
١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com

سرهفلا
٣..............................ةمدقم

٣..................لوصفةسمخاهيفوةمدقملا
٣.............سوثنروكةنيدميف:لوألالصفلا
٤.....سوثنروكيفةيحيسملاةسينكلايف:يناثلالصفلا
٤....اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:ثلاثلالصفلا
٤.............ةلاسرلاهذهةياغيف:عبارلالصفلا

٤ةماعنييحسمللةلاسرلاهذهعفنيف:سماخلالصفلا
٥.........................لوألاحاحصألا

سوثنروكينمؤمللوسرلاةيحتىلعلمتشتيهوةلاسرلاةمدقم
٥..٩ىلإ١عمهبهتقثنايبومهلجأنمهللاهركشو

٧.............١٦ىلإ١٠عةسينكلايفقاقشنالا
ةيملاعلاةمكحلانيبقرفلاهنييبتوهميلعتةطاسبنعسلوبةاماحم

٩..............٣١ىلإ١٧عةيهلإلاةمكحلاو
١٥.............................دئاوف

١٥.........................يناثلاحاحصألا
سوثنروكيفهميلعتبولسأسلوبنايب

١٥.......................١٦ىلإ١ع
٢١.............................دئاوف

٢٢........................ثلاثلاحاحصألا
ىلإعوجراذهونيملعمللاهبزحتىلعسوثنروكةسينكخيبوت

٢٢.............١٦ىلإ١:١٠صيفهعوضوم
٢٩.............................دئاوف

٣٠.........................عبارلاحاحصألا

٣٠.................نيدلامدختابجاونايبيف
٣٧..............................دئاوف

٣٨........................سماخلاحاحصألا
عيضاومنميناثلاعوضوملاوهوةسينكلاءاضعأنمينازلارمأ

٣٨.......................ةلاسرلاهذه
٤٢..............................دئاوف

٤٣........................سداسلاحاحصألا
٤٣.......١١ىلإ١عنيينثولادنعةمكاحملاىلعخيبوتلا
٤٦........٢٠ىلإ١٢عةينيدلاةيرحلايفإطخلاحالصإ
٤٩..............................دئاوف

٥٠.........................عباسلاحاحصألا
٥٠........................اهتاقلعتموةجيزلا
٥١...................١١ىلإ١عنينمؤملاةجيز
يحيسمريغرخآلاويحيسمامهدحأونيجوزلاتابجاو

٥٣.......................١٧ىلإ١٢ع
ةينمزلاهلاوحأرييغتنمؤملاىلعبجويالليجنإلانإ

ضعببةرشعةعباسلاةيآلايفنوناقلانايبهيفو
٥٥...................٢٤ىلإ١٨عةلثمألا

مهتانبجيوزتيفنيدلاولاتابجاوولمارألاوىراذعلاةجيز
ةسينكلاتبتكيذلاثلاثلاعوضوملاوهاذهو
٥٧...........٣٨ىلإ٢٥عهنأشيفلوسرلاىلإ

٦٠..............................دئاوف
٦١.........................نماثلاحاحصألا

٦١......................ناثوأللحبُذاملكأ
٦٦..............................دئاوف

٦٧.........................عساتلاحاحصألا

سوثنروكلهأىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا
يدإميلوروتكدلل

2008 - 2010 All rights reserved
1973توريبىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمنعردص

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

Germany

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



سوثنروكلهأىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا

٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com

ميدقتوريغلاعفنةيغبمهسفنأنويحيسملاركنينأبوجو
٦٧................كلذلًالاثمهسفنلوسرلا

٧٥.............................دئاوف
٧٥........................رشاعلاحاحصألا

نييليئارسإلاءامدقهبكترااملازتعاوتاذلاراكنإبوجو
٧٥..................اياطخلانمةيربلايف

ناثوأةدابعةينثولالكايهلايفمئالولاروضحنأىلعناهربلا
٨٠......................٢٢ىلإ١٤ع

٨٢.......٣٣ىلإ٢٢عناثوأللحبُذاملكأزوجيىتم
٨٥.............................دئاوف
٨٦............٢ددعنمرشعيداحلاحاحصألا

ينابرلاءاشعلاةسرامميفتاداشرإوتاخيبوت
٩٠......................٣٤ىلإ١٧ع

٩٧.............................دئاوف
٩٨......................رشعيناثلاحاحصألا

٩٨.................٣١ىلإ١عةيحورلابهاوملا
١٠١..................ناتبهوموهولوألامسقلا
١٠١...............بهاومسمخوهويناثلامسقلا
١٠١.................ناتبهوموهوثلاثلامسقلا
١٠٨.............................دئاوف

١٠٩.....................رشعثلاثلاحاحصألا
١٠٩....١٣ةيداعلاريغبهاوملاىلعةيحيسملاةبحملالضف
١١٤.............................دئاوف

١١٥......................رشععبارلاحاحصألا
١١٥.......٢٥ىلإ١عةنسلألابملكتلاىلعءونبتلالضف
تاعامتجالايفبهاوملاةسرامميفنسحلابولسألانايب

١٢١...................٤٠ىلإ٢٦عةينيدلا
١٢٤..............................دئاوف

١٢٥.....................رشعثلاثلاحاحصألا
ةيداعلاريغبهاوملاىلعةيحيسملاةبحملالضف

١٢٥..........................١٣-١ع
١٣١..............................دئاوف

١٣١......................رشععبارلاحاحصألا
١٣١.......٢٥ىلإ١عةنسلألابملكتلاىلعءونبتلالضف
تاعامتجالايفبهاوملاةسرامميفنسحلابولسألانايب

١٣٧...................٤٠ىلإ٢٦عةينيدلا
١٤١..............................دئاوف

١٤١....................رشعسماخلاحاحصألا
١٤١...........................ىتوملاةمايق
١٥٣.............٥٨ىلإ٣٥عةمايقلادسجةقيقح
١٦٠..............................دئاوف

١٦١....................رشعسداسلاحاحصألا
١٦٧..............................دئاوف



ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ
نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

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

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةسمخاهيفوةمدقملا

سوثنروكةنيدميف:لوألالصفلا
لايمأةعبرأنيبضرعلافلتخمخزربىلعسوثنروكعقوم
هذهترهتشاو.اهبونجبنانويلايلامشلصيلايمأةتسو
اهتيمهأوةسايسلاوةراجتللاهعقومنسحرومأةثالثبةنيدملا
نيدلازكارمربكأنماهنوكوةينامورلاوةينانويلاخيراوتلايف
ةمكأضيضحدنعةينبميهو.ىلوألانورقلايفيحيسملا

ناتضرفاهلوةعلقاهسأرىلعومدقيفلأوحناهولعةيرخص
يفتفرُع.مويكيلةيبرغلامساوايرخنكامهنمةيقرشلامسا
ةراجتلازكرمذئتقوتناكوينانويلارعاشلاسوريموهمايأ
.قرشلايفيتلاىلوألاندملانمتربتعاوابوروأوايسأنيب
تاعامجاهنمجرخ.ًاقرشوًابرغبهذتونفسلااهنمجرخت
لوألاماقملاتغلبو.دالبلانماهريغيفجراخمتنبوةريثك
ءاهبلاوىنغلاوةمظعلاوةطلسلايفنانويلاتايالونيب
ترهظأورهعلاوهفرتلاونونفلاوعئانصلاوةراجتلاوملعلاو
نيينامورلانيبةليوطلاةبراحملايفطاشنلاوةعاجشلا
م.ق١٩٧ةنساهيلعاورصتنانيينامورلانكلنيينانويلاو
ظاتغاذئنيحوم.ق١٤٦ةنسىلإمهلةعضاختيقبو
اولتقومدهلالكاهومدهفمهريفسلاهتناهإلاهنمنوينامورلا
ةيمورىلإاولمحوًاديبعوءامإدالوألاوءاسنلااوعابواهروكذ
ءوضأفطنا«كلذدنعنورشيشلاقف.اهسئافنواهتورثلك
سويلوياهانبمثةنسةئموحنًالالطأتيقبو»نانويلادالب
مهرثكأةيمورنمنيرجاهماهنكسأو.م.ب٤٤ةنسرصيق
ةوخإلانمنيريثكءامسأنأةلعهذهوقرلانماوررحنمم
سوتانوترفوستاروكوسوياغكةينامورسوثنروكيف
نمنوريثكاهيلإعجرو.ستسويوسبسيركوسوكيئاخأو
ىلعومولعلاضعباولصحدقونيتتشملانيينانويلااهلهأ
.ملعلاوةفسلفلايفنانويلادجماوددجمهنأاوعدااذه
اهتورثبةيناثترهتشاوةيئاخأةمصاعسوثنروكتراصو
بعالملابًاضيأترهتشاواهتراجتعاستاواهلهأطاشنو
صاقنمتاوبروفولأاهلعمتجيناكيتلاةيخزربلا
لكيهلااذهيفناكوةرهزلالكيهبًاضيأترهتشاو.نادو
قشعلاةهالإةرهزللًاماركإءانزللنهسفنأنفقوةنهاكفلأ
.لامجلاو
٤٠٠٠٠٠نيبامسلوبرصعيفاهناكسددعناكو
.٥٠٠٠٠٠و
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سوثنروكيفةيحيسملاةسينكلايف:يناثلالصفلا
سلوباهسسأممألايرصنتمنمةسينكلاءاضعأرثكأناك
٥٢ةنسيناثلاهرفسةياهنبرقوةينودكمنماهيلإىتأذنم
كلانهيقبو)٣:٦سوثنروك١و١٨-١٨:١لامعأ(م.ب
ناكاممهسفنىلعقفنيليجنإلابًارشبمرهشأةتسوةنس
يفنملااليكألكلذيفًاكيرشناكو.مايخلاةعنصنمهحبري
رهظكلانهواهنماوفننيذلادوهيلاةلمجعمةيمورنم
َالَوْمَّـلَكَتْلَب،ْفََختَال«هللاقوايؤريفبرلاسلوبل
يفًاريِثَكًابْعَشِيلَّـنَأل...ْتُكْسَت ملٱِهِذٰهِ

:١٨لامعأ(»ِةَنيِدَْ
دوهيلانمنوريثكحيسملابنمآفًاريثكحجنوملكتف.)٩
فنعبهمواقفدوهيلاعمجمسيئرسيسيركمهنمممألاو
يلاولانويلاغةيامحلهرارضإاوعيطتسيملونينمؤملاريغدوهيلا
.)١١-١٨:١لامعأ(هلينامورلا
وحناهقرافنأدعبو.م.ب٥٣ةنسسوثنروكسلوبكرت
رهشأةثالثاهبماقأوم.ب٥٧ةنساهيلإعجرنينسعبرأ
وهواهيلإسولبأىتأكلذءانثأيفو)٢و٢٠:١لامعأ(
لايكإهملعنادمعملاانحويذيملتيردنكسالاسولبأ
يفدوهيلارشبفيحيسملانيدلائدابمسسفأيفالكسيربو
اهيلإىتأمث.)١٨:٢٧لامعأ(ميظعحاجنبسوثنروك
ةيحيسملاةنايدلابىمظعلاةفرعملااوعداةبذكنوملعم
ىلإًادشرمنوكينألدعتسمهنأولوسرسلوبنأاوركنأف
ىسومةعيرشلنوراغيءالؤهضعبناكو.يحيسملانيدلا
يتلاموحللالكأمهميرحتيفةوخإلاراكفأاوشوشوةيزمرلا
ةلعكئلوأناكوناثوأللتحبذدقتناكوقاوسألايفعابت
كلانهةسينكلانأرهاظلاو.ةسينكلايفتاقاقشناةدع
سلوببزحباهسفنىلوألاتمسقرفعبرأىلإتراص
بزحبةعبارلاوسرطببزحبةثلاثلاوسولبأبزحبةيناثلاو
اهيفاوبرتيتلاسوثنروكدئاوعلمهنأنيبتيو.حيسملا
بيدأتلااهفلاخنماوبدؤيملوةعباسلاةيصولاباوفختسا
ةدابعلايفمزاللاماظنلاننسىلعاوكلسيملو.بجاولا
ءاسنلاتناكو.ينابرلاءاشعلاةسرامماميسالوةيروهمجلا
ناكو.سوؤرلاةفوشكميأعنُقالبلاجرلاعمعمتجت
ةءوبنلاةبهومنوسراميومهسفنأبنوبجعيةوخإلاضعب
داعملامهضعبركنأو.يهابتلابةنسلألابملكتلاةبهومو
ةمايقىوسةمايقالنأباولاقوداسجألاةمايقيأينامسجلا
عمهنأيفبيرالو.ةسادقلاوربلاىلإةئيطخلانمسفنلا
.ةيقنةرهاطةنمؤمةسينكلاكلتتناكهلكاذه

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:ثلاثلالصفلا
سسفأيف.م.ب٥٧ةنسعيبريفةلاسرلاهذهتبتُك
برقواهبسلوباهيفماقأيتلاثالثلانينسلاةياهنبرق
-١٨:٢٣لامعأ(ةينودكمىلإهباهذوكانهبغشلاثودح

ىلإةلاسرلالبقتبتُكو)١٦:٨سوثنروك١و٢٠:١
سلوبلئاسرنمةيناثلااهلعجةلعو.ةنسبنيينامورلا
يتلاةسينكلاةمظعواهميلاعتةيمهأيفةيناثلااهايإمهرابتعا
.اهيٰلتلسرُأ

ةلاسرلاهذهةياغيف:عبارلالصفلا
:ٌعبسةلاسرلاهذهتاياغ
)١٦-١:١ص(ةسينكلايفبزحتلاوقاقشنالاعنم.١

ةبسنالوحيسملاىلإمهتبسنقفاويالكلذنأنايبو
ةمكحلاىلعلاكتالاهتلعنأوضعبىلإمهضعب
الوًالوسرسيلهنأضعبلالوقلوسرلاعفدوةيرشبلا
نأهنييبتو)١٦-٢:١و٣٠-١:١٧ص(ًاملاعالوًاحيصف
عوسيبرشبينأليجنإلابةادانملانمديحولاهضرغ
.)٤صو٣ص(ًابولصمحيسملا

بكترانماهتكرشنمعطقتنأىلعةسينكلاثح.٢
اذهلثمبيدأتاهكرتىلعاهخيبوتولئاذرلاعظفأ
.)١٣-٥:١:ص(

-٦:١ص(نيينثولاماكحألادنعةمكاحملانعمهيهن.٣
١١(.

.)٢٠-٦:١٢ص(روجفلانمريذحتلاوةفعلابوجو.٤
:اهايإةسينكلاهتلأسلئاسمىلعلوسرلاباوج.٥

-٧:١ص(قالطلاوةبزعلاوجاوزلابةقلعتم:ىلوألا·
٤٠(.

ناثوأللمّدُقيذلامحللالكأزاوجبقلعتت:ةيناثلا·
.)١٠صو٩صو٨ص(

ةسينكلايفّنهوءاسنلابقيليامبقلعتت:ةثلاثلا·
.)١٦-١١:١ص(

ينابرلاءاشعلاةسرامميفبجاولابيترتلا:ةعبارلا·
.)٣٤-١١:١٧ص(

فيكهنألثمةيحورلابهاوملابقلعتت:ةسماخلا·
نأنايبومظعأاهيأونيدهاشملاةدافإلًانلعسرامُت
.)١٤صو١٣صو١٢ص(ةبحملااهمظعأ

.)١٥ص(ينامسجلاداعملايفقحلاميلعتلانايب.٦
.)١٦ص(ميلشروأءارقفلناسحإلاعمج.٧

ةلاسرلاهذهعفنيف:سماخلالصفلا
ةماعنييحسملل

قوفةلاسرلاهذهنمنوديفتسينييحيسملانإ
:رومأةثالثنيحيسملانيدلالوصأمهتدافتسا
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ًاميكحًايعارهنوكلثمسلوباياجسةفرعم:لوألا·
رويغوًاعضاوتموبأكًانونحوًاصلخمًابحموًاريبخًادشرمو
.قيضلايفًاروبصولمعلايفًاطيشنوقحلل
دئاقعلايفهتغالبوهملعنيبتةيمورلهأىلإهتلاسرنإ·

يفهتمكحنيبتسوثنروكلهأىلإهتلاسروةينيدلا
.ةسينكلابةصتخملالامعألا
ىلوألانورقلايفحيسملاةسينكلاوحأةفرعم:يناثلا·

ةنايدلاىلعاهراصتناقيرطيفاهتقاليتلابعاصملاك
اهتبحمواهتسادقواهتفرعمغلبموةينثولاةنايدلاوةيدوهيلا
اهبيترتواهماظنوةيروهمجلااهتدابعبولسأوةيوخألا
اهراكفأتلغشيتلالكاشملاواهيلعتأرطيتلاعدبلاو
.اهيلإتمسقنايتلابازحألاو
رطخللتقولكيفةضرعةسينكلانوكةفرعم:ثلاثلا·

ًالدبةيرشبلاةمكحلاىلعةينيدلارومألايفاهلاكتانم
ملاعلالهأءارآريثأتنمويهلإلايحولاىلعلاكتالانم
ةطاسبواهماظنواهتراهطنيشيامماهيفمهدئاوعو
يفامبتعفتناًامومعةسينكلانأيفبيرالو.اهناميإ
ميلعتو)١٣ص(يفةبحملافصونمةلاسرلاهذه
.)١٥ص(يفةمايقلا

لوألاحاحصألا

لوسرلاةيحتىلعلمتشتيهوةلاسرلاةمدقم
هتقثنايبومهلجأنمهللاهركشوسوثنروكينمؤمل

٩ىلإ١عمهب

ملٱ،ُسُلوُب«١
ملٱَعوُسَيِلًالوُسَرُّوُعْدَْ

،ِهللاٱِةَئيِشَمِبِحيِسَْ
»ُخَألٱُسيِناَتْسوُسَو
١:١يسولوكو١:١سسفأو١:١سوثنروك١:١٢ةيمور
١٨:١٧لامعأ

ناكوممألارشبُيعرشامدنعمسالااذهبيمُسُسُلوُب
نيمسايدوهيلاىمسُيناكامًاريثكو.لواشيناربعلاهمسا
.ةيبنجألادالبلايفيناثلاوهنطويفامهدحأ

هنيدمّلعيلهسفنحيسملانمّنيعملايأًالوُسَرُّوُعْدَْملٱ
.)١:١ةيمورريسفترظنا(.هتسينكسسؤيو

ِساَّـنلٱَنِمَالٌلوُسَر،ُسُلوُب«هلوقكاذهِهللاٱِةَئيِشَمِب
ملٱَعوُسَيِبْلَب،ٍناَسْنِإِبَالَو

رطضا.)١:١ةيطالغ(»ِهللاٱَوِحيِسَْ
ركنأمهضعبنألًالوسرهاعدهللانأبحيرصتلاىلإلوسرلا
هتوعدتانّيبو.)١٠-١٠:٨سوثنروك٢(يلوسرلاهناطلس
.)١:١٥ةيطالغو١٨-٢٦:١٦و٢٦-٩:٢٢لامعأ(يفًالوسر

:١٨لامعأ(يفركُذ.نمؤملايأُخَألٱُسيِناَتْسوُس
يفعمجملاسيئرناكمسالااذهبىمسٍيلجر)١٧
.نويلاغيلاولاىلإسلوباوكشنيذلاةلمجنموسوثنروك
وأسسفأىلإسلوبقفاروكلذدعبرصنتلهملعنالو
هذههيلعىلمأسلوبنأولوسرلابتاكهنأحجرألاو.ال
ىلإةلاسرلابتاكسويترتناكامكاهبتاكوهوةلاسرلا
يقبامرثكأيفسواثوميتناكامكو)١٦:٢٢ةيمور(ةيمور
هذهيفلوسرللروهشملاخألااذهةكراشمو.لئاسرلانم
ًاريثأتوسوثنروكةسينكءاضعألًافاطعتسااهدازاممةلاسرلا
.مهبولقيف

يفيِتَّـلٱِهللاٱِةَسيِنَكَىلِإ«٢ ملٱ،َسوُثْنِروُكِ
يفَنيِسَّـدَقُْ ِ

ملٱ
ملٱ،َعوُسَيِحيِسَْ

َنوُعْدَيَنيِذَّـلٱِعيَِمجَعَمَنيِسيِّـدِقَنيِّـوُعْدَْ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِب

يفِحيِسَْ َهل،ٍناَكَمِّـلُكِ
ُ

.»اَنَلَوْم
١:٧ةيمور١اذوهيو١٥:٩لامعأو١٧:١٩انحوي
سواثوميت٢و٢٢:١٦و٢١و٩:١٤لامعأ١:٩سواثوميت٢و
١٠:١٢و٣:٢٢ةيمور٨:٦ص٢:٢٢

اهسسأوههنأيأهلاهنألهللاىلإاهبسنِهللاٱِةَسيِنَكَىلِإ
.)٢٠:٢٨لامعأ(همدباهارتشاومهاعدواهءاضعأراتخاو

يف هذهةمدقمنملوألالصفلارظناَسوُثْنِروُكِ
.)١٨:١لامعأ(ريسفتوةلاسرلا

نمةفلؤمةعامجاهنألهللاةسينكلنايباذهَنيِسَّـدَقُْملٱ
حورلابنيرهطملاوملاعلارئاسنمنيزورفملاوهتمدخلنيفوقوملا
.ةيهلإلاةملكلاوسدقلا

يف نإ.)١٧:١٩انحوي(ةطساوبيأَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
مهنإ.مهتسادقومهّربومهتايحةلعحيسملابنينمؤملاداحتا
.ةمركلايفنصغلاكهيف

ةوعدلاهللامهاعدنيذلايأَنيِسيِّـدِقَنيِّـوُعْدَْملٱ
اَنَصَّـلَخيِذَّـلٱ«هلوقكاذهف.سودقلاهحورةطساوبةلاعفلا
ىَضَتْقُمِبْلَب،اَنِلاَمْعَأىَضَتْقُمِبَال،ًةَسَّـدَقُمًةَوْعَداَناَعَدَو
لٱ
ْ

يفاَنَلْتَيِطْعُأيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱَوِدْصَق ملٱِ
َلْبَقَعوُسَيِحيِسَْ

يفنيسيدقةظفلو)١:٩سواثوميت٢(»ِةَّـيِلَزَألٱِةَنِمْزَألٱ
نوفوقومرخآلاوًانطابنورهطمامهدحأنيينعمديفتليجنإلا
سوثنروكةسينكءاضعألكنأمزلتسيالاذهو.ًارهاظهللا
ىضتقمبمهبطاخلوسرلانإفنييقيقحنينمؤماوناك
انلو.مهفصوامكناكمهرثكأنأحجرألاو.ًانلعمهفارتعا
اهماظنناصقنعمنوكتنأاهنكميةسينكلانأاذهنم
.حيسملابةصتخمةيقيقحاهئاضعأضعبكولسءوسو

الةرابعلاهذهاَنِّـبَرِمْسٱِبَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱِعيَِمجَعَم
عمرخُأسئانكةلاسرلاهذهبدصقلوسرلانأمزلتست
الةصاخاهنأىلعلدياهنومضمنألسوثنروكةسينك
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هلوقنمنيوعدملابقلعتم»عم«وهوفرظلاف.ةماع
نيذلاعيمجب«دارأهنألمتحيو»نيسيدقنيوعدملا«
يفالةيئاخانمسوثنروكراوجيفنينمؤملاعيمج»نوعدي
لكىلعملسوهف)١:١سوثنروك٢(يفءاجامكملاعلالك
هتلاسريفهاتأامكلذلثمومهكرابينأهللالأسوءالؤه
.)٤:١٦يسولوك(يسولوكةسينكىلإ
اذهوةالصلابهتبطاخموهتدابع»برلامسابةوعدلاب«دارملاو
انحوي(ًاهلإحيسملااوربتعانيلوألانييحسملانأىلعناهرب
.)١٠:٣٦و٤:١٢و٢:٣٦لامعأو٣:١٨

َهل
ُ

تعنبوأ»انبرنم«لاحبًاقلعتمناكنإاذهاَنَلَوْم
اذهيفوهمامأءاوسسانلاعيمجلبرهنأىنعملاناكهل
نأمهنمدحألسيلةوخإًاعيمجمهنأسوثنروكينمؤملريكذت
تعنبًاقلعتمناكنإو.هريغنمرثكأحيسمللهنأيعّدي
راوجيفنينمؤملانأىنعملاناكحجرألاوهو»ناكم«
مأاهنوكرابتعابسوثنروكةسينكبنوصتخممهسوثنروك
نيذلامهمهنأرابتعابًاضيأهئاقفروسلوببوةيئاخأسئانك
سوثنروكلهألسئانكلاةنكمأف.حيسملاىلإمهودشرأ
اورشبمهنأرابتعابهئاقفروسلوبلواهونكسمهنأرابتعاب
.اهيف

َعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن«٣
ملٱ
.ِ»حيِسَْ
١:٢سرطب١و١:٢سسفأو١:٢سوثنروك٢و١:٧ةيمور

ةبلطلاهذهلثملوسرلابلط)١:٧٩ةيمور(ريسفترظنا
اذاملليقنإف.)١:٢سسفأو١:٣ةيطالغ(رخُأسئانكل
يفنيصقاناوسيل«مهنألاقنملةمعنلاةدايزلوسرلابلط
اهنأواهلينةدايزبديزيةمعنلالوبقنأانلق)٧ع(»امةبهوم
جاتحيءيضمجارسيفتيزكلبقودنصيفلامكتسيل
.ًامئاددادمإلاىلإ

يفيِٰهلِإُرُكْشَأ«٤ ِهللاٱِةَمْعِنَىلَعْمُكِتَهِجْنِمٍنيِحِّـلُكِ
ملٱ
يفْمُكَلِةاَطْعُْ ملٱَعوُسَيِ

ِ»حيِسَْ
١:٣يبليفو١:٨ةيمور

قحلااهتفرعملعسوثنروكةسينكحدميلوسرلاذخأ
اهخيبوتنمهدصقاملًاليهستنكمأامردقىلعهيفاهتوبثو
.هريغوشيوشتلاىلع

لكردصمىلاعتهنوكرابتعابهللاركشيِٰهلِإُرُكْشَأ
نأنيحلكيفهدهجلذبلًانايبهسفنىلإةفاضإوريخ
.)١:٣يبليفو١:٨ةيمور(هيضريوهعيطيوهمركي

يف مهيفركفيهنأاذهبنابأْمُكِتَهِجْنِمٍنيِحِّـلُكِ
هلمحاممهمدقتنمىأرهنأوًادبأمهحاجنبحرفيوًامئاد
.ةكربلكعوبنيهللاركشلاىلع

دصقواهنمةجتانلاتاكربلاوهتمحريأِهللاٱِةَمْعِن
.)٥ع(نمرهظيامكةيحورلاةفرعملاانهاهبلوسرلا

يف هبنيدحتمونينمؤممهنوكلِحيِسَْملٱَعوُسَيِ
.هدسجءاضعأك

يفْمُكَّـنَأ«٥ يفِهيِفْمُتْيَنْغَتْسٱٍْءَيشِّـلُكِ ِّـلُكَوٍةَمِلَكِّـلُكِ
لِع
ْ

ٍ»م
٨:٧سوثنروك٢و١٢:٨ص

.مهلةمعنلاروهظةيفيكبةيآلاهذهيفلوسرلاأبنأ
يفْمُكَّـنَأ رثكأهللانأيأِهيِفْمُتْيَنْغَتْسٱٍءَْيشِّـلُكِ
.هدالوأىلعاهبمعنييتلاةيحورلاتاكربلاهبمكل

يف مهتفرعممهانغنأاذهبّنيبٍمْلِعِّـلُكَوٍةَمِلَكِّـلُكِ
اهنلعأهنأل»ةملكلاب«ةفرعملاهذهنعّربعو.ليجنإلاقئاقح
»ملعلاب«اهنعّربعو.ملكتلابنورشبملاونوملعملاوءايبنألا
هنايبرابتعابقحلاف.مهلوقعباهوكردأواهيلعاولصحمهنأل
.ًاملعىمسُيًالقعهكاردإرابتعابوةملكلابىسمُيًاظفل

ملٱُةَداَهَشْمُكيِفْتَتِّـبُثاَمَك«٦
حيِسَْ

١:٢ايؤرو١:٨سواثوميت٢و٢:١ص

رومأنالعإهنوكرابتعابليجنإلاحيسملاةداهشبدارملا
انحوي(»نيمألادهاشلا«وههنألهسفنحيسملاناسلبحيسملا
مهماقأنيذلاهلسرةنسلأبو)١٤و٨:١٣و٣٣و٣٢و٣:١١
لهأيفةداهشلاهذهتتبُثو.)١:٨لامعأ(هلًادوهش
اهعنصيتلاتازجعملابواهبةرفاولامهتفرعمبسوثنروك
مهيفةداهشلاكلتريثأتةرفوبواهلًاقيدصتمهنيبسلوب
.)٣-٣:١سوثنروك٢(

يفَنيِصِقاَنْمُتْسَلْمُكَّـنِإىَّـتَح«٧ ْمُتْنَأَو،اَمٍةَبِهْوَمِ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَنَالْعِتْسٱَنوُعِّـقَوَتُم

ِ»حيِسَْ
:٣سرطب٢و٢:١٣سطيتو٣:٤يسولوكو٣:٢٠يبليف
١٢

يفَنيِصِقاَنْمُتْسَلْمُكَّـنِإىَّـتَح اذهاَمٍةَبِهْوَمِ
ءاينغأمهلعجهللانأنايبو)٥ع(متينغتساهلوقبقلعتم
ربصلاوناميإلاوءاجرلاومالسلاكةيحورلاتاكربلاب
ليصفتلاباهيلعملكتةداعلاةقراخبهاومًاضيأمهاطعأو
.)١٢:٤ص(يف
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ءيجموهنالعتسالااذهخلاَنَالْعِتْسٱَنوُعِّـقَوَتُم
)١٤:٢انحوي(هتوملبقهذيمالتهبأبنأيذلاةيناثحيسملا
لكءاجروهو)١:١١لامعأ(هدوعصدعبهبدعولاددجتو
٩:٢٨نييناربعو٢:١٣سطيت(مهتيغبونييحيسملا
سوثنروكةسينكعقوتو)٣:١٢سرطب٢و٣:٢٠سرطب١و
مهناميإنابأهنأل»امةبهوميفنيصقاناوسيل«مهنأنابأهايإ
ىتحهلمهتبحموهيلعينبملايوقلامهءاجروحيسملادعوب
مظعأكحيسملاءيجمنمنوفاخيرارشألانإ.هئيجماوقاتشا
هنوجرينآلاىلإمهدهعلوأنمفنونمؤملاامأوءازرألا
.ءالآلامظعأكهنوقاتشيو

يفٍمْوَلَالِبِةَياَهِّـنلٱَىلِإًاضْيَأْمُكُتِبْثُيَسيِذَّـلٱ«٨ اَنِّـبَرِمْوَيِ
ملٱَعوُسَي

.ِ»حيِسَْ
٥:٢٣يكينولاست١و١:٢٢يسولوك٣:١٣يكينولاست١

مكانغأيذلا)٤ع(يهلإيأْمُكُتِبْثُيَسيِذَّـلٱ
نمنوطقستمكنأنكلحمسيالوهفحورلابهاومب
ةريثكمكبيراجتتناكنإوقحللمكتعاطومكئاجرومكناميإ
اَنُتِّـبَثُييِذَّـلٱَّـنِكٰلَو«هلوقلقفاوماذهوجراخنمولخادنم
يفْمُكَعَم ملٱِ

:١سوثنروك٢(»ُهللاٱَوُه،اَنَحَسَمْدَقَوِ،حيِسَْ
البنيلماك«مهظفحتنأاهنكميهللاةوقريغةوقالو.)٢١
.»حيسملاعوسيانبرءيجمدنعمول

ملاعلاةياهنوأًادارفأنينمؤملاةايحةياهنيأِةَياَهِّـنلٱَىلِإ
هنأجتنفةنيرقلاىضتقمىلعدارملاوهوحيسملايتأينيح
.دبألاىلإمهتبثي

ىلعانهملكتيلوسرلانألميظعلانايدلامامأٍمْوَلَالِب
ةلعنمسيلهنأىنعملاو.حيسملاءيجمنيحثدحيام
عوسيبرلابناميإلابمهرربتلوألانيرمألنينمؤملاةنونيدل
لعفبنوسدقمحيسملابةديدجةقيلخمهنوكيناثلاوحيسملا
:٥سسفاو٥:١٧سوثنروك٢و٨:١ةيمور(سدقلاحورلا

.)٥:٢٣يكينولاست١و٢٧
ةسادقلايفتوبثلانعمهزجعسوثنروكويحيسمفرع
نوتبثُيهنألوسرلامهلدكأفمهيلعمهرئامضاهبجوتيتلا
تاوامسلا«يذلاكلذينيعمامأمولالباونوكيىتح
.»همامأةرهاطبتسيل

يف ةيمور(ميظعلانيدلاموييأخلاَعوُسَياَنِّـبَرِمْوَيِ
يحيسميفلوسرلاهلاقامف)٥:١٠سونثروك٢و٢:١٦
اونوكينأناكمإلنييحيسملالكىلعقدصيسوثنروك
هبًاقِثاَو« لٱَّـنَأِهِنْيَعاَذِٰ

َىلِإُلِّـمَكُيًاِحلاَصًالَمَعْمُكيِفَأَدَتْبٱيِذَّـ
ملٱَعوُسَيِمْوَي

.)١:٦يبليف(ِ»حيِسَْ

َعوُسَيِهِنْبٱِةَِكَرشَىلِإْمُتيِعُدِهِبيِذَّـلٱُهللاٱَوُهٌنيِمَأ«٩
ملٱ
.»اَنِّـبَرِحيِسَْ
٥:٢٤يكينولاست١و١٠:١٣صو٤٩:٧ءايعشإ
:١٧و١٥:٤انحوي١٠:٢٣نييناربعو٣:٣يكينولاست٢و
٤:١٣و١:٣انحوي١و٢١

وهفةنماثلاةيآلايفهركذيذلاءاجرلاةلعةيآلاهذهيفركذ
هبًاقِثاَو«هلوقيفامك ًالَمَعْمُكيِفَأَدَتْبٱيِذَّـلٱَّـنَأِهِنْيَعاَذِٰ
ملٱَعوُسَيِمْوَيَىلِإُلِّـمَكُيًاِحلاَص

ًاضيأرظنا١:٦يبليف(ِ»حيِسَْ
.)٥:٢٤يكينولاست١

الهللاةنامأىلعفقوتمنمؤملاتوبثُهللاٱَوُهٌنيِمَأ
ىلوألاللعثالثلكلذوهروذنةرثكىلعالوهمزعةوقىلع
ءايعشإ(ءادفلادهعيفحيسملاهدعوةيناثلاوهؤاضقوهدصق

.نينمؤملاهدعوةثلاثلاو.)١١و٥٣:١٠
ةكرشلاهذهتيمسخلاِهِنْبٱِةَكَِرشَىلِإْمُتيِعُد
عمثرإلاب«و)٨:٢١ةيمور(»هللادالوأدجمةيرحب«
»حيسملاعوسيانبردجمءانتقاب«و.)٨:١٧ةيمور(»حيسملا
هنباةكراشمىلإنينمؤملااعدهللانإ.)٢:١٤يكينولاست٢(
ةوعدلاهذهو.هدجموهكلموهتمايقوهنفدوهبلصيفعوسي
٨:٣٠ةيمور(بلقلايفسدقلاحورلالعفةطساوبةلاعف
مزليحيسملاعوسيدحاولايفنينمؤملالكةكرشو.)١١:٢٩و
.هدسجءاضعأمهنوكلضعببمهضعبداحتااهنم

١٦ىلإ١٠عةسينكلايفقاقشنالا

طَأيِنَّـنِكٰلَو«١٠
ْ

َعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِب،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل
ملٱ
ُمُكَنْيَبَنوُكَيَالَو،ًادِحاَوًالْوَقْمُكُعيَِمجاوُلوُقَتْنَأِ،حيِسَْ
يفَنيِلِماَكاوُنوُكْلَب،ٌتاَقاَقِشْنٱ »ٍدِحاَوٍيْأَرَوٍدِحاَوٍرْكِفِ
٢:٢يبليفو١٣:١١سوثنروك٢و١٥:٥و١٢:١٦ةيمور
٣:٨سرطب١و٣:١٦و

رثكألغشواهبزحتىلعةسينكلاخبويانهلوسرلاعرش
.عبارلاحاحصألاةياهنىلإاذهبهمالك

ىلعينلمحاممكيفتدجوينأعميأيِنَّـنِكٰلَو
.مكمولىلعينلمحامتدجومكلجأنمهللاركشلا

هنألمهرمأينأهقحناكُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُلْطَأ
دحاوماقميفبحاصكمهنمسمتلينألّضفهنكللوسر
سانلاباطخيفبغراملكلوسرلااذهناكفمهعم
.)١٤:٢٠و١٠:١و٧:٢٩ص(ةوخإكمهبطاخ

داحتابوجويفهمالكىنبِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِب
ةسينكلاسأرحيسملاناطلسىلعضعببنينمؤملاضعب
رمأهنأىلعو)٩ع(هتكراشمىلإنووعدممهنأىلعو
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همسانأىلعو)١٥:١٧و١٣:٣٤انحوي(داحتالابهذيمالت
.مسالكقوفبوبحمومهدنعمّركم

اورهظتنأيأًادِحاَوًالْوَقْمُكُعيَِمجاوُلوُقَتْنَأ
دحاوبرلعوضخلاىلعمكنيبيذلاقافتالامكمالكب
تايضرعلايفلادجلانيلزتعمنيدلاتايرهوجبكسمتلاو
.)٢:٢يبليف(

ًابازحأاونوكتالنأيأٌتاَقاَقِشْنٱُمُكَنْيَبَنوُكَيَالَو
كلتو.نييحورلانيملعملاىلإةبسنلابمهنملكىمسُي
نألبةينيدلادئاقعلابضعبنعاهضعبزّيمتيملبازحألا
امممهأاهيلعقفُتايتلادئاقعلاضعبتبسحةقرفلك
تنسحتساةقرفلكنأوأكسمتلالكهبتكسمتوهاوس
تزّيمواهاوساهنسحتسيملظافلألابدئافعلانعريبعتلا
يفنيروكذملانيملعملادحأىلإاهباستناباهريغنعاهسفن
.)١٢ع(
هقورخوأبوثلاقوقشينانويلالصألايفانهتاقاقشنالاو
هنوكلحيسملابوثبةسينكلانويحيسملاةبتكلاهبشامًاريثكو
قشبةسينكلايفبّزحتلااذهبوةطايخالبةدحاوةعطق
اهتداعسوةسينكلاريخلةليزمتاقاقشنالانإفبوثلاكلذ
.اهدّيسىلعواهيلعٌراعو

يفو»قرخلااوقترا«ينانويلالصألايفوَنيِلِماَكاوُنوُك
٤:٢١ىّتم(»كابشلاحالصإ«ىنعمبرئاشبلاضعب
حالصإلاوأقترلاوألامكلابانهبولطملاو)١:١٩سقرمو
ةبحملاكاهيلعاوقفتايتلاعيضاوملاىلإمهراكفأهيجوتبداحتالا
راظتناوملاعلايفهتوكلمدادتماءاغتباوحيسملابناميإلاوهللا
.ءامسلايفةيدبألاةداعسلا

يف حاضيإلامامتحضتيملٍدِحاَوٍيْأَرَوٍدِحاَوٍرْكِفِ
بجياملوألابدارملالعلوانهيأرلاوركفلانيبقرفلا
.ماتلاقافتالاًاعمامهبوهلمعبجياميناثلابوهداقتعا

َّـنَأيِوُلُخِلْهَأْنِمِيتَوْخِإاَيْمُكْنَعُْتِربْخُأِّـينَأل«١١
.»ٍتاَموُصُخْمُكَنْيَب

يفةفورعمةأرمايولخنأرهاظلايِوُلُخِلْهَأ
اهتيبلهألهوالمأةسينكلانموضعيهوأسوثنروك
نمسسفأىلإاوتأمهنأفرعنامنإملعنالديبعوأءانبأ
نظ.ةنيدملاكلتيفةسينكلارومأبسلوباوربخأوسوثنروك
ركذنيذلاسوكيئاخأوسوتينوترفوسونافتسامهنأمهضعب
ص(يفهيلإراشملاميقرلاباوتأمهنأو)١٦:١٧ص(يفمهئيجم
٧:١(.

ع(يفيتأيامكنيدلايملعمةهجنمٍتاَموُصُخ
دحأجورخىلإدؤتملتاموصخلاكلتنألدتةنيرقلاو.)١٢
.ةسينكلانمبازحألا

اَنَأ«:ُلوُقَيْمُكْنِمٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأ:اَذٰهيِنْعَأاَنَأَف«١٢
لِلاَنَأَو،اَفَصِلاَنَأَو،َسوُّلُبَألاَنَأَو،َسُلوُبِل

ْ
ِ»حيِسَم

١٦:١٢صو١٩:١و١٨:٢٤لامعأ٣:٤ص

.تاموصخلابيدارمرسفأيأيِنْعَأاَنَأَف
رثكألاحهذهنأدارأهلعلْمُكْنِمٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأ

.ةسينكلاءاضعأ
ةسينكلايفناكهنأىلعمالكلااذهلديخلاُلوُقَي

صخشلاىلإهتبسنبضعبنعمهضعبزاتمابازحأةعبرأ
تناكةسينكلانأقرفلانايبانهعيطتسنالوهعبتيذلا
ةلعنأو)١٨صلامعأ(ممألاودوهيلايرصنتمنمةفلؤم
:١١سوثنروك٢(ةبذكلانوملعملانيقيرفلانيبتاموصخلا

)١١:٢٢سوثنروك٢(نييناربعاوناكنيملعملاءالؤهنأو)١٣
نيدلايفًاملعموًالوسرسلوبنوكلاطبإيفاوبغر
بجويامبازحألادحأدئاقعيفنكيملهنأو.يحيسملا
نأالاوحلاصتينأمهلأسسلوبنألةسينكلانمهعطق
.ةسينكلانمًاضعبمهضعبعطقي

نمماوناكسلوبلاوبزحتنيذلانأحّجرملاَسُلوُبِلاَنَأ
نممهنأومالكلاوةريسلايفهباولثمتوهريشبتباورصنت
»ممألالوسر«هنألسلوبباوكسمتفممألايرصنتم
الماركإكلذوهيلإمهباستنابسلوباومركأمهنأباوأطخأو
يتلاةيحيسملاةيرحلااوربتعاءالؤهلعلوحيسملاريغبقيلي
نيذلاباوردزاودحللًازواجمًارابتعاسلوباهنعىماح
ةيموريفنييحيسملاضعبلعفامكةوخإلانممهوفلاخ
حيسملاباوكسمتينأبمهلسلوبحصنف)١٤:١٠ةيمور(
.)١٣ع(يقيقحلاديحولاةسينكلاسأر

نميدوهيوهوسوينولوبأرصتخماذهَسوُّلُبَأ
ةيحيسملاةنايدلاهمّلعنادمعملاانحويةذمالتنمةيردنكسا
امدعبسوثنروكىلإبهذفسسفأيفالكسيربواليكأ
بتكلايفًاردتقمًاحيصفناكواهيفرشبيذخأوسلوباهكرت
ةينانويلاةفسلفلاًامكحمناكهنأحجرألاو.)١٨:٢٤لامعأ(
نيذلالعلواهميلعتبةيردنكسالاسرادمترهتشايتلا
هتحاصفباوبجعأوهديىلعاورصنتنمماوناكهيلإاوبستنا
هنألميلعتلايفهنمنسحأوسلوبنمملعأهنأاوعداو
.ةيفسلفلاتارابعلابةيحيسملادئاقعلاحضوأ

نيذلانأحجرألا)١:٤٢انحوي(سرطبيأاَفَصِل
سلوبدّنفنيذلادوهيلايرصنتمنماوناكسرطبلاوبزحت
نأىلعليلدالو.ةيطالغلهأىلإهتلاسريفمهميلاعت
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رشعينثالادحأهنأاوفرعامنإسوثنروكيفناكسرطب
اوعبتامهنأاوعداو.)٢:٧ةيطالغ(»ناتخلالوسر«هنأو
رئاسلاوعضخيواونتتخينأممألايرصنتمنممهبلطبهميلعت
سلوبنممظعأسرطبنأباولاقوةيوسوملاةعيرشلاموسر
ًالوسرهنّيعحيسملانأوهيتفشنمحيسملاميلعتعمسهنأل
.سلوبفالخب

دئاقعلانمةقرفلاهذهتزاتمااذامبملعنالِحيِسَمْلِل
الوحيسملامدخميلعتنعتنغتسااهنوكبترختفااهنأالإ
ريشبتمايأةيدوهيلايفناكامهضعبلعلو.سلوباميس
قفاوتاهلامعأواهدئاقعنأتعداوهعمسوهدهاشوحيسملا
ةسينكدئاقعةيقباهقفاوتاممرثكأهلامعأوحيسملادئاقع
ذإهتعداامةحصبسلوبملسيملف.اهلامعأوسوثنروك
لِلُهَّـنَأِهِسْفَنِبٌدَحَأَقِثَوْنِإ«لاق

ْ
لَفِ،حيِسَم

ْ
ًاضْيَأاَذٰهْبِسْحَي

لِلَوُهاَمَكُهَّـنَأ:ِهِسْفَنْنِم
ْ

لِلًاضْيَأُنْحَنَكِلٰذَكِ،حيِسَم
ْ

ِ»حيِسَم
.)١٠:٧سوثنروك٢(

ملٱَمَسَقْنٱِلَه«١٣
ْمَأ،ْمُكِلْجَألَبِلُصَسُلوُبَّـلَعَلَأ؟ُحيِسَْ

»؟ْمُتْدَمَتْعٱَسُلوُبِمْسٱِب
٤:٥سسفأو١١:٤سوثنروك٢

تاموصخلاهذهنأنايبةلئسألاهذهنملوسرلاةياغ
مهتوخإنيبومهنيباملوحيسملانيبومهنيباملةيفانم
نأنودقتعينييحيسملالكنألةقالعلانمنييحيسملا
يفهلنوفوقوممهنأوهمدبنويدفممهنأوهللانباحيسملا
الإوًانطابوًارهاظاودحتينأكلذمهيلعبجوأفةيدومعملا
عّونتلومهماسقأردقىلعحيسملامسقنينأبجو
.مهنعبلُصنمرثكبومهتيدومعم

ىنعمويراكنإماهفتسااذهُحيِسَْملٱَمَسَقْنٱِلَه
الكلذلومسقنيةسينكلاسأرنأليحتسملانمهنأةرابعلا

ةدحوفًابازحأهدسجيهيتلاةسينكلانوكتنأزوجي
.ءاضعألاداحتايضتقتسأرلا

همدبمكادفلهيأْمُكِلْجَألَبِلُصَسُلوُبَّـلَعَلَأ
الامف.همسابنومستتوهعابتأمكنأنوعدتقحيأبفالإو
ىلوألابسوثنروكةسينكئشنمسلوبىلإهوبسنينأزوجي
لسرلالضفأنإفافصوأسولبأىلإبسنينأزوجيال
نونمؤملابسنينأوهوميظعتلااذهنوقحتسيالنيملعملاو
.حيسملابصتخياممكلذذإهيلإمهسفنأ

عوضوموهنوكيىتحْمُتْدَمَتْعٱَسُلوُبِمْسٱِبْمَأ
مهتيدومعمنإفكلذكسيلعقاولاو.مكفارتعاومكناميإ
نأكف.هباوفرعُيوهيلإاوبستنينأمزلتستحيسملامساب
هدحووههنأبحيسملااومظعتاماهفتسالاكلتبلاقلوسرلا

نممكضعببرتقيكلذبفمكتسينكسأرومكناميإسيئر
.مكتاقاقشنانوسنتوضعب

َسُبْسيِرِكَّـالِإْمُكْنِمًادَحَأْدِّـمَعُأَْملِّـينَأَهللاٱُرُكْشَأ«١٤،١٥
.»يِمْسٱِبُتْدَّـمَعِّـينِإٌدَحَأَلوُقَيَالىَّـتَح،َسُياَغَو
١٦:٢٣ةيمور١٨:٨لامعأ

نأىلعةجحمهلكرتياليكلمهدّمعيملهنأبسلوبّرس
مهريغهوكشياليكلومهايإهديمعتبهيلإمهسفنأاوبسني
ناككلذنأىأرو.هبزحرثكينأةيغبنيريثكدّمعهنأب
.هلركشعوضوموهللاةيانعب
هنكل)٢٨:١٩ىّتم(حيسملارمأبدّمعينأقحسلوبلناك
لعفامك)٤:٢انحوي(حيسملابءادتقاريغىلإكلذلَكو
.)١٠:٤٨لامعأ(ةيرصيقيفسرطب

؟)١٨:٨لامعأ(سوثنروكعمجمسيئرَسُبْسيِرِك
ناكنيحسوثنروكيفهفيضسلوبناكيذلاَسُياَغ

.)١٦:١٣ةيمور(نيينامورلاىلإةلاسرلابتكي

ُتْسَلَكِلٰذاَدَع.َسوُناَفِتْسٱَتْيَبًاضْيَأُتْدَّـمَعَو«١٦
»َرَخآًادَحَأُتْدَّـمَعْلَهُمَلْعَأ

١٧و١٦:١٥ص

.)١٦:١٥ص(ةيئاخأةروكابَسوُناَفِتْسٱَتْيَب
نينمؤملالوأمهنوكءالؤهسلوبديمعتةلعنأحجرألاو
ىلعهدعاسينمذئمويسلوبنكيملوكلانهحيسملاب
.ةينيدلاةمدخلا
نيحناكتيبلاسيئرنأةيدوهيلاةسينكلايفةداعلاترج
ةمالعنوتأيوهعمهتيبلهألخدُيهللادهعلخديونتتخي
سيئرنإفليجنإلارصعيفناككلذكو.ناتخلايأدهعلا
دمتعيةيدومعملابةيحيسملاةسينكلالخديناكنيحتيبلا
.ةسينكلاءاضعأنمنوبسحيوًاضيأهتيبلهأرئاس

ماهلإنأكلذنمجتنيخلاُمَلْعَأُتْسَلَكِلٰذاَدَع
هردقيملينيدلاميلعتلايفطلغلانمهمصعيذلالوسرلا
.رومألانمهريغةفرعمىلع

قرفلاهنييبتوهميلعتةطاسبنعسلوبةاماحم
٣١ىلإ١٧عةيهلإلاةمكحلاوةيملاعلاةمكحلانيب

ملٱَّـنَأل«١٧
لِسْرُيَْملَحيِسَْ

ْ
ِةَمْكِحِبَالَِّـرشَبُألْلَبَدِّـمَعُأليِن

ملٱُبيِلَصَلَّـطَعَتَيَّـالَئِلٍمَالَك
.ِ»حيِسَْ

١:١٦سرطب٢و١٣و٤و٢:١ص
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ىلإةسينكلاتاموصخيفمالكلامامتإنعلوسرلاتكس
ةمكحلاىلعهلاكتامدعوةطاسبلاةياغبهميلعتبابسأنأ
كلتنمةعبرأحاحصألااذهةيقبيفركذوةيرشبلا
:بابسألا
١٩ع(لهجةيرشبلاةمكحلانأبهللامكح:لوألا·

.)٢٠و
دوقتنأنعةيرشبلاةمكحلازجعرابتخالانييبت:يناثلا·

.)٢١ع(ةيقيقحلاهللاةفرعمىلإسانلا
صالخلاطئاسونمةطساوريشبتلاهللانييعت:ثلاثلا·

.)٢٥-٢٢ع(ملاعلايف
اوصلخيملمهنأسوثنروكييحيسمرابتخاةداهش:عبارلا·

-٢٦ع(مهاعدومهراتخاهللانأبلبتافسلفلاةطساوب
.»برلابرختفيلفرختفانم«هنأهلككلذةجيتنو)٣٠

نمةيدومعملالعجيمليأَدِّـمَعُأليِنْلِسْرُيَْملَحيِسَْملٱ
اوبهذا«هذيمالتللاقحيسملانإمعن.يتيلسرملامعأمهأ
نكل)٢٨:١٩ىّتم(خلا»مهودمعوممألاعيمجاوذملتو
ديمعتلاىلعةمدقميهوليجنإلابريشبتلايهةذملتلا
عمةيدومعملانأولسرلالامعأمهأريشبتلانأىلعةلالد
سقرميفاملباق(ريشبتللةيناثيهتابجاولانماهنوك
١٨-٢٦:١٦و٢٢:١٥و٩:١٥لامعأو٢٤:٤٧اقولو١٦:١٥
هنأةلعلًانايباذهانهلوسرلالاقو.)١:١٦ةيطالغيفامب
.ًاليلقالإدّمعيمل
ناتخلانأنعاولفغفصالخللةلعناتخلادوهيلاضعبربتعا
نييحيسملاضعبربتعااذكبلقلاريهطتىلإةراشإرهاظلا
هيلإراشملانمرثكأةسادقلاىلإةراشإيهيتلاةيدومعملا
سيلنكلرابتعالاكلذلثمنمريذحتانهلوسرلامالكف
عفننإ«لوسرلالاق.ةيدومعملابفافختسالانمءيشهيف
يحيسملاف)٣:٢ةيمور(»ضرألاهجولكىلعريثكناتخلا
وأًادمعةيدومعملاكرتاذإهللاةنونيدلهسفنضّرعي
.اهبفختسا

ةمكحلابتطبنتساميلاعتباليأٍمَالَكِةَمْكِحِبَال
حيسملاف.هللاةمكحيهيتلايحولاقئاقحلدبةيرشبلا
لوسرلاىأروةفسلفلاملعيلالقحلابدهشيلسلوبلسرأ
سانللنيبيوهلهللاهنلعأامبيدانيناوهديحولاهلمعنأ
لقعقفاويهنألالءامسلانمهنألهميلعتاولبقينأبوجو
َنوُكَيَالْنَأاوُرُظْنُا«هلوقلثماذهو.ءاملعلاءارآوناسنإلا
لٱِبْمُكيِبْسَيٌدَحَأ

ْ
لَف
ْ

،ِساَّـنلٱِديِلْقَتَبَسَح،ٍلِطاَبٍروُرُغِبَوِةَفَس
لٱِناَكْرَأَبَسَح

ْ
ملٱَبَسَحَسْيَلَوِ،َملاَع

:٢يسولوك(ِ»حيِسَْ
٨(.

عوسيبريشبتلايأِحيِسَْملٱُبيِلَصَلَّـطَعَتَيَّـالَئِل
.)٣:١٨يبليفو١٤و٦:١٢و٥:١١ةيطالغ(ًابولصمحيسملا

تانّيبلانمهيفاملسلوبميلاعتمهأعوضوملاهذهناكو
لوسرلارشبولف.هللاةبحموناسنإلاةئيطخىلعةيلجلا
لدبحيسملامدباياطخلاةرفغملهجتيتلاةيرشبلاةمكحلاب
ميلعتلابةينانويلاةفسلفلاطلخوأًابولصمحيسملابهريشبت
لكتاولو.ًالطابهريشبتناكلهيفسانللًابيغرتيليجنإلا
هلاكتالدبةيليجنإلاقئاقحلانعريبعتلايفهتحاصفىلع
هذهيفءيشالو.ًاضيأًالطابكلذناكلسدقلاحورلاىلع
يفهتريغوهتحاصفلكمادختسانمرشبملاعنميةيآلا
نمبرهلاىلعسانلالمحييكلليجنإلاقئاقحهحاضيإ
نأعيطتسنالانإف.ةيدبألاةايحلابكسمتلاويتآلابضغلا
سويرآيفسلوبباطخنمحصفأسانلالاوقأيفدجن
كلملامامأهجاجتحانمو)١٧صلامعأ(انيثأيفسوغاب
خئاشمىلإيعادولاهمالكنمو)٢٦صلامعأ(سابيرغأ
هلئاسرضعبيفاممغلبأو)٢٠صلامعأ(سسفأةسينك
هذهنمرشعسماخلاحاحصألاورشعثلاثلاحاحصألاك
.ةلاسرلا

هلٱَدْنِعِبيِلَّـصلٱَةَمِلَكَّـنِإَف«١٨
َْ

اَنَدْنِعاَّـمَأَو،ٌةَلاَهَجَنيِكِلا
ملٱُنْحَن

»ِهللاٱُةَّـوُقَيِهَفَنيِصَّـلَخُْ
١٥:٢ص٢:١٤صو١٧:١٨لامعأ٢:١٥سوثنروك٢
٢٤عو١:١٦ةيمور

بيلصلابرشبيلهلسرأحيسملانأةيآلاهذهيفلوسرلاّنيب
.صالخللهدحوفاككلذنألةيرشبلاةمكحلابال

ًابولصمحيسملابصالخلانأبريشبتلاِبيِلَّـصلٱَةَمِلَك
.سانلااياطخلةرافك

ْهلٱَدْنِع
َ

مهنألحيسملاباونمؤيملنيذلالكيأَنيِكِلا
نإمهكرديكالهلانأنمدبالومهاياطخبكالهللةضرع
.مهرفكىلعاوقب

مكحبتامهنأوطقفًاناسنإعوسيمهنابسحلٌةَلاَهَج
نمنوريفًاتيملزيملهنأوةلداعلاةيناسنإلاةعيرشلا
صلخينأردقيمليذلااذهلثمعيطتسينأليحتسملا
لهأضعبضارتعالعفداذهيفو.ملاعلاصلخينأهسفن
نأمعنلاقهنأكف.ريثأتالبسلوبمالكنأوهوسوثنروك
الفكلاهلاقيرطيفنورجينايمعلاكمهنملةلاهجيريشبت
لثماذهو.ةيليجنإلاةمكحلاءوضاورصبينأنوعيطتسي
يفٌموُتْكَمَوُهاَمَّـنِإَف،ًاموُتْكَماَنُليِجْنِإَناَكْنِإ«هلوق هلٱِ

َْ
،َنيِكِلا

ملٱِْريَغَناَهْذَأىَمْعَأْدَقِرْهَّـدلٱاَذٰهُهٰلِإْمِهيِفَنيِذَّـلٱ
،َنيِنِمْؤُْ

َهلَءِيضُتَّـالَئِل
ُ

ملٱِدَْجمِليِجْنِإُةَراَنِإْم
٤:٣سوثنروك٢(ِ»حيِسَْ

.)٤و
هباوكسمتنيذلاعوسيبنينمؤملايأَنيِصَّـلَخُْملٱ
توملانماوزاتجافمهصيلختيفعرشدقومهسوفنصالخل
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لامعأو٥:٢٤انحوي(ةاجنلاقيرطيفنورجيمهوةايحلاىلإ
٢:٤٠(.
حيسملابددجيريدقلاهللانإ.اهراهظإةطساويأِهللاٱُةَّـوُق
ةيوقبيلصلاةملكًاذإفمهصلحيومهسدقيوسانلاًابولصم
.)١:١٦ةيمورريسفترظنا(ةلاعف

حلٱَةَمْكِحُديِبُأَس:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل«١٩
ْ

َمْهَفُضُفْرَأَوِءاَمَُك
لٱ
ْ

.»ِءاَمَهُف
٨:٩ايمرإو٤٩:١٤ءايعشإو١٣و٥:١٢بويأ

نيعبسلاةمجرتلقفاومو)٢٩:١٤ءايعشإ(نمسبتقماذه
مدعةلعلًانايبسلوبهدروأًىنعميناربعلالصأللوًاظفل
هذهلثمنالطببحّرصهللاّنأوهوةيرشبلاةمكحلابهريشبت
ءايعشإدهعيفميلشروأءامكحىلعقدصامف.ةمكحلا
حالصإيفمهيعاسمىلعورصعلكيفمهلاثمأىلعقدصي
.سانللةداعسلاوريخلابنايتإلاوهنمايالبلاّرشةلازإوملاعلا
يفًاريثكحجندقوليجنإلاىوسيعاسملاهذهيفحجنيملو
ايندلانيَرادلايفةسادقلاوةداعسلاماقمىلإسانلاعفر
ةفسالفهعقوتامفالخىلعحاجنلااذهيفءاجو.ةرخآلاو
.هباوريحتوهؤامكحوملاعلااذه

حلٱَنْيَأ«٢٠
ْ

لٱَنْيَأ؟ُميَِك
ْ

؟ِرْهَّـدلٱاَذٰهُثِحاَبُمَنْيَأ؟ُبِتاَك
لٱاَذٰهَةَمْكِحُهللاٱِلِّـهَُجيَْملَأ

ْ
»ِ؟َملاَع

٤٤:٢٥ءايعشإو٢٤و٢٠و١٢:١٧بويأ٣٣:١٨ءايعشإ
١:٢٢ةيمورو

دارأاملهتقفاوملسلوبهلاق)٣٣:١٨ءايعشإ(يفاملثماذه
نالطببءايعشإمايأيفميلشروأءادعأىلعقدصامنأل
سلوبرصعءامكحىلعقدصميلشروأمدهمهدصق
.مهئارآنالطبب

هللاتافصسانللنلعييذلاملاعلايأ؟ُميِكَْحلٱَنْيَأ
الهنأىنعملافيراكنإماهفتسالا.صالخلاقيرطوقحلا
انه»ميكحلاب«دارملاو.ثبعهنعثحبلافميكحلادجوي
نيذلاممألاةفسالفودوهيلاينابرىلعقدصيفسنجلا
.ةمكحلاباورهتشا

هربتعانمانهبتاكلابدارملانأحجرألا؟ُبِتاَكْلٱَنْيَأ
اوزاتمانيذلامهةبتكلانألمهئاملعرئاسنممكحأدوهيلا
.مهدنعةمكحلاب

نسحأانهثحابملا؟ِرْهَّـدلٱاَذٰهُثِحاَبُمَنْيَأ
ءاملعةلئسألاهذهبلوسرلااعد.نيينانويلادنعءامكحلا
مهتفسلفومهديلاقتنمهبسانلااودافأامنايبىلإضرألا
.صالخلاقيرطنالعإوملاعلاحالصإل

لهجاهنأنهربييأَِملاَعْلٱاَذٰهَةَمْكِحُهللاٱِلِّـهَُجيَْملَأ
ةأطخلاذاقنإوربلاديطوتوقحلادييأتيفاهيلإهتافتلامدعب
مغرىلعكلذىتأوطقفهليجنإبهلككلذىرجأهنأبو
.هايإمهتمواقممغرىلعوليجنإلابمهفافختسا

لٱَناَكْذِإُهَّـنَأل«٢١
ْ

يفَُملاَع َهللاٱِفِرْعَيَْملِهللاٱِةَمْكِحِ
حلٱِب

ْ
لَُخيْنَأُهللاٱَنَسْحَتْسٱ،ِةَمْكِ

ِّـ
ملٱَص
لٱِةَلاَهَجِبَنيِنِمْؤُْ

ْ
»ِةَزاَرِك

٢٨و٢١و١:٢٠ةيمورو١٠:٢١اقولو١١:٢٥ىّتم

.ملاعلاةمكحلّهجهللانأىلعناهربةيآلاهذهيف
يف ةمكحلابهبىضقيذلابيترتلايفيأِهللاٱِةَمْكِحِ

.ةيلزألا
فالآةعبرأملاعلاكرتهللانإِةَمْكِْحلٱِبَهللاٱِفِرْعَيَْمل
نوزجاعهتفسالفمظعأنأرابتخالابنوملعتيةنس
ةيقيقحلاهللاةفرعمىلعلوصحلانعمهثحابمومهتمكحب
نمىصُحيالامبنوطاحممهنأعمسوفنلاصالخلةيفاكلا
لامعأ(هتوقوهتمكحوهدوجوىلعةقيلخلالامعأيفةلدألا

ًايفاكناكليوطلانامزلاكلذف.)١:١٩ةيمورو١٧:٢٦
نألاوعيطتسيملمهنكلواوعاطتساولبولطملاىلإلصوتلل
تافصلاعظفأىلاعتهيلإبسنمهضعبويرابلاىفنمهضعب
ةراجحلاوبشخلانمناثوألابمهضعبههبشو.لامعألاو
نأرداقلاةسادقلاهلإهنأاوفرعيملوتابابدلاىتحمئاهبلاو
حضوأو.نيسدقملاهتعاطلهأنمهلعجيوئطاخللرفغي
ىلإةلاسرلانملوألاحاحصألايفهلككلذلوسرلا
.نيينامورلا

.حيسملاعوسيبَنيِنِمْؤُْملٱَصِّـلَُخيْنَأُهللاٱَنَسْحَتْسٱ
الفناميإلاصالخلاطرشف.)١٦:١٦ليجنإلاةزاركرظنا(
ُتْسَل«هلوققفوىلعاذهوهنودبليجنإلاةزاركعفنت
ملٱِليِجْنِإِبيِحَتْسَأ

لِلِهللاٱُةَّـوُقُهَّـنَألِ،حيِسَْ
ْ

ْنَمِّـلُكِلِصَالَخ
.)١:١٦ةيمور(»ُنِمْؤُي

ةلاهجملاعلااهربتعايتلاةزاركلابيأِةَزاَرِكْلٱِةَلاَهَجِب
ةادانملاهذهراتخاهللاو.ًابولصمحيسملاعوسيبةادانملايهو
كالهلاوةيطخلانمئطاخلاةاجنفرشبلاصالخىلإةطساو
ءامكحلاةلاهجترهظأوهللاةمكحتتبثأقيرطلاهذهيف
.ليجنإلاباوفختسانيذلا
ةادانملايأبيلصلاميلعتنألوألانارمأةيآلاهذهنمانلو
كلتنأيناثلاوليجنإلارهوجوهًابولصمحيسملاعوسيب
ريثأتنمرهظيامكرشبلاصالخىلإةطساولضفأةادانملا
صلامعأ(ميظعلاروهمجلايفنيسمخلامويسلوبظعو
.)٨:٣٥لامعأ(ةشبحلاةكلمريزولسبليفريشبتنمو)٢
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لٱَّـنَأل٢٢«٢٢،٢٣
ْ
لٱَو،ًةَيآَنوُلَأْسَيَدوُهَي

ْ
طَيَنيِّـيِناَنوُي

ْ
َنوُبُل

ملٱِبُزِرْكَنُنْحَناَنَّـنِكٰلَو٢٣،ًةَمْكِح
لِل:ًابوُلْصَمِحيِسَْ

ْ
،ًةَرْثَعِدوُهَي

لِلَو
ْ
»!ًةَلاَهَجَنيِّـيِناَنوُي
:٢انحويو١١:١٦اقولو٨:١١سقرمو١٦:١و١٢:٢٨ىّتم
١٣:٥٧و١١:٦ىّتمو٨:١٤ءايعشإ٦:٣٠و٤:٤٨و١٨
:٥ةيطالغو٩:٣٢ةيمورو٦٦و٦:٦٠انحويو٢:٣٤اقولو
٢:١٤صو١٨ع٢:٨سرطب١و١١

يتلاقيرطلابسانلاّرشبهنأنيتيآلانيتاهيفلوسرلانابأ
مهلتبثينأاوبلطممألاودوهيلانأعمهللااهنسحتسا
.ناميإلامهلوبقاوضفروةيرشبلاةمكحلاةلدأبهميلعت

مثًالوأحيسملاكلذاولأسًةَيآَنوُلَأْسَيَدوُهَيْلٱَّـنَأل
»كبنمؤنوىرنلعنصتةيآيأ«مهلوقكلذنموهلسر
.)٦:٣٠و٢:١٨انحويو١١:١٦اقولو١٦:١و١٢:٣٨ىتم(

ةبترمةيملعنيهاربيأًةَمْكِحَنوُبُلْطَيَنيِّـيِناَنوُيْلٱَو
ةيسدنهلانيهاربلاكةعنقمةيقطنملامهسرادمقسنىلع
.هللاهنلعأامبناميإلانوضفريودحألكاهمهفي

.يئاقفروسلوبانأُنْحَناَنَّـنِكٰل
هللاةمكحتنسحتساامكًابوُلْصَمِحيِسَْملٱِبُزِرْكَن
لوسرلاذختاو.نوينانويلاودوهيلابلطامفالخىلع
الهنألرصعلكيفملاعلاءاملععيمجنعنيبئاننيقيرفلا
ةبيرغةديدجتانّيبهللانولأسيسانأنمضرألاولخت
يرشبلالقعلانومظعيسانأو.دوهيلاكهميلاعتتابثإل
.نيينانويلاكهنوضفريوأهنولبقياملديحولاسايقلاهنوذختيو

ًايملاعًاكلمحيسملانوكينأاوعقوتمهنألًةَرْثَعِدوُهَيْلِل
ىلإىتأنمباوفختساونيينامورلاةطلسنممهذقنيًاميظع
:٩ةيمور(هوهركوبنذمكبيلصلاىلعتاموًاريقفملاعلا

اوضفرويتاذلامهربىلعاولكتامهنإف)٢:٨سرطب١و٣٣
.هتومومهريغلامعأبريربتلاىلإةجاحلاميلعت

هنأىوسحيسملااوربتعيملءالؤهفًةَلاَهَجَنيِّـيِناَنوُيْلِلَو
ةيمورسرادمالوانيثأسرادميفسرديملراجنلانبا
ليقاملكاوبسحونيراشعلاونيدايصلاىوسهعبتيملهنأو
صالخلانأميلعتوًاماهوأوتافارخهتمايقوهتازجعميف
نأناسنإلازجعىلعليجنإلايفليقاموًاليحتسمهبلصب
سانلاةئيطخىلعوءامسلانمداشرإالبقحلاكردي
ةياغنمتاذلاراكنإوعضاوتلاوةبوتلابوجووًامومع
.ةلاهجلا

لِلاَّـمَأَو«٢٤
ْ

ملٱِبَف،َنيِّـيِناَنوُيَوًادوَُهي:َنيِّـوُعْدَم
وُقِحيِسَْ

ِهللاٱِةَّـ
.»ِهللاٱِةَمْكِحَو
٢:٣يسولوك١٨عو١٦و١:٤ةيمور

اومسميذلامهوةلاعفةنطابةوعدَنيِّـوُعْدَمْلِلاَّـمَأَو
١اذوهيو٨:٢٨و١:٧ةيموررظنا١٨ع(يف»نيصلخم«
.)١٧:١٤ايؤرو

.حيسملابزركنيأِحيِسَْملٱِبَف
دوهيلاعقوتامممظعأةوقلاكلتِهللاٱِةَمْكِحَوِهللاٱِةَّـوُق

دوهيلانألنانويلااهروصتامممظعأةمكحلاكلتواهراهظإ
يجنينأًارداقًايضرأًاكلماوبلطوًابولصمحيسملاباورثع
ًاريدقبولصملاكلذلعجفهللاامأو.نيينامورلانممهتمأ
نمةدحاوةمأالضرألاممألكةيجنتلامظعأيجنينأ
لئاسميفاوثحبنانويلانألوةئيطخلاوناطيشلاةطلس
ًابولصمحيسملابنلعأفهللاامأواهتقيقحاوكرديملةريثك
هللالدعنيبقافتالالثماهنعاوثحبامممظعأًارارسأ
يفرارمتسالانعهعنمعمئطاخللةرفغملالثموهتمحرو
ةيهلإلاةيانعلارومأنمًامهبمناكامحاضيإلثموةئيطخلا
ىلعليجنإلالضفهللانأ.ناسنإلاسفنلبقتسمو
ةجاحالهنأنايبلانعينغفركذامكةيرشبلاةمكحلا
سانلاءارآقفوىلعليجنإلالعجيفداهتجالاىلإلوسرلل
ًاريقفحيسملاداليمكهقئاقحنمءيشءافخإبنيربكتملا
عابطىلعةليقثلاهئدابمنمءيشءافخإبوًاناهمهتومو
.رشبلا

ىَوْقَأِهللاٱَفْعَضَو!ِساَّـنلٱَنِمُمَكْحَأِهللاٱَةَلاَهَجَّـنَأل«٢٥
»!ِساَّـنلٱَنِم

.قبساملتابثإاذه
يذلاحيسملاعوسيبصالخلاقيرطيأِهللاٱَةَلاَهَج

.ةيماسلاهللاةمكحةقيقحلابوهوةلاهجملاعلالهأهدع
ةمكحلاءارآلضفأنمبسنأيأ!ِساَّـنلٱَنِمُمَكْحَأ

رشبلاةسادقوهللادجموهودوصقملاليصحتلةيرشبلا
.مهتداعسو

ةلاهجلانعهزنتامكفعضلانعهللاهزنتِهللاٱَفْعَضَو
ليلدبًافعضتومللحيسملاعوضخاوبسحسانلانكل
لَُخيْنَأُرِدْقَياَمَفُهُسْفَناَّـمَأَو«مهلوق

ِّـ
َكِلَمَوُهَناَكْنِإ.»اَهَص

لَفَليِئاَْرسِإ
ْ
:٢٧ىتم(»!ِهِبَنِمْؤُنَفِبيِلَّـصلٱِنَعَنآلٱِلِزْنَي

ةباصإنعةزجاعةنهاوليجنإلاةراشباوبسحو)٤٣-٤٠
ةطساوبحيسملاةنايدتابثإوةلطابلانايدألاةلازإيهوةياغلا
.ةوقالوةرهشالوةحاصفالوملعالبءارقفنيليلقسانأ
ةنيتملااحيرأراوسأمدهنعًافيعضرهظقوبلاتوصاذك
ةردقنكلرابجلاتايلجلتقنعًافيعضدوادعالقمرجحو
.ًايوقهتلعجفامهنملكعمتلعفهللا
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َنُوريِثَكَسْيَلْنَأ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكَتَوْعَداوُرُظْنٱَف«٢٦
جلٱَبَسَحُءاَمَكُح

ْ
َنُوريِثَكَسْيَل.ُءاَيِوْقَأَنُوريِثَكَسْيَل.ِدََس

.»ُءاَفَُرش
٧:٤٨انحوي

يفةيرشبلاةمكحلانالطبىلعرخآناهرببانهلوسرلاىتأ
نيوعدملارابتخاىلعينبمناهربلااذهوسفنلاصالخرمأ
ملاعلامهبسحينيذلانماوسيلمهنأصالخلاوناميإلاىلإ
.ءامكح

حورلاةوعديهيتلاةلاعفلاةنطابلاْمُكَتَوْعَداوُرُظْنٱَف
ىنعمو.صالخللةثروونينمؤماونوكتيكلمكايإسدقلا
لهمكرابتخاىضتقمبسوثنروكينمؤماياومكحاةرابعلا
.مهتمكحببسبصالخلاىلإسانلاهللاعدي

دسجلابسحيتلاةمكحلاِدَسَْجلٱَبَسَحُءاَمَكُح
تّيمُسويرشبلالقعلااهردصميتلاةيعيبطلاةمكحلايه
نممليلقو.هللانميتلاةمكحلانعاهلًازييمتكلذك
السانلافةيناثلاةمكحلالانيىلوألاةمكحلابنورختفي
ءامسلاقيرطوةقحلاهللاةفرعمىلعاولصحينأنوعيطتسي
اونوكيلسانلاهللاعديملو.ةيرشبلاةمكحلاةطساوب
مهنألهليجنإباورشبيلمهعديملوةفسالفمهنألنييحيسم
نودايصمهصالخلاباودانيلهللامهراتخانيذلاف.كلذك
مدهتةديدجةنايدباودانيلةيربطرحبيفمهكابشاوكرت
مهسرادمباوبأدصوتونامورلاونانويلاناثوأحباذم
.هدئاوعوملاعلاعئارشّريغتوةيفسلفلا

سانلاىلعةطلسبابرأيأُءاَيِوْقَأَنوُريِثَكَسْيَل
نأنوضريالمهسفنأبنوفتكمنوربكتمبلاغلايفءالؤهو
توكلماولخدييكلدالوألاراغصكاوريصيواوعضتي
.ءامسلا

سانلاضعبىلإفرشلابسُنُءاَفَُرشَنوُريِثَكَسْيَل
ماقموأةفرعموأةورثلهأوأبسنوبسحلهأمهنوكل
عفريالسانلانيبناسنإلانأشعفرييذلانكلوةرهشوأ
امبلاغلالبصالخلاليصحتيفهلريثأتالوهللامامأهنأش
َّـلَعَلَأ«حيسملايفنييسيرفلالوقهليلدوكلذسكعوه
لٱَنِمْوَأِءاَسَؤُّرلٱَنِمًادَحَأ

ْ
:٧انحوي(»؟ِهِبَنَمآَنيِّـيِسيِّـرَف

ءامكحلانمدحأحيسملابنمؤيملهنأمزلتسيالاذهو.)٤٨
ىلإةبسنلابنوليلقءالؤهنمنينمؤملانأديفيلبءافرشلاو
.مهريغنمنينمؤملا

لٱَلاَّـهُجُهللاٱَراَتْخٱِلَب«٢٧
ْ

حلٱَيِزْخُيِلَِملاَع
ْ

َراَتْخٱَو،َءاَمَُك
لٱَءاَفَعُضُهللاٱ

ْ
»َءاَيِوْقَألٱَيِزْخُيِلَِملاَع

٢:٥بوقعيو١١:٢٥ىتمو٨:٢رومزم

ليبسىلعانههلاقبلسلاليبسىلعًالبقهلاقام
.باجيإلا

.هتمعندرجمنمُهللاٱَراَتْخٱ
.ءالهجملاعلالهأمهبسحنيذلايأَِملاَعْلٱَلاَّـهُج
ىلعمهلمحيلهللارايتخاةجيتناذهَءاَمَكُْحلٱَيِزْخُيِل

ةلعاهريملهنأوًائيشمهتمكحدعيالهنأمهيريوعضاوتلا
نيذلانإ.هتوكلملةانبمهذختينأالومهايإهرايتخال
نأيهوةقحلاةمكحلاهللانماوملعتءالهجملاعلامهبسح
َلَزْنَأ«ميرملوقلثماذهومهسوفنصالخلحيسملاباونمؤي
لٱِنَعَءاَّـزِعَألٱ

ْ
ملٱَعَفَرَوِّـِيساَرَك

.)١:٥٢اقول(»َنيِعِضَّـتُْ
دنعءاملعلاوءافرشلاوءامظعلامهَءاَيِوْقَألٱَيِزْخُيِل

ناك.ءامكحلايزخناكامكمهيزخناكوملاعلالهأ
نونمؤملاناكوءايوقأوءاينغأونيريثكحيسملانيدءادعأ
دهشيةسينكلاخيراتنكلوءالهجوءافعضوءارقفونييليلق
ءاينغألاىلعءارقفلاوءامكحلاىلعءالهجلاراصتناب
نمةنسةئمثالثوحندعبهنأىتحءايوقألاىلعءافعضلاو
عوسيعابتأنمةيمورنيطالسراصةيحيسملاةنايدلاءاشنإ
.بولصملارقتحملا

لٱَءاَيِنْدَأُهللاٱَراَتْخٱَو«٢٨
ْ

ملٱَوَِملاَع
ملٱَْريَغَوىَرَدْزُْ

ِدوُجْوَْ
ملٱَلِطْبُيِل

»َدوُجْوَْ
٢:٦ص٤:١٧ةيمور

ًاريثكضعبنعاهضعبفلتخيالتافصسمخسلوبركذ
»ملاعلالاهج«يهوهبنييحيسملاملاعلالهأفصوامم
مهو»دوجوملاريغ«و»ىردزملا«و»هؤايندأ«و»هؤافعض«و
يفءاكرشوةيدبألاةايحللةثرووهلًادالوأهللامهراتخانيذلا
.ةيوامسلاداجمألا

وأمهئافرشنماوسيلمهنألملاعلالهأدنعَِملاَعْلٱَءاَيِنْدَأ
.مهيروهشم

طاطحنالنييويندلادنعنيرقتحملايأىَرَدْزُْملٱَو
.مهماقم

ىتحمدعلاكملاعلامهبسحينيذلايأِدوُجْوَْملٱَْريَغَو
كلتبيترتةمتاخةفصلاهذهو.هراقتحانوقحتسيالمهنأ
ملاعلابسحاذك.ىندألاىلإءيندلانمتافصلا
.هلةنهكوًاكولممهراتخاهللانكلنييحيسملا

هئاينغأوملاعلاءافرشزجعنيبيليأَدوُجْوَْملٱَلِطْبُيِل
نورقتحيومهسفنأبنوبجعينيذلامهوهئايوقأوهئامكحو
»خلايزخيل«قبسامكىنعملاف.مهريغ

.»ُهَماَمَأٍدَسَجيِذُّلُكَرِخَتْفَيَالْيَكِل«٢٩
٢:٩سسفأو٣:٢٧ةيمور
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هللارايتخاةلعاذهوسانلانمدحأرختفياليكليأ
الىلاعتهنألءامظعلانودءايندألاوءاملعلانودءالهجلا
ريغوأهماقموهبسنةعفروهتمكحنأدحأبسحينأديري
هرايتخاةلعملاعلااذهيفهريغىلعناسنإلاعفرياممكلذ
ةطساوبتناكليجنإلاتاراصتنانألوقينأالوهصالخو
سيسأتيفهللافرصتناكو.هريثأتوأهداهتجاوأهتمكح
ىلاعتهلوقكاذهو.روكذملابولسألاىلعهعيسوتوهتوكلم
حلٱَّـنَرِخَتْفَيَال«

ْ
جلٱِرِخَتْفَيَالَو،ِهِتَمْكِحِبُميَِك

ْ
َالَو،ِهِتُوَربَجِبُراَّـَب

لٱِرِخَتْفَي
ْ

هبْلَب.ُهاَنِغِبُّيِنَغ ملٱَّـنَرِخَتْفَيِلاَذِٰ
:٩ايمرإ(»خلاُرِخَتْفُْ

.)٩و٢:٨سسفأو٣:٢٧ةيحورًاضيأرظنا٢٤و٢٣

ملٱِبْمُتْنَأُهْنِمَو«٣٠
لٱ،َعوُسَيِحيِسَْ

َنِمًةَمْكِحاَنَلَراَصيِذَّـ
.»ًءاَدِفَوًةَساَدَقَوًاّرِبَوِهللاٱ
٥:٢١سوثنروك٢و٤:٢٥ةيمورو٦و٢٣:٥ايمرإ٢٤ع
١:٧سسفأ١٧:١٩انحوي٣:٩يبليفو

رختفننأنملدبهنمانلاملكنأبهللافرتعننأانيلع
.همامأ

حيسملابنييحيسملاداحتاةلعوههنأ.هللانميأُهْنِم
سانلاةمكحالداحتالاكلذنعةجتانلاةديجملادئاوفلالكو
.مهداهتجاالومهحالصإلو
هلوقكةرابعلاو.هباوفرتعيواذهسانلاىرينأهللادصق
َوُه.ْمُكْنِمَسْيَلَكِلٰذَو،ِناَميِإلٱِب،َنوُصَّـلَُخمِةَمْعِّـنلٱِبْمُكَّـنَأل«
:٢سسفأ(»ٌدَحَأَرِخَتْفَيَالْيَكٍلاَمْعَأْنِمَسْيَل.ِهللاٱُةَّـيِطَع
.)٦٥و٦:٤٤انحويًاضيأرظنا٩و٨

متنكوخلاءايندأوءافعضملاعلامهبسحنيذلاْمُتْنَأ
.حيسملانودبكلذك

ناكامكمهبئانناكفناميإلابهبمهداحتابيأِحيِسَْملٱِب
:١٥سوثنروك١و٢١-٥:١٢ةيمور(يرشبلاسنجلابئانمدآ
ىلإناصغألاةبسنككلذيفهيلإمهتبسنفمهتايحهتايحو)٢
مهتدارإباونمآنيحهباودحتاامنإو.)٧-١٥:١انحوي(ةمركلا
.مهرايتخاو

انداحتاجئاتننمركُذاملوأاذهًةَمْكِحاَنَلَراَص
ءلملكهيفنأل«ةيقيقحلاةمكحلاوهحيسملاو.حيسملاب
الإبآلافرعيدحأسيل»ملعلازونكلكو«و»توهاللا
نمؤملاف.)١٠:٢٢اقولهلنلعينأنبالادارأنمونبالا
يفةيملاعةمكحلكنعينغتسيوًاميكحهبداحتالابريصي
.ةيحورلارومألا

رابتعالايفنانثاوةيقيقحلايفدحاوامهًةَساَدَقَوًاّرِبَو
هنأل»انرب«حيسملانإ.حيسملابانداحتاجئاتنيناثامهلينو
ةعيرشلابيلاطمنمانيلعاملكهتوموهتعاطبىفوأ

)٣:٩يبليفو٥:١٩و٢٢و٣:٢١ةيمورو٥:٢١سوثنروك٢(
انيفنكسيةسادقلاحوروهيذلاهحورنأل»انتسادق«وهو
لامعأ(دجمىلإدجمنمحيسملاةروصىلإريغتنحورلااذهبو
٢:٥سسفأو٥:٢٢ةيطالغو١٠و٨:٩ةيمورو٢٦:١٨
.)و

مامتانههانعموحيسملابانداحتاجئاتنثلاثاذهًءاَدِفَو
ىلعًانايحأءادفلاقلطيو.ةئيطخلاىلعباقعلانمةاجنلا
مرجنممهذاقنإيأةأطخلالجأنمحيسملالمعلك
نموناطيشلاةوقنمومنهجنمواهتنونيدنموةئيطخلا
لمعةمتاخبصتخاةسادقلاوربلابنرتقااذإهنكلوربقلا
وهءادفلاموينإف.يدبألاكالهلانمةاجنلايأءادفلا
ًاسفنهبعشصالخلهلمعحيسملاهيفلمكييذلامويلا
نييناربعو٤:٣٠و١:١٤سسفأو٨:٢٣ةيمور(ًادسجو
ناطلسنماناجنفنيدلاانعىفوأهنألانؤادفوهو)٩:١٢
.)١٩و١:١٨سرطب١و٣:٢٤ةيمور(اهباقعوةئيطخلا
ىلعاولصححيسملايفمهنيذلانأةيآلاهذهةصالخو
صالخلاقيرطوهللااوفرعينأنوعيطتسياهبيتلاةمكحلا
ءيشمهيلعقبيملىتححيسملاباورربتدقو.مهلهدعأيذلا
ىتححيسملاةروصىلإاوريغتو.)٨:١ةيمور(ةنونيدلانم
ءادفلاءاكرشاوراصوبيعالبهللامامأاوفقينأمهنكمأ
ةميظعلاتاكربلاهذهلكوةئيطخلاتاعبتلكنممهتاجنب
ةمعنوهوًادجيرورضهبداحتالاف.حيسملابالإلانتال
انتوقوانحالصوانداهتجاوانتمكحوانرايتخانمالهللانم
ِملَسْيَلًاذِإَف«هلوقكاذهو

َ
ِملَالَوُءاَشَيْن

َ
ِِهللاْلَب،ىَعْسَيْن

.)٩:١٦ةيمور(»ُمَحْرَييِذَّـلٱ

لَفَرَخَتْفٱِنَم«:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَكىَّـتَح«٣١
ْ
ْرِخَتْفَي

.»ِّـبَّـرلٱِب
١٠:١٧سوثنروك٢و٢٤و٩:٢٣ايمرإ

ءادفوةسادقوًاربوةمكحانلحيسملاهلعجنمهللاةياغاذه
داحتالااذهلعجوهبانداحتاىلعًافقوتمكلذلعجو
لبًائيشانسفنأبرختفناليكلىلاعتهتمعنىلعًافقوتم
انهراختفالاو.انتاكربلكردصمهنألهيلإدجملالكبسنن
ليقامرصتخمةيآلاهذهنأحجرألاو.ةقثلاورورسلاراهظإ
ُّبَراَياَنَلَسْيَل«دوادلوققفاويوهو)٢٤و٩:٢٣ايمرإ(يف
اذهو)١١٥:١رومزم(»ًادَْجمِطْعَأَكِمْسالْنِكٰل،اَنَلَسْيَل
سانلاصلخينأراتخاهللانأحاضيإيفسيلومالكةياهن
يفذخأو.رشبلاةمكحبالًابولصمحيسملابةادانملاب
يذلابولسألاكوههميلعتبولسأنأّنيبييتآلاحاحصألا
.هللاهراتخا
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دئاوف
ِءْلِمُّلُكُِّلَحيِهيِف«هنألحيسملابنولماكنينمؤملانإ.١

ةيهلإلابهاوملالكلاننهبو)٢:٩يسولوك(»ِتوُهَّـاللٱ
.)٥ع(

ّنيعمريغهتقونكلوهيفبيرالةيناثحيسملاءيجمنإ.٢
.)٧ع(نيحلكهلدعتسنوهعقوتننأبجيف

:رومأةثالثبةمئاقةيحيسملاةوعدلانإ.٣
دئادشلاواياجسلايفحيسمللةكراشملا:لوألا·

.دجملاو
.هللاةوقبكلذنوكيوًادبأهيفتوبثلا:يناثلا·
.)٩ع(ةمدخلايفداهتجالا:ثلاثلا·

حيسملايذلادسجلااهنألةدحاوحيسملاةسينكنإ.٤
هللاباتكيهوةدحاواهتعيرشوديحولاهسأر
اهتياغوًابولصمحيسملاوهودحاواهناميإعوضومو
مهلكاهؤاضعأوهتوكلمدادتماوهللادجميهوةدحاو
نأامكمسقنتاليهف.ةدحاوءامسىلإنوبهاذ
وهماسقنالاعناوممظعأو.مسقنيالحيسملا
ةمكحلكردصمهنوكرابتعابحيسملابكسمتلا
ةمدخىوساوسيلنيرشبملانأرابتعابوةمعنو
.)١٦ىلإ١٣ع(هنمنيملعتم

صالخلانمثبسيلناميإلانكلناميإلابصالخلانإ.٥
دحتنناميإلابفانلهبهووصالخلاىرتشاحيسملانأل
هباننألرينتسنهبوهقحتساامىلعلصحنفحيسملاب
لصحنهباننألرربتنهبوحيسملاةمكحىلعلصحن
حيسملانألربقلاوتوملاىلعرصتننهبوهربىلع
.)٢١ع(امهبلغ

قرشبهبفملاعلارونًابولصمهنوكىلإرظنلابحيسملانإ.٦
تمتهبفهمالظددبيفئطاخلاانملاعىلعءامسلارون
تاراشإنمميدقلادهعلاتانلعملكتحضتاو
هتمحروهللاةبحمترهظهبوتآوبنوديعاوموموسرو
.)٢٤ع(روهظلمكأيرشبلاسنجلل

هقرطوناسنإلاراكفأكتسيلهقرطوهللاراكفأنإ.٧
هرقتحياموهللاينيعيفريغصسانلانويعيفريبكلاف
مظعيهنأناسنإلانأشنمف.هللاهمظعيناسنإلا
هدسجوهلقعةوقىلعلدياممهعنصياملكوهسفن
هللانبانكل.ًافيرشسانلاهربتعيوهبعفتنياملكو
ذخأوهدجمنمهسفنىلخأبآللواسموهيذلا

بيلصلاىلعتومللهسفنعضخأودبعةروص
اميفهتسادقوهتمكحوهتوقرهظاهللاو.هريغصلخيل
لمححيسملانال(ةئيطخوةلاهجوًافعضسانلاهنظ
طرشلعجو.انلىنغهنباراقتفالعجو)اناياطخ
انتوقوانتمكحوانربىلعلاكتالاحرطلوبقلاوةرفغملا

يوامسلادجملايفحيسملاءاكرشنيعضاوتملالعجو
.رشبهمامأرختفياليكل

كرتنوحيسملاتاكربضعبذخأننأعيطتسنالانإ.٨
نأنودانءادفوانتمكحهلعجننأاننكميالفاهرئاس
.)٣٠ع(انلةسادقوًاربهذختن

يناثلاحاحصألا

سوثنروكيفهميلعتبولسأسلوبنايب
١٦ىلإ١ع

حاحصألايفةروكذملائدابملاىضتقمبناكهظعونأوهو
ىلإ٦عةيقيقحلاةمكحلاوهليجنإلانأو٥ىلإ١علوألا
.سودقلاهحورةطساوبسانللهرهظيهللانأو٩

ِّـوُمُسِبَسْيَلُتْيَتَأ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُتْيَتَأاَّـَملاَنَأَو«١
لٱ
ْ

حلٱِوَأِمَالَك
ْ
»ِهللاٱِةَداَهَشِبْمُكَلًايِداَنُمِةَمْكِ

١:٦ص١١:٦و١٠:١٠سوثنروك٢و١٣و٤عو١:١٧ص

ًالوسرسوثنروكمكتنيدمىلإيأْمُكْيَلِإُتْيَتَأاَّـَملاَنَأَو
.)١٨:١لامعأ(ًاريشبو

دمتعمريغيأِةَمْكِْحلٱِوَأِمَالَكْلٱِّـوُمُسِبَسْيَل
راشأ.مكنيبحاجنلاةيغبميلعتلاةفسلفوأباطخلاةحاصف
ىلإ»ةمكحلاب«هميلعتةروصىلإ»مالكلاب«لوسرلا
قفوىلعهتزاركنوكتنأدصقهنأبحرصو.هعوضوم
ملاعلاةمكحضفرينأوهوهللاهراتخايذلابولسألا
.رشبلاصالخلًابولصمحيسملابيدانيو

يفهللاهنلعأامبًادهاشيأِهللاٱِةَداَهَشِبْمُكَلًايِداَنُم
.حيسملاعوسيليجنإ

ملٱَعوُسَيَّـالِإْمُكَنْيَبًائْيَشَفِرْعَأْنَأْمِزْعَأَْملِّـينَأل«٢
َحيِسَْ

.»ًابوُلْصَمُهاَّـيِإَو
٣:٨يبليفو٦:١٤ةيطالغ

هنأعمهلوصولبقهدمتعاامىضتقمبلوسرلالمع
بيلاسأوةيملعلاثحابملايفسوثنروكلهأةبغرفرع
دارأو.مهؤابطخونانويلاةفسالفمهدوعامكةحاصفلا
هلمعنأهركذامالإمهنيبًائيشفرعينأمزعيملهنأهلوقب
هثيدحوهراكفأعوضومنوكيهنأوهبمهايإهريشبتديحولا
املكهاضتقمبلمعلاوهبناميإلاوهتفرعمنأوهظعاومو
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مهيلعبجيامبمايقلاىلعاوردقيلهيلإسوثنروكلهأجاتحي
.ةيتآلاةايحلاوةايحلاهذهيفسانللوهللا

دهعلازومرةياغناسنإلانباوهللانباَحيِسَْملٱَعوُسَي
.ةيقيقحلاةمكحلاوليجنإلاعوضوموهتآوبنوميدقلا

ًابلصتوملاناك.ملاعلااياطخلةرافكًابوُلْصَمُهاَّـيِإَو
ديبعلايبنذمكنيبنذملاىندأبُاصتخمناكوتاتيملارش
هنوكرابتعابحيسملابرشبينأبفتكيملسلوبف.مهلاثمأو
ربخيفخيوتازجعمعناصورشبلالضفأوسانللًالاثم
نانويلاونوربكتملادوهيلاههركييذلاتومللهعاضتا
ةيطالغو٢٣و١:١٧ص(رختفاوهبىدانهنكلنورختفملا
.)٢:٨يبليفو٦:١٤
هسفنحيسملابلبحيسملانيدبيدانيهنأسلوبلقيملو
َوُهاَنَأ«ًالئاقهتوصسمطبيفلوسرلاانحويعمسيذلا
حلٱَو،ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ

ْ
ِدَبَأَىلِإٌّيَحاَنَأاَهَوًاتْيَمُتْنُكَو.َُّي

هلٱُحيِتاَفَمِيلَو.َنيِمآ.َنيِدِبآلٱ
َْ

ملٱَوِةَيِوا
:١انحويايؤر(»ِتْوَْ

.)١٨و١٧
يفهرصحيملسوثنروكيفهمالكعوضومسلوبهلعجيذلا
ريركتىلإهبرطضيملوميلعتلاوراكفألانمةريغصةرئاد
نيدلافراعمزكرمًابولصمحيسملانوكنألدحاولاظفللا
هبىريرونرشتنيحيسملابيلصنمهنإف.اهلكقحلا
كلذبفةياهنلاىلإمدآطوقسذنمملاعلايفهللاةيانعبابسأ
.لبقتسملاولاحلاويضاملاثداوحلكقلعتتبيلصلا
يفلأناميإىلعتناكًابولصمحيسملاعوسيبةادانملانإ
يفحيسملانيدةادانملاكلتبرشتناونيسمخلاموييفسفن
نمفرعامذئمويتناكيتلاةينامورلاةكلمملاراطقألك
ةئمثالثدعبوحيسملاتومنمةنسنيثالثدعبةنوكسملا
ترسُكوةكلمملاكلتنيدحيسملانيدراصكلذنمةنس
تراصوأاهلكايهتمدُهونيينانويلاونيينامورلامانصأ
ىلإتقولاكلذنمةادانملاكلتتئتفامو.ةيحيسمسئانك
ديبعلعجتوةأطخلاسدقتوةايحلاحلصُتوبلقلارينتنآلا
.ةيوامسلاداجمألاوهللاةثروتوملاوةئيطخلاوناطيشلا

يفْمُكَدْنِعُتْنُكاَنَأَو«٣ .»ٍَةريِثَكٍةَدْعِرَوٍفْوَخَوٍفْعَضِ
:١١و١٠و١٠:١و٤:٧سوثنروك٢و١٢و٦و١٨:١لامعأ
٤:١٣ةيطالغو٩و١٢:٥و٣

يفلمعلانمهيلعناكامةمظعضراوعلاهذهللع
هزجعبهروعشوكانهاهعقوتيناكيتلاةمواقملاوسوثنروك
انههركذاملعلو.لمعلاكلذهيضتقيامبمايقلامامتنع
َالَوْمَّـلَكَتْلَب،ْفََختَال«هلهلوقوًاليلهلبرلاروهظةلع
ِيلَّـنَأل،َكَيِذْؤُيِلٌدَحَأَكِبُعَقَيَالَو،َكَعَماَنَأِّـينَأل،ْتُكْسَت
يفًاريِثَكًابْعَش ملٱِهِذٰهِ

هروعشو)١٠و١٨:٩لامعأ(»ِةَنيِدَْ

الهحاجنةلعناكوهللانمةنوعملابلطىلعهلمحهفعضب
.هنمًاعنام
رعشاملثمبهسفننمرعشينأناسنإلكىلعبجي
فوخبمكصالخاوممت«هلوققفوىلعهسفننمسلوب
.)٢:١٢يبليف(»ةدعرو

حلٱِمَالَكِباَنوُكَيَْملِيتَزاَرِكَويِمَالَكَو«٤
ْ
ِةَّـيِناَسْنِإلٱِةَمْكِ

ملٱ
لٱَوِحوُّرلٱِناَْهُربِبْلَب،ِعِنْقُْ

ْ
»ِةَّـوُق

:١٥ةيمورو١٩:١١لامعأ١:٦سرطب١و١عو١:١٧ص
١:٥يكينولاست١و١٢:١٢سوثنروك٢و١٩

.ادرفألاعميثيدحيأيِمَالَك
.روهمجلليتبطاخمِيتَزاَرِك
ذليامكِعِنْقُْملٱِةَّـيِناَسْنِإلٱِةَمْكِْحلٱِمَالَكِباَنوُكَيَْمل

ىلعمهلمحومهؤاضرإوسانلاقليمتهتياغاممنيينانويلل
سلوبدهتجيمل.يعيبطلامهقوذلقفاومهنألملكتملاحدم
طئاسوبهبناميإلاوقحلاةفرعمىلإسانلابيتأينأ
.جاجتحالاةغالبومالكلاةحاصفكةيرشبلاةمكحلااهتأشنأ

كرتوقحلابدهشينأسلوبىفتكاِحوُّرلٱِناَهُْربِبْلَب
بولقيفًاسأرهريثأتامإحورلاناهربو.سدقلاحورللهتابثإ
هتوقبمهايإهعانثإوأقحلالوبقىلإاهبليميواهنيليفسانلا
.ةرهاظلاتازجعملاةداهشوأ

ناهرب«يهةوقلاهذهو)٥ع(هللاةوقيأِةَّـوُقْلٱ
.هتوقةدشلاهبيمسو»حورلا

.»ِهللاٱِةَّـوُقِبْلَبِساَّـنلٱِةَمْكِحِبْمُكُناَميِإَنوُكَيَالْيَكِل«٥
٦:٧و٤:٧سوثنروك٢

مهعنقأولِساَّـنلٱِةَمْكِحِبْمُكُناَميِإَنوُكَيَالْيَكِل
مهنيدنإوةلاهجناثوألاةدابعنإةيلقعلاةلدألابلوسرلا
ةدئافلانمءيشىلعلصحلقحلاوهحيسملانيدنأولطاب
ةفسلفلاملعملعفيامكمهطالغأحالصإومهتفرعمهتدايزك
نألمهسوفنصالخنمًائيشدفيملهنكلكلفلاوأةيعيبطلا
ريثأتلاوةيسنكلاةطلسلاوةيرشبلاججحلاىلعينبملاناميإلا
تالآلاناحلأعمسوليثامتلاوروصلاةدهاشمكساوحلايف
.ًايتقواميقعالإوهسيلريغلابءادتقالاوةيقيسوملا

وهو)٤ع(يفحورلاناهربوهاذهِهللاٱِةَّـوُقِبْلَب
هيلعينبملاناميإلاف.يقيقحلاناميإللديحولاساسألا
.ةريسلاسدقيوبلقلارهطيًادبأتباث
:دئاوفعبرألصفلااذهيفرماممانلو
.هلمعوحيسملارشبملاظعوعوضومنوكينأبوجو.١
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ةنوعملاىلإهراتقفاوهفعضبروعشلارشبملاىلعبجيهنإ.٢
.ىلعلانم

ةوقبلبهججحةوقبحاجنلاعقوتيالنأهيلعهنإ.٣
.سدقلاحورلاةداهش

يفسدقلاحورلاريثأتصّلخملاناميإلائشنمنإ.٤
.هبيلقعلاعانتقالاالقحلاراهظإدنعبلقلا

لٱَْنيَبٍةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَناَنَّـنِكٰل«٦
ْ

ٍةَمْكِحِبْنِكٰلَو،َنيِلِماَك
َنيِذَّـلٱ،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِمَالَو،ِرْهَّـدلٱاَذٰهْنِمْتَسْيَل
.»َنوُلَطْبُي

:٥نييناربعو٣:١٥يبليفو٤:١٣سسفأو١٤:٢٠ص
١:١٢سوثنروك٢و٣:١٩صو١٣و١عو١:٢ص١٤
١:٢٨ص٣:١٥بوقعيو

اذهيفيناثلاهعوضومىلعلوسرلامالكةءادبةيآلاهذه
.ةيقيقحلاةمكحلاوهليجنإلانأنايبوهوحاحصألا

ةمكحلاهركيهنأمهوتهبعفدكاردتسااذهاَنَّـنِكٰل
:١ص(يفةيرشبلاةمكحلانالطببهلوقىلعءانبةيلكلاب

اهنوكلةينيدلارومألايفاهبفختساامنإ.)٥-٢:١و٣١-١٧
.صالخلاقيرطوهللاتافصسانلاملعتنأنعةزجاع

.ةيرشبلاةمكحلادمتعنملنيذلالسرلانحنُمَّـلَكَتَن
ةمكحيهوةمكحلكنمىمسأةيقيقحٍةَمْكِحِب

امأواهكاردإنويدسجلاعيطتسيالهللاحوراهبىحوأ
انهةمكحلابدارملانأحضاولانمو.اهنوكرديفنويحورلا
.ًابولصمحيسملاعوسيبةادانملايأليجنإلا

حورلابنيرينتسملانييحورلانينمؤملايأَنيِلِماَكْلٱَْنيَب
نيذلانييدسجلانيرفاكلاىلإةبسنلابنولماكمهوسدقلا
ةلاهجكئلوألةيقيقحلاةمكحلاف.حورلاكلذباورينتسيمل
مهنأنوبسحيالوهللامامأنيلماكاوسيلنونمؤملاف.ءالؤهل
الو)٥:٤٨ىتم(نيلماكاونوكيلنووعدممهنكلكلذك
.)١٥-٣:١٢يبليف(لامكلارثأيفنيعاسنوكفني

لهأتاركتبمنمتسيليأِرْهَّـدلٱاَذٰهْنِمْتَسْيَل
.اهنوربتعيالواهنومهفيالمهورهدلااذه

يفمهءاسؤرسانلامهبسحينيذلاِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُع
.ةطلسلاوملعلاوبسنلا

:١ص(مهيزخهللادصقنيذلايأَنوُلَطْبُيَنيِذَّـلٱ
.تاومألانمماقنيح»اولطبُأو«حيسملااوبلصءالؤهف)٢٨
نيحاولطبُأوراشتنالانمليجنإلاعنميفمهدهجاولذبو
.مهمغرىلعضرألايصاقأليجنإلاغلب

يفِهللاٱِةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَنْلَب«٧ حلٱ:ٍِّرسِ
ْ
ملٱِةَمْكِ

يِتَّـلٱ،ِةَموُتْكَْ
ِملِروُهُّدلٱَلْبَقاَهَنَّـيَعَفُهللاٱَقَبَس

َ
»اَنِدْج

١:٢٦يسولوكو٩و٣:٥سسفأو٢٦و١٦:٢٥ةيمور
١:٩سواثوميت٢و

قيرطبانههلاقبلسلاهجوب٦عيفلوسرلاهلاقام
نمتسيلاهبىدانيتلاةمكحلانأ٦عيفلاق.باجيإلا
هللانماهنوكيهوتافصثالثبانهاهفصوورهدلااذه
.اهنالعإلزألاذنمدصقهللانأولصألايفًارساهنوكو

اذهبواهنلعأواهأشنأيتلاةمكحلايأِهللاٱِةَمْكِحِب
.سانلادنعةمكحلابفرعُياملكنعتزاتما

يف اهطابنتساعطتسيمليتلاِةَموُتْكَْملٱِةَمْكِْحلٱ:ٍِّرسِ
لزألاذنماهبىضقهللانألهنعةيفخمتناكويرشبلقع
:١٣ىتم(يفامقفوىلعاذهورصعلااذهيفالإاهنلعيملو
:٣سواثوميت١و٣:٥سسفأو٢٦و١٦:٢٥ةيمورو١٧
١٦(.

ِمل...اَهَنَّـيَعَفُهللاٱَقَبَسيِتَّـلٱ
َ

هللااهدعأيأاَنِدْج
لكىلعقلطينينمؤملادجمنألمظعألاانريخللزألاذنم
اهنولانياماميسالوحيسملاعوسياهبهييتلاصالخلادئاوف
:٥ةيمورريسفترظنا(ةسادقلاوةداعسلانمءامسلايف
ِهِذٰهْتَيِطْعُأ...اَنَأِيل«هلوقلقفاومانهليقامو.)٢
ملٱىَنِغِبِمَمُألٱَْنيَبَِّـرشَبُأْنَأ،ُةَمْعِّـنلٱ

لٱِحيِسَْ
،ىَصْقَتْسُيَاليِذَّـ

جلٱَريِنُأَو
ْ

يفَعيَِم ملٱِّـِّـرسلٱُةَِكَرشَوُهاَمِ
يفِروُهُّدلٱُذْنُمِموُتْكَْ ِ

جلٱِقِلاَخِهللاٱ
ْ

ملٱَعوُسَيِبِعيَِم
.)٩و٣:٨سسفأ(ِ»حيِسَْ

ْوَلْنَألِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِمٌدَحَأاَهْمَلْعَيَْمليِتَّـلٱ«٨
ملٱَّـبَراوُبَلَصاََملاوُفَرَع

.»ِدْجَْ
سوثنروك٢و١٣:٢٧لامعأو٧:٤٨انحويو١١:٢٥ىتم
٣:١٧لامعأو١٦:٣انحويو٢٣:٣٤اقول٣:١٤

دارملاِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِمٌدَحَأاَهْمَلْعَيَْمليِتَّـلٱ
نيذلاينامورلايلاولاسطاليبودوهيلاءاسؤرءامظعلاءالؤهب
يفًالامجاوريملنممرصعلكيفمهلاثمأوحيسملااوبلص
.اهبىتأيتلاتاكربلاوهوضفروحيسملا

تانئاكلامظعألتقِدْجَْملٱَّـبَراوُبَلَصاََملاوُفَرَعْوَل
ةئيطخلاولهجلاوةيامعلاةدشنمالإبكترُيالتالتقلارش
.ةيهلإلاةمكحلاكلتنممهولخىلعليلدكلذمهباكتراف
ُمَلْعَأاَنَأ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأَنآلٱ«لوسرلاسرطبلوقلثماذهو
لِمَعٍةَلاَهَجِبْمُكَّـنَأ

ْ
٣:١٧لامعأ(»ًاضْيَأْمُكُؤاَسَؤُراَمَك،ْمُت

الو.)١٣:٢٧لامعأو٢٣:٣٤و١٩:٤٢اقولًاضيأرظنا
نإومهنإفهايإمهلتقبنذنممهئربيلوسرلاةرابعيفءيش
اوفرعينأمهنكميناكدجملابروهللانباهنأاوفرعيمل
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عمهولتقمهنأمهتئيطخف.هاوعدةلدأيفاورظنولكلذ
.هبهومهتايذلابنذلانمءيربهنأمهملع
لكيفماتهلإهنأبحيرصتدجملابربحيسملاعوسيةيمست

يفليقاملةقفاومدجملابرىلإبلصلاةبسنو.هتافص
وهويذلاهنأوةأرمانمدولومهللانباهنأنمرخأنكامأ
عوسينألكلذزاجو.تومللهسفنعضخأهللالداعم
لكبصتخيامهيلإبسنُينأحصيفنيتعيبطوذحيسملا
نأوتاومألاماقأهنأوتامهنألاقُينأحصيوامهنم
ناسنإلانباكنيتعيبطلانمالكبسانتءامسأبىمسُي
صتخيامنيتعيبطلاىدحإىلإبسنُينأوهللانباو
ىلإمدلاةبسنوانهدجملابرىلإبلصلاةبسنكىرخألاب
:٢٠لامعأ(»همدباهانتقايتلاهللاةسينك«هلوقيفهللا

٢٨(.

،ٌنُذُأْعَمْسَتَْملَو،ٌْنيَعَرَتَْملاَم:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَكْلَب«٩
.»ُهَنوُِّبُحيَنيِذَّـلِلُهللاٱُهَّـدَعَأاَم:ٍناَسْنِإِلاَبَىلَعْرُطَْخيَْملَو
٦٤:٤ءايعشإ

يفًافنآلوسرلالوقلةقفاوميهوحضاوةيآلاهذهىنعم
.رهدلااذهءاسؤراهفرعيمليتلاةموتكملاهللاةمكح
اهكاردإناسنإلاعطتسيملةقيقحبىدانهنأاهتصالخو
حوضوعمةيآلاهذهو.ةنطابلاوةرهاظلاهلقعىوقدرجمب
.نالكشماهيفاهانعم
فورعمريغهنإفخلا»نيعىرتملام«هلوققلعتم:لوألا
اميفملكتنيأ»ملكتن«هلوقبهقيلعتضعبلانسحتسادقو
يف»هللاهنلعأ«هلوقبهقيلعترخآنسحتساوخلانيعرتمل
.لوألاىلعنيرسفملارثكأو)١٠ع(
نوتأيالمهنأليجنإلاةبتكةداعنمنإفاهسابتقا:يناثلا
دهعلانمذوخأماهملاكعمالإ»بوتكموهامك«مهلوقب
اهظفلمامتبميدقلادهعلايفتسيلةيآلاهذهو.ميدقلا
َْملِلَزَألٱُذْنُم«ءايعشإلوقاهيلإبرقأوهامو.اهانعمو
ِملُعَنْصَيََكْريَغًاٰهلِإٌْنيَعَرَتَْمل.اوُغْصُيَْملَواوُعَمْسَي

َ
»ُهُرِظَتْنَيْن

عنصيًاهلإاوفرعامليئارسإينبنأهانعمو)٦٤:٤ءايعشإ(
»لابىلعرطخيالو«هلوقو.هبمهرذنأامومهلهللاهعنصام
ًاضيأديدجلادهعلاةبتكةداعنمنكلو.)٦٥:١٧ءايعشإ(
عطقبدارمللاهظافلأةقفاوملميدقلادهعلانمةيآاوسبتقينأ
كلذكلعفلوسرلانأحجرألاويلصألاىنعملانعرظنلا
امك«هلوقباهنيعبةيآدريمللوسرلانأمهضعبنظو.انه
ةقرفتمعضاوميفهبىحوملاىنعملادارألب»بوتكموه
نأميدقلادهعلاميلاعتنمنأيفبيرالو.باتكلانم
يحولانودبهللادصاقمةفرعمعيطتسيالناسنإلالقع

لكنم»بوتكموهامك«هلوقبهميلعتلوسرلاتبثأدقو
.ميدقلادهعلا

قئاقحلالامجرشبلانمدحأريمليأٌْنيَعَرَتَْمل
ةميظعيهفاهومسوهليجنإيفهللااهنلعأيتلاةيحورلا
.اهنلعمواهئشنمبةقئالًادجةنيمثو

ةديدجلاتانلعملانمقئاقحلاكلتًاذإفٌنُذُأْعَمْسَتَْمل
ةنسلانممهغلباممهباورعشوأهوفرعاملكقوفتيتلا
.مهبتكوأسانلا

نأامكهنأىلعليلداذهٍناَسْنِإِلاَبَىلَعْرُطَْخيَْمل
قوفتةجهبيضاملايفهوربتخااملكتقافقئاقحلاكلت
تاريخنمهروصتينألقعلانكمياملككلذك
.لبقتسملا

يفهبعشلهأيهنيذلايأُهَنوُّبُِحيَنيِذَّـلِلُهللاٱُهَّـدَعَأاَم
قيرطلادهيمتنمهتمكحتانلعمىلإكلذبراشأ.هليجنإ
سيدقتلاوريربتلاوئطاخللهللاةحلاصمواياطخلاةرفغمىلإ
نوكو.ةيدبألاةايحلاءاجروريمضلاةحاروحرفلاومالسلاو
يأرةققحم.ةتباثاهنأىلععطاقليلدةدعمرومألاهذه
ءامسلايفنييدفملالاحىلإريشتةيآلاهذهنأنوريثك
ملاعلااذهيفنينمؤملالاحبةصتخماهنأىلعلدتةنيرقلانكل
ىلع.)١٠ع(»ِهِحوُرِبُنْحَناَنَلُهللاٱُهَنَلْعَأَف«هلوقاميسالو
هبعشلهذهكتاكربهللادادعإنمجتنتسننأنسحيهنأ
.ءامسلايفاهنممظعأواهلثمهلدعيهنأضرألاىلع

َّـلُكُصَحْفَيَحوُّرلٱَّـنَأل.ِهِحوُرِبُنْحَناَنَلُهللاٱُهَنَلْعَأَف«١٠
.»ِهللاٱَقاَمْعَأىَّـتَحٍْءَيش
:٢انحوي١و١٦:١٣و١٤:٢٦انحويو١٦:١٧و١٣:١١ىتم

٢٧

اذهيفثلاثلاهعوضومىلعلوسرلامالكةءادبةيآلاهذه
.ةيقيقحلاةمكحلانونمؤملالانفيكهنأنايبوهوحاحصألا

عيطتسياليتلةيحورلاقئاقحلانلعأيأُهللاٱُهَنَلْعَأَف
.اهفاشتكايرشبلالقعلا

ملاعللوةسينكللمثًالوألسرلاوءايبنألاُنْحَناَنَل
ميلعتلوبقلمهلوقعةرانإبًاضيأنينمؤمللومهبتكومهمالكب
.)١٤-١٦:١٢انحويو٣:٥سسفأ(هللا

يفثلاثلامونقألاوهيذلاسدقلاحورلايأِهِحوُرِب
كلذىلعحورلااذهةردقيتأياممنيبتيو.توهاللا
.نالعإلا

ةفرعملالكهفرعييأٍءَْيشَّـلُكُصَحْفَيَحوُّرلٱَّـنَأل
ىلإًالصوتقولخملاهلعفيامىلعزاجموأةيانكمالكلايفف
رداقلاوههدحوحورلانألةماتلاةفرعملاهلهجيامفرعينأ
هللانأ«باتكلايفو.نالعإلمكأءاشينملاهنلعينأ
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مهبولقيفاملكفرعيهنأىنعمب»رشبلابولقصحفي
حورلانأةيآلاىنعمو.)٢:٢٣ايؤرو٢٧و٨:٢٦ةيمور(
.هللايفاملكفرعيسدقلا

ةيلزألاهدصاقموهراكفأوهتافصيأِهللاٱَقاَمْعَأىَّـتَح
ةطساوبرشبلاصالخبهءاضقانهداريامرثكأو.هءاضقو
.حيسملا
ريبعتلااودارأاملكلذلوهلرارقالرحبلانأىلإءامدقلابهذ
راعتساكلذىلعورحبلاقمعهلاوراعتساهلةياهنالامع
.ىلاعتهرومأنمركُذاملقامعألاسلوب
نألهتوهالوسدقلاحورلاةيمونقأبحيرصتةيآلاهذهيفو
٢٨:٩مايأ١(ًاهلإنوكينأمزليهللاهملعياملكملعييذلا
.)١٧:١٠ايمرإو١٣٩:١رومزمو

ُحوُرَّـالِإِناَسْنِإلٱَروُمُأُفِرْعَيِساَّـنلٱَنِمْنَمْنَأل«١١
َّـالِإٌدَحَأاَهُفِرْعَيَالِهللاٱُروُمُأًاضْيَأاَذَكٰه؟ِهيِفيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱ

.»ِهللاٱُحوُر
٣٤و١١:٣٣ةيمور١٧:٩ايمرإو٢٧:١٩و٢٠:٢٧لاثمأ

ُحوُرَّـالِإِناَسْنِإلٱَروُمُأُفِرْعَيِساَّـنلٱَنِمْنَم
الهنألوألانارمأاذهيفويراكنإماهفتسالاِناَسْنِإلٱ
هريغفوهالإهبلقاياونوناسنإلاراكفأسانلانمدحأفرعي
دييقتو.اهنعربعينأعيطتسيواهفرعيوههنأيناثلاو.اهلهجي
ىلعانهقدصيامنأليرورض»سانلانم«هلوقب»نَم«
عيمجلابولقفرعيوههنألهللاىلعقدصيالسانلا
.نوملعيالاماهرمأنمملعيو

ِهللاٱُحوُرَّـالِإٌدَحَأاَهُفِرْعَيَالِهللاٱُروُمُأًاضْيَأاَذَكٰه
الهنألوألانيرمأهيفنأهلبقامباذهةلباقمنمانل
نأيناثلاو.هسفنوهالإهدصاقموهللاراكفأدحأفرعي
نملاهنلعينأعيطتسيودصاقملاوراكفألاكلتفرعيحورلا
.ءاشي
سدقلاحورلانوكىلعةلدألالضفأنمةيآلاهذهيفامو
.ًاهلإ
سدقلاحورلاوناسنإلاوناسنإلاحورنيبةلباقملانأملعاو
.ةيآلايفيتلاةفرعملاوهودحاورمأىلعةروصقمهللاو
فرعينأردقيالناسنإلانأةيآلاهذهيفليقامممزليالو
ًاقباسلاقهنألسدقلاحورلاهنلعيامالإهللارومأنمًائيش
نمهتوهالوةيدمرسلاهللاةردقفرعينأردقناسنإلانأ«
يتلاهللاةفرعمنأهبدارملاف.)١:٢٠ةيمور(»هتاعونصم
نلعتيتلاةيقيقحلاةمكحلايأسفنلاصالخىلإهبيدؤت
حورلانالعإبالإناسنإلااهيلعلصحيالءادفلاقيرط
.سدقلا

لٱَحوُرْذُخْأَنَْملُنْحَنَو«١٢
ْ

،ِهللاٱَنِميِذَّـلٱَحوُّرلٱِلَبِ،َملاَع
ملٱَءاَيْشَألٱَفِرْعَنِل

»ِهللاٱَنِماَنَلَةَبوُهْوَْ
٨:١٥ةيمور

.ةرشاعلاةيآللديكوتةيآلاهذه
١٣عيف»ملكتن«هلوقنمرهظيامكًالوألسرلاُنْحَن
.نينمؤملالكىلعقدصياذهنكل

لهأاهبزاتمييتلاتافصلايأَِملاَعْلٱَحوُرْذُخْأَنَْمل
ةيرشبلاةمكحلابةقثلاوءايربكلاكهللالهأنعملاعلا
.رابتعالالكنانويلااهربتعايتلاةيويندلاةفسلفلاو

يذلاسدقلاحورلاريثأتيأِهللاٱَنِميِذَّـلٱَحوُّرلٱِلَب
ةفرعمىلعمهردقييذلاوهونينمؤمللهبهووهللاهلسرأ
لوقعرينيسدقملاباتكلاةبتكمهلأيذلاف.تايحورلا
اممذخأيهنإفباتكلاكلذنماوديفتسييكلهللابعش
الوحيسملاىلإمهجايتحانوريالهنودبومهربخيوحيسملل
.اهبىتأيتلاتاكربلاةميق

يتلاةيحورلاقئاقحلانقيتنليأخلاَءاَيْشَألٱَفِرْعَنِل
يسولوك(»ةمكحلازونك«ًاضيأاهامسوهباتكيفهللااهنلعأ
الةيدبألاةايحلاوهللاةبحموسيدقتلاوةرفغملايهو)٢:٣
ءايشألاب«قئاقحلاكلتةيمستو.طقفاهعقوتنواهوجرننأ
نمءيشلالةمعنلادرجمنماهنوكىلعلدت»ةبوهوملا
.قاقحتسالا

هبُمَّـلَكَتَنيِتَّـلٱ«١٣ لَعُتٍلاَوْقَأِبَال،ًاضْيَأاَِ
ِّـ

ٌةَمْكِحاَهُم
لَعُياَمِبْلَب،ٌةَّـيِناَسْنِإ

ِّـ
لٱُحوُّرلٱُهُم

ْ
ِتاَّـيِحوُّرلٱَنيِنِراَق،ُسُدُق

.»ِتاَّـيِحوُّرلٱِب
١:١٦سرطب٢و٤عو١:١٧ص

.١٢عيفءايشأللتعنيِتَّـلٱ
اهايإانتفرعمبيفتكنالاننأللسرلانحناَِهبُمَّـلَكَتَن
.انريغاهمّلعنلب

ملكتناليأٌةَّـيِناَسْنِإٌةَمْكِحاَهُمِّـلَعُتٍلاَوْقَأِبَال
يذلابولسألابالوةقطانملاهعضويذلابولسألاب
ءاضعأضعبهنسحتسايذلابولسألاوأانلوقعهنسحتست
انهلوسرلافصودقو.هنعانلودعىلعانمالوةسينكلا
.ًاباجيإيتأيامبهفصومثًابلسهميلعتبولسأ

انملعلاوقأبيأُسُدُقْلٱُحوُّرلٱُهُمِّـلَعُياَمِبْلَب
ىحوملاناسنإلاعنميالاذهو.اهبملكتننإسدقلاحورلا
اهداتعايتلاظافلألاب.حورلايناعمنعربعينأنمهيلإ
.هنعريبعتلابولسأيفوأىنعملايفإطخلانمهمصعيهنكل

حورلايناعميأِتاَّـيِحوُّرلٱِبِتاَّـيِحوُّرلٱَنيِنِراَق
.ةقفاوملالكيناعمللةقفاومتاملكلاًاذإفهلاوقأبسدقلا
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يفةنلعملاقئاقحلانيلباقمىنعملانأىلإمهضعببهذ
ىلعبجيامماذهف.ليجنإلايفةنلعملاقئاقحلابميدقلادهعلا
.انههدصقلوسرلانأىلعليلدالنكلينيدملعملك
نييحورلاسانللةيحورلارومألانيمدقمهنأىلإمهضعبو
هيلإلصيملهنكلوحاحصألايقابيفلوسرلاعوضوماذهو
نيطباريألوألاىنعملاوهدارملانأىلعلدتةنيرقلاو.انه
.تاملكلاتايحوربيناعملاتايحور

ُهَّـنَألِهللاٱِحوُرِلاَمُلَبْقَيَالَّـيِعيِبَّـطلٱَناَسْنِإلٱَّـنِكٰلَو«١٤
.»ًاّيِحوُرِهيِفُمَكُْحياَمَّـنِإُهَّـنَألُهَفِرْعَيْنَأُرِدْقَيَالَو،ٌةَلاَهَجُهَدْنِع
١٩اذوهيو٧-٨:٥ةيمور٢٣و١:١٨ص١٦:٢٣ىتم

رنتسيملناسنإلكيأَّـيِعيِبَّـطلٱَناَسْنِإلٱَّـنِكٰلَو
.سدقلاحورلابددجتيوملعتيو

يتلاقئاقحلاةميقفرعياليأِهللاٱِحوُرِلاَمُلَبْقَيَال
الواهقدصيالويحولاباتكيفسدقلاحورلااهنلعأ
تناكولف.هتحتلئاطالرمأكاهبفختسيلباهعيطي
اهيفمكحينأيعيبطلاناسنإلاعاطتسالةيلقعقئاقحلا
ريمضنوكينأمزلةيحوراهنوكلنكلددجتملاناسنإلاك
ةددجتمهبلقفطاوعواهبوجوىرييكلًارينتسمناسنإلا
.اهبذليواهيفبغرييكل

عفنالوهلقنورالوةوالطاليأٌةَلاَهَجُهَدْنِعُهَّـنَأل
الهنألكلذكهلرهظينأبجعالو.هيلإةجاحالوهيف
.هيهيتشيالوهمهفي

لوقعنإ.هتميقفرعييأُهَفِرْعَيْنَأُرِدْقَيَالَو
نعاهبربعييتلاتاملكلاىنعمكردتنأردقتنييعيبطلا
اهقدصىرتنأنعةزجاعمهبولقنكلوةيحورلاقئاقحلا
نإ.اهيفاوبغريواهيلإمهجايتحااوريىتحاهومسواهلامجو
نوبحينيذلاورونلااوبحينأنوردقيالةملظلانوبحينيذلا
ةميقاورينأنوردقيالاهرثأيفنوعسيوةيملاعلاةمكحلا
.اهيفاوبغريوقوفنميتلاةمكحلا

رينتسملاريغدحأاليأًاّيِحوُرِهيِفُمَكُْحياَمَّـنِإُهَّـنَأل
ةئيطخلانألديجهنأبمكحينأعيطتسيسدقلاحورلاب
اهربتعيفاهومسوقئاقحلاكلتلامجنعبلقلايمعت
ريغينأيرورضلانمف.معطالواهلةذلالةلاهجئطاخلا
ناكامبمتهيوههركيناكامبذليىتحهبلقسدقلاحورلا
بلقلارهاطلاالإهللانياعينأعيطتسيالهنإ.هبفختسي
:٤سوثنروك٢(»نيكلاهلايفموتكمانليجنإنإ«لوسرلالاق
اورييكلمهرئاصبنويعولجينأىلإةجاحيفسانلاف.)٣
نأىلإحيسملانمزيفنايمعلاجاتحاامكتايحورلاةميق
.تايداملااوريلمهراصبأنويعحتفي

يفُمُكْحَيَفُّيِحوُّرلٱاَّـمَأَو«١٥ ِهيِفُمَكُْحيَالَوُهَو،ٍْءَيشِّـلُكِ
.»ٍدَحَأْنِم
٤:١انحوي١و٥:٢١يكينولاست١و٢٨:٥لاثمأ

.سدقلاحورلابددجتورانتسايذلاُّيِحوُّرلٱ
يفُمُكْحَيَف تايحورلاوتايدسجلايأٍءَْيشِّـلُكِ
قحلانيبزيمينأردقيوقحلاسايقمباهنمالكسيقيو
لضففرعينأوًانمثقحتسيالامونيمثلاولطابلاو
ىلإتبسُنمكحلااذهىلعةردقلاو.يدسجلاىلعيحورلا
ءاسؤرىلإبسنُتملوسدقلاحورلانمملعتميحيسملك
.كلذكاهتلمجبةسينكلاىلإالومهدحوةيحيسملاةسينكلا
بجيامبمكحينأيحيسملكلنأبحيرصصناذهو
حورلاىنكسىلعءانبةينيدلالامعألاودئاقعلانمهيلع
.هايإهداشرإوهيفسدقلا

حورلانمملعتمسيلٍدَحَأْنِمِهيِفُمَكُْحيَالَوُهَو
نأكلذىنعموةنيرقلاهتضتقااممديقلااذهو.سدقلا
يفملعوألهجبيحورلاىلعمكحينأردقياليعيبطلا
مدعوأهلمعيامبوجويفوأاهراتخييتلاقيرطلا
يفهتوخإءارآربتعيالنمؤملانأمزلتسيالاذهو.هبوجو
ص(يفكلذبوجونابأهنألمهمكحلعضخيالوةسينكلا
ّنيبينأانهدصقامنإو.)١:٨ةيطالغو١٢:٣و١٢-٥:٩
ناسنإلايفباوصلابمكحلانعيعيبطلاناسنإلازجع
.ةيحورلارومألايفيحورلا

لَعُيَفِّـبَّـرلٱَرْكِفَفَرَعْنَمُهَّـنَأل«١٦
ِّـ

اَنَلَفُنْحَناَّـمَأَو؟ُهَم
ملٱُرْكِف

.ِ»حيِسَْ
٤٠:١٣ءايعشإو٢٣و٣٦:٢٢و٢١:٢٢و١٥:٢٨بويأ
١٧:٢٦و١٥:١٥انحوي١١:٣٤ةيمورو٢٣:١٨ايمرإو

اليناحورلانأنم)١٥ع(يفليقامناهربةيآلاهذه
نمملعتيحورلاناسنإلانأهانعمودحأنمهيفمكحي
ركففرعينابجيهيفمكحييذلافهركففرعوحيسملا
مزليملعتملامكحنألًاضيأحيسملامّلعينأردقيوحيسملا
نأردقييعيبطلاناسنإلانألاحملانمفملعملامكحهنم
حيسملانمملعتملايفمكحينأردقيالًاذإفحيسملامّلعي
صنم١٥ةيآلاظفلكةرابعلاهذهظفلو.حورلاةطساوب

هبسنامف.نيعبسلاةمجرتيفاملعءايعشإنم٤٠
دهعلاهوهيًاذإفحيسملاىلإسلوبهبسنهوهيىلإءايعشإ
نافلتخمنامسالافديدجلادهعلايفحيسملاوهميدقلا
.دحاوىمسملاو

لسرلارئاسوسلوبمهونويحورلايأُنْحَناَّـمَأَو
.نينمؤملانممهلاثمأو
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نأىلعةوقسدقلاحورلاانلبهوِحيِسَْملٱُرْكِفاَنَل
اهسيقننأوحيسملاهيفاهارييذلارونلايفقئاقحلالكىرن
انتياغحيسملاةياغو.هبحيسملاسيقييذلاسايقلاب
هبفختسااموهانربتعاهربتعاامفاندصاقمهدصاقمو
حورلاركفانلناكحيسملاركفانلناكاذإو.هبانففختسا
.ءيشلكيفمكحننأردقنف
مّلعينأدحأعيطتسيالهنأليصفتلابةيآلاهذهىنعمو
ملعتيملدحأعيطتسيالًاذإفبرلاركفانلنحنو.برلا
نانويلاةفسالفنأو.انيفمكحيوأانملعينأبرلانم
لاق.ةلاهجهنأبسلوبظعوىلعاومكحدوهيلاءاملعو
حورلابنيملعتماوسيلمهنألمكحللًالهأاوسيلمهنأسلوب
.هملعيذلابرلاىلعاومكحهيلعمهمكحيفف

دئاوف
ةحاصفلابةرهشلايفاوبغرينأنيرشبملابنسحيالهنإ.١

لباهبمهتفرعمةعسبًاراختفاةغللابيرغباوتأينأو
ظافلألابةيليجنإلاقئاقحلايفاوملكتينأنسحي
ولو.ةلهسلابيكارتلاوةحضاولاتارابعلاوةفورعملا
ىلوألابنسحلامناكميفظعولايفبارغالانسح
اهئابطخةغالبواهتفسالفةرثكلسوثنروكةنيدميف
نسحيالهنأمزلتسياهيفكلذسلوبناسحتسامدعف
قيمنتومالكلانييزتيفدوهجملاغارفإنيظعاولاب
ظافلألانمنوبطاخملاهمهفيالامبنايتإلاوتارابعلا
يفعسولالذبنمًالدبمهحدماوبسكيوسانلااوضريل
.)١ع(مهسوفنصالخبلط

يهوسلوبةياغكظعاولكةياغنوكتنأبجيهنإ.٢
.)٢ع(ًابولصمحيسملاعوسيبزركينأ

نمًافئاخًاعضاوتمنوكينأظعاولكىلعبجيهنإ.٣
ىلإهراقتفابوهفعضبًارعاشهيلعبجياميفرصقينأ
نيبناكمويلوسرلاسلوببًالثمتمقوفنمةنوعملا
»ةريثكةدعروفوخيف«ناكهنأيفسوثنروكينمؤم
.)٣ع(هيلعةيلوؤسملاةمظعوهفعضبهروعشلًارظن

نوجاتحيالفسانلاةمكحبسيلنييحيسملاناميإنإ.٤
نمهنوربتخيامف.مهناميإةحصبةفسالفلاةداهشىلإ
نمومهلايمأومهتالاعفناومهلامعأومهتافصومهبولقريغت
ةدشوةوخإلاةبحموهللاباتكةوالتوةالصللمهبح
نأىلعةعطاقةجحوةلداعةداهشحيسمللمهتبحم
.)٥ع(هللاةوقلعفكلذ

ةمكحلاعفنتاذامف.لطبترهدلااذهةمكحنإ.٥
ءارآديفتاذاموملاعلاكلامملكيهتنتنيحةيسايسلا
نيملاعلالصأيفنييكلفلاونييعيبطلاةفسالفلا
فرعيويدبألاراهنلاسمشقرشتامدعاهنيوكتو

انهءاملعلامظعأفرعاممرثكأذئمويسانلالهجأ
.)٦ع(لطابةيويندلاةمكحلابراختفالاف

ملفيلزأءاضقبجومبتناكءادفلالامعألكنإ.٦
نإف.هطوقسبدسفامحلصتلمدآطوقسدعبأرطت
ةدايزبجوياماذهوملاعلاسيسأتلبقاهنيعهللا
.)٧ع(اهيلعانركشةدايزواندنعاهتميق

مهتلفغومهتيامعةئيطخلاىلعسانلارارمتساةلعنإ.٧
اوبلصامكلذالولوةسادقلالامجنعواهتعاظفنع
نعلفاغوهفهللاىلعمويلافدجينمف.دجملابر
هلهجةجيتنيحيسملانيدلابمهضعبءاردزاو.هتمظع
اهتيمهأبروعشلامدعةجيتنهللاةعيرشيدعتوهتميق
»نولعفياذاماوفرعيال«كلذنعاولفغينمفاهلضفو
.هوفرعينأمهنكمأاماولهجمهنألنوبنذممهنكل
هركنانأبرعشننيحئطاخلالجأنميلصننأانيلعف
.)٨ع(هلامعأ

نورعشيالمهواياطخلامظعأنوبكتريدقسانلانإ.٨
سانلاكلذكومهتئيطخباورعشيملهللانباةلتقنإف
رشبالومهاياطخةعاظفبنورعشيالونوأطخيمويلا
ًالزهرادلاهذهيفيصاعملانمهنوبسحيامفاهبقاوع
.)٨ع(يدبألامهكالهةلعنيدلاموييفهنودجي

ءازعوًالامجوةذلةيحورلارومألايفىرييحيسملانإ.٩
لكقوفيًالامجحيسملايفىريفاهيفهريغاهاريال
اهلداعتالءادفلالمعيفةمكحولوقعلاهروصتتلامج
امعًالضفاذه.ملاعلاهفرعيالرورسهلف.ةمكح
.)٩ع(ءامسلايفهلنوكي

هنوكبالهتيمونقأببآلانعزاتميسدقلاحورلانإ.١٠
حورلاوصحفتالةفصلانألةيهلإلاتافصلانمةفص
هللاهفرعياملكفرعيهنألبآللٍواسموهوصحفي
.)١١و١٠ع(كلذكقولخملانوكينأليحتسملانمو

مهتياغنإفملاعلالهأتاياغريغنييحيسملاةياغنإ.١١
تاوهشلابذذلتلاومهسفنأدجمكئلوأتاياغوهللادجم
.)١٢ع(كلذلكاشامولاملاعمجو

ئطاخلايقبهالولفراقتفالاةياغسدقلاحورلاىلإرقتفناننإ
فشكيوهفاهبجوييذلاليجنإلاوةسادقلاهركيةملظلايف
هبوهبصالخلاةدوجوهلامجوحيسملاىلإمهراقتفاسانلل
الئلهظيغنالنأرومألامهأنمو.ىزعتنوسدقتنورينتسن
.)١٥و١٤ع(انقرافي
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ثلاثلاحاحصألا

نيملعمللاهبزحتىلعسوثنروكةسينكخيبوت
١٦ىلإ١:١٠صيفهعوضومىلإعوجراذهو
:رومأةعبسحاحصألااذهيف
مهزجعهتجحوهميلعتةطاسبيفهسفننعهتاماحم.١

.)٤-١ع(هنمىمسأوهامبةدافتسالانع
بهاذمءاسؤرالةسينكلامدخنيرشبملانوكنايب.٢

.)٧-٥ع(اهيف
ىوساوسيلمهنوكليلدبنوواستمنيرشبملالكنإ.٣

.)٩و٨ع(دحاوتيبيئانبوأدحاومركيفةلعف
يذلاتيبلانألةميظعةيلوؤسمنيرشبملاىلعنإ.٤

ع(مهئانبىضتقمبنوبقاعيوأنوباثيفهللاتيبهنونبي
١٥-١٠(.

١٦ع(ةنامألانسحأمهيلعبجوتمهلمعةيمهأنإ.٥
.)١٧و

اوعدخينأنمسارتحالامهيلعبجوتةيمهألاكلتنإ.٦
-١٨ع(مهتمكحبالهللاةمكحباودانينأومهسفنأ

٢٠(.
الواهيملعمىلعلكتتالنأةسينكلاىلعبجيهنإ.٧

ةمظعملعتنأوةينيدًامدخمهفرعتنألبمهبرختفت
.)٢٣-٢١ع(معنلانمهايإهللااهحنمام

لَكُأْنَأْعِطَتْسَأَْملُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَنَأَو«١
ِّـ

ْلَب،َنيِّـيِحوُرَكْمُكَم
طَأَكَنيِّـيِدَسَجَك

ْ
يفٍلاَف ملٱِ

ِ»حيِسَْ
٥:١٣نييناربع٢:١٤ص٢:١٥ص

١:١٦ص(نمهمالكمظعملوسرلاهّجوُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
نمسوثنروكيفةيناسنإلاةمكحلايبحمىلإ)٢:١٦ص-
نيذلانيدسفملانيملعملاونينمؤملاريغدوهيلاونيينانويلا
ةمكحلكىلعليجنإلالضفبحّرصوةسينكلااولخد
هجوو.هللادنعةلاهجاهنألةمكحلاكلتملعيملهنأبوةيرشب
مهعدخنيذلاسوثنروكةسينكينمؤمىلإانههمالك
.هميلعتةطاسبىلعسلوباومالونوبذاكلانوملعملا

َنيِّـيِدَسَجَكْلَب،َنيِّـيِحوُرَكْمُكَمِّـلَكُأْنَأْعِطَتْسَأَْمل
مهبدارملانكلحيسملابنينمؤملاريغ»نييدسجلاب«ًابلاغداري
مهايإهتوعدنموةسماخلاةيآلانمرهظيامكنونمؤملاانه
ىلإرظنلابنييدسجلاةلزنممهلزنأهنكلةيآلاهذهيف»ةوخإ«
رخُأسئانكييحيسمىلإةبسنلابواونوكينأبجوام

مهايإهتوعدرسفو.ملاعلالهأىلإةبسنلابنييحوراوناكف
.)٣ع(يفنييدسج

يفٍلاَفْطَأَك نيدةفرعميفنيئدتبمكيأِحيِسَْملٱِ
يفنيهتنملالوسرلااعدو.ةيحيسملاةايحلارابتخايفوحيسملا
ًاعفداذهلاق.)٥:١٤نييناربع(»نيعلاب«ةفرعملاكلت
وهوهميلعتنأوهوةنيرقلانممهفُيامنإركذُيملضارتعال
يفذئتقواوناكمهنأبهعفدفًادجًاطيسبناكسوثنروكيف
هميلعتلعجينأرطضافةسينكلامهلوخدومهناميإلوأ
.مهلاوحألًاقفاوم

ُدْعَباوُنوُكَتَْملْمُكَّـنَأل،ًاماَعَطَالًانَبَلْمُكُتْيَقَس«٢
»َنوُعيِطَتْسَتَالًاضْيَأَنآلٱِلَب،َنوُعيِطَتْسَت
١٦:١٢انحوي٢:٢سرطب١و١٣و٥:١٢نييناربع

اذهولافطألاملعُيامكمكتملعيأًانَبَلْمُكُتْيَقَس
خلٱُميِدَعَوُهَنَبَّـللٱُلَواَنَتَيْنَمَّـلُكَّـنَأل«هلوقلثم

ْ
يفَِةْربِ ِ

لٱِمَالَك
ْ
لٱُماَعَّـطلٱاَّـمَأَو،ٌلْفِطُهَّـنَألِّـِرب

ْ
لِلَفُّيِوَق

ْ
َنيِذَّـلٱ،َنيِغِلاَب

َهلْتَراَصْدَقِنُّرَمَّـتلٱِبَبَسِب
ُ

حلٱُم
ْ

ِزيِيْمَّـتلٱَىلَعًةَبَّـرَدُمُّساََو
خلٱَْنيَب

ْ
دارملالعلو.)١٤و٥:١٣نييناربع(»ِّـَّـرشلٱَوَِْري

:رومأةتسىلعلمتشملا»حيسملاةءادبمالك«انه»نبللاب«
ةنونيدلاوةمايقلاوةماسرلاوةيدومعملاوناميإلاوةبوتلايهو
بولسأىلإهبراشأهلعلوأ.)٢و٦:١نييناربع(يفةروكذملا
باتكيفةديقعلكفحجرملاوهوهعيضاومىلإالهميلعت
يفلافطأللاهنعربعينأنكمينويتوهاللااهيفرظنييحولا
مهلنيبننأنودبهللادوجومهملعننأاننكميفةفرعملا
مهملعننأوميناقأةثالثيفهنوكوًادحاوهنوكنيبقافتالا
اذهنيبقافتالامهلتبثننأنودبداّوجسودقهنأ
حيسملانأمهملعننأوملاعلاىلإةئيطخلالوخدبهحامسو
توهاللادسجتناكمإمهلّنيبننأنودبناسنإوهلإ
ناكفيكمهلحضوننأنودبةأطخلانعتامهنأمهمّلعنو
نيبناننأنودبةالصلابوجومهملعنو.مهنعةرافكهتوم
املكبيلزألاهئاضقوةالصلاهللاةباجإنيبقافتالا

ةلدألاةماقإنودبدئاقعلامهملعنأبسلوبىفتكاف.ثدحي
.ضعبلاواهضعبنيبقافتالانايبواهتحصىلعةيقطنملا

يحيسملانيدلايفةيماسلادئاقعلاامإوهًاماَعَط
ةايحللضعبلانودسانلاضعبهرايتخاوهللاءاضقك
ئطاخللًارربمهنوكوًارابهللانوكنيبقافتالاوةيدبألا
ريبعتلاامأوةيحيسملاةايحلايفناميإلاىلإلامعألاةبسنو
.نيغلابلالوقعلقفاومبولسأبدئاقعلانع

ناكو.ةسينكلاساسأعضوومهيلإىتأنيحيأُدْعَب
يحيسملانيدلادئاقعمهفمهيلعرسعفلصألاينثومهرثكأ
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دهعلابمهنرمتبليجنإلامهفلاودعتسانيذلادوهيلافالخب
.ميدقلا

مهيلإبتكنيحيأَنوُعيِطَتْسَتَالًاضْيَأَنآلٱِلَب
ملكلذعمومهناميإلنينسسمخدعبكلذوةلاسرلاهذه
مهمليملونيربتخملانيغلابلاملكيامكمهملكينأعطتسي
مهنأىلعلبحيسملايفًالافطأمهناميإلوأيفاوناكمهنأىلع
.كلذكاوقب

ٌماَصِخَوٌدَسَحْمُكيِفْذِإُهَّـنِإَف.َنوُّيِدَسَجُدْعَبْمُكَّـنَأل«٣
لٱِبَسَحِبَنوُكُلْسَتَوَنيِّـيِدَسَجْمُتْسَلَأ،ٌقاَقِشْنٱَو

ْ
»ِ؟َرشَب

٣:١٦بوقعيو٢١و٥:٢٠ةيطالغو١١:١٨و١:١١ص

ريغمهنأىلعناهربوىلوألاةيآلايفهلوقلتابثإةيآلاهذه
.نيغلابلانييحيسملاملكيامكمهملكينألنيدعتسم

يتلاتالاعفنالانمنيلاخريغيأَنوُّيِدَسَجُدْعَب
مهيلعبجيناكهنإفنينمؤملاريغبولقيفيلوتستوجهيت
ٌةَواَدَع«اهضعبيتلادسجلالامعأاوتيمينأنينمؤممهنوكل
.)٥:٢٠ةيطالغ(»ٌةَعْدِبٌقاَقِشٌبُّزََحتٌطَخَسٌَةْريَغٌماَصِخ
ُلوُط،ٌمَالَسٌحَرَفٌةَّـبََحم«اهضعبيتلاحورلارامثأباوتأينأو
طُلٍةاَنَأ

ْ
.)٥:٢٢ةيطالغ(»ٌف

اهبزاتميلامعأيهٌقاَقِشْنٱَوٌماَصِخَوٌدَسَحْمُكيِف
ملمهنأىلعليلدمهنيباهدوجوفنييحورلانمنويدسجلا
امو.حيسملابلثمتلاوىوقتلاوةمعنلايفبجيامكاومني
حاحصألايفسوثنروكةسينكلسلوبحدميفانيالانهليق
نمىلإةبسنلابكلذاوقحتسامهنإفةلاسرلاهذهنملوألا
ليجنإلابيلاطمىلإةبسنلابمهنكلونيينثولانممهلوح
ةسينكلاكلتلكنأحضتيملو.انهروكذملاموللااوقحتسا
ملاوطقسنيذلانأةيناثلاةلاسرلايفاممرهظيوكلذكتناك
بزحوبزحنيبدسحلاناك.ًايتقوالإمهطوقسنكي
.قاقشنالامثًاعبطماصخلاهنعجتنف

ناك.نينمؤملاريغكيأَِرشَبْلٱِبَسَحِبَنوُكُلْسَت
نوقفتيوًاضعبمهضعببحينأنينمؤممهنوكلمهيلعبجي
.دحاوتيبلهأك

اَنَأ«:ُرَخآَو»َسُلوُبِلاَنَأ«:ٌدِحاَوَلاَقىَتَمُهَّـنَأل«٤
»؟َنيِّـيِدَسَجْمُتْسَلَفَأ»َسوُّلُبَأل

١:١٢ص

ىلعمالكلارمدقونويدسجمهنأهلوقلريسفتةيآلاهذه
انهركذيملهنكل)كانهاهريسفترظناف١:١٢ص(يفاهلثم
نايبهتياغنألكانهتركُذبازحأةعبرأنمنيبزحىوس
ىلعهلاقامو.مهتافصوبازحألاددعالماصخلاةئيطخ

يهوةدحاوبزحتلاةلعو.ةعبرألاىلعقدصينيبزحلا
.مهلهحلصيعرشفنيرشبملاماقميفمهأطخ

ْمُتْنَمآِناَمِداَخْلَب؟ُسوُّلُبَأَوُهْنَمَوُسُلوُبَوُهْنَمَف«٥
»ٍدِحاَوِّـلُكِلُّبَّـرلٱىَطْعَأاَمَكَو،اَمِهِتَطِساَوِب

:٤سرطب١و٦و١٢:٣ةيمور٣:٣سوثنروك٢و٤:١ص
١١

ةيقيقحلانيدلايملعمةلزنمنايبةعساتلاىلإةيآلاهذهنم
.مهفونصفالتخاىلع

الكاوربتعتىتحُسوُّلُبَأَوُهْنَمَوُسُلوُبَوُهْنَم
يتلاميلاعتلااعرتخالهف.هيلإاوبسنُتوبزحسيئرامهنم
.بولقلايفًارثؤمامهظعولعجيناطلسامهللهواهبايدان
ناكلبزحسيئرنوكينألًالهأامهنملكناكولف
.ريثأتلاىلعناطلساذميلاعتللًاعرتخمةرورضلاب

امهنوكيفانياذهو.هتسينكلوحيسمللِناَمِداَخ
قدصياذهونايواستمامهنأمزلتسيوةسينكلايفنيسيئر
.نيرشبملالكىلع

بذجلةلآحيسملاامهمدختسااَمِهِتَطِساَوِبْمُتْنَمآ
اهلهللاامهنّيعيتلاةياغلاوهاذهوهبناميإلاىلإسانلا
لٱىَطْعَأَوُهَو«هلوقليلدب

ْ
لٱَو،ًالُسُراوُنوُكَيْنَأَضْعَب

ْ
َضْعَب

لٱَو،َءاَيِبْنَأ
ْ
لٱَو،َنِيِّـرشَبُمَضْعَب

ْ
لَعُمَوًةاَعُرَضْعَب

ِّـ
ِلْجَأل،َنيِم

لٱِليِمْكَت
ْ

خلٱِلَمَعِل،َنيِسيِّـدِق
ْ
ملٱِدَسَجِناَيْنُبِل،ِةَمْدِ

ِ»حيِسَْ
كلتلنيرشبملاّنيعهللانأامبو.)١٢و٤:١١سسفأ(
الهللامهربتعاامكمهربتعتنأةسينكلاىلعبجوةمدخلا
:٥سرطب١(ةسينكللةداسوأبازحاءاسؤرمهربتعتنأ
٣(.

