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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

ةلاسرلاةمدقم

ىلإةميدقلاةنمزألانمةيحيسملاةسينكلاءاملعفلتخا
لئاسملاو.نييناربعلاىلإةلاسرلابقلعتتةريثكرومأىلعنآلا
:يهفالتخالااهيلععقويتلاةيسيئرلا
.اهبتكيذلابتاكلا:ىلوألا·
.مهيلإتبتُكيتلاةعامجلا:ةيناثلاو·
هبتكنيبيأديدجلادهعلانوناقيفاهلوخد:ةثلاثلاو·
.ةينوناقلا
لوسرلاسلوبنأىلإيردنكسالاسدنميلكابهذف

هقفاووةينانويلاىلإاقولاهمجرتمثةيناربعلاةغللايفاهبتك
ةلاسرلاهذهنيبةيوغلةهباشمدوجوىلعءانبضعبلا
يناعمنإسوناجيورألاقو.لسرلالامعأواقولليجنإو
نملكلذيفقفاومهنأواقوللفينصتلاوسلوبلةلاسرلا

لاقو.هدحوهللاالإبتاكلادحأملعيالًاضيألاقو.هقبس
وهةيلامشلاايقيرفأسئانكيفيراجلاديلقتلانإسونايلترت
سئانكلارئاسوايلاطيإسئانكو.ابانربناكاهبتاكنأ
سلوبىلإةلاسرلابسنتملىلوألاوةعبرألانورقلايفةيبرغلا
نورقلاةدمفالتخالااذهمادو.اهفلؤممساركذتملو
ىلعليوطلاقيقحتلادعبءابآلاةماعقفتامثىلوألاةعبرألا
ىلإًالوبقملوقلااذهلزيملوبتاكلاوهلوسرلاسلوبنأ
ضعبهقفاويوبتاكلاوهسُلبأنألاقفسوريثولمايأ
)١٨:٢٤لامعأ(يفركُذامىلعءانبرصعلااذهيفءاملعلا
تناكةيردنكسالاةسردملاوًايردنكساناكسّلبأنإف
ًاحيصفًالجرسّلبأناكوةضماغلايناعملاوزومرلالمعتست
راحوبرلاقيرطيفًاريبخناكوةسدقملابتكلايفًاردتقم
هلكاذهوبرلابصتخيامقيقدتبملعيوملكتيحورلاب
.ةلاسرلاهذهبتاكقفاوي

:فلؤملاوهسلوبنأبلوقلاىلعتاضارتعالانمو
وهومظتنموبترمهنألسلوبسَفنسيلسَفنلانإ.١

ًاداحوهفسلوبسَفناّمأولهسيفميظعرهنريسك
الوةلمجلائدتبيفءاشنإلانيناوقفلاخيامًاريثكو
نمًالزانًاليسهبشيفاهلوطيواهشوشيوأاهلمكي
١٤-١:٣سسفأرظنا(ناجيهوةوقبلابجلا
.)٤و١:٣سواثوميت١و
وهوحيسملاتونهكيساسألاةلاسرلاعوضومنإ.٢

هذهيفناميإلاو.ًاريثكهيفسلوبملكتيملعوضوم
سلوبلئاسريفامأوىريالاميفرظنلاوهةلاسرلا
درجميفوهفالتخالااذهنأريغعوسيىلإرظنلاوهف
.ميلعتلايفالرظنلا
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سلوبنكلونويناربعةلاسرلاهذهيفنيبطاخملانإ.٣
.ممأللًالوسرناك

هلريثأتالهايإانتفرعممدعوبتاكلافرعنالاننإلوقنف
.هللامالكاهايإانرابتعايفالوةلاسرلاريسفتيف

ببسلاوهةلاسرلابتاكىلعفالتخالااذهناكامبرو
النأىلعةينوناقلابتكلانماهنإضعبلاراكنإيفميظعلا
نوناقلانمباتكلاضفربتاكلامساةفرعممدعنممزلي
اهبتاكفرعُيالةريثكرافسأةسدقملابتكلانيبدجويهنأل
نأريغ.اهريغومايألاوكولملاوةاضقلارافسأكقيقحتلاب
لسرلاءافلخاهلبقلهملعننأوهكلذيفيرورضلا
عممهفلخنمىلإاهوملسمثةينوناقلابتكلانيبنولوألا
تلبُقاهنأىلعةحيرصتاداهشانلو.اهبىحوملارافسألاةيقب

ينامورلاسوتنميلكانإف.ةروكذملاةيفيكلاىلعرمألالوأيف
ناكلوألانرقلارخاوأيفيأ٩٥وأ٧٠ةنسيفبتكيذلا
.اهيفدروامبنوحشمهبتكاممرثكأةلاسرلاهذهنعلقني
سديليسابنايكيتارالاالإيناثلانرقلايفدحأاهضفريملو
هنأنرقلاكلذفيلآتنمانيلإلصواممىرنوسونويشرامو
سوتنلبوديهشلاسونيتسويوينامورلاسوتنميلكااهبّرقأ
سوناجيروأويردنكسالاسوتنميلكاءافلسوتيركفقسأ

دهعلانعةينايرسلاةمجرتلااوفلأنيذلاوةيردنكسالايف
.يناثلانرقلارخآيفترهظيتلاةطيسبلابةفورعملاديدجلا

نرقلاىهتنموحنيأًافنآةروكذملاةدملاةياهندنعهنأريغ
يفبيرلاراهظإيفةيلامشلاايقيرفأةسينكتذخأيناثلا

ةيقبكلذىلعمهقفاوو.ينوناقلاةلاسرلااذهناطلس
ةينيتاللاةغللابملكتلايفمهكراشتتناكيتلاسئانكلا
وحن(ةميدقلاةينيتاللاسدقملاباتكلاةمجرتىلإتفيضأف
.ينوناقلاناطلسلانمةيلاخوابانربلةبوسنم)١٧٠ةنس
ةينامورلاةسينكلاءابآنيبركُذامىلعلاحلارمتساو
نوناقلانماهفذحفكلذدعبنينرقوحنةيلامشلاةيقيرفإلاو
لاطاملمث.مهريغوسوتيورتكفوسونايلوترتوسونايريك
سويراليهعبارلانرقلايفاهلبقةلئسملاهذهيفثحبلا
روكذملانرقلاىهتنمدنعو.مهريغوسويبافوسويسوربمأو
ددجوةيبرغلاةسينكلاءابآملعأناكيذلاسومينوريأماق
عيمجوةسينكلاةداهشوءابآلامدقأةداهشنمىأرفثحبلا
دهعلارافسأنمةلاسرلاهذهنأبهعنقأامةيقرشلاسئانكلا
بهذمىلعءانبو.سونيتسغوأهقفاووةينوناقلاديدجلا
ةيقرشلاسئانكلاةينيتاللاسئانكلاتقفاونيملاعلانيذه
عمجملايفاهمكحتبثوةينوناقلابتكلانيبةلاسرلاتلبقو
.)٣٩٧ةنس(ثلاثلايجاطرقلا

ةسينكلاوةيلامشلاايقيرفأةسينكلمحيذلاببسلاامأو
ةسينكلاءانتعاةدشناكفنأشلااذهيفددرتلاىلعةينيتاللا

رافسألالوبقلةيفاكلاتاداهشلانعثحبلايفىلوألا
اهبتكيذلامساريغنمةلاسرلاهذهاوأراملمهنإف.ةينوناقلا
مكحباوضريملةيلوسرلارخُألالئاسرلانعبولسألاةفلتخم
لبًالوهجماهبتاكناكولوةينوناقاهنأبةيردنكسالاةسينك
يفًاروصحمناككلذنأريغ.قالطإلاىلعاهوضفر
عبارلاةياهنىلإيناثلانرقلافصتنمنمةينيتاللاسئانكلا

ىلعتقفتايتلاةيحيسملاسئانكلاعيمجنميقباملًافالخ
ءيشيفبيرىندأرهظيملهنأىتحاهروهظلوأنماهلوبق
.نيينايرسلاوأنيينانويلانيفلؤملابتكنمليبقلااذهنم
ّرقأوسوناتيجاكلانيدركلااهضفرفةرخأتملاةنمزألايفاماو
رمأيفاوددرتمهنأىلعازيبوسونيفلكوسوميساريإاهب
رخآدنعاهعضوىلعسئانكلاروهمجحلطصاو.اهبتاك
اذوهيوبوقعييتلاسردعبسوريثولاهعضووسلوبلئاسر
ًاناطلسلقأةعبرألارافسألاهذهنأىلعءانبايؤرلالبق
.رخُألاديدجلادهعلارافسأنمًارابتعاو

فاكةيحيسملاسئانكلايفديلقتلانأمدقتاممرهظيف
أشناهيفددرتلانإوةينوناقلابتكلانيبةلاسرلاهذهعضول

ملفًالوأتعزوتثيحنيطسلفنعةديعبلاسئانكلايف
ببسباميسالونمزلاكلذيفيهافشلاديلقتلااهغلبي

نمىرجيذلانيطسلفةسينكتيتشتوميلشروأبارخ
ثحبلادعبوةفرعملاةدايزدنعهنإًاضيأرهظيو.كلذ
اهلوبقىلعةثيدحلاوةميدقلاسئانكلاعيمجتقفتاليوطلا
.ةسدقملارافسألانيب

بارخلبقتبتُكاهنأاهسفنةلاسرلايفءاجاممجتنتسن
عيضاوملانمنأعمكلذىلإةراشإاهيفسيلنألميلشروأ
بارخركذناكوةيوسوملاضئارفلالاوزةلاسرلايفةيسيئرلا
دعبتبتُكولةياغلاهذهلًادجًاقفاوملكيهلاوميلشروأ
نأ)١٣:٧و٢:٣نييناربع(نمرهظيو.ةروكذملاثداوحلا
اوناكمهنألنينمؤملانملوألارصعلانماونوكيملنيبَطاخملا
)١٣:٢٣ص(نمرهظيو.مهئافلسنمليجنإلااوملستدق
تبتُكاهنأحجرألافسواثوميتقالطإدعبتبتُكةلاسرلانأ
مثةيناربعلاةغللابًالوأتبتُكاهنأليقو.م.ب٦٨ةنسوحن
سدنميلكاكلذبلاقنملوأوةينانويلاىلإاقولاهمجرت
سومينوريإووسوتيرودويثوسويباسوأهقفاوويردنكسالا
ةمجرتلانأرهظيهنأريغ.نيرخأتملاءابآلانممهريغو
لاقويناربعالينانويلصأنعةلوقنمةينايرسلاةطيسبلا
حئاولاهيلعرهظيالةحيصفةينانويلااهتغلنأكيلبةمالعلا
ميدقلادهعلانعةلاسرلاهذهيفةلوقنملاتايآلانأوةمجرتلا
الفيناربعلالصألانعالةينيعبسلاةمجرتلانعةذوخأم
رهظيركُذامريغةلدأهلو.ةيناربعلاةغللابتبتُكاهنأقفتي
وهنآلاانيديأنيبامنوكيفةينانويلاةغللابتبتُكاهنأاهنم
.هنعةمجرتاليقيقحلالصألا

نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاةلاسرلاةمدقم

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



انحويلاقامىلعمهفمهيلإتبتُكنيذلاةعامجلاامأو
ميلشروأيفاوناكنيذلانونمؤملادوهيلابهذلامف
يف»نييناربعلاىلإةلاسرلا«وهوةلاسرلاناونعو.نيطسلفو
نمًاضيأكلذرهظيو.ةميدقلاتامجرتلاوخسنلاعيمج
ىلعةيحيسملاةنايدلالضفنايباهتياغنألةلاسرلانومضم
ملكامدعبهللا«هصنام)١:١ص(يفف.ةيوسوملاموسرلا
نأهدافماملاقدسجتلاركذامل)١٢:١٦ص(يفو.»ءابآلا
.ةيرشبلاةعيبطلاكسمألقيملوميهاربإلسنكسمأعوسي
زيمياليأ»هللابعشلةحارتيقب«)٤:٩ص(يفلاقو
لدتلكيهلاةمدخىلإتاراشإلالكو.ممألاودوهيلانيب
.اهوربتعاواهوفرعةلاسرلاءارقنأىلع

ىلوألاانحويةلاسرالإلئاسرلاةيقبنعفلتختةلاسرلاو
لئاسرلاهبشتواهتمدقميفبتاكلامسانمةيلاخاهنأب
سانألمالسلاغيلبتوةيصخشتاضيرحتاهيفنأبةيلوسرلا
ناقفاويالمالكلاعوضومولوسرلاةجحنأمث.نيمولعم
لكيهلاةمدخموسروةيوسوملاموسرلابنيفراعلادوهيلاالإ
دهاشُيهنأريغةلاسرلااذهيفماودلاىلعاهيلإراشُييتلا
ضعبلالمحامةيردنكسالابةفورعملاةفسلفلاحورنماهيف
.صاصتخاريغنمنينمؤملادوهيلاةماعلتبتُكاهنأىلإ
نيطسلفوأميلشروأدوهيلتبتكاهنأنيققحملاروهمجلاقو
.حجرألاوهو

ةيدوهيلايفةقرفتملاةريثكلاةيحيسملاسئانكلاتناكو
يكينولاست١(دوهيلاداهطضالذئنيحةضرع)٩:٣١لامعأ(
بغشرشتناوسئانكلاددعةدايزبديزيناكيذلا)٢:١٤
أشنفينامورلامكحلا٦٦ةنسةروثيفغلبىتحةيدوهيلاةمألا
داهطضالاةدميفو.سدقملالكيهلاوميلشروأبارخهنع
١٢:١لامعأ(ًاديهشميلشروأفقسأبوقعيلتُقروكذملا
اوناكةيسيرفلاةقرفلانممهلصأةعامجمهنيبًاضيأرهظو)٢و
ناكف)٥و١٥:١لامعأ(ةيوسوملاموسرلابوجوبنوداني
ةنايدلاىلإدادترالانمميظعرطخيفمهنمءافعضلا
يفمهتيبثتلجألمهلةلاسرلاهذهتبتُككلذلو.ةيدوهيلا
.يحيسملاناميإلا

ةلاسرلاهذهنطابىلإانرظناذإمدقتامىلعءانبو
اوناكنيذلانييحيسملادوهيلاىلإهجومباطخاهنأاندجو
ناميإلايفتابثلاىلعبتاكلامهثحفدادترالارطخيف
يفيهو.ةيدوهيلاةنايدلاىلإعوجرلانممهرذحويحيسملا
اهيفتبثأدقبتاكلانألميظعلاضرغلااذهلةقفاوملاةياغ
يتلاةقيقحلااهنأوةيدوهيلاىلعةيحيسملاةنايدلالضف
ةنايدلاو.اهيفتمتوةيوسوملاةعيرشلازومراهيلإتراشأ
بحومبوسانلاوهللانيبدهعفلؤملااهمسرامكةيحيسملا
ركذيالف)٨:١٠ص(هبعشمهومههلإوهدهعلااذه
ةرمحيسملاعوسيدسجميدقتبنوسدقممهلبمهاياطخ

هءاجريذلاوهيلإزومرملادهعلاو)١٠:١٠ص(ةدحاو
نألدبألاىلإقابوتباثوهوحيسملابةقيقحراصهللابعش
.)٩:١٢ص(نيحلكيفيححيسملا

ثالثةيحيسملاةنايدلاىلإاورظناملدوهيلامامأناكو
:تارثعم
.ةيوسوملاموسرلاضقن.١
.حيسملامالآ.٢
رظندقو.ةدابعلاتايدسجوللُحوةنهكدوجومدع.٣

:هجوأةثالثنمهلككلذىلإفلؤملا

نيذلاةكئالملاىلعديدجلادهعلاطيسوحيسملالضف.١
١ص(ميدقلادهعلانالعإيفءاطسوهللامهمدختسا
.)٢و
سيئرىسومىلعديدجلادهعلاسيئرحيسملالضف.٢

.)٤و٣ص(ميدقلادهعلا
رابحأىلعميظعلاةيحيسملاةنايدلاربححيسملالضف.٣

تناكمهتمدخنألمهتمدخىلعهتمدخلضفودوهيلا
تاريخلًالظوحيسملااهارجأيتلاقئاقحلاىلإًازمر
.)١٠-٥ص(ةيحيسملاةنايدلا

ىلعمهثحىلإمالكلاءانثأيففلؤملالدعامًاريثكو
كلذىلعةروهشمةلثمأمهلركذفناميإلايفتابثلا
مثو.)١١ص(ميدقلادهعلايفهللالاجرةريسنمةذوخأم
ةنايدلابكسمتللاياصووتاريذحتوحئاصنبةلاسرلامتخ
.)١٣و١٢ص(اهحورواهرماوأىضتقمبكولسلاوةيحيسملا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

ةنايدلاحدمةلاسرلاهذهيففلؤملادصقناكامل
مدعواهيفتابثلاىلعنينمؤملادوهيلاضيرحتوةيحيسملا
نالعإهيلإلكُويذلاحيسملانألوقلابأدباهنعدادترالا
دهعلامهيلإلكُونيذلاءايبنألانملضفأوهديدجلادهعلا
هللاةروصوهو)٢و١ع(اهقلاخوةنوكسملابرهنألميدقلا
يلاعأىلإعفُررشبلااياطخنعرّفكنأدعبو.ةيقيقحلا
نألةكئالملانممظعأوهو.)٣ع(تاوامسلايفدجملا
دجستةكئالملاو)٥و٤ع(مهمسانممظعأهللانباهمسا
هكلمكلمحيسملاو.)٧و٦ع(هللالسرالإمهاموهل
ربللهتبحمببسلكولملاعيمجنمعفرأوهويدبأميقتسم
ىنفيالوريغتيالضرألاوتاوامسلاقلاخوهو)٩و٨ع(
ةمدخمهلب.)١٣ع(ةكئالملاكلذكتسيلو)١٢-١٠ع(
.)١٤ع(صالخلانوثرينيذلاعفنل

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو

٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا«١
»ٍَةريِثَك

١٠:٨و٢:١٩لاينادو٨و١٢:٦ددعو٣:٤جورخ

ءامساوهمساًالوأركذيهلئاسرعيمجيفسلوبناك
َعوُسَيِلٌدْبَع،ُسُلوُب«)٧-١:١ةيمور(يفهلوقكنيبطاخملا
ملٱ
ملٱِعيَِمجَىلِإ..ِ.حيِسَْ

يفَنيِدوُجْوَْ بتاكامأو»َةَيِموُرِ
لَسرملاءامسأالوهمساركذيملفنييناربعلاىلإةلاسرلا
.ةمدقمالبرفسلاعوضومبأدتبالبمهيلإ

١:٧٢اقول(دوهيلاءافلسيأَءاَبآلٱَمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا
بتاكنأةيمستلاهذهنمرهظيو)٩:٥ةيمورو١١:٤٨و
نأبدارملاو.هسنجءانبأبطاخبًايدوهيناكةلاسرلاهذه
.ىلاعتهتدارإمهلنلعأيأ»ءابآلاملكهللا«

مهمدختسانيذلاعيمجمهوءايبنألاةطساوبِءاَيِبْنَألٱِب
.ميدقلادهعلايفهبيحوينأدارأامنالعإلةطساوهللا
سانللاونلعيلهللامهلسرأنيذلاعيمجانه»ءايبنألاب«دارملاو
تالبقتسملااونلعأنيذلاالرضاحلايفوألبقتسملايفهتدارإ
.طقف

هيفبتكيذلانمزلاىلإةبسنلابميدقلانمزلايفًاميِدَق
.ديدجلادهعلاىلإةبسنلابميدقلادهعلاةدموأبتاكلا
نامزنمةءوبنلاعاطقناىلإكلذيفةراشإلاتناكامبرو
وحنحيسملالبقناكوميدقلادهعلاءايبنأرخآوهويخالم

.ةنس٤٠٠
عاونألا«نيبىنعملايفقرفالٍةَريِثَكٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب
لصألايفناتملكلااذكهوةيبرعلاةمجرتلايف»قرطلاو
نأمهريغلاقو.نيرسفملاضعببهذمىلعينانويلا
ملهللانأيأةيفيكلاةيناثلاوةئزجتلاديفتىلوألاةملكلا
دعبيبنلعباتتلابًائيشفًائيشلبةدحاوةعفدةنايدلانلعُي
ةريثكتايفيكىلعلبةدحاوةيفيكىلعكلذنكيملورخآ
ىسوموملُحةطساوببوقعيوةكئالمةطساوبميهاربإملكف
.كلذريغىلإمونلايفليئومصوةلعتشملاةقيلعلانم

يفاَنَمَّـلَك«٢ يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ ًاثِراَوُهَلَعَجيِذَّـلٱِهِنْبٱِ
لٱَلِمَعًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ،ٍْءَيشِّـلُكِل

ْ
.»َنيَِملاَع

١:١٧انحويو١:١٩سسفأو٤:٤ةيطالغو٤:٣٠ةينثت
٢٨:١٨و٢١:٣٨ىتمو٢:٨رومزمو٢:٣صو١٥:١٥و
:٨سوثنروك١و١:٣انحويو٨:١٧ةيمورو٣:٣٥انحويو
١:١٦يسولوكو٦

.ميدقلادهعلايفءابآلاملكامكنحناَنَمَّـلَك
يف ةملكنوفذحينيققحملاضعبِةَريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ

ةميدقلاخسنلاضعبيفاهدوجومدعلنتملانم»ةريخألا«

هلوقةلباقمنمرهاظدارملانألفذحلااذهبىنعملاريغتيالو
دهعلاىنعملاوقباسلاددعلايف»ًاميدق«هلوقب»مايألاهذه«
.ميدقلايدوهيلادهعلاىلإةبسنلابديدجلايحيسملا

يف لصألايف»هللانبا«فاضملاريمضلاركذُيملِهِنْبٱِ
امأوءايبنألابءابآلاهللاملكهنأهاضتقمبىنعملاوينانويلا
ةطساوبملكتلانإفحيسملاوهدوصقملاوٍنبابانلمكفنحن
سانلاملكيملو.دبعةطساوبملكتلانمًادجمظعأنبا
هتريسوهلامعأبكلذقوفمهملكلبطقفحيسملاميلعتب
الوهللايفملكتملادرجمالةملكلاوهناكفهتافصعيمجو
لبءايبنألاةطساوبةقيقحةفرعمهللااوفرعينأسانلانكمي
.هللاوهنبالانألنبالاب

ماتلاكلُملاهاطعأيأٍءَْيشِّـلُكِلًاثِراَوُهَلَعَجيِذَّـلٱ
اهانعمللحمالوزاجملاليبسىلعانهةثارولانألقلطملا
.ماقملااذهيفيلصألا

.هتطساوبيأًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ
.قلخيأَلِمَع
ضعبلااهرسفاذكهوروهدلالصألايفوَنيَِملاَعْلٱ
قلخىلإةحضاوةراشإلانكلواهراودأوايندلاروهدىنعمب
يفدرواملقفاومىنعملااذهونيملاعلاوأهرسأبملاعلا
)١٠و١:٣انحويو١٦و١:١٥يسولوكو٣:٩سسفأ(
.اهريغو

:يهوانهةروكذمثالثلاحيسملالاوحأو
لمعهبيذلا«هلوقيفاذهولزألاذنمهنوك.١

.»نيملاعلا
»هنبابانملك«هلوقيفوهوهدسجت.٢
.»ءيشلكلًاثراوهلعج«هلوقيفوهوهعافترا.٣

َّـلُكٌلِماَحَو،ِهِرَهْوَجُمْسَرَو،ِهِدَْجمُءاََهبَوُهَو،يِذَّـلٱ«٣
طَتِهِسْفَنِبَعَنَصاَمَدْعَب،ِهِتَرْدُقِةَمِلَكِبِءاَيْشَألٱ

ْ
ِخلًاريِه

َ
،اَناَياَط

يفَسَلَج لٱِنيِمَيِ
ْ
يفِةَمَظَع »ِيلاَعَألٱِ

١:١٥يسولوكو٤:٤سوثنروك٢و١٤:٩و١:١٤انحوي
:٩و٧:٢٧صو٤:١١ايؤرو١:١٧يسولوكو١:٤انحويو
٨:١صو١:٢٠سسفأو١١٠:١رومزمو٢٦و١٤و١٢
٣:٢٣سرطب١و١٢:٢و١٠:١٢و

.هللارونءايضوهحيسملانأيأِهِدَْجمُءاََهبَوُهَو،يِذَّـلٱ
كلذلكيفىنعملاوىلاعتهتاذةروصيأِهِرَهْوَجُمْسَرَو
نأيأهتروصوءيشلاواهرونوسمشلانمراعتسميزاجم
يفهمسروأهتروصاناطعأدقانراصبأنعبوجحملاهللا
.دسجتلارسيفهنمىندُياليذلاهللارونفطلتذإحيسملا
نيبةيلزألاةبسنلانايبانهدارملانوكيالكلذىلعءانبو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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انلهتاذهللانالعإدارملالبضعبلابهذامكنبالاوبآلا
ُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«انحويلوققفاوياذهو.هنبايف
لٱ
ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو .)١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ
.)١٤:٩انحوي(»َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«ًاضيأهلوقو
.)١٢:٤٥انحوي(»يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱىَرَيِيناَرَييِذَّـلٱ«ًاضيأو
هنكلوحيسملاةطساوبطقفهتدارإانلنلعُيملهللانأقحلاو
عوسيناسنإلايفاهروهظنكميامكهتافصانلنلعأ
:ملعتنف.حيسملا

هنألسمشلانمءوضلاكهللانموهحيسملادجمنإ)١(
.هدجمءاهب

مسر(متاخلاةروصنأامكهتاذيفًادجمحيسمللنإ)٢(
.اهتاذبةنئاكاهنكلوهلثمومتاخلانميهنيطلايف)هرهوج
نكلوهللادجمنوسكعينيذلانينمؤملانعحيسملازيمتيف
روكذملا»دجملا«نأمهضعبمهفو.مهسوفنيفدجممهلسيل
دجملاو.هدعبهدجمهنأحجرألاودسجتلالبقحيسملادجموه
حيسملايفلبملاعلاكولمدجمكةيجراخلارومألايفسيل
.هتبحموهتمكحوهتسادقكهتافصيفوهتاذ

.ريدمورّبدميأٌلِماَحَو
.ملاعلالكِءاَيْشَألٱَّـلُك
روننكيل«لوقلاكوهفةريدقلاهتملكبِهِتَرْدُقِةَمِلَكِب

رمأوهناكفلاقهنأل«ًاضيأو.)١:٣نيوكت(»رونناكف
ًاضيأوهملاعلاقلخحيسملانأامكف)٣٣:٩رومزم(»راصف
نأبةحيرصةداهشيهو.هتمكحبهربديوهسوسييذلا
تءاجيتلاكلتىلعاهعضويتلاةنايدلالضفبوهلإحيسملا
ءايبنألاديىلعةريثكقرطوةعطقتمةنمزأيفءابآلل
.ةكئالملاو

صهمدبو)٢:١٤ص(هتومبيأِهِسْفَنِبَعَنَصاَمَدْعَب
٩:١٢(.

ِخلًاريِهْطَت
َ

ةمجرتلااذكه.اهنعًاريفكتيأاَناَياَط
يتأيسو)٣٠:١٠و٢٩:٣٦جورخ(يناربعلانعةينيعبسلا
.ةلاسرلاهذهقايسيفروكذملاريهطتلاىنعم

يفَسَلَج يفِةَمَظَعْلٱِنيِمَيِ اذهوءامسلايفيأِيلاَعَألٱِ
.)١٣عرظنا(طلستلاومكحلاوءاقترالانعةيانكسولجلا

ملٱَنِمَمَظْعَأًارِئاَص«٤
ًامْسٱَثِرَواَمِراَدْقِمِبِةَكِئَالَْ

.»ْمُهْنِمَلَضْفَأ
١٠و٢:٩يبليفو١:٢١سسفأ

.ةمظعلانيمييفسلجوًاريهطتعنصنأدعبًارِئاَص
ةيعبطيفناكامكهتوسانةعيبطيفِةَكِئَالَْملٱَنِمَمَظْعَأ
.)قباسلاددعلارظنا(هتوهال

.لانَثِرَواَمِراَدْقِمِب
هبصاخمساوهو»هللانبا«وهْمُهْنِمَلَضْفَأًامْسٱ
نأباوجلافرشبلاوةكئالملاىلعًانايحأقلطُيهنأليقنأو
يفلاقُيامريغىنعمىلعوهحيسملابمسالااذهصيصخت
.هللاءانبأمهنأرشبلاوةكئالملا

ِملُهَّـنَأل«٥
َ
ملٱَنِمْن

لٱاَنَأيِنْبٱَتْنَأ:ُّطَقَلاَقِةَكِئَالَْ
ْ
َمْوَي

»؟ًانْبٱَِيلُنوُكَيَوُهَوًابَأُهَلُنوُكَأاَنَأ:ًاضْيَأَو؟َكُتْدَلَو
:٧ليئومص٢و٥:٥صو١٣:٣٣لامعأو٢:٧رومزم
٢٧و٨٩:٢٦رومزمو٢٨:٦و٢٢:١٠مايأ١و١٤

نممظعأحيسملانإ«ةقباسلاةيآلايفبتاكلاركذامل
دهعلانمكلذتبثأ»مهنملضفأًامساثروهنألةكئالملا
دقحيسملانوكىلإناريشتىنعملااذهبنيتيآسبتقافميدقلا

)٢:٧رومزم(نمةسبتقمىلوألاف.»هللانبا«يمس
قدصياليبنلافصونألحيسملاىلإةرهاظاهيفةراشإلاو
قدصاذإو)١٢و٨و١ع(ةعجارمنمرهظيامكهيلعالإ

ةيناثلاو.حيسمللًازمرناكهنألامنإفدوادىلعًايئزج
رمألالوأيفةراشإلاثيح)٧:١٤ليئومص٢(نمةذوخأم
)١٦و١٣ع(حيسملاىلإةيوبنلاةقيرطلاىلعمثنامليسىلإ
دهعيفدوهيلاناكةرورضلابو.هيلإًازمرناميلسناكيذلا
ولوحيسملاىلإريشتتايآلاهذهنأبنولمسيبتاكلا
ريسافتنمرمألااذهتابثإنكميهنأىلعنآلاكلذاوركنأ
.اهسبتقيناكبتاكلانأنظنالفالإونيلوألامهئاملع

ِملُهَّـنَأل
َ

ماهفتسايِنْبٱَتْنَأ:ُّطَقَلاَقِةَكِئَالَْملٱَنِمْن
.خلا»ينباتنأ«مهنمدحألطقلقيملهنأىنعملاويراكنإ
ملهنأباوجلافمسالااذهبًانايحأمهركذدرودقهنأليقنإو
ةونبىلإريشيدحاولانألنيمسالايفدحاوىنعمدصقُي
ىدلرهظيامكةيلصأةيقيقحةونبىلإيناثلاوةبستكمةيزاجم
هلوقيفو.هللاىلإةكئالملاةبسنوحيسملاةبسنيفلمأتلا
ىلإريشيمالكلانألةكئالملايفبتارمىلإةراشإامبر»نمل«
.ينباتنألقيملمهالعالفضعبنمىلعأمهضعبدوجو

ىلعمالكلااذهنولمحينيرسفملارثكأَكُتْدَلَوَمْوَيْلٱاَنَأ
رظنلابليقهنأيأحيسملايفتوهاللانألتوسانلاةيعبط
ىنعمب»كتدلو«هلوقنومهفيوناسنإلاةروصهذاختاىلإ

لزنامكوهتدالولبقميرملكالملالاقامككتبثأوكتلعج
هتمايقدنعولبجلاىلعهيّلجتدنعوهتيدومعمدنعتوصلا
حيسملايمسدقاهعيمجاهيفف)١:٤ةيمور(تاومألانم
اذهو.ًاناسنإراصدقيناثلامونقألانأرابتعاب»هللانبا«
هتدالويفلاقينأحصيال»مويلا«هلوقيفةيفرظلاديَقنإو
نإسونيتسغوألوقامأو.نامزيفهتدالويفلبةيلزالا
دجويالىلاعتهيلإةبسنلابهنأومويلاوهامنإهللانامزلك

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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نمحيسملامونقأةدالولوقلااذهبدارملانإولبقتسموضام
.قبسامىلعرظنهيففلزألايفبآلاهللا

:٧ليئومص٢(ًانْبٱَِيلُنوُكَيَوُهَوًابَأُهَلُنوُكَأاَنَأ:ًاضْيَأَو
امبرو.ةيآلاهذهىلعمالكلاةءادبيفريسفتلاقبسدق)١٤
عراضملايف»نوكيوهو«»نوكأ«هلوقنممهفننأبجو
.ةيلزألاهتدالوالدسجلابحيسملاةدالو

لٱَلَخْدَأىَتَمًاضْيَأَو«٦
ْ
لٱَىلِإَرْكِب

ْ
لَو:ُلوُقَيَِملاَع

ْ
ُهَلْدُجْسَت

.»ِهللاٱِةَكِئَالَمُّلُك
٣٢:٤٣ةينثت١:٥ايؤرو١:١٨يسولوكو٨:٢٩ةيمور
٣:٢٢سرطب١و٩٧:٧رومزمو٧٠بسح

لضفأحيسملانوكىلعًاديدجًاناهرببتاكلامدقيانه
كبترادقو.هلاودجسينأاورمُأمهنأوهوةكئالملانم
نيناكميفةينانويلايفدجويهنألسابتقالااذهيفءاملعلا
ةمجرتلابسح)٣٢:٤٣ةينثت(لوألا.ميدقلادهعلانم
يفالويناربعلالصألايفهلدوجوالنكلةينيعبسلاةينانويلا

نعًالضفطقفاهضعبيفوهلبةينانويلاةمجرتلاخسنعيمج
نأريغ.هيلإراشملاوهحيسملانوكىلعلدتالةنيرقلانأ
نعكلذكوهسيلوروكذملاناكملانعيفرحسابتقالا
نوكمهضعبضفرف.)٩٧:٩رومزم(وهويناثلاناكملا
لاقو.تركُذيتلابابسألللوألاناكملانعسابتقالا
اهبربعيلةينانويلاةمجرتلاتاملكمدختسابتاكلانأمهريغ
ةكئالمةاعرللرهظاملحيسملاةدالودنعًالعفىرجرمأنع
روكذملالحملانعسابتقالالبلوقيمهضعبو.نوحبسي
ةمجرتلادهعىلعةميدقلاخسنلايفتاءارقلانمةءارقوهف
نعلقنلانيرسفملارثكأىأرامبرو.اهنعلقنلازوجيف
ةهلألانإوًاصنسيللقنلانأانهعناملاو)٩٧:٧رومزم(
ةينيعبسلاةمجرتلانأىلعةكئالملاريغلصألايفمهيلإراشملا
ةقفاوممدعىريمهضعبو.ةهلآلانعًاضوعةكئالملاتركذ
نأشيفاهنأرابتعابريمازملايفتعقوامكةرابعلاريسفتيف
هيفركذُيملهنأدجيروكذملارومزملاعجارينمنكلوحيسملا
بارخوحيسملاكلُمبةحيرصةءوبننوكيفهللامساريغ
نوكينأمزليالو.كلذيفةسينكلاحرفوةملظلاتوكلم
يفةلوقنملاتاسابتقالارثكأيفكلذكسيلهنألًاصنلقنلا
.ميدقلانعديدجلادهعلا

وأةكئالملاىلعحيسملالضفىلعديدجناهربًاضْيَأَو
.ديدجسابتقا

ُّلُكُهَلْدُجْسَتْلَو:ُلوُقَيَِملاَعْلٱَىلِإَرْكِبْلٱَلَخْدَأىَتَم
زاجموأديحولاامأ»ركبلا«-هسّنأتدنعيأِهللاٱِةَكِئَالَم
دنعهتعفروركبلافرشنعذوخأمماقملاةعفروفرشلل

ايؤرو١:١٥يسولوك(»ةقيلخلكركب«هلوقاذكهوسانلا
٣:١٤(.

ملٱِنَعَو«٧
ُهَماَّـدُخَوًاحاَيِرُهَتَكِئَالَمُعِناَّـصلٱ:ُلوُقَيِةَكِئَالَْ

.»ٍراَنَبيَِهل
٦:٥ايركزو٧:١٠لاينادو١٠٤:٤رومزم

حيسملانيبةلباقملابتاكلاعبتتيهدعباموةيآلاهذهيف
ةسبتقميهو-مهيلعهومسوهلضفراهظإلجألةكئالملاو
هلامعأيفهللاةمظعيفيبنلامالكيف)١٠٤:٤رومزم(نم
.ةكئالمللهمادختساوهتيانعو

ضعبلاقًاحاَيِرُهَتَكِئَالَمُعِناَّـصلٱ:ُلوُقَيِةَكِئَالَْملٱِنَعَو
ةلسرملايهحايرلانأوهيناربعلالصألايفىنعملانأدوهيلا
ىلإًادنسملوألالوعفملانولعجيفهتمدخلجألهللانم
نألاحلاوماقملااذهيفًالخدةكئالمللنأنوركنيويناثلا
ىنعملانأوةمجرتلايفامكوهلصألايفتاملكلابيترت
نم»ًاحاير«هلوقو.يناربعلايفامكةيبرعلايفرهاظدوصقملا
.ةعرسلاوةفخلاىنعمراهظإلهيبشتلاباب

ًاضيأهيبشتلابابنمرانبيهلكيأٍراَنَبيَِهلُهَماَّـدُخَو
ةكئالملالمعنأفرع»همادخ«ظفلب»ةكئالملا«ركذامل
ةلسرمةمداخحاورأمهنأ«)١٤ع(يفلاقامكةمدخلا
.»ةمدخلل

ِرْهَدَىلِإُهللاَأاَيَكُّيِسْرُك:ِنْبالٱْنَعاَّـمَأَو٨«٨،٩
لُمُبيِضَقٍةَماَقِتْسٱُبيِضَق.ِروُهُّدلٱ

ْ
لٱَتْبَبْحَأ٩.َكِك

ْ
َّـِرب

ٰهلِإُهللاٱَكَحَسَمَكِلٰذِلْجَأْنِم.َمْثِإلٱَتْضَغْبَأَو
ُ

ِتْيَزِبَك
.»َكِئاَكَُرشْنِمَرَثْكَأِجاَهِتْبالٱ

:٤لامعأو٦١:١ءايعشإو٩:٧ءايعشإو٧و٤٥:٦رومزم
١٠:٣٨و٢٧

امهبىتأدقو)٤٥:٦رومزم(نمسابتقاناتيآلا
مهنوكوًاهلإهنوكةكئالملابحيسملاةلباقملجألبتاكلا

وهنورومأمفمهامأويهتنيالهكلموكلموه.ةمدخ
لدعلائدابمبسحمهسوسيومهاعريورشبلاىلعمكحي
يتلاةعيرشلالازنإيفهللامهمدختسافمهامأوةماقتسالاو
رومزملاناكلهنكلو.ةجراختابيترتاهمظعمناك
ةجيزدنعتدشنُأوتبتُكةينغُأمالكلااذههنعذوخأملا

حيسمللهجتملهوأكولملاتانبىدحإبناميلس
نأريغلوألالوقلابنوملسيءاملعلارثكأ؟ةسينكلاو
حيسملاىلعرومزملامالكنولمحينييحيسموًادوهيعيمجلا
لاقي»هللاةملكب«هتيمستنعًالضفهنألىلوأعونبوًاضيأ
.ناميلسىلعقدصيالاذهو»يدبأكلمهكلم«نأ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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.لاقةكئالملانعالِنْبالٱْنَعاَّـمَأَو
نأكولملاةداعترجيذلاسلجملايسركلاَكُّيِسْرُك

انهلمعتسموهوةكلمملاماكحأمهتاطاعميفهيلعسلجت
.ناطلسللزاجملاليبسىلع

امكرخآًاليوأتلمتحيلصألانأرهظيالوءادنُهللاَأاَي
كيسرك«وأ»كهلإيسرك«ةرابعلاةمجرتيفضعبلالواح
.»يهلإلا

.دبألاىلإيأِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإ
انهروكذملا»بيضقلا«َكِكْلُمُبيِضَقٍةَماَقِتْسٱُبيِضَق

ذافنإوماكحألاءارجإىلإهبراشييذلاكلملاناجلوصوه
ماكحألاهذهنأل»ةماقتسابيضق«يمسوةيكلملاةدارإلا
لدعلابسحيأةماقتسالاىلعالإنوكتالةدارإلاهذهو
.فاصنإلاو

بيضق«هلوقلريسفتَمْثِإلٱَتْضَغْبَأَوَّـِربْلٱَتْبَبْحَأ
ضغبوربلاةبحميهةماقتسالانإف»ككلمبيضقةماقتسا
.مثإلا

ٰهلِإُهللاٱَكَحَسَمَكِلٰذِلْجَأْنِم
ُ

حسملاِجاَهِتْبالٱِتْيَزِبَك
ًامسرميدقلانامزلايفناكسأرلانهدنعةرابعوهو
ليئومص١ريسفترظنا(مهتماقإوكولملانييعتدنعًايجراخ
يفًاضيألمعتسُيناكو.)٢:٢رومزمو١٦:١٣و١٠:١
ةيكلملاهتبتريفحيسملاةماقإىلإانهةراشإلاوحرفلاتاقوأ
ناكامنإوسدقمبيطمنهدبنكيملهحسمنأريغ
هلسرىلعوهتيدومعمدنعهيلعلحيذلاسدقلاحورلاب
هذهبلصألامهضعبمجرتو.بآلانمصاخدعوب
.اهلمتحيوهوكهلإهللاايكحسمتاملكلا

يفةيبرعلاىلإتمجرُتامككئاقفروأَكِئاَكَُرشْنِمَرَثْكَأ
مهلوقيضعبلافدارملاىلعاوفلتخادقو.روكذملارومزملا
.ضرألاكولمنملضفأةيكلملاحيسملاةبترنأيأكولملا
نيذلانييحيسملابعشانهدارملانأىلإبهذيضعبلاو
»سدقمتونهكوهللانوحوسممكولممهنأ«مهيفليق
انهىنعملاامبرو.مهسأرومهلضفأحيسملاو)٢:٩سرطب١(
بتُرلاباحصأعيمجىلعقئافلاءاقترالاىلعةلالدللزاجم
نماوحسمنيذلاعيمجىلعوضرألاوءامسلايفةيلاعلا
.ةنهكوءايبنأوكولم

يفُّبَراَيَتْنَأَو١٠«١٢-١٠ لٱِ
ْ
،َضْرَألٱَتْسَّـسَأِءْدَب

َتْنَأْنِكٰلَوُديِبَتَيِه١١.َكْيَدَيُلَمَعَيِهُتاَواَمَّـسلٱَو
طَتٍءاَدِرَكَو١٢،َىلْبَتٍبْوَثَكاَهُّلُكَو،ىَقْبَت

ْ
ْنِكٰلَوُ.َّـريَغَتَتَفاَهيِو

.»ىَنْفَتْنَلَكوُنِسَو،َتْنَأَتْنَأ
٢٤:٣٥ىتمو٥١:٦و٣٤:٤ءايعشإخلا١٠٢:٢٥رومزم
٢١:١ايؤرو١٠و٣:٧سرطب٢و

حيسملاّومستابثإلجألميدقلادهعلانمرخأتايآ
-١٠٢:٢٥رومزم(نعةذوخأميهوهتنامأوهريغتمدعو
نيذلاهللاةمَدَخىلعهتئادبيفيبنلاملكتيثيح)٢٧
اهصالخواهداقتفاتقوىلعمثةسينكلالاحىلعنونزحي
يفهسفنحيسملاىلعةيآلاتاملكيفمثحيسملاةطساوب
.ملاعلاصيلختيفهتابثوهدهعلهتنامأ

يفُّبَراَيَتْنَأَو نكيملهلبقيذلانامزلاءدبيأِءْدَبْلٱِ
.نامز

نمبارخللةضرعمريغةتباثاهتلعجضْرَألٱَتْسَّـسَأ
كلذدعبيتلاداوملاقلخهنأىنعمبوأكالفألاثداوح
.نآلاايجولويجلالهأدقتعيامكرضاحلااهلاحىلعاهنقتأ

قوفامعيمجتاوامسلابنومهفياوناكُتاَواَمَّـسلٱَو
موجنلاوبكاوكلاورمقلاوسمشلاكاهنعهوزّيماموضرألا
.ضرألاىلعأدهاشُياممكلذريغىلإ

ناسنإلافهللاىلإناسنإلانمراعتسمَكْيَدَيُلَمَعَيِه
نوكيفنكهلوقبهتدارإوهتملكبقلخيفهللاامأوهيديبلمعي
.ىلاعتهلًازاجميديألالمعبسُنف

.ىشالتتيأ)١١ع(ُديِبَتَيِه
نكيملاذإبارخلاىلإًاريخأليآملاعلاىَقْبَتَتْنَأْنِكٰلَو

هسميالفهللاامأونويعيبطلاءاملعلاهركنييذلاءيشالتلل
.يقابلايحلاوهلبكلذنمءيش
دعبيذلابوثلابةعيبطلاملاعهّبشَىلْبَتٍبْوَثَكاَهُّلُكَو
.ُّثريلامعتسالا

اهتمدخمامتإدعباهلزعتيأ)١٢ع(اَهيِوْطَتٍءاَدِرَكَو
دودممطاسباهنأكتركُذيتلاتاومسلانأدارأامبرو
.)٣٤:٤ءايعشإ(ًاريخأىوطي

.لوألااهلاحىلعىقبتاليأَُّـريَغَتَتَف
.ّريغتتالَتْنَأَتْنَأْنِكٰلَو
.دبألاىلإيهتنتالوصقنتالىَنْفَتْنَلَكوُنِسَو

بارخلاوأمدعلاىلإناريصتوناقلختتاوامسلاوضرألاف
هتنامأيفالوهدصاقميفالوهتاذيفالريغتيالهللانكلو
.دبألاىلإومويلاوًاسمأوهلبهدهعيف

ِملَّـمُث«١٣
َ
ملٱَنِمْن

يِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ:ُّطَقَلاَقِةَكِئَالَْ
»؟َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأىَّـتَح
٢:٤٢اقولو١٢:٣٦سقرمو٢٢:٤٤ىتمو١١٠:١رومزم
١٠:١٢صو٣عو٤٣و

دقوميدقلادهعلانمتايآلاسبتقيبتاكلالازام
وأةكئالملاهزرحتملىنعمبهللانباوهحيسملانأاهنمتبثأ
ماقمكلمهنأوهلدوجسلابنورومأمةكئالملانأومهريغ
ًاريخأرهقيسهنأوريغتمريغهلإهنأوةماقتسالابملاعلامكحيل

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ةكئالملاامأو-بآلاهللامكحلاريصيفهللاءادعأعيمج
.نورومأمةمدخف

ِملَّـمُث«
َ
ملٱَنِمْن

ملهنأيأيراكنإماهفتسا»ُّطَقَلاَقِةَكِئَالَْ
.دريساممهنمدحألطقلقي

ىمسألاءاقترالاىلعةلالد»يِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ«
.مكحلاوناطلسلاةاطاعمو

ءادعأرهقلزاجم»َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأىَّـتَح«
نيذلانيلوألاكولملاةداعنمذوخأمضرألاىلعربلاوقحلا
.برحلايفمهورسكومهوبلغنيذلاقانعأنوأطياوناك

لِلًةَلَسْرُمًةَمِداَخًاحاَوْرَأْمُهُعيَِمجَسْيَلَأ«١٤
ْ

ِلْجَألِةَمْدِخ
لٱ
ْ
خلٱاوُثِرَيْنَأَنيِديِتَع

ْ
»!َصََال

٩١:١١و٣٤:٧رومزمو٢٤و٢و٣٢:١و١٩:١٦نيوكت
١٨:١٠ىتمو١٠:١١و٧:١٠و٣:٢٨لاينادو١٣:٢٠و
٢٧:٢٣وخلا١٢:٧لامعأو١٣و٢:٩و١:١٩اقولو
:٣سرطب١و٢:٥بوقعيو٣:٧سطيتو٨:١٧ةيمورو
٧

مهنأشنيذلاةكئالملايأًةَمِداَخًاحاَوْرَأْمُهُعيَِمجَسْيَلَأ
.هللارماوأذيفنتيفةمدخلا

َصَالَْخلٱاوُثِرَيْنَأَنيِديِتَعْلٱِلْجَألِةَمْدِخْلِلًةَلَسْرُم
لوقكةسارحلابوهأملعنالكلذيفهللامهمدختسيفيك
ةيحورلاوأةيدسجلارارضالاعفدلسارحلاةكئالملابمهضعب
هللانأيحوأاممرثكأملعنال-اهملعنالىرخأقيرطبوأ
امدعبأامفمهريخىلإلوؤياميفهبعشلجألمهمدختسي
ةالصللًاعوضوممهذاختانعنأشلااذهبانلهللاهنلعأ
.ةعافشلاوةدابعلاو

دئاوف
نيفلتخمنيريثكًاسانأهتدارإنالعإلًاميدقهللامدختسا.١

باتكلايفمهلاوقأتعمتجاوةنمزألاوتاداعلاوسَفنلا
ةياغودحاوعوضوماذًادحاوًاباتكتراصفسدقملا
اوبتكعيمجلانألدحاوفلؤمفيلأتاهنأكةدحاو
.هللامالكمهمالكويحولاب
لبةدحاوةعفدهدارأامعيمجرشبللنلعُيملهللانإ.٢

دنعميدقلادهعلايحوىهانتنأىلإةدايزلاوعباتتلاب
ةطساوبانيلإلصوامعيمجنأريغ.حيسملاروهظ
هللاىلإبسنُيديدجلاوميدقلادهعلايفهللالاجر
بجاولانمناككلذلومهيلإىحوأومهملكيذلا
امبنمؤننأوةيهلإلابتكلاداهتجابسردننأانيلع
.هبترمأاملعضخنواهيفنلعُأ

وهيذلاحيسملايفًاصاخًانالعإانلهسفننلعأهللانإ.٣
يفانلرهظأف.هرهوجةروصوهدجمءاهبوىلاعتهنبا
ةريسلايهاموةيهلإلاتافصلايهاملاثملاوميلعتلا
.ىلاعتاهبىضرييتلاةحلاصلا
وهوًاماتهلمعناكءادفلاعناصوهحيسملاناكامل.٤

.هبنونمؤينيذلاعيمجلةيدبألاةايحلاساسأ
هلدوجسلابةكئالملاترمُأًايقيقحًاهلإحيسملاناكامل.٥

رمألانوفلاخيالمهلثمهنودبعيوهلنودجسينيذلاف
»ُدُبْعَتُهَدْحَوُهاَّـيِإَوُدُجْسَتَكِٰهلِإِّـبَّـرلِل«لئاقلايهلإلا
.)٤:١٠ىتم(

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةجيتنلوألانيمسقىلإحاحصألااذهنومضممسقُي
ناكاذإهنأيهولوألاحاحصألايفمدقتامىلعةينبم
تنلعُأيتلاةميدقلاةعيرشللهتفلاخمىلعبقاعُيناسنإلا
صالخلالمهأنمباقعىلوألاناكةكئالموءايبنأهاوفأب
هللانبامفبتنلعُأيتلاةيحيسملاةنايدلايفهيلعضورعملا
تايآبتتبثُأوةكئالملانمساقُيالامبلضفأوهيذلا
ىلعبتاكلامالكيفضرتعممسقلااذهو.ةريثكبئاجعو
-١ع(نممالكلالغشيوهوةكئالملاىلعحيسملالضف
٤(.

يفاهركذقبسيتلاةلباقملاىلإعوجريناثلامسقلاو
لضفىلعقبساميفمالكلاناكهنأريغلوألاحاحصألا
ىلإرظنلابحيسملالضفىلعانهوهتوهالرابتعابحيسملا
ًالمعممتدقكلذبهنألًاضيأهتومىلإرظنلاوهتوسان
ًايفاكًادنسمهاطعأورشبللصالخلاعنصذإًاميظع
ضرتعملاهبجتحيناكامف.ةنينأمطلكبهللاىلإبارتقالل
بتاكلاهدريًاملأتمًاناسنإهنوكةهجنمحيسملالضفىلع
اهبىردزُيرهاظلابسحبيتلالاوحألانأهنمرهظُيوهيلع
.هلعفتنأةكئالملاعيطتستامممظعأةقيقحلابيه

»ُهَتوُفَنَّـالَئِلاَنْعِمَساَمَىلِإَرَثْكَأَهَّـبَنَتَنْنَأُِبَجيَكِلٰذِل«١

نميضاملاحاحصألايفمدقتامىلعءانبيأَكِلٰذِل
هذهتنلعُأذإةيدوهيلاىلعةيحيسملاةنايدلالضفةهج
.هسفنهللانباةطساوبكلتوةكئالمةطساوب

دهعلايفملكتملاماقمرابتعابَرَثْكَأَهَّـبَنَتَنْنَأُبَِجي
.ديدجلا

ألَا
َ

نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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انهبتاكلاو.ةيحيسملاةنايدلاميلاعتنماَنْعِمَساَمَىلِإ
تاغللارئاسيفريثكاذهلثمونيبطاخُملانمهسفنلعجي
.ةروهشملا

الئللوقيهنأكهنمديفتسنالفهزواجتنيأُهَتوُفَنَّـالَئِل
مالكلالامهإلةضرعنحنو.هبصالخانلنوكيالفهلمهن
الهنإفهنعةلفغلاوأهتمواقموأهضفرلةضرعنحناممرثكأ
نيذلاوًاجيردتهيلإلصينألبكالهلاهسفنلراتخيدحأ
لبًائيشنولمعيالنيذلامهكالهلاقيرطيفنوكلسي
مهضعبونيرثكألايأرىلعاذكه.مهتاوهشبسحنوشمي
ىسننالئلمهضعبورثعنالئلىنعمبةيلصألاةملكلامهفي
ىلإدوعياهعيمجنألضعبنعيناعملاهذهضعبدعبيالو
.ًافنآدروملاىنعملا

لٱِتَناَكْنِإُهَّـنَأل«٢
ْ
هبَمَّـلَكَتيِتَّـلٱُةَمِلَك ْدَقٌةَكِئَالَماَِ

»ًةَلِداَعًةاَزاَُجمَلاَنٍةَيِصْعَمَوٍّدَعَتُّلُكَو،ًةَتِباَثْتَراَص
:٣ةيطالغو٧:٥٣لامعأو٦٨:١٧رومزمو٢٣:٢ةينثت
:٢٧و١٢و٥و١٧:٢و٤:٣ةينثتو٣١و١٥:٣٠ددعو١٩
٢٦

.ةعيرشلاُةَمِلَكْلٱِتَناَكْنِإُهَّـنَأل
مالكنأىلإضعبلابهذٌةَكِئَالَماَِهبَمَّـلَكَتيِتَّـلٱ
اهتنلعأةعيرشلانأدوهيلاداقتعاىلعلومحمانهبتاكلا
اهبقطنيذلاوههللانأللطابداقتعاهنأوةكئالملا
ةكئالملاةطاسوعنميالاذهنأريغ.ىسوماهببطاخو
هريغبلعفينمنيمدقألادنعيراجلالثملابسحهنأل
امكهولعفينأةكئالملارمأاملعفهللانألاقيهسفنبلعفي
ةطساولابلبهديبهنبيملوهولكيهلاىنبناميلسنألاقُي
نإ«هلوقيفرمألااذهىلإسلوبراشأدقكلذنعًالضفو
.)٣:١٩ةيطالغ(»ةكئالمةطساوببيترتةعيرشلا
لامعأ(»ةكئالمبيترتبسومانلامتذخأ«لوقيسونافتساو
ُّبَّـرلٱَءاَج«)٣٣:٢ةينثت(ةينثتلايفًاضيأليقو)٧:٥٣
َهلَقَْرشَأَوَءاَنيِسْنِم

ُ
،َناَراَفِلَبَجْنِمَألألَتَوَريِعَسْنِمْم

لٱِتاَوَبَر)عموأ(ْنِمىَتَأَو
ْ
ىلعو.»)ةكئالملايأ(ِسْدُق

الاننأىلعةسدقملابتكلايفًاروكذمرمألااذهنوكيكلذ
نأحّجرتيهنأريغكلذيفمهتطاسوتناكفيكفرعن
ةكئالملاهبقطنتتناكىسومهعمسيناكيذلامالكلا
.هبهللامهرمأامىلع

الواهماكحأعيمجتيرجأهنأىنعمبًةَتِباَثْتَراَصْدَق
.اهديعاومواهتاراذنإاميس

فطعلافدحاوىنعمبناتملكلاٍةَيِصْعَمَوٍّدَعَتُّلُكَو
.نايبلاةدايزلريسفتفطع

ةعجارمبرهظيامك»ةتباث«هلوقلريسفتًةَلِداَعًةاَزاَُجمَلاَن
.دوهيلاخيرات

لَْمهَأْنِإُنْحَنوُجْنَنَفْيَكَف«٣
ْ
ِدَق،ُهُراَدْقِماَذٰهًاصَالَخاَن

»اوُعِمَسَنيِذَّـلٱَنِماَنَلَتَّـبَثَتَّـمُث،ِهِبِمُّلَكَّـتلٱِبُّبَّـرلٱَأَدَتْبٱ
١:١٤سقرمو٤:١٧ىتمو١٢:٢٥و٢٩و١٠:٢٨ص
١:٢اقولو١:٢صو

نأامك.وجنننأنكمياليأُنْحَنوُجْنَنَفْيَكَف
نحناذكهةلداعةازاجماولانةميدقلاةعيرشلاىلعنيدعتملا

.دريسامكىلوأانتازاجملبديدجلادهعلايف
اذإليجنإلاةوعدنعانلفاغتو)١ع(انتفيأاَنْلَْمهَأْنِإ

نعانوهلوايندلارومأبانبولقتلغشناوأانناميإجّوعت
يفبتاكلاعوضوممظعمناكاملهنأريغ.انسفنأحلاصم
ىلإةراشإلاتناكامبريحيسملاناميإلانعلودعلامدع
.ةصاخكلذ

.ليجنإلايفةمدقملاصالخلاقيرطيأًاصَالَخ
دهعلايفةنلعملاةنايدلانمًارادقممظعأيأُهُراَدْقِماَذٰه
-هنأاهنمهوجوةلمجلكلذوميدقلا

وهيذلاعوسيبرلايأِهِبِمُّلَكَّـتلٱِبُّبَّـرلٱَأَدَتْبٱِدَق
وهفميدقلادهعلاءاطسواوناكنيذلاةكئالملانمفرشأ
لسرللاهمّلعمثةيحيسملاةنايدلابراذنإلابأدتبايذلا
.اهباودانينأهحوربمهلهأواهايإمهعدوأو

.قيدصتلابةريدجةققحمقيرطبيطعُأيأَتَّـبَثَتَّـمُث
.نييحيسملاروهمجليأاَنَل
وهففوذحم»اوعمس«لوعفمولسّرلااوُعِمَسَنيِذَّـلٱَنِم
.اهيلإراشملاصالخلاةملكوأحيسملاامإ

ٍةَعِّـوَنَتُمٍتاَّـوُقَوَبِئاَجَعَوٍتاَيآِبْمُهَعَمُهللاٱًادِهاَش«٤
لٱِحوُّرلٱِبِهاَوَمَو

ْ
»؟ِهِتَداَرِإَبَسَح،ِسُدُق

١٩و١٥:١٨ةيمورو١٩:١١و١٤:٣لامعأو١٦:٢٠سقرم
١٢:٤سوثنروك١و٤٣و٢:٢٢لامعأو٢:٤سوثنروك١و
٩و١:٥سسفأو١١و٧و

.مهتداهشًاتبثميأْمُهَعَمُهللاٱًادِهاَش
اهلعفتتناكيتلاٍةَعِّـوَنَتُمٍتاَّـوُقَوَبِئاَجَعَوٍتاَيآِب
.هللانموهمهميلعتنأبةداهشلسرلا

مهريغولسرلاناكاهبيتلاِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِبِهاَوَمَو
ضارمألاءافشكتازجعملاوبئاجعلالمعنوعيطتسي
.ظعولاةوقويبنتلاوةبيرغةنسلأبملكتلاو

١٢:٦سوثنروك١(هللاوأحورلاةدارإيأِهِتَداَرِإَبَسَح
-١١(.

ألَا
َ

نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ِملُهَّـنِإَف«٥
َ
لٱ«ِعِضُْخيَْملٍةَكِئَال

ْ
لٱََملاَع

ْ
ُمَّـلَكَتَنيِذَّـلٱ»َديِتَع

.»ُهْنَع
٣:١٣سرطب٢و٦:٥ص

حيسملالضفلوألاحاحصألايفبتاكلاتبثأنأدعب
هعوضومنعلدعوةديدعهوجونمةكئالملاىلعهومسو
يفةلاسرلاهذهمهيلإبتكنيذلاضيرحتليهيبنتمالكىلإ
قباسلاهلوقىلإداعحاحصألااذهنمىلوألاعبرألاتايآلا
ةعيبطهذاختاةهجنمهلضفوحيسملاومسهتيقبيفركذو
ةجحلاولادجلايفةبيجعةعاربكلذيفرهظأدقو.ناسنإلا
دقًاناسنإهتروريصيفحيسملانأبضارتعالاسفننمهنإف
ىلعًاديدجًاناهربميقيةكئالملاةبترنمىندأةبترىلإطقس
ىلإىقترادقهعاضتاببسبهنأوهويماسلاحيسملاماقم
لجألًاناسنإراصامنإهنألىلعألادجملابليلكتلاةجرد
تعضخُأدقميظعلالمعلااذهلهمامتإيفوسانلاصالخ
دحأهلنيملاذهوناسنإلانباوهثيحنمءايشألالكهل
.ةكئالملانم

ِملُهَّـنِإَف
َ

ُهْنَعُمَّـلَكَتَنيِذَّـلٱ»َديِتَعْلٱََملاَعْلٱ«ِعِضُْخيَْملٍةَكِئَال
وهولوألاحيسملاءيجمدعبملاعلا)١(»ديتعلاملاعلاب«دارملا
يففميدقلادهعلانامزيفناكامىلإةبسنلابديتعلاملاعلا
.ةيوسوملاسوقطلاتيغلُأوليجنإلارشتناديتعلاملاعلااذه
ةنونيدلاوةمايقلاويناثلاحيسملاءيجمدعبنوكيام)٢(
.دجملاتوكلمةماقإو

لبةكئالمللملكتنيذلاديتعلاملاعلاهللاعضُخيملاملو
نكيملةيناسنإلاةعيبطلاذختانملوأناسنإللهعضخأ
عضخوًاناسنإراصهنألةكئالملانمةبترىندأحيسملا
.توملاناطلسل

يفٌدِحاَوَدِهَشْنِكٰل«٦ ُناَسْنِإلٱَوُهاَم:ًالِئاَقٍعِضْوَمِ
»؟ُهَدِقَتْفَتىَّـتَحِناَسْنِإلٱُنْبٱِوَأ،ُهَرُكْذَتىَّـتَح
١٤٤:٣وخلا٨:٤رومزمو٧:١٧بويأ

مسالاركذنعىنغتساودوادوهٌدِحاَوَدِهَشْنِكٰل
.دوهيلادنعهفلؤمورومزملاةرهشل

يف .)٦-٨:٤رومزم(ٍعِضْوَمِ
ِناَسْنِإلٱُنْبٱِوَأ،ُهَرُكْذَتىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُهاَم:ًالِئاَق
ةبيجعلاهللالامعأرومزملاةءادبيفركذناك؟ُهَدِقَتْفَتىَّـتَح
يذلاناسنإلاىلإلدعياهنموىلاعتهتمظعوتاوامسلايف
ىلإًارظنهللاةمظعلهفاتهعفريفًادجًاريقحاهيلإةبسنلابهاري
وهودحاوىنعمبناسنإلانباوناسنإلا.ًاضيأناسنإلا
مسابءيشلارركتيثيحيناربعلامظنلايفدوجولاريثك

بابنممهدنعوهفةديدجتاملكبىنعملاوأديدج
:ةيآلايفلاثمكلذلكلوةغللايفعيدبلا

»هركتفت«ىتحُناَسْنِإلٱَوُهاَم
»هدقتفت«ىتحِناَسْنِإلٱُنْبٱِوَأ
ركُذامبابنمدحاوىنعمب»هدقتفت«و»هركذت«و
.ةمحرلاوتاريخلاوةيانعلابهداقتفاوهركذدارملاو

ملٱِنَعًاليِلَقُهَتْعَضَو«٧
لَّـلَكٍةَماَرَكَوٍدْجَمِب.ِةَكِئَالَْ

ْ
،ُهَت

.»َكْيَدَيِلاَمْعَأَىلَعُهَتْمَقَأَو

.هتضفخيأُهَتْعَضَو
ةملكلاوةينيعبسلانعةلوقنملاينانويلايفةملكلاًاليِلَق

نيفرظىلإةراشإلالمتحيدحاوىنعمبيناربعلالصألايف
اهبناكيتلاةدملايأًاليلقًانامزهتعضويأنامزلالوألا
ةبترنعًاريسيًاعضوهتعضويأماقملايناثلاو.ضرألاىلع
بتاكنهذيفلوألاناكامبروةيناحورلاةجرديفةكئالملا
.رومزملابتاكنهذيفيناثلاوةلاسرلاهذه

ةمجرتلانكلوةهلآلايناربعلالصألايفِةَكِئَالَْملٱِنَع
مهفوةينادلكلاةمجرتلااهتحصتبثت)ةكئالملانع(ةينيعبسلا
.ةكئالملاىنعمبةملكلاهذهءامدقلادوهيلاءاملع
قالطإلاىلعناسنإلاوهةيآلايفهيلإراشملاصخشلاو
.صوصخلاىلعناسنإلانباحيسملاو

ىتأودحاوىنعمبةماركلاودجملاُهَتْلَّـلَكٍةَماَرَكَوٍدْجَمِب
ةيبرعلاوةيناربعلايفرثكاذهوهريرقتوىنعملاحيضوتلكلذ
.ريسفتلافطعبةاحنلادنعفرعُيو

.هتطّلسيأُهَتْمَقَأَو
ةملكيناربعلالصألايف.كلامعأيأَكْيَدَيِلاَمْعَأَىلَع

يأكاردتساللنكلوىنعمبفطعفرحبةقوبسم»دجم«
.خلاهتلّلكةماركودجمبةكئالملانعهتضفخنإوكنأ

َحتٍْءَيشَّـلُكَتْعَضْخَأ«٨
ْ

َعَضْخَأْذِإُهَّـنَأل.ِهْيَمَدَقَت
لٱ
ْ
ىَرَناَنْسَلَنآلٱاَنَّـنَأَىلَعُهَلٍعِضاَخَْريَغًائْيَشُْكْرتَيَْملُهَلَّـلُك
لٱ
ْ
»ُهَلًاعَضُْخمُدْعَبَّـلُك
١:١٣صو١:٢٢سسفأو١٥:٢٧يسولوكو٢٨:١٨ىتم
١٥:٢٥سوثنروك١و

َحتٍءَْيشَّـلُكَتْعَضْخَأ
ْ

ًاناطلسهتيطعأيأِهْيَمَدَقَت
ناسنإلاىلإًالوأتاملكلاهذهيفةراشإلا.ًالماكًاقلطم
:١نيوكت(هتقيلخدنعهللالوقنمرهظيامكمومعلاهجوب
يفبتاكلارهظُيامكحيسمللىلعأىنعمىلعمث()٢٦
.)عباتلامالكلا

ألَا
َ
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ياُهَلٍعِضاَخَْريَغًائْيَشْكُْرتَيَْملُهَلَّـلُكْلٱَعَضْخَأْذِإُهَّـنَأل
ةطلسلاعوقونعًاجراخًائيشكرتياللماشمالكلانأ
.هدحوهللاالإهيلع

اننأيأُهَلًاعَضُْخمُدْعَبَّـلُكْلٱىَرَناَنْسَلَنآلٱاَنَّـنَأَىلَع
انسلوأهلىطعملاناطلسلالكًازئاحناسنإلاىرنانسل
ىلإًارظنحيسملاىلعةيلكلابةقداصنآلاىلإةءوبنلاىرن

.هلملاعلالكعوضخ

ملٱِنَعًاليِلَقَعِضُويِذَّـلٱَّـنِكٰلَو«٩
ُهاَرَن،َعوُسَي،ِةَكِئَالَْ

ملٱِبًالَّـلَكُم
لٱَوِدْجَْ

ْ
ملٱَِملَأِلْجَأْنِم،ِةَماَرَك

َقوُذَيْيَكِل،ِتْوَْ
ملٱِهللاٱِةَمْعِنِب

.»ٍدِحاَوِّـلُكِلْجَألَتْوَْ
١٢:٣٢و٣:١٦انحويو٢:٣٣لامعأو٩ىلإ٢:٧يبليف
:٢سواثوميت١و٥:١٥سوثنروك٢و٨:٣٢و٥:١٨ةيمورو
٥:٩ايؤرو٢:٢انحوي١و٦

ُهاَرَن،َعوُسَي،ِةَكِئَالَْملٱِنَعًاليِلَقَعِضُويِذَّـلٱَّـنِكٰلَو
رثكأحيسملاىلإريشتةءوبنلانأيأِةَماَرَكْلٱَوِدْجَْملٱِبًالَّـلَكُم
يناسنإلادسجلاسبلاملةكئالملانعضفُخفناسنإلاىلإامم
ةجردلايفمهنوددسجللهسبلنمورهاظلابسحبراصو
عوسيامهبللكتيتلا»ةماركلاودجملا«و.ةيناحورلاةيلقعلا
.يضرألاناسنإلاهبللكتامممظعأامه

توملاملأببسبناكهلّلكتنأيأِتْوَْملٱَِملَأِلْجَأْنِم
يفدوجولاريثكىنعملااذهوسانلالجألهلمتحايذلا
.)١٢:٢نييناربعو١١-٢:٨يبليفرظنا(بتكلا

ةماركودجمبلّلُكعوسينأضعبلالاقَقوُذَيْيَكِل
هتوملبقاذههلّلكتناكفملاعللصلخملاةبترىلوتامدنع
لاحنأبهيلعضرتعُينكلو.ةيآلاهذهقفاويريسفتلااذهو
هعافترالاحتناكوعاضتالاحتناكهتوملبقحيسملا
ةيآلاهذهبرظنيملبتاكلانأحجرألاف.دوعصلاوةمايقلادعب
ىرنلاقهنأكهتومىلإلبهبحيسملاللكتيذلادجملاىلإ
همالآامأوتوملاملألجأنمةماركلاودجملابًاللكمعوسي
.دحاولكلجألتوملاهللاةمعنبقوذييكليهف

نإفحيسمللًالوأيهةمعنلاهذهَتْوَْملٱِهللاٱِةَمْعِنِب
ةصاخةمعنهاطعأوليكلابسيلوةمعنلانبالاىطعأبآلا
لذبهنإفسانللهللاةمعنًايناثو.بيلصلاىلعهتومدنع
.هبنونمؤملاصلخييكلتومللهنبا

ةيسنجلايفزييمتالبينانويلاويدوهيللٍدِحاَوِّـلُكِلْجَأل
قالطإلاىلعسانلاعيمجنأمالكلااذهنمجتنيالف
نألوقلالطبيوهومهعيمجلجألتامحيسملانألنوصلخي
طقفنيبختنملالجأللبسانلاعيمجلجألتميملحيسملا
اتلكلضرعتيملبتاكلانألنييتوهاللاضعبىأرامك
حيسملانأدوهيلانيبراجطلغةمواقمدارأهنكلونيتلئسملا

ةيولوألاليبسىلعمهلنوكتهئيجمدئاوفوطقفمهلنوكي
.لعفلابهاطاعتيوهربتخييأ»توملاقوذي«.لصألاو

لٱِهِلْجَأْنِميِذَّـلٱَكاَذِبَقَالُهَّـنَأل«١٠
ْ
لٱِهِبَوُّلُك

ْ
َوُهَو،ُّلُك

ملٱَىلِإَنِيريِثَكٍءاَنْبَأِبٍتآ
ْمِهِصَالَخَسيِئَرَلِّـمَكُيْنَأِدْجَْ

.»ِمَالآلٱِب
صو٥:٣١و٣:١٥لامعأو١١:٣٦ةيمورو٢٤:٤٦اقول
٥:٩صو١٣:٣٢اقولو١٢:٢

لعلُّلُكْلٱِهِبَوُّلُكْلٱِهِلْجَأْنِميِذَّـلٱَكاَذِبَقَالُهَّـنَأل
مهرظتنملكنألملأتحيسملانأميلعتلايفاورثعنييناربعلا
هبقيليالفمهئادعأنممهصلخيًاردتقمًاكلمنوكيهنأناك
اذهلًاباوجبتاكلالاقف.فيعضهنأكملأتيهنأاونظامك
لكبينتعملاوءيشلكقلاخوهوهللاابقيليهنأضارتعالا

.كلذنايبيتأيسوملأتيحيسملانأءيش
مه»نوريثكلاءانبألا«ِدْجَْملٱَىلِإَنِيريِثَكٍءاَنْبَأِبٍتآَوُهَو

مهبينتعيومهقلخهنألهللاءانبأمهورشبلاينبعيمج
نيذلاعيمجصلخييكلنيعمجأمهلجألهنبالذبومهبحيو
صاخىنعمبهللاءانبأمهفنونمؤملاامأو.هبنونمؤي
مالآلاةايحدعبيدبألادجملايأصالخلاوه»دجملاو«
.بعتلاو

هتافصعيمجيفًالماكوةيطخالبعوسيناكَلِّـمَكُيْنَأ
هلمعبمايقلللماكلادادعتسالاوههيلإراشملالامكلاو
هنألانتافعضليثرينأردقيهنإفعيفشوصلخمهنأرابتعاب
ًابرجمناكهنألنيبرجملانيعينأردقيوًافيعضًاناسنإناك
تناكنيينانويلادنعةملكلا.ةيطخالبءيشلكيفمهلثم
.ءازجناسنإلاهلانييذلادجملاىنعمب

مهسيئروأمهصالخعناصيأْمِهِصَالَخَسيِئَر
يدتقيفًاروظنمنوكينأ)١(سيئريفبولطملا.مهصلخمو
)٢(.حيسملادسجتكلذلوههوعيطيوهنوعمسيوهبسانلا
دوادوعوشيوىسومناكاذكهوهعابتأمالآيفكرتشينأ
برحلايفهريغوسلوبناكاذكهوانرصعيفداوقلامظعأو
رابتعالاعمةبحملاطابرهعابتأنيبوهنيبنوكيف.ةيحورلا
نأيقيقحلاسيئرلايفكيالوهعابتأرومأًاربتخمنوكيو
هتفرعمنودهتبتربةصتخملامولعلاميلعتيفًاردتقمنوكي
.مهلهتبحموهذيمالتب

اوناكنيذلاىلعدراذهو.توملامالآبيأِمَالآلٱِب
يفنينمؤملاتابثلةظعوموحيسملاسنأتىلعنوضرتعي
.مهدئادش

ملٱَّـنَأل«١١
ملٱَوَسِّـدَقُْ

اَذٰهِلَف،ٍدِحاَوْنِمْمُهَعيَِمجَنيِسَّـدَقُْ
»ًةَوْخِإْمُهَوُعْدَيْنَأيِحَتْسَيَالِبَبَّـسلٱ

ألَا
َ
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:٢٠انحويو٢٨:١٠ىتمو١٧:٢٦لامعأو١٤و١٠:١٠ص
٨:٢٩ةيمورو١٧

ةروصلاحيسملاذاختانأةقباسلاتايآلايفبتاكلاتبثأ
نييناحورلاةكئالملاةبترمنمىندأةبترميفهلعجيملةيرشبلا
سبلاملهنألدجملايفةجردالعأىلإهاقردقسكعلابلب
اياطخنعةرافكدسجلاتومناكودسجلايفمدقدسجلا
املسانللتجتنرخُأدئاوفركذيحاحصألاةيقبيفو.سانلا
هذهنمةدحاوركذي)١٣-١١ع(يفو.ًاناسنإحيسملاراص
نمةيماسةبسنىلإهبعشىقردقهسنأتبهنأيهودئاوفلا

.هللاهبوهعمًادالوأوهلةوخإاوراصفهللاةهجنموهتهج
دهعلالاوقأىلعينبمكلذنأشبهمدقييذلاتابثإلو
رهظيدقاهريغوتاسابتقالاهذهيفهنأريغ.ميدقلا
ىنعملاىلإةراشإلانماهيفءيشالهنأتنعتملايدوهيلل
اذهيفةيفاكةرمكلذىلعبيجنفاهلحمريغيفاهنأودارملا
هنأعوسيبنينمؤملادوهيلابطاخيبتاكلانإ)١(.ددصلا
حرصأًاججحمدقيناكالإونينمؤملاريغدوهيلاالحيسملا
نإ)٢(.ةلاسرلاهذهيفهعبتاامريغعونىلعلداجيو
تناكامعنآلاًاريثكتفلتخادقدوهيلادنعءاملعلاريسافت
اوناكميدقلادهعلانمتايآبىتأفبتاكلانامزيفهيلع
نإ)٣(.اهمدقيملفالإواهدروأامكهنامزيفاهنومهقي
اوملكتنيذلانيسدقملالاجرلانمبتاكلانوكىلعنايبلا
ميدقلادهعلالاجرىلعانلامملقأسيلحورلامهكّرحامك
.قافتالابنيعبّتملا

دارملانأةهجنمفالخالَنيِسَّـدَقُْملٱَوَسِّـدَقُْملٱَّـنَأل
نوطبترملانويحيسملاهبعش»نيسَّـدقملابو«حيسملا»سِّـدقملاب«
ىنعميفاوفلتخانكلو.ةعاطلاوةبحملاوناميإلاطابربهب
لامجإلاهجوبصالخلالمعوهلوقينممهنمفسيدقتلا

.امهيلكسيدقتلاوريربتلاىلعيوتحيوهوناسنإلايف
)١٧:١٩انحوي(يفامكسيركتلاوهلوقينممهنمو
ديفتفءادفلالمعلهتاذحيسملاسّركيأ»يتاذانأسِّـدقأ«
:١٠و٩:١٤ص(هللاةمدخلنيسَّـركملاوسِّـركملاانهةملكلا
:١٠ص(حيسملاعوسيدسجميدقتبسيركتلااذهو)٢٩
.هعبشوحيسملاىنعمبنيريسفتلاالكو)١٠

ضعبلالوقىلعهللاوه»دحاولا«ٍدِحاَوْنِمْمُهَعيَِمج
ناكامبرو.رخآلوقىلعميهاربإورخآلوقىلعمدآو
انهدارملانإفةيناسنإيأةدحاوووذًاعيمجمهنأىنعملا
هيفملأتهنألةكئالملاىلعتوسانلايفهلضفوحيسملاسُّنأت
يفمهكراشوسانلااياطخنعرّفكودجملاىلإىقتراو
نأىلإمهاقرف)١٨و١٧ع(هيلإمهبيرقتلجألةعيبطلا
ةعجارهلةوخإلاةبسننأمهفينممهنمو.هلةوخإاوريصي
هللالمعىلإنكلوةيناسنإلاةعيبطلايفمهلهتكراشمىلإال

دجويهنأوهلحيسملاةونبكةونبىلإمهيقريومهانبتيهبيذلا
نييتوهاللامظعمنظياممرثكأهذهةونبلاةبسنيف
هجولكنمحيسملاةونبكةيقيقحةونبامهنأذإنيرسفملاو
ةوبأالهنأىلإنوبهذيكلذنولوقينيذلاو.ةيلزألاهتونبالإ

نمتسيلهيفةفصلاهذهنأوطقفهبعشلالإهللايف
يفو.هريغىلإدتمتاهنكلوحيسملاىلعةروصقملاتافصلا
.انهاهيلإٍعادالثحابمكلذ

مهلًاكراشمهنوكلوأهللانممهنوكليأِبَبَّـسلٱاَذٰهِلَف
.مهلثمًاناسنإراصاملةعيبطلايف

.هسفنرقتحياليِحَتْسَيَال
اهلاثمأنماهريغوةرابعلاهذهيفوًةَوْخِإْمُهَوُعْدَيْنَأ
نكيملحيسملانأىلعحيرصناهرب)٨و٢:٧يبليف(
مهوعدينأيحتسيال«هنألاقيفيكفالإوطقفًاناسنإ
.)٢:٧يبليف(»دبعلاةروصسبلي«هنإو»ةوخإ

يفَو،ِيتَوْخِإَكِمْسٱِبُِّـربَخُأ:ًالِئاَق«١٢ لٱِطَسَوِ
ْ
ِةَسيِنَك

.»َكُحِّـبَسُأ
٢٥و٢٢:٢٢رومزم

نعميدقلادهعلانمًالقنِيتَوْخِإَكِمْسٱِبُِّـربَخُأ:ًالِئاَق
قدصيالوحيسملابةءوبنرومزملااذهو.)٢٢:٢٢رومزم(
ةحيرصتاءوبننعًالضفهنإفهيلعقدصيامكدحأىلع
بيجععونىلعهيفاهزاجنإناكوحيسملايفالإمتتملهيف
ركذيهيفنامزىلإراشي)١٨و١٦و٨و١ع(ةقباطملانم
لكهمامأدجسيوضرألايصاقألكبرلاىلإعجريو«
ةنمزأيهةنمزألاهذهنأيففالخالو.»ممألالئابق
ديرياموهو»يتوخإ«هلوقةرابعلايفدهاشلاو.حيسملا
-هلوقامأو.هتابثإبتاكلا

يفَو سبتقملاددعلاةمتتوهفَكُحِّـبَسُأِةَسيِنَكْلٱِطَسَوِ
»ةسينكلا«.يراقلانهذلةدوصقملاةرابعلاراضحتسالجألو
امنإو.ريمازملاةمجرتويناربعلالصألابسحةعامجلايهو
.دحاوىنعملاوينانويلاةقفاوملةيسنكلابانهتمجرُت

اَنَأاَه:ًاضْيَأَو.ِهْيَلَعًالِّـكَوَتُمُنوُكَأاَنَأ:ًاضْيَأَو«١٣
.»ُهللاٱِمِهيِناَطْعَأَنيِذَّـلٱُدَالْوَألٱَو
:١٠انحويو٨:١٨ءايعشإو١٢:٢ءايعشإو١٨:٢رومزم
١٢و١١و٩و١٧:٦و٢٩

هنأيأ»ًاضيأو«هلوقِهْيَلَعًالِّـكَوَتُمُنوُكَأاَنَأًاضْيَأَو
لحملايفاوفلتخامهنكلوهسفنىنعملابرخآًاسابتقاسبتقي
)١٨:٣رومزم(وهمهضعبلاقفةرابعلاهذههنعةلوقنملا
نكامألاهذهيفسيلنكل)٢٢:٣ليئومص٢(مهريغو

