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٦٨.......................عباسلاحاحصألا
نوررحمنينمؤملانإ)٦:١٤ص(يفهميلعتلوسرلاتيبثت

٦٨...٦ىلإ١عةجيزلاسومانبهليثمتبسومانلانم
٧١.............................دئاوف
ةاطخلاسدقينأعيطتسيالهنكلسدقمسومانلانإ

٧١.......................١٣ىلإ٧ع
٧٣.............................دئاوف
عمحلاصهنأىلعناهربلاونمؤملايفسومانلاريثأت

٧٤........٢٥ىلإ١٤عنمؤملاسيدقتنعهزجع
٧٧.............................دئاوف

٧٨........................نماثلاحاحصألا
٧٨............١١ىلإ١عهتداعسونمؤملانانئمطا
٨٣.............................دئاوف
مهيفسدقلاحورلاىنكسومهئاجرلنينمؤملانانئمطا

٨٣.......................٢٨ىلإ١٢ع
٩٠.............................دئاوف
ةريغتملاريغهتبحمويلزألاهللادصقلنينمؤملانانئمطا

٩١......................٣٩ىلإ٢٩ع
٩٥.............................دئاوف

٩٥.......................عساتلاحاحصألا
مهضفرىلعهفسأونييليئارسإلاهتوخإلهبحسلوبراهظإ

عوسيبناميإلايهوهللااهدعأيتلاقيرطلابريربتلا
٩٦....................٥ىلإ١عحيسملا

٩٧.............................دئاوف
ممألاوعديودوهيلاضفرينأهللاقحيهنإ

٩٧.......................٢٤ىلإ٦ع
١٠٤.............................دئاوف
نايبودوهيلاهضفروممألاهللاةوعدىلعميدقلادهعلاةلدأ

١٠٥.................٣٣ىلإ٢٥عكلذةلع
١٠٧.............................دئاوف

١٠٧........................رشاعلاحاحصألا
ناميإلابربلاكاردإنعمهتلفغوهبعشلهتبحملوسرلاراهظإ

١٠٧..........١٠ىلإ١عمهبتكيفنلعُأهنأعم
١٠٩.............................دئاوف
هنوكلدوهيوممأنمسانلالكلليجنإلابريشبتلابوجو

١١٠................٢١ىلإ١١علكللًاقفاوم
١١٢.............................دئاوف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
١١٣....................ََرشَعيِداَْ

١١٣........١٠ىلإ١عًايئزجناكدوهيللهللاضفرنإ
١١٥..............................دئاوف
١١٦.....٣٦ىلإ١١عيدبأاليتقودوهيلاهللاضفرنإ
١٢٢..............................دئاوف

١٢٣.....................رشعيناثلاحاحصألا
١٢٣.....٨ىلإ١عهللاهبهاوموهسفننمؤملافقوبوجو
١٢٦..............................دئاوف
ضعبلمهضعبتابجاوصخألابونينمؤملاتابجاو

١٢٧........................٢١ىلإ٩ع
١٣٠..............................دئاوف

١٣١....................رشعثلاثلاحاحصألا
١٣١.................:ةيعامتجالاةئيهللمهتابجاوو
١٣٥..............................دئاوف

١٣٥.....................رشععبارلاحاحصألا
ضعبيفمهنعاوفلتخانيذلامهتوخإلنينمؤملاىلعبجيام

قلعتياماهصخأونيدلايفةيرهوجلاريغلامعألاوءارآلا
١٣٥...٢٣ىلإ١عةيدوهيلادايعألاظفحومحللالكأب

١٤١..............................دئاوف
١٤١...................رشعسماخلاحاحصألا

١٤١..........................لوألالصفلا
١٤٤..........................يناثلالصفلا
١٤٤.................٣٣ىلإ١٤عةيصخشرومأ
١٤٩..............................دئاوف

١٥٠...................رشعسداسلاحاحصألا
سلوبتايحتو٢و١عيبيفبةيصوتحاحصألااذهيف

ةكربوحئاصنو.١٦ىلإ٣عةيموريفنيحيسملل
.٢٤ىلإ٢٢علوسرلاءاقفرنمتايحتو.٢١ىلإ١٧ع
١٥٠................٢٧ىلإ٢٥عهللاحيبستو

١٥٥..............................دئاوف



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

ةعبرأاهيفولئاسرلالكلةماعةمدقم
لوصف

ىلإورئاشبلاىلإلئاسرلاةبسنيف:لوألالصفلا
لامعألارفس

هتاذبحيسملاعوسيبناسنإللقحلاهللانالعإرئاشبلا
ةسينكلاءاشنإبءابنإلسرلالامعأرفسو.هلمعوهميلعتو
هميلاعتلنيعباتلاحيسملاعوسيبنينمؤملانمةفلؤملاةيحيسملا
عوسيبةقلعتملاقئاقحللةدهاشلانالعإلاكلذىلعةنمأتسملا
سدقلاحورلاةيانعبةسينكلاومننمضتيوهو.هنيدو
حيسملامالكمهيلإىحوملالسرلاحرشلئاسرلاو.هداشرإو
نوناقومهداقتعاعوضومنوكيلةسينكلاينمؤملةدافإ
لئاسرلاولامعألارفسورئاشبلايأةثالثلاهذهو.مهتريس
املكفوتسمماتدحاونالعإميدقلادهعلاباتكعميه
.دازًينلودازُيالوهيلعدزيملرشبلاهيلإجاتحي

نعةسينكللمهميلعتلسرلاغيلبتبولسأفلتخاو
اوغلبكئلوأنألغيلبتلايفحيسملاوءايبنألاءامدقبولسأ
ماروهيىلإةلاسرةدحاوةرمبتكايليإنأريغًاظفلقحلا
.)٢١:١٢مايأ٢(باتكلانمهانملعامىلع

لئاسرلاةباتكبغيلبتلايأبولسألااذهلسرلاىتأو
.يرارطضارخآلاويرايتخاامهدحأنيرمأل

ماكحأونايبلاةيرحبولسألااذهيفنأ:لوألاف
ةدوملاراهظإبفطاوعلاكيرحتوميلعتلاظفحوفيلأتلا
ولخيالةيرحلانمهيفامعمهنأىلعفاطعتسالاوةيوخألا
.يحولاناطلستحتهنأنم

ةكلمملاراطقألكيفةسينكلاترشتناامدعبهنأ:يناثلا
لكاوبطاخينألسرلانكميملاهؤاضعأترثكوةينامورلا
.لئاسرلابمهوبطاخينأاورطضافًاهافشءاضعألاكئلوأ
ةغللامومعلوألانارمأمهميلاعتغيلبتىلعمهدعاسو
ةلوهسيناثلاومايألاكلتيفاهبلئاسرلاتبتكيتلاةينانويلا
اهدهميتلاقرطلاةلوهسبتاهجلالكىلإلئاسرلالاسرإ
.ةراجتلاعاستاونمألاومالسلاونوينامورلا

مهنيبقافتالاولئاسرلاةَبَتَكيف:يناثلالصفلا
اذوهيوبوقعيوانحويوسرطبةسمخلئاسرلاةبتك
ةدحاوبوقعيلوثالثانحويلوناتلاسرسرطبل.سلوبو
بتاكهنأبلوقلاىلعةرشععبراسلوبلوةدحاواذوهيلو
حيسملاميلعتاوعمسنولوألاةعبرألاف.نييناربعلاىلإةلاسرلا
ميلاعترثكأاوبتكينأرظتنملانمناكفضرألاىلعوهو
يذلاسلوبلئاسريفةسينكلاميلاعتمظعمنكلةسينكلا
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هبتكامةبسنوضرألاىلعوهوحيسمللًاذيملتنكيمل
ًالهأناكهنكلةسمخىلإدحاوكسلوبهبتكامىلإكئلوأ
هلهنألضرألاهذهىلعبرلااوقفارنممنكيملنإوكلذل
لئاسوالبهملعوءامسلانمهتمايقدعبهلرهظدجملا
.ةيرشب

انحويواقولوسقرموىتمعبرألارئاشبلاةبتكنأامكو
قفتاكلذكهميلاعتوحيسملاةريسنايبيفقافتالالكاوقفتا
ًاحيسممهعضويفقافتالامامتةسمخلالئاسرلاةبتك
ًادحاوًاصالخوةدحاوةيدومعموًادحاوًاناميإوًادحاو
.ةدحاوةسينكوًادحاوًايّزعمو

لئاسرلابيترتيف:ثلاثلالصفلا
ىلإالةيمهألاولوطلاىلإرظنلابتبتُرلئاسرلانأرهاظلا

.اهريغىلعسلوبلئاسرتمدقوةباتكلاتاقوأ

اهتنكمأولئاسرلاةباتكةنمزأيف:عبارلالصفلا
اهيفبتكيتلاةنكمألاوةنمزالافرعننأانيلعلهسي
نيقابلالسرلالئاسرةباتكةنمزأامأوهلئاسررثكأسلوب
كلذنمضتيوحيجرتلاليبسىلعالإاهفرعنالفاهتنكمأو
:يتآلالودجلاهلك
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نيينامورلاىلإةلاسرلا

لوصفةسمخاهيفوةلاسرلاةمدقم

باتكلايف:لوألالصفلا
ىلإهبفرعُييقبيناربعلاهمساوهولواشوأسلوبوه
يمُسذئنيحوممألالوسرهنوكرابتعابهلمعيفعرشنيح
يفهبرهتشاوممألانيبهبفرُعيذلامسالاوهوسلوب
سلوبسويجرسيلاولاهظعوةطساوبنمآمويباتكلا
.)١٣:١٢لامعأ(

سيسرتنآلااهمساوةيكيليكةبصقسوسرطيفدلُو
ترهتشاةيروسلةرواجمىرغصلاايسأيفةيالويهو
نأنمدبالو.انيثأوةيردنكسالااهبتقافيتلااهسرادمب
اممكلذنألسرادملاكلتيفمولعلاضعببستكاسلوب
بولسأىلعةيقطنملاةلدألانمهجاجتحايفًايلجرهظ
نانويلاءارعشنمهسبتقااميفوصاخلانيينانويلاءاملع
.)١:١٢سطيتو١٥:٣٣سوثنروك١و١٧:٢٨لامعأ(

ةدالوتقووحنناكهنأحجرملاولوهجمهتدالوتقوو
نيماينبطبسنمًايسيرفهوبأناكوحيسملاعوسيانديس
ًاضيأسلوبلتناكفنيينامورلاقوقحهل)٣:٥يبليف(
.)٢١:٢٨لامعأ(

مهنملكملعتينأدوهيلاباجيإىلعًايرجةعانصمّلعت
هنبامّلعيملنمهنأمهداقتعالًالهاجمأناكًاملاعةعانص
مايخلاةعانصاهمّلعتامتناكو.ةقرسلاهمّلعةعانص
ةيكيليكراهتشالةعانصلاهذهمّلعتو.)١٨:٣٩لامعأ(
رعشنمةجوسنمتناكومايخللةقفاوملااهتاجوسنمةدوجب
هسفناهبلاعفدالبلانماهريغيفهلريظناليذلاىزعملا
:٢٠لامعأ(اهيفرشبيتلاندملايفاهنمبسكامبهقافرو

:٣يكينولاست٢و٢:٩يكينولاست١و٤:١٢سوثنروك١و٣٤
٨(.

ةيدوهيلاةعيرشلاسرديلهتثادحيفميلشروأىلإلسرُأ
نيبروهشملاليئالامغينابرلاهذاتساناكوةينيدلامولعلاو
ملهنأحجرألاو.)٢٢:٣و٥:٣٤لامعأ(رصعلاكلذءاملع
ناكهنأملعنانكلاهيفحيسملاناكنيحميلشروأيفنكي
لامعأ(هلتقيفكرتشاو٣٦ةنسسونافتساتومموياهيف
كلذدعبنييحيسملارئاسداهطضايفهتقاطلذبو.)٧:٥٨
سونافتساىلإهوبسنامهظاغيذلالعلو)٩:١لامعأ(
ملٱاَذٰهُضُقْنَيَساَذٰهَّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَيَّـنِإ«لاقهنأنم

،َعِضْوَْ
لٱُِّـريَغُيَو

ْ
.)٦:١٤لامعأ(»ىَسوُماَهاَّـيِإاَنَمَّـلَسيِتَّـلٱَدِئاَوَع

يفنييحيسملاكالهإىلعدوهيلاءاسؤرنمًاناطلسذخأو
.ب٣٦ةنسةنيدملاكلتقيرطىلعرئاسوهاميفوقشمد

ممألاىلإًالوسرهاعدوهعمملكتوعوسيبرلاهلرهظم
نيدلابرشبيذخأوحيسمللهسفنفقوتقولاكلذنمو
يفريشبتلاأدتباف.هتاشالميفىعسيًالبقناكيذلا
نينسثالثوحنلغشوبرعلادالبىلإقلطنامثقشمد
اهنمبرهينأرطضاورشبيقشمدىلإعجرمثدادعتسالاب
دوهيلاعنتقينأًاعقوتمميلشروأىلإبهذودوهيلانمًافوخ
مهلتقيوهعابتأدهطضيناكهنأمهتفرعملعوسيلهتداهشب
سوسرطىلإبهذينأرطضافهلتقىلعاومزعدوهيلانكل
اهرواجاموةيكيليكيفميلعتلاوريشبتلايفدهتجامثنمو
.ةيكاطنأيفهتدعاسمىلإابانربهاعدنأىلإ

يفدهتجيكلذدعبةنسنيرشعىلعديزياميقبو
ًايدانمرافسأةثالثةمدخلاكلتيفرفاسوليجنإلابريشبتلا
سسأفابروأىلإاهدعباموىرغصلاايسأندميفليجنإلاب
نيبةميظعلازكارملالكيفممألاودوهيلانمسئانك
نيدللًاميظعًاحاجنهلامعأةجيتنتناكفةيموروميلشروأ
عوسينأبىدانهنألهلةديدشلادوهيلاةمواقمويحيسملا
درجمبنوصلخيمهنأممألامّلعهنألوحيسملاوهيرصانلا
قوفبتكو.ةيزمرلاسومانلالامعأنودبحيسملابناميإلا
ًاينمثًازنكنآلاىلإلازتاللئاسرتسةدملاكلتيفهريشبت
.ةيحيسملاةسينكلل

ميلشروألكيهيفهيلعدوهيلاضبق٥٨ةنسيفو
ذاقنإالولوهيلإممألادحأهلاخدإبلكيهلاسجنهنأىوعدب
مكوحوةيرصيقىلإذخأمث.لتُقذئمويهايإنيينامورلا
نجسلايفهاقبأنيينامورلاةالوضعبنكلوأربتوكانه
نأنمًاصلخترصيقىلإهاوعدعفرمثدوهيللًاماركإنيتنس
يتلاةنيفسلاترسكناوةيمورىلإلسرأفدوهيلاىلإملست
ىلإرفاسكلانهىتشنأدعبوةطلامةريزجدنعاهيفرفاس
ًاريسأاهيفناكةمكاحملالبقناتنسهيلعىضممث.ةيمور
ريثأتهميلعتلناكوجراخنمهنوتأينيذلارشبيوهوهتيبيف
امعمةدملاكلتيفبتكواهرواجاموةنيدملاكلتيفميظع
امةياهناذهو.ةديفمىرخألئاسرعبرأريشبتلانمهيلع
ةياهندعبهنأحجرألاوسلوبربخنمهنقيتننأعيطتسن
هبمهتتُأاممأربتوةمكاحمللنورينمامأفقوليلقبنيتنسلا
تيركيفريشبتلابنينسسمخلغشو.هنجسنمقلطُأو
ًاضيأاينابساىلإبهذهلعلوةينودكموىرغصلاايسأو
هيلعضبُقمثهلئاسرنمةثالثةدملاكلتيفهبتكامغلبمو
بتككلانهوماعلانجسلايفنجُسوةيمورىلإذخُأوةيناث
هيلعمكُحوًاضيأةمكاحمللفقومثو.ةدحاوةلاسر
.م.ب٦٨ةنسيفًاديهشتامفلتقلاب

يفًاراحلمعلايفًاطيشنناكهنأبلوسرلااذهزاتماو
ةفرعملارفاوةجحلايوقتالاعفنالاديدشمزعلاتباثحورلا
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عفنوحيسملاةبحموهللاديجمتيفةينلاصلاخًاعاجش
.سانلا

:رومأةثالثفيلأتلاوريشبتللةيلهأرثكأهلعجامو
هدنععيطتسيدحىلإةينانويلامولعلايفهبّردت:لوألا·

اممناكاذهويناعملاحاضيإولالدتسالابيلاسأنسحأ
.ممألالوسرهنوكرابتعابهيلإجاتحي

ذإةيدوهيلامولعلالكوةيوسوملاةعيرشلاهتفرعم:يناثلا·
ةرظانمنمهنّكماذهومهئاملعنسحأهذاتساناك
هذاختاوهلخدناكملكيفًالوأمهايإهتبطاخمبدوهيلا
.ممألاريشبتىلإةليسومهضعبعانقإ
ًاسأرهنمهمّلعتوهتمايقدعبحيسملاهتدهاشم:ثلاثلا·

يتآلالودجلاو.ةيرشبةطساوالبيحيسملانيدلاقئاقح
اهثودحنكامأركذعمهتايحثداوحمهأنمضتي
.ةحجرملاوةققحملااهتنمزأو
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مهيلإةلاسرلاهذهتبتُكنيذلايف:يناثلالصفلا
ةكلمملاةدعاقيهوةيمورلهأىلإةلاسرلاهذهتبتُك

يفهبصمنمًاليم١٥دمأىلعربيترهنىلعتبنُبةينامورلا
هذهتبتُكمويناكاهلهأددعنأحجرألاو.مورلارحب
نمنوريثكاهيفناكو.ءاّقرأمهفصن١٢٠٠٠٠٠اهيلإةلاسرلا
مهبىتأينامورلادئاقلا)Pompeius(سويبمبنألدوهيلا
مهنكسأوم.ق٦٣ةنسةيروسىلعىلوتسانيحىرسأ
اوررحتلبىرسأًاليوطًانمزاوقبيملوةنيدملانمًامسق
ىلإدوهيلانمةنجلتتأاملهنأمهترثكىلعلدياممو.اورثكو
سطسغوأاوفطعتسيلريبكلاسدوريهتومدنعةيمور
يفدوهيلانايعأنملجرفالآةينامثمهلابقتسالجرخرصيق
كلمنامزضعبيفالإةحارومالسيفاوناكو.ةيمور
وحنسويدولككلمنامزضعبوم.ب١٩ةنسسويرابيط
تقوىوسمهايفنيملومهيفنبارمأامهنإفم.ب٤٩ةنس
.ريصق

اهيفةيحيسملاةنايدلاتأشنةطساويأبملعُيملو
اوناكنيذلا»ءالخدلاودوهيلا«نيينامورلاضعبنأحجرألاو
:٢لامعأ(نمآنمعماونمآونيسمخلامويميلشروأيف
ًاضيأاهيلإهذخأمثليجنإلاميلعتبةيمورىلإعجر)١٠
رثأىلعداهطضالانمزميلشروأيحيسمنماوتتشتنيذلا
نيذلاضعبو.)١١:١٩و٨:٤لامعأ(سونافتساتوم
ايسأوةينودكموةيئاخأندمضعبيفسلوبميلعتاوعمس
.كانهةسينكلانمًاءزجاوناكوةيمورىلإاوبهذمثاونمآو
مهنأىلعلديمهئامسأبمهركذنيريثكىلعسلوبمالسو
ىلإبهذدقنكيملهنأعمهفراعموهذيمالتنماوناك
.ةلاسرلاكلتبتكنألبقةيمور

لوسرلاسرطبةيمورةسينكسسؤمنأمهضعبنظو
اذهوةنسنيرشعوًاسمخاهفقسأناكهنأوم.ب٤١ةنس
:هيفنتةلدأانللبهيلعليلدال
ميلشروأيفناكسرطبنأهانعماماقوللوق:لوألا·

كلتنأو)١٥صلامعأ(٥٠ةنسيهوعمجملاةنس
عمليجنإلامدخيناكوكلذلبقهنطوتناكةنيدملا
.اهيفخئاشملاولسرلا
يف)٢:١١ةيطالغ(يفامىلعناكسرطبنأ:يناثلا·

.كانهسلوببعمتجاوم.ب٥٥ةنسوحنيفةيكاطنأ
نمسماخلاحاحصألايفرهاطوهامىلعهنأ:ثلاثلا·

وحنيفكلذواهبتكنيحلبابيفناكىلوألاهتلاسر
.٦٠ةنس
٤١ةنسيفةيمورةسينكسسأدقناكولهنأ:عبارلا·

اهيلإبتكينأسلوبلعادنمنكيملاهلًامداخيقبو
نأهئدابمنمناكهنألريشبتللاهيلإبهذينأيهتشيو

ساسأىلعينبيالئلحيسملايمُس«ثيحرشبيال
.)١٥:٢٠ةيمور(»رخآل
سلوبهركذلةيمورفقسأسرطبناكولهنأ:سماخلا·

.اهيفمهيلعمّلسنمعمهيلعمّلسوهتلاسريف
نيريثكنأركذةيمورىلإسلوبىتأاملهنإ:سداسلا·

نيبسرطبركذيملوهباوبحريلاوجرخةوخإلانم
.ءالؤه
نمهتفرعممدعىلعلديامةيموردوهيلوق:عباسلا·

اذهو)٢٨:٢٢لامعأ(مواقيهنوكيحيسملانيدلارومأ
٢٠ىلعفينيامذنمكلانهنكيملسرطبنأمزلتسي
نماوناكنينمؤملانأةلاسرلاكلتنمرهاظلاو.ةنس
٣:١٩و٧:١صةيمور٢٤-٢:١٧ص(ممألاودوهيلا
مهنأوممألانممهرثكأنأو)١١:١٣ص١٥-١:١٣و
ةفرعمنمًاميظعًاردقةلاسرلاةباتكنيحاوغلب
َعوُسَيِبيِٰهلِإُرُكْشَأ«سلوبلوقليلدبهلةريغلاوليجنإلا
ملٱ
يفِهِبىَداَنُيْمُكَناَميِإَّـنَأ،ْمُكِعيَِمجِةَهِجْنِمِحيِسَْ ِّـلُكِ
لٱ
ْ

.)١:٨ةيمور(ِ»َملاَع

اهنامزواهتباتكناكميف:ثلاثلالصفلا
يفاهبتكنيحنكيملسلوبنأةلاسرلاصننمملعن

وهواهايإهترايزعقوتيناكهنكل)١٥-١:١١ةيمور(ةيمور
ناكهنأًاضيأملعنو.)٢٤و١٥:٢٣ص(اينابساىلإرئاس
اياطعًالماحميلشروأىلإباهذلاكشوىلعاهتباتكنيح
ميلشروأيفةوخإلاءارقفىلإةيئاخأوةينودكمييحيسم
نيحهقافرنمناكهنأًاضيأملعنو.)٢٦و١٥:٢٥ص(
سياغوسرتابيسوسوسواثوميتةلاسرلاهذهبتك
سوياغفيضناكهنأو.)٢٣و١٦:٢١ص(سوتسراو
ىلعكلذلكو.ةنيدملانزاخسوتسرأناكو)١٦:٢٣ص(
سوثنروكيفةلاسرلابتكيوهوناكسلوبنأضرفلاقفو
نأ)١٦و٤-٢٠:٢ص(لامعألارفسيفانربخأاقولنأل
ميلشروأىلإباهذلاكشوىلعسوثنروكيفناكسلوب
مهوكانهنمهوقفارباحصأةعبرأهعمناكهنأو
سوياغنأ)١:١٤سوثنروك١(نمانلو.ًافنآنوروكذملا
نمانلو.سوثنروكلهأنمناكسلوبهيلعلزنيذلا
ةمداخيبيفديىلعسوثنروكنمتبتُكاهنأةلاسرلاقحلم
سوثنروكةنيدمنميقرشلاءزجلايهوايرخنكةسينك
يفسوثنروكيفتبتُكةلاسرلاهذهنأركُذاملكةصالخو
لئاسرنمةسداسلاةلاسرلايهاهنأوم.ب٥٨ةنسعيبر
.سلوب
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ةلاسرلاهذهةياغيف:عبارلالصفلا
ليوطنمزذنمةيمورىلإباهذلادصقدقسلوبناك

اهيلإريصملاعقوتيوهو)١:١٣ةيمور(بابسألعنتماهنكل
عادنمنكيملوةلاسرلاهذهةباتكبليبسلادهمفليلقدعب
ناكامكتاموصخلاعفرلوأكوكشلاةلازإلاهبتكينأىلإ
ةيطالغةسينكوسوثنروكةسينكىلإهبتكامىلإيعادلا
يتلاهميلاعترصتخممهمامأطسبمهايإهتفرعممدعلهنإف
ىمظعلاليجنإلائدابمهبحضوأوةيمورريغيفاهبىدان
.هبجومباولمعيوهوربتخيوهودقتعينأبجياممةيرهوجلا

ةلاسرلاهذهعوضوميف:سماخلالصفلا
فيكلاؤسلااذهباوجةلاسرلاهذهمظعمعوضوم

:ماسقأةثالثيهوهللامامأناسنإلارربتي
هيلإسانلالكراقتفانايبيأريربتلايفمالكلا:لوألا·

تاحاحصألالغشيمسقلااذهوهجئاتنوهتيفيكو
.ىلوألاةينامثلا
ريربتلاكلذيفدوهيلاةكراشمىلإممألاهللاةوعد:يناثلا·

عنميوأميدقلاهبعشهللاضفرمزلتسيالاذهنأو
ناميإلاضفرنمالإضفريملىلاعتهنألمهنعهتمحر
ضفرلاكلذنأومهضعبىوساوسيلنيضوفرملانأو
.نوصلخيونونمؤيوًاعميجنوعجريفوسمهنأوّيتقو
ميلعتلانمقبسامىلعةّينبملاتابجاولانايب:ثلاثلا·

.ًادارفأسانلاوةسينكلاوماكحلل

لوألاحاحصألا

١٧ىلإ١عةمدقملا
ةباتكةلعنايبو٧ىلإ١عمالسوفيرعتاهيفو

١٧ىلإ٨عاهعوضوموةلاسرلاهذه

ملٱَعوُسَيِلٌدْبَع،ُسُلوُب«١
ملٱِ،حيِسَْ

ملٱ،ًالوُسَرُّوُعْدَْ
ُزَرْفُْ

»ِهللاٱِليِجْنِإل
٧و٦عو٢٢:٢١لامعأ١:١سطيتو١:١يبليف
٢:٧و١:١١سواثوميت١و١:١ةيطالغو١:١سوثنروك١و
ةيطالغو١٣:٢و٩:١٥لامعأ١اذوهيو١:١١سواثوميت٢و
١:١٥

ًايرجهلمعوهمساركذبهتلاسربتاكلاأدتباسُلوُب
هانعمولواشيناربعلاهمساولئاسرلايفةميدقلاةداعلاىلع
يفعرشاملهنكلو)١٣:٩لامعأ()هللانميأ(لوؤسم

هنألينانويلاهمساسلوببىمستممألاىلإًالوسرهلمع
.مهتنسلأىلعونيينامورلاونيينانويلاعمسىلعفخأ

همدخوهتدبعنييحيسملادحأكِحيِسَْملٱَعوُسَيِلٌدْبَع
نيصوصخملاهمادخنمدحاوكوأ)٦:٦سسفأ(نيعئاطلا
ةداعىلعًايرج»دبعلاب«كلذنعّربعو.ةيلوسرلاةمدخلاب
١:١عوشي(»هللاديبع«نومسياوناكمهنإفًاميدقءايبنألا
ننسىلعًايرجو)٤٢:١ءايعشإو٢٩:١٩ايمرإو٢٤:٢٩و
ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَوِهللاٱُدْبَع،ُبوُقْعَي«هلوقيفبوقعي

ِ»حيِسَْ
طُبُناَعْمِس«هلوقيفسرطبو)١:١بوقعي(

ْ
َعوُسَيُدْبَعُسُر

ملٱ
ىلإعوسيلدبعهنأبراشأو)١:١سرطب٢(»ُهُلوُسَرَوِحيِسَْ
هلًاهلإوًاديسعوسينوكرابتعابعوضخلاوةلماكلاةعاطلا
يفسانللًادبعنوكينأضفرلالكضفريهنأبحّرصهنأل
.ةيحورلارومألا

هببتكيذلاناطلسللًانايباذهلاقًالوُسَرُّوُعْدَْملٱ
عديملهنأحاضيإكلذبدصقوهللاةوعدبلوسرهنألةلاسرلا
ىنعمو.ةسدقملاةمدخلاكلتىلإسانلاهعديملوهسفن
ىنعمبمسالااذهذختاحيسملانكلولسرمةغل»لوسرلا«
همسابريشبتللهنّيعوهراتخايذلاىلإريشيلصاخ
١٥:٢٦انحويو٦:١٣اقول(نمرهظيامكهتمايقبةداهشللو
دقنوكينأًالوسرناسنإلانوكيضتقيو.)١:٢١لامعأو
فرعوهفرعو)٩:٢سوثنروك١(هتمايقدعبعوسيىأر
ًالوسرسلوبيعُداملو.هسفنعوسينمهميلاعتوهلامعأ
اَمِبًادِهاَشَوًامِداَخَكَبِخَتْنَأل،َكَلُتْرَهَظ«عوسيهللاق
.)٢٦:١٦لامعأ(»ِهِبَكَلُرَهْظَأَساَمِبَوَتْيَأَر

نيمهلماونوكينأىضتقاةداهشلاكلتبلسرلامايقو
انحوي(ةينيدلاميلاعتلايفطلغلانمنيموصعماونوكينأو
تازجعملالمعىلعناطلسمهلنوكينأو)١٦:٣و١٤:٢٦
كلذاوطعينأمهلناكو)١٠:٨ىّتم(مهتداهشةحصلًاتابثإ
١٨و١٧و٩:١٥لامعأ(يديألاعضوبمهريغلناطلسلا
:١٢سوثنروك١(حاورألازييمتناطلسمهلناكو)١٩:٦و
اهميظنتو)١٤:٢٣لامعأ(سئانكلايفخويشمسرو)١٠
.)١٨و١٠:٦سوثنروك٢و٥-٥:٣سوثنروك١(ًاقلطم

.ةيلوسرلابهريغنعزيمملايأِهللاٱِليِجْنِإلُزَرْفُْملٱ
مويًايناثو.)١:١٥ةيطالغ(همأنطبنمًالوأسلوبزرفُأو
.)٩صلامعأ(ًالوسرءامسلانمبرلاهاعدهيففهناميإ
ِيلاوُزِرْفَأ«سدقلاحورلالاقنيحةيكاطنأةسينكيفًاثلاثو
لِلَلُواَشَواَباَنْرَب

ْ
.)١٣:٢لامعأ(»ِهْيَلِإاَمُُهتْوَعَديِذَّـلٱِلَمَع

ةادانملايأليجنإلابريشبتلا»هللاليجنإ«هلوقبدارملاو
اياطخلاةرفغمبءابنألايهوةراسلارابخألابهللاناسلنع
.ةيدبألاةايحلاوداسجألاةمايقوبلقلاديدجتوةحلاصملاو
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يفِهِئاَيِبْنَأِبِهِبَدَعَوَفَقَبَسيِذَّـلٱ«٢ لٱِ
ْ

ملٱِبُتُك
»ِةَسَّـدَقُْ

١٦:٢٦و٣:٢١صو٢٦:٦و١٨:٢٨و١:٤٣لامعأ
:١سرطب٢و١:١٠سرطب١و١:٢سطيتو٣:٨ةيطالغو
١٠

هبةادانمللوهلسرُأيذلاليجنإلانأبسلوبحّرص
ىسوماوضفريملهولبقنيذلانأوةديدجةنايدبسيل
هونلعأوليجنإلاقئاقحباوأبنأءايبنألاوىسومنألءايبنألاو
بطخنمريثكعوضومكلذتابثإناكونالعإلاضعب
هتافصوحيسملابقلعتيقئاقحلاكلتمظعأوهلئاسروسلوب
ةقلعتملاتاءوبنلاتناكوهأشنأوهيذلاتوكلملاوهلامعأو
.ًازومروًالاوقأكلذب

ِةَهِجْنِمَدُواَدِلْسَنْنِمَراَصيِذَّـلٱ.ِهِنْبٱِنَع«٣
جلٱ
ْ

»ِدََس
٢:٣٠لامعأو١:١٤انحويو١:٣٢اقولو١٦و١:٦ىّتم
٢:٨سواثوميت٢و٤:٤ةيطالغو

رهوجوهوةعبارلاةيآلايفنبالااذهمساركذِهِنْبٱِنَع
ةدسجتملاةملكلاانه»نبالاب«دارملاو.ميدقلادهعلاديعاوم
.ةيناسنإلاوةيهلإلانيتعيبطلايف

هنأل)١:١ىّتميفليقامكاذهو(دلُويأَراَصيِذَّـلٱ
نم.)٤:٤ةيطالغ(»ٍةَأَرْمٱِنِمًادوُلْوَمُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ«
هعوقوتبثاوميدقلادهعلاهبأبنأامكيكلملادوادتيب
آّتمو٢٣:٥ايمرإو١٠و١١:١و٩:٧ءايعشإ(ديدجلادهعلا

.)١٣:٢٣لامعأو٧:٤٢انحويو٢٢:٤٥
نمنوكيهبدوعوملاحيسملانأبتحّرصةءوبنلانإ
عوسينأبليجنإلاةبتكحضوينأىضتقافدوادلسن
١:٢٠ىّتم(يفكلذحضوأدقولسنلاكلذنميرصانلا
.)٢٣و١٣:٢٢و٣٢-٢:٣٠لامعأو٣٣و٣٢و١:٢٧اقولو

.توهاللانعًازييمتتوسانلايأِدَسَْجلٱِةَهِجْنِم
هذهىلإةجاحنمناكامناسنإدرجمعوسيناكولو
هذهتديزفدوادلسننمهنألاقينأىفكوةرابعلا
ىنعمف.ةيرشبلاهتعيبطىلعدوادنمهلسانترصقيلةرابعلا
لٱَو«انحويلوقيفهانعمكانه»دسجلا«

ْ
ًادَسَجَراَصُةَمِلَك

هللا«سلوبلوقو)١:١٤انحوي(»ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَو
هلوقيفرسفاذكو.)٣:١٦سواثوميت١(»دسجلايفرهظ
يفَدِجُوْذِإ« هلٱِ

َْ
نأحضتاف.)٢:٨يبليف(»ٍناَسْنِإَكِةَئْي

سفنلاعميقيقحلايرشبلامسجلاانهدسجلاىنعم
.ةقطانلا

لٱِحوُرِةَهِجْنِمٍةَّـوُقِبِهللاٱَنْبٱََّـنيَعَتَو«٤
ْ
لٱِب،ِةَساَدَق

ْ
ِةَماَيِق

ملٱَعوُسَي:ِتاَوْمَألٱَنِم
بَرِحيِسَْ

.»اَنِّـ
١٦:١٥و١٢:٣ص٩:١٦نييناربع١٢:٢٣لامعأ
٣:٨سسفأو٢:٩و١:١٥ةيطالغو١٥:١٠سوثنروك١و

.عطاقلاليلدلابانلنلعُأيأََّـنيَعَت
هللانباراصهنألقيملونلعملارمألاوهاذهِهللاٱَنْبٱ
ناكوهفهدسجتكةثدحمريغهتونبنألًادسجراصلاقامك
ثيح)١٤-١:١انحوي(نمحضتيامكلزألاذنمهللانبا
:٥انحوي(نمحضتيامكودحاوىنعمبنبالاوةملكلاءاج
.)٤٢-١٠:٢٩و٣١-١٦

ملةينيقيةلدأبانلنيبتهنأىنعملاوّنيعتبقّلعتمٍةَّـوُقِب
.بيرلانمءيشللحماهعمقبي

نعهلًازييمتتوهاللايأِةَساَدَقْلٱِحوُرِةَهِجْنِم
تافصىمسأنماهنألةسادقلاىلإحورلافاضأوتوسانلا
ناسنإهنأرابتعابنبالانأةثلاثلاةيآلاةصالخ.توهاللا
.هللانباوههلإهنأرابتعابودوادلسننم

نمحضتيامكوههتمايقبًالوأِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَيِقْلٱِب
٢٦:٢٣و١٣:٣٥لامعأو١:٣سرطبذو١٧:٣١لامعأ(
ةمايقيتلاةماعلاةمايقلابًايناثو.)١٥:٢٠سوثنروك١و
نيتاهًابلاغنوعمجيلسرلاناكو.اهتروكابواهتلعحيسملا
ليقنإف.)٢٣:٦و٤:٢لامعأ(مهريشبتيفنيتمايقلا
ماقهنأانلقهللانباهنأىلعًاليلدحيسملاةمايقنوكتفيك
لُس«هلنألهسفنةوقب

ْ
لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط

ْ
اَهَذُخآْنَأٌناَط

هنأبًاحرصمأتفيالناكعوسينأو.)١٠:١٨انحوي(»ًاضْيَأ
ولفالإوهاوعدلقيدصتبتاومألانمهايإهللاهماقإفهللانبا
هنباهللايفنةلزنمبكلذناكلتوملاناطلستحتيقب
.ىوعدلاكلتلتابثإهايإهتماقإف

يفروكذملا»نبالل«نايبانهعوسياَنِّـبَرِحيِسَْملٱَعوُسَي
ىنعمفنيمثىنعمءامسألاهذهنملكلو.ةثلاثلاةيآلا
ًايبنحوسمملاحيسملاىنعمو)١:٢١ىّتم(صلخمعوسي
وذانبرىنعموميدقلادهعلايفهبدوعوملاًاكلموًانهاكو
.انيلعقلطملاناطلسلا

لِبَق،ِهِمْسٱِلْجَأل،ِهِبيِذَّـلٱ«٥
ْ
ِةَعاَطِإل،ًةَلاَسِرَوًةَمْعِناَن

يفِناَميِإلٱ »ِمَمُألٱِعيَِمجِ
١:١٥ةيطالغو١٥:١٠سوثنروك١و١٥:١٥و١٢:٣ص
:٩لامعأ١٦:٢٦صو٦:٧لامعأ٣:٨سسفأو٢:٩و
١٥

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا

٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هنأًانايبويلوسرلاهناطلسلًاتابثإةيآلاهذهبسلوبءاج
سئانكلانممهريغلومهللئاسرلاضعببتكينأهلقحي
.اهسسؤيمليتلاواهسسأيتلا

.هتمظعتبثأيذلاعوسيبرلايأِهِبيِذَّـلٱ
وهيذلامسالااذهلًاديجمتوًاماركإيأِهِمْسٱِلْجَأل

.مسالكقوف
لِبَق
ْ
ًايرجهسفنريغنيملكتملاريمضبلوسرلادارأاماَن

يفدرفملاريمضنعاولدعمهنإفنيينانويلاةبتكلاةداعىلع
.سفنلابباجعإلانممهحالطصاىلعهيفاململكتلا

دادعإىلوألاودحاوتقويفامهيتلكًةَلاَسِرَوًةَمْعِن
.ينيدلاناطلسلاويحولاىلعلمتشتهذهوةيناثلل

ليجنإلابًاريشمهلسرأعوسينأيأِناَميِإلٱِةَعاَطِإل
ناميإلاىلإةعاطإلافاضأوهوعيطيوهبلكلانمؤييكل
لوسرلاانحويلوقلقفاوماذهو.اهمظعأواهلامعأدحأهنأل
انحوي١(»َعوُسَيِهِنْبٱِمْسٱِبَنِمْؤُنْنَأ:ُهُتَّـيِصَوَيِهِهِذٰه«

اوُنِمْؤُتْنَأ:ِهللاٱُلَمَعَوُهاَذٰه«هسفنحيسملالوقلو.)٣:٢٣
٦:٧لامعأرظنا٢٩و٦:٢٨انحوي(»ُهَلَسْرَأَوُهيِذَّـلٱِب
ناميإلاىلإاهفاضأوأ.)١:٢٢سرطب١و١:٨يكينولاست٢و
.هرامثأنماهنأل

يف ىلعةروصقمنكتملهتيلوسرنأيأِمَمُألٱِعيَِمجِ
.ضرألالهألكةماعتناكلبةمأوأةنيدم

ملٱَعوُسَيوُّوُعْدَمًاضْيَأْمُتْنَأْمُهَنْيَبَنيِذَّـلٱ«٦
.ِ»حيِسَْ

ممألاعيمجىلإًالوسرهنوكىلعءانبسلوببطاخ
.ةيمورةسينكئشنمنكيملنإونيينامورلا

عوسيمهاعدنيذلايأِحيِسَْملٱَعوُسَيوُّوُعْدَم
نيراتخملاىنعمبانهنووعدملافءادفلادئاوفلكيفةكرشلل
هتلاسريفكلذلثمءاجو.ةلاعفةوعدمهاعدحيسملانأل
ملٱِبُزِرْكَنُنْحَناَنَّـنِكٰلَو«لوقيثيحنييثنروكلاىلإ

ِحيِسَْ
لِل:ـًاــبـوـــُلــْصـــَم

ْ
لِلَو،ًةَرــــْثــَعِدـوــُهـــَي

ْ
ـاــَّـمَأَو!ـًةــَلـاــَهـــَجَنيِّــيــِنـاــَنـوــُي

لِل
ْ

١:٢٣سوثنروك١(»ِهللاٱِةَمْكِحَوِهللاٱِةَّـوُق...َنيِّـوُعْدَم
.)٨:٢٨ةيمورًاضيأرظنا٢٤و

ملٱِعيَِمجَىلِإ«٧
يفَنيِدوُجْوَْ َنيِّـوُعْدَم،ِهللاٱَءاَّـبِحَأ،َةَيِموُرِ

َعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن:َنيِسيِّـدِق
ملٱ
.ِ»حيِسَْ

٤:٧يكينولاست١و١:٢سوثنروك١و٩:٢٤ص
١:٣ةيطالغو١:٢سوثنروك٢و١:٣سوثنروك١

ةيهامهنييبترثأىلعمالسوباطخةيآلاهذهيف
سلوب«بتكهنأكىلوألاةيآللةعباتيهواهتمظعوهتيلوسر
نيبامو»ةيموريفنيدوجوملاعيمجىلإحيسملاعوسيدبع
.ضرتعمنيتلمجلا

يِذَّـلٱُهللاَا«مهلةطبغونينمؤمللزايتمااذهِهللاٱَءاَّـبِحَأ
يفٌّيِنَغَوُه لٱِهِتَّـبََحمِلْجَأْنِم،ِةَْمحَّـرلٱِ

ْ
هباَنَّـبَحَأيِتَّـلٱَِةريِثَك ،اَِ

خلٱِبٌتاَوْمَأُنْحَنَو
ْ

ملٱَعَماَناَيْحَأاَياََط
)٥و٢:٤سسفأ(ِ»حيِسَْ

اوحلاصتمهنأل«)٣:١٢يسولوك(»نوبوبحملاهللاوراتخممهو«
.)٨:٣٩و٥:٥ص(»هنباتومبهللاعم

ةيآلايفًالوسرسلوبيعُدامكَنيِسيِّـدِقَنيِّـوُعْدَم
وعديفسودقىلاعتهنإفهللاوههاعدومهاعديذلاوىلوألا
)١٦و١:١٥سرطب١(نيرهاطيأنيسيدقاونوكيلهبعش
ةمدخلفوقوملاملاعلانعلصفنملاىنعمبسيدقلاءيجيو
.)١٧:١٩انحوي(هللا

نمعوناهيفةيلوسرةيحتهذهٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن
ىنعموانيفاهلولعممالسلاوهللايفةّلعةمعنلاو.ةالصلا
صالخاهرهاظممظعأوقحتسملاريغىلإناسحإلاةمعنلا
اميسالو.حيسملاعوسيبهللابهاوملكّمعتيهوةأطخلا
رورسلاونانئمطالاانهمالسلاو.سدقلاحورلاةبهوم
.ةمعنلاكلتىلعلوصحلابرعشينملتاجتانلاةحارلاو

سلوبهيجوتِحيِسَْملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِم
ليلدةمعنلاردصمامهايإهرابتعاونبالاوبآلاىلإةالصلا
.بآللٍواسمقحهلعوسينأدقتعاهنأىلععطاق

هنألوانلةكربلكردصمواندوجوةّلعهنألانوبأهللانإ
٨:١٥ص(ينبتلابهدالوأانربتعيفحيسملاعوسيبانحلاص
بجيهنألانديسيأانبرحيسملاعوسينأو)٤:٥ةيطالغو
لاننهتطساوبوهللانيبواننيبطيسولاوهوهعيطننأانيلع
.ةيتآلاةايحلايفوةايحلاهذهيفريخلك

ملٱَعوُسَيِبيِٰهلِإُرُكْشَأ،ًالَّـوَأ«٨
َّـنَأ،ْمُكِعيَِمجِةَهِجْنِمِحيِسَْ

يفِهِبىَداَنُيْمُكَناَميِإ لٱِّـلُكِ
ْ

.ِ»َملاَع
يكينولاست١و١:٣يسولوكو١:٣يبليفو١:٤سوثنروك١
١:٨يكينولاست١و١٦:١٩ص٤نوميلفو١:٢

ةيحيسمةسينكدوجوبهرورسسلوبرهظأُرُكْشَأ،ًالَّـوَأ
بهاووهيذلاهللاركشلاميدقتباهناميإبةروهشمةيموريف
لجأنمركشلااذهلثمهللامدقينأهلناكوناميإلاكلذ
.)١٠-١:٨يكينولاست١(يكينولاستةسينك

.دبعأهايإوهلانأيذلايِٰهلِإ
وندننأعيطتسنالاننألركشأبقعلتمِحيِسَْملٱَعوُسَيِب
لاقكلذلوهبمدقتانتابلطلكوعوسيبالإبآلانم
يفٍْءَيشِّـلُكَىلَعٍنيِحَّـلُكَنيِرِكاَش«سسفأةسينكل ِمْسٱِ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَر

ًاضيأرظنا٥:٢٠سسفأ(»ِبآلٱَوِِهللاِ،حيِسَْ
نييناربعو٣:١٧نييناربعو٤:١٧يسولوكو٧:٢٥سسفأ

١٣:١٥(.
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يف...ْمُكَناَميِإَّـنَأ ةبصقنمرشتناَِملاَعْلٱِّـلُكِ
ةسينكدوجوبربخلاتايالولاعيمجىلإةينامورلاةكلمملا
كلتناميإنألبطقفكلذسيلوةيموريفةيحيسم
عمسنملكلحيدملاورورسلابجوأًاميظعناكةسينكلا
ةيمورةسينكنأىلعليلدكلذيفونييحيسملانمهب
حيسملانيدنأىلعونينسعضباهسيسأتىلعرمدقتناك
ذنمتضقتةنسنيثالثيفاهلكضرألاراطقأيفرشتنادق
.حيسملابلص

يف،يِحوُرِبُهُدُبْعَأيِذَّـلٱَهللاٱَّـنِإَف«٩ ٌدِهاَش،ِهِنْبٱِليِجْنِإِ
»ْمُكُرُكْذَأٍعاَطِقْنٱَالِبَفْيَكِيل
سواثوميت٢و٣:٣يبليفو٢٧:٢٣لامعأو٤:٢٣انحوي
١:٨يبليفو١:٢٣سوثنروك٢و٩:١ص١:٣
٢:٥يكينولاست١و

هرورسيفهلاقاملتابثإاهيلتيتلاوةيآلاهذهيفءاجام
.مهلجأنمهركشو

رهاظلابالبلقلاوصولخلابيأيِحوُرِبُهُدُبْعَأيِذَّـلٱ
.همالكقدصلًاتابثإكلذركذوطقف

يف نإفاهعونوهتدابعةقيقحىلإاذهبراشأِهِنْبٱِليِجْنِإِ
نكللكيهلاوعامتجالاةميخيفهللانودبعياوناكنييواللا
.ليجنإلابهريشبتبهدبعسلوب

صحافلاهللاراقولكبلوسرلادهشتساِيلٌدِهاَش
امقدصبءيشلكملاعلاناكملكيفدوجوملابولقلا
:١ةيطالغو١:٢٣سوثنروك٢(يفكلذلثمءاجو.هلوقي

.)١:٨يبليفو٢٠
نمّنيبتيامكناسللاوركفلابْمُكُرُكْذَأٍعاَطِقْنٱَالِب

.مهايإهبحومهبهمامتهاىلعليلدحضوأاذهوةيلاتلاةيآلا
الثيدحلاضرعميفناسللابوأركفلابهريغناسنإلاركذف
ةالصلابهايإهركذنكلوروكذملابمامتهالانايبنمولخي
ملهنأبحّرصسلوبو.ةبحملاوةيانعلاىلعمظعألاليلدلا
.ًامئادهاتأهنأبلبنيترموأةرمكلذتأي

يفًامِئاَدًاعِّـَرضَتُم«١٠ ِيلََّـرسَيَتَيْنَأَنآلٱىَسَعِيتاَوَلَصِ
.»ْمُكْيَلِإَِيتآْنَأِهللاٱِةَئيِشَمِبًةَّـرَم
٣:١٠يكينولاست١و٣٢و١٥:٢٣ص٣:١٠يكينولاست١
٤:١٥بوقعيو

ئتفاميتلاهتابلطىدحإةيآلاهذهيفمهللوسرلاّنيب
يفهتبغرةدشىلعلدتانههترابعو.مهنأشيفاهبلطي
نمبيريفهنأىلعوتايغتبملانسحأنماهنأكمهترايز

همياستىلعواهنمعنمتبعاصموعناومضورعلاهكاردإ
.ليلقدعبهدارملانيهنأهئاجرعمهللارمألالك

ًةَّـيِحوُرًةَبِهْمُكَحَنْمَأْيَكِل،ْمُكاَرَأْنَأٌقاَتْشُمِّـينَأل«١١
»ْمُكِتاَبَثِل

١٣:١٠سوثنروك٢و١٥:٢٩ص

يهومهترايزيفهتبغرةّلعةيآلاهذهيفلوسرلانابأ
.هتذلالمهعفن

ةنيرقلاوسدقلاحورلااهردصمةبهوميأًةَّـيِحوُرًةَبِه
ةنسلألابملكتلاوتازجعملاةبهاهبدصقيملهنأىلعلدت
يفركُذاماهبدصقامنإ)١٢صسوثنروك١(يفةروكذملا
.)٢٣و٥:٢٢ةيطالغ(

هدارمنمهانركذامىلعةلادلاةنيرقلاهذهْمُكِتاَبَثِل
ريغعانقإللبنينمؤملاتابثلتسيلتازجعملانألةبهلاب
ليجنإلاقدصبمهتقثةدايزنينمؤملاتابثىنعمو.نينمؤملا
.قحللمهتعاطإوهللابحوىوقتلايفمهتبغرو

ْمُكِناَميِإ،ًاعيَِمجاَنيِفيِذَّـلٱِناَميِإلٱِبْمُكَنْيَبىَّـزَعَتَنِلْيَأ«١٢
.»ِيناَميِإَو
١:١سرطب٢و١:٤سطيت

يفبغرهنأنايبواهلبقيتلاةيآللحاضيإةيآلاهذه
.مهعفنوهعفنةيغبمهتدهاشم

دارملاو.كرتشموهوىغتبملاعفنلاوهاذهىَّـزَعَتَنِل
امًاريثكو.يحورلاداهجلايفعيجشتلاوطيشنتلاانهةيزعتلاب
بئاصملايفنزحلانيكستىنعميليجنإلايفةيزعتلاتءاج
يزعملاوهسدقلاحورلاو.انهةدوصقملاتسيليهو
ىلعانردقتامكرورسوطاشنبلمعلاىلعانردقتهبهاومو
.ربصبءازرألالامتحا

َجتْنَأُديِرُأُتْسَلَّـمُث«١٣
ْ
ًَةريِثَكًاراَرِميِنَّـنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُلَه

مثِيلَنوُكَيِل،َنآلٱىَّـتَحُتْعِنُمَو،ْمُكْيَلِإَِيتآْنَأُتْدَصَق
ََ

ٌر
يفاَمَكًاضْيَأْمُكيِف .»ِمَمُألٱِرِئاَسِ
:٢يكينولاست١و١٦:٧لامعأ١٥:٢٣صو١٩:٢١لامعأ

٤:١٧يبليف١٨

:١٩لامعأرظنا(ْمُكْيَلِإَِيتآْنَأُتْدَصَقًةَريِثَكًاراَرِم
ةيمورةسينكنأهنممزليةريثكًارارمهلوقو.)٢٣:١١و٢١
.ريصقبسيلنمزذنمتئشنُأدقتناك
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يهامملعنال)٢٥-١٥:٢٠ص(َنآلٱىَّـتَحُتْعِنُم
سلوبىلعناكامةرثكلاهعوقونمبجعنالنكلوعناوملا
.اهأشنأيتلاسئانكلللامعألانم

نيلاضلاداشرإوهرمثلااذهْمُكيِفٌرََمثِيلَنوُكَيِل
.حيسملادجموسوفنلاصالخلنيدتهملاتيبثتو

يفاَمَك رثكأناكهنأىلعليلدحضوأاذهِمَمُألٱِرِئاَسِ
.ممألانمةيمورةسينك

لِلٌنوُيْدَمِّـينِإ«١٤
ْ
لٱَوَنيِّـيِناَنوُي

ْ
لِل،ِةَرِبَاَرب

ْ
جلٱَوِءاَمَكُح

ْ
.»ِءَالَُه

٩:١٦سوثنروك١

مهارينأىلإهقايتشاةلعنايباذهٌنوُيْدَمِّـينِإ
ىلعاذهوكلذىلإرطضمهنأيهوةيحورةبهمهحنميو
َالُتْنُكْنِإِيلٌلْيَوَف،َّـَيلَعٌةَعوُضْوَمُةَروَُّـرضلٱ«هلوققفو
سانلارشبينأًارطضمناكو.)٩:١٦سوثنروك١(»ُِّـرشَبُأ
رمأيهامنإرارطضالااذهةلعوناسلوفنصلكنم
.)٢٢:٢١لامعأو٥ع(حيسملا

رابتعابضرألالهأعيمجيأِةَرِباََربْلٱَوَنيِّـيِناَنوُيْلِل
ىرجونانويلادالبيفةلاسرلاهذهبتكسلوبنألةغللا
نيذلانومسينوينانويلاو.ةباتكلاحالطصايفمهننسىلع
.)١٤:١١سوثنروك١(ةرباربمهتغلبنوملكتيال

رادقمرابتعابملاعلالهأعيمجيأِءَالَهُْجلٱَوِءاَمَكُحْلِل
ءالهجلانمليجنإلااولبقنيذلارثكأنإمعن.مهتفرعم
ىلعضرُعليجنإلانأىلع)٢٨-٢٦و١:٢٠سوثنروك١(
.سلوبءامكحلاكئلوأنمومهضعبهلبقوًاضيأءامكحلا

نمنوريثكهيفهسفنبملاعاهنأكتناكةيمورةنيدمنإ
هنأسلوبدقتعايذلاءالهجلاوءامكحلاوةرباربلاونيينانويلا
.مهرشبينألنويدم

يفَنيِذَّـلٱُمُتْنَأْمُكِريِشْبَتِلٌّدَعَتْسُمِيلَوُهاَماَذَكٰهَف«١٥ ِ
»ًاضْيَأَةَيِموُر

.قبسامىلعءانبيأاَذَكٰهَف
لبينمسيلعناملافتعنتمانإفٌّدَعَتْسُمِيلَوُهاَم

.هللانم

ملٱِليِجْنِإِبيِحَتْسَأُتْسَلِّـينَأل«١٦
ِهللاٱُةَّـوُقُهَّـنَألِ،حيِسَْ

لِل
ْ

لِل:ُنِمْؤُيْنَمِّـلُكِلِصَالَخ
ْ
لِلَّـمُثًالَّـوَأِّـيِدوُهَي

ْ
ِيناَنوُي

ِّـ
«.

١:٨سواثوميت٢و٨:٣٨سقرمو١٠و٤٠:٩رومزم
لامعأو٢٤:٤٧و٣٢-٢:٣اقول١٥:٢و١:١٨سوثنورك١
٢:٩صو٤٦و١٣:٢٦و٣:١٦

ىلإحيملتاذهيفِحيِسَْملٱِليِجْنِإِبيِحَتْسَأُتْسَل
هلاحرابتعابهبءاجنمةراقحلليجنإلاباوحتساضعبلانأ
مهتلزنمضافخناومهرقفوهيعباتةلقلوضرألاهذهىلع
.مرجمكبيلصلاىلعهتوموهاّيإدوهيلاءاسؤرضفرو
وهيذلاميلعتلابةادانمللملاعلاندممأةيمورىلإباهذلاو
يدانملانوكينأيضتقي»ةلاهجنيينانويللوةرثعدوهيلل«
.ةعاجشلاةياغىلع

امىلعوهوليجنإلابءايحتسالايفنةلعاذهُهَّـنَأل
ةميقلاكلتنابأو.هدجموهتميقلوسرلانقيترهظيس
:رومأةسمخب
ةوقهنأ«هلوقليلدبهللاوهوليجنإلاردصم:لوألا·

.»هللا
.راسلاربخلاهانعمو»ليجنإلامسا«:يناثلا·
.نيكلاهلا»صالخ«يهوهتياغ:ثلاثلا·
هيلإنوجاتحيمهلكرشبلانأل»ناسنإلكل«هنوك:عبارلا·

.عيمجللمدقمولكللقفاوموهو
.ريثأتلاىلعهلةردقموهلةقفارم»هللاةوق«نإ:سماخلا·

نألوألانارمأةرابعلاهذهيفِصَالَخْلِلِهللاٱُةَّـوُق
نأيناثلاو.ًالاعفهلعجيوهوهللاوهليجنإلايفلماعلا
ةايحلالينواهباقعوةئيطخلانمةاجنلايأصالخلاهلوعفم
عارتخانعةزجاعةيرشبةمكحلكنأ.ةداعسلاوةيدبألا
.هتباصإنعةزجاعةيرشبةوقلكوصالخلاقيرط

تافتلاالبناسنإلكلليجنإلانأيفصناذهِّـلُكِل
دوهيلاههركاممميلعتلااذهو.هتئيطخوأهلاحوأهّيمُأىلإ
صالخلااونظمهنألهبهتادانمىلعسلوباودهطضاوًاريثك
.طقفدوهيلل

وأةدالولاىلعفقوتمريغصالخلاف.طقفنِمْؤُيْنَم
ناميإلاو.بلقلاناميإىلعلبناسللابرارقإلاوأةيدومعملا
:رومأةثالثمزلتسيصالخلاىلإيدؤييذلا
.اهبنمؤينأبجييتلاليجنإلاقئاقحةفرعم:لوألا·
.اهتحصبميلستلا:يناثلا·
.لجينإلايفنلعملاصلخملاىلعلاكتالا:ثلاثلا·

ىنعملاسيلف.ريشبتلاتقوىلإرظنلابًالَّـوَأِّـيِدوُهَيْلِل
دصقيهللانأوأهريغنمرثكأيدوهيلابسانيليجنإلانأ
ةءادبنأوهلبمهريغدصقياممرثكأدوهيلاليجنإلاب
عنصومهرشبومهنمدلُوحيسملانإفدوهيلانيبليجنإلا
.ًالوأدوهيلاليجنإلابرشُبومهنيبماقوتامومهيفهتازجعم
.دوهيلانممهًالوأممألااورشبنيذلاو
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ِيناَنوُيْلِلَّـمُث
ِّـ

ممألانمدرفلكانهينانويلابدارملا
دوهيلامهطلاخنيذلامهنانويلانألركذلابينانويلاصخو
.ممألانممهاوسنمرثكأمهوفرعو

َوُهاَمَك،ٍناَميِإل،ٍناَميِإِبِهللاٱُّرِبٌنَلْعُمِهيِفْنَأل«١٧
لٱاَّـمَأ«ٌبوُتْكَم

ْ
.»اَيَْحيِناَميِإلٱِبَفُّراَب

٢:٤قوقبح٥:١و٤:٥و٣٠و٢٨و٢٤و٣:٢١ص
:١٠نييناربعو٣:٩يبليفو٣:١١ةيطالغو٣:٣٦انحويو

٣٨

ةفقوتمليجنإلاةيلعاففٍناَميِإِبِهللاٱُّرِبٌنَلْعُمِهيِفْنَأل
ةفرعمو.ةلاسرلاعوضوموهو.ميظعلاإدبملااذهنالعإىلع
.اهنمعافتناللةيرورضهللارببدوصقملا

:لاوقأربلااذهيفانلو
هلدعكهللاتافصنمةفصانههبدارملاسيلهنإ:ًالوأ·

ناميإىلعفقوتمهنأل)٣:٥ص(يفامكهتسادقو
.ناميإللهللاربهنأهلوقليلدبناسنإلا
ًاسورغموأًاقولخمًاربهانعمنوكينأنكميالهنإ:ًايناث·

ةلاسرلاميلعتلكيفانياذهنألانمهنأكىتحانيف
انعانريغةباينلانيلإبسُنامنإانربسيلهنأاهحيرصتل
نمسيلهنألانلامعأبًابوسكمنوكينأنكميالو
.)٣:٢٠ةيمورو٣:٢١ةيطالغ(سومانلالامعأ
البناسنإللهللاهبسحييذلاّربلايلجلاهانعمنإ:اثلاث·

لوسرلالوقيفهريسفتءاجدقو.هقاقحتساىلإرظن
َريِصَنِل،اَنِلْجَألًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱَلَعَجُهَّـنَأل«
.)٥:٢١سوثنروك٢(»ِهيِفِهللاٱَّـرِبُنْحَن
سانللهنلعأوهدجوأهللانألهللاربيعدهنأ:ًاعبار·

.هبدجمتيوهطئاسولكعضوو

ناسنإلاهفرعيالربلاكلذنأىلإ»نلعم«هلوقبراشأو
امريغًاربروصتياليرشبلالقعلانألهللايحونمالإ
درجمهللاربلصأنألوةحلاصلاهلامعأبناسنإلاهقحتسي
نسحتسانأىلإهللاءاضقيفمتُكاممنوكيفىلاعتهتمحر
:١٦ص(هليجنإيفهلهنلعأدقوناسنإللهرهظينأهللا

٢٥(.
تانلعملةيديهمتتايئزجميدقلادهعلاانلعمتناك

.ةلماكلاليجنإلا
يتلاةليسولايهامانملعياذهٍناَميِإلٍناَميِإِب

ديلاوهناميإلااذهوناميإلايهوربلاكلذىلعاهبلصحن
يأ»ناميإلناميإب«هلوقىنعمو.هللاةبهذخأناهبيتلا
نميحيسملافلئاسولارئاسنمهريغنودهدحوناميإلاب

ناميإلابرربُيهتايحنمةمسنرخآىلإاهيفنمؤيةقيقدلوأ
.ًابولصمحيسملاعوسيب

ةءوبننمسبتقممالكلااذهخلاٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
عوضوموم.ق٦٢٠ةنسأبنتوهو)٤:٢قوقبح(قوقبح
مهلحّرصولبابيبسيفدوهيلابيصتيتلابئاصملاهتءوبن
مهنمهللاىلعنولكتينيذلانألمودتالبئاصملاكلتنأ
يذلاأدبملاو.ةداعسلاوةحارلابمهدالبىلإنوعجريونويحي
هلاكتابايحيووجنييليئارسإلانأوههمالكيبنلاهيلعىنب
سلوبهيلعىنبيذلاإدبملاكوهوهقاقحتسابالهللاىلع
يأ(هللاىلعهلاكتابيحيسملانأوهوهمالكلوسرلا
.دبألاىلإايحي)ناميإلاب

دئاوف
ىلعقدصيلسرلاىلعانهليقامضعبنإ:ىلوألا·

:رومأةدعوهوسوسقلا
نمالحيسملامهتمدخناطلسوعوسيمدخمهنإ.١

.بعشلا
نمكلذىوساموليجنإلاباودانيلنووعدممهنإ.٢

.هيلإةليسوويوناثةينيدلاةمدخلا
.ناميإلاةعاطىلإسانلاباوتأينأمهتوعدةياغنإ.٣
.ممألالكريشبتلاونُيعمهنإ.٤
حيسملاعوسيلًاماركإاهلكمهتمدخنوكتنأبجيهنإ.٥

.)٥-١ع(همسالًاديجمتو

دهعلانومضمنمديدجلادهعلائدابمنإ:ةيناثلا·
.)٢ع(هميلعترهوجوهلبميدقلا
ليجنإلايفءايلاوفلألاوهحيسملاعوسينإ:ةثلاثلا·

.)٣ع(»هنبانع«هلوقليلدب
نباوهللانباهنألًاعمناسنإوهلإحيسملانإ:ةعبارلا·

.)٤و٣ع(دواد
هيلإانتاولصهجوننأقحتسيحيسملاعوسينإ:ةسماخلا·

.)٨و٧ع(ةيحورلاانتاكربردصموههنأو
»نوسيدق«مهنأاوركذينأنييحيسملاىلعهنإ:ةسداسلا·

اومدخينأنوردقيالفهنعنوزورفمملاعلانعنولصفنم
مهتوعدراكنإبومهيلعبجيامكرتبالإمهتاوهشوملاعلا
.)٧ع(
رئاسنعنيزاتممباوسيلسوسقلانإ:ةعباسلا·

تايحورلايفمهتدعاسمنعاونغتسيىتحنييحيسملا
مهتدافإيفنوعسيامكمهنمةدئافلااوعقوتينأميهلعف
.)١٢و١١ع(
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سانلااورشبينأسوسقلاىلعبجيهنإ:ةنماثلا·
ءاملعءارقفوءاينغأمهفونصفالتخاىلعليجنإلاب
.)١٥و١٤ع(هيلإعيمجلاجاتحيهنألءالهجو
نمضتملاسانلاصالخلةديحولاةطساولانإ:ةعساتلا·

دقو.ليجنإلاوهيبدألامهتعيبطحالصإواياطخلاةرفغم
داليملالبقةنسفالآةعبرأةدمرشبلاةمكحتزجع
زجعونيتياغلاكنيتىلعلوصحللةليسوطابنتسانع
حيسملاءيجمدعبليجنإلانودبامهودصقنيذلامهلثم
.)١٦ع(
عوسيبيلصبهميلعتيفيهليجنإلاةوقنإ:ةرشاعلا·

.بولصملايدافلابناميإلابرربتيئطاخلانأيأحيسملا
هتعيرشةدوجبالوهللاتافصهميلعتةدوجيفال
ع(ليجنإللركنمناميإلابريربتلاميلعتركنمف.ةيبدألا

١٧(.

٢٠ناميإلابربلاىلإسانلالكراقتفا
٣٢ىلإ١٨عربلاكلذىلإممألاعيمجراقتفا

ِروُجُفِعيَِمجَىلَعِءاَمَّـسلٱَنِمٌنَلْعُمِهللاٱَبَضَغَّـنَأل«١٨
مثِإَوِساَّـنلٱ

ْ
لٱِ،مِهِ

حلٱَنوُزِجَْحيَنيِذَّـ
ْ

.»ِمْثِإلٱِبَّـَق
٢:٦يسولوكو٥:٦سسفأو١٧:٣٠لامعأ

هللاربىلإناسنإلاراقتفانهربيانهلوسرلاذخأَّـنَأل
ىلوألاريربتللنيقيرطريغنوكينأةيلاحمّنيبلانمهنإف
حيسملاعوسبيناميإلاةيناثلاوهللاسومانلةلماكلاةعاطلا
ريربتلاةلاحتسابةيناثلاىلإسانلاراقتفالوسرلانهربو
هللاةعيرشمهيدعتلاوئطخدقسانلالكنألىلوألاب
.هباقعوهبضغلمهسفنأمهضيرعتو

مزاللانمهنأيهاهلبقيتلاوةيآلاهذهنيبةقالعلاو
عوقولةضرعهنألناميإلابناسنإلارربتينأيرورضلا
.هيلعهللابضغ

نإ.مثإلاىلعباقعلابهلدعراهظإيأِهللاٱَبَضَغ
ىلاعتهنأامكونايصعودعتاهنألهبضغبجوتستةئيطخلا
نوكو.لداعهنألةئيطخلاضغبيسودقهنألةراهطلابحي
سدقملاباتكلاميلاعتحضوأنمةأطخلاىلعبضغيهللا
برهلاىلعةأطخلالمحيلهعوقولبقهللاهنلعأو.اهلوهأو
نمإجلمدادعإءادفلاةياغو.هدعأوهيذلاإجلملاىلإهنم
سيلهللابضغو.هنباحيسملاعوسيببضغلاكلذ
الوتاذلابحةجيتنناسنإلابضغنألناسنإلابضغك
بضغنعديعبهلكاذهوماقتنالاوضغبلاحورنمولخي
.ىلاعتهللا

هتاراذنإبومثإلاىلعءاقشلاهبيترتوملاعلاهتسايسبٌنَلْعُم
مكحبوةايحلاهذهيفاهضعبهزاجنإوهرافسأيفةبوتكملا
.ناسنإلايفهللابئانوهيذلاريمضلا

لكيرُجياهنموهللانكسماهنألِءاَمَّـسلٱَنِم
نوكينأيضتقيءامسلانمنالعإلاكلذنوكو.هدصاقم
.ًادكؤموًاحضاوًايهلإ

مثإاهيفرهظييتلاقرطلاىدحإهذهِساَّـنلٱِروُجُف
ثارتكالامدعكهللاقوقحىلعناسنإلايدعتيهورشبلا
ركشالوفوخالوةبحمالبهشيعوهعئارشوىلاعتهدوجوب
.هلإنمسيلهنأكةعاطالوةدابعالو

يهوًائطاخناسنإلااهبرهظيةيناثقيرطهذهِمِهِْمثِإَو
.ًالمعوًالوقوًاركفهسنجينبقوقحىلعهيدعت

وهاملكانه»قحلاب«دارملاِمْثِإلٱِبَّـقَْحلٱَنوُزِجَْحي
انحوي(ًالمعوًاداقتعاسانللوهللاانيلعاممبجاووحيحص
.)٢:١٢يكينولاست٢و٤:٢سوثنروك٢و٨:٣٢و٣:٢١
يفهانعمكهتمواقموهريثأتعنمانه»قحلازجح«ىنعمو
يفنلعملاهللاقحنودصيةمثألاف)٧و٢:٦يكينولاست٢(
:٢٠لاثمأاذهبلباق(همالكوىلاعتهلامعأيفومهرئامض
.)١:١٥سطيتو١٨و٤:١٧سسفأو٢٣و٦:٢٢ىّتمو٢٧

َهلاَهَرَهْظَأَهللاٱَّـنَأل،ْمِهيِفٌةَرِهاَظِهللاٱُةَفِرْعَمْذِإ«١٩
ُ

»ْم
٤-١٩:١رومزم١٤:١٧لامعأ

تابجاولاالوهتدارإالوهللادوجوممألافرعيملاذإ
مهنأتبثيةيآلاهذهيفليقامومهلعفنعرذعمهلفمهيلع
.رذعالب

هتافصوهدوجوةفرعميأْمِهيِفٌةَرِهاَظِهللاٱُةَفِرْعَمْذِإ
هذهبلوسرلادارأو.لامعألانمهظيغياموهيضريامو
رافسأنودباهيلإلصوتتنأممألاعيطتستامةفرعملا
.يحولا

َهلاَهَرَهْظَأَهللاٱَّـنَأل
ُ

زئارغلاورئامضلاولوقعلاةلدأبْم
.هحورببولقلاهتبطاخمبوةيبدألا

لَخُذْنُمَّـنَأل«٢٠
ْ

لٱِق
ْ

ملٱُْريَغُهُروُمُأىَرُتَِملاَع
ُهُتَرْدُقَوِةَروُظْنَْ

ملٱِبًةَكَرْدُمُهُتوُهَالَوُةَّـيِدَمَّْـرسلٱ
.»ٍرْذُعَالِبْمَُّـهنِإىَّـتَح،ِتاَعوُنْصَْ

٢٨-١٧:٢٤لامعأ

لثمهتافصوهدوجويأِةَروُظْنَْملٱُْريَغُهُروُمُأَّـنَأل
لوسرلاعمجو.مثإلاىلعًابقاعمًاميركًاميكحًاقلاخهنوك
.هتوهالوهتردقنيتفصيفةيآلاهذهيفتافصلاهذه

نأل»ىرُت«هلوقو»ةروظنملاريغ«هلوقنيبةافانمالىَرُت
اهارتالهذهوركُذامكةيحورلاقئاقحلاةروظنملاريغبدارملا
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انهلوسرلالقيملو.حورلانيعاهارتاهنكلودسجلانيع
نوعيطتسيمهنألبةيحورلاقئاقحلاكلتنوريسانلالكنأ
اهوكرديملواهباوثرتكيملمهرثكأنأقحلاو.اودارأاذإكلذ
.يحورلاقحلاروننعمهنويعاومضغأنوينادسجمهنأل

دوجوذنمونامزلاءدبذنميأَِملاَعْلٱِقْلَخُذْنُم
نوكرديواهنودهاشيسانأدوجووهللاةدهاشلاتاعونصملا
.اهتداهش

ناسنإلاهكردييذلايداملاملاعلايأِتاَعوُنْصَْملٱِب
.ةيحورلاقئاقحلاهنمملعتيولقعلابوةرهاظلاساوحلاب

ناسنإلايفهللالامعأتاريثأتلوأُةَّـيِدَمَّْـرسلٱُهُتَرْدُق
.ريدقاهسوسيواهعنصيذلاهللانأنقيتيهلعجتقربلاك
ةردقنوكتنأنكميالهنأل»ةيدمرسلاهتردق«تعنو
.ةّيدبأةّيلزأنكتملامهللاةردقك

ةثالثوذهنأىوسىلاعتهتافصعومجميأُهُتوُهَال
ةياغنمهنايبسيلويحولاتانلعمنماذهنألميناقأ
.انهلوسرلا

مدعوهللامهتفرعممدعىلعٍرْذُعَالِبْمَُّـهنِإىَّـتَح
قلخوهلًادهاشملاعلاقلخهللانألهايإمهتعاطإومهتدابع
انههلوقو.هلرذعالفهلهجنمفكلذكناسنإلاريمض
انيثألهألهلوقو)١٧و١٤:١٦لامعأ(ةينوأكيللهألهلوقك
.)١٧:٢٧لامعأ(

هللاكردينأناسنإلاناكمإنمانهلوسرلاهنابأامو
هنكميىلاعتهنعلاضلانأمزلتسيالةيعيبطلاةلدألاب
.يعيبطلارونلادرجمبصلخيوهيلإعوجرلا

ْلَب،ٍهٰلِإَكُهوُرُكْشَيْوَأُهوُدِّـجَمُيَْملَهللاٱاوُفَرَعاَّـَملْمَُّـهنَأل«٢١
يفاوُقَِمح لَقَمَلْظَأَو،ْمِهِراَكْفَأِ

ْ
لٱُمُهُب

ْ
.»ُّيِبَغ

١٨و٤:١٧سسفأو٢:٥ايمرإو١٧:١٥كولم٢

ىلعممأللرذعالهنأىلعًاليلدةيآلاهذهلوسرلاماقأ
يعيبطلارونلاةداهشكلذباوفلاخمهنألماثآلانمهوبكتراام
.مهرئامضاوصعوهللاتاعونصمنمرشتنملا

ع(يفنابأامكاوفرعينأاوعاطتسايأَهللاٱاوُفَرَعاَّـَمل
.)٢٠و١٩

تافصنألمهتفرعمىتضقمباولعفيمليأُهوُدِّـجَمُيَْمل
نماهيفليقاملاهضرعنملكىلعهديجمتبجوتهللا
.ةمظعلاولالجلا

عمجو.تاكربلانممهلبهوامىلعُهوُرُكْشَيْوَأ
ةرئادهيلعلمتشتاملكركشلاوديجمتلابلوسرلا
.ةينيدلاتابجاولا

يفاوُقَِمحْلَب ذإهللقعالنمكاولعفيأْمِهِراَكْفَأِ
ديلاقتنمرهظيامكهاّيإمهرّوصتيفوأطخأوهللااولهج
.مهليثامتوةينيدلامهتافارخونيينثولا

ةئيطخلاريثأتبمهناهذأتيمعيأُّيِبَغْلٱُمُهُبْلَقَمَلْظَأَو
ًاجردتمهيفديزتةيامعلاكلتتناكوشحاوفلاباكتراو
نمهقحتسيامهايإهتديأتنعهللانوفرعيمهواوعنتمامهنإف
ةلطابلامهتاروصتاوقدصوهولهجمثركشلاوديجمتلا
.ةئيطخلاولالضلاوةوابغلاةيدوأيفاولغوتو

»َءَالَهُجاوُراَصُءاَمَكُحْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَيْمُهاَمَنْيَبَو«٢٢
١٠:١٤ايمرإ

ءامدقلانوينانويلارختفاُءاَمَكُحْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَي
يبحميأ(ةفسالفمهسفنأمهؤاملعىمسومهتمكحب
٣:١٩و٢٢-١:١٩سوثنروك١(يفءاجامليلدب)ةمكحلا
نأةيفاكنكتملمهتمكحلكنكلو)١١:١٩سوثنروك٢و
هللانعةلالضلانممهظفحتنأوةطبغلاوأةسادقلامهحنمت
.هتدابعقيرطنعو

كلذاموهنيعةمكحلامهئاعداتقويفَءَالَهُجاوُراَص
يهلإلارونلاباودتهيملومهناهذأتمعأةئيطخلانألالإ
.ركذُيسامكمهلامعأومهئارآباورهظأو

ِناَسْنِإلٱِةَروُصِهْبِشِبىَنْفَيَاليِذَّـلٱِهللاٱَدَْجماوُلَدْبَأَو«٢٣
.»ِتاَفاَّـحَّـزلٱَو،ِّـباَوَّـدلٱَو،ِروُيُّطلٱَو،ىَنْفَييِذَّـلٱ
٢٥و٤٠:١٨ءايعشإو١٠٦:٢٠رومزموخلا٤:١٦ةينثت
١٧:٢٩لامعأو٨:١٠لايقزحو٢:١١ايمرإو

.مهلهجىلعةلدألانمةيآلاهذه
.مهتدابعيفاوُلَدْبَأ
.ديجملاهللايأِهللاٱَدَْجم
.ريغتيالولوزياليأىَنْفَيَاليِذَّـلٱ
هنأيفبيرالىَنْفَييِذَّـلٱِناَسْنِإلٱِةَروُصِهْبِشِب
ىلعةيدامةروصبىرُياليذلايلزألاحورلامهليثمتلهج
ديجملايدبألاهلإلااولدبينأبمهلهجيفاوفتكيملمهنأ
ىلعًالاثمتيأناسنإلاهبشهلدباوذختالبلئازلاناسنإلاب
وهوركذلوسرلانأيفبيرالو.ةايحالوهلسحالهتئيه
ناكثيحانيثإيفاهدهاشيتلاليثامتلاةرثكاذهبتكي
.)١٧:٢٠لامعأ(تفتلي

سبإلابىمسيقلقللانمًافنصنويرصملادبعِروُيُّطلٱَو
)Ibis(رسنلانوينامورلادبعوقشابلاو.
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سيبأمسابروثلانييرصملاتادوبعمنمناكِّـباَوَّـدلٱَو
)Apis(مـسـاببـلـكـلاـاهــنمو)Canubis(حـاسـمــتلاو
.)Scarabaeus(ءاسفنخلاو

.نييرصملاتادوبعمنمةيحلااهنمِتاَفاَّـحَّـزلٱَو
.مئاهبلاورويطلاةئيهىلعنيينانويلاليثامترثكأناك
نوينانويلاهدبعامةئيهىلعنيينامورلاليثامتتناكو
.نويرصملاو

.اهنيعليثامتلااودبعفةهلآمهليثامتنيينثولارثكأربتعا
امنإواهودبعيملمهنأوةهلآلاىلإتاراشإاهنأمهضعبىعداو
نيبقرفتملةسدقملارافسألانكل.اهبمهيلإراشملااودبع
.نيرابتعالاىلعمانصألاةدابعتعنمونيقيرفلا

هللانأعمملاعلايفةينثولاةدابعلايشفتسلوبذختا
مهروجفىلعًاليلدهلامعأبهتافصوهدوجوسانللرهظأ
حاحصألااذهرئاسيفنهربمث.هللابضغلةضرعمهنوكو
هلإلامهكرتةبقاعهلككلذنأولئاذرلاعظفأمهباكترابمهمثإ
.قحلا

يفًاضْيَأُهللاٱُمُهَمَلْسَأَكِلٰذِل«٢٤ هبوُلُقِتاَوَهَشِ َىلِإِْمِ
هتاَوَذَْنيَبْمِهِداَسْجَأِةَناَهِإل،ِةَساَجَّـنلٱ .ِ»ِمِ
١٩و٤:١٨سسفأو٧:٤٢لامعأو٨١:١٢رومزم
٦:١٨سوثنروك١و١٨:٢٢نييوال١٢و٢:١١يكينولاست٢و
٤:٣سرطب١و٤:٤يكينولاست١و

مهكرتمانصألااودبعوقحلاهلإلااوكرتمهنأليأَكِلٰذِل
هايإمهكرتىلعمهلًاباقعلئاذرلانماوءاشاماوبكتريلهللا
يتأياميفحضتيو.حاحصألااذهةيقبيفكلذنايبو
:نارمأ

ةيئطخلالضفيوهوهرايتخابلمعيناسنإلانإ:لوألا
.قحلاوحورلابهللاةدابعىلعناثوألاةدابعوربلاىلع

هايإهكرتبقحلاهضفرىلعناسنإلابقاعيهللانإ:يناثلا
.ةليذرلاومثإلاةأمحيفغّرمتي

اذهو.عئاظفلاباكترانعمهعنميمليأُهللاٱُمُهَمَلْسَأ
.مهلهزاجأوأمثإلاىلإمهداقهللانأةتبلاهنممزليال
.قحلامهضفرىلعمهلًاباقعالإسيلكلذلمهايأهمالسإو
ىلعبئاصملارشنمناسنإلانعهتمعنهللاكاسمإو
قرطلاو.هتاوهشناطلستحتكلذبهكرتيهللاهنألناسنإلا
هبلقيفلعجيهنأيهةئيطخلانعناسنإلااهبهللاعنمييتلا
لعجيدقو.هدعبةمادنلاوأطخينألبقبقاوعلانمفوخلا
هعنميامًاريثكومثإلانمهعنمىلإةليسوسانلانمهءايح
طئاسولاهذهلامعتساهللاكرتف.سودقلاهحورلعفبهنم
.انهروكذملا»مالسإلا«وه

يف نمحباكنودةيعيبطلامهلايمأيأِْمِهبوُلُقِتاَوَهَشِ
.ريمضلاولقعلا

عدارالببلقلاتاوهشاهيلإدوقتيتلاِةَساَجَّـنلٱَىلِإ
ةرمثيهفةساجنلاامأوهلعفوهمهاّيإهللاكرتف.سفنلانم
دعبمهلامعأيفمئاهبلاكاوراصمهنأنمبجعالو.مهلعف
.مهلةهلآمئاهبلااوذختاام

ماركإةراهطلانإِِمِهتاَوَذَْنيَبْمِهِداَسْجَأِةَناَهِإل
نمبقيلياممتاوهشلاىلعريمضلاولقعلاةدايسودسجلل
ةيدوبعوةعضولذيهفةساجنلاامأو.هللاةروصىلعقلُخ
.مئاهبلااهيفناسنإلاكراشييتلاءاوهألل

هريغنودةراهطلادادضأنمممألاهبكتراامسلوبركذ
ةئيطخلايفمهطوقسىلعًاليلدلتقالوةقرسلاكماثآلانم
:بابسأةثالثلريربتلاوليجنإلاىلإمهجايتحاو
كفنتملةنمزألاوةنكمألالكيفناثوألاةدابعنإ:لوألا·

ةينثولاةدابعلانمًاءزجناكامًاريثكوىنزلابةنرتقم
ناكو.رهاوعللًاتويبناثوألالكايهتناكامًاريثكو
رثكأو.ةصخشمةيدسجتاوهشمهتهلآنمنوريثك
كئلوألُّيحتنمريثكاهيفةيمارغصصقمهتهلآمجارت
ةيصولاهبيدّعُتاملكو.قسفلاىلإًالصوتةهلآلا
ىدعتُينأنمدبالفرشعلااياصولانمةيناثلاوىلوألا
.ةعباسلاةيصولاهب
دشأةراهطلادادضأباكترايهيتلااياطخلانإ:يناثلا·

.اهيبكترملًالالذإ
اهباوزاتماونوينثولااهبرهتشااياطخلاكلتنإ:ثلاثلا·

.مهوخرؤمهلاقامليلدبماثآلانماهريغباممرثكأ

لٱِبِهللاٱَّـقَحاوُلَدْبَتْسٱَنيِذَّـلٱ«٢٥
ْ

اوُدَبَعَواْوَقَّـتاَو،ِبِذَك
ملٱ
خلٱَنوُدَقوُلْخَْ

ْ
.»َنيِمآ.ِدَبَألٱَىلِإٌكَراَبُمَوُهيِذَّـلٱِ،قِلَا

ايمرإو٤٤:٢٠ءايعشإ٥:٢٠انحوي١و١:٩يكينولاست١
٢:٤سوماعو١٣:٢٥و١٠:١٤

رييغتبنيرشعلاوةثلاثلاةيآلاىنعمكةيآلاهذهىنعم
.ظفللا

.قحلاهللايأِهللاٱَّـقَح
بذكاهلكةينثولائدابمو.ةبذاكلاةهلآلايأِبِذَكْلٱِب
يلزأحورهنألروصتيملنممهليثامتباوروصمهنأاهنمو
.دحاوهللاوةهلآلااودّدعو

سفنلاةمدخىلإ»ىوقتلاب«راشأاوُدَبَعَواْوَقَّـتا
رهاظلايفهتمدخىلإ»ةدابعلابو«نطابلايفدوبعملل
دوجسلاوعوكرلاوتامينرتلاوتاولصلاوحئابذلاوموسرلاب
.كلذلاثمأو
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رهنألاوتـاـناـوـيحلاوـةـيوـاـمــســلامارــجألـاـكَقوـُلـْخـَْملٱ
.خلارصانعلاو

خلٱَنوُد
ْ
.هيلإتافتلاالبيأِقِلَا

هللاهمارتحااذهبلوسرلارهظأخلاٌكَراَبُمَوُهيِذَّـلٱ
ىتحاهبقلعتيامواهضغبييتلاةينثولاةدابعلانعههيزنتو
ىلإهتدبعتعدىلاعتهلنيينثولاةناهإنأكف.اهركذ
٩:٥ص(يفاذهلثملوسرلاىتأو.ًاراهجهحيبست
.)١:٥ةيطالغو١١:٣١سوثنروك٢و

هلٱِءاَوْهَأَىلِإُهللاٱُمُهَمَلْسَأَكِلٰذِل٢٦«٢٦،٢٧
َْ

َّـنَأل،ِناَو
لَدْبَتْسٱُمُهَثاَنِإ

ْ
ِفَالِخَىلَعيِذَّـلٱِبَّـيِعيِبَّـطلٱَلاَمْعِتْسالٱَن

ىَثْنُألٱَلاَمْعِتْسٱَنيِكِراَتًاضْيَأُروُكُّذلٱَكِلٰذَكَو٢٧،ِةَعيِبَّـطلٱ
هتَوْهَشِباوُلَعَتْشٱَّـيِعيِبَّـطلٱ لٱَنيِلِعاَف،ٍضْعَبِلْمِهِضْعَبِْمِ

ْ
َءاَشْحَف

يفَنيِلِئاَنَو،ٍروُكُذِبًاروُكُذ ملٱِمِِهلَالَضَءاَزَجْمِهِسُفْنَأِ
.َّـقِحُْ

١٠اذوهيو٥:١٢سسفأو٢٣و١٨:٢٢نييوال

نمنيرشعلاوةعبارلاةيآلايفامنايبنيتيآلانيتاهيف
مهلباقعكلذنأهلوقلراركتوهلتيبثتومهداسجأةناهإ
.هللاابمهرفكىلع

.بذكلابهللاقحمهلادبتساليأَكِلٰذِل
هللاكرتنألوسرلانابأةيناثةرمهذهُمُهَمَلْسَأ

.هايإمهكرتىلعمهلباقعمهتاوهشلنيينثولا
ْهلٱِءاَوْهَأَىلِإ

َ
ةيعيبطلاريغلئاذرلاعظفأيأِناَو

يتلاريربتلاطئاسوىلإممألاةجاحلًانايبلوسرلااهركذو
.ةيعيبطلاعئارشلايفتسل

يفممألااياطخىلعسلوبهلاقامةحصىلعنيهاربلاو
ىلعةيقابلاروصلااهنمورصعلاكلذيخرؤميفةريثكهرصع
موينالوكرهراثآيفًاثيدحتفشتكُأيتلامهنكاسمناردج
فوزيلبجهبفذقامبنيتمودرماتناكوايلاطيإيفيبمبو
.م.ب٧٩ةنس

ةنيزةفعلانألًالوأءاسنلالئاذرركذخلاُمُهَثاَنِإَّـنَأل
اهنمةأرملاولخنألو)٢:٩سواثوميت١(ةصاخلاةأرملا
حضوأةأرملاةءاندنألواهنملجرلاولخنمًارشبسُح
هقالخأدسفتنمرخآيهاهنألةماعلاةءاندلاىلعناهرب
.هتفعدقفيو

لعفامكَءاَشْحَفْلٱَنيِلِعاَف...ُروُكُّذلٱَكِلٰذَكَو
ءامسلانمًارانامهيلعهللارطمأنيتللاةرومعومودسلهأ
ضرألاتفذقيتلاهماثآيفنييناعنكلااوكاحو.مهكلهأو
.اهلجأنممهب

يفَنيِلِئاَن ةرمهذهَّـقِحُْملٱِمِِهلَالَضَءاَزَجْمِهِسُفْنَأِ
نعمهداعتباةجيتنةيبدألامهتئاندنأبلوسرلاحّرصةثلاث

هضعبوًايلقعهضعبوًايدسجءازجلاكلذضعبناكو.هللا
.اهسفنمهتئيطخرمثهلكوًايبدأ

يفَهللاٱاوُقْبُيْنَأاوُنِسْحَتْسَيَْملاَمَكَو«٢٨ ،ْمِهِتَفِرْعَمِ
.ُ»قيِلَيَالاَماوُلَعْفَيِلٍضوُفْرَمٍنْهِذَىلِإُهللاٱُمُهَمَلْسَأ
٥:٤سسفأ

اومثأواولضمهنأكلذبلوسرلادارأاوُنِسْحَتْسَيَْمل
.رذعنممهلنكيملفمهرايتخاب

يفَهللاٱاوُقْبُيْنَأ اوناكمهنأىلعلدياذهْمِهِتَفِرْعَمِ
كلتيفلمأتلااولمهأمهنكلهتاعونصمبهللانوفرعي
مهرايتخابةفرعملاكلتاودقففاهتلدألوبقوتاعونصملا
نمريخاهكرتوةلضفنيدلااوأروعفنالباهوبسحو
ةيامعلاىلإمهايإهللاميلستنأكلذنمجتنف.اهبكسمتلا
.لداعباقعىوسنكيملتاوهشلاشحاوفلةيدوبعلاو

لكيفاوملسأمهنأنابأوًاثالثاذهرركُهللاٱُمُهَمَلْسَأ
هللانأ٢٤عيفف.اهلبقيتلانمأندألاحىلإاهنم
يفو.لقعلانمعدارالبةيعيبطلامهتاوهشةطلسلمهملسأ
يفو.ةبيعمةيعيبطريغتاوهشةيدوبعلمهملسأهنأ٢٦ع
ملىتحبدألاولقعلاداسفىلإمهملسأهنأةيآلاهذه
لالحلاوبذكلاوقحلاورشلاوريخلانيبزييمتلااوعيطتسي
.هلوقدافماذهومارحلاو

الوريكلاهيفنييذلاندعملاثبخكٍضوُفْرَمٍنْهِذ
.هنمةعفنم

ىلعهللاهقلخيذلاناسنإلابُقيِلَيَالاَماوُلَعْفَيِل
.ةيتآلاتايآلايفلوسرلااهركذ»قيليالام«رومأو.هتروص

،ٍثْبُخَوٍعَمَطَوٍَّرشَوًانِزَوٍمْثِإِّـلُكْنِمَنيِئوُلَْمم«٢٩
»ًاءوُسَوًارْكَمَوًاماَصِخَوًالْتَقَوًادَسَحَنيِنوُحْشَم

ممألارهظأيتلااياطخلااهدعبنيتللاوةيآلاهذهيفعمج
هللاريربتىلإمهراقتفاومهلامعأبرربتلانعمهزجعاهباكتراب
ممألاىلإاياطخلاهذههتبسنبلوسرلادصقيملو.ناميإلاب
اهيفمهلغوتنايبدارإهنكلواهايإممألاريغباكترايفن
مثرذعالولجخالباهايإمهباكتراواهنممهراثكإو
نملوسرلاهبتكامو.اهيبكترممهريربتمثاهبمهراختفا
نوينانويلانوخرؤملاهبتكامضعبالإسيلمهماثآ
.سلوبرصعيفاهنمنوينامورلاو

عضومَقبيملهنأىلعلدياذهِّـلُكْنِمَنيِئوُلَْمم
مهاوقومهراكفألكتلغشمهلئاذرنألمهبولقيفةليضفلل
.مهلامعأو
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.اهلليصفتهدعبامواياطخلالكمعياذهٍمْثِإ
.ًامثإهوبسحيملومثإلااذهباكترابممألازاتماًانِز
.هريغرارضإىلإناسنإلاليمٍَّرش
نوينامورلارهتشا.هريغلامناسنإلاءاهتشاٍعَمَط

.ملاعلارثكأىلعهباولوتسامهبورحرثكأةلعوهوعمطلاب
.ةليضفلادضوهورشلاةبحمدرجملرشلابةّرسملاٍثْبُخ
نأىلإهدوقيفهريغريخىلعناسنإلانزحًادَسَح

.هررضبحرفيوهضغبي
نوفختسينوينامورلاناكودسحلاجئاتننماذهًالْتَق
برحلايفنولتقينمبنوثرتكيالوةيناسنإلاةايحلاب
لقأىلعمهديبعنولتقياوناكو.ىرسألانمنوحبذيو
بعلملايفرشلانمةريثكتاوبرنوضرعياوناكو.ببس
وهللادرجملشوحولامهضعبلتقتوًاضعبمهضعبلتقيف
ًاصلختةيربلايفمهلافطأنوحرطيامًاريثكاوناكو.ةدهاشملاو
.شوحولامهلكأتوأًاعوجنوتوميفمهتيبرتبعتنم

هنايتإوتقولكيفماصخللًادادعتسايأًاماَصِخ
.ةلعلقأل

نيينامورلادحأاعد.هعاونألكبعادخلاانهركملاًارْكَم
ردقأال«هلوقبهئيجممدعنعهلرذتعافةيمورىلإهلًاقيدص
عادخلانأك»ةيموريفايحأنأيننكميفيكفبذكأنأ
.)١:١٢سطيت(تيركلهأبةداهشاذهلثمو.اهلهأماع

.ّرشلاىلعلماحلابلقلاداسفًاءوُس

َنيِمِّـظَعَتُمَنيِبِلاَث،ِِهللاَنيِضِغْبُم،َنِيَرتْفُمَنيِماَّـمَن«٣٠
لِلَنيِعِئاَطَْريَغ،ًاروُُرشَنيِعِدَتْبُم،َنيِعَّـدُم

ْ
»ِنْيَدِلاَو

نيحهرضيامبهتبيغيفمهريغىلعنيملكتمَنيِماَّـمَن
.هسفننععفدينأعيطتسيال

.هترضحيفمهريغىلعًابذكنيملكتمَنِيَرتْفُم
هايإمهكرتوههللاممألاضغبليلدِِهللاَنيِضِغْبُم
بسحونييحيسملاهتدبعمهداهطضاوناثوألامهتدابعو
.اهربكأوهواياطخلارغصأكلذسانلا

.ءايحالوقحالبمهريغنيبئاعَنيِبِلاَث
نـاك.مـهاـوسنـمنـيـرـقتحمنـيربــكـتمَنيــِمِّــظَعــَتُم

نوينامورلاومولعلانمهوكردأامبنومظعتينوينانويلا
.ناطلسلانمهوباصأامب

لئاضفلانممهلسيلاممهسفنأىلإنيبسانَنيِعَّـدُم
.حالصلاو

لئاذرلانممهلذليامنيعرتخميأًاروُُرشَنيِعِدَتْبُم
.ةحلاصلاميلاعتلادسفيامومهريغرضيامو

يعيبطلارونلافالخىلعِنْيَدِلاَوْلِلَنيِعِئاَطَْريَغ
.يحولاعمسينألبقهيدلاوةعاطىلعناسنإلالماحلا
هذهنوكتنأنمبجعالفرابكلااياطخركُذامناكاذإو
مهدحوممألاراغصبكتريملف.راغصلااياطخةلمجنم
خويشلامهحرطبًاضيأرابكلااهبكترالبةئيطخلاكلت
.مهتمدخنماوحيرتسيفمهوكلهيلةيربلايفزئاجعلاو

.»ٍةَْمحَرَالَوًىضِرَالَوٍّوُنُحَالَوٍدْهَعَالَوٍمْهَفَالِب«٣١

بجياموهللااوفرعيلمهلوقعنيلمعتسمريغٍمْهَفَالِب
.هلمهيلع

املًارارضإاهرثكأوبذكلاعاونأإدرأنماذهٍدْهَعَالَو
.مالسلاونمألانمخسني

.براقألانيبةيعيبطلاةدوملاانهونحلابدارملاٍّوُنُحَالَو
ْمِهيِنَباوُحَبَذ«يبنلالوقليلدبونحالبنويناعنكلاناكو
هتاَنَبَو ألِلِْمِ

َ
هتاَنَبَوْمِهيِنَبَمَد،ًاّيِكَزًامَداوُقَرْهَأَوِناَثْو لٱِِمِ

َنيِذَّـ
مهبلثمتو)٣٨و١٠٦:٣٧رومزم(»َناَعْنَكِماَنْصَألْمُهوُحَبَذ
.)٣٣:٦مايأ٢(ىسنم

.نيسرشاوناكيأًىضِرَالَو
مهنإلبديبعلاوىرسألاونيباصملاوءارقفللٍَةْمحَرَالَو

.ًافنأركُذامكمهخويشالومهلافطأاومحريمل

َلْثِمَنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱَّـنَأِهللاٱَمْكُحاوُفَرَعْذِإَنيِذَّـلٱ«٣٢
ملٱَنوُبِجْوَتْسَيِهِذٰه

َنوَُّرسُيًاضْيَأْلَب،ْطَقَفاََهنوُلَعْفَيَال،َتْوَْ
!َنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱِب

٧:٣عشوهو٥٠:١٨رومزم٦:٢١ص٢:٢ص

هتسايستانّيبومهرئامضةداهشبِهللاٱَمْكُحاوُفَرَع
دارملاومهماثآىلعةأطخلابقاعيهللانأمهرابتخاوملاعلل
.رارشألاةبقاعمورايخألاةباثإ»هللامكحب«

اوفرعممألانأانهلوسرلاحرصَتْوَْملٱَنوُبِجْوَتْسَي
بضغلةضرعمهنأومهاياطخىلعباقعلانوقحتسيمهنأ
صاصقلاانه»توملاب«دارملاو.رذعمهلقبيملفًالدعهللا
.ةرخآلايفوايندلايف

ظيغلاجيهيوةبرجتلادتشتنيحْطَقَفاََهنوُلَعْفَيَال
لعفيفباوصلابمكحيلةصرفنملقعللىقبيالوةوهشلاو
.هيلعمدنيامناسنإلا

ماثآلايبكترمبنوضترييأَنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱِبَنوَُّرسُي
مهماثآىلعمهنوحدميمهنأىتحكلذبنوفتكيالوةروكذملا
رذتعيريرشلانألرشلاتاكردلفسأاذهومهبنوحرفيو
هنكلوهتريصبيمعتهتاوهشنألهسفنرربيوهبونذنعًابلاغ
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هئطخيوهلعفلثملعفنممهريغىلعباوصلابمكحيلازيال
هريغالوهسفنهدنعمولياليذلادحلاغلبنإف.هموليو
يتلاةيبدألاةعيبطلالكعاضأدقفماثآلاكلتنمءيشىلع
.ًارونةملظلاوًاريخرشلاهدنعراصفهيفهللااهقلخ

دئاوف
ةلقاعلاتاقولخمللدهاشالبطقهسفنكرتيملهللانإ.١

نكيملفرئامضلاوهتاعونصموهوهتدارإوهتعيبطرومأب
يفمهلغوتوناثوألامهتدابعىلعرذعنمنيينثولل
.)٣٢و٢٠و١٩ع(لئاذرلا

سانلالهجةلعفبلقلاداسفينيدلالالضلالصأنإ.٢
ع(مهتفرعميفهللااوقبُينأمهتدارإمدعمهتابجاووهللا
.)٢٨و٢١

اوبجوتسادقوهللامامأرذعالبنوينثولاناكنإهنإ.٣
ةيعيبطلاةعيرشلامهتفلاخملمهاياطخىلعصاصقلا
يحولاةعيرشنوفلاخينيذلابجوتسيمكفةفيعضلا
.)٢٠ع(باقعلاوةنونيدلانمةلماكلاةيوقلا

داشرإلفاكريغيعيبطلارونلانأققحتدقهنإ.٤
متهننأبجوفةسادقلاىلإوهللاةفرعمىلإنيينثولا
انمؤتسايتلايحولارافسأمهيلإانلاسرإبمامتهالالك
.)٢٣-٢٠ع(اهيلع

الهللاوهاياطخلاعظفأيفطوقسلاانيقييذلانإ.٥
عزنربتعننأانيلعبجيفانمزعالوانتوقالوانتمكح
ع(باقعلادشأوباصملامظعأنمانمسدقلاحورلا

٢٨-٢٤(.
ةسادقانديزيمهلامعأونيحلاصلابرورسلانأامكهنإ.٦

ًارشلبمهلثمانلعجيمهلاعفأورارشألابرورسلاكلذك
.)٣٢ع(مهنم

يناثلاحاحصألا

٢٩ىلإ١عناميإلاربىلإدوهيلاراقتفا
ةمدقم

امدوهيلارمأيفنهربينأحاحصألااذهنمسلوبةياغ
اورربتينأنوعيطتسيالمهنأوهوممألارمأيفهنهرب
مهنأومهاياطخىلعهللابضغلةضرعمهنأومهلامعأب
:لوصفةثالثهيفو.هللارببرربتلاىلإنورقتفم
ع(سانلاعيمجنادياهبيتلالدعلائدابمنايب:لوألا·

.)١٦ىلإ١
.)٢٤-١٧ع(دوهيلاىلإئدابملاكلتةبسن:يناثلا·

ئدابملاكلتءارجإعنميالدوهيلاناتخنأنايب:ثلاثلا·
.)٣٩-٢٥ع(مهيلع

سانلاعيمجنادياهبيتلالدعلائدابم
١٦ىلإ١ع

:ةتسئدابملاهذه
مهنوبكترياياطخىلعمهريغنونيدينيذلانأ:لوألا·

.)١ع(رذعالبمهومهسفنأنونيدياهلثم
.)٢ع(هقحتسيامبنادُيناسنإلكنإ:يناثلا·
ملومثإلانعسانلاعنميملنإهللافطلنإ:ثلاثلا·

.)٥ع(ًامثإمهدازةبوتلاىلإمهدقُي
لمعالهسفنناسنإلالمعةنونيدلاسايقمنإ:عبارلا·

.)٦ع(هاوس
ىضتقمبناسنإلالمعىلعمكحيهللانإ:سماخلا·

.)١٢ع(هملع
السومانلابنولماعلامههللامامأنيرربتملانإ:سداسلا·

.)١٣ع(هوعماس

.ُنيِدَيْنَمُّلُك،ُناَسْنِإلٱاَُّهيَأٍرْذُعَالِبَتْنَأَكِلٰذِل«١
يفَكَّـنَأل َحتََكْريَغُنيِدَتاَمِ

ْ
يِذَّـلٱَتْنَأَكَّـنَأل.َكِسْفَنَىلَعُمُك

لِتُلَعْفَتُنيِدَت
ْ

»!اَهِنْيَعِبَروُمُألٱَك
انحويو٢و٧:١ىّتمو٧و٦و١٢:٥ليئومص١:٢٠٢ص
٨:٩

اياطخلامهباكترالممألانأنمركُذامليأَكِلٰذِل
:١ص(ىلاعتهبضغلةضرعورذعالبونوبنذمةروكذملا

٣٣-١٨(.
سلوببطاخ.ةنيرقلاليلدبيدوهيللباطخلاَتْنَأ

مهيلعمكحوممألاماثآىلإرظنهنأميلستىلعيدوهيلا
.ماثآلامهباكترالكالهلامهيلعبجوُأةمثأمهنأب

يفمهلثمتنأكلذلف)١:٢٠ص(ممألاكٍرْذُعَالِب
.هللابضغلةضرعوًاميثإكنوك

هبدارملا»ناسنإلا«نملدب»لك«ُنيِدَيْنَمُّلُك
مهنادنمنوكينأمزلتسيًاممأاونيدنمنوكو.يدوهيلا
نأىلإًاعبطليميناسنإلكو.دوهيلايأممألاريغنم
ىلعهلوصحلوهسفنبهباجعإليدوهيلااميسالوهريغنيدي
.يعيبطلارونلاىلعةوالعيحولارافسأ

يفَكَّـنَأل َحتَكَْريَغُنيِدَتاَمِ
ْ

اذهَكِسْفَنَىلَعُمُك
يِتَّـلٱِةَنوُنْيَّـدلٱِبْمُكَّـنَأل،اوُناَدُتَالْيَكِلاوُنيِدَتَال«حيسملالوقك
هب لاِبَو،َنوُناَدُتَنوُنيِدَتاَِ

ْ
»ْمُكَلُلاَكُيَنوُليِكَتِهِبيِذَّـلٱِلْيَك

ممألاىلعيدوهيلامكحنأىنعملاو.)٢و٧:١ىّتم(

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا

١٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةلعلمعلاهنألكلذبهسفنىلعهمكحمزلتسيةئيطخلاب
.ممألانممأناكدوهيلانملماعلانعرظنلاعطقبمكحلا

دوهيلانأينعياَهِنْيَعِبَروُمُألٱَكْلِتُلَعْفَت...َكَّـنَأل
نونيديممألامهتنونيدبفممألااهبكترييتلااياطخلانوبكتري
نمًالكبكترييدوهيلكنأمزلتسيالاذهو.مهسفنأ
نأدارملاف.ممألاكًاراهجاهوبكترادوهيلانأالوممألاماثآ
يفخلابلقلاداسفيفممألارئاسكتناكةيدوهيلاةمألا
ةعيرشمهيدعتوتاوهشللعوضخلاوهللاابةناهتسالايفمهلثمو
سوفيسويويردنكسالاوليفخيراتيفو.رشبلاقوقحوهللا
نأوداسفلاةياغىلعتقولاكلذيفتناكدوهيلابادآنأ
سابيرغأىلإريبكلاسدوريهنم(سدوريهةرسُأهبتتأام
كولملالئاذرنمةعاظفلقأبسيلءاسنوًالاجر)يناثلا
.نيينامورلا

حلٱُبَسَحَيِهِهللاٱَةَنوُنْيَدَّـنَأُمَلْعَنُنْحَنَو«٢
ْ

َىلَعِّـَق
.»ِهِذٰهَلْثِمَنوُلَعْفَيَنيِذَّـلٱ

.ملعيسانلانملقاعلكيأُمَلْعَنُنْحَنَو
:نيرمأىلعلمتشيلوقلااذهخلاِهللاٱَةَنوُنْيَدَّـنَأ
يفةروكذملاماثآلانوبكترينيذلانيديسهللانإ:لوألا

اوفلتخاامهمعقاوهباقعنأو.مهبقاعيوقباسلاحاحصألا
يفءيشالو.مهسفنأريربتةيغبهوبكتراامىلعراذعألانم
ىّتم(يفليقامكنايدلاوهحيسملانوكلفانمانههلوق
مهنيديهللانأل)٢٢:١٢ايؤرو٢٣و٥:٢٢انحويو١٦:٢٧
.حيسملاةطساوب

الوطلغالبيأ»قحلابسح«ةنونيدلاكلتنإ:يناثلا
هرارقإوأناسنإلارهاظىتضقمبنيديالهللانإ.ةاباحم
ًاقحهقحتسيامبسحلبهرمأيفسانلامكحوأيناسللا
اياطخلاىلعباقعيامكةيرسلااياطخلاىلعبقاعيهنأو
.ةرهاظلا

يأقحلاساقريغسايقىلعمهنيديهللانأدوهيلامعز
ةراتخملاهتمأمهنأرابتعابًالامجإلبًادارفأمهنيديالهنأ
مهناتتخابمهريغنمنونثتسممهنأوهليلخميهاربإةلالسو
.)٩و٣:٧ىّتم(ةيوسوملاموسرلانممهريغمهتسراممو

َنوُلَعْفَيَنيِذَّـلٱُنيِدَتيِذَّـلٱُناَسْنِإلٱاَُّهيَأاَذٰهُّنُظَتَفَأ«٣
»؟ِهللاٱِةَنوُنْيَدْنِموُجْنَتَكَّـنَأ،اَهُلَعْفَتَتْنَأَو،ِهِذٰهَلْثِم

لقعلاىضتقمبمكحينأىلإسلوبهاعدُّنُظَتَفَأ
.لطابلاوقحلانيبلصافلاميلسلا

ىنعماَهُلَعْفَتَتْنَأَو...ُنيِدَتيِذَّـلٱُناَسْنِإلٱاَُّهيَأ
مكحيةفرعملاليلقئطاخوهويدوهيلاناكاذإهنأاذه
رذعالبمهنأبولئاذرلاكلتاوبكترانيذلاممألاىلعمثإلاب

بجوتاياطخلانأوباوصلاقيرطفرعيهنأكلذبّنيبيو
ئطخيءيشلكملاعلارهاطلاهللانأىلوألابفباقعلا
.ممألاهبكتريامبكترملايدوهيلا

ءانبسانلارئاسنيديمويِهللاٱِةَنوُنْيَدْنِموُجْنَتَكَّـنَأ
ىلعكنيديوأًائيشكنيديالهنأنظتأيأًايدوهيكنوكىلع
نأكمعزلممألارئاسهيلعنيدييذلاسايقلاريغسايق
انهماهفتسالاو.هريغمثإنمفخأهللادنعيدوهيلامثإ
ضغبيهنأوةنونيدالبًائطاخكرتيالهللانأىنعملاويراكنإ
نموجنيالناكاذإناسنإلانأةصالخلاو.ًاقلطماياطخلا
.هللاةنونيدنموجنيفيكفهسفنةنونيد

اهبجوتيتلاةنونيدلانمامقيرطبةاجنلاراظتناأطخو
رصعلكيفماعأطخوهفيدوهيلاىلعروصقمريغماثآلا
ءاوحللاقامكتومتينلناسنإلكللوقيناطيشلانإف
.هقدصيف)٣:٤نيوكت(»اتومتنل«

طُلىَنِغِبُنيِهَتْسَتْمَأ«٤
ْ

ملاَعَْريَغ،ِهِتاَنَأِلوُطَوِهِلاَهْمِإَوِهِف ٍِ
طُلَّـنَأ

ْ
»؟ِةَبْوَّـتلٱَىلِإَكُداَتْقَياَمَّـنِإِهللاٱَف

جورخ٣:٢٥ص٧و٢:٤و١:٧سسفأو٩:٢٣ص
١٥و٣:٩سرطب٢و٣٠:١٨ءايعشإ٣٤:٦

.)٣عيفروكذملا(دسافلانظلاكلذبُنيِهَتْسَتْمَأ
مهماثآىلعباقعلانممهتاجندوهيلاعقوتلوسرلابسح
.ىلاعتهلةناهإمهيلعهللاةدوجىلعءانب

صتخمىنعملااذهبىنغلالامعتساو.ةرثكيأىَنِغِب
.هلئاسريفةرمةرشعيتنثاهاتأسلوبب

هذهبهللاةدوجنعّربعِهِتاَنَأِلوُطَوِهِلاَهْمِإَوِهِفْطُل
فورعملاىلإليملاانه»فطللاب«دارملاو.ثالثلاتاملكلا
باقعلاءارجإنعءاطبإلا»لاهمإلابو«.سانلارورسةيغب
»ةانألالوطبو«.ةئيطخلامهباكترالوأيفهيقحتسمىلع
.بضغلاءوطبوربصلالوط

ملاَعَْريَغ لهجفهملحنمهللادصقلهبتنمريغيأٍِ
ملحلاكلذدوهيلاذختادقو.ةئيطخويرايتخاكلذناسنإلا
مهبقاعيالهللانأةمالعوأةأطخباوسيلمهنأىلعًاليلد
مهيلعقدصفنمأيفمهنأاومعزوةراسجباومثأفمهماثآىلع
لٱَّـنَأل«ناميلسلوق

ْ
لٱَىلَعَءاَضَق

ْ
ىَرُْجيَالِءيِدَّـرلٱِلَمَع

ألَتْمٱِدَقَكِلٰذِلَف،ًاعِيَرس
َ

لَق
ْ

لٱيِنَبُب
ْ
»ِّـَّـرشلٱِلْعَفِلْمِهيِفَِرشَب

.)٤و٣:٣سرطب٢ًاضيأرظنا٨:١١ةعماج(
دصقهللانأيأِةَبْوَّـتلٱَىلِإَكُداَتْقَياَمَّـنِإِهللاٱَفْطُل
ىلإمهبيتأينأهتياغف.هراذنإبهدصقامكهفطلبكلذب
رشهنييبتوههفطلريثأتو.اهكرتىلإوةئيطخلاىلعمدنلا
امكئطاخلابلقهنييلتو.داّوجفيطلديسىلعيّدعتلا
ةعاطلابوجوئطاخللهحاضيإو.هبلقصاصقلايسقُي
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دعتسمهللانأهراهظإو.ماودلاىلعهيلإنسحملاهللاةبحملاو
لوسرلاراشأو.هلرفغينأوهيلإعجراذإئطاخلالبقينأ
النيراتخمهيلإةأطخلاعجرينأديريهللانأ»داتقي«هلوقب
مهتبوتمدعبهللااوناهأدوهيلانأاهلكةيآلاةصالخو.نيربجم
.ةئيطخلاىلعمهرارصإو

لَقَوَكِتَواَسَقِلْجَأْنِمَكَّـنِكٰلَو«٥
ْ
تلٱِْريَغَكِب

ُرَخْذَت،ِبِئاَّـ
يفًابَضَغَكِسْفَنِل لٱِمْوَيِ

ْ
لٱِهللاٱِةَنوُنْيَدِنَالْعِتْسٱَوِبَضَغ

ْ
»ِةَلِداَع

٥:٣بوقعيو٣٢:٣٤ةينثت

امفلاخيوهفطلبهللاهدصقاميفانيامتيتأَكَّـنِكٰل
.كيلعبجو

هيفهللافطلرثؤياليذلابلقلاةفصهذهَكِتَواَسَق
هنأبلقلااذهلثميفيبنلالايقزحلاق.ةبوتلاىلإهبيتأيل
.)١١:١٩لايقزح(»رجحبلق«

تلٱِْريَغ
.اهديريالهنألةبوتلانعزجاعلايأِبِئاَّـ

٣٢:٣٤ةينثت(يفامكاذهًابَضَغَكِسْفَنِلُرَخْذَت
مويلكنوزنكيرارشألانأهدافمو)٣:٧سرطب٢و٣٥و
ىلعنورصممهوهللاتاكرببمهعتمتةدممهسوفنلةمقن
دوهيلامعز.ةعفدمهيلععقييلاوتلاىلعهوزنكيامو.مهماثآ
ضاغتمهنأىلعوأمهبهترسمىلعليلدمهايإهللالاهمإنأ
.لطابمعزوهوًادبأمهاياطخنع

ًاحلاصًازنكاوزنكي«نأمهنكميهنأبهذيمالتحيسملاأبنأ
هنأسدقلاحورلامّلعانهو.)٦:٢٠ىّتم(»ءامسلايف
.»ًابضغهسفنلزنكي«نأناسنإلانكمي

نأهنممزليوناسنإلكلباطخ»كسفنلرخذت«هلوقو
يفرارشألابئاصمنأاذهنمانلو.هريغلرخذيدحأال
مهلنوزخمهرثكأفباقعلانممهيلعاميزاوتالملاعلااذه
.بضغلازنكىوسهلسيلنملليوورخآملاعيفهنوذخأي

رارشألاىلعهللابضغعوقوموييأِبَضَغْلٱِمْوَي
مويوريخألامويلاًاضيأىمسيوةمحرلامويةياهنيفيتأيوهو
:٢لامعأو١٧:٣٠اقول(ًادجفوخملاميظعلامويلاونيدلا

٥:٢يكينولاست١و١:١٤سوثنروك٢و١:٨سوثنروك١و٢٠
٦:١٧ايؤرو١٢و٣:١٠سرطب٢و٢:٢يكينولاست٢و٤و
.)١٦:١٤و

بضغمويوهيذلامويلاِهللاٱِةَنوُنْيَدِنَالْعِتْسٱ
ًارايخأسانلاعيمجىلإةبسنلابوهرارشألاىلإةبسنلاب
مهنعًاموتكمناكيذلاهللالدعنالعتسامويًارارشأو
.ًالبق

.»ِهِلاَمْعَأَبَسَحٍدِحاَوَّـلُكيِزاَجُيَسيِذَّـلٱ«٦
١٧:١٠ايمرإو٢٤:١٢لاثمأو٦٢:١٢رومزمو٣٤:١١بويأ

٣:٨سوثنروك١و١٤:١٢صو١٦:٢٧ىّتمو٣٢:١٩و
٢٢:١٢و٢٠:١٢و٢:٢٣ايؤرو٥:١٠سوثنروك٢و

عقوتيامموهو)٢٤:١٢لاثمأ(يفًالبقهللاهلاقلوقلااذه
ريخألامويلاةازاجميهانهةازاجملاو.لداعلاناّيدلاهنألهنم
ةنونيدلانموجنياليدوهيلافممألاودوهيلامهنوزاجملاو
لامعألكو.انههتابثإلوسرلادصقاماذهوًايدوهيهنوكب
:١٦ىّتم(مويلاكلذيفاهيلعبساُحيونلعُتوركذُتسانلا

يسولوكو٦:٨ةيطالغو٥:١٠سوثنروك٢و٤٦-٢٥:٣١و٢٧
هنأاذهنممزليو.)٢٢:١٢و٢٠:١٢و٢:٢٣ايؤرو٣:٢٤
ءيشالنأوهلمعللبهبسحوأناسنإلابسنلرابتعاال
هبساقُتيذلاسايقملاو.هوجولاىلإرظنلاوأةاباحملانم
ريغوةبوتكملاةيبدألاةعيرشلاوهذئمويلامعألاكلت
.ةبوتكملا

ريربتلاىلإناسنإلاراقتفانييبتانهلوسرلاةياغو
ملكتامنإحيسملابنمؤملالاحانهركذُيملكلذلوناميإلاب
بحتاللدعلاةعيرشتحتمهنوكىلإرظنلابسانلالكىلع
ىلعىزاجينمؤملانألاقُينأحصيهنأىلعةمعنلاةعيرش
هلامعأنأللبلامعألاكلتبهقحتسياملالهلامعأبسح
نكمييتلاةديحولاةمالعلايهوهناميإةحصىلعناهرب
نألقتملةيآلانأواذه.نيدلامويعومجىلعضرعُتنأ
:٣سطيت(لمعلابسحلبلامعألالجأليزاجيهللا
٥(.

يفٍْربَصِبَنيِذَّـلٱاَّـمَأ«٧ لٱِ
ْ

طَيِحِلاَّـصلٱِلَمَع
ْ

ملٱَنوُبُل
َدْجَْ

لٱَو
ْ

لٱَوَةَماَرَك
ْ
حلٱِبَف،َءاَقَب

ْ
.»ِةَّـيِدَبَألٱِةاََي

ةيظاوملافرسعوهامىلعرارمتسالاانهربصلاٍْربَصِب
لباق(حالصلاةحصىلععطاقناهربحلاصلالمعلاىلع
.)١٤و٨:١٣اقوليفاماذهب

يف ىلعليلدهللاناسنإلالمعِحِلاَّـصلٱِلَمَعْلٱِ
ةعيرشهبلطتامنايبانهلوسرلاةياغو.هدصاقموهقالخإ
ىلعهبمايقلاىلعهتعاطتسانايبالناسنإلانمةيبدألاهللا
.ناميإلابريربتلاىلإرقتفموهنعزجاعهنأاذهدعبتبثأهنأ

لكلىلاعتهلوقكباسحلاموييفهللاحدميأَدْجَْملٱ
ناسنإلاهبلطيامو»حلاصلادبعلااهيأًامعن«نيميلالهأنم
تايدسجلانأوحلاصوهفتايحورلانإفهقالخأىلعليلد
.ريرشوهف

ةلاعجوناسنإلانعهللاىضرةجيتنيهَةَماَرَكْلٱ
٤:٨سواثوميت٢و٣:١٤يبليفو٩:٢٥سوثنروك١(رفاظلا
.)٨:١٧ص(هللاثاريمو)٥:٤سرطب١و١:١٢بوقعيو

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا

٢١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هيلعفقوتتةداعسلاةميقو.ماودلايأَءاَقَبْلٱ
.)٣:١١يبليفو٥٣و٥٠و١٥:٤٣سوثنروك١(

ًافنآةروكذملارايخألاةازاجميهِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَْحلٱِبَف
ءاقبلاواهفرشلةماركلاواهئاهبلدجملايأمهبولطمنمضتتو
يدبألاتوملانأامكءامسلاةداعسةصالخيهواهماودل
هديجمتدعبدسجلاوسفنلليهومنهجءاقشةصالخ
لوقف.اهدولخواهلامكواهتقيقحتبثي»ةيدبألاب«اهتعنو
َّـيَأ«هللاقذإينغلاباشللحيسملالوقكانهلوسرلا

حلٱَِيلَنوُكَتِلُلَمْعَأٍحَالَص
ْ
.)١٩:١٦ىّتم(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

حلٱَثِرَألُلَمْعَأاَذاَم«لاقذإيسومانللهلوقو
ْ
»َةَّـيِدَبَألٱَةاََي

َنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱ«نأ١٣عيفلوسرلالوقو.)١٠:٢٥اقول(
ىلعانهملكتيلوسرلانأحضودقف»َنوُرَّـَربُيْمُهِسوُماَّـنلٱِب
.ةمعنلاتحتالسومانلاتحتهنوكرابتعابناسنإلا

َنوُعِواَطُيَالَو،ِبُّزَحَّـتلٱِلْهَأْنِمْمُهَنيِذَّـلٱاَّـمَأَو«٨
لِل
ْ

»ٌبَضَغَوٌطَخَسَف،ِمْثِإلِلَنوُعِواَطُيْلَبِّـقَح
١:٨يكينولاست٢و١:١٨صو٢٤:١٣بويأ

:تافصثالثبرارشألاانهلوسرلافصو
رثكأةفصيهوىلوألاةفصلاهذهِبُّزَحَّـتلٱِلْهَأْنِم

ةياغو.قحللالوهللاتسيلةيبهذملامهتريغنألدوهيلا
»بزحتلاب«مجرُتامو.يصخشلادجملامهبزحلمهتريغ
يفاملًاعمبزحتلاوهللاةمواقملاينانويلاهلصأيفلمتحي
.هبعشوهللانعلاصفنالانمبزحتلا

نعةجتانيهوةيناثلاةفصلاهذهِّـقَحْلِلَنوُعِواَطُيَال
نكميالبزحتلاىلعةينبملاةينيدلاةريغلانألىلوألا
دارملاو.هماركإوهللاةبحمنمةيلاخاهنألقحللةعاطبسحت
ريمضلامكحبناسنإللهللاهنلعيامةرابعلاهذهيف»قحلاب«
هدقتعينأناسنإلاىلعبيخيامنمضتيف.ةعيبطلارونو
هللاهنلعأيذلاقحلانوركنينيذلانأحضاوو.هلمعيو
مثإللةعاطلانمجتنيامو.ةميظعمهتئيطخهتعاطنوبأيو
امماهلبقاموةفصلاهذهو.)٣٢-١:١٨ص(يفلصفم
نكامأيفليجنإلابمهنيبرشبيوهودوهيلانمسلوبهربتخا
.ةفلتخم

اوراصمهنأاهانعموةثلاثلاةفصلاهذهِمْثِإلِلَنوُعِواَطُي
نكميالقحللنوعواطيالنيذلافمهرايتخابمثإللًاديبع
ةنطابلامهتاوهشهتعاطإىلإمهدوقيذإمثإللاوعواطينأالإ
.ةرهاظلامهبراجتو

ةايحلانأامكرارشألاءازجاذهٌبَضَغَوٌطَخَسَف
دحاوىنعمنيرمألانمدوصقملاو.رايخألاءازجةيدبألا
دارملانأمهضعبنظو.ديكوتلليناثلاىلعامهدحأفطعو
»بضغلابو«يتقولاظيغلاينانويلالصألايف»طخسلاب«

لصألاكلذيفبضغلانأمهضعبنظو.مئادلاظيغلا
.ماقتنالاعمطخسلا

ةيآلايفاملحاضيإةنماثلاوةعباسلانيتيآلايفاملكو
البهلامعأبسحناسنإلكنيديهللانأنمةسداسلا
.هرارقإوهبسنىلإرظن

ُلَعْفَيٍناَسْنِإِسْفَنِّـلُكَىلَعٌ،قيِضَوٌةَّـدِش٩«٩،١٠
لٱ،َّـَّـرشلٱ

ْ
لٱَّـمُثًالَّـوَأِّـيِدوُهَي

ْ
ِيناَنوُي

ِّـ
ٌمَالَسَوٌةَماَرَكَوٌدَْجمَو١٠.

لٱ،َحَالَّـصلٱُلَعْفَيْنَمِّـلُكِل
ْ
لٱَّـمُثًالَّـوَأِّـيِدوُهَي

ْ
ِيناَنوُي

ِّـ
«.

