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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

يكينولاستةنيدميف:لوألالصفلا
ةكلمملامايأيفةينودكمةبصقيكينولاستتناك

جيلخفرطىلعيهوينامورلايلاولايسركوةينامورلا
تناكو.ًايبرغًابونجيبليفنمليمةئمدمأىلعويئامرث
اهمساورحبلاىلعاهتويبلكفرشتهببدحىلعةينبم
ريبكلاردنكساداوقدحأردنسكاهءانبددجيمرثميدقلا
تخأايلاستهتجوزلًاماركإيكينولاستاهامسواهنصحو
ذنملزتملواهرجتمواهانغواهتمظعبترهتشاو.ردنكسا
كينولاسمويلااهمساوةرماعةعاسلاهذهىلإتقولاكلذ
سدُسنأليقوًافلأنيعستوًافلأنيعبسنيباماهناكسو
وحناهيفنأواهرجتمةدوجلاهودصقدوهيلانماهلهأ
ديدجلاقسنلاىلعمويلااهتينبأو.ًايدوهيًاعمجمنيرشع
.ةميدقلاةينامورلاةينبألاضعباهيفلزيملنكلو

يكينولاستةسينكيف:يناثلالصفلا
الـيسةدـعـاسـمـبسـلـوبيـكـينـولـاسـتةـســيـنكـأشـنأ
يهوم.ب٥٢ةنسريشبتلليناثلاهرفسيفسواثوميتو
ىتأ)٩-١٧:١لامعأ(ابروأيفاهأشنأيتلاةيناثلاةسينكلا
يبليفيفهاساقاممًاملأتملزيملناكويكينولاستىلإسلوب
دوهيلاريشبتيفهتداعبسحعرشو.نجسلاودَلجلانم
فرصنافتوبسةثالثىوسهيفهولبقيملمهنكلمهعمجمب
يفهيلعىضقتنامزلانممكملعنالو.ممألاىلإمهنع
ةسينكءاشنإلًايفاكًاتقويقبهنأملعننكليكينولاست
هلوقليلدبممألانماهرثكأودوهيلانماهضعبةريبك
َسُلوُبَىلِإاوُزاَحْنٱَو)دوهيلانميأ(ْمُهْنِمٌمْوَقَعَنَتْقٱَف«
لٱَنِمَو،َاليِسَو

ْ
ملٱَنيِّـيِناَنوُي

ٌ،ريِثَكٌروُهُْمج)ءالخدلايأ(َنيِدِّـبَعَتُْ
ملٱِءاَسِّـنلٱَنِمَو

.)١٧:٤لامعأ(»ٍليِلَقِبَسْيَلٌدَدَعِتاَمِّـدَقَتُْ
سيلذإاهسفنةلاسرلاهذهممألانماهرثكأنأديؤياممو
الوهيلعةينبمججحوأميدقلادهعلانمتاسبتقماهيف
لبمهدئاقعوأمهموسروأدوهيلاخيراتنمءيشىلإةراشإ
حلٱَهللاٱاوُدُبْعَتِلِناَثْوَألٱَنِمِهللاٱَىلِإْمُتْعَجَر«هصناماهيف

ْ
َّـَي

حلٱ
ْ

ناكلدوهيلايرصنتمنماوناكولو)١:٩ص(»َّـيِقيَِق
.)١:٩ص(»ةتيملالامعألانم«متعجرلوقينأبسانملا
يفناميإلاىلعاوتبثورورسبهللاةملكاولبقمهنأليقو
هتماقإةدميفسلوبدريملو.ةريثكتاداهطضاودئادش
كلتلصحلبهشاعمبابسأنمًائيشمهملكينأمهدنع
:٢ص(يبليفةسينكنمهذخأامبوهيديلمعببابسألا
هودسحفدوهيلاامأو.)٤:١٦يبليفو٣:٨يكينولاست٢و٩
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دوهيلاشابوأهيلعاوجيهفءالخدلاوممألانيبهحاجنىلع
روطاربمأللةنايخحيسملاتوكلمبهريشبتنأنيعدم
ىلإًاليلهولسرينأةوخإلارطضافةيموررصيقسويدولك
نأيفنيترمسلوبدهتجاو.)١٠-١٧:٥لامعأ(ةيريب
دعبًاضيأمهرازهنأحجرألاوعطتسيملوانيثأيفوهومهروزي
صاخإبننمانلسيلنكلوةينودكميفراموهوكلذ
.رمألااذهبقلعتي

ةدـيدـعـًانوـرقةرـوهــشمـيكـينـولـاـستـةـسـيـنكـتـيـقبو
نمبرسلاوراغلبلالهأداشرإيفاهباعتأبترهتشاو
داهتجاةدشليكينولاستتيمُسو.حيسملاىلإناثوألا
.»ةسيكذوثرألاةنيدملاب«قحلانعةاماحملايفاهينمؤم

ةلاسرلاهذهبتاكيف:ثلاثلالصفلا
اذهو)١:١ص(لوسرلاسلوبةلاسرلاهذهبتاك

.هقافروسلوبنأشيفلامعألارفسيفاقولهلاقاملقفاوم
رئاسيفسلوبهداتعايذلابولسألاكاهيفمالكلابولسأو
.روصعلالكيفةسينكلاهيلعتعمجأاماذهوهلئاسر
ةيمورسئانكيهوسئانكعبسىلإسلوببتكو
يكينولاستويسولوكويبليفوسسفأوةيطالغوسوثنروكو
دهعلاباتكيفاهرئاسدعبعضويكينولاستىلإهبتكامو
.نينسسمخوحنبهريغلبقهبتكهنكلوديدجلا

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:عبارلالصفلا
ثيحسوثنروكيفةلاسرلاهذهلوسرلاسلوببتك

ةنسنيباميف)١٨:٥لامعأ(ةنسفصنوةنسوحنماقأ
نيح٥٤ةنسعيبرو)سوثنروكىلإىتأنيح(م.ب٥٢
نأكلذةلدأوم.ب٥٣ةنساهبتكهنأحجرألافاهنمبهذ
اهبتكنيحسوثنروكيفهعماناكسواثوميتوسناولس
ملو.)١٨:٥لامعأ(ةنيدملاكلتيفوهوهيلإايتأامهنأملعنو
ناكو.اهنمهباهذدعبهعمناكسناولسنأعمسن
اهتباتكنمزبرقيكينولاستنمهيلإلصودقسواثوميت
انيثأيفاهبتكيملوهلوصوءدبيفاهبتكيملًاذإف.)٣:٦ص(
اممو.)٣:١ص(ىضمدقًارمأانيثأيفهدوجوركذهنأل
ناكهنأسوثنروكىلإهلوصولوأيفاهبتكيملهنأديؤي
ةينودكملكيفليجنإلابةاجانمللةيفاكةصرفةسينكلل
مهنيبشيوشتلاوعدبلاضعبلوخدلو)١:٨ص(ةيئاخأو
تناكو.)٥:١٤و٤:٤ص(مهتراهطومهناميإبرضأامم
ص(هيلإهعوجرومهيلإهدنعنمسواثوميتباهذلةصرف
.)١٨-٣:١٣ص(مهضعبتامدقو)٦و٣:٢

ةلاسرلاهذهةباتكىلإيعاودلايف:سماخلالصفلا
كرتهنوكةلاسرلاهذهةباتكىلإسلوباعديذلانإ

نمهلنكيملفهيلعدوهيلاجايهببسلةأجفيكينولاست
عقوتويحيسملانيدلاتايرورضًاهافشنينمؤملاملعيلةصرف
نأىأرف)٢:١٨ص(عطتسيملفًاعيرساهيلإعجريهنأ
داهطضاةدشنأفاخومالكلابمهتافامةباتكلابمهغلبي
دصقفناميإلاوثيدحمهودادترالاىلعمهلمحتمهايإدوهيلا
سواثوميتلسرأدقناكهنإ.اوتبثيلمهعجشيومهيزعينأ
١٧:١٦لامعأ(مهئابنإبهيتأييكلمهبهمامتهاطرفلمهيلإ
:٣ص(هحورشعنأيذلاربخلابهيلإعجرف.)٣:١صو
مهتوبثءابنأنمهعمسامبهرورسنلعيلمهيلإبتكف)٦
أشنامبًاضيأهربخأسواثوميتنأرهاظلاو.مهمدقتو
ةيغبمهيلإبتكيسلوبذخأفصئاقنلانممهدنع
اوسئيومهاتومىلعًاطرفمًانزحمهضعبنزحو.مهحالصإ
عممهنيدقارلانأمهلدكأومهازعفُاضيأمهتيؤرنم
.ًاضيأمهبنوعمتجيسمهنأوحيسملا

ةلاسرلاهذهنومضميف:سداسلالصفلا
يخيراتلوألامسقلانيمسقىلإةلاسرلاهذهمسقنت
لوألايفلوسرلارّكذف.يميلعتيناثلامسقلاويصخشو
يكلمهدنعوهوتثدحيتلاثداوحلابيكينولاستينمؤم
كلذبلغشوتاقيضلايفمهربصوليجنإلابمهناميإتبثي
ص(يفةيحتلادعبمسقلااذهنومضمو.تاحاحصأةثالث
ينمؤملهتوقنالعإوهتمعنىلعهللاركشلا)٢و١:١
ةبحملاوناميإلايفاومنينأىلعمهردقىتحيكينولاست
مهايإهريكذتو.)١٠-١:٣ص(دئادشلايفربصلاوةيوخألا
نمهغلبامبهرورسهنالعإو.)١٢-٢:١ص(مهنيبهتريسب
ءانثأيفمهتوبثوهلةعاطلاوليجنإلاعمسيفمهتريغ
هداهتجاومهبهمامتهانايبو.)١٦-٢:١٣ص(داهطضالا

اذههمتخومهلاوحأبهئبنيلسواثوميتهلاسرإومهروزينأيف
-٣:١صو٢٠-٢:٢٧ص(مهلجأنمةالصلابمسقلا

١٣(.
هنومضموةلاسرلاةيقبلغشفيميلعتلامسقلاامأ
.)٨-٤:١ص(ءانزلانععانتمالاوةسادقلابوجو
مامأةماقتسالاوبأدلاوءودهلاوةيوخألاةبحملاراهظإو
ةيناثحيسملاءيجموةمايقلاميلعتو.)١٢-٤:٩ص(سانلا
ةيناثحيسملاءيجمتقوانلهجنايبو.)١٨-٤:١٣ص(
نايبو)١١-٥:١ص(هلًادادعتساًادبأانرهسبوجوو
مهضعبةلماعميفةيبدألامهتابجاوونيدلامدخلمهتابجاو
اهرثكأقلعتياياصووحئاصنو.)١٥-٥:١٢ص(ضعبل
نملوسرلاةالصو.)٢٢-٥:١٦ص(ةيروهمجلاةدابعلاب
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-٥:٢٥ص(ةكربوةيصوتو.)٢٤و٥:٢٣ص(مهلجأ
٢٨(.

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

ركشو)١ع(يكينولاستةسينكلمالسحاحصألااذهيف
مهيلإليجنإلالخدفيكهنأنايبو.)٥-٢ع(لوسرلا
.)١٠-٦ع(مهكولسومهناميإهحدمو

١عمالس

ـلـِسَوُســُلـوـُب«١
ْ
ـِةـَســـيــِنـَكَىلِإ،ُسُوـاـَثـوـُمـيـِتَوُســُناـَوـ

يف،َنيِّـيِكيِنوُلاَسَّـتلٱ ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَوِبآلٱِهللاٱِ
ٌةَمْعِنِ.حيِسَْ

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمَالَسَوْمُكَل
.ِ»حيِسَْ

٥:١٢سرطب١و١:١يكينولاست٢و١:١٩سوثنروك٢
١:٢سسفأ

هسفنتعنيملُسُواَثوُميِتَوُسُناَوْلِسَوُسُلوُب
يفدحأنكيملهنألهلئاسرضعبيفامكلوسرلاب
ةحصنودقتعيًاعيمجاوناكلبلوسرهنأركنييكينولاست
هعمسواثوميتوسناولسركذو.هنومركيوهنوبحيوهتيلوسر
يكينولاستةسينكسيسأتىلعهادعاسامهنألمالسلايف
.)١٤و١٧:١و٣-١٦:١لامعأ(

امنإولسرلالامعأيفامىلعاليسوهفسناولسامأ
دوهيلايرصنتمنموهوسلوبلئاسريفسناولسيمُس
ةوخإلايفنيمدقتملانمهنأليقميلشروأةسينكوضعو
.)١٥:٣٢لامعأ(ًايبنناكهنأو.)١٥:٢٢لامعأ(كانه
.)١٦:٣٧لامعأ(ينامورلجرقوقحهلناكهنأرهاظلاو
امهعوجردنعسلوبوابانربلًاقيفريميلشروألاعمجملاهنّيع
:١٥لامعأ(سئانكلاىلإعمجملامكحنيلماحةيكاطنأىلإ

:١٥لامعأ(ميلشروأىلإةيكاطنأنمبهذ.)٣:٢٣و٢٢
يناثلاهرفسيفسلوبقفاروًاعيرساهيلإعجرهنكل)٣٣
بهذاملو.)١٧:٤و١٦:١٩و١٥:٤٠لامعأ(ريشبتلل
لعفامملعنالوسواثوميتعماهيفهكرتةيريبنمسلوب
١٨:٥لامعأ(سوثنروكيفسلوببىقتلاىتحكلذدعب
ميلشروأىلإعجرهنأحجرملاو.)١عو١:١٩سوثنروك٢و
وههلعلو.سلوبقفارهنأكلذدعبركذُيملوسلوبعم
ىلإىلوألاهتلاسريفسرطبهركذيذلاهسفنسناولس
ريغكلذنكل)٧:١٢سرطب١(ىرغصلاايسأسئانك
.ققحم

.)١٦:١لامعأ(يفهيلعمالكلارظنافسواثوميتامأو
يفةمدخوًانسهنمرغصأهنوكلسناولسدعبانهركُذو
ةروصقمةلاسرلاهذهيفلوسرللامهتكراشمو.ةسينكلا
.ةمدقملايفامىلع

.)١١٥ةحفصةمدقملارظنا(َنيِّـيِكيِنوُلاَسَّـتلٱِةَسيِنَك
يف يف«و»ملاعلايف«اوناكيكينولاستلهأةيقبنإِهللاٱِ

»هللايف«اوناكمهينمؤمنكل»مهاياطخيف«و»ةملظلا
.هبمهناميإلوحيسملابمهداحتال

رثكأتامدقميفاملثماذهخلاٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن
.اهيفهريسفتىلإعجرافهلئاسر

٥ىلإ٢عركش

ْمُكاَّـيِإَنيِرِكاَذ،ْمُكِعيَِمجِةَهِجْنِمٍنيِحَّـلُكَهللاٱُرُكْشَن«٢
يف »اَنِتاَوَلَصِ
٤نوميلفو١:١٦سسفأو١:٨ةيمور

اهمدقتيفهتبغرويكينولاستةسينكلسلوبةبحمنإ
ةطساوباهؤابنأهغولبدنعهللاركشيورسيهاتلعج
حجرألاو.ىوقتلايفةيمانوناميإلايفةتباثاهنأوسواثوميت
.سواثوميتوسناولسركفلااذهيفلوسرلاكراشهنأ

.ًالامجإوًادارفإْمُكِعيَِمجِةَهِجْنِم
يفْمُكاَّـيِإَنيِرِكاَذ نمهللاانيلصاملكيأاَنِتاَوَلَصِ

.ةمعنلانممكلهبهوامىلعهانركشمكلجأ

،ْمُكِتَّـبََحمَبَعَتَو،ْمُكِناَميِإَلَمَعٍعاَطِقْنٱَالِبَنيِرِّـكَذَتُم«٣
ملٱَعوُسَياَنَّـبَر،ْمُكِئاَجَرَْربَصَو

.»اَنيِبَأَوِهللاٱَماَمَأ،َحيِسَْ
٣:٦صو٥:٦ةيطالغو٦:٢٩انحويو٢:١٣ص
نييناربعو١٦:٦ةيمور٢:١٧بوقعيو١:٣يكينولاست٢و
٦:١٠

.انركشوانيلصاملكوأعاطقناالبَنيِرِّـكَذَتُم
يتلاةلاسرلاهذهيفلوسرلاركذخلاْمُكِناَميِإَلَمَع

ناميإلا«يهوةميظعلاثالثلالئاضفلاهلئاسرلوأيه
ةيساسألاةيرهوجلائدابملااهربتعايتلا»ءاجرلاوةبحملاو
ُناَميِإلٱُتُبْثَيَفَنآلٱاَّـمَأ«هلوقليلدبةيحيسملاةايحللةمئادلا
ملٱَوُءاَجَّـرلٱَو

ملو.)١٣:١٣سوثنروك١(»ُةَثَالَّـثلٱِهِذٰه،ُةَّـبَحَْ
هرهظأامىلإلبهولمعصاخلمعىلإانهلوسرلارشي
ةرمثلمعلااذهو.مويلكمهكولسيفينيدلاداهتجالانم
.هناهربومهناميإ

حيسمللةبحملانمهورهظأام»مهتبحمبعتب«هدارمو
امكلذنموهلجأنمدئادشلاوداهطضالامهلامتحاب

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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امو.)١٧:٦لامعأ(مهنمدحاووهونوسايهلمتحا
رقفلاوضرملاتقويفضعبلجأنممهضعبهلمتحا
لقثتسيالاهبحاصنأةبحملاصاوخنمف.داهطضالاو
.ةليقثتناكامهمةمدخلا

اوقبمهنأللمألانمهورهظأام»مهئاجرربصب«هدارمو
مهنمكلذناكوداهطضالانابلصنولمحيمهونيرورسم
تاقشملادعبنلعُينأعمزملادجملانوعقوتياوناكمهنأل
:١٢و١١:٢٦نييناربعو٤:١٧سوثنروك٢و٨:١٨ةيمور(
ىلعكلذوهسفنحيسملامهئاجرعوضوممظعأناكو.)٢
ملٱَءاَجَّـرلٱَنيِرِظَتْنُم«هلوققفو

لٱِهللاٱِدَْجمَروُهُظَوَكَراَبُْ
ْ

ِميِظَع
لَُخمَو

ِّـ
ملٱَعوُسَياَنِص

ملٱ«هلوقو.)٢:١٣سطيت(ِ»حيِسَْ
ُحيِسَْ

ملٱُءاَجَرْمُكيِف
هيلعاولكتامهنإف.)١:٢٧يسولوك(»ِدْجَْ

ققحييذلاهتوكلمنالعتساو)١٠ع(ةيناثهئيجماورظتناو
.هورظنيملوهنوجرياوناكيذلادجملابعتمتلا

كلذلاقو.انوبأوهيذلاهللامامأيأاَنيِبَأَوِهللاٱَماَمَأ
بعتومهناميإلمعنوكرديالسانلانإفمهلًاعيجشت
.هيلعيزاجيسوهللارهاظكلذنكلمهئاجرربصومهتبحم
هلوقبةقلعتمةرابعلاهذهنأنيرسفملاضعبىأرو
.ةالصلايفمكركذناننإلاقهنأكفةيآلالوأيف»نيركذتم«

ملٱُةَوْخِإلٱاَُّهيَأَنيِِملاَع«٤
»ْمُكَراَيِتْخٱِهللاٱَنِمَنوُبوُبْحَْ

٢:١٣يكينولاست٢و٣:١٢يسولوك

اذهطئاسوو.رايتخالامولعملاو.نحنومتنأَنيِِملاَع
.ةسداسلاوةسماخلانيتيآلايفملعلا

هيلعلديامكلزألاذنمِهللاٱَنِمَنوُبوُبْحَْملٱُةَوْخِإلٱ
.لاحلايفاهيلعاولصحيتلاةمعنلابهاومورايتخالا

حيسملاعوسيبرلابناميإلابةيدبألاةايحللْمُكَراَيِتْخٱ
.)١١و٥و١:٤سسفأ(

لٱِبْمُكَلِْرصَيَْملاَنَليِجْنِإَّـنَأ«٥
ْ

لٱِبْلَب،ْطَقَفِمَالَك
ْ

،ًاضْيَأِةَّـوُق
لٱِحوُّرلاِبَو

ْ
اَّـنُكٍلاَجِرَّـيَأَنوُفِرْعَتاَمَك،ٍديِدَشٍنيِقَيِبَو،ِسُدُق

.»ْمُكِلْجَأْنِمْمُكَنْيَب
٦:٦سوثنروك٤:٢٠٢و٢:٤سوثنروك١و١٦:٢٠سقرم
١١و١٠و٥و٢:١ص٢:٣نييناربعو٢:٢يسولوك
٣:٧يكينولاست٢و

مليأْطَقَفِمَالَكْلٱِبْمُكَلِْرصَيَْملاَنَليِجْنِإَّـنَأ
يديبهللانممكاتأهنألحيصفلامالكلادرجمبمكغلبي
ايسأيفرشبينأهاهنسدقلاحورلانإ.يقيفريديأو
ىلإبهذينأىلإايؤرلايفهاعدو)١٦:٧لامعأ(ةينيثبو
ةوعدللةباجإيكينولاستىلإليجنإلاببهذفةينودكم

يفةروكذملاتاكربلامهلينىلإةطساوكلذناكو.ةيوامسلا
.نيراتخممهنوكىلعةلدألادحأوةثلاثلاةيآلا

كلذيفسيلونيراتخممهنوكىلعناثليلداذهِةَّـوُقْلٱِب
نوكىلإلبمهنيبسلوباهعنصيتلاتازجعملاىلإةراشإ
قحلاباوعنتقاوحرفبهيلإوغصأىتحمهبولقيفرثأدقهظعو
.ةبوتلاوناميإلابهولبقومهلهنلعأيذلا

ردقيذلاوههنإفةوقلاكلتردصمِسُدُقْلٱِحوُّرلاِبَو
٨و٦:٥و٤:٣٣و١:٨لامعأ(ريشبتلاىلعسلوب
حورالثيحوةوقلاحورلاثيحهنإف.)٢:٤سوثنروك١و
.طقفمالك

لٱِنيِقَيىَنِغِّـلُكِل«يأٍديِدَشٍنيِقَيِب
ْ

ِملِ،مْهَف
َ

ِّـِرسِةَفِرْع
ملٱَوِبآلٱِهللاٱ

سلوبىّوقيذلاف.)٢:٢يسولوك(ِ»حيِسَْ
نيقيلانأمهضعبىأر.ةقثلكبمهبولقحتفريشبتلاىلع
.هريشبتيفلوسرلانيقيوهروكذملا

قعلتماذهْمُكَنْيَباَّـنُكٍلاَجِرَّـيَأَنوُفِرْعَتاَمَك
ةلدأبمهرايتخافرعامكسلوبنإف)٤ع(»نيملاعب«
لعجينأيفهداهتجابريشبتلايفهتنامأمهاوملعةحضاو
هلوقبهبهريغرمأامبىتأهنألهتريسةطساوبًالوبقمهمالك
َنيِدَتْفُم،ٍجِراَخْنِمْمُهَنيِذَّـلٱِةَهِجْنِمٍةَمْكِحِباوُكُلْسُا«
لٱ
ْ

.)٤:٥يسولوك(»َتْقَو
نمءيشيفسلوببلطيمل.اوصلختليأْمُكِلْجَأْنِم

هيديبلمعهنكلهسفنلةعفنملاوأدجملانمًائيشهلامعأ
البنوكييكلةسدقمةريسبهظعونرقو.ًاناجمظعييكل
.)١٠-٢:٨ص(ليجنإلاليبسيفةرثع

نسحأهبرشبيذلاقحلاتابثإىلإرشبمللليبسال
مويلااهدمتعييتلاةطساولايهوةرهاطلاةريسلانم
ةدابعنممهودريلنيينثولاىلإنوبهذينيذلانولسرملا
المهنألحيسملابناميإلاوقحلاهلإلاةدابعىلإناثوألا
.مهريشبتيفلسرلاعنصامكتازجعماوعنصينأنوردقي

