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ةمدقم

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

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةتساهيفوةمدقملا

تيركةريزجيف:لوألالصفلا
تيمُسوديعبدمأذنمتيركبةريزجلاهذهتفرُع

يهاهنأحّجرملاونيمسالانيذهبةفورعملزتملوًاضيأايدنك
:٤٧ايمرإو٢:٢٣ةينثت(روتفكميدقلادهعلايفتيمُسيتلا
نميهويدنكمويلاكارتألااهيمسيو.)٩:٧سوماعو٤
يهفينانويلاجيلخلاهاجتاهعقوموطسوتملارحبلارئازجمظعأ
نيسمخوةئموحناهلوطو.ايقيرفأوايسأوابروأنيبةطسوتم
.ًاليمنيثالثوةمسخىلعديزيالاهضرعمظعموًاليم
٧٦٩٤هولعاديإلبجاهتنقمظعألابجةلسلسًالوطاهقرخت
تناكةعساوةريثكفوهكلابجلاهذهروخصيفوًامدق
ةيدوألانمريثكلابجلاكيتاهنيبةينثودباعمًاميدق
ىلعاودازنيريثكسوريموهمايأيفاهناكسناكةبصخملا
مويرشعثثلاثلانرقلالوأيفمهددعناكو.فلأفلأ
ىلعمويلانوديزيالوفلأةئمعبسةقدانبلااهيلعىلوتسا

رهتشاو.اهباهلهأرختفيةريبكةنيدمةئماهيفناكو٢١٠٠٠٠
اهملاعبةريزجلاترهتشاو.خيراتلابتكفيلأتيفاهلهأ
كلملاهأشنأيذلا)Labyrinth(ثنربللابوسونيمعرتشملا
نيينثوةلاسرلاهذهتبتُكموياهلهأرثكأناكو.سولاديد
ةدابعوهتدابعلًافقوتناكورتبوجمههلإدلوماهوربتعا
نيباموةيدوهيلانمنوريثكاهيلإرجاه.ركسلاهلإسوخاب
ةنسميلشروأبارخوم.ق٣٣٠ةنسريبكلاردنكسارصع
.سوفيسويخيراتونييباكملارفسنمنيبتيامكم.ب٧٠
مهشيجدئاقناكوم.ق٦٩ةنسنوينامورلااهيلعىلوتسا
.رشععباسلانرقلايفكارتألااهيلعىلوتساو.سلتيم
.عمطلاولخبلاوتاوهشلابحوبذكلاباهلهأرهتشاو

تيركةسينكيف:يناثلالصفلا
نييتيركلادوهيلاةطساوبتيركلخدليجنإلانألمتحي

:٢لامعأ(نيسمخلامويميلشروأيفحيسملاباونمآنيذلا
وهوةريزجلاكلتضرفىدحإسلوبلخداملنكلو)١١
عضوملاكلذيفناكهنأاقولركذيملةيمورىلإًاريسأرفاسم
دحأنأعمسنملو.)٢٧:٨لامعأ(ذئموينويحيسم
اهيلإسلوبءيجملبقةريزجلاكلتيفليجنإلابرشبلسرلا
نأةلاسرلانمملعنو.ليلقبةلاسرلاهذهريطستلبقناكو
ةريثكتاعامجاهيفراصهنأوًاريثكاهيفرشتنايحيسملانيدلا
نممهنيبناكنكلسئانكاومظتنيملمهنكلنينمؤملانم
تقوسلوبلنكيملنكلاهيلعةاعراونوكينأللهأمه
يتلاعدبلاضعبةلاسرلاهذهيفركذو.مهمسربهلغشي
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سسفأةسينكيفناكاملثماهيفنافمهنيبترشتنا
يتلاعدبلايهوسواثثوميتىلإهيتلاسريفسلوبهدنفو
.لامعألايفةراعدلاونينمؤملانيبتعاش

ةلاسرلاهذهبتاكيف:ثلاثلالصفلا
:١ص(اهلوأيفّنيُبامكسلوبةلاسرلاهذهبتاكنإ
نمهركذامنيبركذيملاقولنأالإلوقلااذهداضيالو)١
اهركذيتلاعدبلاو.ةريزجلاكلتيفهريشبتسلوبلامعأ
يفاقولهركذامنمزدعبةسينكلايفعاشامماهتلخداهنأ

كرتوتيركرازسلوبنأبكلذعفدُيولامعألارفس
دعبيهولامعألارفسةباتكةدميلتةدماهيفسطيت
هنإفم.ب٦٦وأ٦٥ةنسةيموريفلوألاهنجسنمهقالطإ
.ةيحيسملاةسينكلايفرشتنتعدبلاكلتذئنيحتذخأ

هيلإةلاسرلاهذهتبتُكنميف:عبارلالصفلا
نمهملعناملكوسطيتهيلإةلاسرلاهذهتبتُكيذلا

:٢سوثنروك٢(يفبتكامموةلاسرلاهذهنمهانملعهرمأ
٣-٢:١ةيطالغو١٢:١٨و٨:٦و٢٤و١٣و٧:٦و١٣و١٢
ممألانمناكهنأهانملعيذلاو.)٤:١٦سواثوميت٢و
سلوبةطساوبليجنإلاىلإىدتهاوةيكاطنأيفدلُوهلعلو
نمآاملو.)١:٤سطيت(»حيرصلانبالا«هاعدسلوبنأل
م.ب٥٠ةنسميلشروأىلإابانربعموهعمسلوبهذخأ
ينمؤمبلطلةباجإهنتخينأىبأوممألانمليجنإلاةروكاب
ةلاسرلمحكلذدعبو.ليجنإلاةيرحلًادييأتكلانهةسينكلا
هعوجرعقوتيسلوبناكوسوثنروكةسينكىلإىلوألاسلوب
كلذيفةبغرلاةياغىلعساورتيفوهوةلاسرلاباوجبهيلإ
هيقاليلةينودكمىلإبهذراظتنالالمتحينأعطتسيملذإو
هرمأوسوثنروكىلإةيناثلاةلاسرلابكانهنمهلسرأمث
اقولركذيملو.ميلشروأءارقفلاهيفناسحإلاعيمجمامتإب
قفارهنأةلاسرلاهذهنمرهظينكللامعألارفسيفهمسا
ممتييكلكلانههكرتهنأوتيركىلإهرفسيفسلوب
هتلاسرسلوببتكنيحو.اهيفلوسرلاهأدتبايذلالمعلا
يفسطيتناك)٤:١٠سواثوميت٢(سواثوميتىلإةيناثلا
هيفليقاممو.ريشبتللكلانهىلإبهذهنأحجرملاوةيساملد
مهبقثونمموسلوبىلإءاقفرلابحأنمناكهنأجتنتسن
ميكحهنأدقتعاوهعمًالماعوًاقيفروًاخأهاعدذإًاريثك
ِةَهِجْنِماَّـمَأ«سوثنروكلهألهلوقليلدبنيمأودهتجمو
دحأوهو»ْمُكِلْجَأليِعَمٌلِماَعَوِيلٌكِيَرشَوُهَفَسُطيِت
َالوُسَراَمُهَفاَناَوَخَأاَّـمَأ«هلوقبسلوبامهركذنيذللانيوخألا
لٱ
ْ

ملٱُدَْجمَو،ِسِئاَنَك
.)٨:٢٣سوثنروك٢(ِ»حيِسَْ

ةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:سماخلالصفلا
اهناكمو

اهنأحجرملاونيققحمريغاهنامزوةلاسرلاهذهةباتكناكم
.ب٦٦ةنسىرغصلاايسآنماهريغوأسسفأيفتبتك
.م

ةلاسرلاهذهنومضميف:سداسلالصفلا
هتداعكميلستلاباهايإسلوبحاتتفاةلاسرلاهذهنومضم
هكرتيذلاصاخلالمعلابسطيتهريكذتو.)٤-١:١ص(
كلتيفةيحيسملاسئانكلاميظنتوهوهلجألتيركيفوه
نايبومهزكارمنييعتومهمسرونيدللمَدخةماقإوةريزجلا

دهُشامكنييتيركلاتافصنايبو.)٩-٥ع(مهتافص
نماهيفعاشاممهلةضرعنونمؤملاناكيذلارطخلاومهيلع
نأسطيتىلعبجيهنأنايبو.)١٦-١٠ع(ةيدوهيلاعدبلا
مهنموهلةريغلاوقحللةنامألاىلعنينمؤملاعاونألكثحي
هّثحةّلعو.)٢:٢ص(نسلايفتانعاطلاءاسنلاوخويشلا
نَميفنهريثأتيهركُذامىلعنسلايفتانعاطلاءاسنلا
نابشلاىلعبجيامركذو.)٥-٣ع(ّنهنمرغصأّنه
ع(ةحلاصلالامعألايفمهلًالاثمنوكينأسطيتهتيصوتو
نمو.)١٠و٩ع(نينمؤملاديبعلاىلعبجيامو.)٨-٦
مهراظتناو.)٢و١١ع(هللاةمعنكلذلةبجوملابابسألا
صالخلااهبىنتقايتلاةرافكلاو.)١٣ع(ةيناثحيسملاءيجم
امبةادانملايففوخالبسطيتنوكينأبوجوو.هبعشل
لكىلعمكحلاوماكحللةعاطلابهرمأو.)١٥ع(هبهاصوأ
قئاقحلاضعبىلعهمالكءانبو.)٢و٣:١ص(سئانكلا
نمسطيتهريذحتو.)٧-٣:٢ص(نأشلاتاذةيليجنإلا
نأبوجوو.)٩و٨ع(ةعفانلاريغةينيدلاتاثحابملا
.)١١و١٠ع(نيعدتبملاضعبنعلاصفنالالكلصفني
نأوسكيخيتوساميترأءيجمبقلعتتةيصحشرومأركذ
سانيزنأشيفةيصوتوامهدحأءيجمدنعهيلإردابي
ينمؤملتايحتوحئاصنبهمالكمتخو.)١٣و١٢ع(سولبأو
١٤ع(ةحلاصلالامعألايفداهتجالاىلعمهثحوتيرك
.)١٥و

ىلإنيتلاسرلاوةلاسرلاهذهنمجتنتسناممحّجرملاو
ةيموريفلوألاهنجسنمهقالطإدعبسلوبنأسواثوميت
ىلإاهنمو)١٥:٢٨ةيمور(دصقامبسحاينابسأىلإبهذ
يفوهوبتكو.ىرغصلاايسأوتيركوةينودكمسئانك
بهذمثسواثوميتىلإىلوألاةلاسرلاوةلاسرلاهذهسسفأ
هيلعضبقنكلواهيفيتشينأًاعقوتمناكوسيلوباكينىلإ
ةيموريفنجسلاىلإهباوبهذونوريندونجضعبكلانه
كلذدعبمتخوسواثوميتىلإةيناثلاةلاسرلابتككلانهو
.همدبحيسمللهتداهشليلقب
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ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

٤ىلإ١عةيلوسرةيحت

ملٱَعوُسَيُلوُسَرَو،ِهللاٱُدْبَع،ُسُلوُب«١
ِناَميِإِلْجَألِ،حيِسَْ

حلٱِةَفِرْعَمَوِهللاٱيِراَتُْخم
ْ

»ىَوْقَّـتلٱُبَسَحَوُهيِذَّـلٱ،ِّـَق
٦:٣و٣:١٦سواثوميت١و٢:٢٥سواثوميت٢

تأيملِحيِسَْملٱَعوُسَيُلوُسَرَو،ِهللاٱُدْبَع،ُسُلوُب
تامدقمرثكأيفىفتكاوةلاسرلاهذهريغيفةرابعلاهذهب
لاقف.هللالوسرهنأنمّمعأوهوهللادبعهنأركذبهلئاسر

لاقو»حيسملاعوسيلوسر«هنأسواثوميتىلإهيتلاسريف
١:١٠ةيطالغو١:١ةيمور(يف»حيسملاعوسيدبع«هنأ
.)١:١يبليفو

نأيهوًالوسرهرايتخاةياغنايباذهِناَميِإِلْجَأل
ةادانملاىلإقحلاديطوتسلوببسنو.قحلاناميإلاتبثي
هلسرأهللاو)١٠:١٤ةيمور(ةيمورىلإهتلاسريفليجنإلاب
.هيّوقيونيراتخملابولقيفقحلاناميإلائشنيل

ةعاطلللزألاذنمهللامهبختنانيذلايأِهللاٱيِراَتُْخم
لبمهقاقحتسالال)١:٢سرطب١(حيسملاعوسيمدشرو
٣٣-٨:٣٠ةيمورو١٣:٤٨لامعأ(هللاءاضقىضتقمب
.)١:٩سواثوميت٢و

هليجنإةفرعممامتهيراتخملبهوهللاّنإِّـقَْحلٱِةَفِرْعَم
.)١:١٣سسفأ(

ىلإلوؤييذلايأىَوْقَّـتلٱُبَسَحَوُهيِذَّـلٱ
يفومنللناتيرورضىوقتلاوناميإلاناتفصلاكناتو.ىوقتلا
اورختفاونوعدتبملااهاعدايتلاةفرعملاامأو.ةيحورلاةايحلا

ىلإطقدؤتملةفرعميوذيأنيسونغمهسفنأاومسواهب
نإف)٦:٣سواثوميت١و١٦و١١ع(اهدضىلإلبىوقتلا
ئشنينأليجنإلاةياغو.ليجنإلاةفرعمرمثةقحلاىوقتلا

يفءادعسونيعفانمهلعجيوةسادقلاوىوقتلانينمؤملايف
يدؤيميلعتلكمواقينأوءامسللنيدعتسموملاعلااذه
هتياغسيلف)٢:١٦سواثوميت٢و١٢و٢:١١ص(روجفلاىلإ
.ةيويندةيملعقئاقحتابثإ

حلٱِءاَجَرَىلَع«٢
ْ
هبَدَعَويِتَّـلٱ،ِةَّـيِدَبَألٱِةاََي ملٱُهللاٱاَِ

ِنَعُهَّـزَنُْ
لٱ
ْ

»ِةَّـيِلَزَألٱِةَنِمْزَألٱَلْبَق،ِبِذَك
سواثوميت٢و٢٣:١٩ددعو٣:٧صو١:١سواثوميت٢
١:٢٠سرطب١و١:٩سواثوميت٢و١٦:٢٥ةيمورو٢:١٣

