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

سرهفلا
٢..............................ةمدقم
٢................................ةمدقم

لئاسررئاسنعلئاسرلاهذههبزاتمتاميف:لوألالصفلا
.لوسرلاسلوب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢

.لئاسرلاهذهبتاكيف:يناثلالصفلا . . . . . . . . . . . . .٢
.اهتباتكنامزيف:ثلاثلالصفلا . . . . . . . . . . . . . . . .٣
٣...........لوصفةعبرأاهيفوةلاسرلاهذهةمدقم

.ةلاسرلاهذههيلإتلسرُأنميف:لوألالصفلا . . . . . . . .٣
.اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:يناثلالصفلا . . . . . . .٤
.ةلاسرلاهذهةباتكىلإيعادلايف:ثلاثلالصفلا . . . . . . .٤
.ةلاسرلاهذهنومضميف:عبارلالصفلا . . . . . . . . . . . .٤

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٥..........................ُلَّـو

.٢و١عةيحت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥
.٤و٣عسسفأيفسواثوميتهكرتةياغنايب . . . . . . . .٦
١١٧ىلإ٥عمثإلاباكترانمعنملاوةبحملاسومانلاةياغنأنايب

١٧.٩ىلإ١٢عهيلعهنامتئاوهلليجنإلاهنالعإلهللاسلوبركش
.٢٠ىلإ١٨عسواثوميتةلاكونأشنايب . . . . . . . . . . .١١

ألَا
َ

١٢..........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
.٨ىلإ١عةيروهمجلاةالصلاميدقتبقلعتيام . . . . . . . . .١٣
.٨عدقحالبةرهاطيديأبةالصلامدقّتنأبوجو . . . . .١٦
.١٥ىلإ٩عةيروهمجلاتاعامتجالايفءاسنلافّرصت . . . . .١٦

ألَا
َ

١٨.........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
.مهيلعبجياموةسينكلامدختافص . . . . . . . . . . . . .١٨
.٧ىلإ١عهيلعبجياموفقسألاتافص . . . . . . . . . .١٩
.١٣ىلإ٨عتاسامشلاوةسمامشلايفمالك . . . . . . . . .٢١
.١٦ىلإ١٤عفلسامنومضمةيمهأنايب . . . . . . . . . . .٢٣

ألَا
َ

٢٥..........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
.٦ىلإ١عنيبذاكلانيملعملانمريذحت . . . . . . . . . . . .٢٥

لاكتالاواهبقلعتياموةينيدلاتافارخلانمةوخإلاريذحتبوجو
.١١ىلإ٧عةيدسجلاةضايرلاىلع . . . . . . . . . . . . .٢٧

.١٦ىلإ١٢عةصاخسواثوميتللوسرلاحئاصن . . . . . . . . .٢٩
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
٣١.........................ُسِمَا

.٢و١عنسلاىلإرظنلابسانلاةلماعمبقلعتيام . . . . . . .٣١
.٨ىلإ٣علمارألاةلماعم . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢
.١٦ىلإ٩عتاسامشّنهيتاوللالمارألابقلعتتاياصو . . . .٣٣
.١٨و١٧عاهخويشلةسينكلاىلعبجيام . . . . . . . . . . .٣٦
.١٩عخيشىلعةياكشلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧

.٢٠عءانثتسانودبًاراهجنيمرجملاخيبوتبوجو . . . . . . .٣٧
ةلجعلابًادحأمسريالنأورماوألاهئارجإبسواثوميتهتيصوت

.٢٢و٢١ع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧
.٢٣عكلذىلإلئاسولاذاختاوهتحصةارادمبوجو . . . . .٣٨
يفخمهريغوهباكتراذنمرهاظاهضعبنأباياطخلانيبزييمتلا

ىضتقمبمكحلاىلإعرسيالنأبوجوو.ءاضقلاىلإ
.٢٥و٢٤عٍورتالبمكحلانمسرتحينأورهاظلا . . . . .٣٩

ألَا
َ

٣٩.........................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ًاميلعتمهنوملعينيذلانمريذحتوديبعلاهملعينأبجيامنايب

.٥ىلإ١عرخآ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩
.١٠ىلإ٦ععمطلارارضأوةعانقلاعفانم . . . . . . . . . . . .٤١
هيلعبجياموهلزتعينأهيلعبجيامسواثوميتللوسرلانييبت

.١٦ىلإ١١عهبيثيهللانأهلهقيقحتوهبلطينأ . . . . . .٤٣
.١٩ىلإ١٧عءاينغألارّذحيفيكسواثوميتللوسرلاميلعت . .٤٥
هذهيفهبهاصوأامظفحيفسواثوميتليصوصخباطخ

.٢٢ىلإ٢٠عهنمهرّذحاملكنمسارتحالاوةلاسرلا . .٤٦

سواثوميتىلإىلوألاةلاسرلاحرش: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



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

ةمدقم

اهيفو)ةيوعارلاوأ(ةصاخلاسلوبلئاسريف
لوصفةثالث

نعلئاسرلاهذههبزاتمتاميف:لوألالصفلا
لوسرلاسلوبلئاسررئاس

ىلإةلاسروسواثوميتىلإنيتلاسرلوسرلااذهبتك
سئانكىلإةهجومريغهنوكبهلئاسررئاسنعزاتمتسطيت
.ةيوعارلامهتابجاواهعوضومننينيعمدارفأىلإلبةنّيعم

ةلاسرةروكذملاثالثلاريغةصاخلالئاسرلاهذهنمو
هانيعموهاقيدصوهاذيملتامهونوميلفىلإاهلسرأةرصتخم
تيركةسينكوسسفأةسينكةياعرىلعليجنإلالمعيف
امهيلعهتريغوامهبطاخنيذلاىلعةيوبألاةقرلااهيفنابأ

تايحورلايفامهامدخنيتللانيتسينكللامهعفنبهمامتهاو
ميعلتلائدابمىلإتاراشإلئاسرلاهذهيفو.تايدسجلاو
هنوكنمرثكأيلمعاهيفميلعتلانكلوىمظعلايحيسملا
نكلنينمؤملالكلةديفماياصووتاريذحتاهيفو.ًايملع
نمدصقامكًاراهجسئانكلايفأرقُتاهنأدصقيمللوسرلا
لهأىلإةلاسرلايفهرمأنمرهظيامكلئاسرلانمامهريغ
.)٤:١٦يسولوك(يسولوك

لوسرلابلقفطاوعقامعأانلفشكتلئاسرلاهذهو
ةريثكمومهوتاداهطضالاقثأتحتوهوهتايحةدمرخآيف

نمهتيامحوحيسملاتوكلمعيسوتلةديدشلاهتريغرهظتو
ةّلضمميلاعتةسينكلالخدتنأعقوتيناكهنأوهئادعألك
.ةبيرقهتافونأوتاقاقشناوتاموصخو

لئاسرلاهذهبتاكيف:يناثلالصفلا
ةحضاوةريثكلئاسرلاهذهبتكسلوبنوكىلعةلدألا
رشعةعستوحنكلذةسينكلاتقدصوهلئاسرنماهريغك
ىلوألاةسينكلاويتوهالاهنمهسبتقاامةلدألاكلتنمو.ًانرق
امةقفاوماهنمو.سلوبىلإدحاوتوصبهوبسنواهوخرؤمو
اهتقفاوماهنمو.لسرلالامعأرفسيفاقولهركذاملاهيفركُذ
هنأىلعءاشنإلابولسأيفةروهشملاسلوبلئاسررئاسل
ىلإهلئاسريفاهلمعتسيمليتلاظافلألاضعباهيفلمعتسا
يفةطاسبلاوةيرحلاىلإرظنلابرظتنُياممكلذوسئانكلا
لئاسرلايفهللحمالكلذوءاصخألاءاقدصألاىلإلئاسرلا
يفنأىلإتاراشإاهيفىرنو.سئانكلاىلإةيماظنلا
ًاماظتنااهيفنأواهريغيفاوركذُيملنيعدتبموًاعدبةسينكلا
لمارأنمتاسامشاهيفّنيُعدقهنأو.ًالبقهيلإرشيمل
ىلعلدتتازيمملاهذهو.هلئاسريفًالبقركذُيملامماهريغو
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ةدمبسئانكلاىلإلئاسرلادعبتبتُكلئاسرلاكلتنأ
.ةريصقبتسيل

اهتباتكنامزيف:ثلاثلالصفلا
هبتكامقفاويلئاسرلاهذهةباتكلًانامزّنيعننأبعصي
هنجسلبقتبتُكاهنأانضرفاذإسلوبةايحخيراتنماقول
ةيقبهيفتبتُكيذلانامزلاوهوهئانثأيفوأةيموريفلوألا
ةلدألانكلو.م.ب٦٣ةنسو٥٤ةنسنيبوهولئاسرلا
هنجسنمهقالطإدعباهنمنيتلاسربتكهنأىلعةيوق
لامعأ(رصيقىلإاهعفريتلاىوعدللةباجإ٦٣ةنسلوألا

سواثوميتىلإةيناثلاةلاسرلايهوةثلاثلابتكو.)٢٥:١١
.ًاديهشهتافوبىهتنايذلازيجولايناثلاهنجسءانثأيف
.ب٦٥ةنسو٦٣ةنسنيباهنمنيتنثأةباتكنمزنوكيف

ةلدأضعببانيتأدقو.٦٨ةنسىرخألاةباتكنمزو.م
ةحفص(لسرلالامعأريسفتيفلوألاهنجسنمهقالطإ

برقعقوتمهنأهنجسلوأيفنابأهنأكلذىلعديزنو)٣٦١
:٢و٢٦و١:٢٥يبليف(سئانكلاةمدخىلإهعوجروهقالطإ

هتومبرقهعقوتيناثلاهنجسيفنابأهنأو.)٢٢نوميلفو٢٤
ةمكاحمللهفوقودنعهوكرتهئاقدصأرثكأنأبحّرصوًاديهش
.)٤:١٦سواثوميت٢(

اهكرتيتلاقوقرلاوءادرلابهيتأينأسواثوميتىلإبتك
ًاضيرمستيلميفسميفورتكرتهنأوساورتيف
ستيلموساورترازهنأيضتقياذهو.)٤:١٣سواثويمت٢(
يتلاةرايزلانأللامعألارفسيفةروكذملاريغىرخأةرايز
٢٠:٦لامعأ(نينستسبهذهلبقتناكاقولاهركذ
كلذدعبهبىقتلادقوهعمذئمويسواثوميتناكو.)١٦و
ناكهنإفستيلميفذئنيحثدحامبءابنألاىلإةجاحالف
هيلعدوهيلاناجيهتقوميلشروأىلإهلوصودنعهعم
.)٢١:١٩لامعأ(

»تيركيفكتكرت«سطيتلهلوقمهفننأاننكميالو
هلوقالوةرمىوسنجسُيملهنأانضرفاذإ)١:٥سطيت(
يفَثُكْمَتْنَأَكْيَلِإُتْبَلَط«سواثوميتل اَنَأُتْنُكْذِإ،َسُسَفَأِ
نأنكميالهنأل)١:٣سواثوميت١(»َةَّـيِنوُدِكَمَىلِإًابِهاَذ
هنجسلبقةينودكمىلإبهذييكلكلانههكرتدقنوكي
دقذئتقوناكهنأل)٢٠:١لامعأ(سويرتميدنجسولوألا
رمينأًادصاق١٩:٢٢لامعأ(ةينودكمىلإهمامأهلسرأ
ىلإمثميلشروأىلإكلانهنمبهذيوةيئاخأوةينودكمب
يفامبتكهنأعنمييذلاو.)١٩:٢٢لامعأةيمور
سويرتميدنجسدعبةينودكميفوهو)١:٣سواثوميت١(
هلوقو)١:١سوثنروك٢(ذئمويهعمناكسواثوميتنوك
»ٍبيِرَقْنَعَكْيَلِإَِيتآْنَأًايِجاَرَكْيَلِإُهُبُتْكَأاَذٰه«سواثوميتل
يفَثُكْمَتْنَأَكْيَلِإُتْبَلَط«هلوقو.)٣:١٤سواثوميت١( ِ

هنجسلبقهلوقناقفاويال.)١:٣سواثوميت١(»َسُسَفَأ
لامعأ(ةيمورىلإمثميلشروأىلإبهذينأعمزمهنألوألا

.لوألاهنجسدعبةلاسرلاكلتبتكدقنكيملام)١٩:٢١
الاقسدنميلكاوسويبيسويامهوىلوألاةسينكلااخرؤمو
ىلإهرفسولوألاهنجسنمهقالطإىلعلديامسلوبيف
ةيمور(كلذدصقهنأوهنابأامكليجنإلابريشبتللاينابسأ

ىلعلديسدنميلكاوبهذلامفانحويهبتكامو)١٥:٢٨
ةافونمةنسةئمثالثدعبةسينكلايأرناككلذنأ
ىلإىلوألاهتلاسربتكسلوبنأحجرملاف.سلوب
دعبريشبتللهنالوجةدميفسطيتىلإهتلاسروسواثوميت
يفسواثوميتىلإةيناثلاهتلاسربتكهنأولوألاهنجس
.زيجوتقوبًاديهشهتافولبقيناثلاهنجس

لوصفةعبرأاهيفوةلاسرلاهذهةمدقم

ةلاسرلاهذههيلإتلسرُأنميف:لوألالصفلا
ديفيامكسواثوميتوهةلاسرلاهذههيلإتلسرأيذلا
نمىلوألاةيآلايفصخشلااذهلركذلوأو.اهناونع
ةنيدمهدلومو.لامعألارفسنمرشعسداسلاحاحصألا
ناكو.ةرتسلهنأحجرألاوةينوأكيلةروكنمةرتسلوأةبرد
تامهنأحجُرليجنإلايفهمساركذُيملهنألوممألانمهوبأ

امهوسيئولهتّدجويكينفأهمأالإهبرتملفريغصهنباو
هنأليخدبسيلهيبأنوكىلعلدييذلاو.ناتيقتناتيدوهي
يفًادبعتمنكيملهنأىلعلدييذلاو.ناتخالبهنباكرت
هانعموسواثوميتيأهايإهنباىمسيذلامسالاةينثولا
تبثييذلاو.ةينثولاهتهلآدحأمساهمسيملو»هللايقتم«
ةسدقملارافسألاهاتملعامهنأناتيقتتناكهتّدجوهمأنأ
نيتنمؤماتناكامهنأحجرألاو.)١:٥سواثوميت٢(ةيناربعلا
رصنتسواثوميتناو)١٦:١لامعأ(حيسملاوهعوسينأب
لامعأ(م.ب٤٦ةنسوحنابانربعمىلوألاسلوبةرايزيف

سلوببهذنيحو.)٣:١٥و١:٥سواثوميت٢و١٤ص
سواثوميتذختام.ب٥١ةنسيفاليسعمةرتسلىلإةيناث
)١:١٨سواثوميت١(ةيحورلاةريغلاوناميإلانمهيفىأرامل
ًالدبًاقيفر)١٦:٢لامعأ(هاوقتبةوخإلاةداهشنمهعمسو
.هراطخأورفسلابئاصمنمًافوخهكرتيذلاسقرمنم
لكيفمهتويبودوهيلاعماجمىلإهعمهذخأييكلهنتخو
نألالمهنيبلمعلاىلعهدعاسييكلوهيلإبهذيعضوم
عضوبليجنإللًامداخمسُرو.صالخلليرورضناتخلا
٤:١٤سوـاثـومـيت١(ةـخـيشـملايدـايأوسـلـوبيدـايأ

ةدمنمكلذناكىتمملعنالو)١:٦سواثوميت٢و
اذهةايحرخآىلإسلوبلهتقفارمءادتباذنمو.هتمدخ
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صقنتالكلذةدمو.هلزاونوهباعتأيفهكيرشناكلوسرلا
ةينودكميفهعمناكهنأركذو.ةنسةرشعتسنع
سسفأو)١:١يكينولاست١و١٧:١٤لامعأ(سوثنروكو
ىلإسسفأنمهلسرأهنأو)٢٢و١٩:١و١٨:٢٢لامعأ(
ناكهنأو.)١٦:١٠و٤:١٧سوثنروك١(هنعًابئانسوثنروك
لهأىلإةيناثلاهتلاسربتكنيحةينودكميفهعم
بتكنيحسوثنروكيفو)١:١سوثنروك٢(سوثنروك
نممناكهنأو.)١٦:٢١ةيمور(ةيمورةسينكىلإهتلاسر
لامعأ(قيرطلالكيفهقفارهنأساورتىلإسلوباوقبس
هنألةيموريفهنجسةدمسلوبعمناكهنأو)٤و٢٠:٣
ةلاسرلاويبليفةلاسرويسولوكةلاسربتكنيحهعمناك
نكلو)١نوميلفو١:١٠يبليفو١:١يسولوك(نوميلفىلإ