٤:١٧سرطب١و٤٨و١٢:٤٧اقولو٣:٢سوماع
١:٧سرطب١و

ةسداسلاتايآلايفامرّركمنيتيآلانيتاهيفام
.ريرقتللةنماثلاوةعباسلاو

ريشيلنيتملكلانيتاهنرقلوسرلابحأٌقيِضَوٌةَّـدِش
.)٦:٤سوثنروك٢و٨:٣٥ص(يفامكباصملاةياغىلإ
نمليقثلمحتحتًاعقاوناسنإلاروص»ةدش«هلوقبو
ىتحةهجلكنماهبًاطاحمهروص»قيض«هلوقبو.ءازرألا
ةمالعوةئيطخلاىلعباقعامهالكو.اهنمبرهمهلقبيمل
.هبضغوهللاطخس

نإوئطاخلكيأَّـَّـرشلٱُلَعْفَيٍناَسْنِإِسْفَنِّـلُك
مظعمنأنايبوهفسفنلاركذبًادئازًائيشدصقدقناك
.دسحلاىلعالاهيلعباقعلا

وهوءازجلاأدبملوسرلانابأنأدعبًالَّـوَأِّـيِدوُهَيْلٱ
كلذلوعفموهنمركذهلمعبسحناسنإلكهللاةازاجم
رهظيوأهريغلبقهيلععقييأ»ًالوأيدوهيلا«لاقفإدبملا
تابجاولاهتفرعمىلوألانيتلعلكلذو.هيفحوضورثكأب
ناكأدبملاكلذنأةيناثلاو.مظعأهتيلوؤسمفهاوسنمرثكأ
نأهللانسحتسافءايبنألاوسومانلايفنلعموهوهيدينيب
.ًانئاخناكنإبقاعُيوًانيمأناكنإباثيفلوألاوهنوكي

ِيناَنوُيْلٱَّـمُث
ِّـ

مكحلااذهنايبويدوهيبسيلنملكيأ
.)١٦-١٢ع(يف

.)٧عحرشرظنا(ٌةَماَرَكَوٌدَْجم
ةداعسامهوريمضلاةحاروهللاىضربروعشلاٌمَالَس

دجملاةثالثلاعومجمو)١٦:٣٣و١٤:٢٧انحويرظنا(راربألا
ةءولمموةفيرشةيهباهنألةيدبألاةايحلامالسلاوةماركلاو
.ًامالس

.»ٌةاَباَُحمِهللاٱَدْنِعَسْيَلْنَأل«١١
١٠:٣٤لامعأو٣٤:١٩بويأو١٩:٧مايأ٢و١٠:١٧ةينثت
:١سرطب١و٣:٢٥يسولوكو٦:٩سسفأو٢:٦ةيطالغو
١٧

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا

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



ينانويلاويدوهيلايزاجيهللانأهلوقةلعةيآلاهذهيف
لامعأىلإرظنيللداعناّيدهّنأيهوامهلامعأبسح
يدوهيلامعزامفالخاذهو.هصخشىلإالناسنإلا
»ةاباحملا«ىنعمو.صالخلاهءاجرهيلعينبيامفالخو
وأبسنلاةاعارمكتاياغلمكحلايفقحلانعفارحنالا
ميدقلادهعلايفةاضقلاىلعروظحموهوماقملاوأىنغلا
اهنأليجنإلايفّنيبو)١٠:١٧ةينثتو١٩:١٥نييوال(
)٣:٢٥يسولوكو٦:٩سسفأ(ىلاعتيرابلايفةليحتسم
.)٢:١بوقعي(سانلاىلعمارحاهنأو

ىلإرظنلابسانلاهللاةلماعمدرجمىلإريشيانهليقامو
يفانيالاذهوقحتسيامكناسنإلكيزاجيًانايدهنوك
قاقحتساىلإهيفتافتلااليذلارايتخالاوءاضقلاميلعت
.رشبلا

ِسوُماَّـنلٱِنوُدِبَفِسوُماَّـنلٱِنوُدِبَأَطْخَأْنَمَّـلُكَّـنَأل«١٢
يفَأَطْخَأْنَمُّلُكَو،ُكِلَْهي .»ُناَدُيِسوُماَّـنلٱِبَفِسوُماَّـنلٱِ

ع(هلمعبسحناسنإلكنيديهللانأمالكلاقبس
نيديهنأهلدعتانيبنمانهديزو)١١ع(ةاباحمالبو)٦
اهسايقمولمعلاةمكاحملاةّلعف.هتفرعمبسحناسنإلك
.ةفرعملا

ناهربلاو»ةاباحمالبنيديهللانأ«هلوقلليلعتاذهَّـنَأل
.انه

.سومانلاةفرعمنوديأِسوُماَّـنلٱِنوُدِبَأَطْخَأْنَم
رافسأيهوةبوتكملاهللاةعيرشانه»سومانلاب«دارملاو
.نوينثولامهكلذكاوئطخنيذلافيحولا

ىلعباقعلاانهكالهلاُكِلَْهيِسوُماَّـنلٱِنوُدِبَف
وهو)٤:٣٤اقولو١٠:٢٨ىّتم(حرشيفرسُفامكةئيطخلا
هلوقىنعمو.)٧ع(يفةروكذملاةيدبألاةايحلالباقم
ةعيرشلامهيدعتىلعنومكاحيالمهنأ»سومانلانودبف«
نوباقعيالومهدنعتسيلودوهيلادنعيتلاةبوتكملا
حيسملالوقكاذهو.اولعفامىلعةعيرشلاكلتىضتقمب
لٱَكِلٰذاَّـمَأَو«

ْ
َالَوُّدِعَتْسَيَالَوِهِدِّـيَسَةَداَرِإُمَلْعَييِذَّـلٱُدْبَع

،ُمَلْعَيَاليِذَّـلٱَّـنِكٰلَو.ًاريِثَكُبَْرضُيَف،ِهِتَداَرِإِبَسَحِبُلَعْفَي
١٢:٤٧اقول(»ًاليِلَقُبَْرضُي،ٍتاَبََرضُّقِحَتْسَياَمُلَعْفَيَو
رافسأىلعاولصحيملنيذلاةأطخلانأهتصالخو.)٤٨و
اورانتسانيذلاةأطخلانمةمارصلقأبنوبقاعُييحولا
.كالهلامهتنونيدنأويحولاب

سومانمهلناكفسومانالباوكلهيونوينثولائطخيمل
عوبطموهو)١:١٨ص(يفهيلإراشملاوهوبوتكملاريغهللا

نأمهيلعناكفمارحلانملالحلاهبنوزيميمهرئامضىلع
.اوكلهوهودعتفهاضتقمباوشيعي

يفَأَطْخَأْنَم وهوبوتكملاسومانلايأِسوُماَّـنلٱِ
طئاسوودوهيلامهكلذكنوأطخينيذلاو.يحولارافسأ
.مظعأمهتيلؤوسمفمهريغلاممرثكأقحلامهتفرعم

نيبيتلاةحضاولاةعيرشلابجومبُناَدُيِسوُماَّـنلٱِبَف
هتحصىلعضرتعينأيدوهيلاردقيالنوناقاذه.هيدي
.ينثولائطاخلاككلهييدوهيلائطاخلانأهنممزليف
نودكلهيهنأهسفنلجتنتسييدوهيلانألوسرلانسحتساو
.هكالهبحرصينأ

َدْنِعٌراَرْبَأْمُهَسوُماَّـنلٱَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱَسْيَلْنَأل«١٣
.»َنوُرَّـَربُيْمُهِسوُماَّـنلٱِبَنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱِلَب،ِهللاٱ
٣:٧انحوي١و٢٥-١:٢٢بوقعيو٢٧-٧:٢١ىّتم

:٦اقولو٢٤و٧:٢١ىّتم(يفليقامقفاويانهليقام
ىضتقمبدوهيلاةنونيدةلعنايبهيفو)١:٢٢بوقعيو٤٧
.هوعيطيملوهوعمساذإسومانلا

يلُتٌراَرْبَأْمُهَسوُماَّـنلٱَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱَسْيَل
هابتنابهوعمسفدوهيلاعمسمىلععماجملايفسومانلا
.مهريربتلفاكريغكلذدرجموهبمهتفرعمباورختفاوراقوو

هنوعيطينيذلايأخلاِسوُماَّـنلٱِبَنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱ
ميلسلالقعلاهقدصيوسومانلاهبلطياماذهو.ةلماكةعاط
هللاقئالخلكلنوناقوهو.)١٨:٥نييوالو٤:١ةينثت(
.ةقطانلا

مهدنعنأبًادوهيمهنوكدرجمباورربتينأدوهيلاعقوت
سومانلانأللطابمهعقوتنأانهسلوبحّرصفسومانلا
ليحتسماذهومهريغالةلماكةعاطهنوعيطينيذلاّرربي
.كلذدعبلوسرلاحضوأامكسانلارئاسىلعومهيلع

اوُلَعَفىَتَم،ُسوُماَّـنلٱُمُهَدْنِعَسْيَلَنيِذَّـلٱُمَمُألٱُهَّـنَأل«١٤
يفَوُهاَمِةَعيِبَّـطلٱِب َهلَسْيَلْذِإِءَالُؤٰهَف،ِسوُماَّـنلٱِ

ُ
ُسوُماَّـنلٱُم

ِ»مِهِسُفْنَألٌسوُماَنْمُه

نأشيفةرشعةيناثلاةيآلايفليقامبقلعتماذه
حرصوهليحواليذلاينانويلاويحولابحاصيدوهيلا
.مهتمكاحمبلداعهللاافنومكاحيهبًاسومانممأللنأب

يتلايحولارافسأيأُسوُماَّـنلٱُمُهَدْنِعَسْيَل
.دوهيلل
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مهرئامضمهلامعتساوةيبدألامهتزيرغبِةَعيِبَّـطلٱِباوُلَعَف
نممهلامرئاسوهقئالخلهللاةسايسمهرابتخاومهلوقعو
.ةيعيبطلالئاسولا

يفَوُهاَم اهبجوييتلالاعفألاضعبيأِسوُماَّـنلٱِ
نيدلاولاماركإوقدصلابملكتلاونيدلاءافيإكسومانلا
مزليالو.ةقرسلاولتقلانععانتمالاوءارقفلاىلإناسحإلاو
هوعاطأمهنأ»سومانلايفوهامةعيبطلاباولعف«هلوقنم
لوسرلانأل)١٣ع(يفاهيلإراشملاةرربملاةلماكلاةعاطإلا
اوماقولو»مهيلعةيكتشم«مهرئامضنأ)١٥ع(يفلاق
نمًاضيأنهربياذهومهيلعتكتشاامةلماكلاةعاطلاب
.)٢٠و١٢-٣:٩ص(

لقعلاتوصنأكلذىنعمِمِهِسُفْنَألٌسوُماَنْمُه
هبهرمأيولالحلاناسنإللّنيبينطابلايعيبطلاريمضلاو
هلنألسومانلاةلزنمبكلذبناكفهنعهاهنيومارحلاو
.ةمادنلابيصاعلاباقعوعئاطلاةباثإويهنلاورمألاناطلس

يفًابوُتْكَمِسوُماَّـنلٱَلَمَعَنوُرِهْظُيَنيِذَّـلٱ«١٥ هبوُلُقِ ،ِْمِ
ْوَأًةَيِكَتْشُماَهَنْيَباَميِفْمُهُراَكْفَأَوْمُُهريِمَضًاضْيَأًادِهاَش
»ًةَّـجَتُْحم

املكمهنألسومانلاةعاطإمهلاعفأبَنوُرِهْظُيَنيِذَّـلٱ
مهيلع»تكتشا«هوعيطيملوريمضلاتوصاوعمس
ةبرجتلااومواقوتوصلاكلذاوعمساملكومهرئامض
.مهل»تجّتحا«

وهوسومانلانمدوصقملالمعلايأِسوُماَّـنلٱَلَمَع
.يناثلانعيهنلاولوألابرمألاومارحلاولالحلانيبزييمتلا
.بوتكمريغوأًابوتكمقلطملاسومانلادصقوهاذهو

يفًابوُتْكَم ةاروتلايفوحوضولانمءيشبًاعبطِْمِهبوُلُقِ
ةدحاوقئاقحلاومظعأحوضوبليجنإلايفوميظعحوضوب
.هللاوهدحاوبتاكلاو

هيلعبوتكمسومانلانأبريمضلادهشيًاضْيَأًادِهاَش
نأىلإ»ًاضيأ«هلوقبراشأو.قحولدعهيلعبتكامنأو
كلذدوجوبمهلامعأةداهشىلعدئازرمأيهةداهشلاكلت
.سومانلا

ىوقلكنامعتناتملكلاناتاهْمُهُراَكْفَأَوْمُهُريِمَض
ريمضلالوسرلالّثم.ًاضيأهلايمأوةيلقعلاوةيبدألاناسنإلا
تعمتجاناسنإلاسفنيفسلجمءاضعأبراكفألاو
لالحلاىلعّثحاهضعبفهلمعتنأبجياميفةرواشملل
تلعفامىلعسفنلاناداهضعبفمارحلاىلعاهضعبو
.اهبّوصاهضعبو

وهتوصلاناكالإوناسنإوناسنإنيبالاَهَنْيَباَميِف
.راكفألاوريمضلاالّجتحملاويكتشملا

ىلعيكتشتفلاعفألارابتعابًةَّـجَتُْحمْوَأًةَيِكَتْشُم
هحدمتيأهلجتحتوهريمضيصعينيحهمولتيأناسنإلا
امهبحاصىلعريمضلايكتشينأنكميالو.هعيطينيح
دقنكيملامهلجتحينأنكميالوًالبقهرذحدقنكيمل
.كلذكهرمأ

»ةجتحموةيكتشماهنيباميفمهراكفأ«هلوقبسلوبراشأو
رورسلاوايندلاةوقلاوايلعلاةوقلانيبةينطابلابرحلاىلإ
ةمادنلاوديدشلانزحلاوهريمضةعاطإبناسنإلاهلانييذلا
ضعببنانويلاءارعشنمةعامجراشأو.ريمضلاةفلاخمىلع
يفةرثؤملاتارابعلاحصفأباهبقاوعوبرحلاكلتىلإاومظنام
.مهدهاشميفعومجلامامأهولثموبولقلا

يف«١٦ لٱِ
ْ
َبَسَحِساَّـنلٱَرِئاََرسُهللاٱُنيِدَيِهيِفيِذَّـلٱِمْوَي

ملٱَعوُسَيِبِيليِجْنِإ
.ِ»حيِسَْ

٣:٦صو١٢:٤٨انحويو٢٥:٣١ىّتمو١٢:١٤ةعماج
سواثوميت٢و١٦:٢٥ص٢٠:١٢ايؤرو٤:٥سوثنروك١و
سواثوميت٢و١٧:٣١و١٠:٤٢لامعأو٥:٢٢انحوي٢:٨
٤:٥سرطب١و٨و٤:١

نأشيف)١٠-٦ع(نمليقامبةقلعتمةيآلاهذه
نملكلباقعلاوةنونيدلاتقونايباهيفوةماعلاةنونيدلا
.هيلعلصحيذلاسومانلاىتضقمبممألاودوهيلا

يف .ميظعلانيدلاموييأِمْوَيْلٱِ
باتكلايفًارارمركُذناّيدلاوههللانوكُهللاٱُنيِدَيِهيِف

:٥٠رومزمو٢:١٠ليئومص١و٣٢:٣٦ةينثترظنا(سدقملا
الاذهو)١٣:٤نييناربعو٣:٦ةيمورو٣:١٧ةعماجو٤
ملاعلانيديهللانأعضوملااذهريغتيفباتكلالوقيفاني
.حيسملاةطساوب

َهللاٱَّـنَأل«ةلنعملامهلامعأىلعةوالعِساَّـنلٱَرِئاََرس
ًاْريَخَناَكْنِإ،ٍّيِفَخِّـلُكَىلَع،ِةَنوُنْيَّـدلٱَىلِإٍلَمَعَّـلُكُِرضُْحي
اَياَفَخُريِنُيَسيِذَّـلٱُّبَّـرلٱَِيتْأَيىَّـتَح«)١٢:١٤ةعماج(»ًاَّرشْوَأ
لٱَءاَرآُرِهْظُيَوِمَالَّـظلٱ

ْ
ًاضيأرظنا٤:٥سوثنروك١(»ِبوُلُق

نوكتةنونيدلانأركُذاممجتنيو.)٨:١٧اقولو١٠:٢٦ىّتم
مهلاعفأىلعمهتاكرحموسانلاراكفأغلبتاهنأىتحةققدم
بغرامملاعلامامأذئمويفشكُيهنألةفيخمنوكتاهنأو
اهنايبنماهوبكترملجخيومهريغىلعهوفخأوهيفسانلا
لاعفألأىلعمكحتاهنألةلداعنوكتةنونيدلاكلتنأو
هيعديامذئمويربتعُيالو.اهرهاوظالاهقئاقحبسحب
فالتخالالكةفلتخمةنونيدلاكلتفلئاضفلانمناسنإلا
.ةيرشبةمكحميفىرجاملكنع
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سلوبهبىدانيذلاليجنإلايأِيليِجْنِإَبَسَح
انيثأيفًاهافشىدانامكهريفسوهللالوسرهنوكرابتعاب
.)٤:١سواثوميت٢(ةباتكىدانامكو)١٧:٣١لامعأ(

ىلعوهو»نيدي«هلوقبقلعتماذهِحيِسَْملٱَعوُسَيِب
ىَطْعَأْدَقْلَب،ًادَحَأُنيِدَيَالَبآلٱ«هسفنحيسملالوققفو
لُسُهاَطْعَأَو،ِنْبالِلِةَنوُنْيَّـدلٱَّـلُك

ْ
ُنْبٱُهَّـنَأل،ًاضْيَأَنيِدَيْنَأًاناَط

.)٢٧و٥:٢٢انحوي(»ِناَسْنِإلٱ

دئاوف
:ةدئاف١٣لصفلاهذهيفّرماممانل

لقاعلكاهقدصيلصفلااذهيفةروكذملائدابملانإ.١
نولمأيسانلانمتاوبروًافولأنكلواهيلعفقو
اذهةمدقميفةتسلائدابملارظنا(اهيفانيامبصالخلا
.)حاحصألا

وأهعمجمىلعهلاكتادرجمبصالخلااجرنمهنإ.٢
هللانأللطابهؤاجرفهتيدومعموأهناتخوأهتسينك
.)٣و٢ع(هتافصوهلاعفأىلإرظني

نوحيبيسانلانأيفرهاظيرشبلابلقلاعادخنإ.٣
نأثدحامًاريثكهنأومهريغىلعرظحياممهسفنأل
.)٣و١ع(ًامثإدازمثإلاىلعهريغلًامولدازنم

عمشلانّيلتسمشلاكهاسقهللافطلهنّيليملنمهنإ.٤
.)٤ع(نيطلاّيسقتو

ًاسأيئشنتهللالدعىلإرظنلانعةئشانلاةمادنلانإ.٥
ءاجرئشنتهللافطلنعةئشانلاةمادنلاوًاتومو
.)٤ع(ةايحو

ىلعهتبظاومبءاقبلاوةماركلاودجملاناسنإلابلطنإ.٦
بلطهنألسدقملاباتكلاهنسحتسياموهريخلالعف
.)٧ع(ةحودممطئاسوبةدومحمةياغ

فلتختفةفلتخمتابجاولاةفرعمىلإسانلالئاسونإ.٧
مهباقعوأمهتباثإوملاعلااذهيفاهفالتخابمهتيلوؤسم
.يتآلاملاعلايف

امنإهوعمسيملسومانةفلاخمىلعنوناديالممألانإ.٨
نورربتيالوريمضلاوةقيلخلاداشرإىتضقمبنومكاحي
يحولالهأهيلإجاتحيامكيدافلاىلإنوجاتحيمهفهب
.)١٢ع(هبىحوملاسومانلابنورربتيالنيذلا

ع(يبسكاليعيبطمارحلاولالحلاينبزييمتلانإ.٩
١٤(.

هبزاجيالهللانأىلعءانبصالخلاوجرينمهنإ.١٠
ىقبيهماثآنمسانلانعمتكامنأوهلامعأبسح
.)١٦و١٠-٦ع(لطابهؤاجرفنيدلامويًاموتكم

نيدييذلاوهسانلااياطخلجألتاميذلانإ.١١
هريربتوهتمحرنوضفرينيذللءاجريأفةأطخلا
.)١٦ع(مهسفنأربىلعنولكتيو

نوكينأيغبنيسانلاعيمجرئارسنيدييذلانإ.١٢
وهحيسملاعوسيًاذإفًاهلإنوكينأودودحمريغهملع
.)١٦ع(هللا

ناسنإوجنيالئطاخناسنإلكوًالداعهنوكلهللانإ.١٣
ةاجنللهدجوأوهيذلاقيرطلابالإلداعلاهبضغنم
عوسيربىلإأجلننأبجويتاذّربانلنكيملاذإف
.)١٦-١ع(رابلا

٢٤ىلإ١٧عدوهيلاىلإئدابملاكلتةبسن

،ِسوُماَّـنلٱَىلَعُلِكَّـتَتَو،ًاّيِدوَُهيىَّـمَسُتَتْنَأاَذَوُه«١٧
»ِهللاٱِبُرِخَتْفَتَو
:١١سوثنروك٢و٧و٩:٦صو٨:٣٣انحويو٣:٩ىّتم
انحويو٤٨:٢و٤٥:٢٥ءايعشإ٩:٤صو٣:١١اخيم٢٢
٨:٤١

همثإيدوهيلاىلعتّبثيلصفلااذهيفلوسرلاذخأ
لماعلالبرربتيالةملكلاعماسنأوهيذلاأدبملاهتفلاخمل
.اهب

مثاذوهينمنيلسلستملادحأهنأهانعملصأًاّيِدوَُهي
تناكاهنألةيدوهيلاىلإمهتبسنلنييليئارسإلالكىلعقلطُأ
بقليدوهيلاناكو.اهفرشأوةسدقملاضرألاماسقأربكأ

)٤٩:٨نيوكت(دومحمهانعمنإفهلصأرابتعابفرش
يذلابعشلايأهللابعشدحأهنأىنعمبهذاختارابتعابو
ىنبو.هتسينكهلعجوهدهعهلعطقوهسفنلهللاهراتخا
.بقللااذهنومضمىلعصالخلامهئاجرمظعمدوهيلا

لكانه»سومانلا«ىنعمِسوُماَّـنلٱَىلَعُلِكَّـتَت
امبمهرربتبدوهيلاقثو.نيدلاوةسايسلايفيوسوملاماظنلا
ةنهكوتاريهطتوحئابذوموسرنمسومانلاكلذيف
نمأيفوهماظنلااذهةرئادنمضوهنملكنأنيدقتعم
.كلاههجراخوهنملكنأومالسو

بحاصهنأهداقتعالهللاابيدوهيلارختفاِهللاٱِبُرِخَتْفَتَو
ءادعأاهاوسنمرتبعيواهمركيواهبحيهنأواهريغنودهتمأ
.هل

ملٱَروُمُألٱُزِّـيَمُتَو،ُهَتَئيِشَمُفِرْعَتَو«١٨
لَعَتُم،َةَفِلاَخَتُْ

ِّـ
َنِمًام

.»ِسوُماَّـنلٱ
١:١٠يبليف٢٠و٤٧:١٩رومزمو٤:٨ةينثت
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امبهللاةدارإنوفرعيمهنأدوهيلاىعداُهَتَئيِشَمُفِرْعَت
لصيملةفرعميحولارافسأيأيوامسلانالعإلانممهل
قحلاسيلامهنماوجتنتسامهنكلقحمهاوعدومهريغاهيلإ
اهنأنعاولفغو.اولعفامهممهرربتةفرعملاكلتنأوهو
اذإمهتنونيدمظعتوةسادقلاوةعاطلابمهيلعةيلوؤسملامظعت
مايألاهذهيفسانلالكتيامًاريثكو.اهاضتقمباوكلسيمل
نأنودصالخلالئاسووةفرعملانممهلامةرفوىلع
.اهنماوديفتسي

مارحلانملالحلايأَةَفِلاَخَتُْملٱَروُمُألٱُزِّـيَمُت
نأبجياممهلمعتنأبجيامومومذملانمحودمملاو
.هلزتعت

يفو.يحولارافسأنميأِسوُماَّـنلٱَنِمًامِّـلَعَتُم
عماجملايفأرقُتتناكرافسألاكلتنأىلإةراشإاذه
نيتيآلانيتاهيفيدوهيلاهاعدااملكو.ةبتكلااهرسفيو
هريغةفرعمطئاسونمرثكاتناكهتفرعمطئاسونألقح
ةلعنكتملاهنكلهللاةعاطلاوةبحملاةدايزهيلعتبجوأف
.صلخيماثآلانمبكتراامهمهنأبةقثلل

لِلٌدِئاَقَكَّـنَأُقِثَتَو«١٩،٢٠
ْ

يفَنيِذَّـلِلٌروُنَو،ِناَيْمُع ِ
لُّظلٱ

ْ
ألِلٌبِّـذَهُمَو٢٠،ِةَم

َ
لَعُمَو،ِءاَيِبْغ

ِّـ
ألِلٌم

َ
ط
ْ

ُةَروُصَكَلَو،ِلاَف
لٱ
ْ

لِع
ْ

حلٱَوِم
ْ

يفِّـَق .»ِسوُماَّـنلٱِ
٤٠و٩:٣٤انحويو٢٤و١٩و١٧و٢٣:١٦و١٥:١٤ىّتم
٣:٥و١:١٣سواثوميت٢و٦:١٧ص٤١و

يفطئاسولاكلتهترثأامنيتيآلانيتاهيفلوسرلاركذ
ممألانملضفأمهنأمهنقيتومهملعبراختفالاوهودوهيلا
راشأو.ةعاطلاوةسادقلاةدايزاهريثأتنوكينأبجيناكو
»ءاينغألا«و»ةملظلايفنيذلا«و»نايمعلا«هلوقبممألاىلإ
دوهيلارابتعاىلإرظنلابءالهجمهنأىنعمب»لافطألا«و
ممألانموهنمىلإةبسنلابهسفنيدوهيلاربتعاو.مهايإ
ىنبو»ملعم«و»بذهم«و»رون«و»نايمعللدئاق«هنأ
.ةسدقملارافسألاةطساوبهتفرعمةدايزىلعهلككلذ

يفِّـقَْحلٱَوِمْلِعْلٱُةَروُصَكَل هلعجاماذهِسوُماَّـنلٱِ
.ممألانملضفأهسفنربتعي

نمناسنإلاهفرعياملوألانأقحلاوملعلانيبقرفلاو
ةروصب«دارملاو.دودحمريغيناثلاودودحملوألانأويناثلا
اذهىلعوامهيلعهبلدتسُياموأامهترامإانه»قحلاوملعلا
ىنعمو.ةيبدألائدابملاةروصرشعلااياصولاتناك
.ةسدقملارافسألاانه»سومانلا«

لَعُتيِذَّـلٱًاذِإَتْنَأَف٢١«٢١،٢٢
ِّـ

لَعُتَتْسَلَأ،ََكْريَغُم
ِّـ

ُم
ْنَأُلوُقَتيِذَّـلٱ٢٢؟ُِقْرسَتَأ،َقَْرسُيَالْنَأُزِرْكَتيِذَّـلٱ؟َكَسْفَن

هلٱُِقْرسَتَأ،َناَثْوَألٱُهِرْكَتْسَتيِذَّـلٱ؟ِينْزَتَأ،ىَنْزُيَال
َْ

»؟َلِكاَي
٣:٨يخالمخلا٢٣:٣ىّتموخلا٥٠:١٦رومزم

باوجلايضتقملامهفلابلطلالخيبوتللانهماهفتسالا
ةيلكلاةافانملانايبهتياغوحيرصلاخيبوتلانمفطلأوهو
راهظإةجيتنلاوهتفرعمهيلعهتبجوأامويدوهيلاةريسنيب
.اهبلمعيملوةملكلاعمسهنأ

؟َكَسْفَنُمِّـلَعُتَتْسَلَأ،َكَْريَغُمِّـلَعُتيِذَّـلٱًاذِإَتْنَأ
هللابعشنموهيذلايدوهيلانأكلذبلوسرلاحّرص
لكلهاجهنأكفرصتنإسومانلانمملعتموصاخلا
ةعيرشهتفلاخمبهسفنضّرعاهايإهريغمّلعيتلاقئاقحلا
يذلاكاذةنونيدلهباكتراىلعهريغنادامهباكترابوهللا
.»هلامعأبسحناسنإلكيزاجي«

دوهيلاىلعبنذلااذهلوسرلابوقعيتبثأ؟ُِقْرسَتَأ
ىلعدوادتبثأامك)٥:٤بوقعي(ةلعفلامهتلماعمب
:٥٠رومزم(»ُهَتْقَفاَوًاقِراَسَتْيَأَراَذِإ«هلوقبهمايأيفيدوهيلا

١٨(.
ةقرسلاميرحتبيدانييذلاامأوبنذمقراسلانإ
ىلعدازهنألفعاضمهبنذفقرسيمثنيقراسلاموليو
هللااوظاغأكلذلثممههابتنابدوهيلاو.ةحاقووءايرةقرسلا
.ممألاهظاغأاممرثكأ

:١٦و١٢:٣٩ىّتم(ءانزلاىلعدوهيلاعوسيفّنع؟ِينْزَتَأ
٥:٧ايمرإ(ًاريثكهيلعءايبنألامهفّنعو)٨:٣٨سقرمو٤
ةقرسلايفمهمرجدازيذلاو)٣:٥يخالمو١٦:٤و٧:٩و
نونزيوةانزلاىلعنوخرصياوناكفءانزلايفمهمرجداز
ىلإبرقأيناوزلاونيراشعلانإعوسيمهللاقكلذلو
.مهنمهللاتوكلم

ْهلٱُِقْرسَتَأ،َناَثْوَألٱُهِرْكَتْسَتيِذَّـلٱ
َ

نأمولعمَلِكاَي
ريغهنكلناثوألااوهركلبابيبسنممهعوجردعبدوهيلا
راشألوسرلانأضعبلانظو.اهلكايهاوقرسمهنأمولعم
ِهلآَليِثاَمَتَو«هلوقيفهنعهللاىهنامىلإاذهب

َ
ُحتْمِهِت

ْ
َنوُقِر

ممًابَهَذَالَوًةَّـضِفِهَتْشَتَال.ِراَّـنلٱِب :٧ةينثت(»َكَلَذُخْأَتِلاَهْيَلَعاَّـِ
هنأىلع.هملعنملامبكلذاوفلاخمهنأملعسلوبنأو)٢٥
كلذدوهيلابسحيملو.ردانوهفمهنمعقودقناكنإ
اوبسحيملفًائيشسيلنثولانأمهداقتعالةريبكةئيطخ
انهسلوبلاؤسو.هللاىلعًايدعتاهبهذوأاهتضفذخأ
نأمزليفناثوألاةدابعنمرشوهمثإباكتراىلإريشي
هقوقحهللابلسنملقأتسيللكايهلاةقرسنأدارملا
ْمُكَّـنِإَف؟َهللاٱُناَسْنِإلٱُبُلْسَيَأ«هلوقبيبنلاهيلإراشأامليلدب
هلوقبحيسملاهيلإراشأامو.)٣:٨يخالم(»ِينوُمُتْبَلَس
لَعَجْمُتْنَأَو.ىَعْدُيِةَالَّـصلٱَتْيَبيِتْيَب:ٌبوُتْكَم«

ْ
َةَراَغَمُهوُمُت

ةرابعلاىنعمنوكيف)٢:١٦انحويو٢١:١٣ىّتم(»ٍصوُصُل
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عانتمالاهيلعلادلاةسدقملارومألابوهللاابفافختسالانأ
دعيةضورفملاتامدقتلاوحئابذلانعوروشعلاءاطعإنع
.هلكيهةقرسك

ُِنيُهتِسوُماَّـنلٱيِّـدَعَتِبَأ،ِسوُماَّـنلٱِبُرِخَتْفَتيِذَّـلٱ٢٣«٢٣
اَمَك،ِمَمُألٱَْنيَبْمُكِبَبَسِبِهْيَلَعُفَّـدَُجيِهللاٱَمْسٱَّـنَأل٢٤؟َهللاٱ
.»ٌبوُتْكَمَوُه
٣٦:٢٠لايقزحو٥٢:٥ءايعشإو١٢:١٤ليئومص١٧٢ع
٢٣و

دوهيلاةوعدنيبةافانملانيتيآلانيتاهيفلوسرلانابأ
.مهلعفو

ماركإلاهنممزليسومانلابراختفالاِسوُماَّـنلٱِبُرِخَتْفَت
.سومانللةعاطلاو

سومانلاتيدعتكنألهلةناهإةلعنوكتيأَهللاٱُِنيُهت
ىحوأيذلاهللانورقتحيممألاهدنعتلعجدحىلإ
.هنودبعينيذلاتافصىلعهتافصاوساقمهنألسومانلاب

٥:٩ايمحنو١٢:١٤ليئومص٢رظنا(ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
.)٢٣و٣٦:٢٠لايقزحو٥٢:٥ءايعشإو

خلٱَّـنِإَف«٢٥
ْ
لِمَعْنِإُعَفْنَيَناَتِ

ْ
ْنِإْنِكٰلَو.ِسوُماَّـنلٱِبَت

»!ًةَلْرُغَكُناَتِخَراَصْدَقَف،َسوُماَّـنلٱًايِّـدَعَتُمَتْنُك
٥:٣ةيطالغ

اودعتمهنأ)٢٤-١٨ع(نمدوهيلاىلعسلوبتبثأ
اورربتينأنوعيطتسيالمهنأكلذنممزلفممألاكسومانلا
اورربتيملنإمهنأمهجاجتحالعفدةيآلاهذهيفهلاقامو.هب
.ناتخلاباورربتسومانلاظفحب

لوسرلاحضوأِسوُماَّـنلٱِبَتْلِمَعْنِإُعَفْنَيَناَتِْخلٱ
هنوكناتخلاعفنف)٤:١١و٢و٣:١ص(يفةيضقلاهذه
يفاملكممتيهللانأةمالعوهبعشوهللانيبدهعلامتخ
يدوهيللناكف.ةيحورلاوةينمزلاطورشلانمدهعلاكلذ
يذلاربلاثراوهنوكةمالعميهاربإلناكامكيقتلا
ناميإكنمؤينملكليحوريدبأدهعوهوناميإلاب
.)ةيدومعملابهتمالعتلدُبهنأالإٍقابدهعلااذهو(ميهاربإ

ينابرلالاقصالخللتاذلابعفانناتخلانأدوهيلاىأر
باتكيفءاجو»نوتخممنهجىريالانوّينابرلاق«ميحانم
Jalhut(همسادوهيلل Rubeni(»منهجنميمحيناتخلا«.
Medrasch(همسارخآباتكيفو Tillim(هللافلح
همسارخآيفو.منهجىلإنوتخملسريالهنأميهاربإل
)Akedath Jizehak(»الومنهجبابهاجتميهاربإسلجي
كلذنأركنأسلوبنكلو»نوتخميدوهيهلخدينأبحمسي

خلٱَسْيَل«هلوقليلدبتاذلابًائيشعفنيمسرلا
ْ
ًائْيَشُعَفْنَيُناَتِ

لٱَالَو
ْ

خلٱِلَب،ُةَلْرُغ
ْ
جلٱُةَقيَِل

ْ
حّرصهنكل)٦:١٥ةيطالغ(»ُةَديَِد

طرشنأبوهمتخوهبعشلهللادهعةمالعهنوكرابتعابهعفنب
ىسوملوققفوىلعاذهو.سومانلاظفحهعفن
لٱَّـبَّـرلٱَتْدَعاَوْدَق«نييليئارسإلل

ْ
ْنَأَو،ًاٰهلِإَكَلَنوُكَيْنَأَمْوَي

يفَكُلْسَت َحتَوِهِقُرُطِ
ْ
َعَمْسَتَوُهَماَكْحَأَوُهاَياَصَوَوُهَضِئاَرَفَظَف

لٱُّبَّـرلٱَكَدَعاَوَو.ِهِتْوَصِل
ْ
اَمَك،ًاّصاَخًابْعَشُهَلَنوُكَتْنَأَمْوَي

َحتَو،َكَلَلاَق
ْ
اذهو)١٨و٢٦:١٧ةينثت(»ُهاَياَصَوَعيَِمجَظَف

لوسرلالوقليلدبسومانلاظفحمامتبالإمتيالطرشلا
لُمُهَّـنَأٍنِتَتُْخمٍناَسْنِإِّـلُكِلًاضْيَأُدَهْشَأْنِكٰل«

ْ
َلَمْعَيْنَأٌمِزَت

دحأكلذبمقيملنكلو.)٥:٣ةيطالغ(»ِسوُماَّـنلٱِّـلُكِب
.هبصلخينأمهنمدحأعيطتسيالفدوهيلانم

تاكربهبلانيالفهنمعفناليأًةَلْرُغَكُناَتِخَراَص
ئطاخلابقاعيهللانإ.مثإلاباقعنمةاجنالودهعلا
.لرغألائطاخلابقاعيامكنتتخملا

اَمَفَأ،ِسوُماَّـنلٱَماَكْحَأُظَفَْحيُلَرْغَألٱَناَكْنِإًاذِإ«٢٦
ُحت
ْ

»؟ًاناَتِخُهُتَلْرُغُبَس
٣٥و١٠:٣٤لامعأ

ةسماخلاةيآلاةجيتناذهُظَفَْحيُلَرْغَألٱَناَكْنِإ
سومانلاىّدعتنإنتتخملايدوهيلانأديفيوهونيرشعلاو
يفامكلذنمجتنيو.لرغأهنأكهلماعيهللانأيأنادُي
نألهبّرربتسومانللًاعئاطلرغألاناكنإوهوةيآلاهذه
.عئاطلايدوهيلاةلماعمهلماعيهللا

.هاياصويأِسوُماَّـنلٱَماَكْحَأ
ُحتاَمَفَأ

ْ
ًاناتخبسحتهتلرغنأيأًاناَتِخُهُتَلْرُغُبَس

ئطخيالاهدوجومدعوبنذملارربتالةمالعلادوجوًاذإف
امأوةعاطلاوههللادنعيرهوجلارمألانأةصالخلاو.رابلا
ًادحأنأمزلتسيالضرفانهليقامو.يضرعرمأفناتخلا
لوقفلاخالإوةلماكلاةعاطإلاسومانلاعاطأممألانم
الوسيلًاحالصملعينمسيل«ممألاودوهيلايفلوسرلا
.)٣:١٢ص(»دحاو

لٱُنوُكَتَو«٢٧
ْ

ُلِّـمَكُتَيِهَو،ِةَعيِبَّـطلٱَنِميِتَّـلٱُةَلْرُغ
يفيِذَّـلٱَتْنَأَكُنيِدَت،َسوُماَّـنلٱ لٱِ

ْ
خلٱَوِباَتِك

ْ
ىَّـدَعَتَتِناَتِ

»؟َسوُماَّـنلٱ
٤٢و١٢:٤١ىّتم

نيرشعلاوةسداسلاةيآلاباوجنمضتتةيآلاهذه
نأكلذقفوديفتو»ًاماتخبسُحتهتلرغنأمعن«اهدافمو
.عئاطلاريغيدوهيلاهلعفبنيديعئاطلاينانويلا
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.لرغألاناسنإلايأُةَلْرُغْلٱ
.اهيلعدلُويتلالاحلايفيأِةَعيِبَّـطلٱَنِميِتَّـلٱ
سومانلالمكيلرغألاويأَسوُماَّـنلٱُلِّـمَكُتَيِهَو
.)٢٦ع(يفضرُفامىلع

ىَوَنيِنُلاَجِر«هلوقبحيسملاهدارأيذلاىنعملابَكُنيِدَت
يفَنوُموُقَيَس جلٱاَذٰهَعَمِنيِّـدلٱِ

ْ
اوُباَتْمَُّـهنَأل،ُهَنوُنيِدَيَوِليِ

.)١٢:٤١ىّتم(»اَنُهٰهَناَنوُيْنِمُمَظْعَأاَذَوُهَو،َناَنوُيِةاَداَنُمِب
بجوأيدوهيلالمعبلبوقاذإلرغألالمعنأىنعملاو
.باقعلادشأولجخلايدوهيلاىلع

يف بوتكملاسومانلادوجوعميأِناَتِْخلٱَوِباَتِكْلٱِ
يدوهيللنأىنعملاو.كيفهللادهعةمالعوكيدينيب
بجيامهلنلعييذلاباتكلاامهوينثوللاتسيلنيتطساو
ظفحهسفنىلعهبدهعيذلاناتخلاونالعإنسحهيلع
نممظعأهتنونيدنوكتفدفتسيملكلذعمو.سومانلا
.ينثولاةنونيد

لٱَّـنَأل٢٨«٢٨،٢٩
ْ
يفَّـيِدوُهَي َالَو،ًاّيِدوَُهيَوُهَسْيَلِرِهاَّـظلٱِ

خلٱ
ْ
لٱُناَتِ

يفيِذَّـ يفِرِهاَّـظلٱِ لٱِلَب٢٩،ًاناَتِخِمْحَّـللٱِ
ْ
يفُّيِدوُهَي ِ

خلٱ
ْ

لٱَوُهِءاََف
ْ
لٱُناَتِخَو،ُّيِدوُهَي

ْ
لَق
ْ

لٱِبَالِحوُّرلٱِبِب
ْ

َوُهِباَتِك
خلٱ
ْ
لٱ،ُناَتِ

.»ِهللاٱَنِمْلَبِساَّـنلٱَنِمَسْيَلُهُحْدَميِذَّـ
٦:١٥ةيطالغو٧و٩:٦صو٨:٣٩انحيوو٣:٩ىّتم
ص٢:١١يسولوكو٣:٣يبليف٣:٤سرطب٢:٩١ايؤرو
:١٠سوثنروك٢و٤:٥سوثنروك٣:٦١سوثنروك٢و٧:٦
٢:٤يكينولاست١و١٨

نيتيآلايفليقامةحصنيتيآلانيتاهيفلوسرلانهرب
.نيتقباسلا

يفَّـيِدوُهَيْلٱ تامالعلاىوسهلتسيليذلاِرِهاَّـظلٱِ
لسننمهنوكلثمهللابعشنمهنوكىلعةيجراخلا
لكاشاموهيدينيبيحولاباتكنوكوًانوتخمهنوكوميهاربإ
.سومانلاموسرنمكلذ

نوكينأهللادصقامكةقيقحلابًاّيِدوَُهيَوُهَسْيَل
نيبهباتكعضووهعمدهعلاهعطقوهسفنلهايإهرايتخاب
.هيدي

وههللاهبلطيذلاناتخلانأيأخلاُناَتِْخلٱَالَو
لضفهبهللادصقو.ةراهطلاةمالعوهلسفنلافقوةمالع
ىلاعتهتياغومهاياطخبسندتياليكلنيينثولانعيدوهيلا
زاتمينأدرجمالةريسوًابلقًاسدقمًابعشهبعشنوكينأ
.ةيجراخةمالعبممألارئاسنع

يفُّيِدوُهَيْلٱ نعبجُحامانه»ءافخلاب«دارملاِءاَفَْخلٱِ
مكحياموهوهدحوهللارهظوسفنلاتالاعفنانمسانلا
.هبجومبهللا

نمهبسحيوهبهللارسُييذلاوهيأُّيِدوُهَيْلٱَوُه
.هتصاخ

ردقيىتحهسيدقتوهريهطتوهديدجتيأِبْلَقْلٱُناَتِخ
.ةيحورلاةعاطلاىلع

ناسنإللحناملاوهيذلاسدقلاحورلايأِحوُّرلٱِب
سوميدوقينلحيسملالوقكاذهوسيدقتلايأيبلقلاناتخلا
توكلمىرينأردقيالقوفنمدلويالدحأناكنإ«
.»هللا

رمأيسومانلانإفسومانلاءاشنإباليأِباَتِكْلٱِبَال
لصحنإفةعاطلاحنمينأعيطتسيالهنكلمذيوحدميو
هللادنعفاكريغاذهفهلةرهاظلاةعاطلاىلعهبناسنإلا
.ةيبلقلاةعاطلاوةبحملابلطييذلا

دوهيلانمسيليأِساَّـنلٱَنِمَسْيَلُهُحْدَميِذَّـلٱ
ميهاربإلسننممهنوكبومهناتخومهسومانباورختفامهنإف
مهتاقدصنممهتياغتناكويهلإلايحولارافسأمهلنأبو
.سانلامهحدمينأةنايدلاموسرمهتسراممومهتاولصو

رئاسوناتخلاءاطعإنمهللاةياغتناكِهللاٱَنِمْلَب
ٰهلِإُّبَّـرلٱُنِتَْخيَو«هلوقلثموهوًافنآركُذامسانلاضورف

ُ
َك

لَق
ْ
لَقَوَكَب

ْ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـبُِحتْيَكِل،َكِلْسَنَب

َ
لَقِّـلُكْنِمَك

ْ
َكِب

٦:٥ةينثتًاضيأرظنا٣٠:٦ةينثت(»اَيْحَتِلَكِسْفَنِّـلُكْنِمَو
»بولقلافلغ«رارشألاهللاىمسو.)٤:٤ايمرإو١٠:١٦و
.)٧:٥٦لامعأو٤٤:٩لايقزحو٩:٢٦ايمرإ(

دئاوف
انللفكتتالةرهاظلاحيسملاةسينكيفةيوضعلانإ.١

حيسملاداليملبقدوهيلانألصالخلاوهللاىضرب
نابأكلذعموةرهاظلاةديحولاةسينكلاءاضعأاوناك
توكلملاةثروالوهللانيضرماونوكيملمهنألوسرلاانل
.يوامسلا

الفهللامامأًائيشعفنتالةدرجمتايحورلاةفرعمنإ.٢
امًاريثكوهريغلًاعفانناسنإلالعجتالوبلقلاسدقت
-١٨ع(تاذلابراختفالاولطابلاءاجرلاةلعنوكت

٢٠(.
دكؤتودرمتملاةئيطخوةيلوؤسملاديزتةفرعملاةدايزنإ.٣

ملعلاراشتنادرجمنأنودقتعينيذلاًاذإفهباقعةدش
.)٢٠-١٧ع(نوئطخممهًايبدأحلصي

رثكأهللاظيغتهللابعشمهنأنوعدينيذلااياطخنإ.٤
-٢٢ع(سانللًارارضأرثكأيهومهريغاياطخنم
٢٤(.

وهلهًادحأنيدلامويلأسيالكلذلولداعهللانإ.٥
امنإدبعوإرحوألهاجوأملاعوأينانويوأيدوهي
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-١٧(ةريرشمأيهةحلاصأهلامعأوهتافصنعلأسي
٢٤(.

يفاهلعفناللوسرلاميلعتىضتقمبةسينكلارارسأنإ.٦
تامالعاهنكلةمعنللةيرورضةلعتسيلواهتاذ
حيضوتوهللادهعةحصبناميإلاتيبتثاهتياغموتخو
.)٢٥ع(اهيلإاهبراشملاةيحورلاقئاقحلا

مهتريغتدازسانلايفتايحورلافعضردقىلعهنإ.٧
حوراودقفاملدوهيلاف.ةيجراخلانيدلاموسريف
نمنوريثكسيلفأ.ناتخلابنوصلخيمهنأاومهوتةنايدلا
لاكتاةسينكلارارسأىلعنولكتيمويلانييحيسملا
.)٢٥ع(ناتخلاىلعدوهيلا

ةسراممنيدلارهوجنأنودقتعينيذلالضياكهنإ.٨
رارسألاكلتبنوفختسينيذلالضيةسينكلارارسأ
عفنيالناتخلانألوسرلالقيملهنإف.هللااهمسريتلا
اذكو.هطرشىلعسروماذإهعفنبحرصلبًاقلطم
اذإةميظعةيمهأامهلنإفينابرلاءاشعلاوةيدومعملا
ًامثإنوبكتريامهبنوثرتكيالنيذلاف.ناميإلابانرتقا
.)٢٦ع(ًاميظع

يفةدابعلافةيبلقنوكتنأوهةدابعلالوبقطورشنإ.٩
.)٢٩و٢٨ع(ًائيشتسيلطقفرهاظلا

مكحيامبدتعُيملهللامامأًاميقتسمبلقلاناكاذإهنإ.١٠
نعانينغيالمهاضرفاّنعسانلايضراذإوسانلاهب
.ًائيشهللاىضر

ثلاثلاحاحصألا

اهايإهعفدوسلوبميلعتىلعةيدوهيتاضارتعا
٨ىلإ١ع

لٱُلْضَفَوُهاَمًاذِإ«١
ْ
خلٱُعْفَنَوُهاَمْوَأ،ِّـيِدوُهَي

ْ
»؟ِناَتِ

يفلوسرلاميلعتىلعلوألاضارتعالاةيآلاهذهيف
ىلعدوهيلاةنونيدةلاحتساهتصالخويناثلاحاحصألا
.مهيلعدوهيلللضفالنأيضتقيكلذنألممألاكمهلامعأ

.قبساممجتنييأًاذِإ
ماهفتسالاو.يممألاىلعيأِّـيِدوُهَيْلٱُلْضَفَوُهاَم

ناتخوهيقيقحلاناتخلانأبلوقلانأىنعملاويراكنأانه
ناتخلانمعفنالهنأمزلتسيرربتمعئاطلالرغألانأوبلقلا
ًاصاخًابعشليئارسإهللارايتخانأوةيسومانلاموسرلارئاسو
دنعررقمومولعموهاممهبهزيماملكوهبهتيانعوهل

ضارتعالااذهو.صلختالورربتالاهنألةدئافالبعيمجلا
ظفحنمعفنيأمهلوقوهومايألاهذهيفنيريثكضارتعاك
.اهبصلخنملنإةيليجنإلاموسرلاوةيبدألاةعيرشلا

دهعتاكربلكنعناتخلابّربعِناَتِْخلٱُعْفَنَوُهاَم
الهنأىنعملاو.اهلةمالعناكناتخلانألهلسنوميهاربإلهللا
انهبجوف.بلقلاناتخىوسلبقيالهللاناكنإهلعفن
نمدوهيللًاعنامنوكيالئلضارتعالاكلذعفدلوسرلاىلع
.ليجنإلالوبق

ألَفًالَّـوَأاَّـمَأ!ٍهْجَوِّـلُكَىلَعٌريِثَك«٢
َ

َىلَعاوُنِمْؤُتْسٱُمَُّـهن
.»ِهللاٱِلاَوْقَأ
٩:٤و٢:١٨صو٢٠و١٤٧:١٩رومزمو٨و٤:٧ةينثت

كلذمهجاتنتسانأكلذىنعمٍهْجَوِّـلُكَىلَعٌريِثَك
نيدلاعفننأبحرصهنإفأطخهميلعتنمضارتعالا
.ةيحورلالاوحألالكيفريثكيدوهيلا

يفيقابلاركذومهألاهنأللوألاىلعانهرصتقاًالَّـوَأاَّـمَأ
.)٥و٩:٤ص(

هئاطعإبهللامهزّيميأِهللاٱِلاَوْقَأَىلَعاوُنِمْؤُتْسٱ
ناسنإلاىلعبجيامبنالعإهيفومهريغنوديحولامهايإ
ديعاوملااميسالوىلاعتهديعاومهيفو.هللاءاضرإهلمعينأ
دولخققحتوةرفغملاقيرطنايبهدحوهيفو.حيسملابةقلعتملا
ةيحورلاقئاقحلاهذهةفرعمنوكىلعينبماذهو.سفنلا
نأًانيبم»اونمؤتسا«هلوقبكلذىلعلدوًاميظعًالضف
رافسأهتيمستو.اهايإمهعدوتساةنيمثةعيدوناكيحولا
سانلالاوقأتسيلاهنأىلعصن»هللالاوقأ«ميدقلادهعلا
تاذيهاذهلوىلاعتهلاوقأيهلباهوبتكدقاوناكنإو
.ةيزموفرشاهيلعمهنامئتسافةماتلاةقثلاقحتستوناطلس
نيعبسلاسلجممامأسونافتسالوقكانهسلوبلوقو
:٤سرطب١و٣-١١٩:١رومزمًاضيارظنا٧:٣٨لامعأ(
١١(.

َمَدَعَّـلَعَلَفَأ؟َءاَنَمُأاوُنوُكَيَْملٌمْوَقَناَكْنِإاَذاَمَف«٣
؟ِهللاٱَةَناَمَأُلِطْبُيْمِهِتَناَمَأ

:١١و٩:٦صو٢٣:١٩ددع٤:٢نييناربعو١٠:١٦ص
٢:١٣سواثوميت٢و٢٩

نأهلوقلوسرلاتيبثتامإةيآلاهذهيفليقام
ناكنإومهلةميظعةكربلزيملهللالاوقأىلعمهنامئتسا
هللانألاهيفهبدوعوملاحيسملااوضفرواهوقدصيملمهضعب
ضارتعاوهامإوهتمعندصاقملكيرُجيفوسنيمأ
ضارتعانوكياذهىلعو.حجرألاوهاذهويناثيدوهي
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زاجنإيفهللاةنامأكلذلطبيلهفءانمأريغانكنإيدوهيلا
بهينأوهوًادهعهعمعطقيملأ.هلسنوميهاربإلهديعاوم
ظفحوناتخلاطرشىلعحيسملاتوكلمدئاوفلكهبعشل
ةلماعمهللاانلماعينألاحملانمًاذإف.ةيوسوملاموسرلا
.ًارارشأانكنإونيينثولا

رثأىلعهعفدةيغبضارتعاداريإةمدقماذهاَذاَمَف
.هركذ

يفلوسرلاقلطأ.دوهيلانمقيرفيأٌمْوَقَناَكْنِإ
ضرتعملانكلدوهيلالكىلعةنونيدلايناثلاحاحصألا
.ًالامتحاوًاضرفمهضعبىلعاهرصق

نممهيلعبجوامباوموقيمليأَءاَنَمُأاوُنوُكَيَْمل
ملوبرلاقيرطيفاوكلسيملمهنأيأهللالاوقأمهنامئتسا
.ةيحورلااهيناعمبديعاوملااوقدصي

مهتنايخيأِهللاٱَةَناَمَأُلِطْبُيْمِهِتَناَمَأَمَدَعَّـلَعَلَفَأ
.هديعاومزاجنإنمهللاعنمتال

نأورشبلانممهريغلتسيلهللاىلإمهتبسندوهيلانظ
ةمالعمهايإهحنموهلةصاخهلسنوميهاربإهللارايتخا
طرشىلعقوقحلاضعبمهلتتبثةيوسوملاموسرلاوناتخلا
موييفممألانيديامكمهنيدينأليحتسيفًارهاظاهظفح
نادمعملاانحويلوقنمكلذاونظمهنأحضتيو.ءاضقلا
يفاوُلوُقَتْنَأاوُرِكَتْفَتَالَو«دوهيلل »ًابَأُميِهاَرْبِإاَنَل:ْمُكِسُفْنَأِ
لكيدوهيلابكترا«مهئاملعدحألوقنمو.)٣:٩ىّتم(
ةأطخلانييليئارسإلانيببسُحاياطخلاعاونأنمعون
بيصنهلىقبيهلككلذعمنكلهاياطخىضتقمببقوعو
لكلنأ«مهبتكيفدجويامًاريثكو»ةيدبألاةايحلايف
مهلرهظنظلااذهىلعو»يدبألاميعنلايفًابيصنيليئارسإ
فالخإبهللاةمهت»نيينثولاكنونادي«مهنأسلوبلوق
هللاعممهدهعدوهيلاضعبثكننأاولاقمهنأكف.دعولا
هبعشلكعمهدهعهللاثكنيلهفسلوبايتلقامك
.راتخملا

اَمَك.ًابِذاَكٍناَسْنِإُّلُكَوًاقِداَصُهللاٱِنُكَيِلْلَب!اَشاَح«٤
يفَرَّـَربَتَتْيَكِل«:ٌبوُتْكَمَوُه ىَتَمَبِلْغَتَو،َكِمَالَكِ
.»َتْمِكوُح
رومزم١١٦:١١و٦٢:٩رومزم٣:٣٣انحوي٤:٨بويأ

٥١:٤

تارمرشعىنعملااذهبءاجيفنلاةيوقتلهيزنت!اَشاَح
نمهيلإهوبسناممّرعشقاانهلوسرلانأك.ةلاسرلاهذهيف
هوبسنامىفنفهدعوفالخإبهقدصوهللاةنامأيفمدقلا
الهللانأكلذبلوسرلادارمو.ىلاعتههيزنتبًاديدشًايفنهيلإ
لزتملدهعلادئاوفنألدوهيلاةأطخنادنإداعيملافلخي

نوموقينيذلالكلزجنُتديعاوملاكلتلكنأو.مهرئاسل
ىَقْبَيَوُهَفَءاَنَمُأَْريَغاَّـنُكْنِإ«هلوققفوىلعاذهو.اهطورشب
رظنأ٢:١٣سواثوميت٢(»ُهَسْفَنَرِكْنُيْنَأَرِدْقَيْنَل،ًانيِمَأ
صيفسلوبنهربدقو.)١٠:١٣و١:٩سوثنروك١ًاضيأ
.دوهيللهتنونيدبهللادعولةفلاخمالنأ١١ص-٩

وليأًابِذاَكٍناَسْنِإُّلُكَوًاقِداَصُهللاٱِنُكَيِلْلَب
نمهمزلتساامًالاحتضفرلحيحصمكجانتسانأتملس
امهمهدعويفهتنامأوهللاقدصبفرتعنللاقهنأكف.يلوق
ىلعرشبلارئاسوانسفنأبيذكتنمكلذبانفارتعانعجتن
روصقمامإوماعأدبمامإخلا»نكيل«هلوقو.ضرألاهجو
قداصهللانأاذهىلعىنعملاو.ليئارسإلهللادهعىلع
نيبذاك)مهنمموق(ضرألادوهيلكنأرهظنإودعولا
.هللاعممهدهعمهثكنب

هبتك)٥١:٤رومزم(نمسبتقماذهٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
-١٢:١ليئومص٢(هخبويلناثانهيلإهللالسرأامدعبدواد
تاسبتقملارثكأكنيعبسلاةمجرتنمةلوقنمةرابعلاو.)١٤
نودظفللايفةيناربعلاةرابعلانيبواهنيبقرفلاوليجنإلايف
هللانأوئطاخهنأبرومزملاكلذيفدوادفرتعاو.ىنعملا
ًاليلدهمالكلوسرلاذختاو.دارأامكهباقعوهطيطختبراب
رّربدوادنأامكانسفنأاندامهمهللاّرربننأبوجوىلع
.هسفننادوهللا

.كربباوحرصيورابكنأسانلافرعييكلَرَّـَربَتَتْيَكِل
يف مالكوهوناثانمفبهيلإلسرُأيذلايأَكِمَالَكِ

.هلةنونيد
هانعممزالانهركُذامفوكزتيناربعلالصألايفوَبِلْغَت

امهنموكزينملليقةيعرشلاةمكحملايفنانثامكاحتاذإهنإف
نامكاحتيهللاووههنأرومزملايفداودرّوصتف.بلاغلاهنأ
.هتئيطخىلعهايإهتنونيدبًالداعوًايكزهنوكبهللاهبلغف

يأ»كئاضقب«يناربعلالصألايفَتْمِكوُحىَتَم
اذإهللالدعبفارتعالابوجووهودحاوىنعملاوكمكح
.اهيفانمكحوهلامعأىلإانرظنوأانيلعًامكاحهللاانربتعا
هللاةنامألطبتالناسنإلاةئيطخنأهلككلذةجيتنو
.ئطاخلاةنونيدباهتبثتلبهقدصو

مثِإَناَكْنِإْنِكٰلَو«٥
ُْ

َّـلَعَلَأ؟ُلوُقَناَذاَمَف،ِهللاٱَّـرِبُِّـنيَبُياَن
لٱُبِلَْجييِذَّـلٱَهللاٱ

ْ
ملاَظَبَضَغ .»ِناَسْنِإلٱِبَسَحِبُمَّـلَكَتَأٌ؟ِ

٣:١٥ةيطالغو٦:١٩ص

ةيآلايفليقامىلعينبمثلاثضارتعاةيآلاهذهيف
هنإفةنونيدلاتحتدوهيلانأسلوبلوقعفدهتياغةعبارلا
هتبقارمبهلدعوهقحرهظأهللانإ«ةعبارلاةيآلايفلاق
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هذهلثمنوكينأىلإحملواهيلعهلهتبقاعمودوادةئيطخ
.»اهيلعمهلهتبقاعمودوهيلااياطخهللاةبقارمنمةجيتنلا

ىلعيناثلاحاحصألايفلوسرلاتبثأِهللاٱَّـرِبُِّـنيَبُياَنُْمثِإ
كلذبمهسفنأاوضّرعمهنأوةريثكًاماثآاوبكترامهنأدوهيلا
اذإوهوضارتعالااذهكلذنمناكفهباقعوهللابضغل
نأىلاعتهلقحيفيكفهللاديجمتىلإةليسواناياطختناك
.هديجمتىلإتلآيتلااياطخلاىلعانباقعيواننيدي

.كلذنمهجتنتسنيذلااميأُلوُقَناَذاَمَف
.ةجيتنلاقدصبملسنلهيأَّـلَعَلَأ
.هتئيطخلئطاخلاىلعَبَضَغْلٱُبِلَْجييِذَّـلٱ
ملاَظ اهيلعمهاّيإهللاةبقاعمودوهيلااياطخنمجتنٌِ

راهظإلليبسنمنكيملمهاياطخالولفهمسالديجمت
.هديعوءارجإيفهقدصوةئيطخللهتهاركوىلاعتهتسادق
ىلعباقعلالدعلانمسيلهنأهنضارتعابضرتعملادصقف
ميلعتفًاملاظهللانوكينأليحتسيو.هللاديجمتهتجيتنام
بضغللةضرعباوسيلدوهيلاوحيحصبسيللوسرلا
.ةنونيدلاو

سلوبنأكلذنمرهظيِناَسْنِإلٱِبَسَحِبُمَّـلَكَتَأ
هللاىلإملظلاةبسنهيفضارتعاركذزاوجنمبيريفناك
وأًالوسرهنوكرابتعابوههدروياممسيلكلذنأدارأهنأو
نأيفاوبغرنيذلاسانلارثكأهدروأاممنكلوًايحيسم
.ىلاعتهيلعىتحمهريغىلعبنذلاعضوبمهسفنأاورربي

لٱُهللاٱُنيِدَيَفْيَكَف!اَشاَح«٦
ْ

»؟َكاَذْذِإََملاَع
٣٤:١٧و٨:٣بويأو١٨:٢٥نيوكت

باوجوهو)٤ع(يفامكيفنلاديدشتلهيزنتاَشاَح
.ضرتعملاىلع

نإفهباوجةحصتبثياذهخلاُهللاٱُنيِدَيَفْيَكَف
ىلعقدصدوهيلانمئطاخلاةهجنمضارتعالاقدص
ىلعيدوهيلائطاخلاهللاباقعناكنإفملاعلاةأطخلك
نأملظلانمفهللادجمىلإلوؤيهباقعنألًاملظهتئيطخ
امو.اهلكةنونيدلللاطبإاذهوملاعلاةأطخنمًادحأنيدي
.هسفنيفلطابوهفتاضارتعالانمكلذكهنأش

ِملِيبِذَكِبَداَدْزٱِدَقِهللاٱُقْدِصَناَكْنِإُهَّـنِإَف«٧
َ

،ِهِدْج
»؟ٍئِطاَخَكُدْعَباَنَأُناَدُأاَذاَمِلَف

هنيعةسماخلاةيآلايفيذلاضارتعالاةيآلاهذهيف
ناكولهلوقينأئطاخلكلقحيامموهوظافلألارييغتب

.ًاحيحص

يدوهيلاضارتعاّحصولهنألىنعملاوليلعتللءافلاُهَّـنِإَف
.يتأياملوقينأئطاخللقح

يفىلاعتهيلإبسُناذهوهديعووهدعويفِهللاٱُقْدِص
.ةعبارلاةيآلا

.لبقيذنمحضوأراصيأَداَدْزٱ
ّنيُبيذلاةسماخلاةيآلايفروكذملامثإلانمعونِيبِذَكِب
.»هللاّرب«هب

ِِمل
َ

وهفهتافصنلعأاملكهنإفدّجمتييكليأهِدْج
.هّربوهللاقدصنلعُأباذكلاباقعبوهدجمللئآ

ةلماعمنألاؤسلااذهبدارملاٍئِطاَخَكُناَدُأاَذاَمِلَف
ناكيذلاهبذكىلعهباقعيأبولسألااذهىلعئطاخلا
ةيلاحماهنممزليوملظىوستسيلهللاديجمتىلإةليسو
.كلذكهللاهبقاعينأ

:ُلوُقَناَنَّـنَأٌمْوَقُمُعْزَياَمَكَو،اَنْيَلَعَىَرتْفُياَمَكاَمَأ«٨
خلٱَِيتْأَتْيَكِلِتآِّـيَّـسلٱِلَعْفَنِل«

ْ
ْمُهُتَنوُنْيَدَنيِذَّـلٱ.»ُتَاَْري

.»ٌةَلِداَع
١٥و٦:١و٥:٢٠ص

قحياميهوةقباسلاةيآلاةلمكتةيآلاهذهرثكأ
ةسماخلاةيآلايفضارتعالاضرفىلعهلوقينأئطاخلل
هيلعوريخلاىلعلوصحللرشلالعفأنأيلقحيالاذاملوهو
.ةليضفةئيطخلانوكت

نمرهاظلا.ًابذكاننومهتيامكيأىََرتْفُياَمَكاَمَأ
باكترازاوجهداقتعابسلوباومهتاليجنإلاءادعأنأاذه
.تاريخلاةيغبتآيسلا

.ةماعنييحيسملاوةصاخلسرلانحناَنْيَلَع
سانلاضعبنأرهاظلاُلوُقَناَنَّـنَأٌمْوَقُمُعْزَياَمَك
ئدابملانموهيتأيامنأاوقدصفدوهيلاةمهتباوعدُخ
ةصرفلاهذهسلوبمنغتسافلسرلااهملعيتلاةيليجنإلا
.هبهّوفتهنأراكنإوإدبملااذهيفنل

أدبملاوهاذهُتاَْريَْخلٱَِيتْأَتْيَكِلِتآِّـيَّـسلٱِلَعْفَنِل
اذهتبثألّحصولةسماخلاةيآلايفضارتعالاو.ىرتفُملا
نأإدبملااذهلصأو.ربوقدصلكلطبُملادسافلاأدبملا
باقعزوجيالكلذلو.هللادجمراهظإىلإةليسومثإلا
لمحياذهو.هللادجمدازسانلامثإدازاملكف.ميثألا
نمو.مهلةجحوأًارذعنوكيوًادمعإطخلاىلعسانلا
.ةرورضلابلطابهذهكهتجيتنيذلاضارتعالانأّنيبلا

أدبملاكلذقدصينملكيأٌةَلِداَعْمُهُتَنوُنْيَدَنيِذَّـلٱ
موللانوقحتسيءالؤهنأبحيرصتاذهو.هاضتقمبكلسيو
أدبملااذههتهاركانههمالكبسلوبرهظأدقو.باقعلاو
الهنأوهوإدبملااذهسكعلوسرلاأدبمف.هايإهميرحتو
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الوانسفنأعفنلالريخلاىلإًالصوترشلالعفننأًادبأزوجي
سيلف.هللاديجمتلالوةسينكلاعفنلالوانباحصأعفنل
كلسينأبالإهيلعهللاةكربوهلمعحاجنعقوتينأدحأل
.ةماقتسالاوقحلاقيرط

دئاوف
يفمهتيوضعنمدوهيلادئاوفتمظعوترفواذإهنأ.١

دئاوفمظعتوّزعتمكفيوسوملاماظنلاتحتةسينكلا
دئاوفلاكلتمظعأويحيسملاماظنلاتحتنيذلاةيوضع
تدازاملكنكلواهلكنيدهعلارافسأىلعمهلوصح
.)٢و١ع(انتيلوؤسمتدازاندئاوف

ةيحيسملاكلامملااهبتزاتمايتلاتاكربلامظعأنإ.٢
سدقملاباتكلاىلعمهلوصحوهةينثولاكلامملاىلع
.)٢ع(ةنيمثلاهيناعمكاردإلطئاسولاو

اهنألسرلاوحيسملارصعدوهيدقتعايتلارافسألانإ.٣
.)٢ع(ًاقحهيحويههللايحو

امبىلاعتهدوهعنمًادهعرسفينأدحألسيلهنإ.٤
ىلعرارمتسالاعمباقعلاوةنونيدلانموفعلاهنممزلي
كلذنمهمثإىلعرمتسملاميثأللنمأالو.مثإلا
.)٤و٣ع(اهرارسأيفهكارتشاوةسينكلايفهتيوضعب

ىلعءانبكالهلانمةاجنلاريرشلاءاجرلطابهنإ.٥
.)٦و٥ع(ملاعلانيديالهللانأهّمهوت

زييمتلايفنيهنأوهامميلعتداسفىلعناهربىوقأنإ.٦
لدعوناسنإرشىلعليلدحضوأو.رشلاوريخلانيب
بلغيو»تاريخلايتأتيكلتآيسلالعفي«هنأهباقع
.عادخلاوءايرلابمثإلااذهنارتقا

هللامامأهرّربتيفينثولاىلعيدوهيلللضفالهنا
٢٠-٩عيحولانمكلذليلدو

لٱَّـالَك؟ُلَضْفَأُنْحَنَأ؟ًاذِإاَذاَمَف«٩
ْ
اَنْوَكَشْدَقاَنَّـنَأل!َةَّـتَب

لٱَّـنَأ
ْ
لٱَوَدوُهَي

ْ
َحتَنيِعَْمجَأَنيِّـيِناَنوُي

ْ
خلٱَت

ْ
»ِةَّـيَِط

٣:٢٢ةيطالغو٢٣ع

.ثحبلااذهيفاهيلإانلصوةجيتنيأ؟ًاذِإاَذاَمَف
.ممألانملضفأدوهيلانحنلهيا؟ُلَضْفَأُنْحَنَأ
انهو)٢ع(رومألاضعبباوزاتمادوهيلانألوقلاىلإقبس
همامأًاقاقحتساوًاربوةليضفوًابدأمهنملضفأمهلهلأس
.ىلاعت

.مهتيلضفأبدوهيلاةقثلكعطقاذههلوقب!َةَّـتَبْلٱَّـالَك
هذهنميناثلاولوألاحاحصألايفاَنْوَكَشْدَقاَنَّـنَأل

ءارقعمجسلوبنألدرفملاعضومعمجلاريمضو.ةلاسرلا
.هعمةلاسرلا

الوءانثتساالبيأَنيِعَْمجَأَنيِّـيِناَنوُيْلٱَوَدوُهَيْلٱَّـنَأ
.قرف

َحت
ْ

.اهتنونيدواهسيندتواهتطلستحتيأِةَّـيِطَْخلٱَت

.»ٌدِحاَوَالَوٌّراَبَسْيَلُهَّـنَأ«:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك«١٠
٥٣:١و٣و٢و١٤:١رومزم

باتكنمتابثإلاةرشعةنماثلاةيآلاىلإةيآلاهذهيفام
.ةئيطخلايفنايسممألاودوهيلانأهللا

ةمجرتنمسابتقالاو١٤:١رومزميفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
نودظفللايفةيناربعلانيبوهنيبفالتخالاونيعبسلا
.ىنعملا

اذهو»ًاحالصلمعينمسيل«يناربعلايفوٌّراَبَسْيَل
.)١٤:٣٩رومزم(ةأطخسانلاعيمجنأتبثي

طَيْنَمَسْيَل.ُمَهْفَيْنَمَسْيَل«١١
ْ

.»َهللاٱُبُل

امونيعبسلاةمجرتنم)١٤:٢رومزم(نمسبتقماذه
بلطينمسيلمهفينمسيل«هلوقوهوًابلساهيفءاج
مهافنمله«وهوًايراكنإًاماهفتسايناربعلايفءاج.»هللا
سانلاعيمجىلعهللاتبثأ.ىنعملايفقرفالف»هللابلاط
ءاجامًاريثكو.هولمهأومهرايتخابهولهجمهنألةئيطخلا
همدعوهللاىوقتتىنعمبسدقملاباتكلايف»مهفلا«
هيلإقوشلانعةرابعهللاناسنإلابلطو.اهمدعىنعمب
.يحورلامهفلامزاولنماذهوهلةدابعلاوةعاطلاو

جلٱ«١٢
ْ

ًاحَالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل.ًاعَماوُدَسَفَواوُغاَزُعيَِم
.»ٌدِحاَوَالَوَسْيَل

نايباهيفوىنعموًاظفل)١٤:٣رومزم(نمةيآلاهذه
قيرطاوراتخامهنإفهقرطوهللاسانلاكرتنمةجيتنلا
ىلعسدقملاباتكلاهتبثأامماذهويبدألاسندلاولالضلا
.ءانثتساالبسانلالك
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لَأِب.ٌحوُتْفَمٌْربَقْمُُهتَرَجْنَح١٣«١٣،١٤
ْ

.اوُرَكَمْدَقْمِهِتَنِس
َحتِلَالْصَألٱُّمُس

ْ
.»ًةَراَرَمَوًةَنْعَلٌءوُلَْممْمُهُمَفَو١٤.ْمِهِهاَفِشَت

١٠:٧رومزم١٤٠:٣روموم٥:١٦ايمرإو٥:٩رومزم

.مهمالكليلدبرارشأسانلانأتابثإنيتيآلانيتاهيف
:٥رومزم(نمسبتقماذهٌحوُتْفَمٌْربَقْمُُهتَرَجْنَح

عضوم»مهقلح«يناربعلايفونيعبسلاةمجرتنم)٩
رجانحنيبهبشلاهجوو.ملكتلاةلآامهيلكو.مهترجنح
ةثيبخروبقلاةحئارفررضلاوةهاركلاةحوتفملاروبقلاوسانلا
ءافتكالاوةقفشلامدعوأ.رارشألالاوقأكلذكوةدسفمو
كفنتالرارشألاهاوفأاذكوعبشيالوقفشيالربقلانإف
.هيفنعطتنملكيذؤت

نعنوعبسلاهمجرتاماذهاوُرَكَمْدَقْمِهِتَنِسْلَأِب
ةمجرتلاوزاجملصألاف»اهولقصمهتنسلأ«اهيفوهوةيناربعلا
نمبرضقيلمتلاوقلمملاوهلوقصملاناسللافةقيقح
.ركملا

َحتِلَالْصَألٱُّمُس
ْ

ةمجرتنمسبتقماذهْمِهِهاَفِشَت
ةمح«يناربعلالصألايفوهو)١٤٠:٣رومزم(نمنيعبسلا
ناوعفألانملكنألدحاوىنعملاو»مههافشتحتناوعفألا
يرهوجلاوهمسلااوربتعانوعبسلانومجرتملاوماسلصلاو
مهثبخبنورضيمهنأىنعملاو.ةماسلاةيحلاعونالةيآلايف
بوقعييفاماذهبلباق(داسجألابمسلارضيامكمهركمو
٣:٦(.

نيعبسلاةمجرتنماذهًةَراَرَمَوًةَنْعَلٌءوُلَْممْمُهُمَف
ةنعلءولمممهمف«ةيناربعلايفو.)١٠:٧رومزم(نمًاضيأ
ةنعلىلعبلقلاةرارمنإفضغبلاةدشكلذبدارملاو»ًاثبخو
.)٣:١٤بوقعيو٤:٣١سسفأيفامباذهلباق(نيتفشلا

يف١٦.ِمَّـدلٱِكْفَسَىلِإٌةَعِيَرسْمُهُلُجْرَأ١٥«١٧-١٥ ِ
.»ُهوُفِرْعَيَْملِمَالَّـسلٱُقيِرَطَو١٧ٌ.قْحَسَوٌباَصِتْغٱِمِهِقُرُط
٣٦:١رومزمو٨و٥٩:٧ءايعشإو١:١٦لاثمأ

ليلدبرارشأسانلانأتابثإتاسابتقالاهذهيف
نمءيشب)٨و٥٩:٧ءايعشإ(نمةسبتقميهو.مهلاعفأ
.راصتخالا

مهتوخإنولتقييأِمَّـدلٱِكْفَسَىلِإٌةَعِيَرسْمُهُلُجْرَأ
يكزلاب»مدلا«فصويناربعلايفو.ببسىندألرشبلا
.ًاراصتخاسلوبهكرتو

يف نوبلسييأ)١٦ع(ٌقْحَسَوٌباَصِتْغٱِمِهِقُرُطِ
.نولتقيو

مالسلاقيرطبدارملا)١٧ع(ُهوُفِرْعَيَْملِمَالَّـسلٱُقيِرَط
مل«هلوقىنعمو.مهريغلومهلريخلاوةحارلاىلإيدؤيام

هنعنولدعياوناكمهنألهيفاوكلسيملوهونسحتسيمل»هوفرعي
هذهلوسرلاركذو.قحسلاوباصتغالاقيرطىلإًادبأ
نوكتنأنمدبالهنألناسنإلاةعيبطداسفلًانايبلاعفألا
.ةئيدرةئيدرلارامثالاتاذةرجشلا

هنوُيُعَماَّـدُقِهللاٱُفْوَخَسْيَل«١٨ .»ِْمِ
٣٦:١رومزم

ةمجرتلايفامىلع)٣٦:١رومزم(نمةيآلاهذه
نيحهبلقروعشنعدوادربعيناربعلالصألايفونيعبسلا
.روعشلاكلذىضتقمبهمكحورارشألالامعأهتدهاشم
فوخنمنولاخرارشألانأىلعًاليلدهلوقسلوبسبتقاو
المهنأكفهتمقننوشخيالوهللانوقتيالمهنأليأهللا
هباقعوهسأباوفاخينأالوهوعيطينأمزليالوهبنونمؤي
.مهيصاعمىلع

لَكُيَوُهَفُسوُماَّـنلٱُهُلوُقَياَمَّـلُكَّـنَأُمَلْعَنُنْحَنَو«١٩
ِّـ

ِهِبُم
يفَنيِذَّـلٱ لٱُّلُكَريِصَيَوٍ،مَفُّلُكَّـدَتْسَيْيَكِل،ِسوُماَّـنلٱِ

ْ
َِملاَع

َحت
ْ

.»ِهللاٱَنِمٍصاَصِقَت
١٠٧:٤٢رومزمو٥:١٦بويأ١٥:٢٥و١٠:٣٤انحوي
٢٣و٩عو٢:٢ص٢:١و١:٢٠صو١٦:٦٣لايقزحو

:٢ص(يفامكعيمجلليلجرمألايأُمَلْعَنُنْحَن
٢(.

امأناسنإلاتابجاوهيفهللانلعأاموهُسوُماَّـنلٱ
وأرشعلااياصولايفتبُتكامبامأوريمضلاولقعلاب
ةنيرقلانكلوسدقملاباتكلانماهريغوأةسمخلارافسألا
اهنألءايبنألاوريمازملابتكهبدارألوسرلانأىلعلدتانه
.انهاهنمسبتقايتلايه

يفَنيِذَّـلٱِهِبُمِّـلَكُي نالعإمهغلبنيذلايأِسوُماَّـنلٱِ
مهفمهرئامضىلعسومانلابتكنيذلاو.ىلاعتهتدارإ
مهغلبنيذلاو.يعيبطلاسومانلاكلذىضتقمبنولوؤسم
ميدقلادهعلارافسأو.هاضتقمبنولوؤسميحولاباتك
مهتايحروتسداهوذختينأنوفلكممهفدوهيللتنلعُأ
تحرصرافسألاكلتو.اهبمهلامعأاوسيقينأومهفرصتو
ىلعهبنولمسيامكمهسفنأىلعهقدصباوملسينأب
.ممألا

اهسبتقايتلاهلاوقأبهللادصقٍمَفُّلُكَّـدَتْسَيْيَكِل
لكنأحاضيإنسحأحضوينأحاحصألااذهيفلوسرلا
وأبيرللليبسنمدحألىقبيالىتحرارشأسانلا
هتمصبكلذقدصبملسينارطضيوراذتعالاوأراكنإلا
.)١٠٧:٤٢رومزمو٥:١٦بويأيفامباذهلباق(
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َحتَِملاَعْلٱُّلُك
ْ

ةضرعسانلالكيأٍصاَصِقَت
.مهاياطخببسبباقعلل

.ئطاخلاىّدعتهيلعيذلاناّيدلاةعيرشلابرِهللاٱَنِم

ُرَّـَربَتَيَالٍدَسَجيِذُّلُكِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبُهَّـنَأل«٢٠
خلٱَةَفِرْعَمِسوُماَّـنلٱِبَّـنَأل.ُهَماَمَأ

ْ
.»ِةَّـيَِط

٣:١١و٢:١٦ةيطالغو١٣:٣٩لامعأو١٤٣:٢رومزم
٧:٧ص٣:٥سطيتو٩و٢:٨سسفأو

ملاعلالكنوكلهنأكلذوةرشعةعساتلاةيآلايتأيام
رربتينأًادحأنكميالباقعلاوبضغللةضرعوةأطخ
هذهىلإ)١:١٨ص(نمبتكاممسلوبةياغو.هلامعأب
.)١:١٨صحرشرظنا(ةجيتنلاهذهىلإلوصولاوهةيآلا

اهبرمأييتلالامعألالكيأِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِب
وأديدجتلالبقناسنإلااهعنصةيبدأوأةيزمرسومانلا
.يحولاسومانوأيعيبطلاسومانللةعاطإهدعب

:انهسومانلانمدارملاوهاذهنأىلعليلدلاو
هيدعتنأوسانلالكىلعهيلإراشملاسومانلانإ)١(
.)١٩ع(هللامامأنيبنذممهلعجي

نأنمدبالسانلاعيمجىلعيذلاسومانلانإ)٢(
لامعالادرجمالبلقلافطاوعىلإرظنيًايحورنوكي
اهلضفأنألمهرربتالةحلاصلانينمؤملالامعأو.ةرهاظلا
ةصقانلاةعاطلانإ)٢:١٠بوقعي(يفليقامىلعوصقان
.ةعاطسومانلاىضتقمبتسيل

يذبناسنإلافصو.ناسنإلكيأٍدَسَجيِذُّلُك
.طوقسلاىلإًالئامًافيعضهنوكلدسجلا

قفوىلعاذهو.سومانلاىّدعتهنألرربتينلوُرَّـَربَتَيَال
يفْلُخْدَتَال«هلوق ملٱِ

َكَماَّـدُقَرَّـَربَتَيْنَلُهَّـنِإَفَكِدْبَعَعَمِةَمَكاَحُْ
نأوأربلابحيرصتلاريربتلاىنعمو.)١٤٣:٢رومزم(»ٌّيَح
قرفيو.هيلعءيشسومانللسيلهنالًاراببسُحيناسنإلا
نألمتحملانموًاريربتنوكتدقةرفغملانأبةرفغملانع
سيلكلذنكلهمركُيومرجملانعىضرييضرألاكلملا
ًارابريرشلالعجيهللانأريربتلااذهبدارملاسيلو.هلًاريربت
حالطصالايفريربتلاو.سيدقتكلذنألهتافصرييغتي
ريغةعيرشلاىضتقميرابوكشملانأبحيرصتلايعرشلا
.باقعلاقحتسم

ًادحأربتعيهللانألاحملانمهنأميلعتلااذهةصالخو
سومانلانألسومانلاىضتقمبهلمعلًارابسانلانم
ًابلقكلذناسنإلاعاطتساولف.ةلماكلاةعاطلابلطي
يفلوسرلانهربدقنكلو)٢:١٣ص(هبرربتلًالمعو
ًاممأوًادوهيسانلالكنأثلاثلاحاحصألاويناثلاحاحصألا

ريربتلاىلإناسنإلاراقتفاهميلعتتبثأفسومانلااوفلاخ
.ديطوساسأىلعةمعنلاب

هلامعأىضتقمبهيلعمكحينيحهللامامأيأُهَماَمَأ
.هلبقمأنيدلامويكلذناكءاوس

انهسومانلابدارملاِةَّـيِطَْخلٱَةَفِرْعَمِسوُماَّـنلٱِبَّـنَأل
ةفرعمب«دارملاو.بوتكمريغوأًابوتكميبدألاسومانلا
نوكيو.ئطاخهنأبهعانتقاوناسنإلاروعش»ةيطخلا
نمهيلعبجيامناسنإللرهظُيهنألكلذةلعسومانلا
هتريسوهبلقهتلباقمبناسنإلافةسادقلاوهللاةلماكلاةعاطلا
ةعاطلاسومانلاعطُيملهنألئطاخهنأققحتيسومانلاب
.هرربيالسومانلاهنيديفةبجاولا

ةفرعملامهلنألًالوأدوهيلاىلعقدصيلوقلااذهو
ًاضيأقدصيويحولاببوتكملاسومانلاةطساوبةلماكلا
مهرئامضومهبولقىلعبوتكمسومانلانألممألاىلع
.ةئيطخلاةفرعممهلكلذبو)١٥و٢:١٤ص(مهيلعةدهاش

فشتكيللبهباورربتييكلهسومانةأطخلاهللاطعيمل
ربىلعلكتيفهسفنربىلعهلاكتاكرتيىتحهمثإناسنإلل
همامأهلوبقىلإةيفاكلاةدحاولاةليسولاهنألحيسملاعوسي
.ىلاعت

نأنمضتي»ةئيطخلاةفرعمسومانلابنإ«لوسرلالوقو
.سومانلاهعيطتسياملكاذه

دئاوف
ملعلايفضعبنعمهضعبفلتخاامهمسومانلانإ.١

ًاعيمجمهفةينيدلاوأةيندملاتازايتمالاوىنغلاوماقملاو
ًاذإفكالهللةضرعوةأطخمهنوكيفءاوسهللامامأ
لضفلابهريغىلعرختفينأسانلانمدحألسيل
.)٩ع(يبدألا

داليملبقميدقلادهعلايفسانلاهبفصُوامنإ.٢
فصوهنألرطقورصعلكيفمهيلعقدصيحيسملا
لكىلعقدصيوهو.طوقسلادعبةيرشبلاةعيبطلا
.هسفنىلإهبسنينأدرفلكىلعًاذإفرشبلانمدرف
عيمجلليهنيبئاتلانينمؤمللباتكلاديعاومكلذكو
.)١٨-١٠ع(هسفنلاهذختينأناسنإلكىلعبجيف

تبثيامنإسدقينأالورربينأسومانلانكميالهنإ.٣
ءاجرنمًائيشانحنميالوكالهلابجويومثإلاانيلع
.)٢٠ع(هلةعاطلابصالخلا

اّنأبعانتقالاوهليجنإلاةراشبلوبقلدادعتسالضفأ.٤
نعنوزجاعاّنإوانهاوفأحتفنانلةجحالءّالذأةأطخ
ٍّربىلعفقوتمانصالخنأوةعيرشلابيلاطمبمايقلا
.)٢٠ع(انّربريغ
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٣١ىلإ٢١عليجنإلايفهللاهنلعأيذلاريربتلا
لصفلااذهىوحف

تافصيفلوألاماسقأةعبرأىلإلصفلااذهمسقُي
.هجئاتنيفعبارلاوهتياغيفثلاثلاوهساسأيفيناثلاوريربتلا

:لوسرلااهنيبامىلعيهفريربتلاتافصامأ
.)٢٢و٢١ع(لامعألابالناميإلابهنإ.١
.)٢٣و٢٢ع(ًاممأوًادوهيسانلالكهيلإوعدمهنإ.٢
.)٢٤ع(ًاناجمىطعيهنإ.٣

انعةراّفكهتوميأحيسملاعوسيبءادفلاوهفهساسأامأو
.)٢٥و٢٤ع(

هلدعةقفاوموةديجملاهللاتافصراهظإيهفهتياغامأو
.)٢٦ع(ئطاخلانعوفعلايفهتمحرل

:يهفهجئاتنامأو
٢٧ع(هراختفاىلإةليسولكيفنيناسنإلاعضو.١

.)٢٨و
.ًاينانويمأناكًايدوهيناسنإلكلهللاةوبأنايب.٢
.)٣٠و٢٩ع(سومانلاتابثإ.٣

ًادوُهْشَم،ِسوُماَّـنلٱِنوُدِبِهللاٱُّرِبَرَهَظْدَقَفَنآلٱاَّـمَأَو«٢١
»ِءاَيِبْنَألٱَوِسوُماَّـنلٱَنِمُهَل
١١:٤نييناربعو٣:٩يبليفو١:١٧صو١٥:١١لامعأ
:١سرطب١و١:٢ص٢٦:٢٢لامعأو٥:٤٦انحويخلا

١٠

لاوحألاامأويليجنإلارصعلاامأانه»نآلاب«داريَنآلٱ
.ةلاسرلاهذهنمقبساميفلوسرلااهركذيتلا

هنأديفيينانويلالصألاوهللانمنلعُأيأَرَهَظْدَقَف
نلعُأكلذكنآلانلعُأامو.ةداعلاقراخًانالعإنلعُأ
.تآوبنوموسرةطساوبًاقباسنالعإلاضعب

قيرطلاوهو)١:١٧ص(حرشيفهريسفتقبسِهللاٱُّرِب
ىلاعتهنألهللاىلإبسُنوناسنإلاريربتلهللاهدجوأيذلا
.هبّرربملاوهئشنموه

ريغوسومانلاةجيتنبسيلهنأيأِسوُماَّـنلٱِنوُدِب
نإ«هلوققفوىلعاذهوسومانللناسنإلاةعاطإىلعينبم
سيلو.)٢:١٦ةيطالغ(»سومانلالامعأبرربتيالناسنإلا
يبدألاسومانلاةعاطإبفلكمريغنمؤملانأكلذنمدارملا
.اهناصقنلريربتلاةلعبتسيلةعاطلاكلتنأدارملالب

اذهسلوبدازِءاَيِبْنَألٱَوِسوُماَّـنلٱَنِمُهَلًادوُهْشَم
يأسومانلانيبوهنيبةافانمالهنأّنيبيلهللاربفصوىلع
ملديدجميلعتبسيلهنأوسومانلاقوقحةتبلايفانيالهنأ

يفنالعإلاضعبهنالعإو.ميدقلادهعلايفًامولعمنكي
.ديدجلادهعلايفنالعإلالكهنالعإلدهيمتميدقلادهعلا

»ءايبنألابو«ىسومرافسأدوهيلادنع»سومانلاب«موهفملا
٥:١٧ىّتميفامباذهلباق(سدقملاباتكلارافسأرئاس
نأةرابعلاةصالخو.)١٣:١٥لامعأو١٦:٣١اقولو٧:١٢و
لامعأالبريربتلاهتآوبنوهزومرةطساوبمّلعميدقلادهعلا
ص(يفحاضيإرثكأأدبملااذهلوسرلاحضوأمث.سومانلا
٤(.

ملٱَعوُسَيِبِناَميِإلٱِبِهللاٱُّرِب«٢٢
ِّـلُكَىلَعَوِّـلُكَىلِإِ،حيِسَْ

.»َقْرَفَالُهَّـنَأل.َنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱ
٣:١١يسولوكو٣:٢٨ةيطالغو١٠:١٢صهلك٤ص

نموهوئطاخلارربتيهبيذلاقيرطلايأِهللاٱُّرِب
يفنالعإنسحأاهنلعأواهبيضريتلاهللاتآشنم
.ليجنإلا

هللاربلىلوألاةفصلاهذهِحيِسَْملٱَعوُسَيِبِناَميِإلٱِب
ناميإلاسيلوهو.هتلعالربلاكلذطرشناميإلااذهو
يحولامالكقيدصتالوىلاعتهتافصوهدوجوبهللاابماعلا
هنأوهللانباحيسملاهنألوبقوعوسيىلعلاكتالاوهامنإ
٣:١٤و١:١٢انحويرظنا(اننودهسفنلذبوانبحأيذلاوه
٣:٢٤و٢٠و٢:١٦ةيطالغو٩:٣٣ةيمورو٨:٢٤و١٦و
.)٣:١٢سسفأو

ءاينغأًاممأوًادوهيَنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱِّـلُكَىلَعَوِّـلُكَىلِإ
اهجراخوةروظنملاةسينكلالخادءالهجوءاملعءارقفو
.حيسملابناميإلاديحولاطرشلاف

ةأطخمهلكمهنألصالخلاىلإمهجايتحايفَقْرَفَال
مهلامعأبمهسفنأريربتنعنوزجاعويدبألاكالهللةضرعو
اونمؤينأىلإنووعدممهلكمهنألةاجنلاطرشيفقرفالو
ماثآلاةعاظفيفسانلانيبقرفدجويمعن.اوصلخيو
مهنسحأنيبصالخلاطرشيفقرفالنكلواهددعو
ناميإلاالإنسحألاصالخىلإقيرطالذإمهإدرأو
نأةيآلاهذهةصالخو.اذهىلإالإجاتحيالأدرألاوعوسيب
لامعألابالناميإلابليجنإلايفنلعملاهللاربلانيئطاخلا
ةروظنملاةسينكلاةيوضعبالوينيدمسربالوةدالولابالو
ضورعمومهلنلعموعيمجللفاكورشبلالكلقفاومهنأو
.ًاناجممهيلع

جلٱِذِإ«٢٣
ْ

»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم
٣:٢٢ةيطالغو١١:٣٢صو٩ع
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ال«ةقباسلاةيآلايفهلوقةلعاذهاوُأَطْخَأُعيِمَْجلٱِذِإ
هللامامأئطاخرشبلادارفأنمدرفلكنأىنعملاو»قرف
وهاذهوهللاربىلإرقتفمناسنإلكنأكلذنممزليو
دوهيلاىلعكلذلوسرلاتبثأ.ربلاكلذلةيناثلاةفصلا
نماوبكتراامليلدبةلاسرلاهذهنمقبساميفممألاو
ةبسنليلدباهنم)٥ص(يفًاضيأهتبثأوةريرشلالامعألا
ةبسنلاكلتةجيتنةعيبطلاداسفنأومدآىلإيرشبلاسنجلا
.)٥:١٢ص(

لصحييتلاةماركلاانهدجملاىنعمِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَو
هاضردرجموهوأهايإهحدموهيلعهللاىضربناسنإلااهيلع
مهنأل«هلوقوهو)١٢:٤٣و٥:٤٤انحوي(يفءاجامكىلاعت
قبسامةجيتناذهو»هللادجمنمرثكأسانلادجماوبحأ
اولصحينأاوعيطتسيملىلاعتهللاةعيرشاوفلاخاذإسانلاف
هللاىضرمهزوعأاذإو.نيدلامويالونآلاالهاضرىلع
ريغبريربتلاىلإاورقتفامهنأكلذنممزلفهبضغلةضرعاوناك
ندمتلايفاومدقتامهمسانلاىلعاذهقدصيو.مهلامعأ
.بادآلاوملعلاو

لٱِبِهِتَمْعِنِبًاناَّـَجمَنيِرِّـَربَتُم«٢٤
ْ
ملٱَعوُسَيِبيِذَّـلٱِءاَدِف

ِ»حيِسَْ
٢٠:٢٨ىّتم٧و٣:٥سطيتو٢:٨سسفأو٤:١٦ص
نييناربعو٢:٦سواثوميت١و١:١٤يسولوكو١:٧سسفأو
١٩و١:١٨سرطب١و٩:١٢

ًاماجمىطعُيهنأيهوهللاربلةثلاثلاةفصلاةيآلاهذهيف
اهنوقحتسيالهنولانينيذلانألهللانمةبهنوكينأمزليو
.ةقباسلاةيآلانمرهظامك

١٥:٢٥انحويو١٠:٨ىّتم(نمؤملاقاقحتساالبًاناَّـَجم
ّربلانأل)٣:٨يكينولاست٢و٢:٨سسفأو٥:١٧ةيمورو
.)٥٥:١ءايعشإ(»نمثالوةضفالب«

انيلإرظنلابهنأل»ًاناجم«هلوقنومضماذهِهِتَمْعِنِب
امةمعنلاو.هتمعننمىطعُمهللاىلإرظنلابوًاناجمذوخأم
انهدارملاو.ضوعلالوضغرلالعفنلاوناسحإلاهبدصُق
ةلعةمعنلاهذهوقحتسملاريغئطاخللهتبحمهللاراهظإ
.ةيلصألاءادفلا

عوسيهلهارتشاًاناجمنمؤملاهلانييذلاربلانإِءاَدِفْلٱِب
٦:٢٠سونثروك١و٢٠:٢٢ىّتم(ميظعنمثبحيسملا
اهبترهظيتلاةطساولاوهءادفلاو.)١٩و١:١٨سرطب١و
ةيدوبعلانمريسألاكفنمذوخأمءادفلاو.تبهووةمعنلا
ذاقنإلليجنإلاهلمعتسافهنعلامةيدأتبرطخلاوءاقشلاو
عوسيتومومالآةطساوبةعيرشلاولدعللهيلعاممئطاخلا
لٱاَنَلِهيِفيِذَّـلٱ«هلوقليلدبحيسملا

ْ
ُناَرْفُغِهِمَدِب،ُءاَدِف

خلٱ
ْ

ًاضيأرظنا١:٧سسفأ(»ِهِتَمْعِنىَنِغَبَسَح،اَياََط

:٢سواثوميت١و٣:١٣ةيطالغو٧:٢٣و٦:٢٠سوثنروك١
اذهو.)١:١٨سرطب١و٩:١نييناربعو٢:١٤سطيتو٦
مهاياطخبةأطخلاهقحتسايذلاهللابضغنمذاقنإءادفلا
ءادفلانأطقليجنإلاركذيملو.حيسملاعوسيمدهنمثو
.هتطلسبوأهتودقبوأحيسملاميلعتب

ءادفلافاّنعًاضوعهتومبيأِحيِسَْملٱَعوُسَيِبيِذَّـلٱ
.صلخملاويدافلاوهوهلمع

،ِهِّـرِبِراَهْظِإل،ِهِمَدِبِناَميِإلٱِبًةَراَّـفَكُهللاٱُهَمَّـدَقيِذَّـلٱ«٢٥
خلٱِنَعِحْفَّـصلٱِلْجَأْنِم

ْ
.»ِهللاٱِلاَهْمِإِبِةَفِلاَّـسلٱاَياََط

لامعأ١:٢٠يسولوك٤:١٠و٢:٢انحوي١و١٦:١٥نييوال
:٩نييناربعو١:١٥سواثوميت١و١٧:٣٠و٣٩و١٣:٣٨
١٥

نأوهولصفلااذهنميناثلامسقلانايبةيآلاهذهيف
وجننهبيذلاقيرطلاوهوحيسملاعوسيبءادفلاربلاساسأ
هقحوهلدعةافانمنودبهللاىضرلاننوةعيرشلاةنعلنم
.ةسدقملاهتعيرشو

مامأحيسملاعوسيمدقبآلانأيأُهللاٱُهَمَّـدَقيِذَّـلٱ
هللانلعأاملكىلإ»همّدق«هلوقبراشأو.رشبلاوةكئالملا
.بيلصلاتومتومللهايإهميلستاميسالوملاعللهنبانع
هعاضتاوهتازجعموهدسجتبهنلعأامكلذنعجرخيالو
.هتماقإو

يأةيناربعلايفرفكنمءاطغلالصألايفاهانعمًةَراَّـفَك
لدعلايفويلةأطخلانعحيسملاةحيبذانهاهبدارملاوىطغ
يهفئطاخلانعىضريهللالعجيومثإلايطغيوهقح
.اهبكترمبلقريغتالوةئيطخلايطغت

ئطاخللهللااهنّيعيتلاةليسولاوهناميإلاِناَميِإلٱِب
لكللبئطاخلكلتسيليهفةرافكلاكلتىلعلوصحلل
نألةرافكلاةميقديزيالناميإلاف.ةأطخلانمنمؤينم
هللاهعضويذلاطرشلاوهامنإوةدودحمريغاهتميق
.ًائيشئطاخلاعفنتالهنودبواهيلعلوصحلل

نعةحيبذبيلصلاىلعحيسملاعوسيتومبيأِهِمَدِب
نمؤملادنسيهيلعفةرافكلارهوجوهحيسملامدو.ةئيطخلا
ةيومدلاحئابذلانمفلسىنعمرسفموهو.ريربتللهناميإ
ىمظعلاةرافكلاهذهلبقةنسفالآةعبرأوحنتمدُقيتلا
.حيسملاةحيبذىلإًازومرحئابذلاكلتتناكو

ةحيبذبيلصلاىلعحيسملامّدقهللانإِهِّـرِبِراَهْظِإل
اهيضاقوةعيرشلاعضاوهنوكرابتعابهلدعّنيبيلةئيطخلانع
نعوفعينيحةعيرشلاربتعيومثإلاضغبيهنأرهظيلو
دصقىلاعتهنكلحيسملاتومنمىلوألاةياغلاهذهو.ميثألا
)١١و٣:١٠سسفأ(»هتمكح«نلعُينأكلذقوفهب

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا

٣٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ًارويغًاصاخًابعشهسفنلرهطيلو«)٣:١٦انحوي(»هتبحمو«
دوهيلانيبزجاحلاعفريلو«)٢:١٤(»ةنسحلامعأيف
يفِْنيَنْثالٱَحِلاَصُيَو«)٢:١٥سسفأ(»ممألاو ٍدِحاَوٍدَسَجِ
لٱًالِتاَق،ِبيِلَّـصلٱِبِهللاٱَعَم

ْ
.)٢:١٦سسفأ(»ِهِبَةَواَدَع

.)١:٤ةيطالغ(»ريرشلارضاحلاملاعلانمانذقنيلو«
هذهو.)١:٧سسفأ(»اياطخلانارفغانللصحيلو«
.قافتالالكةقفتمتاياغلا

نيحمدآىلعسومانلاباقعلكرجيملهللانأةلعو
هنأيهحيسملامايأىلإكلذكهدعبئطاخلكىلعوئطخ
ىقبيوةئيطخلارفغينأهنكمياهبيتلاقيرطلادعأدقناك
.ًاراب

اهترفغميأاياطخلانعحفصلانإِحْفَّـصلٱِلْجَأْنِم
صاصقنعلدعهنألهربهللارهظينأىلإيعادلاوه
لفغهنأكرهظكلذبوقحتسيامكهاياطخىلعناسنإلا
تومبدصقفهقحوهلدعبيلاطمنعىلاعتوهناحبس
يههنعهوفعةلعنأّنيبو.ةهبشلاكلتعفرينأحيسملا
راشأدقونامزلاءلميفمدقتنأدصقيتلاةرافكلاكلت
الةرافكلاىلإًازمرتناكيتلاميدقلادهعلاحئابذلكباهيلإ
.اهنيعةرافكلا

داليملبقتبكترايتلايأةَفِلاَّـسلٱاَياَطَْخلٱِنَِع
اهيفركذيتلاةيلاتلاةيآلاباذهةلباقمنمرهظيامكحيسملا
ْذِإ«هلوقلقفاوماذهو.»رضاحلانامزلا«هلوقبحيسملارصع
يفيِتَّـلٱِتاَيِّـدَعَّـتلٱِءاَدِفِلٌتْوَمَراَص لٱِ

ْ
نييناربع(»ِلَّـوَألٱِدْهَع

ةنمزأب«داليملالبقيتلاةنمزألاكلتتيمُسو)٩:١٥
:١٤لامعأ(»ةيضاملالايجألاو«)١٧:٣٠لامعأ(»لهجلا

١٦(.
ميثألاباقعنعهلودعوهتانألوطيأِهللاٱِلاَهْمِإِب
ةرافكالولوًافنآروكذملاحفصلاةلعاذهوقحتساامك
.هلدعلٍفانمهنأرهظلدعباهيرُجينأهللادصقيتلاحيسملا

يفِهِّـرِبِراَهْظِإل«٢٦ حلٱِناَمَّـزلٱِ
ْ
ْنَمَرِّـَربُيَوًاّراَبَنوُكَيِل،ِِرضَا

.»َعوُسَيِبِناَميِإلٱَنِمَوُه

يفِهِّـرِبِراَهْظِإل نامزلاب«دارملاِِرضاَْحلٱِناَمَّـزلٱِ
حرصدق.حيسملاداليمدعباموهوليجنإلارصع»رضاحلا
هّربرهظأةرافكحيسملاهللاميدقتنأةقباسلاةيآلايفلوسرلا
يفحّرصو.يليجنإلارصعلالبقةأطخلاباقعلهمأهنأعم
ربتبثفهئيجمدعباياطخلاةهجنمكلذلثمبةيآلاهذه
ىلععضوهنألملاعلاروصعلكيفةأطخلانعهحفصبهللا
.عيمجلاباقعحيسملا

نعةرافكحيسملاميدقتنمهللاةياغنإًاّراَبَنوُكَيِل
اهباقعةئيطخلاواهقوقحةعيرشلاًايطعمًالداعهنوكنايبمثإلا
رابهنأكهلماعييأحيسملابنمؤيئطاخلكرربيهنأعم
.حيسمللًاماركإ

هنأعمنمؤملائطاخلاهتلماعميفهلدعتبثأهللانإ
الوهلامعأحالصبرربتيالناسنإلانأفورعمومّلسم
يفسومانلابيلاطمنعرظنلاضغيالهللاوهتافصنسحي
ةعاطبهتعيرشقوقحلكىفوتساهنألاياطخلانعحفصلا
ةأطخلانعبئانهنأرابتعابئطاخلانعهتوموحيسملا
لدعلالزيملو.ئطاخلاريربتيفةمحرلاولدعلاقفتاكلذبو
ىفوتساامدنعةمحرةمحرلالزتملوةمحرلاترهظامدنعًالدع
.ريربتلانكروهحيسملاتامفهقوقحلدعلا

يفو»هنأعم«ةلزنمب»رربي«و»ًاراب«نيبواولاَرِّـَربُيَو
ةافانمئطاخلاًارربموًارابهللانوكنيبهنأىلإحيملتكلذ
نعباقعلاهلمحبةافانملاكلتلازأحيسملانأوًاعبط
.ئطاخلا

.طقفلدعلاءارجإوههمثإىلعميثألاباقعنإ
.لدعلاقوقحسودتةمحرةرافكالبئطاخلاريربتنإو
لدعلاوةمحرللميظعتهتوموحيسملاةعاطبئطاخلاريربتو
.امهنيبقفوموًاعم

تومبنونمؤينمميأَعوُسَيِبِناَميِإلٱَنِمَوُهْنَم
مهنعًابئانهنوذختيوةئيطخلانعةرافكبيلصلاىلععوسي
.قحتسااماوقحتسامهنأكهتوموهتعاطدئاوفلكنولانيف

ِسوُماَنِبَأ؟ٍسوُماَنِّـيَأِب!ىَفَتْنٱِدَق؟ُراَخِتْفالٱَنْيَأَف«٢٧
.»ِناَميِإلٱِسوُماَنِبْلَب!َّـالَك؟ِلاَمْعَألٱ

:٢سسفأو٣١و١:٢٩سوثنروك١و٤:٢و٢٣و٢:١٧ص
٩

ضعبركذحاحصألاهذهتايآرئاسوةيآلاهذهيف
ريربتلانأوهوةيآلاهذهيفامهلوأناميإلابريربتلاجئاتن
.)١:٢٠سوثنروك١اذهبلباق(راختفالانمعنمي

ئطاخلاراختفالعضومقبيمليأ؟ُراَخِتْفالٱَنْيَأَف
دوهيلارختفاامكسانلامامأالوهللامامأناميإلابرربتملا
يفو.ممألاىلعمهلضفيويتاذلامهربوسومانلامهظفحب
هجوهلناكلهلامعأبناسنإلارربتولهنأىلإءاميإكلذ
.اهبباجعإلاوهسفنحدمل

ملحيسملاعوسيبريربتلانأليجنإلاميلعت!ىَفَتْنٱِدَق
اذهنألاهبباجعإلاوأسفنلابراختفالاىلإًاليبسكرتي
بجويوحيسملاقاقحتساىلإئطاخلاصالخبسنيميلعتلا
نوبنذممهنأيفءاوسسانلالكلعجيوفرتعينأهيلع
.هللابضغنوقحتسم
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.إدبميأىلعءانبيأٍسوُماَنِّـيَأِب
سومانلاراختفالاىفنلهيأِلاَمْعَألٱِسوُماَنِبَأ

ىلعلوصحلاةيغبهللارماوألةلماكلاةعاطلابلطييذلا
.ريربتلا

يطعيسومانللةلماكلاةعاطلابريربتلانأل!َّـالَك
اذإفهاّيإهريغحدمبرورسلاوهسفنبباجعإلاقحناسنإلا
.راختفالايفنياللامعألاسومان

ناميإلابلطييذلاإدبملايأِناَميِإلٱِسوُماَنِبْلَب
قاقحتسالانمءيشانلسيلنأملعيوحيسملاعوسيمدب
لاكتالاوحيسملابناميإلابالإرربتنالنوكلاهةأطخاننأو
لكيطعيليجنإلاوهوسومانلااذهو.هقاقحتساىلع
.هللادجملا

نالعإهبنألسومانلابناميإلانعّربعينأقحيو
سومانبميدقلادهعلايفهتئيشمنلعأامكهللاةئيشم
.ةيوسوملاموسرلا

ِلاَمْعَأِنوُدِبِناَميِإلٱِبُرَّـَربَتَيَناَسْنِإلٱَّـنَأُبِسْحَنًاذِإ«٢٨
.»ِسوُماَّـنلٱ
٢:١٦ةيطالغو٨:٣صو٢٢-٢٠عو٣٩و١٣:٣٨لامعأ

ًاتابثإلوسرلاهذختاقبسامةصالخةيآلاهذهيفامًاذِإ
.رشبلاراختفايفنيليجنإلانأًاناهربو)٢٧ع(يفهلاقامل

سوثنروك٢و٨:١٨ص(يفامكنقيتنيأُبِسْحَن
١١:٥(.

مأناكًايدوهيرشبلادارفأنمرربتينملكَناَسْنِإلٱ
.ًاينانوي

ص(يفقبسامكرابةلماعملماعيوًارابربتعُيُرَّـَربَتَي
٣:٢٠(.

ناميإلاف)٢٥ع(يفامكحيسملاعوسيمدبِناَميِإلٱِب
يذلاوهماعطلانأمعن.لكألاهيذغيامكناسنإلارربي
ىلإةليسولاوههنأللكألانودبنوكيالكلذنكلهيذغي
الةنونيدلانمئطاخلايجنيحيسملاتومكلذك.ةيذغتلا
لصحيناميإلابنكل)باوثلاقحتسيلمعهنأك(هناميإ
.توملاكلذدئاوفىلع

مللامعألاكلتنأىنعملاِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِنوُدِب
»سومانلالامعأب«دارملاو.ئطاخلاريربتلةلعطقنكت
سومانلاوهانهسومانلاو.سومانلااهبلطييتلالامعألا
.دوهيلاكممألاهبفلكمهنأليبدألا

نمالودوهيلانمدحأالنأقبسامبلوسرلاتبثأ
حّرصو.هبّرربتييكلةلماكلاةعاطلاسومانلاعاطأممألا
ةلعبسيلةحلاصلالامعألاضعبئطاخلالمعنأبانه
نمهاتأامنألةريرشلاهلامعأىلعباقعلانمهتاجنل

الهنودبيذلامدلاكفس«هيفسيلةريرشلالامعألا
.)٩:٢٢نييناربع(»ةرفغملصحت

لعفيالناميإلابرربتملانأركُذامملوسرلاىنعمسيل
اهلعفيفهدهجلكلذبينأواهبفلكمهنألةحلاصًالاعفأ
ةرمثنوكتلبهريربتةلعنوكتالاهنملعفامهماهنكلو
.هريربتةجيتنوهناميإ

لِلُهللاٱِمَأ٢٩«٢٩،٣٠
ْ
ألِلَسْيَلَأ؟ْطَقَفِدوُهَي

ُ
َىلَب؟ًاضْيَأِمَم

ألِل
ُ
خلٱُرِّـَربُيَسيِذَّـلٱَوُه،ٌدِحاَوَهللاٱَّـنَأل٣٠؟ًاضْيَأِمَم

ْ
َناَتِ

لٱَوِناَميِإلٱِب
ْ

.»ِناَميِإلٱِبَةَلْرُغ
٢٨و٢٠و٣:٨ةيطالغو١٣و١٠:١٢ص

هللاريربتنمةيناثةجيتننيتيآلانيتاهيفلوسرلاركذ
دوهيلاهلإهنأامكممألاهلإهنأرهظيهللانأيهوئطاخلا
.باوجولاؤسبكلذنلعأو

مهدحومهلهللانأدوهيلاىأر؟ْطَقَفِدوُهَيْلِلُهللاٱِمَأ
نألبقسلوبىأراذكوصالخلاثاريممهيلعرصقهنأو
.سدقلاحورلاهرانأ

مهنأامكاذهيفءاوسممألاودوهيلافًاضْيَأِمَمُألِلَىلَب
جايتحالاوهتنونيدوهللابضغلضرعتلاوةئيطخلايفءاوس
.ًاقباسلوسرلاّنيبامكريربتلاىلإ

لكلماعيهنأًادحاوهللانوكنممزليٌدِحاَوَهللاٱَّـنَأل
صالخلاوريربتلاضرعيهنألثمةدحاوةلماعمهقلخ
دوهيللنيتلماعمضرفو.ناميإلاوهودحاوطرشبعيمجلل
.نيهلإدوجوضرفيضتقيةدحاوممأللوةدحاو

.نيدلاموييفوملاعلااذهيفخلاُرِّـَربُيَسيِذَّـلٱَوُه
.ممألايأاهلهأ»ةلرغلابو«دوهيلايأهلهأ»ناتخلاب«دارملاو

ُتِّـبَثُنْلَب!اَشاَح؟ِناَميِإلٱِبَسوُماَّـنلٱُلِطْبُنَفَأ«٣١
.»َسوُماَّـنلٱ

)٢٧ع(يفىلوألاو.ريربتلانمةثلاثةجيتنةيآلاهذهيف
عوضومةيآلاهذهنوكتنأحصيو.)٢٩ع(يفةيناثلاو
ىلعف.قبسامةجيتننوكتنأوعبارلاحاحصألايفمالكلا
نأيناثلاىلعوعبارلاحاحصألالوأنوكتنأنسحيلوألا
.ثلاثلاحاحصألاةمتاخانهيهامكنوكت

ريربتلاميلعتيفانيأيأ؟ِناَميِإلٱِبَسوُماَّـنلٱُلِطْبُنَفَأ
ىلعضرتعادوهيلاضعبنأرهاظلاو.سومانلاناميإلاب
ريربتلاطرشناميإلاناكنإهانعماملاقفكلذبلوسرلا
.لطبُأوسومانلالزُعدقفًالرغونينوتخمسانلاعيمجل
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.ريربتلاىلإةليسوالةايحللًانوناقَسوُماَّـنلٱُتِّـبَثُنْلَب
إبنبقلعتيامموهواذهلحاضيإعبارلاحاحصألايفيتأيامو
هنإفانهسومانلابلوسرلادارأامحضتيملو.ميهاربإ
كلتنملكبوهوةفلتخمناعمبةلاسرلاهذهيفهلمعتسا
رافسأهانعمناكنإفناميإلابريربتلاميلعتهتبثييناعملا
الوًالوقفلاخيالميلعتلااذههنألهلوقحصميدقلادهعلا
.هلتبثمواهنملكلقفاومهنكلًادعوالوأدبم

يهفنوريثكنظيامكةيوسوملازومرلاهانعمناكنإو
نألكلذفزومرلاكلتتلازنإف.ةقيقحلاحيسملاولظ
قبسدقواهتاياغلكهلمعبلصحهنإفاهلمكأدقحيسملا
سومانلاهانعمناكنإو.)٥:١٧ىّتم(حرشيفكلذنايب
ىلإيعاودلانألهتبثييليجنإلاميلعتلافحجرألاوهويبدألا
ىوقأليجنإلايفيهةريسلاةراهطىلإوهللاةئيشملةعاطلا
يذلاحيسملايفمتسومانلاديعولكو.سومانلايفاهنم
ءامسلايفةثداحالف.هدسجببيبصلاىلعاناياطخلمح
حيسملاهمظعامكسومانلاتمظعمنهجوأضرألاوأ
.ئطاخلانعهبيلاطميفوييكلبيلصلاىلعهتومب
.ًاعمةمحرلاولدعلارصتنابيلصلابف

يفانينأليحتسيفهللانمامهيلكليجنإلاوسومانلانإ
.هتّبثيويناثلاقفاويامهنملكلبرخآلاامهدحأ

دئاوف
وهفليجنإلاىلعروصقمريغناميإلابريربتلاميلعتنإ.١

.)٢١ع(ًاضيأميدقلادهعلايف
ًارابهلتماعمورابناسنإلانأبحيرصتلاوهريربتلانإ.٢

نمهلاملكىفوتساسومانلانأىلعينبموهو
.)٢٦-٢٤ع(ناسنإلاىلعقوقحلا

.ناميإلابريربتلاوهسدقملاباتكلايفمهملاعوضوملا.٣
هنعًابئانحيسملاهلوبقوهناسنإلاةايحيفمهملارمألاو
.)٢٥ع(هرببرربتييكل

نأرشبملاىلعبجيهنأمزلتستةقباسلاةدئافلانإ.٤
نمكلذنوكلحيسملاعوسيبناميإلاىلإسانلاوعدي
ةلداعمهتنونيدنأمهلّنيبينأوهظعوعيضاوممهأ
هذهعفدلةيفاكحيسملاةرافكنأومهاياطخببسب
اهاوسصالخللةطساوالنأوصالخلاحنموةنونيدلا
.)٢٥ع(

انناميإىلعالوانقاقحتساىلعفقوتمريغانريربتنإ.٥
سيدقتللانيفحيسملالمعىلعالوانتعاطىلعالو
»توملاىتحعاطأ«هنأنمانلجأنملمعامىلعلب
.)٢٥ع(

لعفيالهنألرربتملاناسنإلاىلإانرظناذإناجمريربتلانإ.٦
امىلإانرظناذإًاناجمسيلهنكلوريربتلاقحتسيًائيش

هافوتساامىلإوأئطاخللهليصحتلحيسملالعف
.)٢٦و٢٤ع(هقوقحنمسومانلا

بجيوهلامعألكنمىلاعتهتياغوههللادجمنايبنإ.٧
.)٢٥ع(انلتاياغلوأنوكينأ

نأهللادصقامناميإلابريربتلاميلعتنمديفتسناّنإ.٨
ميحركلذعمهنأولداعهنأهبانققحتاذإهايإانديفي
نأوهمامأرختفننأانلسيلهنأوةياهنلاريغىلإ
اذهةطساوبتدازدقهنأونمؤملكلحابمصالخلا
-٢٥ع(ةعاطلاوةسادقلاوةبحملاىلعثعاوبلاميلعتلا

٣١(.
لمحييذلافعضاوتلاىلعهلهألمحيقحلانيدلانإ.٩

.)٢٧ع(قحبسيلفءايربكلاىلع
وهاذهو.سانلاعيمجلبأىلاعتهنألةوخإسانلانإ.١٠

وهليجنإلانيدنوكينأقيليكلذلوليجنإلاميلعت
.)٣٠و٢٩ع(ماعلانيدلا

باقعلاوريغتتالهتعيرشبيلاطمًاذإفريغتيالهللانإ.١١
ىلعهئارجإنمدبالسومانلايفهبرذنُأيذلا
لمححيسملانإ«هلوقىنعمف.هبئانىلعوأئطاخلا
بيلاطملكىفوأهنأ»انلجأنمةنعلراصواناياطخ
ًاماركإئطاخللهللارفغينأحصىتحةعيرشلا
نمعونلكلمتحاحيسملانأهانعمسيلو.حيسملل
ريمضلاخيبوتنمئطاخلاىلعناكيذلاصاصقلا
ىفوأوئطاخلاصاصقلمحهتومبحيسملاف.هريغو
.رربيورابهنأوهللاربّنيبواهقوقحةعيرشلا

تاضقانتلانماهنأترهظرومأنيبقفوليجنإلانإ.١٢
نمناسنإلاريرحتوهتمحروهللالدعنيبقفوف
.هتعاطبهمازتلاةدشوسومانلا

رهظأوهللاةعيرشدجممظعحيسملاعوسيبيلصنإ.١٣
رهظأبيلصلاةطساوبهنألريغتتالةيدبأاهبيلاطمنأ
دجمنيشياليكلهلمحينأًايضارناكامهللانبا
.)٣١ع(ةتبلاةعيرشلا
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عبارلاحاحصألا

ناميإلابريربتلاميلعتتابثإحاحصألاهذهيفامةياغ
ع(يليثمتيناثلاو١٧-١ع(يناهربلوألامسقلانامسقوهو
٢٥-١٨(.

١٧ىلإ١عيناهربلامسقلا

جلٱَبَسَحَدَجَوْدَقَميِهاَرْبِإاَناَبَأَّـنِإُلوُقَناَذاَمَف«١
ْ

»؟ِدََس
٣٩و٨:٣٣انحويو٣:٩ىّتمو٥١:٢ءايعشإ
١١:٢٢سوثنروك٢و

لبقناميإلاةطساوباورربتضعبلانأّنيبيلوسرلاذخأ
نمحضتافدوهيلاوبأوهوهسفنميهاربإمهنموحيسملاءيجم
.ناميإلابريربتلابهتادانمبديدجميلعتبتأيملهنأكلذ

نيحةرابعلاهذهىلعلوسرلاحلطصاُلوُقَناَذاَمَف
يهو)٩:١٤و٨:٣١و٧:٧و٦:١و٣:٥ص(جاجتحالا
نأبضعبلالوقيفانياذهو.ديدجمالكةءادببلاغلايف
.ثلاثلاحاحصألانمةيآرخآحاحصألااذهلوأ

دوهيلارئاسعمهسفنلوسرلاّدعَميِهاَرْبِإاَناَبَأَّـنِإ
.ةيدوهيلاةمألالصأهنوكرابتعابميهاربإركذو

نمهنألانهميهاربإركذوريربتلانملانيأَدَجَوْدَق
ريربتلالانفيكانققحتاذإفّرربتدقهنأعيمجلادنعملسملا
.هلانينأهريغنكميفيكحضتا

مهضعبرسف»دجو«هلوقبقلعتماذهِدَسَْجلٱَبَسَح
هتعيبطىنعمبمهضعبوهسفنءاقلتنملوقبةرابعلاهذه
رثأىلعهلوقليلدبحيحصلاوهاذهوهلامعأبهريغوةيرشبلا
لوسرلاراشأف»رخفهلفلامعألابرربتدقناكنإف«كلذ
راشأامكةينيدلاموسرلاتايجراخلكىلإ»دسج«ةظفلب
ِحوُّرلٱِبْمُتْأَدَتْبٱاَمَدْعَبَأ«٣:٣ةيطالغيفهلوقبكلذىلإاهب
جلٱِبَنآلٱَنوُلِّـمَكُت

ْ
:٣يبليفو٦:١٣ةيطالغ(يفهلثمو»ِدََس

نملسلستلا»دسجلا«ةظفلتحتىوطهيفو)٤و٣
ةيوسوملاةعيرشلابكسمتلاوًايسيرفهنوكوناتخلاونييناربعلا
سومانلالامعأنماهبسحرومألاهذهلكو.ةياغلاىلإ
»دسجلا«ةظفلباهنعهريبعتىلعو.اهبكلذلبقرختفايتلا
لامعألاهبموقتيذلاانتعيبطنمءزجلادسجلانأوه
يحورلاانتعيبطءزجفالخباهيلعلاكتالااهنمأشنيو
ةظفلبراشأهنأمهضعبنظو.ناميإلاهيلإبسنُييذلا
سومانلالامعأرئاسنمهيلعرصتقاوناتخلاىلإدسجلا
اذاميهوةدحاوةجيتنلاواهمظعأواهلوأهنوكليمسرلا

هنأيأيراكنإماهفتسالاو.هلامعأبريربتلانمميهاربإدجو
هلامعأوأهسفنءاقلتنموأدسجلابريربتلانمًائيشدجيمل
.ةينيدلا

ْنِكٰلَوٌرْخَفُهَلَفِلاَمْعَألٱِبَرَّـَربَتْدَقُميِهاَرْبِإَناَكْنِإُهَّـنَأل«٢
.»ِهللاٱىَدَلَسْيَل

٢٨و٢٧و٣:٢٠ص

رهاظلافدوهيلامعزامكِلاَمْعَألٱِبَرَّـَربَت...ْنِإُهَّـنَأل
نألوقننأردقنالهريدقتًامالكراصتخاللكرتسلوبنأ
كلذنأل)لامعألابيأدسجلابسحريربتلادجوميهاربإ
انههلوقو.لاحموهوةيآلاهذهيفركُذاممزلتسي
»دسجلابسح«ةقباسلاةيآلايفهلوقلريسفت»لامعألاب«
.هعقومتعقواهنأل

هلقحلدسجلالامعأبرربتولميهاربإنأيأٌرْخَفُهَلَف
ىلعقدصامكناسنإلكىلعقدصياذهورختفينأ
.ميهاربإ

ميهاربإيفسانلالقيامهمهدافمرّدقممالكانهْنِكٰلَو
.ًاماتًاظفحسومانلاظفحهنأنم

مامأرختفينأقحميهاربإلنكيمليأِهللاٱىَدَلَسْيَل
نأًادحأنكمأنإهنألكلذكهريغفهلامعأبرربتيملًاذإفهللا
ناكوّربلابرهتشاهنألكلذبىلوأميهاربإفلامعألابرربتي
هلسنبونينمؤملاابأوليئارسإبعشسأروهللاليلخ
إدبملاىلعاذهلوسرلاىنبو.ضرألالئابقلككرابتت
ّرببرختفيوىلاعتهمامأفقينأرشبلسيلهنأوهو(ماعلا
.يحولانمةّدمتسملاةيتآلانيهاربلاىلعوأ)هسفن

لٱُلوُقَياَذاَمُهَّـنَأل«٣
ْ

َبِسُحَفِهللاٱِبُميِهاَرْبِإَنَمآَف«؟ُباَتِك
.»ًاّرِبُهَل
٢:٢٣بوقعيو٣:٦ةيطالغو١٥:٦نيوكت

ملهنأنمميهاربإيفهلاقاميحولانمانهلوسرلاتبثأ
.هلامعأبرربتيملهنأكلذنمجتنيورختفينأهلنكي

.هباتكيفهللالوقياذاميأ؟ُباَتِكْلٱُلوُقَياَذاَم
ّرربتميهاربإنأباتكلالوقيلههانعمرّدقممالكانهو
ربتعالوسرلاو.ناميإلابّرربتهّنإلاقلبالباوجلاوهلامعأب
.ةعطاقلاةّجحلاهللاباتكمالك

)١٥:٦نيوكت(نمسبتقماذهِهللاٱِبُميِهاَرْبِإَنَمآَف
يذلاو.)٢:٢٣بوقعيو٣:٦ةيطالغ(يفًاضيأسبتقاو
اذهنم)٢٢-١٧ع(يفروكذملاهللادعووهميهاربإهبنمآ
هلوقو.زاجنإلاعقوتوهدعويفهللاقدصهنإفحاحصألا
ّرربتفيكهانعماموهوهلبقلاؤسلاباوجخلا»نمآ«
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الهناميإبّرربتميهاربإنأهتصالخو.هللامامأميهاربإ
.)٣:٢٨ص(يفقبسامقفوىلعوهوهلامعأب

هللانأىنعملاوخلاهناميإبسُحفيأًاّرِبُهَلَبِسُحَف
:اذهو.رابلاةماعمهلماعوهناميإلًارابهربتعا
سيدقىلإئطاخنمّريغتميهاربإنأديفيالهنأ:ًالوأ·

سومانلابيلاطمنمءيشهيلعَقبيملهنأهبدارملانأل
لثملداعلايضاقلامامأهفقوميفناكفهللالدعوأ
.راب
هلِبَقًاسدقمًالعفناكميهاربإناميإنأديفيالهنأإ:ًايناث·

رثكأرجألاقحتسيالهناميإنألةلماكلاةعاطلالدبهللا
ريربتللًانمثلبُقولو.هتبحموأهتاقدصوأهتاولصنم
ّرربتهنألوسرلالوقدضاذهو.هلامعأبرربتدقناكل
.لامعألانودهدحوناميإلاب
لبقهللانأهانعم»ًاربناميإلاهلبسُح«هلوقنإ:ًاثلاث·

نأحضاولانمو.كلذةلعركذيملوّربلالدبهناميإ
بلطيسومانلانألسومانلاهبلطامسيلناميإلا
ريربتلاىلعنأورخآعضوميفنابأامكةلماكلاةعاطلا
.ةعاطلامامتعطيملناسنإلانأوحيسملاقاقحتسا

ُحتَالَفُلَمْعَييِذَّـلٱاَّـمَأ٤«٤،٥
ْ

َىلَعُةَرْجُألٱُهَلُبَس
،ُلَمْعَيَاليِذَّـلٱاَّـمَأَو٥.ٍنْيَدِليِبَسَىلَعْلَب،ٍةَمْعِنِليِبَس
لٱُرِّـَربُييِذَّـلٱِبُنِمْؤُيْنِكٰلَو

ْ
.»ًاّرِبُهَلُبَسُْحيُهُناَميِإَف،َرِجاَف

١:١٨صو٢٤:٢عوشي١١:٦ص

)٣ع(يفهلوقىنعمنأنيتيآلانيتاهيفلوسرلاةياغ
ىنعمنأوهلامعأبرربتيملهنأ»ًاربهلبسُحميهاربإناميإ«
نمباتكلايفاملكف.ًاناجمّرربتهنأ»ناميإلابّرربت«لوقلا
ريربلابلوقلاديفيًاناجمئطاخلالبقهللانأديفتيتلاتايآلا
.ناميإلاب

ةيغبًاماتًاملعسومانلالامعألكُلَمْعَييِذَّـلٱاَّـمَأ
لكىلعقدصيماعانهمالكلاو.ًاريجأهنوكرابتعابةرجألا
.ناسنإ

نأهلقحيوهلعفىلعلعافلاهقحتسياميهُةَرْجُألٱ
.هبلطي

ىضتقمبهبلطينأقحلعافللاميأٍةَمْعِنِليِبَس
عاطأوهتسادقيفمدآتبثولهنألثمكلذلثمفلدعلا
هلقحاممهبهللاهدعويذلاباوثلاناكلةلماكةعاطهللا
سومانلااهبلطييتلاةلماكلاةعاطلاامأو.نيدكهبلطينأ
.لوسرلانابأامىلعهلسننمدحأالواهبمدآمقيمل

ىضتقمبهبلطينأقحلعافللاميأٍنْيَدِليِبَس
عاطأوهتسادقيفمدآتبثولهنألثمكلذلثمفلدعلا

هلقحاممهبهللاهدعويذلاباوثلاناكلةلماكةعاطهللا
سومانلااهبلطييتلاةلماكلاةعاطلاامأو.نيَدكهبلطينأ
.لوسرلانابأامىلعهلسننمدحأالواهبمدآمقيمل

باثينأقحتسيًائيشلمعيمليأُلَمْعَيَاليِذَّـلٱ
هنأبسحيالوهفةرجألاةيغبلمعيلعافهنأرابتعابهيلع
ىلعقدصياذهو.هلمعىلعلكتيالوًائيشقحتسم
بسحيالهللانأحضاولانموسانلانمهريغوميهاربإ
نكيملامةرجأكباوثلاًاقحتسمناسنإلالامعأنمًالمع
ةصقاننينمؤملالامعألضفأو.ةعيرشلاىضتقمبًالماك
هبيفوي»نيدليبسلع«ربتعُينأنكميالكلذلو
ًانويدمىلاعتيرابلانوكينأليحتسيوهقوقحسومانلا
.)١٠-١٧:٧اقول(يفحيسملامّلعاذكهو.ئطاخلاناسنإلل

)٤ع(يف»لمعييذلا«هلوقللباقماذهُنِمْؤُيْنِكٰلَو
حرطيفنمؤييذلاامأوةحلاصلاهلامعأبصالخلاعقوتيو
ديزيناميإلااذهو.لاكتالاوعضاوتلابهللاةمحرىلعهسفن
يأريربتللىلاعتهيلعلاكتالابةينيدلادئاقعلاقيدصتىلع
درفملاةغيصبماعمالكلاو.ًائطاخهنوكعمهللاهرربينأ
يكلهسفنلنمؤينأناسنإلكىلعبجيهنأىلعةلالدلل
.هسفنبرّربتي

لوسرلادصقيمل.هللاابيأَرِجاَفْلٱُرِّـَربُييِذَّـلٱِب
لبًاينثوهرمألوأيفناكهنوكلهدحوميهاربإ»رجافلاب«
ًادرفمرجافلاءاجو.هللاينيعيف)٥:٦ص(ناسنإلك
لوسرلالوقو.ًادارفألبريهامجسانلاّرربيالىلاعتهنأل
:لدي»رجافلاّرربي«
هلبقيهنكلهّرربيمثناسنإلاسّدقيالهللاّنأىلع:ًالوأ·

يذلانأمعن.ًارابهبسحيوًاناجمهاياطخرفغيووهامك
.سيدقتلاوهسيلريربتلانكلًاضيأهسّدقيهللاهّرربي
ًائيشهيفىريالنمؤملاّرربينيحهللانأىلعلدي:ًايناث·

.هلجأنمّرربينأقحتسي
فرتعيورعشينأّرربتييكلنمؤملاىلعبجيهنإ:ًاثلاث·

اهلكةلمجلاو.باوثلانمًائيشقحتسيالرجافهنأب
نأداكييذلاالورابلاّرربيالهنإفناميإلاةوقلتابثإ
.رجافلالبًارابنوكي

ع(يفميهاربإىلعليقاماذهًاّرِبُهَلُبَسُْحيُهُناَميِإَف
ملهنأمزلتسيامنيتيآلانيتاهيفلوسرلانهربدقو)٣
ّرربتلعافبوهسيليأ»نيدليبسىلع«ميهاربإّرربتي
.لامعأالبهنألًاناجمّرربتدقاذإف.هلامعأب

يفًاضْيَأُدُواَدُلوُقَياَمَك«٦ طَتِ
ْ

يِذَّـلٱِناَسْنِإلٱِبيِو
:»ٍلاَمْعَأِنوُدِبًاّرِبُهللاٱُهَلُبِسَْحي
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تباثلامعأالبميهاربإريربتيفليقاميأاَمَك
دوادنألدوهيلادنعنأشتاذةداهشلاكلتو.دوادةداهشب
نمؤملانأةسماخلاةيآلاىنعمف.مرتحمميظعيبنمهدنع
ناسنإلاةطبغىلعهمالكيفدوادنومضماذهوًاناجمّرربي
قحتسيالوهوراربألاةلماعمهلماعيوًارابهللاهربتعييذلا
امنأنييبتةداهشلاهذهداريإنملوسرلاةياغو.كلذ
مثكلذلديحولالاثملاوهسيلًاناجمميهاربإريربتنمهركذ
.)٩ع(يفميهاربإركذىلإداع

ةلماعمهلماعيوًارابهربتعييأخلاًاّرِبُهللاٱُهَلُبِسَْحي
هلوقك»ًاربهلبسحي«هلوقو.ًارابسيلهنأعمراربألا
ىلعالةمعنلاليبسىلعريربتلانأةصالخلاو»هريربت«
.)٤ع(يفقبسامكنيدليبس

.ْمُهاَياَطَخَْتِرتُسَوْمُهُماَثآْتَرِفُغَنيِذَّـلِلىَبوُط٧«٧،٨
.»ًةَّـيِطَخُّبَّـرلٱُهَلُبِسَْحيَاليِذَّـلٱِلُجَّـرلِلىَبوُط٨
٢و٣٢:١رومزم

ةظبغحرشوهو)٢و٣٢:١رومزم(نمسبتقماذه
ةلماعمهلماعيوًارابهللاهربتعيئطاخهنأعميذلاناسنإلا
.ريربتلاًاعمامهوهللاىضرنمضتيةرفغملاليننألرابلا
نابسحمدعواياطخلارتسوماثآلاةرفغمثالثلاتارابعلاو
ترفُغيذلانألريربتلارهوجوهودحاوىنعمبةئيطخلا
نوكتنألطبهتئيطخترتُسيذلاواهباقعهنععفُرهماثآ
.ةبوسحموأهيلعةدهاش

طَّـتلٱاَذٰهَفَأ«٩
ْ

خلٱَىلَعَوُهُبيِو
ْ
لٱَىلَعْمَأْطَقَفِناَتِ

ْ
ِةَلْرُغ

.»ًاّرِبُناَميِإلٱَميِهاَرْبِإلَبِسُحُهَّـنِإُلوُقَناَنَّـنَأل؟ًاضْيَأ

هلامعأبرربتيالنمؤملانأقبساميفلوسرلانهرب
.ناتخلابنوكيالريربتلانأىلعنهربيانهذخأوةحلاصلا
سيلناتخلانأنايبةرشعةيناثلاىلإةعساتلانمتايآلاو
.نتتخااملبقرربتميهاربإنأكلذليلدوريربتللةلعب

.ريربتلاوةرفغملاىلعدوادهركذيذلاُبيِوْطَّـتلٱاَذٰهَفَأ
لهونينوتخممهنوكلناتخلالهأيأِناَتِْخلٱَىلَعَوُه

.ريربتلاةطبغلينلًايرورضمهناتتخاناك
يفبيصنةريغلالهأللهيأ؟ًاضْيَأِةَلْرُغْلٱَىلَعْمَأ

.ناتخلالهألامكبيوطتلاكلذ
نأدحأنظيالئلهباوجولاؤسلااذهلوسرلادروأ

نينوتخملادهعلادالوأىلعروصقمريربتلاىلعبيوطتلا
ناميإلابهللاريربتنأديفتالدوادةداهشنأوهمتخب

اذهلعفدرومزملايفنكيملذإو.سانلاعيمجىلعضورعم
.ميهاربإريربتىلعمالكلاىلإلوسرلاعجرنظلا

اذه«هريدقتفوذحملوقلليلعتاذهُلوُقَناَنَّـنَأل
.»طقفناتخلاىلعسيلبيوطتلا

ةيآلايفهلوقرركماذهخلاَميِهاَرْبِإلَبِسُحُهَّـنِإ
نأعنميوهوهيفكلذليقنيحميهاربإلاحنيبيلةثلاثلا
.هريربتةلعهناتخنوكي

يفَوُهَوَأ؟َبِسُحَفْيَكَف«١٠ خلٱِ
ْ
يفْمَأِناَتِ لٱِ

ْ
َسْيَل؟ِةَلْرُغ

يف خلٱِ
ْ
يفْلَب،ِناَتِ لٱِ

ْ
!»ِةَلْرُغ

ةيناثلاوةلرغلالاحىلوألانيلاحيفرَّـربملاميهاربإناك
.ريربتلالاننيلاحلايأيفانهلاؤسلاوناتخلالاح

يفَسْيَل يفهريربتوميهاربإناميإأبنبتُكخلاِناَتِْخلٱِ
هنم)١٧ص(يفهناتخأبنونيوكتلارفسنم)١٥ص(
١٣وحنب)١٥ص(ثداوحدعبتناك١٧صثداوحو
١٧:٢٥نيوكتيفامب٦و١٥:٣نيوكت(يفاملباق.ةنس
دلُونألبقًاربهلبسُحهناميإنأكلذنمحضتاف.)٢٦و
ةنسلاليعامسإغلبنأدعبالإنتتخيملوهوليعامسإهل
الوريربتلاطرشسيلناتخلانأًايلجنيبتفةرشعةثلاثلا
.هّتلع

خلٱَةَمَالَعَذَخَأَو«١١
ْ
يفَناَكيِذَّـلٱِناَميِإلٱِّـِربِلًامْتَخِناَتِ ِ

لٱ
ْ

ِجلًابَأَنوُكَيِل،ِةَلْرُغ
َ

يفْمُهَوَنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱِعيِم لٱِ
ْ

ْيَك،ِةَلْرُغ
َهلَبَسُْحي

ُ
لٱًاضْيَأْم

ْ
.»ُِّرب

٣:٧ةيطالغو١٦و١٢عو١٩:٩اقول١٧:١٠نيوكت

ريربتلاةلعبسيلناتخلانألوسرلاّنيبنأدعب
.ناتخلاةقيقحنيبينأنسحتسا

ةيجراخةمالعوهيذلاناتخلايأِناَتِْخلٱَةَمَالَع
.)١٧:١١نيوكت(هللادهعل

ىنعملاوًاضيأهمتخناكدهعلاةمالعناكيذلاًامْتَخ
.هبتبُثهنأ

.ناميإلاةطساوبوهيذلاّربلليأِناَميِإلٱِّـِربِل
هناميإلهنأناتخلابميهاربإلتبثأهللانأكلذنملصحتف
.ّرابلاةلماعمهلماعوًارابهرتبعاهديعاومب

درجموهسيلناتخلانأانهلوسرلالوقنمحضتاف
)ميهاربإةلالسيهيتلا(ةيناربعلاةمألاوهللانيبدهعلامتخ
يأ(ميهاربإلسنبهنأهلوقنمضيفناكدهعلااذهنأل
اذهو.)٣:١٦ةيطالغ(ضرألالئابقلككرابتت)حيسملا
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-٣:١٣ةيطالغ(ممألالكهيفكرتشييذلاءادفلادهع
١٨(.

