبلاسوفنىلإبآلاهللاةبحميرجتهيف
يهكلذكوهتافصةصالخيهو)١٦و٤:٨انحوي١(
هب«لوسرلالوقليلدب.نبالاتافصةصالخ ْتَرِهْظُأاَذِٰ

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
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لٱُهَنْبٱَلَسْرَأْدَقَهللاٱَّـنَأ:اَنيِفِهللاٱُةَّـبََحم
ْ
لٱَىلِإَديِحَو

ْ
ْيَكِلَِملاَع

.)٤:٩انحوي١(»ِهِباَيْحَن

لٱِهيِفاَنَليِذَّـلٱ«١٤
ْ
خلٱُناَرْفُغِهِمَدِب،ُءاَدِف

ْ
»اَياََط

١:٧سسفأ

سسفأنملوألاحاحصألانمةعباسلاةيآلاكةيآلاهذه
ءادفلانأنايباهنمةياغلاو.كلانهريسفتلاىلإعجراف
لخدمالوهمدكفسبامهنأوهدحوحيسملاعوسيبةرفغملاو
.ةحلاصلاسانلالامعألامهيف

ملٱِْريَغِهللاٱُةَروُصَوُهيِذَّـلٱ«١٥
.»ٍةَقيِلَخِّـلُكُرْكِب،ِروُظْنَْ

٣:١٤ايؤر١:٣نييناربعو٤:٤سوثنروك٢

حيسمللفصونيرشعلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذه
تالالضيفنهبلوسرلادصق»هتبحمنبا«هنألاقيذلا
يفحيسملاهيلعناكامًالوأهبنابأو.نيبذاكلانيملعملا
هنوكرابتعابةقيلخلاءدبذنمهيلعناكامولزألاذنمرهوجلا

ذنمةسينكللناكاموءيشلكظفاحوءيشلكقلاخ
:١نييناربع(يفانهليقامةصالخو.هديجمتىلإهدسجت
:١انحوي(هليجنإيفلوسرلاانحويلوققفوىلعيهو)٣
١٤-١(.

امروهظانه»ةروصلاب«دارملاِروُظْنَْملٱِْريَغِهللاٱُةَروُص
بآلاهللانأةرابعلاىنعمو.بآلايفناسنإللرهظيال
نأدارملاسيلو.هبرهظدقحيسملانودبنلعُياليذلا
هراهظإهللادصقامناونعهنألبهللارهوجةروصحيسملا
تنلعأهبهنأل»ةملكلاب«ًاضيأهنعربعو.هتافصنمانل
كلذءاهببًاضيأهنعربُعو)١:١انحوي(ةيفخلاهللاةئيشم
كلذ»مسرب«وايحيوهرظنينأدحأردقياليذلادجملا
يتلاةروصلاةطساوبالإفرعٌينأنكمياليذلارهوجلا
هلوقيفامبانحويهنعربعو)١:٣نييناربعاهبنبالاىتأ
لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«

ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو ِنْضِحِ

حيسملانأاذهنمحضتيو.)١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱ
ةروص«يمسهعمستوأهارتةقيلخلكلبقناكيذلا
ةقيلخللهنلعينأىلاعتهدصقىضتقمب»هللاةملك«و»هللا
ساوحلازجعتيذلا»روظنملاريغب«دارملاو.تدجُوىتم
هروصتينأنعناسنإلالقعوهبروعشلانعةيرشبلا
روصقمريغ»هللاةروص«حيسملانوكونبالانودبهكرديو
املكلماعوهلبدسجتموهوسانللهنمرهظامىلع
هتريسوهيملعتةطساوبهلامعأوهللاتافصنمهنلعأ
.ءادفلالمعيفهنلعأاماميسالوهلامعأو

ةبحميفلوألاهنوكلًانايبكلذكيعُدٍةَقيِلَخِّـلُكُرْكِب
لٱَلَخْدَأىَتمَ«هلوقيفامكهرابتعاوبآلا

ْ
لٱَىلِإَرْكِب

ْ
ِ»َملاَع

تقووةمظعلايفقئالخلالكقوفهنوكلو.)١:٦نييناربع(
ًاضْيَأاَنَأ«دوادناسلبهيفهللالوقنمدارملااذهو.دوجولا
.)٨٩:٢٧رومزم(»ِضْرَألٱِكوُلُمْنِمَىلْعَأًارْكِبُهُلَعْجَأ
مهصلخمومهكلمومهسيئرهنوكرابتعابهبعشىلإهتبسنلو
اوُنوُكَيِلْمُهَنَّـيَعَفَقَبَسْمُهَفَرَعَفَقَبَسَنيِذَّـلٱ«هلوقيفامك
هباَشُم »َنِيريِثَكٍةَوْخِإَْنيَبًارْكِبَوُهَنوُكَيِل،ِهِنْبٱَةَروُصَِنيِ
ًاقباسهنوكل»تاومألانمركبلا«يعُدو)٨:٢٩ةيمور(
.)١:٥ايؤر(توملانمنوموقيفوسنيذلاعيمجلًاسيئرو
هريغنعزاتمانملةفصسدقملاباتكلايف»ركبلا«ءاجو
يِنْبٱُليِئاَْرسِإ«نييليئارسإلايفىلاعتهلوقكهتبحموهللاىضرب
لٱ
ْ

ُتِْرصِّـينَأل«ميارفأطبسيفهلوقو)٤:٢٢جورخ(»ُرْكِب
يفهلوقو)٣١:٩ايمرإ(»يِرْكِبَوُهُمِياَرْفَأَوًابَأَليِئاَْرسِإل
يفَنيِبوُتْكَمٍراَكْبَأِةَسيِنَك«ةسينكلا نييناربع(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
قلُخحيسملايفنإ«ةيلاتلاةيآلايفلوسرلالوقو.)١٢:٢٣
هلوقىنعمنوكينأعنمي»قلُخدقهلوهبلكلاولكلا
نأةلاحتسالتاقولخملاضعبحيسملانإ»ةقيلخلكركب«
لكركب«و»هللاةروص«هلوقىنعمف.ًاقولخمقلاخلانوكي

يفهعمًادحاووهللاعملزألاذنمناكحيسملانأوه»ةقيلخ
.)١:١احوي(»هللاةملكلاناكو«انحويلوقليلدبرهوجلا
نعزاتميهنأوةيمونقألايفبآلانعزاتميهنأعم
هنوكف.مهلبقناكهنأوًاعيمجمهنممظعأهنأبتاقولخملا
»ةقيلخلكركب«هنوكوبآلاىلإهتبسننلعي»هللاةروص«
َناَكاَذٰه«انحويلوققفوىلعاذهو.اياربلاىلإهتبسننلعي

يف لٱِ
ْ

ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك.ِهللاٱَدْنِعِءْدَب اَّـِ
َمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا«لوسرلالوقو.)٣و١:٢انحوي(»َناَك
يفاَنَمَّـلَك...ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱ يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ ِ
َلِمَعًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ،ٍْءَيشِّـلُكِلًاثِراَوُهَلَعَجيِذَّـلٱِهِنْبٱ
لٱ
ْ
َّـلُكٌلِماَحَو،ِهِرَهْوَجُمْسَرَو،ِهِدَْجمُءاََهبَوُهَو،يِذَّـلٱ.َنيَِملاَع
.)٣-١:١نييناربع(»ِهِتَرْدُقِةَمِلَكِبِءاَيْشَألٱ

لٱَقِلُخِهيِفُهَّـنِإَف١٦«١٦،١٧
ْ
يفاَم:ُّلُك اَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ

ْمَأًاشوُرُعَناَكٌءاَوَس،ىَرُيَالاَمَوىَرُياَم،ِضْرَألٱَىلَع
لٱ.َنيِطَالَسْمَأٍتاَساَيِرْمَأٍتاَداَيِس

ْ
َ.قِلُخْدَقُهَلَوِهِبُّلُك

لٱُموُقَيِهيِفَو،ٍْءَيشِّـلُكَلْبَقَوُهيِذَّـلَا١٧
ْ
»ُّلُك

:١نييناربعو٣:٩سسفأو٨:٦سوثنروك١و١:٣انحوي
سرطب١و١٥و٢:١٠صو١:٢١سسفأو٨:٣٨ةيمور٢
٢:١٠نييناربعو١:٣٦ةيمور٣:٢٢

هلاقامةلعلًانايباهدعبةرابعلابىتأوليعلتللءافلاُهَّـنِإَف
.قولخمحيسملانأمهوتلًاعفدوةقباسلاةيآلايفحيسملايف
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اميفكلذلصفواهعيمجنيملاعلايأُّلُكْلٱَقِلُخِهيِف
،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك«انحويلوققفوىلعةرابعلاو.يتأي
ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو لوسرلالوقو.)١:٣انحوي(»َناَكاَّـِ
يفُّبَراَيَتْنَأَو«حيسملايف لٱِ

ْ
،َضْرَألٱَتْسَّـسَأِءْدَب

نيبتيهو.)١:١٠نييناربع(»َكْيَدَيُلَمَعَيِهُتاَواَمَّـسلٱَو
نلعأنيملاعلاهقلخبحيسملانألهللاةروصحيسملاناكفيك
عنملالكعنمياذهو.ةقئافلاهتمكحوةدودحملاريغهللاةوق
.ةقيلخلانمءزجحيسملانأبلوقلانم

يفاَم ريسفتاذهِضْرَألٱَىلَعاَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ
ءامسلمشيوهوتاهجلارابتعاب»لكلا«هلوقلليصفتو
ـةكـئالـملانـكـسـيوهدجمهللارـهـظـُيثــيحتاوـامـسـلا
املكوضرألاواهناكسوبكاوكلاءامسونوسيدقلاو
.اهيفةبوجحملاتاوقلاورصانعلاومئاهبلاوسانلانماهيف

لكللناثليصفتوريسفتاذهىَرُيَالاَمَوىَرُياَم
انلروظنملاو.ةيحوروةيدامنمتاقولخملاقئاقحىلإرظنلاب

ناكسالوةكئالملاىرنالاننإفةّيربلانمريغصءزج
.حيسملاهقلخاممبكاوكلا

ْمَأٍتاَساَيِرْمَأٍتاَداَيِسْمَأًاشوُرُعَناَكٌءاَوَس
رظنلاب»لكلا«هلوقلثلاثليصفتوريسفتاذهَنيِطَالَس
قبسو.ةكئالملابتارملاهذهلهأبدوصقملاو.بتارملاىلإ
يعدامنأالإ)١:٢١سسفا(يفمالكلااذهلثم
دارملانألدحاوىنعملاوكانه»ةساير«يعُدانه»ًاشورع«
بحاصلوقليلدبهللاشرعىلإبرقلاانه»شورعلاب«
لٱَلْوَحَو«ايؤرلا

ْ
)٤:٤ايؤر(»ًاشْرَعَنوُْرشِعَوٌةَعَبْرَأِشْرَع

:١سسفأ(ريسفتىلإعجرافليصفتلابىنعملاتدرأاذإو
مظعأنممظعأحيسملانأنايبانهسلوبةياغو.)٢١
كلتىدحإاودبعنيذلانأوساقيالامبتاقولخملا
ملو.هورقتحاحيسملاريغلزوجياليذلاماركإلاببتارملا
سيلهنألاهكولموةيضرألاكلامملاركذللوسرلاضرعتي
ركذيملوحيسملاىلعاهليضفتىلإدحأليمينأفوخنم
.ًارارشأمهقلخيملحيسملانألةكئالملانمرارشألا

نأنايبوقبسامراركتاذهَقِلُخْدَقُهَلَوِهِبُّلُكْلٱ
٢٨:١٨ىتم(يفءاجامكحيسمللةعضاخةقيلخلالك
دجمتييكلاهقلخهنإف)١٥:٢٧سوثنروك١و٢:٩يبليفو
نأىلإانهةراشإالو.هءارجإدصقاملكمتينأواهب
-١٨ع(يفدعبركُذاذهنألهلوهبتناكةيحورلاةقيلخلا
حيسملايفءيشلكنأنمةيآلاهذهيفهلاقامو.)٢٠
ليلدلكذو)١١:٣٦ةيمور(بآلايفًاضيأهلاقهلوهبقلُخ
.بآللٍواسمنبالانأىلع

يلزأهنأىنعملاف.نامزلايفٍءَْيشِّـلُكَلْبَقَوُهيِذَّـلَا
َلْبَق«هسفنحيسملالوقىنعمباذهو.ةقيلخلاءدبذنمال
هللالوقكو.)٨:٥٨انحوي(»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإَنوُكَيْنَأ

»ْمُكْيَلِإيِنَلَسْرَأْهَيْهَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُلوُقَتاَذَكٰه«ىسومل
.)٣:١٤جورخ(
قلُخيذلاماظنلاىلعرمتسييأُّلُكْلٱُموُقَيِهيِفَو

مدعلاىلإتعجروتشالتحيسملاالولةقيلخلانإف.هيلع
لمعيواهبينتعيواهظفحييذلاوههنإفهنمتقلُخيذلا
»ُدَجوُنَوُكَّـرَحَتَنَواَيْحَنِهِب«توهاللايفلوسرلالوقكاهيف
ِءاَيْشَألٱَّـلُكٌلِماَح«هنأحيسملايفهلوقو.)١٧:٢٨لامعأ(
لامنيذلانيسونغلاو.)١:٣نييناربع(»ِهِتَرْدُقِةَمِلَكِب
ةيهلإةوقملاعلاظفاحنأب«اولاقمهميلعتىلإنويسولوكلا
قلخلابسنلوسرلانكل»هتقلخيتلاةوقلانمرغصأ
.حيسملاىلإامهيلكظفحلاو

جلٱُسْأَرَوُهَو«١٨
ْ

لٱ:ِدََس
ْ
لٱَوُهيِذَّـلٱ.ِةَسيِنَك

ْ
،ُةَءاَدَب

يفًامِّـدَقَتُمَوُهَنوُكَيْيَكِل،ِتاَوْمَألٱَنِمٌرْكِب .»ٍْءَيشِّـلُكِ
٥:٢٣و٤:١٥و٢٢و١:١٠سسفأو١١:٣سوثنروك١
١:٥ايؤرو٢٣و١٥:٢٠سوثنروك١و٢٦:٢٣لامعأ

ىلإحيمسلاةبسننايباهدعبنيتللاوةيآلاهذهيف
.ةديدجلاةيحورلاهتقيلخيهيتلاةسينكلا

يهيتلاةسينكلاِةَسيِنَكْلٱ:ِدَسَْجلٱُسْأَرَوُهَو
ع(هلوهبوهيفقلُخيذلا»لكلا«نممسقحيسملادسج
هنألةسينكلاسأرًاضيأوههللاةروصيفناكيذلانإف)١٦
ىلعاهعمرضاحواهكلموهواهتوقواهومنواهتايحردصم
ريسفترمدقو.هدسجناسنإلابحيامكاهبُحيوماودلا
١٥و٤:١٢سسفأًاضيأرظنا٢٣و١:٢٢سسفأ(يفكلذ
يفنيبذاكلانيملعملاتالالضليزيلاذهسلوبلاق.)١٦و
امىلإوةكئالملاىلإةسينكلاةسائراوبسننيذلايسولوك
نمةيهلإلاةرضحلاىلإمهنمبرقأمهنمممهرواج
.تاقولخملا

ءزجيهيتلاةسينكلاةءادبيأُةَءاَدَبْلٱَوُهيِذَّـلٱ
.ةسداسلاةيآلايفءاجامىلعهقلخيذلا»لكلا«نم
هنألبطقفةسينكلالبقناكحيسملانأانهىنعملاسيلو
لكركب«هنأًاقباسليق.اهتايحردصموًاضيأاهعدبأوه
اهصالخسيئرهنأليقذإةسينكلاركبهنأىلوألابف»ةقيلخ
.)٢:١٠نييناربع(

ىنعملاو.)١:٥ايؤر(يفءاجاذكوِتاَوْمَألٱَنِمٌرْكِب
نإمعن.ًاضيأتومياليكلتوملانمماقنملوأهنأ
»ًاركب«يمسو.ًاضيأاوتاممهنكلهريغورزاعلماقأحيسملا
َِّـملَؤُيْنِإ«لوسرلالوقليلدبنامزلانمماقنملوأوههنأل
ملٱ
هنألو)٢٦:٢٣لامعأ(»ِتاَوْمَألٱِةَماَيِقَلَّـوَأَوُهْنُكَي،ُحيِسَْ
نوبرعوًاعيمجسانلاىتومةمايقةلعهنألوماقملايفلوأ
سوثنروك١(»نيدقارلاةروكاب«يمسكلذلوهبعشةمايق
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:١١انحوي(»ةايحلاوةمايقلاوهانأ«هسفنيفلاقو.)15:20
»دولخلاوةايحلارانأوتوملالطبأ«يذلاوهو)٢٥
ةحصىلعًاناهربهتمايقلوسرلاركذو.)١:١٠سواثوميت٢(
مويلاانأوينباتنأ«يهيتلاةءوبنلانأبحّرصوهاوعد
.)١:٣ةيمورو١٣:٣٣لامعأ(هتمايقبتمت»كتدلو
يفًامِّـدَقَتُمَوُهَنوُكَيْيَكِل دصقىضتقمبٍءَْيشِّـلُكِ
.ةسينكلاسأروهتاومألانممئاقلاعوسينوكينأهللا
-٢٩يبليف(يفةرابعحصفأبحيسملامدقتلوسرلانابأدقو
ةسينكلالكنممظعأوهف)كانهريسفتلاىلإعجراف()١١
.ًافنآمدقتامىلعةقيلخلالكنممظعأهنأامك

ملٱُّلُكَّـِلَحيْنَأَّـُرسِهيِفُهَّـنَأل«١٩
ْ
»ِءْلِ

٣:١١و١:٩صو٣:٣٣٤و١:١٦انحوي

ًاقافوةقلطمحيسملاةسائرنأىلعناهربةيآلاهذه
.»ءلملالكهيفلحي«نأبهللاةرسمل

يدفيولكلاقلخينأعيطتسيلحيسملايفيأِهيِف
كلذصالخهيضتقياملكبًالبرستمموقيوهبعش
.بعشلا

.هللايأَّـُرس
هيلعلديامكتوهاللاءلملكيأِءْلِْملٱُّلُكَّـلَِحي

٢:٩ص(»ًاّيِدَسَجِتوُهَّـاللٱِءْلِمُّلُكُِّلَحيِهيِفُهَّـنِإَف«هلوق
ءلمب«دارملاو.)٣:١٩سسفأو١٦و١:١٤انحويًاضيأرظنا
ةسادقوةمكحوةمظعنمةيهلإلاتافصلالك»توهاللا
»لولحلاب«دارملاو.ةسينكللةمعنودجموةردقوةطلسو
نأنكميالهنأحضاولانمو.يتقولالوزنلاالرارمتسالا
هللانباوهنكيملنإتوهاللاتافصلكحيسملايفلحي
ًاناسنإوًاماتًاهلإنوكينأبجوف»روظنملاريغهلإلاةروصو«
ةقيلخلكركبواهتئادبوةسينكلاسأرنوكييكلًامات
هللانيبديحولاطيسولاوًارصتنمًاكلمونيدقارلاةروكابو
يقييكلتوهاللاءلملكهيفلحينأبجوو.سانلاو
تلاحتساكلذالولوةرصنلاىلإاهدوقيواهئادعأنمهتسينك
.يدبألاكالهلانماهتاجنوهللاةسينكلاةحلاصم

لٱِهِبَحِلاَصُيْنَأَو«٢٠
ْ
لُّصلٱًالِماَع،ِهِسْفَنِلَّـلُك

ْ
ِمَدِبَح

يفاَمْمَأِضْرَألٱَىلَعاَمَناَكٌءاَوَس،ِهِتَطِساَوِب،ِهِبيِلَص ِ
»ِتاَواَمَّـسلٱ
١٦ىلإ٢:١٤سسفأ١:١٠سسفأ٥:١٨سوثنروك٢

ىلإعجري»هب«يفريمضلاَّـلُكْلٱِهِبَحِلاَصُيْنَأَو
ةطساووهف»هبيلصمدب«هلوقهيلعلديامكحيسملا
لكلانمةحلاصملللباقلكانه»لكلاب«دارملاو.ءادفلا

نمضعبىلإراشأو.ةرشعةسداسلاةيآلايفركُذيذلا
نييبنجأًالبقمتنكنيذلامتنأ«ةيلاتلاةيآلايفهلوقبحلوُص
رثكأنوحلاصملامهنمنابأو.»مكحلاصدق...ءادعأو
امو.هعضوميفكلذريسفترظناف)٢:١٦سسفأ(يفةنابإ
ريغةقيلخلانأىلإريشي)٢١و٨:٢٠ةيمور(يفلوسرلاهلاق
يفليلدالنكلوةحلاصملادئاوفيفًاضيأكرتشتةقطانلا
الوًائيشاهنمديفتستنيطايشلانأىلعباتكلانمءيش
نأمث.حيسملابصالخللنوضفارمهواوتامنيذلاسانلا
هللاعمضرألاوتاومسلايفنملكحيسملاةحلاصم
مزلتسيال»لكلاهبحلاصي«هلوقو.ناسنإوهلإهنأمزلتست
مهلاوقأبنورهظينيريثكنأللكلاةحلاصمتمتدقهنأ
.هللانيحلاصمريغمهنأمهلامعأو
لكحيسملايفلحي«نأرسيذلابآلليأِهِسْفَنِل
نمحضتياذهو)١٩ع(ءادفلالمعلًالهأنوكيل»ءلملا
.)٢:١٦سسفأ(يفامبةيآلاهذهةلباقم

لمعحيسملانأنايباذهِهِبيِلَصِمَدِبَحْلُّصلٱًالِماَع
.سانلااياطخلةرافكبيلصلاىلعكفُسيذلاهمدبحلصلا
لكملاعلاةيطخعفرييذلاهللالمححيسملاتومبمتدقهنإ
ناسنإلاولداعلاسودقلاهللانيبةحلاصملليرورضوهام
١٨و٩:١٤نييناربعو٣:٢٥ةيمورو١:١٩انحوي(ئطاخلا
.)١:١٩سرطب١و٢٠و
مئاهبلالكنألهدحوهللانباحيسملابيأِهِتَطِساَوِب
زمرىوساهؤامدنكتملحباذملاىلعاهؤامدتكفُسيتلا
.عفنتاذاهسفنيفنكتملوحيسملاهكفسيذلامدلاىلإ
هدحووهفرشبلالجأنمبلصهدحووهحيسملاو
.سانلاوهللانيبطيسولا

يفاَمْمَأِضْرَألٱَىلَعاَمَناَكٌءاَوَس ِتاَواَمَّـسلٱِ
ملعنامنإةحلاصملاهذهجئاتنلككردننأعيطتسنالانلعل
اهنإف.ضرألاىلعوءامسلايفةحلاصملللباقلكمعتاهنأ
:٥سوثنروك٢(هللاناسنإلاةحلاصموناسنإللهللاةحلاصم
)١٩:٣٨و٢:١٤اقول(ناسنإللناسنإلاةحلاصمو)٢٠و١٩
ةحلاصمو)١٦و٢:١٤سسفأ(ممأللدوهيلاةحلاصمو
»تاومسلايفمأضرألاىلعام«لاقو.هريمضلناسنإلا
رارشأللالوةسلابأللةحلاصمالاذإفمنهجيفنمركذيملو
يفوايندلايفنيطايشلاعممهرايتخابمهبيصنناكنيذلا
ةقطانلاريغةقيلخلانألوسرلالاق.)٧و٦اذوهي(ةرخآلا
.)٢١-٨:١٩ةيمور(ةحلاصملادئاوفيفكرتشت

يفًءاَدْعَأَوَنيِّـيِبَنْجَأًالْبَقْمُتْنُكَنيِذَّـلٱُمُتْنَأَو«٢١ لٱِ
ْ
يف،ِرْكِف ِ

»َنآلٱُمَُكَحلاَصْدَق،ِةَريِّـِّـرشلٱِلاَمْعَألٱ
١٦و١:١٥سطيت٤:١٨و١٩و١٢و٢و٢:١سسفأ

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص
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يفاهيلعملكتوًامومعحيسملابةحلاصملايفًالبقملكت
.ةصاخيسولوكينمؤميفاهريثأتىلإرظنلابةيآلاهذه
.ممألانمًالصأمتنكنيذلايسولوكينمؤمايُمُتْنَأَو
رظنا(متنمآنألبقيأًءاَدْعَأَوَنيِّـيِبَنْجَأًالْبَقْمُتْنُك

ذئنيحاوناكو.)٢:١٢سسفأريسفتيفةرابعلاهذهريسفت
ةداضممهتئيشمنأل»ءادعأو«هللانعمهدعبل»نييبنجأ«
٥:١٠ةيمور(هللاالناسنإلاةوادعلالصأو.هللاةئيشمل
.)٢:٢٣سسفأو

يف .ةوادعلاورشلازكرماذهِرْكِفْلٱِ
يف رورشلانمركفلاتانلعميهوِةَريِّـِّـرشلٱِلاَمْعَألٱِ
مهنوكىلعوهللانيداعممهنوكىلعليلديهوةنطابلا
.مهتريسلكنعةرابع»ةريرشلالامعألا«ونييبنجأ
الوهللااياصولفلاخماهضعبنألرشلابمهلامعأتفصُوو
نوكتنأبجيامكهمسالديجمتوهلةعاطإاهنمءيش
هللانأشيفةريرشراكفأنعةئشانتناكو.اهلكلامعألا
.سانلاو

لمعبكلذو)٢١ع(يفامكهللايأُمُكََحلاَصْدَق
حلاصمليقاملكيفهللاو.حيسملاتوموهودحاو
.حيسملاةحلاصملاطيسوو

ممأللقيرطلاحتُفامدعبةيليجنإلاروصعلايفيأَنآلٱ
.دوهيلاكةحلاصملاكلتيفكارتشالاىلإ

يف«٢٢ ملٱِبِهِتَّـِيَرشَبِمْسِجِ
َالِبَوَنيِسيِّـدِقْمُكَِرضْحُيِل،ِتْوَْ

»ُهَماَمَأىَوْكَشَالَوٍمْوَل
٥:٢٧و١:٤سسفأو١:٧٥اقول١٦و٢:١٥سسفأ
٢٤اذوهيو٢:١٤سطيتو٤:٧يكينولاست١و