ألَا
َ
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.حيسملاىلإمالكلااذهدوهيلابسنالوحيسملاىلإةراشإ
.)٨:١٧ءايعشإ(نملقنلانألاقينأبوصألاف

ةرابعلاهذهُهللاٱِمِهيِناَطْعَأَنيِذَّـلٱُدَالْوَألٱَواَنَأاَهًاضْيَأَو
نممهضعبمهوتنكلو)٨:١٨ءايعشإ(يفةقباسلاةقحال
ناكمنملقنبتاكلانأكلذنممزليهنأ»ًاضيأ«هلوق
دقوةمزالريغةجيتنلاهذهو.ةملكلاهذهبلضفاملالإورخآ

:١٠ص(ةلاسرلاهذهيفلقناميفلاثملصفلااذهلءاج
املهنأسابتقالااذهىنعمو.)٣٦و٣٢:٣٥ةينثتنع٣٠
ميلستلاوهيلعلاكتالاىلإًاجاتحموهللاىلإًاريقفناسنإلاناك
دهعلانعةذوخأملاظافلألاهذهلمعسيحيسملاناكوهيلإ
هنإفةيناسنإلاةعيبطلايفةقيقحمهكراشدقهنأتبثميدقلا
رمأوهرمأًاملسموهللاىلعًالكوتمناكهتوسانرابتعاب
دارملاىنعملاوهوهتوخإًاذإمهف.ىلاعتهيلإهتسينكوهبعش
هنألف»ًاضيأو«هلوقبنيمسقىلإةيآلاهلصفامأو.سابتقالاب
لوألامسقلايفدارُيفنيمسقلايفنازيمتمنارمأدارُي
يناثلايفوهللاىلعهلاكتاببسلرشبلابحيسملاةهباشم
.مهلهتهباشمًاضيأاهنمرهظييتلاهللابعشىلإهتبسن

يفُدَالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإَف«١٤ دلٱَوِمْحَّـللٱِ
َوُهََكَرتْشٱِمَّـ

ملٱِبَديِبُيْيَكِل،اَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأ
لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ

ْ
ُناَط

ملٱ
»َسيِلْبِإْيَأ،ِتْوَْ
١٥:٥٤سوثنروك٢:٧١يبليفو٨:٣ةيمورو١:١٤انحوي
١:١٠سواثوميت٢و٢:١٥يسولوكو٥٥و

اهركذحيسملادُّسجتنمةرداصلاةميظعلاةدئافلا
هتوميهو)١٨-١٤ع(تايآلاهذهيفحرصأعونببتاكلا
نيتدئافركذهنكلو.سانلااياطخنعةرافكدسجلاب
.ءادفلاهلمعوضرألاىلعهدسجتبناقلعتتنييرخُأ
ىلعيلوتسملاتوملانمفوخلانمهبعشصّلخهنأةدحاولا
تلازدقحيسملابهنإف)١٥ع(ةيطخلالاحيفوهوناسنإلا
ناسنإلانمتنكمتدقتناكيتلاهلاوهأوتوملاةكوش
دنعالإلوزتالوباقعلاًاقحتسمًائطاخهنوكببسل
ملأتاملهنأةيناثلاو.هتطساوبةرفغملالينوحيسملابناميإلا
هيلإمهاعدامدنعنيبّرجملاونيّملؤمللبرقأراصبرجتو
كئلوأاهلانيامنإدئاوفلاهذهنأركذدقو)١٨ع(ةقثب
هناطلسقلطمبسحبلزألاذنمهللامهبختنانيذلا
اليتلاهلإلارارسأنمميلعتلااذهو.ةقئافلاهتمكحو
.اهكردن

هبعشوحيسملاذيمالتيأُدَالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإَف
اذهبمهيلإراشأدقوحورلاباذكهمهنأل»ًادالوأ«مهاّمسو
مهنأةيمستلاهذهىلإبرقياممو.ةقباسلاةيآلايفمسالا
.)٥٣:١٠ءايعشإ(حيسملاعرز

يف دلٱَوِمْحَّـللٱِ
دسجبةمئاقلاةيناسنإلاةعيبطلايفيأِمَّـ

.ةفيعضةعيبطيهومدومحلنمفلؤم
اوركنأنيذلانويتيسودلااَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأَوُهَكََرتْشٱ
يلويهلاملاعنأمهداقتعالًايقيقحناكحيسملادسجنأ
ىرخأةملكب)كلذك(ةيلصألاةملكلااولدبرشلاسلجم
بسحبناكحيسملادسجنأاولاقوهيبشىنعمباهوذختاو
الطقفرشبلاداسجأهبشيناكهنأوةقيقحلابالطقفرهاظلا
كرتشا«لوقيكلذلوةدامريغنمًالايخناكفاهتعيبطنم
توملالبقييقيقحدسجيفيأ»امهيفكلذكًاضيأوه
.ميظعلاسفنألاودعرهقيلتامهيفو

.لطبييأَديِبُيْيَكِل
.حيسملاتومةطساوبيأِتْوَْملٱِب
.كلذناطلسيأَكاَذ
ناطيشلاناطلسيفاوفلتخادقِتْوَْملٱُناَطْلُسُهَليِذَّـلٱ

توملادنعحاورألاضبقبلكومهنأضعبلالاقفتوملاىلع
رمألااذهلماقمكلمدجويهنأدوهيلاداقتعالقفاوموهو
يرجيو.ليئامصمهدنعهمساوتوملاكلمهنومسيف
ةراشإدجويالوليئارزعهنومسينيذلامالسإلامهارجم
لبمهريغلاقو.ةسدقملابتكلايفرمألااذهلةحضاو
ةيطخلاباكترالسانلابرجيناطيشلاناكاملهنأىنعملا
.توملاناطلسهلنأليقفكالهلاوتوملاىلإمهداتقيو
ةايحلاهذهيفةاصعللًاسيئرهنوكدارملاامنإمهريغلاقو
يفةكئالمسيئرناكامكةرخآلايفباذعلاملاعسيئرو
ذيفنتيفناطلسهلنوكيكلذىلعوهطوقسلبقءامسلا
.هلزمروهنمءزجيعبطلاتوملايذلاصاصقلاماكحأ
نمرهظيامكنيريخآلانيريسفتلانيبباوصلاناكامبرو
مهصلخهنإفهبعشلحيسملاهبىتأيذلاصالخلايفلمأتلا
تاباذعوتوملاةعاسوةبرجتلايفناطيشلاناطلسنم
هنأحيسملانعلاقيالفهسفنينمزلاتوملانمالةرخآلا

املكطقسيفاهلعضاخهنأىنعمبةبرجتلاناطلستحت
هنأىلعاهبلطاملكهيوقتحيسملانيمينألناطيشلاهبرج
رسكدقحيسملافتوملاةعاسيفامأو.ةريثكًانايحأطقسي
الواهنمىشُخييتلاةنونيدلاهبعشنعلازأدقهنألاهتكوش
ةرخآلاتاباذعامأو.)١٥:٥٥سوثنروك١(توملادنعاميس
.)٨:١١ةيمور(يحيسملاىلعاهنمءيشالف

ةوقلايفمهنيبزاتمملاونيطايشلاسيئروهَسيِلْبِإْيَأ
.مدقتلاومكحلاو

ملٱَنِمًافْوَخَنيِذَّـلٱَكِئَلوُأَقِتْعُيَو«١٥
َّـلُكًاعيَِمجاوُناَكِتْوَْ

هتاَيَح َحتِْمِ
ْ

لٱَت
ْ
.»ِةَّـيِدوُبُع

١:٧سواثوميت٢و٨:١٥ةيمورو١:٧٤اقول

ألَا
َ
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لعفلاوةيآلاةياهننمرهظيامك.ةيدوبعلانمَقِتْعُيَو
ملحيسملانأىنعملاوةقباسلاةيآلايف»ديبي«ىلعفوطعم
هدايتقاوةيطخللهبيرجتةهجنمطقفناطيشلاناطلسدبي
فوخللةيدوبعلاكلتنمهبعشًاضيأقتعيهنكلوكالهلل
.سانلالكىلعةيلوتسملاتوملانم

ماعتوملانمفوخلاِتْوَْملٱَنِمًافْوَخَنيِذَّـلٱَكِئَلوُأ
توملاىلإالتوملابقاوعىلإدوعيهمظعموسانلاعيمج
.هسفن

توملانمفوخلانأيأِْمِهتاَيَحَّـلُكًاعيَِمجاوُناَك
ةقاطيفسيلوةايحلاةدملكسانلاعيمجنمنكمتم
اهنيهاربعيمجنألفواخملاهذهليزتنأةيلقعلاةفسلفلا
نمدرفلكىلعةماعةعيرشتوملانوكىلعرصتقتامنإ
ًاعجوةءولممعيمجللةريصقةايحةياهنهنأورشبلادارفأ
.ةيطخلايهيتلاةيقيقحلاتوملاةكوشسمتالفءاقشو
صالخلاةقيرطملعتيتلاةنايدلابلفكمقتعلااذهامنإو
.اهباقعوةيطخلاةنونيدنم

َحت
ْ

مئادلالذلاوتوملانمفوخللرسألايأِةَّـيِدوُبُعْلٱَت
.هئاليتساىرجنم

ملٱُكِسْمُيَسْيَلًاّقَحُهَّـنَأل«١٦
َلْسَنُكِسْمُيْلَب،َةَكِئَالَْ

.»َميِهاَرْبِإ

ةمجرتملاةيلصألاةملكلاَةَكِئَالَْملٱُكِسْمُيَسْيَلًاّقَحُهَّـنَأل
نمعرفتياهعيمجوناعمةلمجلمتحت»كسمي«هلوقبانه
حيسملانأىنعمبءابآلاروهمجاهذختافديلابكسملاوضبقلا
ةيرشبلاةروصلالبةكئالملاةروصهسفنىلعذخأيمل
نودبنآلاةملكلانومهفينيذلانيرخأتملاروهمجمهفلاخو
نأاهقحناككلذىلعةراجإلاوةثاغإلاىنعمبفالخ
نعضرعأحيسملانألوقيهنأكف»ريجي«ةملكبانهمجرتت
لسنراجأهنكلواوطقسنيذلاةكئالملاةثاغإوةراجإ
.اذهىلإًاريخأدوعيءابآلاريسفتنأقحلاو.ميهاربإ

دارملاو.مهتنوعمىلإءاجيأَميِهاَرْبِإَلْسَنُكِسْمُيْلَب
.ميهاربإلسننمدسجلابءاجحيسملانأ»ميهاربإلسنب«
حيسملانألطقفدوهيللصالخلانأكلذنمجتنتسُيالو
لاقبتاكلانكلو)٣٨و٣:٢٣اقول(ًاضيأمدآلسننم
نعضارعإلايفببسلاامأو.دوهيلاملكهنألميهاربإلسن
يرشبلاسنجلاىلعصالخلادئاوفرصقونيطقاسلاةكئالملا
-كلذيفليقدقو.هنلعتملةسدقملابتكلانألمولعمريغف
مهفيلكتنأىلعينبمرارشألاةكئالمللهللاكرتنإ.١

نمغلبأةجردىلعاناككلذنعمهلاؤسوةعاطلل

بقاوعوهتعيرشوهللاابمهتفرعمنألناسنإلافيلكت
.مظعأتناكهتفلاخم

.ناسنإلاسنجلنيغاطلااوناكمهنإ.٢
ىلعهللانومصاخيتوملاوةملظلاملاعيفةالومهنإ.٣

ناكامبرورظنكلذلكيفو.ناسنإلاكالهإ
رسىلإوأقلطملاهللاناطلسىلإرمألاعيجرتبوصألا
.نحنهكردنالهتمكحرارسأنم

يفُهَتَوْخِإَهِبْشُيْنَأيِغَبْنَيَناَكَّـمَثْنِم«١٧ ،ٍْءَيشِّـلُكِ
يفًانيِمَأٍةَنَهَكَسيِئَرَو،ًاميِحَرَنوُكَيْيَكِل َرِّـفَكُيىَّـتَحِِهللااَمِ

.»ِبْعَّـشلٱاَياَطَخ
٢و٥:١و٤:١٥صو٢:٧يبليف

.ناسنإلاةراجإحيسملادصقاملهنأيأَّـمَثْنِم
ةسايرلهتسراممهجونمموزللااذهومزليأيِغَبْنَيَناَك
مهتافعضيفمهلهتكراشموبعشلانعريفكتلايفتونهكلا
ةقثلكبهنمبارتقالاىلعاوئرتجيىتحمهتايساحو
.ةنينأمطو

.مهصالخدارأنيذلايرشبلاسنجلاُهَتَوْخِإَهِبْشُيْنَأ
يف هصقنيالىتحًاناسنإهتروريصليرهوجٍءَْيشِّـلُكِ
نموإطخلانمًاميلسناكاذإيناسنإلافعضلانمءيش
َسْيَلْنَأل«هلوقبهدعبكلذرسفامكةيناسنإلاتاساسحألا
يفٌبَّـرَُجمْلَب،اَنِتاَفَعَضِلَيِثْرَيْنَأٍرِداَقُْريَغٍةَنَهَكُسيِئَراَنَل ِ
.)٤:١٥ص(»ٍةَّـيِطَخَالِب،اَنُلْثِمٍْءَيشِّـلُك

يفًانيِمَأٍةَنَهَكَسيِئَرَو،ًاميِحَرَنوُكَيْيَكِل ىَّـتَحِِهللااَمِ
يفهتوخإلهتهباشمليعادلاانهركذِبْعَّـشلٱاَياَطَخَرِّـفَكُي
لوألانيهجونموهو.ةيناسنإةعيبطوًايرشبًادسجهذاختا
مهلاحبقفرتلاانعةملكلاهذهىنعموًاميحرنوكينأ
سرامينأيناثلاو.قيضلاوفعضلالاحيفمهليثرلاو
اهرهوجصخأناكيتلادوهيلادنعةنهكلاسيئرلمع
دارملاوةيطغتلا»ريفكتلا«ىنعمو.يتأيسامكةيطخللريفكتلا
هذهيفمالكلايتأيسو.اهنعءافيإلاوأةيطخلانارفغاهب
حيسملامايقودوهيلادنعتونهكلاةسائرىلعًاليصفتةلاسرلا
قحًامئاقناكهنأهانعمف»هللااميفًانيمأ«هلوقامأو.اهب
.هللامامأةبترلاهذهتابجاوبقلعتيامبمايقلا

يفُهَّـنَأل«١٨ َنيِعُيْنَأُرِدْقَيًابَّـرَُجمََّـملَأَتْدَقَوُهاَمِ
ملٱ
.»َنيِبَّـرَجُْ

٧:٢٥و٥:٢و١٦و٤:١٥ص

ألَا
َ

نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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يفُهَّـنَأل امدنعهملأتببسبيأًابَّـرَُجمََّـملَأَتْدَقَوُهاَمِ
ءاوسأللضّرعتلادحاولاناعونيهوبراجتلالمتحا
هنبامدقينأهنمبلُطاملميهاربإبّرجتامكرورشلاو
رخآلاو.بئاصملابيلُتباامدنعبويأوةحيبذقاحسإ
دقحيسملانأىفخيالو.اهتاقلمتوةيطخلاةوطسلضّرعتلا
ةايحلارورشنمريثكلةضرعناكهنإفنيرمألالمتحا
هريغوناطيشلابراجتلًاضيأضّرعتوداهطضالاوضبعلاك
ةدحاولعضخيملواهيلعًاروصنمًامئاداهنمجرخهنكلو
.اهنم

ناسنإلالاحربتخااملهنأيأَنيِبَّـرَجُْملٱَنيِعُيْنَأُرِدْقَي
راصبراجتلاوقيضلااهيفلمتحاوةيناسنإلاةعيبطلايف
دنعةثاغإلاونوعلابمهدادمإومهبقفرتلاومهليقرللًالهأ

.ةبرجتلاوقيضلاوةدشلانيحهلمهخارص

دئاوف
نأةيحيسملاةوعدلاهغلبتيذلاناسنإلاىلعبجيهنإ.١

ناميإلابقلعتياميفاهلامهإنمرذحلالكرذحي
دهعلادئاوفعيمجرسخياهلامهإبهنإفامهيلكلمعلاو
اذإهنإف.باقعلادشألهسفنضّرعيوهتاكربوديدجلا
ناكًاديدشءازجيزاجيميدقلادهعلايفبنذملاناك
ببسلًادجدشأيحيسملادهعلايفبنذملاصاصق
يفىرنكلذلو.تيبثتلاورونلاةدايزوملكتملالضف
اهتابجاونولمهينيذللةفيخمتاديدهتةيحيسملاةنايدلا
ةلفغلابقاوعيفطوقسلانمةديدشتاريذحتو
.يحلاهللايدييفعوقولاولامهإلاو
انسنيملىلاعتوهوهيلإأطخأوهللاناسنإلايسندقهنإ.٢

يفطقاسلاانسنجدقتفالبانعمةنونيدلايفلخديملو
يكلةكئالملانعًاليلقعضُويذلاديحولاهنبالاسرإ
طرفكلذبرهظأدقو.دحاولكلجألتوملاقوذي
حيسملاعوسيبهتمعنىنغويرشبلاسنجللهتبحم
.ةأطخلاعيمجل

ناطلساهيفرهقييكلةيرشبةعيبطذختاحيسملانإ.٣
يفهبعشكراشييكلواياطخللةرافكهتومبتوملا

اوقثيواونمؤينأمهلقحيفمهفعضربتخيومهتعيبط
دقهنألمهاولبيفمهخارصعمسيًاقفشمًاميحرهنوكب
املبجعألزانتوةبيجعةبحمنماهلايف.ملهثميلُتبا
مهلهسفنضّرعيوسانلاصلخييكلًاناسنإهلإلاراص
هيفاودجيلوهيفةقثلاوهبناميإلاوهبلطىلإمهوعديو
مهبئاصمومهايالبيفهيلإنوجاتحييذلاددملاونوعلا
لكلةعماجهنازخوهف.مهتاطقسومهبراجتومهنازحأو
مهتافعضيفنوعومهاياطخلءافيإةعونتملامهتاجايتحا
يفمهدنسيخأومهضارمألءافشومهنازحأيفأجلمو

لزانملاكلتىلإمالسلابمهلصوينأىلإةفاكبوطخلا
نونمؤينيذلاعيمجلاهّدعأوبهذيتلاةيوامسلا
.هيلعنولكتيوهمساب

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

بترتنيذلاةكئالملاىلعحيسملالضفبتاكلاتبثأامل
ىلعهليضفتوحيسملاةلباقميفذخأمهتطساوبميدقلادهعلا
ليئارسإينبلةعيرشلانالعإيفهللاهمدختسايذلاىسوم
يفركذيالهنأريغ.ةميدقلاةبترملايفةنهكلاسيئرىلعو
ًاكراتىسومنيبوهنيبةلباقملاىلإحاحصألااذهةءادب
-٤:١٤ص(نمةلاسرلامظعمىلإةنهكلاسيئربهتلباقم

اذهيفىسومىلعوهيلعمالكلادعبمث.)١٠ص
ىلعمهثحتظعاومنييناربعللمدقي)٦ع(ىلإحاحصألا
ص(يفالإكلذنميهتنيالوةيحيسملاةنايدلايفتابثلا
ىسوموحيسملانيباهماقأيتلاةلباقملاامأو.)١٤-٤:١
هيفطلستموهويحورلاهللاتيبلينابلاوهحيسملانأيهف
.)٦-٣ع(هيفًامداخالإىسومناكامونبالاطلست

لٱُةَوْخِإلٱاَُّهيَأَّـمَثْنِم«١
ْ
ِةَوْعَّـدلٱُءاَكَُرش،َنوُسيِّـدِق

ملٱِهِتَنَهَكَسيِئَرَواَنِفَاِرتْعٱَلوُسَراوُظِحَال،ِةَّـيِواَمَّـسلٱ
َحيِسَْ

»َعوُسَي
٣:١٤يبليفو٤:١سسفأو١:٢سوثنروك١و١:٧ةيمور
ةيمورو١:١٠سرطب٢و١:٩سطيتو١:١١يكينولاست٢و
٩:١١و٨:١و٦:٢٠و٥:٥و٤:١٤و٢:١٧صو١٥:٨
١٢:٦ليئومص١و١٠:٢١و

ىلعمثناكملاىلعلديفرحلصألايفوهَّـمَثْنِم
وهفمازتلالاةلالدبةيبرعلايفوهاذكهومدقتاممةجيتن
هنأدارملاو.كلذىلعءانبىنعمبماقملااذهلثميفسايق
ةنهكسيئروًاميحرحيسملانوكةهجنممدقتاملعءانب
تافصىلإًاديجرظنننأانيلعبجيخلا)٢:١٧ص(ًانيمأ
.هضفرننألبقحيسملا

مهلانتاساؤمنيذلاويحيسملاناميإلايفُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
.ةوخإلاةاساؤم

يفةريثك»نيسيدقلاب«نييحيسملاةيمستَنوُسيِّـدِقْلٱ
نملاندققحلابيحيسملكنإامإدارملاوديدجلادهعلا
هيلعةيلوتسملاةفصلايهوهبلقيفسيدقتلالمعةءادبهللا
ءانبحيسملاةمدخلزرفميحيسملكنأوأهيلإبسنُتف
ديفتنييناربعلادنعيلصألااهلامعتسايفةملكلانأىلع

ألَا
َ
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دوهيلابعشىعدُيامكًايناثًاعضوةسادقلاوةقيقحزارفإلا
.ًازرفُموأًاسدقمميدقلادعلايف

نأىنعملاوةوخإللرخآتعنِةَّـيِواَمَّـسلٱِةَوْعَّـدلٱُءاَكَُرش
ةمدقملاديدجلادهعلاتاكربيفنوكراشتممهوأًابيصنمهل
امإ»ةيوامس«اهنوكبةوعدلاهذهتفصُوو.ليجنإلايفمهل
وأءامسلانملزانلاحيسملاوهاهبيتآلاوءامسلانماهنوكل
نمًادجلضفأتاكرباهيفوءامسلايفاهاهتنمنوكل
يفًاريثكىتأامةءادبىرنانهو.ةيضرألاناعنكتاكرب
نيبوءامسلاوضرألانيبةلباقملانمةلاسرلااذه
يفامنإفيقابلاولئازلانيبوتايحورلاوتايدسجلا
زمروطقفلثموهفضرألاىلعامامأويقيقحءامسلا
اهليتلاةنيدملاويقيقحلانكسملاكانهو)٩:٢٣ص(
هاغتبايذلالضفألانطولايهو)١٢:٢٧ص(تاساسأ
حيسملابتايوامسلاهذهانلتنلعُأو)١١:١٦ص(ءابآلا
:٦ص(انلجألقباسكًاضيأاهلخدوءامسلانمىتأيذلا
.)١٠:١٩ص(ةنهكسيئرو)٢٠

حيسملاتافصيفمتلمأتاذإفًاديجاولمأتيأاوُظِحَال
.هنعنوعجرتالىسومىلعهلضفو

ميدقلادهعلايفبلاغلالامعتسالاىلعلسرُمَلوُسَر
هللالوسرحيسملانأىنعملانوكيكلذىلعءانبوديدجلاو
رخآىنعمةملكلالمتحتدقو.ةيحيسملاةنايدلاعضول
وهاذهنإلوقيمهضعبودوهيلادنععمجملاةرادإةبترقفاوي
تايآلايفهيلإراشأيذلاتيبلاريبدتليلدبانهدارملا
.ةقحاللا

انهو.هبانكسمتوهبانفرتعايذلالوسرلايأاَنِفاَِرتْعٱ
مهيلإهلسرأهللانأبدوهيلاهبفرتعايذلاىسومنيبزييمت
.ديدجلادهعلايفنونمؤملاهبفرتعييذلاحيسملانيبو

سيئرب«حيسملاىمستدقَعوُسَيَحيِسَْملٱِهِتَنَهَكَسيِئَرَو
رومزم(ميدقلادهعلايفةيمستلاهذههلتقبسهنأل»ةنهك
نألودوهيلادنعةنهكلاسيئربهلباقيبتاكلانألو)١١٠:٤
اهممتيتلاةفيظولاىلإًازمردوهيلادنعتناكةفيظولاهذه
ناكامبرو.سانلااياطخنعةحيبذهتاذهميدقتبحيسملا
يفنورهةفيظووىسومةفيظوعامتجاىلإةراشإانه
ميدقتةيناثلاوهللاتيبيفةرادإلاوةسائرلاىلوألاحيسملا
ةدارإانلنلعأحيسملانأيأةئيطخلانعرافغتسالاوحئابذلا
اياطخللةرافكهتاذمّدقوةيحيسملاةنايدلاانلعضووهللا
.نورهكًانهاكوىسومكًالوسرناكف

ًاضْيَأىَسوُمَناَكاَمَك،ُهَماَقَأيِذَّـلِلًانيِمَأِهِنْوَكَلاَح«٢
يف .»ِهِتْيَبِّـلُكِ
٥عو١٢:٧ددعو١٢:٦ليئومص١

.حيسملايأِهِنْوَكَلاَح
قحكلذبًامئاقاهترادإوةيحيسملاةسينكلاءانبيفًانيِمَأ
.مايقلا

بآلاهسدقيذلا«يوامسلابآلايأُهَماَقَأيِذَّـلِل
حيسملاميقُأدقو.)١٠:٣٦انحوي(»خلاملاعلاىلإهلسراو
ةسينكلاسيسأتلجألهللانمًالوسرقبسامىلع
.ةيحيسملا

ادهعلايفهتمدخيفًانيمأيأًاضْيَأىَسوُمَناَكاَمَك
ىسوملهللاةداهشىلإةراشإمالكلااذهيفامبروميدقل

يفٌنيِمَأَوُهْلَب،اَذَكٰهَسْيَلَفىَسوُميِدْبَعاَّـمَأ«لاقثيح ِ
.)١٢:٧ددع(»يِتْيَبِّـلُك

يف وأبعشلامثهلهأانه»تيبلا«ىنعمِهِتْيَبِّـلُكِ
ميلعتيفًانيمأناكىسومنأدارملاوهللاةماقملاةسينكلا
ىسومنمةنامألقأنكيملحيسملانأةرابعلاعيمجهبعش
ىسومناكامكهنأوقحلامئاعدىلعهتسينكسيسأتيف
يفحيسملااذكهةيدوهيلاةسينكلايفهتمدخيفًانيمأ
ةنامألايفنايواستمامهنأامكهنأريغ.ةيحيسملاةسينكلا
ةيآلايفهركذهجونمىسومحيسملالضفيليبقلااذهنم
.ةعباتلا

ِملًالْهَأَبِسُحْدَقاَذٰهَّـنِإَف«٣
َ

،ىَسوُمْنِمَرَثْكَأٍدْج
لٱِيناَبِلاَمِراَدْقِمِب

ْ
لٱَنِمَرَثْكَأٍةَماَرَكْنِمِتْيَب

ْ
.»ِتْيَب

١٦:١٨ىتمو٦:١٢ايركز

.حيسملايأاَذٰهَّـنِإَف
ِملًالْهَأَبِسُحْدَق

َ
.ىلعأًاماقموًافرشلاندقيأٍدْج

.هبوهلَباقملاىَسوُمْنِمَرَثْكَأ
ِتْيَبْلٱَنِمَرَثْكَأٍةَماَرَكْنِمِتْيَبْلٱِيناَبِلاَمِراَدْقِمِب
رقتسياللضفلانإفينابلاوءانبلاىلإًارظنرهاظانهىنعملا

بتاكلاو.ءانبلابتريذلاينابلايفلبءانبلاسفنيف
حيسملالضفكلذنمجتنًارهاظرمألااذهناكاملهنألوقي
يأهماقأيذلاتيبلانمًاءزجناكىسومنألىسومىلع
اهتمدخىلإًاجاتحموةيوسوملابةفورعملاةسينكلانمًاوضع
نكيملفحيسملاامأودوهيلابعشاهيلإجاتحيناكامك
لباهنمًاوضعناكوأةيحيسملاةسينكلاةمدخىلإًاجاتحم
ىَسوُمَو«هلوقبكلذدعبهدارمرسفدقوطقفاهسسؤمناك
يفًانيِمَأَناَك ملٱاَّـمَأَو...ٍمِداَخَكِهِتْيَبِّـلُكِ

٥ع(»ٍنْبٱَكَفُحيِسَْ
.)٦و

ِيناَبَّـنِكٰلَو،اَمٌناَسْنِإِهيِنْبَيٍتْيَبَّـلُكَّـنَأل«٤
َ
لٱ
ْ
َوُهِّـلُك

.»ُهللاٱ
١:٢صو٣:٩و٢:١٠سسفأ

ألَا
َ
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دوجوال»ناسنإ«ةملكاَمٌناَسْنِإِهيِنْبَيٍتْيَبَّـلُكَّـنَأل
.امٌدحأاهانعمةملكلبةينانويلايفاهل

ِيناَبَّـنِكٰلَو
َ

انهدارملاناكنإملعُيالُهللاٱَوُهِّـلُكْلٱ
ةسينكلاىلإةراشإةينيدةعامجلكوأاياربلاعيمج»لكلاب«
يناثلاىنعملايضتقتةنيرقلالعلوةيحيسملاةسينكلاوةيدوهيلا
يف»تيب«ىنعمنوكيكلذىلعو.امهيفمالكلانإف
اذهبدارملاوهامنكلو.ًاضيأبابلاهذهنمىلوألاةرابعلا
ةجحيفهعقومامنإوّيلجيرهاظلاهانعميذلامالكلا
هجولانيهجودحأىلعكلذنوكيدقو.ضماغبتاكلا
هللاهميقيدحأاهينبينأدبالهللاةبنبمةعامجلكنألوألا
يفىسومماقأفهللاوهيلصألايقيقحلاينابلانأىلعكلذل
ءانبيفحيسملاماقأو)٥ع(مداخكميدقلادهعلاةسينكءانب
دارملانأيناثلاهجولاو.)٦ع(نباكديدجلادعلاةسينك
ءانبيفناكىسومنإفهللاوهيذلاحيسملا»لكلاينابب«
.نباكفحيسملاامأومداخكهتبتر

يفًانيِمَأَناَكىَسوُمَو«٥ لِلًةَداَهَش،ٍمِداَخَكِهِتْيَبِّـلُكِ
ْ
ِديِتَع

.»ِهِبَمَّـلَكَتُيْنَأ
١:٢عوشيو٣:٢٤ةينثتو١٢:٧ددعو١٤:٣١جورخ٢ع
١٩و١٨و١٨:١٥ةينثتو٨:٣١و

يفًانيِمَأَناَكىَسوُمَو ىلعمالكلامّدقتدقِهِتْيَبِّـلُكِ
ريمضلاف»هتيب«هلوقامأو.)٢ع(هتمدخيفىسومةنامأ
هللابعشىنعملاو)٢ع(يفاذكهوهللاىلإدئاع
ةرابعلاعيمجبدارملاو.هتدارإنولماعلاوهتعيرشبنوكسمتملا
نكلوةميدقلاهللاةسينكيفهتمدخيفًانيمأناكىسومنأ
-

الإ)٦ع(حيسملاناكامكتيبلاىلعسيئركالٍمِداَخَك
ناكذإفةّيندلاالةفيرشلاةمدخلااهانعمةيلصألاةملكلانأ
حيسملاناكامكهيلعًاسيئرالهللاتيبيفًامداخىسوم
ًادبعناكاذإدبعلانإفهللاةمدخاهنألةفيرشهتمدختناك
ديفتلبكلملًادبعناكاذإكلذكسيلوًاّيندنوكيكولممل
لجروأهللادبعكلذنمفرشألاوفرشلاذئنيحةملكلا
رماوأعبتاهنأتناكفىسومةمدخامأو.هللامداخوأهللا
.مهبةصاخلامهتبتربيترتويدوهيلابعشلاهميلعتيفهللا
جتنو)١٢:٧ددع(خلا»ىسوميدبعامأ«هيفهللاةيمستو
ناكلبةعيرشلاًاعضاويأًاعرتشمنكيملىسومنأاهنم
.اهعضاونمًالسرم

راذنإلانمرثكأانه»ةداهشلاب«دارملاسيلًةَداَهَش
دهعلايفىنعملااذهبًاريثكاهلامعتساىرجامكميلعتلاو
.)٢٤و٢٣و٢٠:٢١لامعأ(ديدجلا

ًارومأمناكاملىنعملانوكينألمتحيَمَّـلَكَتُيْنَأِديِتَعْلِل
ًانامزقفاويالريسفتلااذهنأريغليئارسإينبهبمّلعينأ
روهمجعمهلمحىلوألاف.ةرابعلامالكيفهيلإًاراشمًالبقتسم
ىسومميلاعتتناكيتلاةيحيسملاةنايدلاىلعنيرسفملا
اذهديؤياممو.هيلإزومرملاىلإزمرلاريشيامكاهيلإريشت
ْمُتْنُكَلىَسوُمَنوُقِّـدَصُتْمُتْنُكْوَل«دوهيللحيسملالوقريسفتلا
نأىنعمب)٥:٤٦انحوي(»يِّـنَعَبَتَكَوُهُهَّـنَأل،يِنَنوُقِّـدَصُت
حيسملايفتمتتاراشإوًازومرتناكىسومةنايدمظعم
.ةلاسرلااذهرثكأهجتيرمألااذهىلإو.هتنايدو

ملٱاَّـمَأَو«٦
اَنْكَّـسَمَتْنِإُنْحَنُهُتْيَبَو.ِهِتْيَبَىلَعٍنْبٱَكَفُحيِسَْ

.»ِةَياَهِّـنلٱَىلِإًةَتِباَثِهِراَخِتْفٱَوِءاَجَّـرلٱِةَقِثِب
٦:١٦سوثنروك٢و٦:١٩و٣:١٦سوثنروك١و١:٢ص
٢:٥سرطب١و٣:١٥سواثوميت١و٢٢و٢:٢١سسفأو
عو١:٢٣يسولوكو٥:٢ةيمورو٣٤:١٣و١٠:٢٢ىتمو
١٠:٣٥و٦:١١صو١٤

.ديدجلادهعلاةسينكهئانبيفُحيِسَْملٱاَّـمَأَو
يأهللاىلإحصألاىلعدوعيريمضلاِهِتْيَبَىلَعٍنْبٱَكَف

ةبترلايفىسومنيبةلباقملاترهظدقانهو.هللاةسينك
يفًامداخناكلوألافةديدجلاةبترلايفحيسملاوةميدقلا
ًاسيئرناكيناثلاوهماظنلعضاخوهنموضعوهوهللاتيب
وهحيسملاوىسومنيبقافتالاهجو.مداخكالنباكهيلع
ًامداخناكىسومنإ)١(يتأيامفالتخالااهجووةنامألا
هلهأدحأوتيبلانمضناكىسومنإ)٢(ٌنبافحيسملاامأ
ةنامأيأرخآحيسملاةنامأتناكو.تيبلاقوففحيسملاامأو
هنإفهتمدخفالتخاعمدحاوتيبوهتيبلاو.نبا
هيلإزومرملاةيحيسملاةسينكللوزومرلاةيوسوملاةسينكلل
.ةقيقحلاةيحيسملاةسينكللوروّصلاةيوسوملاةسينكللو

ريمضلابديريوهتسينكوهللابعشنحنيأُنْحَنُهُتْيَبَو
.ًاممأوأاوناكًادوهيةيحيسملاةنايدلابنوفرتعينيذلاعيمج

كسمتنأطرشبهللابعشنمنوكنيأاَنْكَّـسَمَتْنِإ
-

اهانعم»ةقث«انهةمجرتملاةملكلاِهِراَخِتْفٱَوِءاَجَّـرلٱِةَقِثِب
ةءارجلاىلعةلالدللتلمعتسامثةءارجبملكتلاةيرحلوألا
انهةرفغملاليننمىجرُياموه»ءاجرلا«وةقثلاو
ىنعملاهيفتعن»هراختفاو«توملادعبيدبألاصالخلاو
ةقثبانكسمتنإىنعملاو.هبرختفيءاجروهيأءاجرلل
نأقثوُييذلاوأهبرختفُينأريدجلاديجملانيمثلاءاجرلاب
.هبرختفُي

ألَا
َ
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دقوةيبرعلاةمجرتلابيكرتبسحبةقثنملاحًةَتِباَث
ًاكسمتانكسمتاذإيأ»كسمتلا«ىلإًادئاعىنعملانوكي
-ًاتباث

اننأةرابعلاعيمجبدارملاو.ةايحلاةياهنىلإياِةَياَهِّـنلٱَىلِإ
يحيسملارارقإلابانكسمتاذإهلهأوهللابعشنمنوكن
ماودلاىلعةيحيسملاةنايدلاانلهمدقتيذلاديجملاءاجرلاو
ةمواقملاوداهطضالانممُظعامانلمتحاولوةياهنلاىلإو
نييناربعلالاحلةميظعةبسانممالكلااذهيفو.كلذنأشب
مهناميإلجألةمواقملانولمتحياوناكنيذلاحيسملابنينمؤملا
.هنعدادترالانمرطخيفاوناكو

لٱُحوُّرلٱُلوُقَياَمَكَكِلٰذِل«٧
ْ
لٱ:ُسُدُق

ْ
ْمُتْعِمَسْنِإَمْوَي

»ُهَتْوَص
١٥عو٩٥:٧رومزمو١:١٦لامعأو٢٣:٢ليئومص٢

نعلوقنممالكبنينمؤملادوهيلابطاخيبتاكلاانه
مدعومهناميإيفمهتيبثتدصقبمهلاحلقفاومميدقلادهعلا
.هنعمهدادترا

ىلعحيسملالضفنممدقتامىلعءانبيأَكِلٰذِل
هتيبو«هلوقنمةقباسلاةيآلايفىتأامىلعءانبوأىسوم
حجرألاوةحضاوريغةلمجلاةلمكتوخلا»انكسمتنإنحن
...كلذل...هللاتيبمكنأامبىنعملاو)١٢ع(يفاهنأ
.خلانوكيالنأاورظنا

امدنع)١١-٩٥:٧رومزم(ُسُدُقْلٱُحوُّرلٱُلوُقَياَمَك
)٤:٧ص(يفىرخأةرمتاملكلاهذهبتاكلاسبتقي
سدقلاحورلاىلإلوقلابسنيانهواهلئاقدوادنألوقي
وأدوادمفبملكتيناكسدقلاحورلانأىنعملانوكيف
.هبتكاميفسدقلاحورلانمًامهلمدوادناكرخآمالكب
ةسدقملابتكلانأدارملاوديدجلادهعلايفريثكاذهنمو
.اهبسدقلاحورلامهلأ

دهعلانعديدجلادهعللزييمتهيفونآلاىنعمبَمْوَيْلٱ
.ميدقلا

توص.هتوصنوعمستمتنأامنيبيأُهَتْوَصْمُتْعِمَسْنِإ
ردقمعوضوملاو.نآلاهنباتوصوميدقلادهعلايفهللا
يأ»هتوص«.هتحارىلإلوخدلاوهويتأيساممرهاظهنكلو
.ةحارلاىلإلوخدلاىلعمكثحتيتلاةرذنملاهلاوقأ

يفاَمَك،ْمُكَبوُلُقاوُّسَقُتَالَف«٨ يفِةَبِرْجَّـتلٱَمْوَي،ِطاَخْسِإلٱِ ِ
لٱ
ْ
»ِرْفَق

زاجملاقيرطىلع»بلقلاب«داريْمُكَبوُلُقاوُّسَقُتَالَف
ناسنإلايفرمألالصواذإفتاساسحإلاوفطاوعلاسلجم

انهدارملاو.بلقلايساقهنألاقيساسحإلامدعىلإ
.هيفرثؤتالهديعووهدعووهللارماوأنأبلقلاةواسقب
رفكلائدابمةطساوبةلاحلاهذهىلإهسفنبيتأيدقناسنإلاو
تاعامتجالاوةالصلاكرتوةيناوهشلاتافرصتلاوةءادرلاو
نودبةملكلاعامتساوسدقملاباتكلاةعلاطموةيحورلا
مكسفنأاوملستالهانعمفةرابعلايفيهنلاامأو.اهلةعاطلا
ايندلايفحوطتلاىلإونيدلايفةحيحصريغئدابمىلإ

.هللاتوصمكيفلعفيالفمكبولقوسقتىتح
يفاَمَك امنإوةديدشلاةبضاغملاوأباضغألاِطاَخْسِإلٱِ
رومزم(ةرابعلاعيمجهنعةلوقنملايلصألاناكملايفةملكلا
اورمذتوهللانويليئارسإلامصاخثيحةبيرمخلا)٩٥:٧
يأةبيرمناكملاكلذمسايعُدف)١٧:٧جورخ(هيلع
هللابضغأاهيفيتلاةديحولاةعقاولاهذهنكتملو.ماصخلا
اورهظأمهنألصوصخلاىلعاهيلإريشُأامنإوليئارسإونب
هللامسقأكلذلفناعنكضرأىلإلوخدلايفمهتدارإمدع
.ليجلاكلذلهأاهلخديالنأ

يفِةَبِرْجَّـتلٱَمْوَي ليئارسإينبهيتنامزىلإةراشإلاِرْفَقْلٱِ
.ةبيرمةعقاواميسالورفقلايف

ِيلاَمْعَأاوَُرصْبَأَوِينُوَربَتْخٱ.ُمُكُؤاَبآيِنَبَّـرَجُثْيَح«٩
.»ًةَنَسَنيِعَبْرَأ

»ينبرج«هلوقامأومكؤافلسُمُكُؤاَبآيِنَبَّـرَجُثْيَح
اذهسيلوةيطخللقلمتلا)١(هانعمينانويلايفلعفلاف
ناميإمدعنأيأدارملاوهوناحتمالا)٢(.انهدارملا
ًاناحتما)ناسنإلاىلعملكتامك(اناكمهرّمذتونييليئارسإلا
.هتانألوطوهللاربصل

.حاضيإلاةدايزلراركتلاوًاضيأينونحتماِينوَُربَتْخٱ
يأنأعمىنعمبانهواولاًةَنَسَنيِعَبْرَأِيلاَمْعَأاوَُرصْبَأَو
يتلاتازجعملاوهتيانعوهلامعأنأعمهللانوبرجياوناكمهنأ
نيعبرأةدممهنيبةرهاظتناكمهلجألومهمامأاهارجأ

اورصبأمهنأيأ»اورصبأ«هلوقبانهفرظلاقلعت.ةنس
بسحبفيناربعلايفامأو.ةروكذملانينسلاهذهةدمهلامعأ
يف»ّتقم«هلوقبفرظلااوقلعدقدادعأىلإرومزملاميسقت
مهتقمناكنإىلاعتهنإفىنعملايفقرفالويلاتلاددعلا
هوبرجاوناكنإوةنسنيعبرأهوبرجمهنألكلذفةنسنيعبرأ
.اهلكةدملاكلتمهتقمفةنسنيعبرأ

جلٱَكِلٰذُّتَقَمَكِلٰذِل«١٠
ْ
لُقَو،َليِ

ْ
َنوُّلِضَيًامِئاَدْمَُّـهنِإُت

يف هبوُلُقِ .»ِيلُبُساوُفِرْعَيَْملْمُهَّـنِكٰلَو،ِْمِ

ألَا
َ
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اهلسيلةملكلاهذهويايإمهتبرجتلجأليأَكِلٰذِل
اهفاضأدقوةينيعبسلاةمجرتلايفالويناربعلايفالدوجو
.ىنعملانايبلبتاكلا

.تهركوتبضغيأُّتَقَم
.هلهأيأَليِْجلٱَكِلٰذ
.هللاوهلئاقلاُتْلُقَو
يفَنوُّلِضَيًامِئاَدْمَُّـهنِإ ًايلقعمهلالضنكيملفِْمِهبوُلُقِ

يفرذعُياذهنإفةمكاحلاةوقلايفشيوشتوأفعضنم
داسفنعًاجتانناكهنأيأمهبولقيفناكلبلاوحألارثكأ

يذلالالضلارثكأنأامكمهيفءيدرفارحناوبلقلايف
.ردصملااذهىلإعجارملاعلايف

هلوقةلصنم»نكلو«ةملكِيلُبُساوُفِرْعَيَْملْمُهَّـنِكٰلَو
اوفرعيملمهنكلولامعأاورصبأىنعملاف»يلامعأاورصبأو«
ىلعفطعفرحبيلصألافرحلانومجرتيضعبلاو.يلبس
اوبوصتسيواومهفيملويأ»يليبساوفرعيملو«لاقيفيفن
ضرأنممهتجرخأامدنعيلاوملسيويباوقثيملفيقرط
.ناعنكضرأىلإمهلاخدإلجألرصم

يفُتْمَسْقَأىَّـتَح«١١ .»يِتَحاَراوُلُخْدَيْنَليِبَضَغِ

لجألهنأريدقتلاو.ليلعتلاديفيءادتبافرحىَّـتَح
.كلذىلعمهلًاصاصقويايإمهتبرجتومهناميإمدع

يفُتْمَسْقَأ لوقلاو.مهّرشةطساوبهوكّرحيذلايِبَضَغِ
بسنُيامهيلإبسنُينأبابنميزاجمهللاةهجنمانه
امنإوةقيقحهللايفاسيلبضغلاوماسقألاف.ناسنإلاىلإ
هلامعأمهفننأردقنيكلناسنإلاىلإنابسنُيامكهيلإابسُن
لامعأنوكتامكليئارسإينبةهجنمتناكيتلاىلاعت
النأمهلققحهللانأنمرثكأدارملاسيلف.ناسنإلا
.مهلامعأىلعةلداعةازاجمهتحاراولخدي

.مسقلاعبتييناربعلايفيفنفرح»نل«اوُلُخْدَيْنَل
ةياهنالبوأًاديقمًانامزديفيلهاوفلتخادقةيبرعلايفو
درودقورخآلاىنعملابهلامعتسابلغتدقهنأحيحصلاو
اوتاممهنألًادبأاهنولخديالانهدارملاو.لوألاىنعملابًانايحأ

.طقفمهدالوأاهلخدوبلاكوعوشيادعامةيربلايفًاعيمج
امكناعنكىلإليئارسإينبدايتقايفهتحارامأيِتَحاَر

اهدعأيتلاةحارلايهوأ»عباسلامويلايفحارتسا«هنأليق
وهوقيرطلاتاقشمورصميفمهتيدوبعىلإرظنلابمهل
.حصألا

يفَنوُكَيَالْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُرُظْنُا«١٢ لَقْمُكِدَحَأِ
ْ

ٌريِّـِرشٌب
يفٍناَميِإِمَدَعِب حلٱِهللاٱِنَعِداَدِتْرالٱِ

ْ
»ِّـَي

سابتقالاةبسانمبتاكلاركذياهيلياموةيآلاهذهيف
.ليجنإلابنينمؤملادوهيللليئارسإينبةهجنمقبسيذلا
مهنأمسقأفمهناميإمدعبهللااوبرجنييليئارسإلانأامكهنإف
نيذلادوهيلانمنويحيسملاكلذكناعنكضرأاولخدينل
ناعنكنولخديالفمهبولقيفناميإلامدعاوبراذإ
.ةيوامسلا

لاحنممدقتامىلعءانبُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُرُظْنُا
.نييليئارسإلا

يفَنوُكَيَالْنَأ املمهيفناكامكٌريِّـِرشٌبْلَقْمُكِدَحَأِ
.صاصقلااولانفاوأطخأوهللااوبرج

رسفمو»بلق«ىلإدوعيوهونمؤمريغيأٍناَميِإِمَدَعِب
.»ريرش«هلوقل

يف ةنايدلاىلإىلاعتهنععوجرلايأِهللاٱِنَعِداَدِتْرالٱِ
لوقىلإةراشإكلذيفامبرو.هليجنإبرفكلاوةيحيسملا
ًاسيِئَرُميِقُن«قيرطلاىلعمهوضعبلمهضعبنييناربعلا
.)١٤:٤ددع(»َْرصِمَىلِإُعِجْرَنَو

رظنلابًايحهنوكلامإ»يحلاب«ىلاعتفصُودقوِّـيَْحلٱ
امكمئادلاهنوكلوأةايحاهيفسيليتلاةبذاكلاةهلآلاىلإ
ريغيأ)٧:٣٨و٤:١١انحوي(ًايحهنوكبءاملافصو
ةنمزأيفيرجتالفعطقتتيتلاهايملاىلإرظنلابعطقنم
.اهيطعموةايحلاردصمهنوكلوأًالثمفافجلا

لٱَماَداَم،ٍمْوَيَّـلُكْمُكَسُفْنَأاوُظِعْلَب«١٣
ْ
ىَعْدُيُتْقَو

لٱ
ْ
خلٱِروُرُغِبْمُكْنِمٌدَحَأىَّـسَقُيَالْيَكِل،َمْوَي

ْ
.»ِةَّـيَِط

.دادترالاوناميإلامدعنمًالدبيأْلَب
.ًاضعبمكضعبىنعمبْمُكَسُفْنَأاوُظِع
.ماودلاىلعيأٍمْوَيَّـلُك
نامزلامكلماداميأَمْوَيْلٱىَعْدُيُتْقَوْلٱَماَداَم
.ةصرفلاو

ريثأتببلقلاروعشلطبيفْمُكْنِمٌدَحَأىَّـسَقُيَالْيَكِل
.قحلا

قلمتتيتلاةيطخلاعادخةطساوبيأِةَّـيِطَْخلٱِروُرُغِب
نموأداهطضالافوخنمكلذناكءاوسهشغتوناسنإلا

ةعاطنمناسنإلادوقتنأاهنأشيتلاًاقلطمةيطخلاةعيبط
مهناهذأيفاهررقييتلاسواسولانموأهيلعاهتيالوىلإهللا
.ةبذكلانوملعملا

ألَا
َ
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ملٱَءاَكَُرشاَنِْرصْدَقاَنَّـنَأل«١٤
ِةَءاَدَبِباَنْكَّـسَمَتْنِإِ،حيِسَْ

»ِةَياَهِّـنلٱَىلِإًةَتِباَثِةَقِّـثلٱ
٦ع

-يفبيصنانلراصدقيأَءاَكَُرشاَنِْرصْدَقاَنَّـنَأل
.هتسينكوأحيسملاةنايدتاكربيفيأِحيِسَْملٱ
.نيكسمتمانيقبيأاَنْكَّـسَمَتْنِإ
بولسأينانويلاوينانويلانعةيفرحةمجرتِةَقِّـثلٱِةَءاَدَبِب

هيلإًافاضمفوصوملاًافاضمةفصلانولعجيثيحيناربع
يذلاقيثولاناميإلايأاهبءودبملاةقثلاىنعملانوكيف
.هبمتأدتبا

ةبرجتلاةياهنىلإعاطقنانودبيأِةَياَهِّـنلٱَىلِإًةَتِباَث
.ةايحلاةياهنىلإوأاهنعلودعلل

لٱ:َليِقْذِإ«١٥
ْ
،ْمُكَبوُلُقاوُّسَقُتَالَفُهَتْوَصْمُتْعِمَسْنِإَمْوَي

يفاَمَك .»ِطاَخْسِإلٱِ
٧ع

ليقامكوأليقامىلإرظنلابينانويلاىنعمَليِقْذِإ
الإانهركذيملوًاقباسهسبتقاامبنيبطاخملاريكذتدارملاو
-هلوقريسفتقبسدقوهضعب

يفاَمَك،ْمُكَبوُلُقاوُّسَقُتَالَفُهَتْوَصْمُتْعِمَسْنِإَمْوَيْلٱ ِ
نوعمستمتنأامنيبنآلايأ»مويلا«)٨ع(ِطاَخْسِإلٱ
.هتوص

ُعيَِمجَسْيَلَأ؟اوُطَخْسَأاوُعِمَسْذِإَنيِذَّـلٱُمُهْنَمَف«١٦
»؟ىَسوُمِةَطِساَوِبَْرصِمْنِماوُجَرَخَنيِذَّـلٱ

٣٨و٣٦و١:٣٤ةينثتو٣٠و٢٤و١١و٤و١٤:٢ددع

اوعمسذإمهضعب«مجارتلاضعبيفوَنيِذَّـلٱُمُهْنَمَف
.»اوطخسأ

رفسيفمهتصقتدرونيذلاسيساوجلاربخاوُعِمَسْذِإ
ددعلايفهيلإراشملاهللاتوصوأ)١٤و١٣ص(ددعلا
.برقألاوهوقباسلا

.مهيلعهللابضغاوكرحيأاوُطَخْسَأ
قيرطىلعمالكلاةرابعلاىضتقمبسحبَسْيَلَأ
ًايماهفتسااهنملوألاءزجلالعجيالنمنكلومماهفتسالا
ىنعملانوكيكلذىلعو.نأريغبانهةيلصألاةملكلامجرتي
ىلإلوخدلانممهعنمفهللااوطخسأاوعمسذإمهضعبنأ
اوطخسأرصمنماوجرخنيذلاعيمجسيلنأريغناعنك
رثكأريسفتناكاذه.لخدمهضعبلبلوخدلانماوعنمو
امكةرابعلانومهفيفنورخأتملانوققحملاامأوءامدقلا

اونوكيملاوطخسأنيذلانألحصألاوهوةيبرعلايفتمجرُت
.نيرثكألالبضعبلا

ينثتسيمهضعبوبلاكوعوشيالإنيغلابلاُعيَِمج
.بورحلايفمهتكراشممدعلًاضيأنييواللا

تحتيأىَسوُمِةَطِساَوِبَْرصِمْنِماوُجَرَخَنيِذَّـلٱ
.هتسائر

،اوُأَطْخَأَنيِذَّـلٱَسْيَلَأ؟ًةَنَسَنيِعَبْرَأَتَقَمْنَمَو«١٧
يفْتَطَقَسْمُهُثَثُجَنيِذَّـلٱ لٱِ

ْ
»؟ِرْفَق

١٠٦:٢٦رومزمو٢٦:٦٥وخلا٢٩و١٤:٢٢ددع
٥اذوهيو١٠:٥سوثنروك١و

ناك»َتقمب«انهقلعملافرظلاًةَنَسَنيِعَبْرَأَتَقَمْنَمَو
.)١٠ع(»يلامعأاورصبأ«هلوقبلصألايفًاقلعم

مدعلنيعلاورمذتوهللااوصعاملاوُأَطْخَأَنيِذَّـلٱَسْيَلَأ
.مهناميإ

لامعتسابابنممهؤاضعألصألايفْمُهُثَثُجَنيِذَّـلٱ
.لكللضعبلا

يفْتَطَقَس ضرأىلإمهلوصولبقاوكلهيأِرْفَقْلٱِ
.ناعنك

ِملَو«١٨
َ
»؟اوُعيِطُيَْملَنيِذَّـلِلَّـالِإ،ُهَتَحاَراوُلُخْدَيْنَلَمَسْقَأْن

٣٥و١:٣٤ةينثتو١٤:٣٠ددع

ِملَو
َ

اوُعيِطُيَْملَنيِذَّـلِلَّـالِإ،ُهَتَحاَراوُلُخْدَيْنَلَمَسْقَأْن
روهمجاهمجرتدق»اوعيطيملنيذلا«هلوقلةيلصألاةملكلا
ىلإةدنسمفةيبرعلاةمجرتلاامأواونمؤيملنيذلابنيرسفملا
نمريثكو)١١:٣١ص(يفاهلثمونصنبورةمالعلاسوماق
.روكذملاىنعملاباهمهفينيققحملا

.»ِناَميِإلٱِمَدَعِلاوُلُخْدَيْنَأاوُرِدْقَيَْملْمَُّـهنَأىَرَنَف«١٩
٤:٦ص

تناكفِناَميِإلٱِمَدَعِلاوُلُخْدَيْنَأاوُرِدْقَيَْملْمَُّـهنَأىَرَنَف
نوكيهنأبمهدعويذلاهللاابمهناميإمدعنعةجتانمهتنابج
نأعمكلمتلاوةبلغلاوحاجنلامهيطعيومهبورحيفمهعم
مهذاقنإومهتراجإلتايآلابمهنيبةرهاظتناكهللادي
ىلعنيذلارشبلاينبىلعتناكامكمهيلعةجحلاتناكف
ملاعةهجنميحولارونوةعيبطلارونيفهللاهنلعأاممغر
تلخداذكهو.مهناميإمدعلنوئطخيباقعلاوباوثلا
انمؤيملوهللانالوألااناوبأىصعاملرمألالوأيفةيطخلا
اهنملكألانعامهاهنيتلاةرجشلانمالكأاذإامهنأب

ألَا
َ
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نيبينأمالكلااذهعيمجيفبتاكلاةياغتناكو.ناتومي
باقعىلإيدؤتوهللامامأًادجةميظعرفكلاةيطخنأ
.اهيفنوطقسينيذللديدش

دئاوف
هبنورقيوليجنإلانوعمسينيذلاعيمجىلعبجيهنإ.١

ءاكرشمهنيذلاعيمجو.نيسدقمةوخإاونوكينأ
.ةبحملاتاطابربنودحتيونوسدقُيةيوامسلاةوعدلا
تناكامهمناسنإلكىلعةبجاوهللاةنامألانإ.٢

ءايشألايفهللاةمدخلنيماقملاىلعاميسالوهتمدخ
ًارصاقلازيالفًانيمأناسنإلاناكامهمنكل.ةسدقملا

همدقيذلايماسلالاثملانعوهنمبولطملانعًادج
يوامسلاهيبألضرألاىلعهتمدخيفحيسملاانل
.مهصلخييكللزننيذلارشبللو
اهيفدهاشُييذلابيجعلاناقتإلاوةقيلخلانأامكهنإ.٣

امعيمجكلذكهللاوهاهردصمنأىلعدرُيالناهرب
حالصلاوىوقتلانمنييحيسملاةايحيفدهاشُي
ةنايدلاعضاونأىلعناهربريخلالمعوةمحرلاو
ًاناسنإنكيملرشبلابولقيفاهبلماعلاوةيحيسملا
.ًاضيأًاهلإناكلبطقف
ديدشهللااههركييتلارومألانمناميإلامدعنإ.٤

هثادحإلًايفاكناهربلاناكاذإو.سفنلابةّرضملاوهركلا
.بلقلاةواسقىلعكلذلدرفكلاىلعناسنإلاّرصأو
هلماعيفهيلعروذعمريغذئنيحناميإلامدعناكاملو
نيعبرأنييليئارسإلالماعامكصاصقلاوطخسلابهللا

لوخدلانمنمؤملاريغليجلاكلذمرحوهيتلايفةنس
.ناعنكضرأىلإ

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

تاسابتقالامدختسيبتاكلاّرمتساحاحصألااذهيف
دصقبنينمؤملادوهيلالاحلقباسلاحاحصألايفاهركذيتلا
مهتنايدىلإهنعمهدادترالًاعفدويحيسملاناميإلايفمهتيبثت
تفتليةسبتقملاتايآلاىلإرظنلاةداعإيفنكلو.ةميدقلا
نمليئارسإونبعنُميتلاةحارلافيحورلااهانعمىلإ
ًازمرتناكاهنكلوةيضرألاناعنكةحارتناكاهيلإلوخدلا
:كلذىلعليلدلاوةيوامسةيحورىرخأةحارىلإ

.)٣ع(هتحاراهامسدققهللانإ)١(
ًانامزكلذناكوةحارلاهذهىلعملكتدقدوادنإ)٢(

ناكًاذإفناعنكضرأىلإليئارسإينبلوخددعبًاليوط
لبةسدقملاضرألايفاهولانيتلاةحارلاريغةحارلابدارملا

عيمجنمبتاكلادارمنوكيف.)٧ع(ةيوامسلاةحارلايه
نييليئارسإلانأشيفرمألالوأيفناكيذلامالكلانأكلذ
دوهيلانأامكهنإوهليجنإيفهللامهبطاخينيذلاعيمجلوه
هنأبمهناميإمدعلناعنكاولخديملىسومعماوجرخنيذلا
رفسلاةقشميفهيلعمهرمذتواهيلإمهلخدينأرداقىلاعت
دهعلايفاذكهضرألااولخدينأمهرمأاملهيلعمهنايصعو
ةمواقملاوةيحيسملاةنايدلابعاصمنولمتحيالنيذلاديدجلا
ةحارلامهيوغتوهللاابمهناميإفعضيفقحلاءادعأاهئشنييتلا
هتحارىلإهللامهلخديالةيوامسلاةحارلانعةيدسجلا
.ايلعلا

عوسيىلإمهراكفأبتاكلاهجويحاحصألاةياهنمث
مهتافعضيفمهليثريومهلثمبّرُجدقيذلاةنهكلاسيئر
ةبسانمو.)١٤ع(ةجاحلانامزيفنوعلاوةمعنلامهيطعيو
.ةرهاظبتاكلاةياغلمالكلااذه

لَف«١
ْ
ىَرُي،ِهِتَحاَرَىلِإِلوُخُّدلٱِبٍدْعَوِءاَقَبَعَمُهَّـنَأ،ْفَخَن

»!ُهْنِمَباَخْدَقُهَّـنَأْمُكْنِمٌدَحَأ
١٢:١٥ص

نمنويليئارسإلاعنُماذإىنعملاوةيببسءافلاْفَخَنْلَف
يأفخنلمهنايصعومهناميإمدعلناعنكضرأىلإلوخدلا
.مهباصأامانبيصينأنمرذتحنل

نهربيامكًايقابدعولالازيالذإيأٍدْعَوِءاَقَبَعَمُهَّـنَأ
ًاصاخنكيملةحارلابدعولانأحاحصألااذهيفبتاكلا
نوكتثيحديدجلادهعلاىلإدتميهنكلوليئارسإينبب
.ةيضرأةحارالةيوامسةحارهيفةحارلا

.ءامسلايفِهِتَحاَرَىلِإِلوُخُّدلٱِب
.اّنمخسنلاضعبيفوْمُكْنِمٌدَحَأىَرُي
تاكربوأدعولاليننعرصقيأُهْنِمَباَخْدَقُهَّـنَأ
لخادلعفدجويينانويلايفو.اهبدوعوملايحيسملاصالخلا
هنألاقيوىرخأةغلىلإهتمجرتبعصت»باخ«هلوقىلع
لوقىلعةيآلاهذهيفامكةرابعلافيطلتلًانايحألمعتسُي
.هريغوسوتكليفواث

ْعَفْنَتَْملْنِكٰل،َكِئَلوُأاَمَكاَنِّْـرشُبْدَقًاضْيَأُنْحَناَنَّـنَأل«٢
خلٱُةَمِلَك

ْ
يفِناَميِإلٱِبًةَجِزَتُْممْنُكَتَْملْذِإ.َكِئَلوُأََِرب َنيِذَّـلٱِ

.»اوُعِمَس
٢:١٣يكينولاست١و٥و٣:٢ةيطالغو١٧و١:١٦ةيمور

دعولالازيالهنأهلوقلتابثإاَنِّْـرشُبْدَقًاضْيَأُنْحَناَنَّـنَأل
لبطقفنيمدقأللنكيملدعولانإفةقباسلاةيآلايفًايقاب

ألَا
َ
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يأديدجلادهعلاةراشببانرشُبنيذلاًاضيأنحنانلوه
.حرفيامبرابخألا

.ميدقلادهعلايفنييليئارسإلاكَكِئَلوُأاَمَك
.ًائيشمهتدافأاميأْعَفْنَتَْملْنِكٰل
مهتراشبةملكوأمهدنعةعومسملاةملكلاَِربَْخلٱُةَمِلَك

اهنولمحيمهرثكأنأىلع.عوضوملاهيضتقياموهو»ةحارلاب«
.هبربتخملالوقلاهانعميناربعلقنىلع

ناميإاهبحاصيمليأِناَميِإلٱِبًةَجِزَتُْممْنُكَتَْملْذِإَكِئَلوُأ
نعًازاجمانه»جازتمالا«مهفيمهضعبو.اهعامسدنع
يعادالودسجلايفءاذغلالوانتنملصحييذلاليثمتلا
.كلذىلإ

يف .ةاصعلانينمؤملاريغنييليئارسإلايأاوُعِمَسَنيِذَّـلٱِ

ملٱُنْحَناَنَّـنَأل«٣
ىَّـتَح:َلاَقاَمَك،َةَحاَّـرلٱُلُخْدَنَنيِنِمْؤُْ

يفُتْمَسْقَأ ْدَقِلاَمْعَألٱِنْوَكَعَم!يِتَحاَراوُلُخْدَيْنَليِبَضَغِ
لٱِسيِسْأَتُذْنُمْتَلِمْكُأ

ْ
.ِ»َملاَع

٣:١١صو٩٥:١١رومزمو٣:١٤ص

ةحارلانأبتاكلاتبثي١٠عىلإاهيلياموةيآلاهذهيف
)٩٥:١١رومزم(ميدقلادهعلانمسابتقالااهيلإريشييتلا
ناعنكضرأيفليئارسإونباهلانيتلاةينمزلاةحارلانكتمل
نأامكفديدجلادهعلاةطساوبءامسلايفةحاريهلب
كلذكديدجلادهعلاىلإًازمرناكمومعلاهجوبميدقلادهعلا
.ةروكذملاةحارلاتناك

رهاظلابسحباهقبساموةيآلاهذهنيبةقالعلااَنَّـنَأل
.ةقباسلاةءادبيفليلعتلافرحةداعإيه

مدعلةحارلاىلإلوخدلامدعبسناملَنيِنِمْؤُْملٱُنْحَن
ةلالدنونمؤملامهةحارلانولخدينيذلانإانهلاقناميإلا
.صالخلاوريربتلاةطساووهناميإلانأىلع

نأعمرضاحلانامزلايفلعفلاينانويلايفُلُخْدَن
تاغللانمريثكيفحالطصالامإكلذودارملاوهلبقتسملا

لوقيامكوأيضامللًانايحأولبقتسمللرضاحلانوكيثيح
لبابتطقسًالثمليقامكرمألاعوقوديكأتلنوّينايبلا
.لبقتسملايفاهطوقسدارملاو)١٨:٢ايؤر(

.ةيوامسلاَةَحاَّـرلٱ
.بتاكلالوقلتابثإَلاَقاَمَك
يفُتْمَسْقَأىَّـتَح ملذإفيِتَحاَراوُلُخْدَيْنَليِبَضَغِ

.نينمؤملللوخدلاناكمهناميإمدعلاولخدي
.ةقيلخلالامعأيأِلاَمْعَألٱِنْوَكَعَم
ملاعلاهللاقلخذنميأَِملاَعْلٱِسيِسْأَتُذْنُمْتَلِمْكُأْدَق

ةحارلاهذهليئارسإونباهيلعلصحيتلاةحارلانكتملف
يفُهللاٱَحَاَرتْسٱَو«اهيفليقيتلا لٱِ

ْ
امنإو)٤ع(»ِعِباَّـسلٱِمْوَي

كلذبينُكةحارناعنكضرأدوهيلالوخدلهللاةيمستيف
.هللاةحاربةهيبشةيوامسىرخأةحارنع

يفَلاَقُهَّـنَأل«٤ يفُهللاٱَحَاَرتْسٱَو:ِعِباَّـسلٱِنَعٍعِضْوَمِ لٱِ
ْ
ِمْوَي

.ِهِلاَمْعَأِعيَِمجْنِمِعِباَّـسلٱ
٣١:١٧و٢٠:١١جورخو٢:٢نيوكت

يفَلاَقُهَّـنَأل ريغيفالوانهال)٢:٣نيوكت(ٍعِضْوَمِ
دهعلانمهنعلوقنملالحملاديدجلادهعلايفركذُيناكم
مسابهنمسبتقملاباتكلامساركذيًانايحأامنإوميدقلا
ةديجتناكمهبتكبدوهيلاةفرعمنأكلذلببسلاو.هبتاك
لوقنملالصفلاوأباتكلامساقيقدتلابركذُينأمزليملف
.هنع

.عباسلامويلاِعِباَّـسلٱِنَع
يفُهللاٱَحاََرتْسٱَو هللاةحارهِلاَمْعَأِعيَِمجْنِمِعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱِ

نعفكهنأىنعمبًازاجملبةقيقحنكتملعباسلامويلايف
نأًالبقليقامكناسنإلاىلإبسنُيامهيلإبسُنفلمعلا
نمرثكأيزاجملاىنعملاسيلو.»كيديلمعتاوامسلا«
ةياهنلادنعوملاعلاقلخيفةميظعةوقلمعتسادقهللانأ
ًاينتعملزيملىلاعتهنأىلعةقيلخلايفهلامعأنعفك
.هلًاربدمونوكلاب

يفَو«٥ .»يِتَحاَراوُلُخْدَيْنَل:ًاضْيَأاَذٰهِ

يفَو )٢:٣نيوكت(نمناكلوألاسابتقالاًاضْيَأاَذٰهِ
.)٩٥:١١رومزم(انههيلإراشملايناثلاو

اهلانامنكتملةحارلاهذهويِتَحاَراوُلُخْدَيْنَل
رومزملابتاكدوادنامزيفنألناعنكضرأيفنويليئارسإلا
هللانأىنعملاو.ليوطنامزذنماهوكلمتدقدوهيلاناك
ينبةحارريغيهةحارنعنيناكملانيذهيفملكتي
ةحارلاتبثينأبتاكلادارموناعنكضرأيفليئارسإ
.اهيلإًازمرنييليئارسإلاةحارتناكيتلاةيدبألا

َْملًالَّـوَأاوُِّـرشُبَنيِذَّـلٱَو،اََهنوُلُخْدَيًامْوَقَّـنَأَيِقَبْذِإَف«٦
لٱِبَبَسِلاوُلُخْدَي

ْ
»ِناَيْصِع

٣:١٩ص

ناعنكضرأيفذئنيحاوناكنيذلانييليئارسإللَيِقَبْذِإَف
.ىرخأةحار

.نونمؤملامهاََهنوُلُخْدَيًامْوَقَّـنَأ
.ةيربلايفاوناكاملنييليئارسإلانمًالَّـوَأاوُِّـرشُبَنيِذَّـلٱَو

ألَا
َ
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نيذلانأكلذنمجتنِناَيْصِعْلٱِبَبَسِلاوُلُخْدَيَْمل
ضقنُيالهنألطقفنونمؤملامهةيوامسلاهتحارنولخدي
اهولخديملنويليئارسإلاونينمؤملاةحارّدعأهنأفهللادصق
.اهيلإمهريغلوخدنمدبالفمهناميإمدعل

يفًالِئاَقًامْوَيًاضْيَأُِّـنيَعُي«٧ لٱ:َدُواَدِ
ْ
اَذٰهٍناَمَزَدْعَبَمْوَي

لٱ:َليِقاَمَك،ُهُراَدْقِم
ْ
اوُّسَقُتَالَفُهَتْوَصْمُتْعِمَسْنِإَمْوَي

.»ْمُكَبوُلُق
٣:٧صو٩٥:٧رومزم

لعفلانأيهةيبرعلاةمجرتلابسحبمالكلاةقالعُِّـنيَعُي
اذهوقباسلاددعلاةءادبيف»ذإ«باوجيفعقاوانه
.ينانويلالصألايفرهاظبيترتلا

ّنيعدقهللانأىنعملاوركُذاملثمىلعًادوَعيأًاضْيَأ
.خلاةحارللرخآًاموي

عباسلامويلايفىلاعتهتحارريغةحارلًانامزياًامْوَي
ةحارلايهلبناعنكضرأيفنييليئارسإلاةحارريغو
.اهيلإهجتيبتاكلاجاجتحالكيتلاةيوامسلا

يفًالِئاَق يفوأدوادناسلبيأ)٩٥:١١رومزم(َدُواَدِ
.هيلإبسُنكلذلوداودلهرثكأيذلاباتكلا

ةقيقحةهجنمبتاكلاةّجحيتلاةملكلايهَمْوَيْلٱ
.اهيلعةينبمةحارلا

ناكهنعلوقنملارومزملابتُكاملُهُراَدْقِماَذٰهٍناَمَزَدْعَب
ىنعمنوكيفناعنكضرأيفةنس٥٠٠وحندوهيللراصدق
سانلاّثحرومزملااذهبتاكوأدواددصقاملهنأبتاكلا
مهضرأيفةحارلاريغةحارمهلركذةعاطلاوناميإلاىلع
.هللادنعةيوامسلاةحارلايه

.نايبللًاريرقتةداهشلاداعأَليِقاَمَك
قبسدقْمُكَبوُلُقاوُّسَقُتَالَفُهَتْوَصْمُتْعِمَسْنِإَمْوَيْلٱ

.)٨و٣:٧ص(يفةرابعلاريسفت

ْنَعَكِلٰذَدْعَبَمَّـلَكَتاََملْمُهَحاَرَأْدَقُعوُشَيَناَكْوَلُهَّـنَأل«٨
.»َرَخآٍمْوَي

.ناعنكضرأىلإدوهيلالخدأامدنعُعوُشَيَناَكْوَلُهَّـنَأل
ةهجنمهللادعوبدارملاىنعملامامتىلعْمُهَحاَرَأْدَق
.ةحارلا

.سدقلاحورلاَمَّـلَكَتاََمل
.دوادنامزيفةنسةئمسمخبَكِلٰذَدْعَب
نايبةيآلاهذه.هللاةحارىلإلوخدللَرَخآٍمْوَيْنَع

.ةقباسلاةيآلل

»!ِهللاٱِبْعَشِلٌةَحاَرْتَيِقَبًاذِإ«٩

قبساميفهانعملحاتفموبتاكلامالكةجيتنانهًاذِإ
كرتُيفهيناعمنمريثكريدقتببسبًاضماغناكدقو
.ئراقللاهجاتنتسا

.ناعنكضرأيفةحارلاادعامْتَيِقَب
ةملكبةمجرتملاةيلصألاةملكلا.ءامسلايفةيحورٌةَحاَر

يأًاقباس»ةحار«ةملكبةمجرتملاريغانه»ةحار«
بسحاهانعمويناربعلانمبتاكلااهلخدأسومسِتَبَس
ةحاركةيحورةينيدةسدقمةحاريناربعلايفمئادلااهلامعتسا
ةحارلاىلإزمرتبسلانأاومهفدوهيلاءامدقو.تبسلاموي
.ةيوامسلا

ةيآلاهذهىنعمنعربعُيدقو.نيينمؤملاِهللاٱِبْعَشِل
دعولايفاهبدارملاةحارلاعيمجدوهيلالنيملذإًاذإ«اذكه
يفنينمؤمللءامسلايفةحاردوجوكلذنمتبثيهلإلا

نكيملدوهيلانأنومعزينيذلالوقنوكيف.»روصعلاعيمج
نألحيحصريغةريخألاةازاجملاوسفنلادولخةفرعممهدنع
ةرهاظوميهاربإعمهللادهعيفةنمضمتناكدئاقعلاهذه
.دهعلااذهلءايبنألاريسافتيف

،ِهِلاَمْعَأْنِمًاضْيَأَوُهَحَاَرتْسٱُهَتَحاَرَلَخَديِذَّـلٱَّـنَأل«١٠
.»ِهِلاَمْعَأْنِمُهللاٱاَمَك

.نمؤملاَّـنَأل
.ءامسلايفهللاةحارُهَتَحاَرَلَخَديِذَّـلٱ
ةايحلاهذهيفهباعتأيأهِلاَمْعَأْنِمًاضْيَأَوُهَحاََرتْسٱ
يفبوركلاهلامتحاوبعصلاصالخلاقيرطيفهتاقشمو
ءامسلاىلإهلوصودنعاهعيمجاهيلإرظنيفحيسملاةمدخ
.حرفب

ًانسحءيشلكىأروملاعلاقلخاملِهِلاَمْعَأْنِمُهللاٱاَمَك
مويلايفحارتسا«هنأبكلذعيمجنعّريُعفهلمعبحرفو
يفيحيسملاةحارتيمُسدقكلذىلعءانبو»عباسلا
ماقأدقو.ىلاعتهتحاربةهيبشاهنأيأ»هللاةحارب«ءامسلا
ناسنإلاىلعهضرفوهسّدقوةحارللعوبسألانمًامويهللا
نكلوطقفمايأةتسيفةقليخللهللالمعركذتلجألسيل
نمةحارلابموقتةيتآلاةايحلايفهتداعسنأهمّلعينألجأل
بقعتةحارلاهذهنإلاقذإو.اهباعتأوةايحلاهذهءاقش
يتلاءامسلاةحاروهىنعملانأمهُفةايحلاهذهيفهلامعأ
اوناكنيذللةرهاظلوقلااذهةدئافواهيلإزمرتبسلاةحار
نمريذحتلاوعانقإلالجألوداهطضالاوةقشملانودباكي

.ةلاسرلاهذهمهيلإتبتُكنيذللدادترالارطخ

ألَا
َ
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نكلوملاعلااذهيفمهوةحارلاىلعنولصحينينمؤملانإ
.ةيوامسلاةحارلانوبرعيهوةلماكريغانهمهتحار

لَف«١١
ْ
لِتَلُخْدَنْنَأْدِهَتْجَن

ْ
يفٌدَحَأَطُقْسَيَّـالَئِل،َةَحاَّـرلٱَك ِ

لٱَِةْربِع
ْ
.»اَهِنْيَعِهِذٰهِناَيْصِع
١٩و١٨و٣:١٢ص

مدقتامىلعءانبهنأىنعمبةيببسانهءافلاْدِهَتْجَنْلَف
ةحارلايهليجنإلااهمدقييتلاةيوامسلاةحارلانأنم
نييليئارسإللناعنكضرأيفةحارلاتناكيتلاةيقيقحلا
مدقنليأ»دهتجنل«دوادلوقيفاهيلإراشملايهواهيلإًازمر
.رخآمامتهالكىلعاهليصحتيفانمامتها

ىلإهبانكسمتوليجنإلاانلوبقبَةَحاَّـرلٱَكْلِتَلُخْدَنْنَأ
.ةياهنلا

يفٌدَحَأَطُقْسَيَّـالَئِل الئليأاَهِنْيَعِهِذٰهِناَيْصِعْلٱِةَْربِعِ
اوناكاملهنيعدوهيلاهيفطقسيذلانايصعلايفدحأطقسي

ىلعضرألامهلخدينأرداقهللانأباونمؤيملوةيربلايف
اهيلإلوخدلانماوعنمفاهناكساوناكنيذلاةربابجلامغر
لاثميفطقسودحأمهكراشاذإف.مهنايصعومناميإمدعل
عنمُيواوبقوُعامكبقاعُيديدجلادهعلانامزيفمهنايصع
لوخدلانعمهاوعنُمامكةيوامسلاةحارلاىلإلوخدلانم
.ناعنكضرأىلإ

ٍفْيَسِّـلُكْنِمىَضْمَأَوٌةَلاَّـعَفَوٌةَّـيَحِهللاٱَةَمِلَكَّـنَأل«١٢
ملٱَوِحوُّرلٱَوِسْفَّـنلٱِقَرْفَمَىلِإٌةَقِراَخَو،ِنْيَّـدَحيِذ

ِلِصاَفَْ
ملٱَو
ْ
لٱَراَكْفَأٌةَزِّـيَُممَو،ِخاَخِ

ْ
لَق
ْ

.»ِهِتاَّـيِنَوِب
٥و١٠:٤سوثنروك٢و٢٣:٢٩ايمرإو٤٩:٢ءايعشإ
١:١٦ايؤرو٦:١٧سسفأو٥:٤لاثمأو١:٢٣سرطب١و
٢٥و١٤:٢٤سوثنروك١و٢:١٦و

نمفوخلليعادلابتاكلامدقيعباتلامالكلايفَّـنَأل
ةيآلايفهنعملكتدقناكيذلانايصعلايفطوقسلا
.ةقباسلا

ةثيدحلاوةميدقلاةنمزألايفًاريثكاوفلتخادقِهللاٱَةَمِلَك
»هللاةملك«هلوقيفةلمجلانموةيآلاهذهريسفتيف
ءامسألانماهنألحيسملاوهدارملانأىلإبهذيمهضعبف
تركُذيتلاتافصلانألوديدجلادهعلايفاهبيمُسيتلا
ىلعتقدصاذإوحيسملاىلعالإحصتالهللاةملكلانه
نأحصألانكلو.حيسملامالكهنألكلذفنلعملاهللامالك
دقو.داتعملالامعتسالابسحبهللاةملكىلعىنعملالمُحي
دهعلايفهللاتاديدهتدارملالههنأيفًاضيأانهاوفلتخا
رثكألاوديدجلادهعلايفليجنإلاضفربقاوعوأميدقلا

ليجنإلاحصألاىلعىنعملانوكيفيناثلاىنعملاىلإنوبهذي
.نمؤملاريغلهمدعونمؤمللصالخلاةوعدنمهيفامب

هيفامىلإًامئادلعفلابسنُيذإةرثؤمىنعمبامإٌةَّـيَح
:٣ص(قبساميفهللايفليقامكلعفلاةمئادوأةايحلا
لبطقفميدقلادهعلايفةلعافنكتملهللاةملكنأيأ)١٢
ىنعمعيمجقلعُياذهىلعوًاضيأديدجلايفكلذكيه
.ةقباسلاةيآلاباهتقالعمهفُيوةرابعلا

رخآتعنوهةميظعةوقوأميظعلعفتاذٌةَلاَّـعَفَو
.هللاةملكل

نيدحلاوذفيسلاِنْيَّـدَحيِذٍفْيَسِّـلُكْنِمىَضْمَأَو
سسفأ(هنمىضمأهللاةملكنكلوهتقرلهريغنمىضمأ
ريمضلاوبلقلاىلإلصتاهنألًافيسهبشتهللاةملكو)٦:١٧
فوخلاونزحلاناسنإلايفئشنتوةيطخلاىلعتكبتف
.ةريغلاوةبحملاوءاجرلاو

.ةعطاقوةلخاديأٌةَقِراَخَو
ردصميهلبناكممساانهةملكلاسيلِقَرْفَمَىلِإ

سفنلاقرفتاهنأىتحةقراخهللاةملكنأىنعملاويميم
.هتدحىلعًالكًاعمحورلاوسفنلاوأحورلانع

ةيناويحلاحورلا»سفنلاب«نومهفياوناكِحوُّرلٱَوِسْفَّـنلٱ
سفنلا»حورلا«وناويحلاسنجعيمجاهيفكرتشييتلا
نمفلؤمناسنإلانأنودقتعياوناككلذىلعوةلقاعلا
ىمستيتلاسفنلاوةلقاعلاسفنلانآلااهيمسنيتلاحورلا
سلوبلوقيفكلذركُذامكدسجلاوةيناويحلاحورلابنآلا
لَو«
ْ
يكينولاست١(»ًةَلِماَكْمُكُدَسَجَوْمُكُسْفَنَوْمُكُحوُرْظَفْحُت
ميلعتلاماظنباتكيفمالكبهذملااذهيفو)٥:٢٣
.)٣٤هجولايناثلادلجملا(هيلإعجراف

