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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ

نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةتساهيفوةمدقملا

ةلاسرلاهذهبتاكيف:لوألالصفلا
نمحضتيامكلوسرلاسلوبةلاسرلاهذهبتاكنإ

نييتوهاللاونيفلؤملارثكأيأرلقفاوماذهوىلوألاةيآلا
لئاسرنمملُعاملكقفاويوهو.نيثدحملاوءامدقلا
فطللاوةمكحلاواياجسلايفوةباتكلابولسأيفسلوب
نماهيفركُذامو.سفنلافرشومركلاوماشتحالاو
قلعتيامملسرلالامعأرفسيفبتُكاملقفاوموثداوحلا
.هئاقفروسلوبخيراتب

هيلإةلاسرلاهذهتبتُكنميف:يناثلالصفلا
صنىضتقمبنوميلفوههيلإةلاسرلاهذهتبتُكيذلا

هذهيفبتُكامىوسًائيشهرمأنمملعنالوىلوألاةيآلا
ليلدباهنطاقوأيسولوكدولومهنأاهنمجتنتسنو.ةلاسرلا
يسولوك(يسولوكلهأنمسميسنأهدبعنأنمليقام
لهأنمناكنوميلفعمهبطاخيذلاسُّبخرأنأو.)٤:٩
ةوعدباونمآنممنوميلفناكو.)٤:١٧يسولوك(يسولوك
ىقتلاهنأحّجرملاوةلاسرلانم)١٩ع(نمحضتيامكسلوب
كانههيلعتضقتنينسثالثوحنةدمسسفأيفسلوبب
يسولوكتناكوم.ب٥٧ةنسىلإم.ب٥٤ةنسنم
بتكنألبقاهبلإبهذيملسلوبنكلوسسفأنمةبيرق
عيمجنأسلوبنأشيفليقو.)٢:١يسولوك(ةلاسرلاهذه
برلاةملكاوعمس«نيينانويودوهينمايسأيفنينكاسلا
نأةنيرقلانمجتنتسنو.)١٩:١٠لامعأ(»هتطساوبعوسي
روكذملاسُّبخرأنأونوميلفةأرما)٢ع(يفةروكذملاةّيفبأ
هلنأليلدبيسولوكيفةورثوةعفراذناكهنأو.هنبااهدعب
ناكهنأوةسينكنوكينألٍفاكتيببرهنوكعمًاديبع
هلدعينأهلأسسلوبنأو.)٧-٥ع(ءابرغللًافيضم
صلاخلاناميإلاهيلإسلوببسنو.)٢٢ع(هتيبيفًالزنم
هركشوهتماقتسابقثيهنأرهظأوةحلاصلالامعألاو
خأكسلوبهبطاخو.هيلإءيسملانعوفعللهدادعتساو
.هلكيرشوهعملماع

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:ثلاثلالصفلا
ةباتكنامزامهاهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامز

سكيخيتنأليلدباهناكمويسولوكوسسفأىلإنيتلاسرلا
ًاضيأهذهالمحنيتلاسرلاكنيتالمحنيذللاسميسنأو
)٢٢و٦:٢١سسفأيفامب٩و٤:٧يسولوكيفاملباق(
برقاهيفلوألاهنجسنمزةيمورنمتبتُكاهنأرهظيو
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هلوقليلدبم.ب٦٣وأ٦٢ةنسنجسلانمهقالطناتقو
هتدلويذلا«سميسنأيفهلوقو.)٩و١ع(»ريسأسلوب«
ع(»يعمروسأملا«سارفبأيفهلوقو.)١١ع(»يدويقيف
٢٣(.

ةلاسرلاهذهةباتكةياغيف:عبارلالصفلا
نأيهواهصننمرهظتةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلا

)١٨ع(هلامنمسلتخاامدعبَقبأنوميلفدبعسميسنأ
نأذئنيحهلناكذإلوسرلاباهيففرعتوةيمورىلإبرهو
ىلإهبىدتهاو)٢٨:٣٠لامعأ(هيلإىتأنملكلبقتسي
هنألوسرلاميلعتوحيسملابهناميإةجيتنتناكو.حيسملا
هعمثعباهيلإعجراملوهديسةمدخىلإعجرينأبغر
هدبعنعوفعينأنوميلفنماهيفسمتلاوةلاسرلاهذه
الهتمدخىلإهدرينأوهنعىضريوهنمىضمامىسنيو
رثكألعفي«نوميلفنأنقيتمهنأوحيسملايفًاخألبًادبع
هرهظيامنإنوميلفللاقو.بلطيأ)٢١ع(»لاقامم
املكهيفوينأوهلًافورعمهبسحيفطللانمسميسنأل
نأهلأسهدبعنعهوفعبلطنيحوهدبعةنايخبهرسخ
.ليلقدعبهيلإيتأينأعقوتمهنألهتيبيفًالزنمهلدعي