الناميإلاناكدهعلاميهاربإلينطرشنألوسرلالاق
كلذتاكربيفميهاربإنوكراشينيذلالكًاذإفلامعألا
نودناميإلابيأهسفنطرشلاكلذباهيفهنوكراشيدهعلا
.لامعألا

دهعاولبقمهنأباوملسناتخلاةمالعمهذاختابدوهيلانإ
يفمهعممهدالوألخدوةمظتنمةسينكاوراصوةمعنلا
يفنينمؤملالافطأدمعُيكلذىلعءانبوهتمالعودهعلا
دهعةمالعىوسوهسيلناتخلانأامكف.ديدجلادهعلا
ةمالعىوستسيلةيدومعملاكلذكهمتخوميهاربإلهللا
دهعمتخوريهطتلاةمالعيهفاهمتخوةديدجلاةدالولا
.ةمعنلا

نألبقميهاربإريربتنمهللاةياغحضوياذهَنوُكَيِل
.نتتخا

يفْمُهَوَنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱِعيِمَِجلًابَأ نوكِةَلْرُغْلٱِ
نأهلوقكوهفهلنولثامممهنأىلعلدينينمؤمللًابأميهاربإ
خلٱيِنِكاَسِلًابَأَناَكيِذَّـلٱَلاَباَي«

ْ
و)٤:٢٠نيوكت(»ِماَيِ

لٱِبٍبِراَضِّـلُكِلًابَأَناَكيِذَّـلٱُلاَبوُي«
ْ

ملٱَوِدوُع
ْ
نيوكت(»ِراَمْزِ

نوهبشيمهنأل»ميهاربإدالوأ«نونمؤملايمُسو.)٤:٢١
هللاهعطقيذلادهعلانأيفوةيحورلامهتعيبطيفميهاربإ
نوثريمهنأيفوممألاودوهيلانمهللادالوألكلمشيهعم
.ميهاربإاهبدعُويتلاديعاوملا

ميدقلادهعلارصعيفنينمؤمللًابأناكميهاربإنإ
عيمجلًابأنوكينأىلوألافممألاودوهيلانيبٍقابزجاحلاو
زجاحلاكلذعفُردقوديدجلادهعلارصعيفهللادالوأ
.دحاوٍتيبلهأًاعيمجاوراصو

َهلَبَسُْحيْيَك
ُ

داز.ميهاربإلبسُحامكُِّربْلٱًاضْيَأْم
.»نونمؤينيذلاعيمجلًابأنوكيل«هلوقلًاريسفتاذهلوسرلا
اورربتمهنألنينمؤملانمنينوتخملاريغلٌبأهنألاقهنأكف
نينمؤملاوبأميهاربإنأىلعلدو.هبوهرربتامكناميإلاب
.دسجلايفالحورلايف

لِلًابَأَو«١٢
ْ

خلٱَنِماوُسْيَلَنيِذَّـلِلِناَتِخ
ْ
ًاضْيَأْلَب،ْطَقَفِناَتِ

يفَنوُكُلْسَي يفَوُهَوَناَكيِذَّـلٱَميِهاَرْبِإاَنيِبَأِناَميِإِتاَوُطُخِ ِ
لٱ
ْ

.»ِةَلْرُغ

ٌبأميهاربإنأةرشعةيداحلاةيآلايفلوسرلاتبثأ
.دوهيلاينمؤملٌبأهنأةيآلاهذهيفتبثأوممألاينمؤمل

.دوهيلامهونينوتخملليأِناَتِخْلِلًابَأ
يفَنوُكُلْسَيًاضْيَأْلَب اَنيِبَأِناَميِإِتاَوُطُخِ
مهابأميهاربإلعجيالهدحومهناتتخانأديفياذهَميِهاَرْبِإ
.نمآامكاونمؤيوهباودتقيملاميحورلا

يفَوُهَوَناَكيِذَّـلٱ )١١ع(يفليقامكِةَلْرُغْلٱِ
نألبقناميإلابريربتلالانميهاربإنأانهليقامةصالخو
لينطرشو.ةلرغلالهأوناتخلالهأنيبزييمتلادجُو
نعرظنلاعطقبناميإلاوهونآلاىلإٍقابهسفنريربتلا
.ةيجراخلاةمالعلا

لٱَناَكِسوُماَّـنلٱِبَسْيَلُهَّـنِإَف«١٣
ْ
ِهِلْسَنِلْوَأَميِهاَرْبِإلُدْعَو

لِلًاثِراَوَنوُكَيْنَأ
ْ

.»ِناَميِإلٱِّـِربِبْلَبِ،َملاَع
٣:٢٩ةيطالغوخلا١٧:٤نيوكت

سومانلانأشيفًاضيأهلاقناتخلارمأيفلوسرلاهلاقام
ملميهاربإنأنهربدقهنإف.اهيلتيتلاعبرألاوةيآلاهذهيف
لدتساوسومانللهتعاطبرربتيملهنأانهحّرصوهناتخبرربتي
يفامبهبنمآيذلادهعلايفامةلباقمبكلذىلع
.سومانلا

نأضعبلابهذُدْعَوْلٱَناَكِسوُماَّـنلٱِبَسْيَل
يفهركذيذلاىسومسومانوهانههيلإراشملاسومانلا
َدْعَبَراَصيِذَّـلٱَسوُماَّـنلٱَّـنِإ«ليقثيح)٣:١٧ةيطالغ(
هبدارملانأىلإنورخآبهذو.»ًةَنَسَنيِثَالَثَوٍةَئِمِعَبْرَأ
ملوةلقاعلاةقيلخلالكىلعبجوُأيذلايبدالاهللاسومان
امكحيحصلاوهاذهوميهاربإمايأيفءيشهنمبتكي
ع(»ٍّدَعَتًاضْيَأَسْيَلٌسوُماَنَسْيَلُثْيَح«هلوقنمدافتسي
الإوىسومسوماننوكينأحصيالانهسومانلانأل)١٥
.لطابوهوسانلارئاسنوددوهيلاىلعيّدعتلارصق

.ةيآلاهذهرخآيفهنومضمركذُدْعَوْلٱ
ًابأ«ةيآلايفميهاربإيّمُسِهِلْسَنِلْوَأَميِهاَرْبِإل

هدالوأيأهلسنانهمهاومسىنعملااذهبو»نينمؤملل
.حورلايفهتثروو

لوأيفروكذملادعولاوهاذهَِملاَعْلِلًاثِراَوَنوُكَيْنَأ
الًىنعمميهاربإلتناكيتلاديعاوملالكةصالخوهوةيآلا
:٢٢و١٧:٨و١٥:١٨و١٥و١٣:١٤و١٢:٧نيوكت(ًاظفل

ريسفتناكديعاوملاكلتلانهلوسرلاريسفتلثمو.)١٧
ناطلسمومعىلإريشتاهنأاومهفمهنألاهلدوهيلاءاملع
نومضمصوصخلاىلعوهو.ميهاربإلسنوهيذلاحيسملا
نيوكت(»ِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجَكيِفُكَراَبَتَت«هلوقبهلهللادعو
:١٧نيوكت(ممألانمروهمجلًابأهلعجيهنأهلوقو.)١٢:٣
٥(.
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هدالوألانيفيحورىنعمبًابلاغمتيدعولااذهو
نيحمامتإلالكمتيوةيهلإلاتاكربلالضفأناميإلاب
ملٱ«
لُّسلٱَوُةَكَلْمَْ

ْ
ملٱُةَمَظَعَوُناَط

َحتِةَكَلْمَْ
ْ

ِءاَمَّـسلٱِّـلُكَت
لٱِيسيِّـدِقِبْعَشِلىَطْعُت

ْ
ذخأيامدنعو)٧:٢٧لايناد(»ِّـِيلَع

.)٢:٨رومزم(هلًاكلمضرألايصاقأحيسملا
هتعاطلنكيملميهاربإلدعولانإِناَميِإلٱِّـِربِبْلَب

هللاباتكحرصامكهناميإلةرورضلابناكفسومانلل
.)١٥:٦نيوكت(

ْدَقَف،ًةَثَرَوْمُهِسوُماَّـنلٱَنِمَنيِذَّـلٱَناَكْنِإُهَّـنَأل«١٤
لٱَلَطَبَوُناَميِإلٱَلَّـطَعَت

ْ
»!ُدْعَو

٣:١٨ةيطالغ

مهتعاطبريربتلانوبلطينيذلايأِسوُماَّـنلٱَنِمَنيِذَّـلٱ
.ةحلاصلامهلامعأىلعنولكتيفسومانلل

اذهو.اوجرامبسحمهلامعأبريربتلااولانولًةَثَرَوْمُه
.ءاجرلاكلذنالطبهبنابألوسرلانمضرف

لينةهجنمةدئافالبناكيأُناَميِإلٱَلَّـطَعَتْدَقَف
ىلعميهاربإهحدميذلاحدملالكناكوهتطساوبةكربلا
.هلحمريغيفهناميإ

ىلعًاينبمهلسنوميهاربإلدعولاناكُدْعَوْلٱَلَطَب
فلخُأسومانلابسانلارربتولفلامعألانودناميإلا
ملسومانلاةظفحلثاريملاناكولهنأةيآلاةصالخو.دعولا
.دعولانمةدئافالوناميإلانمعفنقبي

نكميالداعيملاهللافالخإهنعمزلامنأيلجلانمو
دارألوسرلانأىلعلدتةنيرقلاو.ريربتللًاقيرطنوكينأ
هلعجورشبللهتئيشمهللاهبنلعأاملكانهسومانلاب
.مهتريسلًانوناق

ٌسوُماَنَسْيَلُثْيَحْذِإ،ًابَضَغُئِشْنُيَسوُماَّـنلٱَّـنَأل«١٥
.»ٍّدَعَتًاضْيَأَسْيَل

:١٥سوثنروك١و١١و١٠و٧:٨و٢٠و٥:١٣و٣:٢٠ص
٣:٤انحوي١و٣:١٠ةيطالغو٩و٣:٧سوثنروك٢و٥٦

ةكربلاةثروسانلانوكينأةّيلاحمةيآلاهذهيفامةياغ
.سومانلاةطساوباهبدوعوملا

نيذلاىلعهللابضغيأًابَضَغُئِشْنُيَسوُماَّـنلٱ
كلتىلعمهباقعبلطيومهبونذمهلفشكيوهو.هنوّدعتي
ةضرعاوراصكلذلوسومانلااودعتمهلكسانلافبونذلا
.هيفلاخمباقعبىضقيذلاسومانلاعضاوبضغل

نيدتعمللةمحرلاراهظإلليبسنمسومانلايفسيل
بجويهنأ.هرربينأعيطتسيالنكلوميثألانيديوهف

ىلاعتهلوقكهللابضغبحّرصنكتملاذإفةلماكلاةعاطلا
لَم«
ْ

يفُتُبْثَيَالْنَمُّلُكٌنوُع يفٌبوُتْكَمَوُهاَمِعيَِمجِ ِباَتِكِ
.)٣:١٠ةيطالغ(»ِهِبَلَمْعَيِلِسوُماَّـنلٱ

ةجحالبةفلاخمكرتيهنألًاضيأبضغلائشنيسومانلاو
سومانلاءاشنإلرخآًاقيرطلوسرلاّنيبدقو.هللامامأ
ةريرشلابلقلافطاوعجّيهيهناوهو)٧ص(يفبضغلا
انهاذهحضوينألوسرلاةياغنمسيلو.هيصعيىتح
نموهرمأيفسومانلاريثأتوريربتلاانههمالكعوضومنأل
لينىلإيدؤينأهنكميالبضغلائشنيامنأمولعملا
.)١٣ع(دعولا

سيلًاذإفٍّدَعَتًاضْيَأَسْيَلٌسوُماَنَسْيَلُثْيَح
خلٱَّـنَأ«لوسرلالاقامىلعذإةئيطخ

ْ
ُحتَالَةَّـيَِط

ْ
َْملْنِإُبَس

يّدعتيهةئيطخلانأل.)٥:١٣ص(»ٌسوُماَنْنُكَي
ملبوتكمريغوأبوتكمسوماننمنكيملاذإفسومانلا
عضُونكلوةنونيدالوبضغالوةئيطخالودعتنمنكي
.يّدعتلاتبثفسومانلا

لٱَو،ٌسَّـدَقُمُسوُماَّـنلٱًاذِإ«معن
ْ
ٌةَلِداَعَوٌةَسَّـدَقُمُةَّـيِصَو

ِحلاَصَو
َ
بلقلانطاوبىلعمكحيوهو)٧:١٢ص(»ٌة

نأديرينمىلعةلماكلاةعاطلابجويولامعألاثعاوبو
رربتينأريرشلاءاجرفهفلاخمىلعباقعلابيضقيوهبّرربتي
.نالطبلارهاظسومانلااذهلثمب

،ِةَمْعِّـنلٱِليِبَسَىلَعَنوُكَيْيَك،ِناَميِإلٱَنِمَوُهاَذِٰهل«١٦
لٱَنوُكَيِل

ْ
ِجلًاديِطَوُدْعَو

َ
ِملَسْيَل.ِلْسَّـنلٱِعيِم

َ
َنِمَوُهْن

ِملًاضْيَأْلَب،ْطَقَفِسوُماَّـنلٱ
َ

َوُهيِذَّـلٱ،َميِهاَرْبِإِناَميِإْنِمَوُهْن
ِجلٌبَأ

َ
.»اَنِعيِم
٩:٨صو٥١:٢ءايعشإ٣:٢٢ةيطالغ٣:٢٤ص

ثاريملانألوسرلالوقةمتاخاهيلتاموةيآلاهذهيف
سيلهنأوسومانلابالناميإلابهلسنوميهاربإهبدوعوملا
.صالخللةثروةأطخلالعجينأسومانلانأشنم

ِهل
ٰ

نمنوكينأليحتسيهنألِناَميِإلٱَنِمَوُهاَذ
ىلإ»وه«ريمضلاعجرنأيفقرفالو.ّنيبتامكسومانلا
وأ)١٣ع(يفروكذملادعولاوأ)١٤ع(نمموهفملاثاريملا
.لصفلااذهيفمالكلاعوضوموهيذلاريربتلا

نأًايلجرهظييكليأِةَمْعِّـنلٱِليِبَسَىلَعَنوُكَيْيَك
درجملقاقحتساريغىلعنمؤمللًاناجمهللاهبهيصالخلا
وهفناسنإلاةهجنمريربتلاىلإانرظناذإف.بهاولاةمحر
.ةمعنلانموهفهللاةهجنمهيلإانرظناذإوناميإلانم

فّقوتولوِلْسَّـنلٱِعيِمَِجلًاديِطَوُدْعَوْلٱَنوُكَيِل
نكيملهتابثوهتسادقوناسنإلاقاقحتساىلعصالخلا
هنألةتبلاهوجرينأالوًاديطوءاجرصالخلاوجرينأدحأل
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نلوةلماكلاةعاطلاهللاةيصوعاطأرشبلانمدحأال
نمنكيملةمعنلابصالخلانكيملولف.ًادبأكلذعيطتسي
ىلإرظنالبناميإلابهنألديطوهءاجرنكلةتبلاهيلإليبس
هجوىلعناسنإلكلحابمهنأولمعوأةمأوأةبسن
.ضرألا

ميهاربإلسننممهنيذلانينمؤملاانه»لسنلاب«دارملاو
.)١و١١ع(نمحضتاامكيحورلا

ِمل
َ

دصقهنأىلعةنيرقلالدتْطَقَفِسوُماَّـنلٱَنِمَوُهْن
موسردحأناتخلااميسالوىسومسومانانهسومانلاب
مهودوهيلاونمؤم»سومانلانممهنمب«دارملاو.سومانلا
مدلابىلوألاةيحوروةيعيبطنيتهجنمميهاربإلسن
.ناميإلابةيناثلاو

ِمل
َ

ممألانمنمؤملايأَميِهاَرْبِإِناَميِإْنِمَوُهْن
.مدلاالناميإلاةبسنيهوةيحورةبسنميهاربإىلإهتبسنف

نينمؤملالكليحوربأيأاَنِعيِمَِجلٌبَأَوُهيِذَّـلٱ
لكةصالخو)١٢و١١ع(يفامرركماذهوًاممأوًادوهي
دوهيلانأيهو.ةيآلاهذهىلإةعساتلاةيآلانمهجاجتحا
نآلانورربتممهفميهاربإهبدوعوملاثاريملاءاكرشممألاو
.نودجمتيمثنوسدقتيسو

لَعَجْدَقِّـينِإ:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك«١٧
ْ
.ٍَةريِثَكٍمَمُألًابَأَكُت

ملٱيِيُْحييِذَّـلٱ،ِهِبَنَمآيِذَّـلٱِهللاٱَماَمَأ
َءاَيْشَألٱوُعْدَيَو،ىٰتْوَْ

ملٱَْريَغ
.»ٌةَدوُجْوَماََّـهنَأَكِةَدوُجْوَْ

٩:٢٦ص٥و٢:١سسفأو٨:١١ص١٧:٥نيوكت
٢:١٠سرطب١و١:٢٨سوثنروك١و

ةمجرتيفامىلع١٧:٥نيوكتيفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
ميهاربإنإ«هلوقلًاتابثإدعولااذهسلوبسبتفا.نيعبسلا
لكلمشيهنأوهوهانعمةعسلًانايبو.»نينمؤملالكلبأ
.نويحورلاهدالوأمهنينمؤملالكنأوًايحوروًايعيبطهلسن

ًايعيبطًابأنوكينأنكميالميهاربإنإٍةَريِثَكٍمَمُألًابَأ
فالخىلعنوكينأهئاضقبهلعجهللانكلةدحاوةمألالإ
.ةريثكممألًابأةعيبطلا

.»لعجي«قلعتمفرظلاوىلاعتهينيعمامأيأِهللاٱَماَمَأ
ةلبقتسملارومألاىرييذلاهللاودلوالبذئمويميهاربإناك
همامأًافقاولبقتسملايفراصامكميهاربإىأرةرضاحاهنأك
.يحورلاهلسننمةريثكممأهبةطيحم

ركذىتمهنأىلعسلوبحلطصاىٰتْوَْملٱيِيُْحييِذَّـلٱ
يذلاعوضوملابسانتةفصبهفصوهباطخيفهللامسا
قوفوهامبهدعودقوهللاابنمآميهاربإنإ.هيفهمالك
ىلعهللافصوفةيهلإلاةوقلاالإهءارجإعيطتسيالوةعيبطلا
هدحوهللاابةصتخملالامعألانمىتوملاءايحإنألءيشلك

.ءيشلكىلعردقيكلذىلعردقيذلاو)١١:١٩نييناربع(
دقةريثكممألًابأنوكينأبهللاهدعومويميهاربإناكو
نكيملو)١٩عرظنا(ةراسهتأرماكلذكونسلايفنعط
هللازاجنإقدصينأهنكمييكلبجيناكفدلونمامهل
.ىتوملاءايحإىلعرداقهنأبنمؤينأهدعول

ملٱَْريَغَءاَيْشَألٱوُعْدَيَو
هلوقيفامكاهرمأييأخلاِةَدوُجْوَْ

»ًاعَمَنْفِقَيَفَّـنُهوُعْدَأاَنَأ.ِتاَواَمَّـسلٱِتََرشَنيِنيِمَي«
تثدحيتلارومألالكنأىنعملاو.)٤٨:١٣ءاعيشإ(
يفيأءاوسلاىلعهللاناطلستحتثدحتنأنكمييتلاو
هنكلهيفدوجومبسيلاموألاحلايفدوجوملكهتردق
١:٣نيوكتيفامباذهلباق(لبقتسملايفهداجيإدصقي
١:١٦يسولوكو٤:٦سوثنروك٢و١:٢٨سوثنروك١و
.)١١:٣نييناربعو

ةدوجوملاريغءايشألابراشألوسرلانأىلإمهضعببهذ
هللاهللاقنيحميهاربإلسننمدلُودقنكيملنمىلإ
نورخآبهذو»ةرثكلايفءامسلاموجنكنوكيهلسننإ«
ربلاهيلإهللابسنينيحئطاخلاربىلإكلذبراشأهنأىلإ
ةدوجوملاريغءايشألاوعديذئنيحهناللامعألاحلاصنودب
نيوعدملاىلإكلذبراشأهنأىلإقيرفبهذو.ةدوجوماهنأك
)ةموحرملاريغيأ(َةَماَحُروُلُمَحْرَأَو«هلوقليلدبممألانم
َوُهَويِبْعَشَتْنَأ)يبعشريغمهنمليأ(يِّـمَعوُلِلُلوُقَأَو
.)٢:٢٣عشوه(»يِٰهلِإَتْنَأ:ُلوُقَي

دئاوف
رصعيف)ميهاربإيأ(سانلالضفأىلعبجودقهنإ.١

ةحلاصلاهلامعأىلعلاكتالاكرتينأميدقلادهعلا
هريغريربتنأةرورضلابجتنيفًاناجمةبهريربتلالبقيو
.)٣و٢ع(لاحمةحلاصلالامعألابسانلانم

لوأيتاذلاربلاىلعلاكتالككرتوةمعنلالوبقنإ.٢
ضفردقفهلامعأىلعلكتانمفصالخلاطورش
.)٥-١ع(ةمعنلا

اليأهببجعيوأهحالصبرختفينأدحألسيلهنإ.٣
قثيوهوبلقلاةمالسوريمضلاةحارلانينأردقي
.)٢ع(ريربتللهلامعأب

نإهنألًاعمةبهوةرجأريربتلانوكينأليحتسيهنإ.٤
نمناكنإولامعألانمسيلوهفةمعنلانمناك
.ةمعنلانمسيلوهفلامعألا

لبهقاقحتسالهرربيملَاذإفرجافلارربيهللانإ.٥
ع(ناميإلابهلبقيوهوهيلإهبسنيهللاوهريغقاقحتسال
.)١١و٦و٥
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لكلةقفاومريربتلااهادحإيتلاليجنإلاتاكربنإ.٦
ةديقمالوللملانمةلمىلعةروصقمريغورشبلا
.)١١-٩(موسرلانممسرب

نوكتاهلحميفةعفاناهنأعماهموسروةسينكلارارسأنإ.٧
نألاحملانمهنألصالخللاهيلعلكتينملةّراض
ماقمموقيالناتخلانإ.هيلإزومرملاةدافإزمرلاديفي
.)١٠ع(بلقلاديدجتماقمموقتالةيدومعملاوربلا

.ةوخإنينمؤملالكفنينمؤملالكلبأميهاربإنإ.٨
حيسملاعمنييقيقحلانينمؤملايأميهاربإلسننإ.٩

لك.مهثاريمضرألايصاقأوملاعلاةثرومهمهسأر
رضاحلاملاعلاةثرواوسيلمهوحيسمللمهنألمهلءيش
.)١٣ع(ًاضيألبقتسملاةثرولبطقف

ةلاهجلاةياغهانفلاخيذلاسومانلاىلعريربتللدانتسالا.١٠
ع(انرربينألاحملانماننيدينأهنأشنميذلاف
١٥(.

ىلعًافقوتمناكولهنألناجمهنألانلدكؤمصالخلا.١١
انمقاننإققحتننأعطتسنملانتعاطنمءيش
لهملعننأاننكميةبههنوكلنكلوانمبولطملاب
.)١٦ع(الوأهانلبق

هبقثننأانيلعبجيانناميإعوضومهللاهلعجيذلا.١٢
ٍوانوهوهبدعواملكممتينأرداقهنألةقثلالك
.)١٧ع(كلذ

٢٥ىلإ١٨عانلًالاثمهنوكوميهاربإناميإ
:رومأةسمخلصفلااذهنومضم
ع(هللادعوىلعًاينبمناكميهاربإناميإنإ:لوألا·

١٨(.
ع(تابوعصلابهثارتكامدعبترهظهناميإةوقنإ:يناثلا·

.)٢٠و١٩
.هقدصوهللاةوقناكهيلعميهاربإلكتاامنإ:ثلاثلا·
.هبرربتهنأتناكهناميإةجيتننإ:عبارلا·
رربتنيذلاقيرطلاوههبرربتيذلاقيرطلانإ:سماخلا·

هتماقإبيذلاريدقلاهللاابنمؤننأانيلعهنأونحنهب
.انعةرافكهلبقهنأرهظأتوملانمحيسملاعوسي

ْيَكِل،ِءاَجَّـرلٱَىلَعَنَمآِءاَجَّـرلٱِفَالِخَىلَعَوُهَف«١٨
.»َكُلْسَنُنوُكَياَذَكٰه:َليِقاَمَك،ٍَةريِثَكٍمَمُألًابَأَريِصَي
١٥:٥نيوكت

لمحتةرهاظةلعالبيأِءاَجَّـرلٱِفَالِخَىلَعَوُهَف
يفاوعقوتينأسانلاداتعاامفالخىلعوءاجرلاىلع

لسنهلنوكينأهلمأوهانههيلإراشملاو.هلاوحأكلاوحأ
ةخوخيشوهتخوخيشنمرهظيناكو.)٢١-١٩٠عرظنا(
.لسنهلنوكينأءاجرالنأهتأرما

هنأنمآهنأيأهللادعوىلعءانبِءاَجَّـرلٱَىلَعَنَمآ
.هبهللاهدعواموهاجراملاني

دصقهناميإبممتيليأٍةَريِثَكٍمَمُألًابَأَريِصَيْيَكِل
نودبثدحتمليتلاةياغلالينلةليسوناكهناميإفكلذهللا
ملةياغلاهذهف.ةرشعةيداحلاةيآلايفاملقفاوماذهوهناميإ
ريصينأنمآلاقالإوهيلعبترتاملبهناميإعوضومنكت
.خلا

وههبميهاربإنمآيذلادعولاَكُلْسَنُنوُكَياَذَكٰه
نأحّجرملاو.)١٥:٥نيوكت(ءامسلاموجنكنوكيهلسننأ
ةقلعتملاهللاديعاوملكنعةرابعدعولااذهذخألوسرلا
بيرالو.هبضرألالئابقلككرابتوميهاربإلسنةرفوب
لوسرلااذهنألهئادفوحيسملابدعولالمشهناميإنأيف
:٣ةيطالغ(حيسملابدعولانمضتدعولاكلذنأبحرص
دعولامهفميهاربإنأهانعماملوقيهسفنحيسملاو.)١٦
ىَأَرَفيِمْوَيىَرَيْنَأِبَلَّـلََهتُميِهاَرْبِإْمُكوُبَأ«هلوقوهوكلذك
.)٨:٥٦انحوي(»َحِرَفَو

يفًافيِعَضْنُكَيَْملْذِإَو«١٩ َوُهَوُهَدَسَجِْربَتْعَيَْملِناَميِإلٱِ
ِعَدْوَتْسُمَةَّـيِتاَُممَالَوٍةَنَسِةَئِمِوْحَنَنْبٱَناَكْذِإ،ًاتاَُممَراَصْدَق
.»َةَراَس
١٢و١١:١١نييناربعو١٨:١١و١٧:١٧نيوكت

»ءاجرلافالخىلعنمآ«هلوقسلوبّرسفةيآلاهذهيف
.عاطتسمريغدعولازاجنإنأروهظةلعنابأيأ

يفًافيِعَضْنُكَيَْملْذِإ ديدشناكهنأليأِناَميِإلٱِ
فيعضناكولميهاربإنأىلإةراشإاذههلوقيفو.ناميإلا
دعولازاجنإليبسيفيتلاتابوعصلابهرظنلغشلناميإلا
امككشوناميإلاسايقماللقعلاسايقمبرمألاساقلو
)١٤:٣٠ىّتم(جاومألابارطضاىلإرظناملسرطبكش
فرعهنأمعن.كوكشلالكىلعهناميإبيوقهنكل
اهبثرتكيملهنكلهللاباطخيفاهيلإراشأوتابوعصلا
.)١٧:١٧و٦و١٥:٥نيوكت(باتريىتح

:١٧نيوكت(خلاًاتاَُممَراَصْدَقَوُهَوُهَدَسَجِْربَتْعَيَْمل
.)١٦:١و:١٧و١

يفَباَتْرٱٍناَميِإِمَدَعِبَالَو٢٠«٢٠،٢١ ْلَب،ِهللاٱِدْعَوِ
َوُهِهِبَدَعَواَمَّـنَأَنَّـقَيَتَو٢١.ِِهللاًادَْجمًايِطْعُمِناَميِإلٱِبىَّـوَقَت
.»ًاضْيَأُهَلَعْفَيْنَأٌرِداَق
١١:١٩نييناربعو٤٥و١:٣٧اقولو١١٥:٣رومزم
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.ةرشعةعساتلاةيآلايفاملديكوتنيتيآلانيتاهيفام
نأنمًالدبًاناميإدازفهللادعووهوهربتعاامنايبامهيفو
ىلإرظنيوهوتابوعصلابمامتهالاوناميإلافعضلكشي
.هقدصوهتردقةمظعىلإودعويذلا

يفهتنامأوهتردقبوىلاعتهلوقبهتقثبِِهللاًادَْجمًايِطْعُم
كشلاًاراهظإوهلًادجمهبةقثلاراهظإهللابسحيف.هديعاوم
.هلةناهإ

ليجنإلاديعاومبكسمتلانعسانلاضعبفقوت
يفمهكوكشمهنابسحو.ةرفغملايقحتسمريغمهنأةجحب
ريغوعديهللانأنعةلفغًاعضاوتهتمحرومهلهللاةبحم
ًاماركإرجافلارربيهنأوليجنإلاتاكربلوبقىلإنيقحتسملا
حيسملاعوسيبرلابنمآ«ليجنإلالوقبةقثلاف.حيسملل
ةئملانسوحنيفوهوميهاربإىلعبجوامكةبجاو»صلخت
ىلإتفتلنالنأانيلعف.ةريثكممألًابأنوكينأبقثينأ
.هقدصودعاولاةوقىلإلبانصالخقيرطيفتابوعصلا
وهوميهاربإهدجمامكهدجميهللاةمعنىلعلكتملائطاخلاف
.هتردقبقثي

.»ًاّرِبُهَلَبِسُحًاضْيَأَكِلٰذِل«٢٢

هنأكفًاربهلبسُحميهاربإناميإنإةيآلاهذهىنعم
لامعألابالناميإلابّرربتميهاربإنأمالكلاةصالخلاق
.هلسنبهلهللادعوهناميإعوضومو)٣ع(يفقبسامىلع
عوسيهنبابةيدبألاةايحلابهللادعومويلاانناميإعوضومو
.انرربتيأًاربناميإلاانلبسُحكلذبانمآاذإف.حيسملا

،ُهَلَبِسُحُهَّـنَأُهَدْحَوِهِلْجَأْنِمْبَتْكُيَْملْنِكٰلَو«٢٣،٢٤
َنيِذَّـلٱ،اَنَلُبَسْحُيَسَنيِذَّـلٱ،ًاضْيَأُنْحَناَنِلْجَأْنِمْلَب٢٤
.»ِتاَوْمَألٱَنِماَنَّـبَرَعوُسَيَماَقَأْنَمِبُنِمْؤُن

١٣:٣٠و٢:٢٤لامعأ١١و١٠:٦سوثنروك١و١٥:٤ص

هللاةياغنكتملهنأيأُهَدْحَوِهِلْجَأْنِمْبَتْكُيَْمل
هرربتقيرطنأّنيبينألبهناميإبدهشينأميهاربإإبننم
.ئطاخلكهبرربتييذلاقيرطلاوه

انلكاننإ.ّرربتنفيكانيريليأُنْحَناَنِلْجَأْنِمْلَب
يذلاقيرطلاوهةأطخلادحأهبرربتيذلاقيرطلاوةأطخ
ّرربتننأنحناننكميفناميإلابميهاربإّرربت.عيمجلاهبرربتي
لينلانناميإعوضوموهوهللادعوهناميإعوضومناك.هب
.ةيدبألاةايحلا

ّ.ربلااَنَلُبَسْحُيَس
ةماقإبهنألهللاابيأَعوُسَيَماَقَأْنَمِبُنِمْؤُنَنيِذَّـلٱ

كرابتيهبيذلاميهاربإلسنهنأوهنباهنأنلعأدقعوسي
عوضوموهميهاربإناميإعوضومًاذإف.ضرألالئابقلك
ةكربلينبنمآميهاربإنأامهنيبقرفلاو.نييحيسملاناميإ
نحنوسانلالككرابتيهبًالسنميقيهللانأيأةلبقتسم
.تاومألانمعوسيةماقإبهللاهزجنأامبنمؤن

ئدابملانمحيسمللهللاةماقإركذلابانهسلوبّصخ
هبلصوهدسجتنودهريغنعيحيسملانيدلااهبزاتمايتلا
نمآ«هنأوهوميهاربإناميإعوضومنيبواهنيبةبسانملل
ناهربلاتناكةماقإلاكلتنألو)١٧ع(»ىتوملاييحييذلاب
حيسملالامعأةمتاختناكاهنألوهللاةوقىلعمظعألا
.ةيئادفلا

.»اَنِرِيْربَتِلْجَألَميِقُأَواَناَياَطَخِلْجَأْنِمَمِلْسُأيِذَّـلٱ«٢٥
سوثنروك٢و٨:٣٢و٥:٦و٣:٢٥صو٦و٥٣:٥ءايعشإ
٢:٢٤سرطب١و٩:٢٨نييناربعو١:٤ةيطالغو٥:٢١
١:٢١سرطب١و١٥:١٧سوثنروك٣:١٨١و

.ليجنإلارصتخمةيآلاهذه
يفامك(بآلاىلإًانايحأبسنُياذهو.تومللَمِلْسُأ

ًانايحأو)عضاوملانمكلذريغو١:٣ةيطالغو٨:٣٢ةيمور
٢:٢٠ةيطالغ(كلذيضرهنأىنعمبهسفنحيسملاىلإ
هللاةروشمبملسُأامنإو)٢:١٤سطيتو٥:٢سسفأو
.)٤:٢٨و٢:٣٢لامعأ(قباسلاهملعوةموتحملا

٣:٢٥صيفامك(اهنعرفكيلاَناَياَطَخِلْجَأْنِم
:٢سرطب١و٩:٢٨نييناربعو٦و٥٣:٥ءايعشإًاضيأرظنا
لجأنمصاصقلانمانيلعاملءافيإناكهتومنأل)٢٤و٢١
.هللامامأانيريربتةلعناككلذلواناياطخ

ىلإةليسوحيسملاةمايقتناكاَنِرِيْربَتِلْجَألَميِقُأ
:نيرمألانريربت

نعةرافكهتوملبقهللانأىلعليلداهنإ:لوألا
حيسملاهللانباهنأىلعناهربنمنكيملمقيملولفاناياطخ
سوثنروك١(ةنونيدلاتحتاناياطخيفلزنملانكويدافلا

قفوىلعهبريربتلاديفتسنوهبقثنهتمايقببسبو)١٥:١٧
ملٱَعوُسَياَنِّـبَروُبَأُهللاٱٌكَراَبُم«لوسرلاسلوبلوق

يِذَّـلٱِ،حيِسَْ
لٱِهِتَْمحَرَبَسَح

ْ
َعوُسَيِةَماَيِقِب،ٍّيَحٍءاَجَرِلًةَيِناَثاَنَدَلَوَِةريِثَك

ملٱ
.)١:٣سرطب١(»ِتاَوْمَألٱَنِمِحيِسَْ

بآلاهللانيمينعهدوجوىلإًاليبستراصاهنإ:يناثلا
ربحلاناكامكهنإف.هئادفدئاوفانللصُحيوانيفعفشي
ىلإاهبلخديمثحبذملاىلعةحيبذمدقيًاميدقمظعألا
اذكهتوباتلاءاطغىلعمدلاشريوسادقألاسدق
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ىلعهسفنمظعألاانرابحأسيئرمدقينأانريربتىضتقا
انيفعفشيلتاومسلازاتجيمثةئيطخلانعةحيبذضرألا
امهنأعمهتمايقوحيسملاتومف.هللامامأهمدراهظإب
ًابلاغنادحتمليجنإلايفامهةيآلاهذهيفًاظفلنالصفنم
عوسينأبانمآامدنعفانناميإلدحاوعوضومامهنأىنعمب
ىلإدعصوتاومألانمماقوبيلصلاىلعتامحيسملا
.انّرربتانيفعفشيثيحءامسلا

دئاوف
الىلاعتهتداهشدرجملهللالوققيدصتوهناميإلانإ.١

.)٢٠و١٨ع(هتقدصانلوقعنأل
تابوعصلانعانرظنلوحننأانناميإةيوقتلبجيهنإ.٢

هقدصوةيهانتملاىلاعتهتوقىلإهللادعوزاجنإقيرطيف
.)١٩ع(هيفبيراليذلا

يفهريثأتنمدبالفًاصلاخناسنإلاناميإناكاذإهنإ.٣
.)٢١و٢٠ع(هتريسوهبلق

هللاةردقيفكشلاهنألةريبكةئيطخناميإلامدعنإ.٤
.)٢١و٢٠ع(هقدصو

عمانعفنوانميلعتلوهىلاعتهباتكيفبتُكاملكهنإ.٥
كئلوأنألصاخشأبصتخمهنأرهظيهضعبنأ
هللامهرمأامف.سانلافونصنعباونصاخشألا
مهيذلاهبرذنيودعويورمؤيهبمهرذنأومهدعوو
.لاوحألاوتافصلايفمهلثم

نإفروصعلايلاوتىلعريغتيملصالخلاقيرطنإ.٦
نإو.هبصلخننحنكلذكوناميإلابصلخميهاربإ
.)٢٤و١٧ع(انناميإعوضومهناميإعوضوم

ةحصتّبثتيهوةعطاقنيهارببةتباثحيسملاةمايقنإ.٧
امهليجنإلايفنييرهوجلانيأدبملانأو.هلكليجنإلا
نمآنمفانريربتلماقواناياطخلةرافكتامعوسينأ
امهبنمؤيملنمودكؤمهصالخلًايبلقًاناميإامهب
قيرطلايفصالخلاضفريوليجنإلابنمؤيالكلذك
.)١٠:٩صو٢٥ع(هللااهدعايتلا

سماخلاحاحصألا

نمجئاتنلاضعبهيلتيتلاةثالثلاوحاحصألااذهيف
.ًاناجمريربتلاميلعت

١١ىلإ١عريربتلاجئاتننمسمخ
١:١٨ص(نمريربتلاىلإسانلاراقتفالوسرلانابأدق
.)٤:٢٥ص-٣:٢١ص(نمريربتلاةقيقحو)٣:٢٠ص-
:ريربتلاكلذجئاتننمسمخحاحصألااذهيفركُذو
.)١ع(هللاعممالسلا:ىلوألا·
.)٢ع(يتآلادجملانّقيت:ةيناثلا·
.)٥-٣ع(دئادشلايفةيزعتلا:ةثلاثلا·
)١٠-٦ع(ناميإلاطرشبصالخلادكأت:ةعبارلا·
هنأنعًالضفرضاحلايفرورسوهصالخلانإ:ةسماخلا·

.)١١ع(لبقتسملايفريخ

َعوُسَياَنِّـبَرِبِهللاٱَعَمٌمَالَساَنَلِناَميِإلٱِباَنْرَّـَربَتْدَقْذِإَف«١
ملٱ
ِ»حيِسَْ
سسفأو٣٠و٣:٢٨صو١٦:٣٣انحويو٣٢:١٧ءايعشإ
١:٢٠يسولوكو٢:١٤

نمليقاملكةجيتناذهِناَميِإلٱِباَنْرَّـَربَتْدَقْذِإَف
يف»انريربت«ىنعمقبسدقو.)٤:٢٥ص-٣:٢١ص(
انوجناننأ»ناميإلابانرربت«هلوقىنعمو.)٣:٢٠ص(
انألاناياطخبانيلعبجويذلاهللابضغنمانناميإب

)١٠ع(هنبامدبهعمانحلوص
يهوانريربتنمىلوألاةجيتنلاهذهِهللاٱَعَمٌمَالَساَنَل

انههللالوسرلاربتعا.سودقلاهللانوملاسمةأطخلانحناننأ
لاحيفانكانرربتلبقاننإوةثالثلاهميناقأبًالداعًامكاح
املو.)٥:٩و٤:١٥ص(هبضغلةضرعو)١٠ع(هللاةوادعلا
انلاحتريغتةئيطخلانعحيسملااهمدقيتلاةرافكلابانرربت
ةضرعاننوكنموةحلاصملالاحىلإةوادعلالاحنم
ىنعمكةرابعلاىنعمو.هاضرلًالهأانريصمىلإبضغلل
يفْمُهَنيِذَّـلٱَىلَعَنآلٱِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَْءَيشَال«هلوق ملٱِ

ِحيِسَْ
.)٨:١ص(»َعوُسَي

حارتساهريمضنألنطابلايفمالسبرعشينمؤملانإ
هفواخمتنكسهنألوهنعتعفُرسومانلابيلاطمنأهنقيتب
اذهناكو.باقعلاهنعلمحهبئاننألهللابضغنم
.)١٦:٣٣و١٤:٢٧انحوي(ذيمالتللعادولاةبهمالسلا

ةجيتنبسيلمالسلااذهًاذإفِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِب
.ةمعنلوسرلاقيقحتىلعهلكوهلبانداهتجاوانقاقحتسا
هللاعمانمالسوهتوهاللانميناثلامونقألاانطيسونإ
لكانعىفوأوهوهمدكفسبةئيطخلانعةرافكراصهنأل
هللاراهظإىلإليبسلادهموةنعللالازأوهللالدعبيلاطم
.ةأطخللةبحملاوةمحرلاسودقلا
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ِهِذٰهَىلِإ،ِناَميِإلٱِبُلوُخُّدلٱاَنَلَراَصْدَقًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ«٢
ِدَْجمِءاَجَرَىلَعُرِخَتْفَنَو،َنوُميِقُماَهيِفُنْحَنيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱ
.»ِهللاٱ
:١٠نييناربعو٣:١٢و٢:١٨سسفأو١٤:٦و١٠:٩انحوي
٣:٦نييناربع١٥:١سوثنروك١٩١

ريربتلاجئاتننمةيناثلابةيآلاهذهيفسلوبتأيمل
.ىلوألاحضوألبسمخلا

.حيسملابيأِهِبيِذَّـلٱ
»ةمعنلاب«دارأِةَمْعِّـنلٱِهِذٰهَىلِإ،ِناَميِإلٱِبُلوُخُّدلٱ
نونويدماننأبحرصو.)٤:١٦ص(يفقبسامكريربتلاانه
ىضرلاولوبقلاوةحلاصملاومالسلالاحانغولبلوأبحيسملل
اهتعضويتلاعناوملالكلازأةحيبذهسفنميدقتبهنأل
ًاموُدُق...اَنَلِهِبَّـنَأل«هلوققفوىلعكلذقيرطيفةئيطخلا
يف سرطبلوقو.)٢:١٨سسفأ(»ِبآلٱَىلِإٍدِحاَوٍحوُرِ
ملٱَّـنِإَف«

خلٱِلْجَأْنِمًةَدِحاَوًةَّـرَمََّـملَأَتًاضْيَأَحيِسَْ
ْ

لٱ،اَياََط
ْ
ُّراَب

مثَألٱِلْجَأْنِم
ََ

.)٣:١٨سرطب١(»ِهللاٱَىلِإاَنَبِّـرَقُيْيَكِل،ِة
.هبانمآنيحانلثدحامىلإريشي»انلراص«دقهلوقو
كسمتلاىلإةليسولاوهناميإلانألناميإلابلوخدلادّيقو
نأىلإةراشإاذهيفو.ةمعنلاكلتىلعلوصحلاوحيسملاب
حيسمللنونويدماننأاهلكةرابعلادافمو.ةمئادلاحريربتلا
.ةميظعلاةمعنلاكلتبًادبأوًاءدب

نعًالضفنيرربتملانإِهللاٱِدَْجمِءاَجَرَىلَعُرِخَتْفَنَو
نورسيهللاعممهمالسومهرئامضةحارومهنمأبمهرورس
ءاضعألكهبدوعوملاهللادجميفنوكرتشيمهنأءاجرب
يكينولاست١و٨:١٧ةيمورو١٧:٢٢انحوي(حيسملاتوكلم
هللاىلإ»دجملا«فيضُأو)٢١:١١ايؤرو٣:٢انحوي١و٢:١٢
حيسملادجميفنوكرتشينينمؤملانألوهبهاووههنأل
.هللاوهحيسملاو

اوصلخمهنأباوقثينأنينمؤمللنأةيآلاهذهنمرهظيو
قاقحتسابةقثلايهصالخلابةقثلانألكلذباورسُينأو
عمطنمكلذيفسيلوهللاةبحمصولخوهقدصوحيسملا
تابثلاىلعانتوقبوأانقاقحتسابتسيلةقثلاكلتنأل
.هتوقوهدعوقدصوعوسيبرلاةمحرنقيتاهنكلةعاطلاو

يفًاضْيَأُرِخَتْفَنْلَب،ْطَقَفَكِلٰذَسْيَلَو٣«٣،٤ ِ
،ًةَيِكْزَتُْربَّـصلٱَو٤،ًاْربَصُئِشْنُيَقيِّـضلٱَّـنَأَنيِِملاَع،ِتاَقيِّـضلٱ
»ًءاَجَرُةَيِكْزَّـتلٱَو
يبليفو١٢:١٠سوثنروك٢و٥:٤١لامعأو١٢و٥:١١ىّتم
١:٣بوقعي٣:١٤سرطب١و١٢و١:٢بوقعيو٢:١٧
١:١٢بوقعي

يفةيزعتلايهوةيناثلاريربتلاةجيتننيتيآلانيتاهيف
.تاقيضلا

ءاجرىلعانراختفارصقيمليأْطَقَفَكِلٰذَسْيَلَو
رختفنلبًاعبطحرفلاعوضوموهيذلالبقتسملايفدجملا
ريربتلاةطساوبتّريغتاملكف.نازحإلاهنأشنماميفًاضيأ
.اهيفنحنيتلالاوحألاىلإانتبسنهبتريغتهللاىلإانتبسن

يفًاضْيَأُرِخَتْفَنْلَب تاقيضلاكلتتناكِتاَقيِّـضلٱِ
تايآهدعبتراصاهنكلوهللابضغتامالعرربتننألبق
انربتعيهللانأىلعناهربيهوانريخاهبدصقهنالهتبحم
نييناربعو٨:١٨ةيمور(دالوألاةلماعمانلماعيوهلًادالوأ
ىلإةليسويهوةديجتاقيضلاكلترامثأنألو)١٢:٦
.ءامسللدعتسناهباننألوانريغلنيديفمانتروريصوانسيدقت
لِلىَبوُط«حيسملالوقكانهليقامو

ْ
.َنْوَّـزَعَتَيْمَُّـهنَأل،ىَناَزَح

لِلىَبوُط
ْ

طَم
ْ

لٱِلْجَأْنِمَنيِدوُر
ْ

َهلَّـنَأل،ِّـِرب
ُ

َتوُكَلَمْم
اوُحَرْفِا...ْمُكوُدَرَطَوْمُكُوَّـريَعاَذِإْمُكَلىَبوُط.ِتاَواَمَّـسلٱ
يفٌميِظَعْمُكَرْجَأَّـنَأل،اوُلَّـلََهتَو -١٠و٥:٤ىّتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
١٢(.

ربصلاملعتنالانألًاْربَصُئِشْنُيَقيِّـضلٱَّـنَأَنيِِملاَع
ةينانويلاةملكلاو.هلالةدارإلنيعضاخدئادشلارابتخابالإ
ربصلابةنرتقملاتابثلاةدشًاضيأديفتانه»ربصلاب«ةمجرتملا
.ةعاجشبهوكرملالمتحيناسنإلالعجتيتلا

ترهظفنحُتماامىلإةيكزتلابسنُتًةَيِكْزَتُْربَّـصلٱَو
اذك.رانلابةضفلاوبهذلاىكزتيامكناحتمالابهتدوج
قاحسإهنباميدقتبهايإهرمأبهنحنماهللانأبميهاربإىكزت
ءازرألابهايإهللاناحتماببويأىكزتاذكو.هلةحيبذ
يِذَّـلٱِلُجَّـرلِلىَبوُط«بوقعيلوققفوىلعكلذو.ةريثكلا
حلٱَليِلْكِإ«ُلاَنَيىَّـكَزَتاَذِإُهَّـنَأل،َةَبِرْجَّـتلٱُلِمَتَْحي

ْ
بوقعي(»ِةاََي

مثَأَيِهَو،ْمُكِناَميِإُةَيِكْزَتَنوُكَتْيَكِل«سرطبلوقو.)١:١٢
َْ

ُن
لٱِبَهَّـذلٱَنِم

ْ
لِلُدَجوُت،ِراَّـنلٱِبُنَحَتْمُيُهَّـنَأَعَم،ِيناَف

ْ
ِحْدَم

لٱَو
ْ

ملٱَوِةَماَرَك
هدصقيامًاريثكاذهو.)١:٧سرطب١(»ِدْجَْ

.مويلانييحيسملاىلعبئاصملالاسرإبهللا
يفدجمتلاوانيلعهللاىضرءاجريأًءاَجَرُةَيِكْزَّـتلٱَو
هؤاجردازبئاصملابرحيفنمؤملارصتنااملك.هترضح
.ءامسلاةداعسلاوننعرصقيملوةياهنلاىلإرصتنينأ

يفْتَبَكَسْنٱِدَقِهللاٱَةَّـبََحمَّـنَأل،يِزُْخيَالُءاَجَّـرلٱَو«٥ ِ
لٱِحوُّرلٱِباَنِبوُلُق

ْ
ملٱِسُدُق

.»اَنَلىَطْعُْ
:١سسفأو٤:٦ةيطالغو١:٢٢سوثنروك١:٢٠٢يبليف
١٤و١٣

.يويندلاءاجرلانعقرفيكلذبويِزُْخيَالُءاَجَّـرلٱَو
لبسأيالوةبيخهبقعيالهنأ»يزُخيال«هلوقىنعمو
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ُديِعاَوَم«.)٥و٢٢:٤رومزمو٩:٣٣ص(صالخلابللكتي
ًاضيأرظنا١:٢٠سوثنروك٢(»ُنيِمآلٱِهيِفَوْمَعَّـنلٱِهيِفَوُهَفِهللاٱ
نايبةرشاعلاةيآلاىلإةيآلاهذهيفاملكو.)١:٢٠يبليف
.ديطويحيسملاءاجرساسأنأ

الءاجرلانأةلعاذهْتَبَكَسْنٱِدَقِهللاٱَةَّـبََحمَّـنَأل
انرابتخانأانتوقىلعوأانمزعةدشىلعنبُيملهنإفيزُخي
ريغيدبألاهلإلاةبحماهنألانلهللاةبحمىلعلبهللاانتبحموأ
ةرفوىلإريشب»تبكسنا«هلوقو.دبألاىلإمودتيهفريغتملا
رطملالباوكلبىدنلاكتسيليهذإةبحملاكلتروهظ
.)٣:٦سطيتو١٠:٤٥و٢:١٧لامعأ(

يف يفهتبحمنمىلاعتهرهظأامىلعةوالعاذهاَنِبوُلُقِ
يفسانلالكلاهنمهرهظأامىلعوةيانعلاوةقيلخلالمع
انيلعهاضروانيفهروضحانسوفنلققحيهنألءادفلالمع
»ِهللاٱُدَالْوَأاَنَّـنَأاَنِحاَوْرَألُدَهْشَيًاضْيَأُهُسْفَنُحوُّرلَا«هلوقك
)١:١٤سسفأو١:٢١سوثنروك٢ًاضيأرظنا٨:١٦ص(
.بيخيالانءاجرنأملعناذهبو

بكسينأهلمعيذلاثلاثلامونقألاِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِب
١٦:١٤انحويو١٦و٨:١٥ص(انبولقيفهللاةبحم
ةبحمبروعشلانألو)٤:٦ةيطالغو١٠و٢:٩سوثنروك١و
وألّيختدرجمنوكينأنكميالسدقلاحورلاةيطعهللا
.لطابمهو

انمآنيحانليطعُأوهونييحيسملانحناَنَلىَطْعُْملٱ
.قوفنماندلوو

ملٱَّـنَأل«٦
يفَتاَم،َءاَفَعُضُدْعَباَّـنُكْذِإ،َحيِسَْ لٱِ

ْ
ِتْقَو

ملٱ
لٱِلْجَألَِّـنيَعُْ

ْ
.»ِراَّـجُف

٨عو٤:٢٥ص٤:٤ةيطالغ

.اّنعحيسملاتوموهوانلهللاةبحمناهربةيآلاهذهيف
نعريفكتلانعوانتابجاوبمايقلانعنيزجاعَءاَفَعُض

يذلابضغلانمةاجنلاوهللامامأريربتلالاننيكلاناياطخ
درجمالةئيطخوهويحورفعضفعضلااذهفهقحتسن
ةأطخلاعضونمرهظيامكيدسجلافعضلاكةبيصم
.)٨ع(يفءافعضعضوم

يف هئاضقىضتقمبهللاهنّيعيذلاَِّـنيَعُْملٱِتْقَوْلٱِ
يفلباق٤:٤ةيطالغ(يف»ةنمزألاءلمب«هنعّربعويلزألا
هنلعأو)١:٣سطيتو٢:٦سواثوميت١و١:١٠سسفأ
حرشًاضيارظنا٢٧-٩:٢٤لاينادو٤٩:١٠نيوكت(تآوبنلاب
.)٢و٢:١ىّتم

تام«ىنعموةيآلالوأيفءافعضلامهراَّـجُفْلٱِلْجَأل
.مهصالخةيغبمهنمًالدبيأمهنعتامهنأ»مهلجأنم
سسفأو٣:٢٥ص(يفحاضيإرثكأىنعملااذهحضوأدقو

»راجفلالجأ«نمعوسيتومو.)٢:٦سواثوميت١و٥:٢
نكيمليأناجمءادفلانأومهايإهللاةبحمةوقىلعناهرب
.انيفريخل

جلٱِبُهَّـنِإَف«٧
ْ

ِلْجَألاَمَّـبُر.ٍّراَبِلْجَألٌدَحَأُتوُمَيِدَْه
.»َتوُمَيْنَأًاضْيَأٌدَحَأُُرسَْجيِحِلاَّـصلٱ

مهقاقحتسامدعوسانللهللاةبحمةمظعرهظتةيآلاهذه
.راجفلالجألحيسملاتومليلدباهايإ

.ميقتسملداعيأٍّراَب
.هريغىلعلضفلاوةنملاهليذلانسحملايأِحِلاَّـصلٱ
موقيلهلمعياملمعيلوألانأحلاصلاورابلانيبقرفلاو
ةبغرلاوةبحمللهلامعألمعييناثلاوًاعرشهيلعبجوامب
انيلعنوهيوهركشنويناثلابحنولوألامرتحنفهريغعفنيف
امدوهيلايينابربتكيفءاج.هلجأنمانسفنأركنننأ
يلوهفيلوهاملكهراجللاقرابلانأوهوكلذحضوي
وهاملكهراجللاقحلاصلانأو.كلوهفكلوهاملكو
هذهنملوسرلاةياغو.كلوهفيلوهاملكوكلوهفكل
اهنأوسانللحيسملاةبحمريظنملاعلايفسيلهنأنايبةرابعلا
.اهبانعمسوأاهانفرعةبحملكنممظعأ

َتاَمٌةاَطُخُدْعَبُنْحَنَوُهَّـنَأل،اَنَلُهَتَّـبََحمََّـنيَبَهللاٱَّـنِكٰلَو«٨
ملٱ
.»اَنِلْجَألُحيِسَْ
١٠و٤:٩و٣:١٦انحوي١و٣:١٧سرطب١و١٥:١٣انحوي

يذلاةيرشبلاةبحملاّدحةعباسلاةيآلايفلوسرلاركذ
ميظعلاقرفللًاراهظإهللاةبحمبانهاهلباقوهزواجتتاليه
نعالتوميلهنبالسرأهللاناوهكلذناهربو.امهنيب
كلتنيقحتسملاريغةأطخلانعلبنيحلاصلانعالوراربألا
دروأو.هتنونيدوهللابضغمهيلعبجونيذلالبةبحملا
وهامكبآلاهللاةبحمىلعًاناهربحيسملاتوملوسرلا
.نبالاهللاةبحمىلعناهرب

.اناياطخنعةرافكيأاَنِلْجَألُحيِسَْملٱَتاَم

ِهِبُصُلْخَنِهِمَدِبَنآلٱَنوُرِّـَربَتُمُنْحَنَوًاريِثَكَىلْوَألٱِبَف«٩
لٱَنِم

ْ
»ِبَضَغ
١:٧انحوي١و٩:١٤نييناربعو٢:١٣سسفأو٣:٢٥ص
١:١٠يكينولاست١و١:١٨ص

امبنينمؤملاصالخدكؤياهيلتيتلاوةيآلاهذهيفام
.ًاناجمهللاةبحمنمهانربتخا
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لثمةيآلاهذهيفةيولوألاهذهىلعنيهاربلاَىلْوَألٱِبَف
ةنماثلاوةعباسلانيتيآلايفتركُذيتلاةحيحصلانيهاربلا
اهرهظينأًاريثكىلوألابفهئادعألهتبحمرهظيهللاناكاذإهنإف
.هئاقدصأل

هللاعمانحلوصواناياطخترفُغدقوَنوُرِّـَربَتُمُنْحَنَو
.حيسملاعوسيبءادفلاىلعءانبهاضرىلعانلصحو

انلامعأالهللامامأانلوبقلةيلصألاةلعلااذهِهِمَدِب
لبانيفحيسملالمعالوانتعاطالوانناميإالوةحلاصلا
٣:٢٥ص(ةئيطخلانعةحيبذهنوكرابتعابانلجألهلمع
.)٩:١٢نييناربعو٢:١٣سسفأو

وهوىلوألاةيآلايفليقاموانهليقامنيبةافانمالو
لصوتنيتلاةليسولاوهناميإلانألناميإلابنورربتماننأ
.همدبانلحيسملاهأشنأيذلاريربتلاىلإاهب

دقهللانألدبألاىلإونآلانورربتملانحنِهِبُصُلْخَن
هأدتباامكرتيالو.ًاراربأنآلاانربتعيوهفحيسملابانحلاص
.ًاضيأهدجميهّرربييذلافهممتينألبق

يذلابضغلانعمزاللاباقعلايأِبَضَغْلٱَنِم
نمهعنميالةئيطخلاىلعىلاعتهبضغفاناياطخهتقحتسا
وهبضغييذلانألمهنعةرافكهدادعإوةأطخللهتبحم
.ةيدفهنباميدقتبصلخييذلا

ريربتلايههتءادبوحيسملابهلكانصالخنأركُذاممجتنف
كالهلاىلإدوقتيتلارورشلالكنمةياقولانمضتهنأو
توملاومثإلاناطلسوناطيشلاةوقنمةياقولايأيدبألا
.ءامسلاةداعسانلوخيهنأويناثلا

ةوالعةمعنلانمهيلعانلصحاموحيسملامدبانريربتنإ
هتيانعوحيسملاةعافشىلإًاضيأامهبسنننأزوجيريربتلاىلع
٨:٣٤ص(هلسرأوهيذلاسودقلاهحورىلإوانب
.)٢٤اذوهيو٢:١انحوي١و٧:٢٥و٤:١٤نييناربعو

ِحلوُصْدَقٌءاَدْعَأُنْحَنَواَّـنُكْنِإُهَّـنَأل«١٠
ْ
ِتْوَمِبِهللاٱَعَماَن

.»ِهِتاَيَحِبُصُلْخَنَنُوَحلاَصُمُنْحَنَوًاريِثَكَىلْوَألٱِبَف،ِهِنْبٱ
٢:١٦سسفاو١٩و٥:١٨سوثنروك٢و٨:٣٢ص
:٤سوثنروك٢و١٤:١٩و٥:٢٦انحوي٢١و١:٢٠يسولوكو
١١و١٠

ريربتنأنايبلةعساتلاةيآلاىنعمريركتةيآلاهذهيف
نكيملويقباممبعصألمُعامنألهصالخدكؤينمؤملا
.اذهعقوتنامكهعقوتننأانل

مهنأسودقلاهللاىلإةبسنلابةأطخلاةفصاذهٌءاَدْعَأ
نمًاضيأةأطخلاروعشنايبوهو.هتمقنوهبضغلةضرع
هذهوةأطخانكنإوانرربتاننأنايبةعساتلاةيآلاف.هللاةهج
.ءادعأانكاننأعمانحلاصهللانأنايبةيآلا

ِحلوُص
ْ
يأهللاةوادعلاوزىلإةراشإاذهِهللاٱَعَماَن

ًايضاقهنوكىلإرظنلابهنمدباليذلاةأطخلاىلعهبضغ
كلتنأكلذليلدو.هلانتوادعلاوزىلإةراشإالًالداع
نأمئادلاليجنإلاميلعتوهتومبيأحيسملامدبةحلاصملا
هللانأاذهيفو.يهلإلالدعللًاضيأةرافكتامحيسملا
وهوةحلاصملاقيرطّدعأيذلاوهظاتغملاوهناكيذلا
لٱ«هلوقليلدبحلاصيذلا

ْ
ِهِسْفَنِلاََنَحلاَصيِذَّـلٱ،ِهللاٱَنِمَّـلُك

ملٱَعوُسَيِب
يفَناَكَهللاٱَّـنِإْيَأ..ِ.حيِسَْ ملٱِ

لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ
ْ

ََملاَع
الو.)١:٢٠يسولوكو١٩و٥:١٨سوثنروك٢(»ِهِسْفَنِل
حيسملاىلإًانايحأاهتبسنوبآلاىلإةحلاصملاةبسننيبةافانم
.دحاوهلإنبالاوبآلانأل

انحلاصدقتيموهوحيسملاناكاذإِهِتاَيَحِبُصُلْخَن
انءادفكرتيالًادجممكلاميحوهوهنأىلوألابفهللاعم
.ًاصقان

حلاصيلكلذوهمدكفسحيسملافّلكئطاخلاانريربتنإ
مهصالخيفحيسملاىلعيقبامفهءادعأمهنيذلاهللاعم
رسُييذلاهئاقدصألهلعفيوهوملألانمًائيشهفلكيال
:للعثالثلهبعشصالخدكؤتحيسملاةايحو.مهتمدخب
اَنَأِّـينِإ«هلوقليلدباهتروكابومهتايحنوبرعاهنإ:ىلوألا·

:٨ةيمورًاضيارظنا١٤:١٩انحوي(»َنْوَيْحَتَسْمُتْنَأَفٌّيَح
.)١٥:٢٣سوثنروك١و١١
لَُخيْنَأُرِدْقَي«هلوقليلدبعيفشلاهنإ:ةيناثلا·

ِّـ
َىلِإًاضْيَأَص

يفٌّيَحَوُهْذِإ،ِهللاٱَىلِإِهِبَنوُمَّـدَقَتَيَنيِذَّـلٱِماَمَّـتلٱ ِّـلُكِ
.)٧:٢٥نييناربع(»ْمِهيِفَعَفْشَيِلٍنيِح
يفناطلسلكهتمايقدعبهيلإعفُد«هنإ:ةثلاثلا·

دكؤيومهسدقيوهبعشيمحييكل»ضرألاوتاوامسلا
١:٢٢سسفأًاضيأرظنا٢٨:١٨ىّتم(صالخلامهل
.)١:١٨ايؤرو٢:١٠نييناربعو

َعوُسَياَنِّـبَرِب،ِهللاٱِبًاضْيَأُرِخَتْفَنْلَب،ْطَقَفَكِلٰذَسْيَلَو«١١
ملٱ
لِنيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

ْ
ملٱَنآلٱِهِباَن

.»ََةَحلاَصُْ
١٠ع٤:٩ةيطالغو٣٠و٣:٢٩و٢:١٧ص

.هللاابراختفالايهوةثلاثلاريربتلاةجيتنةيآلاهذهيف
يذلاحرفلاةياغىلإةراشإاذهيفهللاٱِبًاضْيَأُرِخَتْفَن

ةبحمبروعشلانعجتنيحرفلااذهوهللادمحلاميدقتبرهظي
ةرضاحلاءادفلاجئاتننموهوءاجرلانيقينعوهاضروهللا
هللانأانمّلعياذهو.يتآلابضغلانمةاجنلاىلعةوالع
اذهناكو.ةيناسنإلاسفنلاحرفعيضاوممظعأهسفن
نوكيسوهطوقسلبقسودرفلايفناسنإلارورسعوضوم
الوهللاةقولخمسفنلانألءامسلايفحرفلاعيضاوممظعأ
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هتلماعموهتافصبوهللادوجوبرختفييحيسملاف.هبالإدعست
.انبيصنوانهلإوانقيدصوانابأهنوكرابتعابانل

رورسلااذهلكبهلنونويدماّنإِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِب
.راختفالاو

اهئشنينأردقياليتلاَةََحلاَصُْملٱَنآلٱِهِباَنْلِنيِذَّـلٱ
ناسنإلاوسودقلاهللانيبملسلايهوهسفنلناسنإلا
نعةراّفكبيلصلاىلعهتومبحيسملااهأشنأدقوئطاخلا
ئدُبانصالخنأديفي»نألاب«ةحلاصملاهدييقتو.اناياطخ
لصحمويلا«اكزلحيسملالوققفوىلعوهوضرألاىلع
.)١٩:٩اقول(»تيبلااذهلصالخ

دئاوف
ةقيرطىلعريربتلابهلاننيذلاهللاعممالسلانإ.١

الوناسنإلاجايتحالوهللاتافصلقفاومليجنإلا
يذلابابلاوهناميإلاو.ريربتلاكلذريغباذهكمالس
.)٢و١ع(بلقلاىلإمالسلاكلذهيفلخدي

.هلبقامةجيتناهنملكوةلصتمءادفلادئاوفلكنإ.٢
هللاعممالسمهلنيذلاوهللاعممالسمهلنورربتملاف
يفرورسلاكلذنممهلوهنماوبرقتينأنوعيطتسي
.)١١-١ع(يدبألامهصالخوهللاةبحمققحتوءازرألا

حيسملاعوسيبمهلهللاةبحمىلعفقوتمنينمؤملاتابث.٣
-٦ع(مهيفحالصلانمءيشلوأهللامهتبحمىلعال
١٠(.

نمءيشبوأقحلاةوقبالمدلابوهامنإءادفلانإ.٤
.)١٠و٩ع(يبدألاريثأتلا

هتعافشبوهتومبوهتايحبحيسملاعوسيلنونويدماننإ.٥
هنملبقتسملايفهوجرناملكونآلاهبعتمتناملكف
ةايحلاءاجرورورسلاوهللاىلإبارتقالاومالسلاهبنأل
.)١١ع(ةيدبألا

نوكينأهيلعبجيلبيقيقحلايحيسمللقحيهنإ.٦
.)١١ع(ًارورسم

٢١ىلإ١٢عحيسملابريربتلابمدآبةنونيدلاةلباقم
:ًارمأرشعدخأبلصفلااذهيفهدارملوسرلاحضوأ

.)١٢ع(مدآطوقسبسانلاعمجطوقس.١
ةئيطخبةنونيدلامهيلعتبجوسانلانأىلعناهربلا.٢

ةئيطخلاىلعباقعلاوهيذلاتوملامومعنأوهومدآ
.)١٣ع(سومانلانيدعتماوبسُحسانلانأمزلتسي

ىسومسومانبسيلسانلاهاّدعتيذلاسومانلانإ.٣
.)١٤ع(سومانلاكلذءاطعإلبقنوريثكتامهنأل

نأليبدألاسومانلابسيلهوّدعتيذلاسومانلانإ.٤
لافطألاك(سومانلااذهاودعتيملمهواوتامنيريثك
.)١٤ع()هلبلاو

ةأطخسانلانابسحلةلعقبيملركُذامدعبهنإ.٥
.)١٤و١٣ع(مدآيّدعتالإتومللةضرعمهنوكو

ةباينلايفحيسملاىلإًازمرناكمدآنأركُذامممزليهنإ.٦
.يناثلابانّرربتولوألاباّنُداّنإفاّنع

فالتخالاهجوأودوجولالكيفسيلزمرلاكلذنإ.٧
:ةثالث
تومنمدحاورببنيريثكةايحةيولوأ:لوألا·

.)١٥ع(دحاويدعتبنيريثكلا
مدآبةراسخلانمرثكأحيسملابدئاوفلانإ:يناثلا·

)اناياطخومدآةئيطخ(ةريثكاياطخنمانّرربتاننأل
ةنونيدتناكمدآبانيلعتبجويتلاةنونيدلانكلو
.)١٦ع(ةدحاوةئيطخ

ىلعةوالعةيدبأةايحانحنمحيسملانإ:ثلاثلا·
.مدآبتوملانماناّيإهذاقنإ

نيهاربلابهتبثأدقهنأىلعءانب)١٢ع(يفهلوقريركت.٨
.)١٨ع(

.حيسملاربومدآةئيطخنيبةلباقملاحاضيإ.٩
الناكنإسومانلاعضُواذامل«لاؤسلااذهباوج.١٠

.)٢٠ع(»ّرربي
دادزتوةمعنلامظعتملاعلايفمثإلادادتماردقىلعهنإ.١١

.)٢١ع(

خلٱِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِباَمَّـنَأَكَكِلٰذِلْجَأْنِم«١٢
ْ

ُةَّـيَِط
لٱَىلِإ

ْ
خلٱِبَوِ،َملاَع

ْ
ملٱِةَّـيَِط

ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ
ِعيَِمجَىلِإُتْوَْ

جلٱَأَطْخَأْذِإ،ِساَّـنلٱ
ْ

.»ُعيَِم
سوثنروك١و٣:٦نيوكت٢٥:١٤سوثنروك١و٢٥:١٤ىّتم
١٥:٢١سوثنروك١و٦:٢٣صو٢:١٧نيوكت١٥:٢١

.ريربتلانأشيفهانلقامىلعءانبيأَكِلٰذِلْجَأْنِم
.انريربتلعوسيهلعفامةلباقمنميتأياملةمدقماذهو

امهنيباموةرشعةنماثلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذهاَمَّـنَأَك
مثإلادحاوبلخدامكهنأيهةدوصقملاةلباقملاو.ضرتعم
هجوو.ةايحلاوريربتلادحاوبلخدكلذكملاعلاىلإتوملاو
.نيرمألايفةلعلاةدحوهبشلا

.مدآيأٍدِحاَوٍناَسْنِإِب
امىلإكلذبلوسرلاراشأَِملاَعْلٱَىلِإُةَّـيِطَْخلٱِتَلَخَد

سانلاعيمجنوكةلعنأوهو.)٧و٣:٦نيوكت(يفبتُك
سنجلايأهسانأ»ملاعلاب«دارملاو.ئطخهنألمدآيهةأطخ
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تصخُشو.)٣:١٦و١:١٠انحوي(يفءاجامكيرشبلا
ًاظفلوًىنعم)٢١ع(يفءاجامقفوىلعةكلمانهةئيطخلا
»ملاعلاىلإتلخد«هلوقىنعمو.»ةئيطخلاتكلم«هلوقوهو
سنجلالكراصهتطساوبولوألائطاخلاناكمدآنإ
:لاوقأةثالثكلذىنعميفيقبو.ًائطاخ
.نوأطخيسانلاذخأمدآطوقسرثأىلعهنإ:لوألا·
تدسفويلصألاربلاتدقفةيرشبلاةعيبطلانإ:يناثلا·

.ةئيطخلاىلإةلئامتراصفطقسامدنع
ةضرعدهعلاكلذذنماوراصسانلانإ:ثلاثلا·

ٍفاوهتدحىلعةثالثلاهذهنمدحاوالو.كالهلل
.اهلكاهعمجيهنإفىنعملاب
ًاصخشءاوحومدآ»دحاوناسنإب«هلوقيفسلوبربتعاو·

ملو)٥:٢نيوكت(نيوكتلارفسيفاوربتعاامكًادحاو
نايبهتياغنألًالوأءاوحةيصعمالوةيحلاةبرجتركذي
لوخدةلعو.هلسنلكبئانهلعفاميفناكمدآنأ
ًالوأوهوهلسنومدآنيبداحتالا»دحاوناسنإب«ةئيطخلا
هنّيعهللانألّيدهعًايناثوًاعيمجمهدلاومدآنأليعيبط
.هطوقسبنوطقسيوهمايقبنوموقيمهنأىتحمهنعًابئان
اوناكامكحبرلاءاجرىلعاوناكمهنألكلذيفملظالو
مهنعًابئانحيسملالعجهللانألو.ةراسخلارطخىلع
راربألاةلماهماولماعُيوًاراربأهبمهداحتاباوريصييكل
.ةأطخمدآبمهداحتاباوراصامك

ًاتوملكأتموي«ىلاعتهلوقبجومبُتْوَْملٱِةَّـيِطَْخلٱِبَو
نمرهظيامكيدسجتوملااذهو)٢:١٧نيوكت(»تومت
١٧ع(نمّنيبتيامكًاضيأيحورو)٣:١٩نيوكتو١٤ع(
لكنعةرابعانهتوملاف.)١:١٠سواثوميت٢و٢١و١٨و
هتلعاهنأل»توملاةيطخلاب«لاقو.نيَملاعلايفةئيطخلاجئاتن
٢:١٧نيوكت(تومنمنكيملةئيطخلاالولفاهباقعوهو
يفسلوبلوقواذهانلوقنيبةافانمالو.)٣:١٩و
ناردقيالًامدوًامحلنأهتصالخو)٥٠-١٥:٤٦سوثنروك١(
الهنألداسفلامدعداسفلاثريالوهللاتوكلماثرينأ
ءامسلالخدييكلناسنإلاتومينأبوجوهنممزلي
امكتومالبريغتينأناكمإلةيلصألاةسادقلايفقابوهو
سوثنروك١(ُ»َّـريَغَتَناَنَّـلُكاَنَّـنِكٰلَو،اَنُّلُكُدُقْرَنَال«هلوقنمحضتي
١٥:٥١(.

ّمعيأِساَّـنلٱِعيَِمجَىلِإُتْوَْملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو
تومللليبسلاتدهمملاعلاةئيطخلاتلخداملهنإفعيمجلا
ةئيطخلايفسانلالكمدآعقوأامكف.اهرثأىلعىرجف
يفهءاكرشسانلاعيمجراصامكو.توملايفاأعيمجمهعقوأ
.اهباقعيفهءاكرشاوراصةئيطخلا

ركذو.مدآبةئيطخلاتلخدامدنعُعيِمَْجلٱَأَطْخَأْذِإ
هلكيرشبلاسنجلابسُحدقو.توملامومعلةلعكلذ
لكلاأطخألكلابئانهنأل.هلسنومدآنيبةقالعللًادحاو
.هتلماعممهلماعومدآكةأطخسانلارئاسهللاربتعايأهب
اولانوهتعاطبنيعئاطاوبسُحنأبعيمجلاتبثلمدآتبثولف
ةأطخًاعيمجاوبسُحطقسهنألنكلو.ةيدبألاةايحلاهب
ملمدآأطخأاملاّنإ.ةئيطخلاىلعبترتملاباقعللةضرع
هلوقف.هتئيطخنعبوتننأانيلعبجييتحًالعفئطخن
ِلْجَألَتاَمْدَقٌدِحاَوَناَكْنِإ«هلوقك»مدأبعيمجلاأطخأ«
جلٱ
ْ

جلٱَف.ِعيَِم
ْ

ملنحنف.)٥:١٤سوثنروك٢(»اوُتاَمًاذِإُعيَِم
.مدآةئيطخبًالعفأطخنملاذكوحيسملاتومبًالعفتمن
.انريغلعفانيلإبسُننيرمألاالكيفف

توملازاتجااذكهلاقُينأمالكلاقايسنمعقوتنانك
أطخأذإ«لاقهنكلأطخأدقمدآنألسانلعيمجىلإ
ىنعمنكيملولاذهىلإكلذنعلدعاذاملف»عيمجلا
هنأانملعيلقيرطلاهذهلوسرلاكلسف.ًادحاونيترابعلا
سنجلاةئيطخهتئيطخفهبعيمجلاأطخأمدآأطخأنيح
.هلك

ةعيبطووذانإيفنيالركُذامنأانهملعُينأبجيو
.انلعفاملباقعلاانيلعبجوهنأوًالعفانأطخأاننإوةدساف
فيكهنأنايبلبانهكلذركذلوسرلادوصقمسيلنكلو
ع(يفحيسملابعيمجلاايحيفيكهنأنايبلمدآبعيمجلاتام
ةدحاوةئيطخنأتارمسمخ)١٩عو١٥ع(نيبرّركو)١٥
يفامرظنا(يرشبلاسنجلامعيذلاتوملاىلعتناك
.)١٥:٢٢سوثنروك١

خلٱِتَناَكِسوُماَّـنلٱىَّـتَحُهَّـنِإَف١٣«١٣،١٤
ْ

يفُةَّـيَِط لٱِ
ْ

ِ.َملاَع
خلٱَّـنَأَىلَع

ْ
ُحتَالَةَّـيَِط

ْ
ْدَقْنِكٰل١٤.ٌسوُماَنْنُكَيَْملْنِإُبَس

ملٱَكَلَم
اوُئِطُْخيَْملَنيِذَّـلٱَىلَعَكِلٰذَو،ىَسوُمَىلِإَمَدآْنِمُتْوَْ

.»ِيتآلٱُلاَثِمَوُهيِذَّـلٱ،َمَدآيِّـدَعَتِهْبِشَىلَع
٤٥و٢٢و١٥:٢١سوثنروك٣:٤١انحوي١و٤:١٥ص

هنأ«)١٢ع(يفهلوقةحصىلعناهربنيتيآلانيتاهيف
عوقونأكلذو.»سانلاعيمجىلإتوملازاتجادحاوناسنإب
.باقعلاكلذتنيعيتلاةعيرشلايّدعتىلعليلدباقعلا
سوماناودعتيملنيذلاىلععقودقوةئيطخلاباقعتوملاو
سومانلانمًائيشاودعتيملنيذلاىلععقولبىسوم
.مدآةئيطخةجيتنناكمهتومنأةرورضلابجتنفيبدألا

وحنكلذوسومانلاءاطعإلبقيأِسوُماَّـنلٱىَّـتَح
.ىسوممايأىلإمدآمايأذنميهوةنس٢٥٠٠
يفُةَّـيِطَْخلٱِتَناَك كلذناهربوتوملااهباقعوَِملاَعْلٱِ

نأةرابعلاىنعمو.)٦صو٥صو٤صنيوكت(خيراتلا
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ىضتقمبمهلماعوةأطخمهبسحهللانأواوأطخأسانلا
.كلذ

.اهنأعميأَةَّـيِطَْخلٱَّـنَأَىلَع
ُحتَال

ْ
مدعو.ماعنوناقاذهٌسوُماَنْنُكَيَْملْنِإُبَس

هلوقنمرهظيامكباقعلاعفرمزلتسيةئيطخلانابسح
:٤ص(»ًةَّـيِطَخُّبَّـرلٱُهَلُبِسَْحيَاليِذَّـلٱِلُجَّـرلِلىَبوُط«
يّدعتةئيطخلانأنمحضتتنوناقلااذهةحصو.)٨
نأالويدعتلانوكينأنكميالسومانالثيحسومانلا
ًاضْيَأَسْيَلٌسوُماَنَسْيَلُثْيَح«هلوقنمقبسامكبسُحي
سانلاىلعتبسُحةئيطخلانكلو.)٤:١٥ص(»ٍّدَعَت
جتنفمهايإهرابتعاىضتقمبمهلماعوةاطخهللامهربتعاو
سومانريغسومانىلعّدعتمهتئيطخنأةرورضلاب
.ىسوم

.روكذملانوناقلايضقتيامفالخناكْنِكٰل
تومليلدبىَسوُمَىلِإَمَدآْنِمُتْوَْملٱَكَلَمْدَق

ةعيرشمهيدعتلاوتوميملمهًاذإفىسومةعيرشلبقسانلا
هلصيخشت»توملاكلم«هلوقيفو.ىرخألعللبىسوم
توملااذهوهنمدحأتلفيالمئادقلطمناطلسوذكلمب
داسفىتحءازرألافونصلكمعيوهوةئيطخلاباقع
.اهلكةيرشبلاةعيبطلا

امكاوئطخيمليأَمَدآيِّـدَعَتِهْبِشَىلَعاوُئِطُْخيَْمل
وهوصاصقلاةنيعمةضورفمةعيرشيّدعتهنإفمدآأطخأ
خلٱِةَفِرْعَمُةَرَجَشاَّـمَأ«توملا

ْ
نيوكت(»اَهْنِمْلُكْأَتَالَفِّـَّـرشلٱَوَِْري

)١٢ع(يفهلوققبسدقوكلذكاونوكيملمهامأو.)٢:١٧
تبجوهنأنايبانهدصقو.مدآةئيطخلنوتوميسانلانإ
ملهللانكلوهاهبكترايتلاةئيطخللمدآىلعتوملاةنونيد
عمومهاياطخلمهبقاعيوةأطخىسوملبقسانلابسحي
يفًائيشلوسرلالقيملو.مدآيّدعتمهتومةلعف.اوتامكلذ
صاصقلانمةيلعفلامهاياطخىلعسانلاهقحتساامنأش
ىلإمدآمايأذنمكلذىلعباقعلانممهيلعىرجاموأ
يفهركذكلذنإفنآلاىلإىسومدعبنموأىسوممايأ
سانلانأنايبالإتسيلانههتياغنألعضوملااذهريغ
المدآةئيطخلجألّنيعملاباقعلااويقوعوةأطخاوبسُح
هللانعرشبلالاصفناوتوملامومعنأيأمهاياطخلجأل
نكتملمهيلعةئيطخلاطلستوهللاةنونيدلةضرعمهريصمو
ةئيطخلجأللبتمظعوترثكامهممهاياطخلجأل
.دحاوناسنإنمةدحاو

ملنيذلاب«دصقسلوبنأىلإنيرسفملاضعببهذ
لافطألانأحيحصلاولافطألا»مدآيّدعتهبشىلعاوئطخي
ىلعكئلوأرصقىلعليلدالنكلوكئلوأةلمجنم
.لافطألا

وه»يتآلاو«مدآىلإحجريوهِيتآلٱُلاَثِمَوُهيِذَّـلٱ
ُناَسْنِإلٱُمَدآَراَص«هلوقكاذهو.)١٥ع(حيسملاعوسيبرلا
:١٥سوثنروك١(»ًايِيُْحمًاحوُرُريِخَألٱُمَدآَو،ًةَّـيَحًاسْفَنُلَّـوَألٱ

مايأذنمهبيّمُسهنأل»يتآلاب«حيسملاانهيّمُسو.)٤٥
ةراشإالوةنس٤٠٠٠وحنكلذةدموءاجنأىلإلوألامدآ
مدآولوألامدآنيبهبشلاهجوو.ةيناثحيسملاءيجمىلإانه
يرشبلاسنجلاةسنبلبتافصلابالوةئيهلابقلعتياليناثلا
نألعيمجلامعاملةّلعامهنملكنوكيأامهنملكىلإ
ةايحلاوربلابىتأيناثلاوملاعلاىلإتوملاوةئيطخلابىتألوألا
هللادصقبتناكلبًاقافتاعقتملةهباشملاهذهو.هيلإةيدبألا
هلعفبقلعتىتحمهبئانورشبلاسأرلوألامدآلعجفيلزألا
.يناثلامدآلعُجاذكومهلبقتسمرومألك

خلٱَكَسْيَلْنِكٰلَو١٥«
ْ

هلٱًاضْيَأاَذَكٰهِةَّـيَِط
ْ
َناَكْنِإُهَّـنَأل.ُةَبِ

لٱَتاَمٍدِحاَوِةَّـيِطَخِب
ْ

،ِهللاٱُةَمْعِنًاريِثَكَىلْوَألٱِبَف،َنُوريِثَك
لٱَو
ْ

لٱِناَسْنِإلٱِبيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱِبُةَّـيِطَع
ْ
ملٱَعوُسَيِدِحاَو

ِدَقِ،حيِسَْ
لِلْتَداَدْزٱ

ْ
.»َنِيريِثَك

٢٦:٢٨و٢٠:٢٨ىّتمو٥٣:١١ءايعشإ

مدآنيبةهباشملانيتقباسلانيتيآلايفسلوبنابأ
ةهباشملانأةيتآلاعبرألاتايآلاوةيآلاهذهيفنابأوحيسملاو
)١٩و١٨ع(يفداعمثكلذيففالتخالاهوجووةماتريغ
.)١٢ع(يفاهنايبيفعرشيتلاةهباشملاىلإ

ع(يفيدعتلايهانهةئيطخلاِةَّـيِطَْخلٱَكَسْيَلْنِكٰلَو
توملابلجهبيذلامدآلعفيفو)١٩ع(يفةيصعملاو)١٤
.هلسنىلعوهسفنىلع

سنجللريربتلاوريفكتللحيسملاهلعفاميهُةَبِْهلٱ
ةيطعلا«و»هللاةمعن«ًاضيأتيّمُسيتلايهويرشبلا
.»ربلاةيطع«)١٧ع(يفتيّمُسو»ةمعنلاب

مدآوهدحاولاَنوُريِثَكْلٱَتاَمٍدِحاَوِةَّـيِطَخِب
مهلتباقملومهترثكل»ةرثكلاب«مهفصووهلسنمهنوريثكلاو
نمهتئيطخىلعبترتاملك»توملاب«دارأو.دحاولاب
نأةرابعلادافمو.ةيدسجلاوةيحورلابئاصملايأباقعلا
.ءالبلااذهلهلسنضرعتةلعمدآ

نإفًاققحترثكألاوردجألاوهيتأياميأَىلْوَألٱِبَف
.قيدصتلابردجأيناثلافلوألاانقّدص

هذهىلعهللاةمعنِةَمْعِّـنلٱِبُةَّـيِطَعْلٱَو،ِهللاٱُةَمْعِن
ع(يف»ربلاةّيطعو«ةيآلاهذهلوأيف»ةبهلا«يهوةيطعلا

ةبحمةمالعوةيناجماهنوكل»ةيطع«تيمُسو.ريربتلايأ)١٧
.هللاةمعناهردصمنألةمعنلاىلإتبسُنو

ةياغنكتملِحيِسَْملٱَعوُسَيِدِحاَوْلٱِناَسْنِإلٱِبيِتَّـلٱ
يتلاهتيطعنأنايبلبيهلإلاعوسيدجمنايبانهلوسرلا
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ُةَمْعِّـنلٱاَّـمَأ،َيِطْعُأىَسوُمِبَسوُماَّـنلٱَّـنَأل«ةمعنهباهلانن
حلٱَو

ْ
ملٱَعوُسَيِبَفَُّق

ةبهلاهذهو)١:١٧انحوي(»اَراَصِحيِسَْ
ةنونيدلاوةئيطخلاناككاذبفمدآنمهانذخأامسكع
:٢سواثوميت١و١٥:٢١سوثنروك١(لوبقلاوريربتلااذهبو
٥(.

كلتًاناجمىطعأهللانأيأَنِيريِثَكْلِلْتَداَدْزٱِدَق
ةمعنللنينمؤملاءاجركلذبحجرو.نيريثكللةرفاوةيطعلا
نمهللاهنلعأامىلعينبماذهو.باقعللةاصعلاعقوتىلع
ةيطخلاناطلسنمسانلاصلخيلهلعفامبهتمحروهتبحم
رسفننأانلقحيو.مهنعةيدفبيبحلاهنباهلذبباهبقاوعو
لوأيفهانرسفامكيرشبلاسنجلالكبانه»نيريثكلا«
تراص«هلوقوهوةرشعةنماثلاةيآلايفامىنعمبوهفةيآلا
ِهللاٱِةَمْعِنِبَقوُذَيْيَكِل«هلوققفوىلعو»سانلاعيمجلةبهلا
ملٱ
ًاضيأرظنا٢:٩نييناربع(»ٍدِحاَوِّـلُكِلْجَألَتْوَْ
.)٢:٢انحوي١و:١٥و٥:١٤سوثنروك٢

نووعدمسانلالكنألكلذكهرسفننأًاضيأانلقحيو
:١٦رومزمو٢٩و١١:٢٨ىّتمو٧:٣٧انحوي(صالخلل
هانربتخاامبحيسملاءادفجئاتنسيقننأانلسيلو.)١٥
اننكميالهنألةعاسلاهذهىلإءادفلالمعةءادبذنماهنم
كلتذنمةئيطخلاريثأتىلعةمعنلاريثأتديزيمكملعننأ
يفمدآلسننمنويدفملاعمتجينيحملاعلاةياهنىلإةءادبلا
نيجانلاىلإنيكلاهلاةبسننأذئنيحرهظيهلعلفءامسلا
.ةكلمملالهأرئاسىلإةكلمميفنينوجسملانمرثكأتسيل
اهترفونمهربتخاامىلعءانبةمعنلاةديازيفسلوبملكتو
.هرابتخاربتخانملكدهشينأعيطتسياذكوهسفنيف

لٱاَذَكٰهَأَطْخَأْدَقٍدِحاَوِباَمَكَسْيَلَو«١٦
ْ

َّـنَأل.ُةَّـيِطَع
حلٱ
ْ

هلٱاَّـمَأَو،ِةَنوُنْيَّـدلِلٍدِحاَوْنِمَمُْك
ْ
ٍَةريِثَكاَياَطَخىَّـرَجْنِمَفُةَبِ

.»ِرِيْربَّـتلِل

لمعجئاتننيبرخآفالتخاهجونايبةيآلاهذهيف
.حيسملالمعومدآ

ةلمجلاىنعمكةلمجلاهذهىنعمٍدِحاَوِباَمَكَسْيَل
ىلإدوعيرمضملا»سيل«مساو.ةقباسلاةيآلايفىلوألا
دحاولانأّنيبلانمو.اهسفنةيآلايفهيلياممموهفملامكحلا
وهةيطعلاهبتراصيذلاومدآوهمكحلاهبراصيذلا
.حيسملا

هبحّرصياممكحلاِةَنوُنْيَّـدلِلٍدِحاَوْنِمَمْكُْحلٱَّـنَأل
ةئربتللنوكيدقفةمكاحمللهمامأفقينمرمأيفيضاقلا
ةنونيدللمدآىلعهللامكحانهوهو.»ةنونيدلل«نوكيدقو
بنذمهنأهيلعتبثهنأل)١٢ع(يفامكتوملاةنونيديأ

.ًاضيأهلسنمعباقعلااذهوّنيعملاباقعلاقحتسمو
دحاوناسنإنمةدحاوةئيطخبةماعلاةلزانلاهذهتناكو
موكحمناسنإلكنأكلذدافمو.)١٨ع(يفّنيبتامك
.مدآةئيطخلجألتوملابهيلع

ةرفغملايهو)١٥ع(ةمعنلاةبهيأُةَبِْهلٱاَّـمَأَو
.ريربتلاو

ةبهلاتناكولفِرِيْربَّـتلِلٍةَريِثَكاَياَطَخىَّـرَجْنِمَف
انتجناهنكلةدحاوةئيطخنمانتجنلمدآبمكحلاكحيسملاب
نأةصالخلاو.اناياطخلكومدآةئيطخةريثكاياطخنم
انيلعاهتبجوأيتلاةنعللانماناجنهنأبىفتكاامحيسملا
اليتلااياطخلالكنمانرربتلبمدآاهبكتراةدحاوةئيطخ
.ىصُحت

لٱِةَّـيِطَخِبَناَكْنِإُهَّـنَأل«١٧
ْ
ملٱَكَلَمْدَقِدِحاَو

لٱِبُتْوَْ
ْ
،ِدِحاَو

لٱَةَّـيِطَعَوِةَمْعِّـنلٱَضْيَفَنوُلاَنَيَنيِذَّـلٱًاريِثَكَىلْوَألٱِبَف
ْ

،ِّـِرب
يفَنوُكِلْمَيَس حلٱِ

ْ
لٱِبِةاََي

ْ
ملٱَعوُسَيِدِحاَو

.ِ»حيِسَْ

.ديكوتلاوحاضيإلل)١٦و١٥ع(يفليقامرركماذه
اذهِدِحاَوْلٱِبُتْوَْملٱَكَلَمْدَقِدِحاَوْلٱِةَّـيِطَخِب
انهتوملاف.مدآةئيطخريثأتيف)١٥ع(يفليقامرصتخم
توملاىلإ»كلملا«دنسأو.ةئيطخلابقاوعلكنعةرابع
نأةرابعلادافمو.اهماودوةقلطملاهتطلسوهلومشىلإةراشإ
يفسانلالكتبجوأمهبئانورشبلاسأرهنوكلمدآةئيطخ
هتطلسبقلعتياملكبكلمكتومللعوضخلارصعلك
.ةلئاهلالزاونلانم

ىلإةراشإهيفو»نوكلمي«هلوقبقلعتماذهَىلْوَألٱِبَف
نأانلهنأىنعملاو.لوألاىلعيناثلاحيجرتوديكوتلاةدايز
.مدآيرشبلايهلإلاانسيئربانداحتابانصالخققحتن

ةّلعهيلعفوطعملاِّـِربْلٱَةَّـيِطَعَوِةَمْعِّـنلٱَضْيَف
صالخلانألةمعنلاىلإةرثكلالوسرلابسن.فوطعملل
بوسحملاعوسيربيه»ربلاةّيطعو«.عوبنيلااذهردقىلع
عوسيرباهنأكةرفغملانمرثكأةّيطعلاهذهو.نينمؤملل
المهنالةبهربلااذهنولبقينورربتملاف.مهلبهُولماكلا
نأناكمإمدعلقيرطلاهذهبالإهولانينأنوعيطتسي
امأونيراتخمنيضارربلااذهبنوكسمتيمهو.هوقحتسي
مكُحذإمهرايتخاومهاضربنكيملفةنونيدلامكحلمهضرعت
مثإلمهتيمينأءاشدقهللاناكنإف.اوقلُخينألبقمهيلع
يفنوبغارمهومهييحينأءاشيهنأًاريثكىلوألابفهوراتخيمل
.اهبرسواهراتخايتلاقيرطلابصالخلا

يفَنوُكِلْمَيَس يهوةميظعلاءادفلاةجيتناذهِةاَيَْحلٱِ
نعةرابع»ةايحلاف«.ةنونيدلانمةاجنلانمًادجمظعأ
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.رورشلالكنعةرابعتوملانأامكتاكربلالكعومجم
نولانينينمؤملانأىلإةراشإ»ةايحلايفنوكلميس«هلوقيفو
ىلإوءامسلادجموهللاىضرورورسلاوةسادقلالامك
.راصتنالاوةوقلاىلإوهللاءانبأةيرحيأمهتيرح

)٢٣:٦ايمرإ(»انرببرلا«ِحيِسَْملٱَعوُسَيِدِحاَوْلٱِب
ةلعناكًادحاوًاناسنإنأامكف.ريدقلاانصالخسيئرو
ةايحلاةلعدحاوناسنإناككلذكهكالهولسنلالكتوم
.صالخلاو

حلٱَراَصٍةَدِحاَوٍةَّـيِطَخِباَمَكًاذِإَف«١٨
ْ

ِساَّـنلٱِعيَِمجَىلِإُمُْك
هلٱِتَراَصٍدِحاَوٍِّربِباَذَكٰه،ِةَنوُنْيَّـدلِل

ْ
،ِساَّـنلٱِعيَِمجَىلِإُةَبِ

حلٱِرِيْربَتِل
ْ
.»ِةاََي

٢:٩نييناربعو١٢:٣٢انحوي١٢ع

يهوانهىلإ)١٢ع(نمليقاملكةصالخةيآلاهذه
ناكهنأيأ»انّرربتاذكهانُدامكهنإ«هلوقنمّرمامتابثإ
امهدحأبانصالخةلعدحاوناسنإوانكالهةّلعدحاوناسنإ
.ةايحلاوربلارخآلابوتوملاوةنويندلا

.ةجيتنلايأًاذِإَف
نيب)١٧و١٦ع(يفلوسرلالباقٍةَدِحاَوٍةَّـيِطَخِباَمَك

ربوةدحاوةئيطخامهوامهيلمعنيبلباقانهونيناسنإ
رمثلالكأيهةدحاولاةئيطخلاو.ةدحاوةجيتنلاو.دحاو
.هنعيهنملا

ةأطخهلسنومدآراصيأِةَنوُنْيَّـدلِلُمْكُْحلٱَراَص
لوسرلاحضوأو.ةئيطخلاىلعةبترملاتاباقعلالكلةضرع
يهسانلاعيمجةنونيدةلعنأوهوًاقباسهحضوأامانه
.ةدحاوةئيطخ

حيسملاةعاطلكىلإامإاذهبلوسرلاراشأٍدِحاَوٍِّربِب
ءاجامك(دحاولمعكناسنإلالجأنمهمالآوسومانلل
ىلعهتومىلإوأدحاولامدآلمعبهتلباقمل)٢:٨يبليفيف
.انريربتلئاسومظعأوهّربلامعأمظعأهنأرابتعاببيلصلا

ريربتلافاضأِةاَيَْحلٱِرِيْربَتِل،ِساَّـنلٱِعيَِمجَىلِإُةَبِْهلٱ
ةاجنلانمضتتيهواهانعممومعباهلاونةلعهنألةايحلاىلإ
ةيدبألاةداعسلاوهللاىضرىلعلوصحلاويناثلاتوملانم
»سانلاعيمجتلمشةنونيدلانإ«لاقامكو.ءامسلايف
حيسملالمعنأكلذبنابأو.»مهعيمجلمشربلانإ«لاق
تاذتناكمدآةئيطخنأامكماعلاريربتلاىلعةردقوذ
ةدعمةاجنلاقيرطنأو.ةماعلاةنونيدلابلجىلعةردق
نمسيلو.رخآلابةنونيدلاهيلعتبجونملكلدحاولاب
حيسملالمعنمةدافتسالاقيرطنايبانهلوسرلادصق
عضوملااذهريغيفةريثكًارارماذهحضوأهنأل)ناميإلايأ(
.مهضعبمأسانلاعيمجصلخيًاراهظإدصقيالو

لٱِناَسْنِإلٱِةَيِصْعَمِباَمَكُهَّـنَأل«١٩
ْ
لٱَلِعُجِدِحاَو

ْ
َنُوريِثَك

لٱِةَعاَطِإِبًاضْيَأاَذَكٰه،ًةاَطُخ
ْ
لٱُلَعْجُيَسِدِحاَو

ْ
.»ًاراَرْبَأَنُوريِثَك

تّريُغامنإوةرشعةنماثلاةيآلاىنعمكةيآلاهذهىنعم
.حاضيإلاةدايزلظافلألا

نممدآلكأيهو)١٨ع(يفةئيطخلايهِةَيِصْعَمِب
.اهنعيُهنيتلاةرمثلا

سومانلارابتعابكلذكاورّيُصياًةاَطُخ...َلِعُج
تناكمدآةيصعمنأىنعملاو.هللامامأكلذكاوبسُحو
ريغتلالومهاياطخلالهللادنعةاصعنيريثكلانابسحلةلعلا
»نوريثكلا«ءاجو.مدآةيصعمموياونوكيملمهنألمهبولفيف
.دحاولابةلباقمللةقباسلاةيآلايفسانلاعيمجىنعمبانه
ةراشإ»عيمجلا«لدب»نيريثكلا«راتخاهنأمهضعببهذو
نوصلخينيريثكنأوحيسملامهضفرلنوكلهينيريثكنأىلإ
عيمجلانأىنعملاسيلبهاذملالكىلعو.هبمهناميإب
نوتوميًايعيبطًاداحتامدآبنيدحتملانأوهلبنوصلخي
.نويحيناميإلابًايحورًاداحتاحيسملابنيدحتملاو

ةباينحيسملالمعلكىلإكلذبراشأِدِحاَوْلٱِةَعاَطِإِب
ّنيعملاباقعلالامتحايفسومانلاليمكتيفةأطخلانع
هسفنمدقهللاةئيشملةعاطإحيسملاو.هايإمهيدعتىلع
يفَدِجُوْذِإَو«هلوققفوىلعاذهوةمدقتوةحيبذ هلٱِ

َْ
ِةَئْي

ملٱىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَك
»ِبيِلَّـصلٱَتْوَمَتْوَْ

ةرافكلالمعىلإًاريشمحيسملاعوسيلوقو.)٢:٨يبليف(
يف.ُءيِجَأاَذَنَئَه« لٱِجْرَدِ

ْ
َلَعْفَأل،يِّـنَعٌبوُتْكَمِباَتِك

حيسملاةعاطإلناكو.)١٠:٧نييناربع(»ُهللاَأاَيَكَتَئيِشَم
سنجلااياطخنعرفكُينألفاكدحيالنمثنيريثكلانع
.ناسنإوهلإهنألنينمؤملالكّرربينأويرشبلا

تحتةأطخاوناكنيذلايأًاراَرْبَأَنوُريِثَكْلٱُلَعْجُيَس
ىوعدنمسومانللقبيملهنأىنعمبًاراربأاوراصةنونيدلا
لكىفوأومهاياطخباقعلمتحاحيسملانألمهيلع
ملمهنأكًاراربأهللامهبسحفمهبئانهنوكرابتعابهبيلاطم
اوعاطأمهنأكلماكلاهربمهيلإبسنوهلًاماركإطقاوئطخي
اوبسُحمهنأيهوةدوصقملاةلباقملاتلمكانهو.سومانلا
اذهو.مدآةيصعمبةأطخاوبسُحامكحيسملاةعاطبًاراربأ
ًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱَلَعَجُهَّـنَأل«هلوققفوىلع
.)٥:٢١سوثنروك٢(»ِهيِفِهللاٱَّـرِبُنْحَنَريِصَنِل،اَنِلْجَأل

خلٱَرُثْكَتْيَكِلَلَخَدَفُسوُماَّـنلٱاَّـمَأَو«٢٠
ْ

ْنِكٰلَو.ُةَّـيَِط
خلٱِتَرُثَكُثْيَح

ْ
.»ًاّدِجُةَمْعِّـنلٱِتَداَدْزٱُةَّـيَِط

ةيطالغو١٣و٧:٨و٤:١٥و٣:٢٠صو١٥:٢٢انحوي
١:١٤سواثوميت١و٧:٤٧اقول٢٣و٣:١٩
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وهويدوهيلاهضرتعينألمتحيضارتعالعفدةيآلاهذه
عفننمقبيملفحيسملابانصلخومدآبانطقسدقانكنإهنأ
.سومانلل

هللاةدارإلنلعُملاميدقلادهعلاماظنلكيأُسوُماَّـنلٱ
ديعاوملاوتاديدهتلاويهانملاورماوألانمهيلعلمتشيامو
.موسرلاو

يتلاحيسملاعوسيبصالخلاقيرطىلعديزيأَلَخَدَف
؟ُسوُماَّـنلٱاَذاَمِلَف«هلوقبسحاذهو.ليجنإلايفهللااهنلعأ
َدِعُوْدَقيِذَّـلٱُلْسَّـنلٱَِيتْأَيْنَأَىلِإ،ِتاَيِّـدَعَّـتلٱِبَبَسِبَديِزْدَق
.مهموعفانوهف.)٣:١٩ةيطالغ(»ُهَل

ءاطعإنمةيلصألاهللاةياغتناكُةَّـيِطَْخلٱَرُثْكَتْيَكِل
الولو.ناسنإلاىلعتابجاولانايبوةئيطخلاعنمسومانلا
تناكهنكلةياغلاكلتتكردُألةدسافلاناسنإلاةعيبط
هذهو.انهركُذامكةئيطخلاترثكنأداسفلاكلذلةجيتنلا
:رومأةثالثةجيتنلا
ةسجنلاناسنإلالامعأةلباقمباهتعاظفراهظإ:لوألا·

.ةسدقملاسومانلابيلاطمب
هتيلوؤسموناسنإلاةفرعمهتطساوبتدادزاهنإ:يناثلا·

سيلفسوماننكيملاذإهنأليدعتلايفهبنذوةعاطلل
.نيدرمتملاةئيطختبثُيهدوجوفدعت
يرشبلابلقلاجّيهينأهنأشنمسومانلانإ:ثلاثلا·

سومانلانوكلو.ةعاطلاىلإهليممدعلةمواقملاىلع
هيلعاهرظحيوناسنإلاتاوهشداضيًاسدقمًايناحور
ص(يفكلذلوسرلاحضوأو.هيلعناسنإلاموقياذهلو
.كانهحرشلارظنا)٧:٨

هنأحضاولانمفانهركُذامسومانلاةجيتنتناكاذإو
ىلإقيرطلادهميهنكلمهصلخيوةأطخلارربينأنعزجاع
ليزييذلاوههنألهيلإمهراقتفاسانللّنيبيهنألحيسملا
.يدبألاربلابيتأيومثإلا

ليقنيذلاسانلاةئيطخيأُةَّـيِطَْخلٱِتَرُثَكُثْيَح
ةجيتناذهو.نامزوناكملكيفهدعبنيذلاوسومانلا
ردقىلعترثكوهلسنلكبهنمتلصتااهنإفمدآةيصعم
.سدقملاسومانلارونباهتعاظفترهظواهدادتما

عوسيبصالخلاانه»ةمعنلاب«دارملاُةَمْعِّـنلٱِتَداَدْزٱ
»تدادزا«هلوقىنعموليجنإلايفنلعُأامكحيسملا
رورشلانمةئيطخلالوخدبملاعلالخدامىلعترصتنا
.ةيدبأوةينمزةيحوروةيدسج

خلٱِتَكَلَماَمَكىَّـتَح«٢١
ْ

يفُةَّـيَِط ملٱِ
ُكِلْمَتاَذَكٰه،ِتْوَْ

لٱِبُةَمْعِّـنلٱ
ْ

لِل،ِّـِرب
ْ

ملٱَعوُسَيِب،ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَح
بَرِحيِسَْ

.»اَنِّـ

هللادصقنأنايبيهو.اهدعبامةلعلاوليلعتللىَّـتَح
انهةروكذملااهترثكوملاعلااذهةئيطخلالوخدهعنممدعنم
دئاوفلعجوهتمعنىنغراهظإوريخلاىلإرشلاليوحتوه
هبتلزنيتلارارضألالكنممظعأناسنإللءادفلا
.هللانعهدادتراوهطوقسب

يفُةَّـيِطَْخلٱِتَكَلَم اهتجيتنباهناطلسترهظأِتْوَْملٱِ
تومللنكيملةئيطخلاالولف.ًادسجوًاسفنتوملايهو
.)١٥:٥٦سوثنروك١(ررضلاىلعةوقهلنكيملوةكوش

يذلاصالخلابترهظيتلاُةَمْعِّـنلٱُكِلْمَتاَذَكٰه
لسرأوءادفلاقيرطأشنأيذلاوههنألهللاةبحمهردصم
فرعيملوهوانلةئيطخ«هلعجوهيدفييكلملاعلاىلإحيسملا
.»ةئيطخ

ّربلااذهالولو.انلجألهعنصيذلاحيسملاّرببيأِّـِربْلٱِب
ترهظهتطساوبنكلوةمعنلاراهظإلليبسنمنكيمل
.رجافلارربيورابهللانارهظهبف.ترصتناوةمعنلا

تعضوو.ةمعنلاراصتناةرمثيهوِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَحْلِل
امكف.مدآةيصعمبتوملايهوةئيطخلاراصتناةرمثهاجتانه
ةيدبألاةايحلاكلذكةئيطخلابقاوعلكنعةرابعتوملانأ
.ةمعنلاتاكربلكنعةرابع

.هتعافشوهتوموهدسجتبيأاَنِّـبَرِحيِسَْملٱَعوُسَيِب
ًاريثكتقافءادفلادئاوفنأانهلوسرلامالكةصالخو
:رومأةثالثنمّنيبتياذهو.ملاعلايفةئيطخلالوخدبقاوع
نأرهظُتهديعاوموسدقملاباتكلاتاءوبننإ:لوألا·

ىلعًادجًاريثكديزيحيسملابنوصلخييذلاسانلاددع
.نيكلاهلاددع
ولمهتداعسنممظعأحيسملابنيدتفملاةداعسنإ:يناثلا·

ناكتبثولهنألمدآاهيلعقلُخيتلاةسادقلايفاوقب
حيسملابمهنكلقولخملاهقحتسييذلاباوثلامهل
نونوكيفهللانباهقحتسييذلاباوثلاىلعنولصحي
.هدجمءاكرش

يرشبلاسنجلايفرصحنتالءادفلادئاوفنإ:ثلاثلا·
نسحأبةديجملاهتافصترهظُأاذإهبهللادجمتدقهنأل
.ضرألاىلعوتاوامسلايفةقيلخلالكلنايب
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دئاوف
حيضوتلمكألصفلااذهيفلوسرلاهحضوأيذلانإ.١

مهداحتابهلسنلكىلإتبسُنمدآةئيطخنأوه
مهاوبسُحكلذلجألومهنعًابئانهنوكبوهبيعيبطلا
باقعللةضرعاوراصووهأطخأنيحةأطخهللادنع
اوناكفهربمهيلإبسُنحيسملابنينمؤملاداحتابوهعم
.هبًاراربأ
ةيبدألاوةيداملارورشلانمملاعلايفهدهاشنامنإ
ىرناننإف.انهلوسرلاميلعتةحصىلعحضاوناهرب
.مهريغاياطخءارجنمنوملأتيناكملكيفسانلا
طلستيأملاعلايفةئيطخلادوجووهرارسألارسو
ىلعاهلوخداليرشبلاسنجلاىلعتوملاوةئيطخلا
.لوسرلااهنابأيتلاقيرطلا
بسنيهللانأسلوبميلعتىلعسانلاضعبضرتعا
لجومهريغربنينمؤملاىلإومهريغةئيطخسانلاىلإ
ميلعتنألميلعتلاكلذمهمهفءوسةجيتنمهتاضارتعا
هنممزليالربلاوأةئيطخلايفنيريثكنعدحاوةباين
هتئيطخلعجتالانيلإمدآةئيطخةبسنفمهعئابطرييغت
بوتنواهيلعمدنننأيضتقتىتحةصاخلاانتئيطخ
رختفننأاهنممزليالانيلإحيسملاربةبسنو.اهنع
.يتاذلاانربربلاكلذنأكانسفنأب
نعًابئانمدآنوكينأنكميالهنأمهضعبضرتعا
نكلوهتباينمهنعبونينيذلاىضرينأموزللهلسن
عونناكامهمملاعلايفدالبالهنألةلطابةجحلاهذه
ءاسنوًالاجراهلهأراتخيًايروهمجمأًايكلماهتموكح
ةكلمملاةسايسيفمهنعبئانلاسيئرلاوأكلملاًادالوأو
دلاوللّقحاذإفماتيألارايتخانودبماقُييصولاكلذكو
ًابئانراتخينأهللاقحيهنأىلوألابفهدلولًايصوراتخينأ
ةباينلاهذهلوسرلاميلعتنأليقنإف.رشبلادالوأنع
بنذبدالوألاباقعتابثإهنأللدعلائدابملفانم
لوسرلاميلعتىلعضارتعالااذهّحصنإانلقمهيبأ

تاوبروفولأدلويهنألملاعلايفهللاةسايسىلعحص
ضرمللةضرعرشلاىلإنولثاممهومويلكملاعلايف
رمأاذهو.ًائيشاوبنذيملمهنأعمتوملاونزحلاو
نإ.اذهةلعامفهراكنإدحأعيطتسيالًانايعدهاشم
رئاسىلعومهيلععقورشلااذهنأنابألوسرلا
طقسفئطخمهسيئرومهبئانمدآنأليرشبلاسنجلا
نإًاضيألاقو.مهنعًابئانناكهنألهطوقسباوطقسو
نمهيلإيتأينملكلًاناجمصالخلاقيرطدّهمحيسملا
ميلعتضفرنمىلعلوقتهلكاذهدعبو.رشبلا
لوخدةلعنمهبىتأاممنسحأبانيتأينأانهلوسرلا
.هنمةاجنلاقيرطوملاعلااذهيفرشلا

لصفلااذهيفةلباقملالودج
ىلعوهيلعتوملاهلسنىلعوهيلعةنونيدلاةيصعملامدآ

ريربتلاتوملاىتحةعاطلاحيسملاهبنيدحتملا
.٢هبنيدحتمللةايحلا
مدآةئيطخريثأتةئيطخلارشةعاظفىلعناهربلضفأ
حيسملااهلمتحايتلاةمارغلاةمظعوهلسنلكيفوهيف
.)١٦و١٥و١٢ع(اهنمسانلايدفيل

هتبحموهتردقوهللاةمكحىلعةلدألامظعأنمهنإ.٣
ءادفلادئاوفهلعجوريخلاىلإرشلاليوحتنمهنكمت
.ًاريثكطوقسلابئاصمنمرثكا

صقانلامهسفنأربىلعصالخللنولكتينيذلانإ.٤
يفمهًاناجممهيلعضورعملاماتلاعوسيربنوضفريو
.لهجلاتاكردلفسأ

هنأبهللامامأعوضخبملسينأناسنإلكىلعهنإ.٥
هنأوصاعبأنموهللانعديعبلسننمدولوم
.)١٧ع(ىلاعتهبضغلةضرع

لئاسولاركشلكبذختينأناسنإلكىلعبجيهنإ.٦
هنباةطساوبهاضرلينوهنمبرقتللهللااهدعأيتلا
.)١٧ع(عوسي

مهلةمدقملاةمعنلامهضفربنوكلهيامنإنوكلهينمنإ.٧
ةيافكمدعبوأمدآةئيطخبدحأكلهيالفحيسملاب
.ءادفلا

بارتقانمرطخلاةمظعلصفلااذهنمحضودقهنإ.٨
ديهزهنأرهظيرمأنمجتنهنأحضوذإةدحاوةئيطخ
ءازرألانمركُذاملكاهلكأنعيهنةرمثلكأكًادج
.ًافنآ

ميدقلادهعلارهاظتلًاريثكةنويدمةيحيسملاةسينكلانإ.٩
دهعلاماظنلدادعتسالاوديهمتلانمهيفامليسومانلا
.)٢٠ع(ةمعنلاىلعينبملاديدجلا

سداسلاحاحصألا

ريربتلاةجيتنسيدقتلانأنايبحاحصألااذهعوضوم
:نارمأهيفوناميإلاب

مثإلاباكتراحيبيالريربتلاكلذميلعتنأنايب:لوألا
نمريرحتهنأهلوقبالو)١١-١ع(ًاناجمةمعنلابهنإهلوقب
.)٢٠-١٥ع(سومانلا

.)٢٣-٢١و١٤-١٢ع(ةسدقملاةايحللحئاصن:يناثلا
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مثإلاباكتراحيبيالًاناجمناميإلابريربتلانإ
١١ىلإ١ع

يفىَقْبَنَأ؟ُلوُقَناَذاَمَف«١ خلٱِ
ْ

»؟ُةَمْعِّـنلٱَرُثْكَتْيَكِلِةَّـيَِط
١٥عو٣:٨ص

:٥ص(يفروكذملاميلعتلاةجيتناميأ؟ُلوُقَناَذاَمَف
حيسملاعوسيبناميإلابرربتيئطاخلانأوهو)٢١و٢٠
بوجويفانيالفأهلامعأىلإرظنلانودبةمعنلادرجمب
.ةايحلاةسادق

يفىَقْبَنَأ ءاقبلابدارملاُةَمْعِّـنلٱَرُثْكَتْيَكِلِةَّـيِطَْخلٱِ
ًاعوطراصتناالوةمواقمالباهباكتراىلعةبظاوملاةئيطخلايف
هركذامىلعّينبمضارتعالااذهلعلو.ةعيبطلاتاوهشل
ةئيطخلاةرثكنأهتصالخو)٥صنم٢١و٢٠(نيتيآلايف
رشلّوحىلاعتوهناحبسهللانأوةمعنلاةدايزلةلعتناك
تمظغكلذبوةريثكلااياطخلاةرفغمبدجمتوًاريخسانلا
مهّرربيوةأطخلالبقيهللانأهانعمامهلوقىلعوأ.هتمعن
.حيسملاقاقحتسالجأل

ىلعضارتعالااذهضرتعينآلاىلإسانلضعبلزيمل
تومبميلعتلانأنيلئاقًاناجمةمعنلابريربتلانأسلوبميلعت
ةرضاحلاوةيضاملاسانلااياطخلكنعةرافكهدحوحيسملا
أطخأاملكهنأهنممزليذإةئيطخلاباكتراحيبيةلبقتسملاو
.هلةرفغملابهللادّجمتناسنإلا

خلٱِنَعاَنْتُمَنيِذَّـلٱُنْحَن!اَشاَح«٢
ْ

ُشيِعَنَفْيَك،ِةَّـيَِط
»؟اَهيِفُدْعَب
٦:١٤و٢:١٩ةيطالغو٧:٤صو١١ع

ضارتعالاكلذةحصلًاراكنإاذهبلوسرلاىتأ!اَشاَح
.اهلًاهركو

نإهنأىنعملاخلاِةَّـيِطَْخلٱِنَعاَنْتُمَنيِذَّـلٱُنْحَن
كلذويحلاكلمعيتيملانأّحصضارتعالااذهحص
هلوقسكع»ةئيطخلانعانتم«هلوقو.نايذهلانمٌبرض
ناميإلابريربتلاميلعتنأاذهبلوسرلاحّرصو»اهيفشيعن«
كلذمهيلعقدصوةئيطخلانعاوتامدقنينمؤملانأمزلتسي
ةئيطخلامهلازتعايضتقيناميإلابًاصلخمحيسملامهلوبقنأل
نعاوعجراونمآاملفتوملادنعاهدسجسفنلالازتعاك
اهومواقلباهيفاورمتسيملواهباورسيملفهللاىلإةئيطخلا
٣:٦يسولوكو٢:١٩ةيطالغو٧:٤ص(اهوبراحو
.)٢:٢٤سرطب١و

يذلاحيسملابناميإلاباودحتامهنألًاضيأمهيلعقدصو
باقعنممهذقنينأبفتكيملهنألةايحلاردصموه

ىتمانهلوسرلاّنيبيملو.اهناطلسنممهصلخفةئيطخلا
توميهنأ)٤و٣ع(يفّنيبهنكلةئيطخلانعنمؤملاتومي
ةمالعدمتعيوحيسملابناميإلابدحتيونمؤينيحاهنع
ةئيطخلانعانتماننألاقينأحصيمعن.داحتالاكلذل
نأحجرألانكل.بيلصلاىلعانبئانحيسملاتامامدنع
نمهبرعشنامىلإراشألبانهكلذىلإرشيمللوسرلا
.حيسملابانكسمتوةئيطخللةديدشلاانتمواقم

َجتْمَأ«٣
ْ
ملٱَعوُسَيِلَدَمَتْعٱِنَمَّـلُكاَنَّـنَأَنوُلَه

ِحيِسَْ
ِملاَنْدَمَتْعٱ

َ
»ِهِتْو

٢:٢٤سرطب١و٣:٣يسولوكو١٥:٢٩سوثنروك١

ضارتعالاكلذعفدىلعهناهربلوسرلاسلوبدّيأ
هوملعامبمهيلإةلاسرلاهذهبتكنيذلانيينامورلاهريكذتب
مسرلايهوةيحيسملاةيدومعملاباهيلإراشملاقئاقحلانم
.ةيحيسملاةسينكلااولخدهبيذلا

فرتعانملكيأِحيِسَْملٱَعوُسَيِلَدَمَتْعٱِنَمَّـلُك
ىلإانهراشأو.مسرلاكلذةيآاهنوكةينالعحيسملابهناميإب
نالعإوهللانيبومهنيبدهعلاةيآاهنوكرابتعابةيدومعملا
نمضتي»حيسملاعوسيلدمتعا«هلوقو.حيسملابمهناميإ
دعويذلاحيسملاوهعوسينأدقتعانمؤملانأبحيرصتلا
ىلإنمآذنمهبدحتاهنأوملاعلاصلخمهللانباهنأوهبهللا
دامتعالانأنمضتيو.ةيدبألاةايحلاىلعلوصحللدبألا
ثولاثلاميناقأدحأحيسملانأرابتعابناكامنإهمساب
٢٨:١٩ىّتم(ةيدومعملاةلمسبيفنيروكذملاسدقألا
ةيدومعمف.)١:١٣سوثنروك١و١٠:٤٨و٢:٣٨لامعأو
هعابتأمهنأبمهفارتعاوحيسمللمهسفنأفقوةمالعنينمؤملا
.كلذةلعالهتسينكمهلوخدوهبمهداحتاوهمدخو

ِملاَنْدَمَتْعٱ
َ
اهبفرتعييتلاقئاقحلاىدحإاذهِهِتْو

لعفكانهلوسرلاهركذيملاهنميقباموهدامتعابنمؤملا
توملدمتعانمف.ةيحيسملادئاقعلارئاسوسدقلاحورلا
هررحيلبيلصلاىلعتامحيسملانأبنمآهنأنلعأحيسملا
لكلانيل)٥ع(هبدحتمهنأىلعكلذبلدوةئيطخلانم
ةكوشراسكناوهللاهتحلاصموهاياطخةرفغميهوهتومدئاوف
تامامكةئيطخللتامهنأاهبهدهعتىلعو.ةئيطخلا
ملٱِبْمُتْدَمَتْعٱَنيِذَّـلٱُمُكَّـلُكَّـنَأل«هلوقليلدباهلحيسملا

ِحيِسَْ
ملٱُمُتْسِبَلْدَق

ةئيطخلاضفرهنأىلعو)٣:٢٧ةيطالغ(»َحيِسَْ
يفاهتتامإيفهدهجلذبيهنأىلعواهضقنيلحيسملاءاجيتلا
ةيدومعملابفرتعيهنألوقنزاجيإلابوةسادقللايحيوهئاضعأ
.هعمكرتشيوحيسملابلثمتيهنأ

عمتاروظحملاحيبتحيسملاةنايدنأبلوقلاحصيفيكف
هنأبرارقإلانمضتياهيفنمؤملالخديهبيذلامسرلانأ
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هذقنيلبيلصلاىلعهبرتامامكمويلكةئيطخللتومي
يقيقحلانمؤملانألاحملانمف.اهتطلسوةئيطخلاباقعنم
لصفنمهنألةئيطخلايفرمتسيرارقإلاكلذىلعدمتعملا
.هيلعةدئاساهنوكرابتعابءايحألانعتيملالاصفنااهنع

ملٱِبُهَعَماَّـنِفُدَف«٤
لِلِةَّـيِدوُمْعَْ

ْ
ملٱَميِقُأاَمَكىَّـتَح،ِتْوَم

ُحيِسَْ
يفًاضْيَأُنْحَنُكُلْسَناَذَكٰه،ِبآلٱِدْجَمِب،ِتاَوْمَألٱَنِم ِةَّـدِجِ
حلٱ
ْ
.»ِةاََي
سوثنروك٢و٦:١٤سوثنروك١و٨:١١ص٢:١٢يسولوك
٤:٢٢سسفأو٦:١٥ةيطالغ١١:٤٠و٢:١١انحوي١٣:٤
٣:١٠يسولوكو٢٤و٢٣و

ًاديكوتيأاهلبقيتلاةيآللًادييأتةيآلاهذهبلوسرلاءاج
داحتانأحّرصذإةئيطخلانعنمؤملالاصفنامامتلُانايبو
هنأّدحمامتلانمغلبةيدومعملابهيلإزومرملاحيسملابنمؤملا
ريصيلبةئيطخللهعمنمؤملاتومينأىلعرصتقيال
نيبوهنيبقبيملهنأىنعملاو.هربقيفنوفدملاكاهيلإرظنلاب
ةّذللاوأاهتطلسوأاهتسراممةهجنمقّلعتىندأةئيطخلا
.اهب

انهلوسرلاراعتساِتْوَمْلِلِةَّـيِدوُمْعَْملٱِبُهَعَماَّـنِفُد
نفدلانألًامئادةئيطخلانعنمؤملالاصفناقيقحتلنفدلا
انإ»هعمانفد«هلوقىنعمو.ةقيقحتامناسنإلانأتبثي
ةئيطخلاةطلسنعوانبيصنهنأرابتعابملاعلانعانلصفنا
ملاعلانعحيسملالصفناامكناطيشلاةكلمميفةكرشلكو
ريرقت»توملل...هعمانفد«هلوقو.هربقيفوهوروظنملا
تومنأنودقتعينيدمتعملانأيهةدايزهيفولوألل
هتومدئاوفلكيفاوكرتشامهنأومهتئيطخنعناكحيسملا
.اهلجأنمتامامكةئيطخلانعاوتومينااودهعتمهنأو
هتوميفحيسمللانتكراشمىلإريشتاهنأامكةيدومعملاف
.هنفديفهلانتكراشمىلإريشت

ىلإتاملكلاهذهبريشينأدصقلوسرلانأمهضعبنظ
النكلبكسلابالوشرلابالسيطغتلابهنإدامعلاةيفيك
.هتيفيكالدامعلاةجيتنىلعهمالكنألكلذىلعاهيفليلد
توملايهوةيدومعملااهيلإريشترومأةثالثركذلوسرلانإف
)٥ع(هبداحتالاو)٤ع(هعمنفدلاو)٣ع(حيسملاعم
ةيدومعملاةيفيكىلإةراشإاهدحأذخؤينأغوسيفيكف
ةراشإلانمامهيفءيشالنأحضاولانمو.نيرخآلانود
ربقيفًابلاغناكًاميدقنفدلاقيرطنأىلعةيفيكلاىلإ
هدحلوهومويلانفدلاكالمئاقبابنمهيلإلخدُيتوحنم
سيطغتلاوذئمويمهنفدنيبةهباشملاف.ضرالابلقيف
الفًادجتقولاريصقلمعسيطغتلانأمث.ًادجةفيعض
نعتومينمؤملانألمئادرمأىلإهبراشينأبساني

ىلعةايحلاةدملكاهنعحيسملاعمنفدُيوًامئادةئيطخلا
ةيدومعملانأو.دبألاىلإةسادقللهعمموقيوضرألاهذه
ىنعملاىلإرظنلابهنفدوهتوميفحيسملابانداحتاىلإةراشإ
يفيهاذكو.يجراخلاءاملالامعتساةيفيكىلإاليحورلا
ْمُتْدَمَتْعٱَنيِذَّـلٱُمُكَّـلُكَّـنَأل«هلوقاهنمباتكلايفرخُأتايآ
ملٱِب
ملٱُمُتْسِبَلْدَقِحيِسَْ

هلوقو.)٣:٢٧ةيطالغ(»َحيِسَْ
يفُهَعَمَنيِنوُفْدَم« ملٱِ

ُهَعَمًاضْيَأْمُتْمِقُأاَهيِفيِتَّـلٱ،ِةَّـيِدوُمْعَْ
:٢يسولوك(»ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأيِذَّـلٱ،ِهللاٱِلَمَعِناَميِإِب
ةبسنيأف.ةراهطلاوفيظنتلاىلإةراشإًاضيأاهنإو.)١٢
نإف.ءانفلاوداسفلانمهيفامعمربقلايفنفدلانيبواهنيب
مزليالفسيطغتلابةيدومعملاىلإريشتانهةيآلانأانمّلس
اذإهنأوديحولاةيدومعملاقيرطوهسيطغتلانأكلذنم
ميلاقألالهأبسانيءاحصألاوةراحلاميلاقألالهأبسان
ةفيفطلاةراشإلانألاحلكىلعومهلاثمأوىضرملاوةدرابلا
ريغبديمعتلازوجيالىتحرمألاماقمماقُتنأحصيالهذهك
.سيطغتلا

حيسملابانناميإِتاَوْمَألٱَنِمُحيِسَْملٱَميِقُأاَمَك
يفهكراشننحنوهتمايقوهتومبناميإلاىلعلمتشي
نأبةمايقلايفوةئيطخللهعمتومننأبتوملايفنيرمألا
ىلعاهذختنيتلادوهعلانماذهو.ةايحلاةسادقلهعمموقن
.ةيدومعملايفانسفنأ

هدجمرهظأهللانإفةديجملاهتردقبيأِبآلٱِدْجَمِب
٢٨:٢ىّتم(توملانمحيسملاهتماقإبىمظعلاهتردقراهطإب
١:١٩سسفأو١٣:٤سوثنروك٢و٦:١٤سوثنروك١و٣و
هللادجمبربعينأسدقملاباتكلايفبلغهنأىلع)٢٠و
نألةردقلاىلإانهدجملابسُننكلو.هتافصعومجمنع
ةديجمتراصاهتجيتنوًاديجمناكةمايقلاتقويفاهروهظ
لكبهتّرسمديجملالمعلاكلذبرهظأهللانإ.دبألاىلإ
.)١٣:٤سوثنروك٢و٦:١٤سوثنروك١(ءادفلالمع

يفًاضْيَأُنْحَنُكُلْسَناَذَكٰه يأِةاَيَْحلٱِةَّـدِجِ
انهةايحلاتيّمسو.ةديدجلاةسادقلاةايحيفرمتسن
ًاضيأةديدجيهو.ميدقلاةئيطخلاتومبةلباقمةديدجلاب
الوةخوخيشلايففعضتالاهنإفةيدسجلاانتايحباهتلباقمب
ةشيعشاعوًايدسجماقحيسملانأامكف.توماهبقعي
ايحنوًايحورموقننأبجياهلبقيتلانعةفلتخمةديدج
ءاوهألةدبعتسملاةقيتعلاةايحلانعةفلتخمةديدجةايح
ملٱَعَمْمُتْمُقْدَقْمُتْنُكْنِإَف«هلوققفوىلعاذهو.دسجلا

ِحيِسَْ
طٱَف
ْ

.)٣:١يسولوك(خلا»ُقْوَفاَماوُبُل

ُريِصَن،ِهِتْوَمِهْبِشِبُهَعَمَنيِدِحَّـتُماَنِْرصْدَقاَّـنُكْنِإُهَّـنَأل«٥
.»ِهِتَماَيِقِبًاضْيَأ
١١و٣:١٠يبليف
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نينمؤملاداحتانأوهواهلبقيتلايفاملتابثإةيآلاهذه
اوريسينأيأهتايحيفهبانداحتامزلتسيهتوميفحيسملاب
.ةايحلاةدجيفهعم

»هتومهبشب«لاقِهِتْوَمِهْبِشِبُهَعَمَنيِدِحَّـتُماَنِْرص
نيحتمنملنحنوًايحورًاتومتامهنألهتومبلبقيملو
.هتومهبشانتومفةئيطخللانتماننكلًايدسجانمآ

راتبعاب(حيسملاتومنيبةقالعلاّرماميفلوسرلانابأ
نيبةقالعلاانهنابأوانريربتو)ةئيطخلانعةرافكةحيبذهنأ
باقعنمانذقنيلتاميذلاف.انسيدقتوتوملاكلذ
.هللاانرهطيوةئيطخلاسندنمانيّقنيلًاضيأتامةئطيخلا

تومنيبةقالعلا.اههبشبيأِهِتَماَيِقِبًاضْيَأُريِصَن
لثميهةئيطخللنينمؤملاتوموبيلصلاىلعحيسملا
ةديدجةايحهلوخدوربقلانمحيسملاةمايقنيبةقالعلا
.رخآلامزلتسيامهنملكوةسادقلاةايحلمهتمايقوةدجمم

عراضملاةغيصىلإةيآلالوأيفيضاملاةغيصنعلدعو
ةسدقملاةايحلاوىضمدقةئيطخللتوملانألاهرخآيف
جئاتنلاهنممزليحيسملابنينمؤملاداحتاو.ةمئادةلبقتسم
يفداحتالااذهىلعملكتيوهوحيسملانابأامكانهةروكذملا
ْمُتْنَأَفٌّيَحاَنَأِّـينِإ«هلوقرركماذهو)١٠-١٥:١انحوي(
.)١٤:١٩انحوي(»َنْوَيْحَتَس

ايندلاةايحلايفانلثدحيامةيآلاهذهيفهيلإراشملاو
ريخألامويلايفةماعلاةمايقلايفىلوألابانيلعقدصيف
.ًاحوروًادسجهلثمريصنوحيسملابانداحتاذئتقولمكيف
ةيحورلاانتايحهيبشتدصقلبانهكلذدصقيمللوسرلاو
لباق(ربقلانمهتمايقدعبحيسملاةايحبةسدقملاةديدجلا
:٥سسفأو٣:١يسولوكو٢٥و٥:٢٤انحوييفامباذه
١٤(.