نمناسنإلكلّنيعامكيأخلاُّبَّـرلٱىَطْعَأاَمَكَو
هبموقييكلبهاوملانمهيلإجاتحيامهاطعأولمعلا
.)٤:٧سسفأ(

.»يِمْنُيَناَكَهللاٱَّـنِكٰل،ىَقَسُسوُّلُبَأَوُتْسَرَغاَنَأ«٦
سوثنروك٢و١٥:١٠و١:٣٠ص١٩:١و٢٧و١٨:٤لامعأ
٣:٥

ةسينكلامدخلهللااهنّيعيتلالامعألاعونتلنايبةيآلاهذه
ةسينكلاهّبشو.برلادييفتالآىوساوسيلًاعيمجمهنأو
.هيفتاتابنباهءاضعأوناتسببانه

اسيليقسلاوسرغلاىَقَسُسوُّلُبَأَوُتْسَرَغاَنَأ
امهتلعوامهلناتطساوامهامنإهومنوتابنلاةايحلنيتلعب
اهنّيعطئاسويهفنيرشبملالامعأكلذك.هللاةوقةيقيقحلا
.كلذلللعاليحورلامهومنوسانلاناميإلاهمركأوهللا

سوثنروكلهأىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا

٢٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



سسأوًالوأنيبطاخملارشبهنألًالوأهمساسلوبركذو
سلوباهكرتامدعبسوثنروكسولبأىتأو.مهتسينك
اَّـَمل«هنألسراغلاىلإيقاسلاةبسنكسلوبىلإهتبسنتناكف
:١٨لامعإ(»اوُنَمآْدَقاوُناَكَنيِذَّـلٱِةَمْعِّـنلٱِبًاريِثَكَدَعاَسَءاَج
٢٧(.
سيئرنوكيومظعتينأىلإلامسولبأنأىلعليلدال
ليلدانللبهدسحوأكلذكهنظسلوبنأىلعالوبزح
سوثنروكىلإعجرينأهيلعحلأهنألهبقثوهنأىلععطاق
.)١٦:١٢ص(اهقرافامدعب

ةلعيهتايضرألايفبصخلاةلعنإيِمْنُيَناَكَهللاٱ
دهتجاامهمف.ىلاعتيرابلايهيأتايوامسلايفبصخلا
ىلعسانللةيناعمحاضيإيفوباتكلاسرديفظعاولا
هحورهللالسريملنإلطابهداهتجافبولسأنسحأ
نوكيفو.نيعماسلابولقيفًارثؤمهمالكلعجيلسودقلا
نمهيفامليلصملادهتجملانيمألارشبمللطيشنتيمنُيهللا
سرغلاناكاذإهحجنيوهلمعكرابيىلاعتهنأديكوت
اَمَك«هلوققفوىلعاذهو.هدجملوهتدارإىضتقمبيقسلاو
ملٱُلِزْنَي

لَّـثلٱَوُرَطَْ
ْ

ْلَب،َكاَنُهَىلِإِناَعِجْرَيَالَوِءاَمَّـسلٱَنِمُج
هنَالَعَْجيَوَضْرَألٱِناَيِوْرُي ِعِراَّـزلِلًاعْرَزيِطْعُتَوُتِبْنُتَوُدِلَتاَِ
َختيِتَّـلٱيِتَمِلَكُنوُكَتاَذَكٰه،ِلِكآلِلًازْبُخَو

ْ
َال.يِمَفْنِمُجُر

.)١١و٥٥:١٠ءايعشإ(»ًةَغِراَفَّـَيلِإُعِجْرَت
دصاحلاوأيضرألاحالفلاحجناذإهنأاذهنممزليو
ىلعهركشيوهللادجملاامهنملكىطعُينأبجويحورلا
.ًالطابعسيملهنأ

لٱَسْيَلًاذِإ«٧
ْ

يِذَّـلٱُهللاٱِلَب،يِقاَّـسلٱَالَوًائْيَشُسِراَغ
.»يِمْنُي
٦:٣ةيطالغو١٢:١١سوثنروك٢

الوامهيتاذيفًائيشاسيلنيرشبملاكنيذنأةيآلاهذهىنعم
ناكنإوىلاعتهدييفةلآىوساسيلامهنألهللاىلإةبنسلاب
هدحوهللاافءابطخلاحصفأرخآلاولسرلالضفأامهدحأ
انأسانلادحألوقينأثبعلانمف.حاجنلاوةوقلاردصم
هحنميوهمثإرفغيوهصلخينأرداقسلوبنأكسلوبل
الهنألنيرشبملالمعلةيمهأالهنأمزلتسيالاذهو.ةمعنلا
الودصحيالعرزيالنمفهللابترامىضتقمبمهنمدب
ىلعف.هلسكبقاوعنمهذاقنإلةزجعمهللاهلعنصي
سانلابولقيفهللاةملكعرزيفاورتفيالنأنيرشبملا
نأنيفرتعمةيدبألاةايحللًارمثممهعرزلعجيهللانأنيلمآ
نودبةبوتلاىلإدحاوئطاخبنايتإلانعةزجاعمهباعتألك
.هللاحورريثأت

لٱَو«٨
ْ

ٍدِحاَوَّـلُكَّـنِكٰلَو،ٌدِحاَواَُمهيِقاَّـسلٱَوُسِراَغ
.»ِهِبَعَتِبَسَحِبُهَتَرْجُأُذُخْأَيَس
٥و٦:٤ةيطالغو٤:٥صو٢:٦ةيمورو٦٢:١٢رومزم
٢٢:١٢و٢:٢٣ايؤرو

ىلإوهللاىلإةبسنلابدحاونورشبملاٌدِحاَواَُمه
ضعبىلإمهضعبةبسنبكلذكومدخمهلكمهنألةسينكلا
ال(ةدحاومهتياغودحاوديسةطلستحتًاعمةلعفمهنأل
نأهتياغلبعلقينأرخآلاةياغوسرغينأدحاولاةياغنأ
حاجنليرورضدحاولالمعنألو)هريغهسرغاميقسي
سراغلاسرغالبعفنياليقاسلايقسنألرخآلالمع
ًاضيأدحاومهو.يقاسلايقسالبعفنيالسراغلاسرغو
اولقومنلاوةايحلاردصمدحاولاهلإلادييفةلآمهنوكرابتعاب
نأكًاضعبنيرشبملاضعبسأرينأزوجيالًاذإف.اورثكوأ
.ةصاخةياغلًاصاخًالمعمهل

نعقرفيسراغلالمعهَتَرْجُأُذُخْأَيَسٍدِحاَوَّـلُك
سورغملاومنيهوةدحاوامهتياغنكليقاسلالمع
بهاومورخآلاةمدخنعقرفتنيرشبملادحأةمدخكلذك
نمهباوثذخأيدحاولكنكلكاذبهاومنعفلتختاذه
هنكلًادحاوًالمعلكلالمعبسحيهللاوناسنإنمالهللا

.ًادارفأةلعفلابساحي
هعضاوتوهسفنهراكنإوهداهتجاوهتنامأوِهِبَعَتِبَسَحِب
هحاجنردقىلعالوهبهاومبسحىلعةرجألاتسيلف
عناوملاثيحليجنإلامدخينملةيزعتاذهيفو.هترهشو
بعتلاىريهللانأقيقحتنمهيفاملليلقحاجنلاوةريثك
هنممزلياملعيمجللثحًاضيأهيفو.هبسحىلعيزاجيو
.ًاريثكبيثُأًاريثكبعتنموًاليلقبيثُأًاليلقبعتنمنأ
نيملعمةدعذئتقوسوثنروكيفناكهنأبيرالو
دهتجممهضعبونئاخمهضعبونيمأمهضعبنيرشبمو
دحاولكبعتملعيًاعيمجمهبيقرهللاوناوتممهضعبو
نأانهةرجألانمركُذامديفيالو.هبسحبهيزاجيو
ءامسلانوقحتسينينمؤملانممهريغوءانمألانيرشبملا
حيسملاعوسيبرلاقاقحتسابالإاهولخديملمهنإفمهلامعأب
ةيآهديبعلةباثإلابدعوهتمعنةرفولهللانكلهباونمآيذلا
ىلإةبسنلابمهيلعباوثلاعزوينأنسحتساومهنعهاضرل
.)١١:١٨ايؤرو٣٥و٦:٢٣اقولو٥:١٢ىتم(مهباعتأ

ُءاَنِب،ِهللاٱُةَحَالَفْمُتْنَأَو،ِهللاٱَعَمِنَالِماَعُنْحَناَنَّـنِإَف«٩
.»ِهللاٱ
:٢يسولوكو٢:٢٠سسفأ٦:١سوثنروك٢و١٥:٤لامعأ
٢:٥سرطب١و٤و٣:٣نييناربعو٧
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همركيفنالعافسولبأوانأيأِهللاٱَعَمِنَالِماَعُنْحَن
اذهو.نيرشبملالكىلعقدصيامهيلعقدصامو.ىلاعت
لمعيفامهكارتشايهو»دحاويقاسلاوسراغلا«هلوقةلع
امهنوكنألهبعتردقىلعلكةازاجمىلعوديجمميظعدحاو
مساريركتو.هبدعوامبامهبيثيهنأمزلتسيهللاعمنيلماع
هللاةسينكةسينكلانأريرقتلهذهيفتارمثالثهللا
نملخيبوتهيفويزاجييذلاوهوهتلعفةلعفلاوهلمعلمعلاو
.سانلاضعبىلإةسينكلانوبسني

سوثنروكةسينكءاضعأايمكنأيأهللاٱُةَحَالَفْمُتْنَأَو
ىدنوهتمعنرطموهليجنإءوضبمكيلعمعنأهنألهللالقح
.هيفاولمعيلنيملعمونيرشبمنمهمدخلسرأوهتكرب
سولبأنوكوًاسراغهنوكةبسانمل»هللاةحالف«مهامسو
باتكلايفريثكهلاثمأو»لقحلاب«ةسينكلاهيبشتو.ًايقاس
ىتمو٦و٢٧:٢و٧-٥:١ءايعشإو٨٠:٨رومزم(يفامهنم
دنعةزيزعةسينكلانأىلعليلداذهيفو.)٤١-٢١:٣٣
املكاهيطعيواهرضياملكاهيقيواهبينتعيهنإ.هللا
نماهرامثألكىلعءاليتسالاقحهللانإو.هيلإجاتحت
ىلإبسنُتاهنأزوجيالهنأواههابشأوةدابعلاوماركإلاودجملا

.لوسرريغمأناكًالوسرقولخم
هيفلقحبةسينكلاهيبشتنملوسرلالقتناِهللاٱُءاَنِب

نورشبملاهيفءانبباههبشتىلإنوقاسونوسراغنورشبملا
دارأامعريبعتلللوألانمبسنأهيبشتلااذهنألنوؤانب
هبلطيامواهلجألهللاعنصاموةسينكلانأشيفهلوقينأ
سوثنروك٢(يفهيبشتلالثمءاجو.اهئاضعأواهيرشبمنم
.)٢:٥سرطب١و٣:٦نييناربعو٢:٢١سسفأو٦:١٦

ملٱِهللاٱِةَمْعِنَبَسَح«١٠
ْدَقٍميِكَحٍءاَّـنَبَكِيلِةاَطْعُْ

لَفْنِكٰلَو.ِهْيَلَعيِنْبَيُرَخآَو،ًاساَسَأُتْعَضَو
ْ
ٍدِحاَوُّلُكْرُظْنَي

.»ِهْيَلَعيِنْبَيَفْيَك
ايؤرو٤:١٥صو٦عو١٥:٢٠ةيمور١٢:٣و١:٥ةيمور
٤:١١سرطب٢١:١٤١

لكلوسرلاىطعأِيلِةاَطْعُْملٱِهللاٱِةَمْعِنَبَسَح
يذلاوههنإفليجنإلاةمدخنمسوثنروكيفامبهللادجملا
ىلعهتردقةوقهلبهووهلمعهلّنيعوهوًالوسرهاعد
نمهمالكيفمّهوتياماذهبعفدو.هيلعبجوامبمايقلا
.راختفالا

سيسأتلامكحيءانبلايفرهامكيأٍميِكَحٍءاَّـنَبَك
انهلوسرلادصقيملو.همسروهساسأىلعهريغةسدنهلاو
عضونأنايبدصقلبنيئانبلانمهريغىلعهسفنليضفت
وههنأولامعألانمهللهأوهوهبصتخياممساسألا

ىتم(يفحيسملالوقكاذهو.لهاجلانعميكحلاهبزاتمي
٧:٢٦(.

يفليجنإلاريشبتتأدتبايأًاساَسَأُتْعَضَو
.)٢:٢ص(ًابولصمحيسملاعوسيبًايدانمسوثنروك

لكينبينأبوجوىلإاذهبراشأِهْيَلَعيِنْبَيُرَخآَو
وهيذلاساسألاىلعسوثنروكةسينكريشبتيفهيلونم
ةدعاهيفناكهنألهدحوسولبأاذهبدصقيملو.هعضو
.)٤:١٥ص(نمرهظيامكنيرشبم

نملريذحتاذهِهْيَلَعيِنْبَيَفْيَكٍدِحاَوُّلُكْرُظْنَيْلَف
يحورلالكيهلاءانبيفلالضلانمنيرشبملانمهيلو
اهنوكبةسينكلاةيمهأنإ.ءانبلاداوميفاميسالوسدقملا
المهنأمهيلعبجوتحيسملاديجمتورشبلاصالخةطساو
ةراضةجيتنلانوكتالئلسانلاةمكحبهللاةمكحنوجزمي
.يتأيسامكءانبلاداوميفنبتلابةراجحلاطلخك
بجوأناصقنالوةدايزبريغتيالةرمساسألاعضوهنوكو
.قارعألانمهيلعنونبيامداومبطقفاونتعينأمهيلع
هيلعينبامرييغتنكمينكلهرييغتنكميالساسألانإ
قحنمميلاعتنوملعينوملعمسلوبدعبيتأينأيأ
ءارآوأمهءارآاونبينأنملوسرلامهرذحفلطابو
.يحورلالكيهلاساسأىلعيحولاقئاقحعمةفسالفلا

يِذَّـلٱَْريَغَرَخآًاساَسَأَعَضَيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيَالُهَّـنِإَف«١١
ملٱُعوُسَيَوُهيِذَّـلٱ،َعِضُو

.»ُحيِسَْ
ةيطالغو١١:٤سونثروك٢و١٦:١٨ىتمو٢٨:١٦ءايعشإ
٢:٢٠سسفأو١:٧

نونبينيذلافًايقيقحَرَخآًاساَسَأ...ُعيِطَتْسَيَال
سيلمهؤانبو»هللاعمنيلماع«اوسيلرخآساسأىلع
.»هللاءانب«

ًاممتمحيسملالمعبويلزألاهللاءاضقبَعِضُويِذَّـلٱ
امكنيرشبملاولسرلاةادانمبوليجنإلاميلعتبوءاضقلاكلذ
.سوثنروكيفسلوبلعف

يفُسِّـسَؤُأاَذَنَئَه«هلوقلثماذهُحيِسَْملٱُعوُسَي ِ
»ًاسَّـسَؤُمًاساَسَأ،ًاميِرَكٍةَيِواَزَرَجَح،ٍناَحِتْمٱَرَجَحَنْوَيْهِص
٤:١١لامعأو٢١:٤٢ىتمًاضيأرظنا٢٨:١٦ءايعشإ(
.)٢:٦سرطب١و٢:١٩سواثوميت٢و٢:٢٠سسفأو
هبقلعتملاميلعتلاىلعوهسفنحيسملاىلعقدصيو
وهحيسملاةسينكيفنمؤملكدمتعمنألوألاىضتقمبو
ماقوانعبيلصلاىلعتاميذلادسجتملاهللانباعوسي
ةرفغمانلبهيوانيفعفشيدبألاىلإيحوهوانريربتل
حيسملاتوهالميلعتنأيناثلاىضتقميو.ًاصالخو
نيدلاساسأوههدوعصوهتمايقوًابولصمهتوموهدسجتو
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هنألاقسلوبنألةنيرقلاقفاوييذلاوهيناثلاويحيسملا
حيسملاعضيملهنأّنيبلانمو)١٠ع(ساسألاكلذعضو
نأةيآلاهذهةصالخو.هنأشيفقحلاميلعتلاعضوامنإ
دوجوفتيبلاىلإساسألاةبسنكةسينكلاىلإحيسملاةبسن
ةمئاقةيدبألايفاهلامآلكواهتراهطواهومنواهنمأوةسينكلا
امةيقيقحةيحيسمةسينكنوكتنأنكميالفحيسملاىلع
قلعتملاميلعتلايرهوجلايقيقحلااهساسأتلعجدقنكتمل
َسْيَل«هنأهلككلذةلعو.ليجنإلايفنلعُأامكحيسملاب
َحتُرَخآٌمْسٱ

ْ
ْنَأيِغَبْنَيِهِب،ِساَّـنلٱَْنيَبَيِطْعُأْدَق،ِءاَمَّـسلٱَت

.)٤:١٢لامعأ(»َصُلْخَن

ًابَهَذِساَسَألٱاَذٰهَىلَعيِنْبَيُدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو«١٢
»ًاّشَقًابْشُعًابَشَخًةَميِرَكًةَراَجِحًةَّـضِف

.نيدلايملعموأنيرشبملانمُدَحَأَناَكْنِإ
يدانيوحيسملابكسمتييأِساَسَألٱاَذٰهَىلَعيِنْبَي
.ةيحيسملالامعألاودئاقعلاملعيوهب

يفداوملاهذهلثمىنبًةَميِرَكًةَراَجِحًةَّـضِفًابَهَذ
داوميهواهروصقوسوثنروكلكايهيفوناميلسلكيه
ىلإاهبسلوبراشأواهعضاوميفتعضُوةليمجوةنيمثوةيقاب
ناميإلليحولاباتكيفتنلعُأيتلاةحيحصلاميلاعتلا
.ةيدبأةسيفنقئاقحيهولمعلاو

ةريقحلايوآملاداوملاهذهنمىنبُيًاّشَقًابْشُعًابَشَخ
شقلاوبشعلاواهباوبأواهدفاورواهزئاوجبشخلافةيتقولا
لثمواهفقسواهضرأواهناردجلًانيطنوكيلبارتلابطلخيام
لوسرلااهبراشأوهللاتيبداومنمنوكتناقيلتالهذه
ءارآةيدوهيلاديلاقتلانمةذوخأملاكةلطابلاميلاعتلاىلإ
نييحيسملاناميإليطعتاهنأشنميتلانيينانويلاةفسالفلا
.مهكولسداسفإو

لٱَّـنَألًارِهاَظُريِصَيَسٍدِحاَوِّـلُكُلَمَعَف«١٣
ْ
.ُهُنِّـيَبُيَسَمْوَي

.»َوُهاَمٍدِحاَوِّـلُكَلَمَعُراَّـنلٱُنِحَتْمَتَسَو،ُنَلْعَتْسُيٍراَنِبُهَّـنَأل
١:٨يكينولاست٢و٤:١و٣و٣:٢يخالم٤:٥ص
٢:٣٥اقول٤:١٢و١:٧سرطب١و

ققحتيسيأًارِهاَظُريِصَيَسٍدِحاَوِّـلُكُلَمَعَف
يعّدينيملعملانمالكنإ.هبذكوأملعملكميلعتقدص
نكلوهرمأنمبيريفنوريثكوهميلعتةحصملاعلااذهيف
.بيرلكيفتنيوقحلانلعُيس

ىّمسيوميظعلانيدلاموييأُهُنِّـيَبُيَسَمْوَيْلٱَّـنَأل
٢:١٦ةيمور(يفلوسرلاراشأهيلإوبرلامويًاضيأ

لكميلعتقحنلعُيمويلاكلذف)١٧و١:٨يكينولاست٢و
.هلطابودحاو

سدقملاباتكلاراعتساامًاريثكُنَلْعَتْسُيٍراَنِبُهَّـنَأل
يشالتوديجلايفنترانلانألمكحلاوناحتماللسانلا
دشأموينوكيبرلاموينأةرابعلاىنعمو.ءيدرلا
يخالمو٢٤:١٥و٤:٤ءايعشإ(ناسنإلكلمعلناحتمالا
.)١:٧سرطب١و٣:٢

هبشَوُهاَمٍدِحاَوِّـلُكَلَمَعُراَّـنلٱُنِحَتْمَتَس
لمعتسانيذلانيئانبلالمعبنيرشبملاميلعتلوسرلا
تنحتماوًاشقوًابشعوًابشخمهضعبوةنيتمداوممهضعب
داوملاتيقبوشقلاوبشعلاوبشخلاىشالتفرانلاباهلك
نيدلامويناحتمالمتحيالدسافلاميلعتلانأققحوةنيتملا
.رانلاةقرتحملاداوملاكلتلمتحتاممرثكأ

.»ًةَرْجُأُذُخْأَيَسَفِهْيَلَعُهاَنَبْدَقٍدَحَأُلَمَعَيِقَبْنِإ«١٤
٤:٥ص

ىلعهميلعتبىنبيذلايحورلاءانبلانأةيآلاهذهىنعم
ليجنإلاميلعتهميلعتنأناحتمالانهربوحيسملاساسأ
نيمألامداخلاحيسملااهبدعويتلاةرجألاذخأيسيقنلا
حيسملالوقهعمسبوهلمعءاقببًاضيأباثُيو)٨عرظنا(
.»نيمألاحلاصلادبعلااهيأًامعن«

َوُهاَّـمَأَو،َُرسْخَيَسَفٍدَحَأُلَمَعََقَرتْحٱِنِإ«١٥
.»ٍراَنِباَمَكْنِكٰلَو،ُصُلْخَيَسَف
٢٣اذوهي

هميلعتعطتسيملنإيأٍدَحَأُلَمَعَقََرتْحٱِنِإ
الإةيرشبلاءارآلانمهنوكللطابهنأناحتمالالامتحا
.ةيدمرسلاةيليجنإلاقئاقحلا

يذلاباوثلانمهعقوتامىلعلصحياليأَُرسْخَيَسَف
لجخيوميظعلانايدلاحدمىلعالومدخلاءانمأهبدعُو
لثمنملوسرلاانحويرذحو.هلمعنالطبىريامدنع
لِمَعاَمَعِّـيَضُنَّـالَئِلْمُكِسُفْنَأَىلِإاوُرُظْنٱ«هلوقباذه

ْ
ْلَب،ُهاَن

.)٨انحوي٢(»ًاّماَتًارْجَأُلاَنَن
امًاريثكٍراَنِباَمَكْنِكٰلَو،ُصُلْخَيَسَفَوُهاَّـمَأَو

قارتحالاةعيرسداومنمهتيبينبييذلاناسنإلانأثدحي
لكوتيبلارسخوهسفنحبرفهنمبرهتيبلاقرتحااذإ
قحلاجزمييذلارشبملاظحنوكياذهلثمف.هيفام
وهامأوفلتيفهلمعضفريهللانألهريشبتيفلطابلاب
نمىندأماقميفنوكيوءامسلالخديوصلخيدهجلابف
»رانبامكصالخلا«ىنعمنأنيبتيو.نيمألامداخلاماقم
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٣:٢٠سرطب١و٣:٢ايركز(يفاممدهجلابهيلعلوصحلا
ىلعهميلعتوهناميإىنبهنأهصالخةلعو.)٢٣اذوهيو
وههرسخيذلاوةبههصالخفنيتملاقحلاساسألاحيسملا
.ةمدخلايفءانمألانيصلخملاهبهللادعوام
نملطابوهورهظملاىلعةيآلاهذهبسانلاضعبلدتسا
:هجوأةعبرأ
النيرشبملالمعوهرانلابنحُتمايذلانإ:لوألا·

.سانلاسوفن
ريهطترانالةيشالملاناحتمالارانرانلاكلتنإ:يناثلا·

.ةيقبم
نيبالنيدلاموينوكيرانلاكلتبناحتمالانإ:ثلاثلا·

.مويلاكلذوتوملا
نحتميناسنإلكبدارملانأىلعلدتةنيرقلانإ:عبارلا·

نمدحاولكالنيرشبملادحأرانلاكلتبهلمع
.نييحيسملا

ُنُكْسَيِهللاٱُحوُرَو،ِهللاٱُلَكْيَهْمُكَّـنَأَنوُمَلْعَتاَمَأ«١٦
»؟ْمُكيِف

٣:٦نييناربعو٢٢و٢:٢١سوثنروك٢و٦:١٩ص
٢:٥سرطب١و

ةيآلاهذهبنيبوهللارانبةسينكلانأةعساتلاةيآلايفّنيب
ريذحتقبساميفوجئاتنلانمكلذىلعبترتياماهيلتيتلا
.مهنمنيملعتمللريذحتانهامونيرشبملاونيملعملل

نمكمتكلسمكنأيأِهللاٱُلَكْيَهْمُكَّـنَأَنوُمَلْعَتاَمَأ
مهئارآباودانينأمكيملعملمتحمسمكنألهبسنوأاذهلهج
ًاتيباونبمهنأكمهبمترختفاوةيوامسلاقئاقحلانمًالدب
اذهريغيفهللالكيهةسينكلانأدروو.مهسفنأديجمتل
:٦سسفأو٦:١٦سوثنروك٢و٦:١٩صرظنا(عضوملا

٢١(.
ثلاثلامونقألاوهحورلااذهْمُكيِفُنُكْسَيِهللاٱُحوُرَو
نألهللالكيهمهنوكمزلتسيانهءاجامو.توهاللايف
تايآرهظُيوهزعيوهللاهنكسييذلاتيبلاوهلكيهلا
لكيهةسينكلاًاذإفهيفبهاوملاهبعشحنميوهيفهروضح
يِذَّـلٱ«سسفألهألهلوقلثماذهو.اهيفنكسيهنألهللا
يفِِهللاًانَكْسَم،ًاعَمَنوُّيِنْبَمًاضْيَأْمُتْنَأِهيِف :٢سسفأ(»ِحوُّرلٱِ

٢٢(.
ًاذإفةئيطخهسيندتوسدقمهللاابصتخمناكملكنإ
دجمنإ.ةعيظفةئيطخةلطابلاميلاعتلابهللاةسينكسيندت
هناردجىلعناكيذلابهذلابًامئاقنكيملناميلسلكيه
الوةنيمثلاهرهاوجبالوةيرمرملاهدمعبالوهدئاوموهباوبأو

الوةنيمثلاهرهاوجبالوةيرمرملاةرخافلاهتنهكسبالمب
سدقيفءاضيذلارونلابلبةرخافلاهتنهكسبالمب
لكيهلاكلذدجمنإفهيفىلاعتهروضحىلعةلالدسادقألا
حورلاهنكسييذلايحورلالكيهلاىلإةبسنلابًائيشسيل
روخبهنمدعصيوةيحيسملالئاضفلاهنيزتوتاذلابسدقلا
.ركشلاوحيبستلا

َّـنَأل،ُهللاٱُهُدِسْفُيَسَفِهللاٱَلَكْيَهُدِسْفُيٌدَحَأَناَكْنِإ«١٧
.»َوُهْمُتْنَأيِذَّـلٱٌسَّـدَقُمِهللاٱَلَكْيَه

ناكُهللاٱُهُدِسْفُيَسَفِهللاٱَلَكْيَهُدِسْفُيٌدَحَأَناَكْنِإ
ميلشروألكيهوأعامتجالاةميخسنداذإناسنإلاباقع
هللاةريغف.)١٦:٢و١٥:٣١نييوالو٢٨:٤٣جورخ(توملا
هتريغنملقأتسيلنينمؤملانمفلؤملايحورلاهلكيهل
نيذلانيملعملاكرتيالويدايألابعونصملاهتيبىلع
نوريغيواهتوقنوفعضيفلطابلامهميلعتبةسينكلانودسفي
.جراوخلايفاهريثأتعفنواهتدحوبنوبهذيفاهنوقشيواهناميإ
نمدرفلكىلعحصياهتلمجبةسينكلاىلعانهحصامو
هللابضغروجفلابهسندنإفهللالكيهوههنإفاهدارفأ
.)١٩و٦:١٨ص(يفاذهلوسرلاحضوأوهيلع

ىلعظفاحيوهوهلزورفميأٌسَّـدَقُمِهللاٱَلَكْيَهَّـنَأل
قوقبحو١١:٥و٥:٧رومزم(هسيندتىلعبقاعيوهتراهط
٢:٢٠(.

يميلشروألالكيهلاىلعقدصياميأَوُهْمُتْنَأيِذَّـلٱ
نمفهللاةمدخلزرفمامهنمًالكنألةسينكلاىلعقدصي
.بقوعامهدحأسند

ٌميِكَحُهَّـنَأُّنُظَيٌدَحَأَناَكْنِإ.ُهَسْفَنٌدَحَأَّـنَعَدَْخيَال«١٨
يفْمُكَنْيَب لَف،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِ

ْ
»!ًاميِكَحَريِصَيْيَكِلًالِهاَجِْرصَي

٥:٢١ءايعشإو٢٦:٢٢لاثمأ

نيدشرمللريذحتنيرشعلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيف
يفهللامالكنمًالدبةيرشبلاةمكحلاذاختانمنييحورلا
تاموصخلانمومهسفنأبباجعإلانموينيدلاميلعتلا
.بزحتلاو

ىلعةيناسنإلاةمكحلاليضفتبُهَسْفَنٌدَحَأَّـنَعَدَْخيَال
رومأبهسفنعدخينأىلإلئامناسنإلانأةيهلإلاةمكحلا
ةفسلفلائدابمبهتفرعموهتمكحىلعهلاكتااميسالوةريثك
.نيدلارومأيفاهبيدتهيلةيويندلا
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.ذيملتوأملعمٌدَحَأَناَكْنِإ
هتلوازملوةيلقعلاهاوقةحصلْمُكَنْيَبٌميِكَحُهَّـنَأُّنُظَي

.سانلايفكلذبهترهشوةيملاعلاةفسلفلا
يف هلوقكوهفرهدلااذهةمكحبيأِرْهَّـدلٱاَذٰهِ

.)١:٢٦ص(»دسجلابسحبءامكح«
تاينيدلايفهتمكحضفريليأًالِهاَجِْرصَيْلَف
ليجنإلابةنلعملاهللاةمكحلبقييكلءيشالاهبسحيو
ناسنإلاىلعبجيف.كلذلًالهاجسانلاهبسحينأضريلو
يكلناحتمالامويتبثيلهتوقىلعلاكتالانعلدعينأ
لاكتالانعلدعينأبجياذكهو.ءالعلانمةوقذخأي
كلذبوجوةلعو.ًايقيقحًاميكحهللاهلعجيلهتمكحىلع
.هيلعلاكتالاقحتسيالاممانتوقوانربنوك

لٱاَذٰهَةَمْكِحَّـنَأل١٩«١٩،٢٠
ْ

،ِهللاٱَدْنِعٌةَلاَهَجَيِهَِملاَع
حلٱُذِخآلٱ:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل

ْ
ُّبَّـرلٱ:ًاضْيَأَو٢٠.ْمِهِرْكَمِبَءاَمَُك

حلٱَراَكْفَأُمَلْعَي
ْ

.»ٌةَلِطاَباََّـهنَأِءاَمَُك
٩٤:١١رومزم٥:١٣بويأ

يهوانتمكحانضفربوجوةلعنايبنيتيآلانيتاهيف
باتكلانمنيليلدبكلذتبثأوةمكحلاكلتنالطب
.سدقملا

هللانإِهللاٱَدْنِعٌةَلاَهَجَيِهَِملاَعْلٱاَذٰهَةَمْكِحَّـنَأل
وهةمكحسانلاهبسحيامنإىريدُحتالهتمكحيذلا
.اهنيعةلاهجلا
ةلاهجتراصاهقفاوتالةياغاهبانبلطاذإةيقيقحلاةمكحلانإ
ذختنوأةداعسلاوةسادقلاةطساوتايضايرلاذختننأك
ةسادقلاوةداعسلانألكلذكةيبدألاوأةيلقعلاةفسلفلا
مولعنأاذهنممزليالو.رخأطئاسوىلعناتفقوتم
الاهنألعفنالبوةبذاكاهماسقأبةفسلفلاوكلفلاوبطلا
نمتسيلةياغىلإةليسوتلعُجاذإالإكلذكنوكت
ًامهوالإنكيملةمكحهنأبسانلامكحامضعبف.اهنأش
.)٢١و١:٢٠ص(ةلاهجهنأبمكحهللاوًالطاب

ةظحالملاقحتسييذلا٥:١٣بويأيفٌبوُتْكَمُهَّـنَأل
بويأرفسنماذهريغسبتقيملديدجلادهعلانأانه
.)٥:١١بوقعي(يفهربصوهمساركذنكلو

نالطبنيتيآلانيتاهبهللانابأخلاُمَلْعَيُّبَّـرلٱًاضْيَأَو
لايتحالاوةنطفلانمسانلاغلبامهمهنأوةيرشبلاةمكحلا
هوعنميوأهللااوعدخينأاوعيطتسيالمهلامعأومهترماؤميف
هنأومهئارآلكدينفتىلعرداقهنأوهدصاقممامتإنم
مهضعبةليحلعجيدقواهضعبدضمهليحضعبلعجي
.)٧:١٠ريتسأ(ناماهرمأنمناكامكهسفنلًاكرش

»ْمُكَلٍْءَيشَّـلُكَّـنِإَف،ِساَّـنلٱِبٌدَحَأَّـنَرِخَتْفَيَالًاذِإ«٢١
١٥و٤:٥سوثنروك٦٢و٥و٣عو٤:٦و١:١٢ص

مدخنيرشبملانأنمقبسامةجيتنةيآلاهذهيأًاذِإ
.ةلاهجناسنإلاةمكحنأوةكربوملعلكردصمهللانأو

ىلإهجوممالكلااذهِساَّـنلٱِبٌدَحَأَّـنَرِخَتْفَيَال
ص(يفاملقفاوموهومهريغنودنيرشبملاىلإالةسينكلا
لاكتالابناسنإلابراختفالاموقيو.)٢٤و٩:٢٣ايمرإو١:٢٩
رورسلابةداعسلاوىنغلاوةوقلاوفرشلاىلإًالصوتوهيلع
.هيلإهباستناب
Hillelليلهكنيروهشملانيينابرلاضعببدوهيلارختفا
مهتفسالفضعببنانويلارختفاوShammiيعمشو
EpicuriusسروكيبأوZenoنونيزوPlatoنوطالفأك
.Pythagorasسروغاتيفو
اورختفا«ميهاربإدالوأمهنوكلاوصلخينأباوقثونيذلانإ
ظفحىلعاولكتانيذلانأو)١١:١٨سوثنروك٢(»دسجلاب
:٢سسفأ(مهسفنأباورختفااورربتينأةيغبةيوسوملاموسرلا
٩(.
رخآوسلوبلانأ«مهضعبلاقنيحسانلابنويثنروكلارختفا
اوسيلمهباورختفانمنأسلوبنهربدقوخلا»سولبألانأ
ذخأو.مهتمكحىلعلكتُينأزوجيالفمدخورشبىوس
اوماقأنيحهللااهبهويتلاقوقحلانعاولفغمهنأنهربي
.ةداسلاماقممدخلا

ةلعو.ةيتآلاةيآلايفلامجإاذهْمُكَلٍءَْيشَّـلُكَّـنِإَف
هستينكءاضعأوحيسملابنونمؤممهنأمهلءيشلكنوك
.مهيلإمهباستناوسانلابمهراختفاعنمىلعًاليلدكلذماقأو
ىلإلوؤترومألالكلعجينأدصقهللانأةرابعلاىنعمو
ملاعلاةثرواهلعجهنألاهؤاضعأمتنأيتلاةسينكلاعفن
اهيطعُيوهفءيشلكاهسأرحيسملاىطعأو)٤:١٣ةيمور(
:٨ةيمور(هعمكلميهبعشنأدصقهنألهيلإجاتحتاملك
:١٧انحوي(هايإبآلاهاطعأيذلادجملامهيطعيهنأو)١٧
ةرقتحمةفيعضةصقانلازتالنآلاةسينكلانإ.)٢٢
ةلماكهللاةمعنبريصتنأنمدبالهنكلوةدهطضم
الولبقتسملااهدجميفركتفتاهنأبجوفءاهبلاوةسادقلا
.اهبقيليالاميتأت

لٱِمَأ،اَفَصْمَأ،ُسوُّلُبَأْمَأ،ُسُلوُبَأ«٢٢
ْ

حلٱِمَأُ،َملاَع
ْ

ِمَأ،ُةاََي
ملٱ
حلٱُءاَيْشَألٱِمَأ،ُتْوَْ

ْ
ملٱِمَأ،ُةَِرضَا

.»ْمُكَلٍْءَيشُّلُك.ُةَلَبْقَتْسُْ

قوقحنايبونيرشعلاوةيداحلاةيآلايفامليصفتاذه
:عبرأيفتاكربلاهذهرصحنكميواهتاكربوةسينكلا
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اهعفنلةسينكلامدخمهنييحورلانيدشرملانإ.١
ةكلمملاكنيدشرملاكئلوألتسيلةسينكلانإ.اهناينبو
لوسرلالوقنمجتنياذهو.ةسينكللمهلبكلملل
عفتنتنأةسينكللقحيف»افصمأسولبأمأسلوبأ«
هاوقتوهتحاصفنموهملعنمودحاولكباعتأنم
.هتريسوهتاولصو

لضفأباهيدفيلةسينكلاعفنلملاعلاسوسيهللانإ.٢
ميلعتىلإلوؤتملاعلاثداوحلكنأدصقيوبولسأ
.ءامسلاىلإًاريخأاهلاصيإواهسيدقتواهتياقووةسينكلا

اذهيرجيوهوتوملاوةايحلاىلعناطلسلاهللانإ.٣
.هستينكعفنيلناطلسلا

نويحورلاهودشرموهؤامكحوهداوقوملاعلاكولمايحي
اويحينأديريهللامادامةرفكونينمؤمسانلاةماعو
نيحنوتوميومهتطساوبةسينكلاىلعهدصاقميرجيل
يحيسمللةايحلاو.ةياغلاكلتىلإلوؤيمهتومهللاىري
يهولضفأةياغلاهلمعتسيهنألهريغلةايحلانمرثكأ
ةايحلاباستكاىلإةليسووسانلاعفنوهللادجم
هنأقحلاوهايأبلاغهنأهتاروهظعمهلتوملاو.ةيدبألا
ةئيطخلاملاعنموجنيهتسطاوبهنألتوملابلغيوه
.ةحارلاوةداعسلاءامسلخديوةقشملاونزحلاو

بيترتنأىلإريشياذه.ةلبقتسملاوةرضاحلاءايشألا.٤
عوضخنأويدبأبيترتاهدجموةسينكلاريخةيغبهللا
ءامسلااهلنألًايتقوسيلةسينكللءايشألالك
باتكلاديعاوملكزاجنإوةديدجلاضرألاوةديدجلا
ةرشاعموهراصتناوهدجموحيسملاثرإيفكارتشالاو
:٨ةيمور(اهلةدعملالزانملايفةكئالملاونيسيدقلا

٣٠(.

مكصالخونآلامكعفنلمكلعضاخيأمكلءيشلك
.ًاريخأ

لِلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٢٣
ْ

ملٱَوِ،حيِسَم
.»ِِهللاُحيِسَْ

:٣ةيطالغو١٠:٧سوثنروك٢و١١:٢صو١٤:٨ةيمور
٢٩

لكلاقامكمكلحيسملالقيملحيِسَمْلِلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو
ةسينكلاعوضخيفلاقلبمكسفنألمتنألقيملونكلءيش
حيسملا«نأةسينكللءيشلكعوضخيفلاقامحيسملل
لامعأ(»همدباهارتشا«وهو)١١:٣ص(»ةسينكلاسأر

ًافقونوكتنأوهاهلءيشلكنوكينأطرشو)٢٠:١٨
.هلةعئاطوةبحموحيسملل

ةسينكلاةبسنيفليامنأنايبلااذهلاقِِهللاُحيِسَْملٱَو
كلذىلعدازفاهيفلاقياملكىلعلمتشيالحيسملاىلإ
ىنعمك»هللاحيسملا«هلوقىنعمو.اهديسهللانأهانعمام
١١-٢:٦يبليفو١٤:٢٨انحويو١٥:٢٨و١١:٣ص(يفهلوق
حيسملانأهدافموعضاوملانمكلذريغو)١:٣نييناربعو
رظنا(دجملاوةردقلاورهوجلايفبآللًايواسمهنوكعم
بآللعضخوهدجمكرتوهسفنىلخأ)٢و١:١انحويريسفت
ةروصذخأفهرايتخابهلككلذىتأو.ةسينكلايدفيلًايتقو
يدفييكلتوملاىتحعضتاويرشبدسجيفرهظودبعلا
حيسملانوكوحيسمللمهنوكو.يدبألاتوملانمهبنينمؤملا
ديحولاهلإلاةمدخلمهسفنأاوفقينأمهيلعنابجويهللا
اوفقيالنأوءادفلالمعيفحيسملاهمدخيذلايقيقحلا
لوقكانهلوسرلاميلعتف.هيلإاوبستينوأرشبلمهسفنأ
ْمُكاَبَأَّـنَأل،ِضْرَألٱَىلَعًابَأْمُكَلاوُعْدَتَال«هذيمالتلحيسملا
يفيِذَّـلٱٌدِحاَو لَعُماْوَعْدُتَالَو.ِتاَواَمَّـسلٱِ

ِّـ
َّـنَأل،َنيِم

لَعُم
ِّـ

ملٱٌدِحاَوْمُكَم
.)١٠-٢٣:٨ىتم(»ُحيِسَْ

هحوسممهنألو)٣:١٦انحوي(ديحولاهنباهنألِهللاُحيِسَْملٱَو
انحوي(هلوسرهنألو)١:٢٩انحوي(هلمحهنألو)٩:٢٠اقول(
.)١٩:١٣ايؤر(هتملكهنألو)١٠:٣٧

دئاوف
لوقعقفاوتقئاقحىلعلمتشتةيحيسملاةنايدلانإ.١

قامعأنمقئاقحىلعواهايإمهلوبقبنوصلخيدالوألا
ىلعليلداهومسواهيلععلطتنأةكئالملايهتشتهللا
ناهرباهيعماسلوقعلًاقفاوماهنالعإنوكوهللانماهنأ
.)٢و١ع(هلزانتوهللاةمكحىلع

اولخدمهنأكفلافطألاكمهناميإلوأيفنييحيسملانإ.٢
نوهتشيوديدجرونبقئاقحلانوريمهنألًاديدجًاملاع
رصقيفدالوألانوهبشيوهبنولابيالاوناكامذئنيح
نعمهفعضيفوقئاقحلاتايماسكاردإنعمهلوقع
مهراقتفاباورعشينأمهيلعبجيفبراجتلاةمواقم
ةنوعماميسالومهحئاصنونيغلابلامهتوخإميلعتىلإ
.)٢و١ع(هللا

مهفلًاقفاوممهميلعتاولعجينأسوسقلاىلعبجيهنإ.٣
اوضرينأيفاوبغريالنأومهجايتحاومهيعماس
ًابزحاووقيوأمهوقلميوأمهوديفينأنودنيعماسلا
ةسينكلاسيئرناحتماىلإاوتفتلينأوةسينكلايف
٢و١ع(انهسانلامكحىلإالةرخآلايفمهلمعل
.)١٣و

نأىلعليلدةسينكلايفتابزحتلاوتاموصخلانإ.٤
ةقفرتمةملاسم«حيسملاةنايدنألنويدسجاهءاضعأ
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ةمكحلانماهنأل»ةحلاصًارامثأوةمحرةءولممةتهذم
.)٤و٣ع()٣:١٧بوقعي(قوفنميهيتلا

راعوفعضوررضفئاوطوًابازحأةسينكلاماسقنانإ.٥
اهرمألوأيفماسقنالاىلإتلاماهانيأراننكلًادبأ
الكلذىلعذئمويلوسرلاخيبوتنمهتقحتسايذلاو
ةدحوبلطننأانيلعفمويلاهيلعهقحتستلازت
لازتعاواهليبسيفداهتجالاوهللاةالصلايفةسينكلا
.)٤و٣ع(اهيقيعيواهعنمياملك

يذلاومهلسرأوهةلعفاهتاعروهللالقحةسينكلانإ.٦
.هنمهبلصأتيعرزلاىلعمهتردقوهتملكوههنوعرزي
سانلابولقيفلصأتيعرزلالعجيلهحورلسريوهو
ًاذإفثبعةلعفلابعتلكهتكربنودبو.رمثيو
ةسينكلاءاضعألكلئاضفهنمو.هلكلذيفلضفلا
ةرـاهـطـلاوحرــفلاوـةـبحـملاونـامـيإلاوعـضاـوـتلانـم
.)٨-٥ع(عفنلاوداهتجالاو

نوكينأيغبنيفحيسملااهساسأوهللاتيبةسينكلانإ.٧
الإوهليجنإيفنلعملاهميلعتلًاقفاومهيلعىنبياملك
.)١١-٩ع(هضفريامموهف

ةدحاومهتياغًاعمةلعفمهنألءاوسةسينكلاةاعرنإ.٨
ةفلتخممهلامعأوعساولاهللالقحيفنوقرفتممهنأعمو
مهحاجنومهتوقومهبهاومبهيلإنورقتفمهللامدخمه
.)٩ع(

موينحتمينييحورلاهللاةلعفنملعافلكلمعنإ.٩
لِلًايِّـقَنُمَوًاصِّـحَُمم«نايدلاسلجينيدلا

ْ
يِنَبيِّـقَنُيَف.ِةَّـضِف

لٱَوِبَهَّـذلٱَكْمِهيِّـفَصُيَويِوَال
ْ

.)٣:٣يخالم(»ِةَّـضِف
نمءيشلخدينأنماوسرتحينأمهيلعبجيف
اليكلمهميلاعتومهناميإيفليلاضألاوةيرشبلاءارآلا

.)١٣ع(ميظعلامويلايفاولجخيالواورسخي
نممنيريثكنألشاهدناوةريحموينيدلاموينإ.١٠

نوربتعُيءاحصفوءامكحوءامظعسانلامهبسح
.عضاوتملاذيملتلايقتريو.نينمؤملارغاصأنمذئنيح
اهيلعاوبراحتوسانلااهأشنأيتلادئاقعلاىرتو
داهطضالااولمتحاوأاهولبقيملنماودهطضاو
.رانلايفشقلاكةقحةيرهوجاهونظواهبكسمتلل
صالخلاوربلانأوهوسانلاهناهأيذلاميلعتلاو
.)١٣ع(رانلابنحتمايذلابهذلاكىقبيناميإلاب

نأبجيفهللافوقومسدقمبعشنييحيسملانإ.١١
ءارآلايفملاعلااذهلهأباولثمتيالوًادبأكلذاوركذي
.)١٧و١٦ع(كولسلاوأ

تايآنلعُيهللاةزيزع)نينمؤملاةعامجيأ(ةسنيكلانإ.١٢
رسيوسودقلاهحورنكسماهلعجيواهيفهروضح

اهمالسعزنياملكنمظاتغيوةيحورلااهتدابعب
.)١٧و١٦ع(اهتدحوواهتراهطو

بجيفتاذلاراكنإوعضاوتلاقيرطةايحلاقيرطنإ.١٣
هورقتحيوًالهاجسانلاهبسحينأىضرلايحيسملاىلع
ع(بولصملايرصانلاعابتأنمهنوكىلعءانبهونيهيو
١٨(.

سولبأوسلوبنأنمحاحصألااذهيفليقامنإ.١٤
ءايقتألاوءايبنألالكىلعقدصيةسينكللافصو
انملعيلانلميهاربإف.ةيضاملاروصعلالكيفءادهشلاو
انملعيلانلبويأوملحلاانملعيلانلىسوموناميإلا
انملعيلانللاينادوحيبستلاانملعيلانلدوادوربصلا
مهتريسبانوملعيلانلنيسيدقلالكوىوقتلايفتابثلا
رافسأةبتكنمبتاكلكو.ةبحملاوةعاجشلاوةريغلا
نأكلذلكطرشو.انملعيوانبطاخيهنأبانليحولا
ع(ًاحوروًالقعوًادسجحيسمللانسفنأنحننوكن

٢٢(.
حيسملانألتوملااوفاخيالنأنييحيسملاىلعبجيهنإ.١٥

ًاقيدصهلعجفانلًاودعناكوهتكوشعزنومهلجألهبلغ
.)٢٢ع(انرظتنيحيسملاثيحءامسلاانلخديلًامداخ

مهثيراومونييحيسملاتاينتقمةمئاقيفلمأتييذلانإ.١٦
لوألامدآبرسخاممرثكأيناثلامدآبحبردقهنأققحتي
اهبهدعوالوندعيفاهلثمناسنإللبهويملهنأل
نمناسنإلارسخامهمهنأًاضيأققحتيو.كانه
نمرثكأهحابرأفحيسملانيدهلوبقبةيويندلاتاريخلا
.)٢٢و٢١ع(ردقيالامبهرئاسخ

عبارلاحاحصألا

نيدلامدختابجاونايبيف
بسحتنأةسينكلاىلعبجيهنأحاحصألااذهنومضم
نأو.)١ع(ةنلعملاقئاقحلانوعزويحيسمللًامدخاهيدشرم
نأوناّيدلاوهحيسملانأو.)٢ع(ةنامألامهتابجاولوأ
سلوبهلاقامو.)٦-٣ع(ءيشالمهرمأيفسانلامكح
وهونيرشبملالكىلعقدصيسولبأىلعوهسفنىلعانه
مهلعجتنأوبجيامقوفةسينكلامهربتعتنأزوجيالهنأ
سوثنروكيفةبذكلانيملعملانأو.)٨-٦ع(بازحأءاسؤر
باجعإلاوهفرتلاىلإاولامونوحجانمهنأاوبسُحمهعبتنمو
نيناهمونيقياضتماوناكمهنإفلسرللًافالختاذلاب
نأالكلذنملوسرلاةياغو)١٣-٩ع(نيدهطضمو
ناكف.)١٥و١٤ع(يحوربأكمهحصنينألبمهلجخي
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مهركذيلسواثوميتمهيلإلسرأاذهلوهباولثمتينأمهيلع
مهلأسومهروزيسهنأمهلنابأو.)١٧و١٦ع(هتريسوهميلعت
.)٢١-١٨ع(ًاحداممأمهيتأينأنوديريًاّماذأ

لَفاَذَكٰه«١
ْ
ملٱِماَّـدُخَكُناَسْنِإلٱاَنْبِسْحَي

ِرِئاََرسِءَالَكُوَوِحيِسَْ
»ِهللاٱ
١:١٥يسولوكو٦:٤سوثنروك٦و٣:٥صو٢٤:٤٥ىتم
٤:١٠سرطب١و١:٧سطيتو١٢:٤٢اقول

.٣صيفقبسامكاَذَكٰه
رئاسوسولبأوانأانربتعيليأُناَسْنِإلٱاَنْبِسْحَيْلَف

.مكنملكنيرشبملا
.مهبنورختفتبازحأءاسؤرالِحيِسَْملٱِماَّـدُخَك
مايقللنولسرممهنألةيتاذةطلسمهلنأيفنيًامادخمهنوكو
.مهلةنّيعملاةمدخلاب

يفهللااهنلعأيتلاقئاقحلاعيزوتلِهللاٱِرِئاََرسِءَالَكُوَو
نميرشبلالقعلااهيلإلصوتينأعيطتسيالاممهليجنإ
هللاةمعنىنغيهو)٢:٧صريسفترظنا(هسفنءاقلت
ةيدومعملاوينابرلاءاشعلارئارسلابدريملو.)١٦:٢٤ةيمور(
ملحيسملانإ«سلوبلوقلهتافانملوكلذلةنيرقلاةافانمل
.)١:١٧ص(»دمعألينلسري
هيلإنوجاتحيامتيبلالهأيطعينأليكولاىلعبجيامم
اوطعينأنييحورلامدخلاىلعبجيكلذك)١٢:٤٢اقول(
اهيلإجاتحتيتلاتاداشرإلاوحئاصنلاوميلاعتلاسانلا
.ءامسللمهدادعتساوضرألاىلعمهتابجاومامتإلمهسوفن
ةيآلاهذهنمديفتسنو.ةميظعةيلوؤسمءالؤهلثمىلعو
:نيرمأ
ثوروموأيتاذناطلسةسينكلاسوسقلسيلهنإ:لوألا
نمهلكمهناطلسنألاوءاشامبةسينكلااورمأينأىلع
.هستينكوحيسملاةمدخىلعروصقمدودحمحيسملا
نلعأاميهاهوعزوينأمهيلعبجييتلاقئاقحلانإ:يناثلا
.سانلانعهوذخأوأهوعرتخااممءيشالهمالكبهللا

يفُلَأْسُيَّـمُث«٢ لٱِ
ْ

.»ًانيِمَأُناَسْنِإلٱَدَجوُيْيَكِلِءَالَكُو

ةنامألايهيضرألاليكولانمبلطُتيتلاةصاخلاةفصلا
هدييفهديسلامنوكىلإوةيلوؤسملانمهيلعامىلإرظنلاب
لكىلعهلوصحو.ةيفخهسفنىلعهقفنينأهيلعنوهيف
هللابلطيكلذك.اهنعينغيالاهنودةنسحلاتافصلا
لكنمًائيشاورخؤيالئلنييحورلاهئالكونمةنامألا
نأزوجيالوةسينكلاىلعاهوعزوينأبجييتلاهللاةروشم

اهماقمناسنإلاةمكحاوميقينأوأةيرشبلاءارآلاباهوطلخي
يذلانألةنامألامهيلعبجيو.يحورلاةسينكلاتوقاهنأل
فرشنألونيدلاموييفمهبساحيوهوحيسملاوهمهنّيع
صالخكلذكومهتنامأىلعنافقوتمهتوكلمعاستاحيسملا
.يدبألاسوفنلا

يفَمَكُْحيْنَأيِدْنِعٍْءَيشُّلَقَأَفاَنَأاَّـمَأَو«٣ ْنِمْوَأْمُكْنِمَّـِ
يفُمُكْحَأُتْسَلْلَبٍ.َرشَبِمْوَي .»ًاضْيَأِيسْفَنِ

٣:١٣ص

ةيلوؤسمهيلعنأبرعشيًانيمأنوكينأبوجوبرعشييذلا
سلوبلاق.مهتنايخوأنيرشبملاةنامأبمكحينمف.هريغل
مكحللًالهأهسفنالوهلكملاعلاالونييثنروكلاربتعيالهنأ
.ةيآلاةيآلايفحّرصامكحيسملالبهتنايخوأهتنامأب

يفَمَكُْحيْنَأيِدْنِعٍءَْيشُّلَقَأَف هلباقْمُكْنِمَّـِ
لاقو.هيلعامهلضفمهضعبوافصوسولبأبنويثنروكلا
ملمهنألهتنايخوأهتنامأيفنييثنروكلاءارآبمتهيالسلوب
مهليكوبسيلوهفاهملعييتلاميلاعتلابهورمأيملوهولسري
هنأالوظلغلانمموصعمهنأهانعمسيلو.هللاليكولب
هميلعتيفربتعاهنألبمهضغبوأسانلاةبحمبيلابيال
الكمهمولوسانلاحدمهدنعرهظدحىلإهمولوهللاحدم

.ءيش
موي«نإفنومكحيمويرشبلانميأٍَرشَبِمْوَيْنِمْوَأ

سلوبَريملو.مهتنونيدموي»رشبلامويو«هتنونيدموي»برلا
ملهنأىلعهللاةمكحميهواهنمىلعأةمكحميفًافقاوهسفن
يفنومكحيسانلانأهملعلاذهريغيفمهماكحأبفختسي
ءارآورومألاقئاقحمهلهجومهبصعتهيضتقيامبتاينيدلا
.ةينيدلادئاقعلايفسانلاأطخرثكاذهلوسانلا

يفُمُكْحَأُتْسَل نألًاعفدلاقامىلعاذهدازِيسْفَنِ
هنأوهسفنرمأيفمكحلاىلعرداقهنأىعداهنأدحأنظي
نألناسنإللغوسيالاذهلثمو.هريمضحدمبيفتكي
ًاريثكريمضلانإ.كلذكاوسيلمهوءانمأمهنأاونظنيريثك
هدصاقموهبحاصلامعأيفمكحاذإمكحلايفئطخيام
ملف.هسفنبويعنعىمعيهريغبويعرصبييذلاف
هنأولماكريغهنأهتفرعملهسفنيفهمكحىلإسلوبنكري
هسفننأشيفءاضقلاملسكلذلوةاباحملاوإطخللةضرع
.هللاوهوموصعمضاقىلإ

يفٍءَْيشِبُرُعْشَأُتْسَلِّـينِإَف«٤ َكِلَذِبُتْسَليِنَّـنِكٰل.ِيتاَذِ
يفُمُكَْحييِذَّـلٱَّـنِكٰلَو.ًارَّـَربُم .»ُّبَّـرلٱَوُهَّـِ
ةيمورو٢١:٢لاثمأو١٤٣:٢و١٣٠:٣رومزمو٩:٢بويأ
٤:٢و٣:٢٠
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يفٍءَْيشِبُرُعْشَأُتْسَل ينوكشياليريمضيأِيتاَذِ
لثماذهو.ينئطخيالوةيلوسرلايتابجاوبمايقلايفةنايخلاب
٢٦و١٩و٢٠:١٨لامعأ(يفسسفأخويشلهسفنىلعهلوق
نعيملو.هلوقينأهعاطتسارشبملكىلعبجيامو.)٢٧و
نكلو»ةأطخلالوأ«هنأهلوقليلدبأطخيالهنألوسرلا
.ةيلوسرلاهتابجاوبمايقلايفروصحمهمالك

سيلةنايخلابيروعشمدعيأًارَّـَربُمَكِلَذِبُتْسَل
ةضرعهنأبرعشيناكهنألاذهلاق.يتنامأىلعليلدب
صقنلانمهاريالامىرينأهللانكميفمكحلايفإطخلل
لبناميإلابريربتلاريربتلابانهدارملاسيلو.هتمدخيف
.هتلاكويفةنايخلانمةئربتلا

يفُمُكَْحييِذَّـلٱ مكحنإ.حيسملاعوسييأُّبَّـرلٱَوُهَّـِ
يعاودلافرعيوبلقلاصحفيهنأللصفوقحبرلا
هريمضمكحقوفهمكحربتعاكلذلولامعأللةبجوملا
ىلإبسنكلذبوهبهيلعيضتقيامبعضاوتلكبملسو
.دوبعمهلإهنأتبثأفهللاابةصتخملاتافصلاحيسملا

َحتَالًاذِإ«٥
ْ

يفاوُمُك لٱَلْبَقٍْءَيشِ
ْ

ُّبَّـرلٱَِيتْأَيىَّـتَح،ِتْقَو
لٱَءاَرآُرِهْظُيَوِمَالَّـظلٱاَياَفَخُريِنُيَسيِذَّـلٱ

ْ
ٍذِئَنيِحَو.ِبوُلُق

ملٱُنوُكَي
.»ِهللاٱَنِمٍدِحاَوِّـلُكِلُحْدَْ

٢٠:١٢ايؤرو١٠:١٣و١٤:٤و١٦و٢:١ةيمورو٧:١ىتم
٥:١٠سوثنروك٢و٢:٢٩ةيمور٣:١٣ص

نوكىلعوديحولاناّيدلاوههللانوكىلعءانبيأًاذِإ
.مكحلايفإطخللةضرعناسنإلا

َحتَال
ْ

يفاوُمُك ّيفمكحلانعاوفقِتْقَوْلٱَلْبَقٍءَْيشِ
ىلإانوكرتاومذللوأحدمللًالهأاننوكةهجنمسولبأيقو
ىلعاذهو.هللاابصتخياممكسفنألاوذخأتالونيدلاموي
.)٧:١ىتم(»اونادتالئلاونيدتال«برلالوققفو

ىتوملاموقيمويلاكلذيفهنإفةيناثُّبَّـرلٱَِيتْأَيىَّـتَح
.١٢و٣:٤سرطب٢و٤٦و٢٤:٣٠ىتم(ةنونيدللرضحيو

ءيجمموينأنايباذهِمَالَّـظلٱاَياَفَخُريِنُيَسيِذَّـلٱ
ةبوتكملارومألانلعيذئنيحهللاافةنونيدللبسانممويبرلا
اورظنا(اهنلعينأىلإكلذكىقبتومالظلايفاهنأكمويلا
ضعبنألقولخمهعيطتسيالنالعإلااذهو.)٢:١٦ةيمور
.بولقلااياوناهرثكأواهبابرأىوساهفرعيالايافخلاكلت
لامعألا»مالظلاايافخب«سدقملاباتكلايفدارينأبلغو
دحأاهارينأنمةفيخًاليلسانلااهبكترييتلاةريرشلا
:١٣ةيمور(يفءاجامكيبدألابولقلامالظنعجتنتيهو
نعةيفخماهنأىوسانهاهبدريملنكل.)٥:١١سسفأو١٢
.ةنيرقلالدتامكراظنألا

.اهلةبجوملايعاودلاواهبابرأتاياغيأِبوُلُقْلٱَءاَرآ
.»مالظلاايافخل«ًاريسفتاذهلوسرلالاقو
يذلافهتنامأتبثتالرهاظلايفةحلاصلارشبملالامعأنإ
لكوسانلالامعأنألاهنعتجتنيتلااياونلاوهاهتبثي
نيريثكلرمألالوهأنمرشبلاوةكئالملاوهللامامأمهبولقءارآ
ذإكلذلنيدعتسماونوكينألكلاىلعبجيفسانلانم
.هنمدبال
رومزم(هدحوهللاابةصتخملالامعألانمبولقلاصحفنإ

ىلإانهبسُنو)٢:٢٣ايؤرو٢٠:١٢و١١:٢٠ايمرإو٢٦:٢
.هللاهنأنيبتفحيسملا

رومألالكنلعيالهنألهلبقالبرلاموييفيأٍذِئَنيِح
يفاومكحنييثنروكلانإفهيفالإمكحلااهيلعىنبُييتلا
.هتنايخوأهتنامأةحصىلعفوقولامهنكمينألبقسلوب

حدملالانينيمأمداخلكيأٍدِحاَوِّـلُكِلُحْدَْملٱ
حلاصلادبعلااهيأًامعن«هلوقهمظعأوهقحتسييذلا
.»نيمألا

ةداعسلامزلتسيىلاعتهنمحدملاكلذنوكهللاٱَنِم
رابتعاالوقلاخلامامأفصنُيمولظملكفهيحودمملةيدبألا
انهليقاممءيشالو.يلزألانايدلامكحيفسانلاءارآل
هللانألنايدلاوهعوسينأعضومريغيفليقاميفاني
:٢ةيمورو١٧:٣١و١٠:٤٢لامعأ(هبمكحيوكلذكهنّيع
نمىرخأعضاوميفاموانهامنيبةافانمالو.)١٦
مهميلعتواهئاضعأةريسنعةسينكلاصحفتنأبوجو
يفمكحتالةسينكلانألاقهنألمهضفروأمهلوبقبمكحتو
.نوؤارممأمهنوصلخمأفرعتلاهرارسأوبولقلاءارآ
هنأىعداوةسينكلايفًاوضعنوكينأدحأبلطنإنكلو
ةيرهوجلاييحسملانيدلاقئاقحضعبركنينأعمنمؤم
كلذلهتيلهأمدعبهمالكنممكحتنأةرداقةسينكلاف
دعاوقلاىلعقبطنتالهلامعأتناكنإو)٣:١٠سطيت(
.)٥-٥:١ص(يفنابأامكهضفرتنأةسينكلاىلعفةيبدألا

لَّـوَحُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَذٰهَف«٦
ْ
َسوُّلُبَأَىلِإَوِيسْفَنَىلِإًاهيِبْشَتُهُت

َوُهاَمَقْوَفاوُرِكَتْفَتَالْنَأاَنيِفاوُمَّـلَعَتَتْيَكِل،ْمُكِلْجَأْنِم
لٱِلْجَألٌدَحَأَخِفَتْنَيَالْيَك،ٌبوُتْكَم

ْ
.»رَخآلٱَىلَعِدِحاَو

٣:١٩و٣١و١:١٩صو١٢:٣ةيمور٣:٤و١:١٢ص
٦و٥:٢و٢١و٣:٤و١:١٢ص

مهنأومدخمهنأنمنيرشبملانأشيفهتبتكاميأاَذٰهَف
.ًاسوؤراونوكينأللهأريغ

يسفنىلإًاظفلترشأيأِيسْفَنَىلِإًاهيِبْشَتُهُتْلَّـوَح
انهلوسرلالمعتساو.)٢٢و٦و٤:٥ص(سولبأىلإو
يتأيامًاريثكو.نيبطاخملاظيغلًاعفدوًافطلتضيرعتلا
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مهدصقورمعوديزىلإًارمأنوبسنيفبولسألااذهسانلا
ىلإوهسفنىلإركُذامسلوببسنامكروهمجلاىلإهتبسن
.نيرشبملالكىلإهتبسنهدارموسولبأ

.اوملأتتنأنودمكديفألْمُكِلْجَأْنِم
ّىلإهتبسنامبمكلكاوديفتستليأاَنيِفاوُمَّـلَعَتَتْيَكِل
انسلوهللادييفنيتلآونيمداخاننوكنمسولبأىلإو
.كلذلكاشاموهللاىلإةبسنلابءيشب

اومكحتيكليأٌبوُتْكَمَوُهاَمَقْوَفاوُرِكَتْفَتَالْنَأ
سبتقيمل.)١٢:٣ةيمور(نيدلامدخرمأيفباوصلاب
نييثنروكللّنيبيلسدقملاباتكلانمةدحاوةيآلوسرلا
ميلعتلكىلإراشألبمدخلاكئلوأاوربتعينأبجيفيك
يفسانلاىلعبجيامبومهماقمبقلعتملاميدقلادهعلا
يفميلعتلاكلذةصالخو.مهلالهللادجملاءاطعإبومهنأش
:١ص(يفكلذضعبسلوبسبتقاو.)٢٤و٩:٢٣ايمرإ(

اذهنمىلوألاةيآلاو)٩-٣:٥ص(يفهلثمبءاجو)٣١
.حاحصألا

سولبأعابتأرختفيالئليأخلاٌدَحَأَخِفَتْنَيَالْيَك
نمأشنيوافصعابتأىلعسلوبعابتأالوسلوبعابتأىلع
لثمنمسلوبمهرذنأ.بزحتلاوةموصخلاودسحلاكلذ
نأوةوخإنييحيسملانممهريغاوربتعينأمهلحصنوكلذ
.اوعضتي

َتْنُكْنِإَو؟ُهْذُخْأَتَْملَكَلٍْءَيشُّيَأَو؟َكُزِّـيَمُيْنَمُهَّـنَأل«٧
»؟ْذُخْأَتَْملَكَّـنَأَكُرِخَتْفَتاَذاَمِلَف،َتْذَخَأْدَق
٤:١٠سرطب١و١:١٧بوقعيو٣:٢٧انحوي

خافتنالانعملعتملاوملعملاهيهنةلعةيآلاهذهيفنابأ
نمناسنإلاهيلعلصحاملكنإفسفنلابباجعإلاو
ىلإليبسهلقبيملفهللانمةبهوهةليضفلاوأملعلا
.راختفالا

.رخآلاىلعزاتميمكدحألعجنميأَكُزِّـيَمُيْنَم
اوعدانييثنروكلاضعبنأىلإةراشإلاؤسلااذهيفو
اورختفاوةفرعملاوىوقتلاوبهاوملابمهريغىلعةيلضفألا
زيمملانأللطابمهراختفاومهئاعدانمالكنأنابأوكلذب
.هللاوه)ىعدملازييمتلابميلستلاعم(

نألهذخأتملكلءيشاليأُهْذُخْأَتَْملَكَلٍءَْيشُّيَأَو
ةليقعلاوةيدسجلاهتابستكموهلئاضفوناسنإلاىوقلك
الهلركشلاهيلعبجوتيهو.هنمالهللانمةيحورلاو
ناسنإلاهزرحأامىلعكلذقدصيو.سفنلابباجعإلا
طئاسولاهلبهويذلاوههللانألداهتجالاوسردلاب
كلذعمهنكلهاوقنيرمتيفناوتيملسلوبنإ.اهبهحجنأو
.)١٥:١٠سوثنروك١(»انأامانأهللاةمعنب«لاق

ْمُكَتْيَلَو!اَنِنوُدِبْمُتْكَلَم!ْمُتْيَنْغَتْسٱِدَق!ْمُتْعِبَشْدَقْمُكَّـنِإ«٨
»!ْمُكَعَمًاضْيَأُنْحَنَكِلْمَنِلْمُتْكَلَم
٣:١٧ايؤر

نيملعملاءايربكهيلعلوسرلالمحّنيبمكهتةيآلاهذهيف
ةبتكضعبنمهريغكلذلثمىتأدقومهعابتأونيدسفملا
يبنلاايليإلوقكلذلاثمو.ناثوألاةدبعلهجلًانايبباتكلا
مهعانقإكلذنمهتياغو.)١٨:٢٧كولم١(لعبةنهكل
لسرلاباعتأباهتلباقمباهنعمهدرومهاوعدنالطبب
.مهتاقشمو

نمهيلعمتلصحامبمتيفتكايأْمُتْعِبَشْدَقْمُكَّـنِإ
ةجاحالفصالخلاقيرطوهللاةفرعمكةيحورلاتاكربلا
.ربلاىلإاوشطعتواوعوجتنأىلإدعبمكل

مهتيأرمتعبشمكنأنعًالضفمكنأيأ!ْمُتْيَنْغَتْسٱِدَق
كلذىلإاوجاتحتالىتحمكدنعةمعنلاوةمكحلازونكةرفو
.لبقتسملايف

تولكمنأمتننظفمكئانقتساومكعبشقوفْمُتْكَلَم
متغلبوهحارفأىلعمتيلوتسامكنأوهدجمبىتأدقحيسملا
نعنينغتسمنيلماكمترصوةيحورلاةمعنلاتاجردىلعأ
.دعاسموملعملك

ءانغتسالاوعبشلانمركُذاملكمتغلبيأاَنِنوُدِب
مهميلعتولسرلاةدعاسمنودبمكسفنأءاقلتنمكلملاو
.انناطلساوربتعتملوانحصنىلإاورقتفتملفمهداشرإو

نإوةقيقحمكمهوناكولىنمتأيأْمُتْكَلَمْمُكَتْيَل
ىلعمتلصحمكنأوةداعسلاودجملابىتأحيسملاتوكلم
مترصىتحةيحورلاتاكربلالكمتزرحأوةسادقلالامك
الةيبلقةبلطهذهوءيشىلإمكتجاحمدعيفًاكولم
.مهمهونالطبىلعةراشإاهيفنكلواهلبقيذلاكةّيمكهت

دجملايفمككراشنليأْمُكَعَمًاضْيَأُنْحَنَكِلْمَنِل
نألسرللنألةيناثحيسملاءيجمبةقلعتملاتاكربلاو
.ةكراشملاهذهاورظتني

اَنَّـنَأَك،َنيِرِخآَلُسُّرلٱُنْحَناَنَزَرْبَأَهللاٱَّـنَأىَرَأِّـينِإَف«٩
ملٱِباَنْيَلَعٌموُكَْحم

لِلًارَظْنَماَنِْرصاَنَّـنَأل.ِتْوَْ
ْ

لِلِ،َملاَع
ْ

ِةَكِئَالَم
.»ِساَّـنلٱَو
٣١و١٥:٣٠صو٨:٣٦ةيمورو٤٤:٢٢رومزم
١٠:٣٣نييناربع٦:٩و٤:١١سوثنروك٢و

املهعمكلملاوحيسملاءيجمهينمتةلعةيآلاهذهيفنابأ
لاوحألةنيابملالاحلاءوسنملسرلارئاسووههيلعناك
.ةنيابملالككولملا
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ًارظنمانلعجيأَنيِرِخآَلُسُّرلٱُنْحَناَنَزَرْبَأَهللاٱ
.مهاقشأوسانلاىندأاننأكملاعلل

مكُحنيمرجمكيأِتْوَْملٱِباَنْيَلَعٌموُكَْحماَنَّـنَأَك
.ءازعوةيلستلكنماومرحومادعإلابمهيلع

بجعيأِساَّـنلٱَوِةَكِئَالَمْلِلِ،َملاَعْلِلًارَظْنَماَنِْرص
مايألاكلتيفسانلاضعبنإف.انايالبةدشنمنورظانلا
ذإبولسأحبقأىلعميظعدهشميفتومللاوضرُع
ىلإشوحولااولتاقينأوأًاضعبمهضعبلتاقينأاورطضا
تراصلسرلاءازرأنإسلوبلاقاذهلثمو.اونفينأ
.اهتبارغواهتمظعباوشهدنييكلهللاقيالخلكلًارظنم

ملٱِلْجَأْنِمٌلاَّـهُجُنْحَن«١٠
يفُءاَمَكُحَفْمُتْنَأاَّـمَأَوِ،حيِسَْ ِ

ملٱ
اَّـمَأَو،َنوُمَّـرَكُمْمُتْنَأ!ُءاَيِوْقَأَفْمُتْنَأاَّـمَأَو،ُءاَفَعُضُنْحَنِ!حيِسَْ
»!ٍةَماَرَكَالِبَفُنْحَن
:٣و١٤و٢:٣وخلا١:١٨صو٢٦:٢٤و١٧:١٨لامعأ

١٣:٩سوثنروك١٨٢

لاحءوسلوسرلاحرشاهدعبيتلاتايآلاوةيآلاهذهيف
ىلإاوراصمهنأنييثنروكلانممهوتنملاحباهلباقولسرلا
ةبذكنممهيفنمهمهوتاماميسالوةداعسلالاح
قرفلامظعأاملاقهنأكضحممكهتهذهيفو.نيملعملا
يفنحنوةداعسلانمىلوألاةجردلاىلعمكنأمكنيبواننيب
.ءاقشلانمىلفسلاةكردلا

اذكواننوربتعتمتنأِحيِسَْملٱِلْجَأْنِمٌلاَّـهُجُنْحَن
نحنوانمملعتُينأوانبقثوينأنيقحتسمريغملاعلاانربتعي
ىلإانلجتناملكاذهو.مكتسينكاوسسأنيذلالسرلا
.هتمدخيفانتريغوحيسملابانداحتانمنآلا

يفُءاَمَكُحَفْمُتْنَأاَّـمَأَو مكداحتانأنورتِحيِسَْملٱِ
ىأراذكوميلعتلكنعنينغتسمءامكحمكلعجحيسملاب
.لهجلاانحبرنحنوةمكحلامتحبرمتنأف.مكيفمكعابتأ

رعشننحنوفعضلابضعبلاانمهتيُءاَفَعُضُنْحَن
.هللاةوقبذايعلاىلإانئجليفعضلابانروعشوكلذب

.مكعابتأيأرومكيأربسحُءاَيِوْقَأَفْمُتْنَأاَّـمَأ
مكنأنوبسحتخلاُنْحَناَّـمَأَو،َنوُمَّـرَكُمْمُتْنَأ
مكعابتأومتنأوناوهلاقحتسناننإوةماركلانوقحتست
.ليبسلااذهىلعنوراج

لُنَوىَرْعَنَوُشَطْعَنَوُعوُجَنِةَعاَّـسلٱِهِذٰهَىلِإ«١١
ْ

ُمَك
»ٌةَماَقِإاَنَلَسْيَلَو
٢٢:٦بويأ٤:١٢يبليفو٢٧-١١:٢٣و٤:٨سوثنروك٢
٢٣:٢لامعأ٨:٣٥ةيمورو

رصحنتمللسرلاتاقيضنأانهنابأِةَعاَّـسلٱِهِذٰهَىلِإ
ةلاسرلاهذهبتكنيحىلإلزتملاهنأوةيضاملامايألايف
.راصتناوةّرسميفنويثنروكلامادامىقبتاهنأو

شطعلاوعوجلالسرلالمتحاُمَكْلُنَو...ُعوُجَن
كلذلوًابولصمحيسملاباورشبييكللزاونلانماهريغو
اوضرعيملفةبذكلانيملعملاامأ.ءيشالسانلامهنبسح
اوكلمواونغتساواوعبشلبتاقيضلاكلتلثمىلإمهسفنأ
.)٨ع(

ناكمىلإناكمنممهنالوجباومرُحةَماَقِإاَنَلَسَْيٌل
ةيتيبلاتاذللاداهطضالانممهبرهوليجنإلابةادانملل
.ءالزنوءابرغاوناكفةينطولاتارسملاو

.ُكِراَبُنَفُمَتْشُن.اَنيِدْيَأِبَنيِلِماَعُبَعْتَنَو١٢«١٢،١٣
لٱِراَذْقَأَكاَنِْرص.ُظِعَنَفاَنْيَلَعَىَرتْفُي١٣.ُلِمَتْحَنَفُدَهَطْضُن

ْ
َِملاَع

.»َنآلٱَىلِإٍْءَيشِّـلُكِخَسَوَو
يكينولاست٢و٢:٩يكينولاست١و٢٠:٣٤و١٨:٣لامعأ
:٢٣و٦:٢٨اقولو٥:٤٤ىتم٤:١٠سواثوميت١و٣:٨
٢:٣٢سرطب١و٢٠و١٢:١٤ةيمورو٧:٦٠لامعأو٢٤
٣:٤٥ايمرإيثارم٣:٩و

ةعانصيفلمعيسلوبناكاَنيِدْيَأِبَنيِلِماَعُبَعْتَن
لامعأو٩:٦ص(هعمنموهسفنكلذبتوقيمايخلا

٢:٨يكينولاست١و١١:٧سوثنروك٢و٣٨-٢٠:١٧و١٨:٣
.)٣:٨يكينولاست٢و

هنكل)٩:١٥ص(هلوعتنأةسينكلاىلعنأبلوسرلاحّرص
.كلذمهنمبلطيمل

)٤٤و٥:٣٩ىتم(يفحيسملارمأامكُكِراَبُنَفُمَتْشُن
.ةكربةنعللانعوًاريخرشلانعنوزجياوناكف

مئاتشلاىلعاودازمهءادعأنإفُلِمَتْحَنَفُدَهَطْضُن
.ةمواقمالوىوكشالبكلذاولمتحافرارضألا

نمةئيدرتاياغانيلإنوبسنيُظِعَنَفاَنْيَلَعىََرتْفُي
يذلابنيدتقمةديفمةفيطلتاملكبمهبيجنفانلامعألك
َناَكْلَبُدِّـدَُهيْنُكَيَْملََّـملَأَتْذِإَوًاضَوِعُمِتْشَيْنُكَيَْملَمِتُشْذِإ«
لَسُي

ِّـ
ِملُم

َ
.)٢:٢٣سرطب١(»ٍلْدَعِبِيضْقَيْن

لٱِراَذْقَأَكاَنِْرص
ْ

يفةءاندلاوناوهلاةياغىلإانرصيأَِملاَع
.ةسينكلاوحيسملاةمدخليبس

ناكو.)١١ع(يفةعاسلاهذهىلإهلوقكاذهَنآلٱَىلِإ
.مهملأومهءاقشدازاممهلاصتاوءالبلااذهرارمتسا

هبُبُتْكَأْمُكَلِّـجَخُأْيَكِلَسْيَل«١٤ يِدَالْوَأَكْلَب،اَذِٰ
.»ْمُكُرِذْنُأِءاَّـبِحَألٱ
٢:١١يكينولاست١
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ةياغنايبنيرشعلاوةيداحلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذه
.مهيلإسواثوميتهلاسرإيفونييثنروكلاهخيبوتنملوسرلا

يتلباقمبمكليجختدصقأاليأْمُكَلِّـجَخُأْيَكِلَسْيَل
.نوملأتمانإونوحيرتسممكنأيراهظإوانلاوحأبمكلاوحأ
هبُبُتْكَأ .)١٣-٨ع(نمهيلعىرجيذلابولسألايأاَذِٰ

مكرئامضهيبنتدصقأيأْمُكُرِذْنُأِءاَّـبِحَألٱيِدَالْوَأَك
امكمكلامعأاونسحتوهللاىلإاوبوتتلمكريذحتومكميلعتو
.مهايإهخيبوتبهدالوأةعفنمدلاولادصقي

ملٱَنِمٌتاَوَبَرْمُكَلَناَكْنِإَوُهَّـنَأل«١٥
يفَنيِدِشْرُْ ملٱِ

ِ،حيِسَْ
يفْمُكُتْدَلَواَنَأِّـينَأل.َنُوريِثَكٌءاَبآَسْيَلْنِكٰل ملٱِ

َعوُسَيِحيِسَْ
.»ِليِجْنِإلٱِب
٤:١٩ةيطالغو٣:٦صو١٥:٢٠ةيمورو١٨:١١لامعأ
١:١٨بوقعيو١٠نوميلفو

هدالوألبآلاةبطاخمنييثنروكلابطاخينأهقحانهنابأ
.يحورلامهابأناكهنأل

.نوصحيالنوريثكيأَنيِدِشْرُْملٱَنِمٌتاَوَبَر
يف ملٱِ
ريمضلانملاحبقلعتمينانويلالصألايفاذهِحيِسَْ
.نييحيسموأحيسملايفمكنوكلاحيأ»مكل«يف

هنأكلذبهدارم.نويحورَنوُريِثَكٌءاَبآَسْيَلْنِكٰل
ًائيشهسفنلعديملوهو.هاوسنييحورلاءابآلانممهلسيل
.ةنيرقلانمحضتيامككلذبةيهلإلاةوبألاقوقحنم

يفْمُكُتْدَلَواَنَأِّـينَأل قرفلانأىلإاذهبراشأِحيِسَْملٱِ
مهناميإةطساوناكيذلاوههنأنيدشرملارئاسنيبوهنيب
ملهنألًائيشكلذبهسفندجميملومهبولقديدجتوحيسملاب
.حيسملادييفةلآىوسهنأبسحي

ةوقليجنإلا«نألمكلهبيتادانمبيأِليِجْنِإلٱِب
سرطب١و١:١٨بوقعيًاضيأرظنا١:١٦ةيمور(»صالخلل
١:٢٣(.
:ثالثاهددجتوبولقلارونتطئاسونإ
هحوربلعفيوةلاعفلاةلعلاوهوحيسملا:ىلوألا·

.سودقلا
.ليجنإلابنودانينيذلانورشبملا:ةيناثلا·
نرتقتنأهللادصقو.ةلآلاوهيذلاهللامالك:ةثلاثلا·

ىلوألااهنميرورضلانكلماودلاىلعثالثلاهذه
هنألاهنعءانغتسالايفداهتجالازوجيالةثلاثلاوةيناثلاو
سلوبعرزيملثيحيحورلاداصحلاريصينأردني
صيلختىلعهللاةردقكلذبركننالو.سولبأقسيو
.ًاتاقوأكلذكلعفيهنأوهحوروهتملكةطساوبسانلا

طَأَف«١٦
ْ

.»ِيبَنيِلِّـثَمَتُماوُنوُكَتْنَأْمُكْيَلِإُبُل
يكينولاست٢و١:٦يكينولاست١و٣:١٧يبليفو١١:١ص
٣:٩

صالخإبنوقثاومتنأويحورلامكوبأينألُبُلْطَأَف
.مكعفنيفيتبغرومكليبح

يفيجهنمنيجهانويتريسنيرئاسِيبَنيِلِّـثَمَتُم
.ميلعتلا
لبافصوسولبأنودهلبّزحتلاىلعمهلمحينأدريمل
عفنةيغبداهتجالاوتاذلاراكنإوعضاوتلايفهبلثمتلاىلع
»حيسملابًاضيأانأامكيبنيلثمتماونوك«هلوقكاذهوريغلا
.)٥:١سسفأو٢:١٤و١:٦يكينولاست١رظنا١١:١ص(

لَسْرَأَكِلٰذِل«١٧
ْ

يِنْبٱَوُهيِذَّـلٱ،َسُواَثوُميِتْمُكْيَلِإُت
حلٱ
ْ
يفُنيِمَألٱَوُبيَِب يفيِقُرُطِبْمُكُرِّـكَذُييِذَّـلٱ،ِّـبَّـرلٱِ ملٱِ

ِحيِسَْ
لَعُأاَمَك

ِّـ
يفُم يفٍناَكَمِّـلُكِ .»ٍةَسيِنَكِّـلُكِ

يكينولاست١و٢:١٩يبليفو١٦:١٠صو١٩:٢٢لامعأ
٣:٢

يتريساوركذتتويبلثمتلاىلعاوردقتليأَكِلٰذِل
.نآلامكترايزعيطتسأالينأليميلعتو

ص(يفهلوقلقفاوماذهَسُواَثوُميِتْمُكْيَلِإُتْلَسْرَأ
يفسواثوميتوسوطسرألسرأهنأاقوللوقو)١٦:١٠
سوثنروكىلإبهذوههنأو)١٩:٢١لامعأ(ةينودكمقيرط
.قيرطلاكلتيفنيترم

.)١٤:٦لامعأ(ريسفترظناُبيِبَْحلٱيِنْبٱَوُهيِذَّـلٱ
هنألهدالوأنييثنروكلانوكىنعمبهنباسواثوميتناكو
سواثوميت٢و١٨و١:٢سواثوميت١و١٥ع(حيسملايفهدلو
ًالهأوهلًادعاسموهرافسأيفسلوبلًاقيفرناكو.)٢و١:١
.هنعةباينلل

يكلةيناثةلعاذهوهليجنإوحيسملاةمدخيفُنيِمَألٱَو
.هباوقثي

يف ةيحورلنايبوهو»ينبا«نملاحبقلعتماذهِّـبَّـرلٱِ
.امهنيبةبسنلا

نأبجيناكاماوسنمهنأرهاظلاْمُكُرِّـكَذُييِذَّـلٱ
.هوركذي

يفيِقُرُطِب ةيليجنإلاىتمدخبولسأيأِحيِسَْملٱِ
ًانيمأمهنيبًاعضاوتمناكهنأهو.ًاملعموًالوسرينوكرابتعاب
ةداهشبكلذىلعًارداقسواثوميتناكو.هسفنلًاركنمهللا
،ِيتَريِسَو،يِميِلْعَتَتْعِبَتْدَقَفَتْنَأاَّـمَأ«هلوقبهللوسرلا
،ِيتاَداَهِطْضٱَو،ِيْربَصَو،يِتَّـبََحمَو،ِيتاَنَأَو،ِيناَميِإَو،يِدْصَقَو
.)١١و٣:١٠سواثوميت٢(»يِمَالآَو
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يفُمِّـلَعُأاَمَك سلوبكولسناكخلاٍناَكَمِّـلُكِ
سوثنروكيفمّلعيملفهيفرشبناكملكيفًادحاوهميلعتو
امكانهلعفلبًانيعمًاكولسمهنيبكلسيوأًاديدجًاميلعت
ردقو.نكامألانماهريغوةبكاطنأوسسفأيفلعف
نأعاطتساوهرفسيفهقفارهنألكلذبدهشينأسواثوميت
.هؤادعأهبهمهتااممهرربي

.»ْمُكْيَلِإًايِتآُتْسَلِّـينَأَكٌمْوَقَخَفَتْنٱَف«١٨
٥:٢ص

نوبجعملانوربكتملانودسفملانوملعملامهاوخفتنانيذلا
ناطلساولطبينأةريثكقرطباودهتجامهو.مهسفنأب
٣-٩:١ص(هتيلوسريفسانلااوككشويلوسرلاسلوب
يأرلايفبلقتلاوةفخلابهوكشوو.)١٢:١٢سوثنروك٢و
مالكلاريقحدسجلافيعضهنأاولاقو)١:١٧سوثنروك٢(
السلوبنأاولاقمهنأرهاظلاو.)١٠:١٠سوثنروك٢(
.سواثوميتلسرأفسوثنروكىلإيتأينأرساجتي

ُفِرْعَأَسَف،ُّبَّـرلٱَءاَشْنِإًاعِيَرسْمُكْيَلِإِيتآَسيِّـنِكٰلَو«١٩
.»ْمَُهتَّـوُقْلَباوُخَفَتْنٱَنيِذَّـلٱَمَالَكَسْيَل
لامعأ٢٣و١:١٥سوثنروك٢و١٦:٥صو١٩:٢١لامعأ

٤:١٥بوقعيو٦:٣نييناربعو١٥:٣٢ةيمورو١٨:٢١

هنأركذ)٧-١٦:٥صيفامباذهلباق(ْمُكْيَلِإِيتآَس
.)٢٠:٢لامعأ(يفمهيلإىتأ

لامعألكهدييفيذلاهبرحيسملاذختاُّبَّـرلٱَءاَشْنِإ
.هلعوضخلابرسوةيانعلا

يأْمَُهتَّـوُقْلَباوُخَفَتْنٱَنيِذَّـلٱَمَالَكَسْيَلُفِرْعَأَس
ةوقلينبهلسرحيسملادعو.مهلاوقأمهلامعأقفاوتأملعاف
لثمىلعهلوصحسلوبركذوهدوعصرثأىلعءامسلانم
لٱِبْمُكَلِْرصَيَْملاَنَليِجْنِإَّـنَأ«هلوقبةوقلاهذه

ْ
ْلَب،ْطَقَفِمَالَك

لٱِب
ْ

لٱِحوُّرلاِبَو،ًاضْيَأِةَّـوُق
ْ

يكينولاست١(»ٍديِدَشٍنيِقَيِبَو،ِسُدُق
ْنَعَمَّـلَكَتَأْنَأُُرسْجَأَالِّـينَأل«ةيمورلهأىلإبتكو.)١:٥

ممٍْءَيش لَعْفَيَْملاَّـِ
ْ

ملٱُه
لٱِب،ِمَمُألٱِةَعاَطِإِلْجَأليِتَطِساَوِبُحيِسَْ

ْ
ِلْوَق

لٱَو
ْ

١٥:١٨ةيمور(»ِهللاٱِحوُرِةَّـوُقِب،َبِئاَجَعَوٍتاَيآِةَّـوُقِب،ِلْعِف
نيرشبملاضعبولسرلاةوقلاكلتىطعأحيسملاف.)١٩و
يهوناطيشلانوصحمدهلوهلملاعلاعاضخإلنيلوألا
ترهظوةداتعمريغقيرطبمهيفسدقلاحورلانكسةجيتن
يفمهمالكريثأتوةبيرغةنسلأبملكتلاوتازجعملابًارارم
.اهتسايسوةسينكلاميلعتىلعمهاردتقابونيعماسلابولق
نممهولخىلعليلدةوقلاكلتنمنيملعملاكئلوأّولخف

نأملعياذهبوةينيدلاةمدخللمهنيعيملهللانأوحورلاكلذ
.مهلاوقألةقفاومتسيلمهلامعأ

.»ٍةَّـوُقِبْلَب،ٍمَالَكِبَسْيَلِهللاٱَتوُكَلَمَّـنَأل«٢٠
٢:٤ص١٤:١٧ةيمورو١:١٤سقرمو٤:١٧و٣:٢ىتم
١:٥يكينولاست١و

هللاناطلسانهتوكلملااذهبدارملاِهللاٱَتوُكَلَم
هللاتوكلم«حيسملالوقيفناسنإلاسفنيفيحورلا
ِهللاٱُتوُكَلَمَسْيَل«سلوبلوقو.)١٧:٢١اقول(»مكلخاد
يفٌحَرَفَوٌمَالَسَوٌّرِبَوُهْلَب،ًابُْرشَوًالْكَأ لٱِحوُّرلٱِ

ْ
»ِسُدُق

.)١٤:١٧ةيمور(
القحلاحيسملانيدنأيأٍةَّـوُقِبْلَب،ٍمَالَكِبَسْيَل
بلقلارييغتبلبناسللابفارتعالاوءاعدالادرجمبموقي
لامتحانوعيطتسيالنوخفتنملاكئلوأفةريسلاحالصإو
.مهاوعدلطبرهظيفناحتمالا

ملٱِبْمَأْمُكْيَلِإِيتآًاصَعِبَأ؟َنوُديِرُتاَذاَم«٢١
ِحوُرَوِةَّـبَحَْ

لٱ
ْ

»؟ِةَعاَدَو
١٣:١٠و١٠:٢سوثنروك٢

لوسرناطلسبسوثنروكىلإباهذللبهأتيسلوبناك
هلناكوهؤادعأىرتفاامكمهترايزشخيملفيحوربأ
َنيِّـدِعَتْسُم«هلوقنمنيبتيامكهيلعةردقومهبيدأتيفقح
هلوقو»ْمُكُتَعاَطْتَلَمَكىَتَم،ٍناَيْصِعِّـلُكَىلَعَمِقَتْنَنْنَأل
ِجلَو،ُلْبَقْنِماوُأَطْخَأَنيِذَّـلِلُبُتْكَأ«

َ
لٱِعيِم

ْ
اَذِإِّـينَأ:َنيِقاَب

.)١٣:٢و١٠:٦سوثنروك٢(ُ»قِفْشُأَالًاضْيَأُتْئِج
وأًاخبوممهيتأينأاوراتخينأمهلكرت؟َنوُديِرُتاَذاَم
ةبحملابمهيتأينألضفهنأملُعيذلاو.ًانونحًادلاووأًايزعم
.فنعلابال

ىلعناطلسلاوةدايسلاةمالعانهاصعلاًاصَعِبَأ
.حيسملامسابخيبوتلاةدشاصعلابدصقهلعلوبيدأتلا

حوربدارأهنأنكميِةَعاَدَوْلٱِحوُرَوِةَّـبَحَْملٱِبْمَأ
نينمؤملايفةعادولائشنملاعيدولاهنألسدقلاحورلاةعادولا
فوخلاوةبحملاوينبتلاوقحلاحوروةمكحلاحوربديرُأامك
٨:١٥و١:٤ةيمورو١٦:١٣و١٥:٢٦و١٤:١٧انحوي(
ىنعمنوكياذهىلعو)١:١٧سسفأو٤:١٣سوثنروك٢و
مكضعبعطقالسدقلاحورلابًادوقميتآنأنويرتألاؤسلا
وأنايصعلاوءايربكلاوةمواقملاىلعمكلًابيدأتةسينكلانم
مكنألمالسلاوةرفغملامالكبملكتأنأحورلاكلذبًامهلم
بجوملايسنكلابيدأتلامتيرجأوتاموصخلانعمتلدع
نأليجنإلايفرخأعضاومواذهنمحضتيو.مرجملاىلع
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نممهلوبقبسئانكلايفينيدلابيدأتلااوسراملسرلا
ىلعءانباهنمهونجهتسانممهعطقوةسينكلايفهونسحتسا
ىتم(اهئانبوهتسينكسيسأتلحيسملانمهوذخأناطلس
ةريفسواينانحأبنعجار)١١:٣٠و٥:٥صرظنا١٨:١٨
.)١١و١٣:١٠لامعأ(رحاسلاميلعأبنو)٥صلامعأ(
يتلاهسفنةعادوةعادولاحوربدارأسلوبنألمتحملاو
.همالكفطلباهنلعي

دئاوف
مهنألمهبقئاللاماركإلااهسوسقةسينكلاماركإبوجو.١

يفمهتنامأوحيسملابمهلثمتردقىلعحيسملاءارفس
مركينيمألامداخلامركينمفمهيلعبجيامبمايقلا
.)١ع٤٢-١٠:٤٠ىتم(ديسلاناهأهناهأنموهديس

حيسملاءالكومهنألءانمأسوسقلانوكينأبوجو.٢
ةلاكونممظعأمهتلاكوومهبساحيسومهنّيعوهو
هللاتوكلمرئارساوعدوُتسامهنألكولملازونكيظفاح
ةبوجحملزألاذنمتناكيتلاءادفلالمعبةقلعتملا
مهنألوحيسملاعوسيبتنلعُأويهلإلاءاضقلابجحب
ءانمأاوناكنإصلختيهفةدلاخلاسوفنلاىلعاومتؤأ
بلطيملهللانأمهيزعياممو.كلذكاونوكيملنإكلهتو
باقعلاوحاجنلامهيلعبجويملوةنامألاىوسمهنم
.همدعىلع

ُتيِّـصلَا«معن.انيفملاعلالوقىلإتافتلالاةلقبوجو.٣
لٱَنِمُلَضْفَأ

ْ
لٱىَنِغ

ْ
ىضرنكلو)٢٢:١لاثمأ(ِ»ميِظَع

يفطلغيامًاريثكملاعلانألامهيلكنملضفأهللا
:٥انحوي(خفوةبرجتملاعلاحدميفةبغرلافهمكح
جاتحيفباسحلاموييفًائيشرضيالوعفنيالو)٤٤
نعلدعيالوملاعلاحدمبمتهياليكلناسنإلا
ًامئادهللايلصينأىلإمهمذوأسانلاحدمبهتماقتسا
.)٢ع(ملاعلاىلعرصنلاهلأسيو

باوصتساىلعانئاقدصأىضررثؤننأانيلعرظُحيهنإ.٤
إطخللةضرعءاقدصألانألهللاىضروانرئامض
نيدلامويًائيشانعفنيالانلامعأمهناسحتساولالضلاو
.)٢ع(

اندصاقمبعدخُناننألانسفنأبقثننأانللحيال.٥
انيلعبجويإطخللةضرعاننوكو.ًارارمانلامعأو
.)٤و٣ع(أطخأاذإةدشبانريغنيدنالنأوعضاوتلا

مويلايفسانلاهللانيديفيكنيبياممانهليقامنإ.٦
:رومأةثالثىلعلمتشيكلذوريخألا
سانلاايافخلكمويلاكلذيفنلعُيهنأ:لوألا·

يتلاواهوبكترانيذلاىوساهفرعيمليتلامئارجلاو
.دهاشاهبدهشيملومكاحملااهيفرظنتمل

دصاقملاوراكفألاتايرسهيفنلعُتهنأ:يناثلا·
يتلاةايحلاةدملكيفةثداحلاتاوهشلاوتاياغلاو
بحأوءابرقألابرقألاهرهظينأناسنإلايحتسي
.ءاقدصألا
لكيزاجيفلدعلابنوكيءاضقلانأ:ثلاثلا·

ديبعلةيزعتاذهيفو.ةاباحمالبقحتساامبناسنإ
سانلاةناهإضرألاىلعنولمتحينيذلاءانمألاهللا
اوشاعنيذلاونيئارمللفوخىلعومهمولو
.)٥ع(تاوهشلابعتمتلل

لامجلانمهلاملكنألرختفينأناسنإللسيلهنإ.٧
الوهفهللانمةبهىوقتلاوةمكحلاوةحصلاوةوقلاو
هللاركشلاهيلعبجيفهماثآىلعباقعلاةوسقحتسي
ةعاطلابركشلاكلذراهظإوهمامأعضاوتلاوهتمعنىلع
امملاعلااذهيفاوعقوتينأنييحيسمللسيلف.هل
اولمحينأمهيلعفءامسلايفهحنمينأهللادعو
يفدجملااوعقوتيوةايحلاهذهمايأنممويلكمهبيلص
الإضرألاهذهىلعاورظتنيالوةيتآلاةايحلا
ةحارلااورظتنينأوايالبلاوتاقشملاوتاموصخلا
.)١٢و١١ع(يدبألاملاعلايفةداعسلاو

باعتألاورئاسخلاودئادشلاةمظعانهليقاممىرناننإ.٨
ةسينكلاساسأنإ.نولوألاحيسملاعابتأاهلمتحايتلا
قوقحلانمهبعتمتنامفءادهشلامدىلععضُو
مهعومدومهدهنتبانلسانلالضافأهارتشاةينيدلا
.ليوطلاديدشلاداهطضالامهلامتحاومهيفنومهنجسو
مهنماهانثرويتلاتاكربلاةميقفرعننأانيلعف
نأواندعبنيذلاىلإةملاساهلصونواهبكسمتنو
ىلإهللااناعداذإانناميإلًاراهظإاهلاثمألامتحالدعتسن
.)١٣-٩ع(كلذ

اموهويحيسملانيدلاةحصىلعًاعطاقًاليلدانلنإ.٩
اودهشامًانايعاودهاشمهنإاولاق.هتابثإللسرلاهاساق
مهنإ.ًائيشبذكلامهعفناماوبذكولمهنألاوقدصوهب
اودهشيلمهتايحومهتحارومهءاقدصأومهلاومأاورسخ
اونوكيملامكلذاوضرينأليحتسيوليجنإلاقدصب
-٩ع(ةعطاقنيهارببهباودانامةحصباوعنتقادق

١٣(.
نييحيسملانوبقارينيذلاةرثكنمانهليقامنإ.١٠

نأبجيمهبراحتبراجتلاومهبطيحتدئادشلاو
هللاةكئالمحرفييكلةياهنلاىلإاوتبثيلهباوعجشتي
سانلارارشأوةسلابألالجخيومهراصتنابنوسيدقلاو
.)٩ع(مهطوقسنوعقوتياوناكنيذلا

ءزهلمتحننأبجيفيكانهليقاممفرعنانإ.١١
لثمتننأانيلعهنأومهداهطضاومهتناهإوءادعألا
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بيلصلالمتحا«هنألحيسملاباولثمتامكلسرلاب
لسرلالعفاذكو)١٢:٢نييناربع(»يزخلابًانيهتسم
.)٤:١سرطب١(»ةينلاهذهبًاضيأحلستن«نأانيلعف
دنعمركُنانكاذإملاعلاراذقأنوكننأنمسأبالف
.)١٣و١٢ع(هللا

هيلعبجيبونذلاىلعهريغخيبوتىلإرطضييذلانإ.١٢
كلذنمةديحولاهتياغنأهلنيبيوةبحملابيتأينأ
.)١٤ع(هليجختالهعفن

اهنإفةسينكلاميلعتطئاسومظعأنمءايقتألاةريسنإ.١٣
يهو»يحلاهللاحوربلبربحلابةبوتكمريغةلاسر«
ةريسكىوقتلاةدوجىلعناهربالفلئاسرلالضفأ
نأعيطتسناملئاضفلانمهغلباممملعتناننإفيقتلا
لباقيامدنعلجخييويندلانالسكلانأواهنمهغلبن
ةريسريسينأيحيسملكىلعبجيف.هبهسفن
ع(هبلثمتلاىلإسلوبكوعدينأردقيىتحةسدقم
١٦(.

نأمزلتسيسدقلاحورلابهللاتوكلمنارتقانإ.١٤
نأىلعكلذلدةيحورلاةوقلانمتلخاذإةسينكلا
ةوقلاكلتبةكسمتملاديلاةلزنمبوهيذلااهناميإ

.)٢٠ع(فيعض

سماخلاحاحصألا

يناثلاعوضوملاوهوةسينكلاءاضعأنمينازلارمأ
ةلاسرلاهذهعيضاومنم

)٧-١ع(ينازلاكلذبيدأتاهكرتىلعةسينكلالوسرلاخيبوت
ةراهطبوجو.)٩و٨ع(اهتيوضعنمهعطقتنأبوجو
)١٣-١٠ع(لذارألالازتعاوةريسلا

طُمُعَمْسُي«١
ْ

ىَّـمَسُيَالاَذَكٰهًىنِزَو!ًىنِزْمُكَنْيَبَّـنَأًاقَل
.»ِهيِبَأُةَأَرْمٱِناَسْنِإلِلَنوُكَتْنَأىَّـتَح،ِمَمُألٱَْنيَب
٢٧:٢٠و٢٢:٣٠ةينثتو١٨:٧نييوال٥:٣سسفأ
٧:١٢سوثنروك٢و

إلملانيبرهتشايأ!ًىنِزْمُكَنْيَبَّـنَأًاقَلْطُمُعَمْسُي
هربخأنملوسرلانبُيملو.روجفلابكترانممكنيبنأ
لهأوهةسينكلايفبزحتلابهأبنأيذلانأحجرألاوكلذب
اممومهراهتشانأيفبيرالو.)١:١١ص(هبهأبنأيولخ
املكمعيانهىنزلاو.سانلارئاسرثعُيواهديسمسانيهي
ثودحنمبجعالو.فافعلاوةعباسلاةيصولافلاخي

ممألانيباهعويشلسوثنروكيّيحيسمنيبةليذرلاكلت
.اهبممألافافختساومهلوحنيذلا
هنألروجفلاوةعالخلابممألاندمرهشأةنيدملاكلتتناكو
اهتدابعتناكولامجلاوقشعلاةهالإةرهزلالكيهاهيفناك
.لئاذرلاعظفأبنرتقت

انزلاناكخلاِمَمُألٱَْنيَبىَّـمَسُيَالاَذَكٰهىًنِز
لدتةنيرقلاوهيبأةأرمايأهتباربلجرلانارتقاانههيلإراشملا
نأوهلةيرسالًاعرشبألاةجوزتناكةأرملاكلتنأىلع
حجريامىلعيحهوبأوهلةمئادةجوزاهذختانبالا
ةئيطخلاهذهتلعجلاوحألاهذهف.)٧:١٢سوثنروك٢(
:٣٥نيوكت(هيبأةيرسةهلبعمنيبوأرةئيطخنممظعأ

اهنعهللاةعيرشتهندقوعبطلادضةئيطخلاهذهو.)٢٢
»ممألانيبىمسيال«لوسرلالوقلدو.)١٨:٨نييوال(
لاق.ةهاركلالكهنوهركيمهنأومهنيبردانهنأىلع
ًابرضكلذبسحأتنك«غيلبلاينامورلاخرؤملانورشيش
يفنعطو»هثداوحنمةدحاوتدهاشىتحلاحملانم
هركو.رشبلارئاسءزهلةضرعهلعجفًاديدشًانعطهبكترم
اهيفاهبكترمءاقبإبةسينكلامرجلعجةليذرلاهذهلممألا
كلذنعاهتلفغةلعةفرعمانيلعرسعيو.ًادجًاميظع
نمناكبكترملانأضرفبالإبنذمللاهبيدأتمدعو
ةرفولوأهلآفرشلوأهلامةرثكلةيلاعلابتارملابابرأ
تجراهلعلوأهبيدأتبمهبضغتنأةسينكلاتفاخفهباحصأ
تناكامهمو.هسفنءاقلتنمهمثإنععجريوبوتينأ
ةعاظفبروعشلاقحرعشتملةسينكلانأيلجلانمفةلعلا
هلاقامو.هنماهطوقسرطخسانلاوهللامامأبنذلااذه
ةيوسوملاةجيزلاةعيرشربتعاهنأىلعلدياذهيفسلوب
امكنييحيسملاىلعةبجاو)١٨صنييوال(يفةروكذملا
اموزئاجةعيرشلاكلتهزيجتاماذإفدوهيلاىلعةبجاوتناك
.عونممهعنمت

حلٱِبَو،َنوُخِفَتْنُمْمُتْنَأَفَأ«٢
ْ

ْنِمَعَفْرُيىَّـتَحاوُحوُنَتَْملِّـيَِر
لٱاَذٰهَلَعَفيِذَّـلٱُمُكِطَسَو

ْ
»؟َلْعِف

١٠و٧:٧سوثنروك٤:١٨٢ص

ةمكحلاوةسادقلانمهنوعدتامبَنوُخِفَتْنُمْمُتْنَأَفَأ
راختفالانألىنزلاباورختفامهنألوسرلادريملف.ةفرعملاو
ةيحورلامهلئاضفباورختفامهنكلةقامحلابورضلوأنمهب
.مهنيبثدحتملةليذرلاكلتنأك

عوقوبمتعمسنيحاولجختمليأاوُحوُنَتَْملِّـيِرَْحلٱِبَو
مكتظاغإلاوعضتتومكسفنأاوخبوتملومكيفةشحافلاكلت
نأيضتقييتلاةسينكلاىلعراعلانمتبلجامبواهبهللا
.اهديسكةرهاطنوكت
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رظتنُيناكيذلااذهخلاُمُكِطَسَوْنِمَعَفْرُيىَّـتَح
ىشفتولاهنمرظتنيامكبجاولاةسينكلاحوننمهءوشن
.هتلازأيفعيمجلادهتجيفاهيفأبو

جلٱِبٌبِئاَغِّـينَأَكاَنَأِّـينِإَف٣«٥-٣
ْ

ٌِرضاَحْنِكٰلَو،ِدََس
يفٌِرضاَحِّـينَأَكُتْمَكَحْدَق،ِحوُّرلٱِب ،اَذَكٰه،اَذٰهَلَعَفيِذَّـلٱِ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِب٤

ِةَّـوُقَعَمَنوُعِمَتُْجميِحوُرَوْمُتْنَأْذِإِحيِسَْ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَر

ِهلِناَطْيَّـشلِلاَذٰهُلْثِمَمَّـلَسُيْنَأ٥ِحيِسَْ
َ

ِكَال
جلٱ
ْ

َختْيَكِل،ِدََس
ْ
يفُحوُّرلٱَصُل .»َعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْوَيِ

٣:٦يكينولاست٢و١٦:١٨و٣:٦لامعأ٢:٥يسولوك
٢:١٠سوثنروك٢و٢٠:٢٣انحويو١٨:١٨و١٦:١٩ىتم
٢٦:١٨لامعأو١٠٩:٦رومزمو٢:٦بويأ١٠و١٣:٣و
١:٢٠سواثوميت١و

نأةسينكلاىلعبجيناكامنايبثالثلاتايآلاهذهيف
اهيلعبجيامبحيرصتلاوىنزلابكترمبقلعتياميفهلعفت
»ناطيشلااذهلثمملسُينأ«هتصالخوهتلاسراهغولبدنع
اهئوطبواهروتفيفةسينكلاكراشيالهنأانهسلوبنابأو
.بيدأتلاءارجإيف

سلوبناكِحوُّرلٱِبٌِرضاَحْنِكٰلَو،ِدَسَْجلٱِبٌبِئاَغ
نمهعنميملكلذنكلوسسفأيفةلاسرلاهذهبتكيوهو
.سوثنروكةسينكءاضعأنمبكترملارمأيفمكحلاورظنلا
كلذرصقيملواهيفثدحامهتفرعملحورلابرضاحهنألاقو
ناطلسلاوقحلاهلناكو.مهحاجنبمتهيومهيفركفيهنأىلع
عمهذاقنإىلإةسينكلاوعديوروكذملابيدأتلابمكحينأىلع
ْبَهْذَيَْملَأ«عشيلألوقك»حورلابرضاح«هلوقف.مهنعهبايغ
لَق
ْ
:٥كولم٢(»َكِئاَقِلِلِهِتَبَكْرَمْنِمُلُجَّـرلٱَعَجَرَنيِحيِب
يفًابِئاَغُتْنُكْنِإَوِّـينِإَف«هلوقو.)٢٦ جلٱِ

ْ
يفْمُكَعَميِّـنِكٰلِدََس ِ

يفْمُكِناَميِإَةَناَتَمَوْمُكَبيِتْرَتًارِظاَنَو،ًاحِرَف،ِحوُّرلٱ ملٱِ
ِ»حيِسَْ

.)٢:٥يسولوك(
رضحأومكمكحأبنرظتنأنأنودبُتْمَكَحْدَق
.دسجلابمكدنع

بكترملاميلستوهو)٥ع(يفروكذملامكحلايأاَذَكٰه
.ناطيشلل

هنمهتذخأيذلاناطلسلابيأ)٤ع(اَنِّـبَرِمْسٱِب
.»ُتمكحب«قلعتمراجلافرحوهبئانوهلوسرينوكرابتعاب
هذخأيذلاناطلسلاىلعنيبمهمكحنأحيرصتاذهيفو
.)٣:٦يكينولاست٢و١٦:١٨لامعأرظنا(برلانم

ةسينكلاءاضعأنأبسحَنوُعِمَتُْجميِحوُرَوْمُتْنَأ
مظُنسلجمبابرأمهنأكحورلابمهنيبهنأونوعمتجم
هلحميفهنوكومكحلالدععيمجلاىريلًانلعةمكاحملل
.مهروضحبهوقدصيو

ةسينكلاتحنمحيسملاةوقنإِحيِسَْملٱ...ِةَّـوُقَعَم
اذهوًالاعفمهمكحلعجواومكحينأىلعًاناطلسلسرلاو
:٢٨و٢٠و١٨:١٨و١٦:١٩ىتم(يفحيسملالوققفوىلع
هذهىلعينبمةقباسلاةلئسملايفسلوبمكحو.)٢٠
.لاوقألا
هعطقىلإًالوأريشياذه)٥ع(ِناَطْيَّـشلِلاَذٰهُلْثِمَمَّـلَسُيْنَأ
يدسجباصملةضرعهلعجىلإًايناثوةسينكلاةكرشنم
.ةبوتلاىلإلبقُيوبيدأتلاكلذنمدفتسيملنإهيلععقي
توكلمىلإهعفدمزلتسيحيسملاتوكلمنمهزارفإنأل
.هبقاوععمناطيشلا
ناطيشلالعفىلإةيدسجلابئاصملاًانايحأليجنإلابسني
اهطبر«هنأحيسملالاقيتلاةينحنملاةأرملاكلذلاثمأنمو
نأسلوبلاقو.)١٣:١٦اقول(»ةنسةرشعينامثناطيشلا
سوثنروك٢(»همطليلناكيشلاكالم«يهةيدسجلاهتبيصم
نذأيهللانأبويأرفسةمدقمنمحضتيو.)١٢:٧
بئاصملابسانلاضعببرضلةلآنوكينأيفناطيشلل
ًامامتإهلعفينأهلهللاحمسامريغىلعةوقهلسيلنأو
يفو.ًادبأرشلاةديحولاناطيشلاةياغنأعمىلاعتهدصاقمل
اوضرمينأىلعةعيبطلاةقراخةوقلسرللنأديدجلادهعلا
ةلثمأنمومهاياطخىلعمهلًاصاصقمهوتيميوأنيدعتملا
اينانحةتامإو)١٣:٩لامعأ(رحاسلاميلعءامعإكلذ
ملسأهنأسلوبلاقو.)١١-٥:٥لامعأ(ةريفصو
:١سواثوميت١(ابدؤييكلناطيشللردنكساوسويانيميه
نيذلاتباصأامًاريثكتايفولاوضارمألانأنابأو.)٢٠
)١١:٣سوثنروك١(قاقحتساالببرلاةدئاميفاوكرتشا
ليلدالوةسينكلاناينبنمًانكمتةوقلاكلتلسرلايطعُأو
اوملسيملمهوةسينكلايفلسرلارصعدعبتيقباهنأىلع
.ناطيشلالامعألمعيناكنمالإناطيشلل

ِهل
َ

َختْيَكِل،ِدَسَْجلٱِكَال
ْ

لوسرلادصقُحوُّرلٱَصُل
هتعيبطةباصإنملوؤينأناطيشللبكترملاميلستنم
ىلإهبذجيأةيحورلاهتعيبطةعفنمملألاوضرملابةيدسجلا
ةسينكلابيدأتةياغلنايبانهليقامو.ةايحلاةراهطوةبوتلا
هتئيطخيفئطاخلاةكراشمصلختلالوألانارمأيهو
.هحالصإيناثلاو

يف ةئيطخالبةيناثرهظينيحَعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْوَيِ
.)٩:٢٨نييناربع(صالخلل
لجرللوةسينكللهدصقاملوسرلامكحنمجتنهنأرهاظلا
سونثروك٢(هتريسحلصأوباتفهتعطقةسينكلانألينازلاو
٧:٩١٢(.
لوسرلانأويقيقحلسرلامكحنأنيرسفملاضعبىأر
ىأرو.اهتابجاونعتلفغةسينكلانألهذقنأيذلاوه
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ةقراخةوقةسينكلاىلعبجياملًاضرفضرفهنأمهضعب
.لسرلاكبئاصملاببرضتلةداعلا
:ةثالثمكحلااذهيفةيرهوجلارومألا
وهةسينكلانمدحأعطقىلعةطلسلاردصمنإ:لوألا·

.عوسيبرلا
وههئارجإبرمأوعطقلابوجوبحرصيذلانإ:يناثلا·

.لوسرلا
وهمكحلاكلذءارجإهيلعبجييذلانإ:ثلاثلا·

.اهباونبامإواهتلمجبامإةسينكلا

ًَةريَِمخَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ.ًانَسَحْمُكُراَخِتْفٱَسْيَل«٦
لٱُرِّـمَُختًَةريِغَص

ْ
»؟ُهَّـلُكَنيِجَع

١٥:٣٣ص٤:١٦بوقعيو٢عو٤:١٩و٣:٢١ص
٢:١٧سواثوميت٢و٥:٩ةيطالغو

مهتمكحبمهراختفايأًانَسَحْمُكُراَخِتْفٱَسْيَل
)٢ع(يفراختفالاكلذىلإراشأولاملاوةيحورلابهاوملاو
لاحمراختفالااذهلثمنألىنزلاباورختفامهنأنعُيملف
مهبهاومومهتمكحبيأةينيدلامهلاوحأباورختفامهنكل
فوخلاولجخلاىلإمهوعدتلاوحألانأعممهلامكوةيحورلا
ةسينكلارثعتنأوعيمجلاىلإدحاونمرشلادادتمانم
.دسفتواهئاضعأنمدحاوةرثعباهلك

هدادتمايفرشلانأيفبيرالخلاَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ
ملاذإةقرسلاىلإعمطلاوىنزلاىلإدوقتةوهشلافةريمخلاك
هللانيبوهنيبتلضفوهريمضتتامأاهنعبكترملابتي
اياطخباكترالباوبألاتحتفوةمعنلاقيرطتدسو
اذإهنألدارفألايفةئيطخلادادتماىلعلوسرلالوقو.ىرخأ
هبهريغىدتقابدؤيوخبويملوهللاةعيرشدحأىدعت
ءاضعأرئاسكلذداقبيدأتالباهيفمثإلابفختساو
ةسينكلاتيصهداسفإنعًالضفهباكترالثمىلإةسينكلا
.اهلك

خلٱُمُكْنِماوُّقَنًاذِإ«٧
ْ

لٱََةريَِم
ْ

ًانيِجَعاوُنوُكَتْيَكِل،َةَقيِتَع
ملٱًاضْيَأاَنَحْصِفَّـنَألٌ.ريِطَفْمُتْنَأاَمَكًاديِدَج

َحِبُذْدَقَحيِسَْ
.»اَنِلْجَأل
١٥:٣صو١:٢٩انحويو٥٣:٧ءايعشإ١٩:١٤انحوي
١٢و٥:٦ايؤرو١:١٩سرطبذو

درجملوسرلادصقيملَةَقيِتَعْلٱَةَريِمَْخلٱُمُكْنِماوُّقَن
ريهطتىلعمهثحنأهيلعدازفةسينكلانمينازلاعطق
)١ع(يفركُذامكىنزلااميسالوةئيطخلانممهسفنأ

ةئيطخلاهبشو.)٨ع(يفءاجامكثبخلاورشلاو
اهلوحاملكاهلعجودادتمالاةصاخنماهيفامل»ةريمخلاب«
ذنمةيرشبلاةعيبطلااهتمزالمل»ةقيتعلاب«اهتعنو.اهلثم
ةدسافلاةعيبطلاو.اونمآنألبقمهيفتناكاهنألوطوقسلا
٦:٦ةيموريفاهنعربع»ةقيتعلاةريمخلاب«انهاهنعربعيتلا
ريهطتيفداهتجالالذببلوسرلامهرمأو.»قيتعلاناسنإلاب«
ةعيرشلايفدوهيلارمأامكةئيطخلاداسفنممهسفنأ
نمحصفلاديعلبقهتيقنتيفدهجلالكلذببةيوسوملا
.)٧و١٣:٦جورخ(زبخلاةريمخ

نيددجتمنيرهاطيأًاديِدَجًانيِجَعاوُنوُكَتْيَكِل
.ًارهاظوًانطاب

ّربعامكةسادقلانعريطفلابّربعٌريِطَفْمُتْنَأاَمَك
نوفلكمنييحيسملامتنأىنعملاوةعيبطلاداسفنعةريمخلاب
ةوعدواهبقلعتلكوةئيطخلانمّنيقنمنيسيدقاونوكتنأب
نابجوينويحيسممكنأمكؤاعداوةسادقلاىلإمكايإهللا
.كلذمكيلع

لوسرلااعدخلاَحيِسَْملٱًاضْيَأاَنَحْصِفَّـنَأل
يفنولعفياوناكاميفدوهيلابءادتقاةراهطلاىلإنييثنروكلا
نوحبذينيحاوناكمهنإفةيوسوملاةعيرشللًاعوطحصفلاديع
.)١٢:١٥جورخ(ريمخلكنممهتويبنوقنيحصفلافورخ
مهسفنأاوقنينأنييحيسملاىلعبجويحيسملاتومكلذك
.ةئيطخلكنم
همدكفسبيدبألاتوملانماناجنهنألانحصفحيسملانإ
حصفلافورخمدىجنامكانعًالدببيلصلاىلع
مدلاناك.نييرصملاىلععقويذلاتوملانمنييليئارسإلا
ةميهبمداهتابتعومهتويبمئاوقىلعنويليئارسإلاهشريذلا
مدميركلامدلاوهفبيلصلاىلعكفُسيذلامدلاامأو
مدبةاجنلاتناكو»ملاعلاةيطخعفرييذلاهللالمح«عوسي
مدبةاجنلاامأوةيدوهيلاةمألابةصتخمةيتقوةميهبلاكلت
ًالدبحيسملاحبُذدقو.ضرألاممألكةماعةيدبأفحيسملا
نأتبثأةئيطخلابكترييقبنمف.مثإلكنمانيدفيلانع
.هتومدئاوفبوحيسملابهلقلعتال

ِّـَّـرشلٱَِةريِمَخِبَالَو،ٍةَقيِتَعٍَةريِمَخِبَسْيَل،ْدِّـيَعُنِلًاذِإ«٨
خلٱَو

ْ
حلٱَوِصَالْخِإلٱِريِطَفِبْلَب،ِثُْب

ْ
.»ِّـَق

١٢و١٦:٦ىتم١٦:٣ةينثت١٣:٦و١٢:١٥جورخ
١٢:١اقولو٨:١٥سقرمو

نمحبُذدقانحصفعوسينأنمركذامةجيتنيأًاذِإ
.انلجأ

ىلعةبظاوملاوةريسلاةراهطهتقيقحزاجماذهْدِّـيَعُنِل
يفسيلذإيدوهيلاحصفلاظفحبرمألاالهللاةمدخ
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توميفءيشالوةيدوهيلادايعألاظفحبرمأنمليجنإلا
ةسراممبرمألاالوديعلاكلذظفحانيلعبجوبحيسملا
.رسلاكلذىلإةراشإىندأةيآلايفسيلذإينابرلاءاشعلا
دوهيلا.سدقمديعاهنأكهللاًافقومكتايحنكتلىنعملاف
مويلكمتنأهوديعفةنسلكيفمايأةعبسحصفلااودّيع
بجوأمتنأوريمخلانععانتمالامهيلعبجوأمه.ًادبأ
.ةئيطخلانععانتمالامكيلع

.ةددجتملاريغمكتعيبطيأٍةَقيِتَعٍةَريِمَخِبَسْيَل
ببسملافطعنماذهِثْبُْخلٱَوِّـَّـرشلٱِةَريِمَخِبَالَو
ةضرعةددجتملاريغةعيبطلايفناسنإلانألببسلاىلع
.ةبرجتلاملاعملاعلااذهيفثبخلاورشلل

يحيسملارهتشينأبجيِّـقَْحلٱَوِصَالْخِإلٱِريِطَفِب
رهتشاامكهلامعأوهلاوقأوهراكفألكيفنيتفصلانيتاهي
ركذو.)١٦و١٢:١٥جورخ(مايأةعبسريطفلالكأبدوهيلا
يفثبخلاورشللةلباقمةديدجلالاحلايف»قحلاوصالخإلا«
نيتاهنوكىلعبولطملاليلدلاناكو.ةقيتعلالاحلا
ينازلاناسنإلاعطقذئمويسوثنروكةسينكيفنيتفصلا
.اهنم

يفْمُكْيَلِإُتْبَتَك«٩ .»َةاَنُّزلٱاوُطِلاَُختَالْنَأِةَلاَسِّـرلٱِ
:٣يكينولاست٢و٥:١١سسفأو٦:١٤سوثنروك٢و٢ع
١٤

يفْمُكْيَلِإُتْبَتَك هنأنيرسفملاضعببهذِةَلاَسِّـرلٱِ
اذهضراعييذلاوةلاسرلاهذهنمقبسًامالكاذهبىنع
بهذو.يهنلااذهلثمقبساميفسيلهنأبهذملا
ةلاسرىلإكلذبراشأهنأ)حجرألاوهمهبهذمو(نورخآ
مهريغنودمهتدئافىلعةروصقممهيلإًالبقاهلسرأةرصتخم
الو.ظفُحتنأبسدقلاحورلانتعيملكلذلوسئانكلانم
ىلإلئاسرلانمًاريثكبتكدقلوسرلانوكينأنمبجع
ةيغبواهنملئاسمىلعةباجإةريثكلاسئانكلانمهسسأام
عبرألالئاسرلانمرثكألئاسرلاكلتنأواهتيزعتواهميلعت
نآلاةسينكللنأدكؤننأانلنكلو.انلتبقبيتلاةرشع
اهميلعتلىقبتنأهللادصقيتلايحولافحصلك
.اهناينبو

اوأطخأسوثنوركينمؤمنأرهاظلاَةاَنُّزلٱاوُطِلاَُختَال
ةلاسرلاهذهلبقةلاسريفيهنلااذهبلوسرلاىنعممهف
اوطلاخينأمهلزوجيالنأهنماومهفمهنألانهأطخلاحلصأف
الةسينكلايفوضعوهوينازلااولزتعينأهدوصقموًارجاف
نباهنأرابتعابهوطلاخينأمهلف.ةسينكلاجراخرجافلك
.ضعبلةسينكلاءاضعأضعبةطلاخمريغهذهومهتنيدم

طُمَسْيَلَو«١٠
ْ

لٱاَذٰهَةاَنُزًاقَل
ْ

ِوَأَنيِعاَّـمَّـطلٱِوَأِ،َملاَع
خلٱ
ْ
لَيَفَّـالِإَو،ِناَثْوَألٱَةَدَبَعْوَأَنيِفِطَا

ْ
َختْنَأْمُكُمَز

ْ
َنِماوُجُر

لٱ
ْ

.ِ»َملاَع
٥:١٩انحوي١و١٧:١٥انحوي١:٢٠ص١٠:٢٧ص

مهعنملوسرلادريملَِملاَعْلٱاَذٰهَةاَنُزًاقَلْطُمَسْيَلَو
مهنماورتشيالومهوبطاخيالنأكةانزلاعمةلماعملكنع
ةيرورضةلماعملاكلتربتعاهنأللاحمكلذنألمهوعيبيالو
.ةنومأم

وأًالدعهليصحتيفنيبغارلالاملايبحميأَنيِعاَّـمَّـطلٱ
عمطلاىمسو.هللاىضرىلعلاملانولضفيءالؤهفًاملظ
.)٥:٥سسفأ(»ناثوألاةدابع«

اممرثكأنوذخأيوءارقفلانوملظينيذلاَنيِفِطاَْخلٱ
.مهلقحي

.ةبذاكلاةهلآلايأِناَثْوَألٱ
َختْنَأْمُكُمَزْلَيَفَّـالِإَو

ْ
تدصقوللوقيَِملاَعْلٱَنِماوُجُر

مكرمآينأكتنكسانلاكئلوألثمةطلاخمنعمكعنمأنأ
اذهنمناكملكيفمهلاثمأنألملاعلااذهريغاونكستنأب
.مهتطلاخمنودبضرألاهذهنكسننأنكميالوملاعلا

ًاخَأٌّوُعْدَمٌدَحَأَناَكْنِإ:ْمُكْيَلِإُتْبَتَكَفَنآلٱاَّـمَأَو«١١
،ًافِطاَخْوَأًاريِّـكِسْوَأًاماَّـتَشْوَأٍنَثَوَدِباَعْوَأًاعاَّـمَطْوَأًايِناَز
.»اَذٰهَلْثِماوُلِكاَؤُتَالَواوُطِلاَُختَالْنَأ
١٤و٣:٦يكينولاست٢و١٦:١٧ةيمورو١٨:١٧ىتم
٢:١٢ةيطالغ١٠انحوي٢و

.ًاقباسهتبتكاملًاريسفتُتْبَتَكَفَنآلٱاَّـمَأَو
يحيسمهنأيعّديوهيأًاخَأٌّوُعْدَمٌدَحَأَناَكْنِإ
.ةسينكلاةكرشيفلخدو

ىلعويحيسمهنأاذهلثمىعّداًاعاَّـمَطْوَأًايِناَز
ةروكذملالئاذرلاكرتهنأنلعأوةسينكلايفكرتشاكلذ
ىمسينألًالهأسيلهنأّنيبونلعأامفالخبلمعو
لهأهلماعينأقحيالف.ةسينكلايفًاوضعنوكيوًايحيسم
كلذكهايإمهتلماعمنألهروذنلفومخأةلماعمةسينكلا
ناسنإلانكميهنأوماثآلاكلتنمعنميالليجنإلانأمهوت
.ًايحيسمًاربتعمىقبيواهبكترينأ

هنوربتعتمكنأمهويكلذنألاَذٰهَلْثِماوُلِكاَؤُتَالَو
عنميالماثآلاباكترانأكلذبنونلعُتمكنألوًايحيسمًاخأ
ئطاخلاليجختاذهنمةياغلاو.ًايحيسماهبكترمنوكنم
سيلو.ةسينكللجراوخلارييعتةلازإوةبوتلاىلإلبقيل
ينابرلاءاشعلالوانتيفةكراشملاةلكاؤملاكلتنمدوصقملا
ةكراشملااهبدارملافةسينكلانمهعطقنعمزالاذهعنمنأل
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نيراشعلاعملكأحيسملانإمعن.يداعلاماعطلالوانتيف
لبهذيمالتنممهنوكىلعءانبكلذتأيملهنكلةأطخلاو
.ةبوتلاىلإمهبيتأيل
يحيسمخأهنأءاعدا»نثودباع«نكميفيكليقنإف
ينثولافُّرصتفَّـرصترارقإلابًايحيسمهنوكعمهنأانلق
نأقحتساكلذبواهلحبُذاممانصألالكيهيفهلكأب
يفةسينكلاءاضعأضعبكلذكلعفدقوًانيثوبسُحي
.)٢٢-١٠:١٤ص(سوثنروك
ىنزلانمولختالسونثروكيفةينثولالكايهلامئالوتناك
هنكميالنثوللهماركإنعًالضففمئالولاكلتلخدييذلاف
برهلايحيسملكىلعبجيبراجتلهسفنضّرعينأ
.اهنم

ْمُتْنَأْمُتْسَلَأ،ٍجِراَخْنِمَنيِذَّـلٱَنيِدَأْنَأِيلاَذاَمُهَّـنَأل«١٢
.»ٍلِخاَدْنِمَنيِذَّـلٱَنوُنيِدَت
٤:١٢يكينولاست١و٤:٥يسولوكو٤:١١سقرم
٤-٦:١ص٣:٧سواثوميت١و

نأشيفًائيشمهصويملهنأةملعةيآلاهذهيفلوسرلانابأ
ىلعهلناطلسالنأيهوةسينكلاجراخنممهنيذلا
.ءالؤه

٤:١١سقرم(ةسينكلاجراخيأٍجِراَخْنِمَنيِذَّـلٱ
.)٤:١٢يكينولاست١و٤:٥يسولوكو

ونمؤمفرصتٍلِخاَدْنِمَنيِذَّـلٱَنوُنيِدَتْمُتْنَأ
ةسينكلاءاضعأنمنيبنذملااوبدأوإدبملااذهىلعسوثنروك
»ةانزلااوطلاختال«هلوقنأاوملعينأمهيلعبجيناكًاذإف
.ةسينكلاءاضعأنممهنمبصتخم)٩ع(

خلٱاوُلِزْعٱَف.ْمُهُنيِدَيُهللاٱَفٍجِراَخْنِمَنيِذَّـلٱاَّـمَأ«١٣
ْ
َثيَِب

.»ْمُكِنْيَبْنِم
٢٤:٧و٢٤و٢٢و٢٢:٢١و٢١:٢١و١٧:٧و١٣:٥ةينثت

مويلامهنيديفةسينكللالمهنيدينأهللفْمُهُنيِدَيُهللاٱَف
ريخألامويلايفمهنيديونوبنذمونولاضمهنأىلعمكحلاب
.هلمهتنونيدكرتتنأةسينكلاىلعفمهايإهتبقاعمب

عرفماذهنأىلعلدتءافلاخلاَثيِبَْخلٱاوُلِزْعٱَف
يبنذماوبدؤيواونيدينأمهلنأوهوقبسامىلع
مكحىضتقمببنذملااوبدؤينأبولطملاو.مهتسينك
لقيملو.ةسينكلانمهوعطقينأيأ)٥-٣ع(يفلوسرلا
.ناطيشلاىلإهدسجميلستةهجنمًائيش

دئاوف
اهتراهطواهتيصىلعظفاحتنأةسينكلاىلعبجيهنإ.١

نأسانلانيبعاشنإف.اهئاضعأنمنيبنذملااهعطقب
هدهعوهللاةعيرشفالخىلعكلسياهئاضعأدحأ
ًابنذمهتدجونإفصحفتوكلذيفرظنتنأبجو
ةسينكلانعراعلاعفدلهنمدبالصحفلااذهوهتبقاع
ةبوتلاىلإهبنايتإللوًائيربناكاذإمهتملاريربتلو
.)١ع(ًابنذمناكاذإةريسلاحالصغو

.مهراختفالبجومالوسانلارختفيامًاريثكهنإ.٢
اهيلعبجيامةكراتيهوسوثنروكةسينكترختفاف
.)٢ع(هللاواهسفنل

ةسينكلاءارجإقيرطحاحصألااذهنمّنيبتيهنإ.٣
ماقتناالوةواسقالوبضغالببدؤتنأيأاهبيدأت
هعفنبلطبوبدؤملاىلعنزحلابلبداهطضاالو
يرجتنأوةسينكلانعراعلاةلازإيفةبغرلاوبيدأتلاب
.)٢ع(هللاباتكىضتقمبكلذلكيف

اهباونبوأةسينكلابطونميسنكلابيدأتلاءارجإنإ.٤
ىلعسوثنروكةسينكللوسرلاخيبوتنماذهنيبتيو
.)١٣و٦-٣ع(بيدأتلاباهايإهرمأنموبدؤتملاهنأ

ةراهطظفحوهعفنبنذملابيدأتنمةياغلانإ.٥
.)٥ع(هللادجموةسينكلا

يفةدحاوةئيطخلوخدنمميظعررضجتنيهنإ.٦
ةسينكلاقالخأدسفُتاهنإفاهنعتوكسلاوةسينكلا
.)٦ع(اهتيصدسفتاهنأنعًالضف

ىجنامكهنعةحيبذهنوكبهبعشيجنيحيسملا.٧
اننإمعن.حوبذملاحصفلافورخرصميفنييليئارسإلا
سودقلاهحوربددجتنوهتريسوهميلعتنمديفتسن
.)٧ع(همدبانءادفنكلو

يدفملاسيدقتمزلتسيحيسملامدبءادفلانإ)٨(.٨
سرطب١و٦:١١ةيمور(يفامقفوىلعةسينكلاريهطتو
نأوبنذملابدؤتنأةسينكلاىلعبجوياذهو)٢:٩
َبَسَحَسْيَلَو،ٍبيِتْرَتَالِبُكُلْسَي«خألكبنجتت
.)٨ع٣:٦يكينولاست٢(»يليجنإلاِميِلْعَّـتلٱ

.ملاعلاكرتننأانيلعبجوتالةيحيسملاةنايدلانإ.٩
يفسيلذإسانلارئاسنيبواننيبقئالعلالكعطقنو
الركذامكملاعلالهأانلازتعاو.كلذبرمأليجنإلا
بنجتلااذهوًادسجوأًاسفنمهعفنىلإًاليبسانلكرتي
لكبنجتننأبجيمعن.ةريثكبراجتلانضرعي
تيصنيشنوانريغلانعفنبواناوقتبرضتةيملاعةلخادم
.)١٠ع(ةسينكلا
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عمفطاخلاوريكسلاوماتشلاوعاّمطلادعيليجنإلانإ.١٠
مهنأكمهتطلاخمنعنينمؤملايهنيوناثوألاةدبعوةانزلا
.)١١ع(نييحيسممهبسحيملذإةسينكلاءاضعأنم

الومهنيدتنأةسينكللسيلملاعلالهأنمنيبنذملانإ.١١
قوقحفلاخياماوبكتريملامةيسايسلاةموكحلابابرأ
نمنوجنيالكلذعممهنكلوسانلانمأوةسايسلا
.)١٣و١٢ع(هللاةنونيد

سداسلاحاحصألا

:نارمأحاحصألااذهعوضوم
يفهيخأخألاةمكاحمىلعةسينكلللوسرلاخيبوت:لوألا
.)١١-١ع(ةينثوةمكحم

اهايإهديدحتوةيحيسملاةيرحلايفمهإطخحالصإ:يناثلا
.)١٠-١٤ع(

١١ىلإ١عنيينثولادنعةمكاحملاىلعخيبوتلا

َدْنِعَمَكاَُحيْنَأَرَخآَىلَعىَوْعَدُهَلٌدَحَأْمُكْنِمَُرساَجَتَيَأ«١
لٱَدْنِعَسْيَلَو،َنيِِملاَّـظلٱ

ْ
»؟َنيِسيِّـدِق

٢:١٥ةيطالغ

دنعةمكاحملاىلإنيرطضمريغسوثنروكينمؤمنإ
يفمهسفنأاوسوسينأدوهيللاونذأنيينامورلانألنيينثولا
يفبيرالو)١٥و١٨:١٤لامعأ(اههبشأاموةيلاملارومألا
نألقوقحلانمدوهيللناكامنييحيسمللناكهنأ
عنمو.نيلوألانييحيسملاودوهيلانيباوقرفيملنيينامورلا
.ممأللةمكحميفهاخأيدوهيمكاحينأدوهيلااوينابر

نأنمبجعتللماهفتسالااذهٌدَحَأْمُكْنِمَُرساَجَتَيَأ
ضرعيوبادآلاونيدلافلاخيامنييحيسملادحأبكتري
.كلذىلعخيبوتللوهللاةظاغإوةبرجتللهسفن

نأنكمي.هيخأىلعىوكشيأَرَخآَىلَعىَوْعَدُهَل
نأوثاريموأراقعوأدوقنميسقتيفنايحيسمفلتخي
الامهوهللاىضرومالسلاوقحلاليبسىلعةمكاحملاابلطي
.كلذبنابنذي

نيينثولا»نيملاظلاب«دارأَنيِِملاَّـظلٱَدْنِعَمَكاَُحيْنَأ
نيبومهنيبزييمتلل)٢:١٥ةيكالغ(»ةأطخ«ًاضيأمهامسو
بلطينملهجنايبلو»نيسيدق«مهامسنيذلاهللالهأ
ىلعمكحسدقملاباتكلانإ.مهدنعقحلابةمكاحملا
ناثوألامهتدابعبلدعلاوربلاةعيرشاوفلاخمهنأبنيينثولا
رظنلابنيملاظاومسُينأاوقحتسامهنإوقحلاهلإلامهراكنإو

رخآللمهدحأةمكاحمىلعنينمؤملاخبويملوهف.نيدلاىلإ
ىلعراعهنأللبلدعلاباومكحيمهنألنيينامورلادنع
فاصنإلابةوخإلايواعدضفنعاوزجعينأنييحيسملا
عفربنيينثولاةناهإلمهنيدومهسفنأاوضّرعينأنودب
ننسبجومبمهيلعناكامبرو.مهتاضقىلإمهيواعد
نإ.ىوعدلااورسخالإوناثوألاباوفلحينأةينثولاةمكحملا
نألتاذلابةئيطخبتسيلةينثوةمكحمىلإةوعدلاعفر
ةمكحميفلدعلادجينأهزجعلرصيقىلإهاوعدعفرسلوب
مهنألسلوبلناكاملثمسوثنروكييحيسملنكيملودوهيلا
اورصنتنيذلانإ.مهسفنأنيبيواعدلااوضفينأمهلناك
نألبقةينثولامكاحملايفمهقوقحبلطاوداتعاممألانم
اوربجأواونمآامدعبلاحلاهذهىلعاوقبوحيسملاباونمآ
ئدابملةفلاخملانمهيفاملنيهبتنمريغكلذىلعمهتوخإ
اونوكينأةسينكلاءاضعأىلعبجوتيتلاةيحيسملاةنايدلا
.نيجراخلامامأةسينكلاتيصلالوةوخإ
يواعدلاةرثكلىلعناكبازحأىلإةسينكلاماسقنالعلو
.مهنيباميفاهوفرصينأمهتدارإمدعومهدنع

بجيناك.نييحيسملايأ؟َنيِسيِّـدِقْلٱَدْنِعَسْيَلَو
.نيينثولاىلإعفرُتنأنودبمهيواعدلكباومكحينأمهيلع
اوناكلبمكاحمنييحيسمللناكهنأهنممزليالاذهو
.اهيفمكحلاويواعدلايفرظنللًاسانأنونيعي

لٱَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ«٢
ْ

لٱَنوُنيِدَيَسَنيِسيِّـدِق
ْ

ْنِإَفَ؟َملاَع
لٱَناَك

ْ
لِلَنيِلِهْأَتْسُمُْريَغْمُتْنَأَفَأ،ْمُكِبُناَدُيَُملاَع

ْ
ِمِكاَحَم

»؟ىَرْغُّصلٱ
٢٢:٣٠اقولو١٩:٢٨ىتمو٧:٢٢لاينادو٤٩:١٤رومزم
٢٠:٤و٣:٢١و٢:٢٦ايؤرو

هذهيفتارمرشعلاؤسلااذهرركَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ
حوضولاةياغيفهنعلوؤسملارمألانأنمضتيوةلاسرلا
بجويبيرغهبجومبيرجلامدعفةسينكلايفهبملسم
متلفغوبجاولامتفرعمكنأيفبيراللاقهنأكفموللا
.هنع

اوبقلوحيسملاةسينكءاضعأهللابعشيأَنيِسيِّـدِقْلٱ
.حيسمللمهسفنأاوفقووملاعلانماوزرُفمهنأل»نيسيدقلاب«
.مهئايحإونينمؤملاىتومىلعبقللااذهقلطيو

ًاماكحنونوكيسمهنأىنعملاسيلََملاَعْلٱَنوُنيِدَيَس
نأىنعمبمهيفةرصحنمريغةنونيدلاهذهو.نييسايس
امكملاعلاةنونيدىلعنوكتملاعلاةريسىلإةبسنلابمهتريس
اقولو٤٢و١٢:٤١ىتم(ىونينلاحروإبسةكلمىلإتبسُن
لٱَءاَج«يبنلالوقيفامكىنعملانكلو.)١١:٣٢

ْ
ُميِدَق

لٱِِيسيِّـدِقِلُنيِّـدلٱَيِطْعُأَو،ِماَّـيَألٱ
ْ

امكو.)٧:٢٢لايناد(»ِّـِيلَع
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ِّـِيسْرُكَىلَعِناَسْنِإلٱُنْبٱَسَلَجىَتَم«هلسرلحيسملالوقيف
َجت،ِهِدَْجم

ْ
َنوُنيِدَتًاّيِسْرُكََرشَعْيَنْثٱَىلَعًاضْيَأْمُتْنَأَنوُسِل

لوقيفامكو.)١٩:٢٨ىتم(»ََرشَعْيَنْثالٱَليِئاَْرسِإَطاَبْسَأ
يفُّبَّـرلٱَءاَجْدَقاَذَوُه«خونخأ َعَنْصَيِل١٥ِهيِسيِّـدِقِتاَوَبَرِ
جلٱَىلَعًةَنوُنْيَد

ْ
امىلإةراشإهيفو.)١٥و١٤اذوهي(»ِعيَِم

مويلايفملاعلانيديحيسملانأبمتيو.ةنونيدلامويثدحي
هلامعأبسنُتنأحصمهبئانوهبعشسيئرهنوكلوريخألا
نابأدقو.مهكلمهكلمومهعافتراهعافترانوكينأومهيلإ
يمدقتحتعضويءيشلك«نأبءابنألانأباتكلا
٢:٦سسفأ(حيسمللءيشلكعوضخبمتي»ناسنإلا
يفهلكراشمحيسملابعشنألّحصو)٩-٢:٤نييناربعو
:٢سواثوميت٢(»هعمنوكلميسو«)٨:١٧ةيمور(ثاريملا

.)٢:٢٦ايؤر(ممألاىلعناطلسمهلنوكيو)١٢
امنإةنونيدلايفحيسملانونمؤملاكراشيفيكانلنلعُيمل
ةيمور(مويلاكلذيف»ةنونيدلانممهيلعءيشال«نأملعن
رارشأنيديامدنعحيسملانيميىلإنوعفرُيمهنإو.)٨:١
اهنوقدصيوهماكحألدعىلعنوفقيمهنإوةكئالملاوسانلا
حيسملاعممهسولجو.)٢و١٩:١ايؤر(هرببنودهشيو
.ءاضقللًالهأمهربتعاهنأىلعناهربةنونيدلل

دافمىَرْغُّصلٱِمِكاَحَمْلِلَنيِلِهْأَتْسُمُْريَغْمُتْنَأَفَأ
نيدلاموييفءاضقللًالهأنونمؤملاناكاذإهنألاؤسلااذه
رومألاباومكحينأللهأىلوألابمهفةيدبألاناسنإلارومأب
»ىرغص«مكاحملاىمسو.هيخأوخألانيبةديهزلاةيويندلا
ةبسنلابًادجريغصوهامماهبقلعتيامولاومألابصتختاهنأل
.نيدلامويرومأىلإ

َروُمُأَىلْوَألٱِبَف؟ًةَكِئَالَمُنيِدَنَساَنَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ«٣
حلٱِهِذٰه

ْ
»!ِةاََي

٦اذوهيو٢:٤سرطب٢

اوُظَفَْحيَْملَنيِذَّـلٱ«ةكئالملامهًةَكِئَالَمُنيِدَنَساَنَّـنَأ
لٱِةَنوُنْيَدَىلِإْمُهَظِفَحْمُهَنَكْسَماوُكَرَتْلَب،ْمُهَتَساَيِر

ْ
ِمْوَي

لٱ
ْ

مويلاكلذيفسانلاعمنوناديءالؤهف)٦اذوهي(ِ»ميِظَع
ةقباسلاةيآلاريسفتيفليقامو.)٢:٤سرطب٢(بيهرلا
مهنأةهجنمحصيملاعلانوندينيسيدقلانأةهجنم
.ةكئالملانونيدي

ةيدبألارومألابةكئالملااونيدينألًالهأمهنوكَىلْوَألٱِبَف
.ةينمزلارومألابسانلااونيدينأةيولوأمزلتسي

يفُمِكاََحمْمُكَلَناَكْنِإَف«٤ حلٱِهِذٰهِروُمُأِ
ْ

اوُسِلْجَأَف،ِةاََي
ملٱ
يفَنيِرَقَتْحُْ لٱِ

ْ
»!ًةاَضُقِةَسيِنَك

٥:١٢ص

يفَنيِرَقَتْحُْملٱ مهمهنأنيرسفملاضعبىأرِةَسيِنَكْلٱِ
هنأوماقملاوةمكحملايفًارابتعالقأمهنيذلاةوخإلاضعب
الةديهزرومأهعيضاومنألمكحللءالؤهسالجإبرمأ
.ةريصبلاوةمكحلابابرأىلإجاتحت
ملٱ«نأهريغىأرو