سلوبنأو.كلذدعبهقحلمأًارحبهرفسيفهقفارأملعنال
يفهكرت٦٣ةنسةيموريفلوألاهنجسنمهقالطإدعب
وحنيفكلذو)١:٣سواثوميت١(اهتسينكىعريلسسفأ
ناتنونعملاناتلاسرلاكلانهمدخيوهوهلصوو.٦٤ةنس
قلطُأمثًانوجسمناكهنأنييناربعلاةلاسريفليقو.همساب
هلأسسلوبنأهرمأنمركُذامرخآو.)١٣:٢٣نييناربع(
ًانيقيهانملعاملكاذهو.ةعرسبهيلإيتأينأةيموريفوهو
زيزعلاقيفرلاوحيسملاعوسيلنيمألايدنجلااذهإبننم
.لوسرلاسلوبل

سواثوميتخيراتثداوحلودج
م.برصاعملاروطاربمألاثداوحلا
ةرتسليفدلووهوسلوببهئاقتلألوأ-

٤٦وأ٤٥سويدولكسيئولويكينفأتيبيف
٥١سويدولكهناتتخاوريشبتللسلوبلهتقفارم-
٥٢سويدولكةينودكمىلإسلوبعمهرفس-
٥٣سويدولكسوثنروكيفسلوبعمهنوك-
٥٦-٥٤نورينسسفأيفسلوبعمهنوك-
نيحسوثنروكيفسلوبعمهنوك-

٥٧نورينةيمورىلإهتلاسربتك
سوثنروكنمهرفسيفسلوبلهتقفارم-

٥٨نورينايسآىلإ
٦٣و٦٢نورينهنجستقوةيموريفسلوبعمهنوك-
٦٤نورينهنعًابئانسسفأيفهايإسلوبكرت-
٦٦و٦٥نورينهيلإسلوبنمنيتلاسرلالوصو-
ىلعةيموريفوهوسلوبىلإهباهذ-

٦٧نورينحّجرُيام

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:يناثلالصفلا
تبتُكنيأالوةلاسرلاهذهتبتُكىتمًانيقيملعنال

ّرامسلوبو.م.ب٦٦وأ٦٥ةنستبتُكاهنأحجرملانكلو

الو)١:٣سواثوميت١(سسفأهترايزدعبةينودكميف
نأل)٢٠:١لامعأ(يفةروكذملاةرايزلاكلتنوكتنأنكمي
.هرفسيفلوسرلاقفارلبكانهذئمويكرتُيملسواثوميت

نيحكلذدصقامكسسفأىلإعوجرلاسلوبدصقيملو
ًاهجتمذئنيحناكهنأل)٣:١٤سواثوميت١(ةلاسرلابتك
عقوتيالهنأسسفأةسينكخئاشمأبنأوميلشروأىلإ
.دعبمهتدهاشم

ةلاسرلاهذهةباتكىلإيعادلايف:ثلاثلالصفلا
نأوهواهلوأيفةلاسرلاهذهةباتكىلإيعادلاركُذ

عقوتيوهوسواثوميتىلإةسينكلابةيانعلاَلَكوسلوب
بتكعقوتاممرثكأقاعُينأةفيخهنكلوًاعيرسهيلإعوجرلا
هبايغةدمهبهئبنينأًايرورضهآراميفةلاسرلاهذه
سواثوميتطيشنتاهنمهتياغو.)١٥و٣:١٤سواثوميت١(
لوألا:نارمأميلعتلااذهمظعمو.هتابجاوهايإهميلعتو
تذخأوسسفأةسينكتلخديتلاةلضملاعدبلالاطبإ
ةسايسبقلعتياميناثلاو.ًاريثكاهبلوسرلامتهاواهيفرشتنت
لمارألارايتخاواهتسمامشواهتاعرنييعتةهجنمةسينكلا
يفنيمرجملابيدأتوةسينكلاتاقدصنهيلععزوُييتاوللا
نأسلوبمهلأسدقلاحورلانأيفبيرالو.ةسينكلا
ميلعتنأشيفةاعرلالكعفنتيكلةلاسرلاهذهبتكي
.اهتسايسواياعرلا

ةلاسرلاهذهنومضميف:عبارلالصفلا
ةلاسرلاماظنكةلسلسلاتاقلحماظنةلاسرلاهذهلسيل

هراكفأبتكلوسرلانإفسسفأىلإةلاسرلاوةيمورىلإ
دلاوحصنسواثوميتحصنفهنهذنمتردصامبسح
ىلإمسقتنأاهنومضمنايبلىنسحلاقيرطلالعلو.هدلول
حاحصألانومضمف.اهتاحاحصأددعقفوىلعماسقأةتس
يفهايإهكرتةياغسلوبريكذتويلوسرلاميلستلالوألا
نيذلانيبذاكلانيملعملانمةسينكلاذقنييكلسسفأ
ركذينأىلعهلمحاذهو.مهليلاضأبةسينكلاداسفإاودصق
هميلعتومهميلعتنيبفالتخاللًانايبراصتخالابهسفنأبن
.سومانلاةهجنم

يفنينمؤملاتابجاونايبيناثلاحاحصألانومضمو
لاجرلاتابجاوىلعليصفتلابملكتف.ةيروهمجلاةدابعلا

.كلذيفءاسنلاتابجاوو
خويشنمةسينكلاُمَدَخثلاثلاحاحصألانومضمو

اياجسلانممهيلعبجياموتاسامشوةسمامشو
.لامعألاو

نيلضملانيملعملايفمالكعبارلاحاحصألانومضمو
دسجلاةتامإبةقلعتملاةيلوضفلاضورفلانمرطخلانايبو
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ةريسنسحدسافلاميلعتللدينفتنسحأنأراهظإو
.ليجنإلاةمدخيفهئاقفروسواثوميت

ةاعرلاىلعبجيامنايبسماخلاحاحصألانومضمو
عيزوتاميسالوةّيعرللةلماعملانسحنمنييحورلا
.ّنهلنيعماليتاوللاتاجاتحملاءاسنلاىلعناسحإلا

حئاصنونسلايفتانعاطلالمارألارمأيفصاخميلعتو
ريشبتلايفهؤاقفرمهنيذلاخويشلاباختنانأشيف

.ةيموسرملاو
ديبعلاىلعبجيامنايبسداسلاحاحصألانومضمو

يفةراضلاميلاعتلااومّلعنيذلاخيبوتو.مهتداسلنينمؤملا
رورشلصأهنأنايبوعمطلانمريذحتلاو.رمألااذه
داهجدهاجينأسواثوميتةيصوتبهمالكهمتخو.ةريثك
حيسملابلّثمتلانمهنمدهُعامركذتينأونسحلاناميإلا
هبءيجمنالعتساهراظتناوقحللنسحلافارتعالايف
.ةيلوسرلاةكربلابهمالكءاهتناو.ديجملا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

هكرتنمهدصقنايبو.)٢و١ع(ةيلوسرلاةيحتلا
الونيدسفملانيملعملاعدبدينفتوهوسسفأيفسواثوميت
نايبو.)٤و٣ع(سومانلالامعتسايفمهتلالضاميس
راثكإالمثإلاباكترانمعنمللةبحملايهوسومانلاةياغ
ىلعهنمأتساهنألهللالوسرلاركشو.)١١-٥ع(موسرلا
ةلاكونأشنايبو.)١٧-١٢ع(هبةادانمللهلسرأوليجنإلا
.)٢٠-١٨ع(سواثوميت

٢و١عةيحت

ملٱَعوُسَيُلوُسَر،ُسُلوُب«١
لَُخمِهللاٱِرْمَأِبَسَحِبِ،حيِسَْ

ِّـ
اَنِص

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَو
.»اَنِئاَجَرِ،حيِسَْ

سطيتو٤:١و٢:٣ص١١و١:١ةيطالغو٩:١٥لامعأ
١:٢٧يسولوكو٢٥اذوهيو٢:١٠و١:٣

ًاملعموهلًاقيدصهنوكرابتعابسواثوميتسلوببطاخ
براجتبطاحموهوتابثلاوةنامألاىلعهثحييكلًايحورًابأو
لالضلادينفتبهللاهلكونمكهبطاخفسسفأيفةريثك
.اهتسينكيفأشنيذلا

:١ةيمورريسفترظنا(ِحيِسَْملٱَعوُسَيُلوُسَر،ُسُلوُب
١(.

سوثنروكىلإهيتلاسريفلاقِهللاٱِرْمَأِبَسَحِب
هلوقو.)١:١سوثنروك٢و١:١سوثنروك١(»هللاةئيشمب«

هلوقهيلعلديامممظعأناطلسىلعلدي»هللارمأ«انه
اللوسرلالمعلمعينأىلعربجمهنأديفيو»هللاةئيشم«
ةلاكولانأسواثوميتلنيبينأاذهنمهدصقو.ريخم
ناطلسهلنمماهذخأسسفأيفلالضلادينفتلهلةمّلسملا
سلوبرمأهللانإف.هلمعءارجإيفًاعاجشنوكيلهللانم
قشمدقيرطىلعهلحيسملاروهظتقويفًالوسرنوكينأ
نيحو)٢٢:٢١لامعأ(ميلشروألكيهيفو)٩:١٥لامعأ(
.)١٣:٢لامعأ(ممألاريشبتلهزارفإبسدقلاحورلارمأ

ًاصلخمتوهاللانملوألامونقألاانهيعُداَنِصِّـلَُخم
:١اقول(يفءاجاملثماذهو.رشبلاصالخردصمهنأل
لسرأهنألو.)٢:١٠سطيتو٤:١٠سواثوميت١و٤٧
.)٣:١٦انحوي(هتومبرشبلاصالخئشنييكلحيسملا

نمًاضيأهتيلوسرسلوبذخأِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَر
.)١٢و١١و١:١ةيطالغ(يفنابأامكحيسملا

انؤاجرحيسملاو.صالخلاانئاجرساسأيأاَنِئاَجَر
ناميإلابانيفنكسيوانلجأنمبيلصلاىلعتامهنأل
رابتعابهوجرناملكزكرمهنألوبآلادنعانيفعفشيو
دنعانتيزعتونآلاةيحورلاانتايحرومأنمنييحيسماننوك
صالخلاءاجرلكف.ءامسلايفيدبألاانرورسوتوملا
:١يسولوكريسفترظنا(حيسملاىلعفقوتمهللاهدعأيذلا

٢٧(.

َّـرصلٱِنْبالٱ،َسُواَثوُميِتَىلِإ«٢
يفِحيِ ٌةَمْعِن.ِناَميِإلٱِ

ملٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمَالَسَوٌةَْمحَرَو
.»اَنِّـبَرَعوُسَيِحيِسَْ

٢:١٩يبليفو٤:١٧سوثنروك١و١٦:١لامعأ
١:٣ةيطالغو١:٤سطيتو٣:٢يكينولاست١و
١:٢سرطب١و١:٢سواثوميت٢و

.ةلاسرلاةمدقمنملوألالصفلارظناَسُواَثوُميِت
يفِحيَِّـرصلٱِنْبالٱ حيسملابسواثوميتنمآِناَميِإلٱِ

دلاولاةبحمًامئادلوسرلاهبحأفسلوبداشرإةطساوبددجتو
يف«لاقو.)١٧-٤:١٤سوثنروك١ريسفترظنا(هدلول
ًادحاوًاناميإحيسملابانمآذإهيفناكيرشامهنأل»ناميإلا

هلوقبدارأهلعلو.ةيعيبطلاةبارقلاطابرنمىوقأطابراذهو
يفسلوبلةيوقلاهتهباشمىلإةراشإلا»حيرصلانبالا«
ٌدَحَأِيلَسْيَل«هيفهلوقليلدبهيبألنبالاةهباشماياجسلا
.)٢:٢٠يبليف(»خلاِيسْفَنُريِظَنُرَخآ

مالسلاوةمعنلابلطخلاٌمَالَسَوٌَةْمحَرَوٌةَمْعِن
ةيطالغينمؤملمالسلاوةمحرلاو)١:٧ةيمور(ةيمورينمؤمل
ىلعوةمعنةمثألاىلعهللاةدوجنإ.)٦:١٦ةيطالغ(
نيبقرفلامظعمو.مالسنيدهطضملاىلعوةمحرنيجاتحملا
قاقحتسامدعىلإًابلاغاهيفرظنُيةمعنلانأةمحرلاوةمعنلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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وأهجايتحاىلإًابلاغاهيفرظنُيةمحرلانأوهيلإنَسحملا
يفاهيلعلصحيتلابآلاهللاةمحرسلوبرابتخاو.هئاقش
ةدملكاهلمتحايتلاهراطخأوهتاقشموهباعتألكءانثأ
املثمسواثوميتلنوكينأيفبغرينأىلعهلمحهتايح
١٣ع(ليجنإلاةمدخلهدعُيهنألهلكلذيفبغرو.هلناك
.)٤:١سوثنروك٢و١٦و

٤و٣عسسفأيفسواثوميتهكرتةياغنايب

يفَثُكْمَتْنَأَكْيَلِإُتْبَلَطاَمَك«٣ اَنَأُتْنُكْذِإ،َسُسَفَأِ
لَعُيَالْنَأًامْوَقَِيصوُتْيَكِل،َةَّـيِنوُدِكَمَىلِإًابِهاَذ

ِّـ
ًاميِلْعَتاوُم

»َرَخآ
:٦صو٧و١:٦ةيطالغو٢:٢٤يبليفو٣و٢٠:١لامعأ
١٠و٣

يفَثُكْمَتْنَأَكْيَلِإُتْبَلَطاَمَك اذهَسُسَفَأِ
لقيملو»تبلط«لاقو.»لعفأ«هريدقتفوذحمبقلعتم
اناكسواثوميتوسلوبنأاذهنمحضتيو.ًافطلتترمأ

بجيهنأىأرفسلوبامأو.سسفأيفًاعمليجنإلانامدخي
.سسفأيفسواثوميتيقبُينأوةينودكمىلإبهذينأ

اهيفبتكيتلاةدملادعبناككلذنأنيرسفملارثكأبهذو
نجسنمسلوبقالطإدعبولسرلالامعأرفساقول
.م.ب٥٨ةنسسسفأيفًاعماناكامهنأمعن.ةيمور
هأشنأيذلاسجسللاهنمبرهينأسلوبرطضاف
لبقاهيلإسواثوميتلسرأوةينودكمىلإبهذفسويرتميد
كلانهرومألاحالصإلسوثنروكىلإبهذينأهرمأوهباهذ
نمعنمياذهو.)٢٢و٤:١٧سوثنروك١و١٩:٢٢لامعأ(
ةثداحيفلامعألارفسيفمالكلاوانهمالكلانوكينأ

لامعأ(ريسفتيفسسفأىلعمالكلاقبسدقو.ةدحاو
١٩:١(.