لٱاَنَناَسْنِإَّـنَأ:اَذٰهَنيِِملاَع«٦
ْ

َلَطْبُيِلُهَعَمَبِلُصْدَقَقيِتَع
خلٱُدَسَج

ْ
لِلًاضْيَأُدَبْعَتْسُنَدوُعَنَالْيَك،ِةَّـيَِط

ْ
.»ِةَّـيِطَخ

يسولوكو٤:٢٢سسفأو٦:١٤و٥:٢٤و٢:٢٠ةيطالغ
٢:١١يوسلوكو٦:١٧و٥:١٧سوثنروك٩٢و٣:٥

مهتومنأبنينمؤملارابتخاةداهشانهلوسرلابلط
ةديدجلاةايحللهعممهتمايقبنرتقمحيسملاعمةئيطخلل
.ةسدقملا

.اّنمآذنمانرابتخاباَذٰهَنيِِملاَع
ةيناثدلوننألبقةطقاسلاانتعيبطيأَقيِتَعْلٱاَنَناَسْنِإ
ةيرشبلاىوقلالكىلعلمتشتيهوسدقلاحورلانم
ناسنإلااذهو.)٧:١٨ص(»دسجلاب«ًاضيأىمستو
ْنَأ«هلوقليلدبةئيطخلاىلإلئاموةسادقلانملاخقيتعلا

َخت
ْ
لٱَناَسْنِإلٱِقِباَّـسلٱِفَُّرصَّـتلٱِةَهِجْنِماوُعَل

ْ
لٱَقيِتَع

ْ
َدِساَف

لٱِتاَوَهَشِبَسَحِب
ْ

يسولوكًاضيأرظنا٤:٢٢سسفأ(»ِروُرُغ
نأل»ناسنإلاب«ةعيبطلاكلتنعًاضيأّربعو.)٩و٣:٨
ةئيشملاالوهدحودسجلاالاهلكةيناسنإلاتاذلاّمعداسفلا
.اهريغنودفطاوعلاالو

نألبلصلابةئيطخللتوملانعلوسرلاّربعَبِلُص
انهلاقهنأكف»هعمانتمانإ«ًالبقلاقهنألوبلُصحيسملا

انتاجنءاجرلكحيسملابلصىلعينُبهنألوهعمانبلُص
ءيطببيلصلابتوملانألو.اهناطلسوةئيطخلاباقعنم
ةدسافلاةعيبطلاىلعراصتنالاوتاوهشلاةتامإكلذكوملؤمو
اممرثكأبيلصلابتوملاهبشتهذهوةدناعملاةئيشملاعاضخإو
ةّلعحيسملابلصةّلعنألو.توملاعاونأنمهريغهبشت
عم«هسفنىلعسلوبلوقلثماذهو.ةئيطخللانتوم
.)٢:٢٠ةيطالغ(خلا»تبلُصحيسملا

نعهلئاسريفلوسرلاّربعِةَّـيِطَْخلٱُدَسَجَلَطْبُيِل
نيرشعوًاسمخ»ةئيطخلادسجب«ةطقاسلاةيلصألاانتعيبط
ىلإدسجلافاضأو.»قيتعلاناسنإلا«ىنعمبوهوةرم
صخشو.انريغلاهرهظنواهمدخندسجلاباننألةئيطخلا
.تبلُصاهنأهلوقحصيلةكرحوةايحيذدسجبةئيطخلا
»توملااذهدسج«و)١٢ع(»تئاملادسجلا«ًاضيأتيمسو
.)٢:١١يسولوك(»ةيرشبلااياطخلامسج«و)٧:٢٤ص(
زكرموهةدامهنوكلدسجلانأانهليقاممجتنتسُيالف
ريخلازكرميهيتلاةئيشمللةلآىوسسيلهنألةئيطخلا
ةداملانأطقسدقملاباتكلاركذيملوناسنإلايفرشلاو
انبلصةياغلًانايبخلا»لطبيل«لوسرلالاقو.ةئيطخلالصأ
ىلعلوصحللانيلعةئيطخلاطلستةاشالميهوحيسملاعم
يفةئيطخلانكلمتال«هلوقاذهلثمو.ةيحورلاةيرحلا
ليبسالو.)١٢ع(هتاوهشيفاهوعيطتيكلتئاملامكدسج
الوةدسافلاانتعيبطتومبالإةئيطخلاقرنمررحتلاىلإ
يكل«تامهنألهتوميفحيسملابانداحتابالإكلذنكمي
هللاءانبأةيرحىلعانلخديوةئيطخلاناطلسنمانذقني
.)١٦-٢:١٤نييناربع(»ةديجملا

خلٱَنِمَأَّـَربَتْدَقَتاَميِذَّـلٱَّـنَأل«٧
ْ

.»ِةَّـيَِط
٤:١سرطب٢١ع

ناميإلابانريربتنأهميلعتلوسرلاتابثإةيآلاهذهيفام
اناياطخلجأنمتامحيسملانأيأ.انسيدقتىلإةليسو
.ةئيطخللنحنتومنيكل

امكو)٨ع(يفليقامكحيسملاعمَتاَميِذَّـلٱَّـنَأل
ّرربتتومللحيسملاةعاطنإ.)٥-٢ع(ريسفتيفركُذ
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انلعفاننأكاهجئاتنلكيفكرتشنناميإلابنحنوئطاخلا
.انبئانهنألهبملأتامبانملأتوهلعفيذلا

نموًالاحاهباقعواهتنعلنميأِةَّـيِطَْخلٱَنِمَأَّـَربَتْدَق
يفامباذهلباق(سدقتمثّرربتلاقهنأكفًاجردتاهناطلس
سرطب١و٣:٣و٢:١٣يسولوكو٦:١٤و٢٠و٢:١٩ةيطالغ
تيملاهدبعديسلارمأينألطابلانمهنأامك.)٤:١
ةئيطخلامدختستنألطابلانمكلذكلتقلابوأةقرسلاب
.اهتطلسنماوررحتواهنعاوتاممهنألنينمؤملا

اورربتييكلسانلاسيدقتبوجوبيرشبلالقعلامكحي
هنألكلذكسيلليجنإلاميلعتنكلسودقلداعهلإمامأ
عمتوملاب(ّرربتننأيغبنيهنأورجافلاّرربيهللانإلوقي
.)ةئيطخلانمأربتنيكليأ(سّدقتنيكل)حيسملا

ملٱَعَماَنْتُمْدَقاَّـنُكْنِإَف«٨
ًاضْيَأاَيْحَنَساَنَّـنَأُنِمْؤُنِ،حيِسَْ

.»ُهَعَم
٢:١١سواثوميت٢

هلاقاملتابثإ١١عىلإةيآلاهذهيفلوسرلاهلاقاملك
انكارتشامزلتسيحيسملاتوميفانكارتشانأوهو٧عيف
.هتايحيف

هتوميفهباندحتايأِحيِسَْملٱَعَماَنْتُمْدَقاَّـنُكْنِإَف
ةئيطخلاصاصقنمةاجنلاىلعكلذبانلصحوناميإلاب
.اهناطلسو

هباتكيفهللادعوىلعءانبنقيتنوأقثنيأُنِمْؤُن
نمانرهطيىلاعتهنأوههبقثنيذلاويلزألاهدصقنلعملا
نمانذقنينأدعبحيسملاعوسيمدبةئيطخلاساندألك
.هبةنونيدلا

حيسملابانداحتانممزليهنإُهَعَمًاضْيَأاَيْحَنَس
.هتومجئاتنيفانكرتشاامكهتايحجئاتنيفانكارتشاناميإلاب
اهنعّربعو)١٠و٩ع(يف»حيسملاعم«ىنعملوسرلارسفو
)٨:١٧ص(هعمدّجمتلاوهعمكلملابعضوملااذهريغيف
ملاعلااذهيفنونمؤملااهيلعلصحييتلاةيدبألاةايحلايهو
انحوي(»ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلِنْبٱِلٱِبُنِمْؤُييِذَّـلَا«حيسملالوقليلدب
ُعَمْسَيَنيِح،َنآلٱَيِهَوٌةَعاَسِيتْأَت«هلوقو.)٣:٣٦
)٥:٢٤انحوي(»َنْوَيَْحيَنوُعِماَّـسلٱَو،ِهللاٱِنْبٱَتْوَصُتاَوْمَألٱ
رهظتةايحلاهذهو.)٢:٢٠ةيطالغ(يفاهيلإلوسرلاراشأو
ءامسلاةراهطيفرهظتسوةريسلاةسادقبوهللاةعاطلابانه
.اهتداعسو

ملٱَّـنَأَنيِِملاَع«٩
ُتوُمَيَالِتاَوْمَألٱَنِمَميِقُأاَمَدْعَبَحيِسَْ

ملٱِهْيَلَعُدوُسَيَال.ًاضْيَأ
.»ُدْعَبُتْوَْ

١:١٨ايؤر

اننألحيسملاةايحيفكرتشناننأنينقيتميأَنيِِملاَع
ىلإهبعشةايحردصماهنأوةيدبأهتايحنأليحهنأنقيتن
.دبألا

اليرابتخاهتومنألًاضْيَأُتوُمَيَال...َحيِسَْملٱَّـنَأ
نمهصخشىلعامةجيتننكيملوهتعيبطتايرورضنم
ًاعوطةأطخلانعهتومبلصحهنألويهلإلالدعلابيلاطم
ليبسنمقبيملكلذلفهليصحتدصقاملكًارايتخاو
ملٱِهِذٰهِبَف«هلوقكاذهو.دعبهيلعتوملاطلستل

ُنْحَنِةَئيِشَْ
ملٱَعوُسَيِدَسَجِميِدْقَتِبَنوُسَّـدَقُم

رَمِحيِسَْ
نييناربع(»ًةَدِحاَوًةَّـ

١٠:١٠(.
ةقباسلاةلمجلاىنعمباذهُدْعَبُتْوَْملٱِهْيَلَعُدوُسَيَال

ملولحيسملاىلعةطلسنمتومللنكيمل.ديكوتلاوريرقتلل
توملاىلعهراصتنانابأدقو.انئادفلًايتقوهتدارإبهلعضخي
.)١:١٨ايؤرو٥٧-١٥:٥٤سوثنروك١و٢:٢٤لامعأ(يف

ملٱَّـنَأل«١٠
لِلُهَتاَمْدَقُهَتاَميِذَّـلٱَتْوَْ

ْ
،ًةَدِحاَوًةَّـرَمِةَّـيِطَخ

حلٱَو
ْ
.»ِِهللااَهاَيْحَيَفاَهاَيَْحييِتَّـلٱُةاََي
٢:٢٠ةيطالغو٢٠:٣٨اقول٢٨و٩:٢٦نييناربع

ىلعدوسيالتوملانأوهوركُذاملليلعتاذهَّـنَأل
.دعبحيسملا

اهنعةرافكلايأًةَدِحاَوًةَّـرَمِةَّـيِطَخْلِل...َتْوَْملٱ
باقعهسفنىلعذخأهنإفسانلاىلعاهتطلسةاشالملو
هسفنةحيبذببيلصلاىلعقلُعمويهلمتحاوهبعشاياطخ
ىفوتساسومانلانألدعبهيلعدوسيالتوملافةدحاوةرم
ًاناسنإوًاهلإهنوكلةميقلاكلتهتحيبذلناكو.اهلكهقوقح
:٧نييناربع(يفحضتااذهو.اهريركتلعادنمنكيملف

.)٣:١٨سرطب١و١٠:١٠و٩:١٢و٢٧
نوكيلاذهلبقِِهللااَهاَيْحَيَفاَهاَيَْحييِتَّـلٱُةاَيَْحلٱَو

هتمدخليأهللاايحيفةئيطخللتامهنألنينمؤمللًالاثم
ةئيطخلانمررحتينأيحيسملاىلعبجيكلذكهدجمو
.هللاهسفنفقيو

عافترالالاحيفوهوهللاايحيحيسملانأنمانهليقام
هنأهانعموهعاضتالاحيفهللاايحينكيملهنأةتبلاديفيال
هبعشةئطيخلجأنمتوملاناطلسلةضرعذئتقوناك
.بآلاعمدّجمتوربقلانمماقامدعبكلذكسيلوهو

خلٱِنَعًاتاَوْمَأْمُكَسُفْنَأاوُبِسْحٱًاضْيَأْمُتْنَأَكِلٰذَك«١١
ْ

،ِةَّـيَِط
ملٱِبِِهللاًءاَيْحَأْنِكٰلَو

بَرَعوُسَيِحيِسَْ
.»اَنِّـ

٢:١٩ةيطالغ٢ع
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نوّزعتتهبمكنألوقحنابسحلااذهنألاوُبِسْحٱ
امىلعٌّينبمحصنلااذهو.ةيحورلامكتايحيفنوّوقتتو
.ًاقباسهنهرب

اهتنونيدنمنيررحتميأِةَّـيِطَْخلٱِنَعًاتاَوْمَأ
نأمهلقحيناك.هتوموحيسملاةعاطةطساوباهناطلسو
ملىتحاهنعمهتومكةئيطخلانعمهبئانحيسملاتوماوبسحي
قحو.مهريربتلتابثإكلذبواهنيبومهنيبةقالعىندأقبي
اهنعاوتوميىتحًالاثمةئيطخللهتوماوذختينأًاضيأمهل
.مهسيدقتققحياذهومويلك

نأنيفلكممهسفنأاوبسحينأمهيلعيأِِهللاًءاَيْحَأ
مهتياغكلذاولعجينأوهودجميوهوعيطيوهللااوبحي
ةايحلاهذهو)٣٢ع(هللاةبهيهةايحلاهذهفىمظعلا
يجيردتلاسيدقتلاوريربتلاوبلقلاديدجتىلعلمتشت
.ءامسلامهلوخددنعلمكييذلا

قلعتماذهوناميإلابهبداحتالايأَعوُسَيِحيِسَْملٱِب
نودحتينينمؤملاوحيسملانألهللاةايحلاوةئيطخلانعتوملاب
.انسّدقتمثهبانّرربتاننإفامهنملكيف

نأثحبلااذهيفاهيلإلوسرلالصويتلاةجيتنلا
ريربتلاميلعتنأولطابىلوألاةيآلايفروكذملاضارتعالا
بلطلامهإالوةئيطخلاباكترانمؤمللحيبيالناميإلاب
.ةسادقلا

دئاوف
ميلعتلكفمثإلاىلإًادحأدوقينأنكميالقحلانإ.١

ًاعطاقًاليلدكلذهتحابإتناكتاركنملاهعباتلحيبي
.)٢و١ع(هداسفىلع

وهويحيسمهنأناسنإلاءاعدالالضلاولهجلانمهنإ.٢
لثمةريسفمارحهنأفرعيامباكتراىلعرمتسم
ءارتفاوهريغلةرثعويحيسملانيدللةناهإناسنإلااذه
.ةمعنلاميلعتىلع

تومةياغنألصفلااذهيفلوسرلاميلعتةصالخ.٣
ًاذإف.اهترفغمليصحتنعًالضفةئيطخلاةدابإحيسملا
يفدهتجنالنحنونارفغلاوجرننأنالطبلانم
.)١١-٢ع(اهلاصئتساوةئيطخلاىلعراصتنالا

هنأبويحيسملانيدلابانناميإبحّرصناندامتعاباّنإ.٤
.)٤و٣ع(هرماوأعيطننأانيلعبجاو

ةسادقلالينالةسادقلالينىلإةطساوةرفغملاليننإ.٥
.)٤ع(ةرفغملالينىلإةطساو

داحتالااذهبهنإفحيسملابهداحتانمؤملاةسادقردصمنإ.٦
٤ع(سدقلاحورلاريثأتىلعلصحيوهللاعمحلاصتي
.)٦و

يفهعمايحيهبعشنأدكؤيًاّيححيسملانوكنإ.٧
.)٨ع(ًاريخأدجملاوانهةسادقلا

دئاوفيفانكرتشااننأىلععطاقلاديحولاناهربلانإ.٨
ايحنوةئيطخلانعتومننأوههتايحوحيسملاتوم
.)١١ع(هللا

ًاناجمةمعنلابرربتيئطاخلانأبحّرصيذلاليجنإلانإ.٩
ةسادقلابلطىلعهاوسنمرثكأهثحييذلاوه
كلذو.اهلانيفيكهلنيبييذلاديحولاوهوةلماكلا
.هيلييذلاحاحصألاوحاحصألااذهىوحف

هلثماننوكوةيحورلاانتايحردصمحيسملايفاننوكنإ.١٠
-٢ع(ةرسملاءلمةباصإهعماننوكوحالصلالكغولب
١١(.

٢٣-١٢عةسادقلابلطيفحئاصن

خلٱَّـنَكِلْمَتَالًاذِإ«١٢
ْ

يفُةَّـيَِط ملٱُمُكِدَسَجِ
ْيَكِلِتِئاَْ

يفاَهوُعيِطُت »هِتاَوَهَشِ
١٩:١٣٣و١٩:١٣رومزم

حيسملابنينمؤملاداحتانمقبسامةجيتنيتأياميأًاذِإ
.هتايحوهتوميف

ةايحتاذبةئيطخلالوسرلالّثمُةَّـيِطَْخلٱَّـنَكِلْمَتَال
لبمكيلعيلوتستةئيطخلااوكرتتالةرابعلاىنعموناطلسو
ضفرًاديسحيسملالبقىتمنمؤملانألاهوعفداواهومواق
نعةلوزعماهنوكعمةئيطخلانأىلع.ةئيطخلاةدايس
هعضختنأيفدهتجتوهيذؤتوهبّرجتلزتالهبلقيفاهشرع
هبلقنماهجرخينأعطتسيملنإف.اهتيدوبعىلإهعجرتو
لكهيفكلمتنأنماهعنمينأىلعرداقوهفجارخإلالك
.كلمتلا

يف »دسجلاب«تاذلادارأف.مكيفيأِتِئاَْملٱُمُكِدَسَجِ
ةطساوبهنأمعن.ةيتآلاةيآلايف»ءاضعألاب«اهدارأامكانه
نوكنهتاوهشةطساوبواياطخلانمانسوفنيفامرهظُندسجلا
دسجلانأطقملعيملسدقملاباتكلانكلاهباكترالةضرع
يفنادحتمحورلاودسجلانإ.اهزكرموأةئيطخلاردصم
.رخآلاىلعلاقيامامهدحأىلعًابلاغقدصيىتحناسنإلا
يفكلمتهنأركننملدسجلايفكلمتةئيطخلانأانلقاذإف
رهظتاهنافننملسفنلايفكلمتاهنأانلقنإوًاضيأسفنلا
ةئيطخلاىلإلئاملاانه»تئاملاب«دارملاو.دسجلاةطساوب
.توملاوةئيطخلانيبةديدشلاةقالعلاىلإلوسرلااهبراشأو

تئاملابدسجلاتعنبدصقلوسرلانأىلإمهضعببهذ
يفانمداميأطقفةيتقوةئيطخلاانتبراحمنأىلإةراشإلا
ةئيطخلاىلإلئاملااندسجنألتومللضرعملادسجلااذه
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ةضرعريغًارهاطًادجممًادسجنوكيفليلقدعبّريغتي
.ًاحيحصلوقلااذهناكامبروحيسملادسجكةبرجتلل
نأتئاملادسجللملسينملهجنايبدصقلوسرلالعلو
.توملاوةئيطخللةدلاخلاسفنلادبعتسي

يفاَهوُعيِطُتْيَكِل راصتنالاباهلاوحمستيأِهِتاَوَهَشِ
هذهلوسرلافصوو.دسجلاتاوهشةطساوبمكيلع
تاوهشلااهبدارملاو.)٢١-٥:١٩ةيطالغ(يفتاوهشلا
حيسملالوقليلدباهلوعفمذخأتملنإواياطخيهوةمرحملا
.)٢٨و٥:٢٢ىّتم(يف

لِلٍمْثِإِتَالآْمُكَءاَضْعَأاوُمِّـدَقُتَالَو«١٣
ْ

اوُمِّـدَقْلَب،ِةَّـيِطَخ
.»ِِهللاٍّرِبِتَالآْمُكَءاَضْعَأَوِتاَوْمَألٱَنِمٍءاَيْحَأَكِِهللاْمُكِتاَوَذ

١٢:١ص٤:١بوقعيو٣:٥يسولوكو٧:٥ص
٤:٢و٢:٢٤سرطب١و

دسجلابدارأامكمكسفنأيأْمُكَءاَضْعَأاوُمِّـدَقُتَال
ىوقلكىلعلمتشتانهءاضعألاو.)١١ع(يفتئاملا
اوملستالةرابعلاىنعمو.ةيبلقوةيلقعوةيدسجناسنإلا
.ةئيطخللًاديبعمكرايتخاباونوكتنأ

بذكللناسللاكمثإلاباكترالتاودأيأٍمْثِإِتَالآ
.ًارجّملهولتقلاوأةقرسللديلاو

ديسلهللاعزانتةديساهنأكةئيطخلاةمدخليأِةَّـيِطَخْلِل
.ةيآلاماتخيفىلاعتهباهتلباقمليلدبةسائرلاوكلملاقحلا

مكدّيسلمكحاورأومكداسجأيأْمُكِتاَوَذاوُمِّـدَقْلَب
كرتننأاننكميالف.ًالماكًاميدقتةعفداهومّدقوّقحلا
هللاةمدخانتردقملكبتأنملامناطيشلاوةئيطخلاةمدخ
.ىلاعت

يفًاتاومأمتنكدقمكنأرابتعابِتاَوْمَألٱَنِمٍءاَيْحَأَك
اهجئاتنرئاسواهتومنممكماقأومكايحأهللاوةئيطخلا
.ىلاعتهدجملاويحتنأمكيلعف

يفمكءاضعأاومدختسايأِِهللاٍّرِبِتَالآْمُكَءاَضْعَأَو
لمعيفًالبقاهومدختساامكهديجمتلحالصلالمع
.رشلا

خلٱَّـنِإَف«١٤
ْ

َحتْمُتْسَلْمُكَّـنَأل،ْمُكَدوُسَتْنَلَةَّـيَِط
ْ

ِسوُماَّـنلٱَت
َحتْلَب

ْ
.»ِةَمْعِّـنلٱَت

٤:٢١ةيطالغ٥:١٨ةيطالغو٨:٢و٦و٧:٤ص

مكدوستنأىلإدوعتاليأْمُكَدوُسَتْنَلَةَّـيِطَْخلٱَّـنِإَف
ةيآلايفهلوقلليلعتءافلاو.ةيدبأةدايسالوةماتةدايسال
ًاريخأرصتنننأنمدبالهنأل»هللامكتاوذاومدق«ةقباسلا
ققحتنينمؤملاراصتناوترسُكةئيطخلاةكوشفداهجلااذهيف

لزيمل)مثإلايأ(يوقلاناسنإلانأمعن.حيسملاهلمعامب
ىوقأوهيذلالخددقنكل)سفنلايأ(تيبلالخاد
)١٢:٢٩ىّتم(هتعتمأبهنيذخأوهطبرو)حيسملايأ(هنم
ةئيطخلانمىوقأحيسملاةمعنبيحيسملابلقيفةسادقلاف
.هيفةيقابلا

َحتْمُتْسَلْمُكَّـنَأل
ْ

ىلعالإقدصيالاذهِسوُماَّـنلٱَت
الةيبدألاةعيرشلاانه»سومانلاو«.حيسملابنينمؤملا
هنأرابتعابسومانلااذهتحتنينمؤملانأىلع.ةيوسوملا
مهنكلرابتعالااذهبهتحتةكئالملانأامكلامعألاسايقم
مهصالخونآلامهريربتةلعهنأرابتعابسومانلاتحتاوسيل
لَم«لوقيسومانلانإ.ةمعنلاتحتمهنألًاريخأ

ْ
ْنَمُّلُكٌنوُع

يفُتُبْثَيَال يفٌبوُتْكَمَوُهاَمِعيَِمجِ َلَمْعَيِلِسوُماَّـنلٱِباَتِكِ
هتعاطبرربتينأدارأناسنإلكف.)٣:١٠ةيطالغ(»ِهِب
ةلماكلاةعاطلابلطيسومانلانألةلاحمالنادُيسومانلا
صالخلاىغتبانمو.رشبلانمدحأاهعيطتسياليتلا
.هالوملدبعلاةمدخكفوخةمدخهللاهتمدخفسومانلاب
هاياطخرفغيذلاحيسمللًابحنباكهللاعيطيفنمؤملاامأو
.هتوموةلماكلاهتعاطبهرربو

ةيدبألاةعيرشلا»سومانلاب«انهدارملانأتابثإىلعانلو
:رومأةثالثةيوسوملاال
حيسملانأليجنإلاميلعتقفوىلعكلذنإ:لوألا·

هنألقيملويبدألاسومانلاانعلمكأهتوموهتعاطب
.يوسوملاسومانلادرجمانعلمكأ
ققحياليوسوملاسومانلاظفحبوجوعفرنإ:يناثلا·

يوسوملاسومانلايدوهيلاكرتينأنكميهنألانسيدقت
.حيسملاعوسيبةديدجةقيلخنوكيالو
يذلافةمعنلاوسومانلانيبيهانهةلباقملانإ:ثلاثلا·

تحتهنوكمدعورخآلاتحتوهامهدحأتحتسيل
هنألةمعنلاتحتنوكينأهنممزلياليوسوملاسومانلا
.لامعألاسيماوننمرخآسومانتحتناكامبر

ةيوقتوانلةيزعت»سومانلاتحتانسلانإ«انههلوق
نمؤملاسدقينأنعزجعسومانلانألسيدقتلاانئاجرل
.)٢١و٥:٢٠ص(اهبهروعشوهتئيطخمظعيهنأل

َحتْلَب
ْ

ناميإلابّرربتيهنأئطاخلادعتيتلاِةَمْعِّـنلٱَت
.هيفسدقلاحورلانكسبسدقتيوسومانلالامعأنود
حلٱِحوُرَسوُماَن«ةمعنلاهذهتيمُسو

ْ
يفِةاََي ملٱِ

»َعوُسَيِحيِسَْ
و)٢:١١سطيت(»سانلاعيمجلةصلخملا«و)٨:٢ص(
لٱِبُكِلْمَت«

ْ
لِل،ِّـِرب

ْ
هذهنمانلو.)٥:٢١ص(»ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَح

ىوحفاذهوةئيطخلامهدوستسومانلاتحتنيذلانأةيآلا
تحتنيذلادوستالاهنأوةلاسرلاهذهنمعباسلاحاحصألا
.نماثلاحاحصألاىوحفاذهواهيلعنورصتنيمهنكلةمعنلا
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َحتاَنْسَلاَنَّـنَألُئِطْخُنَأ؟ًاذِإاَذاَمَف«١٥
ْ

ْلَبِسوُماَّـنلٱَت
َحت
ْ

»!اَشاَح؟ِةَمْعِّـنلٱَت
٩:٢١سوثنروك١

.اهيلإانلصويتلاةجيتنلاامفيأ؟ًاذِإاَذاَمَف
َحت...اَنَّـنَألُئِطْخُنَأ

ْ
لاؤسلااذه؟ِةَمْعِّـنلٱَت

هنإفظفللايففالتخالاوحاحصألااذهلوأيفلاؤسلاك
حيبيالًاناجمنارفغلانوكنأهباوجبنيبييكلكانههاتأ
نأنيبييكلانههاتأو.ةئيطخلاىلعرارمتسالائطاخلل
البئطختلهلاقهنأكفكلذهلحيبيالسومانلابررحتلا
تحتانسلاننوكلوًاناجمةمعنلابانرربتاننوكلفوخالوعنام
باقعلابةأطخلارذنيوةئيطخلانعيهنييذلاسومانلا
دعتيتلاةمعنلاتحتاننوكلوانصالخةلعهنأرابتعاب
.ًاناجمنارفغلاب

حيبيسومانلانمريرحتلاميلعتنأراكنإاذه!اَشاَح
يتأياميفلوسرلااهنّيبراكنإلااذهةلعومثإلاباكترا
سرامينأهاياطخترفُغيذلانمؤملانكميالهنأهتابثإب
عمنوكينأليحتسيفحيسمللًادبعراصدقهنألةئيطخلا
.ةئيطخللًادبعكلذ

ًاديِبَعُهَلْمُكِتاَوَذَنوُمِّـدَقُتيِذَّـلٱَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ«١٦
لِلاَّـمِإ،ُهَنوُعيِطُتيِذَّـلِلٌديِبَعْمُتْنَأ،ِةَعاَّـطلِل

ْ
لِلِةَّـيِطَخ

ْ
ْوَأِتْوَم

لِلِةَعاَّـطلِل
ْ

»؟ِّـِرب
٢:١٩سرطب٢و٨:٣٤انحويو٦:٢٤ىّتم

لكنألةلاحمالنوملعتمكنأيأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ
امةقيقحفرعيةداسلاوديبعلانيبةبسنلافرعيناسنإ
.هلوقيس

يِذَّـلِلٌديِبَع...ْمُكِتاَوَذَنوُمِّـدَقُتيِذَّـلٱَّـنَأ
اذهو.هدحوهلًاديبعانرصهانرتخاديسُّيأيأُهَنوُعيِطُت
:٦ىّتم(»نيديسمدخينأدحأردقيال«حيسملالوقلثم
دبعلاعوضخنوكينأةيدوبعلاتايضتقمنمو.)٢٤
ةدارإلءيشلكيفملسيوهتئيشمكرتيفًامئادوًاماتهديسل
نأحضاولانمو.اهنمًاتقوالهتايحلكهمدخيفديسلا
.دحاوديسلالإاهميدقتنكميالةمدخلاهذهلثم

ةئيطخلالثمِّـِربْلِلِةَعاَّـطلِلْوَأِتْوَمْلِلِةَّـيِطَخْلِلاَّـمِإ
اذهامإناسنإلامدخينأمزلفامهلثلاثالنيديسبربلاو
تحتواهلدبعوهًارايتخاةئيطخلابكترمفكاذامإو
هتيدوبعهركامبرمعن.اهقرنمهسفنررحيالاهناطلس
لعفيالهنكلاهرينهنعحرطينأهريمضوهلقعهثحامبرو
ةمدخةجيتننأعمئطاخلارمأيفقدصياذهو.كلذ
ةرجأ«هلوقليدبدبألاىلإيحورلاتوملايهةئيطخلا

كلذلوةيرايتخاةيدوبعلاكلتو.)٣٢ع(»توميهةئيطخلا
ةمدخلارمأيفقدصيامو.هنوبكتريامىلعاهلهأبقاعي
ةعاطلاو.هللاةعاطإةمدخلانأشيفقدصيةئيطخللةعاطإ
الو.هللاىلعيدعتلايهيتلاةيطخلاسكعيهةيآلايف
نألسودقلاديدجلاهديسعيطيقحلابيحيسملانأنمدب
هريمضوةعاطلاكلتىلعهلمحتهبةطيحملاةيحورلاتارثؤملا
هتيدوبعفًارايتخاوًاعوطهللادبعيكلذلواهيلعهناثحيهلقعو
.ةيرحلاةلزنمب

ةماتلابلقلاةسادقةيآلايفةعاطلابقعلتملاربلاىنعمو
اهنعّربعوةيدبألاةايحلاىلعلصحننيحاهيلعلصحنيتلا
سكعيهوةيدبألاةايحللنافيدرامهنإكربلابانهلوسرلا
ةصالخو.ةئيطخلاةرجأوهيذلايدبألايحورلاتوملا
هنإفةئيطخلاباكتراحيبيالريربتلاميلعتنأةيآلاهذه
ىلعنورمتسيمهاياطخترفُغنيذلاةأطخلانأليحتسي
.نيدضلاعامتجاةلاحتساةئيطخلا

لِلًاديِبَعْمُتْنُكْمُكَّـنَأ،ِِهللاًارْكُشَف«١٧
ْ

ْمُكَّـنِكٰلَو،ِةَّـيِطَخ
لٱَنِمْمُتْعَطَأ

ْ
لَق
ْ

لٱِميِلْعَّـتلٱَةَروُصِب
.»اَهوُمُتْمَّـلَسَتيِتَّـ

١:١٣سواثوميت٢

امهنأىلعةيآلاهذهيفهللالوسرلاركشِِهللاًارْكُشَف
لهأىلعقدصيًامومعنييقيقحلانييحيسملاىلعقدص
ميلعتنألمهرابتخاةداهشبهلوقتبثو.ةصاخةيمور
اوررحتاملمهنكلمثإلاىلعرارمتسالاىلعمهلمحيملةمعنلا
هلةيدوبعلايذلاهللانومدخياوذخأةئيطخللةيدوبعلانم
.ةيرح

يفنأشلاتاذةملكلاِةَّـيِطَخْلِلًاديِبَعْمُتْنُكْمُكَّـنَأ
دقرمأةئيطخللمهتيدوبعنأاهانعمو»متنك«ةرابعلاهذه
مهلاحنكيملكلذنأىلعهللالوسرلاركشف.ىضم
عوضومنوكينأنكميالفاوددجتمهنأىلعوةرضاحلا

ىرسأقتعنكلوًالبقمثإللاودبعُتسامهنوكهركشوهرورس
ركشلاوةّرسملاعوضوموهناطيشلاقرواهقرنمةئيطخلا
.كلذبمهريغعافتناومهعافتناليحيسملكل

ركشعوضوماذهِبْلَقْلٱَنِمْمُتْعَطَأْمُكَّـنِكٰلَو
تناكديدجلامهديسلمهتعاطإنإفةيآلاهذهيفلوسرلا
بلقلانمقحللةعاطإلاو.ةروصدرجمالةيرايتخاةصلاخ
ةعاطلاهذهلثمنمةيلاخلاةنايدلافهديدجتىلععطاقليلد
ديسلاةطلسىلإلوألاديسلاةطلسنممهجورخو.ةلطاب
.هللاةنوعموداهتجالاةدشبالإنكيمليناثلا

لٱِميِلْعَّـتلٱَةَروُص
وأليجنإلايأاَهوُمُتْمَّـلَسَتيِتَّـ

عوسيبناميإلابًاناجمرربتناننأملعُييذلايحيسملانيدلا
يمُسو.ًايدافهيلعلكتنامكًابرحيسملاعيطننأوحيسملا
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هبيترترابتعابهتاذميلعتلاانه»ميلعتلاةروصب«ليجنإلا
لصوهنكلوهللايحونمميلعتلااذهو.ًالامعأودئاقع
صالخةليسووهو.نيمهلمسانأبيأةيرشبطئاسوباهيلإ
.بلقلانمةيمورويحسيمهعاطأامكاهنوعيطيوهنولبقينمل
مهضعبونيينثواوناكمهنمنيريثكنأل»اهيلإمتملسأ«لاقو
ىلإهللاةمعنباودشرأفلطابللًاديبعًاعيمجاوناكوًادوهياوناك
.يحيسملانيدلايفاولخدأوقحلا

خلٱَنِمْمُتْقِتْعُأْذِإَو«١٨
ْ

لِلًاديِبَعْمُتِْرصِةَّـيَِط
ْ

.ّ»ِرب
سرطب١و٥:١ةيطالغو٧:٢٢سوثنروك١و٨:٣٢انحوي
٢:١٦

نمةرشعةعباسلاةيآلابهيلإراشأاملنايبةيآلااذه
اوعاطأمهنأىنعملاورخآديسىلإديسةمدخنممهلقن
امكديسبربلاوةئيطخلاةيدوبعنماوررحتذإليجنإلاميلعت
لالقتسابسيلمهلثدحامنأبانهحّرصو.)١٦ع(يف
اوطبترامهنألمثإلااومدخينألاحملانمهنأوةمدخرييغتلب
دقمهنوكيفانيال»ربللًاديبعمترص«هلوقف.هريغةمدخب
نيناوققفوىلعربللةيدوبعلانألةيرحلالضفأىلعاولصح
حيسملالوقلثماذهو.ماتلارورسلااهيفوريمضلاولقعلا
حلٱِبَفُنْبٱِلٱْمُكَرَّـرَحْنِإَف«

ْ
٨:٣٦انحوي(»ًاراَرْحَأَنوُنوُكَتِةَقيَِق

.)٧:٢٢سوثنروك١يفامباذهلباق

اَمَكُهَّـنَأل.ْمُكِدَسَجِفْعُضِلْجَأْنِمًاّيِناَسْنِإُمَّـلَكَتَأ«١٩
َنآلٱاَذَكٰه،ِمْثِإلِلِمْثِإلٱَوِةَساَجَّـنلِلًاديِبَعْمُكَءاَضْعَأْمُتْمَّـدَق
لِلًاديِبَعْمُكَءاَضْعَأاوُمِّـدَق

ْ
لِلِّـِرب

ْ
.»ِةَساَدَق

يذلابولسألايمالكيفذختايأًاّيِناَسْنِإُمَّـلَكَتَأ
سانلانيبفولأمزاجميلوقفليثمتلانمسانلالكهذختي
ةبسنبرضلوسرلانأىنعملاو.ةيحورةقيقحهبحضوأ
.هللاىلإنمؤملاةبسنلًالثم.)١٨-١٦عيف(هديسىلإدبعلا
الهنأليحيسملاكلذكهديسةعاطإىلعربجمدبعلانأامكف
امأوهمغرىلعهديسعيطيفدبعلاامأ.هللاعيطينأنمدب
ىلعدبعلاقلطُأنكلورورسورايتخابهبرعيطيفيحيسملا
.هديسلامهنملكةعاطققحتلامهيلك

ةيرشبلامكتعيبطيأْمُكِدَسَجِفْعُضِلْجَأْنِم
رومألابنومتهيامرثكأاوناكمهنوكلاهيلإ»فعضلا«بسنو
ىلعنيرداقاونوكيملفتايحورلايفلافطأكاوناكوةيداملا
ةفراعتملارومألاىلعينبملثمنودبةيحورلاقئاقحلاكاردإ
ًادبيع«نينمؤملاهتيمستلليلعتةرابعلاهذهو.سانلانيب
.»ربلل

يفاهانعمكانهءاضعألاىنعمْمُكَءاَضْعَأْمُتْمَّـدَقاَمَك
ناكو.اهتالآءاضعألانألناسنإلاىوقلكوهو)١٣ع(
.ةئيطخلاةمدخلناميإلالبقاهولمعتسادقنوبطاخملا

اوناكنيذلاىلعاذهقدصيامرثكأِةَساَجَّـنلِلًاديِبَع
هذهىلعمالكلالوسرلاىفوتساو.نيينثومهناميإلبق
نيذلالكو.ةلاسرلاهذهنملوألاحاحصألايفةساجنلا
اوسندمهنألةساجنللديبعةمرحملاتاوهشلانوعيطي
.مهسفنأ

دعتهنألًامثإهللاهدعيةساجنسانلاهدعيامِمْثِإلٱَو
.ةرهاظلاهتعيرشىلع

نأةصالخلاو.مهديسناكهنألهلًاعوطيأِمْثِإلِل
.ةنطابلامهتيدوبعقفوىلعتناكةرهاظلامهلامعأ

كلذنألِّـِربْلِلًاديِبَعْمُكَءاَضْعَأاوُمِّـدَقَنآلٱاَذَكٰه
نماورهظُتنأمكيلعبجياممكيلعبجيوقيليام
يذلاديدجلامكديسحيسملاةمدخيفةريغلاوطاشنلا
امهنمهومترهظأامةيدبألاةايحلااولانتيكلهمدبمكارتشا
يفبغريذلاميدقلامكديسناطيشللناميإلالبق
يفةبغروهللاًابحكلذاوتأينأمهيلعناكف.مككالهإ
اومدق«لاقو.ملاعلايفحيسملاتوكلمدادتماوةسادقلا
.لامعألانمهنودصقيامبمايقللتالآاهنأل»مكئاضعأ

اذهوةيحورلاةراهطلايفهللاابماتلالثمتلايأِةَساَدَقْلِل
يذللهللاهبهياموةايحلاهذهداهجيفيحيسملاةلاعج
.ًاديسربلاراتخا

خلٱَديِبَعْمُتْنُكاَّـَملْمُكَّـنَأل«٢٠
ْ

لٱَنِمًاراَرْحَأْمُتْنُكِةَّـيَِط
ْ

.»ِّـِرب
٩:٣٤انحوي

نأبجيمثإلامتمدخامك«هلوقلتابثإةيآلاهذهيفام
نوفلكممكنأاوبسحتملمكنأامكهنأاهانعمو»ربلااومدخت
مكنأاوبسحتالنأبجيةئيطخلاديبعمتنأوةتبلاربلاةمدخب
.ربللديبعمتنأوةتبلاةئيطخلاةمدخبنوفلكم

ذئمويمكتريسومكنابسحىضتقمبِّـِربْلٱَنِمًاراَرْحَأ
البمكتكلسف)مثإلاوه(رخآديسلًاديبعمتنكمكنأل
نمنيلاخاوناكمهنأىنعملاةصالخو.ربلارماوأىلإتافتلا
ةعاطإبنيفلكمريغذئتقواوناكمهنأدصقيملف.ةسادقلا
ةقيلخلكيفءالقعلانمدحأىلعقدصيالكلذنألربلا
.ةداسلاّرشلةيدوبعأدرأربلانمررحتلانأقحلاو.هللا
ةجيتنلاو.ةرشعةعساتلاةيآلايفّرماملليلعتةيآلاهذهو
اوغرفتسيوةئيطخلاةمدخنعلودعلالكاولدعينأبوجو
.مثإللديبعمهوهوتأاملةلباقمربلاةمدخيفدوهجملا
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مثُّيَأَف«٢١
ََ

َنوُحَتْسَتيِتَّـلٱِروُمُألٱَنِمٍذِئَنيِحْمُكَلَناَكٍر
هب هنَّـنَأل؟َنآلٱاَِ لِتَةَياَِ

ْ
ملٱَيِهِروُمُألٱَك

.»تْوَْ
١:٣٢ص٧:٥ص

مثإلاةمدخجئاتننييحيسملارابتخانأةيآلاهذهىوحف
.ةيناثاهلمهسفنأضيرعتةهاركىلعمهلمحياممةئيدرلا

ماهفتسالاِروُمُألٱَنِمٍذِئَنيِحْمُكَلَناَكٍرََمثُّيَأَف
نألةئيطخلاةمدخنمًائيشاوعفتنتملمكنأىنعملافيراكنإ
نأىلعًاليلدكلذلوسرلاماقأو.بذكاهديعاوملك
ذإمثإلاباكتراىلإنوعجريالمهماثآترقُغنيذلاةأطخلا
.همداخلهجوهتمدخنالطباوربتخا

ترانتساومتددجتامدعب؟َنآلٱاَِهبَنوُحَتْسَتيِتَّـلٱ
نأسدقلاحورلامكلرهظأوهللاةملكبمكرئامضومكلوقع
َال«هلوقلثماذهو.مكبقيلتالةحيبقةقباسلامكلامعأ
يفاوُِكَرتْشَت لُّظلٱِلاَمْعَأِ

ْ
ملٱِْريَغِةَم

حلٱِبْلَبِةَرِمْثُْ
ْ

.اَهوُخِّـبَوِّـيَِر
حلٱَروُمُألٱَّـنَأل

ْ
:٥سسفأ(»ٌحيِبَقًاضْيَأاَهُرْكِذًاِّرسْمُهْنِمَةَثِدَا

اذوهيو٣:١٩يبليفو٤:٢سوثنروك٢ًاضيأرظنا١٢و١١
١٣(.

معييذلادسجلاتومدرجمالُتْوَْملٱ...َةَياَِهنَّـنَأل
.يدبألاكالهلايأًاضيأسفنلاتوملبرارشألاورايخألا
اهنأوةايحلاهذهيفاهديبععفنتالةئيطخلانأركُذاممجتنف
اوعجريالنأبجوفةيتآلاةايحلايفكالهلاةيواهيفمهيقلت
.اهيلإ

خلٱَنِمْمُتْقِتْعُأْذِإَنآلٱاَّـمَأَو«٢٢
ْ

،ِِهللاًاديِبَعْمُتِْرصَو،ِةَّـيَِط
مثْمُكَلَف

ََ
لِلْمُكُر

ْ
.»ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُةَياَهِّـنلٱَو،ِةَساَدَق

٨:٣٢انحوي

نإفاهتيدوبعنممتوجنيأِةَّـيِطَْخلٱَنِمْمُتْقِتْعُأ
تناكيتلافنيديسلانملكىلإمكتبسنريغدقمكناميإ
.رخآلانيبومهنيبتراصدحاولانيبومهنيب

ًاجردتلبةعفدمثإلاةيدوبعنمنوررحتيالنينمؤملانإ
الًاهركاوأطخأاوأطخأنإفهومواقوهتدايساوضفرمهنإف
هيفيقبهنكلتيبلابرنوكينألطبمثإلانإف.ًارايتخا
دنعالإهنمصلختيالفهيذؤيوهردكيهبحاصمغرىلع
.نمآامدنعهتنونيدنمررحتهنكلتوملا

حاحصألااذهيفةعبارةرمهذهِِهللاًاديِبَعْمُتِْرصَو
هلوقىنعمب»ربللديبع«هلوقنألنينمؤملاىلإكلذبسن
.رخآلانودبامهدحأنوكينأنكميالهنأل»هللاًاديبع«
١:١ص(»هللاًادبع«هسفنهتيمستبًاعلوملوسرلاناكو
١:١٠ةيطالغو١٠:٧سوثنروك٢و٧:٢٢سوثنروك١و
.)١:١سطيتو١:١يبليفو

هللاديبعمهنوكلًاديبعمهناميإدعباولازيملنينمؤملانإ
فرشلباهيفةءاندالةراسةيرايتخامهتيدوبعو.ةسادقللو
مهلوقعماكحأقفوىلعاهنألاهوضرو.ميظعرخفو
حورلاتاريثأتويبلقلامهركشاهيلإمهاعدومهرئامضو
.سدقلا

رامثأضعبانهركذيسلوبذخأِةَساَدَقْلِلْمُكُرََمث
انههركذامو)٨ص(يفاهيقابركذوةكرابملاناميإلا
ةئيطخلانمنمؤملاررحتجئاتنلوأبلقلاةراهطنألةسادقلا
.ربللهتعاطو

هللاةمدخلاجئاتنرخآةايحلاهذهٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُةَياَهِّـنلٱَو
تاريخلالكىلعلمتشتيهوصالخلاباهنعربُعامًاريثكو
هبهعتمتوهللاىضرنمؤملاليناهمظعأوةيحورلاوةيدسجلا
.دبألاىلإ

خلٱَةَرْجُأَّـنَأل«٢٣
ْ

َيِهَفِهللاٱُةَبِهاَّـمَأَو،ٌتْوَمَيِهِةَّـيَِط
ملٱِبٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَح

بَرَعوُسَيِحيِسَْ
.»اَنِّـ

:٥و٢:٧ص١:١٥بوقعيو٥:١٢صو٢:١٧نيوكت
١:٤سرطب١و٢١و١٧

جئاتنةلباقمو)٢٢و٢١ع(يفاملتابثإةيآلاهذهيفام
.نيتمدخلا

ةينانويلاةظفللاىنعمٌتْوَمَيِهِةَّـيِطَْخلٱَةَرْجُأَّـنَأل
هتمدخىلعقحبيدنجلاهذخأياموهةرجألابانهةمجرتملا
الهنأىلإريشيةئيطخلاةرجأتوملانوكو.ةيركسعلا
ئطاخلاف.ًالدعهقحتسااممهنألبًاملظهبئطاخلايزاجي
الهللاوةيعيبطلاهتجيتنذخأينأمثإلاةمدخهرايتخالربجم
ًايضاقهنوكلاهقحتسييتلاةرجألائطاخلايطعُينأنمدب
.ةرافكالبهنعوفعينأنكميالفًالداع

دكؤمربلاءازجٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحَيِهَفِهللاٱُةَبِهاَّـمَأَو
ةئيطخلانإفكاذةلعريغاذهةلعنكلةئيطخلاءازجك
الةبههءازجنإفكلذكسيلفربلاامأوتوملابجوت
.ةيناجمةمعنىوسسيلنمؤملاهلانياملكف.ةرجأ
بهوومثإلانعةحيبذهنبالذبهنألهللاوهةايحلابهاوو
ناميإلانمؤمللبهيوهفةسدقملاهتملكوسدقلاحورلا
.ًاريخأءامسلاوتابثلاوةسادقلاوةبحملاو

هتومبةبهلاكلتانلينةطساووهاَنِّـبَرَعوُسَيِحيِسَْملٱِب
هنأامكهلإهنألةيدبألاةايحلاهلو.هتعافشوهقاقحتساو
.هتايحيفهكراشيناميإلابهبدحتانملكفناسنإ
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دئاوف
ريربتلا«ميلعتريثاتنألصفلااذهيفيرهوجلارمألانإ.١

كلذوةئيطخلاباكتراةحابإالسيدقتلاوه»ةمعنلاب
لمحتهديجمتيفةبغرلاوهلةبحملاوهللاركشلانأل
يفأشنتةسدقملافطاوعلاهذهو.ةعاطلاىلعنمؤملا
لكتييذلاف.نمؤيامدنعسدقلاحورلالعفبهبلق
ًافوخسومانلاعيطيصالخلاهلينلةحلاصلاهلامعأىلع
ةعاطلوألاةعاطف.باوثلايفًاعمطوباقعلانم
.دبعلاةعاطيناثلاةعاطونبالا

مهاوقلكذختيناطيشلامهديسديبعةأطخلانإ.٢
مايألايلاوتىلعًالقثديزتمهتيدوبعومثإللتالآ
سومانلابسيلوتوملاهنممهترجأوةوقديزتمهدويقو
-١٢ع(حيسملاعوسيبيهامنإةيدوبعلاكلتنمةاجن
١٦(.

مهاوقلكومهسفنأاوفقوهللامهديسديبعنينمؤملانإ.٣
ًامويفًامويهللانيبومهنيبةنامألاوةبحملاطبُردتشتلهل
.)١٦-١٢ع(ةيدبألاةايحلاهنممهباوثو

ناطيشلاةمدخكرتينمآوباتىتمناسنإلانإ.٤
ئدتبيوهيلعقيتعلاديسلااذهناطلسيهتنيذئنيحو
ميظعلابالقنالااذهو.ديدجلاهديسهللاناطلس
يعدننأانلقحالفًالاحممثإلاىلعهرارمتسالعجي
انلجرأوانيديأوانلوقعلغتشننحنوهللاانبولقانإ
.)١٨-١٥ع(ناطيشلاةمدخب

فقووطاشنلانمؤملاىلعبجوييحيسملانيدلانإ.٥
نأديفتةيآليجنإلايفسيلفريخللتالآهللاهاوقلك
حيسملاىلعهلاكتابوهناميإبناسنإلارارقإدرجم
ةمواقميفهدوهجمعارفتسانودهتاجنلفاكصالخلل
يفوهريغعفنيفداهتجلاوةسادقلاةسرامموةئيطخلا
.)١٣و١٢ع(هللاديجمت

ةمعندرجمبالإسيلّربللًامدخمثإلاديبعريصمنإ.٦
.ركشلاودجملالكىطعُينأبجيفهللا

ةدايزومثإللهتيدوبعدادتشاردقىلعناسنإلانإ.٧
ررحتىتمنكلوهسفنبرختفيوّرحهنأمهوتيهتئاند
.هللاًاركشوًاعضاوتدازىوقتوًابدأدازوًاقح

هنألهللامكحوعبطلاىضتقمبةئيطخلاةرجأتوملانإ.٨
وهيذلاهللاوئطاخلانيبةلصلاتعطقناةئيطخلاب
ةتامإميثألايفمثإلاباكتراريثأتو.ةايحلاردصم
ءاشنإوناسنإلافطاوعنمفرشاملكوريمضلا
.سفنلللتاقٌّمسةئيطخلافةداعسللةكلهملاتالاعفنالا

امبروسانلانمدحأاهقحتسيالةبهةيدبألاةايحلانإ.٩
هذهو.نويدفملاةأطخلاالنوسيدقلاةكئالملااهقحتسا
لوأيفاهلاوحألكةبهنوكتنأنعكفنتالةايحلا

بكسنانيحوهاياطخنمؤمللترفغنيحاهرمأ
ةسادقلايفومنيوةئيطخلامواقيلسدقلاحورلاهيلع
.دجملابللكُينيحاهلامكةياغيفو

عباسلاحاحصألا

حاحصألااذهىوحف
ناسنإلانأوسومانلابّربالنأقبساميفلوسرلانابأ
النأّنيبيانهذخأو)٤ص-٣:٢١ص(ررحتيملامرربتيال
هنمررحتيملامسدقتيالناسنإلانأوسومانلابسيدقت
سدقينأعيطتسيالًاسدقمناكنإوسومانلانأو
زجعسومانلانأهسفننمهرابتخابكلذنهربو.ناسنإلا
هتبراحميفرصتنيملهنأوةئيطخلاناطلسنمهذقنينأنع
.حيسملاعوسيبرلابالإةئيطخلل

نينمؤملانإ)٦:١٤ص(يفهميلعتلوسرلاتيبثت
ةجيزلاسومانبهليثمتبسومانلانمنوررحم

٦ىلإ١ع

َجتْمَأ«١
ْ
لَكُأِّـينَألُةَوْخِإلٱاَُّهيَأَنوُلَه

ِّـ
لٱُم

ْ
ِسوُماَّـنلٱِبَنيِفِراَع

.»ًاّيَحَماَداَمِناَسْنِإلٱَىلَعُدوُسَيَسوُماَّـنلٱَّـنَأ
َجتْمَأ

ْ
صيفامباذهلباق(ًانسحنوملعتمكنأيأَنوُلَه

٦:٣(.

نعرظنلاعطقبنويحورلاءابسنألايأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
.)١٢:١٠و١:١٣ص(ناميإلالبقًاممأوأًادوهيمهنوك

لكبنلعملايهلإلايبدألاِسوُماَّـنلٱِبَنيِفِراَعْلٱُمِّـلَكُأ
ينمؤمهبنيفراعلابدصقيمل.ةيهلإلادوهيلابتكيفحاضيإ
نأاذهنمجتنيالفرغصلاذنمهوفرعنيذلامهدحودوهيلا
نمنينمؤملالكدصقامنإ.دوهيلانمناكةسينكلارثكأ
ةسينكلايفاوناكنيذلاممألارثكألعلو.ممألاودوهيلا
اوفرعءالخدًادوهيمهرصنتلبقاوناكذئمويةيحيسملا
اوناكنيحهلاوقأمهعمسودوهيلامهترشاعمبسومانلا
.ةينيدلامهتاعامتجايفهنوأرقي

لوسرلالّثمخلاِناَسْنِإلٱَىلَعُدوُسَيَسوُماَّـنلٱَّـنَأ
سنجلاقارغتسالناسنإلايف»لاو«ناطلسيذبسومانلا
هتايحةدمهايإهتعاطبفلكمامسومانتحتناسنإلكف
دلاولاودلولااهنمةريثككلذةلثمأو.هتومدنعهنمررحتي
.ديسلاودبعلاويعارلاوةيعرلاو
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ملٱَّـنِإَف«٢
َحتيِتَّـلٱَةَأْرَْ

ْ
ِسوُماَّـنلٱِبٌةَطِبَتْرُمَيِهٍلُجَرَت

حلٱِلُجَّـرلٱِب
ْ

ْنِمْتَرَّـرََحتْدَقَفُلُجَّـرلٱَتاَمْنِإْنِكٰلَو.ِّـَي
.»ِلُجَّـرلٱِسوُماَن
٧:٣٩سوثنروك١

كفيتوملانأوهوىلوألاةيآلايفإدبملللاثمةيآلاهذه
.هتايحةدمناسنإلاهبطبرُييذلاطابرلا

َحت
ْ

.ةجوزتمينعيهتدايستحتيأٍلُجَرَت
ةفلكميأِّـيَْحلٱِلُجَّـرلٱِبِسوُماَّـنلٱِبٌةَطِبَتْرُمَيِه

ةدعاسملاوماركإلاوةبحملانمهللاسوماناهرمأياملكب
.)٣٣و٥:٢٣سسفأ(ًايحماداماهلجرل

يأِلُجَّـرلٱِسوُماَنْنِمْتَرَّـرََحت...َتاَمْنِإ
تحتوةصاخاهلجرلةأرملاتراصهاضتقمبيذلاسومانلا
.هتطلس

سيلانلقاهجوزاهقيلطتبررحتتنأةأرملانكميليقنإف
لجرللامككلذىلإةأرمللليبسنمىسومسومانيف
ليبسنأىلع.)٢و٢٤:١ةينثت(هتجوزقيلطتىلإليبس
حّرصامكيلصألاهللابيترتيفنكيملكلذىلإلجرلا
.)١٠-١٩:٨ىّتم(هسفنحيسملا

ٍلُجَرِلْتَراَصْنِإًةَيِناَزىَعْدُتًاّيَحُلُجَّـرلٱَماَداَمًاذِإَف«٣
ىَّـتَح،ِسوُماَّـنلٱَنِمٌةَّـرُحَيِهَفُلُجَّـرلٱَتاَمْنِإْنِكٰلَو.َرَخآ
.»َرَخآٍلُجَرِلْتَراَصْنِإًةَيِناَزْتَسْيَلاََّـهنِإ
٥:٣٢ىّتم

.ةيناثلاةيآلاةجيتنةيآلاهذهيفام
بجومبَرَخآٍلُجَرِلْتَراَصْنِإًةَيِناَزىَعْدُت

الف)٢١:١٠نييوال(تومتنأىلإمجرُتوةيوسوملاةعيرشلا
.ٌّيحاهلجرورخآبنرتقتنأزوجي

رابتعابلجرلاباهطبريذلاِسوُماَّـنلٱَنِمٌةَّـرُحَيِهَف
.هتجوزاهنأ

لسرللنهربرَخآٍلُجَرِلْتَراَصْنِإًةَيِناَزْتَسْيَل
ةلزنمبيلصألااهجوزنمةيّرحلامامترّرُحتةأرملانأاذهب
.سومانلا

ِدَسَجِبِسوُماَّـنلِلْمُّتُمْدَقًاضْيَأْمُتْنَأِيتَوْخِإاَيًاذِإ«٤
ملٱ
ِتاَوْمَألٱَنِمَميِقُأْدَقيِذَّـلِل،َرَخِآلاوُريِصَتْيَكِلِ،حيِسَْ
.»ِِهللاَرِمْثُنِل

٢:١٥سسفأو٥:١٨و٢:١٩ةيطالغو٨:٢ص
٥:٢٢ةيطالغ٢:١٤يسولوكو

.)٣و٢ع(يفليثمتللحاضيإةيآلاهذه

حصامسومانلاىلإرظنلابمكيلعّحصيًاضْيَأْمُتْنَأ
هتومباهجوزنمتررحتيهاهلجرىلإرظنلابةأرملاىلع
سومانلاناك.حيسملاتومبسومانلانممتررحتمتنأو
اوموقينأسانلاىلعناكفحيسملاءاجنأىلإجوزلاةلزنمب
.هتنسوهضورفلكب

سومانلاطبُرلكلحيتوملانألوسرلاجاجتحاأدبم
نأانهبولطملاىلعةجحلايفقرفالًاذإفتيملاوّيحلانيب
هنعةعيرشلاتومبوأةعيرشلانعهتومبنمؤملاررحتي
نعناسنإلاتوميألوألاهجولالوسرلانسحتساف
نألوتامسومانلانألوقلانمنورفنيدوهيلانألةعيرشلا
نحنانإهنممزلي)٦:٦ص(»حيسملاعمانبلصاننإ«هلوق
.سومانلاالتومن

بوجونممترّرحتمتنمآنيحيأِسوُماَّـنلِلْمُّتُمْدَق
اولبقتنأمكلقحو)اوّرربتتيكل(سومانللمكتعاط
يأ(يوسوملااليبدألاسومانلاوهانهسومانلاو.ليجنإلا
صالخلالينلًاطرشةلماكلاةعاطلابلطيوهف)يزمرلا
لداعوسّدقمسومانلاف.)٣:١٠ةيطالغو١٠:٥ص(
هنوكرابتعابهنمانررحتو.)١٤ع(يحورو)١٢ع(حلاصو
.ةريسلاوةايحلانوناقهنأرابتعابالصالخلاوريربتلاةطساو
نأيوسوملاسومانلاسيلانهسومانلانأىلعليلدلاو
عوسيبءادفلابهنمانررحتاممريغصءزجةيوسوملاموسرلا
ىلعهللابضغفاخننحنو(انلحُّرصولو.حيسملا
سومانانيّدعتلةنونيدلانمانيلعاممانررحتاننأب)ةأطخلا
.ةليلقانتيزعتتناكلطقفىسوم

:٣ص(انعةرافكتاموبلُصيذلاِحيِسَْملٱِدَسَجِب
انتمنحنوانريربتةلعهتومواّنعًابئانتامحيسملاف.)٢٥
ملَا«هنإف)٨-٦:٦ص(هعم

،ِسوُماَّـنلٱِةَنْعَلْنِماَناَدَتْفٱُحيِسَْ
لٱاَنَل«.)٣:١٣ةيطالغ(»اَنِلْجَألًةَنْعَلَراَصْذِإ

ْ
»ِهِمَدِب،ُءاَدِف

لٱَسوُماَنِهِدَسَجِبًالِطْبُم«)٢:١٣و١:٧سسفأ(
ْ
»اَياَصَو

نأوهودحاوًىنعمبلاوقألاهذهلكو.)٢:١٥سسفأ(
بيلاطميأسومانللانيلعامهتوموهمالآبىفوأحيسملا
سومانلاهبجوأيذلاباقعلانماناجنكلذبويهلإلالدعلا
.صالخلالينلهتعاطبوجونمانررحوانيلع

يفةيناثلاوىلوألاةياغلاوهاذهَرَخِآلاوُريِصَتْيَكِل
اودحتينأانهةرابعلاىنعمو.هللارامثإلايهوةيآلارخآ
لاكتالاوهلةعاطلابهودهاعيوةبحملاوناميإلابحيسملاب
وهناميإلابريربتلاةجيتننأاذهنمنيبتيو.هيلع
ريشيانهلوسرلالزيملو.مثإلاباكتراةحابإالسيدقتلا
يأةجوزلاىلإجوزلاةبسنكنمؤملاىلإحيسملاةبسننأىلإ
هلاهتومبسومانلانمتررحتيتلاةسينكللحيسملانأ
َّـمُلَه«(انحويلكالملالوقلثماذهو.)حيسملاتومب(
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لٱَكَيِرُأَف
ْ

حلٱَةَأَرْمٱَسوُرَع
ْ

سسفأًاضيأرظنا٢١:٩ايؤر(»ِلََم
.)١٩:٧ايؤرو٣٠و٥:٢٣

هنوكرابتعابًاقباسلوسرلاهركذِتاَوْمَألٱَنِمَميِقُأْدَق
لاقُينأبسانييكل»تاومألانمميقُأهنإ«انهلاقوًاتيم
نحنويحمويححيسملاف.ناميإلابهبنودحتمنآلااننإ
.انيفنكاسلاسدقلاحورلابوناميإلابهبدحتن

سومانلانمانررحتنمةيناثلاةياغلاوهاذهِِهللاَرِمْثُنِل
لوسرلادصقوانتسادقبهللادجمتينأ»هللاانرامثإ«ىنعمو
نأاهتصالخوةيجيتنلاهذهىلإلصوتلاليثمتلااذهنم
.هللانورمثيناميإلابحيسملابنيدحتملا

يفاَّـنُكاَّـَملُهَّـنَأل«٥ جلٱِ
ْ

خلٱُءاَوْهَأْتَناَكِدََس
ْ

يِتَّـلٱاَياََط
يفُلَمْعَتِسوُماَّـنلٱِب لِلَرِمْثُنْيَكِل،اَنِئاَضْعَأِ

ْ
.»ِتْوَم

١:١٥بوقعيو٥:١٩ةيطالغو٦:٢١ص٦:١٣ص

.هللارامثإلابوجوتابثإلليلعتُهَّـنَأل
يفاَّـنُكاَّـَمل يددجتمريغةيعيبطلالاحلايفيأِدَسَْجلٱِ

حيسملالوقيفهانعمكانه»دسجلا«ىنعمف.بولقلا
ملَا«سوميدوقينل

جلٱَنِمُدوُلْوَْ
ْ

.)٣:٦انحوي(»َوُهٌدَسَجِدََس
انكوانريربتيفهيلعنيلكتميأسومانلاتحتذئنيحانكو
ةمعطألازييمتولسغلاوناتخلاكةيجراخلاموسرللًاديبع
.)٤:٣ةيطالغ(

باكتراىلعةجيهملاتاوهشلايأاَياَطَْخلٱُءاَوْهَأ
دقحلاوضغبلاودسحلاكةريرشلالامعألابةرهاظلااياطخلا
ركسلاىلعلمحتيتلاءاوهألانعًالضفعمطلاوءايربكلاو
.)٥:٢٤ةيطالغ(روجفلاوةهارشلاو

اياطخاهنأسومانلارهظأيتلايأِسوُماَّـنلٱِبيِتَّـلٱ
يفحضوأامكنايصعلاىلعةدرمتملاانبولقحييهتلةلعناكو
.)٨و٧ع(

يفُلَمْعَت يفليقو.ًادسجوًاحورانيفيأاَنِئاَضْعَأِ
قبسامكحورلاتالآاهنوكرابتعابةيدسجلا»انئاضعأ«
.)١٩و٦:١٣ص(ريسفتيفمالكلا

هدصقمالئطاخلالمعةجيتناذهِتْوَمْلِلَرِمْثُنْيَكِل
رمثينأنمؤملادصقىلعةعبارلاةيآلايفليقامدضوهو
طلستيوةأطخلاهمدخيديسبانهتوملاسلوبلثمو.هللا
دسجلاتومسيلروكذملا»توملا«و.ءاشفيكمهيلع
)٢٣و٦:٣١ص(يف»ةئيطخلاةرجأ«ىّمسُياملبطقف
.ةئيطخلاباقعهنأبسومانلارذنياموهو

اَّـنُكيِذَّـلٱَتاَمْذِإ،ِسوُماَّـنلٱَنِماَنْرَّـرََحتْدَقَفَنآلٱاَّـمَأَو«٦
حلٱِقْتِعِبَالِحوُّرلٱِةَّـدِجِبَدُبْعَنىَّـتَح،ِهيِفَنيِكَسُْمم

ْ
.»ِفَْر

٣:٦سوثنروك٢و٢:٢٩ص٤عو٦:٢ص

ريربتلاوديدجتلاوناميإلالاحيفنحنويأَنآلٱاَّـمَأَو
.)٥ع(»دسجلايفانكامل«لباقماذهو

ةأرملاىلع)٢ع(يفهلوقكاذهِسوُماَّـنلٱَنِماَنْرَّـرََحت
انوجنانإىنعملاو.هلاهتابجاونماهجوزتومبتررحتيتلا
هقرنمانقتعوسومانلاهبجوأيذلاةئيطخلاباقعنم
هنوكرابتعابهنمررحتنملانكلريربتلاةطساوهنوكرابتعاب
.ةريسلانوناق

املبقانكاننإيأِهيِفَنيِكَسُْمماَّـنُكيِذَّـلٱَتاَمْذِإ
ىنعملابهلانتممثسومانلاةيدوبعبنيديقمانددجتوانمآ
هنألانبئانحيسملاتوميفانكارتشابيأ)٤ع(يفيذلا
هبانمآامدنعف.سومانلابيلاطملكيفوييكلتام
قبيملهنأةصالخلاو.انتومهتوموانلامعأهلامعأتربُتعا
ىندأهتومدعبلجرللقبيملهنأامكانيلعءيشسومانلل
.هتأرماىلعةدايس

نمؤملاةايحفصواذهِحوُّرلٱِةَّـدِجِبَدُبْعَنىَّـتَح
هللاعيطيهنإفسدقلاحورلااهئشنييتلاةسدقملاةديدجلا
الةيحورةيبلقةّراسهتعاطفنونحدلاولبحمدلوكهمدخيو
.طقفةيجراخ

.سومانللةقيتعلاةيدوبعلاباليأِفْرَْحلٱِقْتِعِبَال
دبعوهوحيسملابهناميإلبقناسنإلالاحفصواذهو
رماوأعومجمهنأل»فرحلاب«سومانلانعّربعو.سومانلل
ىلعفورحلابتبتكيتلارشعلااياصولااهتصالخهاونو
.اهبًابوتكمناكيوسوملاسومانلانألوأرجحيحول
باقعلانمًافوخاهباوماقةليقثةرسعةدابعلاكلتتناكو
حيسملامايأيفنويسيرفلاهاتأاماهلاثموةيجراخموسرب
ةفحصلاوسأكلااولسغوّثبشلاوعنعنلااورشعنيح
يِذَّـلٱ«هلوقلثماذهو.هللانوضريكلذبمهنأنيعقوتم
حلٱَال.ٍديِدَجٍدْهَعَماَّـدُخَنوُكَنْنَألًةاَفُكاَنَلَعَج

ْ
ِلَبِفَْر

حلٱَّـنَأل.ِحوُّرلٱ
ْ

سوثنروك٢(»يِيُْحيَحوُّرلٱَّـنِكٰلَوُلُتْقَيَفَْر
ةدابعلانيبقرفلارهوجو.)٣:٣ةيطالغًاضيأرظنا٣:٦
ةيحورىلوألانأ»فرحلاقتعب«ةدابعلاو»حورلاةدجب«
رهظيو.فوخلانعةجتانةيجراخةيناثلاوةبحملانعةجتان
»ايحتفاذهلعفا«ناسنإللسومانلالوقنمقرفلاكلذ
ايحتفكلجأنمحيسملالعفامبنمآهلليجنإلالوقنمو
.كبرحيسملاراسامكريستنأبكركشرهظأو
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دئاوف
وهو.)٦:١٤ص(يفاملصفلااذهميلعترهوجنإ.١

نأوريربتللسومانلاتحتاوسيلحيسملابنينمؤملانأ
هللاةمدخيفمهطاشنيهسومانلانممهررحتةجيتن
.)٤ع(مثإلاباكتراةحابإال

حيسملاتومبسومانلانمررحتلاىلعلصحناننإ.٢
سدقتنيتلاةمعنلالينقيرطوهًابولصمهبناميإلاف
سومانلاقريفانطقسهبانناميإفعضنإفاهب
.)٤ع(ةئيطخلاةطلسو

انيلعاملكهايإهئافيإبسومانلانمانرّرححيسملانإ.٣
.)١٠:٤صو٤ع(هبيلاطمءاغلإبالهل

سومانلانمانقتعونيسيدقنوكنلانادفحيسملانإ.٤
.)٤ع(هللارامثإلاداحتالااذهليلدو.هبدحتنل

ةاجنلاقحهباقعوسومانلاةيدوبعنماجننملكنإ.٥
الإجتنيالاذهو)٦ع(ةّرسموةبحمنعنباكهللادبع
هربتخينمهبرعشيبلقلاديدجتىمسيميظعريغتل
.هرامثإبهريغلرهظيو

النيجوزلانارتقانأةجيزلايفانهليقاممجتنيهنإ.٦
ةلعكلذىلعحيسملادازو.امهدحأتومبالإلطبي
.)٦-١ع٥:٣١ىّتم(يفاهركذةدحاو

سدقينأعيطتسيالهنكلسدقمسومانلانإ
١٣ىلإ٧عةاطخلا

ئطاخلاريربتنعسومانلازجعلوسرلانابأامدعب
وهامنيبيذخأ)٦-٧:١ص(هسيدقتنعو)٤و٣ص(
:نيليلدكلذىلعماقأوهعفن

ليقامكهتئطيخبروعشلاىلعئطاخلالمحيهنإ:لوألا
.)٣:٢٠ص(يف

لطبينأعطتسيملنإوناسنإلاريمضرينيهنإ:يناثلا
.هيلعةئيطخلاةطلس

لوسرلادروأنيليلدلانيذهلوأحاضيإلصفلااذهيفو
نأنودهتجينيذلاسانلارئاسلًالاثموههربتخاامهيف
ىلعرصمناسنإلاححرشبسيلوهفسومانلااوعيطي
سانللوهلهيلعبجيامبوىلاعتهللاابثرتكمريغةئيطخلا
هتئيطخبرعشيناسنإفصولبنئمطمنمؤمفصوالو
ميلعتلوبقىلإكلذبدعتسادقوسومانلاميلاعتةطساوب
كرديلناميإلامامتغلبيملوسدقلاحورلاداشرإبليجنإلا
.يبلقلامالسلاوةحارلالامك

َْملْلَب!اَشاَح؟ٌةَّـيِطَخُسوُماَّـنلٱِلَه؟ُلوُقَناَذاَمَف«٧
خلٱِفِرْعَأ

ْ
َْملْوَلَةَوْهَّـشلٱِفِرْعَأَْمليِنَّـنِإَف.ِسوُماَّـنلٱِبَّـالِإَةَّـيَِط

.»ِهَتْشَتَال«ُسوُماَّـنلٱِلُقَي

٢٠:٣٣لامعأو٥:٢١ةينثتو٢٠:١٧جورخ٣:٢٠ص
١٣:٩صو

يفلاؤسلااذهبيتأينألوسرلاحلطصا؟ُلوُقَناَذاَمَف
:٦و٤:١و٣:٩صريسفترظنا(لوصفلاضعبةمدقم
١(.

نمضارتعالًاعفداذهلاق؟ٌةَّـيِطَخُسوُماَّـنلٱِلَه
سومانلانمررحتلابوجوهميلعتبةعيرشلامذهنألوقي
.مثإلاتاوهشجّيهيسومانلانأوسيدقتلاوريربتلاةيغب
.سومانلائطّخننأانلقحيأىنعملاو

ةهاركنايبوراكنإلاةدشهبديرأهيزنتاذه!اَشاَح
.سومانلاةئطخت

.كلذبفالخبرمألايأْلَب
امسومانلاالوليأِسوُماَّـنلٱِبَّـالِإَةَّـيِطَْخلٱِفِرْعَأَْمل
لوسرلامالكاذهو.باقعلانمتفخوئطاخينأبترعش
هلاقامنألملكتلاةغيصلمعتساوةمعنلالبقهروعشىلع
تحتهلثمناسنإلكىلعحصيوهرابتخاىلعنيبم
ددجتلاوناميإلالبقميدقلادهعلايفنلعملاسومانلا
»سومانلابالإةئيطخلافرعأمل«هلوقو.سدقلاحورلاب
ثيح«هلوقوهو)٤:١٥ص(يفروكذملاإدبملاىلعينبم
الناسنإناكاذإهنأيأ»ّدعتًاضيأسيلسومانسيل
الوهادعتهنأهادعتاذإفرعينأهنكميالسومانلافرعي
اهبرعشياليتلاةئيطخلاو.هتئيطخبرعشينأعيطتسي
ىلإليملاىلإًالعفهبكتريامامأسومانلاالبناسنإلا
ًايفخنوكيهنكلناسنإلكبلقوهيذلاةئيطخلاباكترا
نأىلإوأباكترالاىلعةلماحلاةبرجتلاعقتنأىلإهنع
.ليملاكلذىضتقمبلعفلانعيهنيسومانلاعمسي

ةفرعمسومانلاب«هلوقللاثماذهَةَوْهَّـشلٱِفِرْعَأَْمل
ةبغرلايهانه»ةوهشلا«و.هتحصىلعليلدوأ»ةئيطخلا
امسومانلاالولهنألوسرلادارأفتامرحملاباكترايف
نمدحيأىلإواهلهتيدوبعوةبغرلاكلتةوقفرع
يفةمرحملاتاوهشلاتركُذدقوهيلإهدوقتتاروظحملا
.)٢١-٥:٦ةيطالغ(

ىدحإنمو)٢٠:١٧جورخ(نمذوخأماذهِهَتْشَتَال
هنألوأمولعماهرئاسنألاذهىلعرصتقاورشعلااياصولا
يهوريغللاميفعمطلاانهةوهشلاو.هتياغليفاكلاردقلا
رورشلالكلصأيهو.اهنعسومانلاىهنامالإوةمرحم
ةيطخلاوةيطخدلتتلبحاذإةوهشلامث«بوقعيلوقليلدب
ةمرحملاةوهشلانعناسنإلاعنمو.»ًاتومجتنتتلمكاذإ
سومانلاكلذو.اهبجومبلعفلانودسومانلادوجوو
دوجوهبحاصلنيبيوةيصعملاىلعدرمتملابلقلاكرحي
نمركذاميفسيلو.هيلعةميظعلااهتطلسوهيفتاوهشلا
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ةيرشبلاةعيبطلاىلعموللافهيلعمولنمسومانلاريثأت
.اهرورشفشكيواهمواقييتلاةدسافلا

خلٱَّـنِكٰلَو«٨
ْ

لٱِبًةَصْرُفٌةَذِخَّـتُمَيِهَوَةَّـيَِط
ْ
يفْتَأَشْنَأِةَّـيِصَو َّـِ

خلٱِسوُماَّـنلٱِنوُدِبْنَأل.ٍةَوْهَشَّـلُك
ْ

.»ٌةَتِّـيَمُةَّـيَِط
١٥:٥٦سوثنروك٥:٢٠١و٤:١٥ص

ةعيبطجاتنوهيذلامثإلاىلإليملايأَةَّـيِطَْخلٱَّـنِكٰلَو
.ةدسافلاناسنإلا

ال«سومانلالوقيأِةَّـيِصَوْلٱِبًةَصْرُفٌةَذِخَّـتُم
.»هتشت

يفْتَأَشْنَأ فرعنيحةوقةوهشلاتدازوٍةَوْهَشَّـلُكَّـِ
اذإريغصلالودجلاكتناكفةمرحماهلةعاطلانأيهتشملا
هعفدمثةرثكبهدنعءاملاعمتجاهارجميفًازجاحتعضو
عونمملك«رئاسلالثملاكاذهو.فراجريبكرهنكىرجف
»اعنُمامناسنإلاىلإءيشبحأ«مهضعبلوقكو»بولطم
ملٱ«ةلهاجلالوقلثمو

ْ
ملٱُهاَيِ

لُحُةَقوُْرسَْ
ْ
خلٱُزْبُخَوٌةَو

ْ
»ٌذيِذَلِةَيُْف

لالقتسالابحيدينعربكتمعبطلابناسنإلا)٩:١٧لاثمأ(
يدعتلاوهلناسنإلاةمواقمجيهيفكلذدضسومانلاو
مهنموةفسالفلاءامدقلوقانهسلوبلوقلثمو.هيلع
طقةيموريفثدحيملمهيدلاودالوالالتقنإ«لاقاكينس
سنجلانإ«لاقسويتاروهمهنمو»ًاعرشهنعىهنينألبق
هنإفتاروظحملااميسالوءيشلكىلعرساجتييرشبلا
.»مرحملابلطيفدجيوعونمملكيهتشي

وأةعيرشلاالبيأٌةَتِّـيَمُةَّـيِطَْخلٱِسوُماَّـنلٱِنوُدِب
دعباهتوقىلإةبسنلابناسنإلاىلعةئيطخللةوقالاهتفرعم
سومانلانودبيهف.هبتاوهشلاجايهوسومانلانالعإ
امعوقولبقةئيطخلاىلإليملابرعشيالناسنإلانإفةتيملاك
امنأهتفرعملبقومرحملاباكتراىلعبراجتلانمهلمحي
ديسلالوقاذهلثمو.تيملاةلزنمبلوهجملاو.مثإهبكتري
َهلْنُكَتَْملْمُهُتْمَّـلَكَوُتْئِجْدَقْنُكَأَْملْوَل«حيسملا

ُ
،ٌةَّـيِطَخْم

َهلَسْيَلَفَنآلٱاَّـمَأَو
ُ

يفٌرْذُعْم ْدَقْنُكَأَْملْوَل...ْمِهِتَّـيِطَخِ
لِمَع

ْ
لَمْعَيَْملًالاَمْعَأْمُهَنْيَبُت

ْ
َهلْنُكَتَْملِيْريَغٌدَحَأاَه

ُ
»ٌةَّـيِطَخْم

.)٢٦و٢:١٧بوقعييفامباذهلباق٢٤-١٥:٢٢انحوي(
سومانلانمءيشنملاخسانلانمدحأالهنأىلع

سومانممأللناكهنأنم)٢و١صيف(سلوبهنابأامك
مهروعشنكلومهبولقيفبوتكميحولاسومانريغ
ريخلامهزييمتومهتفرعمردقىلعًادجًاليلقناكمهاياطخب
.رشلانم

اَّـَملْنِكٰلَو.ًالْبَقًاشِئاَعِسوُماَّـنلٱِنوُدِبُتْنُكَفاَنَأاَّـمَأ«٩
لٱِتَءاَج

ْ
خلٱِتَشاَعُةَّـيِصَو

ْ
»اَنَأُّتُمَف،ُةَّـيَِط

ةقيقحتفرعنألبقيأِسوُماَّـنلٱِنوُدِبُتْنُكَف
.ةيحورلاهبيلاطموسومانلا

ًاديعسًانئمطمتنكفهللامامأرابينأًاناظيأًاشِئاَع
الوةئيطخلابالوهللاةدارإويتدارإنيبفالخلابرعاشريغ
.كالهللةضرعينأب

.اهلٍّدعتمينأوسومانلابيلاطميتفرعملبقيأًالْبَق
ةعيرشلاةقيقحتفرعنيحيأُةَّـيِصَوْلٱِتَءاَجاَّـَمل
هلعفأنأيهتشأامعيناهنتاهتدجووةيحورلااهبيلاطمو
.اهتيّدعتدقينأيلتنّيبوهبمقأملامبينرمأتو

يتلاةدسافلاةيناسنإلاةعيبطلايأُةَّـيِطَْخلٱِتَشاَع
.)٨عيف(»تيملاب«تهبُشيتلايهوًالبقاهلهجيناك
هيلعاهئافخدعبهلترهظاهنأ»تشاع«هلوقىنعمو
.تيوقوتييحوةتيماهنأكف

لوأيف»َاشئاع...تنك«هلوقلباقماذهاَنَأُّتُمَف
ةحارونانئمطالانمهلناكامدقفهنأىنعملاو.ةيآلا
ئطاخهنأبرعشوتاوهشلاليبسيفكلسيوهوريمضلا
يحورلاتوملالاحيفهنأوهباقعوهللابضغلةضرعو
.يدبألاكالهلارطخيفو)٨:٢صو٢١ع(يفهركذيذلا

لٱِتَدِجُوَف«١٠
ْ
لِليِتَّـلٱُةَّـيِصَو

ْ
ِيلاَهُسْفَنَيِهِةاَيَح

لِل
ْ

.»ِتْوَم
١٠:٥صو٢١و١٣و٢٠:١١لايقزحو١٨:٥نييوال
خلا٣:٧سوثنروك٢و

.تربتخاامبسحبِتَدِجُو
ةسادقلاانه»ةايحلا«ىنعمِةاَيَحْلِليِتَّـلٱُةَّـيِصَوْلٱ
يفهللاةياغنألةايحللةيصولاتناكو.ةلماكلاةداعسلاو
هظفحبةداعسلاوةسادقلاىلعناسنإلالصحينأاهئاطعإ
دعُواملاناهظفحولف»ايحتفلعفا«هلوقىضتقمباهايإ
ةيصولاهظفحبةايحلاوجرييسيرفوهولوسرلاناكو.هب
.ًارهاظ

ينأيلترهظأيتلايهيأِتْوَمْلِلِيلاَهُسْفَنَيِه
اذهوتوملليلاهسفنيهتومللةضرعوسومانللفلاخم
ناكو.ءاقشلاومثإلالاحوهفةيآلالوأيفةايحلادضتوملا
نمهللااهدصقيتلاةجيتنلاالسلوبلسومانلاةجيتنكلذ
ناسنإلالعجينأبسومانلاىلعسيلموللافسومانلاعضو
.هسفنناسنإلاىلعلبلاحلاكلتيف
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خلٱَّـنَأل«١١
ْ

لٱِبًةَصْرُفٌةَذِخَّـتُمَيِهَو،َةَّـيَِط
ْ
يِنْتَعَدَخ،ِةَّـيِصَو

هب .»يِنْتَلَتَقَواَِ

.توملاىلإةليسوةعيرشلانوكلليلعتاذهَّـنَأل
يتلاةعيرشلانأةلعيهفةدسافلاةعيبطلايأَةَّـيِطَْخلٱ

.تومللسانلارئاسلولوسرللتراصةايحلل
امنأىنعملاو)٨ع(يفهلوقكاذهًةَصْرُفٌةَذِخَّـتُم
إةليسوةيرشبلاةعيبطلاهتذختاةاحيلاىلإةليسوهللاهلعج
.توملاىل

بيصأفًائيشعقوتأينتلعجذإينتبيخيأيِنْتَعَدَخ
ترظتناوتوملاتبصأفسومانلابةايحلاتعقوت.هريغ
ةدايزتلنفةسادقلاتلمأوءاقشلاتدجوفةداعسلا
هذاختابناطيشلاعادخىلإاذهبراشألوسرلالعلو.داسفلا
الفرشلاوريخلاةفرعمةرجشامأو«لاعتهلوقيهو(ةيصولا
ىلعاهلمحيلمدآمثءاوحةوهشجيهتلةصرف)»اهنمالكأت
ريخلانافرعيهللااككلذباريصينألمأىلعواهنملكألا
.)٥-٣:١نيوكت(رشلاو

ترهظأيأ)٩ع(يف»انأتم«هلوقىنعميِنْتَلَتَقَو
.مثإلاىلعهباقعوهللابضغلةضرعينأويئاقشويمثإيل

لٱَو،ٌسَّـدَقُمُسوُماَّـنلٱًاذِإ«١٢
ْ
ٌةَلِداَعَوٌةَسَّـدَقُمُةَّـيِصَو

ِحلاَصَو
َ
.»ٌة

١:٨سواثوميت١و١٣٧و١٩:٣٩و٢٩:٨رومزم

يفاملتابثإو)١١-٩ع(يفهلالدتساةجيتنةيألاهذهًاذِإ
داسفسومانلاةطساوبجاهيذلارشلالصأنأنم)٥ع(
.سومانلاالةيرشبلاةعيبطلا

هللانألةيهلإلاةعيرشلالكيأٌسَّـدَقُمُسوُماَّـنلٱ
.ةرهاطلاهتئيشماهيفنلعأ

اماهنموسومانلااياصونمةيصولكيأُةَّـيِصَوْلٱَو
.)٧ع(»هتشتال«هلوقوهوًافنآلوسرلاهسبتقا

هجولكنمةلماكيأٌةَِحلاَصَوٌةَلِداَعَوٌةَسَّـدَقُم
عفنتوتاذلابقحوهامبلطتواهعضاوهللاابقيلتاهنإف
.اهيعئاطلك

خلٱِلَب!اَشاَح؟ًاتْوَمُحِلاَّـصلٱِيلَراَصْلَهَف«١٣
ْ

ْيَكِل.ُةَّـيَِط
خلٱَريِصَتْيَكِل،ًاتْوَمِحِلاَّـصلٱِبِيلًةَئِشْنُمًةَّـيِطَخَرَهْظَت

ْ
ُةَّـيَِط

لٱِبًاّدِجًةَئِطاَخ
ْ
.»ِةَّـيِصَو

هلوقىنعمةهجنممهولكعفريلةيآلاهذهركذ
.)١١ع(»ينتلتق«هلوقو)١٠ع(»انأتمق«

هنإفسومانلاوهحلاصلا؟ًاتْوَمُحِلاَّـصلٱِيلَراَصْلَه
له«انهلأسو»ةئيطخسومانلاله«)٧ع(يفلأس
.يتومةلعحلاصلاسومانلالهلاقهنأكف»ًاتوم...راص

.راكنإلاةدشلهيزنتاذه!اَشاَح
.ةديحولاةيقيقحلاناسنإلاتومةلعيهُةَّـيِطَْخلٱِلَب
تلعجةئيطخلانأيأًاتْوَمِحِلاَّـصلٱِبِيلًةَئِشْنُم

هللاههركيامباكتراىلإحلاصلالداعلاسدقملاهللاسومان
.ًايدبأًايحورًاتومتأشنأفهنعيهنيو

ةقيقحرهظتليأًاّدِجًةَئِطاَخُةَّـيِطَْخلٱَريِصَتْيَكِل
.اهريثأتنمركُذامباهسفن

رهظينأةيصولابهللاهدصقامةلمجنمِةَّـيِصَوْلٱِب
نأشيفركُذاملكنمجتنو.مثإلاةعاظفاهتطساوب
هنأبهرعشُيامنإئطاخلاسيدقتهنكميالهنأسومانلا
هيفئشنيو)٧:٥ص(هءاوهأجيهيو)٣:٢٠ص(ئطاخ
ةئيطخلاهعدختو)٩ع(هيفةئيطخلاييحيو)٨ع(ةوهشلك
رربينأعيطتسيفيكف)١١ع(هبهلتقتو)١١ع(هتطساوب
.سدقيو

دئاوف
هنالسدقيوأرربينأعطتسيملنإوعفانسومانلانإ.١

رهظيوًاحلاصهاننظامرشانلرهظيوريمضلاريني
ميثأهنإوةئيطخلاىلإةلئامةدسافهتعيبطنأناسنإلل
.)٨و٧عليجنإلالوبقىلإقيرطلاهلئيهيفًالعف

ةئيطخلاةطلسةدشبوهتعيبطءاطخبناسنإلاروعشنإ.٢
ليجنإلابانلنلعأامكحيسملابهكسمتليرورضهيلع
.)٩ع(ةنونيدلاوداسفلانموجنيل

ىثريلاحيفمهسومانلاىوسمهلنيدالنيذلانإ.٣
.)١٣-٧ع(اهل

لداعسودقهنأنيبتفهتافصىلعلدتهللاةعيرشنإ.٤
انرعشاهتدوجواهتعسواهتيناحورانفرعاملكفحلاصو
.)١٢ع(اهعضاومامأفوقولاانقاقحتسامدعب

يفمدقتاملكفناسنإلابقئالريغسفنلابباجعإلانإ.٥
كلذققحتاملكوهللاةعيرشةسادقومسققحتىوقتلا
١١ع(ًاعضاوتدادزافةبجاولاةعاطلانعهريصقتفرع
.)١٢و

ةسدقملاهللاةعيرشذختتاهنإفلزاونلارشةئيطخلانإ.٦
ةطساونوكينأهللادصقامدختتو.مثإلاىلإةليسو
.)١٢ع(توملاىلإةليسوناسنإلاةايح
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حلاصهنأىلعناهربلاونمؤملايفسومانلاريثأت
٢٥ىلإ١٤عنمؤملاسيدقتنعهزجععم
رعشينأسومانلانأشنمنأقبساميفلوسرلانابأ

ّنيبيانهذخأو.)١٣-١ع(هتئيطخبددجتينألبقناسنإلا
نملقتنادقو.نمؤملاسيدقتنعزجاعسومانلانأ
هلاحلًاقفوعراضملاةغيصىلإيضاملاةغيصبهسفنىلعملكتلا
ملهنكلو.ةديدجةايحايحيأدتباذإهدعبهلاحلوهناميإلبق
ةطلسنمهتجينتنعسومانلازجعبدعبعنتقادقنكي
زجعنألوألارومأةثالثىلعلصفلااذهيفملكتو.مثإلا
يفصقننعالهيلعةيطخلاةطلسةوقنعئشانسومانلا
ىلعليلدبتسيلهلامعأنأيناثلاو.)١٦-١٤عسومانلا
ىلعدبعكهلعفيامنإهلعفيامنألهتدارإوهتيجسةقيقح
نمةاجنلانأثلاثلاو.)٢٠-١٧ع(هالومرمألةعاطإهمغر
الإاتسيلسفنلاودسجلانيبةبراحملاةياهنوةئيطخلاناطلس
.)٢٥-٢١ع(حيسملاعوسيبرلاب

ٌّيِدَسَجَفاَنَأاَّـمَأَو،ٌّيِحوُرَسوُماَّـنلٱَّـنَأُمَلْعَناَنَّـنِإَف«١٤
َحتٌعيِبَم

ْ
خلٱَت

ْ
.»ِةَّـيَِط

٢٧:١٧كولم٢و٢٥و٢١:٢٠كولم١

ناهربلاىلإةجاحاليأٌّيِحوُرَسوُماَّـنلٱَّـنَأُمَلْع
نملثموهسدقلاحورلابهبىحوملاسومانلانأىلع
هنأوةيحورلاةعاطلاناسنإلانمبلطيهنأوهبىحوأ
هنأكلذةصالخو٢عيفءاجامكحلاصولداعوسدقم
.ناسنإلاسيدقتنعزجعنأولماك

ةعاطلابموقأنأنعتزجعكلذلفٌّيِدَسَجَفاَنَأاَّـمَأَو
هسفنانهلباقو.سومانلااذهاهبلطيتلاةيحورلا
ةعيبطوذ»يدسج«ىنعمو.هلامكبهصقنوسومانلاب
لوسرلاركذثيح)٥:١٩ةيطالغ(يفامكةطقاسةدساف
ذئتقوناكلوسرلانأكلذنممزليالو.دسجلالامعأ
امدعبهنأبرقأامنإدسجلاءاوهألهرايتخابهسفنًاملسم
دجواهتلطسنمصلختينأيفدهتجاوةئيطخلانعبات
.ةحلاصلاهتدارإنمىوقأةدسافلاهتعيبطنأ

َحتٌعيِبَم
ْ

ًاميدقبرحلاىرسأعيبامكِةَّـيِطَْخلٱَت
هسفنوديسبةئيطخلالثمدقو»يدسج«هلوقلريسفتاذهو
نعتايآلاضعبيفةرابعلاهذهبّربُعدقو.ًارهقهلريسأب
٢١:٢٠كولم١(مهرايتخابةئيطخللمهسفنأاوملسنيذلا
نمؤيوبتيملنملكىلعاذهقلطيو)١٧:١٧كولم٢و
مثإلاةيدوبعنمقتعُأهنألانهلوسرلاىنعمسيلهنكلو
هنألهمغرىلعالغمثإلاعيطيالف)٦:٢٢ص(هناميإب
.كلذعيطتسيالوهتطلسنمصلختينأدهتجيوههركي
نأرقينمؤملكفيحيسملكرابتخاسلوبرابتخالثمو

.هسفنلوملاعللهبحاذكوهبلغتدقهقحيفوهللايفهكوكش
هبةطيحملااياطخلاوهئايربكوهبلقةواسقبرعشيامًاريثكو
هلضرُعاملكيفطقسهنأاذههلوقنممزليالو.ةصاخ
ضعببكتراهنأهدارمف.هللاعطيملهنأوبراجتلانم
ظفحعطتسيملهنأواهباكتراىلعمدنواههركييتلاماثآلا
.ءاشامكسومانلا

اَمُلَعْفَأُتْسَلْذِإ،ُهُلَعْفَأاَنَأاَمُفِرْعَأُتْسَلِّـينَأل«١٥
.»ُلَعْفَأُهاَّـيِإَفُهُضِغْبُأاَمْلَب،ُهُديِرُأ
١٨-٥:١٦ةيطالغ٨:٣سوثنروك١و١:٦رومزم

ةرشعةعباسلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيفماقأ
.ًارهقةئيطخلادبعهنوكىلعناهربلا

يفىنعملااذهبءاجو.بوصتسأاليأُفِرْعَأُتْسَل
.)١:٦رومزم(»راربألاقيرطملعيبرلانأل«منرملالوق
٧:٢٣ىّتم(»طقمكفرعأملينأمهلحرصأ«حيسملالوقو
لوسرلاىنعملعلو.)١٣:٢٧اقولو٢٥:١٢ىّتمًاضيأرظنا
نملالحلاومارحلانيبزيمأتسل»فرعأتسل«هلوقب
.ىمعأدبعكيديسةدارإيرجأينأليلاعفأ

ءاوهألةعاطإئطخأنيحرشلانمُهُلَعْفَأاَنَأاَم
.ةدسافلايتيعبط

هبوصتسأيذلاحالصلانمُهُديِرُأاَمُلَعْفَأُتْسَلْذِإ
نأالولوهلعفأنأدصقأوهيفبغرأوريمضلاولقعلامكحب
.ًامئادهلعفأتنكليتدارإتبلغويتريصبتمعأءاوهألا

هلزتعأوًامئادههركأاميأُلَعْفَأُهاَّـيِإَفُهُضِغْبُأاَم
كلتينربجتيتدارإويريمضويلقعيئاوهأبلغتملامدنع
.هلعفىلعءاوهألا

ليمتهيفنيتعيبطدوجوىلعانهلوسرلاهلاقامقفاويو
ءارعشلاوقأضعبرشلاىلإىرخألاوريخلاىلإامهادحإ
رعشيناسنإلكنأىلعمهتفسالفونيينامورلاونيينانويلا
اميسالولوسرلارعشامكهيفنيتعيبطلاةبراحمبرابتخالاب
يفروتفلاوبضغلاوءايربكلاةوقبسحييذلانمؤملا
نأبحيوهوهبنمؤينأبجياميفكشلاوتايحورلا
هللاًابحمىقتلالامعأيفًاطيشنًاميلحًاعضاوتمنوكي
يهتشيريسأةلزنمبوهفحورلارامثألكًارمثمرشبلاهتوخإلو
.هلسالسعطقوهدويقرسك

ُقِداَصُأِّـينِإَف،ُهُديِرُأُتْسَلاَمُلَعْفَأُتْنُكْنِإَف«١٦
.»ٌنَسَحُهَّـنَأَسوُماَّـنلٱ
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موللانأاهتصالخوةرشعةسماخلاةيآلاةجيتنةيآلاهذه
.سومانلاىلعالهيلع

سومانلابسحهنأمزلتسيالسومانلاهتفلاخمنإلاق
فالخىلعهبكتراامنألكلذكرهظنإوقفاومريغًاملاظ
يذلافةيحورلاهتعيبطوهريمضمكحلًافلاخمناكسومانلا
رسيوهبوصتسيهبرمأيامووهههركيهنعسومانلايهني
.هب

يتعيبطمكحبجومبٌنَسَحُهَّـنَأَسوُماَّـنلٱُقِداَصُأ
يسفنىلعمكحأو»نسحهنأ«يلوقبسومانلارربأفةيحورلا
.بنذلاب

خلٱِلَب،اَنَأَكِلٰذُلَعْفَأُدْعَبُتْسَلَنآلٱَف«١٧
ْ

ُةَنِكاَّـسلٱُةَّـيَِط
يف .»َّـِ

هضغبيامىلإ»كلذب«راشأاَنَأَكِلٰذُلَعْفَأُدْعَبُتْسَل
هلقعهدشريهنأرابتعابهتلمج»انأب«دارأو.هلعفديريالو
اليريمضنأةرابعلاىنعمو.هللافوخوهريمضو
.يتدارإالويلقعالولعفأامنسحتسي

يفُةَنِكاَّـسلٱُةَّـيِطَْخلٱِلَب انءاوهأوةدسافلاةعيبطلايأَّـِ
ةعيرشلاىهنتوههركياملعفيهلعجوهدبعتساديسبةلثمملا
هلوقكهحوروناسنإلادسجنيبةبراحملايفانههلوقو.هنع
جلٱَّـنَأل«نييطالغلل

ْ
َّـدِضُحوُّرلٱَوِحوُّرلٱَّـدِضيِهَتْشَيَدََس

جلٱ
ْ

َالاَمَنوُلَعْفَتىَّـتَح،َرَخآلٱاَُمهُدَحَأُمِواَقُيِناَذٰهَو،ِدََس
.)٥:١٧ةيطالغ(»َنوُديِرُت

يفهطوقسىلعهريغلوأهلًارذعانههركذامدرويمل
ةوقنايبدصقهنكلهلعفياميفةيلوؤسملاهنععفريالفمثإلا
ةسادقلانيبداهجلاةمظعوةدسافلاةيرشبلاةعيبطلا
رشلاريخلابلغينأةلاحتساونمؤملابلقيفةئيطخلاو
تحتلازيالهديسعيطييذلادبعلانألسومانلاةطساوب
ةعاطإاهلعفييتلاهلاعفأو.هلاعفألكيفهللاةيلوؤسملا
مظعأو.هتدارإوهتيجسةقيقحىلعليلدبتسيلهديسل
وهوهلعفياميفهللاةيلوؤسملاتحتهنأناسنإلابئاصم
خارصلاكنمؤملاخرصامةيلوؤسملاهذهالولو.ةئيطخلاريسأ
.)٢٢ع(يفيذلا

يفٌنِكاَسَسْيَلُهَّـنَأُمَلْعَأِّـينِإَف«١٨ يفْيَأ،َّـِ ،يِدَسَجِ
َلَعْفَأْنَأاَّـمَأَو،يِدْنِعٌةَِرضاَحَةَداَرِإلٱَّـنَأل.ٌحِلاَصٌْءَيش
حلٱ
ْ

.»ُدِجَأُتْسَلَفىَنُْس
٨:٢١و:٦نيوكت

نأكو.قبساملتابثإوحاضيإاهدعبناتيآلاوةيآلاهذه
يتلاةدسافلاةيعبطلالوألانينثاىلإهسفنانهمسقلوسرلا
»دسجلا«اهامسوةئيطخلاىلإهدوقتوهيلعطلستتلزتمل
ةرانتسالاضعبتددجتوترانتسايتلاةدارإلايناثلاو
.ددجتلاو

يفٌنِكاَسَسْيَل يفْيَأ،َّـِ اذهٌحِلاَصٌءَْيش،يِدَسَجِ
ةعيبطلاداسفرابتعابّ»يفةنكاسلاةئيطخلا«هلوقلريسفت
ْنِكٰل«هلوقكوهوهيفسدقلاحورلالعفنعرظنلاعطقب
يِتَّـلٱِهللاٱُةَمْعِنْلَب،اَنَأَالْنِكٰلَو...اَنَأاَماَنَأِهللاٱِةَمْعِنِب
ملٱَعَم«هلوقكو.)١٥:١٠سوثنروك١(»يِعَم

،ُتْبِلُصِحيِسَْ
ملٱِلَباَنَأَالاَيْحَأَف

يفاَيَْحيُحيِسَْ .)٢:٢٠ةيطالغ(»َّـِ
لمعتنأةدعتسميأيِدْنِعٌةَِرضاَحَةَداَرِإلٱَّـنَأل

نيمسقلانمرخآلامسقلابةحيرصةداهشاذهو.حالصلا
دعبريمضلاولقعلااهدوقييتلاةدارإلايأنيروكذملا
.سدقلاحورلاباهترانتسا

نأمزلتسيال»حلاصءيشهدسجيفسيلنأ«هلوقو
ىلعملكتينيحهنألسفنلانودةئيطخلازكرمدسجلا
ةميمنلاوءايربكلاودسحلااهنيبركذي»دسجلالامعأ«
.حورلابصتخيامماهنألدسجلاباهلةقالعاليهوةعدبلاو

يهىنسحلاُدِجَأُتْسَلَفىَنْسُْحلٱَلَعْفَأْنَأاَّـمَأَو
ةدسافلاةعيبطلاةوقنألعطتسيملهنكلهلعفينأديريام
نأكلذةصالخو.ةبرجتلاعوقودنعةدارإلاةوقنممظعأ
يحيسملكدهشياذهلثمبو.ةوقهلسيلنكلوةدارإهل
ًاراحًامئادًاعضاوتمنوكينأديريهنإفهسفنىلعيقيقح
امًاريثكهنكلًاحماسمًاميلحًايحورنوكينأوةالصلايف
رثكأهللابحينأديريو.بضغلاعيرسيويندرتافهنأدجي
نمىوقأتاذلاةبحمدجيهنكلهسفنكهبيرقوءيشلكنم
.ةدارإلاكلت

تسيلنيمسقىلإهسفنلوسرلاةمسقنأحضاولانمو
يفناطيشلاوهللانيبداهجلاةمظعىلإريشيضرفىوس
دعبهتعيبطوداسفلالاحيفهتعيبطنيبوناسنإلاسفن
ةدابعبفلكمدحاوناسنإلانألسيدقتلاضعبسدقتنأ
لعفاملكىلعنادُياذكوهدسجوهسفنيأهلتمجبهللا
.ًارشمأناكًاريخ

َّـَّـرشلٱِلَب،ُهُديِرُأيِذَّـلٱَحِلاَّـصلٱُلَعْفَأُتْسَلِّـينَأل«١٩
.»ُلَعْفَأُهاَّـيِإَفُهُديِرُأُتْسَليِذَّـلٱ

ةقباسلايففديهزاهلبقيتلاوةيآلاهذهنيبقرفلا
وهيذلالعفلاىلعمالكلاهذهيفوةدارإلاىلعمالكلا
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لعفينأعطتسيملهنأبحيرصتاهيفو.ةدارإلاىلعليلد
.ههركييذلارشلانععنتمينأالوهديرييذلاريخلا

فالخلايفنيينامورلاونيينانويلاةفسالفلاضعبلاوقأو
يفًاريثكسلوبلاوقأنمبرقتمهلامعأومهرئامضنيب
فالخلاكلذبمهروعشنأىلعليلدالنكلوانهفالخلا
ةمواقمومهرئامضةعاطىلعسلوبلمحامكمهلمح
.اهنمةاجنللهللاةمعنلاؤسومهاياطخنعةبوتلاومهئاوهأ

ُدْعَبُتْسَلَف،ُلَعْفَأُهاَّـيِإُهُديِرُأُتْسَلاَمُتْنُكْنِإَف«٢٠
خلٱِلَب،اَنَأُهُلَعْفَأ

ْ
يفُةَنِكاَّـسلٱُةَّـيَِط .»َّـِ

.ةجيتنلاانههركذاموبولطملا١٧عيفهركذام
امهنممزلامهيفليقامّحصنإيأ)١٩و١٨ع(سايقلاو
ًاليلديلامعأذختينأدحألسيلهنأةيآلاىنعمو.انهليق
ًاهركمًارطضمدبعلاكهلعفأاملعفأينأليتيجسىلع
.يتيدوبعىلعًانيزح

لدتاليلامعأنأليتلمجبتسليأاَنَأ...ُتْسَلَف
امدعبيدصاقمويلامآويتاناسحتساويراكفأةقيقحىلع
ءزجنعةرداصاهنوكليندشريوينرينيسدقلاحورلاذخأ
ّ.يفيوقومدآنمهتثرويتعيبطنمدساف

يفُةَنِكاَّـسلٱُةَّـيِطَْخلٱِلَب .هتدبعتسايتلاةديسلايهَّـِ
ديسلاوهفهنعجراخبسيلهديسنأئطاخلاةبيصمو
.لعفاملكىلعهللاهبساحييذلاوهوًاعمدبعلاو

حلٱَلَعْفَأْنَأُديِرُأاَمَنيِحِيلَسوُماَّـنلٱُدِجَأًاذِإ«٢١
ْ

ىَنُْس
.»يِدْنِعٌِرضاَحَّـَّـرشلٱَّـنَأ

.لصفلااذهيفركُذاملكةجيتنيأًاذِإ
ديريامنيحهنأوههدجويذلانإِيلَسوُماَّـنلٱُدِجَأ

هلمحيوكلذنعهعنميلًارضاحرشلادجيىنسحلالعفينأ
سومانلاهتهباشمل»سومانلاب«كلذىّمسو.هفالخىلع
سفنلاةبراحمةهجنمربتخاف.هرارمتسايفيعيبطلا
بوجوىلعهريمضوهلقعقفتيناكامنيحهنأدسجلل
امنيحوهنمهعنمتةدسافلاهتعيبطذخأتحالصلالمع
هلمحترشلالعفنمهعنمتنأةيحورلاهتعيبطدصقت
ةدسافلاهتعيبطلعفهرابتخافهلعفىلعةيدسجلاهتعيبط
.ضرألاةيبذاجلعفهرابتخاك

لٱِناَسْنِإلٱِبَسَحِبِهللاٱِسوُماَنِبَُّرسُأِّـينِإَف«٢٢
ْ
.»ِنِطاَب

:٣يسولوكو٣:١٦سسفأو٤:١٦سوثنروك١:٢٢رومزم
١٠و٩

يذلاوههللاسومانبّرسييذلاِنِطاَبْلٱِناَسْنِإلٱ
)٢٥ع(سومانلاكلذهنهذبمدخيو)١٥ع(رشلاضغبي
الاذهو)٢٣ع(»هنهذسومان«لوسرلاهامسيذلاو
بلاطلاسيدقتلاضعبسدقملانمؤملاىلعالإقدصي
ةئيطخلاقرنمةاجنلاعقوتيلزيملهنكلهللاحورداشرإ
مسقلاةيآلاهذهيفسلوبفصو.سومانلاةطساوب
.يدسجلامسقلاةقباسلاةيآلايففصوامكهنميحورلا

يفَرَخآًاسوُماَنىَرَأيِّـنِكٰلَو«٢٣ َسوُماَنُبِراَُحييِئاَضْعَأِ
خلٱِسوُماَنَىلِإيِنيِبْسَيَو،يِنْهِذ

ْ
لٱِةَّـيَِط

ْ
يفِنِئاَك .»يِئاَضْعَأِ

٥:١٧ةيطالغو١٩و٦:١٣ص

ـىــنـعــم.رـاــبــتـخالـاـبَرـَخآـًاسوـُمـاَنىَرَأيـِّـنـِكـٰلَو
ىلإمئادلاليملاوهو)١٢ع(يفهانعمكانه»سومانلا«
ىمسوناسنإلاىلعةدسافلاةعيبطلامكحوأةئيطخلا
.)٢٠ع(ناسنإلايف»ةنكاسلاةئيطخلا«

يف انهءاضعألاف.)٥ع(يفامكيتاذيفيأيِئاَضْعَأِ
يذلاسومانلاو.ةيسفنلاوةيدسجلاناسنإلاىوقلكمعت
ءاضعألايفهروهظمظعمنكلواهنملكىلعلوتسماهيف
ةضرعسفنلاتراصءاضعألاهذهءاوهأةطساوبوةيدسجلا
.طوقسلاوةبرجتلل

سفنلاانهنهذلابدارملايِنْهِذَسوُماَنُبِراَُحي
ع(»نطابلاناسنإلاب«ةفرعملايهوسدقلاحورلابةرينتسملا

ىلع(اهماكحأوسفنلاكلترماوأ»هسومانب«دارملاو.)٢٢
)هسومانبهسفننهذلانعّربعنأبانهزَّـوجتسلوبنأ
ةئيطخلا«يهيتلاةدسافلاهتعيبطنأةلمجلاىنعمو
يتلاةيحورلاهتعيبطداضت»هئاضعأسومان«و»هيفةنكاسلا
نأيفًامئاددهتجتو»هنهذسومان«و»نطابلاناسنإلا«يه
.اهكلهتواهيلعرصتنت

دسجلاوسفنلانيبداهجلاةدشرهظتخلايِنيِبْسَيَو
اهرسأيواهبلغيامًاريثكسفنللهتبراحمنعًالضفدسجلانأب
ىوقأامفءاشيثيحىلإةزجاعةفسآةهركماهبذجيو
ةئيطخللراصتنالانأدصقيملو.كلذعيطتسيىتحدسجلا
.بلغتامًاريثكاهنأوًامئادراصتنالابلطتاهنألبًادبأ

ِدَسَجْنِمِينُذِقْنُيْنَم!ُّيِقَّـشلٱُناَسْنِإلٱاَنَأِيْحيَو«٢٤
ملٱاَذٰه

»؟ِتْوَْ
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ءالبلانمناسنإلاهيلإلصوامةيآلاهذهيففصو
امدعبةيحورلاةعيبطللةدسافلاةعيبطلاةبراحمبءاقشلاو
.ةسادقلابلطتتذخا

خارصاذه.يليويأ!ُّيِقَّـشلٱُناَسْنِإلٱاَنَأيِْحيَو
ىلإقاتشملاهحرطنعزجاعلاةئيطخلالمحلقثنمملأتملا
.هنمةاجنلا

لهاجلاوأسيآلالاؤسبسيللاؤسلااذهِينُذِقْنُيْنَم
وهوةيهلإلاةنوعملاىلإقاتشملالاؤسلبةاجنلاقيرط
ركذُتسوقيرطلاكلتهدادعإلهللاركشلانالعإىلإلسوتملا
ةاجنلاسومانلانمبلطناسنإلاؤسوهو.ةيتآلاةيآلايف
بهذفهريمضلمالسلاوةحارلالينوةئيطخلاةطلسنم
لوقكوهفبلطامعقوتوىلُعلانمدجنتسافًالطابهبلط
ِْنيَتَفَّـشلٱُسِجَنٌناَسْنِإِّـينَأل،ُتْكَلَهِّـينِإ!ِيلٌلْيَو«ءايعشإ
َقْوَفْتَمَطْدَقيِماَثآَّـنَأل«دوادلوقكو)٦:٥ءايعشإ(»خلا
ممَلَقْثَأٍليِقَثٍلْمِحَك.ِيسْأَر .)٣٨:٤رومزم(»ُلِمَتْحَأاَّـِ

ملٱَعوُسَيِبَهللاٱُرُكْشَأ«٢٥
بَرِحيِسَْ

يِنْهِذِبِيسْفَناَنَأًاذِإ!اَنِّـ
جلٱِبْنِكٰلَو،ِهللاٱَسوُماَنُمِدْخَأ

ْ
خلٱَسوُماَنِدََس

ْ
.»ِةَّـيَِط

١٥:٥٧سوثنروك١

هرورسنالعإو)٢٤ع(يفهلاؤسىلعسلوبباوجاذه
.هركشو

قرنمةاجنللقيرطتدجُوهنأىلعَهللاٱُرُكْشَأ
ةبراحملاةبقاعنأوةدسافلاةعيبطلاناطلسنموةئيطخلا
.دسجلاىلعراصتنالاديجميهةيحورلاةعيبطلانيبواهنيب
ليلدبةاجنلاكلتردصمىلاعتهنألكلذىلعهللاركشو
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«هلوق

ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل
ْ
»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ركشلابةاجنلابةرسملانرتقتنأبجيف.)٣:١٦انحوي(
.يّجنملل

يذلاف.هدحوةاجنلاةليسوهنإ!اَنِّـبَرِحيِسَْملٱَعوُسَيِب
الوهريمضوهلقعةطساوبهيلعلصحينأناسنإلاعطتسيمل
يقشحيسملانودبناسنإلاف.هلحيسملهلّصحسومانلاب
ةاجنلايأةجيتنلاهذهو.هللاركشيرداقديعسهبوزجاع
بولطمسومانلاىلعةمعنلالضفوأمثإلاقرنمحيسملاب
عباسلاوسداسلانيحاحصألايفلوسرلاجاجتحالك
.)١٥:٥٦سوثنروك١يفهركشبانهلوسرلاركشلباق(

حاحصألااذهنمقبسامةجيتنيتأيامنأيأًاذِإ
ةعيبطلاةيقبوةيحورلاةديدجلاهتعيبطىلإ»انأ«هلوقب
هللاسومانهبمدخييذلاهنهذلمشيوهوةدسافلا
.ةئيطخلاسومانهبمدخييذلاهدسجو

راشأونايصعلاوةعاطلالعافوههنأربتعاِيسْفَناَنَأ
ةعيبطلاةيقبوةيحورلاةديدجلاهتعيبطىلإ»انأ«هلوقب
هللاسومانهبمدخييذلاهنهذلمشيوهوةدسافلا
.ةئيطخلاسومانهبمدخييذلاهدسجو

ع(يفو»هنهذسومانب«)٢٣ع(يفهنعّربعويِنْهِذِب
.ةيحورلاهتعيبطوهو»نطابلاناسنإلاب«)٢٢
ًالداعوًاسدقمسومانلااذهربتعاِهللاٱَسوُماَنُمِدْخَأ
ع(هبلقميمصنمهبّرسوهراتخاف)١٦و١٢ع(ًاحلاصو
هنأهفارتعاعمهسفنلةداهشلاهذهبلوسرلاقدصو.)٢٢
.دسجلاتاوهشنعةئشانلاةبرجتلاهتبلغ

هلوققفوةلعاذهِةَّـيِطَْخلٱَسوُماَنِدَسَْجلٱِبْنِكٰلَو
هيفيقبةمعنلاالولوسومانلاهيلإهلصوأاموهو)٨ع(يف
همالكيلاتلاحاحصألايفيتأيسو.ًابولغمًابراحمدبألاىلإ
.ةيآلاهذهلوأيفراشأامكدسجلاىلعحورلاراصتناىلع

دئاوف
ةدملكيفةماتلاةسادقلالانيسانلانمدحأالهنأ.١

هسفنىلعسلوبهبدهشامليلدبةيضرألاهتايح
.)٢٥-١٤ع(نينمؤملانمهريغىلعو

بلقلاددجتمناسنإلانأىلعةلدألانسحأنمهنإ.٢
ًالمحاهبسحيواههركيوهيفةيقابلاةئيطخلابراحينأ
مواقيالهنأددجتمريغهنوكىلعةلدألاحضوأو.ًاليقث
.)٢٥-١٤ع(اهتاوهشتيميالوةيلصألاهتعيبط

انداقتعانوناقيهواهعضاوكةلماكهللاةعيرشنإ.٣
ميلعتو.اهايإانريغمّلعنواهعلاطننأانيلعفانتريسو
اهفرشطحيالريربتلاةلعاهنأرابتعاباهنمنوررحماننأ
ءوسىلعئطاخلاتكبتيهذإاهناطلسفعضُيالو
.)١٤ع(هتابجاومامتإىلإيدهتوهتريس

داسفلاكلذريثأتةيرشبلاانتعيبطداسفنهربيامنإ.٤
لكعماهرخآىلإةايحلالوأنمسانلالضفأيف
.)٢٥ع(هنمصلختلايفمهداهتجا

ذختيالهدصقريغىلعءطخاذإقحلابيحيسملانإ.٥
مامأئطخهنأبفرتعيلبًارذعيعيبطلاداسفلااذه
.)٢٥-١٤ع(مدنيونزحيفهللا

ريغسدقلاحورلاريثأتنودقحللناسنإلاةفرعمنإ.٦
.)١٤ع(هسيدقتوهبلقديدجتلةيفاك

همزعةوقبموقيالةئيطخلاىلعيحيسملاراصتنانإ.٧
ةبراحملاةبجوملابابسألايفهرظنبالوراصتنالاىلع
.)٢٥ع(حيسملاعوسيهبرةوقبهكسمتبلبرصنلاو

ةئيطخلاىلعراصتنالامامتنعيحيسملازجعنإ.٨
ديزياممهتايحمايأنممويلكيفاهتبراحمبوجوو
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ىلإًادادعتسارثكأهلعجيوةسادقلاءامسىلإهقوش
.اهتحارواهتراهطبعتمتلا

نماثلاحاحصألا

عوسيبهللاركشأ«لوسرلالوقلحاضيإحاحصألااذه
»توملااذهدسجنمينذقنينم«هلوقلًاباوج»انبرحيسملا
ىلعليجنإلالضفيفمالكللمامتإو.)٧:٢٥ص(
بابسأو.ًانئمطمًاديعسحيسملابنمؤملانوكيلسومانلا
:ةعبسنانئمطالااذه

لكحيسملاىفوأذإسومانلاةنونيدنمهرّرحت:لوألا·
.)٤-١ع(هبيلاطم
هيفسدقلاحورلاىنكسبنآلاهصالخءادتبا:يناثلا·

.)١١-٥(هسيدقتوهديدجتل
.)١٧-٩١(هللاًانباهتروريص:ثلاثلا·
نألهللاهتونبيفانيالءازرألانمهبيصيامنإ:عبارلا·

نأديتعلادجملاىلإةبسنلابًائيشتسيلءازرألاهذه
ع(اهلامتحاىلعهنيعتسدقلاحورلاةعافشنألونلعُي

٢٨-١٨(.
هسيدقتوةيدبألاةايحلالينلهايإهللارايتخا:سماخلا·

.)٣٠-٢٨ع(هتيراتخمىلعناهربنآلا
ريربتلاهللصحيوهنعتوميلهنباهللالذب:سداسلا·

.)٣٤-٣١ع(صالخلاو
ءيشالوةريغتمالوةدودحمريغهايإهللاةبحمنإ:عباسلا·

.)٣٩-٣٥ع(اهنعهلصفي

١١ىلإ١عهتداعسونمؤملانانئمطا

يفْمُهَنيِذَّـلٱَىلَعَنآلٱِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَْءَيشَالًاذِإ«١ ِ
ملٱ
سلٱ،َعوُسَيِحيِسَْ

جلٱَبَسَحَسْيَلَنيِكِلاَّـ
ْ

َبَسَحْلَبِدََس
.»ِحوُّرلٱ
٢٥و٥:١٦ةيطالغو٤ع

ىلعلوسرلاجاجتحانممدقتامةجيتنيتأياميأًاذِإ
َحتانسل«اننأ

ْ
َحتْلَبِسوُماَّـنلٱَت

ْ
)٦:٤ص(»ِةَمْعِّـنلٱَت

ىلعو٥:٨ص(اناياطخنعةرافكتامحيسملانأىلعو
.)٥:١٦ص(نوريثكرربتهتعاطبهنأ

ةئيطخلالليلقالواهنمريثكالِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَءَْيشَال
الوديدجتلالبقاهانبكترايتلااياطخللالواناياطخلالومدآ
يفةنونيدلاكلتنمءيشالوهدعباهانبكترايتلااياطخلل
.يتآلاملاعلاالوملاعلااذه

يفْمُهَنيِذَّـلٱَىلَع هبنيدحتملايأَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
ًاذإف.بيلصلاىلعهتومبمهاياطخلمحنيذلاناميإلاب
نولكتينيذلالكمهنموهيفاويسلنملكىلعةنونيدلا
نعحيسملاتومدرجمف.ريربتللةحلاصلامهلامعأىلع
نينمؤملاالإديفيالهنألهنعةنونيدلاعفرلفاكريغئطاخلا
.مهيلإاهلكحيسملالامعأبسنُتناميإلابهنأل

امكةمعنلادهعىضتقمب»حيسملايفمه«نينمؤملانإ
٢١-٥:١٢صلامعألادهعىضتقمب»مدآيف«اوناك
مهتايحهتايحنأل»حيسملايفمه«و)١٥:٢٢سوثنروك١و
ةايحو)٧-١٥:١انحوي(اهناصغأةايحةماركلاةايحنأامك
.)٢:٢٣سسفأو١٢:٢٧سوثنروك١ءاضعألاةايحسأرلا
٢٧و٣:٢٦ةيطالغ(هبمهناميإةطساوب»حيسملايفمه«و
.)٣:١٧سسفأو

نودًاتقوالًامئادِدَسَْجلٱَبَسَحَسْيَلَنيِكِلاَّـسلٱ
.مهنعةنونيدلاعفرةلعالنينمؤملاتافصنماذهورخآ
ةديدجةقيلخاونوكينأمزلتسيناميإلابحيسملابمهداحتاف
اذهو.)٢:٥انحوي١و٣:١٦يبليفو٥:١٧سوثنروك٢(
لمشيوهفةرهاظلامهلامعأىلعروصقمريغكولسلا
ىنعمو.ةرهاظلالامعألااهنعأشنتيتلاةنطابلافطاوعلا
ةعيبطلاءاوهألةعاطلامدعدسجلابسحكولسلامدع
-٥:١٩ةيطالغيفدسجلابسحكولسلاركُذو.ةدسافلا

٢١(.
ةديدجلاةيحورلاةعيبطللةعاطإيأِحوُّرلٱَبَسَحْلَب
ةسادقوةرانإلكردصموهيذلاسدقلاحورلاداشرإب
:٥ةيطالغ(يفكولسلااذهجئاتنتركُذو.مالسوةوقو
٢٤-٢٢(.

خسنلالكيفدجويمل»حورلابسحلب«هلوقو
نمًاوهسخاسنلاضعبهلقنهنأنورثكألاىأرفةميدقلا
.ةعبارلاةيآلايفهعضوم

حلٱِحوُرَسوُماَنَّـنَأل«٢
ْ
يفِةاََي ملٱِ

يِنَقَتْعَأْدَقَعوُسَيِحيِسَْ
خلٱِسوُماَنْنِم

ْ
ملٱَوِةَّـيَِط

.»ِتْوَْ
صو٨:٣٦انحوي٣:٦سوثنروك٢و١٥:٤٥سوثنروك١
٢٥و٧:٢٤ص٥:١و٢:١٩ةيطالغو٢٢و٦:١٨

.نينمؤملانعةنونيدلاعفرلليلعتَّـنَأل
ص(يف»سومانلا«ىنعمبوهِةاَيَْحلٱِحوُرَسوُماَن

)٧:٢٣ص(يف»ينهذسومان«و»رخآسومانو«)٧:٢١
حورمكحيامانهو.رابتخالابنمؤملاهققحتيامعومجموهو
وهانه»حورلا«و.ليجنإلايفنلعُأدقو.هبوجوبةايحلا
يّمسو.ددجتملاناسنإلاسفنيفلماعلاسدقلاحورلا
.نمؤملاسفنيفةيحورلاةايحلائشنيهنأل»ةايحلاحور«

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا

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



يف ةايحلاوسدقلاحورلالولحةلعوهفَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
داقتعإلاةلعو.)١ع(يفرمامكهبهداحتالنمؤملايف
حيسملالعفىلإةراشإاذهيفلعلو.ةيآلايقابيفروكذملا
.انقاتعإلًانطابحورلالعفوًارهاظ

اذهركُذِتْوَْملٱَوِةَّـيِطَْخلٱِسوُماَنْنِميِنَقَتْعَأ
ةدسافلاةعيبطلاناطلسوهو)٢٥-٧:٢٣ص(يفسومانلا
.اهترجأوهيذلاتوملاوةئيطخلاىلإهدوقييذلاناسنإلايف
يفهنمةاجنلالوسرلابلطو»ةيدوبعلاب«ًاضيأفصُودقو
و»ةايحلاحورسومان«نيبقرفلاو.»خلاينذقنينم«هلوق
هبرمأيدحاولاهنعيهنييذلانأ»توملاوةئيطخلاسومان«
نمؤملاسفنيفةايحلاسومانحورنأانهحّرصو.رخآلا
ةعناملاهتيدوبعدويقكفيفتوملاوةئيطخلاسوماننمىوقأ
نمؤملارربيحيسملاتومنأًالبقنهربدقو.هسيدقتنم
ةنونيدال«هلوقتبثوهيلعىوعدةئيطخللسيلنأجتنف
.»نينمؤملاىلع

دنعمتيوًاجردتلبةعفدنوكيالةئيطخلانمقاتعإلاو
.هلمعةياغوةايحلاحوردصقاذهو.توملا

يف،ُهْنَعًازِجاَعُسوُماَّـنلٱَناَكاَمُهَّـنَأل«٣ ًافيِعَضَناَكاَمِ
جلٱِب
ْ

يفُهَنْبٱَلَسْرَأْذِإُهللاٱَف،ِدََس خلٱِدَسَجِهْبِشِ
ْ

ِلْجَألَو،ِةَّـيَِط
خلٱ
ْ

خلٱَناَد،ِةَّـيَِط
ْ

يفَةَّـيَِط جلٱِ
ْ

»ِدََس
١٠:١و١٩و٧:١٨نييناربعو٣:٢٠صو١٣:٣٩لامعأ
٣:١٣ةيطالغو٥:٢١سوثنروك١٤٢و١٠و٢و

.روكذملاقاتعإللليلعتُهَّـنَأل
انه»سومانلا«ُهْنَعًازِجاَعُسوُماَّـنلٱَناَكاَم

اذههنعزجعيذلاو.هللاةعيرشيأيدبألاسومانلا
يفهيلعملكتيذلاةئيطخلاناطلسنمةاجنلاوهسومانلا
نمرربينأعيطتسيالسومانلانأًاقباسّنيب.)٧ص(
سيدقتلانعزجاعهنأانهّنيبو)٣١-٢:٢١ص(هودعت
نعزجعسومانلانأةصالخلاوريربتلانعزجعامك
.ًاعمةئيطخلاةنونيدوئطاخلاصيلخت

يف ببسبًافيعضهنوكليأِدَسَْجلٱِبًافيِعَضَناَكاَمِ
نايباذهيفو.)٧:٥ص(ةدسافلاةيرشبلاةعيبطلافعض
حلاصولداعوسّدقمهنألهمولعفدوسومانلازجعةلع
ةكئالملانيبءامسلايفزجاعريغوهف.)٧:١٢ص(
سانلاريربتنعضرألاىلعًازجاعنكيملونيسيدقلاو
تافصراهظإنعًازجاعالوهبيلاطمباوماقولمهصيلختو
هللاهيلعبجيامناسنإلاميلعتوهتدارإنالعإوةديجملاهللا
.ًاعيمجةاصعلاباقعوكالهلابدرمتملاراذنإنعالوسانللو
الوًاعمئطاخلاصلخيوةئيطخلانيدينأعطتسيملهنكلو
.اهداسفوهتعيبطفعضلهسدقينأ

هباقعفاخيالوسومانلاةمظعباهيالناسنإلانإ
ءاوهأودسجلاتاوهشةعاطإىلإهليمةوقلهعيطيىتح
.دسافلابلقلا

صالخلاردصموهبآلاهللايأُهَنْبٱَلَسْرَأْذِإُهللاٱَف
»ًالسرم«هنوكو.)٣:١٦انحوي(انحويةراشبيفءاجامك
ع(يفليقاملقفانماذهودسجتنألبقناكهنأمزلتسي

ِنِمًادوُلْوَمُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ،ِناَمَّـزلٱُءْلِمَءاَجاَّـَمل«هلوقلو)٣٢
َحتًادوُلْوَم،ٍةَأَرْمٱ

ْ
َحتَنيِذَّـلٱَيِدَتْفَيِل،ِسوُماَّـنلٱَت

ْ
»ِسوُماَّـنلٱَت

ىلإلسرُأنألبقهللانباناكهنإو.)٥و٤:٤ةيطالغ(
هعافترابالوةعيبطلاةقراخلاهتدالوبهنبانكيملًاذإفملاعلا
هنباوهفمهضعبنظامكهللاقلخمظعأهنأبالوهتومدعب
ةردقلايفهلٍواسمدحاورهوجبآلاووهولزالاذنم
ركذىلعو.هنعسومانلازجعامبموقيلهللاهلسرأدجملاو
ةمظعّنيبيلهنباهنوكيأهللاىلإحيسملاةبسنلوسرلا
وهامكهلإوهطيسوبالإنكتملاهنألهبتناكيتلاةاجنلا
.هلسرأيذلابآلاهللااهردصمنأوناسنإ

يف راتخا.توسانلايفيأِةَّـيِطَْخلٱِدَسَجِهْبِشِ
مهوتلًاعفد»دسجلايف«لوقينأىلعةرابعلاهذهلوسرلا
ملوهتروصىلعهللاهقلخنيحمدآدسجلثميفءاجهنأ
يقيقحدسجيفءاجهنأل»دسجهبشيف«هلوقىلعرصتقي
ناهنممزليالئلةئيطخلادسجيفلقيملو.)١:١٤انحوي(
يف«هنألوقللفانموهورشبلارئاسكةدسافتناكهتعيبط ِ
١:٣٥اقولرظنا٤:١٥نييناربع(»ٍةَّـيِطَخَالِب،اَنُلْثِمٍْءَيشِّـلُك
لثمو)٢:٢٢سرطب١و٩:١٤نييناربعو٥:٢١سوثنروك٢و
»ةئيطخلادسجهبشيف«لاقف.باتكلايفريثكتايآلاهذه
هدسجناكفةئيطخلاالخامءيشلكيفًاناسنإناكهنأل
رشبلاداسجأرئاسكتوملاوملألاوبعتلاوعوجلاودربلاًالباق
تالاعفنالانمكلذريغوحرفلاونزحلاةلباقهحورتناكو
،ًاميِحَرَنوُكَيْيَكِل«»وانتاقيضبانعمرعشيلةيناسفنلا
يفًانيِمَأٍةَنَهَكَسيِئَرَو »ِبْعَّـشلٱاَياَطَخَرِّـفَكُيىَّـتَحِِهللااَمِ
.)٢:١٧نييناربع(

اهبلسرُأيتلاةئيهلاركذنأدعبِةَّـيِطَْخلٱِلْجَألَو
ةحيبذهسفنمدقينأيهوهلاسرإنمةياغلاركذحيسملا
ىلعاهناطلسلطبيوةئيطخلاديبينأوةئيطخلانعةرافك
.)١٣:١١و١٨و٨و١٠:٦نييناربعو١:٤ةيطالغ(سانلا

اماذهواهناطلسهلاطبإواهصاصقهلمحبَةَّـيِطَْخلٱَناَد
ردقيهنأمعنًاضيأئطاخلاصلخينأوسومانلاهعطتسيمل
ملهنكلوةئيطخلاىلعًاباقعئطاخلاكالهإبةئيطخلانيدينأ
.هكالهإالباهنيدينأعطتسي

يف حيسملانأةلمجلاىنعمو.توسانلابيأِدَسَْجلٱِ
مالآلاباهبئطاخلاصاصقلمحييكلناسنإلاةعيبطذخأ
ةرافكلانوكتنأبوجولدياممو.اهبةئيطخلانادفتوملاو
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هلوقةنونيدللةضرعتراصواهسفنتئطخيتلاةعيبطلايف
يفُدَالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإ« دلٱَوِمْحَّـللٱِ

ًاضْيَأَوُهََكَرتْشٱِمَّـ
ملٱِبَديِبُيْيَكِل،اَمِهيِفَكِلٰذَك

لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ
ْ

ملٱُناَط
،ِتْوَْ

ملٱُكِسْمُيَسْيَلًاّقَحُهَّـنَأل...َسيِلْبِإْيَأ
ُكِسْمُيْلَب،َةَكِئَالَْ

صلخينأءاشولف.)١٦و٢:١٤نييناربع(»َميِهاَرْبِإَلْسَن
ملأتيوكالمةعيبطذخأينأبجولاوطقسنيذلاةكئالملا
ةكوشرسكبيلصلاىلعتامنيححيسملانأو.اهيف
امهلامتحانعًالضفاهقرنممهقتعأوسانلانعةئيطخلا
لكيفكرتشيحيسملابنمؤملاف.صاصقلانممهيلعبجو
ينعأاهناطلسوةئيطخلاصاصقنموجنيهنأيأهتومجئاتن
.سّدقتيورربتيهنأ

»دسجلايفةئيطخلاب«دارملانأنيرسفملاضعببهذ
عوضوموهوةيدسجلاهئاوهألةئيطخلاىلإناسنإلاليم
يفناسنإلاحرطييذلاوهليملااذهو.عباسلاحاحصألا
.هنمهصلخينأسومانلاعيطتسياليذلاوهوةيدوبعلا
هئاطعإبدسافلاليملالازأدسجلايفةئيطخلاناداملحيسملاف
ليلدالنكلونسحىنعملاف.هوبلغييكلنينمؤمللةمعن
.هدصقلوسرلانأىلع

َسْيَلَنيِكِلاَّـسلٱُنْحَن،اَنيِفِسوُماَّـنلٱُمْكُحَّـمِتَيْيَكِل«٤
جلٱَبَسَح

ْ
.»حوُّرلٱَبَسَحْلَبِدََس

١ع

نمهللاةياغاذهاَنيِفِسوُماَّـنلٱُمْكُحَّـمِتَيْيَكِل
اّنعيفوينأوهيأدسجلايفةئيطخلانيديلهنبالاسرإ
هرماوأهتعاطإببيلاطملانمانيلعهلاملكسومانلا
انريربتةلعاذهو.صاصقلانمانيلعهبجوأامهلامتحاو
ُنْحَناَنَّـنَأل«هلوقنمرهظيامكسيدقتلايهيتلاهتياغو
يفَنيِقوُلَْخم،ُهُلَمَع ملٱِ

ِحلاَصٍلاَمْعَألَعوُسَيِحيِسَْ
َ
َقَبَسْدَق،ٍة

يكل«لاقو.)٢:١٠سسفأ(»اَهيِفَكُلْسَنْيَكِلاَهَّـدَعَأَفُهللاٱ
ممتنيكللقيملو»نينمؤملانحنانيفسومانلامكحمتي
مليتلاةلماكلاةعاطلاوهسومانلاهبلطيامنألهمكح
لعفنوكيناميإلابوحيسملابانيفّمتهنكلناسنإلااهعطتسي
سومانلابيلاطمنمنحنهبموقنامو.انلعفكلذحيسملا
نأقحتسيالوهوانيفسدقلاحورلالعفبهبموقنامنإ
.ديهزهنألسومانلامكحلًامامتإبسُحي

نينمؤمللةفصاذهِدَسَْجلٱَبَسَحَسْيَلَنيِكِلاَّـسلٱ
ىنكسةجيتنًاضيأوهو.هتلعالهليلدومهريربتةجيتنو
.)٢ع(يفاهيلإراشملاانيفسدقلاحورلا

حورددجييذلاسدقلاحورلايأِحوُّرلٱَبَسَحْلَب
ةسادقلاعابتاوةئيطخلاةمواقمىلعهثحيوهيفنكسيونمؤملا
.كلذىلعهردقيو

جلٱَبَسَحْمُهَنيِذَّـلٱَّـنِإَف«٥
ْ

لِلاَمِبَفِدََس
ْ

،َنوُّمَتَْهيِدَسَج
.»ِحوُّرلِلاَمِبَفِحوُّرلٱَبَسَحَنيِذَّـلٱَّـنِكٰلَو
٢٥و٥:٢٢ةيطالغ٢:١٤سوثنروك١و٣:٦انحوي

ضعبلاكولسةلعلنايبوةعبارلاةيآللرسفتةيآلاهذه
ناسنإلكنأيهوحورلابسحضعبلاودسجلابسح
.هبلقفطاوعهدوقتامككلسي

بولقلايددجتملاريغيأِدَسَْجلٱَبَسَحْمُهَنيِذَّـلٱ
مهسفنأنوملسيوًارايتخادسجلاتاوهشنوعيطييذلا
.ةدسافلامهتعيبطمكحىلإرورسب

رومألاريغبنومتهياليأَنوُّمَتَْهيِدَسَجْلِلاَمِبَف
نولعجيالواهيفالإنوركتفيالوًامارحوأًالالحةيدسجلا
مهنأبرخآعضوميفلوسرلامهفصوو.اهليصحتالإمهتياغ
ٰهلِإَنيِذَّـلٱ«

ُ
طَبْمُه

ْ
يفْمُهُدَْجمَوْمُهُن هيْزِخِ يفَنوُرِكَتْفَيَنيِذَّـلٱِ،ِمِ ِ

.)٣:٢٩يبليف(»ِتاَّـيِضْرَألٱ
سدقلاحورلامهدوقينيذلايأِحوُّرلٱَبَسَحَنيِذَّـلٱ
.مهنعىضريومهملعيو

باتكيفةنلعملاةيحورلارومألايأِحوُّرلِلاَمِبَف
ىوساوسيلسدقملاباتكلاىضتقمبسانلاف.يحولا
مكحلاىلإناسنإللةليسوالونييوامسونييضرأنيمسق
الإعوبنيلاىلعمكحلاىلإةليسوالامكمهكولسالإمهيلع
.اهرامثأالإةرجشلاىلعمكحلاىلإالوهؤام

جلٱَماَمِتْهٱَّـنَأل«٦
ْ

َوُهِحوُّرلٱَماَمِتْهٱَّـنِكٰلَو،ٌتْوَمَوُهِدََس
.»ٌمَالَسَوٌةاَيَح

٦:٨ةيطالغو١٣عو٦:٢١ص

.دسجلابنينمؤملامامتهاليلعتاذهَّـنَأل
تاوهشىلإهسفنناسنإلاميلستِدَسَْجلٱَماَمِتْهٱ
كلذىلعهرارمتساواهاضتقمبريسلاوةددجتملاريغهتعيبط
.تايضرألاريغبثرتكيال

فالخوهف.يحدسجلاوسفنلاتوميأٌتْوَمَوُه
ةئيطخلاوهللانعلاصفنالانمضتيفةيحورلاةايحلا
٥و٢:١سسفأ(يدبألاكالهلاهتياهنوءاقشللضرعتلاو
.)٥:٦سواثوميت١و

ةيحورلارومألابنمؤملاسفنةيانعِحوُّرلٱَماَمِتْهٱ
.ةالصللةباجإسدقلاحورلاتآشنمنميهوةسدقملا

ةايحلانوبرعونامئادنايقيقحٌمَالَسَوٌةاَيَحَوُه
نألحورلامامتهاةجيتناذهو.ةيوامسلاةداعسلاوةيدبألا
نممزليالوٍ.يحمنمؤملابلقيفنكاسلاسدقلاحورلا
.هدئادشوملاعلااذهباعتأنمًايلاخنوكينمؤملانأكلذ
تايزعتوهريمضةحاروهايإهللاةبحمبهروعشنأىنعملاف
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كلتبفافختسالاىلعهردقتةديجملاهلامآوسدقملاباتكلا
يفهمامتهابمالسهلسيلفيويندلاناسنإلاامأو.دئادشلا
هتاوهشعابشإويملاعلافرشلاوةطلسلاوىنغلاليصحت
.ةيناويحلا

جلٱَماَمِتْهٱَّـنَأل«٧
ْ

َوُهَسْيَلْذِإ،ِِهللاٌةَواَدَعَوُهِدََس
.»ُعيِطَتْسَيَالًاضْيَأُهَّـنَأل،ِهللاٱِسوُماَنِلًاعِضاَخ
٢:١٤سوثنروك٤:٤١بوقعي

هنألليلعتاذهِِهللاٌةَواَدَعَوُهِدَسَْجلٱَماَمِتْهٱَّـنَأل
هللانعهعاطقنامزلتستهللادسجلابمتهملاةوادعنألتوم
باقعللوىلاعتهبضغلضرعتلاوةيحورلاةايحلاردصم
.يدبألاتوملاوهونيعملا

ىلعناهرباذهِهللاٱِسوُماَنِلًاعِضاَخَوُهَسْيَلْذِإ
هتئيشمنالعإهللاسوماننألهللاةوادعدسجلامامتهانأ
هيفحّرصوهو.هلةوادعهللاةفلاخموهللاةفلاخمهتفلاخمف
دسجلاتاوهشةتامإبرمأوهيدلهوركمدسجلامامتهانأب
:٤بوقعي(هللايصعيتاوهشلاكلتىضتقمبريسييذلاف
.)٢:١٥انحوي١و٤

عمتجالعاطتساولهنألُعيِطَتْسَيَالًاضْيَأُهَّـنَأل
ةدارإعبتيدسجلابمتهملاناسنإلانإف.لاحموهونادضلا
عضخولفهللاةدارإعبتيسومانللعصخييذلاوهسفن
يفامباذهلباق(دسجلابًامتهمنوكينألطبهللاسومانل
.)٢:١٤سوثنروك١و٦:٤٤انحويو١٢:٢٦و٧:٨ىّتم

يفْمُهَنيِذَّـلٱَف«٨ جلٱِ
ْ

.»َهللاٱاوُضْرُيْنَأَنوُعيِطَتْسَيَالِدََس

.ةقباسلاةيآلاىنعمكةيآلاهذهىنعم
يفْمُهَنيِذَّـلٱ ءاوهأبمهمامتهانولعجينيذلاِدَسَْجلٱِ

ريغهللاءادعأقبسامىضتقمبمهفىمظعلامهتياغدسجلا
يفاوقبامهللااوضرينأنوعيطتسيالوهسومانلنيعضاخ
مهودعنوكينأمزلتسيهللاءادعأمهنوكنأللاحلاكلت
مهنوكبتاوهشلابنيمتهملانعّربعو.هبضغلةضرعاونوكيو
يف«مهنوكبتايحورلابنيمتهملانعّربعامك»دسجلايف«
ةريثكًارومألاحلاكلتيفمهونولعفيمهنألمتحيف»حيسملا
المهنوكلاهبهللانوضريالمهنكلهللاةعيرشلةقفاومةنسح
.هلةعاطلاةيغباهنوتأي

يفْمُتْسَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٩ جلٱِ
ْ

يفْلَبِدََس َناَكْنِإِحوُّرلٱِ
ُحوُرُهَلَسْيَلٌدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو.ْمُكيِفًانِكاَسِهللاٱُحوُر
ملٱ
.»ُهَلَسْيَلَكِلٰذَفِحيِسَْ

٤:٦ةيطالغو٣:٣٤انحوي٦:١٩و٣:١٦سوثنروك١
١:١١سرطب١و١:١٩يبليفو

يفْمُتْسَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو يفْلَبِدَسَْجلٱِ حّرصِحوُّرلٱِ
نييحورلبنيينادسجاوسيلةيموريحيسمنأبسلوب
امىلعوحيسملابناميإلابمهرارقإىلعءانبكلذبمكحو
َعوُسَيِبيِٰهلِإُرُكْشَأ«هلوقنمرهظيامكمهرمأنمهعمس
ملٱ
يفِهِبىَداَنُيْمُكَناَميِإَّـنَأ،ْمُكِعيَِمجِةَهِجْنِمِحيِسَْ ِّـلُكِ
لٱ
ْ

ةنيباسيلهتيصوناسنإلارارقإنكلو.)١:٨ص(ِ»َملاَع
ًاعداخًايئارمنوكينأنكميهنألًايناحورهنوكىلعةيفاك
.يتأياماذهىلعدازكلذلوهسفنلوأهريغل

نكسينأيغبنيامكْمُكيِفًانِكاَسِهللاٱُحوُرَناَكْنِإ
اليحورناسنإلانأدكؤييذلاوهاذه.يحيسملكيف
الهللاحورنإ.ةسينكلايفًاوضعهنوكالواذكهنأبهلوق
ءاوهأنمهرهطيوهدشريوهمعليلالإناسنإلايفنكسي
صاخعونىلعليقهنكلناكملكيفحورلااذهو.دسجلا
هنأًاميدقليقىنعملااذهبو.هدوجوتايآرهظتثيحهنأ
يفنكسي«هنأديدجلادهعلايفليقو.»لكيهلايفنكس«
لكيفنكسيهنأليقو.)٢٢-٢:١٩سسفأ(»ةسينكلا
َوُهْمُكَدَسَجَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ«هلوقكلذنمونمؤم
لٱِحوُّرلِلٌلَكْيَه

ْ
رظنا٦:١٩سوثنروك١(»ُمُكيِفيِذَّـلٱِسُدُق

٢:١٦سوثنروك٢و٣:١٦سوثنروك١و١٤:١٩انحويًاضيا
.)١:١٦سواثوميت٢و

دحأناكنإيأِحيِسَْملٱُحوُرُهَلَسْيَلٌدَحَأَناَكْنِإ
حورب«هنعربعيذلاوهو(سدقلاحورلاهيفنكاسريغ
.هيفهانكسلريثأترهظيالو)ةيآلالوأيف»هللا

نممالوةقيقححيسملاذيملتسيليأُهَلَسْيَلَكِلٰذَف
حيسملابدحألداحتاالهنألهّدعأيذلاصالخلايفةكرشهل
.هيفسدقلاحورلاىنكسبالإ

ثلاثلامونقألاسدقلاحورلانأوهرابتعالاقحتسيامم
يمسو»حيسملاحور«و»هللاحور«انهيّمُستوهاللايف
١:١٩يبليفو٤:١٦ةيطالغ(يف»حيسملاحور«ًاضيأ
حيسملاىلإحورلاةبسننأكلذنمجتنيو.)١:١١سرطب١و
توهالىلععطاقناهرباذهوبآلاهللاىلإهتبسنك
حيسملانإانحويلوقيفناهربلاكناهربلااذهو.حيسملا
ىلإهلسري«هنأو)١:٣٢انحوي(»سدقلاحورلابدّمعي«
»هايإهذيمالتىطعأ«هنأو)١٦:٧و١٥:٢٦انحوي(»هذيمالت
.)٢٠:٢٢انحوي(

ملٱَناَكْنِإَو«١٠
جلٱَف،ْمُكيِفُحيِسَْ

ْ
ِبَبَسِبٌتِّـيَمُدََس

خلٱ
ْ

لٱِبَبَسِبٌةاَيَحَفُحوُّرلٱاَّـمَأَو،ِةَّـيَِط
ْ

.»ِّـِرب
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حيسملاحورنمناسنإلاولخةجيتنةعساتلاةيآلايفركذ
.هيفهلولحةجيتنةيآلاهذهيفركذوةايحلاردصم

حيسملابنيدحتممتنكنإيأْمُكيِفُحيِسَْملٱَناَكْنِإَو
َوُهَفُّبَّـرلٱاَّـمَأَو«هلوقكاذهومكتايحلبجوملالماكلاداحتالا
:٣سوثنروك٢(»ٌةَّـيِّـرُحَكاَنُهِّـبَّـرلٱُحوُرُثْيَحَو،ُحوُّرلٱ

ملٱ«هلوقو.)١٧
ملٱُءاَجَرْمُكيِفُحيِسَْ

.)١:٢٧يسولوك(»ِدْجَْ
ىنعمبيأةفدارتملمجبىتأسلوبنأحضاولانم
نأواذك»هللاحور«نأو»انيفنكسيهللا«نألثمدحاو
وأميناقأةثالثيفدحاوهللانألاذهوكلذك»حيسملاحور«
نبالابآلانوكيثيحكلذفدحاورهوجيفميناقأةثالث
ْنِإ«حيسملالاقاذهىلعو.حورلانبالانوكيثيحو
ُهَدْنِعَو،ِيتْأَنِهْيَلِإَو،ِيبَأُهُِّبُحيَو،يِمَالَكْظَفَْحيٌدَحَأيِنَّـبَحَأ
ََفَرتْعٱِنَم«لوسرلالوقو.)١٤:٢٣انحوي(»ًالِزْنَمُعَنْصَن
يفَوُهَوِهيِفُتُبْثَيُهللاٱَف،ِهللاٱُنْبٱَوُهَعوُسَيَّـنَأ انحوي١(»ِهللاٱِ
٤:١٥(.