يفَنيِرَقَتْحُْ لٱِ
ْ

نوينثولاةاضقلامه»ِةَسيِنَك
مدعلوناثوألامهتدابعلةصاخمهترقتحاةسينكلانأو
انهلوسرلامالكنإوةوشرلامهلوبقلوقحلاولدعلابمهثارتكا
اذهوخسنلاضعبيفءاجامكخيبوتلاوبجعتللماهفتسا
لوسرلالوقينأعقوُتلًارمأناكولمالكلانألحجرألاوه
ًارابتخاوةمكحرثكأمهنيذلاخويشلاةمكاحمللاوبختنا
هيمحةحيصنلًالاثتماىسوملعفامك.نيرقتحملاالمكنيب
لوقلقفاومريسفتلااذهو.)٢٥و١٨:٢١جورخ(نورثي
ْنَأُرِدْقَيٌدِحاَوَالَو،ٌميِكَحْمُكَنْيَبَسْيَلاَذَكٰهَأ«لوسرلا
.)٥ع(»ِهِتَوْخِإَْنيَبَِيضْقَي

َالَو،ٌميِكَحْمُكَنْيَبَسْيَلاَذَكٰهَأ.ُلوُقَأْمُكِليِجْخَتِل«٥
»؟ِهِتَوْخِإَْنيَبَِيضْقَيْنَأُرِدْقَيٌدِحاَو

مهفرصتنماونسحتسينأهتياغُلوُقَأْمُكِليِجْخَتِل
.نويحيسممهنوكرابتعابمهفرشبقئالريغًافرصت

نورطضممهنأبميلستلاٌميِكَحْمُكَنْيَبَسْيَلاَذَكٰهَأ
لهأمهنيبناسنإدوجومدعلنيينثولادنعةمكاحملاىلإ
ءامكحلالضافأمهنأنمهوعدااملداضموميظعراعءاضقلل
.)٤:١٠و٣:١٨ص(

لهأنمهيلعىعدملاويعدملانمالكنألِهِتَوْخِإَْنيَب
.ةسينكلا

ملٱِْريَغَدْنِعَكِلٰذَو،َخَألٱُمِكاَُحيَخَألٱَّـنِكٰل«٦
.»َنيِنِمْؤُْ

خألانألوألانيرمأىلعةيآلاهذهيفلوسرلامهخبو
يناثلاو.ةعراشمالبهيضرينأبجاولانأعمهاخأعراشي
اونذأنيينامورلانأعمنيينثوءاضقىلإمهيواعداوعفرمهنأ
.)١عريسفترظنا(ةاضقمهسفنألاوراتخينأمهل

طُمٌبْيَعْمُكيِفَنآلٱَف«٧
ْ

ٍتاَمَكاَُحمْمُكَدْنِعَّـنَأل،ًاقَل
ِمل.ٍضْعَبَعَمْمُكِضْعَب

َ
حلٱِبَنوُمَلْظُتَالاَذا

ْ
ِمل؟ِّـيَِر

َ
َنوُبَلْسُتَالاَذا

حلٱِب
ْ

»؟ِّـيَِر
:١٢ةيمورو٦:٢٩اقولو٤٠و٥:٣٩ىتمو٢٠:٢٢لاثمأ

٥:١٥يكينولاست١و١٧
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دنعةمكاحملايفروصحمانهمالكلا»ًاقَلْطُمٌبْيَع
ةمكاحملاكلتلثمنييحيسملابلطنإفنيينثولاةاضقلا
يفيواعدلالكىلعحصيالاذهنكل.حيسملانيدلةناهإ
ةمكاحمللةاضقميدقلادهعلايفّنيعهللانألنامزلك
رصيقىلإهاوعدعفرسلوبو.)١٦:١٨ةاضق(دوهيلانيب
.دوهيلاملظنمهسفنذقنيل

ِمل
َ

لامتحااولضفتالاذامليأِّـيِرَْحلٱِبَنوُمَلْظُتَالاَذا
نألنيينثولاةاضقلادنعةمكحملاىلعتوكسلابملظلا
ةراسخىلإةبنسلابًائيشتسيلةيويندلاتاينتقملاةراسخ
نعأشنيامولابلاءودهوةيوخألاةبحملاوةسينكلاةحار
هاتأاملقفاومانهلوسرلاحصنف.تارثعلانمةمكاحملاكلت
اوُعِبَّـتَتْيَكِلًالاَثِماَنَلًاكِراَت،اَنِلْجَألََّـملَأَت«نمحيسملا
َْملََّـملَأَتْذِإَوًاضَوِعُمِتْشَيْنُكَيَْملَمِتُشْذِإيِذَّـلٱ...ِهِتاَوُطُخ
لَسُيَناَكْلَبُدِّـدَُهيْنُكَي

ِّـ
ِملُم

َ
٢:٢١سرطب١(»ٍلْدَعِبِيضْقَيْن

.)٢٣و
نوبنتجيسوثنروكييحيسملعجينأانهلوسرلاةياغ
مالسلاىلإليملاوةبحملامهبولقيفنوبريوماصخلابابسأ
لعجينأهتياغنكتملو.ضعبلمهضعبلامتحاوةحلاصملاو
نأىبأحيسملانألةيويندلايواعدلاةرثكلةمكحمةسينكلا
اَمُكْيَلَعيِنَماَقَأْنَم«لاقذإرومألاهذهلثميفًايضاقنوكي
ةسينكنوكتنأديريوهو.)١٢:١٤اقول(»ًامِّـسَقُمْوَأًايِضاَق
بحت«هلوقيهوةيبهذلاةدعاقلاىضتقمبكلسينأوهلثم
نوناقلااذهبجومبسانلالككلسولف»كسفنككبيرق
.ةمكاحملابابسأتردنل
ةاضقلادنعتامكاحملابنجتبوجويفانهليقامو
لكاولزتعينأنييحيسملاىلعبجيهنأانلمعينيينثولا
:بابسأةثالثلكلذونكمأاذإتامكاحملا
ملظلااولمتحينأهلهأفلكييحيسملانيدلانإ:لوألا·

١٩و١٢:١٧ةيمورو٤٤و٤و٥:٣٩ىتم(ربصلاب
.)٢٠و٢:١٩سرطب١و٥:١٥يكينولاست١و
ةمصاخمءارجنمةسينكلابملييذلاررضلا:يناثلا·

بجيف.ةيسايسلامكاحملايفضعبلنييحيسملاضعب
نوبحياممرثكأهتوكلمومهديساوبحينأنييحيسملاىلع
.يصخشلامهعفنومهسفنأ
هفلكتىوعدلاحبراذإناسنإلانأبلغيهنإ:ثلاثلا·

نأنمرثكأًابعتوًامامتهاوًاتقووًالامةمكاحملاكلت
.توكسلاباهرسخي
مكاحملايفيحيسملامكاحينأزوجيىتمليقنإف·

اميفةعيرشلانايحيسملالهجاذإًالوأانلقةداتعملا
افرعييكلنيقفتمةمكاحمللابهذفهيفنامكاحتي
.اهبسحبايرجيوةعيرشلا

مكحلبقيملويحيسمريغيحيسملامصخناكاذإ:ًايناث
.ةمكاحملاىلإهيلعيكتشأوةسينكلا
نمبلطينأىلإرطضاورارشألاهيلعىدعتاذإ:ًاثلاث
دادتماعنموأهلهأوأهلاموأهتايحةياقوةموكحلابابرأ
النأيحيسملاىلعبجيلاحلكىلعو.ريغلاىلإررضلا

ربصلابنكلمصخلانمماقتناللوأبضغلابمكاحي
تبثيوحلصُيومصخلاديفتسينأيفةبغرلاولامتحالاو
.قحلا

.»ِةَوْخِإلِلَكِلٰذَو،َنوُبُلْسَتَوَنوُمِلْظَتْمُتْنَأْنِكٰل«٨
٤:٦يكينولاست١

نيملاظمهنوكيهوخيبوتللىرخأةلعةيآلاهذهيف
.مكاحملايفمهيلعةياكشلاىلعسانلانولمحينيدعتمو
يفصقتوةيحورلامهتايحيفميظعروتفىلعلدياذهو
.لامكلامهئاعدالًافالخةيحيسملالياضفلا

نوفلكممهنألةعاظفمهمثإديزياذهِةَوْخِإلِلَكِلٰذَو
.دحاوتيبلهأمهنأرابتعابمهلةبحملاوةوخإلابفطللاب

َتوُكَلَمَنوُثِرَيَالَنيِِملاَّـظلٱَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ٩«٩،١٠
َالَوَنوُقِساَفَالَوٍناَثْوَأُةَدَبَعَالَوٌةاَنُزَال!اوُّلِضَتَال؟ِهللاٱ
َالَوَنوُعاَّـمَطَالَوَنوُقِراَسَالَو١٠،ٍروُكُذوُعِجاَضُمَالَوَنوُنوُبْأَم
.»ِهللاٱَتوُكَلَمَنوُثِرَيَنوُفِطاَخَالَوَنوُماَّـتَشَالَوَنُوريِّـكِس

سواثوميت١و٥:٥سسفأو٥:٢١ةيطالغو١٥:٥٠ص
٢٢:١٥ايؤرو١٣:٤و١٢:١٤نييناربعو١:٩

مكنكلمتملعمكنأيفكشاليأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ
.نوملعتالمكنأكمتلعف

ناسنإلاليميِهللاٱَتوُكَلَمَنوُثِرَيَالَنيِِملاَّـظلٱَّـنَأ
نوصلخيمهنأمهمعزلنيدلانعبادآلالصفىلإًامئاد
نودبةرهاظلاةينيدلاموسرلاةسرامموقحلامهداقتعادرجمب
نكل.ناميإلارامثيهيتلاةحلاصلالامعألاىلإتافتلا
ةينيدتابجاويهةيبدألاتابجاولانأبحرصيليجنإلا
هذهيفليقاممرهظيو.ةحيبذلانملضفأةعاطلانأوًاضيأ
الإيحيسملانيدلااوريملسوثنروكةسينكضعبنأةلاسرلا
اذهنملوسرلامهرذحفلامعألانودناميإلاروتسد
نيملاظلانأوءامسلاثريالميثألانأمهلدكأولالضلا
دهعلايفركُذامًاريثكو.)١ع(ممألانمنيملاظلاكمهنم
١٩:٢٩ىتم(انهركُذامكٌثرإهللاتوكلمنأديدجلا
١٨:١٨و١٢:٣٢و١٠:٢٥اقولو١٠:١٧سقرمو٢٥:٣٤و
.)٥:٥و١٤و١:١١سسفأو١٥:٥٠سوثنروك١و
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لئاذراوبسحينأيفةلالضللةضرعاوناك!اوُّلِضَتَال
نيذلارثكأنأليوامسلاثاريملانمةعنامريغمهركذيتآلا
اوبسحيملومهخبوتملمهرئامضفاهلهأنماوناكمهلوح
نأناسنإلاىلعنوهيهنألواهبهللامامأنيبنذممسهفنأ
نيبذاكلانيملعملالعلوهلعفديريامليلحتبهسفنعنقي
.مهميلعتبمهولضأ

امرثكأ.)١١و٥:١٠صريسفترظنا(خلاٌةاَنُزَال
ىلعناسنإلااهبكترييتلالئاذرلايهانهلوسرلاهركذ
اوثرينأمهنكميالاهيبكترمنأبحيرصتلاوسانلانمهريغ
ةضرعسوثنروكويحيسمناكيتلايهاهنألءامسلا
:٥ةيطالغو١١:١٣ةيمور(نيينثولانيبمهانكسلاهباكترال
هركذةلعو،)١:١٢سطيتو١٠و١:٩سواثوميتو٢٠و١٩
ةدابعلاكلتنارتقاةبلغلئاذرلاهذهعمناثوألاةدابع
.ىنزلاب

لَسَتْغٱِنِكٰل.ْمُكْنِمٌساَنُأَناَكاَذَكٰهَو«١١
ْ
ْلَب،ْمُت

.»اَنِٰهلِإِحوُرِبَوَعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْسٱِبْمُتْرَّـَربَتْلَب،ْمُتْسَّـدَقَت
٣:٧يسولوكو٥:٨و٤:٢٢و٢:٢سسفأو١٢:٢ص
١٠:٢٢نييناربعو١:٣٠ص٣:٣سطيتو

معن.اوددجتواونمآنألبقْمُكْنِمٌساَنُأَناَكاَذَكٰهَو
نملينو.ةروكذملااياطخلامهلكبكتريملنكلةأطخاوناك
ةبوتضفريالهللانأىلعليلدةمحرلااهيبكترمنماوناك
لوألعجينأىلعرداقهللانأوهاياطخةرثكىلعناسنإلا
.نيسيدقلالوأةأطخلا
نماياطخلاكلتنأًانايبكلذكناكمهضعبنأركذو
يفو.لاصفنالالكاهنعاولصفنايتلاىلوألالاحلاصاوخ
مهنألًافعاضممهمثإنوكيالئلاهيلإعوجرلانمريذحتاذه
اورهطتامدعباوسندتوةبرجتللمهسفنأاوملسدقنونوكي
.حيسملاب

.يحورلاريهطتلاهبدارييزاجممالكْمُتْلَسَتْغٱِنِكٰل
لِسْغٱ«دوادلاق

ْ
مثِإْنِمًاريِثَكيِن

ْ
»ِينْرِّـهَطيِتَّـيِطَخْنِمَويِ

لِسْغٱ«لاقو
ْ
لَّـثلٱَنِمَرَثْكَأَّـضَيْبَأَفيِن

ْ
٧و٥١:٢رومزم(»ِج

كلذبةراشإالو.)١٠:٢٢نييناربعو٤:١٤ايمرإًاضيأرظنا
يذلاسدقلاحورلاببلقلاديدجتىلإلبةيدومعملاىلإ
١:٥ايؤر(حيسملامدبهريهطتىلإوهيلإةيدومعملاريشت
.)١:٧انحوي١و

ةمدخلمكسفنأمتفقووملاعلانعمتلصفنايأْمُتْسَّـدَقَت
ناميإلادنعبلقلاديدجتىلإ»متلستغا«هلوقبراشأف.هللا
حورلاهيرُجييذلانطابلالمعلاىلإ»متسدقت«هلوقبو
سيلو.ءامسلاىلإنمؤملالصينأىلإًايجيردتسدقلا

مهنألبةسادقلانملامكلاةجرداوغلبمهنألوسرلاىنعم
.اهيلإنومدقتم

نمحيسملاهلعفاملًاراربأهللامهبسحْمُتْرَّـَربَتْلَب
.)٤:٣و٢٦و٣:٢٥و١:١٧ةيمور(هبمهناميإلومهلجأ
ركذ.نوسدقتينوذخأيونونمؤينيحنونمؤملارربتيف
ىلإتافتلانودبمهيلعتأرطيتلاتاريغتلالوسرلا
تاملكلاكلتاهنمضتتيتلاتاريغتلامهرابتخاو.بيترتلا
اوعقيفًاضيأمهسفنأاوسنديالنأمهيلعبجويثالثلا
.)١:٢٧بوقعي(ةنونيدمظعأتحت

هلمعىلعءانبهتوقوهناطلسبيأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْسٱِب
.هقاقحتساو

بآلاهلسرأيذلاسدقلاحورلايأاَنِٰهلِإِحوُرِبَو
.)١٤و٣:١٣ةيطالغ(هنبالهدعولًامامتإ
لاستغالايأةيآلاهذهيفةروكذملاثالثلاتاكربلا
نأردقنالاننألصالخللاهلكاهنمدبالّرربتلاوسّدقتلاو
نأنودبوةيضاملااياطخلاسندنملستغننأنودبرربتن
املكىلعلمتشتيهف.حيسملاةروصىلإريصنفددجتن
ءامسللدادعتساللوةئيطخلانمةاجنللئطاخلاهيلإجاتحي
انبولقيفسدقلاحورلالعفبوحيسملاقاقحتساباهلكاهلاننو
ىلإةيعادالاهولاننيذلاف.ىرخأةطساونماهلينلامو
مهيلعبجينكلةفلاسلامهاياطخىلعةنونيدلانممهفوخ
نأنيققحتمةسدقمةشيعاوشيعيوةئيطخلكاوبنجتينأ
توكلملوخدنماهبكترمعنميةدحاوةئيطخبميسلتلا
.هللا

٢٠ىلإ١٢عةينيدلاةيرحلايفإطخلاحالصإ
لحتءايشألالك«يهيتلاةدعاقلانأنايبلصفلااذهيف
ةروظحملارومألايفةماعةدعاقنوكتنأحصيال»نمؤملل
انريغرضتوانرضتيتلاوأبسانتاليتلاةزئاجلارومألاالو
ًارمأهنوكلماعطلايفةدعاقلاكلتتحصنإو)١٢ع(
لبكلذلدسجلاقلخيملهللانألىنزلايفحصتالًايضرع
عنميهنألميظعمثإىنزلانإ.)١٤و١٣ع(هتمدخلفقويل
ع(دسجللرضمهنألو.)١٧-١٥ع(حيسملابيحيسملاداحتا

سدقلاحورللًالكيهدسجلانوكينأدصقهللانالو.)١٨
نأنينمؤملاىلعهنإو.)١٩ع(لكيهلاكلذلسيندتىنزلاو
دجملفقوُتنأبجيفحيسملابةارتشممهداسجأنأاوركذي
.)٢٠ع(هللا

ُ.قِفاوُتِءاَيْشَألٱُّلُكَسْيَلْنِكٰل،ِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك«١٢
.»ٌْءَيشَّـَيلَعُطَّـلَسَتَيَالْنِكٰل،ِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك

١٠:٢٣ص
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انهوهللاتوكلمنوثريالةانزلانأةعساتلاةيآلايفقبس
نأيهوىنزلامهضعبزاجأاهبيتلاةدعاقلاداسفّنيب
.هزيجتةيحيسملاةيرحلا

رمأيفةدعاقلاهذهلوسرلامّلعِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك
ريغممألانمنيرصنتملانأوةيدوهيلادئاوعلاوموسرلا
دصقو.ةمعطألانيبزييمتلايفاميسالواهظفحبنيفلكم
نيينانويلانإ.اهريغنودةيضرعلارومألا»ءايشألالكب«
ةيدوهيلاموسرلاسلوبربتعاامكىنزلااوربتعانيينامورلاو
نأنمبجعالوروظحمريغيضرعرمأهوربتعامهنأيأ
نمءيشىلعنوقبيمهءارآاوعبتومهنيباوبرتنيذلا
ةمعطألاناسنإلاءاهتشانأمهتجحو.اومآامدعبمهداسف
ةوهشلككلذكاهلوانتزاوجىلعناهربهتدعملةقفاوملا
نألوسرلانابأف.اهاهتشمبعتمتلازاوجىلعناهربةيعيبط
ةمعطألاىلعقدصامنأوةقلطمالةديقمةيحيسملاةيرحلا
يضرعرمأهريغنودماعطلوانتنأوىنزلاىلعقدصيال
لحتءايشألالك«لوسرلالاقو.ةئيطخفىنزلاامأو
نوكتةيرحلاهذهنأدصقو.يحيسمهنأرابتعاب»يل
هبسنينأدصقامهسفنىلإبسنامًاريثكو.نييحيسملل
١٠:٢٩و٨:١٣و٧:٧صو١٥ع(نينمؤملاعيمجىلإًاضيأ
.)١٤:١١و٣٠و

يفةزئاجتناكنإوُقِفاوُتِءاَيْشَألٱُّلُكَسْيَلْنِكٰل
َسْيَلْنِكٰلَو،ِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك«هلوقلقفاوماذهو.تاذلا
ةيرحلاديقيةقفاوملامدعف.)١٠:٢٣ص(»يِنْبَتِءاَيْشَألٱُّلُك
وأانسفنأرضيناكاذإمرُحيمرحمبسيليذلاف.ةيحيسملا
.)٢٥-١٤:١٥ةيمور(يفإدبملااذهلوسرلاحضوأو.انريغ
ٌَّرشُهَّـنِكٰل،ٌةَرِهاَطِءاَيْشَألٱُّلُك«هلوقكلذلكةصالخو
كلذنيبو.)١٤:٢٠ةيمور(»ٍةَرْثَعِبُلُكْأَييِذَّـلٱِناَسْنِإلِل
،ِهللاٱَىلِإاَنُمِّـدَقُيَالَماَعَّـطلٱ«اهنيعةلاسرلاهذهيفهلوقبًاضيأ
لَكَأْنِإاَنَّـنَأل

ْ
اوُرُظْنٱِنِكٰلَو.ُصُقْنَنَالْلُكْأَنَْملْنِإَوُديِزَنَالاَن

لُسَريِصَيَّـالَئِل
ْ

٩و٨:٨ص(»ِءاَفَعُّضلِلًةَرَثْعَماَذٰهْمُكُناَط
.)٣٣-١٠:٢٣صًاضيأرظنا

ةيرحللناثديقاذهٌءَْيشَّـَيلَعُطَّـلَسَتَيَالْنِكٰل
ىتحةزئاجلاهتاوهشناسنإلاعيطينأزوجيالفةيحيسملا
ةيحورلاناسنإلاةعيبطنأدصقهللانإ.اهلًادبعنوكي
نكلواهدودحزواجتتالىتحةيدسجلاهتعيبطىلعطلستت
كليتأيىتحتازئاجلايفةيدسجلاهتوهشناسنإلاعاطأاذإ
ىلعةيدسجلاةيعبطلاتطلستمارحبسيلاممهيهتشيام
ترغصوةيحورلاوةيلقعلاةعيبطلاتفعضفهلكناسنإلا
ةداعلوأةوهشلًادبعنوكينايحيسمللزوجيالكلذلو
.ةيدسج

ٱ«١٣
َ
طَأل
ْ

لِلُةَمِع
ْ

جلٱَوِفْوَج
ْ

ألِلُفَْو
َ

ط
ْ

ُديِبُيَسُهللاٱَو،ِةَمِع
لِتَواَذٰه

ْ
جلٱَّـنِكٰلَو.َك

ْ
ُّبَّـرلٱَو،ِّـبَّـرلِلْلَباَنِّـزلِلَسْيَلَدََس

لِل
ْ

.»ِدَسَج
١٥ع٢٣و٢:٢٢يسولوكو١٤:١٧ةيمورو١٥:١٧ىتم
:٥سسفأو٨:١١ةيمور٧و٤:٣يكينولاست١و٢٠و١٩و

٢٣

ألِلُفْوَْجلٱَوِفْوَجْلِلُةَمِعْطَألٱ
َ

طباضاذهِةَمِعْط
ًابسانمنيرمألانمًالكلعجهللانإفدحأهركنيالّنيب
.هلًامئالمهدجياملكلكأينأناسنإللزوجيًاذإفرخآلل

دارملاوةمعطألاوفوجلايأَكْلِتَواَذٰهُديِبُيَسُهللاٱَو
توملابيهتنيوةايحلابصتخيٌيتقوبيترتلااذهنأكلذب
.ةمعطألاىلإنيرقتفمريغحاورألاكسانلانوكيكلذدعبو
ءاشناملكأننأانلزوجيفٌيضرعةمعطألابانتايتقانوكو
نأقحتسيالهنأوهبانريغالوانسفنأرضنالنأطرشب
انرومأنعهبلفغنىتحبعتومامتهاعوضومنوكي
لينماعطلالوانتنمانضرغنوكينأبجيو.ةيحورلا
ةذللادرجمالسانللوهللاانيلعبجيامبمايقلاىلعةوقلا
.ةيندبلا

فوجلاوفوجللةمعطألانأحصاَنِّـزلِلَسْيَلَدَسَْجلٱ
نألدسجللىنزلاوىنزللدسجلانأحصيملنكلوةمعطألل
فلاخىنزنمفءاشنمبينزيلناسنإلادسجقلخيملهللا
حيسملالاق.ةرخآلاةداعسرسخوهعادبإنمهللادصق
لٱُلُخْدَياَمَسْيَل«

ْ
.)١٥:١١ىتم(»َناَسْنِإلٱُسِّـجَنُيَمَف

:٧سقرم(»ناسنإلاسجنيقسفلاوىنزلانإ«لاقهنكلو
:١٥ص(دلاخهنألةمعطألاكىنفيالناسنإلاف.)٢٣و٢١
دنعيهتنتناسنإلايفةمعطألاتاريثأتلك.)٥٢و٥١
.دبألاىلإىقبيناسنإلاسفنيفىنزلاريثأتنكلوتوملا

دحتينأهللادصقِدَسَجْلِلُّبَّـرلٱَو،ِّـبَّـرلِلْلَب
هحورلًانكسمهدسجنوكيىتححيسملابيحيسملا
نموضعنمؤملكوحيسملادسجاهلكةسينكلا.سودقلا
رثؤياملكًاذإف.)١٢:٢٧سوثنروك١(دسجلااذهءاضعأ
لكحيسملاهبمتهياممهضعبيفوأهلكحيسملادسجيف
»ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَيِدْفَيْيَكِل،اَنِلْجَألُهَسْفَنَلَذَب«هنألمامتهالا
صلخموهو«هلوقك»دسجللبرلا«هلوقو.)٢:١٤سطيت(
دسجلابينتعيىلاعتهنأهانعمو)٥:٢٣سسفأ(»دسجلا
ينتعيفوسهنأوهحورنكسمنوكيلنآلاهسدقيوهظفحيو
ىلعًاديدجذئنيحهايإهقلخبوةمايقلاموييفهتماقإب

سندينأناسنإللزوجيالهنأنايبكلذةصالخو.هتروص
.ىنزلابهدسج
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.»ِهِتَّـوُقِبًاضْيَأُنْحَناَنُميِقُيَسَوَّـبَّـرلٱَماَقَأْدَقُهللاٱَو«١٤
١:١٩سسفأ٤:١٤سوثنروك٢و٨:١١و٨و٦:٥ةيمور
٢٠و

هللانإلبةمعطألاكدئابريغدسجلانأتابثإلةيآلااذه
ةيمور(يفاملثماذهو.هتمايقيفحيسملاكراشيهنأدصق
دسجلانيبةقالعلانإ١٣عيفلوسرلالاق.)٨:١١
حيسملانيبةقالعلانأانهلاقوةيتقوهتيقتيتلاةمعطألاو
جئاتننمنألةيرهوجةيناثلاوةيضرعىلوألافةمئاددسجلاو
هدسجةروصىلعمهداسجأةماقإحيسملابنينمؤملاداحتا
هدسجظفحيحيسملكىلعبجويوهوديجملارهاطلا
.سندلكنم
يفنينمؤملاداسجألبقتسميفهللادصقباتكلانابأدقو
٨:١١ةيمورو٣:٢١يبليفو٥٦-٣٥و٢٠و١٥:١٥ص(
.)٤:١٤يكينولاست١و٤:١٤سوثنروك٢و

ملٱُءاَضْعَأَيِهْمُكَداَسْجَأَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ«١٥
ِ؟حيِسَْ

ملٱَءاَضْعَأُذُخآَفَأ
»!اَشاَح؟ٍةَيِناَزَءاَضْعَأاَهُلَعْجَأَوِحيِسَْ

:٥و١٦و١٥و٤:١٢سسفأو١٢:٢٧صو١٢:٥ةيمور
٣٠

نينمؤملاداسجأداحتانألوألانيرمأتابثإةيآلاهذهةياغ
يناثلاو.يقيقحيويحداحتا)١٣ع(يفركُذامكحيسملاب
.داحتالااذهيفانيىنزلانأ

يتأيامنوملعتمكنأيفبيراليأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ
.يحيسملكهبمّلسياممهنأل
ملٱُءاَضْعَأَيِهْمُكَداَسْجَأَّـنَأ

ْمُتْنَأاَّـمَأَو«هلوقكاذهِحيِسَْ
ملٱُدَسَجَف

اَنَّـنَأل«هلوقو.)١٢:٢٧ص(»ًاداَرْفَأُهُؤاَضْعَأَوِ،حيِسَْ
.)٥:٣٠سسفأ(»ِهِماَظِعْنِمَوِهِْمَحلْنِم،ِهِمْسِجُءاَضْعَأ
داسجأو.ًاقباسلاقاملكتبثيانهروكذملاأدبملاو
ءادفلادئاوفلكيفكرتشتاهنألحيسملاءاضعأنينمؤملا
اويحىتحهباودحتامهنألهؤاضعأيهوهليهًاذإفهمدب
متنأفيحانأينإ«هذيمالتلحيسملالاقامكهتايحب
مهداسجأمعتةايحلاهذهو.)١٤:١٩انحوي(»نويحتس
٧و٢:٦سسفأو١١-٨:٦ةيمور(نمرهظيامكمسهفنأو
.)٥:٣٠و
حيسملابديدشلامهداحتاسوثنروكييحيسمسلوبركذ
ينازلانيبداحتالاءاشنإهنأشنميذلاىنزلانممهلًاريذحت
مالكنمرهظيامكةدحاوةايحاكيرشامهنأكةينازلاو
لَيَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱُُكْرتَي«هلوقوهوةحيزلاىلعباتكلا

ْ
ُقِصَت

نمو.)٢:٢٤نيوكت(»ًادِحاَوًادَسَجِناَنوُكَيَوِهِتَأَرْمٱِب
.حيسملابنمؤملاداحتالفانمةينازلابينازلاداحتانأحضاولا

لكماقمهسفنماقأهنأكملكتلاةروصيفانهباطخلازربأو
.نينمؤملا

اذهٍةَيِناَزَءاَضْعَأاَهُلَعْجَأَوِحيِسَْملٱَءاَضْعَأُذُخآَفَأ
ناسنإلادحتينالاحملانملاقهنأكيراكنإماهفتسا
قافتايأ«هلوقكاذهو.دحاوتقويفةينازلاوحيسملاب
.)٦:١٥سوثنروك٢(»لاعيلبعمحيسملل

اهنوكلنينمؤملاداسجأنأهداقتعاوهايإههركواَشاَح
هايإههركوضرفلاكلذلوسرلاراكنإىلعلدياذه
سودقلاحيسملابةدحتماهنوكلنينمؤملاداسجأنأهداقتعاو
نوركذييذلالكو.رهاطوهامكةرهاطنوكتنأبجي
هنأومهلسغهمدنأومهادفهتومنأومهتقلخحيسملادينأ
سورعلثمًاريخأهلنومدقيمهنأوهحوربمهيفنكسي
.لعفلاولوقلاوركفلايفةساجنلكنمنورذحي

لٱِنَمَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ«١٦
ْ
ٌدَسَجَوُهٍةَيِناَزِبَقَصَت

.»ًادِحاَوًادَسَجِناَنْثالٱُنوُكَي:ُلوُقَيُهَّـنَأل،ٌدِحاَو
٥:٣١سسفأو١٩:٥ىتمو٢:٢٤نيوكت

)٢:١٤نيوكت(ةجيزلايفهللاهلاقامبىنزلايفهلاقامتبثأ
هتأرمابناسنإلانارتقاف.)١٩:٥١ىتم(يفحيسملاهلاقو
ينازلانارتقانكلوةهّركمةدحاوةايحيكيرشامهلعجي
ةهوركمةسندمةدحاوةايحيكيرشامهلعجيةينازلاب
عطقيوحيسملاقوقحىدعتيينزييذلانمؤملاف.ةمرحم
.هبهتقالع

لٱِنَماَّـمَأَو«١٧
ْ
.»ٌدِحاَوٌحوُرَوُهَفِّـبَّـرلٱِبَقَصَت

٥:٣٠و٤:٤سسفأوخلا١٧:٢١و٧-١٥:١انحوي

قاصتلالاوبرلابهقاصتلارابتعابٌدِحاَوٌحوُرَوُهَف
يفنكسييذلاسدقلاحورلاويحورانههيلإراشملا
ةايحهيفئشنيوهبقصتلملانمؤملايفًاضيأنكسيحيسملا
يهقاصتلالااذهةطساوو.ةيدبأةيحورةايحيهةكرتشم
هيلإةسينكلاةبسننأحيسملالوقلقفاوماذهو.ناميإلا
ةيمورًاضيأرظنا١٥:١٥انحوي(ةمركلاىلإنصغلاةبسنك
سسفأو٢٢و١٧:٢١انحويو١٢:١٣سوثنروك١و١٠و٨:٩
يحيسملاىلعبجيهنأهلككلذنمجتنيو)٥:٣٠و٤:٤
.ديجملاداحتالاكلذيفانيءيشلكنععنتمينأ

َيِهُناَسْنِإلٱاَهُلَعْفَيٍةَّـيِطَخُّلُك.اَنِّـزلٱَنِماوُبُرْهُا«١٨
جلٱِنَعٌةَجِراَخ

ْ
.»ِهِدَسَجَىلِإُئِطُْخيِينْزَييِذَّـلٱَّـنِكٰل،ِدََس

١:٦٤ةيمور١٣:٤نييناربعو١٣و٦:١٢ةيمور
٤:٤يكينولاست١و
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هذهزاتمتو.ًافنآةروكذملابابسأللاَنِّـزلٱَنِماوُبُرْهُا
امهيلكدسجلاوسفنلاسجنتاهنأباهريغنعةئيطخلا
.ةيعيبطلاةعيرشلاوةيهلإلاةعيرشلافلاختو

اذهِدَسَْجلٱِنَعٌةَجِراَخَيِه...ٍةَّـيِطَخُّلُك
امودسحلاوضغبلاكةيبلقلااياطخلالكىلعقدصي
ضعبورجهلاومتشلاكةرهاظلااياطخلاضعبوامهلكاش
الاهنإفلتقلاوبذكلاوةقرسلاكبيرقلارضتيتلااياطخلا
ىلعةئيطخفىنزلاامأوةرورضبكترملادسجسجنت
ينازلانإف.حورلاىلعةئيطخهنأنعًالضفدسجلا
فالخوهقلخنمهللادصقفالخىلعهدسجلمعتسي
ةيدسجلاناسنإلاىوقدسفيوهواهبىحوأيتلاةعيرشلا
ًاهركدشأضارمأىلعنوكيامًاريثكوةيبدألاوةيلقعلاو
قدصيىنزلاىلعقدصيامضعبو.صربلانمًارطخو
.لوألاىلإقيرطلاًادهمميناثلانوكيامًاريثكوركسلاىلع

ِحوُّرلِلٌلَكْيَهَوُهْمُكَدَسَجَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ«١٩
لٱ
ْ

ْمُتْسَلْمُكَّـنَأَو،ِهللاٱَنِمْمُكَليِذَّـلٱ،ُمُكيِفيِذَّـلٱِسُدُق
»؟ْمُكِسُفْنَأل

٨و١٤:٧ةيمور٦:١٦سونثروك١و٣:١٦ص

ُمُكيِفيِذَّـلٱِسُدُقْلٱِحوُّرلِلٌلَكْيَهَوُهْمُكَدَسَج
ناسنإلاحورنأيفبيرال.)١٧و٣:١٦صحرشرظنا(
عنميالكلذنكلوسدقلاحورللًانكسمنوكينأبساني
.ناسنإلاحورنكسمهنألكلذكدسجلانوكينأةبسانم
الهللاهنألوألانيرمأبنكاسملارئاسنعلكيهلازاتمي
.رطخوءاطخهسيندتفىلاعتهنكسمهنأيناثلاوناسنإل
قحلاهلفةصاخهللاهنإف.نمؤملادسجىلعنارمألاقدصيو
نعيهنوهوهريغنودهلامعتساقيرطناسنإللّنيعينأ
سدقلاحورلالكيههنأوةمرحملاتاوهشلايفهلامعتسا
.ةنونيدلاومثإلاهسندنمىلعبجويهسيندتف

هللاهبهييذلاسدقلاحورلايأِهللاٱَنِمْمُكَليِذَّـلٱ
ملٱ«هلوقبحيسملاحضوأامكمكل

اَنَأُهُلِسْرُأَسيِذَّـلٱيِّـزَعُْ
حلٱُحوُر،ِبآلٱَنِمْمُكْيَلِإ

ْ
ُ»قِثَبْنَيِبآلٱِدْنِعْنِميِذَّـلٱ،ِّـَق

.)١٥:٢٦انحوي(

يفَهللاٱاوُدِّـجَمَف.ٍنَمَثِبْمُتِيُرتْشٱِدَقْمُكَّـنَأل«٢٠ ْمُكِداَسْجَأِ
يفَو .ِِهللاَيِهيِتَّـلٱُمُكِحاَوْرَأِ
:٣ةيطالغو٧:٢٣صو٢٠:٢٨لامعأو٢٠:٢٨ىتم
١٩و١:١٨سرطب١و٩:١٢نييناربعو١:١٤يسولوكو١٣
١٣:٣٢انحوي٥:٩ايؤرو٢:١سرطب٢و

نينمؤملاءادقوحيسملامدبمتيدتقايأٍنَمَثِبْمُتِيُرتْشٱ
مهادفوهو.مهبىنتعاومهقلخهنأنعًالضفهللامهنأتبثي
ص(سومانلاةنعلوناطيشلاقرنموةئيطخلاةطلسنم
٣:١٣سسفأو٣:١٣ةيطالغو٦:١٧ةيمورو٧:٢٣
انادفحيسملاو.)٢٦:١٨و٢٠:٢٨لامعأو١:١٣يسولوكو
انارتشافبيلصلاىلعهتومبلدعللانيلعاملكىفوأهنأب
١:٧سسفأو٣:٢٤ةيمورو٢٠:٢٨ىتم(نمثلاوههمدو
هحوربمثإلاةيدوبعنمانررحيوهو)١٩و١:١٨سرطب١و
.)٨:٢و٢٥و٧:٢٤ةيمور(انبولقيفرثؤملاسودقلا
نمثلااذهوهنباتومبهادفوةملكبناسنإلاقلخهللانإ
ةمظعىلعناهربهبناسنإلايدفينأيضريذلاميظعلا
.ىلاعتهينيعيفسفنلاةميق

متيرتشايذلانمثلاةمظعومكئادتفالَهللاٱاوُدِّـجَمَف
.هب

يف ةرهاطاهظفحبولكايههللااهفقوبيأْمُكِداَسْجَأِ
.هتمدخيفاهاوقلكلامعتسابو

يفَو يهاهنألهلاهتعاطوهللااهتبحمبيأُمُكِحاَوْرَأِ
.ةادتفمًاضيأ

دئاوف
رثأيفاوعسينأهلهأنمبلطييحيسملانيدلانإ.١

تامكاحملاوتارجاشملاوتاموصخلالازتعاومالسلا
هماقتناوهبضغجيهيالوهريغناسنإلامكاحينأردنيف
نأىلعهتردقوهاوقتومنوهتاولصعنميوهبلقيسقيو
.)٨-١ع(ًايحورًاعفنهعفني

ملاعلانونيديسنيسيدقلانألوسرلالوقيفنإ.٢
ةطساوبءامسلايفانلدعملادجمللةحملةكئالملاو
ايالبوملاعلاءزهلامتحايفانلءازعوحيسملابانداحتا
لدعللةريغلايفهبلثمتننأىلعانلًاثحوايندلاةايحلا
ًالهأنوكنيكلةاباحموملظلكبنجتوربلاوقحلاو
ع(ءامسلايفدجملاوضرألاىلعلمعلايفهتكراشمل
.)٣و٢

حيسملاتوكلمحاجنرثؤينأيحيسملاىلعبجيهنإ.٣
دجمناشُينأىلعهلامرسخينأوصاخلاهحاجنىلع
.)٨و٧ع(هتسينكوحيسملا

لكيفًاميقتسمنوكينأيحيسملاىلعبجيهنإ.٤
هبيرقنبغينمف.رشهبشلكرذحينأوهتالماعم
هللاهدهعثكنيةراهموةهابنكلذدعيوهلامذخأيو
.)٨ع(قحللوحيسمللهتوادعنلعيو

فارتعاوةايحلاةسادقنعينغتالداقتعالاةحصنإ.٥
ةبظاوملاوحالصلاملعبنرتقيملامًائيشعفنيالناسللا
ةنايدلاف.ءامسلالوخدنمعنمتةدحاوةئيطخىلع
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بلقلاءايقنأالإهللاىريالوةسدقمءامسلاوةسدقم
.)١٠و٩ع(ةريسلاو

نأةرشاعلاةيآلاوةعساتلاةيآلاصنىضتقمبهنإ.٦
نوريثككالهلاىلإيدؤملاعساولاقيرطلايفنيكلاسلا
نوفطاخنوعامطنوريكسمهنمنيريثكنألًادج
لوأنمرذحلاانيلعبجويوهوسانللوهللانومتاش
ةبظاوملاوةراضلابقاوعلاىلإةيدؤملاليبسلايفةطخ
.)١٠و٩ع(»ةبرجتيفانلخدتال«ةبلطلاهذهىلع

هبلقددجتىلإناسنإلاراقتفارومألاحضوأنمهنإ.٧
هلامعأوهرايتخاوهعبطبسندتمهنألسدقلاحورلاب
ةسدقملاءامسلانكسيوسودقلاهللامامأفقييكل
.)١٠ع(

يتلاةيحورلالاحلااولباقينأنييحيسمللريخهنإ.٨
اومظعييكلاوددجتنألبقمهلاحبهللاةمعنباهوغلب
منهجىلإنوطبهيمهكرتيملهنأىلعهوحبسيوهللاةمحر
ناطيشلاخفبًاضيأاوعقيالنأاورذحييكلومهاياطخب
.)١١ع(هنماوتلفأامدعب

مهتعيبطبمئاقريغنيكلاهلاونيصلخملانيبقرفلانإ.٩
ةعيبطلاودسافةأطخلكلانألمهلامعأبالوةيلصألا
لاحيفىقبينأيضرمهضعبموقيامنإلامعألاو
ع(اهباجنوةمعنلابكسمترخآلاوكالهلاوطوقسلا
١١(.

هاياطخنمئطاخلالسغبنرتقمريغريربتالهنإ.١٠
مسابلانُيكلذلكوًامويفًامويهسيدقتوةفلاسلا
.)١١ع(سدقلاحورلاةوقبوحيسملا

ةديقمحيسملاةطساوبيحيسملااهلانييتلاةيرحلانإ.١١
سانلاقوقحالوهللاقوقحىدعتينأهلزوجيالهنأب
الإةيرحدحألسيلوةيرحلانمىوقأةبحملاةعيرشو
كلسينأناسنإلسيلفهللاةعاطلاوةسادقلاقيرطيف
.)١٢ع(ةمرحملاتاوهشلالبسيف

نأًاديجمًاريغتهدسجريغتعقوتينمىلعبجيهنإ.١٢
ببخيالئلةمرحملاتاوهشلابنآلاهسيندتنمرذحي
.)١٤ع(هوجريامهتوفيو

هلالذإبجوأفةئيطخلازكرمدسجلاىأرمهضعبنإ.١٣
اذهبسُنوهتتامإودلجلاورهسلاوموصلابهفاعضإو
عابتأمهونويروكيبألاىأرو.يسرافلاينامىلإيأرلا
نأنملضفأناسنإللءيشالهنأينانويلاسروكيبأ
.ةريصقهتايحنألىهتشاوءاشاملكبعتمتي
يدفمدسجلانأملعتونييأرلايفانتةيحيسملاةنايدلاو
ربلاهلإوسدقلاحورلانكسمهنوكبسدقموحيسملاب
.)١٩ع(ةيدبألاةايحلايفسفنلاةكراشملدعمو

مهنأماودلاىلعاوركذينأنييحيسملاىلعبجيهنإ.١٤
ةطلسنمميظعنمثباودتفامهنأومهسفنألاوسيل
مهنأوهودعتيذلاسومانلاباقعوةئيطخلاوسيلبأ
مهلجأنمحيسملاهلمتحااماوركذينأمهيلعف.هللا
يكلوةئيطخللةبرجتلانماوبرهييكلبيلصلاىلع
.)٢٠ع(مهتابجاوبمايقلايفءانمأاونوكي

عباسلاحاحصألا

اهتاقلعتموةجيزلا
ةثالثوهوةلاسرلاهذهعيضاومنمعبارلاعوضوملااذه
:ماسقأ
.)١-١ع(نينمؤملاةجيز.١
ريغرخآلاويحيسمامهدحأونيجوزلاتابجاو.٢

.)١٧-١٢ع(يحيسم
مهلاوحأرييغتنينمؤملاىلعبجويالليجنإلانإ.٣

.)٢٤-١٨ع(ةينمزلا

كرتىلعوبزحتلاىلعةسينكلامولنملوسرلاغرف
كلذىلعمهايإهمولةلعو.تامكاحملاىلعوينازلابيدأت
ةبوجأةلاسرلاهذهنميقبامرثكأو.مهضعبنمهغلبام
اماهنمداشرإلاةيغبهيلإسوثنروكويحيسماهعفرلئاسم
ريخهنألوسرلاباوجوةجيزلاةلئسمنمحاحصألااذهيف
نأنوناقلانأىلعاوجوزتيالنأذئمويتاقيضللًارظنمهل
نإو.)٢و١ع(لجرةأرمالكلوةأرماناسنإلكلنوكي

قحيالىتحةأرملاولجرلانمالكدّيقيةجيزلاةعيرش
امنإو.)٥-٣ع(ًايتقوالإيناثلانعلصفنينأامهدحأل
نإو.)٩-٦ع(رمأالةحيصنذئتقوةجيزلاكرتيفهلاق
ًانمؤمنيجوزلادحأناكنإهنإو.)١١و١٠ع(مرحمقالطلا
زوجيالهعمىقبينأنمؤملاريغيضرونمؤمريغرخآلاو
نأقحلانمؤمللفلصفناوكلذضريملنإولاصفنالا
نأنييحيسملاىلعبجيهنأو.)١٥-١٢ع(ًاضيأجوزتي
ليجنإلانأللاصفنالابابسألكةقاطلاردقىلعاولزتعي
ةئيهلايفلاوحألارييغتىلإانوعديالومالسلاىلإانوعدي
وأةيرحلابالوةلرغلاوأناتخلابوجوبمكحيالفةيعامتجالا
ىلعف.هللاانيلعبجيامبقلعتمهميلعتمظعموةيدوبعلا
.)٢٤-١٦ع(اهيلعوهيتلالاحلايفىقبينأنمؤملك
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١١ىلإ١عنينمؤملاةجيز

ٌنَسَحَف،اَهْنَعِيلْمُتْبَتَكيِتَّـلٱِروُمُألٱِةَهِجْنِماَّـمَأَو«١
.»ًةَأَرْمٱَّـسَمَيَالْنَأِلُجَّـرلِل
٢٦و٨ع

تركُذةعبسرومألاهذهاَهْنَعِيلْمُتْبَتَكيِتَّـلٱِروُمُألٱ
اهيفنيفلتخماوناكمهلعلو)٤ةحفص(ةلاسرلاةمدقميف
مهفالتخاةلعلعلو.اوجوزتينأنينمؤملابقيليلهاهلوأو
ةفسالفلاداقتعااودقتعامهنملصألاينانوينأاذهيف
ةجيزلانماوعنتمينأةمكحلاةبلطلريخهنأنيينانويلا
داقتعااودقتعالصألايدوهينأوملعلابلطلاوغرفتيل
مهفالتخاوجوزتينأناسنإلكىلعبجيهنأدوهيلاةماع
.هنعلوسرلااولأسينأىلإمهأجلأاذهيف

.لاوحأللًارظنقفاوميأٌنَسَح
ةعجارمنمنيبتيامكجوزتياليأًةَأَرْمٱَّـسَمَيَال

.)٦:٢٩لاثمأو٢٦:١١و٦و٢٠:٤نيوكت(ينرابعلالصألا
لازتعايفسوثنروكةسينكينمؤملهتحيصنلوسرلاىنب
ةحيصنلاهذهنكتملومهناكمومهنامزلاوحأىلعةجيزلا
ءيشالو.ءالؤملاوحأنعمهلاوحأتفتلخانيذللةقفاوم
ىلإوأجوزتلانمسدقألتبتلانأىلإريشيانههميلعتنم
:ةلدأةتسكلذىلعانلو.ًابلاغلجرللةقفاومريغةجيزلانأ
.كلذلفانمةيلاتلاةيآلايفهلاقامنإ:لوألا·
تطاحأيتلاتاقيضلادرجمىلعهحصنىنبهنإ:يناثلا·

.ذئموينينمؤملاب
دادترالاتامالعنمةجيزلانمعنملانأهؤابنإ:ثلاثلا·

.)٤:٣سواثوميت١(ةريخألاةنمزألايفميظعلا
نوكينأًاديجسيل«لاقوةيجزلاّنيعهللانإ:عبارلا·

يفانينألاحملانمو)٢:١٨نيوكت(»هدحوناسنإلا
.هللالوقسلوبلوق
ةجيزلانأناكمونامزلكيفسانلارابتخا:سماخلا·

اذهنمو.ةفعلاوةحارلاوحاجنلللتبتلانممهللضفأ
ةجيزلارمأيفسوثنروكينمؤملسلوبلوقنأنيبتيهلك
.مهنمزلاوحأنمناكامهيلعهلمحمهلحصت

لَو،ُهُتَأَرْمٱٍدِحاَوِّـلُكِلْنُكَيِل،اَنِّـزلٱِبَبَسِلْنِكٰلَو«٢
ْ
ْنُكَي

.»اَهُلُجَرٍةَدِحاَوِّـلُكِل

عفنلسودرفلايفهللاهبتريذلاماظنلاقفاويماعنوناقاذه
جوزتيالنأناسنإللزوجيهنأكلذنمىنثتسيوناسنإلا
.لاوحألاهيلعتمكحاذإ

سوثنروكيفةريرشلانيينثولادئاوعاَنِّـزلٱِبَبَسِل
لكىلعهيلإةبدؤملاباجتلاترفوىنزلابمهفافختساو
ةجيزلابوجوبمكحاهيلإسلوبرظناملفسوثنروكناكس
يفهلاقامبمكحذئنيحمهبةطيحملاتاقيضلاربتعااملهنكلو
.ىلوألاةيآلا

ةيرورضةيهلإةنساذهخلاُهُتَأَرْمٱٍدِحاَوِّـلُكِلْنُكَيِل
هنأديفيةنسلاكلتصنو.ةداعسلاومالسلاوفافعلاظفحل
.قالطلاىلإليبسالهنأوةأرماىوسلجرللنوكيال

ملٱُلُجَّـرلٱِفوُيِل٣«٥-٣
لٱاَهَّـقَحَةَأْرَْ

ْ
َكِلٰذَكَو،َبِجاَو

ملٱ
لِلَسْيَل٤.َلُجَّـرلٱًاضْيَأُةَأْرَْ

ْ
ْلَباَهِدَسَجَىلَعٌطُّلَسَتِةَأْرَم

ْلَبِهِدَسَجَىلَعٌطُّلَسَتُهَلَسْيَلًاضْيَأُلُجَّـرلٱَكِلٰذَكَو،ِلُجَّـرلِل
لِل
ْ

َىلَعَنوُكَيْنَأَّـالِإ،َرَخآلٱُمُكُدَحَأْبِلْسَيَال٥.ِةَأْرَم
َجتَّـمُث،ِةَالَّـصلٱَوِمْوَّـصلِلاوُغَّـرَفَتَتْيَكِل،ٍنيِحَىلِإ،ٍةَقَفاوُم

ْ
اوُعِمَت

.»ْمُكِتَهاَزَنِمَدَعِبَبَسِلُناَطْيَّـشلٱُمُكَبِّـرَُجيَالْيَكِلًاعَمًاضْيَأ
٢١:٤مص١و١٩:١٥جورخ٣:٧سرطب١و٢١:١٠جورخ
:٣يكينولاست١:١٨١ىتم٣:٧ايركزو٢:١٦ليؤيو٥و
٥

لعلومهلئاسمباتكيفامهيلعهلمحانههبءاجام
اشيعينأنيجوزلاىلعبجيهنأمهوملعنيبذاكلانيملعملا
نأمهمعزىلعميلعتلااذهاونبونيجوزتمريغامهنأكًاعم
دسجلابيذعتبةمئاقىوقتلانإوةئيطخلازكرمدسجلا
نماهريغوحوسملاسيلودربللهضيرعتورهسلاوموصلاب
نأةيغبالهللايضرياموةدابعلانماهيفاملتافشقتلا
اذهلهأماهوأنمو.عضاوتلاوةالصلابحورلااونيعي
جاوزألاىلعبجيهنأوجاوزلانملضفأةبزعلانوكميلعتلا
نإةسادقلانمايلعلاةجردلاىلإءاقترالااودارأنيذلا
اذهلوسرلاعفدفًايدبأًالاصفنارخآلانعمهضعبلصفني
نأالورخآلانيجوزلادحأكرتينأزوجيالهنأنابأومهولا
ةريصقةدمقافتالابالإنيجوزتمريغامهنأكًاعماشيعي
.ةصاخةينيدةياغل

اهنأل)٤ع(اَهِدَسَجَىلَعٌطُّلَسَتِةَأْرَمْلِلَسْيَل
اراصنيجوزلانأرابتعابجاوزلادقعدنعكلذنعتلخت
.ًادحاوًادسج

سدقملاباتكلانإِةَأْرَمْلِلْلَب...ُلُجَّـرلٱَكِلٰذَك
بجييذلافلجرلاقوقحلةيواسمةأرملاقوقحنأبحّرصي
.لجرلاىلعبجيةأرملاىلع
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.لاصفنالابةجيزلاقوقحَرَخآلٱُمُكُدَحَأْبِلْسَيَال
َجتَّـمُث

ْ
.ًايتقومكلاصفنانوكييأًاعَمًاضْيَأاوُعِمَت
ودعناطيشلانإخلاُناَطْيَّـشلٱُمُكَبِّـرَُجيَالْيَكِل

لاصفناذختيفمثإلايفسانلاعقويلةصرفلكمنتغيرشبلا
ناطيشلاو.ىنزلاىلإامهنملكبذجىلإةليسونيجوزلا
زوجيوةئيطخبسيلىنزلانأسوثنروكلهأملعيذلاوه
.لكيهلايفةهلآلاةدابعبهنرق

ِليِبَسَىلَعَالِنْذِإلٱِليِبَسَىلَعاَذٰهُلوُقَأْنِكٰلَو«٦
.»ِرْمَألٱ
١١:١٧و٧:٨سوثنروك٢و٢٥و١٢ع

ىأرف»اذه«هلوقبهيلإلوسرلاراشأاميفءارآلاتفتلخا
نعجاوزألاضعبلاصفنايأ)٥ع(يفامهنأمهضعب
اليأرلااذهنكل.بجاوالزئاجاذهلاقهنأكفضعب
ىأرو»انأامكسانلاعيمجنوكينأديرأينأل«هلوققفاوي
يكلنيحىلإ«هلوقوهوةسماخلاةيآلانمءزجهنأضعبلا
اولصفنينأزوجيهنأىنعملاو»ةالصلاوموصللاوغرفتت
)١٤و٢ع(يفليقاميفانياذهو.ًايتقورخُأبابسأل
لكلنكيل«هلوقيهوةيناثلاةيآلاىلإةيآلاهذهمضقفوألاف
اذهوبجاوالزئاجرمأةجيزلانأيأخلا»هتأرمادحاو
.)٧ع(يفلوقلقفاوم

َّـلُكَّـنِكٰل.اَنَأاَمَكِساَّـنلٱُعيَِمجَنوُكَيْنَأُديِرُأِّـينَأل«٧
خلٱُهُتَبِهْوَمُهَلٍدِحاَو

ْ
لٱ.ِهللاٱَنِمُةَّـصَا

ْ
ُرَخآلٱَواَذَكٰهُدِحاَو

.»اَذَكٰه
١٢:١١صو١٩:١٢ىتم٢٩:٥و٢٦:٢٩لامعأ

سلوبناكاَنَأاَمَكِساَّـنلٱُعيَِمجَنوُكَيْنَأُديِرُأ
لكنوكينأديريهنأهانعمسيلو)٩:٥سوثنروك١(ًابزع
اموهللاهمسراملفانمكلذنألنيجوزتمريغسانلا
لكلانوكينأديريهنأىنعملاف.رخُأنكامأيفوههملع
ىتحةيرشبلامهتاوهشومهتعيبططبضىلعنيرداق
ناطيشلاوةقيضلاكلتةنمزأيفةجيزالباوقبينأاوعيطتسي
.ةبرجتلايفمهحرطىلإةليسوكلذكمهءاقبذخأيال

طلستللةوقةبهوملاهذهِهللاٱَنِمُةَّـصاَْخلٱُهُتَبِهْوَم
.ةبرجتلايفطوقسللةضرعنوكيالىتحتاوهشلاىلع
ةصاخةمعنباهمظعموقلًخذنماهضعبانلبهوهللاو
هلامتحاوةسينكلاوحيسملاةمدخيفسلوببأدف.اهيطعُأ
ةبرجتلانمهظفحلهللااهمدختسايتلاطئاسولانمتاقشملا
.فرتلاولسكلالثمةبرجتلاكلتلانضّرعيءيشالهنأل

ملٱِْريَغِلُلوُقَأْنِكٰلَو٨«٨،٩
ألِلَوَنيِجِّـوَزَتُْ

َ
ُهَّـنِإ،ِلِماَر

َهلٌنَسَح
ُ

ْمُهَسُفْنَأاوُطِبْضَيَْملْنِإْنِكٰلَو٩.اَنَأاَمَكاوُثِبَلاَذِإْم
لَف
ْ
.»ِقُّرَحَّـتلٱَنِمُحَلْصَأَجُّوَزَّـتلٱَّـنَأل،اوُجَّـوَزَتَي
٥:١٤سواثوميت٢٦١و١ع

ضعبىلعروصقمقبسيذلاكنيتيآلانيتاهيفمالكلا
ًايفانمناكالإورخُأسئانكيفمهلاثمأوسوثنروكينمؤم
اللاقهنأكف.رخُأنكامأيفرمألاهذهيفباتكلاميلعتل
هذهريغيفقفوألاواوجوزتتنأمكلقحيهنأيفبير
ةقيضلاورقفلاوداهطضالامايأنكلواوجوزتتنألاوحألا
يفاوكبترتوةجيزلايفاهيفاوركفتنأنسحيالمايألاهذهك
.دالوألاةيبرتوتيبلامومه

عمىلوألاةيآللراركتةيآلاهذهامو.ةجيزالباَنَأاَمَك
٢عيفامرركم٩عيفمالكلاو.مهيلإراشملاصيصخت
.حاضيإةدايزب

اهنألةوهشلاةدشهتقيقحزاجم)٩ع(ِقُّرَحَّـتلٱَنِم
.اهماليإواهتوقيفرانلاهبشت

ملٱاَّـمَأَو«١٠
َالْنَأ،ُّبَّـرلٱِلَباَنَأَال،ْمِهيِصوُأَفَنوُجِّـوَزَتُْ

ملٱَقِراَفُت
.»اَهَلُجَرُةَأْرَْ

١٩:٦و٥:٣٢ىتمو١٦و٢:١٤يخالم٤٠و٢٥و١٢ع
١٦:١٨اقولو١٢و١٠:١١سقرمو٩و

ةسينكنملاؤسىلعباوجةيآلاهذهنأيفبيرال
نيجوزلاىلعةيحيسملاةنايدلابجوتلههانعمسوثنروك
.الصفنينأ

ىلعًاباوجلاقهنأكفخلاُّبَّـرلٱِلَباَنَأَال،ْمِهيِصوُأَف
اهلوبقزوجيةحيصنبسيللوقلااذهو.»ال«روكذملالاؤسلا
ملو.حيسملالوسرناسلبررُكيهلإرمأهنكلاهنعضارعإلاو
الوهريغوهبىحوملامالكلانيبزيمينأانهلوسرلادصقي
زيمينأدارألبةسدقملابتكلارئاسميلعتوهميلعتنيب
حورلامهلأاموضرألاىلعوهوهمفبحيسملاهملعامنيب
ةجاحالسوثنروكينمؤمللاقف.هبملكتينأهلوسرسدقلا
رخآلانعنيجوزلادحألاصفنايفًائيشلوقأنأىلإيل
٥:٣١ىتم(رمألااذهيفًاحيرصمكحعوسيبرلانأل
رمأبجومبف.)١٦:١٨اقولو١٢-١٠:٢سقرمو٩-١٩:٣و
كرتتنأةأرمللالوهتأرماكرتينأقحلجرللسيلحيسملا
اهلكةايحلاةدمطابرةجيزلاطابرنأبحيرصتاذهو.اهجوز
دحأىنزبعطقنيهنكلونيجوزلاىضربولوًالدعلُحيال
لحيأ(اذهىلإسلوبرشيملو.امهيلكوأنيجوزلا
يفرصحنملاؤسلانألهيلإيعادالذإ)انزلابطابرلا
.ةينيدماهوألًارايتخالاصفنالا
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ةجيزلاطابرعطقتال»اهلجرةأرملاقرافتال«هلوقىنعمو
ةيحيسمتناكولوزوجيالكلذنألاهجوزنيبوواهنيب
.ًاينثواهجوزو

لَفُهْتَقَراَفْنِإَو«١١
ْ
لَت
ْ
.اَهَلُجَرْحِلاَصُتِلْوَأ،ٍةَجِّـوَزَتُمَْريَغْثَب

.»ُهَتَأَرْمٱُلُجَّـرلٱُِكْرتَيَالَو

يتلاحيسملاةعيرشفالخىلعاهرايتخابُهْتَقَراَفْنِإَو
.اهجوزعمءاقبلااهيلعتبجوأ

لعلاَهَلُجَرْحِلاَصُتِلْوَأ،ٍةَجِّـوَزَتُمَْريَغْثَبْلَتْلَف
وأداهطضالاةدشلاهجوزقرافتنأترطضاءاسنلاضعب
نمءاسنلانملعلوهرصنتىلعهايإهنجسوأمكاحلايفنل
نإوكلذنهلحيتتةيحيسملاةعيرشلانأًانظاهجاوزأتكرت
نأنهيلعبجيهنأسلوبحّرصفةسادقنهديزيكلذ
نأبجوالإونكمأنإمهيلإنعجريونهلاجرنحلاصي
.تاجوزتمريغنيقبي

ةيدوهيلاةعيرشلاتنذأُهَتَأَرْمٱُلُجَّـرلٱِكُْرتَيَال
هللاةعيرشىلإتعجرذإةيحيسملاةعيرشلاهتعنموقالطلاب
.)٣٢و٥:٣١ىتم(ةجيزلايفةيلصألا

ريغرخآلاويحيسمامهدحأونيجوزلاتابجاو
١٧ىلإ١٢عيحيسم

لٱاَّـمَأَو١٢«١٢،١٣
ْ
َهلُلوُقَأَف،َنوُقاَب

ُ
َناَكْنِإ:ُّبَّـرلٱَالاَنَأْم

َالَف،ُهَعَمَنُكْسَتْنَأِيضَتْرَتَيِهَو،ٍةَنِمْؤُمُْريَغٌةَأَرْمٱُهَلٌخَأ
ملٱَو١٣.اَهُْكْرتَي

َهليِتَّـلٱُةَأْرَْ
َ

ْنَأِيضَتْرَيَوُهَو،ٍنِمْؤُمُْريَغٌلُجَرا
.»ُهُْكْرتَتَالَف،اَهَعَمَنُكْسَي
٦ع

نمنيجوزتملاريغيفقباسلامالكلاناكَنوُقاَبْلٱاَّـمَأَو
١٠ع(مهجاوزأنعاولصفنانيذلانيجوزتملاونينمؤملا
تاينثوتاجوزمهلنيذلانويحيسملا»نيقابلاب«دارملاو.)١١و
وأنوينثوجاوزأنهليتاوللاتايحيسملاوتايدوهيوأ
.نويدوهي

َهلُلوُقَأَف
ُ

ىلعناكنيحعوسينأيأُّبَّـرلٱَالاَنَأْم
هلوسرسلوبملكتكلذلورمألااذهيفًائيشلقيملضرألا
.)٤٠ع(»هللاحورهدنع«وهوهيف

يِتَّـلٱُةَأْرَْملٱَو...ٍةَنِمْؤُمُْريَغٌةَأَرْمٱُهَلٌخَأَناَكْنِإ
َهل
َ

نأنيلاحلايفلوسرلامكحخلاٍنِمْؤُمُْريَغٌلُجَرا
كرتينأيحيسملالجرلليعادالوةيعرشنيجوزلاةجيز

ريغاهجوزكرتتنأةيحيسملاةأرمللالوةيحيسملاريغهتأرما
.كلذامهلزوجيالفيحيسملا
اهلجرقلطتنأةأرمللناكهنألوسرلالوقنملدتسُي
يتلاةينامورلاةعيرشلاوةينانويلاةعيرشلاهبتنذأاذهو
.)١٠:١٢سقرمريسفترظنا(اهلةعضاخسوثنروكتناك

ملٱَْريَغَلُجَّـرلٱَّـنَأل«١٤
يفٌسَّـدَقُمِنِمْؤُْ ملٱِ

ملٱَو،ِةَأْرَْ
ُْريَغُةَأْرَْ

ملٱ
يفٌةَسَّـدَقُمِةَنِمْؤُْ َنآلٱاَّـمَأَو.َنوُسِجَنْمُكُدَالْوَأَفَّـالِإَوِلُجَّـرلٱِ
.»َنوُسَّـدَقُمْمُهَف
٢:١٥يخالم

قبساملتابثإةرشعةعباسلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذه
ءاقبوتانمؤملاريغمهتاجوزعمنينمؤملاءاقببوجونم
عفدانهسلوبمالكفنينمؤملاريغمهجاوزأعمتانمؤملا
هنأوهوةنمؤملاوأنمؤملالابىلعرطخامبرضارتعال
ةنرتقماهئاقببسجنتتوأةنمؤمريغبًانرتقمهئاقببسجنتني
.نمؤمريغب

يفٌسَّـدَقُمِنِمْؤُْملٱَْريَغَلُجَّـرلٱَّـنَأل ،ِةَأْرَْملٱِ
يف...ُةَأْرَْملٱَو عمنيجوزلادحأءاقبزاوجةلعِلُجَّـرلٱِ
امهنمنمؤملاريغنإناميإلايفامهفالنخاىلعرخآلا
.رخآلابسدقم
:نيينعملسدقملاباتكلايفسيدقتلاءاج
حيسملالوقهيلعوًايبدأًانطابًاريهطتناسنإلاريهطتلوألا
.)١٧:١٧انحوي(»كقحيفمهسدق«
ةيدويهلاموسرلاىضتقمبريهطتلاوهللاةمدخلفقولا:يناثلا
ينثولالعجيةجيزلايفءيشالهنألانهدارملاوهاذهو
هثاثألكولكيهلاناكيناثلاىنعملاىلعو.بلقلاسدقم
لوقيفءاجىنعملاهذهبوةسدقممهبايثوةنهكلاوهحئابذو
هسندتالهللا)هسدقيأ(هرهطام«ايؤرلايفسرطبلهللا
.)١٠:١٥لامعأ(»تنأ
هللاًاصاخًابعشنوكتلممألارئاسنعةيدوهيلاةمألاتزرُف
ءاسنوًالاجرنيسدقممهباوذالنيذلالكواوناككلذبو
لٱِتَناَكْنِإ«اذهىلإًاريشمسلوبلوقكًادالوأو

ْ
ُةَروُكاَب

لٱَكِلٰذَكَفًةَسَّـدَقُم
ْ

َكِلٰذَكَفًاسَّـدَقُمُلْصَألٱَناَكْنِإَو!ُنيِجَع
نوسدقتيدالوألانأىنعملاو.)١١:١٦ةيمور(»ُناَصْغَألٱ
ريهطتلاىلإريشيالاذهونيسدقملامهيدلاوةطساوب
الهنكلسدقمهللاةحيبذفوقوملافورخلانإ.يلخادلا
ميدقلادهعلايفنينمؤملادالوأففارخلارئاسنعًاعبطزيمتي
ةلئامةعيبطباودلُومهنأعمكلذكنوسدقمديدجلادهعلاو
ىلإنوجاتحم»نيقابلاكبضغلادالوأ«مهوةئيطخلاىلإ
ريغلجرلانإ«انهلوسرلالوقف.سدقلاحورلاديدجت
ًامسرسدقتيهنإلبًابلقريغتيهنأهنممزليالخلا»نمؤملا
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هلٱِمَأ«حيسملالوقيفامك
َْ

ِمَأَبَهَّـذلٱُسِّـدَقُييِذَّـلٱُلَكْي
ملٱ
لٱُسِّـدَقُييِذَّـلٱُحَبْذَْ

ْ
ىنعمو.)١٩و٢٣:١٧ىتم(»َناَبْرُق

مهنإوهللاةمدخلنوفوقوممهنإ»نوسدقممكدالوأ«هلوق
.نمؤممهنملكيدلاودحأنألدهعلادالوأ

ريغنأىلعناهرباذهخلاَنوُسِجَنْمُكُدَالْوَأَفَّـالِإَو
تـاـنمـؤملاريـغوتـاـنمـؤملامهتـاجوزـبنـوسدــقـتينيــنمـؤملا
فقوفدحاودسجهتأرماولجرلا.نينمؤملانهجاوزأب
هتلاسريفلوسرلالوققفوىلعهللارخآلافقوهللاامهدحأ
دالوأةسادقلوسرلاربتعاو.)١١:١٦ةيمور(نيينامورلاىلإ
هللاةعيرشبسحهنممزليفعيمجلاهبملسيًارمأنينمؤملا
ريغنإ«هلوقتبثواهترمثدالوألاكئلوأيتلاةحيزلاءاقبنأ
دالوأكيأنوسجندالوألافالإوخلا»ةنمؤملابسدقمنمؤملا
.ةسينكلاجراخنيذلانينثولا
ميدقلادهعلايفدوهيلادالوأنتتخاروكذملاإدبملاىلعو
نوسدقممهنأياديدجلادهعلايفنييحيسملادالوأدمتعاو
نيدهعلادحأيفمسرلاباوسدقتيملمهومهيدلاوىلإمهتبسنب
ةمالعهنألونوسدقممهنألمهلمسرلالمعتسالب
.مهسيدقت
زيجيلوسرلامالكيفءيشالهنأانهظحالُينأبجياممو
مالكلانألنمؤمريغبةنمؤملاوأةنمؤمريغبنمؤملاجوزتينأ
دحأرصنتدقوًالصأنييحيسملاريغجاوزألاىلعروصقم
ةنمؤملاوأنمؤملانارتقاميرحتو.رخآلارصنتيملونيجوزلا
حاحصألااذهنم٣٩ع(يفهبحُّرصنمؤموأةنمؤمريغب
.)٦:١٤سوثنروك٢و

ملٱُْريَغَقَراَفْنِإْنِكٰلَو«١٥
لَفِنِمْؤُْ

ْ
ِوَأُخَألٱَسْيَل.ْقِراَفُي

يفًادَبْعَتْسُمُتْخُألٱ اَناَعَدْدَقَهللاٱَّـنِكٰلَو.ِلاَوْحَألٱِهِذٰهِلْثِمِ
يف .»ِمَالَّـسلٱِ
١٢:١٤نييناربعو١٤:٣٣صو١٤:١٩و١٢:١٨ةيمور

نمؤملاريغنأضرفىلعينبمةقباسلاةيآلايفليقام
ءاقبلاةيضارةنمؤملاريغنأوةنمؤملاهتأرماعمىقبينأضار
ثدحيلازيالوكلذثدحامًاريثكونمؤملااهجوزعم
هتجوزعمىقبينأىضرينمؤمريغلكسيلنكلو
اهرصنتىلعهظيغلوأيحيسملانيدللهضغبةدشلةنمؤملا
مامأةناهإوراعاهبنارتقالانأهداقتعالوأهلههركوأ
يفهلعفتنأةنمؤملاىلعبجيامنيبتةيآلاهذهف.سانلا
ةرحةنمؤملانأاهيفلوسرلاحّرص.لاوحألاهذهلثم
امو.اهايإهكرتبهطقسأاهجوزنألةجيزلاسوماننمذئنيح
ريغهتجوزهكرتتيذلانمؤمللقحيركُذاميفةنمؤمللقح
.ةنمؤملا

قيلطتلانعحيسملايهنوانهلوسرلالوقنيبفالخالو
قلطينأعنمحيسملانإ)٥:٣٢ىتم(ةدحاوةلعريغل
للعلانماهريغلوأنيدلايفهلاهتفلاخملهتأرمايحيسملا
ريغلقلطملاىلعبجياميفملكتيلوسرلاو.ىنزلاىوس
نيرسفملارثكأو»ًادبعتسم...سيل«هنإلاقفةبجومةلع
ملهنأكقلطُملاراصنإوةجيزلاطابرّلُحهنأاذهنماومهف
ةرشعةيناثلاةيآلااوذختاوجوزتينأهلزوجيهنإوجوزتي
طبترمنمؤملانأنايبةيآلاكلتيفف.ةيآلاهذهلًاريسفت
ىقبتنأةيضارةنمؤملاريغهتأرماتناكاذإةجيزلادهعب
َضرتملاذإدهعلاكلذبطبترمريغهنإاذهنممزليو.هعم
ىلإةجيزلادهعبًاطبترملازيالهنإمهضعبلاقو.هعمءاقبلا
حيسملاةعيرشبجومبًاررحمنوكيذنئيحوهريغبنرتقتنأ
.نارتقالاكلذبتنزاهنأل

يفاَناَعَدْدَقَهللاٱ نإنيرسفملاضعببهذِمَالَّـسلٱِ
نمقبسامنإو)١٤-١٢ع(يفليقامبةقلعتمةرابعلاهذه
ةياغنألةقرافملاعنماهقلعتمنومضموةضرتعمةلمج١٥ع
داحتالاطابرعطقالةأرملاولجرلانيبمالسلاليجنإلا
كرتيالنأنمؤملامزليليجنإلاف.ةلئاعلاتتشتوامهنيب
.هعمىقبتنأباهعانقإواهئاضرإيفدهتجيلبهتأرما
يف»قرافيلف«هلوقبةقلعتمةرابعلانأىلإمهريغبهذو
عاطتسانإوءاقبلاىلعاهربجيالهنأىنعمبةيآلاهذه
مئادماصخةلعنوكياهمغرىلعاهءاقبنألهيلعاهرابجإ
نوكينأريخف.هليجنإبكلذلثمىلإانعديملهللاو
.مئادماصخعمةأرماهلنوكينأنمةأرماالبناسنإلا
الولوسرلاةياغلةقفاومرثكألوألاريسفتلانكلديجاذهو
يفاناعدهللا«هلوقنممهفننإونييَنعملاعمجنمعنام
كلذنكمأاذإًاعمةأرملاولجرلاشيعينأبوجو»مالسلا
.نسحأةقرافملافكلذنكيملنإنكلوماصخالب

ملٱاَهُتَّـيَأَنيِمَلْعَتَفْيَكُهَّـنَأل«١٦
لَُختْلَه،ُةَأْرَْ

ِّـ
؟َلُجَّـرلٱَنيِص

لَُختْلَه،ُلُجَّـرلٱاَُّهيَأُمَلْعَتَفْيَكْوَأ
ِّـ

ملٱُص
»؟َةَأْرَْ

٣:١سرطب١

نأىلعءانب»قرافيلف«هلوقلليلعتةيآلاهذهنإحجرألا
ىلإليبسمغرلاىلعءاقبلانإومالسلاىلإةليسوةقرافملا
ءاجرلاقهنأكفيراكنإماهفتسا»خلافيك«هلوقف.ماصخلا
كنأملعتالذإثبعًارابجأهكاسمإبنمؤملاريغصالخ
نوكتكنأملعتنأليحتسيوهصالخةطساواذهبنوكت
ءاجرلاكلذلثمبتيبلامالسعزنتنأزوجيالًاذإفاذك
يفلجرللغوسيامنأةيآلاهذهيفّنيبلانمو.لطابلا
.ةأرمللغوسيرمألااذه
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ةيناثلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذهنإنيرسفملاضعببهذو
ءاجرنمضتتاهنإوةرشعةعبارلاةياهنىلإاهدعباموةرشع
سفنصالخىلإةليسونوكيًاعمنيجوزلاءاقبنإًايوق
امفالخوصنلاىضتقمريغىلعاذهوامهنمنمؤملاريغ
.مالكلاقايسهيضتقي

ُّبَّـرلٱاَعَداَمَك،ٍدِحاَوِّـلُكِلُهللاٱَمَسَقاَمَكُهَّـنَأَْريَغ«١٧
يفُرُمآاَنَأاَذَكٰهَو.ْكُلْسَيِلاَذَكٰه،ٍدِحاَوَّـلُك ِعيَِمجِ
لٱ
ْ

.»ِسِئاَنَك
١١:٢٨سوثنروك٢و٤:١٧ص

نيرشعلاوةعبارلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيفليقام
نإو)١٢و١١ع(يفنيجوزتملانأشيفليقاملقفاوم
نإتايآلاهذهيفو.ةجيزلاطابرلحبلطيالليجنإلا
ملامةيضرألاطبرلانمناسنإلالحلضرعتيالليجنإلا
.سوفنلاصالخليحورلارييغتلاهتياغنألةمرحمنكت
اونظفيحيسملانيدلاةياغذئموياوأطخأنيريثكنأبيرال
يضتقياذهنإوضرألاىلعكلميلًاعيرسعجريحيسملانأ
ىلعبجيكلذىلعءانبهنإوسانلالاوحألكرييغت
نأنينمؤملاىلعونينمؤملاريغنهتلوعبنكرتينأتانمؤملا
ةمدخديبعلاضفرينأوتانمؤملاريغمهجاوزأاوكرتي
اذهةباصإسلوبيفنف.مهكولملعوضخلااياعرلاومهتداس
رييغتمزلتسيالحيسملابنمؤملاداحتانأملعوهمواقونظلا
ًائيشرثؤيالف.ةموكحلابابرأبوأةيعامتجالاةئيهلابهتاقالع
ًارحوأًادبعنوتخمريغوأًانوتخمهنوكحيسملابهداحتايف
ةياغنمءيشالو.ةنمؤمريغبوأةنمؤمةجوزبًانرتقم
نمًائيشلحيوأةيسايسلانتفلانمًائيشئشنينأليجنإلا
نمدسفامحلصيوسندتامرهطينأهتياغفةيندملاطُبر
ةداعسلاوةسادقللسوفنلادعينأوضرألايفنكمأاملك
.ءامسلايف

وأىنغوةبتروماقمنمٍدِحاَوِّـلُكِلُهللاٱَمَسَقاَمَك
.ةيدوبعوأةيرحولهجوأملعورقف

نمؤيلهحوروهتملكبٍدِحاَوَّـلُكُّبَّـرلٱاَعَداَمَك
.)١:٢٦ص(يف»ةوعد«ريسفترظنا.حيسملاب

لاحلايفوهونمؤملابقبليامكيأْكُلْسَيِلاَذَكٰه
رييغتمزلتسيالبلقلارييغتنألةوعدلالبقاهيلعناكيتلا
ةموكحلابابرأىلإهتبسنيفالوهتيبيفالةيندملاهلاوحأ
يفلمعلاكًامرحمًالمعًايطاعتمنكيملاملكلذريغالو(
نمؤملاىلعف.)امههبشأاموتاركسملايفزاجنإلاوبرلاموي
هناميإلبقهيلعتناكيتلاتابجاولانمًائيشكرتيالنأ
نيدلاريثأتنسحبةدئازةنامأوةديدجةريغباهبموقينألب
.هتريسوهبلقيفيحيسملا

يفُرُمآاَنَأاَذَكٰهَو نأبحيرصتاذهِسِئاَنَكْلٱِعيَِمجِ
ىلعروصقمريغوهفيحيسملانيدلايفماعنوناقهركذام
هيفملكتيذلاةجيزلاعوضومىلعالوسوثنروكةسينك
اميفاهنمنينثاركذدقورومألانمًاضيأهريغىلعقلطُيف
.)٢٤-١٨ع(ةيدوبعلاوناتخلاامهويتأي

هلاوحأرييغتنمؤملاىلعبجويالليجنإلانإ
ةرشعةعباسلاةيآلايفنوناقلانايبهيفوةينمزلا

٢٤ىلإ١٨عةلثمألاضعبب

ٌدَحَأَيِعُد.َفَلْغَأِْرصَيَالَف،ٌنوُتَْخمَوُهَوٌدَحَأَيِعُد«١٨
يف لٱِ

ْ
.»ْنِتَتَْخيَالَف،ِةَلْرُغ

٥:٢ةيطالغو٢٨و١٩:٢٤و٥و١٥:١لامعأ

حاضيإللوألالاثملااذهخلاٌنوُتَْخمَوُهَوٌدَحَأَيِعُد
نأبجيمليدوهيلارصنتاذإهنأهانعمو)١٧ع(يفنوناقلا
داهطضالامايأيفدوهيلاضعبلعفامكناتخلاةمالعليزي
اذإو)١٢لصف١دلجم(هخيراتيفخرؤملاسوفيسويةداهشب
.نتتخينأبجيملينثولارصنت
يرصنتمنتخنإميلشروأدوهييرصنتمنمنوريثكنظ
خويشولسرلانمفلؤملاعمجملامكحفيرورضممألا
)٥:٢ةيطالغو١٩-١٥:١لامعأ(هبوجومدعبةسينكلا
قدصيناتخلارمأيفقدصاموانهاذهلثمبرمأسلوبو
ءيشبموقينأيحيسملاىلعسيلفةيدوهيلاموسرلالكيف
.اهنم

خلٱَسْيَل«١٩
ْ
لٱِتَسْيَلَو،ًائْيَشُناَتِ

ْ
ُظْفِحْلَب،ًائْيَشُةَلْرُغ

.»ِهللاٱاَياَصَو
٣:٢٤و٢:٣انحوي١و١٥:١٤انحوي٦:١٥و٥:٦ةيطالغ

يرصنتمىلعبجاوريغناتخلانأةلعنايبةيآلاهذهيف
.ممألا

هللالوبقةّلعبوهسيلفهسفنيفًائْيَشُناَتِْخلٱَسْيَل
.ناسنإلل
لٱِتَسْيَلَو

ْ
هللالبقينأنمعنامبتسيليأًائْيَشُةَلْرُغ

.ناسنإلا
لوبقليرورضلارمألاوهاذهِهللاٱاَياَصَوُظْفِحْلَب

يفرثؤتاليتلاةيجراخلارومألافهسفنصالخوناسنإلاهللا
هللااياصوظفحو.اهبينتعينأبجيالةيحورلاهلاح
ْنَأ:ِهللاٱُلَمَعَوُهاَذهٰ«هلوقليلدبحيسملابناميإلانمضتي
.)٦:٢٩انحوي(»ُهَلَسْرَأَوُهيِذَّـلٱِباوُنِمْؤُت
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لَفٍدِحاَوُّلُكاَهيِفَيِعُديِتَّـلٱُةَوْعَّـدلَا«٢٠
ْ
لَي
ْ
.»اَهيِفْثَب

يفًاضيأهركذو)١٧ع(يفهبحّرصيذلانوناقلاوهاذه
.)٢٤ع(
دارملانأمهضعبنظف»ةوعدلا«ىنعميفنورسفملافلتخا
الاذهىلعوبيبطتلاوميلعتلاوةراجنلاوةحالفلاكةنهملااهب
البلقلارييغتبولطملافهتنهمكرتينأنمؤملاىلعبجي
ىأراذإهتنهمريغينأنمؤمللعنامالهنأىلعةنهملارييغت
يه»ةوعدلا«نإنورخآنظو.عفنأوهلنسحأكلذ
هاعداذإناسنإلاىلعبجيهنأاهنماومهفوةيهلإلاةوعدلا
لوألاو.ًارشبموأًاملعمىقبينأريشبتلاوأميلعتلاىلإهللا
.ةنيرقلاىضتقمبحجرألاوه

ْنَأَتْعَطَتْسٱِنِإَوْلَب.َكَّـمَُهيَالَفٌدْبَعَتْنَأَوَتيِعُد«٢١
لِمْعَتْسٱَفًاّرُحَريِصَت

ْ
حلٱِباَه

ْ
.»ِّـيَِر

ِّـيِرَْحلٱِباَهْلِمْعَتْسٱَفًاّرُحَريِصَتْنَأَتْعَطَتْسٱِنِإَو
»اهلمعتسا«يفهبلوعفملاريمضلاعجرميفءاملعلافلتخا
ًاعبطهيلإليمنيذلانإ.ةيدوبعلاىلإمأعجريةيرحلاىلإأ
ررحتتنأتردقنإةرابعلاىنعمنوكيفةيرحلاىلإعوجر
كلذكمهضعباهرسفدقو.ةيدوبعلانمبحأةيرحلانأل
»ةيدوبعلا«ىلإعجريريمضلانأىلعنيرسفملارثكأنكلو
لباوبرهتالفمكتداسنماوبرهتنأمتردقنإىنعملانإو
:ةثالثريسفتلااذهةحصىلعةلدألاو.مهلًاديبعاوقبأ
لاوحألارييغتبجيالهنأيهوقبساميفةنيرقلا:لوألا·

.»كمهيالفدبعتنأو«هلوقوةينمزلا
قيتعوهدبعوهيذلانإيهويتأياميفةنيرقلا:يناثلا·

.برلا
هديسىلإدبعلاسوميسانأسلوبعيجرت:ثلاثلا·

.ةيمورىلإىتأويسولوكنمقبأنأدعبنوميلف

ةضرتعمةلمجلاكلتدعننأبجولوألاىنعملابانملسنإ
.ةيدوبعلايفءاقبلابىضرللليلعتاهدعبيتلاةيآلانأل

يفَيِعُدْنَمَّـنَأل«٢٢ .ِّـبَّـرلٱُقيِتَعَوُهَفٌدْبَعَوُهَوِّـبَّـرلٱِ
حلٱًاضْيَأَكِلٰذَك

ْ
ملٱُُّر

لِلٌدْبَعَوُهُّوُعْدَْ
ْ

.ِ»حيِسَم
١٩:٢١ص١٦نوميلفو٢٢و٦:١٨ةيمورو٨:٣٦انحوي
٢:١٦سرطب١و٦:٦سسفأو٥:١٣ةيطالغو

.»كمهيال«هلوقبقلعتمَّـنَأل
يفَيِعُدْنَم .حيسملابناميإلاىلإِّـبَّـرلٱِ
.رشبلادحألٌدْبَعَوُهَو
ةيدوبعنمهررححيسملانأيأِّـبَّـرلٱُقيِتَعَوُهَف

الًاحورهررحهنإوةئيدرلاتاوهشلاوةئيطخلاوناطيشلا
:٢سرطب٢و٢:٢٦سواثوميت٢و٨:٣٤انحوي(ًادسج
ةيتقولاةيدسجلاطبرلانمبارطضالاىلإيعادالًاذإف.)١٩
اهبرسيناسنإلالعجتاهدجمةمظعلةيحورلاةيرحلانأل
.ةيدسجلاةيدوبعلاىلإتفتليالىتح

رقتحيالوربكتيالهنأةلعاذهخلاُّرُْحلٱًاضْيَأَكِلٰذَك
نمرثكأهبحيهللانأنظيالنأوديبعلانمنمؤملاهاخأ
نأبفلكمحيسمللدبعهنأركذينأهيلعفدبعلاكلذ
ًارحوعدملاخألانأشيفليقاميفو.ًاحوروًادسجهمدخي
هللانألهدسحيالنأًادبعوعدمللةلع»برلاقيتع«هنأ
حيسمللنادبعامهنأوزيجونينثالانيبقرفلانألهنعهزيم
هلًادبعهسفنفقوامهنمالكنأوامهادفوامهقلخهنوكب
نيدبعهمدبامهارتشاوناطيشلاةيدوبعنمامهقتعحيسملاو
.هل

.»ِساَّـنلِلًاديِبَعاوُريِصَتَالَف،ٍنَمَثِبْمُتِيُرتْشٱِدَق«٢٣
١٩و١:١٨سرطب١و٦:٢٠صو٢٥:٤٢نييوال

.حيسمللًاديبعانريصمىلعنايبةيآلاهذهيف
ًارارحأنينمؤملاىلعقلطياذهٍنَمَثِبْمُتِيُرتْشٱِدَق
َنيِِملاَع«سرطبلوقلثماذهوهمدبمهارتشاهنألًاديبعو
ُمُكِتَريِسْنِم،ٍبَهَذْوَأٍةَّـضِفِب،ىَنْفَتَءاَيْشَأِبَالْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأ
لٱ
ْ
ْنِماَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِبْلَب،ِءاَبآلٱَنِماَهوُمُتْدَّـلَقَتيِتَّـلٱِةَلِطاَب
ملٱِمَد،ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِبٍلََمح

١٩و١:١٨سرطب١(ِ»حيِسَْ
انيلعبجوتةبسنلاهذهو.)٦:٢٠صريسفتًاضيأرظنا
ًامامتإنوكتانلامعأةياغنأوانبولقلكبهمدخننأ
.هتدارإل

ىضراولضفتالفيأِساَّـنلِلًاديِبَعاوُريِصَتَالَف
الوىلاعتهحدمىلعمهحدمالوهللاىضرىلعسانلا
.هتباثإىلعمهتباثإ

لَفُةَوْخِإلٱاَُّهيَأِهيِفٍدِحاَوُّلُكَيِعُداَم«٢٤
ْ
لَي
ْ
يفْثَب َكِلٰذِ

.»ِهللاٱَعَم
٢٠ع

هرركوهريسفتىلإعجرافةثلاث)١٧ع(يفليقامرركماذه
.هديكأتوةعانقلاميلعتلًاثالث
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هاضرًايغتبموهايإهتبقارمبوهروضحبًارعاشيأِهللاٱَعَم
.هتدارإلميلستلاوةعاطلاوةقثلايفهبًادحتمو

يفنيدلاولاتابجاوولمارألاوىراذعلاةجيز
تبتكيذلاثلاثلاعوضوملاوهاذهومهتانبجيوزت

٣٨ىلإ٢٥عهنأشيفلوسرلاىلإةسينكلا

لٱاَّـمَأَو«٢٥
ْ

،َّـنِهيِفِّـبَّـرلٱَنِمٌرْمَأيِدْنِعَسْيَلَفىَراَذَع
.»ًانيِمَأَنوُكَيْنَأُّبَّـرلٱُهَِمحَرْنَمَكًايْأَريِطْعُأيِنَّـنِكٰلَو
١:١٦سواثوميت١٠١و٨:٨سوثنروك٢و٤٠و١٠و٦ع
١:١٢سواثوميت١و٤:٢ص

اولأسنهءالكووأنهيدلاونأرهاظلاىَراَذَعْلٱاَّـمَأ
وأنهوجوزينأمهلغوسيلهلئاسملاةلمجنملوسرلا
.ال

حيسملانإيأَّـنِهيِفِّـبَّـرلٱَنِمٌرْمَأيِدْنِعَسْيَلَف
امكنأشلااذهيفًائيشرمأيملضرألاىلعناكاملبرلا
.)١٠ع(نيجوزتملانأشيفرمأ

)١٢و٦ع(يفهيأريطعأامكًايْأَريِطْعُأيِنَّـنِكٰلَو
نإاذهبدصقيملو.هللانمهيلإىحومًالوسرهنوكرابتعاب
كلذلهنإومالكلااذهدنعهمهليملهنأوهمهليناكبرلا
.)٤٠ع(يفامبيفنماذهنأليلقعلاداشرإلادرجمبملكت

انه»نيمألا«ًانيِمَأَنوُكَيْنَأُّبَّـرلٱَُهِمحَرْنَمَك
»نيمألادهاشلا«هلوقيفامكهمالكبقثوينأقحتسملا
ربتعيالفهيأرىلعدامتعالابجيكلذىلعو.)١:٥ايؤر(
هبلقديدجتنأربتعاو.ربتخمميكحناسنإيأردرجمك
الهللانمةمحرهلهتئيشمحيسملانالعإوًالوسرهنييعتو
اذهو.ًادهطضمًافدجملزيملةمحرلاكلتالولهنألاهقحتسي
ىلعليلدوهو)٤:١سونثروك٢(يفليقامقفوىلع
.هعضاوت

حلٱِقيِّـضلٱِبَبَسِلٌنَسَحاَذٰهَّـنَأُّنُظَأَف«٢٦
ْ
ُهَّـنَأ.ِِرضَا

»اَذَكٰهَنوُكَيْنَأِناَسْنِإلِلٌنَسَح
٨و١ع٢١:٢٣اقولو١١و٢٤:٨ىتم

.سدقلاحورلاداشرإبُّنُظَأَف
ررُكو.)١ع(يفوهامكبسانميأٌنَسَحاَذٰهَّـنَأ
.ريرقتلاوديكوتللانه

نولوألانويحيسملاناكِِرضاَْحلٱِقيِّـضلٱِبَبَسِل
مثدوهيلاًالوأمهيلعهراثأ.ناكملكيفداهطضاللةضرع
ثودحبرقحيسملاهبأبنأامماوعقوتو.ممألاودوهيلا

ميلشروأىلعةلئاهلزاونوتاعاجموبورحوةريثكتاقيض

ضعبنييحيسملاقحلينأدبالهنأوًاعيمجدوهيلاو
يديأيفنكتملرئاشبلانإمعن.كلذءارجنمتاقيضلا
ةنسلأىلعةرئادحيسملالاوقأتناكنكلذئمويسانلا
.نينمؤملا
النكلةيناثحيسملاءيجمةعرسنييحيسملاضعبعقوت
ربخأهنألءيجملاكلذىلإانهراشأسلوبنأىلعليلد
ةيدوهيلاةمألارثكأيناثلاهئيجملبقرصنتيهنأنيينامورلا
ثدحيهئيجملبقهنأيكينولاستلهأربخأو)١١:٢٥ةيمور(
يكينولاست٢(كالهلانباةئيطخلاناسنإرهظيوميظعدادتما
ةيناثيتأيسحيسملانأنمنحنهملعنامملعو.)٣و٢:٢
نييحيسملاىلعبجيهنأوليللايفصلكنوكيهنايتإنأو
.هتاقالملنيدعتسمًامئاداونوكينأ

.ءاسنلاولاجرلامعيسنجمساانهناسنإلاِناَسْنِإلِل
نمهيلعوهامىلعيأيتأيامكاَذَكٰهَنوُكَيْنَأ

.ةبزعلاوأةجيزلا

طَتَالَفٍةَأَرْمٱِبٌطِبَتْرُمَتْنَأ«٢٧
ْ

َتْنَأ.َلاَصِفْنالٱْبُل
طَتَالَفٍةَأَرْمٱِنَعٌلِصَفْنُم

ْ
.»ًةَأَرْمٱِبُل

ةجيزلاةعيرشبديقمجوزتميأٍةَأَرْمٱِبٌطِبَتْرُمَتْنَأ
.)٧:٢ةيمور(

يفهيلإريشُأاممأناكًاقالطَلاَصِفْنالٱْبُلْطَتَالَف
.)١٧-١٠ع(
ريغءاقبلةيفاكةلعةرضاحلاةقيضلانألوسرلابسح
لكلاصفنالةيفاكةلعاهبسحيملهنكلةبزعلايفنيجوزتملا
.رخآلانعنيجوزلانم

.بيزعيأٍةَأَرْمٱِنَعٌلِصَفْنُمَتْنَأ
.)٢٦ع(يفروكذملاببسللًةَأَرْمٱِبُلْطَتَالَف

ُختَْملَتْجَّـوَزَتْنِإَوَكَّـنِكٰل«٢٨
ْ

لٱِتَجَّـوَزَتْنِإَو.ْئِط
ْ

ُءاَرْذَع
ُختَْمل

ْ
َهلُنوُكَيِءَالُؤٰهَلْثِمَّـنِكٰلَو.ْئِط

ُ
يفٌقيِضْم جلٱِ

ْ
.ِدََس

.»ْمُكْيَلَعُقِفْشُأِّـينِإَفاَنَأاَّـمَأَو

نيجوزتملانأنمقباسلاهمالكنممهوتياملعفدةيآلاهذه
ولوهتاذيفزئاجومركمجاوزلانأحيرصتيهو.اوأطخأ
.ذئتقوبسانمريغهربتعا

يفٌقِيِض يفنلاماليإكيجراخباصميأدَسَْجلٱِ
يحيسملانوكياممكلذريغىلإعوجلاودربلاونجسلاو
كلذنأحضاولانمو.ينيدلاداهطضالامايأيفهلةضرع
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ىلعهنمدشأراغصدالوأمهلنيذلانيجوزتملاىلعنوكي
.مهريغ

مكسفنأىلعاوبلجتنأديرأالفْمُكْيَلَعُقِفْشُأِّـينِإَف
ركذلاقحتسياممو.مدقتامبمكتحصناذهلوقيضلاكلذ
هنكلةجيزلاىلعًايوقتًالضفةبزعلاىلإبسنيملهنأانه
.رسعلامايأيفمومهلاةلقاهيلإبسن

لٱ:ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَذٰهُلوُقَأَف٢٩«٣١-٢٩
ْ

َنآلٱُذْنُمُتْقَو
َهلَنيِذَّـلٱَنوُكَيْيَكِل،ٌَّـرصَقُم

ُ
َهلَسْيَلْنَأَكٌءاَسِنْم

ُ
٣٠،ْم

َالْمَُّـهنَأَكَنوُحَرْفَيَنيِذَّـلٱَو،َنوُكْبَيَالْمَُّـهنَأَكَنوُكْبَيَنيِذَّـلٱَو
َنيِذَّـلٱَو٣١،َنوُكِلْمَيَالْمَُّـهنَأَكَنُوَرتْشَيَنيِذَّـلٱَو،َنوُحَرْفَي
لٱاَذٰهَنوُلِمْعَتْسَي

ْ
اَذٰهَةَئْيَهَّـنَأل.ُهَنوُلِمْعَتْسَيَالْمَُّـهنَأَكََملاَع

لٱ
ْ

.»ُلوُزَتَِملاَع
:٩ص٩و٩:٨سرطب٢و٤:٧سرطب١و١٣:١١ةيمور

١:٢٤سرطب١و٤:١٤و١:١٠بوقعيو٣٩:٦رومزم١٨
٣:١٧سوثنروك١و٤:٧و

نعفكلابوجوديفيضرتعممالكثالثلاتايآلاهذه
نايببكلذلوسرلاتبثأو.ةيضرألاطبرلاوةيويندلارومألا
ناسنإلاىلعبجيهنأواهبقلعتياموةجيزلانممهأرومأ
ًاينغًانيزحوأًاحرفجوزتمريغوأناكًاجوزتماهبمتهينأ
نأنسحيالف.الوأةيويندلالامعألابًالوغشمًاريقفوأ
نأعيطتسيالىتحةيضرألارومألاكلتنمءيشبكبتري
.ةيحورلارومألابمتهي

ميلعتلكلقفاوملوقلااذهٌَّـرصَقُمَنآلٱُذْنُمُتْقَوْلٱ
نمدحاولكرمعنأهانعمو.نيدهعلايفيهلإلاباتكلا
هللاىضقو.ءابآلارامعأىلإةبسنلابريصقهرصعيفسانلا
رحيتلاايندلاهذهرومأبكابترالاىلإناسنإلاليملهريصقتب
ىلعناسنإلاتقونإوأ.اهنمسوثنروكينمؤملوسرلا
هنإوأ.هبفلكملالمعلاةمظعىلإةبسنلابريصقضرألا
َكُدَيُهُدَِجتاَمُّلُك«ىلاعتهلوقكوهوهئاقبققحتمدعلريصق
لَعْفٱَفُهَلَعْفَتِل

ْ
َالَوٍعَاِرتْخٱَالَوٍلَمَعْنِمَسْيَلُهَّـنَأل،َكِتَّـوُقِبُه

يفٍةَمْكِحَالَوٍةَفِرْعَم هلٱِ
َْ

ةعماج(»اَهْيَلِإٌبِهاَذَتْنَأيِتَّـلٱِةَيِوا
لٱِبْرِخَتْفَتَال«هلوقو.)٩:١٠

ْ
»ٌمْوَيُهُدِلَياَذاَمُمَلْعَتَالَكَّـنَألِدَغ

٤:٧سرطب١و٤٤-٢٤:٤٢ىتمًاضيأرظنا٢٧:١لاثمأ(
نأناسنإلاىلعبجيهنأةجيتنلاو.)١٢-٣:٨سرطب٢و
نامزلاىأراذإناسنإلانإفتومللًامئادًادبعتسمنوكي
ِكَلُسْفَناَي«لهاجلاينغلالاقامكلاقهمامأًاليوط
ِيلُكَوِيِحيَرتْسِا.ٍَةريِثَكَنيِنِسِلٌةَعوُضْوَم،ٌَةريِثَكٌتَاْريَخ
دارأسلوبلعلو.)١٢:١٩اقول(»يِحَرْفٱَوِيبَْرشٱَو
انههلوقنوكيفصالخلاىلعلوصحللةصرفلا»تقولاب«

ٌتْقَوَنآلٱاَذَوُه«سوثنروكىلإةيناثلاهتلاسريفهلوقك
.)٦:٢سوثنروك٢(»ٍصَالَخُمْوَيَنآلٱاَذَوُه.ٌلوُبْقَم
َىلَعاَمِبَالُقْوَفاَمِباوُّمَتْهٱ«هلوقدافمكةيآلادافمو
ضرألاىلعانمايأّرصقهللانأل.)٣:٢يسولوك(»ِضْرَألٱ
ةرضاحلارومألابنويحيسملافختسييكلنآلاايندلامايأوأ
ةيولعلارومألاليصحتنعمهتقاعاذإةيضرألاممهتاقالعو
.ىلضفلا

َهلَنيِذَّـلٱ
ُ

َهلَسْيَلْنَأَكٌءاَسِنْم
ُ

ىلعبجيهنإيأْم
نمةعنامةيجوزلامهتبحمنوكتنأباوحمسيالنأنينمؤملا

نمرطخلاةدشىلإحيملتاذهيفو.هلمهتمدخوهللامهتبحم
.قلاخلاةبحمنمعنمتقولخملاةبحمنأ

هنإيأ)٣٠ع(خلاَنوُكْبَيَالْمَُّـهنَأَكَنوُكْبَيَنيِذَّـلٱ
هتاريخلالوملاعلااذهايالبلاوحمسيالنأنينمؤملاىلعبجي
عنمتدحىلإمهراكفألغشتنأةيرورضلالامعأللالو
.ةيدبأللمهدادعتساوةسادقلايفمهومنهدنع

َالْمَُّـهنـَأـَكََملـاـَعــْلٱاَذــٰهَنوــُلــِمــْعــَتــْســَيَنــيِذــَّـلٱ
يفذختننأانلزوجيهنأةرابعلاهذهدافمُهَنوُلِمْعَتْسَي
نماهريغونكسملاوةوسكلاوماعطلاىلإلئاسولاملاعلااذه

نكمتنلانداسجأيوقننأةيغبةيضرألاةايحلاتايرورض
هذهبلطننأزوجيالهنإوسانللوهللاانتابجاوبمايقلانم
امىلإنيتفتلمريغاهبيفتكنالنأواهبذذلتلادرجملرومألا
لسكلاوةعالخلاوهفرتلابحننأالولضفأواهنممظعأوه
.ةلاطبلاو

ملاعلا«انحويلوقكاذهُلوُزَتَِملاَعْلٱاَذٰهَةَئْيَهَّـنَأل
هذهرومألكنأىنعملاو.)٢:١٧انحوي١(»هتوهشويضمي
انبولققلعننأقحتستالفريغتلاةعيرسءاقبلاةريصقايندلا
ريسفتاذهيفو.ةمئادلاءامسلاحارفأليننعانعنمتفاهب
ملاعلااذهرومأنأل)٢٩ع(»رصقمنآلاذنمتقولا«هلوقل
.لاوزلايفةذخآ
ةيناثًايتآحيسملانظسلوبنأىلعلصفلااذهيفليلدال
ذإحيسملالاوقأقفوىلعهلاوقأنألهنظأطخأهنأولاحلايف
مهديسءيجمنيرظنتسملاديبعلاكنوكننأبوجوملع
فيكليقنإف»همودقئطبييديس«لوقلانمرذحو
ةفرعمنإانلقحيسملاءيجمتقوهيلإىحوملالوسرلالهج
.)١:٦لامعأ(هللادصقبهنعتيفخُأةنمزألاوتاقوألا

ملٱُْريَغ.ٍّمَهَالِباوُنوُكَتْنَأُديِرُأَف٣٢«٣٢،٣٣
ُّمَتَْهيِجِّـوَزَتُْ

يف ملٱاَّـمَأَو٣٣،َّـبَّـرلٱِيضْرُيَفْيَكِّـبَّـرلِلاَمِ
يفُّمَتْهَيَفُجِّـوَزَتُْ اَمِ

لِل
ْ

.»ُهَتَأَرْمٱِيضْرُيَفْيَكَِملاَع
٥:٥سواثوميت١
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ءاجامةقالعنابأوةيجزلاعوضومىلإانهلوسرلاعجر
.هبضرتعملامالكلانم

بلطتال«هتحيصنةلعاذهٍّمَهَالِباوُنوُكَتْنَأُديِرُأَف
جوزتملاهبرعشيامانه»مهلاب«هدارمو.)٢٧ع(يف»ةأرما
هدالوأوهتأرماةهجنمداهطضالاوةقيضلاورطخلامايأيف
لهأالناسنإلامهعوضومحيسملانوكينأسلوبدارأف
.هتيب
لاوحأكمهلاوحأنملالإتيسلةحيصنلاهذهنأّنيبلانم
ءاخرلاونمألامايأيفجوزتملانإفذئتقوسوثنروكينمؤم
امههبشأاموةوسكلاوماعطلاةهجنمبيزعلانمامهلقأ
تايحورلايفهلةنيعمتناكةيحيسمهتجوزتناكنإف
.تايدسجلاو

لٱَوِةَجْوَّـزلٱَْنيَبَّـنِإ«٣٤
ْ

ملٱُْريَغ:ًاقْرَفِءاَرْذَع
يفُّمَتَْهتِةَجِّـوَزَتُْ ِ

ملٱاَّـمَأَو.ًاحوُرَوًادَسَجًةَسَّـدَقُمَنوُكَتِلِّـبَّـرلِلاَم
ُّمَتْهَتَفُةَجِّـوَزَتُْ

يف لِلاَمِ
ْ

.»اَهَلُجَرِيضْرُتَفْيَكَِملاَع

.ةأرملانأشيفانههلاقلجرلانأشيفًاقباسهلاقام
يفُّمَتَْهتِةَجِّـوَزَتُْملٱُْريَغ ُةَجِّـوَزَتُْملٱاَّـمَأَو...ِّـبَّـرلِلاَمِ

يفاهتقولكلذبلةغرفتمىلوألانأنيتنثالانيبقرفلاخلا
اهتقوضعبلذبتنأةرطضمةيناثلانأوبرلاةمدخليبس
الةجوزتملاةنمؤملانأديفيالاذهوتيبلاريبدتيفاهراكفأو
الاهنألبءارذعلاكًاحوروًادسجسدقتتلبرلارومأبمتهت
ةرطضماهنألىلاعتهتمدخيفاهتقولكفرصتنأردقت
ىلعتقولاضعبقفنتنأبرللاهتابجاوبمايقلانعًالضف
ةنمزأيفةمدخلاهذهواهتيبنأشحالصإواهجوزةمدخ
مهةلعنوكتوتقولارثكأقرغتستداهطضالاوقيضلا
.ميظع
نمسدقأاهسفنيفةيلوتبلانأمزلتسيانهليقاممءيشال
ةجيزلاّنيعيذلاهللاىلعموللابجويكلذنألةجيزلا
يفانيو»هدحومدآنوكينأًاديجسيل«ىلاعتهلوقيفانيو
.سانلاهربتخاام

ِخلُهُلوُقَأاَذٰه«٣٥
َ
لُأْيَكِلَسْيَل،ْمُِكْري

ْ
ْلَب،ًاقَهَوْمُكْيَلَعَيِق

للٱِلْجَأل
ِّـ
ملٱَوِةَقاَي

.»ٍكاَبِتْرٱِنوُدْنِمِّـبَّـرلِلِةَرَباَثُْ
١٠:٤٠اقول

ِخلُهُلوُقَأاَذٰه
َ

.مكعفنةيغبمدقتامبمكتحصنْمُِكْري
لعُجيلبحقَهَولاًاقَهَوْمُكْيَلَعَيِقْلُأْيَكِلَسْيَل
.همغرىلعهببذجُيلناويحلاقنعيفىقلُتةطوشنأهقرط
نممهوتيامباهديرينمةجيزلانمعنمينأسلوبدريملف

قفوأوهامبمهحصنامنإةجيزلانمرهطأةبزعلانأهمالك
.اهيلعاوناكيتلالاوحألاىلإرظنلابمهل

َوْحَنٍةَقاَيِلِنوُدِبُلَمْعَيُهَّـنَأُّنُظَيٌدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو«٣٦
لٱِتَزَواََجتاَذِإِهِئاَرْذَع

ْ
لَف،َريِصَيْنَأَمِزَلاَذَكٰهَو،َتْقَو

ْ
اَمْلَعْفَي

لَف.ُئِطُْخيَالُهَّـنِإ.ُديِرُي
ْ
.»اَجَّـوَزَتَي

مهناطلسيفنيذلاءابآلاىلإناتهجوماهيلتيتلاوةيآلاهذه
.همدعوأمهتانبجيوزتنيينانويلاودوهيلاةعيرشبسح
النأنيجوزتملاريغلريخهنأبمهيلعراشأدقسلوبناكو
مهلنأءابآللنلعأانهو»رضاحلاقيضلاببسل«اوجوزتي
القباسلاهمالكنإو.الوأمهتانبجيوزتةقفاومبمكحلا
يضتقتيتلالاوحألاضعبركذمث.اذهيفمهرايتخايفني
.نهجيوزت

هتنباهئارذعبدارملاِهِئاَرْذَعَوْحَنٍةَقاَيِلِنوُدِبُلَمْعَي
ةقايلنودبلمعلاب«و.راكبألانماهتلزنمبيهنموأ
وأءاسنلارئاسواهبارتأنيبناوهلاوراعللاهضيرعت»اهوحن
.اهبنيعمالبهتومدعباهايإهكرت

نجوزتينأراكبألاداتعايذلاَتْقَوْلٱِتَزَواََجتاَذِإ
.هيف

هيلإجاتحتامبمايقلاوأاهتيامحوأاهتداعسلَمِزَلاَذَكٰهَو
.لبقتسملايف

نإاهجوزيلفيأُئِطُْخيَالُهَّـنِإ.ُديِرُياَمْلَعْفَيْلَف
.هيلعحانجالونسحتسا

نأةرابعلانومضمو.اهبطاخوءارذعلايأاَجَّـوَزَتَيْلَف
ةبسانملبمارحوألالحةلئسمتسيلةلئسملا
مكحيوهتنبالاوحأىلإرظنينأدلاولاىلعف.باوصتساو
.نسحتسيامك

يفًاخِساَرَماَقَأْنَماَّـمَأَو«٣٧ لَقِ
ْ
،ٌراَرِطْضٱُهَلَسْيَلَو،ِهِب

لُسُهَلْلَب
ْ

يفاَذٰهَىلَعَمَزَعْدَقَو،ِهِتَداَرِإَىلَعٌناَط لَقِ
ْ
ْنَأِهِب

.»ُلَعْفَيًانَسَحَف،ُهَءاَرْذَعَظَفَْحي

جيوزتاهيفنسحياليتلالاوحألاةيآلاهذهيفلوسرلاركذ
.راكبألا

يفًاخِساَرَماَقَأْنَم نأنقيتلالكًانقيتميأِهِبْلَقِ
.بسانمريغهئارذعجيوزت

نأىلعهربجتةيجراخلاوحأنمٌراَرِطْضٱُهَلَسْيَلَو
.هبوصتسيامفالخلمعي
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هعفنققحتياملعفينأِهِتَداَرِإَىلَعٌناَطْلُسُهَل
.هتنبال

ريغهتيبيفهتنبايقبُينأيأُهَءاَرْذَعَظَفَْحيْنَأ
.ةجوزتم

ُلَعْفَيُجِّـوَزُيَالْنَمَو،ُلَعْفَيًانَسَحَفَجَّـوَزْنَمًاذِإ«٣٨
.»َنَسْحَأ
١٣:٤نييناربع

لضفالوةجيزلايفةئيطخالنأقبساممجتنييأاذًِإ
.ةبزعلايف

لاوحألايفةمكحلابرظنهنألُلَعْفَيًانَسَحَفَجَّـوَزْنَم
.اهاضتقمبةجيزلاىلإوعدتيتلا

تاقيضلاىلإرظنلابَنَسْحَأُلَعْفَيُجِّـوَزُيَالْنَمَو
.هتنبجيوزتىلعهريجبامىريالوهوةلبقتسملاوةرضاحلا

ملٱ«٣٩
ْنِكٰلَو.ًاّيَحاَهُلُجَرَماَداَمِسوُماَّـنلٱِبٌةَطِبَتْرُمُةَأْرَْ

يف،ُديِرُتْنَمِبَجَّـوَزَتَتْيَكِلٌةَّـرُحَيِهَفاَهُلُجَرَتاَمْنِإ ِّـبَّـرلٱِ
.»ْطَقَف
٦:١٤سوثنروك٧:٢٢ةيمور

.لمارألاةجيزيفاهدعباموةيآلاهذه
باتكلاةعيرشهذهًاّيَحاَهُلُجَر...ٌةَطِبَتْرُمُةَأْرَْملٱ

ةدحاوةأرماودحاولجرنيبنوكتةجيزلانأيهوسدقملا
امهدحأةدارإبالوًاعمامهتدارإبالنييحامادامكفنتالو
.ةيرشبةطلسبالو

توميأُديِرُتْنَمِبَجَّـوَزَتَت...اَهُلُجَرَتاَمْنِإ
:٧ةيموررسفترظنا(جوزتينأرخآللحيبينيجوزلادحأ
٣-١(.

يف تاماذإةنمؤمللزوجيهنأاذهىنعمْطَقَفِّـبَّـرلٱِ
لاق.نمؤملاريغبجوزتتنأزوجيالوًانمؤمجوزتتنأاهلجر
)١٥-١٢ع(كفنتالنمؤملاريغونمؤملانيبةجيزلانإًاقباس
كلذفنيجوزلادحأرصنتاذإيأ.دقعنتالاهنأانهنابأو
ريغونمؤملانيبةجيزلاءاشنإعنتمينكللاصفنالابجويال
جوزتتنأاهيلعبجيهنأًاضيألصألاةرابعديفتو.نمؤملا
دجملءيشلكنلعفينأتادهعتملاتانمؤملابقيليًاجوزت
ةمدخىلعاهنيعينمبنرتقتنأاهيلعبجوياذهوهللا
ةيمورو٣:٧سرطب١(ةايحلاةمعنًاعمنيثراوانوكيوبرلا

.)٣١-٥:٢٢سسفأو٢٢و١٦:٢

.يِيْأَرِبَسَحِب،اَذَكٰهْتَثِبَلْنِإًةَطْبِغُرَثْكَأاَهَّـنِكٰلَو«٤٠
.»ِهللاٱُحوُريِدْنِعًاضْيَأاَنَأِّـينَأُّنُظَأَو
٤:٨يكينولاست١و١١:٥سوثنروك٢٥٢ع

نأاهلريخيأاَذَكٰهْتَثِبَلْنِإًةَطْبِغُرَثْكَأاَهَّـنِكٰلَو
)٢٨ع(اهقيضقوفقيضلاهسفنضرعتالفةلمرأىقبت
حصن.هيلإاهريغداشرإببرلاةمدخلًامئادةغرفتمىقبتو
سواثوميت١(يفنهلهحصننعفلتخيانهلمارأللسلوب
نإفلاوحألافالتخافالتخالااذهىلعو)٥:١٤
الوقيضلالاوحأيفاوناكذئمويسوثنروكيفنييحيسملا
لثميفاوناكسواثوميتمهمدخنيذلاسانلانأىلعليلد
.لاوحألاكلت

عنميوريمضلاديقُيًارمأسيلهلوقًاذإفيِيْأَرِبَسَحِب
.ةيصخشلاةيرحلا

سدقلاحورللةلآينأيأِهللاٱُحوُريِدْنِع...ُّنُظَأ
هنكلوناحجرللالنيقيللانهنظلاوحصنلاكلذيف
١٢:٢٢ص(يفهلمعتساامكًافطلوًاعضاوتهلمعتسا
.وههنظامفالخنظننأىلإيعادالو)٢:٦ةيطالغو
حئاصنحاحصألااذهيفيتلاحئاصنلانأربتعننأبجيًاذإف
»ًاضيأ«هلوقبدصقهلعلو.هلاقامبهيلإهللاىحوألوسر
حورمهدحومهدنعنأكانهنيملعملاضعبءاعدايفن
.هللا

دئاوف
هللادنعةجيزلارمأةيمهأنيبُيحاحصألااذهيفليقام.١

ةقفاومهتجيزنوكىلعفقوتمناسنإلاسفنريخنإو
دجمونيدلافرشةجيزلاكلتلثمىلعفقوتيهنأو
.)١٣-١ع(يصخشلاعفنلاقوفحيسملا

بسانموهسفنيفلالحوهامنوكينأثدحيدقهنإ.٢
يفبسانمالوعفانريغةدياعلالاوحألايفناسنإلل
لاوحألاىلإماودلاىلعرظنننأانيلعًاذإف.اهريغ
.)١ع(هلعفننأهللاديريامىلعًاليلداهذختنو

هنأةرورضلابمزليالسانلاضعبىلعبجيامنإ.٣
ةفرعملبهاوملاةظحالمبجيفلكلاىلعبجاو
.)٧ع(تابجاولا

لقعريونتيفدهتجينأنيجوزلانملكىلعبجيهنإ.٤
نسحبوكلذبهمامتهاراهظإبهسفنصالخورخآلا
لكبمايقلايفهتنامأبوليجنإلارماوأىلعءانبهكولس
.)١٦ع(هلجأنمهتالصوهايإهميلعتبوهيلعبجيام

وههنألهلهللامسقامبعنتقينأانملكىلعبجيهنإ.٥
ًاراعسيلليجنإلاميلعتىلعف.ةبحملاوةمكحلابهنّيع
يذلاديحولاءيشلانأوًادبعوأًاريقفناسنإلانوك
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وندنإوةئيطخلاوههبيحتسينأناسنإلاىلعبجي
لئاضفلامظعأراهظإنمهعنميالناسنإلاماقم
ةنكمألاىلعأوهحدموهللاىضرىلعلوصحلاو
دالبلاىلعفقوتتالناسنإلاةداعسنأوةيوامسلا
ةكرابمىلعلباهلهأنيبهماقمىلعالواهيفوهيتلا
.)٢٠-١٧ع(ةنامألابهتمدخهللا

طبُرلحوةنتفلاىلعلمحيامليجنإلايفسيلهنإ.٦
لكبمايقلاجوزلاىلعبجوياملبةيعامتجالاةئيهلا
امبمداخلاوهدلولهيلعامبدلاولاىلعوهتجوزلهيلعام
الهللاًامارتحااهكلملاهيلعامبةيعرلاوهديسلهيلع
.)٢٣-٢٠ع(سانلل

عادريغلهلاوحأرييغتناسنإلابلطينأأطخلانمهنإ.٧
بجوهللاةفلاخمىلعربجياممهتنهمتناكنإففاك
كرتينأهللحيواهنمهحبرناكامهمًالاحاهكرتينأ
دجميرخآيفعرشيلتايويندلايفهعفنييذلالمعلا
الإةيابجلايسرككرتيملىّتمنإ.سوفنلاصلخيوهللا
سرطبوسواردنأنسحأامكنسحأفًالوسرنوكيل
اونوكيلكمسلاديصاوكرتامنيحانحويوبوقعيو
.)٢٤-٢٠ع(سانلايدايص

ةللحملاتاريخلابعتمتلاعنمياليحيسملانيدلانإ.٨
ةيوامسلاتاريخلاليننمعنمتالنأطرشىلع
ًاعنامالءامسلاىلإةليسوملاعلااذهلعجننأانيلعف
.بهاولاانيسنُتبهاوملابانترسمنأىسننالنأواهنم
رومألابعولولاةدشنمًانيقيتقولارصقاننقيتنإ
رورسنإ.اهقارفىلعنزحلاةدشنموةيويندلا
مهحارفأئدتبتوًاعيرسيهتنييضرألانينمؤملا
الفدبألاىلإًاعيرسيهتنتمهنازحأنكلوةيوامسلا
ءانب«مهلنأنوملعيمهنألملاعلااذهةئيهلاوزمهمهي
ع(»ءامسلايفًايدبأيديألابعونصمريغًاتيبهللانم
٣١-٢٩(.

ءانعلاومهلاةدايزحرطيفداهتجالاانيلعبجيهنإ.٩
الاذهوةينيدلاتابجاولابوانسوفنبءانتعاللغرفتنل
.)٣٢ع(برلاىلعلامحألاكلتيقلننأبالإنكمي

نأطرشبجوزتينأناسنإلارايتخالكرتيليجنإلانإ.١٠
اذهظفحىلعفبرلاديجمتلةقفاومهتجيزنوكت
ع(ةرخآلاوايندلايفهدالوأريخوهريخفقوتيطرشلا

٣٩(.

نماثلاحاحصألا

ناثوأللحبُذاملكأ
عوضوملاوةلاسرلاهذهعيضاومنمسماخلاعوضوملااذه
سيلناثوأللحبُذاملكنأوهوهنعلوسرلالئُسامميناثلا
هلزتعينأناسنإلاىلعبجينكل)٧-١ع(تاذلابمرحمب
.)١٣-٨ع(هريغلةرثعةلعناكاذإ
.)٢١٠و٢٩و٨ص(يفمالكلارثكألغشيعوضوملااذهو
نأممألانمنينمؤملاىلعبجيهنأميلشروأعمجممكح
سلوبناكو.)١٥:٢٨لامعأ(مانصأللحبُذامعاوعنتمي
هنكلمكحلاكلذىلإعجرةلاسرلاهذهيفوعمجملاكلذيف
يفمحللانمضرُعاملكاولكأينأزوجي«١٠صيفلاق
نممزليالو.»صحفنودبمهباحصأمئالويفوقوسلا
ملهنأويميلشروألاعمجملايأرلفانمسلوبيأرنأكلذ
ىلإرظنلابيتقوهنأربتعاهنكلهبةفلكمةسينكلانأربتعي
ناكودوهيلانيباونكسنيذلاىلعبجوأهنأللاوحألا
ىلعبجويملوًامرحممحللااذهلثملكأنوبسحيدوهيلا
رمألااذهيفهمالكسلوبحتتفاو.مهريغنيبنينكاسلا
اورصتقيالنأبجينكلرمألااذهبنوملاعمهنأميلستلاب
ةبحملاهبجوتامىلإاوتفتليلبمهملعىضتقمبيرجلاىلع
هللانأوبيذاكأوليطابأىوستسيلناثوألانإف)٣-١ع(
ةهلآاودبعنوينثولاو.)٤ع(يقيقحلايحلادحاولاهلإلاوه
ع(ًادحاوًاهلإنودبعينويحيسملاوضرألاوءامسلايفةريثك
الإنونمؤيالنيذلانييحيسملانمنيريثكنأىلع.)٦-٥
الاوناكعوضوملااذهبةفرعملالامكمهلسيلودحاوهلإب
اهلةدابعاهحئابذلكأنوبسحيوناثوألانمنوفاخينولازي
لكأنأبًاضيألوسرلاملسو.)٧ع(تامرحملانموهف
نمؤملالاوحأيفرثؤيالوهللامامأعفنيالورضيالمحللا
سيلًاحابمحئابذلاكلتلكأنوكنإلاقو.)٨ع(ةيحورلا
ةلعلكألاناكاذإهنأللاوحألالكيفاهلكأننألةيفاكةلعب
خألالكأاذإهنإو.)٩ع(انيلعةئيطخناكانريغلةئيطخ
طقسيوقلاخألابءادتقاهريمضمكحفالخىلعفيعضلا
هطوقسببسناكنمهمثإقحلفريمضلاةفلاخمةئيطخيف
ًادبأًامحللكأيالنأهلريخ«هنإلوسرلالاق.)١٢-١٠ع(
رمأمحللانععانتمالانأل»فيعضلاهاخأرثعينأنم
.)١٣ع(ةدلاخلاسفنلارارضأىلإةبسنلابًادجديهز

ألِلَحِبُذاَمِةَهِجْنِماَّـمَأَو«١
َ
ِجلَّـنَأُمَلْعَنَفِناَثْو

َ
اَنِعيِم

لِع
ْ

لٱ.ًام
ْ

لِع
ْ

ملٱَّـنِكٰلَو،ُخُفْنَيُم
.»يِنْبَتَةَّـبَحَْ
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ةيمور٢٢و١٤:١٤ةيمور١٠:١٩صو٢٠و١٥:١٩لامعأ
١٠و١٤:٣

ألِلَحِبُذاَمِةَهِجْنِم
َ
يفهنعينومتلأسيذلاِناَثْو

ةدبعنيباونكسنيذلانينمؤملاءارآتفلتخا.مكباتك
حبُذاملكأزاوجيفنيينامورلاونيينانويلانمناثوألا
اورطضافمويلككلذيفنورظتنياوناكو.هعنموناثوألل
.مهنيبلصفيمَكَحىلإ
اهنممسققرُحيماسقأثالثةينثولاحئابذلانوكتنأبلغ
مدقملمسقىقبيونهاكللمسقىطعُيوحبذملاىلع
هعيبينأهمسقلكأنعينغتسملانهاكللناكف.ةحيبذلا
يفامإوههلكأيةحيبذلامدقملايقابلامسقلاوقوسلايف
ناكو.)١٠:٢٧ص(هتيبيفامإو)١٠ع(لكيهلا
ًامحلاورتشاءاوسحئابذلاهذهمحللكألةضرعنويحيسملا
ماعطلالوانتىلإنوينثولامهباحصأمهاعدوأقاوسألانم
.لكايهلايفمئالولاىلإوأتويبلايفمهعم
لوألانيرمألحئابذلاكلتلكأمهسفنألممألااونمؤمحابأ
الومدقيالمحللالكأنأيناثلاو.ةهلآتسيلناثوألانإ
رمأنيدلانألناسنإلاىوقتيفرثؤيالوهللامامأرخؤي
ملسيملهنكلونيهجولابمهلملسلوسرلاو.بلقلابصتخم
يفاوءاشاماولكأينأمهلزوجيهنأوهوامهنماوجتنتساامب
.نيدهاشملايفكلذريثأتىلإرظننودبلاوحألالك
ءانبًادجهوهركوحئابذلاكلتلكأدوهيلاورصنتممرحو
:١٠٦رومزمو٢٥:٢ددع(ميدقلادهعلايفبتًكامىلع
.اهايإمهلكأىلعممألايرصنتماومالو)٢٨
ىلعثحبلادعباوقفتاورمألااذهيفخئاشملاولوسرلارظن
.كلذىلإلوسرلارشيملو)١٥:٢٣لامعأ(يفبتُكام
هنأديكأتةيغبعمجملامكحنعهتوكسةلعنأمهضعبىأر
ىلإرقتفمريغهنأوسدقلاحورلاهيلإيحويحيسملالوسر
عنتمينألّضفسلوبنأهريغىأرو.سانلاداشرأ
ًاماركإوةوخإللًابححئابذلاكلتلكأنعممألاورصنتم
.عمجملامكحلهنعاوعنتمينأىلعحيسملل

مهنمناميإلاءايوقأنإًامْلِعاَنِعيِمَِجلَّـنَأُمَلْعَنَف
كلتنماولكأينأقحمهملعىلعاونبوكلذاوعدا
»انعيمجل«هلوقبمهنمًادحاوهسفنسلوبلعجو.حئابذلا
ةيآلايفلاقفءافعضلاةوخإلاامأو.هيأرمهيأرنأىلعءانب
.ءايوقأللامكعوضوملااذهبلماكلاملعلامهلسيلةعباسلا
انعيمج«هلوقبملعلانمًاعونةيآلاهذهيفدصقهلعلوأ
رخآًاعون)٧ع(»عيمجللملعلاسيل«هلوقبدصقو»لمعن
ءيشبسيلنثولانأبيرظنلاملعلاةيآلاهذهيفدارأفهنم
ةعباسلاةيآلايفدارأو.ًاعمءافعضلاوءايوقأللملعلااذهو
كشلامهيرتعيكلذلوءافعضلاهغلبيمليذلايلمعلاملعلا

عضوميفلاقاذهلثمىلعوناثوأللحبُذاملكأزاوجيف
رخآعضوميفلاقو)١:٢١ةيمور(هللااوفرعنيينثولانأ
.)١:٢١سوثنروك١(هوفرعيملمهنإ

ناسنإلالعجةبحملابملعلانرتقيملاذإُخُفْنَيُمْلِعْلٱ
فاكريغملعلاًاذإفطوقسللةضرعوهسفنبًابجعمًاربكتم
لكتينأنسحيالفسانلاوهللامامأًالماكناسنإلالعجل
.هلامعأيفناسنإلاهيلع

ىلإاندوقتيهفسانللوهللاةبحملايأيِنْبَتَةَّـبَحَْملٱ
ةليضفلاهذهّومسنابأدقو.بيرغلاعفنوهللادجمبلط
بوجوّنيبوملعلانممظعأاهنأنهربو)١٣ص(يف
نأوهومويلاوهسلوبمايأيفناكامكو.اهبملعلانارتقا
ناسنإلالعجينأةبحملابنرتقملاريغملعلاصاوخنم
هريغداشرإىلعالوهسفنداشرإىلعرداقريغًاربكتم
.بلقلاحالصبلقعلاةرانإنرتقتنأبجيف

ْفِرْعَيَْملُهَّـنِإَف،ًائْيَشُفِرْعَيُهَّـنَأُّنُظَيٌدَحَأَناَكْنِإَف«٢
»!َفِرْعَيْنَأُِبَجياَمَكُدْعَبًائْيَش

٦:٤سواثوميت١و٦:٣ةيطالغو١٢و٩و١٣:٨ص

هذهبحاصو.ةيلقعةفرعمًائْيَشُفِرْعَيُهَّـنَأُّنُظَي
هريغبنيهتسيىتحاهبًاربكتخفتنيفةماتاهنأمهوتيةفرعملا
.هعفنىلإتافتلاالبلمعيو

ليلدهخافتنانإخلاُبَِجياَمَكُدْعَبًائْيَشْفِرْعَيَْمل
ملاعلانألهملعصقنىلع هتفرعمصقنبًامئادرعشيةقيقحِ
الوكاردإلاقحثحبلاعيضاومكرديالهلقعنأبرقيو
نأهبلقفطاوعىلعبجيهنأبو.ةينيدلاعيضاوملااميس
اهضعبلضفوعيضاوملاكلتةمظعزييمتيفهلقعكراشت
يذلاملعللةميقالف.رخآلاىلإاهدحأةبسنوضعبىلع
.ةبحمالبملعوهوهبحاصريغعفنيال

.»ُهَدْنِعٌفوُرْعَماَذٰهَف،َهللاٱُِّبُحيٌدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو«٣
ةيطالغو٧:٢٣ىتمو١:٧موحانو١٧و٢٣:١٢جورخ
٢:١٩سواثوميت٢و٤:٩

ًاقحملعلالعجلةيرورضةبحملانأةيآلاهذهنومضم
نابأامكهفرعيوهوهللافرعيهللابحييذلافًالماكو
.َهللاٱُفِرْعَيَوِهللاٱَنِمَدِلُوْدَقَفُِّبُحيْنَمُّلُك«هلوقبانحوي
٤:٧انحوي١(»ٌةَّـبََحمَهللاٱَّـنَأل،َهللاٱِفِرْعَيَْملُِّبُحيَالْنَمَو
داشرإلفاكريغملعلادرجمنأىلعناهرباذهو)٨و
.هقيرطيفناسنإلا

بحلاعاونأمظعأهللاةبحمَهللاٱُّبُِحيٌدَحَأَناَكْنِإ
لدتسُيهنألةوخإلاةبحمنمضتتاهنأىلعلدتةنيرقلاو
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:٤انحوي١(ًاضيأاهتلعيهوةوخإللانتبحمىلعهللاانتبحمب
.)٥:٢و٢٠

نأمالكلاقايسنمئراقلاعقوتيُهَدْنِعٌفوُرْعَماَذٰهَف
»بجيامكهفرعيوهفهاخأبحيدحأناكنإ«لوسرلالوقي
رسوهراتخاهللانإهانعمو»هدنعفورعماذهف«لاقهنكل
موحانو١٧و٣٣:١٢جورخ(يفىنعملاءاجامكهبحأوهب
نوكفملعورونلكلصأهللانإو.)٧:٢٣ىتمو١:٧
ملعتمهنأىلعناهربروكذملاىنعملابهدنعًافورعمناسنإلا
هحورةطساوبيقيقحلاملعلاىلعلصحهنأوىلاعتهنم
ناسنإلانوكو.هلنباوذيملتةلزنمبراصوسودقلا
لوسرلالوقليلدبهللافرعيهنأمزلتسيهللادنعًافورعم
حلٱِبْلَب،َهللاٱُمُتْفَرَعْذِإَنآلٱاَّـمَأَو«

ْ
»ِهللاٱَنِمْمُتْفِرُعِّـيَِر

.)٤:٩ةيطالغ(

ألِلَحِبُذاَمِلْكَأِةَهِجْنِمَف«٤
َ
ٌنَثَوَسْيَلْنَأُمَلْعَن،ِناَثْو

يف لٱِ
ْ

.»ًادِحاَوَّـالِإُرَخآٌهٰلِإَسْيَلْنَأَوِ،َملاَع
٤٤:٨ءايعشإو٤:٣٩ةينثت١٠:١٩صو٤١:٢٤ءايعشإ
٢:٥سواثوميت١و٤:٦سسفأو٦عو١٢:٢٩سقرمو

مالكةيآلاهذهءدبىلإىلوألاةيآلانمةيناثلاةلمجلا
.هدعباملةمدقمةلزنمبوضرتعم

ألِلَحِبُذاَمِلْكَأ
َ
نأل)١ع(يفركُذاملريسفتاذهِناَثْو

ىلعباوجلاومرحممأوهللحمأهنعلوؤسملاوهلكألااذه
»نثولاوهام«لوألانيلاؤسىلعفقوتملاؤسلااذه
ريثأتام«يناثلالاؤسلاو.ءيشالهنأةيآلاهذهيفباوجلاو
ةنماثلاةيآلايفباوجلاو»ةيحورلانمؤملالاحيفلكألااذه
ناكاذإهنععانتمالابجيهنأىلعرضيالوعفنيالهنأوهو
.)٩ع(لكآلاريغلةرثع

اوعداسوثنروكيحيسمنأحجرألا.متنأوانأُمَلْعَن
ناثوأللحبُذاماولكأينأمهلقحيهنأهيلعاونبوملعلااذه
اممزلتسيمهملعنأبملسيملهنكلهوعدأامبسلوبملسف
.هنمهوجتنتسا

يفٌنَثَوَسْيَلْنَأ .هلإبناثوألانمءيشاليأَِملاَعْلٱِ
قحتستالوةهلآالبكاوكخيرملاوةرهزلاولحزويرتشملاف
بشخمهلكايهيفيتلامهليثامتوةهلآلابىمستنأ
الواهلةايحالتاقرطنملانمهريغوساحنوةراجحو
اذهوةيلايخروصىوستسيلوسانلارومأىلعناطلس
٤٤:٨و٤١:٢٤ءايعشإو٨و١١٥:٤رومزم(يفليقاملثم
يفةئيطخالهنأسوثنروكونمؤمىعّدا.)١٠:١٤ايمرإو٩و
.ةقيقحدجوتالذإاهلحبُذاملكأ

ىوسيقيقحيحهلإاليأًادِحاَوَّـالِإُرَخآٌهٰلِإَسْيَل
ذنمةيدوهيلاةنايدلااهبتدانيتلايهةقيقحلاهذه.هللا

٢٠:٣جورخ(نايدألارئاسنعاهبتزاتماوميهاربإمايأ
.)١٢:٢٩سقرمو٥و٦:٤ةينثتو

ِهلآىَّـمَسُياَمَدِجُوْنِإَوُهَّـنَأل«٥
َ

يفَناَكٌءاَوَس،ًة ِءاَمَّـسلٱِ
ِهلآُدَجوُياَمَك،ِضْرَألٱَىلَعْوَأ

َ
.»َنُوريِثَكٌباَبْرَأَوَنُوريِثَكٌة

١٠:٣٤انحوي

ِهلآىَّـمَسُياَمَدِجُوْنِإَوُهَّـنَأل
َ

ةظفلةرابعلاهذهمهأًة
هنأملسانهوناثوألالوسرلاىفن٤عيفف»ىّمسُي«
ربلايفاممتاوبروفولأيهوةهلآنوينثولاهامسامدجوي
تبثيالًاهلإقولخملاةيمستنكلدامجلاويحلانمرحبلاو
رابتعابةمودعموداوماهنوكرابتعابةدوجوميهفهتيهولأ
قشعللةهالإاوليختنينثولانأكلذلاثم.ةهلآاهنوك
بكوكلاواهلاثمتىلعاهمسااوقلطأوةرهزلااهومسلامجلاو
ةهالإلانكلونايدوجوبكوكلاولاثمتلاف.فورعملا
.ةّيمدعةليختملا

يف نماهريغوسمشلاكِضْرَألٱَىلَعْوَأِءاَمَّـسلٱِ
نماهلاثمأورهنألاوتاناويحلاوراجشألاوةيوامسلامارجألا
لوسرلانألمتحيو.اهودبعوةهلآاهوربتعااممتايضرألا
يفامبو«ءامسلااهنكسميتلاةهلآلا»ءامسلايفامب«دارأ
كلتنيينثولاليختف.ضرألااهنكسميتلاةهلآلا»ضرألا
.طقفدحاوهللانأنوملعينيذلايفهللعفالةهلآلا

ِهلآُدَجوُياَمَك
َ

نأنيرسفملاضعبنظخلاَنوُريِثَكٌة
اهيلإلوسرلاراشأونوينثولااهليختاميهانهةروكذملاةهلآلا
انهحّرصو»ةهلآىمسُيامب«ةيآلاهذهنملوألاءزجلايف
ىمسأتانئاكةهلآلاهذهبدارملانأنورخآبهذو.اهترثكب
ضعباهلنيطايشلاوةكئالملاكةمكحوةوقناسنإلانم
اهنوكعمو.حجرألاوهذهوسانلابولقىلعناطلسلا
هلوقكةهلآميدقلادهعلايفتيمستاقولخمىوستسيل
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنِإ«

َ
ِهلآلٱُهٰلِإَوُهْمُك

َ
:١٠ةينثت(»ِباَبْرَألٱُّبَرَوِة

ِهلآلٱُهٰلِإ«هلوقو.)١٧
َ

ِهلآلٱُهٰلِإ،ُّبَّـرلٱِة
َ

»ُمَلْعَيَوُهُّبَّـرلٱِة
١٣٨:١و١٣٥:٥و٩٧:٩رومزمًاضيأرظنا٢٢:٢٢عوشي(
.)٢:٤٧لاينادو
يتلاةهلآلايفنلوألانيرمأةيآلاهذهيفلوسرلادصقو
سانلاحمسيةقولخمحاورأبميلستلايناثلاو.نوينثولااهليخت
:٦سسفأ(يفًاضيأاذهبحّرصومهترثكبومهيلعيلوتستاهنأ

١٢(.

،ِءاَيْشَألٱُعيَِمجُهْنِميِذَّـلٱُبآلٱ:ٌدِحاَوٌهٰلِإاَنَلْنِكٰل«٦
ملٱُعوُسَي:ٌدِحاَوٌّبَرَو.ُهَلُنْحَنَو

ُعيَِمجِهِبيِذَّـلٱ،ُحيِسَْ
.»ِهِبُنْحَنَو،ِءاَيْشَألٱ
:١١ةيمورو١٧:٢٨لامعأ٤:٦سسفأو٢:١٠يخالم
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:٤سسفأو١٢:٣صو٢:٣٦لامعأو١٣:١٣انحوي36
١:٢نييناربعو١:١٦يسولوكو١:٣انحوي٢:١١يبليفو٥

ةهلآلانمنيينثوللامفالخنييحيسملانحناَنَلْنِكٰل
.ةريثكلابابرألاو

.ءيشلكىلعرداقيدبأدوجولابجاوٌدِحاَوٌهٰلِإ
صتخماهنمالكنأوةهلآلاةرثكنيينثولاداقتعافالخاذه
.ةدودحمةردقهلوناكمب

دالوألاىلإبآلاةبسنكانيلإهتبسننأل.هللايأُبآلٱ
اننازحأيفانيزعيوانيلعفأرتيوانبينتعيوانبحيهنأرابتعاب
.»تاوامسلايفيذلاانابأ«نيلئاقهبطاخنىنعملااذهبو
توهاللاميناقأنملوألامونقألاانه»بآلاب«دارملاسيلف
٣١:٩ايمرإو١٠٣:١٣رومزم(يفاملقفاوماذهو.ةثالثلا
نعقحلاهلإلاهبزاتمياممظعأو.)٢:١٠و١:٦يخالمو
ًابحهنودبعيهللاداّبعنإ.سانللهتوبأنيينثولاةهلآ
نمًافوخمهتهلآنودبعيناثوألاةدبعومهيلإهناسحإل
.مهرارضأ

تادوجوملالكردصموهيأِءاَيْشَألٱُعيَِمجُهْنِم
هقلخهاوساملكفهتئيشماهتدجوأوهتمكحاهتروصت
.)١:١نيوكت(

هدبعنوهبحننأوةصاخهلنينمؤملانحنيأُهَلُنْحَنَو
هتفرعمبانيلعمعنأوانادفوانظفحوانقلخوههنألهمدخنو
.هتعاطوهتبحمو

يفدولوملادسجتملاهللانباُحيِسَْملٱُعوُسَي:ٌدِحاَوٌّبَر
ىلإدعصوماقوتاميذلاميلشروأيفبولصملامحلتيب
ءامسلايفناطلسلكنآلاهلفًادجممًابلاغًاكلمءامسلا
هللانألبرلاوسانلانيبديحولاطيسولاوهوضرألاىلعو
يهنويحيسملااهبفلكملاةعيرشلاوهتطساوبملاعلاسوسي

نيينثولابابرأنعهلًازييمتًادحاوهنوكبفصُوو.هتعيرش
نسيوملاعلاسوسييذلانأحضاولانمو.نيريثكلا
.هللاوهةريسلاوريمضللةعيرشلا

ةدعبعوسيبرلالوسرلافصوِءاَيْشَألٱُعيَِمجِهِب
»ةيقلاخلا«ةيناثلاو.تمدقتدقو»ةينادحولا«ىلوألاتافص
َْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك«انحويلوقلثماذهوانهيهو
ممٌْءَيشْنُكَي ٣:٩سسفأًاضيأرظنا١:٣انحوي(»َناَكاَّـِ
نألمأتىلإجاتحيالاممو.)١:٢نييناربعو١:١٦يسولوكو
.هللاوهءايشألاعيمجقلاخ

نينمؤملانحناننأاهانعموةثلاثلاةفصلاهذهِهِبُنْحَن
.هيلعةينبميتآلاملاعلايفانلامآفهبنويدفم

لٱَسْيَلْنِكٰلَو«٧
ْ

لِع
ْ

يفُم جلٱِ
ْ

ِريِمَّـضلٱِبٌساَنُأْلَب.ِعيَِم
لٱَوْحَن

ْ
ممُهَّـنَأَكَنوُلُكْأَيَنآلٱَىلِإِنَثَو ْذِإْمُُهريِمَضَف.ٍنَثَوِلَحِبُذاَّـِ

.»ُسَّـجَنَتَيٌفيِعَضَوُه
٢٣و١٤:١٤ةيمرو٢٩و١٠:٢٨ص

زوجيالهنأحاحصألااذهنميقباميفلوسرلاحّرص
ىلإتافتلانودبهملعىضتقمبفرصتينأناميإلابيوقلل
.فيعضلاهيخأيفهلمعريثأت

يفُمْلِعْلٱَسْيَل نأىلوألاةيآلايفلوسرلالاقِعيِمَْجلٱِ
ًائيشتسيلناثوألانأبملعلانمًاعوننينمؤملاعيمجل
كلذبةماتلاةفرعملامهلسيلنينمؤملاضعبنأبانهحّرصو
.مهرئامضرارضإنودبناثوأللحبُذاماولكأينأاوردقيل
نيذلادوهيلايرصنتمضعبامإناميإلابءافعضلاءالؤهو
اهلحبُذاملكأنوبسحيوةهاركلالكناثوألانوهركي
دقاوناكنيذلادوهيلايرصنتمضعبامإومهلًاسجنم
لكنأاودقتعيواهودبعيوةقيقحناثوألااوبسحينأاوداتعا
هذهاوعزنينأاوعيطتسيملواهتدابعنمءزجاهلحبُذام
.مهلوقعنمراكفألا

ناكامبرهنأنومهوتياولازيملنَثَوْلٱَوْحَنِريِمَّـضلٱِب
عمسانلانممظعأوةهلآلانمرغصأاهنأودوجوناثوألل
.عيمجلاقوفدحاوهلإدوجوبمهناميإ

اوضفردحىلإاورانتساواورصنتامدعبيأَنآلٱَىلِإ
ةميدقلامهدئاوعنكلقحلاهلإلااودبعوناثوألاةدابعهدنع
.ريثأتلاضعبمهيفرثؤتلزتملةقباسلامهماهوأو

دوبعملحوبذمهنأكيأٍنَثَوِلَحِبُذاَّـِممُهَّـنَأَكَنوُلُكْأَي
يذلانثوللةدابعهلكأنأودوبعملاكلذبصتخنودوجوم
.ًايداعًامحلهوبسحينأاوعيطتسيملفهلحبُذ

ريمضنوكيُسَّـجَنَتَيٌفيِعَضَوُهْذِإْمُهُريِمَضَف
يفكشيوأًامارحلالحلابسحينيحًافيعضناسنإلا
َسْيَلاَملك«نأبلوسرلاحّرصدقو.ميرحتلاوأليلحتلا
املكأينمًاذإف.)١٤:٢٣ةيمور(»ٌةَّـيِطَخَوُهَفِناَميِإلٱَنِم
مامأأطخيوهريمضسجنيًالالحهنوكيفكشوأًامرحمهنظ
وأمارحهنأبرعشًارمأىتأنملكريمضسجنتياذكوهللا
لعفنملكفبنذمهنأبهسفنىلعمكحوكلذكهنأمهوت
.اهكلهأهيلعرمتسااذإوهسفنّرضكلذ
نأيوقللزوجيالهنأوهو)١٠و٩ع(يفاماذهنمجتنيو
.فيعضلاهيخألررضةلعكلذيفنوكي

لَكَأْنِإاَنَّـنَأل،ِهللاٱَىلِإاَنُمِّـدَقُيَالَماَعَّـطلٱَّـنِكٰلَو«٨
ْ
ُديِزَنَالاَن

.»ُصُقْنَنَالْلُكْأَنَْملْنِإَو
١٤:١٧ةيمور

اهيلعدنتساناثوأللحبُذاملكأةزاجإلةيناثةجحهه
كلتقدصبلوسرلاملسف.هايإمهليلحتيفناميإلاءايوقأ
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يفنثونمسيلنأ«وهوىلوألامهتجحبملسامكةجحلا
لكألابموقتالةنايدلانأاذهىنعمو.)٤ع(»ملاعلا
الوهيلإانبرقياللكألافبلقلاتاساسحإبلببرشلاو
.هنعاندعبي

.هللادنعًالوبقوأىوقتُصُقْنَنَال...ُديِزَنَال
الفنيدلافلاخيالاميفةيرحناسنإلكلهنأةجيتنلاو
.لكأيملمألكأأطخينأنمفوخ

لُسَريِصَيَّـالَئِلاوُرُظْنٱِنِكٰلَو«٩
ْ

ًةَرَثْعَماَذٰهْمُكُناَط
.»ِءاَفَعُّضلِل
٥:١٣ةيطالغو٢٠و١٤:١٣ةيمور

نأًاقحمكلنأهتصالخوءايوقألاىلإهجومةيآلاهذهيفام
نكلو)٤عو٨ع(روكذملاإدبملاىلعحئابذلاكلتنماولكأت
مكتوخإلةرثعمكلكأنوكينأنماوسرتحتنأمكيلع
تسيلناثوألانأنمنوفرعتامكنوفرعيالنيذلاءافعضلا
قفاوماذهو.نيدلايفرخؤيالومدقياللكألانأوًائيش
ُ»قِفاوُتِءاَيْشَألٱُّلُكَسْيَلْنِكٰل،ِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك«هلوقل
ُّلُكَسْيَلْنِكٰلَو،ِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك«هلوقو.)٦:١٢ص(
.)١٠:٢٣ص(»يِنْبَتِءاَيْشَألٱ

.ناثوأللحبُذاماولكأتنأمكتيرحيأاَذٰهْمُكُناَطْلُس
ءايوقألابمهئادتقابمهنألءافعضللطوقسةلعيأًةَرَثْعَم

.مهرئامضنوسجنيفمرحمهنأنومهوتيامنولكأي
يفيحيسملكهبفّلكمانهلوسرلاهركذيذلاأدبملا
رثعُيءيشلكنععنتمينأهيلعبجيهنأوهوتازئاجلا
.ةئيطخلايفطقسيهلعجيوهاخأ

لِعُهَلْنَماَيٌدَحَأَكآَرْنِإُهَّـنَأل«١٠
ْ

يفًائِكَّـتُم،ٌم ِلَكْيَهِ
َحِبُذاَمَلُكْأَيىَّـتَح،ٌفيِعَضَوُهْذِإ،ُُهريِمَضىَّـوَقَتَيَالَفَأ،ٍنَثَو
ألِل
َ
»؟ِناَثْو
٣٢و١٠:١٨ص

اممنينمؤملاضعبلكأنوكيفيكهنأنايبةيآلاهذهةياغ
.ضعبلةرثعمناثوأللحبُذ

لزيملوةرانتسالاضعبرينتسمنمؤمٌدَحَأَكآَرْنِإ
.ناميإلافيعض

نثولانإنقيتملايوقلاخألااهيأاييأٌمْلِعُهَلْنَماَي
نمهريغنعقرفيالناثوأللحبُذاممحلنإوًائيشسيل
.موحللا

يفًائِكَّـتُم مئالولايفذئتقوسانلاةداعكٍنَثَوِلَكْيَهِ
خألاكآراذإف.ةدئاملامامأةّرسأىلعنوئكتياوناكمهنإف

نثولًاماركإاذهتلعفكنأجتنتسالكأتًائكتمفيعضلا
.لكيهلاكلذ

نأىلعكلذبهلمحتيأخلاُهُريِمَضىَّـوَقَتَيَالَفَأ
يوقلااهيأكبءادتقاًامرحمهبسحياملكأينأرساجتي
نثولانأهمهوتيوقيفنثوللًاماركإلكأيذإهريمضفلاخيف

.ءيش

لِعِبَبَسِبَكِلْهَيَف«١١
ْ

َتاَميِذَّـلٱُفيِعَّـضلٱُخَألٱَكِم
ملٱ
.»ِهِلْجَأْنِمُحيِسَْ
٢٠و١٤:١٥ةيمور

نثولانأكملعىضتقمبكلعفبيأَكِمْلِعِبَبَسِب
.هلةدابعسيلهلكيهيفكلكأنأوًائيشسيل

ىلعلديءاخإلابهفصوُفيِعَّـضلٱُخَألٱ...َكِلْهَيَف
ملعلاليلقهنأىلعلديفعضلابهفصووًاقحنمؤمهنأ
نظفلكيهلايفيوقلاءاكتاىلعهلهجبئطخموأعودخمو
لكأيفهماركإزاوجكلذنمجتنتساونثولاماركإدصقهنأ
وهو)٧ع(يفكلذبقاوعلوأركذو.ةدابعلاةيغب
.كالهلااهنمانهركذوريمضلاسيجنت
.)١٤:٢٣ةيمور(»ُناَدُيَلَكَأْنِإَفُباَتْرَييِذَّـلٱ«لوسرلالاق
ريمضلاسيجنتيهوبقاوعثالثلكألاكلذلنأنابأف
امفرخآلامزلتسيبقاوعلاهذهنملكوكالهلاوةنونيدلاو
ىلإيضفُتةنونيدلاوةنونيدللهضّرعيناسنإلاريمضسجني
.كالهلا
مزلتسيالطوقسلارطخلةضرعيقيقحلايحيسملانوك
اوهبتنييكلتاريذحتلاهذهلوسرلابتك.كلهيهنأناكمإ
وليأضرفدرجمانهلوقلاف.هنماورفيورطخللًاعيمج
.ركُذامفيعضللثدحينألمتحالاذكيوقلانمثدح
يفِءَالُؤٰهَقْبَيَْملْنِإ«ركسعلاوةئملادئاقلهلوقكانههلوقف ِ
نأعم)٢٧:٣١لامعأ(»اوُجْنَتْنَأَنوُرِدْقَتَالْمُتْنَأَفِةَنيِفَّـسلٱ
.)٢٧:٢٤لامعأ(ًاعيمجنوجنيمهنأبًاقباسهربخأدقهللا

ىلعليلدحضوأاذهِهِلْجَأْنِمُحيِسَْملٱَتاَميِذَّـلٱ
يوقلانمؤملاعضيالنأةلعوناسنإلاسفنةميقةمظع
.كالهللةنيمثلاهسفنضّرعيوفيعضلاهيخأمامأةرثعم
كلهياليكلفيعضلاكلذنعتومينأيضرحيسملانإ
اذإناثوأللحبُذاملكأنعيوقلاخألاعنتمينأىلوألابف
رظناف)١٤:١٥ةيمور(يفاملقفاوماذهو.هكالهةلعناك
.كلانهريسفتلا

ُختْذِإاَذَكٰهَو«١٢
ْ

َجتَوِةَوْخِإلٱَىلِإَنوُئِط
ْ
ُمَُهريِمَضَنوُحَر

ُخت،َفيِعَّـضلٱ
ْ

ملٱَىلِإَنوُئِط
.ِ»حيِسَْ

٤٥و٢٥:٣٠ىتم
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ُخت
ْ

َجتَوِةَوْخِإلٱَىلِإَنوُئِط
ْ

ةلمجلاُمُهَريِمَضَنوُحَر
املكمهيلإنوئطختمكنأىنعملاوىلوألاةلمجللريسفتةيناثلا
مرجنإ.فيعضلامهريمضةفلاخمىلعمكتريسبمهومتلمح
حراجنألدسجلاحرجينممرجنمرشريمضلاحرجينم
حرجلصفيفمدنلاوبنذلابهحورجمروعشةلعريمضلا
هضرعيوناطيشلاةطلسلهملسيوهللاوناسنإلانيبريمضلا
.اياطخةدعباكترال
ءامسلاىلإهقيرطيفهاخأدعاسينأبفلكمنمؤملك
انيلعبجويخألافعضف.همامأةرثعمعضينأنمًالدب
.هرضياملازتعاوهتدعاسمةدايز

ُخت
ْ

اهنمعضفأحيسملاىلإةئيطخلاِحيِسَْملٱَىلِإَنوُئِط
فيعضلاخألاىلإةئيطخلانأىلعلديو.فيعضلاخألاىلإ
:يتأيامحيسملاىلإةئيطخمدقتامىلع
هنإفخألاكلذصيلختحيسملادصقيفانتاهنإ:لوألا·

ريمضحرجوًاسدقمهبعشنملكنوكينأبجي
مساىلعراعلابلجيوكلذدضلهضرعيفيعضلا
.هتنايدوحيسملا
امهدحأحرجييذلافنادحتمنمؤملاوحيسملانإ:يناثلا·

.رخآلاحرجي
هيلإتفتليالهنأرهظيهيخأريمضحرجينمنإ:ثلاثلا·

هذيمالتلحيسملارمألفانماذهو.بجيامكهبحيالو
حلٱ«ًاضعبمهضعببحينأب

ْ
ْمُكَّـنَأاَمِب:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

لَعَف
ْ
لَعَفيِبَف،ِرِغاَصَألٱِءَالُؤٰهِيتَوْخِإِدَحَأِبُهوُمُت

ْ
ىتم(»ْمُت

٢٥:٤٠(.