يف لمعتساهلعلو.حيسملاتوسانبيأِهِتَّـيَِرشَبِمْسِجِ
هدسجويقيقحلاحيسملادسجنيبزييمتللةرابعلاهذه
هنأنوريثكنظو.)١٨ع(ةسينكلاوهيذلايزاجملا
ةداملايفرشلالصأنإنييسونغلامعزلًاعفداهلمعتسا
لبًايقيقحنكيملحيسملامسجنإةرورضلابمهدنعجتنيف
ًاعفداهلمعتساهنأمهضعبنظو.)٣و٤:٢انحوي١(ًايلايخ
لمعةحلاصملانأوهويسولوكيفنيبذاكلانيملعملاميلعتل
انهو.داسجألانمةدرجملاتاقولخملانممهريغوأةكئالملا
دسجذختيملولهنألحيسملاتوسانةقيقحسلوبحضوأ
ىلعةيرافكةحيبذنوكيلتوميوملأتينأعطتسيملةيرشبلا
هنألهتوهالعضوملااذهريغيفحضوأامكةحلاصملاىضتقم
ةرافكنوكيىتحهتوملةميقنكتملحيسملاتوهالالول

.ملاعلاةأطخل
حيسملالمعهبيذلابيلصلاىلعيرافكلاِتْوَْملٱِب
.ةحلاصملا

يفونييسولوكللاهتجيتنوةحلاصملاةياغاذهْمُكَِرضْحُيِل
وههللامهرضحييذلاو.هللااهنمرخأجئاتنركُذرخُأعضاوم
اذهنأحّجرملاو.هلمهسفنأنورضحيالمهفحيسملا
.ةيناثحيسملاءيجمدنعنوكيراضحإلا

نينمؤملايفهللادصقىضتقمبٍمْوَلَالِبَوَنيِسيِّـدِق
مادقكلذكنونوكيو)١:٤سسفأ(»ملاعلاسيسأتلبق«
ليلدبنينمؤملالكلهللاةئيشمقفوىلعاذهو.ملاعلاوهللا
:٤يكينولاست١(»ْمُكُتَساَدَق:ِهللاٱُةَداَرِإَيِهِهِذٰهَّـنِإ«هلوق
٣(.
الهيبأمامأهبعشرضُحينيححيسملانألىَوْكَشَالَو

نألسومانلاالومهاياطخرفغهنألمهيلعهللايكتشي
سدقلاحورلانألمهرئامضالوهبيلاطملكىفوأحيسملا
اوحرفمهنألةكئالملاالومهبولقيفهللاعممالسلاأشنأدق
دنعمهببيحرتلابنوحرفيسوضرألاىلعمهتبوتنيح
.ةيوامسلادونجلانيبمهلوخد

هنأل)١:٤سسفأ(يفءاجامكهللامامأيأُهَماَمَأ
هنأبريخألامويلايفمكحيفرارسألاايافخوبولقلاصحاف
.حيسملاتومبةحلاصملاباوسدُقنيذلامهنم

َْريَغَوَنيِخِساَرَوَنيِسِّـسَأَتُم،ِناَميِإلٱَىلَعْمُّتَبَثْنِإ«٢٣
ملٱ،ُهوُمُتْعِمَسيِذَّـلٱ،ِليِجْنِإلٱِءاَجَرْنَعَنيِلِقَتْنُم

يفِهِبِزوُرْكَْ ِ
خلٱِّـلُك

ْ
َحتيِتَّـلٱِةَقيَِل

ْ
َسُلوُباَنَأُتِْرصيِذَّـلٱ،ِءاَمَّـسلٱَت

»ُهَلًامِداَخ
٦ع١٠:١٨ةيمور١٥:٦انحوي٢:٧صو٣:١٧سسفأ
سسفأو٥:١٨و٤:١و٣:٦سوثنروك٢و١:١٧لامعأ
٢:٧سواثوميت١و٢٥عو٣:٧

مهيلعنأمهلنيبيلكلذلاقِناَميِإلٱَىلَعْمُّتَبَثْنِإ
ناميإيفنيتباثاونوكينأبجيفصالخلارمأيفةيلوؤسم
نعمهبلدعياملكنمنيسرتحموهئاجروليجنإلا
طرشوهناميإلايفتابثلاو.هولبقيذلاليجنإلا
.)٢٢ع(مولالبونيسيدقهللاىلإمهراضحإ

خسرتوتويبلاسسأتتامكَنيِخِساَرَوَنيِسِّـسَأَتُم
هلوقلثماذهو.)٤٩و٦:٤٨اقول(يرخصلاساسألاىلع
»َنيـِعـِزْعَزــَتُمَْريـَغ،َنيـِخـِساَراـوُنـوُك«سـوـثنرـوكيــنمـؤمل
َىلَعَنيِّـيِنْبَم«سسفأينمؤملهلوقو.)١٥:٥٨سوثنروك١(
ملٱُعوُسَيَو،ِءاَيِبْنَألٱَوِلُسُّرلٱِساَسَأ

»ِةَيِواَّـزلٱُرَجَحُهُسْفَنُحيِسَْ
.)هريسفتو٣:١٨سسفأًاضيأرظنا٢:٢٠سسفأ(

متلمنيذلانيبذاكلانيملعملاميلاعتبَنيِلِقَتْنُمَْريَغ
تاوهشلاوةيملاعلاةفسلفلارورغبالومهلاوقأعمسىلإ
.ةيدسجلا

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص
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ليجنإلاديعاومىلعينبملاءاجرلاِليِجْنِإلٱِءاَجَرْنَع
ردقيءاجرلااذهو.حيسملامدبصالخلاءاجراميسالو
.)١:١٨سسفأريسفترظنا(ناميإلايفتابثلاىلعنمؤملا

مدعلبابسأةثالثةيآلاهذهيفركذُهوُمُتْعِمَسيِذَّـلٱ
هتحصاوققحتوهوعمسمهنألوألاليجنإلاءاجرنعمهلاقتنا

.)٧ع(سارفبأةطساوبًالوأهباورشبنيح
يفِهِبِزوُرْكَْملٱ مدعلناثببساذهِةَقيِلَْخلٱِّـلُكِ
كلذنألليجنإلامومعوهوليجنإلاءاجرنعمهلاقتنا
نأبلغيلالضلانإف.قحهنأوهللانمهنأىلعليلد
نإ.دودحملحموسانلانمليلقددعيفًاروصحمنوكي
٢٨:١٩ىتم(»اهلكةقيلخللهليجنإبىداني«نأبرمأحيسملا
ةادانملابنولوألانويحيسملاولسرلاذخأو)١٦:١٥سقرمو
ةلاسرلاهذهسلوببتكنيحو.ةقرفتمةريثكدالبيفهب
ليلدلاو.ذئمويفورعملاملاعلارثكأيفًارشتنمليجنإلاناك
روطاربمألاىلإينثولاسوينيلبةلاسريفامكلذىلع
نسلكنمنيريثكنأاهيفف.تقولاكلذوحنيفسناجيرت
نألنييحيسممهنوكلمكاحملاىلإاوقيسسنجوةبترو
.عرازملاىتحةريثكىرقوندميفتشفتمهمهوىودع
حيسملاتوملةنسنيثالثدعبهنأنيخرؤملاروهمجعمجأو
نيرهنلانيباموةيروسوةيمودأيفيحيسملانيدلارشتنا
رصموىرغصلاايسآنمريبكبناجوةيثربوةيديمو
دالبيفوةيقيرفإيلامشيفرخُأنكامأوشبحلاوةيناتيرومو
.اينابسأوايلاطيإونانويلا

َحت
ْ

سيل«رعاشلالوقكعضوملكيفيأِءاَمَّـسلٱَت
ىلإةرابعلاهذهلثمبراشيو.»اهنمنسحأءاقرزلاتحت
.اهعاستاواهترثكوأنكامألامومع

مدعلثلاثلاببسلااذهُهَلًامِداَخَسُلوُباَنَأيِذَّـلٱ
سارفبأمهملعاماوكرتولمهنألليجنإلاءاجرنعمهلاقتنا
.هملعيذلاوهسلوبنألسلوبميلعتاوكرتمهنأكاوناك
مهنأمزليحيسملالوسرىلعنيلضملانيملعملامهليضفتو
ركذو.هلوسروهمداخسلوبىلاهسفنحيسملانعاوضرعأ
هليذلاميظعلافرشلابحرصينأىلإهقاسليجنإلاسلوب
يفرورسمهنأةيتآلاةيآلايفو.هبةادانملاليكوهنأنم
يفهمالكانههمالكلثمو.ليجنإلاةمدخبهدئادشوهباعتأ
.)٣:٧سسفأ(

يفُحَرْفَأَنآلٱيِذَّـلٱ«٢٤ َصِئاَقَنُلِّـمَكُأَو،ْمُكِلْجَأليِمَالآِ
ملٱِدِئاَدَش

يفِحيِسَْ َوُهيِذَّـلٱ:ِهِدَسَجِلْجَأليِمْسِجِ
لٱ
ْ
»ُةَسيِنَك
١٣و٣:١سسفأ٧:٤سوثنروك٢و٥:٣ةيمور
٢:١٠و١:٨سواثوميت٢و٣:١٠يبليفو١:٥سوثنروك٢
١:٢٣سسفأ

ةلاسرلاهذهبتكمويناكهنأىلإاذهبراشأَنآلٱ
ىلإويناموريكرسعديىلإةطوبرمهديوةيموريفًانوجسم
دلبنملوجيوهوكلذلبقهلاحوذئمويهلاحنيبقرفلا
.ريشبتللىرخأىلإ

يفُحَرْفَأ يفًاممأمتنكنيذلااهيأْمُكِلْجَأليِمَالآِ
ممأللليجنإلابهتادانمنأىلإكلذبلوسرلاراشأ.لصألا
يفكلذلثملاقو.هنجسوهيلعدوهيلاةياكشةلعتناك
ًاماركإاهنوكلبهمالآتسيلهحرفةلعو.)٣:١سسفأ(
.هتسينكلًاعفنوحيسملل

يتلادئادشلايأِحيِسَْملٱِدِئاَدَشَصِئاَقَنُلِّـمَكُأَو
هيلعلدتامكهدسجةسينكلانأةلعلحيسملااهلمتحا
دئادشلارادقمنمًاءزجهمالآسلوبربتعاف.ةنيرقلا
نمسيلو.اهبرةمدخيفًامومعةسينكلاىلعةضورفملا
لمكأحيسملانألةئيطخللريفكتلانمءيشدئادشلاكلت
ىلعقلُعنيحاياطخلانعةيرافكلامالآلالكدبألاىلإ
نأيضتقيصقنلانمءيشمالآلاهذهيفسيلو.بيلصلا
حيسملابعشىلعضرفهنكلتاقولخملانمدحأاهلمكي
ٌدَحَأَداَرَأْنِإ«هلوقلةعاطإةيرافكلاريغمالآلايفهكراشينأ
لَفيِئاَرَوَِيتْأَيْنَأ

ْ
ىتم(»يِنْعَبْتَيَوُهَبيِلَصْلِمَْحيَوُهَسْفَنْرِكْنُي

ناينبلوهناميإةقيقحلًانايبوليجنإلاقحبةداهشو.)١٦:٢٤
.)٤:١٣سرطب١و١٣:١٣نييناربعو٢٠:٢٢ىتم(هتسينك

يف مالآللضرعممسجلانألاذهسلوبركذيِمْسِجِ
.سفنلاىلإمالآلالصتهبهنألوناسنإلانمهاوساممرثكأ

ًاحيرصتكلذلاقُةَسيِنَكْلٱَوُهيِذَّـلٱ:ِهِدَسَجِلْجَأل
تلمتحاامهمفهنيعحيسملامالآيهحيسملادسجمالآنأب
ةسادقلايفاهلامكلجألاهلمتحتامنإدئادشلانمةسينكلا

ةعمدلكوهملأتنمةملأتلكبنمؤملاف.حيسملابهبشتلايف
هراكنإلكوةسينكلاناينبلهباعتأنمبعتلكوهعمدنم
لمكيوهبرهأدتبايذلالمعلاممتيليبسلااذهيفهسفنل
بسنو.حيسملادئادشصئاقنهتعاطتساردقىلعًادبأ
نموضعهنألةصاخهسفنىلإدئادشلاكلتليمكتسلوب

يفهدئادشةرثكبهريغىلعزاتماهنألوملأتملاحيسملادسج
كراشهنأحيسملابةقعلتملاتاءوبنلايفليقو.حيسملاةمدخ
»قياضتمهتقيضلكيف«يبنلالوقليلدبمالآلايفهبعش
ىلعهتلمححيسمللسلوبةبحمةمظعو.)٦٣:٩ءايعشإ(
لمكيوحيسملامالآيفكرتشينأهلنذأنأبحرفينأ
سيلولسرلارغصأ«هلوقىلعهنوكعمهدئادشصئاقن
يفاذهنمبرقياملاقو.»ًالوسرىعدينأًاقحتسم
.)١:٥سوثنروك٢(

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
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َهلًامِداَخاَنَأُتِْرصيِتَّـلٱ«٢٥
َ
ملٱِهللاٱِريِبْدَتَبَسَح،ا

ىَطْعُْ
.»ِهللاٱِةَمِلَكِميِمْتَتِل،ْمُكِلْجَألِيل
سسفأو٢:٧ةيطالغو٩:١٧سوثنروك١و١٥:١٩ةيمور
٢٣عو٣:٢

َهلًامِداَخ
َ
ًاضيأهلعج)٢٣ع(»ليجنإلامداخ«هنوكا

اهكولسبهلدهشتوليجنإلابيدانتيتلاةسينكلامداخ
.هلجأنمدئادشلالامتحاو
امكممأللًالوسرهايإهللانييعتاذهبدارملاِهللاٱِريِبْدَت

سوثنروك١(يفهيلإراشأامكو)٩-٣:٢سسفأ(نمحضتي
ًالوسرنوكيلهاعدهللانأريبدتلاكلذنمو.)٩:١٧
امهلنلعأوةيلوسرلالمعلناطلسلاوةمعنلاهلبهوو
لسرينيذلامهنمو)٣:٢سسفأ(هبيدانينأبجي
.)٢٢:٢١لامعأ(مهيلإ

هنّيعهللانإف.اهنممتنأيتلاممألالجأليأْمُكِلْجَأل
٣:١سسفأ(كلذكدوهيللسرطبّنيعامكةصاخممألل
.)٢:٨ةيطالغو٢و
ليجنإلابرشبُينأدصقهللانإِهللاٱِةَمِلَكِميِمْتَتِل
ًايدانمسلوبنييعتبالإمتيملدصقلااذهواهلكةقيلخلا
ينإ«لوسرلالاقدصقلااذهلامكإيفو.ممأللليجنإلاب
ريشبتلاتلمكأدقنوكيريللاىلإاهلوحاموميلشروأنم
.»حيسملاليجنإب

ملٱِّـِّـرسلٱ«٢٦
َنآلٱُهَّـنِكٰل،ِلاَيْجَألٱُذْنُمَوِروُهُّدلٱُذْنُمِموُتْكَْ

»ِهيِسيِّـدِقِلَرِهْظُأْدَق
:١٣ىتم٣:٩سسفأو٢:٧سوثنروك١و١٦:٢٥ةيمور
١:١٠سواثوميت٢و١١

هذهنأاهانعمو»هللاةملك«نملدباذهِّـِّـرسلٱ
يحولابتنلعُأهنكلوسانلانعةموتكمتناكةملكلا
دوهيلاعمممأللنأوهرسلاكلذرهوجو)١:٩سسفأ(
)١٦:٢٦ةيمور(هللادهعتاكربلكيفةماتةيناجمةكرش
)٣:١سسفأ(ًانوجسمناكرسلاكلذبلوسرلاةادانملو
:٦سسفأو٤و٤:٣ص(فوخالبهنلعُينأهيلعبجوو
١٩(.
ةنمزألاروهدلاِلاَيْجَألٱُذْنُمَوِروُهُّدلٱُذْنُمِموُتْكَْملٱ
هشيعيامةدمانههبدارملاوليجعمجلايجألاوةليوطلا
ةبيرقلاةنمزألايفمتُكرسلاكلذنأةرابعلاىنعمو.ناسنإلا
ةتغبسانللنلعأوةديعبلاةنمزألايفمتُكهنأنعًالضف
.همامتإتقوهنالعإتقوناكذإاوتهبىتح

تقولولحوحيسملادوعصدعبليجنإلاةنمزأيأَنآلٱ
.همامتإ

مهريغولسرلاريشبتبًايناثيوامسنالعإبًالوأَرِهْظُأ
.تازجعملابسدقلاحورلاهتحصبدهشونيرشبملانم
:١سسفأو٢ع(يفامكًاعيمجنينمؤملايأِهيِسيِّـدِقِل
.)١:٧ةيمورو١

ِّـِّـرسلٱاَذٰهِدَْجمىَنِغَوُهاَمْمُهَفِّـرَعُيْنَأُهللاٱَداَرَأَنيِذَّـلٱ«٢٧
يف لٱ،ِمَمُألٱِ

ملٱَوُهيِذَّـ
ملٱُءاَجَرْمُكيِفُحيِسَْ

.»ِدْجَْ
٣:٨و١:٧سسفاو٩:٢٣ةيمور٢:١٤سوثنروك٢
١:١سواثوميت١

.)٢٦ع(يفنيروكذملانيسيدقلايأَنيِذَّـلٱ
هدصقيذلاهتئيشميأربسحْمُهَفِّـرَعُيْنَأُهللاٱَداَرَأ

مهلقاقحتسالالممألااعدهتمعنبهنإفلزألاذنمهتاذيف
.)١:٩سسفأ(

رسلااذهنالعإيفاميأِّـِّـرسلٱاَذٰهِدَْجمىَنِغَوُهاَم
ةديجملاهتافصنايبيفهدجموهللاةمعنةمظعتارهظمنم
.)١١:٣٨ةيمورو١٨و١:١٧سسفاو٢:٢ص(

يف ءاكرشمهلعجوهللاتيبمهلاخدإومهتوعديأِمَمُألٱِ
هللاةمعنتانلعممظعأنمكلذناكو.يوامسلاثاريملا
مالظلاةيدوأيفنيلغوتمةديدعنورقذنماوناكمهنألملاعلل
.مهتاجنومهريونتلءاجرنمنكيملىتحمثإلاو

اذهدجمىنغل«عبات»يذلا«ْمُكيِفُحيِسَْملٱَوُهيِذَّـلٱ
يفنكسيحيسملانأوهىنغلاكلذرهوجنأىنعملو»رسلا
هنإ.ةمعنلاةطساوبهبنودحتيكلذبفممألاينمؤمبولق
اوناكنيذلاممأللنوكيحيسملانأبئاجعلابجعأنم
يفٍهٰلِإَالِبَوْمُكَلَءاَجَرَال..ٍ.حيِسَمِنوُدِب«ًاقباس لٱِ

ْ
ِ»َملاَع

.)٢:١٢سسفأ(
ًالاحهنوكرابتعاب»حيسملا«نملدباذهِدْجَْملٱُءاَجَر

دجملاءاجرةلعوهمهيفًالاححيسملانوكنأىنعملاو.مهيف
كلذذخأدقو.رسلاكلذنالعإبهيفممألاكرتشايذلا
:٨ةيمور(ةيناثحيسملاءيجمدنعمتيوذئنيحرهظيدجملا
امكءامسلايفاميحيسملاءاجرىلعحيسملانإ.)١٨و١٧
.)١:١سواثوميت١(ضرألاىلعةيحورلاهتايحةلعهنأ

لَعُمَو،ٍناَسْنِإَّـلُكَنيِرِذْنُمِهِبيِداَنُنيِذَّـلٱ«٢٨
ِّـ
َّـلُكَنيِم

يفًالِماَكٍناَسْنِإَّـلُكَِرضْحُنْيَكِل،ٍةَمْكِحِّـلُكِب،ٍناَسْنِإ ِ
ملٱ
.»َعوُسَيِحيِسَْ
:٥سسفأو١١:٢سوثنروك٢و٣١و٢٧و٢٠:٢٠لامعأ
٢٢عو٢٧

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
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هئاقفرميلعتوهميلعتعوضومةيآلاهذهيفسلوبنابأ
رذـحنـيذـلانيـمـلـعـمللـًافالـخـهلــيجـنإوحـيسـملاـوهو
.مهنمنيييسولوكلا

.انظعوعوضوموهيذلاحيسملايأِهِبيِداَنُنيِذَّـلٱ
َّـالِإْمُكَنْيَبًائْيَشَفِرْعَأْنَأْمِزْعَأَْملِّـينَأل«هلوقكلذىلعلديو

ملٱَعوُسَي
لخدأو.)٢:٢سوثنروك١(»ًابوُلْصَمُهاَّـيِإَوَحيِسَْ

هعمهلثمنيذلانيرشبملاونيملعملا»يدانن«هلوقبهعم
ةفسلفلانمطيلخيهيتلاميلاعتلابمهوتأنيذلاجرخأو
حيسملاو.ةيليجنإلادئاقعلاضعبوةيدوهيلاماهوألاوةينانويلا
موسرلابهيلإراشملاوهونيدهعلايفهللامالكلكرادم
ليجنإلاخيراتعوضومهنأامكءايبنألاتاؤبنوةيدوهيلا
نباحيسملانأبنودانيهقافروسلوبناكو.لسرلاميلاعتو
املكسانللنلعأيذلاوههنأوناسنإلانباوهللا
نمةاجنلاقيرطوهللاتافصنمهتفرعمىلإنوجاتحي
.توملاوةيطخلا

ةبرجتلكنمهايإنيرذحميأٍناَسْنِإَّـلُكَنيِرِذْنُم
لوققفوىلعهبطوقسلاوهلةضرعمهاممةيطخولالضو
َىلِإٍتاَمُلُظْنِماوُعِجْرَيْيَكْمَُهنوُيُعَحَتْفَتِل«سلوبلحيسملا
لُسْنِمَو،ٍروُن

ْ
ِيبِناَميِإلٱِباوُلاَنَيىَّـتَح،ِهللاٱَىلِإِناَطْيَّـشلٱِناَط

خلٱَناَرْفُغ
ْ
ملٱَعَمًابيِصَنَواَياََط

.)٢٦:١٨لامعأ(»َنيِسَّـدَقُْ
دئاقعلانمهتفرعمىلإجاتحيامٍناَسْنِإَّـلُكَنيِمِّـلَعُم
ىلإميلعتلاوراذنإلاعمنيعادولامعألانمهيلعبجيامو
.ناميإلاوةبوتلا

ًاعم»نيملعمونيرذنمب«قلعتماذهٍةَمْكِحِّـلُكِب
كلذكو.هغيلبتبولسأوقحلاميلعتعوضومىلإهبراشأو
اوُنوُك«هلوقبمهميلعتيفةمكحلاةاعارمبهذيمالتحيسملارمأ

حلٱَكَءاَمَكُح
ْ
لك«هلوقبدارملاو.)١٠:١٦ىتم(»ِتاَّـَي

.)١:٢٨سسفأريسفترظنا(ةمكحلاعاونألك»ةمكح
»ناسنإلك«هلوقهريركتٍناَسْنِإَّـلُكَِرضْحُنْيَكِل

لوؤسمناسنإلكديكأتلةيآلاهذهيفتارمثالث
نأوميلعتلاوراذنإلاىلإيغصينأيضتقيفهسفنصالخب
ميلعتمهنمدحأعمسيالئلةسادقلايفلامكلابلطي
عارلكللاثملانمكلذيفامىفخيالو.كلهيونيلاضلا
دلونمهتيعرنمسفنلكصالخبمتهيلةملكلابدانم
ةميقتاذاهنأسفنلكبسحيويماعوفوسليفوغلابو
يفهللاشرعمامأنوكيهيلإراشملا»راضحإلا«و.دُحتال
.ريخألامويلا

يفًالِماَك رئاسوةسادقلاوةفرعملايفًالماكيأِحيِسَْملٱِ
حيسملاباودحتانيذللالإنكميالاذهو.ةيحورلالئاضفلا
َىلِإاَنُعيَِمجَيِهَتْنَنْنَأَىلِإ«هلوقكهحورباوديتقاوناميإلاب
َىلِإ.ٍلِماَكٍناَسْنِإَىلِإ.ِهللاٱِنْبٱِةَفِرْعَمَوِناَميِإلٱِةَّـيِناَدْحَو
ملٱِءْلِمِةَماَقِساَيِق

.)٤:١٣سسفأ(ِ»حيِسَْ

ِبَسَحِب،ًادِهاَُجمًاضْيَأُبَعْتَأِهِلْجَأليِذَّـلٱُرْمَألٱ«٢٩
يفُلَمْعَييِذَّـلٱِهِلَمَع .»ٍةَّـوُقِبَّـِ
٢٠و٣:٧و١:١٩سسفأ٢:١ص١٥:١٠سوثنروك١

.حيسملايفًالماكناسنإلكراضحإيأُرْمَألٱ
يف«هلوقيفنابأامكًاضْيَأُبَعْتَأِهِلْجَأل يف،ٍتاَبََرضِ ِ

يف،ٍنوُجُس يف،ٍتاَباَرِطْضٱِ .)٦:٥سوثنروك٢(»خلاٍباَعْتَأِ
ةرثؤماهلعجليبسيفبعتلبةادانملابسلوبفتكيملف
نأردقيهنألدارفإلاىلإعمجلاةغيصنمانهلقتناو.ةرمثم
ملكتينأعيطتسيالفنطابلاهروعشنمملعيامبدهشي
.هريغنعاذهلثمب

ةدشىلإكلذبراشأ.بعلملايفعراصملاكًادِهاَُجم
هبشياذهوهلجأنمةالصلاىلعهتبظاومومهلامكيفهتبغر
ْنَأَىلِإًاضْيَأْمُكِبُضَّـخَمَتَأَنيِذَّـلٱيِدَالْوَأاَي«نييطالغللهلوق
ملٱَرَّـوَصَتَي

يفهلوقهبشيو.)٤:١٩ةيطالغ(»ْمُكيِفُحيِسَْ
:٤ص(»ِتاَوَلَّـصلٱِبْمُكِلْجَألٍنيِحَّـلُكٌدِهاَُجم«سارفبأ
لوقليلدبيناميسثجيفيلصيوهوحيسملاهاتأامو.)١٢
يفَناَكْذِإَو«يليجنإلا »خلاٍةَجَاَجلِّـدَشَأِبِّـيلَصُيَناَكٍداَهِجِ
يأكالملاعراصيوهوبوقعيلعفاكو.)٢٢:٤٤اقول(
رشيملو.)٢٩-٣٢:٢٤نيوكت(ةالصلايفهعمدهاجي
.هئادعأةمواقميفهتدهاجملإانهلوسرلا