ةلاسرلاهذههبتصتخااميف:سماخلالصفلا
لئاسرنماهدحواهنأةلاسرلاهذههبتصتخاامم

لئاسرنمةينيددئاقعتيبثتلالةصاخةياغلتبتُكسلوب
هنوكرابتعاباهبتكيمللوسرلانأو.ةريسلايفللخحالصإ
يفًاخأوأيحيسمقيدصلًاقيدصهنوكرابتعابلبًالوسر
ةفطالملاوعضاوتلاوةقادصلايفًالاثمناكفهيفخألحيسملا
هبلطيفو.ةعاربلاوةمكحلاوقوذلانسحوةقرلاوسنألاو
هلأسهنكلهدبعىلعفختسينأدريملسميسنأنعوفعلا
قحهيلعهلنأكسلوبهبطاخيملوهقوقحنعلزنينأ
ىلإسلوبسامتلاف.هفورعملأسينمكلبةعاطإلا
ةعافشهبشلاضعبهبشيسميسنأهدبعرمأيفنوميلف
بآلاىلإسمتليحيسملانألانلجأنمبآلاىلإحيسملا
ىلعهقحتسنامىضتقمبانلماعيالنأعضاوتوةبحمب
انيفعفشييذلاهنبالًاماركإهتمعنىضتقمبلبانماثآ
حيسملاىلإانتبسننوكتفانعىضرلاوانلةرفغملاهلأسيف
.سلوبىلإسميسنأةبسنك

ةنايدلانيبةبسنلانايبةلاسرلاهذههبتصتخااممو
مهديبعريرحتةداسلاىلعبجوتالفقاقرتسالاوةيحيسملا
ًاديورًاديورقاقرتسالالاطبإىلإقيرطلادعتلبلاحلايف
ةوخإنييحيسملالكنإحيسملاميلعتوةيدوبعلانيبةافانملل
:١٧انحويو٩و٢٣:٨ىتم(حيسملايفدحاونينمؤملانأو
٢١(.

ةلاسرلاهذهنومضميف:سداسلالصفلا
:رومأةعبرأةلاسرلاهذهنومضم
.)٣-١ع(ءاعدوةيحت:لوألا·
هركشونوميلفلهتقادصوةيحيسملاهتدومنايب:يناثلا·

.)٧-٤ع(ةحلاصلاهلامعأوهناميإإبننمهعمساملهللا
هحدموسميسنأنعوفعلانوميلفىلإهسامتلا:ثلاثلا·

.)٢٢-٨ع(هايإ
ميلستوًالزنمهلّدعينأنوميلفىلإهبلط:عبارلا·

ةيحورلاةكربلالجأنمةالصلاوهيلعسلوبءاقدصأ
.)٢٥-٢٢ع(

دحاولاحاحصألا

٣ىلإ١عءاعدوةيحت

ملٱَعوُسَيُريِسَأ،ُسُلوُب«١
َىلِإ:ُخَألٱُسُواَثوُميِتَوِ،حيِسَْ

ملٱَنوُميِلِف
لٱَوِبوُبْحَْ

ْ
»اَنَعَمِلِماَع

:٢يبليفو٩عو١:٨سواثوميت٢و٤:١و٣:١سسفأ
٢٥

ةيموريفنوجسملايأِحيِسَْملٱَعوُسَيُريِسَأ،ُسُلوُب
٣:١سسفأو١٣ع(نمحضتيامكهليجنإوحيسملالجأل
»حيسملاعوسيلوسر«هنأانهلقيملو.)١:٨سواثوميت٢و
يلوسرناطلسببتكيملهنألهلئاسررثكألئاوأيفلاقامك
رابتعابنوميلفىلإبتكلبهيلإةلاسرلاهذهلسرأنمىلإ
هيلعهبلقونحكرحيل»ريسأ«هنأنابأو.هلًاقيدصهنوك
ماهلإبةلاسرلاهذهبتكهنأيفنيالاذهو.هتبلطبيجتسيل
.هللا

عمناكسواثوميتنأىلعليلداذهُخَألٱُسُواَثوُميِت
يسولوكو١:١يبليف(يفامكلذىلعلديوذئمويلوسرلا
عمهيدعاسممساركذينأًاداتعمسلوبناكو.)١:١
:١يبليفو١:١سوثنروك٢رظنا(هلءاسرتامدقميفهمسا
.)١:١يكينولاست٢و١:١يكينولاست١و١:١يسولوكو١
ةلاسرلاهذهسواثوميتىلعيلميناكسلوبلعلو
يفيسولوكرازسواثوميتنألمتحيو.بتكيسواثوميتو
سسفأيفظعيسلوبامهيفناكنيتللانيتنسلاءانثأ
نيحهبفّرعتهنأوأنوميلفكلذبفرعف)١٩:٢٢لامعأ(
.سسفأىلإنوميلفىتأ
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.ةلاسرلاهذهةمدقمنميناثلالصفلارظناَنوُميِلِف
نأحّجرملاو.هليجنإوحيسملاةمدخيفاَنَعَمِلِماَعْلٱ
لمعيسلوبويسولوكيفحيسملاةسينكينبيناكنوميلف
خأدرجممأًاظعاومأناكًاخيشأرهظيملو.سسفأيف
يفًارويغناكو.ةيروهمجلاهللاةدابعلهتيبحتفيحيسم
.)١١-٧ع(نييحيسملانمنيجاتحملاىلإناسحإلا