يفلكألانععنملاللعنمةدحاوىلعانهلوسرلارصتقا
فيعضلاخأللرارضألانمهنعجتنياميهوناثوألالكايه
.)٢٢-١٠:١٤ص(يفاهريغركذو

َىلِإًاْمَحلَلُكآْنَلَفيِخَأُرِثْعُيٌماَعَطَناَكْنِإَكِلٰذِل«١٣
.»يِخَأَرِثْعُأَّـالَئِل،ِدَبَألٱ
١١:٢٩سوثنروك٢و١٤:٢١ةيمور

ًاهيبنتلاوحألاكلتلثميفناكولهلعفيناكامانهركذ
.اهيفمهيلعبجيامىلعمهل

.امماعطلكأيأٌماَعَطَناَكْنِإ
.ةئيطخلايفهفقوييأيِخَأُرِثْعُي
ىلعءانباذهلاق.ناثوأللحبُذاممًامَْحلَلُكآْنَلَف
يزاوتالدسجلاتاذلنمةذللكنأيهوةدعاقلاهذه
بوجوىلعةعرفتمةدعاقلاهذهو.ةئيطخلايفاهبخأعاقيإ
ىلعواهصالخوهسفنعفنبمتهيوهاخأناسنإلابحينأ

ىلعواهنعتاموسفنلاكلتزعأيذلاحيسمللهتبحم
َدَحَأَرَثْعَأْنَم«هلوقبحيسملااهركذيتلاةنونيدلانمفوخلا
ملٱِراَغِّـصلٱِءَالُؤٰه

يفَقَّـلَعُيْنَأُهَلٌْريَخَفِيبَنيِنِمْؤُْ ُرَجَحِهِقُنُعِ
يفَقَرْغُيَوىَحَّـرلٱ لٱِةَّـُجلِ

ْ
هنأةجيتنلاو.)١٨:٦ىتم(»ِرْحَب

يرورضبسيلاملكنعاوعنتمينأنييحيسملاىلعبجي
نيياقلوقنإ.دحأطوقسىلعهبعتمتلاناكىتم
ىلعفةفلاخملالكليجنإلاميلعتلفلاخم»يخألانأسراحأ«
عنتميوأهلعفينأبجيامبهسفنىلعمكحينأناسنإلك
تكلهيتلاسوفنلامدبنيدلامويبلاطيالئلهنع
هسفنبمارحوهامللحتنإلاوحألانكميال.هتطساوب
.تاذلابلالحوهاممرحتامًاريثكاهنكلو

دئاوف
ىضتقمبهلماعنوانريغرمأيفمكحننأانيلعبجيهنإ.١

.)١ع(ملعلادرجمىضتقمبالةبحملا
ميكحلانألانتمكحبةقثلانمرذحننأانيلعبجي.٢

رختفمربكتموهفميكحهنأمهوتملاامأوعضاوتمقحلاب
.)٢ع(

دحاوهللانأميلعتنالعإحيسملابنينمؤملالكىلعنإ.٣
ةقيقحلاهذهنولهجينولازيالضرألاناكسرثكأنإف
.)٦-٤ع(ةميظعلا

نأنودهدبعننإوهللادوجودقتعننأيفكيالهنإ.٤
ًابرهللاذختننأبجيفانتريسيفداقتعالااذهرثؤي
انيلعهضرفاملكلرورسبعضخنوًانوناقهتعيرشو
.)٦ع(هتيانعب

هتنايدرومأنمًاريثكناسنإلالهجينأنكميهنإ.٥
كلذعموهبرعشيوهدقتعينأبجياميفطلغيو
يفىبرتنمىلعبعصيهنألًايقيقحًانمؤمنوكي
ليلاضأوةميدقلاهدئاوعلكهنععزنينأةدسافةنايد
رونيفىبرتنمىلعبحيف.هماهوأوىلوألاهميلاعت
نأوهيلعًاديدشالهريغبًاقيفرنوكينأليجنإلا

.)٦ع(ةبرجتللهضرعينأنمسرتحي
مهفرصتنوكينأنماوسرتحينأنييحيسملاىلع.٦

قحليالنأنكميفمهريغلةئيطخةلعةزئاجلارومألاب
اهرضحولنكامأروضحنمررضغلابلانمؤملا
نكميو.ميظعرطخلهسفنضرعناميإلاثيدح
ولورطخالبنينمؤملاريغضعبرشاعينأغلابلا
ىلعًاذإفرطخلادشأيفناكلناميإلاثيدحمهرشاع
ةئيطخلاىلإناميإلاثيدحدوقينأنمرذحينأغلابلا
.)٩ع(هلامعأنمءيشب

لكىلعفهريغبءادتقالاىلإًاميظعًاليمناسنإللنإ.٧
الهبهريغىدتقااذإىتحهتريسنسُحينأدحاو
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كولملاونيملعملاونيَدلاولابىلوأاذهو.طقسي
.)١٠ع(نوريثكمهبنيدتقملانألسوسقلاو

نأناكمإلءيشلقأيفريمضلاةفلاخمرطخىرناننإ.٨
حالصيفرظنننأانيلعفسفنلاكالهلةلعنوكت
هللاتوصوهانلريمضلاتوصنإوهنايتإلبقرمألا
.)١١ع(

ىلعبجيفيكهنأنايبيفانلةودقسلوبةريسنإ.٩
مرحينأيضرهنإف.هريغعفنلهسفنركنينأناسنإلا
.هريغلهئطخةلعنوكياليكلةزئاجلاةذللاهسفن
بعالملاويهالملارضحنالفهبيدتقننأًاعيمجانيلعف
تالوكأملايفقنأتنالوةزئاجلاباعلألايفكراشنالو
ةجحضعبلاهذختياممتناكاذإتاسوبلملاو
ةيسووأةمرحملاباعلألاويهالملايفةكراشملل
نمهيلإيدؤياموفارسإلاةبرجتيفانريغلاخدإل
ع(ركسلاوةرماقملاىلعهلمحياماميسالوتاروظحملا

١٣(.

عساتلاحاحصألا

ريغلاعفنةيغبمهسفنأنويحيسملاركنينأبوجو
كلذلًالاثمهسفنلوسرلاميدقتو

بلطيملهنأوةسينكلانمهتقفنذخأبًاقحلوسرللنأنايب
.)١٨-١ع(تايحورلايفمهديفييكلتايدسجلايفهقح
يفاهركنألبةقفنلارمأيفهسفنراكنإىلعرصتقيملهنإو
مهبيلاطمومهئارآىلإرظنلابهريغءاضرإيفةبغرىرخأرومأ
حاجنلانكميالهنإو.)٢٣-١٩ع(حيسملاىلإمهتيادهيفو
.)٢٧-٢٤ع(اهطبضوسفنلاراكنإوداهتجالاالبامرمأيف
ضعبنععانتمالابوجونماثلاحاحصألايفّنيبهنإ
اذهيفّنيبو.ءافعضلاةوخإلاعفنةيغبةزئاجلاءايشألا
دقوهوالإسفنلاراكنإنمءيشبمهفلكيملهنأحاحصألا
.هنمرثكأبوأهلثمبهسفنفلك

َعوُسَيُتْيَأَراَمَأ؟ًاّرُحاَنَأُتْسَلَأ؟ًالوُسَراَنَأُتْسَلَأ«١
ملٱ
يفِيلَمَعْمُتْنَأْمُتْسَلَأ؟اَنَّـبَرَحيِسَْ »!؟ِّـبَّـرلٱِ
١٢:١٢سوثنروك٢و٢٦:١٧و١٣:٢و٩:١٥لامعأ
١:١١سواثوميت٢و٢:٧سواثوميت١و٨و٢:٧ةيطالغو
ص١٥:٨صو١٨و٢٢:١٤و١٨:٩و١٧و٩:٣لامعأ
٤:١٥و٣:٦

لوسرهنأاهدعبنيتللانيتيآلاوةيآلاهذهيفلوسرلانابأ
ًاعربتناكهلقحيامهبلطمدعنإولوسرللقحياملكهلو
.ًارايتخاو

ماهفتسالااذهنمسلوبةياغًالوُسَراَنَأُتْسَلَأ
لعلو.نيهاربلابلوسرهنأتبثينأدعتسمهنأوديكأتلا
هتيلوسريفهبيررهظأسوثروكيفنيذلانيملعملاضعب
لوسرلكةيلسرمتامالعو.ةلدألاهاوعدةحصىلعماقأف
:ثالث
٨و١:٢لامعأ(هنياعدقوهوهنّيعحيسملانإ:ىلوألا·

.ريثكاذهلثمو)١:١٢ةيطالغو٢٢:١٥و١٠:٣٩و٢١و
.تازجعملاهعنص:ةيناثلا·
حاحصألااذهيفسلوبرصتقاف.هتمدخحاجن:ةثلاثلا·

نابأوةثلاثلاةمالعلاوىلوألاةمالعلاهلنأنايبىلع
.)١٢:١٢سوثنروك٢(يفةيناثلا

خسنلاضعبيفةرابعلاهذهتءاجًاّرُحاَنَأُتْسَلَأ
رئاسكةيرحيلسيلأهانعمو»ًالوسرانأتسلأ«هلوقلبق
نأويريمضويملعبسحلعفأنأولسرلاونينمؤملا
.مهماهوأوضعبلاءارآىلإتافتلاالبيقوقحبلطأ
هيديبلمعلاكرتينأيهاهيلإراشأيتلاةيرحلانأحجرملاو
اهمدخيتلاسئانكلاهتقفنبموقتنأوشاعملارومأليصحتل
سيلهنأىلعلدتساسانلاضعبلعلو.تايحورلايف
الهنأهتفرعملاهبلطيملهنأوقوقحلاكلتهبلطمدعبلوسرب
.اهقحتسي

حيسمللناسنإلاةيؤراَنَّـبَرَحيِسَْملٱَعوُسَيُتْيَأَراَمَأ
ىأرو.)٢٢و١:٢١لامعأ(ًالوسرنوكيلًايرورضًاطرش
هللاقمويقشمدقيرطىلعرئاسوهوحيسملاعوسيسلوب
:٢٢و١٧و٥-٩:٣لامعأ(»هدهطضتتنأيذلاعوسيانأ«
١٨و٢٢:١٧و١٨:٩لامعأ(ىرخأًارارمهآرو.)١٦-١٤
.)١٥:٨سوثنروك١و

يفِيلَمَعْمُتْنَأْمُتْسَلَأ مهناميإنأىلعلدياذهِّـبَّـرلٱِ
هيفحّرصيذلاتقولايفمهايإهميلعتةجيتنناكحيسملاب
ًالوسرهربتعاوهلسرأحيسملانأىلعليلداذهولوسرهنأب
يفيلمع«هلوقىنعمو.)٤:١٥صرظنا(هلمعكرابو
لاكتالابوهرمأبوبرلاةمدخيفهاتأيذلالمعلا»برلا
.هتكربوهتقوىلع

ْمُكْيَلِإاَنَأاَمَّـنِإَف،َنيِرَخآَىلِإًالوُسَرُتْسَلُتْنُكْنِإ«٢
يفيِتَلاَسِرُمْتَخْمُتْنَأْمُكَّـنَأل،ٌلوُسَر .»ِّـبَّـرلٱِ
١٢:١٢و٣:٢سوثنروك٢
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ىلإاوتأنيذلاَنيِرَخآَىلِإًالوُسَرُتْسَلُتْنُكْنِإ
يتيلوسرناطلساوربتخيملواهنميباهذدعبسوثنروك
.اهيفاوكشف

يفاوكشتنأمكلسيليأٌلوُسَرْمُكْيَلِإاَنَأاَمَّـنِإَف
.اهتانّيبىلعاوفقيملنيذلاكيتيلوسر

ددجتومهناميإنأيأيِتَلاَسِرُمْتَخْمُتْنَأْمُكَّـنَأل
يهلإلمعبلقلاّريغتنألهتيلوسرةحصىلعناهربمهبولق
ىعّدانمديىلعتازجعملايرجيالهللانإفتازجعملاك
.ًابذكةيلوسرلا

يف لكردصمحيسملاربتعاهنأىلعلديلاذهرركِّـبَّـرلٱِ
.هحاجن

.»يِنَنوُصَحْفَيَنيِذَّـلٱَدْنِعيِجاَجِتْحٱَوُهاَذٰه«٣

اموهولوسرياوعدقدصىلعيِجاَجِتْحٱَوُهاَذٰه
عوسيبرلاىأرهنأنمةيناثلاةيآلاوىلوألاةيآلاهتنمضت
.اهلتابثإوهتيلوسرلبرلامتخريشبتلايفهحاجننأو
نيميهوطعأوانحويوبوقعيوسرطبعنقأناهربلااذهو
:٢ةيطالغ(ممألانيبهديببرلالعفامىلعءانبةكرشلا
.)٩و٨
ىلعةلدألانمهركذامريغةلاسرلاهذهيفسلوبدروُيمل
لهأىلإةيناثلاةلاسرلايفاهريغدروأهنكلًالوسرهنوك
.)١٢صو١١صو٣صسوثنروك٢(سوثنروك

؟َبَْرشَنَوَلُكْأَنْنَأٌناَطْلُساَنَلَسْيَلاَنَّـلَعَلَأ٤
٣:٩يكينولاست٢و٢:٦يكينولاست١و١٤ع

ىلعشيعننأقحانليأٌناَطْلُساَنَلَسْيَلاَنَّـلَعَلَأ
لوقىلعءانبتايحورلايفاهمدخننحنوةسينكلاةقفن
لَخَدٍتْيَبُّيَأَو«حيسملا

ْ
يفاوُميِقَأ...ُهوُمُت لٱَكِلٰذِ

ْ
ِتْيَب

ممَنيِبِراَشَوَنيِلِكآ لٱَّـنَأل،ْمُهَدْنِعاَّـِ
ْ

»ُهَتَرْجُأٌّقِحَتْسُمَلِعاَف
فلكمريغهنألوسرلادارمسيلف.)٧و١٠:٥اقول(
.ةمعطألازييمتةهجنمةيدوهيلاةعيرشلاةعاطإب

لُساَنَلَسْيَلاَنَّـلَعَلَأ«٥
ْ

يِقاَبَكًةَجْوَزٍتْخُأِبَلوُجَنْنَأٌناَط
»؟اَفَصَوِّـبَّـرلٱِةَوْخِإَوِلُسُّرلٱ
١:١٩ةيطالغو٦:١٥اقولو٦:٣سقرمو١٣:٥٥ىتم
١:١٢صو١:٤٢انحويو٨:١٤ىتم

لوسرلارئاسلامهلنأتابثإةيآلاهذهنملوسرلاةياغ
.قوقحلانم

نكيملهنأىلعليلداذهوليجنإلابريشبتللَلوُجَنْنَأ
رخآىلإناكمنمبهذيناكلبةدحاوةنيدمبًاميقم
.صالخلاىرشببًايدانم

ريسفتةنمؤمةجوزف.ةنمؤمةجوزبيأًةَجْوَزٍتْخُأِب
نألبجوزتينأًاقحهلنألاؤسلادافُمسيلو.تخأل
.هسفنةقفننعًالضفةجوزةقفنةسينكلانمذخأي
ىلعةأرمابلوجيوجوزتيملهنأةلعاولاقهءادعأنأرهاظلاف
سيلهنأهتفرعمللسرلاضعبلعفامكةسينكلاةقفن
نأبحّرصولوقلاكلذىفنفلوسرقوقحهلسيلولوسرب
بابسألاهبلطيملهنكلقوقحلانملسرلانمهريغلامهل
.دعباهركذ

نوجوزتملسرلارثكأنأىلعليلداذهِلُسُّرلٱيِقاَبَك
ءاسنلاَنرشبييكلمهعممهتاجوزوريشبتللاولاجمهنأو
نهتمدخقوفنهتبطاخمىلإليبسلسرللنكيمليتاوللا
.نهجاوزأل

اذوهيوناعمسويسويوبوقعيمهوِّـبَّـرلٱِةَوْخِإَو
هتوعدلوأيفحيسملاباونمؤيملءالؤه.)١٣:٥٥ىتم(
لامعأ(كلذدعباونمآمهنكل)٣:٢١سقرمو٧:٥انحوي(
نيرشبماوراصمهنأانهلوسرلامالكنمرهظيو.)١:١٤
لامعأ(يفًاضيأبوقعيركُذو.مهتاجوزعمريشبتللاولاجو
ملو.)١٢و٢:٩و١:١٩ةيطالغو٢١:١٨و١٥:١٣و١٢:١٧
.مهترهشةّلقلبرلاةوخإنمهريغلامعألارفسيفركذُي

ناكهنأركُذو.)١:٤٢انحوي(سرطبيأاَفَصَو
.)١:٣٠سقرمو٨:١٤ىتم(رئاشبلاضعبيفًاجوزتم
.ًالوسرراصامدعبهعمتيقبهتجوزنأانهليقاممرهظيو

لُساَنَلَسْيَلاَنَدْحَواَباَنْرَبَواَنَأْمَأ«٦
ْ

»؟َلِغَتْشَنَالْنَأٌناَط
٩و٣:٨يكينولاست٢

١٥:٢٢و١٢:٢٥و١١:٣٠لامعأ(ًاعمارشبابانربوسلوبنإ
سوثنروكيفمايخلاةعانصبلغتشاسلوبنأملعنو.)٣٥و
سلوببىدتقاابانربنأةيآلانملدتسنو.)١٨:٣لامعأ(
.شاعملابابسأليصحتلهيديبلمعلبةسينكلالأسيملو
امهيديأبالمعينأقحابانربوسلوبلناكهنألاؤسلادافمو
عطتسيملو.ادارأاذإتايويندلانمهيلإناجاتحيامةيغب
نأىلعوةيحورلاةمدخلايفامهريصقتىلعامهمولينأدحأ
.امهريغةمدخنمًاعفنلقأتناكامهتمدخ

ْنِمَوًامْرَكُسِرْغَيْنَمَو؟ِهِسْفَنِةَقَفَنِبُّطَقَدَّـنََجتْنَم«٧
مث
ََ

»؟ُلُكْأَيَالِةَّـيِعَّـرلٱِنَبَلْنِمَوًةَّـيِعَرىَعْرَيْنَمْوَأ؟ُلُكْأَيَالِهِر
٢:٣سواثوميت٢و٦:١٢سواثوميت١و١٠:٤سوثنروك٢

سوثنروكلهأىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا

٦٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



:٢١انحوي٨-٣:٦صو٢٧:١٨لاثمأو٢٠:٦ةينثت٤:٧و
٥:٢سرطب١و١٥

ذخأنيرشبمللقحيهنأنايبيف)١٣-٧ع(نملوسرلاذخأ
لوألا.نايبلاكلذلةلثمأةعبرأدروأوسئانكلانممهتاقفن
.يعارلالاثمثلاثلاو.ماركلالاثميناثلاو.يدنجلالاثم
ةرجأنماوشاعمهلكءالؤهنإف.دوهيلاةنهكلاثمعبارلاو
ّنيبمثهريشبتةرجأنمشيعينأرشبمللقحيفمهلامعأ
.هسفنلقحلااذهبلطيملهنأ

نمرظتنُينأقحياليأِهِسْفَنِةَقَفَنِبُّطَقَدَّـنََجتْنَم
ذإهسفنلوعينأهدالبوهكلمنعًاعفدبراحيوهويدنجلا
يفرصقيوسابللاوماعطلاقرسينأبالإكلذهنكميال
نمبلطُينألدعلانمسيلاذكو.ةيركسعلاتابجاولا
.هسفنةقفنبموقينأرشبملا

ماركلاقفنيُلُكْأَيَالِهِرََمثْنِمَوًامْرَكُسِرْغَيْنَمَو
هللاةملكعرزييذلارشبمللاذكوهمركةلغنمهسفنىلع
.اهمدخييتلاةسينكلاهبينتعتنأقح

يعارلالاثمدروأخلاِنَبَلْنِمَوًةَّـيِعَرىَعْرَيْنَم
يحورلايعارللنأًانايبهنمثبوأهتيعرنبلبتاتقييذلا
.هتيعرةقفنبتاتقينأًاقح

هبُمَّـلَكَتَأِّـيلَعَلَأ«٨ ًاضْيَأُسوُماَّـنلٱَسْيَلْمَأ؟ٍناَسْنِإَكاَذِٰ
»؟اَذٰهُلوُقَي

ييأربسحبملكتأمليأٍناَسْنِإَكاَذِٰهبُمَّـلَكَتَأِّـيلَعَلَأ
ةيطالغو٣:٥ةيموررظنا(سانلارئاسكصاخلايرشبلا
نأًاقحرشبمللنأهاوعدةحصنهربيملهنأدارملاو.)٣:١٥
امىلعسانلادئاوعنمهملعتامبةسينكلاةقفنبشيعي
.)٧ع(يفركُذ

نأىلعلدتةنيرقلاخلاًاضْيَأُسوُماَّـنلٱَسْيَلْمَأ
هللانأىنعملاو.ىسومناسلبهللاةعيرشانهسومانلا
.يهلإلاهرمأبأدبملاكلذتبثأ

يفٌبوُتْكَمُهَّـنِإَف«٩ ًارْوَثَّـمُكَتَال«:ىَسوُمِسوُماَنِ
»؟ُنَاريِّـثلٱُهُِّمُهتَهللاٱَّـلَعَلَأ.»ًاسِراَد
٥:١٨سواثوميت١و٢٥:٤ةينثت

يفٌبوُتْكَم داريإو.)٢٥:٤ةينثت(ىَسوُمِسوُماَنِ
نميدوهيهلصأنملكمحفُييوسوملاسومانلانمةلدألا
يرصنتمنماوناكهيلعنيضرتعملارثكأنأحجرألاو.هئادعأ
.دوهيلا

ميدقلادهعلايفركُذامًاريثكًاسِراَدًارْوَثَّـمُكَتَال
بوجوةيصولاهذهنمةياغلاوساردللناريثلامادختسا
امملكأينأباجيإوقحلاوةمحرلابلماعلاروثلاةلماعم
يفًاضيأةرابعلاهذهلوسرلاسبتقاو.هببعتي
.)٥:١٨سواثوميت١(

ناريثلابينتعيهنأيفبيرالُناَريِّـثلٱُهُِّمُهتَهللاٱَّـلَعَلَأ
.)١٤٧:٩رومزمو٣٨:٤١بويأ(نابرغلابينتعيامك
مئاهبلارئاسبو)١٢:٢٤اقولو٤:٢٦ىتم(ءامسلارويطبو
نمناريثلاىلعقدصيامنألاؤسلاةياغو.)٤:١١نانوي(
ريغوةقطانضرألاتاناويحلكىلعقدصيةهجلاهذه
لماعلكلماعُينأديريهنأوعيمجلابينتعيهللانأوةقطان
ىلعناسنإللهيبنتناريثلارمأيفهلاقامف.لدعلاوقفرلاب
.هقلاخبءادتقاهقحتسياملعافلكلًايطعمًاقيفرنوكينأ

طُمُلوُقَيْمَأ«١٠
ْ

.ٌبوُتْكَماَنِلْجَأْنِمُهَّـنِإ؟اَنِلْجَأْنِمًاقَل
لِليِغَبْنَيُهَّـنَأل

ْ
َىلَعِسِراَّـدلِلَو،ٍءاَجَرَىلَعَثُرَْحيْنَأِثاَّـرَح

يفًاكِيَرشَنوُكَيْنَأِءاَجَّـرلٱ .»ِهِئاَجَرِ
٢:٦سواثوميت٢

اذهنمهللاةياغنإيأاَنِلْجَأْنِمًاقَلْطُمُلوُقَيْمَأ
وهومئاهبلاوسانلامعيماعإدبمىلعةيبنتلاصاخلارمألا
سيل»انلجأ«يفريمضلاو.»هترجأقحتسملعافلك«
رئاسنمىمسأمهنألسانلالكللبمهدحولسرلل
.ناويحلا

عفنبتكاممهللاةياغلجيأٌبوُتْكَماَنِلْجَأْنِمُهَّـنِإ
.سانلانمةلعفلا

َىلَعِسِراَّـدلِلَو،ٍءاَجَرَىلَعَثُرَْحيْنَأِثاَّـرَحْلِل
.هبعتىلعباثيامهنمًالكنألمأىلعيأِءاَجَّـرلٱ

يف هلوقلثماذهو.هبعترمثوهوهوجرميفيأِهِئاَجَرِ
حلٱَّـنَأُِبَجي«

ْ
يفًالَّـوَأَوُهُِكَرتْشَيُبَعْتَييِذَّـلٱَثاَّـَر مثَألٱِ

َْ
»ِرا

سرادلاوثراحلاىلعاذهحصيو.)٢:٦سواثوميت٢(
يأ.نييقيقحلاسرادلاوثراحلاىلعحصيامكنيزاجملا
مأهيديببعتءاوسهبعتةرجأقحتسيبعتيناسنإلك
لمأو.سوفنلاصالخلوأماعطلاليصحتلهلقعبوأهيتفشب
نمنكيملاذإو.هيفداهتجالاىلعثحيلمعلاىلعباوثلا
عقوتُيال.هيفةبغرنمنكتمللمعلاىلعباوثلايفلمأ
يفالويضرأديصحعمجيفالةرجأالببعتيًاناسنإنأ
.يحورديصحعمج

ْنِإٌميِظَعَفَأ،ِتاَّـيِحوُّرلٱُمُكَلاَنْعَرَزْدَقُنْحَناَّـنُكْنِإ«١١
جلٱُمُكْنِماَنْدَصَح

ْ
»؟ِتاَّـيِدََس

٦:٦ةيطالغو١٥:٢٧ةيمور
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ةقفنبةسينكلاموقتنأبوجويهوقبسامةيجتننايبانه
.اهنومدخينيذلانيرشبملاولسرلا

ناميإلاوليجنإلاةفرعميأِتاَّـيِحوُّرلٱُمُكَلاَنْعَرَز
الرومأهذهوحورلارامثأرئاسوصالخلاءاجروحيسملاب
.نمثُت

نملصحتيِتاَّـيِدَسَْجلٱُمُكْنِماَنْدَصَحْنِإٌميِظَعَفَأ
اننألوسرلادارمنأةرابعلاهذهنموةقباسلاةرابعلا
نمفاهيلإنيجاتحممتنكيتلاتاكربلانمعونبمكانعفن
نحن.تاكربلانمرخآعونباننوعفنتمكنأفاصنإلا
ًاينمزًاريخانوطعتنأبجيفانسوفنلًايدبأًاريخمكنايطعأ
مداخلقحيهنأىلععطاقليلدهللاباتكيفف.انداسجأل
.اهنمهتقفنذخأينأةسينكلا

يفَءاَكَُرشَنوُرَخآَناَكْنِإ«١٢ لُّسلٱِ
ْ

اَنْسَلَفَأ،ْمُكْيَلَعِناَط
لُّسلٱاَذٰهْلِمْعَتْسَنَْملاَنَّـنِكٰل؟َىلْوَألٱِبُنْحَن

ْ
ُلَّـمَحَتَنْلَب،َناَط

ملٱِليِجْنِإلًاقِئاَعَلَعْجَنَّـالَئِلٍْءَيشَّـلُك
.ِ»حيِسَْ

١٢:١٣و٩و١١:٧سوثنروك٢و١٨و١٥عو٢٠:٣٢لامعأ
١١:١٢سوثنروك٢:٦٢يكينولاست١و

مهيملعمنمسلوبريغلقحيهنأبسوثنروكويحيسممّلس
كلذلثمباوملسينأمهؤابإملظلانمومهنمةقفنلاذخأ
بابمهلحتفوليجنإلامهمّلعنملوأهنأعمسلوبل
.يحورلامهابأناكوناميإلا

امبلطًارايتخاانكرتيأَناَطْلُّسلٱاَذٰهْلِمْعَتْسَنَْمل
.انلقحي

ّدكلابعتوزوعلامالآنمءَْيشَّـلُكُلَّـمَحَتَنْلَب
.)٣٥و٢٠:٣٤و١٨:٣لامعأو١٤-٤:١١ص(

نظيالئليأِحيِسَْملٱِليِجْنِإلًاقِئاَعَلَعْجَنَّـالَئِل
شاعملاويويندلاحبرلايفًاعمطليجنإلاانمدخاننأدحأ
هيلإنوبسنيسوثنروكيفءادعألوسرللناكهنإ.لمعالب
ناميإلاوهميلعتعمسنمسانلاعنميفةبغرةئيدرتاياغ
:٢٠لامعأو١٢:١٤و٩-١١:٧سوثنروك٢و١٨ع(ليجنإلاب

.)٣:٨يكينولاست٢و٣٤و٣٣

يفَنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ«١٣ ِءاَيْشَألٱِ
ملٱ
هلٱَنِم،ِةَسَّـدَقُْ

َْ
ملٱَنوُمِزَالُيَنيِذَّـلٱ؟َنوُلُكْأَيِلَكْي

َحَبْذَْ
ملٱَنوُكِراَشُي

.»َحَبْذَْ
٢٠-١٨:٨و١٠و٥:٩ددعوخلا٧:٦و٢٦و٦:١٦نييوال
١٨:١و١٠:٩ةينثتو

قحيهنأىلعلالدتسالايفعبارلالاثملاةيآلاهذهيف
ةنهكللهللاهنّيعاموهوبعشلانمةقفنلاذخأنيرشبملل
ناك.ميلشروألكيهيفنومدخياوناكنيذلانييواللاو
نوقفنياوناكمهنأيفًالاثمنايدألالكةنهكدروينأسلوبل
ةنهكداريإىلعرصتقافمهتهلآةمدخىلعبعشلامهيطعيامم
يفدوهيلاباودتقينأبنوفلكمنييحيسملانألدوهيلا
.مهنيدةمدخبمهئانتعا

يفَنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱ مهنأحجرملاِةَسَّـدَقُْملٱِءاَيْشَألٱِ
لكيهلاةسارحبنومئاقلاوةنهكللنودعاسملانويواللا
مينرتلابينتعيمهضعبناكو.هجرخبوهلخدبوهبةيانعلاو
٣٥و٣٠و٤:١و٣٦-٣:١ددع(برطلاتالآىلععيقوتلاو
.)٣١و٢٤:٣٠و٢٧و٢٤و٥-٢٣:٣مايأ١و٢٢-٨:٥و٤٢و

ْهلٱَنِم
َ

بعشلاتامدقتنمنوقوفنييأَنوُلُكْأَيِلَكْي
اََهنوُعَفْرَييِتَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبَروُشُعَّـنِإ«سومانلايفف.هل
-١٨:٢٤ددع(»خلاًابيِصَنَنيِّـيِوَّـالِلاَهُتْيَطْعَأْدَقًةَعيِفَرِّـبَّـرلِل

٣٢(.
ملٱَنوُمِزَالُيَنيِذَّـلٱ

ةنهكلامهوهيلعحئابذلانومدقييأَحَبْذَْ
.نورهونب

ًاءزجةحيبذلكنمنوذخأييأَحَبْذَْملٱَنوُكِراَشُي
صو٥صددعو٧:٦و٢٦و٦:١٦نييوال(هللاّنيعامك
.)١٨صو١٠صةينثتو١٨

،ِليِجْنِإلٱِبَنوُداَنُيَنيِذَّـلٱَّـنَأ:ُّبَّـرلٱَرَمَأًاضْيَأاَذَكٰه«١٤
.»َنوُشيِعَيِليِجْنِإلٱَنِم
٥:١٧سواثوميت١و٦:٦ةيطالغ١٠:٧اقولو١٠:١٠ىتم

.ليجنإلابنيرشبملاىلإقبسامبسن
يفنيدلامدخةهجنمهللامسرامكًاضْيَأاَذَكٰه

.ميدقلادهعلا
رصعيفنيدلامدخنأشيفحيسملاعوسيُّبَّـرلٱَرَمَأ

ىوقأواهركذيتلاةعبرألاةلثمألاىلعةوالعاذهو.ليجنإلا
.ًاعيمجاهنم

نممهتقفننوذخأييأَنوُشيِعَيِليِجْنِإلٱَنِم
بابسأاولصحينأنيفلكمباوسيلوهنورشبييذلابعشلا
رمأف.)١٠:٧اقولو١٠:١٠ىتم(مهيديألمعبشاعملا
بجويسدقلاحورلاماهلإبهلوسرهبملكتاموكلذبحيسملا
لذبنعمهعنميلمعلكنماوغرفتينأسوسقلاىلع
بجويوتايحورلايفمهتيعرةدافإيفمهاوقومهتاقوألك
كلذورورسورايتخاباهسوسقةقفنبموقتنأةيعرلاىلع
امكاهنوقحتسيةرجأوهلبمهيلإناسحإلاليبسىلعسيل
.كالمألاءالكووسرادملاةذتاسأوءابطألاهقحتسي
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اَذٰهُتْبَتَكَالَو،اَذٰهْنِمًائْيَشْلِمْعَتْسَأْمَلَفاَنَأاَّـمَأ«١٥
يفَريِصَيْيَكِل طَعُيْنَأْنِمَتوُمَأْنَأِيلٌْريَخُهَّـنَأل.اَذَكٰهَّـِ

ِّـ
َل

.»يِرْخَفٌدَحَأ
يكينولاست١و١٢عو٤:١٢صو٢٠:٢٤و١٨:٣لامعأ
١١:١٠سوثنروك٣:٨٢يكينولاست٢و٢:٩

يفروكذملاناطلسلايأاَذٰهْنِمًائْيَشْلِمْعَتْسَأْمَلَف
ىلعاهقحتسييتلاةقفنلاةسينكلانمبلطيملهنإف)١٢ع(
ع(هبمهعفناملةلباقماهبلطيملو)٧ع(ةلعفلارئاسكهباعتأ
)١٢ع(نيرشبملارئاسلمهتلماعمهولماعينأبلطيملو)١١
حيسملاهمسرامالولكيهلاةمدخلهللامسراملثمالو
بعتبهتقفنلّصحينألّضفو)١٤و١٣ع(ليجنإلامادخل
.هيدي

يفَريِصَيْيَكِل...َالَو ينلوعتيكليأاَذَكٰهَّـِ
نأهمزعنعلدعاملوسرلانإ.لبقتسملايفةسينكلا

.هرخفدحألطعيالئلًاناجمةسينكلامدخي
مامألبهللاماّدقهرخفدريمليِرْخَفٌدَحَأَلِّـطَعُي

.ةسينكلانممهتقفناوذخأنيذلااميسالوسانلا
يصخشضرغالبليجنإلابرشبهنأرخفلاكلذعوضومو
ًاركنمليجنإلامدخفتايويندلانمهريغوأيلامحبرنم
اذهو.حيسملاديجمتوسانلاسوفنصالخيفةبغرهسفنل
َساَبِلْوَأَبَهَذْوَأَةَّـضِف«سسفأةسينكخويشلهلوقلثم
َنيِذَّـلٱِتاَجاَحَوِيتاَجاَحَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ.ِهَتْشَأَْملٍدَحَأ
لٱِناَتاَهاَهْتَمَدَخيِعَم

ْ
ولف.)٣٤و٢٠:٣٣لامعأ(»ِناَدَي

.لوقلاكلذلوقينأعاطتساامامةسينكنمةقفنذخأ
ءانعلاوةقشملاودربلاوعوجلاورقفلانمتومينألضفف
.رخفلاكلذهنمعزنُينأىلع

ُةَروَُّـرضلٱِذِإ،ٌرْخَفِيلَسْيَلَفُِّـرشَبُأُتْنُكْنِإُهَّـنَأل«١٦
.»ُِّـرشَبُأَالُتْنُكْنِإِيلٌلْيَوَف،َّـَيلَعٌةَعوُضْوَم
١:١٤ةيمور

هريشبتقلطمنأيأٌرْخَفِيلَسْيَلَفُِّـرشَبُأُتْنُكْنِإ
الًارايتخاكلذىتأوًاناجمهريشبتيهامنإهرخفةلعبسيل
هريشبتنرقينأراتخاكلذلوهصالخإلًانايبًارارطضا
اهلهلمحوةيندبةحارلكنماهايإهمرحوهسفنلهراكنإب
.ةرفاوتاقشمةاساقمىلع

ىلإناسنإلارطضييذلاَّـَيلَعٌةَعوُضْوَمُةَروَُّـرضلٱ
هصالخإىلعًاناهربوأهلرخفةلعنوكينأنكميالهلمع
هيلإهاعدعوسيبرلانألريشبتلاىلإسلوبرطضاامنإو
نأهيلعبجوفهتسينكدهطضيوهدهطضيوهوءامسلانم

هرمألةعاطإوةصاخلاهتمحرىلعحيسمللًاركشرشبي
.هريمضتوصلو

ريشبتلاتكرتوليأُِّـرشَبُأَالُتْنُكْنِإِيلٌلْيَوَف
بنذمينأيرُأفحيرتسأنأيلحمسيملويريمضينخبول
ةوعدلليتدناعمىلعباقعلاوهللابضغلةضرعو
ناوهلاورقفلاوءانعلاعمليجنإلابةادانملالّضف.ةيوامسلا
.هنودبىنغلاوةحارلاىلع

ْنِإْنِكٰلَو،ٌرْجَأِيلَفًاعْوَطاَذٰهُلَعْفَأُتْنُكْنِإُهَّـنِإَف«١٧
.»ٍةَلاَكَوَىلَعُتْنِمْؤُتْسٱِدَقَفًاهْرَكَناَك

١:١٧يبليفو٢:٧ةيطالغو٤:١ص١٤و٣:٨ص
١:٢٥يسولوكو

ريشبتلاىلإرارطضالانأنايبةيآلاهذهنمسلوبةياغ
.هريشبتبراختفالاقحرشبملانمعزنيليجنإلاب

ناكوليأٌرْجَأِيلَفًاعْوَطاَذٰهُلَعْفَأُتْنُكْنِإ
تققحتساوهبلضفيلناكلًايرارطضاالًايرايتخايريشبت
يفسلوبذخأولو.رجألاورحفلالطعرارطضالاف.باوثلا
ناكلهريمضنمرمأالبوحيسملانمرمأالبًاعربتريشبتلا
.ةباثإلاعقوتيورختفينأقحهل

نألعقاولاوهاذهو.ًارارطضايأًاهْرَكَناَكْنِإْنِكٰل
٢٢:١٤و٩:١٥لامعأ(ريشبتلاىلعربجمهنأىأرسلوب
.)٢٦:١٦و

مايقلابفلكمليكوكوهفٍةَلاَكَوَىلَعُتْنِمْؤُتْسٱِدَقَف
عقوتالبهديسمدخينأرطضمدبعكوهلكوملهيلعبجيامب
ءالكوومادخكناسنإلاانبسحيلف«هلوقكاذهو.باوث

.)١٠و١٧:٩اقولًاضيأرظنا٤:١ص(»هللارئارس

ملٱَليِجْنِإُلَعْجَأُِّـرشَبُأاَنَأَوْذِإ؟يِرْجَأَوُهاَمَف«١٨
ِحيِسَْ

لُسْلِمْعَتْسَأَْملىَّـتَح،ٍةَقَفَنَالِب
ْ

يفِيناَط .»ِليِجْنِإلٱِ
٧:٣١ص١١:٧و٤:٥سوثنروك٢و١٠:٣٣ص

قبساملكاهيفلوسرلاعمجدحاولاؤساهلكةيآلاهذه
هئافعإوهيديبهلمعبعتىلعوهسفنلهراكنإىلعهمالكنم
يذلارجألاّنيبييكلاهقحتسييتلاهتقفننمةسينكلا
.كلذلكنمهعقوت

نيذلاحبرأل«هلوقبلاؤسلاىلعباجأيِرْجَأَوُهاَمَف
)٢١ع(»سومانالبمهنيذلاو«)٢٠ع(»سومانلاتحت
نأةصالخلاو.)٢٢ع(»ًاموقلاحلكىلعصلخألو«
.مهسوفنصالخبسانلاعفنةرجأ

وهامنإهرجأبسيلةيقبلاهذهيفامخلاُِّـرشَبُأاَنَأَوْذِإ
.رجألاهعقوتةلعلنايبولاؤسلانمءزج
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جلٱَنِمًاّرُحُتْنُكْذِإِّـينِإَف«١٩
ْ

ِيسْفَنُتْدَبْعَتْسٱ،ِعيَِم
لِل
ْ

.»َنيِرَثْكَألٱَحَبْرَألِعيِمَج
٣:١سرطب١و١٨:١٥ىتم٥:١٣ةيطالغ١ع

هنأىنعملاواهلبقيتلايفلاؤسلاىلعباوجلالوأةيآلاهذه
رثكأحيسمللًاسوفنهسفنلهراكنإبوةقفنالبريشبتلابحبر
.راكنإلاكلذالبرشبولامم

نأرطضمريغمهنعًالقتسميأِعيِمَْجلٱَنِمًاّرُح
.مهئارآىضتقمبريسأ

فيكهنأنابأ.يرايتخابِعيِمَجْلِلِيسْفَنُتْدَبْعَتْسٱ
يفهدهجلذبهنأوهونيتيتآلانيتيآلايفهسفندبعتسا
هديسلدبعلاكةرجأالبمهمدخهنإفمهلدبعهنأكمهعفن
لبهريمضفلاخيالاميفهئارآوهسفنةئيشمىلإتفتليملو
دبعلاكلسيامكمهدئاوعومهئارآومهتدارإىضتقمبكلس
.هئارآوهديسةدارإىضتقمب

...صلخأل«هلوقباذهلوسرلاّرسفَنيِرَثْكَألٱَحَبْرَأل
ذخأوهوهلقحامكرتهنألوسرلانلعأف)٢٢ع(»ًاموق
دشرينأىلإةطساوكلذبنوكيلةسينكلانمهتقفن
وهومهدشرينأهنكمينممرثكأًاسانأحيسملاىلإهريشبتب
هرجأوهنييثنروكلاسوفنصالخًاذإف.ةقفنلاكلتذخأي
يكينولاستلهألهلوقلثماذهو.)١٨ع(يفهركذيذلا
ًاضْيَأْمُتْنَأْمُتْسَلْمَأ؟اَنِراَخِتْفٱُليِلْكِإَواَنُحَرَفَواَنُؤاَجَرَوُهْنَم«
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَماَمَأ

يفِحيِسَْ »اَنُحَرَفَواَنُدَْجمْمُتْنَأْمُكَّـنَأل؟ِهِئيَِجمِ
تايضرعلايفسلوبلهاست.)٢٠و٢:١٩يكينولاست١(
يفلهاستيملهنكلومهعفنوسانلاىضرةيغبةيصخشلا
.)٢:٥ةيطالغ(ًائيشةينيدلاتايرهوجلا

لِلُتِْرصَف«٢٠
ْ
لٱَحَبْرَألٍّيِدوُهَيَكِدوُهَي

ْ
َحتَنيِذَّـلِلَو،َدوُهَي

ْ
َت

َحتِّـينَأَكِسوُماَّـنلٱ
ْ

َحتَنيِذَّـلٱَحَبْرَألِسوُماَّـنلٱَت
ْ

»ِسوُماَّـنلٱَت
خلا٢١:٢٣و١٨:١٨و١٦:٣لامعأ

هسفنلهراكنإاهدعبنيتللاوةيآلاهذهيفسلوبحضوأ
مهلهسفندبعتسانيذلامهنموليصفتلاباهايإهدابعتساو
.هرجأوهمهصالخنإو

.مهحبردقناكنيرصتتملانألنيرصنتملاريغَدوُهَيْلٱ
دوهيلادئاوعننسيفراسيأٍّيِدوُهَيَك...ُتِْرص

نأىبأفهريمضمكحيفانيالاملكيفمهئارآومهموسرو
:٢١و٢٠:٦و١٨:١٨و١٦:٣لامعأ(رارطضاريغلمهظيغي
نيحةيزمرلادوهيلاةعيرشسلوبظفح.)٦-٣٢:١و٢٧-٢١
نتخفًارارطضاالًارايتخاكلذىتأهنأعيمجللحضتيناك
ناتخبوجودقتعاهنألالًارشبمدوهيلاهلبقيلسواثوميت

ىعدانيحسطيتنتخينأىبأوممألانمنيرصنتملا
.هصالخليرورضهناتخنأمهضعب

َحتَنيِذَّـلِل
ْ

دوهيلامهءالؤهنأحجرألاِسوُماَّـنلٱَت
زييمتلابجوأنميأرىلعوىلوألاةرابعلايفنوروكذملا
مهنأبدوهيلانعاوزاتمامهنأل.ءالخدلامهنيقيرفلانيب
.ممألاودوهتم

َحتِّـينَأَك
ْ

ميلعتلاوةشيعملابولسأيفِسوُماَّـنلٱَت
الوةزئاجلارومألالكيفمهدئاوعومهقوذىلعمهقفاويل
هلوقليلدبًارايتخاكلذىتأو.مهبصعتومهبضغجّيهي
َحتْمُتْسَل«نينمؤملل

ْ
َحتْلَبِسوُماَّـنلٱَت

ْ
:٦ةيمور(»ِةَمْعِّـنلٱَت

١٤(.
َحتَنيِذَّـلٱَحَبْرَأل

ْ
يبمهتقثبمهدشرأليأِسوُماَّـنلٱَت

.حيسملابصالخلاوليجنإلاىلإيلمهتبحمو

ُتْسَلِّـينَأَعَمٍسوُماَنَالِبِّـينَأَكٍسوُماَنَالِبَنيِذَّـلِلَو«٢١
َحتْلَب،ِِهللاٍسوُماَنَالِب

ْ
لِلٍسوُماَنَت

ْ
لٱَحَبْرَألِحيِسَم

َالِبَنيِذَّـ
.»ٍسوُماَن
٧:٢٢ص٣:٢ةيطالغو١٤و٢:١٢ةيمور

ةعيرشمهلنكيملهنألنيينثولايأٍسوُماَنَالِبَنيِذَّـلِل
.)٢:١٢ةيمور(لامعألاودئاقعلايفمهدشرتلةبوتكمةيهلإ

كردتساِِهللاٍسوُماَنَالِبُتْسَل...ٍسوُماَنَالِبِّـينَأَك
هنأوهو»سومانالبينأك«هلوقىنعمنايبلاحلايفلوسرلا
ىلإطقرشيملوممألانيبوهوةيزمرلادوهيلاةعيرشعبتيمل
.يبدألاهللاسومانظفحيملهنأ

َحتْلَب
ْ

يتلاةيبدألاةعيرشلايأِحيِسَمْلِلٍسوُماَنَت
هسفنسلوبىأرف.هذيمالتلكىلعاهظفححيسملابجوأ
دجميوهيضرييكلةلماكلاةعاطلاًادبأاهعيطينأبًافلكم
ةعيرشلابيلاطمبحيسملاماق.اهتطساوبرربتييكلالهمسا
هذيمالتنععفرفةحيبذهسفنميدقتبمايقلامامتةيزمرلا
هتريسبةيبدألاةعيرشلامهيلعبجوأهنكلاهظفحبوجو
.اهظفحبجوتةديدجبابسأنايبوهرماوأو
دوهيلانيبميلشروأيفوهوةيزمرلاةعيرشلاظفحسلوبنإ
سرطبخبوواهظفحينأىبأةيكاطنأىلإبهذاملهنكلو
-٢:١١ةيطالغ(ممألانيبوهودوهيلافّرصتهفرصتىلع
٢١(.
اوقاعلةيزمرلاةعيرشلالكممألايرصنتملسرلالّمحول
َْملٍريِن«اهنإلاقسرطبنألمهنيبهمدقتنعًاريثكليجنإلا
لاقو.)١٥:١٠لامعأ(»ُهَلِمْحَنْنَأُنْحَنَالَواَنُؤاَبآْعِطَتْسَي
لكةعيرشلاكلتظفحاوبجوأنيذلانيملعملامواق«هنإ
.)٢:٥ةيطالغ(»ليجنإلاقحلءاقبإةمواقملا
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ُتِْرص.َءاَفَعُّضلٱَحَبْرَألٍفيِعَضَكِءاَفَعُّضلِلُتِْرص«٢٢
لِل
ْ

لَخُألٍْءَيشَّـلُكِّـلُك
ِّـ

.»ًامْوَقٍلاَحِّـلُكَىلَعَص
١١:١٤ةيمور١٠:٣٣ص١١:٢٩سوثنروك٢و١٥:١ةيمور
٧:١٦صو

ةلاسرلاهذهيفًاريثكاوركُذنيذلامهِءاَفَعُّضلِل
ةفرعممهلسيلنكلنونمؤممهنأةيمورلهأىلإةلاسرلاو
ظفحبوجونممهررحتاوققحتيملوليجنإلاميلعتبةمات
للحملانيبنيددرتمناميإلايصقاناوناكويزمرلاسومانلا
كلذريغىلإاهكرتودايعألاظفحنيبوةمعطألانممرحملاو
.ةيجراخلاموسرلانم

ًاطيسبيميلعتتلعجيأٍفيِعَضَك...ُتِْرص
ًانبلمكتيقس«هلوقبراشأاذهىلإو.مهفعضلةاعارمًاحضاو
جّردتلبمهكوكشىلعمهخبويملو.)٣:٢ص(»ًاماعطال
نيللكبمهّجاحوةمكحلابكوكشلاكلتنالطبنايبيف
.مهبولقنماهعزنييكل

لكلهاتأاملكاذهبعمجءَْيشَّـلُكِّـلُكْلِلُتٍِْرص
يفلهاستلاوملحلاوفطللاولزانتلانمسانلانمفنص
ريغلمهرفنيومهظيغياملكًابنجتمتايضرعلايفمهئارآ
.رارطضا

حيسملاىلإمهدوقأليأًامْوَقٍلاَحِّـلُكَىلَعَصِّـلَخُأل
يهولوسرلااهبلطيتلاةرجألاوهاذهو.مهسوفنصالخل
ةازاجملانيعيهواهبلطينأرشبلاعيطتسيةرجأمظعأ
.)٥٣:١١ءايعشإ(اهلانوحيسملااهبلطيتلا
:رومأةثالثانههلوقنمضتيو
.حيسملانودبنوكلاهمهلكسانلانإ:لوألا·
يفمهدهجاولذبينأنييحيسملاىلعبجيهنإ:يناثلا·

مهسفنأراكنإكلذليبسيفاولمتحينأوسانلاصالخ
.قاشملاديدشو
ملالإولطابنوصلخيسانلالكنأبلوقلانإ:ثلاثلا·

هولمتحااماولمتحيملولسرلانمهريغوسلوببعتي
.يدبألاكالهلانممهضعبذاقنإىلعاولصحيل

.»ِهيِفًاكِيَرشَنوُكَأل،ِليِجْنِإلٱِلْجَألُهُلَعْفَأاَنَأاَذٰهَو«٢٣

)٢٢ع(تلقامكهلعفألزأمليأُهُلَعْفَأاَنَأاَذٰهَو
.»هلعفأانأءيشلك«خسنلاضعبيفئرقو

اذهو.ليجنإلابيلاطمبمايقلليأِليِجْنِإلٱِلْجَأل
ةدارإنالعإليجنإلانأهداقتعاللعفاملكنمهتياغناك
.هللا

يتلادئاوفلايفنينمؤملاكراشأليأِهيِفًاكيَِرشَنوُكَأل
هذهضعبىلعلصحناننإ.ملاعلاىلإليجنإلااهبىتأ
يفنحنواهمظعمبعتمتنوضرألاىلعنحنودئاوفلا
هراكنإوهبعتىلعيحيسمللباوثمظعأاذهو.ءامسلا
.هسفنل
ملامليجنإلادئاوفيفًاكيرشنوكينأراظتنادحألقحيال
.هميلاعتتابثإيفهدهجلذبي

يفَنوُضُكْرَيَنيِذَّـلٱَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ«٢٤ ملٱِ
ْ
ْمُهُعيَِمجِناَدْيِ

جلٱُذُخْأَيًادِحاَوَّـنِكٰلَو،َنوُضُكْرَي
ْ
ْيَكِلاوُضُكْرٱاَذَكٰه؟َةَلاَعِ

.»اوُلاَنَت
سواثوميت٢و٣:١٤و٢:١٦يبليفو٥:٧و٢:٢ةيطالغ
١٢:١نييناربعو٤:٧

صالخلالانييكليحيسملاىلعبجيهنأنايبةيآلاهذهيف
داتعاامىلعزاجمنايبلااذهمالكو.سفنلاراكنإوداهتجالا
ةيفلدلاوةيبملوألاةماعلابعالملايفهتدهاشمنويثنروكلا
نمةبرقمىلعةيخزربلاتناكو.ةيخزربلاوةيمينلاو
ناكوهيلعةنيدملاتينُبيذلاخزربلاىلإتبسُنسوثنروك
نانويلاتاهجلكنمًاجاوفأاهيلإنوعمتجيسانلا
ةمكالملاوةعراصملاويرجلاوبوثولاوقابسلااودهاشيل
باعلألاهذهنودعيذئمويسانلاناكو.اهلاثمأوةاواقملاو

نماونوكينأاوفكنتسيملنيينامورلاكولملانأىتحةفيرش
يذلارصنلاليلكإلينيفةبغرنيدهاجملانيرابتملاكئلوأ
.ىلعألادجملاهوبسح

متربتخامكنألنوملعتمتنأيأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ
.بعالملاكلتلهأىلعيتلاطورشلا

يفَنوُضُكْرَيَنيِذَّـلٱ ةعرسءامدقلابسحِناَدْيِْملٱِ
حدميفدوادلاق.ناسنإلاهبستكياممظعأنميرجلا
.)١:٢٣ليئومص٢(»روسنلانمفخأاهنأ«ناثانويولواش
سلجيدعاقمبًاطاحممادقأ٦٠٤سوثنروكناديملوطناكو
يفونيدهاشملانممهريغوقابسلايفءاضقللنونّيعملااهيلع
.ةقباسلانينسلايفاورصتنانيذلاىلوألادعاقملا

هنوكدرجمباهذخأيالوَةَلاَعِْجلٱُذُخْأَيًادِحاَوَّـنِكٰلَو
لبهضعبيفضكرلادرجمبوأناديملايفنوضكرينمم
.نيضكارلارئاسهقبسبوةياغلاىلإضكرلاهتموادمب

بعالملايفراصتنالاطرشاوُلاَنَتْيَكِلاوُضُكْرٱاَذَكٰه
داهتجالالذبوةارابمللدادعتسالايفسفنلاراكنإةينانويلا
نكمياليحيسملاداهجلايفنايرورضناذهو.ناديملايف
ىلعةروصقمبتسيلةينيدلاةلاعجلانأعمامهنودبراصتنالا
.ةينانويلاةلاعجلاكدحاو
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يفُهَسْفَنُطِبْضَيُدِهاَُجيْنَمُّلُكَو«٢٥ اَّـمَأ.ٍْءَيشِّـلُكِ
َالًاليِلْكِإَفُنْحَناَّـمَأَو،ىَنْفَيًاليِلْكِإاوُذُخْأَيْيَكِلَفَكِئَلوُأ
.»ىَنْفَي
:٤و٢:٥سواثوميت٢و٦:١٢سواثوميت١و٦:١٢سسفأ
٥:٤و١:٤سرطب١و١:١٢بوقعيو٤:٨سواثوميت٧٢
٣:١١و٢:١٠ايؤرو

يفدهاجملاىلعناكُهَسْفَنُطِبْضَيُدِهاَُجيْنَمُّلُك
نععنتمينأونوناقبمانيوبرشيولكأينأناديملا
دربلاةدشلهدسجضّرعينأوتاركسملاوةظيلغلاةمعطألا
لامعألاورهسلاىلعنرمتينأوىرخأةرارحلاةدشوةرات
نمهيتأيامنوكينأوداهجللًادادعتسارهشأةرشعةقاشلا
ةبقارمبصاخلاةموكحلابعلميفروهشلاهذهرخآيفكلذ
.مهنيعتنيملعم

ًابلاغليلكإلااذهناكىَنْفَيًاليِلْكِإاوُذُخْأَيْيَكِل
نمةيخزربلابعالملايفناكورجشلاقاروأنمًاروفضم
يفوراغلاقرونمةيمينلابعالملايفوربونصلاقرو
ناكو.حافتلاقرونمةيفلدلايفونوتيزلاقرونمةيبملوألا
ًارورسرسيوهدلبلهأوبراقألاوباحصألاهئنهيهلانينم
.هتنيدميفوناديملادهشميفهمسابدانميدانيو.ًاميظع
هبنوروديوبكانملاىلعهنولمحيسانلاناكامًاريثكو
هنوبكرياوناكو.قيرطلايفهيلعراهزألاحرطوحدملايناغأب
نماهلخدينأنوضريالوهتنيدمغلبينيحةبكرملاىلع
اهروسنمًاءزجنومدهياوناكلبسانلارئاسكبابلا
نمىفعُمهتايحنميقبامنوكيو.هلًالخدماوحتفيل
.ةموكحلاقودنصنمشاعمهلّنيعُيناكامًاريثكوةيزجلا

»ربلاليلكإ«وهوىَنْفَيَالًاليِلْكِإَفُنْحَناَّـمَأ
»ىلبياليذلادجملاليلكإ«و.)٤:٨سواثوميت٢(
:٢ايؤرو١:١٢بوقعي(»ةايحلاليلكإ«و.)٥:٤سرطب١(
اممرثكأقحتسيىنفياليذلاليلكإلانأةجيتنلاو.)١٠
.داهتجالاوسفنلاراكنإنمىنفييذلاهقحتسي

اَذَكٰه.ٍنيِقَيِْريَغْنَعَسْيَلُهَّـنَأَكاَذَكٰهُضُكْرَأاَنَأًاذِإ«٢٦
هلٱُبِْرضَأَالِّـينَأَكُبِراَضُأ

َْ
.»َءاَو

٢:٥سواثوميت٢

هريسميفهنأبانهسلوبحّرصاَذَكٰهُضُكْرَأاَنَأًاذِإ
بولسألاىلعًايرجهدهجلكلذبيوهسفنركنيءامسلاىلإ
تناكمهينبهتايحنأوهيلعنورجينوقباستملاناكيذلا
ثحينأهسفنىلعهلاقامبدصقهنأيفبيرالو.كلذك
.هبءادتقالاىلعهريغ

دصقيفًاكاشنكيملهنأيأٍنيِقَيِْريَغْنَعَسْيَل
يتلاةلاعجلاةقيقحيفالو.ًادبأهمامأءامسلاىريفةهجلا
ىلعلوصحلايفالو.ةيدبألاةايحلايهوهينيعبصنيه
اهدعأيتلالئاسولاذاختاوهللاةنوعمىلعهلاكتاللومأملا
.هراصتنال

ضكرلاةراعتسانملوسرلالقتناُبِراَضُأاَذَكٰه
يهوةمكالملااهبدارملاوةبراضملاةراعتساىلإيحورلاداهجلل
.سوثنروكناديميفاهنوتأينوينانويلاناكيتلاباغلألانم

ْهلٱُبِْرضَأَال
َ

برضيهدحوةمكالملالوازييذلاَءاَو
نماذكومصخلاىلعراصتنالانمًائيشديفتسيالفءاوهلا
ةلقىلعليلدهايإهتباصإمدعو.هبيصيالومصخلامكلي
داهجلايفهداهتجانأًانقيتمسلوبناكف.هداهتجاوهتراهم
ملعملاهايإهمّلعامسراميكفناامهنألًاثبعسيليحورلا
.سفنلاراكنإوداهتجالانعطقرخأتيملويوامسلا

ُتْزَرَكاَمَدْعَبىَّـتَح،ُهُدِبْعَتْسَأَويِدَسَجُعَمْقَأْلَب«٢٧
.»ًاضوُفْرَمِيسْفَناَنَأُريِصَأَالَنيِرَخآلِل
١٩و٦:١٨ةيمور٣:٥يسولوكو٨:١٣ةيمور١٨:٥اقول
٦و١٣:٥سوثنروك٢و٦:٣٠ايمرإ

لكعفديهنأهتقيقحزاجماذهيِدَسَجُعَمْقَأْلَب
ءاوهألارئاسوفرتلاولسكلاىلإةدئاقلاةيدسجلاهتاوهش
حمسيمللوسرلانإ.)٢:١١سرطب١(سفنللةبراحملا
.اهعضخألبهدبعتستنأةيدسجلاهتاوهشل

بعلملكيفناكَنيِرَخآلِلُتْزَرَكاَمَدْعَبىَّـتَح
نمالكوعديوبعللانيناوقبيدانينأهلمعزراك
نيدهاجملاءامسأبيدانيوهتبونيفبعللاىلإنيبعاللا
كلذيفنيدهاجملانمزراكلاكلذنكيملومهنمنيرصتنملاو
ذإًادهاجمهنوكنعًالضفًازراكناكسلوبنكلو.ناديملا

صالخلاةراشببهريغليدانيناكوةيدبألاةايحلاةيغبدهاجي
.دجملاليلكإبلطىلعهثحيو

بعالملايفضفرُيناكًاضوُفْرَمِيسْفَناَنَأُريِصَأَال
دادعتسالادعتسيملهنوكلةلاعجلاقحتسمريغهنأّنيبتنم
.ةارابملايفناوتمهنأوأداهجلانيناوقلفلاخمهنأوأيفاكلا
نعةوالعضوفرملاىلعًاميظعًاراعضفرلاكلذناكو
لثمنمءيشهبيصينأسلوبيشخفةلاعجلانمهتبيخ
عمهنأىلعلديهسفنىلعهمالكو.ضفرلاوةبيخلاكلت
حيسملاءادفوبآلاهللاةمحربقلعتياملكبصالخلاهنثيت
صالخلانعرصقُينأناكمإىأرسدقلاحورلاداشرإو
حورلاداشرإوحيسملاءادفوبآلاهللاةمحربقلعتياملكب
دهاجيملاذإصالخلانعرصقُينأناكمإىأرسدقلا
لذبيوهدبعتسيوهدسجعمقيهلعجاذهو.هسفنركنيو
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هآريذلاو.رورسلاوربصلابتاقشملالمتحيوهدهجلك
يحيسملكصالخليرورضوههسفنصالخلًايرورض
.هأطختبثينأعيطتسينموهلاقاميفئطخموهفالإو
اوممت«نييبليفلاىلإةلاسرلايفهلوقانههلوققفاويو
لوقو.)١٣و٢:١٢يبليف(»ةدعروفوخبمكصالخ
عوسيلوقو.)٤:١٨سرطب١(»صلخيدهجلابرابلا«سرطب
:١٣اقول(»قيضلابابلانماولخدتنأاودهتجا«حيسملا

نوبصاغلاوبصتغُيتاوامسلاتوكلم«هلوقو.)٢٤
.)١١:١٢ىتم(»هنوفطتخي

دئاوف
رومألانممهسوفنصالخلحيسملاىلإسانلاداشرإنإ.١

لكلذبيوهسفنركنينأيحيسملاىلعبجوتيتلا
.)٢٤-١ع(اهليصحتيفهدهج

تايدسجلايفمهتقفناوذخأينأةسينكلاةاعرلقحيهنإ.٢
نأةسينكلاىلعبجيفتايحورلايفمهنومدخينمم
ةقفنلاكلتاولعجينأورورسوىضرباهمدخةقفنبموقت
:٧ع(ةيحورلاةمدخللهمومهلكنمغرفتيلةيفاك
١٤(.

نيعارمسانلاعيمجعمءافطلنوكننأبجيهنإ.٣
مهدوقننأيفةبغرزئاجرمألكيفمهءارآومهدئاوع
.)٢٢-١٩ع(حيسملاىلإ

صالخوهللاءاضرإيفدوهجملاغرفتسننأانيلعهنإ.٤
سانلاىرننيحدجملاليلكإلاننيكلسوفنلا
نيدايميفةينافليلاكأليصحتيفعسولانولذبي
.)٢٥و٢٤ع(بعالملا

الريشبتلايفًاجحانليجنإلابًارشبمناسنإلانوكنإ.٥
حيسملابهناميإوههدكؤييذلاامنإهصالخدكؤي
.)٢٧ع(ةئيطخلاةبراحميفةياهنلاىلإهتوبثو

رشاعلاحاحصألا

ءامدقهبكترااملازتعاوتاذلاراكنإبوجو
اياطخلانمةيربلايفنييليئارسإلا

سفنلاراكنإيفىرخأحئاصنحاحصألااذهيفام
نعنينمؤملايهنو)١٣-١ع(تايحورلايفداهتجالاو
ىلعمالكو.)٢٢-١٤ع(ةينثولالكايهلامئالويفكارتشالا
.)٣٣-١٣ع(تويبلايفةينثولاحئابذلالكأ
امىلعسفنلاراكنإبوجوحاحصألااذهيفلوسرلاىنب
ىلعبجوأدقناكو.ةيربلايفليئارسإينبلثدح

ليصحتلسفنلاراكنإعساتلاحاحصألارخآيفنينمؤملا
ةلعناكراكنإلاكلذمدعنأانهنابأو.ةايحلاليلكإ
ريثكبمهزّيمهللانأعمةيربلايفليئارسإينبرثكأكاله
سانلارئاسلةربعكلذناكف)٥-١ع(ىمظعلاتاكربلانم
ع(ناثوألاةدابعنماوبرهيو)٦ع(ةبرجتلانماوسرتحيل
ع(رمذتلاو.)٩ع(حيسملاةبرجتو.)٨ع(ىنزلانمو.)٧
نأنمنييحيسمللريذحتنييليئارسإلابئاصميف.)١
الناّنحهللانإ.)١٢و١١ع(اوطقسيفمهسفنأىلعاولكتي
ع(هولمتحينأنوردقيالامبنونمؤملابرُجينأحمسي

مالكلانمقبسامبقلعتمحاحصألااذهنميقابلاو)١٣
رطخلاّنيبهيفو.)١٣-٨:٤ص(ناثوأللحبُذاملكأىلع
لعلو.ناثوأللًاماركإةدعملالكايهلامئالوروضحنم
كلتاورضحينأنييحيسملامهباحصأىلعاوحلأنيينثولا
نيينثواوريصينأىلإمهدوقيالكلذنأةجحبمئالولا
ىلعمالكلاو.نويحيسممهنأنيفورعمونيدمعتممهنوكل
همالكلةمدقمهيلعمهباقعوةبرجتلايفليئارسإينبطوقس
.ةينثولالكايهلايفمئالولاروضحرطخىلع

َجتْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأُديِرُأُتْسَلِّـينِإَف«١
ْ
اَنَءاَبآَّـنَأاوُلَه

َحتاوُناَكْمُهَعيَِمج
ْ

يفاوُزاَتْجٱُمُهَعيَِمجَو،ِةَباَحَّـسلٱَت لٱِ
ْ
»ِرْحَب

:١ةينثتو١٤:١٤و٩:١٨ددعو٤٠:٣٤و١٣:٢١جورخ
جورخ١٠٥:٣٩و٧٨:١٤رومزمو١٩و٩:١٢ايمحنو٣٣
٧٨:١٣رومزمو٤:٢٣عوشيو٣٣:٨ددعو١٤:٢٢

َجتْنَأ...ُديِرُأُتْسَل
ْ

يتأينألوسرلاحلطصااوُلَه
نيبطاخملاهّبنيلنأشيذرمأيفملكتاذإةرابعلاهذهلثمب
.)١١:٢٥و١:١٠ةيمور(هل

نويليئارسإلاانه»ءابآلاب«دارملاْمُهَعيَِمجاَنَءاَبآَّـنَأ
ةيحورسوثنروكينمؤملمهتوبأو.رصمنماوجرخنيذلا
دوهيلايرصنتنممالكلابصخلةيومداهنأدارأولسلوبنأل
يرصنتمراصفسوثنروكينمؤملكىلإهجومهمالكنكلو
قحيف.ناميإلابحيسملايفًادحاوممألايرصنتمودوهيلا
نييليئارسإلاءابآلاىلإةيحورلاةبسنلااوعدينأممألاينمؤمل
.)٢:١٩سسفأو٣:٢٩ةيطالغ(
ناديملايفنورجيعيمجلانإ)٩:٢٤ص(يفلوسرلالاق
.داهتجالاىلعمهلاثحةلاعجلاذخأيمهنمًادحاونكلو
ةيغبرصماوكرتانئابآعيمجنأهانعمامانهلاقدصقلااذهبو
امهومهنمنينثاىوساهلخديملنكلداعيملاضرألوخد
نماوجرخنيحاونظمهنأيفبيرالو.بلاكوعوشي
نأورطخلكنماوجنمهنأرمحألارحبلااوربعورصم
مهنانئمطاةدايزف.هيفبيرالرمأناعنكضرأمهلوخد
سوثنروكورصنتماذكو.اوكلهفداهتجالالامهإبمهترغأ
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مهلوخدديكأتلفاكلوبقلااذهنأليجنإلامهلوبقدعباونظ
.ءامسلا

َحتاوُناَك
ْ

لكةيربلايفمهقفارتتناكيتلاِةَباَحَّـسلٱَت
اهبمهتياقوومهداشرإلرصمنممهجورخذنممهريسم
يفًاراََهنْمُهَماَمَأُريِسَيُّبَّـرلٱَناَكَو«ىسوملوقليلدب ِدوُمَعِ
يفْمَُهيِدْهَيِلٍباَحَس يفًالْيَلَوِ،قيِرَّـطلٱِ َءِيضُيِلٍراَنِدوُمَعِ
َهل
ُ

ْنِمًالْيَلِراَّـنلٱُدوُمَعَوًاراََهنِباَحَّـسلٱُدوُمَعَْحْربَيَْمل...ْم
٩:١٥ددعًاضيأرظنا٢٢و١٣:٢١جورخ(»ِبْعَّـشلٱِماَمَأ
كلتتناكو.)٧٨:١٤رومزمو١:٣٣ةينثتو١٤:١٤و٢٣و
مهبنتعمومهلبحمهللانأىلعةلدألامظعأنمةباحسلا
ىلعمهاوسةمألنكيملفمهنيبهللادوجوىلعةمئادةيآو
مهبهللاىضرىلعةرهاظلاةلالدلاهذهلثمضرألاهجو
.لبقتسملايفمهصالخولاحلايفمهحاجننينقيتماونأمطاف

يفاوُزاَتْجٱُمُهَعيَِمجَو يذلارمحألارحبلايأِرْحَبْلٱِ
ةوقوىسومداشرإبكلذناكو.نييرصملادونجهيفكله
لكيفنمألاليلداذهليئارسإونبذختافةميظعلاهللا
يتلاثالثلاوةيآلاهذهيفنأشلاتاذةملكلاو.مهرافسأ
دحأنظيملهنأنايباهنمةياغلاو»مهعيمج«ةظفلاهدعب
ىضرةلدأدهاشامدعبناعنكضرألوخدهنامرحمهنم
.هبهللا

ِملاوُدَمَتْعٱُمُهَعيَِمجَو«٢
ُ
يفىَسو يفَوِةَباَحَّـسلٱِ لٱِ

ْ
»ِرْحَب

.هذيمالتمهنأباوفرتعانادمعملاانحويلاودمتعانيذلانإ
نويليئارسإلاو.حيسملاذيمالتةيدومعملابسانلاراصكلذك
اوزاجيذلارحبلايفومهتللظيتلاةباحسلايفمهتيدومعمب
مهلّنيعهللانأبرارقإلامهيلعتبجوأىسومداشرإبهيف
مهيفرحبلاوةباحسلاريثأتف.هوعيطينأبجيًادئاقىسوم
يفةيدومعملاريثأتةلزنمبناكىسوممهعابتالوأيف
انهليقاميفسيلو.حيسملامهعابتالوأيفنييحيسملا
بكسلاوأشرلاباهنوكلثمةيدومعملاةيفيكىلإةراشإىندأ
.سيطغتلاوأ

»ًاّيِحوُرًادِحاَوًاماَعَطاوُلَكَأْمُهَعيَِمجَو«٣
٧٨:٢٤رومزمو٢٠و٩:١٥ايمحنو٣٥و١٦:١٥جورخ

)٢٠و٩:١٥ايمحنو١٦:١٥جورخ(نملاوهماعطلااذه
هايإمهاطعأهللانألهردصمىلإرظنلاب»ًايحور«يمسو
نملامهتأيملف.ةصاخلاتابهلالكيطعيامكهحورب
.ةرخصلانمءاملامهاتأامكةزجعمبلبةيعيبطلئاسوب
»حورلابسحدلُو«هنأقاحسإةهجنمليقىنعملااذهبو

دقو.)٤:٢٩ةيطالغ(ةصاخلاهللاةيانعبتناكهتدالونأل
تحتمهريسمورحبلايفنييليئارسإلازايتجانأمدقت
مسابءاملابنييحيسملاةيدومعمرسةلزنمباناكةباحسلا
ءالؤهلينابرلاءاشعلارسةلزنمبنملاكئلوألناكوعوسي
.نيلكآلاونيدمتعمللصالخلاققحيالامهالكو

اوُناَكْمَُّـهنَألًاّيِحوُرًادِحاَوًاباََرشاوُِبَرشْمُهَعيَِمجَو«٤
ِتَناَكُةَرْخَّـصلٱَو،ْمِهِتَعِباَتٍةَّـيِحوُرٍةَرْخَصْنِمَنوُبَْرشَي
ملٱ
.»َحيِسَْ
٩:٢١ةينثت٧٨:١٥رومزمو٢٠:١١ددعو١٧:٦جورخ
١٠٥:٤١رومزمو

امىلإةراشإاذهيفًاّيِحوُرًادِحاَوًاباََرشاوُبَِرش
اَنَأاَه«ىسوملهللالاقذإميديفريفنييليئارسإللثدح
يفِةَرْخَّـصلٱَىلَعَكاَنُهَكَماَمَأُفِقَأ ُبِْرضَتَف،َبيِروُحِ
ىَسوُمَلَعَفَف.»ُبْعَّـشلٱَبَْرشَيِلٌءاَماَهْنِمُجُرْخَيَفَةَرْخَّـصلٱ
ىمسو.)١٧:٦جورخ(»َليِئاَْرسِإِخوُيُشِنوُيُعَماَمَأاَذَكٰه
ةقراخقيرطبهحورببعشللهبهوهللانألًايحورءاملا
ًانمزهنمنوبرشياوقبوهراجفنادنعهنماوبرشف.ةداعلا
.ًاليوط

لمتحيْمِهِتَعِباَتٍةَّـيِحوُرٍةَرْخَصْنِمَنوُبَْرشَياوُناَك
ًايحورًايزاجمًىنعموًايقيقحًايخيراتًىنعمانهلوسرلامالك
هذهحرشلوأيفانيتأفدصقامهيأملعنلًاليبسانلكرتيملو
.يحورلاىنعملابهرخآيفويقيقحلاىنعملابةيآلا
اوقبنييليئارسإلانألوألانارمأةرابعلاهذهنمحضتيو
يناثلاو.ةزجعملابىرجيذلاءاملانمةليوطةدمنوبرشي
عابتاقيرطحضتيملهنكلوحيسملاوهءاملاكلذردصمنأ
دوهيلاديلاقتنمف.حيسملااهنوكهجوالومهلةرحصلا
نيأمهأروجرحدتتتناكتبُرضيتلاةرخصلانأةيمهولا
نأنيرسفملاضعببهذف.اهنمًايراجكفنيالءاملاواوهجتا
ةحصىلعليلدالنكلومهداقتعاىلعىرجانهلوسرلا
ةرخصلاءامنألوسرلادارمنأمهضعبنظو.بهذملااذه
َةَرْخَّـصلٱَّـقَش«منرملالوقلقفاوماذهو.مهعبتيناك
ملٱِتَرَجَفْنٱَف

ْ
يفْتَرَج.ُهاَيِ لٱِ

ْ
)١٠٥:٤١رومزم(»ًارَْهنِةَسِباَي

تناك.ديعبدمأىلإهنايرجوءاملاةرفوىلعةلدألانموهو
رهنلانأعبطلانمفةعفترمبيروحلبجلوحضرألا
دحأىلإرمحألارحبلاىلإيرجيةيدوألادحأيفاهنميراجلا
ةجملكنييليئارسإلاىفكفيبرغلاوأيقرشلاهيجيلخ
خيراتنمحضتيو.اهنمةبرقمىلعوأهِتودعىلعمهريس
مهجورخلةنسنيثالثوعبسدعباوناكمهنأةيربلايفمهرافسأ
رمحألارحبلاجيلخدنعلحموهورباجنويصعيفرصمنم
مهرفسءانثأيفرهنلاكلذنماوبرشينأمهنكمأفيقرشلا
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لوقىنعملااذهبغاسفهلوأيفهنماوبرشامكهرخآيفو
.»مهتعباتةرخصلانإ«لوسرلا
ةبيرميفىرخأةرخصنمىرخأةزجعمبءاملارجفناهنإ
يتلاةرخصلادارألوسرلانأحجرألاو.)٢٠:١١ددع(
نألوسرلالوقنممزليالو.بيروحيفاهؤامرجفنا
حيسملانألبمهعبتءاملانأالومهتعبتاهسفنةرخصلا
يذلا»دهعلاكالم«هنإفمهلةرخصلاةلزنمبوهيذلامهعبت
يذلاهوهيوهو.ةيربلايفنييليئارسإلاعمريسيكفناام
يذلاهللانباوهو.»ةريثكقرطوعاونأب«مهملكومهلرهظ
لكبمهدمأفحيسملاعوسيبفرُعوانتعيبطكلذدعبذختا
.طقمهقرافيمليحءامعوبنيمهلناكوهيلإاوجاتحاام

رهظحيسملانأدارملاسيلَحيِسَْملٱِتَناَكُةَرْخَّـصلٱَو
مهلناكمههلإهللانأدارملالبةرخصةروصيفنييليئارسإلل
برحلايفنصحلاكمهلأجلمواهيلعينبملاتيبللةرخصلاك
دعبدسجتهلإلااذهو.ءاضمرلايفةرخصكمهلًاللظمو
يفةرخصلابهللاهبشامًاريثكو.حيسملاهنأبفرُعوكلذ
ٌكَراَبُمَوُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح«هلوقكلذنمو.ميدقلادهعلا

َّـَيلِإ.َليِئاَْرسِإُهٰلِإَلاَق«هلوقو)٢٢:٤٧ليئومص٢(»ِيتَرْخَص
ًاضيأرظنا٢٣:٣ليئومص٢(»َليِئاَْرسِإُةَرْخَصَمَّـلَكَت
.)٧١:٣و٦٢٧و٣١:٣و١٨:٢رومزمو٢:٢ليئومص١
يذلانييليئارسإلاهوهينأسوثنروكينمؤمسلوبربخأ
ىلعاولصحمهنأاوفرعيلةقيقححيسملاناكمهترخصهوربتعا
هذهنكلواهنيعنويحيسملااهيلعلصحيتلاتاكربلا
.مهصالخبلفكتتملتاكربلا

يفاوُحِرُطْمَُّـهنَأل،ُهللاٱَّـَرسُيَْملْمِهِرَثْكَأِبْنِكٰل«٥ لٱِ
ْ

.»ِرْفَق
١٠٦:٢٦رومزمو٦٥و٢٦:٦٤و٣٥و٣٢و١٤:٢٩ددع
٥اذوهيو٣:١٧نييناربعو

ونحلانمنييليئارسإللهللارهظأاملكعميأْنِكٰل
.ةكربلاوةبحملاو

ىوسرصمنماوجرخنيذلانيغلابلالكيأْمِهِرَثْكَأِب
٣٠و٢٩و١٤:١٦ددع(نهاكلاساحنيفوبلاكوعوشي
.)٢٢:١٣عوشيو

رئاسيفركُذامكلذليلدوظاتغايأُهللاٱَّـَرسُيَْمل
مهرفكومهنايصعومهفرصتءوسهظايتغاةلعو.ةيآلا
.ناثوأللمهتدابعو

يفاوُحِرُط درجمبالبورحلاوةئبوألاباوتاميأِرْفَقْلٱِ
.ةيداعلاتوملابابسأ

ُنْحَنَنوُكَنَالىَّـتَح،اَنَلًالاَثِمْتَثَدَحُروُمُألٱِهِذٰهَو«٦
.»َكِئَلوُأىَهَتْشٱاَمَكًاروُُرشَنيِهَتْشُم
١٠٦:١٤رومزمو٣٤و٣٣و١١:٤ددع

.مهكالهةلعتناكيتلالزاونلايأُروُمُألٱِهِذٰهَو
ًاميلعتوةربعنوكتنأدصقهللانأيأاَنَلًالاَثِم
ىلعنييليئارسإللًاباقعاهنوكىلعةوالعانلًاراذنإو
.مهاياطخ
ظحوهيذلامنهجيفكالهلاىلإزمرةيربلايفمهكالهنإ
.هوظاغأامكهللاظيغينم

رّذحخلاًاروُُرشَنيِهَتْشُمُنْحَنَنوُكَنَالىَّـتَح
ـتمـرحـايـاـطخةدـعنـمسـوـثنرـوكـيـنمـؤملـوسرـلا
لوخداومرُحياليكلةسدقملاضرألالوخدنييليئارسإلا
ىسومأبنأو.انهركُذاماياطخلاكلتلوأواهباكترابءامسلا
طُيْنَم:اوُلاَقَواْوَكَبَوًاضْيَأَليِئاَْرسِإوُنَبَداَع«هلوقبهب

ْ
اَنُمِع

هلوقبكلذىلعمهباقعركذو.)٧-١١:٤ددع(خلا»؟ًاْمَحل
هناَنْسَأَْنيَبُدْعَبُمْحَّـللٱَناَكْذِإَو« ِّـبَّـرلٱُبَضَغَيَِمح...ِْمِ
.ًاّدِجًةَميِظَعًةَبَْرضَبْعَّـشلٱُّبَّـرلٱَبََرضَو،ِبْعَّـشلٱَىلَع
ملٱَكِلٰذُمْسٱَيِعُدَف

اوُنَفَدَكاَنُهْمَُّـهنَأل»َةَوَأَّـتَهَتُوَربَق«ِعِضْوَْ
لٱ
ْ

رومزمًاضيأرظنا٣٥-١١:٣٣ددع(»اْوَهَتْشٱَنيِذَّـلٱَمْوَق
لهأسلوبىهنيتلارورشلاو.)١٥و١٠٥:١٤و٣١-٧٨:٢٧
يفمئالولالكأبنرتقتيتلايهاهباكترانعسوثنروك
.اهيلإنونمؤملايعُدواهيفيتلاناثوأللًاماركإةينثولالكايهلا
.رورشلاءاهتشابدارمللريسفت)٨و٧ع(يفركُذاملعلو

َوُهاَمَك،ْمُهْنِمٌساَنُأَناَكاَمَكٍناَثْوَأَةَدَبَعاوُنوُكَتَالَف«٧
ألِلُبْعَّـشلٱَسَلَج:ٌبوُتْكَم

َ
.»ِبِعَّـلِلاوُماَقَّـمُث،ِبُّْرشلٱَوِلْك

٣٢:٦جورخ١٤ع

لقأسوثنروكونمؤمنكيملٍناَثْوَأَةَدَبَعاوُنوُكَتَالَف
.مانصألاةدابعلًاضرعتنييليئرسإلانم

بهذلانملجعلااوعنصمويْمُهْنِمٌساَنُأَناَكاَمَك
اوراصمهنإاونظيملنييليئارسإلانإ.)٥-٣٢:١جورخ(
قحلاهلإلااودبعينأاودصقمهنألكلذبناثوأةدبع
جورخ(»برللديعًادغ«نورهلوقنمرهظيامكهتطساوب

مهكارتشانأسوثنروكينمؤمضعبىعداكلذك.)٣٢:٥
نكلوةينثوةدابعبسيلناثوألالكايهيفمئالولالكأيف
ةدابعىلعمهبقاعونييليئارسإلاةجحلبقيمليذلاهللا
معزذإمهريغماثآيفمهكارتشاىلعمهتجحلبقيملنثولا
.هحيبيالًالالحروظحملانوك
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.)٣٢:٦جورخ(يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
ألِلُبْعَّـشلٱَسَلَج

َ
سولجلااذهناكِبُّْرشلٱَوِلْك

.هلًاماركإةميلولااودعأمهنأللجعلاةدابعنمًاءزج
تالآناحلأويناغألاىلعصقرلليأِبِعَّـلِلاوُماَقَّـمُث

ناك.)٣٢:١٨جورخ(نمرهظيامكلجعللًاماركإبرطلا
خيراتيفليلدالهنكلًابلاغروجفلابنرتقينيينثولاضفر
.كلذبًانرتقمناكذئتقونييليئارسإلاضفرنأىلعىسوم

يفَطَقَسَف،ْمُهْنِمٌساَنُأىَنَزاَمَكِنْزَنَالَو«٨ ٍدِحاَوٍمْوَيِ
لَأَنوُْرشِعَوٌةَثَالَث

ْ
.»ًاف

١٠٦:٢٩رومزمو٩و٢٥:١ددع٢:١٤ايؤرو٦:١٨ص

ةصقنمرهظيامكىنزلاىلإةينثولاةدابعلادوقتامًاريثك
ددعلارفسيفةروكذميهوانهاهيلإراشملاليئارسإينب
ىراذعلانأروغفلعبةدابعنمناكهنإف.)٩-٢٥:١ددع(
يفكلذلثمناكونثوللًاماركإىنزللنهسفنأنفقي
هذهةمدقمنم٢٠ةحفصرظنا(ةرهزللًاماركإسوثنروك
مئالولاسوثنروكينمؤمرضحينالاحملانمناكف)ةلاسرلا
.اوسندتينأنودباهلكيهيفةينثولا

ةيناربعلاةخسنلايفوًافْلَأَنوُْرشِعَوٌةَثَالَثَ...طَقَسَف
ةلعملعنالوًافلأنورشعوةعبرأاهنمةيبرعلاانتمجرتيتلا
سلوبلتناكيتلاةخسنلايفبتُكاملعلو.قرفلااذه
ريبعتلاحصفًافلأاوناكاوتامنيذلاوأ.ًافلأنورشعوةثالث
نأسدقلاحورلادصقولو.نيددعلادحأبمهددعنع
مكركذينأىسوممهلألطبضلاباوتامنيذلاددعانملعي
ةعبرألانعصقنيوأًافلأنيرشعلاوةثالثلاىلعديزي
الةثداحلابءارقلاراذنإدصقحورلانكلًافلأنيرشعلاو
.راصتخاللبيرقتلابهركذوًامامتددعلانييعت

ملٱِبِّـرَجُنَالَو«٩
،ْمُهْنِمٌساَنُأًاضْيَأَبَّـرَجاَمَكَحيِسَْ

حلٱُمُهْتَكَلْهَأَف
ْ

.»ُتاَّـَي
:٧٨رومزمو٦:١٦ةينثتو٢١:٥ددعو٧و١٧:٢جورخ
٢١:٦ددع١٠٦:١٤و٩٥:٩و٥٦و١٨

يفاوكشوهربصوهتانألوطيفاوعمطاملهللاسانلابّرج
١٥:٠و٥:٩لامعأو٤:٧ىتم(هدوهعلهئافووهتنامأوهتوق
يفنييليئارسإلاهبرجبولسألااذهىلعو.)٣:٩نييناربعو
لِمَعيِتَّـلٱِيتاَيآَويِدَْجماْوَأَر«هللالاق.ةيربلا

ْ
يفاَهُت يفَوَْرصِمِ ِ

لٱ
ْ
ددع(»ِيلْوَقِلاوُعَمْسَيَْملَوٍتاَّـرَمََرشَعَنآلٱِينوُبَّـرَجَو،ِةَّـيِّـَرب
اوبرجينأنمسوثنروكينمؤمسلوبرذحو.)١٤:٢٢
تاذللابلطاميسالومهنايصعومهرمذتبمهلثمحيسملا

لكايهلامئالوكاونمآنألبقاهباوذذلتيتلاةيملاعلاةيدسجلا
.ةينثولا

َىلَعُّبَّـرلٱَلَسْرَأَف«هلوقليلدبُتاَّـيَْحلٱُمُهْتَكَلْهَأَف
حلٱِبْعَّـشلٱ

ْ
ملٱِتاَّـَي

َنُوريِثَكٌمْوَقَتاَمَف،َبْعَّـشلٱِتَغَدَلَفَةَقِرْحُْ
اذإمهنأكلذبنييثنروكلادافأف.)٢١:٦ددع(»َليِئاَْرسِإْنِم
مهسفنأىلعاوبلجهاياصواودعتوهربصوهللاملحباوعمط
.لزاونلارش

ُمُهَكَلْهَأَف،ْمُهْنِمٌساَنُأًاضْيَأَرَّـمَذَتاَمَكاوُرَّـمَذَتَتَالَو«١٠
ملٱ
.»ُكِلْهُْ
١٢:٢٣جورخ١٦:٤١و١٤:٢ددعو١٧:٢و١٦:٢جورخ
٢١:١٥مايأ١و٢٤:١٦ليئومص٢و١٦:٤٩و١٤:٣٧ددعو

اميفهللابلقلانايصعنعرمذتلاأشنياوُرَّـمَذَتَتَال
.هلةيانعلاهنّيعت

هلوقىلإاذهبراشأْمُهْنِمٌساَنُأًاضْيَأَرَّـمَذَتاَمَك
َلاَقَو،َليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجَنوُراَهَىلَعَوىَسوُمَىلَعَرَّـمَذَت«
َهل
ُ

جلٱُّلُكاَم
ْ

يفاَنْتُماَنَتْيَل:ِةَعاََم يفاَنْتُماَنَتْيَلْوَأ،َْرصِمِضْرَأِ ِ
لٱاَذٰه

ْ
امىلإامأو.)٢٧و١٠:١٢و٤-١٤:١ددع(خلا»ِرْفَق

نمنوريثكهيفكرتشايذلاهقافروحروقنايصعنمركُذ
ةئمعبسوسفنفلأرشعةعبرأهبتاموليئارسإينب
ركذيسلوبنألحجرألاوهيناثلاو.)٥٠-١٦:١ددع(سفن
.اورمذتعيمجلانألوألايفورمذتمهضعبنأ
نورهوىسوماوكتشانيحهللاىلعنويليئارسإلارمذت
لهأضعبرمذتف.امهداشرإوامهناطلسضفراودارأو
ىلعرمذتهناطلسمهضفروسلوببمهفافختسابسوثنروك
.هلوسروهيذلابرلا

مهبقاقعيلهللاهلسرأيذلاكالملايأُكِلْهُْملٱُمُهَكَلْهَأَف
:١٤ددع(كالملاركذينأنودبءابولاىسومركذو.ءابولاب

١٦و٢٤:١٥ليئومص٢(يفًاعمءابولاوكالملاركذو.)١٤
رظناو١٢:٢٣جورخيفامب٧٨:٥٠رومزميفاملباق
.)١٢:٢٣لامعأ

اَنِراَذْنِإلْتَبِتُكَو،ًالاَثِمْمُهْتَباَصَأاَهُعيَِمجُروُمُألٱِهِذٰهَف«١١
.»ِروُهُّدلٱُرِخاَوَأاَنْيَلِإْتَهَتْنٱَنيِذَّـلٱُنْحَن
٤:٥يبليفو٧:٢٩ص٩:١٠صو١٥:٤ةيمور
٢:١٨انحوي١و٣٧و١٠:٢٥نييناربعو

ةطساوبسانلالكملعتينأهللادصقًالاَثِمْمُهْتَباَصَأ
هلمهسفنأنوضرعياذاممهاياطخىلعنييليئارسإلاباقع
نويليئارسإلائطخامكنوأطخينيذلانأيأاوئطخاملك
.اوبقوعامكنوبقاعُيخلارمذتلاوىنزلاوناثوألاةدابعنم
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تامقنونييحيسملاتاكربلاثمليئارسإينبتاكربتناك
نونيهتسينيذلاتامقنلاثمتاكربلاكلتبمهنمنينيهتسملا
.اّنمليجنإلاتاكربب

امبكترنونيدتعملاكئلوأتاوطخعبتنالئلاَنِراَذْنِإل
.اوبقوعاملثمبقاعُنوماثآلانماوبكترا

نيبةدملاىلعًابلاغةرابعلاهذهلدتِروُهُّدلٱُرِخاَوَأ
نيديلدجملابيناثلاهئيجموعاصتالابلوألاحيسملاءيجم
»ةنمزألاءلم«و»نامزلاءلم«ًاضيأتيمُسو.ملاعلا
نييناربع(»ةريخألامايألا«و.)١:١٠سسفأو٤:٤ةيطالغ(
لكةياهن«و)٩:٢٦نييناربع(»رهدلاءاضقنا«»و.)١:١

.)٢:١٧لامعأريسفترظنا٤:٧سرطب١(»ءيش

لَفٌمِئاَقُهَّـنَأُّنُظَيْنَمًاذِإ«١٢
ْ
.»َطُقْسَيَالْنَأْرُظْنَي

١١:٢٠ةيمور

نماهوملعتينأنييثنروكلاىلعناكيتلاةدعاقلاهذه
وهفضرألاىلعمادامناسنإلانأيهونييليئارسإلاخيرات
لكتينأدحألسيلو.ةئيطخلاوةبرجتلايفطوقسللةضرع
امبطوقسلانمأينأالوناميإلايفتبثينأهمزعىلع
.ةسادقلاوةفرعملانمهغلب

ىلعهتوقيفةتبلاكشياليأٌمِئاَقُهَّـنَأُّنُظَيْنَم
هنأيفوىوقتلايفوناميإلايفًاتباثهئاقبوةبرجتلاةمواقم
.هتومدعبءامسلالخدي

سانلاو.اياطخلانمةئيطخيفَطُقْسَيَالْنَأْرُظْنَيْلَف
اهيفعوقولانوفاخياليتلاةئيطخلايفنوطقسيامًاريثك
ةضرعهريغنمرثكأوهتوبثللهمزعةوقىلعلكتييذلاف
تناكهتلعنإفيتقولاسرطبطوقسكلذلاثموطوقسلل
هنوكدرجمبصالخلاوجرينملكف.هسفنىلعهلاكتا
نمدبالفنيراتخملانمهنأهنقيتبوأةسينكلاءاضعأنم
ةسادقلايفتبثيملنإدحأصلخينألاحملانمهنألهتبيخ
ةعيبطنإ.يلصيورهسيودهتجيملنإلاحماذهوةياهنلاىلإ
هبتنمناطيشلاوًادبأطوقسلاىلإةلئامةفيعضناسنإلا

لخدينأىلإدهتجيوفاخينأنمؤملاىلعف.ًامئادبرجم
.ةيوامسلاةنيدملاباوبأ

َجتْمُكْبِصُتَْمل«١٣
ْ
يِذَّـلٱ،ٌنيِمَأَهللاٱَّـنِكٰلَو.ٌةَّـِيَرشَبَّـالِإٌةَبِر

َعَمُلَعْجَيَسْلَب،َنوُعيِطَتْسَتاَمَقْوَفَنوُبَّـرَُجتْمُكُعَدَيَال
ملٱًاضْيَأِةَبِرْجَّـتلٱ

َحتْنَأاوُعيِطَتْسَتِل،َذَفْنَْ
ْ
.»اوُلِمَت

٢٩:١١ايمرإ٢:٩سرطب٢و٢٥:٣رومزم١:٩ص

الئلمهتيزعتونينمؤملابولقةيوقتةيآلاهذهنمةياغلا
مهريغطوقسىلعهمالكنممهُفاممصالخلانماوسأيي

نمهيلإراشأامنإحجرألاوطوقسللةضرعمهنأنم
اوبرها«ةيتآلاةيآلايفلاقهنألناثوألاةدابعانهبراجتلا
.»ناوثالاةدابعنم

َجتْمُكْبِصُتَْمل
ْ

وأسانلاقلمتنمةئيطخللٌةَبِر
.رهدلالزاونوأمهداهطضا

نمنيريثكنإفمكلاثمأرشبلاهلضرعتياممٌةَّـيَِرشَبَّـالِإ
.نوبرُجيومكلثماوبرُجهللابعش
اهلمتحتالبراجتبسوثنروكونمؤمبرجينأهللاحمسيمل
ىوساهلامتحاعيطتسياليتلابراجتلاكةيرشبلاةعيبطلا
نأةيضاملابراجتلانممهباصأامممهنكميو.ةيكلملاةعيبطلا
.ةلبقتسملابراجتلانمهلنوضرعتيامعوناوفرعي

يدبألاطوقسلانمهبعشظفحبهدعوزجنيفٌنيِمَأَهللاٱ
.مهمزعةوقالمهتوبثةلعوهف

هتنامأنإفَنوُعيِطَتْسَتاَمَقْوَفَنوُبَّـرَُجتْمُكُعَدَيَال
:اياضقثالثاذهنممزليو.كلذمزلتستهدعويف
ةمواقمىلعةوقلاضعبناسنإلابهيهللانإ:ىلوألا·

.ةئيطخلا
اهلامتحاعيطتسنيتلاةبرجتلاملعيىلاعتهنإ:ةيناثلا·

.انتردقىلإةبسنلاب
عوقوبحمسيالهنأدكؤتهدعويفهتنامأنإ:ةثلاثلا·

امةجيتنو.اهلامتحاعيطتسيامممظعأبراجتيفنمؤملا
ةيفاكةوقهاطعأهللانألئطاخللةجحالهنأركُذ
ىلعدحأأطخيملف.اهلمعتساولةبرجتلاىلعاهبرصتني
ةياقوهلهللااهبهويتلاطئاسولاهلامهإبئطخامنإهمغر
هللاةوقبنوسورحم«نينمؤملانإمعن.ةئيطخلانم
نعمهينغيالاذهنكل.)١:٥سرطب١(»صالخلل
نأو.»ةبرجتيفاولخديالئلاولصيواورهسي«نأبوجو
بابلانملوخدلايفاودهتجي«نأو.»سيلبإاومواقي«
اومواقيواولصيواورهسييكلةمعنمهيطعيهللاو»قيضلا
.اودهتجيو

قرطنأيأذَفْنَْملٱًاضْيَأِةَبِرْجَّـتلٱَعَمُلَعْجَيَس
ىلعريُجيىتحهنوداهبابقلغُيملودحأىلعدسُتملةسادقلا
داهطضالانارينيفرورملاىلإرطضيامًاريثكنكلمثإلا
ةئيطخلانمبرهييكلةايحلاولاملاةراسخوراعلالامتحاو
)١:١٣بوقعي(»ًادحأبرجيالهللا«لوسرلابوقعيلاق
ًاذفنملعجينأوههللالمعوهتاوهشناسنإلابرجييذلاف
راصتناللةيفاكةمعنهئاطعإبوأةبرجتلاةلازإبامإبرجملل
ُناَطْيَّـشلٱاَذَوُه«سرطبلحيسملالوققفوىلعاذهو.اهيلع
حلٱَكْمُكَلِبْرَغُيْيَكِلْمُكَبَلَط

ْ
َكِلْجَأْنِمُتْبَلَطيِّـنِكٰلَو!ِةَطْنِ

.)٣٢و٢٢:٣١اقول(»َكُناَميِإىَنْفَيَالْيَكِل
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ميهاربإنحتماامكمويلاسانلانحتميهللانأبيرال
مهنحتمااذإو.هصولخرهظيلبهذلانحتمُيامكًاميدق
لاقامكهلامتحانوعيطتسيامقوفمهنحتميملكلذك
.لوسرلا

َحتْنَأاوُعيِطَتْسَتِل
ْ
دادعإنمهللاةياغهذهاوُلِمَت

.ذفنملاكلذ

ةينثولالكايهلايفمئالولاروضحنأىلعناهربلا
٢٢ىلإ١٤عناثوأةدابع

اممحللكأنماوعنتمينأنينمؤملاحصندقسلوبناك
لكألااذهنأعمفيعضلاخأللةرثعناكاذإناثوأللحبُذ
نثولانأمهنقيتلمهضعبنأفاخف.تاذلايفًامرحمسيل
ةينثولالكايهلايفمئالولاروضحىلعرسجيءيشبسيل
هودقتعاامممثإللضرعمومهاوقتلرضمكلذنأمهلنابأف
ءاشعلاكلذلكأنمنإف.ينابرلاءاشعلالكأنأشيف
يفةميلولالكأيذلاكلذكفهبنينمؤملالكوحيسملاكراش
قدصامو.)١٧-١٤ع(هتدبعونثولاكراشيناثوألالكايه
نإفةيدوهيلاحئابذلاىلعقدصيينابرلاءاشعلاىلع
نماوجتنتسينأدريملو.)١٨ع(هللاةدابعاهيفكارتشالا
ةرهزلاوخيرملاويرتشملاولحزكنيينثولاةهلآنأاذههلوق
ًاقحنئاكحيسملانأامكبكاوكلاريغًاقحةدوجومةهلآ
ملمهتهلآلنوحبذيمهنأنومعزيمهونيينثولانأبحرصف
ةدئامروضحنإ.)٢٠-١٧ع(نيطايشلاىوسلاوحبذي
ع(نيطايشلاةدئامنملكألانيبوهنيبةبسانمالبرلا

امكمهئانفإلهللاةريغمهيلعاوجيهاهنماولكأنإف)٢١
ع(ناثوألاىلإهللاةدابعنعاولوتنيذلادوهيلاًاميدقاهجيه
٢٢(.

.»ِناَثْوَألٱِةَداَبِعْنِماوُبُرْهٱيِئاَّـبِحَأاَيَكِلٰذِل«١٤
٥:٢١انحوي١و٦:١٧سوثنروك٢و٧ع

نيذلانييليئارسإلاىلعتعقوةليقثلزاوننألَكِلٰذِل
طقسيتلاةئيطخلايفطوقسللةضرعمكنألوهللااوظاغأ
نممكِقتملاهبمتزتمايتلااتاكربلانألواهيفكئلوأ
.اهباوزاتمايتلاتاكربلامهتقواممرثكأطوقسلا

مهلهتحيصننأاوققحتييكلاذهبمهبطاخيِئاَّـبِحَأاَي
.مهحالصبًامامتهاوةبحمءولممبلقنعالإردصتمل

نمدورابلالماحلابرهِناَثْوَألٱِةَداَبِعْنِماوُبُرْهٱ
.ميظعرطخنثولاىلإيحيسملانمبارتقاىندأنأل.رانلا
نموهلكيهلوخدنمونثولاةيؤرنماودعتبالاقهنأكف
هنمبرقلقأنألهتدابعيفكارتشالكنموهمئالولكأ
ةمرحملاةئيطخلايفطوقسللهضّرعيوناسنإلاتاوهشجّيهي

داعتبالابالإهلنمأالفىنزلانمةدابعلاكلتبنرتقموهامل
.ةبرجتلالحمنع

لِلاَمَكُلوُقَأ«١٥
ْ

يفْمُتْنَأاوُمُكْحٱ:ِءاَمَكُح .»ُلوُقَأاَمِ
٨:١ص

اماورينأنيرداقءامكحمهربتعاِءاَمَكُحْلِلاَمَك
ملف.تاذلايفقئالهنأوميلسلالقعلامكحلقباطمهلاق
درجمبناثوألالكيهيفلكألانعمهاهنينأنسحتسي
كلذنأنهربتيتلابابسألامهلطسبفيلوسرلاهناطلس
.هنعاوعنتميفمهسفنأنماومكحييكلةينثوةدابعلكألا

لٱُسْأَك«١٦
ْ
ِمَدَةَِكَرشَيِهْتَسْيَلَأ،اَهُكِراَبُنيِتَّـلٱِةََكَرب

ملٱ
خلٱِ؟حيِسَْ

ْ
ِدَسَجَةَِكَرشَوُهَسْيَلَأ،ُهُِرسْكَنيِذَّـلٱُزُْب

ملٱ
»ِ؟حيِسَْ
٢٤و١١:٢٣صو٤٦و٢:٤٢لامعأ٢٨-٢٦:٢٦ىتم

كارتشاينابرلاءاشعلايفزبخلاورمخلالوانتنأبحيرصتاذه
مدقُياملوانتنأتابثإهتياغوهدسجوحيسملامديف
.)٢٠ع(مهلةكراشمنيطايشلل
الناميإلابوهامنإهمدوحيسملادسجيفانكارتشانإ
ءاشعلايفهبرشنيذلارمخلاوهلكأنيذلازبخلانأللكألاب
ةيوقتلئاسونمامهوناميإلابهلوانتنامىلإنازمرينابرلا
.هيلإزومرملابانناميإ

سلوبميدقتةلعملعنالاَهُكِراَبُنيِتَّـلٱِةَكََربْلٱُسْأَك
ىتم(سقرموىتمَيتراشبيفاملًافالخزبخلاىلعسأكلا

اننأل»ةكربلاسأك«تيمسو.)١٤:٢٢سقرمو٢٦:٢٦
وأهيلإزمرسأكلايذلاحيسملابءادفلاىلعءانبهباهكرابن
:٢٢اقولو١١:٢٤ص(اهيلع)هركشنيأ(هللاكرابناننأل
رسلااذهيفلامعتساللصصختيأسدقتاهنألوأ.)١٩
ةمعطألايفليقامقفوىلعةالصلاوركشلاةطساوب
.)٩:١٦اقول(حيسملاهاتأامقفوو.)٥و٤:٤سواثوميت١(
هصصخهنأل»عباسلامويلاهللاكراب«ليقىنعملااذهبو
.)٢٠:١١جورخو٢:٣نيوكت(هتدابعل
ديعيفاهنوبرشياوناكيتلاةريخألارمخلاسأكدوهيلاىمس
اهنممسالااذهديدجلادهعلايفلقُنو»ةكربلاسأك«حصفلا
.ينابرلاءاشعلاسأكىلإ

كلذكفسجئاتنيفكارتشالايأِحيِسَْملٱِمَدَةَكَِرش
نمةاجنلاوةعيرشللنيَدلانمانيلعامءافيإاهنمو.مدلا
ةحارلينواهساندأنمريهطتلاواناياطخةرفغمواهتنعل
.هللاعمةحلاصملابرورسلاوريمضلا
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ةمالعاهنوكلحيسملامديفةكرشسأكلايفةكرشلاتناكو
.هبنودحتماننأبًانلعانداحتامتخوهمديفكارتشالا
اللاقهنأكفديكوتلاهنمضرغلايراكنإةيآلايفماهفتسالاو
يفهلةكرشسأكلاكلتيقيقحلانمؤملابرشنأيفبير
مدىلإتلاحتسارمخلاناانهليقامممزليالو.حيسملامد
ةكرشحيسملامديفةكرشلانأدوصقملاذإةقيقححيسملا
ِهِبيِذَّـلٱُهللاٱَوُهٌنيِمَأ«سلوبلوقكناميإلايفةيحور
ملٱَعوُسَيِهِنْبٱِةَِكَرشَىلِإْمُتيِعُد

بَرِحيِسَْ
لوقو.)١:٩ص(»اَنِّـ

يفاَنْكَلَسْنِإ«انحوي يفَوُهاَمَكِروُّنلٱِ ٌةَِكَرشاَنَلَف،ِروُّنلٱِ
ملٱَعوُسَيُمَدَو،ٍضْعَبَعَماَنِضْعَب

هَطُيِهِنْبٱِحيِسَْ
ِّـلُكْنِماَنُرِّـ

نأىنعملانوكينأنكميالف.)١:٧انحوي١(»ٍةَّـيِطَخ
مدلاو.رخآلادسجةداميفمهنملككرتشينينمؤملا
مدلاسيلنآلاىلإةئيطخلكنمرهطيورهطيذلا
اهأشنأيتلاةرافكلالبحيسملاقورعيفيراجلايقيقحلا
»ديدجلادهعلامدب«اهنعربعوبيلصلاىلعهتومبحيسملا
.)١٣:٢٠و١٠:٢٩نييناربع(رمخلابهيلإزومرملا

يفسأكلاىلعهلمحامخلاُهُِرسْكَنيِذَّـلٱُزْبُْخلٱ
دسجىلإزمرزبخلانإ.انهزبخلاىلعهلمحىلوألاةلمجلا
.ًايحورحيسملادسجيفوًايدسجزبخلايفكرتشنفحيسملا
دسجيفانكرتشااذإو.هيلإةليسوويناثلاىلإةراشإلوألاف
ءادفحبُذهنأرابتعابهدئاوفلكيفكرتشنناميإلابحيسملا
كارتشاينابرلاءاشعلايفكارتشالانوكلوسرلاركذو.انع
هيفكرتشاهلكيهيفنثوللحبُذاملكأنأنيبيحيسملايف
.كلذيتأينأيحيسمللزوجيالف
ءاجامكرسلااذهنسنيححيسملابءادتقا»هركشن«لاقو
ينابرلاءاشعلالكىلعزبخلارسكقلطأو.)١١:٢٤ص(يف
.)٢٠:٧و٢:٤٢لامعأ(هلوانتو

لٱُنْحَناَنَّـنِإَف«١٧
ْ

اَنَّـنَأل،ٌدِحاَوٌدَسَج،ٌدِحاَوٌزْبُخَنِيريِثَك
يفُِكَرتْشَناَنَعيَِمج خلٱِ

ْ
لٱِزُْب

ْ
.»ِدِحاَو

١٢:٢٧صو١٢:٥ةيمور

نأىلإةراشإلايهوزبخلارسكنمةياغلانايبةيآلاهذهيف
رسكُييذلادحاولازبخلايفًايدسجنوكرتشينيذلالك
ًاكيرشمهنملكريصيحيسملادسجيفًايحورنوكرتشيو
.دحاودسجءاضعأمهنأكرخآلل

هنإفدحاولافيغرلاكيأٌدِحاَوٌزْبُخَنِيريِثَكْلٱُنْحَن
دحاومهنيريثكاوناكنإونونمؤملافًادحاوىقبيأزجتنإو
.حيسملايف

ءاضعأناكنإوهنإفدحاودسجكيأٌدِحاَوٌدَسَج
دحاودسجنيريثكاوناكنإونونمؤملاف.ًادحاوىقبيةريثك

ًادحاوًادسجمهلعجيدحاوزبخيفمهكارتشاف.حيسملايف
.»ًاكارتشا«ينابرلاءاشعلاىمسيامًاريثككلذلو

جلٱَبَسَحَليِئاَْرسِإاوُرُظْنٱ«١٨
ْ

َنوُلُكْأَيَنيِذَّـلٱَسْيَلَأ.ِدََس
ملٱَءاَكَُرشْمُهَحِئاَبَّـذلٱ

»ِ؟حَبْذَْ
ةيطالغو١١:١٨سونثروك٢و٥و٩:٣و١٢و٤:١ةيمور
.)٧:١٥و٣:٣نييوال٦:١٦

ءاشعلابهنهرباملكيهلايفةيدوهيلاةدابعلايفامبنهرب
يفاهمدقملةكراشمةحيبذلايفكارتشالانأوهوينابرلا
نأنينمؤمللزوجيالهنأكلذنمجتنفهدوبعملهتدابع
.ةينثولالكايهلامئالويفاوكرتشي

.دوهيلاةدابعيفاولمأتيأَليِئاَْرسِإاوُرُظْنٱ
يأليئارسإنممهلسلسترابتعابيأِدَسَْجلٱَبَسَح

ًازييمت»دسجلابسح«هنوكبهدّيقوًايعيبطًالسلستبوقعي
ةيمورحيسملابنونمؤملاوهو»يحورلاليئارسإ«نعدوهيلل
.)٦:١٦و٤:٢٩ةيطالغو٢:٢٨

مهنأيفنيينثولاكدوهيلاناكَحِئاَبَّـذلٱَنوُلُكْأَيَنيِذَّـلٱ
ىلعاهيقابنومسقيوحبذملاىلعةحيبذلاضعبنوقرحياوناك
:١٢ةينثتو٨:٣١و٧:١٥نييوال(هنالكأيفاهمدقمونهاكلا

.)١٦:١١و١٨
ًاءزجيليئارسإلاقارحإناك.ههلإوِحَبْذَْملٱَءاَكَُرشْمُه

اهنمءزجلكأكلذكوهللاةدابعهللاحبذمىلعهتحيبذنم
لكيهلخدينأًادحأنكميناكامف.لكيهلاراديف
ملنإكانهحبُذاملكأيفنيرضاحلاكراشيوميلشروأ
.دحاولاهلإلامهعمدباعدوهيلابدحتميدوهيهنأبفرتعي
ةدبععمهيفحبذامملكأوًاينثوًالكيهلخدنملكف
.ًانثوًادباعراصوهتدبعونثولاكراشدقفنثولا

لٱَّـنِإَأ؟ُلوُقَأاَذاَمَف١٩
ْ

لِلَحِبُذاَمَّـنِإْوَأ،ٌْءَيشَنَثَو
ْ

ِنَثَو
»؟ٌْءَيش
٨:٤ص

نيينثولاةدابعهتلباقمنممهوتينممهولًاعفداذهلاق
ناثوألاربتعاهنأهللادوهيلاونييحيسملاةدابعبناثوألل
امضقنهنأواهلحبُذامةعيبطتّريغتهنأوةيقيقحتانئاك
سيلنثولانإ«ًاقباسهلوقرركاذهلو.)٨:٤ص(يفهلاق
نوينثولااهدبعيتلابشخلاوةراجحلامانصأنإو»ءيشب
ةمعطألاةعيبطريغتتالهنأواهروصتامكةهلآبتسيل
مئالويفكارتشالانأبحرصهنأعمناثوأللاهميدقتب
كلهتوهللابضغجيهتةينثوةدابعالإسيلةينثولالكايهلا
.سوفنلا
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َال،ِنيِطاَيَّـشلِلُهَنوُحَبْذَياَمَّـنِإَفُمَمُألٱُهُحَبْذَياَمَّـنِإْلَب«٢٠
.»ِنيِطاَيَّـشلٱَءاَكَُرشْمُتْنَأاوُنوُكَتْنَأُديِرُأُتْسَلَف.ِِهللا
:٩ايؤرو١٠٦:٣٧رومزمو٣٢:١٧ةينثتو١٧:٧نييوال
٢٠

ناثوألاةدبعلكنايأنيِطاَيَّـشلِلُهَنوُحَبْذَياَمَّـنِإ
ةدابعاودصقيملمهنإمعن.نيطايشلاةدبعةقيقحلابمه
دوبعملانكلاهدوجواومهوتيتلاةهلآلاةدابعلبنيطايشلا
هلإوههنأل.هدونجوسيلبإىوسنكيملمهلكايهلكيف
هدصاقمتاممتمنموهلةراسناثوألاةدابعوملاعلااذه
هللاةدبعامإرشبلاف.ةدابعلاكلتىلإسانلادوقييذلاوهو
اومركاوقحلاهلإلاةدابعاوبأنيذلافناطيشللةدبعامإو
نإ.هتكئالموسيلبإةدبعمهفهبصتخييذلاماركإلاهريغ
ةيقيقحتانئاكنيطايشلانكلودوجوتاذبتسيلناثوألا
لٱِةَالُووملاعلااذهِءاَسَؤُر«مهو

ْ
لُظَىلَعِ،َملاَع

ْ
،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِةَم

يفِةَّـيِحوُّرلٱِّـَّـرشلٱِداَنْجَأَعَم :٦و٢:٢سسفأ(»ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
هللاومهلةدابعاهنوذختيناثوأللةمدقملاةدابعلاف.)١٢
.)٩:٢٠ايؤر(يفوانهليقامليلدبكلذكاهبسحي

ِنيِطاَيَّـشلٱَءاَكَُرشْمُتْنَأاوُنوُكَتْنَأُديِرُأُتْسَلَف
مكنإ)١٤ع(»ناثوألاةدابعنماوبرها«مكلتلقكلذلو
مكصالخومكسيدقتليبسيفتدهاجناميإلايفيدالوأ
مئالولايفكارتشالاةطساوباوكلهتواوسندتتنأديرأالف
نوكتنأنينمؤملانحنانيلعبجيفاهنمجتنياموةينثولا

نأونييحيسملارئاسوحيسملاعوسيهنباوهللاعمانتكرش
مهعمدحتنواهنوبحيامبحنواهنوبلطييتلاةياغلابلطن
ملنإونيطايشلاعمانتكرشنوكتنأقيليالف.ًالعفوةين
.ةينثولامئالولايفانروضحبمهعمكارتشالادصقن
ةدابعاودصقذإنيطايشلااودبعنيينثولانأامكهنإو
اورضحذإناثوألااودبعسوثنروكونمؤمكلذكناثوألا
ةمعطألاةذليفةبغرومهباحصألءاضرإةينثولالكايهلامئالو
ملنإونيطايشلااوكراشكلذبومئالولاكلتتاّراسرئاسو
سيندتنودبنوكتالةكراشملاكلتومهتكراشماودصقي
.هللانعمهلاصفناومهسوفن

.َنيِطاَيَشَسْأَكَوِّـبَّـرلٱَسْأَكاوُبَْرشَتْنَأَنوُرِدْقَتَال«٢١
يفاوُِكَرتْشَتْنَأَنوُرِدْقَتَال يفَوِّـبَّـرلٱِةَدِئاَمِ .»َنيِطاَيَشِةَدِئاَمِ
١٦و٦:١٥سوثنروك٢و٣٢:٣٨ةينثت

ريخمتدصقوقحلاننسيفمتكلساذإَنوُرِدْقَتَال
.مكسوفن

يفكرتشنيتلابرلاءاشعسأكيأِّـبَّـرلٱَسْأَك
.ناميإلاباهبرشببرلا

مئالولايفلمعتسُتيتلاسأكلايأَنيِطاَيَشَسْأَك
هضعبوةميلولانثولًابيكسبصُياهرمخضعبناكوةينثولا
يفرمخلاوزبخلافقويامكهلفقوتتناكوهمساببرشُي
ةدابعلانأةقباسلاةيآلايفلوسرلانابأ.هللاينابرلاءاشعلا
هلةفوقوملاسأكلااذكوةقيقحنيطايشللةدابعًارهاظنثولل
.نيطايشللةفوقوم

يفاوُِكَرتْشَتْنَأَنوُرِدْقَتَال اليأخلاِّـبَّـرلٱِةَدِئاَمِ
مكسوفنعفنتوهللارستقيرطبينابرلاءاشعلالوانتمكنكمي
يفنوكرتشتومنصلالكيهىلإهتدئامنعنوبهذتمتنأو
.همئالو
مهلتناكاهنألنيطايشلاىلإةينثولادئاوملالوسرلابسن
.نيطايشلافويضمئالولاكلتفويضف.)٢٠ع(ةقيقحلاب
ننسيفوهويحيسملاكارتشاليحتسيهنألوسرلانلعأو
معن.ةملظلابرونلاداحتاةلاحتساًاعمنيتدئاملايفقحلا
نكلهمفبامهيفكرتشيوهدسجبامهيتلكرضحينأهنكمي
لبهعمنيكرتشملاوهتدئامفويضنمهبسحيالبرلا
ردقيال«حيسملالوققفاوياذهو.هضفريوهيلعبضغي
.)٦:٢٤ىتم(»نيديسمدخينأدحأ

»؟ُهْنِمىَوْقَأاَنَّـلَعَلَأ؟َّـبَّـرلٱُريِغُنْمَأ«٢٢
٢٢:١٤لايقزح٣٢:٢١ةينثت

هايإهتأرماكرتنملجرلاةفنأةريغلاَّـبَّـرلٱُريِغُنْمَأ
يذلاهبعشةبحمبقحلاهللاو.هباهقاصتلاوهريغلاهتبحمو
كلذدعمانصألاةدابعىلإهنعلاماملفهسفنلهراتخا
نعربعوميدقلادهعلارافسأيفريثكاذهلثموىنزلابليملا
٣٢:٢١ةينثت(يفامكلذنموةريغلابكلذنمهظيغ
ةقامحنمبجعتللماهفتسالاو.)٧٨:٥٨رومزمو
مئالولامهروضحبيأمهيلعبرلاةريغمهجيهتبنيبطاخملا
.اهنعاوعنتمينأبوجوكلذةجيتنو.ةينثولا

هنأىنعملاو.يراكنإانهماهفتسالاُهْنِمىَوْقَأاَنَّـلَعَلَأ
اننأضرفىلعالإانيلعهللاةريغجيهننأرطخلادشأنم
.لاحملابورضلوأنماذهوهنمفاخناليكلهنمىوقأ
سسفأ(حيسملاسورعمهنيذلانييحيسمللزوجيالًاذإف
مهكارتشابهتريغنوجيهيوبرلاةدئاماوكرتينإ)٣١-٥:٢٥
.نيطايشلاةدئاميف

٣٣ىلإ٢٢عناثوأللحبُذاملكأزوجيىتم
ناثوألالكايهيفمئالولالكأنأقباسلالصفلايفنابأ
لازتعالالكاهولزتعينأنينمؤملاىلعبجيفاهلةدابع
حبُذاماولكأينأمهلزوجيىتمهنألصفلااذهيفنابأو
مهلامعتساميرحتنم)٦:١٢ص(يفهلاقامرركوناثوألل
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وأمهتوخإررضىلإىدأاذإةمعطألالوانتيفمهتيرح
عابُياملكاولكأينأمهلزاجأو.)٢٤و٢٣ع(مهمهررض
)٢٧-٢٥ع(ةمعطألانمتويبلايفمهلّدعيوأقاوسألايف
نأبهربخيناميإلافيعضخأةدئاملاىلعمهعمنكيملام
مهوتيهنأكلذبهيلعرهظوناثوأللحبُذاممةمعطالاضعب
ع(خألااذهريخلعانتمالاكلذدنعبجيفًامارحهلكأ

ىلإايدأاذإةيرحلالامعتساوقوقحلابلطنمعنمو.)٢٨
بلطننأبوجووهوماعلانوناقلابحّرصو.)٢٩ع(رشلا

.)٣٢ع(رثاعملالزتعننأو.)٣١ع(ءيشلكيفهللادجم
.)٣٣ع(هبيدتقننأو

.ُقِفاوُتِءاَيْشَألٱُّلُكَسْيَلْنِكٰل،ِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك«٢٣
.»يِنْبَتِءاَيْشَألٱُّلُكَسْيَلْنِكٰلَو،ِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك

٦:١٢ص

تمدقيتلاةمعطألالكيأِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك
ىلإعجراف)٦:١٢ص(يفهلاقامرركماذهو.ناثوألل
ضعبءانبلولقعللقباطمهنأنايبلهرركو.هريسفت
.هيلعحئاصنلا

ناكامبرهنألُقِفاوُتِءاَيْشَألٱُّلُكَسْيَلْنِكٰل
.هريخيفاوعسينأبنوفلكممهومهريغلةرثعاهلامعتسا

عفنلاىلإلوؤتاليأيِنْبَتِءاَيْشَألٱُّلُكَسْيَل
تاوهشلاةعاطإنوكتامًاريثكهنأللكآلاسفنليحورلا
طارفإلاكةيحورلارومألايفناسنإلامدقتنمةعنامةزئاجلا
.امههبشأاموبرشلاولكألايف

طَيَال«٢٤
ْ

َوُهاَمٍدِحاَوُّلُكْلَب،ِهِسْفَنِلَوُهاَمٌدَحَأْبُل
.»ِرَخآلِل
٢١و٢:٤يبليفو١٣:٥صو٣٣عو٢و١٥:١ةيمور

ةيضرعلاتازئاجلايفناسنإلاىلعبجيهنأةيآلاهذهىنعم
ىلعاذهو.ةيصخشلاهتّذلىلعيبدألاهريغعفنرثؤينأ
َفاَعْضَأَلِمَتْحَنْنَأَءاَيِوْقَألٱُنْحَناَنْيَلَعُِبَجي«هلوققفو
لَف.اَنَسُفْنَأَِيضْرُنَالَو،ِءاَفَعُّضلٱ

ْ
ُهَبيِرَقاَّـنِمٍدِحاَوُّلُكِضْرُي

لِل
ْ

لٱِلْجَألِ،ْريَخ
ْ
يصوصخلارمألاو.)٢و١٥:١ةيمور(»ِناَيْنُب

اذهيفانلزوجيالفناثوأللحبُذاملكأوهانههيلإراشملا
رضأنإفانريغيفهريثأتىلإرظنالبهديرناملكرمألا
.هنععانتمالابجومهسوفن

يفُعاَبُياَمُّلُك«٢٥ ملٱِ
لَْ
ْ

ْنَعَنيِصِحاَفَْريَغُهوُلُكِةَمَح
ِ»ريِمَّـضلٱِلْجَأْنِم،ٍْءَيش
٤:٤سواثوميت١

ناثوألالكايهيفةينثولامئالولالكأنأقبساميفنابأ
حبُذاملكأزوجيىتمنابأانهونييحيسملاىلعمارح
.ناثوألل

يفُعاَبُياَمُّلُك يقبيذلاءزجلايأُهوُلُكِةَمَحْلَْملٱِ
رئاسكربتعُينأبجيعيبللضرُعونثولالكيهيفحبُذامم
ّريغيملنثوللًالوأمحللاميدقتوًائيشسيلنثولانألموحللا
نثوللماركإلانمامهيفءيشالهنملكألاوهؤارشفهتعيبط
.هلةدابعلاوأ

مهليأِريِمَّـضلٱِلْجَأْنِم،ٍءَْيشْنَعَنيِصِحاَفَْريَغ
مدُقلههنأنعاولأسينأنودهيلإنوجاتحياماوذخأينأ
وأمهرئامضلنوأطخيمهنأكلذباوفاخيالنأوالوأناثوألل
نملوألاءزجلاريسفتيفبابسألاانركذدقو.هللاةعيرشل
.ةيآلاهذه

ألِمَوَضْرَألٱِّـبَّـرلِلَّـنَأل«٢٦
َ
.»اَه

٢٨عو٥٠:١٢و٢٤:١رومزمو١٠:١٤ةينثتو١٩:٥جورخ

دقدوهيلاناكو)٢٤:١رومزم(نمةسبتقمةيآلاهذه
برهللانأبًافارتعاماعطلامهلوانتيفاهوركذينأاوداتعا
لكضرألاءلمبدارملاو.سانللاهبهاووءايشألالك
ًاماعطاهلعجواهقلخوههنألهللااهلكف.اهمئاهبواهرامثأ
امكلذةلمجنمو.اهلوانتبدحأسندتيالًاذإفناسنإلل
هقلخامكيقبلبكلذبهتعيبطريغتتملهنإفناثوأللحبُذ
يعادالفهبهاوهللاظغيملهلكأفناسنإللًاعفانوًارهاطهللا
َّـلُك«هلوققفوىلعاذهو.هلكأيفةوراحملاوكوكشلل
»ِرْكُّشلٱَعَمَذِخُأاَذِإٌْءَيشُضَفْرُيَالَو،ٌةَدِّـيَجِهللاٱِةَقيِلَخ
.)٤:٤سواثويمت١(

ملٱِْريَغْنِمٌدَحَأَناَكْنِإَو«٢٧
َنوُديِرُتَو،ْمُكوُعْدَيَنيِنِمْؤُْ

ْنِم،َنيِصِحاَفَْريَغُهْنِماوُلُكْمُكَلُمَّـدَقُياَمُّلُكَف،اوُبَهْذَتْنَأ
.ِ»ريِمَّـضلٱِلْجَأ
١٠:٧اقول

حبُذاممنوملويالدوهيلانألنيينثولايأَنيِنِمْؤُْملٱِْريَغ
.نثولالكيهيف

.لكيهلايفالهتيبيفلكألاىلإْمُكوُعْدَي
نمهلهأعنمياليحيسملانيدلانإَنيِصِحاَفَْريَغ

زاجأف.مهعملكألاومهتويبيفمهترايزوممألاةقداصم
لاؤسلابنيفلكمريغمهمامأامماولكأينأنينمؤملللوسرلا
الذإينثولكيهيفحبُذاممهضعبنألامتحاعمهنع
.نثوللةدابعلاوماعطلاكلذنيبةقالع
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فلكمريغوهفنمؤملافيضلاريمضيأِريِمَّـضلٱِلْجَأْنِم
.هريمضةحارإلماعطلارومأنعصحفينأ

َالَف»ٍنَثَوِلٌحوُبْذَماَذٰه«:ٌدَحَأْمُكَلَلاَقْنِإْنِكٰلَو٢٨
ِّـبَّـرلِلَّـنَألِ.ريِمَّـضلٱَو،ْمُكَمَلْعَأيِذَّـلٱَكاَذِلْجَأْنِماوُلُكْأَت
ألِمَوَضْرَألٱ

َ
»اَه

٢٦ع١٢و٨:١٠ص

.اهلبقيتلايفنوناقلانمءانثتساةيآلاهذهيف
ةوخإلانممكعمنيوعدملانمٌدَحَأْمُكَلَلاَقْنِإ

.همالكنملدتسُيامكناميإلاءافعضلا
حبُذامنأهمهوتلالإكلذلقيملٍنَثَوِلٌحوُبْذَماَذٰه

نييحيسملانمهريغىأروألكأولفًاقلطممرحمناثوألل
.هريمضحرجنالهنملكأي

اولكأتاليأِريِمَّـضلٱَو...َكاَذِلْجَأْنِماوُلُكْأَتَالَف
ملوكلزاجنإوماعطلاكلذنإففيعضلاهريمضنيعارم
اليكلهنععنمتنأكيلعبجيهلكأىلعكريمضكخبوي
.هرثعتوكربخأيذلافيعضلاكيخأريمضجرخت

نأنايبلانهاذهركذلعلاَهَألِمَوَضْرَألٱِّـبَّـرلِلَّـنَأل
نمؤمللذإخأللةرثعلاالإماعطلاكلذنععانتماللةلعال
الذإةمعطألانمهلهللاهّدعأاملكنملكأينأقح
وأ.هنمًائيشريغيملنثوللهميدقتوهسنديماعطلايفءيش
هللاضرألايفاملكنأللكألاىلعربجمريغهنأىنعملعل
.هتاكربرفاونمتئشامذخأتنأكلصخردقو

.ِرَخآلٱُريِمَضْلَب،َتْنَأََكريِمَضَسْيَلُريِمَّـضلٱُلوُقَأ«٢٩
ِملُهَّـنَأل

َ
يفُمَكُْحياَذا »؟َرَخآِريِمَضْنِميِتَّـيِّـرُحِ

١٤:١٦ةيمور

دارأهنأّنيبوناميإلايوقلاخألاانهسلوببطاخ
يفدارأهنأويوقلااذهريمض)٢٧و٢٦ع(يف»ريمضلاب«
.فيعضلاخألاريمض)٢٨ع(

.)٢٨ع(يفهلاقامىلإةراشإاذهُريِمَّـضلٱُلوُقَأ
اذإكنيديالوكخبويالكريمضَتْنَأَكَريِمَضَسْيَل

نأكريمضمكحبربجمريغتنأًاذإفنثوللحبُذاممتلكأ
.هنملكألانععنتمت
كرّذحفمارحهنملكألانأمهوتيذلاِرَخآلٱُريِمَضْلَب
.هنم

ِمل
َ

يفُمَكُْحياَذا هذهقلعتتَرَخآِريِمَضْنِميِتَّـيِّـرُحِ
اذاملهانعمو.نيرشعلاوةنماثلاةيآلاباهيلتيتلاةيآلاوةرابعلا
ىضتقمبيفرصتببنذمينأكيخأمولليسفنضّرعأ
انهسلوبملكتف.يلمعنمهنظيامىلإتافتلاالبيتيرح

اذه«فيعضلاهوخأهللاقيذلايوقلاخألانعةباين
لكأولهنأيهولكألانعهعانتماىلعنابأو»نثولحوبذم
هيخأموللهسفنضّرعةيحيسملاهتيرحوهملعىضتقمب
.ةرانتسالاليلقلاهريمضمكحبمكحييذلافيعضلا

َّـَيلَعَىَرتْفُياَذاَمِلَف،ٍرْكُشِبُلَواَنَتَأاَنَأُتْنُكْنِإَف«٣٠
»؟ِهْيَلَعُرُكْشَأاَمِلْجَأل
٤و٤:٣سواثوميت١و١٤:٦ةيمور

ّيلعمعنأهللانأيأاهلبقيتلاىنعمكةيآلاهذهىنعم
هركشأولكآنأيلقحيفماعطلااذهنملوانتلاقحب
ىلإًاليبسكرتأنألةيفاكةلعبسيلاذهنكلوهيلعىلاعت
.مارحهلكأنأمهوتاميلكأىلعيايإيخأةمالم

،ًائْيَشَنوُلَعْفَتْوَأَنوُبَْرشَتْوَأَنوُلُكْأَتْمُتْنُكاَذِإَف«٣١
ِملٍْءَيشَّـلُكاوُلَعْفٱَف

َ
.»ِهللاٱِدْج

٤:١١سرطب١و٣:١٧يسولوك

لكيفهتاعارمنمؤملاىلعبجييذلانوناقلابحيرصتاذه
اذهف.اهنملكيفهللادجمدصقينأهيلعفهلاعفأوهلاوقأ
قفاوموهو.هتدارإىضتقمبفرصتلانمهعنمينوناقلا
َناَكْنِإَو،ِهللاٱِلاَوْقَأَكَفٌدَحَأُمَّـلَكَتَيَناَكْنِإ«سرطبلوقل
يفُهللاٱَدَّـجَمَتَيْيَكِل،ُهللاٱاَهُحَنْمَيٍةَّـوُقْنِمُهَّـنَأَكَفٌدَحَأُمِدَْخي ِ
لِمَعاَمُّلُك«سلوبلوقو.)٤:١١سرطب١(»ٍْءَيشِّـلُك

ْ
ْمُت

لٱاوُلَمْعٱَف،ٍلْعِفْوَأٍلْوَقِب
ْ

َهللاٱَنيِرِكاَش،َعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَّـلُك
باتكلاميلاعترئاسلو.)٣:١٧يسولوك(».ِهِبَبآلٱَو
دجمينأىمظعلاناسنإلاةياغنأبحّرصيذلاسدقملا
كلتنمركذلاببرشلاولكألالوسرلاصخو.هللا
.حاحصألااذهعوضومامهنألهللادجمللمعُتيتلالامعألا
ةينلعةينيدوةيملاعةريبكوةريغصانلامعألّكمعينوناقلاف
هلماعدجمللمُعنإمذُيهسفنيفحودمملالمعلاف.ةيرسو
ةعاطإوهللادجمللمُعاذإمظعيريقحلالمعلاوهللادجملال
.هرمأل

لِلٍةَرْثَعَالِباوُنوُك«٣٢
ْ
لِلَوِدوُهَي

ْ
.»ِهللاٱِةَسيِنَكِلَوَنيِّـيِناَنوُي

:٢٠لامعأ٦:٣سوثنروك٢و٨:١٣صو١٤:١٣ةيمور
٣:٥سواثوميت١و١١:٢٢صو٢٨

:١٤ةيمورو٨:٩ص(يفقبسامكٍةَرْثَعَالِباوُنوُك
.كانهريسفتلارظناف)٢١و١٣
مكتلماعمنمءيشبدوهيلااورثعتاليأِدوُهَيْلِل
الفةينثولاةدابعلابقلعتياملكنوهركيمهنألناثوألل
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ًارمأناثوألاةدابعنورتمكنأنظلاىلإليبسمهلاوكرتت
.يحيسملانيدللمهضغبديزيفًاديهز

يفمهنكميًائيشمكنايتإبمهورثعتالفَنيِّـيِناَنوُيْلِلَو
ىلعمهلمحياملكباوتأتنأمكيلعبجيذإةينثولاةدابعلا
.قحلادحاولاهللاةدابعبكسمتلاوةدابعلاكلتكرت

ءافعضءالؤهضعبفنينمؤملاةعامجيأِهللاٱِةَسيِنَكِلَو
دقتازئاجلابناميإلاءايوقأعتمتفملعلاوصقانناميإلا
لوسرلامهرذحفمثإلايفءافعضلاكئلوأعوقوةلعنوكي
ًابحانلامعألكلمعننأبجيهنأةيآلاهذهةصالخو.هنم
.بيرقللوهللا

جلٱِيضْرُأًاضْيَأاَنَأاَمَك«٣٣
ْ

يفَعيَِم َْريَغ،ٍْءَيشِّـلُكِ
لٱِلَب،ِيسْفَنُقِفاوُياَمٍبِلاَط

ْ
.»اوُصُلَْخيْيَكِل،َنِيريِثَك

٢٤ع٢٢و٩:١٩صو١٥:٢ةيمور

اممرثكأاوتأينأىلعلوسرلامهثحيملًاضْيَأاَنَأاَمَك
نأشخيملوريغلاعفنيفيعسلاوتاذلاراكنإنموههاتأ
نمهتياغتناكو.مهيلعبجياملًالاثممهنيبهكولسمدقي
هولبقينأسانلاداشرإوليجنإلابريشبتلالعفاملك
مهبصعتومهضغبومهظيغجيهياملكبنجتوصالخلل
لِلُتِْرص«هلوققفوىلع

ْ
لَخُألٍْءَيشَّـلُكِّـلُك

ِّـ
ِّـلُكَىلَعَص

.)هنم٢٣-١٩عًاضيأرظنا٩:٢٢ص(»ًامْوَقٍلاَح
يفَعيِمَْجلٱِيضْرُأ تأيهنألتازئاجلانمٍءَْيشِّـلُكِ
.هميلعتوأهكولسنمهللاةعيرشلفلاخمءيشب

ملٱِبًاضْيَأاَنَأاَمَكِيبَنيِلِّـثَمَتُماوُنوُك«١ع١١ص
ِ»حيِسَْ

١:٦يكينولاست١و٣:١٧يبليفو٥:١سسفأو٤:١٦ص
٣:٩يكينولاست٢و

لوسرلاهلاقامةجيتنيهو١٠صيفامبقلعتتةيآلاهذه
.١١صرئاسيفامنيبواهنيبةقالعالوهيف

بابسأبنجتوسفنلاراكنإيفِيبَنيِلِّـثَمَتُماوُنوُك
ةطساولكبسانلاصالخبلطيفورثاعملاوضغبلا
.ةزئاج

هكولسيفحيسملابسلوبلّثمتِحيِسَْملٱِبًاضْيَأاَنَأاَمَك
هبلطنمهتياغو.هريغلًانيمأًادشرمكلذبناكفهميلعتو
نأوحيسملاىلإمهدوقينأهباولثمتينأسوثنروكلهأىلإ
.كلذكوههذختاامكًالاثمهوذختي

دئاوف
لخديومنهجنموجنيهنأوةيناثدلُوهنأبناسنإلاةقث.١

هنوكوهللابعشنمًادودعمهنوكدرجمبءامسلا

رارسأيفهكارتشاوقحلاةفرعمبهريغنملضفأ
للعلوأوهللاةبحملاروتفللعلوأنميهةسينكلا
ملاعلاةبحمللعلوأوةيحورلارومألايفلسكلا
مهنأبةلطابلادوهيلاةقثكلذك.هليطابأبهابتشالاو
هللانعمهداعتباللعلوأنمناكراتخملاهللابعش
.)١١-١ع(مهباقعوناثوألاةدابعيفمهطوقسو

ةنمزألاىتحرصعلكيفسانللهللانلعأحيسملانإ.٢
.)٨:٥٨انحوي(همويميهاربإىأرفهدسجتلبقيتلا
ءايعشإىأرو.)١١:٢٦نييناربع(هراعىسوملمتحاو
نلعأيذلادهعلاكالمناكو)١٢:٤١انحوي(هدجم
ليئارسإىجنيذلاوهو.سانللهتمحروهللاةسادق
يفهداقوبيروحيفةعيرشلاهاطعأوةيدوبعلانم
امكةرخصلاءامهاقسوءامسلانمهمعطأوةيربلا
زبخهاطعأوهداقويحورلاليئارسإهدسجتدعبىجن
.)٩و٤ع(اهءاموةايحلا

توملاوةئيطخلاتاكرديفناسنإلاطوبهلوأنإ.٣
.)٦ع(ةيدسجلاتاوهشللهعوضخ

هيلعهرمذتوهلهللامسقامبناسنإلاىضرمدعنإ.٤
هتبحموهتمكحلراكنإوحيسمللةبرجتىلاعتهئالآىلعو
اصعىلإهبهتيانعاصعلوحتتنأنمرمذتملارذحيلف
هءادعأقحسياهبيتلاديدحلااصعيأهنمهماقتنا
.)١٠و٩ع(فزخلاةينآك

ةجحنيلوألاءابآلااياطخنوذختينيريثكنإ.٥
كئلوأبلزنيذلاباقعلانعنولفغيمهنكلمهاياطخل
تأشنيتلااياطخلانمنوفاخيالفاياطخلاكلتىلع
.)١٠-٨ع(باقعلاكلذ

ىضرلتايآسمخباوزاتماءامدقلانييليئارسإلانإ.٦
.اهباوطقسبراجتسمخمهتباصأف)٤-١ع(مهنعهللا
مهومهلثمةريثكتاكربباوزاتمافنويحيسملاامأو
تابهانلنوكتنأنمرذحنلفكلذكبراجتللةضرع
ىتحسفنلاىلعلاكتالاوربكتللةلعحيسملابهللا
تامجهانيقتلسدقلاحورلاةدعاسمبلطنعفكن
.)١١-١ع(براجتلا

اناياطخىلعًابيدأتايازرلابانداقتفانمدبالهنإ.٧
نأايازرلاكلتلحمسنالنأبجيفانناميإلًاناحتماو
نمهيلإجاتحنيذلاملعيانبدؤمنألسأيلاىلإاندوقت
وهوءالبلانمهلمتحننأردقنيذلااموبيدأتلا
ةيفاوةمعنبهيوأبسانملاتقولايفةبرضلاعفري
اهجئاتنىلإرظنلابهدئادشببدؤملاحرفيفاهلامتحاب
.ةاجنللذفانملاهللادازبراجتلاتدازاملكو.ةنسحلا
ةيولعلاةوقلاتمظعانيلعبيلصلالقثامهمو
.)١٣ع(هلمحىلعةدعاسملا

سوثنروكلهأىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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نألةئيطخلاباكترالةجحبتسيلةبرجتلاةمظعنإ.٨
.هلأسينملةدعاسملابدعووةيوقتلاطئاسودعأهللا
هلهللااهبهويتلاةوقلالمعتسيالنمذقنيالهللااف
.)١٣ع(ةبرجتلايفلخدياليكليلصيورهسيالو

ةدسافلاانبولقنملخادنمانبيصتيتلابراجتلانإ.٩
انرذنتعباوزكيهملاعلاوناطيشلانمجراخلانمو
هثيغتسيونيمألاهللاديعاومبكسمتييذلاف.كالهلاب
ةفينعلاجاومألاطسويفةنيتمةرخصكهلهللانأدجي
.)١٣ع(

وهةئيطخلايفطوقسلانمةياقولاقرطلضفأنإ.١٠
هتابجاوهتربجأنمونكمأاملكةبرجتلانمبرهلا
هيمحيوهيوقيهللانأنقيتيلفةبرجتلايفلوخدلاىلع
يذلانكلوهيلعتابجولاكلتضرفيذلاوههنأل
ةياقورظتنينأهلقحيالعادالبةبرجتللهسفنضّرعي
.)١٤ع(طوقسلانمرطخلاةياغيفوهوهللا

مهيلعمعنأوًاميظعًاماركإنييحيسملامركأحيسملانإ.١١
وهوهدسجيهةسينكمايإهمظنبةرفاولاتاكربلاب
يفاوكرتشاهبيذلاينابرلاءاشعلامهلنسواهسأر
ضعببمهضعبدحتاوهباودختاويحوردحاوماعط
.)١٧و١٦ع(ءازعلاوطاشنلاهبًاداحتا

نألهسفنضّرعيرارشألاةطلاخمنمسرتحيالنمهنإ.١٢
ينمؤمضعبنإفمهباقعبقاعُيومهنمبسُحي
ناثوألاةدبعنمنودعُيمهنأاونظيملسوثنروك
ةدابعلااودصقيملمهنألةينثولالكايهلامئالومهروضحب
ملوهوناسنإلاقرتحاامبرف.مهيلعاهتبثألوسرلانكل
سفنتسندتامبرو.رانلانمبرقيوهوكلذعقوتي
كلذعقوتيملوهورارشألاةعامجيفهلوخدبناسنإلا
ىراكسلاوملاعلايبحمنوطلاخينيذلاف.سندتلا
نوضرعيمهنممهحبرومهتقداصمدرجملمانصألاةدبعو
ع(مهباقعمهبقاعيومهنمهللامهبسحينألمهسفنأ

٢٠(.
هتثرووينغلاهللادالوأمهنألءاينغأحيسملابنينمؤملانإ.١٣

اورسينأمهلقحيفاهكلاموضرألاقلاخوهف
نأوةذيذللااهرامثأباوعتمتينأوةليمجلااهرظانمب
مهبهتيانعومهلهتبحمىلعةلدأهللالامعألكاوذختي
.)٢٦ع(هوبحيوهوركشينأو

قيرطنعداعتبالانمنوسرتحينييحيسملاضعبنإ.١٤
مهتسينكءاضعأومهئابرقأنيبومهتويبيفمهوةسادقلا
الءابرغلانيباولخدوءالؤهنعاودعبىتممهنكلو
الهنأةجحبهللاةعيرشنوّدعتيفمهكولسىلإنوتفتلي
ءالؤهلثمىلعفنولعفيامبثرتكيالومهفرعيدحأ
نأنمدبالهنأوًامئادمهبقاريهللانأاوركذينأ

ررضللوأعفنللمهنودهاشينيذلايفرثؤتمهتريس
نيلثمتمالمأمهلثمهللاةدبعءابرغمأاوناكًاباحصأ
وأنيينانويللةرثعنوكينأنمرذحيذلاسلوبب
.)٣٢ع(نييحيسملاوأدوهيلا

ىلعمهثحاذإنيعماسلايفرثؤيالرشبملاميلعتنإ.١٥
هتريسنكتملامريغلاعفنةيغبتاذلاراكنإوةسادقلا
يفبيراليذلانيمألارشبملاو.هميلعتقفوىلع
ع(هلامعأوهلاوقأبرشبيسلوبكناكنمهحاجن

٣٣(.