يفُلَمْعَييِذَّـلٱِهِلَمَعِبَسَحِب امبسحبيأٍةَّـوُقِبَّـِ
هرابتخاوهدعوىلعءانبحيسملانمةوقلارظنتسينأقحهل
هلوقكاذهو.هسفنةوقىلعةتبلاسلوبدنتسيملفيضاملا
لٱِهِتَرْدُقُةَمَظَعَيِهاَم...اوُمَلْعَتِل«

ْ
ُنْحَناَنَوْحَنُةَقِئاَف

ملٱ
هلوقو.)١:١٩سسفأ(»ِهِتَّـوُقِةَّـدِشِلَمَعَبَسَح،َنيِنِمْؤُْ
يفٍْءَيشَّـلُكُعيِطَتْسَأ« ملٱِ

لٱِحيِسَْ
:٤يبليف(»يِنيِّـوَقُييِذَّـ

رابتعاباهيطعأيتلاةصاخلاةمعنلاىلإانهراشأهلعلو.)١٣
يفَلِمَعيِذَّـلٱَّـنِإَف«هلوقكممألالوسرهنوك طُبِ

ْ
ِةَلاَسِرِلَسُر

خلٱ
ْ
يفَلِمَعِناَتِ ألِلًاضْيَأَّـِ

ُ
ِةَمْعِنِب«هلوقو.)٢:٨ةيطالغ(»ِمَم

ملٱُهُتَمْعِنَو،اَنَأاَماَنَأِهللاٱ
ُتْبِعَتاَنَأْلَب،ًةَلِطاَبْنُكَتَْملِيلُةاَطْعُْ

»يِعَميِتَّـلٱِهللاٱُةَمْعِنْلَب،اَنَأَالْنِكٰلَو.ْمِهِعيَِمجْمُهْنِمَرَثْكَأ
.)١٥:١٠سوثنروك١(

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

نيملعملانممهايإهريذحتومهلجأنمهداهجهركذ
.ةلاسرلاهذهنميجاجتحالامسقلاةءادباذونيلضملا

ليلاضأيفاوعقينأةيشخيسولوكلهأبهمامتهاهتنابأ
يذلاقحلايفتابثلاىلعمهايإهثحو.)٣-١ع(ةرطخ
نموماظنلانمهورهظأامىلعمهايإهحدموهوملعت
يهاهنممهرذحيتلاةلالضلانأنايبو.)٧-٤ع(توبثلا

ألَا
َ
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.)٨ع(سانلاديلقتبسحلطابلارورغلاوةلطابلاةفسلفلا
ميلعتلافالخبهلمعلامكوحيسملاةمظعبحيرصتلاو
.)٢٣-٩ع(حيسملابجومبسيليذلا

ِلْجَألَو،ْمُكِلْجَألِيلٍداَهِجُّيَأاوُمَلْعَتْنَأُديِرُأِّـينِإَف«١
يفَنيِذَّـلٱ يفيِهْجَواْوَرَيَْملَنيِذَّـلٱِعيَِمجَو،َةَّـيِكِدُوَالِ جلٱِ

ْ
»ِدََس

٤:١٦ص٢:٢يكينولاست١و١:٢٩صو١:٣٠يبليف
٣:١٤و١:١١ايؤرو

نمدهاجي«ناكهنأًاقباسلاقْمُكِلْجَألِيلٍداَهِجُّيَأ
داهجلاكلذةمظعنيبيانهذخأو)١:٢٩ص(»مهلجأ
.هتاولصوهراكفأبدهاجمهنأوملؤمديدشهنأوهويحورلا
نيملعملاهتمواقميفدهاجينأنمهعنمًانوجسمهنوكو
.ًاهافشمهنيبنيلضملا

يفَنيِذَّـلٱ .لالضلاارطخيفمهلثممهنيذلاَةَّـيِكِدُوَالِ
فرعُيناكىرغصلاايسأنممسقيفةنيدمةيكدوالو
ةبرقىلعةيجيرفةروكيفيهوايسأبنيينامورلادنعذئموي
يسولوكثالثلاندملاهذهو.سيلوباريهويسولوكنم
رهننمعرفوهونوكيلرهنىلعسيلوباريهوةيكدوالو
عبسلاايسأسئانكىدحإاهيفوةيكدوالاهربكأوردنايم
نأحجرألاو.ايؤرلارفسيفلوسرلاانحوياهيلإبتكيتلا
نيذلاةطساوبلبهسفنبالةسينكلاهذهسسأسلوب
ثالثلاسئانكلالعلو.ةيكدوالىلإسسفأنممهلسرأ
رمأسلوبنألرشبملاسارفبأةيانعتحتاهلكتناك
يفةيكدواللهأىلإمهيلإهتلاسراولسرينأبنييسولوكلا
.اهالطأىوساهنمقبيملوتمدُهمثنورقةدعخياروت

يفيِهْجَواْوَرَيَْملَنيِذَّـلٱِعيَِمجَو ندملاينمؤميأِدَسَْجلٱِ
هريغوسارفبأنممهأبنعمسدقناكهنأ.ةروكذملاثالثلا
هتريغومهسوفنلهتبحمهتلمحتاذلابمهريملنإووهو
مهو.اولضينأةيشخمهبمتهينأىلعقحللوحيسملل
مهنأيفكشالفهلئاسرضعباوأرمهلعلوربخلابهوفرع
.هرظنماولهجمهنأعمهلايمأوهحوراوفرع
اهريغيفوةيآلاهذهيفركُذاممنيرسفملارثكأجتنتسا

ندملاكلتنمةنيدمرزيملسلوبنأةلاسرلاهذهنم
.ةلاسرلاهذهبتكنألبقثالثلا

يفًةَِنَرتْقُمْمُُهبوُلُقىَّـزَعَتَتْيَكِل«٢ ملٱِ
ِنيِقَيىَنِغِّـلُكِلِةَّـبَحَْ

لٱ
ْ
ِملِ،مْهَف

َ
ملٱَوِبآلٱِهللاٱِّـِرسِةَفِرْع

»حيِسَْ
٢:١٦يكينولاست٢و٣:٢يكينولاست١و١:٦سوثنروك٢
١:٩صو٣:٨يبليف٣:١٤ص١٧و

هنأيفحيسملالعفامكانهلعفْمُُهبوُلُقىَّـزَعَتَتْيَكِل
ال«هلوقبمهقرافينأعمزموهوهذيمالتيزعيذخأ
قوفديفتةيزعتلاو.)١٤:١انحوي(»خلامكبولقبرطضت
مهئاجروليجنإلابمهناميإةيوقتنازحألانعةيلستلااهتدافإ
اَنيِفيِذَّـلٱِناَميِإلٱِبْمُكَنْيَبىَّـزَعَتَنِلْيَأ«هلوقليلدبهديعاوم
.)١:١٢ةيمور(»ِيناَميِإَوْمُكِناَميِإ،ًاعيَِمج
يفًةَِنَرتْقُم :٣ص(»لامكلاطابرةبحملا«نألِةَّـبَحَْملٱِ
يفنرتقتةبحملايفةنرتقملاةسينكلاو.داحتالاطرشيهو)١٤
يفتاموصخلانأامكلالضلاةمواقموءاجرلاوناميإلا
.لالضلالوخدلًاباوبأحتفتةسينكلا

نابأو.ميظعلالماكلامهفلايأِمْهَفْلٱِنيِقَيىَنِغِّـلُكِل
لوقينأبفتكيملفهيلإهفاضأامبمهفلااذهةيمهأسلوب
هيلإفاضأىتحاذهبفتكيملو»مهفلانيقي«لاقلبمهفلا
اذهنأنابأو.»لك«ةظفلهيلعدازفاذهبفتكيملو»ىنغ«
مهفىلعرخآلامهدحأيوقيىتحةبحملايفنارتقالاةجيتن
لَصُأاَذٰهَو«نييبليفللهلوقكاذهو.هبكسمتلاوقحلا

ِّـ
ْنَأ:ِهي

يفَرَثْكَأَفَرَثْكَأًاضْيَأْمُكُتَّـبََحمَداَدْزَت ملٱِ
يفَوِةَفِرْعَْ ٍ»مْهَفِّـلُكِ

َنوُلِّـصَأَتُمْمُتْنَأَو«نييسسفأللهلوقو.)١:٩يبليف(
يفَنوُسِّـسَأَتُمَو ملٱِ

»خلااوُكِرْدُتْنَأاوُعيِطَتْسَتىَّـتَح،ِةَّـبَحَْ
يفءاجرلانيقيىلعلوسرلاملكتو.)٣:١٨سسفأ(
.)١٠:٢٢نييناربع(يفناميإلانيقيىلعو)٦:١١نييناربع(
انيلعرسعيهنألامهنمةميقلقأبسيلانه»مهفلانيقي«و
مهفلانيقينودبءاجرلانيقيوناميإلانيقيروصتننأ
.ناميإلاوءاجرلاعوضومل

ِمل
َ
ةفرعملاعونكلذبنابأِحيِسَْملٱَوِبآلٱِهللاٱِّـِرسِةَفِرْع
ةفرعموهو»مهفلانيقيىنغلكل«هومهفينأدارأيذلا
.)١:٩يبليفو١٠و١:٩ص(طقفةيلقعالةيرابتخا
ْمُهَفِّـرَعُيْنَأ«هلوقبًاقباسهيلعملكتيذلاهللارسهعوضومو
يفِّـِّـرسلٱاَذٰهِدَْجمىَنِغَوُهاَم لٱ،ِمَمُألٱِ

ملٱَوُهيِذَّـ
»ْمُكيِفُحيِسَْ

نأيأ»مكيفحيسملا«رسلااذهرهوجو.)١:٢٧ص(
هللارسنلعيوهوناسنإلايفلحدسجتملاهلإلاحيسملا
.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«هيفليقيذلا»هللاةملك«هنألبآلا
لٱُنْبالَا

ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو :١انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ
١٨(.
ىلإنيتملكلاكنيتىدحإةبسنيفنورسفملافلتخا
امأ»حيسملاوبآلاهللارس«ىنعمنأمهضعبىأرفىرخألا
سيلو.حيسملاوهبألاهللارسنأامأوحيسملاىبأهللارس
بآلاهللارسنألنيلوقلادحأةيحجرأبمكحننأمهملانم
هللارسىوسسيلحيسملارسو.حيسملارسىوسسيل
نأاننكميالو.دحاونبالاوبآلارهوجنأليلدببآلا
ولامكبآلاهللارسىلإرشنملامحيسملارسيفملكتن
ممألاةوعدرسوءادفلارسوحيسملادسجترسيفانملكت

ألَا
َ
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نبالاىلإبسنُيرارسألاهذهنمبآلاىلإبسنُياملكف
حيسملابهنكلوًاموتكملزيملبآلاهللاناكحيسملاالولف
.نلعُأ

ملٱ«٣
حلٱِزوُنُكُعيَِمجِهيِفِرَخَّـذُْ

ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
لِع
ْ
.ِ»م

١:٨سسفأوخلا١٢:٦و٧و٢:٦و١:٢٤سوثنروك١
١:٩صو

.حيسملايفيأِهيِفِرَخَّـذُْملٱ
ةيآلاهذهيفلوسرلانابأِمْلِعْلٱَوِةَمْكِْحلٱِزوُنُكُعيَِمج

ةنوزخمتناكزونكلاهذهنألبآلاهللارسحيسملانأفيك
.ملاعللهنلعيلهللاهلسرأنامزلاءلمءاجاملولزألاذنمهيف
هللاحتفنملةنلعموةيويندلابولقلانعةافخمزونكلاكلتو
ُّبَرُبآلٱاَُّهيَأَكُدَْمحَأ«حيسملالوقليلدبمهبولقنويع
حلٱِنَعِهِذٰهَتْيَفْخَأَكَّـنَأل،ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱ

ْ
لٱَوِءاَمَُك

ْ
ِءاَمَهُف

ألِلاَهَتْنَلْعَأَو
َ

ط
ْ
ةمكحلادئاوفنعربعو.)١١:٢٥ىتم(»ِلاَف

سفنلةميظعلااهتميقلًانايب»زونكلاب«ةيحورلاملعلاو
هلعجتوتوملاوةيطخلانمصالخلاهلدكؤتيهذإناسنإلا

توكلمحيسملاهبشذهىلعو.ءامسلايفدبألاىلإًاديعس
.)١٣:٤٤ىتم(يفخمزنكبتاومسلا

ٍ»قِلَمٍمَالَكِبٌدَحَأْمُكَعَدَْخيَّـالَئِلاَذٰهُلوُقَأاَمَّـنِإَو«٤
٥:٦و٤:١٤سسفأو١١:١٣سوثنروك٢و١٦:١٨ةيمور
١٨و٨عو

نمهداهجيفهلاقامىلإانهةراشإلااَذٰهُلوُقَأاَمَّـنِإَو
.ىلوألاةيآلايفمهلجأ

هفوخةلعاذهبنابأٍقِلَمٍمَالَكِبٌدَحَأْمُكَعَدَْخيَّـالَئِل
نممهذقنينأةيغبهلةضرعمهنيذلارطخلاومهيلع
و»رخأرارسأ«ىلإ»قلممالك«هلوقبراشاو.عادخلا
هميلعتنويطسفسلاداتعا»رخآملع«و»ىرخأةمكح«
هنمةياغلاوةمكحهبشكلذلناكولقعلابذجيمالكب
هلوقبكلذلثمبتأيملهنأبلوسرلاحّرصو.ليلضتلا
حلٱِمَالَكِباَنوُكَيَْملِيتَزاَرِكَويِمَالَكَو«

ْ
ملٱِةَّـيِناَسْنِإلٱِةَمْكِ

،ِعِنْقُْ
لٱَوِحوُّرلٱِناَْهُربِبْلَب

ْ
.)٢:٤سوثنروك١(»ِةَّـوُق

يفًابِئاَغُتْنُكْنِإَوِّـينِإَف«٥ جلٱِ
ْ

يفْمُكَعَميِّـنِكٰلِدََس ِ
يفْمُكِناَميِإَةَناَتَمَوْمُكَبيِتْرَتًارِظاَنَو،ًاحِرَف،ِحوُّرلٱ ملٱِ

.ِ»حيِسَْ
١:٨سسفأوخلا١٢:٦و٧و٢:٦و١:٢٤سوثنروك١
١:٩صو

نعمهايإهيهنللعنمهبةصتخمةلعةيألاهذهيفركذ
.اوعدُخينأ

يفًابِئاَغُتْنُكْنِإَو نعدحأباخاذإهنأبلغيِدَسَْجلٱِ
ققحلوسرلانكلوهبةيانعلاوهيفةيلوؤسملاهنعيتلاهريغ
.ةتبلامهنعلفغينأىلعهلمحيملهدعبنأمهل
يفْمُكَعَميِّـنِكٰل مامتهالاوراكفألايفيأِحوُّرلٱِ
ربسيناكهنإف.يحولاوأسدقلاحورلايفالتاولصلاو
اذهلاقو.مهنعلأسيأتفيالومهعمرضاحهنأكمهيلع
مهلجأنمداهجيفهنأىلوألاةيآلايفهلوققدصنيبيل
اووقتيفحيسملالوسرةطلسبمهيلإرظانهنأكهوربتعييكلو
.نيلضملااومواقيواوتبثيلكلذب

.مكحارفألكيفمكعماحِرًَف
سارفبأنمهفرعامىلعءانباذهلاقْمُكَبيِتْرَتًارِظاَن

كلذبجهتباهنإفةيحورلارومألايفنسحلامهفرصتءابنأنم
سلوبةبغرو.مهعمرضاحهنأكمهبيترتروصتينأهنكمأو
سوثنروكلهألهلوقنمةرهاظيسنكلا»بيترتلا«يف
ل«
ْ
:١٤سوثنروك١(»ٍبيِتْرَتِبَسَحِبَوٍةَقاَيِلِبٍْءَيشُّلُكْنُكَي
٤٠(.

لِبَقاَمَكَف«٦
ْ

ملٱُمُت
»ِهيِفاوُكُلْسٱَّـبَّـرلٱَعوُسَيَحيِسَْ

٣اذوهيو٤:١يكينولاست١

سارفبأميلعتةطساوبَّـبَّـرلٱَعوُسَيَحيِسَْملٱُمُتْلِبَقاَمَك
.)٧-١:٥ص(سدقلاحورلاداشرإبوسلوبهلسرأيذلا
ىلإكلذبريشيلحيسملاميلعتمتلبقال»حيسملامتلبق«لاقو
مهعمًارضاحوًايحهنوكرابتعابهسفنحيسملابمهكسمت
هايإمهرابتعابحيسملااولبقمهو.ناميإلابهبنودحتممهنأو
مهتايحردصموديحولامهصلخمومهبرومهكلموهللانبا
٣:٨يبليفو٤:٨سوثنروك٢و١٢:٣سوثنروك١(ةديدجلا
.)٢٣و١٤:٢١و٦:٥٧انحويو

نيلماعهليجنإوحيسملابنيكسمتماوقبايأِهيِفاوُكُلْسٱ
كلذلاق.سودقلاهحورةنوعمبهتريسوهرمأىضتقمب
نأيشخفحيسملابمهناميإاودسفينأنيلضملاةياغنأل
يفلاقامك»رخآليجنإ«و»رخآعوسي«ىلإاولوحتي
.)١:٦ةيطالغو١١:١٤سوثنروك٢(

يفَنيِدَّـطَوُمَو،ِهيِفَنيِّـيِنْبَمَوَنيِلِّـصَأَتُم«٧ اَمَك،ِناَميِإلٱِ
لُع
ِّـ
.»ِرْكُّشلٱِبِهيِفَنيِلِضاَفَتُم،ْمُتْم
١:٢٣صو٣:١٧و٢٢و٢:٢١سسفأ

يفامك(ءانبلاوةرجشلاةلزنممهلزنأَنيِّـيِنْبَمَوَنيِلِّـصَأَتُم
.ومنلاوتوبثلايف)٣:١٧سسفأو١٥-٣:٩سوثنروك١

ألَا
َ
يسولوكلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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.هدحوحيسملايفيأِهيِف
يفَنيِدَّـطَوُمَو ميلعتلايفنيتباثيأْمُتْمِّـلُعاَمَك،ِناَميِإلٱِ
مكيلإمهتلسرأنيذلانيلوألانيرشبملانمهومتملعيذلا
.ةيدوهيلاماهوألاوةينانويلاةفسلفلايملعمىلإنيتفتلمريغ
.حيسملاباودطوتاهبيتلاةلآلاةلزنمانهناميإلالزنُادقو

هللاركشلانيرثكميأِرْكُّشلٱِبِهيِفَنيِلِضاَفَتُم
ىلعبجوتسلوبلئاسرلكو.ةيحورلامكتاكربلكردصم
.)٤:٦يبليفريسفترظنا(ركشلانينمؤملا

لٱِبْمُكيِبْسَيٌدَحَأَنوُكَيَالْنَأاوُرُظْنُا«٨
ْ
لَف
ْ

ٍروُرُغِبَوِةَفَس
لٱِناَكْرَأَبَسَح،ِساَّـنلٱِديِلْقَتَبَسَح،ٍلِطاَب

ْ
َسْيَلَوِ،َملاَع

ملٱَبَسَح
.ِ»حيِسَْ

١٨عو٥:٦سسفأو١٦:١٧ةيمورو٢٩:٨ايمرإ
٢٢عو١:١٤ةيطالغو١٥:٢ىتم١٣:٩نييناربعو
٢٠عو٩و٤:٣ةيطالغ

ًامومعلالضلانمنييسولوكلاقبساميفلوسرلارذح
ةصاخلاةلالضلانيبيةرشعةسماخلاةيآلاىلإانهنمذخأو
نمامهضعبيفامنيقيرطبيهامنيبفاهلةضرعمهيتلا
.قئاقحللراكنإلانمرخآلاضعبلايفاموبيذاكألا

.لبقمرطخلانألاورهساواوهبتنايأاوُرُظْنُا
نيلضملاضعب»دحأب«دصقْمُكيِبْسَيٌدَحَأَنوُكَيَالْنَأ
لعفامكمهءامسأركذينأنسحتسيملنيذلانيفورعملا

»يبسلا«ىنعمو.)١:٧ةيطالغ(ةيطالغىلإةلاسرلايف
نماوجننييسولوكلاوًاديبعبرحلايفنيبولغملاذخأ
)١٣و١:١٢ص(رونلاتوكلمىلإاولقُنوةملظلاتوكلم
ًاحوروًادسجأدرأةيدوبعرطخلةضرعذئنيحاوناكو
ةيدوبعلاو)١٦ع(ةيجراخلاموسرللةيدسجلاةيدوبعلاف
.)١٨ع(عدبللةيحورلا

رورغيهيتلاةفسلفلابيأٍلِطاَبٍروُرُغِبَوِةَفَسْلَفْلٱِب
نمعونلكنممهرذحينأسلوبدرُيمل.عادخوألطاب
ةلاهجةفسلفيمُساممًاريثكبسحهنأعمةفسلفلاعاونأ
مهرذحهنكل.)٢:٦سوثنروك١(حيسملاةمكحىلإةبسنلاب
وهو.يسولوكيفعئاشهئارقلفورعمةفسلفعوننمانه
يفيمسو.ةيدوهيلاماهوألاوةينانويلاةفسلفلانمطيلخ
.نييسونغلاميلعتبةسينكلاخيرات

نإفةبذاكلاةفلسفلالصأاذهِساَّـنلٱِديِلْقَتَبَسَح
.ةيهلإلاتانالعإلانمًالدبسانلاديلقتاوذختااهيملعم
نويقودصلاونويسيرفلاةميظعقرفثالثدوهيلايفناكو
نويسيرفلاو.ديلقتلاويحولااوفننويقرودصلاف.نوينيسألاو
يفعاشيذلاو.ديلاقتلابكسمتلاباورهتشانوينيسألا
يأنوينيسألاهبكسمتاممناكديلاقتلاكلتنميسولوك

يتلاةمكحلازونكلكنمضتتًابتكمهلنأاوعدافنوينطابلا
.مهذيمالتنمءالقعلاىوسسانلانعاهوفخأ

هلوقبةلطابلاةفسلفلالصأنابأَِملاَعْلٱِناَكْرَأَبَسَح
دارملاو.»ملاعلاناكرأ«هلوقباهعيضاومنابأو»سانلاديلقت«
نيئدتبملاراغصقفاوتيتلاملعلائدابم»ملاعلاناكرأب«
ةينيدلاموسرلاانهيهو)كلذريسفترظنا٤:٣ةيطالغ(
ميلاعتلوبقلًادادعتسادوهيللهللااهاطعأيتلاكةيجراخلا
ةيداملارومألانماهنال»ملاعلا«ىلإاهبسنو.ةيحورلاليجنإلا
.ةسوسحملاةيجراخلا

نعنيلضملاةفسلفزاتمتاذهبِحيِسَْملٱَبَسَحَسْيَلَو
هتياهنوهترئادزكرموهتءادبحيسملايذلاقحلاميلعتلا
اوعضومهواهعوضومالومهتفسلفردصمبسيلحيسملاف
.ةكئالملانمءاطسووةيجراخموسرهنمًالدب

.»ًاّيِدَسَجِتوُهَّـاللٱِءْلِمُّلُكُِّلَحيِهيِفُهَّـنِإَف«٩
١:١٩صو١:١٤انحوي

أدتبافحيسملانأشيفحيحصلاميلعتلانايبةيآلاهذهيف
.قحلاببذكلاعفددصقهنأل»هنإف«هلوقبهمالك

.مئادلاهنكسموهوهدحوحيسملايفيأُّلَِحيِهيِفُهَّـنِإَف
وأةيهلإلاتافصلاوىوقلاعومجميأِتوُهَّـاللٱِءْلِمُّلُك

.)١:١٩صريسفترظنا(يهلإلارهوجلابصتخياملك
هللارهوجوهتوهاللانأنويسونغلادقتعاًاّيِدَسَج
اهلكوتارودصوأتاوقوأتاقاثبناهنعردصهنأودودحملا
ءلملكحيسملايفّلحهنأبسلوبحرصفردصملانود
لحلزألاذنمودسجتهللانأيأةيرشبةروصيفتوهاللا
توهاللانميناثلامونقألايأ»ةملكلايف«توهاللاءلم
يف«انحويلوقليلدب لٱِ

ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
َدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱَناَكَو،ِهللاٱ
ْ
ّلحدَّـسجتذنمهنكل)١:١احوي(»َهللاٱُةَمِلَك

لٱَو«يليجنإلالوقليلدبًايدسجحيسملايفءلملاكلذ
ْ
ُةَمِلَك

رظنا١:١٤انحوي(»ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَص
نألوقلااذهبدصقلوسرلانأحّجرملاو.)٤:٣انحوي١ًاضيأ
نعكفنيالرشلانأيهونيلضملادئاقعنمةديقعيفني
دسجحيسمللنوكينأةلاحتساكلذنماوجتنتسافةداملا

هيفتوهاللاءلملكلولحلو.سودقلاهللاوهويقيقح
لِمْنِم«لوقينأانحويلغاس

ْ
ًةَمْعِنَو،اَنْذَخَأًاعيَِمجُنْحَنِهِئ

نكمأدودحمريغهنوكلو.)١:١٦انحوي(»ٍةَمْعِنَقْوَف
.صقنينأنودنمءلملاكلذنمذخأتنأتاقولخملا

ٍةَساَيِرِّـلُكُسْأَرَوُهيِذَّـلٱ،ِهيِفَنوُؤوُلَْممْمُتْنَأَو«١٠
لُسَو
ْ
.»ٍناَط

١:١٦ص٣:٢٢سرطب١و٢١و١:٢٠سسفأ١:١٦انحوي

ألَا
َ
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.»هيف«مترصوحيسملابمتنمآنيذلاْمُتْنَأَو
حيسملانميرجتيتلاةيحورلابهاوملانمِهيِفَنوُؤوُلَْمم
امكو)١:١٦انحوي(يفءاجامكهبةدحتملاسفنلاىلإ

٣:١٩سسفأ(ةالصلابنييسسفألالجأللوسرلابلط
ًالضفنوجاتحيمهنأاونظنيذلانأكلذنمجتنو)٤:١٣و
مهنيقولخملاءاطسولانممهريغوةكئالملاىلإحيسملانع
.نوعدتبم