مهناميإهحدمومهنيبليجنإلالوخدنايب
١٠ىلإ٦عمهكولسو

لِبَقْذِإ،ِّـبَّـرلاِبَواَنِبَنيِلِّـثَمَتُمْمُتِْرصْمُتْنَأَو«٦
ْ
لٱُمُت
ْ

يفَةَمِلَك ِ
لٱِحوُّرلٱِحَرَفِبٍ،ريِثَكٍقيِض

ْ
»ِسُدُق

٢:١٤صو٣:١٧يبليفو١١:١و٤:١٦سوثنروك١
١٠:٣٤نييناربعو٥:٤١لامعأ٣:٩يكينولاست٢و

.)١١:١سوثنروك١(ريسفترظنااَنِبَنيِلِّـثَمَتُمْمُتِْرص
سواثوميتواليسوسلوبةريساودهاشيكينولاستلهأنإ
هباورشبيذلاليجنإلاقدصىلعًاناهرباهوذختاو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ىلعةملكلاةوقكلذباونهربفمهتريساوريسينأاودهتجاف
.بولقلارييغت

هبءادتقالابجييذلالوألالاثملاوهبرلاِّـبَّـرلاِبَو
نمرهظيو.مهريغلًالاثماوراصبرلابمهلثمتبلسرلانكل
سندالوبيعالبيتلاةسدقملاحيسملاةريسنأانهمالكلا
ريونتىلإةليسوولسرلاظعوعيضاوممهأنمتناك
.مهسيدقتونيعماسلا

يفَةَمِلَكْلٱُمُتْلِبَقْذِإ ءادعألاةمواقمنمٍريِثَكٍقيِضِ
اهيفدتشامايأيفليجنإلاباونمآمهنإ.)٨-١٧:٥لامعأ(
بيلصمهلمحبحيسملابنيلثمتماوناككلذبوداهطضالا
اوتأنيذلابو)٤-١٢:١نييناربع(ملألاوسفنلاراكنإ
.مهيلإليجنإلاب

حورلاهأشنأيذلاحرفلايأِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِحَرَفِب
هللااوحلاصمهنأوترفُغمهاياطخنأبمهروعشبسدقلا
حرفلاكلذناكوءامسلالينيفديطوءاجرمهلراصو
.ليجنإلاءادعأهراثأيذلانزحلابلغهنأدحىلإًاميظع

ِجلًةَوْدُقْمُتِْرصىَّـتَح«٧
َ

يفَنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱِعيِم َةَّـيِنوُدِكَمِ
يفَو .»َةَيِئاَخَأِ

ةدشوقحلالوبقيفمكتبغريفًةَوْدُقْمُتِْرصىَّـتَح
مكريغلقحلارشنيفةريغلاوبراجتلاءانثأيفهبمككسمت
ىّتم(حيسملالثميفتركُذيتلاةريغصلاةريمخلاكمتنكف

١٣:٣٣(.
يف .اهتبصقيكينولاستيتلاةرواجملادالبلاَةَّـيِنوُدِكَمِ
طئاسويكينولاستكةنيدميفةنيمألاةيحيسملاةسينكللو
اهنودصقينوريثكهنإفاهريغلتسيلةيوامسلاىرشبلارشنل
.يوامسلاىفخملازنكلانودجيفيضرألازنكلااونتقيل

يفَو يبونجنانويلادالبنميناثلامسقلاوهَةَيِئاَخَأِ
نامعيًابلاغاناكنامسقلاناذهوسوثنروكهتبصقةينودكم
اهيفعمتجيناكفةضرفيكينولاستتناكونانويلادالبلك
يفةميظعةصرفمهلناكفنيحالملاوراجتلانمنوريثك
.هولمحيوليجنإلااوعمسيلمهباهذوهئيجم

ىتحًادجةميظعةينيدلايكينولاستينمؤمةريغتناك
ّرمهنأكلذنمرهظيواهريغيفومهدالبيفنيذلايفترثأ
كلتيفليجنإلاسلوبعرزذنمليلقبسيلنمزمهيلع
امكمهبولقيفةوقبلمعسدقلاحورلانأوةينثولاةنيدملا
لامعأ(نيسمخلامويميلشروأيفدوهيلابولقيفلمع
.)٢ص

يفَسْيَل،ِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَعيِذُأْدَقْمُكِلَبِقْنِمُهَّـنَأل«٨ ِ
يفْلَب،ْطَقَفَةَيِئاَخَأَوَةَّـيِنوُدِكَم َعاَذْدَقًاضْيَأٍناَكَمِّـلُكِ
.»ًائْيَشَمَّـلَكَتَنْنَأٌةَجاَحاَنَلَسْيَلىَّـتَح،ِهللاٱِبْمُكُناَميِإ
١:٤يكينولاست٢و١:٨ةيمرو١٠:١٨ةيمور

ةدايزعمةعباسلاةيآلايفاملتباثةيآلاهذهيفامُهَّـنَأل
.اهيلع

مكتسينكنأيأِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَعيِذُأْدَقْمُكِلَبِقْنِم
اموةروكلاكلتلكيفرونلارشتناهنميذلازكرملاتناك
.اهرواج

يف نمسانلابهذيناكثيحيأًاضْيَأٍناَكَمِّـلُكِ
ينيدلاهابتنالاأبننولمحياوناكًارحبوًاربيكينولاستةنيدم
نمسوثنروكىلإلصو.ةنيدملاكلتيفأشنيذلاميظعلا
الكسيربواليكإةلاسرلاهذهةباتكنمزلثميفةيمور
ينمؤمناميإءابنأةيمورغلبهنأسلوباربخأامهلعلو
.يكينولاست

مهناميإةدشبأبنلارشتنايأِهللاٱِبْمُكُناَميِإَعاَذْدَق
.ةيلاتلاةيآلايفةروكذملاناثوأللةلباقماذهلاق.هللااب

قبيمليأًائْيَشَمَّـلَكَتَنْنَأٌةَجاَحاَنَلَسْيَلىَّـتَح
ةادانملايفمهحاجنباوربخينأهئاقفروسلوبلةجاحنم
ينمؤمةريغةطساوبعيمجللتفرُعاهنألليجنإلاب
.يكينولاست

َفْيَكَو،ْمُكْيَلِإاَنَلَناَكٍلوُخُدُّيَأاَّـنَعَنُوِربُْخيْمُهْمَُّـهنَأل«٩
حلٱَهللاٱاوُدُبْعَتِلِناَثْوَألٱَنِمِهللاٱَىلِإْمُتْعَجَر

ْ
حلٱَّـَي

ْ
»َّـيِقيَِق

٤:٨ةيطالغو١٢:٢سوثنروك٢:١١ص

عمسنملكنمةماعسانلايأَنوُِربُْخيْمُهْمَُّـهنَأل
.يكينولاستىلإسلوبءيجمءابنأ

ةنرتقملاثداوحلايأْمُكْيَلِإاَنَلَناَكٍلوُخُدُّيَأ
مالكلايفانتراسجوانميلعتةقيقحويكينولاستىلإانئيجمب
.انتبحصيتلاسدقلاحورلاةوقةمظعوانتريسةراهطو
نابأو)١٢-٢:١ص(يفليصفتلابلوسرلاهركذهلككلذو
يفسيدقتوديدجتنممهيفهريثأتوليجنإلالوبقبمهترسم
ركُذو.)١٣-٣:١صو٢٠-٢:١٣ص(يفدئادشلاءانثأ
.ةيآلاهذهيقابيفراصتخالابريثأتلاكلذ
نايتإأبنعاشامكهنأيأخلاِهللاٱَىلِإْمُتْعَجَرَفْيَكَو

نايتإلاكلذجئاتنربخعاشيكينولاستىلإىرشبلابسلوب
نمناكاونمآنيذلارثكأنكلونمآدوهيلاضعبنأوهو
كرتىلعمهلمحينأيفًالوأدهتجاسلوبنإف.نيينثولا
ىلعرصتقاولو.يحلاهلإلاةدابععابتاومكبلاناثوألاةدابع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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نأمزلفًائيشمهدفيملناثوألاةدابعكرتىلعمهلمح
.مهبولقلكنمىلاعتهتدابعىلإمهدشري

،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأيِذَّـلٱ،ِءاَمَّـسلٱَنِمُهَنْبٱاوُرِظَتْنَتَو«١٠
لٱَنِماَنُذِقْنُييِذَّـلٱ،َعوُسَي

ْ
.»ِيتآلٱِبَضَغ

:٣سرطب٢و٢:١٣سطيتو٣:٢٠يبليفو٢:٧ةيمور
١:٧يكينولاست٢و٤:١٦صو١:١١لامعأ١:٧ايؤرو١٢
٥:٩صو٥:٩ةيمورو٣:٧ىّتم٢:٢٤لامعأ

يناثلاسلوبعوضومناكِءاَمَّـسلٱَنِمُهَنْبٱاوُرِظَتْنَتَو
هعوجراوعقوتينأىلعمهلمحيبولسأىلعحيسملابةادانملا
:١٢اقول(ليجنإلاميلعتلكلقفاوماذهو.ةيناثهئيجميأ

)١٢:٢٨نييناربعو٣:٢٠يبليفو٢:١٣سطيتو٣٦
:٤ص(مهتاقيضيفمهلةيزعتةيناثحيسملاءيجمبمهرشبو
)١١-٥:١ص(هابتنالاوداهتجالاىلعمهلًالمحو)١٨-١٣
لب»صالخلااورظتنت«لقيملسلوبنأركذننأانيلعو
لكهيعباتلدكؤيةيناثحيسملاءيجمنأل»هنبااورظتنت«
.تاكربلا

ةمايقبلوسرلامهّرشبِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأيِذَّـلٱ
ًانايبو)١:٤ةيمور(هللانباهنوكلًاتابثإتاومألانمحيسملا
يفسرطبرشباذهبو.ءامسلانمهئيجمراظتناةلعل
لهأسلوبرشبهبو)٣٢-٢:٢٤لامعأ(ميلشروأ
ةمايقمهراظتنالًاليلعتو)٩-٥:٤سوثنروك١(سوثنروك
.مهداسجأ

ضرألاىلعحيسملاهبفرُعيذلامسالاوهَعوُسَي
.ذقنملاهللانباديجملاهمساوناسنإلانباهنأرابتعاب

رخآعوضوماذهِيتآلٱِبَضَغْلٱَنِماَنُذِقْنُييِذَّـلٱ
هريشبتربخعاشواهبسلوبىدانيتلاةمهملاعيضاوملانم
ةلداعلاهللاةنونيد»يتآلابضغلاب«دارملاو.»ناكملكيف«
نإ.)١٠-١:٧يكينولاست٢و٣:٧ىّتم(مثإلاةلعفلكل
ةنونيدلهئيجممويهسفنوهراربألاةباثإلبرلاءيجمموي
تومنكيملولناسنإلكلبضغلامويناكفرارشألا
قحلانملعجدقسانلااياطخلةرافكبيلصلاىلعحيسملا
ًاذاقنإمهاياطخىلعباقعلانمهبنونمؤملاذقنُينألدعلاو
.)٥:٢٤و٣:١٨انحوي(ًايدبأًامات

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

دنعمهنيبهفرصتبيكينولاستينمؤملوسرلاريكذت
يبليفيفهنجسرثأىلعاذهناكو)١٢-١ع(مهيلإهئيجم
٣ع(قدصوصولخنعناكهظعونأنايبو)٢و١ع(
ع(هللادجماوبلطلبسانلانمًادجماوبلطيملمهنأو.)٤و

مهنأو.)٨و٧ع(مهنيبءاعدوونيقفرتماوناكمهنأو.)٦و٥
-١٠ع(مهنيبهكولسنسحوهتريسةراهطبدوهشاوناك
-١٣ع(مهيلإهنايتإدنعهايإمهولبقمهايإهريكذتمث.)١٢
سانلامالكةلزنمبالهمالكاولبقمهنأكلذليصفتو)٢٠
داهطضالةضرعاوناكمهنأو)١٣ع(هللامالكةلزنمبلب
دصقهنأو.)٢٦-١٤ع(ةيدوهيلاسئانكتناكامكدوهيلا
يهتشيلزيملهنأوعناومكلذنمهعنمنكلومهروزينأ
.)٢٠-١٧ع(هحرفوهدجممهنألمهروزينأ

مهيلإهئيجمدنعهفرصتبمهايإلوسرلاريكذت
١٢ىلإ١ع

َْملُهَّـنَأْمُكْيَلِإاَنَلوُخُدَنوُمَلْعَتُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُتْنَأْمُكَّـنَأل«١
»ًالِطاَبْنُكَي
٩و١:٥ص

ٍلوُخُدُّيَأ«هلوقليصفتاذهْمُكْيَلِإاَنَلوُخُدَنوُمَلْعَت
ريغلانعًالوقنمكلذناكو.)١:٩ص(»ْمُكْيَلِإاَنَلَناَك
يضاملااوركذينأمهلأسف.هودهعامىلعينبمانهيذلاو
ريصييكلومهناميإىوقييكلمهنيبنيددجتمللنودهشيو
.ةنامأوًاداهتجارثكأعيمجلا

وأثارتكاالبمكيلإلخدنمليأًالِطاَبْنُكَيَْملُهَّـنَأ
انهرشيملف.ديدشمكعفنيفقوشللبنأشتاذةياغ
.)١٣ع(يفاهنيبيذخأهنإفلوخدلاكلذجئاتنىلإ

َّـملَأَتاَمَدْعَبْلَب«٢
ْ
يف،َنوُمَلْعَتاَمَكاَنْيَلَعَيِغُبَوًالْبَقاَن ِ

يفاَنْرَهاَج،يِّـبِليِف لَكُنْنَأاَنِٰهلِإِ
ِّـ

يف،ِهللاٱِليِجْنِإِبْمُكَم ٍداَهِجِ
.ٍ»ريِثَك
١:٣٠يبليف١٧:٢لامعأ١:٥ص١٦:٢٢لامعأ
٢:١يسولوكو

:١٦لامعأ(يفءاجامكيبليفيفًالْبَقاَنَّْـملَأَتاَمَدْعَب
ةادانملانمهعنمينأملأتلاكلذنأشنمناكو.)٢٤-٢٢
.ةيناثليجنإلاب

امكانوبرضمهنألاّنهُأوانملُظيأاَنْيَلَعَيِغُبَو
انودّيقوانونجسوقوقحلايفنوينامورنحنوديبعلانوبرضي
.ةينامورلاةعيرشللفلاخماذهوةمكاحمالب

يفاَنْرَهاَج ىلعملألاوملظلاانلمحيمليأاَنِٰهلِإِ
لمعوانبدحتاوانلسرأوههنأانقيأوهللاابانقثولبتوكسلا
.ةرارحوةرهاجمبانملكتىتحانعجشتفانب

ألَا
َ

يكينولاستلهأىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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يف نيذلاوةديدشلادوهيلاةمواقمببسبٍريِثَكٍداَهِجِ
.)١٧و١٦صلامعأ(انيلعدوهيلامهجّيه

َالَو،ٍسَنَدْنَعَالَو،ٍلَالَضْنَعَسْيَلاَنَظْعَوَّـنَأل«٣
»ٍرْكَمِب
١:١٦سرطب٢و٥عو٧:٢سوثنروك٢

ةلعنيبينأدصقلوسرلانإفليلعتللانهماللاَّـنَأل
.هدصقةدوجوهتينصولخبهروعشيهوتابثلاىلعهتردق
ىلعسانلالمحوليجنإلادئاقعتابثإلاَنَظْعَو

.مهلًاصلخموًابرحيسملالوبقواهتحصبميلستلا
ةطسفسوأماهوأنعًاجتانسيليأٍلَالَضْنَعَسْيَل
َْملاَنَّـنَأل«سرطبلوقلثماذهو.نيعماسلاعدخننأةيغب
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِةَّـوُقِبْمُكاَنْفَّـرَعْذِإًةَعَّـنَصُمٍتاَفاَرُخْعَبْتَن

ِحيِسَْ
.)١:١٦سرطب٢(»ُهَتَمَظَعَنيِنِياَعُماَّـنُكْدَقْلَب،ِهِئيَِجمَو
.ةوهشوأعمطكةدسافةيويندتاياغلٍسَنَدْنَعَالَو
صالخإبتناكهلاوقأوسلوبلامعألكنإٍرْكَمِب
مهلعجيوسانلاديصيلةليحلالمعتسيملفةماقتساو
عادخلاوشغلاىلإجاتحيالليجنإلانألكلذونييحيسم
سدقلاحورلالمعىلعدنتسمهنإفهيواعدتابثإل
نأنكميالوبذكلاىلعئطاويحورلاكلذنأليحتسيو
.ةياغلانسحلةئيدرلاطئاسولايرجي

ِليِجْنِإلٱَىلَعَنَمَتْؤُنْنَأِهللاٱَنِماَّـنِسْحُتْسٱاَمَكْلَب«٤
ُِربَتَْخييِذَّـلٱَهللاٱِلَبَساَّـنلٱِيضْرُناَنَّـنَأَكَال،ُمَّـلَكَتَناَذَكٰه
.»اَنَبوُلُق
:٩سوثنروك١٢١و١:١١سواثوميت١و٧:٢٥سوثنروك١

:١٧لاثمأ١:١٠ةيطالغ١:٣سطيتو٢:٧ةيطالغو١٧
٨:٢٧ةيمورو٣

ِدَْجمِليِجْنِإَبَسَح«هلوقلثماذهِهللاٱَنِماَّـنِسْحُتْسٱ
ملٱِهللاٱ

ملٱُرُكْشَأاَنَأَو.ِهْيَلَعاَنَأُتْنِمُتْؤٱيِذَّـلٱِكَراَبُْ
َعوُسَيَحيِسَْ

لِليِنَلَعَجْذِإ،ًانيِمَأيِنَبِسَحُهَّـنَأ،ِيناَّـوَقيِذَّـلٱاَنَّـبَر
ْ

»ِةَمْدِخ
ًامئادهسفنربتعيسلوبناكف.)١٢و١:١١سواثوميت١(
نمهعنمكلذوليجنإلابةادانملايفةسادقلاوقحلاهلإليكو
.عقاولافالخءيشبملكتينأ

اونمؤتسانيذلاهللاءالكوبقيليامكيأُمَّـلَكَتَناَذَكٰه
سانللنلعُييذلاليجنإلابةادانملابقيليامكوهمالكىلع
.صالخلاقيرط
اولصحيلنوعداخلالعفيامكَساَّـنلٱِيضْرُناَنَّـنَأَكَال

ىضرلاىلعسانلالمحتيتلاميلاعتلارتخنملفذيمالتىلع
ةيوامسلاةداعسلالينلمهربىلعلاكتالاومهسفنأنع

مهلنيبتومهاياطخىلعمهتكبتيتلاميلاعتلاكرتنو
اذهوةريسلاوةايحلاةراهطوةيطخلانعةبوتلاىلإمهراقتفا
طَأْمَأ؟َهللاٱِمَأَساَّـنلٱَنآلٱُفِطْعَتْسَأَفَأ«هلوققفوىلع

ْ
ُبُل

ًادْبَعْنُكَأَْملَساَّـنلٱِيضْرُأُدْعَبُتْنُكْوَلَف؟َساَّـنلٱَِيضْرُأْنَأ
لِل
ْ

.)٤:٣سوثنروك١رظنا١:١٠ةيطالغ(ِ»حيِسَم
ىلإليجنإلابرشبنانأدتبامويلوأنماَنَبوُلُقُِربَتَْخي

ةصتخملارومألانمبولقلارابتخاو.ةيآلاهذهةباتكةعاس
.)٨:٢٧ةيمورو١١:٤رومزمو١٧:١٠و١١:٢٠ايمرإ(هللااب
هربتخيهنأهنقيتىلعينبمهللايضرينأيفلوسرلاداهتجاف
.ًامئاد

يفُّطَقْنُكَنَْملاَنَّـنِإَف٥ يفَالَو،َنوُمَلْعَتاَمَكٍقُّلَمَتِمَالَكِ ِ
.»ٌدِهاَشُهللاَا.ٍعَمَطِةَّـلِع
ةيمور١٢:١٧و٧:٢و٢:١٧سوثنروك٢و٢٠:٢٣لامعأ
١:٩

.اهلبقيتلايفهلاقامةيآلاهذهيفلوسرلاتبثأ
يفُّطَقْنُكَنَْمل سانلاعدخنلطققلمتنملٍقُّلَمَتِمَالَكِ
مويقلمتلاتأيملهنأىنعملاو.انميلعتلوبقىلإمهليمتسنو
.رخآتقويفالويكينولاستيفناك

.هوربتخاامردقىلعمهدهشتساَنوُمَلْعَتاَمَك
يفَالَو مكلاومأبىنغننأدصقنمليأٍعَمَطِةَّـلِعِ
تاذلاراكنإىلعمكنوثحيمهضعبلعفيامكمكرشبننحنو
.مهسفنألهوذخأييكلةسينكلاوحيسملاةمدخللاملالذبو
ىبأاذهلوكلذلثمىتأهنأهمهتاهئادعاضعبنأحجرألاو
.تايرورضلايفهسفنىلعهقفنيلمهنمًائيشذخأينأ

.هوربتخيملاميفهلوقباوقثيلهللادهشتساٌدِهاَشُهللاَا

ْمُِكْريَغْنِمَالَوْمُكْنِمَال،ِساَّـنلٱَنِمًادَْجماَنْبَلَطَالَو«٦
يفَنوُكَنْنَأَنوُرِداَقاَنَّـنَأَعَم ملٱِلُسُرَكٍراَقَوِ

.ِ»حيِسَْ
سوثنروك٥:١٧١سواثوميت١و١٢:٤٣و٤٤و٥:٤١انحوي
١٣:١٠و١١و١٠و٢و١٠:١سوثنروك٢و١٨و١٢و٦و٩:٤
:١٢و١١:٩سوثنروك٩٢و٨نوميلفو٣:٩يكينولاست٢و
٥و٢و٩:١سوثنروك٣:٨١يكينولاست٢و١٤و١٣

نأنييويندلاىلعرذعتِساَّـنلٱَنِمًادَْجماَنْبَلَطَالَو
ةنايدلابةادانملاىلعلوسرلاتلمحيتلابابسألااوكردي
مهمهلمحتنأاهنأشنمتاياغهيلإاوبسنمهنكلةيحيسملا
يصخشلادجملابحوألاملابحيهولمعلاىلع
نععفدينأسلوبرطضافسانلانيبماقملاوةطلسلاو
.مهتلاهذهلثمهسفن

ألَا
َ
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هنأبةرهشلاسلوببلطيملْمُِكْريَغْنِمَالَوْمُكْنِمَال
تازجعمًاعناصهللانمًالوسرهنوكبالومرتحمفوسليف
سيسأتليبسيفباعتألابلسرلانمهريغقافهنأو
.ةيحيسملاةسينكلا

نأمهنمبلطينأهنكميناكخلاَنوُرِداَقاَنَّـنَأَعَم
مهرارقإوحيسملالوسربةقئاللارابتعالاتامالعهلاورهظي
مهريقوتىلعلدتاياطعهلاومدقينأوهللانمهناطلسنأب
سوثنروكلهألهلوقلثماذهو.هناطلسبمهفارتعاوهايإ
لُساَنَلَسْيَلاَنَّـلَعَلَأ«

ْ
ِّـبَّـرلٱِةَوْخِإَوِلُسُّرلٱيِقاَبَك...ٌناَط

لُساَنَلَسْيَلاَنَدْحَواَباَنْرَبَواَنَأْمَأ؟اَفَصَو
ْ

؟َلِغَتْشَنَالْنَأٌناَط
مثْنِمَوًامْرَكُسِرْغَيْنَمَو؟ِهِسْفَنِةَقَفَنِبُّطَقَدَّـنََجتْنَم

ََ
َالِهِر

.)٧-٩:٥سوثنروك١(»ُلُكْأَي

يفَنيِقِّـَفَرتُماَّـنُكْلَب«٧ ملٱِّـيبَرُتاَمَكْمُكِطَسَوِ
ُةَعِضْرُْ

»اَهَدَالْوَأ
سواثوميت٢و١٣:٤سوثنروك٢و٩:٢٢و٢:٣سوثنروك١
٢:٢٤

ةسداسلاةيآلايفبلسلاهجوىلعلوسرلاهبحّرصام
هذهيفباجيإلاهجوىلعهبحّرصمهايإهتلماعمنأشيف
.ةيآلا

مكبيتأنلملحلاوفطللاطئاسوانلمعتسايأَنيِقِّـفََرتُم
.ةانألالوطبمكناصقنومكفعضنيلمتحمليجنإلاىلإ

يف برقلاةياغىلعينأيأمكنمدحاوينأكْمُكِطَسَوِ
.مكنم

مامتهامهبمتهاهنإيأاَهَدَالْوَأُةَعِضْرُْملٱِّـيبَرُتاَمَك
يفليقامقفوىلعاذهواهبلقةقرواهونحباهدالوأبةدلاولا
.)٤:١٩ةيطالغو٦٦:١٣و٤٩:١٥ءايعشإ(

َال،ْمُكَيِطْعُنْنَأىَضْرَناَّـنُكْمُكْيَلِإَنيِّـناَحاَّـنُكْذِإاَذَكٰه«٨
َنيِبوُبَْحمْمُتِْرصْمُكَّـنَأل،ًاضْيَأاَنَسُفْنَأْلَبْطَقَفِهللاٱَليِجْنِإ
.»اَنْيَلِإ
١٢:١٥سوثنروك١٥:٢٩٢و١:١١ةيمرو٤٣:٣٠نيوكت

ع(يفهلوقلديكوتاذهواهبحومألاونحبيأاَذَكٰه
٧(.