٢ددعنمرشعيداحلاحاحصألا

يفنيقئالريغنيرمأىلعخيبوتحاحصألااذهىوحف
سؤورلاةفوشكمءاسنلاروهظلوألاةينيدلاتاعامتجالا
.)٣٤-١٧ع(ينابرلاءاشعلاةسراممةءاسإيناثلاو)١٦-٢ع(

تعقوطالغأحالصإيفحاحصألااذهيفلوسرلاذخأ
تانمؤملاءاسنلانإ)١(ةيروهمجلانييثنروكلاةدابعيف
يفةيراجلزتملوقرشلايفةيراجتناكيتلاةداعلانفلاخ
يفنهسؤورءاسنلايطغتنأيهوهنمةريثكدالب
عوضخلانهتمشحةمالعتناكوةماعلاتاعامتجالا
اهتيبنمتجرخاذإسلوبرصعيفةأرملاتناكو.نهلاجرل
أدتباف.اهجوزلعوضخالوءايحالبتبسُحعانقالب
)٢ع(هرماوألًابلاغمهتعاطإىلعنينمؤملاحدميلوسرلا
.)٣ع(اهجوزلعوضخلاةأرملاىلعنسهللانأمهركذو
الوعوضخللةمالعنوكياملجرلاسبلينأقيليالاذهلو
بجوفاهتمشحواهتفعةيآاهنأل)٥و٤ع(ةأرملااهحرطتنأ
خيراتنمّنيبتو.)٧ع(هسبلبةأرملانعلجرلازاتمينأ
٨ع(لجرللةعضاخةأرملانوكتنأدصقهللانأةقيلخلا
لاجرلالفاحميفيهوعّنقتتنأةأرملابقيليكلذلو.)٩و
ةأرملانأيفنيليقاممءيشالو)١٠ع(ةدوهعملاعوضخلاةيآب
ىلإجاتحيامهنمالكنأوتايرهوجلايفلجرلايواست
ىلعراعهنأبمكحتاهسفنةعيبطلانأو.)١٢و١١ع(رخآلا
سبلسبلتنأةأرملاىلعوةأرملاسبلسبلينألجرلا
ىلعوهويلوسرمكحاذهبهمكحنإو.)١٥-١٣ع(لجرلا
.)١٦ع(ةيحيسملاسئانكلالكهيلعقفتاامقفو

يفيِنَنوُرُكْذَتْمُكَّـنَأَىلَعُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُحَدْمَأَف«٢ ِّـلُكِ
َحتَو،ٍْءَيش

ْ
.»ْمُكْيَلِإاَهُتْمَّـلَساَمَكَميِلاَعَّـتلٱَنوُظَف

٣:٦و٢:١٥يكينولاست٢و٧:١٧ص٤:١٧ص
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عوضومنملاقتنالاةمالعوأةيفانئتساءافلاْمُكُحَدْمَأَف
اهيلإبتكيتلاسئانكلاحدمينألوسرلابحأ.رخآىلإ
رومأىلعملكتللةئطوتهيلعحدملاقحتستءيشلكب
.ركذُيسامكموللاقحتست

مـكــبـيـبحومـكــقيدـصينأرـاـبـتعـابيـِنـَنوُرـُكْذـَتْمـُكـَّـنَأ
ىلإةلاسرّيلإمتبتكفمكلوسروحوصنلامكدشرمو
ةباتكيرماوأمتعطأويحصنويداشرإمتلأسوسسفأ
سوثنروكنماوتأنممكلذققحتهنأيفبيرالو.ةهفاشمو
.سسفأيفوهوهيلإ

ةسينكلاةسايسبقلعتياممْمُكْيَلِإاَهُتْمَّـلَساَمَكَميِلاَعَّـتلٱ
.اهماظنو

َوُهٍلُجَرِّـلُكَسْأَرَّـنَأاوُمَلْعَتْنَأُديِرُأْنِكٰلَو«٣
ملٱ
ملٱُسْأَراَّـمَأَو.ُحيِسَْ

ملٱُسْأَرَو.ُلُجَّـرلٱَوُهَفِةَأْرَْ
َوُهِحيِسَْ

.»ُهللاٱ
١٢و٢:١١سواثوميت١و٣:١٦نيوكت٥:٢٣سسفأ
١٥:٢٧و٣:٢٣صو١٤:٢٨انحوي٦و٥و٣:١سرطب١و
٩-٢:٧يبليفو٢٨و

جئاتنلاضعباهنمجتنتسيلةيرهوجئدابمبانهحّرص
.اهيلعضارتعالادحأعيطتسياليتلا

نمهوققحتينألوسرلادارأامةصالخاوُمَلْعَتْنَأُديِرُأ
ًاماظننسرشبللهتبحموهتمكحبهللانأيفةيآلاهذه
هقئالخنمةبترلكعضختنأهاضتقمببجوفهتقيلخل
نأو.لكلاقوفىلاعتوهناحبسنوكينأواهقوفيتلل
هلعفانوهيلعبجاوماظنلاكلذبجومبناسنإلاكولس
.هيلعلابوهيدعتنأو

قحلانايبانهىنعملاسيلُحيِسَْملٱَوُهٍلُجَرِّـلُكَسْأَر
يسولوكيفءاجامك(يرشبلاسنجلالكسأرحيسملانأ
سأرهنألنمؤملكسأرهنأدارملالب)٢:١٠و١:١٦
يسولوكو١:٢٢سسفأ(نينمؤملاةعامجيهيتلاةسينكلا
:اياضقثالثنمضتياذهو.)١:١٦
دسجللسأرلاكعفنلايفنينمؤمللحيسملانإ:ىلوألا·

َنِمًةَمْكِحمهلراصدقهنأل«ةيعرلليعارلاكةيانعلايفو
.)١:٣٠ص(»ًءاَدِفَوًةَساَدَقَوًاّرِبَوِهللاٱ
عوضخحيسمللعضخينأنمؤملاىلعبجيهنإ:ةيناثلا·

.سأرللوضعلا
يفهيلعمكحينأحيسملاريغلقحيالهنإ:ةثلاثلا·

طلستينأدحألسيلنألوسرلادارمف.تاّيحورلا
.انههيلإبوسنملاناطلسلانمؤملاىلع

عضختنأكلذنممزليفُلُجَّـرلٱَوُهَفِةَأْرَْملٱُسْأَراَّـمَأ
الو.اهمالكواهتريسواهسبلبكلذرهظُتواهلجرلةيقتلاةأرملا
حّرصذإةنمؤملاةأرملاسأرسلحيسملانأةتبلاهنممزلي
َسْيَل«هلوقليلدبلجرللةيواسمتايحورلايفاهنألوسرلا
يفٌدِحاَوًاعيَِمجْمُكَّـنَأل،ىَثْنُأَوٌرَكَذَسْيَل.ٌّرُحَالَوٌدْبَع ِ
ملٱ
ىضتقمبةأرملانأهدارمف.)٣:٢٨ةيطالغ(»َعوُسَيِحيِسَْ
ةئيهلايفلجرلانودنوكتنأبجيهللاهّنسيذلاماظنلا
.اهفرشهفرشواهبئانواهدمتعمهنألةيعامتجالا

الاذهوهللاعضاخحيسملانإُهللاٱَوُهِحيِسَْملٱُسْأَر
ةبغرهنألناسنإلاوهللانيبًاطيسوهنوكرابتعابهيلعقدصي
ًارِئاَص،ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَنَىلْخَأ«ناسنإلاصالخيف
يف يفَدِجُوْذِإَو.ِساَّـنلٱِهْبِشِ هلٱِ

َْ
»ُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَكِةَئْي

بآللهعوضخًامئادركذيحيسملاناكو.)٨و٢:٧يبليف(
دقو.انقوفوهنملعوضخللًالاثمانلكرتكلذبوءادفلايف
:٨و٣:٢٣ص(ريسفتيفبآلاىلإحيسملاةبسننايبقبس
٦(.

ةأرملاعوضخبحيسملللجرلاعوضخانهلوسرلالباق
بآللحيسملاعوضخبحيسملللجرلاعوضخولجرلل
حيسملللجرلاعوضخنألةماتريغةلباقملاهذهنكلو
عوضخنممظعأوهواهلجرلةأرملاعوضخنمًادجمظعأ
.رّدقيالامببآللحيسملا

ةعيبطلايفهلاهتاواسمعنمياللجرللةأرملاعوضخنإ
ةلباقملاكلتيفهركذاملكنملوسرلاةياغو.ةيرشبلا
ءاسنلاولاجرلانملكهيتأينأقيلياميفمالكللديهمت
ءيشلكبترهللانأتابثإوةماعلاةدابعلاتاعمتجميف
يفماظنلاىضتقمبكلسينأناسنإلاىلعبجوأوماظنب
.هبقلعتياملك

ُنيِشَي،ٌْءَيشِهِسْأَرَىلَعُهَلَوُأَّـبَنَتَيْوَأِّـيلَصُيٍلُجَرُّلُك«٤
.»ُهَسْأَر

خلا١٤:١و٢٨و١٢:١٠ص

رومألامهأنمءوبنتلاوةالصلاُأَّـبَنَتَيْوَأِّـيلَصُيٍلُجَرُّلُك
تاكربلابلطينموهيلصييذلافةيروهمجلاةدابعلايف
وهأبنتييذلاو.نيعماسلارئاسلوهسفنلعومسمتوصب
ميلعتةيغبسدقلاحورلاماهلإبهللاةملكبملكتييذلا
مايقلاىلعمهثحومهخيبوتومهراذنإومهتيزعتونيعماسلا
.لبقتسملارومأنايحألاضعبمهلنلعُيومهيلعبجيامب

هسأرهيطغتبهنألُهَسْأَرُنيِشَي،ٌءَْيشِهِسْأَرَىلَعُهَلَو
يزيفروهمجلامامأرهظيو)٣ع(يفروكذملاماظنلافلاخي
دارملاًايلجنيبتيملو.هبفلكيمليذلاعوضخلاةئيهوةأرملا
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لكسأروهيذلاحيسملانيشيأ»هسأرنيشي«هلوقنم
يفسأرلانأليناثلاحجرملاوةقيقحهسأروأًازاجمنمؤم
يذلاًاعبطوهفيقيقحلاسأرلاوهةيآلاهذهنمةلمجلا
ةأرملانأنمةيلاتلاةيآلايفليقامنألوةيطغتلابهنيشي
هيضتقياماذهويقيقحلااهسأرهنأىلعصناهسأرنيشت
هدونجدحأيزبهشيجمامأرهظييذلادئاقلانأللقعلا
.هكلمالهسفننيشي

،ًىّطَغُمُْريَغاَهُسْأَرَوُأَّـبَنَتَتْوَأِّـيلَصُتٍةَأَرْمٱُّلُكاَّـمَأَو«٥
ملٱَواََّـهنَأل،اَهَسْأَرُنيِشَتَف

.»ِهِنْيَعِبٌدِحاَوٌْءَيشَةَقوُلْحَْ
٢١:١٢ةينثت٢١:٩لامعأ

ىلإتافتلانودباذهركذُأَّـبَنَتَتْوَأِّـيلَصُتٍةَأَرْمٱُّلُك
)١٤:١٤ص(يفهيلعملكتهنإفةسينكلايفهعنموأهزاوج
يهوروهمجلاةرضحيفةأرملايزىلعانهمالكلارصقو
.أبنتتويلصت

ةأرملاىلعتبجوأذئمويةداعلانألاَهَسْأَرُنيِشَتَف
اهتيبنمتجرخىتماهسأريطغتنأةميركلاةفيفعلا
هبرهظتتناكوءاسنلابةصتخملاتامالعلانمكلذناكو
.اهبقئالاماقمللاهرابتعاواهتمشح

اهسفنلعجتيأِهِنْيَعِبٌدِحاَوٌءَْيشَةَقوُلْحَْملٱَواََّـهنَأل
ةنيزعرفلالوطنإفاهعرفتقلحنمةلزنمبعانقلااهكرتب
.ضرألالهأرثكأونيينانويلاودوهيلانيباهلدجموةأرملل
نوكيدقو.لاجرلانعاهبزاتمتيتلاتامالعلامظعأوهو
نوكيامًاريثكهنكل)٢١:١٢ةينثت(نزحلاةيآهصقوأهقلح
اهبزاتمتيتلاةمالعلاونهتفعمدعىلعءاسنللًاصاصق
نمدخيتاوللاتانهاكلانأحجرألاو.ةرهاعلانمةفيفعلا
تناكاهلًاماركإىنزللنهسفنأنفقووةرهزلالكيهيف
تانمؤمنأكلذنمجتنيف.ةلودسموأةقولحممهروعش
ةسينكلاتاعامتجايفنهتالصوأنهملكتبنكسوثنروك
سانلانظلنهسفنأنضرعيوةقايللاوةداعلانفلاخيةماعلا
نينمؤملاروهمجلكىلعراعلانبلجيوةفعالوءايحالبنهنأ
.نيينثولامامأ

ملٱِذِإ«٦
لَف،ىَّـطَغَتَتَالْتَناَكْنِإ،ُةَأْرَْ

ْ
ْنِإَو.اَهُرْعَشَّـصَقُي

ملٱِبًاحيِبَقَناَك
ُحتْوَأَّـصَقُتْنَأِةَأْرَْ

ْ
لَفَ،قَل

ْ
.»َّـطَغَتَت

٢٢:٥ةينثتو٥:١٨ددع

ءاطغلاحرطىلعترصأنإاهنأيأاَهُرْعَشَّـصَقُيْلَف
ةأرملانيبزييمتلاتايآدحأوةداتعملاةمشحلاةيآوهيذلا

نيباهتيصبلابتملنإوهتايآلكاهنعحرطتلفلجرلاو
.ءايحالبةأرماكلعفتلفسانلا

نملوسرلاةياغفَّـطَغَتَتْلَف...ِةَأْرَْملٱِبًاحيِبَقَناَكْنِإَو
نأىلعاهلمحلبلعفلابلطريغ»اهرعشصقيلف«هلوق
صقتنانمييحتستامكءاطغالبنوكتنأنمييحتست
نععنتمتامكًابدأكلذنععنتمتنأوهقلحتوأاهرعش
.ًاعبطاذه

طَغُيْنَأيِغَبْنَيَالَلُجَّـرلٱَّـنِإَف«٧
ِّـ

َةَروُصِهِنْوَكِلُهَسْأَرَي
ملٱاَّـمَأَو.ُهَدَْجمَوِهللاٱ

.»ِلُجَّـرلٱُدَْجمَيِهَفُةَأْرَْ
٩:٦و٥:١و٢٧و١:٢٦نيوكت

يفةأرملاىطغتتنأىغبنااذإلوقينملباوجاذهلعل
هيفوكلذكلجرلاىطغتينأىغبناةماعلاتاعامتجالا
.طقفةأرملاىلعكلذبوجوىلعنايب

نأىلعليلدالُهَسْأَرَيِّـطَغُيْنَأيِغَبْنَيَالَلُجَّـرلٱَّـنِإَف
نيبيلكلذلوسرلاركذامنإكلذلثمىتألاجرلادحا
.هتقايلمدع

نودلجرلاىلعقدصياذهُهَدَْجمَوِهللاٱَةَروُصِهِنْوَكِل
ةطلسلانمهايإهللاهاطعأاموهوطقفدحاورمأيفةأرملا
اَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن«باتكلالوقليلدبةقيلخلاىلع
لٱِكَمَسَىلَعَنوُطَّـلَسَتَيَف،اَنِهَبَشَك

ْ
سلٱِْريَطَىلَعَوِرْحَب

ِءاَمَّـ
لٱَىلَعَو

ْ
ُناَسْنِإلٱَوُهْنَمَف«هلوقو.)١:٢٦نيوكت(ِ»مِئاَهَب

ِنَعًاليِلَقُهَصُقْنَتَو!ُهَدِقَتْفَتىَّـتَحَمَدآُنْبٱَوُهَرُكْذَتىَّـتَح
ملٱ
لَكُتٍءاََهبَوٍدْجَمِبَو،ِةَكِئَالَْ

ِّـ
لَسُت.ُهُل

ِّـ
.َكْيَدَيِلاَمْعَأَىلَعُهُط

لَعَج
ْ

َحتٍْءَيشَّـلُكَت
ْ

ءاسنلانإ.)٦-٨:٤رومزم(»ِهْيَمَدَقَت
ةسادقلاوربلاوةفرعملايفهللاةروصىلعلاجرلاكتقلًخ
َىلَع.ِهِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَف«باتكلالوقليلدب

نإف)١:٢٧نيوكت(»ْمُهَقَلَخىَثْنُأَوًارَكَذ.ُهَقَلَخِهللاٱِةَروُص
هتطلسركنأعوضخلاةمالعوهيذلاعانقلابلجرلاىطغت
لجرلاًاذإف.ىلاعتمسرامكهللانعهتباينوةقيلخلاىلع
ةطلسلايفهلًابئانهلعجوًالوأهقلخهنألهدجموهللاةروص
قيليالاملزتعينأهيلعبجوفاهيفاملكوضرألاىلع
.تاسوبلملانمهماقمب

ةيناثةأرملاقلخهللانإِلُجَّـرلٱُدَْجمَيِهَفُةَأْرَْملٱاَّـمَأَو
لجرلاهرهظأامكاهلكةقيلخللهللادجمرهظُتملفلجرلا
ناكنإفدجملانمهلامرهظُتاهنأللجرلادجميهو.كلذب
اهماقمبكلذترهظأًامركمًاينغناكنإوةكلمتناكًاكلم
امتاسوبلملانميتأتنأاهيلعبجوفاهتئيهواهتاسوبلمو
.اهلهللااهنّيعيتلاةلزنملاىلعلدي
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ملٱَنِمَسْيَلَلُجَّـرلٱَّـنَأل٨«٨،٩
ملٱِلَب،ِةَأْرَْ

َنِمُةَأْرَْ
ملٱِلْجَأْنِمْقَلُْخيَْملَلُجَّـرلٱَّـنَألَو٩.ِلُجَّـرلٱ

ملٱِلَب،ِةَأْرَْ
ُةَأْرَْ

.»ِلُجَّـرلٱِلْجَأْنِم
٢٣و٢١و٢:١٨نيوكت٢٢و٢:٢١نيوكت

يفو)٢٣و٢٢و٢:١٨نيوكت(يفامقفوىلعاذه
:نارمأ

.ةأرمللًالصأوًالوألجرلاقلخهللانإ:لوألا
لجرلاقلُخيملولجرلالجألتقلُخةأرملانإ:يناثلا
امهللاةملكنمتبثيلنيتيآلانيتاهلوسرلاركذ.اهلجأل
.ةبترةأرملانمىمسألجرلانأنم)٧ع(يفهلاق

لِليِغَبْنَياَذِٰهل«١٠
ْ

َهلَنوُكَيْنَأِةَأْرَم
َ

لُسا
ْ

،اَهِسْأَرَىلَعٌناَط
ملٱِلْجَأْنِم

.»ِةَكِئَالَْ
٦:٢ءايعشإو٥:٦ةعماج٥:١٨ددعو٢٤:٦٥نيوكت
٣:١٠سسفأو١٨:١٠ىتمو

وهواهيلعاهلجرناطلسةمالعيأاَهِسْأَرَىلَعٌناَطْلُس
.عانقلا

اوناكنيذلاراهطألاهللاةكئالميأِةَكِئَالَْملٱِلْجَأْنِم
نودهاشيونيروظنمريغةسينكلاتاعامتجانورضحي
نزحلابوةقايللاوماظنللقفاوموهاملكًىضرورورسب
قفاويةكئالملانأشيفليقامف.اميهفانياملكلةهاركلاو
:١٥اقول(»دحاوئطاخةبوتبنوحرفيمهنإ«باتكلالوق
:٧لامعأ(سومانلاءاطعإىلإلئاسواوناكمهنإو.)١٠
»ةايحلااوثرينأنيديتعلاةمدخلحاورأ«مهنإو.)٥٣
ةكئالمللملاعللًارظنمانرصاننإ«هلوقو.)١:١٤نييناربع(
دارملانأمهضعببهذ.)٤:٩سوثنروك١(»سانلاو
ةكئالممهايإانحويةيمستىلعءانبسوسقلاانهةكئالملاب
هنأليأرلااذهتابثإىلععطاقليلدالنكل)١:٢٠ايؤر(
امفالخبسئانكلاىلإاوفيضأةكئالملابسوسقلاديرُأامل
.انه

ملٱِنوُدْنِمَسْيَلَلُجَّـرلٱَّـنَأَْريَغ«١١
ملٱَالَو،ِةَأْرَْ

ْنِمُةَأْرَْ
يفِلُجَّـرلٱِنوُد .»ِّـبَّـرلٱِ
١٢و١١و٨و١٦:٢ةيمور٣:٢٨ةيطالغ

لاجرلاراختفالًاعفداهيلتيتلاوةيآلاهذهبلوسرلاءاج
اممرثكأاهسفنةأرملاريغصتلوةطلسلانمهيلإبسُنامب
.يغبني

ِلُجَّـرلٱِنوُدْنِمُةَأْرَْملٱَالَو،ِةَأْرَْملٱِنوُدْنِمَسْيَلَلُجَّـرلٱ
.هنعلقتسيوأرخآلانعينغتسينأامهدحأردقياليأ

يف نيدلاةنسبسحوأبرلاّنيعامكيأِّـبَّـرلٱِ
نودبرلايفنوكيالامهدحأنأدارملاسيلف.يحيسملا
ةأرملاولجرلانيبةبسنلاىلإانههمالكيفرشيملهنألرخآلا
الهنأاهريغو)٨:٢٣ةيطالغ(يفحّرصذإتايحورلايف
.حيسملاءادفدئاوفيفكارتشالايفىثنألاوركذلانيبقرف
يفنيالةيحورلارومألايفةأرملاولجرلانيبةيوستلامامتف
.ةيعامتجالاةئيهلابةصتخملارومألايفاهنيبوهنيبتازييمتلا

ملٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«١٢
ُلُجَّـرلٱاَذَكٰه،ِلُجَّـرلٱَنِمَيِهَةَأْرَْ

ملٱِبَوُهًاضْيَأ
.»ِهللاٱَنِمَيِهِءاَيْشَألٱَعيَِمجَّـنِكٰلَو.ِةَأْرَْ

١١:٣٦ةيمور

لوقليلدبهنمةعونصميأِلُجَّـرلٱَنِمَيِهَةَأْرَْملٱ
ًةَدِحاَوَذَخَأَف،َماَنَفَمَدآَىلَعًاتاَبُسُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَعَقْوَأَف«باتكلا
ألَمَوِهِعَالْضَأْنِم

ََ
لِّـضلٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱىَنَبَو.ًاْمَحلاََهناَكَم

ْ
َع

نيوكت(خلا»َمَدآَىلِإاَهََرضْحَأَوًةَأَرْمٱَمَدآْنِماَهَذَخَأيِتَّـلٱ
٢٤-٢:٢١(.

ملٱِبَوُهًاضْيَأُلُجَّـرلٱ
قدصيلوقلااذهواهنمدولومياِةَأْرَْ

ةيآلايفليقاملتابثإناتارابعلاو.مدآريغلجرلكىلع
.رخآلاىلإةأرملاولجرلانملكجايتحانمةقباسلا

ةأرملاىلإلجرلاجايتحانمانهليقامعًالضفهنإ
ةيانعلاوةيزعتلاوبحللرخآلاىلإجاتحيامهنملكدوجولل
.تايحورلاوتايدسجلايفةنوعملاو

لجرلانمًالكقلاخوهفِهللاٱَنِمَيِهِءاَيْشَألٱَعيَِمج
ةدحاوةبحمامهيلكبحيوهمامأةدحاوةبتريفامهوةأرملاو
.ةدحاوةكربامهثرويو

يفاوُمُكْحٱ«١٣ ملٱِبُقيِلَيْلَه:ْمُكِسُفْنَأِ
َىلِإَِّـيلَصُتْنَأِةَأْرَْ

»؟ٍةاَّـطَغُمُْريَغَيِهَوِهللاٱ

لقعلاباجيإىضتقمبرمألااذهيفاومكحينأمهلأس
.هسفنبقئالوهامبميلسلا

هللانإٍةاَّـطَغُمُْريَغَيِهَو...َِّـيلَصُتْنَأِةَأْرَْملٱِبُقيِلَيْلَه
ةقئالةليمجاهربتعنوءايشألاضعبنسحتسننأىلعانعبط
يفاومكحينألوسرلامهلأسف.ءايشألاضعبجتنتسننأو
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هللاهسرغيذلاميلسلاقوذلامكحباهسأرةأرملاةيطغترمأ
.مهيف

لَعُتاَهُسْفَنُةَعيِبَّـطلٱِتَسْيَلْمَأ١٤«١٤،١٥
ِّـ

َّـنَأْمُكُم
ملٱاَّـمَأَو١٥؟ُهَلٌبْيَعَوُهَفُهَرْعَشيِخْرُيَناَكْنِإَلُجَّـرلٱ

ْنِإُةَأْرَْ
َهلٌدَْجمَوُهَفاَهَرْعَشيِخْرُتْتَناَك

َ
َهلَيِطْعُأْدَقَرْعَّـشلٱَّـنَأل،ا

َ
ا

.»ٍعُقْرُبَضَوِع

يفةسورغملاةعيرشلايأاَهُسْفَنُةَعيِبَّـطلٱِتَسْيَلْمَأ
ناسنإلانسحتسينأبيعيبطلاقوذلاوأيرشبلاعبطلا
ةيبرتللنأيفبيرالو.ضعبلاحبقتسيوءايشألاضعب
.كلذيفًالخدمةداعلاو

ملاعلالكيفسانلاعمجأخلاَلُجَّـرلٱَّـنَأْمُكُمِّـلَعُت
هسأررعشيبرينألجرلاىلعبيعهنأىلعندمتملا
مهيلعنأىلإةلالدللنورذانلاكلذنمىنثتسُيوءاسنلاك
.)٤٤:٢٠لايقزحو٦:٨ددع(ًارذن

َهلٌدَْجمَوُهَفاَهَرْعَش...ُةَأْرَْملٱاَّـمَأ
َ

لكيفسانلاعمجأا
.اهللامجوةنيزةأرملارعشنأىلعةنمزألاوةنكمألا

.اهلدجموهكلذلويعيبطعقربكوهيأٍعُقْرُبَضَوِع
نمةماعلاتاعامتجالايفءاطغلاةأرملاذاختانأةجيتنلاو
.ةقفاوملاوةقئاللارومألا

خلٱُِّبُحيُهَّـنَأُرِهْظُيٌدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو«١٦
ْ
َسْيَلَف،َماَصِ

.»ِهللاٱِسِئاَنَكِلَالَو،ِهِذٰهُلْثِمٌةَداَعُنْحَناَنَل
١٤:٣٣و٧:١٧ص٦:٤سواثوميت١

اذهنمقبساميفلوسرلامدقَماَصِْخلٱُّبُِحي
يفنهسوؤرتانمؤملاةيطغتبوجوىلعةلدألاحاحصألا
نمعنتقيالدحأناكنإانهلاقو.ةينيدلاتاعامتجالا
مكحهنأبهربخيلبهلداجيالهنإفدانعلاولادجلادارأوكلذ
ميلستلابموزلموهوةيطغتلابوجوبسئانكلاولسرلا
.مكحلاكلذب

.عانقلاةلئسميفَماَصِْخلٱ
اوسسؤيلحيسملامهنّيعنيذلالسرلايأُنْحَناَنَلَسْيَلَف

.اهماظنلةبجاولانيناوقلااهلاوعضيوةيحيسملاسئانكلا
يفَنيلصيوَنأبنتيءاسنلانأيأِهِذٰهُلْثِمٌةَداَع

.سوؤرلاتافوشكمةماعلاتاعامتجالا
.اهيفسدقلاحورلاىنكسبةدوعوملاِهللاٱِسِئاَنَكِلَالَو
دحألزجيملفلسرلايأركاهلكسئانكلاكلتيأرناكو
.هتفلاخم

ينابرلاءاشعلاةسرامميفتاداشرإوتاخيبوت
٣٤ىلإ١٧ع

سوثنروكةسينكيفللخلاىلعلصفلااذهيفلوسرلاملكت
لعلو.بجاولافرصتلامهلّنيبوبرلاءاشعةسرامميف
نأوهرسلاكلذلوانتيفللخلاكلذلوخدببس
مهلوانترثأىلعهولوانتينأاوداتعانيلوألانييحيسملا
مهلكأرثأىلعرسلااذهنسحيسملانأليداعلاءاشعلا
ةيبحةميلولنوعمتجياوناكفهبنويحيسملاىدتقافحصفلا
لامعألارفسيفءاج.يتابرلاءاشعلااهرثأىلعنولوانتيو
ِْرسَكَو،ِةَِكَّـرشلٱَو،ِلُسُّرلٱِميِلْعَتَىلَعَنوُبِظاوُياوُناَكَو«هصنام
خلٱ
ْ
خلٱَنوُِرسْكَيْمُهْذِإَو.ِتاَوَلَّـصلٱَو،ِزُْب

ْ
يفَزُْب لٱِ

ْ
اوُناَك،ِتوُيُب

لَقِةَطاَسَبَوٍجاَهِتْبٱِبَماَعَّـطلٱَنوُلَواَنَتَي
ْ

٤٦و٢:٤٢لامعأ(»ٍب
ينمؤمنأىلعلدتةنيرقلاو.)٢٠:٧لامعأًاضيأرظنا
يداعلاءاشعلانولوانتينوعمتجينيحاوناكسوثنروك
ًالضفهنألنيئاشعلامهعمجنمبجعالو.ينابرلاءاشعلاو
ركُذامكحصفلاماعطدعبهايإهلسروحيسملالوانتنع
ىرجفةميلولابمهحئابذميدقتاونرقينأممألاودوهيلاداتعا
اورصنتنألبقمهدايعأيفمهتداعىلعسوثنروكويحيسم
.اهرثأىلعينابرلاءاشعلاىلإوةيبحةميلوىلإاوعمتجاف
هكراشيلةدئاملاىلعهعضيماعطبمهنملكيتأيناكو
وأليلقبريقفلاوريثكبيتأيمهنمينغلاناكو.هيفعيمجلا
ةاواسملاىلإةراشإلاةميلولاكلتنمدصقلاناكو.ءيشالب
ةسينكلايفثدحهنكلنيئاشعلايفةكرشلاوداحتالاو
درفنافحيسملاةدئامىلعامهريثأترهظماسقناوبزحت
ةرفاولاةمعطألانمهباوتأاماولكأوءارقفلانعءاينغألا
يفسلوبذخأف.لجخوعوجيفءارقفلامهتوخإاوكرتو
بولسالااذهىلعمهتاعامتجانإلاقفللخلااذهحالصإ
يفرهظمهماسقنانألاقو.)٧ع(ررضلللبعفنللسيل
نيبتييكلهعوقوعنميملهللانأوةينيدلامهتاعامتجا

ءاشعلاباوناهتسامهنإف.)١٩و١٨ع(مهريرشنممهحلاص
هايإمهضعبلوانتبيداعلاءاشعلاةلزنمهايإمهلازنإلينابرلا
٢٠ع(ًائيشهنمقذيملوهومهضعبفارصناوةهارشلاب
ينابرلاءاشعلااولوانتمهنإ)١(نيأطخكلذباوبكتراف)٢١و
ةليسوهولعجمهنإ)٢(هّنسنمدصُقاملًافالخمهعوجلًادس
لوسرلاّنيبييكلو.مهنازحإوءارقفلامهتوخإلالذإىلإ

)٢٥-٢٣ع(هعضونايبىلإعجرحيسملاةّنسلمهتفلاخم
:رومأةثالثهنمجتنتساو
ًاراكذتلبًايداعءاشعسيلينابرلاءاشعلانإ:لوألا·

.حيسملاتومل
دسجىلإءاطخإوهةقئالريغقيرطبهلوانتنإ:يناثلا·

.امهيلإريشيامبفافختساللهمدوحيسملا
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برلاةدئامىلإدحأبرقتينأقيليالهنإ:ثلاثلا·
اوحلصأاذإمهنأنابأو.)٢٩-٢٦ع(دادعتسانودب
ىلعتعقويتلاتابيدأتلانماوجنكلذيفمهلمع
ءاشعلااولكأينأمهيلعبجوأو.)٣٢-٣٠ع(مهضعب
درجمبرلاءاشعاولعجينأومهتويبيفيداعلا
.)٣٤و٣٣ع(ضعبلمهضعبوحيسمللمهتكراشم

هبِيصوُأْذِإيِنَّـنِكٰلَو«١٧ ْمُكَنْوَكُحَدْمَأُتْسَل،اَذِٰ
َجت
ْ
ألِلَسْيَلَنوُعِمَت

َ
ألِلْلَب،ِلَضْف

َ
.»ِإَدْر

٢ع

يذلاحاحصألاولصفلااذهيفاموهواَذِٰهبِيصوُأْذِإ
.هدعب

ع(يفرومألاضعبيفلوسرلامهحدمُحَدْمَأُتْسَل
مهنمردصامىلعمهمولينأنمهعنمامكلذنكلو)٢
.ةينيدلامهتاعامتجايفللخلانم

َجت
ْ
ألِلَسْيَلَنوُعِمَت

َ
ألِلْلَب،ِلَضْف

َ
مهنأرهاظلاِإَدْر

:رومأةثالثباوّلخأ
ىلعمالكلاقبسوبجيامكعنقتتملمهءاسننأ:لوألا·

.حاحصألالوأيفكلذ
مهلوانتيفاوفرصتذإينابرلاءاشعلاباوناهتسامهنأ:يناثلا·

ةيقباذهىلعويداعلاءاشعلايفمهفرصتهايإ
.حاحصألا
يغبنيامكةيحورلامهبهاوماوسراميملمهنإ:ثلاثلا·

ببسلهنأبلوسرلاحّرصو)٣٠-١٢:١ص(اذهىلعو
نمرثكأمهتاعامتجانمجتانلارشلاناكللخلاكلذ
.اهنعجتانلاريخلا

َجتَنيِحًالَّـوَأِّـينَأل«١٨
ْ
يفَنوُعِمَت لٱِ

ْ
َّـنَأُعَمْسَأ،ِةَسيِنَك

.ِ»قيِدْصَّـتلٱَضْعَبُقِّـدَصُأَو،ٍتاَقاَقِشْنٱُمُكَنْيَب
٣:٣و١٢-١:١٠ص

مهخبويتلارومألانميقبامملوألارمألايأًالَّـوَأ
يناثلاو.ينابرلاءاشعلالوانتيفمهفرصتءوسوهواهيلع
١٢ص(يفهركذاذهوةيحورلابهاوملامهلامعتساءوس
.)١٤:٢٣صو

)١:١١ص(يولخلهأنمعمسهنأحجرألاُعَمْسَأ
:١ص(نينيدلامهيملعملجأنممهنيبقاقشنالاءابنأ

تثدحيتلايهاهنألهريغانهةروكذملاتاقاقشنالاو.)١٠
ةميلووةدابعللنوعمتجينونمؤملاناكنيحهللاتيبيف

هنأحجرألاوريقفلانعينغلالصفنافينابرلاءاشعلاوةبحملا
نيذلاوممألايرصنتمنعدوهيلاورصنتمًاضيألصفنا
.ىرخأةبهومباوزاتمانمعةيحورةبهومباوزاتما

هبحوهفطللوسرلاعنمِقيِدْصَّـتلٱَضْعَبُقِّـدَصُأَو
كلتءابنأنمهعمساملكقيدصتنمةسينكلل
.اهضعبقدصينأمزتلاهنكلتاقاقشنالا

ملٱَنوُكَيِل،ًاضْيَأٌعَدِبْمُكَنْيَبَنوُكَيْنَأَّـدُبَالُهَّـنَأل«١٩
َنْوَّـكَزُْ

.»ْمُكَنْيَبَنيِرِهاَظ
:٤سواثوميت١و٢٠:٣٠لامعأو١٧:١اقولو١٨:٧ىتم
:٢انحوي١و٢:٣٥اقولو١٣:٣ةينثت٢و٢:١سرطب٢و١

١٩

هتلعجكلذهتفرعمٌعَدِبْمُكَنْيَبَنوُكَيْنَأَّـدُبَال
كلذلوسرلافرعوقيدصتلاضعبمهقاقشناربخقدصي
)١٨:٧ىتم(»تارثعلايتأتنأدبال«حيسملالوقل
قحلامهتفرعمناصقنلعدبلاىلإسانلاليمهرابتخالو
مهريصمونيدلايفةديدجرومأتافاشتكابةرهشلامهبلطو
.ةفلاخملاولادجللمهتبحموبهاذمءاسؤر
هيعباتنيبعدبلاعوقويضتقييحيسملانيدلايفءيشال
نوكتنأيفبغريحيسملاومالسلاهلإهنألهللادصقيفالو
يفولطابللةمواقملاوقحلابكسمتلايفةدحاوةسينكلا
يهفعدبلاامأو.هبصالخلاىلإسانلاداشرإيفداهتجالا
دسفتوهللاظيغت)٥:٢٠ةيطالغ(دسجلالامعأنم
.ةسينكلا

عنمينأهللارتخيملْمُكَنْيَبَنيِرِهاَظَنْوَّـكَزُْملٱَنوُكَيِل
ًاريخاهليوحتىلعرداقهنأىريهنألةسينكلايفعدبلاعوقو
وبحممهنمّنيبتينأوهوانههركذامريخلاكلذنمو
ريثأتو.هيلإنوبوبحملاهللانوعئاطلاوقحلاومالسلاوماطنلا
لاصفناونويحيسممهنأنوعدينيذلاناحتماعدبلاهذه
بحوقالقإلاوشيوشتلالهأنعماظنلاوقحلايبحم
.رانلاببهذلاةيقنتةسينكلاىقنتتاهيفتاموصخلاوةسائرلا
ةعلاطملاةدايزئشنُتاهنعةئشانلاتاثحابملانأيفبيرالو
يفيذلاءاجرلاببسنالعإوقحلاتابثإلهللاباتكل
اوعدتبانيذلاخيبوتةيآلاهذهنملوسرلاةياغو.نينمؤملا
هلوقبنيينامورلاهحصنكنييثنروكلاحصنو.عدبلاكلت
طَأ«
ْ

َنوُعَنْصَيَنيِذَّـلٱاوُظِحَالُتْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل
لٱَوِتاَقاَقِّـشلٱ

ْ
،ُهوُمُتْمَّـلَعَتيِذَّـلٱِميِلْعَّـتلِلًافَالِخ،ِتاَرَثَع

.)١٦:١٧ةيمور(»ْمُهْنَعاوُضِرْعَأَو
يفبّزحتلانمنيبرطضملاونينوزحمللةميظعةيزعتلهنإ
كلذنمريخلابيتأينأرداقهللانأمهنقيتحيسملاةسينك
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تناكنإويتلاعباوزلاةلزنمبتاقاقشنالالعجيورشلا
.ًاشعنمهلعجتوءاوهلايقنتةرضم

َجتَنيِحَف«٢٠
ْ
.»ِّـبَّـرلٱِءاَشَعِلْكَألَوُهَسْيَلًاعَمَنوُعِمَت

َجتَنيِحَف
ْ
ةيآلاهذهنألًايسنكًاعامتجاًاعَمَنوُعِمَت

.ةضرتعمةرشعةعساتلاةيآلاوةرشعةنماثلاةيآلابةقلعتم
مكنأنوعدتمتنأِّـبَّـرلٱِءاَشَعِلْكَألَوُهَسْيَل
نكلمكدصقمنوممتتمكنأنونظتوكلذلنوعمتجت
لكأيدحاولكنأرهظتاهنألمكاوعدفلاختمكلامعأ
هنألبرلاىلإءاشعلاكلذبسُن.برلاءاشعالهءاشع
.هلًاماركإسراميهنألوهمسربرلانألوهتوملراكذت
لكأبًانرتقمءاسمناكهلوانتلوأهنأل»ءاشعلاب«يمُسو
»ًاكارتشا«يعُدو.نيئاشعلانيبلكؤيناكيذلاحصفلا
ًازبخمهلكألةوخإكضعببمهضعبداحتاهيلوانتمراهظإل
البةيداعةميلوهوذختاسوثنروكيحيسمنكلوًادحاو
.برلاتومهباوركذيملوةوخإللةبحمراهظإالوبيترت
.ينابرلاءاشعلابءاشعلاكلذاوعدينأمهلنكيملًاذإف
نيلوألانييحيسملانأنعأشنللخلاكلذنأبيرال
ينابرلاءاشعلالوانتلبقةبحملامئالواولكأينأاوداتعا
اوناكفحصفلالكأدعبهولكأمهنألهلسروحيسملابءادتقا
ةمعطألانمهيلعنوردقيامبةيبحلامئالولاكلتنوتأي
ءارقفلاوءاينغألااهنملوانتيفةكرتشملاةدئاملاىلعهنوعضيو
ملمهنكلةحلاصةينلاتناكوزايتماالبديبعلاورارحألاو
راشملابزحتلاوهكلذللعضعبو.ةينلاكلتىلعاوقبي
يفكامهنالاوتاذلابحوءايربكلااهضعبو)١ص(يفهيلإ
نمدوصقملااومهفيملممألايرصنتملعلو.تاذللا
يفاهوداتعايتلامئالولاكهونظفمهفلاقحينابرلاءاشعلا
ًاماركإعنصُيهنوكبالإاهنعقرفيالهنأوناثوألالكايه
ءاشعلالوانتيفاولخدأفنثوللماركإلانمًالدبحيسملل
لبقةينثولامئالولايفةهارشلانمهوداتعاامضعبينابرلا
.اوّرصنتنأ

يفِهِسْفَنَءاَشَعُذُخْأَيَفُقِبْسَيٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأل«٢١ ،ِلْكَألٱِ
لٱَف
ْ

.»ُرَكْسَيُرَخآلٱَوُعوَُجيُدِحاَو
١٢اذوهيو٢:١٣سرطب٢

ذإبرلاءاشعبسيلهنولوانتياوناكامنأهلوقةلعانهنابأ
بجاولاوهامكدحاوزبخيفاوكرتشيملذإهيفكارتشاال
ع(رظناًاعماولكأيلرخآلامهدحأرظتنيملو)١٠:١٧ص(

٣٣(.

.هبىتأيذلاماعطايأِهِسْفَنَءاَشَع
يتأينأعطتسيمليذلاريقفلاخألايأُعوَُجيُدِحاَوْلٱَف
ءيشبيتأينأعطتسيمليذلاوأماعطلانمليلقىوسب
.هنم

ىتأاملكبرشيناكيذلاينغلايأُرَكْسَيُرَخآلٱَو
لثمىلإلوسرلااذوهيراشأدقو.هترفوىلعرمخلانمهب
لثمناكاذإف.)١٢اذوهي(مهيلإبتكنمنيبللخلااذه
ناكوهايإحيسملامسرنمةنسنيرشعدعبعقوللخلااذه
ثدحنوكينأنمبجعالفةايحلايفلسرلارثكأذئموي
دعبةريثكلانورقلايفرسلاكلذةسرامميفةريثكتارييغت
ىلإًامئادتفتلتنأةسينكلاىلعبجيف.هلسروحيسملا
قيرطورسلاكلذنمةياغلاانلحضوييذلاليجنإلاصن
.هتسرامم

ْمَأ؟اوُبَْرشَتَواَهيِفاوُلُكْأَتِلٌتوُيُبْمُكَلَسْيَلَفَأ«٢٢
ُختَوِهللاٱِةَسيِنَكِبَنوُنيِهَتْسَت

ْ
َهلَسْيَلَنيِذَّـلٱَنوُلِج

ُ
ُلوُقَأاَذاَم؟ْم

»!ْمُكُحَدْمَأُتْسَل؟اَذٰهَىلَعْمُكُحَدْمَأَأ!ْمُكَل
٢:٦بوقعي١٠:٣٢ص

ىلعلوسرلامهمالاَهيِفاوُلُكْأَتِلٌتوُيُبْمُكَلَسْيَلَفَأ
ءاشعهايإمهذاختالوألانيرمألسدقملارسلابمهفافختسا
نإ.كلذلًاتويبمهلنأعمعوجلاهبنوعفديًايداع
وهيذلارسلاةسرامموهللاةدابعلوههللاتيبيفعامتجالا
نمهريغيفذختُيامهتيبيفاوذختينأقيليالفهنّيع
.تويبلا

بجوملايناثلارمألااذهِهللاٱِةَسيِنَكِبَنوُنيِهَتْسَتْمَأ
ذإنينمؤملامهتوخإبهباوناهتسااماوتأمهنأوهومهمولل
اوبسحيملءاينغألانأهنمرهظقيرطىلعبرلاءاشعاولوانت
ءاضعأءارقفلاءالؤهنوكعممهعملكأللًالهأءارقفلا
هللاةنهكوًاكولمحيسملامهلعجنيذلاهيراتخموحيسملاةسينك
عيضولاوعيفرلامهناهأهتسينكيفهللامهمركأنيذلافهيبأ
لحمالنينمؤملاةعامجانهةسينكلابدارملاف.ريقفلاوينغلاو
.ةدابعلا

ُختَو
ْ

َهلَسْيَلَنيِذَّـلٱَنوُلِج
ُ

مكفرصتذإءارقفلايأْم
امًاريثكو.مهرقفنلعُيوءايندأمهنأىلإريشيءاينغألااهيأ
.هسفنرقفلانمهيلعبعصأريقفلارقفنالعإنوكي

حدمىلإليميلوسرلاناكخلااَذٰهَىلَعْمُكُحَدْمَأَأ
ىلإًاليبسريملهنكلءيشلكىلعسوثنروكينمؤم
ىلعلمتشيانههمالكو.روكذملامهفرصتىلعمهحدم
هللاتيببنوفختسينييحيسملانأنمموللاوبجعتلا
ةناهتسالاوتاذلابحوءايربكلانورهظيوسدقملارسلابو
.حيسملايفمهتوخإب
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َّـنِإ:ًاضْيَأْمُكُتْمَّـلَساَمِّـبَّـرلٱَنِمُتْمَّـلَسَتيِنَّـنَأل«٢٣
يفَعوُسَيَّـبَّـرلٱ »ًازْبُخَذَخَأ،اَهيِفَمِلْسُأيِتَّـلٱِةَلْيَّـللٱِ

سقرمو٢٦:٢٦ىتم١٢و١١و١:١ةيطالغو١٥:٣ص
٢٢:١٩اقولو١٤:٢٢

يفمهقيرطنإفمهايإهحدممدعلليلعتاذهيِنَّـنَأل
همسرنيحهلوانتقيرطفالخىلعينابرلاءاشعلالوانت
ذخأسلوبنألوألانيرمألكلذيفمهلرذعالو.حيسملا

هملستامكمهلهملسهنأيناثلاو.حيسملانعهتسراممةروص
.مهتفلاخمىلعةجحمهلقبيملف
مسربةنرتقملاةبيهملالاوحألانمًاقباسهبمهربخأاممهلرّرك
يكلهتسراممةيفيكوبرلاتومركذيهوهتياغورسلااذه
.بجيامبمايقلاوإطخلاحالصإىلعمهلمحي

اذهعرتخيملهنأبحيرصتاذهِّـبَّـرلٱَنِمُتْمَّـلَسَت
نمالوحيسملاعماوناكنيذلالسرلانعهذخأيملوميلعتلا
اذهو.عوسيبرلانمصاخنالعإبهذخألبديلاقتلا
لَبْقَأَْمل«هميلعتنأشيفهلوقلقفاوم

ْ
َالَوٍناَسْنِإِدْنِعْنِمُه

لُع
ِّـ

ملٱَعوُسَيِنَالْعِإِبْلَب.ُهُتْم
لاقو.)١:١٢ةيطالغ(ِ»حيِسَْ

هنأوقداصهربخنأسوثنروكييحيسملدكؤيلكلذ
.حيسملادنعرسلااذهةيمهأنايبهيفو.يهلإناطلسب

ةسينكسسأيذلاوهسلوبنإًاضْيَأْمُكُتْمَّـلَساَم
قلعتياملكونيرسلااهملعهنأيفبيرالفسوثنروك
.امهب

يف دحأاذوهيناكنيحاَهيِفَمِلْسُأيِتَّـلٱِةَلْيَّـللٱِ
-٢٦:٢٣ىتم(ةنهكلاءاسؤرىلإهميلستيفعرشيهذيمالت

ةنرتقملالاوحألااوفرعينأنييحيسملاّمهيف)٥٠-٤٨و٢٥
لاوحألاكلتو.اهبحيسملاانربخيملالإوءاشعلاكلذمسرب
هنأكةهارشلاورطبلابكلذدعبسرامُينمعنمتةنزحملا
.ةيداعةميلو
مزليالءاشعلاكلذلوانتيفلسرلاوحيسملابءادتقالانإ
لبيداعلاءاشعلادعبوًاليلنويحيسملاهلوانتينأهنم
نميرورضوهاملكوحيسملاهبرمأاملكظفحمزلتسي
.نيلوانتملاسوفنيفًاريثأتهديزيامورسلااذهتارسفم

:٢٦ىتم(حصفلانولكأيهذيمالتووهناكًازْبُخَذَخَأ
بيرالوهمامأةدئاملاىلعناكيذلازبخلانمذخأف)٢٦
ظفحبهللارمأىضتقمبًاريطفناكزبخلاكلذنأيف
ةلجعىلإةراشإلاوهًىنعمحصفلايفريطفللناكو.حصفلا
ءاشعلايفهلىنعمالورصمنممهجورخيفليئارسإينب
وأريطفلانمهعنصننأانلزوجيفهبرمؤنملكلذلوينابرلا
.ةيضرعلارومألانمكاذذإريمخلانم

يِدَسَجَوُهاَذٰهاوُلُكاوُذُخ:َلاَقَو،ََّـرسَكَفَرَكَشَو«٢٤
ملٱ
.»يِرْكِذِلاَذٰهاوُعَنْصٱ.ُمُكِلْجَألُروُسْكَْ

)٢٢:١٩اقول(حيسملاهاتأامعاقولريبعتكاذهَرَكَشَو
٢٦:٢٦ىتم(»كراب«امهلوقبهنعّاربعفسقرموىتمامأو
نايبنألرخآلاىلعلمتشيامهنملكو)١٤:٢٢سقرمو
لينىلإةليسولضفأبهاوملانمةبهومىلعهللاركشلا
.)٢٦:٢٦ىتمريسفترظنا(اهيفةبغرلاراهظإواهيلعهتكرب

لّدفاذهيفسلوبعماقولوسقرموىتمقفتاََّـرسَكَف
نييحيسمللزوجيالفًاديفمًىنعمهبدصقحيسملانأىلع
:٢٦ىتم(ريسفتيفىنعملااذهنايبقبسو.هنعاولدعينأ

٢٦(.
يفو»اولكاوذخ«ىتمةراشبيفاوُلُكاوُذُخَلاَقَو

اقولةراشبيفامهنمءيشركذُيملو»اوذخ«سقرمةراشب
نمرهظييذلاو.امهنمةلاسرلاهذهخسنضعبالخو
ضعبرصتقاوامهبظفلتحيسملانألاوقألاهذهلكةلباقم
زبخلاحيسملاةلوانمنألضعبلاامهكرتوامهدحأىلعةبتكلا
نعينغيلمعلاركذوةرورضامهيينعمنمضتيهذيمالتل
.لوقلاركذ
نمسيلفالإواولكأيواوذخأينأنينمؤملالكىلعبجيهنإ
.كلذيفسوسقلامهنعبوتينأحصيالوكارتشا

اوركذنيذلاديدجلادهعلاةبتكلكيِدَسَجَوُهاَذٰه
ةراشإزبخلانأهانعمومالكلااذهاوركذينابرلاءاشعلاأبن
تيمُسامكهدسجبيمُسو.هلًاراكذتوحيسملادسجىلإ
يفليصفتلاباذهىلعمالكلاقبسو.ديدجلادهعلابسأكلا
.)٢٦:٢٦ىتم(ريسفت

حجرألافاذهسقرموىتمركذيملُمُكِلْجَألُروُسْكَْملٱ
يذلا«لاقفاقولامأو.هيلإزبخلارسكةراشإبايفتكاامهنأ
»روسكملا«ةظفلتكرتدقو.)٢٢:١٩اقول(»مكنعلذبُي
هلوققلعينأئراقللكرُتوةلاسرلاهذهخسنضعبنم
ىنعملاةدافإل»روسكملا«وأ»لوذبملا«وهردقمب»مكلجأل«
نمهنألانلجأنمحبُذدقحيسملانأوهودوصقملادحاولا
ةرافكتومحيسملاتومنأرسلااذهميلاعتتايرهوج
الوانيلإهناسحإدرجملالوانميلعتدرجملتميملفاناياطخل
.قحللةداهشلادرجمل

هركذفاقولامأوسقرموىتمهركذيملاَذٰهاوُعَنْصٱ
هوكرابوًازبخاوذخيأتلعفامكاولعفاهانعموهظفلب
.هولكوهوعزووهورسكاو

.مكاياطخنعّتمينإاوركذتيكليأيِرْكِذِل
.رسلاكلذدئاوفلكنماذهىلعرصتقاحيسملاو
ةبحمركذننأرسلااذهتامهمنمنأكلذنمجتنتسنف
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هلمتحااملامتحاىلعوانصالخىلعهتلمحيتلاحيسملا
قبسدقو.دوصقملاكلذىلعهلوصحلتوملاومالآلانم
.)٢٢:١٩اقول(ريسفتيفةرابعلاهذهىلعمالكلا

لٱَكِلٰذَك«٢٥
ْ

ِهِذٰه:ًالِئاَق،اْوَّـشَعَتاَمَدْعَبًاضْيَأَسْأَك
لٱ
ْ

لٱَيِهُسْأَك
ْ

جلٱُدْهَع
ْ

ْمُتِْبَرشاَمَّـلُكاَذٰهاوُعَنْصٱ.يِمَدِبُديَِد
.»يِرْكِذِل

نأديفيواقوللوقلثماذهًاضْيَأَسْأَكْلٱَكِلٰذَك
.ركشواهذخأهنأيأزبخلابهعنصامسأكلابعنصحيسملا
ركشوسأكلاذخأ«امهلوقبسقرموىتماذهنعّربعو
.»مهاطعأو

.حصفلالكأنممهغارفدبعيأاْوَّـشَعَتاَمَدْعَب
ىلعاذهيِمَدِبُديِدَْجلٱُدْهَعْلٱَيِهُسْأَكْلٱِهِذٰه

سقرموىتمامهنعّربعو.)٢٢:٢٠اقول(اقوللوققفو
»سأكلاب«دارملا»ديدجلادهعلليذلايمدوهاذه«امهلوقب
»دهعلامدب«دارملاو.حيسملامدىلإةراشإوهواهيفرمخلا
هلوقليلدبهدئاوفلكليندكأوهبدهعلاتبثيذلامدلا
ُمَداَذَوُه«:َلاَقَوِبْعَّـشلٱَىلَعَّـشَرَوَمَّـدلٱىَسوُمَذَخَأَو«
لٱ
ْ

»ِلاَوْقَألٱِهِذٰهِعيَِمجَىلَعْمُكَعَمُّبَّـرلٱُهَعَطَقيِذَّـلٱِدْهَع
دهعلاتيبثتىلعنومدقألاحلطصاهنإف.)٢٤:٨جورخ(
٩:١٩نييناربع(نيدهاعتملاىلعاهمدشروةحيبذحبذب
.)٢٠و
دهعلانعهلًازييمت»ديدجلادهعلاب«دهعلااذهيّمس
هللانبامدبفاذهامأومئاهبمدبتبثتكاذنأليوسوملا
مهسندةلازإبوةينمزدئاوفبنيدهاعتملللفكتكاذ.يلزألا
لكةلازإبويدبألاءادفلابمهللفكتفاذهامأويزمرلا
هللانأبمئاقنيدهعلانيبماتلاقافتالاوهللامامأمهاياطخ
يفديدجلادهعلاىلإًازمريوسوملادهعلاذختننأدصق
ىلإًازمرلوألابةنرتقملاتاكربلالكذختننأوحيسملا
.ةيوامسلاةيحورلاتاكربلا
شريناكنيحهللاةدهاعميفلخديناكيليئارسإلانإ
يفمسُراملكبموقيهنأدعيولجعلامدهدسجىلع

لكهحنمينأىلعهدهاعيهللاناكو.ىسومةعيرش
ةدئامىلعنمؤملاكلذك.ةعاطلاكلتىلعةفقوتملاتاكربلا
هنأوةمعنلادهعبكسمتهنأسأكلاهلوبقبنلعُيبرلا
نأبدهعتيهللاوليجنإلارماوألكلةعاطلاهسفنىلعبجوأ
.ءادفلادئاوفلكهحنمي
نرتقيملامدئاوفلاكلتبانللفكتيالسأكلاكلتبرشنإ
لذبهنأوهللانباحيسملاعوسينأبنمؤننأانيلعفناميإلاب

انلمّدقهنأوةئيطيخلكنمانرهطيهمدنأواّنعهسفن
.ةيدبألاةايحلانوبرعكوفسملاهمدوروسكملاهدسجب

لقنو.سقرمواقولهركذيمللوقلااذهاَذٰهاوُعَنْصٱ
لكنمدافتسيو.»مكلكاهنماوبرشا«لاقحيسملانأىتم
مهنأوذيمالتلالكاهلوانحيسملانأسأكلارمأيفبتُكام

ع(يفامك»اذهاوعنصا«هلوقىنعمو.مهلكاهنماوبرش
ًاضعبمكضعباهلوانيلواهتكرابامكسأكلااوكرابيأ)٢٤
.اهتلوانامك

الينابرلاءاشعللمتعمتجااملكيأخلاْمُتْبَِرشاَمَّـلُك
هتبحمنيركذتماهوبرشينأمهيلعناكف.ًارمخمتبرشاملك
.مهلجألهتومومهل

لَكَأاَمَّـلُكْمُكَّـنِإَف«٢٦
ْ
خلٱاَذٰهْمُت

ْ
لٱِهِذٰهْمُتِْبَرشَوَزُْب

ْ
،َسْأَك

ُخت
ْ
.»َءِيَجيْنَأَىلِإِّـبَّـرلٱِتْوَمِبَنُوِرب
١٥:٢٣و٤:٥صو١:١١لامعأو٢١:٢٢و١٤:٣انحوي
ايؤرو١٤اذوهيو١:١٠يكينولاست٢و٤:١٦يكينولاست١و
١:٧

اوعنصا«هلوقنيبةقالعلانيبتةيببسانهءافلاْمُكَّـنِإَف
راكذتلانأل»برلاتومبنوربخت«هلوقو»يركذل...اذه
.ًاعبطنالعإلامزلتسيانه

ًايتقوسيلرسلااذهنأىلعليلداذهَءيَِجيْنَأَىلِإ
قوفهنأورضاحلاماظنلاةياهنىلإموديهنإلبحصفلاديعك
ةيطخالب«ةيناثهئيجمنوبرعحيسملاتوملًانالعإهنوك
.)٩:٢٨نييناربع(»صالخلل

خلٱاَذٰهَلَكَأْنَمُّيَأًاذِإ«٢٧
ْ
،ِّـبَّـرلٱَسْأَكَِبَرشْوَأ،َزُْب

يفًامِرُْجمُنوُكَي،ٍقاَقْحِتْسٱِنوُدِب .»ِهِمَدَوِّـبَّـرلٱِدَسَجِ
صو١٣:٢٧و٦٤و٦٣و٦:٥١انحويو١٣و٩:١٠ددع
١٠:٢١

نإ.»ًاذإ«هلوقليدبقبساممىرخأةجيتنةيآلاهذهيف
يذلانأمزلتسيحيسملاتوملًانالعإينابرلاءاشعلانوك
هقيرطريغيفهيتأيوأهبفختسيوأًايداعءاشعهذختي
.»همدوبرلادسجيفًامرجمناك«اهيفمسُريتلا

اممِّـبَّـرلٱَسْأَكَبَِرشْوَأ،َزْبُْخلٱاَذٰهَلَكَأْنَم
نعربعيلظلوسرلانأانههيلإتفتلُينأقحتسي
ةالصلابامهصيصختدعب»سأكلاوزبخلاب«نيرصنعلا
وهبرشُييذلاوهسفنزبخلاوهلكؤييذلانأوركشلاو
دسجلاامهامسلةلاحتسالاتّحصولفاهنيعسأكلارمخ
لكأنملقيملو»برشوأ...لكأنم«لاقهنإو.مدلاو
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نيرصنعلادحأبفختسينمنأىلعليلديهوبرشو
.ركُذامكمرجأ

برلاةدئامىلإنوتآلارعشيامًاريثكٍقاَقْحِتْسٱِنوُدِب
كلذبنومرجيالمهنكلاهيلإاوتأينأنيقحتسمريغمهنأب
مهدادعتساةمالعوهوعضاوتلانماذهمهروعشنأل
لوسرلاريذحتةياغف.باوصلاقيرطيفبرلاءاشعلوانتل
ناميإلافيعضلاعنمالفدجملاوفختسملاعدرانه
وألكألاف.ةدئاملاكلتىلإبارتقالانمبلقلاعضاوتملاو
برلاةدئامىلإناسنإلانايتإوه»قاقحتسانودب«برشلا
دصقالوعضاوتالوةبوتالوناميإالوراقوالومامتهاالب
ىلعهلركشالورسلاكلذةطساوبحيسملاتومركذينأ
نمرسلااذههيلعبجوأامبمايقلاةّينالوهنعةرافكهتوم
سئانكلالكىلعقدصيهانركذامو.هبةقلعتملادوهعلا
نودباوبرشواولكأفسوثنوركةسينكءاضعأامأو.ًادبأ
نيباوزيميملومهلةدئامبرلاةدئاماوذختامهنألقاقحتسا
المهعوجعفدهباودصقويداعلاءاشعلاوبرلاءاشع
ملمهءاينغأنأوهمدوحيسملادسجنمناميإلابتايتقالا
.هلوانتيفءارقفلااوكراشي

يفًامِرُْجم ةضرعًارئاصيأهِمَدَوِّـبَّـرلٱِدَسَجِ
نألهمدوبرلادسجبناهتسانمهقحتسييذلاباقعلل
نأًالبقليق.هيلإزومرمللرابتعامدعزومرلارابتعامدع
برلاتومنلعُيباوصلاهجوبّرسلاكلذسرامييذلا
كلذفلاخييذلانأمزلتسياذهوهسفنحيسملامركيف
تومنأهفرصتءوسبنلعُيهنألهسفنحيسملابنيهتسي
الوءادفالوهبةرافكالسانلارئاستومكالإسيلحيسملا
ةكلممةيأرًادمعسادنملكف.ةبحملاوركشلاىلإوعديام
هنيعهكلمبناهتساكلمريفسبناهتسانمواهتلودناهأام
همدوحيسملادسجىلإةراشإلابفختسانمكلذك
لقأوهفلهجبكلذكئطخنمو.هسفنحيسملابفختسا
كلذاوذختانيذلانأيفبيرالو.ًادمعئطخنممًامرج
مههلمهضغبوحيسملابمهرفكاورهظيلًاءوزهءاشعلا
.بيلصلاىلعهورّمسنيذلاك

َنِمُلُكْأَياَذَكٰهَو،ُهَسْفَنُناَسْنِإلٱِنِحَتْمَيِلْنِكٰلَو«٢٨
خلٱ
ْ
لٱَنِمُبَْرشَيَوِزُْب

ْ
.»ِسْأَك

٦:٤ةيطالغو١٣:٥سوثنروك٢

عيفىلوألاتقبسو(قبساممةثلاثلاةجيتنلاةيآلاهذهيف
نأناسنإلاىلعبجيهنأيهو)٢٧عيفةيناثلاو٢٦
ةئيطخلابكتريالئلينابرلاءاشعلاهلوانتلبقهسفننحتمي
.ًافنآةروكذملا

زييمتلةفرعمهللهىريلُهَسْفَنُناَسْنِإلٱِنِحَتْمَيِل
حيسملاتوميفاملكركذتموهلهو)٢٩ع(برلادسج
نعةقيقحباتلهوهلًاراكذترسلااذهلعجيذلا
هسفنفقولهوهصلخمحيسملاعوسينأبنمآلهوهاياطخ
دئاوفلكيفهكارتشاءاشعلاكلذهلوانتبدصقلهوهتمدخل
ًايبنحيسملاذختاهنأملاعلامامأهنالعإوبيلصلاىلعهتوم
ةسينكءاضعأنينمؤملاهتوخإبدحتمهنأوًاكلموًانهاكو
ىلصامكةالصلابناحتمالاكلذنرتقينأبحيو.حيسملا
لَقْفِرْعٱَوُهللاَااَيِْينِربَتْخٱ«هلوقبدواد

ْ
ْفِرْعٱَويِّـنِحَتْمٱ.يِب

يفَناَكْنِإْرُظْنٱَو.يِراَكْفَأ ًاقيِرَطِينِدْهٱَو،ٌلِطاَبٌقيِرَطَّـِ
لامعألاوراكفألاةلباقمبو.)٢٤و١٣٩:٢٣رومزم(»ًاّيِدَبَأ
.هللاباتكهبلطيامب

هنأنقيتلاوناحتمالادعبيأخلاُلُكْأَياَذَكٰهَو
ةيآلاىنعمسيلو.لكأيالفالإوماتلادادعتسالادعتسم
ةأطخبانسلاننأقيقحتلادعبالإبرلاءاشعلوانتزوجيهنأ
انبتاننأققحتننأانيلعلبلامكلاةجردغلبانناميإنأو
برلاةدئامىلإانبرتقااننأواهانكرتاننأواناياطخلكنع
انيقسينأوعوجناليكلاهنمانمعطينأةيغبعضاوتلكب
.ًادبأشطعناليكلاهنم

ُلُكْأَيٍقاَقْحِتْسٱِنوُدِبُبَْرشَيَوُلُكْأَييِذَّـلٱَّـنَأل«٢٩
.»ِّـبَّـرلٱَدَسَجٍزِّـيَُممَْريَغ،ِهِسْفَنِلًةَنوُنْيَدُبَْرشَيَو
١٣:٢ةيمور

يرورضدادعتساسفنلاناحتمانأةلعةيآلاهذهيفنابأ
ناسنإلاضّرعييذلاباقعلايهوينابرلاءاشعلالوانتل
.ءاشعلاكلذهلوانتءوسبهلهسفن

.)٢٧ع(ريسفتيفاذهريسفتقبسٍقاَقْحِتْسٱِنوُدِب
هللابضغجيهييأِهِسْفَنِلًةَنوُنْيَدُبَْرشَيَوُلُكْأَي
هذهنأةيتآلاةيآلايفنابأو.هباقعلهسفنضرعيوهيلع
نوكي«هلوقىنعمبانههلوقف.توملاوأضرملاةنونيدلا

.)٢١ع(»همدوبرلادسجيفًامرجم
هدارمودسجلاركذىلعرصتقاِّـبَّـرلٱَدَسَجٍزِّـيَُممَْريَغ

ربتعيالنأوهبرلادسجزييمتمدعو.ًاعممدلاودسجلا
النأوهمدوبرلادسجىلإنيتراشإرمخلاوزبخلاناسنإلا
تومركذوركشلاوعضاوتلاوبجاولارابتعالابامهلوانتي
.شطعلاوعوجلاعفدلنييداعًارمخوًازبخامهربتعيلببرلا
نمئزهتسملاوفختسملاعنماذهنملوسرلاةياغو
نمعضاوتملانمؤملاباهرإالبرلاةدئامىلإبارتقالا
.اهيلإنايتإلا
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،ىَضْرَمَوُءاَفَعُضَنُوريِثَكْمُكيِفاَذٰهِلْجَأْنِم«٣٠
.»َنوُدُقْرَيَنُوريِثَكَو

نوبرشتونولكأتمكنألجأنميأاَذٰهِلْجَأْنِم
برلانوظيغتوبرلادسجنيزيممريغقاقحتسانودب
.مكباقعىلعهنولمحتو

ىلإكلذبراشأىَضْرَمَوُءاَفَعُضَنوُريِثَكْمُكيِف
مهلًاباقعمهارتعاهنأبحّرصمهبصتخممهنيبعئاشضرم
ضرملااذهنأرهاظلاو.ينابرلاءاشعلامهتسراممءوسىلع
ةوقلاطاطحنامهضعبيفهنعأشنفةدشلافلتخمناك
ىنضلانيرخآيفو»ءافعضلاب«مهنعّربعيذلامهوةداتعملا
تومهنعأشندقو»ىضرملاب«مهنعّربعنيذلامهوديدشلا
ضرملاوفعضلاىلعكلذلمحىلإيعادالفضعبلا
مهاياطخىلعسانلابقاعيدقهللانإ.ةيحورلاتوملاو
١٢:٢٣و١٠-٥:١لامعأ(نمحضتيامكتوملاوبئاصملاب
.)٥:٥صريسفترظنا١:٢٠سواثوميت١و١٣:١١و

تومللداقرلاراعتساو.نوتومييأَنوُدُقْرَيَنوُريِثَكَو
١٢و١١:١١انحويو١٢:٢لايناد(يفامكامهنيبةهباشملا
ليلدالو.)٥:١٠و٤:١٤يكينولاست١و١٥:٥١سوثنروك١و
مهتومقوفيدبألاكالهلامهارتعاهنأىلعانهليقامم
نأليلدبًايدبأًاكالهاوكلهيملمهنأحجرملالبيدسجلا
نأونينمؤملاتومبصتخموهامنإتوملانعداقرلابريبعتلا
لهأعمًاكالهالًابيدأتناكمهباقعنأديفي)٣٢ع(يفام
.ملاعلا

»اَنْيَلَعَمِكُحاََملاَنِسُفْنَأَىلَعاَنْمَكَحاَّـنُكْوَلاَنَّـنَأل«٣١
١:٩انحوي١و٣٢:٥رومزم

انسفنأانحتماوليأاَنِسُفْنَأَىلَعاَنْمَكَحاَّـنُكْوَل
نمبارتقاللنودعتسمنحنلهىرنلقيقدتلاوصولخلاب
هفطلنملوسرلاف.)٢٨ع(كلذكاننأانققحتوبرلاةدئام
.ةحيصنلاهذهىلإاوجاتحانيذلاىلإهسفنمضهعضاوتو

فعضلانمءيشبانبقوعامواَنْيَلَعَمِكُحاََمل
امحالصإومهسفنأىلعمهمكحمدعبف.توملاوضرملاو
.مهباقعومهتنونيدىلعهللااولمحدسف
مهسفنأنونحتميالنيذلامويلابقاعيهللانأىلعليلدال
نيدتعملابقاعامكقاقحتسانودببرلاءاشعنولوانتيو
نونزُحيءالؤهلثمنأيفبيرالهنكلسوثنروكةسينكيف
هللادصقيتلاومنلاوةكربلاورورسلانورسخيوعوسيبلق
بضغنوجيهيوباوصلاقيرطبرسلاكلذيلوانتملاهحنم
.هنوقحتسييذلاباقعللمهسفنأنوضّرعيوهللا

َالْيَكِلِّـبَّـرلٱَنِمُبَّـدَؤُناَنْيَلَعَمِكُحْدَقْذِإْنِكٰلَو«٣٢
لٱَعَمَناَدُن

ْ
.ِ»َملاَع

١١-١٢:٥نييناربعو١٣و٩٤:١٢رومزم

ينابرلاءاشعلالوانتيففّرصتلاءوسلاَنْيَلَعَمِكُح
.ةينمزلابئاصملابانبقوعمكحلااذهبجومبو

كلتبانبقاعيذلاوهبرلانأيأِّـبَّـرلٱَنِمُبَّـدَؤُن
ولامكانايإهضفروهبضغتامالعبتسيلاهنأوبئاصملا
ةبوتلاىلإاهبانبذجيهتبحمتايآيهلبهءادعأاهببقاع
٦:٩سوثنروك٢(هنبابألابدؤيامكاهبانبدؤيفحالصإلاو
.)١٠-١٢:٥نييناربعو

ملنيذلارارشألاهلهأيأَِملاَعْلٱَعَمَناَدُنَالْيَكِل
.ةيدبأةنونيداونيدواهيفاوتاملبمهاياطخنعاوبوتي
ليلدبحيسملاةسينكنماوسيلنيذلالكلمسا»ملاعلا«
فافختساف.)١٧:١٦انحوي(»ملاعلانماوسيل«هلوق
ةميظعةئيطخهنوكعمينابرلاءاشعلابسوثنروكييحيسم
نكتملفاهنعاوباتيذلاىلعيدبألاكلاهلابجوتمل
.سدقلاحورلاىلعفيدجتلاك

َجتَنيِحِيتَوْخِإاَيًاذِإ٣٣«٣٣،٣٤
ْ
ألِلَنوُعِمَت

َ
،ِلْك

لَفُعوَُجيٌدَحَأَناَكْنِإ٣٤.ًاضْعَبْمُكُضْعَباوُرِظَتْنٱ
ْ
يفْلُكْأَي ِ

لٱ
ْ
َجتَالْيَك،ِتْيَب

ْ
لٱُروُمُألٱاَّـمَأَو.ِةَنوُنْيَّـدلِلاوُعِمَت

ْ
اَمَدْنِعَفُةَيِقاَب

.»اَهُبِّـتَرُأُءيِجَأ
١:٥سطيتو٧:١٧ص٤:١٩ص٢٢ع٢١ع

ةسرامميفنيأطخسوثنروكيحيسمىلعلوسرلاتبثأ
اولطبأفهدحولكأيمهنملكناكهنإلوألاينابرلاءاشعلا
عوجللًاعفدهنولكأياوناكمهنأيناثلاو)٢١ع(ًاكارتشاهنوك
مهتوخإىلإلوألاباوأطخأف)٢٢و٢١ع(يداعءاشعهنأك
نألوألانيرمأبهمالكلوسرلامتخف.حيسملاىلإيناثلابو
كارتشاءاشعءاشعلاكلذنوكيلًاضعبمهضعبرظتني
ىلإاوتأينألبقمهعوجلًاعفدمهتويبيفاولكأينأيناثلاو
الهنأضعبلالوقيفانياذهٰنحضاورمألاف.برلاةدئام
.مئاصوهوالإلوانتينأدحألزوجي

جتنتسناَهُبِّـتَرُأُءيِجَأاَمَدْنِعَفُةَيِقاَبْلٱُروُمُألٱاَّـمَأ
ملركُذاميرغةيئزجلئاسممهلناكهنإاذهنم
نأدصقهنكلهتلاسريفاهركذينألوسرلانسحتسي
كلتنأحجرألاوسوثنروكىلإعجرىتماهيلعمهبيجي
ةعاسيأيفهنألثمينابرلاءاشعلابةصتخمتناكلئاسملا
نسيأيفوةنسلايفةرممكولوانتُينأبجيراهنلانم
.كلذهبشأاموهلوانتزوجي
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ميلعتحيسملاهيلإَلّكوًالوسرهنوكرابتعابانهسلوبملكت
قفاوملاماظنلااهلبتريوهلمعتوهدقتعتنأبجيامهتسينك
اذهلسودقلاهحورلسرلارئاسوسلوبحيسملاىطعأف
ةسينكلالزتملفغيلبتلايفإطخلانممهمصعفدصقلا
.هوبترامبوهباورمأامبةفلكم

دئاوف
امكحدملاهبتقحتساامىلعسئانكلاسلوبحدم.١

تايضقتمنمكلذك.مذلاهبتقحتساامىلعاهمذ
هذيمالتملعملاوهتيعريعارلاحدمينأةقايللاوةمكحلا
يكلحدملاهباوقحتسااماكىلعهدالوأدلاولاو
نإمهبونذنايبىلإقيرطلادهميوحالصلاىلإمهطشني
.)٢ع(نيبنذماوناك

ناسنإلاةداعسىلإًايدؤمملاعلاماظنلعجهللانإ.٢
دلوللورخآةأرمللوًاماقملجرللّنيعفهريغلهعفنو
دلولالواحنإفتابجاولكىلعضرفو.رخآ
لحمةأرملاوةأرملالحملجرلاذختاهدلاوىلعطلستلا
بجيف.بارطضالاوشيوشتلاىوسثدحيمللجرلا
يرجيوماظنلاكلذظحالينأناسنإلكىلع
نماوطقسةسلابأاوراصنيذلاةكئالملانإ.هاضتقمب
مهلهللاهلعجيذلاماظنلامهيدعتبيماسلامهماقم
ررضللهسفنضّرعهللاماظنضرألاىلعىدعتنمف
.)٣ع(مهلثم

الهنأبنايدألارئاسنعزاتمييحيسملانيدلانإ.٣
ومنلانماهنكميوهقحتستيتلاماقملاةأرملابلسي
اهعفنواهتداعسواهئاقترالًابدأوًالقعوًادسجمدقتلاو
لعجيرشتناثيحهنأنيدلااذهدجمنمو.اهريغل
تاريخلالكيفهتكيرشوهتنيعمولجرلاةقيفرةأرملا
هتمَأنوكتنأنمًالدبةيوامسلاتاكربلالكوةيويندلا
٣ع(نيملاعلاتاريخنمءيشيفةاواسملابهكراشتال
.)٩و٧و

يفدئاوعلااوبسحينأنييحيسمللزوجيالهنإ.٤
هيفمكحيوأنيدلاهيلإتفتليالاممءايزألاوتاسوبلملا
راختفالاتايآنمبايثلااوذختينأمهللحيالذإ
فافعلاوةقايللانيناوقاهيفاوزواجينأالووهزلاو
ًاضيأرظنا٥و٤ع(مهريغرثعيومهفرشنونيشيو
.)٤و٣:٣سرطب١

مفبهلاقامسلوبمفبهملكتبتبثأهللاحورنإ.٥
بجوهللاماهلإببتُكليجنإلانأدقتعانمفىسوم
اهخيراوتيفكلذكىسومرافسأنأدقتعينأهيلع
.)٩-٧ع(اهميلاعتو

اممهليجنإيفاقولاهركذيتلاتاملكلانيبةلثامملانإ.٦
يفسلوباهركذيتلاتاملكلاوينابرلاءاشعلابقلعتي
نيلئاقلالوقةحصىلعليلدكلذبقلعتياممهتلاسر
ظعاومنمهعمساممهليجنإميلاعترثكأذخأاقولنأب
اذهيفءيشالو.ريشبتللهعملوجيوهوسلوب
هيحووسدقلاحورلاماهلإببتكيملاقولنأمزلتسي
.)٢٥-١١ع(

يفيتلاةيبدألاعئارشللةقفاومةيعيبطلاعئارشلانإ.٧
ردصمنمامهنأّنيبتةقفاوملاهذهواهلةتبثموليجنإلا
.)١٤ع(هللاوهدحاو

اهأشنأيتلاةسينكلايفةراضلاتافالتخالانإ.٨
نأهتيانعوهتمكحبهللاردقياهتاشالمةيغبناطيشلا

اهنمجتنيامًاريثكهنألةسينكلاعفنىلإلئاسواهلعجي
ةدايزوقحلاىلعفوقوللهللاباتكلسردلاةدايز
امًاريثكولطابلايشاليوقحلاديؤينأةيغبهللاةالصلا
الولفيئارملانميقيقحلانمؤملااهتطساوبفرعُي
أشنيذلافرصتلاءوسوسوثنروكةسينكيففالخلا
ءاشعلارمأنمانههانفرعامسلوببتكيملهنع
ءيشنملرذعاذهيفسيلو.للخللًاحالصإينابرلا
.مهصاصقلفيفختالوفالخلا

ليجنإلايفهانملعاملكانريغمّلعننأانيلعبجيهنإ.٩
ينأ«لاقذإسلوبباءدتقالامعألاودئاقعلانم
.)٢٣ع(»مكتملسامبرلانمتملست

هلمتحاامهعابتأريكذتينابرلاءاشعلابدصقحيسملانإ.١٠
طبروركشلاوةبحملاطبربهبمهطبرومهلجأنم
ناكمونامزلكيفةبترلكنمضعببمهضعب
دحاوزبخنممهلكألدحاوتيبلهأكاونوكيل
برلاةدئامنإ.حيسملاهسأردحاودسجءاضعأو
ةمعنلاةدايزلينومحارملاركذودوهعلاديدجتلحم
.ةبعتملاسوفنللىوقلاديدجتوشاعتنالاوةحارلالحمو
ءاقشًايلجناميإلانيعبىرننأاهنمردقنةنقاهنإ
هارتشايذلاثاريملادجمواهنمحيسملااناجنيتلالاحلا
.)٢٦-٢٣ع(انل

مسالميظعترسلاكلذنأشيفانهليقاملكنإ.١١
نلعُملانأو)٢٠ع(برلاءاشعءاشعلانأهيففحيسملا
)٢٩ع(برلادسجدسجلانأو)٢٣ع(برلاوههب
)٢٧ع(هسأكسأكلاو)٢٧ع(برلامدمدلانأو
هءاشعلوانتينمبدؤملاوهو)٢٦ع(هتومتوملاو
.)٣٢ع(قاقحتسانودب

يفنييرهوجنيرمأنينمؤملاىلعبجوألوسرلانإ.١٢
نيلوانتملاداحتاوبرلاتومركذامهوينابرلاءاشعلا
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هبوجويفانملكتولوألايفانلمأتاملكف.ًالمعوًابلق
.)٣٣و٢١ع(يناثلانعلفغنالنأبجو

بارتقاللًالهأانسلاننأىرنانقاقحتساىلإانرظناذإهنإ.١٣
.ةمعنلاكلتلثمةكئالمللسيلذإبرلاةدئامنم
نييحيسملالقألعجتفحيسملاعوسيبرلاةمعنامأو
ع(عضاوتلاوةبوتلاوناميإلاباهيلإبرتقااذإكلذلًالهأ

٢٨(.
نحتمينأناسنإلكىلعبجي«لوسرلالوقنإ)١٤(
لكىلعبجيهنأمزلتسيخلا»لكأياذكهوهسفن
هكرتوكارتشالايفّريخمريغهنأوكرتشينأناسنإ
هنلعأيذلاهدهعثكنوحيسملارمأىصعهكرتنمف
ءاشعلالزتعينأزوجيالف.ةسينكلايفًاوضعراصموي
هؤاقبذإدعتسمريغهنألقحتسمريغهنأةجحبينابرلا
.)٢٨ع(ةئيطخقوفةئيطخلاحلاكلتيف

امكعجريوبرلاةدئامىلإدحأيتأينأليحتسيهنإ.١٤
يفهومنوهسفنلةكرببرشيولكأينأامأهنألىتأ
هسفنلةنونيدبرشيولكأيوأركشلاوناميإلاوةبحملا
قدصيينابرلاءاشعلانأشيفقدصامو.)٢٩ع(
ىلعلوصحلاوهللاةملكعمسوةالصلانأشيفًاضيأ
يفمدقتلاطئاسونمكلذنألىرخأةمعنطئاسو
هللاتوباتبىتأنيحةّزعنإ.انتنونيدللعوأىوقتلا
توباتظفحمودأديبوعوهتامأفهللاظاغأهناكمىلإ
هتيبلهأووههللاةكربىلعلصحفهدنعهللا
.)١١و٦:٧ليئومص٢(

اهيلعهمكحبومويلكهسفنهناحتمابيحيسملانإ.١٥
حيسملاىلإمويلكهئاجتلابوهللاباتكسايقىضتقمب
هنأونآلاهللاعمكلاسهنأىلعنمأيهنعوفعلل
ع(فوخالبةنونيدلايسركمامأفوقوللدعتسم
٣١(.

ملاععمنادنالنأيهبئاصملاةياغنأانركذاذإهنإ.١٦
ع(اهبانحرفوانلهللاةبحمتامالعاهانلبقرارشألا

٣٢(.

رشعيناثلاحاحصألا

٣١ىلإ١عةيحورلابهاوملا
ءيجمرثأىلعةرفوبهحورباكسنابءايبنألاهاوفأبهللاأبنأ
ِّـينَأَكِلٰذَدْعَبُنوُكَيَو«يبنلاليئويلوقكلذنموحيسملا

ُمَلَْحيَو،ْمُكُتاَنَبَوْمُكوُنَبُأَّـبَنَتَيَفٍ،َرشَبِّـلُكَىلَعيِحوُرُبُكْسَأ
لٱَىلَعَو.ًىؤُرْمُكُباَبَشىَرَيَو،ًامَالْحَأْمُكُخوُيُش

ْ
ًاضْيَأِديِبَع

يفيِحوُرُبُكْسَأِءاَمِإلٱَىلَعَو لِتِ
ْ

٢:٢٨ليؤي(»ِماَّـيَألٱَك
يزعملالسريسهنأبهبلصلبقهذيمالتدعوحيسملاو.)٢٩و
صانحوي(اهدشريوهتسينكملعيلسدقلاحورلاوهيذلا

ملٱُعَبْتَتُتاَيآلٱِهِذٰهَو«هتمايقدعبلاقو.)١٤
َنوُجِرُْخي:َنيِنِمْؤُْ

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَيَو،يِمْسٱِبَنيِطاَيَّـشلٱ
ْ

َنوُلِمَْحي.ٍةَديِدَجٍةَنِس
ْمَُهيِدْيَأَنوُعَضَيَو،ْمُهُُّرضَيَالًاتِيُممًائْيَشاوُِبَرشْنِإَو،ٍتاَّـيَح
ملٱَىلَع

ليبقلاقو.)١٨و١٦:١٧سقرم(»َنوَُأْربَيَفىَضْرَْ
لٱِحوُّرلٱِبَنوُدَّـمَعَتَتَس«هدوعص

ْ
ِماَّـيَألٱِهِذٰهَدْعَبَسْيَل،ِسُدُق

مويذنممتتديعاوملاكلتتذخأو)١:٥لامعأ(ٍ»ريِثَكِب
ةرفوباهلبقيتلانعديدجلادهعلامايأتزاتماو.نيسمخلا
ذإاهمومعواهعونتونونمؤملااهيطعًأيتلاةيحورلابهاوملا
الو.مهنمثادحألاوخويشلاوءاسنلاولاجرللتناك
كلتلثميفةسينكلايفشيوشتثودحنمبجع
سدقلاحورلابماهلإلامهضعبيعدينأوةبيرغلالاوحألا
امباوفتكيملنينمؤملاضعبنأوًاعودخموأًاعداخنوكيو
بهاوملانهنأمهنظلمهريغاودسحفبهاوملانمهولان
هيلعلصحامبًاربكخفتنامهضعبنأومهبهاومنمرثكأ
ةينلعلامهتاعامتجايفلصحينأواهبراهتشالادارأواهنم

دقو.دحاوتقويفمهنمةدعملكتاذإةيلبلانمءيش
.للخلاكلذحالصإلةقئافةمكحلوسرلاسلوبلهللابهو
حورلالولحرثأىلعذئمويمهلاوحألباقامدعبلوسرلانإ
مكبلاناثوألانودبعيمهومهلاوحأبمهيلعييحملاسدقلا
ةيقيقحسدقلاحورلابنيمهلملانوزيميفيكًالوأمهملع
يفمهلاوقأةقيقحاوظحالينأكلذوًابذكماهلإلانوعدينمم
فرتعانموبذاكلاوهفهمساىلعفدجنمفحيسملا
.)٣-١ع(سدقلاحورلابمهلملاقداصلاوهفهلإوبرهنأب
اهتياغودحاولاحورلالعفةفلتخملابهاوملاكلتنإ:ًايناث
.)٧-٤ع(ةسينكلاعفن
ام)٢(ملعوةمكحمالك)١(ماسقأةثالثبهاوملانإ:ًاثلاث
تازجعملاعنصوءافشلاىلعةوقلانمضتيوهوًاناميإهامس
-٨ع(ةمجرتلاوةنسلألابملكتلا)٣(حاورألازييمتوةءوبنلاو
١٠(.
اهعزويبهاوملاكلتئشنمسدقلاحورلانإ:ًاعبار
.ةقلطملاهتئيشمىضتقمب
:هجوأةتسيفناسنإلادسجبةسينكلاهيبشت:ًاسماخ
ةسينكلاوهيفةدحاوسفنىنكسلدحاودسجلانإ.١

.اهيفييحملاهللاحورىنكسلةدحاو
ةفلتخملاهئاضعأيفةرهاظدسجلايفةايحلاةدحونإ.٢

ةرهاظةسينكلايفنكاسلاسدقلاحورلاةدحوكلذك
.ةفلتخملااهبهاوميف

ةسينكلاكلذكهئاضعأددعتعمدحاودسجلانإ.٣
.اهدارفأددعتعمةدحاو
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ءيشالورخآلاىلإاهنملكرقتفيدسجلاءاضعأنإ.٤
اذكو.هلكدسجلاعفنللبهسفنعفندرجملايحياهنم
فلكموهريغىلإاهدارفأنملكرقتفيةسينكلا
ةسينكلاعفنلاهايإهللااهاطعأيتلابهاوملالامعتساب
.صاخلاهعفندرجملالاهلك

ًاعضومدسجلاءاضعأنموضعلكلمسقهللانإ.٥
ةسينكلادارفأىلععزوكلذكءاشامكًالمعو
.دارأامكةيحورلابهاوملا

بهاومكلذكًاعفنرثكأًالامجلقألادسجلاءاضعأنإ.٦
جتنتساو.ةدئافرثكأيهةرهشلقأيهيتلاةسينكلا
:جئاتنثالثةتسلاهجوألاهذهنم

يتلاةبهوملابعنتقينأنمؤملكىلعبجيهنإ:ىلوألا·
ايضرتنألجرلاوديلاىلعبجيامكهلهللااهبهو
.امهيلمعوامهيلحم
املرخآلاىلعنينمؤملادحأراختفاللحمالهنإ:ةيناثلا·

.هتبهومةيلضفأنمهمهوتي
ةسينكلاءاضعأنيبةاساوملانوكتنأبجيهنإ:ةثلاثلا·

لكملأتهحرفوأدحاولاملأتفدسجلاءاضعأنيبيهامك
يفهلاقامنإهلوقبهمالكمتخمث.مهحرفوأدارفألا
سيلذإةسينكلامدخلكىلعقدصيةيحورلابهاوملا
.)٣١-٢٨ع(اهبلمعيوحورلاملكتيتالآىوسمه
ثلاثلاحاحصألاعوضوموهحاحصألااذهعوضومف
ص(يفنابأهنإف.ًاضيأرشععبارلاحاحصألاورشع
نابأ)١٤ص(يفةيحورلابهاوملامظعأةبحملانأ)١٣
.بهاوملاكلتلمعتسُتنأبجيفيكليصفتلاب

ملٱِةَهِجْنِماَّـمَأَو«١
ُتْسَلَف،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَْ

َجتْنَأُديِرُأ
ْ
.»اوُلَه

٣٧و١٤:١صو١:١١ةيمور

يفعقويذلاللخلايفملكتيلوسرلاذخأاملاَّـمَأَو
انهلوقينأعقوتيناكف)١١:١٨ص(»ًالوأ«لاقةسينكلا
هلوقبكلذلدبهنكلرخآىلإللخركذنملقتناهنألًايناث
.»امأو«

يتلاةداعلاةقراخلاتاوقلايهِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَْملٱ
ًاتابثإواهلةيوقتلوألانرقلايفةسينكللسدقلاحورلااهحنم
ىضرملاءافشوءوبنتلاتاوقلاهذهمظعأوهللاةسينكاهنوكل
سوثنروكةسينكخبوينألوسرلارطضا.ةنسلألابملكتلاو
.ةنسلألابملكتلااميسالوبهاوملاكلتاهلامعتساءوسىلع

َجتْنَأُديِرُأُتْسَل
ْ

اهحنمةياغوبهاوملاردصماوُلَه
.اهبذاكواهقداصنيبزييمتلاوباوصلاننسيفاهلامعتساو

ِناَثْوَألٱَىلِإَنيِداَقْنُمًاَممُأْمُتْنُكْمُكَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ«٢
لٱ
ْ
.»َنوُقاَسُتْمُتْنُكاَمَكِ،مْكُب
سطيتو١:٩يكينولاست١و١٢و٢:١١سسفأو٦:١١ص
١١٥:٥رومزم٤:٣سرطب١و٣:٣

ًانايباذهبتكنيحمهلاحبةقباسلامهلاحانهلباق
هوربتخيمليذلاعوضوملااذهيفمهايإهميلعتىلإمهجايتحال
ةدبعاوناك.نييحيسمذئنيحاوناكوًاممأًالبقاوناكمهنإف
اوناك.يقيقحلايحلاهلإلاةدبعاوراصومكبلاناثوألا
اوراصونوملعيالثيحىلإةريرشلاتاريثأتلابنيقوسم
ءالؤهرّكذامكو.نوملعيثيحىلإهللاحوربنيدوقم
ينمؤمو)٢:١١سسفأ(سسفأينمؤمرّكذىلوألامهلاح
.)٣:٧و١:٢١يسولوك(يسولوكينمؤمو)١١:٣٠(ةيمور

ىلوألامهلاحىلإرظنلابمهلماعفصواذهًاَممُأْمُتْنُك
.امهركذيتأيسنيرمأىلعلمتشيوهو
نماهيرصنتمرثكأناكوةينثوةينانويةنيدمسوثنروكتناك
لاقف)٨و١٨:٤لامعأ(دوهيلانممهنمليلقونيينثولا
.بيلغتلاليبسىلع»ًاممأمتنك«

١٩و٢:١٨قوقبح(ِمْكُبْلٱِناَثْوَألٱَىلِإَنيِداَقْنُم
عمستاليتلاناثوألامهتدابع.)١٣٦:١٦و١١٥:٥رومزمو
مهلهجىلعليلداهيلعمهلاكتاوصلختالورصبتالو
.مهئاقشو

ّنيعيمل.اهتمواقمواهكاردإنعمهزجعةوقبَنوُقاَسُت
ةدسافلامهتعيبطمأةئيدرلامهتيبرتيهأةوقلاهذهلوسرلا
ىلإمهتقاسيتلايههذهاهنأحجرألاوةريرشلاحاورألامأ
:١٠و٨:٥ص(يفامقفوىلعكلذنوكيفناثوألاةدابع
ريثأتلالباقينأاذهنمسلوبةياغو.)٢:٢سسفأو٢٠
ةئيطخلاوةلالضلاقيرطيفرابجإلاوةيامعلابمهقاسيذلا
ليبسيفرايتخالاولقعتلابمهدشرأيذلاهللاحورريثأتب
.ةسادقلاوقحلا

ِهللاٱِحوُرِبُمَّـلَكَتَيَوُهَوٌدَحَأَسْيَلْنَأْمُكُفِّـرَعُأَكِلٰذِل«٣
ٌّبَرُعوُسَي:َلوُقَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَلَو.اَميِثاَنَأُعوُسَي:ُلوُقَي
لٱِحوُّرلٱِبَّـالِإ

ْ
.»ِسُدُق

:٤انحوي١و٩و١:٨ةيطالغو١٦:٢٢صو٩:٣٩سقرم
٣:٥سوثنروك٢و١٥:٢٦انحويو١٦:١٧ىتم٣و٢

.ةيحورلابهاوملانأشيفلوألالوسرلالوقةيآلاهذهيف
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نأقيليالنأشاذرمألانوكليأْمُكُفِّـرَعُأَكِلٰذِل
.مكلهنييبتتدرأهولهجت

ماهلإوأيحوبيأِهللاٱِحوُرِبُمَّـلَكَتَيَوُهَوٌدَحَأَسْيَل
.)١٢:٣٦سقرمو٢٢:٤٣ىتم(ًاميدقءايبنألاملكتامك

هبزاتمييذلاوهعوسييفلوقلانإُعوُسَي:ُلوُقَي
.ًابذككلذيعدينموحورلابًاقحملكتملانيبتيفلئاقلا
سانلانيبهبفرعُيناكيذلامسالابهللانباسلوبركذو
ةظفلبهركذلهفئاظوىلإريشينأضرألاىلعوهو
.»حيسملا«

فوقوموأمورحمليجنإلايفةملكلاهذهىنعماَميِثاَنَأ
ءاجاذكو.هتنعلتحتهلعجوهبضتريملهللانألكالهلل
:١٦سوثنروك١و٩و١:٨ةيطالغو٩:٣ةيمور(يفهانعم
قحتسمومرجمهنأنمضتي»اميثانأعوسي«نألوقلاف.)٢٢
دوهيلاءاسؤرهبهيلعمكحوهلهللاهكرتيذلاتوملل
همد...هبلصاهبلصا«اولاقيذلاالوقكوهف.سطاليبو
هنألوسرلادارمف.)٢٧:٢٥ىتم(»اندالوأىلعوانيلع
لثمعوسيىلعلوقيسدقلاحورلابامهلمنأليحتسي
.قحلاضغبولالضلاحورنعالإيتأيالذإلوقلاكلذ

نإخلاٌّبَرُعوُسَيَلوُقَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَلَو
.ميدقلادهعلايف»هوهي«ةمجرتيهينانويلايف»برلا«ةملك
رهظًاقحهللاهنأبفارتعالانمضتي»برعوسي«نأبلوقلاو
هبفرتعاوًانطابكلذبنمآنمنأسلوبحرصو.دسجلاب
هنأهدارمسيلف.سدقلاحورلابرانتساهنأىلعلدًارهاظ
قفوىلعاذهو.يحولابالإكلذظفلينأدحأعيطتسيال
اَيَكَلىَبوُط«هللانباهنأبفرتعانيحسرطبلحيسملالوق
يِذَّـلٱِيبَأَّـنِكٰل،َكَلْنِلْعُيَْملًامَدَوًاْمَحلَّـنِإ،اَنوُيَنْبُناَعْمِس
يف هب«لوسرلاانحويلوقو)١٦:١٧ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ اَذِٰ
ملٱَعوُسَيِبُِفَرتْعَيٍحوُرُّلُك:ِهللاٱَحوُرَنوُفِرْعَت

نَأِحيِسَْ
ْدَقُهَّـ

يفَءاَج جلٱِ
ْ

َعوُسَيِبُِفَرتْعَيَالٍحوُرُّلُكَو،ِهللاٱَنِمَوُهَفِدََس
ملٱ
نَأِحيِسَْ

يفَءاَجْدَقُهَّـ جلٱِ
ْ

ِنَم«هلوقو»ِهللاٱَنِمَسْيَلَفِدََس
يفَوُهَوِهيِفُتُبْثَيُهللاٱَف،ِهللاٱُنْبٱَوُهَعوُسَيَّـنَأََفَرتْعٱ »ِهللاٱِ
.)١٥و٣و٤:٢انحوي١(
ملاعلاوحيسملاةسينكنيبميظعلاقرفلانأةيآلاهذهميلعت
اذهباوجىلعو.هيفنيملاعلانأوهتوهالدقتعتةسينكلانأ
لكصالخفقوتي»حيسملايفنونظتاذام«وهولاؤسلا
.هكالهوأسانلانملقاع

٥.ٌدِحاَوَحوُّرلٱَّـنِكٰلَوٌةَدوُجْوَمَبِهاَوَمُعاَوْنَأَف٤«٦-٤
ٍلاَمْعَأُعاَوْنَأَو٦.ٌدِحاَوَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَوٌةَدوُجْوَمٍمَدِخُعاَوْنَأَو
لٱُلَمْعَييِذَّـلٱ،ٌدِحاَوَهللاٱَّـنِكٰلَوٌةَدوُجْوَم

ْ
يفَّـلُك لٱِ

ْ
.»ِّـلُك

سسفأ٤:١٠سرطب١و٢:٤نييناربعوخلا١٢:٤ةيمور
١:٢٣سسفأ٤:١١سسفأو٨و٧و١٢:٦ةيمور٤:٤

ةيحورلابهاوملانأشيفيناثلالوسرلالوقتايآلاهذهيف
اهنعّربعو.ةياغلاوردصملايفةدحاواهعونتعماهنأوهو
دريملف.»لامعأ«و»مدخ«و»بهاوم«يهوءامسأةثالثب
اهلكنألبلامعأاهضعبومدخاهضعبوبهاوماهضعبنأ
رظنلاةهجرابتعابءامسألاهذهنملكبىمستنأقحتست
تناكسدقلاحورلانماهنوكرابتعاباهيلإانرظناذإف.اهيلا
برلانماهنوكرابتعاباهيلإانرظناذإو.هاضرتايآوهبهاوم
رابتعاباهيلإانرظناذإو.اهبحيسملامدُخيًامدختناكعوسي
ىلعىفخيالو.هتردقلامعأتناكبآلاهللانماهنوك
ميناقأةثالثهللانأىلعليلدلانممالكلااذهيفامئراقلا
وهبآلاهللانوكىلإليلدانهليقامنألدحاورهوجو
نبالاهللانأو.ناكثيحهئشنمويحورريثأتلكردصم
ناينبلمَدخلاومدِخلاعاونألكبترموةسينكلاسأروه
بهيوةسينكلايفنكسيسدقلاحورلاهللانأو.ةسينكلا
حيسملاةيدومعمدنعةثالثلاميناقألانمءاشاماهئاضعأل
ةسينكلاةيدومعميفاورهظو.)١٧و٣:١٦ىتم(ءاملايف
ع(يفو.انهركُذامكهدعبونيسمخلامويسدقلاحورلاب

.كلذىلإةراشإ)١٣
ةثالثبمعنلاكلتةيمستبدصقلوسرلانأىلعليلدالو
سدقلاحورلانماهدحأعاونأةثالثىلإاهتمسقءامسأ
معنلاهذهركذهنإفبآلانمرخآلاونبالانمدحاوو
مونقأنماهضعبنوكىلإرشيملو)١٠-٨ع(يفليصفتلاب
بهاومتاكربلاهذهلكنأحّرصلبرخآنماهضعبو
.بآلاةردقتايآاهلكونبالاةمدخلقرطاهلكوحورلا

)١٠-٨ع(يفركُذامكٌةَدوُجْوَمَبِهاَوَمُعاَوْنَأ
.ليصفتلاب

هلمعنموتوهاللايفثلاثلامونقأوهوٌدِحاَوَحوُّرلٱ
كلذلهركشتنأةسينكلاىلعبجيف.بهاوملاهذهحنم
نيهتستالواهنمءيشبفختستالنأواهعيزوتبرستنأو
.هلتبهُونمب

١٠و٩ع(يفركُذامك)٥ع(خلاٍمَدِخُعاَوْنَأَو
همادخاهئاضعألكوةسينكلاسأرحيسملانإ.)٢٨و
يكلرمأيامكمهلتبهُويتلابهاوملااولمعتسينأمهيلعف
:٤سسفأو١:٢٤لامعأو١٠:١اقولو١٠:١ىتم(دجمتي
دحأبنسحيالفهتمدخنمؤملكلّنيعيذلاوهو.)٤
اهاريةمدخنملجخينأالوةميظعةمدخبرختفينأ
.ةريقح

بهُويتلاتازجعملااهصخأنم)٦ع(ٍلاَمْعَأُعاَوْنَأَو
.يهلإلااهردصملًانايبوهنيدقئاقحلًاتابثإاهلمعتنأةسينكلل

حيسملاعوسيماقأيذلاوهوبآلايأخلاٌدِحاَوَهللاٱ
سانلاسوفنيفيتأيوسدقلاحورلالسرأوةسينكللًاسأر
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انهليقامنيبةافانمالو.ةبيجعلالامعألابمهداسجأو
اهلمعياهلكهذه«نأوهوةرشعةيداحلاةيآلايفليقامو
كلذوسودقلاهحورةطساوباهلعفيهللانأل»دحاولاحورلا
.»هللانمدولوم«هنأو»حورلانمدولوم«نمؤملانإهلوقك
عضاوتلاوركشلاباهلبقننأانيلعبجويهللانماهلكاهنوكو
.اهنملكىلعبساحنساننأنيركذتمدسحنودب

لِلِحوُّرلٱُراَهْظِإىَطْعُيٍدِحاَوِّـلُكِلُهَّـنِكٰلَو«٧
ْ

.»ِةَعَفْنَم
١١و٤:١٠سرطب١و٤:٧سسفأو١٤:٢٦ص

.نمؤملكليأٍدِحاَوِّـلُكِل
امنينمؤملاضعبيطعيهنأيأِحوُّرلٱُراَهْظِإىَطْعُي

كلذهبرهظيامرخآيطعيوقيرطيفحورلاةوقهبرهظي
يفاهدوجونلعتناسنإلاةايحنأامكف.ىرخأقيرطب
كلتضعبيفرهظتفةفلتخمقرطبةفلتخملاهدسجءاضعأ
رخآلمعبرخآيفوعمسلابهريغيفورصبلابءاضعألا
يفميلعتلاةبهومبةسينكلايفهنأنلعيسدقلاحورلاكلذك
يفةنسلألابملكتلاةبهومبورخآيفءافشلاةبهومبوضعبلا
سدقلاحورلاراهظإلةلآنمؤملكًاذإف.رخآباهريغبوهريغ
.هيفنكاسلا

نأامك.هلبوهوملاةذللالةسينكلاعفنليأِةَعَفْنَمْلِل
هلكدسجلاعفنللبنيعلاعفندرجملتسيلرصبلاةوق
دجملعيمجلاعفناهبترفالتخاىلعبهاوملالكةياغكلذك
حلم«و»ملاعلارون«هذيمالتحيسملااعدكلذلوهللا
راختفالاىلإةليسوهللابهاومذختانمًاذإف.»ضرألا
نأوههيلعبجونملكىلإوهللاىلإئطخمظعتلاو
.اهبهعفني

ُمَالَكَرَخآلَو.ٍةَمْكِحُمَالَكِحوُّرلٱِبىَطْعُيٍدِحاَوِلُهَّـنِإَف«٨
لِع
ْ

لٱِحوُّرلٱِبَسَحِبٍم
ْ

.»ِدِحاَو
١:٥صو١٥:١٤ةيمور١:٩يسولوكو٧و٢:٦ص
٨:٧سوثنروك٢و١٣:٢و

نأرهاظلاو.بهاومعستاهدعبنيتنثالاوةيآلاهذهيف
اهبنلعييتلاقرطلالكلًالودجّنيعينأدريمللوسرلا
امضعبانهركذيملهنألهللابعشيفهنكسسدقلاحورلا
.)٨-١٢:٤ةيمور(يفهركذامو)٢٨ع(يفهركذ
ملهنكلماسقأةثالثبهاوملامسقلوسرلانأًاضيأرهظاممو
ماسقألاكلتضعبيفبهاوملاهذهضعبعضواذاملحضتي
عمةءوبنلاعضواذاململعنملاننأكلذلاثم.رخآنود
ةمكحلامالكبهاومعماهعضيملوتاوقلالمعوءافشلا
ًانايبكلذكاهايإلوسرلاةمسقةلعمضعبنظوميلعتلاو

امنايبكلذبدصقهنأرخآنظو.ةمئادللواهنمةيتقولل
اهمسقهنأهريغنظو.ًالعفسرامتاموًاظقلسَرامت
لقعلانمةيناسنإلاىوقلانمهلغشتامىلإرظنلاب
نونظلاهذهنمءيشتابثإىلعليلدالو.ةدارإلاو
البهلابىلعاهروطخىضتقمباهركذلوسرلانأحجرألاو
:سلوبهعضوامكهلودجاذهو.يقطنملانوناقلاىلإرظن

ناتبهوموهولوألامسقلا
ةمكحمالك.١
ملعمالك.٢

بهاومسمخوهويناثلامسقلا
ناميإ.١
ءافش.٢
تاوقلمع.٣
ةءوبن.٤
حاورألازييمت.٥

ناتبهوموهوثلاثلامسقلا
ةنسلأعاونأ.١
ةنسلأةمجرت.٢

يفلعفيوهوسدقلاحورلايأِحوُّرلٱِبىَطْعُيٍدِحاَوِل
)٧ع(يفهلاقاملتابثإهيلياماذهو.هبلقونمؤملالقع
رهظُيفيكّنيبف.حورلاراهظإدحاولكىطعُيهنأوهو
.نيفلتخمسانأيفةفلتخمقرطبهسفنحورلا

نأانيلعبعصي.ةمكحلابملكتلاةوقيأٍةَمْكِحُمَالَك
مالك«نع»ةمكحلامالك«هزييمتبسلوبدصقفرعن
ةمكحلاعوضومنأققحتناننكلةيآلاهذهيف»ملعلا
الوهباتكيفهللاهنلعأيذلاقحلاوهودحاوملعلاعوضومو
دارملانأحجرألاو.ليجنإلايفحيسملاعوسينالعإاميس
يحولابلسرلاوءايبنألاهيلعلصحام»ةمكحلامالكب«
يف)٢٨ع(يفليقامىلع)٢ص(يفهمالكقفوىلع
مهنمءايبنألاولسرلاركذف.بهاوملاهذهاولاننيذلافصو
.ًالوأبهاوملانمركُذاممهيلإبسنننأىلعانلمحيًالوأ
يفيِذَّـلٱ«هلوققفوو لٱوُنَبِهِبْفَّـرَعُيَْملَرَخُأٍلاَيْجَأِ

ْ
اَمَكِ،َرشَب

لٱِهِلُسُرِلَنآلٱَنِلْعُأْدَق
ْ

:٣سسفأ(»ِحوُّرلٱِبِهِئاَيِبْنَأَوَنيِسيِّـدِق
لٱىَطْعَأَوُه«هلوقو.)٥

ْ
لٱَو،ًالُسُراوُنوُكَيْنَأَضْعَب

ْ
َضْعَب

لٱَو،َءاَيِبْنَأ
ْ
.)٤:١١سسفأ(خلا»َنِيِّـرشَبُمَضْعَب

ىلعاذهولسرلاهايإمهملعامملعتةبهومٍمْلِعُمَالَك
باحصألكاهيفركذهنإفنيرشعلاوةنماثلاةيآلاقفو
.ءايبنألاولسرلادعبنيملعملاركذوبهاوملا
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وهيذلاسدقلاحورلايأِدِحاَوْلٱِحوُّرلٱِبَسَحِب
ناتللاناتبهوملاو.نسحتسيامكاهعزويوبهاوملاكلتبهي
.عستلابهاوملانملوألامسقلاامهةيآلاهذهيف

لٱِحوُّرلٱِبٌناَميِإَرَخآلَو«٩
ْ

ٍءاَفِشُبِهاَوَمَرَخآلَو.ِدِحاَو
لٱِحوُّرلٱِب

ْ
.»ِدِحاَو

سقرم٤:١٣سوثنروك٢و١٣:٢صو٢٠و٧:١٩ىتم
٥:١٤بوقعيو١٦:١٨

اهلوأبهاومسمخوهويناثلامسقلاركذيانهذخأ
نيبواهنيبزّيمننأبجيفةصاخةبهومانهوهو»ناميإلا«
عونامإيهوصالخلليرورضلاطرشلاوهيذلاناميإلا
نكمملا»ىجريامبةقثلا«لكوهوماعلاناميإلانمٍماس
يففصُواماذهو.نيدلاءادهشاوتومينأنمهباحصأ
يفحيسملاهركذيذلاناميإلاامأو.)٤٠-١١:٣٣نييناربع(
لقننمهباحصأنكمملاوهو)١٧:٦اقولو١٧:٢٠ىتم(
.لابجلا

ىضرملايفشينألهتبهُونمردتقيٍءاَفِشُبِهاَوَم
ءافشلاةبهومعمجلوسرلالعل.ةداعلاقراخقيرطب
١٦:١٨سقرم(اهبتيفُشيتلاضارمألاةرثكرابتعاب
.)٤:١٨لامعأو

ُزيِيْمَتَرَخآلَو،ٌةَّـوُبُنَرَخآلَو،ٍتاَّـوُقُلَمَعَرَخآلَو«١٠
لَأُعاَوْنَأَرَخآلَو،ِحاَوْرَألٱ

ْ
لَأُةََمجْرَتَرَخآلَو،ٍةَنِس

ْ
.»ٍةَنِس

١٢:٦ةيمور٣:٥ةيطالغو٢٩و٢٨عو١٦:١٧سقرم
لامعأ٣:١انحوي١و١٤:٢٩صخلا١٤:١و١٣:٢صو
٢٨و١٤:٢٧ص١٣:١صو١٠:٤٦و٢:٤

اهيلعضعبلالصحةبهومىلإريشياذهٍتاَّـوُقُلَمَع
اينانحةتامإاهتلثمأنمو.ءافشلاةبهومنممعأيه
جارخإوىمعلابرحاسلاميلعبرضواثيباطةماقإوةريفسو
.نيطايشلا

ةوبنلاو.)١٤:١٣ص(يفةملكلاهذهىنعمّنيبٌةَّـوُبُن
لامعأ(سويباغأةوبنكلبقتسملايفامبءابنإلاًانايحأديفت
نالعإةوقىلإديدجلادهعلايفلدتامًاريثكو.)١١:٢٨
دوقتيتلاةيهلإلاةنوعملاعمحاضيإنسحأهحاضيإوقحلا
لسرلانيبقرفلاو.حيسملابناميإلاوةبوتلاىلإنيعماسلا
لكيفمهلتناكنيلوألابهاومنإكلذيفءايبنألاو
نأوًامئادميلعتلايفمهتمصعوضرألاىلعمهئاقبتاقوأ
يقلتنيحالإاوصعُيملوكلذكةمئادنكتملءايبنألابهاوم
اوملكتءايبنألانأنيملعملاوءايبنألانيبقرفلاو.يحولا
.هوربتخاوهوملعتامباوملكتنيملعملاويحولاب

حورلاماهلإبملكتينمةفرعمةوقيأِحاَوْرَألٱُزيِيْمَت
راشأو.ريرشحورةسوسوبوأهسفننمملكتينممسدقلا
.)١٤:٢٩ص(»نورخآلامكحيل«هلوقبةبهوملاهذهىلإ
ًاضيأرظنا٥:٢١يكينولاست١(»ءيشلكاونحتما«هلوقو
نألوسرلاانحويمالكنمحضتيو.)٤:١سواثوميت١
هلوقبةسينكللحصنكلذكونيريثكاوناكيحولانيعدملا
ْلَه:َحاَوْرَألٱاوُنِحَتْمٱِلَب،ٍحوُرَّـلُكاوُقِّـدَصُتَال،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«
لٱَىلِإاوُجَرَخْدَقَنِيريِثَكًةَبَذَكَءاَيِبْنَأَّـنَأل؟ِهللاٱَنِمَيِه

ْ
ِ»َملاَع

ضعبلةوقسدقلاحورلابهينأمزلف.)٤:١انحوي١(
ماهلإلانيعدملانمقحلابنيمهلملازييمتلةسينكلاءاضعأ
.ًالطاب

نمثلاثلامسقلاةنسلألاةمجرتواذهٍةَنِسْلَأُعاَوْنَأ
ملكتينأناسنإلااهبردقيةوق»ةنسلأعاونأب«دارملاوبهاوملا
ألَتْمٱَو«لسرلايفهلوقباقولاهركذو.اهملعتيملةغلب

ََ

جلٱ
ْ

لٱِحوُّرلٱَنِمُعيَِم
ْ

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَياوُأَدَتْبٱَو،ِسُدُق
ْ

ىَرْخُأٍةَنِس
،اُوَّـريََحت«نيعماسلايفهلوقو.»اوُقِطْنَيْنَأُحوُّرلٱُمُهاَطْعَأاَمَك
َدِلُويِتَّـلٱ...ِهِتَغُلِبَنوُمَّـلَكَتَيْمُهُعَمْسَيَناَكٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأل
ةنسلأب«كلذنعسقرمّربعو.)١١-٢:٤لامعأ(خلا»اَهيِف
»ىرخأةنسلأب«اقولاهنعّربعو.)١٦:١٧سقرم(»ةديدج
نإلاقو)١٩:٦و١٠:٤٦لامعأ(»ةنسلأب«و)٢:٤لامعأ(
نوملكتياوقفط«سسفأيفسدقلاحورلامهيلعلحنيذلا
انه»ةنسلألا«ىنعمنأحجرألاف)١٩:٦لامعأ(»تاغلب
نأو»تاغللا«و»ىرخأةنسلأ«و»ةديدجةنسلأ«ىنعمك
ةبهوملالبقاهبنوملكتملااهلهجيتلاتاغللاضعباهبدارملا
:ةتسكلذىلعةلدألاو.ىنعمالبتاوصأدرجمال
نينمؤملااوعمسنيذلاةفلتخملاةنسلألالهأنإ.١

اهنمًاضعبمهنملكمهفةنسلألاكلتبنوملكتي
.)٨و٢:٦لامعأ(

حيبستلاوةالصلاتناكةنسلألاكلتعيضاومنإ.٢
.مالكاهنأمزلتسياذهو.)١٧-١٤:١٤ص(ركشلاو

ىنأتيالاذهو)١٤:٤ص(اهبملكتملاينبتتناكاهنإ.٣
.ٍناعمالبتاوصأب

نودبليحتسياذهو)١٤:٣ص(مجرتُتنأنكمياهنإ.٤
.ٍناعمتاذنوكتنأ

تاوصأاهليتلابرطلاتالآباههبشلوسرلانإ.٥
اهنمءيشسيل«نأاهيفلاقوةنيعمتاياغلةمولعم
»ةنسلألا«اهبدارأهنأىلعلدتةنيرقلاو»ىنعمالب
.)١٠-١٤:٧ص(

يبنجألاةلزنمبمهنيبوهةنسلألابملكتملانإهلوق.٦
اومهفيملنمنيبةيزيلكنالابملكتملاكهتغلبملكتملا
اذهىلعمالكلاقبسدقو.)٤:١١ص(ةيبرعلاىوس
.)٢:٤لامعأ(ريسفتيفعوضوملا
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ملكتلاةوقنينمؤملاضعبلناكهنأرهاظلاٍةَنِسْلَأُةََمجْرَت
لَفٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَم«هلوقليلدباهتمجرتوةنسلألاب

ْ
ِّـلَصُي

ممُمَظْعَأُأَّـبَنَتَيْنَمَّـنَأل«هلوقو»َمِْجَرتُيْيَكِل لَأِبُمَّـلَكَتَيْنَّـِ
ْ

،ٍةَنِس
لٱَلاَنَتىَّـتَح،َمَجْرَتاَذِإَّـالِإ

ْ
.)٥و١٤:١٣ص(»ًاناَيْنُبُةَسيِنَك

ةبهومنيعماسلاعفنلةمجرتلاةوقنأنيبتياذهنمو
.ةنسلألابملكتلاةوقاولاننيذلالكاهلنيملةيصوصخ

لٱُحوُّرلٱاَهُلَمْعَياَهَّـلُكِهِذٰهَّـنِكٰلَو«١١
ْ

ًامِساَق،ِهِنْيَعِبُدِحاَو
.»ُءاَشَياَمَك،ِهِدَرْفُمِبٍدِحاَوِّـلُكِل
:٤سسفأو١٠:١٣سوثنروك٢و٧:٧صو١٢:٦ةيمور
٢:٤نييناربعو٣:٨انحوي٧

.عاونألاةفلتخملاةروكذملابهاوملااَهَّـلُكِهِذٰه
ةلعوهوسدقلاحورلايأُدِحاَوْلٱُحوُّرلٱاَهُلَمْعَي
هللااهتلعنإ)٦ع(يفهلوقيفانيالاذهو.بهاوملاهذه
ًاريثكو.هللانبالاوبآلانمالكنأامكهللاوهحورلانأل
يفهبسنامميناقألادحأىلإسدقملاباتكلابسنيام
رهوجنوكنمالإنوكيالاذهورخآمونقأىلإرخآعضوم
.دحاوتوهاللا

هبهاوممسقيسدقلاحورلانإُءاَشَياَمَك...ًامِساَق
الةقلطملاهتدارإدرجمباهلكةسينكللقفوأهنأىريامك
ىلإةدارإلاهتبسنو.نوقحتسيامكالوسانلاديريامك
رظحيةيآلاهذهيفليقامو.صخشهنأىلعليلدحورلا
نأوأبهاوملانمةبهومببجعيورختفينأناسنإلاىلع
ىلعًادحأمظعننأنمانعنميو.هبهاومىلعهريغدسحي
يطعننأنمًاعفداهريغصىلعهريغرقتحنوبهاوملاريبك
بهاولارقتحننأوقلاخلااهقحتسييتلاةماركلاقولخملا
.هلبوهوملاانراقتحاب

جلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«١٢
ْ

،ٌَةريِثَكٌءاَضْعَأُهَلَوٌدِحاَوَوُهَدََس
جلٱِءاَضْعَأُّلُكَو

ْ
لٱِدََس

ْ
ٌدَسَجَيِهًَةريِثَكْتَناَكاَذِإِدِحاَو

ملٱَكِلٰذَك،ٌدِحاَو
.»ًاضْيَأُحيِسَْ

٣:١٦ةيطالغو٢٧ع١٦و٤:٤سسفأو٥و١٢:٤ةيمور

دافتسملاتوبثلاىنعمبةقلعتمماللاوليلعتاذهُهَّـنَأل
مالدعباموخلاهنألاذكواذكتبثلاقهنأكفمدقتامم
.كلذللثمليلعتلا

دسجلايأٌةَريِثَكٌءاَضْعَأُهَلَوٌدِحاَوَوُهَدَسَْجلٱ
الةدحتمةريثكءاضعأنمًابكرمهنوكعمدحاويرشبلا
دسجلاةيوقتلهريغعملمعياهلكو.ةدئافالباهنموضع
.اهلكاهييحتوةيحلاسفنلااهنكستوهعفنوهلامجو

اهنوكعميهيأٌدِحاَوٌدَسَجَيِهًةَريِثَكْتَناَكاَذِإ
اهترثكفدحاودسجءازجألامعألاولاكشألاةفلتخموةريثك
.اهتدحونايفنيالاهلاكشأفالتخاو

وهيذلاحيسملادسجيأًاضْيَأُحيِسَْملٱَكِلٰذَك
ملٱُدَسَجَفْمُتْنَأاَّـمَأ«هلوقكهتسينك

ع(»ًاداَرْفَأُهُؤاَضْعَأَوِ،حيِسَْ
اهسأرحيسملانأل»حيسملادسج«ةسينكلاتيمسو.)٢٧
ِهِْمَحلْنِم،ِهِمْسِجُءاَضْعَأاَنَّـنَأل«هلوققفوىلعاهتايحهتايحو
دسجهبشتةسينكلاو.)٥:٣٠سسفأ(»ِهِماَظِعْنِمَو
ةريثكءاضعأنمبكرمدحاوامهنمالكنأيفناسنإلا
١:٢٣سسفأو٥و١٢:٤ةيمور(لمعوةبهوماهنملكل
.)١٦و٤:٤و

ٍدَسَجَىلِإاَنْدَمَتْعٱًاضْيَأٍدِحاَوٍحوُرِباَنَعيَِمجاَنَّـنَأل«١٣
اَنيِقُساَنُعيَِمجَو.ًاراَرْحَأْمَأًاديِبَع،َنيِّـيِناَنوُيْمَأاَّـنُكًادوَُهي،ٍدِحاَو
.»ًادِحاَوًاحوُر
١٦و١٤و٢:١٣سسفأو٣:٢٨ةيطالغ٦:٥ةيمور
٣٩-٧:٣٧و٦:٦٣انحوي٣:١١يسولوكو

ةيآلايفهلاقامانهتبثأٍدِحاَوٍدَسَجَىلِإاَنْدَمَتْعٱ
حورلاةيدومعمنألكلذوةدحاوةسينكلانأنمةقباسلا
.كلذكاهتلعجسدقلا
اهبيتلاءاملاةيدومعمىلإانهراشأهنأنيرسفملاضعبنظ
نودمتعينيحمهنألاقوةروظنملاةسينكلانونمؤملالخدي
دسجلايفءاضعأنوريصوسدقلاحورلانولبقيءاملاب
ًايلجزيميسدقملاباتكلانكل.ةسينكلاوهيذلادحاولا
كلذنمو.سدقلاحورلاةيدومعموءاملابةيدومعملانيب
يِذَّـلٱِنِكٰلَو،ِةَبْوَّـتلِلٍءاَمِبْمُكُدِّـمَعُأاَنَأ«نادمعملاانحويلوق
لٱِحوُّرلٱِبْمُكُدِّـمَعُيَس...يِدْعَبِيتْأَي

ْ
٣:١١ىتم(»ٍراَنَوِسُدُق

َّـنِإ«هدوعصليبقحيسملالوقو.)١:٣٣انحويًاضيأرظنا
ملٱِبَدَّـمَعاَّـنَحوُي

لٱِحوُّرلٱِبَنوُدَّـمَعَتَتَسَفْمُتْنَأاَّـمَأَو،ِءاَْ
ْ

،ِسُدُق
ةيدومعملاهذهو.)١:٥لامعأ(ٍ»ريِثَكِبِماَّـيَألٱِهِذٰهَدْعَبَسْيَل
.ءاملاةيدومعمباهلةقالعالونيسمخلاموييفتثدح
دقوحورلابةيدومعملاىلإةراشإءاملابةيدومعملانإمعن
نوكتنأنكميفيرورضريغامهعامتجانكلناعمتجت
ًادحاوريصناننأانهسلوبحّرص.ىرخألانودامهادحإ
لمعلااذهيمسوانسوفنهديدجتبيأسدقلاحورلالمعب
نيذلاىلع»بكسني«حورلانإباتكلالوقل»ةيدومعم«
٣٢:١٥ءايعشإو٤٥:٢رومزم(مهمهليوأمهسدقيومهددجي
.)١٠:٤٥و١٨و٢:١٧لامعأو٢٩و٢:٢٨ليؤيو٤٤:٣وأ

ءالؤهناكًاراَرْحَأْمَأًاديِبَع،َنيِّـيِناَنوُيْمَأاَّـنُكًادوَُهي
حورلاةيدومعمىلعاولصحاملمهنكلنيلصفنمًالصأ
ةايحيفنيكرتشمًايحورًادحاوًادسجاوراصسدقلا
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ىلإةايحلاكلتوداحتالااذهلثمبسنو.ةيحورةدحاو
نيلوقلانيبفالخالو)٣:٢٨ةيطالغ(حيسملابناميإلا
ةجيتنوًادبأنانرتقمحيسملابناميإلاوحورلابةيدومعملانأل
امكهنإ.ةيحورلاةديدجلاةايحلايهوةدحاوامهنملك
دسجلليتلاةايحلايفاهلكناسنإلادسجءاضعأكرتشي
مهييحملاسدقلاحورلامهيفنكسينيذلالككلذك
كلذنمجتنيو.هدسجيهيتلاحيسملاةسينكءاضعأ
اوسيلمهيفسدقلاحورلانكسيملنيذلانأةرورضلاب
هتسينكءاضعأمسالاباوناكنإوحيسملادسجءاضعأ
مهلكنينمؤملاةعامجنوكةلعنأكلذنمانلو.ةروظنملا
نمعمجمبالوروظنمدحاوسأربمهداحتاسيلًادحاو
حورلاىنكسبلبيضرأروظنمطابربالونيدلامدخ
.مهيفسدقلا

ًانطابسدقلاحورلاانلوبقبيأًادِحاَوًاحوُراَنيِقُس
ةدحاويهةسينكلاوهتسينكيأحيسملادسجءاضعأانرص
انبرشال»انيقُس«لاقو.اهئاضعألكيفحورلاكلذىنكسل
نحناننإالبرشنانلعجيذلاوهحورلانأىلعلديل

ًانطابهلوبقهبرشنأىلعليلدلاو.انسفنأءاقلتنمانبرش
لَفٌدَحَأَشِطَعْنِإ«ليجنإلالوق

ْ
َنَمآْنَم.ْبَْرشَيَوَّـَيلِإْلِبْقُي

لٱَلاَقاَمَكِيب
ْ

َجتُباَتِك
ْ
طَبْنِميِر

ْ
َلاَق.»ٍّيَحٍءاَمُراَْهنَأِهِن

ملٱَناَكيِذَّـلٱِحوُّرلٱِنَعاَذٰه
»ُهوُلَبْقَيْنَأَنيِعِمْزُمِهِبَنوُنِمْؤُْ

برشوحورلالوبقنيبهبشلاهجوو.)٣٩-٧:٣٧انحوي(
.ةيوقتلاوشاعنإلاءاملا
يفسأكلابرشىلإريشتتاملكلاهذهنأمهضعبنظ
حيسملادسجءاضعأانلعجييذلاوهاذهنأوبرلاءاشع
نألنظلاهذهىلعلمحيامةنيرقلايفالوظفللايفنكل
ءاشعلايفءيشىلإةحضاوةراشإريشيال»انيقُس«هلوق
رركتيلمعىلعلديالٍضام»انيقُس«هلوقنأىلعينابرلا
يفكرتشنوًادحاوًادسجريصناننإباتكلالقيملو.ًامئاد
.ينابرلاءاشعلايفسأكلابرشبدحاوحور

جلٱَّـنِإَف«١٤
ْ

ٌءاَضْعَأْلَبًادِحاَوًاوْضُعَسْيَلًاضْيَأَدََس
.»ٌَةريِثَك

نيرشعلاوةسداسلاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذهيفليقام
ةبكرمةدحاونوكتةسينكلانأوهوهللابيترتلضفنايب
امبكلذىلعنهربو.ةفلتخمبهاوماهلةريثكءاضعأنم
مئاقلضفلاكلذو.انداسجأءاضعأنمرابتخالابهانملع
عفناهنملكلةعونتمةريثكءاضعأنمنيبكرماننوكب
العاونألاةفلتخمساوحسمخانلنأانلًاريخناكف.هريغل
نيديانلنأوعمساهلكالورصباهلكالًادحاوًاعون

ءاضعأنأامكو.لجرأعبرأالوديأعبرأالنيلجرو
كلذهلامكودسجلالامجلةيرورضةعونتملايعيبطلادسجلا
.اهلامكوةسينكلالامجلةيرورضحورلابهاوم

َنِمُتْسَلًادَيُتْسَلِّـينَأل:ُلْجِّـرلٱِتَلاَقْنِإ١٥«١٥،١٦
جلٱ
ْ

جلٱَنِمَكِلٰذِلْنُكَتْمَلَفَأ.ِدََس
ْ

:ُنُذُألٱِتَلاَقْنِإَو١٦؟ِدََس
جلٱَنِمُتْسَلًانْيَعُتْسَلِّـينَأل

ْ
َنِمَكِلٰذِلْنُكَتْمَلَفَأ.ِدََس

جلٱ
ْ

»؟ِدََس

نويحيسملاعنتقينأبوجونيتيآلانيتاهيفلوسرلارهظأ
يتلاثالثلاجئاتنلالوأاذهو.بهاوملانممهلامب
اذإلجرلاىلإةلاهجلابسنهنإف.قبساميفاهجتنتسا
اهنألترمذتاذإنذألاىلإوًاديتسيلاهنأىلعترمذت
ةبهوم.هلسيلنألرمذتملاملعملالهجلًانايبًانيعتسيل
رمذتاذإةنسلأبملكتملالهجلو.ميلعتلاةبهوملدبلوسرلا
ًاملعدسجلانموضعلكلنإ.ءافشلاةبهومهلسيلنأل
النأهيلعبجيو.هللاديجمتودسجلاعفنلهلًانيعمًاصاخ
نعهتبهومصقنلةسينكللعفنالبهنأدقتعيوهتبهومرقتحي
لصحهنأبرختفينأدحألزوجيالو.هيأرىلعهيخأةبهوم
.ةيماسةبهومهبسحيامىلع

جلٱُّلُكَناَكْوَل«١٧
ْ

لٱَناَكْوَل؟ُعْمَّـسلٱَنْيَأَف،ًانْيَعِدََس
ْ

ُّلُك
»؟ُّمَّـشلٱَنْيَأَف،ًاعْمَس

يفقفتتوهؤاضعأعونتتملولدسجلانأةيآلاهذهىنعم
دارأنإف.نآلاوهامكًالماكوًاعفانوًاليمجنكيمللمعلا
اهدصقينأاهليصحتىتضقاامةدامىلعلصحينأناسنإ
ثيحىلإنالجرلاهلمحتنأواهلحمنيعلارهظُتنأوهلقع
كلذتابثإنمهتياغو.اهكسمىلعهاديهردقتنأويه
يفاهلكاهقافتاواهلامعأواهبهاومعونتتملولةسينكلانأنايب
لاقهنأكف.ةلماكوةعفانوةليمجنكتملماعلاعفنلللمعلا
نإوةسينكلاتناكنيأفًالسرةسينكلاءاضعألكناكول
ءاضعألالكتناكوليأ.تناكنيأفةسمامشاهلكناك
.ةسينكلانكتملةدحاوةبهومتاوذ

اَهْنِمٍدِحاَوَّـلُك،َءاَضْعَألٱُهللاٱَعَضَوْدَقَفَنآلٱاَّـمَأَو«١٨
يف جلٱِ

ْ
.»َداَرَأاَمَك،ِدََس

١١عو٣:٥صو١٢:٣ةيمور٢٨ع
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.هللاهماقأيذلارضاحلاماظنلابجومبيأَنآلٱاَّـمَأَو
ًاوضعدسجلالعجيملخلاَءاَضْعَألٱُهللاٱَعَضَوْدَقَف
هتمكحىضتقمبءاشامكاهبترةريثكءاضعألبًادحاو
ةوقىلعاهسفننملصحتملنيعلاف.هلمعاهنملكلّنيعو
اراتخيملوعمسلاةوقىلعكلذكلصحتملنذألاورصبلا
يذلاعضوملايفوضعلكعضوهللاافدسجلانمامهعضوم
مدخعاونأةسينكلايفّنيعاذك.معألاعفنلاهيفنكمتي
هيأروأناسنإلاةئيشمالهتئيشمىضتقمببهاومولامعأو
هتلزنمةيهامبمكحينأناسنإلابقيليالف.هقاقحتساوأ
راتختنأدسجلاءاضعأبقيليالامكةسينكلايفهلمعو
رهظتدسجلابةايحلاةوقنأامكو.اهلامعأواهعضاوم
حورلااذكهرخآقيرطبنذألابوقيرطبنيعلاباهدوجو
ءاضعأضعبيفهدوجورهظيةسينكلايفنكاسلاسدقلا
اليذلافةوبنلابهريغيفوةنسلألابملكتلاةبهومبةسينكلا
قدصيامو.هللاىلعرمذتيامنإاهنمرمذتيوهتبهومىضري
يفةيهلإلاةيانعلالامعألكىلعقدصيبهاوملاعيزوتىلع
يفكاذدلوينأوابروأيفاذهدلوينأراتخاهللانألملاعلا
ًاينغاذهنوكينأمسقيذلاوهو.ةيقيرفأيفكلذوايسآ
ىلعكاذوتانزورشعىلعًانيمأاذهلعجينأوًاريقفكاذو
اذهو.قحودوجوةمكحءاضقكلذبهءاضقنأوةنزو
اهتصالخوقبسامملوسرلااهيلإلصويتلاةيناثلاةجيتنلا
نمهبيصنوةسينكلايفهتلزنمناسنإلكلّنيعهللانأ
.)١٦و١٥ع(يفتركُذىلوألاةجيتنلاو.بهاوملا

َنْيَأ،ًادِحاَوًاوْضُعاَهُعيَِمجَناَكْوَلْنِكٰلَو١٩«١٩،٢٠
جلٱ
ْ

.»ٌدِحاَوٌدَسَجْنِكٰلَو،ٌَةريِثَكٌءاَضْعَأَنآلٱَف٢٠؟ُدََس

هلوقتابثإوحاضيإلل)١٧ع(ىنعملريركتنيتيآلانيتاهيف
هنوكعنميالودسجلاريخليرورضىوقلاوءاضعألاعونتنأ
.ًادحاو

لٱُرِدْقَتَال«٢١
ْ

لِلَلوُقَتْنَأُْنيَع
ْ
ِوَأ.ِكْيَلِإِيلَةَجاَحَال:ِدَي

.»اَمُكْيَلِإِيلَةَجاَحَال:ِنْيَلْجِّـرلِلًاضْيَأُسْأَّـرلٱ

نموضعلكنأيهوقبساممةثلاثلاةجيتنلاةيآلاهذهيف
ردقتالدسجلايفف.ءاضعألارئاسىلإرقتفمةسينكلا
كلذكنيلجرلانعسأرلاالوديلانعينغتستنأنيعلا

نعينغتسينأردقيالةسينكلايفةميظعلاةبهوملابحاص
اوبجعنيذللخيبوتاذهيفو.ةريقحلاةبهوملابحاص
عيفقبسو.بهاوملانممهلامبمهريغاورقتحاومهسفنأب

اونيهتسينأةريقحلافئاظولاباحصأبنسحيالهنأ١٦و١٥
.ةسينكلانوعفنيالمهنأاوبسحيومهسفنأب

جلٱُءاَضْعَأَىلْوَألٱِبْلَب٢٢«٢٢،٢٣
ْ

ُرَهْظَتيِتَّـلٱِدََس
جلٱُءاَضْعَأَو٢٣.ٌةَّـيِروَُرضَيِهَفَعْضَأ

ْ
اََّـهنَأُبِسْحَنيِتَّـلٱِدََس

لٱُءاَضْعَألٱَو.َلَضْفَأًةَماَرَكاَهيِطْعُنٍةَماَرَكَالِب
ْ

َهلاَنيِفُةَحيِبَق
َ

ا
.»ُلَضْفَأٌلاََمج

يهيتلابهاوملانأيهوةعبارلاةجيتنلانيتيآلانيتاهيف
نأاذهبدصقهلعلو.ًاعفنرثكايهًاراهتشاوًارابتعالقأ
ةلقعمةنسلألابملكتلااهليضفتلسوثنروكةسينكخبوي
.)٥-١٤:١ص(هعفنةرثكعمءونبتلاىلعهتدئاف

ٌةَّـيِروَُرضَيِهَفَعْضَأُرَهْظَتيِتَّـلٱِدَسَْجلٱُءاَضْعَأ
الباهنأ«هلوقبالوكلذبدصقءاضعألايألوسرلاّنيبيمل
رمألانكلونأشتاذبتسيلاهتفرعمنأىلع»ةمارك
رثكأدسجلاةايحلةيرورضنيتئرلاوبلقلاوغامدلانأحضاو
ًاضرعتاهنمرثكأاهنأونيلجرلاونيديلاوناسللانم
ةبهومنإفتايحورلايفرمألااذكو.ةتيمملاضارمألل
باطخلايفةحاصفلاةبهومنمةسينكللعفنأةالصلا
راكفأنإ.ةنسلألابملكتلاةبهومنمعفنأءوبنتلاةبهومو
ًاريثكسانلااهربتعييتلابهاوملافسانلاراكفأكتسيلهللا
بهاوملاىلعقدصيامو.ىلاعتهينيعيفةيمهألاةليلقيه
ءارقفلاوءافعضلاىلإجاتحتةسينكلانأاهباحصأىلعقدصي
ينغتستنأعيطتستالذإءاينغألاوءايوقألاىلإجاتحتامك
.ةسدقملاةريسلايفًالثممهنوكومهربصومهتاولصنع

ضعببًاعبطينتعناننأيأَلَضْفَأًةَماَرَكاَهيِطْعُن
يلحلاوسوبلملايفهيلعقفتنوهاوساممرثكأدسجلاءاضعأ
ىلعبجيكلذكف.نيديلاوهجولاكقلُخامكاهضعبكرتنو
نومدخينيذلااهئاضعأنمةعضلالهأمركتنأةسينكلا
ىضرملاوءارقفلابءانتعالاكةعيضوةمدخةسينكلاوهللا
.دالوألاوءالهجلاميلعتو

َهلاَنيِفُةَحيِبَقْلٱُءاَضْعَألٱَو
َ

نأيأُلَضْفَأٌلاََمجا
.يلحلاوتاسوبلملاباهنومركيةحيبقسانلااهربتعييتلا
بهاوملاربتعتنأةسينكلاىلعبجيهنااذهبلوسرلادارمو
نمو.عفنلاةريثكاهترهشةلقىلعاهنإفاهباحصأوةعيضولا
وهيذلاعضاوتلاًاعفنرثكأوًاراهتشالقأيهيتلابهاوملا
متهينأناسنإلالعجتيتلاةنامألاو.نمثلاريثكهللادنع
لعجتيتلاةراهطلاو.ةريبكلابمتهيامكةريغصلاتابجاولاب
يذلاقدصلاو.سدقلاحورللًالكيههدسجظفحيناسنإلا
ةراسخىلإهبىدأولوبذكلابملكتلانميحيسملاعنمي
ىلعناسنإلاردقييذلامسُقامبعانتقالاو.ةايحلاولاملا
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يفزونكلانسحأهلنأهملعللاومألاةراسخبةالابملامدع
ونحلامالكباهدوجوىلعلدتيتلاةبحملاو.ءامسلا
نموضعرقتُحيالنأبوجوةيآلاهذهةصالخو.هلامعأو
.سدقلاحورلابهاومنمةبهومالوةسينكلاءاضعأ

جلٱاَّـمَأَو«٢٤
ْ

َهلَسْيَلَفاَنيِفُةَليَِم
َ

َجَزَمَهللاٱَّـنِكٰل.ٌجاَيِتْحٱا
جلٱ
ْ

»َلَضْفَأًةَماَرَكَصِقاَّـنلٱًايِطْعُم،َدََس

َهلَسْيَلَفاَنيِفُةَليِمَْجلٱاَّـمَأَو
َ

ةنيزىلإٌجاَيِتْحٱا
ميلسلالقعلاقفوىلعلوسرلامكحنإ.يلحلاوبايثلا
.يعانصلاهيومتلاىلإجاتحياليعيبطلانسحلانأوهو
تانّسحملاىلعمهلاومأومهتاقوأنمسانلاقفنيامًاريثك
ةيحورلاتانّسحملانعنولفغيواهيلإةجاحاليتلاةيداملا
.ةيرورضلا

اهعضاوميفهءاضعأعضويأخلاَدَسَْجلٱَجَزَمَهللاٱ
يذلاماركإلاىلعءاضعألاكلتنملكناسنإلايفسرغو
هتوقوهلكدسجلاةحصلهيلإرقتفييذلامامتهالاوهقحتسي
دسجلانأشيفاذهلوسرلالاق.هعفنوهترسموهلامجو
هظافلأتءاجىتحهمالكبتروةسينكلايفبجياملًالاثم
ىلعقدصيامليأيزاجملاىنعملاويقيقحلاىنعمللةقفاوم
.ةسينكلاىلعقدصياموناسنإلادسج

يفٌقاَقِشْنٱَنوُكَيَالْيَكِل٢٥«٢٥،٢٦ جلٱِ
ْ

ُّمَتَْهتْلَب،ِدََس
ٌوْضُعَناَكْنِإَف٢٦.ٍضْعَبِلاَهُضْعَبًادِحاَوًاماَمِتْهٱُءاَضْعَألٱ
ٌدِحاَوٌوْضُعَناَكْنِإَو.ُهَعَمَُّـملَأَتَتِءاَضْعَألٱُعيِمَجَفُ،َّـملَأَتَيٌدِحاَو
.»ُهَعَمُحَرْفَتِءاَضْعَألٱُعيِمَجَف،ُمَّـرَكُي

يفٌقاَقِشْنٱَنوُكَيَالْيَكِل »قاقشنالاب«دارملاِدَسَْجلٱِ
اهئاقتالاهليرورضلاءانتعالانودبءاضعألاضعبكرتانه
الءانتعااهريغباهؤانتعاوهيلإجاتحتامىلإلصوتلاورطخلا

يفقاقشنالاكلذلثمنمسرتحيناسنإلاو.هيلإجاتحي
هيتأينأبجيتايداملايفًاعبطهيتأيامو.ًاعبطدسجلا
يفقاقشنالاف.تايحورلايفهللارماوأوريمضلاىضتقمب
دسجلايفقاقشنالانمرضأةسينكلايأيحورلادسجلا
امليلدبسوثنروكةسينكيفقاقشنالاثدحدقو.يداملا
ضعبراهظإنمًاعنامناكف)١١:١٨و١:١ص(يف
.مهلةدعاسملاومهريغلمهتبحمنممهبقيليامنينمؤملا

ٍضْعَبِلاَهُضْعَبًادِحاَوًاماَمِتْهٱُءاَضْعَألٱُّمَتَْهتْلَب
يمحتديلانإفهسفنبمتهيامكهريغبمتهيوضعلكنأيأ
ةرثعلانملجرلايقتنيعلاوررضلانمًاعبطنيعلا

نمدحاولكمتهينأةسينكلاىلعكلذكةمدصلاو
دحاووضعناكنإ«هلوقىنعمف.عفنللهيخأباهئاضعأ
.عجووضرمبًاباصمءاضعألادحأناكنإيأ»ملأتي
ةيفاعلاوةحصلالانيهنإ»مّركُيدحاووضع«هلوقىنعمو
ينبمملأتملاوضعلاعمملأتتءاضعألاعيمجنإهلوقو.رورسلاو
اهيفكرتشييتلايأةكرتشملاهتايحودسجلابيكرتىلع
فعضبوضعباصُينأةلاحتسامزلتسياذهوءاضعألالك
ًادارفإءاضعألاةحصنأوهلكدسجلاهبباصُيالعجووأ
عفندحاولاعفننأةصالخلاو.هلكدسجلاةحصمزلتست
ميلعتكلذنمدصقو.لكلاررضدحاولاررضولكلا
ءاضعأًاعيمجمهنألهريغبنينمؤملانملكمتهينأةسينكلا
ىلعبجوضرموأمهنمدحأرقتفانإ.حيسملادسج
ربلالجأنممهنمدحأدهُطضانإو.هوفعسينأنيقابلا
حجننإو.هلجأنماولصيواونزحينأنيقابلاىلعبجو
نأبجوةرفاولابهاوملابهيلعهللامعنأومهنمدحأ
اورسينأنيقابلاىلعبجوواهلكةسينكلاعفنلاهلمعتسي
.هودسحينأالهيلعلصحامىلعهللااوركشيو

ملٱُدَسَجَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٢٧
.»ًاداَرْفَأُهُؤاَضْعَأَوِ،حيِسَْ

٣٠و٥:٢٣و٤:١٢و١:٢٣سسفأو١٢:٥ةيمور
٥:٣٠سسفأ١:٢٤يسولوكو

سوثنروكينمؤمنأينعيِحيِسَْملٱُدَسَجَفْمُتْنَأاَّـمَأ
ضرألايفنينمؤملارئاسعممهةنمؤمةعامجمهنوكرابتعاب
٢:١٦و١:٢٣سسفأ(يفءاجامكحيسملادسجءامسلاو
:٣و٢:١٩و٢٤و١:١٨يسولوكو٣٠و٥:٢٣و١٦و٤:١٢و
١٥(.