اهتوقىلإًارظنهللاةملكهّبشاملِخاَخِْملٱَوِلِصاَفَْملٱَو
ةقراخاهنألوقلابهيبشتلامادأةعطاقلااهتوقوفيسلاباهلعفو
لصياليتلاةقيمعلانكامألاىلإيأ»خاخملاولصافملا«ىلإ
يفاملزاجمكلذلكوًادجداحلافيسلاالإاهلصفيواهيلإ
.اهرماوأنوصعينيذلاصاصقيفةوقلانمهللاةملك

يأهللاةملكلرخآفصوِهِتاَّـيِنَوِبْلَقْلٱَراَكْفَأٌةَزِّـيَُممَو
زيمينأهنأشنمديعولاودعولانمهيفامبليجنإلانأ
ناعمسلاقامىلعحيسملانأامكو.هتاينوناسنإلاراكفأ
يفَنِيريِثَكِماَيِقَوِطوُقُسِلَعِضُو«خيشلا ٍةَمَالَعِلَو،َليِئاَْرسِإِ
٢:٣٤اقول(»ٍَةريِثَكٍبوُلُقْنِمٌراَكْفَأَنَلْعُتِل...ُمَواَقُت
هراكفأزيمتتهبًالعفناسنإلايفلعفتهتملكاذكه.)٣٥و
يأرىلعاذك.ليجنإلاعضاووليجنإلاةهجنمهتاينو
زيمي«يذلانأىلإبهذفتراوتسةمالعلاامأونيرثكألا
نمتافتلاةرابعلاهذهيفهنأوهللاوه»هتاينوبلقلاراكفأ
هتاينوناسنإلاراكفأزيمييذلاهسفنهللاىلإهللاةملك
ىنعمةلمجلاىلعو.ةعباتلاةيآلانمكلذىلعلدتساو

ألَا
َ
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دهعلايفةلاعفوةّيحلازتالهللاةملكنأددعلااذهعيمج
كلذلهأناكنإفميدقلادهعلايفتناكامكديدجلا
مهنايصعومهناميإمدعلةحارلاىلإلوخدلانماوعنُمنامزلا
ىلإلوخدلانمعنمُيليجنإلاةوعدعمسينمنآلاكلذك
.اهنعدتراواهبرفكاذإةيوامسلاةحارلا

ٍْءَيشُّلُكْلَب،ُهَماَّـدُقٍةَرِهاَظَْريَغٌةَقيِلَخْتَسْيَلَو«١٣
.»اَنُرْمَأُهَعَميِذَّـلٱَكِلٰذْيَنْيَعِلٌفوُشْكَمَوٌناَيْرُع
٢٦:٦بويأو١٢و١٣٩:١١و٩٠:٨و١٤و٣٣:١٣رومزم
١٥:١١لاثمأو٣٤:٢١و

انه»ةقيلخ«ىنعمُهَماَّـدُقٍةَرِهاَظَْريَغٌةَقيِلَخْتَسْيَلَو
هيلإدوعيامىلعاوفلتخادقوتاقولخملانمامءيش
بسحبوهللاوهضعبلالاقف.»همادق«هلوقيفريمضلا
هيلإدوعيامنأىلإمهريغبهذوةرابعلاعيمجرسفتتكلذ
دحاوىنعملاوةقباسلاةيآلايفةروكذملاهللاةملكوهريمضلا
.اهبسانلاملكيفهتملكيفوههللانأل

املةيريسفتةرابعْيَنْيَعِلٌفوُشْكَمَوٌناَيْرُعٍءَْيشُّلُكْلَب
.رهاظىنعملاوقبس

هلنولوؤسمنحنيذلاكاذيأاَنُرْمَأُهَعَميِذَّـلٱَكِلٰذ
هنيعوةلاعفهتملكيذلاهبىردزُياليذلاناّيدلاهللاوهو
.ةملظلايفءيضيرونكهللاةملكنإ.نطاوبلالكىرت
رهظيو.اناياطخلكانلفشكتسدقملاباتكلاةعلاطمو
هللاةعيرشبةحلاصلاانلامعأةلباقمنمانقاقحتسامدع
ذخأننأىلإرطضنف.ةلماكلاحيسملالامعأبوةرهاظلا
.ىنميلااننيععلقنوىنميلاانديعطقنهبوانديبفيسلا
انءاضعأتيمنامدعبوتومللالةايحللهللاةملكنكلو
انلخاديفددجيوًاديدجًابلقانيفهللاقلخيضرألاىلعيتلا
.ًاميقتسمًاحور

َزاَتْجٱِدَقٌميِظَعٍةَنَهَكُسيِئَراَنَلْذِإَف١٤«١٦-١٤
لَف،ِهللاٱُنْبٱُعوُسَي،ِتاَواَمَّـسلٱ

ْ
ْنَأل١٥.ِراَرْقِإلٱِبْكَّـسَمَتَن

ٌبَّـرَُجمْلَب،اَنِتاَفَعَضِلَيِثْرَيْنَأٍرِداَقُْريَغٍةَنَهَكُسيِئَراَنَلَسْيَل
يف لَف١٦.ٍةَّـيِطَخَالِب،اَنُلْثِمٍْءَيشِّـلُكِ

ْ
ِشْرَعَىلِإٍةَقِثِبْمَّـدَقَتَن

يفًانْوَعًةَمْعِنَدِجَنَوًةَْمحَرَلاَنَنْيَكِلِةَمْعِّـنلٱ .»ِهِنيِحِ
:٥٣ءايعشإو١٠:٢٣صو٢٤و٩:١٢و٧:٢٦و٣:١ص
:٧صو٥:٢١سوثنروك٢و٢٢:٢٨اقولو٢:١٨صو٣
٣:١٢و٢:١٨سسفأو٣:٥انحوي١و٢:٢٢سرطب١و٢٦
٢٢و٢١و١٠:١٩صو

قبسامبيهتايآلاهذهةقالعنأىلإضعبلابهذ
ىلإاهتفاضإانربتعااذإرهظياذكهومدقتاممةجيتناهنأو

اذهىنعمنأل»انلذإف«هلوقىلإانرظنوعبارلاحاحصألا
بهذو.قبساممجاتنتسالاًابلاغديفيلصألايففرحلا
هنأوديدجلصفةءادبتايآلاهذهنأىلإنيققحملاضعب
نأىلعءانبسماخلاحاحصألاردصيفاهعضوبجي
مهيلعهلضفرهظأوةكئالملابحيسملالباقنأدعببتاكلا
هتلباقمىلإمالكلاهبلصو)٣ص(ىسومبو)٢و١ص(
لصفلانومضمو.مهفئاظووميدقلادهعلايفةنهكلاءاسؤرب
:يتأيامانههتءادبيذلاديدجلا
:٤ص(ةنهكسيئرتافصحيسمللنأنيبتةمدقم.١

٥:١٠-١٤(.
نمريذحتلاومهتفرعممدعىلعنييناربعلاخيبوت.٢

.)٦:٢٠-٥:١١ص(دادترالا
قداصيكلمةبترىلعةنهكسيئرحيسملانأنايب.٣

.)٧ص(
روكذملاكةنهكسيئرةمدخنعةجتانلادئاوفلانايب.٤

.)١٠:١٨-٨:١ص(

ةنهكسيئرحيسملانوكلعجتةيبرعلاةمجرتلااَنَلْذِإَف
.روهمجلايأروهوهتنايدبكسمتللًاببس

تونهكلاةسائرتناكلصألايفٌميِظَعٍةَنَهَكُسيِئَر
سيئرلابئانلبقللايطعُأمثةنهكلاعيمجنيبطقفدحاول
ةقرفنيرشعوعبرألاءاسؤرلوةفيظولانماوجرخنيذللو
نامزيفرمألاناكاذكهواهيلإةنهكلادوادمسقيتلا
ةلباقملانأنيعت»ميظع«ةملكاهيلإفاضأاملنكلوبتاكلا
نأقحلاهدحوهلناكيذلايلصألاسيئرلابيهانه
.ةرافكلاديعيفسادقألاسدقلخدي

سلجيلةروظنملاريغلاىلإةروظنملاِتاَواَمَّـسلٱَزاَتْجٱِدَق
نأدوهيلادقتعا.)١:٣ص(يلاعألايفةمظعلانيمييف
نأهنمرهظياموهو)٧:١٦صرظنا(عبستاوامسلا
.اهنمىلعأراصهنأىنعملابتاوامسلازاتجاحيسملا
نيهجولاىلعو.لخدبلصألايفلعفلامجرتيمهضعبو
يواسلاسدقلاىلإحيسملالوخدةلباقمىلإةحضاوةراشإلا
سادقألاسدقىلإميدقلادهعلايفةنهكلاسيئرلوخدب
.يضرألا

.حاضيإللةنهكسيئرنملدبهللاٱُنْبٱُعوُسَي
تابثلاوةظفاحملادشأظفاحنليأِراَرْقِإلٱِبْكَّـسَمَتَنْلَف

.اهبانررقأيتلاةيحيسملاةنايدلاىلع
امممالكلانميتأيامنأىلعةلالدللةادأ)١٥ع(ْنَأل

صلخملاىلإلابقإلاوةيحيسملاةنايدلابكسمتلاىلإوعدي
.ةقثب

ألَا
َ

نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٢٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ناتادأانهدجواملٍرِداَقُْريَغٍةَنَهَكُسيِئَراَنَلَسْيَل
ةنهكسيئرانليأباجيإلاىنعملاناك)ريغوسيل(بلسلل
.يبلسلالكشلابتاكلالمعتسادقو.رداق

ملولسكعلامهوتنانكوانبقفرييأاَنِتاَفَعَضِلَيِثْرَيْنَأ
ةبوعصربتخيوةيرشبلاةعيبطلايفانكراشيوحيسملاسنأتي
.براجتلاوبئاصملالامتحا

يفٌبَّـرَُجمْلَب ربتخاسانلالثمهنأيأاَنُلْثِمٍءَْيشِّـلُكِ
لمتحاهنأ)١(نيينعمىلعكلذويناسنإلافعضلاعيمج
لمتحا)٢(.قحلالجألداهطضالاوضغبلاوةمواقملا
تناكاهنألكشىلعسيلنكلوناطيشلانمبراجتلا
ًاعوضخاهلعضخنامًاريثكاننألانيفلعفتامكهيفلعفت
نمهجوبطقاهلعضخيملفحيسملاامأوًايئزجوأًامات
.هوجولا

نودببراجتللضّرعتدقهنوكلحيرصديقٍةَّـيِطَخَالِب
يفالبراجتللضرعتلايفانلثمناكف.اهلعضخينأ
.ةيطخلايفطوقسلا

هنألبعشلاتافعضليثرينأًارداقةنهكلاسيئرناك
مهصلخينأرداقريغهلعجًائطاخهنوكنكلومهلثمئطاخ
نأردقيفهتافصلكيفلماكلاميظعلانهاكلاعوسيامأو
مهلصخينأردقيومهلثمبرجمهنألبعشلاتافعضليثري
.ةيطخالبهنأل

عوسيناكفنوطقسيالنيذلابيصيبراجتلامظعأو
.نيلتاقملانمهاوسنملكطوقسدعبلتاقيىقبيلتاقمك

النألاهنمعوسيملأتامكبراجتلانمملأتيدحأالو
الهبايثثولملانإفوههبرعشامكةيطخلاّرشبرعشيدحأ
.ضيبلابايثلاسباللاكراذقألاهركي

نألعوسياهفرعيامكةيطخلافرعينأردقيدحأالو
عوسيامأو.دسافليموضرغباهيلإرظنيئطاخلك
.ليمالوضرغالبيهامكاهرظنيةيطخالبًابرجمهنوكلف

ًالجروًادلوناكهنإفةعونتمبراجتعوسيىلعناك
هؤادعأهبّرجًاهوركموًابوبحموًاريقفوًاملعموًامداخوًانباو
.ءاملعلاوءاينغألاوىضرملاوءارقفلاعمعمتجاوهؤاقدصأو
يفناكهنألوقنهموييفنكيملامانمايأيفنأليقاذإو
رهاظلابالإانبراجتنعفلتختملفاهلكبراجتلارهوجهموي
.طقف

ربتخاميحرةنهكسيئرانلنأامب)١٦ع(ْمَّـدَقَتَنْلَف
راصواناياطخنعةحيبذهسفنبّرقدقواهليثريوانتافعض
.هللادنعانلًاعيفشوًاطيسو

.هيلعقيثوءاجرءانبلًاساسأانلعضودقهنألٍةَقِثِب
ناكيذلاءاطغلاىلعينبمزاجمِةَمْعِّـنلٱِشْرَعَىلِإ

جورخو٩:٥ص(سادقألاسدقيفهناللظيدجملاابوراك
ناكامكشرعىلعًاسلاجهللاروصتيبتاكلانإف)٢٥:١٨

هنألانه»ةمعنلاشرعب«ءاطغلاىلعيهلإلادجملارقتسي
يتأييذلابئاتلائطاخلاهللالباقياهيفيتلاةمحرلاسلجم
دوهيلادنعناكزاجملاليبسىلعهللاسلجمنأامكف.هيلإ
اهمدقييتلابعشلاتاولصعمسيناكثيحءاطغلا
دهعلايفاذكهمهحئابذومهنيبارقلبقيوةنهكلاسيئر
انتنهكسيئروةمعنلاشرعىلعسلاجهنألاقيديدجلا
نينقوممدقتننأعيطتسنىتحهنيمينععوسيبرلا
ةطساوبهدنعلوبقلابنيقثاوههجومامأنمحرطلامدعب
.ةميظعلاهتمحرةطساوبوحيسكلا

ًارظنانلاحىلعًاننحتوأاناياطخلةرفغمًَةْمحَرَلاَنَنْيَكِل
ىنعملااذهبلغتببسلبرقألاوهلوألاوانفعضىلإ
.ةمحرلل

ًاضيأوهبمعنُيًانوعلصألالمتحيًانْوَعًةَمْعِنَدِجَنَو
دئادشلانامزيفهللانمةدعاسميأنوعلالجألةمعن
.براجتلاو

يف .ةاجنلاونوعلاىلإةجاحلاتقوِهِنيِحِ
دئاوف

هللايفالإهسفنلةيقيقحةحاردجيالناسنإلانإ.١
ناميإلابالإةحارلاهذهلخديالوىلاعتهدنعو
.حيسملاعوسيهنبايفةميركلاهللاديعاومب
نمهجوبلسكلاناسنإللحيبتالةيحيسملاةنايدلانإ.٢

هرومألكيفداصتقالاوداهتجالابهرمأتلبهوجولا
صالخبلطيفاميسالوةيحوروأتناكةينمز
.هسفن
لبطقفىوقتلارهاوظبناسنإلانمىضريالهللانإ.٣

ناكاملهنألبلقلايفءيشلكلبقاهدوجوبلطي
لاخوهوىوقتلابيدرتملاناكهيدلًافوشكمءيشلك
.ىلاعتهدنعًاضوفرمةقيقحلايفاهنم
ةمعنلاشرعىلعسلاجهللانأانلنلعُأدقهنإ.٤

ةطساوبهيلإنوتأينيذلاةالصبيجتسيوعمسي
نيبلاطيقيقحناميإوةقداصةبوتبهيلإمدقتنلفحيسملا
يفويحورلاانداهجيفيهلإلانوعلاوةرفغملاوةمحرلا

.ةريثكلاانبراجت

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

)٢و١ص(ةكئالملابحيسملابتاكلالباقنأدعب
يفركذوًاعيمجمهيلعهلضفرهظأو)٣ص(ىسومبو
يذلاحاحصألاةياهنيفركذةريثكحئاصنمالكلاضرعم
يفذئنيحعرشفميظعةنهكسيئرحيسملانإ)٤ص(قبس

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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مهيلعهلضفراهظإوميدقلادهعلاةنهكنيبوهنيبةلباقملا
.)١٠ص(ىلإةلاسرلارثكألغشيمالكلااذهو

يفةنهكلاسيئرنأبتاكلاركذيحاحصألااذهيفو
الوهللاةمدخبمايقللسانلانمذخؤيناكةيواللاةبترلا

وهذإو.)١ع(سانلانعحئابذلاونيبارقلاميدقتاميس
مهبقفرتينأردقيويناسنإلافعضلايفمهكراشيناكمهنم
هسفننعةحيبذلاميدقتىلإًاجاتحمناككلذلو.)٢ع(
اهذخأيملةفيظولاهذهنكلو.)٣ع(بعشلانعامك
نورهيعدامكهللانمةوعدبلبهسفننمناسنإلا
ع(هللانمةبترلاهذهلميقُأحيسملااذكه)٤ع(اهيلإهتيرذو
ناسنإللًاكراشموًاناسنإنوكيلسنأتلااهيفمزتلاو.)٦و٥
براجتللًاضرعمناكدسجلايفناكاملىتحهفعضيف
.)٧ع(هتاجنوةاجنلالجألهتاولصدهشتامكتاقيضلاو
تابوعصلانمهلمتحااممةعاطلامّلعتهللانباناكهنأعمو
٨ع(هللاةعاطىلعهتدعاسمنوبلطينيذلابقفرتييكل
قداصيكلمةبترىلعتناكةفيظولاهذهىلإهتوعدو)٩و
نيذلاىلإبتاكلاتفتليمث.)١٠ع(نوراهةبترىلعال
راصىتحةفرعملايفمهمدقتمدعىلعمهخبويومهلبتك
لافطألامهفهبشييذلامهمهففعضلملكتلاهيلعبعصي
.)١٤-١١ع(حاحصألاةياهنىلإاذكهونيغلابلاال

ِلْجَألُماَقُيِساَّـنلٱَنِمٍذوُخْأَمٍةَنَهَكِسيِئَرَّـلُكَّـنَأل«١
يفِساَّـنلٱ خلٱِنَعَحِئاَبَذَوَنيِباَرَقَمِّـدَقُيْيَكِل،ِِهللااَمِ

ْ
»اَياََط

١١:١٤و١٠:١١و٩:٩و٤و٨:٣صو٢:١٧ص

اميفبتاكلاملكتي)٤ع(ىلإاهيلياموةيآلاهذهيف
هتيلهأوهتفيظوتابجاووةنهكلاسيئرنييعتبقلعتي

عيمجنأةعباتلاتايآلايفرهظُينأكلذبدصقوهتمدخل
يذلايقيقحلانهاكلاحيسملايفتمتدقةبولطملافاصوألا
.هيلإًازمرميدقلادهعلاةنهكناك

)٤:١٤ص(مدقتاملببسلاديفتةيلصألاةملكلاَّـنَأل
.ةيبرعلانممهفُيامك

ًاذوخأمناكامليأِساَّـنلٱَنِمٍذوُخْأَمٍةَنَهَكِسيِئَرَّـلُك
.هتفيظويفلوألاطرشلاوهوسانلانم

.بصنُيوأنيعُييأُماَقُي
.مهماقمموقيليأِساَّـنلٱِلْجَأل
يف ةروهشملاةمدخلاعاونأانهةلوصوملا»ام«ىنعمِِهللااَمِ
.هبعشنمهللااهبلطييتلا

تناكهذهاَياَطَْخلٱِنَعَحِئاَبَذَوَنيِباَرَقَمِّـدَقُيْيَكِل
نعًاضوعةنهكلاسيئراهبموقيناكيتلاةمدخلاّصخأ
يتلاةيركشلاتامدقتلا»نيبارقلا«ىنعم.هللامامأبعشلا
ةعيرشلابيترتبسحبةفلتخمةنمزأيفبعشلااهمدقيناك

حئابذلااهيفلخديفمعأىنعمبًانايحألمعتسُتو.ةيوسوملا
اهتدحىلعانهحئابذلاتركُذاملنكلوًاضيأةيطخلانع
تناكفحئابذلاامأو.صخألااهانعمىلعترصتقا

يفنهاكلاناكف.اياطخلالجألحبذُتةمولعمتاناويح
هنيبًاطيسووهللامامأبعشلانعًابئانةمدخلاهذهبهمايق
نمعباتلاءزجلايفكلذيفليصفتلايتأيسومهنيبوىلاعت
.ةلاسرلا

جلٱِبَقَّـَفَرتَيْنَأًارِداَق«٢
ْ
لاَّـضلٱَوِلاَّـُه

ِّـ
ٌطاَُحمًاضْيَأَوُهْذِإ،َني

.»ِفْعُّضلٱِب
٧:٢٨صو٤:١٥و٢:١٨ص

بجيفيكيفنيينانويلاةفسالففلتخاَقَّـفََرتَيْنَأًارِداَق
ايندلانازحأوحارفأىلإرظنلابناسنإلاتالاعفنانوكتنأ
امبلابمريغوسحالبنوكينأبجيمهنمةقرفلاقف
مــهـــنـمونـوـطالــفأعـاــبـتأمــهومــهريــغلـاـقو.ثدحي
الًالدتعمهساسحإنوكينأبجيلبسيلاطوطسرأ
نمةقرفلاهذهاهلمعتسيناكيتلاةملكلاف.ًادوقفم
نوكينأبجيهنأيأانهةملعتسملاةملكلايهةفسالفلا
نأومهفعضليثرينأًارداقبعشلانعماقملانهاكلا
ًالهأنوكيالكلذكنكيملاذإفةدشلابالفطللابمهلماعب

.هللااميفمهنعهتمدخل
نولضينيذلاىنعملانوكينألمتحيَنيِّـلاَّـضلٱَوِلاَّـهُْجلٱِب
دنعةملكىلعةملكفطعُتامًاريثكهنألةفرعمريغب
لوقلاكلذديؤيامموفصولافطعلابدارملانوكيونييناربعلا
ريغبيأةلاهجبنوئطخينيذلاىلعميدقلادهعلايفريثكلا
.)٤:١نييوال(اهلهابتنالامدعبوأةعيرشلابةيفاكةفرعم
ىنعمب»لاهجلا«هلوقنمرهاظوهامىنعملانوكيدقو
نعنيلاضلاوهللاةعاطيفةيقيقحلامهحلاوصنعءايبغألا

برلابىردزاوًادمعئطخنمامأو.ةماقتسالاوربلالبس
فيدجتلاةئيطخكهتئيطخنوكتفةحيبذالونابرقهلسيلف
١٢:٣١ىتمو٣١و١٥:٣٠ددع(رفغُتالسدقلاحورلاىلع
.)٣٢و

ناسنإةنهكلاسيئرنأيأِفْعُّضلٱِبٌطاَُحمًاضْيَأَوُهْذِإ
براجتللًاضرعمةرورضلابنوكيفرشبلانمهريغك
.ءافعضلابقفرتينأًارداقوطوقسلاو

لَيِفْعَّـضلٱاَذِٰهلَو«٣
ْ

خلٱِنَعُمِّـدَقُياَمَكُهَّـنَأُمِزَت
ْ
ِلْجَألاَياََط

.»ِهِسْفَنِلْجَألًاضْيَأاَذَكٰهِبْعَّـشلٱ
:٩و٧:٢٧صو١٧ىلإ١٥و١٦:٦و٩:٧و٤:٤نييوال
٧

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا

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



ِهلَو
ٰ

.هبًاطاحمةنهكلاسيئرناكيذلاِفْعَّـضلٱاَذ
.ئطاخهنألريمضلاوةعيرشلاىضتقمبُمِزَتْلَي
عاونأعيمجديفتةيناربعلاكةيلصألاةملكلاُمِّـدَقُياَمَكُهَّـنَأ
اهلوعفمو.)١ع(رمامكحئابذلاونيبارقلاكهللاتامدقتلا
.تامدقتلاهريدقتورّدقم

ِهِسْفَنِلْجَألًاضْيَأاَذَكٰهِبْعَّـشلٱِلْجَألاَياَطَْخلٱِنَع
مهيلعحيسملالضفبتاكلارهظأدقو.مهلثمئطاخهنأل
الورشالبناكهنإف)٢٨-٧:٢٦ص(يفليبقلااذهنم
.هسفننعةحيبذىلإجاتحمريغسند

لٱِهِذٰهٌدَحَأُذُخْأَيَالَو«٤
ْ
ملٱِلَب،ِهِسْفَنِبَةَفيِظَو

َنِمُّوُعْدَْ
.»ًاضْيَأُنوُراَهاَمَك،ِهللاٱ
١٦:٥ددعو٢٨:١جورخو٢:٢٧انحويو٢٦:١٨بويأ
٢٣:١٣مايأ١و٤٠و

.تونهكلاةفيظويأَةَفيِظَوْلٱِهِذٰهٌدَحَأُذُخْأَيَالَو
ماريبإوناثادوحروقلعفامكهتاذءاقلتنميأِهِسْفَنِب

.)١٦صددع(اوكلهف
هللاهراتخايذلاًاضْيَأُنوُراَهاَمَك،ِهللاٱَنِمُّوُعْدَْملٱِلَب
ةبتريفاذكهو.)٢٨:١جورخ(هلةنهكاونوكيلهلسنو
لبليجنإلاةمدخمحتقينأناكيألزوجيالديدجلادهعلا
يفهتيانعوةمدخللهليهأتوهتمعنلعفبهللاهاعديذلا
هذهلًاحضاوناسنإلاقيرطلعجتيتلاةجراخلالاوحألا
لبرمألااذهسيلانهبتاكلادارمامنإو.ةيماسلاةمدخلا
يفدوهيلاةنهكةهجنمًافنآاهركذيتلافاصوألادوجو
.يتأيسامىلعحيسملا

ملٱَكِلٰذَك«٥
َسيِئَرَريِصَيِلُهَسْفَنْدِّـجَمُيَْملًاضْيَأُحيِسَْ

لٱاَنَأيِنْبٱَتْنَأ:ُهَلَلاَقيِذَّـلٱِلَب،ٍةَنَهَك
ْ
.»َكُتْدَلَوَمْوَي

١:٥صو٢:٧رومزمو٨:٥٤انحوي

هسفنٌدحأُعديملميدقلادهعلايفهنأامكيأَكِلٰذَك
نوراهاعديذلاهللاابًاطونمرمألاناكلبتونهكلاةسائرل
-اذكههلسنو

هنأيفٍةَنَهَكَسيِئَرَريِصَيِلُهَسْفَنْدِّـجَمُيَْملًاضْيَأُحيِسَْملٱ
.ةفيظولاهذهىلإهسفناعد

.هللاوهاهيفهدجمواهيلإهاعديذلاِلَب
نمسابتقاَكُتْدَلَوَمْوَيْلٱاَنَأيِنْبٱَتْنَأ:ُهَلَلاَقيِذَّـلٱ
عجار(ةيلزألاهتدالوىلإالهسنأتىلإريشيوهو)٢رومزم(
سيئرريصيلًاناسنإراصحيسملانأدارملاو)١:٥صريسفت
.اياطخلانعةحيبذهسفنمدقيوةنهك

يفًاضْيَأُلوُقَياَمَك«٦ ِدَبَألٱَىلِإٌنِهاَكَتْنَأ:َرَخآٍعِضْوَمِ
لَمِةَبْتُرَىلَع

ْ
.»َقِداَصيِك

٢١و٧:١٧صو١١٠:٤رومزم

يفًاضْيَأُلوُقَياَمَك :١١٠رومزم(ريمازملانمَرَخآٍعِضْوَمِ
نمنيرسفملاروهمجبهذامىلعريشيرومزملااذهو)٤
.حيسملاىلإدوهيلاونييحيسملا

اهيفراصيتلاةبترلانألةنهكسيئرلقيملٌنِهاَكَتْنَأ
امكةيواللاةبترلايفتونهكلاةسائرنممظعأتناكًانهاك
.يتأيس

ريغ)٢٤و٧:٣ص(هتونهكلةياهننودبياِدَبَألٱَىلِإ
ةياهندنعيهتنيحيسملاتونهكنأليزاجمانهمالكلانأ
١٥:٢٤سوثنروك١(رافغتسالاوةحيبذلاموزلوةئيطخلاوملاعلا
طيسووهثيحنمحيسملاكلُميهتنيكلذدنعف)٢٨-
.سانلاوهللانيب

يكلمةفيظولكشىلعيأَقِداَصيِكْلَمِةَبْتُرَىلَع
ىلعوأ)٧ص(يفًالصفمكلذىلعمالكلايتأيسوقداص
نإفةيواللاةبترلاماقمنمعفرألاقداصيكلمماقم
نيتيآلايفبتاكلاتبثأ.نيينعملايتأيسامركذيبتاكلا
نوراهميقأامكهللانمتونهكللميقُأحيسملانأنيتقباسلا

نكلونوراهةبتركنكتملهتبترنأركذو.ميدقلادهعلايف
يفامأو.اذهىلعمالكلاىلإعجريسوقداصيكلمةبترك
رظنلابةفيظولاهذهلحيسملاةيلهأركذيفةيتآلاثالثلاتايآلا
ردقيناكامكةيناسنإلاةعيبطلايفناسنإللهتكراشمىلإ
ذإنيلاضلاولاهجلابقفرتينأةيواللاةبترلايفةنهكلاسيئر
.)٢ع(فعضلابطاحمًاضياوه

يف،يِذَّـلٱ«٧ ٍعوُمُدَوٍديِدَشٍخاَُرصِبَمَّـدَقْذِإ،ِهِدَسَجِماَّـيَأِ
لِط
ْ

لِلٍتاَعَُّرضَتَوٍتاَب
ْ
لَُخيْنَأِرِداَق

ِّـ
ملٱَنِمُهَص

ُهَلَعِمُسَو،ِتْوَْ
»ُهاَوْقَتِلْجَأْنِم
٣٧و١٥:٣٤سقرمو٥٠و٢٧:٤٦ىتمو٢٢:١رومزم
١٧:١انحويو٣٩و١٤:٣٦سقرمو٤٤و٤٢و٢٦:٣٩ىتم
:١٤سقرمو٢٦:٣٩ىتم١٤:٣٦سقرمو٢٦:٥٣ىتم
١٢:٢٧انحويو٤٣و٢٢:٤٢اقولو٣٦

.حيسملايأيِذَّـلٱ
يف .نامزوأِماَّـيَأِ
براجتوءاوسألًاضرعمناكاملهدُّسجتيأِهِدَسَج

.ةيناسنإلاةعيبطلا
.دسجتلانامزاهبدارملاوةيفرظْذِإ
ةليلىلإرهظيامىلإةراشإلاٍعوُمُدَوٍديِدَشٍخاَُرصِبَمَّـدَق

.يناميسثج

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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ىنعملايفنيتملكلانيبزيميمهضعبٍتاَعَُّرضَتَوٍتاَبْلِط
ىنعملاريرقتالإراركتلانمدرُيملامبروًارهاظكلذسيلو
.ًادجةراحتابلطانلوقبامهنعربعُيف

ةايحلاهديبيذلاهللايأِتْوَْملٱَنِمُهَصِّـلَُخيْنَأِرِداَقْلِل
حيسملابلطعوضومرهظيةرابعلاهذهنمو.توملاو
ْنِإ،ُهاَتَبَأاَي«هلوقليلدبتوملانمصالخلاوهوهتاولصو
لَفَنَكْمَأ

ْ
لٱِهِذٰهيِّـنَعُْربْعَت

ْ
.)٢٦:٣٩ىتم(»ُسْأَك

ةيفيكيفاوفلتخامهنكلوهتابلطهللاباجأيأُهَلَعِمُسَو
توملانمصالخلابلطحيسملانأمهضعبلاقف.كلذ
لاوهأيفهناعأاملوأتوملانمهماقأاملهللاهباجتساف
توملانمًافئاخناكحيسملانأمهريغلاقو.توملا
ريسفتلابنولوقينيذلاو.هنمفوخلالازأهنأيفهباجتساف
-هلوقيفةيبرعلاةمجرتلانوعبتياليناثلا

ىرناننألهفوخىلإرظنلاباهنومجرتيلبُهاَوْقَتِلْجَأْنِم
توملانمهمامأناكامىلإرظنلابًادجًابرطضمحيسملا
همهفننأاننكميالاماهنمواننكمياماهنميتلاهلاوحأو
نكلو«لاقذإميلستلاعمسأكلاهذهنمصالخلابلطف
سيلهلهللاعمسف»تنأديرتامكلبانأديرأامكسيل
كلذلازأهنأيفنكلوسأكلانمهصّلخهنألكشىلع
ناتسبلايفةالصلاكلتدعباننإفهنمفوخلاوبارطضالا
ةعاجشوةءارجلكبتوملاوبلصلامثةمكاحملالباقهارن
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ:ْيَأ«ًالئاقخرصاملةدحاوةقيقدالإ

َ
اَذا

انهريسفتلانوكينأبجيو.)٢٧:٤٦ىتم(»؟يِنَتْكَرَت
هنأللبنوكيامىمسأنمعوضوملانألسيلعضاوتلكب
ىلعصلخملاةايحنمريخألامويلاكلذلاوحأيفناك
انهةيبرعلاةمجرتلاوهمهفينأناسنإلاعيطتسيالامضرألا
.نيرسفملارثكأريسفتقفاوت

ممَةَعاَّـطلٱَمَّـلَعَتًانْبٱِهِنْوَكَعَم«٨ .»ِهِبََّـملَأَتاَّـِ
٢:٨يبليفو٣:٦ص

نباناكنئلويأِهِبََّـملَأَتاَّـِممَةَعاَّـطلٱَمَّـلَعَتًانْبٱِهِنْوَكَعَم
الوهمالآدنعكلذًاربتخمدئادشلايفةعاطلامّلعتدقفهللا

ناكاملحيسملانأةرابعلاعيمجىنعمنوكيف.ةريخألااميس
تابلطهللامدقفةفلتخمبراجتوتاقيضيفعقودسجلايف
املهلعمسفسأكلاهذهنكمأاذإهنعربعتيكلةراح
طسويفةعاطلامّلعتكلذىلعوتوملاضضمنمهصّلخ
نمراصو.تاقيضلاوبراجتلاةرارملعفلابهرابتخاوهمالآ
نيذلليثرينأًارداقميدقلادهعلايفةنهكلاسيئركسانلا
اهفرعواهقاذهنألةفلتخملانحملاوبراجتللنوضرعممه
.اهيفةعاطلامّلعتو

ِجلَراَصَلِّـمُكْذِإَو«٩
َ
ٍصَالَخَبَبَسُهَنوُعيِطُيَنيِذَّـلٱِعيِم

»ٍّيِدَبَأ
١١:٤٠و٢:١٠ص

انهوهدسجمايأيفةقباسلاةيآلايفملكتَلِّـمُكْذِإَو
ءامسلاىلإدعصوتوملانمماقاملهدجملاحيفملكتي
ىنعمب)٢:١٠ص(يفةملكلاهذهىلعمالكلاّرمدقو
هديجمتوءامسلايفهعافترايأهعاضتادعبحيسملاعافترا
.ضرألاىلعهعاضتادعب

.ناميإلابةنورقملاةعاطلاُهَنوُعيِطُيَنيِذَّـلٱِعيِمَِجلَراَص
ريغصالخلااذهمهللّصحيأٍّيِدَبَأٍصَالَخَبَبَس
هنأىلعينمزلاتوملااليدبألاتوملانمصالخهنأ
.ًاضيأينمزلاتوملافوخنمهبعشصلخي

لَمِةَبْتُرَىلَعٍةَنَهَكَسيِئَرِهللاٱَنِمًاّوُعْدَم«١٠
ْ
يِك

.»َقِداَص
٦:٢٠صو٦ع

قبسامكهللانمًانهاكًانّيعمناكِهللاٱَنِمًاّوُعْدَم
هنوكرابتعابهبطاخهللايأانهدارملانكلو)٥ع(مالكلا
.ةيلصألاةملكلانملدتسيامكًانهاك

يتلاةملكلاو.ةينيعبسلاةمجرتلابسحٍةَنَهَكَسيِئَر
انهلاقتنأاهقحناكنهاكيأ)٦ع(يفاهلمعتساناك
نينعملالمتحتيناربعلايفةيلصألاةملكلاتناكاملنكلو
.»ةنهكسيئرب«ةيبرعلاىلإمثةينانويلاىلإاهتمجرتزاج

ع(قباسلوقرركمةيآلاهذهَقِداَصيِكْلَمِةَبْتُرَىلَع
عجريوهوهيفملكتينأبتاكلادصقيذلاعوضوملاهنأل)٦
خيبوتلجألنآلاهنعلدعو)٧ص(يفليصفتلابهيلإ
يناعملاكاردإلجألةفرعملايفمهمدقتمدعىلعنييناربعلا
.عوضوملااذهاهنمضتييتلا

لٱِهِتَهِجْنِميِذَّـلَا«١١
ْ
ِريِسْفَّـتلٱُِرسَعَو،اَنَدْنِعٌريِثَكُمَالَك

ملٱيِئِطاَبَتُمْمُتِْرصْدَقْذِإ،ِهِبَقِطْنَنِل
.»ِعِماَسَْ

١٣:١٥ىتمو٣:١٦سرطب٢و١٦:١٢انحوي

وههيفمالكلاوحيسملاىلإدوعيريمضلاِهِتَهِجْنِميِذَّـلَا
.قداصيكلمةبترىلعةنهكسيئرهنوكىلإرظنلاب

.نأشلااذهيفريثكمالكانليأاَنَدْنِعٌريِثَكُمَالَكْلٱ
ومسلسيلكلذوحبضوتلابعصيأِريِسْفَّـتلٱُِرسَعَو
.نيبطاخملاكاردإمدعلصوصخلاىلعنكلوطقفعوضوملا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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.هومهفتىتحِهِبَقِطْنَنِل
مهفلايئيطبمترصيأِعِماَسَْملٱيِئِطاَبَتُمْمُتِْرصْدَقْذِإ
.كلذكعمسلاىنعميتأيامًاريثكهنأل

لَعُماوُنوُكَتْنَأيِغَبْنَيَناَكْذِإْمُكَّـنَأل«١٢
ِّـ
ِلوُطِبَبَسِلَنيِم

َحت،ِناَمَّـزلٱ
ْ
لَعُيْنَأَنوُجاَت

ِّـ
ِلاَوْقَأِةَءاَدَبُناَكْرَأَيِهاَمٌدَحَأْمُكَم

.»ٍّيِوَقٍماَعَطَىلِإَالِنَبَّـللٱَىلِإَنيِجاَتُْحمْمُتِْرصَو،ِهللاٱ
٣-٣:١سوثنروك١و٦:١ص

.مهفلايئيطباوناكمهنأهلوقلليلعتْمُكَّـنَأل
اوملعتنأنيرداقَنيِمِّـلَعُماوُنوُكَتْنَأيِغَبْنَيَناَكْذِإ

.ةيحيسملاةنايدلامكريغ
.اهلمكعابتايفمكيلعّرميذلاِناَمَّـزلٱِلوُطِبَبَسِل
َحت
ْ
لوصألاِةَءاَدَبُناَكْرَأَيِهاَمٌدَحَأْمُكَمِّـلَعُيْنَأَنوُجاَت

مكملعي«خسنلاضعبيفو.ءيشاهقبسياليتلاةيلوألا
.خلا»ةءادبناكرأدحأ

.ةنلعملاهميلاعتِهللاٱِلاَوْقَأ
نأامكيأٍّيِوَقٍماَعَطَىلِإَالِنَبَّـللٱَىلِإَنيِجاَتُْحمْمُتِْرصَو
ًاماعطاولانتينأنوعيطتسيالونبللابنوذتغيلافطألا
اهلوصأالإاهنمنومهفتالةيحورلارومألايفمتنأاذكهىوقأ
ةضماغلاوأةيلاعلااهيناعماومهفتنأنوعيطتستالفةيلوألا
توقلاوةيذغتللمهتعاطتسامدعيفلافطألاةلزنمبمكنأل
.نبللاريغب

خلٱُميِدَعَوُهَنَبَّـللٱُلَواَنَتَيْنَمَّـلُكَّـنَأل«١٣
ْ
يفَِةْربِ ِمَالَكِ

لٱ
ْ

»ٌلْفِطُهَّـنَألِّـِرب
٢:٢سرطب١و٤:١٤سسفأو١٤:٢٠و١٣:١١سوثنروك١

ةهجنمقباسلاههيبشتلعابتاَنَبَّـللٱُلَواَنَتَيْنَمَّـلُكَّـنَأل
اهلوصأوقئاقحلاطسبأالإنوكرديالنيذلالافطألاكمهنوك
.ةيلوألا

ةربخلاوأةيفاكلاةعاطتسالاميدعِةَْربِْخلٱُميِدَعَوُه
لجألةيافكلابهمهفمدعكلذنمجتنيىتحءيشلاب
.هبعفنلاوأفرصتلا

يف ةعاطلاملعتيتلاةيحيسملاةنايدلاميلاعتيأِّـِربْلٱِمَالَكِ
.حيسملاةطساوبةيناجملاهللاةمعنبريربتلاةقيرطو

.بولطملامهفلةيفاكلاةفرعملاميدعٌلْفِطُهَّـنَأل

لٱُماَعَّـطلٱاَّـمَأَو«١٤
ْ
لِلَفُّيِوَق

ْ
ِنُّرَمَّـتلٱِبَبَسِبَنيِذَّـلٱ،َنيِغِلاَب

َهلْتَراَصْدَق
ُ
حلٱُم

ْ
خلٱَْنيَبِزيِيْمَّـتلٱَىلَعًةَبَّـرَدُمُّساََو

ْ
َِْري

.»ِّـَّـرشلٱَو

ءايعشإو٣:١٥يبليفو٤:١٣سسفأو٢:٦سوثنروك١
١٥و٢:١٤سوثنروك١و٧:١٥

يفمهدشأاوغلبنيذلاَنيِغِلاَبْلِلَفُّيِوَقْلٱُماَعَّـطلٱاَّـمَأَو
اوديفتسيوةيماسلاميلاعتلااوكردينأنوعيطتسيفومنلا
.اهنم

ومنلايفنيغلابللعجارمالكلاِنُّرَمَّـتلٱِبَبَسِبَنيِذَّـلٱ
يفاهايإمهرابتخاوةيحورلاميلاعتلاةاطاعمهانعمويدسجلا

.ةيّرسلاةيحيسملامهتايح
َهلْتَراَصْدَق

ُ
ةروهشملاةيدسجلاساوحلايهُّساَوَْحلٱُم

ينطابلايناسفنلاساسحإلاوهانهدارملانأريغسمخلاب
.يحيسملايف

رومألابمهتربخىلإًارظنةميقتسمةرهاميأًةَبَّـرَدُم
.ةيحورلا

نعةلوقنمةرابعلاِّـَّـرشلٱَوِْريَْخلٱَْنيَبِزيِيْمَّـتلٱَىلَع
عضولاسيلانهدارملاوميدقلادهعلايفيناربعحالطصا
ةلاحبنكلوةيحورلاةفرعملالئاوأبقلعتييذلايلصألا
امةعجارمنمرهظيامكةيحيسملاةربخلاوةفرعملايفةمدقتم
.مالكلاقايسهيصتقي

دئاوف
نوثريءامحراونوكينأنيدلاةمدخعيمجىلعبجيهنإ.١

نإف.مهبنوقفرتيومهلالضومهلهجوةاطخلافعضل
مهريغكفعضلابنيطاحماوناكميدقلادهعلاةنهك
مهفعضرتبخييكلمهتعيبطيفرشبلاكراشحيسملاو
.هنمةنوعملاوةمحرلابلطوهيلإمدقتلاىلعاوئرتجيف
ًاقفرلقأاونوكينأديدجلادهعلاةمدخلزوجيالف
ءافعضًاضيأمهمهنألةواسقلابنيطقاسلااولماعيف
.هللاينيعيفةأطخوطوقسللنوضرعم

مالآلايفهتوسانيفةعيرشلاحيسملاعاطأاملهنإ.٢
دئادشلاطسويفهللاعيطنفيكانمّلعةديدشلا
نأعيطتسنالاننإوانلثدحتامًاريثكيتلابئاصملاو
بئاصملللامتحالايفالإةعاطلاعاونألضفأملعتن
ضئارفصخأنمهللاةعاطلانإواذه.انيتأتيتلا
.اهنودبىلاعتهيضرننأعيطتسناليتلاةنايدلا
مدعوفعضلالاحيفيحيسملاىقبيامًاريثكهنإ.٣

الفهتومنمزىلإكلذكيقبامبروًاليوطًانامزةفرعملا
جاتحيولفطلاكموديلبيحيسملالامكلاوحنمدقتي
بجيكلذلو.ىلوألاةيحيسملاةنايدلائدابمريركتىلإ
مئادلاراذنإلانماولميالنأليجنإلاةمدخىلع
ربلاةايحوحيسملابناميإلاوهللاىلإةبوتلابوجوب
ةعلاطميفاودهتجينأنيمودخملاىلعو.ىوقتلاو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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رومألانإفميلعتلاطئاسولامعتساوسدقملاباتكلا
ـققدـملاسردـلامزــلـتـستـةـيملـاـعلامـولــعلـاكـةـيحورـلا
.ظعاوللعامتسالادرجماللمأتلاوشيتفتلاو
ريخلانيبزييمتلاىلعناسنإلالدييذلاريمضلانإ.٤

اذإهنأكلذةيفيكو.بيردتلاوةيبرتلللباقرشلاو
راصهماكحألةعاطلاوهتاهيبنتعمسسفنلاتدوعت
هتوصلهابتنالادوعتتملاذإوةيبنتلامئادسحلاديدش
قيرطيفناسنإلابهذولمعلانعفكينطابلا
ىوقنمةوقلوأوهو.ءيشهضراعينأريغنممثإلا
ةلفغنمظقيتستوةئيطخلالاقثأبرعشتسفنلا
كلذلو.ةبوتلابهللاىلإهعوجردنعةيعيبطلاناسنإلا
ىلإتفتلينأيحيسمللوئطاخللرومألامهأنمناك
هللابئانهنإفسفنلاقامعأيفريمضلاهبيدانيام
نمىلعرطخالوةايحلاقيرطيفناسنإلاداشرإيف
ثيحنمهباتكيفهللاهنلعأامبًارينتسمناكاذإهعبتي
نعداعتبالاوريخلالمعنمناسنإلاىلعبجيام
.رشلا

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

حيسملاتونهكيفمالكلابهدارمركذدقبتاكلاناك
ريسفتلارسعوهو)٥:١١ص(قداصيكلمبهيلإزومرملا
.نيغلابلالبلافطألابسانياليذلايوقلاماعطلابلثممو
يأحيسملاةءادبمالككراتهنأًالوأحاحصألااذهيفلاقف
يألامكلاىلإمدقتيفةنايدلايفةطيسبلاةيلوألاميلاعتلا
ميلعتلاساسأًاضيأعضينأهدصقسيلو.لماكلاميلعتلا

اولبقدقاوناكنيذلانألخلاتايدومعملاوناميإلاوةبوتلايف
مهعفنيالوًاضيأمهديدجتنكيملاودترامثميلعتلااذه
فيخمرمأهيلإراشملادادترالانأامبو.هسفنميلعتلاراركت

نيبطاخملاتابثبهءاجرنلعأوهيفمالكلالاطأًادج
ديعاومتابثمهلركذيمهءاجرضاهنإلجألمث.ءابحألا
مَسَقىلعوهلاوقأيفهريغتمدعوىلاعتهقدصىلعةينبملاهللا
هديعاومبعزعزتملاريغءاجرلانمناسنإلانكميهنمميظع
طسويفولوىلاعتهلاوقأبةلماكلاةقثلاوةميركلاةقداصلا
انءاجرعالتقالواحتوانناميإىلعجيهتيتلافصاوعلا
اممو)١٩-١٣ع(بارخلاوسأيلاةملظىلإانبءاضفإلاو
انلجألءامسلاىلإقباسكحيسملالوخدءاجرلااذهديؤي
اذهو.)٢٠ع(قداصيكلمةبترىلعميظعنهاككو
.عباسلاحاحصألايفليصفتلابهيفعرشيريخألاعوضوملا

ملٱِةَءاَدَبَمَالَكَنوُكِراَتُنْحَنَوَكِلٰذِل«١
َىلِإْمَّـدَقَتَنِلِحيِسَْ

لٱ
ْ
ملٱِلاَمْعَألٱَنِمِةَبْوَّـتلٱَساَسَأًاضْيَأَنيِعِضاَوَْريَغ،ِلاَمَك

،ِةَتِّـيَْ
»ِهللاٱِبِناَميِإلٱَو
٩:١٤صو٥:١٢صو١٤-٣:١٢يبليف

هلوقكعمجلاةغيصبهسفنىلإبتاكلاراشأُنْحَنَوَكِلٰذِل
لٱِهِتَهِجْنِميِذَّـلَا«)٥:١١ص(يف

ْ
.»خلااَنَدْنِعٌريِثَكُمَالَك

.ةطيسبلاةيلوألارومألايفمالكلاكرتدصاقهنأانههلوقو
ةيقترملاليجنإلاميلاعتانهىمسِلاَمَكْلٱَىلِإْمَّـدَقَتَنِل
.نيغلابلليوقلاماعطلاًافنآهلوقىلإةراشإلامكلا

مالكلاىلإنيعجارريغيأَساَسَأًاضْيَأَنيِعِضاَوَْريَغ
-يفيلوألاوأييساسألا

نعهللاىلإعوجرلايأِةَتِّـيَْملٱِلاَمْعَألٱَنِمِةَبْوَّـتلٱ
ءاقشلاىلإناسنإلاداتقتنأاهنأشنميتلاةمّرحملالامعألا
ةدئافلاةميدعلاةرمثملاريغلامعألاوأ.يدبألاتوملاو
.)٥:١١سسفأ(

هنباةهجنمهللالاوقأبوهللاابقلعتيامبِهللاٱِبِناَميِإلٱَو
.ملاعلاصلخم

ملٱَميِلْعَت«٢
،ِتاَوْمَألٱَةَماَيِق،يِداَيَألٱَعْضَوَو،ِتاَّـيِدوُمْعَْ

»َةَّـيِدَبَألٱَةَنوُنْيَّـدلٱَو
٨:١٤لامعأو٩:١صو٥و١٩:٤لامعأو٧:٨سقرم
٢٤:٢٥لامعأو٣٢و١٧:٣١لامعأو١٩:٦و١٧ىلإ
٢:١٦ةيمورو

نأىلإضعبلابهذفعمجلاةغيصبِتاَّـيِدوُمْعَْملٱَميِلْعَت
اهبرمأتتناكيتلاءاملابتاريهطتلاولسغلاعاونأدارملا
نألانهكلذللخدمالمهريغلاقو.ةيوسوملاةعيرشلا
كلذلو.ةيدوهيلاالةيحيسملاةنايدلاناكرأيفملكتيبتاكلا
امأو.ةيحيسملاةيدومعملاىنعمبةملكلامهفحصألاناك
ةسدقملابتكلايفهنمريثكاذهفعمجلاةغيصباهلامعتسا
ةيمستميدقلادهعلايفاهنم.ةميدقلااهتاغلحالطصاىلع
يفةيبرعلايفدرفملابمدلاديدجلادهعلايفوةهلآلابهللا
ةغيصب)٧:٢سوثنروك١(يفانزلاكلذكو)١:١٣انحوي(
تايدومعملابدارينأةيبرعلايفحصيو.ينانويلايفعمجلا
.ةيدومعملابةقلعتملارومألا

يتلاحورلابهاومىلإكلذيفةراشإلايِداَيَألٱَعْضَوَو
-٨:١٤لامعأ(مهريغولسرلايديأعضوبىطعُتتناك
١٩(.

ةلئسميففالتخاىلعاوناكدوهيلاِتاَوْمَألٱَةَماَيِق
اهبنونمؤينويسيرفلاناكفهلسروحيسملانامزيفةمايقلا

ألَا
َ

نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ًايلجهنوملعيلسرلاناككلذلواهنوركنينويقودصلاو
.ةيحيسملاةنايدلايفةيلصألاناكرألانماهولعجو

نإٌيدبأاهؤازجيتلاةنونيدلايأَةَّـيِدَبَألٱَةَنوُنْيَّـدلٱَو
.ًارشوأًاريخناك

.»ُهللاٱَنِذَأْنِإُهُلَعْفَنَساَذٰهَو«٣
٤:١٩سوثنروك١و١٨:٢١لامعأ

هركذيذلاميدقتلاىلإراشأُهللاٱَنِذَأْنِإُهُلَعْفَنَساَذٰهَو
ملٱِةَءاَدَبَمَالَكَنوُكِراَتُنْحَنَو«لاقثيح)١ع(يف

ِحيِسَْ
لٱَىلِإْمَّـدَقَتَنِل

ْ
نأهلعفنسمدقتلااذهوىنعملانوكيف»ِلاَمَك

.هللانذأ

ملٱاوُقاَذَو،ًةَّـرَماُوريِنُتْسٱَنيِذَّـلٱَّـنَأل«٤
َةَّـيِواَمَّـسلٱَةَبِهْوَْ

لٱِحوُّرلٱَءاَكَُرشاوُراَصَو
ْ
»ِسُدُق

ةيطالغو٢:٨سسفأو٦:٣٢و٤:١٠انحويو١٠:٣٢ص
٢:٤صو٥و٣:٢

رهظيامىلعيهقبسامومالكلااذهنيبةقالعلاَّـنَأل
عجرنالوةيحيسملاةربخلاوةفرعملايفمدقتننأبجي:اذكه
يفدترملانأليحيسملاناميإلانعدترنوأءارولاىلإ
.ةبوتللةيناثهديدجتنكميالاهركذيتلالاوحألا

الاودترااذإنيذللفصولوأاذهًةَّـرَماوُريِنُتْسٱَنيِذَّـلٱ
ةنايدلاملعتانه»ةرانتسالا«ىنعمو.ةيناثمهديدجتنكمي
»ةرم«ةملكلاو.ةيصالخلااهئدابمىلعفوقولاويحيسملا
ةصتخماهنإفاهيلإراشملاةرانتسالاةينثتمدعىلإريشت
ىلعةيناثناسنإلاددجتيالفسدقلاحورلانمديدجتلاب
لبًادبأكلهيالودترياليقيقحلاديدجتلاددجتملانأ
.ةياهنلاىلإهتمعنبهللاهظفحي

اوفرعانه»اوقاذ«ىنعمَةَّـيِواَمَّـسلٱَةَبِهْوَْملٱاوُقاَذَو
نارفغيه»ةيوامسلاةبهوملا«نأحجرألاو.رابتخالاب
َوُهاَذٰه«هلوقوهو)٣٤و٣١:٣٣ايمرإ(يفامليلدباياطخلا
لٱ
ْ
ًاحوُفَصُنوُكَأِّـينَأل...َليِئاَْرسِإِتْيَبَعَمُهُدَهْعَأيِذَّـلٱُدْهَع
يفْمُهاَياَطَخُرُكْذَأَالَو،ْمِهِماَثآْنَع ٨:١٠نييناربع(»ُدْعَباَمِ
.)١٠:١٧و١٢-

اياطعيفءاكرشيأِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَءاَكَُرشاوُراَصَو
ريغىلإةبيرغةنسلأبنوملكتياوناكاهبيتلاسدقلاحورلا
هلوقب)٢ع(يفكلذىلإراشأدقوتازجعملانمكلذ
.»يدايألاعضوو«

ِحلاَّـصلٱِهللاٱَةَمِلَكاوُقاَذَو«٥
َ
»ِيتآلٱِرْهَّـدلٱِتاَّـوُقَوَة

٢:٥ص

ديعاوميأريخلابدعولاَةَِحلاَّـصلٱِهللاٱَةَمِلَكاوُقاَذَو
.ةحلاصلاةميركلاليجنإلا

هذهنإ.)٢:٥صريسفترظنا(ِيتآلٱِرْهَّـدلٱِتاَّـوُقَو
نامزلايفنونمؤملااهقوذيةلبقتسمتناكنإوتاوقلا
نوشيعيواهنوققحيوناميإلاباهيلإنورظنيمهنإفرضاحلا
ددعدقو.اهبنوحرفيونوعجشتيونوزعتيواهبجومب
:اذكهاهركذراملاتاريخلابتاكلا
.ةيحيسملاةنايدلائدابماوملعت.١
.ليجنإلااهمدقييتلاةمعنلاطئاسوباوعتمت.٢
.سدقلاحورلااياطعاولان.٣
.ليجنإلاديعاومءاجرةذلاوقاذ.٤
ةحصتبثتتناكيتلاةميظعلاتازجعملااودهاش.٥

ةلدألاعيمجمهلناككلذىلعءانبف.ةيحيسملاةنايدلا
ةنايدلاةحصبًاماتًاعانقإمهعانقإفةجراخلاوةنطابلا
مهلقبيملاهنعاودتراوكلذدعباوطقساذإفةيحيسملا
.اهيلإعوجرللةليسو

َجتُنِكْمُيَال،اوُطَقَسَو«٦
ْ
ْمُهْذِإ،ِةَبْوَّـتلِلًاضْيَأْمُهُديِد

.»ُهَنوُرِّـهَشُيَوًةَيِناَثِهللاٱَنْبٱِمِهِسُفْنَألَنوُبِلْصَي
٢١و٢:٢٠سرطب٢و١٠:٢٦صو٣٢و١٢:٣١ىتم
١:١٩ىتمو٢٥:٤ددعو١٠:٢٩صو٥:١٦انحوي١و

اَنْأَطْخَأْنِإ«)١٠:٢٦ص(يفهلوقرظنااوُطَقَسَو
حلٱَةَفِرْعَماَنْذَخَأاَمَدْعَباَنِراَيِتْخٱِب

ْ
.»خلاِّـَق

َجتُنِكْمُيَال
ْ
ًاضيأديدجتلا«هلوقِةَبْوَّـتلِلًاضْيَأْمُهُديِد

يأاهنماوطقسيتلاةلاحلاىلإعوجرلاىنعمب»ةبوتلل
همدقتيذلاءاجرلابعتمتلاوةيحيسملاةنايدلابناميإلا
مهنمفًاريثكهيلعاوفلتخادق»نكميال«هلوقو.ناسنإلل
ليحتسيالهنكلوناسنإلاىلعليحتسيكلذنألوقينم
١٩:٢٣ىتم(يفهلوقىلعلوقلااذهيفنودنتسيوهللاىلع
.»هللادنععاطتسمسانلانععاطتسمريغلا«)٢٦-
مدعالةميظعلاةبوعصلاىنعمب»نكميال«لوقيمهضعبو
.كلذلمتحتالةيلصألاةملكلانكلورصحلابناكمإلا
.رصحلابناكمإلامدعوهىنعملانأحصألاوهومهضعبو
نيذلانأيهوةيتوهالةبوعصانهرهاظلابسحبهنأواذه
اذإنكميلهفنييحيسماوناكةقباسلاتايآلايفمهيلإريشُأ

كلهيفاهنمهعوجرليحتسيةجردىلإيحيسملاطوقس
بتكلاميلاعتنمةمعنلايفنييحيسملاتابثسيلأ
نوكرتياليقيقحلاديدجتلانيددجتملانإفىلب.ةسدقملا
يفاولصيواورهسينأمهيلعنكلومهكرتيالحيسملاوحيسملا
يِدَسَجُعَمْقَأ«)٩:٢٧سوثنروك١(سلوبلاق.نيحلك

ألَا
َ
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ِيسْفَناَنَأُريِصَأَالَنيِرَخآلِلُتْزَرَكاَمَدْعَبىَّـتَح،ُهُدِبْعَتْسَأَو
رعشهنكلوطقسيالهنأًاديجسلوبفرعو.»ًاضوُفْرَم
يحيسملكلو.تاوهشلاةمواقموداهجلاورهسلابوجوب

همزليكلذعموةياهنلاىلإطقسيالهنأديكأءاجريقيقح
الوربكتيالفًاضيأهديدجتنكميالطقساذإهنأميلعتلا
.هيفتبثيوًامئادهيلعلكتيوهللاىلإئجتليلبلساكتي

نوبكترييأًةَيِناَثِهللاٱَنْبٱِمِهِسُفْنَألَنوُبِلْصَيْمُهْذِإ
مهوقفاويفهايإمهراكنإيفحيسملااوبلصنيذلادوهيلاةئيطخ
اوبلصدوهيلانأالإمهلمعىلعلوقلابسيلناكنإلعفلاب
دقنيذلاامأويقيقحلاحيسملاناكهنأاوفرعيملمهوحيسملا
مظعأمهتيطختناكهوركنأاذإهباونمآوهاوعدةحصاوفرع
مهسفنألًاراعىنعمبامأ»مهسفنأل«هلوق.دوهيلاةيطخنم
.لعافلاراهظإةدايزلوأ

هتنايدقدصىلعءارتفالاوراعللحيسملايأُهَنوُرِّـهَشُيَو
.نييحيسملانمدحأدادترادنعءادعألالعفيامك

ملٱِتَِبَرشْدَقًاضْرَأَّـنَأل«٧
،ًَةريِثَكًاراَرِماَهْيَلَعَِيتآلٱَرَطَْ

ًةَكَرَبُلاَنَت،ْمِهِلْجَأْنِمْتَحِلُفَنيِذَّـلِلًاِحلاَصًابْشُعْتَجَتْنَأَو
.»ِهللاٱَنِم
٦٥:١رومزم

امكًةَريِثَكًاراَرِماَهْيَلَعَِيتآلٱَرَطَْملٱِتَبَِرشْدَقًاضْرَأَّـنَأل
.ليجنإلانوعمسينيذلالاحًازاجمنوكي

لصاحةيلصألاةملكلاىنعمًاِحلاَصًابْشُعْتَجَتْنَأَو
بسحبنكلويناربعلااهلامعتسابسحبرزبلاوهوبشعلا
رظننودبةرضخلاوأبشعلاىنعملافاهلنينانويلالامعتسا
.روزبلاىلإ

يفةملكلانأعممهنموأْمِهِلْجَأْنِمْتَحِلُفَنيِذَّـلِل
.ينانويلاقفوىلعنتملا

اهبصخةدايزدارُينأىنعملالمتحيِهللاٱَنِمًةَكَرَبُلاَنَت
اضرلابضرألاهذهلثمىلإرظنيهللانأوأهللاةكربب
هللامالكنوعمسينيذلاىلإيهةيونعملاةراشإلاورورسلاو
)١٥:٢انحوي(رامثألاةدايزيهللامهكرابيفريثكرمثبنوتأيو
.رورسلاواضرلانيعبمهيلإرظنيوأ

ٌةَضوُفْرَمَيِهَف،ًاكَسَحَوًاكْوَشْتَجَرْخَأْنِإْنِكٰلَو«٨
هنيِتَّـلٱ،ِةَنْعَّـللٱَنِمٌةَبيِرَقَو لِلاَهُتَياَِ

ْ
.ِ»قيِرَح

٢٣و٢٩:٢٢ةينثتو٥:٦ءايعشإ

بعتلاوةحالفلادعبًاكَسَحَوًاكْوَشْتَجَرْخَأْنِإْنِكٰلَو
.قباسلاددعلانمنيبيامكاهيلع

ضرألانوحالفلالمهيامكلمُهتيأٌةَضوُفْرَمَيِهَف
.ةميقعلا

نعلىلإكلذيفةراشإلاتناكامبرِةَنْعَّـللٱَنِمٌةَبيِرَقَو
هلتبنتساهنأهللوقلاوناسنإلاطوقسدنعضرأللهللا
.ًاكسحوًاكوش

ًادئاعلوصوملامسالعجيمهضعبِقيِرَحْلِلاَهُتَياَِهنيِتَّـلٱ
اذهو»ضرألا«ىلإمهضعبوقيرحلابيهتنتيتلا»ةنعللا«ىلإ
ضرألانوقرحينيحالفلاىرناننألحصألاناكامبرريخألا
تقرحُأاذإهنألاهحالصإدصقبكسحلاوكوشلاجرُختيتلا
ةراشإلاو.ةبرتللًاحلصماهدامرناكةرضملاباشعألاهذه
رمثبنوتأيالوليجنإلارونبنوعتمتينيذلاىلإيهةيونعملا
.كالهلامهتياهننإف

،َلَضْفَأًاروُمُأُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُكِتَهِجْنِماَّـنَّـقَيَتْدَقاَنَّـنِكٰلَو«٩
خلٱِبًةَّـصَتُْخمَو

ْ
.»اَذَكٰهُمَّـلَكَتَناَّـنُكْنِإَو،ِصََال

َلَضْفَأًاروُمُأُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُكِتَهِجْنِماَّـنَّـقَيَتْدَقاَنَّـنِكٰلَو
هذهيفو.دادترالاةئيطخنعةقباسلادادعألايفهركذامم
ركذنإف»ءابحأ«نيبطاخملابتاكلااعداهريغالةيآلا
نممهتاجنىلإهقوشومهوحنهفطاوعكّرحامموهكالهلا
.فوصوملاطوقسلا

امككالهلاىلإالصالخلاىلإلوؤتِصَالَْخلٱِبًةَّـصَتُْخمَو
.قيرحللاهتياهنيتلاضرألارمألوؤي

نعنودترينيذلاىلعةمارصباَذَكٰهُمَّـلَكَتَناَّـنُكْنِإَو
هذهيفاوطقستالئلمكهيبنتانتياغنإفيحيسملاناميإلا
.ةفيخملاةلاحلا

ملاَظِبَسْيَلَهللاٱَّـنَأل«١٠ َبَعَتَوْمُكَلَمَعىَسْنَيىَّـتَحٍِ
ملٱ
لٱُمُتْمَدَخْدَقْذِإ،ِهِمْسٱَوْحَناَهوُمُتْرَهْظَأيِتَّـلٱِةَّـبَحَْ

ْ
َنيِسيِّـدِق

َختَو
ْ
.»ْمَُهنوُمِد
١٣:٢٠انحويو٢٥:٤٠و١٠:٤٢ىتمو١٤:٣١لاثمأ
١:٢يكينولاست١و٧و١:٦يكينولاست٢و٣:٤ةيمورو
سواثوميت٢و١٢و٩:١و٨:٤سوثنروك٢و١٥:٢٥ةيمورو
١:١٨

ملاَظِبَسْيَلَهللاٱَّـنَأل تَحٍِ
ِةَّـبَحَْملٱَبَعَتَوْمُكَلَمَعىَسْنَيىَّـ

»مسا«هلوقنإفهللاوحنيأِهِمْسٱَوْحَناَهوُمُتْرَهْظَأيِتَّـلٱ
اذكهو)٦:٩ىتم(صخشلاوأتاذلاىنعمبيتأيامًاريثك
.)٢٣:٢١جورخ(يناربعلاحالطصالايف

ألَا
َ
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سيلهانعملصألايفانهلعفلاُمُتْمَدَخْدَقْذِإ
دياهيلإلصتةهجلكنمنكلوطقفلاملابةدعاسملا
.ةفأرلاوةيناسنإلا

رببنيّرربملاومهاياطخةروفغملانييحيسملاَنيِسيِّـدِقْلٱ
:٣ص(هللانيزرفُملاوأةسادقلاةفصمهيفةبلاغلاحيسملا
١(.

َختَو
ْ

عيمجىنعمو.كلذنولعفتنولازتاليأْمَُهنوُمِد
ةبحملالامعأيفناميإلارامثأنورهظياوناكذإمهنأةرابعلا
الىلاعتهنأمهتهجنمبتاكلانقيتيهللابعشلةمدخلاو
داهطضالاودئادشلاطسويفمهظفحلهتمعنريثأتمهنععنمي
لوقلهجوانهدجويالو.دادترالاوطوقسلانمبراجتلاو
ناسنإلانإةيآلاهذهىلعًادانتسانيديلقتلانييتوهاللا
نمقحتستةماتةحلاصًالامعألمعينأعيطتسييحيسملا
طلغلااذهلًاعفدف.ةيحورلامعنلاةدايزولداعلاءازجلاهللا
نويليجنإلانييتوهاللادريةحيرصلاهللالاوقألداضملاميظعلا
ةحلاصلاهلامعأةيحيسملاهتلاحلضفأيفناسنإلانأبمهيلع
هيلعةبجاواهنوكنعًالضفةئيطخلابةخطلموةماتريغ
ءازجلابابنمسيللامعألاهذهلهللاهماقأيذلاءازجلاف
)درارباوهو(مهضعبلاقو.ةمعنلابابنمنكلوقحتسملا
بعشنمًادحأكرتولانلالحيسمللًاملاظنوكيهللانإ
قدصرهظُتانلامعأوحيسمللانمداماننإفكالهللحيسملا
وأبراجتلاةوقللامهإلالكاهنلمهيهللانأنكميالانناميإ
.كالهلل

اَذٰهُرِهْظُيْمُكْنِمٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأيِهَتْشَناَنَّـنِكٰلَو«١١
»ِةَياَهِّـنلٱَىلِإِءاَجَّـرلٱِنيِقَيِلُهَنْيَعَداَهِتْجالٱ

٢:٢يسولوكو١٤و٣:٦ص

َداَهِتْجالٱاَذٰهُرِهْظُيْمُكْنِمٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأيِهَتْشَناَنَّـنِكٰلَو
ةحلاصلالامعألاةهجنمةقباسلاةيآلايفهركذيذلاُهَنْيَع
ةيحورلاهتايحوهناميإظفحيفداهتجالامهنملكىلعو
.نيجاتحمللهتمدخيفًادهتجمناكامكةيلخادلا

لجألوتباثينيقيءاجرلينلجأليأِءاَجَّـرلٱِنيِقَيِل
نمصلخملااهعضويتلاةدعاقلانأىلعءانبهيفتوبثلا

اهبفرعنةدعاقيههرامثأةطساوبناسنإلاةفرعمةهج
ةحلاصلالامعألابنيرمثمانكنإفهداسفوأانئاجرةحص
ءاجرلًاهجووةمعنلالاحباننوكىلعًاليلدكلذبىرن
ريغانلامعأتناكاذإسكعلابقحلابنويحيسماننأبحيحص
.هللاىدلةميقتسم

ةياهنىلإمئادءاجريأ»ءاجرلاب«امإقلعتمِةَياَهِّـنلٱَىلِإ
ىلإةحلاصلالامعألايفنيدهتجميأ»داهتجالاب«وأةايحلا
.رمعلارخآ

َنيِذَّـلٱِبَنيِلِّـثَمَتُمْلَبَنيِئِطاَبَتُماوُنوُكَتَالْيَكِل«١٢
ملٱَنوُثِرَيِةاَنَألٱَوِناَميِإلٱِب

.»َديِعاَوَْ
١٠:٣٦ص

تابجاولاميمتتنعَنيِئِطاَبَتُماوُنوُكَتَالْيَكِل
.ةيحيسملا

.ةوجرملارومألابنيقيلاِناَميِإلٱِبَنيِذَّـلٱِبَنيِلِّـثَمَتُمْلَب
تحتءاجرلايفللملامدعوراظتنالايفربصلايأِةاَنَألٱَو
.اهبعاصموةايحلاباعتأةدش

ةريثكلاتاريخلاوتاكربلانولانييأَديِعاَوَْملٱَنوُثِرَي
يذلاميهاربإمهبلثمتُينيذلانمو.اهبدوعوملاةعونتملا
.ةعباتلاةيآلايفهركذ

ُمِسْقُيُمَظْعَأُهَلْنُكَيَْملْذِإ،َميِهاَرْبِإُهللاٱَدَعَواَّـَملُهَّـنِإَف«١٣
»ِهِسْفَنِبَمَسْقَأ،ِهِب
١:٧٣اقولو١٠٥:٩رومزمو١٧و٢٢:١٦نيوكت

يحيسملاناميإلايفنييناربعلاتيبثتبتاكلادصقامل
ناميإلابنيذلالاثم)١٢ع(ةقباسلاةيآلايفمهلركذو
ىلإمالكلاهقاسديعاوملااولاندقيرحلابوأنولانيةانألاو
يناثلاوهسفنبًامسقمميهاربإلهللادعولوألانيرمأركذ
ةناتمرهظُيكلذنمودعوملاهلينوءاجرلايفميهاربإربص
هللادعووهويحيسملاءاجرلاهيلعىنبُييذلاساسألا
.هسفنبهماسقإوقداصلا

امًاريثكءافلللباقملاينانويلايفيلصألافرحلاُهَّـنِإَف
وهوقبسامحاضيإاهنمدوصقملانوكيةلمجىلعلخدي
هعبتيامنأكفةيبرعلاةمجرتلايففرحلااذهىنعمًاضيأ
نيذلابتاكلاركذاملهنإف.قبسامىلعلاثموأدهاش
كلذىلعًادهاشوأًالاثممدقديعاوملانوثريةانألاوناميإلاب
لانوىنأتونمآفمولعمدعوبهللاهدعويذلامهاربإرمأ
.)١٢ع(دعوملا

نألحبذللقاحسإهنبامدقامدنعَميِهاَرْبِإُهللاٱَدَعَواَّـَمل
.مسَقبميهاربإهللادعواهيفيتلاةديحولاةثداحلايههذه

نممظعأءيشالهنإفِهِبُمِسْقُيُمَظْعَأُهَلْنُكَيَْملْذِإ
.هللا

.)٢٢:١٦نيوكت(»تمسقأيتاذب«لاقاملِهِسْفَنِبَمَسْقَأ

.»ًاريِثْكَتَكَّـنَرِّـثَكُأَوًةَكَرَبَكَّـنَكِراَبُألِّـينِإ:ًالِئاَق«١٤

ألَا
َ
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كّنيطعأيأًاريِثْكَتَكَّـنَرِّـثَكُأَوًةَكَرَبَكَّـنَكِراَبُألِّـينِإ:ًالِئاَق
ديكوتللةرابعلاريركت)٢٢:١٧نيوكت(ددعلاةريثكةيرذ
.مسَقللكّنكرابأيفماللاو

ملٱَلاَنىَّـنَأَتْذِإاَذَكٰهَو«١٥
.»َدِعْوَْ

.ديعاوملاكلتىلعءانبيأاَذَكٰهَو
.ًاليوطًاربصربصىَّـنَأَتْذِإ
دعوملاامأوةددعتمتاّرمميهاربإدعوهللادِعْوَْملٱَلاَن
كلذناكوهسفنبهللامسقأاهيفيتلاةرملابدّيقمفروكذملا
لانميهاربإو.هلسنريثكتًاذإدارملانوكيفقاحسإميدقتدعب
ًالسنهللاهاطعأقاحسإةّيرذنمهنأملعنامكدعوملاهذه
.هتءادبالإدعولااذهزاجنإنمدهاشيملهنأولوًاريثك

هنَوِ،مَظْعَألٱِبَنوُمِسْقُيَساَّـنلٱَّـنِإَف«١٦ ٍةَرَجاَشُمِّـلُكُةَياَِ
لٱَيِهِتيِبْثَّـتلٱِلْجَألْمُهَدْنِع

ْ
.»ُمَسَق

٢٢:١١جورخ

مهنممظعأوهنمبيأِمَظْعَألٱِبَنوُمِسْقُيَساَّـنلٱَّـنِإَف
ناسنإلافلحاذإامكًابذكاوفلحاذإهبضغنوفاخيمهنأل
ىلعىلاعتهنودهشيهللااباومسقأاذإو.سيئربوأكلملاب
.نيبذاكلانماوناكاذإهبضغوهتنعلنوعقوتيومهلوققدص

ُمَسَقْلٱَيِهِتيِبْثَّـتلٱِلْجَألْمُهَدْنِعٍةَرَجاَشُمِّـلُكُةَياَِهنَو
نمريثكيفنأسانلانيباميفةداعلاترجدق
وهومهيلعهللاداهشإبالإمهنيبمالسلاتبثتيالمهتارجاشم
بابنمقحلابيحيسملامالكلكناككلذلو.مسَقلا
هيلعدهاشلاهللادوجوبنقوموهوملكتيهنألمسقلا
قحللناكاذإمسَقلازوجيفبذكلابملكتاذإهنمهماقتنابو
ثيدحلايفزوجيالهنكلومسقلاقحتسترومأيفومارتحابو
.انمايأيفراجوهامكمارتحاالبوداتعملا

ملٱِةَثَرَوِلًاريِثَكَرَثْكَأَرِهْظُيْنَأُهللاٱَداَرَأْذِإَكِلٰذِلَف«١٧
ِدِعْوَْ

ٍ»مَسَقِبَطَّـسَوَت،ِهِئاَضَقُِّريَغَتَمَدَع
١١:٢٩ةيمورو١١:٩ص

وأكشوةرجاشملكعطقيمسَقلاناكاملياَكِلٰذِلَف
.مهنممظعأوهنمبنومسقيسانلاناكامل

.هديعاومبمهنيقيةدايزلجألهنمًالزانتُهللاٱَداَرَأْذِإ
.نهربيوأَرِهْظُيْنَأ
.ًادجرفاوعونبًاريِثَكَرَثْكَأ
.نييحيسملايأِدِعْوَْملٱِةَثَرَوِل

.دحاوىلاعتهئاضقوهتدارإنإفهتدارإِهِئاَضَقُِّريَغَتَمَدَع
دعوملاةثرونيبوهنيبًاطيسوهسفنلعجٍمَسَقِبَطَّـسَوَت
هديعاومزجنيهنأبهسفنىلعهسفنىلاعتدهشأيرحلابوأ
.اهيفىلاعتهقدصبنيقثاواونئمطييكلمهل

تلٱِيَميِدَعِنْيَرْمَأِبىَّـتَح«١٨
َهللاٱَّـنَأُنِكْمُيَالِ،ُّريَغَّـ

لٱَنيِذَّـلٱُنْحَن،ٌةَّـيِوَقٌةَيِزْعَتاَنَلُنوُكَت،اَمِهيِفُبِذْكَي
ْ
اَنْأَجَت

ملٱِءاَجَّـرلٱِبَكِسْمُنِل
»اَنَماَمَأِعوُضْوَْ

١٢:١ص

ليفكوهودعاولاوههللاومسَقلاودعولاِنْيَرْمَأِبىَّـتَح
.ًاضيأدعولا

تلٱِيَميِدَع
ناكاملاَمِهيِفُبِذْكَيَهللاٱَّـنَأُنِكْمُيَالِ،ُّريَغَّـ

نودبناسنإلانيقيلًايفاكهدعوناكريغتيالوًاقداصهللا
ىلإفيضينأهنمةمحروًالزانتءاشاملفمسَقىلإمزتلينأ
.هديعاومبقدصُينأىلوأبابنمناكًامسَقكلذ

رظنلابانرئامضبرطضتامدنعٌةَّـيِوَقٌةَيِزْعَتاَنَلُنوُكَت
.صاصقلانمانيلعهبجوتامواناياطخىلإ

اَنَماَمَأِعوُضْوَْملٱِءاَجَّـرلٱِبَكِسْمُنِلاَنْأَجَتْلٱَنيِذَّـلٱُنْحَن
ةطساوبانلهللاهمدقييذلاصالخلاوةرفغملاءاجروهو
نوكيدقوأ.همسقوىلاعتهقدصبتّبثملاهليجنإيفحيسملا
يفهلمتحتيهوةثحملاىنعمبةيزعتةملكانذختااذإىنعملا
نوكسمتينيذلاصالخلمزلياملكهللامدقاملهنألصألا
ماودلةميظعةثحمكلذناكماسقأوديعاومبهتبثأوحيسملاب
حيسملاةنايدىلإأجتلانملكلصالخلاءاجربكسمتلا

.اهبقاوعواهلاقثأوهاياطخةطلسنمرارفلااهيفًابلاط

ُلُخْدَت،ٍةَتِباَثَوٍةَنَمَتْؤُمِسْفَّـنلِلٍةاَسْرِمَكاَنَلَوُهيِذَّـلٱ«١٩
حلٱَلِخاَداَمَىلِإ

ْ
»ِباَجِ

٩:٧صو١٦:١٥نييوال

ىلعرقتسملا»ءاجرلا«ىلإدوعيلوصوملامسالايِذَّـلٱ
.هدحوحيسملاعوسيبرلا

.صلخمللنيئجتلملااَنَلَوُه
ضرألايفنفسلاقلعتتهبيذلاديدحلايهٍةاَسْرِمَك

ىلإاهحرطتنأروخصلامدصتففصاوعلااهعفدتالثيحب
.رسكتتفربلا

راسكنالانمنفسلاظفحتةاسرملانأامكيأِسْفَّـنلِل
دنعكالهلانمسفنلاظفحيهنإفيحيسملاءاجرلااذكه
ةيرفكلاراكفألاةبراحموايندلارورغوبراجتلالعف
ءاجرلانوهبشياوناكءامدقلاو.حيسملالجألداهطضالاو
.ةاسرملاب

ألَا
َ
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نأنمةاسرملايأاهيلعىشُخيالٍةَتِباَثَوٍةَنَمَتْؤُم
ةنمتؤميهلباهتمالسنمرطخيفسفنلاعقتفحزحزتت
حايرلااهعلتقتالضرألايفةثبشتمةتباثولمألابيختال
.جاومألاو

تناكلوألاهيبشتلايفِباَجِْحلٱَلِخاَداَمَىلِإُلُخْدَت
ديعاومبءاجرلاواهببعالتيرحبكملاعلاوةنيفسكسفنلا
ناكيذلاسادقألاسدقىلإةراشإلافانهامأوةاسرمكهللا
دتمييحيسملاءاجرلانأدارملاوباجحلكيهلانعهلصفي
شرعبثبشتيةاسرمككانهوكانههللاثيحءامسلاىلإ
بحسُتنأىلإةايحلاهذهراطخأنمسفنلاظفحتوةمعنلا
لكبيصناذهو.ءامسلايفنيمألاءانيملاىلإةمالسلاب
.ةياهنلاىلإءاجرلااذهبكسمتينم

ِةَبْتُرَىلَعًارِئاَص،اَنِلْجَألٍقِباَسَكُعوُسَيَلَخَدُثْيَح«٢٠
لَم
ْ
.»ِدَبَألٱَىلِإٍةَنَهَكَسيِئَر،َقَداَصيِك
٧:١٧و٥:٦و٠:٢٤٢٣:١و٨:١و٤:١٤ص

ىلإباجحلالخادامسادقألاسدقىلإيأُثْيَح
.)٩:٢٤ص(اهنيعبءامسلا

.هتمايقدعبدّجمملاهدسجبُعوُسَيَلَخَد
سوتيرودويثلاقةيآلاهذهىلعوانلبقلخدٍقِباَسَك

اذإهنألمهتقثةدايز»ًاقباسحيسملاةيمستببتاكلادصق«
ىلعبجيفمهلجألكانهىلإبهذومهقباسناك
.مهريسةياغاولانيلهوعبتينأنييحيسملا

ةحيبذضرألاىلعهتاذمّدقنأدعبانيفعفشيلاَنِلْجَأل
يفهيلإراشُيناكًالمعسراميكلذيفواناياطخلجأل
.ميدقلادهعلايفتونهكلاةفيظو

ِدَبَألٱَىلِإٍةَنَهَكَسيِئَر،َقَداَصيِكْلَمِةَبْتُرَىلَعًارِئاَص
سدقىلإلوخدلازوجيناكطقفةنهكلاسيئرلنإف
تونهكيفمالكلاىلإبتاكلالصودقنآلاو.سادقألا
يفيتأيسيذلاعوضوملاوهودوهيلاتونهكبهلتباقموحيسملا
ةبسنركذيةروكذملاةلباقملالبقهنأريغةعباتلاتاحاحصألا
-٧:١(يفحيسملاتونهكىلإةيزمرلاقداصيكلمتونهك
١٠(.