مكعفنيفانتبغروديدشانبحنوكلَنيِّـناَحاَّـنُكْذِإ
.ةرفاو

.رسُنيأىَضْرَن
سلوبربتعاْطَقَفِهللاٱَليِجْنِإَال،ْمُكَيِطْعُنْنَأ

راقتفالاةياغيفمهنأو)١:١٦ةيمور(تاكربلامظعأليجنإلا
ةكربلاكلتبمهيلإيتأينأهتلمحمهصالخيفهتبغرفهيلإ

راهظإبفتكيملهنكلهولبقينأبمهيلعحلينأوىمظعلا
.مهايإةمدقتلاهذهحنمبمهلهتبحم

نألاحلاتضتقانإًادعتسمناكًاضْيَأاَنَسُفْنَأْلَب
هب«لوسرلاانحويلوقجهنمىلعمهلجأنمتومي ْدَقاَذِٰ
ملٱاَنْفَرَع

اَنَليِغَبْنَيُنْحَنَف،اَنِلْجَألُهَسْفَنَعَضَوَكاَذَّـنَأ:َةَّـبَحَْ
كلذلاقو)٣:١٦انحوي١(»ِةَوْخِإلٱِلْجَألاَنَسوُفُنَعَضَنْنَأ
هلسرأنيحمهكرتيملهنأومهايإهبحصولخمهلدكؤييكل
بلجينأهنأشنميذلاةنيدملايفبغشلاعوقوعنميللب
.مهنيبليجنإلامدقتعنميومهيلعررضلا

هنوككلذىلعليلدلاواَنْيَلِإَنيِبوُبَْحمْمُتِْرصْمُكَّـنَأل
َسْيَل«حيسملالوقدحىلعمهنعهسفنلذبينأًادعتسم
ِلْجَألُهَسْفَنٌدَحَأَعَضَيْنَأاَذٰهْنِمُمَظْعَأٌّبُحٍدَحَأل
.)١٥:١٣انحوي(»ِهِئاَّـبِحَأ

ُزِرْكَناَّـنُكْذِإ،اَنَّـدَكَواَنَبَعَتُةَوْخِإلٱاَُّهيَأَنوُرُكْذَتْمُكَّـنِإَف«٩
َىلَعَلِّـقَثُنَالْيَكًاراََهنَوًالْيَلَنوُلِماَعُنْحَنَو،ِهللاٱِليِجْنِإِبْمُكَل
.»ْمُكْنِمٍدَحَأ
١١:٩سوثنروك٢و٤:١٢سوثنروك١و٢٠:٣٤لامعأ
١٤و١٢:١٣سوثنروك٣:٨٢يكينولاست٢و

مهلهتبحمةمظعىلعًاليلدمهلجأنمهلعفامىلإراشأ
لمحوهسفنركنأهنإفكلذلًانايبهلاقامعًالضفاهصولخو
كلذبدوهشمهسفنأمهومهلجأنمتاقشملاوبعتلا
.اودارأاذإهوركذينأىلعنورداقو

.متعجراذإَنوُرُكْذَتْمُكَّـنِإَف
بعتلانمهاساقامىلإكلذبراشأاَنَّـدَكَواَنَبَعَت

امممايخلاكلتتناكو.مايخلاعنصيفهيديلمعبديدشلا
نمعنصُتو)١٨:٣لامعأ(ركسعلاونورفاسملاهلمعتسي
يكلًاريثكًابعتيضتقيلمعلاكلذناكو.ىزعملارعش
لديو.هريغوهسفنةقفنبموقيامىلعلماعلاهبلصحي
لَكَأَالَو«هلوقكلذىلع

ْ
اَّـنُكْلَب،ٍدَحَأْنِمًاناَّـَجمًازْبُخاَن

ٍدَحَأَىلَعَلِّـقَثُنَالْيَكِل،ًاراََهنَوًالْيَلٍّدَكَوٍبَعَتِبُلِغَتْشَن
.)٣:٨يكينولاست٢(»ْمُكْنِم

اميفًائيشرصقيملِهللاٱِليِجْنِإِبْمُكَلُزِرْكَناَّـنُكْذِإ
دحأكناكهنأعمًالوسروًارشبمهنوكرابتعابهيلعبجي
ناكهنأةمهتللهسفنضرعياليكلكلذىتأو.عانصلا
بغرييكلولاملاوشاعملابابسأيفعمطللرشبي
.ريشبتلايفهتينصالخإمهققحتلهميلعتيفنيعماسلا

ظعولاوميلعتلابراهنلارثكألغشيناكهلعلًاراََهنَوًالْيَل
هسفنمّرحفهتعانصيفلمعلابليللاوراهنلاضعبلغشيو
.هيلإةجاحلاديدشوهناكوهريغاهبعتمتيتلامونلاةحار

ألَا
َ
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شاعملابابسأذخأبْمُكْنِمٍدَحَأَىلَعَلِّـقَثُنَالْيَك
.هنم

اَّـنُكٍمْوَلَالِبَوٍِّربِبَوٍةَراَهَطِبَفْيَك،ُهللاٱَو،ٌدوُهُشْمُتْنَأ«١٠
ملٱُمُتْنَأْمُكَنْيَب

.»َنيِنِمْؤُْ
٣:٧يكينولاست٢و٧:٢سوثنروك١:٥٢ص

ةراهطىلعةسماخلاةيآلايفمهدهشتساوهللادهشتسا
كلذبةداهشلاىلإانهمهاعدوةصاخرومأيفمهنيبهتريس
.مهنيبهفرصتمومعيف

نمةسادقلابلطيوسودقوهيذلاهللامامأٍةَراَهَطِب
.)١:١٦سرطب١(هدابع
.هقحناسنإلكءاطعإبسانلامامأٍِّربِبَو
بجويًائيشلعفيملهنإف.سانلاوهللامامأٍمْوَلَالِب

يفدهجلالكلذبهنألبلماكهنأعّديملوهو.هيلعموللا
ةمعنلابلطوهيلعبجياملكبمايقلايفًانيمأنوكينأ
.اهدجوفكلذىلعهردقيلهللانم

اوفرعينأةصرفمهلناكَنيِنِمْؤُْملٱُمُتْنَأْمُكَنْيَب
سيلاممهتنامأرمأيفاومكحينأوهتايحبولسأ
.نيجراخلل

ِبَألٱَكْمُكْنِمٍدِحاَوَّـلُكُظِعَناَّـنُكَفْيَكَنوُمَلْعَتاَمَك«١١
»ْمُكُعِّـجَشُنَو،ِهِدَالْوَأل

.قبساملحاضيإوتابثإةيآلاهذه
اننأنوملعتمتنأيأُظِعَناَّـنُكَفْيَكَنوُمَلْعَتاَمَك
هلوقبحيسملامهيلإراشأنملًافالخانظعوىضتقمبانكلس
َةَِرسَعًةَليِقَثًالاَْمحَأَنوُمِزَْحيْمَُّـهنِإَف.َنوُلَعْفَيَالَوَنوُلوُقَي«
حلٱ
ْ

ْنَأَنوُديِرُيَالْمُهَو،ِساَّـنلٱِفاَتْكَأَىلَعاََهنوُعَضَيَوِلَْم
مهظعوسلوبنإف.)٤و٢٣:٣ىّتم(»ْمِهِعِبْصِإِباَهوُكِّـرَُحي
ًاقباطمهكولسناكوةايحلاةسادقوحيسملابناميإلاب
.همالكل

ع(»ةعضرملاةدلاولاب«ًالبقهسفنهبشِهِدَالْوَألِبَألٱَك
هلاوقأبهدالوأعجشييذلا»بألاب«انهاههبشو)٧
.هلامعأو

ناكف.قاشملاوبراجتللةضرعمتنأوْمُكُعِّـجَشُن
.حيسملانعاودتريواوفاخياليكلمهطشني

ْمُكاَعَديِذَّـلٱِِهللاُِّقَحياَمَكاوُكُلْسَتْيَكِلْمُكُدِهْشُنَو«١٢
.»ِهِدَْجمَوِهِتوُكَلَمَىلِإ
٤:١صو١:١٠يسولوكو١:٢٧يبليفو٤:١سسفأ

٢:١٤يكينولاست٢و٥:٢٤صو١:٩سوثنروك١
١:٩سواثوميت٢و

امردقىلع»ظعن«هلوقنمىوقأاذهْمُكُدِهْشُنَو
.داتعملامالكلانمىوقأةيعرشلاةمكحملايفمالكلانوكي

يفاذهلثمقبسِِهللاُّقَِحياَمَكاوُكُلْسَتْيَكِل
يفريسفتلاعجارف)١:١٠يسولوكو٤:١سسفأ(
ىلعسانلاءالؤهثحينأسلوبفتكيمل.نيعضوملا
مهوهللاةوعداولبقمهنأوهبناميإلاوحيسملابفارتعالا
اورهظُينأيفبغرلبًالبقنوشيعياوناكامكنوشيعي
.هبهللادجمتيامميهيتلامهتريسةسادقبمهناميإةدوج

.)١:٩سوثنروك١ريسفترظنا(ْمُكاَعَديِذَّـلٱ
عوسيبرلاتوكلمعابتأاونوكتيكلِهِتوُكَلَمَىلِإ

.هئيجمدنعنالعإلالكنلعيسيذلاحيسملا
نوكلبقهلناكيذلاهدجم«يفاوكرتشيليأِهِدَْجمَو

رختفن«هلوقكلذىلعلدياممو.)٢٤و١٧:٥انحوي(»ملاعلا
.)٥:٢ةيمور(»هللادجمءاجرىلع

ليجنإلااولبقفيكنييكينولاستلالوسرلاريكذت
٢٠ىلإ١٣عهتطساوب

،ٍعاَطِقْنٱَالِبَهللاٱُرُكْشَنًاضْيَأُنْحَنَكِلٰذِلْجَأْنِم«١٣
لِبَق،ِهللاٱَنِمٍَربَخَةَمِلَكاَّـنِمْمُتْمَّـلَسَتْذِإْمُكَّـنَأل

ْ
ِةَمِلَكَكَالاَهوُمُت

حلٱِبَيِهاَمَكْلَب،ٍساَنُأ
ْ

ًاضْيَأُلَمْعَتيِتَّـلٱ،ِهللاٱِةَمِلَكَكِةَقيَِق
ملٱُمُتْنَأْمُكيِف

.»َنيِنِمْؤُْ
٤:١٤ةيطالغو١٠:٤٠ىتم١٧و١:١٦ةيمور١:٣ص
٣:٢سرطب٢و

يفهباعتأنمركُذامببسبامإيأَكِلٰذِلْجَأْنِم
امببسبامإوًالطابنكيملهلمعنأهنقيتوليجنإلاليبس
.قحلاةملكاولبقمهنوكنمركذيس

يفنونمؤملاواليسوسواثوميتانأيأًاضْيَأُنْحَن
.ةيئاخأوةينودكم

لوبقلمهبولقهتمعنبحتفهللانأىلعَهللاٱُرُكْشَن
.هتملك

يفنيذلادوهيلارثكأهلعفامفالخباَّـنِمْمُتْمَّـلَسَتْذِإ
عاعرمهيلعاوجيهوليجنإلااولبقيملنيذلامهويكينولاست
.ممألا

اونوكيملهاقيفروهنأسلوبنابأِهللاٱَنِمٍَربَخَةَمِلَك
اذهبهنأوهللاوهلوألاهردصمنإفليجنإلاىلإةاعدىوس
يتلاةفسلفلاوأةيويندلاةمكحلاميلاعتلكنعفلتخي
.سانلالوقعاهردصم

ألَا
َ
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نأنالعإبفتكيملِهللاٱِةَمِلَكَكِةَقيِقَْحلٱِبَيِهاَمَك
كلذىلعدازلبهللاةملكليجنإلااوربتعانييكينولاستلا
.ميظعيحوللتابثإاذهوًاقحكلذكهنأبحيرصتلا

ةوقبمكبولقيفةرثؤمتراصيأْمُكيِفًاضْيَأُلَمْعَتيِتَّـلٱ
اذهو.مهتريسومهبولقتددجاهنأىتحسدقلاحورلا
ملٱُلِزْنَياَمَكُهَّـنَأل«يبنلاءايعشإلوقك

لَّـثلٱَوُرَطَْ
ْ

ِءاَمَّـسلٱَنِمُج
هنَالَعَْجيَوَضْرَألٱِناَيِوْرُيْلَب،َكاَنُهَىلِإِناَعِجْرَيَالَو ُدِلَتاَِ
ُنوُكَتاَذَكٰه،ِلِكآلِلًازْبُخَوِعِراَّـزلِلًاعْرَزيِطْعُتَوُتِبْنُتَو
َختيِتَّـلٱيِتَمِلَك

ْ
ُلَمْعَتْلَب،ًةَغِراَفَّـَيلِإُعِجْرَتَال.يِمَفْنِمُجُر

يفُحَجْنَتَوِهِبُتِْرُرساَم لَسْرَأاَمِ
ْ
٥٥:١٠ءايعشإ(»ُهَلاَهُت

،ُّبَّـرلٱُلوُقَيٍراَنَكيِتَمِلَكاَذَكٰهْتَسْيَلَأ«ايمرإلوقو.)١١و
طِمَكَو

ْ
طَُحتٍةَقَر

ِّـ
لوسرلالوقو.)٢٣:٢٩ايمرإ(»َرْخَّـصلٱُم

يِذٍفْيَسِّـلُكْنِمىَضْمَأَوٌةَلاَّـعَفَوٌةَّـيَحِهللاٱَةَمِلَكَّـنَأل«
ملٱَوِحوُّرلٱَوِسْفَّـنلٱِقَرْفَمَىلِإٌةَقِراَخَو،ِنْيَّـدَح

ملٱَوِلِصاَفَْ
ْ
،ِخاَخِ

لٱَراَكْفَأٌةَزِّـيَُممَو
ْ

لَق
ْ

.)٤:١٢نييناربع(»ِهِتاَّـيِنَوِب
هنأىلعًاناهربمهيفليجنإلاريثأتناكَنيِنِمْؤُْملٱُمُتْنَأ
.هللانم

يِتَّـلٱِهللاٱِسِئاَنَكِبَنيِلِّـثَمَتُمْمُتِْرصُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكَّـنِإَف«١٤
يفَيِه لٱِ

ْ
يفِةَّـيِدوُهَي ملٱِ

نَأل،َعوُسَيِحيِسَْ
َّـملَأَتْمُكَّـ

ْ
ْنِمًاضْيَأْمُتْنَأْمُت

لِتْمُكِتَريِشَعِلْهَأ
ْ

لٱَنِمًاضْيَأْمُهاَمَكاَهَنْيَعَمَالآلٱَك
ْ
»ِدوُهَي

٣٤و١٠:٣٣نييناربع١٣و١٧:٥لامعأ١:٢٢ةيطالغ

هنألهللاةملكليجنإلانوكىلعناثناهربةيآلاهذهيف
لامتحايفةيدوهيلاسئانكباولثمتينأىلعمهردق
حيسملابعشمهنأىلعليلداذهوهلجأنمتاداهطضالا
لٱَنِمْمُتْنُكْوَل«هلوقكوهو

ْ
لٱَناَكَلَِملاَع

ْ
.ُهَتَّـصاَخُِّبُحيَُملاَع

لٱَنِمْمُتْسَلْمُكَّـنَألْنِكٰلَو
ْ

لٱَنِمْمُكُْتَرتْخٱاَنَأْلَبِ،َملاَع
ْ

ِ،َملاَع
لٱُمُكُضِغْبُيَكِلٰذِل

ْ
.)١٥:١٩انحوي(ُ»َملاَع

مهنأديفيالاذهِهللاٱِسِئاَنَكِبَنيِلِّـثَمَتُمْمُتِْرص
لثمتناكمهدئادشنألبسئانكلاكلتبلثمتلااودصق
ربصلاوةعاجشلانمترهظأامكاورهظأمهنإفاهدئادش
ْذِإ«يبليفينمؤملهلوقكاذهو.هللاىلعلاكتالاوتابثلاو
جلٱُمُكَل

ْ
يفُهوُمُتْيَأَريِذَّـلٱُهُنْيَعُداَهِ يفَنوُعَمْسَتَنآلٱَو،َّـِ »َّـِ

هرامثأنأوهليجنإلاقدصدكؤياممو.)١:٣٠يبليف(
رابتخاوةدحاوهلةمواقملانأونامزوناكملكيفةدحاو
نمةيدوهيلاسئانكباصأامضعبو.كلذكهولبقنيذلا
٢٤:١٧و١١:٢٩لامعأ(يفركُذليجنإلالجألمالآلا
لهأغلبهنأانهمالكلانمرهظيو.)١٥:٢٦ةيمورو
.مالآلاكلتأبنيكينولاست

يأْمُكِتَريِشَعِلْهَأْنِمًاضْيَأْمُتْنَأْمُتَّْـملَأَتْمُكَّـنَأل
اوجيهدوهيلانألًاممأوًادوهييكينولاستمكتنيدملهأنم

:١٧لامعأ(مئامنلاوسئاسدلانمهوتأامبمهيلعممألا
٥(.

سئانكىلعىرجامكيأِدوُهَيْلٱَنِمًاضْيَأْمُهاَمَك
.دوهيلاىوسكلانهمهمواقينمسيلذإةيدوهيلا

اَنوُدَهَطْضٱَو،ْمُهَءاَيِبْنَأَوَعوُسَيَّـبَّـرلٱاوُلَتَقَنيِذَّـلٱ«١٥
ِجلٌداَدْضَأَوِِهللاَنيِضْرُمُْريَغْمُهَو.ُنْحَن

َ
»ِساَّـنلٱِعيِم

:٢٣و٥:١٢ىّتم٧:٥٢و٥:٣٠و٣:١٥و٢:٢٣لامعأ
٣:٨ريتسأ٧:٥٢لامعأو٣٤و١٣:٣٣اقولو٣٧و٣٤

دوهيلانأنمبجعالهنأنيبيلةيآلاهذهيفامركذ
بأدنمناككلذنألاونمآنيحداهطضالامهيلعاوجيه
.دوهيلاةمأ

رفسيفسرطبحضوأامكَعوُسَيَّـبَّـرلٱاوُلَتَق
.)٢:٢٣لامعأ(لامعألا

-٢٣:٢٩و٤٠-٢١:٣٣ىّتم(يفامكْمُهَءاَيِبْنَأَو
ُهْدِهَطْضَيَْملِءاَيِبْنَألٱُّيَأ«هلوقبسونافتساهحضوأامكو)٣٧
لٱِءيِجَمِباوُأَبْنَأَفاوُقَبَسَنيِذَّـلٱاوُلَتَقْدَقَو،ْمُكُؤاَبآ

ْ
لامعأ(»ِّـراَب

٧:٥٢(.
ةينوقيإيفاليسوسلوبانأيأُنْحَناَنوُدَهَطْضٱَو
انودرطمهنإف)١٤:١٩لامعأ(ةرتسلوةبردو)١٤:٥لامعأ(
.)١٣و١٧:٥لامعأ(ةيريبنمومكنيبنم
لسرلااودهطضانيحاوعداِِهللاَنيِضْرُمُْريَغْمُهَو

هنأتنابألسرللهللاةداهشنكلهللااوضريلكلذاوتأمهنأ
لواشلهلوقليلدبمهيدهطضمنمظاتغمومهلعفبضار
ِمل،ُلُواَش،ُلُواَش«دهطضملا

َ
.)٩:٤لامعأ(»ِينُدِهَطْضَتاَذا

بعشمهسفنأدوهيلاربتعاِساَّـنلٱِعيِمَِجلٌداَدْضَأَو
نيدلالهأمهنوكبومهنعهاضربنوزاتمممهنأو.صاخلاهللا
نوسجنمهنأاودقتعاوسانلارئاسنعاولصفنافقحلا
ذنمبناجأللًاضغبوًاهركاودازف.مهوضغبأومهورقتحاو
رصعيفنيينامورلاوخرؤمدهشو.مهيلعنوينامورلاىلوتسا
.كلذةحصبلانيفوجوسوتيساتلثمسلوب

لَكُنْنَأْنَعاَنَنوُعَنْمَي«١٦
ِّـ

ىَّـتَحاوُصُلَْخيْيَكِلَمَمُألٱَم
لٱُمُهَكَرْدَأْدَقْنِكٰلَو.ٍنيِحَّـلُكْمُهاَياَطَخاوُمِّـمَتُي

ْ
َىلِإُبَضَغ

.»ِةَياَهِّـنلٱ
:١٨و١٣و١٧:٥و١٩و١٤:٥و٣:٥لامعأو١١:٥٢اقول

ىّتم٢٣:٣٢ىّتمو١٥:١٦نيوكت٢٢و٢٢:٢١و١٩:٩و١٢
١٤و٢٤:٦

:٢٢و١٥:٥لامعأ(َمَمُألٱَمِّـلَكُنْنَأْنَعاَنَنوُعَنْمَي
ىلعاوبجويملمهنأمهايإدوهيلاةمواقمةلع.)٢٢و٢١

ألَا
َ
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ةيرورضمهمعزلىسومسوماناوظفحينأممألاينمؤم
.كلذ

نملسرلامهعنمنأكلذنممزلياوُصُلَْخيْيَكِل
نولبقيىرشبلابمهنألصالخلانمممألاعنمممألامهريشبت
.نوبوتيوحيسملا

ىلعتعقوةيناثةجيتناذهْمُهاَياَطَخاوُمِّـمَتُيىَّـتَح
هومواقريشبتللهللامهلسرأنيذلامهعنمبهنألمهدصقريغ
لايكممهتلمطئاسونمكلذناكوهوظاغأوىلاعت
هناحتماومهايإهلامتحالهللاهنّيعيذلادحلاىلإمهاياطخ
لجأنممهيلعهبضغهبكسومهلةنونيدةءادبومهل
مهرمألوأذنمًامئادنيدناعمدوهيلاناك.مهاياطخ
اولتقمهنأءايبنألالتقىلعاودازاملومهلامعأبهللااوظاغأف
.نكميامةياغىلإهوظاغأريشبتلانمهلسراوعنموهنبا

نوألميمهرمألوأنماوعرشدوهيلانأيأٍنيِحَّـلُك
هيلعاورمتساونرقلكيفكلذكاوناكومهاياطخلايكم
.مايألايلاوتىلع
هنلعينأبهللاىضقيذلاُبَضَغْلٱُمُهَكَرْدَأْدَقْنِكٰلَو
أدتبادقهنأسلوبىأر.مهاياطخلايكمئلتمينيح
يهوتأدتبامهتنونيدنأودوهيلاةمأقرافيهللاحورذئنيح
وحنبةلاسرلاهذهةباتكدعبيأداليملل٧٠ةنستمتيتلا
ميلشروأمهتنيدمبارخوليكهلامدهبةنسةرشعينامث
.ملاعلالكيفمهتتشتومهئايحأيبسومهلاجرلتقو

ةنونيدلانممهيلعهبهللاىضقامةياهنيأِةَياَهِّـنلٱَىلِإ
ةنهكالوًالكيهالوةنيدمالوةكلمممهلكرتيملهنأبكلذو
.ةحارالو

،ٍةَعاَسَناَمَزْمُكاَنْدَقَفْدَقْذِإَف،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأُنْحَناَّـمَأَو«١٧
لٱِب
ْ

لٱِبَالِهْجَو
ْ

لَق
ْ

ىَرَنْنَأٍريِثَكٍءاَهِتْشٱِبَرَثْكَأاَنْدَهَتْجٱ،ِب
.»ْمُكَهوُجُو
٣:١٠ص٢:٥يسولوكو٥:٣سوثنروك١