دسجيفوضعمكنمدحاولكيأًاداَرْفَأُهُؤاَضْعَأَو
ناسنإلادسجىلعقدصيامنأتابثإلاذهلاق.حيسملا
راقتفاواهفالتخاوهئاضعأددعتعمدحاوهنأنميقيقحلا
ىلعةفيعضلاءاضعألاضعبلضفورخآلاىلإاهنملك
ةذللاوملألايفءاضعألانمهريغلوضعلكةكراشموةيوقلا
نملكنألوسرلانايبو.ةسينكلاىلعًاضيأقدصي
هتوخأنمنيملأتملاعمملأتينييقيقحلاحيسملادسجءاضعأ
يفنينمؤملاكراشيالنمنأمزلتسينيحرفلاعمحرفيو
ناكنإويحورلاهدسجءاضعأنمسيلمهنازحأومهحارفأ
.اهنمرهاظلايف

يفًاساَنُأُهللاٱَعَضَوَف«٢٨ لٱِ
ْ

ًايِناَث،ًالُسُرًالَّـوَأ:ِةَسيِنَك
لَعُمًاثِلاَث،َءاَيِبْنَأ

ِّـ
،ٍءاَفِشَبِهاَوَمَكِلٰذَدْعَبَو،ٍتاَّـوُقَّـمُث،َنيِم

لَأَعاَوْنَأَو،َريِباَدَت،ًاناَوْعَأ
ْ

.»ٍةَنِس
ةيمورو١٣:١لامعأ٣:٥و٢:٢٠سسفأ٤:١١سسفأ
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:٥سواثوميت١٢:٨١ةيمور١١:١٧ددع٩ع١٠ع12:6
١٠ع٢٤و١٣:١٧نييناربعو١٧

ةسينكلانأيهونيرشعلاوةعباسلاةيآللليصفتةيآلاهذه
نينمؤملاةعامجيأةفلتخملاهئاضعأبترنايبوحيسملادسج
.اهنمبترينامثركُذو

.ةيلحمةسينكلكةلماشلاةماعلايأِةَسيِنَكْلٱ
اومّلعيلمهلسرأوحيسملامهراتخاسانأمهًالُسُر

اميفمهمصعوسدقلاحورلامهمهلأواهوسوسيوةسينكلا
ناطلسلاوةبترلايفمهريغىلعاومدقتومهتبتربقلعتي
دوهشاوناكمهنأمهريغىلعهباوزّيمتاممو.بهاوملاّومسو
.ءافلخمهلنوكينأنمعنمياذهو.هباودانامبنيع

مهلسرأنيحيحولابهللامساباوملكتسانأمهَءاَيِبْنَأ
.)١٢:٦ةيمورريسفترظنا(صوصخميتقولمعىلإهللا

يفميلعتلاةوقمهلبهُونيذلامهَنيِمِّـلَعُم
نمموأنيمهلماونوكينأةرورضلانمسيلف.تايحورلا
رظنا(نيرشبملاوةاعرلامهنمنأحجرألاو.مهيلإيحوأ
.)١٢:٧ةيمورريسفت

حورلامهنمنيذلامهوتاوقباحصأيأتاَّـوُق
.)١٠عريسفترظنا(تازجعملاعنصناطلسسدقلا

نيذلامهو.خلابهاومباحصأيأٍءاَفِشَبِهاَوَم
٩عريسفترظنا(ضارمألاءافشىلعةوقحورلامهاطعأ
.)١٥و٥:١٤بوقعيو

حجرملاو.نيملعملاوءايبنألاولسرللنينواعميأًاناَوْعَأ
لمارألاوءابرغلاوىضرملاوءارقفلابءانتعالامهلمعنأ
١٦:٣ةيموررظنا(تاسامشلاوةسمامشلامهنأوىماتيلاو
.)٩و

ةوقمهلبهُوسانأمهوريبادتباحصأيأَريِباَدَت
ريغنوربدملاخويشلامهنأحجرألاوةسينكلاةسايسىلع
.ظعولامهيلعبجوأنيذلا

نيذلامهوةعونتمةنسلأباحصأيأٍةَنِسْلَأَعاَوْنَأ
ملةنسلأباوملكتينأىلعةوقلاسدقلاحورلامهلبهو
نأيهًاريخأةبهوملاهذهركذةلعلعلو.اهوملعتي
اممو.اهباورختفاوقحتستاممرثكأاهوربتعانييثنروكلا
:بترلاهذهيفةظحالملاقحتسي
يفتركُذبهاومهيفركذُيملذإلماكريغاهلودجنإ.١

.ليجنإلايفرخُأنكامأيفو)١٠-٨ع(
البلوسرالفهتبترلةقفونمةبهومهلوالإةبتراذالهنإ.٢

ًاذإف.ءافشالبفاشالويحوالبيبنالوةمصع
ةبهوملانودفاشوأيبنوألوسرهنأيعدينم
.هللامهنيعنممسيلوهفةلطابهاوعدةقفاوملا

مزلتسياللوألااهنرقيفةسينكلايفبترلاهذهنوك.٣
سيسأتلًايرورضناكاهضعبنألةمئاداهلكنوكتنأ
رثكأنأهيلإةجاحلادازو.اهميلعتواهتيبرتوسئانكلا
جتحتملةماعلاةسينكلاو.ةيهافشتناكليجنإلاميلاعت
لئاسرلاورئاشبلاخسنترشتناوتدتماامدعبهيلإ
الوءايبنأالولسرمويلااهيفسيلف.اهئاضعأنيب
اهوملعتيملةنسلأبنوملكتمالوتازجعمباحصأ
يفتسيلبترلاكلتبسانتيتلابهاوملانأليلدب
.ةيحيسملاسئانكلانمةسينك

بهاوملاكلتىدحإىلعناسنإلالوصحناكنإ.٤
ناكفاهبقلعتملالمعلاىلإهاعدهللانأىلعًاناهرب
ىلإهاعدهللانأىلعًاناهربءوبنتلاةبهومىلعهلوصح
ىلعناسنإلالوصحفمويلااذكو.ضارمألاءافش
هللانأىلعناهربةسينكلاةياعرلةبسانملابهاوملا
حيحصنوكينأيهبهاوملاكلتو.ًايعارنوكيلهاعد
ًابحًائلتمم»ميلعتللًاحلاص«ةيافكًاملاعهخسارناميإلا
هيلعبجيهنأهريمضهلًادهاشهدجملةريغوحيسملل
.ليجنإلابةادانملا

جلٱَّـلَعَلَأ٢٩«٢٩،٣٠
ْ

جلٱَّـلَعَلَأ؟ٌلُسُرَعيَِم
ْ

؟ُءاَيِبْنَأَعيَِم
جلٱَّـلَعَلَأ

ْ
لَعُمَعيَِم

ِّـ
جلٱَّـلَعَلَأ؟َنوُم

ْ
٣٠؟ٍتاَّـوُقُباَحْصَأَعيَِم

لِلَّـلَعَلَأ
ْ

جلٱَّـلَعَلَأ؟ٍءاَفِشَبِهاَوَمِعيِمَج
ْ

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَيَعيَِم
ْ

؟ٍةَنِس
جلٱَّـلَعَلَأ

ْ
»؟َنوُِْمجَرتُيَعيَِم

ناسنإلادسجنأهلوقيفقبسامكهنأنيتيآلانيتاهىنعم
لكلسيلةسينكلايفاذكًانذأهلكالوًانيعهلكسيل
نألهجلانمنوكيامكفةدحاوةبهوةدحاوةبترءاضعألا
نمكلذكعمسلاوأرصبلاةوقدسجلايفوضعلكيهتشي
.ايلعلابهاوملانينمؤملانملكبلطينأعمطلاولهجلا
رمذتلانعةوخإلاضعبيهننيتيآلانيتاهنمةياغلاو
نأمهيلعناكفةرخافملاوربكتلانعمهضعبيهنودسحلاو
امكبهاوملاكلتعزويذلانأوهوًاقباسهلاقاماوركذي
بحاصنأوةسينكللةيرورضاهلكاهنأوهللاوهءاش
.اهريغبحاصنعينغتسينأردقيالاهادحإ

لِلاوُّدِجْنِكٰلَو«٣١
ْ

حلٱِبِهاَوَم
ْ

ًاقيِرَطْمُكيِرُأًاضْيَأَو.ىَنُْس
»:َلَضْفَأ
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لكسيلنأًاقباستبثأىَنْسُْحلٱِبِهاَوَمْلِلاوُّدِج
بلطنعىهنوبهاوملالكىلعلصحينأهنكمينمؤم
نمعنميالاذهنكلوراختفالاوةاهابملاةيغبايلعلابهاوملا
اهبلطوريغلاةدافإلىنسحلابهاوملاىلعلوصحلاراهتشا
لمأعمتلينيتلابهاوملالامعتسايفةنامألاوةالصلاب
ًانيمأناكيذلاتانزولاسمخبحاصهغلبامىلإغولبلا
الاذهو.اهقوفرخأتانزوسمخىلعلصحفاهلامعتسايف
بهاوملاباحصأراقتحانعيهنلاوةعانقلابرمألافلاخي
.)١٦و١٥و١١ع(يفةريغصلا
ليقهنكل»ءاشيامكدحاولكلمسقيحورلانأ«ليقمعن
حيسملالوقليلدبسانلاسوفنصالخيفكلذلثم
»ِحوُّرلٱَنِمَدِلُوْنَمُّلُكاَذَكٰه...ُءاَشَتُثْيَحُّبَُهتُحيِّـرلَا«
ْنَأَنوُفِرْعَتٌراَْرشَأْمُتْنَأَوْمُتْنُكْنِإَف«ليقو.)٣:٨٩انحوي(
حلٱِبْمَكَف،ًةَدِّـيَجاَياَطَعْمُكَدَالْوَأاوُطْعُت

ْ
َنِميِذَّـلٱُبآلٱِّـيَِر

لٱَحوُّرلٱيِطْعُي،ِءاَمَّـسلٱ
ْ

:١١اقول(»ُهَنوُلَأْسَيَنيِذَّـلِلَسُدُق
١٣(.
نمحضتيامكعفنأيهيتلاانه»ىنسحلابهاوملاب«دارملاو
لٱيِنْبَيَفُأَّـبَنَتَيْنَماَّـمَأ«هلوق

ْ
ْمُكَعيَِمجَّـنَأُديِرُأِّـينِإ.َةَسيِنَك

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَت
ْ

)٥و١٤:٤ص(»اوُأَّـبَنَتَتْنَأَىلْوَألٱِبْنِكٰلَو،ٍةَنِس
ُءاَجَّـرلٱَوُناَميِإلٱُتُبْثَيَفَنآلٱاَّـمَأ«هلوقليلدبىقبأوأ
ملٱَو
سوثنروكونمؤمأطخأدقف)١٣:١٣ص(»ُةَّـبَحَْ
.ةنسلألابملكتلاكًاراهتشارثكأيهيتلابهاوملامهئاهتشاب

ةصوصخملابهاوملابلطنمَلَضْفَأًاقيِرَطْمُكيِرُأ
يفاهيلعملكتيذخأيتلاةليضفلابلطوهوًافنآةروكذملا
ةليضفلاهذهبتنرتقاًاذإعفنتبهاوملانأليتآلاحاحصألا
مكتريغاورهظُتنأمتئشاذإلاقهنأكف.عفنالبيهفالإو
ةبحملابنيلماكاونوكفةسينكلاناينبيفةبغرلاوحيسملل
ةبهوموألوسرلاةبهومىلعلوصحلااوبلطتنأنمًالدب
.ربدملاةبهوموأيبنلا

دئاوف
ةيامعلالاحًانايحأركذينأناسنإلكعفنياممهنإ.١

ديزيوًاعضاوتمىقبييكلاهيفناكيتلاةواقشلاو
.)٢ع(هتمعنىلعهللاًاحيبست

ةسينكوأصخشيفسدقلاحورلادوجوةمالعنإ.٢
طرفوحيسملاةمظعبةفرعملانمهئشنياميه
.)٣ع(هلةعاطلاوبحلابوجووهيلإجايتحالا

مهئابآنمثرإلابسانلاىلإلصتالةسينكلابترنإ.٣
اهنأنظلاو.سانلانمةعامجوأكولملارايتخابالو
هاعدنمامأو)٨:٢٠لامعأ(فيدجتمهاردلابينتقت
.)٤ع(اهللهأوهفاهبقيلتبهاومبهالحواهيلإهللا

ةيحورلاوةيلقعلاوةيدسجلاهاوقناسنإلاحنمهللانإ.٤
يذلاف.هللادجميوسانلانمهريغاهبعفنييكل
يفرفحهنأكفهسفنةعفنمدرجملىوقلاكلتلمعتسي
.)٧ع(هديسلامىفخأوضرألا

نأيفكيامملعلاوةمكحلازونكنمسدقلاحورللنإ.٥
ع(ملاعلاةفسالفنممكحأ»حيسملايفلافطألا«لعجي
٨(.

هنأبيداملاملاعلايفهتبحموهتوقوهتمكحرهظأهلانإ.٦
لالغلاورامثألاوعاونألاضعبدالبلاضعبىطعأ
لهأىلإهذهلهأجاتحييكلاهنمرخُأًاعاونأاهضعبو
ةطلاخملاقيرطدهمتيفهذهلهأىلإكلتلهأوكلت
طبربرخألابنيقيرفلادحأطبتريوامهنيبةراجتلاو
هتوقوهتمكحةسينكلايفرهظأكلذك.عفانملاودادولا
جاتحييكلنينمؤمللةيحورلابهاوملاهعيونتبهتبحمو
ةبحملاطبربضعببمهضعبطبتريفرخآلاىلإلك
.)١٠-٨ع(ةمدخلاو

يتلاةصاخلابهاوملاىلإمويلاجاتحتالةسينكلانإ.٧
ةيوقتللوألانرقلايفةسينكللسدقلاحورلااهبهو
نعًادبأينغتستاهنكلاهتداهشةحصتابثإواهناميإ
مهعانقإومهريونتكسانلابولقيفسدقلاحورلالمع
نيحًارثؤمهللامالكهلعجومهسيدقتومهديدجتو
ضعبهتوعدوتويبلايفأرقُينيحوةسينكلايفعمسُي
مهايإهليهأتونيرشبمونيملعماونوكينأىلإسانلا
ةسينكلايفنآلاسدقلاحورلالمعالولف.كلذل
-٨ع(ةلطابسانلانيبهليجنإبةادانملاتناكملاعلاو
١٠(.

ةسينكلايفةعونتملاةميظعلاحيسملابهاومةرفونإ.٨
نأنسحيالفاهبهتيانعواهلهتبحمطرفىلعليلد
ةسينكلاةدمعأاوبسحنمتاماذإةياغلاىلإنزحن
ةسينكلاسيئرنألمهتحاصفومهتمكحباهودنسو
هتيانعوهتبحمودبألاىلإيححيسملاعوسيبرلا
.)١٠-٨ع(ناتمئاد

نوكينأديريالوءاشيامكهبهاومعزويهللاحورنإ.٩
نإفهتسينكوحيسملااهبمدخيةبهومالبهبعشدحأ
نأركذيلفلامعألانملمعلةبهوميلسيلدحألاق
يقسوهليجنإلايفةروكذملاةيحيسملاتابجاولانيب
نيسيدقلالجرألسغوءابرغلاةفاضإودرابءامسأك
لثمىلعرداقنينمؤملارغصأف)٥:١٠سوثنروك١(
ع(هرجأعيضيالحيسملامساباهلعفاذإولامعألاهذه
١١(.

ةيدومعمنكلوناسنإلاىلعةبجاوءاملاةيدومعمنإ.١٠
ةسينكلالخديىلوألابف.هصالخلةيرورضحورلا
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ةيناثلابواهرتفديفهمسابتكُيوةروظنملاةيضرألا
يفهمسابتكُيوةروظنملاريغةيوامسلاةسينكلالخدي
.)١٣ع(فورخلليذلاةايحلارفس

يأهدسجيفقاقشنانوكينأدريملحيسملانإ.١١
لكلزتعنو»مالسللوهامىلعًاذإفكعنلف«ةسينكلا
.)٢٥ع(دجُونإهتلاطإوأقاقشنالاىلإيدؤيام

ةيحورلاةحارلالحمةسينكلانوربتعيسانلارثكأنإ.١٢
ةاجنلاةطساووةبرجتلانمأجلمويحيسملارورسلاو
نكلهتلئاعوحونلكلفلاناكامكيدبألاكالهلانم
عفنيوهللادبعيلناسنإلاهلخديًالمعماهربتعيليجنإلا
مهايإهتكراشموهتوخإعمهقافتابًادسجوًاحورسانلا
.)٢٦و٢٥ع(ةيريخلالامعألايفًابلقوًادي

رشعثلاثلاحاحصألا

ةيداعلاريغبهاوملاىلعةيحيسملاةبحملالضف
١٣

:ماسقأةثالثلصفلااذهيف
نمو.ةلطابةبحملانودحورلابهاوملكنأ:لوألا·

ئبنتلاةبهومو.)١ع(ةنسلألاةبهومبهاوملاكلت
ركذو.)٢ع(تازجعملاعنصةبهومو.)٢ع(ملعلاو
اهبسحييتلالامعألاةبحملانودلطابوهامةلمجنم
.)٣ع(ةحودممةميركةحلاصسانلا
نماهريغاهبقوفتيتلاةيحيسملاةبحملاتافص:يناثلا·

.)٧-٤ع(لئاضفلا
لئاضفلارئاسوبهاوملالكقوفتةبحملاكلتنإ:ثلاثلا·

اهلثمنامئادءاجرلاوناميإلانإمعناهنمىقبأاهنوكيف
.)١٣-٨ع(ةمظعاهنودامهنكل

يفسلوبمالكرابتعاىلعروصعلالكيفنويحيسملاقفتا
دحأهيلإهقبسيملفسدقملاباتكلارهاوجلضفأنمةبحملا
.ىنعملاةغالبوظفللاةحاصفيفةيهلإلارافسألاةبتكنم
هاتأوةبحملالوسرانحويهتأيملفصولااذهنأبجعلانمو
.ناميإلالوسرسلوب
رومزملاوهو»ةبحملاةمينرت«همسامالكميدقلادهعلايف
ديدجلادهعلايفهتلزنمبحاحصألااذهونوعبرألاوسماخلا
يفتحدُمةليضفالو.مسالاكلذبىمسُينأقحتسيف
باتكلانمملعتنمعن.ةبحملاةليضفلثمسدقملاباتكلا
اهبيتلاةليضفلاوهناميإلانأولئاضفلاسأعضاوتلانأ
وهءاجرلانأوصالخللحيسملابكسمتلانمنكمتن

قوفتواهنممعأةبحملانكللمعلاىلعثحتيتلاةليضفلا
.ءاهبوًادجملئاضفلالك

لَأِبُمَّـلَكَتَأُتْنُكْنِإ«١
ْ

ملٱَوِساَّـنلٱِةَنِس
ِيلَسْيَلْنِكٰلَوِةَكِئَالَْ

.»ُّنِرَيًاجْنَصْوَأُّنِطَيًاساَحُنُتِْرصْدَقَف،ٌةَّـبََحم

لضفبلوسرلاحّرصِساَّـنلٱِةَنِسْلَأِبُمَّـلَكَتَأُتْنُكْنِإ
اوناكسوثنروكينمؤمنألًالوأةنسلألابملكتلاىلعةبحملا
هدارمو.اهبنورختفيورابتعالالكةبهوملاكلتنوربتعي
ىلعليلداذهواهبنوملكتييتلاتاغللا»سانلاةنسلأب«
.اهملعتيملةبيرغتاغلبناسنإلاملكتةبهوملاكلتبدارملانأ

اهبدصقومهتاغليهو.ةكئالملاةنسلأويأِةَكِئَالَْملٱَو
هنأمهضعبنظو.لامكلايفةمولعملاتاغللالكقوفيام
لٱَىلِإَفِطُتْخٱ«نيحهعمسامىلإكلذبراشأ

ْ
،ِسْوَدْرِف

هبُقَطْنُيَالٍتاَمِلَكَعِمَسَو لَكَتَيْنَأٍناَسْنِإلُغوُسَيَالَو،اَِ
َمَّـ

هب .)١٢:٤سوثنروك٢(»اَِ
ىلعلصحولهنأينعيخلاٌةَّـبََحمِيلَسْيَلْنِكٰلَو
نأهنكمأىتحةياغنماهءاروامةياغىلإةنسلألاةبهوم
نودًائيشكلذهعفناملءامسلاوضرألاتاغللكبملكتي
دارأو»ملكتأتنكنإ«هلوقبهسفنىلإكلذبسنو.ةبحملا
ةباصإاولضفيوهسفنىلإسوثنروكينمؤمنملكهبسنينأ
اممرثكأهوربتعايذلاةنسلألابملكتلاةباصإىلعةبحملا
.قحتسي
اهبقلعتمهنأبحيسملااهفصويتلاةبحملايهانهةبحملاو
هللااهعوضومو)٤٠-٢٢:٣٧ىتم(ءايبنألاوهلكسومانلا
حاحصألااذهيفاهمظعموهللاًاماركإًايناثناسنإلاوًالوأ
سدقلاحورلابانبولقيفتبكسنايتلايهو.ناسنإلل
ملٱ«انحوياهيفلاقيتلاو.)٥:٥ةيمور(

،ِهللاٱَنِمَيِهَةَّـبَحَْ
ُِّبُحيَالْنَمَو.َهللاٱُفِرْعَيَوِهللاٱَنِمَدِلُوْدَقَفُِّبُحيْنَمُّلُكَو
ةبحملاو.)٨و٤:٧انحوي١(»ٌةَّـبََحمَهللاٱَّـنَأل،َهللاٱِفِرْعَيَْمل
رشبلالكليتلايهةماعلافةصاخوةماعنامسقسانلل
اذهيفاممظعماذهوحيسملايفةوخإلليتلايهةصاخلاو
.)٧-٤ع(نمحاحصألا
اهنمردصيملتبُرضاذإهنمةعطقانه»ساحنلاب«هانعمو
اهيلععقوتساحنلانمةلآهبدرُيملف.توصلادرجمىوس
.يناعملانمءيشىلعلدتوةبرطملاةفلتخملاناحلألا

اهببرضُيةريدتسمساخنلانمةحيفصوهوًاجْنَص
يفًاعفنلقأوبرطلاتالآىندأوهو.اهلثمىرخأىلع
هوحبس«هلوقيفريمازملارفسهركذ.سانلاروعشنعريبعتلا
:١٥٠رومزم(»فاتهلاجونصبهوحبس«و»تيوصتلاجونصب
لمعتساامًاريثكو.)٦:٥ليئومص٢(يفًاضيأركُذو)٣
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يلبسةدبعورصميف)Isis(سسيإةدبعجنصلا
)Cybele(يفهنولمعتسيدنهلادالبوينثولزيملونانويلايف
.مهلكايه
ىوسنائشنيالنيذللاجنصلاوساحنلاةعطقلوسرلاركذ
يفةنسلألاةبهومنمعفنلاةلقلًانايبىنعملانمغرافتوص
ملكتيذخأيمهنملكناكنيحمهنإفةدابعلاتاعامتجا
اوناكهريغتوصقوفهتوصعفرينأيفدهتجيوةبيرغةغلب
ةيغباوتأنيذلافجونصلانينروساحنلانينطلثمكلذب
مهنأباومكحةدهاشملادرجملاوتأنيذلاواورجضتةدافتسالا

»نوذهتمكنأنولوقيالفأ«هلوقبسلوبباصأدقفنيناجم
.)١٤:٢٣ص(

لِعَّـلُكَوِراَْرسَألٱَعيَِمجُمَلْعَأَو،ٌةَّـوُبُنِيلْتَناَكْنِإَو«٢
ْ

ٍ،م
جلٱَلُقْنَأىَّـتَحِناَميِإلٱُّلُكِيلَناَكْنِإَو

ْ
ِيلَسْيَلْنِكٰلَو،َلاَبِ

.»ًائْيَشُتْسَلَف،ٌةَّـبََحم
١٧:٢٠ىتمخلا١٤:١و٢٨و١٠-١٢:٨صو٧:٢٢ىتم
١٧:٦اقولو١١:٢٣سقرمو

عفنتاليتلاةصاخلابهاوملانمًاثالثةيآلاهذهيفركذ
نّكمييذلاناميإلاوملعلاةبهوموةوبنلايهوةبحمنودب

.تازجعملالمعنمهبحاص
ديرييتلاهدصاقموهللاراكفأنعريبعتلاةوقيأٌةَّـوُبُن

لوسرلاربتعاو)١٢:١٠صريسفترظنا(سانللاهنالعإهللا
يناثءايبنألالعجوانهىلوألااهلعجذإًاريثكةبهوملاهذه
.)١٢:٢٨ص(يفلسرلا

ةوبنلاةبهومتاقلعتمنماذهِراَْرسَألٱَعيَِمجُمَلْعَأَو
ةيفخلاهللاداصقم»رارسألا«ىنعمنألاهلامعأىمسأنمو
.)٢٦و١٦:٢٥و١١:٢٥ةيمور(يفهمالكنمرهظيامك
.)١٠و٢:٩ص(يف»هللاقامعأب«رارسألاهذهنعّربعو
انلاهفشكهللاواهفشكةيرشبلالوقعلاعيطتستالاميهو
لمعرارسأاهنأىلعلدتةنيرقلاوهئايبنأىلإهبىحوأامب
ةقلعتملاهللادصاقملكفرعولهنأانههلوقدافمو.ءادفلا
عفنامةبحملانمالخوحيسملاتوكلمدادتماورشبلاءادفب
.ًائيشعفتناامو

يفو٨ع(يفةوبنلاوملعلانيبسلوبزّيمٍمْلِعَّـلُكَو
ةنلعملاقئاقحلاكاردإانه»ملعلاب«دارملاو.)١٠-١٢:٨ص

ًاملعمنوكينأنمناسنإلانكمييذلاماتلاكاردإلا
.)١٤:٦ص(يفءاجامكًارشبمو

تازجعملاعنصىلعناسنإلاردقييذلاِناَميِإلٱُّلُكَو
.)٢١:٢١ىتم(لابجلالقنكاهمظعأو

مظعأنأيأًائْيَشُتْسَلَف،ٌةَّـبََحمِيلَسْيَلْنِكٰلَو
.ةبحملابنرتقتملامًائيشعفنتالةيلمعلاوةيلقعلابهاوملا

ةفرعملايفسانلالضفأنوقوفيةسلابألانأيفبيرالو
.ةسلابأكلذلكعمنولازيالوةردقلاو

طَأْنِإَو«٣
ْ

ىَّـتَحيِدَسَجُتْمَّـلَسْنِإَو،ِيلاَوْمَأَّـلُكُتْمَع
.»ًائْيَشُعِفَتْنَأَالَف،ٌةَّـبََحمِيلَسْيَلْنِكٰلَو،َِقَرتْحَأ
٢و٦:١ىتم

اهاوسنمقحأسانلااهربتعييتلالامعألانأبانهحّرص
ملنإهنألةبحملانعردصتملاماهلةميقالمهلعفنأوحدملاب
نمفوخلاوأةرهشلايفةبغرللتناكاهتلعةبحملانكت
هذهلثمفيتاذلاقاقحتسالابءامسلالوخدلوأكالهلا
.لامعألادسفتتاياغلا

نمكلذىتأنمف.ءارقفلاِيلاَوْمَأَّـلُكُتْمَعْطَأ
هلاملكقفنأولفةبحمالبهاتأنموهللاىضرلانةبحملا
ءامسلايفًازنكهلزنكينأوًاميركسانلاهوعدينأةيغب
ريقفلانإمعن.هسفنصالخهبحبريملذإًاثبعهلكناك
رّذححيسملاو.هللادنعًائيشعفتنياليطعملانكلعفتني
حدمىلعلوصحلاةيغبتاقدصلاعنصنمهذيمالت
.سانلا

سانلاضّرعيدقَِقَرتْحَأىَّـتَحيِدَسَجُتْمَّـلَس
هبنورفكيمهنأًامعزيدسجلاباذعلادشألمهسفنأ
نيدهطضمملانمنولمتحيوةيدبألاةايحلانوقحتسيفةئيطخلا
درجملوأمالآلابمهقاقحتساومهتعاجشراهظإلتاملؤملادشأ
ةلعناكبيرقللوأهللاًابحكلذلثماولمتحاولفدانعلا
ًاقارحإتوملامهضعبلمتحادقو.مهلةباثإوركذوماركإ
نأناسنإلاعيطتسيالاموتاتيملارشاذهوًاديهشبسحيل
نودبليبسلااذهيفةايحلالذبنكلهنممظعأةمدقتمدقي
رظنيهنألاهيلإهللاتفتليالةلطابةمدقتهللابلقلاءاطعإ
ليلكإنإهباتكيفف.هنيعلمعلاىلإاللمعلاةياغىلإ
هلًابحبرلاروهظنوعقوتينيذلاىوسلسيلةايحلا
.)٤:٨سواثوميت٢(

ملٱ«٤
ملٱُ.قُفْرَتَوىَّـنَأَتَتُةَّـبَحَْ

َحتَالُةَّـبَحَْ
ْ

ملَا.ُدِس
َالُةَّـبَحَْ

»ُخِفَتْنَتَالَو،ُرَخاَفَتَت
٤:٨سرطب١و١٠:١٢لاثمأ

طرفىلعًاليلدرشعةسمخاهيلتيتلاثالثلاوةيآلاهذهيف
ةينامثبوباجيإلاقيرطباهنمةعبسبىتأةبحملاحالص
ةليضفصئاصخلكلوسرلادصقيملو.بلسلاقيرطب
يفنويثنروكلاهاتأاملةداضملاتافصلاىلعرصتقالبةبحملا
ماصخلانملختملاهايإمهتسراممنألبهاوملالامعتسا
دقو.دينفتلاورفانتلاوءايربكلاوةريغلاودسحلاوبايترالاو
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اهلامجنلعأولمعوةايحتاذاهنأكةبحملالوسرلاصخش
مهناصقناوققحتيواهبمهسفنأنويثنروكلالباقيلاهلضفو
.اولمكيو

ًالوقةءاسإلاويدعتلاىلعربصتيأىَّـنَأَتَتُةَّـبَحَْملٱ
ماقتنالاواهقوقحبلطيفتأطبأتملُظاذإاهنإفًالمعو
هنأهللايفليقو.يبنلاىسومةفصلاهذهبرهتشاوملاظلانم
لٱُءيِطَب،ٌفوُؤَرَوٌميِحَرٌهٰلِإ«

ْ
جورخ(»ِناَسْحِإلٱُريِثَكَوِبَضَغ

»ِةَْمحَّـرلٱُريِثَكَوِحوُّرلٱُليِوَط،ٌفوُؤَرَوٌميِحَر«هنأو.)٣٤:٦
لي«نأبيسولوكلهأرمأو.)١٠٣:٨رومزم(

ْ
يِراَتْخُمَكاوُسَب

لٱِهللاٱ
ْ

ملٱَنيِسيِّـدِق
طُلَو،ٍتاَفْأَرَءاَشْحَأَنيِبوُبْحَْ

ْ
،ًاعُضاَوَتَو،ًاف

.)٣:١٢يسولوك(»ٍةاَنَأَلوُطَو،ًةَعاَدَوَو
فطللاىلإاهبحاصبليمتاهنألفطلتيأُقُفْرَتَو
لثمبسُنو.فنعلاوةوسقلانعهبلدتوونحلاوسنألاو
طُلَّـنَإ«هلوقبهللاىلإةفصلاهذه

ْ
َىلِإَكُداَتْقَياَمَّـنِإِهللاٱَف

يفنييحيسملاىلعبجوأو.)٢:٤ةيمور(»ِةَبْوَّـتلٱ
.)٣:٨سرطب١و٥:٢٢ةيطالغو٦:٦سوثنروك٢(

َحتَالو
ْ

ملعفنىلعاهريغلصحاذإنزحتاليأُدِس
ماصخلاوضغبلادسحلانعجتنامًاريثكف.هيلعيهلصحت
لاثمأ(»ماظعللرخندسحلا«نأبناميلسدهشورارضإلاو
:٣انحوي١(هيخألتقىلعنيياقلمحيذلاوهو.)١٤:٣٠
٣٧:٤نيوكت(هيلعةرماؤملاوهضغبىلعفسويةوخإو)١٢
.)١٧:٥و٧:٩لامعأو٢٧:٤لاثمأًاضيأرظنا

سانلاحدملابلاطلالئاضفلايعّدملاكُرَخاَفَتَتَالو
.هلامعألكنمهتياغكلذهلينفةرهشلاو

نظياذهفهسفنببجعملاربكتملاوهخفتنملاُخِفَتْنَتَالَو
ءارطإدقتعيوًاحالصوةمكحوًالامجهريغقوفيهنأ
.رخافتلاةلعوهخافتنالااذهوهونقتياممهيلعنيقلمتملا
.اهباوزاتمايتلابهاوملاباوخفتناوورخافتنييثنروكلالعلو

طَتَالَو،ُحِّـبَقُتَالَو«٥
ْ

َحتَالَو،اَهِسْفَنِلاَمُبُل
ْ
ُّنُظَتَالَو،ُّدَت

»َءوُّسلٱ
٢:٤يبليفو١٠:٢٤ص

فلاخيوأهنمءايحتسالابجيامبيتأتاليأُحِّـبَقُتَالَو
لمحتةبحملافبدألاوماظنلاوةقايللاوةيناسنإلانيناوق
ىلعتابجاولاكتابجاولابضعبلمهضعبمايقىلعسانلا
تخألاوخألاىلعاذكواهجوزلةأرملاىلعوهتأرماللجرلا
.رخآللةيعرلاوكلملاومداخلاوديسلاوةنبالاونبالاو

وأاهريغعفنىلإتافتلاالباَهِسْفَنِلاَمُبُلْطَتَالَو
اَنَأاَمَك«هلوقليلدبكلذيفًالاثمسلوبناكو.هررض

جلٱِيضْرُأًاضْيَأ
ْ

يفَعيَِم ،ِيسْفَنُقِفاوُياَمٍبِلاَطَْريَغ،ٍْءَيشِّـلُكِ
لٱِلَب

ْ
دارملاسيلو.)١٠:٣٣ص(»اوُصُلَْخيْيَكِل،َنِيريِثَك

الهنألبهتداعسوأهلاموأهتحصىلإناسنإلاتفتليالنأ
نعهرظنضغيويتاذلاهعفنبمامتهالاىلعرصتقينأزوجي
طَيَال«هلوققفوىلعاذهوهريغجايتحا

ْ
َوُهاَمٌدَحَأْبُل

هلوقو.)١٠:٢٤ص(»ِرَخآلِلَوُهاَمٍدِحاَوُّلُكْلَب،ِهِسْفَنِل
ملٱِبًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِّـداَو«

ْمُكُضْعَبَنيِمِّـدَقُم،ِةَّـيِوَخَألٱِةَّـبَحَْ
يفًاضْعَب لٱِ

ْ
لاثمريخحيسملاناكو)١٢:١٠ةيمور(»ِةَماَرَك

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَةَمْعِنَنوُفِرْعَتْمُكَّـنِإ«هلوقليلدبكلذل
ُهَّـنَأِ،حيِسَْ

»ِهِرْقَفِبْمُتْنَأاوُنْغَتْسَتْيَكِل،ٌّيِنَغَوُهَوَرَقَتْفٱُمُكِلْجَأْنِم
.)٨:٩سوثنروك٢(

َحتَال
ْ
سانلاضعب.ةمقنلاوظيغلارهظُتوديهزرمألُّدَت

ةراسخوأءزروأعجووأضرملمهضعبوًاعبطنودتحي
داهتجالاىلعوةلخلاهذهةمواقمىلعناسنإلالمحتةبحملاف
نعمهعانتمابكلذيفسانلاضعبحجندقواهبلغينأيف
.مهدادتحاةدمًارسةالصلابوأمالكلا

لباهرارضإديرياهريغنأمهوتتالَءوُّسلٱُّنُظَتَالَو
ىدعتاذإو.هلامعألكيفةنسحلادصاقملاهيلإبسنت
ملاذإويدعتلادصقنعالًالهجكلذىتأهنأبهنعترذتعا
.هفشكىلإاممرثكأهبنذرتسىلإتلامهنعراذتعالاعطتست
مهلجأنمىلصذإهيلتاقرمأيفحيسملاهاتأامكلذلاثمو
َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي«ًالئاق

ُ
اقول(»َنوُلَعْفَياَذاَمَنوُمَلْعَيَالْمَُّـهنَأل،ْم

هيمجارلجأنمىلصذإسونافتساهاتأامو.)٢٣:٣٤
َهلْمِقُتَال،ُّبَراَي«ًالئاق

ُ
خلٱِهِذٰهْم

ْ
.)٧:٦٠لامعأ(»َةَّـيَِط

حلٱِبُحَرْفَتْلَبِمْثِإلٱِبُحَرْفَتَالَو«٦
ْ

.»ِّـَق
٤انحوي١:٣١٢ةيمورو١٠:٣رومزم

لوألاىلإليمينأامأناسنإلاوملاعلايفقحلاومثإلانإ
هيضتقتامىلعكلذكيناثلاىلإليمينأامإوهبحرفيو
نوّرسيهللاوبحمومثإلابنوحرفيهعابتأوناطيشلاو.هقالخأ
نأنمةبحملالهأنزحيو.مهيفنوقصتليوهباحصأوقحلاب
دادتمانمو.هيلعنوبقاعُيومثإلايفنوعقيمهريغاوري
وهقحلابحرفلاو.ةياشولاوةبيغلانمنورذحيولالضلا
.ضرألايفهراشتناوسانلانيبهرامثأراهظإوربلابةّرسملا
هلوقيفسسفأةسينكلةيجسلاهذهلثمبحيسملادهشو
ْنَأُرِدْقَتَالَكَّـنَأَو،ََكْربَصَوَكَبَعَتَوَكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ«
َحت
ْ
.)٢:٢ايؤر(»َراَْرشَألٱَلِمَت

َحتَو«٧
ْ
َّـلُكوُجْرَتَو،ٍْءَيشَّـلُكُقِّـدَصُتَو،ٍْءَيشَّـلُكُلِمَت

.»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُِربْصَتَو،ٍْءَيش
٢:٢٤سواثوميت٢و٦:٢ةيطالغو١٥:١ةيمور
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َحتَو
ْ
ىنعملاو.ةّيصخشلاتايّدعتلانمٍءَْيشَّـلُكُلِمَت

يدانتالومتشلاباهافحتفتالوىذألاىلعربصتاهنأ
هللاعئارشلسانلايّدعتىلعتكستالاهنأىلعبونذلاب
تبلطاذإيدعتملاىلعدهشتومهتكبتلببيرقلاقوقحو
.بقاعُييكلاهتداهش

نيمهتملاججحنمهقيدصتنكميٍءَْيشَّـلُكُقِّـدَصُتَو
ةنسحريغمهلامعأترهظنإوسانلااياوننسحدقتعتو
ىلإمهعوجرومهاياطخنعمهتبوتبنيحرصملالوقةحصو
.ربلاليبسوهللا

ًابلاغهودريناسنإلاهيهتشييذلاٍءَْيشَّـلُكوُجْرَتَو
حالصلااولمعينأيفبغرسانلاعيمجبحأنمف
كلذمهلمتينأاجرويتآلاملاعلايفوملاعلااذهيفاوحجنيو
حيسملابحأنمو.هللاىلإاوعجريورارشألابوتينأو
.ةيناثهئيجمةعرسوملاعلايفهتوكلمدادتماءاجر

نمايالبلاوتاداهطضالانمٍءَْيشِّـلُكَىلَعُِربْصَتَو
هلوقليلدبنيدهطضملانمماقتنالاةبلاطريغربلالجأ
ملٱُلِمَتْحَأ)ليجنإلايفيأ(ِهيِفيِذَّـلٱ«

لٱىَّـتَحِتاَّـقَشَْ
ْ

َدوُيُق
»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُِربْصَأاَنَأَكِلٰذِلْجَأل...ٍبِنْذُمَك
َىلَعْمُْتِربَصْمُتْرِنُأاَمَدْعَب«هلوقو.)١٠و٢:٩سواثوميت٢(
،ٍتاَقيِضَوٍتَاريِيْعَتِبَنيِروُهْشَمٍةَهِجْنِم.ٍَةريِثَكٍمَالآِةَدَهاَُجم
.اَذَكٰهْمِهيِفَفِّـُرصُتَنيِذَّـلٱَءاَكَُرشَنيِرِئاَصٍةَهِجْنِمَو
لِبَق...ْمُكَّـنَأل

ْ
لَسْمُت

ْ
يفَنيِِملاَع،ٍحَرَفِبْمُكِلاَوْمَأَب َّـنَأْمُكِسُفْنَأِ

يفَلَضْفَأًالاَمْمُكَل ٣٤-١٠:٣٢نييناربع(»ًايِقاَبَوِتاَواَمَّـسلٱِ
ةبحملااهلمتحتيتلاءايشألانيبقرفلانأحّجرملاو.)١٢:٢و
امىلعاهيلعربصتيتلاءايشألاوىلوألاةلمجلايفامىلع
ةيتقولاةيصخشلاتايّدعتلاىلوألانأوهةلمجلاهذهيف
.قحلاليبسيفيتلاةليقثلاةمئادلاةيناثلاوةريغصلا
لوأيفاهنأوهوًاجردتةبحملالمعنايبةيآلاهذهيفلعلو
اذإف.داعُيالهنأوأوهسهنأاهنظليدعتلابيلابتالرمألا
نإف.رارضألادصقيملهنأيفهبكترمراذتعاتقدصرركت
هبتنينأتجريدعتلاراركتةرثكلهقيدصتعطتستمل
ىلإليبسنمقبيملنإو.بوتيوهلمعرشليدعتملا
نعهلودعمدعلخحالصإءاجرىلإالوهراذعأقيدصت
حيسملابءادتقاهللارمألاتكرتوربصبهيدعتتلمتحارشلا
ٍةَجْعَنَكَوِ،حْبَّـذلٱَىلِإُقاَسُتٍةاَشَك،ُهاَفْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَت«يذلا

.)٥٣:٧ءايعشإ(»ُهاَفْحَتْفَيْمَلَفاَهيِّـزاَجَماَمَأٍةَتِماَص

ملَا«٨
،ُلَطْبُتَسَفُتاَّـوُبُّنلٱاَّـمَأَو.ًادَبَأُطُقْسَتَالُةَّـبَحَْ

لَألٱَو
ْ

لٱَو،يِهَتْنَتَسَفُةَنِس
ْ

لِع
ْ

.»ُلَطْبُيَسَفُم

بهاوملالكنممظعأةبحملاًادَبَأُطُقْسَتَالُةَّـبَحَْملَا
ةدلاخلاةايحلابةنرتقماهنألةرضاحلاةايحلابةصتخملاةيحورلا
.ءامسلايف

.اهتياغتغلبىتماهنألُلَطْبُتَسَفُتاَّـوُبُّنلٱاَّـمَأَو
.اهيفًابوتكمناكامنالعإلوهبتأبنأاممامتلتهتنا
اهناميإةيوقتلةبهوملاهذهىلإةجاتحمريغنآلاةسينكلاو
.اهتداهشتابثإلو

ةبيرغةنسلأبملكتلاةبهوميأيِهَتْنَتَسَفُةَنِسْلَألٱَو
تازجعملارئاسوةيآلاهذهبهوسدقلاحورلانإف.لطبت
اهتداهشتمدُقنأدعبفليجنإلاةحصبةداهشةسينكلل
ةسينكلانأامكو.اهيلإةجاحلامدعلتلطباهبقحلاتبثُأو
يفاهيلإتجاتحايتلاةبيرغلاتاغللاىلإةجاتحمريغمويلا
نيحرشبلاتاغلنمءيشىلإجاتحتالكلذكلوألانرقلا
يفنيذلانأانههلاقامبلوسرلارهظأو.ءامسلايفنوكت
بهاوملارئاسىلعةنسلألابملكتلااولضفسوثنروكةسينك
ناكةنسلألاراثكإنإ.يدبألاىلعيتقولااولضففلئاضفلاو
صنيوكت(مهنايصعومهئايربكىلعلبابجربةانبلًاباقع
.ةبقاعلاهذهتلازانعةئيطخلابقاوعتلازىتمف)١١

وهوهنمًاعونانه»ملعلاب«دصقُلَطْبُيَسَفُمْلِعْلٱَو
نيملعمللةصاخةبهومهنإ)١١-١٢:٨(يفركُذيذلا
.نيرشبملاو
ملوةليلقىلوألاةسينكلامايأيفميدقلادهعلاخسنتناك
ليلقالإعزويملبتُكامدعبوبتُكدقديدجلادهعلانكي
رثكأناكوةيتوهالةسردمنمنييحيسمللنكيملوهنم
ةفرعمليصحتلةسينكلاوملعمجاتحافةهفاشمميلعتلا
باتكلاونآلااهيلإةجاحالةداعلاةقراخطئاسوىلإقحلا
تاغلرثكأىلإمجرُتدقوةسينكلايديأيفهلكسدقملا
ةيآلايفام»ملعلاب«دارملاوهاذهنأرهظييذلاو.ملاعلا
ناكنإو.لطبياللمكييداعلاملعلانأنمةرشاعلا
رمألافانههنوغلبينيذلانوملعملايأهلهأ»ملعلاب«هدارم
نونوكيعيمجلا«نألءامسلايفمهيلإجاتحنالاننأحضاو
ةبسنلابانهانملعنأدارأسلوبلعلو.»هللانمنيملعتم
.ربتعينأقحتسيالهنأدحىلإزيجوءامسلايفانملعىلإ
هلصحيامىلإةبسنلابًائيشبسُحياللفطلاملعنأامكف
الانهانملعكلذكةيلوجرلالامكغلبينيحملعلانم
نإءامسلايفلمكننيحانملعىلإةبسنلابًائيشبسُحي
يفرهظيالهءوضنكلونأشوذليللاةملظيفحابصملا

.ءيشالهنأكريصيفسمشلاءوض

لٱَضْعَبُمَلْعَناَنَّـنَأل٩«٩،١٠
ْ

لِع
ْ

١٠.ِؤُّبَنَّـتلٱَضْعَبُأَّـبَنَتَنَوِم
لٱَءاَجىَتَمْنِكٰلَو

ْ
.»ٌضْعَبَوُهاَمُلَطْبُيٍذِئَنيِحَفُلِماَك
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نمملعلاوةوبنلالاوزةلعنيتيآلانيتاهيفلوسرلاركذ
نيتصتخمنيتيتقونيتيئزجنيتبهومامهنوكبهاوملاكلت
.ءامسلايفاهيلإجاتحنالوضرألاهذهىلعانتيلوفطلاحب
.ءامسلايفهملعناملتاحملىوستسيلءايبنألاتانالعإف
تاراشإوقئاقحلالالظالإسيلنوملعملاهايإانغّلبيذلاو
.اهسفنقئاقحلاىلعلصحننيحاهيلإجاتحنالاهيلإ

كاردإلاةوقوماتلانالعإلايأُلِماَكْلٱَءاَجىَتَم
ِدَْجمِةَفِرْعَمْنِمُئِلَتْمَتَضْرَألٱَّـنإ«هلوقكاذهو.ةلماكلا
طَغُتاَمَكِّـبَّـرلٱ

ِّـ
ملٱي

ْ
لٱُهاَيِ

ْ
.)٢:١٤قوقبح(»َرْحَب

ًاقفاومانههللاانلهبهويذلانالعإلاوهضْعَبَوُهاَم
يفلماكلانالعإلاىلإةبسنلاباذهف.ةفيعضلاانلوقعل
دعباهبثرتكنالوًاليلاهيلإجاتحتحيباصملاكءامسلا

.)١٤و٤:١٣سسفأ(سمشلاقورش

ُتْنُكٍلْفِطَكَو،ُمَّـلَكَتَأُتْنُكٍلْفِطَكًالْفِطُتْنُكاَّـَمل«١١
لَطْبَأًالُجَرُتِْرصاَّـَملْنِكٰلَو.ُرِكَتْفَأُتْنُكٍلْفِطَكَو،ُنَطْفَأ

ْ
ُت

طلِلاَم
ِّـ

.»ِلْف

يفانلاحوانهانلاحنيبقرفلانمنوكيامىلإاذهبراشأ
نمًالماكًالجرهلاحبًالفطناسنإلالاحهتلباقمبةرخآلا
.هلامعأوهلاوقأوهراكفأةهج

رداقلاريغصلا»لفطلاب«دارأهنأىلعةنيرقلالدتًالْفِط
.هلقعلمعتسيوملكتينأ

ليلقبسانتةطيسبظافلأبيأُمَّـلَكَتَأُتْنُكٍلْفِطَك
وغلكةنسلألاةبهومنأكلذبدصقهنأىلعليلدالو.ملعلا
.دالوألا

صقانراكفألاريصقتنكيأُنَطْفَأُتْنُكٍلْفِطَك
ىنعمانه»نطفأب«ةمجرتملاةينانويلاةملكلالمتحتو.مهفلا
٨:٥ةيمورو١٦:٢٣ىتم(يفكلذبهبتمجرُتومتهأ
انيلعناهانهىنعملااذهانذخأاذإو.)٣:٢يسولوكو
دوصقمنوكيف.يلياميف»ركتفا«ىنعمنيبوهنيبقرفلا
ىلإليميهنألثمدلولالايمأكتناكهلايمأنألوسرلا
.ملعلاىلإليمياممرثكأبعللا

رومألاكلتىلعلدتسأتنكيأُرِكَتْفَأُتْنُكٍلْفِطَك
جــتـنـتساومـهرـاـبـتعاءاـيشألاربــتعاولـاـفطألالالدــتسا
.مهجاتنتسا

ىرُيامكيأِلْفِّـطلِلاَمُتْلَطْبَأًالُجَرُتِْرصاَّـَمل
مزلتسيالاذهو.لقعلاونادجولاوملكتلايفنآلاينم
ىريهنإف.كلذصقنلبهملعيودلاولاهاريامنالطب
راكتفانعًاريثكفلتخياهيفهراكتفانكليهامكموجنلا

نوكيالتايهلإلايفضرألاىلعانراكتفاكلذك.يكلفلا
صقانوهامنإءامسلايفراكتفاللًاضقانمالوًالطابًامئاد
هحوربهباتكيفهللاهنلعأاملكف.كانههيلإةبسنلابانه
نأانلوقعردقتالليلقلااذهوريثكنمليلقهنكلقح
نأاذهنملوسرلاةياغتسيلو.ًالماكًاكاردإهكردت
نألبهرقتحننأورضاحلاانملعيفكشننأىلعانلمحي
.هبراختفالاوءافتكالامدعىلعانلمحي

يفَنآلٱُرُظْنَناَنَّـنِإَف«١٢ يفٍةآْرِمِ ًاهْجَوٍذِئَنيِحْنِكٰل،ٍزْغُلِ
ملٱَضْعَبُفِرْعَأَنآلٱ.ٍهْجَوِل

اَمَكُفِرْعَأَسٍذِئَنيِحْنِكٰل،ِةَفِرْعَْ
.»ُتْفِرُع
١٠ع١٢:٨ددع٣:١٢يبليفو٥:٧و٣:١٨سوثنروك٢
٤:٩ةيطالغو٨:٣ص٣:٢انحوي١و١٨:١٠ىتم

ىلعنحنوانملعنيبقرفلانايبلناثهيبشتةيآلاهذهيف
.ءامسلايفنحنوانملعوضرألا

يفَنآلٱُرُظْنَن خئافصمايألاكلتايارمتناكٍةآْرِمِ
.ةحضاوريغةصقاناهيفحابشألاروصوندعملانمةليقص
تاملكلانألانهةيهلإلاقئاقحللانتفرعمطئاسواهلثمو
ملاهبقئاقحلاكلتهللانلعأيتلالاثمألاوتاراشإلاو
.ءافخلاوماهبإلاءيشيفلزتملفحاضيإلامامتاهحضوت

يف دوصقملاىلإريشيمالكءامكحلادنعزغللالصأٍزْغُلِ
هفلؤمءاكذهبفرعُيفةيورلادعبالإملعُيالفةيفخةراشإ
هبدارملاوهوهانعممهبُأمالكلكىلعقلطُأمثهلاحةهابنو
ٍمَفَىلِإًامَف«ىشومنأشيفليئارسإينبلهللالاق.انه
لَألٱِبَال،ُهَعَمُمَّـلَكَتَأًاناَيَعَو

ْ
كلذبدارأو.)١٢:٨ددع(»ِزاَغ

تناكامفالخحوضولاةياغيفتناكىسوملهتانالعإنأ
.زاغلألاتهبشأفمالحألاوىؤرلابتناكاهنإفًاقباسهريغل
نأهانعمام)١٣و٣:١٢سوثنروك٢(يفسلوبلاقو
تانالعإىلإةبسنلابزاغلألاكتناكىسوملهللاتانالعإ
ىلإةبسنلابزاغلألاكليجنإلاتانالعإنأانهلاقو.ليجنإلا
.ءامسلايفتانالعإلا
.)١٠ع(»لماكلاءاجىتم«يأٍذِئَنيِح

ةفرعمىلعلصحنءامسلايفاننأيأٍهْجَوِلًاهْجَو
نآلااهيلعلصحنامكةصقانطئاسوبالةدهاشملابقئاقحلا
اذهو.ةلالدلافيعضلامالكلاوةيفخلاتاراشإلاوزومرلاب
.ُنوُكَنَساَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْمل«لوسرلاانحويلوققفوىلع
»َوُهاَمَكُهاَرَنَساَنَّـنَأل،ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَنْنِكٰلَو
.)٣:٢انحوي١(

نوكتءامسلايفانتفرعمنأيأُتْفِرُعاَمَكُفِرْعَأَس
ِدَق،ُّبَراَي«منرملالاق.ةلماكانايإهللاةفرعمنأامكةلماك
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َتْمِهَف.يِماَيِقَوِيسوُلُجَتْفَرَعَتْنَأ.يِنَتْفَرَعَويِنَْتَربَتْخٱ
.)٦-١٣٩:١رزمزم(»خلا...ٍديِعَبْنِميِرْكِف
هملعنامنإهملعنيذلانكلهللاهملعياملكملعنالاننإ
يحيسمعنقينأاذهنملوسرلاةياغو.ملعلامامت
يهاهباورختفايتلاةصاخلاحورلابهاومنأسوثنروك
.ءامسلايفهبعشلهللاهدعأامىلإةبسنلابةديهزرومأ

ملٱَوُءاَجَّـرلٱَوُناَميِإلٱُتُبْثَيَفَنآلٱاَّـمَأ«١٣
ِهِذٰه،ُةَّـبَحَْ

ملٱَّـنُهَمَظْعَأَّـنِكٰلَوُةَثَالَّـثلٱ
.»ُةَّـبَحَْ

هلبقامةجيتنهدعبيذلانأىلإريشياذهَنآلٱاَّـمَأ
.هذهةلاحلاولاقهنأكف

نأبًالبقحّرصُةَّـبَحَْملٱَوُءاَجَّـرلٱَوُناَميِإلٱُتُبْثَيَف
ىقبتةثالثلاهذهنأبانهحّرصوةلئازةيتقوحورلابهاوم
هنألتاريغتلانماهارتعاامهمنمزلارمىلعةسينكلايف
اذهلثمقبسو.ةلبقتسملاةايحلاوةرضاحلاةايحللةيرورض
دازو»ًادبأطقستالةبحملا«ةنماثلاةيآلايفهلوقبةبحملايف
ىلإتباثةثالثلانمالكنأبحّرصونيتلضفانهاهيلع
هلوقوانههلوقنيبيأرلائدابيفةافانملارهظتو.دبألا
ملٱَءاَجَّـرلٱَّـنِكٰلَو.اَنْصَلَخِءاَجَّـرلٱِباَنَّـنَأل«

،ًءاَجَرَسْيَلَروُظْنَْ
نإف.)٨:٢٤ةيمور(»ًاضْيَأُهوُجْرَيَفْيَكٌدَحَأُهُرُظْنَياَمَّـنَأل
ناكاملوصحلءامسلايفلطبيءاجرلانأىلعةلالدانه
لٱِبَالُكُلْسَنِناَميِإلٱِباَنَّـنَأل«هلوقو.ىجرُي

ْ
سوثنروك٢(»ِناَيَع

ىرناننألءامسلايفناميإلليعادالنأمهوياذهو)٥:٧
اَمِبُةَقِّـثلٱَوُهَفُناَميِإلٱاَّـمَأ«هلوقو.ًانايعءيشلككلانه
مهوياذهو.)١١:١نييناربع(»ىَرُتَالٍروُمُأِبُناَقيِإلٱَوىَجْرُي
ناكامةيؤروىجرُيامليندنعلطبيناميإلانأًاضيأ
ةلئازلاةايحلاهذهبناصتخمءاجرلاوناميإلانأكفهبنمؤي
املكنإف.هوجرنونآلاهبنمؤناممريثكيفقحاذهو
لكو.هبناميإلالوزيءامسلايفهارنامدنعنآلاهبنمؤن
انؤاجرلوزيءامسلايفهيلعلصحننيحانههوجرنام
انلوخدوىتوملاةمايقوءامسلادوجورومألاهذهنمو.هايإ
نيسيدقلاةدهاشمومهتدهاشموةكئالملاودجملاتوكلم
ةسادقلالامكانلينوهتروصىلإانريغتوهسفنحيسملاو
ديعاومهبعشدعيهللانأعنميالهلكاذهو.ةداعسلاو
ةجردلاىلإمدقتلانوجريواهنوجريواهبنونمؤيةديدج
نمتقويتأيالو.ةداعسلاوةفرعملانمءامسلايفايلعلا
ةيقاولاهتمعنوانصلخمحيسملابهيفنمؤناللبقتسملاتاقوأ
ةداعسلاوةفرعملانمةيلاعةنقىلإلصنالو.طوقسلانم
نأنمؤملاعيطتسيالواهيلعانديزينأيرابلاعيطتسيال

الإةلماكنكتملتاذللانمنوسيدقلالانامهمف.هوجري
.اهتدايزوأاهماودءاجرمهلنوكينأب
ةدم»نآلاامأ«هلوقنمدارملانأنيرسفملاضعبىأرو
كلتنأةيآلاىنعمناككلذىلعوملاعلااذهيفانئاقب
ةصاخلابهاوملافالخبةسينكلايفىقبتثالثلالئاضفلا
انهلباقلوسرلانأىلعلدتةنيرقلاو.نيحىلإتناكيتلا
لاقو.يتآلاملاعلايفةيقابلارومألابملاعلااذهبةصتخملارومألا
نأةيآلاهذهيفنابأو»ًادبأطقستالةبحملانإ«٨عيف
.اهعمناتبثيءاجرلاوناميإلا

ىصوأ.نهعفنأاهنأكلذةلعوُةَّـبَحَْملٱَّـنُهَمَظْعَأ
»ىنسحلابهاومللاودجي«نأسوثنروكيحيسملوسرلا
ُأَّـبَنَتَيْنَم«ًاضيألاقو.)١٢:٣١ص(عفنأيهيتلايأ
ممُمَظْعَأ لَأِبُمَّـلَكَتَيْنَّـِ

ْ
لٱَلاَنَتىَّـتَح،َمَجْرَتاَذِإَّـالِإ،ٍةَنِس

ْ
ُةَسيِنَك

مظعأةبحملانأمكحنوناقلااذهبو.)١٤:٥ص(»ًاناَيْنُب
ةطساووهوهبحاصصلخيناميإلانإ.ءاجرلاوناميإلانم
هعفنرصتقيوًارورسهبحاصألميءاجرلانإو.ريخلاهلينىلإ
نيريثكلًاعفاناهبحاصلعجتةبحملانكلوناميإلاكهيلع
ىلعءانبامهنممظعأتناككلذلومهتمدخىلعهلمحتو
رثكأءاطعلاطوبغم«هلوقيهوحيسملااهعضويتلاةدعاقلا
ةبحملانوكةلعليقنإف.)٢٢٠:٣٥لامعأ(»ذخألانم
نكميالكلذانلقمظعأاهجئاتننوكناميإلانممظعأ
يذلاوانبولقيفناميإلابلحيحيسملاوناميإلاباننإفهتابثإ
ىرخأةليضفلنوكينأنكميالوةيدبأةايحهلنمؤي
ىقبأةبحملانوكةلعلاتسيلاذكوجئاتنلاهذهنممظعأ
ثالثلالئاضفلاةاواسمهمكحليلدبءاجرلاوناميإلانم
هللاتافصنماهنوكاهتيمظعأللعنإليقنإف.ءاقبلايف
سانلاءايقتأنأو)٤:٨انحوي١(ةبحمهنأبزاتماهللانأو
ناقلعتيامهفءاجرلاوناميإلابرشبلانممهريغنعاوزاتما
هللاهتهباشمهوجونمةبحملاوًاقولخماهنوكرابتعابةنسلألاب
ةنلعملاتابجاولالكعومجماهنأبلوقلااذكوقحاذهانلق
.ءايبنألاوسومانلايف

دئاوف
ةيلضفأبمكحلابسلوبنمىلوأدحأنمسيلهنإ.١

ملوهناميإنمىوقأناميإدحألنكيملذإةبحملا
ملعلارارسأنمهيلعلصحاملثمىلعدحألصحي
ةيحورلابهاوملانمهلاناملثمدحألنيملو.يهلإلا
ةعاجشلانموهرهظأاممرثكأدحأرهظُيملو.ةصاخلا
امكهرابتخانمدهشهنإفءازرألالامتحايفربصلاو
لكوةوقلاوةحاصفلابهاوملكنأبيحولانمدهش
-١ع(ةبحملانودبًائيشتسيلمادقإلاوةمحرلالامعأ
٣(.
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ةبحمهبلقيفسيلوةحاصفهمفيفيذلاظعاولانإ.٢
ةتبلارعشيالهنكلوناحلألابرطمبيتأيليمجدوعك
.)١ع(هبيرطتوهلامجب

ءاملعلاوءاحصفلانوحدمينوأتفيالسانلانإ.٣
راغصبنوموقينيذلانعنولفغيوناعجشلاوءامركلاو
تافتلاالبحيسمللًاركشوهللاًابحةنامألابتابجاولا
.)٣-١ع(سانلاحدمىلإ

لامعألابصالخلاسانلاعقوتنالطبتبثيانهليقام.٤
دصاقمنعأشنتةليلقاهنأنعًالضفهنألةحلاصلا
.)٣-١ع(هللااهاضريالفاهدسفتةيتاذ

نأبجيفاهسفنةبحملاالةبحملارامثإنمتاقدصلانإ.٥
الهللادنعةقدصلاةميقو.طقفديلاالبلقلالغشت
اهبةنرتقملاةبحملارادقمىلعلباهرادقمىلعفقوتت
.)٣ع(

ىلعالوهلمعىلعفقوتيالناسنإلاصالخنإ.٦
هلامعأحالصىلعالوهتحاصفىلعالوةيلقعلاهبهاوم
نإفهللامامأهبلقةلاحىلعلبهدلجتةدشىلعالو
.)٤-١ع(هلثمراصفهبدحتاهللابحأ

نعدرجتيملوهتاينتقملكنعدرجتاذإناسنإلانإ.٧
هدسجكرتنإوعفتنياذامفءايربكلاوتاذلابح
مرضيهبلقيفحيسملاةبحملريثأتالوبهللايفقرتحي
.)٣ع(ديفتسياذامفهيلإقوشلاهيف

لضفأنإةبحملاتافصنمركُذاممحضتيهنإ.٨
يذلايحيسملانيأفةليضفلاهذهلماكريغنييحيسملا

امكنكل.حاحصألااذهيفةبحملانوناقبسحبحي
نملخيملنإوةيقابةقحةمولعملابهذلاتافصنأ
ىلعةيقابةبحملاتافصلازتالكلذكثبخلارفاو
تناكنإوانهلوسرلافصووهللابلطىضتقم
.)٧-٤ع(مدآدالوألكيفةئيطخلابةطلتخم

نودضعبلسانلاضعبةبحمفصوانهلوسرلانإ.٩
انتبحمنيهاربىلعفقننأردقناننألهللاسانلاةبحم
ىلعفقننأانيلعرسعينكلومهعمانفرصتبسانلل
بحيهنأيعدينمىوعدةحصتبثتيتلانيهاربلا
٤:٢٠و١٧و٣:١٦انحوي١ًاضيأرظنا٧-٤ع(هللا
.)٢١و

ءايشألالكيطغيضرألاىلععقينيحجلثلانإ.١٠
هوركمءيشىريالفرهاطضيبأءاطغبرظنملاةحيبقلا
نويعنعبوبحملابويعلكرتستةبحملاكلذك
لكحيسملارببوثرتسينأوبوتيهنأوجرتوسانلا
.)٥ع(ميظعلانايدلاينيعنعهاياطخ

ةراجتنوكيامًاريثكةقادصوةبحمسانلاهبسحيامنإ.١١
ذخأتنأعقوتتودييبيطعتفيتاذلاعفنلااهنمةياغلا
.)٥ع(نيديب

يهوهرضتالرحبلايفتطقساذإرانلاةرمجنإ.١٢
رّدكينأهنأشنمامةبحُملاسفنلاىرتعااذإفئفطنت
ىلإةليسولوحتفةقلقملاهتوقرسخاهيقلىتمفجعزيو
.)٧ع(ةحارلاومالسلا

ٍتبنكيهوانبولقيفةيوامسلاةبحملاتسرُغاذإ.١٣
سمشكةيهلإلاةمعنلانإفةسبايضرأيفٍصخر
رطملاوىدنلابتابنلاىوقتيامكاهيوقتواهيلعقرشت
نيحومنتلازتالاهنإىلاعتهلوقلًاقيقحتكلذنوكيف
يفرمثتورهزتورشبلاةنسلألطبتوتآوبنلايهتنت
.)٨ع(ىلعألاهللاسودرف

يحيسملاليلكإنكلوةريثكرهاوجكولملاناجيتيفنإ.١٤
ةرشعسمخلوسرلاركذو.لئاضفلامظعأاهنألةبحملا
ىقبيليلكإلاكلذنأبحّرصوليلكإلااذهيفةرهوج
كولملاناجيتىنفتنأدعبيحيسمللًادجموًالامج
.)٨ع(ًابارتربصتو

ًاصقانوًاليلقناكنإوانههيلعلصحنيذلاملعلانإ.١٥
لدبُتنيحانتداعسنوكتاذامفنمثُتالةذلةلعوه
.)١٠و٩ع(كانهيهلإلاملعلارحببانهانملعتارطق

رشععبارلاحاحصألا

٢٥ىلإ١عةنسلألابملكتلاىلعءونبتلالضف
ةنسلألابملكتملانألةنسلألانملضفأةءوبنلانإ.١

.)٣-١ع(سانلابطاخيأبنتييذلاوهللابطاخي
عفنيأبنتينموهسفنىوسعفنيالةنسلألابملكتملانإ.٢

.)٥و٤ع(ةسينكلا
ع(رابتخالاولقعلامكحكلذةحصىلعليلدلانإ.٣

٦(.
ىلعقدصيامقدصبةءوبنلاةيلضفأتبثألوسرلانإ.٤

اماهتاوصأنمدحأديفتسيالهنإفاهيلعبرطلاتالآ
.)٩-٧ع(اهتياغمهفيمل

اننإفبناجألاانرابتخانمًاضيأتبثتةيلضفألاكلتنإ.٥
.)١١و١٠ع(الفالإومهنماندفتسامهتغلانفرعاذإ

لامعتسابةسينكلاناينبءيشلكنمرثكأبجيهنإ.٦
.)١٢ع(بهاوملا

ةبهوملانيليلصينأةنسلألابملكتملاىلعبجيهنإ.٧
.)١٧-١٣ع(ةنسلألاةمجرت
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ةغليفتاملكسمخبملكتلالّضفلوسرلانإ.٨
١٨ع(ةلوهجمةغلنمةملكفالآةرشعىلعةموهفم
.)١٩و

رابتعالااوربتعينأسوثنروكينمؤمبقيليالهنإ.٩
.)٩٢٠(اهتعفنمةلقعمةنسلألاةبهومدئازلا

نييناربعللثدحامماوديفتسينأمهيلعبجيهنإ)١٠.١٠
نيملعممهيلإهللالاسرإبمهتيصعمىلعاوبقوعنيذلا
ءايبنأاوباتواونمآنيحمهيلإهلاسرإومهمالكاومهفيمل
.)٢٢و٢١ع(مهتغلبمهوبطاخ

ناكلوهجمناسلبدحاولكملكتواوعمتجااذإمهنإ.١١
حورلاداشرإبدحاولكملكتاذإنكلوًاراضكلذريثأت
-٢٣ع(هللادجمتواوددجتونوعماسلاعنتقامهفُيامب

٢٥(.

ملٱاوُعَبْتِا«١
لِلاوُّدِجْنِكٰلَو،َةَّـبَحَْ

ْ
َىلْوَألٱِبَو،ِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَم

.»اوُأَّـبَنَتَتْنَأ
٢٩و١١:٢٥ددع١٢:٣١ص

مظعأاهنأتبثأهنألاهوقرافتالوَةَّـبَحَْملٱاوُعَبْتِا
اهنودبةلطاببهاوملالكنألو.)١٣:١٣ص(لئاضفلا
ريخلااهايإنيربتعماهوعبتينأمهيلعبجوف.)١٣:١ص(
اوذختينأوقبسلايفيرابملاةبغراهيفاوبغريومظعألا
.اهيفمهلامكىلإلئاسولا
لِلاوُّدِج

ْ
هذهبدارملانأىلعلدتةنيرقلاِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَم

)١٢:١ص(يفةروكذملاةداعلاةقراخلاةصاخلابهاوملا
اهنأرابتعابةبحملاعابتابمهلهرمأف.اهريسفتىلإعجراف
راتبعاببهاوملاهذهمهبلطبوجويفنياللوألادصقملا
بهاومللاودج«ًاقباسهلوقكانههلوقو.يناثلادصقملااهنأ
حاحصألااذهربتعننأبسانيف.)١٢:٣١ص(»ةنسحلا
.امهنيبًاضرتعمرشعثلاثلاحاحصألاولوقلااذهبًاقلعتم
حورلادوجوةيآاهنألبهاوملاكلتلاودجينأمهيلعبجوو
بلطُتنأتقحتساكلذلومهيفهتوقراهظإومهنيبسدقلا
.داهتجاب

ييحيسمنأىلعلدتةنيرقلااوُأَّـبَنَتَتْنَأَىلْوَألٱِبَو
هنمردنأاهنألءوبنتلاىلعةنسلألابملكتلااولضفسوثنروك
نأمهلنهربيلحاحصألااذهبتكسلوبنأو.رهظأو
ملكتلاليجنإلايف»ءوبنتلا«ىنعمو.عفنأواهنمىلوأءوبنتلا
راذنإلاوةيزعتلاوميلعتللسدقلاحورلايحوبهللامالكب
رومألابءابنألاوتابجاولابمايقلاىلعثحلاوخيبوتلاو
.ًانايحأةلبقتسملا

لَكُيَالٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَمَّـنَأل«٢
ِّـ

ْنَأل،َهللاٱِلَبَساَّـنلٱُم
.»ٍراَْرسَأِبُمَّـلَكَتَيِحوُّرلٱِبُهَّـنِكٰلَو.ُعَمْسَيٌدَحَأَسْيَل
٤:٣٣سقرمو١١:٧نيوكت١٠:٤٦و٢:٤لامعأ

:رومأةثالثةيآلاهذهيف
.سانلانودهللاملكيبيرغناسلبملكتلانإ:لوألا·
.همالكنومهفيالسانلانإ:يناثلا·
ةبيرغلاةغللامهتفرعممدعمهمهفمدعةلعنإ:ثلاثلا·

.عوضوملاتاقلعتمنمءيشالاهبملكتيتلا

هباطخدنعةسينكلايفنيعمتجملايأَساَّـنلٱُمِّـلَكُيَال
.اهبملكتييتلاةغللالهأنمنويبنجأمهنيبسيلذإ

.هللاالإهمالكمهفيعماسالذإَهللاٱِلَب
مهفينيرضاحلانمدحأاليأُعَمْسَيٌدَحَأَسْيَلْنَأل
توصاوعمسمهنأينعأعومسملاريغةلزنمبموهفملاريغنأل
.اوعمسيملمهنأكفًىنعماوديفتسيملمهنكلملكتملا
ناكنيسمخلامويةبيرغلاةنسلألاباوملكتنيحلسرلانإ
ىلعلوسرلامليملفةنسلألاكلتاومهفنمنيعماسلانيب
الثيحاهبملكتلاىلعلبًاقلطمةبيرغلاةنسلألابملكتلا
.مهفينيعماسلانمدحأ

ملكتيبيطخلانأملسملانمهنأىلعيأخلاُهَّـنِكٰلَو
مليتلارومألاتايماسنمهباطخعوضومنأوحورلاةوقب
»رارسألاب«وسدقلاحورلاانه»حورلاب«دارملاو.ًالبقنلعُت
.)٢:١١لامعأ(»هللامئاظع«ىمستوةيهلإلاقئاقحلا

لَكُيَفُأَّـبَنَتَيْنَماَّـمَأَو«٣
ِّـ

.»ٍةَيِلْسَتَوٍظْعَوَوٍناَيْنُبِبَساَّـنلٱُم

ملكتملافالخبمهتغلبنيعماسلابطاخييبنلاناك
ملكتيناكامهنمالكنإفامهنيبقرفلامظعأاذهوةنسلألاب
باطخيفقئاقحلاةيمهألعلو.سدقلاحورلايحوب
دحأالنكلورخآلامالكيفقئاقحلاةيمهأكتناكامهدحأ
ًاعيمجاومهفوةنسلألابملكتملامالكمهفيناكنيعماسلانم
مايقلاىلعاوثحواوهبتناوهميلعتباوعفتناويبنلامالك
هللاديعاوممهعمسباوزعتوبئاصملالامتحاوتابجاولاب
ةنسلألابملكتملالعلو.مالآلاوباعتألادعبةباثإلاوةحارلاو
.هانعمنومهفياوناكول»ةيلستوظعووناينببمهملكي«ناك

يِنْبَيَفُأَّـبَنَتَيْنَماَّـمَأَو،ُهَسْفَنيِنْبَيٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَم«٤
لٱ
ْ

.»َةَسيِنَك
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امىنعممهفيهنألُهَسْفَنيِنْبَيٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَم
ديزيوسدقلاحورللةلآهنأىريذإهناميإىوقتيوهبملكتي
اذهوهيلعروصقمهلكعفنلانكلو.ةمعنلاكلتىلعهركش
ةبيغيفنكيملناسلبملكتيناكيذلانأىلعحضاوليلد
.اهلهبتنيالوىنعمالبًاظافلأجرُخي

.)٣ع(يفركُذامكخلاُأَّـبَنَتَيْنَماَّـمَأَو

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَتْمُكَعيَِمجَّـنَأُديِرُأِّـينِإ«٥
ْ

َىلْوَألٱِبْنِكٰلَو،ٍةَنِس
ممُمَظْعَأُأَّـبَنَتَيْنَمَّـنَأل.اوُأَّـبَنَتَتْنَأ لَأِبُمَّـلَكَتَيْنَّـِ

ْ
اَذِإَّـالِإ،ٍةَنِس

لٱَلاَنَتىَّـتَح،َمَجْرَت
ْ

.»ًاناَيْنُبُةَسيِنَك

دحأنظيالئلاذهلاقَنوُمَّـلَكَتَتْمُكَعيَِمجَّـنَأُديِرُأ
راهظإقرطنماهربتعاهنإفةنسلألاةبهومبفختسيهنأ
هنكل)١٨ع(اهايإهحنمىلعهللاركشو)١٢:١٠ص(حورلا
.بهاوملارئاسقوفاهوربتعينأدريمل

.يتأياملاوُأَّـبَنَتَتْنَأَىلْوَألٱِبْنِكٰلَو
عفنأهنألٍةَنِسْلَأِبُمَّـلَكَتَيْنَّـِممُمَظْعَأُأَّـبَنَتَيْنَمَّـنَأل

.ةغللايفقرفلاوامهنملكبملكتحورلانإ.هريغلهنم
مدعلنيعماسلاعفنيملمجرتيملنإهنألَمَجْرَتاَذِإَّـالِإ
اذهو.يبنلامهعفنيامكمهعفنمجرتاذإوهانعممهمهف
تاذتاملكباوظفلتةنسلأباوملكتنيذلانأىلعليلد
ةمجرتةبهومنإو.تمجرُتاذإنيعماسلاعفنتةديفمناعم
.بيرغلاناسللابملكتلاةبهومبًانايحأنرتقتتناكةنسلألا
ىلعاومدقُيملهولاقاماومجرتينأحورلامهمهليملنيذلانإو
.هباوملكتاممهمهفعممهسفنأءاقلتنمةمجرتلا

لَكَتُمْمُكْيَلِإُتْئِجْنِإ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأَنآلٱَف«٦
ِّـ

لَأِبًام
ْ

،ٍةَنِس
لَكُأَْملْنِإ،ْمُكُعَفْنَأاَذاَمَف

ِّـ
لِعِبْوَأ،ٍنَالْعِإِباَّـمِإْمُكْم

ْ
،ٍةَّـوُبُنِبْوَأٍ،م

»ٍ؟ميِلْعَتِبْوَأ

هسفنيفانههلاقةنسلألابنيملكتملاعيمجيفلوسرلاهلاقام
نمةوبنونالعإبيبنةلزنمبهسفنوهىتأولهنأبحّرصو
ملةبيرغةغلبمهبطاخوهملعتامبملعيملعمةلزنمبوأهللا
ىلإ»ملعلاونالعإلاب«راشأو.ًائيشمهعفنينأعطتسي
ةءوبنلاب«وهافرعامىلعملعملاويبنلاامهبلصحنيقيرط
.سانلاىلإكلذامهغيلبتيقيرطىلإ»ميلعتلاو

لٱُءاَيْشَألَا«٧
ْ

ْوَأٌراَمْزِم:ًاتْوَصيِطْعُتيِتَّـلٱِسوُفُّنلٱُةَمِداَع
اَمُفَرْعُيَفْيَكَف،ِتاَمَغَّـنلِلًاقْرَفِطْعُتَْملْنِإَكِلٰذَعَم،ٌةَراَثيِق

»؟ِهِبَفِزُعاَمْوَأَرِّـمُز

سوفنلاةمداعلاءايشألاىلعقدصيامةطساوبمهلّنيب
الًاتاوصأمهنايتإبسوفنلايوذعفنمدعبرطلااتالآك
تالآتاوصأنمًائيشعفتننالاننإلاقو.نوعماسلااهمهفي
ضعبنمتاوصألاكلتضعبزيمننأانردقاذإالإبرطلا
اذإالإًادحأعفنيالبيطخلاكلذكاهنملكةياغفرعنو
.ةموهفمةغلبملكت

نوينانويلاامهلمعتسابرطاتالآامه»ٌةَراَثيِقْوَأٌراَمْزِم«
تاوذنمىرخألاوهيفخفنلاببوصتبصقلانمامهادحإ
حرفلايفةراتنالمعتستوهيلعبرضلابتّوصيراتوألا
.لاحلاونامزلااهيضتقييتلاناحلألابنزحلايفةراتو

لٱىَطْعَأْنِإُهَّـنِإَف«٨
ْ
ْنَمَفٍ،حِضاَوَْريَغًاتْوَصًاضْيَأُقوُب

لِلُأَّـيَهَتَي
ْ

»؟ِلاَتِق

.ةعباسلاةيأللريرقتةيآلاهذه
قوبلانإٍحِضاَوَْريَغًاتْوَصًاضْيَأُقوُبْلٱىَطْعَأْنِإ

شيجلادئاقاهبغلبُيوبورحلايفلمعتسُتساحنلانمةلآ
لكنمدارُيامملعدقركسعلانوكينأدعبهرماوأ

نإهنأةرابعلاىنعمو.ةفلتخملاقوبلاتاوصأنمتوص
جرخينأقاوبلارمأولاتقللهركسعأيهتينأدئاقلادصق
جرخأوهسوألهجلهنكلوكلذلهيلعقفتملاتوصلاقوبلاب
.ًامهبمتوصلا

هلأيهتينأًادحأنكمياليأِلاَتِقْلِلُأَّـيَهَتَيْنَمَف
ملهنأكناكفًاماهناكامهمدئاقلادصقهتفرعممدعل
ةبيرغةغلبةسينكلايفملكتنمكلذكف.ًائيشعمسي
بهذنأشتاذاهيفملكتييتلاقئاقحلاتناكامهمف
.هانعمنوعماسلامهفيملذإًاثبعهمالك

للٱِباوُطْعُتَْملْنِإًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰه«٩
ِّـ

،ُمَهْفُيًامَالَكِناَس
لُكُتاَمُفَرْعُيَفْيَكَف

ِّـ
يفَنوُمَّـلَكَتَتَنوُنوُكَتْمُكَّـنِإَف؟ِهِبَم ِ

هلٱ
َْ

»!ِءاَو

.قوبلارمأيفهلاقاملثمةيآلاهذهيفمهيلإبسن
.ةقباسلاةيآلايفقوبلالثموهِناَسِّـللٱِب
الإنكميالكلذيأِهِبَمِّـلُكُتاَمُفَرْعُيَفْيَك

.ملكتملاةغلعماسلاةفرعمب
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يفَنوُمَّـلَكَتَت ْهلٱِ
َ

ملكتينمكًاثبعنوملكتتيأِءاَو
.عماسالثيح

يفاَهُدَدَعاَذٰهٍتاَغُلُعاَوْنَأُنوُكَتاَمَّـبُر«١٠ لٱِ
ْ

َسْيَلَوِ،َملاَع
.»ًىنْعَمَالِباَهْنِمٌْءَيش

ملاعلاتاغلددعركذينأدريملاَهُدَدَعاَذٰه...اَمَّـبُر
»امبرب«ةرابعلارّدصفرثكأمأدوهيلانظامكيهنوعبسأ
ناكامهمتاغللالكىلعقدصيهلوقيامنأةدارإ
.اهددع
ىنعماهلهأديفتةغللكيأًىنْعَمَالِباَهْنِمٌْءَيشَسْيَل
امإاذهلاق.مهضارغأنماهبنوملكتملاربعيلتعضُوهنأل
ةداعلاةقراخلاةنسلألاةوقاولمعتسينأبوجومهلنيبيل
ةدافإلاةياغلافةيداعلامهتغلاهلسانلالمعتسييتلاةياغلل
ةوقهلبوهوملاىلعبجيكلذلف.ةبهوملابراختفالاال
يتلاةغللامهفينمةسينكلايفلهىرينأةنسلألابملكتلا
ةلعنيبيلامإوالفالإوملكتيلفناكنإفاهبملكتلاىلعمزع
تسيلاهنأيهوعفنلامدعبةنسلألابملكتلاىلعهمكح
يهامنإملكتملايفالوىنعمالباهنوكلةغللايفًائيش
.نيعماسلالهج

ملٱَدْنِعُنوُكَأِةَغُّللٱَةَّـوُقُفِرْعَأَالُتْنُكْنِإَف«١١
لَكَتُْ

ِّـ
ِم

ملٱَو،ًاّيِمَجْعَأ
لَكَتُْ

ِّـ
.»يِدْنِعًاّيِمَجْعَأُم

مهتغلنيذلانييثنروكلانمنانثابطاختولهنأةيآلاىنعم
لكناكبطاخملااهفرعيالةغلببطاخملاملكتوةينانوي
عفنالهنأًانايباذهلاقو.رخآلادنعيبنجأكامهنم
ىوساهيفنكيملاذإةسينكلايفةنسلألاةبهوملامعتسال
.سوثنروكةغليهيتلاةينانويلاريغفرعيالنم

لِلَنوُروُيَغْمُكَّـنِإْذِإ،ًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰه«١٢
ْ

،ِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَم
طٱ
ْ

لٱِناَيْنُبِلْجَألاوُبُل
ْ

.»اوُداَدْزَتْنَأِةَسيِنَك

ملكتاذإهنألقبساممهبوجومهفامكيأاَذَكٰه
الذإنيقابلادنعًايبنجأناكةسينكلايفةنسلألابمكضعب
.همالكبعفتنيالفهانعمدحأمهفي

ًاقباسمهللاقِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَمْلِلَنوُروُيَغْمُكَّـنِإْذِإ
اودج«و)٢١:٣١ص(»ىنسحلابهاومللاودج«

كلتيفمهتبغرانهبسحف)١ع(»ةيحورلابهاوملل
.ةملسملارومألانمبهاوملا

ةمظعةسينكللةعفانلامكبهاومديزتيأاوُداَدْزَتْنَأ
البهاوملايفةبغرلاةلعوهةسينكلاعفننألًارادقمو
.اهبباجعإلا

لَفٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَمَكِلٰذِل«١٣
ْ
.»َمِْجَرتُيْيَكِلِّـلَصُي

روكذملادايدزالاةطساونايبومدقتامةجيتنةيآلاهذه
يلصينأهلبوهوملاىلعبجيهنأاهيفو.ةسينكلاناينبل
ةمجرتلاةبهومًاضيأهيطعينأهلأسيوبهاولاسدقلاحورلل
نمةياغلاو)١٢:١٠ص(يفةصاخةبهومكتركُذيتلا
.نيعماسلاناينبلهمالكنوكينأكلذ

اَّـمَأَو،ِّـيلَصُتيِحوُرَف،ٍناَسِلِبِّـيلَصُأُتْنُكْنِإُهَّـنَأل«١٤
مثَالِبَوُهَفيِنْهِذ

ََ
.»ٍر

ىلعةوقلاةنسلألابملكتملابلطببسلنايبةيآلاهذه
الهنألهريغلاهنمعفنالفهتالصمجرتيملنإهنألةمجرتلا
.)١٧و١٦ع(اهيفهكراشينأعيطتسي

انهةالصلاركذ.نوعماسلاهفرعيالٍناَسِلِبِّـيلَصُأ
ركذوةيروهمجلاةدابعلايفةنسلألابملكتلاقرطىدحإاهنأل
.)١٥ع(يف»ليترتلا«اهنم

ِّـيلَصُتيِحوُرَف
كرحيهنإفهريثأتوسدقلاحورلاداشرإب

.ةيحورلارومألابلطلهفطاوعوهبلق
.يريغعفنيامبيتأياليأٍرََمثَالِبَوُهَفيِنْهِذاَّـمَأَو
ةغلبناسنإلاملكتاذإفنهذلانامجرتناسللانأمولعم
هنهذناكةلوهجمةغلبملكتاذإوًاعفنهنهذرمثأةفورعم
.هحوريفًارثؤمسدقلاحورلاناكنإوًاميقع

.ًاضْيَأِنْهِّـذلٱِبِّـيلَصُأَوِحوُّرلٱِبِّـيلَصُأ؟ًاذِإَوُهاَمَف«١٥
.»ًاضْيَأِنْهِّـذلٱِبُلِّـتَرُأَوِحوُّرلٱِبُلِّـتَرُأ
٤٧:٧رومزم٣:١٦يسولوكو٥:١٩سسفأ

حورلاهحنمنمىلعبجاولاوهاميأًاذِإَوُهاَمَف
.بهاوملاسدقلا

باوجاذهاضْيَأِنْهِّـذلٱِبِّـيلَصُأَوِحوُّرلٱِبِّـيلَصًُأ
يلصينأوهوهلمعدمتعيامبهبحّرصقباسلاهلاؤس
قيرطيفهتالصوسدقلاحورلانمًاريثأتةءولممهحورو
ةغللابهلاقامحورلاداشرإبمجرتينأنيعماسلاديفي
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هتعيبطةدافتسانيتياغلةيحورلاهتبهوملمعتسيفةيبنجألا
الكلذوهريغةدافإلهنهذرامثأوةيحورلاهنهذرامثإوةيحورلا
نمضتياذهو.ةالصلايفهبملكتامهتمجرتبالإنكمي
ع(يفامقفوىلعةمجرتلاعيطتسيملنإتكسيهنأًاضيأ

٢٨(.
نمركشلاوحيبستلابمنرتلاناكخلاِحوُّرلٱِبُلِّـتَرُأ
رهاظلاودوهيلادنعناكامكنييحيسملادنعةدابعلاضورف
ةنسلأبحورلابمنرتيناكنييحيسملاضعبنأةرابعلانم
مينرتلايفةيحورلاهتبهومسرامينأهدامتعابحّرصفةبيرغ
النيعماسلاناينبلاهسرامينأيأةالصلايفاهسراميامك
.طقفهسفنعفنل

َناَكَمُلِغْشُييِذَّـلٱَف،ِحوُّرلٱِبَتْكَراَبْنِإَفَّـالِإَو١٦«١٦،١٧
لٱ
ْ

اَذاَمُفِرْعَيَالُهَّـنَأل؟َكِرْكُشَدْنِع»َنيِمآ«ُلوُقَيَفْيَك،ِّـيِّـماَع
.»ىَنْبُيَالَرَخآلٱَّـنِكٰلَو!ًانَسَحُرُكْشَتَتْنَأَكَّـنِإَف١٧!ُلوُقَت
١١:٢٤صو٨:٦ايمحنو٢٦-٢٧:١٥ةينثت

هركذياملمعدصقيملهنألباطخلاىلإملكتلانمتفتلا
.هلمعينمةمالملب

رهظُيوموهفممالكب»نهذلابلترأولصأ«ملنإيأَّـالِإَو
.يراكفأ

هذهرخآنمنيبتيامكتركشوتحّبسيأَتْكَراَب
.ةرابعلا

.كسفنيفسدقلاحورلاريثأتبيأِحوُّرلٱِب
هدصقو.هسفنيماعلايأِّـيِّـماَعْلٱَناَكَمُلِغْشُي
ةغلملعتيملنمانه»يماعلاب«دارملاو.ةهازنللةيانكلاب
ةوخإلانمهنأىلعاهتمجرتالوةنسلألاةبهوملنيملوةبيرغ
٢٣عرظنا(نيمآركشلادنعلوقينأدريملالإونينمؤملا
ةرابعلانمحضتيو)١١:٦سوثنروك٢و٤:١٣لامعأو٢٤و
.نينمؤملالكلنكتملبهاوملاكلتنأ

يفهنأوليقامةحصبفرتعييأ»َنيِمآ«ُلوُقَيَفْيَك
ءاج.هبلطامبلطيهنأوملكتملايأرلقفاومهيأرنأوهلحم
دئاوعنم«ةينيدلادوهيلاريسافتعومجموهودوملتلايف
.»عومسمتوصبنيمآبلطلاةياهندنعاولوقينأدوهيلا
يفديهشلاسويناتسويلاقو.كلذكنكيل»نيمآ«ىنعمو
اولازيملهرصعيحيسمنأ«داليملليناثلانرقلافصن
.»ءاعدلاماتخدنعسئانكلايفنونمؤي

فارتعالاعيطتسياليأُلوُقَتاَذاَمُفِرْعَيَالُهَّـنَأل
ينمؤملسلوبهلاقامنإ.هانعمهلهجلكلوققدصب
ةالصلانأوهوهرصعيفقدصامكمويلاقدصيسوثنروك
ةالصلاطورشنمنألنيعماسلاعفنتالةموهفمريغتاغلب

الكلذونذألاهعمستاميفبلقلاكرتشينأةعفانلا
.مهفُيملامنكمي

تنأوكتالصيضرهللانأل!ًانَسَحُرُكْشَتَتْنَأ
ةالصلابدوصقملانمءزجىوسكلذسيلنكلوتعفتنا
.ةيروهمجلا

نمءزجنيعماسلاعفننإىَنْبُيَالَرَخآلٱَّـنِكٰلَو
الفقباسلاءزجلانمًانأشلقأبسيلوهفةالصلابدوصقملا
.هنعةلفغلازوجت

لَأِبُمَّـلَكَتَأِّـينَأيِٰهلِإُرُكْشَأ١٨«١٨،١٩
ْ

ْنِمَرَثْكَأٍةَنِس
يفْنِكٰلَو١٩.ْمُكِعيَِمج ٍتاَمِلَكَسَْمخَمَّـلَكَتَأْنَأُديِرُأٍةَسيِنَكِ
لَعُأْيَكِليِنْهِذِب

ِّـ
ٍةَمِلَكِفَالآِةََرشَعْنِمَرَثْكَأ،ًاضْيَأَنيِرَخآَم

.»ٍناَسِلِب

تاغلبملكتيهنأبحّرصوةنسلألاةبهومىلعهللاركش
نألضفكلذعموسوثنروكييحيسمنمرثكأةفلتخم
ىلعاهبنوعفتنيونوعماسلااهمهفيتاملكسمخملكتي
دبعملا»ةسينكلاب«دارأو.اهنومهفيالةملكفالآةرشع
نأكلذبتبثأفنيرخآلاميلعتب»نهذلابملكتلا«ّرسفو
.موهفملامالكلا»نهذلابملكتلا«ىنعم

يفًادَالْوَأاوُنوُكَتَال،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ«٢٠ اوُنوُكْلَب،ْمُكِناَهْذَأِ
يفًادَالْوَأ يفاَّـمَأَو،ِّـَّـرشلٱِ .»َنيِلِماَكاوُنوُكَفِناَهْذَألٱِ

امممهضابقنالًاعفدوًافاطعتساكلذمهللاقُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
.موللانمهمالكيف

املفانماذهو.دالوألااولثامتاليأًادَالْوَأاوُنوُكَتَال
دالوألانأةافانملاعفديو»ًادالوأاونوك«هلوقوهوهيلي
ةديدجلاءايشألامهرابتعالوألانيرمأبنيغلابلانعنوزاتمي
لثمنويثنروكلاناكو.ةراهطلايناثلاواهبأبعياليتلا
اهولضفوةنسلألاةبهومبًاريثكاوجهتباذإلوألايفدالوألا
ةلحلاهذهنعاوعزنينأسلوبدارأفاهنمعفنأوهامىلع
رومألازييمتىلعنورداقنوغلابمهومهنأشبةقئاللاريغ
.ةيرهوجلاةميقلاىضتقمب

يفًادَالْوَأاوُنوُك صولخلايفدالوألااولثاميأِّـَّـرشلٱِ
يتلاماصخلاوةارابملاودسحلاةجيتنوهورشلانم
حيسملالوقكلذلثمو.بهاوملاةسرامميفاهومترهظأ
حلَا«هذيمالتل

ْ
َلْثِماوُريِصَتَواوُعِجْرَتَْملْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

.)١٨:٣ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَماوُلُخْدَتْنَلَفِدَالْوَألٱ
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يفاَّـمَأَو رومألااوسيقيأَنيِلِماَكاوُنوُكَفِناَهْذَألٱِ
لوقكةيآلاو.هاضتقمباولعفاونيغلابلالوقعسايقمب
ٱَءاَمَكُحاوُنوُكَف«هذيمالتلحيسملا

َ
حل
ْ

حلٱَكَءاَطَسُبَوِتاَّـَي
ْ

»ِماََم
ْنَأُديِرُأ«ةيمورينمؤمللوسرلالوقكو.)١٠:١٦ىتم(
لِلَءاَمَكُحاوُنوُكَت

ْ
.)١٦:١٩ةيمور(»ِّـَّـرشلِلَءاَطَسُبَوِْريَخ

يفٌبوُتْكَم«٢١ لَأيِوَذِبِّـينِإ:ِسوُماَّـنلٱِ
ْ

ىَرْخُأٍةَنِس
لَكُأَسىَرْخُأٍهاَفِشِبَو

ِّـ
ِيلَنوُعَمْسَياَذَكٰهَالَو،َبْعَّـشلٱاَذٰهُم

.»ُّبَّـرلٱُلوُقَي
١٢و٢٨:١١ءايعشإ١٠:٣٤انحوي

يف لامعألاوناميإللًانوناقهللاهنلعأاموهوِسوُماَّـنلٱِ
رافسأًانايحأومهبولقوسانلارئامضىلعهللاًانايحأينعُيو
نمدارملاّنيعتةنيرقلاو.هلكميدقلادهعلاًانايحأوىسوم
١٠:٣٤انحوي(يفامكثلاثلاىنعملاانهّنيعتويناعملاهذه
.)٢٠و٢:١٩ةيمورو١٥:٢٥و

نمسبتقماذهخلاىَرْخُأٍةَنِسْلَأيِوَذِبِّـينِإ
ظاتغانيحدوهيلاهللاملكاموهو)١٢و٢٨:١١ءايعشإ(
مهايإنيبطاخممهلسرأنيذلاهئايبنألمهعامتسامدعلمهيلع
يهو(اهتغلنوفرعيالةمأمهيلإلسرُيهنأبمهرذنأفمهتغلب
ةيآومهيصاعمىلعمهلًاباقع)مهترسأيتلاةيروشألاةمألا
مللوسرلاو.ةاصعنوقبيهلككلذعممهنأومهيلعهبضغ
تاغلبةنسلألاةبهومبةءوبناهنأرابتعابةيآلاهذهسبتقي
يهًاريثكاهيفمهتبغرف.تاكربلانمهسفنيفسيلةبيرغ
نإمعن.مهلًاباقعدوهيلاءامدقىلعهللاهلسرأاميفةبغرلا
نيدنأةيآوليجنإللًاتابثإةنسلألابملكتلابهوهللا
ةاهابملاوةارابمللاهولمعتسافمهامأيومساهبنيملكتملا
اماولعجف.مهلاهومجرتيملواهنوفرعيالنماهباوبطاخف
ةبهوملانوكنألاهيلعةنعلةسينكللةكربنوكينأهللادصق
ليبسلايفلمعتستملامةكرباهلعجيالسدقلاحورلانم
.هدصقوهيذلادصقللوهنّيعوهيذلا
لوقييلنوعمسياذكهالو«يهوةريخألاةلمجلاركذو
لعجيملولعجيالةبيرغلاتاغللالامعتسانأًانايب»برلا
مهعقوتباوأطخأمهنأو.نيعئاطةاصعلاالونينمؤمةرفكلا
البًائيشعفنيالهنألةنسلألابملكتلانمميظعلاعفنلا
.حاحصألااذهيفهطسبدصقاماذهو.ةمجرت

لَألٱًاذِإ«٢٢
ْ

لِلَالٌةَيآُةَنِس
ْ

ملٱِْريَغِلْلَب،َنيِنِمْؤُم
اَّـمَأ.َنيِنِمْؤُْ

ملٱِْريَغِلْتَسْيَلَفُةَّـوُبُّنلٱ
لِلْلَب،َنيِنِمْؤُْ

ْ
.»َنيِنِمْؤُم

امإانهوهوهلبقامةجيتنهدعبامنأىلعلديفرحًاذِإ
اذكهالو«يهوةقباسلاةيآلانمةلمجرخآةجيتن
ملكتلاةبهومنأشيفقبساملكةجيتنوأ»نوعمسي
ملكتلانأهانعمناكةلمجلاةجيتنناكنإف.ةنسلألاب
ءامدقةاصعاهبهللاملكيتلاةروصلابةبيرغلاةنسلألاب
سوثنروكيفنينمؤملاريغلعجيالونيعئاطمهلعجيملدوهيلا
انهلوسرلادوصقمديفيالًاحيحصهنوكعماذهو.نينمؤم
هذهنأشيفحاحصألااذهيفقبساملكةجيتنهنأتبثف
اذهيفحيحصلاميلعتلانأكلذىلعهانعمو.ةبهوملا
.يتأيامكوهعوضوملا

ةوقانه»ةنسلألاب«دارملاَنيِنِمْؤُمْلِلَالٌةَيآُةَنِسْلَألٱ
ةزجعم»ةيآ«هلوقىنعمو.اهوملعتيملتاغلبسانلاملكت
فالخبقحهمالكنأوملكتملاعمهللانوكىلعلدت
ةيآالةبرضاهنإفءايعشإةوبنيفةروكذملا»ىرخألاةنسلألا«
نكتملو.)١٢:١٢سوثنروك٢و١٦:١٧سقرم٢١ع(
ةحصمهنقيتلاهيلإاوجاتحيملمهنألنينمؤمللةيآةنسلألا
دارماومهفيملمهنألناينبللاهباوعفتنيملفيحيسملانيدلا
عفنلانمءيشاهيفسيلنأسلوبدصقيملو.اهبملكتملا
نينمؤمللهعفنلباقامنإمهناميإيوقيهنأهتفرعملنينمؤملل
.كلذكهدجوفمهلةءوبنلاعفنب

ملكتملاميلعتةحصمهلتبثتاهنألَنيِنِمْؤُْملٱِْريَغِلْلَب
اذكو.هللاةوقبالإكلذىلعردقيدحأالنأمهنقيتلاهب
.)١٥-٢:١لامعأ(نيسمخلاموينيعماسلايفاهريثأتناك
.اونمآمثاوعنتقامثاوعمساملاوهبتنامثاهباوشهدمهنإف
هتغللهأريغةداهشبفرعوهتغلبليقاممهنملكمهفو
.مهتاغلبليقاماومهفمهنأ

يحوبينيدلاميلعتلاوهللامالكريسفتيهوُةَّـوُبُّنلٱاَّـمَأ
.نيعماسلاةغلبسدقلاحورلا

نـيدـعــتسـمريـغمهنألَنيـِنـِمْؤـُْملٱِْريـَغـِلْتـَسْيـَلـَف
اوريملذإهللانماونقيتينألبقميلعتلانمةدافتسالل
نأسلوبدارمسيلو.ءامسلانمهنأىلعلديامهيف
اهبمهعافتنانأدارأهنكلًائيشنينمؤملاريغعفنتالةوبنلا
هلوقانههلوقىفانالإونينمؤملاعافتناىلإةبسنلابًائيشسيل
.)٢٥و٢٤ع(يف

هللانأمهلةوبنلاعفنمظعمنأيأَنيِنِمْؤُمْلِلْلَب
يفمهمدقتىلإةليسووهاضرىلعًاليلدنوكتلمهلاهبهو
.ةيهلإلارومألاةفرعم

لٱِتَعَمَتْجٱِنِإَف«٢٣
ْ

يفاَهُّلُكُةَسيِنَك َناَكَو،ٍدِحاَوٍناَكَمِ
جلٱ
ْ

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَيُعيَِم
ْ

،َنيِنِمْؤُمُْريَغْوَأَنوُّيِّـماَعَلَخَدَف،ٍةَنِس
»؟َنوُذَْهتْمُكَّـنِإَنوُلوُقَيَالَفَأ
٢:١٣لامعأ
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يفةنسلألابملكتلانأنمقبسامةجيتنةيآلاهذه
ضرفلابىتأوثبع)اهفرعينمسيلو(ةسينكلاتاعامتجا
.كلذتابثإىلإًالصوت

.نينمؤملاةعامجيأُةَسيِنَكْلٱِتَعَمَتْجٱِنِإَف
نوملكتملاناكويأٍةَنِسْلَأِبَنوُمَّـلَكَتَيُعيِمَْجلٱَناَكَو
نمالكنأكلذنممزليالف.ةبيرغتاغلبنوملكتيمهلك
رهظيهنأىلعًاعماولمكتمهنأوملكتيناكةسينكلاءاضعأ
تقويفرثكأوأنانثاًانايحأملكتيناكهنأ٣٠و٢٧عنم
.دحاو

.اهنوعمسييتلاتاغللااولهاجيأَنوُّيِّـماَع
ىلعجرفتلادرجملاوءاجنيينثومأًادوهيَنيِنِمْؤُمُْريَغ

.نينمؤملانممهباحصأضعببلطلةباجإوأةديدجرومأ
اولوقينأنمبجعاليأَنوُذَْهتْمُكَّـنِإَنوُلوُقَيَالَفَأ

نومهفيالةريثكًاتاوصأنوعمسينيحنيناجمنيملكتملانأ
امنومهفيالنيملكتملانأكلذنمنومكحيواهنمًائيش
الامباوظفتلينأنيناجملاصاوخنمهنألهبنوملكتي
نأنيسمخلامويسانلاضعبمكحاذهىلعو.هلىنعم
هنأاذهنمانلو.)٢:١٣لامعأ(ىراكساوناكلسرلا

مهوياملكةدابعلايفاولزتعينأنييحيسملاىلعبجي
.حيسملانيدىلعًاراعبلجيوأنيناجممهنأسانلا

جلٱَناَكْنِإْنِكٰلَو٢٤«٢٤،٢٥
ْ

ٌدَحَأَلَخَدَف،َنوُأَّـبَنَتَيُعيَِم
جلٱَنِمُخَّـبَوُيُهَّـنِإَف،ٌّيِّـماَعْوَأٍنِمْؤُمُْريَغ

ْ
َنِمِهْيَلَعُمَكُْحي.ِعيَِم

جلٱ
ْ

لَقاَياَفَخُريِصَتاَذَكٰهَو٢٥.ِعيَِم
ْ
ُِّرَخياَذَكٰهَو.ًةَرِهاَظِهِب

حلٱِبَهللاٱَّـنَأًايِداَنُم،ِِهللاُدُجْسَيَوِهِهْجَوَىلَع
ْ

.»ْمُكيِفِةَقيَِق
٨:٢٣ايركزو٤٥:١٤ءايعشإ

ملكتلانأنم)٢٢و٢١ع(يفليقاممىرخأةجيتناذه
.عفنلاةرفاوةوبنلانأوعفانريغةمجرتالبةبيرغلاةنسلألاب

مهنمملكتينملكيأَنوُأَّـبَنَتَيُعيِمَْجلٱَناَكْنِإ
الإويلاوتلاىلعموهفممالكبسدقلاحورلايحوبنوملكتي
.ًائيشدحأمهفيمل

ومسلنيئبنتملامالكريثأتنميأِعيِمَْجلٱَنِمُخَّـبَوُي
اهوماقأيتلانيهاربلاةوقوهريمضوهلقعلهتقفاومومهميلعت
خبوييذلاو.قحلامهنالعإعمسدقلاحورلاريثأتاميسالو
ىلعخيبوتلامظعمو»ةيتآلاةنونيدلاوربلاوةئيطخلا«وههيلع
.)١٦:٨انحوي(حيسملابناميإلامدع

نملكظعوريثأتنأيأِعيِمَْجلٱَنِمِهْيَلَعُمَكُْحي
ئطاخهنأهيلعتبثيهنألهلةنونيدكنوكيهيفنيئبنتملا
مالكهنوكهبأبنتامريثأتةلعو.يدبألاكالهللةضرعو
،ُّبَّـرلٱُلوُقَيٍراَنَكيِتَمِلَكاَذَكٰهْتَسْيَلَأ«هلوقليلدبهللا

طِمَكَو
ْ

طَُحتٍةَقَر
ِّـ

َةَمِلَكَّـنَأل«هلوقو.)٢٣:٢٩ايمرإ(»َرْخَّـصلٱُم
ٌةَقِراَخَو،ِنْيَّـدَحيِذٍفْيَسِّـلُكْنِمىَضْمَأَوٌةَلاَّـعَفَوٌةَّـيَحِهللاٱ
ملٱَوِحوُّرلٱَوِسْفَّـنلٱِقَرْفَمَىلِإ

ملٱَوِلِصاَفَْ
ْ
َراَكْفَأٌةَزِّـيَُممَو،ِخاَخِ

لٱ
ْ

لَق
ْ

.)٤:١٢نييناربع(»ِهِتاَّـيِنَوِب
هنأىريفهسفنلرهظتيأًةَرِهاَظِهِبْلَقاَياَفَخُريِصَت
ىلاعتهبضغبجوتسمربلكنملاخهللامامأبنذم
.هباقعو

كرتوهتبوتوهعضاوتىلعكلذلديفِهِهْجَوَىلَعُّرَِخي
.حالصلالمعىلعهتقوأهربىلعهلاكتالك
ةبحملاوراقولابيقيقحلايحلادحاولاهلإلاِِهللاُدُجْسَيَو
.ةعاطلاوناميإلاو

لوأنمهنألكلذيتأيْمُكيِفِةَقيِقَْحلٱِبَهللاٱَّـنَأًايِداَنُم
ليلدبهبنمآيذلاقحلابًانلعنمؤملادهشينأناميإلارامثأ
لٱَّـنَأل«هلوق

ْ
لَق
ْ

لِلِهِبُنَمْؤُيَب
ْ

لٱَو،ِّـِرب
ْ

لِلِهِبَُفَرتْعُيَمَف
ْ

»ِصَالَخ
هللانمليجنإلانيدنأهئادننومضمو.)١٠:١٠ةيمور(
دالوأمهنأونيلضمالونيلاضاوسيلنييحيسملانأو
نقيتيهلعجيذلاو.مهيفنكاسلاسدقلاحورلابنوداقنم
سدقلاحورلاةداهشوقحلاةوقنمهبلقيفهربتخاامكلذ
.)٨:١٦ةيمور(هعمسةحصبهحورل

يفبهاوملاةسرامميفنسحلابولسألانايب
٤٠ىلإ٢٦عةينيدلاتاعامتجالا

.)٢٦ع(ناينبلابهاوملالامعتسانمةياغلانوكتنأبرمأ
مجرتيلوريغالةثالثوأنانثاملكتيلفةنسلألابملكتاذإهنأبو
ع(ةنسلألابملكتنكيالفمجرتمنمنكيملنإهنأودحاو

رئاسمكحيلوةثالثوأنانثاأبنتيلفاوأبنتاذإهنأبو.)٢٨و٢٧
اذإهنإو.ًالوأسدقلاحورلانمهبملكُتاملهءايبنألا
الإملكتيالفملكتيرخآيبنناكوءايبنألادحأىلإيحوُأ
-٢٩ع(ًاعمنانثاأبنتيالوهمالكنمملكتملاعرفينأدعب

.)٣٥و٣٤ع(ةسينكلايفملكتلانعءاسنلاىهنو.)٣٣
نأكاوفرصتينأسوثنروكينمؤمبقيليالهنأنابأو
بجيهنأو.هسئانكىلوأوأحيسملاةسينكلكمهستينك
٣٧ع(هسفنحيسملااياصوهاياصونأاوربتعينأمهيلع
ملكتلااوعنميالوءوبنتلابلطيفاودجينأو.)٣٨و
.)٤٠و٣٩ع(بيترتوةفايليءيشلكاولمعينأوةنسلألاب

ٍدِحاَوُّلُكَفْمُتْعَمَتْجٱىَتَم؟ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإَوُهاَمَف«٢٦
:ٌةََمجْرَتُهَل،ٌنَالْعِإُهَل،ٌناَسِلُهَل،ٌميِلْعَتُهَل،ٌروُمْزَمُهَلْمُكْنِم
لَف
ْ
لِلٍْءَيشُّلُكْنُكَي

ْ
.»ِناَيْنُب

١٢:١٩سوثنروك٢و١٢:٧ص٦عو١٠-١٢:٨ص
٤:١٢سسفأو
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متكلسلهمتنأفيكيأ؟ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإَوُهاَمَف
نملاؤسلااذهولخيالو.اهتركذيتلانيناوقلابجومب
.حالصإلاىلإمهجايتحاومهفرصتىلعخيبوتلا

يتأياممرهظي.ةسينكلايفهللاةدابعلْمُتْعَمَتْجٱىَتَم
.ةصاخلاهتبهومسرامينأًادعتسمناكمهنمالكنأ

ًارومزمئشنينأسدقلاحورلابمهلميأٌروُمْزَمُهَل
ناكاملثماذهو.ًاضيأهبمنرتينأبهمهلأهلعلوهللادجمل
.خيشلاناعمسونادمعملاانحويوبأايركزهيتأي

نيدلادئاقعنمةديقعنايببمهلُميأٌميِلْعَتُهَل
.يحيسملا

وأةبيرغةغلبةسينكلابطاخينأبمهلُميأٌناَسِلُهَل
.كلذيفبغريواهيفيلصي

نيرخآلاهبئبنينأديرينالعإبمهلُميأٌنَالْعِإُهَل
.ةموتكمرارسأفشكوألبقتسمبةءوبنامإكلذو

وأوهًاقباساهبملكتةبيرغةغلبباطخللٌةََمجْرَتُهَل
سوثنروكةسينكيفناكهنأبيرالو.)١٢:١٠ص(هريغ
ةدابعلارومأبيترتوبعشلاميلعتلنينّيعمنيدلاةمدخ
مدخيفرصحنتملحورلابهاومنأةيآلاهذهنمرهظيو
ىأرةبهوميذلكنأومهريغنيريثكلتناكلبةسينكلا
كلذنمجتنهنأنمدبالواهتسراممبفلكمهنأ
.جيجضلاوشيوشتلا

لوسرلاهعضونوناقاذهِناَيْنُبْلِلٍءَْيشُّلُكْنُكَيْلَف
النأوهوةدابعلاتاعامتجالكيفبهاوملالامعتسال
الوهسفنىلععفنلاّرصقالوهبهاومراهتشاناسنإلابلطي
لاوحألاىلإرظننودبهتبهومةسراممبفلكمهنأىري
ىضتقانإفةسينكلاناينبهيضتقيامظحالينأهيلعف
.الفالإواهلمعتساةبهوملالامعتسا

َىلَعْوَأ،ِْنيَنْثٱِْنيَنْثٱَف،ٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيٌدَحَأَناَكْنِإ«٢٧
لَو،ٍبيِْتَرتِبَو،ًةَثَالَثًةَثَالَثِرَثْكَألٱ

ْ
.»ٌدِحاَوْمِْجَرتُي

نأوهوةسينكلايفةنسلألابنيملكتملللوسرلارمأاذه
المهنأوةثالثىلعنوديزيالدحاوعامتجايفنيملكتملا
.مهمالكمجرتيًادحاونإويلاوتلاىلعلبًاعمنوملكتي

لَفٌمِْجَرتُمْنُكَيَْملْنِإْنِكٰلَو«٢٨
ْ
يفْتُمْصَي لٱِ

ْ
،ِةَسيِنَك

لَو
ْ
لَكُي

ِّـ
.»َهللاٱَوُهَسْفَنْم

نأدارأوةنسلألاةبهومهلدحأناكاذإهنأةيآلاهذهىنعم
هذههلنمةسينكلايفسيلوةمجرتلاةبهومهلسيلوملكتي

هلنلعأاميفههلإوهسفنيجانيوتكسينأهيلعفةبهوملا
سدقلاحورلانأتايآلاهذهنمانلو.هسفنكلذبعفنيف
.ىنعملاوظفللاةبهوملاهذهبيحوي

لَفُءاَيِبْنَألٱاَّـمَأ٢٩«٢٩،٣٠
ْ
لَو،ٌةَثَالَثْوَأِناَنْثٱِمَّـلَكَتَي

ْ
ِمُكْحَي

لَفٍسِلاَجَرَخآلَنِلْعُأْنِإْنِكٰلَو٣٠.َنوُرَخآلٱ
ْ
ِتُكْسَي

.»ُلَّـوَألٱ

نيئبنتملاددعنايهوةوبنلاةسراممنيناوقنيتيآلانيتاهيف
ءايبنألارئاسنإوةثالثىلعديزيالدحاوعامتجايف
)١٢:١٠ص(يفروكذملا»حاورألازييمت«ةبهومنوسرامي
انحويلوققفوىلعهماهلإمدعبوأملكتملاماهلإبنومكحيف
اوُنِحَتْمٱِلَب،ٍحوُرَّـلُكاوُقِّـدَصُتَال،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«لوسرلا
نمانلو.)٣-٤:١انحوي١(»خلاِهللاٱَنِمَيِهْلَه:َحاَوْرَألٱ
حاورألازييمتةبهومةوبنلاةبهومباحصألناكهناكلذ
نإف.مهضعبملكتينيحاهوسرامينأمهيلعناكوًاضيأ
دعبالإملكتينأهلزجيملرخآملكتملاورمأمهدحألنلعُأ
ةصرفهللعجيلتكسيوأهمالكنمملكتملاغرفينأ
يفملكتملافقوينأردقيالهنألحجرألاوهلوألاوملكتلل
.ةسينكلايفبجاولابيترتلاظفحيوهمالكءانثأ

،ًادِحاَوًادِحاَواوُأَّـبَنَتَتْنَأْمُكُعيَِمجَنوُرِدْقَتْمُكَّـنَأل«٣١
جلٱَمَّـلَعَتَيِل

ْ
جلٱىَّـزَعَتَيَوُعيَِم

ْ
.»ُعيَِم

ذإهيلإيعادالهنأيهوًاعماوملكتينأنعهعنمةلعيف
يفتناكعامتجالااذهيفنكتملاذإملكتللةبونيبنلكل
.دودحمدحاوعامتجايفنيملكتملاددعنألكاذ

مهدحأةوبنفةبولطملاةياغلاهذهُعيِمَْجلٱَمَّـلَعَتَيِل
اهيضتقترخآةوبنونيعماسلاضعبتاجايتحااهيضتقت
.عيمجلاعفتنياذكهورخُأتاجايتحا

ألِلٌةَعِضاَخِءاَيِبْنَألٱُحاَوْرَأَو«٣٢
َ
.»ِءاَيِبْن

٤:١انحوي١

ىحوملاربجيالحورلانأيهو)٣٠ع(يفامةلعةيآلاهذه
.هتبونيفلكملكتينأنوردقيفلاحلايفاوملكتينأمهيلإ
.سدقلاحورلااهيلعّلحيتلاِءاَيِبْنَألٱُحاَوْرَأ

ألِلٌةَعِضاَخ
َ
ءاشىتمملكتينأهنكميفِءاَيِبْن

ملكتيلهريغتيكستىلإرطضمريغوهفءاشىتمتكسيو
ىنكساوعدانيذلارمأيفنيينثولايأرلفانماذهو.وه

سوثنروكلهأىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا

١٢٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نأتانهاكلاوةنهكلانكميالهنأاومعزفمهيفةهلآلا
.مهيفمهتهلآترّثأىتممهسفنأاوطبضي

يفاَمَك،ٍمَالَسُهٰلِإْلَبٍشيِوْشَتَهٰلِإَسْيَلَهللاٱَّـنَأل«٣٣ ِ
لٱِسِئاَنَكِعيَِمج

ْ
.»َنيِسيِّـدِق

١١:١٦ص

ءايبنأللءايبنألاحاورأعضختالنأناكمإمدعلنايباذه
ماظنلابحيوهوهللاسئانكيفهللانممهيلإىحوممهنإف
نأكلذنممزليف.بغشلاوشيوشتلاهركيوًادبأمالسلاو
عضاومهسئانكنوكتنأوماطنللهلسريحورلكعضخي
البلمعلاىلإسانلاجيهيريثأتلكنأوقافولاوبيترتلا
»مالس«هللانوكو.هنمسيلةسينكلاةحارعزنوسايق
.مالسلايبحمةسينكلايفهباوننوكينأمزلتسي

يفاَمَك اذهنأحجرألاَنيِسيِّـدِقْلٱِسِئاَنَكِعيَِمجِ
ءاسنلاتمصبقلعتمهنأونيثالثلاوةعبارلاةيآلانمءزج
وهفاهنمتبسُحيتلاةيآلاءزجهانلعجنأو.سئانكلايف
سلوبراشأف.خلا»شيوشتهلإسيلهللانأل«هلقبقلعتم
ةيحيسملاسئانكلالكيفنيذللابيترتلاوءودهلاىلإ
هلإهللانوكلًانايبهللارماوأةعاطإوسدقلاحورلاداشرإب
نوكلاماظننألنايبلااذهىلإةجاحالنكلوقافووماظن
نسحأنمهنأىلع.كلذةحصىلعةلالدحضوألديهلك
هتداتعاامبسوثنروكةسينكسلوبرّكذُينأتاقفاوملا
نممهؤاسنهتلعفامنأمهلنهربيلاهلكةيحيسملاسئانكلا
همالكنوكيفماظنللفلاخموقئالريعسئانكلايفملكتلا
ءاسنكلستنأبجي«هتصالخامًاقباسلوقلًاقباطمانه
:١١ص(»سئانكلارئاسءاسنكولسسوثنروكةسينك
١٦(.

يفْمُكُؤاَسِنْتُمْصَتِل«٣٤ لٱِ
ْ

ًانوُذْأَمَسْيَلُهَّـنَأل،ِسِئاَنَك
َهل
ُ

»ًاضْيَأُسوُماَّـنلٱُلوُقَياَمَكَنْعَضَْخيْلَب،َنْمَّـلَكَتَيْنَأَّـن
يسولوكو٥:٢٢سسفأو١١:٣ص١٢و٢:١١سواثوميتا
٣:١٦نيوكت٣:١سرطب١و٢:٥سطيتو٣:١٨

يفْمُكُؤاَسِنْتُمْصَتِل نأاذهنمنيبتيِسِئاَنَكْلٱِ
ةنسلألابملكتلانأشيفحاحصألااذهيفهلاقاملك
.سئانكلايفميلعتلابنيفلكملالاجرلابصتخمءوبنتلاو
يفركُذامسوثنروكةسينكيفءاسنلاتمصلىلوألاةلعلاو
ةيحيسملاسئانكلارئاسيفءاسنلاتمصوهو)٣٣ع(
نيدلاهيضتقياموههنأىلعيوقليلدهدحواذهو
.يحيسملا

َهلًانوُذْأَمَسْيَل
ُ

ةماعلاتاعامتجالايفَنْمَّـلَكَتَيْنَأَّـن
:٢ليؤي(يفليقامكنأبنتينأنهلنذُأمعنةسينكلايف
ليئويةءوبنزاجنإبنيسمخلامويسرطبلاقامكو)٢٨
لامعأ(عبرألاسوباغأتانبتلعفامكو.)٢:١٧لامعأ(
ةبهوملامعتسانهلنذؤيالهنأانهسلوبلاقف.)٢١:٩
ءاسنلاولاجرلااهرضحييتلاتاعامتجالاكلتيفةءوبنلا
.اهريغيفءوبنتلانمنهعنميالاذهو

لاجرلاكةسينكلايفنمّلعنإفنهلاجرلَنْعَضَْخيْلَب
نمملعملاوأبيطخلاةلزنميفاملكلذكتاعضاخنكيمل
.اهبمايقلابمهرمأومهتابجاونايبيفنيعماسلاىلعةطلسلا
نكلوعوضخلكيفتوكسبةأرملاملعتتل«هلوقاذهلثمو
نوكتلبلجرلاىلعطلستتالوملعتنأةأرمللنذآتيسل
.»توكسيف

يفةميدقلاهللاةعيرشيأًاضْيَأُسوُماَّـنلٱُلوُقَياَمَك
:٣نيوكت(يفهلوقاميسالولجرلاىلإةأرملاةبسننييعت

١٦(.
يفسلوبمايأذنمًاريثكنمدقتءاسنلانأحضاورمألاف
ًاريثكاهنأشيفدئاوعلاتريغتوبيذهتلاوملعلاوةفرعملا
يهلإلابيترتلالاطبإبجويءيشكلذيفنكيملنكلو
ربنمالاهبهاومواهلئاضفراهظإلًالحمةأرملاتيبلعجيذلا
.ةسينكلا

لَف،ًائْيَشَنْمَّـلَعَتَيْنَأَنْدِرُيَّـنُكْنِإْنِكٰلَو«٣٥
ْ
لَأْسَي

ْ
َهلاَجِرَن

ُ
َّـن

يف لٱِ
ْ
يفَمَّـلَكَتَتْنَأِءاَسِّـنلٱِبٌحيِبَقُهَّـنَأل،ِتْيَب .»ٍةَسيِنَكِ

ىلعنهلدفةينيدلاقئاقحلانمًائيشءاسنلالهجتنأدريمل
يفهنمهفيملامتيبلايفنهلاجرنمنمهفتسينأ
ةسينكلايفبيطخلانفقوينأنمقفوأاذهو.ةسينكلا
ىلعلاؤسلابنهتاوصأنعفريوهمالكىنعمنعهنلأسيل
.ةسينكلايفةأرملانمعقوتيامفالخ

يفَمَّـلَكَتَتْنَأِءاَسِّـنلٱِبٌحيِبَقُهَّـنَأل بلجييأٍةَسيِنَكِ
نمهيفاملكلذيفنهلةنذؤملاةسينكلاىلعونهيلعراعلا

ةمشحلانمءاسنلابقيلياملوءاسنلاملاعيفدئاوعلاةفلاخم
مدخنوكينأوهوهللاهنّيعيذلاماظنللوعضاوتلاو
دوهيلابتكو.ًالاجراهيفةطلسلاباحصأوسئانكلا
رمأيفنييحيسملابتكيفيذلانوناقلاىلعلمتشت
تاعامتجالابصتخمءاسنلاتمصيفانهليقامو.ءاسنلا
يفيلصتوةأرملاملكتتنأعنميالفنيسنجلانمةطلتخملا
ةيداعلاسرادملايفنملعينهنإفءاسنلاتاعامتجا
دموحيسملاةمدخلةريثكطئاسوءاسنللو.دحألاسرادمو
مدختنأردقتفةماعلاتاعمتجملايفملكتتنأنودهتوكلم
برلاقيرطسولبألتحرشاهنإفالكسيربهتمدخامكهللا
ًةَئِلَتُْممْتَناَكِهِذٰه«اثيباطتلعفامكو)٢٩:٢٦لامعأ(
ِحلاَصًالاَمْعَأ

َ
.)٩:٣٦لامعأ(»اَهُلَمْعَتْتَناَكٍتاَناَسْحِإَوًة
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سطيت٢(سواثوميتةيبرتيفيكينفأوسيئولتلعفامكو
.)٣:١٥و١:٥

ُمُكَدْحَوْمُكْيَلِإْمَأ؟ِهللاٱُةَمِلَكْتَجَرَخْمُكْنِمْمَأ«٣٦
»؟ْتَهَتْنٱ

دئاوعسئانكلايفاولخدأمهنألاذهبسوثنروكيحيسمخّبو
اوكلسيوهوعيطينأنيفلكمريغنولقتسممهنأكةديدج
مهلقحيالكلذوسئانكلارئاسيفيراجلاماظنلاىضتقمب
اهنأوأةيحيسملاسئانكلالكمأمهتسينكنأضرفىلعالإ
نعديعبكلذواهنمليجنإلالصأنأوةديحولاةسينكلا
هنّيعيذلاماظنلانأةيآلاهذهنمجتنيو.لحارمبقحلا
نيمهلماوناكمهنألقحلاوههتلبقوسئانكلالكللسرلا
ةسينكلايفنكاسحورلاكلذوهومسراميفسدقلاحورلاب
.)١١:١٦ص(يفهلوقكانههلوقو.ًاضيأ

لَف،ًاّيِحوُرْوَأًاّيِبَنُهَسْفَنُبِسَْحيٌدَحَأَناَكْنِإ«٣٧
ْ
اَمْمَلْعَي

.»ِّـبَّـرلٱاَياَصَوُهَّـنَأْمُكْيَلِإُهُبُتْكَأ
٦:١ةيطالغو٣-٣:١ص٤:٦انحوي١و١٠:٧سوثنروك٢

وأةوبنلاةبهومهليأًاّيِحوُرْوَأًاّيِبَنُهَسْفَنُبِسَْحي
.ةصاخلاةيحورلابهاوملانماهريغ

رابتعابهللانمًاناطلسيلنأبملسيلفيأخلاْمَلْعَيْلَف
يحونألهاوعدةحصىلعًاليلدكلذنوكيف.لوسرينأ
انحويلوقاذهلثمو.لوسرلايحوضقانياليبنلا
ْنَمَو،اَنَلُعَمْسَيَهللاٱُفِرْعَيْنَمَف.ِهللاٱَنِمُنْحَن«لوسرلا
حلٱَحوُرُفِرْعَناَذٰهْنِم.اَنَلُعَمْسَيَالِهللاٱَنِمَسْيَل

ْ
َحوُرَوِّـَق

.)٤:٦انحوي١(»ِلَالَّـضلٱ
ّنسينأهللانمًاناطلسهلنأةرابعلاهذهيفسلوبحّرص
ًاوعدمًايحيسمناسنإلانوكينأنكميالعئارشةسينكلل
سلوبميلعتفهعيطيوهلوسرعمسينأضفريوهوهللانم
حورلاتالآلسرلانأوهوهلكليجنإلاميلعتلقفاومانه
ضفرف.ميلعتلاوغيلبتلايفنوموصعممهنأوسدقلا
حصيمهيلعحصامو.هللانايصعلامعألاودئاقعلامهميلعت
رافسأيفنيقيرفلاميلعتمويلاانلوميدقلادهعلاءايبنأىلع
نأبجيهنأوهللانملسرمهنأملعمىعّدااذإف.نيدهعلا
هللاباتكميلعتبهميلعتلياقننأانيلعفهعيطنوهعمسن
هبتكأام«هلوقبدارأو.هللانمسيلهنأانقيتهقفاويملنإف
لامعتساىلعمالكلانمحاحصألااذههنمضام»مكيلإ
ىلعقدصيحاحصألااذهىلعقدصامو.ةيحورلابهاوملا
اهلوبقانيلعنأوهللانماهلكاهنأيأةيلوسرلابتكلالك

عوسيبرلانإ»برلااياصوهنإ«هلوقىنعمو.اهتعاطإو
نممهلسرأنمبهتسينكسوسيةسينكلاسأرحيسملا
.سدقلاحورلابمهمهلأولسرلا

لَفٌدَحَأْلَهَْجيْنِإْنِكٰلَو«٣٨
ْ
»!ْلَهْجَي

ملويهلإلاهناطلسدحألهجنأةيآلاهذهبلوسرلادارم
تايآلوسرلانابأدقفهيلعاهبقاوعوةيلوؤسملافهميلعتلبقي
تقولاعيضينأدريملفهللااياصوبحّرصوًالوسرهنوك
.ٍدناعمةرظانمب

َمُّلَكَّـتلٱاوُعَنْمَتَالَو،ِؤُّبَنَّـتلِلاوُّدِجُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإ«٣٩
لَأِب
ْ

.»ٍةَنِس
٥:٢٠يكينولاست١و١عو١٢:٣١ص

هذهفانهنيتروكذملانيتبهوملاىلعحاحصألااذهمالكلك
ىلعبجيوةيناثلانملضفأىلوألانأيهوهتصالخةيآلا
هنإو.)١ع(يفامكاهبلطيفدجيواهيفبغرينأناسنإلا
ةنيمثاهنألةسينكلايفةيناثلالامعتساعنمينأزوجيال
٢٧ع(مجرتينمدوجوطرشىلعتلمعتسااذإةعفانو
.)٢٢ع(ديفتسينمدوجوو)٢٨و

لَو«٤٠
ْ
.»ٍبيِتْرَتِبَسَحِبَوٍةَقاَيِلِبٍْءَيشُّلُكْنُكَي

٢٣ع

كلسُينأبجيمدقتامىلعةينبمةماعةدعاقهذه
.ةسينكلارومألكيفاهاضتقمب

رومألكنوكتنأبجييأٍةَقاَيِلِبٍءَْيشُّلُكْنُكَيْل
اهاضريميلسلقعيذلكدنعةنسحتسموةنسحةدابعلا
.هيفدبعُييذلاهتيببسانتودوبعملاهللا

فرعيلكثيحشيجلايفامكٍبيِتْرَتِبَسَحِبَو
فانماذهو.ةنّيعملاقيرطلايفّنيعملاتقولايفلمعيوهلحم
ع(سئانكلارئاسنعلالقتسالابةيلحمةسينكلمعتنأل

رئاسنعلالقتسالابلمعيةسينكنمًاوضعنأو)٣٣
يفماظنلاوقافولانوكينأبجيهنأهتصالخو.اهئاضعأ
:٢يسولوكو٥:٢١سسفأرظنا(ًالامجإوًادارفإسئانكلا
٥(.