بترءامسلادونجلكنيبٍناَطْلُسَوٍةَساَيِرِّـلُكُسْأَر
مهلبقولكلامامأوهف)١:١٦صريسفترظنا(ةكئالملا
.ءاضعأللسأرلانأامكمهلةوقلاردصموةطلسوًاماقم
.)١٤-١:١نييناربع(يفةكئالملاىلعحيسملالضفنيُبو
ىلعاولصححيسملامهلنيذلانأكلانهوانهليقامةجيتنو
مهذإةكئالملادبعُتنأقيليالهنإفهيلإنوجاتحياملك
.)٩و٢٢:٨ايؤر(سأرلاكلذتحتسانلاكهللاديبع

لَخِب،ٍدَيِبٍعوُنْصَمَْريَغًاناَتِخْمُتْنِتُخًاضْيَأِهِبَو«١١
ْ
ِمْسِجِع

لٱاَياَطَخ
ْ

ملٱِناَتِخِب،ِةَّـِيَرشَب
.ِ»حيِسَْ

:٣يبليفو٢:٢٩ةيمورو٤:٤ايمرإو٣٠:٦و١٠:١٦ةينثت
٩و٣:٨صو٤:٢٢سسفاو٦:٦ةيمور٣

.حيسملابيأِهِبَو
»هيفنيئولمم«مكنوكىلعةدايزمتنمآنيحْمُتْنِتُخًاضْيَأ

يلضمميلعتلًاعفدكلذلاقو.متدقمهناتتخاناكًاذإف
دقمهنأبحّرصوممألاونمؤمنتتخينأبوجويسولوك
.مهبولقتددجتواونمآنيحيقيقحلاناتخلاىلعاولصح
عونىلوألاناتخلاكلذةقيقحىلعتامالعثالثدروأو
.هردصمةثلاثلاوهلومشةيناثلاوناتخلا

تامالعنمىلوألاةمالعلاوههذهٍدَيِبٍعوُنْصَمَْريَغ
السدقلاحورلاهعنصيحورنطابناتخهنأوهوهتقيقح
٢:١١سسفأريسفترظنا(سانلايديأهتعنصيجراخ
.)٣و٣:٢يبليفو

ىلعةيناثلاةمالعلاوهاذهِةَّـيَِرشَبْلٱاَياَطَخِمْسِجِعْلَخِب
ناتخلاامأوهلكدسجلالمشهنأيهوناتخلاةقيقح
»يرشبلامسجلاعلخب«دارملاو.ًايئزجناكفيدوهيلا
اذهنعّربعو.ةمرحمةيدسجةوهشلكنمصلختلا
دسجب«و)٣:٩ص(يف»قيتعلاناسنإلاب«مسجلا
ةيمور(يف»توملااذهدسج«و)٦:٦ةيمور(يف»ةيطخلا
صتخمريغرشلانأليقيقحلادسجلاهدارمسيلو.)٧:٢٤
.ةقيقحالزاجممالكلافهللالكيهريصينأنكميفهب
رثكأاهضفروخسنلالضفأاهنمالخ»اياطخ«ةملكو
يذليجنإلايفنيبامكيحولانماهوربتعيملونيرسفملا
.دهاوشلا

ناتخلاةقيقحىلعةثلاثلاةمالعلاوهاذهِحيِسَْملٱِناَتِخِب
هردصموهتلعحيسملايذلاناتخلاةرابعلاىنعمويحورلا
نينمؤملاداحتابنوكيوءابآلانمالوىسومنمذوخأملاريغ
اقول(يفروكذملاحيسملاناتخانه»ناتخلاب«دارملاسيلو.هب
.انعسومانلاربلكلمكينأهسفنىلعذخأهنأل)٢:٢١
.يحورلاناتخلاانههبدوصقملاف

يفُهَعَمَنيِنوُفْدَم«١٢ ملٱِ
ًاضْيَأْمُتْمِقُأاَهيِفيِتَّـلٱ،ِةَّـيِدوُمْعَْ

.»ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأيِذَّـلٱ،ِهللاٱِلَمَعِناَميِإِبُهَعَم
٢:٢٤لامعأ٣:٧و١:١٩سسفأ٣:١ص٦:٤ةيمور

يفُهَعَمَنيِنوُفْدَم ناسنإلابئانحيسملانإِةَّـيِدوُمْعَْملٱِ
نعوةئيطخلانعهبعشتامف.هنعتامتاماملف
.ةئيطخلانعوملاعلانعهعمهبعشنفُدنفُداملوةنونيدلا
يفكارتشالاوهبداحتالاةدشىلإريشيحيسملاعمنفدلاف
نونوتخماننإو»هيفنوؤلمماننإ«ًاقباسليق.هلمعجئاتن
تابثإاذهو»هعمنونوفدماننأ«انهكلذىلعدازوهناتخب

ةئيطخلايفةميدقلاهتايحنعنمؤملالاصفنالوتوملاةقيقحل
لب»ناتخلاب«هيلإراشأيذلالاصفنالانمدشأًالاصفنا
دقلاصفنالااذهنأليقو.هسفنتوملابهيلإراشأاممدشأ
هناميإبهتيدومعمدنعفرتعينمؤملكنألةيدومعملابمت
ةيدومعملاتقويفلصحهنألوةيطخللهنفدوهتوموحيسملاب
دئاوفىلعًارهجناميإلاكلذبفارتعألاوحيسملابهناميإب
ريسفترظنا(ءادفلابهبعشلهارتشاوحيسملاهلمعاملك
.)٦:٤ةيمور

حيسملاباهيفهداحتاةطساوبوأةيدومعملابيأاَهيِفيِتَّـلٱ
ىلإزمروداحتالاكلذمتخةيدومعملافهبفرتعايذلا
.ةيحورلاةيدومعملا

ةسادقلاةايحىلإةيطخلاتومنمُهَعَمًاضْيَأْمُتْمِقُأ
.)٦و٢:٥سسفأو٦و٦:٥ةيمورريسفترظنا(

هللاهلمعاممكنقيتةطساوبيأخلاِهللاٱِلَمَعِناَميِإِب
ىوسسيلانهناميإلاف.توملانمحيسملاماقأهنأوهو
عوضومانههللاملعف.هللانمؤملاكسمياهبيتلاديلا
امًاريثكو.)٢٠و١:١٩سسفأ(يفامكوهفهتلعالناميإلا
نألنينمؤملاءاجرلصأحيسملاةمايقنأليجنإلايفركُذ
رداقهللانأبنيقيلانمضتيحيسملاماقأهللانأبمهناميإ
ةايحلاىلإةئيطخلايفتوملانمهعممهميقينأدعتسمو
لكةمايقنوبرعءامسلايفهتايحوحيسملاةمايقو.ةيحورلا
ةوقةمظعناهرباهنوكنعًالضفًاضيأاهتلعوهبنيدحتملا
َكِمَفِبَتَْفَرتْعٱِنِإَكَّـنَأل«لوسرلالوقنمرهظيامكهللا
لَقِبَتْنَمآَو،َعوُسَيِّـبَّـرلٱِب

ْ
،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأَهللاٱَّـنَأَكِب

ألَا
َ
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لجأنمهتالصيفهلوقنمو.)١٠:٩ةيمور(»َتْصَلَخ
.)٣:١٠يبليف»ِهِتَماَيِقَةَّـوُقَو،ُهَفِرْعَأل«هسفن

ةمايقلاوحيسملاعمنفدلانمانهليقاميفليلدالو
ةدشلنايبكلذفةيدومعملاقيرطىلعةيدومعملايفهعم
هنفديفهكراشهنأكىتححيسملاونمؤملانيبداحتالا
تناكءاوسةيدومعملايفكلذبنمؤملافرتعيو.هتمايقو
الو.هيفهسيطغتبوأهبصوأهيلعءاملاشربهتيدومعم
ةراشإلالبريخألامويلايفدسجلاةمايقىلإكلذيفةراشإ
نمضتتةيحورلاةمايقلانأدبالنكلوةيحورلاةمايقلاىلإ
.اهنمضَتودسجلاةمايق

يفًاتاَوْمَأْمُتْنُكْذِإَو«١٣ خلٱِ
ْ
ْمُكاَيْحَأ،ْمُكِدَسَجِفَلَغَواَياََط

خلٱِعيِمَجِبْمُكَلًاِحماَسُم،ُهَعَم
ْ
»اَياََط

١١و٦و٥و٢:١سسفأ

نينمؤملاكارتشادئاوفنايباهدعبنيتنثالاوةيآلاهذهيف
.حيسملاةمايقيف

يفًاتاَوْمَأْمُتْنُكْذِإ مهناميإلبقمهلاحنايباذهاَياَطَْخلٱِ
ريسفتلاعجارف)٢:١سسفأ(يفًاقباسركُذامكحيسملاب
.كانه
ريغممألانميسولوكونمؤمناكْمُكِدَسَجِفَلَغَو
تاوهشىضتقمباوشاعفًايحورالوًايدسجنينوتخم
.ةسادقلاىلإالوهللاىلإنيفتلمريغمهداسجأ

.)٢:٥سسفأريسفترظنا(هللامكايحأيأْمُكاَيْحَأ
.هبمتدحتاومتنمآنيححيسملاعميأُهَعَم
مهايإهؤايحإكلذناهربواَياَطَْخلٱِعيِمَجِبْمُكَلًاِحماَسُم
اهنكلو»مكل«هلوقبنييسولوكللةحماسملاركذ.ًايحور
ةرمهللالمعةرفغملانألنمؤينملكلةرفغملامزلتست
يفَناَكَهللاٱ«هلوقليلدبنينمؤملاعيمجلجأل ملٱِ

ِحيِسَْ
لٱًاِحلـاَصـُم

ْ
َهلٍبـِسـاَحَْريـَغ،ـِهِســْفـَنِلََملـاَعـ

ُ
»ْمـُهـاَيـاَطـَخْم

ُهللاٱُمُكََحماَساَمَكَنيِِحماَسَتُم«هلوقو)٥:١٩سوثنروك٢(
يفًاضْيَأ ملٱِ

.)٤:٣٢سسفأ(ِ»حيِسَْ

يفاَنْيَلَعيِذَّـلٱَّـكَّـصلٱاََحمْذِإ«١٤ لٱِ
ْ
َناَكيِذَّـلٱ،ِضِئاَرَف

لٱَنِمُهَعَفَرْدَقَو،اَنَلًاّدِض
ْ
»ِبيِلَّـصلٱِبُهاَّـيِإًارِّـمَسُمِطَسَو

١٦و٢:١٥سسفأ

.ةرفغملالامكنايبةرابعلايفورفغامدنعَّـكَّـصلٱاََحمْذِإ
امك«هلوقليلدبحيسملابهاحمهللاوهكصلااحميذلاو
وحميوهو.)٤:٣٢سسفأ(»حيسملايفهللامكحماس
هلمكأيذلاءادفلاىلعءانبنمؤينيحناسنإلكاياطخ
دكأيذلاهتومدنعملاعلااياطخنعةدحاوةرمحيسملا

»كصلااحم«هلوقىنعمو.هبهللاىلإيتأينملكلةرفغملا
لٱَسوُماَنِهِدَسَجِبًالِطْبُم«هلوقىنعمك

ْ
يفاَياَصَو »َضِئاَرَفِ

انه»كصلاب«دصقو.كانهريسفتلاعجارف)٢:١٥سسفأ(
لانييكلهعيطينأناسنإلاىلعبجويذلاهلكسومانلا
نيدلابرارقإلاةقرووهو»كصلاب«هنعربعو.هظفحبةايحلا
.هللاعبصإبرجحيحولىلعتبتكرشعلااياصولانأل
بوتكمهنأليبدألاسومانلاظفحبدوهيلاكنوفلكمممألاو
هايإمهتفلاخمبنكلوهباورربتاوناكهوظفحولفمهبولقىلع
ًانيدةيآلاهذهيفاناياطختبسُحو.)٣:١٩ةيمور(اونيد
»ًاكص«هللاسومانبسُحو.انعحيسملاهافوأهللاانيلع
و)١٠:٢٨اقول(»ايحتفاذهلعفا«هيفبتُكناسنإلاىلع
ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا«

ْ
يذلاو.)١٨:٢٠لايقزح(»ُتوُمَتَيِهُئِط

هلعفيامهبشيسوميسنأنأشيفنوميلفىلإسلوبهبتك
ْدَقَناَكْنِإ«هلوقوهوًاعيفشهنوكرابتعابانلجأنمحيسملا

»َّـَيلَعَكِلٰذْبِسْحٱَف،ٌنْيَدِهْيَلَعَكَلْوَأ،ٍءَْيشِبَكَمَلَظ
.)١٨نوميلف(

سومانلانأليفوننأنوزجاعنحنواَنْيَلَعيِذَّـلٱ
نأطقاسلاناسنإلاعيطتسياليتلاةلماكلاةعاطلابلطي
ًاظفحهوظفحيملنملكىلعةنونيدلابحّرصيواهبموقي
نيذلانيلضملانيملعملالاخدإ»انيلع«هلوقبدصقو.ًامات
.سومانلاباورختفا

.سومانلااهعومجميتلاِضِئاَرَفْلٱ
»انيلعيذلا«هلوقلًاريسفتكلذلاقاَنَلًاّدِضَناَكيِذَّـلٱ
سومانلاظفحبوجونيلضملاميلعتلًاعفددشأوهو
انفلكييتلابيلاطملاىلإرظنلاب»انيلع«سومانلاف.ريربتلل
هايإانتفلاخملاهبانددهتييتلاتاديدهتلاب»دض«واهب
.)١٠:٣نيناربعو٣:٢١ةيطالغو١٤و١٢-٧:٧ةيمور(

ثيحناسنإلاوهللانيبنميأِطَسَوْلٱَنِمُهَعَفَرْدَقَو
بلطيوهريربتقيرطيففقيوئطاخلاىلعيكتشي
انعهعاطأحيسملانأل»طسولانمعفر«و.هتنونيد
.انيلعهبجوأيذلاباقعلالمتحاو

ىلإةراشإاذهيفوهاغلأكلذبوِبيِلَّـصلٱِبُهاَّـيِإًارِّـمَسُم
هنألحيسملاتومبسومانلاةنونيدنمررحتلانينمؤملالين
رظنا٣:١٣ةيطالغ(عيمجلالجأنمسومانلاةنعللمتحا
.)٦و٤و٧:٢ةيمورو٢٢و٣:٢١ةيمورًاضيأ

سلوبراعتساوةقيقحبيلصلاىلعرمُسحيسملانإ
دقفهنألريمستلابتيمُأسومانلانأكسومانللهريمست
صلختلهتعاطإىلعنمؤملاربجتيتلاهتوقحيسملاتومب
يفقبيملىتحهايإهتفلاخملةنونيدلاىلعهتوقوهسفن
هيلعهولتقوبيلصلاىلعحيسملااورمسسانلا.»طسولا«
ةلعهنوكرابتعابهلتقوهيلعسومانلارمسحيسملانكلو
.)٢:٢٤سرطب١و٣:١٣ةيطالغ(نمؤملاىلعةنونيدلا

ألَا
َ
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ًارِفاَظ،ًاراَهِجْمُهَرَهْشَأَنيِطَالَّـسلٱَوِتاَساَيِّـرلٱَدَّـرَجْذِإ«١٥
هب .»ِهيِفِْمِ
:١٢ىتمو٥٣:١٢ءايعشإو٦٨:١٨رومزمو٣:١٥نيوكت
سسفاو١٦:١١و١٢:٣١انحويو١١:٢٢و١٠:١٨اقولو٢٩
٢:١٤سوثنروك٢:١٤٢نييناربع٦:١٢و٤:١٨

ىلعةوقلانممهاّرعيأَنيِطَالَّـسلٱَوِتاَساَيِّـرلٱَدَّـرَجْذِإ
و.هتحلسأنمبولغملادرجببلاغلانأامكهتمواقم
َّـنِإَف«هلوقيفمهيلإراشملامه»نيطالسلاوتاسايرلا«
َعَم،ِءاَسَؤُّرلٱَعَمْلَبٍ،ْمَحلَوٍمَدَعَمْتَسْيَلاَنَتَعَراَصُم
لٱِةَالُوَعَم،ِنيِطَالَّـسلٱ

ْ
لُظَىلَعِ،َملاَع

ْ
ِداَنْجَأَعَم،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِةَم

يفِةَّـيِحوُّرلٱِّـَّـرشلٱ تاوقمهف.)٦:١٢سسفأ(»ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
٨:٣٨ةيمور(يفًاضيأاوركُذوانؤادعأوحيسملاءادعأرشلا
هراصتناىلإحيسملاراشأو.)٢٥و١٥:٢٤سوثنروك١و٣٩و
لٱَتْيَبَلُخْدَيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيَفْيَك«هلوقبمهيلع

ْ
ِّـيِوَق

لٱِطِبْرَيَْملْنِإ،ُهَتَعِتْمَأَبَهْنَيَو
ْ
»ُهَتْيَبُبَهْنَيٍذِئَنيِحَو،ًالَّـوَأَّـيِوَق

ًاضيأكلذقفاويو.)١١:٢٢افولًاضيأرظنا١٢:٢٩ىتم(
يفُدَالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإَف«لوسرلالوق للٱِ

دلٱَوِمْحَّـ
ََكَرتْشٱِمَّـ

ملٱِبَديِبُيْيَكِل،اَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأَوُه
ُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ

لُس
ْ
ملٱُناَط

انحويلوقو.)٢:١٤نييناربع(»َسيِلْبِإْيَأ،ِتْوَْ
»َسيِلْبِإَلاَمْعَأَضُقْنَيْيَكِلِهللاٱُنْبٱَرِهْظُأاَذٰهِلْجَأل«
لمحييكلناسنإلاةعيبطحيسملاذختا.)٣:٨انحوي١(
ةيربلايفسيلبإنمبرًجكلذلوهنعاهبلغيوهنعةبرجتلا
ةطساوبهنمبرُجو.)٤:١٣اقول(كانهحيسملاهبلغف
.)١٦:٢٣ىتم(توملاومالآلاىبأينأسرطبهذيملت
ِهِذٰه«هلوقليلدبهتومبرقتددُجناطيشللهتدهاجمو
لُسَوْمُكُتَعاَس

ْ
لُّظلٱُناَط

ْ
َنآلَا«هلوقو.)٢٢:٥٣اقول(»ِةَم

طُي
ْ
لٱاَذٰهُسيِئَرُحَر

ْ
مظعمو.)١٢:٣١انحوي(»ًاجِراَخَِملاَع

نيحتهتناويناميسثجيفهمالآمويتناكةبراحملاهذه
ديرجتلالكدّرجذئنيحوةثجلجلايفبيلصلاىلعقلُع
بغريذلاهبعشلكلوهسفنلمهبلغفرشلاتاوقعيمج
.توملاوةيطخلاوةبرجتلابلغينأيفهتطساوب

ينبممالكلاوهدوعصدنعِْمِهبًارِفاَظ،ًاراَهِجْمُهَرَهْشَأ
برحلانمنيرصتنمنوعجريمويكولملاهداتعاامىلع
اذهبلوسرلاراشأو.مئاتغلاوىرسألابنولفتحياوناكمهنإف
لٱَىلِإَدِعَصْذِإ«ًاسبتقمهلوقىلإ

ْ
ىَطْعَأَوًايْبَسىَبَسِءَالَع

١:٢٠سسفأًاضيأرظنا٤:٨سسفأ(»اَياَطَعَساَّـنلٱ
نيسيدقلاةكئالملانيب»ًاراهجمهايإهراهشإ«ناكو.)٢١و
هلوقبانحةيرفظلااذهىلإراشأو.نيلمكملاراربألاحاورأو
لٱُنيِّـنِّـتلٱَحِرُطَف«

ْ
حلٱ،ُميِظَع

ْ
لٱُةَّـَي

ْ
ملٱُةَميِدَق

َسيِلْبِإُّوُعْدَْ
لٱُّلِضُييِذَّـلٱ،َناَطْيَّـشلٱَو

ْ
،ِضْرَألٱَىلِإَحِرُطُهَّـلُكََملاَع

يفًالِئاَقًاميِظَعًاتْوَصُتْعِمَسَو.ُهُتَكِئَالَمُهَعَمْتَحِرُطَو ِ

لُمَوُهُتَرْدُقَواَنِٰهلِإُصَالَخَراَصَنآلٱ«:ِءاَمَّـسلٱ
ْ
لُسَوُهُك

ْ
ُناَط

ملٱَحِرُطْدَقُهَّـنَأل،ِهِحيِسَم
َناَكيِذَّـلٱاَنِتَوْخِإَىلَعيِكَتْشُْ

حلٱِمَدِبُهوُبَلَغْمُهَو.ًالْيَلَوًاراََهناَنِٰهلِإَماَمَأْمِهْيَلَعيِكَتْشَي
ْ
ِلََم

ًارفظهدوعصوحيسملاةمايقتناكف.)١١-١٢:٩ايؤر(»خلا
.هئادعأىلعًاراهج

ىلإةليسوحيسملاتومنأىلإءاميإبيلصلابيأِهيِف
:٢سسفأو٣٢-١٢:٣١انحوي(رشلاتاوقىلعهراصتنا
هليلكإوتوملاناطلسهليذلاحيسملابلغتوملابف.)١٦
هبيلصو)١٩:١٢ايؤر(ةرصنليلكإراصكوشلانميذلا
.رصنلاوراختفالاةيآراصراعلاوناوهلاةمالعناكنادعب

يفٌدَحَأْمُكْيَلَعْمُكَْحيَالَف«١٦ ِةَهِجْنِمْوَأ،ٍبُْرشْوَأٍلْكَأِ
»ٍتْبَسْوَأٍلَالِهْوَأٍديِع
٨:٨سوثنروك١و١٧و١٤:٢ةيمور١٣و١٠و١٤:٣ةيمور
٤:١٠ةيطالغو١٤:٥ةيمورو

ريذحتةرشعةعساتلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيف
نينمؤملانأىلإريشتوقبساميفانتةصاخلامعأنم
حمُيملمهيلعيذلاكصلانأوحيسملايف»نيئولمم«اوسيل
.ةيجراخلاموسرلاقرتحتاولازيملمهنأو

مكيلعضرفيًادحأاوعدتاليأٌدَحَأْمُكْيَلَعْمُكَْحيَالَف
)٨ع(»ملاعلاناكرأبسحسانلاديلقتبسحضئارف«
قفاوماذهو.هلمكتعاطإمدعبنوبنذممكنأبمكعنقينإو
ِملَوُه؟َِكْريَغَدْبَعُنيِدَتيِذَّـلٱَتْنَأْنَم«هلوقل

َ
ْوَأُتُبْثَيُهَالْو

اَنَّـنَأل...َكاَخَأُنيِدَتاَذاَمِلَفَتْنَأاَّـمَأَو«هلوقو.»ُطُقْسَي
ملٱِّـِيسْرُكَماَمَأُفِقَنَفْوَسًاعيَِمج

ِملىَبوُط«هلوقوِ»حيِسَْ
َ
َالْن

يفُهَسْفَنُنيِدَي .)٢٢و١٠و١٤:٤ةيمور(»ُهُنِسْحَتْسَياَمِ
يف ةيزمرلاةيوسوملاةعيرشلاهتمرحاممٍبُْرشْوَأٍلْكَأِ

نأممألاينمؤمىلعنكيملاممو.)٢٧-٧:١٠نيوال(
ممألاودوهيلانييبزييمتلالطبدقليجنإلايفنألهوظفحي
لدتةنيرقلاو.)٩:١٠نييناربعو١٠:١١لامعأ(مهتالوكأمو
ىلعمهذيمالتاولمحنيلضملايسولوكيملعمنأىلع
ةيوسوملاموسرلاظفحنعًالضفنييسونغلادئاقعبميلستلا
ىلإو.ةسادقلابسكيفةبغرهتتامإودسجلارهقاهتياغيتلا
يفُهَّـنِإ«هلوقبلوسرلاسلوبراشأاذه ُّدَتْرَيَِةريِخَألٱِةَنِمْزَألٱِ

يف،َنيِطاَيَشَميِلاَعَتَوًةَّـلِضُمًاحاَوْرَأَنيِعِباَت،ِناَميِإلٱِنَعٌمْوَق ِ
،ِجاَوَّـزلٱِنَعَنيِعِناَم،ْمُهُرِئاَمَضًةَموُسْوَم،ٍةَبِذاَكٍلاَوْقَأِءاَيِر
طَأْنَعَعَنَتْمُيْنَأَنيِرِمآَو

ْ
»ِرْكُّشلٱِبَلَواَنَتُتِلُهللاٱاَهَقَلَخْدَقٍةَمِع

َّـلُكَلُكْأَيْنَأُنِمْؤُيٌدِحاَو«هلوقو.)٣-٤:١سواثويمت١(
ِلْجَألْضُقْنَتَال...ًالوُقُبُلُكْأَيَفُفيِعَّـضلٱاَّـمَأَو،ٍْءَيش
ِناَسْنِإلِلٌَّرشُهَّـنِكٰل،ٌةَرِهاَطِءاَيْشَألٱُّلُك.ِهللاٱَلَمَعِماَعَّـطلٱ
ىلعمهثحكلذلو)٢٠و١٤:٢ةيمةور(»ٍةَرْثَعِبُلُكْأَييِذَّـلٱ

ألَا
َ
يسولوكلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

٢٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ٍةَّـيِدوَُهيٍتاَفاَرُخَىلِإَنوُغْصُيَال«ناميإلايفءاحصأاونوكينأ
حلٱِنَعَنيِّـدَتْرُمٍساَنُأاَياَصَوَو

ْ
،َنيِرِهاَّـطلِلٌرِهاَطٍْءَيشُّلُك.ِّـَق

ملٱِْريَغَوَنيِسِجَّـنلِلاَّـمَأَو
ْدَقْلَب،ًارِهاَطٌْءَيشَسْيَلَفَنيِنِمْؤُْ

لثمو.)١٥و١:١٤سطيت(»ْمُُهريِمَضَوًاضْيَأْمُهُنْهِذَسَّـجَنَت
ْلَب،ًابُْرشَوًالْكَأِهللاٱُتوُكَلَمَسْيَل«لوقينأىلعهلمحاذه
يفٌحَرَفَوٌمَالَسَوٌّرِبَوُه لٱِحوُّرلٱِ

ْ
.)١٤:١٧ةيمور(»ِسُدُق

ةيدوهيدايعأيهٍتْبَسْوَأٍلَالِهْوَأٍديِعِةَهِجْنِمْوَأ
اهيلعاوربجينأنولضملادارأةيعوبسأوةيرهشوةيونس
َال«هلوقبيبنلادايعألاهذهىلإراشأو.حيسملابنينمؤملا
لٱ.ٍةَلِطاَبٍةَمِدْقَتِبَنوُتْأَتاوُدوُعَت