يهوابروأنميقرشلابونجلايفدالبيهَةَّـيِنوُدِكَم
دالبامهيلإتمسُقنيذللانيمسقلانميلامشلاءزجلا
يبليفاهندممظعأنموةينامورلاةكلمملانمزيفنانويلا

.يكينولاستو
ريشيوهوكانههثكمةياغنايباذهًامْوَقَِيصوُتْيَكِل

ةسينكيفةمئادلاةيوعارلاىلإالصاخيتقولمعىلإ
دبالفمهيلإراشملاموقلامهنملوسرلانيبيملو.سسفأ
لعلو.مهفيرعتىلإجتحيملفمهفرعسواثوميتنأنم
ذنمسلوبمهيفلاقنيذلاةسينكلاخويشنمناكمهضعب
ٌلاَجِرُموُقَيَسْمُتْنَأْمُكْنِمَو«انههمالكلبقنينستسوحن
لُمٍروُمُأِبَنوُمَّـلَكَتَي

ْ
دصقيملو.)٢٠:٣٠لامعأ(»ٍةَيِوَت

ًاحصنوًايلاوتمًاميلعتلبناطلسبًادحاوءاصيإ»يصوت«

مهميلعتنمجتانلاررضلامهلنييبومهلالضنعمهدريل
كرتىلعوأميقتسملاقيرطلاىلإعوجرلاىلعمهلمحو
.لقألاىلعقحللمهتمواقم

يذلاليجنإلاميلعتريغَرَخآًاميِلْعَتاوُمِّـلَعُيَالْنَأ
بهاذوهوسوتيلمبرمنيحسلوبنإ.هبسلوبىدان
مهنأذئموينظوسسفأةسينكخئاشمبعمتجاميلشروأىلإ

يفنيدسفمنيملعملوخدبأبنتودعبههجونوريال
ناكو.)٣٠و٢٠:٢٩لامعأ(مهعبتيمهضعبنأومهتسينك
اذإنينستسوأنينسسمخوحنبمالكلااذهلبقكلذ
سلوبىلعىضقتامدعبتبتُكةلاسرلاهذهنأانربتعا
يفةدموةيمورنجسيفناتنسةيرصيقنجسيفناتنس
نأةيآلاهذهنمرهظيو.ىرغصلاايسأوتيركواينابسأ
.تّمتدق)٢٠:٣٠لامعأ(ذئتقوهتّوبن

َهلَّـدَحَالٍباَسْنَأَوٍتاَفاَرُخَىلِإاوُغْصُيَالَو«٤
َ

ُبِّـبَسُت،ا
يفيِذَّـلٱِهللاٱِناَيْنُبَنوُدٍتاَثَحاَبُم .»ِناَميِإلٱِ

٢٣و١٦و٢:١٤سواثوميت٢و٢٠و٦:٤و٤:٧ص
٦:٤ص٣:٩و١:١٤سطيتو

ًالدباهودقتعيواهيلإاوليميفٍتاَفاَرُخَىلِإاوُغْصُيَالَو
سانلالاوقأانه»تافارخلاب«دارملاو.ليجنإلاميلعتنم
ص(»ةيزئاجعلاةسندلا«اهنأبفصوتواهتابثإنكمياليتلا
طيلخاهنأحّجرملاو.)١:١٤سطيت(»ةيدوهي«اهنأبو)٤:٧
نرقلالوأيفاوأشننيذلانييسونغلاءارآوةيدوهيءارآنم
نإف.حيحصلاليجنإلاميلعتاودسفأوًاريثكاورشتناويناثلا
بوتكملاقوفةبوتكمريغميلاعتبعشلااوملعدوهيلايناّبر
تبتُكوسانلاهاوفأنمكلذدعبتعُمجوةيهلإلارافسألايف
هذهىلإحيسملاراشأو.»دوملتلاب«مويلافرعُيًارفس
لَطْبَأ«نييسيرفللهلوقبتافارخلا

ْ
ِبَبَسِبِهللاٱَةَّـيِصَوْمُت

.)١٥:٦ىّتم(»ْمُكِديِلْقَت
َهلَّـدَحَالٍباَسْنَأَو

َ
ًاينبمبابسألاهذهضعبناكا

اهيلإًافاضمةسمخلاىسومرافسأنمددعلارفسيفامىلع
دوهيلانيبةروهشمةّيندملوادجىلعاهضعبوةيمهوريسافت

تغرفتًالصأهللانوكنأشيفنييسونغلاءارآنماهضعبو
اذهةجيتنتناكو.بترلاوبسنلاةفلتخمحاورألاهنم
ةسينكلاةلعاجوممألانيبليجنإلامدقتةعنامميلعتلا
موسربةمئاقاهنأوةيدوهيلاةسينكلانمعرفاهنأكةيحيسملا

.ةّيحةيحورنوكتنأنمًالدبزومرو
هلوقكتاقاقشناوتاموصخببستةلطابٍتاَثَحاَبُم
لٱِتاَكَحاَُممَوٍتاَثَحاَبُمِب«

ْ
حلٱُلُصَْحياَهْنِميِتَّـلٱِمَالَك

ْ
ُدََس

خلٱَو
ْ
ًاضيأرظنا٦:٤ص(»ُةَّـيِدَّـرلٱُنوُنُّظلٱَوُءَاِرتْفالٱَوُماَصِ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سواثوميتىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ديفيالامميهف)٣:٩سطيتو٢٣و٢:١٤سواثوميت2
.ًابدأالوًالقع

يفيِذَّـلٱِهللاٱِناَيْنُبَنوُد نوكينأهللادصقِناَميِإلٱِ
اولانييكلّربلاوةفرعملايفهبعشناينبىلإةليسوليجنإلا
كلتةجيتنف.ناميإلاوهيرهوجلاليجنإلاأدبموصالخلا
ىلعلاكتالاىلإئطاخلادوقيامموناميإللةمداهتاثحابملا
.حيسملاىلعلكتينأنمًالدبصالخلالينلهسفن

باكترانمعنملاوةبحملاسومانلاةياغنأنايب
١١ىلإ٥عمثإلا

لٱُةَياَغاَّـمَأَو«٥
ْ

ملٱَيِهَفِةَّـيِصَو
لَقْنِمُةَّـبَحَْ

ْ
ٍريِمَضَو،ٍرِهاَطٍب

.»ٍءاَيِرَالِبٍناَميِإَو،ٍحِلاَص
٢:٢٢سواثوميت٥:١٤٢ةيطالغو١٠و١٣:٨انحوي

»ةيصولاب«دوصقملاُةَّـبَحَْملٱَيِهَفِةَّـيِصَوْلٱُةَياَغاَّـمَأ
هبنورشبملافلُكوهليجنإيفهنلعأوهوماعلاهللاميلعتانه
سانللوهللاةقحلاةبحملاءاشنإهتياغومهريشبتبهونلعينأ

ةيفانمتاثحابملاكلتو.اهبةقئاللالامعألابنلعُتيهو
ةياغنأاوملعنيبذاكلانيملعملانأحجرملاو.ةياغلاهذهل
مهمواقينأسواثوميتنمسلوبدارأفكللذريغةيصولا
تسيلاهنأوهوقحلاةيصولادصقّنيبينأوةعاجشب
اهرامثأوبلقلايفةبحملاةئشنملبماصخلاولادجلاعوضوم
.ةريسملايف

اهنأيأ»لامكلاطابرةبحملا«نأءاجٍرِهاَطٍبْلَقْنِم
بلقلااهزكرمواهمزلتستاهنأللئاضفلالكىلعلمتشت
تاوهشلاوتاذلابحوءايروءايربكلكنميلاخلارهاطلا
.ةئيدرلا

ًارينتسمناكاذإةبحملازكارمنماذهوٍحِلاَصٍريِمَضَو
مدبهللاًاحلاصموةئيطخلانمىّقنموقحلاةفرعموهللاحورب
فلاخيوةبحملاقحهللابحيًادحأنأليحتسيفعوسي

ص(ةئيطخاهنأملعييتلاةئيطخلاىلعهرارمتسابهريمض
.)١:٣سواثوميت٢و٣:٩
يهيتلاةيوامسلاةبحملالصأاذهءاَيِرَالِبٍناَميِإَو
نمهصولخّنيبتناميإلارامثأويهلإلاميلعتلالكةياغ
.ةغرافتافارتعاولاوقأدرجمبمئاقريغهنأوءاثرلا

طبرتةيهلإلئاضفيهتاقلحةلسلسةيآلاهذهيفو
قحلاناميإلاةقلحتاقلحلاهذهلوأو.ىلاعتهللاابناسنإلا
ريمضلانودبوًاحلاصريمضلانوكينأنكميالهنودبف
بلقلانودبوًارهاطبلقلانوكينأنكميالحلاصلا
يفلوسرلانابأو.ةيحيسمةبحملانوكتنأنكميالرهاطلا
نيبوقحلاناميإلاوحلاصلاريمضلانيبقلعتلارخآعضوم

٤:١و٣:٩صو١٩ع(دسافلاناميإلاوريرشلاريمضلا
.)٢و

ٍمَالَكَىلِإاوُفَرَحْنٱاَهْنَعٌمْوَقَغاَزْذِإيِتَّـلٱُروُمُألٱ«٦
.»ٍلِطاَب

٢٠و٦:٤ص

اهنعغيزلاىنعماَهْنَعٌمْوَقَغاَزْذِإيِتَّـلٱُروُمُألٱ
:٦ص(ضرغلايمارلامهسئطخيامكاهليننعروصقلا

ةبحملاىلعاولصحيملاوغازنيذلاف.)٢:١٨سواثوميت٢و٢١
ناميإلاوةبحملايه»رومألا«كلتو.ةيصولاةياغيهيتلا
.حلاصلاريمضلاوءايرالب

لئاضفلامهليننمًالدبٍلِطاَبٍمَالَكَىلِإاوُفَرَحْنٱ
»لطابلامالكلاب«دارملاو.اهبةادانملاوًافنآةروكذملاةيحيسملا
تاموصخلاىلإيدؤتيهوناينبللالمدهلليتلاتاثحابملا
هبهدارمرسفو)٣:٩و١:١٠سطيتو٦:٢٠ص(ةفينعلا
ننسنعلودعلافارحنالااذهىنعمو.ةقباسلاةيآلايف
»اوفرحنا«هلوقو)١:١٥سطيت(لالضلاكلاسمىلإقحلا
يدؤييذلاليجنإلاليبسيفنوكلسياوعرشمهنأىلإريشي
ليجنإلااوكرتوةبرجتلايفاوعقومهنكلوصالخلاىلإ
.ةلضملاعدبلانماهلاثمأوةيدوهيتافارخل

لَعُماوُنوُكَيْنَأَنوُديِرُي«٧
ِّـ

َنوُمَهْفَيَالْمُهَو،ِسوُماَّـنلٱيِم
.»ُهَنوُرِّـرَقُياَمَالَوَنوُلوُقَياَم

٦:٤ص

نأيأِسوُماَّـنلٱيِمِّـلَعُماوُنوُكَيْنَأَنوُديِرُي
كلتيفاوناكسومانلايملعمنإف.كلذكسانلامهبسحي
يفاوبغرف.ماركإلانوقحتسينممظعأنمنوبسُحيمايألا
سلوبملعمليئالامغلناكيذلاماركإلاىلعاولصحينأ

.هنمًائيشنوقحتسيالمهوامهلاثمأوريهشلاليلهو
وههنأيفبيرالهوملعممهنأاوعّدايذلاسومانلاو
دوقتةيدوهيتافارخبهوجزمنأبهودسفأفيدوهيلاسومانلا
نيذلادوهيلالثماونوكيملنوملعملاءالؤهو.روجفلاىلإ
يحيسملانيدلاةيرحنأشيفهرمألوأيفسلوبمهمصاخ
ىسومةعيرشلكاوعارينأنييحيسملانماوبلطمهنأل
نئارقلاهديؤتامىلعانهنوروكذملانوملعملاو.قيقدتب
ةعيرشلدسافلامهريسفتبيبدألاسومانلالكاودسفأ
.اهيلعةدايزوىسوم

نعًاجتانمهميلعتنكيملفَنوُلوُقَياَمَنوُمَهْفَيَال
اوفرعيملفمهبولقيفهريثأتوسومانلابيلاطميفمهلمأت
ريمضلايموسوماوناكفيحورلاهانعمالوسومانلاةياغ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ةيناسفندصاقمجاتنمهميلعتناكفو.)١٥و١:١٤سطيت(
َجتَو«هلوقبمهلاثمأىلعانحويدهشامك

ْ
لٱَفيِد

ْ
ْمَُّـهنِإَنيِلِئاَق

.)٢:٩ايؤر(»ِناَطْيَّـشلٱُعَمَْجمْمُهْلَب،ًادوَُهياوُسْيَلَوٌدوَُهي
ئدابملةقفاوممهميلاعتنأنوعّديُهَنوُرِّـرَقُياَمَالَو

يناعمنوفرعيمهنأنوعّديو.اهلةيفانميهوةيلزأةيلصأ
ملعملاةفصنأاذهنمرهظيو.هنولهجيمهوسومانللةيفخ
نأنّقيتيوهمّلعيامةقيقحملعينأيهةيرورضلاميكحلا
.قحهميلعت

ٌدَحَأَناَكْنِإ،ٌحِلاَصَسوُماَّـنلٱَّـنَأُمَلْعَناَنَّـنِكٰلَو«٨
.»ًاّيِسوُماَنُهُلِمْعَتْسَي
٧:١٢ةيمور

حورلانأللوقلااذهىلعسلوبردقُمَلْعَناَنَّـنِكٰل
همّلعتامميلعتىلعلوسرناطلسهلناكوهمّلعسدقلا
.ىلُعلانم

حالصبمهلملوسرةداهشهذهٌحِلاَصَسوُماَّـنلٱَّـنَأ
.سومانللوّدعهنأهئادعأةمُهتعفدتيهوسومانلا

هلمعتسانإيأًاّيِسوُماَنُهُلِمْعَتْسَيٌدَحَأَناَكْنِإ
نايبوهتسادقنالعإللمعتسُينأهللادصقبسحملعملا

هللاينيعيفمرجمناسنإلانأتابثإوناسنإلاتابجاو
ريسفترظنا(باقعلابجوتسمهنأوىلاعتهرماوألهتفلاخمب
ةلطابلاتاثحابمللسومانلاعضويملًاذإف.)٧:١٢ةيمور
هموسرظفحينملةجحنوكييكلالوةراضلاتالداجملاو
ةيلزألاةسادقلائدابمظفحبفلكمريغهنأىلعةيجراخلا
ةنيرقلاو.هللامامأئطاخلاريربتلةلعالواهيلعىنُبيتلا
عنملناكاموهزئاجلاهلامعتسانأدارأسلوبنأىلعلدت
يتلايهوةيتآلاتايآلايفاهركذييتلااياطخلاباكترا
.نوفّرحملانوبذاكلانوملعملاكئلوأاهحابأ

لِلْعَضوُيَْملَسوُماَّـنلٱَّـنَأ:اَذٰهًاِملاَع«٩
ْ
ألِلْلَب،ِّـراَب

َ
مث

ََ
ِة

ملٱَو
لِل،َنيِدِّـرَمَتُْ

ْ
خلٱَوِراَّـجُف

ْ
ملٱَوَنيِسِنَّـدلِل،ِةاَُط

ِيلِتاَقِل،َنيِحيِبَتْسُْ
»ِساَّـنلٱِيلِتاَقِل،ِتاَهَّـمُألٱِيلِتاَقَوِءاَبآلٱ
١٠:١٠نييوال٥:٢٣و٣:١٩ةيطالغ

ًاملاعروكذملاسومانلاملعمنوكلاحيأاَذٰهًاِملاَع
.اذه

اياصولااهتصالخيتلاةيبدألاةعيرشلايأَسوُماَّـنلٱَّـنَأ
سومانلاىهنيتلارومألانمةيآلاهذهيفحضتيامكرشعلا
.اهنع

حيسملابناميإلابرربتيذلانمؤملليأِّـراَبْلِلْعَضوُيَْمل
ةبحمبهللاةئيشمليبسيفكلسو.سدقلاحورلابسدقتو

رابللعضويملف.هتفلاخمىلعباقعلانمًافوخالبلقلا
هبلطياملمعينأيفبغريوهذإهيلإرقتفيالهنأل
حورلامهدوقينممهنوكو.هنعيهنيامهركيوسومانلا
:٤ةيطالغو٦:١٤ةيمور(سومانلاداشرإنعهانغأسدقلا

نمؤملانيدينأىلعةوقسومانللسيلف.)٢٣و١٨
:١٠ةيمور(هنعسومانلالمكأحيسملانألةفلاسلاهتايدعتل
لبءاشياملعفينأناسنإللحيبتالليجنإلاةيرحو.)٤
.هلًابحوهللاًاركشسومانلاهبجويامبمايقلاىلعهلمحت

ىلإةتبلاليميالهنألتوملاوةيطخلاسوماننمهررحتو
مهمدخنيذلارثكأو.هباقعلهسفنضيرعتىلإوةفلاخم
راربأحيسملابنونمؤمءاطسبسسفأةسينكيفسواثوميت
.ريسفتلااذهيفركُذيذلاىنعملاب

ألِلْلَب
َ

عضُونيذلاانهلوسرلاركذَنيِدِّـرَمَتُْملٱَوِةََمث
ًاجاوزأمهركذمهنمعاونأةتسركذلابمدقومهلسومانلا
نيذلامهنودرمتملاوسومانلابنولابيالنيذلامهةمثألاف
.هتعاطاوبأ

هللافوخمهبولقيفسيلنيذلاِةاَطُْخلٱَوِراَّـجُفْلِل
مهتاوهشاهيلإمهدوقتيتلاةحيبقلامهلامعأبكلذنورهظيو
.ةسجنلا