دئاوف
اذهيفتركُذيتلاةصاخلاةيحورلابهاوملانإ.١

ةدابعلالامعألزتملةسينكلانمتلازنإوحاحصألا
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اهسرامتنأةسينكلاىلعبجويتلاهيفةروكذملا
٥و٣و٢ع()هتءارقو(هللاباتكميلعتيهوًامئاد
.)١٥ع(منرتلاو)١٥و١٤ع(ةالصلاو.)١٩و١٣و
ةدابعلاتاملكنوكتنأبوجوانهليقاممحضتيو
نماوديفتسييكل)٥و٤ع(بعشلاهمهفيامماهلك
.)١٦ع(منرتلاوةالصلايفاوكرتشيوميلعتلا

ىلعةسينكلايفظعولاوأميلعتلانوكينأبجيهنإ.٢
نأوىنعملاكاردإراغصلانكميىتححوضولاةياغ
ملكتملاةحاصفنايبالنيعماسلاعفنهتياغنوكت
.)٢٦و٥ع(هملعو

سدقلاحورلااهذختييتلاةلآلاوههللامالكنإ.٣
لكبنيبينأظعاولاىلعبجيفبولقلاديدجتل
هللامامأيهامكاناياطخرمأيفباتكلاميلعتحوضو
اوخبُودقو»تنلعُأمهبولقايافخ«نأبنوعماسلارعشيل
حيسملاعوسيبصالخلاًاضيأّنيبينأوعيمجلانم
هتبجوأيذلاباقعلانمهتمحرىلإةاطخلاأجليىتح
.)٢٥ع(مهيلعمهاياطخ

ظعولامهعمسدعبنييحيسملابقيليامنسحأنمهنإ.٤
ةدايزلمهتويبيفهعوضومباوثدحتينأةسينكلايف
رمأو.هبجومبلمعلاوةركاذلايفهريرقتوهتفرعم
يفليقامعتويبلايفنهلاجرنلأسينأبءاسنلا
ًانسحنيدلانيفراعلاجرلانوكينأمزلتسيةسينكلا
ةيحورلاقئاقحلانيربتخمسدقلاحورلانمنيملعتم
.)٣٥و٣٤ع(مهئاسنلاهريسفتاوعيطتسيل

رشعثلاثلاحاحصألا

ةيداعلاريغبهاوملاىلعةيحيسملاةبحملالضف
١٣-١ع

:ماسقأةثالثلصفلااذهيف
نمو.ةلطابةبحملانودحورلابهاوملكنأ:لوألا·

ئبنتلاةبهومو.)١ع(ةنسلألاةبهومبهاوملاكلت
ركذو.)٢ع(تازجعملاعنصةبهومو.)٢ع(ملعلاو
اهبسحييتلالامعألاةبحملانودلطابوهامةلمجنم
.)٣ع(ةحودممةميركةحلاصسانلا
نماهريغاهبقوفتيتلاةيحيسملاةبحملاتافص:يناثلا·

.)٧-٤ع(لئاضفلا
لئاضفلارئاسوبهاوملالكقوفتةبحملاكلتنإ:ثلاثلا·

اهلثمنامئادءاجرلاوناميإلانإمعناهنمىقبأاهنوكيف
.)١٣-٨ع(ةمظعاهنودامهنكل

يفسلوبمالكرابتعاىلعروصعلالكيفنويحيسملاقفتا
دحأهيلإهقبسيملفسدقملاباتكلارهاوجلضفأنمةبحملا
.ىنعملاةغالبوظفللاةحاصفيفةيهلإلارافسألاةبتكنم
هاتأوةبحملالوسرانحويهتأيملفصولااذهنأبجعلانمو
.ناميإلالوسرسلوب
رومزملاوهو»ةبحملاةمينرت«همسامالكميدقلادهعلايف
ديدجلادهعلايفهتلزنمبحاحصألااذهونوعبرألاوسماخلا
يفتحدُمةليضفالو.مسالاكلذبىمسُينأقحتسيف
باتكلانمملعتنمعن.ةبحملاةليضفلثمسدقملاباتكلا
اهبيتلاةليضفلاوهناميإلانأولئاضفلاسأعضاوتلانأ
وهءاجرلانأوصالخللحيسملابكسمتلانمنكمتن
قوفتواهنممعأةبحملانكللمعلاىلعثحتيتلاةليضفلا
.ءاهبوًادجملئاضفلالك

لَأِبُمَّـلَكَتَأُتْنُكْنِإ«١
ْ

ملٱَوِساَّـنلٱِةَنِس
ِيلَسْيَلْنِكٰلَوِةَكِئَالَْ

.»ُّنِرَيًاجْنَصْوَأُّنِطَيًاساَحُنُتِْرصْدَقَف،ٌةَّـبََحم

لضفبلوسرلاحّرصِساَّـنلٱِةَنِسْلَأِبُمَّـلَكَتَأُتْنُكْنِإ
اوناكسوثنروكينمؤمنألًالوأةنسلألابملكتلاىلعةبحملا
هدارمو.اهبنورختفيورابتعالالكةبهوملاكلتنوربتعي
ىلعليلداذهواهبنوملكتييتلاتاغللا»سانلاةنسلأب«
.اهملعتيملةبيرغتاغلبناسنإلاملكتةبهوملاكلتبدارملانأ

اهبدصقومهتاغليهو.ةكئالملاةنسلأويأِةَكِئَالَْملٱَو
هنأمهضعبنظو.لامكلايفةمولعملاتاغللالكقوفيام
لٱَىلِإَفِطُتْخٱ«نيحهعمسامىلإكلذبراشأ

ْ
،ِسْوَدْرِف

هبُقَطْنُيَالٍتاَمِلَكَعِمَسَو لَكَتَيْنَأٍناَسْنِإلُغوُسَيَالَو،اَِ
َمَّـ

هب .)١٢:٤سوثنروك٢(»اَِ
ىلعلصحولهنأينعيخلاٌةَّـبََحمِيلَسْيَلْنِكٰلَو
نأهنكمأىتحةياغنماهءاروامةياغىلإةنسلألاةبهوم
نودًائيشكلذهعفناملءامسلاوضرألاتاغللكبملكتي
دارأو»ملكتأتنكنإ«هلوقبهسفنىلإكلذبسنو.ةبحملا
ةباصإاولضفيوهسفنىلإسوثنروكينمؤمنملكهبسنينأ
اممرثكأهوربتعايذلاةنسلألابملكتلاةباصإىلعةبحملا
.قحتسي
اهبقلعتمهنأبحيسملااهفصويتلاةبحملايهانهةبحملاو
هللااهعوضومو)٤٠-٢٢:٣٧ىتم(ءايبنألاوهلكسومانلا
حاحصألااذهيفاهمظعموهللاًاماركإًايناثناسنإلاوًالوأ
سدقلاحورلابانبولقيفتبكسنايتلايهو.ناسنإلل
ملٱ«انحوياهيفلاقيتلاو.)٥:٥ةيمور(

،ِهللاٱَنِمَيِهَةَّـبَحَْ
ُِّبُحيَالْنَمَو.َهللاٱُفِرْعَيَوِهللاٱَنِمَدِلُوْدَقَفُِّبُحيْنَمُّلُكَو
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ةبحملاو.)٨و٤:٧انحوي١(»ٌةَّـبََحمَهللاٱَّـنَأل،َهللاٱِفِرْعَيَْمل
رشبلالكليتلايهةماعلافةصاخوةماعنامسقسانلل
اذهيفاممظعماذهوحيسملايفةوخإلليتلايهةصاخلاو
.)٧-٤ع(نمحاحصألا
اهنمردصيملتبُرضاذإهنمةعطقانه»ساحنلاب«هانعمو
اهيلععقوتساحنلانمةلآهبدرُيملف.توصلادرجمىوس
.يناعملانمءيشىلعلدتوةبرطملاةفلتخملاناحلألا

اهببرضُيةريدتسمساخنلانمةحيفصوهوًاجْنَص
يفًاعفنلقأوبرطلاتالآىندأوهو.اهلثمىرخأىلع
هوحبس«هلوقيفريمازملارفسهركذ.سانلاروعشنعريبعتلا
:١٥٠رومزم(»فاتهلاجونصبهوحبس«و»تيوصتلاجونصب
لمعتساامًاريثكو.)٦:٥ليئومص٢(يفًاضيأركُذو)٣
يلبسةدبعورصميف)Isis(سسيإةدبعجنصلا
)Cybele(يفهنولمعتسيدنهلادالبوينثولزيملونانويلايف
.مهلكايه
ىوسنائشنيالنيذللاجنصلاوساحنلاةعطقلوسرلاركذ
يفةنسلألاةبهومنمعفنلاةلقلًانايبىنعملانمغرافتوص
ملكتيذخأيمهنملكناكنيحمهنإفةدابعلاتاعامتجا
اوناكهريغتوصقوفهتوصعفرينأيفدهتجيوةبيرغةغلب
ةيغباوتأنيذلافجونصلانينروساحنلانينطلثمكلذب
مهنأباومكحةدهاشملادرجملاوتأنيذلاواورجضتةدافتسالا

»نوذهتمكنأنولوقيالفأ«هلوقبسلوبباصأدقفنيناجم
.)١٤:٢٣ص(

لِعَّـلُكَوِراَْرسَألٱَعيَِمجُمَلْعَأَو،ٌةَّـوُبُنِيلْتَناَكْنِإَو«٢
ْ

ٍ،م
جلٱَلُقْنَأىَّـتَحِناَميِإلٱُّلُكِيلَناَكْنِإَو

ْ
ِيلَسْيَلْنِكٰلَو،َلاَبِ

.»ًائْيَشُتْسَلَف،ٌةَّـبََحم
١٧:٢٠ىتمخلا١٤:١و٢٨و١٠-١٢:٨صو٧:٢٢ىتم
١٧:٦اقولو١١:٢٣سقرمو

عفنتاليتلاةصاخلابهاوملانمًاثالثةيآلاهذهيفركذ
نّكمييذلاناميإلاوملعلاةبهوموةوبنلايهوةبحمنودب

.تازجعملالمعنمهبحاص
ديرييتلاهدصاقموهللاراكفأنعريبعتلاةوقيأٌةَّـوُبُن

لوسرلاربتعاو)١٢:١٠صريسفترظنا(سانللاهنالعإهللا
يناثءايبنألالعجوانهىلوألااهلعجذإًاريثكةبهوملاهذه
.)١٢:٢٨ص(يفلسرلا

ةوبنلاةبهومتاقلعتمنماذهِراَْرسَألٱَعيَِمجُمَلْعَأَو
ةيفخلاهللاداصقم»رارسألا«ىنعمنألاهلامعأىمسأنمو
.)٢٦و١٦:٢٥و١١:٢٥ةيمور(يفهمالكنمرهظيامك
.)١٠و٢:٩ص(يف»هللاقامعأب«رارسألاهذهنعّربعو
انلاهفشكهللاواهفشكةيرشبلالوقعلاعيطتستالاميهو

لمعرارسأاهنأىلعلدتةنيرقلاوهئايبنأىلإهبىحوأامب
ةقلعتملاهللادصاقملكفرعولهنأانههلوقدافمو.ءادفلا
عفنامةبحملانمالخوحيسملاتوكلمدادتماورشبلاءادفب
.ًائيشعفتناامو

يفو٨ع(يفةوبنلاوملعلانيبسلوبزّيمٍمْلِعَّـلُكَو
ةنلعملاقئاقحلاكاردإانه»ملعلاب«دارملاو.)١٠-١٢:٨ص

ًاملعمنوكينأنمناسنإلانكمييذلاماتلاكاردإلا
.)١٤:٦ص(يفءاجامكًارشبمو

تازجعملاعنصىلعناسنإلاردقييذلاِناَميِإلٱُّلُكَو
.)٢١:٢١ىتم(لابجلالقنكاهمظعأو

مظعأنأيأًائْيَشُتْسَلَف،ٌةَّـبََحمِيلَسْيَلْنِكٰلَو
.ةبحملابنرتقتملامًائيشعفنتالةيلمعلاوةيلقعلابهاوملا
ةفرعملايفسانلالضفأنوقوفيةسلابألانأيفبيرالو
.ةسلابأكلذلكعمنولازيالوةردقلاو

طَأْنِإَو«٣
ْ

ىَّـتَحيِدَسَجُتْمَّـلَسْنِإَو،ِيلاَوْمَأَّـلُكُتْمَع
.»ًائْيَشُعِفَتْنَأَالَف،ٌةَّـبََحمِيلَسْيَلْنِكٰلَو،َِقَرتْحَأ
٢و٦:١ىتم

اهاوسنمقحأسانلااهربتعييتلالامعألانأبانهحّرص
ملنإهنألةبحملانعردصتملاماهلةميقالمهلعفنأوحدملاب
نمفوخلاوأةرهشلايفةبغرللتناكاهتلعةبحملانكت
هذهلثمفيتاذلاقاقحتسالابءامسلالوخدلوأكالهلا
.لامعألادسفتتاياغلا

نمكلذىتأنمف.ءارقفلاِيلاَوْمَأَّـلُكُتْمَعْطَأ
هلاملكقفنأولفةبحمالبهاتأنموهللاىضرلانةبحملا
ءامسلايفًازنكهلزنكينأوًاميركسانلاهوعدينأةيغب
ريقفلانإمعن.هسفنصالخهبحبريملذإًاثبعهلكناك
رّذححيسملاو.هللادنعًائيشعفتنياليطعملانكلعفتني
حدمىلعلوصحلاةيغبتاقدصلاعنصنمهذيمالت
.سانلا

سانلاضّرعيدقَِقَرتْحَأىَّـتَحيِدَسَجُتْمَّـلَس
هبنورفكيمهنأًامعزيدسجلاباذعلادشألمهسفنأ
نيدهطضمملانمنولمتحيوةيدبألاةايحلانوقحتسيفةئيطخلا
درجملوأمالآلابمهقاقحتساومهتعاجشراهظإلتاملؤملادشأ
ةلعناكبيرقللوأهللاًابحكلذلثماولمتحاولفدانعلا
ًاقارحإتوملامهضعبلمتحادقو.مهلةباثإوركذوماركإ
نأناسنإلاعيطتسيالاموتاتيملارشاذهوًاديهشبسحيل
نودبليبسلااذهيفةايحلالذبنكلهنممظعأةمدقتمدقي
رظنيهنألاهيلإهللاتفتليالةلطابةمدقتهللابلقلاءاطعإ
ليلكإنإهباتكيفف.هنيعلمعلاىلإاللمعلاةياغىلإ
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هلًابحبرلاروهظنوعقوتينيذلاىوسلسيلةايحلا
.)٤:٨سواثوميت٢(

ملٱ«٤
ملٱُ.قُفْرَتَوىَّـنَأَتَتُةَّـبَحَْ

َحتَالُةَّـبَحَْ
ْ

ملَا.ُدِس
َالُةَّـبَحَْ

»ُخِفَتْنَتَالَو،ُرَخاَفَتَت
٤:٨سرطب١و١٠:١٢لاثمأ

طرفىلعًاليلدرشعةسمخاهيلتيتلاثالثلاوةيآلاهذهيف
ةينامثبوباجيإلاقيرطباهنمةعبسبىتأةبحملاحالص
ةليضفصئاصخلكلوسرلادصقيملو.بلسلاقيرطب
يفنويثنروكلاهاتأاملةداضملاتافصلاىلعرصتقالبةبحملا
ماصخلانملختملاهايإمهتسراممنألبهاوملالامعتسا
دقو.دينفتلاورفانتلاوءايربكلاوةريغلاودسحلاوبايترالاو
اهلامجنلعأولمعوةايحتاذاهنأكةبحملالوسرلاصخش
مهناصقناوققحتيواهبمهسفنأنويثنروكلالباقيلاهلضفو
.اولمكيو

ًالوقةءاسإلاويدعتلاىلعربصتيأىَّـنَأَتَتُةَّـبَحَْملٱ
ماقتنالاواهقوقحبلطيفتأطبأتملُظاذإاهنإفًالمعو
هنأهللايفليقو.يبنلاىسومةفصلاهذهبرهتشاوملاظلانم
لٱُءيِطَب،ٌفوُؤَرَوٌميِحَرٌهٰلِإ«

ْ
جورخ(»ِناَسْحِإلٱُريِثَكَوِبَضَغ

»ِةَْمحَّـرلٱُريِثَكَوِحوُّرلٱُليِوَط،ٌفوُؤَرَوٌميِحَر«هنأو.)٣٤:٦
لي«نأبيسولوكلهأرمأو.)١٠٣:٨رومزم(

ْ
يِراَتْخُمَكاوُسَب

لٱِهللاٱ
ْ

ملٱَنيِسيِّـدِق
طُلَو،ٍتاَفْأَرَءاَشْحَأَنيِبوُبْحَْ

ْ
،ًاعُضاَوَتَو،ًاف

.)٣:١٢يسولوك(»ٍةاَنَأَلوُطَو،ًةَعاَدَوَو
فطللاىلإاهبحاصبليمتاهنألفطلتيأُقُفْرَتَو
لثمبسُنو.فنعلاوةوسقلانعهبلدتوونحلاوسنألاو
طُلَّـنَإ«هلوقبهللاىلإةفصلاهذه

ْ
َىلِإَكُداَتْقَياَمَّـنِإِهللاٱَف

يفنييحيسملاىلعبجوأو.)٢:٤ةيمور(»ِةَبْوَّـتلٱ
.)٣:٨سرطب١و٥:٢٢ةيطالغو٦:٦سوثنروك٢(

َحتَالو
ْ

ملعفنىلعاهريغلصحاذإنزحتاليأُدِس
ماصخلاوضغبلادسحلانعجتنامًاريثكف.هيلعيهلصحت
لاثمأ(»ماظعللرخندسحلا«نأبناميلسدهشورارضإلاو
:٣انحوي١(هيخألتقىلعنيياقلمحيذلاوهو.)١٤:٣٠
٣٧:٤نيوكت(هيلعةرماؤملاوهضغبىلعفسويةوخإو)١٢
.)١٧:٥و٧:٩لامعأو٢٧:٤لاثمأًاضيأرظنا

سانلاحدملابلاطلالئاضفلايعّدملاكُرَخاَفَتَتَالو
.هلامعألكنمهتياغكلذهلينفةرهشلاو

نظياذهفهسفنببجعملاربكتملاوهخفتنملاُخِفَتْنَتَالَو
ءارطإدقتعيوًاحالصوةمكحوًالامجهريغقوفيهنأ
.رخافتلاةلعوهخافتنالااذهوهونقتياممهيلعنيقلمتملا
.اهباوزاتمايتلابهاوملاباوخفتناوورخافتنييثنروكلالعلو

طَتَالَو،ُحِّـبَقُتَالَو«٥
ْ

َحتَالَو،اَهِسْفَنِلاَمُبُل
ْ
ُّنُظَتَالَو،ُّدَت

»َءوُّسلٱ
٢:٤يبليفو١٠:٢٤ص

فلاخيوأهنمءايحتسالابجيامبيتأتاليأُحِّـبَقُتَالَو
لمحتةبحملافبدألاوماظنلاوةقايللاوةيناسنإلانيناوق
ىلعتابجاولاكتابجاولابضعبلمهضعبمايقىلعسانلا
تخألاوخألاىلعاذكواهجوزلةأرملاىلعوهتأرماللجرلا
.رخآللةيعرلاوكلملاومداخلاوديسلاوةنبالاونبالاو

وأاهريغعفنىلإتافتلاالباَهِسْفَنِلاَمُبُلْطَتَالَو
اَنَأاَمَك«هلوقليلدبكلذيفًالاثمسلوبناكو.هررض

جلٱِيضْرُأًاضْيَأ
ْ

يفَعيَِم ،ِيسْفَنُقِفاوُياَمٍبِلاَطَْريَغ،ٍْءَيشِّـلُكِ
لٱِلَب

ْ
دارملاسيلو.)١٠:٣٣ص(»اوُصُلَْخيْيَكِل،َنِيريِثَك

الهنألبهتداعسوأهلاموأهتحصىلإناسنإلاتفتليالنأ
نعهرظنضغيويتاذلاهعفنبمامتهالاىلعرصتقينأزوجي
طَيَال«هلوققفوىلعاذهوهريغجايتحا

ْ
َوُهاَمٌدَحَأْبُل

هلوقو.)١٠:٢٤ص(»ِرَخآلِلَوُهاَمٍدِحاَوُّلُكْلَب،ِهِسْفَنِل
ملٱِبًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِّـداَو«

ْمُكُضْعَبَنيِمِّـدَقُم،ِةَّـيِوَخَألٱِةَّـبَحَْ
يفًاضْعَب لٱِ

ْ
لاثمريخحيسملاناكو)١٢:١٠ةيمور(»ِةَماَرَك

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَةَمْعِنَنوُفِرْعَتْمُكَّـنِإ«هلوقليلدبكلذل
ُهَّـنَأِ،حيِسَْ

»ِهِرْقَفِبْمُتْنَأاوُنْغَتْسَتْيَكِل،ٌّيِنَغَوُهَوَرَقَتْفٱُمُكِلْجَأْنِم
.)٨:٩سوثنروك٢(

َحتَال
ْ
سانلاضعب.ةمقنلاوظيغلارهظُتوديهزرمألُّدَت

ةراسخوأءزروأعجووأضرملمهضعبوًاعبطنودتحي
داهتجالاىلعوةلخلاهذهةمواقمىلعناسنإلالمحتةبحملاف
نعمهعانتمابكلذيفسانلاضعبحجندقواهبلغينأيف
.مهدادتحاةدمًارسةالصلابوأمالكلا

لباهرارضإديرياهريغنأمهوتتالَءوُّسلٱُّنُظَتَالَو
ىدعتاذإو.هلامعألكيفةنسحلادصاقملاهيلإبسنت
ملاذإويدعتلادصقنعالًالهجكلذىتأهنأبهنعترذتعا
.هفشكىلإاممرثكأهبنذرتسىلإتلامهنعراذتعالاعطتست
مهلجأنمىلصذإهيلتاقرمأيفحيسملاهاتأامكلذلاثمو
َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي«ًالئاق

ُ
اقول(»َنوُلَعْفَياَذاَمَنوُمَلْعَيَالْمَُّـهنَأل،ْم

هيمجارلجأنمىلصذإسونافتساهاتأامو.)٢٣:٣٤
َهلْمِقُتَال،ُّبَراَي«ًالئاق

ُ
خلٱِهِذٰهْم

ْ
.)٧:٦٠لامعأ(»َةَّـيَِط

حلٱِبُحَرْفَتْلَبِمْثِإلٱِبُحَرْفَتَالَو«٦
ْ

.»ِّـَق
٤انحوي١:٣١٢ةيمورو١٠:٣رومزم

لوألاىلإليمينأامأناسنإلاوملاعلايفقحلاومثإلانإ
هيضتقتامىلعكلذكيناثلاىلإليمينأامإوهبحرفيو
نوّرسيهللاوبحمومثإلابنوحرفيهعابتأوناطيشلاو.هقالخأ
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نأنمةبحملالهأنزحيو.مهيفنوقصتليوهباحصأوقحلاب
دادتمانمو.هيلعنوبقاعُيومثإلايفنوعقيمهريغاوري
وهقحلابحرفلاو.ةياشولاوةبيغلانمنورذحيولالضلا
.ضرألايفهراشتناوسانلانيبهرامثأراهظإوربلابةّرسملا
هلوقيفسسفأةسينكلةيجسلاهذهلثمبحيسملادهشو
ْنَأُرِدْقَتَالَكَّـنَأَو،ََكْربَصَوَكَبَعَتَوَكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ«
َحت
ْ
.)٢:٢ايؤر(»َراَْرشَألٱَلِمَت

َحتَو«٧
ْ
َّـلُكوُجْرَتَو،ٍْءَيشَّـلُكُقِّـدَصُتَو،ٍْءَيشَّـلُكُلِمَت

.»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُِربْصَتَو،ٍْءَيش
٢:٢٤سواثوميت٢و٦:٢ةيطالغو١٥:١ةيمور

َحتَو
ْ
ىنعملاو.ةّيصخشلاتايّدعتلانمٍءَْيشَّـلُكُلِمَت

يدانتالومتشلاباهافحتفتالوىذألاىلعربصتاهنأ
هللاعئارشلسانلايّدعتىلعتكستالاهنأىلعبونذلاب
تبلطاذإيدعتملاىلعدهشتومهتكبتلببيرقلاقوقحو
.بقاعُييكلاهتداهش

نيمهتملاججحنمهقيدصتنكميٍءَْيشَّـلُكُقِّـدَصُتَو
ةنسحريغمهلامعأترهظنإوسانلااياوننسحدقتعتو
ىلإمهعوجرومهاياطخنعمهتبوتبنيحرصملالوقةحصو
.ربلاليبسوهللا

ًابلاغهودريناسنإلاهيهتشييذلاٍءَْيشَّـلُكوُجْرَتَو
حالصلااولمعينأيفبغرسانلاعيمجبحأنمف
كلذمهلمتينأاجرويتآلاملاعلايفوملاعلااذهيفاوحجنيو
حيسملابحأنمو.هللاىلإاوعجريورارشألابوتينأو
.ةيناثهئيجمةعرسوملاعلايفهتوكلمدادتماءاجر

نمايالبلاوتاداهطضالانمءَْيشِّـلُكَىلَعُِربْصَتٍَو
هلوقليلدبنيدهطضملانمماقتنالاةبلاطريغربلالجأ
ملٱُلِمَتْحَأ)ليجنإلايفيأ(ِهيِفيِذَّـلٱ«

لٱىَّـتَحِتاَّـقَشَْ
ْ

َدوُيُق
»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُِربْصَأاَنَأَكِلٰذِلْجَأل...ٍبِنْذُمَك
َىلَعْمُْتِربَصْمُتْرِنُأاَمَدْعَب«هلوقو.)١٠و٢:٩سواثوميت٢(
،ٍتاَقيِضَوٍتَاريِيْعَتِبَنيِروُهْشَمٍةَهِجْنِم.ٍَةريِثَكٍمَالآِةَدَهاَُجم
.اَذَكٰهْمِهيِفَفِّـُرصُتَنيِذَّـلٱَءاَكَُرشَنيِرِئاَصٍةَهِجْنِمَو
لِبَق...ْمُكَّـنَأل

ْ
لَسْمُت

ْ
يفَنيِِملاَع،ٍحَرَفِبْمُكِلاَوْمَأَب َّـنَأْمُكِسُفْنَأِ

يفَلَضْفَأًالاَمْمُكَل ٣٤-١٠:٣٢نييناربع(»ًايِقاَبَوِتاَواَمَّـسلٱِ
ةبحملااهلمتحتيتلاءايشألانيبقرفلانأحّجرملاو.)١٢:٢و
امىلعاهيلعربصتيتلاءايشألاوىلوألاةلمجلايفامىلع
ةيتقولاةيصخشلاتايّدعتلاىلوألانأوهةلمجلاهذهيف
.قحلاليبسيفيتلاةليقثلاةمئادلاةيناثلاوةريغصلا
يفاهنأوهوًاجردتةبحملالمعنايبةيآلاهذهيفلعلو
.داعُيالهنأوأوهسهنأاهنظليدعتلابيلابتالرمألالوأ
.رارضألادصقيملهنأيفهبكترمراذتعاتقدصرركتاذإف

هبتنينأتجريدعتلاراركتةرثكلهقيدصتعطتستملنإف
ىلإليبسنمقبيملنإو.بوتيوهلمعرشليدعتملا
نعهلودعمدعلخحالصإءاجرىلإالوهراذعأقيدصت
حيسملابءادتقاهللارمألاتكرتوربصبهيدعتتلمتحارشلا
ٍةَجْعَنَكَوِ،حْبَّـذلٱَىلِإُقاَسُتٍةاَشَك،ُهاَفْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَت«يذلا

.)٥٣:٧ءايعشإ(»ُهاَفْحَتْفَيْمَلَفاَهيِّـزاَجَماَمَأٍةَتِماَص

ملَا«٨
،ُلَطْبُتَسَفُتاَّـوُبُّنلٱاَّـمَأَو.ًادَبَأُطُقْسَتَالُةَّـبَحَْ

لَألٱَو
ْ

لٱَو،يِهَتْنَتَسَفُةَنِس
ْ

لِع
ْ

.»ُلَطْبُيَسَفُم

بهاوملالكنممظعأةبحملاًادَبَأُطُقْسَتَالُةَّـبَحَْملَا
ةدلاخلاةايحلابةنرتقماهنألةرضاحلاةايحلابةصتخملاةيحورلا
.ءامسلايف

.اهتياغتغلبىتماهنألُلَطْبُتَسَفُتاَّـوُبُّنلٱاَّـمَأَو
.اهيفًابوتكمناكامنالعإلوهبتأبنأاممامتلتهتنا
اهناميإةيوقتلةبهوملاهذهىلإةجاتحمريغنآلاةسينكلاو
.اهتداهشتابثإلو

ةبيرغةنسلأبملكتلاةبهوميأيِهَتْنَتَسَفُةَنِسْلَألٱَو
تازجعملارئاسوةيآلاهذهبهوسدقلاحورلانإف.لطبت
اهتداهشتمدُقنأدعبفليجنإلاةحصبةداهشةسينكلل
ةسينكلانأامكو.اهيلإةجاحلامدعلتلطباهبقحلاتبثُأو
يفاهيلإتجاتحايتلاةبيرغلاتاغللاىلإةجاتحمريغمويلا
نيحرشبلاتاغلنمءيشىلإجاتحتالكلذكلوألانرقلا
يفنيذلانأانههلاقامبلوسرلارهظأو.ءامسلايفنوكت
بهاوملارئاسىلعةنسلألابملكتلااولضفسوثنروكةسينك
ناكةنسلألاراثكإنإ.يدبألاىلعيتقولااولضففلئاضفلاو
صنيوكت(مهنايصعومهئايربكىلعلبابجربةانبلًاباقع
.ةبقاعلاهذهتلازانعةئيطخلابقاوعتلازىتمف)١١

وهوهنمًاعونانه»ملعلاب«دصقُلَطْبُيَسَفُمْلِعْلٱَو
نيملعمللةصاخةبهومهنإ)١١-١٢:٨(يفركُذيذلا
.نيرشبملاو
ملوةليلقىلوألاةسينكلامايأيفميدقلادهعلاخسنتناك
ليلقالإعزويملبتُكامدعبوبتُكدقديدجلادهعلانكي
رثكأناكوةيتوهالةسردمنمنييحيسمللنكيملوهنم
ةفرعمليصحتلةسينكلاوملعمجاتحافةهفاشمميلعتلا
باتكلاونآلااهيلإةجاحالةداعلاةقراخطئاسوىلإقحلا
تاغلرثكأىلإمجرُتدقوةسينكلايديأيفهلكسدقملا
ةيآلايفام»ملعلاب«دارملاوهاذهنأرهظييذلاو.ملاعلا
ناكنإو.لطبياللمكييداعلاملعلانأنمةرشاعلا
رمألافانههنوغلبينيذلانوملعملايأهلهأ»ملعلاب«هدارم
نونوكيعيمجلا«نألءامسلايفمهيلإجاتحنالاننأحضاو
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ةبسنلابانهانملعنأدارأسلوبلعلو.»هللانمنيملعتم
.ربتعينأقحتسيالهنأدحىلإزيجوءامسلايفانملعىلإ
هلصحيامىلإةبسنلابًائيشبسُحياللفطلاملعنأامكف
الانهانملعكلذكةيلوجرلالامكغلبينيحملعلانم
نإءامسلايفلمكننيحانملعىلإةبسنلابًائيشبسُحي
يفرهظيالهءوضنكلونأشوذليللاةملظيفحابصملا

.ءيشالهنأكريصيفسمشلاءوض

لٱَضْعَبُمَلْعَناَنَّـنَأل٩«٩
ْ

لِع
ْ

١٠.ِؤُّبَنَّـتلٱَضْعَبُأَّـبَنَتَنَوِم
لٱَءاَجىَتَمْنِكٰلَو

ْ
.»ٌضْعَبَوُهاَمُلَطْبُيٍذِئَنيِحَفُلِماَك

نمملعلاوةوبنلالاوزةلعنيتيآلانيتاهيفلوسرلاركذ
نيتصتخمنيتيتقونيتيئزجنيتبهومامهنوكبهاوملاكلت
.ءامسلايفاهيلإجاتحنالوضرألاهذهىلعانتيلوفطلاحب
.ءامسلايفهملعناملتاحملىوستسيلءايبنألاتانالعإف
تاراشإوقئاقحلالالظالإسيلنوملعملاهايإانغّلبيذلاو
.اهسفنقئاقحلاىلعلصحننيحاهيلإجاتحنالاهيلإ

كاردإلاةوقوماتلانالعإلايأُلِماَكْلٱَءاَجىَتَم
ِدَْجمِةَفِرْعَمْنِمُئِلَتْمَتَضْرَألٱَّـنإ«هلوقكاذهو.ةلماكلا
طَغُتاَمَكِّـبَّـرلٱ

ِّـ
ملٱي

ْ
لٱُهاَيِ

ْ
.)٢:١٤قوقبح(»َرْحَب

ًاقفاومانههللاانلهبهويذلانالعإلاوهضْعَبَوُهاَم
يفلماكلانالعإلاىلإةبسنلاباذهف.ةفيعضلاانلوقعل
دعباهبثرتكنالوًاليلاهيلإجاتحتحيباصملاكءامسلا

.)١٤و٤:١٣سسفأ(سمشلاقورش

ُتْنُكٍلْفِطَكَو،ُمَّـلَكَتَأُتْنُكٍلْفِطَكًالْفِطُتْنُكاَّـَمل«١١
لَطْبَأًالُجَرُتِْرصاَّـَملْنِكٰلَو.ُرِكَتْفَأُتْنُكٍلْفِطَكَو،ُنَطْفَأ

ْ
ُت

طلِلاَم
ِّـ

.»ِلْف

يفانلاحوانهانلاحنيبقرفلانمنوكيامىلإاذهبراشأ
نمًالماكًالجرهلاحبًالفطناسنإلالاحهتلباقمبةرخآلا
.هلامعأوهلاوقأوهراكفأةهج

رداقلاريغصلا»لفطلاب«دارأهنأىلعةنيرقلالدتًالْفِط
.هلقعلمعتسيوملكتينأ

ليلقبسانتةطيسبظافلأبيأُمَّـلَكَتَأُتْنُكٍلْفِطَك
وغلكةنسلألاةبهومنأكلذبدصقهنأىلعليلدالو.ملعلا
.دالوألا

صقانراكفألاريصقتنكيأُنَطْفَأُتْنُكٍلْفِطَك
ىنعمانه»نطفأب«ةمجرتملاةينانويلاةملكلالمتحتو.مهفلا
٨:٥ةيمورو١٦:٢٣ىتم(يفكلذبهبتمجرُتومتهأ

انيلعناهانهىنعملااذهانذخأاذإو.)٣:٢يسولوكو
دوصقمنوكيف.يلياميف»ركتفا«ىنعمنيبوهنيبقرفلا
ىلإليميهنألثمدلولالايمأكتناكهلايمأنألوسرلا
.ملعلاىلإليمياممرثكأبعللا

رومألاكلتىلعلدتسأتنكيأُرِكَتْفَأُتْنُكٍلْفِطَك
جــتـنـتساومـهرـاـبـتعاءاـيشألاربــتعاولـاـفطألالالدــتسا
.مهجاتنتسا

ىرُيامكيأِلْفِّـطلِلاَمُتْلَطْبَأًالُجَرُتِْرصاَّـَمل
مزلتسيالاذهو.لقعلاونادجولاوملكتلايفنآلاينم
ىريهنإف.كلذصقنلبهملعيودلاولاهاريامنالطب
راكتفانعًاريثكفلتخياهيفهراكتفانكليهامكموجنلا
نوكيالتايهلإلايفضرألاىلعانراكتفاكلذك.يكلفلا
صقانوهامنإءامسلايفراكتفاللًاضقانمالوًالطابًامئاد
هحوربهباتكيفهللاهنلعأاملكف.كانههيلإةبسنلابانه
نأانلوقعردقتالليلقلااذهوريثكنمليلقهنكلقح
نأاذهنملوسرلاةياغتسيلو.ًالماكًاكاردإهكردت
نألبهرقتحننأورضاحلاانملعيفكشننأىلعانلمحي
.هبراختفالاوءافتكالامدعىلعانلمحي

يفَنآلٱُرُظْنَناَنَّـنِإَف«١٢ يفٍةآْرِمِ ًاهْجَوٍذِئَنيِحْنِكٰل،ٍزْغُلِ
ملٱَضْعَبُفِرْعَأَنآلٱ.ٍهْجَوِل

اَمَكُفِرْعَأَسٍذِئَنيِحْنِكٰل،ِةَفِرْعَْ
.»ُتْفِرُع
١٠ع١٢:٨ددع٣:١٢يبليفو٥:٧و٣:١٨سوثنروك٢
٤:٩ةيطالغو٨:٣ص٣:٢انحوي١و١٨:١٠ىتم

ىلعنحنوانملعنيبقرفلانايبلناثهيبشتةيآلاهذهيف
.ءامسلايفنحنوانملعوضرألا

يفَنآلٱُرُظْنَن خئافصمايألاكلتايارمتناكٍةآْرِمِ
.ةحضاوريغةصقاناهيفحابشألاروصوندعملانمةليقص
تاملكلانألانهةيهلإلاقئاقحللانتفرعمطئاسواهلثمو
ملاهبقئاقحلاكلتهللانلعأيتلالاثمألاوتاراشإلاو
.ءافخلاوماهبإلاءيشيفلزتملفحاضيإلامامتاهحضوت

يف دوصقملاىلإريشيمالكءامكحلادنعزغللالصأٍزْغُلِ
هفلؤمءاكذهبفرعُيفةيورلادعبالإملعُيالفةيفخةراشإ
هبدارملاوهوهانعممهبُأمالكلكىلعقلطُأمثهلاحةهابنو
ٍمَفَىلِإًامَف«ىشومنأشيفليئارسإينبلهللالاق.انه
لَألٱِبَال،ُهَعَمُمَّـلَكَتَأًاناَيَعَو

ْ
كلذبدارأو.)١٢:٨ددع(»ِزاَغ

تناكامفالخحوضولاةياغيفتناكىسوملهتانالعإنأ
.زاغلألاتهبشأفمالحألاوىؤرلابتناكاهنإفًاقباسهريغل
نأهانعمام)١٣و٣:١٢سوثنروك٢(يفسلوبلاقو
تانالعإىلإةبسنلابزاغلألاكتناكىسوملهللاتانالعإ
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ىلإةبسنلابزاغلألاكليجنإلاتانالعإنأانهلاقو.ليجنإلا
.ءامسلايفتانالعإلا

.)١٠ع(»لماكلاءاجىتم«يأٍذِئَنيِح
ةفرعمىلعلصحنءامسلايفاننأيأٍهْجَوِلًاهْجَو

نآلااهيلعلصحنامكةصقانطئاسوبالةدهاشملابقئاقحلا
اذهو.ةلالدلافيعضلامالكلاوةيفخلاتاراشإلاوزومرلاب
.ُنوُكَنَساَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْمل«لوسرلاانحويلوققفوىلع
»َوُهاَمَكُهاَرَنَساَنَّـنَأل،ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَنْنِكٰلَو
.)٣:٢انحوي١(

نوكتءامسلايفانتفرعمنأيأُتْفِرُعاَمَكُفِرْعَأَس
ِدَق،ُّبَراَي«منرملالاق.ةلماكانايإهللاةفرعمنأامكةلماك
َتْمِهَف.يِماَيِقَوِيسوُلُجَتْفَرَعَتْنَأ.يِنَتْفَرَعَويِنَْتَربَتْخٱ
.)٦-١٣٩:١رزمزم(»خلا...ٍديِعَبْنِميِرْكِف
هملعنامنإهملعنيذلانكلهللاهملعياملكملعنالاننإ
يحيسمعنقينأاذهنملوسرلاةياغو.ملعلامامت
يهاهباورختفايتلاةصاخلاحورلابهاومنأسوثنروك
.ءامسلايفهبعشلهللاهدعأامىلإةبسنلابةديهزرومأ

ملٱَوُءاَجَّـرلٱَوُناَميِإلٱُتُبْثَيَفَنآلٱاَّـمَأ«١٣
ِهِذٰه،ُةَّـبَحَْ

ملٱَّـنُهَمَظْعَأَّـنِكٰلَوُةَثَالَّـثلٱ
.»ُةَّـبَحَْ

هلبقامةجيتنهدعبيذلانأىلإريشياذهَنآلٱاَّـمَأ
.هذهةلاحلاولاقهنأكف

نأبًالبقحّرصُةَّـبَحَْملٱَوُءاَجَّـرلٱَوُناَميِإلٱُتُبْثَيَف
ىقبتةثالثلاهذهنأبانهحّرصوةلئازةيتقوحورلابهاوم
هنألتاريغتلانماهارتعاامهمنمزلارمىلعةسينكلايف
اذهلثمقبسو.ةلبقتسملاةايحلاوةرضاحلاةايحللةيرورض
دازو»ًادبأطقستالةبحملا«ةنماثلاةيآلايفهلوقبةبحملايف
ىلإتباثةثالثلانمالكنأبحّرصونيتلضفانهاهيلع
هلوقوانههلوقنيبيأرلائدابيفةافانملارهظتو.دبألا
ملٱَءاَجَّـرلٱَّـنِكٰلَو.اَنْصَلَخِءاَجَّـرلٱِباَنَّـنَأل«

،ًءاَجَرَسْيَلَروُظْنَْ
نإف.)٨:٢٤ةيمور(»ًاضْيَأُهوُجْرَيَفْيَكٌدَحَأُهُرُظْنَياَمَّـنَأل
ناكاملوصحلءامسلايفلطبيءاجرلانأىلعةلالدانه
لٱِبَالُكُلْسَنِناَميِإلٱِباَنَّـنَأل«هلوقو.ىجرُي

ْ
سوثنروك٢(»ِناَيَع

ىرناننألءامسلايفناميإلليعادالنأمهوياذهو)٥:٧
اَمِبُةَقِّـثلٱَوُهَفُناَميِإلٱاَّـمَأ«هلوقو.ًانايعءيشلككلانه
مهوياذهو.)١١:١نييناربع(»ىَرُتَالٍروُمُأِبُناَقيِإلٱَوىَجْرُي
ناكامةيؤروىجرُيامليندنعلطبيناميإلانأًاضيأ
ةلئازلاةايحلاهذهبناصتخمءاجرلاوناميإلانأكفهبنمؤي
املكنإف.هوجرنونآلاهبنمؤناممريثكيفقحاذهو
لكو.هبناميإلالوزيءامسلايفهارنامدنعنآلاهبنمؤن

انؤاجرلوزيءامسلايفهيلعلصحننيحانههوجرنام
انلوخدوىتوملاةمايقوءامسلادوجورومألاهذهنمو.هايإ
نيسيدقلاةدهاشمومهتدهاشموةكئالملاودجملاتوكلم
ةسادقلالامكانلينوهتروصىلإانريغتوهسفنحيسملاو
ديعاومهبعشدعيهللانأعنميالهلكاذهو.ةداعسلاو
ةجردلاىلإمدقتلانوجريواهنوجريواهبنونمؤيةديدج
نمتقويتأيالو.ةداعسلاوةفرعملانمءامسلايفايلعلا
ةيقاولاهتمعنوانصلخمحيسملابهيفنمؤناللبقتسملاتاقوأ
ةداعسلاوةفرعملانمةيلاعةنقىلإلصنالو.طوقسلانم
نأنمؤملاعيطتسيالواهيلعانديزينأيرابلاعيطتسيال
الإةلماكنكتملتاذللانمنوسيدقلالانامهمف.هوجري
.اهتدايزوأاهماودءاجرمهلنوكينأب
ةدم»نآلاامأ«هلوقنمدارملانأنيرسفملاضعبىأرو
كلتنأةيآلاىنعمناككلذىلعوملاعلااذهيفانئاقب
ةصاخلابهاوملافالخبةسينكلايفىقبتثالثلالئاضفلا
انهلباقلوسرلانأىلعلدتةنيرقلاو.نيحىلإتناكيتلا
لاقو.يتآلاملاعلايفةيقابلارومألابملاعلااذهبةصتخملارومألا
نأةيآلاهذهيفنابأو»ًادبأطقستالةبحملانإ«٨عيف
.اهعمناتبثيءاجرلاوناميإلا

ىصوأ.نهعفنأاهنأكلذةلعوُةَّـبَحَْملٱَّـنُهَمَظْعَأ
»ىنسحلابهاومللاودجي«نأسوثنروكيحيسملوسرلا
ُأَّـبَنَتَيْنَم«ًاضيألاقو.)١٢:٣١ص(عفنأيهيتلايأ
ممُمَظْعَأ لَأِبُمَّـلَكَتَيْنَّـِ

ْ
لٱَلاَنَتىَّـتَح،َمَجْرَتاَذِإَّـالِإ،ٍةَنِس

ْ
ُةَسيِنَك

مظعأةبحملانأمكحنوناقلااذهبو.)١٤:٥ص(»ًاناَيْنُب
ةطساووهوهبحاصصلخيناميإلانإ.ءاجرلاوناميإلانم
هعفنرصتقيوًارورسهبحاصألميءاجرلانإو.ريخلاهلينىلإ
نيريثكلًاعفاناهبحاصلعجتةبحملانكلوناميإلاكهيلع
ىلعءانبامهنممظعأتناككلذلومهتمدخىلعهلمحتو
رثكأءاطعلاطوبغم«هلوقيهوحيسملااهعضويتلاةدعاقلا
ةبحملانوكةلعليقنإف.)٢٢٠:٣٥لامعأ(»ذخألانم
نكميالكلذانلقمظعأاهجئاتننوكناميإلانممظعأ
يذلاوانبولقيفناميإلابلحيحيسملاوناميإلاباننإفهتابثإ
ىرخأةليضفلنوكينأنكميالوةيدبأةايحهلنمؤي
ىقبأةبحملانوكةلعلاتسيلاذكوجئاتنلاهذهنممظعأ
ثالثلالئاضفلاةاواسمهمكحليلدبءاجرلاوناميإلانم
هللاتافصنماهنوكاهتيمظعأللعنإليقنإف.ءاقبلايف
سانلاءايقتأنأو)٤:٨انحوي١(ةبحمهنأبزاتماهللانأو
ناقلعتيامهفءاجرلاوناميإلابرشبلانممهريغنعاوزاتما
هللاهتهباشمهوجونمةبحملاوًاقولخماهنوكرابتعابةنسلألاب
ةنلعملاتابجاولالكعومجماهنأبلوقلااذكوقحاذهانلق
.ءايبنألاوسومانلايف
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دئاوف
ةيلضفأبمكحلابسلوبنمىلوأدحأنمسيلهنإ.١

ملوهناميإنمىوقأناميإدحألنكيملذإةبحملا
ملعلارارسأنمهيلعلصحاملثمىلعدحألصحي
ةيحورلابهاوملانمهلاناملثمدحألنيملو.يهلإلا
ةعاجشلانموهرهظأاممرثكأدحأرهظُيملو.ةصاخلا
امكهرابتخانمدهشهنإفءازرألالامتحايفربصلاو
لكوةوقلاوةحاصفلابهاوملكنأبيحولانمدهش
-١ع(ةبحملانودبًائيشتسيلمادقإلاوةمحرلالامعأ
٣(.

ةبحمهبلقيفسيلوةحاصفهمفيفيذلاظعاولانإ.٢
ةتبلارعشيالهنكلوناحلألابرطمبيتأيليمجدوعك
.)١ع(هبيرطتوهلامجب

ءاملعلاوءاحصفلانوحدمينوأتفيالسانلانإ.٣
راغصبنوموقينيذلانعنولفغيوناعجشلاوءامركلاو
تافتلاالبحيسمللًاركشوهللاًابحةنامألابتابجاولا
.)٣-١ع(سانلاحدمىلإ

لامعألابصالخلاسانلاعقوتنالطبتبثيانهليقام.٤
دصاقمنعأشنتةليلقاهنأنعًالضفهنألةحلاصلا
.)٣-١ع(هللااهاضريالفاهدسفتةيتاذ

نأبجيفاهسفنةبحملاالةبحملارامثإنمتاقدصلانإ.٥
الهللادنعةقدصلاةميقو.طقفديلاالبلقلالغشت
اهبةنرتقملاةبحملارادقمىلعلباهرادقمىلعفقوتت
.)٣ع(

ىلعالوهلمعىلعفقوتيالناسنإلاصالخنإ.٦
هلامعأحالصىلعالوهتحاصفىلعالوةيلقعلاهبهاوم
نإفهللامامأهبلقةلاحىلعلبهدلجتةدشىلعالو
.)٤-١ع(هلثمراصفهبدحتاهللابحأ

نعدرجتيملوهتاينتقملكنعدرجتاذإناسنإلانإ.٧
هدسجكرتنإوعفتنياذامفءايربكلاوتاذلابح
مرضيهبلقيفحيسملاةبحملريثأتالوبهللايفقرتحي
.)٣ع(ديفتسياذامفهيلإقوشلاهيف

لضفأنإةبحملاتافصنمركُذاممحضتيهنإ.٨
يذلايحيسملانيأفةليضفلاهذهلماكريغنييحيسملا

امكنكل.حاحصألااذهيفةبحملانوناقبسحبحي
نملخيملنإوةيقابةقحةمولعملابهذلاتافصنأ
ىلعةيقابةبحملاتافصلازتالكلذكثبخلارفاو
تناكنإوانهلوسرلافصووهللابلطىضتقم
.)٧-٤ع(مدآدالوألكيفةئيطخلابةطلتخم

نودضعبلسانلاضعبةبحمفصوانهلوسرلانإ.٩
انتبحمنيهاربىلعفقننأردقناننألهللاسانلاةبحم
ىلعفقننأانيلعرسعينكلومهعمانفرصتبسانلل

بحيهنأيعدينمىوعدةحصتبثتيتلانيهاربلا
٤:٢٠و١٧و٣:١٦انحوي١ًاضيأرظنا٧-٤ع(هللا
.)٢١و

ءايشألالكيطغيضرألاىلععقينيحجلثلانإ.١٠
هوركمءيشىريالفرهاطضيبأءاطغبرظنملاةحيبقلا
نويعنعبوبحملابويعلكرتستةبحملاكلذك
لكحيسملارببوثرتسينأوبوتيهنأوجرتوسانلا
.)٥ع(ميظعلانايدلاينيعنعهاياطخ

ةراجتنوكيامًاريثكةقادصوةبحمسانلاهبسحيامنإ.١١
ذخأتنأعقوتتودييبيطعتفيتاذلاعفنلااهنمةياغلا
.)٥ع(نيديب

يهوهرضتالرحبلايفتطقساذإرانلاةرمجنإ.١٢
رّدكينأهنأشنمامةبحُملاسفنلاىرتعااذإفئفطنت
ىلإةليسولوحتفةقلقملاهتوقرسخاهيقلىتمفجعزيو
.)٧ع(ةحارلاومالسلا

ٍتبنكيهوانبولقيفةيوامسلاةبحملاتسرُغاذإ.١٣
سمشكةيهلإلاةمعنلانإفةسبايضرأيفٍصخر
رطملاوىدنلابتابنلاىوقتيامكاهيوقتواهيلعقرشت
نيحومنتلازتالاهنإىلاعتهلوقلًاقيقحتكلذنوكيف
يفرمثتورهزتورشبلاةنسلألطبتوتآوبنلايهتنت
.)٨ع(ىلعألاهللاسودرف

يحيسملاليلكإنكلوةريثكرهاوجكولملاناجيتيفنإ.١٤
ةرشعسمخلوسرلاركذو.لئاضفلامظعأاهنألةبحملا
ىقبيليلكإلاكلذنأبحّرصوليلكإلااذهيفةرهوج
كولملاناجيتىنفتنأدعبيحيسمللًادجموًالامج
.)٨ع(ًابارتربصتو

ًاصقانوًاليلقناكنإوانههيلعلصحنيذلاملعلانإ.١٥
لدبُتنيحانتداعسنوكتاذامفنمثُتالةذلةلعوه
.)١٠و٩ع(كانهيهلإلاملعلارحببانهانملعتارطق

رشععبارلاحاحصألا

٢٥ىلإ١عةنسلألابملكتلاىلعءونبتلالضف
ةنسلألابملكتملانألةنسلألانملضفأةءوبنلانإ.١

.)٣-١ع(سانلابطاخيأبنتييذلاوهللابطاخي
عفنيأبنتينموهسفنىوسعفنيالةنسلألابملكتملانإ.٢

.)٥و٤ع(ةسينكلا
ع(رابتخالاولقعلامكحكلذةحصىلعليلدلانإ.٣

٦(.
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ىلعقدصيامقدصبةءوبنلاةيلضفأتبثألوسرلانإ.٤
اماهتاوصأنمدحأديفتسيالهنإفاهيلعبرطلاتالآ
.)٩-٧ع(اهتياغمهفيمل

اننإفبناجألاانرابتخانمًاضيأتبثتةيلضفألاكلتنإ.٥
.)١١و١٠ع(الفالإومهنماندفتسامهتغلانفرعاذإ

لامعتسابةسينكلاناينبءيشلكنمرثكأبجيهنإ.٦
.)١٢ع(بهاوملا

ةبهوملانيليلصينأةنسلألابملكتملاىلعبجيهنإ.٧
.)١٧-١٣ع(ةنسلألاةمجرت

ةغليفتاملكسمخبملكتلالّضفلوسرلانإ.٨
١٨ع(ةلوهجمةغلنمةملكفالآةرشعىلعةموهفم
.)١٩و

رابتعالااوربتعينأسوثنروكينمؤمبقيليالهنإ.٩
.)٩٢٠(اهتعفنمةلقعمةنسلألاةبهومدئازلا

نييناربعللثدحامماوديفتسينأمهيلعبجيهنإ)١٠.١٠
نيملعممهيلإهللالاسرإبمهتيصعمىلعاوبقوعنيذلا
ءايبنأاوباتواونمآنيحمهيلإهلاسرإومهمالكاومهفيمل
.)٢٢و٢١ع(مهتغلبمهوبطاخ

ناكلوهجمناسلبدحاولكملكتواوعمتجااذإمهنإ.١١
حورلاداشرإبدحاولكملكتاذإنكلوًاراضكلذريثأت
-٢٣ع(هللادجمتواوددجتونوعماسلاعنتقامهفُيامب

٢٥(.

ملٱاوُعَبْتِا«١
لِلاوُّدِجْنِكٰلَو،َةَّـبَحَْ

ْ
َىلْوَألٱِبَو،ِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَم

.»اوُأَّـبَنَتَتْنَأ
٢٩و١١:٢٥ددع١٢:٣١ص

مظعأاهنأتبثأهنألاهوقرافتالوَةَّـبَحَْملٱاوُعَبْتِا
اهنودبةلطاببهاوملالكنألو.)١٣:١٣ص(لئاضفلا
ريخلااهايإنيربتعماهوعبتينأمهيلعبجوف.)١٣:١ص(
اوذختينأوقبسلايفيرابملاةبغراهيفاوبغريومظعألا
.اهيفمهلامكىلإلئاسولا
لِلاوُّدِج

ْ
هذهبدارملانأىلعلدتةنيرقلاِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَم

)١٢:١ص(يفةروكذملاةداعلاةقراخلاةصاخلابهاوملا
اهنأرابتعابةبحملاعابتابمهلهرمأف.اهريسفتىلإعجراف
راتبعاببهاوملاهذهمهبلطبوجويفنياللوألادصقملا
بهاومللاودج«ًاقباسهلوقكانههلوقو.يناثلادصقملااهنأ
حاحصألااذهربتعننأبسانيف.)١٢:٣١ص(»ةنسحلا
.امهنيبًاضرتعمرشعثلاثلاحاحصألاولوقلااذهبًاقلعتم
حورلادوجوةيآاهنألبهاوملاكلتلاودجينأمهيلعبجوو

بلطُتنأتقحتساكلذلومهيفهتوقراهظإومهنيبسدقلا
.داهتجاب

ييحيسمنأىلعلدتةنيرقلااوُأَّـبَنَتَتْنَأَىلْوَألٱِبَو
هنمردنأاهنألءوبنتلاىلعةنسلألابملكتلااولضفسوثنروك
نأمهلنهربيلحاحصألااذهبتكسلوبنأو.رهظأو
ملكتلاليجنإلايف»ءوبنتلا«ىنعمو.عفنأواهنمىلوأءوبنتلا
راذنإلاوةيزعتلاوميلعتللسدقلاحورلايحوبهللامالكب
رومألابءابنألاوتابجاولابمايقلاىلعثحلاوخيبوتلاو
.ًانايحأةلبقتسملا

لَكُيَالٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَمَّـنَأل«٢
ِّـ

ْنَأل،َهللاٱِلَبَساَّـنلٱُم
.»ٍراَْرسَأِبُمَّـلَكَتَيِحوُّرلٱِبُهَّـنِكٰلَو.ُعَمْسَيٌدَحَأَسْيَل
٤:٣٣سقرمو١١:٧نيوكت١٠:٤٦و٢:٤لامعأ

:رومأةثالثةيآلاهذهيف
.سانلانودهللاملكيبيرغناسلبملكتلانإ:لوألا·
.همالكنومهفيالسانلانإ:يناثلا·
ةبيرغلاةغللامهتفرعممدعمهمهفمدعةلعنإ:ثلاثلا·

.عوضوملاتاقلعتمنمءيشالاهبملكتيتلا

هباطخدنعةسينكلايفنيعمتجملايأَساَّـنلٱُمِّـلَكُيَال
.اهبملكتييتلاةغللالهأنمنويبنجأمهنيبسيلذإ

.هللاالإهمالكمهفيعماسالذإَهللاٱِلَب
مهفينيرضاحلانمدحأاليأُعَمْسَيٌدَحَأَسْيَلْنَأل
توصاوعمسمهنأينعأعومسملاريغةلزنمبموهفملاريغنأل
.اوعمسيملمهنأكفًىنعماوديفتسيملمهنكلملكتملا
ناكنيسمخلامويةبيرغلاةنسلألاباوملكتنيحلسرلانإ
ىلعلوسرلامليملفةنسلألاكلتاومهفنمنيعماسلانيب
الثيحاهبملكتلاىلعلبًاقلطمةبيرغلاةنسلألابملكتلا
.مهفينيعماسلانمدحأ

ملكتيبيطخلانأملسملانمهنأىلعيأخلاُهَّـنِكٰلَو
مليتلارومألاتايماسنمهباطخعوضومنأوحورلاةوقب
»رارسألاب«وسدقلاحورلاانه»حورلاب«دارملاو.ًالبقنلعُت
.)٢:١١لامعأ(»هللامئاظع«ىمستوةيهلإلاقئاقحلا

لَكُيَفُأَّـبَنَتَيْنَماَّـمَأَو«٣
ِّـ

.»ٍةَيِلْسَتَوٍظْعَوَوٍناَيْنُبِبَساَّـنلٱُم

ملكتملافالخبمهتغلبنيعماسلابطاخييبنلاناك
ملكتيناكامهنمالكنإفامهنيبقرفلامظعأاذهوةنسلألاب
باطخيفقئاقحلاةيمهألعلو.سدقلاحورلايحوب
دحأالنكلورخآلامالكيفقئاقحلاةيمهأكتناكامهدحأ
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ًاعيمجاومهفوةنسلألابملكتملامالكمهفيناكنيعماسلانم
مايقلاىلعاوثحواوهبتناوهميلعتباوعفتناويبنلامالك
هللاديعاوممهعمسباوزعتوبئاصملالامتحاوتابجاولاب
ةنسلألابملكتملالعلو.مالآلاوباعتألادعبةباثإلاوةحارلاو
.هانعمنومهفياوناكول»ةيلستوظعووناينببمهملكي«ناك

يِنْبَيَفُأَّـبَنَتَيْنَماَّـمَأَو،ُهَسْفَنيِنْبَيٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَم«٤
لٱ
ْ

.»َةَسيِنَك

امىنعممهفيهنألُهَسْفَنيِنْبَيٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَم
ديزيوسدقلاحورللةلآهنأىريذإهناميإىوقتيوهبملكتي
اذهوهيلعروصقمهلكعفنلانكلو.ةمعنلاكلتىلعهركش
ةبيغيفنكيملناسلبملكتيناكيذلانأىلعحضاوليلد
.اهلهبتنيالوىنعمالبًاظافلأجرُخي

.)٣ع(يفركُذامكخلاُأَّـبَنَتَيْنَماَّـمَأَو

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَتْمُكَعيَِمجَّـنَأُديِرُأِّـينِإ«٥
ْ

َىلْوَألٱِبْنِكٰلَو،ٍةَنِس
ممُمَظْعَأُأَّـبَنَتَيْنَمَّـنَأل.اوُأَّـبَنَتَتْنَأ لَأِبُمَّـلَكَتَيْنَّـِ

ْ
اَذِإَّـالِإ،ٍةَنِس

لٱَلاَنَتىَّـتَح،َمَجْرَت
ْ

.»ًاناَيْنُبُةَسيِنَك

دحأنظيالئلاذهلاقَنوُمَّـلَكَتَتْمُكَعيَِمجَّـنَأُديِرُأ
راهظإقرطنماهربتعاهنإفةنسلألاةبهومبفختسيهنأ
هنكل)١٨ع(اهايإهحنمىلعهللاركشو)١٢:١٠ص(حورلا
.بهاوملارئاسقوفاهوربتعينأدريمل

.يتأياملاوُأَّـبَنَتَتْنَأَىلْوَألٱِبْنِكٰلَو
عفنأهنألٍةَنِسْلَأِبُمَّـلَكَتَيْنَّـِممُمَظْعَأُأَّـبَنَتَيْنَمَّـنَأل

.ةغللايفقرفلاوامهنملكبملكتحورلانإ.هريغلهنم
مدعلنيعماسلاعفنيملمجرتيملنإهنألَمَجْرَتاَذِإَّـالِإ
اذهو.يبنلامهعفنيامكمهعفنمجرتاذإوهانعممهمهف
تاذتاملكباوظفلتةنسلأباوملكتنيذلانأىلعليلد
ةمجرتةبهومنإو.تمجرُتاذإنيعماسلاعفنتةديفمناعم
.بيرغلاناسللابملكتلاةبهومبًانايحأنرتقتتناكةنسلألا
ىلعاومدقُيملهولاقاماومجرتينأحورلامهمهليملنيذلانإو
.هباوملكتاممهمهفعممهسفنأءاقلتنمةمجرتلا

لَكَتُمْمُكْيَلِإُتْئِجْنِإ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأَنآلٱَف«٦
ِّـ

لَأِبًام
ْ

،ٍةَنِس
لَكُأَْملْنِإ،ْمُكُعَفْنَأاَذاَمَف

ِّـ
لِعِبْوَأ،ٍنَالْعِإِباَّـمِإْمُكْم

ْ
،ٍةَّـوُبُنِبْوَأٍ،م

»ٍ؟ميِلْعَتِبْوَأ

هسفنيفانههلاقةنسلألابنيملكتملاعيمجيفلوسرلاهلاقام
نمةوبنونالعإبيبنةلزنمبهسفنوهىتأولهنأبحّرصو
ملةبيرغةغلبمهبطاخوهملعتامبملعيملعمةلزنمبوأهللا
ىلإ»ملعلاونالعإلاب«راشأو.ًائيشمهعفنينأعطتسي
ةءوبنلاب«وهافرعامىلعملعملاويبنلاامهبلصحنيقيرط
.سانلاىلإكلذامهغيلبتيقيرطىلإ»ميلعتلاو

لٱُءاَيْشَألَا«٧
ْ

ْوَأٌراَمْزِم:ًاتْوَصيِطْعُتيِتَّـلٱِسوُفُّنلٱُةَمِداَع
اَمُفَرْعُيَفْيَكَف،ِتاَمَغَّـنلِلًاقْرَفِطْعُتَْملْنِإَكِلٰذَعَم،ٌةَراَثيِق
»؟ِهِبَفِزُعاَمْوَأَرِّـمُز

سوفنلاةمداعلاءايشألاىلعقدصيامةطساوبمهلّنيب
الًاتاوصأمهنايتإبسوفنلايوذعفنمدعبرطلااتالآك
تالآتاوصأنمًائيشعفتننالاننإلاقو.نوعماسلااهمهفي
ضعبنمتاوصألاكلتضعبزيمننأانردقاذإالإبرطلا
اذإالإًادحأعفنيالبيطخلاكلذكاهنملكةياغفرعنو
.ةموهفمةغلبملكت

نوينانويلاامهلمعتسابرطاتالآامه»ٌةَراَثيِقْوَأٌراَمْزِم«
تاوذنمىرخألاوهيفخفنلاببوصتبصقلانمامهادحإ
حرفلايفةراتنالمعتستوهيلعبرضلابتّوصيراتوألا
.لاحلاونامزلااهيضتقييتلاناحلألابنزحلايفةراتو

لٱىَطْعَأْنِإُهَّـنِإَف«٨
ْ
ْنَمَفٍ،حِضاَوَْريَغًاتْوَصًاضْيَأُقوُب

لِلُأَّـيَهَتَي
ْ

»؟ِلاَتِق

.ةعباسلاةيأللريرقتةيآلاهذه
قوبلانإٍحِضاَوَْريَغًاتْوَصًاضْيَأُقوُبْلٱىَطْعَأْنِإ

شيجلادئاقاهبغلبُيوبورحلايفلمعتسُتساحنلانمةلآ
لكنمدارُيامملعدقركسعلانوكينأدعبهرماوأ

نإهنأةرابعلاىنعمو.ةفلتخملاقوبلاتاوصأنمتوص
جرخينأقاوبلارمأولاتقللهركسعأيهتينأدئاقلادصق
جرخأوهسوألهجلهنكلوكلذلهيلعقفتملاتوصلاقوبلاب
.ًامهبمتوصلا

هلأيهتينأًادحأنكمياليأِلاَتِقْلِلُأَّـيَهَتَيْنَمَف
ملهنأكناكفًاماهناكامهمدئاقلادصقهتفرعممدعل
ةبيرغةغلبةسينكلايفملكتنمكلذكف.ًائيشعمسي
بهذنأشتاذاهيفملكتييتلاقئاقحلاتناكامهمف
.هانعمنوعماسلامهفيملذإًاثبعهمالك
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للٱِباوُطْعُتَْملْنِإًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰه«٩
ِّـ

،ُمَهْفُيًامَالَكِناَس
لُكُتاَمُفَرْعُيَفْيَكَف

ِّـ
يفَنوُمَّـلَكَتَتَنوُنوُكَتْمُكَّـنِإَف؟ِهِبَم ِ

هلٱ
َْ

»!ِءاَو

.قوبلارمأيفهلاقاملثمةيآلاهذهيفمهيلإبسن
.ةقباسلاةيآلايفقوبلالثموهِناَسِّـللٱِب
الإنكميالكلذيأِهِبَمِّـلُكُتاَمُفَرْعُيَفْيَك

.ملكتملاةغلعماسلاةفرعمب
يفَنوُمَّـلَكَتَت ْهلٱِ

َ
ملكتينمكًاثبعنوملكتتيأِءاَو

.عماسالثيح

يفاَهُدَدَعاَذٰهٍتاَغُلُعاَوْنَأُنوُكَتاَمَّـبُر«١٠ لٱِ
ْ

َسْيَلَوِ،َملاَع
.»ًىنْعَمَالِباَهْنِمٌْءَيش

ملاعلاتاغلددعركذينأدريملاَهُدَدَعاَذٰه...اَمَّـبُر
»امبرب«ةرابعلارّدصفرثكأمأدوهيلانظامكيهنوعبسأ
ناكامهمتاغللالكىلعقدصيهلوقيامنأةدارإ
.اهددع
ىنعماهلهأديفتةغللكيأًىنْعَمَالِباَهْنِمٌْءَيشَسْيَل
امإاذهلاق.مهضارغأنماهبنوملكتملاربعيلتعضُوهنأل
ةداعلاةقراخلاةنسلألاةوقاولمعتسينأبوجومهلنيبيل
ةدافإلاةياغلافةيداعلامهتغلاهلسانلالمعتسييتلاةياغلل
ةوقهلبوهوملاىلعبجيكلذلف.ةبهوملابراختفالاال
يتلاةغللامهفينمةسينكلايفلهىرينأةنسلألابملكتلا
ةلعنيبيلامإوالفالإوملكتيلفناكنإفاهبملكتلاىلعمزع
تسيلاهنأيهوعفنلامدعبةنسلألابملكتلاىلعهمكح
يهامنإملكتملايفالوىنعمالباهنوكلةغللايفًائيش
.نيعماسلالهج

ملٱَدْنِعُنوُكَأِةَغُّللٱَةَّـوُقُفِرْعَأَالُتْنُكْنِإَف«١١
لَكَتُْ

ِّـ
ِم

ملٱَو،ًاّيِمَجْعَأ
لَكَتُْ

ِّـ
.»يِدْنِعًاّيِمَجْعَأُم

مهتغلنيذلانييثنروكلانمنانثابطاختولهنأةيآلاىنعم
لكناكبطاخملااهفرعيالةغلببطاخملاملكتوةينانوي
عفنالهنأًانايباذهلاقو.رخآلادنعيبنجأكامهنم
ىوساهيفنكيملاذإةسينكلايفةنسلألاةبهوملامعتسال
.سوثنروكةغليهيتلاةينانويلاريغفرعيالنم

لِلَنوُروُيَغْمُكَّـنِإْذِإ،ًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰه«١٢
ْ

،ِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَم
طٱ
ْ

لٱِناَيْنُبِلْجَألاوُبُل
ْ

.»اوُداَدْزَتْنَأِةَسيِنَك

ملكتاذإهنألقبساممهبوجومهفامكيأاَذَكٰه
الذإنيقابلادنعًايبنجأناكةسينكلايفةنسلألابمكضعب
.همالكبعفتنيالفهانعمدحأمهفي

ًاقباسمهللاقِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَمْلِلَنوُروُيَغْمُكَّـنِإْذِإ
اودج«و)٢١:٣١ص(»ىنسحلابهاومللاودج«
كلتيفمهتبغرانهبسحف)١ع(»ةيحورلابهاوملل
.ةملسملارومألانمبهاوملا

ةمظعةسينكللةعفانلامكبهاومديزتيأاوُداَدْزَتْنَأ
البهاوملايفةبغرلاةلعوهةسينكلاعفننألًارادقمو
.اهبباجعإلا

لَفٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَمَكِلٰذِل«١٣
ْ
.»َمِْجَرتُيْيَكِلِّـلَصُي

روكذملادايدزالاةطساونايبومدقتامةجيتنةيآلاهذه
يلصينأهلبوهوملاىلعبجيهنأاهيفو.ةسينكلاناينبل
ةمجرتلاةبهومًاضيأهيطعينأهلأسيوبهاولاسدقلاحورلل
نمةياغلاو)١٢:١٠ص(يفةصاخةبهومكتركُذيتلا
.نيعماسلاناينبلهمالكنوكينأكلذ

اَّـمَأَو،ِّـيلَصُتيِحوُرَف،ٍناَسِلِبِّـيلَصُأُتْنُكْنِإُهَّـنَأل«١٤
مثَالِبَوُهَفيِنْهِذ

ََ
.»ٍر

ىلعةوقلاةنسلألابملكتملابلطببسلنايبةيآلاهذه
الهنألهريغلاهنمعفنالفهتالصمجرتيملنإهنألةمجرتلا
.)١٧و١٦ع(اهيفهكراشينأعيطتسي

انهةالصلاركذ.نوعماسلاهفرعيالٍناَسِلِبِّـيلَصُأ
ركذوةيروهمجلاةدابعلايفةنسلألابملكتلاقرطىدحإاهنأل
.)١٥ع(يف»ليترتلا«اهنم

ِّـيلَصُتيِحوُرَف
كرحيهنإفهريثأتوسدقلاحورلاداشرإب

.ةيحورلارومألابلطلهفطاوعوهبلق
.يريغعفنيامبيتأياليأٍرََمثَالِبَوُهَفيِنْهِذاَّـمَأَو
ةغلبناسنإلاملكتاذإفنهذلانامجرتناسللانأمولعم
هنهذناكةلوهجمةغلبملكتاذإوًاعفنهنهذرمثأةفورعم
.هحوريفًارثؤمسدقلاحورلاناكنإوًاميقع
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.ًاضْيَأِنْهِّـذلٱِبِّـيلَصُأَوِحوُّرلٱِبِّـيلَصُأ؟ًاذِإَوُهاَمَف«١٥
.»ًاضْيَأِنْهِّـذلٱِبُلِّـتَرُأَوِحوُّرلٱِبُلِّـتَرُأ
٤٧:٧رومزم٣:١٦يسولوكو٥:١٩سسفأ

حورلاهحنمنمىلعبجاولاوهاميأًاذِإَوُهاَمَف
.بهاوملاسدقلا

باوجاذهًاضْيَأِنْهِّـذلٱِبِّـيلَصُأَوِحوُّرلٱِبِّـيلَصُأ
يلصينأوهوهلمعدمتعيامبهبحّرصقباسلاهلاؤس
قيرطيفهتالصوسدقلاحورلانمًاريثأتةءولممهحورو
ةغللابهلاقامحورلاداشرإبمجرتينأنيعماسلاديفي
هتعيبطةدافتسانيتياغلةيحورلاهتبهوملمعتسيفةيبنجألا
الكلذوهريغةدافإلهنهذرامثأوةيحورلاهنهذرامثإوةيحورلا
نمضتياذهو.ةالصلايفهبملكتامهتمجرتبالإنكمي
ع(يفامقفوىلعةمجرتلاعيطتسيملنإتكسيهنأًاضيأ

٢٨(.
نمركشلاوحيبستلابمنرتلاناكخلاِحوُّرلٱِبُلِّـتَرُأ
رهاظلاودوهيلادنعناكامكنييحيسملادنعةدابعلاضورف
ةنسلأبحورلابمنرتيناكنييحيسملاضعبنأةرابعلانم
مينرتلايفةيحورلاهتبهومسرامينأهدامتعابحّرصفةبيرغ
النيعماسلاناينبلاهسرامينأيأةالصلايفاهسراميامك
.طقفهسفنعفنل

َناَكَمُلِغْشُييِذَّـلٱَف،ِحوُّرلٱِبَتْكَراَبْنِإَفَّـالِإَو١٦«١٦،١٧
لٱ
ْ

اَذاَمُفِرْعَيَالُهَّـنَأل؟َكِرْكُشَدْنِع»َنيِمآ«ُلوُقَيَفْيَك،ِّـيِّـماَع
.»ىَنْبُيَالَرَخآلٱَّـنِكٰلَو!ًانَسَحُرُكْشَتَتْنَأَكَّـنِإَف١٧!ُلوُقَت
١١:٢٤صو٨:٦ايمحنو٢٦-٢٧:١٥ةينثت

هركذياملمعدصقيملهنألباطخلاىلإملكتلانمتفتلا
.هلمعينمةمالملب

رهظُيوموهفممالكب»نهذلابلترأولصأ«ملنإيأَّـالِإَو
.يراكفأ

هذهرخآنمنيبتيامكتركشوتحّبسيأَتْكَراَب
.ةرابعلا

.كسفنيفسدقلاحورلاريثأتبيأِحوُّرلٱِب
هدصقو.هسفنيماعلايأِّـيِّـماَعْلٱَناَكَمُلِغْشُي
ةغلملعتيملنمانه»يماعلاب«دارملاو.ةهازنللةيانكلاب
ةوخإلانمهنأىلعاهتمجرتالوةنسلألاةبهوملنيملوةبيرغ
٢٣عرظنا(نيمآركشلادنعلوقينأدريملالإونينمؤملا
ةرابعلانمحضتيو)١١:٦سوثنروك٢و٤:١٣لامعأو٢٤و
.نينمؤملالكلنكتملبهاوملاكلتنأ

يفهنأوليقامةحصبفرتعييأ»َنيِمآ«ُلوُقَيَفْيَك
ءاج.هبلطامبلطيهنأوملكتملايأرلقفاومهيأرنأوهلحم

دئاوعنم«ةينيدلادوهيلاريسافتعومجموهودوملتلايف
.»عومسمتوصبنيمآبلطلاةياهندنعاولوقينأدوهيلا
يفديهشلاسويناتسويلاقو.كلذكنكيل»نيمآ«ىنعمو
اولازيملهرصعيحيسمنأ«داليملليناثلانرقلافصن
.»ءاعدلاماتخدنعسئانكلايفنونمؤي

فارتعالاعيطتسياليأُلوُقَتاَذاَمُفِرْعَيَالُهَّـنَأل
ينمؤملسلوبهلاقامنإ.هانعمهلهجلكلوققدصب
ةالصلانأوهوهرصعيفقدصامكمويلاقدصيسوثنروك
ةالصلاطورشنمنألنيعماسلاعفنتالةموهفمريغتاغلب
الكلذونذألاهعمستاميفبلقلاكرتشينأةعفانلا
.مهفُيملامنكمي

تنأوكتالصيضرهللانأل!ًانَسَحُرُكْشَتَتْنَأ
ةالصلابدوصقملانمءزجىوسكلذسيلنكلوتعفتنا
.ةيروهمجلا

نمءزجنيعماسلاعفننإىَنْبُيَالَرَخآلٱَّـنِكٰلَو
الفقباسلاءزجلانمًانأشلقأبسيلوهفةالصلابدوصقملا
.هنعةلفغلازوجت

لَأِبُمَّـلَكَتَأِّـينَأيِٰهلِإُرُكْشَأ١٨«١٨،١٩
ْ

ْنِمَرَثْكَأٍةَنِس
يفْنِكٰلَو١٩.ْمُكِعيَِمج ٍتاَمِلَكَسَْمخَمَّـلَكَتَأْنَأُديِرُأٍةَسيِنَكِ
لَعُأْيَكِليِنْهِذِب

ِّـ
ٍةَمِلَكِفَالآِةََرشَعْنِمَرَثْكَأ،ًاضْيَأَنيِرَخآَم

.»ٍناَسِلِب

تاغلبملكتيهنأبحّرصوةنسلألاةبهومىلعهللاركش
نألضفكلذعموسوثنروكييحيسمنمرثكأةفلتخم
ىلعاهبنوعفتنيونوعماسلااهمهفيتاملكسمخملكتي
دبعملا»ةسينكلاب«دارأو.اهنومهفيالةملكفالآةرشع
نأكلذبتبثأفنيرخآلاميلعتب»نهذلابملكتلا«ّرسفو
.موهفملامالكلا»نهذلابملكتلا«ىنعم

يفًادَالْوَأاوُنوُكَتَال،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ«٢٠ اوُنوُكْلَب،ْمُكِناَهْذَأِ
يفًادَالْوَأ يفاَّـمَأَو،ِّـَّـرشلٱِ .»َنيِلِماَكاوُنوُكَفِناَهْذَألٱِ

امممهضابقنالًاعفدوًافاطعتساكلذمهللاقُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
.موللانمهمالكيف

املفانماذهو.دالوألااولثامتاليأًادَالْوَأاوُنوُكَتَال
دالوألانأةافانملاعفديو»ًادالوأاونوك«هلوقوهوهيلي
ةديدجلاءايشألامهرابتعالوألانيرمأبنيغلابلانعنوزاتمي
لثمنويثنروكلاناكو.ةراهطلايناثلاواهبأبعياليتلا
اهولضفوةنسلألاةبهومبًاريثكاوجهتباذإلوألايفدالوألا
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ةلحلاهذهنعاوعزنينأسلوبدارأفاهنمعفنأوهامىلع
رومألازييمتىلعنورداقنوغلابمهومهنأشبةقئاللاريغ
.ةيرهوجلاةميقلاىضتقمب

يفًادَالْوَأاوُنوُك صولخلايفدالوألااولثاميأِّـَّـرشلٱِ
يتلاماصخلاوةارابملاودسحلاةجيتنوهورشلانم
حيسملالوقكلذلثمو.بهاوملاةسرامميفاهومترهظأ
حلَا«هذيمالتل

ْ
َلْثِماوُريِصَتَواوُعِجْرَتَْملْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

.)١٨:٣ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَماوُلُخْدَتْنَلَفِدَالْوَألٱ
يفاَّـمَأَو رومألااوسيقيأَنيِلِماَكاوُنوُكَفِناَهْذَألٱِ

لوقكةيآلاو.هاضتقمباولعفاونيغلابلالوقعسايقمب
ٱَءاَمَكُحاوُنوُكَف«هذيمالتلحيسملا

َ
حل
ْ

حلٱَكَءاَطَسُبَوِتاَّـَي
ْ

»ِماََم
ْنَأُديِرُأ«ةيمورينمؤمللوسرلالوقكو.)١٠:١٦ىتم(
لِلَءاَمَكُحاوُنوُكَت

ْ
.)١٦:١٩ةيمور(»ِّـَّـرشلِلَءاَطَسُبَوِْريَخ

يفٌبوُتْكَم«٢١ لَأيِوَذِبِّـينِإ:ِسوُماَّـنلٱِ
ْ

ىَرْخُأٍةَنِس
لَكُأَسىَرْخُأٍهاَفِشِبَو

ِّـ
ِيلَنوُعَمْسَياَذَكٰهَالَو،َبْعَّـشلٱاَذٰهُم

.»ُّبَّـرلٱُلوُقَي
١٢و٢٨:١١ءايعشإ١٠:٣٤انحوي

يف لامعألاوناميإللًانوناقهللاهنلعأاموهوِسوُماَّـنلٱِ
رافسأًانايحأومهبولقوسانلارئامضىلعهللاًانايحأينعُيو
نمدارملاّنيعتةنيرقلاو.هلكميدقلادهعلاًانايحأوىسوم
١٠:٣٤انحوي(يفامكثلاثلاىنعملاانهّنيعتويناعملاهذه
.)٢٠و٢:١٩ةيمورو١٥:٢٥و

نمسبتقماذهخلاىَرْخُأٍةَنِسْلَأيِوَذِبِّـينِإ
ظاتغانيحدوهيلاهللاملكاموهو)١٢و٢٨:١١ءايعشإ(
مهايإنيبطاخممهلسرأنيذلاهئايبنألمهعامتسامدعلمهيلع
يهو(اهتغلنوفرعيالةمأمهيلإلسرُيهنأبمهرذنأفمهتغلب
ةيآومهيصاعمىلعمهلًاباقع)مهترسأيتلاةيروشألاةمألا
مللوسرلاو.ةاصعنوقبيهلككلذعممهنأومهيلعهبضغ
تاغلبةنسلألاةبهومبةءوبناهنأرابتعابةيآلاهذهسبتقي
يهًاريثكاهيفمهتبغرف.تاكربلانمهسفنيفسيلةبيرغ
نإمعن.مهلًاباقعدوهيلاءامدقىلعهللاهلسرأاميفةبغرلا
نيدنأةيآوليجنإللًاتابثإةنسلألابملكتلابهوهللا
ةاهابملاوةارابمللاهولمعتسافمهامأيومساهبنيملكتملا
اماولعجف.مهلاهومجرتيملواهنوفرعيالنماهباوبطاخف
ةبهوملانوكنألاهيلعةنعلةسينكللةكربنوكينأهللادصق
ليبسلايفلمعتستملامةكرباهلعجيالسدقلاحورلانم
.هدصقوهيذلادصقللوهنّيعوهيذلا
لوقييلنوعمسياذكهالو«يهوةريخألاةلمجلاركذو
لعجيملولعجيالةبيرغلاتاغللالامعتسانأًانايب»برلا
مهعقوتباوأطخأمهنأو.نيعئاطةاصعلاالونينمؤمةرفكلا

البًائيشعفنيالهنألةنسلألابملكتلانمميظعلاعفنلا
.حاحصألااذهيفهطسبدصقاماذهو.ةمجرت

لَألٱًاذِإ«٢٢
ْ

لِلَالٌةَيآُةَنِس
ْ

ملٱِْريَغِلْلَب،َنيِنِمْؤُم
اَّـمَأ.َنيِنِمْؤُْ

ملٱِْريَغِلْتَسْيَلَفُةَّـوُبُّنلٱ
لِلْلَب،َنيِنِمْؤُْ

ْ
.»َنيِنِمْؤُم

امإانهوهوهلبقامةجيتنهدعبامنأىلعلديفرحًاذِإ
اذكهالو«يهوةقباسلاةيآلانمةلمجرخآةجيتن
ملكتلاةبهومنأشيفقبساملكةجيتنوأ»نوعمسي
ملكتلانأهانعمناكةلمجلاةجيتنناكنإف.ةنسلألاب
ءامدقةاصعاهبهللاملكيتلاةروصلابةبيرغلاةنسلألاب
سوثنروكيفنينمؤملاريغلعجيالونيعئاطمهلعجيملدوهيلا
انهلوسرلادوصقمديفيالًاحيحصهنوكعماذهو.نينمؤم
هذهنأشيفحاحصألااذهيفقبساملكةجيتنهنأتبثف
اذهيفحيحصلاميلعتلانأكلذىلعهانعمو.ةبهوملا
.يتأيامكوهعوضوملا

ةوقانه»ةنسلألاب«دارملاَنيِنِمْؤُمْلِلَالٌةَيآُةَنِسْلَألٱ
ةزجعم»ةيآ«هلوقىنعمو.اهوملعتيملتاغلبسانلاملكت
فالخبقحهمالكنأوملكتملاعمهللانوكىلعلدت
ةيآالةبرضاهنإفءايعشإةوبنيفةروكذملا»ىرخألاةنسلألا«
نكتملو.)١٢:١٢سوثنروك٢و١٦:١٧سقرم٢١ع(
ةحصمهنقيتلاهيلإاوجاتحيملمهنألنينمؤمللةيآةنسلألا
دارماومهفيملمهنألناينبللاهباوعفتنيملفيحيسملانيدلا
عفنلانمءيشاهيفسيلنأسلوبدصقيملو.اهبملكتملا
نينمؤمللهعفنلباقامنإمهناميإيوقيهنأهتفرعملنينمؤملل
.كلذكهدجوفمهلةءوبنلاعفنب

ملكتملاميلعتةحصمهلتبثتاهنألَنيِنِمْؤُْملٱِْريَغِلْلَب
اذكو.هللاةوقبالإكلذىلعردقيدحأالنأمهنقيتلاهب
.)١٥-٢:١لامعأ(نيسمخلاموينيعماسلايفاهريثأتناك
.اونمآمثاوعنتقامثاوعمساملاوهبتنامثاهباوشهدمهنإف
هتغللهأريغةداهشبفرعوهتغلبليقاممهنملكمهفو
.مهتاغلبليقاماومهفمهنأ

يحوبينيدلاميلعتلاوهللامالكريسفتيهوُةَّـوُبُّنلٱاَّـمَأ
.نيعماسلاةغلبسدقلاحورلا

نـيدـعــتسـمريـغمهنألَنيـِنـِمْؤـُْملٱِْريـَغـِلْتـَسْيـَلـَف
اوريملذإهللانماونقيتينألبقميلعتلانمةدافتسالل
نأسلوبدارمسيلو.ءامسلانمهنأىلعلديامهيف
اهبمهعافتنانأدارأهنكلًائيشنينمؤملاريغعفنتالةوبنلا
هلوقانههلوقىفانالإونينمؤملاعافتناىلإةبسنلابًائيشسيل
.)٢٥و٢٤ع(يف
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هللانأمهلةوبنلاعفنمظعمنأيأَنيِنِمْؤُمْلِلْلَب
يفمهمدقتىلإةليسووهاضرىلعًاليلدنوكتلمهلاهبهو
.ةيهلإلارومألاةفرعم

لٱِتَعَمَتْجٱِنِإَف«٢٣
ْ

يفاَهُّلُكُةَسيِنَك َناَكَو،ٍدِحاَوٍناَكَمِ
جلٱ
ْ

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَيُعيَِم
ْ

،َنيِنِمْؤُمُْريَغْوَأَنوُّيِّـماَعَلَخَدَف،ٍةَنِس
»؟َنوُذَْهتْمُكَّـنِإَنوُلوُقَيَالَفَأ
٢:١٣لامعأ

يفةنسلألابملكتلانأنمقبسامةجيتنةيآلاهذه
ضرفلابىتأوثبع)اهفرعينمسيلو(ةسينكلاتاعامتجا
.كلذتابثإىلإًالصوت

.نينمؤملاةعامجيأُةَسيِنَكْلٱِتَعَمَتْجٱِنِإَف
نوملكتملاناكويأٍةَنِسْلَأِبَنوُمَّـلَكَتَيُعيِمَْجلٱَناَكَو
نمالكنأكلذنممزليالف.ةبيرغتاغلبنوملكتيمهلك
رهظيهنأىلعًاعماولمكتمهنأوملكتيناكةسينكلاءاضعأ
تقويفرثكأوأنانثاًانايحأملكتيناكهنأ٣٠و٢٧عنم
.دحاو

.اهنوعمسييتلاتاغللااولهاجيأَنوُّيِّـماَع
ىلعجرفتلادرجملاوءاجنيينثومأًادوهيَنيِنِمْؤُمُْريَغ

.نينمؤملانممهباحصأضعببلطلةباجإوأةديدجرومأ
اولوقينأنمبجعاليأَنوُذَْهتْمُكَّـنِإَنوُلوُقَيَالَفَأ

نومهفيالةريثكًاتاوصأنوعمسينيحنيناجمنيملكتملانأ
امنومهفيالنيملكتملانأكلذنمنومكحيواهنمًائيش
الامباوظفتلينأنيناجملاصاوخنمهنألهبنوملكتي
نأنيسمخلامويسانلاضعبمكحاذهىلعو.هلىنعم
هنأاذهنمانلو.)٢:١٣لامعأ(ىراكساوناكلسرلا

مهوياملكةدابعلايفاولزتعينأنييحيسملاىلعبجي
.حيسملانيدىلعًاراعبلجيوأنيناجممهنأسانلا

جلٱَناَكْنِإْنِكٰلَو٢٤«٢٤،٢٥
ْ

ٌدَحَأَلَخَدَف،َنوُأَّـبَنَتَيُعيَِم
جلٱَنِمُخَّـبَوُيُهَّـنِإَف،ٌّيِّـماَعْوَأٍنِمْؤُمُْريَغ

ْ
َنِمِهْيَلَعُمَكُْحي.ِعيَِم

جلٱ
ْ

لَقاَياَفَخُريِصَتاَذَكٰهَو٢٥.ِعيَِم
ْ
ُِّرَخياَذَكٰهَو.ًةَرِهاَظِهِب

حلٱِبَهللاٱَّـنَأًايِداَنُم،ِِهللاُدُجْسَيَوِهِهْجَوَىلَع
ْ

.»ْمُكيِفِةَقيَِق
٨:٢٣ايركزو٤٥:١٤ءايعشإ

ملكتلانأنم)٢٢و٢١ع(يفليقاممىرخأةجيتناذه
.عفنلاةرفاوةوبنلانأوعفانريغةمجرتالبةبيرغلاةنسلألاب

مهنمملكتينملكيأَنوُأَّـبَنَتَيُعيِمَْجلٱَناَكْنِإ
الإويلاوتلاىلعموهفممالكبسدقلاحورلايحوبنوملكتي
.ًائيشدحأمهفيمل

ومسلنيئبنتملامالكريثأتنميأِعيِمَْجلٱَنِمُخَّـبَوُي
اهوماقأيتلانيهاربلاةوقوهريمضوهلقعلهتقفاومومهميلعت
خبوييذلاو.قحلامهنالعإعمسدقلاحورلاريثأتاميسالو
ىلعخيبوتلامظعمو»ةيتآلاةنونيدلاوربلاوةئيطخلا«وههيلع
.)١٦:٨انحوي(حيسملابناميإلامدع

نملكظعوريثأتنأيأِعيِمَْجلٱَنِمِهْيَلَعُمَكُْحي
ئطاخهنأهيلعتبثيهنألهلةنونيدكنوكيهيفنيئبنتملا
مالكهنوكهبأبنتامريثأتةلعو.يدبألاكالهللةضرعو
،ُّبَّـرلٱُلوُقَيٍراَنَكيِتَمِلَكاَذَكٰهْتَسْيَلَأ«هلوقليلدبهللا
طِمَكَو

ْ
طَُحتٍةَقَر

ِّـ
َةَمِلَكَّـنَأل«هلوقو.)٢٣:٢٩ايمرإ(»َرْخَّـصلٱُم

ٌةَقِراَخَو،ِنْيَّـدَحيِذٍفْيَسِّـلُكْنِمىَضْمَأَوٌةَلاَّـعَفَوٌةَّـيَحِهللاٱ
ملٱَوِحوُّرلٱَوِسْفَّـنلٱِقَرْفَمَىلِإ

ملٱَوِلِصاَفَْ
ْ
َراَكْفَأٌةَزِّـيَُممَو،ِخاَخِ

لٱ
ْ

لَق
ْ

.)٤:١٢نييناربع(»ِهِتاَّـيِنَوِب
هنأىريفهسفنلرهظتيأًةَرِهاَظِهِبْلَقاَياَفَخُريِصَت
ىلاعتهبضغبجوتسمربلكنملاخهللامامأبنذم
.هباقعو

كرتوهتبوتوهعضاوتىلعكلذلديفِهِهْجَوَىلَعُّرَِخي
.حالصلالمعىلعهتقوأهربىلعهلاكتالك

ةبحملاوراقولابيقيقحلايحلادحاولاهلإلاِِهللاُدُجْسَيَو
.ةعاطلاوناميإلاو

لوأنمهنألكلذيتأيْمُكيِفِةَقيِقَْحلٱِبَهللاٱَّـنَأًايِداَنُم
ليلدبهبنمآيذلاقحلابًانلعنمؤملادهشينأناميإلارامثأ
لٱَّـنَأل«هلوق

ْ
لَق
ْ

لِلِهِبُنَمْؤُيَب
ْ

لٱَو،ِّـِرب
ْ

لِلِهِبَُفَرتْعُيَمَف
ْ

»ِصَالَخ
هللانمليجنإلانيدنأهئادننومضمو.)١٠:١٠ةيمور(
دالوأمهنأونيلضمالونيلاضاوسيلنييحيسملانأو
نقيتيهلعجيذلاو.مهيفنكاسلاسدقلاحورلابنوداقنم
سدقلاحورلاةداهشوقحلاةوقنمهبلقيفهربتخاامكلذ
.)٨:١٦ةيمور(هعمسةحصبهحورل

يفبهاوملاةسرامميفنسحلابولسألانايب
٤٠ىلإ٢٦عةينيدلاتاعامتجالا

.)٢٦ع(ناينبلابهاوملالامعتسانمةياغلانوكتنأبرمأ
مجرتيلوريغالةثالثوأنانثاملكتيلفةنسلألابملكتاذإهنأبو
ع(ةنسلألابملكتنكيالفمجرتمنمنكيملنإهنأودحاو

رئاسمكحيلوةثالثوأنانثاأبنتيلفاوأبنتاذإهنأبو.)٢٨و٢٧
اذإهنإو.ًالوأسدقلاحورلانمهبملكُتاملهءايبنألا
الإملكتيالفملكتيرخآيبنناكوءايبنألادحأىلإيحوُأ
-٢٩ع(ًاعمنانثاأبنتيالوهمالكنمملكتملاعرفينأدعب

.)٣٥و٣٤ع(ةسينكلايفملكتلانعءاسنلاىهنو.)٣٣
نأكاوفرصتينأسوثنروكينمؤمبقيليالهنأنابأو
بجيهنأو.هسئانكىلوأوأحيسملاةسينكلكمهستينك
٣٧ع(هسفنحيسملااياصوهاياصونأاوربتعينأمهيلع
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ملكتلااوعنميالوءوبنتلابلطيفاودجينأو.)٣٨و
.)٤٠و٣٩ع(بيترتوةفايليءيشلكاولمعينأوةنسلألاب

ٍدِحاَوُّلُكَفْمُتْعَمَتْجٱىَتَم؟ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإَوُهاَمَف«٢٦
:ٌةََمجْرَتُهَل،ٌنَالْعِإُهَل،ٌناَسِلُهَل،ٌميِلْعَتُهَل،ٌروُمْزَمُهَلْمُكْنِم
لَف
ْ
لِلٍْءَيشُّلُكْنُكَي

ْ
.»ِناَيْنُب

١٢:١٩سوثنروك٢و١٢:٧ص٦عو١٠-١٢:٨ص
٤:١٢سسفأو

متكلسلهمتنأفيكيأ؟ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإَوُهاَمَف
نملاؤسلااذهولخيالو.اهتركذيتلانيناوقلابجومب
.حالصإلاىلإمهجايتحاومهفرصتىلعخيبوتلا

يتأياممرهظي.ةسينكلايفهللاةدابعلْمُتْعَمَتْجٱىَتَم
.ةصاخلاهتبهومسرامينأًادعتسمناكمهنمالكنأ

ًارومزمئشنينأسدقلاحورلابمهلميأٌروُمْزَمُهَل
ناكاملثماذهو.ًاضيأهبمنرتينأبهمهلأهلعلوهللادجمل
.خيشلاناعمسونادمعملاانحويوبأايركزهيتأي

نيدلادئاقعنمةديقعنايببمهلُميأٌميِلْعَتُهَل
.يحيسملا

وأةبيرغةغلبةسينكلابطاخينأبمهلُميأٌناَسِلُهَل
.كلذيفبغريواهيفيلصي

نيرخآلاهبئبنينأديرينالعإبمهلُميأٌنَالْعِإُهَل
.ةموتكمرارسأفشكوألبقتسمبةءوبنامإكلذو

وأوهًاقباساهبملكتةبيرغةغلبباطخللٌةََمجْرَتُهَل
سوثنروكةسينكيفناكهنأبيرالو.)١٢:١٠ص(هريغ
ةدابعلارومأبيترتوبعشلاميلعتلنينّيعمنيدلاةمدخ
مدخيفرصحنتملحورلابهاومنأةيآلاهذهنمرهظيو
ىأرةبهوميذلكنأومهريغنيريثكلتناكلبةسينكلا
كلذنمجتنهنأنمدبالواهتسراممبفلكمهنأ
.جيجضلاوشيوشتلا

لوسرلاهعضونوناقاذهِناَيْنُبْلِلٍءَْيشُّلُكْنُكَيْلَف
النأوهوةدابعلاتاعامتجالكيفبهاوملالامعتسال
الوهسفنىلععفنلاّرصقالوهبهاومراهتشاناسنإلابلطي
لاوحألاىلإرظننودبهتبهومةسراممبفلكمهنأىري
ىضتقانإفةسينكلاناينبهيضتقيامظحالينأهيلعف
.الفالإواهلمعتساةبهوملالامعتسا

َىلَعْوَأ،ِْنيَنْثٱِْنيَنْثٱَف،ٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيٌدَحَأَناَكْنِإ«٢٧
لَو،ٍبيِْتَرتِبَو،ًةَثَالَثًةَثَالَثِرَثْكَألٱ

ْ
.»ٌدِحاَوْمِْجَرتُي

نأوهوةسينكلايفةنسلألابنيملكتملللوسرلارمأاذه
المهنأوةثالثىلعنوديزيالدحاوعامتجايفنيملكتملا
.مهمالكمجرتيًادحاونإويلاوتلاىلعلبًاعمنوملكتي

لَفٌمِْجَرتُمْنُكَيَْملْنِإْنِكٰلَو«٢٨
ْ
يفْتُمْصَي لٱِ

ْ
،ِةَسيِنَك

لَو
ْ
لَكُي

ِّـ
.»َهللاٱَوُهَسْفَنْم

نأدارأوةنسلألاةبهومهلدحأناكاذإهنأةيآلاهذهىنعم
هذههلنمةسينكلايفسيلوةمجرتلاةبهومهلسيلوملكتي
هلنلعأاميفههلإوهسفنيجانيوتكسينأهيلعفةبهوملا
سدقلاحورلانأتايآلاهذهنمانلو.هسفنكلذبعفنيف
.ىنعملاوظفللاةبهوملاهذهبيحوي

لَفُءاَيِبْنَألٱاَّـمَأ٢٩«٢٩،٣٠
ْ
لَو،ٌةَثَالَثْوَأِناَنْثٱِمَّـلَكَتَي

ْ
ِمُكْحَي

لَفٍسِلاَجَرَخآلَنِلْعُأْنِإْنِكٰلَو٣٠.َنوُرَخآلٱ
ْ
ِتُكْسَي

.»ُلَّـوَألٱ

نيئبنتملاددعنايهوةوبنلاةسراممنيناوقنيتيآلانيتاهيف
ءايبنألارئاسنإوةثالثىلعديزيالدحاوعامتجايف
)١٢:١٠ص(يفروكذملا»حاورألازييمت«ةبهومنوسرامي
انحويلوققفوىلعهماهلإمدعبوأملكتملاماهلإبنومكحيف
اوُنِحَتْمٱِلَب،ٍحوُرَّـلُكاوُقِّـدَصُتَال،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«لوسرلا
نمانلو.)٣-٤:١انحوي١(»خلاِهللاٱَنِمَيِهْلَه:َحاَوْرَألٱ
حاورألازييمتةبهومةوبنلاةبهومباحصألناكهناكلذ
نإف.مهضعبملكتينيحاهوسرامينأمهيلعناكوًاضيأ
دعبالإملكتينأهلزجيملرخآملكتملاورمأمهدحألنلعُأ
ةصرفهللعجيلتكسيوأهمالكنمملكتملاغرفينأ
يفملكتملافقوينأردقيالهنألحجرألاوهلوألاوملكتلل
.ةسينكلايفبجاولابيترتلاظفحيوهمالكءانثأ

،ًادِحاَوًادِحاَواوُأَّـبَنَتَتْنَأْمُكُعيَِمجَنوُرِدْقَتْمُكَّـنَأل«٣١
جلٱَمَّـلَعَتَيِل

ْ
جلٱىَّـزَعَتَيَوُعيَِم

ْ
.»ُعيَِم

ذإهيلإيعادالهنأيهوًاعماوملكتينأنعهعنمةلعيف
يفتناكعامتجالااذهيفنكتملاذإملكتللةبونيبنلكل
.دودحمدحاوعامتجايفنيملكتملاددعنألكاذ

مهدحأةوبنفةبولطملاةياغلاهذهُعيِمَْجلٱَمَّـلَعَتَيِل
اهيضتقترخآةوبنونيعماسلاضعبتاجايتحااهيضتقت
.عيمجلاعفتنياذكهورخُأتاجايتحا
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ألِلٌةَعِضاَخِءاَيِبْنَألٱُحاَوْرَأَو«٣٢
َ
.»ِءاَيِبْن

٤:١انحوي١

ىحوملاربجيالحورلانأيهو)٣٠ع(يفامةلعةيآلاهذه
.هتبونيفلكملكتينأنوردقيفلاحلايفاوملكتينأمهيلإ

.سدقلاحورلااهيلعّلحيتلاِءاَيِبْنَألٱُحاَوْرَأ
ألِلٌةَعِضاَخ

َ
ءاشىتمملكتينأهنكميفِءاَيِبْن

ملكتيلهريغتيكستىلإرطضمريغوهفءاشىتمتكسيو
ىنكساوعدانيذلارمأيفنيينثولايأرلفانماذهو.وه
نأتانهاكلاوةنهكلانكميالهنأاومعزفمهيفةهلآلا
.مهيفمهتهلآترّثأىتممهسفنأاوطبضي

يفاَمَك،ٍمَالَسُهٰلِإْلَبٍشيِوْشَتَهٰلِإَسْيَلَهللاٱَّـنَأل«٣٣ ِ
لٱِسِئاَنَكِعيَِمج

ْ
.»َنيِسيِّـدِق

١١:١٦ص

ءايبنأللءايبنألاحاورأعضختالنأناكمإمدعلنايباذه
ماظنلابحيوهوهللاسئانكيفهللانممهيلإىحوممهنإف
نأكلذنممزليف.بغشلاوشيوشتلاهركيوًادبأمالسلاو
عضاومهسئانكنوكتنأوماطنللهلسريحورلكعضخي
البلمعلاىلإسانلاجيهيريثأتلكنأوقافولاوبيترتلا
»مالس«هللانوكو.هنمسيلةسينكلاةحارعزنوسايق
.مالسلايبحمةسينكلايفهباوننوكينأمزلتسي

يفاَمَك اذهنأحجرألاَنيِسيِّـدِقْلٱِسِئاَنَكِعيَِمجِ
ءاسنلاتمصبقلعتمهنأونيثالثلاوةعبارلاةيآلانمءزج
وهفاهنمتبسُحيتلاةيآلاءزجهانلعجنأو.سئانكلايف
سلوبراشأف.خلا»شيوشتهلإسيلهللانأل«هلقبقلعتم
ةيحيسملاسئانكلالكيفنيذللابيترتلاوءودهلاىلإ
هلإهللانوكلًانايبهللارماوأةعاطإوسدقلاحورلاداشرإب
نوكلاماظننألنايبلااذهىلإةجاحالنكلوقافووماظن
نسحأنمهنأىلع.كلذةحصىلعةلالدحضوألديهلك
هتداتعاامبسوثنروكةسينكسلوبرّكذُينأتاقفاوملا
نممهؤاسنهتلعفامنأمهلنهربيلاهلكةيحيسملاسئانكلا
همالكنوكيفماظنللفلاخموقئالريعسئانكلايفملكتلا
ءاسنكلستنأبجي«هتصالخامًاقباسلوقلًاقباطمانه
:١١ص(»سئانكلارئاسءاسنكولسسوثنروكةسينك
١٦(.

يفْمُكُؤاَسِنْتُمْصَتِل«٣٤ لٱِ
ْ

ًانوُذْأَمَسْيَلُهَّـنَأل،ِسِئاَنَك
َهل
ُ

»ًاضْيَأُسوُماَّـنلٱُلوُقَياَمَكَنْعَضَْخيْلَب،َنْمَّـلَكَتَيْنَأَّـن
يسولوكو٥:٢٢سسفأو١١:٣ص١٢و٢:١١سواثوميتا
٣:١٦نيوكت٣:١سرطب١و٢:٥سطيتو٣:١٨

يفْمُكُؤاَسِنْتُمْصَتِل نأاذهنمنيبتيِسِئاَنَكْلٱِ
ةنسلألابملكتلانأشيفحاحصألااذهيفهلاقاملك
.سئانكلايفميلعتلابنيفلكملالاجرلابصتخمءوبنتلاو
يفركُذامسوثنروكةسينكيفءاسنلاتمصلىلوألاةلعلاو
ةيحيسملاسئانكلارئاسيفءاسنلاتمصوهو)٣٣ع(
نيدلاهيضتقياموههنأىلعيوقليلدهدحواذهو
.يحيسملا

َهلًانوُذْأَمَسْيَل
ُ

ةماعلاتاعامتجالايفَنْمَّـلَكَتَيْنَأَّـن
:٢ليؤي(يفليقامكنأبنتينأنهلنذُأمعنةسينكلايف
ليئويةءوبنزاجنإبنيسمخلامويسرطبلاقامكو)٢٨
لامعأ(عبرألاسوباغأتانبتلعفامكو.)٢:١٧لامعأ(
ةبهوملامعتسانهلنذؤيالهنأانهسلوبلاقف.)٢١:٩
ءاسنلاولاجرلااهرضحييتلاتاعامتجالاكلتيفةءوبنلا
.اهريغيفءوبنتلانمنهعنميالاذهو

لاجرلاكةسينكلايفنمّلعنإفنهلاجرلَنْعَضَْخيْلَب
نمملعملاوأبيطخلاةلزنميفاملكلذكتاعضاخنكيمل
.اهبمايقلابمهرمأومهتابجاونايبيفنيعماسلاىلعةطلسلا
نكلوعوضخلكيفتوكسبةأرملاملعتتل«هلوقاذهلثمو
نوكتلبلجرلاىلعطلستتالوملعتنأةأرمللنذآتيسل
.»توكسيف

يفةميدقلاهللاةعيرشيأًاضْيَأُسوُماَّـنلٱُلوُقَياَمَك
:٣نيوكت(يفهلوقاميسالولجرلاىلإةأرملاةبسننييعت

١٦(.
يفسلوبمايأذنمًاريثكنمدقتءاسنلانأحضاورمألاف
ًاريثكاهنأشيفدئاوعلاتريغتوبيذهتلاوملعلاوةفرعملا
يهلإلابيترتلالاطبإبجويءيشكلذيفنكيملنكلو
ربنمالاهبهاومواهلئاضفراهظإلًالحمةأرملاتيبلعجيذلا
.ةسينكلا

لَف،ًائْيَشَنْمَّـلَعَتَيْنَأَنْدِرُيَّـنُكْنِإْنِكٰلَو«٣٥
ْ
لَأْسَي

ْ
َن

َهلاَجِر
ُ

يفَّـن لٱِ
ْ
يفَمَّـلَكَتَتْنَأِءاَسِّـنلٱِبٌحيِبَقُهَّـنَأل،ِتْيَب .»ٍةَسيِنَكِ

ىلعنهلدفةينيدلاقئاقحلانمًائيشءاسنلالهجتنأدريمل
يفهنمهفيملامتيبلايفنهلاجرنمنمهفتسينأ
ةسينكلايفبيطخلانفقوينأنمقفوأاذهو.ةسينكلا
ىلعلاؤسلابنهتاوصأنعفريوهمالكىنعمنعهنلأسيل
.ةسينكلايفةأرملانمعقوتيامفالخ

يفَمَّـلَكَتَتْنَأِءاَسِّـنلٱِبٌحيِبَقُهَّـنَأل بلجييأٍةَسيِنَكِ
نمهيفاملكلذيفنهلةنذؤملاةسينكلاىلعونهيلعراعلا

ةمشحلانمءاسنلابقيلياملوءاسنلاملاعيفدئاوعلاةفلاخم
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مدخنوكينأوهوهللاهنّيعيذلاماظنللوعضاوتلاو
دوهيلابتكو.ًالاجراهيفةطلسلاباحصأوسئانكلا
رمأيفنييحيسملابتكيفيذلانوناقلاىلعلمتشت
تاعامتجالابصتخمءاسنلاتمصيفانهليقامو.ءاسنلا
يفيلصتوةأرملاملكتتنأعنميالفنيسنجلانمةطلتخملا
ةيداعلاسرادملايفنملعينهنإفءاسنلاتاعامتجا
دموحيسملاةمدخلةريثكطئاسوءاسنللو.دحألاسرادمو
مدختنأردقتفةماعلاتاعمتجملايفملكتتنأنودهتوكلم
برلاقيرطسولبألتحرشاهنإفالكسيربهتمدخامكهللا
ًةَئِلَتُْممْتَناَكِهِذٰه«اثيباطتلعفامكو)٢٩:٢٦لامعأ(
ِحلاَصًالاَمْعَأ

َ
.)٩:٣٦لامعأ(»اَهُلَمْعَتْتَناَكٍتاَناَسْحِإَوًة

سطيت٢(سواثوميتةيبرتيفيكينفأوسيئولتلعفامكو
.)٣:١٥و١:٥

ُمُكَدْحَوْمُكْيَلِإْمَأ؟ِهللاٱُةَمِلَكْتَجَرَخْمُكْنِمْمَأ«٣٦
»؟ْتَهَتْنٱ

دئاوعسئانكلايفاولخدأمهنألاذهبسوثنروكيحيسمخّبو
اوكلسيوهوعيطينأنيفلكمريغنولقتسممهنأكةديدج
مهلقحيالكلذوسئانكلارئاسيفيراجلاماظنلاىضتقمب
اهنأوأةيحيسملاسئانكلالكمأمهتسينكنأضرفىلعالإ
نعديعبكلذواهنمليجنإلالصأنأوةديحولاةسينكلا
هنّيعيذلاماظنلانأةيآلاهذهنمجتنيو.لحارمبقحلا
نيمهلماوناكمهنألقحلاوههتلبقوسئانكلالكللسرلا
ةسينكلايفنكاسحورلاكلذوهومسراميفسدقلاحورلاب
.)١١:١٦ص(يفهلوقكانههلوقو.ًاضيأ

لَف،ًاّيِحوُرْوَأًاّيِبَنُهَسْفَنُبِسَْحيٌدَحَأَناَكْنِإ«٣٧
ْ
اَمْمَلْعَي

.»ِّـبَّـرلٱاَياَصَوُهَّـنَأْمُكْيَلِإُهُبُتْكَأ
٦:١ةيطالغو٣-٣:١ص٤:٦انحوي١و١٠:٧سوثنروك٢

وأةوبنلاةبهومهليأًاّيِحوُرْوَأًاّيِبَنُهَسْفَنُبِسَْحي
.ةصاخلاةيحورلابهاوملانماهريغ

رابتعابهللانمًاناطلسيلنأبملسيلفيأخلاْمَلْعَيْلَف
يحونألهاوعدةحصىلعًاليلدكلذنوكيف.لوسرينأ
انحويلوقاذهلثمو.لوسرلايحوضقانياليبنلا
ْنَمَو،اَنَلُعَمْسَيَهللاٱُفِرْعَيْنَمَف.ِهللاٱَنِمُنْحَن«لوسرلا
حلٱَحوُرُفِرْعَناَذٰهْنِم.اَنَلُعَمْسَيَالِهللاٱَنِمَسْيَل

ْ
َحوُرَوِّـَق

.)٤:٦انحوي١(»ِلَالَّـضلٱ
ّنسينأهللانمًاناطلسهلنأةرابعلاهذهيفسلوبحّرص
ًاوعدمًايحيسمناسنإلانوكينأنكميالعئارشةسينكلل

سلوبميلعتفهعيطيوهلوسرعمسينأضفريوهوهللانم
حورلاتالآلسرلانأوهوهلكليجنإلاميلعتلقفاومانه
ضفرف.ميلعتلاوغيلبتلايفنوموصعممهنأوسدقلا
حصيمهيلعحصامو.هللانايصعلامعألاودئاقعلامهميلعت
رافسأيفنيقيرفلاميلعتمويلاانلوميدقلادهعلاءايبنأىلع
نأبجيهنأوهللانملسرمهنأملعمىعّدااذإف.نيدهعلا
هللاباتكميلعتبهميلعتلياقننأانيلعفهعيطنوهعمسن
هبتكأام«هلوقبدارأو.هللانمسيلهنأانقيتهقفاويملنإف
لامعتساىلعمالكلانمحاحصألااذههنمضام»مكيلإ
ىلعقدصيحاحصألااذهىلعقدصامو.ةيحورلابهاوملا
اهلوبقانيلعنأوهللانماهلكاهنأيأةيلوسرلابتكلالك
عوسيبرلانإ»برلااياصوهنإ«هلوقىنعمو.اهتعاطإو
نممهلسرأنمبهتسينكسوسيةسينكلاسأرحيسملا
.سدقلاحورلابمهمهلأولسرلا

لَفٌدَحَأْلَهَْجيْنِإْنِكٰلَو«٣٨
ْ
»!ْلَهْجَي

ملويهلإلاهناطلسدحألهجنأةيآلاهذهبلوسرلادارم
تايآلوسرلانابأدقفهيلعاهبقاوعوةيلوؤسملافهميلعتلبقي
تقولاعيضينأدريملفهللااياصوبحّرصوًالوسرهنوك
.ٍدناعمةرظانمب

َمُّلَكَّـتلٱاوُعَنْمَتَالَو،ِؤُّبَنَّـتلِلاوُّدِجُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإ«٣٩
لَأِب
ْ

.»ٍةَنِس
٥:٢٠يكينولاست١و١عو١٢:٣١ص

هذهفانهنيتروكذملانيتبهوملاىلعحاحصألااذهمالكلك
ىلعبجيوةيناثلانملضفأىلوألانأيهوهتصالخةيآلا
هنإو.)١ع(يفامكاهبلطيفدجيواهيفبغرينأناسنإلا
ةنيمثاهنألةسينكلايفةيناثلالامعتساعنمينأزوجيال
٢٧ع(مجرتينمدوجوطرشىلعتلمعتسااذإةعفانو
.)٢٢ع(ديفتسينمدوجوو)٢٨و

لَو«٤٠
ْ
.»ٍبيِتْرَتِبَسَحِبَوٍةَقاَيِلِبٍْءَيشُّلُكْنُكَي

٢٣ع

كلسُينأبجيمدقتامىلعةينبمةماعةدعاقهذه
.ةسينكلارومألكيفاهاضتقمب

رومألكنوكتنأبجييأٍةَقاَيِلِبٍءَْيشُّلُكْنُكَيْل
اهاضريميلسلقعيذلكدنعةنسحتسموةنسحةدابعلا
.هيفدبعُييذلاهتيببسانتودوبعملاهللا
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فرعيلكثيحشيجلايفامكٍبيِتْرَتِبَسَحِبَو
فانماذهو.ةنّيعملاقيرطلايفّنيعملاتقولايفلمعيوهلحم
ع(سئانكلارئاسنعلالقتسالابةيلحمةسينكلمعتنأل

رئاسنعلالقتسالابلمعيةسينكنمًاوضعنأو)٣٣
يفماظنلاوقافولانوكينأبجيهنأهتصالخو.اهئاضعأ
:٢يسولوكو٥:٢١سسفأرظنا(ًالامجإوًادارفإسئانكلا
٥(.

دئاوف
اذهيفتركُذيتلاةصاخلاةيحورلابهاوملانإ.١

ةدابعلالامعألزتملةسينكلانمتلازنإوحاحصألا
اهسرامتنأةسينكلاىلعبجويتلاهيفةروكذملا
٥و٣و٢ع()هتءارقو(هللاباتكميلعتيهوًامئاد
.)١٥ع(منرتلاو)١٥و١٤ع(ةالصلاو.)١٩و١٣و
ةدابعلاتاملكنوكتنأبوجوانهليقاممحضتيو
نماوديفتسييكل)٥و٤ع(بعشلاهمهفيامماهلك
.)١٦ع(منرتلاوةالصلايفاوكرتشيوميلعتلا

ىلعةسينكلايفظعولاوأميلعتلانوكينأبجيهنإ.٢
نأوىنعملاكاردإراغصلانكميىتححوضولاةياغ
ملكتملاةحاصفنايبالنيعماسلاعفنهتياغنوكت
.)٢٦و٥ع(هملعو

سدقلاحورلااهذختييتلاةلآلاوههللامالكنإ.٣
لكبنيبينأظعاولاىلعبجيفبولقلاديدجتل
هللامامأيهامكاناياطخرمأيفباتكلاميلعتحوضو
اوخبُودقو»تنلعُأمهبولقايافخ«نأبنوعماسلارعشيل
حيسملاعوسيبصالخلاًاضيأّنيبينأوعيمجلانم
هتبجوأيذلاباقعلانمهتمحرىلإةاطخلاأجليىتح
.)٢٥ع(مهيلعمهاياطخ

ظعولامهعمسدعبنييحيسملابقيليامنسحأنمهنإ.٤
ةدايزلمهتويبيفهعوضومباوثدحتينأةسينكلايف
رمأو.هبجومبلمعلاوةركاذلايفهريرقتوهتفرعم
يفليقامعتويبلايفنهلاجرنلأسينأبءاسنلا
ًانسحنيدلانيفراعلاجرلانوكينأمزلتسيةسينكلا
ةيحورلاقئاقحلانيربتخمسدقلاحورلانمنيملعتم
.)٣٥و٣٤ع(مهئاسنلاهريسفتاوعيطتسيل

رشعسماخلاحاحصألا

ىتوملاةمايق
ناكمإنماهنمجتنيامو)١١-١ع(حيسملاةمايقتابثإ)١(
.)٤٣-١٢ع(اهبعطقلامثهللابعشةمايق
.)٥٨-٣٥ع(اهيلعتاضارتعالاعفدوةمايقلاةيهام)٢(

٣٤ىلإ١عتابثإلا)١(
ةمايقلاركنأسوثنروكةسينكيفسانلاضعبنأرهظي
الوحاحصألااذهلكيفسلوبجاجتحانمكلذحضتيو
اذهمهيلعلخدنيأنمملعنالو)١٢ع(يفليقاماميس
نييقودصلايرصنتمنمهلصأنأمهضعبىأر.لالضلا
.)٢٣:٨لامعأ(ةمايقلايفنبدوهيلارئاسنعاوزاتمانيذلا
مهدئاقعضعبركُذنيذلانويروكيبألاهلصأنأهريغىأرو
ةفسلفكةينانويلاةفسلفلانمجتنهنأحجرألاو.)٣٢ع(يف
صلامعأ(انيثأيفةمايقلابىدانمويسلوبباوئزهنيذلا

ملاعىوسسيليتآلاملاعلانأباهيفنىلعاوجتحاو.)١٧
ضعببهذو.هيفىتوملاقفاوتالةيداملاموسجلانأوحاورأ
ةرهاطلاحاورألانأليحتسيفرشلازكارمداسجألانأءالؤه
ةسينكيفنيلاضلانأرهظيو.اهيفنكستةدجمملا
بهذمىلعةيحورلاةمايقلاىوساودقتعيملسوثنروك
.)١٨و٢:١١سواثوميت٢(يفنيروكذملاستيليفوسانيميه
ليجنإلادئاقعنمةمايقلابلوقلانأنييثنروكلاسلوبركذ
اهيلعمهصالخفقوتييتلاومهنيباهبىدانيتلاةيرهوجلا
ثلاثلامويلايفتوملانمماقحيسملانأتبثأو)٣-١ع(
:ةلدأةسمخب
.رشعيثناللمثًالوأسرطبلهتمايقدعبهروهظ.١
لزيملدحاوتقويفخأةئمسمخنمرثكألهروهظ.٢

.ءايحأمهرثكأ
.ةصاخبوقعيلهروهظ.٣
.لسرلالكلهروهظ.٤
دئاقعنماهنوكبةمايقلاةديقعتبثأو.هلهروهظ.٥

.)١١ع(مهلكنييحيسملاناميإومهلكلسرلاميلعت
ةمايقلايفنيوًايحيسمنوكينأناسنإلانكميالهنأو
هذهركنأنموحيسملاةمايقركنياهركنييذلانأل
ع(روزدوهشلسرلالعجو)١٤-١٢ع(ليجنإلالطبأ

ةمايقنإفةلطابنييحيسملارئاسلامآوانلامآو.)١٥
مدآناكامكفاهنوبرعهنألهبعشةمايقةنامضحيسملا
.)٢٢-٢٠ع(ةايحلاةلعحيسملاعوسيناكتوملاةلع
نألفكتتملهبعشةمايقبتلفكتاهنأعمحيسملاةمايقو
نكلوًالوأماقوههنألهتمايقتقومهتمايقتقونوكي
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نوكتكلذدنعوةيناثهئيجمدنعالإموقيالهبعش
بآللكلملاملسيهلمهلكهئادعأعوضخدعبوةياهنلا
هنأو)٢٤و٢٣ع(ًاطيسوهنوكرابتعابهملستيذلا
ذئنيحوةئيطخلاديبيىتحنوكللهتسائرمودتنأقال
-٢٥ع(ميناقألاثلثملادحاولاهلإلاهنأرابتعابنبالا

لوألاةروكذملاةلدألاقوفنيليلدبةمايقلاتبثأو.)٢٨
يناثلاو)سوثنروكيفةيراجلا(ىتوملالجألةيدومعملا
ةيدبألاسفنلاةداعسلامكةديقعبةديقعلاهذهةقالع
قحيناكف.لامكلاكلذيفنمزلتسيةمايقلايفنف
ًادغاننألبرشنلولكأنلف«اولوقينأنييحيسملل
نمءزجلااذهىلعهمالكمتخو.)٣٢-٣٠ع(»تومن
نيدسفملانيلاضلاةطلاخمنممهايإهراذنإبعوضوم
.)٣٤و٣٣ع(اهنعجتانلامهسوفنررضنمةفيخ

،ِهِبْمُكُتَّْـرشَبيِذَّـلٱِليِجْنِإلٱِبُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُفِّـرَعُأَو١«١،٢
لِبَقَو

ْ
َختًاضْيَأِهِبَو٢،ِهيِفَنوُموُقَتَو،ُهوُمُت

ْ
ْمُتْنُكْنِإ،َنوُصُل

»!ًاثَبَعْمُتْنَمآْدَقْمُتْنُكاَذِإَّـالِإ.ِهِبْمُكُتَّْـرشَبٍمَالَكُّيَأَنوُرُكْذَت
ةيطالغ١:٢١صو١:١٦ةيمور٥:٢ةيمور١:١١ةيطالغ
٣:٤

:١٢ص(ًالبقاوعمستملمكنأكُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُفِّـرَعُأ
موللاوبجعتلانمهمالكولخيالو.)٨:١سوثنروك٢و٣
مهرارقإىضتقمبنويحيسممهنأعمهيلإهوأجلأمهنأىلع
.»ةوخإ«مهايإهتوعدنملدتسُيامك

هلكديدجلادهعلاًانايحأليجنإلابدارُيِليِجْنِإلٱِب
ةمايقلاميلعتانههبدارملاوةيرهوجلاهدئاقعضعبًانايحأو
اهومسىلعليلد»ليجنإلاب«اهتيمستواهبقلعتيامو
هريثأتمدعلءاوسهداقتعامدعوهداقتعاءيشكالاهتيمهأو
:رومأةعبرأليجنإلااذهرمأنمركذو.صالخلاىلإرظنلاب
.هبىدانهنإ.١
.هتحصباوملسمهنإ.٢
مهلكركنيملًاذإف(نوفرتعينولازيالوهباوفرتعامهنإ.٣

.)١٢عمهنمموقلبةمايقلا
طرشبمهصالخدكؤياهبناميإلايتلاميلاعتلانمهنإ.٤

.هبنيكسمتماولازيالنأ

تسوحنذنمسوثنروكىلإبهذنيحِهِبْمُكُتَّْـرشَب
ةسينكلااهيفسسأوةلاسرلاهذهبتكنألبقنينس
ةتسوةنسذئموياهيفهيلعىضقتهنإ.هميلعتبةيحيسملا
لوأنمليجنإلاكلذنأمهركذف)١١-١٨:١لامعأ(رهشأ
.مهلهريشبت

.ًايبلقًاقيدصتهوقدصمهنأىلإريشياذهُهوُمُتْلِبَقَو
نأوأ.هبمكرثكأكسمتيويأِهيِفَنوُموُقَتَو
تمادامةمئاقىقبتفساسألااذهىلعتينُبمكتسينك
تبثيالهنودبومكاوقتومكؤاجرىقبياذكو.هيلعةرقتسم

.مكنيدنمءيش
َختًاضْيَأِهِبَو

ْ
عوسي«نأبناميإلاهبقلعتيهنألَنوُصُل

.)٤:٢٥ةيمور(»انريربتلجألماقواناياطخلجأنمتام
اذهقدصىلعٌينبمصالخلانييحيسملاءاجرلكف
.ليجنإلا

نوتبثتوِهِبْمُكُتَّْـرشَبٍمَالَكُّيَأَنوُرُكْذَتْمُتْنُكْنِإ
نودصلخينأيفكيالًالقعليجنإلاركذتنأ.هيلع
.مهنمناميإلاعزننولضملالواحًامهمًابلقهبكسمتلا

هبوهلوقبقلعتماذهًاثَبَعْمُتْنَمآْدَقْمُتْنُكاَذِإَّـالِإ
ليحتسملاضرفىلعالإمهصلخيناميإلانألوقي.نولصخت
يفنيلاضلاضعبهيلإبهذامكةمايقالنأوهو
ةلاحمالًاثبعمهناميإناكضرفلاكلذّحصولو.سوثنروك
.)١٤ع(هيلعوهينُييذلاساسألالاوزل

يفْمُكْيَلِإُتْمَّـلَسيِنَّـنِإَف«٣ لِبَقاَمِلَّـوَألٱِ
ْ
َّـنَأ:ًاضْيَأاَنَأُهُت

ملٱ
لٱَبَسَحاَناَياَطَخِلْجَأْنِمَتاَمَحيِسَْ

ْ
»ِبُتُك

ءايعشإوخلا٢٢:١٥رومزم١:١٢ةيطالغ٢٣و١١:٢ص
٤٦و٢٤:٢٦اقولو٢٣:٧ايركزو٩:٢٩لاينادوخلا٥٣:٥
٢:٢٤و١:١١سرطب١و٢٦:٢٣و٣:١٨لامعأو

امنايب)٨ع(ىلإاهدعباموةيببسانهءافلايِنَّـنِإَف
.ًاقباسهبمهرشب

يفْمُكْيَلِإُتْمَّـلَس ةمايقنأشيفانهلاقِلَّـوَألٱِ
هنلعأامماهنأوهوينابرلاءاشعلانأشيفهلاقامحيسملا
ِّـينَأل«هميلعتيفهلوقككلذو)١١:٢٣ص(هلعوسيبرلا

لَبْقَأَْمل
ْ

لُعَالَوٍناَسْنِإِدْنِعْنِمُه
ِّـ

َعوُسَيِنَالْعِإِبْلَب.ُهُتْم
ملٱ
نيقيلكبملكتينأعاطتسااذهلو)١:١٢ةيطالغ(ِ»حيِسَْ
يفبيرالو.بيرىندأهيفسيلقحهلهلوقياملكنأ
هذيمالتنأوتامحيسملانأهناميإلبقعمسسلوبنأ
رهظىتحمهءاعداقدصيملهنكلتوملانمماقهنأاوعّدا
اهبمهرشبيتلارومألامهأ»لوألاب«دارأو.هملكوبرلاهل
.هتمايقوحيسملاتومبةادانملالوأال

هتومباناياطخانعرّفكيأاَناَياَطَخِلْجَأْنِمَتاَم
٢:٢٤سرطب١و١:٤ةيطالغو٥:٨و٢٦-٣:٢٣ةيمور(
نمتميملهنأىلعناهربحيسملاةمايقف.)٣:٥انحوي١و
لبقهللانأوهريغاياطخلجأنملبهسفناياطخلجأ
َميِقُأَواَناَياَطَخِلْجَأْنِمَمِلْسُأ«هلوقليلدباهنعءادفهتوم
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نالعإنمًاءزجكلذناكف.)٤:٢٥ةيمور(»اَنِرِيْربَتِلْجَأل
.هلالدتسابهتجنتساًائيشالسلوبلحيسملا

حيرصتاهيففميدقلادهعلاتاءوبنيأِبُتُكْلٱَبَسَح
هذيمالتحيسملاخبودقو.ةئيطخلانعةرافكحيسملاتومب
.)٢٦و٢٤:٢٥اقول(كلذيفءايبنألالاقامباونمؤيملمهنأل
َمَّـلَكَتاَمَْريَغًائْيَشُلوُقَأَالاَنَأ«سابيغرأمامأسلوبلاقو
ملٱَِّـملَؤُيْنِإ:َنوُكَيْنَأٌديِتَعُهَّـنَأىَسوُمَوُءاَيِبْنَألٱ

لامعأ(»ُحيِسَْ
ناكاملكنأنييناربعلاىلإةلاسرلاةصالخ،)٢٣و٢٦:٢
.حيسملالمعىلإةراشإناكموسرلانميدوهيلاماظنلايف
تمتيتلاقئاقحلاهتءوبننم٥٣صيفءايعشإنابأو
ىتم(ةنابإنسحأاهتنابأورئاشبلااهتركذو.حيسملاتومب

.)٢٤:٢٧اقولو٢٦:٥٤

يفَماَقُهَّـنَأَو،َنِفُدُهَّـنَأَو«٤ لٱِ
ْ
لٱَبَسَحِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ْ
»ِبُتُك

اقولو٦:٢عشوهو٥٣:١٠ءايعشإو١٦:١٠و٢:٧رومزم
٢٣و٢٦:٢٢و٣٥-١٣:٣٣و٣١-٢:٢٥لامعأو٤٦و٢٤:٢٦
١:١١سرطب١و

ءابنإلايناثلاوهتمايقوهنفدةقيقحلوألانارمأةيآلاهذهيف
.امهثودحلبقامهب

انحوي(ةيفاكلاةداهشلاوةدهاشملابتبثاذهَنِفُدُهَّـنَأ
هتوملديكأتانههنفدركذو.سلوبلبرلاهنلعأو)١٩:٤٠
.ليوطءامغإوأةبيغهنأمهوتلًاعفدو

يفَماَقُهَّـنَأَو رظنا٨-٥ع(يفّنيبامكِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
.)٢٨:١٧ىتمريسفت

تأبنأاهنإفميدقلادهعلابتكيأِبُتُكْلٱَبَسَح
لامعأو٢٠:٩انحوي(نمّنيبتيامكهتمايقوهنفدنيرمألاب

هيلعلسرلادنتسايذلاو.امهريسفتىلإعجراف)٢٦:٢٣
يفامحيسملاةمايقبءابنألانمهاوسىلعاودنتسااممرثكأ
الءابنإلااذهنأحّرصسرطبنإف.)١٦:١٠رومزم(
امأوًاداسفىأردواددسجنألحيسملاىلعالإقدصي
لوقهلثمو)٣١-٢:٢٩لامعأ(ًاداسفريملفحيسملادسج
هتوموحيسملامالآءابنأو.)٣٧-١٣:٣٢لامعأ(يفسلوب
مئادلاماعلاهكلمءابنأكلذكوميدقلادهعلارافسأيفةريثك
.هتومدعبموقيحيسملانأمازلتسالالكمزلتسيكلذو

.»ََرشَعْيَنْثالِلَّـمُثاَفَصِلَرَهَظُهَّـنَأَو«٥
٣٤:٣٦اقولو١٦:١٤سقرمو٢٨:١٧ىتم٢٤:٣٤اقول
١٠:٤١لامعأو٢٦و٢٠:١٩انحويو

ركذلبهتمايقدعبحيسملاروهظرارملكسلوبركذيمل
هروهظركذاملوأواهثودحبيترتىلعراصتخالاباهضعب

نيذلاورشعدحأللهروهظيناثلاو.)٢٤:٣٤اقول(سرطبل
٤٠-٣٦و٢٤:٣٣اقول(سرطبلهيفرهظيذلامويلايفمهعم
.)٢٠:١٩انحويو

رابتعابلسرلاةعامجلًامسااذهراصََرشَعْيَنْثالِل
ملمهنإف.هنعرظنلاعطقبمهيلعقلطُأمثيلصألاددعلا
كلهدقناكاذوهينألةرشعىوسروهظلااذهموياونوكي
.مهعمنكيملاموتو

،ٍخَأِةَئِمِسَْمخْنِمَرَثْكَألًةَدِحاَوًةَعْفَدَرَهَظَكِلٰذَدْعَبَو«٦
.»اوُدَقَرْدَقْمُهَضْعَبَّـنِكٰلَو.َنآلٱَىلِإٍقاَبْمُهُرَثْكَأ

رئاشبلايفرشُيملٍخَأِةَئِمِسَْمخْنِمَرَثْكَأل...َرَهَظ
رهظمويناكهنأحجرألافروهظلااذهىلإةحضاوةراشإ
يِماَيِقَدْعَبْنِكٰلَو«هتوملبقمهلهلوقكليلجلايفذيمالتلل
جلٱَىلِإْمُكُقِبْسَأ

ْ
يفنيتأرمللهلوقو.)٢٦:٣٢ىتم(»ِليَِل

جلٱَىلِإاوُبَهْذَيْنَأِيتَوْخِإلَالوُقاَبَهْذِا«هتمايقحابص
ْ

،ِليَِل
َدَحَألٱاَّـمَأ«ىتملوقو.)٢٨:١٠ىتم(»يِنَنْوَرَيَكاَنُهَو
لِتََرشَع

ْ
جلٱَىلِإاوُقَلَطْنٱَفًاذيِم

ْ
جلٱَىلِإِليَِل

ْ
ْمُهَرَمَأُثْيَح،ِلََب

اذهناكو.)ريسفتلارظنا(.)٢٨:١٦ىتم(»ُعوُسَي
عاشهأبننأيفبيرالفنييعتلاومسرلاىضتقمبعامتجالا
دحألاعامتجاناكهنمدصقلالجنأعمونينمؤملانيب
نمواهلوحاموميلشروأنمنوريثكهرضحينأعقوتيرشع
.ذئنيحروضحلايفبغريالحيسملاعابتأنمنَمو.ليلجلا
ناكمإعفدتومهتداهشبةقثلاديزتدوهشلاددعةرثكو
.مهعادخنا

رثكأنإفةداهشلاةميقديزياذهَنآلٱَىلِإٍقاَبْمُهُرَثْكَأ
نيرشعوسمخنيبامدعبءايحأاولازيملدوهشلاكئلوأ
نأكشينمنكميفهعممهعامتجانمةنسنيثالثوةنس
.مهلأسيومههجاوي

مونلابنييحيسملاتومنعّربعاوُدَقَرْدَقْمُهَضْعَب
اهمايقرظتنمواهروبقيفةحيرتسممهداسجأنأىلعةلالد
يفحيسملاعمةحيرتسممهسوفننأوميظعلامويلاحابصيف
.ءامسلا

.»َنيِعَْمجَأِلُسُّرلِلَّـمُث،َبوُقْعَيِلَرَهَظَكِلٰذَدْعَبَو«٧
٤و١:٣لامعأو٢٤:٥٠اقول

انحوي(يفروكذملاامإروهظلااذهَنيِعَْمجَأِلُسُّرلِلَّـمُث
.)١:٤لامعأ(يفروكذملاوأ)٢٠:٢٦
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لٱَرِخآَو«٨
ْ

.»اَنَأِيلَرَهَظِطْقِّـسلِلُهَّـنَأَكِّـلُك
٩:١صو١٨و٢٢:١٤و١٧و٩:٤لامعأ

هدوعصنمٍنامثوأنينسعبسدعبيأِّـلُكْلٱَرِخآَو
.)٤و٩:٣لامعأ(قشمدىلإًابهاذذئمويسلوبناكو

هروعشلكلذبهسفنهبش.ٍحرطليأِطْقِّـسلِلُهَّـنَأَك
.هلحيسملااهرهظأيتلاةمعنلاهقاقحتسامدعب

ىَعْدُأْنَألًالْهَأُتْسَليِذَّـلٱاَنَأ،ِلُسُّرلٱُرَغْصَأِّـينَأل«٩
.»ِهللاٱَةَسيِنَكُتْدَهَطْضٱِّـينَأل،ًالوُسَر
يبليفو١:١٣ةيطالغو٩:١و٨:٣لامعأ٣:٨سسفأ
١:١٣سواثوميت١و٣:٦

ىَعْدُأْنَألًالْهَأُتْسَل...ِلُسُّرلٱُرَغْصَأِّـينَأل
قبسامىلعهفسأةدشوهعضاوتطرفلكلذلاقًالوُسَر
ىلعةبظاوملانمهعنميملعضاوتلااذهو.هناميإلبقهنم
ةعاطلاومارتحالانمهلقحياموييلوسرلاهناطلسبحيرصتلا
دجملجألهميلعتنوربتعيسانلالعجيلءاضتقالانيح
لاقكلذىضتقمبو.اهبىدانيتلاقئاقحلاتابثإوحيسملا
سوثنروك٢(»ِلُسُّرلٱيِقِئاَفْنَعًائْيَشْصُقْنَأَْملِّـينَأُبِسْح«
انحويوسرطبوبوقعيبهسفنلدعو.)١٢:١١و١١:٥
.)٩-٢:٦ةيطالغ(

هذههسفنلسلوبرفغيملِهللاٱَةَسيِنَكُتْدَهَطْضٱِّـينَأل
لينف.)١٥-١:١٣سواثوميت١(فسألاةياغباهركذوةئيطخلا
هروعشالواهبكترمبلقنماهركذليزيالةئيطخلاةرفغم
.اهلجأنمهقاقحتسامدعب

ملٱُهُتَمْعِنَو،اَنَأاَماَنَأِهللاٱِةَمْعِنِبْنِكٰلَو«١٠
َْملِيلُةاَطْعُْ

،اَنَأَالْنِكٰلَو.ْمِهِعيَِمجْمُهْنِمَرَثْكَأُتْبِعَتاَنَأْلَب،ًةَلِطاَبْنُكَت
.»يِعَميِتَّـلٱِهللاٱُةَمْعِنْلَب
:١٠ىتم١٢:١١و١١:٢٣سوثنروك٢و٨و٢:٧سسفأ

٢:٨ةيطالغو٣:٥سوثنروك٢و١٩و١٥:١٨ةيمورو٢٠
٢:١٣يبليفو٣:٧سسفأو

هبلقيفسدقلاحورلاريثأتاميسالوِهللاٱِةَمْعِنِبْنِكٰلَو
.هسيدقتوهديدجتوهترانإو

ينأرابتعابنآلااهيلعانأيتلالاحلايفيأاَنَأاَماَنَأ
ًادهطضموًافدجملزأملهللاةمعنالولولوسرونمؤم
.ًايرتفمو

ريثأتالبنكتمليأًةَلِطاَبْنُكَتَْمل...ُهُتَمْعِنَو
.)٦:١سوثنروك٢(

.ًاعماوبعتاممرثكأيأْمِهِعيَِمجْمُهْنِمَرَثْكَأُتْبِعَت
نمهققحتولوقلااذهقدصىأرلسرلالامعأأرقنمو
يفهبعتنمجئاتنلاةمظعواهيفبعتيتلاةرئادلاةعس
ةرفونموةينثولاوةيدوهيلاليطابألامدهوسئانكلادييشت
.اهميلاعتومسواهبتكيتلالئاسرلا

ةرثكبرختفيالهنأىلإةراشإكلذلاقخلااَنَأَالْنِكٰلَو
هلكاذهنألهلعفامىلعهسفنحدمينأبلطيالوهباعتأ
.هللاةمعنبناك

.»ْمُتْنَمآاَذَكٰهَوُزِرْكَناَذَكٰه،َكِئَلوُأْمَأاَنَأٌءاَوَسَف«١١

)ضرتعممالك١٠و٩عو(ةنماثلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذه
انمدحاويأفًاضيأيلرهظولسرللرهظحيسملانأهانعمو
حيسملاةمايقبءابنألاوهوانرئاسريشبتكهريشبتناكّرشب
نأاذهبنابأو.ريشبتلاكلذىضتقمبمتنمآمكلكمتنأو
ةادانملكيفةيساسألاميلاعتلانمحيسملاةمايقميلعت
تبثيلكلذلاقو.نييحيسملالكناميإونيرشبملاولسرلا
ةلدأالنأبةبذكلالوقعفديوحيسملاةمايقبنينمؤملاناميإ
.اهتحصىلعةيفاك

ملٱَناَكْنِإْنِكٰلَو«١٢
،ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقُهَّـنَأِهِبُزَرْكُيُحيِسَْ

»؟ٍتاَوْمَأُةَماَيِقَسْيَلْنِإْمُكَنْيَبٌمْوَقُلوُقَيَفْيَكَف

حيسملاةمايقبميلستلانأنايباهيلتيتلاوةيآلاهذهيف
ةرمثدحيامنألةماعلاةمايقلاناكمإبميلستلامزلتسي
ةماعلاةمايقلاىلعتاضارتعالالكوًارارمثدحينأنكمي
.حيسملاةمايقىلعاهبضرتعي

طرشلاف)١١و٤ع(يفنيبتامكَماَقُهَّـنَأِهِبُزَرْكُيْنِإ
.خلازركيهنأللاقهنأكفهلعفعوقولليلعتلاديفيانه

ماهفتسالاُةَماَيِقَسْيَلْنِإْمُكَنْيَبٌمْوَقُلوُقَيَفْيَكَف
اوعمسامدعبةماعلاةمايقلايفنيمهلوقنأىلعهيبنتللانه
اهباونمآوةعطاقنيهارببحيسملاةمايقتتبثأيتلاةزاركلا
ريشي»مكنيبموق«هلوقو.مهفارتعالوميلسلالقعللداضم
حجرألاومهنمملعيملنكلنويحيسمنيضرتعملانأىلإ
نيينانويلاةفسالفلاءارآاوعبتانيذلاممألايرصنتمنممهنأ
لاحمينامسجلاداعملانأامإاولاقفتوملادعبسفنلالاحيف
هنمتقلطُأامدعبدسجلانجسىلإسفنلاعاجرإنأامإو
:١٧لامعأريسفتوحاحصألااذهةمدقمرظنا(اهلٌلالذإ

٣٢(.
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ملٱُنوُكَيَالَفٍتاَوْمَأُةَماَيِقْنُكَتَْملْنِإَف«١٣
»!َماَقْدَقُحيِسَْ

٤:١٤يكينولاست١

املكفةماعلاةمايقلاناكمإتبثُيحيسملاةمايقتبثُييذلا
حيسملاةمايقىلعهبضرتعُيةماعلاةمايقلاىلعهبضرتعُي
ىلإتوملاةطلستحتناكونفُدوسانلارئاسكتامهنأل
ناكهنألهباصأىتوملارئاسباصأاملكفثلاثلامويلا
رشبلاةمايقتلاحتسانإفًاقحًاهلإناكامكًاقحًاناسنإ
.هتمايقتلاحتسا

ملٱِنُكَيَْملْنِإَو«١٤
ٌلِطاَبَواَنُتَزاَرِكٌةَلِطاَبَف،َماَقْدَقُحيِسَْ

»ْمُكُناَميِإًاضْيَأ

ةمايقبلوقلااهدعبثالثلاوةيآلاهذهيفلوسرلاتبثأ
ءاجوةليحتسمجئاتنعبرأبميلستلامزلتسياهيفننأبحيسملا
نالطببلطبيهلكحيسملانيدنأيهوىلوألاةجيتنلابانه
هاوعدةحصىلعًاليلدهتمايقلعجحيسملانإفلوقلاكلذ
ءادفهتوملبقوهبّرسهللانأوملاعلاصلخموهللانباهنأ
اذهو)٩:٢٢اقولو٢٠:١٩و١٦:٢١ىتم(هبعشلكنع
ِحوُرِةَهِجْنِمٍةَّـوُقِبِهللاٱَنْبٱََّـنيَعَت«لوسرلالوققفوىلع
لٱ
ْ

لٱِب،ِةَساَدَق
ْ

لسرلاىأرو.)١:٤ةيمور(»ِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَيِق
:١لامعأ(حيسملاةمايقبدهشينألوسرلالمعمهأنإ

٢٢(.
نإفاهلساسأالوًاقحتسيليأاَنُتَزاَرِكٌةَلِطاَبَف

هتردقاوتبثأويحنآلاهنأوماقحيسملانأباوزركلسرلا
لزيملحيسملاناكنإثبعهلكاذهوهتمايقبصالخلاىلع
.ءايحألاصلخينأعيطتسيالتيملانألهربقيف

ماقحيسملانأبمتنمآمكنألْمُكُناَميِإًاضْيَأٌلِطاَبَو
نآلاهنأىلعوهتمايقىلعهللانباهنأبمكناميإمتدطوو
مقيملناكنإفانيفعفشيءامسلايفهللانيمينعسلاج
اذهلثمنمةدئافالومهولاوبذكلامكناميإساسأناك
.ناميإلا

ْنِماَنْدِهَشاَنَّـنَأل،ِِهللاٍروُزَدوُهُشًاضْيَأُنْحَنُدَجوُنَو«١٥
ملٱَماَقَأُهَّـنَأِهللاٱِةَهِج

ملٱَناَكْنِإُهْمِقُيَْملَوُهَوَحيِسَْ
َالىٰتْوَْ

.»َنوُموُقَي
١٣:٣٠و٣٣و٤:١٠و٢٢و٢:٢٤لامعأ

نأيهوحيسملاةمايقيفناهمزلتسييتلاةيناثلاةجيتنلاهذه
مهنأوهتمايقدعبحيسملااوأرمهنأباودهشةبذكدوهشلسرلا

هيدييفهحارجراثآمهارأهنأوماظعومحلهنأاوققحتوهوسمل
.مهبرومهملعمهنأاوفرعمهنأوهبنجوهيلجرو

فشكيونوعداخاننأتبثيأٍروُزَدوُهُش...ُدَجوُن
روزانتداهشنأتبثولف.نولاضالنولضماننأوانعادخ
انتحاروانتيصانرسخاهلجأنماننألانلنارسخكلذناكل
.انتايحو

ةبذاكلاةداهشلاف»لامعألانزوتهب«يذلاقحلاهلإلاِِهللا
ضرفىلعلسرلانوكيفهريغلةبذاكلاةداهشلانمرشهللا
.ةبذكلادوهشلارشحيسملاةمايقنالطب

ضرفلاىلعهللاروزدوهشمهنوكلليلعتاذهاَنَّـنَأل
.قباسلا

هنأاندهشيأَحيِسَْملٱَماَقَأُهَّـنَأِهللاٱِةَهِجْنِماَنْدِهَش
ةلمجنمهسفنسلوبلعجكلذبو.لعفيملاملعف
.نيبذاكلا

اذهىلعنونوكيمهنألَنوُموُقَيَالىٰتْوَْملٱَناَكْنِإ
اذإهنألثدحينأليحتسيوثدحيملامباودهشدقضرفلا
يفلاقامكحيسملاةمايقتلاحتساىتوملاةمايقتلاحتسا
.)١٣ع(

ملٱَناَكْنِإُهَّـنَأل«١٦
ملٱُنوُكَيَالَفَنوُموُقَيَالىٰتْوَْ

ْدَقُحيِسَْ
.»َماَق

ةمايقلانيبةقالعلاةدشلًانايب)١٣ع(يفامرركماذه
ةيناثلاةلاحتسامزلتستىلوألاةلاحتسافحيسملاةمايقوةماعلا
.ةيلاتلاةيآلايفاملًاديهمتو

نباسيلهنأمزلتسياذهوَماَقْدَقُحيِسَْملٱُنوُكَيَالَف
ناطلستحتمهنوكيفرشبلاءافعضرئاسكهنإلبهللا
كلذىلعهنأل»قداصلانيمألادهاشلا«وهسيلهنأوتوملا
هريغبةقثللةلعقبتملفهتمايقنأشيفهلوقممتيملضرفلا
.هلاوقأنم

ملٱِنُكَيَْملْنِإَو«١٧
ْمُتْنَأ.ْمُكُناَميِإٌلِطاَبَفَماَقْدَقُحيِسَْ

يفُدْعَب »!ْمُكاَياَطَخِ

.حيسملاةمايقنالطبضرفنمةثلاثلاةجيتنلاهذه
اهومتعقوتيتلاةجيتنلاىلإرظنلابْمُكُناَميِإٌلِطاَبَف
نابأ.ةيلاتلاةرابعلانمنيبتيامكاياطخلاةرفغميهوهنم
نابأو)١٤ع(ساسأالبهنوكبناميإلاكلذنالطبًاقباس
.رمثالبهنوكبانههنالطب
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يفُدْعَبْمُتْنَأ اهيلعةنونيدللةضرعيأمُكاَياَطَخِ
انريربتلةيرورضحيسملاةمايقنوكلهنإف.اهتطلستحتو
رربتنملنحنفمقيملحيسملاناكنإهنأتبثي)٤:٢٥ةيمور(
ملعةمايقنمسيلهنأملعنمف.ةئيطخللًاديبعانلزالو
اودصقيملةمايقلاةافنلعلو.نارفغالوةرافكنمسيلهنأ
اذإفيناثلايفنمزلتسيلوألايفننكلةرافكلااوفنينأ
وأةديقعرسُخيملةمايقلاميلعتحيسملانيدنمذخُأ
.هيفماهوهاملكلباهعمنيتديقع

يفاوُدَقَرَنيِذَّـلٱًاذِإ«١٨ ملٱِ
»!اوُكَلَهًاضْيَأِحيِسَْ

يهوحيسملاةمايقنالطبضرفنمةعبارلاةجيتنلاهذه
.حيسملابنينمؤملاعيمجكاله

يفاوُدَقَرَنيِذَّـلٱ حيسملاىلعنيلكتماوتاميأِحيِسَْملٱِ
مهدنسيومهيزعيوهوهردصىلعاوتاممهنأكوصالخلاةيغب
ةايحلاودجملاونمألاوةحارلابةقثلاونانئمطالاىلعمهلمحيو
٧:٦٠لامعأو٦عريسفترظنا(ربقلاءاروةديدجلا
.)١٤:١٣ايؤرو٤:١٤يكينولاست١و

مقيملحيسملاناكنإهنألمنهجىلإاوبهذيأاوُكَلَه
نايدلاربنممامأمهيفعفشينممهلسيلواورربتيملمهف
.مهاياطخيفاوتامواونمؤيملنيذللثدحاممهلثدحيف
اوشاعنيذلاسانلالضفأنأمزلتسيضرفلااذهتابثإو
دوادوىسوموحونوميهاربإوليباهكضرألاهذهىلع
نيياقبيصنكمهبيصنناكءادهشلاولسرلاولاينادو
اذهةحصىلعويطويرخسالااذوهيوسدوريهوباخآو
.لطابوهوهديعاومفلخمملاظىلاعتوهناحبسهللانأتبثي
نيدنأيهوعبرألاجئاتنلاهذهبملسينأديريالنمو
مثإلاناطلستحتنمؤملاوةبذكدوهشلسرلاولطابحيسملا
ناهيلعفةمثألارشأكاوكلهمهنمنيفوتملانأوهيلعةنونيدلاو
.ىتوملاةمايقمدعبلوقلالزتعي

يفاَنَلَناَكْنِإ«١٩ حلٱِهِذٰهِ
ْ

يفٌءاَجَرْطَقَفِةاََي ملٱِ
نِإَفِحيِسَْ

اَنَّـ
.»ِساَّـنلٱِعيَِمجىَقْشَأ
٣:١٢سواثوميت٢

نينمؤملاةراسخمزلتسيةمايقلاراكنإنأنايبةيآلاهذهيف
ايندلانيرادلايفةراسخلانوكتفمهاتومكالهقوفءايحألا
.ةرشعةنماثلاةيآلاقحلميهوةرخآلاو

يفاَنَلَناَكْنِإ يفٌءاَجَرْطَقَفِةاَيَْحلٱِهِذٰهِ ِحيِسَْملٱِ
لامهإومهايإمهداهطضاوسانلاضغبعمنونمؤملاناكنإ
ىلعةينبملامهلامآلكتوملادنعيهتنتمهتيامحذئمويماكحلا

مهاياطاخيفنوقابمهنأوماهوأاهنأنودجيوحيسملاةمايق
.هللابضغوسومانلاةنعلتحت

مظعأنينمؤملالامآنألِساَّـنلٱِعيَِمجىَقْشَأاَنَّـنِإَف
مهنوكعمقباسلاضرفلاىلعتباخدقومهريغلامآنم
اوركنأضرألاىلعًالزنوءابرغلامآلاكلتىلعءانباوشاع
نمءازرألاوتاقشملارفاواولمتحاومهبيلصاولمحومهسفنأ
حصنإفلتقوبيذعتومجرونجسولاومأبلسوراع
ىقشأمهنوكتبثوًاثبعهلككلذناكروكذملاضرفلا
.سانلا
طرفىلإرظنلابلسرلاىلعروصقمريغانهليقامنإ
نأديفيالو.نينمؤملالكىلعقدصيلبمهتاقشمومهباعتأ
اذهنألايندلاهذهيفمهريغنمةداعسلقأنييحيسملا
الوًاريثكمهريغةداعسنممظعأمهتداعسنإفقحريغ
دحىلإةريثكاهنألىقتلاةايحىلعاهيفةازاجملامدعديفي
نمةيحيسمةشيعشييعينأناسنإللريخهنأهدنعىرُي
رارشألاونونمؤملاكلهنأهانعمف.ةريرشةشيعشيعينأ
كئلوألامآنألنيرخآللىثرياممرثكأنيلوأللىثريفًاعم
مهنإ.مظعأمهتبيخنوكتفءالؤهلامآنممظعأتناك
اوشاعرارشألاوًاثبعاودهُطضاومهسفنأاوركنأواوبعت
.ملاعلاتاذلنمهوراتخايذلابيصنلااوذخأونيحيرستم

ملٱَماَقْدَقَنآلٱِنِكٰلَو«٢٠
َراَصَوِتاَوْمَألٱَنِمُحيِسَْ

.»َنيِدِقاَّـرلٱَةَروُكاَب
١:١٨يسولوكو٢٣عو٢٦:٢٣لامعأ١:٣سرطب١
١:٥ةيمورو

ةمايقىلعةيلجلانيهاربلاىلإرظنلابيأَنآلٱِنِكٰلَو
جئاتنلاةحصناكمإمدعىلإو)٨-٤ع(ةروكذملاحيسملا
.)١٩-١٢ع(ةمايقلاكلتراكنإاهمزلتسييتلا

تسيلانتزاركًاذإفِتاَوْمَألٱَنِمُحيِسَْملٱَماَقْدَق
انسلومكاياطخيفدعبمتسلوًالطابسيلمكناميإوةلطاب
اوكلهيملحيسملايفىتوملاوهللاروزدوهشلسرلانحن
كلتتوبثبتبثدقوسانلاعيمجىقشأنونمؤملاسيلو
.لامآلانماهيلعينُباملكةمايقلا

هبعشةمايقهتمايقتقبسيأَنيِدِقاَّـرلٱَةَروُكاَبَراَصَو
هلكداصحلانوبرعداصحلاةروكابنأامكاهنوبرعتناكو
داصحةروكابناكماقيذلادجمملاهدسجفهلديكأتو
هلوقليلدبماقامكموقتفوسيتلاةدجمملاهبعشداسجأ
ِدَسَجِةَروُصَىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَشُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«
:٤يكينولاست١و٨:٢٣ةيموررظنا٣:٢١يبليف(»ِهِدَْجم
»تاومألانمركبهنأ«لوقلاقفوىلعانهليقامو.)١٤
.)١:٥ايؤرو١:١٣يسولوك(
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ىلإةراشإلاةروكابلابحيسملاةمايقههيبشتبسلوبدصقله
يفمهلالغلكةروكابميدقتنمنييليئارسإلاهبهللارمأام
ناكنإنكلوهملعنالكلذ)١١و٢٣:١٠نييوال(هلكيه
هيفماقيذلامويلانألةقفاوملاةياغىلعءاجدقفهدصقدق
سيلو.حصفلاتبسدغيأةروكابلاميدقتمويوهحيسملا
هلبقدحأمقيملهنأنيدقارلاةروكابحيسملانوكبدوصقملا
تنبونييانةلمرأنباورزاعيلأهلبقماقهنألتوملانم
توملاهيلعطلستيملوماقنملوأهنكلمهريغوسريآي
هبعشنينمؤملالكنعًاضيأماقلبطقفاذهسيلو.دعب
لكلالوأناكوتوملانممهتماقإنمضيًاداحتامهبًادحتمو
.اهجئاتنىلإرظنلابهتمايقةيمهأوهماقمةمظعرابتعاب
.حيسملابنينمؤماوتامنيذلاانه»نيدقارلا«ىنعمو

ملٱِذِإُهَّـنِإَف«٢١
.»ِتاَوْمَألٱُةَماَيِقًاضْيَأٍناَسْنِإِب،ٍناَسْنِإِبُتْوَْ

نألهبعشةمايقلًاديكأتحيسملاةمايقنأةيآلاهذهدافم
يفهلسنومدآنيبةقالعلاكةايحلايفمهنيبوهنيبةقالعلا
.ناسنإبانيلعدريناسنإبانمذخُأامنأوتوملا

فيكةيآلاهذهيفّنيبيملومدآبيأٍناَسْنِإِبُتْوَْملٱ
ةيلاتلاةيآلايفكلذىلإراشأنكلهلسنتومةلعمدآراص
ةبقاعتوملانأسدقملاباتكلانمرخُأنكامأيفحضوأو
يفةمايقلانألطقفدسجلاتومانهروكذملاتوملاو.همثإ
كلذنممزليالو.طقفدسجلاةمايقةيآلانميناثلاءزجلا
هنممزليالامكيدسجتومىوسسيلمدآبتوملانأ
ىضتقمبو.ةيدسجةايحىوستسيلحيسملابةايحلانأ
سانلاناكفتومنمنكيملمدآةئيطخالولهنإةيآلاهذه
ءامسلاىلإنولقنُيمهنأامإوًادبأضرألاىلعاوقبينأامإ
.ايليإوخونخأك

هللانباحيسملاعوسيبرلابيأًاضْيَأٍناَسْنِإِب
.دسجتملا

حيسملاةمايقنألنينمؤملاىتوملايأِتاَوْمَألٱُةَماَيِق
انهلوسرلامالكو.)٢٣ع(اهتلعهنألومهتمايقنوبرع
رارشألاةمايقوةنيرقلاةلالدبنينمؤملاةمايقىلعروصقم
:٢٤لامعأو٢٩و٥:٢٨انحوي(عضوملااذهريغيفتركُذ
١٥(.