ْ
ُسْأَر.ِيلٌةَهُرْكَمَوُهُروُخَب

ملٱُءاَدِنَوُتْبَّـسلٱَوِرْهَّـشلٱ
ْمُكُداَيْعَأَوْمُكِروُهُشُسوُؤُر...ِلَفْحَْ

:٤٥لايقزحًاضيأرظنا١٤و١:١٣ءايعشإ(»ِيسْفَناَهْتَضَغَب
نييطالغللسلوبلاقكلذىلعو.)٢:١١عشوهو‹١٧
َحتَأ«

ْ
ْنَأْمُكْيَلَعُفاَخَأ؟َنيِنِسَوًاتاَقْوَأَوًاروُهُشَوًاماَّـيَأَنوُظَف
حّرصو.)١١و١٤:١٠ةيطالغ(»ًاثَبَعْمُكيِفُتْبِعَتْدَقَنوُكَأ
ظفحبنيفلكمريغنينمؤملانأريسفتلاةرابعيفسلوب
يفنيالاذههلوقنأنايبلانعينغو.مهتوبسودوهيلادايعأ
هللانمهظفحيرمألانأل.يحيسملاتبسلاسيدقتبوجو
دوهيلابةصاخلاموسرلانمالةيرشبلاةقيلخلالوأذنم
.هتيفيكوهتلعوهظفحنامزيفيدوهيلاتبسلانعزاتميو

لٱِروُمُألٱُّلِظَيِهيِتَّـلٱ«١٧
ْ
جلٱاَّـمَأَو،ِةَديِتَع

ْ
ُدََس

لِلَف
ْ
.ِ»حيِسَم

١٠:١و٩:٩و٨:٥نييناربع

ةلاسرلالكعوضوماذهِةَديِتَعْلٱِروُمُألٱُّلِظَيِهيِتَّـلٱ
ةيوسوملاموسرلاف.)١٠و٨صنييناربعرظنا(نييناربعلاىلإ
.ةعقوتمةيحوررومأىلإتاراشإىوسنكتملةيجراخلا
عفننماهلقبيملذإهلالظتلازهيلإراشملاىتأنأدعبف
.اهيلعناسنإلالكتااذإةراضنوكتلب

رومألا«انه»دسجلاب«دارملاِحيِسَمْلِلَفُدَسَْجلٱاَّـمَأَو
هزمرعمهتلباقمبهيلإزومرملاو»اهلظ«عماهتلباقمب»ةديتعلا
ىنعماهللعجهنأل»ةديتعلارومألا«دسجحيسملاناكف
َناَكْدَقًاذِإ«هلوقلقفاوماذهوةايحوةميقوًارهوجو
ملٱَىلِإاَنَبِّـدَؤُمُسوُماَّـنلٱ

َّـنَأل«هلوقو.)٣:٢٤ةيطالغ(ِ»حيِسَْ
ملٱ:َيِهِسوُماَّـنلٱَةَياَغ

.)١٠:٤ةيطالغ(»ُحيِسَْ

جلٱٌدَحَأْمُكِّْـرسَُخيَال«١٨
ْ
يفًابِغاَر،َةَلاَعِ ِةَداَبِعَوِعُضاَوَّـتلٱِ

ملٱ
يفًالِخاَدَتُم،ِةَكِئَالَْ ِلَبِقْنِمًالِطاَبًاخِفَتْنُم،ُهْرُظْنَيَْملاَمِ
جلٱِهِنْهِذ

ْ
»ِّـيِدََس

١:٧سواثوميت١و١٣:٣لايقزح٤ع

.ةنيانويلاباعلألايفيرجيناكامىلعينبمانهمالكلا

ةايحلاانه»ةلاعجلاب«دوصقملاَةَلاَعِْجلٱٌدَحَأْمُكِّْـرسَُخيَال
.)٣:١٤يبليفو٩:٢٤سوثنروك١(ءامسلايفةيدبألا
.نيلضملانيملعملانمدحاولكانههريسختنمرذحملاو
ىلعمهولمحينأةلاعجلامهايإنيلضملاريسختقيرطو
هيلإنايتإلانممهوعنميفحيسملاريغءاطسوىلعلاكتالا
.ًاسأر

يفًابِغاَر ًادحأهبهللافلكيمليذلاهعونيأِعُضاَوَّـتلٱِ
ىلإيتأينأقحتسيالناسنإلانأءاعداىلعهلمحياذهو
يعدينأالوبرلاةدئامىلعسلجينأالوةالصلابهللا
هللامعنأاملوبقنمعنتميفهلسدقملاباتكلاديعاومنأ
نودهتروصانه»عضاوتلاب«دارملاوأ.تاكربلانمهيلعهب

لادلامالكلاولذلاتارامإوةئيندلاتاسوبلملالثمهتقيقح
لامعألاولاوقألانمكلذلكاشاموسفنلاراقتحاىلع
.بلقلايفةدئاسءايربكلاو

ريغنينمؤملانأنولضملاكئلوألاقِةَكِئَالَْملٱِةَداَبِعَو
ةكئالملااوذختينأبجيفهللانماوندينأنيقحتسم
ةكئالملاةدابعلصأو.هللانمًالدبمهودبعيفءاطسو
سومانلانأىلعءانبنيينيسألاميلعتنمهضعبمهدنع
امو)٣:١٩ةيطالغو٧:٣٥لامعأ(ةكئالملاةطساوبيطعُأ

كلاممللةكئالملاةسارحرمأنملاينادةءوبنيفءاج
رهوجنإنييسونغلاميلعتنمهضعبو)٢١-١٠:١٠لايناد(
ةدابعو.سانلارهوجوهللارهوجنيبطسوتمةكئالملا
.)٢٢:٩ايؤر(ليجنإلايفةمرحمةكئالملا

يفًالِخاَدَتُم نيلضملالالضنمًاضيأاذههْرُظْنَيَْملاَمِ
ةكئالملاىؤرومالحألابرارسألانوفرعيمهنأاوعدامهنإف
.كلذلاثمأو

نكيملنولضملاهاعدايذلاعضاوتلانألًالِطاَبًاخِفَتْنُم
يويندلاملعلايفلوسرلالاقامكةرفاولامهئايربكلًارتسالإ
قوفًاملعمهلنأمهاوعدباوخفتنامهنإف.)٨:١سوثنروك١(
.ناكسلاونكاسملانمتاوامسلايفامبةعيبطلا

نأل»يدسجلاب«هنهذفصوِّـيِدَسَْجلٱِهِنْهِذِلَبِقْنِم
ةيرشبءارآىلعلبناميإلاوأيحولاىلعينبمريغهملع
جلٱَماَمِتْهٱ«يفسلوبلوقهبشيانهمالكلاف.ةيعيبط

ْ
ِدََس

.)١٦و٤:١٥ةيمور(»ِِهللاٌةَواَدَعَوُه

جلٱُّلُكُهْنِميِذَّـلٱِسْأَّـرلٱِبٍكِّـسَمَتُمَْريَغَو«١٩
ْ

ِدََس
.»ِهللاٱَنِمًاّوُمُنوُمْنَيًاِنَرتْقُمَوًارِزاَوَتُم،ٍطُبُرَوَلِصاَفَمِب
١٦و٤:١٥سسفأ

ةروكذملاتالالضلالكةلعاذهِسْأَّـرلٱِبٍكِّـسَمَتُمَْريَغ
حيسملابكسمتلانممهتعنممهديلاقتونيلضملاماهوأنإف
تاقولخملاذاختايهةكئالملامهتدابعنأو.ةسينكلاسأر

ألَا
َ
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ةسينكلاةايحلديحولازكرملاوهيذلاحيسملانمًالدب
.اهتوقواهومنو

ةلاسريفةرابعلاهذهلثمنإِدَسَْجلٱُّلُكُهْنِميِذَّـلٱ
.كانهريسفتلاىلإعجراف)١٦و٤:١٥سسفأ(سسفأ
ًاوضعهنوكرابتعابنمؤملكىلعبجيهنأةيآلاهدوصقمو
يفتكيالوسأرلاحيسملابنرتقينأحيسملادسجنم
ىلإعجري»هنم«يفريمضلاو.ءاضعألانمهريغبهنارتقاب
.ةقيقححيسملاىلإوًازاجمسأرلا

لصافملاب«راشأًاِنَرتْقُمَوًارِزاَوَتُم،ٍطُبُرَوَلِصاَفَمِب
تالضعلاوماظنلانميقيقحلادسجلايفامىلإ»طبرلاو
يزجيوضعببءاضعألاضعبطبترياهبيتلاباصعألاو
.دسجلالكىلإسأرلانمةيذغتلاوةايحلاوروعشلااهيف
مهنارتقاباولاننيذلاةسينكلايفنينمؤملادارفأًازاجماهبدارملاو
ًامعنوتاوقوةفلتخمبهاومضعببمهضعبنارتقاوحيسملاب
.دوصقملاوهيذلاهومناميسالوهلكدسجلاعفنل

ومنلااذهوريغللعفنلاوةسادقلايفِهللاٱَنِمًاّوُمُنوُمْنَي
عوسيبيحلاداحتالاهطرشوهللادجمهتياغوهللاهردصم
ًانرقرشعةعستوحنذنمةسينكلارايتخاو.سأرلاحيسملا
يبلقلانيتملااهنارتقابالإومنالواهلةايحالنأبدهشي
يهوةلماكةايحتييحوًاعيرسًاومنتمناهنأوحيسملاب
.هليجنإوحيسملابةكسمتم

ملٱَعَمْمُّتُمْدَقْمُتْنُكْنِإًاذِإ«٢٠
لٱِناَكْرَأْنَعِحيِسَْ

ْ
ِ،َملاَع

يفَنوُشِئاَعْمُكَّـنَأَكاَذاَمِلَف لٱِ
ْ
»ُضِئاَرَفْمُكْيَلَعُضَرْفُتِ،َملاَع

٢:١٥سسفأو٢:١٩ةيطالغو٦و٧:٤و٥و٦:٣ةيمور
٩و٤:٣ةيطالغ٨ع

هلوقنم)١٨ع(يفقبسامىلعءانبيأًاذِإ
.»هعمنينوفدم«

متنمآنيحناكامكِحيِسَْملٱَعَمْمُّتُمْدَقْمُتْنُكْنِإ
ىلعحيسملاتوميفنيكرتشمةيدومعملابمكرارقإمترركو
.هجئاتنوبيلصلا

اهنوكرابتعابةيجراخلانيدلاموسريأَِملاَعْلٱِناَكْرَأْنَع
تناكو.ةنماثلاةيآلايفاهركذقبسو.صالخللةيرورض
تحتو«ةرصاقاهنوكةدماهتلوفطيفاهيلإةرقتفمةسينكلا
ةيرحلتدعتسانألبق)٤و٤:٣ةيطالغ(»ءالكووءايصوأ
تلازناكرألاكلتلكنكلو.ةيحورلامهتايحونيغلابلا

اهتيدوبعنمةسينكلاتررحتو)١٤ع(حيسملاتامنيح
.)٤:٩و٢:١٩ةيطالغ(

نمنييسولوكلارّذحنيحسلوبنأمولعملانمو
ملةينانويلاةفسلفلانمذخُأامموةيجراخلاةيدوهيلاموسرلا
ةيحيسملاموسرلاةسراممنمانرذحيومهرذحينأدصقي

اهلمعتسننأطرشبةيحوريناعمانديفتيتلاةرهاظلا
درجمىلعلكتنالنأواهنمةدوصقملاةيحورلاةعفنملل
اهلبلسنالئلقحتستاممرثكأاهيلإبسننالواهلامعتسا
.حيسمللامضعب

يفَنوُشِئاَعْمُكَّـنَأَكاَذاَمِلَف يراكنإماهفتسالاخلاَِملاَعْلٱِ
مكنأك«هلوقىنعمو.كلذكاونوكيالنأبجيهنأدارملاو
.نينمؤملانمالملاعلانممكنأك»ملاعلايفنوشئاع
يهوةيتآلاةيآلايفتنيُبيتلايهانهةروكذملاضئارفلاو
.خلا»اذامل«هلوقنمرهظامكاهبنويحيسملافلكُيملام

»؟َّـسَُجتَالَو،ْقُذَتَالَو،َّـسَمَتَال«٢١
٤:٣سواثوميت١

ًانايبتركُذنيلضملاضئارفنمهذهخلاَّـسَمَتَال
ةعونمملارومألاو.»ملاعلاناكرأ«نميهيتلامهميلاعتل
اموةبرشأوةمعطأيهةسجناهنأرابتعابضئارفلاهذهب
دعاوقنميهو.هللااهمرحيملشاعملابابسأنماهلكاش
ةتامإنأومثإلازكرمةداملانأنورينيذلااهدقتعادهزلا
يفمرُحاممتامرحملاكلتضعبناكو.ةسادقدسجلا
لكأكلذنمونوينيسألاهفاضأامماهضعبوىسومةعيرش
.ينثولاسملومحللاوتيزلا

لِلاَهُعيَِمجَيِهيِتَّـلٱ«٢٢
ْ
يفِءاَنَف َبَسَح،ِلاَمْعِتْسالٱِ

»ِساَّـنلٱِميِلاَعَتَواَياَصَو
١:١٤سطيتو١٥:٩ىتمو٢٩:٣١ءايعشإ

يفِءاَنَفْلِلاَهُعيَِمجَيِهيِتَّـلٱ مالكاذهِلاَمْعِتْسالٱِ
امعاونألأًنايبنيلضملاضئارفنمسيلوهفضرتعم
هللاّنيعيتلاتاينافلانميهوهومرحوًاسجنهوبسح
َنوُمَهْفَتاَمَأ«حيمسلالوقبسحلامعتسالابىشالتتاهنأ
،ُهَسِّـجَنُيْنَأُرِدْقَيَالٍجِراَخْنِمَناَسْنِإلٱُلُخْدَياَمَّـلُكَّـنَأ
لَقَىلِإُلُخْدَيَالُهَّـنَأل

ْ
جلٱَىلِإْلَبِهِب

ْ
خلٱَىلِإُجُرَْخيَّـمُث،ِفَْو

ْ
،ِءََال

طَألٱَّـلُكُرِّـهَطُيَكِلٰذَو
ْ
اذهبلباق١٩و٧:١٨سقرم(»ِةَمِع

.)٦:١٣سوثنروك١
ءانفللولامعتساللةمعطألاكلتّنيعدقهللاناكذإو
نميفاهلمئادريثأتالهنألاهومرحينأنيلضمللنكيملهب
،ِهللاٱَىلِإاَنُمِّـدَقُيَالَماَعَّـطلٱَّـنِكٰل«لوسرلالوقبسحاهلوانتي
لَكَأْنِإاَنَّـنَأل

ْ
:٨سوثنروك١(»ُصُقْنَنَالْلُكْأَنَْملْنِإَوُديِزَنَالاَن

٨(.
ع(ضئارفلابقلعتماذهِساَّـنلٱِميِلاَعَتَواَياَصَوَبَسَح
نيفلكمريغنينمؤملانوكلًانايباهبيتُأاهلةفصو)٢٠
مهلوقريغاهلناطلسالسانلانماهردصمنألاهظفحب

ألَا
َ
يسولوكلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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نييسيرفللحيسملالوقلقفاوموهو.ةيهلإلااياصوللةلباقمو
لَطْبَأْدَق«

ْ
ًالِطاَبَو...!ْمُكِديِلْقَتِبَبَسِبِهللاٱَةَّـيِصَوْمُت

لَعُيْمُهَويِنَنوُدُبْعَي
ِّـ
:١٥ىتم(»ِساَّـنلٱاَياَصَوَيِهَميِلاَعَتَنوُم

.)٩و٦

َهليِتَّـلٱ«٢٣
َ
ِرْهَقَو،ٍعُضاَوَتَو،ٍةَلِفاَنٍةَداَبِعِب،ٍةَمْكِحُةَياَكِحا

جلٱ
ْ

لٱِعاَبْشِإِةَهِجْنِماَمٍةَميِقِبَسْيَل،ِدََس
ْ

.»ِةَّـِيَرشَب
١٨ع٤:٨سواثوميت١

َهليِتَّـلٱ
َ
ميلاعتواياصول«تعناذهٍةَمْكِحُةَياَكِحا

ةمكحلاهبشتاهنأىنعملافةهباشملاانه»ةياكحلا«و.»سانلا
ةمئاقةهباشملاهذهو.اهايإتسيلوةمكحاهنأاهلهأيعديو
.ةيآلاهذهيفتركُذرومأةثالثب

اهنألةيلهجيهوهللاهضرفامقوفيأٍةَلِفاَنٍةَداَبِعِب
لَعُيْمُهَويِنَنوُدُبْعَيًالِطاَب«حيسملالوقليلدبةلطاب

ِّـ
َنوُم

ىلعدرمتاهيفو.)١٥:٩ىتم(»ِساَّـنلٱاَياَصَوَيِهَميِلاَعَت
ةدابعكلذنمو.هللاةئيشملدبناسنإلاةئيشمذاختابهللا
.ةرشعةنماثلاةيآلايفةروكذملاةكئالملا

وهوةرشعةنماثلاةيآلايفًاضيأركُذاذهوٍعُضاَوَتَو
عضاوتالةيجراخلاتارامإلانمسانللرهظيامىلععضاوت
.هللامامأيبلق

ةوسكوماعطنمبجاولاءانتعالامدعبِدَسَْجلٱِرْهَقَو
زكرمدسجلانأمهرابتعابدربلاورحللضرعتلاورهسو
.همالآبرهطتنيكلبذعُيوناهينأاوبجوأفةئيطخلا

ةياغللًائيشعفنيالرهقللكلذيأاَمٍةَميِقِبَسْيَل
.ةميقالبناككلذلوةبولطملا

ىلعةيعيبطلاتاوهشلاةوقةلازإيأِةَّـيَِرشَبْلٱِعاَبْشِإ
.تاروظحملاباكتراىلعهايإاهلمحوناسنإلااهدابعتسا
ةاعارمدسجلارهقةطساوبهنأنولضملانوملعملاكئلوأىعدا
ةيرشبلاتاوهشلاحبكُتنيرشعلاوةيداحلاةيآلايفضئارفل
مواقينأدسجلاعيطتسيالىتحاهبةبرجتلاةوقرسكُتو
نمعفنالهنأانهلوسرلاحّرصنكلواهدبعتسيوحورلا

.دسجلاتاوهشىلعسفنلاراصتنالضئارفلاكلتظفح
نيناوقلكنإفلوسرلامالكةحصبدهشيملاعلالكرابتخاف
عنمتالةيدهزلاروذنلاوةيناسنإلاةعيبطلاىلعةرئاجلاسانلا
يتاذلاربلاىلعلاكتالاوءايربكلائشنتلبمثإلاباكترانم
ديدجتوهللاةمعنيهتاوهشلاحبكىلإةديحولاةطساولاف
.سدقلاحورلاببلقلا

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

نميلمعلاءزجلاىلع)٦-٤:١و٢٥-٣:١ص(يوتحي
عماوماقنيذلاىلعتابجاولاهعوضوموةلاسرلاهذه
ةايحلامهيلعبجوتماقيذلاحيسملابمهداحتانأوحيسملا
كلتهيفتنيُبو)٤-١ع(اهبةصتخملاتابجاولاوةديدجلا
بجييتلالامعألايهويفنلاقيرطىلعًالوأتابجاولا
لامعألايهوباجيإلاقيرطىلعًايناثو.)١١-٥ع(اهلازتعا
ىلعةصاخلاتابجاولامث)١٧-١٢ع(اهتسراممبجييتلا
امبمث.)١٩و١٨ع(مهئاسنللاجرلاىلعونهلاجرلءاسنلا
نملكو.)٢١و٢٠ع(نيدلاولاودالوألانملكىلعبجي
نينمؤملاىلعتابجاولاو.)٤:١و٢٥-٢٢ع(ةداسلاوديبعلا
.)٦-٤:٢ص(ةحلاصلاةودقلاوةالصلانممهريغل

٤ىلإ١عنينمؤملاىلعةديدجلاةايحلاهبجوتام

ملٱَعَمْمُتْمُقْدَقْمُتْنُكْنِإَف«١
طٱَفِحيِسَْ

ْ
ُثْيَح،ُقْوَفاَماوُبُل

ملٱ
.»ِهللاٱِنيِمَيْنَعٌسِلاَجُحيِسَْ
و٨:٣٤ةيمور٢:١٢صو٢:٦سسفأو٦:٥ةيمور
١:٢٠سسفا

ىلعيتلاتابجاولا)٢:٢٠ص(يفلوسرلاركذ
انهنابأوحيسملاتومءاكرشمهنوكرابتعابنينمؤملا
ىلعءانبهتايحءاكرشمهنوكرابتعابمهيلعتابجاولا
.هعممهتمايق

ىلعءانبعقاولاوهوِحيِسَْملٱَعَمْمُتْمُقْدَقْمُتْنُكْنِإَف
ةطساوبهبناميإلابمكفارتعابوناميإلاةطساوبهبمكداحتا
.)٢:٦سسفأو٦:٤ةيمور(ةيدومعملا

ةديدجةايحمزلتستمكتمايقنألُقْوَفاَماوُبُلْطٱَف
.هبمكداحتاىلإرظنلابهتمايقدعبحيسملالاحلةقفاومةيحور
يفيعسلاوهعقوتوهيلإقوشلامزلتسي»قوفامبلط«و
وه»قوفامب«دارملاو.هنمعنمتيتلارومألابنجتوهليصحت
امو.)٣:١٢يبليف(»مادقوهام«هلوقبلوسرلاهانعام
:٦ىتم(»هربوهللاتوكلماوبلطا«هلوقبحيسملاهيلإراشأ
ةفرعملالامكاهنميتلاةيوامسلارومألاهانعمف.)٣٣
.حيسمللةهباشملاوةسادقلاو

ْذِإ«هلوققفوىلعاذهخلاٌسِلاَجُحيِسَْملٱُثْيَح
يفِهِنيِمَيْنَعُهَسَلْجَأَو،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأ »ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
ناطلسلاوماركإلاىلإريشيسولجلاو.)١:٢٠سسفأ(
ققحيءامسلايفحيسملاسولجو.عاضتالاوناوهلادعب

ألَا
َ
يسولوكلهأىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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يفُهَعَماَنَماَقَأَو«هلوقليلدبدبألاىلإاهيفنينمؤملاسولج ِ
يفِتاَّـيِواَمَّـسلٱ ملٱِ

.)٢:٦سسفأ»َعوُسَيِحيِسَْ
هتوسانباهيفحيسملانوكءامسلاتاّرسممظعأنإ
ْمُكَلَّـدِعُِألِيضْمَأ«هلوقليلدبهبعشلًاناكمدعأهنأودجمملا
ْمُكُذُخآَوًاضْيَأِيتآًاناَكَمْمُكَلُتْدَدْعَأَوُتْيَضَمْنِإَو،ًاناَكَم
١٤:٢انحوي(»ًاضْيَأْمُتْنَأَنوُنوُكَتاَنَأُنوُكَأُثْيَحىَّـتَح،َّـَيلِإ
يفيِعَمَسِلَْجيْنَأِهيِطْعُأَسَفُبِلْغَيْنَم«هلوقو.)٣و ِ
يفِيبَأَعَمُتْسَلَجَوًاضْيَأاَنَأُتْبَلَغاَمَك،ِيشْرَع »ِهِشْرَعِ
وهام«بلطىلعمهلًاثحهلككلذركذو.)٣:٢١ايؤر(
.»قوف

»ِضْرَألٱَىلَعاَمِبَالُقْوَفاَمِباوُّمَتْهٱ«٢

»اوبلطا«هلوقنمدشأ»اومتها«هلوقُقْوَفاَمِباوُّمَتْهٱ
صلعتيمامتهالاوةيجراخلارومألابقلعتيبلطلانأل
وه»قوفامب«دارملاو.ًادبأاهلغشيوقاوشألاوراكفألاب
.هسفنعوسياهمظعأوةيوامسلارومألا

»تايضرألاب«يعُداموهوِضْرَألٱَىلَعاَمِبَال
)٢:١٥انحوي١(»ملاعلايفيتلاءايشألاب«و)٣:١٩يبليف(
كلتضعبو.ةيدسجلاتاذللاوفرشلاوىنغلااهنمو
هبمتهننأنودبهلمعتسننأبجيفيرورضتايضرألا
النأيفدهتجننأبجيفزئاجاهضعبودئازلامامتهالا
ىلعبجيو.هللاةلزنميفهلعجنىتحيغبنياممرثكأهبحن
لينىلإةليسوتايضرألانمًالكلعجينأانملك
ضرألاىلعشيعننأبجيو.)١٦:٩اقول(تايوامسلا
.)٢:١١سرطب١(اهيلعنونطوتسماننأكالءالزنوءابرغك

ملٱَعَمٌَةِرتَتْسُمْمُكُتاَيَحَوْمُّتُمْدَقْمُكَّـنَأل«٣
يفِحيِسَْ .»ِهللاٱِ

٥:٧سوثنروك٢:٢٠٢صو٢:٢٠ةيطالغو٦:٢ةيمور
١:٥صو

.ةقباسلاةيآلايفليقامىلعةيآلاهذهيف
نابأو.ةيويندلاتاذللاوةيطخلاوملاعللْمُّتُمْدَقْمُكَّـنَأل
عجارف)٧-٦:٤ةيمور(يفهعونوتوملااذهةقيقحلوسرلا
بيلصلاىلعحيسملاتومةجيتنانهنمؤملاتوموهريسفت
الةقيقحتيملاناسنإلانأامكفناميإلاةطساوبهبهداحتاو
متهيالةقيقحتيملاكلذكتاسوسحملانمهلوحامبمتهي
الًايحورحيسملاعمتيملاكلذكتاسوسحملانمهلوحامب
.تايملاعلابمتهي

حيسملابناميإلاةطساوبمكاحتانعةجتانلاْمُكُتاَيَحَو
ئدتبتيتلاةيحورلاةديدجلاسفنلاةايحيهو.ماقيذلا
.ءامسلايفلمكتوانه

الواهتقيقحفرعيالهنإفملاعلاراصبأنعٌةَِرتَتْسُم
.هللاةدارإلاهعوضخوسفنلاريهطتىلعاهتوقالواهردصم
اهتمظعو.اهتيزعتوةايحلاكلتةّرسمفرعيالملاعلاف
.)٣:٢انحوي١(اهبابرأىتحسانلانعةرتتسم