ملٱَةَّـيِفْبَأَىلِإَو«٢
ملٱَسُّبِخْرَأَو،ِةَبوُبْحَْ

َىلِإَو،اَنَعَمِدِّـنَجَتُْ
لٱ
ْ

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَك .»َكِتْيَبِ
سوثنروك١و١٦:٥ةيمورو٢:٢٥يبليفو٤:١٧يسولوك
١٦:١٩

نأرسعالإونوميلفةأرمااهنأةنيرقلانمنونظملاَةَّـيِفْبَأ
صوصخمميقريفنوميلفمساعماهمساركذةلعفرعن
نباهنأحّجرملافسُّبخرأمسالبقاهمساركذينأو
»انعمدنجتملا«هلوقنمًارشبمناكهنإحضتيو.نوميلف
خلٱَىلِإْرُظْنٱ:َسُّبِخْرَألاوُلوُق«هلوقو

ْ
لِبَقيِتَّـلٱِةَمْدِ

ْ
يفاَهَت ِّـبَّـرلٱِ

.)٤:١٧يسولوك(»اَهَمِّـمَتُتْيَكِل
سلوبكراشسُّبخرأنألاذهلاقاَنَعَمِدِّـنَجَتُْملٱ
.)٢:٢٥يبليف(هبئاصمويحورلاداهجلايفسواثوميتو

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَكْلٱ مهنيذلانينمؤملاةعامجيأَكِتْيَبِ
لهأونوميلفعمنوعمتجياوناك.يسولوكةسينكنمءزج
تيبيفةيكدوالةنيدمةوخإعمتجيناكامكهللاةدابعلهتيب
ىلوألاليجنإلاروصعيفنكيمل.)٤:١٥يسولوك(سافمن
نأاورطضافةالصللاهيفاوعمتجيلنييحيسمللسئانك
:١٦ةيمورريسفترظنا(مهتوخإضعبتويبيفهللااودبعي
٥(.

َعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن«٣
ملٱ
.ِ»حيِسَْ
١:٢سسفأ

.)١:٧ةيمورريسفترظنا(

هتبحمونوميلفناميإىلعهللالوسرلاركش
٧ىلإ٤ع

يفَكاَّـيِإًارِكاَذٍنيِحَّـلُكيِٰهلِإُرُكْشَأ«٤ »ِيتاَوَلَصِ
١:٣يكينولاست٢و١:٢يكينولاست١و١:١٦سسفأ

يفهبتكاممبرقياهدعبثالثلاوةيآلاهذهيفام
.)٤و١:٣يسولوكو٤و١:٣يبليفو١٦و١:١٥سسفأ(

تبتكةلاسرلاهذهنأنمةمدقملايفليقامتبثيكلذو
.يسولوكوسسفأويبليفلئاسرهيفتبتُكيذلاتقولايف
سئانكلجألهللايلصينأداتعاسلوبنأاذهنمحضتيو
مليركسعىلإةلسلسبًاديقمهنوكو.صاخشألجألو
.ةيدارفنالاةالصلاميدقتنمهعنمي

ِّـبَّـرلٱَوْحَنَكَليِذَّـلٱِناَميِإلٱَو،َكِتَّـبَحَمِبًاعِماَس«٥
ِجلَوَعوُسَي

َ
لٱِعيِم

ْ
»َنيِسيِّـدِق

١:٤يسولوكو١:١٥سسفأ

كلذعمسَكَليِذَّـلٱِناَميِإلٱَو،َكِتَّـبَحَمِبًاعِماَس
ىلإيسولوكنماوتأنممهريغنمامإوسميسنأنمامإ
هتوخإهتبحمعوضوموعوسيبرلاهناميإعوضوموةيمور
هتبحمسلوبركذو.هلامعأبمهلهتبحمنابأنيذلانويحيسملا
ًاناهربسميسنألهتبحمرهظينأيفبغرهنأل»هناميإ«لبق
.حيسملابهناميإصالخإىلع

مهنوكرابتعابنينمؤملالكليأَنيِسيِّـدِقْلٱِعيِمَِجل
دريملف.هللاةمدخلنيفوقوموةسادقلاىلإنيوعدم
ةرفوبنيزاتممنينمؤملانمصاخشأانهنيسيدقلاب
.مهتسادق

يفًةَلاَّـعَفَكِناَميِإُةَِكَرشَنوُكَتْيَكِل«٦ ِّـلُكِةَفِرْعَمِ
ملٱِلْجَألْمُكيِفيِذَّـلٱِحَالَّـصلٱ

.»َعوُسَيِحيِسَْ
١١و١:٩يبليف

ةقلعتمةلمجلاهذهًةَلاَّـعَفَكِناَميِإُةَكَِرشَنوُكَتْيَكِل
يفَكاَّـيِإًارِكاَذ«هلوقب عوضومنلعُتيهو)٤ع(»ِيتاَوَلَصِ