مهبولقيفةراهطالنممهوَنيِحيِبَتْسُْملٱَوَنيِسِنَّـدلِل
ءالؤهف.بدألانيناوقلكلةفلاخملامهتريسبكلذنورهظُيو
نمممهلسومانلاعضُونيذلاةأطخلانمةتسلاعاونألا
مهعمجو.رشعلاهللااياصونمىلوألاعبرألااياصولااوفلاخ
مهمهدعبهركذنمو.اهيفهللاقوقحمهيدعتلًاعملوسرلا
ةيصولاعوضوميهوسانلاقوقحىلعاودعتنيذلا
.ةعساتلاىتحاهدعباموةسماخلا

ةيصولانيدعتملايأِتاَهَّـمُألٱِيلِتاَقَوِءاَبآلٱِيلِتاَقِل
.ةسماخلا

.ةسداسلاةيصولانيّدعتملايأِساَّـنلٱِيلِتاَقِل

ِمل،ِةاَنُّزلِل«١٠
ُ

لِل،ِساَّـنلٱيِقِراَسِل،ِروُكُّذلٱيِعِجاَض
ْ

،َنيِباَّـذَك
لِل

ْ
»َحيِحَّـصلٱَميِلْعَّـتلٱُمِواَقُيُرَخآٌْءَيشَناَكْنِإَو،َنيِثِناَح

٢:١و١:٩سطيتو٤:٣سواثوميت٢و٦:٣ص

ِمل،ِةاَنُّزلِل
ُ

ةيصولانيّدعتملايأِروُكُّذلٱيِعِجاَض
.ةعباسلا

تناكو.ةنماثلاةيصولانيّدعتملايأِساَّـنلٱيِقِراَسِل
نوقرسياوناكولوسرلاسلوبرصعيفةروهشمةئيطخلاهذه
ًاضيأهنعيُهناذهو.ًاديبعمهوعيبيوأمهودبعتسيلسانلا
.)٢٤:٧ةينثتو٢١:١٦جورخ(يف

ةعساتلاةيصولانيّدعتملايأَنيِثِناَحْلِل،َنيِباَّـذَكْلِل
حّرصنممءالؤهو.مسقلايفنوبذاكلامهنوثناحلاو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ايؤر(ةيوامسلاةنيدملااولخدينأمهيلععنتميهنأبليجنإلا
٢٢:١٥(.
دصقلوسرلانأيفبيرالخلاُرَخآٌءَْيشَناَكْنِإَو

هللاةيصواهنعتهنيتلاةئيدرلاةوهشلااذهيفنمضينأ
عضُويتلاسومانلابيلاطملتاّيدعتلالكلءافيتساةرشاعلا
فلاخمسومانللانهسلوبريسفتو.اهباكترانمعنمللوه
ًامئاقهولعجذإهلنيبذاكلانيملعملاريسفتلةفلاخملالك
ناسنإلاةايحبقلعتتالرومأيفلطابلامالكلاوتاثحابملاب
.ةرهاطلاهتريسوةيحورلا

ملٱِهللاٱِدَْجمِليِجْنِإَبَسَح«١١
اَنَأُتْنِمُتْؤٱيِذَّـلٱِكَراَبُْ

.»ِهْيَلَع
١:٢٥يسولوكو٢:٧ةيطالغو٩:١٧سوثنروك١

١:١١سواثوميت٢و٢:٧صو٢:٤يكينولاست١و
١:٣سواثوميت١و

امنألوسرلادارمِكَراَبُْملٱِهللاٱِدَْجمِليِجْنِإَبَسَح
يأردرجمسيلةرشاعلاوةعساتلانيتيآلايفسومانلايفهلاق
.عوسيبرلاهيلإهلكويذلاليجنإلاهرّرقاممهنألبهنم
ةنونيدلاباجيإسومانلاةياغنأًاحيرصنلعأليجنإلانأل
ريناولمحينأاوبأنيذلامهمثإىلعنيرصملاةأطخلاىلع
»هللادجم«ىلإليجنإلابسُنو.فيفخلاهلمحونيهلاحيسملا

هدجمصاخلاهعوضومفحيسملابهللادجمملاعللنلعأهنأل
فيكهنالعإلحيسملادجمتيهبو.)٤:٤سوثنروك٢(ىلاعت
ذاقنإهتياغنألوسومانلانودبهنباءادفبئطاخلاهللارربي
هتيلزأوهلامكل»كرابملاب«هللاتعنو.مهتنونيدالةأطخلا

نيذلاةأطخللةكرابملاةرفغملابهوهنألوهّريغتمدعو
.اهنولبقي

ةمعنلاركذينأسلوببحأِهْيَلَعاَنَأُتْنِمُتْؤٱيِذَّـلٱ
:١٥ةيمور(ليجنإلاىلعهنامتئاباهيلعلصحيتلاةقئافلا

ةمعنمظعأاهبسحف)١:٢٥يسولوكو٣:٨سسفأو١٦
.اهلينهنكمي

هيلعهنامتئاوهلليجنإلاهنالعإلهللاسلوبركش
١٧ىلإ١٢ع

ملٱُرُكْشَأاَنَأَو«١٢
ُهَّـنَأ،ِيناَّـوَقيِذَّـلٱاَنَّـبَرَعوُسَيَحيِسَْ

لِليِنَلَعَجْذِإ،ًانيِمَأيِنَبِسَح
ْ

ِةَمْدِخ
٦و٣:٥سوثنروك٢و٧:٢٥سوثنروك١و١٢:٩سوثنروك٢
١:٢٥يسولوكو٤:١و

هلناهربىلجأسلوبرابتخاَعوُسَيَحيِسَْملٱُرُكْشَأ
ةنلعملاةمعنلاقوفتليجنإلابةنلعملاةمعنلانأىلع
هضغبركذاملكحيسمللًاركشضيفيهبلقناكف.سومانلل

ةماركمظعأليجنإلاةمدخبسحويضاملايفهلهتمواقمو
راعلاورقفلاوتاذلاراكنإوتاقشملاهتفلكاهنأعمهل

حيسمللهبحرهظُينأهنكمأةمدخلاكلتبهنألداهطضالاو
ديعاوماهبدجوهنألوملاعلاعفنينأاهبعاطتساوهلهركشو
.نيمأمداخلكلةيدبألاةداعسلا

ليجنإلابةادانملابمايقلاعيطتسأيكلِيناَّـوَقيِذَّـلٱ
هتردقوهلقعةرانإحيسملاةمعنىلإبسنينأدصقكلذبو
ةوقلاوهميلعتبحيسملالوبقىلعمهلمحوسانلاعانقإىلع
ةديدعلاهبئاصموةعونتملاهباعتألامتحاىلعةيدسجلا

اهيلإجاتحايتلاةيلقعلاوةيدسجلاهاوقلكوتابثلاوربصلاو
.يماسلاهلمعمامتإل

ةيرورضلاةفصلايهةنامألاًانيِمَأيِنَبِسَحُهَّـنَأ
ذنمًانيمأهفرعحيسملانإ.)٢و٤:١سوثنروك١(ءالكولل
فرعوممألاىلإهمسالمحلًاراتخمءانإنوكيلهاعدوهراتخا
نمةنامألاكلتسلوببسحو.ةياهنلاىلإًانيمأنوكيهنأ
يِطْعُأ«هلوقنمرهظيامكهلئاضفنمالةمعنلابهاوم
.)٧:٢٥سوثنروك١(»ًانيِمَأَنوُكَيْنَأُّبَّـرلٱُهَِمحَرْنَمَكًايْأَر
ملٱُهُتَمْعِنَو،اَنَأاَماَنَأِهللاٱِةَمْعِنِبْنِكٰلَو«ًاضيأهلوقو

َْملِيلُةاَطْعُْ
،اَنَأَالْنِكٰلَو.ْمِهِعيَِمجْمُهْنِمَرَثْكَأُتْبِعَتاَنَأْلَب،ًةَلِطاَبْنُكَت
.)١٥:١٠سوثنروك١(»يِعَميِتَّـلٱِهللاٱُةَمْعِنْلَب

ًانيمأهبسحهللانأناهرباذهِةَمْدِخْلِليِنَلَعَجْذِإ
.)٥:٩يكينولاست١(اهيلإهاعدواهلهراتخاذإةمدخلايف

.)٢٠:٢٤لامعأ(يفةمدخلاهذهفصوو

.ًاِيَرتْفُمَوًادِهَطْضُمَوًافِّـدَُجمًالْبَقُتْنُكيِذَّـلٱاَنَأ«١٣
لَعَفِّـينَأل،ُتِْمحُريِنَّـنِكٰلَو

ْ
يفٍلْهَجِبُت .»ٍناَميِإِمَدَعِ

اقولو٣:٦يبليفو١٥:٩سوثنروك١و٩:١و٨:٣لامعأ
٢٦:٩و٦:١٧لامعأو٤١و٩:٣٩انحويو٢٣:٣٤

يف.حيسملابتنمآنألبقيأًالْبَقُتْنُكيِذَّـلٱاَنَأ
وهوهيلعناكامهفصوبهسفنسلوبفينعتةيآلاهذه

ىتأو.مهتمأودوهيلاةنايدلرويغلايدوهيلايسيرفلالواش
.ةقباسلاةيآلايفهركشةلعلًانابيفينعتلااذهب

نباهنأحيسملاعوسيةوعدركنأهنأهفيدجتناكًافِّـدَُجم
لبفيدجتلاذئمويدصقيملهنأىلعًالعفوًالوقهمواقوهللا
.)٢٦:٩لامعأ(ةمدخهللامدقيهنأنظيناك
:١ةيطالغو٢٢:٤لامعأ(ًالعفوًالوقًادِهَطْضُمَو
١٣(.

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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نيلاضمهبسحهنألحيسملابنينمؤملاىلعًاِيَرتْفُم
نعجتانوهوداهطضالاقوفمهلةناهإاذهونيلضمو
.ملظلابحوءايربكلا

يناعدويتئيطخرفغهللانأليلدبُْتِمحُريِنَّـنِكٰلَو
.)١٢ع(ًانيمأينبسحوًالوسر

هناميإمدعبًائطخمناكهنأركنيملٍلْهَجِبُتْلَعَفِّـينَأل
دقوهمثإمرجففخهلهجنكلباقعلاقحتساهنأوحيسملاب
يفُتْيَأَتْرٱاَنَأَف«لاق ًَةريِثَكًاروُمُأَعَنْصَأْنَأيِغَبْنَيُهَّـنَأِيسْفَنِ
فرعولو.)٢٦:٩لامعأ(»ِّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَيِمْسالًةَّـداَضُم
ناكلهريمضلفالخوملعىلعهمواقوحيسملاوهعوسينأ
الةئيطخوهيذلاسدقلاحورلاىلعفيدجتلابكترا
.)١٧و٥:١٦انحوي١و١٠:٢٦نييناربعو١٢:٤٥اقول(رفغُت

رفغيهللالعجهلهجنكلهلهجببسلنارفغلاقحتسيملو
ةمعنلايهامنإهلةرفغملاةّلعف.هتسادقفلاخينأنودبهل
حيسملاةالصانركذياذهو.)٣:٥سطيتو١٤ع(ةيهلإلا
َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي«هيلتاقلجأنم

ُ
اَذاَمَنوُمَلْعَيَالْمَُّـهنَأل،ْم

.)٢٣:٣٤اقول(»َنوُلَعْفَي
يف هلهجببسناكوهبلقةلاحفصواذهٍناَميِإِمَدَعِ

.حيسملاىوعدةحص

ملٱَوِناَميِإلٱَعَمًاّدِجاَنِّـبَرُةَمْعِنْتَلَضاَفَتَو«١٤
يِتَّـلٱِةَّـبَحَْ

يف ملٱِ
.»عوُسَيِحيِسَْ
اقول١:١٢سواثوميت١٥:١٠٢سوثنروك١و٥:٢٠ةيمور
٧:٤٧

هلوقلريسفتاذهًاّدِجاَنِّـبَرُةَمْعِنْتَلَضاَفَتَو
ترثك«لاقرشبلاةئيطخىلعملكتنيحهنإف»تمحُر«
لاقانهةمعنلايفملكتذإو)٥:٢٠ةيمور(»ةئيطخلا
.»ًادجتلضافت«

مدعنمًالدبهللااتيطعامهوِةَّـبَحَْملٱَوِناَميِإلٱَعَم
.ًالبقهبلقيفناكيذلاضغبلاوناميإلا

يفيِتَّـلٱ هنوكرابتعابحبسملابناميإلاَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
ًاقيدصوًاصلخمهنوكرابتعابهلةبحملابًانرتقمناكًابروًاديس
)١:٤يسولوك(هتبحموهناميإعيضاوممظعأحيسملاناكف
.برلاةمحربماتلاعتمتلالانامهتطساوبو

لٱَيِهٌةَقِداَص«١٥
ْ

ملٱَّـنَأ:ٍلوُبُقَّـلُكٌةَّـقِحَتْسُمَوُةَمِلَك
َحيِسَْ

لٱَىلِإَءاَجَعوُسَي
ْ

لَخُيِلَِملاَع
ِّـ

خلٱَص
ْ

ُهلَّـوَأَنيِذَّـلٱَةاَُط
ُ

.»اَنَأْم
ىّتمو٣:٨سطيتو٢:١١سواثوميت٢و٤:٩و٣:١ص
٥:٨ةيمورو١٩:١٠و٥:٣٢اقولو٢:١٧سقرمو٩:١٣
٣:٥انحوي١و

وهواهبملكتملاوههللانألُةَمِلَكْلٱَيِهٌةَقِداَص
٥:٢٤يكينولاست١و١:٩سوثنروك١(همالكلكيفقداص

ةلمجلاهذهو.)٢٢:٦و٢١:٥ايؤرو٣:٣يكينولاست٢و
اهلعلوةصاخلاسلوبلئاسريفةريثكلاوقأةمدقمتءاج
نماهنوكرابتعابنيلوألانييحيسملاةنسلأاهلوادتتتناك
٢:١١سواثوميت١و٤:٩صرظنا(ةرصتخملاناميإلادعاوق
.)٣:٨سطيتو
فطاوعلكبرشبلالكنمٍلوُبُقَّـلُكٌةَّـقِحَتْسُمَو

نألوةقداصاهنألكلذو.بيرىندأنودبسفنلاوبلقلا
تامحيسملانألوصلخمىلإنوجاتحمةأطخمهلكرشبلا
نمتامحيسملانألوصلخمىلإنوجاتحمةأطخلجأنم
هنأللبقُينأقحتسيحيسملابصالخلانألوعيمجلالجأ

ميظعهسفنصالخلانألوناسنإللعاطتسموهللاابقئال
.ًادج

لَخُيِلَِملاَعْلٱَىلِإَءاَجَعوُسَيَحيِسَْملٱَّـنَأ
َةاَطُْخلٱَصِّـ

ليجنإلايفنلعُأامكلسرلاوحيسملاميلعتةصالخهذه
.)١٠و٤:٩انحوي١و٣:١٦انحوي(يفليقامقفوىلعوهو
سانللنلعأهنأوهبدوعوملاحيسملاوهعوسينأنمضتيو
هدوجومزلتسيملاعلاىلإهئيجمو.صلخميأعوسيهمساب
١:٣سسفأو١٧:٥و١٦:٢٨انحوي(هتيلزأيأهئيجملبق
ةضرعواياطخًاءولممناكهيلإءاجنيحملاعلانأو.)٤و
:٥ةيمورو١٦:٢٨و١:٢٩انحوي(ةئيطخلالجأنمكالهلل

نأو.نيكلاهلاصالخهئيجمةياغنإو.)٢:٢انحوي١و١٢
لكىلعضورعموهفةتبلادودحمريغهبىتأيذلاصالخلا
الباوناكنيذلاممألانموراتخملابعشلادوهيلانمئطاخ
ْدَقِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأل«هسفنحيسملالوقليلدبءاجرالوهلإ
طَيْيَكِلَءاَج

ْ
لَُخيَوَبُل

ِّـ
.)١٩:١٠اقول(»َكَلَهْدَقاَمَص

يكلءاجحيسملانأةأطخمهنأبنورعاشلادكأتيلف
.مهصّلخي

ُهلَّـوَأَنيِذَّـلٱ
ُ

لوسرلاعضاوتنعئشانرارقإلااذهاَنَأْم
ىلعدهشيملهنكلهرايتخاباذهبهسفنىلعدهشوقيمعلا
هلوققفاوياهو.نيرخآلابولقفرعيالهنألهلثمبهريغ
:٣سسفأو٢:٣يبليفو١٥:٩سوثنروك١(يفهسفنىلع
صلخموهللانباهنأبهتفرعموحيسمللهتبحمةمظعو.)٨
هعابتألتقوحيسمللهتمواقمبهتئيطخربتعيهاتلعجملاعلا
قبيملحيسمللهتمواقمنعرظنلاانعطقاذإو.ًادجةعيظف
هلاقامكلذديؤيوهريغنمأطخأهنأىلعهبمكحنامانل
١٥:٩سوثنروك١و٢٤:١٦و٢٣:١لامعأ(يفهسفنىلع
.)٣:٦يبليفو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ملٱُعوُسَيَرِهْظُيِل:ُتِْمحُراَذِٰهليِنَّـنِكٰل«١٦
يفُحيِسَْ ًالَّـوَأاَنَأَّـِ