يفِحيِسَْملٱَعَم حيسملاونمؤملاةايحردصمهللانإِهللاٱِ
لوقليلدبةدحاونبالاوبآلاةايحو.اهايإهلينةطساو
جلٱَنوُكَيِل«حيسملا

ْ
يفُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأَكَّـنَأاَمَك،ًادِحاَوُعيَِم َّـِ

.)١٧:٢١انحوي(»اَنيِفًادِحاَوًاضْيَأْمُهاوُنوُكَيِل،َكيِفاَنَأَو
نويعنعةرتتسمناسنإلانباهنوكرابتعابحيسملاةايحف
نباهنوكرابتعابهتايحوءامسلايفهنألضرألاىلعنيذلا
رهوجلايفهيبأعمدحاوهنألنيعلكنعةرتتسمهللا
دحأهريملهللا«انحويلوقليلدبىريالتوهاللارهوجو
.)١:١٨انحوي(»طق

ملٱَرِهْظُأىَتَم«٤
ًاضْيَأْمُتْنَأَنوُرَهْظُتٍذِئَنيِحَف،اَنُتاَيَحُحيِسَْ

يفُهَعَم ملٱِ
.»ِدْجَْ

٥:٤٣سوثنروك١٤:٦١و١١:٢٥انحوي٣:٢انحوي١
٣:٢١يبليفو

.دجملاوةوقلابيناثلاهئيجمبُحيِسَْملٱَرِهْظُأىَتَم
٦:١٤سواثوميت١(يفنالعتسالااذهىلإريشُأو
ريغو.)١:٧سرطب١و٢:١٣سطيتو٤:١سواثوميت٢و
.ريثككلذ

انحوي(ةايحلاهنيعوههنإفحيسملانملدباذهاَنُتاَيَح
اَنَأَالاَيْحَأَف«لوسرلالوقليلدبانتايحةلعوهو)١٩و١٤:٦
ملٱِلَب

يفاَيَْحيُحيِسَْ يفَنآلٱُهاَيْحَأاَمَف.َّـِ جلٱِ
ْ

ُهاَيْحَأاَمَّـنِإَفِدََس
يف نكروهو.)٢:٢٠ةيطالغ(»ِهللاٱِنْبٱِناَميِإ،ِناَميِإلٱِ
حلٱَِيلَّـنَأل«هلوقليلدباهتياغواهماود

ْ
ملٱَيِهَةاََي

»ُحيِسَْ
َوُهاَنَأ«هسفنحيسملالوقلقفاوموهو.)١:٢١يبليف(
لٱ
ْ
حلٱَوُةَماَيِق

ْ
حلٱَوُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ«و»ُةاََي

ْ
حلٱَوَُّق

ْ
:١١انحوي(»ُةاََي

نباوهللانباحيسملاباهلكنمؤملاةايحف.)١٤:٦و٢٥
هدوعصوهتمايقوهتوموهمدوهربوهدسجتبيأناسنإلا
.هسفنىلإهذخأيلهنايتإبوسدقلاحورلاهلاسرإوهتعافشو
يفُهَعَمًاضْيَأْمُتْنَأَنوُرَهْظُت ْنِإ«هلوقكاذهِدْجَْملٱِ

لوقو.)٨:١٧ةيمور(»ُهَعَمًاضْيَأَدَّـجَمَتَنْيَكِلُهَعَمَُّـملَأَتَناَّـنُك
اَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْملَو،ِهللاٱُدَالْوَأُنْحَنَنآلٱ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«انحوي

:٣انحوي١(»ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَنْنِكٰلَو.ُنوُكَنَس
يفْمُتَْكَرتْشٱاَمَك«سرطبلوقو.)٢ ملٱِمَالآِ

ْيَكِلاوُحَرْفٱِحيِسَْ
يفاوُحَرْفَت )٤:١٣سرطب١(»َنيِجِهَتْبُمًاضْيَأِهِدَْجمِنَالْعِتْسٱِ

ألَا
َ
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ملٱُمُهُتْيَطْعَأْدَقاَنَأَو«هسفنحيسملالوقو
»يِنَتْيَطْعَأيِذَّـلٱَدْجَْ

نآلايذلارسلانأهلككلذةجيتنو.)١٧:٢٢انحوي(
ملاعلافحيسملاءيجمدنعملاعلارظننعنينمؤملاةايحبجحي
.مهدجمرظنيسمهدهطضاومترقتحايذلا

يفانياملازتعانمحيسملاعمةمايقلاهبجوتام
١١ىلإ٥عةديدجلاةايحلا

،َةَساَجَّـنلٱ،اَنِّـزلٱ:ِضْرَألٱَىلَعيِتَّـلٱُمُكَءاَضْعَأاوُتيِمَأَف«٥
هلٱ
َْ
»ِناَثْوَألٱُةَداَبِعَوُهيِذَّـلٱَعَمَّـطلٱ،َةَّـيِدَّـرلٱَةَوْهَّـشلٱ،ىَو
٥:٣سسفأ٦:١٣ةيمور٥:٢٤ةيطالغو٨:١٣ةيمور
٥:٥سسفأ٤:٥يكينولاست١:٢٦١ةيمور

ىلعبجيامكِضْرَألٱَىلَعيِتَّـلٱُمُكَءاَضْعَأاوُتيِمَأ
ءاضعألاةتامإنعربعو.)٣ع(حيسملاعماوتامنم
لِلْمُهَنيِذَّـلٱ«هلوقببلصلاب

ْ
جلٱاوُبَلَصْدَقِحيِسَم

ْ
َعَمَدََس

دسجلالامعأةتامإبو.)٥:٢٤ةيطالغ(»ِتاَوَهَّـشلٱَوِءاَوْهَألٱ
جلٱَلاَمْعَأَنوُتيِمُتِحوُّرلٱِبْمُتْنُكْنِإ«هلوقب

ْ
»َنْوَيْحَتَسَفِدََس

ْتَناَكْنِإَف«هلوقبحيسملاراشأاذهىلإو)٨:١٣ةيمور(
لٱَكُنْيَع

ْ
لَأَواَهْعَلْقٱَفَكُرِثْعُتىَنْمُي

ْ
ْتَناَكْنِإَو...َكْنَعاَهِق

لٱَكُدَي
ْ
لَأَواَهْعَطْقٱَفَكُرِثْعُتىَنْمُي

ْ
٥:٢٩ىتم(»َكْنَعاَهِق

نع»ءاضعألاب«ىنكفةيانكمالكلانأنيبتةنيرقلاو.)٣٠و
نمؤملالازتعا»اهتتامإب«ىنعواهتالآءاضعألايتلااياطخلا
هنوكىلإريشي»ةتامإلاب«لازتعالااذهنعهريبعتوةيطخلل
.ًاملؤمًارسعهنوكىلإودسجلانعحورلالاصفناكًامات
دّيقو.يجيردتويرايتخاهنأبيقيقحلاتوملانعفلتخيو
عضومضرألانأل»ضرألاىلع«اهنوكب»ءاضعألا«
ليمتاهنألوةسادقلاءامسباهلقلعتالوةيطخلالامعتسا
يذلاقيتعلاناسنإلابةصتخميهو.ضرألابانسفنأطبرىلإ
.)١٥:٤٧سوثنروك١(يضرأضرألانموه

.)هريسفتو٥:٣سسفأ(يفامرظناَةَساَجَّـنلٱ،اَنِّـزلٱ
ْهلٱ
َ

وأتاوهشلايفدحلاىلعدازاملكوهىَو
داز.)٥:٢٤ةيطالغ(ينانويلالصألايفامىلعتالاعفنالا
.ركسلاومهنلاهتحتلخديفهنممعأهنألقبسامىلعاذه

»ةيدرلاب«اهتعنوةريرشلاتالاعفنالايأَةَّـيِدَّـرلٱَةَوْهَّـشلٱ
.ةزئاجلاةوهشللًاجارخإ

»عمطلاب«دارملاِناَثْوَألٱُةَداَبِعَوُهيِذَّـلٱَعَمَّـطلٱ
بحعضيعامطلانألناثوأةدابعناكوطرفملالاملابح
الهسفنهلامبمدخيوهللابحنمًالدبهبلقيفلاملا

.هقلاخ

ِءاَنْبَأَىلَعِهللاٱُبَضَغِيتْأَياَهِلْجَأْنِميِتَّـلٱَروُمُألٱ«٦
ملٱ
»ِةَيِصْعَْ
٢:٢سسفأ٢٢:١٥ايؤرو٥:٦سسفأو١:١٨ةيمور
.٢:١٤سرطب٢و

ةيآلايفةروكذملارومألايأاَهِلْجَأْنِميِتَّـلٱَروُمُألٱ
.ةسماخلا

.)٥:٦سسفأريسفترظنا(خلاِهللاٱُبَضَغِيتْأَي
ةيمور(مثإلاىلعباقعلايفهلدعراهظإ»هللابضغب«دارملا
نكلونيدلاموييفهنلعيبضغلااذهمظعمو.)١:١٨
.ًاضيأملاعلااذهيفةمثألابقاعيهنأنمعنميالكلذ

ْمُتْنُكَنيِح،ًالْبَقْمُتْكَلَسًاضْيَأْمُتْنَأْمُهَنْيَبَنيِذَّـلٱ«٧
.»اَهيِفَنوُشيِعَت
٢:٢سسفأو٦:١١سوثنروك١و٧:٥و٢٠و٦:١٩ةيمور
٣:٣سطيتو٢:١٣صو

سسفأممأيفليقامكةيصعملاءانبأنيبيأْمُهَنْيَب
.)٣و٢:٢سسفأ(مهناميإلبق

.ممألارئاسكنييسولوكلارشعمايْمُتْنَأ
يتلاماثآلايهاهركذرميتلاماثآلانإًالْبَقْمُتْكَلَس
يفاوكرتشامهنأىلإ»متكلس«هلوقبراشأو.نوينثولااهبزاتما
.اهباكتراىلعاورمتساوًارايتخاماثآلاكلت

ماثآلاكلتتناكيأاَهيِفَنوُشيِعَتْمُتْنُكَنيِح
نيينثولانيبمتنكمكنألمكبءاوهلاةطاحإمكتايحبةطيحم
يفنوشئاعلاف.)٢٠-٤:١٧سسفأ(ةيدعمبراجتمهلاعفأو
يفنوشيعينيذلاكلذكوحورلايفنوكلسيحورلا
.)٥:٢٥ةيطالغ(اهيفنوكلسيتاوهشلا

طٱَفَنآلٱاَّـمَأَو«٨
ْ
لٱًاضْيَأْمُتْنَأْمُكْنَعاوُحَر

ْ
لٱ:َّـلُك

ْ
،َبَضَغ

خلٱ،َطَخَّـسلٱ
ْ

لٱ،َفيِدْجَّـتلٱ،َثُْب
ْ
لٱَمَالَك

ْ
.»ْمُكِهاَوْفَأْنِمَحيِبَق

:٢سرطب١و١:٢١بوقعيو١٢:١نييناربعو٤:٢٢سسفأ
٥:٤و٤:٢٩سسفأ١

تاوهشلاكلتيفةشيعلانعمتلدعمكنألَنآلٱاَّـمَأَو
.اهيفكولسلاو

يتلاماثآلالكيأَّـلُكْلٱًاضْيَأْمُتْنَأْمُكْنَعاوُحَرْطٱَف
انههنعربع»توملاب«اهلازتعانعةثلاثلاةيآلايفربع
راشأو.ًارذقًايلابًابوثهنعناسنإلاحرطيامك»حرطلاب«
ةيآلاهذهيفةروكذملااياطخلاحرطبوجوىلإ»ًاضيأ«هلوقب
.ةسماخلاةيآلايفةروكذملااياطخلاعم

ألَا
َ
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رظنا(َفيِدْجَّـتلٱ،َثْبُْخلٱ،َطَخَّـسلٱ،َبَضَغْلٱ
.)٤:٣١سسفأريسفتيفاذهريسفت

راكفألانعأشنييذلاْمُكِهاَوْفَأْنِمَحيِبَقْلٱَمَالَكْلٱ
.نيعماسلايفملكتملااهجيهيفةئيدرلا

َناَسْنِإلٱُمُتْعَلَخْذِإ،ٍضْعَبَىلَعْمُكُضْعَباوُبِذْكَتَال«٩
لٱ
ْ
»ِهِلاَمْعَأَعَمَقيِتَع
٢٤و٤:٢٢سسفأ٤:٢٥سسفاو١٩:١١نييوال

.)٤:٢٥سسفأريسفترظنا(اوُبِذْكَتَال
٢٤-٤:٢٢ريسفترظنا(َقيِتَعْلٱَناَسْنِإلٱُمُتْعَلَخْذِإ
نأّنيبوبذكلانعسسفأىلإةلاسرلايفىهن)ريسفتلاو
بذكلابفضعبلمهضعبءاضعأنينمؤملانوكهنعهيهنةلع
نأقحهلنأعمحيسملايفهيخأىلعناسنإلاىدعتي
هتعيبطىلإ»قيتعلاناسنإلاب«راشأو.قدصلاببطاخي
ةيمور(يفاهيلإراشأاذبوهديدجتلبقتناكامكةدسافلا
.)٥:٢٤ةيطالغ(يف»دسجلاب«اهنعربعو)٦:٦

.ةدسافلاةعيبطلابةصتخملالامعألايأِهِلاَمْعَأَعَم
هولزتعينأنينمؤملاىلعفةعيبطلاكلترامثأدحأبذكلاو
.قيتعلاناسنإلانعاولصفنامهنأاوعدامهنأللازتعالالك

جلٱُمُتْسِبَلَو«١٠
ْ
لِلُدَّـدَجَتَييِذَّـلٱَديَِد

ْ
ِةَروُصَبَسَحِةَفِرْعَم

»ِهِقِلاَخ
٢٤و٤:٢٣و٢:١٠سسفأ١٢:٢ةيمور

يأ)٤:٢٤سسفأريسفترظنا(َديِدَْجلٱُمُتْسِبَلَو
حيسملااهيلإراشأيتلاةديدجلاةعيبطلاوهوديدجلاناسنإلا

حلٱ«سوميدوقينلهلوقيف
ْ
حلٱَّـَق

ْ
َالٌدَحَأَناَكْنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق

.)٣:٣انحوي(»ِهللاٱَتوُكَلَمىَرَيْنَأُرِدْقَيَالُقْوَفْنِمُدَلوُي
ةقيلخلا«ىمسُيوسدقلاحورلالمعديدجلاناسنإلاف
قيتعلاناسنإلاىعدييذلاف)٤:١٦سوثنروك٢(»ةديدجلا
.هدعبديدجلاناسنإلاىعديديدجتلالبق

ًامويسدقلاحورلالعفبِةَفِرْعَمْلِلُدَّـدَجَتَييِذَّـلٱ
ةلماكوةيحوريهانهاهيلإراشملاةفرعملاو.ًامويف
يفاهيلعملكتدقوهليجنإيفهللاهنلعأاموهللااهعوضومو
لاقهلعلو.)٤:١٣و١:١٧سسفاو٢:٢و١:٩ص(
لئاضفلانماهريغلوأةسادقلللقيملو»ةفرعمللددجتي«
مهريغلتسيلهرارسأوهللاابةفرعممهلنأنييسونغلاىوعدل
.نينمؤملانم

هتروصىلعناسنإلاهللاقلخِهِقِلاَخِةَروُصَبَسَح
كلتىلعهقلخيو)١:٢٦نيوكت(هتردقةملكبملاعلاءدبيف
لَتَو«هلوقليلدبسودقلاهحورلعفبةيناثةروصلا

ْ
اوُسَب

جلٱَناَسْنِإلٱ
ْ
ملٱَديَِد

يفِهللاٱِبَسَحِبَقوُلْخَْ لٱِ
ْ

حلٱِةَساَدَقَوِّـِرب
ْ
»ِّـَق

ّلجأةيناثلاةقيلخلايف»هللاةروص«و.)٤:٢٤سسفأ(
نمبرلايناثلامدآامردقىلعىلوألاةقيلخلايفاهنم
.مدآلوألاناسنإلانمّلجأوهءامسلا

ِيناَنوُيَسْيَلُثْيَح«١١
ٌّ

ٌّيِرَبْرَب،ٌةَلْرُغَوٌناَتِخ،ٌّيِدوَُهيَو
ملٱِلَب،ٌّرُحٌدْبَع،ٌّيِثيِّـكِس

لٱُحيِسَْ
ْ
يفَوُّلُك لٱِ

ْ
.»ِّـلُك

٥:٦و٣:٢٨ةيطالغو١٢:١٣سوثنروك١و١٠:١٢ةيمور
١:٢٣سسفأ٦:٨سسفأو

.ديدجلاناسنإلاصختيتلاةرئادلايأُثْيَح
ِيناَنوُيَسْيَل

ٌّ
امريسفتقبسٌةَلْرُغَوٌناَتِخ،ٌّيِدوَُهيَو

نأهبدوصقملاو)٣:٢٨ةيطالغ(ريسفتيفةيآلاهذهيف
رخؤتالومدقتالماقملاوةنايدلاوةكلمملابةقعلتملاتازييمتلا

.حيسملايفديدجلادهعلاتاكربلينيفوديدجلاناسنإلايف
ةسينكلايفنوكتنأقيلتالفءامسلايفدجوتالو
هلوقوضرألاىلعءامسلاتوكلميهيتلاةيحيسملا
.ينانويويدوهيلنايب»ةلرغوناتخ«

.ًايربربةينانويلابملكتيالنملكنانويلاربتعاٌّيِرَبْرَب
دوسألارحبلايلامشناكسمهنويثيكسلاٌّيِثيِّـكِس
ربربلادشأءامدقلامهبسحورتنلابمويلانومسيورزخلارحبو
.ًاشحوت

رحنمؤملكفهللادنعامأوسانلادنعاذهٌّرُحٌدْبَع
سوثنروك١(حيسمللدبعهنكلناطيشلاوةيطخلاةيدوبعنم
الليجنإلانأةيآلاهذهةصالخو.)٣:٢٨ةيطالغو٧:٢٢
لكلدحاوصالخلاطرشفتازايتمالاهذهىلإتفتلي
.ناميإلاوهوناسنإ

يفَوُّلُكْلٱُحيِسَْملٱِلَب ةايحلصأنأيأِّـلُكْلٱِ
عيمجبولقىلإردصتهنمفحيسملاوهةيحورلانينمؤملا
لكمهلدكؤتومهماقمومهسنجنعرظنلاعطقبسانلا
يفدحاونينمؤملالكف.هللاءانبأبةصتخملاتاكربلاوقوقحلا
جلٱَنوُكَيِل«هلوقليلدبحيسملا

ْ
اَُّهيَأَتْنَأَكَّـنَأاَمَك،ًادِحاَوُعيَِم

يفُبآلٱ :١٧انحوي(»اَنيِفًادِحاَوًاضْيَأْمُهاوُنوُكَيِل،َكيِفاَنَأَوَّـِ
اوراصلبًادوهياوقبيملحيسملاباونمآنيذلادوهيلاًاذإف.)٢١
نييثيكسلاونييربربلاونيينانويلاونمؤممهلثمونييحيسم
دسجءاضعأمهنألةوخإضعبىلإمهضعبةبسنبمهف
ًاتابثإمهتدحوونييحيسملاةيوستانهلوسرلانابأو.حيسملا
.)٩ع(ضعبىلعمهضعببذكينأنعمهايإهيهنةحصل

ألَا
َ
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لئاضفلانمحيسملاعمةمايقلابجوتام
١٧ىلإ١٢عةحلاصلالامعألاو

لٱَف«١٢
ْ

لٱِهللاٱيِراَتْخُمَكاوُسَب
ْ
ملٱَنيِسيِّـدِق

َءاَشْحَأَنيِبوُبْحَْ
طُلَو،ٍتاَفْأَر

ْ
»ٍةاَنَأَلوُطَو،ًةَعاَدَوَو،ًاعُضاَوَتَو،ًاف

سرطب٢و١:٢سرطب١و١:٤يكينولاست٤:٢٤١سسفأ
٢:١يبليفو٣٢و٤:٢سسفأو٥:٢٢ةيطالغ١:١

ىلإ)١٠ع(»ديدجلامتسبل«هلوقبلوسرلاراشأاوُسَبْلٱَف
»اوسبلا«هلوقبراشأواوددجتواونمآمويهولعفدقاوناكام
ةايحلابيلاطمىضتقمبهيلعاورمتسينأبجيامىلإانه
.ةايحلاكلتبةصتخملالئاضفلاةسراممنمةديدجلا

ىضتقمبوكلذكمكنوكىلإرظنلابيأِهللاٱيِراَتْخُمَك
.مكرايتخاىلعةينبملاةيلوؤسملا

نأبوجونايبو»هللايراتخم«فصواذهَنيِسيِّـدِقْلٱ
بلقلاةسادقلوهللاةمدخلنوفوقوممهنألكلذكنوكي
لِعىَضَتْقُمِب«سرطبلوقليلدبةريسلاو

ْ
ِبآلٱِهللاٱِم

يفِ،قِباَّـسلٱ .)١:٢سرطب١(»ِحوُّرلٱِسيِدْقَتِ
اَُّهيَأَنيِِملاَع«لوسرلالوقليلدبهللانمَنيِبوُبْحَْملٱ
ملٱُةَوْخِإلٱ

.)١:٤يكينولاست١(»ْمُكَراَيِتْخٱِهللاٱَنِمَنوُبوُبْحَْ
ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكِلْجَألٍنيِحَّـلُكَهللاٱَرُكْشَنْنَأاَنَليِغَبْنَي«هلوقو
ملٱ
:٢يكينولاست٢(»خلاْمُكَراَتْخٱَهللاٱَّـنَأ،ِّـبَّـرلٱَنِمَنوُبوُبْحَْ
١٣(.
يأرىلعينبماذهوتاقفشيأٍتاَفْأَرَءاَشْحَأ
ءاشحأب«ايركزلوقهنموءاشحألاةقفشلازكرمنأءامدقلا
ريسفتو٤٣:٣٠نيوكتًاضيأرظنا١:٧٨اقول(»انهلإةفأر
.)١:٨يبليف

هرهظينأنمؤملاىلعبجياماذهٍةاَنَأَلوُطَو،ًافْطُل
.)٥:٢٢ةيطالغو٤:٢سسفأريسفنرظنا(هريغل

دضوهفهبرعشينأنمؤملاىلعبجياماذهًاعُضاَوَت
.)٤:٢سسفأ(سفنلابباجعإلا

.)٤:٢سسفأ(يفةملكلاهذهريسفتقبسًةَعاَدَو

ًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِِحماَسُمَو،ًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِلِمَتُْحم«١٣
ملٱُمُكَلَرَفَغاَمَك.ىَوْكَشٍدَحَأَىلَعٍدَحَألَناَكْنِإ

اَذَكٰهُحيِسَْ
.»ًاضْيَأْمُتْنَأ

٣٢و٤:٢سسفاو١١:٢٥سقرم

مهنوكرابتعاباذهبمهرمأَنيِِحماَسُمَو...َنيِلِمَتُْحم
٥:٢٢ةيطالغريسفترظنا(دحاولاحيسملادسجءاضعأ
.)٢:١يبليفو٣٢و٤:٢سسفأو

ببسيأىَوْكَشٍدَحَأَىلَعٍدَحَألَناَكْنِإ
.ىوكشلل

بابسأمظعأهلنأعمخلاُحيِسَْملٱُمُكَلَرَفَغاَمَك
ةعفدمهاياطخلكرفغحيسملانإ)٢:١٣ص(ىوكشلا
مهتوخإلاورفغينأمهيلعبجوتمهلحيسملاةرفغمةمظعف
هتَّـالَزِساَّـنلِلْمُتْرَفَغْنِإ«حيسملالوققفوىلعمهتالز ْرِفْغَي،ِْمِ
هتَّـالَزِساَّـنلِلاوُرِفْغَتَْملْنِإَو.ُّيِواَمَّـسلٱُمُكوُبَأًاضْيَأْمُكَل »خلاِْمِ
بجوي»حيسملامكلرفغامك«هلوقو.)١٥و٦:١٤ىتم(
يفىقبيالنأوةلماكلاةرفغملاًاناجمهلثماورفغينأمهيلع
ىلإاونسحينأنيدعتسماونوكينأودقحلانمءيشمهبولق
لامعأو١٨:٢٧و٩:٦ىتم(ئسيملهنأكهولماعيوءيسملا
٥:٣١(.

لٱِهِذٰهِعيَِمجَىلَعَو«١٤
ْ

ملٱاوُسَب
ُطاَبِرَيِهيِتَّـلٱَةَّـبَحَْ

لٱ
ْ
.»ِلاَمَك
سوثنروك١و١٣:٨ةيمورو١٣:٢٤انحوي٤:٨سرطب١

٥:٩يكينولاست١و٢:٢صو٥:٢سسفأو١٣ص
٤:٣٠سسفأ٤:٢١و٣:٢٣انحوي١و١:٥سواثوميت١و

لئاضفلاعيمجقوفيأاوُسَبْلٱِهِذٰهِعيَِمجَىلَعَو
ع(»خلااوسبلاف«هلوقباهبلوسرلارمأيتلاًاقباسةروكذملا
١٢(.