سيلانهدسجلاِةَّـيِطَْخلٱِبَبَسِبٌتِّـيَمُدَسَْجلٱَف
ىنعمو.مدلاومحللاىلعلمتشملاروظنملادسجلاىوس
اذهو.تومينأنمدبالوتوملابهيلعموكحم»تيم«
يتلاءازرألاوفعضلاوعاجوألاوضارمألانمضتيتوملا
تومنكيملةئيطخلاالولهنألاهعيمجةلعةئيطخلاوهمدقتت
اهنألتوملاداسجأقحلتاهلكاذهو.هيلإيدؤيامالو
.)١١ع(ءادفلادئاوفيفسوفنلاكراشتذئنيح

نأمزلتسيال»ةئيطخلاببسبتّيمدسجلاف«هلوقو
امنإصاصقلاقحتسيهدحوهنأوةئيطخلازكرمدسجلا
ىلعةئيطخلاباقعنمردقلااذهكرتينأهللانسحتسا
.مهنعهتوكشعزنيهنكل)دسجلاتوميأ(نينمؤملا

ةايحتلاننمؤملاحورنأيأٌةاَيَحَفُحوُّرلٱاَّـمَأَو
.اهتايححيسملاباهداحتاةطساوبةيدبأةديدج

هسيدقتوناميإلادنعبلقلاديدجتيأِّـِربْلٱِبَبَسِب
هلوقبسحبلقلايفحيسملاحورىنكسةجيتناذهوهدعب
حلَا«
ْ

حلٱَّـَق
ْ

انحوي(»ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفِيبُنِمْؤُيْنَم:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ةايحلااذهثيحوحيسملابداحتالاناميإلاثيحف.)٦:٤٧
ةئيطخلاةمواقمةيحورلاةايحلاتامالعو.ربلاةايحلاثيحو
ةداعسلاوةسادقلامامتنوبرعاذهو.ةسادقلاىلإقايتشالاو
نكميالهيلإراشملاربلانأّنيبلانمو.يتآلاملاعلايف
.حيسملاربهيلإبسُندقنكيملامهيلعلصحينأناسنإلا
.ةسدقموةرربماهنألةيحنمؤملاحورنأةلمجلاىنعمف

ًانِكاَسِتاَوْمَألٱَنِمَعوُسَيَماَقَأيِذَّـلٱُحوُرَناَكْنِإَو«١١
ملٱَماَقَأيِذَّـلٱَف،ْمُكيِف

ُمُكَداَسْجَأيِيْحُيَسِتاَوْمَألٱَنِمَحيِسَْ
ملٱ
.»ْمُكيِفِنِكاَّـسلٱِهِحوُرِبًاضْيَأَةَتِئاَْ

٦:١٤سوثنروك١و٥و٦:٤ص٢:٢٤لامعأ
٢:٥سسفأو٤:١٤سوثنروك٢و

ملاعلايفهحوركراشينمؤملادسجنأةيآلاهذهىنعم
.ءادفلادئاوفيفيتآلا

هللاحوريأِتاَوْمَألٱَنِمَعوُسَيَماَقَأيِذَّـلٱُحوُر
يتلاةلعللاذهبسلوبهفصو.سدقلاحورلاوهيذلا
هللاةماقإةلدأتركُذو.)٤:٢٤ص(ريسفتيفتركُذ
:٥و٤:١٠و٢٦و٣:١٥و٣٢و٢:٢٤لامعأ(يفحيسملل

لاثمأو)٤:٤سوثنروك٢و٦:١٤سوثنروك١و٢٦:٨و٣٠
.ديدجلادهعلايفةريثككلذ

.)٩ع(ريسفتيفاذهىلعمالكلاقبسْمُكيِفًانِكاَس
هنألهتفصوأعوسيبقلاذهَحيِسَْملٱَماَقَأيِذَّـلٱَف
نيبهبفورعملاهمساوهفعوسيامأًايبنوًانهاكوًاكلمحسُم
.سانلا

ميقيهنأنوبرعنينمؤملابولقيفسدقلاحورلاىنكس
ميقينأردقنمهنألحيسملادسجماقأامكمهداسجأ
اهميقينأقيليونينمؤملاداسجأميقينأردقيحيسملادسج
تحتىقبتنأنسحيالوسودقلاهحورللكايهاهنأل
ديؤيوهبنيدحتملاةمايقدكؤتحيسملاةمايقف.توملاناطلس
يفاَمَك«هلوقكلذ جلٱُتوُمَيَمَدآِ

ْ
يفاَذَكٰهُعيَِم ملٱِ

ِحيِسَْ
جلٱاَيْحُيَس

ْ
يفٍدِحاَوَّـلُكَّـنِكٰلَو.ُعيَِم ملٱ.ِهِتَبْتُرِ

،ٌةَروُكاَبُحيِسَْ
لِلَنيِذَّـلٱَّـمُث

ْ
يفِحيِسَم .)٢٣و١٥:٢٢سوثنروك١(»ِهِئيَِجمِ

داسجألاهذهتتامَةَتِئاَْملٱُمُكَداَسْجَأيِيْحُيَس
دكؤتةددجملاسوفنلاباهنارتقاف)١٠ع(»ةئيطخلاببسب«
اموهانههيلإراشملاو.ءادفلادئاوفلكيفاهلاهتكراشم
هبشىلإريغتنهيفيذلامويلاوهوريخألامويلايفثدحي
.دجمملاحيسملادسج

هللاحورمهداسجأةمايقةلعْمُكيِفِنِكاَّـسلٱِهِحوُرِب
ناسنإامهنألدسجلاميقيهنأمزلتسيسفنلاددجمهنوكف
.كلذبالإًالماكتوملاىلعراصتنالانوكيالودحاو

ىلعليلدبسيلةيآلاهذهيفرارشألاةمايقركذمدعو
امًاريثكو.انهاهركذىلإيعادالذإموقتالمهداسجأنأ
ِءَالُؤَهَو«لاينادلوقكلذنموعصوملااذهريغيفتركُذ
لٱَىلِإ

ْ
حيسملالوقو.)١٢:٢لايناد(»ِّـيِدَبَألٱِءاَرِدْزِالِلِراَع

ِحلاَّـصلٱاوُلَعَفَنيِذَّـلٱُجُرْخَيَف«
َ
حلٱِةَماَيِقَىلِإِتا

ْ
َنيِذَّـلٱَوِةاََي

.)٥:٢٩انحوي(»ِةَنوُنْيَّـدلٱِةَماَيِقَىلِإِتاَئِّـيَّـسلٱاوُلِمَع
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دئاوف
ركذكلذلوقبسامةجيتنلصفلااذهيفامنإ.١

اهنم.اهبجتحيناكيتلاةيرهوجلاميلاعتلااهيفلوسرلا
تحتاوسيلنينمؤملانأو.)١ع(ناميإلابريربتلانأ
ريربتلايأسومانلاهنعزجعامنأو.)٢ع(سومانلا
كلتنأو.)٤و٣ع(ةرافكهنباميدقتبانلهللاهلصّح
.)٤ع(ةسدقملاةايحلابًامئادةنرتقمةكربلا

رهظينيذلاحيسملابنيدحتملانينمؤملانانئمطانإ.٢
حاحصألااذهرهوجوهةنسحلامهلامعأبهبمهداحتا
مهنألوألانيرمأبلصفلااذهيفلوسرلاهتبثأوهلك
-٢ع(توملابمهيلعمكحيذلاسومانلانماوررحت
ئشنموهيذلاسدقلاحورلااولانمهنأيناثلاو.)٤
نينمؤملاريغلنانئمطاالًاذإف.اهنوبرعوةيدبألاةايحلا
مهداحتامدعلوسومانلامكحتحتمهئاقبلحيسملاب
.ييحملاهحوربوحيسملاب

نمررحتلايههبعشاهبحيسملارّرحيتلاةيرحلانإ.٣
لاكتالاًاذإف.)٥و٢ع(ًاعمةئيطخلانموسومانلا
امهالكةريسلاءوسوصالخللةحلاصلاانلامعأىلع
.قحلابيحيسملانمعقوتياملفانم

ًارورسوانانئمطااورسيواونئمطينأنينمؤمللقحيهنإ.٤
بيلاطمنممهيلعاملكيفوأهنألمهريغلناقحيال
.)٤ع(هنيدينمهرّربهللايذلاف.سومانلا

دحاورهوجبآللوهلوهللانباهنألقحهلإحيسملانإ.٥
نكسيهنأوهحورسدقلاحورلانأوةدحاوةعيبطو
٣ع(سانلاهبشيفرهظقحناسنإهنأونينمؤملايف
.)١١و

لكلمتحاوةئيطخلانعةحيبذهسفنمّدقحيسملانإ.٦
نمىلعهقحسومانلايفويلمالآلانمهلمتحاام
.)٣ع(حيسملابةئيطخلاهللانادفهودعت

نأبلوقللفانمسدقملاباتكلاميلاعتلكنإ.٧
سلوبققحذإةيحيسملاةايحلانوناقبسيلسومانلا
نعامهدحألاصفنانكميالسيدقتلاوريربتلانأانه
بسحبكلسيوهللايضرينأدحأردقيالهنأورخآلا
.)١١-٥ع(دسجلا

نأبترذإهماظنتايرورضنمةسادقلالعجهللانإ.٨
مثإلاطبرفًامالسوةايحةسادقلاوًاتومةئيطخلانوكت
اذهو.كفنتالطبربةداعسلابةسادقلاوءاقشلاب
حيسملانوكوءالبللةضرعءايقتألانوكهيفنيالميلعتلا
نعجتانبسيلكلذنأل.»نزحلاربتخموعاجوألجر«
.)٦ع(ةسادقلا

قاوشألاوراكفألانمناسنإلاهيلعرمتسيامنإ)٩(.٩
دسجلابسحنيذلانأل«هتيجسسايقموهتاياغلاو
.)٥ع(»خلانومتهيدسجللامب

مه»دسجلايفمهنيذلا«يأاوددجتيملنيذلالكنإ.١٠
.)٨و٦ع(هبضغلةضرعوهللاءادعا

يذلافناسنإلايفريخلكردصمسدقلاحورلانإ.١١
حورلاىنكسوههريغنعقحلابيحيسملاهبزاتمي
هتسادقويحيسملافرشفقوتياهيلعوهيفسدقلا
نيعئاطاوسيلحورلاكلذريثأتنمنولاخلاف.هتداعسو
.)١٠-٧ع(نوعيطتسيالوهللاةعيرشل

ةئيطخلاةجيتنمهبيصتيتلابئاصملاونينمؤملاتومنإ.١٢
هللابضغىلعليلدبالوباقعبتسيلاهنكل)١٠ع(
.)١٢:٦نييناربع(ةيوبألاهتبحمةيآيهامنإمهيلع

ىدففنينمؤملاسوفنءادفىلعرصتقيملحيسملانإ.١٣
.)١١ع(ًاضيأمهداسجأ

هيفنكسيسدقلاحورلانأليحيسملاىلعبجيهنإ.١٤
راكفألانمءيشبسودقلافيضلاكلذنزُحيالنأ
.)١١ع(هلكيههنألهدسجسنديالنأواههركيتلا

سدقلاحورلاىنكسومهئاجرلنينمؤملانانئمطا
٢٨ىلإ١٢عمهيف

لِلَسْيَلَنوُنوُيْدَمُنْحَنُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإَف«١٢
ْ

ِدَسَج
جلٱَبَسَحَشيِعَنِل

ْ
.»دََس

١٤و٦:٧ص

.)١١و١٠ع(ةجيتنيتأياميأًاذِإَف
.نونمؤملايأُنْحَن
ةوقحورلاودسجلانملكِدَسَجْلِلَسْيَلَنوُنوُيْدَم

ةئيطخلانعةيانكدسجلافناسنإلاىلعطلستلابلطت
ريغنينمؤملانأةرابعلاىنعمو.ةسادقلانعةيانكحورلاو
ًالبقمهتدبعتسايتلاةدسافلاةعيبطلاةعاطإبةتبلانيفلكم
.قبسامكسوفنللةكلهموهللاةوادعيهو

جلٱَبَسَحَشيِعَنِل
ْ

تاوهشلاىضتقمبكلسنليأِدََس
لاثمأوضغبلاودسحلاوءايربكللانسفنأملسنوةمرحملا
مللوسرلاوحورلابسحشيعنلنونويدمنحنًاذإف.كلذ
بجيف.اهلئراقلاجاتنتساىلعًادامتعاةجيتنلاهذهبحّرصي
هللاحورداشرإبسحةسادقلاوىوقتلايفشيعننأانيلع
.ةيدبألاةايحللةمايقلاانعقوتبسحوانيفنكاسلا
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جلٱَبَسَحْمُتْشِعْنِإُهَّـنَأل«١٣
ْ

ْنِإْنِكٰلَو،َنوُتوُمَتَسَفِدََس
جلٱَلاَمْعَأَنوُتيِمُتِحوُّرلٱِبْمُتْنُك

ْ
.»َنْوَيْحَتَسَفِدََس

٣:٥يسولوكو٤:٢٢سسفأ٦:٨ةيطالغو٦ع

ةيآلاىنعمبيهوةرشعةيناثلاةيآللليلعتةيآلاهذه
.ةسداسلا

هلوقكاذهَنوُتوُمَتَسَفِدَسَْجلٱَبَسَحْمُتْشِعْنِإ
ُعَرْزَيْنَمَّـنَأل.ًاضْيَأُدُصَْحيُهاَّـيِإُناَسْنِإلٱُهُعَرْزَييِذَّـلٱ«
ِجل
َ

جلٱَنِمَفِهِدَس
ْ

.)٨و٦:٧ةيطالغ(»ًاداَسَفُدُصَْحيِدََس
)٥:١٢ص(ريسفتيفقبسامكةئيطخلاصاصقتوملاف
.ةسادقلاىلعةبظاوملاوًامئادءاوهألاةمواقممزلتسياذهو

وهو.)١٤ع(هللاحوروأسدقلاحورلايأِحوُّرلٱِب
ًالخادةدسافلاةعيبطلاىلعرصتنيلةدقنمؤملاحنمي
ىلعهبالإنمؤملارصتنيالوًاجراخناطيشلاوملاعلابراجتو
رزاؤيالوةيحورلاةدهاجملاوداهتجالانمنمؤملايفعيالهنأ
.هبلطينمالإ

هبكترياميهلامعألاهذهِدَسَْجلٱَلاَمْعَأَنوُتيِمُت
اههركاهتتامإو.ةلآهدسجهذاختابرورشلانمناسنإلا
قاشلاداهجلادعبالإكرديالكلذو.اهنععانتمالاو
َىلَعيِتَّـلٱُمُكَءاَضْعَأاوُتيِمَأ«هلوقاذهلثمو.ليوطلانامزلاو
هلٱ،َةَساَجَّـنلٱ،اَنِّـزلٱ:ِضْرَألٱ

َْ
يِذَّـلٱَعَمَّـطلٱ،َةَّـيِدَّـرلٱَةَوْهَّـشلٱ،ىَو

دصقلوسرلالعلو.)٣:٥يسولوك(»ِناَثْوَألٱُةَداَبِعَوُه
.يهمهتتامأمهاهوتيميملنإمهنأنيبطاخملاماهفإ

الهللاةبهيهيتلاةايحلاكلتبنوعتمتتيأَنْوَيْحَتَس
ةسادقةايحيهف.)٦:٢١ص(دسجلالامعأةتامإةرجأ
.)١٤ع(يدبأدجموةداعسو

ُءاَنْبَأْمُهَكِئٰلوُأَفِهللاٱِحوُرِبَنوُداَقْنَيَنيِذَّـلٱَّـلُكَّـنَأل«١٤
.»ِهللاٱ
٥:١٨ةيطالغ

.هللاءانبأمهنأةلعلاوحورلابةشيعللليلعتاذهَّـنَأل
نيكلاسلا«هلوقكاذهِهللاٱِحوُرِبَنوُداَقْنَيَنيِذَّـلٱ
هبمهباذجناحورلابنينمؤملادايقنا.)١٤ع(»حورلابسح
مهراكفأومهسوفنرثأتوءامسلاوةسادقلاىلإهبمهؤادتهاو
نأىلإريشي»هللاحوربنوداقني«هلوقو.ًادبأهبمهلامعأو
دشرُينمؤملانأواهلةلعونمؤملاةريسلقباسحورلالمع
نمثلاثلامونقألاوهانههللاحورو.ًاهركالًاعوطهب
يهوءامسأةينامثبحاحصألااذهيفيمسوتوهاللا
»حيسملاحور«و)١٤ع(»هللاحور«و.)٢ع(»ةايحلاحور«
نكاسلاحورلا«و)١١ع(»عوسيماقأيذلاحور«و)٩ع(
و)١٦ع(»انحاورألدهشييذلاحورلا«و)١١ع(»مكيف

نأميلعتو.)٢٦ع(»انيفعفشييذلا«و)٢٥ع(»ةروكابلا«
درجمسيلهنألمهلةميظعةيزعتنينمؤملادوقيسدقلاحورلا
.ميحربحمملاعمونقأوهلبيهلإريثأت

.مهريغاليأْمُه
ىتم(هللانوهباشممهنأىلإريشيبقللااذهِهللاٱُءاَنْبَأ
ص(ًاصوصخمًابحهيدلنوبحممهنأو)٣:٧ةيطالغو٥:٩
:١٤ةينثت(قوقحبنوزاتمممهنأو)٦:١٨سوثنروك٢و٩:٢٦
.)٣:٢انحوي١و٩:٤ةيمورو١:١٠عشوهو١

هللاءانبأمهلعجميهاربإنممهلسلستنأدوهيلانظ
مههللاءانبأنأبحّرصتةيآلاهذهف.مهيلعروصقماذهنأو
.اوناكةمأيأنمهحوربنوداقنملا

لٱَحوُراوُذُخْأَتَْملْذِإ«١٥
ْ

لِلًاضْيَأِةَّـيِدوُبُع
ْ

ْمُتْذَخَأْلَب،ِفْوَخ
.»!ُبآلٱاَبَأاَي«:ُخُْرصَنِهِبيِذَّـلٱيِّـنَبَّـتلٱَحوُر
سقرمو٦٩:٥ءايعشإ٤:١٨انحوي١و١:٧سواثوميت٢
٦و٤:٥ةيطالغو١٤:٣٦

ىلعءانبهللاءانبأمهنأىلعناهربةيآلاهذهيف
.مهيفسدقلاحورلانكسواوددجتواونمآنيحمهرابتخا

.متنمآنيحاوُذُخْأَتَْملْذِإ
تحتمهنيذلاكِفْوَخْلِلًاضْيَأِةَّـيِدوُبُعْلٱَحوُر

نوعيطتسيالديسمكحتحتنودعتريديبعمهنإفسومانلا
مدخيمهضعبنإفًاممأوًادوهيهتمقننوشخيوةماتلاهتعاطإ
باقعلاوبضغلانمًافوخناثوألامدخيضعبلاوهللا
وأيحولاسومانلةعاطلابتوملانمةاجنلايفًاعمطو
.ريمضلاسومانل

نيحنينبلاروعشيأيِّـنَبَّـتلٱَحوُرْمُتْذَخَأْلَب
سدقلاحورلابهاومنمروعشلااذهو.مهيدلاونوعيطي
:١سسفأ(ةيدبألاةايحلانوبرعوبلقلايفهنكسةجيتنو
١٤(.

نيقثاوةالصلايفهللابطاخنيأُخُْرصَنِهِبيِذَّـلٱ
.سدقلاحورلاداشرإبنينبلاك

يدانيامالمهابأنونبلاهبيدانياماذهُبآلٱاَبَأاَي
مهنأىلعليلدكلذبهللانينمؤملاةادانمف.مهديسديبعلاهب
ليلدبيرشبلابسنلابالةمعنلابكلذمهلقحوهدالوأ
ِةَئيِشَمْنِمَالَو،ٍمَدْنِمَسْيَلاوُدِلُوَنيِذَّـلَا«ىلاعتهلوق
.)١:١٣انحوي(»ِهللاٱَنِمْلَب،ٍلُجَرِةَئيِشَمْنِمَالَو،ٍدَسَج
ركذةلعملعُيملوةيبرعلايفبآلاكةينايرسلايف»ابأ«و
سلوبدّوعتةلعلانأضعبلابهذ.نيتغلبكلذلوسرلا
نسحتسافهتبيبشلئاوأيفةينانويلاوهرغصنمةينايرسلا
ةلالدهرغصيفهبهابإبطاخينأداتعاامبهللابطاخينأ
نيينانويللةدافإ»بآلاب«هنّيبو.هبهتقثوهللاهتبحمةدشىلع
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.)٤:٦ةيطالغ(نييطالغلللعفامكةينايرسلايفراعلاريغ
يفهتالصبىرجملااذهىرجحيسملانأضعبلاكلذنظو
ماهفإل»ابأ«انحويرسفو)١٤:٣٦سقرم(يناميسثج
.نيينانويلا

»ابأ«ةظفلذئموياوذختانييحيسملانأنورخآنظو
هللااي«انلوقةلزنمب»بآلاابأاي«هلوقنوكيفهللاًاملع
.»بآلا

ىلإًاعمنيتظفللالامعتسابراشأسلوبنأمهريغنظو
تيبلهأمهنأكةالصلايفممألاودوهيلانمنينمؤملاكارتشا
.دحاوتوصبنولصيدحاو

.»ِهللاٱُدَالْوَأاَنَّـنَأاَنِحاَوْرَألُدَهْشَيًاضْيَأُهُسْفَنُحوُّرلَا«١٦
٤:٣٠و١:١٣سسفأو٥:٥و١:٢٢سوثنروك٢

هللاءانبأاننوكدكؤيسدقلاحورلانأةيآلاهذهىنعم
.انروعشانملعيامك

اذهوةنيرقلالدتامكسدقلاحورلايأُهُسْفَنُحوُّرلَا
يفْتَبَكَسْنٱِدَقِهللاٱَةَّـبََحمَّـنَأل«هلوقك لٱِحوُّرلٱِباَنِبوُلُقِ

ْ
ِسُدُق

ملٱ
ُهللاٱَلَسْرَأ،ٌءاَنْبَأْمُكَّـنَأاَمِب«هلوقو.)٥:٥ص(»اَنَلىَطْعُْ
.)٤:٦ةيطالغ(»ُبآلٱاَبَأاَي«:ًاخِراَصْمُكِبوُلُقَىلِإِهِنْبٱَحوُر

هبدهشتامانلدكؤييأخلااَنِحاَوْرَألُدَهْشَي
يفسيلوكلذبحورلادهشيفيكلوسرلالقيمل.انحاورأ
ىلعمهلمحيلسانلايفحورلاريثأتةيفيكلنايبهلكليجنإلا
هنأكهبلقيفحورلالعفبرعشيالناسنإلاف.ناميإلاوةبوتلا
ريثأتهنأكهبلقيفحورلالعفبرعشيهنكلةيجراخةوقريثأت
فرعُيوهيفهلعفوهروضحةجيتنبرعشيهنكلةيجراخةوق
نمالإنوكتالةجيتنلاكلتنأسدقملاباتكلاةداهشنم
ُثْيَحُّبَُهتُحيِّـرلَا«سوميدوقينلحيسملالوقكاذهو.حورلا
َىلِإَالَوِيتْأَتَنْيَأْنِمُمَلْعَتَالَكَّـنِكٰل،اََهتْوَصُعَمْسَتَو،ُءاَشَت
.)٣:٨انحوي(»ِحوُّرلٱَنِمَدِلُوْنَمُّلُكاَذَكٰه.ُبَهْذَتَنْيَأ
ةبحمهللااوبحأىتمهللاءانبأمهنوكباوقثينأنييحيسمللف
.ةونبلابسدقلاحورلامهلدهشونينبلا

َعَمَنوُثِراَوَوِهللاٱُةَثَرَو،ًاضْيَأٌةَثَرَواَنَّـنِإَفًادَالْوَأاَّـنُكْنِإَف«١٧
ملٱ
.»ُهَعَمًاضْيَأَدَّـجَمَتَنْيَكِلُهَعَمَُّـملَأَتَناَّـنُكْنِإِ.حيِسَْ
١:٢٩يبليفو١٤:٢٢لامعأ٤:٧ةيطالغو٢٦:١٨لامعأ
١٢و٢:١١سواثوميت٢و

نينمؤملانانئمطادكؤيوهفةونبلانمةيرورضةجيتناذه
.حاحصألااذهعوضوموهيذلا

وهثاريملاو.يوامسلاهتوكلمةثرويأِهللاٱُةَثَرَو
الهنأثاريملايفيرهوجلاو.هنعمزاللادجملاوصالخلا

هينتقيامعزاتماكلذبوضارتعانمهكلامىلعفوخ
هلوقكانهليقامو.بلسلابوأةبهلابوأءارشلابناسنإلا
لِلْمُتْنُكْنِإَف«

ْ
ملٱَبَسَحَو،َميِهاَرْبِإُلْسَنًاذِإْمُتْنَأَفِحيِسَم

ِدِعْوَْ
،ًانْبٱِلَبًادْبَعُدْعَبَتْسَلًاذِإ«هلوقو.)٣:٢٩ةيطالغ(»ٌةَثَرَو
ملٱِبِِهللاٌثِراَوَفًانْبٱَتْنُكْنِإَو

ًاضيأرظنا٤:٧ةيطالغ(ِ»حيِسَْ
.)٩:١٥نييناربعو٣:٢٤يسولوكو١:١٤سسفأ

نينمؤملاثاريمةقيقحلنايباذهِحيِسَْملٱَعَمَنوُثِراَو
اميفةكرشلاوهامنإةيملاعلاكالمألانمًائيشسيلهنأيأ
:٢٥ىتم(»كديسحرفلخدا«هلوقليلدبحيسملاهكلم
يفِيتَدِئاَمَىلَعاوُبَْرشَتَواوُلُكْأَت«هلوقو.)٢١ اقول(»ِيتوُكَلَمِ
يِعَمَسِلَْجيْنَأِهيِطْعُأَسَفُبِلْغَيْنَم٢١«هلوقو.)٢٢:٣٠
يف يفِيبَأَعَمُتْسَلَجَوًاضْيَأاَنَأُتْبَلَغاَمَك،ِيشْرَعِ »ِهِشْرَعِ
مهنوكلصالخلايأثاريملااذههللامهطيعيو.)٣:٢١ايؤر(
لُسْمُهاَطْعَأ«هنألهبحيسمللنونويدممهف.هدالوأ

ْ
ْنَأًاناَط

ملٱِيَأ،ِهللاٱَدَالْوَأاوُريِصَي
.)١:١٢انحوي(»ِهِمْسٱِبَنوُنِمْؤُْ

.هلجألملأتنوهملأتامكملأتنيأُهَعَمَُّـملَأَتَناَّـنُكْنِإ
نمةمواقملمتحا«هنألحيسملامالآءاكرشنونمؤملاف
وهناك.اولمتحينأبجياذكهف)١٢:٣نييناربع(»ةأطخلا
يذلافاونوكينأبجياذكونزحلاربتخموعاجوألالجر
لوقلثمو.حيسملاعمملأتلاوهليجنإلالجأنمهيساقن
يفْمُتَْكَرتْشٱاَمَك«سرطبلوقانهسلوب ملٱِمَالآِ

اوُحَرْفٱِحيِسَْ
يفاوُحَرْفَتْيَكِل :٤سرطب١(»َنيِجِهَتْبُمًاضْيَأِهِدَْجمِنَالْعِتْسٱِ

:١سوثنروك٢و١٦:٢٤و١٠:٣٨ىتميفامباذهلباق١٣
.)١:٢٤يسولوكو٣:١٠يبليفو٥

نمملأتهنأوهنينمؤملامالآوحيسملامالآنيبقرفلا
باقعلءافيإتناكهمالآنأومهسفنأعفنلاوملأتمهنأومهلجأ
.مهريهطتلتناكمهمالآنأوةئيطخلا

نموهامنإمهصالخةلعسيلحيسملاعممهملأتنإ
.حيسملاةمدختاقلعتم

هللادصقلليلعتاذهُهَعَمًاضْيَأَدَّـجَمَتَنْيَكِل
ىلعمهباقعاهبدصقيملهنإفنييحيسملاىلعدئادشلالاسرإ
نأدصقامنإةعيرشللمهيلعامكلذبيفوييكلمهاياطخ
نأمهعافتراطرشلعجدقف.دجمللاهتطساوبمهدعي
يكلدئادشلانارينيفاورمينأوايالبلايداواوطبهي
مثَأَيِهَو،ْمُكِناَميِإُةَيِكْزَتَنوُكَتْيَكِل«سرطبلوقكاورهطتي

َْ
ُن

لٱِبَهَّـذلٱَنِم
ْ
لِلُدَجوُت،ِراَّـنلٱِبُنَحَتْمُيُهَّـنَأَعَم،ِيناَف

ْ
ِحْدَم

لٱَو
ْ

ملٱَوِةَماَرَك
ملٱَعوُسَيِنَالْعِتْسٱَدْنِعِدْجَْ

:١سرطب١(ِ»حيِسَْ
٧(.

مالآلايفكارتشالامزلتسيحيسملابنينمؤملاداحتانإ
يِئاَرَوَِيتْأَيْنَأٌدَحَأَداَرَأْنِإ«هلوقبحيسملاراشأامكدجملاو
لَف
ْ
امكو.)١٦:٢٤ىّتم(»يِنْعَبْتَيَوُهَبيِلَصْلِمَْحيَوُهَسْفَنْرِكْنُي
لٱَيِهٌةَقِداَص«لوسرلالاق

ْ
ُهَعَماَنْتُمْدَقاَّـنُكْنِإُهَّـنَأ:ُةَمِلَك

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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»ُهَعَمًاضْيَأُكِلْمَنَسَفُِربْصَناَّـنُكْنِإ.ُهَعَمًاضْيَأاَيْحَنَسَف
.)١٢و١١سواثوميت٢(

مهدجمتفهلًاماركإحيسملاعمنودجمتينينمؤملانإ
دجمتو.دجملاقحتساهنألفحيسملاعوسيدجمتامأوةمعن
.ةداعسلاوةسادقلاوملعلايفمهؤاقترانينمؤملا

حلٱِناَمَّـزلٱَمَالآَّـنَأُبِسْحَأِّـينِإَف«١٨
ْ
ملٱِبُساَقُتَالِِرضَا

ِدْجَْ
لٱ
ْ

.»اَنيِفَنَلْعَتْسُيْنَأِديِتَع
٤:١٣و٧و٦سرطب١و٤:١٧سوثنروك٢

يفهلاقامدحأنظيالئلةيآلاهذهيفامبلوسرلاىتأ
ميظعباصمكلذنأمالآلايفحيسملاعمنينمؤملاكارتشا
.هللادالوأباوسيلهبنيباصملانأىلعناهربهنأولئاه

.)٣:٢٨ص(يفءاجامكنقيتأيأُبِسْحَأِّـينِإَف
ىلإةراشإلااذهبدارأامبرِِرضاَْحلٱِناَمَّـزلٱَمَالآ

حجرألاوهرصعيفليجنإلالجأنمنييحيسملاتاداهطضا
ةيضرألاةايحلابئاصمنمنينمؤملابيصيامىلإراشأهنأ
.نامزوناكملكيف

هيلإةبسنلابهبدتعيالاميهيأِدْجَْملٱِبُساَقُتَال
لكهاغتبمليبسيفنوهيىتحًادجميظعدجملاكلذنأل
.اهبئاصموضرألاناوه

حيسملانوريثيحءامسلايفَنَلْعَتْسُيْنَأِديِتَعْلٱ
ملٱَرِهْظُأىَتَم«هلوقكههبشىلإنوريصيو

ٍذِئَنيِحَف،اَنُتاَيَحُحيِسَْ
يفُهَعَمًاضْيَأْمُتْنَأَنوُرَهْظُت ملٱِ

لوقو.)٣:٤يسولوك(»ِدْجَْ
.ُنوُكَنَساَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْملَو،ِهللاٱُدَالْوَأُنْحَنَنآلٱ«انحوي
»َوُهاَمَكُهاَرَنَساَنَّـنَأل،ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَنْنِكٰلَو
١٥و٦:١٤سواثوميت١ًاضيأرظنا٣:٢انحوي١(
١:١٠يكينولاست٢و٢:١٣سطيتو٤:٨سواثوميت٢و
هضعبنولانياذهو.)١٢و٣:٤سرطب٢و٨و٥:٧بوقعيو
.ةيناثحيسملاءيجمدنعهلامكومهتومرثأىلع

لبدجملاكلذلنيدهاشمدرجمنوكناليأاَنيِف
.هبنيعتمتم

خلٱَراَظِتْنٱَّـنَأل«١٩
ْ
.»ِهللاٱِءاَنْبَأَنَالْعِتْسٱُعَّـقَوَتَيِةَقيَِل

٣:٢انحوي١و٣:١٣سرطب٢

لبقتسملاهللادالوأدجمةمظعلنايبةيآلاهذهيفام
.هيلإةبسنلابًائيشتسيلايندلاهذهيفمهتاقيضنأتابثإل
مهوةقيضلايفنآلانينمؤملانأامكهنأاهيفحّرصو
ققحيامكلذيفو.ةقيلخلارئاسلاحاذكهةاجنلانوعقوتي
زاجمةيآلايفو.ًادجةميظعةاجنلاكلتنأوعيمجلاةاجن
.رهاظ

ىنعميفءارآلاتفلتخاُعَّـقَوَتَيِةَقيِلَْخلٱَراَظِتْنٱ
املكىنعمبباتكلاضعبيفتءاجدقفانهةقيلخلا
خلٱِءْدَبْنِمْنِكٰلَو«هلوقكلذنموهللاهقلخ

ْ
ىَثْنُأَوًارَكَذِةَقيَِل

٢٣و١:١٥يسولوكًاضيأرظنا١٦:١٥سقرم(»ُهللاٱاَمُهَقَلَخ
ضرألاانهةقيلخلاىنعمنأحجرألاو.)٤:١٣نييناربعو
ىلعانلو.ناسنإلاالخامدامجلاويحلانماهيفاملكو
:ةلدأكلذ
٢٠عيفامليلدباهنمنونثتسمةسلابألاوةكئالملانإ.١

ةسلابألاوطقلطبللاوعضخيملراهطألاةكئالملانأل
.ًاعوطهلتعضخ

الو)٢٣و٢١و١٩ع(ليلدباهنمنونتسمنينمؤملانإ.٢
.)٢٣ع(»ًاضيأنحنلب«اميس

اوعضخمهنأليلدبنونثتسمسانلانمرارشألانإ.٣
ةيدوبعنمنوقتعيالمهنأو)٢٠ع(ًاعوطلطابلل
المهنأو)٢١ع(هللادالوأدجمةيرحىلإداسفلا
.)٢٣ع(ينبتلانوعقوتي

ريغةقيلخلاىلعانهلوسرلالوققدصيفيكليقنإف
كراشتنأرظتنتاهنأولطبللاهتيدوبعنمنئتاهنأةقطانلا
اهلاحناسلبكلذلاقلوسرلانأانلقةاجنلايفنينمؤملا
جلٱ«هلوقاهنموسدقملاباتكلايفةريثكرئاظناذهلو

ْ
ُلاَبِ

حلٱِرَجَشُّلُكَو،ًامُّنَرَتْمُكَماَمَأُديِشُتُماَكآلٱَو
ْ

ُقِّـفَصُتِلَْق
ةينانويلايف»عقوتي«لصأو.)٥٥:١٢ءايعشإ(»يِداَيَألٱِب
ةرابعلاىنعمو.هرابخأعمسيوًامداقرشبملاىريلهسأردمي
ةيدوبعنمةاجنللراظتنالاوقوشلاةياغيفةقيلخلانأ
مويةاجنلاكلتنيعقوتملانينمؤملابءادتقاوداسفلاوةئيطخلا
لوسرلاسرطبلوقنمنيبتيكلذمهعقوتنإو.ةمايقلا
ُّلَحْنَتِهِبيِذَّـلٱ،ِّـبَّـرلٱِمْوَيِءيَِجمَةَعُْرسَنيِبِلاَطَوَنيِرِظَتْنُم«
لُمُتاَواَمَّـسلٱ

ْ
لٱَو،ًةَبِهَت

ْ
ِبَسَحِباَنَّـنِكٰلَو.ُبوُذَتًةَِقَرتُْحمُِرصاَنَع

اَهيِفُنُكْسَي،ًةَديِدَجًاضْرَأَوًةَديِدَجٍتاَواَمَسُرِظَتْنَنِهِدْعَو
لٱ
ْ

ُتْيَأَرَّـمُث«لوسرلاانحويلوقو.)١٣و٣:١٢سرطب٢(»ُِّرب
َضْرَألٱَوَىلوُألٱَءاَمَّـسلٱَّـنَأل،ًةَديِدَجًاضْرَأَوًةَديِدَجًءاَمَس
ريغةقيلخلاروصتسلوبف.)٢١:١ايؤر(»اَتَضَمَىلوُألٱ
كلذيفنينمؤملاةكراشمةايحولقعتاذاهنأكةقطانلا
.راظتنالا

نمنينمؤمللأشنياماذهبدصقِهللاٱِءاَنْبَأَنَالْعِتْسٱ
رهظينيحتوملانممهتمايقوةيناثحيسملاءيجمدنعّريغتلا
يفحيسملاءاكرشوهللاءانبأمهنوكبنرتقملاهبدوعوملادجملا
َنوُعِّـقَوَتُمْمُتْنَأَو«هلوقعقوتلاكلذبقلعتياممو.هدجم
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَنَالْعِتْسٱ

ًاضيأرظنا١:٧سوثنروك١(ِ»حيِسَْ
.)٥:٥ةيطالغو١:١٠يكينولاست١
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خلٱِتَعِضْخُأْذِإ«٢٠
ْ
لِلُةَقيَِل

ْ
طُب
ْ

ْنِمْلَب،ًاعْوَطَسْيَلِل
.»ءاَجَّـرلٱَىلَعاَهَعَضْخَأيِذَّـلٱِلْجَأ
٢٢عو١:٢ةعماجو١٩و٣:١٧نيوكت

ضرعتلالطبلابدارملاِلْطُبْلِلُةَقيِلَْخلٱِتَعِضْخُأْذِإ
ناسنإلاتكراشةقيلخلانإف.لالحمضالاوداسفلاورييغتلل
لَم«مدآلىلاعتهلوقنمرهظيامكهطوقسجئاتنيف

ْ
ٌةَنوُع

ًاكْوَشَو.َكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكاَهْنِمُلُكْأَتِبَعَّـتلٱِب.َكِبَبَسِبُضْرَألٱ
لزتملةقيلخلاو.)١٨و٣:١٧نيوكت(»َكَلُتِبْنُتًاكَسَحَو
َحتْتَسَّـنَدَتُضْرَألٱَ«ءايعشإلوقليلدبرشبلااياطخبملأتت

ْ
َت

هناَّـكُس لٱاُوَّـريَغ،َعِئاََّـرشلٱاْوَّـدَعَتْمَُّـهنَألاَِ
ْ
لٱاوُثَكَن،َةَضيِرَف

ْ
َدْهَع

ملٱَحاَن...َضْرَألٱِتَلَكَأٌةَنْعَلَكِلٰذِل.َّـيِدَبَألٱ
ْ
ِتَلُبَذ.ُراَطْسِ

لٱ
ْ

لٱيِروُْرسَمُّلُكَّـنَأ.ُةَمْرَك
ْ
.)٧-٢٤:٥ءايعشإ(»ِبوُلُق

ِّـلُكُبْشُعُسَبْيَيَوُضْرَألٱُحوُنَتىَتَمىَّـتَح«ايمرإلوقو
حلٱ
ْ

لٱِتَيِنَفاَهيِفَنيِنِكاَّـسلٱِّـَرشْنِم؟ِلَْق
ْ
ْمَُّـهنَأل،ُروُيُّطلٱَوُمِئاَهَب

تناكاذامملعنملو.)١٢:٤ايمرإ(»اَنَتَرِخآىَرَيَال«:اوُلاَق
ملكلذالولهنأحجرألاوناسنإلاطقسيملولةقيلخلالاح
عـباوزـلاوقـعاـوصـلاونـافـوطـلاولزالـزلـاببارخلاأرـطـي
نأحضاولانمو.بئاصملانمكلذريغوتاعاجملاو
ولوهملظوناسنإلاةوسقنممالآلاديدشيساقتمئاهبلا
.كلذنمًائيشتساقامةيلصألاهتسادقيفناسنإلايقب
ملولملاعلايفلامجلاوعفانملانمديزيهللاناكاذامملعنالو
لعجوكلذلكنمعنمطوقسلااذهنكلناسنإلاطقسي
.)٢١ع(داسفلانهرةقيلخلا

يأاَهَعَضْخَأيِذَّـلٱِلْجَأْنِمْلَب،ًاعْوَطَسْيَل
ناسنإلاةئيطخببسبلباهبنذببسبالواهتدارإبسيل
ميكحلاهللانإف.)١٨و٣:١٧نيوكت(اهيلعءانبهللاءاضقو
ةسادقلانمهلاحيفناسنإلاةكيرشةقيلخلالعجينأءاش
.لطبللاهعضخأيذلاوهفةئيطخلاوأ

قتعلايفنينمؤملاكراشتنألمأىلعيأِءاَجَّـرلٱَىلَع
اذهو.ًاهركتعضخُأاهنأكلذةلعوداسفلاةيدوبعنم
حيسملاءيجمدنعثدحيامبسدقملاباتكلادعولقفاوم
يفَسْيَلَأ«ءايعشإلوقكلذنمو.ةيناث ًاّدِجٍةَريِسَيٍةَّـدُمِ
لٱَو،ًاناَتْسُبُناَنْبُلُلَّـوَحَتَي

ْ
:٢٩ءايعشإ(»؟ًارْعَوُبَسُْحيُناَتْسُب

لٱَنِمٌحوُراَنْيَلَعَبَكْسُيْنَأَىلِإ«هلوقو.)١٧
ْ

َريِصَتَف،ِءَالَع
لٱ
ْ

لٱَبَسُْحيَو،ًاناَتْسُبُةَّـيِّـَرب
ْ
)٣٢:١٥ءايعشإ(»ًارْعَوُناَتْسُب

لٱُحَرْفَت«.هلوقو
ْ

لٱُضْرَألٱَوُةَّـيِّـَرب
ْ
لٱُجِهَتْبَيَو،ُةَسِباَي

ْ
ُرِهْزُيَوُرْفَق

ُدَْجمِهْيَلِإُعَفْدُي.ُمِّـنَرُيَوًاجاَهِتْبٱُجِهَتْبَيَوًاراَهْزِإُرِهْزُي.ِسِجْرَّـنلٱَك
»اَنِٰهلِإَءاََهب،ِّـبَّـرلٱَدَْجمَنْوَرَيْمُه.َنوُراَشَوَلَمْرَكُءاََهب.َناَنْبُل
اذهلثمو.)١١:٦ءايعشإًاضيأرظنا٢و٣٥:١ءايعشإ(
.يحولاباتكيفريثك

خلٱَّـنَأل«٢١
ْ
لٱِةَّـيِدوُبُعْنِمُقَتْعُتَسًاضْيَأاَهَسْفَنَةَقيَِل

ْ
ِداَسَف

.»ِهللاٱِدَالْوَأِدَْجمِةَّـيِّـرُحَىلِإ

يهو)٢٠ع(يفروكذملاءاجرلاةلعلنايبةيآلاهذه
هللانأةيآلاهذهةصالخو.ءاجرلاكلذةقيقحلوهللادصق
يفناسنإلاطوقسلداسفلاةيدوبعلةقيلخلاعضخأيذلا
مهتداعسيفًائيشنييدفملاكراشتةقيلخلانأدصقةئيطخلا
اَنَّـنِكٰل«سرطبلوققفوىلعاذهو.ةيناثحيسملاءيجمدنع
،ًةَديِدَجًاضْرَأَوًةَديِدَجٍتاَواَمَسُرِظَتْنَنِهِدْعَوِبَسَحِب
لٱاَهيِفُنُكْسَي

ْ
.)٣:١٣سرطب٢(»ُِّرب

تناكنإبجعالِداَسَفْلٱِةَّـيِدوُبُعْنِمُقَتْعُتَس
ةيدوبعو«.هتكرببكرابتتناسنإلالجألتنعُليتلاضرألا
.)٢٠ع(يفرسُفدقولطبللعاضخإلاىنعمب»داسفلا

ّربع.ةديجملانييدفملاةيرحيأِهللاٱِدَالْوَأِدَْجمِةَّـيِّـرُح
لامكإدنعمهدجموهللادالوأةداعسنع»ةيرحلاب«لوسرلا
ةئيطخلاةمدخنأامكةيرحهللاةمدخنألءادفلالمع
مهللكوهدالوأنييدفملانأبهللافرتعاىتمف.ةيدوبع
مهكراشتءانفلاوداسفلاوريغتلاناطلسنممهقتعأولامجلاب
:١٢ىتم(»ديدجتلل«قفاوماذهو.قاتعإلاكلذيفةقيلخلا

ًاضيأرظنا٣:٢١لامعأ(»ءيشلكدرةنمزأ«و)٢٨
سرطب٢و٢٨-١٢:٢٦نييناربعو١٠-٣٥:١و٩-١١:٦ءايعشإ
.)٢١:١ايؤرو١٣-٣:١٠

الميظعلانيدلاموييفهللانأةيآلاهذهنمحضتي
.اهددجيلبةقيلخلايشالي

خلٱَّـلُكَّـنَأُمَلْعَناَنَّـنِإَف«٢٢
ْ
َىلِإًاعَمُضَّـخَمَتَتَوُّنِئَتِةَقيَِل

.»َنآلٱ
١٢:١١ايمرإ١:٢٣يسولوكو١٦:١٥سقرم

اهنأوداسفلاةيدوبعيفةقيلخلانأىلععطاقليلداذه
.ةاجنلاعقوتت

.رابتخالاوةدهاشملابُمَلْعَن
يهفاهلاحناسليأُضَّـخَمَتَتَوُّنِئَتِةَقيِلَْخلٱَّـلُك

.كلذةدشلتّنأفاهعاجوأواهلزاونواهتاقشمبترعشنمك
ملألاةدشىلإةراشإدلتةأرماب»صّخمتت«هلوقباهلثمو
.حرفوةديدجةايحعقوتوةاجنلابرقو

بتكيذلانمزلاىلإمدآطوقسذنميأَنآلٱَىلِإ
لاحلاكلتيفةقيلخلاىقبتنأنمدبالو.كلذهيفلوسرلا
.ةيناثحيسملايتأينأىلإ
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اَنَلَنيِذَّـلٱُنْحَنْلَب،ْطَقَفاَذَكٰهَسْيَلَو٢٣«٢٣،٢٤
يفُّنِئَنًاضْيَأاَنُسُفْنَأُنْحَن،ِحوُّرلٱُةَروُكاَب َنيِعِّـقَوَتُم،اَنِسُفْنَأِ
َّـنِكٰلَو.اَنْصَلَخِءاَجَّـرلٱِباَنَّـنَأل٢٤.اَنِداَسْجَأَءاَدِفَيِّـنَبَّـتلٱ
ملٱَءاَجَّـرلٱ

ُهوُجْرَيَفْيَكٌدَحَأُهُرُظْنَياَمَّـنَأل،ًءاَجَرَسْيَلَروُظْنَْ
»؟ًاضْيَأ
اقول٤و٥:٢سوثنروك١:١٤٢سسفأو٥:٥سونثروك٢
٤:٣٠سسفأو٢١:٢٨اقول٢٠:٣٦

قبساميأًاضْيَأُنْحَنْلَب،ْطَقَفاَذَكٰهَسْيَلَو
اذهو.نينمؤملانحنانيلعقدصيةقيلخلايفهمالكنم
.نينمؤملاىلعلمتشتال)١٩ع(يفةقيلخلانأىلعليلد

رامثألالوأهللاباتكيفةروكابلاىنعمِحوُّرلٱُةَروُكاَب
.ةلغلاةيقبنوبرعيهوىلاعتهلمدقييذلاداصحلاو
هنأل)١٥:٢سوثنروك١(»نيدقارلاةروكاب«حيسملايمسُو
هتمايقنألوةيناثهيلعطلستيملوتوملانمماقنملوأ
١٥:٢١سوثنروك١و١٦:٥و١١:١٦ص(هبعشةمايقنوبرع
انلبقاننإ»حورلاةروكابانل«هلوقىنعمو.)١:١٨بوقعيو
هنوبرعوهللاءانبأثاريمةروكابوهيذلاسدقلاحورلا
ملٱِحوُرِبْمُتْمِتُخْمُتْنَمآْذِإ«هلوقلثماذهو

لٱِدِعْوَْ
ْ
،ِسوُّدُق

يِذَّـلٱ«هلوقو.)١٤و١:١٣سسفأ(»اَنِثَاريِمُنوُبْرَعَوُهيِذَّـلٱ
يفِحوُّرلٱَنوُبْرَعىَطْعَأَو،ًاضْيَأاَنَمَتَخ سوثنروك٢(»اَنِبوُلُقِ
لكىلعقدصياذهو.)٥:٥سوثنروك٢ًاضيأرظنا١:٢٢
،)١١و٩ع(مدقتامكًاعيمجمهيفحورلانكسيذإنينمؤملا

يفُّنِئَن ةرضاحلاانلاحنعةئشانلاايالبلاةدشلاَنِسُفْنَأِ
ةضرعانحوروتوملاوداسفلاومالآلاضرعماندسجو
ناسلبخرصيسلوبلعجاماذهو.ةئيطخلاوةبرجتلل
.)٧:٢٤ص(»يقشلاناسنإلاانأيحيو«ًالئاقعيمجلا

هبنونمؤملادعُويذلاهلامكيأَيِّـنَبَّـتلٱَنيِعِّـقَوَتُم
ءانبأنآلامهنأمعن.ةيناثحيسملايجممويالإنوكيالاذهو
لكىلعاولصحيملنيرصاقلاةلزنمبمهنكل)١٦و١٥ع(هللا
اهنكلوملاعلااهفرعيالةرتتسمنآلامهتونبو.ةونبلاقوقح
ىلعةروصقميهومهبهللافرتعيذإعيمجللنلعُتذئنيح
.مهداسجأومهسوفنمعتذئنيحاهنكلومهسوفن

ءادفو.هلنايبوأينبتلانملدباذهاَنِداَسْجَأَءاَدِف
ةماقإوهوحيسملاهانتقايذلاءادفلانمءزجداسجألا
هديجمتوةئيطخلاراثآلكنمهريهطتوربقلانمدسجلا
َنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَشُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«لوسرلالوقك
يفُعَرْزُي«هلوقو.)٣:٢١يبليف(»ِهِدَْجمِدَسَجِةَروُصَىلَع ِ
يفُماَقُيَوٍداَسَف يفُعَرْزُي.ٍداَسَفِمَدَعِ يفُماَقُيَوٍناَوَهِ .ٍدَْجمِ
يفُعَرْزُي يفُماَقُيَوٍفْعَضِ ُماَقُيَوًاّيِناَوَيَحًامْسِجُعَرْزُي.ٍةَّـوُقِ
لوقهلثمو.)٤٤-١٥:٤٢سوثنروك١(»ًاّيِناَحوُرًامْسِج
يفٍدِحاَوَّـلُك«باتكلا ملٱ.ِهِتَبْتُرِ

َنيِذَّـلٱَّـمُث،ٌةَروُكاَبُحيِسَْ

لِل
ْ

يفِحيِسَم يفُ،َّـريَغَتَناَنَّـلُكاَنَّـنِكٰلَو،اَنُّلُكُدُقْرَن«هلوقو»ِهِئيَِجمِ ِ
يفٍةَْظَحل لٱَدْنِع،ٍْنيَعِةَفْرَطِ

ْ
ُماَقُيَف،ُقَّـوَبُيَسُهَّـنِإَفِ.ريِخَألٱِقوُب

١٥:٢٣سوثنروك١(ُ»َّـريَغَتَنُنْحَنَو،ٍداَسَفيِميِدَعُتاَوْمَألٱ
سوثنروك٢و١٣:٤٣ىتمو١٢:٣لاينادًاضيأرظنا٥٢و٥١و
هلوقبهيلإراشأامو.)٢٢:٤ايؤرو٢و٣:١انحوي١و٤-٥:١
دجمةيرح«هلوقبهيلإراشأةيآلاهذهيف»انداسجأءادف«
ةكرشلارظتنتةقيلخلاو.نيرشعلاوةيداحلاةيآلايف»هللادالوأ
حيسملابنونمؤملاولوألاناسنإلاطوقسذنمكلذيف
اهئادفبداسجألاةمايقنعّربعو.مهتأشنلوأذنمهنوعقوتي
ًاءزجاهنوكلواهلامكلًانايبواهليصحتليبسوةاجنللًاميظعت
.همدبانلحيسملاهعنصيذلاميظعلاءادفلانم

ءاجرلابانصلخىنعمسيلاَنْصَلَخِءاَجَّـرلٱِباَنَّـنَأل
وأدحاوءيشءاجرلاوناميإلانأكناميإلابانصلخىنعمك
امنإ.صالخللحيسملابكسمتلاىلإةليسوامهنمًالكنأ
ىنتقمالهعقوتنرمأوهفلبقتسمانصالخمظعمنأىنعملا
ةرفغموهصالخلانمنآلاهيلعانلصحامو.هيلعانلصح
سيدقتهعقوتنيذلاوانمالسواهريمضةحارواناياطخ
انلوخدوانديجمتوتوملادعبانداسجأةماقإوماتلاانسوفن
.اهتداعسبعتمتلاوءامسلا

لصاحلايأخلاًءاَجَرَسْيَلَروُظْنَْملٱَءاَجَّـرلٱَّـنِكٰلَو
مليذلاالإىجرُينأنكميالف.ًاعبطىجرُينأنكميال
.لنُيملورظنُي

ُهُعَّـقَوَتَناَنَّـنِإَفُهُرُظْنَناَنْسَلاَموُجْرَناَّـنُكْنِإْنِكٰلَو«٢٥
.ِ»ْربَّـصلٱِب

وهناسنإلاهعقوتيءيشلكُهُرُظْنَناَنْسَلاَموُجْرَن
كلذكصالخلامظعموةلبقتسملارومألانموروظنمريغ
.هعقوتننأبجوف

انهاولصحينأنينمؤمللسيلِْربَّـصلٱِبُهُعَّـقَوَتَناَنَّـنِإَف
نأمهيلعلبءامسلايفامهبدوعوملارورسلاوةحارلاىلع
نأاوضريوضرألاىلعاومادامتاقيضلاوبراجتلااورظتني
مهيطعينأهللانسحتسينأىلإربصلاببيلصلااولمحي
مهديجمتنمزءوطبوهمالآاوبسحيالنأوةايحلاليلكإ
ةقيقحنمؤملانّقيتاملكف.هللاءانبأباوسيلمهنأىلعًاليلد
ناكفرورسلابنرتقاوهيلعربصلاناههتمظعودجملاكلذ
ملٱِروُُّرسلٱِلْجَأْنِميِذَّـلٱ«هديسلثم

َلَمَتْحٱُهَماَمَأِعوُضْوَْ
خلٱِبًانيِهَتْسُمَبيِلَّـصلٱ

ْ
.)١٢:٢نييناربع(»ِيْزِ

ُمَلْعَناَنْسَلاَنَّـنَأل،اَنِتاَفَعَضُنيِعُيًاضْيَأُحوُّرلٱَكِلٰذَكَو«٢٦
اَنيِفُعَفْشَيُهَسْفَنَحوُّرلٱَّـنِكٰلَو.يِغَبْنَياَمَكِهِلْجَألِّـيلَصُناَم
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هبُقَطْنُيَالٍتاَّـنَأِب .»اَِ
٦:١٨سسفأو١٢:١٠ايركز٤:٣بوقعيو٢٠:٢٢ىتم

ع(حيسملاعمملأتننحنوةيناثلاةيزعتلاةيآلاهذهيف
.)٢٤و٢٠ع(يفءاجرلاىلوألاو)١٨

لامتحاىلعانيوقيوءاجرلاانيزعيامكيأَكِلٰذَك
.ربصلاببئاصملا

هئامسأنميذلاسدقلاحورلايأًاضْيَأُحوُّرلٱ
.)١٥:٢٦انحوي(»يزعملا«

لمحىلعءافعضلانحناننيعييأاَنِتاَفَعَضُنيِعُي
)٢٣ع(اننينأةلعبئاصملاكلتنالًاجراخوًالخادانبئاصم
اندحواهلمحنعنوزجاعنحنو)٧:٢٤ص(انخارصو
.ًايلزأًاريدقًانيعمانللسرأوكلذملعهللاو

نماذهيِغَبْنَياَمَكِهِلْجَألِّـيلَصُناَمُمَلْعَناَنْسَل
انسللقيمل.اهيفسدقلاحورلااننيعييتلاانتافعصةلمج
ىلاعتهلأسننأملعناننألًاقلطمهلجأنميلصنامملعن
كلذلاثمأوبراجتلالامتحاىلعةوقلاواناياطخةرفغم
انعفنيامملعنالاننأىنعملاو.»يغبنيامك«هلوقدازاذهلو
هبهينأهللاابنسحيامالوةفلتخملاةايحلالاوحألكيفهبلط
ناميإلاوةبغرلانمهبيلصننأبجيامالوانل
ةالصهلجألىلصُيامبةفرعملارصقلاثمو.رارمتسالاو
بلطو.)٢٦-٣:٢٣ةينثت(داعيملاضرألخدييكلىسوم
سوثنروك١(»دسجلاةكوش«هنمعزنُتنأتارمثالثسلوب
٩-١٢:٧(.

هنأىنعملافةيفرظ»يف«اَنيِفُعَفْشَيُهَسْفَنَحوُّرلٱ
يلصنامانمّلعييذلاوهسدقلاحورلايأانلخادعفشي
امملعيهنإفلمناليكلءاجروًاناميإوةريغانديزيوهلجأل
.هايإانيطعينأهللاابنسحياموانلريخوهاموهيلإجاتحن
.حورلاهملعيملاميغبنيامكيلصينأدحأعيطتسيالو
.ةالصلايفمهروصقبنورعشينيذللةميظعةيزعتاذهو
سدقلاحورلالامعأةلمجنمنأةيآلاهذهنمانلو
حيسملاىلإةعافشلاةبسنديدجلادهعلايفبلغو»ةعافشلا«
يفٌّيَحَوُهْذِإ«هلوقكلذنمو »ْمِهيِفَعَفْشَيِلٍنيِحِّـلُكِ
ٌعيِفَشاَنَلَفٌدَحَأَأَطْخَأْنِإ«انحويلوقو.)٧:٢٥نييناربع(
ملٱُعوُسَي،ِبآلٱَدْنِع

لٱُحيِسَْ
ْ
حيسملالوقو)٢:١انحوي١(»ُّراَب

ّنيبليلداذهو»رخآًايزعممكيطعيفبآلانمبلطأانأ«
.)١٦:٧و١٥:٢٦و١٤:٢٦انحويرظنا(عيفشهنأىلع
عفشيحيسملانأحورلاةعافشوحيسملاةعافشنيبقرفلاو
انمّلعيوانبولقيفانيفعفشيسدقلاحورلاوءامسلايفانيف
الًاناميإانحنميوتايحورلاىلإانقّوشيو»هلجأليلصنام«
.ًائيشهنودبانتاولصعفنت

و»عفشي«هلوقبقلعتماذهاَِهبُقَطْنُيَالٍتاَّـنَأِب
اميهوسدقلاحورلاتاّنأالنينمؤملاتاّنأانه»تاّنألا«
مهزجعةلعو.ةيحورلاتاكربلاىلإمهقاوشأنعاهبنوربعي
تاّنألاكلتواهتمظعواهتدشمهمالكبامهنعريبعتلانع
نعةغللارصقتامًاريثكو.مالكلانمقوشلاةدشىلعلدأ
لٱَىلِإَفِطُتْخٱُهَّـنَأ«سلوبلوقيفءاجامكنايبلا

ْ
،ِسْوَدْرِف

هبُقَطْنُيَالٍتاَمِلَكَعِمَسَو لوقو.)١٢:٤سوثنروك٢(»اَِ
،ِهِبَنوُنِمْؤُتْنِكٰلَنآلٱُهَنْوَرَتَالْمُتْنُكْنِإَوَكِلٰذ«سرطب
سلوبلوقو.)١:٨سرطب١(»ِهِبُقَطْنُيَالٍحَرَفِبَنوُجِهَتْبَتَف
:٩سوثنروك٢(»اَهْنَعَُّـربَعُيَاليِتَّـلٱِهِتَّـيِطَعَىلَعِِهللاًارْكُش«
١٥(.

لٱُصَحْفَييِذَّـلٱَّـنِكٰلَو«٢٧
ْ
ُماَمِتْهٱَوُهاَمُمَلْعَيَبوُلُق

يفُعَفْشَيِهللاٱِةَئيِشَمِبَسَحِبُهَّـنَأل،ِحوُّرلٱ لٱِ
ْ
.»َنيِسيِّـدِق

١١:٢٠ايمرإو١٧:٣لاثمأو٧:٩رومزمو٢٨:٩مايأ١
٢:٤يكينولاست١و١:٢٤لامعأو٢٠:١٢و١٧:١٠و
٥:١٤انحوي٢:٢٣١ةيمورو

نإوًاثبعتسيلتاّنألاكلتنأىلعلدتةيآلاهذه
.ًامالكتسيلتناك

َناَسْنِإلٱ«هلوقليلدبهللايأَبوُلُقْلٱُصَحْفَييِذَّـلٱ
لٱَىلِإُرُظْنَي

ْ
لٱَىلِإُرُظْنَيُهَّـنِإَفُّبَّـرلٱاَّـمَأَو،ِْنيَنْيَع

ْ
لَق
ْ

»ِب
هلَا«هلوقو.)١٦:٧ليئومص١(

َْ
هلٱَوُةَيِوا

َْ
ْمَك.ِّـبَّـرلٱَماَمَأُكَال

حلٱِب
ْ
رومزمًاضيأرظنا١٥:١١لاثمأ(»َمَدآيِنَبُبوُلُقِّـيَِر
.)٢:٢٣ايؤرو١٧:١٠ايمرإو٩و١٣٩:٧
حورلاوهانهحورلاِحوُّرلٱُماَمِتْهٱَوُهاَمُمَلْعَي

رهظتيتلاقاوشألانينمؤملابولقيفئشنييذلاسدقلا
الناسنإلاف.تانألاكلتنمرهاظحورلامامتهاوتاّنألاب
ىنعملعلو.همالكبالإهريغسفنيفامكاردإعيطتسي
.)٣:١٧ص(يفءاجامكنسحتسيانه»ملعي«

يفُعَفْشَيِهللاٱِةَئيِشَمِبَسَحِب يأَنيِسيِّـدِقْلٱِ
بلطىلعمهثحيسدقلاحورلانأىنعملا.نينمؤملا
بلطلااذهلثمنأنمدبالو.اهريغالهللاتايضرملا
انحويلوققفوىلعاذهو.تاّنألابالإّربعُيملنإوباجتسُي
ِهِتَئيِشَمَبَسَحًائْيَشاَنْبَلَطْنِإُهَّـنَأ:ُهَدْنِعاَنَليِتَّـلٱُةَقِّـثلٱ«
.)٥:١٤انحوي٢(»اَنَلُعَمْسَي

لِلًاعَمُلَمْعَتِءاَيْشَألٱَّـلُكَّـنَأُمَلْعَنُنْحَنَو«٢٨
ْ

لِلِْريَخ
َنيِذَّـ

.»ِهِدْصَقَبَسَحَنوُّوُعْدَمْمُهَنيِذَّـلٱ،َهللاٱَنوُِّبُحي
١:٩سواثوميت٢و٧-١:٤سسفأو٢٤و٢٣و٩:١١ص
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ىلعًاليلدايالبلانينمؤملانابسحمدعلةثلاثةلعاذه
.مهلتاكربىوستسيليهذإهللاءانبأباوسيلمهنأ

اذهو.انملعوانربتخانييحيسملانحنيأُمَلْعَنُنْحَن
.ملاعلالهأهعيطتسيالامم

اهلك)١٨ع(»رضاحلانامزلامالآ«يأِءاَيْشَألٱَّـلُك
نممزليالو.بئاصملاوتاداهطضالايهوةنيرقلاليلدب
لوسرلانكلنينمؤمللريخلللمعتالبئاصملاريغنأكلذ
بئاصملاتارثؤمنمو.اهيلعمالكلاىوسانهدصقيمل
نمىلعبضغدقهللانأنمفوخلاومغلاوسأيلاًاعبط
.نينمؤملاىلعتارثؤملاهذهعقوولوسرلاعفدفاهببيصُأ

نينمؤملابئاصمنمهللادصقاذهِْريَخْلِلًاعَمُلَمْعَت
نالطبانمّلعيوانبولقنمملاعلابحعزنيلاهبحمسيهنإف
ءامسلاىلإرظننلوهيلعلاكتالاىلإانبذجيواهلاوزوةنونيدلا
نيرباصنيعضاوتمانلعجيوانتحارلحمواننطواهربتعنو
امكاولوقينأمهنكميكلذنينمؤملارابتخانمو.ًاراهطأ
لَلَضاَنَأَلَّـلَذُأْنَأَلْبَق«دوادلاق

ْ
ُتْظِفَحَفَنآلٱاَّـمَأ،ُت

لَّـلَذَتِّـينَأِيلٌْريَخ...َكَلْوَق
ْ

رومزم(»َكَضِئاَرَفَمَّـلَعَتَأْيَكِلُت
.)١٢:١١نييناربع١٩و٣١:١٨ايمرإًاضيأرظنا٧١و١١٩:٦٧
تاكربلااميسالوتاكربلانمعونلكةيآلايف»ريخلا«و

دادعتسالاومالسلاىلعلوصحلاوىوقتلايفومنلاكةيحورلا
.اهبعتمتلاةدايزوءامسلل

نيذلاتافصنمهدعبامبواذهَهللاٱَنوُّبُِحيَنيِذَّـلِل
تاكربتسيلبئاصملانألمهلتاكرببئاصملانوكت
رمذتلامهلئشنتاهنألمهلريخللًاعملمعتاليأمهريغل
كلملازاحآىلعليقامكبلقلاةواسقوضغبلاوبضغلاو
يف«هنأ لوقكو.)٢٨:٢٢مايأ٢(»ِّـبَّـرلِلًةَناَيِخَداَزِهِقيِضِ
َنِمَرَثْكَأْمُهَهوُجُواوُبَّـلَص.ِبيِدْأَّـتلٱَلوُبُقاْوَبَأَوْمُهَتْيَنْف«ايمرإ
اوُفَّـدَج«انحويلوقكو.)٥:٣ايمرإ(»َعوُجُّرلٱاْوَبَأ.ِرْخَّـصلٱ
ْنَعاوُبوُتَيَْملَو،ْمِهِحوُرُقْنِمَوْمِهِعاَجْوَأْنِمِءاَمَّـسلٱِهٰلِإَىلَع
.)١:٥ءايعشإًاضيأرظنا١٦:١١ايؤر(»ْمِِهلاَمْعَأ

اونوكيلهللامهاعدنيذلاِهِدْصَقَبَسَحَنوُّوُعْدَم
سدقلاحورلامهداتقاءالؤهو.صالخلااولانيونينمؤم
نيذلانأسدقملاباتكلاحّرص.ةيوامسلاةوعدلالوبقل
ةلدأنمويلزألاهللاءاضقىضتقمبنوصلخيامنإنوصلخي
٣:١١و١:١١سسفأو١:٢٤سوثنروك١و٩:١١ةيمور(كلذ
نوراتخملامههللانوبحينيذلاف)١:٩سواثوميت٢و
ققحتينأناسنإلكنكمياذهبو.هدصقبسحنووعدملا
.نيراتخملانمهنأ

هدصقبجومبلبمهقاقحتسالءالؤهُعديملهللانإ
اَناَعَدَواَنَصَّـلَخيِذَّـلٱ«هلوقليلدبهتمحروهتمكحبسح
لٱىَضَتْقُمِبْلَب،اَنِلاَمْعَأىَضَتْقُمِبَال،ًةَسَّـدَقُمًةَوْعَد

ْ
ِدْصَق

يفاَنَلْتَيِطْعُأيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱَو ملٱِ
ِةَنِمْزَألٱَلْبَقَعوُسَيِحيِسَْ

ىضتقمبيتلاةوعدلاهذهو.)١:٩سواثوميت٢(»ِةَّـيِلَزَألٱ
قيرطيفمهريسومهتبحمونينمؤملاناميإدكؤتيلزألادصقلا
.ةياهنلاىلإصالخلا

دئاوف
بجوهحوربانبولقيفنكسينأهللالزانتاذإهنإ.١

١٢ع(ءاشيامكاندوسيواندوقينأبميلستلاانيلع
.)١٣و

نولثمتملاوهؤابحأوهللادالوأنييقيقحلانييحيسملانإ.٢
.)١٢ع(هتوكلمةثرووهب

انكنإفهيلإانتبسنقفوىلعانيلإهللاةبسننإ.٣
هيبأبنبالاروعشهبانرعشنإفانقيدصوهفهءاقدصأ
نمةيلاخانبولقوهللاءانبأانإيعّدنًاثبعف.انلًابأناك
.)١٥ع(هبةقثلاوهتبحموهتبيه

ىلعةراسجالومهوبسيلهصالخنمؤملانّقيتنإ.٤
ةلادلاةيرابتخالاتاساسحإلالوألا.ناساسأهلذإهللا
.)١٦ع(سدقلاحورلاةداهشيناثلاوهبلقددجتىلع

بئاصملانمةاجنلااوعقوتينأنييحيسمللسيلهنإ.٥
نوديريمهوضرألاىلعاومادامحيسملاعمملأتلاو
لوزننأويوامسلادجملايفهوكراشينأنورظتنيو
مهبهللاىضرمدعىلعليلدبسيلمهببئاصملا
.)٢٥-١٨ع(هلمهتونيمدعو

ميظعهنأنمدبالنينمؤمللنلعُيسيذلادجملانإ.٦
ىلإقاتشتونئتملاعلاءدبذنماهلكةقيلخلاذإًادج
.)٢٣-١٩ع(هيفكارتشالاوهنالعتسا

ةيدوبعلا«ةلاحضرألاهذهىلعناسنإلاةلاحنإ.٧
نأوانلًانطوملاعلااذهربتعننأانلسيلف»داسفلل
كلتنمررحتلاىلإقاتشننأبجيفهتقرافمفاخن
.)٢٢-١٩ع(هللاءانبأةيرحبعتمتلاوةيدوبعلا

هلكيداملاملاعلايفترّثأةئيطخلانعةئشانلاةنعللانإ.٨
ةئيطخلانمًاريثأتلقأبسيلءادفلالمعمامتإف
.هرسأبملاعلاددجيفوسف

ةروكابرضاحلانمزلايفسدقلاحورلابهاومنإ.٩
يفاهيلعلصحنيتلابهاوملاًاذإفنيسيدقلاثاريم
انلدكؤتىلوألافًادجاهنمرثكأاهنأالإاهلثميتآلاملاعلا
تاريخلابنوفتكينيذلاف.اهيلإانقوشتوىرخألا
.)٢٣ع(حورلاةروكابمهلنوكتالنأىشخيةيضرألا

هلدنسوةيزعتويحيسملاىلعةبجاوةليضفءاجرلانإ.١٠
يفصالخلالكلانيالنأتضتقاةيهلإلاةمكحلانأل
.)٢٥و٢٤ع(هناميإةعاس
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هللاديعاومبةقثلاوًادبأربصلابءاجرلانارتقابجيهنإ.١١
هللاةرسمامهالكوكلذىلعتادعاسملانسحأنم
.)٢٥و٢٤ع(نيدللزيزعتو

هبلطننأيغبنيامانميلعتىلإسدقلاحورلالزانتنإ.١٢
رسنوهركشننأبجيفرومألابجعأنمةالصلايف
ةماقإنعنيرصاقللريشمكوهدالوأملعيدلاوكهنإ.هب
.)٢٦ع(مهاوعد

يكلهللاةئيشملةقفاومةالصلانوكتنأبجيهنإ.١٣
دقسدقلاحورلاناكنإكلذكنوكتوتاجتسُت
.)٢٧ع(اهتماقإىلإقوشواهيلإدشرأ

املّوحينأرداقوهفءاشفيكرومألاربديهللانإ.١٤
مظعأامفريخلاىلإءالبلادهجنمهيراتخمبيصي
.)٢٨ع(هيلإنيئجاللانانئمطا

ناسنإلكو)٢٨ع(هوراتخممههللانوبحينيذلانإ.١٥
هللاءاضقنيبةافانمالًاذإفيرايتخابحلانأملعي
حاضيإنعيرشبلالقعلازجعنإوناسنإلارايتخاو
.امهنيبةقفاوملا

ريغهتبحمويلزألاهللادصقلنينمؤملانانئمطا
٣٩ىلإ٢٩عةريغتملا

اوُنوُكَيِلْمُهَنَّـيَعَفَقَبَسْمُهَفَرَعَفَقَبَسَنيِذَّـلٱَّـنَأل«٢٩
هباَشُم .»َنِيريِثَكٍةَوْخِإَْنيَبًارْكِبَوُهَنوُكَيِل،ِهِنْبٱَةَروُصَِنيِ
٧:٢٣ىتمو١:٥ايمرإو١:٦رومزمو١٧و٢٣:١٢جورخ
:١سسفأ١:٢سرطب١و٢:١٩سواثوميت٢و١١:٢صو
٢١و٣:١٠يبليفو٣:١٨سوثنروك٢و١٧:٢٢انحوي١١و٥
١:٥ايؤرو١:٦نييناربعو١٨و١:١٥يسولوك٣:٢انحوي١

يهونيرشعلاوةنماثلاةيآللديكوتاهيلياموةيآلاهذه
هنممزليدصقلااذهنألنينمؤمللريخلادكؤيهللادصقنأ
.ريخلاكلذليصحتليرورضوهاملكحنم

كلتةلعرّوصتننأردقنال.هلةصاخْمُهَفَرَعَفَقَبَس
صالخلامهحنميوهتبحمبمهصخينأهدصقىوسةفرعملا
هلوقليلدبمهلامعأحلاصومهدوجوةلعدصقلاكلذنال
يفَنيِقوُلَْخم،ُهُلَمَعُنْحَناَنَّـنَأل« ملٱِ

ِحلاَصٍلاَمْعَألَعوُسَيِحيِسَْ
َ
،ٍة

.)٢:١٠سسفأ(»اَهيِفَكُلْسَنْيَكِلاَهَّـدَعَأَفُهللاٱَقَبَسْدَق
ةلعاهنوتأيمهنأهللاملعيتلاةحلاصلامهلامعأنأعنمياذهو
اَنَصَّـلَخيِذَّـلٱ«هلوقكلذدكؤيو.هلةصاخمهايإهتفرعمل
ىَضَتْقُمِبْلَب،اَنِلاَمْعَأىَضَتْقُمِبَال،ًةَسَّـدَقُمًةَوْعَداَناَعَدَو
لٱ
ْ
يفاَنَلْتَيِطْعُأيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱَوِدْصَق ملٱِ

َلْبَقَعوُسَيِحيِسَْ
.)٩:١١ةيمورًاضيأرظنا١:٩سواثوميت٢(»ِةَّـيِلَزَألٱِةَنِمْزَألٱ
هللاةبهناميإلانإانلقةفرعملاكلتةلعمهناميإنإليقنإف

١:٥ايمرإًاضيأرظنا٢:٨سسفأ(هتلعالهرايتخاةجيتنو
.)٤:٥ةيطالغو١٣:٥عشوهو٣:٢سوماعو

هتلباقمنمفرعُينييعتلااذهىنعمْمُهَنَّـيَعَفَقَبَس
يفذيمالتلالوقيفامكلذنمو.نئارقلارابتعابهلاثمأب
ْتَنَّـيَعَفْتَقَبَساَمَّـلُكاوُلَعْفَيِل«حيسملاىلعاوعمتجانيذلا
اَمَك«لوسرلالوقو.)٤:٢٨لامعأ(»َكُتَروُشَمَوَكُدَي
لٱِسيِسْأَتَلْبَقِهيِفاَنَراَتْخٱ

ْ
ٍمْوَلَالِبَوَنيِسيِّـدِقَنوُكَنِلِ،َملاَع

يفُهَماَّـدُق ملٱِ
ملٱَعوُسَيِبيِّـنَبَّـتلِلاَنَنَّـيَعَفَقَبَسْذِإ،ِةَّـبَحَْ

ِحيِسَْ
لِنًاضْيَأِهيِفيِذَّـلٱ«هلوقو»ِهِتَئيِشَمِةَّـَرسَمَبَسَح،ِهِسْفَنِل

ْ
اَن

ٍْءَيشَّـلُكُلَمْعَييِذَّـلٱِدْصَقَبَسَحًاقِباَسَنيِنَّـيَعُم،ًابيِصَن
اذهنمانلف.)١١و٥و١:٤سسفأ(»ِهِتَئيِشَمِيْأَرَبَسَح
سيلًاذإفهترسمبسحبيلزألاهللاءاضق»نييعتلا«ةلعنا
.هلةلعنمناسنإلايف

نأمزلتسيمهنييعتيأِهِنْبٱَةَروُصَِنيِهباَشُماوُنوُكَيِل
دجملاوبيصنلاولامعألاوتافصلايفحيسملالثماونوكي
.)١٥:٤٩سوثنروك١و٤:٢٤و١:٤سسفأ(يفءاجامك
نأبىضقهدالوأنونمؤملانوكينأبىضقنيحهللانإ
اهاّقروةيرشبلاةعيبطلانبالاذخأاملفهنبالثماونوكي
ليلدبدجملاوريهطتلايفكرتشننأهللادصقكلذباهرّهطو
ِةَروُصَىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَشُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«هلوق
،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«انحويلوقو.)٣:٢١يبليف(»ِهِدَْجمِدَسَج
ْنِكٰلَو.ُنوُكَنَساَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْملَو،ِهللاٱُدَالْوَأُنْحَنَنآلٱ
انحوي١(»َوُهاَمَكُهاَرَنَساَنَّـنَأل،ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَن
٣:٢(.

ةيآلايف»هللاءانبأنالعتساك«ةيآلاهذهيف»ةهباشملا«و
مزلتسينييعتلاناكاذإف.٢٩ةيآلايف»انداسجأءادف«و١٩
نكيملةهباشملانكتملاذإهنأةرورضمزلحيسمللةهباشملا
انكامهمانصلخنينيعمانكاذإمهضعبلوقلطبو.نييعتلا
.نيحلاصانكامهمانكلهنينيعمنكنملنإوًارارشأ

نامزلايفَنِيريِثَكٍةَوْخِإَْنيَبًارْكِبَوُهَنوُكَيِل
نألبهدحودّجمتيهنبانأدصقيملهللانإ.ةبترلاو
دالوأنمتاوبروفولأنيبًاركبونينمؤمللًاسأردجمتي
ةوخإينبتلاباوراصمهو.مهدعينأقولخمعيطتسيالهللا
لُسْمُهاَطْعَأَو«هدجمءاكرشوحيسملل

ْ
َدَالْوَأاوُريِصَيْنَأًاناَط

.لزألاذنمةقيقحهللانبافوهامأ)١:١٢انحوي(»ِهللاٱ
ًادالوأضعبلانييعتنمىلوألاةياغلانأاذهنمانلو
.ءادفلالمعوةقيلخلاعادبإلصأيهوحيسملاديجمتهللا

مهاعدومهنّيعلاقفانهيضاملاةغيصلوسرلالمعتساو
يفهمالكنأللبقتسماذهضعبنأعممهدّجمومهرّربو
.دبألاىلإولزألاذنمثدحياملكليلزألاهللاءاضق
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َنيِذَّـلٱَو.ًاضْيَأْمُهاَعَدِءَالُؤٰهَفْمُهَنَّـيَعَفَقَبَسَنيِذَّـلٱَو«٣٠
ْمُهَدَّـَجمِءَالُؤٰهَفْمُهَرَّـرَبَنيِذَّـلٱَو.ًاضْيَأْمُهَرَّـرَبِءَالُؤٰهَفْمُهاَعَد
.»ًاضْيَأ

سرطب١و٩:١٥نييناربعو٤:٤سسفأو٩:٢٤و١:٦ص
٢:٦سسفاو١٧:٢٢انحويو٦:١١سوثنروك٢:٩١

لئاسولاذختايأًاضْيَأْمُهاَعَدِءَالُؤٰهَف...َنيِذَّـلٱَو
هذهوسودقلاهحوربمهاّيإهتوعداهلوأو.هدصقذاقنإل
مهبولقللبليجنإلابمهريشبتبطقفمهناذآلتسيلةوعدلا
مهنأدكؤتفمهرايتخاعزنتملاهنأعمةلاعفةوعديهوًاضيأ
يِذَّـلٱُهللاٱَوُهٌنيِمَأ«هلوقكاذهوصالخللحيسملابنونموي
ملٱَعوُسَيِهِنْبٱِةَِكَرشَىلِإْمُتيِعُدِهِب

بَرِحيِسَْ
:١سوثنروك١(»اَنِّـ

٩(.
٤و٣ص(يفريربتلاةقيقحنابأْمُهَرَّـرَب...َنيِذَّـلٱ
ًاراربأةأطخلابسحيهللانأوهوةلاسرلاهذهنم)٥و
بسنُييذلاحيسملاعوسيربلجألراربألاةلماعممهلماعيو
.مهناميإبهيلإ

يفءادفلالمعةمتاخاذهًاضْيَأْمُهَدَّـَجمَنيِذَّـلٱ
مهريصموةيوامسلاةداعسلاوةسادقلالامكوهونينمؤملا
نينمؤملاصالخنمهللاةياغاذإف.حيسمللنيهباشم
مهسيدقتومهريربتومهتوعدومهرايتخاىلعلمتشت
نكميالةدحاوةلسلستاقلحكرومألاهذهومهديجمتو
ققحتياهنمةدحاوققحتييذلافاهنمةدحاونعءانغتسالا
وهوعدمأققحتينأناسنإلكنكميف.اهلكةلسلسلا
ةيزعتاذهبسلوبحّرصو.المأاهللباقوةيفاكلاةوعدلا
.نينمؤمللًاعيجشتو

»!اَنْيَلَعْنَمَفاَنَعَمُهللاٱَناَكْنِإ؟اَذِٰهلُلوُقَناَذاَمَف«٣١
١١٨:٦رومزمو١٤:٩ددع

ةيبحلاهللادصاقميفهلاقامةجيتناهدعباموةيآلاهذه
.نينمؤملانأشيف

ِهلُلوُقَناَذاَمَف
ٰ

.بيرلاوفوخللهجوانلأيأ؟اَذ
نايبهباوجوطرشلااَنْيَلَعْنَمَفاَنَعَمُهللاٱَناَكْنِإ
عمهللانإ٣٠و٢٩ةيآلايفقبساممتبثدق.اذهل
توملاوةئيطخلاسوماننمانرّرحدقهللانإ.نينمؤملا
اننذيعوهتثرووهدالوأانربتعاوانيفنكاسلاهحورباندّدجو
ءادعألاترثكنإوهفاخنءيشيقبامفدجملاوةسادقلل
ىوقأوهوهللااننيعمءافعضانسفنأيفانكنإوانإفتيوقو
منرملالوقاذهلثمو.هؤادعأانءادعأنألمهلكءادعألانم
رومزم(»؟ُناَسْنِإلٱِيبُعَنْصَياَذاَم.ُفاَخَأَالَفِيلُّبَّـرلٱ«

١١٨:٦(.

كلذلف»انعمهللا«هلوقلديكوتحاحصألااذهنميقابلا
.نئمطننأبجو

ةغالبلاةيآةيآلاهذهيفنوريءاغلبلاوءاحصفلانإ
.اهتياغو

،َنيِعَْمجَأاَنِلْجَألُهَلَذَبْلَب،ِهِنْبٱَىلَعْقِفْشُيَْمليِذَّـلَا«٣٢
»؟ٍْءَيشَّـلُكُهَعَمًاضْيَأاَنُبََهيَالَفْيَك

٤:٢٥ص١٠و٥:٦ص

يأ»لوقناذام«اهلبقيتلايفهلوقلباوجةيآلاهذه
ساسأهللاةبحمنإ.خلا»هنباىلعقفشيمليذلا«لوقن
هنباهؤاطعإةبحملاهذهىلعليلدمظعأوانانئمطاوانءاجر
و.ردقُيالامباذهنودالإنكيملهلكملاعلااناطعأولفانل
»هللادالوأ«نعهزيميامبفوصومةينانويلايفانه»نبالا«
ةعيبطودحاورهوجبآلاووههنأىنعمبوهفنيقولخملا
هنإ«حيسملالاقنيحهانعماذهنأاومهفدوهيلاو.ةدحاو
.)٥:١٨انحوي(همجرىلعاومزعو»هللانبا

ءاطعإيفنأىلإحيملتكلذيفِهِنْبٱَىلَعْقِفْشُيَْمل
يفكلذنأىلعتاذلاراكنإانسفنأنمهيمسنامهنباهللا
هللاةعيبطنيبنوبلارادقمبانبناجيفامممظعأهللابناج
ىنعمو.ةبحملاةمظعىلعلدتةقفنلاةمظعو.انتعيبطو
ففخيملهللاوسومانلاقوقحلكىفوأحيسملانأةرابعلا
هنأبحمسيملوميهاربإىلعقفشهنإ.هيلعةقفشًائيشهنع
.توملاىلإهنباعفدهنكل)٢٢:١٢نيوكت(قاحسإهنباحبذي
قفشل)٢٦:٤٢ىتم(هنباتومنودبانصالخنكمأولو
.بيلصلاتومنمهذقنأوهيلع

انحويو٥٣:٦ءايعشإ(ملألاوراعلاتوملهملسأيأُهَلَذَب
.)١:٤ةيطالغو٤:٢٥ةيمورو٣:١٦

هنباهللالذب.دبألاىلإكلهناليكلَنيِعَْمجَأاَنِلْجَأل
الهسفننمهكالهفكلهينمهنأمزلتسيسانلاعيمجلجل
.ًايدافهلدعيملنأل

ءيشلكيأٍءَْيشَّـلُكُهَعَمًاضْيَأاَنُبََهيَالَفْيَك
نممظعأهنباهءاطعإنإفدبألاىلإونآلانمهيلإجاتحن
ةبهوملكىلعلمتشيوهو.هنعربعيالامببهاوملارئاس
نمديفتسنلسدقلاحورلاءاطعإنمضتيحيسملاءاطعإنأل
ءاطعإوهبناميإلايفتبثنلةمعنلاءاطعإونبالاءاطعإ
.)٢٣-٣:٢١سوثنروك١و٥:١٠ص(ةيدبألاةايحلا

يِذَّـلٱَوُهُهللاَا؟ِهللاٱيِراَتُْخمَىلَعيِكَتْشَيَسْنَم«٣٣
»!ُرِّـَربُي
١١و١٢:١٠ايؤرو٩و٥٠:٨ءايعشإ

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا

٩٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



عيطتسيدحأاليأِهللاٱيِراَتُْخمَىلَعيِكَتْشَيَسْنَم
نأماهفتسالافهاوكشبكالهلاوةنونيدلامهيلعبجوينأ
يراكنإماهفتسالافهاوكشبكالهلاوةنونيدلامهيلعبجوي
نأ»هللايراتخم«مهتيمستنممزليو.يفنلاديدشتلهبىتأ
٢٨ع(يلزألاهدصقبسحبصالخللمهنّيعهنألاونئمطي
امبمهنعىفوأومهاياطخرفغوًاصاخًابحمهبحأو)٢٩و
نكيملفمهرئامضحارأوسومانلاقوقحلكحيسملاهلعف
.فوخللةلعالوىوكشللبابنم

رمضملاؤسلباوجاذهلعل!ُرِّـَربُييِذَّـلٱَوُهُهللاَا
ملاذإفناّيدلاوهوهيلإاوأطخأمهنإ.هللايكتشيلهوهو
نأنمعنمي»ّرربييذلاوه«هنوكو.يكتشُمالفوهكتشي
مهيلعاملكيفوأهنأبحّرصيوهيأيكتشملاوهنوكي
اذهبنايدلاحّرصاذإومهاياطخلكنعرّفُكهنأوسومانلل
نمئّطخينأىلعرسجيقولخمنمسيلفمفلكدتسا
.قلاخلاهرّرب

ملَا؟ُنيِدَييِذَّـلٱَوُهْنَم«٣٤
ْلَب،َتاَميِذَّـلٱَوُهُحيِسَْ

حلٱِب
ْ
ًاضْيَأيِذَّـلٱ،ِهللاٱِنيِمَيْنَعًاضْيَأَوُهيِذَّـلٱ،ًاضْيَأَماَقِّـيَِر
»!اَنيِفُعَفْشَي
:١نييناربعو٣:١يسولوكو١٦:١٩سقرم٣٤:٢٩بويأ
٩:٢٤و٧:٢٥نييناربع٣:٢٢سرطب١و١٢:٢و٨:١و٣
٢:١انحوي١و

نينمؤملاىلعمكحينميأ؟ُنيِدَييِذَّـلٱَوُهْنَم
.مهاياطخىلعيدبألاكالهلاب

رّدقملاؤسلباوجاذهلعلَتاَميِذَّـلٱَوُهُحيِسَْملَا
ءايحأللًاناذيدهنّيعهللانإف.حيسملانيديلهوهو
مدقو.نيدينأٌدحأردقيملوهنديملنإفتاومألاو
مهيلعمكحيونيدينأنمعناومةعبرأةيآلاهذهيفلوسرلا
.كالهلاب

اذهوةنونيدلانممهصّلخيلمهلجأنمتامهنإلوألا
ةنونيدلابابسألكهبلازأهّنألمهنيديالهّنأةنامضتوملا
.سومانللمهيلعاملكهتومبيفوُأذإ

نأنميناثلاعناملاوهاذهًاضْيَأَماَقِّـيِرَْحلٱِبْلَب
هتمايقف)٤:٢٥ص(»مهريربتلماقهنإ«نينمؤملانيدي
ناهربهتمايقو.هتومدصاقملكيرجيهنأنادكؤتهتايحو
دويقنمهقالطإوةئيطخلانعةرافكةحيبذهلبقهللانأىلع
وهنيذلانينمؤملاىلعسومانللاملكهئاقبإلنالعإتوملا
مهنألنينمؤملانانئمطاتدكأوتققحةمايقلاهذهف.مهبئان
مهتيزعتتناكهتمايقباوفرعيملوحيسملاتومباوفرعول
ملٱِنُكَيَْملْنِإَو«هلوقليلدبًامدعتدُعلبةصقان

ْدَقُحيِسَْ
يفُدْعَبْمُتْنَأ.ْمُكُناَميِإٌلِطاَبَفَماَق :١٥سوثنروك١(»ْمُكاَياَطَخِ

ةصالخو.»ماقيرحلابلب«تامهلوقىلعدازاذهلو)١٧
ناد«تومللعوسيميلستبهنأامكهللانأةرابعلاهذه
سانلااياطخنادبآلاهللانأيأ(»دسجلايفةيطخلا
عفرهنأنلعأتوملانمهاّيإهتماقإفكلذك)هنبادسجب
.هيلعتعضُودقتناكيتلامهاياطخلكمهنع

ثلاثلاعناملاوهاذهِهللاٱِنيِمَيْنَعًاضْيَأَوُهيِذَّـلٱ
ةوقلاودجملالحمىلإعفرهنإفنينمؤملاحيسملانيدينأنم
ثدحيامنإثدحياملكفملاعلاةسايسىلعىلوتساو
لفكتيذلاةياهنلاىلإصّلخينأنمعنامالًاذإفهتئيشمب
لُسُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«حيسملالوقلقفاوماذهو.مهصالخب

ْ
ٍناَط

يف رومزمًاضيأرظنا٢٨:١٨ىّتم(»ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ
.)٣:٢١ايؤرو١:٣نييناربعو١:٢٠سسفأو١١٠:١
نأنمعبارلاعناملاوهاذهاَنيِفُعَفْشَيًاضْيَأيِذَّـلٱ

ىلعهتردقدكأهللانيمينعهسولجف.نينمؤملانيدي
.كلذهدصقوهتدارإتدكأهتعافشكلذكفهبعشصالخ
يفهبعشلجأنمهتالصبتنّيُبةعافشلاكلتةيفيكو
)٢:١انحوي١و٩:٢٤و٧:٢٥نييناربعيفو١٧صانحوي(
ةعاطلانمةاطخلالجألهاتأامهللامامأنلعيهنأيهو
يفهاّيإهللادعوىضتقمبمهلةباثإمهصالخبلطيوتوملاو
مهيفهحورعضيهنألهلمهتعاطإبهللالفكتيوهفءادفلادهع
عفشينيذلاةنينأمطمظعأامف.نيعئاطنيعضاخمهلعجيو
ُتْمِلَع«هلوقليلدبنيحلكيفهلعمسيهللانألمهيف
يفَكَّـنَأ .)١١:٤٢انحوي(»ِيلُعَمْسَتٍنيِحِّـلُكِ

ملٱِةَّـبََحمْنَعاَنُلِصْفَيَسْنَم«٣٥
ِمَأٌقيِضْمَأٌةَّـدِشَأِ؟حيِسَْ

»؟ٌفْيَسْمَأٌرَطَخْمَأٌيْرُعْمَأٌعوُجْمَأٌداَهِطْضٱ

ماهفتسالااذهِحيِسَْملٱِةَّـبََحمْنَعاَنُلِصْفَيَسْنَم
بابسأىوقأاذهولصفلايفنهنمدوصقملايراكنإ
الونمؤملاىلعيكتشيدحأالهنإًاقباسلاق.نانئمطالا
اذهوحيسملاةبحمنعهلصفيدحأالهنإانهلاقوهنيديدحأ
ةبحميهةيآلايف»ةبحملا«و.نمؤملانانئمطاماوددكؤي
نكرةلماكلاةيوقلاهتبحمنألحيسمللانتبحمالانلحيسملا
ةفيعضلانمؤملاةبحمالداهطضالاوتاقيضلايفنينمؤملا
حيسملانإ«٣٢عيفلاق.نئارقلاهيلعلدتاذهوةصقانلا
نإ«٣٧عيفلاقو.»هتعافشوهتمايقوهتومبانلهتبحمرهطأ
يذلاب)ةروكذملابئاصملايهو(ءادعألالكىلعانراصتنا
انلصفتناردقتىرخأةقيلخالنإ«٣٩عيفلاقو.»انبحأ
لككلذحضتيو.»انبرعوسيحيسملايفيتلاهللاةبحمنع
نانئمطاديكوتوهومالكلاعوضومىلإانرظناذإحاضتالا
حيسملاكرتيالهنأفرعينأةليلقةيزعتفهتيزعتونمؤملا

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا

٩٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هتبحمريغتتالحيسملانأفرعينأةميظعةيزعتنكلو
.هكرتيف

اهنأانلرهظُتبئاصمعبسلوسرلاركذخلاٌةَّـدِشَأ
قباسلالاؤسلاطسبيهوحيسملاةبحمنعنينمؤملالصفت
بئاصملاكلتنأكلذنمدارملاو»انلصفيسنم«هلوقوهو
امهمهتبحميفكشللةلعالوهللابضغىلعليلدبتسيل
انلسانلاةبحمنعانلصفتاهنأاهلوعفمنممعن.تدتشا
نمتامنمكرتيحيسملالعجتاهنأاهلوعفمنمسيلنكل
نمكلذبدهشينأسلوبردقو.مهيفعفشوماقومهلجأ
-١١:٢١سوثنروك٢(بئاصملاكلتلكلمتحاهنألهرابتخا

نوريثكلزيملواهلةضرعنولوألانويحيسملاناكو.)٣٣
و»ةدشلا«و.كلذكرصعلااذهيفنييحيسملانم
.ليلقامهنيبقرفلاوبئاصملالكنامعي»قيضلا«
رابتعابةبيصملا»قيضلاو«اهتوقرابتعابةبيصملا»ةدشلاف«
.اهنمةاجنلاقيرطىلإيدتهيالىتحباصملايفاهريثأت
ليجنإلابناميإلااهببسرابتعابةبيصملا»داهطضالاب«دارملاو
اتأشنناتبيصم»يرعلا«و»عوجلا«و.هبريشبتلاو
اودرُطومهكالمأتبلُسمهنألداهطضالانعنييحيسملل
مهكسمتنمتجتنةبيصمرطخلاو.يراربلايفاوهاتو
»فيسلاب«دارملاو.كلذلمهاّيإسانلاضاغبإوحيسملاب
.هتالآىدحإمسابلعفلاةيمستبابنملتقلا

.ِراَهَّـنلٱَّـلُكُتاَمُنَكِلْجَأْنِماَنَّـنِإ«ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك«٣٦
ذلِلٍمَنَغَلْثِماَنْبِسُحْدَق

.ِ»حْبَّـ
٤:١١سوثنروك٢و٣١و١٥:٣٠سوثنروك١و٤٤:٢٢رومزم

ةمجرتيفامىلع٤٤:٢٢رومزمٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
.نيعبسلا

ىلعقدصامنأسلوبدارأُتاَمُنَكِلْجَأْنِماَنَّـنِإ
.لسرلامايأيفنينمؤملاىلعقدصدوادمايأيفءايقتألا

.ًامئاديأِراَهَّـنلٱَّـلُك
ذلِلٍمَنَغَلْثِم

البمهولتقنينمؤملاءادعأنأيأِحْبَّـ
.حبذللاوقلُخمهنأوةميقالبمهتتايحاوبسحوةقفش

يفاَنَّـنِكٰلَو«٣٧ يِذَّـلٱِباَنُراَصِتْنٱُمُظْعَياَهِعيَِمجِهِذٰهِ
.»اَنَّـبَحَأ
٥:٤و٤:٤انحوي١و٢:١٤سوثنروك٢و١٥:٥٧سوثنروك١
١٢:١١ايؤرو

باوجيهونيثالثلاوةنماثلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذه
.حيسملاةبحمنعةروكذملابئاصملاانلصفتلههلوقل

.ًافنآةروكذملابئاصملاىلإعجارريمضلااَهِعيَِمج
نأاهنكميالبئاصملاكلتنأيأاَنُراَصِتْنٱُمُظْعَي

نآلاانريهطتىلإلوؤتاهنألانلًاريخنوكتلبانبلغت
لٱاَنِتَقيِضَةَّـفِخَّـنَأل«لوسرلالوقليلدبًاريخأانديجمتو

ْ
َةَّـيِتْقَو

.)٤:١٧سونثروك٢(»ًاّيِدَبَأٍدَْجمَلَقِثَرَثْكَأَفَرَثْكَأاَنَلُئِشْنُت
اهتوقالانراصتنانكروههّنإفحيسملايأاَنَّـبَحَأيِذَّـلٱِب
ةوقانيطعيوهف.انلحيسملاةبحملبانمزعالوانتدارإالو
»اَنَأاَماَنَأِهللاٱِةَمْعِنِب«لوسرلالوقليلدبةمعنوةعاجشو
َّـنَأل،يِتَمْعِنَكيِفْكَت«ىلاعتهلوقو.)١٥:١٠سوثنروك١(
يفِيتَّـوُق ًاضيأرظنا١٢:٩سوثنروك٢(»ُلَمْكُتِفْعَّـضلٱِ
.)٤:١٣يبليفو٢:٢٠ةيطالغ

َالَوَةَكِئَالَمَالَو،َةاَيَحَالَوَتْوَمَالُهَّـنَأٌنِّـقَيَتُمِّـينِإَف«٣٨
»ًةَلَبْقَتْسُمَالَوًةَِرضاَحَروُمُأَالَو،ِتاَّـوُقَالَو،َءاَسَؤُر
:٣سرطب١و٢:١٥و١:١٦يسولوكو٦:١٢و١:٢١سسفأ

٢٢

هللادصقيحيسملانانئمطاتابجومنمسلوبركذ
هداقتعاوكلذبهتقثانهدازوهلجألحيسملالعفوهريخ
لصفتنأًالامجإوًادارفأتاقولخملاعيطتستالهنأمزاجلا
اممىوقأانهتالصافلانمهركذاموهللاةبحمنعنمؤملا
.)٣٥ع(يفاهنمهركذ

ةبحمفءايحأوأًاتاومأاّنكنإيأَةاَيَحَالَوَتْوَمَال
ةريثكءايشأنمانلصفيتوملانإمعن.ريغتتالانلحيسملا
ىلاعتهلوقليلدبحيسملاةبحمنعانلصفينأنعزجعيهنكل
،ِدَبَألٱَىلِإَكِلَْهتْنَلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَح)يفارخيأ(اَهيِطْعُأاَنَأ«
يفانتايحف.)١٠:٢٨انحوي(»يِدَيْنِمٌدَحَأاَهُفَطَْخيَالَو
نعانلصفيءيشالنكلوبراجتوبئاصمبةطاحمايندلا
،ُشيِعَنِّـبَّـرلِلَفاَنْشِعْنِإاَنَّـنَأل«هلوققفوىلعكلذوحيسملا
ِّـبَّـرلِلَفاَنْتُمْنِإَواَنْشِعْنِإَف.ُتوُمَنِّـبَّـرلِلَفاَنْتُمْنِإَو
.)١٤:٢٨ص(»ُنْحَن

ةفلتخمفونصِتاَّـوُقَالَو،َءاَسَؤُرَالَوَةَكِئَالَمَالَو
.ةحلاطوأةحلاصاهنوكنعرظنلاعطقبةيولعلاحاورألانم
ةوقوناطلسوةساير«هلوقبتاقولخملاءالؤهىلإراشأو
»تادايسوأًاشورع«ًاضيأهلوقبو.٢:٢١سسفأ(»ةدايسو
يتلاتاقولخملانأنايبلوسرلادارمو.)١:١٦يسولوك(
لصفتنأنعةزجاعةوقوةمكحناسنإلانممظعأيه
.حيسملاةبحمنعنمؤملا

نمءيشاليأًةَلَبْقَتْسُمَالَوًةَِرضاَحَروُمُأَالَو
.يتآلاملاعلاتاثدحمنمالوملاعلااذهتاثدحم

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا

٩٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لُعَالَو«٣٩
ْ
ْنَأُرِدْقَت،ىَرْخُأَةَقيِلَخَالَوَ،قْمُعَالَوَو

يفيِتَّـلٱِهللاٱِةَّـبََحمْنَعاَنَلِصْفَت ملٱِ
بَرَعوُسَيِحيِسَْ

.»اَنِّـ
١:٩سواثوميت٢و١:٦سسفأو٥:١٥و٣:٢٤ص

يفالوءامسلايفءيشاليأَقْمُعَالَوَوْلُعَالَو
نممهفف.)٩و١٣٩:٨رومزمرظنا(منهجيفالوضرألا
انلصفيناكموأنامزيفءيشالنأةريخألاةعبرألارومألا
.حيسملاةبحمنع

هنأمهوتلًاعفدهلبقامىلعاذهدازىَرْخُأَةَقيِلَخَالَو
ةبحمنعنينمؤملالصفينأهنكميهركذيملءيشيقب
.حيسملا

ةبحمناكمانههللاةبحمِهللاٱِةَّـبََحمْنَعاَنَلِصْفَتْنَأ
.هللاوهحيسملانأكلذنمانلو)٣٥ع(يفحيسملا

يفيِتَّـلٱ عوبنيبآلاهللاةبحمنإاَنِّـبَرَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
انداحتابفانيلعهتمعنىرجمحيسملاو)٥:٨ص(ريخلك
هلوقليلدبهللاةبحمدئاوفىلعلصحنناميإلابحيسملاب
ِمل«
َ
هبَمَعْنَأيِتَّـلٱِهِتَمْعِنِدَْجمِحْد يفاَنْيَلَعاَِ ملٱِ

ِهيِفيِذَّـلٱ،ِبوُبْحَْ
لٱاَنَل

ْ
خلٱُناَرْفُغِهِمَدِب،ُءاَدِف

ْ
»ِهِتَمْعِنىَنِغَبَسَح،اَياََط

.)١:٩سواثوميت٢ًاضيأرظنا٧و١:٦سسفأ(

دئاوف
سانلاراتخيهللانألصفلااذهنمهملعتناممهنإ.١

ةقلطملاهتئيشمرايتخالاكلذةلعوةيدبألاةايحلل
هتافصيفحيسملاعوسينوراتخملالثامينأهتياغو
.)٢٩ع(يدبألاهبيصنو

.هيفبيرالنيراتخملاصالخنإ.٢
قيقحتناسنإلاعيطتسيالفةسادقلارايتخالاةمالعنإ.٣

حلاصىلعهتموادمبالإناتباثهرايتخاوهتوعدنأ
.)٣٠و٢٩ع(لامعألا

ًاليبسدّهميالوسأيللًابابحتفيالءادفلالمعنإ.٤
هتبحمودبألاىلإمهبحيبرلامهبحينيذلانألعمطلل
اهيلعلصحيالوسانلايفحالصلالهنمةمعنل
.)٣٩-٢٩ع(مهاياطخىلعنوّرصملا

تسيلةبحملاهذهوهللاةبحمنينمؤملاةقثساسأنإ.٥
ليلدبةريغتمالواّنعديحولاهنباهلذبليلدبةدودحم
.)٣٩-٣١ع(انهلوسرلاهبحّرصام

نأنييحيسملاىلعفنيريثكةوخإنيبٌركبحيسملانإ.٦
ةوخإلاكًاضعبمهضعببحينأوىمظعلاةبحملاهوبحي
لهأنمانسلفةبحملاهذهلثمانبولقيفنكيملنإف
.)٢٩ع(سدقملاءاخإلاكلذ

ةصاخةبحمةمالعهنباهللاةبهربتعننأانلقحيهنإ.٧
لكلةماعةبحمةمالعاهنأنعًالضفصاخلاهبعشل
.)٣٢ع(ملاعلا

اهماودواهتمظعحضتاامدعبهللاةبحميفكشلانإ.٨
.)٣٩-٣٠ع(ميظعمثإةلدألاب

فقوتمةيدبألاةايحلالينوةرفغملائطاخلاءاجرنإ.٩
ع(هتعافشوةماعلاهتسايروهتمايقوهللانباتومىلع
٣٤(.
ملاعلانأنمسأبالفنينمؤملاّرربيهللاناكاذإهنإ
.)٣٤و٣٣ع(مهنيدي

ركنننأبجيفانصالخةيغبهنباىلعقفشيملهللاّنإ.١٠
هايإانتبحمليبسيفاهيلعقفشنالنأوانسفنأ
.)٣٢(انريغصالخيفانداهتجاو

بعشبيصنلزتملوتناكبئاصملاوتاقيضلاّنإ.١١
بجيفمهلحيسملاةبحمنعنينمؤملالصفتاليهفهللا
.)٣٥ع(هلمهتبحمعزعزتالاهنأ

املكونمؤمللقيدصريخنمملاعلايفاملكنإ.١٢
.)٣٩-٣٥ع(بولغمهنكلهلودعرشنمهيف

.اهبلغننأانيلعلبايازرلانمبرهننأانلسيلهنإ.١٣
انبحييذلانماهيلعراصتنالاواهلامتحاىلعةوقلاو
.)٣٧ع(ءيشىلعردقنالهريغبو

رهظتملةريغتمالوةدودحمريغاهنوكعمهللاةبحمنإ.١٤
.حيسملاعوسيبالإةأطخلل

عساتلاحاحصألا

حاحصألاةياهنبةلاسرلاهذهنملوألامسقلاىهتنا
ريربتلاهعوضومواهريسفتةمدقميفركُذامكنماثلا
دوهيلاضفرهعوضومويناثلامسقلاةءادبانهو.ناميإلاب
كلذىلعمهايإهللاضفروحيسملاعوسيبناميإلابصالخلا
يفف)١١صو٩ص(لغشيمسقلااذهو.ممألاهتوعدو

-١ع(دوهيللهللاضفرىلعهفسأًالوألوسرلارهظأ٩ص
يفءاكرشممألالبقيومهضفرينأهللاقحيهنأنابأمث)٥
ءابإكلذلكةلعنأو.)٢٩-٦ع(حيسملاتوكلمدئاوف
يفو.)٣٣-٣٠ع(هايإممألالوبقوناميإلابريربتلادوهيلا

نوكوممأللهتوعدودوهيللهللاضفربابسأنلعأ١٠ص
نأحضوأ١١صيفو.ميدقلادهعلاتاءوبنلًاقفاومكلذ
.ًامئادالوًاماعسيلدوهيللهللاضفر

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا

٩٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ىلعهفسأونييليئارسإلاهتوخإلهبحسلوبراهظإ
يهوهللااهدعأيتلاقيرطلابريربتلامهضفر

٥ىلإ١عحيسملاعوسيبناميإلا

يفَقْدِّـصلٱُلوُقَأ«١ ملٱِ
ٌدِهاَشِيريِمَضَو،ُبِذْكَأَالِ،حيِسَْ

لٱِحوُّرلٱِبِيل
ْ
»ِسُدُق

:١ةيطالغو١٢:١٩و١١:٣١و١:٢٣سوثنروك٢و١:٩ص
٢:٧سواثوميت١و١:٨يبليفو٢٠

ةدحاوةياغلدحاوىنعمبتارابعثالثةيآلاهذهيف
هنايبيفعرشامقدصيفدوهيلاكوكشلكةلازإيهو
.هتبحمصولخو

يفَقْدِّـصلٱُلوُقَأ يذلاحيسملابٌدحتمانأيأِحيِسَْملٱِ
.قحلاوقدصلامالكىلعينربجتهيلإيتبسنف»قحلاوه«

ًابلسانههتبثأًاباجيإىلوألاةرابعلايفهتبثأامُبِذْكَأَال
.)١:٢٠انحويو٣٨:١ءايعشإ(يفاماذهلثمو

هريمضيأِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِبِيلٌدِهاَشِيريِمَضَو
هنكلبذكلابهيلعدهشبذكولفسدقلاحورلابدشرم
امنإمسقنمةيآلاهذهيفسيلو.قحلابملكتيهنأهلدهش
.ديكوتللةفدارتمتارابععومجميه

يفًاعَجَوَوًاميِظَعًانْزُحِيلَّـنِإ«٢ لَقِ
ْ
»!ُعِطَقْنَيَاليِب

١٠:١ص

:٢١لامعأ(هبعشلٌنئاخهنأبسلوبدوهيلاضعبمهتا
كلتلًاعفدةيآلاهذهيفاملاقف)٢٥:٢٤و٢٢:٢٢و٣٣
ليجنإللهبعشضفرانهروكذملاهنزحةلعو.ةمهتلا
.ةيحورلاوةينمزلالزاونلامظعألكلذبمهضرعتو

ملٱَنِمًاموُرَْحمِيسْفَناَنَأُنوُكَأْوَلُّدَوَأُتْنُكِّـينِإَف«٣
ِحيِسَْ

جلٱَبَسَحيِئاَبِسْنَأِيتَوْخِإِلْجَأل
ْ

»ِدََس
٣٢:٣٢جورخ

كالهللملسملاوهميدقلادهعلايفمورحملاًاموُرَْحم
:٦عوشيو٧:٢٦ةينثتو٢٩و٢٧:٢٨نييوال(هؤادفًاعونمم
يذلاديدجلادهعلايفوهو.)١٥:٢١ليئومص١و١٨و١٧
١:٨ةيطالغو١٦:٢٢و١٢:٣سوثنروك١(هللاةنعللضِّـرُع
ولدوأتنك«هلوقبلوسرلاىنعمنأمهضعبنظ.)٩و
ءادفتوملايفهتبغروه»حيسملانمًامورحميسفنانأهنوكأ
هعنميومورحملاىنعملكبموقيالكلذنكلهتوخإنع
نمعاطقنالاهانعمنأرخآنظو.»حيسملانم«هلوق
.حيسملانممرحلانعرصاقًاضيأاذهوةيحيسملاةسينكلا

ًايدوهيناكنيحهساسحإنعّربعلوسرلانأهريغىأرو
هتبحمراهظإهتياغنألذئنيحريبعتلااذهلعضومالنكلو
ناكنيحمهضغبيهنأبهومهتيملدوهيلاو.لاحلايفهبعشل
.حيسملابنمآنأدعبكلذبهومهتالبنييحيسملادهطضي
مالكلاذخأنأمهنظلاوقألاكلتىلعنيرسفملالمحيذلاو
نعلصفنينأدويناكسلوبنأهنممزليهانعمرهاظىلع
هنأودبألاىلإًاكلاهًائطاخنوكينأوهبعشلجألحيسملا
الهمالكنكل.حيسمللةبحملاىلعهبعشلهتبحملضف
كلهيوحيسملانعلضفنينأدوهنأهدارمنألكلذمزلتسي
لاقهنأكف.هبهبعشصالخنكميوهلًازئاجكلذناكول
رئاسخلامظعأيلامتحابيبعشصالخليصحتيننكمانإ
لمتحيناسلوبةدارإف.مهريخومهتداعسىلإةبسنلابًائيش
نأهتدارإمزلتستالهبعشلجألةراسخلامظعأومالآلادشأ
اَي«دوادلوقكاذههلوقف.حيسمللًاودعوًائطاخنوكي
:١٨ليئومص٢(»يِنْبٱُموُلاَشْبَأاَي!َكْنَعًاضَوِعُّتُميِنَتْيَل

َّـالِإَوْمُهَتَّـيِطَخَتْرَفَغْنِإَنآلٱَو«هللاىسوملوقكو.)٣٣

لثمتف.)٣٢:٣٢جورخ(»َتْبَتَكيِذَّـلٱَكِباَتِكْنِميِنُْحمٱَف
سوثنروك١(مهنعهتومبةأطخلاىدفيذلاحيسملابسلوب
حيسمللًازئاجوًانكممناكامنكلو)٨-٢:٥يبليفو٢:١٦
.سلوبلًازئاجوًانكممنكيمل

»يتوخإ«هلوقىلعاذهدازِدَسَْجلٱَبَسَحيِئاَبِسْنَأ
نييحورلاهتوخإنعميهاربإنملسانتلابهتوخإلًازييمت
.حيسملابهعمنينمؤملا

َهلَو،َنوُّيِليِئاَْرسِإْمُهَنيِذَّـلٱ«٤
ُ

ملٱَويِّـنَبَّـتلٱُم
لٱَوُدْجَْ

ْ
ُدوُهُع

لٱَوُعَاِرتْشالٱَو
ْ

ملٱَوُةَداَبِع
»ُديِعاَوَْ

٣:٥يبليفو١١:٢٢سوثنروك٢و١:٤٧انحويو٧:٦ةينثت
ايمرإو١:٢ءايعشإو٣٢:٦و١٤:١ةينثتو٤:٢٢جورخ
٤:٢١ليئومص١و٩:٦نييوالو٢٥:٢٢جورخ٣١:٩
٣:٢٥لامعأ٧٨:٦١و٦٣:٢رومزمو٨:١١كولم١و
١٤٧:١٩رومزم١٠-٨:٨نييناربعو٤:٢٤ةيطالغو
٢:١٢سسفأو٣:٢صو١٣:٣٢لامعأ٩:١نييناربع

نعلفغيملهنأاهيلتيتلاوةيآلاهذهيفسلوبّنيب
ناميإلاىلإكلذبمهدوقيومهيضريلدوهيلاتازايتما
.حيسملاب

هبهتّرسملًانايبليئارسإبوقعيهللاىّمسَنوُّيِليِئاَْرسِإ
نييليئارسالابهتيرذةيمستتناككلذلو)٣٢:٢٨نيوكت(
.صاخلاهللابعشمهنأًانايب

َهل
ُ

هتيبلًالهأممألانممهراتخاهللانأيأيِّـنَبَّـتلٱُم
تاكربلانمكلذريغوهقحةفرعموهتيامحوهاضربمهصخو
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:٣١و٣:٤ايمرإو١:٢ءايعشإو١٤:١ةينثتو٤:٢٢جورخ(
.)١:٦كولمو١١:١عشوهو٩

وهو)٨:١٤ص(يفهيلإراشملاوهسيلينبتلااذهو
بلقللسدقلاحورلاديدجتوحيسملابناميإلاىلعينبملا
.كاذىلإًازمرناكيدوهيلاينبتلاف

تناكودوهيلانيبهللادوجولةرهاظلاةمالعلايأُدْجَْملٱ
ةميخلايفرونلاوةيربلايفرانلاوباحسلادومعةمالعلاكلت
مايأ٢و٨:١١كولم١و٢٩:٤٣و٤٠:٣٤جورخ(لكيهلايفو
.)٢:٧جحو٥:١٤

ةريثكًارارمدوهيلادهاعهللانألانهدهعلاعُمجُدوُهُعْلٱ
-١٢:١نيوكت(يفركُذامدوهعلاهذهنموميهاربإمايأذنم
٥-٢٦:١و١٨-٢٢:١٥و٢٢-١٧:١و٢١-١٥:١و١٧-١٣:١٤و٣
.)٤و٤٦:٣و١٢-٣٥:٩و١٥-٢٨:١٣و٣٤و

دوهيلانإف)٢٠صجورخ(ءانيسروطيفُعاَِرتْشالٱ
كلذباورختفاوةعيرشلاىلعمهلوصحبممألانعاوزاتما
:٣و٢:١٨٠٢٠ةيمورو٢٠و١٤٧:١٩رومزمو٦و٤:٥ةينثت(
٢(.

يفسرامُتتناكيتلاةيوسوملاموسرلايأُةَداَبِعْلٱ
.لكيهلاوةميخلا

حيسملابةقلعتملااهصخأوءايبنألااهبأبنأيتلاُديِعاَوَْملٱ
.)٧:٦نييناربعو٢١و٣:١٦ةيطالغو٧و٢٦:٦لامعأ(

َهلَو«٥
ُ

ملٱُمُهْنِمَو،ُءاَبآلٱُم
جلٱَبَسَحُحيِسَْ

ْ
لٱ،ِدََس

ْ
ُنِئاَك

لٱَىلَع
ْ

.»َنيِمآ.ِدَبَألٱَىلِإًاكَراَبُمًاٰهلِإِّـلُك
انحويو١:٣صو٣:٢٣اقولو١١:٢٨صو١٠:١٥ةينثت
ايمرإ٥:٢٠انحوي١و١:٨نييناربعو٢٠:٢٨لامعأو١:١

٢٣:٦

١٥و١٣و٣:٦جورخ(بوقعيوقاحسإوميهاربإُءاَبآلٱ
.)٣:١٣لامعأو١٦و

.نييليئارسإلانميأُمُهْنِم
.ةيدوهيلاةمألادجممظعأوهوُحيِسَْملٱ
ريسفترظناًاناسنإهنوكرابتعابيأِدَسَْجلٱَبَسَح

.)٤:٢انحوي١و٣:١٦سواثوميت١و١:٣ص(
ةيحورلاهتعيبطتعناذهًاٰهلِإِّـلُكْلٱَىلَعُنِئاَكْلٱ
لوسرلاانحويلوققفوىلعاذهوهللاوهحيسملانأهدافم
-١:١انحوي(بآلاكقلاخهنأودحاورهوجبآلاوهنأهيف
:٢يبليفو٢٢-١:٢٠سسفأ(يفهيفليقامقفوىلعو)٣
:١٩و١٥:٣ايؤرو٢:١٣سطيتو٢:٩يسولوكو١٠و٦
لمعلجألهنأهلوقولاوقألاهذهنيبةافانمالو.)١٦
.)٢:٧يبليف(»دبعةروصذخأوهسفنىلخأ«ءادفلا

.هلإلاحيسمللةدابعودمحاذهِدَبَألٱَىلِإًاكَراَبُم
همالكةحصلًاتابثإاذهلاق.كلذكنكيليأَنيِمآ
.حيسمللاهمدقيتلاهتدابعلًايداعًامتخو

تاملكلانمرثكألوسرلانأانهرابتعالاقحتسياممو
ةسينكلالضتنأنمًازارتحاحيسملاتوهالةحضوملاةيلاوتملا
.هدعب

دئاوف
ربنيهنإفقحلابنينمؤملاقرافيالسدقلاحورلانإ.١

امحالصاوققحتييكلمهرئامضدشريومهلوقع
ع(ةعيبطلابهنعنورصقيدحىلإنولمعيامونولوقي
١(.