يتلاةبئاغلاةّلعلانايباذهةَّـيِدَبَألٱِةاَيَْحلٱِءاَجَرَىلَع
نيراتخملاناميإديطوتيفداهتجالاىلعسلوبتلمح
ةايحلالينلءاجرلانيقيمهلنوكينأيهوقحللمهتفرعمو
ةياغلاكلتىلإلئاسولامظعأليجنإلابةادانملاربتعافةيدبألا
هلوقاذهلثمو.وجرملارمألايه»ةيدبألاةايحلاف«ةديجملا

.)٣:٧ص(يف
نأيلزألاهللادصقسلوبربتعاُهللاٱاَِهبَدَعَويِتَّـلٱ

١:٢٦يسولوكو٢٦و١٦:٢٥ةيمور(ًادعوةيدبألاةايحلابهي
لٱىَضَتْقُمِب«هلوقكاذهو.)٣:١١سسفأو

ْ
ِةَمْعِّـنلٱَوِدْصَق

يفاَنَلْتَيِطْعُأيِتَّـلٱ ملٱِ
»ِةَّـيِلَزَألٱِةَنِمْزَألٱَلْبَقَعوُسَيِحيِسَْ

.)١:٩سواثوميت٢(
:٦نييناربعو١١:٢٩و٣:٤ةيمور(ِبِذَكْلٱِنَعُهَّـزَنُْملٱ
.قافنلاوبذكلابةروهشملاتيركةهلآنعًازييمت)١٨
ملٱُلوُقَيَّـمُث«حيسملالوقكاذهةَّـيِلَزَألٱِةَنِمْزَألٱَلْبَق

ُكِلَْ
ملٱاوُثِر،ِيبَأيِكَراَبُماَياْوَلاَعَت:ِهِنيِمَيْنَعَنيِذَّـلِل

ملٱَتوُكَلَْ
َّـدَعُْ

لٱِسيِسْأَتُذْنُمْمُكَل
ْ
.)٢٥:٣٤ىتم(ِ»َملاَع

يفُهَتَمِلَكَرَهْظَأاَمَّـنِإَو«٣ هتاَقْوَأِ خلٱاَِ
ْ
لٱِب،ِةَّـصَا

ْ
يِتَّـلٱِةَزاَرِك

لَُخمِرْمَأِبَسَحِب،اَهْيَلَعاَنَأُتْنِمُتْؤٱ
ِّـ

»ِهللاٱاَنِص
١:١١سواثوميت١و٢:٤يكينولاست١و١:١٠سواثوميت٢
٤:١٠و٢:٣و١:١سواثوميت١و

وهوةيدبألاةايحلابهدعويأُهَتَمِلَكَرَهْظَأاَمَّـنِإَو
.صالخلاءاجرلكساسأدعولااذهوهسفنليجنإلا

يف اهآروهئاضقبهللااهنّيعيتلاِةَّـصاَْخلٱاَِهتاَقْوَأِ
رهظُأدقو.)٤:٤ةيطالغو١:٧لامعأ(اهراهظإلةبسانم
راهظإلاضعبميدقلادهعلايفةيدبألاةايحلابهللادعو
راهظإلالكرهظُأو.)١٧:١٥و١٢:٣و٣:١٥نيوكت(
،.)١٧و١٧:٣و٦:٦٣و٥:٢٥انحوي(حيسملاب

.)١٥و١٠:١٤ةيمور(ليجنإلايفريشبتلابيأِةَزاَرِكْلٱِب
٣:٧سسفأ(يفلاقامكاَهْيَلَعاَنَأُتْنِمُتْؤٱيِتَّـلٱ
هدحواهيلعنمتؤيملو.رخُأنكامأو)١:١١سواثوميت١و
.نينمتؤملاةلمجنمناكلب

ةيطالغو١:١سواثوميت١(يفنابأامكِرْمَأِبَسَحِب
.هللارمأبلبهسفنءاقلتنمليجنإلابرشبيملف)١١-١:١

:١اقول(يف»صلخم«هنأبًاضيأهللافصُوِهللاٱاَنِصِّـلَُخم
هنألوءادفلاردصمهنأل)٢٥اذوهيو١:١سواثوميت١و٤٧
.)٣:١٦انحوي(هتوموهتعاطبانصلخيلعوسيلسرأ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سطيتىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ملٱِناَميِإلٱَبَسَحِحيَِّـرصلٱِنْبٱلٱ،َسُطيِتَىلِإ«٤
.َِكَرتْشُْ

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَوِبآلٱِهللاٱَنِمٌمَالَسَوٌةَْمحَرَوٌةَمْعِن
ِحيِسَْ

لَُخم
ِّـ

.»اَنِص
١٢:١٨و٢٣و١٦و٨:٦و٧:١٣و٢:١٣سوثنروك٢
١:١٢ةيمورو١:٢سواثوميت١و٢:٣ةيطالغو
يسولوكو١:٢سسفأو١:١سرطب٢و٤:١٣سوثنروك٢و
١:٢سواثوميت٢و١:٢سواثوميت١و١:٢

.ةمدقملارظناَسُطيِت
ةطساوبحيسملابنمآهنألاذهبهاعدِحيَِّـرصلٱِنْبٱلٱ
سوثنروك١(سوثنروكينمؤميفهلوقلثماذهوًاسأرسلوب
يفهلًالثاممهنوكىلإةراشإاذهيفو.)١٥نوميلفو٤:١٥
.)١١:١٢سوثنروك٢(يف»ًاخأ«هاعدو.لمعلاوداقتعالا

هنيبطبُرلانأنايباذهِكََرتْشُْملٱِناَميِإلٱَبَسَح
نأىلعةينبمةيحورلبةيومدةيعيبطتسيلسطيتنيبو
هذهيوذسرطبفصوو.ًادحاوًاناميإوًادحاوًابرامهل
مثًاناَميِإاَنَعَماوُلاَنَنيِذَّـلٱ«هلوقبةبارقلا

َ
اَنِٰهلِإِّـِربِب،اَنَلًايِواَسُمًانيِ

ملٱَو
لَخُْ

ِّـ
ملٱَعوُسَيِص

.)١:١سرطب٢(ِ»حيِسَْ
.)١:٧ةيمورريسفترظنا(ٌمَالَسَوٌَةْمحَرَوٌةَمْعِن

٩ىلإ٥عتيركيفسطيتلسلوبكرتىلعنايب

يفَكُتْكَرَتاَذٰهِلْجَأْنِم«٥ َبيِتْرَتَلِّـمَكُتْيَكِلَتيِرِكِ
يفَميِقُتَو،ِةَصِقاَّـنلٱِروُمُألٱ .»َكُتْيَصْوَأاَمَكًاخوُيُشٍةَنيِدَمِّـلُكِ
٢:٢سواثوميت٢و١٤:٢٣لامعأو١١:٣٤سوثنروك١

يفَكُتْكَرَت لدياذه.ةريزجلانمتبهذنيحَتيِرِكِ
سلوبنأوةريزجلاكلتيفًاعمارشبسطيتوسلوبنأىلع
سطيتىلإلكوفًاعيرساهنمبهذينأرطضاملعُتملةلعل
.ةمدقملايفتيركىلعمالكلارظنا.نيحىلإةمدخلا

نأنايباذهِةَصِقاَّـنلٱِروُمُألٱَبيِتْرَتَلِّـمَكُتْيَكِل
ملوهلامكإسلوبدصقاملامكإكلانهسطيتءاقبإىلع
ًاهافشهلنابأدقناكهنأيفكشالو.هرفسلبقهعطتسي
.ةباتكاهبهركذفرومألاكلتيهام

يفَميِقُتَو مليتلارومألادحأاذهًاخوُيُشٍةَنيِدَمِّـلُكِ
ليجنإلاحاجنلةيرورضاهآرواهلمكينأسلوبعطتسي
ع(ًاريثكةريزجلاكلتيفدوهيلاددعناك.ةسينكلاومنو
مويميلشروأيفسلوبظعونييتركلاضعبعمسو)١٠
ضعبلعلو)٢:١١لامعأ(ةنس٣٣وحنذنمنيسمخلا
يذلاداهطضالارثأىلعةيدوهيلانماوتتشتدقاواكنينمؤملا
يفاورشبامكتيركيفاورشبوسونافتساريشبتنمأشن

نمنوريثكناكهنأحجرملاو)١١:١٩لامعأ(سربقةريزج

دقاونوكيملنكلوةفتلخملاتيركندميفحيسملابنينمؤملا
نجسلادعبسطيتوسلوبمهرازنيحسئانكاومظتنا
نأرطضاهنكلكلذيفذخأسلوبنأوةيموريفلوألا
دارملاو.هبانههركذفسطيتىلإهلكوفهلامكإلبقهكرتي
مهنييعتوةمدخلللهأمهنمباختنا»ًاخويشميقن«هلوقب
سواثوميتمسُرنيحهنإ.)١٤:٢٣لامعأريسفترظنأ(اهل
هـيلـعـةخـيشـملاوسـلـوبيدـيأعـضـوبهــتمـاسرتـنـاك
ىلعليلد»ةنيدملكيف«هلوقو.)٤:١٤سواثوميت١(
اومسنيذلاو.ةريزجلالكيفًارشتنمناكليجنإلانأ
يففقسأنييعتو.)٧ع(يف»ةفقاسأ«اومسانه»ًاخويش«
همهفييذلاىنعملافقسألاىنعمنوكينأعنميةنيدملك
يفدحاوفقسأنوكينأمزلالإوةيحيسملاسئانكلاضعب
بجينيذلاخويشلاددعسلوبنيبيملو.ةريزجلاكلتلك
يفاوناكامكنيددعتماوناكمهلعلوةنيدملكيفاومواقُينأ
.)١:١يبليفو٢٠:١٧لامعأ(يبليفةنيدموسسفأةنيدم
راشأواهتمظعواهندمةرثكبًاميدقتيركترهتشاو
ةديصقيفواهيفةنيدمةئمىلإهدئاصقىدحإيفسوريموه
.نيعستىلإىرخأ

.ةقرافملالبقًاهافشَكُتْيَصْوَأاَمَك

ٌدَالْوَأُهَل،ٍةَدِحاَوٍةَأَرْمٱَلْعَب،ٍمْوَلَالِبٌدَحَأَناَكْنِإ«٦
يفاوُسْيَلَنوُنِمْؤُم خلٱِةَياَكِشِ

ْ
»َنيِدِّـرَمَتُمَالَوِةَعََال

:٣سواثوميت١و٣:١٢سواثوميت١وخلا٣:٢سواثوميت١
١٣و٤

خويشللنوكتنأبجييتلاتافصلابانهسلوبحّرص
.ةقباسلاةيآلايفمهتماقإبرمأنيذلا

:٣سواثوميت١ريسفترظنا(ٍمْوَلَالِبٌدَحَأَناَكْنِإ
١٠(.
:٣سواثوميت١ريسفتىلإعجرا(ٍةَدِحاَوٍةَأَرْمٱَلْعَب

٢(.
هنأىلعليلدنينمؤمهدالوأنوكَنوُنِمْؤُمٌدَالْوَأُهَل

ليجنإلاميلعتنمهدالوألهيلعبجيامبمايقلابنيمأ
.لمعلاولوقلاب

يفاوُسْيَل نيذلاَنيِدِّـرَمَتُمَالَوِةَعَالَْخلٱِةَياَكِشِ
سانلامهربتعينأنكميالنودرمتمونوعيلخمهدالوأ
اوماقُينأللهأمهنأبنوقثيالو»ًانسحمهتويبنوبتري«نمم
ةيوتلملاخيشلادالوأةريسنإ.ناميإلاتيبلهألنيربدم
ريسفتيفليقامكةسينكللًايعارناكاذإمهدلاوعفنعنمت
فقسألاتيبنوكينأيفسلوببغر.)٢:٤سواثوميت١(
بدألاءوسوهفرتلاباهلهأروهشملاتويبلارئاسنعًازاتمم
.عيمجللًالاثموبيترتلانسحنوكينأبكلذو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سطيتىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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َْريَغ،ِهللاٱِليِكَوَكٍمْوَلَالِبُفُقْسُألٱَنوُكَيْنَأُِبَجيُهَّـنَأل«٧
خلٱِنِمْدُمَالَو،ٍبوُضَغَالَو،ِهِسْفَنِبٍبِجْعُم

ْ
،ٍباَّـَرضَالَو،ِرَْم

يفٍعِماَطَالَو لٱِحْبِّـرلٱِ
ْ
ِ»حيِبَق

يبليفو٥:٢٦ةيطالغو٢و٤:١سوثنروك١و٢٤:٤٥ىتم
٣:٣سواثوميت١و٥:١٨سسفأو١٠:٩نييوالو٢:٣
٨و

دارملانأرهاظلارمألاُفُقْسُألٱَنوُكَيْنَأُبَِجيُهَّـنَأل
.انه»فقسألاب«دارملاوهةسماخلاةيآلايف»خيشلاب«
.هلمعرابتعابًافقسأوهماقمرابتعابًاخيشيمسف

.)٣:٢سواثوميت١(يفليقامكٍمْوَلَالِب
سرطب١و٢و٤:١سوثنروك١ريسفترظنا(ِهللاٱِليِكَوَك

هللاليكوسيسقلاوأفقسألانأىلعصناذه.)٤:١٠
ةسينكلاةسايسنأواهرظانوةسينكلامداخهنوكنعًالضف
.هللاهنّيعامم

سفنلابباجعإلانأيفبيرالِهِسْفَنِبٍبِجْعُمَْريَغ
تافصلانمتناكلصفلااذهيفةروكذملاتافصلارئاسو
نأبوجوسلوبىأركلذلواهبنويتيركلارهتشايتلا
يفهعسولذبيهسفنببجعملاو.اهنمًايلاخفقسألانوكي
.هريغلهيلعاملمهيوهسفنءاضرإ

.)١:١٩بوقعي(ٍبوُضَغَالَو
خلاٍعِماَطَالَو،ٍباَّـَرضَالَو،ِرْمَْخلٱِنِمْدُمَالَو
.)٣:٣سواثوميت١ريسفترظنا(

لِلًافيِضُمْلَب«٨
ْ

لِلًاّبُِحم،ِءاَبَرُغ
ْ

،ًاعِرَو،ًاّراَب،ًالِّـقَعَتُمِ،ْريَخ
»ِهِسْفَنِلًاطِباَض
٣:٢سواثوميت١

.)٣:٢سواثوميت١(ِءاَبَرُغْلِلًافيِضُمْلَب
تايحورلايفهئارجإيفدهتجيكلذلوِْريَخْلِلًاّبُِحم