.كلذىلعنيهاربلاومهيلإهقوشلوسرلاانهنابأ
.)١٦و١٥ع(يفنيروكذملادوهيلافالخبُنْحَناَّـمَأَو
دنعأشنيامبمهقارفلهبلقنزحهبشْمُكاَنْدَقَفْدَقْذِإ

قارفلاكلذلهنزحطرفلًانايبمهيدلاونعدالوألالاصفنا
ساسحإبًالبقمهيلإهساسحإهبش.مهتدهاشمىلإهقوشو
.)١١ع(هدالوأىلإدلاولاو)٧ع(اهدالوأىلإةدلاولا

هلسرأنيحثدحامىلإكلذبراشأٍةَعاَسَناَمَز
١٧:٥لامعأ(سجسعوقونمةيشخةيريبىلإةوخإلا
هنأوًادجًاريصقنوكيقارفلانأذئنيحسلوبنظو)١٠و
رظتنملافالخةجيتنلاتناكنكلوًاعيرسمهيلإعجريس
.ًاملؤمًاليوطقارفلاناكف

مكدنعانيقبودسجلابمكانقرافيأِبْلَقْلٱِبَالِهْجَوْلٱِب
.فطاوعلاوراكفألاب

ربتخيلوسرلالعجقارفلاملأنأيأَرَثْكَأاَنْدَهَتْجٱ
عوجرلايفدوهجملاكلذبىلعهكرحذإمهلهتبحمةدش
.مهيلإ

.ِْنيَتَّـرَمَوًةَّـرَمَسُلوُباَنَأْمُكْيَلِإَِيتْأَنْنَأاَنْدَرَأَكِلٰذِل«١٨
.ُناَطْيَّـشلٱاَنَقاَعاَمَّـنِإَو
١٥:٢٢و١:١٣ةيمور

.مكتدهاشمىلإانقوشةدشليأَكِلٰذِل
ركذلابهسفنصخَسُلوُباَنَأْمُكْيَلِإَِيتْأَنْنَأاَنْدَرَأ
الكلذنألعطتسيملهنكلمهيلإناتيإلاوهدصقهنألًانايب
يفيقبسواثوميتنألاليسوسواثوميتهيقيفرىلعقدصي
املو)١٧:١٠لامعأ(ةيريبىلإسلوببهذنيحيكينولاست
اهيفسواثوميتواليسكرتانيثأىلإةيريبنمسلوببهذ
.)١٧:١٤لامعأ(

ةدحاوةرممهيلإيتأينأدصقيملهنأنابأِْنيَتَّـرَمَوًةَّـرَم
لامعألارفسنمهملعنالكلذليصفتونيترملبطقف
.ةلاسرلاهذهنمالو

سانلاًارهاظهوقاعنيذلانأحجرملاُناَطْيَّـشلٱاَنَقاَع
ريشُأو.كلذىلعمهلمحناطيشلانأققحتهنكلورارشألا
:١٢ايؤرو٣:٧سواثوميت١و٧:٥سوثنروك١(يفهلعفىلإ
.)١٠و٩

ْمَأ؟اَنِراَخِتْفٱُليِلْكِإَواَنُحَرَفَواَنُؤاَجَرَوُهْنَمْنَأل«١٩
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَماَمَأًاضْيَأْمُتْنَأْمُتْسَل

يفِحيِسَْ »؟ِهِئيَِجمِ
١٦:٣١لاثمأ٤:١و٢:١٦يبليفو١:١٤سوثنروك٢
٢٠و٢٢:١٢و١:٧ايؤرو٣:١٣صو١٥:٢٣سوثنروك١

ةدشومهلهرابتعاةمظعنايبلوريرقتللانهماهفتسالا
.مهتدهاشميفهتبغر

لكنأىنعملاو.انئاجرعوضوميأاَنُؤاَجَرَوُهْنَم
اهمظعأنمحيسملاءيجمدنعهعقوتييذلارورسلاعاونأ
ىلعيوقناهربومهلميظعحدمكلذيفومهبعامتجالا
.مهايإهبح
هحارفأمظعأنمءامسلايفهعممهروضحنإاَنُحَرَفَو

.هريشبتباوصلخمهنألوهيلعءازعأمهنوكلكلانه
ةينانويلاباعلألايفنورصتنملاناكاَنِراَخِتْفٱُليِلْكِإَو

امأمهلنيدهاشملالكمهمركيوةرهاظليلاكأبنوللكُي
ةادانملايفهمالآوهباعتألكىلعةازاجمغتبيملفسلوب
نيذلاهدجمءاقفرءامسلايفدجينأىوسليجنإلاب

ألَا
َ
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ليلداذهنألليجنإلارونىلإةينثولاةملظلانممهدشرأ
يفهلوقلقفاومانههلوقو.ًالطاببعتيملهنأىلععطاق
.)٢:١٦يبليفو١:١٤سوثنروك٢و٩:٢٥سوثنروك١(

رئاسومتنأانحرفوانءاجرنأيأًاضْيَأْمُتْنَأْمُتْسَلْمَأ
يتطساوبحيسملاىلإاوتأمهنأيفمكلثمنيذلانينمؤملا
.)٤:١يبليف(

يفِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرَماَمَأ ءيجيمويهنألِهِئيَِجمِ
مهبفرتعيونويقيقحلانويحيسملامهنمققحتيحيسملا
نأىلعناهرباذهيفو.ًاعمنيدتفملالكحرفيوحيسملا
فرعيسضرألاىلعًاضعبمهضعبفرعنيذلانينمؤملا
كلذنأوكلانهنوعمتجيمهنإوءامسلايفًاضعبمهضعب
.مهتداعسبابسأمظعأنمنوكيعامتجالا

.»اَنُحَرَفَواَنُدَْجمْمُتْنَأْمُكَّـنَأل«٢٠

دجميكينولاستينمؤمنوكتابثإةيآلاهذهةصالخ
كلذكمهنألميظعلاحيسملاءيجمموييفهحرفولوسرلا
.ضرألاىلعمهوًامئاد

دالوألاو.كولمللرهاوجلاوبهذلانئازخكاَنُدَْجم
اهلجرلةلضافلاةأرملاو)١٧:٦لاثمأ(نيدلاوللنيحلاصلا
:٨سوثنروك٢(حيسمللنينمؤملاءانمأو)١١:٧سوثنروك١(

٢٣(.
.هباوصلخدقوحيسمللمهنألاَنُحَرَفَو

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يهوهقبسيذلاحاحصألاةياغكحاحصألااذهةياغنإ
يلابيالهنأبمهريغةياكشونييكينولاستلاضعبماهوأعفد
نولمتحيمهكرتهنأوةيفاكةرورضريغلمهقرافهنأومهب
ةدشومهبهتيانعةقيقحدكؤيومهيزعيلعجريملودئادشلا

مهيلإسواثوميتلسرأهنأكلذىلعًاناهربماقأومهلهتبحم
نمهغلبيذلاربخلابهتيزعتو)٥-١ع(هيلإةجاحيفوهو
ىلإهقوشنايبومهلجأنمهللاركشلاو.)٨-٦ع(مهتهج
)١١-٩ع(ةالصلايفًامئادكلذبلطيناكهنأومهتيؤر
.)١٣و١٢ع(ةسادقلاوةيوخألاةبحملابمهومنلجألةالصو

٥ىلإ١عمهيلإسواثوميتهلاسرإببس

يفََكْرتُنْنَأاَّـنَسْحَتْسٱًاضْيَأْلِمَتْحَنَْملْذِإَكِلٰذِل«١ اَنيِثَأِ
.»اَنَدْحَو
١٧:١٥لامعأ٥ع

.مهيلإهقوشنمقباسلاحاحصألايفركُذامليأَكِلٰذِل
بارطضالربصننأعطتسنمليأًاضْيَأْلِمَتْحَنَْملْذِإ

يتأننأنودبمكرابخأعمسميفةبغرلاوقارفلاملأبانراكفأ
ليقثلمحكبارطضالاكلذنأللقثلاكلذهبيقلنام
لسرأنيحهنألهسفنىلعكلذسلوبلاق.انيلع
.)١٨:٥و١٧:١٥لامعأ(هدحويقبسواثوميت

يفَكَْرتُنْنَأاَّـنَسْحَتْسٱ إبننمرهظياَنَدْحَواَنيِثَأِ
ىلإىتأةيريبويكينولاستنمدرُطامدعبسلوبنأاقول
:١٧لامعأ(ًاعيرسهيلإايتأينأسواثوميتواليسًاكراتانيثأ

سلوبلسرأمث.هبلطىضتقمبايتأامهنأحجرملاو)١٥
يبليفىلإامإوةيريبىلإامإاليسويكينولاستىلإسواثوميت
ىلإةينودكمنمايتأامهنأاقوللوقكلذتبثياممو
مالكو)١٨:٥لامعأ(اهيلإسلوبلوصورثأىلعسوثنروك
انيثأيفءابرغلانيبهتدحونأىلعلديةيآلايفسلوب
لسرييكللقثلااذهلمحينألضفهنكلهيلعًالقثتناك
هنايتإومهلهتبحمراهظإوناميإلايفمهناينبلجألسواثوميت
.مهرابخأب

لَسْرَأَف«٢
ْ
لٱَو،ِهللاٱَمِداَخَو،اَناَخَأَسُواَثوُميِتاَن

ْ
اَنَعَمَلِماَع

يف ملٱِليِجْنِإِ
»ْمُكِناَميِإِلْجَألْمُكَظِعَيَوْمُكَتِّـبَثُيىَّـتَحِ،حيِسَْ

١:١١سوثنوروك٢و١٦:١٠سوثنروك١و١٦:٢١ةيمور

نملصوهنأىلعلدياذهَسُواَثوُميِتاَنْلَسْرَأَف
رفسيفكلذبئبنيملاقولنأعمانيثأىلإيكينولاست
.لامعألا

نألوسرلادارأفهيلإًازيزعناككلذلوحيسملايفاَناَخَأ
اهلهتبحمىلعًاليلدمهيلإهايإهلاسرإيكينولاستةسينكذختت
.مهعفنليبسيفهسفنركنينأيفهتبغرو

ًاباشهنوكعمهلهماركإمهلنلعينأدارأِهللاٱَمِداَخ
.تايحورلايفمهتدافإىلعرداقهنأمهلققحيو
يفاَنَعَمَلِماَعْلٱَو ًاجاتحمناكًاذإفِحيِسَْملٱِليِجْنِإِ
.ءاجروةعاجشمهديزيو

مهناميإيوقيامبليجنإلاميلاعتيفْمُكَتِّـبَثُيىَّـتَح
.ءاجروةعاجشمهديزيوحيسملاب

.مكناميإديطوتلجأليأْمُكِناَميِإِلْجَألْمُكَظِعَي
ةجاحيفاوناكو»ةيزعتلا«ينانويلالصألايفظعولاديفي

ألَا
َ
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نأنايبكلذةياغتناكو.مهيلعداهطضالاعوقولاهيلإ
مهذقنيفوسهنأومهبنتعمحيسملانأوًالطابسيلمهناميإ
.هولمتحااملكىلعمهبيثيومهقيضنم

يفٌدَحَأَعَزْعَزَتَيَالْيَك«٣ ْمُتْنَأْمُكَّـنِإَف.ِتاَقيِّـضلٱِهِذٰهِ
.»اَذِٰهلَنوُعوُضْوَماَنَّـنَأَنوُمَلْعَت
٢١:١١و٢٠:٢٣و١٤:٢٢و٩:١٦لامعأ٣:١٣سسفأ
٢:٢١سرطب١و٣:١٢سواثوميت٢و٤:٩سوثنروك١و

دترياليكلمهناميإباوفرتعانممٌدَحَأَعَزْعَزَتَيَالْيَك
.نيخساراونوكيلبداهطضالانمةفيخ

يف )٢:١٤ص(يفاهيلإراشملاِتاَقيِّـضلٱِهِذٰهِ
.)١٧:٥لامعأ(يفةحضوملاو

.ًاقباسمكتملعاممَنوُمَلْعَتْمُتْنَأْمُكَّـنِإَف
ِهلَنوُعوُضْوَماَنَّـنَأ

ٰ
حيسملاعابتألكونحناننأيأاَذ

انناميإناحتمالىلاعتهللاءاضقبتاقيضللنوعوضوم
٢٢و١٠:٢١و١٢-٥:١٠ىّتم(يوامسلاتوكلمللاندادعإو
:٤سوثنروك١و١٤:٢٢لامعأو١٦:٢و١٥:١٨انحويو٣٤و
مهباصأهنأاوبسحيالئلاذهلاقو.)٣:١٢سواثوميت٢و٩
َال،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«لوسرلاسرطبلوقدحىلعبيرغرمأ
لٱاوُبِرْغَتْسَت

ْ
لَب
ْ

ملٱىَو
ِلْجَأل،ٌةَثِداَحْمُكَنْيَبيِتَّـلٱَةَقِرْحُْ

.)٤:١٢سرطب١(»ٌبيِرَغٌرْمَأْمُكَباَصَأُهَّـنَأَك،ْمُكِناَحِتْمٱ

لُقَفاَنْقَبَسْمُكَدْنِعاَّـنُكاَّـَملاَنَّـنَأل«٤
ْ
ْنَأَنوُديِتَعاَنَّـنِإ:ْمُكَلاَن

.»َنوُمَلْعَتْمُتْنَأَو،ًاضْيَأَلَصَحاَمَكَ،قَياَضَتَن
٢٠:٢٤لامعأ

.اوعزعزتينأمدعلليلعتاذهاَنَّـنَأل
ًاذإفَقَياَضَتَنْنَأَنوُديِتَعاَنَّـنِإ:ْمُكَلاَنْلُقَفاَنْقَبَس

كلذنمو.اهوعقوتفاهبمهأبنأاممتاقيضلاكلتتناك
لكهبحيسملاأبنأامويبليفيفهباصأامبمهايإهرابخإ
نييحيسملاباصأامو)٢٥-١٠:١٥ىّتم(هوعقوتفهذيمالت
حيسملاباونمؤينأمهلعجينألواحيملو.ةريثكنكامأيف
نأراتخافكلذبةنرتقملابئاصملاورطاخملامهنعهئافخإب
لثمتف.حيسملاعابتايفاوعرشينألبقةقفنلااوبسحي
لَعُماَي«بتاكلاهللاقمويحيسملاهاتأامباذهبسلوب

ِّـ
،ُم

.)٨:١٩ىّتم(»ِيضْمَتاَمَنْيَأَكُعَبْتَأ
-١٧:٥لامعأ(يفاقولكلذركذوخلاَلَصَحاَمَك

٨(.

لَسْرَأ،ًاضْيَأْلِمَتْحَأَْملْذِإاَذٰهِلْجَأْنِم«٥
ْ

ْيَكِلُت
ملٱَّـلَعَل،ْمُكَناَميِإَفِرْعَأ

اَنُبَعَتَريِصَيَف،ْمُكَبَّـرَجْدَقُنوُكَيَبِّـرَجُْ

.»ًالِطاَب
:٤و٢:٢ةيطالغ١١:٣سوثنروك٢و٧:٥سوثنروك١١ع
٢:١٦يبليفو١١

نأنمدبالهنأتملعينأليأاَذٰهِلْجَأْنِم
ةعاجشباهايإمكلامتحارمأبًامتهمتنكوبئاصملامكبيصت
.تابثو

ملينأىنعملاو)١ع(يفليقامكًاضْيَأْلِمَتْحَأَْمل
.مكرابخأعاطقناىلعًارباصىقبأنألمتحأ

.)٢ع(سواثوميتُتْلَسْرَأ
ريغنولازتالمكنأققحتأليأْمُكَناَميِإَفِرْعَأْيَكِل
.ناميإلايفنيعزعزتم

.)٢:١٨صو٤:٣ىّتم(ناطيشلليأَبِّـرَجُْملٱَّـلَعَل
مكيلعاهراثأيتلابراجتلاذختايأْمُكَبَّـرَجْدَقُنوُكَي
ىلعحيسملاةوقيفكشلامكبولقيفيقلينأىلإةليسو
.مكناميإاوركنتىتحمكفيوختلومكبةيانعلاومكتياقو

مهيلعبراجتلاعوقوبسلوبملعًالِطاَباَنُبَعَتَريِصَيَف
ةجيتننوكتاذامملعيملهنكلاهبمهبرجيناطيشلانأملعو
مظعأمهتراسختناكاودترانإفنوتبثيمأنودتريأكلذ
.مهتراسخركذينأهلحمسيملهفطلنكلهتراسخنم
رصتقاف.هلةراسخمهتراسخنابسحىلعهتلمحمهلهتبحمو
يفقاشملانمهلامتحاهرسخييذلاوهتراسخركذىلع
الو.مهصالخبحرفلانمهعقوتيامومهنيبليجنإلابريشبتلا
سانلااهلبققحللةداهشلابهتنامأىلعهبيثيهللانأنمدب
.اهولبقيملمأ

٨ىلإ٦عمهتهجنمهغلُبيذلاربخلابهتيزعت

،ْمُكِدْنِعْنِمُسُواَثوُميِتاَنْيَلِإَءاَجْذِإَفَنآلٱاَّـمَأَو«٦
َّـلُكًانَسَحاَنَلًارْكِذْمُكَدْنِعَّـنَأِبَو،ْمُكِتَّـبََحمَوْمُكِناَميِإِباَنََّـرشَبَو
»ْمُكاَرَنْنَأًاضْيَأُنْحَناَمَك،اَنْوَرَتْنَأَنوُقاَتْشُمْمُتْنَأَو،ٍنيِح
١:٨يبليف٥و١٨:١لامعأ

ءيجمبتلازدقهمومهلكنأبءابنأةيآلاهذهيف
.سواثوميت

هلاسرإركُذْمُكِدْنِعْنِمُسُواَثوُميِتاَنْيَلِإَءاَجْذِإ
ىلإاهنمهئيجمركُذو)٢ع(يفيكينولاستىلإانيثأنم
ةلاسرلاهذهنأحجرملاف.)١٨:٥لامعأ(يفسوثنروك
هذهيف»نآلا«هلوقليلدبسلوبىلإهنايتإرثأىلعتبتُك
.ةيألا

نيرمأنمسلوبىزعتْمُكِتَّـبََحمَوْمُكِناَميِإِباَنََّـرشَبَو
هتمحروهللايفاوكشينأىلعمهلمحتملمهتاقيضنألوألا

ألَا
َ
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مهعمنيقياضتملامهتوخإةاساومنعاورصقينأالو
.مهلةدعاسملاو
يذلايناثلارمألااذهًانَسَحاَنَلًارْكِذْمُكَدْنِعَّـنَأِبَو

لوألارابتعالاهنوربتعينولازيالمهنأوهوهنمسلوبىزعت
ىلعةلدألانمهتيؤرىلإمهاقيتشاوهلنسحلامهركذنإف
ةلدألوأنمهنألهايإمهملعيذلاميلعتلايفنوتباثمهنأ
مهملعيذلاةدهاشممههركوهناميإلانعسانلافارحنا
.ناميإلاكلذقئاقح
ملمهنأكلذنمققحتاَنْوَرَتْنَأَنوُقاَتْشُمْمُتْنَأَو

يفأطبأهنأهومهتاومهايإهكرتىلعهومالنمىلإاوغصي
هنأامكمهلًاقيدصوًاملعمهوربتعامهنأوةلعالبعوجرلا
.هلءازعأءاقدصأمهربتعا

يفْمُكِتَهِجْنِمُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَنْيَّـزَعَتاَذٰهِلْجَأْنِمَف«٧ ِ
.»ْمُكِناَميِإِباَنِتَروَُرضَواَنِتَقيِض
١٣و٧و٧:٦و١:٤سوثنروك٢

.)٦ع(يفقبسامىلعءانبيأاَذٰهِلْجَأْنِمَف
لهأةهجنمًالبقىّزعتامكْمُكِتَهِجْنِم...اَنْيَّـزَعَت

٧-١:٣سوثنروك٢(مكدنعنمسطيتءيجمبسوثنروك
ىلعنييكينولاستلارارمتساةيزعتلاهذهلصأو)٧:٦و
.حيسملابمهناميإ

يف ركذيمل.امهئانثأيفيأخلااَنِتَروَُرضَواَنِتَقيِضِ
تسيلاهنأملعننكلوةرورضلاكلتوةقيضلاكلتةلعام
كلذكتناكولهنألاهدحونييكينولاستلانأشيفهمومه
.ةراشبلابسواثوميتءيجمدنعتلازل

يفْمُتْنَأْمُّتَبَثْنِإُشيِعَنَنآلٱاَنَّـنَأل«٨ .»ِّـبَّـرلٱِ
٤:١يبليف

سلوبربتعا.شيعناننأبرغشنيأُشيِعَنَنآلٱاَنَّـنَأل
اهنألتوملانمًاعونهبتطاحأيتلاتارورضلاوتاقيضلا
ةراشبلابشعتناهنأربتعاوةايحلاحرفلئاسوهنعتعطق
امعئشانلانزحلابدعبرعشيملفهتوقتددجتىتحمهتابثب
ناميإلايفمهتابثلعجيمللوسرلانإ.ايازرلانمهبطاحأ
ىلعمهرارمتساهبسحهنكلهشاعتناطرشتقولاكلذىلإ
.متبثمكنألال»متبثنأبشيعن«هلوقليلدبكلذ

١١مهيلإهقايتشاهفصوومهلجأنمهللاهركش

ْمُكِتَهِجْنِمِهللاٱَىلِإَضِّـوَعُنْنَأُعيِطَتْسَنٍرْكُشَّـيَأُهَّـنَأل«٩
لٱِّـلُكْنَع

ْ
»؟اَنِٰهلِإَماَّـدُقْمُكِلْجَأْنِمِهِبُحَرْفَنيِذَّـلٱِحَرَف

١:٢ص

سواثوميتاهبهاتأيتلاةراشبلابهحرفةرفولوسرلانابأ
.ًايفاكًاركشهللاركشينأهتعاطتسامدعب

ميدقتبسحِهللاٱَىلِإَضِّـوَعُنْنَأُعيِطَتْسَنٍرْكُشَّـيَأ
دوادهبسحامكىلاعتهناسحإنعًابجاوًاضيوعتهللاركشلا
َسْأَك؟ِيلِهِتاَنَسَحِّـلُكِلْجَأْنِمِّـبَّـرلِلُّدُرَأاَذاَم«هلوقب
خلٱ
ْ

يفوُأ.وُعْدَأِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَو،ُلَواَنَتَأِصََال ِّـبَّـرلِليِروُذُنِ
.)١٤-١١٦:١٢رومزم(»ِهِبْعَشِّـلُكَلِباَقُم

وهيذلاهللاركشينأهلمحمهناميإبهحرفاَنِٰهلِإَماَّـدُق
هترضحىلإركشلاميدقتهلصوأوتابثلاةمعنمهاطعأ
.هيمدقدنعفقاوهنأكىلاعت

،ْمُكَهوُجُوىَرَنْنَأٍبَلَطَرَفْوَأًاراََهنَوًالْيَلَنيِبِلاَط«١٠
.»ْمُكِناَميِإَصِئاَقَنَلِّـمَكُنَو
١:٣سواثوميت٢و٢٦:٧لامعأ١٥:٣٢و١١و١:١٠ةيمور
٤:١٢يسولوكو١١و١٣:٩سوثنروك٢:١٧٢ص

نإْمُكَهوُجُوىَرَنْنَأ...ًاراََهنَوًالْيَلَنيِبِلاَط
ملةراشبلابهيلإهعوجروهنعًابئانمهيلإسواثوميتهلاسرإ
هنأىتحكلذىلإرثكأهقّوشلبمهتيؤرىلإهشطعايوري
.مهيلإعوجرللهقيرطلهسيىتحهللاةالصلاىلإرطضا
هعوجرنمعناملانأهنقيتوهةالصلاكلتيفهبغريذلاو
.هللاةدارإالناطيشلامهيلإ

مهناميإةقيقحسلوبنقيتْمُكِناَميِإَصِئاَقَنَلِّـمَكُنَو
ًالماكسيلمهناميإنأنلعأهنكلهيلعمهرارمتسابمهحرفو
ومنينأمهنكميهنأوهللامالكةعلاطموناميإلاوثيدحمهنأل
ميلاعتةدايزومنلاكلذىلإةليسولانأوةليضفلاكلتيف
حمسنأمهلهمدقينأهتقاطيفنوكياممةيحورلارومألا
.مهيلإهنايتإبهللا