يأحيسملايفنوكتنأوهانلامعأوانلاوقأنوناقنإ.٢
.)١ع(حيسملابنيدحتملابقيليامك

الدحىلإانريغعفنلانسفنأركنننأانيلعبجيهنإ.٣
نولابيالنمف.هللاانيلعبجيامنوناقهدنعفلاخن
اوسيلمهفصالخلاقيرطمهلهجلنيينثولاكالهب
ىكبنمكاوسيلودوهيلاهتوخإىلعهفسأيفسلوبك
.)٣٢ع(بيلصلاىلعانعتاموميلشروأىلع

هلوصحوةروظنملاهللاةعامجىلإناسنإلامامضنانإ.٤
اذهنكلوميظعريخكلذىلعةفقوتملادئاوفلاىلع
.)٤ع(صالخلاهلققحيالهدحو

ةكربوفرشءايقتأفالسأنمناسنإلالسلستنإ.٥
.)٥ع(هيلعركشلاوهبروعشلابجيف

قحناسنإحيسملانأحاضيإنسحأانلحضوأدقهنإ.٦
بجيمكوكلذلانتعيبطفرشمظعأامف.قحهلإو
.)٥ع(رسنوهبقثنوهعيطنوحيسملاربتعننأانيلع

ممألاوعديودوهيلاضفرينأهللاقحيهنإ
٢٤ىلإ٦ع

.ْتَطَقَسْدَقِهللاٱَةَمِلَكَّـنِإىَّـتَحاَذَكٰهَسْيَلْنِكٰلَو«٦
»َنوُّيِليِئاَْرسِإْمُهَليِئاَْرسِإْنِمَنيِذَّـلٱُعيَِمجَسْيَلْنَأل
:٤و٢:٢٨صو٨:٣٩انحوي٣:٣صو٢٣:١٩ددع
٦:١٦ةيطالغو١٦و١٢

بعشنأىلإتايآلانمقبساميفلوسرلاراشأ
لمتحينأهدادعتسابوهيلعهفسأراهظإبضوفرمليئارسإ
نمبعشلاكلذيجنينأهنكمأوللزاونلارشمهلجأنم
.هلوقيامىلإاوتفتليالىتحهيلعهتوخإبولقيسقيكلذ
هنممزليالهنأوضفرلاكلذىلإةيآلاهذهيفًاضيأراشأو

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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لسنعيمجلسيلدعولااذهنألهدعوفلخيهللانأ
.ميهاربإ

ىنعْتَطَقَسْدَقِهللاٱَةَمِلَكَّـنِإىَّـتَحاَذَكٰهَسْيَل
ىلاعتهنأهبعشهللاضفرىلإهبراشأامممزليالهنألوسرلا
ميهاربإلىلاعتهدعوانه»هللاةملكب«دارملاو.هدعوفلخأ
ةمالعاوذخأنيذلاةعيبطلابميهاربإدالوألهللاديعاومنأ
المهنأوحيسملاتوكلمدئاوفلكمهلنأتدكأناتخلا
»ًابأميهاربإانلنإ«مهلوقىلإالإصالخلالينلنوجاتحي
هنأىلعةلالدلاكمهاّيإهللاضفرىلعةلالدلااونظكلذلو
هدعويفنيمأهللانأبحّرصفلوسرلاامأ.هدعوفلخم
البليئارسإينبلكلنكيملىلاعتهدعونألمهضفرنأو
وحنىلعتلطبُأوأتلخُأانه»تطقس«ىنعمو.ءانثتسا
.)١٦:١٧اقول(يفءاجام

ملَنوُّيِليِئاَْرسِإْمُهَليِئاَْرسِإْنِمَنيِذَّـلٱُعيَِمجَسْيَل
هنأبدوهيلالوقركنأامنإليئارسإلهللادعوسلوبركني
.)٩-٦ع(ميهاربإلسنضعبلهنأًالوأنهربفمهيلعروصقم
نأمهضعببهذ.)١٣-١٠ع(ةقفرينبادحألهنأنهربمث
ًالسلستبوقعينماولسلستنيذلالكسيلةرابعلاىنعم
رتخيملهللانألدعولاةثرووصاخلاهللابعشمهًايعيبط
.بوقعينباهنأعمهدعوةثرونموسيع

بعشلكسيلهنألوسرلادارمنأىلإرخآلابهذو
الةيعيبطلاةدالولانأيأيقيقحلاهللابعشوهليئارسإ
وهانه»ليئارسإ«ىنعمكلذىلعو.دعولاةثارومزلتست
هللابعش»نويليئارسإ«ىنعمو.سانلادنعهللابعش
َّـنَأل«لوسرلالوققفاويوهوحجرألاوهاذهوىلاعتهدنع
لٱ
ْ
يفَّـيِدوُهَي خلٱَالَو،ًاّيِدوَُهيَوُهَسْيَلِرِهاَّـظلٱِ

ْ
لٱُناَتِ

يفيِذَّـ ِ
يفِرِهاَّـظلٱ .)٢:٢٨ص(»ًاناَتِخِمْحَّـللٱِ

ْلَب.ٌدَالْوَأًاعيَِمجْمُهَميِهاَرْبِإِلْسَنْنِمْمَُّـهنَألَالَو«٧
.»ٌلْسَنَكَلىَعْدُيَقاَحْسِإِب«
١١:١٨نييناربعو٢١:١٢نيوكت٤:٢٣ةيطالغ

يأٌدَالْوَأًاعيَِمجْمُهَميِهاَرْبِإِلْسَنْنِمْمَُّـهنَألَالَو
دعولاةثرومهنأمهلققحيالةيعيبطلاميهاربإةلالسمهنوك
يفاهنولثامينيذلانييحورلاميهاربإدالوألدعولانأل
ِناَميِإلٱَنِمْمُهَنيِذَّـلٱَّـنَأًاذِإاوُمَلْعٱ«هلوقليلدبناميإلا
ِناَميِإلٱَنِمْمُهَنيِذَّـلٱًاذِإ...َميِهاَرْبِإوُنَبْمُهَكِئَلوُأ
ملٱَميِهاَرْبِإَعَمَنوُكَراَبَتَي

ًاضيأرظنا٩-٣:٧ةيطالغ(»ِنِمْؤُْ
لكسيلهنأاهقبسامموةيآلاهذهنمانلو.)٤:١٢ص
صاخلاهللابعشبوقعيدالوألكالوميهاربإدالوأ
.يقيقحلا

ةحصىلعناهرباذهٌلْسَنَكَلىَعْدُيَقاَحْسِإِبْلَب
ميهاربإدرطنيح)٢١:١٢نيوكت(يفهللالوقوهوقبسام
ملهللانكلقاحسإكهنباليعامسإناكوليعامسإورجاه
ميهاربإلسننمهبسحيملودهعلاثارونوكيهنأرتخي
لكهديعاومبدصقيملهللانأىلععطاقليلداذهويحورلا
ىلعحصيليعامسإىلعحصامونييعيبطلاميهاربإدالوأ
كلذنمانلو.)٤-٢٥:١نيوكت(ةروطقنمةتسلاهدالوأ
امكهنإفلقتسمكلمكهتاكربعيزوتبفرصتيىلاعتهنأ
كلذكميهاربإدالوأمهنوكعمةروطقدالوأوليعامسإضفر
.ميهاربإةلالسمهنأعملسرلارصعيفدوهيلاضفرينأهل

جلٱُدَالْوَأَسْيَلْيَأ«٨
ْ

ُدَالْوَأْلَب،ِهللاٱَدَالْوَأْمُهِدََس
ملٱ
.»ًالْسَنَنوُبَسُْحيِدِعْوَْ
٢٩و٤:٢٨ةيطالغو١:١٣انحوي

ةدالوهنمنودولوملايأِدَسَْجلٱُدَالْوَأَسْيَلْيَأ
.ةروطقدالوأوليعامسإكةيعيبط

هلًادالوأهللامهربتعينيذلايأِدِعْوَْملٱُدَالْوَأْلَب
لوأيفقاحسإرمأنمناكامكهدعووهدصقىضتقمب
سيلاودلونيذلا«نييحورلاهدالوألكرمأنممثرمألا
.»هللانملبلجرةئيشمنمالومدنم

:١٧و٥و١٥:٤نيوكت(يفركُذاموهةيآلايفدعوملاو
يذلانكل«هلوقلثمةيآلاهذهيفامو.)٢١و١٩و١٦و١٥
ةرحلانميذلاامأودسجلابسحدلُوةيراجلانم
نأاونظمهنألدوهيلاءارآلةفلاخملالكفلاخماذهو»دعوملابف
دعوتاكربلكوهللاةونبلامهلتبجوأميهاربإىلإمهتبسن
دوهيلاضفرينأقحهللانأةصالخلاو.ميهاربإلهللا
.ممألانمنينمؤملاوعدينأونينمؤملاريغنيينادسجلا

نييحورلاهدالوأهللامهربتعييأًالْسَنَنوُبَسُْحي
.مهدّجميومهصّلخيهنأيأكلذىضتقمبمهلماعيو

ملٱَةَمِلَكَّـنَأل«٩
لٱاَذٰهَوْحَنِيتآاَنَأ:ِهِذٰهَيِهِدِعْوَْ

ْ
ِتْقَو

.»ٌنْبٱَةَراَسِلُنوُكَيَو
١٤و١٨:١٠نيوكت

دالوأمه»دعوملادالوأ«نأهلوقلريسفتةيآلاهذهيفام
.نييحورلاهللادالوألدعوملااذهنأىلعناهربوقاحسإ

نايبوقبساملليلعتاذهِهِذٰهَيِهِدِعْوَْملٱَةَمِلَكَّـنَأل
.قاحسإلسنمهدعوملادالوأنأ

هللاهلاقامرهوجاذهخلاِتْقَوْلٱاَذٰهَوْحَنِيتآاَنَأ
اذهوحن«هلوقىنعمو.)١٤و١٨:١٠نيوكت(يفميهاربإل
ةدملاىلعمهنيبعئاشحالطصاوهوأةنسدعبهلثم»تقولا

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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ةقراخقاحسإةدالونوكو.ةدالولامويولبحلاءدبنيب
رئاسيفكلذكاهنأمزلتسياللاوحألاضعبيفةداعلا
.لاوحألا

ْنِمَىلْبُحَيِهَوًاضْيَأُةَقْفِرْلَب،ْطَقَفَكِلٰذَسْيَلَو«١٠
»اَنوُبَأُقاَحْسِإَوُهَوٍدِحاَو
٢٥:٢١نيوكت

ليعامسإىلعقاحساهللارايتخانإْطَقَفَكِلٰذَسْيَل
نمهترسمدرجمبراتخيىلاعتهنأىلعديحولاليلدلابسيل
لسلستلكنعرظنلاعطقبدعوملاةكربلًاثراوءاشي
.يعيبط

هدالوأوميهاربإنأشيفحصامخلاًاضْيَأُةَقْفِرْلَب
هنألحاضيإةدايزياهيدلووةقفرنأشيفحصليلدلانم
هنألليعامسإىلعقاحسإهللارايتخاةلعنأدحألاقامبر
دالوأىلعهرايتخاةلعوةيراجلانباليعامسإوةرحلانبا
انهليلدلايفكلذىلإليبسالو.ًانسمهنمربكأهنأةروطق
ٍمأوٍدحاوٍبأانباامهووسيعىلعبوقعيراتخاهللانإف
ناكلرخآلاىلعامهدحأراثيإلةلعتدجُوولوةدحاو
راتخاهللانكلنامآوتامهوًالوأدلُوهنألوسيعلراثيإلا
هتئيشمبسحلعفيهللانأىلعليلداذهو.رغصألا
يتلاةجيتنلاو.ءاشينمكرتيوءاشينمراتخيةقلطملا
رمأيفهللالعفامكهنأيهكلذنمسلوباهدصق
ممألاودوهيلارمأيفذئمويلعفينأهنكميوسيعوبوقعي
قاحسإ«لوسرلالاقو.هدجميوهوعديوءاشينمراتخييأ
.دوهيللانههباطخمظعمويدوهيهنأل»انوبأ

ْيَكِل،ًاَّرشْوَأًاْريَخَالَعَفَالَو،ُدْعَباَدَلوُيَْملاَُمهَوُهَّـنَأل«١١
َنِمْلَبِلاَمْعَألٱَنِمَسْيَل،ِراَيِتْخالٱَبَسَحِهللاٱُدْصَقَتُبْثَي
»وُعْدَييِذَّـلٱ

١:٩سواثوميت٢و١:١١سسفأو٨:٢٨و٤:١٧ص

ىلعدحاولاراتخيهللانأوهورمضمضارتعالعفداذه
نسحأناكقاحسإلمعنإوهلمعحالصىلعءانبرخآلا
.يناثلاىلعلوألاريتخاكلذلوليعامسإلمعنم

يفًاَّرشْوَأًاْريَخَالَعَفَالَو،ُدْعَباَدَلوُيَْملاَُمهَو
هللارايتخالةلعالنأىلعليلداذهو.ةقفرلدعولاتقو
نكيملبوقعينإف.هتئيشمىوسضعبىلعسانلاضعب
اوسيعنأوهراتخيوهللاهبحييكلحالصلانمًائيشلعفدق
.هضفريوهللاهضغبيلحالطلانمًائيشبكترانكيمل

مهضعبلاقِراَيِتْخالٱَبَسَحِهللاٱُدْصَقَتُبْثَيْيَكِل
ملاعلاسيسأتلبقهللاهدصقامىلإانهلوسرلاراشأ

ريغتيالىتحهءاضقتبثأكلذبو)٣:١١و١:٤سسفأ(
قاقحتساىلعءاضقلاكلذقلُعولو.)٦ع(طقسيالو
ىنعمنأحجرملانكلو.طقسيوّريغتينأنكمألناسنإلا
ةلعنوكنأمهلرهظيلسانللهءاضقنلعأهللانألوسرلا
مهلامعأالةقلطملاهتئيشمدرجمصالخللمهضعبهرايتخا
يِذَّـلٱ«هلوقلثماذهو.هيفبيرالتباثرمأكلذنأو
ْلَب،اَنِلاَمْعَأىَضَتْقُمِبَال،ًةَسَّـدَقُمًةَوْعَداَناَعَدَواَنَصَّـلَخ
لٱىَضَتْقُمِب

ْ
يفاَنَلْتَيِطْعُأيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱَوِدْصَق ملٱِ

َعوُسَيِحيِسَْ
١:١١سسفأرظنا١:٩سواثوميت٢(»ِةَّـيِلَزَألٱِةَنِمْزَألٱَلْبَق
.)٣:١١و

ةحلاصلاسانلالامعأنأيأِلاَمْعَألٱَنِمَسْيَل
.صالخللمهايإهللارايتخاةلعتسيل

وعديوراتخييذلاهللانميأوُعْدَييِذَّـلٱَنِمْلَب
اونمآمهنألسانلاضعبرتخيملهنإفءاشينمصلخيو
هنأاذهنمجتنيالو.اوعيطيواونمؤيلمهراتخالباوعاطأو
ضعبنودسانلاضعبهرايتخالببسنمهللادنعسيل
الإكلذلةيفاكةلعهدنعفًاقافتالمعلانعهزنمىلاعتهنأل
.مهلامعأتسيلاهنأّنيبهنكلانلاهنيبيملهنأ

الناسنإلاةيرحوهللاءاضقنيبقيفوتلانعانزجعو
ناسنإلالقعنأتبثيلبنيرمألادحأنالطبهنممزلتسي
.هللارارسأكاردإنعرصاق

َهلَليِق«١٢
َ
لٱَّـنِإ«:ا

ْ
.ِ»ريِغَّـصلِلُدَبْعَتْسُيَريِبَك

٢٥:٢٣و٢٧-٩:٢٥نيوكت

يف»خلاطقفكلذسيلو«هلوقبقلعتمةيآلاهذهيفام
نكيملبوقعيهرايتخانأتّبثيةقفرلهللالوقو)١٠ع(
ةمجرتيفامىلع)٢٥:٢٣نيوكت(نمسبتقُموهوهلامعأل
نألوسيعوبوقعييفمامتلاضعبمتدقونيعبسلا
ثراولاهلعجوتاكربلابوسيعىلعبوقعيلضفقاحسإ
)٤٠و٣٧و٢٧:٢٩٠نيوكت(وسيعةيروكبذخابوقعيو
.ةيلاوتملانورقلايفامهلسنيفمتةءوبنلاهذهمظعمنكلو
يأنييمودألاىلعبوقعيدالوأيأنويليئارسإلازاتماف
ليئومص٢(دوادمهعضخأنيحتاينمزلايفوسيعدالوأ
نيحو.)٢٢و١٤:٧كولم٢(ايصمأوايّزعو.)٨:١٤
ناكنكلويباكملاسوناكرهانحويعوضخلالكمهعضخأ
هللاتاكربىلعمهلوصحوهوتايحورلايفمهزايتمامظعم
.ميهاربإاهبدعويتلا

ُتْضَغْبَأَوَبوُقْعَيُتْبَبْحَأ:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك«١٣
.»َوُسيِع
٣و١:٢يخالم
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ُتْضَغْبَأَوَبوُقْعَيُتْبَبْحَأ:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
دارملاو.)٣و١:٢يخالم(نمسبتقماذهَوُسيِع
ةنيرقلاليلدبامهنمنالسلستملانابعشلا»وسيعوبوقعيب«
لَعَجَو،َوُسيِعُتْضَغْبَأ«هلوقوهو

ْ
ُهَثَاريِمَوًاباَرَخُهَلاَبِجُت

لٱِباَئِذِل
ْ

.»ِةَّـيِّـَرب
قيليامهللاىلإضغبلاوبحلاةبسننممهفننأبجي

»بوقعيتببحأ«ىنعمف.ةئيطخلانعهّزنمهنألىلاعتهب
بحملاةلماعمهتلماعوأهيخأىلعهتلضفوهيلعتقفش
ةعيرشلا)بوقعيلسن(دوهيلاةمأتيطعأينأيأبحملل
تضرعومهنمدلويحيسملاتلعجوقحلاهلإلاةفرعمو
هبحأمل»وسيعتضغبأ«ىنعمو.هتوكلمتاكربلكمهيلع
ىنعملااذهيفضغبلاءاجوهاخأتببحأامملقأهتببحأوأ
تلماعينأىنعملانأوأ.)١٤:٢٤اقولو١٠:٣٧ىّتم(يف
ملينألضغُبمللضغبُملاةلماعموسيعدالوأنييمودألا
.ةيحورلاتاكربلانمدوهيلاهتيطعأاممهطعأملومهرتخأ
بحلاىنعمبسدقملاباتكلايفضغبلاءاجامًاريثكو
بوقعيتببحأةرابعلاىنعمنوكيف.كلذكانهوهوليلقلا
نيوكترظنا(هرتخأملوًاليلقوسيعتببحأوهترتخاوًاريثك
٦:٢٤ىّتمو١٣:٢٤لاثمأو٢١:١٥ةينثتو٣١و٢٩:٣٠
رهظُيقلطُمكلمهللانأةيآلاهذهميلعتو.)١٤:٢٦اقولو
نأعيطتسيدحأالو.ءاشىتماهكسميوءاشينملهتمعن
هبقاعهنأتبثيملامهلسنوأوسيعملظهنأهللاىلعتبثي
مهكالهةلعنأومهاياطخىلعنوقحتسيالامبهلسنو
يتلاةنايدلاوهئابآهلإكرتدقوسيعنألمهّرشالهللاءاضق
تناكاذكوهلسنووهناثوألاةدابعيفلغوتواهيفىبرت
ةنيرقلاهيلعلدتامكمهيلعيخالمملكتمويمهلاح
.)١:٤يخالم(

لُظِهللاٱَدْنِعَّـلَعَلَأ؟ُلوُقَناَذاَمَف«١٤
ْ

»!اَشاَح؟ًام
رومزمو٣٤:١٠و٨:٣بويأو١٩:٧مايا٢و٣٢:٤ةينثت

٩٢:١٥

عفدلًالصوتلاؤسلااذهبسلوبءاج؟ُلوُقَناَذاَمَف
ةجيتنامهانعمو.)٦:١و٣:٥ص(يفءاجامكضارتعا
.هللاءاضقيفليقام

بسننوأاذهلوقنلهيأ؟ًامْلُظِهللاٱَدْنِعَّـلَعَلَأ
.ءاشينمراتخيهنألهللاىلإملظلا

هيزنتوهولاؤسلاكلذىلعلوألاهباوجاذه!اَشاَح
هللاهنأىلعباتكلاةلدأنمهدروأاميناثلاباوجلاو.يفنو
كلتةصالخو.هتمحرلءانإنوكيلرخآنودًاناسنإراتخينأ

ىلعهسرامهنأوهقوقحنمكلذنأبحّرصهللانأةلدألا
.ماودلا

ِملُلوُقَيُهَّـنَأل«١٥
ُ
ُفَءاَرَتَأَوُمَحْرَأْنَمُمَحْرَأِّـينِإ:ىَسو

.»ُفَءاَرَتَأْنَمَىلَع
٣٣:١٩جورخ

هحيرصتوهوهءاضقبملظيالهللانأليلدةيآلاهذهيف
.هقوقحنمءاضقلانأب

ِملُلوُقَيُهَّـنَأل
ُ
:٣٣جورخ(نمسبتقماذهخلاىَسو

ىسومهبهللاملكاموهونيعبسلاةمجرتيفامىلع)١٩
هيطعيهنأبهباجأوهدجمهيرينأهلأسنيحءانيسروطىلع
هقاقحتساىلإرظنلابالقلطملاهناطلسوهتمعندرجملهلؤس
ىلعقفشوأمحراذإملظيالهللانأًاناهربسلوبهذخأف
يفلماكهنأوهقوقحنمكلذنأبحّرصىلاعتهنألدارأنم
يفقداصوهفقحبسيلاملوقينأليحتسيفهتافصلك
.هماكحأيفميقتسمولداعهلاوقأ

ِملَسْيَلًاذِإَف«١٦
َ

ِملَالَوُءاَشَيْن
َ

يِذَّـلٱِِهللاْلَب،ىَعْسَيْن
.»ُمَحْرَي

.اهلبقيتلاةجيتنةيآلاهذه
صالخلابهللاءاضقىلإدوعيريمض»سيل«مساَسْيَل
.ةنيرقلانممهفُيامىلع

ِمل
َ

ىلعفقوتيالهللاءاضقنأيأسانلانمُءاَشَيْن
.مهناطلستحتسيلهنألةديدشتناكامهمرشبلاةدارإ

ِملَالَو
َ

ىلعفقوتيالءاضقلاكلذنأيأىَعْسَيْن
.لمعوأدهتجاامهمهلامعأوأناسنإلاداهتجا

:نارمأةيآلاهذهةصالخو
نمراتخيقطلملاكلملاميكحلاسودقلاهللانإ:لوألا
.هاوسلالنِسحمللهيلإنَسحملارايتخاّقحفهتفأرلهديري

هللاقوقحنايبيفًاماعًأدبمةيآلاهذهيفنإ:يناثلا
بعشلاىلعوىلاعتهدجمىرينأهبلطيفىسومىلعحصي
دارفأنمدرفلكىلعوهضفريذلابعشلاوهراتخايذلا
فانمنماذيفسيلو.هكرتيوأصالخللهراتخيسانلا
نأل.)٢:١٢يبليف(»ٍةَدْعِرَوٍفْوَخِبْمُكَصَالَخاوُمِّـمَت«هلوقل
سانلاضعبهللارايتخاةلعىلعانهلوسرلامالك
الومهتدارإبالهتمجردرجمبكلذنأولزالاذنمصالخلل
يتلاطورشلاىلعنييبليفلاىلإةلاسرلايفهمالكومهيعسب
نيتباثمهرايتخاومهتوعداولعجييكلسانلاىلعتعضُو
.)١:١١سرطب٢(
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اوقحتسينأمهنكميالةأطخلانأةيألاهذهنمحضتيو
ةمعنلاةبهصالخلانألمهداهتجاومهتاولصبصالخلا
.ةيهلإلا

لٱُلوُقَيُهَّـنَأل«١٧
ْ

،َكُتْمَقَأِهِنْيَعِباَذِٰهلِّـينِإ:َنْوَعْرِفِلُباَتِك
يفيِمْسٱِبىَداَنُيْيَكِلَو،ِيتَّـوُقَكيِفَرِهْظُأْيَكِل ِّـلُكِ
.»ِضْرَألٱ
٩:١٦جورخ٢٢و٣:٨ةيطالغو١٥:٢٨سقرم

وهورايتخالاقحهللانأىلعناثليلدةيآلاهذهيف
رهظيهنأبحّرصامكءاشينمىلعهبضغرهظيهنأبهحيرصت
.ءاشينملهتمحر

يفلوقملاوهباتكيفهللايأُباَتِكْلٱُلوُقَيُهَّـنَأل
.نيبعسلاةمجرتيفامىلع)٩:١٦جورخ(

١٦٥٢ةنسكلميذلايتاعلاملاظلارصمكلمَنْوَعْرِفِل
روكذملامالكلاو.رصمكولمنمكلملكلمساوهوم.ق
هباصإامدعبهبنوعرفملكينأىسومهللارمأاموهانه
.ًايصاعلزيملوةسداسلاةبرضلاب

.ًاطلستمًايحكتيقبأوًاكلمكتلعجيأَكُتْمَقَأ
نمهتياغنأبانههللاحّرصِيتَّـوُقَكيِفَرِهْظُأْيَكِل

تازجعملاةطساوبهتردقةمظعراهظإًاكلمنوعرفةماقإ
ةيدوبعلانمليئارسإينبذقنيلىسومديباهلعفيتلا
.ذاقنإلاكلذنمعناملاومواقملانوعرفبلغيو

جورخلاةمينرتبهبيدونامكيِمْسٱِبىَداَنُيْيَكِل
ُةَدْعَّـرلٱُذُخْأَت.َنوُدِعَتْرَيَفُبوُعُّشلٱُعَمْسَي«هلوقاهنميتلا
َبآوُمُءاَيِوْقَأ.َموُدَأُءاَرَمُأُشِهَدْنَيٍذِئَنيِح.َنيِطْسِلِفَناَّـكُس
:١٥جورخ(»َناَعْنَكِناَّـكُسُعيَِمجُبوُذَي.ُةَفْجَّـرلٱُمُهُذُخْأَت
.)١٥و١٤

يف ذئموياهغلبيتلالئابقلالكنيبيأِضْرَألٱِّـلُكِ
كلذدعبدوهيلامهنيبقّرفتيتلاممألاورصميفهللالعفام
نييرصمللهللاتابرضورصمنممهتاجنأبنمهيلعاوصقو
.مويلاباتكلانوأرقينملكنيبو

.»ُءاَشَيْنَمِّـيسَقُيَوُءاَشَيْنَمُمَحْرَيَوُهًاذِإَف«١٨

يفنوعرفلو)١٥ع(يفىسوملهللالوقةجيتنةيآلاهذه
.)١٧ع(

.)١٥ع(يفليقامكُءاَشَيْنَمُمَحْرَي
ىنعمو.)١٧ع(يفليقامكُءاَشَيْنَمِّـيسَقُي
ُنوُحيِسْأَشَيَْمل«ةينثتلارفسيفهلوقنممهفُيانه»ةيسفنلا«
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِهِبَّـرُمَناَنَعَدَيْنَأَنوُبْشَحُكِلَم

َ
ُهَحوُرىَّـسَقَك

لَقىَّـوَقَو
ْ
١١:٢٠عوشيًاضيأرظنا٢:٣٠ةينثت(»خلاُهَب

ةرابعلانمدوصقملاو.نييلتلاسكعيهو)٦٣:١٦ءايعشإو
ملهنأىنعمبنوعرفبلقنيلينأنسحتسيملهللانأ
نمةيعيبطةجيتنيهيتلابلقلاةيسقتنمهعنمي
باتكلالوقكلذىلعناهربلاو.ةئيطخلاىلعرارمتسالا
جورخ(هسفنبلقىّسقيذلاوهنوعرفنأتارمعضب
ئطخينوعرفلعجيملهللااف)١٠:١٦و٩:٣٤و٣٢و٨:١٥
ىضتقمبلمعينأنمهعنملسدقلاحورلاهلبهيملهنكل

دنعاهريثأتنمناكيتلاتابرضلاهنععفرهنإ.هبلقرش
هللاتوصعمسىلإهتلامإوًايتقوهبلقنييلتاهثودح
ةبرضلكدعبدنعىلاعتهديعفرناكو.هبعشقالطإو
باتكلايفركُذامًاريثكو.هبلقةيسقتلىلعةعاطلابهدعول
لمعيلهكرتومثإلانمناسنإلاعنميامعفرنأسدقملا
هللاباقعنموهنوعرفكرُتامكهبلقءاوهأىتضقمب
١٢و٧١:١١رومزمو٢٨و١:٢٤ص(هدرمتىلعميثألل
نوعرفلهللاةلماعميفءيشالو.)١٣و٨و٣:٣نييناربعو
ًارحنوعرفناكفءاشيامكلمعيوراتخينأنمهعنميامم
.هللاهتناهإوهريمضلهتفلاخموىسوملهتمواقمب

ِمل:ِيلُلوُقَتَسَف«١٩
َ
ُمِواَقُيْنَمْنَأل،ُدْعَبُموُلَياَذا

»؟ُهَتَئيِشَم
٤:٣٥لاينادو٢٣:١٣و٩:١٢بويأو٢٠:٦مايأ٢

نأناسنإلانكميرخآضارتعالعفدةيآلاهذهيف
ميلعتنأضارتعالااذهةصالخو.لوسرلاميلعتىلعهدروي
.لعفامعةيلوؤسملاوهتيرحناسنإلانمعزنيرايتخالا
هضفروأناسنإلكراتخاهللاناكاذإهنأهانعمامهطسبو
وأهصالخوهناميإوهتبوتبىضقوملاعلايفهدوجولبق
مليذلاريرشلابقاعيقحيأبفهكالهومثإلاىلعهرارصإب
.بتي

ِمل
َ
ةيسقتىلعهللاانموليقحيأبيأُدْعَبُموُلَياَذا

سيلامضرفلاؤسلااذهيفو.اهاسقيذلاوهوانبولق
سانلانأحيحصلاوةأطخسانلالعجيهللانأوهوقحب
يفاوقبينأبيضقيهللاوةأطخمهسفنأاولعجيذلامه
هللاىلعقحناسنإللسيلو.اهيفاوقبيالنأوأمهاياطخ
نمواهبكتراوهيتلاةئيطخلانمصالخلاهنمبلطينأ
.اهبقاوع

مواقينأدحأعيطتسياليأ؟ُهَتَئيِشَمُمِواَقُيْنَم
ةأطخنوكننأبىضقهللانأضارتعالاىنعمو.هللادصق
يفو.ءيشلكىلعرداقلاهللاةئيشممواقننأاننكميالو
ضترمهللانأوهوحيحصبسيلامضرفضارتعالااذه
ْلُق«ىلاعتهلوقكلذنالطبىلعليلدلاو.هبىضقاملكب
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َهل
ُ

،ِريِّـِّـرشلٱِتْوَمِبَُّرسُأَالِّـينِإ،ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياَنَأٌّيَح:ْم
)٣٣:١١لايقزح(»اَيَْحيَوِهِقيِرَطْنَعُريِّـِّـرشلٱَعِجْرَيْنَأِبْلَب
.ريرشلاتومبىضقهللانأمولعمو

َّـلَعَلَأ؟َهللاٱُبِواَُجتيِذَّـلٱُناَسْنِإلٱاَُّهيَأَتْنَأْنَمْلَب«٢٠
جلٱ
ْ
ِجلُلوُقَتَةَلْبِ

َ
ِمل:اَهِلِبا

َ
»؟اَذَكٰهيِنَتْعَنَصاَذا

٦٤:٨و٤٥:٩و٢٩:١٦ءايعشإ٣٣:١٣بويأ١١:٢٨اقول

مل؟َهللاٱُبِواَُجتيِذَّـلٱُناَسْنِإلٱاَُّهيَأَتْنَأْنَمْلَب
هعفدهنكلقباسلاضارتعاللًاعفدلاؤسلااذهبلوسرلاتأي
ةعساتلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهنمةيلاتلاةلمجلايف
هتراسجىلعضرتعمللًاتيكبتهبىتأهنأىلع.نيرشعلاو
هنأوهوملظلاكلذلثمباكترابىلاعتهللاهماهتابهتحاقوو
نأءاعداكلذيفو.هيلعهبقاعيومثإلاىلعناسنإلاربجي
امبوهلعفينأهلزوجيامبمكحينأرداقهللاواسمضرتعملا
هلنأبحرصُيةئيطخلانعهزنملاهللانأحيحصلاو.زوجيال
عانقإلًايفاكنوكينأبجيحيرصتلااذهناكورايتخالاقح
.ًادحأملظينألاحمهنأوهللاقوقحنمكلذنألقاعلك
لثميفمكحينأرداقريغئطاخلهاجضرتعملانكلو
هللايأرنعهيأرفلتخاناسنإلكىلعف.ةلئسملاكلت
وههنأبرقينألئاسملانمةلئسميفهباتكيفنلعملا
.بيصملاوههللانأوئطخملا

موزلمهللانأوهولطابرخآضرفضارتعالاكلذيفو
نأهللالامكنمنأحيحصلاو.سانلالكمحرينأب
نأبفلكمريغهنكللدعلاىضتقمبًاعيمجسانلالماعي
مهنمدحأسيلواوأطخأمهلكسانلانإ.ًادحأمحري
وأنيليلقمحرينأهللاءاشاذإفةمحرلابلطينأقحتسي
ركنينأمثإلاوةراسجلانموقلطملاقحلاهلفنيريثك
.هقلاخىلعكلذقولخملا

ٌلْيَو«ءايعشإلوقلثماذهخلاُلوُقَتَةَلْبِْجلٱَّـلَعَلَأ
ِمل
َ

ُلوُقَيْلَه.ِضْرَألٱِفاَزْخَأَْنيَبٌفَزَخ.ُهَلِباَجُمِصاَُخيْن
طلٱ

ِّـ
ِجلُني

َ
ىنعمو.)٤٥:٩ءايعشإ(»؟ُعَنْصَتاَذاَم:ِهِلِبا

سيلهنألاؤسلاىنعمو.قولخملايألوهجملاانه»ةلبجلا«
هلزوجيالوهلٍواسمهنأكهقلاخىلعضرتعينأقولخملل
هللاعفرف.ريقوتوعضاوتلكبالإهللاءاضقيفملكتينأ
يفنيالًاليلقةكئالملانمصقنأهلعجوناسنإلانأش
هلعجيملرايتخالاولقعلاوةايحلاهحنموهيلعهقلاخناطلس
.هيرابنعًالقتسم

قّلعتملاهللارايتخاىلعمالكلاانهلوسرلادارملاسيل
ىلاعتهقحتابثإهدارمامنإةعونتممدعلانمءايشألاهقلخب
.مهرئاسكرتيوصالخللرشبلاةأطخضعبراتخينأ
اذامل«هللاناسنإلالوقسيللوسرلاهعفديذلاضارتعالاف

اذامل«هلوقوهامنإدحأهدقتعيالكلذنأل»ًائطاخينتقلخ
اذهىلعلوألاباوجلاو»صالخللينرتختملوًائطاخينتكرت
هذخاؤينأوئطاخللرفغينأهلفأشياملعفينأهللانأ
باوجلاو.)٢١و٢٠ع(ًادحأمحرينأىلعًالدعًاربجمسيلو
هنإفنوقحتسياممنسحأبمهرتخيملنملماعيهنأيناثلا
باقعلااوقحتسامهنأعمةانألالوطوربصلابمهلماعي
باوجلاو.)٢٢ع(ةتبلامهملظيالوهفمهماثآىلعلجاعلا
صالخللةأطخلاضعبهرايتخابمظعتهللاةمحرنأثلاثلا
.)٢٩-٢٣ع(هقحتسينممهنمسيلو

لِلَسْيَلْمَأ«٢١
ْ

لُسِفاَّـزَخ
ْ

طلٱَىلَعٌناَط
ِّـ

ْنِمَعَنْصَيْنَأِني
لِلًءاَنِإٍةَدِحاَوٍةَلْتُك

ْ
لِلَرَخآَوِةَماَرَك

ْ
»؟ِناَوَه

٢:٢٠سواثوميت١٨:٦٢ايمرإو١٦:٤لاثمأ

نماهيفامو٢٠ةيآلانميناثلاءزجللطسبةيآلاهذه
:١٨ايمرإو٤٥:٩و٢٩:١٦ءايعشإ(يفًاضيأروكذمليثمتلا
٦(.

رابتعابهللاانه»فاّزخلاب«دارملاِفاَّـزَخْلِلَسْيَلْمَأ
.ًاقلاخهنوكرابتعابالًايبدأًامكاحهنوك

.)٢١:٢٣ىّتم(يفامكقحيأٌناَطْلُس
دارملاخلاٍةَدِحاَوٍةَلْتُكْنِمَعَنْصَيْنَأِنيِّـطلٱَىلَع

ةأطخاوراصنيذلايأسانلانمةأطخلانيطلانمةلتكلاب
قلخينأهللانإلقيمللوسرلانإ.مهتيرحلمهلامعتساءوسب
ضعبراتخينأهلنإ:لاقلبمهبقاعيمثةأطخسانلا
ةرجأاوذخأيلنيقابلاكرتينأوةيدبألاةايحللةأطخلاكئلوأ
دييفنيطلانأامكف.يبدألاتوملايهيتلامهتئيطخ
وأةماركللةينآلالكهنمعنصيلهراتخينأهلوفازخلا
ةأطخاذكهناوهللضعبلاوةماركللاهضعبوأناوهللاهلك
وأمهلكصّلخيلهراتخينأقحهلوهللادييفرشبلا
ىلعاورمذتينأسانللقحيالو.ًادحأصلخيالوأمهضعب
هعنصيملهنألفاّزخلاىلعرمذتيناءانإللقحياممرثكأهللا
ةماركلاةينآلاىلإبسنو.اهيلعهعنصيتلاةئيهلاريغىلع
اهعنصدعبهيفلمعتسُتامىلإرظنلابناوهلااهضعبىلإو
.)٢١و٢:٢٠سواثوميت٢(يفامك

َِّـنيَبُيَوُهَبَضَغَرِهْظُيْنَأُديِرُيَوُهَوُهللاٱَناَكْنِإ،اَذاَمَف«٢٢
لِلًةَأَّـيَهُمٍبَضَغَةَيِنآٍَةريِثَكٍةاَنَأِبَلَمَتْحٱ،ُهَتَّـوُق

ْ
»ِكَالَه

٤اذوهيو٢:٨سرطب٥:٩١يكينولاست١

هلوقوهو)١٤ع(يفلاؤسللناثباوجةيآلاهذهيف
.»ًاملظهللادنعلعلأ«

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا

١٠٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



عقاولاوهامكرمألاناكنإضرتعتنأكنكمياَذاَمَف
يفبضغلااوبجوتساهللامهرتخيملنيذلاةأطخلانأوهو
.مهيلعهربصوهتانألوطمهلرهظأىلاعتهنكلولاحلا

َِّـنيَبُيَوُهَبَضَغَرِهْظُيْنَأُديِرُيَوُهَوُهللاٱَناَكْنِإ
ئطاخلاكالههللادصقلنيتّلعانهلوسرلاركذُهَتَّـوُق
يطعمهنوكرابتعابهنألةئيطخلاببسبهبضغىلوألا
كلذرهظيواهنوّدعتينيذلاىلعبضغينأبجوةعيرشلا
يرينأىلاعتهتدارإةيناثلاو.نيّدتعملاباقعببضغلا
بقاعينأردقيالهنأبسحفاهبفختسايتلاهتوقئطاخلا
ةئيطخللهبضعيأنارمألارهظيباقعلابف.دعوأامك
ًادحأبقاعيالهللانأكلذنمجتنيو.باقعلاىلعهتردقو
يكلبقاعُيامنإسانلاباذعبرسيالهنأوفاكببسالب
مكاحلاىلعبجيهنألةعيرشلايفلاخمهبددهاميرُجي
.ريخلايلعافتبثيامكرشلايبكترمصاقينألداعلا

ةاطخلاىلعيرجينأيفأطبأبأٍةَريِثَكٍةاَنَأِبَلَمَتْحٱ
ىلإرظنلابًالاحهءارجأهتدارأعمهنوقحتسييذلاباقعلا
نمو.اهباقعىلعهتردقراهظإيفهتبغروةئيطخللهضغب
مزعامدعبحونمايأيفةأطخلالمتحاهنأةءانألاكلتةلثما
لمتحاوةنسنيرعشوةئمناوفطلاهايمبمهقارغإىلع
لمتحاوةريخألاةبرضلالبقتارمعستنوعرفةواسق
اذكو.ةريثكنينساذوهيوليئارسإكولمنمرارشألا
رصعلكيفحصكلذلوناكمونامزلكةأطخهلامتحا
لٱَّـنَأل«هرصعةأطخىلعةعماجلالوق

ْ
لٱَىلَعَءاَضَق

ْ
ِلَمَع

ألَتْمٱِدَقَكِلٰذِلَف،ًاعِيَرسىَرُْجيَالِءيِدَّـرلٱ
َ

لَق
ْ

لٱيِنَبُب
ْ
َِرشَب

.)٨:١١ةعماج(»ِّـَّـرشلٱِلْعَفِلْمِهيِف
مهومهراتخينأهللاضريملنيذلامهٍبَضَغَةَيِنآ
.مهاياطخببسبهللابضغلةضرعةأطخ

نمملعننكلكالهللمهأيهنملقيملِكَالَهْلِلًةَأَّـيَهُم
يهةدحاوةلعىلإيدبألاكالهلليسلنأسدقملاباتكلا
ْنِإَف«ناوهلاوةماركلاةينآيفهلوقلقفاوماذهو.ةئيطخلا
لِلًءاَنِإُنوُكَيِهِذٰهْنِمُهَسْفَنٌدَحَأَرَّـهَط

ْ
ًاعِفاَن،ًاسَّـدَقُم،ِةَماَرَك

.)٢:٢١سواثوميت٢(»ٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِلًاّدَعَتْسُم،ِدِّـيَّـسلِل
ْنِمُبَّـرَجُأِّـينِإَبِّـرُجاَذِإٌدَحَأْلُقَيَال«لوسرلابوقعيلوقو
»ًادَحَأُبِّـرَُجيَالَوُهَوِروُُّرشلٱِبٍبَّـرَُجمُْريَغَهللاٱَّـنَأل،ِهللاٱِلَبِق
هلامعأنعلوؤسملاوهناسنإلاًاذإف)١:١٣بوقعي(
.اهجئاتنو

ةانأبمهلمتحاورارشألاةنونيديفهللاأطبأاذاملليقنإف
ةصرفرارشأللكرتيلماقتنالايفلهمتهلعلًالوأانلقةريثك
.)١٥و٣:٩سرطب٢يبليفو٢:٤ص(يفليقامكةبوتلل

مهبولقيفاماونّيبيلمهلةصرفهئاطبإبىطعأهنإ:ًايناث
لدعحاضتالالككلذبحضتيفدانعلاوةواسقلاورشلانم
.نوعرفرمأنمناكامكمهباقعيفهللا

هضغبوهلدعنايبلطئاسولاكلذبتدازهنإ:اثلاث
التابرضلايلاوتباهيلعبقاعينأهتردقوةئيطخلل
هتردقنلعأنوعرفىلعهلهمتبهنإفلاحلايفةعفدمهكالهإب
.تابرضرشعبتارمرشعةأطخلاىلعهبضغو

َقَبَسْدَقٍةَْمحَرِةَيِنآَىلَعِهِدَْجمىَنِغَِّـنيَبُيْيَكِلَو«٢٣
لِلاَهَّـدَعَأَف

ْ
»دْجَم

٣٠-٨:٢٨ص١:٢٧يسولوكو١:٧سسفأو٢:٤ص

نوراتخملامهٍَةْمحَرِةَيِنآَىلَعِهِدَْجمىَنِغَِّـنيَبُيْيَكِل
.)٨:٢٨ص(ىلاعت»هدصقبسحنووعدملا«ةأطخلانم
راهظإلوهتمحرلوبقلمهنّيعهللانأل»ةمحرةينآ«اومسو
.هتمظع»هدجمىنغ«

تاوامسلاتوكلمدجميأِدْجَمْلِلاَهَّـدَعَأَفَقَبَسْدَق
نألمتحيدادعإلااذهوهلهيراتخمدعأوهيراتخملهدعأيذلا
:نيقيرطبنوكي

ِهيِفاَنَراَتْخٱاَمَك«هلوقليلدبيلزألاهللاءاضق:لوألا
لٱِسيِسْأَتَلْبَق

ْ
يفُهَماَّـدُقٍمْوَلَالِبَوَنيِسيِّـدِقَنوُكَنِلِ،َملاَع ِ

ملٱ
٢:١٠و١١و١:٥سسفأًاضيارظنا١:٤سسفأ(»ةَّـبَحَْ
.)١:٩سواثوميت٢و١٣:٤٨لامعأو

هلوقليلدبمهيفلماعلاسدقلاحورلابمهسيدقت:يناثلا
لٱَوُهَهللاٱَّـنَأل«

ْ
ِلْجَأْنِماوُلَمْعَتْنَأَواوُديِرُتْنَأْمُكيِفُلِماَع

ملٱ
يناثلاىلإراشألوسرلانأحجرألاو.)٢:١٣يبليف(»ِةَّـَرسَْ
بوجونعمهينغيالنيراتخمللهللادادعإنأىلعامهنم
.ةمعنلاطئاسولامعتسايفداهتجالا

يفملظلانمءيشالهنأىلعناهربحضوأةيآلاهذهيف
اذهالولهنألةبحملاةرفوراهظإهيفّنألبهللارايتخا
نمرهظيملواياطخلابهلكيرشبلاسنجلاكلهرايتخالا

كالهيفرهظامكهتوقوهقحوهلدعالإىلاعتهتافص
صلخوهتمحرىنغمظعرايتخالاةطساوبنكلوةسلابألا
.ةيدبألاةايحلااولانومنهجراننمنوريثك

ةينآيفلقيمللوسرلانأانهرابتعالاقحتسياممو
هنأ«ىلوألايفلاقهنألةمحرلاةينآيفهلاقامبضغلا
هيلإةئيهتلاكلتبسنينأنود»كالهللةأيهماهنأواهلمتحا
بسنف»دجمللاهدعأفقبس«ةيناثلايفلاقو.ىلاعت
.هللاىلإدادعإلا

لٱَنِمَسْيَل،اَهاَّـيِإُنْحَناَناَعَدًاضْيَأيِتَّـلٱ«٢٤
ْ
ْطَقَفِدوُهَي

.»ًاضْيَأِمَمُألٱَنِمْلَب
٣:٢٩ص
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.ةمحرةينآنملدبيِتَّـلٱ
نعًالضفةمحرةينآاناعديأاَهاَّـيِإُنْحَناَناَعَدًاضْيَأ

يفّنيبامكسودقلاهحوربانوعديوهو.كلذكانراتخاهنأ
.)٣٠و٨:٢٨ص(ريسفت

ةمألكرتخيملهللانأيأْطَقَفِدوُهَيْلٱَنِمَسْيَل
.اهنممهنمرايتخاىلعرصتقيملوصالخللدوهيلا

:١و٣٠و٣:٢٩ع(يفليقامكًاضْيَأِمَمُألٱَنِمْلَب
اهدصقيتلاةجيتنلاهذهو)١٢و٤:٩و١٠و٢:٩و١٦
حاحصألااذهيفهجاجتحانمقبساملكنملوسرلا
هنأوليعامسإرتخيملوقاحسإراتخاهللانأّنيبكلذلف
نمءاشينمراتخيهللانأًانايبوسيعرتخيملوبوقعيراتخا
مهبسنىلإرظنلانودبهتمحرلةينأطقاسلامدآلسن
امك»ءاشينممحري«قلطمكلمهنأوةقباسلامهلامعأو

نيطلاوفاّزخلابليثمتلاكونوعرفلوىسومهدبعلحّرص
دوهيلانمةيقبصالخللراتخينأهللانأًايلجكلذبتبثأف
يفةمكحلالكرهظأو.ًاضيأممألاضعبوميدقلاهبعش
.هيلعدوهيلابضغجيهينأنودبممألاةوعدىلإلصوتلا
لدتتناكميدقلادهعلاتاءوبننأّنيبييتآلالصفلايفو
.ةوعدلاكلتىلع

دئاوف
ىلعفقوتيالحيسملاتوكلميفناسنإلاكارتشانإ.١

يفهتيوضعىلعالونييقتنيدلاونملسلستلا
هنألةيجراخلاهلاوحأنمءيشىلعالوةروظنمةسينك
ةسينكلايفةيوضعلاوميهاربإنملسلستلاناكنإ
ىضروصالخلالفكتملاهقوقحلكبعتمتلاوةيوسوملا
ةسراممبهللاىدللوبقلارظتنينألهجلانمفهللا
-٦ع(ةيحيسملاةسينكلايفةيوضعلاوةنايدلاموسر
١٣(.

نأشيفلصفلااذهيفلوسرلااهتبثأيتلااياضقلانإ.٢
وأتاعامجالدارفأرايتخاهنأىلوألاثالثرايتخالا
لئاسولالينلالةيدبألاةايحللهنإةيناثلا.بوعش
ةئيشمدرجمىلعينبمهنأةثلاثلاةايحلاكلتىلإةلصوملا
.نيراتخملايفءيشىلعالهللا

ميلعتىلعنيضارتعاعفدلصفلااذهيفلوسرلانإ.٣
عفريهنأيناثلاوهللاتافصبقيليالهنألوألارايتخالا
هللانإهلوقبلوألاعفدفهلامعأنعناسنإلاةيلؤوسم

ىرجهنإوءاشينمراتخينأقحهلنأبحّرص
لعجيملهللانأبيناثلاعفدو.قحلاكلذىضتقمب
صالخللرارشألاضعبراتخالبًارارشأهئاضقبسانلا
.)٢٣-١٤ع(ةيقبلاكرتو

.يتأيامانيفرايتخألاميلعتئشنينأبجيهنإ.٤

سيلبرايانلسيل«لوقنفماتلاعضاوتلا:لوألا·
.»ًادجمدعاكمسالنكلانل
ةمحرةينآانايإهللارايتخاىلعيبلقلاركشلا:يناثلا·

.قاقحتسانودب
ريغتيالهللادصقنألمالسلاونانئمطالا:ثلاثلا·

.مهدّجمفمهّرربفمهاعدمهنّيعوقبسنمهنأل
لعجنيكلانتابجاوممتننأيفداهتجالا:عبارلا·

ىلعديحولاناهربلااذهونيتباثانرايتخاوانتوعد
ةسادقللرايتخالانألنيوعدمونيراتخماننوك
سيلنأىلعناهربمثإلاىلعناسنإلارارمتساو
.نيراتخملانم

هنممزليالاودلوينألبقًارشنولعفيالدالوألانوك.٥
نوشطعيالونوعوجيالمهنألةدسافريغمهتعيبطنأ
نأعمنونزحيالونوحرفيالونوضغبيالونوبحيالو
.)١١ع(ةيعيبطلامهتالاعفنانموهركُذام

فاكهلوقبلالدتسالافءاطخلانعهّزنمهللانإ.٦
١٥ع(اهيلعضارتعالاعفدوأامةديقعتابثإل
.)١٧و

سيل«هلوقىضتقمبهللادييفناسنإلالبقتسمنوك.٧
ذاختانعناسنإلاينغيال»ىعسينملالوءاشينمل
محرأانأ«لاقيذلاهلإلاف.دوصقملالينىلإلئاسولا
»ةدعروفوخبمكصالخاوممت«ًاضيألاق»محرأنم
هللاءاضقامهونيميلعتبسدقملاباتكلاحّرصدقو
.)١٦ع(ناسنإلاداهتجابوجووقلطملا

نالعإءادفلاوةيانعلاوةقيلخلايفتاياغلامظعأّنإ.٨
ايحنواهيلإىعسننأبجييتلاةياغلايهفهللاتافص
ع(ةئيطخوةلاهجانريخواندجمىلإيعسلاف.اهلجأل
.)٢٣و٢٢و١٧

ًاعيمجمهربتعاصالخللضعبلاراتخانيحهللاّنإ.٩
ةماركللءانإضعبلالعجةدسافةلتكنمهنإفةأطخ
.ناوهللءانإضعبلاو

كلهيفهاوهىلإهللاهكرتينأناسنإلالزاونرشنم.١٠
ناسنإلانوكونيدرمتملللداعباقعكلذوهسفن
عوجرلاوةبوتلاىلعهلمحينأبجيباقعلااذهلةضرع
لخدينملهبضغبهللامسقيالئلهقيرطءوسنع
.هتحار
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هضفروممألاهللاةوعدىلعميدقلادهعلاةلدأ
٣٣ىلإ٢٥عكلذةلعنايبودوهيلا

يفُلوُقَياَمَك«٢٥ َسْيَليِذَّـلٱوُعْدَأَس:ًاضْيَأَعَشوُهِ
.»ًةَبوُبَْحمًةَبوُبَْحمْتَسْيَليِتَّـلٱَويِبْعَشيِبْعَش
٢:١٠سرطب١و٢:٢٣عشوه

اعدهللانأىلععشوهةءوبنىلعليلدةيآلاهذهيف
.حيسملاتوكلمدئاوفيفكارتشالاىلإممألا

ةنسنمةرشعلاليئارسإطابسأنيبأبنتيبنَعَشوُه
.م.ق٧٢٤ةنسىلإ٧٨٦
.)٢:٢٥عشوه(خلايِبْعَشَسْيَليِذَّـلٱوُعْدَأَس

طابسألايفًالوأليقونيعبسلاةمجرتنعلوقنماذه
ممألارئاسكوراصوناثوألااودبعوهللااوكرتنيذلاةرشعلا
امةلزنممهيلعليقاملزنينأسلوبلزاجفهللامهعفرف
يفلوسرلاسرطبهنيعاذهىتأدقوممألاىلعليق
نأهللادعولًانايبةيآلاهذهسلوبدروأو)٢:١٠سرطب١(
هلوبقفهبعشمهبسحيملنيذللحيسملاتوكلمتاكرببهي
.إدبملااذهبجومبناكممألا

يفُنوُكَيَو«٢٦ ملٱِ
َهلَليِقيِذَّـلٱِعِضْوَْ

ُ
،يِبْعَشْمُتْسَلِهيِفْم

حلٱِهللاٱَءاَنْبَأَنْوَعْدُيَكاَنُهُهَّـنَأ
ْ

.»»َّي
١:١٠عشوه

.)١:١٠عشوه(نمةيآلاهذه
َهلَليِقيِذَّـلٱِعِضْوَْملٱ

ُ
ربتعُيعضوملكبيأخلاْم

.صاخلاهبعشنمنوريصيسهللابعشنعءابرغهلهأ

ْنِإَو:َليِئاَْرسِإِةَهِجْنِمُخُْرصَيُءاَيْعَشِإَو٢٧«٢٧،٢٨
لٱِلْمَرَكَليِئاَْرسِإيِنَبُدَدَعَناَك

ْ
لٱَف،ِرْحَب

ْ
٢٨.ُصُلْخَتَسُةَّـيِقَب

لٱِبٍضاَقَوٍرْمَأُمِّـمَتُمُهَّـنَأل
ْ

ِهِبًاّيِضْقَمًارْمَأُعَنْصَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل.ِّـِرب
.»ِضْرَألٱَىلَع
٢٨:٢٢ءايعشإ١١:٥ص٢٣و١٠:٢٢ءايعشإ

ع(يفليقامةحصىلعءايعشإةءوبننمليلداذه
اذهنممزليوليلقلاالإدوهيلانمصلخيالهنأهيفذإ)٢٤
.ضفرُيمهرثكأنأ

ةنسوحنىلإ٧٥٩ةنسنماذوهييفأبنتٌيبنُءاَيْعَشِإ
.م.ق٧٠٠
مالكلاةيمهأىلإريشيملكتلايفخارصلاُخُْرصَي
.ملكتملاةراسجو

ءايعشإ(نماذهخلاَليِئاَْرسِإيِنَبُدَدَعَناَكْنِإَو
دوهيلاىلعًالوأليقنيعبسلاةمجرتيفامىلع)٢٣و١٠:٢٢
اوناكنإونييحيسملانأهانعمو.لبابىلإاوبُسنيذلا
ةياغو.مهنمةليلقةيقبالإرسألانموجنيالًادجنيريثك
هنأهنممزليالًايدوهيناسنإلانوكدرجمنأنايبهنملوسرلا
مهابسنمىلعليقامو.لداعلاهللاءاضقنموجني
نيحلكيفهللانأكلذنمجتنيو.نوريثكنويروشألا
نمكرتيوءاشينميجنيقلطملاهناطلسبملاعلايففرصتي
.ءاشي

باقعبراذنإلاولقألاةاجنبدعولاوهٍرْمَأُمِّـمَتُم
.رثكألا

.رارشألاباقعبلدعللرجميأِّـِربْلٱِبٍضاَق
ةعرسىلإةراشإاذهيفخلاًاّيِضْقَمًارْمَأُعَنْصَي

ةيآلالوأيفهلوقًاضيأكلذديفيوهبرذنأامبىلاعتهئاضق
.»رمأممتم«

جلٱَّـبَرَّـنَأَالْوَل:َلاَقَفُءاَيْعَشِإَقَبَساَمَكَو«٢٩
ْ
ىَقْبَأِدوُُن

.»َةَروُمَعاَنَْهباَشَوَموُدَسَلْثِماَنِْرصَلًالْسَناَنَل
ايمرإو١٣:١٩ءايعشإ٣:٢٢ايمرإيثارمو١:٩ءايعشإ

٥٠:٤٠

ضرغلاكاهنمضرغلاو)١:٩ءايعشإ(نمةيآلاهذه
مهتياقولفاكريغنييليئارسإمهنوكنأوهواهلبقيتلانم
ةنونيدللةضرعمهنأوهاضرمهلققحمريغوهللاباقعنم
اوعدينأمهلسيلًاذإفسانلارئاسكمهاياطخىلع
.مهبتاومسلاتوكلمصاصتخا

.هثودحلبقرمألابأبنأيأَلاَقَفُءاَيْعَشِإَقَبَس
ةيقبلاف«هلوقبهدروأامىلإاذهبراشأًالْسَناَنَلىَقْبَأ
نمنوليلقمهنمنوصلخينيذلانأوهو)٢٧ع(»صلختس
يفناكامكهنأةيآلاهذهداريإنملوسرلاةياغو.نيريثك
نوراتخينيليلقلانأوهوهرصعيفنوكيءايعشإرصع
.نوضفرُينيريثكلاو

يفناتنيدمامهَةَروُمَعاَنَْهباَشَوَموُدَسَلْثِماَنِْرصَل
١٩:٢٤نيوكت(مهاياطخىلعاهناكسهللاكلهأندرألاروغ
ىلعتعقويتلاةنونيدلااوقحتسادوهيلانألوقي.)٢٥و
اوكلههللاةمحرالولفرورشلايفةلثاممللنيتنيدملاكنيت
.ًاعيمج

يفاْوَعْسَيَْملَنيِذَّـلٱَمَمُألٱَّـنِإ؟ُلوُقَناَذاَمَف«٣٠ لٱِرَثَأِ
ْ

ِّـِرب
لٱاوُكَرْدَأ

ْ
لٱَّـِرب

ْ
.»ِناَميِإلٱِبيِذَّـلٱَّـِرب

١:١٧ص١٠:٢٠و٤:١١ص
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باوجوتاءوبنلاهذهنمةجيتنلااميأ؟ُلوُقَناَذاَمَف
ممألااعدهللانأهتصالخوحاحصألايقابيفيتأياماذه
.دوهيلاضفرو

يفاْوَعْسَيَْملَنيِذَّـلٱَمَمُألٱَّـنِإ اولعجيمليأِّـِربْلٱِرَثَأِ
نأاوبلطيملويحولاةعيرشمهلنكتملوةسادقلامهضرغ
.مهرئامضىلعةبوتكملاةعيرشلاباولابيملواهتعاطباورربتي
.نيلاضًارارشأاوناكمهنأةصالخلاو

ةمكحلاىضتقمبرظتنُيالةجيتنلاهذهلثمَّـِربْلٱاوُكَرْدَأ
ممألانأنمبجعلاف.ممألاخيراتنمتفرُعاملةيرشبلا
ربلااودجوليجنإلامهعمسلبقربلارثأيفاوعسيملنيذلا
.هايإمهعمسدنع

ئطاخلاىلإبسنُييذلاربلايأِناَميِإلٱِبيِذَّـلٱَّـِربْلٱ
.سومانلابيلاطملكهبىفوُتوهللاهلبقيوحيسملابنمؤملا
ربوهلبةحلاصلاهلامعأبهقحتساًايتاذربلااذهسيلو
.يدافلانمهلةبهوهفهيلإًابوسنمحيسملا

يفىَعْسَيَوُهَوَليِئاَْرسِإَّـنِكٰلَو«٣١ لٱِسوُماَنِرَثَأِ
ْ

َْملِّـِرب
لٱَسوُماَنْكِرْدُي

ْ
»!ِّـِرب

٥:٤ةيطالغ١١:٧و١٠:٢ص

.دوهيلاهنعرصقممألاهكردأام
يفىَعْسَي داهتجالارمألايفيعسلاِّـِربْلٱِسوُماَنِرَثَأِ
.هللاىضروحالصلاقيرط»ربلاسومان«ىنعموهتباصإيف
ىنعموًادجديهزانه»ربلاسومان«و»ربلا«نيبقرفلاف
هللااوضريوحالصلااولمعينأيفاودهتجادوهيلانأةرابعلا
مهنأيأكلذبربلااولانوهوعاطأمهنأاونظفسومانلاةعاطب

.ًاراربأاوراص
ًاراربأاوريصيملوهللااوضريمليأِّـِربْلٱَسوُماَنْكِرْدُيَْمل

.ةيتآلاةيآلايفمهريصقتةلعوةيدبألاةايحلانعاورصقف
مزليالفًامومعدوهيلانع»ربلاسومانكردأ«لوسرلاىفن
.هللااهنّيعيتلاقيرطلابهوكرديملدارفألاضعبنأهيفننم

ِمل«٣٢
َ
ُهَّـنَأَكْلَب،ِناَميِإلٱِبَسْيَلَكِلٰذَلَعَفُهَّـنَأل؟اَذا

»ِةَمْدَّـصلٱِرَجَحِباوُمَدَطْصٱُمَُّـهنِإَف.ِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِب
١:٢٣سوثنروك١و٢:٣٤اقول

ِمل
َ
ربلانعدوهيلاريصقتةلعنايبلةمدقماذهلاق؟اَذا

هللااهنلعأيتلاقيرطلايفريربتلااوبأمهنألهللاىضروأ
)ربلااهيفاولانينأةأطخلانكمييتلاةديحولاقيرطلايهو(
يفو٨:٢٨صيفلوسرلاحّرص.ةصقانلامهلامعأبهوبلطو
هصالخوسانلاضعبناميإةلعنأبحاحصألااذهلوأ

كالهىلعنأانهحّرصوةقلطملاهللاةدارإيهرخآلانود
.مهلعفةديحولانيكلاهلا

ربلااوبلطيملمهنأليأِناَميِإلٱِبَسْيَلَكِلٰذَلَعَفُهَّـنَأل
ةرافكالذإاناياطخلجألبولصملاحيسملاعوسيبناميإلاب
ةباينسومانللةلماكلاهتعاطإباونمؤيملومدكفسنودب
.مهنع

ربلاكاردإاونظدوهيلاناكيأِلاَمْعَأِبُهَّـنَأَكْلَب
اهيفليحتسيقيرطبصالخلاوربلااوبلطمهنأللامعألاب
.اهوكردينأةأطخلاىلع

حيسملاعوسيبيأِةَمْدَّـصلٱِرَجَحِباوُمَدَطْصٱُمَُّـهنِإَف
.هبىتأيذلاناميإلابصالخلابوبولصملا

يفُعَضَأاَنَأاَه:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك«٣٣ َرَجَحَنْوَيْهِصِ
»ىَزُْخيَالِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَو،ٍةَرْثَعَةَرْخَصَوٍةَمْدَص
٢١:٤٢ىتمو٢٨:١٦و٨:١٤ءايعشإو١١٨:٢٢رومزم
١٠:١١ص٨-٢:٦سرطب١و

ميدقلادهعلايفأبنتدقهللانأةيآلاهذهيفلوسرلانابأ
نمهمالكيفكلذبدهشتساوحيسملانوضفريدوهيلانإ
يفُسِّـسَؤُأاَذَنَئَه«ىلوألاءايعشإةءوبننمنيتيآ َنْوَيْهِصِ
َنَمآْنَم.ًاسَّـسَؤُمًاساَسَأ،ًاميِرَكٍةَيِواَزَرَجَح،ٍناَحِتْمٱَرَجَح
َرَجَحَوًاسِدْقَمُنوُكَيَو«ةيناثلاو.)٢٨:١٦ءايعشإ(»ُبُرَْهيَال
ِناَّـكُسِلًاكََرشَوًاّخَفَو،َليِئاَْرسِإْيَتْيَبِلٍةَرْثَعَةَرْخَصَوٍةَمْدَص
ةمجرتنمكلذلوسرلالقنو.)٨:١٤ءايعشإ(»َميِلَشُروُأ
ىنعملاوةيناربعلايف»برهي«لدب»ىزخي«اهيففنيعبسلا
مدعنامزلتسيامهالكويزخلاةجيتنبرهلانألدحاو
نويليئارسإلاناكىلوألاةيآلابيبنلاملكتنيح.ةقثلا
وهوبذاكإجلمىلإنيلئامونيروشألاموجهنمنيفئاخ
اهمظعأديعاومبمهناميإىوقويبنلامهازعفرصمةفلاحم
ةءوبنلاكلترسفتكلذىلعناهربلاوحيسملاءيجمبدعولا
بتكيفو)٢:٦سرطب١و٤:١١لامعأو٢١:٤٢ىّتم(يف
اذوهيبعشبولقةيوقتةيناثلاةيآلانمةياغلاودوهيلاءاملع
نأمهلحّرصفمهيلعميارفأوةيروسفلاحتنماوفاخياليكل
هوهيىلعليقامف.مهئادعألةمدصرجحومهلأجلمبرلا
ىنعمفحيسملاىلإديدجلادهعلاةبتكهبسنميدقلادهعلايف
ًانصحضعبللنوكي»انعمهللا«وهيذلاحيسملانأةءوبنلا
يفةءوبنلاهذهتّمتو.ًاضوفرموًارقتحمضعبللوًانيصح
.مويلااذهىلعمعتلزتملويلوسرلارصعلادوهيرثكأ
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دئاوف
هعطقمزلتسيالةروظنملاةسينكلانمناسنإلاعطق.١

.)٢٦و٢٥ع(هللاةمعننم
يلصألاهللابعشنماوسيلنيذلانييحيسملالوصح.٢

مهبولقلغشينأبجينينبلاةكربوةمعنلاطئاسوىلع
.)٢٦و٢٥ع(ًامئادهللاركشلابمتنسلأو

ىوساوسيلهللابعشنمنوصلخينيذلاناكنإهنإ.٣
انناميإنوكينأنمرذحلاانيلعبجيمكفةريغصةيقب
.)٢٩-٢٧ع(نيلطابانؤاجرو

نمًاعنامدسافلاميلعتلابكسمتلانوكيامًاريثكهنإ.٤
حيسملالوقليلدبمثإلاوةلفغلانمرثكأصالخلالوبق
توكلمىلإنييسيرفلانوقبسيةانزلاونيراشعلانإ«
اوعمساملنيينادسجلاممألانأ«انهليقو.»تاومسلا
نيكسمتملادوهيلانأواوصلخوهباوبحرليجنإلا
اذهو.»اوصلخيملوليجنإلااوضفرةدسافلامهئارآب
كسمتةاجنلاةدمعنأنيريثكلوقداسفّنيبي
:١٦لاثمأرظنا(ًاحيحصمأناكًالطابهنيدبناسنإلا

.)٣١و٣٠ع٢٥
ىلعلاكتالاىلإناسنإلاقاسامتالضملاّرشنإ.٥

.)٣٢ع(هللامامألوبقلالينلهربوهسفن
نوكلهيمهامنإنوكلهينيذلانأبحّرصباتكلانإ.٦

نوصلخيامنإنوصلخينيذلانأوهللاءاضقالمهسفنأ
.)٣٢ع(مهلامعأبالهللاةمعنب

رثكألةلاهجوةرثعتناكًابولصمحيسملابةادانملانإ.٧
نوريصالخللنيوعدملانكلوكلذكلازتالوسانلا
.)٣٣ع(مهءاجرومهراختفابيلصلا

رشاعلاحاحصألا

يهوهدعبيذلاوهلبقيذلاةياغكحاحصألااذهةياغ
ممألاهتوعدودوهيلاهضفريفهللالدعنايب

كاردإنعمهتلفغوهبعشلهتبحملوسرلاراهظإ
١٠ىلإ١عمهبتكيفنلعُأهنأعمناميإلابربلا

لَقَةَّـَرسَمَّـنِإ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ«١
ْ
لِطَويِب

ْ
ِلْجَألِهللاٱَىلِإيِتَب

لِلَيِهَليِئاَْرسِإ
ْ

.»ِصَالَخ

.مهلٌّبحمومهنمهنألةوخإدوهيلااعدُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
هذهنملوسرلاةياغخلايِتَبْلِطَويِبْلَقَةَّـَرسَمَّـنِإ

هيلعهلمحمهاّيإهللاضفريفهلاقامنأمهمهوعفدةيآلا
ىلعديدشلاهفسأومهيلعهبلقةقررهظإفمهلهتبحممدع
نمهللاىلإعرضتيهنأومهصالخيفهتبغرةدشومهبئاصم
.مهلجأ

َهلُدَهْشَأِّـينَأل«٢
ُ

َهلَّـنَأْم
ُ

َبَسَحَسْيَلْنِكٰلَو،ِِهللاًَةْريَغْم
ملٱ
.»ِةَفِرْعَْ
٩:٣١ص٤:١٧و١:١٤ةيطالغو٢٢:٣و٢١:٢٠لامعأ
٣٢و

َهلُدَهْشَأِّـينَأل
ُ

مهحدمنمهنكمياملكبمهحدمْم
نأدارأاملنيينيثألاحدمامكقحلاىلإمهبولقبذجييكل
.)١٧:٢٢لامعأ(قحلاهلإلاىلإمهدشري

َهلَّـنَأ
ُ

دايعألاظفحباهورهظأةينيدةريغيأِِهللاًةَْريَغْم
ناثوألاهركوتوبسلاسيدقتوروشعلاةمدقتوماوصألاو
مهتنايدومهلكيهنعًاعفدمهءامداوكفسينأيفمهتبغرو
١:١٣ةيطالغو١١-٢٦:٩و٢٢:٣و٢١:٢٢لامعأرظنا(
.)١٤و

ةدابعلابّرسيهللانأاولهجمهنألِةَفِرْعَْملٱَبَسَحَسْيَل
ىلعةعاطلالضفيهنأوةرهاظلاةدابعلانمرثكأةيحورلا
نيدلانأنعاولفغومهديلاقتبهللاسوماناولطبأوحئابذلا
لينلةحلاصلالامعألاىلعلاكتالاوءايربكلانمعنميقحلا
.هداهطضانعونيدلايفمهفلاخنمضغبنعوصالخلا
َعَنْعَّـنلٱَنوُِّـرشَعُت«مهيسيرفومهتبتكلحيسملالوقكاذهو
لٱَوَّـثِبِّـشلٱَو

ْ
حلٱ:ِسوُماَّـنلٱَلَقْثَأْمُتْكَرَتَو،َنوُّمَك

ْ
َةَْمحَّـرلٱَوَّـَق

.)٢٣:٢٣ىّتم(»َناَميِإلٱَو

طَيَو،ِهللاٱَّـرِبَنوُلَهَْجياوُناَكْذِإْمَُّـهنَأل«٣
ْ

َّـرِباوُتِبْثُيْنَأَنوُبُل
.»ِهللاٱِّـِربِلاوُعَضُْخيَْملْمِهِسُفْنَأ

٣:٩يبليف٩:٣٠و١:١٧ص

.ةفرعملاىضتقمريغىلعمهتريغنوكلليلعتْمَُّـهنَأل
هدعموهلباقوهبهاووهردصمهللايذلاربلاِهللاٱَّـرِب
.هناميإدنعئطاخلاىلإهبسانوحيسملاعوسيب

مهلامعأبكلذاوبلطْمِهِسُفْنَأَّـرِباوُتِبْثُيْنَأَنوُبُلْطَي
ذإلئاطباوظحيملفدهجلاودجلابو)٩:٣٢ص(ةحلاصلا
ةمدخلامهتدابعتسيلواياطخلانعةرافكهوتأاميفسيل
.هللااهبلطييتلاةلماكلاةيحورلا
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يفروكذملاوهوهللاهدعأيذلايأِهللاٱِّـِربِلاوُعَضُْخيَْمل
ص(»سومانلالامعأنودب«هنأبفوصوملا)١:١٧ص(
مهنإف.هلعضخينأناسنإلكىلعبجاولانأبو)٤:٦
.ةبههولبقينأاوبأومهلامعأبهورتشينأاودارأ

ملٱ:َيِهِسوُماَّـنلٱَةَياَغَّـنَأل«٤
لِلُحيِسَْ

ْ
ْنَمِّـلُكِلِّـِرب

.»ُنِمْؤُي
١:٥سواثوميت١و٣:٢٤ةيطالغو٥:١٧ىّتم

حيسملاعوسيبدوهيلاناميإمدعنأىلعناهرباذهيف
.هللاربلعوضخلامدعوه

حيسملانأيأُحيِسَْملٱ:َيِهِسوُماَّـنلٱَةَياَغَّـنَأل
حيسملالوقليلدبهبيلاطملكسومانلاءافيإبانعبان
اَم.َءاَيِبْنَألٱِوَأَسوُماَّـنلٱَضُقْنَألُتْئِجِّـينَأاوُّنُظَتَال«هسفن
وهحيسملانأو.)٥:١٧ىّتم(»َلِّـمَكُألْلَبَضُقْنَألُتْئِج
لوسرلالوقليلدبةيوسوملاموسرلاوزومرلالكبهيلإرامشلا
لٱِروُمُألٱُّلِظ«اهنإاهيف

ْ
جلٱاَّـمَأَو،ِةَديِتَع

ْ
لِلَفُدََس

ْ
ِ»حيِسَم

حيسملابنمؤملاف.)٩:١١نييناربعًاضيأرظنا٢:١٧يسولوك(
سومانلانكلوسومانلاهبلطييذلاربلاىلعهبلصحي
يذلاربلاضفرحيسملاضفرنمفهايإهحنمنعزجعي
لبئطاخلارربينأسيلسومانلاةياغف.حيسملابهللاهدعأ
نعزجاعئطاخهنأبهعنقينأوهنمهللابلطياذامهيرينأ
حيسملاىلإءاجتلالاىلعهربجينأوسومانلابيلاطمءافيإ
.صالخلاوريربتلل

انلهلّصحيذلاوهحيسملانإفّربلاليصحتليأِّـِربْلِل
.هللامامأًاراربأربتعُنفناميإلابهلاننوتومللهتعاطب

نععجريوممألاودوهيلانمحيسملابُنِمْؤُيْنَمِّـلُكِل
.هلامعأبربلابلط

يفُبُتْكَيىَسوُمَّـنَأل«٥ لٱِ
ْ

َّـنِإ:ِسوُماَّـنلٱِبيِذَّـلٱِّـِرب
هباَيْحَيَساَهُلَعْفَييِذَّـلٱَناَسْنِإلٱ .اَِ
٢١و١٣و٢٠:١١لايقزحو٩:٢٩ايمحنو١٨:٥نييوال
٣:١٢ةيطالغو

لاوقأنمنيهاربةرشاعلاىلإاهدعباموةيآلاهذه
صالخلاّنأيأسومانلاةياغحيسملاّنأىلعىسوم
.ةحلاصلالامعألابالهبناميإلاب

ع(يف»مسهفنأّرب«لثماذهِسوُماَّـنلٱِبيِذَّـلٱِّـِربْلٱ
٣(.

يفاهبرومأملارومألايأاَهُلَعْفَييِذَّـلٱَناَسْنِإلٱَّـنِإ
هلوقليلدبًاماتنكيملامًائيشعفنياللعفلااذهوسومانلا
لَم«
ْ

يفُتُبْثَيَالْنَمُّلُكٌنوُع يفٌبوُتْكَمَوُهاَمِعيَِمجِ ِباَتِكِ

ْنَمَّـنَأل«هلوقو.)٣:١٠ةيطالغ(»ِهِبَلَمْعَيِلِسوُماَّـنلٱ
يفَرَثَعاَمَّـنِإَو،ِسوُماَّـنلٱَّـلُكَظِفَح ًامِرُْجمَراَصْدَقَف،ٍةَدِحاَوِ
يف لٱِ

ْ
.)٢:١٠بوقعي(»ِّـلُك
ةعاطلاىلعءازجةيدبألاةايحلالانيسيأاَِهباَيْحَيَس

ةرابعلاهذهو.ًالمعوأًالوقوأًاركفهللاةدارإلةلماكلا
.)١٨:٥نييوال(نمةسبتقم

لٱاَّـمَأَو«٦
ْ

يفْلُقَتَال:اَذَكٰهُلوُقَيَفِناَميِإلٱِبيِذَّـلٱُِّرب ِ
لَق
ْ
ملٱَرِدْحُيِلْيَأ(؟ِءاَمَّـسلٱَىلِإُدَعْصَيْنَمَكِب

»)َحيِسَْ
١٣و٣٠:١٢ةينثت

:٣٠ةينثت(ةنيثتلارفسيفىسوممالكنمسبتقماذه
رببناميإلاربةلباقميفهلمعتسالوسرلانكل.)١٤-١١
ًالامجإيهلإلاميلعتلاهمالكبفصوىسومنإ.سومانلا
دازفناميإلابريربتلاهحاضيإلًاقفاومهمالكسلوبدجوف
.هبدارملانايبنمًانكمتمالكلاضعب

ملكتمبانهّربلالّثمُلوُقَيَفِناَميِإلٱِبيِذَّـلٱُِّربْلٱاَّـمَأ
انهلوسرلاةياغو.)١:٢٠لاثمأ(ةمكحلاناميلسلّثمامك
ًاقاشًاليوطًاداهتجايضتقيالناميإلابربلاليصحتنأنايب
.ناسنإلكنمبيرقلهسّربلاكلذبكسمتلانإو

يفْلُقَتَال اليأ؟ِءاَمَّـسلٱَىلِإُدَعْصَيْنَمَكِبْلَقِ
.اذهكًاريسعًارمأكنمبلطيناميإلابيذلاّربلانأمهوتت

سبتقملاىلإاذهلوسرلافاضأَحيِسَْملٱَرِدْحُيِلْيَأ
ريربتلالجألفلكمريغئطاخلانأىنعملاو.دارأاملًاحاضيإ
امماذهنإفهرربينمدجييكلءامسلاىلإدوعصلاب
.ردحناحيسملانألهيلإهلةجاحالوهيلعليحتسي

هلٱَىلِإُطِبَْهيْنَم«ْوَأ«٧
َْ
ملٱَدِعْصُيِلْيَأ(»؟ِةَيِوا

َنِمَحيِسَْ
»)ِتاَوْمَألٱ

٢٧و٢:٢٥لامعأو٤٢:٣٨نيوكت

ئطاخلانكميالرخآًارمأةيآلاهذهيفلوسرلاضرف
نأنايبلكلذضرفوهاتأهللانألهيلإهلةجاحالوهنايتإ
لعلو.رمألااذهلثمئطاخلافلكيالناميإلابريربتلا
نمانهةيواهلاىلإرادحنالاوءامسلاىلإدوعصلا
ةرذعتملاوأةرسعتملارومألانايبيفذئتقوسانلاتاحلطصم
يف»لابجلالقنك«امهف)٩:٢سوماعو٩و١٣٩:٨رومزم(
.)١٣:٢سوثنروك١و٢١و١٧:٢٠ىّتم(ليجنإلا

ْهلٱَىلِإُطِبَْهيْنَم
َ
ةمجرتنعاذهسلوبذخأ؟ِةَيِوا

رحبلاانلجألربعينم«يناربعلالصألايفوهونيعبسلا
رحبلانعريبعتلااوداتعانيمدقألانأرهاظلا»انلاهذخأيو
)٧:١١و١:٢نيوكت(يفءاجامكهقمعىلإرظنلابةيواهلاب
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»ةيواهلاب«نوعبسلاةمجرتنيعضوملايفرحبلايأرمغلاف
ربعمهدنعناكو.رحبلاءاملكجرخمةيواهلانأمهنظو
المعتسافةيواهلاىلإطوبهلاكتاليحتسملانمرحبلا
نيحسلوبلابيفناكهلعلو.دحاوىنعمبنيترابعلا
هلٱَىلِإاوُبَقَنْنِإ«سوماعلوقاذهبتك

َْ
َكاَنُهْنِمَفِةَيِوا

ُهلِزْنُأَكاَنُهْنِمَفِءاَمَّـسلٱَىلِإاوُدِعَصْنِإَو،يِدَيْمُهُذُخْأَت
ُ

»ْم
لوقنمهدصقامنايبلقفوأهدجوف)٩:٢سوماع(
.دحاولادارملاامهتدافإلةينثتلارفسيفىسوم

هسبتقاامىلعاذهدازِتاَوْمَألٱَنِمَحيِسَْملٱَدِعْصُيِل
ناميإلابرربتييكلرطضمريغنمؤملانأوهوهدارملًاحاضيإ
نأىلعتوملانمحيممسلاةماقإكهنكميالامنايتإىلإ
.ميقُأدقحيسملا

لَا؟ُلوُقَياَذاَمْنِكٰل«٨
ْ

يف،َكْنِمٌةَبيِرَقُةَمِلَك يفَوَكِمَفِ ِ
لَق
ْ
هبُزِرْكَنيِتَّـلٱِناَميِإلٱُةَمِلَكْيَأ(َكِب »)اَِ
٣٠:١٤ةينثت

هدارمنايبهتقفاوملىسوممالكنماذهلوسرلاسبتقا
ناميإلاوهو(ليجنإلايفنلعملاصالخلاقيرطنأوهو
ىلإجورعلاكرّذعتمالناسنإللقفاومحضاو)فارتعالاو
.)٧و٦ع(يفرمامكةيواهلايفهنعشيتفتلاوأءامسلا

يف،َكْنِمٌةَبيِرَقُةَمِلَكْلَا يفَوَكِمَفِ برقأيأَكِبْلَقِ
.اهاضتقمبلمعتنأواهمهفتنأكيلعلهسيكيلإءايشألا
رومزمو١٣:٩جورخو١:٨عوشي(يفليقاممبيرقاذهو

.)٤٠:٨و٣٧:٣١
.دوصقملاهتقفاوملسبتقملاىلعهدازِناَميِإلٱُةَمِلَكْيَأ
.حيسملابناميإلادرجمريربتللليجنإلاهبلطييذلاف

.نيرشبملاولسرلارئاسوانأيأاَِهبُزِرْكَنيِتَّـلٱ

َتْنَمآَو،َعوُسَيِّـبَّـرلٱِبَكِمَفِبَتَْفَرتْعٱِنِإَكَّـنَأل«٩
لَقِب
ْ
.»َتْصَلَخ،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأَهللاٱَّـنَأَكِب
٨:٣٧لامعأو١٢:٨اقولو١٠:٣٢ىتم

»ناميإلاةملك«نمقبسامللوسرلاريسفتةيآلاهذهيف
.)٨ع(يف

قدصييأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِبَكِمَفِبَتْفََرتْعٱِنِإَكَّـنَأل
ملاعلاصلخمدسجتمهلإهنأاهتصالخيتلاهاوعدلك
لوسرلامدقو.كبلقناميإىلعليلدكناسلفارتعاف
هنإف)٣٠:١٤ةينثت(يفىسوملًاعابتاناميإلاىلعفارتعالا
يفليقامو.بلقلايفاهنوكلبقمفلايفةملكلانوكركذ
١٢:٣سوثنروك١و١٤:٩ص(يفاملقفاومةيآلاهذه
.)٢:١١يبليفو

١٧-١٥:١٤سوثنروك١(يفامكخلاَكِبْلَقِبَتْنَمآَو
.)١:٣٠٥سرطل١و٢٣و١٣:٣٢لامعأو٤:٢٥صو
.ءادفلاقئاقحلكبناميإلايتضقيحيسملاةمايقبناميإلاف
معيوهفيلقعلاقيدصتلادرجمسلهنألبلقلابناميإلادّيقو
.اهفطاوعوسفنلاىوقلك

لٱَّـنَأل«١٠
ْ
لَق
ْ

لِلِهِبُنَمْؤُيَب
ْ

لٱَو،ِّـِرب
ْ
ِهِبَُفَرتْعُيَمَف

لِل
ْ

.»ِصَالَخ

ركذياهيفوريرقتلاوةيمهأللةعساتلاةيآلارّركمةيآلاهذه
نألعبطلاقفوىلعناسللابفارتعالالبقبلقلابناميإلا
ةلضفنم«حيسملالوققفوىلعونانجلانامجرتناسللا
:٤سوثنروك٢ًاضيأرظنا١٢:٣٤ىّتم(»مفلاملكتيبلقلا

١٣(.
لماكلاعوسيّربوهوربلالينليأِّـِربْلِلِهِبُنَمْؤُي

.)٣:٢١ص(ناميإلابانيلإبسنُي
ىلعصالخلالينليأِصَالَخْلِلِهِبُفََرتْعُيَمَفْلٱَو
اَنَأُِفَرتْعَأِساَّـنلٱَماَّـدُقِيبُِفَرتْعَيْنَمُّلَك«حيسملالوققفو
يفيِذَّـلٱِيبَأَماَّـدُقِهِبًاضْيَأ )١٠:٣٢ىّتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
ىلإصالخلاوريربتللجاتحيالهنأبحيرصتلوسرلامالكف
بلقلاناميإبيفتكيالقحلابنمؤملاف.نيرمألانيذهىوس
ةداهشوحيسمللًاماركإناسللابفارتعالاهيلعديزيلب
ناميإلابفرتعينأيحتسييذلاف.هريغلةدافإوقحلل
.هناميإةحصيفكشُيحيسملاب

دئاوف
لصنملامةبغرلاقحسانلاصالخيفبغرنالاّنإ.١

.)١ع(مهلجأنم
سانللةعفانوهللادنعةلوبقمنوكتالةينيدلاةريغلانإ.٢

هللاانتريغنوكتنأيفكيالفةفرعملابسحبنكتملام
مهنأنويسيرفلاّنظ.هيضرتقيرطباهرهظتملنإ
تاودهطضاومهئابآديلاقتىلعمهتريغبهللااومدخ
ةريغلازاتمتو.هللااوضريملفنيلوألانييحيسملا
ةجيتنلاتناكنإفةجيتنلابةدسافلاةريغلانعةحلاصلا

ةدسافةجيتنلاتناكنإوةحلاصةريغلاتناكةحلاص
عضاوتلاىلعلمحتةحلاصلاةريغلافاهلثمةريغلاتناك
.ريخلالمعوةالصلاوهللاديجمتوبيرقلاةبحمو
سفنلابباجعإلاوءايربكلاةدسافلاةريغلاةجيتنو
.)٢ع(هضغبوبيرقلاراقتحاو
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هتلعانلعجنإفنيدلاتايرهوجنمريربتلاميلعتنإ.٣
اهانلعجنإولمرلاىلعًاينبمهلكنيدلاناكانلامعأ
.)٣ع(نيتمرخصىلعًاينبمناكحيسملاّرب

نأيأهللاربلعضخينأئطاخلاتابجاولوأنمهنإ.٤
طورشلبقيوهقاقحتساىلعلاكتالكنعلدعي
.)٣ع(ليجنإلايفهيلعةضورعملاةحلاصملا

هللاهدعأيذلاصالخلامهضفرنيكلاهلاكالهةلعنإ.٥
.)٣ع(مهل

هنإفيقيقحلايحيسملللكلايفولكلاوهحيسملانإ.٦
ققحوهلمتحاامبهنعسومانلابيلاطملكىفوأوه
.)٤ع(هتعاطبريربتلاهل

ريربتلاىلعاولصحينأةأطخلاىلعليحتسيهنإ.٧
ءامسلاىلإدوعصلابهيلعلوصحلاةلاحتساكمهلامعأب
.)٧-٥(ةيواهلاىلإطوبهلاوأ

يهفاهبمايقلاٌنيهوكاردإلاةلهسليجنإلابيلاطمنإ.٨
فارتعالاوًاناجمانيلعضورعملاهللاربلوبقالإتسيل
.)٩-٦ع(انبرعوسينأب

امهنكلتابجاولانمفارتعالاوناميإلانمالكنإ.٩
الفصالخلاةلعناميإلانألدحاوماقميفاتسيل
فارتعالاامأوحيسملاّربيفكرتشتنأهنودبنكمي
نألنكمأنإيرورضهنكلصالخللةلعبسيلف
نمعنميالهناكمإمدعفنكيملنإوهبرمأحيسملا
ةيدومعملانأشيفحيسملالاقاذكةيدبألاةايحلا
بيلصلاىلعنمآيذلاصللاو.)١٦:١٦سقرم(
ةلعسيلفارتعإلانأعمو.دمتعيملوصلخ
كلذىبأوحيسملابفرتعينأعاطتسانمفصالخلا
رمأهتعاطإمدعلكالهللهسفنضّرعًالجخوأًافوخ
.)١٠و٩ع(حيسملا

لبقئاقحلاضعببلقعلاميلستدرجمسيلناميإلانإ.١٠
هلةبحملاوهيلعلاكتالاوًاضيأهسفنحيسملالوبقوه
ملناميإلايفهلقععمناسنإلابلقكرتشيملنإف
.)١٠ع(هريربتلًايفاكناميإلاكلذنكي

ممأنمسانلالكلليجنإلابريشبتلابوجو
٢١ىلإ١١علكللًاقفاومهنوكلدوهيو

لٱَّـنَأل«١١
ْ

.»ىَزُْخيَالِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُك:ُلوُقَيَباَتِك
٩:٣٢صو٨و٧ايمرإو٤٩:٢٣و٢٨:١٦ءايعشإ

ةمجرتيفامىلع)٢٨:١٦ءايعشإ(نماذهسبتقا
نيرمأهبتبثأو)٩:٣٣ص(يفًالبقهسبتقاونيعبسلا

يناثلاو»نملك«هلوقليلدبةماعصالخلاةوعدنإلوألا
.ناميإلاوهصالخلاطرشنإ

لٱَْنيَبَقْرَفَالُهَّـنَأل«١٢
ْ
لٱَوِّـيِدوُهَي

ْ
ِيناَنوُي

ِّـ
ًادِحاَوًاّبَرَّـنَأل،

لِل
ْ

ِجلًاّيِنَغ،ِعيِمَج
َ
.»ِهِبَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱِعيِم

١٠:٣٦لامعأ٣:٢٨ةيطالغو٣:٢٢صو١٥:٩لامعأ
٧و٢:٤و١:٧سسفأ٢:٥سواثوميت١و٣:٢٩صو

.عطاقلاليلدلابهلتابثإو»نملك«هلوقلحرشاذه
هتعيرشوهللاىلإرظنلابينانويلاويدوهيلانيبَقْرَفَال

الومهاياطخلجأنمةنونيدللةضرعوةأطخمهنأرابتعاو
يفهلوقلثماذهوناميإلاهنإفصالخلامهلينقيرطيفقرف
.)٣:٢٢ص(

وهانه»برلاب«دارملانأحجرألاِعيِمَجْلِلًادِحاَوًاّبَر
تامهنأوًاعمممألاودوهيلاىلعدوسيهنأوحيسملاعوسي
نوكينأحصيونيقيرفلاصّلخينأدعتسمولكلانع
نبالالسرأيذلاوهوعيمجلاقلاخهنألبآلاهللاهبدارملا
.ًايداف

.ةمعنلاريثكًاّيِنَغ
نيوكت(نمرهظيامكهنودبعييأِهِبَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱ

:٢٢و٩:١٤و٢:٤لامعأو٦٤:٦ءايعشإو١٢:٨و٤:٢٦
.صالخللهيلعنولكتيوهبنونمؤيو)١٦

.»ُصُلَْخيِّـبَّـرلٱِمْسٱِبوُعْدَيْنَمَّـلُكَّـنَأل«١٣
٩:١٤و٢:٢١لامعأو٢:٣٢ليؤي

اهسبتقاو)٢٩و٢:٢٨ليؤي(نمةيآلاهذهسلوبسبتقا
ليئويأبنأو)٢:٢١لامعأ(نيسمخلامويهظعويفسرطب
حيسملالأسينملكنأوهوحيسملامايأيفثدحيامباهيف
ةلاهجلانمهنأكلذنمجتنيو.وجنيناكةمأيأنمةاجنلا
لصوكلذبودوهيلاىلعصالخلابريشبتلارصقينأإطخلاو
لاسرإبوجوممألاةوعديهولصفلاهذهيفهتياغىلإ
نوهركيدوهيلاناكو.صالخلابمهلنودانيمهيلإنيرشبم
.هبىدانهنألهودهطضاوسلوباوضغبأوميلعتلااذه

َفْيَكَو.ِهِباوُنِمْؤُيَْملْنَمِبَنوُعْدَيَفْيَكَف١٤«١٤،١٥
١٥؟ٍزِراَكَالِبَنوُعَمْسَيَفْيَكَو؟ِهِباوُعَمْسَيَْملْنَمِبَنوُنِمْؤُي
َلَْمجَأاَم:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك؟اوُلَسْرُيَْملْنِإَنوُزِرْكَيَفْيَكَو
ملٱَماَدْقَأ

ملٱ،ِمَالَّـسلٱِبَنِيِّـرشَبُْ
خلٱِبَنِيِّـرشَبُْ

ْ
.»ِتَاَْري

١:١٥موحانو٥٢:٧ءايعشإ١:٣سطيت
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سانلانأديريهللانأءايبنألالاوقأنملوسرلاتبثأ
ىلاعتهتدارإمزلتسياذهوصالخلالينلحيسملانوعديمهلك
إدبملااذهىلإلوسرلالصوو.لكللليجنإلابىدانُينأ
عبرأدروأو»اهلينلئاسويفبغرةياغيفبغرنم«وهو
.اهدافملئاسم
ملنإًاصلخموًابرحيسملااوعدينأسانلانكميالهنإ.١

.هباونمؤي
.هءابنأاوعمسيملامهباونؤمينأنكميالهنإ.٢
.رشبمالبحيسملاءابنأاوعمسينأنوعيطتسيالمهنإ.٣
نكيملامًارثؤمًاريشبترشبينأدحاوعيطتسيالهنإ.٤

نأدصقهللانأهلككلذةجيتنو.هللانمًالسرم
يكلهللاةمحربمهلاودانيلممألاىلإنيرشبملسري
.اوصلخيواونمؤيواوعمسي

)٥٣:٧ءايعشإ(ءايعشإةءؤبنيفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
ةرسمبءابنأوهولبابيبسنمدوهيلاةاجنهعوضومو
ةاجنلاكلتتناكو.ةاجنلاكلتبىرشبلامهعمسبدوهيلا
نمحيسملاةطساوبةاجنلايهواهنممظعأةاجنىلإًازمر
ةراشبمهعمسبملاعلاةأطخلكجاهتباىلإوةئيطخلاةيدوبع
ىلإزمرةينمزةيدوبعنمةاجنلابنورشبملاف.حيسملا
.يدبألاصالخلابنيدانملاليجنإلابنيرشبملا

مهمودقبحرفلامظعأاميأَنيِِّـرشَبُْملٱَماَدْقَأَلَْمجَأاَم
.مهتادانمةدوجل

اذهف.ليجنإلاتاكربيهِتاَْريَْخلٱِب...ِمَالَّـسلٱِب
رورسلاومهمودقةكربونيرشبملاةيمهأىلإريشيسبتقملا
دوهيللقحالًاذإفهبمهولبقتسينأسانلاىلعبجييذلا
ايؤرللًاعوطممألامهريشبتبلسرلارئاسوسلوباومولينأ
.)١٩-٢٦:١٦لامعأ(ةيوامسلا

جلٱَسْيَلْنِكٰل«١٦
ْ

َءاَيْعَشِإَّـنَأل،َليِجْنِإلٱاوُعاَطَأْدَقُعيَِم
»؟اََنَربَخَقَّـدَصْنَمُّبَراَي:ُلوُقَي

١٢:٣٨انحويو٥٣:١ءايعشإ٤:٢نييناربعو٣:٣ص

سانلالكريشبتبوجورماميفلوسرلاتبثأ
الاذهنكلوسانلالكهلبقيالهنأانهحّرصوليجنإلاب
.ءايعشإهبأبنأامموعقوتياممهنألبوجولاكلذيفاني

اولبقيمليأَليِجْنِإلٱاوُعاَطَأْدَقُعيِمَْجلٱَسْيَل
صالخلاطرشباومّلسيملوليجنإلايفهبىدانملاصّلخملا
.هبناميإلاوهو

ربخلااذهبدارملا)٥٣:١ءايعشإ(؟اَنََربَخَقَّـدَصْنَم
نمهلمتحيامبوهلمعيامبويتآلاحيسملابءايعشإريشبت
ةرثكونيقدصملاةلقىلإةراشإلاؤسلااذهيفو.مالآلا

مويحيسملامايأيفعقوءايعشإمايأيفعقوامو.نيبذكملا
عقووهلبقتملهتصاخوهتصاخىلإىتأهنألضرألاىلعناك
.ًاضيألوسرلامايأيف

خلٱِبُناَميِإلٱًاذِإ«١٧
ْ

خلٱَوِ،ََرب
ْ

.»ِهللاٱِةَمِلَكِبََُرب

يفليجنإلالوبقنأوهو)١٧-١٤ع(يفاملريرقتاذه
هذهوةيليجنإلاقئاقحلاةفرعميضتقيصالخللبلقلا
ديريىلاعتهنأوهللارمأىتضقمبريشبتلاىلعةفقوتمةفرعملا
لازيالواوصلخيوهوعيطيوليجنإلامهلكسانلاعمسينأ
.صالخلاةراشبنوضفرينوريثكلاناكنإوكلذك

خلٱِبُناَميِإلٱًاذِإ
ْ

ءايعشإةءوبننمهسبتقاامةجيتناذهََِرب
ذإسانلاهقدصينأهللادارأيذلاربخلاىلعمّلكتيبنلانأل
ةادانملاانه»ربخلاب«دارملاوربخلاالإناميإلاىلإةليسوال
.ليجنإلاب

هنأتبثيهللاةملكبربخلااذهنوكِهللاٱِةَمِلَكِبَُربَْخلٱَو
املقفاومكلذوهبهللارمأاممسانلالكلهبةادانملانأوقح
.)١١و٤:٨سسفأو١:٨لامعأو٢٨:٩ىّتم(يف

ِعيَِمجَىلِإ!َىلَب؟اوُعَمْسَيَْملْمُهَّـلَعَلَأ:ُلوُقَأيِنَّـنِكٰل«١٨
ملٱِيصاَقَأَىلِإَوْمُُهتْوَصَجَرَخِضْرَألٱ

ُهلاَوْقَأِةَنوُكْسَْ
ُ

.»ْم
١٦:١٥سقرمو٢٨:١٩و٢٤:١٤ىتمو١٩:٤رومزم
٤:٨ىتمو١٨:١٠كولم٢٣١و١:٦يسولوكو

لكيفليجنإلابدانيمليأ؟اوُعَمْسَيَْملْمُهَّـلَعَلَأ
ةراشبنأنايباذهبلوسرلادصق.هللارمأامكضرألا
اهنإلبدوهيلاىلعرصقتملوةيدوهيلايفرصحنتملليجنإلا
.هرمأوحيسملادصقبسحةنوكسملارئاسيفترشتنا

.ًاممأوًادوهيليجنإلااوعمسسانلانأيأ!َىلَب
سبتقماذهخلاْمُُهتْوَصَجَرَخِضْرَألٱِعيَِمجَىلِإ
يفدوادهلاقنيعبسلاةمجرتيفامىلع)١٩:٤رومزم(نم
ريشبتلسلوبهراعتسافهللادوجوبةروظنملاتاومسلاةداهش
لكيفرشُبليجنإلانأسلوبدصقيملو.حيسملابذيمالتلا
ةكلمميفرصحنيملليجنإلابريشبتلانألبهمايأيفةقليخلا
»ضقُندقطسوتملاحايسلاطئاح«ناكذإبعشوأ
دالبىلإدالبنمنوبهذينورشبملاذخأو.)٢:١٤سسفأ(
ََرضَحْدَقيِذَّـلٱ«ليجنإلانأشيفيسولوكلهألهلوقليلدب
يفاَمَكْمُكْيَلِإ لٱِّـلُكِ

ْ
،ُهوُمُتْعِمَسيِذَّـلٱ،ِليِجْنِٰإل..ِ.َملاَع

ملٱ
يفِهِبِزوُرْكَْ خلٱِّـلُكِ

ْ
َحتيِتَّـلٱِةَقيَِل

ْ
١:٦يسولوك(»ِءاَمَّـسلٱَت

حيسملاهيبشتبانهريمازملانمسبتقااملثمو.)٢٣و
ْمُكَلَو«:يخالميبنلالوقةيوامسلامارجألابهبنيرشبملاو
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ملٱاَُّهيَأ
لٱُسْمَشُِقْرشُتيِمْسٱَنوُقَّـتُْ

ْ
يفُءاَفِّـشلٱَوِّـِرب »اَهِتَحِنْجَأِ

هبيِتَّـلٱاَنِٰهلِإِةَْمحَرِءاَشْحَأِب«ايركزلوقو.)٤:٢يخالم( اَِ
ملٱاَنَدَقَتْفٱ

لٱَنِمُقَْرشُْ
ْ

جلٱَىلَعَءِيضُيِل.ِءَالَع
ْ
يفَنيِسِلَا ِ

لُّظلٱ
ْ

ملٱِلَالِظَوِةَم
يفاَنَماَدْقَأَيِدَْهيْيَكِل،ِتْوَْ سلٱِقيِرَطِ

»ِمَالَّـ
.)٧٩و١:٧٨اقول(

هللانأنايبريمازملانمهسبتقاامبدارأسلوبلعلو
نلعُيوةروظنملاهتقيلخةطساوبرصعلكيفممألارشبيناك
.هيحواوعمسيملاوناكنإوهتافصضعبوهدوجومهل
هتبطاخموبيرغوأديدجرمأبسيلممأللهسفننالعإف
ىلعمهتبطاخملدادعتساتاومسلاناسلبديعبنممهايإ
.كلذنوبرعوليجنإلاببرقلا

ىَسوُمًالَّـوَأ؟ْمَلْعَيَْملَليِئاَْرسِإَّـلَعَلَأ:ُلوُقَأيِّـنِكٰل«١٩
.»ْمُكُظيِغُأٍةَّـيِبَغٍةَّـمُأِب.ًةَّـمُأَسْيَلاَمِبْمُُكريِغُأاَنَأ:ُلوُقَي
٣:٣سطيت١١:١١صو٣٢:٢١ةينثت

ليجنإلابةادانملاهللادصقّنأ؟ْمَلْعَيَْملَليِئاَْرسِإَّـلَعَلَأ
ىلإمهتوعدوممألاريشبتمزلتسياذهنإوملاعلالكيف
.صاخلاهبعشمهاوقبينأهضفروصالخلا

مثًالوأىسومدهشتسا.ءايبنألانمهريغلبقيأًالَّـوَأ
ضفروممألاةوعددصقهللاّنإامهلوقبنهربيلءايعشإ
.كلذملعينأليئارسإىلعناكفدوهيلا

ىلع)٣٢:٢١ةينثت(نمسبتقماذهخلاْمُكُريِغُأاَنَأ
ينبلبقتسمبىسومءابنأوهونيعبسلاةمجرتيفوهام
هللاةريغنوجيهيةنمزألانميتأياميفمهنأوهوليئارسإ
ةهلآ)ةهلآبتسيليتلا(ناثوألامهذاختاوهايإمهضفربهظيغو
ًابعشاوسيلنمهذاختاومهايإهضفربمهريغيوهكلذلف
.ًابعش

َْملَنيِذَّـلٱَنِمُتْدِجُو:ُلوُقَيَوَُرساَجَتَيُءاَيْعَشِإَّـمُث«٢٠
طَي
ْ

.»يِّـنَعاوُلَأْسَيَْملَنيِذَّـلِلًارِهاَظُتِْرصَو،ِينوُبُل
٩:٣٠صو٦٥:١ءايعشإ

فالخبقحوحوضولكبملكتييأُلوُقَيَوَُرساَجَتَي
.نابجلاملكت

ينأتفرُعهانعمويبنلاناسلبهللالوقاذهُتْدِجُو
.)٦٥:١ءايعشإ(هللاينأىلعتدبُعوهللا

لبقهوبلطيملنيذلاممألايأِينوُبُلْطَيَْملَنيِذَّـلٱَنِم
.مهاعدنأ

تنلعأيأيِّـنَعاوُلَأْسَيَْملَنيِذَّـلِلًارِهاَظُتِْرص
.نالعإلاكلذلبقينعاولأسيملنيذلاممألليسفن

طَسَبِراَهَّـنلٱَلوُط:ُلوُقَيَفَليِئاَْرسِإِةَهِجْنِماَّـمَأ«٢١
ْ

ُت
.ٍمِواَقُمَوٍدِناَعُمٍبْعَشَىلِإَّـيَدَي
٦٥:٢ءايعشإ

فاكوهامهيفو)٦٥:١ءايعشإ(نمسبتقماذه
اهبهيومهنممهتازايتماذخأينأدصقهللانأبدوهيلاريذحتل
.مهسفنأمهمهتراسخىلعوممألل

ةوعدلاوةبحملاةمالعاذهَّـيَدَيُتْطَسَبِراَهَّـنلٱَلوُط
١٨:٣١لايقزحو١:٢٤لاثمأ(يفامليلدبربصلاوةبغرلاو
هيلإاوعجريلدوهيلااعدهللانأىنعملاو.)١١:٨عشوهو٣٢و
.هيلإاوتفتليملفهاضراولانيلةبحملاوةعاطلاب

هودهطضاوحيسملااوضفريأٍمِواَقُمَوٍدِناَعُمٍبْعَشَىلِإ
اَيُميِلَشُروُأاَي«حيسملالاقامكهبنيرشبملااودهطضاو
ملٱَةَِمجاَرَوِءاَيِبْنَألٱَةَلِتاَقاَي،ُميِلَشُروُأ

ٍةَّـرَمْمَك،اَهْيَلِإَنيِلَسْرُْ
َجتاَمَكِكَدَالْوَأَعَْمجَأْنَأُتْدَرَأ

ْ
َحتاَهَخاَرِفُةَجاَجَّـدلٱُعَم

ْ
َت

.)٢٣:٣٧ىّتم(»اوُديِرُتَْملَو،اَهْيَحاَنَج

دئاوف
ذإملاعلاةنايدنوكتنأقفاويةيحيسملاةنايدلانإ.١

ةنايدكةدحاودالبوةدحاوةمأيفةروصحمتسيل
اهبيلاطمباوموقينأملاعلالهألكنكميودوهيلا
.)١٣-١١ع(اهدئاوفباوعتمتيو

حوربجومباوكلسينأنييحيسملاىلعبجيهنإ.٢
بأدالوأةوخإسانلالكنأملعييذلاليجنإلا
عيمجللءامسلابابحتفهنأولكلاهلإوهودحاو
.ةدحاوطورشب

سانلاضعبىأراذإظاتغينأنمدبالهللانإ.٣
هنعنوفلتخينيذلارقتحيوهريغنملضفأهنأيعدي
اميسالوةيجراخلالاوحألاوهوجولاناولأوماقملايف
.)١٢لامعأ(نيدلا

عطقباهنوعدينيذلاعيمجصلخينأدعتسمهللانإ.٤
يهيهصالخلاطورشفمهتلموأمهسنجنعرظنلا
ع(ًاناجمةايحلاءامنمذخأيلفدارأنمفناسنإلكل
.)١٣و١٢

مظعأنمليجنإلابريشبتلانوكينأّنيعهللانإ.٥
هبىدانُينأهتدارإنلعأوسانلاصالخىلإلئاسولا
نييحيسملاتابجاولوأنمناككلذلفملاعلالكيف
اودعتسادقنيرشبمةماقإيفدوهجملااوغرفتسينأ
توكلمبةادانمللمهولسرينأوريشبتللدادعتسالالك
لقأبسيلليجنإلااولهجنمريشبتبوجونإفهللا
.)١٥و١٤ع(هايإمهعمسدنعهلوبقبوجونم
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ةسينكلايفنوكينأبجويربخلابناميإلانوكنإ.٦
نيحلاصهتفرعمنيمكحمهللاباتكنيسرادةاعر
مهتاقفنبةسينكلاموقتنأوةياعرللنيموسرمميلعتلل
.)١٧ع(مهميلاعتعمسىلعبظاوتو

طئاسولكىلعنولصحينيذلانأثدحيامًاريثكهّنإ.٧
هللانعنيديعبنوقبيوًائيشاهنمنوديفتسيالةمعنلا
هيلإنوبرقيواهنمنوديفتسيةليلقمهطئاسونيذلانإو
١٢و٨:١١تمًاضيأرظنا(٢١و٢٠عمهلبقيفىلاعت
.)١٩:٣٠و

طسبيفةقفشوةقرلكبنيدناعملاةأطخلالماعيهللانإ.٨
ةيواهىلإنوردحنينيذلافهلكمويلاهتمحريديمهيلإ
بآلاةوعدمغرىلعاهيلإمهسفنأنوردحيكالهلا
حورـلاتاريـثـأتوـهمدوحـيسـملاعـومدويوـامــسلا
مهسفنأاونيدينأىلإةرخآلايفنورطضيو.سدقلا
.)٢١ع(كلذبهللانورربيومهكالهلةلعمهمهنأل

هبلقّيسقيوةمحرلاةوعدنعهينذأدسييذلانإ.٩
وهوةيدوهيلاةمألاىلععقويذلارطخللهسفنضّرعي
.هنودءامسلابابهقالغإوهاّيإهللاضفر

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

بولطملافقحلمونيبولطمتابثإحاحصألااذهيف
.)١٠-١ع(ًايلكالًايئزجناكدوهيللهللاضفرنألوألا
قحلملاو)٣٢-١١ع(ٌّيدبأالٌّيتقوضفرلاكلذنأيناثلاو
.ىمظعلاهتمكحىلعهللاديجمت

١٠ىلإ١عًايئزجناكدوهيللهللاضفرنإ

ًاضْيَأاَنَأِّـينَأل!اَشاَح؟ُهَبْعَشَضَفَرَهللاٱَّـلَعَلَأ:ُلوُقَأَف«١
.»َنيِماَيْنِبِطْبِسْنِمَميِهاَرْبِإِلْسَنْنِمٌِّيليِئاَْرسِإ
١١:٢٢سوثنروك٣١:٣٧٢ايمرإو١٢:٢٢ليئومص١
٣:٥يبليفو

ةيدوهيلاةمألالكضفريملهللانأنايبيفلوسرلاذخأ
.ًايدوهيناكهسفنوههنأكلذليلدو

هبعشلككرتلهيأ؟ُهَبْعَشَضَفَرَهللاٱَّـلَعَلَأ
ةدابعلاوعارتشالاودوهعلاودجملاوينبتلامهلنيذلا(دوهيلا
ّنيبيللاؤسلااذهبىتأ.يدبألاكالهللًادبأًاكرت)ديعاوملاو
-٩:٦ص(يفدوهيللىلاعتهضفريفهلاقامباوجلايف
٣٣(.

ملهللانأهانعمويفنلاديكوتهبدارأهيزنتاذه!اَشاَح
مهمرحيملوةفاكدوهيلاضفريملوميهاربإلهدهعضقني
.حيسملاتوكلميفًابيصن

:٩لامعأ(هللاينراتخادقوٌِّيليِئاَْرسِإًاضْيَأاَنَأِّـينَأل
هلعلو.يدوهيلكضفريملهللانأىلعناهربانأف)١٥
يفحيسملابنينمؤملادوهيلانمهريغىلإ»ًاضيأ«هلوقبراشأ
.ةيمورةسينك

هنوكنأةرابعلاكلتبدصقسلوبنأمهضعبىأر
.هئابسنأىلعلئاهلامكحلااذهنمهعنميًايليئارسإ

هنأهلوقىلعاذهدازَنيِماَيْنِبِطْبِسْنِمَميِهاَرْبِإِلْسَنْنِم
.ًاليخدالًاليصأًايليئارسإهنوكلًأتابثإيليئارسإ

ْمُتْسَلْمَأ.ُهَفَرَعَفَقَبَسيِذَّـلٱُهَبْعَشُهللاٱِضُفْرَيَْمل«٢
لٱُلوُقَياَذاَمَنوُمَلْعَت

ْ
يفُباَتِك ِهللاٱَىلِإُلَّـسَوَتَيَفْيَك؟اَّـيِليِإِ

»ًالِئاَقَليِئاَْرسِإَّـدِض
٨:٢٩ص

بهذُهَفَرَعَفَقَبَسيِذَّـلٱُهَبْعَشُهللاٱِضُفْرَيَْمل
يتلاًامومعةيدوهيلاةمألابعشلااذهبدارملانأمهضعب
ضرألاممألكنيبنمءدبلانماهراتخايأهللااهفرع
حيسملانأبةزاتممهيحورافسأوقحلاهللاةفرعمىلعةنيمأ
يأهفرعيذلايحورلاهبعشهبدارملانأرخآبهذواهنم
بهذملاىلعف.)٨-٩:٦ص(ةيدبألاةايحللًاثراوهراتخا
نوكيو)١ع(يف»اشاح«ىنعمكةرابعلاىنعمنوكيلوألا
هضعبفهلكهضفريمل»هبعشضفرهللالعلأ«هلوقباوج
باوجنوكييناثلابهذملاىلعو.كلهيهضعبوصلخي
الكىلعدارملاو.جانهلفكهنمًادحأضفريمللوقلاكلذ
رثكأكلهولوهللادعونمءيشطقسيملهنأنيبهذملا
رجنُألكلاهبدعُوامنأبلوألاىلعاذهحصيو.دوهيلا
.)٧ع(يف»نوراتخملا«و)٥ع(يف»ةيقبلا«وهوضعبلل
.راتخملابعشلانماوسيلنيكلاهلانأبيناثلاىلعحصيو
ضفرينألاحملانمهنأللاؤسلللحمالفالواهلكحجرملاو
ضفرينألاحملانمهنأامكدوهيلانمنيراتخملاهللا
.ءامسلايفنيذلاهيسيدق

٦:٣ص(يفامكنوملعتمتنأيأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ
ايليإمايأيفناكامكهنأنايبانهلوسرلاةياغ.)٩:٢١و
لكلاضفريملهللانكلواوطقسسانلارثكأنإفمويلانوكي
.ةنيمألاةيقبللهدهعظفحلبرثكألاطوقسب

يفُباَتِكْلٱُلوُقَي ايليإىلعهمالكيفيأاَّـيِليِإِ
.هرصعو

وكشييأَليِئاَْرسِإَّـدِضِهللاٱَىلِإُلَّـسَوَتَيَفْيَك
.نييليئارسإلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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اَنَأُتيِقَبَو،َكَحِباَذَماوُمَدَهَوَكَءاَيِبْنَأاوُلَتَق،ُّبَراَي«٣
طَيْمُهَو،يِدْحَو

ْ
.»ِيسْفَنَنوُبُل

١٤و١٩:١٠كولم١

يفامىلع)١٤و١٩:١٠كولم١(نمةسبتقمةيآلاهذه
.نيعبسلاةمجرت

باخآرمأبنويليئارسإلامهلتقيأَكَءاَيِبْنَأاوُلَتَق
.لبازيإو

هللاوحباذملاايليإركذاذاملليقنإفَكَحِباَذَماوُمَدَهَو
١٧:٨نييوال(يفهرمأىضتقمبدحاوحبذمىوسهلسيل
طابسألانيبناكايليإنأباوجلاف)١٢:١٣ةينثتو٩و
نأمهلنكيملفنيماينبواذوهينعاولصفنانيذلاةرشعلا
يفيذلاحبذملاىلعمهحئابذاومدقيلميلشروأىلإاوبهذي
قحلاهللاتاعفترملايفاهونبحباذمبهنعاوضاتعافلكيهلا
دادتراىلعًاليلدحباذملاكلتمدهناكف)٣:٢٠٤كولم١(
.هتدابعمههركوهللانعبعشلا

.ءايبنألالكنميِدْحَواَنَأُتيِقَب

لٱُهَلُلوُقَياَذاَمْنِكٰل«٤
ْ
َةَعْبَسِيسْفَنِلُتْيَقْبَأ؟ُيْحَو

.»ٍلْعَبِلًةَبْكُراْوَنُْحيَْملٍلُجَرِفَالآ
١٩:١٨كولم١

.هاوكشىلعهلةباجإُيْحَوْلٱُهَلُلوُقَياَذاَم
:١٩كولم١(يفىلاعتهلوقىنعماذهِيسْفَنِلُتْيَقْبَأ
١٨(.

هلإلعبناكو.هودبعيمليأٍلْعَبِلًةَبْكُراْوَنُْحيَْمل
هرهاظمنميرتشملاوسمشلانأاوربتعامهونييقنيفلا
مهدنعيهوثورتشعهعماودبعوامهايإمهتدابعبهودبعف
ةيآلايففالآلاةعبسلاو.ةرهزلاورمقلااهرهاظمنمةهالإ
ًالعباودبعوهللااوكرتبعشلارثكأوهللاءانمأاوقبنيذلامه
.ثورتشعو

يفَكِلٰذَكَف«٥ حلٱِناَمَّـزلٱِ
ْ
ٌةَّـيِقَبْتَلَصَحْدَقًاضْيَأِِرضَا

.»ِةَمْعِّـنلٱِراَيِتْخٱَبَسَح
٢٧و٩:١١ص

يفَكِلٰذَكَف لسرلانامزيفناكيأِِرضاَْحلٱِناَمَّـزلٱِ
ءاقبوهللانعنيرثكألادادترانمايليإنامزيفناكامك
هتطساوبصالخلاوحيسملاضفردوهيلارثكأنإفهعمنيليلق
اذهو.اوصلخوهباونمآمهترثكىلإةبسنلابمهنمنيليلقو
ميلشورأةسينكيفخويشلالوقلقفاوم)ةيقبدوجويأ(

لٱَنِمًةَوْبَرُدَجوُيْمَكُخَألٱاَُّهيَأىَرَتَتْنَأ«
ْ
»اوُنَمآَنيِذَّـلٱِدوُهَي

.)٢١:٢٠لامعأ(
نيرمأتابثإاذهيفِةَمْعِّـنلٱِراَيِتْخٱَبَسَحٌةَّـيِقَب

مظعمتقوىتحةنمزألالكيفهللاةنيمأةمذرشءاقبلوألا
نمهلةمذرشلاكلتءاقبنإيناثلاو.ىلاعتهنعدوهيلادادترا
نمهتياغو.طوقسلانماهظفحواهراتخاهنألهتمعندرجم
ضفرنأنايبيهوهلكلصفلااذهنمهتياغلوألاتابثإ
ةلعنايبيناثلاتابثإنمهتياغو.يلكاليئزجدوهيلاهللا
.ةمذرشلاكلتءاقبإ

ِتَسْيَلَفَّـالِإَو،ِلاَمْعَألٱِبُدْعَبَسْيَلَفِةَمْعِّـنلٱِبَناَكْنِإَف«٦
َّـالِإَو،ًةَمْعِنُدْعَبَسْيَلَفِلاَمْعَألٱِبَناَكْنِإَو.ًةَمْعِنُدْعَبُةَمْعِّـنلٱ

لٱَف
ْ

.»ًالَمَعُدْعَبُنوُكَيَالُلَمَع
٥:٤ةيطالغو٥و٤:٤صو٥و٩:٤ةينثت

نايبوةقباسلاةيآلايف»ةمعنلارايتخا«ريسفتةيآلاهذه
ةلعاهتعاطنأالةروكذملاةمذرشلاةعاطةلعرايتخالانأ
ىلإنيتليسوىوسضرفُينأنكميالهنأو.اهرايتخا
الناتليسولاناتاهوةمعنلاولامعألاامهوصالخللرايتخالا
هضعبولامعألانمصالخلاضعبنوكيىتحناجزتمت
.ةمعنلانم

.صالخللرايتخالايأِةَمْعِّـنلٱِبَناَكْنِإَف
فرعوأناسنإلااهلمعيتلاِلاَمْعَألٱِبُدْعَبَسْيَلَف

لامعأانه»لامعألاب«دارملاو.اهلعفيهنألزألاذنمهللا
.ةعيرشلااهبجوتةلماكلاحالصلا

كلذبتراصذإًةَمْعِنُدْعَبُةَمْعِّـنلٱِتَسْيَلَفَّـالِإَو
.اهيقحتسملةرجأونيدءافيإاهنألًالدع

هللارايتخاةلعناكنإيأِلاَمْعَألٱِبَناَكْنِإَو
.ناسنإلاحالصناسنإلل

درجمبرايتخالانوكينألطبيأًةَمْعِنُدْعَبَسْيَلَف
.ةقلطملاهللاةئيشم

ةمعنراصهنألًالَمَعُدْعَبُنوُكَيَالُلَمَعْلٱَفَّـالِإَو
.)٩و٢:٨سسفأو٤:٤صرظنا(

رايتخالاةلعنيرمألادحأنوكنأةيآلاىنعمةصالخو
يذلاإطخلاعوقولًاعفدلوقلارركوهتلعرخآلانوكيفني
هللارايتخاةلعنأمكحينأوهويرشبلالقعلاهيلإليمي
.هقاقحتساناسنإلل

طَياَم؟اَذاَمَف«٧
ْ

لَنَيَْملَكِلٰذُليِئاَْرسِإُهُبُل
ْ
ِنِكٰلَو،ُه

ملٱ
لٱاَّـمَأَو.ُهوُلاَنَنوُراَتْخُْ

ْ
»اْوَّـسَقَتَفَنوُقاَب

٣:١٤سوثنروك١٠:٣٢و٩:٣١ص

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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.ةسداسلاوةسماخلانيتيآلاةجيتناميأاَذاَمَف
رثكأهلأسيذلايتاذلاربلايأُليِئاَْرسِإُهُبُلْطَياَم

يفىعسيوهوليئارسإنكلو«هلوقيفقبسامىلعدوهيلا
هلوقو)٩:٣١ص(»ربلاسومانكرديملربلاسومانرثأ
مهسفنأرباوتبثينأنوبلطيوهللاربنولهجيوناكذإمهنأل«
.)١٠:٣ص(»خلا

.)٩:٣٢ص(مهلامعأبهوبلطمهنألُهْلَنَيَْملَكِلٰذ
)٢٩:٢٧و٥ع(»ةيقبلا«يأُهوُلاَنَنوُراَتْخُْملٱِنِكٰلَو
عوسيبربلااوبلطمهنأمهلينةلعو)٩:٢٩ص(»لسنلا«و
لصفلااذهيفامبءاجيذلابولطملاتبثأاذهلوحيسملا
ضقنيملو)٢ع(هبعشلكضفريملهللانأوهوهتابثإل
.ميهاربإلهدهع

يف»موقلا«نييليئارسإلارثكأيأاْوَّـسَقَتَفَنوُقاَبْلٱاَّـمَأَو
.حاحصألااذهنم)١٧ع(يف»ضعبلا«و)٣:٣ص(
نيتللامهتواسقومهتيامعىلإمهكرتهللانأ»اوسقت«ىنعمو
دقو.قحلامهتمواقمىلعمهلباقعكرتلااذهو.امهوراتخا
.)٩:١٨ص(ريسفتيفبلقلاةيسقتىلعمالكلاقبس

ًانوُيُعَو،ٍتاَبُسَحوُرُهللاٱُمُهاَطْعَأ:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك«٨
لٱاَذٰهَىلِإاوُعَمْسَيَالىَّـتَحًاناَذآَو،اوُِرصْبُيَالىَّـتَح

ْ
.»ِمْوَي

٥:٢١ايمرإو٦:٩ءايعشإو٢٩:٤ةينثت٢٩:١٠ءايعشإ
:٢٨لامعأو١٢:٤٠انحويو١٣:١٤ىّتمو١٢:٢لايقزحو
٢٧و٢٩

ميدقلادهعلانمنكامأةدعنمسبتقمانهليقام
َالَوًاراَصْبِإاوُِرصْبَأَو،اوُمَهْفَتَالَوًاعْمَساوُعَمْسٱ«هلوقهنم
لَقُّبَّـرلٱُمُكِطْعُيَْملْنِكٰلَو«هلوقو.)٦:٩ءايعشإ(»اوُفِرْعَت

ْ
ًاب

لٱاَذٰهَىلِإاوُعَمْسَتِلًاناَذآَواوُِرصْبُتِلًانُيْعَأَواوُمَهْفَتِل
ْ
ةينثت(»ِمْوَي

ٍتاَبُسَحوُرْمُكْيَلَعَبَكَسْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل«هلوقو.)٢٩:٤
ىنعملوسرلاذخأ.)٢٩:١٠ءايعشإ(»ُمُكَنوُيُعَضَمْغَأَو
متوءايبنألامايأيفاهظافلأضعبوتايآلانمركُذاملك
نماورهظأامًاريثكمهنإفلسرلاوحيسملامايأيفاهمظعم
نيحهوغلبيذلادحلااوغلبيملمهنكلةواسقلاوةيامعلا
عقوباقعامهةواسقلاوةيامعلاف.هورّهشوهللانبااوضفر
ًاباصمامهنوكىلعةوالعنايدلاهللاديعوبسحمهيلع
.مهتئيطخلةيعيبطةجيتنو

ًاصَنَقَوًاّخَفْمُُهتَدِئاَمِْرصَتِل:ُلوُقَيُدُواَدَو٩«٩،١٠
َهلًةاَزاَُجمَوًةَرْثَعَو

ُ
لَو،اوُِرصْبُيَالْيَكْمُهُنُيْعَأْمِلْظُتِل١٠.ْم

ْ
ِنْحَت

يفْمُهَروُهُظ .»ٍنيِحِّـلُكِ
٢٣و٦٩:٢٢رومزم

ىلع)٢٣و٦٩:٢٢رومزم(نمناتسبتقمناتيآلاناتاه
قيّدصىلععقتيتلاايالبلافصووهونيعبسلاةمجرتام
كلتو.هيلإزمردواديذلاحيسملاامإودوادامإوهيقت
امربتعننأبجيو.هللاءادعأمهنيذلاهئادعانمايالبلا
مهيلعةيتآلابئاصملابءابنأمهيلعءاعدلاةروصيفانهءاج
ئبنينأهللانمًامهلمًايبنناكدوادنإ.مهتوادعلجأنم
نعكلذبملكتيملوهفرشلاةلعفىلعيتآلاباقعلاب
.ةيصخشلاهتالعافنا

مهيلعتأيليأخلاًاصَنَقَوًاّخَفْمُُهتَدِئاَمِْرصَتِل
نونمآمهمهئالويفمهوهنوقحتسييذلاكالهلاةتغب
.تانعلىلإمهتاكربلوحتتلوأنورورسم

.مهرئاصبوأمهناهذأنويعيأْمُهُنُيْعَأْمِلْظُتِل
فعضلاةمالعرهظلاءانحناخلاْمُهَروُهُظِنْحَتْلَو
ةئيطخللةيدوبعلاويحورلازجعلاىلإزمرانهوهوةيدوبعلاو
.لالضلاو

همالكنأنايبميدقلادهعلانمهسبتقاامملوسرلاةياغ
هايإهكرتوميدقلاهبعشهللاضفرىلعةلاسرلاهذهيف
ةريثكنينسذنمهبهللاأبنأامىضتقمبةواسقلاوةيامعلل
داليملالبقدوهيلاىلعكلذنمءيشعقووهئايبنأهاوفأب
اوبلطوهبريربتلاوحيسملااوضفرنيحمهيلعهمظعمعقوو
.)٣٣-٩:٣١ص(يفليقامكمهلامعأبمهسفنأاورربينأ

دئاوف
نينمؤملانمةريغصةيقبظفحيفهدهعضقنيالهللانإ.١

تاكرباهحنميونيدترملانمنيريثكنيبرصعلكيف
.)٢و١ع(دهعلا

ليلدبسيلهللانعةسينكلاوأبعشلارثكأدادترانإ.٢
رثكأناكنيحهنإفامهدارفألكدادتراىلع
ملةليلقبتيسلةقرفمهنمناكناثوأةدبعنييليئارسإلا
.)٤-٢ع(لعبلدجست

لأسنالوةسينكةايحنمسأينالنأانيلعبجيهنإ.٣
نألاهطوقسنمانلرهظامىلعاهباقعواهتدابإهللا
ىقبيهللانعرثكألادترانإوهنأبدهشيهللاباتك
هللاساسأ«هلوقليلدبمهددعيصحيوءانمأضعبلا
مهنيذلابرلاملعيمتخلااذههلذإتبثدقخسارلا
.)٤-١ع(»هل

هللانمةمعننيرثكألاطوقسدنعنيليلقلاتوبثنإ.٤
رايتخابسحةيقب«يهةنيمألاةيقبلانألمهنمال
.)٥ع(نوتبثينيذلامههللامهتبثينيذلاف»ةمعنلا

هللااهدجوأيتلاقيرطلاريغيفصالخلابلطنإ.٥
ةحلاصلالامعألابربلالينيفداهتجالافثبعولهج

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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صالخلاونمألاهيفهللاربلعوضخلاوءاوهلابرضكوه
.)٧ع(

عطقوهللاةمحردرجمبةيدبألاةايحلالينمزلتسيهنإ(.٦
وأسفنلابباجعألكنإناسنإلاقاقحتساىلإرظنلا
اذهلثموةتبلانمؤملابقيليالةينيدءايربكلك
هللايراتخمنمسيلهبحاصنوكىلعليلدراختفالا
.)٧ع(

هنعنوفرصنينيذلانألهللامهكرتيهللايكراتنإ.٧
.)٧ع(صالخلاوةكربلاورونلانعنوفرصني

مهنمسدقلاحورلاعزنيوسانلاهللاكرتينيحهنإ.٨
قحلانعنومعيولزاونىلإمهتاكربلكلوحتت
.ةئيطخلارينتحتنونحنيو

تاريخلانمسانلاهيلعلكتيامنوكينأبلغيهنإ.٩
ماظنلاباورسدوهيلانإ.مهلةرثعهبنورسيوةيويندلا
تالافتحالاوموسرلانمهيفامباورختفاويوسوملا
سانلالزيملوهربوحيسملابكسمتلانمكلذمهعنمف
مهميلاعتةحصومهماظنةدوجىلعلاكتالارطخيف
حيسملاىلعلاكتالانودقيقدتلابرارسألاةسراممو
.)١٠و٩ع(هدحو

٣٦ىلإ١١عيدبأاليتقودوهيلاهللاضفرنإ
:ماسقأةعبرألصفلااذه

صالخلوألانارمأدوهيلليتقولاهللاضفرةجيتننإ.١
ع(هاضروهللاىلإمهعوجرودوهيلاةبوتيناثلاوممألا
١٥-١١(.