هذهلثمو.ًارمثمًالماكنوكينأوهوهلجأنمهتالص
سسفأ(لوألاهنجسيفاهبتكيتلالئاسرلالكيفةالصلا
ةكرش«هلوقبدارملاو.)١:٩يسولوكو١:٩يبليفو١:١٧
.نينمؤملارئاسوسلوبناميإلثمناكيذلاهناميإ»كناميإ
ضعببمهضعبداحتاوهللاابنينمؤملاداحتاةلعةكرشلاهذهو
َّـرصلٱِنْبالٱ،َسُطيِت«سطيتلهلوققفوىلع

َبَسَحِحيِ
ملٱِناَميِإلٱ

.)١:٤سطيت(»َِكَرتْشُْ
يف نوميلفناميإرمثلوأاذهِحَالَّـصلٱِّـلُكِةَفِرْعَمِ

يفومنلاوهونوميلفلنوكينأسلوبىهتشايذلايحلا
ةمعنلاىنغلكلمشي»حالصلالك«هلوقو.ةيهلإلاةفرعملا
»ينغلاوهانلجأنمرقتفا«نيحانلجألحيسملااهلصحيتلا
ةبهوموحلاصإدبموحلاصركفلكو.)٨:٩سوثنروك٢(

ريشيهنألمتحيو.هريغعفنيواهبهللادجميةليضفوةحلاص
ةحصسانلااهبفرعيهريغعفنلةحلاصلامعأبهنايتإىلإ
.هناميإ
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ردصمحيسملابهداحتانأىنعملاَعوُسَيِحيِسَْملٱِلْجَأل
.عوسيديجمتهاّيإهراهظإةياغنأو.حالصلاكلذلك

َءاَشْحَأَّـنَأل،َكِتَّـبََحمِبَبَسِبًةَيِزْعَتَوًاريِثَكًاحَرَفاَنَلَّـنَأل«٧
لٱ
ْ

.»ُخَألٱاَُّهيَأَكِبْتَحَاَرتْسٱِدَقَنيِسيِّـدِق
٢٠عو١:١٦سواثوميت٢و٧:١٣سوثنروك٢

يفروكذملاهللالوسرلاركشلىرخأةلعةيآلاهذهيفام
.)٥و٤ع(

»ةلاعفكناميإةكرش«هلوقلنايباذهَكِتَّـبََحمِبَبَسِب
ثالثلالئاضفلااهلبقيتلاوةيآلاهذهيفلوسرلاركذو
.ةبحملاوةفرعملاوناميإلاىمظعلا

ءاشحألاركذَكِبْتَحاََرتْسٱِدَقَنيِسيِّـدِقْلٱَءاَشْحَأ
٦:١٢سوثنروك٢(يفامكتالاعفنالازكرماهنأرابتعاب
تالاعفنالانعسانلاربعينأمويلابلغو)١:٨يبليفو
مهتاجاحبمايقلاونيسيدقلاىلإنوميلفناسحإف.بلقلاب
.اهتجهبأومهبولقتشعنأومهتّزعمهنازحأيفمهلهتاساومو

.هفورعمبلطلًاديهمتةمكحباذهبهبطاخُخَألٱاَُّهيَأ

هدبعنعوفعلانوميلفنملوسرلاسامتلا
٢٢ىلإ٨عسميسنأ

ملٱِبِيلَناَكْنِإَو،َكِلٰذِل«٨
اَمِبَكَرُمآْنَأٌَةريِثَكٌةَقِثِحيِسَْ

ُ»قيِلَي
٢:٦يكينولاست١

.مهيلإناسحإلاوةوخإللةبحملانمهترهظأامليأَكِلٰذِل
ىلإًارظنَكَرُمآْنَأٌةَريِثَكٌةَقِثِحيِسَْملٱِبِيلَناَكْنِإَو
.)٧:١٤سوثنروك٢(هنمناطلسيلوحيسملالوسرينوك

.)٥:٤سسفأ(يفامكعفنيوقفاويامبيأُقيِلَياَمِب

ملٱِلْجَأْنِم«٩
طَأ،ِةَّـبَحَْ

ْ
حلٱِبُبُل

ْ
اَذَكٰهٌناَسْنِإاَنَأْذِإِّـيَِر

ملٱَعوُسَيُريِسَأَنآلٱَوِ،خْيَّـشلٱَسُلوُبُريِظَن
»ًاضْيَأِحيِسَْ

١ع

امبلطيأِّـيِرَْحلٱِبُبُلْطَأ،ِةَّـبَحَْملٱِلْجَأْنِم
ليبسىلعبلطفرمألابهبلطنمىلوأةبحملابكنمهديرأ
ةفصلا»ةبحملا«دارأو.هبرمأينأنسحتسيملامةفرعملا
.ةصاخلانوميلفةبحمالحيسملابنينمؤملالكاهبزاتمييتلا

ربكركذِخْيَّـشلٱَسُلوُبُريِظَناَذَكٰهٌناَسْنِإاَنَأْذِإ
مركينأناسنإلاتابجاونمهنألهبلطةباجإلةلعهنس
سلوبنأانضرفاذإف.هيلعقفشيوًانسهنمربكأوهنم

اقوللاقوم.ب٢٦ةنسيأ(نمآموينيثالثلانسيفناك
يفةيآلاهذههباتكدنعناك)٧:٥٨لامعأ»باش«هنأ
باعتألانمهلمتحاامةرثكلهنكلنيتسلاوحننس
.هنسلثميفمهنممفعضأناكقاشملاو