دئاوف
مدقييجيردتلمعيحيسملابلقيفةمعنلالمعنإ.١

يفًالماكًاريخأريصينأىلإىوقتلاوةفرعملايفناسنإلا
.حيسملا
يفًاميظعءازجهعاونأعيمجىلعريخلالامعألنإ.٢

الهتمعنوهللالضفنموهءازجلااذهنأريغءامسلا
نعًادجديعبرمألااذهو-ناسنإلاقاقحتسادرجمنم

نعءافيإةحلاصلالامعألانأنومعزينيذلابهذم
.اياطخلا
اوعضووحيسملاىلإاوأجتلادقنيذلاىلعفوخالهنإ.٣

مهءاجرنأل-ةحلاصلاهتريساوعبتاوهيلعمهلاكتا
وهفًادبأريغتملاريغقداصلاهللادعوىلعينبم
يسركبتقّلعتوباجحلالخادتيقلُأيتلاةاسرملاك
.هللاةمعن
يفاوناكةلاسرلاهذهمهيلإتبتُكنيذلانييناربعلانإ.٤

مالكللدادعتسامهلناكف)٣٤-١٠:٣٢ص(قيضلا
ةميقفرعنالاننإف.)٢٠-١٨ع(حيسملابمهئاجريف
ىتحةيزعتلاةذلالوقيضلايفعقتىتحهللاديعاوم
اننأدكأتنملنإصالخلاةمظعالونازحألاربتخن
.نوكلاه

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

نهاكحيسملانإ)٦:٢٠و١٠و٥:٦ص(بتاكلاركذامل
هلاغتشالثحبلااذهيفلخديملوقداصيكلمةبترىلع
لضفرهظُينأهدارمناكذإو.هيفمالكلاىلإانهىتأهريغب
اذهيفةلباقملاىتأنييواللاتونهكىلعحيسملاتونهك
هتيرذونوراهتونهكوقداصيكلمتونهكنيبحاحصألا
ىلعهتبترىلعحيسملاتونهكناكيذلالوألالضفرهظأو
مدقنينمؤملاابأميهاربإنإ)١(هوجوةلمجنمكلذويناثلا
هتونهكلبقيملهنأ)٣(.هنمةكربلالبقهنأ)٢(.روشعلاهل
.)١٠-١ع(هللانييعتبلبةثارولاليبسىلع

دهعلاتونهكنملضفأناكفحيسملاتونهكامأو
امكقداصيكلمةبترىلعناكهنأ)١(بابسألميدقلا
ىلعليلديواللاتونهكلادعبتونهكمايقنأ)٢(.ّرم
نإ)٣(.)١٧-١١ع(هيلعيناثلالضفولوألالامكمدع
كلذكنكيمليواللاتونهكلاومسقيناكحيسملاتونهك
ناككئلوأتونهكومئادحيسملاتونهكنإ)٤(.)٢١ع(
دهعلايفةنهكلانإ)٥(.)٢٣ع(توملاةطساوبًادودحم
رطضيملفةئيطخالبناكفحيسملاامأوةأطخاوناكميدقلا
تناكاهمدقيتلاةحيبذلالبهسفنّنعحئابذمّدقينأمهلثم
مّدقفوهامأوةريثكحئابذاومدقمهو.هريغاياطخنع
.)٢٨و٢٧ع(طقفةدحاوةحيبذ

لَمَّـنَأل«١
ْ
لٱِهللاٱَنِهاَك،َميِلاَسَكِلَم،اَذٰهَقِداَصيِك

ْ
،ِّـِيلَع

ملٱِةَْرسَكْنِمًاعِجاَرَميِهاَرْبِإَلَبْقَتْسٱيِذَّـلٱ
»ُهَكَراَبَوِكوُلُْ

خلا١٤:١٨نيوكت

ألَا
َ
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ناهربمالكلانمعبتيامنأديفتليلعتللماللاَّـنَأل
ىلعقداصيكلمتونهكلضفةهجنمقبسامىلع
ناكهنألًاضيأهيلعحيسملاتونهكلضففيواللاتونهكلا
.قداصيكلمتونهكةبترىلع

ةياهنيفةقباسلاةيآلايفهيلإراشملااَذٰهَقِداَصيِكْلَم
.)٦ص(

ًاكلمناكيذلاقداصيكلمللوأفصوَميِلاَسَكِلَم
:١٤نيوكت(يفميلاشمسابتركُذفميلاسامأو.ًاعمًانهاكو
نأىلإنيثيدحلانيرسفملارثكأوءابآلاروهمجبهذو.)١٨
ريمازملايفركُذمسالاةهباشمادعامهنإفميلشروأاهبدارملا
يفهنكسموميلاسيفهللاةلظم«نإ)٧٦:٢رومزم(
بولسألابسحبدحاوهنكسموهتلظمنأىلع»نويهص
صةلاسرلاهذهريسفترظنا(يرعشلاءاشنإلايفيناربعلا
بهذدقو.ًاضيأيدوهيلاسوفيسويلوقياذكهو.)٢:٦
يفةنيدمدارملانأىلإضعبلاهعبتوسومينوريإسيدقلا
.)٣:٢٣انحوي(ميكش

داحتاناكو.قداصيكلملٍناثفصوِّـِيلَعْلٱِهللاٱَنِهاَك
دنعًاريثكدحاوصخشيفتونهكلاوكلُملايأنيتفيظولا
كولملادهعىلعدوهيلادنعرمألاناكاذكهو.نيينثولا
فرشلااذهىلإرظنلابو.سوفيسويركذامكنييباكملا
:٢سرطب١(»ًايكولمًاتونهك«نويحيسملايمسدقجودزملا
»هللاةنهكوًاكولمهبعشلعج«حيسملانأليقايؤرلايفو)٩
امهونايرهوجنارمأقداصيكلمتونهكيفو.)١:٦ايؤر(
هانعم»يلعلا«هلوقو.يدبأتونهكهنأويكولمتونهكهنأ
قلاخيقيقحلاهلإللًايقيقحًانهاكناكقداصيكلمنأ
.ضرألاوتاوامسلا

.عجاروهويأًاعِجاَرَميِهاَرْبِإَلَبْقَتْسٱيِذَّـلٱ
.)٢٠-١٤:١٧نيوكت(ةعبرألاِكوُلُْملٱِةَْرسَكْنِم
قداصيكلمتونهكفرشراهظإبتاكلادارمُهَكَراَبَو
يذلايوالدجونينمؤملاابأميهاربإكرابهنأيفىرُييذلا
.)٧عرظنا(دوهيلادنعتونهكلاةيرذهنمجتن

ملٱ.ٍْءَيشِّـلُكْنِمًاْرشُعُميِهاَرْبِإُهَلَمَسَقيِذَّـلٱ«٢
َمَْجَرتُْ

لٱَكِلَم«ًالَّـوَأ
ْ

»ِمَالَّـسلٱَكِلَمْيَأ»َميِلاَسَكِلَم«ًاضْيَأَّـمُث»ِّـِرب

نمهمنتغاٍءَْيشِّـلُكْنِمًاْرشُعُميِهاَرْبِإُهَلَمَسَقيِذَّـلٱ
مايقللالغألارشُعىطعُيناكامك)٤ع(ةعبرألاكولملا

يكلمنوكبهرارقإكلذبميهاربإرهظأدقو.لكيهلاةمدخ
.يلعلاهللانهاكقداص

.يناربعلانمقداصيكلمهبقلىلإًارظنًالَّـوَأَمَجَْرتُْملٱ
يناربعلانموهوينانويلانمةيفرحةمجرتهذهِّـِربْلٱَكِلَم
ةفصلاىنعمبهيلإفاضملاوفاضملانمبيكرتلااذهو
بابلااذهنمو.يبرعلاويناربعلايفريثكوهوفوصوملاو
ديجملاهلإلايأدجملاهلإوميحرلاهلإلايأةمحرلاهلإلوقلا
وأ»اههجويحاضليقوشاوِهآ«ضرافلانباخيشلالاقو
يفوفوصومللةفصلاةفاضإانههنأريغ.يحاضلااههجول
كلملا»ربلاكلمب«دارملاذإةفصللفوصوملاةفاضإةيآلا
.رابلا

-هللاقيَّـمُث
نعميلاسةمجرتِمَالَّـسلٱَكِلَمْيَأَميِلاَسَكِلَمًاضْيَأ
حيسملانابساني»مالسلاوربلا«يأنافصولااذهو.يناربعلا
اهركذبدصقبتاكلانألوقنالاننأعمةبسانملامامت
٧٢:١رومزمرظنا(حيسملاتافصىلإنازمرامهنأميلعتلا
ركذتتايآلاهذهو)٢٣:٥ايمرإو٣٢:١و٩:٧ءاعيشإو٢و
لاينادو٢٣:٦ايمرإو٥٣:١١ءايعشإًاضيأرظناو(حيسملارب
ربلاةجيتنو.هبعشىلإبوسنملاربلاركذتتايآيهو)٩:٢٤
ايركزو٩:٥ءايعشإو٧و٧٢:٣رومزمرظنا(مالسلايه
يقيقحمالسالنألمالسلامثًالوأربلانأظحالو.)٩:٩
.ربلاىلعسسؤملامالسلاالإ

هنَالَوُهَلٍماَّـيَأَةَءاَدَبَال.ٍبَسَنَالِبٍّمُأَالِبٍبَأَالِب«٣ َةَياَِ
.»ِدَبَألٱَىلِإًانِهاَكىَقْبَياَذٰه.ِهللاٱِنْبٱِبٌهَّـبَشُمَوُهْلَب.ٍةاَيَح

نمةرابعلااذهريسفتيفًاريثكاوفلتخاٍّمُأَالِبٍبَأَالِب
يكلملنكيملهنأدارملاسيلرهاظلاو.نآلاىلإميدقلانمزلا
هيبأنمهيلإلصتيملهتونهكنألبةقيقحلابمأوبأقداص
ناكيذلايواللاتونهكلايفرمألاناكامكهئافلسوهمأو
نوراهةيرذيفوطابسألادحأسيئريواللسنيفًاروصحم
ديؤياممو.ةمدخلاهذهلهتيرذوهللاهماقأيذلاىسوميخأ
-هلوقكلذ

يفقداصيكلمهفلخيتونهكفلسيأٍبَسَنَالِب
.)٦عرظنا(ًاسأرهللانمهتتأامنإلبةفيظولا

هتدالوباتكلاركذيالٍةاَيَحَةَياَِهنَالَوُهَلٍماَّـيَأَةَءاَدَبَال
.هتومالو

لزألاذنموقولخمريغحيسملاهللاٱِنْبٱِبٌهَّـبَشُمَوُهْلَب
نأردقيرشبلاينبنمدحأالنأحضاورمألافدبألاىلإو
قداصيكلمركذبتاكلانكلورمألاهذهيفههبشي
)٢(.نهاكوكلمهنأ)١(بابسألحيسملاىلإًازمرهلعجو
ةجيتنوحيسملايفربلاةفصنابسانيهتنيدممساوهمسانأ
بسانيهتوموهتدالوركذمدعنإ)٣(.مالسلايأربلا

ألَا
َ
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يرهوجلارمألاو.دبألاىلإنهاكوهوقولخمريغحيسملانوك
.حيسملاتونهكماودوههيبشتلايف

ُسيِئَرُميِهاَرْبِإُهاَطْعَأيِذَّـلٱاَذٰهَمَظْعَأاَماوُرُظْنٱَّـمُث«٤
لٱِسْأَرْنِمًاضْيَأًاْرشُعِءاَبآلٱ

ْ
.ِ»مِئاَنَغ

١٤:٢٠نيوكت

.ديدجىنعموألوقىلإلاقتناللفرحَّـمُث
.لمأتلاىنعمبانهرظنلااوُرُظْنٱ
.ماقملاوةبترلايفَمَظْعَأاَم
.قداصيكلميأاَذٰه
نيذلارشعينثالاِءاَبآلٱُسيِئَرُميِهاَرْبِإُهاَطْعَأيِذَّـلٱ

.دوهيلابعشلصأاوناك
.ةنهكلاديىلعهللاتّالغلامدقُيناكامكًاْرشُع
نأدارملانوكيةيبرعلايفةملكلاعضوبسحبًاضْيَأ
ًارشعًاضيأوهلبجاولاماركإلاقداصيكلمىطعأميهاربإ
.نيققحملالوقبسحدارملاىنعملاوهومئانغلانم

ةيلصألاةملكلاىنعم.اهلضفأنميأِمِئاَنَغْلٱِسْأَرْنِم
مهراصتنادعبءامدقلانيينثولاكولمنإف»ةموكلاسأر«
امنوذخأيمثةموكيفةمينغلانوعمجياوناكمهئادعأىلع
لالغألاراكبأميدقتةلزنمبتناكفمهتهلآلةموكلاسأريف
ميظعتفةرابعلاعيمجنمبتاكلادارمامأو.نييناربعلادنع
ىلعءانبهيلإةبسنلابميهاربإماقمضيفختوقداصيكلم
دقودوهيلابعشلصأوهللاليلخميهاربإناكاملهنأ
لضفىلعًاليلدكلذناكفًارشعقداصيكلمىطعأ
ةبترىلعحيسملاناكذإونييواللاتونهكىلعهتونهك
ةنهكنمًاماقمىمسأناكفتونهكلايفقداصيكلم
.عباتلامالكلانمرهاظكلذلكو.دوهيلا

َنوُذُخْأَيَنيِذَّـلٱ،يِوَاليِنَبْنِمْمُهَنيِذَّـلٱاَّـمَأَو«٥
لٱ
ْ
ِسوُماَّـنلٱىَضَتْقُمِبَبْعَّـشلٱاوُِّـرشَعُيْنَأٌةَّـيِصَوْمُهَلَف،َتوُنَهَك
لُصْنِماوُجَرَخْدَقْمَُّـهنَأَعَم،ْمَُهتَوْخِإْيَأ

ْ
.»َميِهاَرْبِإِب

٢٦و٢٤و١٨:٢١ددع

عيمجىلعسيلمالكلايِوَاليِنَبْنِمْمُهَنيِذَّـلٱاَّـمَأَو
ليلدبنوراهةيرذنماوناكنيذلاةنهكلاىلعلبنييواللا
-هلوق

ةّيرذنماوناكذإنيذلايأَتوُنَهَكْلٱَنوُذُخْأَيَنيِذَّـلٱ
.مهبةصاخلاةيتونهكلاةفيظولااولبقنوراه

.هللانمٌةَّـيِصَوْمُهَلَف
-لالغأروشعاوذخأياوُِّـرشَعُيْنَأ

.)١٨:٢١ع(ِسوُماَّـنلٱىَضَتْقُمِبَبْعَّـشلٱ
.ليئارسإينبْمَُهتَوْخِإْيَأ
نيواسماوناكفَميِهاَرْبِإِبْلُصْنِماوُجَرَخْدَقْمَُّـهنَأَعَم
مهتوخإلروشعلاميدقتبنيفلكماوناكمهنكلوةيسنجلايفمهل
فرشأنأوهفكلذلكيفبتاكلادارمامأو.نييواللا

قداصيكلمةبترنمىندأناكدوهيلاطابسأنمطبس
.مهتونهكنمىلعأهتونهكناكو

،َميِهاَرْبِإََّـرشَعْدَقْمُهْنِمٌبَسَنُهَلَسْيَليِذَّـلٱَّـنِكٰلَو«٦
ملٱُهَليِذَّـلٱَكَراَبَو

»!ُديِعاَوَْ
٣:١٦ةيطالغو٤:١٣ةيمورو١٤:١٩نيوكت

يكلمىلعمالكلاْمُهْنِمٌبَسَنُهَلَسْيَليِذَّـلٱَّـنِكٰلَو
اهسأرةيثاروةلسلسنعتونهكلاذخأيمليذلاقداص
وأهفلسينأنودبهللانمهلىطعمهتونهكلبنوراه
.هيفدحأهفلخي

ذخأيناكامكهنمروشعلاذخأيأَميِهاَرْبِإََّـرشَعْدَق
.)٥ع(يدوهيلابعشلالالغأراشعأنويواللا

هدعويذلاميهاربإيأ!ُديِعاَوَْملٱُهَليِذَّـلٱَكَراَبَو
لضفبتاكلاجتنُيكلذنمو.رخآًادحأاهبدعيملديعاومب
.هتبترىلعحيسملاتونهكناكيذلاقداصيكلم

.»َرَغْصَألٱُكِراَبُيَُربْكَألٱ:ٍةَرَجاَشُمِّـلُكِنوُدِبَو«٧
.فالخىندأريغبيأٍةَرَجاَشُمِّـلُكِنوُدِبَو

اهوركنينأدوهيلاقيطيالَرَغْصَألٱُكِراَبُيَُربْكَألٱ
هنألميهاربإنمًاماقمعفرأقداصيكلمناكاهاضتقمبو
نإواذه.كلذنمًائيشنكيملميهاربإوًانهاكوًاكلمناك
الفةبترلاوماقملانمرثكأىلإناعجريالانهربكلاورغصلا
ةهجنمهللادصاقمىلإوأىوقتلاىلإكلذيفضُّرعت
قداصيكلمناكةيتونهكلاةبترلاةهجنمف.هتيرذوميهاربإ
هللاىلإبرقأناكهنأأرقنالاننكلوميهاربإنمًاماقمىلعأ
يفرمألاناكامكةميركديعاومهتطساوبتّمتهنأوأ
بوعشتكرابتهلسنبوحيسملاهنمءاجيذلاميهاربإ
جرخأقداصيكلمنأ)١٤:١٨نيوكت(يفليق.ضرألا

ىلعوهلبًازمركلذيفىرننأردقنالوًارمخوًازبخ
.طقفةفاضإلاليبس

َكاَنُهاَّـمَأَو،ًاْرشُعَنوُذُخْأَيَنوُتِئاَمٌساَنُأاَنُهَو«٨
ملٱَف
.»ٌّيَحُهَّـنَأِبُهَلُدوُهْشَْ

٦:٢٠و٥:٦ص

ألَا
َ

نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص

٣٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ًارشباوناكنييواللانمةنهكلاخلاَنوُتِئاَمٌساَنُأاَنُهَو
دوهشملافقداصيكلمامأوسانلاعيمجتوميامكاوتامف
البتامهنأعمباتكلايفروكذمريغهتومنأيحهنأبهل
زمرلايفسيلوهيلإزومرملايفوهمالكلارهوجنكلو.كش
لضفأحيسملاتونهكنوكيفدبألاىلإيحوهحيسملانأل
التميملوأقداصيكلمتاماذإف.نييواللاتونهكنم
هتوممدعنإلوقنالف.حيسملاوهثحبلارادمنألقرف
.حيسملاىلإًازمرقداصيكلملعجاممهتومركذمدعلب

ْدَقَراَشْعَألٱَذِخآلٱًاضْيَأيِوَالَّـنِإ:ًةَمِلَكُلوُقَأىَّـتَح«٩
»!َميِهاَرْبِإِبَِّـرشُع

وألوقملافيطلتلةضرتعمةلمجًةَمِلَكُلوُقَأىَّـتَح
ىلعًائيشلوقأينوعدىنعملانوكيامبرو.هنعراذتعالا
.مكبولسأ

ىلعوطبسلايوالبدارملاَراَشْعَألٱَذِخآلٱًاضْيَأيِوَالَّـنِإ
ةيقبنمراشعألاذخأيناكونوراهةيرذصوصخلا
.طابسألا

يكلمميهاربإىطعأاملهنمذخُأيأَميِهاَرْبِإِبَِّـرشُعْدَق
ىلعذخؤيدقو.ةعبرألاكولملانمهمنتغااممًارشعقداص
ةيدوملتلانيهاربلابهبشأًاناهربلمعتسيهنأانهبتاكلا
ةلمجنمفيونعملارهوجلاىلعاليفرحلارهاظلاىلعةينبملا
ديفي)ةملكلوقأىتح(ةرابعلاردصنأكلذىلعدرُيام
ىلعّجتحيانهذخؤيامهمالكبدصقيملبتاكلانأ
نممهنمو.لوقلاةءادبيفهيلإراشأويناربعلابولسألا
يكلملرشعيوالميهاربإنأيقيقحوحيرصىنعملالبلوقي
.ميهاربإلسنتونهكنمعفرأهتونهكناكفقداص

يفُدْعَبَناَكُهَّـنَأل«١٠ لُصِ
ْ

لَمُهَلَبْقَتْسٱَنيِحِهيِبَأِب
ْ
يِك

.»َقِداَص

تونهكبهتونهكلباقيبتاكلايذلايواليأُهَّـنَأل
.قداصيكلم

يفُدْعَبَناَك .ًادوجومناكامعونىلعيأِهيِبَأِبْلُصِ
نمميهاربإعوجردنعَقِداَصيِكْلَمُهَلَبْقَتْسٱَنيِح

يكلملًاروشعىطعأًاضيأيوالّنأكفةعبرألاكولملاةرسك
مهوهدالوأىلإبسنُيامناسنإلالمعيامًاريثكو.قداص
وأةيسنجيفلوخدلاوأهعيبوأتيبءانبكدعباودلويمل
حصيف.هلسنىلعناوهلابلجياموأةماركلابجياملعف
صاخلارابتعالابهيفراشعألااوطعأميهاربإلسننألوقلا
نأقحتسيحيسملانأامهلوأنيرمأىلإهلكهيبشتلااذهب

امىلعلبفلسلانمهذخأامىلعءانبسيلًانهاكنوكي
هذخأيملهنأامكودبألاىلإحيسملاتونهكنأامهيناثو.هيف
.هدعبنوتأيسانألهملسيالهلبقسانأنم

لٱِبَناَكْوَلَف«١١
ْ
َذَخَأُبْعَّـشلٱِذِإٌلاَمَكِّـيِوَّـاللٱِتوُنَهَك

حلٱِتَناَكاَذاَمِهْيَلَعَسوُماَّـنلٱ
ْ
ٌنِهاَكَموُقَيْنَأَىلِإُدْعَبُةَجَا

لَمِةَبْتُرَىلَعُرَخآ
ْ
»؟»َنوُراَهِةَبْتُرَىلَع«ُلاَقُيَالَو،َقِداَصيِك

٨:٧صو١٩و١٨عو٢:٢١ةيطالغ

لوقىلإلاقتناىلعلدتةيببسالةفطاعانه»ءافلا«ْوَلَف
املهنأىنعملانإفعانتمافرح»ول«و.مثةلزنمبديدج
ىلعرخآنهاكمايقمزليواللاتونهكلابلامكلاعنتما
.ةديدجةبتر

ناكيذلاينوراهلاتونهكلايأِّـيِوَّـاللٱِتوُنَهَكْلٱِبَناَك
مسالاوهويواللابىمستامنإويوالطبسيفًارصحنم
.تونهكلااذهةمدخبًامئاقناكطبسلاعيمجنألمعألا

لامكلاىنعمىلعاوفلتخادقولامكلالينيأٌلاَمَك
نميلياميفاهلامعتسابسحبةملكلامهفحجرألاوانه
دهعلايفنأوهو)١٤ددعب٩:٩صلباق(ةلاسرلاهذه
نمسانلارئامضةحارلةءافكلاتونهكلايفنكيملميدقلا

كلتوتونهكلاكلذةيلعافتناكامنإلبمهاياطخةهج
تونهكلانمةذوخأمهبةطبترمتناكيتلاحئابذلا
.حيسملالمعيفامتنيذللاةحيبذلاو

نأيأةضرتعمةلمج)ِهْيَلَعَسوُماَّـنلٱَذَخَأُبْعَّـشلٱِذِإ(
مهبًاطونموةنهكلادينعسومانلاذخأيدوهيلابعشلا
.ًاضيأسومانلاّريغتتونهكلاّريغتاذإثيحب

َىلَعُرَخآٌنِهاَكَموُقَيْنَأَىلِإُدْعَبُةَجاَْحلٱِتَناَكاَذاَم
وليأ؟»َنوُراَهِةَبْتُرَىلَع«ُلاَقُيَالَو،َقِداَصيِكْلَمِةَبْتُر
مزليامعيمجهبةطبترملاةعيرشلاويواللاتونهكلالمكأ
يفلاقُياذاملفريمضلانيمطتوةيطخلانمريهطتلاةهجنم
نوراهةبترريغىرخأةبترنمرخأنهاكموقيسهنأريمازملا
ًايفاكنكيملنوراهتونهكنأىلعحضاوليلداذهنإف
.بولطملاعيمجميمتتل

لٱََّـريَغَتْنِإُهَّـنَأل«١٢
ْ
ِسوُماَّـنلِلٌُّريَغَتُريِصَيِةَروَُّـرضلٱِبَفُتوُنَهَك

.»ًاضْيَأ

ِسوُماَّـنلِلٌُّريَغَتُريِصَيِةَروَُّـرضلٱِبَفُتوُنَهَكْلٱََّـريَغَتْنِإُهَّـنَأل
نمتونهكلالقُندارملاولقُنلصألايف»ريغت«هلوقًاضْيَأ
نأةقباسلاةيآلايفبتاكلاركذاملو.حيسملاىلإنوراهةيرذ
تونهكلاريغتنأانهلاقهبوتونهكلاعمىتأسومانلا

ألَا
َ
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سيلانهسومانلابدارملاامنإو.ًاضيأسومانلاريغتبجوي
يسقطلابفورعملايمسرلاسومانلانكلويبدألاسومانلا
ميهلعًافوقومونييواللاةنهكلاةمدخبًاطبترمناكيذلا
مهعئارشومهموسرنمًاريثكنيكراتدوهيلادهاشننآلااننإف
.اهريغوحئابذلاكمهيفةنهكلادوجومدعل

يفًاكِيَرشَناَكاَذٰهُهْنَعُلاَقُييِذَّـلٱَّـنَأل«١٣ َْملَرَخآٍطْبِسِ
ملٱُهْنِمٌدَحَأْمِزَالُي

.»َحَبْذَْ

نوكيهنأهيفلوقملاحيسملاوهواَذٰهُهْنَعُلاَقُييِذَّـلٱَّـنَأل
.قداصيكلمةبترىلعًانهاك

يفًاكيَِرشَناَك ريغرخآطبسنمناكيأَرَخآٍطْبِسِ
حيسملاهنمىتأيذلااذوهيطبسدارملاويوالطبس
.دسجلاب

اذهنمدحأمدخيمليأَحَبْذَْملٱُهْنِمٌدَحَأْمِزَالُيَْمل
.تونهكلاةمدخيأحبذملاةمدخطبسلا

َْمليِذَّـلٱ،اَذوَُهيِطْبِسْنِمَعَلَطْدَقاَنَّـبَرَّـنَأٌحِضاَوُهَّـنِإَف«١٤
لٱِةَهِجْنِمًائْيَشىَسوُمُهْنَعْمَّـلَكَتَي

ْ
.»ِتوُنَهَك

ايؤرو١:٣ةيمورو٣:٣٣اقولو١:٣ىتمو١١:١ءايعشإ
٥:٥

.مولعملانمهنأيأٌحِضاَوُهَّـنِإَف
.حيسملاعوسياَنَّـبَرَّـنَأ
.جرخوأَعَلَطْدَق
.حيسملامأميرمتناكهنميذلااَذوَُهيِطْبِسْنِم
لبِتوُنَهَكْلٱِةَهِجْنِمًائْيَشىَسوُمُهْنَعْمَّـلَكَتَيَْمليِذَّـلٱ

ددع(نوراهةيّرذويوالطبسيفتونهكلارضُحدقناك
اهنأىلعةجيتنلانعتمصوبتاكلاكلذركذ.)١٨:٧
طبسونوراهةيّرذنمتونهكلالقتناذإيهوةحضاو
ريغتدقفةديدجةبترىلعاذوهيطبسنمدحاوىلإيوال
.هعمةيتونهكلاعئارشلاوهمامتبتونهكلاًاضيأ

لَمِهْبِشَىلَعَناَكْنِإًاضْيَأًاحوُضُوُرَثْكَأَكِلٰذَو«١٥
ْ
يِك

»ُرَخآٌنِهاَكُموُقَيَقِداَص
٢٣و٢٦:٨لامعأو١٢ع

.تونهكلاريغتيأَكِلٰذَو
تونهكلاُّريغتركذةقباسلاةيآلايفًاضْيَأًاحوُضُوُرَثْكَأ

ةيآلاهذهيفواذوهيطبسىلإيوالطبسنمهلاقتنانم

وهوىرخأةبترىلإةبترنمهلاقتنانمُّريغتلااذهركذي
.»ًاضيأ«هلوقبدارملا

هنإفُرَخآٌنِهاَكُموُقَيَقِداَصيِكْلَمِهْبِشَىلَعَناَكْنِإ
نملقتناهنألّريغتدقتونهكلانأحوضوديزيكلذب

.ةبترلاةيناثلاوطبسلاىلوألاةهجلانيتهج

ْلَب،ٍةَّـيِدَسَجٍةَّـيِصَوِسوُماَنِبَسَحِبَسْيَلَراَصْدَق«١٦
.»ُلوُزَتَالٍةاَيَحِةَّـوُقِبَسَحِب
.ةقباسلاةيآلاةياهنيفروكذملانهاكلاميقُأيأَراَصْدَق

لسننمةنهكلاٍةَّـيِدَسَجٍةَّـيِصَوِسوُماَنِبَسَحِبَسْيَل
بسحبفحيسملاامأوهلسننممهنألةنهكاوراصونوراه
:يتأيامكلذبدارملاولوزتالةايحةوق

ءانبأتونهكىهتناامكيهتنيالحيسملاتونهكنإ)١(
نعةحيبذهسفنمدقامدعبحيسملانألمهتومدنعنوراه
يفعفشيهللانيمينعنآلاوهوتاومألانمماقاياطخلا
دقهبعشعيمجنوكيىتحةعافشلاهذهمودتفهبعش
.بآلاهللاكلملاملسيفصلخ

نكميالفدبألاىلإولزألاذنمةايححيسملايفنإ)٢(
ريغهذهحيسملاةايحف)٢:٢٤لامعأ(هيلعدوسينأتوملا
ةرثؤمةمدخملاعللهتمدخوةدودحمريغًاضيأةوقةدودحملا
.هبنينمؤملاعيمجيفةيحورلاةايحلائشنيوهوصالخللو
املكوةداعسلاودجملالبطقفءاقبلاةايحلاهذهتسيلو
.ةايحلايفةيقيقحةميقهل

لَمِةَبْتُرَىلَعِدَبَألٱَىلِإٌنِهاَك«َكَّـنَأُدَهْشَيُهَّـنَأل«١٧
ْ
يِك

.»َقِداَص
٦:٢٠و١٠و٥:٦صو١١٠:٤رومزم

انهدارملارفسلاوةسدقملابتكلايفهللايأُدَهْشَيُهَّـنَأل
.ريمازملاوه

لقنلتابثإَقِداَصيِكْلَمِةَبْتُرَىلَعِدَبَألٱَىلِإٌنِهاَكَكَّـنَأ
صخشلاُّريغتبةيتونهكلاعئارشلاُّريغتوحيسملاىلإتونهكلا
دارملاىنعملاعيمجهجتيهيلإف»دبألاىلإ«هلوقامأو.اهلماقملا
يفهلوقلريسفتوهوىرخأةرمريمازملانمسابتقالاركذب
دارأبتاكلانإف.»لوزتالةايحةوقبسحب«ةقباسلاةيآلا
ذإنآلاو.حيسملاتونهكلاوزمدعولوألاتونهكلالاوز
مدعىلعمالكلاىلإىتأهعئارشّريغتوتونهكلالقنتبثأ
ىلإفريمضلاةنينأمطوةرفغملالينلميدقلاعرشلاعيمجةءافك
ىلإرظنلابناسنإلالاخحقفاوتةيحورةديدجةعيرشموزل
.ئطاخهنأ

ألَا
َ
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لٱُلاَطْبِإُريِصَيُهَّـنِإَف«١٨
ْ
اَهِفْعَضِلْجَأْنِمِةَقِباَّـسلٱِةَّـيِصَو

»اَهِعْفَنِمَدَعَو
٤:٩ةيطالغو٨:٣ةيمورو١٦ع

هببسوةيتونهكلاعئارشلالاطبإانهبتاكلاركذدق
-لاقفاهناكملضفأةعيرشةماقإو

انه»ريصي«ةملكِةَقِباَّـسلٱِةَّـيِصَوْلٱُلاَطْبِإُريِصَيُهَّـنِإَف
عوقونمرثكأاهبدارملاسيلوينانويلانعةيفرحةمجرت
تقبسيتلاةعيرشلاىنعي»ةقباسلا«هلوقو.لاطبإلا
.ةيحيسملاةعيرشلا

ةئيطخلاوحملاهيفةوقدوجومدعيأاَهِفْعَضِلْجَأْنِم
.ئطاخلاريمضنيكستو

هوجوريغنمعفانماهلنألهجولااذهنماَهِعْفَنِمَدَعَو
٣:١٩ةيطالغ(ةيطالغىلإهتلاسريفلوسرلاسلوباهركذ
١:٨سواثوميت١(سواثوميتىلإىلوألاهتلاسريفو)٢٤-
نمناسنإلارهطتلسيلتعضُوىلوألاةعيرشلانإف)٩و
وهيذلاحيسملاىلإةدشرماهنوكللباهلعفتاذبهاياطخ
مالكو.)١٠:٤ةيمور(نمؤينملكلربللسومانلاةياغ
رشعلااياصولاكيبدألاسومانلايفهرثكألوسرلاسلوب
ناسنإلامّلعتنأردقتةعيرشلاهذهنأانههلوقو.اهريغو
تابجاولابهمايقمدعلهتئيطخهلرهظُتوهيلعبجيام
ّريغتنأردقتالوةئيطخلانمصلختنأردقتالاهنكلو
بتاكمالكامأو.دسجلاباهيلإراشملاةدسافلاهتعيبط
نوكويزمرلاسومانلايفهرثكأفنييناربعلاىلإةلاسرلا
نمناسنإلارّهطتنأاهتاذنمردقتالضئارفلاوحئابذلا
.ةئيطخلا

ُلاَخْدِإُريِصَيْنِكٰلَو.ًائْيَشْلِّـمَكُيَْملُسوُماَّـنلٱِذِإ«١٩
.»ِهللاٱَىلِإُِبَرتْقَنِهِبَلَضْفَأٍءاَجَر
ةيطالغو٨:٣و٢٨و٢١و٣:٢٠ةيمورو١٣:٣٩لامعأ
٨:٦و٦:١٨صو٣:٢٤ةيطالغو٩:٩صو٢:١٦
١٠:١٩و٤:١٦صو٣:١٢و٢:١٨سسفأو٥:٢ةيمورو

.ليلعتللِذِإ
ناكهعيمجنإفقالطإلاهجوىلعيزمرلاُسوُماَّـنلٱ

.هيلعًاسسؤموتونهكلابًاقلعتم
ريهطتلاانه»ليمكتلا«ىنعموًادحأيأًائْيَشْلِّـمَكُيَْمل

.ءامسلالامكلينلليهأتلاوأريربتلاوأةئيطخلانم
ريصي«قبساميفهلوقلةلباقمُلاَخْدِإُريِصَيْنِكٰلَو
.امهعوقوولاخدإلاولاطبإلاثودحىنعملاو.»لاطبإ

دهعلايفناكيذلافيعضلاءاجرلانمَلَضْفَأٍءاَجَر
.ميدقلا

هللاةمحرنالعإىلعينبمهنألةقثنعِهللاٱَىلِإُِبَرتْقَنِهِب
نكرُينأقحييتلاحيسملاةحيبذىلعوحضوأعونىلع
ملسومانلا-ناسنإلالمكييذلاوهءاجرلااذهف.اهيلإ
ناسنإلالمكيلضفألايحيسملاءاجرلانكلوًائيشلمكي
.)٦:١٩صريسفترظنا(

ٍ»مَسَقِنوُدِبَسْيَلُهَّـنِإاَمِرْدَقَىلَعَو«٢٠

ميدقلادهعلاةنهكىلعحيسملاتوهكلضفلرخآتابثإ
.مهلًافالخيهلإمسقبًانهاكراصهنأكلذو

ةرابعلاهذهةمتتٍمَسَقِنوُدِبَسْيَلُهَّـنِإاَمِرْدَقَىلَعَو
هنأامردقىلعواذكهبيكرتلانوكيف)٢٢ع(يفةنمضتم
راصدقكلذردقىلعًانهاكعوسيراصمسقنودبسيل
دارملاو.ريسفتللضرتعمف)٢١ع(امأو.لضفأدهعلًانماض
ًانهاكراصهنأىنعمبباجيإلاحيضوتةرابعلايفنيبلسلاب
.مَسقب

اَذٰهاَّـمَأَو،ًةَنَهَكاوُراَصْدَقٍمَسَقِنوُدِبَكِئَلوُأَّـنَأل«٢١
لٱَنِمٍمَسَقِبَف

ْ
َىلِإٌنِهاَكَتْنَأ،َمَدْنَيْنَلَوُّبَّـرلٱَمَسْقَأ:ُهَلِلِئاَق

لَمِةَبْتُرَىلَعِدَبَألٱ
ْ
.»َقِداَصيِك

١١٠:٤رزمزم

.ميدقلادهعلاةنهكيأَكِئَلوُأَّـنَأل
.حيسملايأاَذٰهاَّـمَأَو،ًةَنَهَكاوُراَصْدَقٍمَسَقِنوُدِب
َتْنَأ،َمَدْنَيْنَلَوُّبَّـرلٱَمَسْقَأ:ُهَلِلِئاَقْلٱَنِمٍمَسَقِبَف
يذلارمألاانهَقِداَصيِكْلَمِةَبْتُرَىلَعِدَبَألٱَىلِإٌنِهاَك
مسقبناكحيسملاتونهكنأوهوبتاكلامالكهيلإهجتي
تونهكنأناك)١٧ع(يفهمالكهيلإهجتاامنأامك
مدعو.ُّريغتلامدعىنعمبةيآلايفمدنلاو.دبألاىلإحيسملا
مسقلادوجووريغتيسهنأىلعلدياممميدقلادهعللمسقلا
.ّريغتيالهنأىلعلديديدجلادهعلل

.»َلَضْفَأٍدْهَعِلًانِماَضُعوُسَيَراَصْدَقَكِلٰذِرْدَقَىلَع«٢٢
١٢:٢٤و٩:١٥و٨:٦ص

متياليذلا٢٠ةيآلليناثلارطشلاانهَكِلٰذِرْدَقَىلَع
لضفأناكحيسملاتونهكنأامكهنأدارملاو.هنودبىنعملا
ديدجلادهعلااذكهمَسقبناكهنأليواللاتونهكلانم
ءاجرلانملضفأهيلعينبملاءاجرلاوميدقلانملضفأ
نألكلذوهلًانماضراصعوسينألميدقلادهعلاىلعينبملا

دقيذلاحيسملاىلعةينبمديدجلادهعلاديعاومعيمج
.هتوموهمالآبانلاهارتشا

ألَا
َ
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ميدقلادهعلانمَلَضْفَأٍدْهَعِلًانِماَضُعوُسَيَراَصْدَق
نماضحيسملانأىنعمبيههللاةنامضلا.ديدجلاوهو
»دهع«هلوقامأو.ةأطخللهليجنإيفهللاديعاومقدصل
.هديعاومميمتتلهللانمةدهاعمف

ملٱَّـنَألَنِيريِثَكًةَنَهَكاوُراَصْدَقَكِئٰلوُأَو«٢٣
ْمُهَعَنَمَتْوَْ

لٱَنِم
ْ
»ِءاَقَب

نمميدقلاىلعديدجلادهعلالضفبتاكلاركذنأدعب
ىرخأةهجنمهلضفانهاهركذمسقبهتونهكتيبثتةهج
صخشماودوميدقلادهعلايفتونهكلاصاخشأُّريغتيهو
.ديدجلايفنهاكلا

.ميدقلادهعلاةنهكيأَكِئٰلوُأَو
نيذلاةنهكلاءاسؤرىلعمالكلاَنِيريِثَكًةَنَهَكاوُراَصْدَق

.ةيتونهكلاةفيظولليسنجلامسالابانهاومست
.مهنمدرفلكبيصيناكيذلاْمُهَعَنَمَتْوَْملٱَّـنَأل
فلخيناككلذلفةيتونهكلاةفيظولايفِءاَقَبْلٱَنِم
.ةفيظولاماودلجألتوملادنعرخآلامهنمدحاولا

ألَفاَذٰهاَّـمَأَو«٢٤
َ
.»ُلوُزَيَالٌتوُنَهَكُهَل،ِدَبَألٱَىلِإىَقْبَيُهَّـن

.حيسملايأاَذٰهاَّـمَأَو
نألحيحصلاريدقتلاىلعًانهاكِدَبَألٱَىلِإىَقْبَيُهَّـنَألَف
ملاعلاىلإنيلقتنملاعيمجنإفانهدارملاسيلًاقلطمهءاقب
لباقينيذلامهسفنأةنهكلامهنمودوجولايفنييقابيناثلا
.مهبحيسملابتاكلا

رمألاناكامكهريغىلإغرفياليأُلوُزَيَالٌتوُنَهَكُهَل
مهتفيظواوكرتنيذلاميدقلادهعلاةنهكوةنهكلاءاسؤريف
نهاكةيحيسملاةسينكلايفًاذإقبيملف.توملادنعمهريغل

تونهكلاةفيظوسراميلازياليذلاحيسملاريغيقيقح
.ملاعلاةياهنىلإ

لَُخيْنَأُرِدْقَيَّـمَثْنِمَف«٢٥
ِّـ

َنيِذَّـلٱِماَمَّـتلٱَىلِإًاضْيَأَص
يفٌّيَحَوُهْذِإ،ِهللاٱَىلِإِهِبَنوُمَّـدَقَتَي .»ْمِهيِفَعَفْشَيِلٍنيِحِّـلُكِ
٢:١انحوي١و٩:٢٤صو٢:٥سواثوميت١و٨:٣٤ةيمور

.ًايدبأًانهاكهنوكببسليأَّـمَثْنِمَف
.اهباقعوةئيطخلاةنونيدنمًاضْيَأَصِّـلَُخيْنَأُرِدْقَي
ماودلاىلعينانويلالصألاضعبلامجرتدقِماَمَّـتلٱَىلِإ
»ردقي«هلوقامأو.ماتلاصالخلاوهدارملانأحصألاو
سدقىلإلخديةنهكلاسيئرناكاملهنأىلعينبمف

هسفننعرافغتسالالجألةنسلايفةرملكيهلايفسادقألا
ءامسلاىلإلخديذلاحيسملانأىلوَألاناكبعشلانعو
نأردقيملاعلااياطخلجألًانابرقهسفنمّدقنأدعباهسفن
.ًالماكًاماتًاصالخصلخي

مهنهاككهتطساوبيأِهللاٱَىلِإِهِبَنوُمَّـدَقَتَيَنيِذَّـلٱ
مهقاقحتسامدعومهاياطخبنورعشيذإنيذلا.مهعيفشو
.صالخلالينلهللامحارمىلإهتطساوبوحيسملاىلإنوّرفي

يفٌّيَحَوُهْذِإ لازياليأهتونهكانهدارملاوٍنيِحِّـلُكِ
هلوقلليلعت»ذإ«هلوقو.عاطقنانودبةفيظولاهذهلًاسرامم
هللاىلإنوتأينيذلاصيلختىلعرداقهنأيأ»ردقي«
اهيلعفقوتملاةيتونهكلاةفيظولايفلازيالهنألهتطساوب
.صالخلا

هللامامأمهماقمموقيومهنعبونييأْمِهيِفَعَفْشَيِل
دنعحيسملاةطاسوبدارملاوهومهلرفغتسيومهلجأللسوتيو
ميظعلارمألااذهمهفننأردقنالاننأىلعةأطخلالجألهللا
.ءامسلايفيرجيامعةيرشبظافلأبربعننأالومهفلامامت
حيسملانأةلاسرلاهذهيفةروكذملاةيرهوجلارومألانمو
نأردقيفءيشلكيفانلثمبّرُجوةيرشبلاانتعيبطذخأ
وهو.ةئيطخلانعةحيبذةرمهسفنمّدقوهوانتافضليثري
يفانلو.هنيحيفًانوعةمعنلاهتعافشةجيتنو.هللانبا
هنمودسجلايفضرألاىلعوهوهتعافشلاثم)١٧انحوي(
.ءامسلايفهتعافشرومأنمًائيشمهفننأردقن

َالِبٌسوُّدُق،اَذٰهُلْثِمٍةَنَهَكُسيِئَراَنِبُقيِلَيَناَكُهَّـنَأل«٢٦
خلٱِنَعَلَصَفْنٱِدَق،ٍسَنَدَالَوٍَّرش

ْ
َنِمَىلْعَأَراَصَوِةاَُط

»ِتاَواَمَّـسلٱ
:٨صو٤:١٠و١:٢٠سسفأو٤:١٥صو٢:٢٧لامعأ
١

ءاسؤربحيسملابتاكلالباقياهيلياموةيآلاهذهيف
مهيلعهلضفلةديدجةلعركذيوميدقلادهعلايفةنهكلا
لبكلذكنكيملوهوةئيطخللنيضّرعماوناكمهنأيهو
.إطخلانمًائيربًاسودقناك

ةنيرقلانملدتسيامكانهدارملااَنِبُقيِلَيَناَكُهَّـنَأل
.انلًامزالناكهنأيأموزللا

ًاقباسلاق.حيسملاىلإةراشإلااَذٰهُلْثِمٍةَنَهَكُسيِئَر
يفناكقباسلامالكلانأل»ةنهكسيئر«انهو»نهاك«
امأوةنهكلاسيئروةنهكلانيبقرفالاهيفيتلاتافصلا
نيبقرفاهيفوةفيظولابةصتخملالامعألايففانهمالكلا
.ةنهكلاوةنهكلاسيئر

.بلقلاونطابلايفرهاطيأٌسوُّدُق

ألَا
َ
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وأةسادقلاوأةراهطلاةفصيهودحألرضمريغٍَّرشَالِب
ىلعلدت»سودق«ةملكنأامكجراخلايفةماقتسالا
.ةنطابلاةراهطلاوةماقتسالا

ةراهطلاىلإيهةملكلايفىلوألاةراشإلاٍسَنَدَالَو
بيعلانمولخلاانهدارملاوةيوسوملاةعيرشلابسحةيزمرلا
.نيتقباسلانيتملكللةرسفميهفإطخلاوةئيطخلاو

ملمهطلاخومهرشاعهنأعميأِةاَطُْخلٱِنَعَلَصَفْنٱِدَق
ةريسلايفمهنعًالصفنمًامئادناكلبةئيطخلايفمهكراشي
نمبرقيامةدحاوةرمهتايحلكيفهنمرهظيملهنأل
سندتيملهنأىنعملاةلمجلايفو.اههبشياموأةئيطخلا
لاقو.ًارهاطًايقنًامئادناكلبةأطخللهتطلاخمةطساوب
هدوعصدنعةأطخلانعلصفناحيسملانأانهدارملامهضعب
ناكامكةمواقمالوبراجتنآلاهيلعسيلفءامسلاىلإ
ةفيظومامتإنعهقيعيءيشالفدسجلايفضرألاىلعوهو
.ةنهكلاسيئر

ةزعلانيميىلإيقُريأِتاَواَمَّـسلٱَنِمَىلْعَأَراَصَو
ةسائرةفيظوكانهممتيلوهتراهطببسل)٢:٩ص(
.هتونهك

لٱِءاَسَؤُرُلْثِمٍمْوَيَّـلُكٌراَرِطْضٱُهَلَسْيَليِذَّـلٱ«٢٧
ْ
ِةَنَهَك

،ِبْعَّـشلٱاَياَطَخْنَعَّـمُثِهِسْفَناَياَطَخْنَعًالَّـوَأَحِئاَبَذَمِّـدَقُيْنَأ
.»ُهَسْفَنَمَّـدَقْذِإ،ًةَدِحاَوًةَّـرَماَذٰهَلَعَفُهَّـنَأل
:١٦نييوالو٩:٧و٥:٣صو١١و١٦:٦و٩:٧نييوال
١٠:١٢و٢٨و٩:١٢صو٦:١٠ةيمورو١٥

املهنأدارملاوحيسملاىلعمالكلاٌراَرِطْضٱُهَلَسْيَليِذَّـلٱ
ىلإًارطضموأًاجاتحمنكيملإطخلاوةئيطخلانمًائيربناك
.هسفننعةحيبذميدقت

ىنعمىلعًاريثكاوفلتخادقِةَنَهَكْلٱِءاَسَؤُرُلْثِمٍمْوَيَّـلُك
اومدقيملةنهكلاءاسؤرنأروهشملانأل»مويلك«هلوق
ًاريسفتفمويلكلوقيانهوةنسلايفةرمالإةرهتشمةحيبذ
ملىنعملاوحيسملابقلتعممويلكهلوقمضهعبلاقكلذل
لعفتتناكامكمويلكةحيبذميدقتلًارطضمحيسملانكي
ةنكهلاسيئرناكلبمهريغلاقو.ةنسلكةنهكلاءاسؤر
نوريمهنأنونظيوةيونسلاةحيبذلاادعامةيمويحئابذمدقي
يذلايدوهيلاوليفلوقنودهشتسيوةاروتلايفكلذلًارثأ
بسحبةنهكلاسيئرو«هترابعهذهولسرللًارصاعمناك
دارملانورخآلاقو.»ةيمويحئابذوتابلطمدقيعئارشلا
ةيمويحئابذنومدقياوناكنيذلاةنهكلامومعةنهكلاءاسؤرب
.)٤٢-٢٩:٣٨جورخ(

اَياَطَخْنَعَّـمُثِهِسْفَناَياَطَخْنَعًالَّـوَأَحِئاَبَذَمِّـدَقُيْنَأ
.دوهيلادنعةنهكلاسيئرلعفيناكامكِبْعَّـشلٱ

اياطخنعُهَسْفَنَمَّـدَقْذِإ،ًةَدِحاَوًةَّـرَماَذٰهَلَعَفُهَّـنَأل
ةداعإوأراركتبحمسيال»ةدحاوةرم«هلوقو.بعشلا
.ًاقلطمةحيبذلل

هبًاساَنُأُميِقُيَسوُماَّـنلٱَّـنِإَف«٢٨ .ٍةَنَهَكَءاَسَؤُرٌفْعَضِْمِ
لٱُةَمِلَكاَّـمَأَو

ْ
لٱِمَسَق

َىلِإًالَّـمَكُمًانْبٱُميِقُتَفِسوُماَّـنلٱَدْعَبيِتَّـ
.»ِدَبَألٱ

٥:٩و٢:١٠ص٢و٥:١ص

.يوسوملاَسوُماَّـنلٱَّـنِإَف
انهفعضلابدارملاٍةَنَهَكَءاَسَؤُرٌفْعَضِْمِهبًاساَنُأُميِقُي
.ةئيطخلايفطوقسلاىلإليملايأيبدألافعضلا

.)١١٠:٤رومزم(ِمَسَقْلٱُةَمِلَكاَّـمَأَو
.نامزلاىلإًارظنِسوُماَّـنلٱَدْعَبيِتَّـلٱ
.تونهكلاةسائرلُميِقُتَف
ةنهكءاسؤرعيمجنمفرشألاورهاطلاهللانباوهًانْبٱ
.ميدقلادهعلا

.بيعلكقوفوًادجمميأًالَّـمَكُم
دحأهبقعيالهنأىنعمبةياهنالبهتونهكيأِدَبَألٱَىلِإ

.ميدقلادهعلايفدوهيلادنعرمألاناكامكهيف

دئاوف
ىلعلدتتناكيتلاميدقلادهعلايفزومرلاوةراشإلا.١

اهنمرهظيوًادجةريثكديدجلادهعلاةنهكسيئر
تونهكلاعيمجىلعهللانباليذلاميظعلالضفلا
.ميدقلا
لطبدبألاىلإيحلاميظعلانهاكلاحيسملاناكاملهنإ.٢

دوجولاحتساوهيلإريشيناكيذلايوسوملاتونهكلا
هتحيبذتناكاملو.ةيحيسملاةسينكلايفرخآتونهك
طقفةدحاوةرمتمدقتوملاعلااياطخنعءافوللةيفاك
نيذلالوقامأو.عاونألانمعونباهتداعإنكمتمل
ءايحألانعمدقُتةحيبذيرسلاءاشعلايفنأنومعزي
ىلعحيسملااهمدقيتلاةحيبذلاسفناهنأوتاومألاو
لكىصحتالًارارممدقُتاهنأوًاعماهراكذتوبيلصلا
ةيئادفةيرافغتساتناكةيلصألاةحيبذلانأوموي
دئاوفنملصحامرشبللةلصومسادقلاةحيبذو
ةافانمباتكلاصنلةيفانملالاوقألانمفةحيبذلاكلت
ىنعمالاميفخييذلاطيلختلابابنموهلبةضحم
.ةبذاكلاةفسلفلاوملعلامالكرتستحتهل
هسفنهتيمستبقحلانمءيشةيمورفقسألسيلهنإ.٣

صتخابقللحيرصسالتخاكلذنإفمظعألاربحلا
ًادبأيحهنأامبو.ضرألاىلعهروهظدعبحيسملاب

ألَا
َ
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ميدقلادهعلايفرمألاناكامكهفلخيةفيلخهلسيلف
.ةفيظولايفالومسالايفال

يفًاعيفشوديدجلادهعللًانماضحيسملاراصاملهنإ.٤
ةقثلكبةمعنلاشرعىلإبارتقالامهلرسيتةأطخلا
مهاياطخنعةبوتلاوهمهنمبلطيامةياغفةنينأمطو
حيسملامدىلعلاكتالاوةقداصلاهللاديعاومبناميإلاو
يفدجُوالوةئيطخلعفيمليذلاكلذتاوطخعابتاو
ًالصفنمسندالورشالبًاسودقناكيذلاركمهمف
.ةأطخلانع

عيمجنميأمامتلاىلإصلخينأردقيعوسينإ.٥
ةرباربلاسانلاعيمجوةميظعوةريثكتناكامهماياطخلا
يفوسانجألاعيمجنمونكامألاعيمجيفنيندمتملاو
نمءيشالفةئيطخلابقاوععيمجنموروصعلالك
منهجيفالعوسيحيسملايفمهنيذلاىلعةنونيدلا
نمءيشناسنإلانمبلطُيالوًارهطمىمسملايفالو
.هاياطخلةرافكلاليبسىلعمالآلانموألامعألا

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

تونهكةسائربتاكلالباقيناكنماثلاحاحصألايف
ىلعلوألالضفرهظأوميدقلادهعلاتونهكةسائربحيسملا
ًاهجوركذيحاحصألااذهةءادبيفو.هوجوةلمجنميناثلا
ميدقلادهعلاتونهكةسائرةمدخنأوهوليضفتلااذهلرخآ
يفاهسرامييتلاحيسملاةمدخلًازمروضرألاىلعتناك
مث.)٦-١ع(يزمراليقيقحلكشىلعواهسفنءامسلا
ةفيظولايفميدقلادهعلاىلعديدجلادهعلالضفركذي
ليلدميدقلاىلعديدجلادهعلالوخدنأببسلةيتونهكلا
لوألانأوهفلضفلاهجوامأو.)٧ع(لوألاصقنىلع
ةبسنوةيحورديعاومبيناثلاوةينمزتاريخبقلعتيناك
ىلإةراشإلاوهيلإزومرملاىلإزمرلاةبسنيناثلاىلإلوألا
دهعلانمسابتقاىلإدنتسيلوقلااذهيفوهيلإراشملا
.)١٣-٧ع(هسفنميدقلا

لٱُسْأَراَّـمَأَو«١
ْ
،اَذٰهَلْثِمٍةَنَهَكَسيِئَراَنَلَّـنَأَوُهَفِمَالَك

يفَسَلَجْدَق لٱِشْرَعِنيِمَيِ
ْ
يفِةَمَظَع »ِتاَواَمَّـسلٱِ

١٢:٢و١٠:١٢و١:٣صو٣:١يسولوكو١:٢٠سسفأ

ىنعمب»سأر«هلوقمهضعبذختادقِمَالَكْلٱُسْأَراَّـمَأَو
اذهلمتحتةيلصألاةملكلانأىلعءانبمدقتامةصالخ
.يتأياميفقباسلامالكلاةصالخركذيبتاكلانأوىنعملا
يفركذنأدعبهنألحصألاىلعىنعملاوهاذهسيلو

ىلعحيسملاتونهكلضفلةريثكًاهوجويضاملاحاحصألا
هامسواهعيمجاهنممهأًارمأانهركذويواللاتونهكلا
وهونأشلاهذهيفلاقياميفةدمعلاهنأل»مالكلاسأر«
نمحيسملاتونهكلضفىلعملكتيناكىضماميفهنأ

هللانممسقبهتماقإوقداصيكلمةبترىلعهنوكةهج
نهاكلاحيسملانوكوفلخهبقعيالًامئادًانهاكهنوكو
عوننمناهربلافانهامأو.سندالورشالبًاسودقميظعلا
تاوامسلايفسرامتامنإةيتونهكلاحيسملاةمدخنإفىلعأ
ناكثيحءامسلايفهللارضحمبلبضرألاىلعالاهسفن
هرونىلعةلالددسجلانيعلروظنمرونبهروضحهللانلعُي
.دسجلايفرشبهارينأعيطتسياليذلايهلإلا

امأو.هيلإدنسُملاودنسُملانيبلصفيلصفريمضَوُهَف
.يتأياموهفدنسُملا

يتلافاصوألابًافصتميأاَذٰهَلْثِمٍةَنَهَكَسيِئَراَنَلَّـنَأ
.ًافنآاهركذ

نيبةلباقماذههلوقيفنأىلإضعبلابهذَسَلَجْدَق
ةدميواللاةنهكلاسيئرفوقووءامسلايفحيسملاسولج
نيرمأديفت»سلج«ةملكنأحصألاو.لكيهلايفهتمدخ
ْنَعْسِلْجٱ:ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق«هلوقليلدبماقملاةعفر)١(
:١١٠رومزم(»َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأىَّـتَحيِنيِمَي
»ِدَبَألٱَىلِإٌنِهاَكَتْنَأ«هلوقليلدبهتونهكماود)٢(.)١
.)١١٠:٤رومزم(

يف يفِةَمَظَعْلٱِشْرَعِنيِمَيِ لدتةيزاجمةرابعِتاَواَمَّـسلٱِ
هتمدخببسبتوسانلايفحيسملااهلانيتلاماقملاةعفرىلع
ىلعو.ناطلسلاومكحلايفةكراشملادارملاامبروةيتونهكلا
هتمدخميمتتوحيسملاعافتراةرابعلانمرهظيناكهجويأ
.دوهيلاةنهكءاسؤرهلاناممًادجىقرأعونىلعةيتونهكلا

ألِلًامِداَخ«٢
َ

ملٱَوِساَدْق
حلٱِنَكْسَْ

ْ
ُّبَّـرلٱُهَبَصَنيِذَّـلٱِّـيِقيَِق

.»ٌناَسْنِإَال
٩:١١صو٢٤و١٢و٩:٨ص

ألِلًامِداَخ
َ
الروهمجلامداخوه»ًامداخ«هلوقِساَدْق

سادقألاسدق»سادقألاب«دارملاو.مولعمصخشمداخ
امكةسدقملاءايشألاالهللاةدابعلماقملاسدقملاناكملاوأ
هلوقبسادقألاسدقنعىنغتسافنيرسفملاضعبلاق
ةميخيفيضرألاسدقلاانهدارملاسيلامنإو.سادقألا
.اهنيعءامسلالبلكيهلاوأعامتجالا

ناكاموعامتجالاةميخىلإةراشإلاِّـيِقيِقَْحلٱِنَكْسَْملٱَو
يوامسلانكسملادارأ»يقيقحلا«هلوقبو.لكيهلايفهلباقي
.زمرلاليبسىلعيضرألانكسملاهيلإريشيناكيذلا

ألَا
َ
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.هماقأيأُهَبَصَنيِذَّـلٱ
يقيقحلاسدقلاويقيقحلانكسملاوهفٌناَسْنِإَالُّبَّـرلٱ
ةيمخنمسانلايديأهتبصنامهيلإريشتتناكيذلا
.ناميلسلكيهوعامتجالا

.َحِئاَبَذَوَنيِباَرَقَمِّـدَقُيْيَكِلُماَقُيٍةَنَهَكِسيِئَرَّـلُكَّـنَأل«٣
لَيَّـمَثْنِمَف

ْ
.»ُهُمِّـدَقُيٌْءَيشًاضْيَأاَذِٰهلَنوُكَيْنَأُمَز

٩:١٤صو٥:٢سسفأو٥:١ص

َحِئاَبَذَوَنيِباَرَقَمِّـدَقُيْيَكِلُماَقُيٍةَنَهَكِسيِئَرَّـلُكَّـنَأل
.هتفيظولامعأصخأتناكهذه

ناكحئابذلاونيبارقلاميدقتنأببسلويأَّـمَثْنِمَف
.ةنهكلاسيئرةمدخيفيرهوجلارمألا

ِهلَنوُكَيْنَأُمَزْلَي
ٰ

.ميظعلانهاكلاحيسملايأاَذ
.مهلثميأًاضْيَأ

ةحيبذلاىلعمالكلايتأيسواهمدقيةحيبذُهُمِّـدَقُيٌءَْيش
.)١٤-٩:١١ص(يفًالصفمحيسملااهمدقيتلا

ُدَجوُيْذِإ،ًانِهاَكَناَكاََملِضْرَألٱَىلَعَناَكْوَلُهَّـنِإَف«٤
لٱ
ْ
»ِسوُماَّـنلٱَبَسَحَنيِباَرَقَنوُمِّـدَقُيَنيِذَّـلٱُةَنَهَك

يفتسيلةيتونهكلاحيسملاةمدخنأيفانهمالكلا
ضرألاىلعةيواللاةمدخلانأوءامسلايفنكلوضرألا
.ةيوامسلاحيسملاةمدخىلإزمر

.حيسملاىلإدئاعريمضلاُهَّـنِإَف
ىلعةيتونهكلاةمدخلامدخييأِضْرَألٱَىلَعَناَكْوَل
.ضرألا

ًانهاكهنوكلناكمإالوموزلنكيمليأًانِهاَكَناَكاََمل
-يهوةيلاتلاةرابعلايفهركذكلذلببسلاو

بتاكلازيميملو.نويواللانويعرشلاُةَنَهَكْلٱُدَجوُيْذِإ
-يهوةيلاتلاةرابعلايفهركذكلذلببسلاو

تناكلكيهلاةمدخنأتبثتال»دجوي«لعفلاةغيصو
نأريغميلشروأبارخلبقتبتُكةلاسرلاوةمئاقذنئيح
يواللاتونهكلايفوهبتاكلامالكلبلمتحملانمكلذ
يفةراشإلاو.خيراتليبسىلعالثحبلاليبسىلعكلذو
لكيهلاهنميذلالصألااهنألعامتجالاةميخىلإهمالك
.هضئارفو

عاونأعيمجلمشت»نيبارق«ةملكَنيِباَرَقَنوُمِّـدَقُيَنيِذَّـلٱ
.)٣ع(يفركُذامكحئابذلااهتلمجنموهللاتامدقتلا

تونهكلموزلنكيملفيوسوملاِسوُماَّـنلٱَبَسَح
.ضرألاىلعحيسملا

َيِحوُأاَمَك،اَهَّـلِظَوِتاَّـيِواَمَّـسلٱَهْبِشَنوُمِدَْخيَنيِذَّـلٱ«٥
ملٱَعَنْصَيْنَأٌعِمْزُمَوُهَوىَسوُمَىلِإ

ْنَأْرُظْنٱ:َلاَقُهَّـنَأل.َنَكْسَْ
ملٱَبَسَحٍْءَيشَّـلُكَعَنْصَت

ْ
لٱِلاَثِ

يفَكَلَرِهْظُأيِذَّـ جلٱِ
ْ

.»ِلََب
:٢٦و٢٥:٤٠جورخو١٠:١و٩:٢٣صو٢:١٧يسولوك
٧:٤٤لامعأو٨:٤ددعو٢٧:٨و٣٠

.نييواللاةنهكلايأَنيِذَّـلٱ
-ناكيذلالكيهلاكلذيفضرألاىلعَنوُمِدَْخي
.ةروصيأَهْبِش
ىلإةراشإلاولصألانعةيفرحةمجرتِتاَّـيِواَمَّـسلٱ
يفوأسادقألاسدقدارملاو)٢ع(يفروكذملاسادقألا
.يوامسلالكيهلاةلمجلا

ىنعملاوةروصلانمًاحوضولقأوهواهمسريأاَهَّـلِظَو
نعةلوقنمةروصناكهتمدخويضرألالكيهلابيترتنأ
.ةيلاتلاةرابعلاديفتامكيوامسلا

»يحوأ«انهةمجرتملاةملكلاىَسوُمَىلِإَيِحوُأاَمَك
.ناسنإليهلإنالعإاهانعم

هعنصيذلافورعملاَنَكْسَْملٱَعَنْصَيْنَأٌعِمْزُمَوُهَو
هللاةمدخةماقإلجألةيربلايفليئارسإونبناكاملىسوم
هميسقتىلإًارظنليكهلاناميلسعنصهتئيهىلعيذلاوهيف
.هيفةمدخلايناوأبيترتو

:٢٥جورخ(نعلوقنملوقملاوهللالئاقلاَلاَقُهَّـنَأل
٤٠(.
َكَلَرِهْظُأيِذَّـلٱِلاَثِْملٱَبَسَحٍءَْيشَّـلُكَعَنْصَتْنَأْرُظْنٱ
يف ىسوملرهظُأيذلالاثملاامأو.ءانيسلبجيأِلَبَْجلٱِ
بهذامكلبجلاىلعًامئاقلازيالًايقيقحءانبنكيملف
ماقأفيحولابىسومهآرًامسرناكلبدوملتلاةبتكضعب
.هآريذلالكشلابسحنكسملا

اَمِراَدْقِمِبَلَضْفَأٍةَمْدِخَىلَعَلَصَحْدَقَنآلٱُهَّـنِكٰلَو«٦
.»َلَضْفَأَديِعاَوَمَىلَعَتَّـبَثَتْدَق،َمَظْعَأٍدْهَعِلًاضْيَأٌطيِسَوَوُه
٧:٢٢صو٩ىلإ٣:٦سوثنروك٢

.حيسملاىلإدئاعريمضلاُهَّـنِكٰلَو
هتمدخمامتإلجألءامسلاىلإهدوعصدعبَنآلٱ
.كانهةيتونهكلا

ةيتونهكلاةمدخلانمَلَضْفَأٍةَمْدِخَىلَعَلَصَحْدَق
يوامسلالبيضرألالكيهلايفًانهاكوهسيلذإةيواللا
.مهتمدخنملضفأهتمدختناكف

قافتاانهدهعلاَمَظْعَأٍدْهَعِلًاضْيَأٌطيِسَوَوُهاَمِراَدْقِمِب
ًائيشرخآلايطعيامهنمدحاولكهبجومبنينثانيب
كلمنيبدهعلاكنييواستمنيبنوكيدقوًائيشهنمذخأيو

ألَا
َ
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نيبدهعلااذكهورغصأوربكأنيبنوكيدقورخآكلمو
هبعشمهيمسيهللادهعلااذهبجومبو.هبعشوهللا
مهنأمهيلعطورشملاو.تاكربلالكمهيطعيومهظفحيو
دهعلايفيأ.هاياصونوظفحيوهنودبعيوًاهلإهنوذختي
هللاهعطقيذلالوألادهعلاامهنادهعلاو.تابجاووديعاوم
بآوميفو)٥:٢ةينثت(ءانيسوأبيروحيفهبعشعم
دهعلاو.ىسومدينعسومانلامهاطعأف)٢٩:١ةينثت(
ناكو.حيسملابنينمؤملاهبعشعمهعطقيذلاوهيناثلا
لبصلختنأهتاذنمردقتالةيدسجضئارفبلوألادهعلا
ةينمزتاريخبقلعتيهديعاومرثكأوحيسملاىلإًازومرتناك
.ةيدبأةيحورلضفأديعاومهلفديدجلادهعلاامأو

ةيفاكةدحاوةحيبذنأ)١(ديدجلادهعلادئاوفنمو
هللاسومانةباتك)٢(.حيسملاتومباياطخلانعتمدق
.ةبحمنعلبرارطضانعالهنوظفحيفهبعشبولقىلع
مهلفملاعلااذهيفاومادامةسادقلايفنولمكيالنونمؤملاو
مهيزعينموحيسملاياماودلاىلعمهيفعفشينم
سدقلاحورلايأمهعمثكميومهسدقيومهدشريو
.ةيوامسلاةحارلانولخديوةياهنلاىلإنوتبثيف

نألميدقلادهعلاامهلوأىمسينآزجسدقملاباتكللو
هعوضومنألديدجلادهعلاامهيناثولوألادهعلاهعوضوم
.يناثلادهعلا

ٌعِضْوَمَبِلُطاََملٍبْيَعَالِبُلَّـوَألٱَكِلٰذَناَكْوَلُهَّـنِإَف«٧
.»ٍناَثِل

١٨و٧:١١ص

يذلاميدقلالوألادهعلايأُلَّـوَألٱَكِلٰذَناَكْوَلُهَّـنِإَف
.ىسومديىلعليئارسإينبعمهللاهماقأ

دهعللفصولااذهبدارملاوصقنلانمًايلاخوأٍبْيَعَالِب
امكهاياطخنمناسنإلاريربتلجألعضوُيملهنأميدقلا
ًازمروًاقباسنوكيلعضُوامنإوًامئادنوكيلالودوهيلاهذختا
هللانكلوبتاكللنكيمللوقلانإواذه.يتأيسيذلاىلإ
.يبنلاايمرإنمةذوخأملاةرابعلايفدريسامكهسفن

هماقأٍناثدهعللحمنكيمليأٍناَثِلٌعِضْوَمَبِلُطاََمل
دهعلابتكنمكلذىلعليلدلاماقأولوألانعًاضوعهللا
.ميدقلا

َهلُلوُقَيُهَّـنَأل«٨
ُ
َنيِح،ُّبَّـرلٱُلوُقَيِيتْأَتٌماَّـيَأاَذَوُه:ًامِئَالْم

.»ًاديِدَجًادْهَعاَذوَُهيِتْيَبَعَمَوَليِئاَْرسِإِتْيَبَعَمُلِّـمَكُأ
٣٤ىلإ٣١:٣١ايمرإ

.قبساملليلعتُهَّـنَأل
.هللالئاقلاُلوُقَي
َهل
ُ

.دوهيللْم
هريغنيريثكوبهذلامفانحويلوقىلعدوهيلاًامِئَال

ميدقلادهعلايفًاصقندجييأموليهنأحصألاونيرسفملانم
باتكلانملوألاءزجلاانهميدقلادهعلابدارملاسيلو(
)باتكلانمءزجلاكلذعوضوموهيذلادهعلالبسدقملا
ةنطفبعضويملهنألوأهللانمنكيملهنألسيلكلذو
نألوريربتللًايفاكنكيملهنألنكلوسانلالاحلةبسانمو
ديىلعديدجلادهعلالوخدوهونيحىلإناكهعضو
ريشتتناكيذلاةيقيقحلاةحيبذلاويقيقحلانهاكلاحيسملا
لمعيملسدقلاحورلانألوميدقلادهعلاتابيترتعيمجهيلإ
يفامكسيدقتلاوديدجتللسانلابولقيفلماكلاهلمع
-٣١:٣١ص(يبنلاايمرإنعفلقنلاامأو.ديدجلادهعلا
.ناحيحصلقنلاوةمجرتلاوةينيعبسلاةمجرتلانم)٣٤

يهةيناربعةظفلةمجرت»اذوه«هلوقِيتْأَتٌماَّـيَأاَذَوُه
نامزدارملاوًاضيأيناربعلانع»يتأتمايأ«هلوقو.هيبنتفرح
.ّنيعمريغلبقتسم

.عنصأهيفيأُلِّـمَكُأَنيِح،ُّبَّـرلٱُلوُقَي
بعشعيمجعميأاَذوَُهيِتْيَبَعَمَوَليِئاَْرسِإِتْيَبَعَم
ليئارسإةقرفطابسأىلإذئنيحنيمسقنماوناكنيذلادوهيلا
ماعبحرنامزيفثدحماسقنالااذهواذوهيةقرفطابسأو
اوماقأوطابسأةرشعهتعاطتعلخيذلاناميلسنب
طقفناطبسماعبحركلمتحتيقبومهيلعًاكلمماعبري
.نيماينبواذوهي

دهعلااذهناكطقفنامزلارابتعابسيلًاديِدَجًادْهَع
.)٦عريسفترظنا(ًاضيأةيهاملارابتعابلبًاديدج

لٱَكَال«٩
ْ
لِمَعيِذَّـلٱِدْهَع

ْ
ُتْكَسْمَأَمْوَيْمِهِئاَبآَعَمُهُت

يفاوُتُبْثَيَْملْمَُّـهنَأل،َْرصِمِضْرَأْنِمْمُهَجِرْخُألْمِهِدَيِب ،يِدْهَعِ
لَْمهَأاَنَأَو

ْ
.»ُّبَّـرلٱُلوُقَيْمُهُت

.ميدقلادهعلاكنوكيالديدجلادهعلايأِدْهَعْلٱَكَال
.مهئافلسيأْمِهِئاَبآَعَمُهُتْلِمَعيِذَّـلٱ
نممهجارخإبهللاةيانعىلعةلالدْمِهِدَيِبُتْكَسْمَأَمْوَي
.رصمضرأ

قيرطلاىلعاوناكاملهنإفَْرصِمِضْرَأْنِمْمُهَجِرْخُأل
.دهعلابانهاهنعربعيتلاةعيرشلاهللامهاطعأ

يفاوُتُبْثَيَْملْمَُّـهنَأل ليلعت»مهنأل«هلوقوهوضقنيأيِدْهَعِ
ىلإًايعادكلذناكهوضقناملمهنإفديدجلادهعلاىلإةجاحلل
.مهعمديدجدهععضو

ألَا
َ
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صاصقلاعاونأىلإةراشإلاُّبَّـرلٱُلوُقَيْمُهُتْلَْمهَأاَنَأَو
.ةعيرشللمهضقنىلعءازجاهبهللامهبقاعيتلاةريثكلا

لٱَوُهاَذٰهَّـنَأل«١٠
ْ
َليِئاَْرسِإِتْيَبَعَمُهُدَهْعَأيِذَّـلٱُدْهَع

لِتَدْعَب
ْ

يفِيسيِماَوَنُلَعْجَأ:ُّبَّـرلٱُلوُقَيِماَّـيَألٱَك هناَهْذَأِ ،ِْمِ
هبوُلُقَىلَعاَهُبُتْكَأَو َهلُنوُكَأاَنَأَو،ِْمِ

ُ
ِيلَنوُنوُكَيْمُهَوًاٰهلِإْم

.»ًابْعَش
٨:٨ايركزو١٠:١٦ص

.نكلووأَّـنَأل
لوقي«هلوقدعبدهعلانميتأيساملةراشإمسااَذٰه
.»برلا

.ديدجلاُدْهَعْلٱَوُه
يحورلاليئارسإدارملاَليِئاَْرسِإِتْيَبَعَمُهُدَهْعَأيِذَّـلٱ
دهعلانأامكهنإفيدسجلاليئارسإهيلإريشيناكيذلا
ًازمرمهسفنأنويليئارسإلاناكديدجلاىلإًازمرناكميدقلا
زجاححيسملايفقبيملذإديدجلادهعلايفهللابعشىلإ
.)٣:١١يسولوك(يممألاويدوهيلانيب

.ميدقلادهعلامايأيأِماَّـيَألٱَكْلِتَدْعَب
يفِيسيِماَوَنُلَعْجَأ:ُّبَّـرلٱُلوُقَي الىتحِْمِهناَهْذَأِ

.اهوسني
زاجمناترابعلاو.اهوظفحيىتحِْمِهبوُلُقَىلَعاَهُبُتْكَأَو
انهو.هبعشبولقيفةمئادلاةعاطلاحورهللانأىنعمب
ىطعُيناكاذهيفهنإفميدقلاىلعديدجلادهعلاةيزمرهظت
ملريثكناكفموسراهنمريثكسيماونوعئارشليئارسإونب
هللاىطعأفكلذيفامأو)١٥:١٠لامعأ(هلمحدحأعطتسي
ًارمأمهاطعأنألبقىلاعتهتعاطىلإًالئامًابلقهبعش
رممثهبرمأتامينطعأ«سونيطسغوألوقيامكهوظفحيل
.ميدقلادهعلايفبيترتلاسكعاذهو»ءاشتامب

نإ)١(ناتجيتنبولقلاىلعهللاسيماونةباتكنمانلو
.بلقلكىلعةبوتكمسيماونلانإفًادارفأسانللةنايدلا
امأو.ةيلوؤسمناسنإلكىلعوًاريمضناسنإلكلنأو
نألمتحملانمفبتكلاتاحفصىلعةبوتكملاسيماونلا
رثكأميدقلادهعلايفو.اهنوفرعيالبعشلانمنيريثك
.ًادارفإسانللرثكأديدجلادهعلايفوًالامجإبعشللمالكلا

صالخنأبامهريغنعةيليجنإلاةيحيسملاةنايدلازاتمتو
الإبعشلاىلعءيشنوكيالفءاسؤرلاديبسيلسفنلا
.لمعيوراتخيومهفيوفرعينأدرفلكىلعلبعوضخلا

نمسانلاعيمجقفاوتةيليجنإلاةيحيسملاةنايدلانأب)٢(
تلازةيدوهيلاضئارفلانإفروصعلالكيفوبوعشلالك
ةعيبطلاامأوةيجراخلاموسرلاوةيرشبلاضئارفلاعيمجلوزتو

وهفبولقلاىلعبتكُياموريغتتالةماعةعيبطفةيرشبلا
.سانلاعيمجل

َهلُنوُكَأاَنَأَو
ُ

.ةصاختاكربوةيامحمهحنمأياًاٰهلِإْم
.يدنعًازيزعيرماوألًاعئاطًابْعَشِيلَنوُنوُكَيْمُهَو

لَعُيَالَو«١١
ِّـ
:ًالِئاَقُهاَخَأٍدِحاَوُّلُكَوُهَبيِرَقٍدِحاَوُّلُكَنوُم

جلٱَّـنَأل،َّـبَّـرلٱِفِرْعٱ
ْ
َىلِإْمِِهريِغَصْنِميِنَنوُفِرْعَيَسَعيَِم

.»ْمِِهريِبَك
٢:٢٧انحوي١و٦:٤٥انحويو٥٤:١٣ءايعشإ

راركتلاُهاَخَأٍدِحاَوُّلُكَوُهَبيِرَقٍدِحاَوُّلُكَنوُمِّـلَعُيَالَو
ىلع»هاخأدحاولكوهبيرقدحاولك«هلوقيفانه
)٢:٦ص(ريسفتيفهركذّرميذلايناربعلابولسألا

نموهوحاضيإلاةدايزلةفلتخمتاملكبىنعملاداعيثيح
.ةيبرعلايفلييذتلاهلثموةغالبلابيلاسأ

.رخآللمهنمدحاولاًالِئاَق
َىلِإْمِِهريِغَصْنِميِنَنوُفِرْعَيَسَعيِمَْجلٱَّـنَأل،َّـبَّـرلٱِفِرْعٱ
نيبهللاةفرعمرشتنتيحيسملادهعلايفهنأيأْمِِهريِبَك
يفىلوألائدابملانوكتىتحًاماعًاراشتناسانلاعيمج
نأسانلاةماعجاتحيالوعيمجلادنعةفورعمةنايدلا
راشملانامزلادعبغلبنملاننألنآلانوجاتحيامكاهوملعتي
رصعأنمرصعلكًاذإدارملاسيلف.يحيسملادهعلايفهيلإ
ذئنيحملعلانأدارملاسيلواهنمرخأتاملبيحيسملادهعلا
ملعينأىلإاوجاتحيالىتحيحولاليبسىلعسانلايتأي
نيبًاماعملعلانوكيةنمزألاكلتيفهنألبرخآلامهدحأ
يفىلوألائدابملانعاولأسينأىلإنوجاتحيالفسانلا
.ةنايدلا

ْمُهاَياَطَخُرُكْذَأَالَو،ْمِهِماَثآْنَعًاحوُفَصُنوُكَأِّـينَأل«١٢
هتاَيِّـدَعَتَو يفِْمِ .»ُدْعَباَمِ
١٠:١٧صو١١:٢٧ةيمور

ْمُهاَياَطَخُرُكْذَأَالَو،ْمِهِماَثآْنَعًاحوُفَصُنوُكَأِّـينَأل
يفِْمِهتاَيِّـدَعَتَو يفهيلإراشملايناربعلاراركتلاًاضيأانهُدْعَباَمِ
اياطخلاركذمدعوماثآلانعحفصلانإفقباسلاددعلا
دهعلايفنأةرابعلاعيمجبدارملاو.دحاوىنعمبتايدعتلاو
ىلإًارظنهبنينمؤملاهبعشاياطخنعهللاحفصيديدجلا
هللانكيملأليقنإو.سانلااياطخنعةماتلاحيسملاةحيبذ
حئابذلاتناكثيحميدقلادهعلايفًاروفغوًاحوفص
حفصلالينوهيلإلوصولالجألهللانمةبترملاةمدخلاو
صالخلاقيرطنكتملامنإومعنباوجلافهنمةرفغملاو
نكتملوديدجلادهعلايفامكميدقلادهعلايفةحضاو

ألَا
َ
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ىلعنكلوميدقلادهعلاحئابذىلعةينبمةرفغملابهللاديعاوم
قثوأوحضوأانهتناككلذلفديدجلادهعلاةحيبذ
.ئطاخلل

َخاَشَوَقَتَعاَماَّـمَأَو.َلَّـوَألٱَقَّـتَع»ًاديِدَج«َلاَقْذِإَف«١٣
.»ِلَالْحِمْضالٱَنِمٌبيِرَقَوُهَف
٥:١٧سوثنروك٢

ةقباسلادادعألايفًاديدجًادهعيأ»ًاديِدَج«َلاَقْذِإَف
.)٨ع(يبنلاايمرإنعةلوقنملا

ةجيتنلاو.ًاقيتعهلقباسلادهعلالعجيأَلَّـوَألٱَقَّـتَع
بتاكلاهركذامهيبنناسلبهللااهلاقيتلاظافلألاهذهنم
-هلوقب