لِلًالاَثِم،ٍةاَنَأَّـلُك
ْ

لِلِهِباوُنِمْؤُيْنَأَنيِديِتَع
ْ

.»ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَح
١٣:٣٩لامعأو٤:١سوثنروك٢

ِهليِنَّـنِكٰل
ٰ

دحأوهانهسلوبهركذامُْتِمحُراَذ
.ةديحولاةلعلاوهسيلهنأحضاولانمفةمحرلاهلينبابسأ

يفُحيِسَْملٱُعوُسَيَرِهْظُيِل لقيملٍةاَنَأَّـلُكًالَّـوَأاَنَأَّـِ
ةرهاظلاةيهلإلاةمحرلارادقمرابتعابلبنامزلارابتعابًالوأ
ةمحرلانيهاربمظعأحيسملابهءادتفابسحهنألهيف
كلذو.هروصتنكيامرثكأ»ةانألكب«دارملاو.اهحضوأو

هلًامواقمهتئيطخءانثأيفوهوءايحألانمهعطقيملهللانأل
حيسملانلعأوةبوتللةصرفهلكرتلبهبعشلًادهطضمو
هلعجوًاناجمهلرفغوهتئيطخهلفشكوفطللكبهلهسفن
.هليجنإبيدانيلراتخملاهلوسر

هدادعتساوهللاةانألوطلهداريإنكميلاثممظعأًالاَثِم
دعبلوبقلااوجريلةأطخللةيزعتمظعأواياطخلانارفغل
دوادخيراتيفنإمعن.سأيلانماوجنيوهللاىلإمهعوجر
كلذناهربنكلةئيطخلارفغيهللانأىلعليلدسرطبو
هاوساملكنممظعأيسوسرطلالواشةريسيفامىلع
كلذلانذإهللاةمحرنمسأيينأىلإدحأليعادالف
.صالخلاوةرفغملافدجملاودهطضملا

ةأطخلارئاسلًالاثميأخلاِهِباوُنِمْؤُيْنَأَنيِديِتَعْلِل
حيسملابناميإلاو.ملاعلاةياهنىلإةمحرلاسلوبلانذنم

ةايحلاىلعلوصحلاطرشهيلعلاكتالاوةمحرلالينطرش
ةمحرلارهظأيذلاو.اهيرتشيلتامواهبهيلىتأهنألةيدبألا

لينو.هاوسنملكلاهرهظينأدعتسمةأطخلالوأل
تابثإحيسملابةيآلاهذهيفةروكذملاةيدبألاةايحلاةأطخلا
ملٱَّـنَأ«هلوقةحصل

لٱَىلِإَءاَجَعوُسَيَحيِسَْ
ْ

لَخُيِلَِملاَع
ِّـ

خلٱَص
ْ

َةاَُط
ُهلَّـوَأَنيِذَّـلٱ

ُ
.)١٥ع(»اَنَأْم

حلٱُهٰلِإلٱ،ىَرُيَالَوىَنْفَيَاليِذَّـلٱِروُهُّدلٱُكِلَمَو«١٧
ْ

ُميَِك
لٱُهَل،ُهَدْحَو

ْ
ملٱَوُةَماَرَك

.»َنيِمآ.ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإُدْجَْ
١٦و٦:١٥صو٧:١٤لاينادو١٤٥:١٣و١٠:١٦رومزم
:٤انحوي١و١١:٢٧نييناربعو١:١٨انحويو١:٢٣ةيمورو
٢٩:١١مايأ١و٢٥اذوهيو١٦:٢٧ةيمورو١٢

هللالوسرلاديجمتوهوضرتعمةيآلاهذهيفمالكلا
ناميإلالبقهيلعناكامىلعءانبهلةميظعلاهتمحرىلع
:١١و١:٢٥ةيمور(يفكلذلثمءاجو.هدعبهيلعناكامو

هللاوهديجمتلااذهو.)١١:٣١سوثنروك٢و١٦:٢٧و٣٦
.ميناقألاثلثملادحاولا

كولمفالخبلزألاذنمكلملايأِروُهُّدلٱُكِلَم
لكىلعةنمزألالكيفطلستموهوةايحلاراصقلاضرألا
.)١٤٥:١٣رومزمو١٥:١٨جورخ(ثداوحلاواياربلا

.لوزيالفيدبأهنأيأىَنْفَيَال
٦:١٦ص(ممألاناثوأوةيداملاةقيلخلاكىَرُيَالَو

نييناربعو١:١٥يسولوكو١:١٨انحويو٣٣:٢٠جورخو
١١:٢٧(.

ضعبيف»ميكحلا«ةظفلتكرُت(ُهَدْحَوُميِكَْحلٱ
اذوهيو١٦:٢٧ةيمور(يفنيتفصلانيتاهبهللاتعُن.)خسنلا

٨٦:١٠رومزمو٦:٢٥ص(يف»ةدحولاب«تعُنو)٢٥
نمةقيلخلانمدحأىلعحصيالاماذهو.)٥:٤٤انحويو
.)٦و٨:٥سوثنروك١(سانلاوةكئالملا

.)٥:١٣ةيمور(يفاملثماذهُدْجَْملٱَوُةَماَرَكْلٱُهَل
.لبقتسملالكيفوأًادبأيأِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإ

٢٠ىلإ١٨عسواثوميتةلاكونأشنايب

لٱِهِذٰه«١٨
ْ

اَهاَّـيِإَكُعِدْوَتْسَأُسُواَثوُميِتُنْبالٱاَُّهيَأُةَّـيِصَو
اَهيِفَبِراَُحتْيَكِل،َكْيَلَعْتَقَبَسيِتَّـلٱِتاَّـوُبُّنلٱَبَسَح
ملٱ
حلٱَةَبَراَحُْ

ْ
»َةَنََس

:٦صو٤:١٤صو٢:٢سطيت٢و٢٠و١٤و٦:١٣ص
٤:٧و٢:٣سواثوميت٢و١٢

لبقهيفملكتيناكيذلاهعوضومىلإانهلوسرلاعجر
.ضرتعملاديجمتلا

َّـنَأ«يهوةقداصلاةملكلايفةنمضتملاُةَّـيِصَوْلٱِهِذٰه
ملٱ
لٱَىلِإَءاَجَعوُسَيَحيِسَْ

ْ
لَخُيِلَِملاَع

ِّـ
خلٱَص

ْ
هنأو)١٥ع(»َةاَُط

ع(ةيدبألاةايحلالينلهيلعاولكتينأعيمجلاىلعبجي
١٦(.

ةعيدوميلعتلااذهبةادانملابسحاَهاَّـيِإَكُعِدْوَتْسَأ
.)١:١٤سواثويمت٢(هيلإتلكو

ملةثداحىلإاذهبراشأَكْيَلَعْتَقَبَسيِتَّـلٱِتاَّـوُبُّنلٱ
ةءوبنلاةوقنينمؤملاضعبلبهوسدقلاحورلانإ.ركذُت
لامعأ(ميلشروأيفكلذثدحوىلوألاةسينكلاروصعيف
سوثنروكو)٢و١٣:١لامعأ(ةيكاطنأو.)٢٨و١١:٢٧
.)١٠-٢١:٨لامعأ(ةيرصيقو)١٤صسوثنروك١(
وأهتيدومعمدنعهرومأضعببئبنُتسواثوميتنألمتحيو
دحألعلو.)١:٦سواثوميت٢و١:١٤سواثوميت١(هتماسر
تاءوبنلاكلتلعلو.اليسناكاهباوقطننيذلاءايبنألا
سلوبلمعباينانحأبنتامكيريشبلاهلمعبقلعتياممتناك
هتمدخباهقلعتلتاءوبنلاهذهبسلوبهركذف)٩:١٨لامعأ(

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ًاعاجشًانيمأًاتباثنوكييكلليجنإللوةسينكللةلبقتسملا
.)٤:٧سواثوميت٢و٦:١٢ص(

براجتيأَةَنَسَْحلٱَةَبَراَحُْملٱاَهيِفَبِراَُحتْيَكِل
هيلعتقبسيتلاتاءوبنلابهركذو.لالضلاوةئيطخلا

حلستاذإهلةحلسأاهنأكذئموياهبةنرتقملاةيحورلابهاوملابو
:٦سسفأريسفترظنا(فوخلاوأسأيللةضرعنوكيالاهب
:٦ص(ناميإلاداهجيه»ةنسحلاةبراحملا«و.)١٧-١٠
ةايحلايفةيلاوتمعئاقواهنكلةدحاوةعقاوتسيليهو.)١٢
ةاماحملايهوةنسحاهتياغنأل»نسحلاب«تتعُنو.اهلك
.نسحاهدونجدئاقنألولالضلاةمواقموقحلانع
هنأهانعمو»تاّوبنلا«ىلإدوعي»اهيف«هلوقيفريمضلاو
.»نسحلاداهجلا«ىلعاهنعئشانلاءاجرلابواهركذبىوقتي

ٌمْوَقُهَضَفَرْذِإيِذَّـلٱ،ٌحِلاَصٌريِمَضَوٌناَميِإَكَلَو«١٩
هبْتََرسَكْنٱ »ًاضْيَأِناَميِإلٱِةَهِجْنِمُةَنيِفَّـسلٱِِمِ

٦:٩ص٣:٩ص

نيرمألانيذهدوجوٌحِلاَصٌريِمَضَوٌناَميِإَكَلَو
يفامك(انرتقينأبجيف»ةنسحلاةبراحملل«يرورضطرش

نوكينأليحتسيهللاىلعيبلقلالاكتالانودبهنأل)٥ع
.حلاصريمضهلوهبرلًانيمأناسنإلا

نيبذاكلانيملعملا»موقلاب«دارأٌمْوَقُهَضَفَرْذِإيِذَّـلٱ
ليجنإلاقحنعاولضوسسفأةسينكيفاورهظنيذلا

سواثوميتسلوبرذحولالضلاعدبءاشنإيفاودهتجاو
مهنأكناميإلاوهءالؤههضفريذلاو.)هريغو٦ع(مهنم
لوقو.هتافينعتمهلاقثتسالحلاصلاريمضلااوصعوهوهرك
ةنيفسلالدعمةلزنمبامهبسحهنأمزلتسيكلذسلوب
رعقيفعضويلقثوهوةروباصلابةيتونلادنعفورعملا
ىلإاهعفدتوحيرلااهبلقتالفميقتستيألدتعتلةنيفسلا
سفنللنايرورض»حلاصلاريمضلاوناميإلاف«.ءاشتثيح
ليجنإلاعبطلابنوضفريةئيدرلامهتاوهشبروكذملالدعملاك

»ناميإلاب«دصقو.اهيلعتكبُمومهتريسلداضمهنألًاعيرس
يفهربتعاو.سانلاناميإلًاعوضومليجنإلاهنلعأامانه
ناو.هللانمةبهوبلقلاتافصنمةفصةيآلاهذهلوأ
هبشفتارمعبرأةيقيقحلاةنيفسلاراسكنارابتخاسلوبل
يفو.ةنيفسلاهبترسكنانملاوحأبناميإلاضفارلاوحأ
ىجرُياملقمهناميإةنيفسترسكنانيذلانأىلإءاميإكلذ
.يوامسلاأفرملانوغلبيمهنأ

ِناَذَّـللٱ،ُرَدــْنَكـْسِإلٱَوُسـُيـاـَنـيِمــيِهْمـُهــْنِمَنـيِذـَّـلٱ«٢٠
.»اَفِّـدَُجيَالىَّـتَحاَبَّـدَؤُيْيَكِلِناَطْيَّـشلِلاَمُهُتْمَلْسَأ

٥:٥سوثنروك٤:١٤١سواثوميت٢:١٧٢سواثوميت٢
١٣:٤٥لامعأ

موقلانمنانثاامهُرَدْنَكْسِإلٱَوُسُياَنيِميِهْمُهْنِم
ريمضلاوناميإلا«ةهجنممهتنيفسترسكنانيذلا
اوناكمهنأومهفرعيناكسواثوميتنأيفبيرالو»حلاصلا
يذلاوهسيانميهنأحّجرملاو.سسفأةسينكءاضعأنم
وههملعيذلالالضلانإو.)٢:١٧سواثوميت٢(يفركُذ
ةملكىوستسيلةمايقلانأيأةمايقلانمزىضمدقهنأ
حّجرملاو.ةئيطخللتوملادعبةسادقلاةايحىلإريشتةيزاجم
ًارورشسلوبلرهظأيذلاساحنلاردنكساوهردنكسالانأ
يذلاوههنأمهضعببهذو.)٤:١٤سواثوميت٢(ةريثك
)١٩:٣٣لامعأ(سسفأدهشميفمهنعًاليكودوهيلاهماقأ

ًاعئاشناكردنكسامسانألهققحيامكلذلسيلنكلو
.مويلاعئاشوهامكذئموي

اذهلعفهنأحّجرملاِناَطْيَّـشلِلاَمُهُتْمَلْسَأِناَذَّـللٱ
امبانهليقامانلباقاذإف.ةرمرخأسسفأيفناكموي
ميلستلا«ىنعمنأانمهف)٥:٥سوثنروك١(يفليق
نأيفبغرياماذهرشبلاودعامهبلعفييكل»ناطيشلل
اذهو.ةيدسجلامالآلاوضارمألاببرضلانمًامئادهلعفي
حيسملاهبسنامبويألناطيشلارارضأنمهانفرعاملقفاوم
هسفنيفسلوبهلاقامو.)١٣:١٦اقول(نيطايشلاةوقىلإ
يفءاجامهلثمنأحّجرملاو.)١١:٧سوثنروك٢(
.)٢:١٨يكينولاست١(

ةياغلانأىلعلدياذهاَفِّـدَُجيَالىَّـتَحاَبَّـدَؤُيْيَكِل
ًاماقتناالامهحالصإوامهبيدأتيهناطيشللامهميلستنم
لبىوقتلاامهملعيناطيشلانأسلوبعقوتيمل.امهكالهإل
ةطساوبامهيلعيتأتيتلابئاصملانمناديفتسيامهنأعقوت
دئاقعلايفلالضلاىلعارصتقيملامهنأرهاظلاو.ناطيشلا
لالضلاربتعاسلوبلعلوأ.فيدجتلاكلذىلعادازلب
لالضلكربتعاهلعلوأفيدجتلاةلزنمبةمايقلارمأيف
.كلذكحالصلاريمضلاوناميإلادسفي

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةدابعلابقلعتتاياصوحاحصألااذهنومضملج
.ةيروهمجلا

لاقمسقلااذهيفو)٨-١ع(ةالصااميدقتبقلعتيام·
سانلاعاونألكلجألتابلطماقُتنأبجيسلوب
لجأنماميسالوةمألاوماقملاةهجنمنيزاتمملا
ديريهللانأكلذةلعو.)٢و١ع(بصانملابابرأ

ألَا
َ
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هلإعيمجلاقلخيذلانأو.)٤و٣ع(عيمجلاصالخ
نيبطيسولانأو.)٥ع(عيمجلابينتعيكلذلودحاو
.)٧و٦(عيمجلانعةرافكوهودحاوسانلاوهللا
.)٨ع(دقحالبةرهاطيديأبةالصلامدقتنأبوجو·
)١٥-٩ع(ةيروهمجلاتاعامتجالايفءاسنلافرصت·

ةريسلايفةمشحلانهيلعبجيهنألاقكلذيفو
ةحلاصلالامعألاىلضفلانهتنيزنأو.)٩ع(سبللاو
نربتعينأوةعادولاحوربنهريغنمنملعتينأو
نأقحنهلنأو.)١٤-١٢ع(قئاللارابتعالانهلاجر
نيقباذإنهتقيضنيحهللانمةنوعملاوةيامحلانعقوتي
.ىوقتلاوناميإلاىلع