.اهلكةسينكللوسانلادارفألتاينمزلاو
.)٢:٩سواثوميت١(ًالِّـقَعَتُم
٢:١٠يكينولاست١و٤:٢٥سسفأرظنا(ًاعِرَو،ًاّراَب
.)امهريسفتو

ىلإرظنلانمهيلعًاطلستميأِهِسْفَنِلًاطِباَض
هلعفنمهيديورشلابملكتلانمهناسلوروجفلاتاجيهم
.ًارجملهوتاركسملانمهمفو

لِلًامِزَالُم«٩
ْ

ْيَكِلِ،ميِلْعَّـتلٱِبَسَحِبيِتَّـلٱِةَقِداَّـصلٱِةَمِلَك
بَوُيَوِحيِحَّـصلٱِميِلْعَّـتلٱِبَظِعَيْنَأًارِداَقَنوُكَي

ملٱَخِّـ
.»َنيِضِقاَنُْ

٢:٢سواثوميت٢و٦:٣و٤:٩و١:١٥سواثوميت١

٢:١صو٤:٣سواثوميت٢و٦:٩و١:١٠سواثوميت١و
١:١٣سواثوميت٢و٢:١٥يكينولاست٢و

امومهتافصبصتخمنيدلامدخىلعمالكلانمقبسام
.مهميلعتبصتخمانه

حيسملاليجنإبًاكسمتميأِةَقِداَّـصلٱِةَمِلَكْلِلًامِزَالُم
لٱَيِهٌةَقِداَص«هلوققفوىلع

ْ
ملٱَّـنَأ...ُةَمِلَك

َعوُسَيَحيِسَْ
لٱَىلِإَءاَج

ْ
لَخُيِلَِملاَع

ِّـ
خلٱَص

ْ
ُهلَّـوَأَنيِذَّـلٱَةاَُط

ُ
سواثوميت١(»اَنَأْم

هبىتأامفالخاذهو)٢:١٥يكينولاست٢ًاضيأرظنا١:١٥
.نوبذاكلانوملعملا

قفوىلعهللاباتكميلعتيأِميِلْعَّـتلٱِبَسَحِبيِتَّـلٱ
لٱُفِرْعَتِةَّـيِلوُفُّطلٱُذْنُمَكَّـنَأ«سواثوميتلهلوق

ْ
ملٱَبُتُك

،َةَسَّـدَقُْ
لٱ
ْ
لِلَكَمِّـكَُحتْنَأَةَرِداَق

ْ
٣:١٥سواثوميت٢(»ِصَالَخ

.)٤:٦سواثوميت١و
يأِحيِحَّـصلٱِميِلْعَّـتلٱِبَظِعَيْنَأًارِداَقَنوُكَيْيَكِل

.ةسادقلاىلإدئاقوعفانوقحوهامبنينمؤملارشبي
.مهمكبيومهجّجحييأَنيِضِقاَنُْملٱَخِّـبَوُيَو

١٦ىلإ١٠عمهمواقينأبجينيذلافصو

لٱِبَنوُمَّـلَكَتَيَنيِدِّـرَمَتُمَنُوريِثَكُدَجوُيُهَّـنِإَف«١٠
ْ

،ِلِطاَب
لٱَنوُعَدَْخيَو

ْ
خلٱَنِمَنيِذَّـلٱاَمَّـيِسَالَو،َلوُقُع

ْ
»ِناَتِ

١٥:١لامعأ١٦:١٨ةيمور١:٦سواثوميت١

نيضقانملاادعامةسينكلالخادَنوُريِثَكُدَجوُي
.اهجراخ

اميسالوةيعرشلاةطلسللعوضخلانوبأيَنيِدِّـرَمَتُم
.)٧و١:٦سواثوميت١ريسفترظنا(ةيلوسرلاةطلسلا

)٣:١٣سواثوميت٢(يفليقامكِلِطاَبْلٱِبَنوُمَّـلَكَتَي
باسنأيفواهتحتلئاطاللئاسميفنوكحاميمهف
.ةيرشبديلاقتوتافارخو

.ليجنإلاليبسنعاهنولضييأَلوُقُعْلٱَنوُعَدَْخي
خيراوتيفامقفاوياذهِناَتِْخلٱَنِمَنيِذَّـلٱاَمَّـيِسَالَو

دوهيلانمنوريثكذئمويتيركيفناكهنأوهورصعلاكلذ
مهامسفنييحيسملاةعامجلخدمهضعبنأنمبجعالو
يرورضناتخلانأاوملعمهنأل»ناتخلانمنيذلا«سلوب
:١٦لامعأ(ةيدوهيلايفدوهيلاورصنتمملعامكصالخلل
١(.

،اَهِتَلْمُجِبًاتوُيُبَنوُبِلْقَيْمَُّـهنِإَف،ْمِهِهاَوْفَأُّدَسُِبَجيَنيِذَّـلٱ«١١
لَعُم

ِّـ
لٱِحْبِّـرلٱِلْجَأْنِم،ُِبَجيَالاَمَنيِم

ْ
.ِ»حيِبَق

٦:٥سواثوميت٣:٦١سواثوميت٢و٢٣:١٤ىتم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سطيتىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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نأاورمتسياليكلْمِهِهاَوْفَأُّدَسُبَِجيَنيِذَّـلٱ
مههاوفأدسبدارملاسيلو.ةسينكلااورضيوسانلااوعدخي
لبداهطضالاوأماكحلاةطساوبتوكسلاىلعمهرابجإ
نمنيهاربلاةماقإلثمليجنإلااهزيجييتلاطئاسولاب
تكسأونييقودصلاحيسملامحفأامكةسدقملابتكلا
»كلذدعبهولداجينأىلعاورسجيمل«ىتحنييسيرفلا
مهميلعتداسفىلعةلدألاةماقإبوأ)٤٠-٢٢:٣٤ىتم(
.)٢:١٥سرطب١(ةحلاصلاةريسلابوأمهلهجنايبو

لهألكناميإنودسفييأاَهِتَلْمُجِبًاتوُيُبَنوُبِلْقَي
ةيرحلااوملعمهلعلو.ديبعلاودالوألاونيدلاولانمتيبلا
.ةيرشبلاوةيهلإلاعئارشلالكنمرارحأمهنأوةقلطملا

هنوكلزوجيالامنيملعميأُبَِجيَالاَمَنيِمِّـلَعُم
سانلابادآوةسينكلاةراهطلًادسفموهللاةعيرشلًافلاخم
.حيسملامسالةناهإلاًابلاجو

نملاومألااودشحييكليأِحيِبَقْلٱِحْبِّـرلٱِلْجَأْنِم
ىوقتلانونظيمهنأب«رخآعضوميفمهفصوو.مهعابت

ةيغبمهيضريامسانلانوملعيف.)٦:٥سواثوميت١(»ةراجت
.مهيلعاوقفنيوةينيدلارومألايفمهلنيدشرممهوذختينأ
وأقحلامهلهجسيلعدبلامهميلعتةلعنأنيبياذهو
.مهعمطلبمهميلعتةحصمهمهوت

َهلٌّيِبَنَوُهَوْمُهْنِمٌدِحاَوَلاَق«١٢
ُ

لٱ:ٌّصاَخْم
ْ

َنوُّيِتيِرِك
.»ٌةَلاَّـطَبٌنوُطُب.ٌةَّـيِدَرٌشوُحُو.َنوُباَّـذَكًامِئاَد
١٧:٢٨لامعأ

ىلعةلالدهركذينثورعاشنمسبتقمةيآلاهذهيفام
ضعبًاضيأسلوبدهشتساو.نييتيركلاىلعهتداهشةحص
.)١٥:٣٣سوثنروك١و١٧:٢٨لامعأ(يفنيينثولاءارعش

.تيركلهأنميأْمُهْنِمٌدِحاَوَلاَق
َهلٌّيِبَنَوُهَو

ُ
وهو.نييتيركلاداقتعابسحٌّصاَخْم

يفدلُو.نيروهشملاةعبسلانانويلاءامكحدحأسدينيميبأ
كلذكهربتعاوًارعاشوًافوسليفناكوم.ق٦٠ةنستيرك
املكدقُفدقونوينانويلاهوخرؤمورصعلاكئلوأءارعش
ةديصقنمتذخُأةسبتقملاةلمجلاو.دئاصقلانمهمظن
نعةلمجلاكلتذخأسكاميلكهمسارخآرعاشل
ةهلآلاهلإسفزلةحبستةديصقلاكلتتناكوسدينيميبأ
.نيينامورلاءامدقدنعرتبوجوهونيينانويلاءامدقدنع
نييرثكةداهشلقفاوماذهَنوُباَّـذَكًامِئاَدَنوُّيِتيِرِكْلٱ

باذكلافيدريتيركلاراصىتحرصعلاكلذيخرؤمنم
.ينازلافيدريثنروكلاناكامك

.مهقالخأةسارشومهتواسقىلإةراشإٌةَّـيِدَرٌشوُحُو
ةبرشألاوةمعطألايفمهتهارشىلإةراشإٌةَلاَّـطَبٌنوُطُب
ثالثلاتافصلاكلتبنيتيركلاةرهشلو.مهلسكطرفىلإو
ًاملعموًارشبممهنمًادحأمسرينأنمسطيتسلوبرّذح
دقهللاةمعننأققحتينألبقكلانهحيسملاةسينكيف
.حيسمللًاهباشمهتلعجوةيعيبطلاهقالخأتددج

ٍةَماََرصِبْمُهْخِّـبَوِبَبَّـسلٱاَذٰهِلَف.ٌةَقِداَصُةَداَهَّـشلٱِهِذٰه«١٣
يفَءاَّـحِصَأاوُنوُكَيْيَكِل »ِناَميِإلٱِ
١٩:١٧نييوالو٤:٢سواثوميت٢و١٣:١٠سوثنروك٢
٢:٢صو١٢ىلإ٧:٨سوثنروك٢و

ًاميدقمهرعاشةداهشيأٌةَقِداَصُةَداَهَّـشلٱِهِذٰه
سلوبلقيملو.ةلاسرلاهذهبتكموييفمهيلعقدصت
اهفرعيلةيقيقحلامهتافصلًاراهظإلبنييتيركللًاراقتحاكلذ
.مهحالصإيفدهتجيلبعدُخيالفسطيت

لهأنمنيلاضلاخبويأْمُهْخِّـبَوِبَبَّـسلٱاَذٰهِلَف
.نيدسفملانيملعملاالةسينكلا

وهنميفنيبيوهدارميفدحأكشياليكلٍةَماََرصِب
جاتحيفكالهلارطخيفنيخبوملانأوخيبوتلاكلذبدوصقملا
الفمهبولقاوحلصيومهسفنألاوهبتنييكلخيبوتلاديدشىلإ
نيقيدصاوريصيوةلاطبًانوطبوةيدرًاشوحوونيباذكاوقبي
.نيسيدق

يفَءاَّـحِصَأاوُنوُكَيْيَكِل مهأسفنلاةحصِناَميِإلٱِ
ناميإلايفتابثلاسفنلاةحصطرشودسجلاةحصنم
مهتطلاخمباوناكتيركينمؤمنإ.ليجنإلاقئاقحب
ةراسخومهبلثمتلارطخلةضرعةريسلاوناميإلايدسافل

.رهاطلاليجنإلابمهناميإةراهط

َنيِّـدَتْرُمٍساَنُأاَياَصَوَوٍةَّـيِدوَُهيٍتاَفاَرُخَىلِإَنوُغْصُيَال«١٤
حلٱِنَع

ْ
.»ِّـَق

:٢٩ءايعشإو٤:٤سواثوميت٢و٤:٧و١:٤سواثوميت١
٢:٢٢يسولوكو١٥:٩ىتمو١٣

ريسفترظنا(ٍةَّـيِدوَُهيٍتاَفاَرُخَىلِإَنوُغْصُيَال
يفعومجمتافارخلاهذهلثمو)٦:٢٠و١:٤سواثوميت١
.دوملتلابفرعُيدوهيللينيدباتك

٥-١٥:٣ىتمريسفترظنا(خلاٍساَنُأاَياَصَوَو
روجتةيرشبلااياصولاوتافارخلاهذهو.)٢٢و١:١٦يسولوكو
ىلعمهلمحتوهبمهناميإدسفتفليجنإلاقحنعسانلاب

عانتمالالعجونسحهنأبهللاحّرصامميرحتوةريسلاءوس
اهظفحوةيرهوجةيجراخلانيدلاموسرنابسحوةليضفهنع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سطيتىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ةريسلانسحوحيسملابناميإلانمًالدبصالخللًايرورض
امقفاويانهسلوبميلعتو.ريغلاعفنبلطوعضاوتلاعم
.هيلعينُبهنأحّجرملاو)٢٠-١٥:١ىتم(يفحيسملاهلاق

ِْريَغَوَنيِسِجَّـنلِلاَّـمَأَو،َنيِرِهاَّـطلِلٌرِهاَطٍْءَيشُّلُك«١٥
ملٱ
ًاضْيَأْمُهُنْهِذَسَّـجَنَتْدَقْلَب،ًارِهاَطٌْءَيشَسْيَلَفَنيِنِمْؤُْ
.»ْمُُهريِمَضَو
٦:١٢سوثنروك١و٢٠و١٤:١٤ةيمورو٤١ىلإ١١:٣٩اقول
١٤:١٣ةيمورو٤و٤:٣سواثوميت١و٢٥و١٠:٢٣و

نيدسافلانيملعملاميلعتىلعلوسرلاباوجاذه
»سانلااياصو«نومضمنأّنيبيوهو)١٤ع(يفلصفملا

.هللاهزاجأامميرحت
ىتم(بولقلاراهطأليأَنيِرِهاَّـطلِلٌرِهاَطٍءَْيشُّلُك

دارأو.)١٥:٩لامعأ(ناميإلابمهبولقهللارهطيذلا)٥:٨
»رهاطلاب«دارملاو.يجراخيداموهاملكانهءيشلكب

ةمعطألاىلإكلذبراشأهنأيفبيرالولامعتسالازئاج
بسُحيملىسومةعيرشيفةمعطألاضعبف.ةبرشألاو
نأًازئاجًارهاطاهضعببسُحوهيلعمرُحفيدوهيللًارهاط
ملاَعِّـينِإ«ًاقباسهلوققفاوياذهو.لوانتُي يفٌنِّـقَيَتُمَوٌِ ِّـبَّـرلٱِ
رظناف١٤:١٤ةيمور(»ِهِتاَذِبًاسِجَنٌْءَيشَسْيَلْنَأَعوُسَي
امسيل«لوسرلالوقلقفاوموهو)هعضوميفريسفتلا
مزلتسيالو.)١١و١٥:٢ىتم(»ناسنإلاسجنبمفلالخدي
ةنيرقلانألنينمؤمللةزئاجاهتاذبةمرحملارومألانأكلذ
نأوبرشيولكؤياميفروصحمسلوبمالكنألدت
نأوماعطلاعاونأضعبنععانتمالابموقبالةسادقلا
.ةمعطألالوانتنعأشنتالةئيطخلا