يأِلَالْحِمْضالٱَنِمٌبيِرَقَوُهَفَخاَشَوَقَتَعاَماَّـمَأَو
عمًاديدجًادهععضيسهنأهللالاقاملهنأىنعملاولاوزلا
يأمامتإلللوألالاطبإبىلاعتهتدارإرهظأليئارسإينب
.دعولابسحنسحلاعضومنسحألاعضو

لكيهلانألميدقلادهعلافعضرهظايمرإمايأيفو
تناكفيبسلاىلإبهذهللابعشوتلطُبهتمدخوقرتحا
اممومايألاكلتيفًادجةبسانمديدجدهعةماقإبةءوبنلا
.مهناميإتبثونيقرفتملاهللابعشىزع

دئاوف
نيطقاسلاةأطخلانحنانلةميظعلاهتمحربهللاماقأامل.١

انعهتمدقتلبقوةنزحملاانتلاحلًابسانمةنهكسيئر
طيسوهلعجوتاومسلايفةمظعلانيميىلإهعفرو
بجولبهريغىلإئجتلننأانلزجيملديدجلادهعلا
نأولماكلاهربةطساوبهللامحارمىلعلكتننأانيلع
عماسهنأبنيقثاوىلاعتاهبدعويتلاتاكربلابلطن
.بيجتسم

ىلإيدؤيرشبلاىلإهبىحوأوهللارمأامعلودعلا.٢
يحيسملاىلعبجاولانمناككلذلوميظعلارطخلا
الوةسدقملابتكلايفاهارييتلاميلاعتلايفتبثينأ
ةداضمتناكاذإاميسالورشبلالاوقأىلإتفتلي
.ةيهلإلاصوصنلل
يسقطلاسومانلاناكامنإميدقلادهعلانملطبُأام.٣

ةيحورةمدخبديدجلادهعلايفلدبُأدقوطقف
يرشبتونهكوةيومدحئابذنآلاانلسيلف.ةيوامس
حيسملاتونهكوبيلصلاةحيبذلبيضرألكيهو
حورهللانأحيسملاانلنلعأاملهنإف.ةيحورةدابعو
نأوقحلاوحورلابنودجسيهللانودجسينيذلاو
تادابعلاكلتنأانفرعناكمبةديقمريغىلاعتهتدابع

ةيزمرةينمزتناكميدقلادهعلايفةروكذملاةيدسجلا
اللامكإهلاطبإفةيحيسملاةنايدلاةماقإدنعتلطبدقو
انعضواذإف.زمرلالطبهبلإزومرملاءاجاذإهنألخسن
ىلإانعجردقنوكنةيحيسملاانتدابعيفكلذنمًائيش
اهنهاكيتلاةيحورلاةمدخلانعانلدعوهللاهلطبأام
.ةيدسجموسرىلإجاتحتاليتلاوءامسلايف

هللاةمدخبموقينأةعيبطلادسافلاناسنإلاعيطتسيال.٤
ىلعهللااهبتكاذإالإةرهاطلاهتعيرشظفحيوأةيحورلا
ماودلاىلعيحيسملاةالصنوكتنأبجيكلذلوهبلق
ًاميقتسمًاحوروهللاايّيفقلخاًايقنًابلق«دوادهلاقام
.»يلخاديفددج

انايإهداقتفانمزوهيرشبلاسنجللهللاديعاوممظعأ.٥
مهريغصنمهنوفرعيفعيمجلانيبهتفرعمرشتنتامدنع
ًابعشهلاونوكيمهوًاهلإمهلنوكيوهومهريبكىلإ

.مهبولقىلعاهايإًابتاكومهناهذأيفهسيماونًالعاج

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

دهعلالضفبقلعتيىضماميفبتاكلامالكرثكاناك
ةياهنيفذخأمث.ةريثكهوجونمميدقلاىلعديدجلا
دهعلانأيهوامهنيبةديدجةبسنركذيقباسلاحاحصألا
اذهيفانهو.ديدجللًازمروأًاهبشةلمجلايفناكميدقلا
ةلباقملاليصفتلابركذيرشاعلاحاحصألايفوحاحصألا
نوكىلعوههمالكمظعمفحاحصألااذهيفامأو.ةيزمرلا
-١٦ع(هتلمجبدهعلا)١٥-١ع(هتمدخويضرألالكيهلا
لكيهلافصيًالوأهنإف.ديدجلاهدهعوحيسملاىلإًازمر)٢٨
نومدخياوناكةنهكلانأركذيمث)٥-١ع(هتينآوهماسقأو
امأو)٦ع(سدقلاهللاقيناكيذلامسقلايفمويلك
يذلايلخادلايناثلانكسملاىلإلخديناكفةنهكلاسيئر
ميدقتلةنسلايفةدحاوةرمسادقألاسدقىمسُيناك
اذهناكو.)٧ع(بعشلانعوهسفننعةيونسلاةحيبذلا
لوصولانأىلعًاليلدسدقألاسدقىلإيونسلالوخدلا
)١٠و٩ع(ديدجلادهعلايفنلعُينكيملًامئادهللاىلإ
لخديذلاميظعلانهاكلاحيسملاىلإًازمركلذناكف
ًاريهطتمهاياطخنمةأطخلاريهطتلهسفنمدباهنيعبءامسلا
نملوألامسقلاوهاذه.)١٤-١١ع(ًايقيقحًامات
كفسبنادهعلاتبثُأهنأوهفيناثلامسقلاامأو.حاحصألا
دهعلاحئابذنيبةبسنلانأو)٢٢-١٥ع(ريهطتللمدلا
وأهيلإراشملاىلإةراشإلاةبسنيهديدجلاةحيبذوميدقلا
.)٢٨-٢٣ع(هيلإزومرملاىلإزمرلاوأهبهبشملاىلإهبشملا

ألَا
َ
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لٱَّـمُث«١
ْ
لٱَوٍةَمْدِخُضِئاَرَفًاضْيَأُهَلَناَكُلَّـوَألٱُدْهَع

ْ
ُسْدُق

لٱ
ْ
»ُّيَِملاَع
٢٥:٨جورخ

تناكيذلاناكملابيترت)٥-١ع(يفبتاكلافصو
يتلاةينآلاعضوميدقلادهعلانمزيفهللاةمدخهيفماقُت
هبصنيذلانكسملايفًادحاوناكبيترتلااذهو.هيفتناك
دارملاامأو.ناميلسهانبيذلالكيهلايفوةيربلايفىسوم
.دعباهيتأييتلاةيزمرلاةلباقملاراهظإناكففصولااذهب

نمهركذناكامادعاميأ»مث«هلوقُلَّـوَألٱُدْهَعْلٱَّـمُث
هلوقو.ديدجءيشركذىلإانهىتألوألادهعلاةهج
امكهيفةردقميهلبينانويلايفدوجواهلسيل»دهعلا«
حاضيإلةيبرعلاةمجرتلايفاهورهظأومالكلاقايسنمرهظي
دهعلايفةنايدلاةبتريأةبترلاانهدهعلابدارملاو.ىنعملا
يهوةيناثلاةبترلاىلإرظنلاب»لوألا«انههيمسييذلاميدقلا
.ديدجلادهعلا

»مث«هلوقبدارملاىنعمللراهظإ»ًاضيأ«هلوقًاضْيَأُهَلَناَك
دقناكلكيهلانأديفتال»ناك«ةملكيفيضاملاةغيصو
ىلإريشتلبةلاسرلاهذهفيلأتلبقهموسرتلازوبرخ
.اهبهللادصقوًالصأضئارفلاةماقإ

دقهللاناكامىلإريشتانهضئارفلاٍةَمْدِخُضِئاَرَف
.همسر

مولعملاناكملاسيل»سدقلاب«دارملاُّيَِملاَعْلٱُسْدُقْلٱَو
هءاروناكيذلالكيهلايفمسالااذهبىمسيناكيذلا
نودبهللاةدابعلماقملاناكملاةلمجلاىلعلبسادقألاسدق
ىنعملابةملكلاانهبتاكلالمعتسافهنمءزجصيصخت
.صخألاىنعملاباهركذةعباتلاةيآلايفيتأيسومعألا
لكيهلازيمتييكلملاعلااذهىلإةبسن»يملاعلا«هلوقىنعمو
.امهيبةلباقملاةعقاولايوامسلانعيضرألا

ملٱَبِصُنُهَّـنَأل«٢
لٱ«ُهَلُلاَقُييِذَّـلٱُلَّـوَألٱُنَكْسَْ

ْ
»ُسْدُق

ملٱِهيِفَناَكيِذَّـلٱ
ملٱَو،ُةَراَنَْ

.»ِةَمِدْقَّـتلٱُزْبُخَو،ُةَدِئاَْ
٤٠:٤و٢٦:٣٥و٣١و٣٠و٢٥:٢٣جورخو٢٦:١جورخ
٦و٢٤:٥نييوالو

هلناكلوألادهعلانأةقباسلاةيآلايفهلوقلةيليلعتُهَّـنَأل
.يضرأدبعموألكيهيفضئارفبةطوبرمةمدخ

ةميخنأدارملاامبروًانكسمهامسُنَكْسَْملٱَبِصُن
هروضحهللارهظيناكيذلاناكملاوهلكيهلاوأعامتجالا
هللانكسملكيهلانأًازاجملاقيناكىتحًاصاخًاراهظإهيف
.ىلاعتهيلإلوصولااهلرسيتيفهبعشنيب

يناثلانعًازييمتسدقلابىمسيناكيذلاوهوُلَّـوَألٱ
نيدباعلاهاجتناكهنألوسادقألاسدقبىمسُيناكيذلا
نكسملابيترتناكف.هءارووأهلخادناكفيناثلاامأو
هجولاىلعناميلسهانبيذلالكيهلاوىسومهماقأيذلا
برغلانمهلخدموقرشلاىلإلكيهلاهاجتاناك:يتآلا
وهوًاقرشوةدابعللبعشلاعامتجالرادلاًالوأهيفناكف
هللاقيناكيذلاناكملاهءاروباجحمههوجويلوتةهج
ىلإمث.لوألانكسملابةيآلاهذهيفهيلإراشملاوهوسدقلا
.سادقألاسدقوهويناثلاناكلوألانكسملااذهيقرش
.لوألانكسملايأ»ُسْدُقْلٱُهَلُلاَقُييِذَّـلٱ
تناكِةَمِدْقَّـتلٱُزْبُخَو،ُةَدِئاَْملٱَو،ُةَراَنَْملٱِهيِفَناَكيِذَّـلٱ
ًاهجتمناكهنأامبولخدينملامشىلإةعوضومةرانملا
ىلعجرسةتسةلماحتناكولامشلاىلإناكقرشلاىلإ
املو)٣٩-٢٥:٣١جورخ(طسولايفًادحاوونيبناجلا
هذهداقيإنمدصقلاناكةيزمرلكيهلاةمدخعيمجتناك
)٢٧:٢١جورخ(ًاليلىسومهماقأيذلانكسملايفجرسلا
ىلعةلالدلا«سوفيسويلاقامىلعًاليلوًاراهنلكيهلايفو
كلستذإىلاعتهتروصلمحتنأهللاةسينكىلعبجيهنأ

.ها»مهناينبوريغلاميلعتلربلاباوثأبءيضتوهمالكرونيف
ءيضيل«هذيمالتلديسلالاقهيبشتلانمعونلااذهىلعو
نمةعوضومتناكفةدئاملاامأو-»سانلامادقمكرون
نمةلمةرشعاتنثااهيلعناكوبونجلاىلإرخآلابناجلا
اهنملكضعبقوفاهضعبنيمسقىلإةموسقمزبخلا

ناكهنألهوجولاوأةمدقتلازبخىمسُيناكو.تس
ناكهنأًاضيأرهظيو.)٢٥:٣٠جورخ(هللامامأًاعوضوم
كلذددجتيناكو.رمخلابكسلسوؤكةدئاملاكلتىلع
.ةنهكللالإهلكألحيملًاسدقمزبخلاناكذإوتبسمويلك
ةمدقتناكهنأوهفبيترتلااذهبدارملايحورلاىنعملاامأو
يتلاةايحلاتاريخعيمجنأبًارارقإوبعشلانمهللاةمئاد
بوجوىلإزمروهوىلاعتهدنعنميتأتامنإاهصخأزبخلا
نيبناكو.ماودلاىلعهللاةحلاصلارامثألابعشلاميدقت
لصافلاباجحلاةهجىلإامهنمءارولاىلإوةدئاملاوةرانملا
هركذيملبتاكلاوروخبلاحبذمسادقألاسدقنعسدقلا
ىرخأةلعلوأ)٥ع(ليصفتلابملكتيملهنأامإنآلاىلإانه
.اهملعنال

حلٱَءاَرَوَو«٣
ْ
ملٱِيناَّـثلٱِباَجِ

ُسْدُق«ُهَلُلاَقُييِذَّـلٱُنَكْسَْ
»ِساَدْقَألٱ

٦:١٩صو٢١و٤٠:٣و٣٣و٢٦:٣١جورخ

نكسملالصفيناكلوألاباجحلاِيناَّـثلٱِباَجِْحلٱَءاَرَوَو
ناكيتلارادلانعسدقملاناكملاوأسدقلابىمسملالوألا

ألَا
َ
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راشملايناثلاباجحلاامأو.هللاةدابعلبعشلااهيفعمتجي
سادقألاسدقوهويناثلانكسمللًالصافناكفانههيلإ
.لوألانع

ناكملاىنعملاو»ِساَدْقَألٱُسْدُقُهَلُلاَقُييِذَّـلٱُنَكْسَْملٱ
امونيبوركبىطغملادهعلاتوباتناككانههنألسدقألا
يهلإلاروضحلاىلعةلالدرهظتةينارونةباحستناكامهنيب
.مهنمبرقلابوهبعشنيب

لٱُتوُباَتَو،ٍبَهَذْنِمٌةَرَخْبِمِهيِف«٤
ْ
ِّـلُكْنِمًىّشَغُمِدْهَع

ملٱِهيِفٍبَهَذْنِمٌطْسِقِهيِفيِذَّـلٱ،ِبَهَّـذلٱِبٍةَهِج
اَصَعَو،ُّنَْ

لٱاَحْوَلَو،ْتَخَرْفَأيِتَّـلٱَنوُراَه
ْ
.ِدْهَع

١٦:٣٣جورخو٢١و٤٠:٣و٢٦:٣٣و٢٥:١٠جورخ
٤٠:٢٠و٣٤:٢٩و٢١و٢٥:١٦جورخو١٧:١٠ددعو٣٤و
٥:١٠مايأ٢و٢١و٨:٩كولم١و٥و١٠:٢ةينثتو

.سادقألاسدقوهويلخادلانكسملااذهيفيأِهيِف
ديعلايفةنهكلاسيئراهبلخديناكٍبَهَذْنِمٌةَرَخْبِم
.ريخبتلليونسلا

روخبلاحبذموميدقلادهعلايفركذُتملةرخبملاهذهو
ىلإمهضعببهذكلذلوانهركذُيملدهعلاكلذيفروكذملا
امأو.ةرخبملاالروخبلاحبذموهةيلصألاةملكلابدارملانأ
حبذملااذهنأهانعمفسادقألاسدقيفهنأبتاكلاهلوق
لوألايفهعضوناكولويناثلانكسملابًاصاخةيقيقحلابناك
.)١٤-١٦:١٢نييوال(

ناكِبَهَّـذلٱِبٍةَهِجِّـلُكْنِمًىّشَغُمِدْهَعْلٱُتوُباَتَو
بهذنمحئافصبىشغمبشخنمًاقودنصتوباتلا
هيفعضُوهنألدهعلاتوباتبيمسو)١٦-١٥:١جورخ(
ص(»دهع«ةملكريسفتيفرمامكاياصولايأدهعلااحول
ماكحألاوأةداهشلايحولًاضيأنايمسياناكو.)٨:٨
.)٣١:١٨جورخ(

ىلعضعبلالاقامكنكسمللالتوباتللتعنيِذَّـلٱ
.ةفيعضةءارق

:١٦جورخ(يفكلذربخوُّنَْملٱِهيِفٍبَهَذْنِمٌطْسِقِهيِف
نمنكلبهذنمناكهنأكانهركذيملامنإو)٣٤-٣٢
نملاهيفظفُحءاعو»طسقلاو«.كلذكناكهنأققحملا
مهركذييكلةيربلايفاوناكاملليئارسإينبىلعطقسيذلا
يفمهومهتلاعإلاهارجأيتلاتازجعملاومهبهللاةيانعب
.طحقلاضرأ

املهنأاصعلاهذهربخْتَخَرْفَأيِتَّـلٱَنوُراَهاَصَعَو
ضرألاتقشناوةيتونهكلاةبترلاماريبأوناثادوحروقمحتقا
توباتيفاصعطبسلكلميقينأبىسومهللارمأمهتعلتباو
هللانأليئارسإينبلةمالعتناكفاهجرخأدغلايفودهعلا

ناكو)١٠-١٧:١ددع(تونهكللهتيرذونوراهراتخا
ركُذدقو.نوراهةيرذيفيعرشلاتونهكللةداهشاهظفح
الإتوباتلايفنكيملهنأ)٥:١٠مايأ٢و٨:٩كولم١(يف
بتاكلانأهّلحونيرسفملادنعًالكشمكلذراصفناحوللا
هبلسنألبقىسومهماقأيذلانكسملاانهفصي
دعبهنإفهراثدوناميلسلكيهبلسلبقونوينيطسلفلا
.ناحوللاالإيناوألاعيمجتدقُفثداوحلاهذه

امهيلعهللابتكناذللاناحوللاامهِدْهَعْلٱاَحْوَلَو
وأدهعلاتوباتيفاعضُوورجحنماناكورشعلااياصولا
.)٣١:١٨جورخ(اهنمهمساذخأيذلاةداهشلا

ملٱاَبوُرَكُهَقْوَفَو«٥
لَظُمِدْجَْ

ِّـ
لٱِنْيَل

ْ
اَنَلَسْيَلُءاَيْشَأ.َءاَطِغ

.»ِليِصْفَّـتلٱِباَهْنَعَمَّـلَكَتَنْنَأَنآلٱ
٧و٨:٦كولم١و١٦:٢نييوالو٢٢و٢٠و٢٥:١٨جورخ

.دهعلاتوباتقوفيأُهَقْوَفَو
٢٠-٢٥:١٨جورخ(يفنيبوركلافصوِدْجَْملٱاَبوُرَك
رخآلالباقمدحاولانيكالمةروصاناك.)٧و٨:٦كولم١و
نماناكفةرشتنمامهتحنجأوتوباتلاءاطغىلعنيعوضوم
ًاسلجمايلعلاةهجلانموةداهشلايحولنيللظمىلفسلاةهجلا
هلوقامأو.ءاطغلاىلعلحتتناكيتلاةينارونلاةباحسلل
ىلإفوصوملاةفاضإبابنمنوكينألمتحيف»دجملا«
ةيناربعلايفريثكاذهونيديجملانيبوركلاىنعمبةفصلا
ىلإىنعملادوعينألمتحيو.ةينانويلايفديدجلادهعلامالكو
:٤٠جورخ(حصألاوهوةينارونلاةباحسلانعجتانلادجملا
٣٤(.
٢٥:١٧جورخ(توباتلاءاطغيأَءاَطِغْلٱِنْيَلِّـلَظُم
ةقتشم»ءاطغلا«ىنعمديفتيتلاةيناربعلاةملكلانإ.)٢١و
ةينيعبسلايفءاطغلااومجرتفةئيطخلانعرّفكيأرّفكينم
سيئرشريناكءاطغلااذهىلعهنألةرافكلااهانعمةملكب
هومجرتدقو.اياطخلاريفكتلةيونسلاةحيبذلامدنمةنهكلا
مامأكانههنأدارملاو.ةمحرلاسلجممهلوقبةيزيلكنالاىلإ
ةطساوباياطخلانعريفكتلالصحيناكيهلإلارضحملا
.ةيومدلاحضنلا

ءايشألاِليِصْفَّـتلٱِباَهْنَعَمَّـلَكَتَنْنَأَنآلٱاَنَلَسْيَلُءاَيْشَأ
ركذيمليذلاسدقملاكلذيناوأىلإريشتانهةروكذملا
ليبسىلعسيلولكلانعءانغتسااهضعبالإبتاكلا
دهعلانوكةهجنمماعلاأدبملاركذينأهدارمنإفليصفتلا
ةنايدلايفلصحامىلإًازمرةينيدلاهتمدخيفناكميدقلا
ىلعةلالدنوكتلواهيفمهأللهركذبينغتسيفةيحيسملا
.ةيقبلا

ألَا
َ
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لٱُلُخْدَي،اَذَكٰهًةَأَّـيَهُمِهِذٰهْتَراَصْذِإَّـمُث«٦
ْ
َىلِإُةَنَهَك

ملٱ
خلٱَنيِعِناَص،ٍنيِحَّـلُكِلَّـوَألٱِنَكْسَْ

ْ
.»َةَمْدِ

٩و١:٨اقولو٨:١١لاينادو٢٨:٣ددع

سدقوسدقلاامهونينكسملابتاكلافصوامل
ىلإانهىتأامهيفتناكيتلاتادوجوملاصخأوسادقألا
ىلإكلذدعبوامهيفماقتتناكيتلاةيتونهكلاةمدخلاركذ
.اهنمضتتةمدخلاهذهتناكيتلازومرلا

قلعتياموناروكذملانانكسملايأِهِذٰهْتَراَصْذِإَّـمُث
.امهب

.ًافنآروكذملافصولاىلعيأاَذَكٰهًةَأَّـيَهُم
.سدقلاوهوِلَّـوَألٱِنَكْسَْملٱَىلِإُةَنَهَكْلٱُلُخْدَي
رمألاناكامكةنسلايفةدحاوةرمسيليأٍنيِحَّـلُك

ىلعلبسادقألاسدقيفماقُتتناكيتلاةمدخلايف
.ماودلا

مهتمدختناكفةيعوبسألاوةيمويلاَةَمْدِْخلٱَنيِعِناَص
روخبلاميدقتوءاسماهلاعشإوًاحابصجرسلاحالصإةيمويلا
زبخلاعضوبةمئاقتناكفةيعوبسألاةمدخلاامأوهحبذمىلع
الرضاحلاةغيصبلعفلالامعتسانأواذه.ةدئاملاىلع
هذهتبتُكاملًامئاقلازيالناكلكيهلانأةرورضمزلتسي
وهمالكلانأحّجرملاولمتحملانمكلذنأريغةلاسرلا
اهيناوألكوعامتجالاةميخنإفليختلاليبسىلع
تناكونيعماسلاوملكتملاروصتبةمئاقتناكاهتمدخو
.مهتليخأيفةرضاح

لٱُسيِئَرَفِيناَّـثلٱَىلِإاَّـمَأَو«٧
ْ
يفًةَّـرَمْطَقَفِةَنَهَك ،ِةَنَّـسلٱِ

»ِبْعَّـشلٱِتَالاَهَجْنَعَوِهِسْفَنْنَعُهُمِّـدَقُيٍمَدَالِبَسْيَل
٢٥عو٣٤و١٥و١٢و١١و١٦:٢نييوالو٣٠:١٠جورخ
٧:٢٧و٥:٢صو

.سادقألاسدقوهويناثلانكسملايأِيناَّـثلٱَىلِإاَّـمَأَو
هيلإلوخدلادحألزوجينكيمليأْطَقَفِةَنَهَكْلٱُسيِئَرَف

.ةنهكلاسيئرىوسةيتونهكلاةمدخلل
يفًةَّـرَم عباسلارهشلانمرشاعلامويلايفيهوِةَنَّـسلٱِ

ةروهشملاةثالثلادايعألانمًايونسًاديعكلذناكوةنسلانم
.)١٦:٢٩نييوال(ريكفتلامويهمساودوهيلادنع

ِبْعَّـشلٱِتَالاَهَجْنَعَوِهِسْفَنْنَعُهُمِّـدَقُيٍمَدَالِبَسْيَل
نمحضنيوبعشلانعًاسيتوهسفننعًاروثمدقيناك
)١٦صنييوال(قرشلايلياممهمامأوءاطغلاىلعامهمد
امكحضاوفكلذهنمضتيناكيذلايزمرلاميلعتلاامأو
.ةيتآلاتايآلايفيتأيس

لٱُحوُّرلٱًانِلْعُم«٨
ْ
هبُسُدُق ْرَهْظُيَْملِساَدْقَألٱَقيِرَطَّـنَأاَذِٰ

ملٱَماَداَم،ُدْعَب
»ٌةَماَقِإُهَلُلَّـوَألٱُنَكْسَْ

٢٠و١٠:١٩صو١٤:٦انحوي

يذلاسدقلاحورلانأيأاَذِٰهبُسُدُقْلٱُحوُّرلٱًانِلْعُم
ةراشإوًازمرنوكينأهبدصقونكسملابيترتىسومملع
ةنهكلاالإهلخديمللوألاةهجنمديدجلادهعلاهبملعيامل
ىلإلوصولامهنكميملبعشلانإطقفةنهكلاسيئريناثلاو
الطقفةيبسنلاةسادقلالاحيفنيقاباوناكمهنأوهللا
.هللارضحميفالطقفلكيهلاراديفنولازيالاوناكفةقلطملا

.يوامسلاوأيقيقحلاِساَدْقَألٱَقيِرَطَّـنَأ
اميأٌةَماَقِإُهَلُلَّـوَألٱُنَكْسَْملٱَماَداَم،ُدْعَبْرَهْظُيَْمل
سانلادنعًامولعمنكيملةدوجومىلوألاةبترلاتماد
.حيسملاعوسيةطساوبءامسلاىلإديحولاقيرطلا

لِلٌزْمَرَوُهيِذَّـلٱ«٩
ْ
حلٱِتْقَو

ْ
ُنيِباَرَقُمَّـدَقُتِهيِفيِذَّـلٱ،ِِرضَا

»ُمِدَْخييِذَّـلٱَلِّـمَكُتْنَأِريِمَّـضلٱِةَهِجْنِمُنِكْمُيَالُحِئاَبَذَو
١١و١٠:١و١٩و٧:١٨صو٣:٢١ةيطالغ

ناكمدرجمسيلانههبدارملاولوألانكسملايأيِذَّـلٱ
.ةلمجلاىلعةميدقلاةبترلالبةدابعلا

تقونعزاتممرضاحلاتقولاِِرضاَْحلٱِتْقَوْلِلٌزْمَرَوُه
حتفتملوةيزمرةيتقوتناكةميدقلاةبترلايأحالصإلا
بتاكلالاقاملو.يوامسلايقيقحلاسادقألاقيرطسانلل
دهعلانامزيفنيعماسلاوهسفنلعج»رضاحلاتقولل«
.ثحبلالجألكلذوميدقلا

تعنلوصوملامسالاُحِئاَبَذَوُنيِباَرَقُمَّـدَقُتِهيِفيِذَّـلٱ
تناكيذلاىنعملاوميدقلادهعلاةبتروأ»لوألانكسملل«
ديىلعةلزنملاةعيرشلابسحبحئابذونيبارقهنامزيفمدقت
يذلاب«اللصألاةمجرتنولضفينيققحملاضعب.ىسوم
ىضتقمبيأهاضتقمبيذلالبةيبرعلاةمجرتلاىلع»هيف
كلذبسحبهنأىنعملانوكيفةرابعلاردصيفروكذملازمرلا
.نيبارقوحئابذمدقتتناكزمرلا

دارملاُمِدَْخييِذَّـلٱَلِّـمَكُتْنَأِريِمَّـضلٱِةَهِجْنِمُنِكْمُيَال
ًالماكًانانئمطايطعتنأاهنكميملحئابذلاونيبارقلاكلتنأ
ةمدخلامّدقولوهاياطخةرفغمةهجنمئطاخلاريمضل
لكةلازإانه»ليمكتلا«ىنعمو.اهريغوحئابذلانمةمزاللا
دبعييذلايأ»مدخي«هلوقو.ئطاخلاريمضنمبارطضا
ةبترلانأةرابعلاعيمجىنعمو.ةيوسوملاةقيرطلاىلعهللا
ملاهنأوةيحيسملاةبترلاىلإًازمرتناكامنإاهلتمجبةيدوهيلا
هلينةهجنمنانئمطالائطاخلاحنملتاذلابةيفاكنكت
.هللانمةرفغملا

ألَا
َ
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طَأِبٌةَمِئاَقَيِهَو«١٠
ْ
ٍةَفِلَتُْخمٍتَالَسَغَوٍةَِبْرشَأَوٍةَمِع

.»ِحَالْصِإلٱِتْقَوَىلِإٍةَعوُضْوَم،ْطَقَفٍةَّـيِدَسَجَضِئاَرَفَو
:٢سسفأوخلا١٩:٧ددعو٢:١٦يسولوكو١١:٢نييوال
٧:١٦صو٢:٢٠يسولوكو١٥

راشملاةبرشألاوةعمطألاٍةَبِْرشَأَوٍةَمِعْطَأِبٌةَمِئاَقَيِهَو
نمهمرحتوأهللحتةميدقلاةعيرشلاتناكاميهاهيلإ
.)١١:٣٤نييوالو٢:١٦يسولوك(براشملاولكآملا

ةجراخلادسجلاةراهطبقلعتتتناكٍةَفِلَتُْخمٍتَالَسَغَو
٢٩:٤جورخ(ًاعرشًاسجندعُيناكاميفلسغلاعاونأنم
.)٤٠و٣٢و٢٨و١١:٢٥نييوالو

سابللابقلعتتةيجراخضئارفيأٍةَّـيِدَسَجَضِئاَرَفَو
.اهريغوةيحللاقالطإكةريثكرخُألاوحأو

ةمئاقتناكريهطتلالجألةيسقطلاةعيرشلانأيأْطَقَف
.اهركذيتلارومألاهذهباهلك

يذلاديدجلادهعلاىلإيأِحَالْصِإلٱِتْقَوَىلِإٍةَعوُضْوَم
كلتتهتناهيفيذلايليجنإلانامزلاوأهيلإراشأدقناك
ةنايدلاترهظُأهيفنأل»حالصإلاتقو«يمسوتابيترتلا
ةيسقطلاةميدقلاةبترلاتناكيتلاةيحورلااهتقيقحىلع
.اهيلإةراشإوًازمر

ملٱاَّـمَأَو«١١
لِلٍةَنَهَكَسيِئَرَءاَجْدَقَوُهَو،ُحيِسَْ

ْ
ِتَاْريَخ

لٱ
ْ
ملٱِبَف،ِةَديِتَع

ملٱِْريَغ،ِلَمْكَألٱَوِمَظْعَألٱِنَكْسَْ
ِيَأ،ٍدَيِبِعوُنْصَْ

خلٱِهِذٰهْنِمَسْيَليِذَّـلٱ
ْ
.ِةَقيَِل

٨:٢صو١٠:١صو٣:١ص

.اهيلإراشملاةلباقملاىلعلدتةملكاَّـمَأَو
إدبتملانيباموعباتلاددعلايفهربخوأدتبمُحيِسَْملٱ
.ضرتعممالكربخلاو

انهةلباقملاِةَديِتَعْلٱِتاَْريَخْلِلٍةَنَهَكَسيِئَرَءاَجْدَقَوُهَو
حيسملاتونهكةسائروميدقلادهعلايفتونهكلاةسائرنيب
دهعلاكلذيفاهنولانياوناكيتلاةينمزلاتاريخلانيبو
كلترابتعاب»ةديتعلا«انهاهامسيتلاةيحورلاتاريخلاو
دهعلايفنويحيسملااهلانييتلاواهيلإريشتتناكيتلا
.حيسملاتونهكةسائرةطساوبديدجلا

ِيَأ،ٍدَيِبِعوُنْصَْملٱِْريَغ،ِلَمْكَألٱَوِمَظْعَألٱِنَكْسَْملٱِبَف
قلعتم»نكسملابف«هلوقِةَقيِلَْخلٱِهِذٰهْنِمَسْيَليِذَّـلٱ
هنأىنعملاوةيفرظحصألاىلعءابلاوةيلاتلاةيآلايف»لخدب«
ًالوألخدينأًامزتلمميدقلادهعلايفةنهكلاسيئرناكامل
ىلإلوصولاعيطتسييكلسدقلاوهولوألانكسملاىلإ
نكسمىلإًاضيأحيسملالخدسادقألاسدقوهويناثلا
هلوقيفهيلإراشملايوامسلاهللارضحمىلإهلوخدلبقلوأ

اذهناكاملهنأريغةعباتلاةيآلايف»سادقألاىلإلخد«
ًاضيألوألانكسملاناكًايضرأالًايوامسسدقألاناكملا
ريغلمكألاومظعألا«هلوقيفةراشإلااذهىلإوكلذك
هبّرميذلالوألانكسملااذهبسيليأ»ديبعونصملا
ضعبلالاقفيوامسلاسادقألاسدقىلإلخديلحيسملا
ريغءامسلاىلإلوصولالبقاهبرمييتلاةيلويهلاءامسلاوه
اذهناكامبرونورخآلاقو.)٤:١٤ص(ةيقيقحلاةروظنملا
ةلباقملاةمتتنمرثكأاهبدارُيالةيزاجمةرابعاهنأحصألا
سدقألاناكملاىلإيواللاةنهكلاسيئرلوخدنيبةيزمرلا

يوامسلاهللارضحمىلإحيسملالوخدويضرألالكيهلايف
.يضرألالكيهلابهيلإزومرملا

َلَخَد،ِهِسْفَنِمَدِبْلَب،ٍلوُجُعَوٍسوُيُتِمَدِبَسْيَلَو«١٢
.»ًاّيِدَبَأًءاَدِفَدَجَوَف،ِساَدْقَألٱَىلِإًةَدِحاَوًةَّـرَم

١:١٤يسولوكو١:٧سسفأو٢٠:٢٨لامعأو١٠:٤ص
٢٦عو٣:٩ايركزو٥:٩و١:٥ايؤرو١:١٩سرطب١و
٩:٢٤لاينادو١٠:١٠صو٢٨و

نأمدقتِهِسْفَنِمَدِبْلَب،ٍلوُجُعَوٍسوُيُتِمَدِبَسْيَلَو
ةنسلايفةرمسادقألاسدقىلإلخديناكةنهكلاسيئر
سيتىرخألاوهسفننعروثةدحاولانيتحيبذمدحضنيل
نمةحيبذمدقيملحيسملانإبتاكلالاقانهوبعشلانع
مد«هلوقامأو.سانلااياطخنعهتايحمدقلبعونلااذه
ناكاملهنألتوملاوةايحللراعتسممدلانأهانعمف»هسفن
تومللةراعتساهكفسناكةايحلاسلجمروهمجلايأرىلع
ملاعلااياطخنعةحيبذمدقهتومبحيسملانأًاذإدارملاف
ءادفلجألهللامامأةحيبذلاكلتمدقيلءامسلالخدو
.سانلا

لوخدلااذهويوامسلاِساَدْقَألٱَىلِإًةَدِحاَوًةَّـرَمَلَخَد
ميدقلادهعلايفةنهكلاسيئرلوخدناكامكًايونسنكيمل
.ةدحاوةرمناكلب

لاحلاهذهىلعءامسلاهلوخدبيأًاّيِدَبَأًءاَدِفَدَجَوَف
تومىلعًافقوتمءادفلاناكفًايدبأءادفسانلللصح
نمو.مهاياطخلًاصاصقرشبلاتومماقمماقيذلاحيسملا
:اهيفةلباقملاتعقواياضقعبرأىرنلوقلااذهىلإرظنلا
لوجعوسويتمدبةنهكلاسيئرلوخدناكهنإ:لوألا·

.هسفنمدبفحيسملالوخدامأو
امأوةنسلكيفةرمةنهكلاسيئرلوخدناكهنإ:يناثلا·
الوهتحيبذرركتتالفطقفةدحاوةرملخدفحيسملا
.داعُت
سادقألاىلإةنهكلاسيئرلوخدناكهنإ:ثلاثلا·
.يوامسلاسادقألاىلإحيسملالوخدويضرألا

ألَا
َ
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ًايونسءادفلصحيلةنهكلاسيئرلوخدناكهنإ:عبارلا·
اذه.يدبأفنينمؤمللحيسملاهلّصحيذلاءادفلاامأو
دبعلاءادفلوألااهانعمةينانويةملكةمجرت»ءادف«هلوقو
دارملانوكيفهديسناطلسنمهقتعولاملابقيقرلا
سانلااياطخلءافوهتومةمدقتحيسملاهلعفيذلاءادفلاب
اذهيمُسو.اهباقعبمكحلاوةئيطخلاناطلسنممهقتعو
نمصالخهنألوأةيدبأهجئاتننألامإ»ًايدبأ«ءادفلا
.ةيدبأةداعسىلإلاخدإويدبأباقع

ٌشوُشْرَمٍةَلْجِعُداَمَرَوٍسوُيُتَوٍنَاريِثُمَدَناَكْنِإُهَّـنَأل«١٣
ملٱَىلَع

جلٱِةَراَهَطَىلِإُسِّـدَقُيَنيِسَّـجَنُْ
ْ

»ِدََس
خلا١٧و١٩:٢ددعو١٦و١٦:١٤نييوال

قبسدقٍةَلْجِعُداَمَرَوٍسوُيُتَوٍناَريِثُمَدَناَكْنِإُهَّـنَأل
سيتلاوروثلامدبريهطتلاىلعهذهلبقيتلاةيآلايفمالكلا
ص(ددعلارفسيفاهربخفةلجعلادامرامأو-نييونسلا
اهدامرظفُحيوءارمحةلجعقرُحتتناكاهنأوهو)٩-١٩:٢
اوناكفىتوملاداسجأةسمالمبنوسجنتياوناكنيذلالجأل
.دامرلاكلذنمهيفلولحملاءاملاشربنورهطتي

امكمدللالدامرلافصوَنيِسَّـجَنُْملٱَىلَعٌشوُشْرَم
الشرُيناكيذلانإفةاروتلايفلوقلاةعجارمنمرهظي
يهانهةروكذملاةساجنلا-ءاملابلولحملادامرلانكلومدلا
.كلذريغوىتوملاةسمالمةهجنمةيعرشلاةساجنلا

تناكةساجنلانأامكِدَسَْجلٱِةَراَهَطَىلِإُسِّـدَقُي
نارمألافريهطتلاناكاذكهةيبلقالةيجراخةيدسج
يتلادسجلاةساجنىلإاهيفرظنُيةعيرشسوقطبناقلعتم
تناكيتلاةراهطلاواهدوجوةدمهللاةدابعلاعنمتتناك
.نيدجاسلاةدابعيفكرتشينأنمناسنإلانكمت

حلٱِبْمَكَف«١٤
ْ
ملٱُمَدُنوُكَيِّـيَِر

َمَّـدَقٍِّيلَزَأٍحوُرِبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
ٍةَتِّـيَمٍلاَمْعَأْنِمْمُكَرِئاَمَضُرِّـهَطُي،ٍبْيَعَالِبِِهللاُهَسْفَن
حلٱَهللاٱاوُمِدْخَتِل

ْ
»!َّـَي

١:٤ةيمورو١:٥ايؤرو١:٧انحوي١و١:١٩سرطب١
:٧صو٢:١٤سطيتو٥:٢سسفأو٣:١٨سرطب١و
:٦ةيمورو١:٧٥اقولو٦:١صو١٠:٢٢و١:٣صو٢٧
٤:٢سرطب١و٢٢و١٣

وهوطرشلاباوجىلعةلخادانهءافلاِّـيِرَْحلٱِبْمَكَف
.ةقباسلاةلمجلاعيمج

حئابذاهيلإريشتتناكيتلاهتحيبذِحيِسَْملٱُمَدُنوُكَي
.ءارمحلاةلجعلادامروميدقلادهعلا

ةحيبذلانأامكٍبْيَعَالِبِِهللاُهَسْفَنَمَّـدَقٍِّيلَزَأٍحوُرِبيِذَّـلٱ
لكنمةميلسنوكتنأاهيفطرتشُيناكمدقُتتناكيتلا
ًارهاطًاسودقناكهنأيأيبدأبيعالبحيسملاناك.بيع
»يلزأحورب«هلوقبدارملاىنعملاىلعاوفلتخادق.ةئيطخالب
وأسدقلاحورلاوهيلزألاحورلااذهبدارملانأمهضعبلاقف
ًائيربوبيعلكنمًايلاخحيسملالعجيذلاةسادقلاحور
ةلاحبءامسلايفهسفنمدقهنأنورخآلاقو.إطخلكنم
ىلعاهمدقهذهنإفةيدسجةحيبذبالةيلزألاهتيناحور
لبيقيقحمدبنكيملفءامسلاىلإهلوخدامأوضرألا
بيترتبسحصاخلارابتعألاوحصألااذهوةيحورلاةلاحلاب
ءاقلتنمهسفنمدقيأ»هسفن«هلوقللصألايفتاملكلا
يفحئابذلامدقتتناكامكةفرعمريغوأرابجإبالهتاذ
.)١٠:١٨انحوي(ميدقلادهعلا

وأريمضلاتيكبتنممكصلخييأْمُكَرِئاَمَضُرِّـهَطُي
.مكاياطخةرفغمةهجنمريمضلاةحارمكيطعي

ىلإيدؤتنأاهنأشنميتلااياطخلايأٍةَتِّـيَمٍلاَمْعَأْنِم
امكهنإفاهبكترينمسجنتيتلاةميثألالامعألاوأتوملا
ناكميدقلادهعلايفًاتيمسميناكيذلالجرلانأ
ةلجعلادامرشربالإرهطتيالولعفلاتاذبسجنتي
الإرهطتيالفناسنإلاسجنتةئيطخلااذكههيلعءارمحلا
.حيسملامدشاشرب

دهعلايفسجنتملانأامكيأ!َّـيَْحلٱَهللاٱاوُمِدْخَتِل
نوكينأىلإهللادبعيولكيهلالخدينأعطتسيملميدقلا
رهطتياذكهةلجعلادامرةطساوبهتساجننمرهطدق
لخديوهدبعيوهللامدخيلًالهأريصيوحيسملامدبناسنإلا
.يوامسلاهرضحمىلإًاريخأ

َنوُكَيْيَكِل،ٍديِدَجٍدْهَعُطيِسَوَوُهاَذٰهِلْجَألَو«١٥
ملٱ
يفيِتَّـلٱِتاَيِّـدَعَّـتلٱِءاَدِفِلٌتْوَمَراَصْذِإَنوُّوُعْدَْ لٱِ

ْ
ِلَّـوَألٱِدْهَع

ملٱَدْعَوَنوُلاَنَي
ْ
.ِّـيِدَبَألٱِثَاريِ

٣:١صو١٢:٢٤و٨:٦و٧:٢٢صو٢:٥سواثوميت١
٣:١٨سرطب١و٥:٦و٣:٢٥ةيمورو

دقعينأبدعوهللانأنماثلاحاحصألايفبتاكلاركذ
ةيتونهكلاةمدخلانأوميدقلالطبيًاديدجًادهعهبعشعم
يفمث.ديدجللًازمرناكهتلمجبميدقلادهعلايفتناك
لوألانكسملابيكرتةلمجلاىلعركذحاحصألااذهةءادب
هتمدخويوامسلانكسمللًازمركلذنوكوهتمدخو
الإاهانعميهتنياليتلادادعألاهذهيفنألاو.ةيوامسلا

.ديدجلادهعلاتبثتدقحيسملاتومبهنأنهربي)٢٢ع(يف
ملحيسملانأوهوًاقباسركُذامببسليأاَذٰهِلْجَألَو

سويتمدمدقيملويوامسلبيضرأسدقمىلإلخدي

ألَا
َ
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ًايعرشًاريهطتنينمؤملللصحيملوهسفنمدلبلوجعو
ةئيطخلاباقعنمصلخيًايدبأًايقيقحًاريهطتلبًايجراخ
.اهناطلسو

عيمجنأامكميدقلانملضفأٍديِدَجٍدْهَعُطيِسَوَوُه
دارملاو.ميدقلابقلعتتتناكيتلاكلتنملضفأهتاقلعتم
.هيضقيلنينثانيبرمأيفلخدينم»طيسو«هلوقب

هدصقبهللانمنوراتخملامهَنوُّوُعْدَْملٱَنوُكَيْيَكِل
دهعلايفهللابعشانهمهبدارملاوةيدبألاةايحلليلزألا
.يتأيسامكميدقلا

.حيسملاتوموهٌتْوَمَراَصْذِإ
لايجألاعيمجاياطخنعةرافكيأِتاَيِّـدَعَّـتلٱِءاَدِفِل
.تايدعتلااهتلمجنمو

يفيِتَّـلٱ .ميدقلادهعلايفتبكترايتلايأِلَّـوَألٱِدْهَعْلٱِ
اهمسايتلا»نوكي«ربخِّـيِدَبَألٱِثاَريِْملٱَدْعَوَنوُلاَنَي

طسوتلضفىلعءانبهنأةرابعلاعيمجىنعمو»نووعدملا«
هتمدخوهتنهكبميدقلاناكيذلاديدجلادهعلايفحيسملا
ريهطتىلعةرداقةيقيقحةرافكلصحدقهلًازمرهتيلكو
طقفحيسملاتومدعبيذلانامزلالهألسيليقيقح
اوناكنيذلانيوعدمللراصفًاضيأميدقلانامزلالهألنكلو
يفيدبألاثاريملابميركدعوهدعبنيذلاوحيسملانامزلبق
.حيسملاتومبةمئاقلاديدجلادهعلاةحيبذىلعءانبءامسلا
)٣:٢٥ص(ةيموريفلوسرلالوقنمتباثريسفتلااذهو
ِلْجَأْنِم،ِهِّـرِبِراَهْظِإل،ِهِمَدِبِناَميِإلٱِبًةَراَّـفَكُهللاٱُهَمَّـدَقيِذَّـلٱ«
خلٱِنَعِحْفَّـصلٱ

ْ
ناككلذىلعو.»ِهللاٱِلاَهْمِإِبِةَفِلاَّـسلٱاَياََط

مهدهعةبترةطساوبليئارسإونبهيلعلصحييذلاريهطتلا
دهعلايفحيسملاةطساوبمتيذلايقيقحلاريهطتللًايزمر
.ديدجلا

لَيٌةَّـيِصَوُدَجوُتُثْيَحُهَّـنَأل«١٦
ْ
ملٱِتْوَمُناَيَبُمَز

.»ِيصوُْ

الِيصوُْملٱِتْوَمُناَيَبُمَزْلَيٌةَّـيِصَوُدَجوُتُثْيَحُهَّـنَأل
ركذاملهنإفرهاظلابسحبىنعملايفلاكشإانهدجوي
تومىلعديدجلادهعلاءانبقباسلاددعلايفبتاكلا
نإفهنمدبالكلذنأانهلاقسانلانعءادفحيسملا
نايبدنعالإاهبلمعُيالثيحبيصوملاتومضرفتةيصولا
هتيصوحصتلحيسملاتومكلذنممزلفاهعضاوتوم
مالكلااذهيفدجويهنأريغ-هينبوهبعشليدبألاثاريملاب
نأبتاكلاىلعدرُيدقهنإفةجحلايففعضهرهاظام
لجأليصوملاتوممزلنإفةيصولايفالدهعلايفمالكلا
دهعلاعضاوتومكلذنممزليالةيصولابًاعرشلمعلا
ملكتييذلاعوضومللبتاكلامالكيفةبسانمنوكيالف

اهلمعتساامىلعةملكلاىنعمنملقتنادقهنأواذه.هيف
يناربعلالصألاهلمتحيالديدجىنعمىلإىضماميفهب
نيرسفملاضعببهذكلذىلعءانبوينانويلاهلمتحاولو
الاننكلوةيصوالدهعبةينانويلاةملكلاةمجرتبجيهنأىلإ
لوقينملوقىلعدهاعملاتومهلوقلىنعمكلذيفىرن
حارشلاروهمجعمةملكلاذخؤتنأحصألاف.ىنعملااذهب
مالكلالمُحيواهاضتقمبةرابعلارسفتتنأوةيصوىنعمب
اذإىنعملارهظيويقطنملااليهيبشتلاسايقلاىنعمىلع
ةمتتنوكتفددعلاةءادبيف»هنأل«هلوقدعب»امك«انردق
مزليامكهنأليأ)١٨ع(يف»مثنمف«هلوقيفةرابعلا
دهعلاتابثإيفتوملاناكاذكهةيصولاءارجإلجأليصوملا
.ديدجلا

لٱَّـنَأل«١٧
ْ
ملٱَىلَعٌةَتِباَثَةَّـيِصَو

َهلَةَّـوُقَالْذِإ،ىٰتْوَْ
َ
لٱا

ْ
اَمَةَّـتَب

ملٱَماَد
.»ًاّيَحِيصوُْ

٣:١٥ةيطالغ

هلوقبةمجرتملاةملكلاىٰتْوَْملٱَىلَعٌةَتِباَثَةَّـيِصَوْلٱَّـنَأل
ضعبلااهمجرتدقكلذىلعودعبىنعملمتحت»ىلع«
تومدعباهبلمعُيةيصولانأوهودارملاىنعملاةقفاومل
.يصوملا

َهلَةَّـوُقَالْذِإ
َ
ءزجللليلعتًاّيَحِيصوُْملٱَماَداَمَةَّـتَبْلٱا

.»طقفىتوملاىلعةتباثةيصولا«هلوقوهوددعلانملوألا
اهنأليصوملاتومدعبالإتبثتالةيصولانأامكهنأدارملاو
يفرايخلاهلنأىلعطقفهتومدعباهبلمعُييكلتبتُك
اهبلمعُيةيصوكهنإفديدجلادهعلااذكههتايحةدماهرييغت
ىلعو.حيسملايأهبعشليدبألاثاريملالّصحنمتومب
ناكاذكهو.ناهربلاالحاضيإللًاهيبشتسايقلانوكيكلذ
.عباتلاددعلايفبتاكلانيبيامكميدقلادهعلايفرمألا

»ٍمَدَالِبْسَّـرَكُيَْملًاضْيَأُلَّـوَألٱَّـمَثْنِمَف«١٨
خلا٢٤:٦جورخ

نمةقباسلادادعألايفركُذامىلعءانبيأَّـمَثْنِمَف
.ةيصولابدهعلاهيبشت

يأيناثلاكميدقلاوهولوألادهعلايأًاضْيَأُلَّـوَألٱ
.ديدجلا

ماقمناموقينايبلسلانافرحلاناكاملٍمَدَالِبْسَّـرَكُيَْمل
.مدبسّركتميدقلادهعلانأانهىنعملاناكباجيإلا
يفهلامعتسابلغيدقونيعمدصقلزارفإلاوه»سيركتلا«
رمخلاوزبخلاوهللاةمدخلسئانكلاسيركتكةينيدلارومألا

انهوهليجنإوحيسملاةمدخلةفقاسألاويرسلاءاشعلايف

ألَا
َ
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ًاينبمسانلاةدئافلجألميقُأودقُعميدقلادهعلانأىنعملا
تاناويحلامدكفساهانعمناكيتلاحئابذلاةمدخىلع
ةحيبذىلعةلالدللاهبدوصقملاناكو.اياطخلانعًاريفكت
دارملاذإيزاجمهعيمجانهمالكلانأىفخيالو.ديدجلادهعلا
توميهسانلاصالخلجألهللااهماقأيتلاةقيرطلانأ
ىلعةعيرشلاهبجوتيذلاصاصقلانعيضوعلاحيسملا
لمعلااذهلًايزمرناكفميدقلادهعلابيترتامأوةاطخلا
.ديدجلادهعلايفمتيذلاميظعلا

ٍةَّـيِصَوِّـلُكِبِبْعَّـشلٱَعيَِمجَمَّـلَكاَمَدْعَبىَسوُمَّـنَأل«١٩
لٱَمَدَذَخَأ،ِسوُماَّـنلٱِبَسَحِب

ْ
ٍءاَمَعَم،ِسوُيُّتلٱَوِلوُجُع

لٱَّـشَرَو،اَفوُزَوًاّيِزِمْرِقًافوُصَو
ْ
»ِبْعَّـشلٱَعيَِمجَوُهَسْفَنَباَتِك

:١٤نييوالو١٨و١٥و١٦:١٤نييوالو٨و٦و٢٤:٥جورخ
٥٢و٥١و٤٩و٧و٦و٤

ميدقلادهعلانأقباسلاددعلايفهلوقلليلعتَّـنَأل
.ةيومدحئابذىلعًاينبمناكيأمدبسركت

اياصولاٍةَّـيِصَوِّـلُكِبِبْعَّـشلٱَعيَِمجَمَّـلَكاَمَدْعَبىَسوُم
)٢٣-٢٠صجورخ(يفليصفتلابةروكذماهيلإراشملا
اهأرقمثاهبتكمثًاهافشًالوأبعشلاىلعىسوماهالتف
-هلوقيفةراشإلاكلذىلإوليئارسإينبىلعاهداعأو

يذلاباتكلانماهأرقامدعبيأِسوُماَّـنلٱِبَسَحِب
نأريغ.)٢٤:٧جورخ(دهعلارفسهامسوهيفاهبتك
نمرمأاهبدارملانوكيدق»سومانلا«انهةمجرتملاةملكلا
.بعشلاىلعاياصولاولتينأبىسوملهللا

ًاّيِزِمْرِقًافوُصَوٍءاَمَعَم،ِسوُيُّتلٱَوِلوُجُعْلٱَمَدَذَخَأ
لوجعلامدالإ)٢٤جورخ(ربخلاكلذنمركذُيملاَفوُزَو
اميسالوانهبتاكلاهركذامنمضتيمالكلاقايسنكلو
نأرهظيفةاروتلانمهريغعمةلباقملابروكذملاربخلائرُقاذإ
نألًاسويتوًالوجعتناكذئتقواهومدقيتلاحئابذلا
فوصلاوءاملاامأو)٢٤:٥جورخ(ةروكذملاتاقرحملا
)١٤:٥١نييوال(شرلايفلمعتسُيناكفافوزلاويزمرقلا
نمهيلعقلعُيوافوزلانمنصغذخؤيناكهنألكشىلع
.امهبشريومدلاوءاملابسمغُيمثيزمرقلافوصلا

ربخيفركذُيملِبْعَّـشلٱَعيَِمجَوُهَسْفَنَباَتِكْلٱَّـشَرَو
النكلوبعشلاشرركُذامنإوباتكلاشرةاروتلا
يفىسومهنمأرقيذلاباتكلاشرمدعكلذكمزلتسي
دهعلاةمدخلكيفًاربتعماءزجناكشرلانأمولعمهنإ
ضعبلاةيمستالإهبدارُيال»بعشلاعيمج«هلوقو.ميدقلا
لكجرخ«هلوقهنملامعتسالاريثكزاجموهولكلامساب
)٣:٥ىتم(»انحوينماودمتعيلميلشروأوةيدوهيلالهأ

فيكضرتعينملوقلاذإةحيحصةجحالفلاحموهو
.سانلانمنييالمةثالثىسومشر

لٱُمَدَوُهاَذٰه:ًالِئاَق«٢٠
ْ
.»ِهِبُهللاٱُمُكاَصْوَأيِذَّـلٱِدْهَع

٢٦:٢٨ىتمو٢٤:٨جورخ

اذكهِهِبُهللاٱُمُكاَصْوَأيِذَّـلٱِدْهَعْلٱُمَدَوُهاَذٰه:ًالِئاَق
ىلإنومجرتملااهمجرتمثبتاكلااهسبتقاامكةينيعبسلاةمجرتلا
هدقعيذلادهعلامداذوه«يناربعلالصألايفو.ةيبرعلا
بعشلاىلعىسومهشريذلامدلانأدارملاو»مكعمبرلا
اولاقذإهولبقمهومهعمهللاهدقعيذلادهعلاتيبثتلناك
)٢٤:٧جورخ(»ُهَلُعَمْسَنَوُلَعْفَنُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتاَمُّلُك«
هريهطتىلعةلالدللهللانموهثيحنملمعلااذهناكف
مهتدهاعمىلعةلالدللمهلمعوهثيحنمومهايإىلاعت
ءامدقلاناكطمنلااذهىلعو.هللااياصواوظفحينأب
نوزاتجيونيفصنىلإًاناويحنوعطقياوناكمهنإفنودهاعتي
نوظفحيمهنأبمهسفنأىلعداهشإلالجألنيتعطقلانيب
.»ًادهععطق«ةرابعلاتءاجكلذنموةدهاعملاطورش

ملٱَو«٢١
خلٱِةَيِنآَعيَِمجَوًاضْيَأَنَكْسَْ

ْ
َكِلٰذَكاَهَّـشَرِةَمْدِ

.»ِمَّـدلٱِب
١٩ىلإ١٦:١٤و١٩و٨:١٥نييوالو٣٦و٢٩:١٢جورخ

ِمَّـدلٱِبَكِلٰذَكاَهَّـشَرِةَمْدِْخلٱِةَيِنآَعيَِمجَوًاضْيَأَنَكْسَْملٱَو
جورخ(هسيركتونكسملابصنةهجنمدرويذلاربخلايف
مزلتسيالاذهنأريغ.تيزلاباهحسمالإركذيمل)٤٠ص
نإ)٢١و٢٩:٢٠ص(جورخيفىرناننألمدلاباهشرمدع
٨:٢٤ص(نييوالكلذكوتيزلاومدلابحسُمنوراه
ركذيملبتاكلاو.ًاضيأتيزلاومدلابهيلعشُرهنإ)٣٠و
شرلااذهركذسوفيسوينألهمايأيفًاركنمناكًارمأ
باتكدوهيلاتاميدق(بتاكلاهركذامكيناوألاونكسملل
.)٦لصفسار٣

،ِمَّـدلٱِبِسوُماَّـنلٱَبَسَحُرَّـهَطَتَيًابيِرْقَتٍْءَيشُّلُكَو«٢٢
َحتَالٍمَدِكْفَسِنوُدِبَو

ْ
»!ٌةَرِفْغَمُلُص

١٧:١١نييوال

ريهطتلاِمَّـدلٱِبِسوُماَّـنلٱَبَسَحُرَّـهَطَتَيًابيِرْقَتٍءَْيشُّلُكَو
سومانيفتناكيهوناسنإلايفةساجنلادوجوضرفي
ىتوملاداسجأسمكةيعرشلاةساجنلانيعونىلعىسوم
ناسنإلاقحلتتناكيتلايهوةيبدألاةساجنلاوصربألاو
ةيبدألايهاونلاورماوألارابتعابةئيطخلاباكتراىرجنم

ألَا
َ
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نمناسنإلارهطتيناكو.رشعلااياصولااهلوصأيتلا
تاناويحلامدكفسيهوحئابذلاةطساوبةيعرشلاةساجنلا
ضعبناكهنأل»ًابيرقت«هلوقبدارملاوهوًابلاغمدلاشاشربو
٢٨و١٦:٢٦نييوال(ءاملاةطساوبرهطتيتاساجنلاعاونأ
٣١:٢٢ددع(ءاملاورانلاةطساوباهضعبو)٣١:٢٤ددعو
.مدلابلاغلاناكامنإو)٢٣و

َحتَالٍمَدِكْفَسِنوُدِبَو
ْ

اياطخلاةرفغمنأيأٌةَرِفْغَمُلُص
يأمدلاكفسةطساوبًامئاديوسوملاسومانلايفاهلينناك
:عاونأىلعتناكهذهوحئابذلا
نييوال(يفليصفتلابتركُذدقوةئيطخلاةحيبذ:لوألا·

:٥ص(ةيدسجلاةساجنلالجألتناكو)١٣-٥:١و٤
اهلعفنوكينأطرشب)٤:٢ص(ًاضيأةيبدألاو)٢
٤:١٣نييوال(ةفرعمريغىلعيأملعيالوهوًاوهس
١٥:٣٠ددع(ةعيفرديبةئيطخلاباكترااهضيقنو)١٤و
اذإاميسالوهتعيرشبوهللاابءاردزالاودمعتلابيأ)٣١و
اهلنكيملةريخألاهذهف.رشعلاهللااياصودضتناك
ةبكترملاسفنلاكلتعطقُتتناكلباهنعمدقُتةحيبذ
)١٠و٢٠:٩نييوالو٣٦-١٥:٣٢ددع(اهبعشنم
لبطقفةفرعمالبةئيطخلاسيلىلوألابدارملاناكامنإو
هللاراقتحادصقبيأةعيفرديببكترُتملةئيطخلك
.ىلاعتهتظاغإنعلاؤسنودبو
نعفلتختتناكاهنأرهظيالومثإلاةحيبذ:يناثلا·

ةئيطخلالجألمدقتتناكاهنأنمرثكأبةئيطخلاةحيبذ
اهيفبيرقلاررضضيوعتنكمييتلااياطخلاوةفرعمب
لجألاهنأًاضيأركُذدقو)٦:٥صو٥:١٦نييوال(
اهفصونكلوةفرعمالبيتلااياطخلانعريفكتلا
ةوقببسلبكترُتتناكاهنأىلإيدؤيليصفتلاب
راقتحادصقبسيلنكلوةفرعمبةوهشلاوأةبرجتلا
.هللا
ًاحابصمّدقُتتناكيتلايهوةقرحملاةحيبذ:ثلاثلا·

حبذملاىلعلكيهلايفوعامتجالاةميخيفءاسمو
اهبدارملاناكو)٦:٩نييوال(رادلانحصيفيساحنلا
نأبًافلكمناكاهمدقينمنألاياطخلانعةماعةحيبذ
:١نييوال(فارتعالالجألةحيبذلاسأرىلعهديعضي
٤(.
)١(عاونأةثالثىلإمسقُتتناكوةمالسلاةحيبذ:عبارلا·

)٢(.هللاتاريخلجألمدقتتناكوركشلاةحيبذ
)٣(.هللااهيفرذنُيةدشنمصالخلجألرذنلاةحيبذ
ناكاهعيمجاهيفو.اهتافصيفةماعتناكيتلاةيرايتخالا
نمرهظيفحبذملالوحهمدنمشرُيوناويحلاحبذُي
ناكهنألًائطاخناسنإلانوكىلعةينبمتناكاهنأكلذ
حبذلالبقناويحلاسأرىلعهديعضينأهيلعبجي

نمناسنإلاريهطتناككلذىلعو)٤صنييوال(
ةطساوبلاحلكيفيوسوملاسومانلابسحبةئيطخلا

ناكيتلاةيونسلاحئابذلاكلذىلإفاضُيو.مدكفس
نعوهسفننعريفكتلالجألةنهكلاسيئراهمدقي
ءيربلاناويحلاتومىلعةينبماهعيمجيهف.بعشلا
نآلاو.توملاوصاصقلاقحتسملابنذملاناسنإلانع
اهعيمجهذهتناكيتلاحيسملاةحيبذركذلبتاكلايتأي
.اهلًازمر

لَيَناَكَف«٢٣
ْ
يفيِتَّـلٱِءاَيْشَألٱَةَلِثْمَأَّـنَأُمَز ِتاَواَمَّـسلٱِ

هبُرَّـهَطُت ْنِمَلَضْفَأَحِئاَبَذِبَفاَهُنْيَعُتاَّـيِواَمَّـسلٱاَّـمَأَو،ِهِذِٰ
.»ِهِذٰه

٨:٥ص

ًازمرتناكدوهيلاحئابذنأاهيلياموةيآلاهذهيفركُذ
نمميدقلادهعلاحئابذنملضفأيهيتلاحيسملاةحيبذل
.يتأيسامكةريثكهوجو

يفيِتَّـلٱِءاَيْشَألٱَةَلِثْمَأَّـنَأُمَزْلَيَناَكَف يأِتاَواَمَّـسلٱِ
يفرمامىلعلبجلايفوهوىسوملهللارهظأامكاهروص
هيناوأويضرألالكيهلاروصلاهذهبدارملاو)٨:٥ص(
.هتمدخو

دامرومدلاشاشروحئابذلانمركُذامبيأهِذِٰهبُرَّـهَطُِت
ةساجنلالجألًايسقطريهطتلااذهناكو.ءارمحلاةلجعلا
مهنأنييليئارسإلاناهذأيفريرقتلاكلذلكبدارملاوةيعرشلا
الهنأو)١٦:١٩و١٥:٣١نييوال(نيسندوةأطخاوناك
اليتلاةراهطلالاحبناسنإلانوكينأبالإهللانمبارتقا
حئابذمدهيلإريشيناكيذلاحيسملامدبالإاهيلعلصحي
ىلإريشتتناكةبعرشلاةيسقطلاةساجنلانأامكدوهيلا
ىلعلديةدحاولانمناسنإلاريهطتوةيبدألاناسنإاةساجن
.ىرخألانمريهطتلا

دارملاِهِذٰهْنِمَلَضْفَأَحِئاَبَذِبَفاَهُنْيَعُتاَّـيِواَمَّـسلٱاَّـمَأَو
اهلةروصةيضرألانكاسملاتناكيتلاكلت»تاّيومسلاب«
يزاجمهعيمجانهمالكلانأىفخيالوءامسلايفاهسلجمو
رّهطُيفيكءامسلايفهللارضحمتايوامسلابانمهفاذإاننأل
ناكملاكلذحيسملاةحيبذتسمفيكوسجنريغوهو
نمبرتقينأعيطتسيالئطاخلانأنمرثكأىنعملاسيلف
ناكمريهطتسيلانهريهطتلافحيسملامدبهريهطتنودبهللا
نأمهضعبلاقو.ناسنإلاوهللانيبةبسنلاحالصإلب
ةلازإىنعمبحيسملاةرافكمدبترهطتاهسفنتاوامسلا
بضغلاكلذةملظليوحتويرشبلاسنجلاىلعهللابضغ
هلوقيفعمجلاةغيصامأو.ةرفغملاوةمحرلاراونأىلإ
يفريثكوهودرفملاهبداريوسنجلاعمجبابنمف»حئابذبف«

ألَا
َ
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الةدحاوحيسملاةحيبذنأل)٢٦عرظنا(ينانويلاويناربعلا
حيسملاةحيبذيفةعومجمحئابذلاعيمجو.داعُتالورركتت
ىلإًازومرةفلتخمعاونأىلعوةريثكتناكنإواهلكتناكو
.ةدحاولاةحيبذلاكلت

ملٱَّـنَأل«٢٤
ِهاَبْشَأٍدَيِبٍةَعوُنْصَمٍساَدْقَأَىلِإْلُخْدَيَْملَحيِسَْ

حلٱ
ْ
ِهللاٱِهْجَوَماَمَأَنآلٱَرَهْظَيِل،اَهِنْيَعِءاَمَّـسلٱَىلِإْلَب،ِةَّـيِقيَِق
.»اَنِلْجَأل

انحوي١و٧:٢٥صو٨:٣٤ةيمورو٨:٢ص٦:٢٠ص
٢:١

ِهاَبْشَأٍدَيِبٍةَعوُنْصَمٍساَدْقَأَىلِإْلُخْدَيَْملَحيِسَْملٱَّـنَأل
تناكيتلاةيضرألاسادقألاىلإكلذيفةراشإلاِةَّـيِقيِقَْحلٱ
:٨ص(لبجلايفىسومهآراملًاهبشو)١١ع(ديبةعونصم
.اهيلإلخديملحيسملانألاقبتاكلاف)٥

ًاهبشةيضرألاسادقألاتناكيتلااَهِنْيَعِءاَمَّـسلٱَىلِإْلَب
مدخيلءامسلاىلإلخداملحيسملانأكلذنمحتنفاهل
يتلادوهيلاحئابذنملضفأهتحيبذتناكةيتونهكلاهتمدخ
.يضرألكيهيفمدقتتناك

يفهانعم»رهظيل«هلوقاَنِلْجَألِهللاٱِهْجَوَماَمَأَنآلٱَرَهْظَيِل
مايقوجاجتحالالجألروهظلاةنيرقلاهذهلثميفلصألا
)٢٤:١لامعأ(يفامكهيلعوأانهامكدحألامإىوعدلا
ىلإهيفلخديذلانامزلانموأرضاحلادهعلا»نآلا«هلوقو
يناربعحالطصا»هللاهجومامأ«هلوقو.ًادعاصفءامسلا
سادقألاسدقيفهللامامأةنهكلاسيئرفوقونعذوخأم
ىلإحيسملالوخدنأيأ»انلجأل«هلوقو.بعشلانعرفكيل
لجألوهضرألاىلعةحيبذهسفنمدقامدعبءامسلا
هركذدقناكيذلايدبألاءادفلاوهبنينمؤملانعريكفتلا

.)١٢ع(ًاقباس

ُسيِئَرُلُخْدَياَمَك،ًَةريِثَكًاراَرِمُهَسْفَنَمِّـدَقُيِلَالَو«٢٥
لٱ
ْ
.»َرَخآِمَدِبٍةَنَسَّـلُكِساَدْقَألٱَىلِإِةَنَهَك
٧ع

يذلاحيسملاىلعمالكلاًةَريِثَكًاراَرِمُهَسْفَنَمِّـدَقُيِلَالَو
هوجونمةيتونهكلاهتمدخوهتحيبذلضفبتاكلارهظُي
سيئرحئابذنيبواهنيبيتلاةضقانملاهوجووةهباشملا
امكددعلااذهيفمالكلاهجتيةريخألاهذهىلإو.ةنهكلا

.يتأيس
اذهٍةَنَسَّـلُكِساَدْقَألٱَىلِإِةَنَهَكْلٱُسيِئَرُلُخْدَياَمَك

لوخدىلعءامسلاىلإحيسملالوخدلضفللوألاهجولاوه
يفةرملخديناكاذهنإفسادقألاىلإميظعلانهاكلا

ةرمناكفحيسملالوخدامأوةديدجةحيبذمدبةنسلك
.ةدحاوةحيبذبةدحاو

ناكةنهكلاسيئرنإفيناثلاهجولاوهاذهَرَخآِمَدِب
امأوبعشلانعسيتوهسفننعروثةحيبذمدبلخدي
.هسفنةحيبذمدبلخدفحيسملا

ِسيِسْأَتُذْنُمًَةريِثَكًاراَرِمََّـملَأَتَيْنَأُِبَجيَناَكَكاَذْذِإَف«٢٦
لٱ
ْ
َلِطْبُيِلِروُهُّدلٱِءاَضِقْنٱَدْنِعًةَّـرَمَرِهْظُأْدَقَنآلٱُهَّـنِكٰلَوِ،َملاَع
خلٱ
ْ
.»ِهِسْفَنِةَحيِبَذِبَةَّـيَِط
سوثنروك١و٣:١٨سرطب١و١٠:١٠و٧:٢٧صو١٢ع
١:١٠سسفأو٤:٤ةيطالغو١٠:١١

ةفلاسلالايجألالجألحيسملاتومناكامليأَكاَذْذِإَف
.)٣:٢٥ةيمورو١٥عرظنا(ةعباتلالايجألالجألناكامك

لجألَِملاَعْلٱِسيِسْأَتُذْنُمًةَريِثَكًاراَرِمََّـملَأَتَيْنَأُبَِجيَناَك
نملضفأهتحيبذنكتملولةفلاسلاروصعلايفهبعشاياطخ
ةيفاكتناكثيحبةنهكلاسيئراهمدقيناكيتلاحئابذلا
.لايجألاعيمجنعةدحاوةرممدقُتنأ

ًارارمملأتينأبجيناكهنإ«هلوقلةلباقمَنآلٱُهَّـنِكٰلَو
.»ملاعلاسيسأتذنمةريثك

ءافيإللةيفاكاهنألهتحيبذمدقيلةدحاوًةَّـرَمَرِهْظُأْدَق
.لايجألاعيمجاياطخنع

يدوهيلارهدلاءاضقنادنعيأِروُهُّدلٱِءاَضِقْنٱَدْنِع
كلذءاضقنادنعحيسملاروهظناكفميدقلادهعلابفورعملا
وهحيسملاءيجمديدجلادهعلاةبتكدنعو.رهدلاوأدهعلا
ديدجتلدهعلادعبرخآدهعنوكيالهنألروهدلاءاضقنا
نوكيهنأاونظيناثلاحيسملاءيجمتقواوفرعيملمهنأامبو
مهمايأتناكفمهمايأيفنوكيهنألمتحملانموبيرقنع
ًاضوععمجلاةغيصهلامعتساامأو.ةريخألامايألااونظامك
توبسليقامكدوهيلاونيينانويلادنعحالطصافدرفملانع
.)٢٤عرظنا(ءامسلايفتاوامسلاوتبسلايف

.اهناطلسوةئيطخلاصاصقليزيليأَةَّـيِطَْخلٱَلِطْبُيِل
هلامتحابهبعشنعصاصقلالطبأيأِهِسْفَنِةَحيِبَذِب
.مهنعتوملا

َكِلٰذَدْعَبَّـمُثًةَّـرَماوُتوُمَيْنَأِساَّـنلِلَعِضُواَمَكَو«٢٧
»ُةَنوُنْيَّـدلٱ
ايؤرو٥:١٠سوثنروك٢و٣:٢٠ةعماجو٣:١٩نيوكت
١٣و٢٠:١٢

الةدحاوةرميأًةَّـرَماوُتوُمَيْنَأِساَّـنلِلَعِضُواَمَكَو
ىلعملاعلابّترهللانأيأ»عضو«هلوق.رهاظوهورركتت

ألَا
َ
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رثكأنوكيالتوملااذهنأوتوميناسنإلكنألكش
ةرمسانلاتومنيبةلباقملل»امك«هلوق.ةدحاوةرمنم
ةحيبذنأكلذنمجتنيفكلذكحيسملاتوموةدحاو
.داعُتنلوداعُتالةدحاوتناكحيسملا

ةيدبألاةنونيدلاتوملادعبيأُةَنوُنْيَّـدلٱَكِلٰذَدْعَبَّـمُث
ريغتيالدحاوطمنىلعناسنإلالاحتبثياهيفيتلا
نيبةلباقمةعباتلاةيآلايفوانهو.ًاضيأتومهيفسيلف
هتومدعبناسنإلالاحتبثيامكهنإفصالخلاوةنونيدلا
اذكهيدبألاءاقشلايفوأةيدبألاةداعسلايفامإنوكيف
نوجاتحيالونينمؤمللتبثيهنإفحيسملابًاضيأصالخلا
.ةئيطخلانعةحيبذىلإدعب

ملٱاَذَكٰه«٢٨
َلِمَْحيْيَكِلًةَّـرَمَمِّـدُقاَمَدْعَب،ًاضْيَأُحيِسَْ

لِلٍةَّـيِطَخَالِبًةَيِناَثُرَهْظَيَس،َنِيريِثَكاَياَطَخ
ْ

َنيِذَّـلِلِصَالَخ
.»ُهَنوُرِظَتْنَي
:٣انحوي١و٢:٢٤سرطب١و٣:١٨سرطب١و٦:١٠ةيمور
سرطب٢و٢:١٣سطيتو٥:١٥ةيمورو٢٦:٢٨ىتمو٥
٣:١٢

سانلاتومنيبةلباقملاةمتتانهًاضْيَأُحيِسَْملٱاَذَكٰه
ناكاملهنإفةدحاوةرمًاضيأحيسملاتوموةدحاوةرم
عقينأًانكممنكيملفدسجلايفةيناسنإللًاكراشمحيسملا
.ةدحاوةرمنمرثكأتوملاهيلع

نزونألهسفنمّدقامدعبلاقينأزوجيوَمِّـدُقاَمَدْعَب
ميدقتفروكذملاميدقتلاامأو.كلذلمتحيينانويلايفلعفلا
.ةحيبذهسفن

عيمجاياطخيأَنِيريِثَكاَياَطَخَلِمَْحيْيَكِلًةَّـرَم
لايجألاعيمجلويممألاويدوهيلانيبزييمتنودببوعشلا
لمحييأ»اياطخلمحييكل«هلوق.ةعباتلاوةفلاسلا
.)٢٦عرظنا(نيريثكاياطخصاصق

هسفنمدقييكلناكىلوألاةرملايفهروهظًةَيِناَثُرَهْظَيَس
-نوكيفةيناثلاةرملايفهروهظامأوسانلااياطخنعةحيبذ

وهواهصاصقوأةئيطخلالمحينأنودبيأٍةَّـيِطَخَالِب
قايسيضتقيامكةئيطخلالجألهسفنميدقتنودبوأدارملا
.انهنمضملاريدقتلاومالكلا

يدبألاصالخلايطعيليأُهَنوُرِظَتْنَيَنيِذَّـلِلِصَالَخْلِل
ةئيطخلاعادخوملاعلارورغنومواقيوهبنونمؤينيذلل
نييناربعللثحكلذيفو.صالخلاراظتنايفنوتبثيو
.حيسملابناميإلانعاوديحيالواوتبثيلنينمؤملا

دئاوف
يدبأتباثٍفاكصالخحيسملاهبىتأيذلاصالخلا.١

رخآعيفشىلإالوىرخأةحيبذىلإسانلاجاتحيالف
.صالخللةّيرجأةلعكىرخألامعأىلإالو
ًاميظعًادعبهللانعانتدعبأدقاهنألميظعرشةئيطخلا.٢

الإهللارضحموةمعنلايسركىلإلوصولااننكميالف
ةطساوبالإىلاعتهنمةرفغملالاننالوحيسملاربةطساوب
ناطلسنمصلختنالوبيلصلاحيسملاةحيبذمد
.انبولقيفسودقلاهللاحورلمعبالإانيلعةئيطخلا
لصافلاباجحلابميدقلادهعلايفكلذىلإراشُيناكو
يتلارادلانعسدقلاوسدقلانعسادقألاسدق
انلراصدقفنآلاامأونودباعلااهيفعمتحيناك
بارتقالايفةماتةقثوبآلاىلإمودقحيسملاةطساوب
.)٤:١٦نييناربعو٢:١٨سسفأ(ىلاعتهنم

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

هركذامةمتتلوألانيمسقىلإحاحصألااذهمسقُي
يفهلوقةصالخوحيسملاةحيبذودوهيلاحئابذةهجنمًاقباس
نمريهطتللةيفاكنكتملةيومدلاحئابذلانأيهنأشلاهذه
الفميظعةئيطخلامرجنأليلدبواهتداعإليلدبةئيطخلا
نمهنأو.)٤-١ع(لوجعوسويتمدباهنعءافيإلانكمي

كلتنملضفأةحيبذهميدقتوحيسملاءيجممزلكلذىرج
اهسفنميدقلادهعلابتكيفركُذامبسحبكلذوحئابذلا
دقوهبهللارسامتناكةميظعلاةدحاولاةحيبذلاهذهنأو
طقفنآلااهبواهلًازمرتناكيتلادوهيلاحئابذتلطبُأ
تناكاملهنألوقيمث)١٠-٥ع(اناياطخنمسدقتن
نيبارقلالكتلطبريهطتللةيفاكةدحاوحيسملاةحيبذ
امةصالخمسقلااذهو)١٨-١١ع(ةئيطخلانعةميدقلا
ينبمنينمؤمللضيرحتيناثلامسقلاو.ةلاسرلايفمدقت
ىلإمدقتلاىلعحيسملاةحيبذةءافكةهجنمقبسامىلع
نمفوخلاوهيفتابثلابوجووميظعلاصلخملااذه
يتلاةراسخلابمهركذيكلذيفو)٣١-١٩ع(هنعدادترالا
لينلجألةياهنلاىلإربصلابوجوبوحيسملالجألاهولمتحا
.)٣٩-٣٢ع(صالخلا

خلٱُّلِظُهَلْذِإ،َسوُماَّـنلٱَّـنَأل«١
ْ

لٱِتَاَْري
ْ
ُسْفَنَالِةَديِتَع

يِتَّـلٱ،ٍةَنَسَّـلُكِحِئاَبَّـذلٱِسْفَنِبًادَبَأُرِدْقَيَال،ِءاَيْشَألٱِةَروُص
.»َنوُمَّـدَقَتَيَنيِذَّـلٱَلِّـمَكُيْنَأ،ِماَوَّـدلٱَىلَعاََهنوُمِّـدَقُي

٩:٩صو٩:١١صو٩:٢٣و٨:٥صو٢:١٧يسولوك
١٤ع

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ميدقلادهعلانوكةهجنمقبساملليلعتفرحَّـنَأل
.لماكريغوديدجتللًازمر

ينبلةلزنملاةيسقطلاةعيرشلاوهانههيلإراشملاَسوُماَّـنلٱ
.ليئارسإ

يهوطرشلاىنعمةنمضتمةينيحوأليلعتفرحْذِإ
.يفنملا»ردقيب«ةقلعتمنيهجولاىلع

.سومانللناكذإيأكلمللماللاُهَل
ةلباقملاِءاَيْشَألٱِةَروُصُسْفَنَالِةَديِتَعْلٱِتاَْريَْخلٱُّلِظ

لظلانأامهنيبقرفلاو»ةروصلا«و»لظلا«نيبةعقاوانه
ريوصتلاةروصلاولظلاوألايخلاكماتريغمسرانههبداري
قلعتياميفةيلوألاةعيرشلانأىنعملاو.هئازجألكبماتلا
ديدجلادهعلاتاكربليلايخمسرنمرثكأنكتملحئابذلاب

ًالظتناكلبحوضولابءايشألاةروصنكتملاهنأىتح
ديدجلادهعلاتاريخهانعم»ةديتعلاتاريخلا«هلوقو.طقف
دهعلاعضوىلإةبسنلابةديتعيهوحيسملااهبىتأيتلا
.ديدجلادهعلاهبقعينامزىلإعضُويذلاميدقلا

اََهنوُمِّـدَقُييِتَّـلٱ،ٍةَنَسَّـلُكِحِئاَبَّـذلٱِسْفَنِبًادَبَأُرِدْقَيَال
اهمدبلخديناكيتلاةيونسلاحئابذلادارملاِماَوَّـدلٱَىلَع
دنعدعُتتناكيتلاوسادقألاسدقىلإةنهكلاسيئر
يفيماسلااهماقمرابتعابمهحئابذمظعأنييليئارسإلا
.مهسومان

مدعواهتطساوبهللاىلإَنوُمَّـدَقَتَيَنيِذَّـلٱَلِّـمَكُيْنَأ
يفنيُبوهللانيمدقتملارئامضريهطتيأليمكتىلعاهتردق
.)١٠و٩:٩ص(

خلٱَّـنَأِلْجَأْنِم؟ُمَّـدَقُتْتَلاَزاَمَفَأ،َّـالِإَو«٢
ْ
ْمُهَو،َنيِمِدَا

َهلُنوُكَيَال،ًةَّـرَمَنوُرَّـهَطُم
ُ
.»اَياَطَخُريِمَضًاضْيَأْم

ةردقمدعةهجنمركُذامكرمألانكيملنإويأَّـالِإَو
.اهنومّدقينيذلالمكتنأةيواللاحئابذلا

ولهنأىنعملاواهميدقتلازناكامأيأُمَّـدَقُتْتَلاَزاَمَفَأ
ناكلاهنومدقينيذلاليمكتىلعةرداقحئابذلاكلتتناك
لدةنسدعبةنسمّدقتتناكاملفدعبمدقتالنأبجي
.ليمكتلاىلعاهتردقمدعىلعكلذ

.حئابذلانومّدقينيذلايأَنيِمِداَْخلٱَّـنَأِلْجَأْنِم
ةرمًالماكًاريهطتاورهطتذإيأًةَّـرَمَنوُرَّـهَطُمْمُهَو

.ةيفاك
َهلُنوُكَيَال

ُ
نورعشياليأاَياَطَخُريِمَضًاضْيَأْم

لطبيل«هلوقىلعريسفتلارظنا(ةئيطخلاباقعنمفوخلاب
.ريمضلاخيبوتوةئيطخلابنذبوأ)٩:٢٦ص»ةيطخلا

.»اَياَطَخُرْكِذٍةَنَسَّـلُكاَهيِفْنِكٰل«٣
٩:٧صو١٦:٢١نييوال

.ةيونسلاحئابذلاكلتيفيأاَهيِفْنِكٰل
نعةقيقحلابيفوُتنكتملفاَياَطَخُرْكِذٍةَنَسَّـلُك

امنإلبةرفغملالينبنانئمطالاىلعمهلمحتملومهاياطخ
ىلإمهلزمريومهاياطخبمهركذييونسلااهميدقتناك
.نانئمطالاوريهطتللةيفاكلاةدحاولاةيقيقحلاةحيبذلا

.»اَياَطَخُعَفْرَيٍسوُيُتَوٍنَاريِثَمَدَّـنَأُنِكْمُيَالُهَّـنَأل«٤
١١عو٩:١٣صو٧و٦:٦اخيم

يأاَياَطَخُعَفْرَيٍسوُيُتَوٍناَريِثَمَدَّـنَأُنِكْمُيَالُهَّـنَأل
تناكحئابذلاهذهنألةئيطخلاىلعبترملاصاصقلاليزي
نمسويتلاوناريثلامدلناكامةياغفكلذلةيفاكريغ
ءيجمىلعةلالدلاوهللاةمدخليسومانلاريهطتلاةدئافلا
تناكف)٦:٧اخيمرظنا(ملاعلااياطخنعيفويلحيسملا
.اهلًازمريهتناكيتلاحيسملاةحيبذنعةئشاناهتدئاف
الهنألًالوأاياطخلاعفرتةيناويحلاحئابذلانأنكميالو
مهوسنجوهلبهنومدقينيذلانيبوناويحلانيبةقالع
نألًاناسنإيدفيًاناسنإنألمتحملانمو.رخآسنج
نأنكميالنكلورخآلاناكمهسفنلعجينأردقيدحاولا

هنألًايناثو.هيدتفيفناسنإناكمهسفنلعجيًاروثوأًافورخ
اياطخنعةحيبذهتدارإبهسفنمدقيفةدارإناويحللسيل
مدقهتدارإبوانلثمًاناسنإراصودسجتفحيسملاامأوسانلا
ناكهتافصلكيفلماكودودحمريغهللانأامبو.هسفن
اياطخريهطتلةيفاكيهفةدودحمريغةميقةحيبذلاهذهل
.ملاعلا

لٱَىلِإِهِلوُخُدَدْنِعَكِلٰذِل«٥
ْ
َْملًاناَبْرُقَوًةَحيِبَذ:ُلوُقَيَِملاَع

.»ًادَسَجِيلَتْأَّـيَهْنِكٰلَو،ْدِرُت
٦:٢٠ايمرإو١:١١ءايعشإوخلا٥٠:٨وخلا٤٠:٦رومزم
٢٢و٥:٢١سوماعو

عفرلسويتلاوناريثلامديفةوقنكيملذإيَكِلٰذِل
)خلا٤٠:٧رومزم(دوادناسلبسدقلاحورلاركذةئيطخلا

-حيسملايف
ناسلنعهنأكدوادلئاقلاُلوُقَيَِملاَعْلٱَىلِإِهِلوُخُدَدْنِع
.حيسملادسجتىلإةراشإلاوةءوبنلاحوربحيسملا

ملنيبارقلاوتاناويحلاحئابذنأيأْدِرُتَْملًاناَبْرُقَوًةَحيِبَذ
ةئيطخلانعريفكتللاهتاذيفةفلتخملااهعاونأىلعةيفاكنكت
.اهبهللاضريملف

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ةمجرتلانعبتاكلالقنًادَسَجِيلَتْأَّـيَهْنِكٰلَو
نآلاملعُيالو»تحتفّينذأ«يناربعلالصألايفوةينيعبسلا
ريغةميدقةءارقنعناكنإالإةمجرتلاهذهتلخدفيك
هابتنامدعببسل»دسجب«ناذآتلدُباهيفنآلاةفورعم
.خاسنلا

تومنألدسجلابتومييكلًادسجحيسمللهللاأيه
اذهحيسملالوقواياطخلانمريهطتللًايفاكنكيملتاناويحلا
هحورواهلكهتايحلوقناكلبهتايحنمنامزيفنكيمل
.مئادلا

حيسملابسانيالامهيفىرنهلكرومزملاانعجاراذإو
ًالوأمنرملانأرهاظلاو)يماثآيبتقاح٤٠:١٢رومزم(
ضعبلعجهيفملكتيذلاهللاحورنكلوهسفنىلعملكت
.ًاضيأحيسملابسانيومنرملابسانيمالكلا

لِلَحِئاَبَذَوٍتاَقَرْحُمِب«٦
ْ

.»َّـَرسُتَْملِةَّـيِطَخ

ضريملهللانأيأَّـَرسُتَْملِةَّـيِطَخْلِلَحِئاَبَذَوٍتاَقَرْحُمِب
لضفأةحيبذبلطيوهلبةئيطخلانعةيواللاحئابذلاب
حيسملاةحيبذيهةحيبذلاهذهوةئيطخلالجألمظعأءافيإو
:٦ايمرإو١:١١ءايعشإو٥١:١٦و١٥-٥٠:٧رومزمرظنا(
.)٨-٦:٦اخيمو٢٣-٧:٢١و٢٠

لُقَّـمُث«٧
ْ

يف.ُءيِجَأاَذَنَئَه:ُت لٱِجْرَدِ
ْ
ٌبوُتْكَمِباَتِك

.»ُهللاَأاَيَكَتَئيِشَمَلَعْفَأل،يِّـنَع

حئابذلاءافيإبهللاضريملامليأُءيِجَأاَذَنَئَه:ُتْلُقَّـمُث
ءادفلملاعلاىلإءاجاملكلذلهسفنحيسملامّدقةئيطخلانع
.سانلا

يف بتكلاةباتكهبدارُييِّـنَعٌبوُتْكَمِباَتِكْلٱِجْرَدِ
بتكلاتقبسهنأىنعملاوفلُتقرنمجوردىلعةميدقلا
.حيسملاءيجميفتملكتوةسدقملا

يهانهةروكذملاهللاةئيشمُهللاَأاَيَكَتَئيِشَمَلَعْفَأل
)١٠عرظنا(مهصالخلجألسانلانعًاضوعحيسملاتوم
هنألهتوهالىلإالحيسملادسجتىلإرظنلاب»هللااي«هلوقو
.)٢٧:٤٦ىتم(كلذلاقينأحصيدسجلاب

َحِئاَبَذَوٍتاَقَرُْحمَوًاناَبْرُقَوًةَحيِبَذَكَّـنِإ:ًافِنآُلوُقَيْذِإ«٨
لِل
ْ

هبَتِْرُرسَالَوْدِرُتَْملِةَّـيِطَخ لٱ.اَِ
َبَسَحُمَّـدَقُتيِتَّـ

.»ِسوُماَّـنلٱ

امجتنياهيفيتلابتاكلاةرابعهذهًافِنآُلوُقَيْذِإ
باوجو.حئابذلالطبأحيسملاءيجمنأريمازملانمهسبتقا
.)٩ع(يفخلا»لوألاعزني«هلوق»ذإ«

َالَوْدِرُتَْملِةَّـيِطَخْلِلَحِئاَبَذَوٍتاَقَرُْحمَوًاناَبْرُقَوًةَحيِبَذَكَّـنِإ
.قباسلاسابتقالالوقماَِهبَتِْرُرس
بتاكلانمةيريسفتةلمجِسوُماَّـنلٱَبَسَحُمَّـدَقُتيِتَّـلٱ
اهبرمأيسومانلاناكيتلايهاهيلإراشملاحئابذلاهذهيأ
اهسوقطبةنايدلابادآنولدبياوناكفاهيلعدوهيلالكتيو
.ةيسومانلا

ُعِزْنَي.ُهللاَأاَيَكَتَئيِشَمَلَعْفَألُءيِجَأاَذَنَئَه:َلاَقَّـمُث«٩
ِيناَّـثلٱَتِّـبَثُيْيَكِلَلَّـوَألٱ

َ
.