ملٱُعوُسَياَنُّبَرَواَنوُبَأُهُسْفَنُهللاٱَو«١١
اَنَقيِرَطيِدَْهيُحيِسَْ

.»ْمُكْيَلِإ
١:٣سقرمو٦و٣:٥لاثمأ

الوهنيعتوهاللايفلوألامونقألايأُهُسْفَنُهللاٱَو
ىلعرداقهللانأبةقثلانايبوديكوتلانمةرابعلايفامىفخي
هنألاهلاطبإسلوبعطتسيمليتلاناطيشلاةمواقملطبينأ

ألَا
َ
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قفوىلعسانلارومأيفهدصاقملكيرجينأردقي
.هتئيشم
امكحيسملاىلإهتالصهّجوُحيِسَْملٱُعوُسَياَنُّبَرَو
هللاحيسملانأدقتعاهنأىلعناهرباذهوبآلاىلإاههجو
نأليحتسيهنألبآلاكةيانعلابروةالصلاعوضومهنأو
.ةيدوبعملايفقلاخلاقولخملاكراشي

مكيلإةلصوملاقيرطلاانيدهييأْمُكْيَلِإاَنَقيِرَطيِدَْهي
ةطساوباهذافنإدارأرخُأدصاقمهللاناك.انيلعاهلهسيو
حجرملانكلوةبلطلاهذهباجتسااهذفنأامدعبفسلوب
اهباجتسانألبقنينسعبرأوأنينسثالثتضقتهنأ
ريمضلاو»يدهي«ةيآلاهذهيفهلوقو.)و٢:١٣لامعأ(
امهنوكىلععطاقليلدنبالاوبآلانينثاىلإعجريدرفم
.ًادحاوًارهوج

ةسادقلاوةيوخألاةبحملابمهومنلجألةالص
١٣و١٢ع

يفْمُكُديِزَيَوْمُكيِمْنُيُّبَّـرلٱَو«١٢ ملٱِ
ٍضْعَبِلْمُكَضْعَبِةَّـبَحَْ

لِلَو
ْ

»ْمُكَلًاضْيَأُنْحَناَمَك،ِعيِمَج
هلك١٣سوثنروك١و١٣:٨ةميورو٧:١٢ىّتم٤:١٠ص
١:٧سرطب٢و٥:١٥و٤:٩صو

يفْمُكُديِزَيَوْمُكيِمْنُيُّبَّـرلٱَو بلطاذهِةَّـبَحَْملٱِ
دارملاو.ًالوأمهيلإهئيجمليهستهتبلطهللاباجأرمتسم
)٣:١٧سونثروك٢(يفامكسدقلاحورلاامإانه»برلاب«
هتمعنةرفونمهللانأةبلطلاهذهةياغو.ةثالثلاميناقألاوأ
.ةيوخألاةبحملانمرادقممظعأيكينولاستينمؤمديزي

نينمؤملاضعببحينأبلطبفتكيملِعيِمَجْلِلَو
ةبحمةسينكلاجراخمهنيذلانوبحيمهنأيفبغرفًاضعب
حورلارمثامهةماعلاةبحملاوةيوخألاةبحملاف.ةدافإلاوةقفشلا
.)٥:٢٢ةيطالغ(

متنكنيحمكلانرهظأامكيأْمُكَلًاضْيَأُنْحَناَمَك
مكردابننأانتلمحةبحملاكلتنألليجنإالوحيسمالب
رهاظلابسحباونوكيملكلذالولو.صالخلاةراشبب
.ًالصأنييحيسم

يفٍمْوَلَالِبْمُكَبوُلُقَتِّـبَثُيْيَكِل«١٣ لٱِ
ْ

ِهللاٱَماَمَأ،ِةَساَدَق
يفاَنيِبَأ ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِءيَِجمِ

.»ِهيِسيِّـدِقِعيَِمجَعَمِحيِسَْ
يكينولاست٢و٥:٢٣صو١:١٠يبليفو١:٨سوثنروك١
١٤اذوهيو١٤:٥ايركز٢١و٣:٢٠انحوي١و٢:١٧

يفمهتدايزومهومنلوسرلابلطةياغلنايباذهْيَكِل
.)١٢ع(ةبحملا

حورلالاعفأنمًاضيأاذهٍمْوَلَالِبْمُكَبوُلُقَتِّـبَثُي
طَأَك«سرطبلوقليلدبسدقلا

ْ
اْوَهَتْشٱَنآلٱَنيِدوُلْوَمٍلاَف

لٱَنَبَّـللٱ
ْ

لٱَّـِيلْقَع
ْ

لٱَميِدَع
ْ

.)٢:٢سرطب١(»ِهِباوُمْنَتْيَكِلِّـشِغ
سانلامامأمولالباونوكينأزيجورمأهنإِهللاٱَماَمَأ

هللامامأكلذكاونوكينألأسفرهاظلاالإنوريالنيذلا
.بولقلاصحفييذلا

يف حيسملانيدينيحريخألامويلايفيأاَنِّـبَرِءيَِجمِ
ِةَنوُنْيَّـدلٱَّـلُكىَطْعَأْدَق«بآلانإمعن.هللامادقسانلاعيمج
نيديهللانأعنميالاذهنكلو.)٥:٢٢انحوي(»ِنْبالِل
َنيِدَيْنَأٌعِمْزُمِهيِفَوُهًامْوَيَماَقَأ«هنألحيسملاةطساوبملاعلا
ملٱ
لٱِبَةَنوُكْسَْ

ْ
لِلًامِّـدَقُم،ُهَنَّـيَعْدَقٍلُجَرِب،ِلْدَع

ْ
ْذِإًاناَميِإِعيِمَج

.)١٧:٣١لامعأ(»ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأ
ىّتم(نييدفملاعيمجةقفارمبيأِهيِسيِّـدِقِعيَِمجَعَم

صو٦:٣سوثنروك١و٥:٢٨انحويو٢٢:٣٠اقولو٢٤:٣١
كلذنإفًاضيأةكئالملاروضحعنميالاذهو.)١٧و٤:١٦
:١يكينولاست٢و١٦:٢٧و١٣:٤١و٢٥:٣١ىّتم(يفنلعأ
ةكئالملاوسانلاييدفم»هيسيدقب«دصقلوسرلالعلو.)٧
.ًاعم

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

يفيلمعلامسقلاوهويناثلامسقلاةءادبحاحصألااذه
.)٨-١ع(ةريسلاةراهطوىوقتلابقلعتتميلاعتوحئاصن
يفداهتجالاوءودهلاو)١٠و٨ع(ةيوخألاةبحملابوجوو
ع(نيدقارلاةهجنمىنازحلاةيزعتو.)١٢و١١ع(لامعألا

١٨-١٣(.

يفدايدزالاىلعنييكينولاستلالوسرلاثح
٨ىلإ١عةرهاطلاةشيعلايفوىوقتلا

طَنَوْمُكُلَأْسَنُةَوْخِإلٱاَُّهيَأَّـمَثْنِمَف«١
ْ

يفْمُكْيَلِإُبُل ِّـبَّـرلٱِ
اوُضْرُتَواوُكُلْسَتْنَأُِبَجيَفْيَكاَّـنِمْمُتْمَّـلَسَتاَمَكْمُكَّـنَأ،َعوُسَي
.»َرَثْكَأَنوُداَدْزَت،َهللاٱ
١:١٠يسولوك٢:١٢ص٢:٦يسولوكو١:٢٧يبليف

.لوألامسقلايفقبسامىلعءانبيأَّـمَثْنِمَف
ليلدنيتلمجبىنعملاريركتْمُكْيَلِإُبُلْطَنَوْمُكُلَأْسَن
.ميظعنأشاذرمألانوكىلع

ألَا
َ
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يف داحتالاىلعءانبوهناطلسبوهمسابيأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِ
.هب

تابجاولامكانملعومكنيبانكموياَّـنِمْمُتْمَّـلَسَتاَمَك
.ةيحيسملا

ريسلابةيحيسملاةايحلالثماوُكُلْسَتْنَأُبَِجيَفْيَك
:٥سوثنروك١و٨:١و٦:٤ةيمور(يفلثماذهوقيرطلايف
.)٥:١سسفأو٦:١٦ةيطالغو٧
ىمظعلاناسنإلاةياغنوكينأبجياذهَهللاٱاوُضْرُتَو
مايقلايفةعاسمويلكيفاهرابكورومألاراغصيف
يفةداعسلاطورشلوأاذهوبيلصلالمحوتابجاولاب
.ةرخآلايفوايندلا

اولذبتنأمكلأسنىنعملاوّنأربخاذهَرَثْكَأَنوُداَدْزَت
يذنمرثكأانحئاصنقفوىلعمككولسلعجيفدهجلا
.لبق

.»َعوُسَيِّـبَّـرلٱِبْمُكاَنْيَطْعَأاَياَصَوَةَّـيَأَنوُمَلْعَتْمُكَّـنَأل«٢

ذنممهدنعسلوبناكاَياَصَوَةَّـيَأَنوُمَلْعَتْمُكَّـنَأل
يفهلاقامةلوهسباوركذينأىلعنيرداقاوناكفريصقنمز
رركهنأحّجرملاو.نييحيسملاكولسبةقلعتملاتابجاولانأش
.يتأياميفلوقلاكلذضعب

.هرمأوهداشرإوهيحوبيأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِب

ِنَعاوُعِنَتْمَتْنَأ.ْمُكُتَساَدَق:ِهللاٱُةَداَرِإَيِهِهِذٰهَّـنَأل«٣
»اَنِّـزلٱ
٢٧ك٥سسفأو٦:١٩ةيمرو٥:١٧سسفأو١٢:٢ةيمور
٣:٥يسولوكو٥:٣سسفاو١٨و٦:١٥سوثنروك١

رماوألابهتملكيفةنلعملاِهللاٱُةَداَرِإَيِهِهِذٰهَّـنَأل
.تاراذنإلاوديعاوملاو

.اهلنايبفطعوأ»هللاةدارإ«نملدباذهْمُكُتَساَدَق
هللاةدارإيهوةريسلاوبلقلاةراهطانه»ةسادقلا«ىنعمو
ءامسلادونجنيبيهامكضرألاىلعهديبعنمهدصقو
وهوءادفلالمعةياغاذهنأوةسادقللنوراتخممهنأليلدب
٦:١٩ةيمور(.اهلخدينملكوةديدجلاميلشروألاح
١٢:١٤نييناربعو٣:١٢و١:٢٢يسولوكو١:٤سسفأو
َريِظَن«سرطبلوققفوىلعاهلكيهو.)٢٧و٢١:٢٤ايؤرو
لٱ
ْ

يفَنيِسيِّـدِقًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك،ْمُكاَعَديِذَّـلٱِسوُّدُق ِّـلُكِ
»ٌسوُّدُقاَنَأِّـينَألَنيِسيِّـدِقاوُنوُك:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل.ٍةَريِس
.)١٦و١:١٥سرطب١(

نمهبمهرمأامصخأاذهاَنِّـزلٱِنَعاوُعِنَتْمَتْنَأ
نإ.ةمرحملاتاوهشلانععانتمالاهتصالخوةسادقلا
اممةبرجتللنيضرعمممألانماوناكيكينولاستينمؤم
ءانزلاناكهنألمهلوحنممهودهاشاممورغصلاذنمهوداتعا
.اياطخلارغصأنممهدنع

ٍةَساَدَقِبُهَءاَنِإَيِنَتْقَيْنَأْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكَفِرْعَيْنَأ«٤
»ٍةَماَرَكَو
١٨و٦:١٥سوثنروك١و٦:١٩ةيمور١٨:١٢اقول

هسفنطبضداتعينأيأْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكَفِرْعَيْنَأ
.هتاوهشىلعهلقعطلسيىتح

ةرابعلاهذهىنعمٍةَماَرَكَوٍةَساَدَقِبُهَءاَنِإَيِنَتْقَيْنَأ
نألوألانارمألوسرلارصعيفسانلاحالطصاىتضقمب
ىلعجوزتينأبجيفافعلاننسىدعتياليكلناسنإلا
لَو،ُهُتَأَرْمٱٍدِحاَوِّـلُكِلْنُكَيِل،اَنِّـزلٱِبَبَسِل«هلوققفو

ْ
ْنُكَي

بجيهنأيناثلاو.)٧:٢سوثنروك١(»اَهُلُجَرٍةَدِحاَوِّـلُكِل
ممألاضعباهداتعايتلاحئابقلااوبنتجينأنيجوزتملاىلع
.)٢٧-١:٢٤ةيمور(يفهلوقليلدب

٢:١٨نيوكت(ناسنإلاعفنلندعيفةجيزلامسرهللانإ
ِّـلُكَدْنِعًامَّـرَكُمُجاَوَّـزلٱِنُكَيِل«نأبهباتكبمكحو)٢٤-٢١و
ملٱَو،ٍدِحاَو

فرصتلاو)١٣:٤نييناربع(»ٍسِجَنَْريَغُعَجْضَْ
ةبرجتلانمظفحتلاىلإةليسولاوههللاماظنبجومب
نونتقي«ةيعرشةجيزنوجوزتملاًاذإف.ركُذاميفةئيطخلاو
.»ةماركوةسادقبمهتينآ

انه»ءانإلاب«دارملانأىلعنيرسفملاضعببهذ
نأل»ينتقي«هلوقلىنعمكرتيالاذهنكل»دسجلا«
هبدارملانأمهرثكأبهذو.هلوهامينتقيالناسنإلا
َنيِنِكاَساوُنوُكُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«سرطبلوقليلدب»ةجوزلا«
لٱِبَسَحِب

ْ
طِف
ْ

سيلو.)٣:٧سرطب١(»ِّـيِئاَسِّـنلٱِءاَنِإلٱَعَمِةَن
لبةيآلايفةملكلكلًاصاخًىنعمدجننأةرورضلانم
.اهلكةيآلانمحضاولادارملاربتعننأ

لكىلعةجيزلابجويامانهلوسرلالوقيفسيلو
تسيلناسنإلايفةيعيبطةوهشدوجوبميلستهيفلبناسنإ
يهيتلاةبرجتللجوزتملاريغضرعتاهنأبوتاذلابًامثإ
هللااهسدقةفيرشةنيمأقيرطنايبوةفعلاةنسيدعت
ةبرجتلانماهبسرتحيهنأبوسانلاعئارشاهتقدصو
.ةئيطخلاو

يفَال«٥ .»َهللاٱَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَكٍةَوْهَشىَوَهِ
١٨و٤:١٧سسفأ٣:٥يسولوكو٢٦و١:٢٤ةيمور

ألَا
َ
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٤:١٨و٢:١٢سسفأو٤:٨ةيطالغو٥:٣٤سوثنروك1
١:٨يكينولاست٢و

يفَال نودبةميهبلاكهتاوهشلعوضخبيأٍةَوْهَشىَوَهِ
.هلقعوأهريمضمكحىلإتافتلا

سلوببتكنيذلانإَهللاٱَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَك
يفكولسلانعاوعجروهللااوفرعممألاينمؤمنممهل
هلاتاوهشالإاوسيلممألاةهلآفةوهشىوه

ّ
اهيلإبسُنواهو

هللانإسلوبريشبتنماوملعتنونمؤملاولئاذرلاعظفأ
ءامدقلابتُكو.هيعباتلكنمةسادقلابلطيهنأوسودق
امومهيلعسلوبةداهشلثمممألاىلعدهشتنيثدحملاو
اذهيفمهيلعقدصيهرصعيفناثوألاةدبعىلعقدص
.رصعلا

طَيَوٌدَحَأَلَواَطَتَيَالْنَأ«٦
ْ

يفِهيِخَأَىلَعَعَم ،ِرْمَألٱاَذٰهِ
لُكِهِذِٰهلٌمِقَتْنُمَّـبَّـرلٱَّـنَأل

ِّـ
لُقاَمَكاَه

ْ
.»اَنْدِهَشَوًالْبَقْمُكَلاَن

١:٨يكينولاست٤٢ع

هللاةدارإنأنمةثلاثلاةيآلايفهلاقاملريسفتةيآلاهذه
.ةسادقلا

قلطياليأِهيِخَأَىلَعَعَمْطَيَوٌدَحَأَلَواَطَتَيَال
لكلعفيامكهقوقحيفهيخأىلعىدعتيوهتاوهشنانع
جورخ(»نزتال«هلوقبهنعيهنينأهللادصقاماذهو.ناز

كلملادواديبنلاناثانخبوةئيطخلاهذهىلعو.)٢٠:١٤
.سابيتنأسدوريهنادمعملاانحويو

يف .جوزلاقوقحيفيأِرْمَألٱاَذٰهِ
ِهلٌمِقَتْنُمَّـبَّـرلٱَّـنَأل

ٰ
.ةئيطخلاهذهلثملاَهِّـلُكِهِذ

رداقريغوأهيلعيدعتلاًالهاججوزلاناكاذإهنأىنعملاو
سيلهللاافمكاحلاةطساوبيدتعملابقاعيوأهسفنلمقتنينأ
حرصاذبو.باقعالبيدتعملاكرتيالوزجاعالولفاغب
:١٢ليئومص٢(هللااهلبقةبوتباتدوادنأعمدوادلناثان
هتشتال«ىسومناسلبهللالاقرمألااذهيفو.)١٤-٧
اَّـمَأ«لوسرلاناسلبلاقو.)٢٠:١٧جورخ(»كبيرقةأرما
لٱ
ْ

.)١٣:٤نييناربع(»ُهللاٱُمُهُنيِدَيَسَفُةاَنُّزلٱَوَنوُرِهاَع
.مكنيبنحنوخلااَنْلُقاَمَك

يفْلَبِةَساَجَّـنلِلاَنُعْدَيَْملَهللاٱَّـنَأل«٧ لٱِ
ْ

.»ِةَساَدَق
١٢:١٤نييناربعو١:٢سوثنروك١و١٩:٢و١١:٤٤نيوال
١٥و١:١٤سرطب١و

ًاديبعنوكنلاناعدنيحِةَساَجَّـنلِلاَنُعْدَيَْملَهللاٱَّـنَأل
ةشيعلبةساجنلاةمدخهمدخشيعينأدريملهللانإ.هل

.ةيهلإلاهتوعدىضتقمبشيعينأناسنإلكبقيليفةراهطلا
٦:١٩و١:٢٤ةيمور(يف»ةساجنلاب«هدصقامحضوأدقو
.)٣:٥يسولوكو٥:١٩ةيطالغو١٢:٢١سونثروك٢و

اَناَطْعَأيِذَّـلٱَهللاٱِلَب،ًاناَسْنِإُلُذْرَيَالُلُذْرَيْنَمًاذِإ«٨
لٱُهَحوُرًاضْيَأ

ْ
.»َسوُّدُق

٣:٢٤انحوي١و٧:٤٠و٢:١٠سوثنروك١٠:١٦١اقول

بوجوةنيبملارماوألابناهتسانميأُلُذْرَيْنَم
.ةساجنلانععانتمالاوةريسلايفةسادقلا

ضفريوهللارماوأيصعييأَهللاٱِلَب،ًاناَسْنِإُلُذْرَيَال
تسيلسلوبناسلبتناكنإواياصولاكلتنألهناطلس
يهلباهظفحنملوأاهانظفحنإقرفالةيرشباياصوب
اهلذرييذلافسدقلاحورلابسلوبلتنلعُأةيهلإرماوأ
.باقعلاديدشلهسفنضّرعي

نإ«لاقهنإَسوُّدُقْلٱُهَحوُرًاضْيَأاَناَطْعَأيِذَّـلٱ
نمظاتغيوهكلذلو»سدقلاحورلالكيهنمؤملادسج
٣:١٦سوثنروك١(فافعلاةعيرشيدعتبهلكيهسيندت
.)١٧و

ءودهبلامعألايطاعتوةيوخألاةبحملابوجو
١٢ىلإ٩عداهتجاو

ملٱاَّـمَأَو«٩
ْمُكْيَلِإَبُتْكَأْنَأْمُكَلَةَجاَحَالَفُةَّـيِوَخَألٱُةَّـبَحَْ

لَعَتُمْمُكَسُفْنَأْمُكَّـنَأل،اَهْنَع
ِّـ

ْمُكُضْعَبَّـِبُحيْنَأِهللاٱَنِمَنوُم
»ًاضْعَب
نييناربع١٤:٢٦و٦:٤٥انحويو٣١:٣٤ايمرإ٥:١ص
١٣:٣٤انحويو٢٢:٣٩ىّتم٢٧و٢:٢٠انحوي١و٨:١١١
٢٣و٣:١١انحوي١و٤:٨سرطب١و٥:٢سسفأو١٥:١٢و
٤:٢١و

ىلعبجييذلاةبحملاعونيأُةَّـيِوَخَألٱُةَّـبَحَْملٱاَّـمَأَو
نوفلكممهو)١٣:٢٤انحويريسفترظنا(رخآللنمؤملك
تيبلهأو)٤:٢٦ةيطالغ(ينبتلابهللادالوأمهنألاهب
ليقاممسلوبدصقنأرهاظلاو.)٦:١٠ةيطالغ(ناميإلا
تاقدصلاعمجبةبوخألامهتبحمراهظإىلعمهثحينأانه
ةيتآلاةيآلايف»كلذنولعفت«هلوقليلدبةسينكلاءارقفل
.طقفلاعفنادرجماللامعأىلإريشياذهو

تبتكامكاَهْنَعْمُكْيَلِإَبُتْكَأْنَأْمُكَلَةَجاَحَالَف
مهثحيلةفيطلةليسوسلوبذختا.ليصفتلابرخُأرومأىلع
ةفرعمنمهورهظأامىلعًالوأمهحدمذإءاخسلاةدايزىلع
.مهمولعلنزاومريغمهلمعنإمهلحملو.مهيلعبجيام

ألَا
َ
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٩:١سوثنروك٢(سوثنروكيفكلذلثملوسرلاىتأو
.)٥:١صو١٩نوميلفو

:٢انحوي١(سودقلاهحورةطساوبِهللاٱَنِمَنوُمِّـلَعَتُم
ىأرهحوربمهملعيناكهللانألوسرلاققحتامدنع.)٢٧
رينيولقعلاعنقيهللاميلعتنإ.تكسينأقئاللانمهنأ
.لمعلاىلعديلاثحيوةدارإلادشريوريمضلا

ِجلًاضْيَأَكِلٰذَنوُلَعْفَتْمُكَّـنِإَف«١٠
َ

يفَنيِذَّـلٱِةَوْخِإلٱِعيِم ِ
لُكَةَّـيِنوُدِكَم

ِّـ
طَأاَمَّـنِإَو.اَه

ْ
اوُداَدْزَتْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل

»َرَثْكَأ
٣:١٢ص١:٧ص

مكتبحممكلامعأبنورهظتيأَكِلٰذَنوُلَعْفَتْمُكَّـنِإَف
مهلةاساوملاومكدالبنمامهريغوةيريبويبليفيفمكتوخإل
ةحصنوتبثتكلذبومهتاجايتحاومهتاقيضيفمهتكراشمو
.»خلاهللانمنوملعتم«مكنأيلوق

ةبحملاكلتراهظإبَرَثْكَأاوُداَدْزَتْنَأ....ُبُلْطَأاَمَّـنِإ
.)٣:٤انحوي١و٣:١٢ص(

َحتْنَأَو«١١
ْ
اوُسِراَمُتَو،َنيِئِداَهاوُنوُكَتْنَأَىلَعاوُصِر

خلٱُمُكَروُمُأ
ْ
»ْمُكاَنْيَصْوَأاَمَكْمُتْنَأْمُكيِدْيَأِباوُلِغَتْشَتَو،َةَّـصَا

سسفأو٢:٣٥لامعأ٤:١٥سرطب١و٣:١١يكينولاست٢
١٢و٨و٣:٧يكينولاست٢و٤:٢٨

َحتْنَأ
ْ
كاردإلًاصاخًاداهتجااودهتجتنأيااوُصِر

بارطضالاوقلقللةضرعاوناكمهنأىلإريشياذهو.ةياغلا
ٍخَأَّـلُكاوُبَّـنَجَتَتْنَأ...ْمُكيِصوُنَّـمُث«مهلهلوقلقفاوماذهو
لٱِميِلْعَّـتلٱَبَسَحَسْيَلَو،ٍبيِتْرَتَالِبُكُلْسَي

ُهَذَخَأيِذَّـ
َال،ٍبيِتْرَتَالِبْمُكَنْيَبَنوُكُلْسَيًامْوَقَّـنَأُعَمْسَناَنَّـنَأل...اَّـنِم
.)١١و٣:٦يكينولاست٢(»َنوُّيِلوُضُفْمُهْلَبًائْيَشَنوُلِغَتْشَي
ىلإنولئاممهنممهنيذلانيينودكملانأاذهنمنيبتيو
.رصعلاكلذوخرؤمدهشاذهبولسكلاوبارطضالا

ِحوُّرلٱ«هحدمبسرطببجوأامكَنيِئِداَهاوُنوُكَتْنَأ
لٱ
ْ

هلٱِعيِدَو
َْ

:٣سرطب١(»ِنَمَّـثلٱُريِثَكِهللاٱَماَّـدُقَوُهيِذَّـلٱ،ِئِدا
٤(.