يفاَمَكُهَّـنَأل«٢٢ جلٱُتوُمَيَمَدآِ
ْ

يفاَذَكٰهُعيَِم ملٱِ
ِحيِسَْ

جلٱاَيْحُيَس
ْ

.»ُعيَِم

انداحتانأنايبونيرشعلاوةيداحلاةيآللريسفتةيآلاهذه
انتايحةلعحيسملابانداحتاوانتومةلعدهعلاوةعيبطلابمدآب
انيفسدقلاحورلاىنكسبنحنوانبئانوانسأرناكمدآنأو

.هربوهتايحوهتعيبطءاكرش
يفاَمَك هذهىنعمحاضيإقبسُعيِمَْجلٱُتوُمَيَمَدآِ

.)١١-٨:٩و٢١-٥:١٢ةيمور(ريسفتيفةيآلا
يف نينمؤملاسأرهنألُعيِمَْجلٱاَيْحُيَسِحيِسَْملٱِ

هلوقو.مهتمايقةروكابهتمايقوربلاوةايحلابرهنألمهبئانو
ةايحلاوهودسجلاءايحإىلعديزيامنمضتي»ايحيس«
حيسملابهينيذلاعيمجو.ماتلاصالخلايأةيدبألاةديجملا
ريغوهلبلاولافطألاونينمؤملاىوسمهسيلةايحلامهل
نوموقينيذلاةروكابسيلحيسملانألناميإلاىلعنيرداقلا
ال»حيسملايف«هلوقنأىلع»يدبألاءاردزالاوراعلل«
سيلوهوهيفاوسيلرارشألانألنينمؤملاريغهبفصوي
»ايحيس«هلوقيفمهيلإةبوسنملاةايحلاو.مهبئانالومهسأر
٦:٦٣و٥:٢١انحوي(مهريغنودنينمؤملاىلإبسنُت
.)٣:٢١ةيطالغو١٥:٤٥سوثنروك١و٨:١١ةيمورو
باتكلادافمو.)٢٣ع(مهريغىلإاهتبسنعنمتةنيرقلاو
اهيلإراشملاةيدبألاةايحلانولانيالرارشألانأهلكسدقملا
.انه
انههمالكبدارإلوسرلانأىلإنيرسفملاضعببهذ
مدآامهيأشنموةايحلاوتوملانيميظعلانيدضلاىلإةراشإلا
ىلعهتطساوبةايحلادتمتلقيرطلادعأحيسملانأوحيسملاو
حيسملااهبهييتلاةايحلالانينأمدآبتوملادادتماردق
دارملاهنأىلعليلدالنكلقحهيلإراشملاف.هبناميإلاب
ىلعانهملكتيمللوسرلانأىلإرخآبهذو.انهةيآلاب
مدآدالوألك»عيمجلا«هلوقبدصقهنأودسجلاةمايقىوس
يأ»حيسملاب«لاقو»ايحيس«الموقيسلاقلهبهذمحصولو
.هبداحتالابيأ»حيسملايف«الًاناّيدهنوكرابتعابهتوقب

يفٍدِحاَوَّـلُكَّـنِكٰلَو«٢٣ ملٱ.ِهِتَبْتُرِ
َنيِذَّـلٱَّـمُث،ٌةَروُكاَبُحيِسَْ

لِل
ْ

يفِحيِسَم .»ِهِئيَِجمِ
١٧ىلإ٤:١٥يكينولاست١و٢٠ع

مهرابتعابهبنينمؤملاوحيسملانمًالكيأٍدِحاَوَّـلُك
.ًادحاوًاصخش

يف الهبنينمؤملاةمايقىلعحيسملاةمايقنوكِهِتَبْتُرِ
دعبوًالوأماقحيسملانكلماقنيحاوماقمهنأهنممزلي
.هلنيذلاموقيكلذ
ملٱ
.)هريسفتو٢٠ع(ٌةَروُكاَبُحيِسَْ

حيسمللنينمؤملانإ)٥:٢٤ةيطالغ(ِحيِسَمْلِلَنيِذَّـلٱ
مهراتخاوههنألو)١٠:٢٩انحوي(مهايإهاطعأهابأنأل
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اوفقومهنألو)٥:٩ايؤر(مهادفهنألو)١٥:١٦انحوي(
.)١٢:١ةيمور(هلمهسفنأ

يف :٤و٣:١٣يكينولاست١(يناثلاءيجملايأِهِئيَِجمِ
ميلعتيفنينأةيآلاهذهيفدصقلوسرلالعلو.)١٩-١٤
.)٢:١٨سواثوميت٢(»تراصدقةمايقلانأب«نيلئاقلا

ملٱَمَّـلَسىَتَم،ُةَياَهِّـنلٱَكِلٰذَدْعَبَو«٢٤
لُْ
ْ

ىَتَم،ِبآلٱِِهللاَك
لُسَّـلُكَوٍةَساَيِرَّـلُكَلَطْبَأ

ْ
.»ٍةَّـوُقَّـلُكَوٍناَط

٢٧و٧:١٤لايناد

يتُأضرتعممالكنيرشعلاوةنماثلاةيآلاىلإةيآلاهذهيفام
.ةمايقلاعباوتضعبلًانايبهب

.ةمايقلاوحيسملاءيجمدعبيأَكِلٰذَدْعَب
ءادفلالمعمامتإورضاحلاملاعلاماظنةياهنيأُةَياَهِّـنلٱ
.)٢٨:٢٠و١٤و٦و٢٤:٣و١٣:٣٩ىتم(
نألرارشألاةمايقرثأىلعنوكتةياهنلاهذهنأانهليق
نمملعننكلرارشألاةمايقيفمالكلاانهدصقيمللوسرلا
هلوقليلدبًاضيأنوموقيرارشألانأليجنإلايفرخُأعضاوم
يفَنيِذَّـلٱُعيَِمجُعَمْسَياَهيِفٌةَعاَسِيتْأَت« لٱِ

ْ
ُجُرْخَيَف،ُهَتْوَصِروُبُق

ِحلاَّـصلٱاوُلَعَفَنيِذَّـلٱ
َ
حلٱِةَماَيِقَىلِإِتا

ْ
اوُلِمَعَنيِذَّـلٱَوِةاََي

ًاضيأرظنا٢٩و٥:٢٨انحوي(»ِةَنوُنْيَّـدلٱِةَماَيِقَىلِإِتاَئِّـيَّـسلٱ
.)١٠-١٢:٧يكينولاست٢
تقويفنانوكيحيسملاءيجموملاعلاةياهننألوسرلالقيمل
ةمايقمثحيسملاةمايقةيلاوتمرومأةثالثركذهنكلدحاو
هبعشةمايقنيبءيشثودحركذيملهنكلوةياهنلامثهبعش
ءيشثدحيالهنأجتنتسننأانلقحيكلذلوملاعلاةياهنو
نرقتليجنإلايفةريثكتايآلقفاوماذهوةمايقلاكلتدعب
رمأءازجأاهنأكةنونيدلاوةمايقلاوريخألامويلابحيسملاءيجم
٣٢و٢٥:٣١و٣١و٣٠و٢٤:٣و٤١-١٣:٣٩ىتم(دحاو
.)١١:٢٤و٤٠و٦:٣٩انحويو

صاخلاكلملاحيسملاملسىتميأَكْلُْملٱَمَّـلَسىَتَم
الو.ءادفلالمعءارجإلًاطيسوهنوكرابتعابهذخأيذلا
يفمنرملالوقنيبوكلملاميلستنمانهليقامنيبةافانم
لُم«حيسملاتوكلمنأش

ْ
لُمَكُك

ْ
لُسَو،ِروُهُّدلٱِّـلُكُك

ْ
َكُناَط

يف اَّـمَأَو«لوسرلالوقو.)١٤٥:١٣رومزم(»ٍرْوَدَفٍرْوَدِّـلُكِ
»ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإُهللاَأاَيَكُّيِسْرُك«)لوقيف(ِنْبالٱْنَع
ٍةَعِسِبْمُكَلُمَّـدَقُياَذَكٰهُهَّـنَأل«سرطبلوقو)١:٦نييناربع(
لَُخمَواَنِّـبَرِتوُكَلَمَىلِإٌلوُخُد

ِّـ
ملٱَعوُسَياَنِص

»ِّـيِدَبَألٱِحيِسَْ
ةثالثبحيسملاكلمركذيهللامالكنأل)١:١١سرطب٢(
:ناعم
ماعكلماذهف.ًاهلإهنوكرابتعابًاعبطهصخيام:لوألا·

.هملسيالفًادبأهلقابتاقولخملالك

هبعشسأردسجتملاهللانباهنوكرابتعابهلام:يناثلا·
هلوقليلدبدبألاىلإهلقابًاضيأاذهو.هبروىدتفُملا
حلٱَّـنَأل«

ْ
يفيِذَّـلٱَلََم لٱِطَسَوِ

ْ
ْمُهُداَتْقَيَو،ْمُهاَعْرَيِشْرَع

حلٱَوِهللاٱُشْرَعَو«هلوقو»ٍةَّـيَحٍءاَمِعيِباَنَيَىلِإ
ْ

ُنوُكَيِلََم
.)٢٢:٣و٧:١٧ايؤر(»ُهَنوُمِدَْخيُهُديِبَعَو،اَهيِف
هعاضتاىلعءازجهتمايقدعبهذخأيذلاكلملا:ثلاثلا·

هتياهنىلإءادفلالمعبنايتإلاىلإًالسوتويرايتخالا
٢٣-١:٢٠سسفأو٢٨:١٨ىتم(يفكلذركُذوةديجملا
يذلاوهاذهو.)١٥و٢:١٠يسولوكو١٠و٢:٩يبليفو
حيسملاملسينأىضتقاءادفلالمعنألهملسيس
لمكىتمفهئارجإىلعةيفاكةوقًاطيسوهنوكرابتعاب
ناطلسهلنوكينأىلإةجاحنمىقبياللمعلاكلذ
.هملسينأذئنيحقيليفصاخ

لكلاقلاخهنوكرابتعابهقئالخلكبأيأِبآلٱِِهللا
اَنْفِرْعَيَْملْنِإَواَنوُبَأَتْنَأَكَّـنِإَف«هلوقليلدبلكلابينتعملاو
ُذْنُماَنُّيِلَو،اَنوُبَأُّبَراَيَتْنَأ.ُليِئاَْرسِإاَنِرْدَيَْملْنِإَو،ُميِهاَرْبِإ
َتْنَأُّبَراَيَنآلٱَو«هلوقو.)٦٣:١٦ءايعشإ(»َكُمْسٱِدَبَألٱ
٦:٩ىتمو١:٦يخالم(يفهلثمو.)٦٤:٨ءايعشإ(»اَنوُبَأ
ءادفلالمعمامتإدعبهنأديفياذهو.)١:١٧سرطب١و١٤و
نوكيفةثالثلاميناقألانممونقألكلصاخلمعىقبيال
هلإلاهللاءادفلالمعيفعورشلالبقناكامكهلكناطلسلا
نأبلطييذلاعيمجلايبأميناقألاثلثملايلزألادحاولا
ءافخلايفىريو«)٤:٢٣انحوي(»قحلاوحورلابدبعي«
نورفغينيذلابونذرفغيو«.)٦:٤ىتم(»ةينالعيزاجيو
هلوقيفامكهبهبشتلابرمأيو.)٦:١٥ىتم(»مهتالزسانلل
يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَنيِلِماَكْمُتْنَأاوُنوُك« َوُهِتاَواَمَّـسلٱِ
هللانوكييك«هلوققفوىلعاذهو.)٤:٤٨ىتم(»ٌلِماَك
.)٢٨ع(»لكلايفلكلا

لكعضخأىتميأخلاٍةَساَيِرَّـلُكَلَطْبَأىَتَم
تراص«هلوقذنئيحمتيفنيطايشلاوسانلانمهئادعأ
.)١١:١٥ايؤر(»هحيسموانبرلملاعلاكلاممك

َحتِءاَدْعَألٱَعيَِمجَعَضَيىَّـتَحَكِلْمَيْنَأُِبَجيُهَّـنَأل«٢٥
ْ

َت
.»ِهْيَمَدَق
١:٢٢سسفأو٣٥و٢:٣٤لامعأو١١٠:١رومزم
١٠:١٣و١:١٣نييناربعو

هكلملاحلايفملسيملحيسملانأةلعنايبةيآلاهذهيف
.ذئتقوهملسيهنأوًاطيسوهنوكرابتعاب

هئاطعإنمهللادصقىضتقمبَكِلْمَيْنَأُبَِجيُهَّـنَأل
.ناطلسلاكلذ
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َحتِءاَدْعَألٱَعيَِمجَعَضَيىَّـتَح
ْ

يفلاقامكِهْيَمَدَقَت
لوقكو»ةوقوناطلسوةسايرلك«لاطبإنمةقباسلاةيآلا
ِضْرَألٱَِيصاَقَأَوَكَلًاثَاريِمَمَمُألٱَكَيِطْعُأ«منرملاناسلبهللا
لُم
ْ

طَُحت.َكَلًاك
ِّـ

ٍفاَّـزَخِءاَنِإَلْثِم.ٍديِدَحْنِمٍبيِضَقِبْمُهُم
هنأالإ)١١٠:١رومزم(داقمكو.)٩و٢:٨رومزم(»ْمُهُِّـرسَكُت
ًاريثكو.حيسملايمدقلًائطومءادعألاعضيهللانأهيفليق
هللانألهللاىلإحيسمللمعسدقملاباتكلايفبسُنام
هيمدقتحتحيسملااهعضييتلاءادعألاو.هتطساوبهلمع
ةيبدألاوةيدسجلارورشلالكةسلابألاوسانلارارشأقوف
عاضخإنمدارملسيلو.اهنمدحاوتوملانأليلدب
الهنأىنعملاامنإرشوريرشقبيالىتحمهتاشالمءادعألا
هللابعشىلإةءاسإللهيغوأناطيشللقيرطذئنيحىقبي
.ةملظلاةكلمميفرورشلالكرصحنتو

ملٱَوُهُلَطْبُيٍّوُدَعُرِخآ«٢٦
.»ُتْوَْ

٢٠:١٤ايؤرو١:١٠سواثوميت٢

اذهلبقتعضخُأيتلاءادعألانمُلَطْبُيٍّوُدَعُرِخآ
ليجنإلاةوقبعضخُأيذلادسافلايرشبلابلقلاودعلا
تبلُسوهناجلوصرسُكيذلاناطيشلاوسدقلاحورلاةوقو
يتلاةبذاكلانايدألالكوءاذيإلاولالضألاىلعهتوق
.مهتكلهأوسانلاتعدخ

نمورشنامويىلإدوسيًاكلمتوملاصّخشُتْوَْملٱَوُه
ُريِصَتٍذِئَنيِحَف«دحأىلعةطلسىندأهلنوكيالمث
لٱ
ْ

ملٱُةَمِلَك
ملٱَعِلُتْبٱ«:ُةَبوُتْكَْ

نأل.)٥٤ع(»ٍةَبَلَغَىلِإُتْوَْ
َنوُعيِطَتْسَيَالْذِإ«١:١٠سواثوميت٢(هطلبأدقنوكيحيسملا
ملٱُلْثِمْمَُّـهنَأل،ًاضْيَأاوُتوُمَيْنَأ

ْمُهْذِإ،ِهللاٱُءاَنْبَأْمُهَو،ِةَكِئَالَْ
لٱُءاَنْبَأ

ْ
.)٢٠:١٤ايؤرًاضيأرظنا٢٠:٣٦اقول(»ِةَماَيِق

ًاباقعناكوةئيطخلابملاعلالخدهنألًاودعتوملايمسو
لظيكلذعمونينمؤملانمهلاوهأعزنيةايحلابرواهيلع
.ًاودعهبسحي

َحتٍْءَيشَّـلُكَعَضْخَأُهَّـنَأل«٢٧
ْ

اَمَنيِحْنِكٰلَو.ِهْيَمَدَقَت
َعَضْخَأيِذَّـلٱُْريَغُهَّـنَأٌحِضاَوَف»َعِضْخُأْدَقٍْءَيشَّـلُكَّـنِإ«ُلوُقَي
لٱُهَل

ْ
.»َّـلُك

:٣سرطب١و٢:٨نييناربعو٢٨:١٨ىتمو٨:٥رومزم
٢١

َحتٍءَْيشَّـلُكَعَضْخَأُهَّـنَأل
ْ

ةءوبنلابسحِهْيَمَدَقَت
نيرومزملانيذهنملكيفف٨رومزمو١١٠رومزميفيتلا
١١٠رومزملايفامسبتقاو.حيسملاىلإةماعلاةسائرلاتبسن
:٢لامعأو٢٢:٤٤ىتمو٢٥ع(يفقلطملاهناطلستابثإل

سبتقاو)١٣و١٠:١٢و١:١٣نييناربعو١:٢٢سسفأو٣٤
سرطب١و٢:٨نييناربع(يفوانهنماثلارومزملايفامكلذل
ىلإريشيرومزملااذهنأانملعامهللايحوالولو.)٣:٢٢
.يفخلاهانعمانلنلعأيذلاوههنألحيسملا

رارمتساللامإانه»لوقي«و.هللايأُلوُقَياَمَنيِح
هنلعأامىلإةراشإلافرارمتساللناكنإفلابقتساللامإو
َّـَيلِإَعِفُد«حيسملالوقيوءايبنألامفبةيآلايفهدصقنمهللا
لُسُّلُك

ْ
يفٍناَط نإو.)٢٨:١٨ىتم(»ضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ

مامتإدنعكلذنلعيسهللانأىنعملافلابقتساللناك
.نمؤملكصيلختوودعلكعاضخإوهدصق

ريغهنأيأَّـلُكْلٱُهَلَعَضْخَأيِذَّـلٱُْريَغُهَّـنَأٌحِضاَوَف
ةعبارلاةيآللًاريسفتوةيتآلاةيآلايفاملًاديهمتكلذلاق.هللا
.نيرشعلاو

لٱُهَلَعِضْخُأىَتَمَو«٢٨
ْ

ًاضْيَأُهُسْفَنُنْبالٱٍذِئَنيِحَف،ُّلُك
لٱُهَلَعَضْخَأيِذَّـلِلُعَضْخَيَس

ْ
لٱُهللاٱَنوُكَيْيَك،َّـلُك

ْ
يفَّـلُك ِ

لٱ
ْ

.»ِّـلُك
٣:٢١يبليف

ءادفلالمعمتىتميأُّلُكْلٱُهَلَعِضْخُأىَتَمَو
.حيسملاءادعألكعضخُأواونيدوىتوملارشُنو

ُهَلَعَضْخَأيِذَّـلِلُعَضْخَيَسًاضْيَأُهُسْفَنُنْبالٱ
ع(»بآلاهللاكلملاملس«هلوقىنعمكاذهىنعمَّـلُكْلٱ

ًادسجتميناثلامونقألايأحيسملاانه»نبالاب«دارملاو.)٢٤
ضرألاىلعوءامسلايفقلطملاكلملاىلعىلوتساهنإف
اذههمامتإدعبوًاطيسوهنوكرابتعابءادفلالمعءارجإل
كلملااذهملسيهئارجإلصاخلاكلملايطعأاملكولمعلا
يفعورشلالبقاهيلعناكيتلالاحلاىلإءيشلكدوعيو
يذلاناطلسلاهميلستهللانبالاعوضخف.ءادفلالمع
هللاةملكيلزألاهللانبانأةنبلامزلتسيالًايتقوهيلإلكًو
توهاللانميناثلامونقألاهللادنعءادبلايفناكيذلا
ميلعتلكلفلاخمهنألسدقلاحورلاوبآلانودنوكي
يفنوواستمةثالثلاميناقألانأّنيبييذلاسدقملاباتكلا
.دجملاوةردقلا

يفَّـلُكْلٱُهللاٱَنوُكَيْيَك دحألادحاولاهللانإِّـلُكْلٱِ
ناكاملًافالخلكلاكلميسميناقألاثلثملايدبألايلزألا
نألنيدلامويىلإنوكيسامونآلاىلإحيسملاةمايقذنم
رظنا(حيسملاةطساوبنيملاعلاسوسيةدملاكلتيفهللا
.)٢٤عريسفت

ِلْجَأْنِمَنوُدِمَتْعَيَنيِذَّـلٱُعَنْصَياَذاَمَفَّـالِإَو«٢٩
لٱَنوُموُقَيَالُتاَوْمَألٱَناَكْنِإ؟ِتاَوْمَألٱ

ْ
َنوُدِمَتْعَياَذاَمِلَف،َةَّـتَب
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»؟ِتاَوْمَألٱِلْجَأْنِم

وهواهعوضوميفونيرشعلاوةثلاثلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذه
ضرتعمنيتيآلاوكنيتنيباملكوةلدألابةمايقلاتابثإ
مهنأمزلتسيتاومألالجأنمدامتعالانأةيآلاىنعمو
.نوموقي

.ةمايقنمنكيملنإويأَّـالِإَو
مهملعبمهسفنأاورربيفيكيأَنيِذَّـلٱُعَنْصَياَذاَمَف

.اهباوجتحينأنوعيطتسيةلعيأوةيآلايفروكذملا
نمدارملايفءارآلا؟ِتاَوْمَألٱِلْجَأْنِمَنوُدِمَتْعَي
.اهنمةينامثركذنةريثكةرابعلاهذه
.ةيدومعمالبهئابرقأنمتامنمعيحلادامتعا.١

نأشيفسوثنروكلهأتالالضنمنأرهاظلاف
يفكارتشاللدعتسملاتامنإهنأمهمعزةمايقلا
نأهئابرقأدحألزاجهدامتعالبقةسينكلاةيوضع
لصحيوةسينكلارتفديفهمسابتكييكلهنعدمتعي
قرفلاضعبنأمولعملانمو.رسلاكلذةعفنمهل
نوينويكرملاو)Cerinthians(نويثنريسلامهوةيحيسملا
)Marcionites(قفتاوكلذاودقتعايناثلانرقلايف
نونظملانمو.مهلالضبمكحلاىلعةيحيسملاسئانكلا
يفةلالضلاكلتىلإقبسسوثنروكلهأضعبنأ
اهدينفتنوداهركذبىفتكالوسرلانأوسلوبرصع
مهراكنإنيبوهنيبةافانمللهودقتعاامبمهجحينأةيغب
مهلوقبهوعفدىنعملااذهريغىلإاوبهذنيذلاو.ةمايقلل
نأنكمأامةلالضلاكلتيفلوسرلامالكناكول
ىلعبيجأو.اهيلعاهلهأخيبوتنعتكسيواهركذي
ملوةماعلاتاعامتجالايفءاسنلاملكتركذهنأبكلذ
البذئتقونهروهظىلعنهخبويوهوكلذىلعنهخبوي
رخآعضوميفهيلعنهخبوهنأىلع)١١:٦ص(عنُق
ملوةينثولالكايهلامئالويفملكتهنأبو)١٤:٣٤ص(
ص(فيعضلاخأللةرثعهنوكلالإاهروضحنمعنمي

ىوسسيل«هنأرخآعضوميفلاقهنأىلع.)١٠:٨
هذهنعتكسهنأبو.)٢٢-١٠:١٤ص(»ناثوأةدابع
يتأينيحليصفتلاباهيلعملكتينأهدصقلةلالضلا
نأبو.)١١:٣٤ص(»ةيقابلارومألابتريو«مهيلإ
نمدمتعننيذلانحنعنصناذامفلقيملسلوب
»نودمتعينيذلاعنصياذام«لاقلبتاومألالجأ
.ةلالضلاكلتهضفرلًانايبخلا

لكفارتعاتاومألالجأنمدامتعالابدارملانإ.٢
نمتاومألاةمايقنأبهتيدومعمدنعنمؤم

كلذهئاجرىلعءانبدمتعيهنأونيدلاتايرورض

نمؤتلهةيدومعمللهمدقتدنعلأسيهنأليلدب
لوسرلانأكف.كلذبًافرتعمدمتعتلهوىتوملاةمايقب
ةمايقبنيفرتعماودمتعتنأمكلغاسفيكمهلأس
فذحةرابعلايففاذهىلعو.اهنوفنتمتنأوتاومألا
ءاجرلجأنمنودمتعينيذلاعنصياذامفريدقتلاو
ًالضففلكتلانمكلذيفامىفخيالوتاومألاةمايق
اذهبوهومهضعبىلعدامتعالابسنسلوبنأنع
هلهأنيبهسفنلاخدإىبأوعيمجلاهدقتعياممىنعملا
.لوألايأرلايفانركذامك

هنوكلحيسملاةرابعلاهذهيف»تاومألاب«دارملانإ.٣
نمةدئافلااملاؤسلاىنعمنوكيفمهنمًادحاو
تيمصخشمسابدامتعالاوٍتيمصخلمبناميإلا
.نوموقيالىتوملانأبلوقلاىلعتاومألانيبلزيمل
لجأنمنودمتعيلاقلىنعملااذهلوسرلادصقولو
.تاومألاالتيملا

مهداقتعالاولتُقنيذلاءادهشلامهانه»تاومألا«نإ.٤
نيذلا«نأوحسيملاةمايقاميسالوىتوملاةمايق
يفمهماقماوموقيلًاثيدحنورصنتملامه»نودمتعي
لوسرلادصقولو.راطخأللسوفنلاضرعتوناميإلا
ماقماوموقيلنودمتعينيذلاعنصياذامفلاقلاذه
.تاومألا

معهسفنأاوضّرعمهنألنودمتعينيذلاتاومألانإ.٥
مسابهدامتعابيحيسملانيدلاءادعأنمًالتقتوملل
ءاضقلامهيديأباومتخهبمهدامتعابمهنأكفحيسملا
لوسرلالوققفوىلعكلذنوكيف.توملابمهيلع
لِلًامِئاَدُمَّـلَسُنَءاَيْحَألٱُنْحَناَنَّـنَأل«

ْ
ِلْجَأْنِمِتْوَم

دصقوللوسرلانأىلع.)٤:١١سوثنروك٢(»َعوُسَي
.تومللنودمتعينيذلالاقلىنعملااذه

نينئمطماوتامنيذلانويحيسملاانهتاومألانإ.٦
نمنودمتعينيذلاودجملابمهتمايقءاجربنيحرف
نيدةحصباونمآدقاونوكيملنيذلامهؤاقدصأمهلجأ
نانئمطانمهودهاشامماهباوعنتقامهنكلحيسملا
اودمتعينأاوبلطكلذلوتوملادنعمهرورسوكئلوأ
ولو.مهتيدومعمانتيدومعموانؤاجرنكيلاولاقمهنأكف
ناميإنينمؤمنودمتعيلاقلكلذسلوبدصق
.تاومألا

الةمايقلاةافنمعزىلعنيذلامه»تاومألا«نإ.٧
نومضنينيذلامهنودمتعينيذلاوًادبأنوموقي
مهناميإنأبنوفرتعيوىتوملاةسينكىلإمهتيدومعمب
ىنعملااذهسلوبدارأولو.اهؤاجرواهناميإمهءاجرو
ىلإمهدامتعابنومضنينيذلاعنصياذامفلاقل
.نوموقيالمهوتاومألا
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يتلاكمدلاةيدومعميهانهاهيلإراشملاةيدومعملانإ.٨
ْنَأِناَعيِطَتْسَتَأ«يدبزينبالهلاؤسبحيسملااهيلإراشأ
لٱاَبَْرشَت

ْ
اَغِبَطْصَتْنَأَو،اَنَأاَُهبَْرشَأَفْوَسيِتَّـلٱَسْأَك

هبُغِبَطْصَأيِتَّـلٱِةَغْبِّـصلٱِب :١٢اقولو٢٠:٢٢ىتم(»اَِ
تاومألاكفسيذاملةيآلايفلاؤسلاىنعمنوكيف.)٥٠
ةمايقوحيسملاةمايقمدعضرفىلعًالطابمهمد
.ظفللاىضتقمواذهنيبدعبلاىفخيالو.هبعش
عملوألاحّجرنءارآلاهذهلكيفرظنلادعبو
.ىنعملاةقيقحملعنالاننأبفارتعالا

الفةمايقلاةافنمعزحصنإخلاَنوُدِمَتْعَياَذاَمِلَف
اولطبينأمهربجيمهداقتعانأنيبمهفةيدومعملاىلإيعاد
.مهداقتعااولطبينأىلعمهربجتةيدومعملانأوأةيدومعملا

ِملَو«٣٠
َ
»؟ٍةَعاَسَّـلُكُنْحَنُرِطاَخُناَذا

٥:١١ةيطالغو١١:٢٦سوثنروك٢

انأنيذلالسرلاضّرعياذامليأخلاُنْحَنُرِطاَخُن
مهريشبتبًامئادكلذلاوضرُعو.رطخللمهسفنأمهنمدحاو
هنألةمايقنمسيلنأضرفىلعثبعهلكاذهوليجنإلاب
نأوحيسملاةمايقيفنةمايقلايفننممزليهنأًالبقنهرب
نمهنإف.صالخالوةرافكنمسيلنأولطابمهناميإ
سانلاريشبتبميظعلارطخللمهسفنأاوضّرعينألهجلاعظفأ
.ثبعكلذلكومهصالخبلطو

.)٤:١١سوثنروك٢(ًامئاديأٍةَعاَسَّـلُك

يفِيليِذَّـلٱُمُكِراَخِتْفٱِبِّـينِإ«٣١ ملٱَعوُسَيِ
بَرِحيِسَْ

ُتوُمَأاَنِّـ
.»ٍمْوَيَّـلُك
١١:٢٣و١١و٤:١٠سوثنروك٢و٤:٩صو٨:٣٦ةيمور

»راختفالاب«هدارمومكبيراختفابيأُمُكِراَخِتْفٱِبِّـينِإ
يفمويلكتوميهنأهلوقلًاديكوتاذهبىتأ.ةرسملاانه
بجيهنأوكلذبهراختفايفبيرالهنأدافأفليجنإلاليبس
مهنأمهبهراختفاىلعو.مويلكهتوميفبيرنوكيالنأ
.برلايفهتلاسرمتخونويحورلاهدالوأ

يف همداخوهلوسرينوكرابتعاباَنِّـبَرِحيِسَْملٱَعوُسَيِ
ريشبتلايفيحاجنلكةلعهنأرابتعاوهبًادحتمو
ةمالعهتطساوبسوثنروكلهأةيادهبسحف.ليجنإلاب
يفيلمعمتنأمتسلأ«هلوققفوىلعهنعحيسملاىضر
.)٩:١ص(»برلا

ًامئادلتقللةضرعسفنىرأيأٍمْوَيَّـلُكُتوُمَأ
اَنْبِسُحْدَق.ِراَهَّـنلٱَّـلُكُتاَمُنَكِلْجَأْنِماَنَّـنِإ«هلوقكاذهو

ذلِلٍمَنَغَلْثِم
يفَنيِلِماَح«هلوقو.)٨:٣٦ةيمور(ِ»حْبَّـ ِ

جلٱ
ْ

.)٤:١٠سوثنروك٢(»َعوُسَيِّـبَّـرلٱَةَتاَمِإٍنيِحَّـلُكِدََس

يفًاشوُحُوُتْبَراَحْدَقٍناَسْنِإَكُتْنُكْنِإ«٣٢ ،َسُسَفَأِ
ملٱاَمَف

لَف،َنوُموُقَيَالُتاَوْمَألٱَناَكْنِإ؟ِيلُةَعَفْنَْ
ْ
ْبَْرشَنَوْلُكْأَن

»!ُتوُمَنًادَغاَنَّـنَأل
٥٦:١٢و٢٢:١٣ءايعشإو٢:٢٤ةعماج١:٨سوثنروك٢
١٢:١٩اقولو

ةيآلاهذهيفراشأوسسفأنمةلاسرلاهذهسلوببتك
توملارطخةدشىلإهبراصليلقذنمهلثدحرمأىلإ
َجتْنَأُديِرُنَال«رخآعضوميفهلوقبهيلإراشأو

ْ
اَُّهيَأاوُلَه

يفاَنْتَباَصَأيِتَّـلٱاَنِتَقيِضِةَهِجْنِمُةَوْخِإلٱ لَّـقَثَتاَنَّـنَأ،اَّـيِسَأِ
ْ
اَن

حلٱَنِماَنْسِيَأىَّـتَح،ِةَقاَّـطلٱَقْوَفًاّدِج
ْ

سوثنروك٢(»ًاضْيَأِةاََي
١٠-١:٨(.

ىوسبنوثرتكيالنيذلاسانلاةماعدحأكيأٍناَسْنِإَك
.ةدلاخلاةايحلاالوةمايقلانوعقوتيالوةايحلاهذه

يفًاشوُحُوُتْبَراَح ةيقيقحامإانهشوحولاَسُسَفَأِ
اوربجينأنوينامورلاداتعايتلاةسرتفملاتاناويحلايهو
هبونذىلعهلًاباقعدهاشملايفاهتبراحمىلعسانلاضعب
سانلااهبداريةيزاجمامإو.لاحلاكلتيفهتدهاشمبًاذذلتو
اهلامعأكمهلامعأوشوحولاتافصكمهتافصنيذلانوملاظلا
ةدارإنمعنمييذلاو.)٢١و٢٠و١٣و٢٢:١٢رومزم(
:رومأةثالثةقيقحلا
ةيندملانيينامورلاقوقحهليأينامورسلوبنأ:لوألا·

معن.ةبراحملاكلتىلعهلثمرابجإنمعنمتمهتعيرشو
هدلجنيينامورلادلجنمةعيرشلاكلتعنمعمهنأ
هنكل)١١:٢٥سوثنروك٢(تارمثالثنوينامورلاماكحلا
.هدلجنممهعنملهقوقحبلطول
سلوبةبراحملوسرلالامعأيفركذيملاقولنإ:يناثلا·

رومألاسلوبخيراتنمبتكيذخأهنأعمشوحولل
.نأشلاتاذ
بئاصملاورطاخملانيبكلذركذيملسلوبنإ:ثلاثلا·

اهضعبنأعم)٢٩و١١:٢٣سوثنروك٢(يفاهركذيتلا
هركذيملوةقيقحهنوكقيدصتانيلعرسعيو.ًاريثكهنود
تبثييذلاو.هلئاسريفسلوبالوهلامعأيفاقول
سانلارارشأشوحولابدارملانأوهويزاجملاىنعملا
امًاريثكزاجملاكلذنأشوحولاقالخأكمهقالخأنيذلا
هذهيفلوقلقفاومهنأونوثدحملاءامدقلاهلمعتسا
يفُثُكْمَأ«ةلاسرلا خلٱِمْوَيَىلِإَسُسَفَأِ

ْ
ِدَقُهَّـنَأل،َنيِسَْم

»َنُوريِثَكَنوُدِناَعُمُدَجوُيَو،ٌلاَّـعَفٌميِظَعٌباَبِيلَحَتَفْنٱ
:١٤سواثوميت٢و٤:٩صًاضيأرظنا٩و١٦:٨ص(
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ليلقدعبسسفأيفهلثدحهنأمعلناملقفاومو.)17
هراثأيذلاسجسلاوهوةلاسرلاهذههتباتكنم
ىنعمنوكيف.)١٩صلامعأ(هباحصأوسويرتميد
هتلعجسسفأيفاهلضّرعيتلاراطخألانألوسرلا
.ةعئاجةيراضشوحونيبحورطمهنأك

كلتلكنمةتبلايلعفناليأِيلُةَعَفْنَْملٱاَمَف
ةمايقلادقتعأالسانلادحأكينأضرفىلعمالآلاوراطخألا
.دولخلاالاو

اذهْبَْرشَنَوْلُكْأَنْلَف،َنوُموُقَيَالُتاَوْمَألٱَناَكْنِإ
مهاعدوماليعكلممهرصاحمويميلشروأةاصعهلاقيذلا
نممهليقباميفاوملوأوكلذاوبأفحونلاوءاكبلاىلإهللا
لمحياماذهو.)١٣و٢٢:١٢ءايعشإ(مهيبسلبقتقولا
ذإقيضلاتاقوأنمتقولكيفًاعبطةمايقلاهراكنإهيلع
اذإهنألسفنلاراكنإنمالوشوحولاةبراحمنمةعفنمال
ةداعسلاءاجروصالخلاءاجرلطبةمايقلاءاجرلطب
ايحننأانلريخفمئاهبلاتومانتمنإهنأقحلاو.ةيدبألا
تايهتشمنماننكمياملكبعتمتنوءايحأانمداممهتايح
نانويلاةفسالفلاوقأةصالخلوقلاهذهلثمو.ايندلا
.نييروكيبألا

الوتومنسبيرقانلجأنأليأُتوُمَنًادَغاَنَّـنَأل
يدؤملاميلعتلاداسفىفخيالو.رشننالوتوملادعبايحن
.ةجيتنلاكلتلثمىلإ

ملٱَّـنِإَف!اوُّلِضَتَال«٣٣
َقَالْخَألٱُدِسْفُتَةَّـيِدَّـرلٱِتاََرشاَعُْ

جلٱ
ْ

.»َةَدِّـَي
٥:٦ص

مهريصمةمايقلامهراكنإةجيتننأمهلّنيبينأةياغتناك
برشنولكأنلف«مهأدبمنيذلانييروكيبألالثمنييناوهش
اوركنأنيذلاةبذكلانيملعملانممهرذحكلذلو»خلا
نأريذحتلااذهنممزليالو.مهلالضىلإليملانموةمايقلا
ةبقاعنألبنييروكيبألاميلعتاوملعنيملعملاكئلوأ
.كئلوأميلعتةبقاعكتناكمهميلعت

ةيطسفسلامهتلدأونيبذاكلانيملعملااورذحااوُّلِضَتَال
ناسنإلاهضفريامنأثدحيامًاريثكهنإفةمايقلايفنىلع
نأدعبهيلإليميهايإهعمسلوأيفدسافلاميلعتلانم
هنيبتناكاذإاميسالوهبملسيمثًاريثكهعمسىلعرركتي
.ةدوموةقادصلضملأنيبو

سبتقاَةَدِّـيَْجلٱَقَالْخَألٱُدِسْفُتَةَّـيِدَّـرلٱِتاََرشاَعُْملٱ
رعاشلاMenanderردننيملاوقأنمةدعاقلاهذهسلوب
رابتخاقفوىلعيهوم.ق٢٩٣ةنسيفناكيذلاينانويلا

ةفرطلوقاهلثمو.ًالثمتراسىتحرصعلكيفسانلا
:يركبلادبعلانب
يدتقينراقملابنيرقلكفهنيرقنعلسولأستالءرملانع
نيملعملااورشاعينأنوعيطتسيالمهنأنايبلوسرلاةياغو
ًانيدنورضُيالومهثيداحأومهتبحاصمباوذتليونيلضملا
نإفرارشألاقافرلانمًارطخسانلارثكأثادحألاو.ًابدأو
بلقلايفلصأتتةماستاتابنراذبلثمقافرلاءالؤهمالك
.روجفلاورفكلامثنيدلايفروتفلاوكوكشلارامثأبيتأتو
مهحالصإةيغبرارشألاقفارينمةدعاقلاهذهنمىثنتيسو
لكأيناكاذهلهنإفحيسملاكصالخلاوةبوتلاىلإمهبنايتإلاو
درجملرارشألارشاعييذلافةأطخلاونيراشعلاعمبرشيو
داسفنمهظفحيهللانأعقوتينأهلقحيدصقلاكلذ
.هقالخأ

لِلاوُحْصُا«٣٤
ْ

ُختَالَوِّـِرب
ْ

َهلْتَسْيَلًامْوَقَّـنَأل،اوُئِط
ُ

ٌةَفِرْعَمْم
»!ْمُكِليِجْخَتِلَكِلٰذُلوُقَأ.ِهللاٱِب
٦:٥ص٤:٥يكينولاست٥:١٤١سسفأو١٣:١١ةيمور

نيينثولاةفسالفلانمبراجتلابنيطاحمنويثنروكلاناك
لوسرلامهبطاخفنييحيسملانمنيلضملانيملعملانمو
.نولفاغمهومهلاوعضخومهباوعدُخمهنأك
لِلاوُحْصُا

ْ
مكنألهيلعاولصحتوأربلايفاوتبثتيكليأِّـِرب

الىراكسلاكمترصومتعدُخدسافلاميلعتلاىلإمكئاغصإب
.ًابدأوًانيدهلمهسفنأاوضرعيذلارطخلانوفرعي

ُختَالَو
ْ

نإهوبكترتنأنمدباليذلاءاطخألااوُئِط
نألخلا»برشنولكأنلف«نيلئاقلاميلعتىلإدعبمتيغصأ
ةيدؤملاباوبألالكحتفيوتاوهشلاعناوملكليزيكلذ
نملبةديهزلارومألانمسيلةمايقلاراكنإف.روجفلاىلإ
نيبيلكلامزالتلانايبةيآلايفو.يحيسملانيدلاتايرهوج
.يناثلاىلإدؤملوألانإفةريسلاءوسوميلعتلاءوس

َهلْتَسْيَلًامْوَقَّـنَأل
ُ

كلذلومكنيبِهللاٱِبٌةَفِرْعَمْم
ءايحأىلعهتردقهرومأنمهولهجيذلاو.ةمايقلااوركنأ
حيسملالوقاذهلثمو.كلذءارجإهدصقوىتوملا
لٱَنوُفِرْعَتَالْذِإَنوُّلِضَت«نييقودصلل

ْ
»ِهللاٱَةَّـوُقَالَوَبُتُك

.»اوحصا«هلوقلليلعتاذهو.)٢٢:٢٠ىتم(
يفنوكينأمكيلعراعهنألْمُكِليِجْخَتِلَكِلٰذُلوُقَأ
يليجنإلايرهوجلاميلعتلااذهيفنوكشيسانأمكتسينك
ةماقإىلإانارطضانإوبادآلاونيدلادسفيهراكنإيذلا
.هبمكناميإتيبثتلنيهاربلا
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٥٨ىلإ٣٥عةمايقلادسجةقيقح
يقابيفهتياغوةمايقلاتابثإىلعمالكلانملوسرلاغرف
ًاعفدهبتيملاموقييذلادسجلاةقيقحنايبحاحصألااذه
انداسجأةمايقةلاحتسابنولوقينيذلانيضرتعملاضارتعال
نمهفرعناملًافالخمونوتوقىلإجاتحتومدومحلاهنأل
نأبلوقلامهولانمهنأسلوبلاق.ةيوامسلاةايحلالاوحأ
نوكتاهنأمعنرومألالكيفانهداسجألاكةمايقلاداسجأ
ضرألاىلعنحنوانسفنأاهتنكسيتلاداسجألاوةيدام
رزبلالثمكلذنايبلبرضو.رخآماظنىلعنوكتاهنكل
نإلاقو.ًارزبالةرجشوأًابشعتبنيوضرألايفعرزُي
انداسجأىلإةبسنلابنوكتنأنكميةلبقتسملاانداسجأ
نمنإو.)٣٧-٣٥ع(اهتابنىلإروزبلاةبسنكةرضاحلا

يفىرنامكةفلتخمةريثكتآيهىلعاهبكرتةداملاتافص
مارجألاعونتتاذكو.)٣٩و٣٨ع(ناويحلاوتابنلا
نعاهضعبفلتخييهفموجنلاورمقلاوسمشلاكةيوامسلا
ةلبقتسملاانداسجأفلتختنأنكميكلذكدجملايفضعب
هناكمإلوسرلانابأامف.)٤١و٤٠ع(ةرضاحلاانداسجأنع

ناهملادسافلافيعضلادسجلافهبعطقلابباتكلاحرص
لباقريغًارداقهنمماقُيربقلايفعضوييذلايعيبطلا
مدآنإلوقيباتكلانأل.)٤٤-٤٢ع(ًايحورًادجممداسفلا
حيسمللنإوضرألاىلعهتايحلقفاوميعيبطدسجبقلُخ
قبسمدآنأامكوًاييحمًايحورهنوكلًاقفاومًايناحورًادسج
يبارتلاةروصاتسبلامكوةيحورلاانداسجأقبستحيسملا
ملسملانمهنإو.)٤٩-٤٥ع(يوامسلاةروصًاضيأسبلتس
ريغتتاهنكل)٥٠ع(ءامسلابسانتالةرضاحلااناداسجأنأ
داسجأوأءايحألاداسجأتناكءاوسةمايقلاموييف
.)٥٣-٥١ع(»توممدعتئاملااذهسبليو«تاومألا
الو.)٥٤ع(»ةبلغىلإتوملاعلتبا«هلوقمتيذئنيحو
الإةكوشتومللنكيملهنألنمؤملاىلعدعبتوملاطلستي
ملوسومانلانمالإةطلسةيطخللنكيملوةئيطخلانم
عوسيبمهنيذلاىلعةنونيدللناطلسسومانللنكيي
حيسملاعوسيانبربةبلغلاانيطعييذلاهللاركشلاًاذإفحيسملا
خلانيعزعزتمريغنيخسارنوكننأبجيف.)٥٧-٥٥ع(
.)٥٨ع(

ٍمْسِجِّـيَأِبَو،ُتاَوْمَألٱُماَقُيَفْيَك:ٌلِئاَقُلوُقَيْنِكٰل«٣٥
»؟َنوُتْأَي
٢٧:٣لايقزح

سلوبفةمايقلادسجةقيقحنايبةيآلاهذهيفنيلاؤسلاةياغ
نأةلاحتسالًانايبنيلاؤسلانيذهلأسيًاضرتعمنأضرف
ةمايقبملسوللوقيواهلالحناواهداسفدعبانداسجأموقت

يفةدلاخلاةيحورلالاحلاقفاوتنألاحتسالداسجألاهذه
ضارتعالامظعمنألوسرلاباوجنمجتنتسنو.ءامسلا
رضاحلادسجلانيعوهةمايقلادسجنأمهوتىلعينبم
امكمهمحفأوهوحيسملاىلعنييقودصلاضارتعاوهو
ةلبقتسملاانماسجأنأنايبسوثنروكيضرتعمسلوبمحفأ
.)٣٠-٢٢:٢٣ىتم(ةرضاحلاانداسجأنايعأنوكتال

داقتعانعجتانلاؤسلااذهُتاَوْمَألٱُماَقُيَفْيَك
.يحلكةياهنتوملانأوتاومألاةمايقةلاحتسالئاسلا
ةايحلاهتقرافامدعبدسجلارشنُينأنكميفيكلاقهنأكف
ءاملاباهضعبوءاوهلاباهضعبطلتخافهرصانعىلإلحناو
شوحولاهتسرتفاوأرانلابقرحأامدعبوأبارتلاباهضعبو
قرحأامدعبوأبارتلاباهضعبوًاتابنهئازجأضعبراصو
اهضعبوًاتابنهئازجأضعبراصوشوحولاهتسرتفارانلاب
نمضارتعالااذهيفامبملسينمؤملانإ.ًاناويح
سانلادنععاطتسملاريغ«لوقيهنكلضرتعملاكتابوعصلا
.»هللادنععاطتسم

نأليحتسيهنألاؤسلااذهدافمَنوُتْأَيٍمْسِجِّـيَأِبَو
لكألاىلإجاتحتومدومحلاهنألءامسلايفداسجأانلنوكي
.اذهنمعنمتكلانهةيحورلاةايحلافمونلاوبرشلاو
.يتأيامبهلبقيذلاولاؤسلااذهىلعباجألوسرلاو

.»ْتُمَيَْملْنِإاَيُْحيَالُهُعَرْزَتيِذَّـلٱ!ُّيِبَغاَي«٣٦
١٢:٢٤انحوي

:١٢اقول(يفامكخيبوتلاوءازهتساللانهءادنلا!ُّيِبَغاَي
لمحيذلاو.)٥:١٥سسفأو١:٢٢ةيمورو٢٤:٢٥و٢٠
هلرهظينأهتياغةفصلاهذهبضرتعملاةبطاخمىلعلوسرلا
همهوتليحولابتنلعُأريطخنأشتاذةديقعضفربهلهج
ىلعهلديتابنلاملاعيفهرابتخانأعمموقيالتيملانأ
.كلذفالخ

لهجلوسرلارهظأْتُمَيَْملْنِإاَيُْحيَالُهُعَرْزَتيِذَّـلٱ
ىلإوروزبلانموهوهعرزيامىلإهراكفأهيجوتبضرتعملا
تميملنإهنأل.ايحييكلرزبلاكلذتومةيرورضهرابتخا
انحوي(»ريثكرمثبىتأتامنإ«هنكلوريغتالبًارزبيقب
لبًايشالتوهسيلتوملانأكلذنمجتنيف.)١٢:٢٤
عوضوملارزبلاىلعقدصييذلاف.لاحىلإلاحنمًالاقتنا
ربقلايفعوضوملادسجلاىلعقدصينأنكميضرألايف
ىقبيفةميدقلاةايحلانمًالدبةديدجةايحهلتبنتنأيأ
يفقرفتةلماكلاطولبلاةرجشنإ.هتئيهريغتعمًادحاو
نكلاهنعتجتنيتلاةرزبلانعاهتافصضعبواهتئيه
ةمايقلادعبدسجلاكلذكاهنيعةرزبلاةايحيهاهتايح
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ربقلايفعوضوملادسجلانعهتافصضعبوهتئيهيففلتخي
.هنيعوهوههنأعم
انداسجأكةلبقتسملاانداسجأنوكتفيكلوسرلانيبيملو
نأبعصيو.يهيهلازتالاهنأبىفتكاهنكلةرضاحلا
عمًالفطهدسجوهًاخيشناسنإلادسجنأفيكحضون
الكلذعموةدملاكلتيفهيلعتأرطيتلاتاريغتلاةرثك
ركنينأدحألقحالكلذكهتدحوركنينأدحأعيطتسي
نايبنعهزجعدرجملتوملادسجوهةمايقلادسجنأ
توملاذنمتارييغتلانمهيلعأرطياملكعمكلذةيفيك
.ةمايقلاىلإ

جلٱُعَرْزَتَتْسَل،ُهُعَرْزَتيِذَّـلٱَو«٣٧
ْ
َفْوَسيِذَّـلٱَمْسِ

لٱِدَحَأْوَأٍةَطْنِحْنِماَمَّـبُر،ًةَدَّـرَُجمًةَّـبَحْلَب،ُريِصَي
ْ
.»يِقاَوَب

ةايحليرورضرزبتومنأىلعةقباسلاةيآلايفنهرب
يفهنعفلتخترزبلانعةجتانلاةتابنلانأانهلاقو.هتابن
ةبحلانعةفلتخمةتابنتبنتفحمقةبحعرزتفاهتافصضعب
ًادسافًايعيبطًادسجربقلايفعضتوتافصلاضعبيف
ليلدبداسفلالبقيالًايحورًادسجةمايقلامويهنمجرخيف
مزليالهنأكلذنمملعنفاهتاتابنوروزبلانمهاندهاشام
نكميفةرضاحلاانداسجألثمةلبقتسملاانداسجأنوكتنأ
ةحمقلانمدجمأةلبنسلانأامكًاريثكاهنمدجمأنوكتنأ
.اهلصأيهيتلا

عرزتمليأُريِصَيَفْوَسيِذَّـلٱَمْسِْجلٱُعَرْزَتَتْسَل
.اهرمثوةتبنلا

.رمثالوقروالوقاسالبيأًةَدَّـرَُجمًةَّـبَحْلَب
وأبوبحلانميقبامرزبيأيِقاَوَبْلٱِدَحَأْوَأ

.يناطقلا

ٍدِحاَوِّـلُكِلَو.َداَرَأاَمَكًامْسِجاَهيِطْعُيَهللاٱَّـنِكٰلَو«٣٨
لٱَنِم

ْ
.»ُهَمْسِجِروُزُب

ةتبنلانأنمتاتابنلاومنيفهدهاشنامنإةيآلاهذهيف
وهوهللاهعضويذلاماظنلاةجيتنوهاهروزبنعًائيشقرفت
ةتبنةرزبلكلناكماظنلااذهىضتقمبوًامئادهظفحي
تبنتطولبلاةرزبنموةلبنسلاتبنتةحمقلانمفةصاخ
بوبحلايفهللاهلعفامو.ىضقاذكوهللادارأاذكةطولبلا
تاتابنلايطعأهنأامكفانداسجأيفهلعفينأعيطتسي
ىلإانرظناذإفاهتآيهةمايقلاداسجأيطعينأردقياهتآيه
الكلذكةتبنةئيهنوكتاذاممكحننأانعطتساامرزبلا

يتلاةئيهلابةرضاحلاانداسجأةدهاشمنممكحننأردقن
نأوههملعنيذلاو.ةلبقتسملاانداسجأاهيلعنوكت
الرزبلانأامكربقلايفعضوتنأدعبىشالتتالانداسجأ
جتنيةنوفدملاروزبلانمفضرألايفهعضودعبىشالتي
ةرزبلكف.ةديجمةمايقةنوفدملاداسجألانمورفاوداصح
صتخمدسجهلنوفدمناسنإلكوةصاخةتبناهلةنوفدم
القلعتلانمءيشيضرألاهدسجنيبوهنيبةمايقلامويهب
.يلصألاهدسجهنوكنعةمايقلادسجهبجرخي

ٌدَسَجِساَّـنلِلْلَب،ًادِحاَوًادَسَجٍدَسَجُّلُكَسْيَل«٣٩
لِلَوٌدِحاَو

ْ
.»ُرَخآِْريَّـطلِلَوُرَخآِكَمَّـسلِلَو،ُرَخآٌدَسَجِمِئاَهَب

نوكعمتاناويحلاداسجأنأهللاهبتريذلاماظنلايفىرن
قفوىلعًاريثكضعبنعاهضعبفلتخيًامدوًامحلاهنملك
ماسجأاهضعبلويشمللةبسانمداسجأاهضعبلفاهلاوحأ
اذهو.ناريطللةبسانمداسجأاهضعبلوةحابسللةبسانم
ءامسلايفانداسجأنوكتنأيرورضلانمسيلهنأانلدي
هتمكحبىطعأهللانأامكفضرألاىلعانداسجألثم
كلذكهلاحهتضتقايذلادسجلاناويحلكهتيانعوهتردقو
.كانهانلاحاهيضتقتًاداسجأءامسلايفانيطعي

َدَْجمَّـنِكٰل.ٌةَّـيِضْرَأٌماَسْجَأَوٌةَّـيِواَمَسٌماَسْجَأَو«٤٠
.»ُرَخآِتاَّـيِضْرَألٱَدَْجمَوٌْءَيشِتاَّـيِواَمَّـسلٱ

ةيناويحلاوةيتابنلاداسجألافونصةرثكنمهانققحتيذلا
فونصلاةريثكاهنإفةيوامسلاماسجألايفًاضيأهققحتنس
.ةيضرألاماسجألانعةفلتخم

ماسجألاهذهنأىلإضعبلابهذٌةَّـيِواَمَسٌماَسْجَأ
ىلعمهروهظنيحاهنوذختيةكئالملاناكيتلاداسجألايه
رهظيذلاكالملايفليقامليلدبةديجمةرينميهوضرألا
لٱَكُهُرَظْنَمَناَك«هنأنمحيسملاربقىلع

ْ
َضَيْبَأُهُساَبِلَو،ِْقَرب

لَّـثلٱَك
ْ

سلوبنأو)١٢:٧لامعأًاضيأرظنا٢٨:٣ىتم(»ِج
داسجأنعفلتختةكئالملاداسجأنألوقينأدصق
نيسيدقلاداسجأيهماسجألاكلتنأرخآبهذو.سانلا
ةيضرألاداسجألانأامكلوقينأدصقهنأوءامسلايف
يفنيسيدقلاداسجأكلذكضعبنعاهضعبفلتخي
مارجألاانه»ماسجألاب«دارملانأحجرألانكلوءامسلا
موجنلاورمقلاوسمشلايهوبكاوكلايأةيوامسلا
اهانعمنايبكانهاهركذةلعنأوةيلاتلاةيآلايفةروكذملا
نعةفلتخمةيوامسلامارجألالعجهللانأةيآلادافمو.انه
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نأرداقهنأكلذنممزليفضرألاىلعاهقلخيتلاماسجألا
نأدارأىتماهتافصضعبوةيضرألاداسجألاةئيهريغي
.ءامسلاىلإضرألانماهلقني

لٱُدَْجمَوٌْءَيشِسْمَّـشلٱُدَْجم«٤١
ْ

ِموُجُّنلٱُدَْجمَو،ُرَخآِرَمَق
يفٍمْجَنْنَعُزاَتْمَيًامْجَنَّـنَأل.ُرَخآ ملٱِ

.»ِدْجَْ

داسجألانعفلتختةيوامسلاماسجألانأ٤٠عيفقبس
زاتميةيوامسلامارجألانإ«انهليقودجملايفةيضرألا
.ةدهاشملابنيبتيامكناعمللاورادقألايفضعبنعاهضعب
رمقلاورمقلانعسمشلازايتماركنينأدحأعيطتسيالو
يتلاةجيتنلاو.ضعبنعموجنلاضعبزايتماوموجنلانع
ءامسلايفاهلاكشأوماسجألافونصةرثكنماهيلإلصن
ميلستلانأبلوقلاةوابغلادشأنمهنأيهضرألاىلعو
ةفيثكداسجألاكلتنوكمزلتسيءامسلايفًاداسجأانسبلي
كلتلكقلخيذلانألضرألاىلعيتلاةدسافةليقث
ةديدجروصباهلالحنادعباهديعينأىلوألابردقيماسجألا
.»مظعأدجمو

يفُعَرْزُي:ِتاَوْمَألٱُةَماَيِقًاضْيَأاَذَكٰه«٤٢ يفُماَقُيَوٍداَسَفِ ِ
.»ٍداَسَفِمَدَع
١٣:٤٣ىتمو٣و١٢:٢لايناد

داسجأكلذكيأِتاَوْمَألٱُةَماَيِقًاضْيَأاَذَكٰه
اهروزبنعتاتابنلازاتميامكهنأىنعملاف.ةمايقلا
مجننعٌمجنوةيضرألاماسجألانعةيوامسلاماسجألاو
يتأيامو.رضاحلااندسجنعةمايقلادسجزاتمياذكه
ةظحالملاقحتسييذلاو.كاذنعاذهزاتمياذامبهنأنايب
نأماقملاوعورزملانيبهتلباقملكيفنابألوسرلانأانه
.هنيععرزييذلاوهماقييذلا

يفُعَرْزُي دسجنألنفدُيلقيملو»عرزي«لاقٍداَسَفِ
ضرألايفرزبلاعضويامكربقلايفعضويهتومدنعنمؤملا
ًامئاداهيفىقبيلالوىشالتيلضرألايفعضويالرزبلانإف
.ىلوألانمدجمأةديدجةايحىلعلصحيوتبنيللب
داسجأةعزرماهنألةبرتلابةربقملاةيمستةلعاذهلعلو(
بسُنونينمؤملاداسجأكلذكو)ةمايقلاءاجرىلعىتوملا
ىتحلالحناللةضرعتوملادعبوتوملاوضرمللداسفلا
ينبلةراستومرثأىلعلاقميهاربإنإفبحملاههركي
لُمِينوُطْعَأ«ثح

ْ
»يِماَمَأْنِميِتِّـيَمَنِفْدَألْمُكَعَمٍْربَقَك

.)٢٣:٤نيوكت(

يفُماَقُي سندتلاوضرملاوفعضلللباقريغٍداَسَفِمَدَعِ
.لالحنالاوتوملاو

يفُعَرْزُي٤٣«٤٣،٤٤ يفُماَقُيَوٍناَوَهِ يفُعَرْزُي.ٍدَْجمِ ِ
يفُماَقُيَوٍفْعَض ًامْسِجُماَقُيَوًاّيِناَوَيَحًامْسِجُعَرْزُي٤٤.ٍةَّـوُقِ
ِيناَوَيَحٌمْسِجُدَجوُي.ًاّيِناَحوُر

ٌّ
ِيناَحوُرٌمْسِجُدَجوُيَو

ٌّ
«.

٣:٢١يبليف

يفُعَرْزُي بارتلاىلإعجريلربقلايفعضوىتمٍناَوَهِ
ةوقلاولامجلانمهلناكاملكهقرافوهنمذخُأيذلا
سيلرارحألاىلإةبسنلابانهديبعلاناوهف.ةبيهلاوماركإلاو
.توملاةيدوبعكةيدوبعالذإىتوملاناوهىلإةبسنلابًائيش
ىلعًاباقعملاعلالخدهنوكنعجتانتوملاناوهمظعمو
.ةئيطخلا

يفُماَقُي ماقُيهنألةوقلالامكولامجلاةياغيفيأٍدَْجمِ
ِدَسَجَلْكَشُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«هلوقليلدبحيسملاةروصب
.)٣:٢١يبليف(»ِهِدَْجمِدَسَجِةَروُصَىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَت
دجملاملاعىنكسلهلهؤيوةئيطخلاراثآلكهنعليزيهللانإف
نأحضاولانمو.نيدجمملانممهريغوةكئالملاةرشاعمو
لوقكاهيفهلوقف.راربألاةمايقىلعالإانهملكتيمللوسرلا
يفِسْمَّـشلٱَكُراَرْبَألٱُءِيضُيٍذِئَنيِح«حيسملا »ْمِهيِبَأِتوُكَلَمِ
.)٣:٢٠انحوي١و٣١-٩:٢٩اقولًاضيأرظنا١٣:٤٣ىتم(

يفُعَرْزُي اهنألتيملاةثجنمفعضأءيشالٍفْعَضِ
.اهسفننععفدلاولمعلانعةزجاع

يفُماَقُي ةدلاخلاةديدجلاةايحللةبسانملاةوقلايهٍةَّـوُقِ
بعتالبهللارماوأوهدصاقملكءارجإىلعاهبردقييتلا
هلعلوفعضلاوأضرملانمءيشلةضرعذئنيحنوكيالو
عيطتسنالبهاوموةديدجىوقىلعذئنيحلصحي
.انهاهروصت
مدعيهوتافصثالثبةمايقلادسجانهسلوبفصو
نسحأًائيشروصتنأردقنالامميهوةوقلاودجملاوداسفلا
.اهيلعلوصحلانم

نمهيلإهبسنامةصالخاذهًاّيِناَوَيَحًامْسِجُعَرْزُي
اندلواننأليناويحمسجلااذهو.فعضلاوناوهلاوداسفلا
مدومحلنمبكرموضرألاىلعانلاحلقفاوموهوهيف
تاوهشلايذلنهبوةحاروةضايروةوسكوتوقىلإجاتحي
اذهو.ءايشألارثكأيفمئاهبلاكراشنومالآللضرعتنو
يفةئيطخلاريثأتالولو.ءالقعاننوكلًاضيأقفاوممسجلا
:٥سوثنروك٢(ةيحورلاانتايحداسجألاكلتتقفاولةوهشلا
.)٤و٢

اذهتافصنمًاليلقملعنًاّيِناَحوُرًامْسِجُماَقُي
داسفلامدع«يهوًافنآةروكذملاثالثلاتافصلاريغمسجلا

سوثنروكلهأىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا

١٥٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ىنكسلًاقفاومنوكيهنأنيقيىلعاننكل»ةوقلاودجملاو
ىنكسلًاقفاومناكامكحاورألاملاعيهيتلاءامسلا
.ناويحلارئاسهيلإجاتحيامىلإةجاحيفناكثيحضرألا
نكلةيناحورلالاحلايفماسجأيوذنوكنلازنالاننإو
ةينغتسمةيويندلاتاوهشلانمةيلاخنوكتماسجألاكلت
نوكتالوةيناويحلاماسجألااهيلإجاتحتيتلاتاموقملانع
:٧ايؤر(شطعتالودعبعوجتالو.)٥٠ع(مدومحلنم
يفامليلدباهبزيامتتروصتاوذنوكتو.)١٦
ٌءاَنِب«ًاضيأيناحورلامسجلاىمسيو)١٥-٤:١٢يكينولاست١(
َنِميِذَّـلٱاَنَنَكْسَم...ٌّيِدَبَأ،ٍدَيِبٍعوُنْصَمُْريَغٌتْيَب،ِهللاٱَنِم
.)٢و٥:١سوثنروك٢(»ِءاَمَّـسلٱ

ِيناَوَيَحٌمْسِجُدَجوُي
ٌّ

ِيناَحوُرٌمْسِجُدَجوُيَو
ٌّ

ررك
نأبجولوألادوجوتقدصاذإهنأنايبلوديكوتللاذه
ًامسجءيشلانوكنيبةافانمالهنأو.يناثلادوجوقدصت
هتعيبطلًاقفاومًامسجناسنإللنألاقهنأكفًايناحورهنوكو
تققحامكفتاناويحلارئاسهيفكراشيضرألاىلعوهو
هتعيبطلقفاوممسجهلنوكينأقدصتنأبجيكلذ
.راهطألاةكئالملاهيفكراشيءامسلايفوهوةدجمملا
لزنأفتابنلاورزبلانيبريظنتلاةجيتندصقهنألمتحيو
تابنلاةلزنميناحورلامسجلاورزبلاةلزنميناويحلامسجلا
مسجهنعردصييناويحمسجدجويلاقهنأكفهنعجتانلا
ىلإةبسنو.تابنلاهنمجرخيرزبدجويهنأامكيناحور
نوكينأنمعنميال»ًايناحوروًايناويح«نيمسجناسنإلا
يتلايهلوألاتنكسيتلاسفنلانألًادحاوًامسج
ملنإوةقيقحيناثلاولوألانيبةقالعلاويناثلانكست
موقيتاميذلادسجلانأبلوقلاانلحصيف.اهنايبعطتسن
ًاقلخءامسلايفريغتلانمهلثدحياميمسننأحصيالو
.ةمايقىمسُيامنإًاديدج

ًاسْفَنُلَّـوَألٱُناَسْنِإلٱُمَدآَراَص:ًاضْيَأٌبوُتْكَماَذَكٰه«٤٥
.ًايِيُْحمًاحوُرُريِخَألٱُمَدآَو،ًةَّـيَح
٤٠و٣٩و٦:٣٣و٥:٢١انحوي٥:١٤ةيمور٢:٧نيوكت
٣:٤يسولوكو٣:٢١يبليفو٥٧و٥٤و

همالكنأىلعًاليلداذهلاقًاضْيَأٌبوُتْكَماَذَكٰه
.يحولامالكقفوىلع

سبتقماذهًةَّـيَحًاسْفَنُلَّـوَألٱُناَسْنِإلٱُمَدآَراَص
وهومدآقلخبقلعتياملكهيفعمج.)٢:٧نيوكت(نم
.ةايحلاةمسنهفنأيفخفنوبارتلانمهدسجلبجهللانأ
ضرألااهنكسلواهلًاقفاومًادسجوًاسفنمدآلنأهدافمو
معن.مويلاانداسجأنعًاليلقفلتخيهدسجناككلذلو
امىلعةئيطخلاةرجأتوملانألدبألاىلإايحيلقلُخهنأ

دسجةلباقمبةيآلاهذهيفهبحّرصامنكليحولاانملع
نأمزلتسييقابلايحورلاحيسملادسجبينافلايبارتلامدآ
ولهنأحجرألاف.دولخللًالهأنكيملقلُخنيحمدآدسج
لاقامكتومالبهلسنداسجأوهدسجريغتلمدآأطخيمل
ءيجمدنعءايحأنولازيالنيذلانينمؤملاداسجأنإسلوب
ةرجشنأرهاظلاف.)١٧و٤:١٥يكينولاست١(ريغتتحيسملا
ةنجلانممدآدرطهللانألريغتلاكلذىلإًازمرتناكةايحلا
حلٱِةَرَجَشْنِمُذُخْأَيَوُهَدَيُّدُمَيُهَّـلَعَل«ئطخامدعب

ْ
ًاضْيَأِةاََي

كلذلكةجيتنو.)٣:٢٢نيوكت(»ِدَبَألٱَىلِإاَيَْحيَوُلُكْأَيَو
انتايحلةقفاوميهومدآنماهانثروةرضاحلاانداسجأنأ
.ضرألاىلع

مهبئانويناثلارشبلاسأرحيسملاعوسييأُريِخَألٱُمَدآ
ءاجهنأل»ريخألا«يعدو.)٥:١٤ةيمور(مدآناكامك
.رخآبئانوسأرهدعبيتأيالهنألومدآدعبًادسجتم

هتعيبطبةيهلإلاهتعيبطداحتارابتعابًايِيُْحمًاحوُر
يفٌةاَيَحُهَلَبآلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«هلوقليلدبةيناسنإلا ،ِهِتاَذِ
يفٌةاَيَحُهَلَنوُكَتْنَأًاضْيَأَنْبالٱىَطْعَأَكِلٰذَك هلوقو.»ِهِتاَذِ
ًاضْيَأُنْبالٱَكِلٰذَك،يِيُْحيَوَتاَوْمَألٱُميِقُيَبآلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«
٦:٥١انحويًاضيأرظنا٢١و٥:٢٦انحوي(»ُءاَشَيْنَميِيُْحي
ًاييحمًاحورراصحيسملانإمهضعبلاق.)١١:٢٥و١٠:١٠و
اهلاقهنإفاهبدهشتسملاتايآلايفامليلدبهدسجتنيح
هتمايقدنعكلذكراصهنأرخآلاقو.هدوعصوهتمايقلبق
ىلعججحلكلوهدوعصدنعكلذكراصهنأهريغو
حيسملاةعيبطزييمتنايبةيآلايفيرهوجلارمألاو.هبهذم
رظنلاعطقبضرألاىلعوهومدآةعيبطنعءامسلايفوهو
مالكيفءيشالو.ًاييحمًاحورهيفراصيذلاتقولانع
وذهنأوةأرمانمدولومناسنإحيسملانأيفنيلوسرلا
ةعيبطنأمدآوحيسملانيبزييمتلامظعمو.ةيحسفن
يفو.هريغييحينأرداقهنأوةيماسةيحورتناكحيسملا
ًاقفاومحيسملادسجكًايحورنوكيةمايقلادسجنإةيآلا
حيسملابيحورلادسجلاكلذىلعلصحنوةيوامسلاةايحلل
.ييحمحورهنأل

ِيناَحوُّرلٱَسْيَلْنِكٰل«٤٦
ُّ

حلٱِلَبًالَّـوَأ
ْ

ِيناَوََي
ُّ
َكِلٰذَدْعَبَو،

ِيناَحوُّرلٱ
ُّ
«.

رئاسيفهدهاشناملقفاومةيآلاهذهيفروكذملابيترتلا
قبسيصقانلاويلاعلاقبسيلفاسلانإفةيلاوتملاهللالامعأ
دسافلاريغيوقلاقبسيتئاملادسافلافيعضلاولماكلا
انتدالونأامكةيوامسلاقبستةيضرألاةايحلاودلاخلا
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ىلعانتايحرابتعابهلكاذهوةيحورلاانتدالوقبستةيدسجلا
.ًاداصحءامسلايفانتايحوًاعرزضرألا

ِيناَّـثلٱُناَسْنِإلٱ.ٌِّيباَرُتِضْرَألٱَنِمُلَّـوَألٱُناَسْنِإلٱ«٤٧
.»ِءاَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلٱ
٣١و٣:١٢انخوي٣:١٩و٢:٧نيوكت٣:٣١انحوي

ةسداسلاةيآلايفيذلاماعلاإدبمللليصفتةيآلاهذه
.حيسملاقبسمدآنأاهدافمونيعبرألاو

ناكمدآنأيأٌِّيباَرُتِضْرَألٱَنِمُلَّـوَألٱُناَسْنِإلٱ
نكسللًاقفاومناكوضرألانمقلُخهدسجنألًايبارت
.اهيلع

يفهللانبايأِءاَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلٱِيناَّـثلٱُناَسْنِإلٱ
ُنْبٱ،ِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنيِذَّـلٱ«هلوقليلدبهدسجتلاح
يفَوُهيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱ كلذدافمو.)٣:١٣انحوي(»ِءاَمَّـسلٱِ
نمدلُووًادسجانهسبلءامسلانمتاذلابحيسملانأ
نوكينأهللادصقوًاناسنإراصفةداعلاةقراخةدالوةأرما
لاحلايفءامسلايفنآلادسجلااذهءامسللدسجلاكلذ
ةمايقلادعبنينمؤملاداسجأنوكتوكانهةايحللةقفاوملا
مدآلاقهنأكفةجيتنلاهذهىلإلوصولاسلوبةياغو.هلثم
ءامسلانمحيسملاوانههلثماننأعضاولانموضرألانم
.كانههلثمنوكنسو

َوُهاَمَكَو،ًاضْيَأَنوُّيِبَاُّرتلٱاَذَكٰهُِّيبَاُّرتلٱَوُهاَمَك«٤٨
.»ًاضْيَأَنوُّيِواَمَّـسلٱاَذَكٰهُّيِواَمَّـسلٱ
٢١و٣:٢٠يبليف

.مدآيأُِّيباَُّرتلٱ
بارتلانممهداسجأنألمدآلسنيأَنوُّيِباَُّرتلٱ
.هدسجك

.حيسملاُّيِواَمَّـسلٱ
نونوكي«مهنإفاهدعبوةمايقلادنعنونمؤملاَنوُّيِواَمَّـسلٱ
.)٣:٢١يبليف(»هدجمدسجةروصىلع

لَنَسِّـِيبَاُّرتلٱَةَروُصاَنْسِبَلاَمَكَو«٤٩
ْ
َةَروُصًاضْيَأُسَب

.»ِّـيِواَمَّـسلٱ
٤:١١و٣:١٨سوثنروك٢و٨:٢٩ةيمور٥:٣نيوكت
٣:٢انحوي١و٣:٢١يبليفو

هتعيبطكةعيبطمدآنمانثرويأِّـِيباَُّرتلٱَةَروُصاَنْسِبَل
.توملاوداسفلاوملألاوضرمللةلباقةفيعض

لاؤسباوجاذهِّـيِواَمَّـسلٱَةَروُصًاضْيَأُسَبْلَنَس
لثمنوكتالةمايقلاداسجأنأوهو)٣٥ع(يفضرتعملا
الو.دجمملاحيسملادسجلثمنوكتلبةرضاحلاانداسجأ
تنيُبيتلاتاعقاولانماهنأعمةيبدألاةروصلاىلإانهةراشإ
.رخُأنكامأيف

ْنَأِناَرِدْقَيَالًامَدَوًاْمَحلَّـنِإ:ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَذٰهُلوُقَأَف«٥٠
لٱُثِرَيَالَو،ِهللاٱَتوُكَلَماَثِرَي

ْ
لٱَمَدَعُداَسَف

ْ
.»ِداَسَف

٥و٣:٢انحويو١٦:١٧ىتم

ةهجنميتأيامىلعهيبنتةرابعلاهذهاَذٰهُلوُقَأَف
نأوأهنعاولفغينأديريالهنأنايبوةمايقلادسجةقيقح
.هيفاوكشي

يهوانهاهبيركتىلعانداسجأيأًامَدَوًامَْحلَّـنِإ
ىلإةراشإللطقاذهلمعتسيملسدقملاباتكلاوةيناويحلا
يفُدَالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإَف«هلوقليلدبةئطاخلارشبلاةعيبط ِ
دلٱَوِمْحَّـللٱ

:٢نييناربع(»خلااَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأَوُهََكَرتْشٱِمَّـ
ىتمًاضيأرظنا(مثإلايفكرتشينأنكميالحيسملاو)١٤
ناسنإلانإمعن.)٦:١٢سسفأو١:١٦ةيطالغو١٦:١٧
نمسيلاذهنايبنكلوهللاتوكلمثريالددجتملاريغ
ةفيعضلاانداسجأىلإةراشإلاهتياغنإفانهلوسرلاضرغ
اهؤازجألحنتأتفتاليتلاةيداملاتاموقملاىلإةجاتحملا
ملألاوضرملاةلباقيهوضرألاىلعاهتايحةدمددجتتو
.داسفلاوتوملاو

توكلملايأِهللاٱَتوُكَلَماَثِرَيْنَأِناَرِدْقَيَال
ىلعمهتمايقدعبحيسملاعمنونمؤملاهنكسييذلايوامسلا
ملٱَنِمَنوُتْأَيَسَنِيريِثَكَّـنِإ«هلوقيفام

ملٱَوِقِراَشَْ
ِبِراَغَْ

يفَبوُقْعَيَوَقاحْسِإَوَميِهاَرْبِإَعَمَنوُئِكَّـتَيَو ِتوُكَلَمِ
سوثنروك١و١٣:٢٨اقولًاضيأرظنا٨:١١ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱ
زجعةلعو.)٤:١٨سواثوميت٢و٥:٢١ةيطالغو٦:٩
ةايحلاناقفويالامهنإءامسلااثرينأنعمدلاومحللا
.كلذنمامهعنمتءامسلالاوحأواهيفةيناحورلا

ةلمجلاراركتاذهِداَسَفْلٱَمَدَعُداَسَفْلٱُثِرَيَالَو
ةرابع»داسفلاو«.اهيفليقامةلعنايبوىنعملابةقباسلا
»داسفلامدع«و.يناويحلايضرألادسجلاتافصلكنع
ناذهو.ءامسلايفنيدجمملاداسجأتافصلكنعةرابع
تيملالاقهنأكفناعمتجيالوناعفتريالناضيقننارمألا
نمجتنيف.ًايقابنوكينأينافلاوًادلاخنوكينأليحتسي
نوكتنأاهنكميلانداسجأريغتتنأةرورضلانمهنأكلذ
.يتأياميفيحولابكلذلوسرلادكأوةيقابةدلاخ
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ُ»َّـريَغَتَناَنَّـلُكاَنَّـنِكٰلَو،اَنُّلُكُدُقْرَنَال:ْمُكَلُهُلوُقَأٌِّرساَذَوُه«٥١
٣:٢١يبليف١٧ىلإ٤:١٥٦يكينولاست١

لكقحتسينأشوذيتأيامنأىلعهيبنتاذهاَذَوُه
.هبءانتعالا

بجحءاروتيقبلهالولويحولااهنلعأةقيقحيأٌِّرس
عضاومو.)٤:١سوثنروك١و١٣:١١ىتم(يفامكءافخلا
هنعّربعانه»رسلاب«هنعربعيذلانالعإلاو.ةريثكرخُأ
.)٤:١٥يكينولاست١(يف»برلا«ةملكب

صحرشرظنا(توملاانه»داقرلاب«دارملااَنُّلُكُدُقْرَنَال
نيرضاحلاونيضاملانينمؤملاعيمج»انلك«هلوقبو.)١١:٣٠
دنعءايحأنونوكينينمؤملاضعبنأةرابعلادافمو.نيتآلاو
.حيسملاءيجم

ًاْمَحلَّـنِإ«)٥٠ع(يفهلوققبسَُّـريَغَتَناَنَّـلُكاَنَّـنِكٰلَو
دبالهنأانهحّرصو»ِهللاٱَتوُكَلَماَثِرَيْنَأِناَرِدْقَيَالًامَدَو
لبقاوتامنممتوكلملاكلذنولخدينيذلاعيمجريغتنم
فرعهنألاقو.هئيجمدنعءايحأاوقبنمموحيسملاءيجم
ريغتلاكلذتوملانممهتماقإدنعنوغلبيىتوملانإيحولاب
لصحتلبداسفلاةلباقىقبتالءايحألاداسجأنإوكرابملا
ءايحألاوتاومألانوكيكلذبوكئلوأهيلعلصحامىلع
.يوامسلامهنكسملنيدعمًاعم
ويحيسمووهىقبينأعقوتسلوبنأىلعلديانهءيشال
ىنعمكانههلوقىنعمنألحيسملاءيجمىلإءايحأهرصع
لٱَءاَيْحَألٱُنْحَناَنَّـنِإ«هلوق

ْ
ُقِبْسَنَالِّـبَّـرلٱِءيَِجمَىلِإَنيِقاَب

يفنييكينولاستلارذحدقو.)٤:١٥يكينولاست١(»َنيِدِقاَّـرلٱ
مهأبنأولاحلايفحيسملاءيجمعقوتنممهيلإةيناثلاهتلاسر
ُناَسْنِإَنَلْعَتْسُيَو«ميظعلادادترالاءيجملاكلذقبسيهنأب
خلٱ
ْ

هلٱُنْبٱ،ِةَّـيَِط
َْ

اوفرتعالسرلاو.)٢:٣يكينولاست٢(»ِكَال
نأسلوبنكميالًاذإفحيسملاءيجمتقونولهجيمهنأب
.هرصعيفيتأيهنإ»برلاةملكب«لوقي

يف«٥٢ يفٍةَْظَحلِ لٱَدْنِع،ٍْنيَعِةَفْرَطِ
ْ
ُهَّـنِإَفِ.ريِخَألٱِقوُب

.ُ»َّـريَغَتَنُنْحَنَو،ٍداَسَفيِميِدَعُتاَوْمَألٱُماَقُيَف،ُقَّـوَبُيَس
:٤يكينولاست١و٥:٢٥انحويو٢٤:٣١ىتمو٩:١٤ايركز
١٦

يف يفٍةَظَْحلِ نينمؤملاداسجأرييغتنإيأٍْنيَعِةَفْرَطِ
.تقولانمهضرفنكميامرغصأيفنوكي

قوبلايفخفنلاو.ريخألامويلايفِريِخَألٱِقوُبْلٱَدْنِع
.ريبكلافتحاىلإوأبرحلاىلإسانلاعمجللمعتسُي
لوقيفامكمئظعروهمجعمجىلإانهقوبلاتوصبىنكف
َنوُعَمْجَيَف،ِتْوَّـصلٱِميِظَعٍقوُبِبُهَتَكِئَالَمُلِسْرُيَف«حيسملا

َىلِإِتاَواَمَّـسلٱِءاَصْقَأْنِم،ِحاَيِّـرلٱِعَبْرَألٱَنِمِهيِراَتُْخم
٢٧:١٣ءايعشإيفامباذهلباق.)٢٤:٣١ىتم(»اَهِئاَصْقَأ
هنأل»ًاريخأ«هنوكبقوبلااذهفصوو.)٤:١٦يكينولاست١و
.ةمايقلاىلإىتوملاوعدييذلاوهوهدعبهلثميفخفنُيال

هتوصنأقيقحتلوديكوتللراركتاذهُقَّـوَبُيَسُهَّـنِإَف
روطيفاوعمسنييلئارسإلانأانققحتامكذئنيحعمسي
.)١٩:١٦جورخ(»ًاّدِجٌديِدَشٍقوُبُتْوَصَو«دوعرلاانيس

لٱاَذٰهَّـنَأل«٥٣
ْ

لَيْنَأَّـدُبَالَدِساَف
ْ
اَذٰهَو،ٍداَسَفَمَدَعَسَب

ملٱ
لَيَتِئاَْ

ْ
.»ٍتْوَمَمَدَعُسَب

٥:٤سوثنروك٢

ع(رركميهوًايرورضريغتلانوكةلعنايبةيآلاهذهيف
اذهوريغتالبدولخلادسافلاثرينأةلاحتسااهدافمو)٥٠
.)٣:٢١يبليف(امهيلكءايحألاوتاومألاىلعقدصي
هلوقلديدجقلخالماقميناحورلادسجلانأحاضيإاهيفو
ريغريصينأنمدبالهنيعتئاملادسافلادسجلااذهنإ«
يتلاسفنلاهذهنإلقيملو»توملاالوداسفلالباق
مدعوداسفلامدعسبلتنأنمدبالدسجلانعتلصفنا
.توملا

لٱاَذٰهَسِبَلىَتَمَو«٥٤
ْ

اَذٰهَسِبَلَو،ٍداَسَفَمَدَعُدِساَف
ملٱ
لٱُريِصَتٍذِئَنيِحَف،ٍتْوَمَمَدَعُتِئاَْ

ْ
ملٱُةَمِلَك

َعِلُتْبٱ:ُةَبوُتْكَْ
ملٱ
.»ٍةَبَلَغَىلِإُتْوَْ
٢٠:١٤ايؤرو١٥و٢:١٤نييناربعو٢٥:٨ءايعشإ

تاومألايفروكذملاريغتلامتىتمهنأةيآلاهذهىنعم
.)٢٥:٨ءايعشإ(ءايعشإأبنأامكتوملابلُغءايحألاو
لكومدآىلإانهلوسرلاهبسنودوهيلاىلعًالوأاذهليقو
نيذلالكررحتيهنألًايدبأنوكيتوملاىلعراصتنالاوهلسن
ةيمور(»دعباميفنوكيالتوملاو«ربقلانجسيفاورسُأ

٢١:٤(.

»؟ُةَيِواَهاَيِكُتَبَلَغَنْيَأ؟ُتْوَماَيَكُتَكْوَشَنْيَأ«٥٥
١٣:١٤عشوه

ةمايقلاميلعتنمةميظعلاجئاتنلااهدعبيتلاوةيآلاهذهيف
توملابلغحيسملانأكةرضاحةلبقتسملارومألاروصاهبو
دنعلوسرلاىأرو.دولخلاهبعشلكحنموىتوملاماقأوًانلع
.رصنلافاتهاوفتهينأمهبطاخينيذللوهلقحيهنأكلذ

برقعلاكماسغدالبتوملاهبشُتْوَماَيَكُتَكْوَشَنْيَأ
يراكنإماهفتسالاو.)١٠و٩:٥ايؤر(ةكلهمةملؤمهتغدل
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ماليإلاىلعةوقنمذئنيحتومللسيلهنأهانعم
.كالهإلاو

نكسموأربقلاانهبطاخُةَيِواَهاَيِكُتَبَلَغَنْيَأ
ىلعرشبلاىلعطلستردتقمساقناجسهنأكتاومألا
.دبألاىلإهارسأتقلطُأوًاريخأرسكناهنكلروصعلايلاوت
اهلمعتسايتلاظافلألاكانهلوسرلااهلمعتسايتلاظافلألاو
هلٱِدَيْنِم«هلوقيفيبنلاعشوه

َْ
ملٱَنِم.ِْمهيِدْفَأِةَيِوا

ِتْوَْ
لَخُأ

ِّـ
؟ُةَيِواَهاَيِكُتَكْوَشَنْيَأ؟ُتْوَماَيَكُؤاَبْوَأَنْيَأ.ْمُهُص
َخت
ْ
لكةياغنكل.)١٣:١٤عشوه(»َّـيَنْيَعْنَعُةَماَدَّـنلٱيِفَت
.رخآلاةياغريغامهنم

ملٱُةَكْوَشاَّـمَأ«٥٦
خلٱَيِهَفِتْوَْ

ْ
خلٱُةَّـوُقَو،ُةَّـيَِط

ْ
َيِهِةَّـيَِط

.»ُسوُماَّـنلٱ
١٣و٧:٥و٥:١٣و٤:١٥ةيمور

نكيملةئيطخلاالولُةَّـيِطَْخلٱَيِهَفِتْوَْملٱُةَكْوَشاَّـمَأ
نكيملاهالولهنإىلوألانيتلعلءاذيإلاىلعةوقتوملل
:٥ةيمور(»توملاةئيطخلابو«هلوقليلدبدوجونمتوملل

ةئيطخلانماهلكهلوخددعبتوملالاوهأنإةيناثلاو.)١٢
هاياطخترفُغنمىلعءاذيإللناطلسنمتومللسيلف
.ةيلاعلاحىلإةلفاسلاحنمهلقنلةليسونوكيامنإ

هللاةعيرشانهسومانلاُسوُماَّـنلٱَيِهِةَّـيِطَْخلٱُةَّـوُقَو
ةيوسوملاةعيرشلاىلعهانربصقاذإوقالطإلاىلعةسدقملا
ةئيطخلاةوقنوكلو.ىنعمالبةرابعلاتناكةيزمرلا
:ناتلعسومانلا
.)٤:١٥ةيمور(ةئيطخلانكتملسومانلاالولهنإ:ىلوألا
نكيملولفهللاةعيرشلءالقعلانايصعيهةئيطخلاةقيقحف
مهنكمأاميحولابمهلًانلعموأمهبولقىلعًابوتكمسومانلا
.اوأطخينأ
الةئيطخلانأل«ةنونيدنمنكتملسومانلاالولهنإ:ةيناثلا
.)٥:١٣ةيمورريسفترظنا(»سوماننكيملنإبسحت
ئطاخلاجيهيسومانلانإعضوملااذهريغيفلوسرلاركذو
هضرغنمسيلنكلو)١٢-٧:٨ةيمور(ةمواقملاىلعًاضيأ
.كلذىلإةراشإلاانه
توملافوخةلازإنعسومانلازجعةيآلاهذهنمحضتاف
ةدشتبثأفهناطلسنمهريرحتنعوئطاخلابلقنم
.هيفنلعملاحيسملاءادفىلإوليجنإلاىلإهراقتفا

لٱاَنيِطْعُييِذَّـلٱِِهللاًارْكُشْنِكٰلَو«٥٧
ْ

َعوُسَياَنِّـبَرِبَةَبَلَغ
ملٱ
.ِ»حيِسَْ
٥و٥:٤انحوي٧:٢٥١ةيمور

ركشىلعوهايإهكاردإروصتىلعهلمحراصتنالالوسرلانقيت
.هيلعهللا

قحتسيهللانإَةَبَلَغْلٱاَنيِطْعُييِذَّـلٱِِهللاًارْكُش
دجوأواهبىضقيذلاوههنألةبلغلاكلتىلعركشلا
اهلعجوربقلانمانداسجأةماقإباهمتخواهلينطئاسو
.ةيدبألاةايحلاثاريميفانسفنألةكراشم

هريغةطساوبالهتطساوبياِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِب
:نيرمأل
َال«هلوقليلدبانعةباينسومانلابيلاطمىفوأهنإ:لوألا

يفْمُهَنيِذَّـلٱَىلَعَنآلٱِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَْءَيش ملٱِ
»َعوُسَيِحيِسَْ

ُهللاَا؟ِهللاٱيِراَتُْخمَىلَعيِكَتْشَيَسْنَم«هلوقو.)٨:١ةيمور(
ملَا؟ُنيِدَييِذَّـلٱَوُهْنَم٣٤!ُرِّـَربُييِذَّـلٱَوُه

يِذَّـلٱَوُهُحيِسَْ
حلٱِبْلَب،َتاَم

ْ
،ِهللاٱِنيِمَيْنَعًاضْيَأَوُهيِذَّـلٱ،ًاضْيَأَماَقِّـيَِر

حيسملانإ.)٣٤و٨:٣٣ةيمور(»!اَنيِفُعَفْشَيًاضْيَأيِذَّـلٱ
َقِتْعُيَو«سيلبإيأتوملاناطلسهليذلاكلذدابأهتومب
ملٱَنِمًافْوَخَنيِذَّـلٱَكِئَلوُأ

هتاَيَحَّـلُكًاعيَِمجاوُناَكِتْوَْ َحتِْمِ
ْ

َت
لٱ
ْ

ةئيطخلاةوقتناكهنألو.)٢:١٥نييناربع(»ِةَّـيِدوُبُع
ىفوأاملحيسملالطبأتوملاةكوشتناكةئيطخلابوسومانلاب
.هبعشءاذيإىلعتوملاةوقسومانلابيلاطم
ةدودحملاريغهتوقبهنألتوملانماناجنحيسملانإ:يناثلا

هتدسفأاملكحلصيوهللاةروصىلعةيناثسفنلاقلخي
روبقلانمانداسجأقلطيوانلاحوانتعيبطنمةئيطخلا
ةداعسلالاحاهلخديوهدجمدسجلكشىلعاهروصيو
.ةئيطخلابهانرسخاممردقيالامممظعأيهيتلا

َْريَغ،َنيِخِساَراوُنوُك،َءاَّـبِحَألٱِيتَوْخِإاَيًاذِإ«٥٨
يفَنيِرِثْكُم،َنيِعِزْعَزَتُم َّـنَأَنيِِملاَع،ٍنيِحَّـلُكِّـبَّـرلٱِلَمَعِ
يفًالِطاَبَسْيَلْمُكَبَعَت .»ِّـبَّـرلٱِ
٣:٨ص١٢:٤سرطب٢

ةحصىلعنيهاربلانمقبساملكىلعءانبيأًاذِإ
حاضيإويحيسملانيدلاتايرهوجنماهنأنموةمايقلا
يفتوبثلاامهنيرمأىلعمهثحةميظعلااهجئاتنواهتقيقح
.لمعلايفةريغلاوناميإلا

ةدوملاوفطللاتاملكبمهبطاخَءاَّـبِحَألٱِيتَوْخِإاَي
.هتحيصنلوبقيفمهلًابيغرت

نيتفتلمريغيأَنيِعِزْعَزَتُمَْريَغ،َنيِخِساَراوُنوُك
نييقودصلاءارآبمكوتأنيذلانيدسفملانيملعملاىلإ
ةديقعلاكلتراكنإىلعمكولمحيلنيينانويلاةفسالفلاو
نأبمكتقثلكاهيلعينُبيتلايحيسملانيدلايفةيرهوجلا
يفمككارتشاومكاياطخةرفغملمكئاجروماقدقحيسملا
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يفاوتبثتنأبوجوكلذةصالخوةيدبألاةيوامسلاةداعسلا
.ليجنإلاناميإ

يفَنيِرِثْكُم برلالمعبدارملاٍنيِحَّـلُكِّـبَّـرلٱِلَمَعِ
لمعلاوهوبرلاديجمتهنمةياغلانوكتيذلالمعلاانه
هحورلعفوهتعافشبنآلاهسراميوهبانرمأيوهيذلا
حبروانريغبولقوانبولقنمةئيطخلالاطبإوهوسودقلا
ريشبتلاكلذةطساوو.سانلارئاسلوانسفنألةيدبألاةايحلا
ملو.نمؤملكلحيسملاصالخنأبةادانملاوليجنإلاب
اورثكينأمهلأسلبلمعلاكلذمهيلعهباجيإىلعرصتقي
.نيحلكيفلبةنسوأموييفالهنم

يفًالِطاَبَسْيَلْمُكَبَعَتَّـنَأَنيِِملاَع اذهيففِّـبَّـرلٱِ
نأنلعأهللانأمهنقيتوهوةمدخلاوتوبثلاىلعلماحلا
نإفبرلامركيفنيمألعافلكلباوثوةديجمةمايقنوكي
لكاهنودبنوكيهنألاهيلعمهلمحيامنكيملةمايقنكتمل
هللاةمعنبراربألاةباثإةمايقلانقيتنكلوًاثبعمهباعتأ
.حيسملاقاقحتسابو
ةايحلانيبةقالعلاراهظإبةمايقلاىلعهمالكلوسرلامتخ
قحلابكسمتلايفةنامألانإوةلبقتسملاةايحلاوةرضاحلا
هدييقتو.كانهةداعسلاودجمللدادعتساانهريغللهنالعإو
البرلانأديكوت»برلايفًالطابسيل«هنوكببعتلا
ًاريغصناكامهمهتمدخيفهلمتحاوأهلمعامعلفغي
.سانلانويعيفًارقتحمو

دئاوف
بلقنمتوملالوهةلازإحاحصألااذهريثأتنإ.١

مالسداقرىوسسيلتوملانإهلدكأهنأليحيسملا
.)٦ع(ةيدبأةداعسوةديجمةمايقهبقعي

تاقلحكضعبباهضعبقلعتمليجنإلادئاقعنإ.٢
ع(لكلالاطبإاهدحألاطبإفةرطنقةراجحكوةلسلس
١٧-١٣(.

بيلصلاىلعتامحيسملانأبناميإلاانيفكيالهنإ.٣
نآلايحهنأبًاضيأنمؤننأبجيفتوملانمانيدفيل
.)١٩ع(ةيدبألاةايحلايفهكراشنىتح

خيراتنمىضماميفةثداحدجننأنكميالهنإ.٤
نمفحيسملاةمايقىلعةلدألانمىوقأةلدأتاذملاعلا
لكركنينإهيلعبجواهتلدأفعضةجحباهركنأ
.)٢٠ع(ضرألاخيراوت

نأقحتستةميظعلااهجئاتنىلإرظنلابحيسملاةمايقنإ.٥
انمينرتورفوألاانركشومظعألاانرورسعوضومنوكت
عوبسألالوأنوكينأاهثودحمويقحتسيوىمسألا
ةمايقلاركذلًاموينوكيفتبسلاموينملدبُينأو
.ًاعمنيملاعلاقلخهللالامكإو

نأغوسيةميظعثداوحثالثخيراتلايفثدحهنإ.٦
ءاهتناىلوألاناتنثإامهنمرم»لمكُأدق«اهيفلاقُي
ُهَلِمَعاَمَّـلُكُهللاٱىَأَرَو«املمايأةتسيفةقيلخلالمع
تومةيناثلاو.)١:٣١نيوكت(»ًاّدِجٌنَسَحَوُهاَذِإَف
:١٩انحوي(رشبلاصالخلًادادعإبيلصلاىلعحيسملا

)٢٥و٢٤ع(يفتركُذيتلايهوةثلاثلاتيقبو.)٣٠
ةمايقبءادفلالمعجئاتنلكنيبتتنيحثدحتو
ع(هئادعألكىلعحيسملاةبلغومهديجمتونينمؤملا

٢٦-٢٤(.
ىتم(يفاموحاحصألااذهيفامىلعنآلاملاعلانإ.٧

ةيغبهسأريوهفحيسملاعوسيةسائرتحت)٢٨:١٨
لئاسوثداوحلالكبسحننأانيلعفهتوكلمعيسوت
نمدبالاذإفهتوقكهئادعألةوقالوهتياغكاردإىلإ
ع(هعمنودهاجينيذللىبوطوهيمواقملليوفهراصتنا

٢٥(.
توملاوةئيطخلاوملاعلاوناطيشلاانئادعأمظعأنإ.٨

اهيلعانرصنيسوًالوأاهبلغحيسملانألاهيلعرصتننسو
.)٢٦ع(

نأانعقوتاذإهمالآيفانهحيسملاكراشننأبجيهنإ.٩
هلوقبمنرتينأدحألقحالفهراصتنايفكانههكراشن
لوقينأردقينمالإ)٤٥ع(»ةبلغىلإتوملاعلتبا«
.)٣١ع(»مويلكتومأ«سلوبلوقرابتخانع

لجألداهطضالاورطخلاوةراسخللةضرعيحيسملانإ.١٠
ًانايحأهيلعنومجهيهؤادعأحيسملاءادعأنإفحيسملا
هنكلبذعُيونجسُينألمتحيفشوحولاموجه
اهدعبةيتقولزاونلاكلتلكنوكتنأءاجربىزعتي
.)٣٢-٢٩ع(ةيدبألاةداعسلاةايح

درجمليحولاهنلعأرمأراكنإلهجلاعظفأنمهنإ.١١
قيرطلاةفرعمنعوأهتاقلعتمضعبكاردإنعانزجع
ًاسايقمانلقعلعجنكلذباننألاهيفهللاهربجييتلا
.)٣٦و٣٥ع(هتردقلًاسايقمانتوقوهللالقعل

:ُذامىضتقمبنوكيسيذلاديجملاميظعلاريغتلانإ.١٢
ىلعريغتنمالإهيلعلصحيالةمايقلامويانهر
لَفْمِلْظَيْنَم«باتكلالوقليلدبًابلقضرألا

ْ
ْمِلْظَي

لَفٌسِجَنَوُهْنَمَو.ُدْعَب
ْ
ٌّراَبَوُهْنَمَو.ُدْعَبْسَّـجَنَتَي

لَف
ْ
لَفٌسَّـدَقُمَوُهْنَمَو.ُدْعَبْرَّـَربَتَي

ْ
ايؤر(»ُدْعَبْسَّـدَقَتَي

نأبجي)٥:٤انحوي١ناميإلاةبلغنإف.)٢٢:١١
.)٥٧ع(ريخألامويلاةبلغقبست

ةيناطيشةليحوةوهشوةبرجتلكىلعانرصنييذلانإ.١٣
توملاةعاسانرصنيسوحيسملاعوسيةطساوبهللاوه
اننيميهيفلوقننأعيطتسنتقوالفةمايقلامويو
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سيل«نييدفملارئاسعملوقننأانيلعبجيفانترصن
.)٥٧ع(»ًادجمطعاكمسالنكلانلسيلبرايانل

يفهيلعلصحنيذلارصنلاءاجربانحرفاملكهنإ.١٤
هليصحتحيسملافلكامعلفغنالنأبجوءامسلا
توملاوملألاوراعلاوعومدلاورقفلاوةعضلانمانل
ايكتكوشنيأ«نيلئاقمنرتنيكلهلككلذفنفدلاو
.)٥٧ع(»ةيواهايكتبلغنيأتوم

ركفنملامتوملاىلعحيسملاراصتناردقكردنالانإ.١٥
لخدذنمةريثكلاتاوبرلاوفولألانممهاوطنميف
اننأيفوهنعتجتنيتلالاوهألاوعومدلايفوملاعلا
يذلاتقولايتأيفوسهنأنقيتنمثتومنًاضيأنحن
ع(اهاتومروبقلالكورحبلاملسيوتومهيفنوكيال
٥٤(.

عظفأنمملاعلاةفسالفهبسحييذلاةمايقلاداقتعانإ.١٦
امفمهرورسونينمؤملاءاجرنكروهلهجلابورض
وهسوغابسويرأيفكحضلاوءزهلاعوضومناك
دنعوتوملاةعاسيفيحيسمللرصنلامينارتعوضوم
.)٥٥ع(ءامسلاهلوخد

دئاقعلانيبةقالعلاةدشانهليقاممرهظيهنإ.١٧
ناميإلايفنيخسارنوكننأانيلعفةيحيسملالامعألاو
ًاحلاصانناميإنوكينأنمعفنالفةمدخلايفنيدهتجم
يفنيدهتجمنوكننأنمالوةمدخلايفنورتافنحنو
كلذبرضُناننإلبعزعزتمانناميإويحورلالمعلا
.)٥٨ع(عفنُننأنمرثكأ

لكيفيتآلادجملاانؤاجرانيزعينأدصقحيسملانإ.١٨
انّربصيوداهجلايفانعجشيولمعلاىلعانثحيوانتاقيض
.)٥٨ع(لاوهألايف

رشعسداسلاحاحصألا

ملةقيضيفةققحمريغةلعلميلشروأيفنونمؤملاناك
سلوببلطامًاريثككلذلونييحيسملانممهريغاهيفنكي
يحيسملأسانهوميلشروأةسينكلناسحإلاعمج
يفمهكارتشاةقيضلاكلتةلعمهضعبنظ.كلذسوثنروك
مث)٤٥و٢:٤٤لامعأ(مهرمألوأيفهوتأيذلاتاينتقملا
ىلعمهرارمتساو.)٣٥-٤:٣٢لامعأ(مهلأدبمهولعج
حاجنرذعتيهنألرقفلاىلإمهبىدأةنسنيثالثوحتكلذ
نيلاخةسينكلاءاضعألكنوكينأطرشبالإقافتالااذه
ةصقولسكلاوتاذلابحوعمطلابحوعمطلانم
ءاضعألاكئلوألكنكيملنأىلعليلدةريفسواينانح
مهرقفىلعكلذلهنكلوةيناسفنلاتاياغلانمنيصلاخ

يتلاةعاجملاةرمتناكةلعلانأملعنامنإ.ملعنالةقحلا
اهثودحلبقاهبأبنأورصيقسويدولكمايأيفتثدح
نأواهلًاعفدناسحإلاةيروسسئانكعمجفيبنلاسويباغأ
تناكنييحيسمللمهنتهكءاسؤرودوهيلاخويشةمواقم
نممهعنمكلذنأيفبيرالو.ميلشروأيفًادجةديدش
يفاوحرطمهلاجرنأاميسالوتانونيدلايفحاجنلا
اممو.رقفلانمكلذنعجتنيامىفخيالوًاريثكنوجسلا
تدأيتلانيينامورلاودوهيلانيبتاموصخلاةرثكهانملع
يفكلذوةلاسرلاهذهةباتكنمنينسرشعدعببرحلاىلإ
٧٠ةنسيفاهبارخوميلشروأراصحىلإمثداليملل٦٧ةنس
نمعنمللةلعلاوحألاهذهلثمنأيفبيرالوم.ب
ةسينكنإفةلعلاتناكامهمو.ايندلارومأيفحاجنلا
ىلإةجاحيفتناكةلاسرلاهذهسلوببتكنيحميلشروأ
نمهيلإجاتحتاماهلعمجينأدهتجافةيلاملاةدعاسملا
اونوكيملميلشروأيفدوهيلايرصنتمعمممألايرصنتم
نألبقةيحيسملاةسينكلاممألاينمؤمهلاخدإلسلوبنوبحي
.اودوهتي

مايأنممويلكاوعمجينأسوثنروكينمؤملأسو
.)٢و١ع(مهيلإهئيجمدنعًادعمنوكيلهنوعيطستيامبرلا

مهنوراتخينمعمميلشروأىلإناسحإلالسرينأدعوو
.)٤و٣ع(اونسحتسااذإمهقفاريهنأو

هنأوليلقدعبةينودكمىلإباهذلادصقبمهربخأو
هقيعيسسفأيفبرلالمعنأحجريهنأومهدنعيّتشي
.)٩-٥ع(نيسمخلاديعىلإاهيفىقبيفكانه

هبةقثلالوألانأشيفمهلأسفسولبأوسواثوميتركذو
١٠ع(مهنيبفوخالباهيفنوكيقيرطىلعهايإمهتلماعمو
.)١١و

سوثنروكىلإباهذلاهيلعحلأهنأيناثلانأشيفلاقو
يفهيلإبهذينأىلعمزعمثرمألالوأيفكلذىبأهنأو
.)١٤-١٢ع(بسانمتقو

يفمهلاثمأوسونافتساتيبلاوعضخينأمهاصوأمث
.)١٦و١٥ع(برلاةمدخ

نمسسفأىلإاوتأنيذلاةوخإلاةهجاومبهرورسنابأو
ةيئاخأينمؤمىلإهعمنمتايحتوهتايحتلسرأوسوثنروك
.)٢٠-١٧ع(

ةبحمىلعمهثحوهنماهنأًاتابثإهديطخبةلاسرلامتخمث
ع(اهلمهسوفنهنوبحيالنمضرعيتلاةنعللانايببحيسملا

٢٤-٢١(.

جلٱِةَهِجْنِماَّـمَأَو«١
ْ

لٱِلْجَألِعَْم
ْ

اَمَكَفَنيِسيِّـدِق
.»ًاضْيَأْمُتْنَأاوُلَعْفٱاَذَكٰهَةَّـيِطَالَغَسِئاَنَكُتْيَصْوَأ
٦٨:٤سوثنروك٢و١٥:٢٦ةيمورو٢٤:١٧و١١:٢٩لامعأ
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٢:١٠ةيطالغو١٢و٩:١و

ًالبقمهبطاخهنأىلعلدياذهَنيِسيِّـدِقْلٱِلْجَألِعْمَْجلٱ
هبتكاممعقاولاحضتيولوسرةطساوبامإوميقربامإكلذيف
هلوقوهوةيمورلهأىلإ.)٥٨ةنس(ليلقبتقولااذهدعب
لهأنألنيسيدقلامدخألميلشروأىلإبهاذانأنآلا«
ءارقفلًاعيزوتاوعنصينأاونسحتساةيئاخأوةينودكم
انه»نيسيدقلاب«دارملاو.»ميلشروأيفنيذلانيسيدقلا
سئانكلامأةسينكلاكلتتناكوميلشروأةسينكونمؤم
ممألايرصنتمةكراشمفةدعاسملاىلإةجاحيفوةيحيسملا
يفاهنوكراشيمهنأمهيلعبجوأةيحورلاتاكربلايفاهل
مهنمناسحإلاعمجيفسلوببغرو.ةيدسجلامهتاكرب
:تاياغثالثل
نمهاتأامبمهرقفبابسأنمناكهنأ:ىلوالا·

.هناميإلبقمهداهطضا
يحيسمبيرةلازإىلإةليسوكلذىأرهنأ:ةيناثلا·

.مهيلإمهبولقبذجوممألايرصنتميفميلشروأ
ركذننأ«ميلشروأيفلسرلابلطةباجإ:ةثلاثلا·

.)٢:١٠ةيطالغ(»ءارقفلا
كلذبمهاصوأهنأحجرألاَةَّـيِطَالَغَسِئاَنَكُتْيَصْوَأاَمَك

.مهيلإهتلاسريفهركذيملاذهو)١٨:٣لامعأ(مهرازموي
مهلكرتهنأهلئاسرنمرخُأعضاوميفركذناممملعنو
»رورسبءاطعلا«نوكينأبلطهنأوهبنوعربتيامرادقم
اولفغيالنأمهيلعبجوأكلذعمو.)٩:٧سوثنروك٢(
راكنإناكو.عمجللقرطلالضفأمهلنابأوكلذنع
نويحيسملااهبزاتمايتلالئاضفلاةلمجنمءاخسلاوتاذلا
.نولوألا

هعمجامكناسحإلااوعمجايأًاضْيَأْمُتْنَأاوُلَعْفٱاَذَكٰه
.ةيلاتلاةيآلايفكلذقيرطنابأوةيطالغسئانكلهأ

يف«٢ ،ُهَدْنِعْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكْعَضَيِلٍعوُبْسُأِلَّـوَأِّـلُكِ
.»ٍذِئَنيِحٌعَْمجُنوُكَيَالُتْئِجاَذِإىَّـتَح،ََّـرسَيَتاَمًانِزاَخ
١:١٠ايؤرو١٠:٧لامعأ

لمتشتيهواهبراشأيتلاعمجلاقيرطةيآلاهذهيف
:رومأةثالثىلع
.برلامايأنممويلكيفعمجلاكلذنوكينأ.١
.هيفمهنملككرتشينأ.٢
.يطعملاةعاطتساردقبءاطعلانوكينأ.٣

يف ةسينكلانأىلعةلدألاضعباذهيفٍعوُبْسُأِلَّـوَأِّـلُكِ
اهيفوعباسلانمًالدبًاسدقمعوبسألانممويلوأتظفح
عنصامكةدابعللعامتجامويدحألااوذختامهنأىلعليلد
لوسرلاانحويهيلإراشأو.)٢٠:٧لامعأ(ساورتويحيسم
همركأو)١:١٠ايؤر(»برلاموي«هايؤرىأرمويهتيمستب
٢٠:١٩ص(هيفذيمالتللهروهظوهتمايقبهسفنحيسملا
نمصصخيامبسنأهتلعجحيسملاةمايقةيمهأو.)٢٦و
حيسملاماقاملاحهسدقتةسينكلاتأدتباو.اهراكذتلمايألا
عمتناكواهنيبنودوجوملسرلاوكلذىلعترمتساو
ظفحنأانلققحيركُذاموسدقلاحورلابداقُتلسرلا
.يهلإرمأبناكمويلاىلإةمايقلاذنمهلةسينكلا

نأيفلوسرلابغرُهَدْنِعْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكْعَضَيِل
نأيفلبمهدحونييليلقلاءاينغألانمنوكيالعمجلا
نمكلذربتعاوةسينكلاءاضعأنموضعلكنمنوكي
نيبوهنيبةدوملاىرعقيثوتويطعملليحورلاعفنلالئاسو
سانلالعجينأليجنإلاةردقىلعةلدألانمويطعملا
هللادمحلاوركشلاتاببسملاومهريغاوعفنيلمهسفنأنوركني
ذنمدالوألاديوعتو.)١٤-٩:١٢سوثنروك٢(يفركُذامك
ىلإلئاسولالضفأنمبرللنيبارقلاميدقتىلعةلوفطلا
.مهتايحمايألكمهسوفنيركنموءامحروءامركمهلعج
ةقفنللبرللهلامضعبفقيهنأ»هدنععضيل«هلوقىنعمو
عمجلانوكينأهبلطنكلوهنزخينيألقيملو.هئارقفىلع
نأىلعلديًارضاحعومجملانوكينأوهلوصودنعمتدق
هنألاهتنيزخيفنزُخيناكلاملانأوةسينكلايفناكعمجلا
.هبلطامفالخىلعهلوصودعبنمؤملكنأانضرفاذإ

ناسحإلالامعمجلقيرطلضفأعوبسألكليلقعمجو
ىلعردقييطعملاورهشأةعضبدعبرثكيليلقلاكلذنأل
ناسنإلاداتعيكلذبوةعفدهيطعينأهيلعرسعيامءاطعإ
ال«نييليئارسإلايفىلاعتهلوقكةدابعلابءاخسلانرقينأ
.)٢٣:١٥جورخ(»نيغرافيمامأاورهظي

نأهيلعهنإفتايويندلايفهحاجنردقىلعيأََّـرسَيَتاَم
هتبهسايقمهتردقفهيلإهللانسحأامكهريغىلإنسحي
نمورثكأنإراختفالانميطعملاعنمياذهو.هريغءاطعإل
ينمؤملًانوناقكلذيفسلوبهلعجامو.لقأنإءايحلا
ناكملكيفيحيسملكلًانوناقنوكينأبجيسوثنروك
.نامزو

هتقولكلغشينأدارأٍذِئَنيِحٌعَْمجُنوُكَيَالُتْئِجاَذِإ
.تايلاملابالمهسوفنعفنلتايحورلابمهنيب

ْمُهُلِسْرُأْمَُهنوُنِسْحَتْسَتَنيِذَّـلٱَف،ُتَْرضَحىَتَمَو«٣
.»َميِلَشُروُأَىلِإْمُكَناَسْحِإاوُلِمْحَيِلَلِئاَسَرِب
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١٩و٦و٨:٤سوثنروك٨:١٩٢سوثنروك2

نأالوميلشروأىلإلاملاكلذذخأينأسلوبدريمل
نيذلاراتختنأةسينكللكرتلباهيلإهلمحينمراتخي
.هنملئاسربمهبحصينأدعووهبمهلسريفمهنسحتست
عمجببسناكيذلاوههنألسلوبمهلسرينأنسحو
ةلعو.هليصحتيفهدهجلذبوهيفركفنملوأوناسحإلا
سلتخيهنأدحأنظينأعفدلاملاملستينأنعهعانتما
.)٢١و٨:٢٠سوثنروك٢(هنمًائيش

َنوُبَهْذَيَسَف،ًاضْيَأاَنَأَبَهْذَأْنَأُّقِحَتْسَيَناَكْنِإَو«٤
.»يِعَم
١٩و٨:٤سوثنروك٢

هوعمجامناكاذإلسرلاقفارينأدعتسمهنأاذهبهدارم
ىلإبهذينأدصقهنأ.مهعمهبينتعينأقحتسيًاريثك
١٩:٢١لامعأ(ةيئاخأوةينودكميفلاجامدعبميلشروأ
اذإكئلوأقفاريلئطبيوأعرسينأهنكميناكو.)٢٠:٣و
.ٍفاكعادكلذىلإاعد

ُزاَتْجَأِّـينَأل،َةَّـيِنوُدِكَمِبُتْزَتْجٱىَتَمْمُكْيَلِإُءيِجَأَسَو«٥
.»َةَّـيِنوُدِكَمِب
١:١٦سوثنروك٢و١٩:٢١لامعأ

:١سوثنروك١(يفهركذيذلالوألاهدصقفالخاذه
سوثنروكىلإسسفأنميتأينأذئتقودصقهنإف.)١٧-١٥
عجريوسوثنروكيلامشةينودكمندمىلإبهذيمثًاسأر
هدصقّريغهنكلةيدوهيلاىلإاهنمبهذيوسوثنروكىلإ
اليكلمهيلعهتقفشكلذةلعوًالوأةينودكمىلإبهذو
هنوريعيهءادعالعجريغتلااذهوًاخبومًانيزحمهيتأي
:٢و١:٢٣سوثنروك٢(مهبقثويالنممهنأكةفخلاوبلقتلاب
١(.

ِينوُعِّـيَشُتْيَكِلًاضْيَأيِّـتَشُأْوَأْمُكَدْنِعُثُكْمَأاَمَّـبُرَو«٦
.»ُبَهْذَأاَمُثْيَحَىلِإ
سوثنروك٢و١٥:٢٤ةيمورو٢١:٥و١٧:١٥و١٥:٣لامعأ
١:١٦

ًاريصقًاتقولغشينأدصقيِّـتَشُأْوَأ...ُثُكْمَأاَمَّـبُرَو
لامعألارفسنمملعنو.مهدنعةدمثكميوةينودكميف
مثةينودكمىلإبهذواهيفسجسدعبسسفأكرتهنأ
ةثالثكلانهثكمو)اهتبصقسوثنروكىلإيأ(ةيئاخأىلإ
لامعأ(عيبرلايفسوثنروككرتو)٣و٢٠:٢لامعأ(رهشأ

.كانههيتشتنمدارأاممتف)٢٠:٦
امكقيرطلاضعبيعماوريستيأخلإِينوُعِّـيَشُتْيَكِل

ًابحكلذنوتأياوناكو.اهيفرشبةنيدملكيفةوخإلاداتعا
١٥:٢٤ةيمورو٢١:٥و٢٠:٣٨و١٥:٣لامعأ(ةماركو
.)١:١٦سوثنروك٢و

يفْمُكاَرَأْنَأَنآلٱُديِرُأُتْسَلِّـينَأل«٧ لٱِ
ْ

وُجْرَأِّـينَأل،ِروُبُع
.»ُّبَّـرلٱَنِذَأْنِإًاناَمَزْمُكَدْنِعَثُكْمَأْنَأ
٤:١٥بوقعيو٤:١٩صو١٨:٢١لامعأ

إبننمسلوبغلبامنأنيتلاسرلايفركُذاممرهظي
ًالدبةلاسرلاهذهةباتكىلعهلمحسوثنروكةسينكيفللخلا
نأىلعوةينودكمىلإهرفسقيرطيفًاريسيمهروزينأنم
نأىلعومهيفهتلاسرريثأتأبنهيتأينأىلإمهيلإهرفسرخؤي
.للخلاكلذحالصإلةدممهيلإهنايتإدعبمهدنعثكمي
نمعمساملهحرفةرفوومهبهمامتهاةدشهتلاسريفرهظأو
ةبوتلااوصلخأفًانسحًاريثأتمهيفترثأهتلاسرنأسطيت
.)١٣-٧:٧سوثنروك٢(

يفُثُكْمَأيِنَّـنِكٰلَو٨«٨،٩ خلٱِمْوَيَىلِإَسُسَفَأِ
ْ

،َنيِسَْم
َنوُدِناَعُمُدَجوُيَو،ٌلاَّـعَفٌميِظَعٌباَبِيلَحَتَفْنٱِدَقُهَّـنَأل٩
.»َنُوريِثَك
٢:٨ايؤرو٤:٢سوثنروك٢و١٤:٢٧لامعأ٢:١لامعأ
خلا٢٣و١٩:٩لامعأ

ركذو.سسفأنمةلاسرلاهذهبتكهنأىلعليلداذه
سانلاعفنىلإةرفاولالئاسولاىلوألانيتلعةدماهيفهثكمل
ةسينكلانععفدينأبوجوةيناثلاو.صالخلاىرشبب
ةنسيأ(ةنسلاكلتعّبرينأدصقفليجنإلاءادعأتامجه

سوثنروكيفيّتشيوةينودكميففّيصيوسسفأيف)٥٧
ةمداقلاةنسلايفنيسمخلاديعلبقميلشروأىلإلصينأو
.)٢٠:١٧لامعأ(

ةعبسدعبعقيدوهيلادايعأنموهَنيِسْمَْخلٱِمْوَي
نأعمو.ناسينفصنيفعقييذلاحصفلاديعنمعيباسأ
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نوفرعيمهنأكمهبطاخًالصأنوينثوسوثنروكينمؤمرثكأ
.اهتاقوأودوهيلادايعأ

عمسيةراشبلاريثأتلةبسانمةصرفيأٌلاَّـعَفٌميِظَعٌباَب
ىلعاذهو.ًابلقوًالقعهنولبقيونوعنتقيونوريثكقحلااهيف
ْتَناَكاَذَكٰه«سسفأيفةملكلاحاجنيفاقوللوققفو
.)١٩:٢٠لامعأ(».ٍةَّـدِشِبىَوْقَتَووُمْنَتِّـبَّـرلٱُةَمِلَك

مهوممألانممهرثكأودوهيمهضعبَنوُريِثَكَنوُدِناَعُم
يفهجاجنسلوبلمهتمواقمةلعو.سيمطرأةهالإلاةدبع
ص(لامعأيفءاجامكحيسملاىلإنيينثولاودوهيلاداشرإ

ةمواقملاكلتدنعًايرورضسسفأيفهدوجوناكف)١٩
ءادـعألامهتعـفدـلونيــثيدحلاذــيمالــتلانـامـيإةـيـوـقـتل
.مهبيذاكأو

َالِبْمُكَدْنِعَنوُكَيْنَأاوُرُظْنٱَفُسُواَثوُميِتىَتَأْنِإَّـمُث«١٠
.»ًاضْيَأاَنَأاَمَكِّـبَّـرلٱَلَمَعُلَمْعَيُهَّـنَأل.ٍفْوَخ
٢:٢٠يبليفو١٦:٢١ةيمور٤:١٧صو١٩:٢٢لامعأ
٣:٢يكينولاست١و٢٢و

َلَسْرَأَف«هنأ١٩:٢٢لامعأيفءاجُسُواَثوُميِتىَتَأْنِإ
َسُواَثوُميِت:ُهَنوُمِدَْخياوُناَكَنيِذَّـلٱَنِمِْنيَنْثٱَةَّـيِنوُدِكَمَىلِإ
يفًاناَمَزَوُهَثِبَلَو،َسوُطْسَرَأَو سواثوميتناكًاذإف»اَّـيِسَأِ
سوثنروكىلإهجوتيلةلاسرلاهذهةباتكنيحةينودكميف
ىلعًامزاعسلوبناكو.)٤:١٧ص(لوسرلارمأبسح
.سواثوميتقبستفًاسأرمهيلإةلاسرلاهذهلاسرإ

نألبهدسجرضُينأشخيملٍفْوَخَالِبْمُكَدْنِعَنوُكَي
ةبذكلانيملعملانأوةبجاولاةقثلاومارتحالاهلاورهظيال
نأمهلأسكلذلهيلعسانلاضعبنوجيهيمهنيبنيذلا
.يحيسملاهداهجيفهودنسي

هنأشنموبرلاهبرمأيذلايأِّـبَّـرلٱَلَمَعُلَمْعَيُهَّـنَأل
.)١٥:٥٨صرسفنرظنا(هدجمللوؤينأ

يذلاريشبتلاكهرشبييذلاريشبتلايأًاضْيَأاَنَأاَمَك
نكيملول.يداهتجاكلذيفدهتجيوهوانأهرشبأ
اذهسلوبهحدمامليجنإللًارويغًانيمأًامداخسواثوميت
سلوبكدحأفصوينأنممظعأحدمالذإميظعلاحدملا
.ةيليجنإلاةمدخلايفداهتجالاوةنامألاوةريغلايف

ِّـينَأل،َّـَيلِإَِيتْأَيِلٍمَالَسِبُهوُعِّـيَشْلَب،ٌدَحَأُهْرِقَتَْحيَالَف«١١

.»ِةَوْخِإلٱَعَمُهُرِظَتْنَأ
١٥:٣٣لامعأ٤:١٢سواثوميت١

يفءاصيإلااذهلثملوسرلاصويملٌدَحَأُهْرِقَتَْحيَالَف
نيرشبملانممهلسرأنممدحأنأشبهلئاسرنمةلاسر
ةثادحكلذبسواثوميتصيصختىلإهاعديذلالعلو
يفليقامليلدبريشبتلايفهرابتخاةلقوسواثوميت
ءاضعأضعبنأفاخهلعلوأ.)٤:١٢سواثوميت١(
وههنألهرقتحيافصوأسولبأبزحنمنيذلاةسينكلا
نورقتحيمهنأىلوألابفسلوبنورقتحياوناكمهنألهلسرأ
.هدعاسم

ىقبينأسلوبدريمل.)٦عرظنا(ٍمَالَسِبُهوُعِّـيَشْلَب
هلسرأيذلالمعلامامتإدعبسوثنروكيفسواثوميت
اذكوسسفأيفوهوهيلإعجرينألب)٤:١٧ص(هلجأل
مهيلإةيناثلاةلاسرلابتكاملسلوبعمناكفلعف
.)١:١سوثنروك٢(

ملوسواثوميتلءاقفرسلوبمهلسرأنيذلاِةَوْخِإلٱَعَم
عمىلعردن.)١٩:٢٢لامعأ(مهنمدحاوىوساقولركذي
هدحولاجنيرشبملانمًادحأنأليجنإلانمهانفرع
.ريشبتلل

ْنَأًاريِثَكِهْيَلِإُتْبَلَطَف،ِخَألٱَسوُّلُبَأِةَهِجْنِماَّـمَأَو«١٢
لٱٌةَداَرِإُهَلْنُكَتَْملَو،ِةَوْخِإلٱَعَمْمُكْيَلِإَِيتْأَي

ْ
.َنآلٱَِيتْأَيْنَأَةَّـتَب

لٱَقَّـفَوَتىَتَمِيتْأَيَسُهَّـنِكٰلَو
ْ

.»ُتْقَو
٣:٥و١:١٢ص

سولبأناك.)٢٧-١٨:٢٤لامعأ(َسوُّلُبَأِةَهِجْنِماَّـمَأَو
لامعأ(يفليلدبدوهيلاجاحيًاريثكاهيفحجنوسوثنروكيف
سولبأوسرغهنأ«لوسرلالوقليلدبو.)٢٦:٢٧و١٨:١٨
.اهايإهكرتةلعملعنالو.)٣:٦ص(»ىقس

اولمحنيذلاةوخإلاعمْمُكْيَلِإَِيتْأَيْنَأًاريِثَكِهْيَلِإُتْبَلَطَف
ىلإلسرينأدارأسلوبلعلو.)١٧ع(ةلاسرلاهذه
سلوبنألوكلذاهلاؤسبهيلعتحلأةسينكلانألسوثنروك
بارطضالالاحيفيهوةسينكلاكلتةمدخلًالهأهآر
رمأتحتنكيملسولبأنأةرابعلانمّنيبتيو.بّزحتلاو
.هئاقفروسواثوميتكسلوب

اهنأنظلانعدعبيالوركذُتملةلعلٌةَداَرِإُهَلْنُكَتَْملَو
لئاقلابازحألانماهيفامنيبتاموصخلابنجتهتدارإ
:١ص(»افصلانأرخآوسولبألانأرخآوسلوبلانأ«اهضعب
ثيحريشبتلايفنأشلاتاذهلامعأةرثكاهنألمتحيو)١٢
.ناك

سولبأنأكلذنمّنيببُتْقَوْلٱَقَّـفَوَتىَتَمِيتْأَيَسُهَّـنِكٰل
سوثنروكيفعناوملاتلازىتمسلوبةباجإلًادعتسمناك
.سسفأيفيرورضلالمعلاّمتو
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يفاوُتُبْثٱ.اوُرَهْسِا«١٣ .»اْوَّـوَقَت.ًالاَجِراوُنوُك.ِناَميِإلٱِ
٥:٨سرطب١و٥:٦يكينولاست١و٢٥:١٣و٢٤:٤٢ىتم

٣:٨يكينولاست١و٤:١و١:٢٧يبليفو١٥:١ص
سسفأو٣٥:٤ءايعشإو١١:٨ةينثت٢:١٥يكينولاست٢و
٢:١سواثويمت٢و١:١١يسولوكو٦:١٠

ةسينكلاوحألةقفاومرماوأةعبرأةيآلاهذهيف
.سوثنروك

طاحمشيجكوصوصللانمًافوخسارحلاكاوُرَهْسِا
مهسوفنىأرسلوبنإفموجهللةدعتسملاءادعألاب
يفهيبنتلااذهلثمناكامًاريثكو.رطخيفمهستينكو
اقولو١٣:٣٥سقرمو٢٥:١٣و٤٢و٢٤:٤١ىتم(ليجنإلا

:٤سواثوميت٢و٥:٦يكينولاست١و٢٠:٣١لامعأو٢١:٣٦
موجهنمًارذحًامئادرهستنأةسينكلاىلعناكو.)٥
رورشلانمكلذقوفرّذحتنأو.بلقلاداسفوناطيشلا
تاموصخلاوبزحتلانمةلاسرلاهذهيفتركُذيتلا
.نيدسفملانيبذاكلانيملعملاوفرصتلايفللخلاو

يفاوُتُبْثٱ يذلاهللاباتكيفنلعملاقحلايأِناَميِإلٱِ
.هباوفرتعاوهولبقوحيسملالوسرهنوكرابتعابهنمهوعمس
اهركنأيتلاةمايقلاداقتعابكسمتلاىلإةصاحراشأو
.مهضعب

نم«هلوقوهوىنعملااذهبسانيامًاقباسمهيلإبتكو
.)١٠:١٢ص(»طقسيالنأرظنيلفمئاقهنأنظي

مكترذحنيذلاقحلاءادعأنألًاناعجشيأًالاَجِراوُنوُك
دوهيلاءاملعججحلاطبإلءامكحوءايوقأنوريثكمهنم
.ةلاهجوةرثعليجنإلاميلاعتاوبسحنيذلاممألاةفسالفو

تاقشملالامتحالوةبذكلانيملعملاةمواقملاْوَّـوَقَت
يفاْوَّـوَقَتِيتَوْخِإاَيًاريِخَأ«سسفألهألهلوقكتاداهطضالاو ِ
يفَوِّـبَّـرلٱ .)٦:١٠سسفأ(»ِهِتَّـوُقِةَّـدِشِ

يفْمُكِروُمُأُّلُكِْرصَتِل«١٤ .»ٍةَّـبََحمِ
٤:٨سرطب١و١٤:١ص

يفْمُكِروُمُأُّلُكِْرصَتِل مكتاعامتجاومكتويبيفٍةَّـبََحمِ
يفركُذاممةحضاوحصنلااذهىلإمهتجاحنإ.ةيحورلا
يفركُذامموةسينكلايفتاموصخلاإبننملوألاحاحصألا
ءاشعلالوانتيفمهفرصتءوسنمرشعيداحلاحاحصألا
رشعثلاثلاحاحصألايفةبحملاةليضفهفصونموينابرلا
نيدلاتايرهوجنماهنأرابتعابانهاهبرمألاريركتنمو

ةلاسرلاهذهيفهمالكلكةصالخاهبرمألانأويحيسملا
:٣يسولوك(»لامكلاطابر«رخآعضوميفاهامسدقو
١٤(.

طَأَو«١٥
ْ

َتْيَبَنوُفِرْعَتْمُتْنَأ:ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل
ِةَمْدِِخلْمُهَسُفْنَأاوُبَّـتَرْدَقَو،َةَيِئاَخَأُةَروُكاَبْمَُّـهنَأَساَناَفِتْسٱ
لٱ
ْ

»َنيِسيِّـدِق
نييناربعو٩:١و٨:٤سوثنروك١٦:٥٢ةيمور١:١٦ص
٦:١٠

مسقلاةيئاخأَةَيِئاَخَأُةَروُكاَبْمَُّـهنَأَساَناَفِتْسٱَتْيَب
.هتدعاقسوثنروكيذلانانويلادالبيمسقنميبونجلا
نملوأمهنأ»ةيئاخأةروكابسونافتساتيب«نأىنعمو
نيذلانييليلقلاةلمجنممهو.دالبلاكلتيفليجنإلااولبق
مهنمًادحاوسوتنيبأناكو)١:١٦ص(هديبسلوبمهدمع
.)١٦:٥ةيمور(

مهلاومأاوفقويأَنيِسيِّـدِقْلٱِةَمْدِِخلْمُهَسُفْنَأاوُبَّـتَرْدَقَو
يفنيلوألااوناكامكو.)٨:٣اقول(نينمؤملاعفنلمهباعتأو
مهعفنبحيسمللمهتبحمراهظإيفكلذكاوناكليجنإلالوبق
ىضرملاوءارقفلابنونتعياوناكمهنأحجرألاو.هبعشل
اوناكورخأسئانكنمءابرغلانوفيضيونيدهطضملاو
نممهنايتإكةسينكلاةدافإلحلاصلمعلكلنيدعتسم
هولمحامهايإمهئاطعإوسلوبةدهاشملسسفأىلإسوثنروك
.ةسينكلالئاسرنم

َختْيَك«١٦
ْ

ُلَمْعَيْنَمِّـلُكَو،ِءَالُؤٰهِلْثِِملًاضْيَأْمُتْنَأاوُعَض
.»ُبَعْتَيَوْمُهَعَم
٦:١٠نييناربع١٣:١٧نييناربع

َختْيَك
ْ

امكمهومدخايأِءَالُؤٰهِلْثِِملًاضْيَأْمُتْنَأاوُعَض
نيذللامارتحالاوماركإلاانهعوضخلابدارملاف.مكنومدخي
نيبوبحملاءانمألاحيسملامدخمهنوكرابتعابامهنوقحتسي
.مهحئاصنىلإءاغصإلاو

مهاوقتلسونافتساتيبنوربتعتامكيأخلاْنَمِّـلُكَو
.لامعألاوتافصلايفمهلثمنيذلااوربتعاةعفانلامهلامعأو
ريغلااذهنأنوقحتسيهعفنةيغبمهريغلنوعضخينيذلانإ

.مهلاوقأىلإيغصيومهبيدتقيومهمركيومهلعضخي

َسوُتاَنوُتْرُفَوَساَناَفِتْسٱِءيِجَمِبُحَرْفَأِّـينِإَّـمُث«١٧
»ُهُوَربَجْدَقِءَالُؤٰهْمُكَناَصْقُنَّـنَأل،َسوُكيِئاَخَأَو
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١٣نوميلفو٢:٣٠يبليفو١١:٩سوثنروك2

سسفأاوتأسوثنروكةسينكءاضعأنمةثالثلاءالؤه
)٧:١ص(يفةروكذملالئاسرلاهتيدأتوسلوبةهجاومل
.ةسينكلاحالصاهيلعفقوتيرومأيفهترواشمو

مدعمهناصقنبدارملاُهوَُربَجْدَقِءَالُؤٰهْمُكَناَصْقُنَّـنَأل
.مهنعةباينمهئيجمبصفقنلااذهاوربجفمهروضح

.»ِءَالُؤٰهَلْثِماوُفِرْعٱَف.ْمُكَحوُرَويِحوُراوُحاَرَأْذِإ«١٨
٥:١٢يكينولاست١و٢:٢٩يبليف٤:٨يسولوك

مهتدهاشمبتشعتناانأياْمُكَحوُرَويِحوُراوُحاَرَأ
مكءابنأمهنميعمسبومكتيأرولشعتنأتنكامك
مهايإيلوبقبيرورسومكليتبحمنالعإبومكلئاسرلوصوبو
هحورنيبهعمجبراشأو.مكبولقاوجهبامكلسرمهنأرابتعاب
هّرسيمهّرسيامنأىتحمهنيبداحتالاةدشىلإمهحورو
يفْمُكَّـنِإ«هلوقكاذهو.هنزحيمهنزحيامو ْمُكَعَمَتوُمَنِلاَنِبوُلُقِ
.)٧:٣سوثنروك٢(»ْمُكَعَمَشيِعَنَو

رابتعابنوقحتسيامكمهومرتحايأِءَالُؤٰهَلْثِماوُفِرْعٱَف
مكتّرسمويتّرسمةّلعمهنوكومهيلإهومتلكوامىلعمهتنامأ
.بايإلاوباهذلايف

لَسُت«١٩
ِّـ

لَسُي.اَّـيِسَأُسِئاَنَكْمُكْيَلَعُم
ِّـ

يفْمُكْيَلَعُم ِّـبَّـرلٱِ
لٱَعَمَّـالِكْسيِرِبَوَاليِكَأًاريِثَك

ْ
يفيِتَّـلٱِةَسيِنَك .»اَمِهِتْيَبِ

٢نوميلفو١٥و١٦:٥ةيمور

يبرغلاءزجلاانهايسآبدارملااَّـيِسَأُسِئاَنَكْمُكْيَلَعُمِّـلَسُت
سسفأهتدعاقيذلاوهولوضانألايأىرغصلاايسآنم
ىلإلوسرلاانحويبتكيتلاعبسلاندملااهندمنمو
كلتنعةباينلابمهيلعسلوبملسو.هايؤررفساهسئانك
سئانكنعةباينلابةيمورةسينكىلعملسامكسئانكلا
.)١٦:١٦ةيمور(اهلوحاموسوثنروك

.مالسلامكلبهينأهللالأسييأْمُكْيَلَعُمِّـلَسُي
يف هتياغو.نييحيسممكنوكومهنوكرابتعابيأِّـبَّـرلٱِ

.ةيوخألاةبحملاومارتحالاراهظإكلذنم
دوهيلايرصنتمنمهتأرماولجرامهَّـالِكْسيِرِبَوَاليِكَأ
رفاساملو.)١٨:٢لامعأ(سوثنروكانكسوةيمورنمايفُن
ًانامزكلانهايقبوسسفأىلإهاقفارسوثنروكنمسلوب

-١٦:٣ةيمور(ةيموريفكلذذعباناكو.)١٨:١٨لامعأ(
٥(.

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَكْلٱَعَم نيذلانينمؤملاةعامجيأاَمِهِتْيَبِ
يفةدابعللامهتيباحتفامكامهنإف.ةدابعللامهتيباوتأ
.)١٦:٥ةيمور(ةيموريفكلذلهاحتفسسفأ

لَسُي«٢٠
ِّـ

لَس.َنوُعَْمجَأُةَوْخِإلٱُمُكْيَلَعُم
ِّـ

َىلَعْمُكُضْعَباوُم
.»ٍةَسَّـدَقُمٍةَلْبُقِبٍضْعَب
١٦:١٦ةيمور

نيذلاريغنونمؤملامهَنوُعَْمجَأُةَوْخِإلٱُمُكْيَلَعُمِّـلَسُي
ناكهنأىلعليلداذهوالكسيربواليكأتيبيفهللااودبع
نمءزجامهتيبيفةسينكلافةدابعللًاعمتجمامهتيبريغ
.كلانهنييحيسملا

ةيآةلبقلا.)١٦:١٦ةيمورريسفترظنا(ٍةَسَّـدَقُمٍةَلْبُقِب
نمعوضخلاومارتحالاةيآوةبترلايفنيواستملانيبةدوملا
يديأاياعرلاومهمانصأنولبقينوينثولاف.ىلعألاىلإىندألا
مهتاعامتجايفليبقتلانولوألانويحيسملاداتعاو.مهكولم
لاجرلاناكنكلينابرلاءاشعلاةياهنيفاميسالوةيحورلا
.ءاسنلاىوسلّبقتالءاسنلاولاجرلاىوسنولّبقيال
ىلعهتلاسرىلتتوةوخإلاعمتجينأكلذنمسلوبدارمو
لازتعاوبزحتلاكرتلةيآًاضعبمهضعبلّبقيمثمهعماسم
ةبحملاطابرديدجتوًاضعبمهضعبةحماسموماسقنالا
.ةيوخألا

.»َسُلوُباَنَأيِدَيِبُمَالَّـسلَا«٢١
٣:١٧يكينولاست٢و٤:١٨يسولوك

وأهديباهعقووةبتكىلعهلئاسررثكأيلميلوسرلاناك
٤:١٨يسولوك(هنمةلاسرلانأىلعةلالدتاملكبتك
هذهبتاكنأحجرملاو.)١٩نوميلفو٣:١٧يكينولاست٢و
.)١:١ص(سيناتسوسةلاسرلا

ملٱَعوُسَيَّـبَّـرلٱُِّبُحيَالٌدَحَأَناَكْنِإ«٢٢
لَفَحيِسَْ

ْ
ْنُكَي

.»اَثَأْناَراَم.اَميِثاَنَأ
١٥و١٤اذوهي٩و١:٨ةيطالغ٦:٢٤سسفأ

طخببتُكحاحصألاةياهنىلإاهيلياموةيآلاهذه
.سلوب
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ةبحملوسرلاربتعاَعوُسَيَّـبَّـرلٱُّبُِحيَالٌدَحَأَناَكْنِإ
نعيحيسملازاتمياهبيتلاةفصلاوتابجاولالوأحيسملا
دشأبجوتاهنأواياطخلاربكأاهمدعنأبمكحوهريغ
لٱ«هنألحيسملانأشومسلكلذو.باقعلا

ْ
لٱَىلَعُنِئاَك

ْ
ِّـلُك

يفَرَهَظُهللاٱ«هنألو)٩:٥ةيمور(»ِدَبَألٱَىلِإًاكَراَبُمًاٰهلِإ ِ
جلٱ
ْ

لكيواحلاهنألو.)٣:١٦سواثوميت١()انصالخل(»ِدََس
اليكلبيلصلاىتحانبحأهنألوةيرشبلاوةيهلإلالئاضفلا
ىلعليلدهتبحمةءابإف.ةيدبألاةايحلاانلنوكتلبكلهن
ىلععبطلابلدتيهويبدألاقوذلانمولخلاومعنلابرفكلا

اذهلثموهلودعوهفحيسملابحيملنمفرارشألاةبحم
.حلاصلكههركينأبجوتسي

ىلإٌمّلسم«اهانعمةينانويةملكهذهاَميِثاَنَأْنُكَيْلَف
قبسدقوعمجملاهمرحنملاهولوقينأدوهيلاداتعا»كالهلا
بحياليذلاو.)٩:٣ةيمورو١٢:٣ص(يفاهريسفت
امحيسملامرحهنألةنعللاكلتبجوتسمعوسيبرلا
ةنونيدللةضرعىقبيفءادفلادئاوفلكهسفنمرحوهقحتسي
.هنعتميملحيسملانأكنوكيفهاياطخاهبجوتيتلا

راذنإهيفويتأيبرلاامهانعمناتينايرسناتملكاَثَأْناَراَم
هذهىلعسانلامهبقاعيملنإمهنأبحيسملانوبحيالنمل
مهنممقتنيومهنعصحفيوبرلايتأينأنمدبالفةئيطخلا
َدْنِع«كلذنوكيو.هتمقننمدحأوجنينأليحتسيف
يف٨،ِهِتَّـوُقِةَكِئَالَمَعَمِءاَمَّـسلٱَنِمَعوُسَيِّـبَّـرلٱِنَالْعِتْسٱ ِراَنِ
َنوُعيِطُيَالَنيِذَّـلٱَوَهللاٱَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلِلًةَمْقَنًايِطْعُم،ٍبيَِهل
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَليِجْنِإ

اذهو.)٨و١:٧يكينولاست٢(ِ»حيِسَْ
يفِناَسْنِإلٱُنْبٱَءاَجىَتَمَو«حيسملالوقك ُعيَِمجَوِهِدَْجمِ
ملٱ
لٱِةَكِئَالَْ

ْ
...ِهِدَْجمِّـِيسْرُكَىلَعُسِلَْجيٍذِئَنيِحَف،ُهَعَمَنيِسيِّـدِق

لٱِنَعَنيِذَّـلِلًاضْيَأُلوُقَيَّـمُث
ْ
َىلِإُنيِعَالَماَييِّـنَعاوُبَهْذٱ:ِراَسَي

.)١٤و٢٥:١٣ىتم(»ِةَّـيِدَبَألٱِراَّـنلٱ
راذنإالوةيآلاهذهنملوهأهللاباتكيفةيآنمسيل
دكؤمباقعالوحيسملابحمدعىلعراذنإلالثممثإىلع
ناسنإلاماقمناكامهمف.اهيفهبرذنملاباقعلاديكأتك
سانلانيبةدومحمهتافصتناكامهموضرألاىلعهرابتعاو
هنكمأامحيسمللةبحملانمالخنإفةروهشمهفطللامعأو
.)٣:٣٦انحوي(»ِهللاٱُبَضَغِهْيَلَعُثُكْمَي«لبصلخينأ

نإودسجلايفرهظهللاوهعوسينأهنقيتلسلوبنإ
.هنملذرلاةيآهلةبحملامدعربتعاتابجاولامظعأهلةبحملا
نمنكيملولةبحملاقحتسمحيسملانأدحأنعرتتسيملف
رهدلااذههلإىمعأوليجنإلامهيلعمتُكنيذلانيكلاهلا«
دشأناكنمةداهشهذهو.)٦-٤:٣سوثنروك٢(»مهناهذأ
ليحتسيفهمسابنوعدينيذلادهطضيناكوحيسملاءادعأ
حضوأبعنتقادقنكيملامهتهجنمهساسحإلكريغتينأ
.حيسملايواعدةحصبةلدألا

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱُةَمْعِن«٢٣
.»ْمُكَعَمِحيِسَْ

١٦:٢٠ةيمور

هنمهيلعمعنملاوكالهلانباوهحيسملانممورحملانإ
لمتشتةسينكللةكربلاهذهلوسرلاةبلطفةيدبألاةايحلانبا
.ةيدبأوةينمزةكربلكبلطىلع

يفْمُكِعيَِمجَعَميِتَّـبََحم«٢٤ ملٱِ
»َنيِمآ.َعوُسَيِحيِسَْ

نألنيييحسممكنوكرابتعابمكبحأيحيسمانأيأ
ققحتينأدارأف.ّيلعةبسنلاهذههتبجوأاممكلذ
نأرطضمهنأعممهلاهصالخإوهتبحمةدشنويثنروكلا
.مهلامعأضعبىلعمهخبوي

هللاتبثيلهانعمفلوسرلامالكنماذهناكنإَنيِمآ
مالكناكنإو.حيسملامسابةلاسرلاهذهيفهتلقاملك
امنإواهيفةنلعملاميلاعتلاةحصباهنمفارتعاوهفةسينكلا
.مهئاجرومهناميإعوضوموهاهيف

دئاوف
يتلاهللاةبحمهلصأةيحيسملالئاضفلانمءاخسلانإ.١

نأىلعانلمحتيتلاسدقلاحورلابانبولقيفتبكسنا
متذخأًاناجم«لاقوانعهسفنلذبيذلاكاذبيدتقن
نيجاتحملالكلءاخسلارهظننأانيلعف.»اوطعاًاناجم
وأناريجلاوأءابرقألانممهنوكىلإتافتلانودب
نانويلادالبيفممألاورصنتمهرهظأيذلاو.نيينطولا
ةءادبناكميلشروأدوهييرصنتمىلعءاخسلانم
تقولاكلذنمهبةسينكلاترهتشايذلاريخلالمع
عفتنااهناسحإبفنرقلااذهيفاميسالومويلااذهىلإ

.)١ع(تايحورلاوتاينمزلايفضرألايصاقأوجاتحم
هلهلعفيهتوخإلريخلالعفينمحيسملانابسحنإ.٢

ءارقفمدخنلانسفنأراكنإيفانبغريامم)٢٥:٣٥ىتم(
.)١ع(نينمؤملا

هدالوأنمءارقفلاتاجاحلكبماقلءاشولهللانإ.٣
يديأىلعهيلإنوجاتحياممهحنمينأنسحتساهنكل
ملعيوضعبلمهضعبةبحمديزيلنييحيسملامهتوخإ
ملو.نسحمقوفشوههنأامكناسحإلاوةقفشلاسانلا
النأردنيهنألهرقفةجحبيطعينأنمًادحأفعي
.هناسحإىلإجاتحموهنمرقفأوهنمريقفلاىري
نأيفبيرالوةدهطضمسوثنروكةسينكتناكو
اوناككلذعمنكلو)١:١٦ص(ءارقفاوناكاهلهأرثكأ
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اوناكمهنألميلشروأيفمهتوخإاودعاسينأنيفلكم
ةلمرألاحيسملاحدملثمًاحدماولانيلمهنمرقفأ
برلاةنيزخاهتشيعملكتطعأيتلاةنيكسملا
.)٢ع()١٢:٤٢سقرم(

ًالصتمًارفاونوكيلبيترتبنوكينأبجيءاطعلانإ.٤
هسايقموحيبستلاوةالصلاكهللاتيبيفةدابعلابًانرتقم
هللامعنأامكنيجاتحملاهتوخإىلععيطتسملامعنينأ
.)٢ع(هيلع

عوضخلاوميلستلابانرومألكربدننأانيلعبجيهنإ.٥
ةيانعلاانتعنمنإبضغنالونزحنالنأوهللاةدارإل
.)٧ع(اندصاقممامتإنمةيهلإلا

ناكميفليجنإلالوخدلبابلاحتفعيطتسيالهنإ.٦
نأيفبيرالفهحتفاذإفهللاحورالإضرألاىلع
دصلنيمواقملاجيهينأوهدصوينأيفدهتجيناطيشلا
ع(ةيدبألاةايحلالينوهخاخفنمبرهلانعةأطخلا
٩(.

دوجوببسبسأييالنأرشبملاىلعبجيهنإ.٧
حاجنىلعًاليلدكلذذخأيلبهلنيريثكنيمواقم
هكرتلةيفاكةجحبسيلمهترثكو.هديىلعليجنإلا
تابوعصلاثيحهؤاقبنوكيامًاريثكفهريشبتناكم
نينمؤملابولقةيوقتوةرفكلاماحفإلًايرورضراطخألاو
.)٩ع(

اوناكنإوماركإلانوقحتسيءانمألاحيسملامَدخنإ.٨
مهنورقتحينيذلاو.رابتخالايليلقنسلايثيدح
لمعلانألماركإلانوقحتسيو.مهلسرأنمنورقتحي
١٠ع(برلالمعلبمهلمعسيلهنولمعييذلا
.)١١و

الليجنإلانعةاماحملايفًالاجرنوكننأبرمألانإ.٩
نألمهيلعبضغنوةدشبقحلاءادعأخبوننأمزلتسي
:١بوقعي(»ِهللاٱَّـرِبُعَنْصَيَالِناَسْنِإلٱَبَضَغَّـنَأل«

انلامعأوانلاوقألكيفرهظُننأمزلتسيامنإ.)٢٠
.)١٤ع(نيمواقملاسوفنلوحيسمللةبحملا

ةهبتنمةسينكلانوكتنأيضتقيةسينكلاحاجننإ.١٠
يفقحلابكسمتلاةديدشةيحورلارومألايفةدهتجم
يفةعيجشنوكتنأوتامواقملاوبراجتلاتاقوأ
ةيوقتمليجنإلاىلإسانلاةوعدوحيسملاباهفارتعا
ةرهظمةالصلاوهباتكسردوحيسملانيميباهكسمتب
.)١٤و١٣ع(اهلامعألكيفسانلاوحيسمللةبحملا

سانلاحدمىلعاولصحسونافتساتيبلهأنإ.١١
سانلامهمركأنأدحىلإليجنإلايفنسحلاركذلاو
فرتعانألبقحيسملاباوفرتعامهنألرصعلكيف
مهلاومأومهسفنأاوفقومهنألومهدالبيفهبمهريغ

لثميهتشييذلاىلعفهستينكوحيسملاةمدخل
نأدارأنم«حيسملالوقًاركاذمهبلثمتينأمهماركإ
.)١٥ع(»ًامداخمكلنكيلفًاميظعمكيفنوكي

راحبلابضعبنعمهضعبلاصفناعمنييحيسملانإ.١٢
مهضعببحيتاغللاوفونصلافالتخاوتاراقلاو
رخآلاىلعهللاةكربمهنملكبلطيوةوخإلاكًاضعب
ميلاعتنمهبنمآامبًاضعبمهضعبطشنيوةالصلاب
.)٢٠و١٩ع(لسرلاولئاسرلا

ئطبييديس«لوقينأداتعايذلايحيسملانإ.١٣
يذلاامأوًايناوتمًارتافًايويندنوكينألةضرع»همودق
ًادعتسمًاطيشنًاظقيتسمنوكيف»يتأيبرلا«لوقي
.)٢١ع(هتلاكونعًاباسحيطعينأًامئاد

ملهنأدرجمبهصالخققحتينأدحألقحيالهنإ.١٤
دحألكرتيملهنأوًانلعسانلاوهللاةعيرشفلاخي
قحلاولدعللفلاخملعفوألوقىلعهمولينأًاليبس
ىلعهباوجىلعفقوتمهكالهوهصالخنمالكنأل
ًايبلقًابححيسملاعوسيبرلابحتلهلاؤسلااذه
.)٢٢ع(اهسفنةايحلاىتحءيشلكقوف

مظعأبدجملاببرلاءيجمنوعقوتينييحيسملانإ.١٥
دقيحيسمللحرفةلعنوكييذلافةرسملاوءاجرلا
.)٢٢ع(مدنولوهوليوونزحةلعهريغلنوكي

)٤-١ع(ةبحملالامعأبلطبحتتفمحاحصألااذهنإ.١٦
يفمكرومألكرصتل«هلوقبمهللوسرلارمأهطسويفو
مهنيذلاىلعةفرشملاةنعللانالعإ٢٠عيفو.»ةبحم
عيمجلةبحملامالكبحاحصألامتخو.ةبحمنودب
اذإف.هلمهضغباهئاضعأضعبرهظأيتلاةسينكلا
زاتمينأبجيفاهمظعأوةيحيسملالئاضفلالوأةبحملا
.اهبهللازاتماامكاهبيحيسملا

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

Germany

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

سوثنروكلهأىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا

١٦٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com