يفهمالآركذًاضْيَأِحيِسَْملٱَعوُسَيُريِسَأَنآلٱَو
هبلقنييلتونوميلفونحلًاكيرحتحيسملالجأنمنجسلا
.هبلطبيجيل

طَأ«١٠
ْ

يفُهُتْدَلَويِذَّـلٱ،َسُميِسِنُأيِنْبٱِلْجَألَكْيَلِإُبُل ِ
»يِدوُيُق
٤:١٩ةيطالغو٤:١٥سوثنروك١و٤:٩يسولوك

نعلزانتأينكلكرمآنأقحيليأَكْيَلِإُبُلْطَأ
.فورعملالاؤسليبسىلعبلطأويقح

ًاريثكبجعتنوميلفنأنمدبالَسُميِسِنُأيِنْبٱ
هنباسميسنأاهيفلوسرلااعدذإةرابعلاهذهأرقاملوأ
ةميقنعًاليلقفلتختتناكمايألاكلتيفدبعلاةميقنأل
.ةميهبلا

يفُهُتْدَلَويِذَّـلٱ ةينبمسلوبلهتّونبتناكفيِدوُيُقِ
اذهبلباق(حيسملاىلإسلوبميلعتبىدتهاًانمؤمهنوكىلع
.)٤:١٩ةيطالغو٤:١٤سوثنروك١يفام

َكَلٌعِفاَنَنآلٱُهَّـنِكٰلَو،َكَلٍعِفاَنَْريَغًالْبَقَناَكيِذَّـلٱ«١١
»ِيلَو

يفسميسنأىنعمَكَلٍعِفاَنَْريَغًالْبَقَناَكيِذَّـلٱ
يأهمساكنكيملسميسنأنألاقهنأكف»عفان«ةينانويلا
.)١٨ع(كلامنمسلتخاوقبأهنألًاعفان

نمديفتستف.حيسملابنمآامدعبيأَنآلٱُهَّـنِكٰلَو
.داهتجالاوةنامألابهتمدخ

.ًاقباسهقحتسيمليذلامسالاقحتسايأٌعِفاَن
يحيسمٍخأوٍدبعككمدخييكلكيلإهتعجرأينألَكَل

.)١٦ع(ًاضيأ
.ةنامأوفطلبينمدخهنألِيلَو

لَبْقٱَف.ُهُتْدَدَريِذَّـلٱ«١٢
ْ

.»يِئاَشْحَأَوُهيِذَّـلٱ،ُه

ىلإيجايتحاعمكيلإعجرينأتدرأيأُهُتْدَدَر
.)١٣ع(نمرهظيامكهتمدخ
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.ةبحموةقثبُهْلَبْقٱَف
هتّقرطرفاذهبسلوبنابأ.يسفنكيأيِئاَشْحَأَوُه

.هنأشكهنأشنأكووههنأكراصىتحدبعلاكلذىلع

يِنَمِدَْخيْيَكِليِدْنِعُهَكِسْمُأْنَأُءاَشَأُتْنُكيِذَّـلٱ«١٣
يفَكْنَعًاضَوِع »ِليِجْنِإلٱِدوُيُقِ
٢:٣٠يبليفو١٦:١٧سوثنروك١

هبهتقثلًانايباذهلاقيِدْنِعُهَكِسْمُأْنَأُءاَشَأُتْنُك
لدي»ءاشأتنك«هلوقو.هبنوميلفقثينأقحتسمهنأو
اهماوديفبغريواهيلإجاتحيوهتمدخبُرسيناكهنأىلع
.اهيفنوميلفقحالول

نأىلعحيولتاذهيفَكْنَعًاضَوِعيِنَمِدَْخيْيَكِل
نملبقاملًارظنتايضرألايفسلوبلًانويدمناكنوميلف
اَّـنُكْنِإ«نييثنروكللهلوققفوىلعتايحورلانملوسرلا
ُمُكْنِماَنْدَصَحْنِإٌميِظَعَفَأ،ِتاَّـيِحوُّرلٱُمُكَلاَنْعَرَزْدَقُنْحَن
جلٱ
ْ

قحنوميلفلنأبرارقإهيفو)٩:١١سوثنروك١(»ِتاَّـيِدََس
سلوبمدخينأقحسميسنألسيلنأوهدبعبعافتنالا
ىتحهلنوميلفةبحمبلوسرلاةقثنايبو.هديسنذإنودب
.كلذهيلإبلطولهتمدخىلعرمتسيهدبعنأبحمسي

يف ةطوبرمةلسلسبًاديقمسلوبناكِليِجْنِإلٱِدوُيُقِ
دويقلاهذهو.ليجنإلالجأنمًاليلوًاراهنيناموريركسعب
ًىنغيفناككلذالولوهلهريغةمدخىلإةجاحيفهتلعج
.اهنع

َالْيَكِل،ًائْيَشَلَعْفَأْنَأْدِرُأَْملَكِيْأَرِنوُدِبْنِكٰلَو«١٤
ِليِبَسَىلَعْلَبِراَرِطْضالٱِليِبَسَىلَعُهَّـنَأَكَُكْريَخَنوُكَي
.»ِراَيِتْخالٱ