.ةئيطخلابَنيِسِجَّـنلِلاَّـمَأ
.ليجنإلايضفاريأَنيِنِمْؤُْملٱِْريَغَو
ءايشألالكءالؤهلتراصهنألًارِهاَطٌءَْيشَسْيَلَف
مهراكفأومهبولقةساجنلهيلإتايدؤمومثإلاىلإلئاسو
لامعتساةطساوبرهطتينأئطاخلاعقوتًاذإف.مهتاوهشو
نكلوةنسحءايشألاقلخهللانإمعن.ثبعتايداملا
رّرححيسملانإ.اهاّيإهلامعتساءوسباهسجنناسنإلا
ةمعطألازييمتنأشيفىسومسومانظفحنميحيسملا
دقزييمتلاكلذنمةياغلانألةيدوهيلاموسرلانمهريغو
ىلإةراشإلاوممألارئاسنعدوهيلالاصفنايهوتهتنا
.يئادفلاهلمعوحيسملا

أدرألاحلااذهْمُهُريِمَضَوًاضْيَأْمُهُنْهِذَسَّـجَنَتْدَق
ةعيرشهتفلاخمبًايجراخًاسجنتسجنتيناكيذلالاحنم
مامأًاهوركمًاسجنناسنإلانطابلعجتيهفةيزمرلاىسوم
نمرهظيامكًادبأةساجنلايفمدقتلاوومنلاىلإيدؤتوهللا

ْمَكُمَالَّـظلٱَفًامَالَظَكيِفيِذَّـلٱُروُّنلٱَناَكْنِإ«حيسملالوق
لكانه»ريمضلاونهذلاب«دارملاو.)٦:٢٣ىتم(»!ُنوُكَي
.دصاقموءاوهأوراكفأنمناسنإلانطاب

ِلاَمْعَألٱِبْمُهَّـنِكٰلَو،َهللاٱَنوُفِرْعَيْمَُّـهنَأِبَنوُِفَرتْعَي«١٦
ٍلَمَعِّـلُكِةَهِجْنِمَو،َنيِعِئاَطُْريَغَنوُسِجَرْمُهْذِإ،ُهَنوُرِكْنُي
.»َنوُضوُفْرَمٍحِلاَص
:٣سواثوميت٢و١:٢٨ةيمورو٤اذوهيو٣:٥سواثوميت٢
٨

نوملعملاءالؤهيأَهللاٱَنوُفِرْعَيْمَُّـهنَأِبَنوُِفَرتْعَي
نوهبشياوناكو)١٤ع(يفمهميلعتفصونيذلانودسفملا
.)٢٣ص(ىتميفحيسملامهخبونيذلانييسيرفلاوةبتكلا
ملةيماسةفرعمهللانوفرعيمهنأنوعّدياوناكمهنأحّجرملاو
.سانلانممهاوساهكردي

يفنتمهلامعأةداهشُهَنوُرِكْنُيِلاَمْعَألٱِبْمُهَّـنِكٰلَو
هللااوفرعولفمهتادوبعمنوهبشيسانلانإ.مههاوفأةداهش
.هوهبشأاوناكلهودبعوةفرعملاقح
.هللارظنيفَنوُسِجَرْمُهْذِإ
نهربتوبرلاهبرمأاملةيفانممهتريسَنيِعِئاَطُْريَغ

.هنولهجيمهنأىلع
ريغمهنألَنوُضوُفْرَمٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِةَهِجْنِمَو

مهنأناحتمالابنيبتدقوحلاصلمعءارجإلنيعفان
الومهنماوملعتيالنأحالصلايبحمىلعبجوفنوصقان
:١ةيمور(يفضوفرملاىلعمالكلاقبسدقو.مهباولثمتي

.)١٣:٥سوثنروك٢و٢٨

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

نأونينمؤملافانصألكلهميلعتيفسطيتلاياصو
ةايحلةبجوملابابسألاو.ةحلاصلالامعألايفًالاثموهنوكي
ع(ًاحيحصهميلعتنوكينأبجيهنأكلذليصفتو.ىقُتلا
امو.)٣و٢ع(ءاسنوًالاجررابكلاهميلعتبقّلعتيامو.)١
نأبوجوو)٦-٤ع(كلذكثادحأللهميلعتبقلعتي
نأبجيامو.)٨و٧ع(حالصلايفهريغلًالاثمنوكي
رماوألاهيلعتينبامنايبو)١٠و٩ع(هبديبعلايصوي
.)١٥-١١ع(ةسدقملاةايحلاب

١عميلعتلاةحصبوجو

ِ»حيِحَّـصلٱِميِلْعَّـتلٱِبُقيِلَياَمِبْمَّـلَكَتَفَتْنَأاَّـمَأَو«١
١:٩صو١:١٣سواثوميت٢و٦:٣و١:١٠سواثوميت١

ألَا
َ
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قلعتيامبلوألاحاحصألايفسطيتلوسرلاىصوأ
ةسينكلايفةمدخللمهنّيعينأقيلينيذلاصاخشألاب
.هميلعتبقلعتيامبانههاصوأو

يفيتأيامِحيِحَّـصلٱِميِلْعَّـتلٱِبُقيِلَياَمِبْمَّـلَكَتَف
ىلعملكتو.حيحصلاميلعتلابىنعامنايبحاحصألااذه
:٤سواثوميت٢و١:١٠سواثوميت١(يف»حيحصلاميلعتلا«
ةحصئشنييذلاميلعتلاهبدصقهنأكلذنمرهظو.)٣
ربتعاودسجلاةحصيذغملاتوقلائشنيامكسفنلا
سلوبّثحو.دسجللمسلارارضإسفنللًارضملالضلا
نععفديلًاصوصخحيحصلاميلعتلابملكتلاىلعسطيت
.نوعدتبملاهبىتأيذلادسافلاميلعتلاتيركينمؤم

٣و٢عءاسنلاولاجرلارابكهبيصوينأبجيام

،َنيِلِّـقَعَتُم،ٍراَقَويِوَذ،َنيِحاَصُخاَيْشَألٱَنوُكَيْنَأ«٢
يفَءاَّـحِصَأ ملٱَوِناَميِإلٱِ

.ِ»ْربَّـصلٱَوِةَّـبَحَْ
١:١٣ص

رظنلاعطقبنسلارابكصوأيأُخاَيْشَألٱَنوُكَيْنَأ
.ةسينكلايفمهماقمنع

.)٣:٢سواثوميت١ريسفترظنا(َنيِحاَص
.)٣:٨سواثوميت١ريسفترظنا(ٍراَقَويِوَذ
.)١:٨صريسفترظنا(َنيِلِّـقَعَتُم
يفَءاَّـحِصَأ :١صرظنا(ِْربَّـصلٱَوِةَّـبَحَْملٱَوِناَميِإلٱِ
لئاضفلاهذهيفعمجو)٦:١١و١:١٠سواثوميت١و٣
يفّربعو.خايشألانماهبلطيتلالئاضفلالكثالثلا
ناميإلااهنأبةيسيئرلاثالثلالئاضفلانعرخآعضوم
وهواهدحأانهلدبف)١٣:١٣سوثنروك١(ةبحملاوءاجرلاو
صاخجايتحامهلخايشألانأىلعًاهيبنت»ربصلاب«»ءاجرلا«
وجرملاليناهيفاوعقوتيتلاةدملالوطلًارظنربصلاىلإ
نودباولمتحييكلًاضيأهيلإنوجاتحيوةالصلابهايإمهبلطو
مهبـاحـصأنادــقفوةـخـوخـيشـلـابـةصــتخـملالزاـوـنلارـمذـت
هذيمالتحيسملاىصوأو.مهئاجرةبيخورارشألاتايدعتو
.)٢١:١٩اقول(»مكسفنأاونتقامكربصب«هلوقبربصلاب

لٱَكِلٰذَك«٣
ْ
يفُزِئاَجَع لٱِبُقيِلَتٍةَريِسِ

ْ
،ٍتاَبِلاَثَْريَغ،ِةَساَدَق

لِلٍتاَدَبْعَتْسُمَْريَغ
ْ

لٱِرْمَخ
ْ

لَعُمِ،ريِثَك
ِّـ

»َحَالَّـصلٱٍتاَم
٤و٣:٣سرطب١و٣:١١و١٠و٢:٩سواثوميت١
٣:٣سواثوميت٢و

.يتأيامكزئاجعلانوكتنٰأصوأيأُزِئاَجَعْلٱَكِلٰذَك
.تانمؤملانمنهريغوتاسامشلانمضتتزئاجعلاو

يف اهبجوييتلاةريسلايأِةَساَدَقْلٱِبُقيِلَتٍةَريِسِ
لٱَريِظَنْلَب«لوقيليجنإلانألليجنإلا

ْ
،ْمُكاَعَديِذَّـلٱِسوُّدُق

يفَنيِسيِّـدِقًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك .)١:١٥سرطب١(»ٍةَريِسِّـلُكِ
سوبلملاوكولسلايفةقايللانمضتياذهنأيفبيرالو
.ناسحإلاةسرامموملكتلاو

.)٣:١١سواثوميت١ريسفترظنا(ٍتاَبِلاَثَْريَغ
يفليقامهبشياذهِريِثَكْلٱِرْمَخْلِلٍتاَدَبْعَتْسُمَْريَغ

»رمخلانمدمنوكيال«نأبجيهنأنمفقسألا
نكتيركءاسننأحّجرملاو.)٣:٣سواثوميت١(
هذهبسلوبىصوأكلذلورمخلابرشيفدحلاتازواجتم
.ةيصوتلا

ىلعبجياذهو.لعفلاولوقلابَحَالَّـصلٱٍتاَمِّـلَعُم
نمنمؤملكنألالمأتاسامشّنكءاوستانمؤملالك
تيبلايفهبيدانينأبفّلكمقحلافرعيءاسنلاولاجرلا
.هبيقلتينملكوهناريجوهتيبلهأنيبهريغيفو

٦ىلإ٤عثادحألاىلعبجيام

حلٱَنْحَصْنَيْيَكِل«٤
ْ

َّـنِِهلاَجِرِلٍتاَّـبُِحمَّـنُكَيْنَأِتاَثََد
»َّـنُهَدَالْوَأَنْبِبُْحيَو
٥:١٤سواثوميت١

هذيملتلوسرلاىصوأِتاَثَدَْحلٱَنْحَصْنَيْيَكِل
ءوسلًاعفدزئاجعلاةطساوبءاسنلاثادحأملعينأسطيت
.نظلا

تابجاولانماذهَّـنُهَدَالْوَأَنْبِبُْحيَوَّـنِِهلاَجِرِلٍتاَّـبُِحم
نيدواهحدمىلعسانلاعمجأوةعيبطلااهمّلعتيتلاةيتيبلا
.اهاضريهللانأبحّرصواهقّدصحيسملا

ِحلاَص،َّـنَُهتوُيُبٍتاَمِزَالُم،ٍتاَفيِفَع،ٍتَالِّـقَعَتُم«٥
َ
،ٍتا

.»ِهللاٱِةَمِلَكَىلَعَفَّـدَُجيَالْيَكِل،َّـنِِهلاَجِرِلٍتاَعِضاَخ
٣:١٨يسولوكو٥:٢٢سسفأو١٤:٣٤سوثنروك١
٢:٢٤ةيمورو٥و٣:١سرطب١و٢:١١سواثوميت١و
٦:١سواثوميت١و

ّنهلوقعلةيدسجلاّنهتاوهشةعضاخيأٍتَالِّـقَعَتُم
نمبلُطكلذلثمو)٢:٩سواثوميت١(ّنهرئامضو
.)٢ع(خايشألا

ألَا
َ
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.ءايزألاوةريسلاومالكلاوركفلايفٍتاَفيِفَع
ّنهفصويتاوللاءاسنللًافالخَّـنَُهتوُيُبٍتاَمِزَالُم

َندجيّنهتويبّنهتمزالمبو)٥:١٣سواثوميت١(يفلوسرلا
عفنوهللاديجمتلاطئاسوةيتيبلاتابجاولاةسراميف
.ّنهسنج

.تافيطلتانسحمٍتاَِحلاَص
:٥سسفأ(ليجنإلابلطيامكَّـنِِهلاَجِرِلٍتاَعِضاَخ

.)٣:١٨يسولوكو٢٤-٢٢
يتاواللافرصتءوسبِهللاٱِةَمِلَكَىلَعَفَّـدَُجيَالْيَكِل

اذهو.هللاةملكتاظفاحوحيسملاتاذيملتّنهنأنيعّدي
ةأرملانإفءاسنلاىلعتابجاولانمهركذاملكبمايقلاةّلع
اهديسمساىلعلباهدحواهيلعراعلاعقيملاهبمقتملنإ
ل«حيسملالوقلقفاوماذهوًاضيأاهنيدو

ْ
اَذَكٰهْمُكُروُنْئِضُي

حلٱُمُكَلاَمْعَأاْوَرَيْيَكِل،ِساَّـنلٱَماَّـدُق
ْ

ُمُكاَبَأاوُدِّـجَمُيَو،َةَنََس
يفيِذَّـلٱ .)٥:١٦ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ

َنيِلِّـقَعَتُماوُنوُكَيْنَأَثاَدْحَألٱِظِعَكِلٰذَك«٦

ع(زئاجعلاوخايشألاظعتامكَثاَدْحَألٱِظِعَكِلٰذَك
.)٣و٢

ةبرجتللةضرعثادحألانألَنيِلِّـقَعَتُماوُنوُكَيْنَأ
.مهلوقعىلعطلستتتاوهشلانإفمهريغنمرثكأ

هريغلًانسحًالاثمسطيتةريسنوكتنأبوجو
٨و٧ع

يفَكَسْفَنًامِّـدَقُم«٧ ألِلًةَوْدُقٍْءَيشِّـلُكِ
َ

حلٱِلاَمْع
ْ

،ِةَنََس
يفًامِّـدَقُمَو »ًاصَالْخِإَو،ًاراَقَوَو،ًةَواَقَنِميِلْعَّـتلٱِ
٦:٢٤سسفأو٥:٣سرطب١و٤:١٢سواثوميت١

سطيتىلعبجيهنأدارأًةَوْدُق...َكَسْفَنًامِّـدَقُم
نسحبهاّيإهميلعتنعًالضفهتريسنسحبهريغمّلعينأ
.اهننسىلعريسلالئاضفللةداهشىوقأوهمالك

يفًامِّـدَقُم ًايليجنإكميلعتنكيليأًةَواَقَنِميِلْعَّـتلٱِ
سوثنروك٢(ةيرشبلاديلاقتلاوةيويندلاةفسلفلانمًاصلاخ
١١:٣(.