هللانأكممأللراختفالازيجيالدوهيلاضفرنإ.٢
رمأهللاىلإدوهيلاعوجرنألدوهيلانملضفأمهبسحي
مهنألفوخلاوعضاوتلامهيلعبجويلبهيفبيرال
هباوطقسودوهيلاضفُرامبطوقسلاوضفرللةضرع
.)٢٤-١٦ع(

ئدابملاىضتقمبوءايبنألالاوقأبققحمدوهيلاعوجرنإ.٣
.)٣٢-٢٥ع(سانللهتلماعميفاهيلعهللايرجييتلا

ءادفلالمعيفةمكحلانمهرهظأامىلعهللاحيبست.٤
.)٣٦-٣٣ع(

ْلَب!اَشاَح؟اوُطُقْسَيْيَكِلاوُرَثَعْمُهَّـلَعَلَأ:ُلوُقَأَف«١١
خلٱَراَصْمِهِتَّـلَزِب

ْ
ألِلُصََال

ُ
هتَراَغِإلِمَم .»ِمِ

صو٢٨و٢٨:٢٤و٢١و٢٢:١٨و١٨:٦و١٣:٤٦لامعأ
١٠:١٩

امكٌيتقودوهيلاضفرنأهنايبلةمدقماذهُلوُقَأَف
.يئزجهنأهنايبلةمدقمىلوألاةيآلايفهلعج

هدعبضوهنالًاطوقساوُطُقْسَيْيَكِلاوُرَثَعْمُهَّـلَعَلَأ
مهنا«نينمؤملاريغدوهيلايفًاقباسلاق.يدبأكالهلب
نآلالأسو.)٣٣و٩:٣٢ص(»ةمدصرجحباومدطصا
كالهللطوقسلايفاهلكدوهيلاةمأكرتينأهللادصقله
.يدبألا

.راكنإلاديدشتلهيزنتاَشاَح
اذهبسلوبىتأِمَمُألِلُصَالَْخلٱَراَصْمِهِتَّـلَزِبْلَب
نأدصقهللانألكالهللنكيملمهطوقسنأىلعًاناهرب
ممألاصالخنوكينأوممألاصالخىلإةليسوهلعجي
اهحبريتلادئاوفلالينيفمهتبغرءايحإومهتراغإىلإةليسو
.نوصلخيفنوينثولا

مهطوقسوأمهتئيطخنعلوسرلاريبعتةلعلعلو
هدنععنتمتًادحإطخلانماوغلبيملمهنأىلإةراشإلا»ةلزلاب«
.طوقسلاةلعةلزلانإفلسرمزاجمةرابعلايفو.ةرفغملا
ممألاصالخىلإةليسوراصدوهيللهللاضفرنأنيبتيو
)١٣:٤٦لامعأ(ةيديسيبةيكاطنأدوهيلسلوبلوقنم
هبأبنأو)٢٨:٢٨لامعأ(ةيموردوهيلكلذدعبهلوقنمو
.)٢١:٤٣ىّتم(حيسملاهبأبنأو)٦و٤٩:٥ءايعشإ(ءايعشإ
صالخلانعممألااوعنمىلوألامهتلزنميفدوهيلايقبولف
ةادانملاباوحمسينأمهينمؤمىلعىتحمهيلعرسعهنأل(
نيذلااومزلينأاودارأفةسينكلايفمهلوبقومهنيبليجنإلاب
ولف)ةيوسوملاموسرلاضئارفلكبمايقلاممألانماونمآ
لوخدلاممألاىلعرسعلليجنإلالوبقىلإممألادوهيلاقبس
مهضفرلدوهيلاىلععقويذلاباقعلاو.حيسملاتوكلميف
دعباوعاطتساامفةمأمهنوكرابتعابمهتطلسمدهحيسملا
هلوقليلدبهيفاوبغرامكمهنيبليجنإلابريشبتلاعنمكلذ
ْمُهَو.ُنْحَناَنوُدَهَطْضٱَو،ْمُهَءاَيِبْنَأَوَعوُسَيَّـبَّـرلٱاوُلَتَقَنيِذَّـلٱ«
ِجلٌداَدْضَأَوِِهللاَنيِضْرُمُْريَغ

َ
لَكُنْنَأْنَعاَنَنوُعَنْمَيِساَّـنلٱِعيِم

ِّـ
َم

.)١٦و٢:١٥يكينولاست١(»اوُصُلَْخيْيَكِلَمَمُألٱ
نوكينأدصقىلاعتهنإفدوهيلاةراغإليأِْمِهتَراَغِإل
حيسملااولبقييكلدوهيلاةريغجايهىلإةليسوممألاصالخ
ىلعمهلوصحنإفهصالخاولبقيوهوضفردقاوناكيذلا
اهبنيثرتكمريغاهنولمهيمهلعجةريثكًانورقتازايتمالا
اهودقفدقمهواهنمنوحبريواهبنوعتمتيممألامهرظنف
نأّنيبلانمو.اهعيجرتيفاوبغريواهوربتعينأىلعمهلمحي
لكهعقوتينأبجيامماهنكلدعبكردُتملةجيتنلاهذه
ةعرسىلإلوؤياماولمعيومهتاولصبهوبلطيونييحيسملا
.هغولب

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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لِلًىنِغْمُهُتَّـلَزْتَناَكْنِإَف«١٢
ْ

ألِلًىنِغْمُُهناَصْقُنَوِ،َملاَع
ُ
،ِمَم

حلٱِبْمَكَف
ْ
لِمِّـيَِر

ْ
»؟ْمُهُؤ

تراصحيسملايفدوهيلاةرثعيأَِملاَعْلِلًىنِغْمُهُتَّـلَز
حيسملازنككلذبمهلحتفذإسانلارئاسعفنىلإةليسو
.»ىصقتسيال«يذلا

مهنألدوهيلاضفرهللانأيأِمَمُألِلًىنِغْمُُهناَصْقُنَو
اهباوعتمتيتلاتازايتمالاوتاكربلااورسخفاونمؤيمل
.ممألاىلإمهنمكلذلقنببسمهتراسختناكف

نمملاعلاعفنمظعأامفيأْمُهُؤْلِمِّـيِرَْحلٱِبْمَكَف
رببمهكسمتوليجنإلادئاوفيفمهكارتشاودوهيلاعوجر
ضرألالهأرثكأناميإةلعنوكيكلذنألحيسملاعوسي
.يدبألامهصالخوقحللمهتعاطو

اَنَأِّـينَأاَمِب١٤:ُمَمُألٱاَُّهيَأْمُكَلُلوُقَأِّـينِإَف١٣«١٣،١٤
ألِلٌلوُسَر

ُ
لَخُأَويِئاَبِسْنَأُريِغُأِّـيلَعَل،يِتَمْدِخُدِّـَجمُأِمَم

ِّـ
ُص

.»ْمُهْنِمًاساَنُأ
١:١٦ةيطالغو١٥:١٦صو٢٢:٢١و١٣:٢و٩:١٥لامعأ
٢:٧سواثوميت١و٣:٨سسفأو٩-٧و٢:٢و
سواثوميت١و٩:٢٢و٧:١٦سوثنروك١:١١١سواثوميت٢و
٥:٢٠بوقعيو٤:١٦

هنأممأللحرصُينأنيتيآلانيتاهنملوسرلاةياغ
عوجربيلابيالهنأمهمهوتعفديودوهيلاصيلختيفبغار
الهنأكلذليلدو.ممألاةوعديفهلاقاممهللاىلإدوهيلا
ىلإةليسواهنأيفركتفيوهوالإممأللهللاةوعديفركتفي
.دوهيلاعوجر

ةيمورةسينكيفربكألامسقلامهُمَمُألٱاَُّهيَأْمُكَلُلوُقَأ
.مهلًارضمدوهيلاعوجراونظيالئليتأيامبمهبطاخف

.)٢:٧ةيطالغ(ِمَمُألِلٌلوُسَراَنَأِّـينَأاَمِب
ىلإوحيسملاىلإممألادوقأنأيفدهتجأيِتَمْدِخُدِّـَجمُأ

.صالخلا
١١عيف»مهتراغإل«هلوقكاذهيِئاَبِسْنَأُريِغُأِّـيلَعَل
وهممألاصيلختيفهداهتجالبابسألادحأنأىنعملاو
ناميإلابممألاهحبراماوحبريلدوهيلاهتوخإةريغضاهنإ
.حيسملاب

عفننأةجيتنلاو.دوهيلانميأْمُهْنِمًاساَنُأُصِّـلَخُأَو
.رخآللعفننيقرفلانملك

لٱََةَحلاَصُمَوُهْمُهُضْفَرَناَكْنِإُهَّـنَأل«١٥
ْ

ُنوُكَياَذاَمَفِ،َملاَع
ُهلاَبِتْقٱ

ُ
»؟ِتاَوْمَألٱَنِمًةاَيَحَّـالِإْم

١٤-٣٧:١لايقزح

.ةرشعةيناثلاةيآللديكوتةيآلاهذه
)١ع(يفهيفنليلدبيتقولايئزجلاْمُهُضْفَرَناَكْنِإ
.ًايدبأًايلكهنوك

يفةحلاصملاهذهلوسرلاحضوأَِملاَعْلٱَةََحلاَصُم
ةليسوناكدوهيلاضفرنأانهحّرصو)٢٢-٢:١١سسفأ(
ريهامجحيسملابنمآوملاعلايفليجنإلارشتناهبهنألاهيلإ
برتقاوهللاىلإءابرغونييبنجأاوناكنيذلابرقهبوةريثك
.حيسملامدبضعبنممهضعب

ُهلاَبِتْقٱُنوُكَياَذاَمَف
ُ

اوناكامىلإدوهيلاعوجريأْم
يفدارملاكهبدارملاوحيسملابمهناميإبهللاىضرنمهيلع
.)١٢ع(يف»مهؤلم«

ةراسةميظعةجيتنيأِتاَوْمَألٱَنِمًةاَيَحَّـالِإ
عيمجهعفنوهللاديجمتنمهيلإيدؤتاملتوملانمةمايقلاك
.ءاقشلاوطاطحنالاةياغىلإريشيتوملانإ.سانلا
ملكلذلورورسلاوحاجنلاةياغىلإريشتتوملانمةمايقلاو
ةايحلانمنسحأءيشبدوهيلاعوجرهبشينألوسرلادجي
.هنعئشانلاريخلاةمظعنمهققحتاملتاومألانم

لٱِتَناَكْنِإَو«١٦
ْ
لٱَكِلٰذَكَفًةَسَّـدَقُمُةَروُكاَب

ْ
ْنِإَو!ُنيِجَع

»!ُناَصْغَألٱَكِلٰذَكَفًاسَّـدَقُمُلْصَألٱَناَك
٢١-١٥:١٨ددعو٢٣:١٠نييوال

يإ!ُنيِجَعْلٱَكِلٰذَكَفًةَسَّـدَقُمُةَروُكاَبْلٱِتَناَكْنِإ
اذهوةسدقماهلكتناكًاسدقمةمألانمءزجناكاذإ
نم)٢١-١٥:١٩ددعو١١و١٣:١٠نييوال(يفامىلعينبم
مهموركومهلوقحةروكابميدقتليئارسإينبىلعبجيهنأ
ةطنحلانيحطنمنونجعياملوأيأ(مهنيجعةروكابو
بسُحتضرألالالغلكنإميدقتلاكلذةجيتنو)ةديدجلا
يناثلاورهاطلوألاناينعم»سدقملل«و.هللادنعةسدقم
٢:٢٣اقولو٧:٦و٤:٥ىتم(يفامكهللافوقوم
عارتشالاةميختناكىنعملااذهبو)٧:١٤سوثنروك١و
يأةسدقمةيدوهيلاةمألالكوميلشروأةنيدمولكيهلاو
.هللاًافقواهنوكبممألارئاسنعةزاتمم

بوقعيوقاحسإوميهاربإيهةيدوهيلاةمألاةروكابنإ
دهعلاكيرشيأًاسدقممهلسنلكلعجهللامهسيدقتف
َتْنَأَكَّـنَأل«ىلاعتهلوقليلدبهئابآعمهللاهعطقيذلا
ٰهلِإُّبَّـرلٱَراَتْخٱِدَقَكاَّـيِإ.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُمٌبْعَش

ُ
َك

ِهْجَوَىلَعَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيَِمجْنِمَّـصَخَأًابْعَشُهَلَنوُكَتِل

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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لٱِبوُعُّشلٱِرِئاَسْنِمَرَثْكَأْمُكِنْوَكْنِمَسْيَل،ِضْرَألٱ
ْ
َقَصَت

ْلَب.ِبوُعُّشلٱِرِئاَسْنِمُّلَقَأْمُكَّـنَأل،ْمُكَراَتْخٱَوْمُكِبُّبَّـرلٱ
لٱِهِظْفِحَو،ْمُكاَّـيِإِّـبَّـرلٱِةَّـبََحمْنِم

ْ
»ْمُكِئاَبِآلَمَسْقَأيِذَّـلٱَمَسَق

لوقةصالخو.)١:٥٥اقولًاضيأرظنا٨-٧:٦ةينثت(
راتخاهتصاخمهلعجوءابآلاهللاراتخانيحهنأانهلوسرلا
نملوسرلاجتنتساو.روصعلالكيفكلذكهلعجومهلسن
ةسينكلخديوهللاىلإليئارسإعجرينأحيجرتاذه
.)٢٥ع(يفهقّقحانههحّجرامو.حيسملا

ديفيليثمتلااذهنإخلاًاسَّـدَقُمُلْصَألٱَناَكْنِإَو
نأوهو»نيجعلاوةروكابلا«ليثمتنمدوصقملاىنعملا
.هللاةزورفميأةسدقماهلكاهلعجةمألاضعبسيدقت

ٌةَنوُتْيَزَتْنَأَو،ِناَصْغَألٱُضْعَبَعِطُقْدَقَناَكْنِإَف«١٧
يفًاكِيَرشَتِْرصَف،اَهيِفَتْمِّـعُطٌةَّـيِّـرَب »اَهِمَسَدَوِةَنوُتْيَّـزلٱِلْصَأِ
١٣و٢:١٢سسفأو٢:٣٩لامعأ١١:١٦ايمرإ

ةعبارلاةيآلاىلإاهدعبيتلاوةيآلاهذهنمةياغلا
نألدوهيلاىلعاورختفينأممألانمنينمؤملاعنمنيرشعلاو
.ركشلاىلعمهثحوممألااعدوًايتقومهرثكأضفرهللا

لوسرلاهّبشِناَصْغَألٱُضْعَبَعِطُقْدَقَناَكْنِإ
يفةرجشاهقوفتالةرجشيهو»ةنوتيزب«ةيدوهيلاةسينكلا
دوهيلانمنينمؤملاريغهّبشو.عفنلاوءاقبلاوةدوجلا
مهنأرابتعابميهاربإنعاولصفنامهنأل«ةعوطقمناصغأب«
.ديعاوملانمهلامةثروونييحورلاهئانبأنم

يتلاةرجشلاهذهبممألاهّبشخلاٌةَّـيِّـرَبٌةَنوُتْيَزَتْنَأَو
يفتمّعُطدقوعفانرمثبيتأتاليهوةميقتاذبسُحتمل
اذهبدارملاو.ًابصخوةايحاهنملانتيكلةيناتسبةنوتيز
دهعلاتاكربيفدوهيلاءاكرشممألالعجهللانأميعطتلا
حيسملانايتإتاكربلاكلتمظعأومهئابآعمهعطقيذلا
.مهنيبهتوكلمسيسأتو

ةسينكلاىوستسيلةيحيسملاةسينكلاّنأاذهنممزلي
نأوتلّمُكواهموسرضعبّريُغوتدّدُجوتعسُوةيوسوملا
ةدحاوةرجشناصغأرصعلكيفنييقيقحلانينمؤملا
.هللااهسرغ

َتْنَأَف،َتْرَخَتْفٱِنِإَو.ِناَصْغَألٱَىلَعْرِخَتْفَتَالَف«١٨
َحتَتْسَل

ْ
»!ُلِمَْحيَكاَّـيِإُلْصَألٱِلَب،َلْصَألٱُلِم

١٠:١٢سوثنروك١

ينمؤملريذحتيهنلااذهِناَصْغَألٱَىلَعْرِخَتْفَتَالَف
نيذلادوهيلانمنسحأمهنأكةيحورلاءايربكلانمممألا
.مهناميإمدعلاوضفُر

تنكوأةيرجتلاكلتيفتلخدنإيأَتْرَخَتْفٱِنِإَو
ىرجمكةيدوهيلاةمألانأيفاهنمةاجنللركتفافاهلةضرع
نمصالخلانإ«حيسملالاقامكملاعلاىلإهللانمتاكربلا
دوهيلاالدوهيللنونيدمممألاًاذإف.)٤:٢٢انحوي(»دوهيلا
.ممألل

َحتَتْسَلَتْنَأَف
ْ

رختفينأنصغللسيلَلْصَألٱُلِم
ميهاربإدالوأىلعرختفتنأممأللسيلكلذكلصألاىلع
اهنأىلوألابواهسفنأيذغتنأاهلسيلنصغلاةلزنمباهنأل
.اهريغةيذغتعيطتستال

لكىلعتلصحتنأيأُلِمَْحيَكاَّـيِإُلْصَألٱِلَب
ميهاربإهلصأيذلايحورلاهللابعشبكداحتابكتاكرب
.هيلعرختفتوهرقتحتالنأكيلعف

.»اَنَأَمَّـعَطُألُناَصْغَألٱِتَعِطُق:ُلوُقَتَسَف«١٩

.كراختفاىلعًاراذتعاينانويلااهيأتنأُلوُقَتَسَف
دعُيلدوهيلاضفُريأاَنَأَمَّـعَطُألُناَصْغَألٱِتَعِطُق
.مهنملضفأانآرهللانأىلعليلدكلذوانلعضوم

َتْنَأَو،ْتَعِطُقِناَميِإلٱِمَدَعِلْجَأْنِم!ًانَسَح«٢٠
»!ْفَخْلَبِْربْكَتْسَتَال.َّـتَبَثِناَميِإلٱِب

٢:١٢يبليفو٦٦:٢ءايعشإو٢٨:١٤لاثمأ١٢:١٦ص

ناصغأكاوناكفاوضفُردوهيلانألوسرلاركنيمل!ًانَسَح
ىلعبجوياممتناكفةيقيقحلامهضفرةّلعّنيبةعوطقم
.نمألاوءايربكلاالعطقلانمرذحلاوعضاوتلاممألا

نأاوضفرمهنألْتَعِطُقِناَميِإلٱِمَدَعِلْجَأْنِم
نظلليبسنمقبيملًاذإفهباونمؤيملوحيسملاوهعوسي
.)١٩ع(يفامكيدوهيلانمريخهنأينانويلا

يتلاتاكربلالكرسختالئلْفَخْلَبِْربْكَتْسَتَال
لئاسونسحأنمطوقسلانمفوخلا.اهيلعتلصح
يفيِتَفاََخمُلَعْجَأ«ىلاعتهلوقليلدبفوقولا هبوُلُقِ َالَفِْمِ
انحويو٢:١٢يبليفًاضيأرظنا٣٢:٤ايمرإ(»يِّـنَعَنوُدِيَحي
ًاعضاوتمنكيملامدحألنمأالو)٩-٦:٤نييناربعو١٥:٦
ناسنإلاناميإمدعو.طوقسلانمافئاخهللاىلعًالكتم
.ًايدوهيمأناكًاينانويكالهلاىلإهنادوقيهسفنىلعهلاكتاو

ِةَّـيِعيِبَّـطلٱِناَصْغَألٱَىلَعْقِفْشُيَْملُهللاٱَناَكْنِإُهَّـنَأل«٢١
»!ًاضْيَأَكْيَلَعُقِفْشُيَالُهَّـلَعَلَف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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يأِةَّـيِعيِبَّـطلٱِناَصْغَألٱَىلَعْقِفْشُيَْملُهللاٱَناَكْنِإ
:٨ىتم(توكلملاونبوميهاربإلسنمهنيذلادوهيلاىلع
لدعلابمهلماعكلذكمهنوكعمهللانإفدهعلالهأو)١٢
.ممأللًاراذنإكلذسلوبركذو.مهضفرو

هبضغاوجّيهاذإممألاىلعقفشيهللانأءاجرُهَّـلَعَلَف
.دوهيلايلعقفشيهنأءاجرنملقأهضفراوقحتساو
رذحىلعةقفشالبلدعلابهتيبلهأميدقلاهبعشهتلماعمف
ىلاعتهوظيغينأنمءابرغمهيلإةبسنلابمهنيذلا
.مهضفريف

طُلاَذَوُهَف«٢٢
ْ

َىلَعَفُةَماََّـرصلٱاَّـمَأ:ُهُتَماََرصَوِهللاٱُف
طُّللٱاَّـمَأَو،اوُطَقَسَنيِذَّـلٱ

ْ
يفَّـتَبَثْنِإ،َكَلَفُف طُّللٱِ

ْ
َّـالِإَو،ِف

.»ُعَطْقُتَسًاضْيَأَتْنَأَف
١٥:٢انحوي١٤و٣:٦نييناربعو١٥:٢سونثروك١

هلوقةلعونيرشعلاوةيداحلاةيآلايفامةجيتنةيآلاهذه
.)٢٠ع(»رختفتال«

نيتاهرهظأهللانإُهُتَماََرصَوِهللاٱُفْطُلاَذَوُهَف
.ممألاودوهيلاهتلماعمب

دوهيلاىلعيأاوُطَقَسَنيِذَّـلٱَىلَعَفُةَماََّـرصلٱاَّـمَأ
مهنوكرابتعاب»اوطقس«لاقو.حيسملابناميإلااوبأنيذلا
»ةمارصلاب«دارملاوتطقسمثتعطُقيتلاةنوتيزلاناصغأ
.نوقحتسيامبمهايإهتلماعمانه

بئانهنأكممألانمًادحاوبطاخيَكَلَفُفْطُّللٱاَّـمَأ
مهيلعبجويىلاعتهنمًافطلمهايإهللاةوعدبسحولكلا
.ركشلا

يفَّـتَبَثْنِإ اذهىلعًالكتمتيقبنإيأِفْطُّللٱِ
يفتبثنإلاقهنأكف.تنأامككلعديذلافطللا
حيسملاتوكلمةكرشيفلوخدلاطرشناميإلانألناميإلا
يفاوُتُبْثُا«حيسملالوقليلدبهيفءاقبالو ْنِإ...ْمُكيِفاَنَأَوَّـِ
يفُتُبْثَيَالٌدَحَأَناَك طُيَّـِ

ْ
لٱَكًاجِراَخُحَر

ْ
١٥:٤انحوي(»ِنْصُغ

.)٦و
ناميإلايفتبثتملنإيأُعَطْقُتَسًاضْيَأَتْنَأَفَّـالِإَو

ةففشلاىلعلوصحللديحولاطرشلاوهناميإلانألعطقُت
ينانويلاريذحتكلذةجيتنو.ئطاخلاىلعلدعلاءارجإعنملو
اونمؤيملاذإمهضفرنمهعنميءيشبممألادعيملهللانأل
.ناميإلامدعلدوهيلاضفرامك

نمؤملاطوقسناكمإمزلتسيانهليقاممءيشالو
نمريذحتلاىوسهيفسيلذإهكالهوددجتملايقيقحلا
.دادترالاعنملهللااهلمعتسييتلاطئاسولانموهودادترالا
دارفأمهنأرابتعابالروهمجمهنأرابتعابممأللانهريذحتلاو

ريغضفُرامكضفُرحيسملابممألاروهمجنمؤيملنإف
.دوهيلانمنينمؤملا

يفاوُتُبْثَيَْملْنِإْمُهَو«٢٣ َّـنَأل.َنوُمَّـعَطُيَسِناَميِإلٱِمَدَعِ
.»ًاضْيَأْمُهَمِّـعَطُيْنَأٌرِداَقَهللاٱ
٣:١٦سوثنروك٢

.اونمؤيملنيذلادوهيلايأْمُهَو
يفاوُتُبْثَيَْملْنِإ نإيأَنوُمَّـعَطُيَسِناَميِإلٱِمَدَعِ

اولبقُيوأاوضفرُيملدوهيلافهللاينيعيفءاوسدوهيلاوممألا
تسلدوهيللهللاضفرةّلعف.ممألاكلذكوًادوهيمهنوكل
نأبحيرصتةيآلاهذهيفو.قبسامكمهناميإمدعىوس
.مهعوجرةليسوناميإلا

ديحولاعناملاناكًاضْيَأْمُهَمِّـعَطُيْنَأٌرِداَقَهللاٱَّـنَأل
نلعيعناملااذهعفُرىتمفمهناميإمدعهللاىضرمهليننم
ىلاعتهلوقلثماذهوهديريهنألمهصالخىلعهتردقهللا
لَُختْنَأْنَعُْرصْقَتَْملِّـبَّـرلٱَدَيَّـنِإاَه«

ِّـ
ْنَعُهُنُذُأْلَقْثَتَْملَو،َص

»ْمُكِٰهلِإَْنيَبَوْمُكَنْيَبًةَلِصاَفْتَراَصْمُكُماَثآْلَب.َعَمْسَتْنَأ
.)٢و٥٩:١ءايعشإ(

لٱِةَنوُتْيَّـزلٱَنِمَتْعِطُقْدَقَتْنَأَتْنُكْنِإُهَّـنَأل«٢٤
ْ

ِةَّـيِّـَرب
يفِةَعيِبَّـطلٱِفَالِخِبَتْمِّـعُطَو،ِةَعيِبَّـطلٱَبَسَح ،ٍةَدِّـيَجٍةَنوُتْيَزِ
حلٱِبْمَكَف

ْ
يفِةَعيِبَّـطلٱَبَسَحْمُهَنيِذَّـلٱِءَالُؤٰهُمَّـعَطُيِّـيَِر ِ

خلٱِمِهِتَنوُتْيَز
ْ
»؟ِةَّـصَا

هلوقليلدبدوهيلاعوجرةيحجرأنايبةيآلاهذهةياغ
نأاهانعمو.مهميعطتىلعهللاةردقنايبال»نومعطيس«
نيبومهنيبةيعيبطةبسنالفةيربلاةنوتيزلالثمممألا
نأحجرألافمهناميإبهللامهلبقفاهيفاومعطيتلاةرجشلا
ةيعيبطلاناصغألاكمهفميهاربإدالوأمهنألًاضيأدوهيلامّعطي
ىضرىلإدوهيلاعوجرنأهتصالخو.ةيلصألامهترجشيف
مهتنوتيزب«دوهيلاهبشو.هيلإممألانايتإنمحجرأهللا
هللاةنوتيزياوعدُينأنسحيوميهاربإدالوأمهنأل»ةصاخلا
ًابعشهلسنلعجوًادهعهعمعطقوميهاربإاعدوههنأل
رمأنمةيآلاهذهيفلوسرلاهحّجرامو.ًاراتخمًاسدقم
.ةيتآلاةيآلايفهقّقحهللاىلإدوهيلاعوجر

َجتْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأُديِرُأُتْسَلِّـينِإَف«٢٥
ْ
،َّـِّـرسلٱاَذٰهاوُلَه

لٱَّـنَأ.َءاَمَكُحْمُكِسُفْنَأَدْنِعاوُنوُكَتَّـالَئِل
ْ
ْتَلَصَحْدَقَةَواَسَق

لِمَلُخْدَيْنَأَىلِإَليِئاَْرسِإلًاّيِئْزُج
ْ
»ِمَمُألٱُؤ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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اقول٣:١٤سونثورك٢و٧عو٣:٥سقرم١٢:١٦ص
٧:٩ايؤرو٢١:٢٤

نممهرثكأوممألاودوهيلانمنونمؤملامهُةَوْخِإلٱ
.مهيلإانهمالكلاهجويامرثكأوممألا

َجتْنَأُديِرُأُتْسَل
ْ
هلوقأاملاوهبتنتنأديرأيأاوُلَه

.ًامهمهنوكل
هللاهنلعيملامناسنإلاهملعيالامانهرسلاَّـِّـرسلٱاَذٰه

:٦سسفأو٤:١و٢:٧سوثنروك١و١٦:١٥ص(يفامك
.سلوبلهللاهنلعأيذلادوهيلاعوجروهرسلااذهو.)١٩

ريذحتاذهَءاَمَكُحْمُكِسُفْنَأَدْنِعاوُنوُكَتَّـالَئِل
نمنطفأولقعأمهسفنأاوبسحيالئلممألانمنينمؤملل
)هباونمآوهللانباحيسملاوهعوسينأاوفرعمهنأل(دوهيلا
اوربكتيودوهيلانمرثكأمهمركأومهبنأهللانأاونظيو
الإةقيقحلاباوسيلءامكحمهسفنأدنعنيذلاف.كلذب
٤:١٠سوثنروك١و١٢:١٦ص(نمنيبتيامكءالهج
.)١٩-١١سوثنروك٢و

ىتحَليِئاَْرسِإلًاّيِئْزُجْتَلَصَحْدَقَةَواَسَقْلٱَّـنَأ
ةعباسلاةيآلايفلاق.ًاصلخموًاحيسمعوسياولبقيملمهنأ
ةيتقوأةيلكمأيهةيئزجأاهيفنيبيملنكلو»اوسقت«مهنأ
اذهو.دوهيلالكمعتاليأةيئزجاهنأبانهحرصوةمئاد
.نلعملارسلانملوألاءزجلا

ةيدبأبتسيلةواسقلاًاذإفِمَمُألٱُؤْلِمَلُخْدَيْنَأَىلِإ
نأىنعملاو.رسلاكلذنميناثلاءزجلااذهو.نيحىلإلب
ممألانمةريثكريهامجناميإدنعيهتنتمهتواسق
وأروهمجىنعمبانه»ءلملاف«.هللابعشىلإمهمامضناو
ال)٣١:٤ءايعشإو٤٨:١٩نيوكت(يفمجرتامكةعامج
ىلإدوهيلاعوجرنأنم١٥عيفليقامليلدبلكلاىنعمب
نوكتةيادهلاهذهوهيلإممألاةيادهىلإةليسونوكيهللا
.»تاومألانمةايح«اهنأبتفصُوىتحًادجةميظع

َوُهاَمَك.َليِئاَْرسِإُعيَِمجُصُلْخَيَساَذَكٰهَو٢٦«٢٦،٢٧
ملٱَنْوَيْهِصْنِمُجُرْخَيَس:ٌبوُتْكَم

لٱُّدُرَيَوُذِقْنُْ
ْ
ْنَعَروُجُف

لٱَوُهاَذٰهَو٢٧.َبوُقْعَي
ْ

َهلِيلَبِقْنِمُدْهَع
ُ

ُتْعَزَنىَتَمْم
.»ْمُهاَياَطَخ
٢٧:٩ءايعشإ١:١٨ص٥٩:٢٠ءايعشإو١٤:٧رومزم
١٠:١٦و٨:٨نييناربعوخلا٣١:٣١ايمرإو

ءزجلااذهومهرثكأيأَليِئاَْرسِإُعيَِمجُصُلْخَيَس
ناميإلابلانُييحورانهصالخلاو.نلعملارسلانمثلاثلا
ةمأمهنوكرابتعابدوهيلانأاذهنممهفنو.حيسملاب
اذهو.ةلوبقمةضوفرملاريصتفهللاىضرىلإًاضيأنوعجري

ملمهضفرنأامكدوهيلانمدرفلكصالخمزملتسيال
لوسرلامالكيفليلدنمسيلو.مهنملكضفرمزلتسي
كلذفهللاىلإدوهيلاعوجرلبقرمتيتلاةدملارادقمىلع
مكلسيل«هيفلاقحيسملانإفةيناثحيسملاءيجمتقولثم
»هناطلسيفبآلااهلعجيتلاتاقوألاوةنمزألااوفرعتنأ
عوجرقبسيممألانمنيريثكناميإنأهانملعيذلاو
.هللاىلإدوهيلابعش

ةيآىلإاذهبرشيمللوسرلانأحجرألاٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
ةفلتخمتايآعومجمىنعمىلإلبميدقلادهعلانماهنيعب
٣٤-٣١:٣١ايمرإو٢٧:٩و٢١و٥٩:٢٠ءايعشإ(يفاماهنم
يهونيعبسلاةمجرتنمسلوبسبتقاو.)١٤:٧٩لايقزحو
كلذلاثمىنعملايفالظفللايفًاليلقةيناربعلانعفلتخت
انهةيآلايفو»نويهصىلإيدافلايتأي«ةيناربعلايفليقهنأ
هللانمءادفلانأامهيلكنمدارملاو»نويهصنمجرخيس«
لحماهنوكرابتعاب»نويهصنم«لوسرلالاقو.ليئارسإل
ةدبعلفحماهنوكرابتعاب»نويهصىلإ«يبنلالاقو.هروهظ
نومضمنيبيلكلذنملوسرلاسبتقاو.نييقيقحلاهللا
لبقتسملايفهصالخىلعةلدألانمهيفاموهبعشلهللادهع
ذنماونمآنيذلاهنمنيليلقلاصالخبمتيملهنأىلعءانب
.لوسرلارصعىلعيبنلاملكت

ْنِماَّـمَأَو،ْمُكِلْجَأْنِمٌءاَدْعَأْمُهِليِجْنِإلٱِةَهِجْنِم«٢٨
»ءاَبآلٱِلْجَأْنِمُءاَّـبِحَأْمُهَفِراَيِتْخالٱِةَهِج
١٠:١٥و٩:٥و٧:٨ةينثت

نأبمكحيهانيأرليجنإلاميلعتىلإانرظناذإٌءاَدْعَأْمُه
رثكأو.)٥:١٠ص(ءادعأنينمؤملاريغوءاقدصأنينمؤملا
يأهللاءادعأدوهيلاناككلذلفنمؤيمليدوهيلابعشلا
ليجنإلاراشتناىلإانرظناذإانإىنعملالعلو.هبضغلةضرع
ءادعألاةلماعمنيدرمتملادوهيلالماعهللانأانيأرملاعلايف
.هتوكلممهلخديوممألامحرييكل

نأىنعملاو)١٥و١١ع(يفاملثماذهْمُكِلْجَأْنِم
رشنىلإةليسوراصمهايإهللاضفريأدوهيلاباقع
.ممألانيبليجنإلا

انرظناذإيأُءاَّـبِحَأْمُهَفِراَيِتْخالٱِةَهِجْنِماَّـمَأَو
نيزاتمممهانيأرراتخملاهللابعشمهنوكرابتعابدوهيلاىلإ
.ىلاعتهتبحمبمهريغىلع

قاحسإوميهاربإدالوأمهنوكليأِءاَبآلٱِلْجَأْنِم
ذخأاملقفاوماذهو.مهعمهدهعهللاعطقنيذلابوقعيو
بعشهللاضفرنأوهولصفلااذهيفهنيبلوسرلا
ميهاربإلىلاعتهدعوقباطيالًامئادًايلكًاضفرليئارسإ
.هنمةريثكريهامجصّلخيهنأوهلسنو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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.»ٍةَماَدَنَالِبَيِهُهَتَوْعَدَوِهللاٱِتاَبِهَّـنَأل«٢٩
٢٣:١٩ددع

لصفلااذهيفبولطملاىلإهبلصوتيماعأدبماذه
ًاذإفرييغتلانعهزنمهللانأهانعمونوصلخيدوهيلانأوهو
نأودبألاىلإهلسنوميهاربإلهديعاوملكتوبثنمدبال
.هللاًابعشعجريهنأوًابوبحملازيالًاميدقبوبحملاليئارسإ

هلسنوميهاربإاهبهللادعويتلاتاكربلايأِهللاٱِتاَبِه
.)١٧:٧نيوكت(

.صاخلاهبعشلميهاربإهرايتخايأُهَتَوْعَد
دهعًاذإفلمعوأصقترييغتالبيأٍةَماَدَنَالِبَيِه

.لطابوهومدنالإويدبأدهعهلسملوميهاربإلهللا

،َهللاٱَنوُعيِطُتَالًةَّـرَمْمُتْنَأْمُتْنُكاَمَكُهَّـنِإَف٣٠«٣٠،٣١
،َنآلٱًاضْيَأِءَالُؤٰهاَذَكٰه٣١ِءَالُؤٰهِناَيْصِعِبْمُتِْمحُرَنآلٱِنِكٰلَو
.»ْمُكِتَْمحَرِبًاضْيَأْمُهاوَُمحْرُيْيَكِلاوُعيِطُيَْمل
٣:٧يسولوكو٢:٢سسفأ

ع(نمدوهيلاعوجريفهلاقاملتابثإنيتيآلانيتاهيف
.ممأللهللاةلماعمنمناهربلاو)٢٧-١٢

.ممألااهيأْمُتْنَأ
.حيسملابمتنمآوليجنإلامهتعمساملبقًةَّـرَم
هلامعأةطساوبهقحنممكلهنلعأامبهللاٱَنوُعيِطُتَال
.رئامضلاوتاقولخملايف

.متنمآامدعبحيسملاةسينكيفمتلبُقيأْمُْتِمحُرَنآلٱ
ناكاذهو.دوهيلاناميإمدعيأِءَالُؤٰهِناَيْصِعِب
١١ع(يفقبسامكممألانيبليجنإلابريشبتلاىلإةليسو
.)١٥و

دوهيلايأاوُعيِطُيَْمل،َنآلٱًاضْيَأِءَالُؤٰهاَذَكٰه
.ليجنإلاباورشُبامدعب

يتلاةمحرلانأيأْمُكَِتْمحَرِبًاضْيَأْمُهاُوَمحْرُيْيَكِل
امكمهتصالخودوهيلاناميإلًاببسنوكتممأللهللااهرهظأ
ةراغإو)٢٥ع(يف»ممألاءلم«هلوقىلعمالكلاقبس
.)١١ع(يفدوهيلا

ىلإدوهيلانمصالخلاناكامكهنأنيتيآلانيتاهدافمو
.ليجنإلاتاكرببدوهيلاىلإممألانمنوكيكلذكممألا
كلذكممألاصالخىلإًاليبسدوهيلاناميإمدعناكامكو
.دوهيلاصالخىلإًاليبسممألاناميإنوكي

جلٱَىلَعَقَلْغَأَهللاٱَّـنَأل«٣٢
ْ

يفًاعَمِعيَِم لٱِ
ْ

ْيَكِلِناَيْصِع
جلٱَمَحْرَي

ْ
.»َعيَِم

٣:٢٢ةيطالغو٣:٩ص

يفًاعَمِعيِمَْجلٱَىلَعَقَلْغَأَهللاٱَّـنَأل يأِناَيْصِعْلٱِ
ةياغ.)١٠و٣:٩ةيمور(ةيصعملابممألاودوهيلاىلعمكح
نأاهبنهربتلئاسوأشنأهللانأنايبةيآلاهذهنملوسرلا
ىلعاورصأوًاعيمجاوأطخامهنألهدنعءاوسممألاودوهيلا
مهقرطيفًالوأممألاكرت.هاضراوقحتسيملومهاياطخ
مهسفنأعفننعمهزجعومهرورشومهنايصعاورهظيل
ممألاهرهظأاماورهظُيلدوهيلاكرتمثةمعنلاىلإمهجايتحاو
البعيمجللةمحرلاباوبأحتفيوعيمجلاىلعقفشينأةيغب
.ديرينملكهيلإيتأيلةاباحم

ءافشةمدقملةداعسةياغهذهَعيِمَْجلٱَمَحْرَيْيَكِل
ىلإةوعدلامومعاهرخآوةئيطخلامومعلنايبةيآلالوأف
نألرشبلانمدرفلكصالخمزلتسيالوهو.صالخلا

.اهوضفرينأةأطخلانكميواهلوبقةمحرلالينطرش
دعأفةماعةميظعناسنإلاةئيطخىأرهللانأةصالخلاو
عيمجلاىلعقفشفةأطخلاعيمجلًايفاكءادفحيسملاعوسيب
.هبصالخلاوحيسملالوبقىلإلكلااعدو

لِعَوِهِتَمْكِحَوِهللاٱىَنِغِقْمُعَلاَي«٣٣
ْ

َدَعْبَأاَم!ِهِم
لٱِنَعُهَماَكْحَأ

ْ
»!ِءاَصْقِتْسالٱِنَعُهَقُرُطَوِصْحَف

٩٢:٥رومزمو١١:٧بويأ٣٦:٦رومزم

اترهظنيتللاهتدوجوهللاةمكحميظعتةءادبةيآلاهذه
نمةلاسرلاهذهنمقبساميفنلعأامكءادفلالمعيف
عوجروممألاةوعدورايتخالاوسيدقتلاوناميإلابريربتلا
.يتقولامهضفردعبهللاىلإدوهيلا

عيطتسياللقعلانأمزلتسيءيشلاقمعِقْمُعَلاَي
.دفنيالرفاوهنأوهكاردإمامت

ًاريخرشلالّوحيهنأىتحهتدوجةرفويأِهللاٱىَنِغ
.ةمحرمومعةيصعملامومعو

ةبسانملالئاسولاهرايتخابهتمكحقمعيأِهِتَمْكِح
ًالداعنوكيىتحسانلاعفنوهمسادجميهوةياغلالينل
.هتعاطإىلعهاّيإهلمحوئطاخللهترفغمعمًاقداصًاسودق

املكلزالاذنمملعيهنأوهوهملعقمعيأِهِمْلِعَو
.ممألاودوهيلالبقتسمنمانههركذامةلمجنموثدحي

اماهنميتلاهءاضقوهدصاقميأُهَماَكْحَأَدَعْبَأاَم
هيلإدوهيلاعوجروممألاةوعدودوهيلاضفرنمهبىضق
.اهصحفنعيرشبلالقعلازجعاهدعببدارملاو.ًاريخأ

.هتيانعلامعأيأُهَقُرُطَو
دعبىنعمو»دعبأب«قلعتماذهِءاَصْقِتْسالٱِنَع

هنكميالهيفثحبامهمناسنإلانأءاصقتسالانعءيشلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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هللاتافصكاردإنعانزجععمنكلو.هتياغغلبينأ
.ميظعتلاوبجعتلاىلعانلمحيامىرنهلامعأو

»؟ًاريِشُمُهَلَراَصْنَمْوَأ،ِّـبَّـرلٱَرْكِفَفَرَعْنَمْنَأل«٣٤
سوثنروك١و٢٣:١٨ايمرإو٤٠:١٣ءايعشإو١٥:٨بويأ
٢٣و٣٦:٢٢بويا٢:١٦

.اهلبقيتلاةحصىلعناهربةيآلاهذه
هللادصاقمفرعيدحأاليأِّـبَّـرلٱَرْكِفَفَرَعْنَم
يفَتْيَغْصَأْلَه«زافيلألوقكاذهو.اهلةبجوملاللعلاالو ِ
حلٱَتَْرصَقْوَأ،ِهللاٱِسِلَْجم

ْ
.)١٥:٨بويإ(»َكِسْفَنَىلَعَةَمْكِ

يفَفَقَوْنَم«ايمرإلوقو ؟ُهَتَمِلَكَعِمَسَوىَأَرَوِّـبَّـرلٱِسِلَْجمِ
.)١٤و٤٠:١٣ايمرإ(»َعِمَسَوِهِتَمِلَكِلىَغْصَأْنَم

ينغهنإفخلاراصدحأاليأًاريِشُمُهَلَراَصْنَمْوَأ
ءايعشإلوقكاذه.هلامعأوهدصاقميفهتاقولخملكنع
لَعُيُهُريِشُمْنَمَو،ِّـبَّـرلٱَحوُرَساَقْنَم«

ِّـ
ُهَراَشَتْسٱِنَم؟ُهُم

يفُهَمَّـلَعَوُهَمَهْفَأَف حلٱِقيِرَطِ
ْ

َليِبَسُهَفَّـرَعَوًةَفِرْعَمُهَمَّـلَعَو،ِّـَق
لٱ
ْ
.)١٤و٤٠:١٣ءايعشإ(ِ»مْهَف

»؟َأَفاَكُيَفُهاَطْعَأَفَقَبَسْنَمْوَأ«٣٥
٤١:١١و٣٥:٧بويأ

هللاديفيناسنإلانألاحملانمهنأةرابعلاهذهىنعم
هلوقكاذهو.هلًانويدمهبهللالعجيًائيشوأةفرعموأًامكح
َحتاَم؟ُهَيِفوُأَفيِنَمَّـدَقَتْنَم«ىلاعت

ْ
»ِيلَوُهِتاَواَمَّـسلٱِّـلُكَت

هركذامةصالخو.)٣٥:٧بويأًاضيأرظنا٤١:١١بويأ(
لضفالًاناجمهللاةمعننمليجنإلاتاكربلكنألوسرلا
انقاقحتسابالحيسملاقاقحتسابانرربتاننإفاهيفناسنإلل
اننإ.اندصقوانتدارإىضتقمبالسدقلاحورلابانسدقتو
نملاقهنأكف.انحالصلالهللاةئيشمدرجمبانيعُدوانرتخا
ًاريشمهلراصنمو.دُحيالبرلاملعوبرلاركففرع
.ينغلاوهوًائيشهاطعأنمو.ىصقتستالهتمكحو

ملٱُهَل.ِءاَيْشَألٱَّـلُكُهَلَوِهِبَوُهْنِمَّـنَأل«٣٦
.ِدَبَألٱَىلِإُدْجَْ

.»َنيِمآ
١:٥ةيطالغ٦:١٦يسولوكو٨:٦سوثنروك١
١٣:٢١نييناربعو٤:١٨سواثوميت٢و١:٧سواثوميت١و
١:٦ايؤرو٢٥اذوهيو٣:١٨سرطب٢و٥:١١سرطب١و

نأناسنإعيطتسيالنأنمرماملليلعتاذهَّـنَأل
.ًائيشهللايطعي

قلاخلاهنألاياربلالكلصأوهفهللانميأُهْنِم
.)١١:١٢و٨:٦سوثنروك١(

عيمجريجملاءيشلكبينتعملاوهفهللاابيأِهِب
.ثداوحلا

يفهلامكيأهدجمراهظإاهتياغنألِءاَيْشَألٱَّـلُكُهَل
نمةياغلاتافصلاهذهراهظإو.ةدوجلاوةمكحلاوةردقلا
.ىلاعتهيلإةبنسلابءيشالناسنإلافءادفلاوةيانعلاوةقيلخلا
النكلثيلثتلاىلإةراشإةيآلاهذهيفنأمهضعببهذ
.كلذىلعفاكليلد

هللاقولخملاهمدقينأبجيامماذهِدَبَألٱَىلِإُدْجَْملٱُهَل
.)٣:٢١سسفأو١:٥ةيطالغ(

.حيبستلاوميظعتلاةمتاخوهوكلذنكيليأَنيِمآ
دئاوف

نأنمدبالدوهيلانألصفلااذهنمملعتناّنإ.١
:اياضقثالثنمضتيكلذوهللاىلإاوعجري
ناميإىلعًائيشفقوتمعوجرلاكلذنإ:ىلوألا·

.)٣١-١١ع(ممألا
ةميظعدئاوفعوجرلاكلذىلعبترتيهنإ:ةيناثلا·

.)١٥و١٢ع(سانلارئاسل
ناميإيأممألاءلمدعبالإنوكيالهنإ:ةثلاثلا·

اياضقلاهذهىلعدازامو.مهنمةريثكريهامج
نوكيهنأمهلوقكماهوألاديلاومنموهفثالثلا
نأوةيناثحيسملاءيجمرثأىلعوأةزجعمبوأةتغب
.مهضرأىلإدوهيلاعوجريضتقيكلذ

ةعامجيهوماظنورصعلكيفةدحاوهللاةسينكنإ.٢
نمومهلسنونولوألاءابآلااهنمواهدالوأوةيقيقحلاهللا
اهنمضفُردقوحيسملامايأذنمممألانماهيلإلخد
لزتمليهواهيلإنوعجريسودوهيلانمربكألاءزجلا
ةرثكعمةدحاوةنوتيزلافاهباصأاملكعمهللاةسينك
.)٢٤-١٧ع(اهضعبريغتواهناصغأ

:رومأةعبرأدوهيلاىلإنييحيسملاةبسننمجتنيهنإ.٣
انلمهظفحبمهلنونيدمانأبروعشلابوجو:لوألا·

سانلارئاسىلإامهلاصيإوهتدابعوقحلاهلإلاةفرعم
.)١٨و١٧ع(

املومهايإهللاضفرلمهيلعةيبلقلاةقفشلا:يناثلا·
ىلإةليسوناكمهضفرنأعمايالبلانممهبلزن
.)١٥و١٢و١١ع(ليجنإلابممألاريشبت
ع(مهيلعراحتفألاومهبفافختسالابنجت:ثلاثلا·

.)٢٠و١٨

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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عوسيمهلوبقومهعوجريفةبغرلاةدش:عبارلا·
ةالصلاىلإاندوقتةبغرلاهذهومهلًاصلخمحيسملا
.)٢٥و١٥و١٢ع(ةياغلاكلتةيغبلمعلاو

نييحيسملانحنانملعيميدقلاهبعشبهللافّرصتنإ.٤
:ءايشأةعبرأ
الإتازايتمالاماودانلنمضيامسيلهنإ:لوألا·

.)٢٠ع(ةنامألاماود
الرذحنوعضاوتننأانيلعبجويكلذنإ:يناثلا·

.)٢١و٢٠ع(عمطنوربكتننأ
امكانيلعربصيالحّجرُيامىلعهللانإ:ثلاثلا·

.)٢١ع(دوهيلاىلعربص
نمدبالفانناميإمدعلهللاانضفرنإهنإ:عبارلا·

هللاعطقيملذإمهباقعنمدشأانباقعنوكينأ
نعاودترااذإهتسينكىلإمهدرينإممألاعمًادهع
.)٢٤-٢١ع(ناميإلا

رشلاوريخلالعجيىلاعتهنإفبيجعهللاةيانعلمعنإ.٥
لعجهنإفةديجملاةيريخلاهدصاقممامتإىلإةليسو
ممألالوبقىلإةعيرذمهايإهضفرودوهيلانايصع
١١ع(دوهيلاعاجرإلةطساومهتعاطوممألاناميإو
.)٣١و

هللاعطقسانأنملسلستلاةميظعلاتاكربلانمهنإ.٦
هلوقليلدبهلسنلوناسنإللهللادعونألًادهعمهعم
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأْمَلْعٱَف«

َ
حلٱ،ُنيِمَألٱُهٰلِإلٱ،ُهللاٱَوُهَك

ْ
ُظِفَا

لٱ
ْ

َىلِإُهاَياَصَوَنوُظَفَْحيَوُهَنوُِّبُحيَنيِذَّـلِلَناَسْحِإلٱَوَدْهَع
لَأ
ْ

ةعفانلازتالميهاربإةكربف.)٧:٩ةينثت(»ٍليِجِف
١٦ع(مهدعبنمعفنتلازتنلورصعلااذهدوهيلل
.)٢٩-٢٧و

ىلعًاريثكفقوتماندالوأدالوأواندالوألبقتسمنإ.٧
يفءانبألايفءابآلابونذدقتفيرويغهلإهللانإفانتنامأ
مويدوهيلالوقنإ.هيضغبمنمعبارلاوثلاثلاليجلا
»اندالوأىلعوانيلعهمدنكيل«حيسملابلصبمكحلا
ملنيذلامهدالوأنمتاوبروفولأىلعلزاونلابلج
انرصعيفنوبقاعُيدوهيلانأامكو.اودلودقاونوكي
نييحيسملانمرفكينمدالوأبقاعُياذكمهئابآرفكب
تناكةيسايسةمظتنمةعامجلكنإ)٢٤-١٩ع(هرفكب
ريخلاىلعاهبيثيدحاوصخشكهللااهبسحيةينيدمأ
روصقماهماظننألملاعلااذهيفرشلاىلعاهباقعيو
دوهيلاىلععقوامكلذىلعليلدلاوهيفهتنموهيلع
مهضفرىلعمهلًاباقعلزاونوتتشتوضفرنم
.كلذكاوبقوعوةمأهوضفرمهنإفحيسملا

تاعامجلاعمًادهععطقيدقهللانأحضاولانمهنإ.٨
كلهيالهنأبيرشبلاسنجلالكلدهعتهنأكلذلاثمو

اهتاقوأيفيتأتةنسلالوصفنأوةيناثنافوطلابملاعلا
هبعشنونوكيمهنأبدوهيللدهعتهنأوضرألاةياهنىلإ
مئاددهعلااذهو.دبألاىلإمهلسنلومهلًاهلإنوكيهنأو
١٦ع(هللاةسينكتاكربىلإدوهيلاعوجرمزلتسيو
.)٢٩و٢٨و

هدصقيهللاوتاذلايفبوغرمرمأدوهيلاعوجرنإ.٩
يفنوعسيمهوهباونتعينأنييحيسملاىلعبجيف
ءيشلكف)١٤و١٣ع(سلوبلعفامكممألاصالخ
ليجعتىلإلوؤيممألانيبليجنإلاحاجنىلإلوؤي
.)٢٥ع(دوهيلاهيفعجرييذلاتقولا

هللاهلبهونمفةمادنالبهتوعدوهللاتابهنإ.١٠
ماوددكأتينأهلقحةسادقلاهاعدوسدقلاحورلا
.)٢٩ع(كلذ

هللانوكقحلانيدلاوسدقملاباتكلائدابمنمنإ.١١
نمو.هلوهبوهنمءيشلكنوكولكلايفولكلاوه
.قولخملانأشضفخوقلاخلانأشعفرقحلاتاريثأت
يفبغريوهللاىلإلضفلابسنينأبجييقتلكف
.)٣٦-٣٣ع(دجملالكهلمدقينأ

رشعيناثلاحاحصألا

تابجاو١٥و١٤و١٣صوحاحصألااذهعوضوم
فقويهوةلاسرلاهذهميلعتنمقبسامىلعءانبنينمؤملا
بوجوو)٨-١ع(هريغعفنلهبهاومفقووهللاهسفنناسنإلا
مهلهبحراهظإومهبترفالتخاىلعسانلاعيمجبحينأ
.)١٢-٩ع(هلامعأب

٨ىلإ١عهللاهبهاوموهسفننمؤملافقوبوجو

طَأَف«١
ْ

اوُمِّـدَقُتْنَأِهللاٱِةَفْأَرِبُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل
ُمُكَتَداَبِع،ِهللاٱَدْنِعًةَّـيِضْرَمًةَسَّـدَقُمًةَّـيَحًةَحيِبَذْمُكَداَسْجَأ
لٱ
ْ

.»َةَّـيِلْقَع
١٩و١٦و٦:١٣صو١٤و٥٠:١٣رومزم١٠:١سوثنروك٢
٢:٥سرطب١و١٠:٢٠نييناربعو٢٠و٦:١٣سوثنروك١و
٢٤و٤:٢٣انحوي

نأًالوسرهنوكرابتعابقحسلوبلناكْمُكْيَلِإُبُلْطَأَف
مهبذجينأنسحتساهنكلهولمعينأبجيامبةوخإلارمأي
.هحئاصناولبقينأمهيلإبلطفةبحملاطبرب

ريربتنمةلاسرلاهذهيفقبساميفةنلعملاِهللاٱِةَفْأَرِب
فوؤرلاهللاةمعنةجيتناهلكيهويدبأصالخوسيدقتو

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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فقووهللاركشلاانيلعبجوتفناسنإلاقاقحتسإالمعنملا
لثمهللاةعاطلانمؤملاىلعبجويءيشالو.هلانسفنأ
:١سوثنروك١و١٥:٣٠ص(اهربتخايتلاهمحارمهركذ
١٠(.

مايأيفةداعلاترجًةَحيِبَذْمُكَداَسْجَأاوُمِّـدَقُتْنَأ
ىلعحئابذةرهاطلامئاهبلاهللاومدقينأةيسوملاةعيرشلا
حئابذلاهللاومدقينأنييحيسملاسلوبلأسفهلكيهحبذم
ةمدقتومئاهبلانمكئلوأحئابذنأنلعاهنكلنييليئارسإلاك
.ةراسةيرايتخاةمدقتيهومهسفنأءالؤه

:٦ص(يفقبسامكهلكناسنإلاانه»دسجلا«ىنعمو
لهألهلوقاذهلثموةيلقعةمدقتلانكتملالإو)١٣و١٢
يفَهللاٱاوُدِّـجَمَف.ٍنَمَثِبْمُتِيُرتْشٱِدَقْمُكَّـنَأل«سوثنروك ِ
يفَوْمُكِداَسْجَأ .)٦:٢٠سوثنروك١(»ِِهللاَيِهيِتَّـلٱُمُكِحاَوْرَأِ
يحيسملاةمدقتنيبةلباقمللانهداسجألاراتخاهلعلو
ركذهلعلوأةرورضلابةيدسجتناكيتلايدوهيلاةمدقتو
ةمدخلهسفنهفقونمؤملااهبرهظييتلاةلآلاوههنألدسجلا
ىلإةراشإلادارأهلعلو.اهبالإرهظينأعيطتسيالوحيسملا
ةلعاهنإًاقباسركذهنألهللامدقتنأبجيداسجالانأ
.)٦:١٢ص(ةيطخلايفطوقسلا

بجيناكيتلاتامدقتلانعاهلًازييمتاذهلاقًةَّـيَح
ملاملبقُتمليتلاميلشروألكيهيفاهومدقينأدوهيلاىلع
ىلإلازأبيلصلاىلعهللالمححيسملاتومنأل.لتقُت
نمبلطُيالفةئيطخللةرافكةيومدلاحئابذلاميدقتدبألا
.)١٦و١٣:١٥نييناربع(دمحلاوركشلاحئابذالإنمؤملا
ربخلا«حيسملايمُسامكةيقاباهنألًاضيأ»ةيح«تيمسو
.يحءامبهتمعنهّبشكلذىلعوةدئافلامئادهنأل»يحلا

ىنفتوقرُحتةلوتقمةميهبلكيهلايفمدقييدوهيلاناك
.مدقتأتفتاليحيسملاةحيبذنكلوقئاقدعضبدعب

يفمدقتيتلامئاهبلانوكتنأباتكلايفطُرشًةَسَّـدَقُم
نوكتنأيحيسملاىلعطُرشكلذكبيعالبةرهاطلكيهلا
ٍمْثِإِتَالآْمُكَءاَضْعَأاوُمِّـدَقُتَالَو«هلوقليلدبكلذكهتمدقت
لِل
ْ

ِتاَوْمَألٱَنِمٍءاَيْحَأَكِِهللاْمُكِتاَوَذاوُمِّـدَقْلَب،ِةَّـيِطَخ
:١٦انحويًاضيأرظنا٦:١٣ص(»ِِهللاٍّرِبِتَالآْمُكَءاَضْعَأَو
١٩(.

رسيامميهفةيحورةمدقتلاكلتنألِهللاٱَدْنِعًةَّـيِضْرَم
ِحوُّرلٱِبَفُهَلَنوُدُجْسَيَنيِذَّـلٱَو.ٌحوُرُهللاَا«هلوقليلدبهبهللا
حلٱَو

ْ
ِءَالُؤٰهَلْثِمٌبِلاَطَبآلٱواوُدُجْسَيْنَأيِغَبْنَيِّـَق

ةيضرماهلعجياممو.)٢٤و٤:٢٣انحوي(»ُهَلَنيِدِجاَّـسلٱ
»ْمُكُتَساَدَق:ِهللاٱُةَداَرِإَيِهِهِذٰهَّـنَأل«هلوقليلدب
ناسنإللنوكينأحرفلاعيضاومنمو.)٤:٣يكينولاست١(

انلنلعأىلاعتهباتكو.هبهيضريوهللاهمدقينأردقيءيش
.اهبرسييتلاتامدقتلا

لغشتيتلايهةيلقعلاةدابعلاَةَّـيِلْقَعْلٱُمُكَتَداَبِع
يهفةيجراخلاةيزمرلافالخبمهحاروجالنيدباعلالوقع
:٢سرطب١(ةسادقلاوةهازنلاووحصلاوفافعلانمضتت
٥(.

ْمُكِلْكَشْنَعاُوَّـريَغَتْلَب،َرْهَّـدلٱاَذٰهاوُلِكاَشُتَالَو«٢
ِحلاَّـصلٱِهللاٱُةَداَرِإَيِهاَماُوِربَتْخَتِل،ْمُكِناَهْذَأِديِدْجَتِب

َ
ملٱُة
ُةَّـيِضْرَْ

لٱ
ْ

.»ُةَلِماَك
سسفأو٣:١٨سوثنروك٢:١٥٢انحوي١و١٤:سرطب١
٥:١٠سسفأ٣:١٠و٢٢و١:٢١يسولوكو٤:٢٣و١:١٨
٤:٣يكينولاست١و١٧و

رهدلااذهلهأاولثامتاليأَرْهَّـدلٱاَذٰهاوُلِكاَشُتَالَو
٤:٤سونثروك٢و٢:٨سوثنروك١(هللانوفرعيالنيذلا
ىنعمبليجنإلايف»رهدلا«ءاجامًاريثكو.)٢:٢سسفأو
نويناوهشنوربكتمنويويندمهرثكأنيذلارضاحلاملاعلالهأ
سلوبرذحنيذلاءالؤهوناثوأللنودباعهللانعنولفاغ
مهياجسومهدصاقمومهئدابميفمهتلكاشمنمنينمؤملا
.مهلامعأو

توكلمدالوأبقيليامكْمُكِلْكَشْنَعاوَُّـريَغَتْلَب
مزلتسي»مهلكشنعّريغتلاب«مهلهرمأو.يحورلاحيسملا
ىلإنيجاتحملارهدلااذهلهأنممهرمألوأيفاوناكمهنأ
.لامعألابرهظينأدباليذلانطابلاّريغتلالك

١:٢٨ص(مكسوفنوأمكبولقيأْمُكِناَهْذَأِديِدْجَتِب
نعأشنيّريغتلكو.)٢:١٨يسولوكو٢٣و٤:١٧سسفأو
يلكلاويتقويئزجوهبلقلاديدجتنودلقعلاعانتقا
ةديدجةقيلخناسنإلالعجيفهللاحورهئشنياموهمئادلا
هللاهبانرمأديدجتلااذهو.حيسملاعوسيبرلاةروصىلع
طِا«هلوقب

ْ
هبْمُتْيَصَعيِتَّـلٱُمُكيِصاَعَمَّـلُكْمُكْنَعاوُحَر ،اَِ

لَقْمُكِسُفْنَألاوُلَمْعٱَو
ْ
:١٨لايقزح(»ًةَديِدَجًاحوُرَوًاديِدَجًاب

لَقْمُكيِطْعُأَو«هلوقبهايإانيطعيهنأدعوو.)٣١
ْ
،ًاديِدَجًاب

يفًةَديِدَجًاحوُرُلَعْجَأَو لَقُعِزْنَأَو،ْمُكِلِخاَدِ
ْ

حلٱَب
ْ

ْنِمِرََج
لَقْمُكيِطْعُأَوْمُكِْمَحل

ْ
يفيِحوُرُلَعْجَأَوٍ.ْمَحلَب ،ْمُكِلِخاَدِ

يفَنوُكُلْسَتْمُكُلَعْجَأَو َحتَوِيضِئاَرَفِ
ْ
لايقزح(»يِماَكْحَأَنوُظَف

يلكزييمتماودلاىلعنوكينأنمدبالف.)٢٧و٣٦:٢٦
رهاظلايفنوكيالهنإفرونلاءانبأورهدلااذهلهأنيب
.ةيموريفنييحيسملاونينيثولانيبناكامكًامئاد

.ةفرعملاقحاوفرعتومكبولقيفاورعشتليأاوُِربَتْخَتِل
ُةَلِماَكْلٱُةَّـيِضْرَْملٱُةَِحلاَّـصلٱِهللاٱُةَداَرِإَيِهاَم

همالكنماوملعتوقبسامىلعهللاحورباوددجتنيذلاف
اماوربتخينأمهيلعرسعيالةالصلايفداشرإلاهللااولأسو
:ِهللاٱُةَداَرِإَيِهِهِذٰهَّـنَأل«هلوقليلدبهللاةدارإيه
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َنيِلِماَكْمُتْنَأاوُنوُك«هلوقو.)٤:٣يكينولاست١(»ْمُكُتَساَدَق
يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأَّـنَأاَمَك :٥ىتم(»ٌلِماَكَوُهِتاَواَمَّـسلٱِ
هللاةدارإةفرعمديدجتلاةجيتنوروكذملاريغتلاةياغنإ.)٤٨
دازاملكواهبجومبملعلاواهبرورسلاواهرابتخاوةحلاصلا
ةسادقلايفومنلاف..هللايضرياملةفرعمدازةسادقناسنإلا
.)٤:٨يبليفو١٧و٥:١٠سسفأ(ةيحورلاةفرعملايفومن

ملٱِةَمْعِّـنلٱِبُلوُقَأِّـينِإَف«٣
:ْمُكَنْيَبَوُهْنَمِّـلُكِلِيلِةاَطْعُْ

،ِلُّقَعَّـتلٱَىلِإَيِئَتْرَيْلَب،َيِئَتْرَيْنَأيِغَبْنَياَمَقْوَفَيِئَتْرَيَالْنَأ
.»ِناَميِإلٱَنِمًاراَدْقِمٍدِحاَوِّـلُكِلُهللاٱَمَسَقاَمَك

:٢ةيطالغو١٥:١٠و٣:١٠سوثنروك١و١٥:١٥و١:٥ص
٧:١٦ةعماجو٢٥:٢٧لاثمأ٨و٧و٣:٢سسفأو٩
٤:٧سسفأو١١و١٢:٧سوثنروك١١:٢٠١صو

لئاضفلاضعبركذًامومعةسادقلابلوسرلارمأامدعب
عضاوتلااهنمواهتسراممنينمؤملاىلعبجوأوًاصوصخ
بهاوملااولاننيذالةسينكلاءاسؤرنمةصاخهبلطو
.ةيحورلا

لوسرينوكرابتعابِيلِةاَطْعُْملٱِةَمْعِّـنلٱِبُلوُقَأِّـينِإَف
ةدافإلحورلابهاومنمةرفوتلندقوحيسملاعوسي
:١٥سوثنروك١و١٥:١٥و١:٥ص(ةسينكلاناينبوسانلا
سواثوميت١و٨و٣:٧سسفأو١٦و١:١٥ةيطالغو١٠و٩
١:١٢(.

هذهأرقيناسنإلكنأدصقْمُكَنْيَبَوُهْنَمِّـلُكِل
ةسينكلاالاهببطاخملاوههنأربتعييأهسفنلاهذخأيةيآلا
.هريغالوًالامجإ

بجعياليأَيِئَتْرَيْنَأيِغَبْنَياَمَقْوَفَيِئَتْرَيَال
.هنملضفأوأهريغنممظعأهنأبسحيفهسفنب

نمًالداعًامكحمكحييأِلُّقَعَّـتلٱَىلِإَيِئَتْرَيْلَب
لكنألعضاوتلاىلإًاعيرسهدوقياذهنإفهسفنةهج
هذيمالترمأهسفنبرلاو.هللاةيطعلئاضفلاوتازايتمالا
.)٤-١٨:٢و١١:٢٩ىّتم(عضاوتلايفهولثامينأ

ِناَميِإلٱَنِمًاراَدْقِمٍدِحاَوِّـلُكِلُهللاٱَمَسَقاَمَك
هبهاومسايقمحيسملابناسنإلاناميإلوسرلالعج
اهريثكناميإلاريثكوبهاوملاليلقناميإلاليلقفهلئاضفو
ىلعهاردتقارادقمانفرعناسنإلاناميإرادقمانفرعىتمف
نوكو.بهاوملانمكلذريغىلإةسايسلاوميلعتلاوهيبنتلا
النأنمؤملاىلعبجيولئاضفلارئاسكهللاةبهناميإلا
.هسفنببجعي

يفاَمَكُهَّـنِإَف٤«٤،٥ ،ٌَةريِثَكٌءاَضْعَأاَنَلٍدِحاَوٍدَسَجِ
َهلِءاَضْعَألٱُعيَِمجَسْيَلْنِكٰلَو

َ
ُنْحَناَذَكٰه٥،ٌدِحاَوٌلَمَعا

لٱ
ْ

يفٌدِحاَوٌدَسَج:َنِيريِثَك ملٱِ
،ٍضْعَبِلًاضْعَبٌءاَضْعَأَوِ،حيِسَْ

.»ِرَخآلِلٍدِحاَوُّلُك
:١٢و١٠:١٧سوثنروك٤:١٦١سسفأو١٢:١٢سوثنروك١

٤:٢٥و١:٢٣سسفأو٢٧و٢٠

يفًاضيأهبىتأانهلوسرلاهبىتيذلاهيبشتلا
بهاوملاعونتنأنايبهنمهتياغوخلا)١٢:١٢سوثنروك١(
حيسملاةسينكلامكىلإلوؤياممنينمؤملانيببتارملاو
دحأالنأنايبوةدحاوةسينكلانوكيفانيالواهتعفنمو
هنأبيفتكيوهتوخإنعلقتسينأهلزوجينييحيسملانم
بلطيالوهتابجاوبمايقلاىلعهريغدعاسيالحيسملابنمؤم
نمبكرمهنأيفناسنإلادسجبةسينكلاهبشف.هتدعاسم
اهعامتجابلعجتصاخلمعاهنملكلةريثكءاضعأ
ةسينكلايفنييحيسملاداحتانأنابأوًاعفانًايوقًاليمجدسجلا
يفءاضعألاداحتانأامكمهيفحيسملاحورنكسةجيتن
.اهيفةيحلاسفنلادوجوةجيتنناسنإلا

َهلِءاَضْعَألٱُعيَِمجَسْيَل
َ
نمرهظيامكٌدِحاَوٌلَمَعا

.خلاديلاونذألاونيعلالامعأ
يفٌدِحاَوٌدَسَج:َنِيريِثَكْلٱُنْحَن نإِحيِسَْملٱِ

داحتارابتعابونوريثكًاصاخشأمهنوكرابتعابنينمؤملا
ةسينكهلإلاحيسملايحورلامهسأربمهلكوضعببمهضعب
.ةدحاو

حيسملابنييحيسملاداحتاخلاٍضْعَبِلًاضْعَبٌءاَضْعَأَو
الورهاظلامهماظنالةيحةدحاوةسينكمهلعجييذلاوه
ةسراممالوةدحاوةسايسالوناميإللًادحاوًانوناقمهداحتا
نإ.ضعبلمهضعبةدهاعمالودحاوبولسأىلعرارسألا
اذإفمهيفسودقلاهحورىنكسمزلتسيحيسملابمهداحتا
.ًايبدأمأناكًايسايسهلثمداحتانمسيل

ملٱِةَمْعِّـنلٱِبَسَحِبٌةَفِلَتُْخمُبِهاَوَماَنَلْنِكٰلَو«٦
:اَنَلِةاَطْعُْ

»ِناَميِإلٱَىلِإِةَبْسِّـنلٱِبَفٌةَّـوُبُنَأ
١١:٢٧لامعأ٣ع١١و٤:١٠سرطب١و١٢:٤سوثنروك١
٣١و٢٩و٦و١٤:١و١٣:٢و٢٨و١٢:١٠سوثنروك١و

نيتيآلايفليقامطسبةنماثلاىلإاهدعباموةيآلاهذه
بوجولًانايبدسجللةسينكلاةهباشميفةسماخلاوةعبارلا
داهتجابمهبهاوماهئاضعأنمبهاوملاباحصألمعتسينأ
دسحيالنأواهباورختفيالنأوعيمجلاعفنلعضاوتو
.كلتبحاصةبهوملاهذهبحاص

نينمؤملابةصتخميهودعبتركُذٌةَفِلَتُْخمُبِهاَوَماَنَل
.مهيلعسدقلاحورلالولحوحيسملابمهناميإنعةجتانو
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حورلانمةبهوملكاَنَلِةاَطْعُْملٱِةَمْعِّـنلٱِبَسَحِِب
لهألهلوقكءاشيامنمؤملكيطعيوهوسدقلا
لٱُحوُّرلٱاَهُلَمْعَياَهَّـلُكِهِذٰهَّـنِكٰلَو«سوثنروك

ْ
،ِهِنْيَعِبُدِحاَو

.)١٢:١١سوثنروك١(»ُءاَشَياَمَك،ِهِدَرْفُمِبٍدِحاَوِّـلُكِلًامِساَق
يفاهانعملصأوانهةروكذملابهاوملالوأاذهٌةَّـوُبُنَأ

رمألانوكنعرظنلاعطقبهللاةدارإبءابنألاسدقملاباتكلا
ةلبقتسملاثداوحلانموأاهنيحيفتابجاولانمنلعملا
لامعأنمريغصءزجةلبقتسملاثداوحلانايبنأبلاغلاو
)٢٠:٧نيوكت(ًايبنميهاربإّيمسىنعملااذهبو.ءايبنألا
باتكيفىنعملااذهبيبنلاءاجو.)١٨:١٨ةينثت(ىسومو
-٧:٢٦و٤:٢٤اقولو١٣:٥٧و١٠:٤١ىّتم(ديدجلادهعلا

:١٤و١٢:٢٨سوثنروك١و١٥:٣٢لامعأو٤:١٩انحويو٢٩
ةسينكيفءايبنألانأملعتناهلاثمأوةيآلاهذهنمف.)٣٢-٢٩
هللاحورماهلإباوملكتنيذلامهاهدهعلوأيفحيسملا
تابجاولااونيبوةسينكلاناينبلةيحورقئاقحباودانو
لسرلادعبباتكلايفءايبنألاركُذو.ةلبقتسملاثداوحلاو
نأامهنيبقرفلاو.)٢:٢٠سسفأو١٢:٢٨سوثنروك١(
ءايبنألانيبقرفلاو.يتقوءايبنألاماهلإومئادلسرلاماهلإ
نألبنيمهلماونوكينأمزليالنيملعملانأنيملعملاو
.ءابينألاوألسرلانموأباتكلانمهوملعتامباوملكتي

هبرعشيامسايقمبأنبتييأِناَميِإلٱَىلِإِةَبْسِّـنلٱِبَف
أبنتينأنععنتميكلذلوةبهناميإلاوناميإلانم
.راختفالل

خلٱيِفَفٌةَمْدِخْمَأ«٧
ْ
ملٱِمَأ،ِةَمْدِ

لَعُْ
ِّـ

ِ»ميِلْعَّـتلٱيِفَفُم
سواثوميت١و٤:١١سسفأو٦:٦ةيطالغو١٣:١لامعأ
٥:١٧

لمعىلعديدجلادهعلايفةمدخلاتقلطُأٌةَمْدِخْمَأ
لمعىلعىتحًايحوروًاينمزةيسنكلابترلابابرألك
٣:٧سسفأو٦:٤سوثنروك٢و٣:٥سوثنروك١(لسرلا
ءارقفبنينتعملالمعىلعًانايحأو)١:٧يسولوكو٦:٢١و
سواثوميت١و١:١يبليفو٣-٦:١لامعأ(اهاضرموةسينكلا
.انهدارملاوهاذهنأحجرألاو)١٣-٣:٨

هنّيعيذلالمعلابلماعلانتعيلفيأِةَمْدِْخلٱيِفَف
نتعيلف.هلدسحوأهريغلمعيفةلخادمالبهلهللا
نوملعممهنأاوعديالوىضرملاوءارقفلابًالثمةسمامشلا
.كلذىلإهللامهعديملامميعلتللاوضرعتيالو

لمعريغنيملعملالمعِميِلْعَّـتلٱيِفَفُمِّـلَعُْملٱِمَأ
يفًاساَنُأُهللاٱَعَضَو«هلوقهيلعلديامكءايبنألا لٱِ

ْ
:ِةَسيِنَك

لَعُمًاثِلاَث،َءاَيِبْنَأًايِناَث،ًالُسُرًالَّـوَأ
ِّـ

:١٢سوثنروك١(»خلاَنيِم
نأءايبنألاونيملعملانيبقرفلانأحجرألاو.)٢٩و٢٨

مئادبترممهلمعنأوءاينبألاكنيمهلماوسيلنيملعملا
ميلعتلاىلعةبظاوملامهتابجاونمفءايبنألالمعفالخب
.ةمدخلانممهلهللاهبهوامبءافتكالاو

لٱِمَأ«٨
ْ
لٱيِفَفُظِعاَو

ْ
ملٱ،ِظْعَو

ملٱ،ٍءاَخَسِبَفيِطْعُْ
ُرِّـبَدُْ

.»ٍروُُرسِبَفُمِحاَّـرلٱ،ٍداَهِتْجٱِبَف
٣-٦:١ىّتم١٤:٣سونثروك١و١٥:٣٢لامعأ
سواثوميت١و١١عو٢٠:٢٨لامعأخلا٨:٢سوثنروك٢و
:٩سوثنروك٥:٢٢سرطب١و٢٤و١٣:٧نييناربعو٥:١٧
٧

ةبهوملاهذهةسرامميفنوناقلاِظْعَوْلٱيِفَفُظِعاَوْلٱِمَأ
ةبهومنيبواهنيبقرفلانأحجرألاو.اهريغيفنوناقلاك
هيبنتلظعولاولقعلاعانقإلميلعتلانأوهوليلقميلعتلا
ةيآىلعًاينبمناكظعولالعلو.ةيبلقلافطاوعلاوريمضلا
فالخب)١٣:١٥لامعأيفءاجامك(سدقملاباتكلانم
.دحاوعوضومبدّيقمريغهنإفميلعتلا

ناسحإلايعزومىلإهجوماذهٍءاَخَسِبَفيِطْعُْملٱ
٣:١١اقولو٤و٦:٢ىّتم(يفهيفنوناقلاكانههيفنوناقلاو
وهو)٤:٢٨سسفأو١٣و٩:١١و٨:٢سوثنروك٢و
لٱَوُهٌطوُبْغَم«حيسملالوقلبسانم

ْ
»ِذْخَألٱَنِمُرَثْكَأُءاَطَع

.)٢٠:٣٥لامعأ(
يفهللاهماقأنموهانهربدملاٍداَهِتْجٱِبَفُرِّـبَدُْملٱ

لذبهتابجاونموبيترتلاوةيانعللتيبلايفوأةسينكلا
.هيلعامبمايقلايفدهجلا

ةيزعتىغتبانملكانهمحارلاٍروُُرسِبَفُمِحاَّـرلٱ
يتأينأهتابجاونممهتناعإوىنازحلاونيباصملاوىضرملا
ةيطعلاةميقفحرفوةبحمبلبسوبعالوفلكتالبكلذ
ركُذامىلعةمحرلاوءاطعلاو.هنودباهتميقفاعضأرورسب
.ةسمامشلاتابجاونم

دئاوف
لكةرهاظلامعألاودئاقعلانيبطابترالاةدشنإ.١

رماملكلعجلوسرلانألحاحصألااذهيفروهظلا
رايتخالاوةمعنلاوريربتلاكدئاقعلايفهلاوقأنم
ع(انهاهركذيتلالامعألابوجولًاساسأصالخلاو
١(.

ًافقوهللامهسفنأفقونييدفملاتابجاولوأنمنإ.٢
.)١(عًايدبأًامات

نإفةيحورلاانتيجسسايقمانيفهللامحارمريثأتنإ.٣
انيفترثأاهنأجتنتسنهتمدخيفداهتجالاىلعانتلمح
نإو.هدالوأةلمجنماننأوهللاهدصقيذلاريثأتلا
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ىتحانريغىلعنيزاتمماننوكبراختفألاىلعانتلمح
ًاليلدكلذناكانتابجاوبثرتكنالوفوخالبأطخن
.)١ع(هللامامأةحلاصبتسيلانبولقنأىلع

ماقتنأمزلتسيالةيلقعةيحيسملاةدابعلانوكنإ.٤
نألمهضعبمعزامكةيفخلابلقلاتاساسحإدرجمب
ءاوسهللاناسنإلاىوقلكفقوبلطتةدابعلاكلت
.)١ع(ةيحورمأةيلقعمأةيدسجتناك

ىتحناسنإلااياجسيفيلكريغتةلعنهذلاديدجت.٥
ع(اهبجومبلمعلاوةحلاصلاهللاةدارإةفرعميفبغري
٢(.

بهاوملاسانللمسقييذلاوهفريخلكةّلعهللاّنإ.٦
.)٣ع(ءاشيامكبتارملاو

ةضرعىلضفلابهاوملاوةيماسلابتارملابابرأنإ.٧
ةئطاولابتارملالهأنأوءايربكلاوسفنلابباجعإلل
يقييذلادسحلاورمذتللةضرعىرغصلابهاوملاو
تازايتمالالكنأركذتوهلئاذرلاكلتنمنيتئفلا
عفنوهللادجماهبدوصقملانأوهتئيشمدرجمبهللانم
نألمتحيهنأواهيلعلصحييذلافرشالهتسينك
رثكأنوكتسانلادنعًارابتعالقأيهيّتلاةمدخلا
يرشبلادسجلالاحكةسينكلالاحفهللادنعًارابتعا
ريغىمظعلاةيمهألاوذوهيذلاهئاضعأعضبنأيف
هريغحدموأهبحاصراختفاعوضومالونيعللرهاظ
.)٣ع(

نأمهيلعفحيسملايفدحاودسجنييحيسملانإ.٨
مهتفرعمومهتايحهنمذإمهسأرىلإمهجايتحاباورعشي
يفًاعضبمهضعبكراشينأومهتاريخرئاسومهترسمو
نأالونيعلاديلادسحتنأزوجيالفنازحألاوحارفألا
.)٥و٤ع(لجرلانيعلارقتحت

ةسينكلاعفناهتياغوهللاعضونمةسينكلابتُرنإ.٩
.)٨-٦ع(اهبابرأةعفنمالاهلك

هللاهضرفامبهمايقىلعفقوتمناسنإلافرشنإ.١٠
ةرثكىلعالوهتبترومسىلعالتابجاولانمهيلع
.)٨-٦ع(هبهاوم

مهديزيمهتنهمرييغتنونظينيذلاظلغيامًاريثكهنإ.١١
ريخلالمعلًاصرفنهملاضعبيفنإمعن.مهريغلًاعفن
نأىلعًارداقناسنإلكسيلنكلوهريغيفاممرثكأ
ملاعللهعفنولماعلاصخشلاريخف.ةنهملكيفديفي
هلهللاهنيعيذلالمعلابةنامألابهمايقىلعنافقوتم
.دسجلانيأفًادحاوًاوضعءاضعألالكتراصنإف
يفاَمَك،ٍمَالَسُهٰلِإْلَبٍشيِوْشَتَهٰلِإَسْيَلَهللاٱَّـنَأل« ِعيَِمجِ
لٱِسِئاَنَك

ْ
.)١٤:٣٣سوثنروك١(»َنيِسيِّـدِق

مهضعبتابجاوصخألابونينمؤملاتابجاو
٢١ىلإ٩عضعبل

ملَا«٩
لَفُةَّـبَحَْ

ْ
َّـَّـرشلٱَنيِهِراَكاوُنوُك.ٍءاَيِرَالِبْنُكَت

لُم
ْ
خلٱِبَنيِقِصَت

ْ
ِ»َْري

٣٦:٤و٣٤:١٤رومزم١:٢٢سرطب١و١:٥سواثوميت١
٥:١٥سوماعو٩٧:١٠و

الوهللاانيلعيتلاالسانلاعيمجلانيلعيتلاُةَّـبَحَْملَا
لبقةليضفلاهذهتركُذو.)١٠ع(يفركذُتسيتلاةيوخألا
هلوقليلدبًاعيمجاهساسأولئاضفلامظعأاهنألاهريغ
.)١٣:١٠ص(»سومانلاليمكتيهةبحملاف«

وهيذلاهللانمةملعتمةصلاخةيبلقيأٍءاَيِرَالِب
.)٨و٤:٧انحوي١(هاخأبحيهللابحينمف«ةبحم

هنوكردقىلعناسنإلانإ.ةئيطخلايأَّـَّـرشلٱَنيِهِراَك
عونلكيأاهدضهركيةسادقلابحيهنوكردقوًاسدقم
نععنتمننأانيفكيالف)٩٧:١٠رومزم(ةئيطخلاعاونأنم
يتلااياطخلاهركيناسنإلانإ.اههركننأنوداهباكترا
سانلاوهللاىلإهئاطخنمهرضيالامبفختسيوهرضت
ءامظعلاوءاينغألااياطخرغصتسيوءارقفلااياطخربكتسيو
فالخكلذلكوهنعهسفنلرذتعيومثإلاىلعهريغموليو
.ةيآلاصن

هايإنيبلاطحالصللنيبحميأِْريَْخلٱِبَنيِقِصَتْلُم
ماركإةلعأ.هيضغبموهيبحمنيبهيلعنيبظاومهبنيرورسم
.ةناهإةلعمأهبمكقاصتلاناك

ملٱِبًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِّـداَو«١٠
َنيِمِّـدَقُم،ِةَّـيِوَخَألٱِةَّـبَحَْ

يفًاضْعَبْمُكُضْعَب لٱِ
ْ

»ِةَماَرَك
سرطب٢و٣:٨و٢:١٧و١:٢٢سرطب١و١٣:١نييناربع
٥:٥سرطب١و٢:٣يبليف١:٧

انيلعبجتيتلايهةبحملاهذهِةَّـيِوَخَألٱِةَّـبَحَْملٱِب
دالوأنيبةيعيبطلاةبحملاكيهوةصاخحيسملابنينمؤملل
عضاومنموليجنإلايفتركُذامًاريثكو.دحاوتيب
:١سرطب١و١٣:١نييناربعو٤:٩يكينولاست١(هيفاهركذ
.)١:٧سرطب٢و٢٢

ىلعبجيهنأىنعملاوخلانيقباسيأخلاَنيِمِّـدَقُم
همركينأعقوتيالوماركإلاىلإهاخأقبسينأيحيسملك
اذهو.)٢٠:٤٦اقول(ةبتكلاهلعفامفالخاذهوًالوأهوخأ
.ةعادولاوفطللابانريغلًالاثمأنوكننأبوعضاوتلابرمألاك
ماصخلاوضغبلامظعمملاعلانمعزنترمألااذهةعاطإو
.مالسلاوةبحملاوقافتالائشنتو
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يفَنيِلِساَكَتُمَْريَغ«١١ يفَنيِّـراَح،ِداَهِتْجالٱِ ،ِحوُّرلٱِ
»َّـبَّـرلٱَنيِدِباَع

يفَنيِلِساَكَتُمَْريَغ مامتإيفاودهتجايأِداَهِتْجالٱِ
ريخوهللادجمبلطوةمعنلايفومنلاكةيحيسملاتابجاولا
وألسكلاىلإنيتفتلمريغقحلانعةاماحملاوةسينكلا
َكُدَيُهُدَِجتاَمُّلُك«ةعماجلالوققفوىلعاذهو.للملا
لَعْفٱَفُهَلَعْفَتِل

ْ
.)٩:١٠ةعماج(»خلاَكِتَّـوُقِبُه

يفَنيِّـراَح )١٨:٢٥لامعأ(سوّلبأناكامكِحوُّرلٱِ
ةسينكتناكامفالخو)٢:١٧انحوي(حيسملاعوسيو
نمةرارحلاكلتنأمولعملانمو.)١٦و٣:١٥ايؤر(ةيكدوال
ةيآلايف»حورلا»و.انهركذُيملنإوسدقلاحورلاتآشنم
.فطاوعلاوأساسحإلا

يهبرلاةدابعو.حيسملاعوسييأَّـبَّـرلٱَنيِدِباَع
نأبجيف.ةوخإللوةسينكلليحيسملاةمدخلكةياغ
هتمدخقحتسييذلاديسلاحيسمللًادبعهسفنبسحي
ًاراحًادهتجمهلعجياذهو.هلًاماركإوةبحمكلذبرسينأو
صاخحبروأسانلاحدمةيغبهانيتأولامفالخب
.)٢٣و٣:٢٢يسولوكو٨-٦:٥سسفأ(

يفَنيِحِرَف«١٢ يفَنيِرِباَص،ِءاَجَّـرلٱِ َنيِبِظاوُمِ،قيِّـضلٱِ
»ِةَالَّـصلٱَىلَع
٤:٤و٣:١يبليفو١٥:١٣و٥:٢صو١٠:٢٠اقول
اقول٤:١٣سرطب١و٣:٦نييناربعو٥:١٦يكينولاستاو
١٢:١و١٠:٣٦نييناربعو٦:١١سواثوميت١و٢١:١٩
١٨:١اقول٢٠و٢:١٩سرطب١و٥:٧و١:٤بوقعيو
٤:٢يسولوكو٦:١٨سسفأو١٢:٥و٢:٤٢لامعأو
٥:١٧يكينولاست١و

يفَنيِحِرَف لبقتسملاريخلاعقوتبنيرورسميأِءاَجَّـرلٱِ
ىلعو.)٨:١٨ص(»انيفنلعتسُينأديتعلادجملا«وهو
حيسملاتومىلعةيبنملايهلإلاباتكلاديعاومءاجرلاكلذ
هذهيفنينمؤملاحرفبابسأتّلقنإف.انيفهتعافشو
راظتنابمهحرفبابسأترثكتاينتقملاولاومألانمضرألا
.هللانيميىلعمهلةظوفحملازونكلا

يفَنيِرِباَص ةيدبألاةايحلانمؤملاءاجرنإِقيِّـضلٱِ
صريسفترظنا(رضاحلانامزلاتاقيضلامتحاىلعهرّدقُي
ةداعسللهّدعتتاقيضلاكلتنأةفرعمكلذكو)٣:٥
لٱاَنِتَقيِضَةَّـفِخَّـنَأل«هلوقليلدبةلبقتسملا

ْ
َرَثْكَأاَنَلُئِشْنُتَةَّـيِتْقَو

نويحيسملا.)٤:١٧سوثنروك٢(»ًاّيِدَبَأٍدَْجمَلَقِثَرَثْكَأَف
دشأمهبئاصمتناكونيحلكيفبئاصمللةضرع

ىلوألانورقلانمهريغولوسرلارصعيفبئاصملا
.ةيحيسملا

نأنييحيسملانكميالِةَالَّـصلٱَىلَعَنيِبِظاوُم
يفنيّيحءاجرلاوناميإلااوظفحيوربصبتاقيضلااولمتحي
هذهو.هللانمةوقلاوةمعنلابلطمهتموادمبالإمهبولق
ةيلاجترالاوةيدارفإلاوةيروهمجلايهاهيلإمهاعديتلاةالصلا
دنعةالصلاوعدخملايفةالصلاوةعامجلايفةالصلايهيأ
٦:١٨سسفأو١:١٤لامعأو١٨:٧اقول(ةتغابلاةجاحلا
ثالثلالئاضفلاو.)٥:١٧يكينولاست١و٤:٢يسولوكو
.ًاديدشًاقلعتضعبباهضعبقلعتمةيآلاهذهيفةروكذملا

يفَنيِِكَرتْشُم«١٣ لٱِتاَجاَيِتْحٱِ
ْ
َىلَعَنيِفِكاَع،َنيِسيِّـدِق

لٱِةَفاَضِإ
ْ

.»ءاَبَرُغ
٦:١٠نييناربعو١٢و٩:١سوثنورك٢و١٦:١سوثنروك١
١٣:٢نييناربعو١:٨سواثوميت٣:١٧١انحوي١و١٣:١٦و
٤:٩سرطب١و

يفَنيِِكَرتْشُم ردقىلعٌلكَنيِسيِّـدِقْلٱِتاَجاَيِتْحٱِ
نينمؤملانأللكلاجايتحاضعبلاجايتحانيربتعمهتقاط
دحاولانزحولكلاحرفدحاولاحرفودحاودسجءاضعأ
نيزورفممهنوكلنيسيدقنونمؤملايعُدو.لكلانزح
.سدقلاحورلابنيرهطموحيسملاةمدخل

نونمؤملارمُأامًاريثكِءاَبَرُغْلٱِةَفاَضِإَىلَعَنيِفِكاَع
سطيتو٥:١٠سواثوميت١(يفامكلذنموةليضفلاهذهب
اهيلإةجاحلاتناكو.)٤:٩سرطب١و١٣:٢نييناربعو١:٨
اورسخنينمؤملانمنيريثكنألةديدشلسرلارصعيف
مهكرتومهشاعمبابسأتعطُقومهلاومأحيسملالجأل
نولوجياوناكنمعًالضفمهؤادعأمهدهطضاومهباحصأ
.ليجنإلابريشبتلل

َالَواوُكِراَب.ْمُكَنوُدِهَطْضَيَنيِذَّـلٱَىلَعاوُكِراَب«١٤
لَت
ْ

.»اوُنَع
سوثنروك١و٧:٦٠لامعأو٣٣و٦:٢٨اقولو٥:٤٤ىّتم
٣:٩و٢:٢٣سرطب١و٤:١٢

.مهريغلنييحيسملاتابجاوةيآلاهذهيفلوسرلاركذ
حيسملامّلعامكْمُكَنوُدِهَطْضَيَنيِذَّـلٱَىلَعاوُكِراَب
يفكشالو)٦:٢٨اقولو٥:٤٤ىّتم(لبجلاىلعهظعوب
حيسملالاوقأنمًاريثكنوركذياوناكنيلوألانييحيسملانأ
نكلنيدهطضمللريخلااوهتشاةرابعلاىنعمو.هنورركيو
مهيلعاوظاتغيالنأيضتقياذهو.مهلهبهينأهللااولأسأو
.ترثكومهرارضأتمظعامهممهوضغبينأالو
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نأهللااولأستنأبنينعاللااوزاجيأاوُنَعْلَتَال
.مهكرابي

لٱَعَمًاحَرَف«١٥
ْ
لٱَعَمًءاَكُبَوَنيِحِرَف

ْ
.»نيِكاَب

١٢:٢٦سوثنروك١

.اوحرفايأًاحَرَف
حرفلانملهسأنيكابلاعمءاكبلاو.اوكبايأًءاَكُبَو

نوجاتحينوكابلاوكلذىلعانلمحتةعيبطلانألنيحرفلاعم
عنميامًاريثكومهحرفبنوفتكمنوحرفلاومهليثرينمىلإ
نأانيلعبجوتحيسملاةنايدو.نيحرفلاعمحرفلادسحلا
مهنزحفهللاوهٍدحاوٍبأدالوأوةوخإسانلارئاسربتعن
انتعيبطذخأيذلاحيسملابنيلثمتمانحرفمهحرفواننزح
.انتافعضليثرينأًارداقًاميحرانلةنهكسيئرنوكيل

َْريَغ،ًادِحاَوًاماَمِتْهٱٍضْعَبِلْمُكُضْعَبَنيِّـمَتْهُم«١٦
لٱِروُمُألٱِبَنيِّـمَتْهُم

ْ
ملٱَىلِإَنيِداَقْنُمْلَبِةَيِلاَع

اوُنوُكَتَال.َنيِعِضَّـتُْ
.»ْمُكِسُفْنَأَدْنِعَءاَمَكُح

٣:١٦و٢:٢يبليفو١:١٠سونثروك١و١٥:٥ص
٦٦:٢ءايعشإو١٣١:١و٣٤:١٨رومزم٣:٨سرطب١و
صو٥:٢١ءايعشإو٢٦:١٢و٣:٧لاثمأ٤٥:٥ايمرإو
١١:٢٥

ءارآلايفنيكرتشميأًادِحاَوًاماَمِتْهٱَ...نيِّـمَتْهُم
دصاقملانمهبوهينتعيامبمكريغلنينتعمروعشلاو
حبرلاوةراجتلاوةعانصلاوسردلاكاهريغولامعألاو
نأانيلعبجيهنأةصالخلاو.نازحألاولامآلاوةراسخلاو
ثارتكالامدعنععنتمننأوانسفنألهديرنامانريغلديرن
١٥:٥ص(يفاذهلثمءاجو.هتمواقموهراقتحانعوهب
.)٢:٢يبليفو١٣:١١سوثنروك٢و

ّومسوىنغلايهوِةَيِلاَعْلٱِروُمُألٱِبَنيِّـمَتْهُمَْريَغ
ةصالخو.ءامظعلاةرشاعمءاغتباويلاعلادجملاوماقملا
طَتْلَه«يبنلالوقكيهفعضاوتلابوجوةرابعلا

ْ
ُبُل

طَتَال؟ًةَميِظَعًاروُمُأَكِسْفَنِل
ْ

.)٤٥:٥ايمرإ(»ُبُل
نييحيسملارثكأناكَنيِعِضَّـتُْملٱَىلِإَنيِداَقْنُمْلَب

نأيهوةبرجتللةضرعمهضعبناكفنيعضتملانمنيلوألا
ءاينغألاةقادصنوبلطيوءارقفلامهتوخإةرشاعماولزتعي
ىلعوهوحيسملانإ.ةسينكلانعنيجراخلاءامظعلاو
عابتأرثكألزييملوءارقفلانمهباحصأرثكأراتخاضرألا
ةسادقلاوىوقتلايفومنلابغرنمفءالؤهلثمحيسملا
الءامظعلاوءاينغألاةرشاعميفكلذنعةريثكعناومىأر
.ناميإلايفءاينغألاملاعلااذهءارقفةرشاعميفاهاري

يهنلانمضتياذهْمُكِسُفْنَأَدْنِعَءاَمَكُحاوُنوُكَتَال
هريغلسيلامناسنإللنأكسفنلابباجعإلاوءايربكلانع
نعينغتسينأردقيىتحرابتخالاوةمكحلاوةفرعملانم
راغصكنيعضاوتمنوكننأبانهرمألاوهميلعتوهريغحصن
.)٥:٢١ءايعشإو٣:٧لاثمأو١١:٢٥صرظنا(دالوألا

ٍةَنَسَحٍروُمُأِبَنيِنَتْعُم.ٍَّرشِبٍَّرشْنَعًادَحَأاوُزاَُجتَال«١٧
.»ساَّـنلٱِعيَِمجَماَّـدُق
سرطب١و٥:١٥يكينولاست١و٥:٣٩ىّتمو٢٠:٢٢لاثمأ
٨:٢١سوثنروك٢و١٤:١٦ص٣:٩

ّرمامبلوسرلاىصوأٍَّرشِبٍَّرشْنَعًادَحَأاوُزاَُجتَال
كلذسكعنعانهاناهنوانريغللزانتلاوفطللاوةبحملاب
ىلعاياصولابعصأةيصولاهذهو.ماقتنالاوضغبلايأ
لوقليلدبةيرورضةبجاواهتعاطإنكلويرشبلاعبطلا
)٥:٥يكينولاست١(سلوبلوقو)٥:٣٩ىّتم(حيسملا
.)٣:٩و٢:٢٣سرطب١(سرطبلوقو

اونوكةرابعلاىنعملعلخلاٍةَنَسَحٍروُمُأِبَنيِنَتْعُم
المكيلعيدعُتاذإهنيدوحيسملامسابقيليامنيعناص
وأهنيدوحيسملامسانيشياذهنألرشبرشنعنيزاجم
يكلًامئادةنسحمهتريسنوكتنأوهوماعىنعملالعل
.عيمجلامهبيدتقيونوحلاصلامهحدمي

ِملاَسْمُكِتَقاَطَبَسَحَفًانِكُْممَناَكْنِإ«١٨
ُ
َعيَِمجاو

.»ِساَّـنلٱ
١٢:١٤نييناربعو١٤:١٩صو٩:٥٠سقرم

ِملاَس
ُ
نمدوصقملاكاذهنمدوصقملاِساَّـنلٱَعيَِمجاو

ءيسملااوحماسلاقهنأكف»رشبرشنعًادحأاوزاجتال«هلوق
انرمأيوهفةملاسملاىلعكلذنإفهنماومقتنتنأنمًالدب
امردقىلعسانلاعيمجعممالسلابلطبوماصخلالازتعاب
ريمضلاةفلاخموأقحراكنإوأمثإباكترانودباننكمي
دعبهئاقبإةلعوأرشءوشنةلعنوكننأنمرذحلابو
نكميالهنأمزلتسي»ًانكممناكنإ«هلوقو.هئوشن
رذعتتامًاريثكهنألًامئادسانلاعيمجملاسينأيحيسملا
رومزمم(هيضغبمرارشألاوقحلاعابتأنييحيسملانيبةملاسملا

.)١٢:١٤نييناربعو٤١-٣٩و٥:٩ىّتمو٣٤:١٤

ًاناَكَماوُطْعَأْلَب،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُكِسُفْنَألاوُمِقَتْنَتَال«١٩
لِل
ْ

.»ُّبَّـرلٱُلوُقَييِزاَجُأاَنَأُةَمْقَّـنلٱَِيل:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،ِبَضَغ
٣٢:٣٥ةينثت١٧عو٢٤:٢٩لاثمأو١٩:١٨نييوال
١٠:٣٠نييناربعو
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ع(»رشبرشاوزاجتال«هلوقلريرقتاذهاوُمِقَتْنَتَال
زيجتالةيحيسملاةنايدلانأىلعحضاوليلداذهو)١٧
بلطينأنمهعنميالوهديبهسفنلضتقينأيحيسملل
.هقوقحنعةاماحملاةموكحلابابرأىلإ

بضغلابلوسرلادارمناكنإِبَضَغْلِلًاناَكَماوُطْعَأ
وأربصلابهبضغاولمتحاةرابعلاىنعمناكسانلابضغ
َكَمَطَلْنَمْلَب،َّـَّـرشلٱاوُمِواَقُتَال«حيسملالوقكهقيرطاولزتعا
-٥:٣٩ىّتم(»خلاًاضْيَأَرَخآلٱُهَلْلِّـوَحَفِنَمْيَألٱَكِّـدَخَىلَع
ةرابعلاىنعمناكهللابضغبضغلابهدارمناكنإو.)٤١
نيققحتمهلعفياماورظناوًابناجاوفقومكلمقتنيهللااوعد
هبهدارمناكنإو.مكءادعأبقاعيومكقحتبثيهنأ
الوءيشباوملكتتالةرابعلاىنعمناكنيبطاخملابضغ
قفاوييناثلانكلةنسحاهلكولوسرلادارأةثالثلايأملعن
.هاوساهقفاوياممرثكأةنيرقلا

ًاظفلالًىنعم)٣٦و٣٢:٣٥ةينثت(يفٌبوُتْكَمُهَّـنَأل
.)١٠:٣٠نييناربع(يفكلذسبُتقاو

ناسنإلاصتقينأعنميهللاةمقنلانوكخلاُةَمْقَّـنلٱَِيل
انسفنأبهنمانمقتناوءيسملاىلعانبضغىتمفهسفنبهسفنل
مقتنيوههنأىلاعتهدعوبيفتكننأبجيف.ةلاحمالأطخن
٤٣-٣٢:٤٠ةينثت(انقوقحظفحهلكرتنيكلانل
ةيآلاهذهيفسيلو)١١-٦:٩ايؤرو١٠-١:٦يكينولاست٢و

.ءادعألانمهلماقتنالاهللالأسينأناسنإللزيجيءيش

طَأَفَكُّوُدَعَعاَجْنِإَف«٢٠
ْ

.ِهِقْسٱَفَشِطَعْنِإَو.ُهْمِع
لَعَفْنِإَكَّـنَأل

ْ
َجتاَذٰهَت

ْ
.»ِهِسْأَرَىلَعٍراَنَرَْمجْعَم

٥:٤٤ىّتمو٢٢و٢٥:٢١لاثمأو٥و٢٣:٤جورخ

اهانعمو)٢٢و٢٥:٢١ص(لاثمألارفسنمةيآلاهذه
رشلابرشلانعالريخلابرشلانعءيسملايزاجننأبوجو
اوُكِراَب.ْمُكَءاَدْعَأاوُّبِحَأ«هلوقبانلحيسملارمأكاذهو
دارأو.)٥:٤٤ىّتم(»ْمُكيِضِغْبُمَىلِإاوُنِسْحَأ.ْمُكيِنِعَال
نمهيلإجاتحياملكبناسحإلا»يقسلاوماعطإلاب«

.فطللابةلماعملاوةيدسجلاةايحلاتايرورض
َجت
ْ

هانملآةقيقحكلذانيتأاذإِهِسْأَرَىلَعٍراَنَرَْمجْعَم
نأةيغبودعلاىلإنسحُننألوسرلادصقيملفماليإلادشأ
نأانملعينأدصقامنإماليإلاكلذهملؤنوهسفنبذعن
ًافسأوًالجخودعللئشنتنأريخلابرشلانعةازاجملانأش
.هبءاسأامىلع

رانلااوعمجءيشةاشالماودارأاذإمهنأسانلاداتعادق
ىلإناسحإلاةجيتننإلوسرلالاقكلذكهوقرحأوهيلع
رشلاةازاجمنكلوهبلقنمضغبلاةاشالمءيسملاودعلا

دالوألااهثرييتلاتاموصخلاومئادلاضغبلاأشنمرشلاب
ةحارلاولاملاةراسخةلعنوكتامًاريثكونيدلاولانع
.ةايحلاو

خلٱِبَّـَّـرشلٱِبِلْغٱِلَبَُّّـرشلٱَكَّـنَبِلْغَيَال«٢١
ْ

.ِ»َْري

هعدتال.كيلعكريغهئشنييذلاَُّّـرشلٱَكَّـنَبِلْغَيَال
فلاخيًائيشبكترتوألعفلاوألوقلابأطختفكبضغجيهي
سانلاعيمجلةبحملانمكعنميوأيحيسملانيدلا
ربصوملحنمف.ماقتنالاىلعكلمحيومهيلإناسحإلاو
ميكحلالوقليلدبًارهاظوًانطابرشلابلغىذألاىلع
لَا«
ْ
لٱُءيِطَب

ْ
جلٱَنِمٌْريَخِبَضَغ

ْ
ممٌْريَخِهِحوُرُكِلاَمَو،ِراَّـَب ْنَّـِ

.)١٦:٣٢لاثمأ(»ًةَنيِدَمُذُخْأَي
ىقوحالسلابهوّدعبلغنمِْريَْخلٱِبَّـَّـرشلٱِبِلْغٱ

فورعملابهبلغنمامأوهوّدعلزيملهنكلهرارصانمهسفن
ريغيفنوناقلااذهلثمسيلو.ًابحاصهلعجوهاذأنماجن
نييلتىلعهتوقيفليجنإلاميلعتكميلعتالو.ليجنإلا
ريخلابرشلابلغيلىتأحيسملانأهيفهنألةيساقلابولقلا
يكلتاموهيلتاقلجأنمىلصوهيضغبمىلإنسحأهنأل
.صالخلابهئادعأىلعمعني

دئاوف
رضياملكلزتعيبحملانألسومانلاميمتتةبحملانإ.١

.)٩ع(هعفنىلإلوؤياملكيفىعسيوهبيرقب
لهأضعبةبسنكضعبىلإنييحيسملاضعبةبسن.٢

حيسملارمأكلذطابروضعبىلإدحاولاتيبلا
اوجنوكالهلاوهدحاورطخلةضرعاوناكمهنأوداحتالاب
مهنمدحاولاءادعأنأوحيسملامدبةدحاوةاجن
ًاحورنأوًادحاوًانطونودصقيمهلكمهنأومهعيمجل
.سدقلاحورلاوهومهددجيومهيفنكسيًادحاو
ليلدبضعبلمهضعبةبحمنويحيسممهنأةملاعمظعأو
لَقَتْنٱِدَقاَنَّـنَأُمَلْعَنُنْحَن«هلوق

ْ
ملٱَنِماَن

حلٱَىلِإِتْوَْ
ْ
»ِةاََي

.)١٠ع(
ةياغنوكتنأبجيهنأولئاضفلالكساسأنيذلانإ.٣

.)١١ع(برلاةدابعاهايإانتسرامم
نمؤننأانيلعبجوامكفتيملامعأالبناميإلانإ.٤

ًاعضاوتوةاساوموًافطلوةبحمرمثياليذلاناميإلاًاذإ
.)٢١-٩ع(عفنلاليلقكلذلاثمأوةرفغمو

عيطتسنالهيلإبارتقالانودبفانتايحردصمهللانإ.٥
ردقنالوىوقتلايفاهبومننيتلاةمعنلاىلعلوصحلا
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بظاوننأةرورضلانمفةينيدلاانتابجاومامتإىلع
.)١٢ع(ةالصلاىلع

هجوىلعنكستةمألكدحاومدنملعجهللانإ.٦
ةعيبطووذودحاولصأنمسانلالكفضرألا
عمًاحرفسانلاعيمجيساوننأةلعاذهوةدحاو
.)١٥ع(نيكابلاعمءاكبونيحرفلا

بجيفميظعرشوعيظفأطخانسفنألانرابتعاةدايزنإ.٧
الوربكتنالوانتراقحملعنفهللاابانسفنألباقننأانيلع
.)١٦ع(اناوسرقتحن
بجيفانتابجاونمءزجىوسسيلرشلانععانتمالا
انئادعأنعلنعانلودعفريخلابرشلايزاجننأانيلع
نملصنومهعفنيفكلذعمبغرنملامفاكريغ
.)٢١-١٧ع(مهلجأ

قحالفهدحوهللاابصتخياممماقتنالاوةنونيدلانإ.٨
كلذلهلالهماقأدقنكيملاممقتنيونيدينأناسنإل
ع(ئطخهظيغلءافشكلذىتأنمفماكحلاوكولملاك
٢١-١١(.

عوسيةريسداهطضالانمزهيلعيرجنلاثمريخنإ.٩
ملومتُش«»حبذلاىلإقاستةاشك«ناكهنإفحيسملا
.»ددهينكيملوملأت»و»ًاضوعمتشينكي

رشعثلاثلاحاحصألا

بابرألنييحيسملاتابجاوحاحصألااذهعوضوم
ةموكحلابابرألمهتابجاوف.ةيعامتجالاةئيهللوةموكحلا
:ةينبم

١ع(هللاةمواقممهلةمواقملافهللاباونماكحلانأىلع.١
.)٢و

نيحلاصللةوقورارشأللةبهرمهنألملاعللمهتعفنمىلع.٢
.)٤و٣ع(

.)٥ع(مهلةعاطلابجوينيدلانأىلع.٣
.)٧و٦ع(مهلعوضخلابجوتةيزجلامهتيدأتنأىلع.٤

:ةيعامتجالاةئيهللمهتابجاوو
.ةبحملا.١
)١٠-٨ع(ةبحملاةعيرشاهبجوتيتلالامعألا.٢
نمزرصقلًارظنىوقتلاننسيفكولسلابوجو.٣

.)١٤-١١ع(جرفلاتقوبرقوقيضلا

لٱِنيِطَالَّـسلِلٍسْفَنُّلُكْعَضْخَتِل«١
ْ
َسْيَلُهَّـنَأل،ِةَقِئاَف

لُس
ْ

لٱُنيِطَالَّـسلٱَو،ِهللاٱَنِمَّـالِإٌناَط
ْ

»ِهللاٱَنِمٌةَبَّـتَرُمَيِهُةَنِئاَك
:٢لاينادو١٦و٨:١٥لاثمأ٢:١٣سرطب١و٣:١سطيت
١٩:١١انحويو٤:٣٢و٢١

لكعضخيليأِنيِطَالَّـسلِلٍسْفَنُّلُكْعَضْخَتِل
رمأينأىلإسلوباعديذلا.ماكحللًارايتخاوًاعوطناسنإ
اوناكةسينكلاءاضعأنمنيريثكنأوهكلذبةيمورةسينك
نيينامورلاماكحللاوعضخينأمهيلعرسعفدوهيلانم
َجتَكَّـنِإ«ةاروتلايفىلاعتلوقلنيينثولا

ْ
يِذَّـلٱًاكِلَمَكْيَلَعُلَع

ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخي
ُ

َجتَكِتَوْخِإِطَسَوْنِم.َك
ْ
َال.ًاكِلَمَكْيَلَعُلَع

َجتْنَأَكَلُِّلَحي
ْ
»َكاَخَأَوُهَسْيَلًاّيِبَنْجَأًالُجَرَكْيَلَعَلَع

كئلوألمهعوضخهللابسحينأاوشخف)١٧:١٥ةينثت(
نأزوجيأ«حيسملاميلشورأدوهيلأساذهلو.هلًانايصع
امو.زوجيالهنأدقتعيمهمظعمو»المأرصيقلةيزجىطعُت
مهداقتعاةينامورلاةلودللنايصعلاىلعمهنمنيريثكلمح
ديبيونيينامورلاةطلسنممهذقنيءاجىتمحيسملانأ
روطاربمألاأجلأنايصعلاوةروثلاىلإمهليمف.مهئادعأعيمج
نيحىلإةيمورنمدوهيلالكيفنىلإرصيقسويدولك
ىتحمهتالونومصاخيةيدوهيلادوهيلعجو)١٨:٢لامعأ(
.كلامملايفمهتتشتومهتنيدمرامدىلإىضفأ

لكردصمهللانأيأِهللاٱَنِمَّـالِإٌناَطْلُسَسْيَلُهَّـنَأل
نويسايسلاماكحلاونيدلاءاسؤرونودلاولافملاعلايفةطلس
نيطلستملالكىلعقدصيلوسرلالوقو.هللاباونمه
وأمهمكحعونوأمهباقلأوأمهئامسأنعرظنلاعطقب
ايمرإو٧٥:٧رومزم(ًاعيمجمهماقأهللانأومهطلستةليسو
نمهبرمأاملوسرلاديقيمل.)٤:١٧لاينادو٢٧:٥
اهيفهللامهماقأيتلاةرئادلايفهنوكبنيطالسللعوضخلا
ةعاطلاوهللاةعاطلانيبزييمتلابكلذحضوأباتكلانأل
.ماكحلل

لُّسلٱُمِواَقُيْنَمَّـنِإىَّـتَح«٢
ْ

،ِهللاٱَبيِتْرَتُمِواَقُيَناَط
ملٱَو
.»ًةَنوُنْيَدْمِهِسُفْنَألَنوُذُخْأَيَسَنوُمِواَقُْ

نسحتسا.ىلوألاةيآلاةجيتناذهِهللاٱَبيِتْرَتُمِواَقُي
ماكحلاّنيعفمهضعبةطساوبسانلايفهمكحيرجينأهللا
.هللامواقيةيعرشلارومألايفمهمواقييذلافمهنم

هللانمًةَنوُنْيَدْمِهِسُفْنَألَنوُذُخْأَيَسَنوُمِواَقُْملٱ
.هرمأاوصعوهتدارإاوفلاخمهنأل
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حلٱَّـنِإَف«٣
ْ

ألِلًافْوَخاوُسْيَلَماَّـُك
َ

ِحلاَّـصلٱِلاَمْع
َ
ْلَبِة

لُّسلٱَفاََختَالْنَأُدِيُرتَفَأ.ِةَريِّـِّـرشلِل
ْ

َحَالَّـصلٱِلَعْفٱ؟َناَط
»ُهْنِمٌحْدَمَكَلَنوُكَيَف
٣:١٣و٢:١٤سرطب١

هللانأيهوماكحللةعاطلابوجولىرخأةلعانه
.ةحلاصةعفانتاياغلهتمكحبمهماقأ

ألِلًافْوَخاوُسْيَل
َ

رارشألانورذنيمهنألِةَِحلاَّـصلٱِلاَمْع
نيحلاصلادعاوسنوددشيورورشلاكلذبنوعنميفباقعلاب
.رايخاللةيوقترارشألاةفاخإفهيلعةباثإلاوحالصلاحدمب

نمنيعملاهباقعيأ؟َناَطْلُّسلٱَفاََختَالْنَأُدِيُرتَفَأ
.ةاصعللهللا

باقعلانمأتةعيرشلاعطأيأخلاَحَالَّـصلٱِلَعْفٱ
ميقتسمكنأبنسحلاتيصلاوهاضرلنتمكاحللعضخاو
اوغرفتسينأنييحيسملاىلعف.)١٥و٢:١٤سرطب١(
ةعاطلاوةملاسملاوقدصلايفتيصلاكلذكاردإيفدوهجملا
.نطوللةبحملاودالبلاةعيرشل

لَعَفْنِإْنِكٰلَو!ِحَالَّـصلِلِهللاٱُمِداَخُهَّـنَأل«٤
ْ

َّـَّـرشلٱَت
ٌمِقَتْنُم،ِهللاٱُمِداَخَوُهْذِإ،ًاثَبَعَفْيَّـسلٱُلِمَْحيَالُهَّـنَأل،ْفَخَف
لِل
ْ

.»َّـَّـرشلٱُلَعْفَييِذَّـلٱَنِمِبَضَغ

هلوقىنعمكانههلوقىنعمِحَالَّـصلِلِهللاٱُمِداَخُهَّـنَأل
ةماقإنمهللااهدصقيتلاةياغلاةدايزبىلوألاةيآلايف
.اهئامدواهلاومأوةيعرلاضارعأظفحيهماكحلا

.باقعلاْفَخَفَّـَّـرشلٱَتْلَعَفْنِإ
.هاجلاوةنيزلادرجملًاثَبَعَفْيَّـسلٱُلِمَْحيَالُهَّـنَأل

نعانههبّربعوًابلاغماقتنالاةلآومكاحلاةطلسةيآفيسلاو
.باقعلاتالآلك

»هللاةمقنلا«نأًاقباسليقٌمِقَتْنُم،ِهللاٱُمِداَخَوُهْذِإ
هتمقنتالآىدحإمكاحلافيسنأانهليقو)١٢:١٩ص(
.ىلاعت

هنمباقعلليأَّـَّـرشلٱُلَعْفَييِذَّـلٱَنِمِبَضَغْلِل
اوبقاعُيملماكحلانإفانرابتخالقفاوماذهو.)١:٨ص(
هرارضأللبهريغىلإهناسحإلوعئارشللهتعاطإلًادحأ
املنكتملنإهنمًافوخمكاحللةعاطلابجتًاذإفهنايصعو
.لكذنممظعأوه

لَيَكِلٰذِل«٥
ْ
لٱِبَبَسِبَسْيَل،ُهَلَعَضُْخيْنَأُمَز

ْ
،ْطَقَفِبَضَغ

.ِ»ريِمَّـضلٱِبَبَسِبًاضْيَأْلَب
٢:١٩سرطب٨:٢١ةعماج

ةيشخنممظعأمكاحلاةعاطإلةلعةيآلاهذهيفركذ
ناسنإلاسفنيفهللابئانريمضلاهبجوياموهوهباقع
يذلاوههللانألةينيدلاتابجاولانمةعاطلانوككلذو
ملٱَرْمَأْظَفْحٱ:ُلوُقَأاَنَأ«ميكحلالوقليلدبماكحلاماقأ

،ِكِلَْ
ىضتقمببجيو.)٨:٢ةعماج(»ِهللاٱِنيِمَيِبَبَسِبَكاَذَو
»مهتداسمدخلاومهيدلاودالوألاعيطي«نأإدبملااذه
.)٦و٥و٦:١سسفأ(

جلٱَنوُفوُتاَذٰهِلْجَألْمُكَّـنِإَف«٦
ْ
ِهللاٱُماَّـدُخْمُهْذِإ،ًاضْيَأَةَيْزِ

.»ِهِنْيَعِبَكِلٰذَىلَعَنوُبِظاوُم

مكاحللتاقفنةيعرلاهيدؤتامةيزجلاَةَيْزِْجلٱَنوُفوُت
مهنّيعماكحلانأيهواهتيدأتبوجوةلعانهسلوبركذ
ءاقبنكميالوريخلاةيوقتورشلاعنمببعشلاعفنلهللا
نوينامورلابرض.نوقفنيامةيعرلامهيدؤتنأبالإماكحلا
دوهيلاىلعتلقثواهيلعاولوتسايتلاممألالكىلعةيزجلا
.ةيدأتلابوجوبسلوبانهمكحفاهتيدأتمهضعبىبأف

هللاةماقإف)٤و١ع(يفامكخلاِهللاٱُماَّـدُخْمُهْذِإ
.ًابدأوًانيدمهتاقفنةيدأتبوجومزلتستماكحلا

جلٱاوُطْعَأَف«٧
ْ

جلٱ:ُمُهَقوُقُحَعيَِم
ْ
ِملَةَيْزِ

َ
جلٱُهَلْن

ْ
جلٱ.ُةَيْزِ

ْ
َةَياَبِ

ِمل
َ

جلٱُهَلْن
ْ
خلٱَو.ُةَياَبِ

ْ
ِملَفَْو

َ
خلٱُهَلْن

ْ
ِملَماَرْكِإلٱَو.ُفَْو

َ
ُهَلْن

.»ُماَرْكِإلٱ
٢٠:٢٥اقولو١٢:١٧سقرمو٢٢:٢١ىّتم

اوطعا«حيسملالوقكاذهُمُهَقوُقُحَعيِمَْجلٱاوُطْعَأَف
سرطبلوقو.)٢٢:٢١ىّتم(»هللاهللاامورصيقلرصيقلام
بجوييحيسملانيدلاف.)١٧-٢:١٣سرطب١(يفلوسرلا
نطولابحوماكحلاةعاطإوماظنلاومالسلاةبحمهعابتأىلع
.رشبللًاعفنوهللاةدارإلًاعوطهحاجنيفعسولالذبو

ىلعمكاحلاهذخأياماهانعمةينانويةظفلريسفتَةَيْزِْجلٱ
.راقعلاوسوفنلا

ىلعمكاحلاهذخأيامينانويلالصألايفيهَةَياَبِْجلٱ
.ةراجتلاعئاضب

ِمل
َ

ىلعةوقهلنأرابتعابمكاحلايأُفْوَْخلٱُهَلْن
.باقعلا

ِمل
َ

مهنوكرابتعابةيلاعلابصانملابابرأيأُماَرْكِإلٱُهَلْن
.هللاباّون
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ْمُكُضْعَبَّـِبُحيْنَأِبَّـالِإٍءَْيشِبٍدَحَألَنيِنوُيْدَماوُنوُكَتَال«٨
.»َسوُماَّـنلٱَلَمْكَأْدَقَفَُهْريَغَّـبَحَأْنَمَّـنَأل،ًاضْعَب
١:٥سواثوميت١و٣:١٤يسولوكو٥:١٤ةيطالغو١٠ع
٢:٨بوقعيو

ماكحللنييحيسملاىلعبجياملوسرلاركذنأدعب
امم)١٤-١٢:٩ص(يفهيلعملكتيناكامركذىلإعجر
.سانلاعيمجلمهيلعبجي

املكاوفوأوأٍءَْيشِبٍدَحَألَنيِنوُيْدَماوُنوُكَتَال
روكذملافوخللًاعفدماكحلااوفوأوهتقويفنيّدلانممكيلع
لدعلاةعيرشلًالاثتماسانلارئاساوفوأومهلقحيامبًامايقو
ارارضإهنألةقرسلاكنيّدلاءافيإءابإنألوةبحملاةعيرشو
.ًاراعاهنملقأناكنإواهلثمسانلل

امهماّنألةبحملاىنثتساًاضْعَبْمُكُضْعَبَّـبُِحيْنَأِبَّـالِإ
اوبحألاقهنأكفانيلعاملكيفوننأعيطتسنملاهنمانيفوأ
.ًامئاد

ىضتقمبَسوُماَّـنلٱَلَمْكَأْدَقَفُهَْريَغَّـبَحَأْنَمَّـنَأل
ةياغنأل)٣٧-١٠:٢٧اقولو٤٠-٢٢:٣٧ىّتم(حيسملامكح
لكبماقهللابحأنمنألسانللوهللاةبحملااهلكسومانلا
.هبيرقبحأنماذكوًارايتخاوًاعوطهلهيلعبجيام

َال،ِروُّزلٱِبْدَهْشَتَال،ِْقْرسَتَال،ْلُتْقَتَال،ِنْزَتَال«َّـنَأل«٩
يفٌةَعوُمَْجمَيِه،ىَرْخُأًةَّـيِصَوْتَناَكْنِإَو»ِهَتْشَت ِهِذٰهِ
لٱ
ْ

.»َكِسْفَنَكَكَبيِرَقَّـبُِحتْنَأ:ِةَمِلَك
نييوال١٩:١٨ىّتموخلا٥:١٧ةينثتوخلا٢٠:١٣جورخ
٥:١٤ةيطالغو١٢:٣١سقرمو٢٢:٣٩ىّتمو١٩:١٨
٢:٨بوقعيو

ةبحمنأديكوتوةنماثلاةيآللريرقتوحاضيإةيآلاهذه
يفتابجاولانمهبقلعتياملكىلعلمتشتبيرقلا
يهنتةيصولاهبرمأتوأهنعيهنتامنألرشعلاهللااياصو
رشعلااياصولانمًاسمخسلوبركذ.ةبحملاهبرمأتوأهنع
انيلعبجيامركذيملوةرشاعلانم»هتشتال«ىلعرصتقاو
سانللانيلعبجيامهمالكعوضومنألنيدلاوللوهللا
.ًامومع

يف .ةلمجلاهذهيفيأِةَمِلَكْلٱِهِذٰهِ
الهسفنكهريغبحينمنإَكِسْفَنَكَكَبيِرَقَّـبُِحت

نأنمدبالفهلماعيهريغنأديريامكهلماعيهنأيفبير
.هيلعهللااياصوهلهتبجوأاملكبموقي

ملَا«١٠
لِلًاَّرشُعَنْصَتَالُةَّـبَحَْ

ْ
ملٱَف،ِبيِرَق

ُليِمْكَتَيِهُةَّـبَحَْ
.»ِسوُماَّـنلٱ
٨عو٢٢:٤٠ىّتم

ةيآلانمريخألاءزجلاةحصىلعليلدةيآلاهذه
.ةعساتلا

يفةروكذملااياصولاهنعتهناممًاَّرشُعَنْصَتَالُةَّـبَحَْملَا
اهتعيبطنمهنأيهًارشعنصتالةبحملانأةّلعو.)٨ع(
عنتميفهريخوبيرقلاعفنيفىعسينأبحملائجلتاهنأ
.هيذؤياملكنعةرورضلاب

ناهربلاةجيتناذهِسوُماَّـنلٱُليِمْكَتَيِهُةَّـبَحَْملٱَف
هريغبحأنم«هلوقوهو)٨ع(يفبولطملاةحصىلع
.»سومانلالمكأدقف

لٱَنوُفِراَعْمُكَّـنِإَواَذٰه«١١
ْ
َظِقْيَتْسَنِلٌةَعاَسَنآلٱاََّـهنَأ،َتْقَو

ممُبَرْقَأَنآلٱاَنَصَالَخَّـنِإَف،ِمْوَّـنلٱَنِم .»اَّـنَمآَنيِحَناَكاَّـِ
٦و٥:٥يكينولاست١و٥:١٤سسفأو١٥:٣٤سوثنروك١

بابسألاحاحصألاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذهيف
ةايحلابوةروكذملاتابجاولابمايقلايفداهتجاللةبجوملا
.ةّيوقتلا

ىلعانملكليقابلاتقولانوكيأَتْقَوْلٱَنوُفِراَع
.تابجاولانمانيلعامةرثكىلإرظنلابًاريصقضرألا
يذلاليجنإلارصعانهتقولابدارملانأىلإضعبلابهذو
.سانلاىلعهيفقرشييوامسلارونلاأدتبا

يفيناوتللةضرعنييحيسملالكَظِقْيَتْسَنِلٌةَعاَس
امهنعلوسرلاّربعامامهوتايويندلابمامتهاللوتايحورلا
لعجنأبفطلتهنكلةيمورةسينكىلإهبسنوًازاجممونلاب
نابأواوظقيتستلال»ظقتيسنل«هلوقبهيفمهلًاكيرشهسفن
اهبمايقلايفدوهجملاغارفتساوتابجاوللهابتنالابوجو
.)٥:٦يكينولاست١و٥:١٤سسفأيفامباذهلباق(

لكبرتقييحيسملكنإُبَرْقَأَنآلٱاَنَصَالَخَّـنِإَف
ةبرجتلاونزحلاوةئيطخلانمهيفوجنييذلاهلَجأنمموي
الًادارفأصالخلاانهصالخلاو.ةيدبألاهتايحئدتبتو
.ًالامجإ

بارتقانإ)١٩:٢لامعأ(انّرصنتيأاَّـنَمآَنيِح
كلذنمبرتقااملكوءامسلانمهبارتقاهلَجأنميحيسملا
.تايوامسلابديزيوتايويندلابهمامتهالقينأبجو

لَف،ُراَهَّـنلٱَبَراَقَتَوُلْيَّـللٱىَهاَنَتْدَق«١٢
ْ
َلاَمْعَأْعَلْخَن

لُّظلٱ
ْ

لَنَوِةَم
ْ
.»ِروُّنلٱَةَحِلْسَأْسَب
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يكينولاست١و٦:١٣سسفأ٣:٨يسولوكو٥:١١سسفأ
٥:٨

ليللاراعتسا.ةياهنلانمبرقيأُلْيَّـللٱىَهاَنَتْدَق
هذهيفنمؤملاةايحو.ءاقشلاومثإلاولالضلاولهجلاتقول
.يدبألاءامسلاراهنىلإةبسنلابليلكالإتسيلايندلا

ةفرعملامامتيحيسملاكاردإتقويأُراَهَّـنلٱَبَراَقَتَو
ةعاسنآلا«هلوقلحاضيإهلكاذهوةداعسلاوربلاوىدهلاو
وهانهراهنلابدارملانأمهضعببهذ.»مونلانمظقيتسنل
موينيبةدملاليللابدارملانأو.ةيناثحيسملاءيجمتقو
ًاقفاومناكاذهحصنإفدسجلابهعوجرمويوهدوعص
نكلهلدعتسنوهنالعتساعقوتننألسرلاوحيسملاميلعتل
دصقولولوسرلاهدصقاماذهنأىلعليلدنمسيل
ًالضفاذه.عضوملااذهريغيفحّرصامكهبحّرصلكلذ
.ذئتقوهنامزنمبرقدقنكيملحيسملاءيجمنأنع

توكلملةبسانملالامعألايأِةَمْلُّظلٱَلاَمْعَأْعَلْخَنْلَف
ةيفخسانلاهبكترياموةملظلاتوكلموهيذلاناطيشلا
تركُذلامعألاكلتو.راهنلاءوضيفهوبكترينأنمءايح
بوثاهنأكاهعلخبلوسرلارمأو)١٤-٥:١١سسفأ(يف
.هوركم

رـوـنلاءـاـبنـأبقـيلـيـامـكِروـُّنـلٱَةـَحـِلـْسَأْسـَبـْلـَن
ناميإلاةحلسألاهذهصخأو)٥:٧يكينولاست١(
لامعألقيملو»رونلاةحلسأسبلن«لاقو.ةبحملاوءاجرلاو
يحيسملاةايحهنوكلانايب»ةملظلالامعأ«لاقامكرونلا
ىلعو.حيسملاعوسيبرلليدنجهنأويحورداهجىايح
حلٱِبْمُكَءاَقْحَأَنيِقِطْنَُمماوُتُبْثٱَف«لاقاذه

ْ
َعْرِدَنيِسِبَالَو،ِّـَق

لٱ
ْ

َنيِلِماَح.ِمَالَّـسلٱِليِجْنِإِداَدْعِتْسٱِبْمُكَلُجْرَأَنيِذاَحَو،ِّـِرب
لٱَقْوَف

ْ
خلٱَةَذوُخاوُذُخَوِناَميِإلٱَسْرُتِّـلُك

ْ
َفْيَسَو،ِصََال

.)١٧-٦:١٣سسفأ(»»ِهللاٱُةَمِلَكَوُهيِذَّـلٱِحوُّرلٱ

يفاَمَكٍةَقاَيِلِبْكُلْسَنِل«١٣ لٱِبَال،ِراَهَّـنلٱِ
ْ
َال،ِرْكُّسلٱَوِرَطَب

ملٱِب
لٱَوِعِجاَضَْ

ْ
خلٱِبَال،ِرَهَع

ْ
حلٱَوِماَصِ

ْ
.»ِدََس

لاثمأ٢:١٢سرطب١و٤:١٢يكينولاست١و٤:٨يبليف
٦:٩سوثنروك٤:٣١سرطب١و٢١:٣٤اقولو٢٣:٢٠
٣:١٤بوقعي٥:٥سسفأو

ضعبركذعمةرشعةيناثلاةيآللريسفتةيآلاهذه
.علُختنأبجييتلاةملظلالامعأ

عوسيعابتأرونلاءانبألعفيامكٍةَقاَيِلِبْكُلْسَنِل
.حيسملا

يفاَمَك مهلامعأعيمجلاىرينأنوديرينيذلاكِراَهَّـنلٱِ
ةريرشلالامعألافالخلامعألاهذهفلماكلاءوضلايف
.اهئافخإيفدهجلااهوبكترملذبييتلا

هبهللامعنأاملامعتساءوسيأِرْكُّسلٱَوِرَطَبْلٱِبَال
ىراكسلاونوهرشلالعفيامكتابورشملاوتالوكأملانم
.ليللامئالويف

ةيصولايهنتيتلااياطخلاِرَهَعْلٱَوِعِجاَضَْملٱِبَال
.اهنعةعباسلا

رمأيتلاةبحملاةعيرشفلاخياممِدَسَْحلٱَوِماَصِْخلٱِبَال
ةلصتمةيآلاهذهيفتسلااياطخلاهذهواهبهذيمالتحيسملا
ةملظلالامعأنماهلكوةلسلستاقلحكةيلولعملاوةّيلعلاب
.)٤:٣سرطب١و٥:٢١ةيطالغ(

لٱِلَب«١٤
ْ
ملٱَعوُسَيَّـبَّـرلٱاوُسَب

ًاريِبْدَتاوُعَنْصَتَالَو،َحيِسَْ
لِل
ْ

.»ِتاَوَهَّـشلٱِلْجَألِدَسَج
ةيطالغ٣:١٠يسولوكو٤:٢٤سسفأو٣:٢٧ةيطالغ
٢:١١سرطب١و٥:١٦

نمؤملاداحتاةدشىلإريشياذهَعوُسَيَّـبَّـرلٱاوُسَبْلٱ
ةريسنأىلإوهبءادتقالاولّثمتلابرمأوهوحيسملاب
اورهظألاقهنأكفهديستافصبملاعلامامأةداهشيحيسملا
نكسينأبالإنكميالاذهو.حيسملاكولسمككولسب
:٤سسفأو٣:٢٧ةيطالغو٦١:١٠ءايعشإ(بلقلاحيسملا

.)٢:٢٢سرطب١و٧:٢٦و٤:١٥نييناربعو٢٤
انهدسجلابدارملاخلاِدَسَجْلِلًاريِبْدَتاوُعَنْصَتَالَو

مل.ةمرحملاتاوهشلالكىلإةلئاملاةدسافلاةيرشبلاةعيبطلا
دسجلاهيلإجاتحيامىلعلوصحللريبدتلانعلوسرلامههني
تاوهشلاةتامإىلعمهثحينأهتياغنألتايرورضلانم
كلتجييهتىلإيدؤياملكنعمهعنمفسفنللةبراحملا
روصلاوبتكلاضعبوصقرلاوةينوجملايناغألاكتاوهشلا
.مهثيداحأعمسوراجفلاةرشاعموةفعللةيفانملاراعشالاو
يفنيينثولارثكأنأيهنلااذهىلعلوسرلالمحامصخأو
دسجللًاريبدتاوعنصينأىمظعلامهتياغتناكةيمور
مهنكاسمراثآوخيراتلانمرهظيامكتاوهشلالجأل
انتعيبطيفةيدرلاتاوهشلادوجونأيفكشال.ةميدقلا
لغوتاهلجألريبدتلاعنصوةئيطخاهلدايقنالانكلوةبيصم
.)٢:١١يسولوكو٥:٢٤ةيطالغو٥:٢٨ىّتم(مثإلايف
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دئاوف
عاطتومركًتنأديريوهفهللانمةيندملاةسايسلانإ.١

ضورفنمةموكحلابابرألانيلعبجيامبمايقلاو
.)٢ع(نيدلا

سانلانماهعونهللانمتناكنإوةسايسلاكلتنإ.٢
هنكلةيكلموأةيروهمجنماهعونّنيعيملىلاعتهنإف
ماكحلاتابجاوّنيبتيتلائدابملاونيناوقلاعضو
.)٧-١ع(مكحلاعاونأنمعونلكيفاياعرلاو

نيأهنإفمكحلاعاونألكلقفاوميحيسملانيدلانإ.٣
يفدجُواذإفمهماكحلةعاطلابسانلايصويلخد
ناكامكةيعرلاقوقحلراضوهامكلامملانمةكلمم
رييغتبنيدلاكلذرمأيملةينامورلاةكلمملايفديبعلا
ةعيرشةكلمملاكلتميلعتبلبنتفلاةطساوبكلذ
.)١٤-١ع(ملظلكةلازإاهنأشنميتلاةبحملا

يفةيسايسلاتارييغتلالكيفهللاديىرننأبجيهنإ.٤
»ًاكولمبصنيوًاكولملزعي«يذلاوههنألملاعلا
ءامظعلايضقتفكولملاكلمتهب«)٢:٢١لايناد(
.)٨:١٥لاثمأ(»ًالدع

ىلعنابجوتىرخألاةايحلابرقوايندلاةايحلارصقنإ.٥
نأونيلاضلاداشرإوةريسلاةسادقنييحيسملالك
ع(»راهنلابراقتوليللاىهانتدق«هنأًامئاداوركذي

.)١٤و١٣
لكبمايقلالمشيحيسملاعوسيبرلاسبلنإ.٦

اذهوًارهاظوًانطابهبلثمتلايأةيحيسملاتابجاولا
ع(بولقلايفسدقلاحورلاريثأتوهبداحتالاةجيتن
١٤(.

رشععبارلاحاحصألا

اوفلتخانيذلامهتوخإلنينمؤملاىلعبجيام
يفةيرهوجلاريغلامعألاوءارآلاضعبيفمهنع
ظفحومحللالكأبقلعتياماهصخأونيدلا

٢٣ىلإ١عةيدوهيلادايعألا

يفٌفيِعَضَوُهْنَمَو«١ ِملَال،ُهوُلَبْقٱَفِناَميِإلٱِ
ُ
ِةَمَكاَح

.»ِراَكْفَألٱ
٩:٢٢و١١و٨:٩سوثنروك١و٧و١٥:١ص

يفٌفيِعَضَوُهْنَم نممسقىلإاذهبراشأِناَميِإلٱِ
حيسملاوهعوسينأاودقتعاةيمورةسينكيفنينمؤملا
رومألاضعبيفناكمهناميإنكلوصالخللهيلعاولكتاو

ةجتانلاماهوألاوكوكشلاضعبلةضرعاوناكمهنألًافيعض
موسرلاظفحبوجونمنمؤملارّرححيسملانأمهبيرنع
.ةيحورةيليجنإلاةدابعلانأمهتفرعمصقننعوةيدوهيلا
نظ.ءافعضلاةوخإلاكئلوأمهنمملعلامامتإملعنالو
اوبجوأنيذلامهوةيموريفدوهيلااورصنتممهنأمهضعب
انهمهيلإسلوبراشأنيذلانكلةيوسوملاموسرلاظفح
امهو)٢١ع(رمخلاو)٢ع(موحللانمعونلكلكأاومّرح
اومّرحنيذلامهمهنأرخآنظو.ىسومةعيرشيفامرحيمل
ةينثولامئالولاولكايهلايفًالوأامدقنيذلارمخلاومحللا
الةنيرقلانكلو)١٣-٩:٤سوثنروك١(يفمهيلإراشملامهو
ةقرفلانمنورصنتملامهنأحجرملاف.كلذكمهنأىلعلدت
ع(ريسفتيفاهيلعمالكلاركذوةينيسألابةفورعملاةيدوهيلا
نأمهدئاقعةلمجنمناكو.)ىتمةراشبنم٣صنم٧
هيلإلوسرلاراشأودسجلارهقوتافشقتلابجوينيدلا
يفخرؤملاسوفيسويلاق.)٢٣-٢:١٦يسولوك(يفًاضيأ
نععانتمالالكعنتمامهضعبنأةيموردوهيىلعهمالك
.هنمسجنتاملكأباوسندتينأةفيخمحللالكأ

.ًاخأوةسينكلايفًاوضعُهوُلَبْقٱَف
ِملَال

ُ
وأةمهبمرومأيفلادجللاليأِراَكْفَألٱِةَمَكاَح

ىلعمهلخيبوتلاوةباصإلاوأءاطخألابمهيلعمكحللال
مكحلاولادجلامهبانتجابوجومزلتسياذهو.مكلمهتفلاخم
ةدابعلاةيناحورونيدلاتايرهوجمهوملعينأبوجوو
.ىوقيسفيعضلانأنيلمآ

ممألاودوهيلايرصنتمنمةفلؤمتناكةيمورةسينكنإ
فراعملايففالخلاةياغىلعرصنتلالبقناقيرفلاناكو
مهفالتخاعّقوتنمدبالناكفةدابعلاودئاقعلاودئاوعلاو
ىلعمهثحيلحاحصألااذهلوسرلابتكو.مهرصنتدعب
هيخألضرعتلامدعومالسلاظفحوًاضعبمهضعبلامتحا
.ةنايدلاتايضرعيف

ُلُكْأَيَفُفيِعَّـضلٱاَّـمَأَو،ٍْءَيشَّـلُكَلُكْأَيْنَأُنِمْؤُيٌدِحاَو«٢
.»ًالوُقُب
:١سطيتو٤:٤سواثوميت١و١٠:٢٥سوثنروك١و١٤ع
١٥

ًايوقنوكيخألااذهٍءَْيشَّـلُكَلُكْأَيْنَأُنِمْؤُيٌدِحاَو
هداقتعالماعطوماعطنيبهللادنعًاقرفىريالفناميإلايف
نأحجرألاو.)١٧ع(»ًابرشوًالكأسيلهللاتوكلمنأ«
رهاطلانيبزّيمينأيدوهيلاكملعتيمللصألاينانوياذه
.موحللايفسجنلاو
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ةيرحلائدابميفنكمتيمليذلاُفيِعَّـضلٱاَّـمَأَو
نيينيسألاءارآعبتيفناميإلابرربتملااهقحتسييتلاةيحيسملا
)Essenes(نيينطابلاو.