يفمكريغلةلخادمالبَةَّـصاَْخلٱُمُكَروُمُأاوُسِراَمُت
.)٢٤يبليفريسفترظناو٤:١٢٥سرطب١(هرومأ

نمسارتحالاطئاسولضفأاذهْمُكيِدْيَأِباوُلِغَتْشَت
ًالاثمنوكيفهريغلريخلالعفىلعناسنإلاريدقتوبراجتلا
اوناكيكينولاستينمؤمرثكأنأكلذنمانلو.هلانسح
عوبسألايفمايأةتسلمعبرمألانإ.ءاينغألاالعانصلانم

٢٠:٩جروخ(عباسلامويلايفةحارلابرمألاكهللانم
.)٤:٢٨سسفأو٣٥و٢٠:٢٤لامعأو

لوسرلاهدهاشامنإ.مكنيبانكةدمْمُكاَنْيَصْوَأاَمَك
حصنلاكلذلثمىلإةجاحلاىرينأىلعهلمحذئموي
انهةيناثهيصويهلعجسواثوميتنمهعمسامنأحّجرملاو
.مهيديأباولغتشينأب

َالَو،ٍجِراَخْنِمْمُهَنيِذَّـلٱَدْنِعٍةَقاَيِلِباوُكُلْسَتْيَكِل«١٢
.»ٍدَحَأَىلِإٌةَجاَحْمُكَلَنوُكَت
سرطب١و٤:٥يسولوكو٨:٢١سوثنروك٢و١٣:١٣ةيمور
٢:١٢

١٣:١٣ةيمور(يفهلوقكاذهٍةَقاَيِلِباوُكُلْسَتْيَكِل
كولسلامهيلعبجويوهو.)١٤:٤٠سوثنروك١و
مهلاوقأيففطللاوقفرلاومهدوعويفةنامألاوةماقتسالاب
.مهلامعأو

يسولوك(ةسينكلالهأريغيأٍجِراَخْنِمْمُهَنيِذَّـلٱ
٤:٥(.
مكديأباولغتشايأٍدَحَأَىلِإٌةَجاَحْمُكَلَنوُكَتَالَو

وأةقافلاةدشلةقايلمدعبكولسللةضرعاونوكتاليكل
هريغةدعاسمىلإناسنإلاجاتحااذإهنأللوستللةضرع
.لوستلاىلعملُيملهبنذنمالهللانمةبيصموأضرمل
هتافتلامدعلوأفارسإلوألسكلكلذىلإجاتحااذإهنكلو
ىلعوهيلعًاراعناكهرومأيفهريغلهتلخادملوأهلمعىلإ
اَمُّلُك«هباتكيفلاقهللانإفلوستينأيحيسملانيدلا
لَعْفٱَفُهَلَعْفَتِلَكُدَيُهُدَِجت

ْ
َْريَغ«و)٩:١٠ةعماج(»َكِتَّـوُقِبُه

يفَنيِلِساَكَتُم .)١٢:١١ةيمور(»ِداَهِتْجالٱِ

نينمؤملاىتومنأشيفتايزعتوميلاعت
١٨ىلإ١٣ع

َجتْنَأُديِرُأَالَّـمُث«١٣
ْ
،َنيِدِقاَّـرلٱِةَهِجْنِمُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُلَه

َحتَالْيَكِل
ْ
لٱَكاوُنَز

ْ
َهلَءاَجَرَالَنيِذَّـلٱَنيِقاَب

ُ
.»ْم

سسفأ١٢:٢٠ليئومص٢و٢و١٤:١ةينثتو١٩:٢٨نييوال
٢:١٢

يكلةيناثحيسملاءيجمبمهنيبوهوسلوبمهّرشب
مهنيبلخددقناكهنأرهاظلاو.)٧و١٧:٣لامعأ(كلمي

نزحاهنعأشنفمهنماوفوتنيذلالاوحأنأشيفتالالض
هعوجررثأىلعهأبنأسواثوميتنأوهيلإيعادالديدش
ماهوألاكلتعفدلانهسلوبهبتكاممو.)٣:٦ص(كلذب
لبقنوتوميسنيذلاواوتامنيذلانأاوبسحمهنأجتنتسن

ألَا
َ
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ءايحألاكهنودهاشيالنيديوكلميلةيناثحيسملاءيجم
نمو.اهبنوعتمتييتلاداجمألايفمهعمنوكرتشيالوذئموي
امكةمايقلايفنوّكشيةعامجةسينكلايفناكهنألمتحملا
بجعالو.)١٥:١٢سوثنروك١(سوثنروكةسينكيفناك
ًاممأاوناكمهنألرمألاكلذيفتالالضمهنيبأشنينأنم
ًاتقوالإسلوبظعواوعمسيملوزيجونمزبكلذلبق
يفةحيحصلانيدلابتكنممهيديأنيبنكيملو.ًاريصق
مهبنوطيحملانوينثولاناكو.ليلقىوسعوضوملاكلذ
اهدقتعينمبنورخسيوةمايقلانوركنيمهتفسالفىتح
١٧:١٨لامعأ(انيثأيفمهناريجنمىرنامكاهبيدانيو
.)٣٢و

َجتْنَأُديِرُأَال
ْ
ًانزحئشنيرمألااذهيفلهجلانألاوُلَه

.ًالالضو
مههبشناميإلاىلعىتوملايأَنيِدِقاَّـرلٱِةَهِجْنِم

:١٥و١١:٣٠سوثنروك١و١١:١١انحوي(يفامك»نيدقارلاب«
.)١٤:١١ايؤرًاضيأرظناوركُذامريسفتًاضيأرظنا٥
:ةثالثنمؤملاتومومونلانيبةدوصقملاهبشلاهوجوو
.يدبأاليتقوامهنمًالكنإ:لوألا·
.بعتلادعبةحارلالاحامهنملكيفلاحلانإ:يناثلا·
ةوقلاددجتعمةظقيلاامهنمًالكيليهنإ:ثلاثلا·
.رورسلاو

َحتَالْيَكِل
ْ
لكنعءايحألاَهنيملخلاَنيِقاَبْلٱَكاوُنَز

نزحلايفطارفإلانعىهنامنإتوملابمهتراسخىلعنزح
رمأيفمهفءوسنعأشنهنألوهلحمريغيفهنألاهيلع
نأشنمهنألنزحلااذهاونزحينأنينمؤملابقيليالو.ىتوملا
هدارمو.مهاتومةهجنممهلءاجرالنيذلاممألا
ءاجرالنيذلا«هلوقىنعمو.نييحيسملاريغ»نيقابلاب«
مهلةيزعتالنيذلامهئاقدصأوىتوملالهأنمءايحألا»مهل
نمنوظقيتسيسوةداعسيفةيقابمهتاومأحاورأنأققحتب
.ًاضيأمهنودهاشيمهنأومهداسجأنوسبليوتوملاداقر
مهراكفأنأمهئاملعرباكأبتكىتحنينثولابتكلدتو
.بيرلاتاملظيفةهئاتةمهبمىتوملاةهجنممهلامآو

الوةيعيبطلاتالاعفنالاةتامإبرمأتالةيحيسملاةنايدلانإ
اولاقنيذلانييقاورلانانويلاةفسالفميلعتكبلقلابلصتب
ففختاهنكلثبعسانلاعيمجىلعردقامىلعنزحلانأب
ةرارمعزنتيتلااهلامآواهديعاومبمهيزعتونيلكاثلانازحأ
.قارفلا

َكِلٰذَكَف،َماَقَوَتاَمَعوُسَيَّـنَأُنِمْؤُناَّـنُكْنِإُهَّـنَأل«١٤
.»ُهَعَمًاضْيَأُهللاٱُمُهُِرضْحُيَسَعوُسَيِبَنوُدِقاَّـرلٱ
٣:١٣صو٢٣و١٥:١٨سوثنروك١٥:١٣١سوثنروك١

قحلااوفرعولنييكينولاستلانأنايبوليلعتاذهُهَّـنَأل
.اونزحامكاونزحيملهوقدصومهاتومةهجنم

نييحيسملالكنأشكنمؤناننأليأُنِمْؤُناَّـنُكْنِإ
.ًاقح

نهربينأانهسلوبلفكتيملَماَقَوَتاَمَعوُسَيَّـنَأ
نارمأامهنأرابتعابامهركذلبهتمايقوحيسملاتومةحص
اوتامنمةمايقنقيتكلذىلعىنبوميلستلالكامهبملسم
.)١٥صسوثنروك١يفنيرمألاناهربو(ءاقدصألانم
سأروهحيسملانأوهانههيلعهمالكىنبيذلاأدبملاو
سأرلانعءاضعألالصفنينأليحتسيهنأوهبئانوهبعش
نأنمدبالعوسييفاودقرنيذلافاذهكيرهوجرمأيف
.اوموقي

نمؤننأبجيحيسملاةمايقبنمؤناننأامكيأَكِلٰذَكَف
.هبعشةمايقب

هبنونمؤممهواوتامنيذلايأَعوُسَيِبَنوُدِقاَّـرلٱ
نيعقوتمةحاريفنآلاءالؤهف.هيدييفمهحاورأاوعدوتساو
نودقارمهواولازيملوحيسملادعومىلعءانبوةمايقلا
)٣:١٦لامعأ(مهتايحيفهبنينمؤماوناك.هبنيدحتم
هبةيزعتلايريثكو)٥:١ةيمور(هبهللانيركاشو
يفهداقركًاداقرهبنيدقارتوملاباوراصو)١:٥سوثنروك٢(
:نارمأانهةظحالملاقحتسييذلاو.يمارلافسويربق

هدسجنعحيسملاحورلاصفنانعّربعهنألوألا
حيسملانأل»داقرلاب«هيعباتحاورألاصفنانعو»توملاب«
نمؤملكنعةئيطخلاةرجأوهيذلاتوملاةنعلقاذ
عوزنمتوملامهارتعافنومؤملاامأو.)٢:٩نييناربع(
.)١٥:٥٥سوثنروك١(ةبلغلابولسمربقلااولزنوةكوشلا

انصلخمتومىلعملكتينأدارأامللوسرلانإ:يناثلا
لباقلاهتوسانرابتعابهبيمُسيذلاعوسيمسالمعتسا
مساةراشإنمرثكأهتوهالىلإريشييذلامساالتوملا
.هيلإعوسي

هئيجمدنععوسيعميأهَعَمًاضْيَأُهللاٱُمُهُِرضْحُيَس
مهوتىلإيعادالًاذإ.هنالعتساداجمأيفاوكرتشييكل
.داجمألاكلتيفمهاتومكارتشامدعنييكينولاستلا

مزلتسيعوسيعمنييكينولاستلاءاقدصأهللاراضحإنإ
اوناكيذلاسودرفلانممهحاورأبنايتإلايأًالوأمهتمايق
تماقيتلاروبقلانممهداسجأبنايتإلاوحيسملاعمهيف
بيترتىلعليصفتلابملكتيسلوبذخأكلذلواهنم
.ةيناثحيسملاءيجمدنعثدحتسيتلاثداوحلا

ألَا
َ
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َءاَيْحَألٱُنْحَناَنَّـنِإ:ِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِباَذٰهْمُكَلُلوُقَناَنَّـنِإَف«١٥
لٱ
ْ
.»َنيِدِقاَّـرلٱُقِبْسَنَالِّـبَّـرلٱِءيَِجمَىلِإَنيِقاَب
١٥:٥١سوثنروك٢٠:٣٥١و١٨و١٣:١٧كولم١

نأسلوبدريملِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِباَذٰهْمُكَلُلوُقَناَنَّـنِإَف
ملكتيهنأاذهكنأشيذرمأيفنييكينولاستلانظي
هبتكامنإانههبتكيامنأمهلحّرصكلذلوهئارآىضتقمب
سوثنروك١(يفاملثماذهو.هسفنحيسملاعوسينالعإب
.)٣:٣سسفأو١:١٢ةيطالغو١٢:٤سوثنروك٢و١١:٢٣

دصقِّـبَّـرلٱِءيَِجمَىلِإَنيِقاَبْلٱَءاَيْحَألٱُنْحَن
دسجلايفنونوكينيذلاحيسملابنينمؤملالك»ءايحألاب«
:١٥سوثنروك١ريسفترظنا(ةنونيدللحيسملاءيجمدنع
نأامكنينمؤملانمءايحألاةيآلاهذهيف»ءايحألا«و.)٥١
سلوبنأةرابعلانممزليالو.مهنمىتوملااهيف»نيدقارلا«
حيسملاءيجمىلإنييكينولاستلاضعبعمًايحىقبيهنأعقوت
هكرتامكنيعمريغءيجملاكلذتقوكرتينأدصقهنأل
يفركذو.هلوبقلًادبأنديعتسمنوكننأةيغبهسفنحيسملا
رشبلالكامهيلإمسقُينيذللانيميظعلانيمسقلاةرابعلا
نمدحاوهنأركذينأعبطلابمزلفتاومألاوءايحألايأ
لعجبولسألااذهىلعهمالكداريإنكل.ءايحألادارفأ
برلاءيجمعقوتيهنأاونظوهانعمنوئطخينييكينولاستلا
مهاياطخنعمهدرلةيناثلاةلاسرلابتكينأرطضافةعرسب
َال،اوُعاَتْرَتَالَو،ْمُكِنْهِذْنَعًاعِيَرساوُعَزْعَزَتَتَال«اهيفلاقف
ملٱَمْوَيَّـنَأْيَأ:اَّـنِماََّـهنَأَكٍةَلاَسِرِبَالَوٍةَمِلَكِبَالَوٍحوُرِب

ْدَقِحيِسَْ
.)٢:٢يكينولاست٢(»ََرضَح
عتمتنوبرلاةرضحلخدناليأَنيِدِقاَّـرلٱُقِبْسَنَال

مهوتليزيلكلذلاقو.ىتوملالبقاهداجمأوهئيجمتاكربب
لصحييتلادئاوفلاضعبنورسخيمهاتومنأنييكينولاستلا
.ءايحألااهيلع

هبِءاَمَّـسلٱَنِمُلِزْنَيَفْوَسُهَسْفَنَّـبَّـرلٱَّـنَأل«١٦ ،ٍفاَتُِ
يفُتاَوْمَألٱَو،ِهللاٱِقوُبَوٍةَكِئَالَمِسيِئَرِتْوَصِب ملٱِ

ِحيِسَْ
.»ًالَّـوَأَنوُموُقَيَس
١:٧يكينولاست٢و١:١١لامعأو٣١و٢٤:٣٠ىّتم
٥٢و١٥:٢٣سوثنروك١٥:٥٢١سوثنروك١

نوقبسيالءايحألانأىلعناهربةيآلاهذهيف
.نيدقارلا

ءيجمبإبنلوأنإيأٍفاَتُِهبُهَسْفَنَّـبَّـرلٱَّـنَأل
الحيسملالاق.ءايحأللنلعُيامكنيدقارللنلعُيحيسملا

ايؤر(مهثيحمهيلإلزنيوهلبوهثيحهيلإنوعمتجي
داتعايذلاتوصلاكتوصانه»فاتهلا«و.)١٦-١٩:١١

فاتهلاكلذىنعمامملعنالو.هشيجهبوعدينأدئاقلا
ءايحألاوعدينيحهسفنبرلاوهلهفهفتهييذلانمو
ِيتْأَت«هلوقنمجتنتسنامك.همامأروضحلاىلإتاومألاو
،ِهللاٱِنْبٱَتْوَصُتاَوْمَألٱُعَمْسَيَنيِح،َنآلٱَيِهَوٌةَعاَس
يفاماذهديؤياممو)٥:٢٥انحوي(»َنْوَيَْحيَنوُعِماَّـسلٱَو
٣٣و١٥و٤:١٢ةينثتو١٩و٢٠:١٨و١٩-١٩:١٦جورخ(
)٢٦و١٢:١٩نييناربعو٢٩و٥:٢٨انحويو٢٦-٢٢و٥:٤و
نأمهضعببهذو.برللقفارملاةكئالملاسيئروهوأ
سيئرتوصب«هلوقوهوةيآلايقابيففاتهلاككلذريسفت
.»هللاقوبوةكئالم

يذلايوامسلادنجلادئاقيأٍةَكِئَالَمِسيِئَرِتْوَصِب
ُنْبٱَءاَجىَتَمَو«هلوقليلدبهئيجمدنعحيسملابطيحي
يفِناَسْنِإلٱ ملٱُعيَِمجَوِهِدَْجمِ

لٱِةَكِئَالَْ
ْ

:٢٥ىتم(»ُهَعَمَنيِسيِّـدِق
نيذلاةكئالملارئاسةوعدامإتوصلااذهةياغو.)٣١
ءاطعإيفاوكرتشاو)٣٨:٧بويأ(ملاعلاةقيلخاودهاش
يفةمدخمهلو)٣:١٠ةيطالغو٧:٥٣لامعأ(ةعيرشلا
ءايحألاةوعدامإو.)٢٤:٣١و١٣:٤١ىّتم(ةنونيدلاءارجإ
.حيسملاةرضحيفلاثتمالاىلإتاومألاو

وأيحورلاملاعلايفهللاابصتخملاقوبلايأهللاٱِقوُب
لامعتسادوهيلاداتعا.هبقوبينأهللارمأييذلاقوبلا
برحلاىلإوىمظعلاتالافتحالاىلإبعشلاةوعدلقاوبألا
ضعبعمقوبلاركُذو)٢:١ليؤيو٣١:٦و١٠و١٠:٩ددع(
جورخ(انيسروطىلعةيعرشلاءاطعإكةيهلإلاتانالعإلا

ىّتمو٩:١٤ايركزو٢٧:١٣ءايعشإو٤٧:٥رومزمو١٩:١٦
.)٨صايؤرو١٥:٢٥سوثنروك١و٢٤:٣١

لوزنلااذهو)١:١١لامعأ(يفءاجامكُلِزْنَيَفْوَس
.)١:٧ايؤر(ًاديجموًارهاظنوكي

يفُتاَوْمَألٱ حيسملابنينمؤماوتامنيذلايأِحيِسَْملٱِ
.ًايحورًاداحتاهبنيدحتماوقبو

ءايحألانونمؤملاريغتينألبقيأًالَّـوَأَنوُموُقَيَس
ةروكذملاتاعقاولابيترتىلعاذهو.بحسلايفاوفطُخيو
ةمايقدرجمىلعانهلوسرلامالكو.)١٥:٥٢سوثنروك١(يف
:١٤اقول(راربألاةمايقىلعاقولةراشبيفمالكلاكنينمؤملا

»هئيجمدنعحيسمللنيذلا«هسفنسلوبلوقو.)١٤
يفنوتومينيذلايفانحويلوقو.)١٥:٢٣سوثنروك١(
ريغةمايقىلعمالكللضرعتيملو.)١٤:١٣ةيمور(برلا
.)٥:٢٩انحوي(رخُأنكامأيفركُذكلذنألًائيشنينمؤملا
يفةروكذملا»ىلوألاةمايقلا«ىلإةراشإنمةرابعلايفسيلو
.)٦و٢٠:٥ايؤر(

لٱَءاَيْحَألٱُنْحَنَّـمُث«١٧
ْ
يفْمُهَعَمًاعيَِمجُفَطْخُنَسَنيِقاَب ِ

ِملِبُحُّسلٱ
ُ

يفِّـبَّـرلٱِةاَقَال هلٱِ
َْ

َعَمٍنيِحَّـلُكُنوُكَناَذَكٰهَو،ِءاَو

ألَا
َ
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.»ِّـبَّـرلٱ
١٢:٢٦انحوي١١:١٢ايؤر١:٩لامعأ١٥:٥١سوثنروك١
١٧:٢٤و١٤:٣و

.نينمؤملانمىتوملاةمايقدعبيأَّـمُث
.)١٥ع(يفنيروكذملاَنيِقاَبْلٱَءاَيْحَألٱُنْحَن
ىلإةراشإ»فطخُنس«لاقو.هللاةوقبُفَطْخُنَس

عماونوكينأىلإنيقاتشملاةبغرلةقفاوملالقنلاةعرس
.حيسملا

يفْمُهَعَمًاعيَِمج تاومألاوءايحألايأِبُحُّسلٱِ
ًادسجنوسبليوتومالبنوريغتيءايحألافةدحاوةعامج
٥٢و١٥:٥١سوثنروك١(يعيبطلادسجلالدبًايحور
رييغتلاكلذبنوريصيو.)٣:٢١يبليفو٥:١سوثنروك٢و
مهلمحتنأوتوملانمنيماقملاعماودعصينأنيلباق
ليقاملثم»بحسلايففطخُنس«هلوقو.ءاوهلاوبحسلا

يفليقاملثمو)١:٩لامعأ(هدوعصمويحيسملايف
هللاتابكرميفليقامو)١:٧ايؤرو٢٤:٣٠ىّتم(هعوجر
٢٦:٦٤ىّتميفاماذهبلباق٧:١٣لاينادو١٠٤:٣رومزم(
.)١٤:١٤و١١:١٢ايؤرو

ِمل
ُ

ءافرشداتعاامكءامسلانملزانوهوِّـبَّـرلٱِةاَقَال
ًارصتنمبرحلانمعجاروهومهكلماوقالينأةنيدملا
»برلاةاقالم«نععضوملااذهريغيفربعو.هباوبحريو
.)٢:١يكينولاست٢(هيلإعامتجالاب

يف ْهلٱِ
َ

لحموهو.دجملاءامسيفالضرألاقوفيأِءاَو
.ءاشيثيحىلإباهذللًادادعتساحيسملاعمعامتجالل

لوسرلاّنيعيملِّـبَّـرلٱَعَمٍنيِحَّـلُكُنوُكَناَذَكٰهَو
»ءامسلاب«ًابلاغهنعربعينكلًامئادبرلاعمنوكلالحم
و)٣و١٤:٢انحوي(بآلاتيبيفةريثكلالزانملابهنعربعو
و.)٣:١٨سواثوميت١و٢٥:٣٤ىّتم(»ءامسلاتوكلمب«
لوسرلاهققحييذلاو.)٩-١٩:٧ايؤر(»سرعلاةميلوب«
ةدلاخلاةايحلاوهبعشوحيسملانيبداحتالاةدشةرابعلايف
برلاعمدوجولاو.ًادبأقارتفالامدعوةماتلاةداعسلاو
نيـيضرألابـاحـصألاةّرسـمـفءـامـسـلاتاّرسـممـظـعأ
عامتجابالإًائيشنوكتالداكتءامسلايفنيعمتجملا
ملو.هايإمهتطلاخمومهتدهاشمبًاعممهعتمتومهعمبرلا
توملانيبسوفنلالاوحأىلعمالكللانهسلوبضرعتي
ةياغالذإحيسملاءيجمبةقلعتملاثداوحلالكلالوةمايقلاو
اوسيلمهنأبمهاتومةهجنمنينمؤملايزعينأىلإانههل
ةمايقركذكرتو.حيسملاءيجممويةداعسمهريغنملقأب
امكاهيفحيسملانينمؤملاةكراشمواهسفنةنونيدلاوتاومألا
حيسملاكلموءازجلاعيزوتو)٣و٦:٢سوثنروك١(يفركُذ
.نييدفملاعمهديجمتو

هبًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّزَعَكِلٰذِل«١٨ لٱاَذِٰ
ْ

.»ِمَالَك
٥:١١ص

.قبسامىلعءانبيأَكِلٰذِل
هنمنزحوبيريفمتنأاميفًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّزَع

مهتومبًاريثكاورسخمهاتومنأنومهوتياوناكمهنإف.)١٣ع(
يوقيومهولااذهمهنعليزييكلو.حيسملاءيجملبق
لاقمهاتومومهسفنأنأشيفنينمؤملارئاسءاجرومهءاجر
حيسملاداحتانأوهتمايقوحيسملاتومنأشيفانههلاقام
يفنوقبيالىتوملانأومهنمءايحألابهلثمنينمؤملاىتوملاب
حيسملااوكراشيلةيدبألاةايحللنوموقيلبدبألاىلإربقلا
.دجملايفهبعشرئاسو

نإ.هللانالعإىضتقمبهبمكتملكيذلاِمَالَكْلٱاَذِٰهب
الونمؤملكلومهلةيزعتنأشلااذهيفهللالاوقألك
مهكارتشاقيرطوةيناثحيسملاءيجمرمأيفانهدرواماميس
»ًاضعبمكضعباوزع«هلوقيفو.هبنرتقملادجملايفوهيف
ةدشبنوعيطتسيالمهباحصأاولكثنيذلانأىلإةراشإ
ةدعاسمبلبمالكلااذهبمهسفنأنماوزعتينأمهنزح
.ةيزعتلانمهيفامىلعمهولدينأبمهلمهريغ
ىلإمهوعدينيذلاهيسيدقلدعأهللانأانهليقاممانلو

مهتحارلهيلإنوجاتحياملكهمامأروضحلاوملاعلااذهكرت
نأىلإالومهلبقتسمبمامتهالاىلإمهلةجاحالومهتداعسو
.مهلجأنمًائيشاولعفيوأدئازلامامتهالامهبءايحألامتهي
الوىتوملالجأنمةالصلارمأنمًائيشليجنإلالقيملف
عضوميفريهطتلانمًائيشالومهنعسيدادقلاميدقتيف
يفنودقار«نينمؤملاىتوملانإلوسرلالوقو.باذعلل
.كلذلكلطبي»حيسملا

مهنوكوءامسلايفءاقدصألاعامتجانأشيفليقامو
حيسملابنيدحتمنينمؤممهنوكبدّيقمدبألاىلإحيسملاعم
يكلنيدعتسمنوكننأبجيف.مهريغتوأمهتوملبق
.نينمؤملابقيليامكانتريسنوكتنأوانناميإةحصتبثن

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

وحصبهلدادعتسالاوحيسملاءيجممكراظتنابوجو
-١ع(روندالوأمهنوكىلعوةتغبنوكيهنأىلعءانبرهسو
١٢ع(نييحورلامهيملعمومهيدشرمةهجنمةيصوت.)١١
.)٢٢-١٤ع(ةسادقلاوةالصلاوداحتالايفحئاصن.)١٣و
.)٢٨-٢٣ع(ةلاسرلاةمتاخ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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هلدادعتسالاوحيسملاءيجمراظتنابوجو
١١ىلإ١ع

يفركُذاممعبارلارمألاوهلصفلااذهناونعيفركُذام
ةبحملاراهظإيناثلاوةراهطلالوألاناكويلمعلامسقلا
امىلإرظنلابىتوملابمامتهالاكرتثلاثلاولامعألابةيوخألا

.حيسملاءيجمدنعثدحي

ْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكَلَةَجاَحَالَفُتاَقْوَألٱَوُةَنِمْزَألٱاَّـمَأَو«١
»اَهْنَعْمُكْيَلِإَبُتْكَأ
٤:٩ص١:٧لامعأو٣٦و٢٤:٣ىّتم

.ةيناثحيسملاءيجمبةقلعتملاُتاَقْوَألٱَوُةَنِمْزَألٱاَّـمَأَو
يفهبتكاماوأرقامدعبنييكينولاستلانألوسرلابسح
لأسامككلذنوكيىتمهنولأسيءيجملاكلذنأش
نوكيىتم«مهلوقبناسنإلانباملكتنيححيسملاذيمالتلا
يفْلَه«هتمايقدعبهلمهلوقو.)٢٤:٣ىّتم(»اذه اَذٰهِ
لٱ
ْ

ملٱُّدُرَتِتْقَو
لُْ
ْ

.)١:٦لامعأ(»َليِئاَْرسِإَىلِإَك
اهبمهأبنأهنألاَهْنَعْمُكْيَلِإَبُتْكَأْنَأ...َةَجاَحَالَف
.ةموتكماهنأوهومهدنعناكمويًاهافش

نَأِقيِقْحَّـتلٱِبَنوُمَلْعَتْمُتْنَأْمُكَّـنَأل«٢
يفٍّصِلَكِّـبَّـرلٱَمْوَيَّـ ِ

.»ُءِيَجياَذَكٰهِلْيَّـللٱ
٣:١٠سرطب٢و٤٠و١٢:٣٩اقولو٢٥:١٣و٢٤:٤٣ىّتم
١٦:١٥و٣:٣ايؤرو

اذإانممتفرعاممِقيِقْحَّـتلٱِبَنوُمَلْعَتْمُتْنَأْمُكَّـنَأل
موينأًالبقمكلهتلقامممتفرعمكنأىنعملاو.كلذمتركذ
.ةيفخلاهللارارسأنمبرلا

وهو)٤:١٥ص(حيسملانالعتساتقويأِّـبَّـرلٱَمْوَي
يذلاو.)٣٢-٢:٢٨ليؤي(ليئوييبنلاهبأبنأيذلامويلا
)٢:٢٠لامعأ(نيسمخلامويهباطخيفسرطبهيلإراشأ
٤٣-٢٤:٣٨ىّتم(سلوبهيلعملكتوهسفنحيسملاهبأبنأو
١:٨سوثنروك١و٢:٢يكينولاست٢و٤٠و١٢:٣٩اقولو
تقوانههبدوصقملاسيلو.)٢:١٦و١٠و١:٦يبليفو
ءايبنألاءامدقدارأو.ميلشروأبارختقوالودحأتوم
تامقنلايرجيلهللاهنّيعيذلاتقولا»برلامويب«
.هرادقمنيعيال»ًاموي«هتيمستورارشألاىلعةديدشلا

يفٍّصِلَك هئيجمبولسأيأُءيَِجياَذَكٰهِلْيَّـللٱِ
راظتناالوهيبنتالبيأةتغبثدحيامهبدارُياذهو.كلذك
ملاعلالهألكلًاشهدمنوكيسف)٣:٣ايؤرو١٢:٣٩اقول(
بلسُتهيفو.ًافيخمهنوكيفًاضيأصلكنييويندللنوكيسو
نودصتينيذلانأكلذنمحضتيو.مهزونكلكمهنم

دصقنمهنألًاثبعنوبعتيهنرقوأهتنسوأهئيجمموينييعتل
.رشبلاىلعًاموتكمنوكينأهللا

ْمُهُئِجاَفُيٍذِئَنيِح»ٌناَمَأَوٌمَالَس«:َنوُلوُقَياَمَنيِحُهَّـنَأل«٣
ملٱَك،ًةَتْغَبٌكَالَه

لِلِضاَخَْ
ْ
.»َنوُجْنَيَالَف،َىلْبُح

٣٥و٢١:٣٤و٣٠ىلإ١٧:٢٦اقولو٩ىلإ١٣:٦ءايعشإ
١٣:١٣عشوهو١٣:٢١ايمرإ١:٩يكينولاست٢و

بعشالنينمؤملاريغونويويندلايأَنوُلوُقَياَمَنيِح
.حيسملا

ليلدالوفوخلاىلإيعادالنأىوعدبٌناَمَأَوٌمَالَس
)هريسفتو٤٢-٢٤:٣٦ىّتمرظنا(حيسملاءيجمةعرسىلع
يفًاراربأنيددجتمسانلالكنوكيالهنأكلذنمحضتيو
.برلاءيجمموي

٣:٣سرطب٢(يفليقامكًةَتْغَبٌكَالَهْمُهُئِجاَفُي
اوناكامكنيدعتسمريغذئنيحملاعلالهأنوكياذإف.)٤و
حتفمويوةرومعومودسبالقنامايأيفونافوطلامايأيف
تومنوكينأبلغيامكوميلشروأبارختقوولباب
نملوهأنوكيكالهلااذهنأرهظيو.هيلإرظنلابريرشلا
نوكيالوةنونيدللحيسملاءيجمدعبنوكيهنألتوملا
هللابعشصالخيفةكراشملكنعًالاصفنالبةاشالم
.اياطخلاىلعهبضغلامتحاو

هئاشنإوةتغبقلطلاءيجميفَىلْبُحْلِلِضاَخَْملٱَك
يفءاجامًاريثكو.طقفاذههبشلاهجووبارطضالا
٤٨:٦رومزم(يفامهنموىنعملااذهبسدقملاباتكلا
٤:٩اخيمو١٣:٢١و٦:٢٤و٤:٣١ايمرإو٥٣:١١ءايعشإو
.)١٦:٢١انحويو١٠و

.نامألاومالسلانورظتنيمهوكالهلانمَنوُجْنَيَالَف

يفْمُتْسَلَفُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُتْنَأاَّـمَأَو«٤ لُظِ
ْ

ْمُكَكِرْدُيىَّـتَحٍةَم
لٱَكِلٰذ

ْ
.»ٍّصِلَكُمْوَي

٢:٨انحوي١و١٣و١٣:١٢ةيمور

.حيسملابنينمؤملارئاسونويكينولاستلايأْمُتْنَأاَّـمَأَو
يفْمُتْسَلَف ملاعلالهأكةلفغولهجيفيأٍةَمْلُظِ

.هللانوفرعيالنيذلا
مككرديىتحيأٍّصِلَكُمْوَيْلٱَكِلٰذْمُكَكِرْدُيىَّـتَح

هنألملاعلالهألفيخمبرلاءيجمموينإ.صلكبرلاموي
نيذلايتأيهنكلصللانايتإكهلنيدعتسمريغةتغبمهيتأي
يرظتنملرجفلاءوضكةجهبلوسرهنوقاتشيوهنورظتني
.حابصلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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َالَوٍلْيَلْنِماَنْسَل.ٍراََهنُءاَنْبَأَوٍروُنُءاَنْبَأْمُكُعيَِمج«٥
لُظ
ْ

.»ٍةَم
٥:٨سسفأ

.مهريغويكينولاستونمؤمْمُكُعيَِمج
.ملاعلالهأفالخبهابتناوةفرعموذيأٍروُنُءاَنْبَأ

ىتحملاعلارونوهوهنماورانتساوحيسملاباونمآدقمهنإف
اوراسوهنماوملعتمهف»رونءانبأ«مهنأمهيفلاقينأحص
.هتريسوهاياصورونيف
مهفبرلاءيجمنوعقوتمنوظقيتسميأٍراََهنُءاَنْبَأَو

هللاةهجنمًايلجقحلانوريف.ًادبأراهنلاءوضيفمهنأك
الوًافيخمحيسملاءيجمنوكيالفلبقتسملاوةئيطخلاو
.ًاشهدم

لٱَكًاذِإْمَنَنَالَف«٦
ْ
»ُحْصَنَوْرَهْسَنِلْلَب،َنيِقاَب

١٣ىلإ١٣:١١ةيمورو٢٥:١٣و٢٤:٤٢ىّتم٢٥:٥ىّتم
٥:٨سرطب١و

موننومانيمهنإفنينمؤملاريغَنيِقاَبْلٱَكًاذِإْمَنَنَالَف
.مهسوفنصالخبةقلتملارومألانعةلفغلاوةئيطخلا

نألهابتناببرلاءيجمعقوتنليأُحْصَنَوْرَهْسَنِلْلَب
نأنكميفلوهجمهئيجمتقونألوءيجينأنمدبالبرلا

دحىلع.ةبرجتلايفعقنالئلحصنلفًادغوأمويلاءيجي
يفُحْصٱَفَتْنَأاَّـمَأَو«سواثوميتلهلوق »ٍْءَيشِّـلُكِ
هناَمَّـنِإ«سرطبلوقو.)٤:٥سواثوميت٢( ِدَقٍْءَيشِّـلُكُةَياَِ
لوقو)٤:٧سرطب١»ِتاَوَلَّـصلِلاوُحْصٱَواوُلَّـقَعَتَف،ْتََبَرتْقٱ
يفاوُلُخْدَتَّـالَئِلاوُّلَصَواوُرَهْسِا«حيسملا َجتِ

ْ
:٢٦ىّتم(»ٍةَبِر

ةنطفللريعتسافركسلادضيقيقحلاوحصلاىنعمو.)٤١
ماينلاكنولفاغرارشالانأىلإةراشإةيآلاهذهيفو.رذحلاو
مهسفنأاوملسفذخأملكمهنمركسلاذخأدقوًاليل
اوُِزَرتْحٱ«حيسملالوقةيآلاهذهلريسفتلضفأو.ةراعدلل
يفْمُكُبوُلُقَلُقْثَتَّـالَئِلْمُكِسُفْنَأل حلٱِموُُمهَوٍرْكُسَوٍراَُمخِ

ْ
،ِةاََي

لٱَكِلٰذْمُكَفِداَصُيَف
ْ
لٱَكُهَّـنَأل.ًةَتْغَبُمْوَي

ْ
ِعيَِمجَىلَعِيتْأَيِّـخَف

جلٱ
ْ

يفاوُعَّـَرضَتَوًاذِإاوُرَهْسِا.ِضْرَألٱِّـلُكِهْجَوَىلَعَنيِسِلَا ِ
ُحتْيَكِل،ٍنيِحِّـلُك

ْ
ملٱاَذٰهِعيَِمجْنِمِةاَجَّـنلِلًالْهَأاوُبَس

ْنَأِعِمْزُْ
.)٣٦-٢١:٣٤اقول(»ِناَسْنِإلٱِنْبٱَماَّـدُقاوُفِقَتَو،َنوُكَي

َنوُرَكْسَيَنيِذَّـلٱَو،َنوُماَنَيِلْيَّـللٱِبَفَنوُماَنَيَنيِذَّـلٱَّـنَأل«٧
.»َنوُرَكْسَيِلْيَّـللٱِبَف
١٥:٣٤سوثنروك١و١٣:١٣ةيمورو٣٦و٢١:٣٤اقول
٢:١٥لامعأ٥:١٤سسفأو

امكلذنأيأَنوُماَنَيِلْيَّـللٱِبَفَنوُماَنَيَنيِذَّـلٱ
ًاتابثإاذهلاقمونللبسانمتقوليللانألسانلاهداتعا
ليللايفنومانينيذلاف.)٦ع(»نيقابلا«يفهلوقل
تقوراهنلانألراهنلايفنومانينيذلافالخبنوروذعم
ةلفغلايفليللايفماينلاكملاعلالهأو.لمعلاوهابتنالا
اوقفنينأمهبنسحيالفراهنلاءانبأمهفنونمؤملاامأونمألاو
ةظقيللهايإهللامهاطعأدقوةلفغلاولسكلايفتقولا
.لمعلاو

ءانباذهلاقَنوُرَكْسَيِلْيَّـللٱِبَفَنوُرَكْسَيَنيِذَّـلٱ
يفنلسرطبلوقكلذديؤيو.ذئمويسانلاةداعىلع
لامعأ(»راهنلانمةثلاثلاةعاسلاهنإ«.ذيمالتلانعركسلا
نيداتعماوناكنينمؤملاريغيكينولاستلهألعلو.)٢:١٥
ءانبأ«نييحيسملانوكو.ةعالخلاوركسلابيلايللااولغشينأ
ملاعلالهأبةصتخملالامعألالكاولزتعينأمزلتسي»راهنلا
بجحبرتسُينأجاتحيامنيبكترملاةملظلايفنيرئاسلا
ههباشياملكويقيقحلاركسلانمريذحتاذهيفو.مالظلا

نأنمنويحتسيًائيشنولعفيالمهنأوةيحورلارومألايف
.سانلاهدهاشي

لَف،ٍراََهنْنِمَنيِذَّـلٱُنْحَناَّـمَأَو«٨
ْ
َعْرِدَنيِسِبَالُحْصَن

ملٱَوِناَميِإلٱ
خلٱُءاَجَرَيِهًةَذوُخَو،ِةَّـبَحَْ

ْ
.»ِصََال

١٧و١٦و٦:١٤سسفأو٥٩:١٧ءايعشإ

نيدعتسمنوكنيكل)٦عيفليقامك(ُحْصَنْلَف
.برلاءيجمل

ًالضفانيلعفانرارضإلنونمكيءادعأانلهنألَنيِسِبَال
)١٢:٣٦اقولو١٣:٣٤سقرم(برلاءيجملهبتنننأنع
.ءادعألاتامجهانععفدنلحلستننأ

ةحلسألاىلعانهسلوبملكتِةَّـبَحَْملٱَوِناَميِإلٱَعْرِد
يفيتلاكموجهللةيرورضلاركذيملوعافدللةيرورضلا
درزنمجوسنمبوثيقيقحلاعردلاو)١٧-٦:١١سسفأ(
.لاصنلانمهسباليمحيلردصلاىلعسبلُييندعم
فيضُأو.هتيانعوهللاابةقثلاوهيذلا»ناميإلا«ىلإفيضُأو
ناتليضف»ةبحملا«و»ناميإلا«الكو.سانللوهللا»ةبحملا«ىلإ
١:٣ص(يفةروكذملاىمظعلاثالثلالئاضفلانم
.)١٣:١٣سوثنروك١و
هسبليام»ةذوخلا«ِصَالَْخلٱُءاَجَرَيِهًةَذوُخَو

يذلاءاجرللتريعتسافرطخلانمهيقيلسأرلاىلعيدنجلا
»ءاجرلا«فاضأو.ةروكذملاثالثلالئاضفلانمةليضفوه
ةاجنلاعقوتهتقيقحووجرملاوهصالخلانأل»صالخلا«ىلإ
.كالهلاوةئيطخلانمةماتلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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لَعَْجيَْملَهللاٱَّـنَأل«٩
ْ
لِلاَن
ْ

خلٱِءاَنِتْقالْلَب،ِبَضَغ
ْ

اَنِّـبَرِبِصََال
ملٱَعوُسَي

ِ»حيِسَْ
٤اذوهيو٢:٨سرطب١و١:١٠صو٩:٢٢ةيمور
١٤و٢:١٣يكينولاست٢

يهووحصننأالصالخلاوجرننأةلعةيآلاهذهيف
.هدصقوهللاةدارإ

.لزألاذنمىضقنيحاننيعيمليأاَنْلَعَْجيَْمل
ىلعيتأيهنأليقيذلاهبضغجئاتنةاساقملِبَضَغْلِل
.)٢:٨سرطب١رظنا٢:١٦و١:١٠ص(ةيصعملاءانبألك

لانلةنيعملاطئاسولالامعتسابِصَالَْخلٱِءاَنِتْقالْلَب
)٢:١٢يبليف(»ٍةَدْعِرَوٍفْوَخِبْمُكَصَالَخاوُمِّـمَت«هلوقككلذ
.هبداحتالاوحيسملابناميإلاطئاسولاكلتصخأو

صالخلديحولاطيسولاوهيذلاِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِب
حيسملالاقهسفنيدفينأًادحأنكميالهنألةأطخلالك
وههنإف.)١٥:٥انحوي(»ًائْيَشاوُلَعْفَتْنَأَنوُرِدْقَتَالِينوُدِب«
الناميإلابهبدحتييذلافئطاخلاناسنإلاةيدفلكىدأ
.هصالخيفبير

اَيْحَناَنْمِنْوَأاَنْرِهَساَذِإىَّـتَح،اَنِلْجَألَتاَميِذَّـلٱ«١٠
.»ُهَعَمًاعيَِمج
٥:١٥سوثنروك٢و٩و١٤:٨ةيمور

انصلخيهيفيذلاقيرطلاوهاذهاَنِلْجَألَتاَميِذَّـلٱ
ساسأوردقيالنمثوهواناياطخلةرافكهتوموهوحيسملا
جئاتنركذىلإهقاسحيسملاتوملوسرلاركذو.انئاجرلك
حاحصألايفهيلعملكتيذلاهئيجمبةنرتقملاتوملاكلذ
.قباسلا

هئيجمدنعًاتاومأوأءايحأانكيأاَنْمِنْوَأاَنْرِهَساَذِإ
.)١٤:٨ةيمور(يفءاجامك

دحىلإحيسملابنيدحتمنوكنيأُهَعَمًاعيَِمجاَيْحَن
ٌّيَحاَنَأِّـينِإ«ىلاعتهلوققفوىلعانتايحهتايحنوكتنأ
نأشيفقرفالًاذإف.)١٤:١٩انحوي(»َنْوَيْحَتَسْمُتْنَأَف
ةلمجنمنوكننأنيبحيسمللةيدبألاةايحلايفانتكراشم
ءانتقاةجيتناذهو.روبقلايفنيدقارلاةلمجونيقابلاءايحألا
نييناربع(توملاهتدابإو)٢٠:٢٨لامعأ(همدباناّيإحيسملا
.)٣:١٣ةيطالغ(لدعلابيلاطملكانعهئافيإو)٢:١٤
)٢٠:٣٨اقول(»ءايحأهدنععيمجلا«هلوقركُذاملثمو
ِّـبَّـرلِلَفاَنْتُمْنِإَو،ُشيِعَنِّـبَّـرلِلَفاَنْشِعْنِإ«لوسرلالوقو
.)١٤:٨ةيمور(»ُنْحَنِّـبَّـرلِلَفاَنْتُمْنِإَواَنْشِعْنِإَف.ُتوُمَن

اَمَك،َرَخآلٱُمُكُدَحَأاوُنْبٱَوًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّزَعَكِلٰذِل«١١
.»ًاضْيَأَنوُلَعْفَت
٤:١٨ص

يفءاجرلاوةيزعتللبابسألاكلتانلنأليأَكِلٰذِل
.ناميإلاىلعاوتامنيذلانأش

يكلرومألاهذهىلعملكتلابًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّزَع
.مكاوقتومكناميإتيبثتومكمومهنيكستلةطساونوكت

ناينبلاوةيزعتلاةيغباولعفامىلعمهحدمَنوُلَعْفَتاَمَك
.يريخلالمعلاكلذىلعمهرارمتسابمهتريغلًاضاهنإ

١٣و١٢عنييحورلامهيريدمومهيدشرملمهتابجاو

َنوُبَعْتَيَنيِذَّـلٱاوُفِرْعَتْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُلَأْسَنَّـمُث«١٢
يفْمُكَنوُرِّـبَدُيَوْمُكَنْيَب »ْمُكَنوُرِذْنُيَوِّـبَّـرلٱِ
٥:١٧سواثوميت١و٢:٢٩يبليفو١٦:١٨سوثنروك١
١٧و١٣:٧نييناربعو

ةميقنوفرعتمكنأمكلامعأباورهظتنأيأاوُفِرْعَتْنَأ
امعنولفغتالفمهلمكتابجاووبرلايفمكنومدخينيذلا
تاكربلابمهنوبيثتومهنومركتلبهيلإنوجاتحيوهنوقحتسي
.)٩:١١سوثنروك١(ةيحورلاتاكربلاىلعةينمزلا

ْمُكَنوُرِذْنُيَو...ْمُكَنوُرِّـبَدُيَوْمُكَنْيَبَنوُبَعْتَيَنيِذَّـلٱ
اذإاننإ.ركُذامبنوموقينيذلااهتاعروأةسينكلاخويشيأ
ةسينكلاىلإانرظناذإوًابعتممهلمعانيأرةاعرلاىلإانرظن
.اهنوؤشحالصإواهرومأريبدتواهتسايسمهتمدخةياغانيأر
نأانيأرنيلاضلاوءالهجلانممهنيبنمىلإانرظناذإو
رومألايفيأ»برلايفمكنوربدي«هلوقو.راذنإلامهلمع
.ةيهلإلارومألايأبرلابةصتخملا

يفًاّدِجًاريِثَكْمُهُوِربَتْعَتْنَأَو«١٣ ملٱِ
ِلْجَأْنِمِةَّـبَحَْ

ِملاَس.ْمِهِلَمَع
ُ
.»ًاضْعَبْمُكُضْعَباو

٩:٥٠سقرم

يفًاّدِجًاريِثَكْمُهوُِربَتْعَتْنَأَو نأيأِةَّـبَحَْملٱِ
هذهةلعلعلو.مهوبحتنأومهلاوعضختنأومهومركت
.نيدلامدخبمهفافختساةيصوتلا