٨ىلإ١عةيروهمجلاةالصلاميدقتبقلعتيام

طَأَف«١
ْ

لِطَماَقُتْنَأٍْءَيشِّـلُكَلَّـوَأُبُل
ْ
ٌتاَوَلَصَوٌتاَب

»ِساَّـنلٱِعيَِمجِلْجَألٌتاَرُّكَشَتَوٌتَالاَهِتْبٱَو

يتلارومألاليصفتةءادباذهٍءَْيشِّـلُكَلَّـوَأُبُلْطَأَف
يهو)١:٣ص(اهيرجييكلسسفأيفسواثوميتكرت
لكلوأكلذبلطو)١٨و١:٣ص(يفاهيلإراشأيتلا

.هريغنمىلوأهربتعافتابجاولامهأنمهنوكلءيش
قرفلالعلٌتَالاَهِتْبٱَوٌتاَوَلَصَوٌتاَبْلِطَماَقُتْنَأ
يفةبولطملاتاكربلانأتالاهتبالاوتاولصلاوتابلطلانيب
ةجاجلىلإريشتةثلاثلانأوةيناثلايفةبولطملانمّمعأىلوألا
يفهللاهنلعأامىلعينبمةالصلاميدقتبوجوو.يلصملا
اوطسبيوةالصلابهيلإسانلابرتقينأبجيهنأوهوهباتك
عفنيوهللادجميةالصلاميدقتف.همامأهيلإنوجاتحيام
املينلانلهللااهنّيعيتلاةليسولايهةالصلاو.يلصملا
.تاكربلانمهيفبغرن

انتاولصولختالنأبوجوكلذنمرهظيٌتاَرُّكَشَتَو
ءزجلاوهركشلاميدقتلعلو.ةيضاملامحارملابرارقإلانم
نوملعيالمهنألءامسلايفنيسيدقلاةدابعنممظعألا
نأانيلعف.ءامسلامهلوخددعبالإبرللمهيلعامةمظع
عقوتننأانلقحالفانريغلوانلهمحارملجأنمهللاركشن
.ةيضاملامحارملاىلعهركشنملاذإةديدجمحارمهنم

بجيفمهدحونينمؤملالجألالِساَّـنلٱِعيَِمجِلْجَأل
يفنيفلتخملاضرألاممألكودوهيلالجأنميلصننأ
ءاقدصأًارارحأوًاديبعندمتلاونوللاوناسللاونيدلا

بجوتةيحيسملاةنايدلاىوسةنايدنمسيلو.ءادعأو
لئاسولانسحأبعيمجلاعفنبلطوسانلاعيمجلةبحملا

تاجاحسانلالكلتاريخلالكردصمنمبلطلايهو
.مهلاهبلطننأبجيكلذلةيحوروةينمزةصاخوةماع

ملٱِلْجَأل«٢
يفْمُهَنيِذَّـلٱِعيَِمجَوِكوُلُْ ْيَكِل،ٍبِصْنَمِ

طُمًةاَيَحَِيضْقَن
ْ

يفًةَئِداَهًةَّـنِئَم »ٍراَقَوَوىَوْقَتِّـلُكِ
١٣:١ةيمور٢٩:٧ايمرإو٦:١٠ارزع

يفْمُهَنيِذَّـلٱِعيَِمجَوِكوُلُْملٱِلْجَأل اذهٍبِصْنَمِ
روطاربمألاىلعقلطيانههلوقو»سانلاعيمج«هلوقلليصفت
سفنف.همكحتحتيتلادالبلاعيمجةالووذئمويينامورلا
نميلصنالفدبعلاسفننمنمثأهللادنعتسيلكلملا
نمسفننممظعأهسفننأرابتعابةصاخكلملالجأ
هكولسىلعةفقوتمسانلانمريثكةداعسنأللبهنود
ناوًاميكحًالداعناكاذإًاميظعًاريخئشنينأهنكميف
ةيلوؤسمهيلعهنألوًالهاجًاملاظناكاذإًاريثكًارشئشني
اذهوهلجأنميلصننأىلإجاتحيفةريثكبراجتوةريطخ
لاثمأ(»هللادييفكولمابولقنإ«باتكلالوققفوىلع
لجأنمةالصلابجتو)١٣:١ةيموريفليقامو٢١:١
ًالضفكلذبنيبيهنإفةيروهمجلاةدابعلايفماكحلاوكولملا
كلمللنيصاعباوسيلنينمؤملانأةالصلاةباجإعقوتنع
ةالصلابدوهيلاهللارمأ.مهيلعنورتفيمهؤادعاناكامك
لاق.)٦:١٠ارزعو٢٩:٧ايمرإ(نيينثولامهكولملجأنم
نيينامورلاةراثإللعىدحإنأيدوهيلاخرؤملاسوفيسوي
لاطبإواهنعميلشروأبارخءوشنفدوهيلاىلعبرحلا
نملكيهلايفحئابذلاميدقتلاطبإيهلكيهلايفحئابذلا
رصيقسطسغوأاهميدقتبرمآلاناكوينامورلارصيقلالجأ

ةمويلانييحيسملاةالصنإ.ةريثكنينسدوهيلاهبماقو
هذهةباتكتناكو.كولملانايصعيفركفتلانممهتَقو
وأنينسعبرأوحنببرحلاكلتنيينامورلاةراثإلبقةلاسرلا
ببسلعلونييحيسملانمدحأاهيفكرتشيملفسمخ
.كولمللعوضخلالسرلارئاسوسلوبميلعتريثأتكلذ
نألكولملالجأنماولصينأسسفأينمؤمىلعناكو
ةفقوتمتناكامكنورينلمعىلعةفقوتمتناكمهتحار
لامعأ(سويرتميدسجسمويةنيدملابتاكفرصتىلع
ىلعةفقوتميبليفةسينكةحارتناكامكو.)٣٤و١٩:٣١
سوثنروكينمؤمةحارو.)١٦:٢٣لامعأ(اهتالوفرصت
سلوبةحارو.)١٨:١٧لامعأ(يلاولانويلاغفرصتىلع
.)٢٤:٢٧لامعأ(ستسفوسكليففرصتىلع

ىدحإهذهًةَئِداَهًةَّـنِئَمْطُمًةاَيَحَِيضْقَنْيَكِل
ىلإمهبولقهللاليمينأيهوكولملالجأنمةالصلاتاياغ
نمهومحيوهللاةدابعيفناسنإلكلةيرحلااوحنمينأ
هتاذيفةكربهنانعًالضفنانئمطالاو.داهطضالاوملظلا

ألَا
َ
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مهريغعفنيفيعسلاوسفنلارومأبةيانعللةصرفمهللعجي
.ًايحور

يف تناكننسلاهذهىلعةشيعلاٍراَقَوَوىَوْقَتِّـلُكِ
يكلداهشتسالاليلكإيفاوبغريملفنيييحيسملاىغتبم
ىلعمهتايحبهللااودجمينأاوبلطلبءامسلاهباولاني
مهتوخإقوقحةاعارميفداهتجالاوةيهلإلاةعيرشلاىضتقم
.رشبلا

لَُخمىَدَلٌلوُبْقَمَوٌنَسَحاَذٰهَّـنَأل«٣
ِّـ

»ِهللاٱاَنِص
١:٩سواثوميت٢و١:١ص٥:٤صو١٢:٢ةيمور

سانلاعيمجلجألتابلطلاميدقتيأٌنَسَحاَذٰهَّـنَأل
هتاذيفقئالهنأيهوكلذميدقتلةيناثةلعاذهو
.ميلسلالقعلاوحلاصلاريمضلاهنسحتسيو
وهوكلذديريهللانأيأِهللاٱاَنِصِّـلَُخمىَدَلٌلوُبْقَمَو
يفكلذكهاعدامك»ًاصلخم«انههللااعدو.هدصقلقفاوم
هللاةمحرنأشيفةيلاتلاةيآلايفهلاقاملًاديهمت)١:١ص(
.ةقئافلا

حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَوَنوُصُلَْخيِساَّـنلٱَعيَِمجَّـنَأُديِرُييِذَّـلٱ«٤
ْ

ِّـَق
.»َنوُلِبْقُي
٢:١١سطيتو١٧و٣:١٦انحويو١٨:٢٣لايقزح

٢:٢٥سواثوميت٢و١٧:٣انحويو٣:٩سرطب٢و

ىلعبجيفَنوُصُلَْخيِساَّـنلٱَعيَِمجَّـنَأُديِرُييِذَّـلٱ
لجأنميلصننأبجيًاذإفهللاهديريامديرينأنمؤملا
ةالصلاميدقتنأىلعًاناهرباذهبسلوبىتأو.هتدارإمامتإ
ديريفعيمجلاصالخديريهنأوهوىلاعتهيدللوبقم
طئاسولاكلتنمومهصالخىلإةيدؤملاطئاسولالامعتسا

نكيملسانلاصالخهللاإشيملولفهللابعشتاولص
لذبعيمجلاصالخبحأهنألو.عفننممهصالخبلطل
هيلإسانلالكاعدكلذلو.)٣:١٦انحوي(عيمجلانعهنبا
ٌّيَح«هلوقبكلذىلعمهثحو)٨:٣٢ةيمور(اوصلخيواوتأيل
ْنَأِبْلَب،ِريِّـِّـرشلٱِتْوَمِبَُّرسُأَالِّـينِإ،ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياَنَأ
دعأدقو.)٣٣:١١لايقزح(»اَيَْحيَوِهِقيِرَطْنَعُريِّـِّـرشلٱَعِجْرَي
لئاسولابترو.)٢:١١سطيتو٤:١٠ص(صالخلامهل
كلهيالنذإف.حيسملاعوسيبناميإلاوةبوتلايهوهلينىلإ
ةيفاكريغحيسملاةحيبذنألالوهكالهديريهللانألدحأ
ضرُعيذلاصالخلاضفريناسنإلانأللبعيمجلاءادفل
:ُةَنوُنْيَّـدلٱَيِهِهِذٰه«حيسملالوقليلدبليجنإلايفًاناجمهيلع
لٱَىلِإَءاَجْدَقَروُّنلٱَّـنِإ

ْ
لُّظلٱُساَّـنلٱَّـبَحَأَوِ،َملاَع

ْ
َنِمَرَثْكَأَةَم

َنوُكَتِلَّـَيلِإاوُتْأَتْنَأَنوُديِرُتَال«هلوقو.)٣:١٩انحوي(»ِروُّنلٱ
.)٥:٤٠انحوي(»ٌةاَيَحْمُكَل

صالخمزلتستالسانلاعيمجصالخهللاةدارإو
نأامكةنيعملالئاسولاذاختانودبوءانثتساالبعيمجلا
عيمجلانوكينأمزلتستملسانلاعيمجةداعسهتدارإ
نأمزلتسيملكلذنكلولكلاةسادقديريكلذكو.ءادعس
قلخهتدارإكتسيلانههتدارإف.نيسيدقعيمجلانوكي
نكلوعيمجلاصلخينأديريلاقلكلذكتناكولوملاعلا
لدياذهو»نوصلخيسانلاعيمجنأديري«كلذلدبلاق
يفهللاةدارإلةقفاومناسنإلاةدارإنوكتنأبوجوىلع
.صالخلالين

ةطساوهنألكلذهللادارأَنوُلِبْقُيِّـقَْحلٱِةَفِرْعَمَىلِإَو
يرايتخالاناسنإلالمعىلعلديلابقإلااذهو.صالخلا

ليجنإلاهنلعأيذلاوهانهدوصقملا»قحلا«و.يرابجإلاال
يتلا»ةفرعملا«و.)٤:٢١سسفأ(»عوسييفقحلا«وهو
اهنابأيتلايهوًاضيأةيرابتخالبةيلقعتسيلهللااهديري
حلٱَيِهِهِذٰه«هلوقبحيسملا

ْ
َهٰلِإلٱَتْنَأَكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

حلٱ
ْ

ملٱَعوُسَيَوَكَدْحَوَّـيِقيَِق
لَسْرَأيِذَّـلٱَحيِسَْ

ْ
هلوقو»ُهَت

يفْمُهْسِّـدَق« .)١٧و١٧:٣انحوي(»ٌّقَحَوُهَكُمَالَك.َكِّـقَحِ

:ِساَّـنلٱَوِهللاٱَْنيَبٌدِحاَوٌطيِسَوَوٌدِحاَوٌهٰلِإُدَجوُيُهَّـنَأل«٥
ملٱُعوُسَيُناَسْنِإلٱ

»ُحيِسَْ
:٨نييناربعو٣:٢٠ةيطالغو١٠:١٢و٣٠و٣:٢٩ةيمور
٩:١٥و٦

هللاىدلنسحهنأىلعليلدةيآلاهذهيفيذلاُهَّـنَأل
.عيمجلاصالخديريىلاعتهنأوعيمجلالجأنميلصننأ

:٣ةيطالغو٤٥:٢٢ءايعشإ(يفءاجامكٌدِحاَوٌهٰلِإ
عيمجةهجنمهدصاقميفوهرهوجيفدحاوهللااف)٢٠
ديؤيوًاعيمجهقلخمهنألرشبلالكهتمعنتّمعاذهلوسانلا
ِساَّـنلٱَنِمٍةَّـمُأَّـلُكٍدِحاَوٍمَدْنِمَعَنَص«لوسرلالوقكلذ
هلوقو.)١٧:٢٦لامعأ(»ِضْرَألٱِهْجَوِّـلُكَىلَعَنوُنُكْسَي
لِلُهللاٱِمَأ«

ْ
ألِلَسْيَلَأ؟ْطَقَفِدوُهَي

ُ
ألِلَىلَب؟ًاضْيَأِمَم

ُ
؟ًاضْيَأِمَم

خلٱُرِّـَربُيَسيِذَّـلٱَوُه،ٌدِحاَوَهللاٱَّـنَأل
ْ
لٱَوِناَميِإلٱِبَناَتِ

ْ
َةَلْرُغ

دحاوءانتعالكلابينتعيو.)٣٠و٣:٢٩ةيمور(»ِناَميِإلٱِب
)٤ع(عيمجلاصالخءاشيف)٣ع(صلخموههلإلااذهو
هدصقو.)١:١٧بوقعي(ريغتيالهنأدكؤيًادحاوهنوكو
ةلقاعلاتاقولخملالكلهتبحمراهظإمزلتسيريغتياليذلا
اوصلخييكلسانلاعميجلجأنمهللايلصننأبجيًاذإف
نيينثولاكالهبيلابيالنأيحيسمهنأيعّدينملقحيالف
.مهصالخوأ

ألَا
َ
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ناسنإللنوكتالِساَّـنلٱَوِهللاٱَْنيَبٌدِحاَوٌطيِسَوَو
فرعيملامدحاوهللانإهتفرعمبنانئمطاوةيزعتطقاسلا
نملوسرلاةياغو.سودقلاهللاوئطاخلانيبطيسودوجوب

مزلتسيكلذنألهللاةينادحونمهتياغكطيسولاةينادحو
نودسانلاضعبطيسواليرشبلاسنجلالكطيسوهنأ
ينتعيهنأمزلتسيًاطيسوحيسملاهللانييعتو.ضعب
نميلصننأبجيهنأوعيمجلاصالخديريهنأوعيمجلاب
.عيمجلالجأ

طيسولاةينادحويفليقهللاةينادحويفانهليقامو
انلاممرثكأنيرثكءاطسودوجودقتعننأقحانلسيلف
تاقولخملاذاختانإ.نيرثكةهلآدوجودقتعننأقح

هقوقحلراكنإوديحولاطيسوللةناهإمهتعافشبلطوءاطسو
نأمهلقحالهللاهنّيعيذلاعيفشلانولبقيالنيذلاف
.مهلبقينأاوعقوتي

ًاسفنماتناسنإوهيذلاُحيِسَْملٱُعوُسَيُناَسْنِإلٱ
عيفشحيسملانأنايبةرابعلاهذهنملوسرلاةياغوًادسجو
بئانراصوكليتلاةعيبطلاذختاهنألهلكيرشبلاسنجلا
٦و٤:٥سسفأو٣:٢٩ةيمور(يناثلامدآوهفهلكسنجلا

.)١٢:٢٤و٩:١٥و٨:٦نييناربعو
رئاسكطقفناسنإهنأمزلتسيالناسنإحيسملانأهلوقو

ناسنإهنإيفنيالهلإهنأبلوقلانأامكهتوهاليفنورشبلا
٢٠:٢٨و١:١انحويو٣:١٦ص(يفًاهلإيعُدهنإفًاضيأ

ناكولو.)١:٨نييناربعو٥:٢٠انحوي١و٩:٥ةيمورو
نألناسنإهنأبلوقلاىلإانهعادنمنكيملطقفًاناسنإ
نمهريغوسلوبىلعسدقملاباتكلايفلقُيملاذه
هلنوكينأمزلتسيسانلاوهللانيبًاطيسوهنوكو.لسرلا
سانلانعبونيلًاناسنإنوكينأبجيفامهنملكةعيبط

٥:٦سوثنروك١و٥:١٥ةيمور(مهنعءادفتوميو
ًاهلإنوكينأبجيو.)٢:١٤يسولوكو٥:١٩سوثنروك٢و
حّرصيملو.بآلاهللادنعةميقتاذهتعافشنوكتيكل
نأنايبىوستسيلهتياغنألانهحيسملاتوهالبسلوب
نوكينأنسحيلةيرشبلاةعيبطلاذختاًاناسنإناكحيسملا

:٢نييناربع(ةعيبطلاكلتءاكرشمهنيذلالكيفًاعيفش
١٨-١٦(.

جلٱِلْجَألًةَيْدِفُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ«٦
ْ

يفُةَداَهَّـشلٱ،ِعيَِم ِ
هتاَقْوَأ خلٱاَِ

ْ
»ِةَّـصَا

:٢سطيتو١:٧سسفأو١٠:٤٥سقرمو٢٠:٢٨ىتم
١:٨سواثوميت٢و١:١٠يكينولاست٢و١:٦سوثنروك١٤١
سطيتو٣:٥و١:٩سسفأو٤:٤ةيطالغو٥:٦ةيمور
١:٣

هسفنهلذبِعيِمَْجلٱِلْجَألًةَيْدِفُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ
ىلعوعيمجللدعمصالخلانأىلعناهربعيمجلالجأل
لذبلااذهو.عيمجلالجأنمنينمؤملايلصينأبوجو
يذلارشبلاءادفلهتاذراكنإنمحيسملالعفاملكنمضتي
-٢:٥يبليف(يفءاجامكحيسملاتومهيفاممظعأنم
هللالذبىلعةوالعهسفنحيسملالذبو.)٢:١٤سطيتو٨
نوكليرورضطرشًاعربتهسفنلذبو.)٣:١٦انحوي(هايإ
ِتْأَيَْملِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأ«هلوققفوىلعوهوًالوبقمهئادف
ىتم(»َنِيريِثَكْنَعًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِلَو،َمِدْخَيِلْلَبَمَدْخُيِل

توملدببيلصلاىلعهتوم»ةيدفلاب«دارملاو.)٢٠:٢٨
نمثف.)١٩و١:١٨سرطب١و١:٩سسفأ(يدبألاةأطخلا
هيلعبجوأيذلايدبألاكالهلانميرشبلاسنجلاءادف
اذهنملقأهئادفليفكيالوحيسملاتوموههاياطخل
ةحيبذلاةميقىلإرظنلابرشبلالكءادقلٍفاكوهونمثلا
.ناسنإهنأامكهلإوههنألاهمدقيتلا

يفُةَداَهَّـشلٱ إدتبملربخةداهشلاِةَّـصاَْخلٱاَِهتاَقْوَأِ
صالخديريهللا«نأنمقبسامنوكهريدقتفوذحم
عيمجلالجألةيدفهسفنلذبحيسملانأو)٤ع(»عيمجلا
نكميالو.خلاةداهشلاوهقبسامنألاقهنأكف.)٦ع(
لذبينأنملمكأةداهشبسانلاصالخهتدارإتبثيهللا
يفتركُذانهةروكذملا»ةصاخلاتاقوألا«و.تومللهنبا
ءاضقيفةنّيعملاتاقوألايهو)١:٣سطيتو٦:١٥ص(
ةادانمللو.ًاملأتمًاناهمهتوموملاعلاىلإحيسملانايتإلهللا
صالخلااذهنأو.رشبلاصالخديريهللانأبىرشبلاب
يهتاقوألاكلتو.سانلاعيمجللبمهدحودوهيللسيل
انحويةادانمبأدتبايذلاليجنإلابريشبتلاتاقوأّصخأ
ةادانمبمثهتيدومعموهسفنحيسملاةادانمبمثنادمعملا
:٥ةيموررظنا(ةرثؤماهلعجيلسدقلاحورلاتيبثتبلسرلا
.)كلذريسفتو٤:٤ةيطالغو٦

لِعُجيِتَّـلٱ«٧
ْ

َهلاَنَأُت
َ

حلَا.ًالوُسَرَوًازِراَكا
ْ

يفُلوُقَأَّـَق ِ
ملٱ
لَعُم،ُبِذْكَأَالَوِحيِسَْ

ِّـ
ألِلًام

ُ
يفِمَم حلٱَوِناَميِإلٱِ

ْ
.»ِّـَق

ةيمورو٩:١ةيمورو١:١١سواثوميت٢و٨و٣:٧سسفأ
١:١٦ةيطالغو١٥:١٦و١١:١٣

َهلاَنَأُتْلِعُجيِتَّـلٱ
َ
.ةداهشلاكلتبةادانملليأًازِراَكا

ةزاركلانمانه»زراكلا«»و.)٦ع(يفةروكذملايهو
)٥:٢٠سوثنروك٢و١:٢١سوثنروك١(ريسفتيفّرماهانعمو
.)١:٣سطيتو١:١١سواثوميت٢(يفيتأتسو
.)٢:٩ةيطالغو١:١ةيمور(يفامكًالوُسَرَو
يفُلوُقَأَّـقَْحلَا مسقلانمعوناذهُبِذْكَأَالَوِحيِسَْملٱِ

٩:١ةيمور(يفىتأامكهلاقاملًاتابثإلوسرلاهبىتأ

ألَا
َ
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مسقلااذهبىتأهلعلو.ريسفتلاىلإعجراف)١:٢٠ةيطالغو
.هتيلوسرركنأسسفأيفنمضعبنأل

هلسلوبّنيُعيذلالمعلاوهاذهِمَمُألِلًامِّـلَعُم
ةيمورو٢٦:١٧و٢٢:٢١و٩:١٥لامعأ(يفّنيُبامكةصاخ
.)٢:٧ةيطالغو١١:١٣

يف ممأللهميلعتعوضوملريسفتاذهِّـقَْحلٱَوِناَميِإلٱِ
نلعملاقحلالوبقوحيسملاعوسيبرلابناميإلابوجويأ
حيسملابيبلقلاسلوبناميإنأيفبيرالو.ليجنإلاب
.هلةداهشللًالهأهلعج

دقحالبةرهاطيديأبةالصلامدقّتنأبوجو
٨ع

يفُلاَجِّـرلٱَِّـيلَصُيْنَأُديِرُأَف«٨ َيِداَيَأَنيِعِفاَرٍناَكَمِّـلُكِ
.»ٍلاَدِجَالَوٍبَضَغِنوُدِب،ًةَرِهاَط
١:١٥ءايعشإو١٣٤:٢رومزم٤:٢١انحويو١:١١يخالم

١ع(يفهمالكعوضومىلإانهعجرَِّـيلَصُيْنَأُديِرُأَف
.)٧-٤ع(نمضرتعملامالكلادعب)٣-

يفُلاَجِّـرلٱ .نوليلقمأنوريثكهيفعمتجاٍناَكَمِّـلُكِ
النينمؤملالفاحميفةيهافشانهةالصلانألدتةنيرقلا
ةيلوؤسملانوكتنمىلعهنأنايبةرابعلايفوةيرسلاةالصلا
ةيآلايف»ءاسنلانأكلذك«هلوقو.ةالصلاكلتميدقتيف
سانلاالسانلاروكذ»لاجرلاب«دارأهنأىلعليلدةيلاتلا
ةسينكيفةالصلابنهتاوصأءاسنلاعفرينأديريملذإمهلك
ملدوهيلاعمجميفف.ًاعمءاسنلاولاجرلاعامتجايفسسفأ
نويحيسملايرجينأدارأفنملكتينأءاسنللًانوذأمننكي
نأ»لاجرلايلصي«هلوقنممهفنو.دوهيلاىرجمكلذيف
اهخويشوةسينكلاةاعرىلعةروصقمريعغةيرهجلاةالصلا
عضاوملا»ناكملكب«دارملاو.اهيفنينمؤملانممهريغنود
وهو.اهيفةالصلاىلإلاوحألاوعدتاموةالصللةقفاوملا
ُهَّـنَأيِنيِقِّـدَص،ُةَأَرْمٱاَي«ةيرماسلاةأرمللحيسملالوقانركذي
يفَال،ٌةَعاَسِيتْأَت جلٱاَذٰهِ

ْ
يفَالَو،ِلََب َنوُدُجْسَتَميِلَشُروُأِ

َنوُدِجاَّـسلٱَنيِح،َنآلٱَيِهَو،ٌةَعاَسِيتْأَتْنِكٰلَو...ِبآلِل
حلٱ

ْ
حلٱَوِحوُّرلٱِبِبآلِلَنوُدُجْسَيَنوُّيِقيَِق

ْ
٤:٢١انحوي(»ِّـَق

.)٢٣و
دنعيديألاعفرءامدقلاداتعاًةَرِهاَطَيِداَيَأَنيِعِفاَر

:٨كولم١و٣٣و٩:٢٩جورخ(ةالصلاوةكربلاحنمومسقلا
٦٨:٣١و٦٣:٥و٢٨:٢رومزمو١٣و٦:١٢مايأ٢و٢٢

ذئمويةيراجتناكةداعلاكلتنأحّجرملاو.)١:١٥ءايعشإو
دارملاو.نييحيسملارثكأدنعةيراجلازتالوسوثنروكيف
يأةئيطخلابسندتتمليتلايه»ةرهاطلايديألاب«

ْنَم«منرملالوققفوىلعاذهوةريرشلالامعألاةسراممب
لٱُرِهاَّـطلَا...ِّـبَّـرلٱِلَبَجَىلِإُدَعْصَي

ْ
لٱُّيِقَّـنلٱَو،ِنْيَدَي

ْ
لَق

ْ
»ِب

بوقعيلوقو.)٢٦:٦رومزمًاضيأرظنا٤و٢٤:٣رومزم(
خلٱاَُّهيَأْمُكَيِدْيَأاوُّقَن«لوسرلا

ْ
يِوَذاَيْمُكَبوُلُقاوُرِّـهَطَو،ُةاَُط

.)٤:٨بوقعي(»ِْنيَيْأَّـرلٱ
ةينيدلاعيضاوملايفٍلاَدِجَالَوٍبَضَغِنوُدِب

يفناكهنأاذهنمجتنتسنو.ةيصخشلاتاموصخلاو
نأفاخلوسرلانأوأقلقلاضعبةسينكلاتاعامتجا

ةالصلادارأاذإناسنإلاىلعهنأهنمانلو.اهيفكلذثدحي
تاجّيهتوبضغلالماوعنمًايلاخهبلقنوكينأةلوبقملا
طرشو.)٢:١٤يبليف(ةيرهجمأهتالصتناكةّيرسلادجلا
ميدقتيفعوسيهنابأيذلاطرشلاكانهةلوبقملاةالصلا
ملٱَىلِإَكَناَبْرُقَتْمَّـدَقْنِإَف«هلوقبةلوبقملاةحيبذلا

َكاَنُهَوِ،حَبْذَْ
َماَّـدُقَكَناَبْرُقَكاَنُهْكُرْتٱَف،َكْيَلَعًائْيَشَكيِخَألَّـنَأَتْرَّـكَذَت
ملٱ
ْمِّـدَقَوَلاَعَتٍذِئَنيِحَو،َكيِخَأَعَمْحِلَطْصٱًالَّـوَأْبَهْذٱَوِ،حَبْذَْ
.)٢٤و٥:٢٣ىتم(»َكَناَبْرُق

ةيروهمجلاتاعامتجالايفءاسنلافّرصت
١٥ىلإ٩ع

هتاَوَذَّـنِّـيَزُيَءاَسِّـنلٱَّـنَأَكِلٰذَكَو«٩ حلٱِساَبِلِبَّـِنِ
ْ
َعَمِةَمْشِ

َِةريِثَكَسِبَالَمْوَأَئِلآلْوَأٍبَهَذْوَأَرِئاَفَضِبَال،ٍلُّقَعَتَوٍعَرَو
»ِنَمَّـثلٱ
٣:٣سرطب١

دارأهنأىلعلدي»كلذك«هلوقَءاَسِّـنلٱَّـنَأَكِلٰذَك
هلاقءاسنلايفانههلاقاموروكذلاةنماثلاةيآلايفلاجرلاب
ةدابعلاتتاعامتجايفّنهوّنهيزوّنهفرصترمأيف
.لاوحألالكيفّنهلبسانمهرثكأوةيروهمجلا

لدييذلاسابللايأِةَمْشِْحلٱِساَبِلِبَّـِنِهتاَوَذَّـنِّـيَزُي
ءاسنلاىلحتيالنأةدابعلالحمبقئاللاناكفةمشحلاىلع
رظنبلجبوأنهسفنأبتابجعمّنهنوكىلعلديامب
اذهنمرهظيو.هللاةبجاولاةدابعلانعاهلّوحيوّنهيلإسانلا
الهنأًاملسمةيروهمجلاةالصلاّنهروضحركذلوسرلانأ
هتدابعلوهللاّنهمارتحانرهظينأّنهيلعنأوهنمدب
عضاوتلاواهبيترتوّنهباوثأةفاظنبوّنهنوكسوّنهئاغصإب

ةدابعلانماهيلعرظانلاوهتسبالعنمييلحلكبنجتو
باوثأنوكتنأبوجوىلإريشت»ةمشحلا«و.ةيحورلا
.اهلحمواهماقملةبسانمةأرملا

ءاسنضعبنأكلذنمجتنتسنٍلُّقَعَتَوٍعَرَوَعَم
ّنكّنهضعبنألةرخافلابايثلابةسينكلانيتأيّنكسسفأ
نوكتنألوسرلادارأو.)٦:١٧ص(نمرهظيامكتاّينغ

ألَا
َ
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راكنإىلعلدتنأبّنهبولقلئاضفبةقئالتانمؤملابايث
.ةيناحورلاوةراهطلاىلعوتاذلا

.)٣:٣سرطب١(يفسرطبلوقكاذهَرِئاَفَضِبَال
ّنكسسفأتاّينغنأمهضعبنظَئِلآلْوَأٍبَهَذْوَأ
كلذضعببوّنهروعشؤلؤللاموظنموبهذلاغوصمبّنيلحي
فشُتكاامىلعءانبّنهمصاعموّنهناذآوّنهقانعأوّنههابج
ليثامتلاهذهنإفروصعلاكلتءاسنليثامتنمًاثيدح
.تاسوبلملايفقنأتلاّنفلأينكءاسنلانأىلعتلد

لوطوأاهداومةميقةرثكلِنَمَّـثلٱِةَريِثَكَسِبَالَمْوَأ
.اهتفرخزواهعنصامهيضتقتنيذللابعتلاةرثكونمزلا

ءاسننمهبلطيملامسوثنروكءاسننمسلوببلط
ىلإرظنلابةمشحبةسينكلايفّنهسوبلمنوكينأسسفأ

.)١١:١٠سوثنروك١(»ةكئالملا«دوجو

ٍلاَمْعَأِبِهللاٱىَوْقَتِبٍتاَدِهاَعَتُمٍءاَسِنِبُقيِلَياَمَكْلَب«١٠
ِحلاَص

َ
.»ٍة

٣:٤سرطب١و٣:٨و٢:١٤سطيتو٢:١٠سسفأ

اذهِهللاٱىَوْقَتِبٍتاَدِهاَعَتُمٍءاَسِنِبُقيِلَياَمَك
ناميإلااهيلعبجويامهنمرهظيةنمؤملاةأرمللفصو
قئاللاىوقتلاعاونألضفأةسراممنمهلدهعتلاوحيسملاب
ءاسنلانأو.هاضرىلعلصحتيكلهللامامأاهروضحب
ىلعّنهلاكتامدعبملاعلاءاسننعنزتمينأبجيتانمؤملا
.اهبراختفالاوّنهتآيهنيسحتلةيجراخلاةينزلا

اهنموتانمؤملابةقئاللاىلحلايههذهٍةَِحلاَصٍلاَمْعَأِب
اثيباطكءالهجلاوىضرملاونيباصملاوءارقفلاىلإناسحإلا
ِحلاَصًالاَمْعَأًةَئِلَتُْممْتَناَك«اهنأباهلدهُشيتلاةّيفايلا

َ
ًة

لوسرلالاقو.)٩:٣٦لامعأ(»اَهُلَمْعَتْتَناَكٍتاَناَسْحِإَو
ةقفشلاىلإليمتفانيلةأرمللبهوهللانأل»خلاقيلي«امك
مهبقبليهنإفلاجرللًافالخمهتدعاسمونيملأتملاىلع
.بعاصملاوراطخأللضّرعتلاوةعاجشلا