٩:٧سوثنروك٢

نوميلفلةمدخهلسميسنأةمدخلوسرلاربتعاَكُْريَخ
.هدبعهنأل

ىقبأوللوسرلانأيأِراَرِطْضالٱِليِبَسَىلَع
هعافتناناكنوميلفنذإىلعلصحيىتحهدنعسميسنأ
.كلذنسحتسيملفهديسمغرىلعهنأكهب

فورعملبقينأدريملِراَيِتْخالٱِليِبَسَىلَعْلَب
.حيرصلايبلقلاهاضربنكيملامنوميلف

ْيَكِل،ٍةَعاَسَىلِإَكْنَعََقَرتْفٱاَذٰهِلْجَألاَمَّـبُرُهَّـنَأل«١٥
»ِدَبَألٱَىلِإَكَلَنوُكَي
٨و٤٥:٥نيوكت

هنوكرابتعابرمألااذهبمتحينأسلوبدريملاَمَّـبُرُهَّـنَأل
ملكتلبةيهلإلاةيانعلارارسأنوميلفلفشكيوًالوسر
هللادصقنوكينأنكميامبهبحاصُئبنيبحاصك
.سميسنأهكرتينأبهحامسب

.ةيآلاةيقبيفاميأاَذٰهِلْجَأل
رسخينأبحمسهللانأيأٍةَعاَسَىلِإَكْنَعَقََرتْفٱ
ةعفنمىلإاهلوحييكلهدبعقابإبةراسخلاهذهنوميلف
لوقهبشياذهو.هبلقديدجتةطساوبىلوألانممظعأ
ِينوُمُتْعِبْمُكَّـنَألاوُظاَتْغَتَالَواوُفَّـسَأَتَتَالَنآلٱَو«هتوخإلفسوي
ْدَقَف...ْمُكَماَّـدُقُهللاٱَيِنَلَسْرَأٍةاَيَحِءاَقْبِتْسالُهَّـنَأل،اَنُهَىلِإ
يفًةَّـيِقَبْمُكَلَلَعْجَيِلْمُكَماَّـدُقُهللاٱيِنَلَسْرَأ َيِقْبَتْسَيِلَوِضْرَألٱِ
لَسْرَأْمُتْنَأَسْيَلَنآلٱَف.ًةَميِظَعًةاَجَنْمُكَل

ْ
ِلَباَنُهَىلِإِينوُمُت

ةزيجوةدم»ةعاسب«دارأو.)٨-٤٥:٥نيوكت(»ُهللاٱ
.ةيآلاةيقبيفروكذملا»دبألاىلإ«ةبسنلاب

هتايحنميقابلاةياهنىلإالِدَبَألٱَىلِإَكَلَنوُكَيْيَكِل
.ةيتآلاةيآلانمرهظيامكيتآلاملاعلايفةياهنلاريغىلإلب

يفٍدْبَعَكَال«١٦ ،ًابوُبَْحمًاخَأ:ٍدْبَعْنِمَلَضْفَأْلَب،ُدْعَباَمِ
حلٱِبْمَكَف.َّـَيلِإاَمَّـيِسَالَو

ْ
يفَكْيَلِإِّـيَِر جلٱِ

ْ
»!ًاعيَِمجِّـبَّـرلٱَوِدََس

٣:٢٢يسولوكو٦:٢سواثوميت١و٢٣:٨ىتم

يفٍدْبَعَكَال ًاخَأ:ٍدْبَعْنِمَلَضْفَأْلَب،ُدْعَباَمِ
حيسملابنينمؤملانيبةقالعلاةّدشّنيبتةيآلاهذهًابوُبَْحم
مهضعبدحاوهدسجءاضعأاوراصحيسملابمهداحتابمهنإف
يفهديسلًايواسمراصفًاخأدبعلاراصداحتالااذهبوضعبب
نمىوقأحيسملايفهيخألخألاةبحمو.ةيحورلارومألالك
هنازحأوهحارفأيفةكرشهلنألدسجلايفهيخألخألاةبحم
مزلتسيالاذهو.هيخأعفنةيغبهسفنركنينألًادادعتساو
هبحينأمزلتسيلبهدبعقتعينأنوميلفىلعبجيهنأ

نأيفبيرالو.قبيملمأًادبعيقبيحيسملاخألاةبحم
.ضرألانمقاقرتسالالاطبإميلعتلااذهلثمةجيتن

وهسلوبنإف)١٠ع(يفةروكذملاةلعللَّـَيلِإاَمَّـيِسَالَو
ةلعمظعماذهوهسفنصالخوسميسنأناميإةطساو
اذناكهلعلوفطلبهايإهتمدخلًاضيأهبحيناكو.هتبحم
.هلةبحملابجوتاياجس

ةبسنلانمقبسامىلإرظنلابَكْيَلِإِّـيِرَْحلٱِبْمَكَف
لثميفحيسملالوقهيلعّحصف.امهنمدجاموهنيبوكنيب
شاعفًاتيمناكاذهكاخأنأل«ربكألاهيخأولاضلانبالا
.»دجوفًالاضناكو