ىلعنيدلامدخبمهلهتيصوتىنبْمِهِلَمَعِلْجَأْنِم
َنيِذَّـلٱُمُكيِدِشْرُماوُرُكْذُا«هلوقلثماذهومهتمدخةيمهأ
ْمَُّـهنَأل،اوُعَضْخٱَوْمُكيِدِشْرُماوُعيِطَأ...ِهللاٱِةَمِلَكِبْمُكوُمَّـلَك
ْيَكِل،ًاباَسِحَنوُطْعُيَفْوَسْمَُّـهنَأَكْمُكِسوُفُنِلْجَألَنوُرَهْسَي
»ْمُكَلٍعِفاَنُْريَغاَذٰهَّـنَأل،َنيِّـنآَال،ٍحَرَفِبَكِلٰذاوُلَعْفَي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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دهشامكاهبمايقلابمهبعتىلعو.)١٧و١٣:٧نييناربع(
ِلَمَعِلْجَأْنِمُهَّـنِإ«هلوقبستدورفبأوهومهدحأللوسرلا
ملٱ
ملٱَبَراَقِحيِسَْ

َناَصْقُنَُربَْجيْيَكِل،ِهِسْفَنِبًارِطاَُخم،َتْوَْ
.)٢:٣٠يبليف(»ِيلْمُكِتَمْدِخ

ِملاًَس
ُ
مهتابجاويفهمالكدعبملكتاضْعَبْمُكُضْعَباو

رصتقاوةسينكلايفضعبلمهضعبتابجاوىلعنيدلامدخل
يفمهروصقوناميإلايفمهتثادحلمهنإفةملاسملابرمألاىلع
بابسأمهنيبعقتنأنماولخيملةيحيسملاتابجاولاةفرعم
لوسرلامهرمأينألاحلاتضتقافتامصاخملاوفالتخالل
.لامتحالاوربصلاب

ةيحيسمتابجاوبمايقلاىلعمهايإلوسرلاثح
٢٢ىلإ١٤عةفلتخم

طَنَو«١٤
ْ

.ٍبيِتْرَتَالِبَنيِذَّـلٱاوُرِذْنَأ:ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل
َىلَعاْوَّـنَأَت.َءاَفَعُّضلٱاوُدِنْسَأ،ِسوُفُّنلٱَراَغِصاوُعِّـجَش
جلٱ
ْ

.»ِعيَِم
:١٥و١٤:١ةيمور١٢:١٢نييناربع١٢و٣:١١يكينولاست٢
٤:٢سسفأو٥:٢٢ةيطالغو٢و٦:١ةيطالغو١
٤:٢سواثوميت٢و٣:١٢يسولوكو

لمعتست»بيترتالب«هلوقٍبيِتْرَتَالِبَنيِذَّـلٱاوُرِذْنَأ
يفنوريسيالنيذلادونجللينانويلالصألايفامىلع
ةسينكيفناكهنأىلإةراشإكلذيفوركاسعلارئاسفوفص
حصنوهللاةملكلةعاطلالبسنوكلسيالةعامجيكينولاست
مهرذنأنيذلاىلإكلذبراشأهلعلوةسينكلاماظنومهيدشرم
لاحلايفحيسملاءيجماورظتنانمم)١١و٧و٤:٦ص(يف
.هيلإنوجاتحيامبمايقلللمعلانعاوعنتماو

نماوفاخنيذلامهوِسوُفُّنلٱَراَغِصاوُعِّـجَش
اوناكوأ)٤:١٣ص(مهباحصأتومىلعاونزحوداهطضالا
كوكشلنيبرطضماوناكوأًاعبطةعاجشلاوناميإلايليلق

محللالكأنأاونظنيذلاسوثنروكلهأضعبكمهرئامض
ىلإنوجاتحيءالؤهلثمنمةسينكولختالو.تامرحملانم
.فطللاوقفرلابةلماعملاوةيزعتلاوحصنلا

ةلقلتايحورلايفءافعضلايأَءاَفَعُّضلٱاوُدِنْسَأ
.مهتاولصةلقومهناميإفعضومهتفرعم

يفنابأو.اهجراخوةسينكلالخادِعيِمَْجلٱَىلَعاْوَّـنَأَت
.ينأتلابولسأةيتآلاةيآلا

َّـلُكْلَب،ٍَّرشِبٍَّرشْنَعًادَحَأٌدَحَأَيِزاَُجيَالْنَأاوُرُظْنٱ«١٥
خلٱاوُعِبَّـتٱٍنيِح

ْ
لِلَوٍضْعَبِلْمُكُضْعَبََْري

ْ
.»ِعيِمَج

٤٤و٥:٣٩ىّتمو٢٤:٢٩و٢٠:٢٢لاثمأو١٩:١٨نييوال

ةيطالغ٣:٩سرطب١و٦:٧سوثنروك١و١٢:١٧ةيمورو
٤:٤يبليفو٦:١٠سوثنروك٣:١٢٢صو٦:١٠

هدعبهبرمأامنأللوسرلاهبءاجهيبنتاذهاوُرُظْنٱ
.ًادجاهيلعبعصيامموهوةيرشبلاةعيبطلانمسيل

سانلاةداعنمٍَّرشِبٍَّرشْنَعًادَحَأٌدَحَأَيِزاَُجيَال
الوفورعملابمهيلعرصتنيًادحأنوعديالمهنأباورختفينأ
هذهيفروكذملاوهةيحيسملاةنايدلانوناقنكلو.ماقتنالاب
ىّتم(»خلارشلابرشلااومواقتال«حيسملالوقدحىلعةيآلا
...ًاَّرشيِزاَجُأِّـينِإ:ْلُقَتَال«ميكحلالوقو.)٤٢-٥:٣٩
َلْثِمِناَسْنِإلٱَىلَعُّدُرَأ.ِهِبُلَعْفَأاَذَكٰهِيبَلَعَفاَمَك:ْلُقَتَال
اوُزاَُجتَال«سلوبلوقو.)٢٤:٢٩و٢٠:٢٢لاثمأ(»ِهِلَمَع
َْريَغ«سرطبلوقو.)١٢:١٧ةيمور(»ٍَّرشِبٍَّرشْنَعًادَحَأ
لٱِبْلَب،ٍةَميِتَشِبٍةَميِتَشْنَعْوَأٍَّرشِبٍَّرشْنَعَنيِزاَُجم

ْ
ِسْكَع

رشلانعيزاجننأرظُحاذإو.)٣:٩سرطب١(»َنيِكِراَبُم
نأليق.رشبريخىلعيزاجننأىلوألابرظُحرشلاب
يناطيشرشبريخنعيزاجملاويرشبرشبرشنعيزاجملا
يكينولاستونمؤمناكو.يهلإريخبرشنعيزاجملاو
نأيفةبغرلاديدشلةضرعاوناكفمهتنايدلنودهطضُي
.مهيدهطضمنماومقتني

قئاللاوحلاصلايأخلاَْريَْخلٱاوُعِبَّـتٱٍنيِحَّـلُكْلَب
هلوقو.تايحورلاوتاينمزلايفرشبللعفانلاوهللامامأ
سيلهنأودهجلالذبوسفنلاراكنإمزلتسي»ريخلااوعبتا«
اوُنوُك«لوسرلالاق.هتعيبطىلإرظنلابناسنإلانأشنم
لُمَّـَّـرشلٱَنيِهِراَك

ْ
خلٱِبَنيِقِصَت

ْ
ِبِلْغٱِلَبَُّّـرشلٱَكَّـنَبِلْغَيَال..ِ.َْري

خلٱِبَّـَّـرشلٱ
ْ

»ضعبلمكضعب«هلوقو.)٢١و١٢:٩ةيمور(ِ»َْري
٤:٩ص(هتوخإلبحلارهظينأنمؤملكىلعبجوي
عيمجلريخلاعابتامهيلعبجوي»عيمجلل«هلوقو.)١٠و
ص(ةصرفلاتحمساملكاهجراخوةسينكلالخادسانلا
٣:١٢(.

.»ٍنيِحَّـلُكاوُحَرْفٱ«١٦
٤:٤يبليفو٦:١٠سوثنروك٢

٣:١يبليفو٦:١٠سوثنروك٢(يفاماذهىنعمبءاج
لك«هلوقو.هعضوميفكلذلكريسفتىلإعجراف)٤:٤و
تاقيضلاتقويفولوحرفلابوجومزلتسي»نيح
لِلًاعَمُلَمْعَتِءاَيْشَألٱَّـلُك«نأنيقيىلعاذهوبئاصملاو

ْ
ِْريَخ

يفرمألااذهدوجوو.)٨:٢٨ةيمور(»َهللاٱَنوُِّبُحيَنيِذَّـلِل
مهلنمالإنكمتالاهنكلةنكممهتعاطإنأمزلتسيليجنإلا
كشلاىلعليلدهبمايقلامدعونايحيسملاءاجرلاوناميإلا

.اناياطخلهترفغموهللاةوقيف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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.»ٍعاَطِقْنٱَالِباوُّلَص«١٧
٦:١٨سسفأو١٢:١٢ةيمورو٢١:٣٦و١٨:١اقول
٤:٧سرطب١و٤:٢يسولوكو

قباسلارمألاةعاطإىلإةليسولضفأرمألااذهةعاطإ
وأركشللةلعثدحياملكلعجننأانيلعبجويوهو
رطخلانمةياقولابلطوأفارتعالاوأءاعدلاوأعرضتلا
ةالصللةنيعمتاقوأانلنوكينأًاضيأبجويوةبرجتلاو
يفكلذنعكفننالنأوةيروهمجلاوةيلئاعلاوةيدارفنالا
.هتاقوأ

يفاوُرُكْشٱ«١٨ يفِهللاٱُةَئيِشَمَيِهِهِذٰهَّـنَأل،ٍْءَيشِّـلُكِ ِ
ملٱ
.»ْمُكِتَهِجْنِمَعوُسَيِحيِسَْ
٣:١٧يسولوكو٥:٢٠سسفأ

يفاوُرُكْشٱ هبينتعيهللانأدقتعييذلاٍءَْيشِّـلُكِ
هريخلًاعملمعترومألالكلعجيوهتاولصبيجتسيوًامئاد
يفةالصلاوركشلانرتقاامًاريثكو.ءيشلكيفهركشي
.)٤:٢يسولوكو٤:٦(يفامكلذنموليجنإلا

رورسبرسيىلاعتهنأيأهللاٱُةَئيِشَمَيِهِهِذٰهَّـنَِأل
نوفرتعيكلذبمهنألهلركشلابرورسلاكلذمهراهظإوهبعش
.هدينممهتاكربنأب

يف انتابلطميدقتيفانطيسوهنإَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
يتلاهنباةيطعيههللاركشلاىلإيعاودلامظعأو.انركشو
هتمايقوهتوموهتايحىلعهركشننأانيلعفاهنعربعيال
هبوانلامآتبثنهبوهتطساوبيتأتانتاكربلكنألهتعافشو
نأىلعانردقيوهو.)٣:٢١سوثنروك١(»انلءايشألالك«
لامعأ(انلامعأوانلاوقأبانركشرهظننأونيركاشنوكن

.)٥:٣٠سسفاو١:١١سوثنروك٢و٢٨:١٥
ركشلااومدقتنأمكنمدصقهللانأيأْمُكِتَهِجْنِم

ركشلابلطيلبةيوامسلادونجلاركشبيفتكيالهنإفهل
.هادفوهراتخاناسنإلكنم

طُتَال«١٩
ْ

.»َحوُّرلٱاوُئِف
٤:١٤سواثوميت١و٤:٣٠سسفأو١٤:٣٠سوثنروك١
١:٦سواثوميت٢و

مونقألاوهيذلاسدقلاحورلايأَحوُّرلٱاوُئِفْطُتَال
نينمؤملابولقيفحورلالعفربتعالوسرلانإف.ثلاثلا
داشرإلاوةرانإللرونلالعفكوةيقنتللداوملايفرانلالعفك
َالَ«لاقذإًابحمًاقيدصرحآعضوميفهربتعاو.سنألاو
ُحت
ْ
لٱِهللاٱَحوُراوُنِز

ْ
للعنمو.)٤:٣٠سسفأ(»َسوُّدُق

باتكلايفوبولقلايفهتوصلهابتنالامدعحورلاءافطإ
كرتو)١٧ع(ةالصلاكرتونيرشبملاهافشيفوسدقملا
مومهو)١٦ع(سأيلاو)١٠:٢٥نييناربع(ةيروهمجلاةدابعلا
»حورلااوئفطتال«هلوقيفلعلو.)١٣:٢٧ىّتم(ملاعلا
نييليئارسإلادبعميفحبذملاىلعتناكيتلارانلاىلإةراشإ
ىلإًازمرتناكف)٦:١٣نييوال(أفطتالنأبهللارمأيتلا
حورلااهئشنييتلاةيحورلاةريغلاوةالصلاوةدابعلاحور
.ًادبأهبلقيفاهؤايحإناسنإلاىلعبجيو

انه»حورلاب«دصقسلوبنأةيتآلاةيآلانمجتنتسنو
لسرلارصعيفنينمؤمللتبهُويتلاةصاخلاحورلاةبهوم
نوكياذهىلعونوأبنتيوةبيرغةنسلأبنوملكتيمهتلعجف
عفنلاهلمعتسيالةبهوملاكلتبحاصنأحورلاءافطإ
سلوبملكتو.هتاوبنىلإتفتلتالةسينكلانأوأةسينكلا
سوثنروكىلإىلوألاةلاسرلايفةيحورلابهاوملاىلع
.)١٢صسوثنروك١(

َحتَال«٢٠
ْ
.»ِتاَّـوُبُّنلٱاوُرِقَت

٣٩و١٤:١سوثنروك١

َحتَال
ْ
سدقلاحورلابهاومنماهنألِتاَّـوُبُّنلٱاوُرِقَت

نإف.)٣٩و٥و١٤:١و١٢:٢٨سوثنروك١(ةسينكلاعفنل
ملكتلاكبهاوملارئاسنملضفأةّوبنلانأبلاقلوسرلا
ظعولاو)٣٩و١٤:٥سوثنروك١(تازجعملارئاسوةنسلألاب
رهظننأبجوفيلوسرلارصعلايفةّوبنلاماقمماقمويلا
هيلإءاغصإلاوهعمسلهللاتيبيفانروضحبهلانمارتحا
ظعولالحموأةسينكلاىلإنايتإلاوظعاولاةقفنبمايقلاو
مظعأهللاهنيعاممهربتعننأوانناريجوانفويضواندالوأب
مهناينبونينمؤملاةيزعتوصالخلاىلإةاطخلاداشرإىلإةليسو
.هللاديجمتل

حلٱِباوُكَّـسَمَت.ٍْءَيشَّـلُكاوُنِحَتْمٱ«٢١
ْ

.»ِنََس
٤:٨يبليف٤:١انحوي١و١٥و٢:١١سوثنروك١

بهاوملانماهريغوتاوبنلانمٍءَْيشَّـلُكاوُنِحَتْمٱ
ِلَب،ٍحوُرَّـلُكاوُقِّـدَصُتَال«انحويلوقكاذهو.ةيحورلا
َنِيريِثَكًةَبَذَكَءاَيِبْنَأَّـنَأل؟ِهللاٱَنِمَيِهْلَه:َحاَوْرَألٱاوُنِحَتْمٱ
لٱَىلِإاوُجَرَخْدَق

ْ
ةسينكيفناكو)٤:١انحوي١(ِ»َملاَع

:٢يكينولاست٢(هيبنتلااذهىلعسلوبلمحاميكينولاست
نملوسرلادصاقممهأنأىلعلدتةنيرقلانأعمو.)٢
بهاوملااوعدانيذلاناحتماوه»ءيشلكناحتماب«رمألا
لكقيقحتيفًانوناقناحتمالاذختننأحصيةصاخلاةيحورلا
ةلآو.لامعألاودئاقعلايفةينيدلارومألانمانيلعضرعُيام

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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َىلِإ«يبنلالوقليلدبهللاةملكيهةحيحصلاناحتمالا
لٱاَذٰهَلْثِماوُلوُقَيَْملْنِإ.ِةَداَهَّـشلٱَىلِإَوِةَعِيَّـرشلٱ

ْ
َسْيَلَفِلْوَق

َهل
ُ

اهجئاتنبميلاعتلانحتمننأانلف)٨:٢٠ءايعشإ(»ٌرْجَفْم
»مهنوفرعتمهرامثنم«ةبذكلاءايبنألايفحيسملالاقامك
هقدصىلعًاناهربسيلميلعتلامدقنإ.)٧:٢٠ىّتم(
.هرشنيفمهتريغومهتطلسومهانغوهيعباتةرثككلذكو
نأوميلاعتلااهبنحتمنرئامضوًالوقعانلبهوهللانإف
.)١:٥بوقعي(لطابلانعقحلانازيمبءايشألالكنزن
نودسانلانمةعامجىلعروصقمريغناحتمالابرمألاو
نأدحأبقيليالفنيدلامدخبصتخمريغهنأيأمهريغ
هميلعتريسأنوكيوهوهريمضبرنوكينأقولخملحمسي
حورلاداشرإلأسيوهسفنلباتكلاعلاطينأهيلعلب
ةياغو.)١٦:١٣انحوي(قحلاعيمجىلإدشرييذلاسدقلا
بجياموهبكسمتلابجيامنيبرايتخالاناحتمالااذه
.يتأياممنيبتيامكهضفر

حلاصهنأناحتمالابتبثاميأِنَسَْحلٱِباوُكَّـسَمَت
نيدلارومأيفناسنإلكىلعبجاواذهو.يقيقحو
داهطضالاوةمواقملاوءازهتسالانمهيلععقوامهمةيرهوجلا
.قحلابًاكسمتمتومينأرطضيىتح

.»ٍَّرشِهْبِشِّـلُكْنَعاوُعِنَتْمٱ«٢٢
٤:١٢ص

هذهلصوتنأبجيناكٍَّرشِهْبِشِّـلُكْنَعاوُعِنَتْمٱ
نمًالكنألاهلبقيتلاةيآلانمةريخألاةرابعلابةرابعلا
هلوقنملوسرلااهدصقيتلاةجيتنلانيبينيترابعلا
نأنابلطيةنيرقلاوينانويلالصألاو.»ءيشلكاونحتما«
يفمجرتملاهعضوامكعونيألكشب»هبش«ةملكلذبن
ناحتمالابلوسرلامهرمأ.دهاوشلايذليجنإلاةيشاح
يفرشلاوريخلانيباومكحينأاوعيطتسييكلقيقدتلاب
يتلانمالرشلاعاونألكنممهرذحفءايشألاالقئاقحلا
.رشلاهبشت

٢٨ىلإ٢٣عةلاسرلاةمتاخ

لَو.ِماَمَّـتلٱِبْمُكُسِّـدَقُيُهُسْفَنِمَالَّـسلٱُهٰلِإَو«٢٣
ْ
ْظَفْحُت

اَنِّـبَرِءيَِجمَدْنِعٍمْوَلَالِبًةَلِماَكْمُكُدَسَجَوْمُكُسْفَنَوْمُكُحوُر
ملٱَعوُسَي

.ِ»حيِسَْ
١:٨سوثنروك٣:١٣١ص٤:٩يبليف

.ءاعدةيآلاهذه

١٥:٣٣و١:٧ةيمور(هئشنموهردصميأِمَالَّـسلٱُهٰلِإ
بحيهللانأىلإريشت»مالسلاهلإب«هللاةيمستو.)١٦:٢٠و
وضعنيبوةسينكلانيبونمؤملانيبوهنيبمالسلانوكينأ
.اهئاضعأنمرخآ

اونوكيالنأيفسلوببغر.)١٧:١٧انحوي(يفامك
ًارهاظلئاضفلارئاسنموأةسادقلانمًائيشنيصقان
.سانللوهللامهيلعبجياميفًانطابو
ةلمجيأْمُكُدَسَجَوْمُكُسْفَنَوْمُكُحوُرْظَفْحُتْلَو

سانلاحلطصمىلعءاجلوسرلامالكو.مكنمناسنإلك
ناسنإلانأنايبدريملو.اهلكناسنإلاةعيبطىلإريشيف
نعليجنإلايفربعامًاريثكو.ةثالثلارومألانمبكرم
طقفدسجلاوحورلاوأطقفدسجلاوسفنلابناسنإلاةعيبط
زيمننأرسعيو.)٧:٣٤و٥:٨سوثنروك١و١٠:٢٨ىّتم(
يبسنامهنيبقرفلالعلوةدحاوامهوسفنلاوحورلانيب
نأوهللاىلإةبسنلابناسنإلاةايحهبامحورلانأوهو
.ناويحلاىلإةبسنلابكلذهبامسفنلا

يئاهنلاصحفللِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِءيَِجمَدْنِع
رطخىقبيالفبراجتلالكيهتنتذئنيحوعطاقلامكحلاو
.ًاينيقيصالخلانوكيذإطوقسلانم

.»ًاضْيَأُلَعْفَيَسيِذَّـلٱُمُكوُعْدَييِذَّـلٱَوُهٌنيِمَأ«٢٤
:٥ةيطالغ٣:٣يكينولاست٢و١٠:١٣و١:٩سوثنروك١
٨

مهظفحوهتالصةباجإءاجرةيآلاهذهيفلوسرلاىنب
سيدقتممتيهنأيفهللاةنامأىلعرخآلامويلاىلإنيلماك
نوكو.)١:٩سوثنروك١و١:٦يبليف(هأدتبايذلامهبولق
هنألةلطاببتسيلةوعدلانأدكؤيمهاعديذلاوههللا
ِءَالُؤٰهَفْمُهَرَّـرَبَنيِذَّـلٱَو.ًاضْيَأْمُهَرَّـرَبِءَالُؤٰهَفْمُهاَعَدَنيِذَّـلٱ«
.)٨:٣٠ةيمور(»ًاضْيَأْمُهَدَّـَجم

.»اَنِلْجَألاوُّلَصُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ«٢٥
٣:١يكينولاست٢و٤:٣يسولوك

ةيمورىلإةلاسرلايفوةيناثلاهتلاسريفاذهلثملأس
ةلاسرلاوسسفأىلإةلاسرلاوسوثنروكىلإةيناثلاةلاسرلاو
بلطو.نوميلفىلإةلاسرلاويسولوكىلإةلاسرلاويبليفىلإ
ًالخادهريغكبراجتللةضرعرشبلاةلمجنمهنوكلكلذ
ةميظعةيلوؤسموةليقثلامعأهيلعناكف.ًاجراخو
ىلإًاريثكرقتفافزوعلاورطخللةضرعناكوةديدشةمواقمو
.ةالصلابهايإهللابعشةدعاسم

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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لَس«٢٦
ِّـ

.»ٍةَسَّـدَقُمٍةَلْبُقِبًاعيَِمجِةَوْخِإلٱَىلَعاوُم
٦:١٦ةيمور

.)١٦:١٦ةيمور(يفةيآلاهذهريسفتىلإعجرا

ِعيَِمجَىلَعُةَلاَسِّـرلٱِهِذٰهَأَرْقُتْنَأِّـبَّـرلٱِبْمُكُدِشاَنُأ«٢٧
لٱِةَوْخِإلٱ

ْ
.»َنيِسيِّـدِق

٣:١٨يكينولاست٢و٤:١٦يسولوك

ىلعةلاسرلاهذهةءارقيفهتبغرديدشسلوبرهظأ
هلوقبهللاةدارإنالعإنماهيفبتُكامةيمهأهرابتعاوعيمجلا
يفسلوبهبلطيذلاو.يفاطعتسامسقوهوخلا»مكدشانأ«
لكنمةباتكلكنأشيفهبلطيمهنمةلاسرلاهذهنأش
الو.)١:٣ايؤرو٨:٢٠ءايعشإو٥:٣٩انحوي(نينمؤملا
نمنوعنمينيذلالكىلعةنونيدلاددشيهللانأبير
نيذلاكرابيواهتءارقنولمهيوأةسدقملارافسألاةءارق
.اهتوالتواهعيزوتيفدهجلانولذبي

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن«٢٨
.»َنيِمآ.ْمُكَعَمِحيِسَْ

٣:١٨يكينولاست٢و٢٤و١٦:٢٠ةيمور

.)١٦:٢٠ةيمور(ريسفتيفكلذريسفترظنا

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

Germany

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

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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