سوثنروك١(يفاهفصويتلاةيحيسملاةيوخألاَةَّـبَحَْملٱ
.)١٣ص
عمجتةقطنمةبحملاربتعاِلاَمَكْلٱُطاَبِرَيِهيِتَّـلٱ

ينغتةبحملانأكلذبدصقيملو.اهلمكتولئاضفلارئاس
نمناسنإللناكامهمهنأهانعمفلئاضفلارئاسنع
اذهبدارأهلعلو.ًايرهوجًارمأًاصقانناكةبحمالبلئاضفلا
يأةفرعملابلامكلانأنييسونغلانيملعملاميلعتضقن
هذهيفو.نوليلقالإاهيلعلصحينأنكمياليتلاةفرعملا
لٱ«لوسرلالاقةبحملاباهلتباقموةفرعملا

ْ
لِع
ْ
َّـنِكٰلَو،ُخُفْنَيُم

ملٱ
ملعلايفنإلوسرلادارمف.)٨:١سوثنروك١(»يِنْبَتَةَّـبَحَْ
ذختاو.ًايقيقحًالامكةبحملايفنأوًايمهوًالامكيويندلا
لامكلانأللامعألابريربتلانأىلعًاناهربةيآلاهذهمهضعب
نأجتنتساف»لامكلاطابرةبحملا«نإانهليقو.ربلاوه
مههبطاخنيذلانأىلعلدتةنيرقلاو.ةبحملابرربتيئطاخلا
.ناميإلاباورربتدقاوناكًاذإفنوبوبحمنوسدقمهللاوراتخم

لَو«١٥
ْ
يفْكِلْمَي يفْمُتيِعُدِهْيَلِإيِذَّـلٱِهللاٱُمَالَسْمُكِبوُلُقِ ِ

.»َنيِرِكاَشاوُنوُكَو،ٍدِحاَوٍدَسَج
:٢سسفأ٧:١٥سوثنروك٤:٧١يبليفو١٤:١٧ةيمور
١٧عو٢:٧ص٤:٤و١٧و١٦

ألَا
َ
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يفْكِلْمَيْل يفكلمييذلاو.ماللابرمأاذهْمُكِبوُلُقِ
لامعألاومالكلاوتالاعفنالاوراكفألالكيفرثؤيبلقلا
.لكلاسأريو

ىلعيلوتسينألوسرلابلطيذلااذهِهللاٱُمَالَس
)٤:٧يبليف(يفهيلإبسُنامكانههللاىلإبسُنومهبولق
ةيطعنوكيىتححيسملابهلسريوهوهردصمهللانأل
»ْمُكيِطْعُأيِمَالَس.ْمُكَلُكُرْتَأًامَالَس«هلوققفوىلعحيسملا
ينبموهوسفنلاءودهمالسلاكلذو.)١٤:٢٧انحوي(
دقاناياطخنأوحيسملابهللاةحلاصماهنأسفنلانقيتىلع
تايويندلابدئازلامامتهالانمعنميمالسلااذهو.ترفغ
.ةوخإلانيبنمماصخلاليزيو

.مهلمكيلمالسلاىلإمهاعدهللانإْمُتيِعُدِهْيَلِإيِذَّـلٱ
يف حيسملادسجيهيتلاةسينكلايفياٍدِحاَوٍدَسَجِ
هللاابداحتالاىلإنويحيسملايعُددقو.اهسأرحيسملاو
كاذعابتاوناميإلاىلإاوعُدنيحةسينكلايفمهتوخإبو
يفءاجدقو.»مالسلاضرألاىلع«نوكييكلىتأيذلا
)٤:٤سسفأ(»ٌدِحاَوٌحوُرَو،ٌدِحاَوٌدَسَج«سسفأةلاسر
نموضعلكبلقيفمالسلاكلمينأمزلتسساذهو
.ًادحاوًادسجاومسينأقحيملالإوةسينكلاءاضعأ

:٤و٢:٧و١:١٢ص(يفركُذامكَنيِرِكاَشاوُنوُكَو
تاكربلاىلعركشلاوههبمهرمأيذلاركشلامظعمو.)٢
وهيذلاهدسجيفمهكارتشابوحيسملاباهولانيتلا
مالسكلمينأىلإةليسولضفأنيركاشمهنوكو.ةسينكلا
.ةسينكلايفمالسلاظفحىلإومهبولقيفهللا

ملٱُةَمِلَكْمُكيِفْنُكْسَتِل«١٦
ٍةَمْكِحِّـلُكِبْمُتْنَأَو،ًىنِغِبِحيِسَْ

لَعُم
ِّـ
ِيناَغَأَوَحيِباَسَتَوَريِماَزَمِب،ًاضْعَبْمُكُضْعَبَنوُرِذْنُمَوَنوُم

َّـ

يفَنيِمِّـَنَرتُم،ٍةَمْعِنِب،ٍةَّـيِحوُر .»ِّـبَّـرلِلْمُكِبوُلُقِ
٤:٦ص٥:١٩سسفأو١٤:٢٦سوثنروك١

يفامكةمئادىنكسمكبولقيفيأْمُكيِفْنُكْسَتِل
.ةلظميفاللكيه

هذيمالترمأواهبحيسملاّرشبيتلاِحيِسَْملٱُةَمِلَك
٤:١٥و١:٨يـكـينـولـاسـت١(هـلــيجـنإيـهوـاهرشــنب
لٱ«تيمُسو.)٣:١يكينولاست٢و

ْ
ملٱَةَمِلَك

لٱَةَسوُرْغَْ
ْ
َةَرِداَق

لَُختْنَأ
ِّـ

ةتباثاهنأىلإةراشإ)١:٢١بوقعي(»ْمُكَسوُفُنَص
ةملك«و)١:١٣سسفأ(»قحلاةملك«تيمسو.ةيح
.)٢:١٦يبليف(اهريثأتىلإرظنلاب»ةايحلا

نمؤملايفةرفوبحيسملاةملكىنكسوةرفوبيأًىنِغِب
لمأتيوًامئاداهركذيوةفرعمنسحأاهقئاقحفرعيهلعجت
ليصفتلاباهيناعمكرديو)١:٢رومزم(ًاليلوًاراهناهيف

اميسالوهتريسيفرثؤتفاهتاوبنواهلاثمأواهموسريناعمك
صلخمهللانباحيسملاهلكليجنإلاعوضوموهيذلاةفرعم
ًاينغهلعجيناسنإلابلقيفىنغبهللاةملكىنكسف.ملاعلا

ُةَعِيَرش«منرملالوقليلدبهريغعفنىلعهيوقيوةيزعتلايف
.)١١٩:٧٢رومزم(»ٍةَّـضِفَوٍبَهَذِفوُلُأْنِمِيلٌْريَخَكِمَف

نكست«نيذلانإَنوُرِذْنُمَوَنوُمِّـلَعُمٍةَمْكِحِّـلُكِب
ميلعتبمهتمكحاورهظينأبجي»ًىنغبحيسملاةملكمهيف
راذنإلاوميلعتلاةياغو.روكذملاقيرطلاىلعمهراذنإومهريغ
قئاقحلاسرغوةبوتلاىلإةأطخلاداشرإونينمؤملاناميإةيوقت
تاقيضلايفةيزعتمهلنوكتلعيمجلابولقيفةيهلإلا
.ةبرجتلاىلعراصتنالانممهنكمتو
ِيناَغَأَوَحيِباَسَتَوَريِماَزَمِب

َّـ
هذهريسفترظناٍةَّـيِحوُر

انهركُذامنوذختينيذلاف.)٥:١٩سسفأ(يفتاملكلا
سيلهنألةمكحلامظعأنورهظيراذنإلاوميلعتلاىلإةليسو
ىقبتاهبةلصاحلاميلاعتلاو.كلذىلإاهنملضفأليبسنم
لاوحأنمنيبتيامكةايحلايفرامثأبيتأتوسفنلايفةخسار
يفبيرالو.سرادملاوتويبلايفاهباوملُعنيذلادالوألا
ةدابعلايفةلمعتسملايناغألارثكألابدصقسلوبنأ
ةبحملامئالويفةلمعتسملاًاضيأدارأهنكلةيروهمجلا
:١٦لامعأ(يفيناغألاهذهتركُذو.ةيداعلامهتاعامتجاو
.)٢٦و١٤:١٥سوثنروك١و٢٥
يفَنيِمِّـنََرتُم،ٍةَمْعِنِب منرتلافصوِّـبَّـرلِلْمُكِبوُلُقِ
:تافصثالثبلوبقملا
.سدقلاحورلاةمعننمرداصهنإ:ىلوألا·
نمالةبحمًوًاركشءولمملابلقلانمنوكينأ:ةيناثلا·

لَكُم«نييسسفأللهلوقيفامكنيتفشلادرجم
ِّـ
َنيِم

ِيناَغَأَوَحيِباَسَتَوَريِماَزَمِبًاضْعَبْمُكُضْعَب
َّـ
َنيِمِّـَنَرتُم،ٍةَّـيِحوُر

يفَنيِلِّـتَرُمَو .)٥:١٩سسفأ(»ْمُكِبوُلُقِ
راختفاالوسانلاحدمالهعوضومهللانوكينأ:ةثلاثلا·
.هسفنبمنرملا

لِمَعاَمُّلُكَو«١٧
ْ

لٱاوُلَمْعٱَف،ٍلْعِفْوَأٍلْوَقِبْمُت
ْ
ِمْسٱِبَّـلُك

.»ِهِبَبآلٱَوَهللاٱَنيِرِكاَش،َعوُسَيِّـبَّـرلٱ
١:١٢صو٥:٢٠سسفأو١:٨ةيمور١٠:٣١سوثنروك١
١٣:١٥نييناربعو٥:١٨يكينولاست١و٢:٧و

نمقبساملكىلعلمتشتةماعةحيصنةيآلاهذه
.تابجاولا

تايحورلانمٍلْعِفْوَأٍلْوَقِبْمُتْلِمَعاَمُّلُك
.ًاصاخوأناكًاماعتايويندلاو

ألَا
َ
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بَّـرلٱِمْسٱِبَّـلُكْلٱاوُلَمْعٱَف
مكنوكرابتعابَعوُسَيِّـ

مكتريسومكهاوفأبهلمكنأبنيدهاشهذيمالتوهديبع
َنوُبَْرشَتْوَأَنوُلُكْأَتْمُتْنُكاَذِإَف«هلوقلثماذهو.هايإنيدجممو
ِملٍْءَيشَّـلُكاوُلَعْفٱَف،ًائْيَشَنوُلَعْفَتْوَأ

َ
سوثنروك١(»ِهللاٱِدْج

طٱ«حيسملالوقو.)١٠:٣١
ْ
»ُهَّـرِبَوِهللاٱَتوُكَلَمًالَّـوَأاوُبُل

نأنينمؤمللزوجيالهنأكلذنمجتنيو.)٦:٣٣ىتم(
ظفحبهللادجملبسانلاىضرالومهتئيشمءارجإاوبلطي
هيلعفىوقتلليساسأنوناقاذهو.اهبهتافصراهظإوهاياصو
.هريغلهعفنوناسنإلاةداعسفقوتت

هلوقليلدبحيسملابيأِهِبَبآلٱَوَهللاٱَنيِرِكاَش
يفٍْءَيشِّـلُكَىلَعٍنيِحَّـلُكَنيِرِكاَش« َعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِ
ملٱ
نينمؤملالامعأنوكتنأبجيف.)٥:٢٠سسفأ(ِ»حيِسَْ
يف«هلوقكركشلابةنرتقماهلك ِءاَعُّدلٱَوِةَالَّـصلٱِبٍْءَيشِّـلُكِ
لِطْمَلْعُتِل،ِرْكُّشلٱَعَم

ْ
لاقو.)٤:٦يبليف(»ِهللاٱىَدَلْمُكُتاَب

يكلهللاىلإانبارتقاةطساوحيسملانألحيسملابيأ»هب«
مظعأانيلعبجيهنألوهلركشلامدقنوهنمةمعنلالبقن
»اهنعربعياليتلا«يتلاةيطعلاهنبااناطعأهنألهللاركشلا
.)٩:١٥سوثنروك٢(انيدافوانطيسونوكييكل

ةصاخبسنيفةصاخحياصن
٤:١صو٢٥ىلإ١٨ع

سسفأةلاسريفمالكلابهبشلاديدشلصفلااذهمالك
.كلانهاممرصخأانهامنأالإعوضوملااذهيف

يفُقيِلَياَمَكَّـنُكِلاَجِرِلَنْعَضْخٱ،ُءاَسِّـنلٱاَهُتَّـيَأ«١٨ ِ
.»ِّـبَّـرلٱ
٥:٢٩لامعأ٣:١سرطب١و٢:٥سطيتو٥:٢٢سسفأ
٦:١و٥:٣سسفأو

ةيآلاهذهيفءاسنلابقلعتمرمألاَّـنُكِلاَجِرِلَنْعَضْخٱ
٥:٢٢سسفأ(سسفأىلإةلاسرلايفنهبقلعتملارمألاك
بتُكامىلعينبموهو.)٧-٣:١سرطب١ًاضيأرظنا٢٤و
.)٢٤-٢:١٨نيوكت(نيوكتلارفسيف
يفُقيِلَياَمَك بولطملاعوضخلاعوننايباذهِّـبَّـرلٱِ
بهيوهبدجمتيوهرسياموحيسملارمأبسحبناكاموهو
.هبمايقللةمعنلا

ًةاَسُقاوُنوُكَتَالَو،ْمُكَءاَسِناوُّبِحَأ،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«١٩
»َّـنِهْيَلَع
:٤سسفأ٣:٧سرطبو٣٣و٢٩و١٨و٥:٢٥سسفأ
٣١

هنأالإ)٥:٢٥سسفأ(يفامكاذهْمُكَءاَسِناوُّبِحَأ
ملسأوةسينكلاًاضيأحيسملابحأامك«هلوقكانههيلعداز
.»اهلجألهسفن

اذهو.لعفلابالولوقلابالَّـنِهْيَلَعًةاَسُقاوُنوُكَتَالَو
لقيملو.هيلإنجتحياملامهإونهبثارتكالامدعنمعنمي
لبتاعئاطنكاذإنهيلعةاسقاونوكتالومكءاسناوبحأ
.ءاسنلاتانمؤمولاجرلاينمؤمبطاخيهنألكلذقلطأ
تيبلاجراخءاملحوءافطلنونوكيلاجرلانمنيريثكنإ
نوريغيامكمهقالخأنوريغيفهيفنيملاظةاسقنونوكيو
اذهوتويبلايفًابائذوقاوسألايفًافارخنونوكيومهبايث
نإاذهةباتكىلعلوسرلالمحيذلاو.ليجنإلاحورلفانم
هبليجنإلارمأيذلاماركإلاءاسنللمهنمنكيملهرصعلهأ
.ًابيرقتءامإلاةلزنمبنكفلاجرلا

يفْمُكيِدِلاَواوُعيِطَأ،ُدَالْوَألٱاَُّهيَأ«٢٠ اَذٰهَّـنَألٍْءَيشِّـلُكِ
يفٌِّيضْرَم .»ِّـبَّـرلٱِ
٢:٩سطيتو٥:٢٤سسفأ٦:١سسفأ

سسفأريسفتيفاذهريسفترظنا(ْمُكيِدِلاَواوُعيِطَأ
٣-٦:١(.

يف مهودلاوًادالوأبطاخهنألرمألاقلطأءَْيشِّـلُكٍِ
.هللاةعيرشلفانمءيشبنورمأيالنونمؤم

يفٌِّيضْرَماَذٰهَّـنَأل ًابولطمهنوككلذناهربوِّـبَّـرلٱِ
ىلإدالوألاةبسنو.)٢٠:١٢جورخ(ةيهلإلاةعيرشلايف
نألهللارمأةعاطإيفدهجلااولذبينأمهيلعبجوتحيسملا
.نيعئاطلابيثيسومهيقاريحيسملا

.»اوُلَشْفَيَّـالَئِلْمُكَدَالْوَأاوُظيِغُتَال،ُءاَبآلٱاَُّهيَأ«٢١
٦:٤سفأ

تيبلاةسايسيفتاهمألانعًاباونمهبطاخُءاَبآلٱاَُّهيَأ
.تاهمالانمرثكأراذنإلاوحصنلااذهىلإاوجاتحامهلعلو

)٦:٤سسفأ(يفامكاذهخلاْمُكَدَالْوَأاوُظيِغُتَال
بآلافرصتنوكينأبجي.كانهريسفتلاعجارف
مهدالوألنيدلاولاةلماعمنوناقهدالوأةلماعميفيوامسلا
نمنوريثكوةبحملابهدالوأبدؤيهللانإ.)١٢:٥نييناربع(
نألةضرعنونوكيفظيغلابالإمهدالوأنوبدؤيالسانلا
.مهوملظي

لٱاَُّهيَأ«٢٢
ْ
يفاوُعيِطَأ،ُديِبَع َبَسَحْمُكَتَداَسٍْءَيشِّـلُكِ

جلٱ
ْ

لٱِةَمْدِخِبَال،ِدََس
ْ
ِةَطاَسَبِبْلَب،َساَّـنلٱِيضْرُيْنَمَكِْنيَع

لٱ
ْ
لَق
ْ
.»َّـبَّـرلٱَنيِفِئاَخ،ِب

ألَا
َ
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٢:٩سطيتو٦:١سواثوميت١وخلا٦:٥سسفأ
١٦نوميلف٢٠ع٢:١٨سرطب١و

مهلهمالككانهديبعلللوسرلامالكخلاُديِبَعْلٱاَُّهيَأ
يفهمالكو.)كانهريسفتلاعجارف٦و٦:٥سسفأ(يف
سسفأةلاسريفمهيفهمالكنمرصقأبسيلانهديبعلا
ةلعلعلودالوألاونيدلاولاوجاوزألايفهمالكناكامك
ةدايزبهراكفأهجوفقبآدبعوهوهعمسميسنأدوجوكلذ
.عوضوملااذهىلإ

هلوقلةلباقماذهلاق.يقيقحلامكديسَّـبَّـرلٱَنيِفِئاَخ
برلاةظاغإنماوفاخينأبجيف»دسجلابسحمكتداس«
بسحمهتداساوفاخينأىلعنورصتقيالومهتنامأمدعب
.دسجلا

لَعَفاَمُّلُكَو«٢٣
ْ

لٱَنِماوُلَمْعٱَفْمُت
ْ
لَق
ْ
َسْيَلِّـبَّـرلِلاَمَك،ِب

»ِساَّـنلِل
٧و٦:٦سسفأ

.اهراغصولامعألارابكنمْمُتْلَعَفاَمُّلُكَو
الرايتخالاوىضرلابيأِبْلَقْلٱَنِماوُلَمْعٱَف
.رارطضالاوفلكتلاب

نمًاءزجيضرألاديسللمكتمدخنيربتعمِّـبَّـرلِلاَمَك
.يوامسلاديسللةمدخلا

ملٱَءاَزَجَنوُذُخْأَتَسِّـبَّـرلٱَنِمْمُكَّـنَأَنيِِملاَع«٢٤
ْ
،ِثَاريِ

َختْمُكَّـنَأل
ْ
ملٱَّـبَّـرلٱَنوُمِد

.»َحيِسَْ
٧:٢٢سوثنروك٦:٨١سسفأ

اونوكينألةلعاذهركذ.نوملاعمكنأليأَنيِِملاَع
.نيعئاط
.قحلامكديسِّـبَّـرلٱَنِم
برلانممكؤازجًاذإفِثاَريِْملٱَءاَزَجَنوُذُخْأَتَس

ةيفاكةازاجملاهذهو.الوأنويضرألامكتداسمكباثأدكؤم
يذلامهثاريمو.اهمالآوةيدوبعلاباعتألكنعضيوعتلل
)٣٥و٣:٢٤سوثنروك١(صالخلاوهبرلانممهلهانتقا
نينبلليضرألاثاريملاذإضرألاىلعثاريممهلنكيملنإو
.ديبعللال
َختْمُكَّـنَأل

ْ
مهلدكؤيلكلذلاقَحيِسَْملٱَّـبَّـرلٱَنوُمِد

سانللمهتمدخبقارييوامسلامهديسنألءازجلالين
هنومدخينملكيزاجينأرداقوهوهلةمدخاهربتعيو
َنيِِملاَع«لوسرلالوقليلدبكلذلعفيسوةّرسملاولدعلاب

خلٱَنِمٍدِحاَوُّلُكَلِمَعاَمْهَمْنَأ
ْ

،ِّـبَّـرلٱَنِمُهُلاَنَيَكِلٰذَفَِْري
.)٦:٨سسفأ(»ًاّرُحْمَأَناَكًادْبَع

ملاَّـظلٱاَّـمَأَو«٢٥ .»ٌةاَباَُحمَسْيَلو،ِهِبَمَلَظاَمُلاَنيَسَفُِ
٧:٢٢سوثنروك٦:٨١سسفأ

ىلعمهلًالمحومهلةيزعتةيآلاهذهبديبعلابطاخ
لأسيهللانألملظلانولمتحيمهوربصلاوةنامألابةمدخلا
.روجلانمهولمتحااملكنعمهيلعضّوعيومهقوقحنع

ملاَّـظلٱاَّـمَأ ماعلانوناقلابجومبِهِبَمَلَظاَمُلاَنيَسَفُِ
.)٦:٧ةيطالغ(»ُدُصَْحيُهاَّـيِإُناَسْنِإلٱُهُعَرْزَييِذَّـلٱ«وهو
نكلونئاخلادبعلاوملاظلاديسلاىلعهقالطإزوجيالاذهو
ةداسلانمملاظلاريذحتلوسرلادوصقمنأىلعلدتةنيرقلا
ءيجممويوهةازاجملاتقوو.ديبعلانممولظملاةيزعتو
.ةنونيدللحيسملا

سلوبمايأنيينامورلاةعيرشيفنكيملٌةاَباَُحمَسْيَل
سيلرمألانألوسرلامهلّنيبفديبعللقوقحلانمءيش
نعلأسيدحاوكلانهمهلنألبحيسملاربنممامأكلذك
نيبزييمتهدنعسيلوىنغلاوأماقملاىلإرظنالبمهقوقح
.ةداسلاوديبعلا

٤:١ص

لِلاوُمِّـدَق،ُةَداَّـسلٱاَُّهيَأ«١
ْ
لٱِديِبَع

ْ
ملٱَوَلْدَع

َّـنَأَنيِِملاَع،َةاَواَسُْ
يفًادِّـيَسًاضْيَأْمُتْنَأْمُكَل .»ِتاَواَمَّـسلٱِ
٦:٩سسفأ

مهقوقحمهوطعأيأَةاَواَسُْملٱَوَلْدَعْلٱِديِبَعْلِلاوُمِّـدَق
ىلعًاروصقملوسرلامالكسيلو.ةاباحمالوملظالب
نإفماعوهلبنينمؤملاديبعللنينمؤملاةداسلاتابجاو
نأ»ةاواسملاب«دصقيملو.نيينثولانمذئمويناكمهرثكأ
ىلعمهولماعينألبمهلنيواسمديبعلاةداسلالعجي
يفمهديبعنأاوركذينأدصقهنأيفبيرالو.ءاوسلا
دحاومدنممهنألهللامامأمهلنوواسمتارابتعالاضعب
يوذمهنوكيفوتوملاوضرمللةضرعمهنوكيفهلثممهنأو
نمتامامكمهلجأنمتامحيسملانأوةدلاخسوفن
امو.ءاوسلاىلععيمجللءامسلاباوبأحتفيفةداسلالجأ
اورشبينألبةعفداوريغينأهلسروحيسملاضرغنمناك
ُّلُك«ىلاعتهلوقيهيتلاةيبهذلاةدعاقلاهيفيذلاليجنإلاب
هبًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰهاوُلَعْفٱُمُكِبُساَّـنلٱَلَعْفَيْنَأَنوُديِرُتاَم »ِْمِ
لاطبإاهتجيتنيتلاميلاعتلانماهلاثمأو.)٧:١٢ىتم(

ألَا
َ
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لكيفةجيتنلاتناكاذكو.ًائيشفًائيشملاعلانمقاقارتسالا
.ليجنإلااهيفرثأدلب

.نوملعتمكنأيأَنيِِملاَع
يفًادِّـيَسًاضْيَأْمُتْنَأْمُكَلَّـنَأ عوسييأِتاَواَمَّـسلٱِ
هوطعتنأنوديتعمكنأوهوعيطتنأمكيلعيذلاحيسملا

.)٦:٩سسفارسيفترظنأ(ًاباسح

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

رومأةسمخاهيفو١٨ىلإ٢عةلاسرلاةمتاخ
هسفناميسالوريغلالجأنمةالصلابوجو:لوألا·

ع(ةسينكلاجراخنيذلاعمةمكحلابفرصتلابوجوو
٦-٢(.
.)٩-٧ع(سميسنأوسكيخيتبةيصوت:يناثلا·
يسولوكلهأللوسرلاءاقفرضعبنمتايحت:ثلاثلا·

.)١٧-١٥ع(
سّيخرألةيصوتوةيكدوالةسينكبقلعتتةيصوت:عبارلا·

.)١٧-١٥ع(
.)١٨ع(عادولا:سماخلا·

٦ىلإ٢عريغلالجأنمةالصلابوجو

٣،ِرْكُّشلٱِباَهيِفَنيِرِهاَسِةَالَّـصلٱَىلَعاوُبِظاَو٢«٤-٢
لَصُم
ِّـ
يفَني ًاباَباَنَلُّبَّـرلٱَحَتْفَيِل،ًاضْيَأُنْحَناَنِلْجَألَكِلٰذِ

لِل
ْ
ملٱِّـِرسِبَمَّـلَكَتَنِل،ِمَالَك

،ًاضْيَأٌقَثوُماَنَأِهِلْجَأْنِميِذَّـلٱِ،حيِسَْ
.»َمَّـلَكَتَأْنَأُِبَجياَمَكُهَرِهْظُأْيَك٤
:٥يكينولاست١و٦:١٨سسفأو١٢:١٢ةيمورو١٨:١اقول
:٣يكينولاست٢و٦:١٩سسفأ٣:١٥و٢:٧ص١٨و١٧
١٣:١١ىتم٢:١٢سوثنروك٢و١٦:٩سوثنروك١١
٢:٢صو١:٢٦صو٦:١٩سسفأو٤:١سوثنروك١و
١:٧يبليفو٦:٢٠سسفأ

:٦سسفأ(يفهمالككتايآلاهذهيفلوسرلامالك
نيرشبملاولسرلاىلإ)٣ع(»انل«هلوقبراشأو.)٢٠-١٨
سارفبأو)١١:١سواثوميت١(سواثوميتوهسفنىلإوةماع
ىلع»مالكللًابابابرلاحتفيل«هلوقو)١٣و١٢ع(ةصاخ
:١٦سوثنروك١(»لاعفميظعبابيلحتفنادق«هلوققفو
ملٱِليِجْنِإِلْجَأل،َساَوُرَتَىلِإُتْئِجاَّـَمل«هلوقو.)٩

ِحيِسَْ
يفٌباَبِيلَحَتَفْنٱَو كلذبدارملاو.)٢:١٢سوثنروك٢(»ِّـبَّـرلٱِ
مظعأناكوليجنإلابريشبتلاليبسنمعناوملالكةلازإ
كلذلونجسلانمهقالطإليجنإلابابحتفلهللئاسولا

هلجأنماولصينأمهلأسو.هنجسنمقلطُينأيفبغر
ًاحابمصالخلانوك»حيسملارسب«دارأو.قالطإلاةيغب
هلوقو.)٤و٣:٣سسفأ(ناميإلاطرشبدوهيللامكممألل
يفٌريِفَساَنَأ«هلوققفاوي»قثومانأهلجأنم« »َلِسَالَسِ
.)٦:٢٠سسفأ(
ظفحبمهفيلكتنودبممألاصالخبسلوبةادانمنإ
نأدارملاو)٣ع(»نيلصم«هلوقبقلعتمةيدوهيلاموسرلا
بيلاطملكبموقينأعيطتسيىتحهنجسنمقلطُي
ةنيدمنمريشبتللهنالوجبةيهلإلاةوعدلاىضتقمبهتيلوسر
١:١٣ةيمور(ًاقباسلعفامكدالبىلإدالبنموةنيدمىلإ
.)١٥:١٦و١٤و