بولسأبةيليجنإلاقئاقحلانعّربعتنأبجييأًاراَقَوَو
.اهتيمهألقفاوم

سانلاحدمةيغبال)٦:٢٤سسفأ(ًايبلقًاصَالْخِإَو
.نيعماسلاسوفنصالخوهللاىضرلب

ملٱىَزُْخيْيَكِل،ٍموُلَمَْريَغًاحيِحَصًامَالَكَو«٨
ْذِإ،ُّداَضُْ

.»ْمُكْنَعُهُلوُقَيٌءيِدَرٌْءَيشُهَلَسْيَل
٥:٩ايمحنو٣:١٤يكينولاست٢و٦:٣سواثوميت١
٣:١٦و١٥و٢:١٢سرطب١و٥:١٤سواثوميت١و

٢و٢:١و١٣و١:٩ص(ًاحيِحَصًامَالَك
ئشنياموهحيحصلامالكلاو.)٦:٣و١:١٠سواثوميت١و
.ىذألاوبذكلاولالضلانمصّلخيوسفنللةحص

يفبيعلًالدعهمولينأًادحأردقياليأٍموُلَمَْريَغ
ملكتملاةريسنيبوهنيبةافانملاوأريبعتلابولسأوأهنومضم
.هب

نملجخيفهموللةلعدجيالذإُّداَضُْملٱىَزُْخيْيَكِل
.حلاصلارمثلاالإهنعأشنيالحلاصهميلعتنَممواقهنأ
.بذاكملعمامإوينثوامإويدوهيامإداضملاو

هتياكشوهتمهتتبثييكلٌءيِدَرٌءَْيشُهَلَسْيَلْذِإ
.ةريسلاوأميلعتلاةهجنم

١٠و٩عديبعلاىلعبجيام

لٱَو«٩
ْ
هتَداَسِلاوُعَضَْخيْنَأَديِبَع يفْمُهوُضْرُيَو،ِْمِ ،ٍْءَيشِّـلُكِ

»َنيِضِقاَنُمَْريَغ
٢و٦:١سواثوميت١و٣:٢٢يسولوكو٦:٥سسفأ
٥:٢٤سسفأو٢:١٨سرطب١و

نأوسطيتتابجاويفمالكلانملوسرلادرطتسا
سانلاىلعبجياميفمالكلاىلإهريغلًانسحًالاثمنوكي
.ةفلتخملامهلاوحأىلإرظنلاب

٣:٢٢يسولوكو٦:٥سسفأريسفترظنا(َديِبَعْلٱَو
.)٤-٦:١سواثوميت١و

ةدعيفديبعلللوسرلاةيصوتِْمِهتَداَسِلاوُعَضَْخيْنَأ
مهنمنينمؤملانأىلعلدتعوضخلاوربصلابهلئاسرنم
ةيدوبعلالاحيفاوقبينأاوضرينأمهيلعًابعصاودجو
.ءاقشلاوملظلالاحيهيتلا

يفْمُهوُضْرُيَو .هيهاونوهللارماوأيفانيالٍءَْيشِّـلُكِ
.ةعرسوةرسمبمهوعيطينأمزلتسيمهتداسلمهؤاضرإو

وأمهتداسرماوألنيفلاخمريغيأَنيِضِقاَنُمَْريَغ
.ةداسلاكئلوأءارآىلعمهسفنأءارآنيلّضفم

ِحلاَصٍةَناَمَأَّـلُكَنيِمِّـدَقُمْلَب،َنيِسِلَتُْخمَْريَغ«١٠
َ
ْيَكِل،ٍة

لَُخمَميِلْعَتاوُنِّـيَزُي
ِّـ

يفِهللاٱاَنِص .»ٍْءَيشِّـلُكِ
٢:١٥يبليفو٥:١٦ىتم

ألَا
َ

سطيتىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

١٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةكلمملايفسلوبرصعيفديبعلاناكَنيِسِلَتُْخمَْريَغ
يفمهتمدخريغةفلتخمقرطبمهتداسنومدخيةينامورلا
مهضعبمّلعتوءارشلاوعيبلاهيلإلكوفلوقحلاوتويبلا
مهلتناكفمهتداسلاوحبرينأةيغببطلامهضعبوةعانصلا
.مهتداسلاممسالتخاللةريثكصرف

داهتجالاوملعلايفٍةَِحلاَصٍةَناَمَأَّـلُكَنيِمِّـدَقُمْلَب
داصتقالابقافنإلاومهتداسلاومأنممهيلإملُسامظفحو
.مهتراسخلًاعفد

يفِهللاٱاَنِصِّـلَُخمَميِلْعَتاوُنِّـيَزُيْيَكِل يأٍءَْيشِّـلُكِ
ديسلاوهودقتعايذلانيدلاةدوجةنسحلامهتريسباورهظُيل
ةداهشلضفأمهتريستناكف.هباولثمتيذلايوامسلا
رصعيفديبعلاربُتعا.هننسيفاوراسيذلاصلخملالضفل
تانيتقمرئاسكمهنأومئاهبلانعًاليلقنوفلتخيمهنأسلوب
نأهللالزانتنمناككلذلوناريثوليخنمةداسلا
نعًالضفهنإف»صلخملاميلعتاونيزي«نأنيرداقمهبسحي
لافطألاحيبستبرسيرونلاةكئالمحيباستبًادجممهنوك
نيريثكنأمولعمو.ةنامأبديبعلاةمدخبدجمتيوعضرلاو
ةريسبهتوقوليجنإلاةدوجمهققحتباورصنتنيينثولانم
.ةّيوقتلامهديبع

١٥ىلإ١١عهيلعاياصولاكلتتينبامنايب

ملٱِهللاٱُةَمْعِنْتَرَهَظْدَقُهَّـنَأل«١١
لَخُْ

ِّـ
ِجلُةَص

َ
»ِساَّـنلٱِعيِم

٣:٦اقولو٥:١٢سرطب١و٣:٤صو٥:١٥ةيمور
٢:٤سواثوميت١و١:٩انحويو

»ةمعنلاب«دارأُةَصِّـلَخُْملٱِهللاٱُةَمْعِنْتَرَهَظْدَقُهَّـنَأل
لمعردصميهومهلهتبحموسانلابًاناجمهللاىضرانه
تدعأدقو.طقاسلايرشبلاسنجلاصالخاهتياغوءادفلا
لينومنهجنمصالخلاىلإسنجلاكلذلًاقيرطةمعنلاكلت
.ةيدبألاةايحلا

مالكلااذهو.ًادوهيوًاممأوًاديبعوةداسِساَّـنلٱِعيِمَِجل
صالخلاطئاسونألبنوصلخيسانلاعيمجنأمزلتسيال
ضعبةموتكم»ةمعنلا«كلتتناكو.عيمجللتّدعُأ
ليجنإلاروصعيفترهظاهنكلةيلاخلاروصعلايفنامتكلا
ِكُروُنَءاَجْدَقُهَّـنَألِيريِنَتْسٱيِموُق«ءايعشإلوقكروهظلالك
لُّظلٱَيِهاَهُهَّـنَأل.ِكْيَلَعَقَْرشَأِّـبَّـرلٱُدَْجمَو

ْ
طَغُتُةَم

ِّـ
َضْرَألٱي

ُهُدَْجمَو،ُّبَّـرلٱُِقْرشُيَفِكْيَلَعاَّـمَأ.َمَمُألٱُسِماَّـدلٱُمَالَّـظلٱَو
يفُمَمُألٱُريِسَتَف.ىَرُيِكْيَلَع ملٱَو،ِكِروُنِ

يفُكوُلُْ ِءاَيِضِ
انلو.)٤:٢يخالمًاضيأرظنا٣-٦٠:١ءايعشإ(»ِكِقاَْرشِإ
نوكينأبجيفهللاةمعنصالخلالصأنأةيآلاهذهنم
.ضرألاىلعوءامسلايفدجملكاهل

لَعُم«١٢
ِّـ

لٱَرِكْنُنْنَأاَناَّـيِإًةَم
ْ
لٱِتاَوَهَّـشلٱَوَروُجُف

ْ
،َةَّـيَِملاَع

لٱَوِلُّقَعَّـتلٱِبَشيِعَنَو
ْ

يفىَوْقَّـتلٱَوِّـِرب لٱِ
ْ
حلٱَِملاَع

ْ
»ِِرضَا

١:٤سسفأو٦:١٩ةيمورو١:٧٥اقول١:١٨ةيمور
انحوي١و٤:٢سرطب١و٤:٧يكينولاست١و١:٢٢يسولوكو
٢:١٦

نالعإوهيذلاليجنإلابانملعيهللااَناَّـيِإًةَمِّـلَعُم
ناميإلابوجووًاصلخمحيسملاهبانلنلعيفبوتكملاهتمعن
.هننسيفريسلاوهرماوألةعاطلاوهب

راكنإوهويهلإلاميلعتلانمسردلوأاذهَرِكْنُنْنَأ
،يِئاَرَوَِيتْأَيْنَأٌدَحَأَداَرَأْنِإ«حيسملالوققفوىلعسفنلا
لَف
ْ
لكلصفنننأبجيف.)٩:٢٣اقول(»ُهَسْفَنْرِكْنُي
كـسـمــتنـيكـلةـريرشـلاةــقـيـتعـلاةـايحلانـعلـاصــفنالا
.صالخلاب

وهوهللاىلإرظنلابئطاخلاتافصنماذهَروُجُفْلٱ
.ةفلاخملاونايصعلا

ىلإرظنلابئطاخلاتافصنماذهَةَّـيَِملاَعْلٱِتاَوَهَّـشلٱَو
لٱَو«انحويلوقكلذديؤيوطقاسلاملاعلا

ْ
َعِضُوْدَقُهَّـلُكََملاَع

يف لٱاوُّبُِحتَال«هلوقو.)٥:١٩انحوي١(»ِريِّـِّـرشلٱِ
ْ
َالَوََملاَع

يفيِتَّـلٱَءاَيْشَألٱ لٱِ
ْ
يفاَمَّـلُكَّـنَأل..ِ.َملاَع لٱِ

ْ
َةَوْهَشَِملاَع

جلٱ
ْ

لٱَةَوْهَشَو،ِدََس
ْ
ملٱَمُّظَعَتَو،ِنوُيُع

ْلَبِبآلٱَنِمَسْيَل،ِةَشيِعَْ
لٱَنِم

ْ
لٱَوِ.َملاَع

ْ
.)١٧-٢:٥انحوي١(»ُهُتَوْهَشَوِيضْمَيَُملاَع

انهليقبلسلاقيرطبليقامِلُّقَعَّـتلٱِبَشيِعَنَو
ةعصاخانلايمأوانفطاوعلعجننأىنعملافباجيإلاقيرطب
.)٥و٢ع(يف»لقعتلا«ىلعمالكلاقبسدقو.انلوقعل

»ربلاو«هسفنلنمؤملاتابجاوبصتخي»لقعتلا«ِّـِربْلٱَو
ةنامألاوةماقتسالاهنومضمورشبلانمهتوخإلهتابجاوب
.حالصلاو

.هللانمؤملاىلعبجيامبصتختهذهىَوْقَّـتلٱَو
فقاوهنأكهللاهتعاطوهماركإونمؤملاةبحمىوقتلاةصالخو
.هترضحيف

يف ةيتقواهنإفضرألاىلعةايحلاةدمِِرضاَْحلٱَِملاَعْلٱِ
راكنإءايحأانمدامانيلعبجيف.ىرخأةايحلٌدادعتساو
نأةيتآلاةيآلايفنابأو.ةروكذملالئاضفلاةسرامموسفنلا
.لبقتسملايفهعقوتنامىلإرظنلاببجيكلذ

ملٱَءاَجَّـرلٱَنيِرِظَتْنُم«١٣
لٱِهللاٱِدَْجمَروُهُظَوَكَراَبُْ

ْ
ِميِظَع

لَُخمَو
ِّـ

ملٱَعوُسَياَنِص
ِ»حيِسَْ

لامعأو٣:١٢سرطب٢و٣:٢٠يبليفو١:٧سوثنروك١
:٣يسولوكو٣:٧و١:٢صو٢٣و١:٥يسولوكو٢٤:١٥
١:٧سرطب١و٩:٢٨نييناربعو٨و٤:١سواثوميت٢و٤
٣:٢انحوي١و

ألَا
َ
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ةيناثحيسملاءيجموهوَكَراَبُْملٱَءاَجَّـرلٱَنيِرِظَتْنُم
هيلإقوشلاديدشتوناميإلابًامئادهرظتنننأبجيف
٣:٢٠يبليفو٤٤-٢٤:٤٢ىتم(هلابقتسالدادعتسالاو
وجرملارمألاانه»ءاجرلاب«دارملاو.)٥:٤يكينولاست١و
دكؤيوتاكربلامظعأىلعلمتشيهنأل»كرابملاب«هتعنو
ةيناثحيسملانايتإنمؤملاءاجرو.ةطبغلالامكنمؤملل
يفداهتجالاىلعدعاسيوةبرجتلايفتبثيوقيضلايفيزعي
كراشينأهئاجربنرتقمءاجرلاكلذنألتابجاولابمايقلا
.»وهامكهارينيح«هلًاهباشمنوكيوهئيجمدجميفحيسملا

لَُخمَوِميِظَعْلٱِهللاٱِدَْجمَروُهُظَو
ِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِصِّـ

هدجميفحيسملاروهظهنأنايبو»كرابملاءاجرلل«ريسفتاذه
يفِيتْأَيَفْوَسِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإَف«هلوققفوىلعهيبأدجمو ِ
َنآلٱ«هيبألهلوقو.)١٦:٢٧ىتم(»ِهِتَكِئَالَمَعَمِهيِبَأِدَْجم
ملٱِبَكِتاَذَدْنِعُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأِينْدِّـَجم

َكَدْنِعِيلَناَكيِذَّـلٱِدْجَْ
لٱِنْوَكَلْبَق

ْ
:٣يكينولاست١وًاضيأرظنا١٧:٥انحوي(ِ»َملاَع

١٦-٦:١٤سواثوميت١و٢:٨يكينولاست٢و١٣
.)٨و٤:١سواثوميت٢و

امهدحأنيروهظىلعملكتانهلوسرلانأمهضعببهذ
روهظرخآلاو»ميظعلاهللا«هلوقبهيلإراشأيذلابآلاروهظ
نكلو»حيسملاعوسيانصلخم«هلوقبهيلإراشأيذلاحيسملا
هنألةيناثحيسملاروهظوهودحاوروهظلانأىلعلدتةنيرقلا
ةسينكلاءاجرناككلذنألو»صلخملاوميظعلاهللا«
لقُيملو.ليجنإلاديعاومىلعءانبروصعلالكيفاهرظتنمو
يذلابآلاهللانالعتسااوعقوتينأبجيهنأليجنإلايفطق
يفًانِكاَس«هيفليقهنإفىرُيال َْمليِذَّـلٱ،ُهْنِمىَنْدُيَالٍروُنِ
.)٦:١٦سواثوميت١(»ُهاَرَيْنَأُرِدْقَيَالَوِساَّـنلٱَنِمٌدَحَأُهَرَي
»صلخملاوميظعلاهلإلاب«دارملانأىلعنيرسفملارثكأقفتاو
ًادسجراصنإفسانللبآلانلعُيهدحوهبيذلاحيسملا
هنأوهبالإهارننأعيطتسناليذلابآلاانلنلعييكل
ملاعلاصلخييكلهلسرأهللانأهلوقنوقدصينيذلاصلخي
نموهو)١:١١سرطب٢(يفليقامقفوىلعوهو.هب
ةيناثحيسملاروهظو.حيسملاعوسيتوهالىلعةلدألامظعأ
.)١١ع(يفةروكذملاهللاةمعنرهاظمةياهن

،ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَيِدْفَيْيَكِل،اَنِلْجَألُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ«١٤
يفًاروُيَغًاّصاَخًابْعَشِهِسْفَنِلَرِّـهَطُيَو .»ٍةَنَسَحٍلاَمْعَأِ

٢:٦سواثوميت١و٥:٢سسفأو٢:٢٠و١:٤ةيطالغ
:٢٦و٧:٦ةينثتو١٩:٥و١٥:١٦جورخو٩:١٤نييناربعو
١٤:٢ةينثتو٣:٨صو٢:١٠سسفأو٢:٩سرطب١و١٨

انصلخم«هلوقلريسفتاذهاَنِلْجَألُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ
قبسواهبانصلخيتلاقيرطلانايبهنأل»حيسملاعوسي
٥:٢سسفأو١:٤ةيطالغ(ريسفتيفاذهىلعمالكلا
مدقيولماكلاميلعتلاانمّلعينأبحيسملافتكيملو.)٢٥و
تومللًارايتخاهسفنمّلعلبةسادقلايفماتلالاثملاانل
اناياطخنعرفكييكلهللاةدارإلةتعاطإوانيلعةقفش
كلذو.انيلعاناياطخهتبجوأيذلاتوملانمهمدبانيدفيو
ءادفوًاضوعانعاهلذباهتلمجبهسفناهنألةنكممةيطعمظعأ
.نمثلاويراشلاناكهللانباحيسملاف.انتعفنمل

نمحيسملاةياغنايباذهٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَيِدْفَيْيَكِل
داسفأنمانذقنييكلهمدبانادفهنإف.انلجألهسفنلذب
حيسملاءادفنأةصالخلاو.هيلعباقعلاوهتطلسومثإلا
.هاياطخجئاتنلكنمنمؤملاررحي

ىلعينبممالكلااذهًاّصاَخًابْعَشِهِسْفَنِلَرِّـهَطُيَو
هلوقليلدبهللاًاصاخًابعشًاميدقاوناكنييليئارسإلانأ
ِيلَنوُنوُكَتيِدْهَعْمُتْظِفَحَوِيتْوَصِلْمُتْعِمَسْنِإَنآلٱَف«ىلاعت

هلوقو)١٩:٥جورخ(»ِبوُعُّشلٱِعيَِمجِْنيَبْنِمًةَّـصاَخ
ُّبَّـرلٱَراَتْخٱِدَقَكاَّـيِإ.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُمٌبْعَشَتْنَأَكَّـنَأل«
ٰهلِإ
ُ

َىلَعَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيَِمجْنِمَّـصَخَأًابْعَشُهَلَنوُكَتِلَك
مهادفهنأل»هسفنل«لاقو.)٧:٦ةينثت(»ِضْرَألٱِهْجَو
يذلااومدخينألبمهسفنألاوشيعينأمهلقحيالكلذلو
هلوققفوىلعهودجميوهوعيطيومهلجأنمهمدكفس
يفَهللاٱاوُدِّـجَمَف.ٍنَمَثِبْمُتِيُرتْشٱِدَقْمُكَّـنَأل« يفَوْمُكِداَسْجَأِ ِ
نييدفملانوكو.)٦:٢٠سوثنروك١(»ِِهللاَيِهيِتَّـلٱُمُكِحاَوْرَأ
اَّـمَأَو«لوسرلاسرطبلوقنمحضتيحيسمللًاصاخًابعش
ُبْعَش،ٌةَسَّـدَقُمٌةَّـمُأ،ٌّيِكوُلُمٌتوُنَهَكَو،ٌراَتُْخمٌسْنِجَفْمُتْنَأ
كلذكاونوكيلمهارتشاحيسملاو.)٢:٩سرطب١(»ٍءاَنِتْقٱ
ملٱِءاَدِفِل،اَنِثَاريِمُنوُبْرَعَوُهيِذَّـلٱ«لوسرلالوقليلدب

،ىَنَتْقُْ
ِمل
َ
ىلعليلد»رهطي«هلوقيفو.)١:١٤سسفأ(»ِهِدَْجمِحْد
ًاديدجهقلخيوهسدقيملامهبعشةهجنمهدصقمتيالهنأ
حلٱِبْمَكَف«هلوقكهتروصىلع

ْ
ملٱُمَدُنوُكَيِّـيَِر

يِذَّـلٱِ،حيِسَْ
ْنِمْمُكَرِئاَمَضُرِّـهَطُي،ٍبْيَعَالِبِِهللاُهَسْفَنَمَّـدَقٍِّيلَزَأٍحوُرِب
حلٱَهللاٱاوُمِدْخَتِلٍةَتِّـيَمٍلاَمْعَأ

ْ
هذهو)٩:١٤نييناربع(»َّـَي

هاضتقايذلامثإلاىلعباقعلانممهذاقنإنممظعأةياغلا
.سومانلا

ٍغ
َ
يفًاروُي نمهبعشررححيسملانإةَنَسَحٍلاَمْعَأِ

يتلاربلالامعأبمايقلايفمهدهجاولذبييكلمثإلاةيدوبع
قفوىلعةعاطلاوركشلاوةبحملاهلكلذباورهظيفاهبلطيوه
يفَنيِقوُلَْخم،ُهُلَمَعُنْحَناَنَّـنَأل«هلوق ملٱِ

ٍلاَمْعَألَعوُسَيِحيِسَْ
ِحلاَص

َ
:٢سسفأ(»اَهيِفَكُلْسَنْيَكِلاَهَّـدَعَأَفُهللاٱَقَبَسْدَق،ٍة

اوكسمتمهنأىلعناهربرامثألاهذهبنينمؤملانايتإف.)١٠
لاج«يذللنوهباشملاصاخلاحيسملابعشمهنأوءادفلاب

ألَا
َ

سطيتىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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مهنأوًاناميإنوئلتمممهنأو)١٠:٣٨لامعأ(»ًاريخعنصي
.سدقلاحورللنكاسم

هبْمَّـلَكَت«١٥ لُسِّـلُكِبْخِّـبَوَوْظِعَوِهِذِٰ
ْ

َكِبْنِهَتْسَيَال.ٍناَط
.»ٌدَحَأ
٤:١٢سواثوميت١و٤:٢سواثوميت٢

سواثوميت١(سواثوميتلهلوقكاذهْظِعَوِهِذِٰهبْمَّـلَكَت
٦:٢(.

٢٠و٥:١سواثوميت١ريسفترظنا(ٍناَطْلُسِّـلُكِبْخِّـبَو
هنوكرابتعابكلذلعفينأهيلعناك.)٤:٢سواثوميت٢و
.ةسينكلاسأرحيسملاليكوولوسرلابئان

يفءيشلكنعهليهناذهيفٌدَحَأَكِبْنِهَتْسَيَال
لعفينأوهبفافختسالاىلعسانلالمحبمالكلاوةريسلا
.هتعاطوهماركإيفمهبغريءيشلك

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

هيعماسيصوينأبحاحصألااذهيفسطيتلوسرلارمأ
فطللااورهظينأونييعرشلانييسايسلاءاسؤرللعوضخلاب
٣ع(كلذبوجوةلعركذو.)٢و١ع(سانلالكلملحلاو
سومانلانأشيفتاموصخلاوتاثحابملابنجتينأو.)٨-
١٠ع(عدتبملاةلماعميفهيلعبجيامو)٩ع(يوسوملا
ع(سولبأوسانيزهعموسيلوباكينيفهيلإيتأينأو.)١١و
.)١٥ع(ةكربلاوعادولابةلاسرلامتخو.)١٤-١٢

نييعرشلاماكحللنونمؤملاعضخينأبوجو
٢و١ع

،اوُعيِطُيَوِنيِطَالَّـسلٱَوِتاَساَيِّـرلِلاوُعَضَْخيْنَأْمُهْرِّـكَذ«١
»ٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِلَنيِّـدِعَتْسُماوُنوُكَيَو
سواثوميت٢و١:١٠يسولوكو٢:١٣سرطب١و١٣:١ةيمور
١٣:٢١نييناربعو٢:٢١

ًالبقكلذبمهرمأهنأكتيركينمؤمركذيأْمُهْرِّـكَذ
ضعبىلعبجياميفًالبقلوسرلاملكت.اوسنينأفاخو
اهؤاضعأمهيتلاةسينكللمهيلعبجياموضعبلنينمؤملا
مهيلعبجياميفزاجيإلابانهملكتو.هللامهيلعبجيامو
.ةسينكلانعنيجراخلل

ماكحلايأِنيِطَالَّـسلٱَوِتاَساَيِّـرلِلاوُعَضَْخيْنَأ
ةلقتسمةريزجلاكلتتناك.تيركيفنيينطولاونيينامورلا
وحنبنوينامورلااهيلعىلوتسانألبقًايروهمجاهمكحناكو

تيركلهأاوركذنيذلارصعلاكلذوخرؤمو.ةنسيتئم
نمو.نيينامورلاريننمبارطضالاوقلقلابمهوفصو
قبسو.ةحيصنلاهذهنولقثتسيًامئاداوناكدوهيلانأمولعملا
:١٣ةيمور(ريسفتيفماكحللةعاطلابوجوىلعمالكلا
١(.

:٤لامعأ(هللااياصوداضيالءيشلكيفاوُعيِطُيَو
هميلعتبحيسملاىرجننسلاهذهىلعو)٥:٢٩و٢٠و١٩
ماكحلانأعمهرثأىلعلسرلارئاسوسلوبىرجو
.توملاودلجلاونجسلاوراعلاباذعمهوقاذأنيينامورلا

لدتةنيرقلاٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِلَنيِّـدِعَتْسُماوُنوُكَيَو
عفنلماكحلاهبرمأام»حلاصلالمعلاب«دارألوسرلانأىلع
هللارمأكلذك.اهيفاوناكيتلاةنيدملاوأاهرسأبةكلمملا
طٱ«ايمرإلوقبلبابىلإاوبُسيذلادوهيلا

ْ
ملٱَمَالَساوُبُل

ِةَنيِدَْ
اَهِمَالَسِبُهَّـنَأل،ِّـبَّـرلٱَىلِإاَهِلْجَألاوُّلَصَواَهْيَلِإْمُكُتْيَبَسيِتَّـلٱ
.)٢٩:٧ايمرإ(»ٌمَالَسْمُكَلُنوُكَي

طَيَالَو«٢
ْ

يفاوُنَع ،َءاَمَلُح،َنيِمِصاَُخمَْريَغاوُنوُكَيَو،ٍدَحَأِ
ِجلٍةَعاَدَوَّـلُكَنيِرِهْظُم

َ
.»ِساَّـنلٱِعيِم

٤:٥يبليف,٢٥و٢:٢٤سواثوميت٤:٣١,٢سسفأ
٣:١٢يسولوكو٤:٢سسفأ,

يفاوُنَعْطَيَال نعطلانعمهاهننيذلانأحّجرملاٍدَحَأِ
ءادتقامهيفاونعطيالنأبجيفنوملاظلاماكحلامهمهيف
:٢سرطب٢(»ِداَْجمَألٱيِوَذَىلَعنُوَرتْفَيَال«مهنألةكئالملاب
»مكءادعأاوبحأ«حيسملالوقلقفاوماذهو.)٩اذوهيو١٠
.)٥:٤٤ىتم(

بيدأتللمهسفنأاوضّرعيالئلَنيِمِصاَُخمَْريَغاوُنوُكَيَو
.ةنايخلابةمهتلاوأ

وه»ملحلا«و.)٣:٣سواثوميت١ريسفترظنا(َءاَمَلُح
.هقوقحيفهيلعدحأىدعتينيحنمؤملاربص

٨ىلإ٣عركذاملةبجوملابابسألا

،َنيِعِئاَطَْريَغ،َءاَيِبْغَأًالْبَقًاضْيَأُنْحَناَّـنُكاَنَّـنَأل«٣
لاَض
ِّـ
يفَنيِشِئاَع،ٍةَفِلَتُْخمٍتاَّـذَلَوٍتاَوَهَشِلَنيِدَبْعَتْسُم،َني ِ

خلٱ
ْ

حلٱَوِثُْب
ْ

.»ًاضْعَباَنُضْعَبَنيِضِغْبُم،َنيِتوُقَْمم،ِدََس
٣:٧و١:٢١يسولوكو٢:١سسفأو٦:١١سوثنروك١
٤:٣سرطب١و