.قباسلاسابتقالاوهلوقملاوَلاَقَّـمُث
.)٧عرظنا(ُهللاَأاَيَكَتَئيِشَمَلَعْفَألُءيِجَأاَذَنَئَه
ِيناَّـثلٱَتِّـبَثُيْيَكِلَلَّـوَألٱُعِزْنَي

َ
تلطبُأدقلوقلااذهبيأ

يفهللاةئيشميهيتلاحيسملاةحيبذبةميدقلاحئابذلا
.عباتلاددعلايفيتأيسامكملاعلاىلإحيسملاهلاسرإ

ملٱِهِذٰهِبَف«١٠
َعوُسَيِدَسَجِميِدْقَتِبَنوُسَّـدَقُمُنْحَنِةَئيِشَْ

ملٱ
.»ًةَدِحاَوًةَّـرَمِحيِسَْ
٩:١٢صو١٣:١٢صو١٧:١٩انحوي

سويتمدبضرتمليتلاهللاةئيشميأِةَئيِشَْملٱِهِذٰهِبَف
يدفيواهلعفيلحيسملاءاجيتلاوةئيطخلانعءافيإلوجعو
.)٧عرظنا(هتحيبذبسانلا

ريفكتلاوريهطتلاىنعمبهللاسركنيأَنوُسَّـدَقُمُنْحَن
.ىلاعتهنيبواننيبةلصافلاةئيطخلانع

لجألبيلصلاىلعةحيبذِحيِسَْملٱَعوُسَيِدَسَجِميِدْقَتِب
بتاكلاةجحىنعمنوكيكلذىلعو.ةئيطخلانعريفكتلا
ءافيإهللااهلبقيالىسومسومانىلعةيسقطلاحئابذلانإ
حيسملاةعاطنكلوةئيطخلارشلبجاولاصاصقلانع
دقوكلذلةيفاك)٢:٨يبليفرظنا(توملاىتحهللاةئيشمل
.حئابذلاعيمجتلطبأ

مالكيفًاريثكةرابعلاهذهترركتدقوًةَدِحاَوًةَّـرَم
داعتالحيسملاةحيبذنأاهنمجتنيوىنعملااذهببتاكلا
ةحيبذسادقلايفنألوقينملوقكلذلوهوجولانمهجوب
لوققفاويالًاهبشالوًاراكذتالوًازاجمالةقيقححيسملا
هريسفتيفبهذلامفانحويلوقيددصلااذهيفو.بتاكلا
لكمدقنامنحنفألوقتاذاملئاسلأسنإف«ةلاسرلاهذهل
ةدحاوةيحضتلاهذهو.هتومركذلةعجارمعنصنلب.موي

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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كلتلقتاريثكالةدحاويهفيكوتلقنإفتاريثكال
.نيسيدقلاسداقميفكلتكتمدُقةدحاوةعفداهنألجأل
يذلاراكذتللريصياذه.كلتلًاضيأهذهوكلتلمسراذهف
لبذئنيحةنهكلاسيئركلوقيهنأل.تقولاكلذيفراص
ةلباقملا(»ةيحضلاراكذتعنصناننإلبًامئاداهعنصنيه
نييناربعلاىلإةلاسرلانمرشاعلالصفلايفةرشعةعباسلا
.)اهفورحبطخةخسننعًالقن

ًَةريِثَكًاراَرِمُمِّـدَقُيَوُمِدَْخيٍمْوَيَّـلُكُموُقَيٍنِهاَكُّلُكَو«١١
لِت
ْ

لٱُعيِطَتْسَتَاليِتَّـلٱ،اَهَنْيَعَحِئاَبَّـذلٱَك
ْ
خلٱَعِزْنَتْنَأَةَّـتَب

ْ
.»َةَّـيَِط

٤ع٧:٢٧صو٢٨:٣ددع

هركذناكامةصالخ١٨عىلإاهيلياموةيآلاهذهيف
نكتملاهنألةددعتمدوهيلاحئابذنوكةهجنمبتاكلا
كلذلةدحاوحيسملاةحيبذنوكوةئيطخلانعءافيإللةيفاك
هنألوقلابىنعملااذهيفهجاجتحانمىهتنادقو.ءافيإلا
لحمقبيملحيسملابةماتلاةرفغملاىلعنونمؤملالصحاذإ
.ةئيطخلانعةديدجحئابذوأنيبارقل

َكْلِتًةَريِثَكًاراَرِمُمِّـدَقُيَوُمِدَْخيٍمْوَيَّـلُكُموُقَيٍنِهاَكُّلُكَو
اهنكلوةنهكسيئرلكوخسنلاضعبيفاَهَنْيَعَحِئاَبَّـذلٱ
ةيمويلاحئابذلانأاميسالواهيلعفلتخمةفيعضةءارق
انيلعرمدقهنأىلعةنهكلاسيئربالنهاكلابةطونمتناك
.)٧:٢٧ص(ةيمويحئابذمدقيناكةنهكلاسيئرنأ
نعيفوتنأردقتملورركتتناكةيواللاةحيبذلانأدارملاو
.ةئيطخلا

صاصقيأَةَّـيِطَْخلٱَعِزْنَتْنَأَةَّـتَبْلٱُعيِطَتْسَتَاليِتَّـلٱ
ءافيإللحئابذلاةءافكمدعّرمدقكلذكوّرمامكةئيطخلا
.ةئيطخلانع

خلٱِنَعَمَّـدَقاَمَدْعَبَفاَذٰهاَّـمَأَو«١٢
ْ
،ًةَدِحاَوًةَحيِبَذاَياََط

»ِهللاٱِنيِمَيْنَعِدَبَألٱَىلِإَسَلَج
١:٣صو٣:١يسولوك

ةقباسلاةيآلايف»نهاكلك«هلوقنيبةلباقملااَذٰهاَّـمَأَو
.حيسملاوههيلإراشملاو»اذه«هلوقو

ىلعةلعافاهنألًةَدِحاَوًةَحيِبَذاَياَطَْخلٱِنَعَمَّـدَقاَمَدْعَبَف
.دوهيلاحئابذيفرمألاناكامكاهتداعإلةجاحالفماودلا

هلوقنيبانهةلباقملاِهللاٱِنيِمَيْنَعِدَبَألٱَىلِإَسَلَج
مداخلابقيلياموهويواللانهاكلانع»مدخي«و»موقي«
فالخبدّيسلابالإقيليالسولجلانإف»سلج«انههلوقو
مكحلاوءاقترالاهانعميزاجمسولجلااذهو.مداخلا
.طّلستلاو

ًائِطْوَمُهُؤاَدْعَأَعَضوُتىَّـتَحَكِلٰذَدْعَبًارِظَتْنُم«١٣
.»ِهْيَمَدَقِل

:١صو١٥:٢٥سوثنروك١و٢:٣٥لامعأو١١١٠:١رومزم
١٣

راشملاهللانيمينعهسولجدعبيأَكِلٰذَدْعَبًارِظَتْنُم
.ةقباسلاةيآلايفهيلإ

هتنايدلنومواقملامهحيسملاءادعأُهُؤاَدْعَأَعَضوُتىَّـتَح
.همكحو

لماكلاعوضخلاىلعةلالدللةيزاجمةرابعِهْيَمَدَقِلًائِطْوَم
هيفيذلانامزلاوهدارملانأكشالو)١٠:٢٤عوشي(هل
هجولكمعتواهنولبقيفحيسملاةنايدلسانلاةمواقملطبت
هنأانهنمرهظيو.هباتكيفهللانلعأامبسحبضرألا
ةملظلاتوكلمورونلاتوكلمنيبةبراحملاهذهةياهندنع
ىنعمبهللانيمينعسولجلااذهلطبيملاعلاةياهندنعيأ
طيسووهثيحنمحيسمللىطعُملاناطلسلاومكحلا
.)٢٥و١٥:٢٤سوثنروك١(بآلاهللاكلملاريصيوصالخلا

ملٱِدَبَألٱَىلِإَلَمْكَأْدَقٍدِحاَوٍناَبْرُقِبُهَّـنَأل«١٤
.»َنيِسَّـدَقُْ

١ع

.ةمدقتيأٍناَبْرُقِبُهَّـنَأل
.بيلصلاىلعةدحاوةرمهتوموهٍدِحاَو
.ةئيطخلانمرّهطيأَلَمْكَأْدَق
ةئيطخلانعًادحاوًانابرقهدسجمدقهنأامكِدَبَألٱَىلِإ

دارفألاىلإرظنلابكلذوةيدبأةمئادنابرقلااذهةيلعافاذكه
دبألاىلإهلترفُغدقفهاياطخترفُغنمنإفمومعلاو
دتميلبنامزىلعرصتقيالةئيطخلانعبيلصلاءافيإو
.هتياهنىلإملاعلاةءادبنمنامزلكىلإ

.حيسملامدبوهللاةمعنبنييدفملايأَنيِسَّـدَقُْملٱ

لٱُحوُّرلٱاَنَلُدَهْشَيَو«١٥
ْ
َلاَقاَمَدْعَبُهَّـنَأل.ًاضْيَأُسُدُق

»ًاقِباَس

دهعلاحئابذنوكةهجنمركُذامةحصىلعاَنَلُدَهْشَيَو
نمئطاخلانانئمطاوريمضلاريهطتىلعةرداقريغميدقلا

يهةدحاولاحيسملاةحيبذنوكوهاياطخةرفغمةهج
.كلذلجألهللانمةماقملاةطساولا

اوبتكينأهللالاجرمّلعومهلأيذلأُسُدُقْلٱُحوُّرلٱ
.اهنمنألادهشتسييتلاةسدقملارافسألا

اميفاهبدهشتسارخُأتاسابتقانعًالضفيأًاضْيَأ
.ىضم

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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لوقيب«قلعتمفرظ»دعب«هلوقًاقِباَسَلاَقاَمَدْعَبُهَّـنَأل
هنأىنعملانوكيفضعبلابهذمىلععباتلاددعلايف»برلا
»مايألاكلتدعبهدهعأيذلادهعلاوهاذه«ًالوألاقامدعب
ةرفغملاقّلعهللانأدارملاوخلا»يسيماونلعجأ«ًاضيألاق
.)١٧ع(يفىرُيامكديدجلادهعلالوخدىلعةيقيقحلا

لٱَوُهاَذٰه«١٦
ْ
لِتَدْعَبْمُهَعَمُهُدَهْعَأيِذَّـلٱُدْهَع

ْ
،ِماَّـيَألٱَك

يفِيسيِماَوَنُلَعْجَأ،ُّبَّـرلٱُلوُقَي هبوُلُقِ يفاَهُبُتْكَأَوِْمِ هناَهْذَأِ »ِْمِ
١٢و٨:١٠صو٣٤و٣١:٣٣ايمرإ

ايمرإ(نمسابتقالاْمُهَعَمُهُدَهْعَأيِذَّـلٱُدْهَعْلٱَوُهاَذٰه
٨:٨ص(ىضماميفبتاكلاهركذدقو.)٣٤-٣١:٣١
يفو»اذوهيتيبوليئارسإتيبعم«لصألايفهنأريغ)١٢-
نأوهودحاوىنعملاو»مهعم«انهوكلذكقباسلاسابتقالا
يحورلاهبعشعميحيسملارودلايفهللاهدهعييذلادهعلا
.يتأيسامكنوكي

.يوسوملارودلاةياهندنعيأِماَّـيَألٱَكْلِتَدْعَب
نمةدئافلاوهتنامأوهلوقيفريغتياليذلاُّبَّـرلٱُلوُقَي
.رمألاعوقوديكأتةرابعلاهذهركذ

يفِيسيِماَوَنُلَعْجَأ حورعضيىلاعتهنأيأِْمِهبوُلُقِ
.هبعشبولقيفةمئادلاةعاطلا

يفاَهُبُتْكَأَو ريسفتقبسدقونايبلالجألراركتِْمِهناَهْذَأِ
.)٨:١٠ص(يفددعلااذهعيمج

هتاَيِّـدَعَتَوْمُهاَياَطَخَرُكْذَأْنَلَو«١٧ يفِْمِ .»ُدْعَباَمِ

يفِْمِهتاَيِّـدَعَتَوْمُهاَياَطَخَرُكْذَأْنَلَو ةمتتوهُدْعَباَمِ
يفنأوهبتاكلاهديرييذلادهاشلاو.ايمرإنمسابتقالا
هبحاصياللماكنارفغهللابعشللصحيديدجلادهعلا
.)٨:١٢صيفةيآلاهذهريسفترظنا(مدنهبقعيالوددرت

ٌناَبْرُقُدْعَبُنوُكَيَالِهِذِٰهلٌةَرِفْغَمُنوُكَتُثْيَحاَمَّـنِإَو«١٨
خلٱِنَع

ْ
.»ِةَّـيَِط

اممةجيتنانهمالكلاو.ديكوتلاعمنكلوىنعمباَمَّـنِإَو
.سابتقالانمقبس

ِهلٌةَرِفْغَمُنوُكَتُثْيَح
ٰ

تايدعتلاواياطخلليأِهِذ
.)١٧ع(يفةروكذملا

الوةجاحىقبياليأِةَّـيِطَْخلٱِنَعٌناَبْرُقُدْعَبُنوُكَيَال
ةياغنألحئابذلارّركتتناكميدقلادهعلايفهنأىلعهللحم

لهؤييزمريجراخيسقطريهطتاهتطساوبلصحيناكام
حيسملاةحيبذامأو.يضرألالكيهلايفهللاةدابعلناسنإلا
يهوروصعلالكيفًالماكًانارفغناسنإلللصحتاهنإف
.ةيزمرلاحئابذلااهيفتمتيتلاةيفاكلاةدحاولا

ةلاسرلانميلدجلامسقلايفبتاكلامالكىهتناانهىلإ
مهتعيرشلضفةهجنمدوهيلاراكفأةمواقمبقلعتييذلا
دهعلانأةريثكججحبويلجعونبمهلنهربدقهنإف.اهتابثو
الةيسقطلاةعئارشثيحنمليصفتلابوةلمجلابميدقلا
نمهنملضفألاديدجللًازمرناكًادبأريغتتاليتلاةيبدألا
ةعيرشلانأىنعملااذهيفهركذامةلمجنمو.ةهجلك
نبابةيحيسملاةنايدلاوءايبنأوةكئالمةطساوبتلزنةميدقلا
تونهكلًافيعضًازمرناكامنإيواللاتونهكلانإوهللا
اذكهو.قداصيكلمتونهكةبترىلعناكيذلاحيسملا
ىلإوةحيبذىلإريشتتناكاهنإفلكيهلايفةمدخلاوحئابذلا

دوهيلاهلانيذلاريخلانإًاريخأو.ًادجاهنملضفأةمدخ
ىلإريشيًاينمزناكةيعرشلافيلاكتلاكلتبمايقلاةطساوب

هلانامعيمجف.حيسملابنونمؤملاهلانييدبأيحورريخ
ةرفغملاكةيحورلاتاريخلانمميدقلادهعلايفهللابعش
لعفبمهلراصامنإءامسلايفةيدبألاةداعسلاوريهطتلاو
يتلالوجعلاوسويتلامدبالةعمزملاهتمدخوحيسملاةحيبذ
نإلوقنةلمجلاىلعو.يضرألكيهيفاهنومدقياوناك
ةيسقطلاةعيرشلاعيمجنإًادجيلجعونىلعرهظيمالكلا
ةراشإلاةياغلاهذهتناكونامزلاةدودحمةياغلتعضُوامنإ
ءاجاملفميظعلاءادفلانمديدجلادهعلايفمتامىلإ
زومرلاعيمجةرورضلابتلطبقئاقحلاتلمكتوحيسملا
ًانكممةمعنلاشرعىلإلوصولاراصواهيلعةلالدللةعوضوملا
ناميإلاوةئيطخلانعهللاىلإةبوتلابيتأيئطاخلكل
.هتعافشوحيسملاةحيبذب

يفعرشنأشلااذهيفهمالكنمبتاكلاغرفذإو
ةنايدلايفتابثلاىلعنينمؤملانييناربعللثحلاوظعولا
صالخلايفنايهتنيتابثلاوناميإلانألامإكلذوةيحيسملا
ناسنإلابنايضفيءارولاىلإعوجرلاودادترالانألوأيدبألا
اذهنميقباميفهمالكهجتياذهىلإو.كالهلاىلإ
.حاحصألا

ِمَدِب»ِساَدْقَألٱ«َىلِإِلوُخُّدلٱِبٌةَقِثُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَنَلْذِإَف«١٩
»َعوُسَي
١٢و٩:٨ص٣:١٢و٢:١٨سسفأو٥:٢ةيمور

ِمَدِب»ِساَدْقَألٱ«َىلِإِلوُخُّدلٱِبٌةَقِثُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَنَلْذِإَف
ينانويلالصألايفلوألااهانعم»ةقث«انهةمجرتملاَعوُسَي
ىنعمبانهتتأامكيتأتمثزجحلاوعنملامدعىنعمبةيرحلا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ىلإلوخدلادنعضفرلامدعولوبقلانّقيتيأةقثلا
يذلايقيقحلايوامسلاوهروكذملاسادقألاو.سادقألا
»عوسيمدب«هلوق.يضرألاسادقألاسدقهيلإريشيناك
انلصحاذإهنأةرابعلاىنعمنوكيف.عوسيمدةطساوبيأ
هتبطاخملويوامسلاهللارضحمىلإبارتقاللةلماكةيرحىلع
ةقثبةالصلايفىلاعتهيلإلوصولااننكميلحيسملامدةطساوب
مّدقتنلههجومامأنمانضفرمدعوهيدلانلوبقةهجنم
.خلاقداصبلقب

حلٱِب،ًاّيَحًاثيِدَحاَنَلُهَسَّـرَكًاقيِرَط«٢٠
ْ
»ِهِدَسَجْيَأ،ِباَجِ

٩:٣صو٩:٨صو١٤:٦و١٠:٩انحوي

يوامسلاسادقألاىلإلوخدلانأيأاَنَلُهَسَّـرَكًاقيِرَط
حيسملاانلهسركقيرطىلعوهامنإقباسلاددعلايفروكذملا
ىلإاولبقُينأنوديرينيذلالكلًاعاشمهلعجوهحتفيأ
ىلإلوخدلانأقباسلاددعلايفركذاملمث.هيفهللا
ًاريسفتانهروكذملاقيرطلاناكحيسملامدبوهسادقألا
.حيسملامدهلوقل

دهعلاثيدحناكهنأىنعمبقيرطللفصوًاثيِدَح
يفميدقلاقيرطللةلباقملاىنعمبةملكلانومهفيمهضعبو
قتعيالًادبأثيدحوهفةيلعافلاماودنورخآولوألادهعلا
.نامزلايلاوتنمهلعفيففعضيالو

دقف.ناعمةلمجلمتحيوهوقيرطللناثفصوًاّيَح
تبثأدقوةايحلاىلإلصويقيرطلااذهنأىنعمبنوكي
نمنألميدقلادهعلاىلإرظنلانمسوتكليفويثريسفتلااذه
يأتوميناكةنهكلاسيئرالإسادقألاسدقىلإزاتجا
هماوديألعفلاتوبثىنعمبنوكيدقو.توملابصاقي
يففجيالوماودلاىلعيرجييذلايحلاءاملابدارُيامك
نملكلةيدبألاةايحلانألةيلعافلاىنعمبنوكيدقو.رحلا
امىلإسيلويقيقحلاسدقلاىلإهبلخدفحيسملابنمؤي
.هيلإزمرُي

زايتجالاناكهنأامكيأِهِدَسَجْيَأ،ِباَجِْحلٱِب
ًايرورضسدقلانعسادقألاسدقلصافلاباجحلاب
ناكهللاىلإلوصولاكلذكميدقلادهعلايفةنهكلاسيئرل

امكو.هتوميأحيسملادسجةطساوبديدجلادهعلايف
سدقفشُكوحيسملاتومدنعلكيهلاباجحقشنا
ىلإلوصوللبابلاةأطخللحتفنا)٢٧:٥١ىتم(سادقألا
الو.اياطخلانعةحيبذبيلصلاىلعحيسملاتومبهللا
زومرلاوتاراشإلاىلعينبميزاجمانهمالكلانأىفخي
.ميدقلادهعلايفتناكيتلاءامسألاو

»ِهللاٱِتْيَبَىلَعٌميِظَعٌنِهاَكَو«٢١
٣:١٥سواثوميت١و٤:١٤ص

ةلمجىلعةلمجفطعِهللاٱِتْيَبَىلَعٌميِظَعٌنِهاَكَو
انلذإوىنعملاو)١٩ع(يف»ذإ«دعبامهيلعفوطعملاو
نعفةيفرحةمجرت»ميظعنهاك«هلوق.خلاميظعنهاك
انهدارملاناكاذإالإةنهكلاسيئرهبدارملاويناربعلالصألا
يواللاتونهكلازومرلكهيفتمتيذلاميظعلانهاكلا
هتيبيأ»هللاتيب«هلوق.تونهكلاةسائرنعرظنلاعطقب
هيلإنوبرتقيوهنوفاخيوهنوفرعينيذلاهللابعشوهويحورلا
اموهتيبلااذهو.سانللهنلعأيذلاديحولاقيرطلاب
هدحووهيتلاةيقيقحلاةيحورلاحيسملاةسينكهنمفلأتت
١٠:١١٤انحوي(هلنيذلامهنمفرعيهدحوهنألاهفرعي
.)٢:١٩سواثوميت٢و١٥و

لَقِبْمَّـدَقَتَنِل«٢٢
ْ

يفٍقِداَصٍب ًةَشوُشْرَم،ِناَميِإلٱِنيِقَيِ
.»ٍّيِقَنٍءاَمِباَنُداَسْجَأًةَلِسَتْغُمَو،ٍريِّـِرشٍريِمَضْنِماَنُبوُلُق

٣:٢١انحوي١و١:٦بوقعيو٣:١٢سسفأ٤:١٦ص
٧:١سوثنروك٢و٣٦:٢٥لايقزح٩:١٤ص

بارتقاىلعةينبمةيزاجمةرابعلاوهللاىلإْمَّـدَقَتَنِل
.هللارضحمناكثيحسدقلانمنييليئارسإلا

يفٍقِداَصٍبْلَقِب انهبوسنملاقدصلاِناَميِإلٱِنيِقَيِ
بلقلاو.صالخإلاهانعمونيدلايفةعداخملادضبلقلل
زكرموهيحورلابلقلاوةيدسجلاةايحلازكرموهيدسجلا
ةيلخادلاهدصاقموناسنإلافطاوعهبدارملاوةيحورلاةايحلا
اهيلإرظنيواهفرعيهللانألةقداصنوكتنأبجيفةيحورلا
بابنم»ناميإلانيقي«هلوقو.لعفلاومالكلادرجمىلإال
هبدارملاونيقيلاناميإلاىنعمبفوصوملاىلإةفصلاةفاضإ
كشلامدعورفكلايفًاريخأطوقسلاوناميإلايفددرتلادض
.حيسملامدةطساوبهللاىلإلوصولاب

ىلعةينبمةيزاجمةرابعيهوةرهطميأًةَشوُشْرَم
ريهطتلاانهدارملاوميدقلادهعلايفهريغومدلاشربريهطتلا
.حيسملامدب

لمتحيورشلابلقثمريمضيأٍريِّـِرشٍريِمَضْنِماَنُبوُلُق
نأدارملاورشلابساسحإلاةيلصألاةملكلاىنعمنوكينأ
رعشيوةئيطخلابهلقثتوريمضلابينوتنمصلختيناسنإلا
.حيسملامدةطساوبهلةروفغمهاياطخنأ

ةيزاجمىرخأةرابعٍّيِقَنٍءاَمِباَنُداَسْجَأًةَلِسَتْغُمَو
رهطتيفيوسوملاسومانلابسحءاملابريهطتلانمةذوخأم
همالكوهفطاوعوهراكفأرهطتفًانطابوًارهاظهلكناسنإلا
ةيدومعملاىلإانهةراشإلاتناكامبرو.ًاضيأهلاعفأو

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ةمجرتلابسحاهلبقامىلعةفوطعمةلمجلاهذهو.ةيحيسملا
»ذإ«نوردقيفعباتلاددعلاباهقّلعتمهضعبراتخادقوةيبرعلا
يقنءامبانداسجأتلستغااذإواذكهةرابعلانوكبسيو
.بيكرتلااذهلمتحيينانويلاو.خلاءاجرلارارقإبكسمتنل

َوُهَدَعَويِذَّـلٱَّـنَأل،ًاخِساَرِءاَجَّـرلٱِراَرْقِإِبْكَّـسَمَتَنِل«٢٣
.»ٌنيِمَأ

٥:٢٤يكينولاست١و١٠:١٣و١:٩سوثنروك١و٤:١٤ص
١١:١١صو٣:٣يكينولاست٢و

يف»مدقتنل«هلوقىلعحصألاىلعفوطعمْكَّـسَمَتَنِل
.قباسلادعلا

»رارقإ«نملاح»ًاخسار«هلوقًاخِساَرِءاَجَّـرلٱِراَرْقِإِب
يأًاخساررارقإلاهبرقنيذلاءاجرلابكسمتنلىنعملاو
.عزعزتيالًاديطو

يفًانيمأدعويذلاناكامليأٌنيِمَأَوُهَدَعَويِذَّـلٱَّـنَأل
ريغيحيسملاانئاجربكسمتننأبجوهديعاومزاجنإ
.هنعنيعزعزتم

لَو«٢٤
ْ
ملٱَىلَعِضيِرْحَّـتلِلًاضْعَباَنُضْعَبْظِحَالُن

ِةَّـبَحَْ
حلٱِلاَمْعَألٱَو

ْ
»ِةَنََس

ـِةَّـبـَحـَْملٱَىلـَعِضـيـِرْحـَّـتلِلـًاـضْعـَبـاـَنـُضْعـَبْظـِحَالـُنـْلَو
متهينأنييحيسملاىلعبجيهنأيأِةَنَسَْحلٱِلاَمْعَألٱَو
ركذدقويحورلامهريخىلإرظنلاباميسالوضعببمهضعب
نأل»ةنسحلالامعألاوةبحملا«هلوقيفرمألارهوجبتاكلا
لامعألاردصتةبحملانموبحلالعفييحيسملاناميإلا
ةصاخنييناربعللةبسانمةحيصنلاهذهتناكو.ةنسحلا
بجيناكفدادترالاوةمواقملاراطخأبنيطاحماوناكمهنأل
لئاضفللاوكرحتينأوضعبىلعمهضعبرهسينأمهيلع
ةلمجلاو.ةنطابلاةيحورلاةايحلاةوقاهنمرهظتيتلاةيحيسملا
و)٢٢ع(»مدقتنل«هلوقنمقبسامىلعةفوطعم
انلذإو«هلوقبًاقلعتممالكلالازيالو)٢٣ع(»كسمتنل«
.)٢١ع(خلا»ميظعنهاك«و)١٩ع(خلا»ةقث

َنيِظِعاَوْلَب،ٌةَداَعٍمْوَقِلاَمَكاَنَعاَمِتْجٱَنيِكِراَتَْريَغ«٢٥
لٱَنْوَرَتاَمِرْدَقَىلَعِرَثْكَألٱِبَو،ًاضْعَباَنُضْعَب

ْ
»ُبُرْقَيَمْوَي

٤:٥يبليفو١٣:١١ةيمورو١٩اذوهيوو٢:٤٢لامعأ
١٤و١١و١٠و٣:٩سرطب٢و

نـعنـيلـمـاهــتمريـغيأـاَنـَعـاَمـِتـْجٱَنيـِكِرـاَتَْريـَغ
.ةينانويلاةملكلالولدموهاذهنألةالصللتاعامتجالا

نييناربعلاضعبلماهتيناكامكيأٌةَداَعٍمْوَقِلاَمَك
.داهطضالانمًافوخنينمؤملا

تاعامتجاللروضحلابوجولًاضْعَباَنُضْعَبَنيِظِعاَوْلَب
.قباسلاددعلايفروكذملاضيرحتلاوةروكذملا

ىلعويأُبُرْقَيَمْوَيْلٱَنْوَرَتاَمِرْدَقَىلَعِرَثْكَألٱِبَو
ةلبقملاةبعصلاتاقوأللًارظنمكيلعكلذبجيصوصخلا
تبتُكةلاسرلاهذهنأبلوقلاديؤيامماذهو.نيطسلفىلع
.ةيحيسملاةنايدلاباونمآدقاوناكنيذلانيطسلفدوهيل
حصألاىلعيه»مويلا«هلوقبصنلايفاهيلإراشملاتاقوألاو
نيينامورلابارخإدنعةميظعلادوهيلاةقيضتاقوأ
هذهةباتكنامزدعبمتيذلانيطسلفعيمجوميلشروأل
تناككلذىلعةينبملاةجحلاو.نامزلانمليلقبةلاسرلا
بجياهيلإرظنلابيتلارومألابالقناوتوملاراطخأرابتعاب
.هللااهاضريلاحيفنوكينأناسنإلاىلع

حلٱَةَفِرْعَماَنْذَخَأاَمَدْعَباَنِراَيِتْخٱِباَنْأَطْخَأْنِإُهَّـنِإَف«٢٦
ْ
،ِّـَق

خلٱِنَعٌةَحيِبَذُدْعَبىَقْبَتَال
ْ
»اَياََط

٢:٢٠سرطب٢و٦:٤صو١٥:٣٠ددعو٤:٢نييوال
٢١و

يهانهاهيلإراشملاةئيطخلااَنِراَيِتْخٱِباَنْأَطْخَأْنِإُهَّـنِإَف
هلوقباهدّيقوداهطضالاببسبةيحيسملاةنايدلانعدادترالا
نيبميدقلادهعلايفدوجوملازييمتلاىلعءانب»انرايتخاب«
الاهباكترالتباثدصقبيأةعيفرديباياطخلاوًاوهساياطخلا
ىلإهقوستوناسنإلاىلعيلوتستيتلاةيوقلاةبرجتلاببسب
.ةئيطخلا

انعانتقاوانتفرعمدعبيأِّـقَْحلٱَةَفِرْعَماَنْذَخَأاَمَدْعَب
.ةيقيقحلاةيحيسملاةنايدلاب

يأ.طرشلاباوجاَياَطَْخلٱِنَعٌةَحيِبَذُدْعَبىَقْبَتَال
حيسملايفهءاجركرتوةيحيسملاةنايدلاناسنإلاركنأاذإهنأ
اهريغدجويالهنألهاياطخنعمدقتىرخأةحيبذهلقبيمل
امبمالكلاةقالعنمرهظيو.كالهلاىلإيدؤيًاذإدادترالاف
تاولصلامهإنعأشنيامًاريثكدادترالانأقبس
»ةحيبذىقبتال«هلوقبدارملاءابآلاضعبلاقو.عامتجالا
.اوباتواوطقسيذلانييحيسملاةيدومعمةداعإمدع

َلُكْأَتْنَأٍةَديِتَعٍراَنَُةْريَغَو،ٌفيُِخمٍةَنوُنْيَدُلوُبُقْلَب«٢٧
ملٱ
.»َنيِّـداَضُْ

١:٨يكينولاست٢و٣:٨و١:١٨اينفصو٣٦:٥لايقزح
١٢:٢٩صو

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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لوبقوهدادترالاةجيتننأيأٌفيُِخمٍةَنوُنْيَدُلوُبُقْلَب
.لداعلاصاصقلايفهللاةنونيد

ىلإةفصلاةفاضإبابنموهو)١:١٨اينفص(ٍراَنُةَْريَغَو
بابنمهنألمتحيوةديدشةراحرانىنعملاوفوصوملا
.ةيرانةريغىنعمبةفصلاىلإفوصوملاةفاضإ

.ريخألامويلايفيأٍةَديِتَع
بسنيهنإفهللانيداضملاكلهتيأَنيِّـداَضُْملٱَلُكْأَتْنَأ
نيداضملابدارملاو)٣٢:٢٢ةينثت(كالهإلاىنعمبرانلللكألا
هتوكلمدادتماوهميلاعتوهتافصوحيسملاةنايدلنومواقملاهللا
.ضرألاىلع

ِةَثَالَثْوَأِنْيَدِهاَشَىلَعَفىَسوُمَسوُماَنَفَلاَخْنَم«٢٨
.»ٍةَفْأَرِنوُدِبُتوُمَيٍدوُهُش

:٨اقولو١٨:١٦ىتمو١٩:١٥و٦و١٧:٢ةينثتو٢:٢ص
١٣:١سوثنروك٢و١٧

دصقبلتقلاقحتستةفلاخمىَسوُمَسوُماَنَفَلاَخْنَم
.)٣١و١٥:٣٠ددع(ةعيفرديبوأتباث

اذإيأٍةَفْأَرِنوُدِبُتوُمَيٍدوُهُشِةَثَالَثْوَأِنْيَدِهاَشَىلَعَف
لتقلابمرجملابقاعيناكنينثانملقأسيلدوهشدجُو
.تومللًاقحتسمبنذلانوكينأطرشبةفأرنودب
ىلإهللانعدادترالاوهلوقلااذهيفهيلإراشملابنذلاو
)٦-١٧:٢ةينثت(ةعجارمنمرهظيامكمانصألاةدابع
ةجحلاو.انهبتاكلااهركذيتلالاوحألاعيمجركذُيثيح
نمىرُيامكىوقألوقىلإلوقنملاقتنالابابنمانه
يفةجيتنلاهذهلاثمدهاشُيو.)٢٩ع(يفةرابعلامامت
.)١٢:٢٥و٣و٢:٢ص(

ْنَمًاّقِحَتْسُمُبَسُْحيُهَّـنَأَنوُّنُظَتَّـَرشَأًاباَقِعْمَكَف«٢٩
لٱَمَدَبِسَحَو،ِهللاٱَنْبٱَساَد

ْ
،ًاسِنَدِهِبَسِّـدُقيِذَّـلٱِدْهَع

»؟ِةَمْعِّـنلٱِحوُرِبىَرَدْزٱَو
ىتمو١٣:٢٠صو١١:٢٩سوثنروكو١٢:٢٥١و٢:٣ص
٤:٣٠سسفأو٣٢و١٢:٣١

هلوقيفًاّقِحَتْسُمُبَسُْحيُهَّـنَأَنوُّنُظَتَّـَرشَأًاباَقِعْمَكَف
ناكنإلوقيهنأكفمهبطاخينيذلاىلإمكحلاعفري»نونظت«
بقاعُيميدقلادهعلايفهللاةدابعنعدترييذلاناسنإلا
دهعلايفهسفنلعفلااذهلعفينميفنولوقتامفتوملاب
بترملاباقعلانممظعأًاباقعقحتسيالألضفألاديدجلا

ًاميظعهبنذلعجتيتلالاوحألاركذيمث.ميدقلادهعلايف
.يتأيامكيهوةديدشةبوقعلًاقحتسم

ميظعلاراقتحالاىلعلدتةيزاجمةرابعِهللاٱَنْبٱَساَدْنَم
.هللانبااهسسؤمواهسأريتلاةيحيسملاةنايدللضفرلاو
يناثلاوةيحيسملاةنايدلانعدترملللوألافصولاوهاذه
-هلوق

ونبددجاملًاسِنَدِهِبَسِّـدُقيِذَّـلٱِدْهَعْلٱَمَدَبِسَحَو
)٢٤:٨جورخ(مدلابىسوممهّشرهللاعممهدهعليئارسإ
هذهنم٢٠و٩:١٩صرظنا(»دهعلامد«كلذيمسو
مدبناسنإلاسّدقتاملفديدجلادهعلايفامأو)ةلاسرلا
نودبيأسندمدلااذهنأبسحيدترملاناكحيسملا
ةناّيدلانعدترمللثلاثلافصولاو.ناسنإلاريهطتلةيلعاف
-هلوقوهةيحيسملا

معنلابهييذلاحورلابيأِةَمْعِّـنلٱِحوُرِبىَرَدْزٱَو
ةئيطخلادارملانوكيدقو.سودقلاهللاحوروهوةيحورلا
نأةرابعلاعيمجىنعمو.)١٢:٣١ىتم(سدقلاحورلادض
ناكاملفلتقلاببقاعُيناكميدقلادهعلاةنايدنعدترملا
ناسنإلاناكميدقلايفهيلإزومرملاوراشملاوهديدجلادهعلا
هنألمظعأباقعلًاقحتسمةيحيسملاةناّيدلانعدترييذلا
ناسنإلارّهطتيهبيذلاميركلاهمدوهللانبارقتحادقنوكي
.ةيحورلاتاريخلابهييذلامعنلاحوروهاياطخنم

،يِزاَجُأاَنَأ،ُماَقِتْنالٱَِيل:َلاَقيِذَّـلٱُفِرْعَناَنَّـنِإَف«٣٠
.»ُهَبْعَشُنيِدَيُّبَّـرلٱ:ًاضْيَأَو.ُّبَّـرلٱُلوُقَي
٥٠:٤رومزمو٣٢:٣٦ةينثتو١٢:١٩ةيمورو٣٢:٣٥ةينثت
١٣٥:١٤و

يفهللاقدصفرعناننإيأَلاَقيِذَّـلٱُفِرْعَناَنَّـنِإَف
يلاتلالوقلانمفاخننأبجيكلذلوهدعويفامكهديعو
.)٣٢:٣٥ةينثت(نمبتاكلاهسبتقييذلا

ةمقنلايل«يناربعلايفويِزاَجُأاَنَأ،ُماَقِتْنالٱَِيل
زاجملابابنموههللاىلإبوسنملالوقلااذهو.»ةازاجملاو
هللايفًالثمليقامكناسنإلاهبّسحيامهللاىلإبسنُيهب
لعفهبشياملعفيهللانأانهدارملاومدنيالوهومدنهنأ
ىلاعتهنإفًارشهيلعيرجيورخآنممقتنينيحناسنإلا
رورجملاميدقتيفمث.بنذملاىلعرشلاوصاصقلايرجي
نوريثكمهفيفرصقلانوينايبلاهيمسيامهبقلعتيامىلع
ناسنإللكلذزوجيالفماقتنالاهدحوهللانأىنعمبةرابعلا
دافتسُيالىنعملااذهنكلوةماعلانيبًاريثكسبتقناذكهو
يفًاحيحصىنعملاناكولوةنيرقلانمىرُيامكلصألانم
.هتاذ

.لصألايفةدوجومريغبتاكلانمةرابعُّبَّـرلٱُلوُقَي
.رخآسابتقاولتيامنإيأًاضْيَأَو

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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نإف)١٣٥:١٤رومزمو٣٢:٣٦ةينثت(ُهَبْعَشُنيِدَيُّبَّـرلٱ
هلوقنعسابتقالااذهلصفل»ًاضيأ«هلوقفلوألانمناك
.بتاكلاهركذيمللصألايفطسوتممالكبخلا»ةمقنلايل«
.ًارهاظنوكي»ًاضيأ«هلوقببسفيناثلانمناكنإو
نيبنذملاىلعصاصقلاوةنونيدلاءارجإانه»نيدي«ىنعمو
)٣٢:٣٦ةينثت(يفةلمجلاةلمكتوهبعشنماوناكولو
برلاةنونيديأ»قفشيهديبعىلعوهبعشنيديبرلا«
هبعشلماعيهنأةجيتنلاحصتنكلو.هبعشلوهئادعأىلع
.هنعاودترااذإءادعألاةلماعم

لٱَوُهٌفيُِخم«٣١
ْ
يفُعوُقُو حلٱِهللاٱِيَدَيِ

ْ
»!ِّـَي

١٢:٥اقول

يفُعوُقُوْلٱَوُهٌفيُِخم تحتعوقولايأِّـيَْحلٱِهللاٱِيَدَيِ
كيرحتنمرذحلاًاذإناسنإلاىلعبجيفبيهرلاهصاصق
هذهنيبةضقانمالو.هيلعبيهرلالداعلاهللاصاصق
يفْطُقْسَأ«دوادلوقوةرابعلا ،ٌَةريِثَكُهَِمحاَرَمَّـنَألِّـبَّـرلٱِدَيِ
يفُطُقْسَأَالَو نمؤملاطوقسنأل)٢١:١٣مايأ١(»ٍناَسْنِإِدَيِ
بضغفىلاعتهيدييفريرشلاطوقسامأوةمحرهللايدييف
.فيخم

ْمُتْرِنُأاَمَدْعَباَهيِفيِتَّـلٱَةَفِلاَّـسلٱَماَّـيَألٱاوُرَّـكَذَتْنِكٰلَو«٣٢
.»ٍَةريِثَكٍمَالآِةَدَهاَُجمَىلَعْمُْتِربَص
٣٠و١:٢٩يبليفو٦:٤ص٨انحوي٢و٣:٤ةيطالغ
٢:١يسولوكو

ًاديدجًارمأبتاكلاركذياهيلياموةيآلاهذهيف
قبساميفهنإفناميإلايفتابثلاىلعنييناربعلاضيرحتل
دهعلايفديعاوملاةهجنمتابثلابوجويفملكتينا
ةيحيسملاةنايدلانعنودترينيذللةفيخملاجئاتنلاوديدجلا
تاقيضلايفمهتابثوقباسلامهلامتحابمهركذيفانهامأو
مهباعتأاورسخياليكلمهناميإةمزالمىلعمهثحيوةريثكلا
يفةميظعةازاجماهليتلاوحيسملالجألاهولمتحايتلا
.ءامسلا

مالكلانملقتنيبتاكلانإفانهلاقتنافرحْنِكٰلَو
رابتعابتابثلابوجوىلعمالكلاىلإهفواخمودادترالاىلع
.قباسلامهفرصت

لعفلاونامزلانمىضماميأَةَفِلاَّـسلٱَماَّـيَألٱاوُرَّـكَذَت
.مئادلاركذتلاىنعمبينانويلايف

قحلاميلاعتبمترونتيأْمُتْرِنُأاَمَدْعَباَهيِفيِتَّـلٱ
.ليجنإلاو

تلصحتاداهطضايأٍةَريِثَكٍمَالآِةَدَهاَُجمَىلَعْمُتِْربَص
اوفاختالةرابعلاىنعمو.ةيحيسملاةنايدللمهعابّتاببسبمهل
هيفّرميذلانامزلااوركذالبلبقتسملايفداهطضالانم
امكنآلااولعفافمكناميإيفنيتباثمتيقبوكلذلثممكيلع
.يلاتلاددعلاهرسفيفمالآلاةدهاجمهلوقامأو.ًاقباسمتلعف

ٍةَهِجْنِمَو،ٍتاَقيِضَوٍتَاريِيْعَتِبَنيِروُهْشَمٍةَهِجْنِم«٣٣
.»اَذَكٰهْمِهيِفَفِّـُرصُتَنيِذَّـلٱَءاَكَُرشَنيِرِئاَص
٢:١٤يكينولاست١و٤:١٤و١:٧يبليفو٤:٩سوثنروك١

مكباصأاميأٍتاَقيِضَوٍتاَريِيْعَتِبَنيِروُهْشَمٍةَهِجْنِم
املءادعألاراختفاوراقتحاللمترهُشمكنأءيشهنمناك
ةملكلاو.ليجنإللنيداضملانمتاقيضوتارييعتمتلمتحا
.بعالملايفرهشملاصاصقلاديفتةينانويلا

.ًاضيأمكباصأاممياٍةَهِجْنِمَو
متكراشيأاَذَكٰهْمِهيِفَفِّـُرصُتَنيِذَّـلٱَءاَكَُرشَنيِرِئاَص

نألمتحيفاهولمتحايتلابئاصملايفناميإلايفمكناوخإ
مهبئاصميفمتبصأومهنازحأىلعمتنزحمكنأىنعملانوكي
تلحًالبقةروكذملاتاقيضلاوتارييعتلاوبئاصملانأوأ
ةهجلانمهولمتحاامنأللضفألاوهلوألاوًاضيأمكب
.ىلوألاةهجلانمهولمتحاامريغناكةيناثلا

لِبَقَو،ًاضْيَأيِدوُيُقِلْمُتْيَثَرْمُكَّـنَأل«٣٤
ْ

لَسْمُت
ْ

ْمُكِلاَوْمَأَب
يفَنيِِملاَع،ٍحَرَفِب يفَلَضْفَأًالاَمْمُكَلَّـنَأْمُكِسُفْنَأِ ِتاَواَمَّـسلٱِ
.»ًايِقاَبَو
:٥لامعأو٥:١٢ىتمو١:١٦سواثوميت٢و١:٧سطيت
١٢:٣٣اقولو١٩:٢١و٦:٢٠ىتمو١:٢بوقعيو٤١
٦:١٩سواثوميت١و

ةفيعضانه»يدويق«ةءارقًاضْيَأيِدوُيُقِلْمُتْيَثَرْمُكَّـنَأل
متنكيأنيديقملاوأنيروسأملاىنعمبريمضلانودبحصألاو
نيديقمللمتيثرمكنألمكباصأاممهباصأنيذلاءاكرش
ددعلايفقبساملةيريسفتةرابعلاهذهنوكتفقحلالجأل
.يضاملا

ةلمجنمناكاذهٍحَرَفِبْمُكِلاَوْمَأَبْلَسْمُتْلِبَقَو
بتاكلاواهولمتحايتلاقباسلاددعلايفةروكذملاتاقيضلا
.ىضرلكبمهلاومأةراسخاولبقمهنألوقي

يفَنيِِملاَع يفَلَضْفَأًالاَمْمُكَلَّـنَأْمُكِسُفْنَأِ ِتاَواَمَّـسلٱِ
وهحرفوىضربةراسخلاكلتمكلوبقببسويأًايِقاَبَو
لضفأتاوامسلايفةورثوًالاممكلنأبنيعنتقممكنأ
لبهذهنعاولأستملفةيضرألامكتورثومكلاومأنمىقبأو
خسنلاضعبيفكرُتو.كلتيفمكحرفومكؤاجرناك

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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اممهلنأىنعملانوكيف»تاومسلايف«ناتملكلاةميدقلا
لوقرظنا.ناكمونامزيفدييقتالبولاملانملضفأوه
يفَنآلٱٍفْعِضَةَئِمُذُخْأَي«)١٠:٣٠سقرم(عوسي اَذٰهِ
يفَو...ِناَمَزّلٱ حلٱِيتآلٱِرْهَّـدلٱِ

ْ
:١٠سقرم(»َةَّـيِدَبَألٱَةاََي

٣٠(.

طَتَالَف«٣٥
ْ
َهليِتَّـلٱُمُكَتَقِثاوُحَر

َ
.»ٌةَميِظَعٌةاَزاَُجما

١٠:٣٢و٥:١٢ىتم

نأبمكنيقيوحيسملابمكءاجريأُمُكَتَقِثاوُحَرْطَتَالَف
يفورضاحلانامزلايفلاملانمىقبأولضفأوهاممكل
.تاوامسلا

َهليِتَّـلٱ
َ
انمبلطيهللانإفةقثلليأٌةَميِظَعٌةاَزاَُجما

.هللاهيزاجيكلذلعفينموهيلعمئادلالاكتالاوناميإلا
لانيهنإفةايحلاهذهيفحيسملالجألًائيشرسخينماذكهو
.ةريثكفاعضأهنعًاضوع

َحتْمُكَّـنَأل«٣٦
ْ
َةَئيِشَمْمُتْعَنَصاَذِإىَّـتَحِ،ْربَّـصلٱَىلِإَنوُجاَت

ملٱَنوُلاَنَتِهللاٱ
.»َدِعْوَْ

٣:٢٤يسولوكو١٢:١صو٦:٩ةيطالغو٢١:١٩اقول
١:٩سرطب١و٩:١٥صو

َحتْمُكَّـنَأل
ْ
نأنوعيطتستالمكنأيأِْربَّـصلٱَىلِإَنوُجاَت

تناكاهنألربصنودبمكيلعناميإلايفتاقيضلااولمتحت
.ةبعصوةريثك

ةهجنمصوصخلاىلعهللاٱَةَئيِشَمْمُتْعَنَصاَذِإىَّـتَح
.سانلامامأًارهجهبرارقإلاوحيسملابناميإلايفتابثلا

ةيدبألاةايحلانمهبدوعوملاءيشلايأَدِعْوَْملٱَنوُلاَنَت
هولاندقاوناكاذهنألدعولاسفنالةيوامسلاةازاجملاو
امأوقحلابيحيسملابيصنًامئادوهلبةلاسرلالبق
.ءامسلايفنوكيامنإكلذفديعاوملاةياغىلإلوصولا

.»ُئِطْبُيَالَوِيتآلٱِيتْأَيَسًاّدِجٍليِلَقَدْعَبُهَّـنَأل«٣٧
٢:٣قوقبحو٣:٩سرطب٢و١٨:٨اقولو٢٦:٢١ءايعشإ
٤و

ةرابعلارهاظُئِطْبُيَالَوِيتآلٱِيتْأَيَسًاّدِجٍليِلَقَدْعَبُهَّـنَأل
يفىنعملانأريغ)٢:٣ص(يبنلاقوقبحنمسابتقا
نمدوهيلاىلعةلبقملاةقيضلاىلإهجتيروكذملايبنلا
ةوقيشالتوميلشروأبارخىلإهجتيانهىنعملاونيينادلكلا
يفناكفمهتاداهطضانمنويحيسملاصلختيىتحدوهيلا

ناكاهنامزنألةدشلايفربصللنييناربعلاكرحيامكلذ
مالكبتاكلامدختساامبرو.دوهيلاةطلسةياهندنعيهتني

ملفيبنلااهيلإريشيناكيتلاةلاحلابةهيبشةلاحلقوقبح
لبدوهيلاىلعلبقملابارخلانامزبرقتيبثتدصقي
.بتاكلانامزيفدوهيلاةلاحليبنلامالكةباسنم

لٱاَّـمَأ«٣٨
ْ
ِهِبَُّرسُتَالَّـدَتْرٱِنِإَو،اَيَْحيِناَميِإلٱِبَفُّراَب

.»ِيسْفَن
٣:١١ةيطالغو١:١٧ةيمور

ِيسْفَنِهِبَُّرسُتَالَّـدَتْرٱِنِإَو،اَيَْحيِناَميِإلٱِبَفُّراَبْلٱاَّـمَأ
ص(قوقبحنعةلوقنمةرابعرهاظلابسحبًاضيأهذهو
»ايحيناميإلابرابلانإ«هلوقوهواهنملوألاءزجلاامأ)٢:٤
دترانإو«هلوقوهوريخألاءزجلاكلذكسيلويفرحلقنف
هترابعيتلالصألايفدجويالهنأل»يسفنهبّرستال
اذوه«هلوقيهوسابتقالايفلوألاءزجلاىلعةمدقم
لقنبتاكلانأرهاظلاو.»هيفهسفنةميقتسمريغةخفتنم
دترانإو«هلوقنألمتحيدقوةيفرحلاةرابعلاالدارملاىنعملا
ةصالخو.يبنلالوقلتافتلانودبهنم»يسفنهبّرستال
رربتيناميإلايفهتابثبناسنإلانألوقيبتاكلانأرمألا
لبهيلعهللاىضريالاهبدتراوةمواقملاهتتأاذإفايحيو
.هكرتي

لِلِداَدِتْرالٱَنِماَنْسَلَفُنْحَناَّـمَأَو«٣٩
ْ
َنِمْلَب،ِكَالَه

.»ِسْفَّـنلٱِءاَنِتْقالِناَميِإلٱ
:٥يكينولاست١و٣١و١٦:٣٠لامعأو٢١و٢:٢٠سرطب٢
٢:١٤يكينولاست٢و٩

مهيلإهسفنبتاكلاعمجنيذلانونمؤملاُنْحَناَّـمَأَو
.باطخلافيطلتل

ةنايدلانعنودترينيذلانميأِداَدِتْرالٱَنِماَنْسَلَف
.مهتابثمدعل

.نوكلهيمهنإفِكَالَهْلِل
.ناميإلاباحصأنميأِناَميِإلٱَنِمْلَب
وهيذلاكالهلاضيقنهنإفصالخلايأِسْفَّـنلٱِءاَنِتْقال

.نيدترملابيصن

دئاوف
لبةئيطخلانعةرافكميدقلادهعلايفحئابذلانكتمل.١

ىلعهتحيبذبحيسملااهمدقيتلاةيقيقحلاةرافكللًازمر
ةيبدألاةعيرشلاةفلاخملجألمدقتنكتملو.بيلصلا
اياصوةفلاخملجأللبرشعلااياصولايفةنمضملا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُِرشاَع
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نيبزييمتلاىلعةينبملاةيندملاوأةيسقطلاةعيرشلا
تاساجنلاتناكف.سجنلاورهاطلايأمارحلاولالحلا
عيمجاهبخطتلايتلاةيبدألاةساجنلاىلعًاليلدةيعرشلا
تحتمهطوقسوهللانعمهداعتباويرشبلاسنجلا

يتلاتاناويحلاحئابذتناكويعرشلاصاصقلاةلئاط
ىلعًاليلديسقطلاوأيعرشلاريهطتلالجألتعضُو
نمناسنإلاريهطتلجألتعضُويتلاحيسملاةحيبذ
خيبوتواهباقعنمهصالخلجأليأةئيطخلاساندأ
.سفنلايفمثإلاناطلسوريمضلا
نمكلذلةماقملادباعملايفةالصللروهمجلاعامتجا.٢

طئاسونعهسفنناسنإلانامرحوةيرهوجلارومألا
ىلإكلذيدؤيدقلب.ةسادقلايفمدقتلاوومنلا
.سفنلاكالهوةنايدلانعدادترالا
نعناسنإلادادترانمئشانلاميظعلارطخلانايبنإ.٣

نييحيسملاهيبنتلةلاعفلاطئاسولانموهةنايدلا
ناككلذلو.هيلإناسنإلاقوسياملكنعمهداعتباو
ةمعنماودلاىلعهللانمبلطينأهيلعبجاولانم
.قحلاباهنوبلطينيذلاعيمجىلاعتاهبدعويتلاتابثلا
هنألاهصلخيناميإلاو.صالخلاوةايحلاعوضومسفنلا.٤

نمؤملاريغناسنإلاو.ةايحلاعوبنييحلاهللااباهطبري
مدعتفًاضيأهلنكتملهللانكتملاملاهنألهسفنرسخي
يدؤيامعيمجلمتحتوهللابضغتحتطقستوةايحلا
.ىلاعتهنعداعتبالاهيلإ

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

ةفصهنإلاقو)١٠ص(ةياهنيفناميإلابتاكلاركذامل
نمانسلفنحنامأو(ةيحيسملاةنايدلايفنوتبثينيذلا
انهىتأ)سفنلاءانتقالناميإلانملبكالهللدادترالا
ةقثلا«هنإهلوقبهفّرعنأدعبو.ناميإلاةقيقحيفمالكلل
لاجرةفصناكهنأركذ»ىرُتالرومأبناقيإلاوىجرُيامب
نأاهنمرهظيهلةريثكةلثمأمدقوميدقلادهعلايفهللا
لامعأىلعيلوتسيهنكلودقتعملاىلعرصتقُيالناميإلا
رهظأدقو.ةنسحلاةريسلاوهللاةعاطىلإهقوسيوناسنإلا
هللالاجرةيوقتيفناميإلالمعةروكذملاةلثمألايفًاضيأ
بعاصملاوتاقيضلاوبراجتلاطسويفمهرصنومهطيشنتو
امةياغىلعةلمجبيهتنيمث)٣١-١ع(مهبتطاحأيتلا
يتلاةميظعلاناميإلالامعأاهيفعمجيةحاصفلانمنوكي
-٣٢ع(ًادرفًادرفاهركذنمنامزلاهنكميمليتلاواهباوتأ
ءادتقالاىلعنييناربعلاثحكلذلكيفهتياغتناكو)٤٠

ءازجلامهلينوةياهنلاىلإمهتابثومهناميإيفمهيلإراشأنيذلاب
.حلاصلا

َالٍروُمُأِبُناَقيِإلٱَوىَجْرُياَمِبُةَقِّـثلٱَوُهَفُناَميِإلٱاَّـمَأَو«١
.»ىَرُت
٥:٧و٤:١٨سوثنروك٢و٢٥و٨:٢٤ةيمور

دقتعيناسنإلانأيأىَجْرُياَمِبُةَقِّـثلٱَوُهَفُناَميِإلٱاَّـمَأَو
وجرناننإفءاجرلانعزاتميو.هوجريرمألينًاقيثوًاداقتعا
يفاهانذخأاننأبنمؤناننكلولبقتسملايفتاريخلين
اهنأكةلبقتسملارومألاريصتفاهققحنناميإلابورضاحلاتقولا

.ةرضاح
حيسملاعوسيبناميإلانعزاتميانهفوصوملاناميإلاو
انلمدقموهامكحيسملالبقناهبيتلاةيصالخلاةمعنلاوهو
امانهناميإلانإفصالخللهدحوهيلعلكتنوليجنإلايف
رومأنقيتوهومهلامعأوءامدقلالضافألاةايحيفرهظ
.ةلئازلاملاعلارومأىلعاهولضفواهوققحفةلبقتسم

دوجوبًاتباثًاناميإنمؤينأيأىَرُتَالٍروُمُأِبُناَقيِإلٱَو
امأوناقيإلليناثلاىنعملاىلإًارظناذه.هنيعباهاريالءايشأ
ىتأكلذنموةعطاقلاةجحلاوناهربلاوهفلوألاىنعملا
ةجتانلقعلايفةلاحوهوناقيإلايأددعلايفروكذملاىنعملا
فيرعتنعدحلااذهفلتخيالو.عطاقلاناهربلالعفنع
ىلعالةداهشلاىلعينبملاقيدصتلاهنأبناميإللءاملعلا
هوجريامبةقثلاوهناميإلانألوقيبتاكلانألساوحلا
هيلعًالصاحناسنإلاناكامديقلااذهبجرخفاهاريالوهو
الاموىجرُيامناميإلاعوضومناكاملوهاريناكاموأ
ةداهشىلعالانلريغلاةداهشىلعينبمهنأفرُعىرُي

هدوجوبناقيإلاًالثمهللاابناميإلانوكيكلذىلعو.انساوح
نيقيلاىتوملاةمايقبناميإلاوىلاعتهلامعأةداهشىلعءانب
يتلاءامسلابناميإلاوهباتكيفانلهللاةداهشىلعينبملا
بتكلاةداهشىلعءانياهدوجوبناقيإلااهارنالواهوجرن
.اهل

يفُهَّـنِإَف«٢ لِلَدِهُشاَذٰهِ
ْ
.»ِءاَمَدُق

٣٩ددع

يفُهَّـنِإَف .قباسلاددعلايفروكذملاناميإلايفيأاَذٰهِ
امًاريثكةيلصألاةملكلانألةنسحةداهشِءاَمَدُقْلِلَدِهُش

نيذلانيحلاصلاهللالاجر»ءامدقلا«ىنعموىنعملااذهبيتأت
دقمهنأةرابعلاعيمجىنعمو.ميدقلادهعلاةدماوناك
كلذلةلثمأركذيبتاكلاو.هلجألاوحدُموناميإلاباورهتشا

.يتأياميف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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لٱَّـنَأُمَهْفَنِناَميِإلٱِب«٣
ْ
َْملىَّـتَح،ِهللاٱِةَمِلَكِبْتَنِقْتُأَنيَِملاَع

ممىَرُياَمْنَّـوَكَتَي .»ٌرِهاَظَوُهاَّـِ
١:٢صو١:٣انحويو٣٣:٦رومزمو١:١نيوكت
٣:٥سرطب٢و

ملامليأِهللاٱِةَمِلَكِبْتَنِقْتُأَنيَِملاَعْلٱَّـنَأُمَهْفَنِناَميِإلٱِب
كلذبانتفرعمتناكتادوجومللهللاةقلخنيدهاشمنكن
نأ)١ع(يفهلوقلحضاودهاشوهفناميإلالعفنم
»نيملاعلا«هلوقبدارملاسيلوىرُتالرومأبناقيإلاوهناميإلا
موجنلاكةريثكملاوعنيبدحاوانملاعنإلوقينملوقتابثإ
دوجولاملاعهانعملبةنوكسماهنأءاملعلاضعبنظييتلا
ىلاعتهرمأبيأ»هللاةملكب«هلوقو.نوكلادعابأىلإدتمملا
نمداجيإلامعي»تنقتأ«هلوقو.»تناكفينوك«اهللاقامل
ليلدبةرضاحلااهتئيهىلهزيهجتلاوناقتإلامثًالوأمدعلا
.ةيتآلاةرابعلا

نأثيحبيأٌرِهاَظَوُهاَّـِممىَرُياَمْنَّـوَكَتَيَْملىَّـتَح
اهلةءادبالةيلزأرخأءايشأنمنوكتتملةروظنملاءايشألا
مهفنامنإلبيلويهلامدقبءامدقلاةفسالفلالوقيناكامك
اهتئيهىلعاهنقتأمثمدعلانماهقلخهللانأناميإلاب
ماعلاناميإلاركذيبتاكلاأدبددعلااذهيفو.ةرضاحلا
نمءيشدريملهنألنيلوألاانيوبأناميإركذيملوقلاخلاهللااب
نيذلاءامدقلاركذيكلذدعبو.بتكلايفليبقلااذه
.يخيراتلامهبيترتبسحناميإلاباورهتشا

ِهِبَف،َنيِياَقْنِمَلَضْفَأًةَحيِبَذِِهللاُليِباَهَمَّـدَقِناَميِإلٱِب«٤
ْمَّـلَكَتَي،َتاَمْنِإَو،ِهِبَو.ِهِنيِباَرَقِلُهللاٱَدِهَشْذِإ،ٌّراَبُهَّـنَأُهَلَدِهُش
»!ُدْعَب
٢٣:٣٥ىتمو٤:١٠نيوكتو٣:١٢انحوي١و٤:٤نيوكت
١٢:٣٤صو

اذهَنيِياَقْنِمَلَضْفَأًةَحيِبَذِِهللاُليِباَهَمَّـدَقِناَميِإلٱِب
نألهيلعدهاشوهوناميإلاىلعركُذيذلالوألالثملاوه
ةمدقتنملضفأتناكناميإلابتمدقتذإليباهةحيبذ
همنغراكبأنمليباهمدقوناميإريغبتناكيتلانيياق
دقو.ضرألارامثأنمهنابرقمدقفنيياقامأواهنامسو
نيياقةمدقتىلعليباهةحيبذلضفلةلعلاةهجنماوفلتخا
ىلإاهيفرظنيةمدقتتناكليباهةحيبذنألضعبلاقف
اهيلعينبملاحيسملاةحيبذىلإةراشإلاوةئيطخلانعةيضرتلا
لعلو.كلذكنكتملفنيياقةمدقتامأوهللاىدللوبقلا
امأوهرمأليباهعاطأوحئابذميدقتبسانلارمأدقناكهللا
ىلعضرألارامثأنميأهناسحتسابسحمدقفنيياق
ىرخألاىلعةدحاولالضفنإمهريغلاقو.هللارمأفالخ

هللاىدلةلوبقمةينبليباهمدقفةينلاىلإًادئاعناك
انهتيمُسيتلاةلاحلايهواياونلابملاعلاوبولقلاصحافلا
هتيننألناميإريغبتناكفنيياقةمدقتامأو»ناميإلا«
.هللاةيضرمنكتملةلمجلاىلعهتاساسحإوهبلقةلاحو

هلوقيفءابلاِهِنيِباَرَقِلُهللاٱَدِهَشْذِإ،ٌّراَبُهَّـنَأُهَلَدِهُشِهِبَف
نمؤمهنأهلدهُشهناميإببسبهنأىنعملاوةيببس»هبف«
هنيبارقلدهشهللانأكلذىلعليلدلاوىلاعتهفاخيوهللااب
ملو.اهلبقىلاعتهنألاهبهللاىضريةقيرطىلعةمدقماهنأب
الإاهلىلاعتهلوبقرهظفيك)٤:٤نيوكت(ربخلايفركذُي
ءامسلانمتلزنرانباهقارتحابناككلذنأمهفُتةنيرقلانأ
٩:٢٤نييوالرظنا(لاوحألاهذهلثميفثدحيناكامك
.)٦:٢١ةاضقو

ليباهلازيالهناميإبويأُدْعَبْمَّـلَكَتَي،َتاَمْنِإَو،ِهِبَو
لاثممهلمدقيذإهدعبنيذللملكتيتامدقناكولو
ةجراخلاتامدقتلاىلإرظنيالهللانأىلعًادهاشوناميإلا
مهضعبلاقو.ىلاعتهنمةيشخوةحلاصةيناهبحاصيملاذإ
هلوقىلإيه»دعبملكتيتامنإوهبو«هلوقيفةراشإلانإ
)٤:١٠نيوكت(»ِضْرَألٱَنِمَّـَيلِإٌخِراَصَكيِخَأِمَدُتْوَص«
ِمَدَىلِإَو«)١٢:٢٤ص(هلوقيفىنعملاديعيبتاكلانإو
نأدارملانوكيكلذىلعو.»َليِباَهْنِمَلَضْفَأُمَّـلَكَتَيٍّشَر
يفتابثاىلإمهثحيونينمؤملاملكيًاديهشليباهتوم
.هللاةعاطلاوناميإلا

ملٱىَرَيَالْيَكِلُخوُنْخَأَلِقُنِناَميِإلٱِب«٥
ْدَجوُيَْملَو،َتْوَْ

.»َهللاٱىَضْرَأْدَقُهَّـنَأِبُهَلَدِهُشِهِلْقَنَلْبَقْذِإُهَلَقَنَهللاٱَّـنَأل
٢٤و٥:٢٢نيوكت

هللانإيأَتْوَْملٱىَرَيَالْيَكِلُخوُنْخَأَلِقُنِناَميِإلٱِب
ببسلتوملاىرينأنودبةايحلاهذهنمخونخألقن
حيحصناميإنعةرداصلاةحلاصلاهتريسوهللاابهناميإ
باتكلاةرابعىلعينبمفتومنودبهلقنامأو.هللااب
ًادوهيًاثيدحوًاميدقنيرسفملاعيمجاهمهفيتلا»هللاهذخأ«
.تومنودبهلاقتناىنعمبنييحيسمو

خونخأامهوتومنودبالقتناطقفنينثاباتكلاركذ
ناميإلانعةرورضجتنياذكهلاقتنالانألوقنالو.ايليإو
نينمؤملاعيمجنكلو.اوتاموانمآامكاونمآنيريثكنأل
يحورلالاقتنالاوهمهناميإفءايحأمهوةيدبألارومأنوققحي
.يدسجلاايليإوخونخألاقتناهيلإزمريذلايقيقحلا

دعبدهاشُيملوةتغبضرألانعىفتخايأْدَجوُيَْملَو
.سانلانيبكلذ

ىلإداسفلانموةرخآلاىلإايندلاهذهنمُهَلَقَنَهللاٱَّـنَأل
.داسفلامدع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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نأليقهنألَهللاٱىَضْرَأْدَقُهَّـنَأِبُهَلَدِهُشِهِلْقَنَلْبَقْذِإ
خونخأناكاملهنأيأ)٥:٢٤نيوكت(»هللاعمراسخونخأ«
ىلاعتهبهناميإىلعًاليلدكلذناكهلًايضرموهللاعمًارئاس
ددعلايفرهظيامكهنودبهللايضرينأىنأتياليذلا
.عباتلا

َّـنَأُِبَجيُهَّـنَأل،ُهُؤاَضْرِإُنِكْمُيَالٍناَميِإِنوُدِبْنِكٰلَو«٦
َنيِذَّـلٱيِزاَُجيُهَّـنَأَو،ٌدوُجْوَمُهَّـنَأِبُنِمْؤُيِهللاٱَىلِإِيتْأَييِذَّـلٱ
طَي
ْ
.»ُهَنوُبُل

ىلعانهمالكلاُهُؤاَضْرِإُنِكْمُيَالٍناَميِإِنوُدِبْنِكٰلَو
يفْمُهَنيِذَّـلٱ«هلوقكةهبشلالمتحتالةيلوأةيضقةئيه ِ
جلٱ
ْ

ناكاملو)٨:٨ةيمور(»َهللاٱاوُضْرُيْنَأَنوُعيِطَتْسَيَالِدََس
هنأكلذنممزلهللاًايضرمخونخأناكونكممريغكلذ
.ةيضرملاةحلاصلاةريسلاقبسيناميإلانإفًانمؤمناك

لاكتالاوةدابعلايفِهللاٱَىلِإِيتْأَييِذَّـلٱَّـنَأُبَِجيُهَّـنَأل
.هاضروهترفغملانيلىلاعتهنمبرتقيوأةمدخلاو

فيكءايرىتأنإويتأيفيكالإوٌدوُجْوَمُهَّـنَأِبُنِمْؤُي
.هللاهلبقي

.هلةمدخلاوةالصلايفُهَنوُبُلْطَيَنيِذَّـلٱيِزاَُجيُهَّـنَأَو
ينبملاساسألاهتيانعوهللادوجوبناميإلانوكيكلذىلعو
امكنمؤمللوهفىلاعتهؤاضرإوةينيدلاتابجاولاعيمجهيلع
ع(»ىَرُتَالٍروُمُأِبُناَقيِإلٱَوىَجْرُياَمِبُةَقِّـثلٱ«بتاكلاهفرع
يأةروظنملاريغرومألابوهرجأناميإلابسحرجألاو)١
ـةيدـسجلاتاريخلـابسـيلوةـيـلخادـلاةــيحوـرلاـلئـاضــفلا
.ةيجراخلا

وهوهسفنمهيطعيفرجألاالهللانوبلطينينمؤملانإليق
يأهيفاوركتفيملوهوبلطيملامًاضيأمهيطعيورجأمظعأ

هسفنرهظُيملهللانإاذهنمجتنتسنو.تاريخلاعيمج
نمبنينمؤملانمهريغنمؤيامكنمآفهلاقتنالبقخونخأل
.هريمل

،َفاَخُدْعَبَرُتَْملٍروُمُأْنَعِهْيَلِإَيِحوُأاَّـَملٌحوُنِناَميِإلٱِب«٧
لُفىَنَبَف

ْ
ِخلًاك

َ
لٱَناَدِهِبَف،ِهِتْيَبِصَال

ْ
لِلًاثِراَوَراَصَوَ،َملاَع

ْ
ِّـِرب

.»ِناَميِإلٱَبَسَحيِذَّـلٱ
٤:١٣و٣:٢٢ةيمورو٣:٢٠سرطب١و٢٢و٦:١٣نيوكت
٣:٩يبليفو

نيوكت(ُدْعَبَرُتَْملٍروُمُأْنَعِهْيَلِإَيِحوُأاَّـَملٌحوُنِناَميِإلٱِب
هللانأحونىلإتيحوُأيتلارومألاهذهتناكو)٦:١٣
لبقهليحولااذهناكونافوطلابملاعلاكلهينأًاعمزمناك

هللاةملكبنمآاملهارينكيملفةنسنيرشعوةئمبنافوطلا
.قرغلانمصالخللًاقيرطزهّجو

دقتفينأًاعمزمناكيذلاهللابضغنمَفاَخ
.سانلا

ةمكحبهناميإىلعءانبوىلاعتهرمأامكًاكْلُفىَنَبَف
.هللا

ِخل
َ

.نافوطلانمهتيبلهأعمهتاجنليأِهِتْيَبِصَال
هدحوًانمؤمناكهنإ)١(يتأيامبحونناميإةمظعترهظو
ةئمةدمهناميإيفتبثهنإ)٢(.ملاعلالكيفهريغنود
هناميإلنكيملهنإ)٣(.ملاعلاءاردزامغرىلعةنسنيرشعو
.هللاةملكدرجمالإساسأ

ذخأاململاعلانادهللاديعوبهناميإبيأََملاَعْلٱَناَدِهِبَف
ةأطخلايأملاعلالهأوةنسنيرشعوةئمةدمكلفلاينبي
هرظنوهلمعىلعهبءازهتسالاورفكلاوةئيطخلايفنولغوتم
ىلعةداهشهناميإنعةجتانلاهذههتريستناكفلبقتسملل
نهربهنألملاعلانادو.هراذنإبمهثارتكامدعومهرفكبملاعلا
نمآامكاونمآنملًاضيأصالخلامهنكميناكهنأهتاجنب
.وه

ىتحهللامامأريربتلاىلعلصحيأِّـِربْلِلًاثِراَوَراَصَو
.ةئيطخهيلعبسحيملفرابهنأكهللاهلماع

هلانييذلاريربتلاوأربلايأِناَميِإلٱَبَسَحيِذَّـلٱ
املو.هيلإرطنلابوأناميإلاةطساوبوهامنإهللانمناسنإلا
حيسملابهناميإبناسنإلاهلانييذلاريربتلاسفنوهاذهناك
ملفهللاهنلعيامبناميإلابرربتيئطاخلانأكلذنمجتن
امبنمؤينأهافكلبحونريربتلحيسملاةفرعممزلينكي
ناميإلاباورهتشانيذلابتاكلاركذانهىلإ.هيلإهللاىحوأ
.هدعباوناكنيذلاىلإيتأينآلاونافوطلالبق

ملٱَىلِإَجُرَْخيْنَأَعاَطَأَيِعُداَّـَملُميِهاَرْبِإِناَميِإلٱِب«٨
ِناَكَْ

َىلِإُمَلْعَيَالَوُهَوَجَرَخَف،ًاثَاريِمُهَذُخْأَيْنَأًاديِتَعَناَكيِذَّـلٱ
.»ِيتْأَيَنْيَأ
٤ىلإ٧:٢لامعأو٤و١٢:١نيوكت

نطومناكَجُرَْخيْنَأَعاَطَأَيِعُداَّـَملُميِهاَرْبِإِناَميِإلٱِب
هبعشكرتيوهنمجرخيلهللاهاعداملفنيرهنلانيبميهاربإ
-هلوقباهيلإراشملايهوناعنكضرأىلإبهذيو

عاطأًاثاَريِمُهَذُخْأَيْنَأًاديِتَعَناَكيِذَّـلٱِناَكَْملٱَىلِإ
هتعاطىلإهقوسيناكًاناميإهللاابهناميإببسلرمألاميهاربإ
الإةروكذملاضرألاثريهلسننأبدعوُيملهنأىلعىلاعت
.)١٢:٧نيوكت(اهيلإهلوصودعب