،ٍجِراَخْنِمْمُهَنيِذَّـلٱِةَهِجْنِمٍةَمْكِحِباوُكُلْسُا«٥
لٱَنيِدَتْفُم

ْ
.»َتْقَو

٥:١٦سسفأ٤:١٢يكينولاست١و٥:١٥سسفأ

املكلازتعاوملحوةماقتسابيأٍةَمْكِحِباوُكُلْسُا
نيدلاوحيسملامساىلعراعلابلجيوبصعتلاجيهي
.)٥:١٥سسفاو١٠:١٦ىتم(يحيسملا

ةسينكنعةجراخلاممألايأٍجِراَخْنِمْمُهَنيِذَّـلٱ
نيينثولاءالؤهعمةمكحلابنييحيسملاكولسفحيسملا
نأبلغيهنألهصالخوحيسملاىلإمهداشرإىلإةطساو
ىلإمالكلانمةليسومظعأسدقملانينمؤملاكولسنوكي
.يحيسملانيدلاةحصبسانلاعانقإ

هليجنإوحيسملابريشبتلابهلغشنيكلَتْقَوْلٱَنيِدَتْفُم
.)كلذريسفترظنا٥:١٧سسفأ(نيكلاهلاصالخةيغب

لِمِبًاحَلْصُم،ٍةَمْعِنِبٍنيِحَّـلُكْمُكُمَالَكْنُكَيِل«٦
ْ
ٍ،ح

.»ٍدِحاَوَّـلُكاوُبِواَُجتْنَأُِبَجيَفْيَكاوُمَلْعَتِل
٩:٥٠سقرمو٢:١٣نييوال٣:١٦صو١٠:١٢ةعماج
٣:١٥سرطب١و٥و٢٦:٤لاثمأ

لدتامك»جراخنممهنيذلل«ْمُكُمَالَكْنُكَيِل
.ةنيرقلا

قحلاىلإمهبذجيونيعماسلايضريلفطلبيأٍةَمْعِنِب
ةمعنلاهذهردصمو.ةبحملاحوروةنايدلاحورهبرهظيف
ِتَبَكَسْنٱ«منرملالوقلقفاوماذهو.مهبولقيفهللاةمعن
.)٤٥:٢رومزم(»َكْيَتَفَشَىلَعُةَمْعِّـنلٱ

ماعطلالعجامهادحإناتدئافحلمللٍحْلِمِبًاحَلْصُم
ملَا«حيسملالوقليلدبقوذللًاذيذل

ْ
لِ
ْ
َراَصاَذِإْنِكٰلَو.ٌدِّـيَجُح

ملٱ
ْ
لِ
ْ
.)٩:٥٠سقرم(»ُهَنوُحِلْصُتاَذاَمِبَف،ٍةَحوُلُمَالِبُح
ْمُتْنَأ«حيسملالوقديفيامكداسفلانمداوملاظفحةيناثلاو

ألَا
َ
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لِم
ْ
ةدئافلاانهلوسرلادصقو.)٥:١٣ىتم(»خلاِضْرَألٱُح
فطللاينيدلامهمالكيفاورهظينأبوجويأىلوألا
ناقوشيفماعطلايفحلملاةلزنمبمالكلايفاهنإفةنايدلاحورو
ًٱنشخنوكيالنأبجيفلوبقلاوءاغصإلاىلإبطاخملا
.قوذلاهجمي

نملكيأخلااوُبِواَُجتْنَأُبَِجيَفْيَكاوُمَلْعَتِل
نأبوجومزلتسياذهو.هنيدوحيسملاةفرعميفبغري
رعشدقهنأورابتخالاوسردلابقحلافرعدقملكتملانوكي
نوكينأوصالخللهللاةمكحوهللاةوقهنأنقيتوهتوقب
ناكملاهيضتقياممهمالكلعجينأونيبطاخملاعفنيفًابغار
ىنعمنايبللاثملضفأو.عماسلامهفرادقمنامزلاو
.هذيمالتلهتبطاخميفلاثمألانمحيسملاهبىتأاملوسرلا

٩ىلإ٧عسميسنأوسكيخيتبةيصوت

هبْمُكُفِّـرَعُيَسِيلاَوْحَأُعيَِمج٧«٧،٨ ُخَألٱُسُكيِخيِتاَِ
حلٱ
ْ

خلٱَو،ُبيَِب
ْ
لٱَو،ُنيِمَألٱُمِدَا

ْ
يفاَنَعَمُدْبَع لٱ٨،ِّـبَّـرلٱِ

يِذَّـ
لَسْرَأ

ْ
»ْمُكَبوُلُقَيِّـزَعُيَوْمُكَلاَوْحَأَفِرْعَيِل،ِهِنْيَعاَذِٰهلْمُكْيَلِإُهُت
٦:٢٢سسفأ٦:٢١سسفأ

٦:٢١سسفأ(يفهمالكلثمنيتيآلانيتاهيفمالكلا
نأركذننأانيلعو.امهريسفتعجارفًىنعموًاظفل)٢٢و
عمامهلسرأوىرخألارثأىلعنيتلاسرلاىدحإبتكسلوب
.سسفأنمةبيرقتناكيسولوكنأودحاولسرُم
قفار)٢٠:٤لامعأ(ايسأناكسدخأوهُسُكيِخيِت
هعمناكوم.ب٥٨ةنسريشبتللثلاثلاهرفسيفسلوب
ًاضيأهعمناكو)٦٣و٦٢ةنسوحن(ةلاسرلاهذهبتكموي
سطيتم.ب٦٧ةنسوحن(سطيتىلإةلاسرلابتكموي
.)٤:١٢سواثوميت٢(سسفأىلإهلسرأو)٣:١٢
يفهكراشهنأتنابألوسرلااهبهفصويتلافاصوألاو
هسفنفقوهنأوهيدلًامركموًابوبحمناكهنأوحيسملاةمدخ
هذهبلوسرلاهلسرأو.هعمدهُطضاكلذلولوسرلاكبرلل
هرابختسايناثلاوهلاوحأبمهايإهرابخإلوألانيرمألةلاسرلا
.كلذباوعجشتيواوزعتييكلمهتقيضتقويفمهلاوحأنع

حلٱِنيِمَألٱِخَألٱَسُميِسِنُأَعَم«٩
ْ

.ْمُكْنِمَوُهيِذَّـلٱِبيَِب
.»اَنُهٰهاَمِّـلُكِبْمُكِناَفِّـرَعُيَساَُمه
١٠نوميلف

نومليفدبعويسولوكلهأدحأوهَسُميِسِنُأَعَم
فرعتوةيمورىلإىتأوهديسنمقبأ)١٧-١٠نوميلفرظنا(
ةيوضعيفلبُقوحيسملابهتطساوبنمآوكانهسلوبب

فورعملاوهوميقربًابوحصمهديسىلإسلوبهدرفةسينكلا
.نوميلفةلاسرب

.هبدحتموحيسملابنمؤمهنألِبيِبَْحلٱِنيِمَألٱِخَألٱ
ناكهنأومهبقثوينممناكهنألوسرلالوقنمنيبتيو
يذلافصولابهايإهفصوبهمركأهنإفلوسرلاىلعًازيزع
.ىرتامكًاعمامهركذهنأوسكيخيتهبفصو

ناكاممظعأامفيسولوكنميأْمُكْنِمَوُهيِذَّـلٱ
هيلإراصامنيبومهدنعناكمويهايإمهتفرعمنيبقرفلا
ناكنأدعبًاخأراصهنإفمهيلإةلاسرلاهذهلاسرأنمز
ًاناهمناكنأدعبًابوبحموًانئاخناكنأدعبًانيمأوًادبع
.)١٦و١١نوميلف(

لاوحأوةيصخشلايرومأبخلاْمُكِناَفِّـرَعُيَساَُمه
.اهيحاوضيفليجنإلالمعوةيمورةسينك

يسولوكلهأللوسرلاءاقفرضعبنمتايحت
١٤ىلإ١٠ع

لَسُي«١٠
ِّـ
ملٱُسُْخَرتْسِرَأْمُكْيَلَعُم

ُنْبٱُسُقْرَمَو،يِعَمُروُسْأَْ
ْمُكْيَلِإىَتَأْنِإ.اَياَصَوِهِلْجَألْمُتْذَخَأيِذَّـلٱ،اَباَنْرَبِتْخُأ
.»ُهوُلَبْقٱَف
:١٥لامعأ٢٤نوميلفو٢٧:٢و٢٠:٤و١٩:٢٩لامعأ
٤:١١سواثوميت٢و٣٧

هنأًالوأركُذيكينولاستناكسدحأوهُسُخَْرتْسِرَأ
مويرطخلاديدشيفناكوسسفأيفدهشملامامأفطُخ
امدنعسلوبقفارو.)١٩:٢٩لامعأ(سويرتميدناجيه
:٢٠لامعأ(ةيمورىلإهجوتوايسأىلإةينودكمنمعجر
هعمرفاسوهنجسةياهندعبةيرصيقيفسلوبعمناكو)٤
.)٢٧:٨لامعأ(ةيمورىلإ

وأًارارطضإهعمرسُألهيردناليِعَمُروُسْأَْملٱ
.ًارايتخا

ةفورعملاةيناثلاةراشبلابتاكابانربتخأنباُسُقْرَم
سقرمامأويدوهيلاهمساوهوانحويًاضيأيمسو.همساب
ناكابانربتخأيهوميرمهمأمساوينامورلاهمساوهف
اولصوةالصللذيمالتلاعامتجالحمميلشروأيفاهتيب
قلطُأنيحهيلإىتأونجسلايفسرطبتناكنيحكلانه
عجروةجربيفامهكرتفوهامأ.)٢٥و١٢:١٢لامعأ(
رفسلايفهعمهذخأينأابانربدارأو.)١٣:٢٥لامعأ(
يفامهكرتهنألكلذسلوبنسحتسيملوريشبتلليناثلا
ابانربهذخأفالصفناوهرمأيفافلتخافلوألارفسلايفةجرب
ثالثبةلاسرلاهذهةباتكلبقكلذناكوسربقىلإهعم
هنألهتنامأققحتوهنعيضرسلوبنأرهاظلاو.ةنسةرشع

ألَا
َ
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ةيموريفهباعتأكيرشةلاسرلاهذهةباتكتقوناك
ايسأيفسئانكلاروزينأًاعمزمناكو.)٢٤نوميلف(
اذهدعبناكهنأفرعو.ةيآلاهذهيفامليلدبىرغصلا
عمًاضيأناكو.)٥:١٣سرطب١(لبابيفسرطبعم
سواثوميتىلإسلوببتكنيحسسفأيفسواثوميت
َسُقْرَمْذُخ«هلوقليلدبهيلإيتأينأيفلوسرلابغرو
لِلِيلٌعِفاَنُهَّـنَألَكَعَمُهِْرضْحَأَو

ْ
.)٤:١١سواثوميت٢(»ِةَمْدِخ

وههنأًانايبكلذلاقاَياَصَوِهِلْجَألْمُتْذَخَأيِذَّـلٱ
امملعنالولسرمناسلبامإوةباتكلابامإهبمهأبنأيذلا
.اياصولاكلت

ناكسقرمنأاذهنمحضتيُهوُلَبْقٱَفْمُكْيَلِإىَتَأْنِإ
ناكهنأوًانوجسمنكيملهنأوةيمورحرابينأكشوىلع
يسولوكةسينكاهتلمجنموايسأسئانكروزينأًاعقوتم
ًاقوثومحيسملايفًاخأهوربتعينأ»هولبقا«هلوقبدارأو
.هتنامأب

ملٱُعوُسَيَو«١١
خلٱَنِمْمُهَنيِذَّـلٱ،َسُطْسُيُّوُعْدَْ

ْ
.ِناَتِ

لٱُمُهَدْحَوْمُهِءَالُؤٰه
ْ
ِمليِعَمَنوُلِماَع

َ
اوُراَصَنيِذَّـلٱ،ِهللاٱِتوُكَل

.»ًةَيِلْسَتِيل

ريغيفركذُيمللجرلااذهَسُطْسُيُّوُعْدَْملٱُعوُسَي
بقللااذهناكويقت»سطسي«ىنعمو.عضوملااذه
)١:٢٣لامعأ(اباسربهببقلوءالخدلاودوهيلانيبًاعئاش
.)١٨:٧لامعأ(سوثنروكنمليخدو

.نوروكذملاةعبرألامهوِناَتِْخلٱَنِمْمُهَنيِذَّـلٱ
دوهينأمولعميِعَمَنوُلِماَعْلٱُمُهَدْحَوْمُهِءَالُؤٰه
ةراشإهلوقيفو.)٢٩-٢٨:٢٣لامعأ(هءادعأاوناكةيمور
هميلعتبسلوببنجتةيموريفدوهيلايرصنتمرثكأنأىلإ
اودوهتينأنودنمةسينكلايفممألانمنينمؤملالوبق
.)٢:٢٠و١:١٥يبليف(

لَسُي«١٢
ِّـ
ٌدْبَع،ْمُكْنِمَوُهيِذَّـلٱ،ُساَرْفَبَأْمُكْيَلَعُم

لِل
ْ
اوُتُبْثَتْيَكِل،ِتاَوَلَّـصلٱِبْمُكِلْجَألٍنيِحَّـلُكٌدِهاَُجمِ،حيِسَم
يفَنيِئِلَتُْممَوَنيِلِماَك .»ِهللاٱِةَئيِشَمِّـلُكِ

٥:٤٨ىتم١٥:٣٠ةيمور٢٣نوميلفو١:٧ص
٥:١٤نييناربعو٣:١٥يبليفو١٤:٢٠و٢:٦سوثنروك١و

.)١:٧صريسفترظنا(ُساَرْفَبَأ
نكلنمؤملكلةبسنلاهذهحصتِحيِسَمْلِلٌدْبَع

امهوهئاقفرنمنينثاوهسفنىلإالإكلذبسنيملسلوب
ىلإبوقعيهبسنو.سارفبأو.)١:١يبليف(سواثوميت

ةميظعةمدخىلإاذهبّلدهنأرهاظلاواذوهيكلذكوهسفن
.ةصاخ

ديدشقوشىلإريشياذهِتاَوَلَّـصلٱِب...ٌدِهاَُجم
:١٥ةيمور(اهيلعةبظاوملاوتاولصلايفةديدشةرارحو
٣٠(.
مكسوفندسفتالفَنيِئِلَتُْممَوَنيِلِماَكاوُتُبْثَتْيَكِل
ةيملاعلاةفسلفلابليجنإلاقئاقحنوجزمينيذلاميلعتب
ءلمولامكلااوعدانييسونغلانإفةيدوهيلاديلاقتلاو
لامكلانأّرمامبلوسرلاتبثأدقو.مهميلاعتبةسادقلا
.)٢:١٠ص(حيسملاب

يف ٤:٣٤انحوي(حيسملالعفامكِهللاٱِةَئيِشَمِّـلُكِ
٧:٢١ىتم(اولعفينأهذيمالتنمبلطيامكو)٦:٣٨و
.)٢:١٧انحوي١و١٣:٢١نييناربعًاضيأرظنا

ِلْجَألَو،ْمُكِلْجَألًَةريِثَكًَةْريَغُهَلَّـنَأِهيِفُدَهْشَأِّـينِإَف«١٣
يفَنيِذَّـلٱ يفَنيِذَّـلٱَو،َةَّـيِكِدُوَالِ .»َسيِلوُبَاَريِهِ

مالكنمهفرعامىلعءانبكلذلاقِهيِفُدَهْشَأِّـينِإَف
هايإمهبحلةيوقتاذهركذو.هتاولصنمهعمساموسارفبأ
.مهلجأنمتاولصلاىلعبظاومهنأمهققحتبمهلةيزعتو
ًايدسجمهحالصإيفةديدشةبغريأًةَريِثَكًةَْريَغُهَل
.قحلاجهنمنعاوفرحنيالنأبميظعمامتهاوًايحورو

سخويطنأمسالااذهباهامسةيجيرفةبصقَةَّـيِكِدُوَال
.٦١ةحفصةمدقملارظنا.ةيكودوالهتأرمالًاماركإينثالا

نملايمأةتسدمأىلعةيجيرفيفةنيدمَسيِلوُباََريِه
كلذلوةينثولالكايهلانمريثكاهيفناكًالامشيسولوك
رهشأو»ةسدقملاةنيدملا«هانعمنألمسالااذهبتيمُس
ةراحلاةيعيبطلاتامامحلابترهتشاو.نولبألكيهاهلكايه
حجرملاو.»يسةعلقكوبمب«ىمسُتةريغصةيرقمويلايهو
ةيكدوالويسولوكثالثلاندملاكلتلخدليجنإلانأ
يذلاسارفبأةطساوبضعبنماهضعببيرقلاسيلوباريهو
هتمدهندملاكلتنملكو.ةمدخلاكلتلاهيلإسلوبهلسرأ
ةلاسرلاهذهةباتكدعبرصيقسويرابيطمايأيفةلزلزلا
.ليلقب

لَسُي«١٤
ِّـ
حلٱُبيِبَّـطلٱاَقوُلْمُكْيَلَعُم

ْ
.»ُساَميِدَو،ُبيَِب

٢٤نوميلفو٤:١١سواثوميت٢

هتمجرترظنا(لسرلالامعأوةثلاثلاةراشبلابتاكاَقوُل
.)هتراشبةمدقميف

ألَا
َ
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ةةعانصلابهدسججلاعيناكهنألُبيِبَْحلٱُبيِبَّـطلٱ
تناكسلوبةحصنأدبالو.هتقادصبهبلقدنسيوةيبطلا
نجسلاوتاقشملاوباعتألانمهاساقاملتفرحنادق
.جالعلاىلإجاتحاف

هفصيملو)٢٤نوميلف(نوميلفةلاسريفركُذُساَميِد
ًادادعتساهيفىأرهلعلوحدملاتافصنمءيشبلوسرلا
:٤سواثوميت٢(يفركُذوكلذدعبثدحيذلادادترالل
١٠(.

سبخرألةيصوتوةيكدوالةسينكبقلعتتةيصوت
١٧ىلإ١٥ع

لَس«١٥
ِّـ
يفَنيِذَّـلٱِةَوْخِإلٱَىلَعاوُم َساَفْمِنَىلَعَو،َةَّـيِكِدُوَالِ

لٱَىلَعَو
ْ
يفيِتَّـلٱِةَسيِنَك .»ِهِتْيَبِ

١٦:١٩سوثنروك١و١٦:٥ةيمور

يفَنيِذَّـلٱِةَوْخِإلٱ نيذلانينمؤملادارفأيأَةَّـيِكِدُوَالِ
اوملسينأمهلأسوةيلاتلاةيآلايفنييكدواللاةسينكمهاعد
.مهنممهبرقلمهيلع
ملعُيهنإفانهركُذامىوسهرمأنمملعنالَساَفْمِن

انلو.هتيبيفناكةدابعللعامتجالانأوةوخإلادحأهنأهنم
.ةعسلالهأنمهنأوةسينكلاةدمعنمناكهنأكلذنم
يفيِتَّـلٱِةَسيِنَكْلٱَىلَعَو :١٦ةيمورريسفترظنا(ِهِتْيَبِ
نوعمتجياوناكةوخإلانمنيريثكنأاذهنمحضتي.)٥
ًامالسمهيلإلسرينأسلوبنسحتسافهتيبيفةدابعلل

نـيلـيلـقىلوألارـوصـعـلايفنيــيحـيسـملانـوك.ـًاصـاخ
اودبعينأاورطضافدباعملادييشتنممهنمنيدهطضمو
ةصاخسئانكمهئانبلركذالونكسلاتويبضعبيفهللا
.ثلاثلانرقلالبق

ُأَرْقُتاَهوُلَعْجٱَفُةَلاَسِّـرلٱِهِذٰهْمُكَدْنِعْتَئِرُقىَتَمَو«١٦
يفًاضْيَأ ْمُتْنَأاََهنوُأَرْقَتَةَّـيِكِدُوَالْنِميِتَّـلٱَو،َنيِّـيِكِدُوَّـاللٱِةَسيِنَكِ
.»ًاضْيَأ
٥:٢٧يكينولاست١

سلوبناكيتلاُةَلاَسِّـرلٱِهِذٰهْمُكَدْنِعْتَئِرُقىَتَم
ةداعلاىلعًاراهجأرقتنأدصقهنأحّجرملاو.ذئنيحاهبتكي
يكينولاست١و٣:١٥سوثنروك٢و١٥:٢١لامعأ(يفةروكذملا
٦:٢٨(.

يفًاضْيَأُأَرْقُتاَهوُلَعْجٱَف اللٱِةَسيِنَكِ
هلعلَنيِّـيِكِدُوَّـ

نأنمةبهرواهبنييكدواللاعفنيفةبغركلذبمهاصوأ
.سلوبلةدناعميسولوكيفةوخإلاضعباهيفخي

ىلإةينوناقةلاسردجوتالخلاَةَّـيِكِدُوَالْنِميِتَّـلٱَو
انهاهيلإراشملاةلاسرلانأىلعنورسفملاعمجأدقوةيكدوال
لكىلإةلاسراهوربتعامهنألسسفأىلإةلاسرلايه
.اهدحوسسفأةسينكىلإالسسفألةرواجملاسئانكلا
يفاهبراموهوةيكدوالىلإاهنمةخسنلمحسكيخيتنأو
سداسلانرقلايفةبتكلاضعبركذو.يسولوكىلإهقيرط
لديءيشاهيفسيلنكلنييكدواللاىلإةلاسرترهظهنأ
ةراتخملاوقأاهيفومويلاةفورعملزتمليهوةينوناقاهنأىلع
عمجملامكحو.كلذىلعةدايزالوسلوبلئاسرنم
.ةينوناقاهلوبقنمسئانكلارّذحوةروزماهنأبيوقينلا

خلٱَىلِإْرُظْنٱ«:َسُّبِخْرَألاوُلوُقَو«١٧
ْ
لٱِةَمْدِ

لِبَقيِتَّـ
ْ

يفاَهَت ِ
.»اَهَمِّـمَتُتْيَكِلِّـبَّـرلٱ

٤:٦سواثوميت١و٢نوميلف

دنجتملا«نوميلفىلإهتلاسريفسلوبهاعدَسُّبِخْرَأ
هنأنونظملاوكانهوانهالإركذُيملو.)٢٠نوميلف(»انعم
ةلاسريفًاعماوركُذةثالثلانألهمأةيفبأنأونوميلفنبا
يفةمدخىلوتدقناكو.صاخميقريهيتلانوميلف
.ًاسامشمأًاخيشمأًارشبممأناكًايعارأملعنملوبرلا
مايقلاىلعهثحيوهبةصاخةيصوتلسرينأسلوبنسحتسا
ةضرعوهوهلةيوقتوةيزعتةنامألابهيلعبجيامب
اهديزتلةسينكلااهقدصتةيصوتلاهذهنأدارأو.براجتلل

ًامداخيسولوكنمًابئاغذئمويناكهنوكلوأًاناطلس
ىلعذخأسبخرألعلوسيلوباريهوأةيكدواليفةسينكل
.ةيموريفسارفبأةماقإةدمسارفبألمعبمايقلاهسفن

١٨ععادولا

ُةَمْعِّـنلَا.يِقُثُواوُرُكْذُا.َسُلوُباَنَأيِدَيِبُمَالَّـسلَا«١٨
.»َنيِمآ.ْمُكَعَم
١٣:٣نييناربع٣:١٧يكينولاست٢و١٦:٢١سوثنروك١
١٣:٢٥نييناربع

ةمتاخيفاذهلثمبىتأَسُلوُباَنَأيِدَيِبُمَالَّـسلَا
يِذَّـلٱ«هلوقهيلعدازهنأالإيكينولاستىلإةيناثلاةلاسرلا
يفٌةَمَالَعَوُه :٣يكينولاست٢(»ُبُتْكَأاَنَأاَذَكٰه.ٍةَلاَسِرِّـلُكِ
١٣:١٥سوثنروك٢و١٦:٢١سوثنروك١ًاضيأرظنا١٧
هنألةلاسرلاةحصتيبثتكلذبهتياغو.)٦:١١ةيطالغو
.اهبتكفهريغىلعاهالمأ

اهلبقيتلاوةرابعلاهذهنيبةقالعلايِقُثُواوُرُكْذُا
ديبةطوبرمتناكاهببتكييتلاىنميلاهدينألةحضاو

ألَا
َ
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ةباتكىلعرصتقافاهببتكينأهيلعرسعفيناموريركسع
اهماكحإمدعلاهبتاكوههنأىلعلدتهتباتكتناكومالسلا
قوثومينأاوركذافيطخمتيأرىتممكنأىنعملاو.ركُذامب
اولصوريذحتوحئاصننميمالكىلإاوتفتلاومكلجأنم
طَأ«هلوقلثماذهو.يلجأنم

ْ
يفاوُّلِكَتَالْنَأُبُل يِدِئاَدَشِ

اَيًاريِخَأ«هلوقو.)٣:١٣سسفأ(»ْمُكُدَْجمَيِهيِتَّـلٱُمُكِلْجَأل
يفاْوَّـوَقَتِيتَوْخِإ يفَوِّـبَّـرلٱِ .)٦:١٠سسفأ(»ِهِتَّـوُقِةَّـدِشِ
يفًةَرِهاَظْتَراَصيِقُثُوَّـنِإىَّـتَح«هلوقو ملٱِ

يفِحيِسَْ ِراَدِّـلُكِ
لٱ
ْ
يفَوِةَيَالِو .)١٤و١:١٣يبليف(»خلاَعَْمجَأِنِكاَمَألٱيِقاَبِ
ْمُكِناَميِإِةَحيِبَذَىلَعًاضْيَأُبِكَسْنَأُتْنُكْنِإَو«هلوقو
.)٢:١٧يبليف(»َنيِعَْمجَأْمُكَعَمُحَرْفَأَوَُّرسُأ،ِهِتَمْدِخَو

لفكتتيهوحيسملايفهللاةمعنيأْمُكَعَمُةَمْعِّـنلَا
.هيلإنوجاتحياملكبمهل

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

Germany

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