تسيلامهنيبةبسنلايأهدبعهنوكرابتعابِدَسَْجلٱ
.مهدايسأوديبعلارئاسنيبةبسنلاكلبةيحورب
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ءانبامهنيبةيحورلاةبسنلانيبياذه!ًاعيَِمجِّـبَّـرلٱَو
مدبًالوسغمناكفهبوحيسملابًادحتمسميسنأنوكىلع
حورلابهلثمًاسدقتموهرببهلثمًارربتموهديسكحيسملا
ناكوحيسملاعمًاثراوهللاًاثراوهلثمهللاًانباراصوسدقلا
لكلوهتسينكوهيذلاحيسملادسجيفًاوضعامهنملك
.ءامسلايفيدبأداحتابدحاوءاجرامهنم

َحتَتْنُكْنِإَف«١٧
ْ

لَبْقٱَفًاكِيَرشيِنُبَس
ْ

.»ِيريِظَنُه
٨:٢٣سوثنروك٢

.ديكوتلللبكشللسيلاذهْنِإَف
َحتَتْنُك

ْ
ةبحملاوليجنإلاناميإيفًاكيَِرشيِنُبَس

.ءامسلاءاجروحيسملاةمدخو
وهيذلاهلبقاف«هلوقلثماذهِيريِظَنُهْلَبْقٱَف

لبقتكنأكالينلبقتكنأكهلبقايأ)١٢ع(»يئاشحأ
سلوبمالكيفىرنف.ًاقباسهتفرعيذلادبعلاسميسنأ
ىلإبلطيحيسملانإفبآلادنعحيسملاةعافشلًالاثمانه
ىضريوحيسملاهنبالبقيامكانعىضريوانلبقينأبآلا
.هنع

،ٌنْيَدِهْيَلَعَكَلْوَأ،ٍءَْيشِبَكَمَلَظْدَقَناَكْنِإَّـمُث«١٨
.»َّـَيلَعَكِلٰذْبِسْحٱَف

وأكايإهكرتبٌنْيَدِهْيَلَعَكَلْوَأ،ٍءَْيشِبَكَمَلَظْدَق
ًاقحناكهضرتفاامنأبيرالف.كلامنمءيشسالتخاب
امةيمورىلإيسولوكنمرفسلاطئاسودبعللنوكيالهنأل
.هديسلامنمقرسيمل

نيَّـدلابسميسنأحماسيأَّـَيلَعَكِلٰذْبِسْحٱَف
.ّيلعهبسحاو

يفوُأاَنَأ.يِدَيِبُتْبَتَكَسُلوُباَنَأ«١٩ َكَلُلوُقَأَالىَّـتَح.ِ
.»ًاضْيَأَكِسْفَنِبِيلٌنوُيْدَمَكَّـنِإ

هديببتكينأسلوبةداعنمنكيمليِدَيِبُتْبَتَك
سوثنروك١و١٦:٢٢ةيمور(هنعبتكينممدختسيناكلب

دكؤينأدصقهنأيفبييرالو.)٦:١١ةيطالغو١٦:٢١
املكهلدرينأًادعتسمناكهنأهديةباتكبنوميلفل
.كلذدارأاذإهلامنمسميسنأهسلتخا

ركذَكِسْفَنِبِيلٌنوُيْدَمَكَّـنِإَكَلُلوُقَأَالىَّـتَح
هلعفامليحورلاميظعلانيدلانمهيلعهلامبنوميلفسلوب

ىلإهايإهداشرإوناطيشلاوةئيطخلاةيدوبعنمهقالطإيف
نأىلإعاملإكلذيفو.هئافيإنعزجعينيَداذهو.حيسملا
.هتبلطلهتباجإبنيدلابرارقإللةصرفلاهذهبرسينوميلف

يفَكِبٌحَرَفِيلْنُكَيِل،ُخَألٱاَُّهيَأْمَعَن«٢٠ ْحِرَأ.ِّـبَّـرلٱِ
يفيِئاَشْحَأ .»ِّـبَّـرلٱِ
٧ع

يفَكِبٌحَرَفِيلْنُكَيِل هايإكتلأسامتلعفاذإِّـبَّـرلٱِ
هتباجإبسحيهنأل»برلايف«لاقو.سميسنأنأشيف
برلاةمعننألهفورعمنماهنأقوفهللانمةمعنهتبلطل
.هسامتلالوبقىلإهبلقةلامإىلإةطساوتناك

يفيِئاَشْحَأْحِرَأ سلوبرهظأ.يبلقجهبايأِّـبَّـرلٱِ
ةهجنمبرطضمهبلقنأوسميسنألهتبحمةدشكلذب
هدبعلرفغهناهغلبينأبالإحيرتستالهراكفأنأوهرمأ
.هلبقو

ُلَعْفَتَكَّـنَأًاِملاَع،َكْيَلِإُتْبَتَكَكِتَعاَطِإِبٌقِثاَواَنَأْذِإ«٢١
ممَرَثْكَأًاضْيَأ .»ُلوُقَأاَّـِ