ملةبيرغضرأىلإيأِيتْأَيَنْيَأَىلِإُمَلْعَيَالَوُهَوَجَرَخَف
.ميهاربإناميإةوقىلعًاليلدرمألااذهناكوًالبقاهفرعي

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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ميهاربإلاوحأةلاسرلاهذهيفنيبطاخملالاوحأتهبشأو
يدوهيلابهذملانماوجرخينأهللانمنيوعدماوناكمهنإف
هللاةوعداوعيطينأمهيلعناكفيحيسملابهذملااولخديو
.براجتلاوداهطضالانممهبيصيامنيفراعريغمهو

يفَبَّـرَغَتِناَميِإلٱِب«٩ ملٱِضْرَأِ
ًانِكاَس،ٌةَبيِرَغاََّـهنَأَكِدِعْوَْ

يف لٱَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَعَمٍماَيِخِ
ْ
ملٱاَذِٰهلُهَعَمِْنيَثِراَو

ِدِعْوَْ
.»ِهِنْيَع
٦:١٧صو٩و١٨:١و١٨و١٣:٣و١٢:٨نيوكت

يفَبَّـرَغَتِناَميِإلٱِب نأيأٌةَبيِرَغاََّـهنَأَكِدِعْوَْملٱِضْرَأِ
اهنأهللادعوبًانمؤماهيفًابيرغضرألاكلترواجميهاربإ

.هتيرذلوهلنوكتس
يفًانِكاَس ملهنألبيرغلاةشيعاهيفًاشئاعيأٍماَيِخِ

.كلمذئنيحاهيفنكي
ِهلُهَعَمِْنيَثِراَوْلٱَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَعَم

ٰ
ِهِنْيَعِدِعْوَْملٱاَذ

اونكسوءابرغلاةماقإاهيفاوماقأفهتيّرذلوهلناكدعولانإف
.مهتبرغىلإةراشإتويبيفالمايخيف

ملٱُرِظَتْنَيَناَكُهَّـنَأل«١٠
َهليِتَّـلٱَةَنيِدَْ

َ
يِتَّـلٱ،ُتاَساَسَألٱا

.»ُهللاٱاَهُئِراَبَواَهُعِناَص
ايؤرو٣:٤صو٢٠و٢١:١٩ايؤرو١٣:١٤و١٢:٢٢ص
١٠و٢١:٢

هلجأليذلاببسلانأىلعةلالدلليليلعتفرحُهَّـنَأل
ءابرغلاةشيعشيعيوهضرأنعبرغتينأميهاربإيضر
.ةيلاتلاةرابعلايفهركذامناكامنإ

َهليِتَّـلٱَةَنيِدَْملٱُرِظَتْنَيَناَك
َ
اَهُعِناَصيِتَّـلٱ،ُتاَساَسَألٱا

ةيضرألاميلشروأىلعحصيالفصولااذهوُهللاٱاَهُئِراَبَو
نألوقلامهفبجيكلذلوةيوامسلاميلشروأىلعحصيامك
هرمأاملىلاعتهعاطأةرخآلاوهللاابًانمؤمناكذإميهاربإ
لابمريغةبيرغضرأيفبرغتلاوهضرأنمجورخلاب
هذهيفنكيملهبلقنألةبرغلااهايإهتبسكأيتلاتاقشملاب
هتايحىلعًاطلستمناميإلااذهناكو.ءامسلايفلبايندلا
لوصولابهناميإببسلمايخلايفنكسينأيضرفهلامعأو
.هللااهئرابواهعناصيتلاتاساسألااهليتلاةنيدملاىلإ

ِءاَشْنِإَىلَعًةَرْدُقْتَذَخَأًاضْيَأاَهُسْفَنُةَراَسِناَميِإلٱِب«١١
َدَعَويِذَّـلٱِتَبِسَحْذِإ،ْتَدَلَوِّـنِّـسلٱِتْقَوَدْعَبَو،ٍلْسَن
.»ًاقِداَص
:٤ةيمورو١:٣٦اقولو٢١:٢و١٤و١٨:١١و١٧:١٩نيوكت
١٠:٢٣صو٢١

ِءاَشْنِإَىلَعًةَرْدُقْتَذَخَأًاضْيَأاَهُسْفَنُةَراَسِناَميِإلٱِب
يفىرنامكعقاوللفلاخملوقلااذهرهاظلابسحبٍلْسَن
املتكحضةراسنأليقثيح)١٨:١٢نيوكت(ربخلا

»نباكتأرماةراسلنوكيو«ميهاربإلكالملالوقتعمس
ةبيرلانمىلوألاةلهولادعبنألطقفرهاظلابسحبهنكلو
اهنأرهظيدلتولمحتاهنسيفةأرمانأنماهتلخاديتلا
ىلإرظنلابيأ»ًاضيأاهسفنةراس«هلوق.اهلهللادعوبتنمآ
اهنوكىلإرظنلابوأاهتدالوواهلمحيفةداعلاقرخواهنسربك
ىلعلديخلا»ةردقتذخأ«هلوق.هناميإيفميهاربإةكيرش
.ةزجعملاليبسىلعناكليبقلااذهنملصحامنأ

ًاقِداَصَدَعَويِذَّـلٱِتَبِسَحْذِإ،ْتَدَلَوِّـنِّـسلٱِتْقَوَدْعَبَو
دلتوءاسنلالمحتهيفيذلانامزلاتتافاهنأدعبويأ

.ىلاعتهديعاومقدصبتنمآاهنألهللاةردقبتدلووتلمح

ُلْثِم،ٍتاَُممْنِمَكِلٰذَو،ٍدِحاَوْنِمًاضْيَأَدِلُوَكِلٰذِل«١٢
يفِءاَمَّـسلٱِموُجُن لٱِ

ْ
لٱِئِطاَشَىلَعيِذَّـلٱِلْمَّـرلاَكَو،ِةَرْثَك

ْ
ِرْحَب

.»ُّدَعُيَاليِذَّـلٱ
٤:١٨ةيمورو٢٢:١٧نيوكتو٤:١٩ةيمور

يتلاةبوجعألاوميهاربإوةراسناميإببسليأَكِلٰذِل
.امهيفهللااهارجأ

دارملاودحاوصخشنميأٍدِحاَوْنِمًاضْيَأَدِلُو
.ميهاربإ

ميهاربإنألتيمهنأكصخشنميأٍتاَُممْنِمَكِلٰذَو
.قاحسإدلُونيحةنسةئمنباناك

يفِءاَمَّـسلٱِموُجُنُلْثُِم َىلَعيِذَّـلٱِلْمَّـرلاَكَو،ِةَرْثَكْلٱِ
ةرثكىلعلدتةغلابمةرابعّدَعُيَاليِذَّـلٱِرْحَبْلٱِئِطاَش
يفلامعتسالاةريثكةغلابملاوميهاربإنمتدلُويتلاةيّرذلا
.)٢١:٢٥انحوي(ةيقرشلاتاغللا

يف«١٣ اوُلاَنَيَْملْمُهَو،َنوُعَْمجَأِءَالُؤٰهَتاَمِناَميِإلٱِ
ملٱ
اوُّرَقَأَو،اَهوُّيَحَواَهوُقَّـدَصَواَهوُرَظَنٍديِعَبْنِمْلَب،َديِعاَوَْ
.»ِضْرَألٱَىلَعُءَالَزُنَوُءاَبَرُغْمَُّـهنَأِب
مايأ١و٤٧:٩و٢٣:٤نيوكتو٢٧عو٨:٥٦انحويو٣٩ع
٢:١١و١:١٧سرطب١و١٩:١٩و٣٩:١٢رومزمو٢٩:١٥

يف ةراسوميهاربإيأَنوُعَْمجَأِءَالُؤٰهَتاَمِناَميِإلٱِ
.ةقباسلادادعألايفنوروكذملابوقعيو

مهنأعمناميإلاىلعاوتاممهنإيأَديِعاَوَْملٱاوُلاَنَيَْملْمُهَو
ديعاوملاتناكاذإاذه.مهلسناهلانلبديعاوملااولانيمل
ةرثكوناعنكضرأكلمبقلعتتتناكيتلايهةروكذملا
٢٦:٣و٨-١٧:٥نيوكت(مهلسننمحيسملاةدالووةيرذلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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مهنأوهوًايحوررخآًىنعملمتحتتاملكلانأريغ)٤و
مهواوتاملبةيوامسلاديعاوملااولانيملضرألاىلعمهو
.اهبنونمؤم

اهبمهناميإباَهوُّيَحَواَهوُقَّـدَصَواَهوُرَظَنٍديِعَبْنِمْلَب
.ديعبنمهاريوهوةدوعلادنعهلزنمبيرغلايّيحيامك

ىلإرظنلابكلذوِضْرَألٱَىلَعُءَالَزُنَوُءاَبَرُغْمَُّـهنَأِباوُّرَقَأَو
.ةيوامسلاوةيضرألاناعنك

طَيْمَُّـهنَأَنوُرِهْظُياَذٰهَلْثِمَنوُلوُقَيَنيِذَّـلٱَّـنِإَف«١٤
ْ
َنوُبُل

.»ًانَطَو
١٣:١٤ص

.ءالزنوءابرغمهنأبلوقلااَذٰهَلْثِمَنوُلوُقَيَنيِذَّـلٱَّـنِإَف
نطولااذهو.ةماقإراديأًانَطَوَنوُبُلْطَيْمَُّـهنَأَنوُرِهْظُي
ددعلانمرهظيامكًايوامسناكلبًايضرأمهدنعنكيمل
بوقعيو)٢٣:٤نيوكت(ّثحينبلميهاربإّرقأدقو.عباتلا
.نيبيرغاناكامهنإ)٤٧:٩نيوكت(نوعرفل

َهلَناَكَل،ُهْنِماوُجَرَخيِذَّـلٱَكِلٰذاوُرَكَذْوَلَف«١٥
ُ
ٌةَصْرُفْم

.»ِعوُجُّرلِل

مهبولطمناكوليأهْنِماوُجَرَخيِذَّـلٱَكِلٰذاوُرَكَذْوَلَُف
.ةلوهسلابهلينمهنكميناكليضرألانطولا

َهلَناَكَل
ُ

اوعجرينأمهلناكهنألكلذوِعوُجُّرلِلٌةَصْرُفْم
هنماوجرخيذلانطولاىلإاهنماوبرغتيتلاضرألانم
ًايضرأسيلًانطونوبلطياوناكمهنألكلذاولعفيملمهنكلو
.ًايوامس

َكِلٰذِل.ًاّيِواَمَسْيَأ،َلَضْفَأًانَطَوَنوُغَتْبَيَنآلٱِنِكٰلَو«١٦
هبيِحَتْسَيَال ٰهلِإىَعْدُيْنَأُهللاٱِِمِ

َ
َهلَّـدَعَأُهَّـنَأل،ْمُه

ُ
.»ًةَنيِدَمْم

:٣يبليفو٧:٣٢لامعأو٢٢:٣٢ىتمو١٥و٣:٦جورخ
١٣:١٤صو٢٠

يأًاّيِواَمَسْيَأ،َلَضْفَأًانَطَوَنوُغَتْبَيَنآلٱِنِكٰلَو
مهبولطمناك»نآلا«هلوقباهيلإراشملامهتبرغةدممهنكلو
.تاومسلايفًايقابناعنكنملضفأًانطو

ٰهلِإىَعْدُيْنَأُهللاٱِِمِهبيِحَتْسَيَالَكِلٰذِل
َ

َهلَّـدَعَأُهَّـنَأل،ْمُه
ُ

ْم
هرماوألةعاطإمهبرغتوهديعاومبمهناميإىلإًارظنيأًةَنيِدَم
هلإومهاربإهلإ«ًاريثكليقامكمههلإىعدُينأيحتسيال
ةيقابءامسلايفةنيدممهلّدعأدقلب»بوقعيهلإوقاحسإ

هديعاومبمهلامآبيخيملفمهتوهشومهدارمقفوىلع
.ىلاعت

يِذَّـلٱَمَّـدَقٌبَّـرَُجمَوُهَوَقاَحْسِإُميِهاَرْبِإَمَّـدَقِناَميِإلٱِب«١٧
ملٱَلِبَق

»ُهَديِحَو،َديِعاَوَْ
٢:٢١بوقعيو٩و٢٢:١نيوكت

ىتأةلمجلاىلعءابآلاءاسؤرناميإقبسامركذنأدعب
.ًادرفًادرفمهنملكيفمالكلاىلإانه

هحبذيملهنكلوحبذللَقاَحْسِإُميِهاَرْبِإَمَّـدَقِناَميِإلٱِب
ميهاربإنألاقيف.كلذنعلدعينأهيلإىحوأهللانأل
.هحبذيلهديّدماملهمّدقهنأكةقيقحلابناكهنألهنبامّدق

لوألانيينعملمتحتةيلصألاةملكلاٌبَّـرَُجمَوُهَو
:١بوقعي(ًادبأهللاىلإبسنُيالاذهوةئيطخللبيرجتلا
نحتماهللانأيأربخلايفدارملاوهوناحتمالايناثلاو)١٣
هناميإرهظُيللبهفرعيناكامىلاعتفرعيلالميهاربإناميإ
.لمعلابنّرمتيلوملاعللًالاثم

نمديعاوملالبقيذلاُهَديِحَو،َديِعاَوَْملٱَلِبَقيِذَّـلٱَمَّـدَق
ناكسبللانمنمأللفديحولاهنبامدقيذلاوهوميهاربإ
.هديحومدقديعاوملالبقيذلاوةرابعلانوكتنأبجي
ةرثكىلإًارظنهللانمديعاوملالبقيذلاكلذنأىنعملاو
نأنكميهدحوهنميذلاديحولاهنباحبذينأبرمُأهلسن
الإرمألاءارجإلقبيملهنأىلإعاطأف.هبدوعوملالسنلايتأي

كلذناكفهللانمرمأبهلمعنعلدعاهيفةدحاوةظحل
هنبامدقيناكهنألهللاابميهاربإناميإىلعًابيجعًاليلد
هلهللادعوبهلامآلكعطقيرهاظلابسحبوحبذللديحولا
.)٢١:١٢نيوكت(قاحسإنمًالسنهيطعيهنأب

.»ٌلْسَنَكَلىَعْدُيَقاَحْسِإِبُهَّـنِإ:ُهَلَليِقيِذَّـلٱ«١٨
٩:٧ةيمورو٢١:١٢نيوكت

نأيأٌلْسَنَكَلىَعْدُيَقاَحْسِإِبُهَّـنِإ:ُهَلَليِقيِذَّـلٱ
امكهبًالسنهلميقينأهللاهدعويذلاهنبامدقميهاربإ

.قبس

ِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَقِإلٱَىلَعٌرِداَقَهللاٱَّـنَأَبِسَحْذِإ«١٩
يفًاضْيَأُهَذَخَأْمُهْنِمَنيِذَّـلٱ،ًاضْيَأ .»ٍلاَثِمِ
٢١و١٩و٤:١٧ةيمور

ًاضْيَأِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَقِإلٱَىلَعٌرِداَقَهللاٱَّـنَأَبِسَحْذِإ
ديعاومعيمجهبتّقلعتولوهنباميدقتنععنتميملهنأيأ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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دعولافلُخينأنكميالىلاعتهنأبنمؤيناكهنألهلهللا
.توملانمهميقينأهدصقيفناكهنباحبذينأهرمأاملف

يفًاضْيَأُهَذَخَأْمُهْنِمَنيِذَّـلٱ حجرألاىلعىنعملاوٍلاَثِمِ
هعضوناكيذلاحبذملانمًايحهنبالبقميهاربإنأوه
ىلعهعضوناكلبيقيقحتومقاحسإتميملفهيلع
ةمايقلالاثمحبذملانمهتمايقويقيقحتوملاثمحبذملا
ملهنإفيقيقحوهفميهاربإناحتماامأو.يقيقحتومنم
.قحسإحبذنعهاهنيسهللانأملعي

ٍروُمُأِةَهِجْنِموُسيِعَوَبوُقْعَيَكَراَبُقاَحْسِإِناَميِإلٱِب«٢٠
.»ٍةَديِتَع
٣٩و٢٧:٢٧نيوكت

نمآامليأوُسيِعَوَبوُقْعَيَكَراَبُقاَحْسِإِناَميِإلٱِب
ةكرببلط)٢٦:٤نيوكت(هلسنلوهلهللاديعاومبقاحسإ
.خاشاملوسيعوبوقعيهينباىلعهللا

صنيوكت(امهلسنلثدحتنأٍةَديِتَعٍروُمُأِةَهِجْنِم
هلضفببسلامإربكألاهيخأوسيعلبقبوقعيركُذو)٢٧
.مظعأةكربهلينببسلوأ

ْيَنْبٱِنِمٍدِحاَوَّـلُكَكَراَبِهِتْوَمَدْنِعُبوُقْعَيِناَميِإلٱِب«٢١
.»ُهاَصَعِسْأَرَىلَعَدَجَسَو،َفُسوُي
٧٠بسح٤٧:٣١نيوكتو٢٠و١٦و٤٨:٥نيوكت

ْيَنْبٱِنِمٍدِحاَوَّـلُكَكَراَبِهِتْوَمَدْنِعُبوُقْعَيِناَميِإلٱِب
هنأليقثيح)١٧و٤٨:١٤نيوكت(يفكلذربخَفُسوُي
رغصألاميارفأسأرىلعىنميلاهديتناكف»هيديفلاخ«
كلذناكوربكألانوكيسهطبسنأيحولابهتفرعمببسل
هنأليقو.طابسألاسوؤرلهتكرابملبقوريخألاهضرملبق
.هتومبرقىنعمبهتومدنعامهكراب

يتلاةيّرسلاةالصلاىلإةراشإُهاَصَعِسْأَرَىلَعَدَجَسَو
فسويهلفلحاملهتخوخيشاصعىلعئكوتموهواهمدق
عبتادقو.دعوملاضرأناعنكضرأيفهتثجنفدينأب
يهةدوجوملاةيناربعلاةءارقلانألةينيعبسلاةءارقبتاكلا
نيتكرحبنافلتختناتءارقلاناتاهو»هشارفسأرىلع«
ربعفبوقعيدوجسامأو.تاكرحالبةينيعبسلاةمجرتلاو
محارملاىلعهركشوهديعاوملكبيفيبرلانأبهناميإنع
ةثداحلاهذهتناكو.هتومتقويفهيلعهلاكتاوةقباسلا
اهتقالعلانهتركُذاهنكلوىسنموميارفألهتكرابملبق
فسويينباهتكرابملو.هماظعةهجنمفسويلهتيصوب
.وسيعوبوقعيهتكرابمعمةقالع

َليِئاَْرسِإيِنَبَجوُرُخَرَكَذِهِتْوَمَدْنِعُفُسوُيِناَميِإلٱِب«٢٢
.»ِهِماَظِعِةَهِجْنِمىَصْوَأَو
١٣:١٩جورخو٢٥و٥٠:٢٤نيوكت

َليِئاَْرسِإيِنَبَجوُرُخَرَكَذِهِتْوَمَدْنِعُفُسوُيِناَميِإلٱِب
ينبجورخةهجنمهللاديعاومبًانمؤمفسويناكذإيأ
اهايإمهكالتماوناعنكىلإمهباهذورصمضرأنمليئارسإ
.هتايحةياهندنعكلذركذ

هماظعلمُحتنأىصوأيأِهِماَظِعِةَهِجْنِمىَصْوَأَو
دقناكهنأىلعرصميفًابيرغهسفندعيناكفناعنكىلإ
هنأدحاولانيببسلكلذناكامبرو.اهيفةيماسةبترلان
يناثلاو.ناسنإلليعيبطوهوهئابآعمهماظعنفدُتنأدارأ
اوسنيالنأليئارسإينبلًاركذكلذنوكينأدصقهنأ
عوشيو١٣:١٩جورخ(ناعنكضرأةهجنمهللاديعاوم
٢٤:٣٢(.

َةَثَالَثُهاَوَبَأُهاَفْخَأ،َدِلُواَمَدْعَب،ىَسوُمِناَميِإلٱِب«٢٣
ملٱَرْمَأاَيَشَْخيَْملَو،ًاليَِمجَّـيِبَّـصلٱاَيَأَراَمَُّـهنَأل،ٍرُهْشَأ

.»ِكِلَْ
٢٢و١:١٦جورخو٧:٢٠لامعأو٢:٢جورخ

ٍرُهْشَأَةَثَالَثُهاَوَبَأُهاَفْخَأ،َدِلُواَمَدْعَب،ىَسوُمِناَميِإلٱِب
تلواحطقفهمأنأركُذ)٢صجورخ(ىسومربخيف
.اهلهيبأةقفاوممزلتسياذهنكلوهصالخ

هلامجىلعىسومءافخإقيلعتًاليَِمجَّـيِبَّـصلٱاَيَأَراَمَُّـهنَأل
لدتةمالعيبصلالامجيفاوأرمهلعلوًايعيبطًارمأناك
.ةصاخةمدخلجألهتايحظفحُتفهللانمراتخمهنأىلع

هللانأبناقثياناكامهنأيأِكِلَْملٱَرْمَأاَيَشَْخيَْملَو
رمألامهتفلاخميفايفتخينأناعيطتسيوهدينمامهصلخي
جورخ(نييليئارسإلادالوأنمركذدلولكلتقُينأبكلملا
١:٢٢(.

ِةَنْبٱَنْبٱىَعْدُيْنَأىَبَأَِربَكاَّـَملىَسوُمِناَميِإلٱِب«٢٤
»َنْوَعْرِف

١١و٢:١٠جورخ

نيعبرأنباوهوًالجرراصيأَِربَكاَّـَملىَسوُمِناَميِإلٱِب
.)٧:٢٣لامعأ(ةنس

ةنبانأربخلايفدروَنْوَعْرِفِةَنْبٱَنْبٱىَعْدُيْنَأىَبَأ
اذهىبأهنألقيملو)٢:١٠جورخ(اهنباهنأكهتبرنوعرف
يرصملالتقاملهبعشلهتكراشميفهلمعنكلوةيمستلا
هنأىلعلديمهلجألًاريخأرصمهكرتو)٢:١١جورخ(
.نوعرفتيبيفهلاندقناكيذلايلاعلاماقملاضفر

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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ْنَأَىلَعِهللاٱِبْعَشَعَمَّـلَذُيْنَأىَرْحَألٱِبًالِّـضَفُم«٢٥
خلٱِبٌّيِتْقَوٌعُّتَمَتُهَلَنوُكَي

ْ
ِةَّـيَِط

٨٤:١٠رومزم

نييليئارسإلاِهللاٱِبْعَشَعَمَّـلَذُيْنَأىَرْحَألٱِبًالِّـضَفُم
نييرصمللةيدوبعلاولذلالاحيفذئنيحاوناكنيذلا
.)٢٢-١:٨جورخ(ملظلابعاصمدشأنوساقي

راتخايأِةَّـيِطَْخلٱِبٌّيِتْقَوٌعُّتَمَتُهَلَنوُكَيْنَأَىلَع
نوعرفروصقيفةئيطخلابمعنتلاىلعلذلايفهبعشةكراشم
ةميثألاتاّذللاهذهنأىلإريشي»ةيطخلابيتقوعُّتمت«هلوق
يهتنتفتلاطنإوعيرسلاصاصقلااهعبتيامةريثكوةريصق
يفمئادحرفعوبنيهنإفهللاىضرلًافالخةايحلاةياهندنع
سيلو.دبألاىلإيهتنيالوةرخآلاىلإدتميوةايحلاهذه
اهقلخهللانألهتاذبةئيطخةيدسجلاتاريخلابعتمتلا
كرتينمىلعةئيطخهنكلونينمؤملانمركشلابلوانتُتل

.اهلانيلهللاةمدخ

ملٱَراَعًابِساَح«٢٦
،َْرصِمِنِئاَزَخْنِمَمَظْعَأًىنِغِحيِسَْ

ملٱَىلِإُرُظْنَيَناَكُهَّـنَأل
.»ِةاَزاَجُْ

١٠:٣٥صو١٣:١٣ص

نأيأَْرصِمِنِئاَزَخْنِمَمَظْعَأًىنِغِحيِسَْملٱَراَعًابِساَح
هيوبألهتطلاخمنمهيلإلصتايذلاناميإلاةطساوبىسوم
ةيدوبعلايفمهعمهلمتحايذلاراعلانأبسحيناكهبعشو
لوصوهلناكيتلارصمنئازخنممظعأًىنغنييرصملل
راعلااذهيمسُيبتاكلاو.نوعرفةنبانباناكاملاهيلإ
لجألريعتيذلاحيسملاراعكناكهنألامإ»حيسملاراع«
راعهنألوأهبعشسيئرحيسملالجألهلمتحاهنألوأانريخ
ةقيقحلابدئاعلايجألاعيمجيفهللابعشراعونييليئارسإلا
هبعشيفوهسفنيفراعلالمتحايذلاحيسملاصخشىلإ
:١يسولوكو١:٥سوثنروك٢و٥١و٨٩:٥٠رومزم(ًاضيأ
٢٤(.

اهرظتنيواهبنقويناكيأِةاَزاَجُْملٱَىلِإُرُظْنَيَناَكُهَّـنَأل
ةراسخلكوهلةمدخلكيزاجيهنأدعودقىلاعتهنإف
سيلكلذو)خلا٢٥:١٤و١٩:٢٩ىتم(هلجأللامتحاو
لضفنمةازاجملاليبسىلعلبةئيطخللريفكتلاليبسىلع
امبموقترضاحلانامزلايفنينمؤملاةازاجمو.همركوهللا
لوقرظنا(هتمدخوهللاةبحميفحرفلاوةيزعتلانمهنولاني
اذهيفنآلافعضةئمذخأي«)١٠:٣٠سقرميفحيسملا
.ةيدبألاةايحلايأيتآلارهدلايفًاضيأةازاجماهلو»نامزلا
.اهيعونبةازاجملاىلإرظنىسومنأكشالف

ملٱِبَضَغْنِمٍفِئاَخَْريَغَْرصِمَكَرَتِناَميِإلٱِب«٢٧
،ِكِلَْ

.ىَرُيَالْنَمىَرَيُهَّـنَأَك،َدَّـدَشَتُهَّـنَأل
١٣ع١٨و١٣:١٧و١٢:٣٧و٢٩و١٠:٢٨جورخ

لمتحيِكِلَْملٱِبَضَغْنِمٍفِئاَخَْريَغَْرصِمَكَرَتِناَميِإلٱِب
يرصملالتقاملرصمنمىسومبرهدارملانوكينأ
كلملابضغنمهصلخينأهللاابًاقثاونايدمىلإبهذو
رصمنمنييليئارسإلاعمهجورخنوكينألمتحيو.هتوقو
ناكامبروكلملابضغنمفخيملفمهعمهللانأبًاقثاو
.ّحصألاوهلوألالوقلا

برهف...ىسومفاخف«)١٥و٢:١٤جورخ(يفليق
رصميفىقبيفكلملامواقينأردقيمليأ»نوعرفهجونم
نمفئاخريغ«هنأانهليقو.ليئارسإبعشبدحتموهو
حامسلاهنمبلطينأدارأولهنكميناكيأ»كلملابضغ
هنكلوهللابعشبنجتيورصميفىقبيفهلعفناكامنع
كلملانعهلصفيكلذناكنإوهللابعشبداحتالاراتخا
يتقولايدسجلارمألايففاخف.هبضغهسفنىلعبلجيو
.ناميإلابقلعتياميففخيملو

هلمحهناميإنأليأىَرُيَالْنَمىَرَيُهَّـنَأَك،َدَّـدَشَتُهَّـنَأل
هنإوىرُياليذلاهللاابدقتعيناكهنإفلامعألاهذهىلإ
ىلعهناميإناكفكلملاةلئاطنمهصّلخيوهعمنوكيىلاعت
»ىرتالرومأبناقيإ«حاحصألااذهةءادبيفبتاكلالاقام
.)١ع(

لٱَعَنَصِناَميِإلٱِب«٢٨
ْ
يِذَّـلٱُمُهَّـسَمَيَّـالَئِلَمَّـدلٱَّـشَرَوَحْصِف

.»َراَكْبَألٱَكَلْهَأ
خلا١٢:٢١جورخ

هللارمأىلعءانبيأَمَّـدلٱَّـشَرَوَحْصِفْلٱَعَنَصِناَميِإلٱِب
مئاوقىلعمدلاشرولمحلاحبذبحصفلاماقأهيلإهيحوو
.باوبألاةفكسأو

لتاقلاكالملازاتجيلَراَكْبَألٱَكَلْهَأيِذَّـلٱُمُهَّـسَمَيَّـالَئِل
جورخ(نييرصملاراكبألهكالهإيفنييليئارسإلاباوبأنع
صلخيولاقامكنييرصملابلعفيسهللانأبنمآف)١٢ص
.اهلامعتسابمهرمأيتلاطئاسولابنييليئارسإلا

هللالمحوهوهبدوعوملاحيسملاىلإناميإلابرظنو
ناميإةمظعرهظتو.ملاعلاةئيطخعفرييذلايقيقحلا
:يتأياممىسوم
لهأنمًابوسحمناكهنإفرصميفتاماقملامظعأكرت.١

ىنغلايفملاعلاكلاممىلوُأرصمتناكوكلملاتيب
.مولعلاودجملاو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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نينويلموحندوقينأوهوهنمبعصأالًالمعىلوت.٢
ءامالبرفقيفشاومولافطأوءاسنمهعمديبعلانم
مظعأمغرىلعلقألاىلعليم٢٠٠ةفاسمماعطالبو
نييليئارلسإلاعنقينأًاضيأهيلعناكو.ملاعلايفكلم
.هوعيطيوهوعمسيف
ةريثكًاباعتأوًاراطخألمتحاوميظعلالمعلااذهلمع.٣

ملوهدالوألالوهسفنلًارجأذخأيملوةنس٤٠ةدم
.هرظنتساالوكلذدصقي

يفاوُزاَتْجٱِناَميِإلٱِب«٢٩ لٱِ
ْ
يفاَمَكِرَْمحَألٱِرْحَب لٱِ

ْ
،ِةَسِباَي

ملٱِهيِفَعََرشاَّـَمليِذَّـلٱُرْمَألٱ
ْ
.»اوُقِرَغَنوُّيِْرصِ

٢٩و١٤:٢٢جورخ

يفاوُزاَتْجٱِناَميِإلٱِب محَألٱِرْحَبْلٱِ
ْ

يفاَمَكَِر اونمآِةَسِباَيْلٱِ
امومههلإهنأباونمآورحبلانممهصلخينأرداقهللانأب
.هرمأبوهفهولمع

مهلمعنألاوُقِرَغَنوُّيِْرصِْملٱِهيِفَعََرشاَّـَمليِذَّـلٱُرْمَألٱ
نييليئارسإللرحبلاراصفهنممهلدعوالوهللارمأبسيل
يشمأبنرظنا(ًارحبنييرصمللةسبايلاتراصوةسباي
.)٣٣-١٤:٢٥ىتمءاملاىلعسرطب

َهلْوَحَفيِطاَمَدْعَباَحيِرَأُراَوْسَأْتَطَقَسِناَميِإلٱِب«٣٠
َ
ا

.»ٍماَّـيَأَةَعْبَس
٢٠ىلإ٦:١٢عوشي

َهلْوَحَفيِطاَمَدْعَباَحيِرَأُراَوْسَأْتَطَقَسِناَميِإلٱِب
َ
ا

اهباوطاحأاذإمهنأعوشيدعوهللانأكلذوٍماَّـيَأَةَعْبَس
ىلعءانبواهسفننماهراوسأطقستمايأةعبساهلوحاوفاطو
ترهظو.ةنيدملااوحتتفاوهبهللامهرمأاماولعفاذهبمهناميإ
طاقسإلةوقاهيفسيليتلاقاوبألاباوبرضمهنأبمهناميإةوق
نأعمتوكسلابمايأةعبسةنيدملالوحاوفاطمهنإوراوسألا
.مهبنوفختسيكشالباوناكةنيدملالهأ

لٱَعَمْكِلَْهتَْملُةَيِناَّـزلٱُباَحاَرِناَميِإلٱِب«٣١
ْ
ْذِإ،ِةاَصُع

جلٱِتَلِبَق
ْ
.»ٍمَالَسِبِنْيَسوُسَا

٢:٢٥بوقعيو٦:٢٣و٢:١عوشي

ِتَلِبَقْذِإ،ِةاَصُعْلٱَعَمْكِلَْهتَْملُةَيِناَّـزلٱُباَحاَرِناَميِإلٱِب
هلإهللانأبباحارتنمآاملهنأىنعملاوٍمَالَسِبِنْيَسوُساَْجلٱ
نيسوساجلاتلبقًاكلمناعنكضرأمهاطعأدقليئارسإ
اهيبأتيبويهتصلخامهعمهتدقعدهعبوامهتفخأو

.اهناميإببسلكلذلكناكف.هللابعشنيبتلخدو
نأحضاورمألاوةينثولاةدابعلالامعأنمىنزلاناكو
بعشىلإتمضناوتنمآاملةئيطخلاهذهتكرتباحار
ةاصعلاامأو.ةينازلاببقلتلزتملاهنأريغليئارسإ
يفهللاةدارإىلعاوصعنيذلاضرألابعشمهفنوروكذملا
دقناكةقراخلاهلاعفأبهللانأعمليئارسإلمهتمواقم
.ىلاعتهتدارإىلعًاحضاوًاناهربمهاطعأ

لٱِينُزِوْعُيُهَّـنَأل؟ًاضْيَأُلوُقَأاَذاَمَو«٣٢
ْ
ُْتَربْخَأْنِإُتْقَو

،َدُواَدَو،َحـاــَتــْفـَيَو،َنـوـُشــْمــَشَو،َقاَرـاـَبَو،َنـوـُعْدــِجْنــَع
»ِءاَيِبْنَألٱَو،َليِئوُمَصَو
:١٢و١١:١ةاضقو١٣:٢٤ةاضقو٤:٦ةاضقو٦:١١ةاضق
:١٢و١:٢٠ليئومص١و١٧:٤٥و١٣و١٦:١ليئومص١و٧
٢٠

ةعانصيفةغالبىلعينبملاقتناًاضْيَأُلوُقَأاَذاَمَو
يفمالكلالاطأولللمثدحيناكهنإفباطخلاوءاشنإلا
قلعتتةيصوصخثداوحيفرهاظلاناميإللةلثمأميدقت
ءامسأركذىلإانهلدعكلذلوميدقلادهعلايفهللالاجرب
.ناميإلايفاورهتشانيذلاضعب

،َقاَراَبَو،َنوُعْدِجْنَعُتَْربْخَأْنِإُتْقَوْلٱِينُزِوْعُيُهَّـنَأل
ةروكذممهلامعأو،َليِئوُمَصَو،َدُواَدَو،َحاَتْفَيَو،َنوُشْمَشَو
ةلاسرلاهذهعيمجدنعةفورعموميدقلادهعلايفليصفتلاب
-ىرنف

مهتافصيفنيلماكريغاوناكلضافألاءالؤهنإ)١(
املكىلعمهحدمبتاكلانأمهفنالفةيحورلاوةيبدألا
مهلاكتاوبرللمهتعاطيفرهظيذلامهناميإىلعلبهولعف
.نيمواقملاةوقومهفعضمغرىلعهيلع

.مهريغولاينادوعشيلأوايليإكِءاَيِبْنَألٱَو

اوُلاَن،ًاّرِباوُعَنَص،َكِلاََمماوُرَهَقِناَميِإلٱِبَنيِذَّـلٱ«٣٣
»ٍدوُسُأَهاَوْفَأاوُّدَس،َديِعاَوَم
١٧:٣٤ليئومص١و٦و١٤:٥ةاضقوخلا٧:١١ليئومص٢
٦:٢٢لاينادو٣٥و

ءامسأنمبتاكلالقتناَكِلاََمماوُرَهَقِناَميِإلٱِبَنيِذَّـلٱ
كلذنإفكلامملارهقاهنمنوريثكاهيفكرتشالامعأىلإ

.ليئارسإينبنامزيفًاريثكىرج
هريغوليئومصلثممهماكحأيفًالدعيأًاّرِباوُعَنَص

.ءايقتألاكولملانمهريغودوادوليئارسإةاضقنم

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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ًارجأديعاوماويطعُأمهنأ)١(ىنعملاوَديِعاَوَماوُلاَن
يتلاديعاوملااولانمهناميإبمهنإ)٢(.مهتعاجشومهناميإل
.ًاقباسمهلتيطعُأ

)٦:٢٢لايناد(لاينادىلإةراشإلاٍدوُسُأَهاَوْفَأاوُّدَس
دوادو)١٤:٦ةاضق(نوشمشىلإًاضيأتناكامبرو
.)١٧:٣٤ليئومص١(

طَأ«٣٤
ْ
ْنِماْوَّـوَقَت،ِفْيَّـسلٱِّـدَحْنِماْوَجَن،ِراَّـنلٱَةَّـوُقاوُأَف

يفَءاَّـدِشَأاوُراَص،ٍفْعَض حلٱِ
ْ
»َءاَبَرُغَشوُيُجاوُمَزَه،ِبَْر

كولم٢و١٩:٣كولم١و٢٠:١ليئومص١و٣:٢٥لايناد
٦:٨رومزمو٤٢:١٠بويأوخلا٢٠:٧كولم٢و٦:١٦
٥٢و١٧:٥١وخلا١٤:١٣ليئومص١و١٥و١٥:٨ةاضقو
خلا٨:١ليئومص٢و

باحصأةثالثلانايتفلاىلإةراشإلاِراَّـنلٱَةَّـوُقاوُأَفْطَأ
يبهذلاهمنصلدوجسلابلبابكلمرمأاوصعنيذلالايناد
.هوعاطأوهللااباونمآمهنألاوكلهيملورانلانوتأيفاوحرُطف

١٨:١١ليئومص١(دواداجنامكِفْيَّـسلٱِّـدَحْنِماْوَجَن
:٦كولم٢(عشيلأو)١٠و١٩:١كولم١(ايليإو)١٩:١٠صو
ةديكمنمدوهيلانمريثكوياخدرموريتسأو)٣١و١٤
.ناماه

ضرماملكلملاايقزحلثدحامكٍفْعَضْنِماْوَّـوَقَت
٣٨:٣ءايعشإو٢٠صكولم٢(يفُشوناميإبىلصو
.)٥و

يفَءاَّـدِشَأاوُراَص اوناكليئارسإينبةاضقرثكأِبْرَْحلٱِ
.مهريغوناثانويودوادولواشاذكهوكلذك

ينببورحيفًاريثكىرجامكَءاَبَرُغَشوُيُجاوُمَزَه
.مهئادعأعمليئارسإ

َْملَواوُبِّـذُعَنوُرَخآَو.ٍةَماَيِقِبَّـنَُهتاَوْمَأٌءاَسِنْتَذَخَأ«٣٥
.»َلَضْفَأًةَماَيِقاوُلاَنَيْيَكِلَةاَجَّـنلٱاوُلَبْقَي
٢٢:٢٥لامعأو٤:٣٥كولم٢و١٧:٢٣كولم١

ةفرصيفةلمرألىرجامكٍةَماَيِقِبَّـنَُهتاَوْمَأٌءاَسِنْتَذَخَأ
ةيمنوشللو)١٧صكولم١(اهنباايليإماقأيتلانوديص
.)٤صكولم٢(يبنلاعشيلأاهنباماقأةحلاصىرخأةأرما

نمىلإملعُيالَةاَجَّـنلٱاوُلَبْقَيَْملَواوُبِّـذُعَنوُرَخآَو
نمءيشركذُيملةينوناقلابتكلايفنإفمالكلااذهبةراشإلا
يتلاةيلصألاةملكلاىلإانرظناذإاميسالوحيضوتلابكلذ
.حصألاىلعطايسلاببرضللةلآىلعددمتلاديفت
نييباكملانامزءادهشلثدحامىلإةراشإلامهفيمهضعبو
سجنوميلشروأذخأوسوينافيبأسويخوطنأءاجملهنإف

نأومانصألااودبعينأبوهللاةدابعلاطبإبدوهيلارمألكيهلا
كلذلواوبأومهضعبالإدوهيلانمريثكهعاطأفاونتتخيال
سوفيسوي(ءايحأاوبلُصومهداسجأتقزمتواوبُرضواوبذُع
.)٥:٤لصف١٢باتكدوهيلاتاميدق

ةايحلاهذهلدسجلاةمايقنمَلَضْفَأًةَماَيِقاوُلاَنَيْيَكِل
مهنإفددعلااذهريسفتيفنيتروكذملانيتأرمالاادلوماقامك
.ءامسلايفراربألاةمايقنوعقوتياوناك

يفاوُبَّـرََجتَنوُرَخآَو«٣٦ لَجَوٍءُزُهِ
ْ
يفَّـمُث،ٍد ًاضْيَأٍدوُيُقِ

.»ٍسْبَحَو
٣٧:١٥و٢٠:٢ايمرإو٣٩:٢٠نيوكت

يفاوُبَّـرََجتَنوُرَخآَو نييباكملانامزيفىرجامكٍءُزُهِ
.)٧:٧نييباكم٢و٩:٢٦نييباكم١(

،)٧:١و٦:١٠نييباكم٢(ٍدْلَجَو
يفَّـمُث كولم١و١٣:١٢نييباكم١(ٍسْبَحَوًاضْيَأٍدوُيُقِ
.)٣٧:١٨ايمرإو٢٢:٢٧

يفاوُفاَط،ِفْيَّـسلٱِبًالْتَقاوُتاَم،اوُبِّـرُج،اوُِرشُن،اوُِمجُر«٣٧ ِ
لَذُمَنيِبوُرْكَمَنيِزاَتْعُم،ىَزْعِمِدوُلُجَوٍمَنَغِدوُلُج

ِّـ
»َني

١٤:١٩و٧:٥٨لامعأو٢٤:٢١مايأ٢و٢١:١٣كولم١
٣:٤ىتمو١٣:٤ايركزو١:٨كولم٢و

.)٢٤:٢١مايأ٢(عادايدوهينبايركزلىرجامكاوُِمجُر
رمأبرشُنءايعشإنإدوهيلادنعديلقتىلعليقاوُِرشُن

.كلملاىسنم
.مانصألاةدابعويقيقحلانيدلاكرتلاوُبِّـرُج
لبازيإرمأباولتُقنيذلاءايبنألاكِفْيَّـسلٱِبًالْتَقاوُتاَم
.سونافيبأسوخويطنأوىسنمدهعىلعمهريغو

يفاوُفاَط سابلمهلنكيملذإىَزْعِمِدوُلُجَوٍمَنَغِدوُلُجِ
.مهتبرغلوطومهبرهيفهنوسبلي

ايليإلثدحامكمهتبرغيفةايحلاتايرورضَنيِزاَتْعُم
.هريغوباخآهجومامأنمهبرهيف

.ةبرغلاوةجاحلاوداهطضالانمَنيِّـلَذُمَنيِبوُرْكَم
ىسنمكلميفلصحاممريثكىلإددعلااذهيفةراشإلاو
.سوخويطنأوباخآو

لٱِنُكَيَْملْمُهَو«٣٨
ْ
َهلًاّقِحَتْسُمَُملاَع

ُ
يفَنيِهِئاَت.ْم َّـيِراَرَبِ

.ِضْرَألٱِقوُقُشَوَرِياَغَمَوٍلاَبِجَو
١٩:٩و١٨:٤كولم١

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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َهلًاّقِحَتْسُمَُملاَعْلٱِنُكَيَْملْمُهَو
ُ

عطقةضرتعمةلمجْم
ضعباهاساقيتلادئادشلاةهجنمهمالكاهيفبتاكلا
ىنعمو.ةرخآلاوهللاابمهناميإببسلاهباوأبعيملوهللالاجر
نألمهقحتسينكيملمهدهطضيناكيذلاملاعلانأةرابعلا
ةنايدلائدابمىلعةقيقحلابناكمهيلعهراثأيذلاداهطضالا
هللامهلسرأاملوءايبنأهيلإلسرينأقحتسيملفربلاوقحلاو
ملكلذلودرطلاوةواسقلابمهولماعلبماركإبمهولبقيمل
.مهوقحتسي

يفَنيِهِئاَت ةقالعِضْرَألٱِقوُقُشَوَرِياَغَمَوٍلاَبِجَوَّـيِراَرَبِ
لهأنأاهانعموقباسلاددعلايفقبسامبةرابعلاهذه
يفنيهئاتاوبهذفرشبلانكاسمنممهودرطةأطخلاملاعلا
كولم١(يفركُذاماهنمةريثكًانايحأرمألاىرجامكيراربلا
.)٦:١١و٥:٢٧نييباكم٢و١٣و١٨:٤

َهلًادوُهْشَم،ْمُهُّلُكِءَالُؤٰهَف«٣٩
ُ
ملٱاوُلاَنَيَْمل،ِناَميِإلٱِبْم

»َدِعْوَْ
١٣و٢ع

اذهيفمهركذقبسنيذلانونمؤملاْمُهُّلُكِءَالُؤٰهَف
.حاحصألا

َهلًادوُهْشَم
ُ

مهناميإلجألنوحودمممهويأِناَميِإلٱِبْم
براجتلاتاقوأيفناميإلاقفاوتةريسبهورهظأيذلا
.لامتحالاودئادشلاو

ضرألا»دعوملاب«دارملامهضعبنظَدِعْوَْملٱاوُلاَنَيَْمل
ناكميفاوقبمهنأيأةيوامسلاناعنكمهضعبو.ةسدقملا
اودعصفءامسلاىلإحيسملادوعصنيحلتوملادعبطسوتم
ديعاوملااوذخأمهنأوهىنعملانأحجرألاو.هعمًاضيأمه
هبصالخلاوةئيطخللهترافكودسجلايفحيسملاءيجمب
هذهءافواوريملمهنكلوةيدبألاةايحلاوهللاىلإهببارتقالاو
.ةلاسرلاهذهيفنوبطاخملاهآرامكديعاوملا

اوُلَمْكُيَالْيَكِل،َلَضْفَأًائْيَشاَنَلَرَظَنَفُهللاٱَقَبَسْذِإ«٤٠
.»اَنِنوُدِب

٦:١١ايؤرو١٢:٢٣و٥:٩صو٨:٦و٧:٢٢ص

دهعلايفاوناكنيذلايأاَنَلَرَظَنَفُهللاٱَقَبَسْذِإ
.يحيسملا

ءيجمبقرشأيذلامظعألارونلاوهَلَضْفَأًائْيَش
هيلعقلعتييذلاوميدقلادهعلالهأهلنيمليذلاوحيسملا
.ةريثكتاكرب

هذهىنعمىلعاوفلتخادقاَنِنوُدِباوُلَمْكُيَالْيَكِل
ملميدقلادهعلايفءايقتألانأدارملامهضعبلاقف.ةرابعلا
اذهفلاخياهنمسيلوحيسملادوعصنيحىلإءامسلااولاني

هذهو٣:٢٥ةيمورًاضيأرظنا(ايليإوخونخأدوعصكدقتعملا
تناكحيسملاتومدئاوفنأرهظيثيح)٩:١٥ةلاسرلا
اذه.لبقتسملانامزلاىلإدتمتامكيضاملانامزلاىلإدتمت
هذهيفصاخىنعمهل»اولمكيال«هلوقيفليمكتلانإو
لينةهجنمريمضلاةحاروةئيطخلانمريهطتلاوهوةلاسرلا
نيعتيكلذىلعءانبو)١٤و٩:٩و٧:١١صرظنا(ةرفغملا
يفمتيذلايحيسملادهعلانودبيأ»اننودب«هلوقىنعم
دهعلايفهللالاجرنأةرابعلاعيمجىنعمنوكيو.اننامز
اولانمهنكلوًانايعديدجلادهعلاتاكرباولانيملميدقلا
يفءادفلالمعىرجنيذلانحنانعمةيصالخلااهيلعافم
ناميإلابنييحيسملامازتلانأكلذببتاكلادارمو.انمايأ
وهنيدهعلالهأنيبقرفلانممدقتامىلعءانبهرامثأو
.ناميإلابميدقلادهعلايفاورهتشانيذلانممظعأ

دئاوف
ناكاملهنألهنودبموقتاليذلاةنايدلانكرناميإلا.١

نمناكىرُتالوىجرُتيتلارومألااهعوضوم
وهناميإلانكرو.ناميإريغنماهدوجوليحتسملا
ةداهشىلعينبمًالثمهللاابانداقتعانإفةداهشلا
ىرُيالامىلإاهناقتإوتادوجوملانمىرُياممانلوقع
.ماودلاىلعاهسوسيواهنقتأيذلااهدجومنم
ىلعانلهللاةداهشىلعينبمتاومألاةمايقبانداقتعاو
نمناككلذلوهلسروهئايبنأةطساوبوهباتكيفكلذ
ريغنمهيضرنوأىلاعتهنمبرتقننأليحتسملا
.ناميإ
نمىرنامكًادجةديدشلمعلاوناميإلانيبةقالعلا.٢

اننأل.قباسلاحاحصألايفبتاكلااهمدقيتلاةلثمألا
امقيدصتىلإسيلهبىدأًالثمحونناميإنأىرن
عرشيذلاكلفلاءانبىلإلبطقفهبهيلإهللاىحوأ
ميهاربإناميإو.ةنسنيرشعوةثمبنافوطلالبقهيف
رهظيف.يقباميفاذكهوةحيبذهنباميدقتىلإهقاس
ةريسلايفًالماعناميإلانكيملاذإهنأكلذنم
ناكةحلاصلاةشيعلايفةلماعريغةنايدلاتناكو
.نيَلطابامهالك
دقهنأىتحةيتآلاةايحلابقلعتتةنايدلاديعاوممظعم.٣

.ةرخآلايفالإهتنايدوهناميإنمةرمثناسنإلادجيال
ديعاوماولانيملءامدقلاهللالاجرنمنيريثكنإف
امىلإازمرةينمزلاديعاوملاكلتتناكومهنامزيفتمت
.ءامسلايفهولان
هذهيفداهطضالاولذلاوراعللًاببسناميإلانوكيدق.٤

اذإّريحتيالوكلذبأبعيالفهللالجرامأو.ةايحلا
بعشلملاعلاضغبىلعةدهاشنورقلالكنألهباصأ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ

٧٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ىلإتفتلااذإرمذتينأهلسيلف.مهلهتمواقموهللا
الوربلالجألنيدهطضملانمىصُحياليذلاددعلا

ةمواقملارمألمتحايذلاحيسملاىلإرظناذإاميس
دبعلاسيلو.قحلابةداهشلالجألداهطضالادشأو
.هديسنملضفأ
هذهو.ىرخأًانايحأتابلغوًانايحأفعضناميإل.٥

مئادعوضوميهوةايحلارفسيفةبوتكمتابلغلا
٧:٩ايؤرلارفس(يفدروامىلعءامسلالهأحيباستل
قيثولاناميإلابالإاهلانياليحيسملانأريغ)١٧-
عوبنيراصوبلغوةملظلاتاوقبراحيذلاكلذب
.هيلإنوئجتلينيذلاهبعشعيمجلةبلغلاوةوقلا

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةقيقحىلعميدقلادهعلانمةلثمأيضاملاحاحصألايف
ناحتمالاةدميفولوهللابعشةريسىلعهطُّلستوناميإلا
كيرحتكلذبدارملاناكو.تاقيضلاوبراجتلاوديدشلا
اوناكامليحيسملارارقإلايفتابثللنينمؤملانييناربعلاناميإ

عالطالانمرهظيسامكطوقسلارطخوداهطضالالاحيف
نيذلابمههبشيرمألالوأيفهنإف.حاحصألااذهىلع
يفنوضكريمهنأكفمهيلإرظنتسانلاوناديملايفنورابتي
اودهاجنيذلاميدقلادهعلالاجرنأكويحيسملاداهجلا
ىلعو.)١ع(ءامسلانممهيلإنورظنيةبلغلاليلكإاولانو
ًاداهجدهاجيذلاحيسملاىلإمهراكفأهجويصوصخلا
لوقيمث.)٣و٢ع(هباودتقييكلمهداهجنممظعأ
هللانمةلسرماهنولمتحياوناكيتلادئادشلانأبتاكلا
لباورجضينأزوجيالفيحورلامهريخومهبيدأتلجأل
يعسلايفمهتيوقتومهطيشنتلةطساوكلذاوذختينأبجي
الهللانأتابثللمهضهنياممو.)١٧-٤ع(يحيسملا
دهعلايفمهبطاخامكديدجلادهعلايفسانلابطاخي
ديعاومبوةبحملاناسلبلبباهرإلاوفيوختلابميدقلا
ىلعبجويلكشىلعنكلو.)٢٤-١٨ع(ةيماسةميرك
نألميدقلادهعلالهأىلعبجويامممظعأنييحيسملا
همالكبيردزينمفهللانباوهلبًارشبسيلانهملكتملا
.)٢٩-٢٥ع(ميظعلامرجلاةلئاطتحتعقي

ِهِذٰهُراَدْقِمِدوُهُّشلٱَنِمٌةَباَحَساَنَلْذِإًاضْيَأُنْحَنَكِلٰذِل«١
طَنِل،اَنِبٌةَطيُِحم

ْ
خلٱَوٍلْقِثَّـلُكْحَر

ْ
ملٱَةَّـيَِط

،ٍةَلوُهُسِباَنِبَةَطيِحُْ
لَو
ْ
يفِْربَّـصلٱِبِْرضاَحُن جلٱِ

ْ
ملٱِداَهِ

»اَنَماَمَأِعوُضْوَْ
يبليفو٩:٢٤سوثنروك١و٢:١سرطب١و٣:٨يسولوك
١٠:٣٦صو١٢:١٢ةيمورو١٤و٣:١٣

يفقابسلاىلعينبميزاجمددعلااذهيفمالكلا
دنعةيراجتناكيتلابعالملاةلمجنموهوضكرلا
نيبنويسدوريهلاكولملااهلخدأونيينانويلاونيينامورلا
.دوهيلابعش

ِهِذٰهُراَدْقِمِدوُهُّشلٱَنِمٌةَباَحَساَنَلْذِإًاضْيَأُنْحَنَكِلٰذِل
سانلانمميظعروهمجبعالملاهذهرضحيناكاَنِبٌةَطيُِحم
.نوبعاللااهيفضكارتييتلاةحاسلابنوطيحيجُّرفتلل
نيذلاميدقلادهعلايفهللالاجرىلإزاجملااذهيفةراشإلاو
يعسىلإءامسلانمنورظنينآلاواورفظومهيعساوعس
ةملكلاو.ةباحسمهنأكفيحيسملاداهجلايفمهبقعينم
دوهشلاو.ًاضيأءادهشىنعمودوهشىنعملمتحتةيلصألا
نورظنيامكو.قباسلاحاحصألايفنوروكذملاءادهشلامه
ركذتنامدنعىوقتنوعجشتنومهيلإًاضيأنحنرظننانيلإ

.مهرفظومهيعس
ةرابعلاٍةَلوُهُسِباَنِبَةَطيِحُْملٱَةَّـيِطَْخلٱَوٍلْقِثَّـلُكْحَرْطَنِل
ةراعتسمةيزاجمةرابع»لقثلكحرطنل«هلوقيهوىلوألا
املكومهباوثأاوعزندقونوضكارتياوناكنيذلاةداعنم
هيلإراشملانأةرورضلانمسيلو.ةرضاحملايفمهقيعيناك
ةزئاجلاةيقيقحلاتاريخلانإفهتاذبةئيطخنوكي»لقث«ةظفلب
.بجاولانمرثكأاهبانبولقتقّلعتذإةئيطخنوكتدق
دارملايقيقحلاىنعملا»ةلوهسبانبةطيحملاةيطخلاو«هلوقو
نأبجييحيسملاداهجلايفنورضاحينيذلانأيزاجملاب
ىلإناسنإلابيدؤيومهيعسيفمهقيعياملكمهنعاوقلي
نوضكرتملاناكيتلالاقثألاكيهفيحيسملاهريسيفءوطبلا
صوصخلاىلعومهقابسيفمهضراعتالئلمهنعاهنوعلخي
نوضرعمنحنيتلاةئيطخلايأةلوهسبانبةطيحملاةئيطخلا
رطخنييناربعللةئيطخلاهذهتناكو.اهاوسنمرثكأاهل
.يحيسملاناميإلانعدادترالا

يفِْربَّـصلٱِبِْرضاَحُنْلَو ةرابعاَنَماَمَأِعوُضْوَْملٱِداَهِْجلٱِ
يحيسملاداهجلايفةبظاوملاوةرباثملااهانعمةيزاجمىرخأ
ضكرلايفنوقباستياوناكنيذلاكعاطقناوأللمنودب
.ةبلغلاليلكإليننيجارةياهنلاىلإهيفنودجياوناكمهنإف
ءابآلانمًارفاوًاروهمجنأامبهنأددعلاعيمجىنعمو
ىلعاوظفاحويحيسملاداهجلايفانوقبسءادهشلاوءايبنألاو
انعقلنلًاضيأنحنفبراجتلاودئادشلاطسويفمهناميإ
انناميإوانئاجرىلعظفاحنلوةئيطخلاوايندلاتاقلمتلك
.ةياهنلاىلإانيعسو

ْنِميِذَّـلٱ،َعوُسَيِهِلِّـمَكُمَوِناَميِإلٱِسيِئَرَىلِإَنيِرِظاَن«٢
ملٱِروُُّرسلٱِلْجَأ

ًانيِهَتْسُمَبيِلَّـصلٱَلَمَتْحٱُهَماَمَأِعوُضْوَْ
خلٱِب

ْ
يفَسَلَجَف،ِيْزِ .»ِهللاٱِشْرَعِنيِمَيِ

ألَا
َ
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رومزمو١:١١سرطب١وخلا٢:٨سطيتو٢٤:٢٦اقول
٣:٢٢سرطب١و٨:١و١٣و١:٣صو١١٠:١

نيلثمتميأَعوُسَيِهِلِّـمَكُمَوِناَميِإلٱِسيِئَرَىلِإَنيِرِظاَن
ىلإلمعلايفهلمكأويحيسملاناميإلاعضويذلاحيسملاب
نمناميإلاباورهتشانيذلانيبهنأىنعملاوأ.ةماتةجرد
ًاسيئرهيفحيسملاناكةلاسرلاهذهنامزىلإليباهنامز
.ًالمكمو

رابتعابهلءازجُهَماَمَأِعوُضْوَْملٱِروُُّرسلٱِلْجَأْنِميِذَّـلٱ
رورسلاسيلو.ديدجلادهعلاطيسوهنوكوءادفلارسهلمع
ًاضيأرورسلالبهديجمتدرجمبرورسلاعوسيمامأعوضوملا
ىلعمهيفعفشينيذلاومهلجألتاميذلاهعبشصالخب
لٱيِدْبَعَو،ُعَبْشَيَوىَرَيِهِسْفَنِبَعَتْنِم«هللالاق.ماودلا

ْ
ُّراَب

هلوقرسفيمهضعبو.)٥٣:١١ءايعشإ(»َنِيريِثَكُرِّـَربُيِهِتَفِرْعَمِب
هيلعًازئاحناكاموه»رورسلا«وضوعىنعمب»لجأنم«
املحصألاوهلوألاو.ضرألاىلإهرادحنالبقءامسلايف
نورضاحتياوناكنيذلانإفقباسلازاجملاةحئارنمهيف
يفمهمامأعوضوملاةلبغلاليلكإلينلكلذنولعفيامنإاوناك
.يعسلاةياهن

.بيلصلامالآيأَبيِلَّـصلٱَلَمَتْحٱ
يفهلمتحايذلاراعلابًايردزميأِيْزِْخلٱِبًانيِهَتْسُم

.بيلصلاىلعهتوموضرألاىلعهتايح
يفَسَلَجَف يفماقمىمسألانيأِهللاٱِشْرَعِنيِمَيِ
بيجعلاهعاضتادعبدجملايلاعأىلإعفتراويوامسلادجملا
لجألتوملاوراعلاومالآلانمهلمتحاامىلعهلةافاكم
عضاوعوسيىلإاورظناةرابعلاعيمجىنعمو.رشبلاصالخ
ناميإللىمظعلاةودقلاوىلعألاسايقملاوةيحيسملاةنايدلا
ةبلغلالانفًاريثكلمتحايوامسلارورسلالينلجألهنإف
هدجميفهوكراشتللعفامكاولعفامتنأاذكهءازجلاو
.ميظعلا

يفاوُرَّـكَفَتَف«٣ خلٱَنِمَلَمَتْحٱيِذَّـلٱِ
ْ
ِهِسْفَنِلًةَمَواَقُمِةاَُط

يفاوُروَُختَواوُّلِكَتَّـالَئِلِهِذٰهَلْثِم .»ْمُكِسوُفُنِ
٦:٩ةيطالغو١٥:٢٠انحويو٢٥و١٠:٢٤ىتم

يفاوُرَّـكَفَتَف ِهِسْفَنِلًةَمَواَقُمِةاَطُْخلٱَنِمَلَمَتْحٱيِذَّـلٱِ
نعتحصفأاميهوةحيصفلاءافلاانهءافلاِهِذٰهَلْثِم
داهجلااوفرعتنأنوديرتمتنكنإيأردقمطرشباوج
يذلاحيسملاىلإاورظناةرابعلاىنعمو.خلااوركفتفبجاولا
عيظفلالتقلاةجردىلإتلصوةمواقمةأطخلانملمتحا

.ملاعلاصالخلًابلط

يفاوُروَُختَواوُّلِكَتَّـالَئِل امبمتلمأتاذإيأْمُكِسوُفُنِ
ملواوفعضتملكلذدعبدجملانمهزاحامبوحيسملاهلمتحا
يفلمأتلانإفيحيسملاناميإلانعاودترتواوطقستواوسأيت
مكداهجيفمكتبثيومكمزعيوقيومكءاجرضهنيكلذ
.يحيسملا

خلٱَّـدِضَنيِدِهاَُجمِمَّـدلٱىَّـتَحُدْعَباوُمِواَقُتَْمل«٤
ْ
»ِةَّـيَِط

٣٤ىلإ١٠:٣٢صو١٠:١٣سوثنروك١

لمتحيِةَّـيِطَْخلٱَّـدِضَنيِدِهاَُجمِمَّـدلٱىَّـتَحُدْعَباوُمِواَقُتَْمل
ةمواقملالكاومواقيملمهنألوألانيرمأدحأنوكينأىنعملا
مهليوحتدصقبمهنودهطضياوناكنيذلاةأطخلاىعمبةئيطخلا
نمقباسلازاجملاىلعينبموهويحيسملاناميإلانع
ةمواقمهيلإيدؤتامعيمجاوغلبيملمهنإفةدهاجملا
نعدادترالاةبرجتمهتمواقميفنإيناثلاو.مهدادضأ
لتقلايأداهطضالانملمتُحيامىصقأاوغلبيملمهناميإ
ملمهررضومهضغبوءادعألاليحنإفمهريغلمتحاامك
وهريخألاىنعملاو.لتقلاىلإيأمدلاىتحدعبلصي
.نيرسفملاروهمجدنعلضفألا

لٱُمُتيِسَنْدَقَو«٥
ْ
َاليِنْبٱاَي:َنيِنَبَكْمُكُبِطاَُخييِذَّـلٱَظْعَو

َحت
ْ
.»َكَخَّـبَواَذِإْرَُختَالَو،ِّـبَّـرلٱَبيِدْأَتْرِقَت
٣:١١لاثمأو٥:١٧بويأ

ًاديدجًارمأبتاكلاركذي١١عىلإاهيلياموةيآلاهذهيف
دئادشلانإوهويحيسملاناميإلايفتابثلاىلعمهضيرحتل
تناكمهناميإلجألاهنوساقياوناكيتلاتاداهطضالاو
دلاولابيدأتنمدصقُيامكمهريخلجألهللانمةلسرم
ناحتماًالوأهبعشتابيدأتيفدصقيىلاعتهنإفهدلول
ًالوعفموًاحيحصهنوكىلعةداهشدوجوللهراهظإومهناميإ
ةسرامملاونرمتلاةطساوبمهناميإةيوقتًايناثو.هتمعننم
لوقيكلذىلعءانبو.ميهاربإناميإلهناحتمايفدصقامك
مهناميإضهنُينأبجيليبقلااذهنمدئادشلاىلإرظنلانإ
ىلإمهداتقتاهنأحصيالفةعاجشلاوربصلاباهلامتحاىلإ
.دادترالاوطوقسلاوفعضلا

ولومكنإيأَنيِنَبَكْمُكُبِطاَُخييِذَّـلٱَظْعَوْلٱُمُتيِسَنْدَقَو
ليقاممتيسندفدهعلابتكيفهللامالكًاريثكمتعمس
-وهونأشلااذهيفمكل

َحتَاليِنْبٱاَي
ْ
َكَخَّـبَواَذِإْرَُختَالَو،ِّـبَّـرلٱَبيِدْأَتْرِقَت

بسُنوناميلسمالكاذه.)٣:١١لاثمألارفس(نمةرابع
همالكناكفيحولابملكتناميلسنألهللاىلإانهةيآلايف
بجيف»ينبااي«لوقلايفانهسابتقالاةيمهأو.هللامالك

ألَا
َ
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قلقنالفهدالوألبحمبأنمبيدأتكدئادشلاربتعننأ
انسفنأةدئافىلإاهلوحنواهيفهللادصقىلإرظننلباهنم
روخننأانلزُجيملةبيصمباندقتفاوأانلامعأىلعانخبواذإف
انريسنعلدعنثيحبهللاابانؤاجروانناميإفعضييأ
.يحيسملا

.»ُهُلَبْقَيٍنْبٱَّـلُكُدِلَْجيَو،ُهُبِّـدَؤُيُّبَّـرلٱُهُِّبُحييِذَّـلٱَّـنَأل«٦
١:١٢بوقعيو٣:١٢لاثمأو١١٩:٧٥و٩٤:١٢رومزم
٣:١٩ايؤرو

ةمتتهُلَبْقَيٍنْبٱَّـلُكُدِلَْجيَو،ُهُبِّـدَؤُيُّبَّـرلٱُهُّبُِحييِذَّـلٱَّـنَأل
ةمجرتلاىلع)٣:١٢لاثمأ(نعةلوقنملاةقباسلاةرابعلا
اذكهولصألانعاهيفيرهوجفالخالوةينيعبسلا
هنإفديدجلادهعلاىلإميدقلادهعلانعلقنلايفبلاغلا
نأةرابعلاىنعمو.يفرحلالقنلانمرثكأىنعملاىلإرظنُي
ىلاعتهنألهتبحمىلعلبهللابضغىلعلديالبيدأتلا
نمكلذناكبيدأتلاىلإجيتحااذإفهبعشريخدصقيامنإ
.ةبحملاباب

َحتْمُتْنُكْنِإ«٧
ْ
لٱَكُهللاٱُمُكُلِماَعُيَبيِدْأَّـتلٱَنوُلِمَت

ْ
.َنيِنَب

»؟ُهوُبَأُهُبِّـدَؤُيَالٍنْبٱُّيَأَف
١٩:١٨و١٣:٢٤لاثمأو٧:١٤ليئومص٢و٨:٥ةينثت
٢٣:١٣و

َحتْمُتْنُكْنِإ
ْ
يأَنيِنَبْلٱَكُهللاٱُمُكُلِماَعُيَبيِدْأَّـتلٱَنوُلِمَت

نوكتفمكريخلهللاهلعجيفربصببيدأتلامتلمتحااذإ
متددتراومترجضاذإاملًافالخنينبلاةلماعممكلهتلماعم
ةاصعلاكلبنينبلاكذئنيحمكلماعيالفربلاقيرطنع
اذإىنعملالبنورخألاقو.مهضعبيأراذههرماوأل
مكلىلاعتهضغبىلعكلذلديالفهللانمبيدأتمكابصأ
وهونينبلاكمكلماعيبيدأتلااذهيفامنإفهتبحمىلعلب
.حجرملاريسفتلا

قباسلاىنعمللةيريسفتةلمجُهوُبَأُهُبِّـدَؤُيَالٍنْبٱُّيَأَف
.هتحصاهنمرهظيريخألا

جلٱَراَصْدَق،ٍبيِدْأَتَالِبْمُتْنُكْنِإْنِكٰلَو«٨
ْ
َءاَكَُرشُعيَِم

.»َنوُنَبَالٌلوُغُنْمُتْنَأَف،ِهيِف
٥:٩سرطب١و٧٣:١٥رومزم

َءاَكَُرشُعيِمَْجلٱَراَصْدَق،ٍبيِدْأَتَالِبْمُتْنُكْنِإْنِكٰلَو
لكشىلعقباسلاددعلاراركتَنوُنَبَالٌلوُغُنْمُتْنَأَف،ِهيِف
نيب»هيفءاكرشعيمجلاراصدق«هلوقانعضودقو.يبلس

.هباوجوطرشلانيبةضرتعمةلمجاهنأىلعةلالدللنيلاله
هنأةرابعلاعيمجىنعمو.نييعرشريغدالوأوأ»لوغن«هلوق
بيدأتلااذهومهريخلجألًامئادهينببدؤيبألاناكامل
هينبكهللامكبدؤيامنإمتنأاذكهمهلهتبحمىلعليلدمظعأ
دق«هلوقبدارملاوهوهينبعيمجبدأدقامكمكريخلجأل
ينبنونوكتالًابيدأتاولانتملنإف.»هيفءاكرشعيمجلاراص
اننأًانايحأنظن.هونبمكنأبىلاعتمكبفرتعيالوهللا
نكلوانتبيصمكةبيصمالهنأركتفنوانريغنمرثكأنوبدؤم
ةفرعملاقحانريغبئاصمانفرعولو.هدالوأعيمجبدؤيهللا
.انبئاصمنملقأتسيلاهنأبرقنانك

.ْمُُهباََهناَّـنُكَو،َنيِبِّـدَؤُماَنِداَسْجَأُءاَبآاَنَلَناَكْدَقَّـمُث«٩
»؟اَيْحَنَف،ِحاَوْرَألٱِيبَألًاّدِجَىلْوَألٱِبُعَضْخَنَالَفَأ

١٢:٧ةعماجو١٢:١٠بويأو٢٧:١٦و١٦:٢٢ددع
١٢:١ايركزو٥٧:١٦و٤٢:٥ءايعشإو

دارملاْمُُهباََهناَّـنُكَو،َنيِبِّـدَؤُماَنِداَسْجَأُءاَبآاَنَلَناَكْدَقَّـمُث
نييعيبطلاانئابآنمانللصحيذلابيدأتلاناكاذإهنأ
نأىلوأبابنمفةعاطلاوةبيهلابًابوحصموًاحودمموًالوبقم
انلريخوهيذلافرعيوانحاورأوبأوهيذلاهللاعضخن
.ةيتآلاةرابعلايفلوقيامكنييدسجلاءابآلانمرثكأ

ةرهاظةلباقملاوِحاَوْرَألٱِيبَألًاّدِجَىلْوَألٱِبُعَضْخَنَالَفَأ
ددع(يفءاجف.ةيناثلاةدالولايفحورلايبأودسجلايبأنيب
لٱِعيَِمجِحاَوْرَأَهٰلِإ«)١٦:٢٢

ْ
ُلِباَج«)١٢:١ايركز(يفوِ»َرشَب

يفِناَسْنِإلٱِحوُر لعجوناسنإلاقلخهللانإيأ»ِهِلِخاَدِ
هرهطيوهملعينأردقيوناسنإلاحورفرعيفهحورهيف
.بيدأتلاةطساوب

.هللاعمداحتالابيهحورلاةايحنألاَيْحَنَف

هناَسْحِتْسٱَبَسَحًةَليِلَقًاماَّـيَأاَنوُبَّـدَأَكِئَلوُأَّـنَأل«١٠ ،ِْمِ
ألَفاَذٰهاَّـمَأَو

َ
ملٱِلْج

يفَِكَرتْشَنْيَكِل،ِةَعَفْنَْ .»ِهِتَساَدَقِ
١٦و١:١٥سرطب١و١٩:٢و١١:٤٤نييوال

ِْمِهناَسْحِتْسٱَبَسَحًةَليِلَقًاماَّـيَأاَنوُبَّـدَأَكِئَلوُأَّـنَأل
نييدسجلاانءابآنأىنعملاوقباسلاددعلايفهلاقاملليلعت
بسحمهبيدأتنوكيامًاريثكوانرغصةدماننوبدؤياوناك
بألاناكامهمهنإفانلةيقيقحةدئافنودبمهناسحتسا
عونيفًاميكحنوكيالدقهدالوأعفنىلعًاصيرحيضرألا
.هبولسأوبيدأتلا

يفَِكَرتْشَنْيَكِل،ِةَعَفْنَْملٱِلْجَألَفاَذٰهاَّـمَأَو يأِهِتَساَدَقِ
الدقناسحتسابسحسيلفانحاورأيبأبيدأتامأو
ةدايزبموقييذلايحورلاانعفنلًامئادوهلبًابيصمنوكي

ألَا
َ
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ةياغو.لاصفنالاوهيلصألاةسادقلاىنعمو.انيفةسادقلا
نوكرتشيالفةئيطخلاملاعنعهللاءانبألاصفنايهبيدأتلا

نعهللاءانبألصفنيالو.هللاةسادقيفلبملاعلااياطخيف
نماوسيلمهنأريغملاعلايفمهنألناكملاةهجنمملاعلا
ةيبرتلانامزوةيتقوةبسنمهيدلاوىلإدالوألاةبسنو.ملاعلا
نعدالوألالالقتسايهبيدأتلاةياغودودحمبيدأتلاو
ةيدبأةبسنفيوامسلابآلاىلإهللاءانبأةبسنامأومهيدلاو
الو.ماودلاىلعهيلعلاكتالاوهبداحتالايههبيدأتةياغو
.هللاابهداحتانمهيتأتيتلاكةحارالوحرفالوناسنإللةوق
هيلإرطضااذإالإداحتالااذهناسنإلابلطيالكلذعمو
بيدأتلاةجيتننوكتكلذىلعونزحلاوقيضلاةطساوب

.ًاريخ

يفٍبيِدْأَتَّـلُكَّـنِكٰلَو«١١ حلٱِ
ْ
لِلُهَّـنَأىَرُيَالِِرضَا

ْ
ْلَبِحَرَف

لِل
ْ

مثِهِبَنوُبَّـرَدَتَيَنيِذَّـلٱيِطْعُيَفًاريِخَأاَّـمَأَو.ِنَزَح
ََ
ٍّرِبَر

.»ِمَالَّـسلِل
٣:١٨بوقعي

يفٍبيِدْأَتَّـلُكَّـنِكٰلَو ْلَبِحَرَفْلِلُهَّـنَأىَرُيَالِِرضاَْحلٱِ
بعصيةدشلاةدمهنإفلاحلكيفحيحصاذهِنَزَحْلِل
بعصيامكًاحرفوأبيدأتلايفًاريخىرينأناسنإلاىلع
.صاصقلاةدمدلولاىلع

ِمَالَّـسلِلٍّرِبَرََمثِهِبَنوُبَّـرَدَتَيَنيِذَّـلٱيِطْعُيَفًاريِخَأاَّـمَأَو
لوألايففهبقعييذلانامزلاوصاصقلانامزنيبةلباقملا
هتمالسوهريخيفبيدأتلارمثلانييناثلايفوبدأتملارجضي
نمدالوألاةبرتنيبةديدشةهباشملاو.ةيقيقحلاهتداعسو
.يوامسلامهيبأةيانعبنييحيسملاةيبرتوليبقلااذه

ملٱَيِداَيَألٱاوُمِّـوَقَكِلٰذِل«١٢
ملٱَبَكُّرلٱَوَةَيِْخَرتْسُْ

»َةَعَّـلَخُْ
٣٥:٣ءايعشإو٤و٤:٣بويأ

هذهَةَعَّـلَخُْملٱَبَكُّرلٱَوَةَيِخَْرتْسُْملٱَيِداَيَألٱاوُمِّـوَقَكِلٰذِل
ناكاذإهنأاهانعمو)٣٥:٣ءايعشإ(نمةسبتقمةرابعلا
هلسرأدقوداهطضالالكشىلعمكباصأدقيوبألابيدأتلا
مهلاونزحلاىلإمكسفنأباوقلتالواوددشتفمكعفنلهللا
»ةعلخملابكرلاوةيخرتسملايدايألا«هلوق.ءاخرتسالاو
ةدمسأيلاوفعضلانمناسنإلابيصيامىلعةلالدلل
مّوقيمثهسفنيدايأمّوقينأناسنإلكىلعو.ةدشلا
.هريغيدايأ

َالْيَكِل،ًةَميِقَتْسُمَكِلاَسَمْمُكِلُجْرَألاوُعَنْصٱَو«١٣
حلٱِبْلَب،ُجَرْعَألٱَفِسَتْعَي

ْ
.»ىَفْشُيِّـيَِر

٦:١ةيطالغو٢٧و٤:٢٦لاثمأ

هذهنأرهاظلاًةَميِقَتْسُمَكِلاَسَمْمُكِلُجْرَألاوُعَنْصٱَو
ةمجرتلانمةبيرقيهو)٤:٢٦لاثمأ(نمةسبتقمةرابعلا
دارملاويناربعلانعىنعملايفالظفللايففلتختوةينيعبسلا
رثأهلىقبيًاميقتسمًاتباثمكريسنكيلينانويلالصألاب
لعلو.مكنوعبتيومكنوقفارينيذلاهبلدتسيحضاو
ةنايدلاوةيدوهيلاةنايدلانيبنيددرتماوناكنيبطاخملا
وأ.ىرخألاىلإًانايحأوةدحاولاىلإنوليميًانايحأةيحيسملا
هذهمهكلاسمتناكفيبدألامهكولسيفنيتباثريغاوناك
.مهتاوطخاوعبتنيذلاءافعضلااهيفرثعوةميقتسمريغ

يكليأىَفْشُيِّـيِرَْحلٱِبْلَب،ُجَرْعَألٱَفِسَتْعَيَالْيَكِل
ددرتملاوناميإلافيعضنعةيانكانهوهوجرعألالضيال
ًالهسهيفيشملاناكًاميقتسمقيرطلاناكاذإهنإفهيف
يفناكاذإاملًافالخهيفيفشيدقيذلاجرعألاوحيحصلل
اوكلساىنعملاويزاجمانهمالكلاو.ةلضمةجرعتمقيرط
نيذلانيددرتملاءافعضلاعفنومكسفنأعفنلًاميقتسمًاقيرط
.مكرثأنوفتقيمهومهمامأنورسيت

جلٱَعَمَمَالَّـسلٱاوُعَبْتِا«١٤
ْ
لٱَو،ِعيَِم

ْ
هنوُدِبيِتَّـلٱَةَساَدَق ْنَلاَِ

.»َّـبَّـرلٱٌدَحَأىَرَي
٢:٢٢سواثوميت٢و١٤:١٩و١٢:١٨ةيمورو٣٤:١٤رومزم
٥:٥سسفأو٧:١سوثنروك٢و٥:٨ىتمو

ماصخلادضانهمالسلاِعيِمَْجلٱَعَمَمَالَّـسلٱاوُعَبْتِا
ءافعضلامهتوخإاميسالوسانلاعيمجلةايحدارملاو
.نييحيسملا

ةسادقلاعممالسلاوهانههبرومأملامالسلاَةَساَدَقْلٱَو
.مالسلاىلعلصحنلةسادقلاكرتننأانلزوجياليأ
لوقرظنا.ةسادقلادعبوههيفًابوغرمناكنإومالسلاو
لُألُتْئِجاَم«)١٠:٣٤ىتم(حيسملا

ْ
»ًافْيَسْلَبًامَالَسَيِق

اميفسانلانوضرينأنوردقيالحيسملانوعبتينيذلايأ
جئاتننموهيقيقحلامالسلانأريغ.ناميإلاسمي
.ةسادقلا

يضتريالبرلانأل)١(َّـبَّـرلٱٌدَحَأىَرَيْنَلاَِهنوُدِبيِتَّـلٱ
-٢٢:١ىتم(كلملانباسرعلثمنمملعتنامكةأطخلاب
سابلسبلينأهيلعبجيكلملانموندينملكنإف)١٤
ناميإلابسبليويتاذلاهّربوهاياطخعلخينأيأسرعلا
ريغونيبئاتلاريغونيسندلانأل)٢(.حيسملارببوث
اليذلاىمعألاكمهنمًالكنألاورينأنوردقيالنينمؤملا

ألَا
َ
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الكلذكمهورصبلاةوقهيفسيلنألرونلاىرينأردقي
نإف.يحورلارصبلاةوقمهيفسيلنألاورينأنوردقي
هيفاوريملودسجلايفضرألاىلعوهوحيسملااوأرنيريثك
امسدقملاباتكلايفنوريالمويلانيريثكنإو.مهرسيام
.يحورلاكاردإلاةوقمهلسيلنألمارتحالامزلتسي

َّـالَئِل.ِهللاٱِةَمْعِنْنِمٌدَحَأَبِيَخيَّـالَئِلَنيِظِحَالُم«١٥

طَي
ْ
.»َنُوريِثَكِهِبَسَّـجَنَتَيَف،ًاجاَعِزْنٱَعَنْصَيَوٍةَراَرَمُلْصَأَعُل
٣:١٢صو٢٩:١٨ةينثتو٥:٤ةيطالغو٦:١سوثنروك٢

نأاورظنايأِهللاٱِةَمْعِنْنِمٌدَحَأَبيَِخيَّـالَئِلَنيِظِحَالُم
دحأىرينليتلاةسادقلاقيرطنعمكنمدحأليميال
.هاضرنميأهللاةمعننمبيخيفاهنودببرلا

يزاجممالكًاجاَعِزْنٱَعَنْصَيَوٍةَراَرَمُلْصَأَعُلْطَيَّـالَئِل
مكجعزيفةئيدرهتريسدحأمكنيبرهظيالنأاورظناهانعم
.مكقلقيو

يفةريسلاهذهلثمدوجونإيأَنوُريِثَكِهِبَسَّـجَنَتَيَف
ةئيطخانهدارملانأمهضعبلاقو.نيريثكدسفتةسينكلا
ددعلايفبتاكلاهيلإراشأامببسلماصخلاوقاقشنالا
ةئيطخدارملالبمهريغلاقو.مالسلاعابتأنمقباسلا
كلذرهظيالو)٢٩:١٨ةينثت(ماعلاعوضومللًاعبتدادترالا

.انزلاةئيطخىلعيلاتلاددعلايفملكتيبتاكلانألًايلج
عرظنا(اهدضوةسادقلاىلعهمالكلمُحينأقفوألاف
١٤(.