.نآلانمؤننيذلاًاضْيَأُنْحَن
نينمؤمللسيلنأّنيبينأاذهبهدصقَءاَيِبْغَأًالْبَق

يفونينمؤمباوسيلمهنوكلماكحللةعاطلاضفريفرذع

ألَا
َ
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نعنوجراخمهنأكمهيلإناسحإلاوناريجلابفطللامدع
نينمؤمريغانكاننألانرابتعاوانتبحموةيهلإلاةمعنلاةرئاد
نمهنوبكتريامبكترننألةضرعوبيرقنمزذنممهلثم
نَم»ءايبغألاب«دارملاو.انمحُرامكمهمحرننأانيلعفماثآلا
.قحلانولهجي

.)١:١٦ص(يفامكهللاَنيِعِئاَطَْريَغ
نيملعملاوناطيشلاوةدسافلابولقلاليلضتبَنيِّـلاَض

.نيبذاكلا
ناكاذهٍةَفِلَتُْخمٍتاَّـذَلَوٍتاَوَهَشِلَنيِدَبْعَتْسُم

مهنإفسلوبرصعيفنيينانويلاونيينامورلارثكأىلعقدصي
:٦ةيمور(يفهلوقليلدبتاوهشلاةيدوأيفنيلغوتماوناك
.)١٧و١٦

يفَنيِشِئاَع يتلالاحلافصواذهِدَسَْحلٱَوِثْبُْخلٱِ
نأاودارأمهنإفتاوهشلاديبعسانلاكئلوأاهيلعرمتسا
مهوقافنماودسحوةيدسجلاتاذللابمهريغىلعاوزاتمي
.مهوضغبأو

نيقحتسمريغًاضْعَباَنُضْعَبَنيِضِغْبُم،َنيِتوُقَْمم
كلذنعأشنفةيوخألاةبحملاانيفسيلوبحننأ

سانلالاحانهلوسرلافصو.لتقوبورحوتاموصخ
دحأهنوكرابتعابمهنيبهسفنلخدأوليجنإلاوحيسملانودب
نيذلانونمؤملانوكينأبجوأاذهلوطقاسلاسنجلادارفأ
ملنمىلعنيرباصنيحماسمءافطللاحلاكلتنماوجن
.ةئيطخلاولهجلايفاولازي

طُلَرَهَظَنيِحْنِكٰلَو«٤
ْ

لَُخمُف
ِّـ

»ُهُناَسْحِإَوِهللاٱاَنِص
٢:١١صو٢:٣سواثوميت١

رييغتلااهيلتيتلاثالثلاوةيآلاهذهيفلوسرلانابأ
لامعألاوتافصلايفنونمؤملاهيلعلصحيذلاميظعلا
مهلهتبحموهللاةمعنبلصحرييغتلاكلذنأومهناميإرثأىلع
»هللاانصلخم«هلوقبدارملاو.مهريغلرايتخالامهلقحيملف
ىلعءانب)١:١سواثوميت١(يف»صلخم«هنأبفصووبآلا
.)٣:١٦انحوي(يفليقامكءادفلالمعردصمهتبحمنوك
سانلاىلإحيسملاعوسيهنبأهلاسرإبسانللهفطلرهظو
تيركونمؤملثمتينأسلوبدارأفمهصالخةيغبتوميل
نيينثولامهناريجاوبحيفسانلالكلهتبحمميظعيفهللااب
.نينمؤملاريغماكحلااوعيطيو

يفٍلاَمْعَأِبَال«٥ لِمَعٍّرِبِ
ْ
ِهِتَْمحَرىَضَتْقُمِبْلَب،ُنْحَناَهاَن

ملٱِلْسَغِباَنَصَّـلَخ
ْ
َجتَوِيناَّـثلٱِدَاليِ

ْ
لٱِحوُّرلٱِديِد

ْ
»ِسُدُق

٢:٤سسفأو٢:١٦ةيطالغو١١:٦و٩:١١و٣:٢٠ةيمور

:٥سسفأو٥و٣:٣انحويو١:٩سواثوميت٢و٩و٨و
٣:٢١سرطب١و٢٦

يفٍلاَمْعَأِبَال ولواهلمعنملنحنفُنْحَناَهاَنْلِمَعٍّرِبِ
لمعسانلانمدحأالهنألانصالخلةلعنكتملاهانلمع
ولو.اهتطساوبريربتلاقحتسيهنأهللادجيةحلاصًالامعأ
ةجاحنمناكاملةحلاصلامهلامعأباوصلخينأسانلانكمأ
.مهنعحيسملاتومينأىلإ

سرطبلوققفوىلعاَنَصَّـلَخِهَِتْمحَرىَضَتْقُمِب
ملٱَعوُسَياَنِّـبَروُبَأُهللاٱٌكَراَبُم«لوسرلا

َبَسَحيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
لٱِهِتَْمحَر

ْ
.)١:٣سرطب١(»ٍّيَحٍءاَجَرِلًةَيِناَثاَنَدَلَوَِةريِثَك

اننوكوانئاقشيفانيلعقفشينأىلعىلاعتهتلمحهللاةبحمف
هنبابةيدبألاةايحلاةبهًاناجمانحنمينأوكالهللةضرع
لوسرلاربتعاو.)١٠-٢:٣سسفأو٢٤-٣:٢٠ةيمور(
هللادصقكلذنأل»انصلخ«هلوقبلمكدقءادفلالمع
َنيِذَّـلٱَو.ًاضْيَأْمُهاَعَدِءَالُؤٰهَفْمُهَنَّـيَعَفَقَبَسَنيِذَّـلٱ«هلوقليلدب
ْمُهَدَّـَجمِءَالُؤٰهَفْمُهَرَّـرَبَنيِذَّـلٱَو.ًاضْيَأْمُهَرَّـرَبِءَالُؤٰهَفْمُهاَعَد
نأعم»انصلخ«لاقاذهىلعو.)٨:٣٠ةيمور(»ًاضْيَأ

.ءامسلاغلبننألبقمتيالانصالخ
لكلبرشبلالكاوسيلمهصّلخيوهللامهصّلخنيذلانإ

.تيركينمؤموسطيتوهسفنمهنمّدعيذلانينمؤملا
يتلاطئاسولاىلإاذهبراشأِيناَّـثلٱِدَاليِْملٱِلْسَغِب
بلقلاديدجتوه»لسغلا«كلذلف.هصالخاهبهللايرُجي
وهوهيلإةراشإءاملابةيدومعملايذلاسدقلاحورلالعفب
لوقبسوميدوقينلحيسملااهنابأيتلا»قوفنمةدالولا«
حلٱ«

ْ
حلٱَّـَق

ْ
ُرِدْقَيَالُقْوَفْنِمُدَلوُيَالٌدَحَأَناَكْنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق

لسغب«دارملاف)٧و٣:٣انحوي(»ِهللاٱَتوُكَلَمىَرَيْنَأ
اهيلإريشتيتلاةنطابلاةيحورلاةمعنلاوه»يناثلاداليملا
اذهو.اهئاشنإنعتزجعةيدومعملانكلءاملابةيدومعملا
لٱِهِتَْمحَرَبَسَحيِذَّـلٱ«سرطبلوقلقفاوم

ْ
ًةَيِناَثاَنَدَلَوَِةريِثَك

ممْلَب،ىَنْفَيٍعْرَزْنِمَال،ًةَيِناَثَنيِدوُلْوَم«هلوقو»ٍّيَحٍءاَجَرِل اَّـِ
ةيدومعمربتعياللوسرلاو.)٢٣و١:٣سرطب١(»ىَنْفَيَال
.سدقلاحورلابسفنلاديدجتبنرتقتملاذإًائيشدسجلا

َجتَو
ْ
هئشنييذلاديدجتلايأِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِديِد

فاضألوسرلانأرهاظلاو.نمؤملاسفنيفسدقلاحورلا
انصلخيملهللانألًانايبوهلًاريسفتاهلبقامىلإةرابعلاهذه
يفئشنيديدجتلااذهو.ةيدومعملايفءاملالسغدرجمب
دصاقملاولامآلاوقاوشألاوتالاعفنالاوءارآلاديدجنمؤملا

٦:٤ةيموررظنا(ةديدجةايحهيلإبسنُتنأحصيىتح
.هلككلذريسفتو)٢٤و٤:٢٣سسفأو٥:١٢سوثنروك٢و

داليملالسغ«يهيتلاةلمجلاذختننأانلقحيهلعلو
نملقتنينيحنمؤملايفةعفدأشنيامىلإةراشإ»يناثلا

ألَا
َ
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سيدقتلاىلإةراشإةيناثلاةلمجلاو.ةايحلاىلإتوملا
ًاموينمؤملاددجتيهبيذلاةيناثلاةدالوللعباتلايجيردتلا
َناَكْنِإ«هلوقليلدبحيسملاةروصىلعريصيىتحًامويف
خلٱـاـَنُنـاَسـْنِإ

ْ
»ـًامْوـَيَفـًامـْوَيُدَّـدـَجــَتَيُلـِخاَّـدـلـٱَف،ـىـَنـْفَيُجِرَا

.)٤:١٦سوثنروك٢(

ملٱَعوُسَيِباَنْيَلَعًىنِغِبُهَبَكَسيِذَّـلٱ«٦
لَُخمِحيِسَْ

ِّـ
.»اَنِص

:٢لامعأو١:١٦انحويو٢:٢٨ليؤيو٣٦:٢٥لايقزح
٥:٥ةيمورو١٠:٤٥و٣٣

ءايبنأهاوفأبهدعوبسحاَنْيَلَعًىنِغِبُهَبَكَسيِذَّـلٱ
سدقلاحورلالعفبنوكيبكسلاكلذنأبميدقلادهعلا
هزجناو)١٢:١٥ايركزو٤٤:٣ءايعشإو٣٨-٢:٢٨ليؤي(

:٢لامعاو٣٩-٧:٣٧انحوي(ديدجلادهعلاةنمزأيف
٣٣(.
١:٣٣انحويريسفترظنا(اَنِصِّـلَُخمِحيِسَْملٱَعوُسَيِب
نيححيسملانإف)١:٢٢سوثنروك٢و٣٣و٢:١٨لامعأو
نودبنيذلاسانلابولقددجيلسدقلاحورلالسرأدجمت

فقوتمسدقلاحورلالولحف.اوصلخينأليحتسيديدجت
الحورلااذهو.هتعافشىلعوةرافكحيسملاتومىلع
مهدعيوةسادقلايفمهينبيلبنينمؤملاديدجتىلعرصتقي
.ءامسلاداجمأل

هذهيفبسُنوبآلاىلإةقباسلاةيآلايفصالخلابسُن
ىلإرظنلابئطاخلاذاقنإيفالمعامهالكفحيسملاىلإةيآلا
هلّصحنبالانوكىلإوءادفلالمعردصمبآلانوك
هيفانيأردقفثيلثتلاةحصىلعناهربانهليقامو.هتومب
ءانبسدقلاحورلالعفبهيرُجيهنأوصالخلاردصمبآلانأ
.ًاعيفشوًاطيسوهنوكرابتعابنبالاهلمتحاوهلعفىلع

حلٱِءاَجَرَبَسَحًةَثَرَوُريِصَنِهِتَمْعِنِباَنْرَّـَربَتاَذِإىَّـتَح«٧
ْ
ِةاََي

.»ِةَّـيِدَبَألٱ
٨:٢٣ةيمورو٢:١١صو٢:١٦ةيطالغو٣:٢٤ةيمور
١:٢ص٢٤و

اهلجأليتلاةميظعلاصالخلاةياغنايبةيآلاهذهيف
لوسرلانإ)٦ع(هحوربمهدّدجو)٥ع(ةاطخلاهللامحر
ةياغمهتابجاوبمهمايقونينمؤملاسيدقتًانايحأركذي
ربنممامأمهريربتهتياغنأانهركذو.)٢:١٤ص(صالخلا
.ةيدبألامهتداعسوهللا

حيسملاربهسفنلًاراربأانبسُحيأِهِتَمْعِنِباَنْرَّـَربَتاَذِإ
يذلاباقعلانمانوجنوهللاعمانحلاصتكلذبوانيلإ
دوصقملاو.)٤:٥و٣:٢٤و١:١٧ةيمور(اناياطخلهقحتسن

لمعةلعاهنأ)٤ع(يفليقيتلابآلاهللاةمعن»هتمعنب«
.ءادفلا

.)ريسفتلارظنا٨:١٧ةيمور(يفليقامكًةَثَرَو
ىنعمبانه»ءاجرلاف«ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَْحلٱِءاَجَرَبَسَح

دالوأاوراصنونمؤملاو.ثاريملايه»ةيدبألاةايحلاو«وجرملا
مهوهللااوحلاصواورربتفهتثرواوراصكلذلوينبتلابهللا
هوعقوتلبانهثاريملاكلذىلعاولصحيملوضرألاىلع
:٤يكينولاست١و٨:٢٤ةيمور(نيقيبيحلاءاجرلاوناميإلاب
١٧(.