٧:١٦سوثنروك٢

نم«سميسنأنعوفعلاةعساتلاةيآلايفلوسرلابلط
رابتعابنوميلفىلعهلقحياملكنعًالزانتم»ةبحملالجأ
هايإنوميلفرابتعانأهنقيتنابأةيآلاهذهيفو.ًالوسرهنوك
.هبهرمأولكلذيفهلةعاطلاىلعهلمحيًايحورًابأوًالوسر
سئيهنألبحلاقيرطىلعهنمهبلطامبلطيملهنأرهظأف
.هلنوميلفىلعةبجاولاةعاطلاءاقلتنمهيلعلوصحلانم
»لوقأاممرثكأًاضيألعفتكنأ«هلوقىنعمنأمهضعبنظو
هلحمسيهنأهدارمنأنورخآنظو.قتعلامامتهقتعيهنإ
سيلكلذنأةعامجنظو.همدخيلةيمورىلإعجرينأ
اممرثكأهتقثلوسرلانايبونوميلفقالخأمركلحدمىوس
بلطباجأنوميلفنأىلعانلحيرصناهربالو.بلطي
ىبأولو.سلوبلئاسرنيبةلاسرلاهذهدوجوالإسلوب
تناكاهنألةلاسرلاهذهىلعدحأفقوامةباجإلانوميلف
.بلقلايساقوفورعملابرفاكهنأبهيلعةداهش
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ميلستوًالزنمهلدعينأنوميلفىلإلوسرلابلط
ةكربلالجأنمةالصلاوهيلعسلوبءاقدصأ

٢٥ىلإ٢٢عةيحورلا

يِنَّـنَأوُجْرَأِّـينَأل،ًالِزْنَمًاضْيَأِيلْدِدْعَأاَذٰهَعَمَو«٢٢
.»ْمُكَلُبَهوُأَسْمُكِتاَوَلَصِب
١:١١سوثنروك٢و٢:٢٤و١:٢٥يبليف

.سميسنأبقلعتياميتبلطقوفيأاَذٰهَعَمَو
نسحينأًاداتعمنوميلفناكًالِزْنَمًاضْيَأِيلْدِدْعَأ

يفًافيضهلبقينأهيلإلوسرلابلطف)٥ع(نيسيدقلاىلإ
.هتيب

لمألاديدشلمأيلوسرلاناكخلاوُجْرَأِّـينَأل
.ب٦٣(ةنسهنجسنمليلقدعبقلطيهنأاهآرتارامإل
ِيتآَسًاضْيَأاَنَأِّـينَأِّـبَّـرلٱِبُقِثَأ«هلوقنمًاضيأرهظيامك)م
عقوتهنأىلعلدياذهو.)٢:٢٤يبليف(»ًاعِيَرسْمُكْيَلِإ
.يسولوكىلإبهاذوهويبليفبرمينأولاحلايفهقالطإ
نأاهرمألوأنمتداتعاةسينكلانأل»مكتاولصب«لاقو
لامعأ(اهئاضعأنمنوجسلايفنملجأنمهللايلصت

بهوأس«لاقو.)١٣:٣نييناربعو١:١١سوثنروك٢و١٢:٥
يذلاوههنإفهللانمةبههيلإهعوجرنأهداقتعال»مكل

نوميلفأبنأو.مهتاولصلةباجإهقالطإىلعنورينلمحي
نأملعسلوبنألوىرشبلاهذهبرسيهنأملعيهنألكلذب
ةهجنمهبلطةباجإىلعنوميلفلمحينأنمدبالكلذ
ىلإةيناثلاةلاسرلاةمدقميفمالكلاقبسو.سميسنأ
لوألاهنجسنمسلوبقالطإحيجرتىلعسواثوميت
.عقوتامبسح

لَسُي«٢٣
ِّـ

ملٱُساَرْفَبَأَكْيَلَعُم
يفيِعَمُروُسْأَْ ملٱِ

»َعوُسَيِحيِسَْ
٤:١٢و١:٧يسولوك

.)٤:١٢يسولوكريسفترظنا(ُساَرْفَبَأ
ناكهنأيسولوكىلإهتلاسريفركذيمليِعَمُروُسْأَْملٱ
.ًارارطضاوأًارايتخاهعمناكلهيردنالوهعمًانوجسم

لٱاَقوُلَو،ُساَميِدَو،ُسُْخَرتْسِرَأَو،ُسُقْرَمَو«٢٤
ْ

َنوُلِماَع
.»يِعَم
:٤يسولوكو٢٧:٢و١٩:٢٩لامعأو٢٥و١٢:١٢لامعأ

٤:١١سواثوميت١و٤:١٤يسولوكو١٠

.)١٤و٤:١٠يسولوك(ريسفتيفءالؤهىلعمالكلاّرم
يفيسولوكىلإةلاسرلايفنوروكذملامهانهنوروكذملاو

يسولوك(»ستسيوعدملاعوسي«انهكرتهنأالإتقولاكلذ
٤:١١(.

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن«٢٥
.»َنيِمآ.ْمُكِحوُرَعَمِحيِسَْ

٤:٢٢سواثوميت٢

.)٤:٢٢سواثوميت٢ريسفترظنا(

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

Germany

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