يِذَّـلٱ،وُسيِعَكًاحيِبَتْسُمْوَأًايِناَزٌدَحَأَنوُكَيَّـالَئِل«١٦
.»ُهَتَّـيِروُكَبَعاَبٍةَدِحاَوٍةَلْكَأِلْجَأل
٤:٣يكينولاست١و٣:٥يسولوكو٥:٣سسفأ
٢٥:٣٣نيوكتو١:٩سواثوميت١و

ةدابعنعدادترالاوهوًايحورءانزًايِناَزٌدَحَأَنوُكَيَّـالَئِل
ىلعيقيقحلاءانزلادارملانوكيدقو.نيرثكألايأرىلعهللا
.مهريغيأر

ءزهلاونيدلابراقتحالاديفتةيلصألاةملكلاًاحيِبَتْسُمْوَأ
.هب

يأُهَتَّـيِروُكَبَعاَبٍةَدِحاَوٍةَلْكَأِلْجَأليِذَّـلٱ،وُسيِعَك
اهبىردزاهنإفركبللىطعُتتقولاكلذيفتناكيتلاةكربلا
ملٱَىلِإٍضاَماَنَأاَه«هلوقب

نيوكت(»ٌةَّـيِروُكَبِيلاَذاَمِلَف،ِتْوَْ
ىلعًادهاشوسيعربخببتاكلاىتأدقنوكيف)٢٥:٣٢
ًاضيأناكوسيعنأنظيمهضعبو.نيدلابءزهلاوةحابتسالا
نيوكت(يفدروامبنوتأيوءانزلارمأيفهنمرذتحيالًالاثم
دارملاىنعملاو.ًاحضاواذهسيلوكلذلًاتابثإ)٣٥و٢٦:٣٤

اهتاكرببوةيحيسملاةنايدلابمكنمدحأيردزيالئلاورظنانأ
يذلاوسيعكنوكيفايندلاهذهتاريخبقلعتيوةيحورلا
.ًائيشاهدعيملهنألةدحاوةلكأباهعابوهتيروكببناهتسا

َثِرَيْنَأَداَرَأاَّـَمل،َكِلٰذَدْعَبًاضْيَأُهَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُكَّـنِإَف«١٧
لٱ
ْ

.»ٍعوُمُدِباَهَبَلَطُهَّـنَأَعَم،ًاناَكَمِةَبْوَّـتلِلِْدَجيَْملْذِإ،َضِفُرَةََكَرب
٦:٦صو٣٨و٣٦و٢٧:٣٤نيوكت

عابامدعبيأَكِلٰذَدْعَبًاضْيَأُهَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُكَّـنِإَف
.بوقعيلهتيروكب

.هيبأنماهبلطوءاجوَةَكََربْلٱَثِرَيْنَأَداَرَأاَّـَمل
.اهلنيمليأَضِفُر
هدفيمليضاملاىلعهفسأتنإيأًاناَكَمِةَبْوَّـتلِلْدَِجيَْملْذِإ
نوبسنيودصقلارييغتىنعمب»ةبوتلا«مهفيمهضعبو.ًائيش
يفًارييغتقاحسإهيبأيفوسيعدجيملويأقاحسإىلإكلذ
لمتحيينانويلاو.بوقعيلةكربلاىطعأناكنأدعبهدصق
.ىنعملااذه

نكلوعومدبةكربلابلطهنأيأٍعوُمُدِباَهَبَلَطُهَّـنَأَعَم
الاورظناانهدارملاىنعملاو.)٢٧صنيوكت(ةدئافنودب
قرطةهجنمايندلاباوقلعتتوةيحيسملاةنايدلاباونيهتست
ةيقيقحلاةنايدلانعدادترالاةهجنموأةلمجلايفةئيطخلا
ىلعنوفسأتتوسيعباصأاممكبيصيكلذمتلعفاذإمكنإف
.ًاعفنفسألامكيدجيالويضاملا

لَمٍلَبَجَىلِإاوُتْأَتَْملْمُكَّـنَأل«١٨
ْ
َىلِإَو،ِراَّـنلٱِبٍمِرَطْضُمٍسوُم

»ٍةَعَبْوَزَوٍمَالَظَوٍباَبَض
٥:٢٢و٤:١١ةينثتو٢٥:١٨و١٩و١٨و١٩:١٢جورخ
١:٧سواثوميت٢و٨:١٥و٦:١٤ةيمورو

نييناربعلاناميإتيبثتلبتاكلاهركذامةلمجنم
دهعلانيبةلباقملاوهوانهدروامدادترالانممهتياقوو
)١(ميدقلادهعلاضرغنأاهنمرهظيوديدجلادهعلاوميدقلا
.طقفزومروةيتقووةيضرأهرومأفسمُيوعمسُيوىرُيام
ةتباثلارومألاوهيلإزومرملانالعإديدجلادهعلاضرغو
نيبطاخملاىلعهنإ)٢(.ةيوامسلاوةيحورلاوةيقيقحلاو
دهعلايفمهنوكلءامدقلاةيلوؤسمنممظعأةيلوؤسم
اذإوءامدقللناكامملضفأطئاسووةفرعممهلوديدجلا
يذلامالكلااوعمسيملوءامسلانمملكتملانماوفعتسا
ةنلعملاهللاةبحماوضفرونييدفملاوةكئالملانمتاوبرهبدهش
نيذلاباقعنمدشأًاباقعنوقحتسيحيسملاعوسيهنبايف
.ءانيسلبجنممالكلااوضفر

ألَا
َ

نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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امكءانيسلبجدارملاوٍسوُمْلَمٍلَبَجَىلِإاوُتْأَتَْملْمُكَّـنَأل
تحتًاعقاويأًاسوملمهامسوعباتلافصولانمرهظي
نويهصلبجلًافالخهسملنكميثيحبةرهاظلاساوحلا
ءامسلايفوضرألاىلعحيسملاتوكلمهبدارملايونعملا
.يتأيسامك

هذهٍةَعَبْوَزَوٍمَالَظَوٍباَبَضَىلِإَو،ِراَّـنلٱِبٍمِرَطْضُم
١٩صجورخ(ةعيرشلالوزنربخيفةروكذمثداوحلا
.)٥صةينثتو

َنيِذَّـلٱىَفْعَتْسٱ،ٍتاَمِلَكِتْوَصَوٍقوُبِفاَتُهَو«١٩
َهلَداَزُتْنَأْنِمُهوُعِمَس

ُ
»ٌةَمِلَكْم

١٨:١٦و٢٥و٥:٥ةينثتو١٠:١٩جورخ

ةروكذملاتابحاصملا)١٩و١٩:١٦جورخ(ٍقوُبِفاَتُهَو
نيعأىدلةثداحلاكلتلعجتاممتناكةعيرشلالوزنل
مئادلاركذتلاوحلاصلاريثأتلامهيفًالعافًابيهمًارظنمسانلا
:٢٠جورخ(رشعلااياصولايفةنمضتملاهيهاونوهللارماوأل
رانلابلبجلامارطضانأوهويزمرىنعماهلناكامبرو)٢٠
.مهكالهإوةأطخلاصاصقيفهللاةوقىلعًاليلدناك
نعهسفنهللاءافخإىلعًاليلداناك»مالظلاوبابضلاو«
ليجنإلايفالإمهلهروهظمدعوةيبدألاةعيرشلايفسانلا

ىلعًاليلدتناك»ةعبوزلاو«.مهلجألءادفلامدكفُسثيح
لعفىرجنمناسنإلاريمضيفموقتيتلافواخملا
توصىلعًاليلدناك»قوبلافاتهو«.اهفلاخييتلاةعيرشلا
ًايصاعهنوكبئطاخلانذأيفقوبيقوبكوهيذلاةعيرشلا
.ميركلاهليجنإيفةنلعملاهللاةمحرىلإًاجاتحمو

َداَزُتْنَأْنِمُهوُعِمَسَنيِذَّـلٱىَفْعَتْسٱ،ٍتاَمِلَكِتْوَصَو
َهل
ُ

قوبلاتوصوبيهرلاهللاتوصاوعمسامليأٌةَمِلَكْم
َتْنَأْمَّـلَكَت«ىسوملاولاقواوفاخةلئاهلارظانملاكلتاودهاشو
:٢٠جورخ(»َتوُمَنَّـالَئِلُهللاٱاَنَعَمْمَّـلَكَتَيَالَو.َعَمْسَنَفاَنَعَم
.)١٩و١٨

جلٱِتَّـسَمْنِإَو،ِهِبَرِمُأاَماوُلِمَتَْحيَْملْمَُّـهنَأل«٢٠
ْ

ٌةَمِيَهبَلََب
ٍ.مْهَسِبىَمْرُتْوَأُمَجْرُت

١٩:١٣جورخ

ملقبسامىلإًارظنيأِهِبَرِمُأاَماوُلِمَتَْحيَْملْمَُّـهنَأل
ىلاعتهرمأوهوهبرمأيهللاناكاماوعمسينأاوعيطتسي
-لئاقلا

جورخ(ٍمْهَسِبىَمْرُتْوَأُمَجْرُتٌةَمِيَهبَلَبَْجلٱِتَّـسَمْنِإَو
نععنملانألمهبولقيفةبعرلاعقوأرمألاكلذنإف)١٩:١٣

ناكوًاضيأمئاهبلللبطقفمهلنكيمللبجلانموندلا
.لتقلاوهوًادجًامراصهتفلاخملصاصقلا

ملٱَناَكَو«٢١
اَنَأ:ىَسوُمَلاَقىَّـتَحًافيُِخماَذَكٰهُرَظْنَْ

.»!ٌدِعَتْرُمَوٌبِعَتْرُم
١٩:١٦جورخ

ٌبِعَتْرُماَنَأ:ىَسوُمَلاَقىَّـتَحًافيُِخماَذَكٰهُرَظْنَْملٱَناَكَو
ليقىتحًادجًافيخمذئنيحلبجلارظنمناكويأٌدِعَتْرُمَو
مهعمىسومناكو.)١٩:١٦جورخ(ًادجدعترابعشلانإ
فرعفدعترموبعترمانألاقهنأربخلايفلقيملهنأريغ
وأيحولاليبسىلعوأةجيتنلاليبسىلعكلذبتاكلا
هلوقو.)٩:١٩ةينثت(يفكلذىلإةراشإتناكامبر
يناربعلاحالطصالاىلعًادجبعترميأ»دعترموبعترم«
ديدجلادهعلايفلمعتسملاينانويلايفرهظيامًاريثكيذلا
.نايبلاوفصولاىنعمبفطعلابابنموهو

ِهللاٱِةَنيِدَمَىلِإَو،َنْوَيْهِصِلَبَجَىلِإْمُتْيَتَأْدَقْلَب«٢٢
حلٱ
ْ
»ٍةَكِئَالَمُلِفَْحمْمُهٍتاَوَبَرَىلِإَو،ِةَّـيِواَمَّـسلٱَميِلَشُروُأ:ِّـَي
٣:٢٠يبليفو١٠و٢١:٢و٣:١٢ايؤرو٤:٢٦ةيطالغ
١٤اذوهيو٦٨:١٧رومزمو٣٣:٢ةينثتو

بتاكلاأدبانهنمَنْوَيْهِصِلَبَجَىلِإْمُتْيَتَأْدَقْلَب
لَمٍلَبَجَىلِإاوُتْأَتَْملْمُكَّـنَأل«هلوقنيبةلباقملا

ْ
ع(خلا»ٍسوُم

دارملاوخلا»نويهصلبجىلإمتيتأدقلب«انههلوقو)١٨
لبجةيانكتحتديدجلادهعلاوميدقلادهعلانيبةلباقملا

.نويهصلبجوءانيس
ليجلريسفتِةَّـيِواَمَّـسلٱَميِلَشُروُأ:ِّـيَْحلٱِهللاٱِةَنيِدَمَىلِإَو
هيلعةينبملاميلشروأنويهصلبجبدارُيهنأامكيأنويهص
ةيوامسلاميلشروأيونعملانويهصلبجبنآلادارُياذكه
ةيضرألاميلشروأنأعونىلعاهنيعبءامسلانعةيانكيهو
نيذلاماقملاومهلكيهناكثيحدوهيلاةنايدزكرمتناك
هيفهللارهظيناكيذلاناكملاومهلامآعيمجهيلإهجتتتناك
ميلشروأامأوميدقلادهعلايفهبعشلصاخعونىلع
ةيضرألاميلشروأتناكامكيحلاهللاةنيدميهفةيوامسلا
.)٥:٣٥ىتم(ميظعلاكلملاةنيدم

اهعضوبسحبةوبرلاٍةَكِئَالَمُلِفَْحمْمُهٍتاَوَبَرَىلِإَو
حالطصالايفلمعتسُتتناكوفالآةرشعىنعمبيلصألا
.انهدارملاوهودودحملاريغميظعلاددعلاىنعمبينانويلا
لبجىلعيهلإلاروهظلةكئالملاةبحاصملباقيانهبتاكلاو
يفةكئالملالفحمب)٢:٢ص(ةلاسرلاهذهعجارءانيس
امأومهترشاعملوةكئالملللوصودوهيللنكيملفءامسلا

ألَا
َ

نييناربعلاىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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مثناميإلانيعبنآلامهنوريفديدجلادهعلايفهللابعش
.ّمتأعونبمهنوريءامسلاىلإمهلاقتنادنع

يفَنيِبوُتْكَمٍراَكْبَأِةَسيِنَكَو«٢٣ ِهللاٱَىلِإَو،ِتاَواَمَّـسلٱِ
جلٱِناَّـيَد

ْ
»َنيِلَّـمَكُمٍراَرْبَأِحاَوْرَأَىلِإَو،ِعيَِم

١٠:٢٠اقول١٤:١٤ايؤرو١:١٨بوقعيو٤:٢٢جورخ
٩٤:٢رومزمو١٨:٢٥نيوكتو١٣:٨ايؤرو٤:٣يبليفو
١١:٤٠صو٣:١٢يبليفو

يفَنيِبوُتْكَمٍراَكْبَأِةَسيِنَكَو »ةسينكلاب«دارملاِتاَواَمَّـسلٱِ
وهوهللابعشمثةعامجلاوألفحملااهلامعتسالصأيف
ىلإوريدقتلاوقباسلاددعلايف»تاوبر«ىلعةفوطعم
نامزلايفنأىلعينبمزاجم»راكبأ«هلوق.»راكبأةسينك«
هتوخإةيقبنعاهبزاتميةصاخقوقحركبللناكميدقلا
ًامعنناسنإلازوحينأيوناثىنعمىلعةملكلاتراصف
ليئارسإىمستكلذىلعءانبو.ةميظعتاكربوةصاخ
)٣١:٩ايمرإ(ميارفأكلذكو)٤:٢٢جورخ(»هللاركب«
انهاهبدارملاناكامبرو)١:١٨بوقعي(يحيسملابعشلاو
اورهتشانيذلاءادهشلاولسرلاوءايبنألاوءابآلاسفنأ
»تاوامسلايفنيبوتكم«هلوق.حالصلاوىوقتلالامعأب
ءامسأبتكُيناكامكةيوامسلاةنيدملالهأقوقحمهليأ
نمفصوصخمرتفديفنيينامورلاندميفقوقحلاباحصأ
ةيدملالهأقوقحعيمجهلنكيءامسلارفسيفبتكُي
انهدارملالههنأيفاوفلتخادقو.)٢٢:١٩ايؤر(ةيوامسلا
ءامسلايفةرصتنملاةسينكلاوضرألاىلعةبراحملاةسينكلا

لوأيف»ىلإ«ةملكنورّدقيالمهضعبو.دوصقملاىنعملايف
ةكئالماهيفةدحاوةعامجهيلإراشملانأنومهفيف٢٣ةيآلا
هذهددعوراكبأةسينكيأسانلانمنويدفماهيفو
.ىصحيالاميأتاوبراهلكةعامجلا

برتقُيديدجلادهعلايفهنأيأِعيِمَْجلٱِناَّـيَدِهللاٱَىلِإَو
مدبانحلاصدقهنألفوخنودبرشبلاعيمجناّيدهللانم
.)٨:١ةيمور(ةنونيدلانمءيشانيلعقبيملىتحهنبا

مدباورربتدقنيذلاحاورأيأَنيِلَّـمَكُمٍراَرْبَأِحاَوْرَأَىلِإَو
مالكلاهذهيفو)١٧-٧:٩ايؤر(انحويمهآردقوحيسملا
يفبتاكلاهركذيذلايحورلاداهجلايفزوفلاىلإةراشإ
لمكيالنكلدجملانمهبقعيامىلإوحاحصألاةءادب
سوثنروك١و١٧-٤:١٥يكينولاست١(ةمايقلادنعالإمهدجم
.)٥٤-٥١و١٤:٢٣

لٱِطيِسَوَىلِإَو«٢٤
ْ
جلٱِدْهَع

ْ
ٍّشَرِمَدَىلِإَو،َعوُسَي:ِديَِد

.»َليِباَهْنِمَلَضْفَأُمَّـلَكَتَي

سرطب١و١٠:٢٢صو٢٤:٨جورخو٩:١٥و٨:٦ص
١١:٤صو٤:١٠نيوكتو١:٢

دهعطيسويأَعوُسَي:ِديِدَْجلٱِدْهَعْلٱِطيِسَوَىلِإَو
هللااياصوظفحلةوقلاةرفغملاقوفلاننهيفيذلاةمعنلا
هتطاسوىلإوةيفاكلاحيسملاةحيبذىلإرظنلابكلذو
.انلهتعافشو

ًايزاجمالًايقيقحًاريهطتةئيطخلانمرهطيٍّشَرِمَدَىلِإَو
.ميدقلادهعلاةبتريفرمألاناكامكًايجراخ

نمخرصيناكليباهمدنألَليِباَهْنِمَلَضْفَأُمَّـلَكَتَي
خرصيامنإفحيسملامدامأوهكفاسنمةمقنلاًابلاطضرألا
نيذلاةئيطخىتحملاعلااياطخةرفغملجألبيلصلانم
.ةئيطخلارفكيحيسملامدوهوبلص

ملٱَنِماوُفْعَتْسَتَالْنَأاوُرُظْنُا«٢٥
لَكَتُْ

ِّـ
َناَكْنِإُهَّـنَألِ.م

ملٱَنِماْوَفْعَتْسٱِذِإاوُجْنَيَْملَكِئَلوُأ
لَكَتُْ

ِّـ
َىلْوَألٱِبَف،ِضْرَألٱَىلَعِم

ملٱُنْحَنوُجْنَنَالًاّدِج
»ِءاَمَّـسلٱَنِميِذَّـلٱِنَعَنيِّـدَتْرُْ

٢٩و١٠:٢٨و٣:١٧و٣و٢:٢ص

مدعويحيسملامهناميإيفنييناربعلاتيبثتكلذبدارملا
ءامسلانميذلامالكلانإف.ةيوسوملاةنايدلاىلإمهدادترا
ىلعيذلامالكلاريثأتنمرثكأريثأتهلنوكينأنمدبال
.ضرألا

وأليجنإلايفمكلِمِّـلَكَتُْملٱَنِماوُفْعَتْسَتَالْنَأاوُرُظْنُا
ىنعملاو.قباسلاددعلاةياهنيفركُذامىلإةراشإهمدب
.هبناميإلانعاودترتوحيسملانعاوحنتتالنأاورظنا

ِمِّـلَكَتُْملٱَنِماْوَفْعَتْسٱِذِإاوُجْنَيَْملَكِئَلوُأَناَكْنِإُهَّـنَأل
ناكيتلاةبترلايفميدقلادهعلاىلإةراشإلاِضْرَألٱَىلَع
نماوجنيملاوناكنإفضرألاىلعاهبملكتملاىسوم
ىلإهللاةدابعنعدادترالااميسالوةفلاخملاىلعصاصقلا
:١٠ص(يفةرابعلاهذهلثمريسفتيفرمامكمانصألا
٢٨(.
َنِميِذَّـلٱِنَعَنيِّـدَتْرُْملٱُنْحَنوُجْنَنَالًاّدِجَىلْوَألٱِبَف

هنأىنعملاوحيسملاوهوءامسلانملزنيذلايأِءاَمَّـسلٱ
دهعلاىلعديدجلادهعلاوىسومىلعحيسملالضفىلإًارظن
ةنايدلانعنودترملاناكنإهنأكلذنمجتنيميدقلا
نعنودترملاوجنيالىلوألابفصاصقلانماوجنيملةيوسوملا
دهعلايفناكنإهللاوهفملكتملاامأو.ةحيسملاةنايدلا
لسرلاوءايبنألاوةكئالملاناكو.ديدجلادهعلايفوأميدقلا
همالكناك.مهسفنأنمالهنعاوملكتفهلبقنمنيلسرم
رهظُتتناكةيدسجضئارفوزومرةطساوبميدقلادهعلايف
ملكتيفديدجلادهعلايفيأنآلاامأوىرخأرتستوًارومأ

ألَا
َ
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عونىلعهسفننلعُيويقيقحلاهنكسميهوءامسلانم
اهيلإزومرملاةتباثلاةيقيقحلاةيوامسلارومألانلعُيوحضوأ
ميدقلادهعلايفهللاتوصناكو.ميدقلادهعلاضئارفب
نأبجيفانبولقلديدجلادهعلايفهنكلوةيدسجلامهناذآل
بتاكلاو.مظعأةيطخهضفرينمىلعودشأهريثأتنوكي
باطخلايفةرابعلافيطلتلنيبطاخملاىلإهسفنمضيانه
.)٢:٣صرظنا(

ْدَقَفَنآلٱاَّـمَأَو،ٍذِئَنيِحَضْرَألٱَعَزْعَزُهُتْوَصيِذَّـلٱ«٢٦
لَزُأًاضْيَأًةَّـرَمِّـينِإ:ًالِئاَقَدَعَو

ْ
َءاَمَّـسلٱِلَبْطَقَفَضْرَألٱَالُلِز

.»ًاضْيَأ
٢:٦يجحو١٩:١٨جورخ

لوزننيحيأٍذِئَنيِحَضْرَألٱَعَزْعَزُهُتْوَصيِذَّـلٱ
.)١٩ع(ءانيسلبجىلعةعيرشلا

.يحيسملادهعلايفيأَنآلٱاَّـمَأَو
.)٢:٦يجح(يفًالِئاَقَدَعَوْدَقَف
ًاضْيَأَءاَمَّـسلٱِلَبْطَقَفَضْرَألٱَالُلِزْلَزُأًاضْيَأًةَّـرَمِّـينِإ

ينبيلضرألاىلإحيسملاءيجمنامزىلإدوعييبنلامالك
ارزعهانبيذلايناثلالكيهلادوجوةدميحورلاهتوكلم
ةكلمموميلشروأبارخنعةيانكةيآلايفهيلإراشملالازلزلاو
يفنوكيدقو.يحيسملادهعلاةءادبيفىرجيذلادوهيلا
ضرألاكلامممدهىلإوأايندلاةياهنىلإحيملتمالكلااذه
نكسماهيفيتلاءاسملانأمهفنال.حيسملاتوكلمءانبل
ضرألايلتيتلايأايندلاءامسلبلزلزتتهيسركوهللا
الماعبالقناىلإريشي»ءامسلاوضرألا«لوقلاو.اهعبتتو
لاوزولكيهلاوميلشروأةنيدمبارخكةيدامرومأدرجم
هبشأامودوهيلابعشتتشتوةيوسوملاضئارفلاوةدابعلا
.كلذ

ملٱِءاَيْشَألٱِريِيْغَتَىلَعُّلُدَي»ًاضْيَأًةَّـرَم«ُهُلْوَقَف«٢٧
ِةَعِزْعَزَتُْ

.»ُعَزْعَزَتَتَاليِتَّـلٱىَقْبَتْيَكِل،ٍةَعوُنْصَمَك
:٢١ايؤرو٣:١٠سرطب٢و٢٤:٣٥ىتمو١٠٢:٢٦رومزم
١

يفيبنلايجحنعةلوقنملاةرابعلايف»ًاضْيَأًةَّـرَم«ُهُلْوَقَف
.قباسلاددعلا

رييغتلالبقتيتلايأِةَعِزْعَزَتُْملٱِءاَيْشَألٱِريِيْغَتَىلَعُّلُدَي
.بالقنالاو

اهلوبقىلعلديةعونصماهنوكنإفةينمزيأٍةَعوُنْصَمَك
رييغتعمنأىنعملاو.مئادريغريغتمعونصملكنألرييغتلا

عيمجبارخًاضيأمتيمهلكيهبارخوةيدوهيلاةكلمملا
.ةيسقطلامهتبتر

ةبترلايهةبترلخدتليأُعَزْعَزَتَتَاليِتَّـلٱىَقْبَتْيَكِل
»ًاضيأةرم«لوقلاو.نامزلارخآىلإىقبتيتلاةيحيسملا
الهيلإراشملاعزعزتلادعبهنأيأطقفةدحاوةرمينعي
ةداعسوحيسملاتوكلمتبثيلبًاضيأعزعزتنوكي
سيللوزيامنألانبولقبرطضتالنأبجيو.نييدفملا
ىقبتفرومألاكلتامأو.لالظوزومرلبةيقيقحلارومألانم
هيفكوبسملاءانبوبلاقلارسككلذةلثمأنمو.اهعيمج
اذهيفاملكو.ةرطنقلاءاقبوةرطنقلاهيلعىنبتاممدهو
ىلإىقبيفهللاتوكلمامأولوزيفهللاتوكلملدادعتساملاعلا
.دبألا

اَنَدْنِعْنُكَيِلُعَزْعَزَتَيَالًاتوُكَلَمَنوُلِباَقُنْحَنَوَكِلٰذِل«٢٨
.»ىَوْقَتَوٍعوُشُخِب،ًةَّـيِضْرَمًةَمْدِخَهللاٱُمِدْخَنِهِبٌرْكُش

اننأامبيأُعَزْعَزَتَيَالًاتوُكَلَمَنوُلِباَقُنْحَنَوَكِلٰذِل
تعزعزتامكعزعزتتاليتلاةيحيسملاةبترلاىلعنولصاح
.ةيدوهيلاةبترلاتخسُنو

ةمعنلاهذهىلعهللاركشنليأٌرْكُشاَنَدْنِعْنُكَيِل
حيسملاتوكلمانلخدوةيماسلاةبترلاانلناهبيتلاةميظعلا
نعديعبركشلااذهو.يرسلاهدسجوهتسينكوهيذلا
.هنمرطخيفنويناربعلاناكيذلادادترالاوفعضلا

ىلعهللاانركشاذإاننأيأًةَّـيِضْرَمًةَمْدِخَهللاٱُمِدْخَنِهِب
هلةيضرمانمةمدخكلذنوكيامنإفةميظعلاةمعنلاهذه
.ركشلاةحيبذبرسيهنألىلاعت

حصألاىلع»ركش«هلوقبقلعتمىَوْقَتَوٍعوُشُخِب
تاملكلابدصقُيهنألةيعوشخىوقتبىلاعتهركشنلىنعملاو
بناجىلععبتُييذلايناربعلاحالطصالاىلعةفدارتملا
دوصقملاىنعملايفنايبلاةدايزةلاسرلاهذهءاشنإيفميظع
وهيناثلاوةيعوشخىوقتبوأيّوقتعوشخبىنعملانوكيف
.ةيتآلاةرابعللهتقباطملحصألا

ٰهلِإَّـنَأل«٢٩
َ
.»ٌةَلِكآٌراَناَن

:٩٧و٥٠:٣رومزمو٩:٣و٤:٢٤ةينثتو٢٤:١٧جورخ
١٠:٢٧صو١:٨يكينولاست٢و٦٦:١٥ءايعشإو٣

ٰهلِإَّـنَأل
َ

دادترالاورفكلاصاقيهللانإيأٌةَلِكآٌراَناَن
لكأترانكوهفةاصعلاهيفكلهيًامراصًاصاصقةئيطخلاو
)٤:٢٤ةينثت(نعةلوقنمةرابعلاو.اهمامأامعيمجكلهتو
ةلئاهلاىلاعتهنعدادترالاةجيتنراهظإاهركذببتاكلادارمو

ألَا
َ
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نونمؤملااهلانييتلاتاكربلاىرخألاةهجلانمرهظأامك
مدختاهنإفًاضيأريخللنوكتدقرانلاو.حيسملايفنوتباثلا
ضعبيفوهتيبءاوهفيطلتوهتالوكأمدادعإيفناسنإلا
ةلماكلاهللاتافصاذكهو.ريهطتللةطساويهوهتاعانص
حرفلاوةيزعتلائشنتوهئادعأبولقيففوخلاىشنُت
.نينمؤملابولقيفينيقيلاءاجرلاو

دئاوف
هليمنمرثكأاهيلإليمياياطخوأةئيطخناسنإلكل.١

هيلعيغبنيكلذلوهيفةديدشاهتبرجتةوقواهاوسىلإ
وأدسحلاوأءايربكلانوكتدقف.اهنمرذحلاديدش
ءيشاهعلتقيالكلذريغوأةميثالاةوهشلاوألاملاةبحم
الإاهلئاوغيفطوقسلانمهظفخيوأناسنإلانم
اميسالواهبابسأبنجتىلعرهسلاوةمئادلاةالصلا
اهيفددرتيذخأاذإهنإف.اهيفىلوألاراكفألاداعبإ
اذإلعفلاباهيرجينأًاليوطًانمزثبليالفًالوأركفلاب
لَقْظَفْحٱٍظُّفََحتِّـلُكَقْوَف«كلذنملاوحالاهتنكم

ْ
َكَب

حلٱَجِراََخمُهْنِمَّـنَأل
ْ
.)٤:٢٣لاثمأ(»ِةاََي

تابجاولانماهعاونأعيمجىلعةدشلايفربصلا.٢
ءاقشةءولممةايحلاهذهعيمجتناكاملو.ةيحيسملا
دبالناكاهعاونأضعبنمٌدحأولخيالوبعاصمو
.لامتحالاوةعاجشلابلقاعلاناسنإلااهيقالينأنم
هللانماهنأبنمؤيهنأوهوكلذريغهجويحيسمللو
تناكوأةبعصوأةرمتناكامهمريخللالإنوكتالف
.ةيوبألاهللاةبحمىضتقملةفلاخمرهاظلابسحب
الويوامسلاهيبأنمةيتآتابيدأتيحيسملابئاصم.٣

ةئيطخبكترادقنوكيهبيصتيذلانإاهنمجتني
دقهللادياوأراملبويأباحصأمهوتامكةميظع
يهامنإو.سانلانمريثكمهوتيامكوهيلعتدتشا

امةياغف.هماكحأكردُتاليذلايرسلاهللاءاضقيف
رشبلاينبريخلاهلسريهللانإليبقلااذهنمهملعن
همُّدقتىلإتدأميلستلاوربصلابناسنإلااهلمتحااذإف
ايندلايفهدهزوىلاعتهعمريسلابرقوهللاةعاطيف
.ةرخآلاوحنهبلقعفرو
هلكديدجلادهعلاوميدقلادهعلايأسدقملاباتكلا.٤

ميدقلادهعلاهلإوهللانمهبىحومهلكودحاوباتك
ميدقلادهعلايفىرنفدحاوهللاوديدجلادهعلاهلإوه
اننأريغ.ديدجلادهعلايفكلذكوةقئافلاهتبحموهلدع
دهعلايفنإف.رشبللهسفنهللانالعإيفًامدقتىرن
دهعلايفوتاءوبنوًازومروضئارفوحئابذميدقلا
ترهظديدجلادهعلايفو.اهيلإراشملاقئاقحلاديدجلا

ةئيطخلاىلعهبضغًاضيأرهظوحوضورثكأبهللاةبحم
.حوضورثكأب

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةريسلابقلعتتةريثكاياصونمفلؤمحاحصألااذه
ع(ءابرغلاةفاضإو.)١ع(ةبحملابوجوةهجنمةيحيسملا
ع(ةراهطلاو.)٣ع(مهنازحأيفنيدهطضُملاةكراشمو.)٢
لثمتلاو.)٦و٥ع(هللاىلعلاكتالاعمةعانقلاو.)٤
ع(نييحورلانيدشرملاةعاطو.)٧ع(نيحلاصلاةريسب
١٨ع(ةلاسرلاهذهمهلبتكيذلالجألةالصلاو.)١٧
تارابععم.)٢٢ع(اياصولاهذهبجومبلمعلاو.)١٩و
ةيصوف)١٦عىلإ٨ع(نممالكلاامأو.مالسلاوءاعدلا

اياصولانيبةضرتعميحيسملاناميإلايفتابثللةديدج
ةهجنممدقتاميفهركذدقناكامىلعةينبمورخألا
ريغتياليذلاحيسملانيدىلإًازمرةميدقلاةعيرشلانوك
حلصتالميدقلادهعلايفاهبرمُأيتلابراشملاولكآملانأو
يفتّمتدقحئابذلانإو.هللاةمعنهحلصتلببلقلا
الإاهمدقنةحيبذنآلاانلقبيملهنأوةدحاولاحيسملاةحيبذ
.ريخلالمعوحيبستلاةحيبذ

ملٱِتُبْثَتِل«١
.»ُةَّـيِوَخَألٱُةَّـبَحَْ

٢:١٧و١:٢٢سرطب١و٤:٩يكينولاست١و١٢:١٠ةيمور
٤:٧وخلا٣:١١انحوي١و١:٧سرطب٢و٤:٨و٣:٨و
٢١و٢٠و

نأىلإحيملت»تبثتل«هلوقيفُةَّـيِوَخَألٱُةَّـبَحَْملٱِتُبْثَتِل
نييحيسملانييناربعلادنعةظوفحمتناكةيوخألاةبحملا
ةبظاوملاىلعمهثحيانهبتاكلاو)٣٤و١٠:٣٣صعجار(
»ةيوخألاةبحملاب«دارملاو.ةيحيسملالئاضفلانكراهنألاهيلع
ةبحماميسالوةدالولابانتوخإمهنيذلاسانلاعيمجةبحم
هتريشعيفانايإوهللامهانبتدقنيذلاناميإلابانتوخإ
ةهجنمًالوأمهلةيرورضتناكةيصولاهذهو.ةيحورلا
بجيناكفًاضعبمهضعبنوضغبياوناكنيذلاملاعلالهأ
فرعنو.ًاضعبمهضعبمهتبحمبكلذةلباقمنييحيسملاىلع
مهضعبنييحيسملاةبحماوظحالملاعلالهأنأخيراتلانم
يفمهتوخإةهجنمًايناثو.اهنماورثأتواوبجعتوضعبل
ةدعاسملاوةبحملاتاطابربنيطبترماوقبييكلناميإلا
.ةبعصلاةنمزألاكلتيفنازحألايفةكراشملاو

ألَا
َ
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لٱَةَفاَضِإاْوَسْنَتَال«٢
ْ
هبْنَأل،ِءاَبَرُغ ًةَكِئَالَمٌساَنُأَفاَضَأاَِ

.»َنوُرْدَيَالْمُهَو
سرطب١و٣:٢سواثوميت١و١٢:١٣ةيمورو٢٥:٣٥ىتم
١٩:٢و١٨:٣نيوكتو٤:٩

نألتقولاكلذيفاميسالوِءاَبَرُغْلٱَةَفاَضِإاْوَسْنَتَال
نييحيسملانمريثكناكوداهطضالامايأتناكمايألاكلت
اورطضافمهتايحنمرطخيفاوناكومهلاملكاورسخدق
.نييحيسملامهتوخإةدعاسمىلإجايتحالاوبرهلل

كلذةلثمأوَنوُرْدَيَالْمُهَوًةَكِئَالَمٌساَنُأَفاَضَأاَِهبْنَأل
اورباثىنعملاو)خلا١٩:١وخلا١٨:٢نيوكت(يفركُذام
امكنونظتاممرثكأءازجكلذعبتيهنألءابرغلاةفاضإىلع
.ةكئالمافاضأامهنأطولوميهاربإنظيمل

ملٱاوُرُكْذُا«٣
ملٱَو،ْمُهَعَمَنوُدَّـيَقُمْمُكَّـنَأَكَنيِدَّـيَقُْ

لَذُْ
ِّـ
َني

يفًاضْيَأْمُتْنَأْمُكَّـنَأَك جلٱِ
ْ

.ِدََس
يسولوكو١٢:٢٦سوثنروك١و١٢:١٥ةيمورو٢٥:٣٦ىتم
٣:٨سرطب١و٤:١٨

»نيديقملاب«دارملاْمُهَعَمَنوُدَّـيَقُمْمُكَّـنَأَكَنيِدَّـيَقُْملٱاوُرُكْذُا
ةنايدلالجألنوجسلاوداهطضالانولمتحياوناكنيذلا
هنأبتاكلاىنعمونييحيسملاىلعًارئاثذئنيحناكيذلا
مهوكراشينأومهتاولصيفمهوركذينأمهتوخإىلعبجي
مهتيزعتيفةنكمملاةدعاسملالكمهلاولذبينأومهنازحأيف
.مهتبيصمفيفختو

يفًاضْيَأْمُتْنَأْمُكَّـنَأَكَنيِّـلَذُْملٱَو نيذلااوركذايأِدَسَْجلٱِ
ىنعموحيسملالجألةبذاكلاءوسلاةملكوراعلانولمتحي
مكنأك«هلوقامأو.ةمدقتملاةرابعلايفقبسامكانه»ركذلا«
اذهلنوضّرعمًاضيأمتنأمكنأىنعمبف»دسجلايفًاضيأمتنأ
نمعونلاهذهيفمهوكراشتنأبجيفهسفنلذلا
نأبجيهنأًاضيأنوكينأىنعملالمتحيو.مهتبيصم
يفنأامكفحيسملادسجءاضعأمهعممكنألمهوركذت
ًاضيأءاضعألاةيقبملأتيوالإوضعملأتياليعيبطلادسجلا
لماكلافوقولاباحصألاق.يرسلادسجلايفمتنأاذكه
هذهيفنأةميدقلاةنمزألايفنيروهشملاةفسالفلابتكىلع
.هباوتأامنسحأيهاضتةغالبوءاشنإلايفًانسُحاياصولا
يفرهظياممًادجىمسأاهنإفاهبرمأتيتلاةيبدألامكِحلاامأو
اذهو.ناسنإلاالهللاوهاهردصمنأىلإريشتومهفيناصت
اليتلايحيسملانيدلابادآلكةهجنمحيحصلوقلا
.نايدألارئاسيفليثماهلدهاشُي

ملٱَو،ٍدِحاَوِّـلُكَدْنِعًامَّـرَكُمُجاَوَّـزلٱِنُكَيِل«٤
َْريَغُعَجْضَْ

لٱاَّـمَأَو.ٍسِجَن
ْ
.»ُهللاٱُمُهُنيِدَيَسَفُةاَنُّزلٱَوَنوُرِهاَع

٥:٥سسفأو٢١و٥:١٩ةيطالغو٦:٩سوثنروك١
٢٢:١٥ايؤرو٣:٥يسولوكو

عيمجلاربتعيليأٍدِحاَوِّـلُكَدْنِعًامَّـرَكُمُجاَوَّـزلٱِنُكَيِل
ٌمهووهوزوجيالهنأضعبلالوقلًافالخةميركةلاحجاوزلا
نممهيلعلخدنيينيسألاىعدُتدوهيلانمةقرفدنعناك
داسفلاسلجمدسجلانأمّلعتلصألاةينثوةبذاكةفسلف
الوةمدقملانكتملفهتاوهشعيمجنعهفكبجيفةئيطخلاو
.رهاظوهامكةحيحصةجيتنلا

الهنأىنعملاويجاوزلاعجضملايأٍسِجَنَْريَغُعَجْضَْملٱَو
هذهبنومهفيمهضعبو.برقألاوهوًاسجندعُينأزوجي
سندلكنمًايلاخروكذملاعطضملاظفحبوجوةرابعلا
.ةقئالريغلامعأو

دارملانأرهاظلاوُهللاٱُمُهُنيِدَيَسَفُةاَنُّزلٱَوَنوُرِهاَعْلٱاَّـمَأَو
نوكيفجوزتملاىنز»ىنزلابو«جوزتملاريغىنز»رهعلاب«انه
نإوةلداعلاهللاةنونيدلعوضومىنزلاعاونأعيمجنأىنعملا
ةئيطخلاهذهعبتيامًاريثكو.سانلانعةرتتسمتناك
.ةريخألاةنونيدلاىلإلوصولالبقرضاحصاصقةسندلا

ملٱِةَّـبََحمْنِمًةَيِلاَخْمُكُتَريِسْنُكَتِل«٥
َنيِفَتْكُماوُنوُك.ِلاَْ

»َكُكُرْتَأَالَوَكُلِْمهُأَال«:َلاَقُهَّـنَأل،ْمُكَدْنِعاَمِب
٨و٦:٦سواثوميت١و١٢و٤:١١يبليفو٣٤و٦:٢٥ىتم
:٢٨مايأ١و١:٥عوشيو٨و٣١:٦ةينثتو٢٨:١٥نيوكتو
٣٧:٢٥رومزمو٢٠

مكتريسنكتليأِلاَْملٱِةَّـبََحمْنِمًةَيِلاَخْمُكُتَريِسْنُكَتِل
ةيلوتسملالاملاةبحمنمةيلاخةلمجلايفمكتايحوسانلانيب
لبهللاةبحمعمعمتجتالاهنألسانلانمنيريثكبولقىلع
.)٦:٢٤ىتم(بلقلانماهدرطتوأاهفعضت

ولوأًاليلقكلذناكولوْمُكَدْنِعاَمِبَنيِفَتْكُماوُنوُك
حيسملالجألاهولمتحايتلارئاسخلاببسبليلقمهليقب
حبرلالئاسوىطاعتيوناسنإلادكيالنأسيلىنعملاو
امةلقلمتغيولاملاةرثكبمتهيوايندلايفعمطيالنأنكلو
.هدنع

لقننيأنمملعُيالَكُكُرْتَأَالَوَكُلِْمهُأَال:َلاَقُهَّـنَأل
ميدقلادهعلانمةريثكرافسأيفةدوجوماهنألةرابعلاهذه
٤١:١٠ءايعشإو٢٨:٢٠مايأ١و١:٥عوشيو٣١:٦ةينثت(
هيلعفهلتيالفًاليلقهلامنوكييذلانأىنعملاو)١٧و
نمًادحألمهياليذلاهللاىلعلكتيللبهلجألرسحتيو
.ةجاحلايفهبعش

ألَا
َ
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.ُفاَخَأَالَفِيلٌنيِعُمُّبَّـرلٱ:َنيِقِثاَوُلوُقَناَنَّـنِإىَّـتَح«٦
»؟ٌناَسْنِإِيبُعَنْصَياَذاَم
١١٨:٦و١٢و١١و٥٦:٤و٢٧:١رومزم

ةدميفيذلايبنلادوادعمَنيِقِثاَوُلوُقَناَنَّـنِإىَّـتَح
-لوقيناكهتقيض

رومزم(ٌناَسْنِإِيبُعَنْصَياَذاَم.ُفاَخَأَالَفِيلٌنيِعُمُّبَّـرلٱ
زوجيالرقفلاوتاقيضلاوبعاصملاطسويفهنأيأ)١١٨:٦
يفاندنسوهلباناسنيالهللانألّمهلاةلاحيفعقننأ
.نازحألانيحيفاننيعموبوطخلا

اوُرُظْنٱ.ِهللاٱِةَمِلَكِبْمُكوُمَّـلَكَنيِذَّـلٱُمُكيِدِشْرُماوُرُكْذُا«٧
هنَىلِإ هتَريِسِةَياَِ هناَميِإِباوُلَّـثَمَتَفِْمِ .»ِْمِ
٦:١٢ص١٧ع

لاق.ضعببهضعبقلعتمهلك)١٦-٧ع(نملصفلا
مهيدشرماوناكنيذلااوركذينأبجيهنأًالوأبتاكلا
يتلاةبيرغوةعونتمميلاعتباوقاسيالفةيدبألاىلإاولقتناو
تبثيبلقلانإف.حئابذلاوةمعطألابصتخياماهنم
ةيوسوملاموسرلابنوكسمتياولازيملنيذلاامأو.ةمعنلاب
ىلعف.حيسملامدبءادفلادئاوفيفبيصنمهلسيلف
ةيتقولاةيدسجلاسوقطلاكلتنماوجرخينأنيبطاخملا
اذهتاريخىلإالنيرظانوهراعنيلماححيسملاباودحتيو
.ةيقابلاةيقيقحلاتاريخلاىلإلبةلئازلاملاعلا

نودشرملاِهللاٱِةَمِلَكِبْمُكوُمَّـلَكَنيِذَّـلٱُمُكيِدِشْرُماوُرُكْذُا
ةراشإلانأرهاظلاوهللاةملكبنوظعاولامهانهنوروكذملا
نمرهظيامكةايحلاهذهنماولقتنادقاوناكسانأىلإ
.ةيتآلاةرابعلا

ميقتسملامهميلعتاوركذايأِْمِهتَريِسِةَياَِهنَىلِإاوُرُظْنٱ
.مالسلابمهتوموةحلاصلامهتايحو

ناكيذلامهناميإباودتقاويأِْمِهناَميِإِباوُلَّـثَمَتَف
يفتابثلامهاطعأومهتومومهتايحومهميلعتىلعًاطلستم
ناميإلايفةياهنلاىلإاوتبثاومهباوهبشتفدئادشلاطسو
ةبلغلاليلكإمهعمًاريخأاولانتيكلةحلاصلاةريسلاويقيقحلا

سونافتساىلإانهةراشإلاتناكامبرو.ءامسلايف
.)٢:٢صو٧لامعأ(يدبزنببوقعيو

ملٱُعوُسَي«٨
لٱَوًاسْمَأَوُهَوُهُحيِسَْ

ْ
.»ِدَبَألٱَىلِإَوَمْوَي

١:٤ايؤرو١:١٢صو٨:٥٨انحوي

نليأِدَبَألٱَىلِإَوَمْوَيْلٱَوًاسْمَأَوُهَوُهُحيِسَْملٱُعوُسَي
نموأةيهلإلاهتعيبطةهجنمأةهجيأنمنكلوًادبأريغتي

الإبتاكلادارمملعُيال.هميلاعتةهجنموأهتافصةهج
ىنعمقلعيمهضعبفاهيلعاوفلتخادقومالكلاةنيرقنم
يذلاحيسملانإاذكهمالكلاقايسنوكيفقبسامبةرابعلا
توملاىتحاوبلغو)٧ع(نوروكذملانودشرملاهيلعلكتا
راطخألايفنيعقاوللًادنسهنوكيفريغتيالنآلاوهوه
قلعيمهضعبو.ءافعضللةوقونازحألابنيباصمللةيزعتو
ذإ»ةبيرغوةعونتمميلاعتباوقاستال«هلوقوهويلاتلامالكلاب
نأللالضلاميلاعتىلإدحأمكقوسيالنأاورظنادارملا
.اهيفتابثلابجيفاهعضويتلاهميلاعتيفريغتينلحيسملا
ددعلااذهاولصفمهنألةمجرتلاهذهباحصأبهذاذكهو
.يلاتلاددعلابهوقلعوقبسامع

ْنَأٌنَسَحُهَّـنَأل،ٍةَبيِرَغَوٍةَعِّـوَنَتُمَميِلاَعَتِباوُقاَسُتَال«٩
لٱَتَّـبَثُي

ْ
لَق
ْ

طَأِبَال،ِةَمْعِّـنلٱِبُب
ْ
هبْعِفَتْنَيَْملٍةَمِع لٱاَِ

َنيِذَّـ
.»اَهْوَطاَعَت
٤:١انحوي١و٨و٢:٤يسولوكو٥:٦و٤:١٤سسفأ
٤:٣سواثوميت١و٢:١٦يسولوكو١٤:١٧ةيمورو

قبسامبامأةقالعلاٍةَبيِرَغَوٍةَعِّـوَنَتُمَميِلاَعَتِباوُقاَسُتَال
هذهيفةدوجوملااياصولانمريثككةعطقنميهوأ
ىلإقلمتلاعادخباوداقنتاليأ»اوقاستال«هلوق.حاحصألا
ةنايدلانعةبيرغلاةعونتملاةيوسوملاميلاعتلاىلإعوجرلا
الامولكؤيامبقلعتتتناكاهنإفاهرهوجنعوةيحيسملا
.ةعباتلاةرابعلانمرهظياملكؤي

يأٍةَمِعْطَأِبَال،ِةَمْعِّـنلٱِبُبْلَقْلٱَتَّـبَثُيْنَأٌنَسَحُهَّـنَأل
ةظحالمبالةسادقلاوربلاوناميإلايفتبثيبلقلانأ
ةعيرشلابسحاهنمسجنلاورهاطلانيبزييمتلاوةمعطألا
ةيآلاردصمولصأحيسملاعوسييفهللاةمعنبلبةيوسوملا
.ةحيحصلاىوقتلاوةيحيسملا

نوظفاحياوناكنيذلانإيأاَهْوَطاَعَتَنيِذَّـلٱاَِهبْعِفَتْنَيَْمل
كلذةطساوبمهنأاونظوةمعطألاةلئسمىلعةظفاحملادشأ
ىلعاهبًاعفناودجيملمهيلعةئيطخلاناطلسنمنوصلختي
نييناربعلااوقوسينأنوديرياوناكنيذلادصقناكاذهنأ
ةنايدلارهوجنعةبيرغلاةعونتملامهميلاعتلءاطسبلا
ىلإدايقنالانمبتاكلامهرّذحيكلذلواهحورويحيسملا
عضويملميدقلادهعلايفةمعطألازييمتنأل.لالضلااذه
ةيتقووةيزمرةيسقطتاياغلنكلوناسنإلاسيدقتلجأل
مهلةرواجملابوعشلانعمهتاداعبمهلاصفنالجألو
ةمعطألايفانهبتاكلاهلاقامو.مهبهبشتلانممهتمالسو
:٧صعجار(هلكيسقطلاسومانلاةهجنمًاضيأهلباقدق
.)٩:١٠صو١٨

ألَا
َ
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لُسَال»ٌحَبْذَم«اَنَل«١٠
ْ
ملٱَنوُمِدَْخيَنيِذَّـلِلَناَط

ْنَأَنَكْسَْ
.»ُهْنِماوُلُكْأَي
١٠:١٨و٩:١٣سوثنروك١

حباذمنملضفأحبذمنييحيسملليأ»ٌحَبْذَم«اَنَل
ةميركلاهتحيبذهيلعتمّدقتيتلاحيسملابيلصوهدوهيلا
حلٱُزْبُخَوُهاَنَأ«حيسملالوقكلذىلإراشأدقو

ْ
ْنَم.ِةاََي

انحوي(»ًادَبَأُشَطْعَيَالَفِيبْنِمْؤُيْنَمَو،ُعوَُجيَالَفَّـَيلِإْلِبْقُي
٦:٣٥(.

يأُهْنِماوُلُكْأَيْنَأَنَكْسَْملٱَنوُمِدَْخيَنيِذَّـلِلَناَطْلُسَال
زجيملوطقفةنهكللالإةمدقتلازبخلكأحبُيملامكهنأ
يقابلاوةحيبذلانمًامولعمًاءزجالإلكأينأمدقملل
الوةقرحمتناكاذإةحيبذلانمءيشلكأزحيملونهاكلل

-١٦:١٤صو٦:٢٦نييوال(ةيونسلاةرافكلاةقرحماميس
زبخلااذهنمكلذك.)١٢-٤:٣صو:٢٧عو١٦
نومدخينيذلانآلاديفتسيالةيهلإلاةحيبذلاويوامسلا
سوقطلانوعبتينولازيالنيذلايأيضرألانكسملا
ملاهتاذيفةمعطألاةلئسمنأةلمجلاىلعىنعملاو.ةيدوهيلا
دئاوفلامرحياهلاوزدعبنآلااهبكسمتينمفًائيشنكت
زبخلاىلإلوصوهلنوكيالوةيهلإلاةحيبذلانعةجتانلا
.ملاعللةايحلابهيوءامسلانملزنيذلا

حلٱَّـنِإَف«١١
ْ
خلٱِنَعاَهِمَدِبُلَخْدُييِتَّـلٱِتاَناَوََي

ْ
َىلِإِةَّـيَِط

لٱِسيِئَرِدَيِب»ِساَدْقَألٱ«
ْ
ُحتِةَنَهَك

ْ
ملٱَجِراَخاَهُماَسْجَأُقَر

.»ِةَّـلَحَْ
٩:١١و٦:٣٠و٢١و١٢و٤:١١نييوالو٢٩:١٤جورخ
١٩:٣ددعو١٦:٢٧و

َىلِإِةَّـيِطَْخلٱِنَعاَهِمَدِبُلَخْدُييِتَّـلٱِتاَناَوَيَْحلٱَّـنِإَف
ىلإمالكلااذهيفةراشإلاِةَنَهَكْلٱِسيِئَرِدَيِب»ِساَدْقَألٱ«
ةئيطخنعًاروثتناكيتلاةئيطخلانعةيونسلاةحيبذلا
ةنهكلاسيئرلخديناكوبعشلانعًاسيتوةنهكلاسيئر
اذهيفليقامعجار(رافغتساللسادقألاسدقىلإامهمدب
.)٩:٧صريسفتيفنأشلا

ُحت
ْ
يهلإلارمألاىلعءانبِةَّـلَحَْملٱَجِراَخاَهُماَسْجَأُقَر

نعلماكلاحفصلاىلعةلالدلل)١٦:٢٧نييوال(اهقارحإب
ءيشقبيملامكاهيلعةنونيدلانمءيشءاقبمدعوةئيطخلا
جراخقارحإلاامأو.رانلابتقرحُأيتلاحئابذلاكلتنم
بلصلةيزمرةراشإامبرفليئارسإونباهلزنيناكيتلاةلحملا
.عباتلاددعلايفيتأيسامكةنيدملاباوبأجراخحيسملا

،ِهِسْفَنِمَدِبَبْعَّـشلٱَسِّـدَقُيْيَكِل،ًاضْيَأُعوُسَيَكِلٰذِل«١٢
لٱَجِراَخََّـملَأَت

ْ
.»ِباَب

٧:٥٨لامعأو١٨و١٩:١٧انحوي

ىلإريشتتناكيتلاةيزمرلاةحيبذللًافقويأَكِلٰذِل
.حيسملا

امكِهِسْفَنِمَدِبَبْعَّـشلٱَسِّـدَقُيْيَكِل،ًاضْيَأُعوُسَي
ًاريكفتةيونسلاةحيبذلابرفكتليئارسإينباياطختناك
.ًايزمر

)١٨و١٩:١٧انحوي(ةنيدملابابيأِباَبْلٱَجِراَخََّـملَأَت
مدقكلذبوةلحملاجراخسيتلاوروثلااياقبقرحيناكامك
مدنألةماتةقباطملاتناكفملاعلااياطخلًايقيقحًاماتًاريفكت
مدنأامكسادقألاسدقيفمدقُيناكةيونسلاةحيبذلا
جراختقرحأةحيبذلاويوامسلاسادقألايفمدُقحيسملا
.ميلشروأةنيدمباوبأجراخملأتحيسملاوةلحملا

لَف«١٣
ْ
ملٱَجِراَخِهْيَلِإًاذِإْجُرْخَن

.»ُهَراَعَنيِلِماَحِةَّـلَحَْ
٤:١٤سرطب١و١١:٢٦ص

.حيسملاىلإيأِهْيَلِإًاذِإْجُرْخَنْلَف
.دوهيلاةلحمجراخِةَّـلَحَْملٱَجِراَخ
تبثنلىنعملاو.هلجألوأهراعكراعيأُهَراَعَنيِلِماَح

نإفراعلاانيلعبلجيكلذناكولويحيسملارارقإلايف
ةيدوهيلاةبترلانمهيلإجرخنلفانلجألانلبقّريعتدقحيسملا
لاننانهكوشلاليلكإدعبنأنمؤناننألهيفانبيصنحرطن
.ءامسلايفدجملاليلكإ

طَناَنَّـنِكٰل،ٌةَيِقاَبٌةَنيِدَماَنُهاَنَلَسْيَلْنَأل«١٤
ْ
ُبُل

لٱ
ْ
.»َةَديِتَع
١٢:٢٢و١٦و١١:١٠صو٣:٢٠يبليفو٢:١٠اخيم

.ملاعلااذهيفيأاَنُهاَنَلَسْيَلْنَأل
ةايحلاهذهكالمعيمجنإفاهلنحنوأانلٌةَيِقاَبٌةَنيِدَم
ةلاحمالاهقرافننحنفانقرافتملاذإوانقرافتدقاهتاريخو
هلوقبةرابعلايفهيلإراشملانطولااهتلمجنموتوملاب
.»ةنيدم«

نطولادارملاوةدعملاةنيدملايأَةَديِتَعْلٱُبُلْطَناَنَّـنِكٰل
نأقبسامبددعلااذهةقالعو.يناثلاملاعلايفيوامسلا
ةلحمنمجرخننأمزتلنحيسملالجألاننأدقناكبتاكلا
بلصُييكلةنيدملانمحيسملاجرخامكمهنكسموبعشلا
نماندرُطنإاننألًاميظعرمألااذهسيلنألوقيانهو

ألَا
َ
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نطوانلقيضرألااننطونموانلهأوانفراعمنيباننكسم
.ًادباهنمدرطُننلتايوامسلايفيدبأتباث

لَف«١٥
ْ
يفِهِبْمِّـدَقُن مثْيَأِ،حيِبْسَّـتلٱَةَحيِبَذِِهللاٍنيِحِّـلُكِ

ََ
َر

.»ِهِمْسٱِبٍةَِفَرتْعُمٍهاَفِش
:٥٠رومزمو٧:١٢نييوالو٢:٥سرطب١و٥:٢٠سسفأ
١٤:٢عشوهو١١٦:١٧و١٠٧:٢٢و٣١و٦٩:٣٠و٢٣و١٤

.انتنهكسيئرحيسملابيأِهِبْمِّـدَقُنْلَف
يف امكةعطقتمتاقوأيفالماودلاىلعيأٍنيِحِّـلُكِ

.مهحئابذيفدوهيلالعفيناك
ةيحورلبةيقيقحةيدامحئابذالِحيِبْسَّـتلٱَةَحيِبَذِِهللا
ةدحاولاحيسملاةحيبذيفتلطبوتمتدقكلتنألةيزاجم
ىلعركشلاوهللاحيبستلاحئابذنآلانييحيسمللقبيملف
يتلاتاكربلاوانعديحولاهنبااهمدقيتلاةميظعلاهتحيبذ
.ميركلاهليجنإيفانلاهنلعأ

ةحيبذ«قباسلاهلوقلريسفتِهِمْسٱِبٍةَِفَرتْعُمٍهاَفِشَرََمثْيَأ
ةحيبذتناكاهركذيتلاةحيبذلانأمهولاعنملو»حيسملا

ناسنإلاهلوقييذلامالكلايأ»هافشرمث«هلوق.ةيقيقح
هلوقو.بلقلاتاساسحإنعناسللارييعتانههبدارملاو
ردصمهللانأبهيففرتعييذلاركشلايأ»همسابةفرتعم«
نعةيانكانهمسالاذإناسنإلااهبعتمتييتلاتاريخلالك
.ةسدقملابتكلايفريثكحالطصاوهوهسفنهللا

خلٱَلْعِفاْوَسْنَتَالْنِكٰلَو«١٦
ْ

تلٱَوَِْري
ِلْثِمَحِئاَبَذِبُهَّـنَأل،َعيِزْوَّـ

.»ُهللاٱَُّرسُيِهِذٰه
٦:٦ةيطالغو١٣و٩:١٢سوثنروك٢و١٢:٣ةيمور
٦:١٠صو٤:١٨يبليفو٤:٢٨سسفأو

تلٱَوِْريَْخلٱَلْعِفاْوَسْنَتَالْنِكٰلَو
نأاونظتاليأَعيِزْوَّـ

هللاحيبستلاوركشلاىلعرصتقُتةيحورلاةيحيسملاحئابذلا
ءارقفلاوحنةمحرلالاعفأيأريخلالعفًاضيأاهيفلخديلب
ناسحإلاوةقدصلالاعفأونينوزحملاونيباصملاونيجاتحملاو
يفانتيرورضنملذبننأبجيًانايحأوةعاطتسالابسحب
.ةداتعمريعلاوحأ

حئابذلايههذهيأُهللاٱَُّرسُيِهِذٰهِلْثِمَحِئاَبَذِبُهَّـنَأل
الريقفلللذبامملضفأباهلعافيزاجيوهللااهبىضرييتلا
يفةريثكًارارمرمألااذهىلإريشُأدقو.ةيدوهيلاحئابذلا
١٧-١:١١ءايعشإو٨-٦:٦اخيم(ميدقلادهعلابتك
.)٧-٥٨:٣و

ِلْجَألَنوُرَهْسَيْمَُّـهنَأل،اوُعَضْخٱَوْمُكيِدِشْرُماوُعيِطَأ«١٧
َكِلٰذاوُلَعْفَيْيَكِل،ًاباَسِحَنوُطْعُيَفْوَسْمَُّـهنَأَكْمُكِسوُفُن
.»ْمُكَلٍعِفاَنُْريَغاَذٰهَّـنَأل،َنيِّـنآَال،ٍحَرَفِب
عو٥:١٧سواثوميت١و٥:١٢يكينولاست١و٢:٢٩يبليف
سقرمو٢٨و٢٠:٢٦لامعأو٣٣:٧٢و٣:١٧لايقزحو٧
٤و٥:٢سوثنروك٢و٨:٢٣ةيمورو٧:٣٤

انهمهيلإراشملانودشرملااوُعَضْخٱَوْمُكيِدِشْرُماوُعيِطَأ
يفنوروكذملانودشرملاامأو.ءايحألاةاعرلاوأسوسقلامه
قرفلاو.ةايحلاهذهنماولقتنادقاوناكنيذلامهف)٧ع(
نأوه»اوعضخاواوعيطأ«هلوقيفعوضخلاوةعاطلانيب
مدعىلإيناثلاومهميلعتيفنيدشرملاةعاطىلإريشيلوألا
.بعشلاريخلجألبيترتلانمنونسحتسياملةمواقملا
ميلاعتنممكنوملعيامعيمجيفمكيدشرماوعيطأىنعملاو
بيترتلانسحوةسينكلاماظنىلإلوؤياميفوليجنإلا
يفبعشلاريخلجألهنولمعتسييذلامهناطلسلاوعضخأو
ةقلعتملامهئارآومهلاوقأعيمجيفمهومرتحاويسنكلابيدأتلا
ًانايحأكلذناكنإومهلعوضخلابجيو.روهمجلاريخب
الامملمعوأماظنةهجنمةيعرلاهنسحتسيامفلاخي
امنيبطاخملايفىأربتاكلالعلو.مهناميإرهوجسمي
.راذنإلااذهيعدتسي

ىلعةاعرلارهسيامكْمُكِسوُفُنِلْجَألَنوُرَهْسَيْمَُّـهنَأل
مهراكفألًامئادًاعوضومبعشلاريخناككلذلومهتيعر
.مهتمواقممدعومهمارتحاومهلدايقنالابجيفمهتيانعو

مكلجألمهرهسنإيأًاباَسِحَنوُطْعُيَفْوَسْمَُّـهنَأَك
ىلاعتهلنولوؤسموهللانماهلمهنوماقمةلاكوىلعينبم
اذهاولمعتسينأمهيلعبجيةدحاولاةهجلانمًاذإف.اهنع
مهنألةيريخدصاقموةعادووةمكحلكبيحورلاناطلسلا

بجيىرخألاةهجلانمومهتلاكونعًاباسحنوطعيس
مكريخلجألنورهسيمهنأموهفملانألمهلةعاطلامكيلع
يفاوطرفيوألالضلاقرطىلإمكوداتقينأاودارأاذإف
نيفلكممتسلفمكيلعةطلسلادرجماودصقيومهقوقح
.مهتعاطب

حرفبمكيلعاورهسييكليأٍحَرَفِبَكِلٰذاوُلَعْفَيْيَكِل
حاجنلابهنرقيومهلمعلهسيامممكعوضخومكتعاطنأل
دشرملاحرفمظعمنوكيالف.مهحرفلًاببسكلذنوكيف
سوفنلاصالخوةمدخلاحاجنبلبهسفندجموهتسائرب
.اهناينبو

مهوعيطتملاذإفىنعملاْمُكَلٍعِفاَنُْريَغاَذٰهَّـنَأل،َنيِّـنآَال
الاذهومهنينأومهنزحلًاببسكلذنوكيفمهومتمواقلب
وأةايحلاهذهيفيحورلامكريخبًارضملبمكلًاعفاننوكي
نعهللانولوؤسممهنأامكهنإف.هللامامأًاريخأمكفقوم

ألَا
َ
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مكتعاطيفًاضيأمتنأاذكهمهتلاكويففرصتلانسح
ىلعنورهسيومكريخنوديرينيذلانييحورلامكئاسؤرل
.مكسفنأ

َنيِبِغاَر،ًاِحلاَصًاريِمَضاَنَلَّـنَأُقِثَناَنَّـنَأل،اَنِلْجَألاوُّلَص«١٨
يفًانَسَحَفَّـَرصَتَنْنَأ .»ٍْءَيشِّـلُكِ
٤:٣يسولوكو٦:١٩سسفأو١٥:٣٠ةيمور
٢٣:١لامعأو٣:١يكينولاست٢و٥:٢٥يكينولاست١و
١:١٢سوثنروك٢و٢٤:١٦و

نينمؤملانمهلجألةالصلابلطيبتاكلااَنِلْجَألاوُّلَص
يفمهايإهتيبثتوهداشرإىلإنيجاتحمءافعضاوناكولو
يفسلوباذكو.ةلاسرلاهذهيفلعفامكيحيسملاناميإلا
:١٥ةيمور(هلجألاولصينأةوخإلانمبلطهلئاسرلك
كلذنمجتنيف)خلا٦:١٩سسفأو١:١١سوثنروك٢و٣٠
لثمنأونييحورلاةاعرلالجأليلصينأبجيبعشلانأ
سانأنمةرداصتناكولوهللاىدلةديفمةالصلاهذه
مهضعبيلصينأنييحيسملاعيمجىلعبجيهنأوءافعض
.ضعبلجأل

ةالصلاهبلطلليلعتًاِحلاَصًاريِمَضاَنَلَّـنَأُقِثَناَنَّـنَأل
نأبجيفهللاةمدخيفحلاصريمضهلناكذإهلجألمهنم
.حاجنوةيلهأوةنامأبةمدخلاهذهمتييكلهلجألاولصي
دصقلاوةميقتسملاةينلاىنعمبانه»حلاصلاريمضلا«
مهلدكأاذههلوقبوضعبلاةمواقمىلإراشأهلعلوصلخملا
.ةصلخمةينوحلاصريمضنموهلعفوملعناكاملكهنأ

يفًانَسَحَفَّـَرصَتَنْنَأَنيِبِغاَر ريمضلل«ريسفتٍءَْيشِّـلُكِ
ممتينأناكتباثلابتاكلادصقنإيأروكذملا»حلاصلا

ناككلذلواهئازجأنمءزجلكيفاهقحىلعهتمدخ
ةبعصةمدختناكاهنألنييحيسملاهتوخإةالصىلإجاتحي
اهيفحجنيالوةيهلإلاةدعاسملانودبناسنإلااهيلعردقيال
ًايعادبتاكلايفصلخملادصقلااذهناكوهللاةكربنودب
.مهتاولصةطساوبهايإنييحسملاةدعاسمل

طَأْنِكٰلَو«١٩
ْ
ْمُكْيَلِإَّـدَرُأْيَكِلاَذٰهاوُلَعْفَتْنَأَرَثْكَأُبُل

.»ٍةَعُْرسِرَثْكَأِب
٢٢نوميلف

صوصخلاىلعويأاَذٰهاوُلَعْفَتْنَأَرَثْكَأُبُلْطَأْنِكٰلَو
تاباغلانمركُذامعًالضف(يلجألاولصتنأبلطا
.)ةقباسلا

ةقاعلايعوادهيضتقتاممٍةَعُْرسِرَثْكَأِبْمُكْيَلِإَّـدَرُأْيَكِل
هتقثرهظأاذههلوقبمهيلإروضحلانمبتاكلاتعنميتلا
.هيلإمهقايتشاوهلنيبطاخملاةبحمب

خلٱَيِعاَرِتاَوْمَألٱَنِمَماَقَأيِذَّـلٱِمَالَّـسلٱُهٰلِإَو«٢٠
ْ
ِفاَرِ

لٱ
ْ
لٱِمَدِب،َعوُسَياَنَّـبَر،َميِظَع

ْ
»ِّـيِدَبَألٱِدْهَع

٣٢و٢:٢٤لامعأو٥:٢٣يكينولاست١و١٥:٣٣ةيمور
١٥:١٥و٢:١٤سوثنروك١و٨:١١و٤:٢٤ةيمورو
٢:١٢يسولوكو١:١ةيطالغو٤:١٤سوثنروك٢و
٤٠:١١ءايعشإو٢:٢١سرطب١و١:١٠يكينولاست١و
سرطب١و١٤و١٠:١١انحويو٣٧:٢٤و٣٤:٢٣لايقزحو
١٠:٢٩صو٩:١١ايركزو٥:٤و٢:٢٥

دقونيينارعلالجألبتاكلانمءاعدِمَالَّـسلٱُهٰلِإَو
دقنيذلاهبعشعيمجلكلذكهنأل»مالسلاهلإ«هللاىمس
ةمالسمعيانهمالسلاو.حيسملامدةطساوبهعماوحلاصت
.صالخلاتاكربعيمجوريمضلا

ةبوسنمتوملانمحيسملاةمايقِتاَوْمَألٱَنِمَماَقَأيِذَّـلٱ
نأبلوقلايفانيالاذهوةيهلإةردقبتمتامنإاهنألهللا
ميناقألايفدحاويهلإلارهوجلانألةيهلإلاهتوقبماقحيسملا
.ةثالثلا

ةيزاجملاءامسألاةلمجنممساَميِظَعْلٱِفاَرِْخلٱَيِعاَر
)١٠صانحويرظنا(ديدجلادهعلايفحيسملااهببقلُييتلا
سيل»ميظعلا«هامسو.هبعشلهتياعروهتيامحىلعةلالد
ةاعرلاميظعهنوكىلإرظنلابنكلوطقفهتاذىلإرظنلاب
.هتيعراوعريلمهماقأنيذلا

.فارخلايعارنملدبَعوُسَياَنَّـبَر
اذهقلعُينأبجياذامبملعُيالِّـيِدَبَألٱِدْهَعْلٱِمَدِب
مهفرسعتينكلو»ماقأ«هلوقبرهاظلابسحبهنأىلعلوقلا
يعار«هلوقبمهضعبهقّلعكلذلوةقالعلاهذهنمىنعملا
ىلاديدجلادهعلامدةطساوبكلذكراصهنأيأ»فارخلا

عمىنعمبانهءابلالعجيمهضعبو.فارخلالجألهكفس
مهضعبو.دبألاىلإهتيلعافيذلامدلاعمهماقأهنأيأ
لوألاامبروفيعضهجووهوةيتآلاةرابعلابةقالعلالعجي
.حصألاوه

لِّـمَكُيِل«٢١
ْ
يفْمُك ،ُهَتَئيِشَماوُعَنْصَتِلٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِ

ملٱَعوُسَيِبُهَماَمَأِيضْرُياَمْمُكيِفًالِماَع
ملٱُهَليِذَّـلٱِ،حيِسَْ

ُدْجَْ
.»َنيِمآ.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإ
٢:١٣يبليفو٥:١٠سرطب١و٢:١٧يكينولاست٢
١:٦ايؤرو٤:١٨سواثوميت٢و١:٥ةيطالغو

ألَا
َ
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يفْمُكْلِّـمَكُيِل مالسلاهلإمكيطعيليأٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِ
قيليامكةحلاصةشيعاوشيعتلةوقلاوةيلهألالك
.نييحيسملاب

لمعلكيفمكتابجاواومتتليأُهَتَئيِشَماوُعَنْصَتِل
.ىلاعتهتئيشماذهنإفحلاص

نإفقباسلاهلوقلريسفتُهَماَمَأِيضْرُياَمْمُكيِفًالِماَع
شيعيوهتابجاوبموقينأهتاذءاقلتنمعيطتسياليحيسملا
هيفهللالمعينأجاتحيلبهللامامأةيضرملاةحلاصلاةشيعلا
.ىلاعتهرماوأممتييكلةلاعفلاةدارإلا

بهاوملاانلىطعُتهقاقحتسابيذلاِحيِسَْملٱَعوُسَيِب
.ةيهلإلا

هذهدوعتدقَنيِمآ.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُدْجَْملٱُهَليِذَّـلٱ
وأقباسلاددعلاةءادبيفروكذملامالسلاهلإهللاةحيبستلا
كلذبسُندقوهمساركذبرقلةغلحصألاوهوعوسيىلإ
:٤سرطب١و١:٦ايؤر(اهنمةريثكرخُأنكامأيفًاضيأهيلإ
.)٣:١٨سرطب٢و١١

طَأَو«٢٢
ْ
َحتْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل

ْ
لٱَةَمِلَكاوُلِمَت

ْ
،ِظْعَو

.»ْمُكْيَلِإُتْبَتَكٍةَليِلَقٍتاَمِلَكِبِّـينَأل
٥:١٢سرطب١

َحتْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُلْطَأَو
ْ
ِظْعَوْلٱَةَمِلَكاوُلِمَت

نمةلاسرلاهذهنمىضماميفمهلاهمدقدقناكيتلا
نممهايإههيبنتويحيسملاناميإلايفتابثلابوجوةهج
اولبقينأمهنمبلطيبتاكلاو.اهنعدادترالارطخةهج
.ظيغلاحوربالةبحملاحوربنأشلااذهبهمالك

نأيلرسيتيملفْمُكْيَلِإُتْبَتَكٍةَليِلَقٍتاَمِلَكِبِّـينَأل
مالكلااولبقتنأمكنموجرأففيطلتلاتارابعىلإتفتلأ
ىلإالعوضوملاةيمهأوىنعملاىلإهيفترظنيذلازيجولا
ةلاسرلاهذهو.مكلهتركذامماوديفتستوةفطالملاتارابع
ةرصتخمنامزلانمةعاسيفاهلكاهأرقننأاننكمييتلا
.اهعوضومةيمهأىلإةبسنلاب

طُأْدَقُهَّـنَأاوُمَلْعِا«٢٣
ْ
ُهَعَميِذَّـلٱ،ُسُواَثوُميِتُخَألٱَقِل

.»ًاعِيَرسىَتَأْنِإ،ْمُكاَرَأَفْوَس
٣:٢يكينولاست١و٦:١٢سواثوميت١

الونجسلانمُسُواَثوُميِتُخَألٱَقِلْطُأْدَقُهَّـنَأاوُمَلْعِا
هنجسلاوحأالوهيفًانوجسمناكيذلاناكملانآلاملعن
نإوقلطُأونجُسهنأةرابعلاهذهنمرهظيامعيمجنإف
نألةلاسرلاهذهاهنمتبتُكيتلاريغةنيدميفناككلذ
.هيلإهمودقرظتنيناكبتاكلا

بتاكلانأيأًاعِيَرسىَتَأْنِإ،ْمُكاَرَأَفْوَسُهَعَميِذَّـلٱ
نعرخأتيملاذإهعمسواثوميتبحصينأًاعمزمناك
بتاكلانأةرابعلاهذهنمرهظيو.هرفسدنعهيلإروضحلا
ع(ًالاحقالطإلارظتنيناكهنأوأقلطُأونجُسدقناك
١٩(.

لَس«٢٤
ِّـ
لٱِعيَِمجَوْمُكيِدِشْرُمِعيَِمجَىلَعاوُم

ْ
.َنيِسيِّـدِق

لَسُي
ِّـ
.»اَيِلاَطيِإْنِمَنيِذَّـلٱُمُكْيَلَعُم
١٧و٧ع

مهيلإةراشإلاتّرمنيذلاْمُكيِدِشْرُمِعيَِمجَىلَعاوُمِّـلَس
ىلإلبنيدشرملاىلإلسرُتملةلاسرلانأرهظيف)١٧ع(يف
.مهتيعر

هللامهزرفأنيذلانييحيسملايأَنيِسيِّـدِقْلٱِعيَِمجَو
يهومهبولقيفاهئدابمسرغوةسادقلاةايحىلإمهاعدو
نيبطاخملاةنيدميفهنأجتنتسُيو.امعونىلعمهيفةرهاظ
.نييحيسملانمىرخأتاعامجناك

ناريسفتةرابعلاهذهلاَيِلاَطيِإْنِمَنيِذَّـلٱُمُكْيَلَعُمِّـلَسُي
اوغلبايلاطيإيفنيذلاةوخإلاوايلاطيإيفناكبتاكلانإ)١(
ريغناكميفناكبتاكلانإ)٢(.نييناربعلاىلإمالسلا
.ايلاطيإنممهلصأنونطوتسمةوخإهعموايلاطيإ

»َنيِمآ.ْمُكِعيَِمجَعَمُةَمْعِّـنلَا«٢٥
٢٢:٢١ايؤرو٣:١٥سطيتو٤:٢٢سواثوميت٢

هتيامحوهتاكربوهللاناوضريأْمُكِعيَِمجَعَمُةَمْعِّـنلَا
.مكعمنوكت

.لئاسرلايفةريثكةمتاخلاهذهو.كلذكنكيليأَنيِمآ
لٱَىلِإ«

ْ
»َسُواَثوُميِتِدَيَىلَع،اَيِلاَطيِإْنِمْتَبِتُك،َنيِّـيِنَاْربِع

سُواَثوُميِتِدَيَىلَع،اَيِلاَطيِإْنِمْتَبِتُك،َنيِّـيِناَْربِعْلٱَىلِإ
ًاءزجتسيللئاسرلابةقحلملئاسرلاةيقبيفاهريغكةرابع
دعبقحلُأاهضعبنألءاملعلادنعةدئافاهلسيلواهنم
.رهاظطلغاهضعبوةليوطةدمبةيلصألاةباتكلانامز

دئاوف
تابجاولانمنييحيسملااميسالورشبلاانتوخإلةبحملا.١

تدجُواذإف.اهعيمجاهصخأيهلبةنايدلايفىلوألا
بلقلايفهللاةمعنلمعىلعًاليلدتناكناسنإلايف
يعّدينمةنايدلطبىلعًاليلدكلذناكدجوتملاذإو
تبثينموةبحمهللانإف.اهتوقنملاخوهوىوقتلا

بحأينإدحألاقنإوهيفهللاوهللايفتبثيةبحملايف
.)٢٠و٤:١٦انحوي١(بذاكوهفهاخأضغبأوهللا

ألَا
َ
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لامتحاىلإتدأاذإفاهرامثنمةبحملادوجوملعُي.٢
لذبوانيلإمهبونذنعحفصلاومهفعضيفانتوخإ
يفمهتكراشموانترسيمومهتجاحنمزيفمهلةدعاسملا
نكتملاذإو.ةقداصةبحمتناكمهنازحأومهحارفأ
يفةلطابنمًارشورشبلانيعأيفةلطابتناككلذك
.هللاينيع
رهشأناكدقوجاوزلايفسندلاوأبيعلانمءيشال.٣

نيذلاو.نيجوزتمديدجلاوميدقلادهعلايفهللالاجر
اهبرذنلاوةينابهرلاةلاحلالضفىلعءانبجاوزلانوعنمي
ةنونيدلوءانزلابابسألمهلنيعضاخلانوضرعيامنإ
.ةبيهرلاهللا
امبءافتكالاوانلهللاهمسقامبءاضترالايهةعانقلا.٤

الوانلمهيالهنأبىلاعتهديعاومىلعلاكتالاعماندنع
يتلالاملاةبحموهاهضيقنو.ةقيضلاوةجاحللانكرتي
نعلاغتشالاوهبطرفملاقلعتلاىلإناسنإلاقوست
تاّذللاةبحمولخبلاوسفنلاحلاصمىلإتاتفلالا
نمهللاةبحمدرطوءارقفلاةقيضبثارتكالامدعو
.بلقلا
لبمهمولعنمالومهتحاصفنمنيدشرملاريثأتسيل.٥

نميهةيقيقحلامهتوقو.ةيحورلاةايحلانممهيفامم
حيسملااوعبتينأمهيلعو.مهيلعسدقلاحورلالولح
.مهوعبتينأسانلانمنوبلطياملبق
بسحبمهميلعتناكاذإنييحورلانيدشرملاةعاط.٦

نمحالصلاةريسمهتريستناكاذإمهبلثمتلاوقحلا
اوميقُأدقو.مهيلعةبجاولاونييحيسمللةديفملارومألا
مهنمبلطُيفةروكذملاةدئافلادصقبةفيظولاهذهل
ةيفيكىلعباسحلاًاريخأومهتيعرىلعمئادلارهسلا
.اهبفرصتلا
ريغتيالدبألاىلإومويلاوًاسمأوهوهعوسينأامب.٧

ةايحلاوةرفغملاوةمحرلانولانينآلاهيلإنوئجتلينيذلاف
يفيدبألاصالخلاوةايحلاهذهيفةبلغلاوةيحورلا
هتبحمنأل.ةميدقلاةنمزألايفهبعشاهلانامكةرخآلا
ىلعهتحيبذةيلعافكلذكوةريغتمريغلازتالةأطخلل
.انيفهللامامأهتعافشوانعبيلصلا
ضئارفلاوسوقطلايأةمعطألانمبلقلاتبثيال.٨

لبناميإلانيناوقكينيدلاداقتعالانمالوةيدسجلا
ىوقتيدسجلانأامكو.ريغتتاليتلاهللاةمعنب
مامضناوهمضهبمثهغضموهلوانتبًالوأماعطلاةطساوب

ىوقتتةيحورلاناسنإلاةايحاذكهمسجلاىلإهرهوج
ناميإلابهلوبقبمثهيفلمأتلاوهكاردإبوًالوأهللامالكب
.هبجومبلمعلاو

هذهو.ةدحاولاحيسملاةحيبذبحئابذلاعيمجتلطبدق.٩
بيلصلاىلعتمدقتاملاهنألرركُتالوداعتالةحيبذلا
.روهدلاةياهنىلإةأطخلاريهطتلةيفاكتناكةدحاوةرم
وهامنإةيحيسملاةسينكلايفكلذنميقبامف
يرسلاءاشعلايفلصتملااهركذتواهبمئادلاناميإلا
ريخلالعفوةمحرلاوركشلاوحيبستلاحئابذميدقتعم
.نيجاتحملاوءارقفللناسحإلاو
ًالوأنينمؤملاريغةعامجنماوجرخينأنينمؤملاىلعو.١٠

اونوكيلًايناثوةئيدرلاتارشاعملانممهقالخأدسفتالئل
.حيسملاعم
هذهنألهللاةئيشملعفينأىمظعلاناسنإلاةياغنإ.١١

ةبحملاوةايحلاورونلااهنمفريخلكنمضتتةئيشملا
.قحلاومالسلاوةيزعتلاوءاجرلاو

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

Germany

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

ألَا
َ
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