لٱَيِهٌةَقِداَص«٨
ْ

ْيَكِل،َروُمُألٱِهِذٰهَرِّـرَقُتْنَأُديِرُأَو.ُةَمِلَك
ِهِذٰهَّـنِإَف.ًةَنَسَحًالاَمْعَأاوُسِراَمُيْنَأِهللاٱِباوُنَمآَنيِذَّـلٱَّـمَتَْهي
حلٱَيِهَروُمُألٱ

ْ
.»ِساَّـنلِلُةَعِفاَّـنلٱَوُةَنََس

١٤و١عو٢:١٤صو١:٩صو١:١٥سواثوميت١

:١سواثوميت١ريسفترظنا(ُةَمِلَكْلٱَيِهٌةَقِداَص
ع-٤ع(نمهلاقاملكىلعلمتشتانه»ةملكلاو«.)١٥
٧(.
انههمالكلوسرلاربتعاَروُمُألٱِهِذٰهَرِّـرَقُتْنَأُديِرُأ

ةقئافلاةمحرلاىلإًارظنصالخلاقيرطنأشيفًادجًامهم
سطيتاهرركينأدارأو.قيرطلاكلتيفهللااهرهظأيتلا
اهلعجينأواهتحصمهلدكؤينأوتيركينمؤمعماسمىلع
مهتافارتعاوةماعلامهتاعامتجايفمهتاثداحمومهتالمأتعوضوم
.مهتامنرتو

ًالاَمْعَأاوُسِراَمُيْنَأِهللاٱِباوُنَمآَنيِذَّـلٱَّـمَتَْهيْيَكِل
ةيناجملاةمعنلابسطيتيدانينأسلوبدارأًةَنَسَح
اهورركيواهوركذبونونمؤملااهدقتعينأوًافنآةروكذملا
ىلعهللاًاركشةسادقلاىلإسانلادوقياهريثأتنأهملعل
لمتشتانهةروكذملا»ةنسحلالامعألا«و.ةميظعلاهتمحر
هبجوياملكىلعنيجاتحملاىلإناسحإلانعًالضف
.مهعفننيبلاطورشبلامهتوخإوهللايبحمىلعليجنإلا
.)٢:٣سواثوميت١و٢:٧ص(يفاهانعمكانهاهانعمف

يأِساَّـنلِلُةَعِفاَّـنلٱَوُةَنَسَْحلٱَيِهَروُمُألٱِهِذٰهَّـنِإَف
يتلافالخب»خلاةنسحلا«يهًافنآاهركذيتلا»ميلاعتلا«
يتلايهميلاعتلاكلتنأبحّرصفةيتآلاةيآلايفاهنممهرّذح
ملاعلااذهيفمهتداعسومهريخومهحلاصمسانللققحت
.يتآلاملاعلاو

ألَا
َ
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نأشيفتاعزانملاوتاثحابملالازتعابوجو
٩عسومانلا

ملٱاَّـمَأَو«٩
لٱُتاَثَحاَبُْ

ْ
خلٱَوُباَسْنَألٱَوُةَّـيِبَغ

ْ
ُتاَموُُص

ملٱَو
.»ٌةَلِطاَبَو،ٍةَعِفاَنُْريَغاََّـهنَأل،اَهْبِنَتْجٱَفُةَّـيِسوُماَّـنلٱُتاَعَزاَنُْ
١:١٤صو٢:٢٣سواثوميت٢و١:٤سواثوميت١
٢:١٤سواثوميت٢و

صريسفترظنا(ُباَسْنَألٱَوُةَّـيِبَغْلٱُتاَثَحاَبُْملٱاَّـمَأَو
.)٢:١٤سواثوميت٢و١:٤سواثوميت١و١:١٤

:١سواثوميت١ريسفترظنا(ُةَّـيِسوُماَّـنلٱُتاَعَزاَنُْملٱَو
ةريغلايوذدوهيلايرصنتمضعبنيعزانتملانأحّجرملا)٧
سومانلاةبسنمهثحبعوضومنأوىسومةعيرشظفحىلع
.ليجنإلاىلإ

ميلاعتفالخبٌةَلِطاَبَو،ٍةَعِفاَنُْريَغاََّـهنَأل،اَهْبِنَتْجٱَف
يتلاةينيدلارومألانإ.)٨ع(يفاهيلإراشأيتلالوسرلا
نمتسيلبلاغلايفنوكتاهيفنويحيسملافلتخي
نملبسفنلاصالخاهيلعفقوتييتلانيدلاتايرهوج
نعراظنألالوحتيهو.موسرلابةقلعتملاتايضرعلا
.ًاماسقناوًاضغبوتاعزانمئشنتوتاعفانلا

١١و١٠ععدتبملاةلماعم

ملٱُلُجَّـرلَا«١٠
ْضِرْعَأِْنيَتَّـرَمَوًةَّـرَمِراَذْنِإلٱَدْعَبُعِدَتْبُْ

.»ُهْنَع
١٦:١٧ةيمورو١٨:١٧ىتم١٣:٢سوثنروك٢
١٠انحوي٢و٣:٥سواثوميت٢و١٤و٣:٦يكينولاست٢و

نمبجاولافرصتلاب)٩ع(يفسطيتلوسرلاىصوأ
ةهجنمهيلعبجيامنيبيانهذخأوةلطابلاميلاعتلاةهج
.نيلَضملاونيلِضملا

ميلعتلٍفانمميلعتبيدانييذلاوهُعِدَتْبُْملٱُلُجَّـرلَا
دسافلاميلعتلايمسو.ةسينكلاةدحودسفياموليجنإلا
فصوو.)٥:٢٠ةيطالغو١١:١٩سوثنروك١(يفًاعدب
لَعُم«مهنأبنيعدتبملاسرطب

ِّـ
َعَدِبَنوُّسُدَيَنيِذَّـلٱ،ٌةَبَذَكَنوُم

.)٢:١سرطب٢(»ْمُهَاَرتْشٱيِذَّـلٱَّـبَّـرلٱَنوُرِكْنُي...ٍكَالَه
دهشتكلذبوبدألاءوسدسافلامهميلعتبنرتقينأبلغو
.مهميلعتداسفبمهلامعأ

ىلعرارمتسالادعبيأِْنيَتَّـرَمَوًةَّـرَمِراَذْنِإلٱَدْعَب
هنمررضلانمجتنياموهلالضهلهنييبتيفدهجلاكلذب
.هّيغىلعرصموهوةسينكللوهسفنل

الوهسفنلهعدوًاثبعهنوكلهراذنإعديأُهْنَعْضِرْعَأ
:٤سواثوميت١(حيسملايفخأوأقيدصهنأرابتعابهطلاخت
٧(.

ًاموُكَْحمُئِطُْخيَوُهَو،َفَرَحْنٱِدَقاَذٰهَلْثِمَّـنَأًاِملاَع«١١
.»ِهِسْفَنْنِمِهْيَلَع
ةيمورو١٣:٤٦لامعأو٧:٣٠اقولو٢٨ىلإ٢٥:٢٦ىتم
٣:١٩

.عدتبملانعضارعإلاةلعنايبةيآلاهذهيف
.كراذنإوكحئاصنىلإهتافتلامدعنمًاِملاَع
.قحلانعلودعلالكلدعيأَفَرَحْنٱ
لالضلاقيرطيفهرارمتسالِهِسْفَنْنِمِهْيَلَعًاموُكَْحم

هتئيطخنايبوهداشرإلةيفاكلالئاسولاذاختادعبمثإلاو
،هريمضبراحيئطخيهنأملعيوهوئطخييذلاف.هرطخو
:ُةَنوُنْيَّـدلٱَيِهِهِذٰهَو«باتكلالوقليلدبهيلعمكحيهريمضو
لٱَىلِإَءاَجْدَقَروُّنلٱَّـنِإ

ْ
لُّظلٱُساَّـنلٱَّـبَحَأَوِ،َملاَع

ْ
َنِمَرَثْكَأَةَم

.)٣:١٩انحوي(»ِروُّنلٱ

١٥ىلإ١٢عةلاسرلامتخوةصاخاياصو

ْنَأْرِداَبَسُكيِخيِتْوَأَساَميِتْرَأَكْيَلِإُلِسْرُأاَمَنيِح١٢
.»َكاَنُهَيِّـتَشُأْنَأُتْمَزَعِّـينَأل،َسيِلوُبوُكيِنَىلِإَّـَيلِإَِيتْأَت
٤:١٢سواثوميت٢و٢٠:٤لامعأ

نابأَسُكيِخيِتْوَأَساَميِتْرَأَكْيَلِإُلِسْرُأاَمَنيِح
هيلعهنأوًايتقوناكتيركيفسطيتءاقبنأاذهبلوسرلا
ةريزجلاكلتكرتيىتحليلقدعبهماقمموقينمعقوتينأ
سكيخيتامأوانهريغساميترأركذيملو.هيلإاهنمبهذيو
يفسلوبعمناكو)٢٠:٤لامعأ(ىرغصلاايسأنمناكف
ىلإهتلاسركلانهنملمحولوألاهنجسنمزةيمور
سسفأ(سسفأىلإهتلاسرو)٨و٤:٧يسولوك(يسولوك
ىلإةيموريفيناثلاهنجسةدمسلوبهلسرأو)٢٢و٦:٢١
.)٤:١٢سواثوميت٢(سسفأ

نيعملالحملااذهَسيِلوُبوُكيِنَىلِإَّـَيلِإَِيتْأَتْنَأْرِداَب
سلوبرصعيفندمةدعمسااذهناكوامهعامتجال
يفمسقيهوسوريبأيفةنيدمانههبدوصقملانأحّجرملاو
ىنبمويتكأجيلخىلعاينودكمموختيفنانويلادالبيلامش
سيلوبوكيناهامسكلانهةنيدمرصيقسطسغوأروطاربمألا
هذهوسوينوطنأىلعهراصتنالًاراكذترصنلاةنيدميأ
هنالوجيفسلوبغلبثيحنوكيريللانمةبيرقةنيدملا

ألَا
َ
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سواثوميت٢(ةيطاملدنمو)١٥:١٩ةيمور(ليجنإلابريشبتلل
.ةبرخمويلايهو)٤:١٠

نأاذهنمجتنتسنَكاَنُهَيِّـتَشُأْنَأُتْمَزَعِّـينَأل
لاقالإوسيلوبوكيننمةلاسرلاهذهبتكيملسلوب
هنمبلطهنألًابيرقناكءاتشلانأوانه»يتشأنأتمزع«
ىلإقيسوكانههيلعضبُقهنأحّجرملاو»هيلإردابي«نأ
هنأوةيمورقارحإيفديمهلنممهنأىوعدبًاريسأةيمور
نأىعدانوريننإفصاصقلانمًافوخاهنمبره
نأكلذنعأشنفةيموراوقرحأنيذلامهنييحيسملا
.ًاديدشاودهُطضا

ىَّـتَحِرَفَّـسلِلٍداَهِتْجٱِبَسوُّلُبَأَوَّـِيسوُماَّـنلٱَساَنيِزْزِّـهَج«١٣
.»ٌْءَيشاَُمهَزِوْعُيَال
١٨:٢٤لامعأ

عضولااذهريغيفركذُيملَّـِيسوُماَّـنلٱَساَنيِزْزِّـهَج
ةعيرشلاهتفرعمل»يسومانلا«هامسو.سلوبقيدصهلعلو
.سومانلاةبتكنمهرمألوأيفناكهنألوأةينامورلا
نوبتكياوناكمهنأل)٢٢:٣٥ىتم(يف»نييسومان«اومسو
.هنومّلعيوهنوّرسفيوسومانلا

ًاضيأرظناو٢٥و١٨:٢٤لامعأريسفترظنا(َسوُّلُبَأ
ةدمسسفأىلإسلوبهلسرأ.)١٦:١٢و١٢:١سوثنروك١

هنأحّجرملاو.)٤:١٢سواثوميت٢(ةيموريفيناثلاهنجس
ليجنإلابريشبتلللوجيةلاسرلاهذهسلوببتكنيحناك
هئيجمبلطوليلقدعبتيركىلإهلوصوعقوتسلوبنأو
لكوفكانهريشبتلاىلعهادعاسينأهعقوتلسانيزءيجمو
»زهج«هلوقبرفسلاتايضتقملكمهلدعينأسطيتىلإ
هتوخإنمسلوبءاقدصأءامسانأنيرسفملاضعبىأر
سانيزمسانإفةينثوةهلآءامسأانهنيروكذملانييحيسملا
سيماطرأنمساميترأورتبوجوهيذلاسفزنمقتشم
دنعىقيسوملاهلإنولبأنمسولبأونييسسفألاةهالإ
.نيينانويلا

لَو«١٤
ْ
ًةَنَسَحًالاَمْعَأاوُسِراَمُيْنَأًاضْيَأاَنَلْنَمْمَّـلَعَتَي

لِل
ْ

مثَالِباوُنوُكَيَالىَّـتَح،ِةَّـيِروَُّـرضلٱِتاَجاَح
ََ

.»ٍر
٤:١٧و١:١١يبليفو١٥:٢٨ةيمورو٨عو٤:٢٨سسفأ
١:٨سرطب٢و١:١٠يسولوكو

سلوباوكراشنيذلااذهبدصقاَنَلْنَمْمَّـلَعَتَيْل
.حيسمللةمدخلاوةبحملايفسطيتو

ةوخإلاىلإناسحإلاكًةَنَسَحًالاَمْعَأاوُسِراَمُيْنَأ
ىلعةقفنلاكلذبونيرفاسملاةوخإللرفسلاةبهأميدقتك

مهسفنأاوبسحينأنييحيسملاىلعبجيف.نيجاتحملا
ةليضفلاةسراممبمهنأوضرألاىلعحيسملاةسردمذيمالت
ًادادعتسامهملعتنوكيوناسحإلانوملعتيانهةبولطملا
.ةيوامسلاةمدخلل

مهرامثإلديفاورمثيىتحيأٍرََمثَالِباوُنوُكَيَالىَّـتَح
يفُهَّـنَأل«هلوققفوىلعحيسملابمهناميإةحصىلع ملٱِ

ِحيِسَْ
خلٱَالَعوُسَي

ْ
لٱَالَوًائْيَشُعَفْنَيُناَتِ

ْ
لٱُناَميِإلٱِلَب،ُةَلْرُغ

ْ
ُلِماَع

ملٱِب
،ًاضْيَأُناَميِإلٱاَذَكٰه«بوقعيلوقو)٥:٦ةيطالغ(»ِةَّـبَحَْ
يفٌتِّـيَم،ٌلاَمْعَأُهَلْنُكَيَْملْنِإ اممو.)٢:١٧بوقعي(»ِهِتاَذِ
بجوأاهبتكيتلاهلئاسريفسلوبنأوهرابتعالاقحتسي
هذهيفو.داهتجابةحلاصلالامعألاةسراممنينمؤملاىلع
رماوأةينامثاهيفوًاحاحصأرشعةثالثىوسسيللئاسرلا
٣:١٤و١٤و٢:٧و١:١٦ص(ةحلاصلالامعألاب
.)٢:٢١سواثوميت٢و٦:١٨و٥:١٠و٢:١٠سواثوميت١و

لَسُي«١٥
ِّـ

لَس.ًاعيَِمجيِعَمَنيِذَّـلٱَكْيَلَعُم
ِّـ

َنيِذَّـلٱَىلَعْم
يفاَنَنوُِّبُحي .»َنيِمآ.ْمُكِعيَِمجَعَمُةَمْعِّـنلَا.ِناَميِإلٱِ

ءاقفرلاءالؤهنمركذيمليِعَمَنيِذَّـلٱَكْيَلَعُمِّـلَسُي
.مهايإسطيتةفرعملذئموي

يفاَنَنوُّبُِحيَنيِذَّـلٱَىلَعْمِّـلَس ءاضعألكيأِناَميِإلٱِ
حيسملايفًاخأهنوكرابتعابسلوباوبحأنيذلاتيركةسينك
.كرتشملاناميإلايفًارويغًارشبمو

:١٦و١:٧ةيمورريسفترظنا(ْمُكِعيَِمجَعَمُةَمْعِّـنلَا
.ءاعدلااذهمهغلبيسطيتنأسلوبرظتنا.)٢٠

Call of Hope
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Germany

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

ألَا
َ

سطيتىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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