تاذلابمارحمحللالكأنأهمهوتلطقفًالوُقُبُلُكْأَيَف
هفوخلوأ)٨-٤:١سواثوميت١و٢٣-٢:١٠يسولوك(يفامك
ًاكيرشنوكيفناثوأللمحللانممِّـدُقاملكأينأنم
لاق)٣٢-١٠:٢٠سوثنروك١(يفامكمهتدابعيفنيينثولل
اوعنتمالبابيفكلملارصقيفمهوهقافرأولاينادنأباتكلا
ىلعاورصتقافاوسجنتينأةفيخهرمخوكلملابئاطأنع
.)١٦-١:٨لايناد(يناطقلالكأ

َالْنَمْنِدَيَالَو،ُلُكْأَيَالْنَمِبُلُكْأَيْنَمِرَدْزَيَال«٣
.»ُهَلِبَقَهللاٱَّـنَألُلُكْأَيْنَمُلُكْأَي
٢:١٦يسولوك

يوقلارقتحيالُلُكْأَيَالْنَمِبُلُكْأَيْنَمِرَدْزَيَال
.هتفرعمصقنوهماهوألفيعضلا

فيعضلامكحيالُلُكْأَيْنَمُلُكْأَيَالْنَمْنِدَيَالَو
هنأكلذنمجتنتسيوًامرحمهلكألئطخهنأبيوقلاىلع
.ًايحيسمسيل

اذهونييدفملاةلمجنمًايقيقحًايحيسمهَلِبَقَهللاٱَّـنَأل
لعجيملهللانإفيوقلاوفيعضلانينثالاىلإهجوملوقلا

قحيالًاذإفلوقبلالكأوأمحللالكأسانلاهلوبقطرش
مهايإمهلوبقلًاطرشامهنمًائيشاولعجينأنييحيسملل
.ةسينكلايفءاضعأ

ِملَوُه؟َِكْريَغَدْبَعُنيِدَتيِذَّـلٱَتْنَأْنَم«٤
َ
ْوَأُتُبْثَيُهَالْو

.»ُهَتِّـبَثُيْنَأٌرِداَقَهللاٱَّـنَأل،ُتَّـبَثُيَسُهَّـنِكٰلَو.ُطُقْسَي
٤:١٢بوقعي

نأكلقحاليأ؟َِكْريَغَدْبَعُنيِدَتيِذَّـلٱَتْنَأْنَم
كلكرتيملوكلذبهديسكرمأيملذإكريغدبعنيدت

ملحيسملاهديسنإفهناسحتسالرمألاكرتلبهيفةعيرش
كلقحيالًاذإفمكحلااهيلعينبيةمعطألايفةعيرشعضي
ةيلوؤسملاتحتنمؤملكنأىلعانلدياذهو.هنيدتنأ
وهونيدييذلاوهفةسينكلاسأرهنوكرابتعابحيسملل
ضرفينأدحألغوسيالهنأونيدلاموييفونآلارربييذلا
كسمتننأانيلعبجيهنأوهللاهضرفيملامةسينكلاىلع
ةيآلاهذهيفءيشالف.تايضرعلابلهاستنوتايرهوجلاب
اهبهللارمأيتلارومألايفنيفلاخمللةسينكلابيدأتعنمي
.كلذلًاطرشهلعجاماهلوخدطرشاهلعجوأاهنعىهنوأ

لكأييذلاهاخأفيعضلانظخلاُتَّـبَثُيَسُهَّـنِكٰلَو
ضّرعهنألةسادقلاوناميإلايفتبثينأردقيالًامحل
نأهلققحلوسرلانكلوةئيطخلاوةبرجتللكلذبهسفن
هللانأهانعملعلو.كلذلعفيهنأوهتبثينأرداقحيسملا
.هيضرياملعفييكلةمعنهيطعيهنألرمألااذهيفهرربي

ٍمْوَيَّـلُكُِربَتْعَيُرَخآَو،ٍمْوَيَنوُدًامْوَيُِربَتْعَيٌدِحاَو«٥
لَف
ْ
يفٍدِحاَوُّلُكْنَّـقَيَتَي :»ِهِلْقَعِ
٢:١٦يسولوكو٤:١٠ةيطالغ

بجوُأةوخإلااهيففلتخاىرخأةيضقةيآلاهذهيف
.لهاستلااهيف

دايعألاىلإةراشإاذهيفٍمْوَيَنوُدًامْوَيُِربَتْعَيٌدِحاَو
اهوربتعيملممألانمنينمؤملانإفةيدوهيلاتالافتحالاو
اهايإمهدايتعالدوهيلانمنينمؤملانكلوظفحلاةبجاو
ىنعماذهنأىلعلديو.اهباوكسمتواهظفحاوبجوأ
:٢يسولوكو٤:١٠ةيطالغ(يفءاجاموةنيرقلاةرابعلا

فعضدايعألاكلتلةيمورينمؤمضعبرابتعاف.)١٦
نمًاعنامنوكينأزوجيالفنيدلاتايرهوجنماليضرع
.ةوخإلاقافتاوةسينكلامالس

ٍديعبسيلمويلااذهنألانهدوصقمريغةحارلاموينإ
وحنبةيوسوملاةعيرشلاءاطعإلبقهبرمأهللانأليدوهي

.ضرألاممألكىلعًايدبأًاضرفهلعجفةنس١٥٠٠
نمهريغكديعلامويربتعييأٍمْوَيَّـلُكُِربَتْعَيُرَخآَو

.هيلعهلةيزمالمايألا
يفٍدِحاَوُّلُكْنَّـقَيَتَيْل مكحيفرظنيليأِهِلْقَعِ

ربجيالوهريمضمكحىضتقمبلمعيمثرمألايفباتكلا
ىلعهريغتكبيالوهريغماهوأىضتقمبلمعلاىلعهسفن
.هلمع

لٱِبُّمَتَْهييِذَّـلٱ«٦
ْ
لٱِبُّمَتَْهيَاليِذَّـلٱَو،ُّمَتَْهيِّـبَّـرلِلَفِمْوَي

ْ
ِمْوَي

،َهللاٱُرُكْشَيُهَّـنَألُلُكْأَيِّـبَّـرلِلَفُلُكْأَييِذَّـلٱَو.ُّمَتَْهيَالِّـبَّـرلِلَف
.»َهللاٱُرُكْشَيَوُلُكْأَيَالِّـبَّـرلِلَفُلُكْأَيَاليِذَّـلٱَو
٤:٣سواثوميت١و١٠:٣١سوثنروك١

.ًاسدقمهايإهرابتعالِمْوَيْلٱِبُّمَتَْهييِذَّـلٱ
هتدابعيفةبغروهللاءاضرإديعلاظفحيُّمَتَْهيِّـبَّـرلِلَف
هنأفرعناننأعمهخبونالوهرقتحنالفةنسحهتياغنأل
حيسملانأهتفرعمصقنلأطخهاتأهنأوكلذبفلكمريغ
ةيتآلارومألالظيهيتلاةيعرشلاموسرلالكلمكأ
.اّنعاهعفرو
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ظفحنععنتميهنأيأديعلاظفحلُّمَتَْهيَالِّـبَّـرلِلَف
ديعلاظفحكلذكهبمتهامتهملانأامكبرللًاماركإديعلا
.كلذكهبّمتهامتهملانأامكبرللًاماركإ

.)٢ع(ًامحلُلُكْأَييِذَّـلٱَو
لكأيهنإفهمدخيوىلاعتهمركينمكُلُكْأَيِّـبَّـرلِلَف

َنوُلُكْأَتْمُتْنُكاَذِإَف«هلوققفوىلعاذهوكلذىلعىوقييكل
ِملٍْءَيشَّـلُكاوُلَعْفٱَف،ًائْيَشَنوُلَعْفَتْوَأَنوُبَْرشَتْوَأ

َ
»ِهللاٱِدْج

.)١٠:٣١سوثنروك١(
اذهو.هتكربًابلاطمحللانمهلكأيامىلعَهللاٱُرُكْشَي

.برلللكأيهنأىلععطاقليلد
نأهّمهوتلًامحللكأياليذلايأخلاُلُكْأَيَاليِذَّـلٱَو

هللاركشيوهف)٢ع(لوقبلالكأىلعرصتقيوهمّرحهللا
مرُحيملمحللانأعمهمركيوهللايقتيهنأرهظُيواهيلع
.هيلع

ناكنيلوألانينمؤملانأىلعليلدةيآلاهذهيفءاجامو
انيلعبجياذكوماعطلاىلعهللااوركشينأمهتداعنم
:٦سقرمو٢٦:٢٦و١٥:٣٦و١٤:١٩ىّتم(حيسملابًالثمت
.)٢٤:٣٠و٩:١٦اقولو١٤:٢٢و٤١

ُتوُمَيٌدَحَأَالَوِهِتاَذِلُشيِعَياَّـنِمٌدَحَأَسْيَلْنَأل«٧
.»ِهِتاَذِل
٥:١٠يكينولاست١و٢:٢٠ةيطالغو٢٠و٦:١٩سوثنروك١
٤:٢سرطب١و

هتاذلشيعييذلانإِهِتاَذِلُشيِعَياَّـنِمٌدَحَأَسْيَل
.سانللعفنلاوهللادجمىلعهانغوهفرشوهتذلرثؤينموه
نأككلذىتأنينمؤملانمهريغنأوأهنأانهىفنلوسرلاف
ْنَأٌدَحَأَداَرَأْنِإ«لاقيذلاكاذذيمالتىلعليحتسيكلذ
لَفيِئاَرَوَِيتْأَي

ْ
:١٦ىّتم(»يِنْعَبْتَيَوُهَبيِلَصْلِمَْحيَوُهَسْفَنْرِكْنُي

٢٤(.
دّجمينأيفبغرينمؤملانإِهِتاَذِلُتوُمَيٌدَحَأَالَو

)١٤:١٣ايؤرو١:٢٠يبليف(هتايحبهدّجميامكهتومبهللا
يقيقحلايحيسملاوناسنإللاملكناّمعيتوملاوةشيعلاو
.برللاهرخآىلإاهلوأنمهتايحقئاقدنمةقيقدلكفقي
لكأينأعنميوهونينمؤملاعيمجنوناقاذهنإلوسرلالاق
وأهتذلدرجملرخآنودًامويربتعينأوًالوقبوأًامحلٌدحأ
نأنييحيسملانمدحاولكىلعًاذإف.هتحاروأهتوهش
هبمهتقثوهتوخإةبحملًاقحتسمبرللًانيمأًامداخهاخأرتبعي
.نيدلايفتايضرعلاضعبيفمهنعفلتخانإو

ِّـبَّـرلِلَفاَنْتُمْنِإَو،ُشيِعَنِّـبَّـرلِلَفاَنْشِعْنِإاَنَّـنَأل«٨
.»ُنْحَنِّـبَّـرلِلَفاَنْتُمْنِإَواَنْشِعْنِإَف.ُتوُمَن

ةيآلاهذهيفهلاقبلسلاقيرطب٧عيفلوسرلاهلاقام
يحيسملاشيعينألاحملانم«كلانهلاق.باجيإلاقيرطب
حيسمللتوميوشيعيهنإ«انهلاقو»هسفنلتوميو
اهرخآىلإاهلوأنمهتايحفقينأرطضمهنأىريو»هدجمو
هدسجءاضعأفقوبهمساديجمتوهتدارإىضتقمبلمعلل
ىلعهلهتدابعوهبلقةبحموهريمضوهتئيشموهلقعىوقو
ِحوُّرلِلٌلَكْيَهَوُهْمُكَدَسَجَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ«هلوققفو
لٱ
ْ
ْمُتْسَلْمُكَّـنَأَو،ِهللاٱَنِمْمُكَليِذَّـلٱ،ُمُكيِفيِذَّـلٱِسُدُق
نكميةمدقتمظعأاذهو.)٦:١٩سوثنروك١(»؟ْمُكِسُفْنَأل
عضومهمساعضووحيسمللاهميدقتو.اهمدقينأناسنإلا
ٍواسمهنأوهللاوهحيسملانأىلعليلد)٩ع(برلا
ليلدبءادفلالمعىلعينبمةمدخلاكلتتوجوو.بآلل
يفَهللاٱاوُدِّـجَمَف.ٍنَمَثِبْمُتِيُرتْشٱِدَقْمُكَّـنَأل«هلوق ْمُكِداَسْجَأِ
يفَو .)٧:٢٣و٦:٢٠سوثنروك١(»ِِهللاَيِهيِتَّـلٱُمُكِحاَوْرَأِ

ملٱَتاَماَذِٰهلُهَّـنَأل«٩
َىلَعَدوُسَيْيَكِل،َشاَعَوَماَقَوُحيِسَْ

.»ِتاَوْمَألٱَوِءاَيْحَألٱ
١٠:٣٦لامعأ٥:١٥سوثنروك٢

هتومنوكيهوحيسمللنينمؤملانوكةلعةيآلاهذهيف
ةدايسلاقحهللعجاذهومهلءايحأهتمايقومهنعةرافك
ًامْسٱُهاَطْعَأَو،ًاضْيَأُهللاٱُهَعَّـفَرَكِلٰذِل«هلوقبنابأامكمهيلع
َجتْيَكِلٍمْسٱِّـلُكَقْوَف

ْ
ممٍةَبْكُرُّلُكَعوُسَيِمْسٱِبَوُث يفْنَّـِ ِ

َحتْنَمَوِضْرَألٱَىلَعْنَمَوِءاَمَّـسلٱ
ْ

٢:٩يبليف(»ِضْرَألٱَت
:١٢و١٠و٢:٩نييناربعو٢١و١:٢٠سسفأًاضيأرظنا١٠و
.)٥:٩ايؤرو٢

ىلعيأِتاَوْمَألٱَوِءاَيْحَألٱَىلَعَدوُسَيْيَكِل
نألضرألاهجوىلعنيقابلاىلعامكاولقُننيذلانييدفملا
ىّتم(هلمهتعاطومهتبحمالوهيلإهتبسنريغيالناكملارييغت

.)١٢:٢٧سقرمو٢٢:٣٢

ِمل،ًاضْيَأَتْنَأْوَأ؟َكاَخَأُنيِدَتاَذاَمِلَفَتْنَأاَّـمَأَو«١٠
َ
اَذا

ملٱِّـِيسْرُكَماَمَأُفِقَنَفْوَسًاعيَِمجاَنَّـنَأل؟َكيِخَأِبيِرَدْزَت
ِ»حيِسَْ

سوثنروك٢و١٧:٣١و١٠:٤٢لامعأو٣٢و٢٥:٣١ىّتم
١٥و١٤اذوهيو٥:١٠
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ًالوقبلكأييذلافيعضلايدوهيلاخألااهيأَتْنَأاَّـمَأَو
دعتمهنأكينانويلاكاخأنيدتاذاملفةيدوهيلادايعألاظفحيو

.ةيوسوملادايعألاهظفحمدعومحللاهلكأبهللاةعيرش
نأكلسيليوقلاينانويلاخألااهيأًاضْيَأَتْنَأْوَأ
هللانأربتعيملهنألناميإلايففيعضلاكيخأبفختست
.تالافتحالاوةمعطألايفممألاودوهيلانيبزييمتلكعفر
نأوًالصأاوفلتخاامهمةوخإمهلكنينمؤملانأةيآلاىنعمو
الفهتدارإىضتقمبلمعلايفنوبغارًاعيمجمهومهلبقهللا
مهتفلاخملمهورقتحيوضعبىلعاومكحينأمهضعببقيلي
.تايرهوجلاريغيفمهل

ناّيدلاِحيِسَْملٱِّـِيسْرُكَماَمَأُفِقَنَفْوَسًاعيَِمجاَنَّـنَأل
يعطقلامكحلليوقلاوفيعضلاهمامأفقييذلاديحولا
٢٣و٧:٢٢ىّتم(يفناّيدلاهنوكىلعلديو.يئاهنلا
ىلعيحيسممكحاذإف)١٧:٣١لامعأو٥:٢٢انحويو
حيسملاةلزنمهسفنلىعدارومألاكلتلثميفهنادوأهيخأ
.هدحوهلقحيامذخأو

وُثْجَتَسِيلُهَّـنِإ،ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ٌّيَحاَنَأ:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل«١١
.»َهللاٱُدَمْحَيَسٍناَسِلُّلُكَو،ٍةَبْكُرُّلُك
٢:١٠يبليفو٤٥:٢٣ءايعشإ

)٤٥:٢٣ءايعشإ(ًىنعمءايعشإةءوبننمسبتقماذه
مويبدّيقمريغهللارشبلالكعوضخبءابنألصألايفوهو
نمضتيملاعلانألكلذهلقحوانهلوسرلاهديقامكنيدلا
بسنو.هضعبيفقدصيهلكتقولايفقدصاموصاخلا
حيسملانأهنقيتلهللاىلإءايعشإهبسنامحيسملاىلإلوسرلا
.هللاوه

.»ِِهللاًاباَسِحِهِسْفَنْنَعيِطْعُيَساَّـنِمٍدِحاَوُّلُكًاذِإَف«١٢
٤:٥سرطب١و٦:٥ةيطالغو١٢:٢٦ىّتم

.هسبتقاامةجيتنيأًاذِإَف
نأانيلعبجويهللاابةنونيدلاصاصتخاخلاٍدِحاَوُّلُك

نأانمدحأرساجتيالنأوهءاضقعقوتنوهلمكحلاكرتن
هنعًابئانهميقينأوأهيلإهللاهلكيملرمأىلعهاخأنيدي
نأناسنإلكىلعبجيهنأىلإحيملتةيآلاهذهيفو.هيف
يفهنيدياليكلهللايضرتهلامعألهىريلهسفننحتمي
.ريخألامويلا

حلٱِبْلَب،ًاضْعَباَنُضْعَبًاضْيَأْمِكاَحُنَالَف«١٣
ْ

اوُمُكْحٱِّـيَِر
هب ألِلَعَضوُيَالْنَأ:اَذِٰ

َ
.»ٌةَرَثْعَمْوَأٌةَمَدْصَمِخ

١٠:٣٢و١٣و٨:٩سوثنروك١

اوذختينأنعءايوقأللوءافضعلليهناذهْمِكاَحُنَالَف
.ةمكاحملايفهللاعضوم

.مكتوخإلةمكاحملاةدشنممكبىلوأِّـيِرَْحلٱِب
هبدارملاوءايوقألاىلإهجومهذهخلااَذِٰهباوُمُكْحٱ
نأنميأمهريغرارضألمهتيرحاولمعتسينأنممهريذحت
كلزوجيامف.ةئيطخلاوةبرجتلايفمهتوخإعوقوةلعاونوكي
ةفلاخمىلإكيخأبىضفأاذإهيتأتنأكيلعرظحينمؤملااهيأ

.أطخيوهريمضفلاخيفكبءادتقاهيتأيهنألهريمض

ملاَعِّـينِإ«١٤ يفٌنِّـقَيَتُمَوٌِ ٌْءَيشَسْيَلْنَأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِ
.»ٌسِجَنَوُهُهَلَف،ًاسِجَنًائْيَشُبِسَْحيْنَمَّـالِإ،ِهِتاَذِبًاسِجَن
سواثوميت١و١٠:٢٥سوثنروك١و٢٠و٢عو١٠:١٥لامعأ
١٠و٨و٨:٧سوثنروك١:١٥١سطيتو٤:٤

ملاَع يفٌنِّـقَيَتُمَوٌِ ملكتيهنأبحيرصتاذهَعوُسَيِّـبَّـرلٱِ
.برلانمهيلإىحومًالوسرهنوكرابتعاب

يتلاةعيرشلافهتعيبطبيأِهِتاَذِبًاسِجَنٌءَْيشَسْيَل
اهنألتيغلُأدقًاسجناهضعبوًارهاطةمعطألاضعبتلعج
ىلإممألانماهريغنعدوهيلاةمألصفاهتياغةيتقوتناك
اذك)٧:١٥سقرمو١٥:١١و٥:١٧ىّتم(حيسملاءيجينأ
)١٠-١١:٥و١٦-١٠:١٠لامعأ(ايؤرلايفسرطبلهللانلعأ
اذههلوقبلوسرلاتبثأو)٢:١٧يسولوك(يفامهلثمو
.ًامحلاولكأينأزاوجوهوممألانمةوخإلايأرةحص

نمنينمؤملاداقتعاكًاسِجَنًائْيَشُبِسَْحيْنَمَّـالِإ
هللانأوةمئاقلازتالةيزمرلاةعيرشلااوربتعانيذلادوهيلا
.اهظفحبنييحيسملافلك

ئطخهلكأولفهمّرحهللانأهداقتعالٌسِجَنَوُهُهَلَف
.هريمضهتفلاخمل

َتْسَلَف،ُنَزُْحيَكِماَعَطِبَبَسِبَكوُخَأَناَكْنِإَف«١٥
ملٱَبَسَحُدْعَبُكُلْسَت

يِذَّـلٱَكِلٰذَكِماَعَطِبْكِلُْهتَال.ِةَّـبَحَْ
ملٱَتاَم

.»ِهِلْجَألُحيِسَْ
٨:١١سوثنروك١

كآرنإيأُنَزُْحيَكِماَعَطِبَبَسِبَكوُخَأَناَكْنِإَف
ىدتقاهيلعمارحوكللالحوهاملكأتفيعضلاكوخأ
ةمادنهداؤفألتماوهريمضمكحهتفلاخمبئطخفلكأوكب
.ًافسأو

ةعيرشنإفِةَّـبَحَْملٱَبَسَحُدْعَبُكُلْسَتَتْسَلَف
.كلذتفلاختنأوكسفنككريغبحتنأةبحملا
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ًاببسكماعطلعجتالفيأَكِلٰذَكِماَعَطِبْكِلُْهتَال
هلكأيهلعجحيرتسمكريمضومحللاكلكأنألهكالهل
سدقلاحورلانزحتريمضلاةفلاخمو.بعتمهريمضو
زئاجلاكلعفةجيتنفيدبألاكالهلاةلعحورلااذهنازحإو
.كيخأسفنكالهإهتاذيف

تامىتححيسملاهبحأِهِلْجَألُحيِسَْملٱَتاَميِذَّـلٱ
نأكيلعبجيالفأيدبألاكالهلانمهصلخيلهلجأنم
لكأنعكعانتمابهصالخةيغبًاليلقكسفنركنتنأبهبحت
نييحيسملارغصأةميقومسىلإةراشإةيآلاهذهيفو.محللا
ناسنإلاهعيطتسيامةمظعىلإوهلجأنمتامحيسملانأب
.هلجأنمحيسملاتومدئاوفهنامرحوهوهريغرارضإنم

»ْمُكِحَالَصَىلَعََرتْفُيَالَف«١٦
١٢:١٧ص

ررحتلااذهنألةيوسوملاموسرلانمررحتلاانهحالصلا
وأةرثعةلعراصاذإمالُيوأهيلعىرتفُيهنكلوميظععفن
نأشيفيوقلاخأللحصناذهو.سفنكالهوأنزح
نأانربتعاولفًاماعًانوناقلعُجينأحصيهنكلوطقفماعطلا
يتأيالنأبجويحيسملانيدلاانهحالصلابدارملا
ماصخلاكنيدلاكلذىلعهبىرتفُياممًائيشنويحيسملا
.فينعلالادجلاوقاقشنالاو

ٌّرِبَوُهْلَب،ًابُْرشَوًالْكَأِهللاٱُتوُكَلَمَسْيَلْنَأل«١٧
يفٌحَرَفَوٌمَالَسَو لٱِحوُّرلٱِ

ْ
.»ِسُدُق

ًاضعبنييحيسملاضعبلامتحابوجولىرخأةلعانه
مليحيسملانيدلانإفةيضرعاهيفاوفلتخايتلارومألانأل
.اهنعهنيملوةبرشألاوةمعطألاهذهبرمأي

يذلاتوكلملاوههنأليحيسملانيدلايأهللاٱُتوُكَلَم
نيدلانعتايحورلابهزّيمونينمؤملابولقيفحيسملاهأشنأ
.ةيجراخلاموسرلانمريثكبماقهنإفيوسوملا

نودةمعطألاضعبلكأيمئاقبسيليأًابُْرشَوًالْكَأ
نأةصالخلاو.ضعبنودةبرشألاضعببرشبالوضعب
ىلعبجيفةرهاظلاموسرلابمئاقريغيحيسملانيدلا
لثميفمهلادجبمهنيدمالينأنماوزرتحينأنييحيسملا
.موسرلاهذه

هللامامأفقننأانردقييذلاناميإلاربيأٌّرِبَوُهْلَب
ربلااذهرامثأنموهبيلاطملكسانلاىفوأذإمولالب
.ةسادقلا

هللاةحلاصملاواياطخلاةرفغمبروعشلانعئشانٌمَالَسَو
ئشنيهنألسانلاةملاسمبنرتقيمالسلااذهوريمضلاةحارو
.عيمجللةبحملانمؤملابلقيف

يفٌحَرَفَو صالخلاءاجربحرفيأِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِ
:٥ةيطالغو١٣:٥٢لامعأ(يفامكسدقلاحورلاهئشني

بذهملكنأمزلتسيالاذهو.)١:٦يكينولاست١و٢٢
قالخألابيذهتنأهنممزلالإوقحيحيسمحرفوملاسمو
نألليجنإلاميلعتلفانماذهو.دحاويحيسملانيدلاو
هنيعبيحيسملانيدلااليحيسملانيدلارامثأاهلكلئاضفلا
مالسلارمثسانللةملاسملاوناميإلابيذلاربلارمثةسادقلاف
.كلذىلعسقوهللاعم

ملٱَمَدَخْنَمَّـنَأل«١٨
يفَحيِسَْ ِهللاٱَدْنِعٌِّيضْرَمَوُهَفِهِذٰهِ

.»ِساَّـنلٱَدْنِعًىّكَزُمَو
٨:٢١سوثنروك٢

.اهلبقيتللتابثإةيآلاهذه
يفَحيِسَْملٱَمَدَخْنَم حرفلاومالسلاوّربلايفيأِهِذٰهِ

.نيدلاتايرهوجنميهيتلا
اهرهظينمبواهبّرسُيهنألِهللاٱَدْنِعٌِّيضْرَمَوُهَف
.)١٩:٢٠و٢:٤٢لامعأو٢:٥٢اقولو٣:٤لاثمأ(

كلترهظأنمفحودمميأِساَّـنلٱَدْنِعًىّكَزُم
رهظتنمربتعننأبجيفهحالصىلعىرتفُياللئاضفلا
ًاداقتعاتايضرعلايفانوفلاخنإونيبوبحمةوخإمهيف
ةمدخلئاضفلاكلتةسراممنأرابتعالاقحتسياممو.ًالمعو
.ريمضلاوبلقلابرهنأكلذنمجتنيفحيسملل

لَف«١٩
ْ
لِلَوُهاَمَوِمَالَّـسلِلَوُهاَمَىلَعًاذِإْفُكْعَن

ْ
ِناَيْنُب

.»ٍضْعَبِلاَنُضْعَب
١٤:١٢سوثنروك١و١٥:٢و١٢:١٨صو٣٤:١٤رومزم
٥:١١يكينولاست١و

.)١٨و١٧ع(ةجيتناذه
لوصحانتياغلعجنليأخلاَىلَعًاذِإْفُكْعَنْلَف

لكبنجتبةسادقلاوةفرعملايفومنلاوةسينكلايفقافتالا
.ّومنلاعنميوتاّيضرعلايففالخلاببسيام

ِءاَيْشَألٱُّلُك.ِهللاٱَلَمَعِماَعَّـطلٱِلْجَألْضُقْنَتَال«٢٠
.»ٍةَرْثَعِبُلُكْأَييِذَّـلٱِناَسْنِإلِلٌَّرشُهَّـنِكٰل،ٌةَرِهاَط
١:١٥سطيتو١٤عو١٠:١٥لامعأو١٥:١١ىّتم١٥ع
١٢-٨:٩سوثنروك١
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.»ءايوقألا«ىلإهجوماذه
انهضقنلاِهللاٱَلَمَعِماَعَّـطلٱِلْجَألْضُقْنَتَال
وهو)١٥ع(يفاملريركتةرابعلاو)١٩ع(يفءانبلافالخ
هلجأنمحيسملاتاميذلاكلذكماعطبكلهتال(هلوق
.)٢:١٠سسفأو٣:٩سوثنروك١يفامك(

حيسملاتوكلمانههللالمعبدارملانأمهضعببهذ
بوجوةلمجلاةصالخو.ملاعلايفهينبيهللاذخأيذلا
قاقشنالااهلجأنمأشنييتلاةمعطألاضعبنععانتمالا
.اهيفهللاهانباممدهوةسينكلايف

لطبأليجنإلانألاهلكأزئاجيأٌةَرِهاَطِءاَيْشَألٱُّلُك
.ةيوسوملاموسرلايفامىلعةمعطألازييمت

لمتحياذهٍةَرْثَعِبُلُكْأَييِذَّـلٱِناَسْنِإلِلٌَّرشُهَّـنِكٰل
فيعضلاهاخأهلكأيلعجينمأطخيهنأامهدحأنيينعم
هنأرخآلاو.هدنعمرحموهامهلكأبهريمضمكحفلاخي
امقفوىلعوهوقحاذهوًامرحمهنظيًامحللكأينمأطخي
لوسرلادوصقملانأىلعلدتةنيرقلانكلو)١٤ع(يفليق
.لوألاىنعملاوه

ًائْيَشَالَوًارَْمخَبَْرشَتَالَوًاْمَحلَلُكْأَتَالْنَأٌنَسَح«٢١
.»ُفُعْضَيْوَأُرُثْعَيْوَأَكوُخَأِهِبُمِدَطْصَي
٨:١٣سوثنروك١

.حودمموهللاضرُميأٌنَسَح
.ًامرحمهلكأفيعضلاكوخأنظيًامَْحلَلُكْأَتَالْنَأ
ناسنإلكىلعوهيلعبجوي»يوقلا«نمؤمللنوناقاذهو
نمريخةوخإلانيبمالسلافهريغلعفنلاةيغبهسفنركنينأ
.اهفونصفالتخاىلعةمعطألاةحابتسا

ادعامدوهيللرمخلابرشحيبُأًارَْمخَبَْرشَتَالَو
همرحتساو)٣٥صايمرإ(نييباكرلاو)٦:٣ددع(ءارذنلا
يرصنتمنممهنأحجرألاوةيمورةسينكيحيسمضعب
.دوهيلا

وأةبرجتلاهمدصتيأُرُثْعَيْوَأَكوُخَأِهِبُمِدَطْصَي
هدعيامبرشتولكأتكاريهنألةئيطخلايفعقيفاهبرثعي
.هريمضمكحلًافلاخمكبيدتقيفًامرحم

ددرتيوأهلعفينأبجياميفكشييأُفُعْضَيْوَأ
انهسلوبهعضويذلانوناقلا.هنايصعوهريمضةعاطإنيب
لكيفنينمؤملالكنوناقنوكينأبجيةيمورينمؤمل
تاثحابملانمةرسملاوأةيلستللًائيشنوتأيالفناكمونامز
.سوفنللةكلهملاتارثعلابيتأتيتلا

لَف؟ٌناَميِإَكَلَأ«٢٢
ْ
ِملىَبوُط!ِهللاٱَماَمَأَكِسْفَنِبَكَلْنُكَي

َ
ْن

يفُهَسْفَنُنيِدَيَال .»ُهُنِسْحَتْسَياَمِ
٣:٢١انحوي١

دارملاو.فيعضلاكيخألسيليوقلااهيأ؟ٌناَميِإَكَلَأ
امكةبرشألاوةمعطألاعاونألكزاوجنقيتانهناميإلاب
.)٢و١ع(يفءاج

هنأنقيتتامبعّتمتيأِهللاٱَماَمَأَكِسْفَنِبَكَلْنُكَيْلَف
الوةوخإلانيبكلذبرختفتالوكريغهبرثعيملامحابم
.ةسينكلايفماصخلاوألادجللًاعوضومهذختت

ِملىَبوُط
َ

ًافلاخمًائيشلعفياليأُهَسْفَنُنيِدَيَالْن
هلضرعتييذلارطخلاىلإحيملتاذهيفو.هريمضماكحأل
ليحتسيفهمارحتساوأهلعفامةحابتسايفهددرتبناسنإلا
.ريمضةحاراذهلثملنوكينأ

َسْيَلَكِلٰذَّـنَأل،ُناَدُيَلَكَأْنِإَفُباَتْرَييِذَّـلٱاَّـمَأَو«٢٣
.»ٌةَّـيِطَخَوُهَفِناَميِإلٱَنِمَسْيَلاَمُّلُكَو،ِناَميِإلٱَنِم
١:١٥سطيت

.محللالكأزاوجيفُباَتْرَييِذَّـلٱ
سانلاوهريمضهموليفمالُيوأطخييأُناَدُيَلَكَأْنِإَف
هلكأنإنقيتيملوهريمضهحبتسيملًائيشلكأهنألهللاو
.لالح

نقيتانهناميإلابدارملاِناَميِإلٱَنِمَسْيَلاَمُّلُك
ٌنِّـقَيَتُم«هلوقلثماذهوحلاصولالحهلعفيامنأناسنإلا
يف وهو.)١٤ع(»ِهِتاَذِبًاسِجَنٌْءَيشَسْيَلْنَأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِ
.يرشبلالقعلاماكحأدرجمالهللاباتكميلعتىلعينبم

هللاانيلعبجيامبثارتكالامدعهيفنألٌةَّـيِطَخَوُهَف
.ىلاعتهظيغيهنألمتحيًائيشلعفيملًاقحهللاىقتانمنأل
خألانمبلطتالنأيوقلااهيأكيلعبجيهنأةصالخلاو
كلزوجيامنألبرشلاولكألايفكبيدتقينأفيعضلا
نمهللاكحنماملعجنمرذحتنإوهلةئيطخنوكي
فالخىلعكبهئادتقابهسفنرضيفكريغلةرثعةيرحلا
.هريمضمكح

الاذهوانيلعمرحيًامارحهنظناملكنأبلوسرلامكح
.انللحيًالالحهنظناملكنأمزلتسي

كلذبهللانومدخيمهنأنيلوألانييحيسملاودهطضمنظ
اورذعُيملمهنكلو)٢٦:٩لامعأو١٦:٢انحوي(داهطضالا
يِذَّـلٱاَنَأ،ِلُسُّرلٱُرَغْصَأِّـينَأل«هسفنىلعلوسرلالوقليلدب
»ِهللاٱَةَسيِنَكُتْدَهَطْضٱِّـينَأل،ًالوُسَرىَعْدُأْنَألًالْهَأُتْسَل
.)١٥:٩سوثنروك١(
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دئاوف
تاّيضرعلابكسمتلالعجنييحيسملاىلعرَظُحيهنأ.١

يفرومألابحأنمقافتالانألفالتخاللةلع
ملاماهتيوضعيبلاطىلعاوطرشيالنأوةسينكلا
هيفهحورنأرهظوهللاهلبقنمفمهيلعهللاهطرشي
.)١٢-١ع(هلوبقةسينكلاىلعبجو

ذختايأبرللشاعنإفهتياغبفرعُييحيسملانإ.٢
وهفهلةياغحيسملادجموهتايحلًانوناقحيسملاةدارإ
رومألايفلهجوأفعضلظلغنإويقيقحيحيسم
ع(هيلعهللاهبجويملامهسفنىلعبجوأوةيضرعلا
٨-٦(.

حوردضتاّيضرعلايفةئطختلاوداقتنالاىلإليملانإ.٣
بلقلاناّيدهدحويذلاهللاقوقحلبلسهنألليجنإلا
يرهوجلانيبزييمتلانعةريصبلايمعيامموريمضلاو
نعةلفغلاىلعناسنإلالمحيوتايبدألايفيضرعلاو
.)١٠-٤ع(هريغصئاقنةيؤرىلعوهصئاقن

.)١٠و٣ع(ةئيطخانمىندأمهبسحننمراقتحانإ.٤
ةحيرصهللاوهعوسينأىلعلصفلااذهيفةلدألانإ.٥

:ةسمخيهو
هدجملايحنوهعيطننأبجييذلابرلاهنإ:لوألا·

.)٨-٦ع(
.)٩ع(تاومألاوءايحألاكلمهن:يناثلا·
.)١٠ع(عيمجلاناّيدهنإ:ثلاثلا·
دهعلايفهوهيىلإتبسُنيتلالاوقألانإ:عبارلا·

.)١١ع(ديدجلادهعلايفحيسملاىلإتبسُنميدقلا
ىلإهللاامهيفبسنامًاريثكسلوبنإ:سماخلا·

نإهلوقكلذلاثمهللاىلإحيسمللاموحيسملا
مامأفوقولاوهللاةشيعلايهحيسمللةشيعلا
هللاباسحلاءاطعإوهحيسملاةنونيديسرك
.هللاوثجلاوهحيسمللعوضخلاو

نألةيجراخلاموسرلابموقياليحيسملانيدلانإ.٦
ملنإوديزنالانلكأنإاننأل.هللاىلإانمدقيالماعطلا(
.)٧و٦ع(صقنناللكأن

مزلتدقةبحملاةعيرشنألًاقفاوملحياملكسيلهنإ.٧
.)٢١و٢٠و١٥ع(هللحيامععنتمينأيحيسملا

انررحدقيتلاةيرحلايفتبثننأانيلعبجيهنإ.٨
رينبكبترتانرئامضنأبحمسنالنأواهبحيسملا
مرحننأشحافلاءاطخلانمفةيرشبلاماهوأللةيدوبع
ع(هبهللاهمزليملامبناسنإلامزلنوهللاهمرحيملام
٢٣-١٣(.

رشعسماخلاحاحصألا

ص(يفليقامتابثإلوألانابلطمحاحصألااذهيف
حيسملابءادتقاءافعضللءايوقألالامتحابوجويف)١٤
يناثلاو.)١٣-١ع(ميدقلادهعلاتاءوبنضعبلةقفاومو
ةيمورينمؤمبهتقثنمةيصخشلاهتاساسحإلوسرلاراهظإ
ليبسيفهلمتحاامركذومهلةلاسرلاهذهةباتكىلعو
ءارقفلهتمدخلامكإدعبمهروزينأهدصقوليجنإلاةمدخ
.)٣٣-١٤ع(ميلشروأيفةوخإلا

لوألالصفلا
لامتحابوجويف١٤صيفليقامتابثإ

١٣ىلإ١عءافعضللءايوقألا

َفاَعْضَأَلِمَتْحَنْنَأَءاَيِوْقَألٱُنْحَناَنْيَلَعُبِجَيَف«١
.»اَنَسُفْنَأَِيضْرُنَالَو،ِءاَفَعُّضلٱ
١٤:١ص٦:١ةيطالغ

موسرلاظفحبنيفلكمريغانإاننقيتبَءاَيِوْقَألٱُنْحَن
ءالؤهرثكأنأحّجرملاو.دايعألاوةمعطألابةقعلتملاةيدوهيلا
هنأبلوسرلاحّرصوممألايرصنتمنماوناكءايوقألا

.داقتعالايفمهكيرش
نعلدعننأيأِءاَفَعُّضلٱَفاَعْضَأَلِمَتْحَنْنَأ
نأحجرألاو.فطللاوملحلابمهلماعنومهيلعربصنومهلادج
مهنأاوأرنيذلادوهيلايرصنتمنمءافعضلاكئلوأرثكأ
حيسملامهررحيتلاةيوسوملاةعيرشلاموسرظفحبنوفلكم
ضعبنأشيفمهتامهوتيهمهفاعضإو.اهايإهلامكإباهنم
ةلقوناميإلافعضنعتأشنيتلاةبرشألاوةمعطألا
يفهاتأامب»ءافعضلالامتحاب«هدارملوسرلاّنيبو.ةفرعملا
لِلُتِْرص«هلوقبهيلإراشأوسوثنروك

ْ
َحَبْرَألٍّيِدوُهَيَكِدوُهَي

لٱ
ْ
َحتَنيِذَّـلِلَو،َدوُهَي

ْ
َحتِّـينَأَكِسوُماَّـنلٱَت

ْ
َحَبْرَألِسوُماَّـنلٱَت

َحتَنيِذَّـلٱ
ْ

ٍسوُماَنَالِبِّـينَأَكٍسوُماَنَالِبَنيِذَّـلِلَو،ِسوُماَّـنلٱَت
َحتْلَب،ِِهللاٍسوُماَنَالِبُتْسَلِّـينَأَعَم

ْ
لِلٍسوُماَنَت

ْ
ِحيِسَم

َحَبْرَألٍفيِعَضَكِءاَفَعُّضلِلُتِْرص.ٍسوُماَنَالِبَنيِذَّـلٱَحَبْرَأل
لِلُتِْرص.َءاَفَعُّضلٱ

ْ
لَخُألٍْءَيشَّـلُكِّـلُك

ِّـ
ٍلاَحِّـلُكَىلَعَص

.)٢٢-٩:٢٠سوثنروك١(»ًامْوَق
رضيوهوهبذلنوانللحيامنايتإباَنَسُفْنَأَِيضْرُنَالَو
.مرحمهنأنومهوتينممانريغ
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لَف«٢
ْ
لِلُهَبيِرَقاَّـنِمٍدِحاَوُّلُكِضْرُي

ْ
لٱِلْجَألِ،ْريَخ

ْ
.»ِناَيْنُب

١٣:٥و٣٣و١٠:٢٤و٢٢و٩:١٩سوثنروك١و١٤:١٩ص
٥و٢:٤يبليفو

قيرطبىلوألايفهركذامباجيإلاقيرطبهذهيفركذ
.بلسلا

نأانيلعبجيِْريَخْلِلُهَبيِرَقاَّـنِمٍدِحاَوُّلُكِضْرُيْلَف
هنأبءاضرإلالوسرلادّيق.ةبحملاةعيرشلًاعوطكلذلعفن
نأزوجيالذإلحيالوهورشللهيضترننألًاعفدريخلل
.ناسنإللءاضرإهللاظيغي

ةسادقلاوةفرعملايفةوخإلاناينبيأِناَيْنُبْلٱِلْجَأل
.مهعمانلهاستنمانضرغاذهنوكينابجيو

ملٱَّـنَأل«٣
َوُهاَمَكْلَب،ُهَسْفَنِضْرُيَْملًاضْيَأَحيِسَْ

.َّـَيلَعْتَعَقَوَكِيِّـريَعُمُتَاريِيْعَت:ٌبوُتْكَم
٦٩:٩رومزم٦:٣٨و٥:٣انحويو٢٦:٣٩ىّتم

حيسملاةريسنإُهَسْفَنِضْرُيَْملًاضْيَأَحيِسَْملٱَّـنَأل
ضرألاىلعهتايحلكيفغتبيملوهونمؤملكللاثم
ةياغرهظأحيسملانأديفي»ًاضيأ«هلوقو.هسفنءاضرإ
ومسىلإرظنلابهسفنءاضرإهئاغتبامدعبفطللاولزانتلا
هسفنيضرينأملاعلااذهيفشاعدحألناكولفهتبتر
الهنأىلوألابفحيسمللزجيملناكنإوحيسمللكلذناكل
هنأ»هسفنضريملحيسملانإ«هلوقنممزليالو.انلزوجي
نأىنعملانألهنسحتسيملهنأوهمغرىلعءادفلالمعىتأ
الهللاةئيشملمعلةفوقومتناكضرألاهذهىلعهتايح
هسفنلةذللاوةحارلاوسانلانيبفرشلاوىنغلاليصحتل
عفنلوهللادجملتوملاىتحمالآلاوتاقيضلايضرهنأو
:٨سوثنروك٢و٢٢:٤٢اقولو٦:٣٨و٥:٣٠انحوي(سانلا
.)١٢:٢نييناربعو٢:٢١سرطب١و٢:٥يبليفو٩

ةبطاخممالكلاو)٦٨:١٠رومزم(ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
.هيبألحيسملا

.بآلاهلإلااهيأَكِيِّـريَعُم
سابتقالااذهنملوسرلادصق.عوسيكنباانأَّـَيلَع

انريغعفنلانسفنأركنننأيفحيسملابءادتقالابوجونايب
تارييعتلانمهلمتحااموهللادجملجألهسفنركنأهنأل
ملهنأىلعليلدهللاةدارإلًاقفوءادفلالمعلمكييكل
.هسفنيضريلتأي

سبتقايذلانيتسلاوعساتلارومزملانأىلعليلدلاو
ليجنإلاةبتكهسبتقاامةرثكحيسملابءابنأانههنملوسرلا
٤٨و٢٧:٣٤ىّتم(حيسملابءابنأسبتقملانأنيربتعمهنم
.)١:٢٠لامعأو١٩:٢٨و١٥:٢٥و٢:١٧انحويو

ىَّـتَح،اَنِميِلْعَتِلْجَألَبِتُكَبِتُكَفَقَبَساَمَّـلُكَّـنَأل«٤
تلٱَوِْربَّـصلٱِب

يفاَمِبِةَيِزْعَّـ لٱِ
ْ

.»ٌءاَجَراَنَلُنوُكَيِبُتُك
١٠:١١و١٠و٩:٩سوثنروك١و٢٤و٤:٢٣ص
١٧و٣:١٦سواثوميت٢و

نملوسرلاسبتقادقفضرتعملاكةيآلاهذهيفمالكلا
تافصبقلعتملاميلعتلانمهيفاملدوادلوق٦٩رومزم
هلامعتسانأانهحّرصفهبيدتقنيكلهلامعأوحيسملا
امو.اهلرومزملابتُكيتلاةياغلاقفوىلعناكرومزملل

هلكىلعقدصيسدقملاباتكلانمءزجلااذهىلعقدص
ذختاو.انلامعأوانناميإلًاروتسدنوكينأدصقهللانأل
نم)٦ع(يفهلوقينأمزعاملةمدقممالكلااذهلوسرلا
.ضعببةوخإلاضعبداحتابوجو

.ميدقلادهعلايفَبِتُكَفَقَبَساَم
بتُكنيذلاميلعتنعةوالعاَنِميِلْعَتِلْجَألَبِتُك

.ًالوأمهل
تلٱَوِْربَّـصلٱِبىَّـتَح

يفاَمِبِةَيِزْعَّـ دصقهللانإِبُتُكْلٱِ
داودوبويأك(ءايقتألاريسنمةسدقملابتكلايفامب
لامعألايفًاربصانديزينأديعاوملاورماوألاو)مهريغو
ىلإنيتفتلمريغهلًاماركإانتوخإوهللامدخننحنوباعتألاو
.انبئاصملكيفءازعانديزيوانسفنأءاضرإ

ةداعسلاوانههللاةكربىلعلوصحللٌءاَجَراَنَلُنوُكَي
نملكنعيحيسملازاتميءاجرلااذهبوءامسلايفةيدبألا
هدضعيولشفلاوللملاهنععنميهنإف)٥:٤ص(هاوس
.لزاونلايفهدنسيو

لَو«٥
ْ
تلٱَوِْربَّـصلٱُهٰلِإْمُكِطْعُي

ًادِحاَوًاماَمِتْهٱاوُّمَتَْهتْنَأِةَيِزْعَّـ
ملٱِبَسَحِب،ْمُكَنْيَباَميِف

»َعوُسَيِحيِسَْ
:٢سرطب١و٣:١٦يبليفو١:١٠سوثنروك١و١٢:١٦ص
٢١

ةطساوةسدقملابتكلانأةقباسلاةيآلايفلوسرلالاق
ةيفاكتسيلاهنأملعهنكلوةيزعتلاوربصلاىلعلوصحلا
بهاوهللالأسفاهتاذبةلآىوستسيلاهنأللوصحلاكلذل
ص(بتكلاةطساوبمهبولقيفامهئشنينأةيزعتلاوربصلا

:١٣نييناربعو٥:٢٣يكينولاست١و٤:٩يبليفو١٥:٣٣
٢٠(.
مكضعبلمتحيواوقفتتنأًادِحاَوًاماَمِتْهٱاوُّمَتَْهتْنَأ
.)١٤صلكو١٢:٢٦ص(مكيلعترشأامكًاضعب

هتالصوهتئيشمبسحبيأَعوُسَيِحيِسَْملٱِبَسَحِب
)٣٢-١٧:٢١انحويًادحاوهذيمالتلكنوكينأيهو(
.)٤و٣ع(هتريسو
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دّيقكلذلورشلايفًادحاوًامامتهاسانلامتهينأنكمي
يذلا»عوسيحيسملابسحب«نوكينأمامتهالالوسرلا
.)٦:٣٨انحوي(بآلاةئيشملمعيلءامسلانملزن

ملٱَعوُسَياَنِّـبَراَبَأَهللاٱاوُدِّـجَمُتْيَكِل«٦
ٍةَدِحاَوٍسْفَنِبِحيِسَْ

.»ٍدِحاَوٍمَفَو
٣٢و٤:٢٤لامعأ

امهودجمينأهللابعشنكميالَهللاٱاوُدِّـجَمُتْيَكِل
نمقاقشنالاوفالتخالانألنيدحتمونيقفتماونوكيمل
.هديجمتعناوم

:١لامعأ(لمعلاوةينلايفقافتايأٍةَدِحاَوٍسْفَنِب
.)٤:٢٤و٢:١و١٤

.حيبستلاوتاولصلايفقافتايأٍدِحاَوٍمَفَو

ملٱَّـنَأاَمَكًاضْعَبْمُكُضْعَباوُلَبْقٱَكِلٰذِل«٧
ًاضْيَأَحيِسَْ

ِمل،اَنَلِبَق
َ

.»ِهللاٱِدْج
٥:٢صو٣و١٤:١ص

اودّجمتيكلوأقافتالابوجونمقبسامليأَكِلٰذِل
.)٦ع(هللا

قيليامكةقثوفطلوةبحمبًاضْعَبْمُكُضْعَباوُلَبْقٱ
دوهيلايرصنتمةوخإلايقيرفىلإهجومرمألااذهوةوخإلاب
يفافلتخانيذللاءافعضلاوءايوقألاممألايرصنتمو
.تايرهوجلايفاقفتاوتاّيضرعلا

هتبحميفةكرشللاَنَلِبَقًاضْيَأَحيِسَْملٱَّـنَأاَمَك
)٩و٨ع(اونمآنيحممألاودوهيلالبقهنإفهتوكلمو
نمهبنمؤينملكببيحرتلايفهباولثمتينابجوف
.نيقيرفلا

ِمل
َ

اذهو»اولبقا«هلوقبقلعتموهوهديجمتليأِهللاٱِدْج
متيالو)١:٦سسفأ(مهسيدقتوسانلاءادفةياغديجمتلا
.ًاضعبمهضعبلبقيوبحينأبالإ

ملٱَعوُسَيَّـنِإ:ُلوُقَأَو«٨
خلٱَمِداَخَراَصْدَقَحيِسَْ

ْ
ْنِم،ِناَتِ

.»ِءاَبآلٱَديِعاَوَمَتِّـبَثُيىَّـتَح،ِهللاٱِقْدِصِلْجَأ
١٣:٤٦و٢٦و٣:٢٥لامعأو١:١١انحويو١٥:٢٤ىّتم

١:٢٠سوثنروك٢و٣:٣ص

نمانلبقحيسملانأهلوقلريسفتاهدعباموةيآلاهذه
.ممألاودوهيلا

.ينعأيأُلوُقَأ
نإيأِناَتِْخلٱَمِداَخَراَصْدَقَحيِسَْملٱَعوُسَيَّـنِإ

مهنمًاناسنإدلُوفدوهيلامهوناتخلالهألًاصلخمهلسرأهللا
لوسرلاهتعن.)٢٠:٢٨و١٥:٢٤ىّتم(مهيفتامومهرشبو
مهنعسومانلاهتعاطإوهعضاوتوهلزانتىلإةراشإ»مداخلاب«
بجوأدوهيلاحيسملالوبق.)٢:٧يبليفو٤:٤ةيطالغ(
.ًاضيأمهلوبقممألاينمؤمىلع

.هدعوزاجنإبهقدصنايبليأِهللاٱِقْدِصِلْجَأْنِم
مهلهللاديعاوميأِءاَبآلٱَديِعاَوَمَتِّـبَثُيىَّـتَح

:٩ةيمورو٣:٢٥لامعأو١:٥٥اقول(ريسفترظنا.حيسملاب
٤(.

َوُهاَمَك،ِةَْمحَّـرلٱِلْجَأْنِمَهللاٱاوُدَّـجَمَفُمَمُألٱاَّـمَأَو«٩
يفَكُدَْمحَأَسَكِلٰذِلْجَأْنِم:ٌبوُتْكَم »َكِمْسالُلِّـتَرُأَوِمَمُألٱِ
١٨:٤٩رومزم٩:٢٣صو١٠:١٦انحوي

ينمؤمءاكرشاوراصنيذلامهونمؤميأُمَمُألٱاَّـمَأَو
بجوأمهايإحيسملالوبقفحيسملاءيجمتاكربيفدوهيلا
.ًاضيأمهلوبقدوهيلاينمؤمىلع

يفمهايإهلوبقبَِةْمحَّـرلٱِلْجَأْنِمَهللاٱاوُدَّـجَمَف
.توكلملاكلذتاكربمهايإهحنموحيسملاتوكلم

زاجنإدوهيللهللالوبقنأةيآلاهذهيفلوسرلاحّرص
.هتمحرلراهظإممأللهلوبقنأوهدعول

امىنعموهانعمو١٨:٤٩رومزميفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
نأدصقهللانأميدقلادهعلانمهدعبلوسرلاهسبتقا
.ممألانيبحيسملاةنايدرشتنت

محَأَس
َْ

يفَكُد روصتو.يبنلادوادانهملكتملاخلاِمَمُألٱِ
حيبستلايفهنوكراشيممألانمهللاةدبعروهمجبطاحمهنأ
يفًارارمكلذىتأامكحيسملانعةباينانهملكتو.ةدابعلاو
.هنعًابئانوهيلإًازمرناكهنألهريمازم

»ِهِبْعَشَعَمُمَمُألٱاَُّهيَأاوُلَّـلََهت«:ًاضْيَأُلوُقَيَو«١٠
٣٢:٤٣ةينثت

ةمجرتيفامىلع)٣٢:٤٣ةينثت(نمةسبتقمةيآلاهذه
.نيعبسلا

َعيَِمجاَيُهوُحَدْمٱَوِمَمُألٱَعيَِمجاَيَّـبَّـرلٱاوُحِّـبَس:ًاضْيَأَو«١١
»ِبوُعُّشلٱ
١١٧:١رومزم

.)١١٧:١رومزم(نمةيآلاهذه
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لٱَوىَّـسَيُلْصَأُنوُكَيَس:ُءاَيْعَشِإُلوُقَيًاضْيَأَو«١٢
ْ
ُمِئاَق

.»ِمَمُألٱُءاَجَرُنوُكَيَسِهْيَلَع.ِمَمُألٱَىلَعَدوُسَيِل
٢٢:١٦و٥:٥ايؤرو١٢:٢١ىّتمو١٠و١١:١ءايعشإ

ةمجرتيفامىلع١٠و١١:١ءايعشإنمةيآلاهذه
طقاسلادوادتيبنمصخشمايقبدعواهيفونيعبسلا
دوهيلاهيلعلكتيوضرألالهألكىلعهناطلسدتمي
.ممألاو

.)٢٢:١٦و٥:٥ايور(حيسملايأىَّـسَيُلْصَأ
.يتآلايأُمِئاَقْلٱ
.ةيحورةدايسِمَمُألٱَىلَعَدوُسَيِل
صالخلاممألاوجرييأِمَمُألٱُءاَجَرُنوُكَيَسِهْيَلَع

امبلوسرلاتبثأ.»ءاجرالب«اوناكنأدعبهيلعلاكتالاب
نموريمازملانموسومانلانملصفلااذهيفهسبتقا
ممألاودوهيلالبقيليتأينأًاعمزمناكحيسملانأءايبنألا
دوهيلانمةيمورةسينكينمؤمىلعبجوكلذىلعو
نيلزتعمقافتاوةبحملكبًاضعبمهضعبلبقينأممألاو
.فافختسالاوةئطختلاوقاقشنالاوفالخلا

لَو«١٣
ْ
ألْمَي

ْ
يفٍمَالَسَوٍروُُرسَّـلُكِءاَجَّـرلٱُهٰلِإْمُك ،ِناَميِإلٱِ

يفاوُداَدْزَتِل لٱِحوُّرلٱِةَّـوُقِبِءاَجَّـرلٱِ
ْ
.»ِسُدُق

١٤:١٧و١٢:١٢ص

نأبءايعشإأبنتيذلاءاجرلاردصمهللايأِءاَجَّـرلٱُهٰلِإ
.ىّسيلصأحيسملابضرألالئابقلكلنوكي

لكىلعاولصحينألوسرلابحأٍمَالَسَوٍروُُرسَّـلُك
ناميإلارامثأنمامهنيذللامالسلاورورسلانمنكميام
.امهايإهللالأسكلذلو

يفاوُداَدْزَتِل ىلعمكلوصحبمكؤاجرديزيليأِءاَجَّـرلٱِ
.ضعبلمكضعبةملاسموهللاابةّرسملا

هللائشنيهبيذلالعافلاهنألِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِةَّـوُقِب
.ةيحورلاتالاعفنالاولئاضفلارئاسوءاجرلانمؤملابلقيف

يناثلالصفلا
لوسرلاهيفركذةلاسرلاهذهةمتاخةءادبلصفلااذه

يفهتبغراهنموةلاسرلاةباتكهيلعبجوأاممةيصخشًارومأ
يفهوركذينأوميلشروأءارقفهتمدخلامكإدعبمهروزينأ

.)٣٣-١٥:١٤ص(مهتاولص

٣٣ىلإ١٤عةيصخشرومأ

ْمُكَّـنَأ،ِيتَوْخِإاَي،ْمُكِتَهِجْنِمٌنِّـقَيَتُمًاضْيَأِيسْفَناَنَأَو١٤
لِعَّـلُكَنوُؤوُلَْممَو،ًاحَالَصَنوُنوُحْشَمْمُتْنَأ

ْ
َرِذْنُيْنَأَنوُرِداَقٍ،م

.ًاضْعَبْمُكُضْعَب
٢:٢١انحوي١و١:١٢سرطب٢و١٠و٧و٨:١سوثنروك١

ًاعفدةيمورينمؤمبهتقثةيآلاهذهيفسلوبركذ
يفكشيهنأحصنلاوميلعتلايفهمالكحوضونممهمهوتل
.مهتريغومهناميإ

يمالكحوضونأعمٌنِّـقَيَتُمًاضْيَأِيسْفَناَنَأَو
.نقيتمريغينأمكلنارهظييترارحو

ًادانعمهيلإبسنيملهنأيأًاحَالَصَنوُنوُحْشَمْمُتْنَأ
مايقلنودعتسممهنأومهاياوننسحبقثاوهنأوًالالضوأ
نويحيسممهنأهرابتعالكلذلاقو.مهيلعبجيامكلذب
حوربنوداقنموحيسملاعوسيبةديدجةقيلخونويقيقح
.هللا

قئاقحلهجمهيلإبسنيملهنأيأٍمْلِعَّـلُكَنوُؤوُلَْممَو
.هنولهجياممهملعينأدصقيملهنأوليجنإلا

ىلإراقتفاالبًاضْعَبْمُكُضْعَبَرِذْنُيْنَأَنوُرِداَق
.يتدعاسم

،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاّيِئْزُجْمُكْيَلِإُتْبَتَكٍةَراَسَجِرَثْكَأِبْنِكٰلَو«١٥
»ِهللاٱَنِمِيلْتَبِهُويِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱِبَبَسِب،ْمُكَلٍرِّـكَذُمَك

٨و٣:٧سسفأو١:١٥ةيطالغو١٢:٣و١:٥ص

نأتنسحتسامكملعومكحالصينّقيتعمْنِكٰلَو
الو.هاضتقمبريسلاىلعمكثحأوهومتفرعامبمكركذأ
.عضاوتلاوفطللانممالكلااذهيفامىفخي

همالكحوضوىلإةراسجلابراشأٍةَراَسَجِرَثْكَأِِب
.ملكتلايفهتسامحو

ملهنأىنعملاوهتبتكامضعبيفًاّيِئْزُجْمُكْيَلِإُتْبَتَك
يفهبتكامىلإراشأهلعلو.هبتكاملكيفةراسجلاتأي
.)١٤صلكو١٤-١٣:١١و١٢:٢ص(

امبملعمكالهنعمتلفغوهومتفرعامبٍرِّـكَذُمَك
.نيبُينأنمرهظأانهلوسرلافطلو.هومتلهج

يتلاةصاخلاةمعنلاىلإاذهبراشأخلاِةَمْعِّـنلٱِبَبَسِب
هنوكلعجو.)١:٥ص(ًالوسرهايإهرايتخابهلهللااهرهظأ
ريغناكولاممرثكأةراسجبمهلبتكهنأببسًالوسر
.لوسر
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ملٱَعوُسَيِلًامِداَخَنوُكَأىَّـتَح«١٦
،ِمَمُألٱِلْجَألِحيِسَْ

ًالوُبْقَمِمَمُألٱُناَبْرُقَنوُكَيِل،ٍنِهاَكَكِهللاٱِليِجْنِإلًاِرشاَبُم
لٱِحوُّرلٱِبًاسَّـدَقُم

ْ
.»سُدُق

٢:٧سواثوميت١و٩و٨و٢:٧ةيطالغو١١:١٣ص
٢:١٧يبليفو٦٦:٢٠ءايعشإ١:١١سواثوميت٢و

.خلا»ةمعنلا«)١٥ع(يفهلوقلريسفتةيآلاهذه
.ًالوسريأًامِداَخ
وهواهكلموةسينكلاسأرهنوكرابتعابِحيِسَْملٱَعوُسَيِل

.هنّيعوهاعديذلا
حيسملاىلإمهدشريلصاخعونىلعِمَمُألٱِلْجَأل

يفدهجلالذبنمهعنميملممألاىلإًالوسرهايإهللارايتخاو
.ًاضيأدوهيلاريشبت

يتلاقيرطلانايباذهٍنِهاَكَكِهللاٱِليِجْنِإلًاِرشاَبُم
مداخهنإ.ًالوسرهنوكرابتعابةسينكلاوهللااهيفمدخ
ًاميدقلكيهلاوةميخلايفةنهكلامدخامكليجنإلابةادانملاب
هذهريغنهاكبليجنإلامداخهبشيملو.حئابذلاونيبارقلاب
بعشلااياطخنعاهبرفكيوليجنإلاةمدخمسيملوةرملا
اهيلإةجاحنمقبيملفدبألاىلإةمدخلاهذهحيسملالمكأو
نأوهليجنإلاةمدخىلعنيذلاف.رخآنهاكىلإالو
ىلإسدقلاحورلاةمعنبمهودوقيوحيسملابسانلااورشبي
مهتدابعهللادنعةيضرمةسدقمةّيحةحيبذمهسوفنميدقت«
.»ةيلقعلا

مهسلوبريشبتبممألانمنينمؤملانإِمَمُألٱُناَبْرُق
ةرهاطةمدقتهللاهمدقينأيفلوسرلابغريذلانابرقلا
.هيدلةلوبقم

سدقُتلكيهلانيبارقتناكِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِبًاسَّـدَقُم
.نابللاوحلملاوءاملالسغب)هللامدقُتنأةقئاللعُجتيأ(
.سدقلاحورلاريثأتبًالوبقمراصفممألانابرقامأو

جئاتنلكبسنهنكلهسفنىلإريشبتلالوسرلابسن
:١١لامعأ(سرطبلعفاذكو.سدقلاحورلاىلإريشبتلا

١٧(.

يفٌراَخِتْفٱِيلَف«١٧ ملٱِ
.»ِِهللااَمِةَهِجْنِمَعوُسَيِحيِسَْ

٥:١نييناربع

.)١٦و١٥ع(ةجيتنةيآلاهذه
حرفأوهللاابقثأيأرختفأنأيلقحييأٌراَخِتْفٱِيلَف
هراختفاةلعو.ممألاىلإًالوسرهتمدخليناعدهنألهدجمأوهب
يفراختفالااذهرسفو)١٨ع(يفروكذملاهريشبتيفهحاجن
يكينولاست١و٧:٤و١:١٢سوثنروك٢و١٥:٣١سوثنروك١(

مهرذنأوةيموريفهتوخإحصنراختفالااذهبو)٢:١٩
.ناطلسوةراسجب

يف هاطعأوحيسملاىلإهحاجنلكبسنَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
.دجملالك

لوسرلانأىنعملاوراختفابقلعتماذهِِهللااَمِةَهِجْنِم
وهيذلاليجنإلاحاجنبلبيملاعفرشوأجبربرختفيمل
.هديجمتىلإلوؤيامموهللالمع

ممٍْءَيشْنَعَمَّـلَكَتَأْنَأُُرسْجَأَالِّـينَأل«١٨ لَعْفَيَْملاَّـِ
ْ
ملٱُه
ُحيِسَْ

لٱِب،ِمَمُألٱِةَعاَطِإِلْجَأليِتَطِساَوِب
ْ
لٱَوِلْوَق

ْ
»ِلْعِف

١٦:٢٦و١:٥صو٢١:١٩لامعأ١٠:١٥سوثنروك٢
٢:٨ةيطالغو

نيرشبملانمهريغليذلاحاجنلايعّدينألوسرلادرُيمل
يفهحاجننألكلذىلإةجاحهلنكتملذإحيسمللوأ
رسجيملةئيطخهريغلامهءاعدانألوًارهاظناكهتمدخ
.اهباكتراىلع

مم حورلابهلعفيذلاكيِتَطِساَوِبُحيِسَْملٱُهْلَعْفَيَْملاَّـِ
اللاقهنأكف.هيفيلدبالونيرشبملانميريغبوأسدقلا
.يتطساوبحيسملاهلعفامبالإرختفأ

.ليجنإللمهعوضخليأِمَمُألٱِةَعاَطِإِلْجَأل
يتلاتازجعملاوليجنإلابريشبتلايأِلْعِفْلٱَوِلْوَقْلٱِب
ممألاةعاطإىلإةليسوهتوقبحيسملااهلعجفهلًاتابثإتعنُص
.ليجنإلل

ْنِمِّـينِإىَّـتَح.ِهللاٱِحوُرِةَّـوُقِب،َبِئاَجَعَوٍتاَيآِةَّـوُقِب«١٩
َهلْوَحاَمَوَميِلَشُروُأ

َ
للِإَىلِإا

ِّـ
لَمْكَأْدَق،َنوُكِيري

ْ
َريِشْبَّـتلٱُت

ملٱِليِجْنِإِب
.ِ»حيِسَْ

١٢:١٢سوثنروك٢و١٩:١١لامعأ

اهلعفيتلاءايشألاضعبةيآلاهذهيفسلوبركذ
.هتطساوبحيسملا

يفاهعنصيتلاتازجعملاكَبِئاَجَعَوٍتاَيآِةَّـوُقِب
:١٢سوثنروك٢و١٢و١٩:١١و١٤:٣لامعأ(اهريغوسسفأ
اهنألتايآتازجعملاهذهتيمُسو.)١٦:١٦و١٥:١٢و١٢
تيمُسو.هلوسرقدصبةداهشوهتوقوهللاروضحتامالع
.نيدهاشملابولقيفبجعلااهئاشنإلبئاجع

سانلابولقيفهريشبتعملماعلاِهللاٱِحوُرِةَّـوُقِب
هبناميإلاوحيسملالوبقىلعمهلمحيوقحلابمهعنقيل
هنأبدهشيناكحيسملاف.)٢:٤نييناربعو٣:٢٠٥ةيطالغ(
هلوقلثماذهو.ةنطابلاوةرهاظلاتامالعلابسلوبلسرأ
حلٱِمَالَكِباَنوُكَيَْملِيتَزاَرِكَويِمَالَك«سوثنروكلهأل

ْ
ِةَمْكِ
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ملٱِةَّـيِناَسْنِإلٱ
لٱَوِحوُّرلٱِناَْهُربِبْلَب،ِعِنْقُْ

ْ
:٢سوثنروك١(»ِةَّـوُق

٤(.
لامعأ(هتمدخأدتباثيحَميِلَشُروُأْنِمِّـينِإىَّـتَح

.)٢٢:١٨و٢٩و٤:٢٨
َهلْوَحاَمَو

َ
نيبيتلاةرئادلالكيأَنوُكِيريِّـللِإَىلِإا

ةكلمملاتايالوىدحإنوكيريللاو.نوكيريللاوميلشروأ
لوصواقولركذيملةينودكمنميبرغلالامشلاىلإةينامورلا
ِدَقَناَكاَّـَملَو«هلوقبكلذىلإراشأهنأحجرملانكلاهيلإسلوب
يفَزاَتْجٱ لِتِ

ْ
ْمُهَظَعَوَو)ةينودكميحاونيا(يِحاَوَّـنلٱَك

كلذناكو)٢٠:٢لامعأ(»َسَّـالَهَىلِإَءاَجٍ،ريِثَكٍمَالَكِب
ةرئادلاو.ةلاسرلاهذههيفبتكيذلاتقولابرق٥٧ةنس
قشمدىلعلمتشتتناكاهيفسلوبرشبيتلاةعساولا
وهوةيئاخأوةينودكموىرغصلاايسآوةيروسوبرعلادالبو
.ذئنيحةنوكسملانمفرُعاممميظعءزج

يلعبجوامبتمقيأخلاَريِشْبَّـتلٱُتْلَمْكَأْدَق
يهوليجنإلاةصالخبىدانهنأىنعملاوًالوسرينوكرابتعاب
سسأهنأوهبناميإلابصالخلانأوحيسملاوهعوسينأ
»ريشبتلاتلمكأ«هلوقنممزليالفنيرشبممسروسئانك
.كانهنيرشبملاىلإةجاحنمكلذدعبقبيملهنأ

ُثْيَحَسْيَل:اَذَكٰهَِّـرشَبُأْنَأًاِصَرتُْحمُتْنُكْنِكٰلَو«٢٠
ملٱَيِّـمُس

.»َرَخآلٍساَسَأَىلَعَيِنْبَأَّـالَئِل،ُحيِسَْ
١٦ىلإ١٠:١٣سوثنروك٢

يلوسرلاهلمعيفهدمتعاأدبمةيآلاهذهيفلوسرلاركذ
سسؤيهنأو.هريغىدانثيحليجنإلابيدانيالنأوهو
حاتتفايلوسرلالمعلاربتعاهنإف.سسؤتملثيحسئانك
اذهو.ةنيعمةسينكةياعرالليجنإلالوخدلةديدجنكامأ
ةيمورةيسنكيفنكيمللوسرلاسرطبنأىلعةلدألانم
.مهيلإةلاسرلاهذهسلوببتكيملالإو

.يتآلاإدبملاةاعارميفًادهتجميأًاِصَرتُْحمُتْنُك
يفريشبتلاءادتباربتعاَرَخآلٍساَسَأَىلَعَيِنْبَأَّـالَئِل
َبَسَح«هلوقليلدبحيسملاةسينكلساسأعضوناكم
ملٱِهللاٱِةَمْعِن

ُرَخآَو،ًاساَسَأُتْعَضَوْدَقٍميِكَحٍءاَّـنَبَكِيلِةاَطْعُْ
١٠:١٥سوثنروك٢ًاضيأرظنا٣:١٠سوثنروك١(»ِهْيَلَعيِنْبَي
يكل«هريشبتلبقاونمآنمملعينأيفانيالهأدبمو.)١٦و
مظعمنأىلع.)١:١١ص(»مهتابثلةيحورةبهمهحنمي
الو.هلبقدحأنبيملثيحسئانكينبينأناكهلمع
نمةينثودالبيفيليجنإلاحاتتفالاهيلإجاتحيامىفخي
سوفنلةبحملاوهللادجملةريغلاوةوقلاوطاشنلاوةعاجشلا
كلتبًاروهشمسلوبناكوةحاصفلاوةمكحلاوسانلا
.تافصلا

،َنوُِرصْبُيَسِهِباُوَربُْخيَْملَنيِذَّـلٱ:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَكْلَب«٢١
.َنوُمَهْفَيَساوُعَمْسَيَْملَنيِذَّـلٱَو
٥٢:١٥ءايعشإ

يفامىلع٥٣:١٥ءايعشإيفٌبوُتْكَمَوُهاَمَكْلَب
نيبحيسملابهتادانمنوكتنأسلوبدهتجا.نيعبسلاةمجرت
.ةءوبنلاهذهقفوىلعنيينثولا

ملٱُقاَعُأُتْنُكَكِلٰذِل«٢٢
ْ
لٱَراَرِ

ْ
ملٱِنَعََةريِثَك

.»ْمُكْيَلِإِءيِجَْ
١٨و١:١٧يكينولاست١و١:١٣ص

يكامهناويإدبميتاعارمليأخلاُقاَعُأُتْنُكَكِلٰذِل
.ًالبقهبدانيملثيحليجنإلابريشبتلاب

يفُدْعَبٌناَكَمِيلَسْيَلْذِإَفَنآلٱاَّـمَأَو«٢٣ ِ،ميِلاَقَألٱِهِذٰهِ
ملٱَىلِإٌقاَيِتْشٱِيلَو

»ٍَةريِثَكَنيِنِسُذْنُمْمُكْيَلِإِءيِجَْ
٣٢عو١:١١صو١٩:٢١لامعأ

يفُدْعَبٌناَكَمِيلَسْيَل هذهبدارإِميِلاَقَألٱِهِذٰهِ
ىرغصلاايسآاهنمو١٩عيفاهيلإراشأيتلادالبلاميلاقألا
رشبذإكلانهةيلوسرلاهلامعألمكأهنإفةينودكموةيئاخأو
ىلإاهملسأوسئانكسسأوحيسملابًالبقرشبيملثيح
.)٢٠:١٧لامعأ(اهخئاشم

يفلاقامكخلاْمُكْيَلِإِءيِجَْملٱَىلِإٌقاَيِتْشٱِيلَو
يدانيلةيمورىلإباهذلايفبغرهلعلو)١٣-١:٩ص(
باونعمتجموةينثولاةمصاعتناكةيمورنألنيينثولانيب
.ةوخإلاةدهاشميفهتبغرنعًالضفضرألابوعشلك

ْنَأوُجْرَأِّـينَأل.ْمُكْيَلِإِيتآاَيِناَبْسٱَىلِإُبَهْذَأاَمَدْنِعَف«٢٤
يفْمُكاَرَأ ألَمَتْنِإ،َكاَنُهَىلِإِينوُعِّـيَشُتَويِروُرُمِ

َّْـ
ْمُكْنِمًالَّـوَأُت

.»ًاّيِئْزُج
٣٢ع١٥:٣لامعأ

اينابسأىلعلمتشتذئموياينابسأتناكاَيِناَبْسٱَىلِإ
ًابرغةينامورلاتايالولاىصقأتناكولاغتربلاومويلاةفورعملا
بغركلذلوليجنإلااوعمسيملنيينثومهلكاهناكسناكو
مأاهيلإبهذأملعنالو.مهرشبيلاهيلإبهذينأيفسلوب
نمهقالطإنيبةدملايفاهيلإبهذهنأمهضعبنظ.ال
م.ب٦٦و٦٥ةنسوحنيناثلارسألاةءادبولوألارسألا
.)٣٦٦ةحفصىلعلامعألارفسريسفتيفلودجلارظنا(

يفْمُكاَرَأ ميلشروأنيبقيرطلاىلعةيمورنأليِروُرُمِ
.اينابسأو
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ًاليلقمهدنعثكمينأدعباذهَكاَنُهَىلِإِينوُعِّـيَشُتَو
رشبدقليجنإلاناكذإةماقإلالوطىلإةجاحنمريملهنأل
املهلةوخإلاعييشتعقوتو.تسسُأدقةسينكلاوكانههب
١٥و١٧:١٤و١٥:٣لامعأ(كانهذئتقوةداعلانمهدهع
١:١٦سوثنروك٢و١١-١٦:٦سوثنروك١و٢١:٥و٢٠:٣٨و
.)٦انحوي٣و

ةيزعتوةرسميبلقألتمايأْمُكْنِمًالَّـوَأُتَّْـألَمَت
اَنيِفيِذَّـلٱِناَميِإلٱِبْمُكَنْيَبىَّـزَعَتَنِل«هلوقكوهفمهتدهامشب
.)١:١٢ص(»ِيناَميِإَوْمُكِناَميِإ،ًاعيَِمج

نوكينأالإلمأيملهنألئلمتلاضعبيأًاّيِئْزُج
.ًاعادوهميلست

َمِدْخَألَميِلَشُروُأَىلِإٌبِهاَذاَنَأَنآلٱِنِكٰلَو«٢٥
لٱ
ْ
»َنيِسيِّـدِق
٢٤:١٧و٢٠:٢٢و١٩:٢١لامعأ

.لاحلايفةيمورىلإهباهذمدعةلعةيآلاهذهيفركذ
تاقدصلامهئارقفىلإلمحيليأَنيِسيِّـدِقْلٱَمِدْخَأل

لوقكاذهوةيئاخأوةينودكموايسآسئانكنماهعمجيتلا
يفُسُلوُبَعَضَو،ُروُمُألٱِهِذٰهْتَلَمَكاَّـَمل«اقول اَمَدْعَبُهَّـنَأِهِسْفَنِ
يفُزاَتَْجي ِّـينِإ«:ًالِئاَق،َميِلَشُروُأَىلِإُبَهْذَيَةَيِئاَخَأَوَةَّـيِنوُدِكَمِ

:١٩لامعأ(»ًاضْيَأَةَيِموُرىَرَأْنَأيِغَبْنَيَكاَنُهُريِصَأاَمَدْعَب
سلوبلوققفوىلعاذهو)٣و٢٠:٢لامعأًاضيأرظنا٢١
ٍتاَقَدَصُعَنْصَأُتْئِجٍَةريِثَكَنيِنِسَدْعَبَو«سكليفمامأ
.)٢٤:١٧لامعأ(»َنيِباَرَقَويِتَّـمُأل

ْنَأاوُنَسْحَتْسٱَةَيِئاَخَأَوَةَّـيِنوُدِكَمَلْهَأَّـنَأل٢٦«٢٦،٢٧
لٱِءاَرَقُفِلًاعيِزْوَتاوُعَنْصَي

ْ
يفَنيِذَّـلٱَنيِسيِّـدِق ٢٧.َميِلَشُروُأِ

َهلْمَُّـهنِإَو،َكِلٰذاوُنَسْحَتْسٱ
ُ

ِدَقُمَمُألٱَناَكْنِإُهَّـنَأل!َنوُنوُيْدَمْم
يفاوَُكَرتْشٱ هتاَّـيِحوُرِ يفْمُهوُمِدَْخيْنَأْمِهْيَلَعُِبَجيِْمِ ِ
جلٱ
ْ

.»ًاضْيَأِتاَّـيِدََس
:١١ص١٢و٩:٢و٨:١سوثنروك٢و٢و١٦:١سوثنروك١
٦:٦ةيطالغو٩:١١سوثنروك١٧١

امهوميلشروأىلإهرفسنمهتياغلحاضيإناتيآلاناتاه
.)٢و٩:١و٦-٨:١سوثنروك٢(يفاملثم

ةينامورلاتايالولانمناتيالوامهَةَيِئاَخَأَوَةَّـيِنوُدِكَم
مهنمنوريثكرصنتممألانماهناكسلصأناكابروأيف
يبليفةسينكةينودكمسئانكربكأناكو.سلوبريشبتب
ندمربكأو.)١٧:١و١٦:١٢لامعأ(يكينولاستةسينكو
.)١٨:١و١٧:١٦لامعأ(سوثنروكةيئاخأ

اوعمجينأاورسيأًاعيِزْوَتاوُعَنْصَيْنَأاوُنَسْحَتْسٱ
ىلعمهايإسلوبثحيفانيالاذهوًاعربتناسحإلالام
امدحأمويلكاوعمجينأمهيلعراشأهنإفةريثكًارارمكلذ
.)٢و١٦:١سوثنروك١(كلذنممهلرسيت

َهلْمَُّـهنِإَو
ُ

ناسحإلااذهنألوسرلالاقَنوُنوُيْدَمْم
.ركذُتسيتلاةلعللةقفشلاةيآهنإقوفنيدلءافيإ

يفاوُكََرتْشٱِدَقُمَمُألٱ ممألاينمؤمنأيأِْمِهتاَّـيِحوُرِ
يهميلشروأةسينكنإ.دوهيلاةطساوبليجنإلاىلعاولصح
يفيحيسملانيدلارشتنااهنموةيحيسملاسئانكلامأ
نيذلاممألاىلعبجيف.تاكربلامظعأوهوةينودكم
اوكراشينأةيحورلاتاكربلايفميلشروأدوهياوكراش
كلتنمةميقلقأيهوةيدسجلاعفانملايفدوهيلايجاتحم
مهرئامضوهللانيدلاءافيإمهيلعبجوأيذلاو.تاكربلا
بجوأمكحلااذهبو.ميلشروأيفنوجاتحملامهتوخإال
مهتـاعرتـاـقـفـنباـومـوـقينأنيــيحـيسـملاىلـعلـوسـرلا
ليجنإلابرشُبنملكنأتبثأو)٩:١١سوثنروك١(
.هلوعينأبهنيدضعبءافيإعيطتسيهنأوهرشبملنويدم

لَمْكَأىَتَمَف«٢٨
ْ

َهلُتْمَتَخَو،َكِلٰذُت
ُ

،َرَمَّـثلٱاَذٰهْم
.»اَيِناَبْسٱَىلِإْمُكِبًاّراَمِيضْمَأَسَف
٤:١٧يبليف

نيسيدقلاءارقفليتمدخيأَكِلٰذُتْلَمْكَأىَتَمَف
.ميلشروأيفنيذلا

َهلُتْمَتَخَو
ُ

هميلستهتقيقحزاجماذهَرَمَّـثلٱاَذٰهْم
ةبحم)ةمالعيأ(رمثوهوميلشروأةسينكىلإناسحإلالام
.مهئاخسومهناميإوممألاينمؤم

ليلقدعببهذينأدصقخلِإْمُكِبًاّراَمِيضْمَأَسَف
ميلشروأىلإبهذفاينابسأىلإاهنموةيمورىلإميلشروأنم
اهيفيقبوةيرصيقىلإلسرُأوكانهكسمُأودصقامك
ةيمورىلإلسرُأمث.)م.ب٥٩و٥٨ةنس(ًانوجسمنيتنس
انلسيلو.٦٢ةنسىلإ٦٠ةنسنمنيتنساهيفيقبوًاريسأ
ىلإبهذلهملعنالوكلذدعبهلعفاميفدمتعيخيرات
ريسفترظنا.اهيلإبهذهنأحجرألاوبهذيملوأاينابسأ
.٣٦٤ةحفصلسرلالامعأ

يفُءيِجَأَسْمُكْيَلِإُتْئِجاَذِإِّـينَأُمَلْعَأاَنَأَو«٢٩ ِةَكَرَبِءْلِمِ
ملٱِليِجْنِإ

.ِ»حيِسَْ
١:١١ص

ثدحامهرابتخاىلعينبماذهونقيتأيأُمَلْعَأاَنَأَو
.اهيلإبهذيتلانكامألارئاسيف
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راتبعابهلعجيهللانأبقثوِحيِسَْملٱِليِجْنِإِةَكَرَبِءْلِم
تاكربلارفاومهحنمةطساوحيسمللًالوسروًامداخهنوك
يفهلوبقوليجنإلابريشبتلانعةجتانلاةميظعلاةيحورلا
ْنَأٌقاَتْشُمِّـينَأل«ةلاسرلالوأيفهلوقلقفاوماذهومهبولق
.)١١و١:١٠ص(»ْمُكِتاَبَثِلًةَّـيِحوُرًةَبِهْمُكَحَنْمَأْيَكِل،ْمُكاَرَأ

اهيفنجُسواهعقوتيملةليسوبةيمورىلإسلوببهذ
لكريشبتلةصرفهلناكنكلدصقامفالخىلعنيتنس
لصحهنأيفبيرالو)٢٨:٣٠لامعأ(هتيبىلإاوتأنيذلا
.ًاريثكةيمورةسينكهتدافإيهوهتياغىلع

طَأَف«٣٠
ْ

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِب،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل
ِ،حيِسَْ

يفيِعَماوُدِهاَُجتْنَأ،ِحوُّرلٱِةَّـبَحَمِبَو َىلِإِيلْجَأْنِمِتاَوَلَّـصلٱِ
»ِهللاٱ
٤:١٢يسولوكو١:١١سوثنروك١:٢٢يبليف

مهتبحمىلعهلجأنمةالصلاةسينكلاىلإهبلطىنب
كلذقعلتلهتوكلمدادتماوهديجمتيفمهتبغروحيسملل
.لوسرلاةمدخب

يفسدقلاحورلاهأشنأامبيأِحوُّرلٱِةَّـبَحَمِبَو
هذهنألكلذلاق.ًايوخأًابحيايإمكبحنممكبولق
دهاشيملنإوضعببنينمؤملابولقضعبطبرتةبحملا
.ةيمورينمؤممظعمنيبوهنيبناكامكًاضعبمهضعب

يفيِعَماوُدِهاَُجتْنَأ ةرارحباولصتنأيأِتاَوَلَّـصلٱِ
وهوبوقعيلهللالوقىلإًاحيملتةرابعلايفلعلو.حاحلإو
:٢٣نيوكت(»َتْرِدَقَوِساَّـنلٱَوِهللاٱَعَمَتْدَهاَجَكَّـنَأ«يلصُي

ةيغببلطلاىلعهعماوقفتينأ»ىنعم«هلوقبدارأو.)٢٨
ِنِإ:ًاضْيَأْمُكَلُلوُقَأَ«هلوقبحيسملاهبدعوامىلعلوصحلا
يفِضْرَألٱَىلَعْمُكْنِمِناَنْثٱَقَفَّـتٱ طَيٍْءَيشِّـيَأِ

ْ
ُنوُكَيُهَّـنِإَفِهِناَبُل

َهل
ُ

يفيِذَّـلٱِيبَأِلَبِقْنِماَم .)١٨:١٩ىّتم»ِتاَواَمَّـسلٱِ

يفَنيِنِمْؤُمُْريَغْمُهَنيِذَّـلٱَنِمَذَقْنُأْيَكِل«٣١ لٱِ
ْ
،ِةَّـيِدوُهَي

لٱَدْنِعًةَلوُبْقَمَميِلَشُروُأِلْجَأليِتَمْدِخَنوُكَتْيَكِلَو
ْ
»َنيِسيِّـدِق

٨:٤سوثنروك٣:٢٢يكينولاست٢

نأدارأرومأةثالثاهيلتيتلاوةيآلاهذهيفلوسرلاركذ
.اهلجأنمهعمنولصيةيمورينمؤم

يفَنيِنِمْؤُمُْريَغْمُهَنيِذَّـلٱَنِمَذَقْنُأْيَكِل ِ
حيسملابنمآذنمسلوبءادعأدشأءالؤهناكِةَّـيِدوُهَيْلٱ
مهئابآناميإنعًادترمهوبسحمهنألليجنإلابرشبيذخأو
هرابتخاو.)١١:٢٤سوثنروك٢و٢٧و٢١:٢١و١٤:٢لامعأ(
ىلإهباهذيفاهفاخيواهعقوتيهلعجيضاملايفمهتوادع
دعبالإهولتقينأنماجنامهنإفعقوتامكثدحوميلشروأ

)٢١:٣١لامعأ(هذاقنأيفدهجلالكسايسيلريمألالذبنأ
يمتحيفرصيقىلإهاوعدعفرينأرطضاهلمهضغبةدشلو
.هب

ًةَلوُبْقَمَميِلَشُروُأِلْجَأليِتَمْدِخَنوُكَتْيَكِلَو
يفةوخإلاضعبناك.اهتسينكىلإتاقدصلاةلمجيأخلا
ىلإممألالخدأهنأبهيلعنوضرتعيوهنوضغبيميلشروأ

ةيزمرلاىسومةعيرشلاوعضخينأنودةسينكلاةكرش
مهدسحوهلمهضغبمهلمحينأفاخف)٢١:٢١لامعأ(
هنأىلعمهتاقدصنممهيلإهلمحامضفرىلعممألاينمؤمل
ىلإةليسونوكيتاقدصلاكلتبمهيلإهنايتإنأوجريناك
امملدتسنو.ًاضيأممألاسئانكبوهبمهتقثومهاضرهبسك
لامعألارفسنمنيرشعلاويداحلاحاحصألايفاقولهبتك
.اهاجريتلاةياغلابتءاجتاقدصلاكلتنأ

َحِيَرتْسَأَو،ِهللاٱِةَداَرِإِبٍحَرَفِبْمُكْيَلِإَءيِجَأىَّـتَح«٣٢
.»ْمُكَعَم

:٤بوقعيو٤:١٩سوثنروك١و١٨:٢١لامعأ١:١٠ص
١:١٦يواثوميت٢و١٣-٧سوثنروك٢و١٦:١٨سوثنروك١٥١
٢٠و٧نوميلفو

نأمهلأساممثلاثلارمألااذهْمُكْيَلِإَءيِجَأىَّـتَح
نمهعنميءيشلصحيالنأوهوهلجأنمهعماولصي
.مهيلإءيجملا

.مكايإيتدافإبمكلومكتدهاشمبيلٍحَرَفِب
هتمكحبمكيلإيايإهتيادهوهاضربيأِهللاٱِةَداَرِإِب
.هتيانعو

يفاهتيساقيتلامومهلاوباعتألانمْمُكَعَمَحِيَرتْسَأَو
يفاهعقوتأيتلاةمدخللىوقتأومكثداحمبىزعتأوىضمام
قيرطلاريغيفنكلةبلطلاهذهباجتساهللانإ.اينابسأ
.)١٦و٢٨:١٥لامعأ(اهرظتنايتلا

.»َنيِمآ.َنيِعَْمجَأْمُكَعَمِمَالَّـسلٱُهٰلِإ«٣٣
١٣:١١سوثنروك٢و١٤:٣٣سوثنروك١و١٦:٢٠ص
٣:١٦يكينولاست٢و٥:٢٣يكينولاست١و٤:٩يبليفو
١٣:٢٠نييناربعو

نميلصيانهذخأوهلجأنماولصينإ٣٠عيفمهلأس
لكتلمشاهنكلةدحاوةبلطهتالصتناكومهلجأ
مهعممالسلاهلإنوكنألسفنلاةداعسدكؤتيتلاتاكربلا
هذهسلوببلطامًاريثكو.مالسلامهحنميهنأدكؤي
١٣:١١سوثنروك٢و١٦:٢٠ص(مهيلإبتكنملةبلطلا
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٣:١٦يكينولاست٢و٥:٣يكينولاست١و٤:٩يبليفو
.)١٣:٢٠نييناربعو

دئاوف
هريغءاضرإيفناسنإلاداهتجانوكينأبجيهنإ.١

هيضرينأزوجيالفةحلاصةياغلوةمكحلاىضتقمب
.)٢ع(ناينبلالجألهعفنللبهنمحبرلوأهلرارضإل

نامزلكيفسانلاعفنةسدقملابتكلابدصقهللانإ.٢
.)٤ع(ةيزعتلاوينيدلاملعلاردصميهو

باتكلاةءارقعمهللالأسينأناسنإلاىلعبجيهنإ.٣
باتكللةوقالهنألهريثأتوسدقلاحورلاداشرإسدقملا
.)٥١٣و٤ع(هسردةرثكنمالوهسفنءاقلتنم

هتريسوحيسملااياجسذختينأيحيسملاىلعبجيهنإ.٤
يفوهماقمومسعمهلزانتيفانلمأتاملكاننإفهلًالاثم
ىلععضاوتلاانبجوأانلهتبحمةمظعوهمالآةدش
انتبغرنعوهبءادتقالانعانريصقتىلإرظنلابانسفنأ
.)٥و٣ع(هتريسريسننأيف

تسلاهليصحتيفدهجلالذببجييتلالئاضفلانإ.٥
لوألانيرمأمزلتسياذهوهللانمبهاومىوس
راقتفالاةدشبهفارتعايناثلاوناسنإلاداهتجابوجو
.)١٣و٥ع(ىلاعتهتمعنىلإ

مهداحتانأوهللاةناهإنييحيسملانيبتامصاخملانإ.٦
.)٧-٥ع(هلديجمت

حيسملاهلبقنماولبقينأنييحيسملاىلعبجيهنإ.٧
هللاهعضيملًاطرشةسينكلايفلوبقللاوعضينأسيلف
.)٧ع(

نأيفممألاودوهيلانيبقرفالليجنإلاىضتقمبهنإ.٨
تاكربلااذكونيقيرفلانملكلدحاوصالخلاطرش
.)١٢-٨ع(اهبدوعوملا

مهسابتقابءايبنألارافسأاوقدصديدجلادهعلاةبتكنإ.٩
نمريبكءزجرافسألاكلتو.اهلاوقأبمهلالدتساواهنم
ةبتكفهللاباتكدوهيلاهربتعايذلاميدقلادهعلاباتك
اهلكميدقلادهعلارافسأنأكلذباوتبثأديدجلادهعلا
.)١٢-٩ع(هماهلإوهللايحونم

نأمهداشرإوسانلاحصنىلوتينمىلعبجيهنإ.١٠
ًاربتخمًاملاعهنوكنعًالضفًاعضاوتمًاحلاصًابحمنوكي
ناسنإلاعبطنمذإهداشرإوهحصننمعفنالفالإو
داقتنالاوءايربكلابهحصننمحصنضفريهنأ
.هحصنىضتقملةيفانمهتريسوظيغلاوفافختسالاو
لوسرلاسلوبكلذيفمهبىدتقُينمنسحأنمو
عضاوتلاوةبحملاوفطللابدشريوحصنيناكهنإف
.)١٥و١٤ع(ةمكحلاو

نأةنهكلانأشنمهنألةهنكباوسيلسوسقلانإ.١١
ةرمهسفنميدقتبحيسملاوحئابذلاببعشلانعاورفكي
انلسيلفنيسدقملادبألاىلإلمكأاياطخلانعةحيبذ
هنأىنعمبةنهكمهلكنويحيسملاو.هاوسنهاكنآلا

نأوحيسملاةطساوبهللاشرعنمبرقلاقحمهلراص
.)١٦ع(ةسدقمةيححئابذمهسفنأاومدقي

رثكأفهريغلاميعّدينأناسنإلكىلعرظحيهنإ.١٢
ثيحنورشبيونومّلعيمويلانيرشبملاونيملعملا
اورختفينأمهلزوجيالفكلذىلإمهريغمهقبس
ًاريثكهنإفمهسفنأىلإاهتبسنقيرطبمهقبسنملامعأب
عرازلاريغدصاحلانوكينأتايحورلايفثدحيام
الفيمنييذلاهللاامنإورخآلايقسيودحاولاعرزيف
.)٢٠و١٩ع(هبالإرخف

انتقاطردقىلعنيجاتحملادعاسننأانيلعبجيهنإ.١٣
.)٢٧و٢٦ع(ًالبقانوعفننيذلااميسالو

انعانتمالةلعانيلعلماحتلاذختنالنأانيلعبجيهنإ.١٤
يفدوهيلايرصنتمنإ.نيلماحتمللريخلابلطنع
قحلاءادعأنمهونظوسلوبىلعاولماحتميلشروأ
يفدهتجاومهلتاقدصلاعمجيفهدهجلذبكلذعمو
.)٣١ع(ةيضرممهايإهتمدخنوكتنأ

ةيزعتلاوةحارلالئاسونسحانمةيحيسملاةرشاعملانإ.١٥
نمهنوكعمسلوبنإفبرلاةمدخيفبعتييذلل
ينمؤمةرشاعمبعتمتينأىهتشاحيسملاةمدخلوأ
ع(ملاعلايرقتحمنماوناكمهنمنيريثكنأعمةيمور

٣٢(.
نأالوعادالبرطخللانسفنأضّرعننأانلزوجيالهنإ.١٦

نيلكتمتبثنلبتابجاولابموقننحنوهنمبرهن
.)٣١ع(هللاىلع

تاولصلأسسلوبنإفًاميظعًاعفنةالصللنإ.١٧
فطعينأوراطخألانمهللاهيقييكلةيموريحيسم
عفنربتعيوهوالإكلذمهلأسيملوهيلإسانلابولق
ءايقتألاتاولصنأيفبيرالو.هنقيتيوتاولصلاكلت
ع(ناسنإلاكلذلتاكربلانسحأنمناسنإلجأنم

.)٣١و٣٠
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رشعسداسلاحاحصألا

تايحتو٢و١عيبيفبةيصوتحاحصألااذهيف
حئاصنو.١٦ىلإ٣عةيموريفنيحيسمللسلوب
علوسرلاءاقفرنمتايحتو.٢١ىلإ١٧عةكربو

٢٧ىلإ٢٥عهللاحيبستو.٢٤ىلإ٢٢

لٱُةَمِداَخَيِهيِتَّـلٱ،يِبيِفاَنِتْخُأِبْمُكْيَلِإِيصوُأ«١
ْ

ِةَسيِنَك
يفيِتَّـلٱ »اَيِرَخْنَكِ
١٨:١٨لامعأ

هبلطواهبهتيصوتةلعاذهو.انعمةنمؤملايأاَنِتْخُأِب
.اهايإمهلوبق

هذهليذديفيامىلعةلاسرلاهذهةلماحيِبيِف
اذهونيينثولاةهلآدحأسبيفنمقتشماهمساو.ةلاسرلا
.ممألايرصنتمنماهنأىلعلدي

اهتاضيرمواهتاريقفبةينتعملايأِةَسيِنَكْلٱُةَمِداَخ
سلوبراشأولاجرلايفسامشلاةلزنمبءاسنلايفتناكف
تناكاهنأحجرألاو.)٣:١١سواثوميت١(يفاهلاثمأىلإ
كلذدئاوعنألرفسلاباهلالقتسالواهلجوزركذمدعلةلمرأ
نماهجوزنودلعبلاتاذوءراذعلاعنمتتناكرصعلا
.رفسلااذهلثم

ةيقرشلاسوثنروكةضرفيهةيئاخأيفةنيدماَيِرَخْنَك
.لايمأةعستامهنيبو

يفاَهوُلَبْقَتْيَك«٢ لِلُِّقَحياَمَكِّـبَّـرلٱِ
ْ
َهلاوُموُقَتَو،َنيِسيِّـدِق

َ
ا

يف َنِيريِثَكِلًةَدِعاَسُمْتَراَصاََّـهنَأل،ْمُكْنِمُهْتَجاَتْحٱٍْءَيشِّـيَأِ
.»ًاضْيَأاَنَأِيلَو
٦و٥انحوي٣و٢:٢٩يبليف

يفاَهوُلَبْقَت اهباوبحرتوةنمؤماهوربتعايأِّـبَّـرلٱِ
.ةسينكللاهتمدخوحيسملاباهناميإل

لماعينأبقيليامكيأَنيِسيِّـدِقْلِلُّقَِحياَمَك
.ًاضعبمهضعبنويحيسملا

يف ةيمورنإفةسينكللوأاسهفنلُهْتَجاَتْحٱٍءَْيشِّـيَأِ
تاهجلاعيمجنمسانلااهدصقةكلمملاةبصقاهنوكل
.مهيواعدفانئتسال

اموةيسامشلااهتمدخبَنِيريِثَكِلًةَدِعاَسُمْتَراَص
.فطللانمهتتأواهلامنمهتقفنأ

رازمويهتمدخوًاضيرمناكسلوبلعلًاضْيَأاَنَأِيلَو
ًافيضكلانهاهتيبيفناكهلعلوأ)١٨:١٨لامعأ(ايرخنك
.)١٦:١٥لامعأ(يبليفيفةيديلتيبيفناكامك

لَس«٣
ِّـ

لٱَاليِكَأَوَّـالِكْسيِرِبَىلَعاوُم
ْ

يفيِعَمِنْيَلِماَع ِ
ملٱ
»َعوُسَيِحيِسَْ
٤:١٩سواثوميت٢و٢٦و١٨و١٨:٢لامعأ

امهنأليقو)١٨:٢لامعأ(يفاركُذَاليِكَأَوَّـالِكْسيِرِب
عماناكفاهنمدوهيلايفنبرصيقسويدولكرمألةيموراكرت
سسفأىلإهاقفاروةنسفصنوةنسسونثروكيفسلوب
رمأءاغلإنيحةيمورىلإاعجرمث)١٨:١٨لامعأ(
انهامهركذنمرهظيامكهيلإتالتفالامدعوأسويدولك
١٦:١٩سوثنروك١و١٨:٢٦لامعأ(سسفأىلإاعجرمث
.)٤:١٩سواثوميت٢و

لامعأ(يفامليلدبريشبتلايفخلايِعَمِنْيَلِماَعْلٱ
مايخلاةعانصيفهعمامهلمعنعًالضفاذه)١٨:٢٦
.)١٨:٣لامعأ(

ُتْسَلِنْيَذَّـللٱ،ِيتاَيَحِلْجَأْنِماَمِهْيَقُنُعاَعَضَوِنْيَذَّـللٱ«٤
»ِمَمُألٱِسِئاَنَكُعيَِمجًاضْيَأْلَباَُمهُرُكْشَأيِدْحَواَنَأ

اضّرعيأِيتاَيَحِلْجَأْنِماَمِهْيَقُنُعاَعَضَوِنْيَذَّـللٱ
اذهأبنملعنالو.يتيامحةيغبراطخألادشألامهسفنأ
يفثدحيذلابغشلاتاقلعتمنمناكهلعلوثداحلا
سسفأيفثدحيذلاوأ)١٠-١٨:٦لامعأ(سوثنروك
ةضرعنيتنيدملانملكيفناكهنإف)٣٢و١٩:٣١لامعأ(
.رطخلل

امهتعاجشتفرعاهنألِمَمُألٱِسِئاَنَكُعيَِمجًاضْيَأ
تناكاهنألامهلةنونممتناكفاهلوسرةياقويفامهداهتجاو
.ًادجةميركهتايحربتعتوًاريثكسلوببحت

لٱَىلَعَو«٥
ْ

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَك لَس.اَمِهِتْيَبِ
ِّـ

َسوُتِنْيَبَأَىلَعاوُم
لِلَةَيِئاَخَأُةَروُكاَبَوُهيِذَّـلٱيِبيِبَح

ْ
.ِ»حيِسَم

سوثنروك٢١نوميلفو٤:١٥يسولوكو١٦:١٩سوثنروك١
١٦:١٥

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَكْلٱَىلَعَو ىلعاوملسيأاَمِهِتْيَبِ
يفنييحيسمللنكيمل.ةدابعللامهتيبيفنوعمتجينيذلا
يفهللااودبعينأاورطضافةصوصخمدباعممهرمألوأ
)٢نوميلفو٤١٥يسولوكو١٦:١٩سوثنروك١(مهضعبتويب
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تاعامجاومسقنينأةيموركةريبكلاندملايفاورطضاو
ناكهنأ)١٥و١٤ع(نمرهاظلاف.ةفلتخمنكامأيفعمتجت
.الكسيربواليكأتيبريغينيدلاعامتجاللناتيبةيموريف

.انهالإركذُيملينانويمساَسوُتِنْيَبَأ
نينمؤملالوأيأِحيِسَمْلِلَةَيِئاَخَأُةَروُكاَبَوُهيِذَّـلٱ
ْمُتْنَأ«هلوقليلدبسونافتساتيبنموهفاهيفحيسملاب
:١٦سوثنروك١(»َةَيِئاَخَأُةَروُكاَبْمَُّـهنَأَساَناَفِتْسٱَتْيَبَنوُفِرْعَت
.ةيئاخألدبايسأخسنلاضعبيفئرُقو.)١٥

نيرشعوةتسىلعملسيسلوبنأبيرغلانمو
دحاوءامسألاهذهنموطقاهلخديملةنيدميفمهئامسأب
سونابروأوسايلبمأيهوةينيتالةعبرأوميرموهويناربع
رثكأنأكلذنمانلو.ةينانويةيقابلاوسويرينوايلوجو
نطوتللوأةيتقوضارغألاوتأبناجالانمةيموريحيسم
يفوأايسآيفوهواهيلإاوبهذنألبقمهفرعسلوبلعلو
سويدولكيفنرثأىلعمهنمدوهيلافرعو.نانويلادالب
اهيفسلوبناكيتلانكامألاىلإمهئيجملةيمورنممهايإ
هلعلودوهيلايفنبرمألاءاقلإدعبةيمورىلإاوعجرءالؤهو
.عمسلابمهضعبفرع

لَس«٦
ِّـ

.»ًاريِثَكاَنِلْجَألْتَبِعَتيِتَّـلٱَمَيْرَمَىلَعاوُم

نمجتنتسنوانهركُذامريغاهرمأنمملعنالَمَيْرَم
تبعت«اهنألوسرلالوقنمودوهيلايرصنتمنماهنأاهمسا
ايسآدالبنماهريغوأةيروسيفًالبقاهفرعهنأ»انلجأنم
نأوريخلالمعوةسينكلاةمدخيفتدهتجااهنأونانويلاوأ
.اهتمدخبعفتناسلوب

لَس«٧
ِّـ

ملٱَّـيَبيِسَنَساَيِنوُيَوَسوُكِنوُرَدْنَأَىلَعاوُم
ِنْيَروُسْأَْ

يفاَناَكْدَقَو،ِلُسُّرلٱَْنيَبِناَروُهْشَماَُمهِنْيَذَّـللٱ،يِعَم ملٱِ
ِحيِسَْ

.»ِيلْبَق
٢٣و١:٢٢ةيطالغ

لامعأ(سلوبدلومسوسرطنمامهنأرهاظلاَّـيَبيِسَن
نباناكثيحميلشروأنموأاهيحاوضضعبوأ)٢١:٣٩
.)٢٣:١٦لامعأ(هتخا

يفلاق.هعمارسُأنيأملعناليِعَمِنْيَروُسْأَْملٱ
ةريثكًارارمنجُسهنأديفيام)١١:٢٣و٦:٥سوثنروك٢(
نألهعابتأنمنوريثكهعمنجُسنأنمبجعالو
لجأنمدئادشلاةرثكلةضرعاوناكرصعلاكلذيحيسم
.ليجنإلا

اذهنمجتنيِلُسُّرلٱَْنيَبِناَروُهْشَماَُمهِنْيَذَّـللٱ
امهباوقثووًانايعلسرلامهفرعفةيدوهيلايفًاقباساناكامهنأ
المتحاوأابعتامةرثكللسرلانيبارهتشاامهيمسانأوأ
.حيسملالجأنم

يفاَناَكْدَقَو لبقحيسملابانمآامهنأيأِيلْبَقِحيِسَْملٱِ
يفاونمآنيذلافالآلاةثالثلاةلمجنمامهلعلووهنمآنأ
.نيسمخلامويميلشروأ

لَس«٨
ِّـ

يفيِبيِبَحَساَيِلِبْمَأَىلَعاوُم .»ِّـبَّـرلٱِ

يفيِبيِبَحَساَيِلِبْمَأ .برلاىلإهتبسنلِّـبَّـرلٱِ

لَس«٩
ِّـ

لٱَسوُناَبْروُأَىلَعاوُم
ْ

يفاَنَعَمِلِماَع ملٱِ
َىلَعَوِ،حيِسَْ

.»يِبيِبَحَسيِخاَتْسِإ

.ينامورمساَسوُناَبْروُأ
بيبحهنألهبيبحهنوكبهتعنيِبيِبَحَسيِخاَتْسِإ

.حيسملا

لَس«١٠
ِّـ

لَبَأَىلَعاوُم
ِّـ

ملٱَس
يفىَّـكَزُْ ملٱِ

لَسِ.حيِسَْ
ِّـ

َىلَعاوُم
.»َسوُلوُبوُتْسِرَأِلْهَأْنِمْمُهَنيِذَّـلٱ

يفىَّـكَزُْملٱَسِّـلَبَأ هناميإنحُتمايذلايأِحيِسَْملٱِ
.ًاتباثدجُوف

ناكسولوبوتسرأنأحجرملاَسوُلوُبوُتْسِرَأِلْهَأْنِم
مّلسنمبدارملانأوهيلعمّلسيملكلذلونيينثولانمًاينغ
.هدالوأوأهتيبديبعنمنونمؤملامهمهيلع

لَس«١١
ِّـ

لَس.يِبيِسَنَنوُيِدُوريِهَىلَعاوُم
ِّـ

َنيِذَّـلٱَىلَعاوُم
لٱَسوُّسِكْرَنِلْهَأْنِمْمُه

ْ
يفَنيِنِئاَك .»ِّـبَّـرلٱِ

.)٧ع(يفاركُذنمكيِبيِسَنَنوُيِدوُريِه
يـــنـثواذــهنأحــّجرــملاَسوــُّســِكـْرـَنِلــْهَأْنــِم

تيبنمنينمؤملاكهتيبنمنينمؤملانأوسولوبوتسراك
.)١٠ع(ريسفترظناكاذ
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لَس«١٢
ِّـ

يفِْنيَتَبِعاَّـتلٱاَسوُفيِرَتَواَنْيَفيِرَتَىلَعاوُم .ِّـبَّـرلٱِ
لَس
ِّـ

ملٱَسيِسْرَبَىلَعاوُم
يفًاريِثَكْتَبِعَتيِتَّـلٱِةَبوُبْحَْ .»ِّـبَّـرلٱِ

حيسمللنهتريغبنرهتشاةوسنثالثركذةيآلاهذهيف
.هبةادانملايفنهطاشنو

لَس«١٣
ِّـ

ملٱَسُفوُرَىلَعاوُم
يفِراَتْخُْ ِهِّـمُأَىلَعَوِّـبَّـرلٱِ

.»يِّـمُأ
١انحوي١٥:٢١٢سقرم

يفِراَتْخُْملٱ نييحيسملانمهريغىلعزاتمملايأِّـبَّـرلٱِ
:٢سرطب١(يفءاجامكبرلاينيعيفميركلاوأىوقتلاب
صالخللبختنملاانهراتخملاىنعمسيلف)١٣انحوي٢و٤
.كلذكنييقيقحلانييحيسملالكنأل

.ًازاجمسلوبمأوةقيقحسفورمأيهيِّـمُأِهِّـمُأَىلَع
تقويفهباهتيانعىلعءانبهمأاهاعدنأبلوسرلااهربتعاو
سفورمهضعبنظ.حيسملامداخهنوكلتاقوألانم
:١٥سقرم(يفروكذملايناوريقلاناعمسنباانهروكذملا
٢١(.

لَس١٤«١٤،١٥
ِّـ

َساَمْرَهَوَنوُغيِلِفَوَسُتيِرِكْنيِسَأَىلَعاوُم
لَس١٥.ْمُهَعَمَنيِذَّـلٱِةَوْخِإلٱَىلَعَو،َسيِمْرَهَوَساَبُوْرتَبَو

ِّـ
اوُم

ُملوُأَو،ِهِتْخُأَوَسوُيِريِنَو،اَيِلوُجَوَسُغوُلوُليِفَىلَع
ْ
َىلَعَو،َساَب

لٱِعيَِمج
ْ
.»ْمُهَعَمَنيِذَّـلٱَنيِسيِّـدِق

مهنأالإنيتيآلانيتاهيفنيروكذملارمأنمًائيشملعنال
ةوخإلانمًاراهتشالقأمهلعلوسلوبلباحصأونويحيسم
.ًافنآنيروكذملا

»هعمنيذلاةوخإلا«هلوقنأىلعنيرسفملارثكألدتسا
نأةالصللصوصخمعمتجممهدنعناكهنأريشي)١٤ع(يف
ع(يف»مهعمنيذلانيسيدقلاعيمج«هلوقىنعماذهلثم
عامتجالاةنكمألكبهاربخأالكسيربواليكألعلو.)١٥
ىلعةلدألانمو.سوثنروكيفهايقلمويةيموريفيحيسملا
ملسيملسلوبنأةيموريفنكيمللوسرلاسرطبنأ
.هيلع

لَس«١٦
ِّـ

ُسِئاَنَك.ٍةَسَّـدَقُمٍةَلْبُقِبٍضْعَبَىلَعْمُكُضْعَباوُم
ملٱ
لَسُتِحيِسَْ

ِّـ
.»ْمُكْيَلَعُم

:٥يكينولاست١و١٣:١٢سوثنروك٢و١٦:٢٠سوثنروك١
٥:١٤سرطب١و٢٦

نأرابتعابكلذلاقٍةَسَّـدَقُمٍةَلْبُقِب...اوُمِّـلَس
اوداتعانيلوألانييحيسملانإفدحاوتيبلهأنييحيسملا
لاجرلالبقينأيأليبقتلابةيوخألامهتبحماورهظينأ
١٦:٢٠سـوــثـنرـوـك١ـرــظـنا(ءـاــســنـلاءـاــســنـلاولـاـجرــلا
خيراتيفو.)٥:١٤سرطب١و٥:٢٦يكينولاست١و
رثأىلعةليوطةدمكلذنوتأياوقبنييحيسملانأةسينكلا
نكلوةيوستلاوءاخإلاوةبحملاةمالعينابرلاءاشعلالوانت
الرصعيفبسانياموةنمزألايلاوتىلعتريغتدئاوعلا
.روصعلالكيفبساني

اذهبسلوبملكتْمُكْيَلَعُمِّـلَسُتِحيِسَْملٱُسِئاَنَك
ةلاسرلابتكثيحاهلوحاموسوثنروكسئانكنعةباينلاب
متهتاهنأوةريثكسئانكلاكلتنأهمالكنمجتنتسنو
نيينامورلاىلإبتكيسلوبنأتفرعاهنأوةيمورةسينكب
نعمهضعبدعَبنأوديدشنييحسملانيبةبحملاطابرنأو
.ضعب

طَأَو«١٧
ْ

َنيِذَّـلٱاوُظِحَالُتْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل
لٱَوِتـاَقـاـَقِّـشـلٱَنـوُعــَنْصـَي

ْ
يِذـَّـلٱِمـيـِلْعـَّـتلِلـًافَالـِخ،ِتاَرــَثَعـ

.»ْمُهْنَعاوُضِرْعَأَو،ُهوُمُتْمَّـلَعَت
٥:٩سوثنروك٦:٣١سواثوميت١و٢٤و٥و١٥:١لامعأ
سطيتو٣:٥سواثوميت٢و١٤و٣:٦يكينولاست٢و١١و
١٠انحوي٢و٣:١٠

نمةسينكللريذحتاهدعبنيتللانيتيآلاوةيآلاهذهيف
ءوسوةبذكلانيملعملاميلعتداسفنمئشانلارطخلا
نيذلادوهيلايرصنتمنمناكءالؤهضعبنإ.مهتريس
ةيوسوملاموسرلالكلعوضخلاممألايرصنتمىلعاوبجوأ
-٤:١سواثوميت١و٢٣-٢:١٠يسولوك(يفلوسرلامهفصوو
٨(.

كئلوأبقارتنألوألانيرمأبةسينكلاسلوبىصوأو
ءافخلايفمهتالالضاومّلعينأمهلحمستالونيملعملا
.لازتعالالكمهلزتعتنأيناثلاو

ملٱَعوُسَياَنَّـبَرَنوُمِدَْخيَالِءَالُؤٰهَلْثِمَّـنَأل«١٨
ْلَبَحيِسَْ

لٱِبَو،ْمَُهنوُطُب
ْ

حلٱِلاَوْقَألٱَوِبِّـيَّـطلٱِمَالَك
ْ

َبوُلُقَنوُعَدَْخيِةَنََس
.»ِءاَمَلُّسلٱ
٢:٤يسولوك٦:٥سواثوميت١و٣:١٩يبليف
٢:٣سرطب٢و١:١٠سطيتو٣:٦سواثوميت٢و
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نوينادسجمهنأيأْمَُهنوُطُبْلَب...اَنَّـبَرَنوُمِدَْخيَال
حيسملادجمالمهشاعمبابسأومهسفنأةعفنمنوغتبي
.هتوكلمدادتماو

ضعبلانوعدخياوناكمهنإخلاِبِّـيَّـطلٱِمَالَكْلٱِبَو
.ًابذكقحللةريغلاوىوقتلانوعديفمهسفنأحدموقلمتلاب
امباذهلباق(مهنولضيوةوخإلانمءاطسبلاكلذبنوشغيف
.)٦و٣:٥سواثوميت٢و١٩و٣:١٨يبليفيف

جلٱَىلِإْتَعاَذْمُكَتَعاَطَّـنَأل«١٩
ْ

،ْمُكِباَنَأُحَرْفَأَف،ِعيَِم
لِلَءاَمَكُحاوُنوُكَتْنَأُديِرُأَو

ْ
.»ِّـَّـرشلِلَءاَطَسُبَوِْريَخ

١٤:٢٠سوثنروك١٠:١٦١ىّتم١:٨ص

قحللمكتعاطيأِعيِمَْجلٱَىلِإْتَعاَذْمُكَتَعاَطَّـنَأل
هدصقناكلوألاوهدارملاناكنإفنيدلايفمكيدشرملوأ
ةنسحلاةرهشلاكلتاورسخينأنماورذحينأكلذب
.مهلالضيفاوطقسيونيسدقملاةبذكلانيملعملامهعمسب
اوداتعامهنألًاريثكمهرذحتهدصقناكيناثلادارملاناكنإو
مهوعيطيومهيلإنيقداصلانيلسرملابيحرتلكباولبقينأ
يفبتُكاموةيآلارئاسقفاوياذهوةلماكلاةعاطلا
.)٥:٢١يبليفو١٠:٦سوثنروك٢(

نممكّولخومكيدشرملمكتعاطبيأْمُكِباَنَأُحَرْفَأَف
ديرأفكلذباولضتنأمكيلعىشخأنكلومهبنظلاءوس
.ًاضيأءامكحاونوكتنأ

نممكسفنأةياقولوريخلالعفليأِْريَخْلِلَءاَمَكُح
.لالضلارطخ

حيسملالوقكاذهوًادحاواورضتاليكِّـَّـرشلِلَءاَطَسُبَو
حلٱَكَءاَمَكُحاوُنوُك«هذيمالتل

ْ
حلٱَكَءاَطَسُبَوِتاَّـَي

ْ
ىّتم(»ِماََم

١٠:١٦(.

َحتَناَطْيَّـشلٱُقَحْسَيَسِمَالَّـسلٱُهٰلِإَو«٢٠
ْ

ْمُكِلُجْرَأَت
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن.ًاعِيَرس

.»َنيِمآ.ْمُكَعَمِحيِسَْ
١٦:٢٣سوثنروك١و٢٤ع٣:١٥نيوكت١٥:٣٣ص
٥:٢٨يكينولاست١و٤:٢٣يبليفو١٣:١٤سوثنروك٢و
٢٢:٢١ايؤرو٣:١٨يكينولاست٢و

هراكوسانلانيبهئشنمومالسلابحميأِمَالَّـسلٱُهٰلِإ
.)١٧ع(ًافنآةروكذملاتاقاقشنالاوتاموصخلا

جّيهييذلاقحلاوهللاودعَناَطْيَّـشلٱُقَحْسَيَس
)١١:١٤سوثنروك٢(قاقشلاعرزىلعةبذكلانيملعملا
.)٣:١٥نيوكت(يفروكذملادعولاىلعةّينبمةرابعلاو

ًانامزنوفلكيالمهنأبنينمؤمللةيزعتاذهيفًاعِيَرس
.اهلهتيامحواهبهللاءانتعاىلعناهربهلتضرُع

لوسرلاداتعاةبلطوةكربهذهخلاَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن
ةلاسرلاةياهننوكتنأدصقسلوبلعل.اهبهلئاسرمتخينأ
سوثنروك١(يفلعفامكيتأيامباهلييذتنسحتسامثانه
١٨-٣:١٦يكينولاست٢و٢٣-٤:٢يبليفو٢٤و١٦:٢٣
.)١٩و٤:١٨سواثوميت٢و

لَسُي«٢١
ِّـ

لٱُسُواَثوُميِتْمُكْيَلَعُم
ْ

ُسوُيِكوُلَو،يِعَمُلِماَع
.»يِئاَبِسْنَأُسُرْتاَبيِسوُسَوُنوُساَيَو
:٣يكينولاست١و١:١يسولوكو٢:١٩يبليفو١٦:١لامعأ
١٣:١لامعأ١٣:٢٣نييناربعو١:٢سواثوميت١و٢
٢٠:٤لامعأ١٧:٥لامعأ

ءاقفرنمتاّيحتاهدعبثالثلاتايآلاوةيآلاهذهيف
ةكربلاريركتوةيموريحيسمىلإهئاقدصأوهئابسنأوسلوب
.)٢٠ع(يفيتلا

ركُذو)١٦:١لامعأ(يفهتمجرتتركُذُسُواَثوُميِت
.)٢٠:٤لامعأ(يفسوثنروكيفسلوبعمهروضح

يفروكذملاينواريقلاوهناسنإلااذهلعلُسوُيِكوُل
.)١٣:١لامعأ(

سلوبنأويكينولاستنمناكهنأحجرملاُنوُساَي
.)١٧:٥لامعأ(اهيفهيفيضاناكاليسو

لامعأ(يفروكذملايريبلاسرتابوسهلعلُسُرْتاَبيِسوُس
٢٠:٤(.

.)١١و٧ع(يِئاَبِسْنَأ

لَسُأِةَلاَسِّـرلٱِهِذٰهُبِتاَكُسوُيِتْرَتاَنَأ«٢٢
ِّـ

يفْمُكْيَلَعُم ِ
.»ِّـبَّـرلٱ

نمةيآلاهذهيفامريغهرمأنمًائيشملعنالُسوُيِتْرَت
يفداتعاامكةلاسرلاهذهيفهالمأامةباتكبهفلكسلوبنأ
ةلالدةياهنلايفةرابعهديببتكيناكوهلئاسررئاسءاشنإ
٦:١١ةيطالغو١٦:٢١سوثنروك١(رظناهنمةلاسرلانأىلع
ناكهنأًاضيأملعنو.)٣:١٧يكينولاست٢و٤:١٨يسولوكو
الف»برلايف«ةيموريحيسمىلعمّلسهنألحيسملابًانمؤم
.مّلكتلاةغيصبمهبطاخنأنمبجع
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لَسُي«٢٣
ِّـ

لٱُفِّـيَضُمَويِفِّـيَضُمُسُياَغْمُكْيَلَعُم
ْ

ِةَسيِنَك
لُك
ِّـ
لَسُي.اَه

ِّـ
ملٱُنِزاَخُسُتْساَرَأْمُكْيَلَعُم

.»ُخَألٱُسُتْراَوَكَوِةَنيِدَْ
٤:٢٠سواثوميت٢و١٩:٢٢لامعأ١:١٤سوثنروك١

مالكنماللوسرلامالكنماهدعباموةيآلاهذه
.سويترت

يذلاوههنأوسوثنروكنمناكهنأرهاظلاُسُياَغ
ليجنإلايفركُذ.)١:١٤سوثنروك١(كانهسلوبهدمع
)١٩:٢٩لامعأ(ينودكملاسياغمسالااذهبرخُأةثالث
لوسرلاانحويبتكدحاوو)٢٠:٤لامعأ(يبردلاسياغو
الكلذةثالثلاءالؤهدحأوهلهوةثلاثلاةلاسرلاهيلإ
.هملعن

هنكسلوأيفهنكلةلاسرلاهذهةباتكنيحيِفِّـيَضُم
)٣-١٨:١لامعأ(الكسيربواليكأعمنكسةنيدملاكلتيف
.)١٨:٧لامعأ(ستسيعمنكسمث

جاتحملكمعطيًاميركناكاَهِّـلُكِةَسيِنَكْلٱُفِّـيَضُم
ىوخإلاعمتجمناكهتيبلعلوسلوبمعطأامكةسينكلايف
.ةدابعلل

يفروكذملاهدعاسموسلوبقيفروههلعلُسُتْساَرَأ
.)٤:٢٠سواثوميت٢و١٩:٢٢لامعأ(

سونثروكيفةموكحلالامظفاحيأِةَنيِدَْملٱُنِزاَخ
مدخيذخأوحيسملابنمآامدنعةينزاخلاكرتهلعلو
.ليجنإلا

.نمؤملايأُخَألٱُسُتْراَوَك

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن«٢٤
.»َنيِمآ.ْمُكِعيَِمجَعَمِحيِسَْ

٥:٢٨يكينولاست١و٢٠ع

.٢٠ةيآلارركمةيآلاهذه

لِلَو«٢٥
ْ
لٱَوِيليِجْنِإَبَسَح،ْمُكَتِّـبَثُيْنَأِرِداَق

ْ
َعوُسَيِبِةَزاَرِك

ملٱ
يفًاموُتْكَمَناَكيِذَّـلٱِّـِّـرسلٱِنَالْعِإَبَسَحِ،حيِسَْ ِةَنِمْزَألٱِ
»ِةَّـيِلَزَألٱ
٢:١٧يكينولاست٢و٣:١٣يكينولاست١و٣:٢٠سسفأ
٥-٣:٣و١:٩سسفأ٢:١٦ص٢٤اذوهيو٣:٣و
٩و٣:٥سسفأو٢:٧سوثنروك١:٢٧١يسولوكو
١:٢٦يسولوكو

هللاحيبستحاحصألاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذه
عجارنأدعبهديباهبتكهلعلو.ةلاسرللةيناثةمتاخو
نماهيفامبًارورساهتعجارمبألتماهبلقنأكفاهلكةلاسرلا
.ليجنإللميظعتلابحيبستلاجزمفقئاقحلا

هللاحبسيذخأ.)٢٧ع(يفميكحلاهللايأِرِداَقْلِل
ةميظعلاهتمعندصاقملكيرجياهبهنألهتردقركذبًائدتبم
.هتمكحركذبًايهتنمو

يفاوكشتالىتحليجنإلاناميإيفْمُكَتِّـبَثُيْنَأ
ىمظعلايزاعتلانمو.اوطقستوهنعاودترتفهقئاقح
ةردقىلعلبمهتردقىلعفقوتمريغمهتوبثنأنييحيسملل
.هللا

مكتمّلعيتلاقئاقحلاىضتقمبيأِيليِجْنِإَبَسَح
.حيسملاعوسيلوسرينوكرابتعاباهايإ

»يليجنإ«هلوقريسفتاذهِحيِسَْملٱَعوُسَيِبِةَزاَرِكْلٱَو
.حيسملاعوسيهليجنإعوضومنأنايبهيفو

بسح«هلوقنملدباذهِّـِّـرسلٱِنَالْعِإَبَسَح
هكردينأناسنإلالقععيطتسيالامانهرسلاو»يليجنإ
يفىنعملااذهبءاجو.هيحوبهللاهنلعأفهسفنءاقلتنم
-١:٢٥يسولوكو٦:١٩سسفأو٤:١و١٠-٢:٧سوثنروك١(
»ممألاةوعد«هللااهنلعأيتلارارسألانمو.)٢:١٠و٢٧
:١١ةيمور(»حيسملاىلإدوهيلاعوجر«و)٦-٣:٤سسفأ(
.)١٥:١٥سوثنروك١(»ةمايقلامويداسجألارييغت«و)٢٥
ءادفلارومأنمليجنإلايفنلعُأاملكانه»رسلاب«هدارمو
:١يسولوكو٩-٢:٧سوثنروك١(يفامكحيسملاعوسيب

»رسلاب«درُيمللوسرلانأىلإنيرسفملاضعببهذو.)٢٦
.ممألاةوعدىوسانه

يفًاموُتْكَم ىلإمدقلاذنمًالوهجملظِةَّـيِلَزَألٱِةَنِمْزَألٱِ
.سانللهنالعإهللانسحتسانأ

لٱِبِمَمُألٱُعيَِمجِهِبَمِلْعُأَو،َنآلٱَرَهَظْنِكٰلَو«٢٦
ْ

ِبُتُك
»ِناَميِإلٱِةَعاَطِإل،ِّـِيلَزَألٱِهٰلِإلٱِرْمَأَبَسَحِةَّـيِوَبَّـنلٱ
٣و١:٢سطيتو١:١٠سواثوميت٢و١:٩سسفأ
١٥:١٨و١:٥صو٦:٧لامعأ١:٢٠سرطب١و

.سدقلاحورلاوحيسملاميلعتبَنآلٱَرَهَظ
مهريغودوهيلانمضرألابوعشلكيأِمَمُألٱُعيَِمج

.)٢٤:٤٧اقولو١٣:١٠سقرمو٢٨:٢٩ىّتم(
يفنالعإلاضعبنلعُأءادفلارسنإةَّـيِوَبَّـنلٱِبُتُكْلٱِب

.يليجنإلارصعلايفنالعإلالكنلعُأهنكلءايبنألارافسأ
:١٨لامعأو٢٠-١١:١٨و٣:٢١و١:٢ص(يفامباذهلباق

.)١٣:٨ايؤرو١:٢٦يسولوكو٢٨
لوألارومأةثالثليجنإلانأشيفانهليقامةصالخو

بتكيفنالعإلاضعبنلعُأهنأيناثلاوًاموتكمناكهنأ
رصعيفماتلانالعإلانلعُأهنأثلاثلاوميدقلادهعلا
.حيسملا

ةيمورىلإةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا

١٥٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يذلارمأىضتقمبنلعُأيأِّـِيلَزَألٱِهٰلِإلٱِرْمَأَبَسَح
سانلارئاسلمثًالوأدوهيللنلعُينأدارأوهمتكدقناك
.)١:٥ص(

بولطملاتانلعملاانهناميإلابدارملاِناَميِإلٱِةَعاَطِإل
نالعإةياغيهتانلعملاكلتةعاطإواهبسانلانمؤينأ
.ليجنإلا

حلٱِِهللا«٢٧
ْ

ملٱَعوُسَيِب،ُهَدْحَوِميَِك
ملٱُهَلِ،حيِسَْ

َىلِإُدْجَْ
.»َنيِمآ.ِدَبَألٱ
َةَيِموُرِلْهَأَىلِإْتَبِتُك(٢٥اذوهيو٦:١٦و١:١٧سواثوميت١
)اَيِرَخْنَكِةَسيِنَكِةَمِداَخيِبيِفِدَيَىلَعَسوُثْنِروُكْنِم

عقوو)٢٥ع(يفهأدتبايذلاحيبستلاةلمكتةيآلاهذه
.هيفًاضرتعمليجنإلافصو

)٢٥ع(يف»رداقلل«هلوقنملدباذهِميِكَْحلٱِِهللا
لمعءاشنإيفةمكحلاهيلإبسننأبهللالوسرلاحبسف
.باتكلايفهنالعإوءادفلا

تاقولخملايفميكحالنأنايبلاذهلوسرلادازُهَدْحَو
:٦سواثوميت١و١٧:٣انحويو١٨:١٩اقول(هللاىلإةبسنلاب
.)١٦و١٥

هللاةمكحسانللنلعأيذلاوهِحيِسَْملٱَعوُسَيِب
هتمايقوهتوملمشييذلاهلمعوهدسجتبىمظعلا
.اهنلعيلازيالواهنلعأهنإ.هتعافشوهدوعصو

املنايبةبلطلااذهوخلاهلنكييأِدَبَألٱَىلِإُدْجَْملٱُهَل
هذهءارقلكوةيمورينمؤملكلةوعدوهولوسرلاهيهتشي
نأبهللاحيبستلايفهتكراشمىلإنامزلاةياهنىلإةلاسرلا
.دجملاوةمكحلاوةردقلاهيلإبسني

ةيرهوجلاقئاقحلاضعبحيبستلااذهيفلوسرلاعمج
هميلعتنأاهنمةلاسرلاهذهيفاهيلعمالكلاطسبيتلا
اهيعماسلةيحورةايحةطساو)حيسملاميلعتًاضيأوهيذلا(
ضعبهلبقتنلعُأليجنإلايفنألاةنلعملارارسألانأو
اهنالعإتاياغنمنإواهيفتبثُأوءايبنألارافسأيفنالعإلا
مظعأنمءادفلالمعنإواهوعيطيوممألااهعمسينأ
.ةقئافلاهللاةمكحتانلعم

خلاةيمورلهأىلإتبتُكوهوةلاسرلامتخدعبقحلملا
يأيفالوهفاضأنمملعنالوةميدقلاخسنلايفدجويال
عساتلانرقلالبقدجويملهنأملعناننكلوفيضُأرصع
.يحولانمنكيملنإوحيحصهنأرهاظلاوداليملل

دئاوف
هيخأببحرينأنييحيسملانملكىلعبجيهنإ.١

ىضتقمبكلذيتأينأوهتقاطردقىلعهدعاسيو
.)٢و١ع(ةينيدةيناسنإلاونيدلا

نميحيسملانوككلمحينأنمزرتحتنأبجيهنإ.٢
امعةلفغلاىلعكئاقدصأوأكنطولهأوأكئابرقأ
نأكيلعفحيسملايفكبيرقهنوكوهوكلذنممهأوه
هلبقت«نأو»برلايفًانيعم«و»برلايفًابيبح«هبسحت
.)١٢-٣ع(»برلايف

طاشنبليجنإلاةمدخيفندهتجينذخأءاسنلانإ.٣
وهوحيسملاىلعنهلاومأنقفنأنهنإفهدهعلوأذنم
هيلإلاجرلانمدحأمهقبسيملاممكلذوضرألاىلع
ىلُألانهو.نهريغلنكتملةريغبنالوجلايفهنقفارو
ىلإنبهذنملوأوبيلصلادنعنيقبنمرخآنك
سلوبةنيعموةسينكلاةمداخيبيفتناكو.ربقلا
سيسربواسوفويرتوانيفيرتونيدلاةمدخنمهريغو
.)١٢و٦و٢٣و١ع(برلايفًاريثكنبعت

مالسظفحلاوهبتنينأنييحيسملاىلعبجيهنإ.٤
نوعرزينيذلانعاولفغيالنأواهتراهطوةسينكلا
ناميإلانعمهفارحنابتارثعلانوعضيوتاقاقشنالا
داسفلاعرزلةصرفمهوطعيالنأومهنعاولصفنينأو
.)١٧ع(ةسينكلايفرارضألاعاقيإو

مامحلاكءاعدواونوكينأنييحيسملاىلعبجيهنإ.٥
ةلعاونوكينأنماوسرتحيوتايحلاكءامكحو
ىلإاوداقنيواوعدُخينأنموتارثعلاوتاقاقشنالا
.)١٩ع(رشلا

مهنإفنيلاضلانمتبرطضاوتبعتامهمةسينكلانإ.٦
ناطيشلاةوقضقنيذخأحيسملانألاهيلعنورصتنيال
.)٢٠ع(هيلجرتحتقحسلالكهقحسيسو

يفتوبثلاوهةسينكلاىلعبجييذلاتوبثلانإ.٧
رماوأوموسرلايفالحيسملاعوسيةزاركوليجنإلا
بجيهيلعوهدحوهللاةسينكلاتبثُييذلانإفسانلا
.)٢٧و٢٥ع(ركشلاودجملالكهيطعتنأودمتعتنأ

ءايبنألابهنلعأولزالاذنمليجنإلارسأشنأهللانإ.٨
لكنيبهبىدانينأبرمأوحيسملاعوسيولسرلاو
.)٢٦و٢٥ع(بوعشلا

»ةقامحبسنيهتكئالمىلإ«هنإفهللاالإميكحالهنإ.٩
مظعأقحتسيفلهجهتمكحهاجترشبلاةمكحو
يفكشينأناسنإللسيلفعوضخلالمكأوماركإلا

عملوقينأهيلعلبهئاضقةمكحوأهنالعإقدص
ًامئادلوسرلا
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