ملٱِمَّـلَعَتَتِل«١١
يفٍتوُكُسِبُةَأْرَْ .»ٍعوُضُخِّـلُكِ

يفمالكلاعمسبفتكتليأٍتوُكُسِبُةَأْرَْملٱِمَّـلَعَتَتِل
ىنعمو.ميلعتللضرعتتالوةيروهمجلاتاعامتجالا
.)كانهريسفتلارظنا١٤:٣٤سوثنروك١(يفامك»ملعتت«
نعلاؤسلانعءاسنلاىهنسوثنروكةسينكىلإهتلاسريفو
.)١٤:٣٥سوثنروك١(ةسينكلايفةينيدلالكاشملا

يف ءاسنلاعوضخيفانهملكتيملٍعوُضُخِّـلُكِ
يفتوكسلابهرهظتيذلاعوضخلايفلبنهجاوزأل

تاعامتجالايفلاجرلاملكتنإفةيروهمجلاتاعامتجالا
.)١٤ع(ةطلسلاىلعلديةماعلا

ةأرملابقيليالهنأىلعلديمالكلااذهيفءيشالو
يفًاراهجيلصتنأوأتالهاجلاءاسنلامّلعتنأةملعتملا
ىلعبجياممناككلذنإفةيئاسنلاتاعامتجالا
.تالهاجلاّنملعينأّنهيلعناكهنإفتاسامشلا

لِلُنَذآُتْسَلْنِكٰلَو«١٢
ْ

لَعُتْنَأِةَأْرَم
ِّـ

َىلَعَطَّـلَسَتَتَالَوَم
يفُنوُكَتْلَب،ِلُجَّـرلٱ »ٍتوُكُسِ
٥:٢٤سسفأو١١:٣سوثنروك٣٥١و١٤:٣٤سوثنروك١

انهلوسرلامالكَمِّـلَعُتْنَأِةَأْرَمْلِلُنَذآُتْسَلْنِكٰل
لاجرلانمةطلتخملاتاعامتجالايفظعولاىلعروصقم
.ءاسنلاو
اهمايقمزالطلستلااذهِلُجَّـرلٱَىلَعَطَّـلَسَتَتَالَو
انه»لجرلاب«دارملاو.ةسينكلايفملعملاوأظعاولاماقم
ةيواسمءاسنلاسلوبربتعا.هصوصخباهلعبالسنجلا
اهنأوهداجمأوحيسملاقوقحلكيفةكرشلايفلاجرلل
يفهللاتوكلمرشنيفيعسلابةفلكماهنوكيفلجرلاك
لامعأةرئادنعةفلتخماهلامعأةرئادربتعاهنكلملاعلا
اهتيبيفهبموقتنأبجيحيسمللاهتمدخرثكأنأو.لجرلا
فلكتملفءاستلانمتالهاجلاميلعتواهدالوأةيبرتب
ماهلإبيأرلااذهىنبو.ربانملاوقاوسألايفملاعلاةمدخب
طوقسلاثداوحنمأشناموةقيلخلاخيراتىلعحورلا
.سدقملاباتكلايفةروكذملا

»ُءاَّـوَحَّـمُثًالَّـوَأَلِبُجَمَدآَّـنَأل«١٣
٩و١١:٨سوثنروك١و٢٢و٢:١٨و١:٢٧نيوكت

امفمدآلثمبًامومعلاجرلايفهلاقامتبثأَمَدآَّـنَأل
امكلذكولاجرلالكىلعقدصيكلذيفمدآىلعقدص
.ءاسنلالكىلعقدصيءاوحيفهلاق

نيوكت(يفءاجامفقوىلعاذهُءاَّـوَحَّـمُثًالَّـوَأَلِبُج
ةأرملاقلخهقلخقبسبلجرلاةيلضفأسلوبتبثأ.)٢:٧
ءرملابنجنمتذخُأاهنألثماهقلخلاوحأنمنلعأامو
مللجرلافهيلعةطلستمالهلةينعمنوكتلهلتيطعُأو
سوثنروك١(لجرلالجألتقلُخةأرملالبةأرملالجألقلُخي
١١:٩(.

ملٱَّـنِكٰلَوْغُيَْملُمَدآَو«١٤
يفْتَلَصَحَفْتَيِوْغُأَةَأْرَْ »يِّـدَعَّـتلٱِ

١١:٣سوثنروك٢و٣:٦نيوكت

ألَا
َ
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النأةلعلجرلادعبتقلُخةأرملانوكسلوبذختا
ةلعةياوغلاىلإهايإاهقبسذختاو)١٣ع(لجرلاىلعطلستت
.روهمجللةملعمنوكتالنأ

نأباتكلايفليقْتَيِوْغُأَةَأْرَْملٱَّـنِكٰلَوْغُيَْملُمَدآ
تّرغاهنأهيفلقيملو)٣:١٣نيوكت(»ةأرملاتّرغةّيحلا«
نإ.)٣:١٧نيوكت(»هتأرمالوقلعمس«هنأليقلبمدآ
رظنمةدوجبتعدُخنأبتأطخأءاوحفأطخأامهيلك
ةرمثلالكأنأناطيشلالوقتقدصوةيحلالايتحاوةرمثلا

مدآو.توملااهيلعبلجيالاهنايصعنأوةميكحاهلعجي
لوبقسلوبذختا.هاتأامبهللاىصعهنأملاعوهوأطخأ
اهتيلهأمدعواهفعضلًاتابثإةأرمالكلةفصعادخنالاءاوح
ناطيشلاعمطيمل.هتملعمويرشبلاسنجلاسأرنوكتنأ
نوكتلهتأرماءاوغإىلإدمعفةبرجتلابًاسأرمدآيوغينأيف
.هلةدعاسم

يفْتَلَصَح .هللانايصعىلإمدآتقبسيأيِّـدَعَّـتلٱِ
ءاوحءاغصإربتعالبًاضيأىدعتمدآنأسلوبركنيمل
نأاهيلعبجوفاهجوزطوقسىلعهباهعادخناوبّرجملل
.اهلجرلةعضاخنوكت

صوصخملاصاصقلانأىلوألاةبرجتلاخيراتيفركُذ
اهنأوهيدعتلايفاهكارتشالةأرملاىلعهللاهبجوأيذلا
نمهنأسلوبملع.)٣:١٦نيوكت(»اهدالوأدلتعجولاب«
يذلاصاصقلائراقلاركذيًالوأتصعةأرملانوكركذ
نأنمولخياليذلاهمالكمتخفكلذلاهيلعهللاهبجوأ
ربتعُتالئلدعولاوةيزعتلاتاملكبةأرملاىلعةواسقهنأرهظي
.ةكورتموةناهماهنأ

يفَنْتَبَثْنِإ،ِدَالْوَألٱِةَدَالِوِبُصُلْخَتَساَهَّـنِكٰلَو«١٥ ِناَميِإلٱِ
ملٱَو

لٱَوِةَّـبَحَْ
ْ

.»ِلُّقَعَّـتلٱَعَمِةَساَدَق
٣:١٥سوثنروك١و٣:١٦نيوكت

ىلإةراشإلاوةأرملاإطخنمركُذاملكعميأاَهَّـنِكٰل
.اهصاصق

يتلاةنعللالّوحهللانإِدَالْوَألٱِةَدَالِوِبُصُلْخَتَس
ةأرملاصاصقلعجكلذكوهلةكربىلإمدآىلعاهبجوأ
نمعنميكلذنألهتلعاهنأكدالوألاةدالوىلعفقوتم
نمصالخلابقحأدالوألاةريثكنأتبثيورقاعلاصالخ
نمنيبتيامكسسفأتانمؤميفناكهمالكنإفاهريغ
ةأرمللديكأتلاىنعملالب»خلاناميإلايفنتبثنإ«هلوق
الاهنأواهملأتويدسجلااهباصمةعاسيفةيهلإلاةدعاسملا
.ًانيعموًابحمهيلإرظنتلبذئنيحاهكرتهللانأبسحتنوكت

يفةكراشماهلفروهمجلاميلعتيفةكراشماهلنكتملنإو
يفاهيلعهللااهعضويتلاتابجاولااهمامتإبحيسملاصالخ

قيليامكمهايإاهتيبرتىلعلمتشتدالوأللاهتدالوو.اهتيب
عملوسرلانأنايباذهيفو.)٥:١٤ص(ةيحيسملامألاب
تابجاونعةنمؤملاةأرملاتابجاوةرئادفالتخاهرابتعا
صالخطرشكحيسملاباهصالخطرشربتعانمؤملالجرلا
لوأو.اهيلعهللااهبجوأيتلاتابجاولامامتإوهوهبلجرلا
.اهدالوألةيحيسملاةدلاولاىلعبجيامتابجاولاكلت

حيسملانوكىلإريشتانه»ةدالولا«نأمهضعببهذ
دلويحيسملانأبةأرملاصلختانهىنعملانأو»ةأرملالسن«
الو.دوصقملاوهكلذنأىلعليلدالنكلوةأرمانم
اهريغنأوحيسملامأاهنوكبتصلخميرمنأىلعناهرب
حيسملادسجتبعفتنيلجرلانألكلذبصلخءاسنلانم
.ةأرملاهبعفتنتامك

يفَنْتَبَثْنِإ سلوبنأىلععطاقليلداذهِناَميِإلٱِ
طرشناميإلايفتوبثلاو.تانمؤملاءاسنلايفملكتي
ىتم(نينمؤملالكصالخلطرشهنأامكءاسملاصالخل
ًاصلخمحيسملابناميإلاوهانه»ناميإلا«و.)٢٤:١٣

.هيلعنيلكتمللهدعويفهللاقدصبو
.)٤٨-٧:٣٧اقولو١٣صسوثنروك١(ِةَّـبَحَْملٱَو
.)٤و٤:٣يكينولاست١و٦:٢٢ةيمور(ِةَساَدَقْلٱَو
سانلانيبفّرصتلاوسفنلاطبضيأِلُّقَعَّـتلٱَعَم
يفانهلوسرلاميلعتقفوىلعتاّيحيسملابقيليامك
.ءاسنلاتابجاو

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

مهيلعبجياموةسينكلامدختافص
فيرشهلمعنأانهليق)٧-١ع(فقسألاتافص.١

هاياجسوًانسحهتيصنوكينأبجيف)٣-١ع(
٤ع(ًانسحهتيبسوسيهنأوسانلاوهللامامأةحودمم
الىتحرومألاًاربتخمنسلايفًاغلابنوكينأو.)٥و
.)٦ع(ةصاخنابشلايرتعتيتلابراجتلايفعقي

.)٧ع(بناجألانمًاحودممنوكينأو
نوكينأاهنم.)١٣-٨ع(ةسمامشلاتافص.٢

ًاكسمتم)٨ع(ًاصلخمًاروقوةعمسلانسحسامشلا
هنأناحتمالادعبدجوينأو)٩ع(حيحصلاميلعتلاب
يفًالاثمهتجوزنوكتنأو.)١٠ع(ةسمامشلللهأ
ةدحاوةأرمالعبنوكينأو.)١١ع(ةحلاصلالامعألا

.)١٣و١٢ع(ًانسحهتيبسوسيو
ىلإةلاسرلاهذهةباتكىلعلوسرلالمحامنايب.٣

ةمظعوةسينكللهتابجاوةيمهأحاضيإ.سواثوميت
.)١٦-١٤ع(ةسينكلاةطساوباهبىدانُييتلاقئاقحلا

ألَا
َ
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٧ىلإ١عهيلعبجياموفقسألاتافص

لٱَيِهٌةَقِداَص«١
ْ

يِهَتْشَيَفَةَّـيِفُقْسُألٱٌدَحَأىَغَتْبٱِنِإ:ُةَمِلَك
.»ًاِحلاَصًالَمَع

٤:١٢سسفأو١:١يبليفو٢٠:٢٨لامعأو١:١٥ص

زوجياليتلاتارابعلانماذهُةَمِلَكْلٱَيِهٌةَقِداَص
ىلوألاةسينكلايفةيراجتناكواهتحصيفدحأكشينأ
رظنا(ةيوعارلاهلئاسريفًاريثكلوسرلااهركذ.لثملاىرجم
.قحيتأيامنأىنعملاو)١:١٥صريسفت

لامعأ(يففقسألاركذَةَّـيِفُقْسُألٱٌدَحَأىَغَتْبٱِنِإ
١:٧سطيتو٣:٢سواثوميت١و١:١يبليفو٢٠:٢٨

يفقلطُيوبيقرلاوأرظانلاهبدارملاو)٢:٢٥سرطب١و
.اهيفهماقمنعرظنلاعطقبةسينكلابينتعملاىلعليجنإلا

يفامبانهليقاملباق(ًاضيأسيسقلابوخيشلابىمسُيو
يفدحاوءامسألايفةثالثلاف.)٧-١:٥سواثوميتيف
اومس.)٢٠:١٧لامعأ(يف»ةفقاسأ«اومسنيذلافتاذلا

دنعاقولمالكنمنيبتو.)٢٠:٢٨لامعأ(يفًاخويش
نكيملهنأستيليميفسسفأةسينكمدخلسلوبباطخ
َلَسْرَأَسُتيِليِمْنِمَو«هلوقليلدبطقفدحاوفقسأمهيف
لٱَسوُسُقىَعْدَتْسٱَوَسُسَفَأَىلِإ

ْ
.)٢٠:٢٨لامعأ(»ِةَسيِنَك

سسفأةسنيكلاحككلذيفيبليفةسينكلاحتناكو
نم»خيش«ةظفلةيحيسملاةسينكلاتذختاو.)١:١يبليف(
املبقنورقذنمخويشلاهيفناكيذلايدوهيلاعمجملا
عمجملايفكلذباومسو.ةيحيسملاةسينكلاتأشن

نسلايفمهريغىلعنيمدقتماوناكمهنألةسينكلاو
عطقبةبترلاباحصأىلعمسالااذهقلطُأمثرابتخالاو
مايأيفاهسوسقوسئانكلاةاعرلكناف.نسلانعرظنلا
يفءاوساوناكو»ةفقاسأ«و»ًاخويش«نومسُيىلوألاةسينكلا
نكيمل)مهتايحةدم(لسرلاعمءالؤهفةطلسلاوماقملا
.روظنملاريغسأرلاىوسةسينكللًاسيئرمهريغ

لمعلكىلعقدصيالاذهًاِحلاَصًالَمَعيِهَتْشَيَف
حلاصانهروكذملالمعلااذهف.هنوسراميوسانلاهيهتشي

هتوخإديفيوهللادّجمينأهتسراممبعيطتسيناسنإلانأل
هلًالهألمعلاكلذنوهتشينيذلاعيمجسيلنكلرشبلا
حورلااذهمهاعدنموسدقلاحورلامهاعدنيذلاهلهألب
ىلعانهلوسرلاملكتيمل.هلمهلهؤيلمعلاكلذىلإ
ةيفقسأللناسنإلالهؤتيتلاةيماسلاسدقلاحورلابهاوم
ضعبفصوىلعسواثوميتباطخيفهمالكرصقو
نأدحألحمسيالىتحفقسأللةيرورضلاتافصلا
.تافصلاكلتهلنكتملاملمعلاكلذسرامي

،ٍةَدِحاَوٍةَأَرْمٱَلْعَب،ٍمْوَلَالِبُفُقْسُألٱَنوُكَيْنَأُبِجَيَف«٢
لِلًافيِضُم،ًامِشَتُْحم،ًالِقاَع،ًايِحاَص

ْ
ِ»ميِلْعَّـتلِلًاِحلاَص،ِءاَبَرُغ

٢:٢٤سواثوميت٥:٩٢صخلا١:٦سطيت

نأبجيف.هلامعأنمموللاهيلعبلجيامالبٍمْوَلَالِب
الئلةروكشمةميقتسمةرهاطلاحلاويضاملايفهتريسنوكت
يفكلذلثمليقو.اهتدافإنعزجعيوةسينكلاتيصرضي
ًاملاعةيفقسألابلاطنوكينأيفكيالًاذإف.)١:٦سطيت(
النأوسانلانيبهفرصتيفًارابنوكينأبجيلبًاحيصف
.تايحورلاوأتايدسجلايفنيمرجملانمنوكي

يفةدحاوةأرماىوسهلسيليأٍةَدِحاَوٍةَأَرْمٱَلْعَب
اوناكسلوبرصعيفدوهيلاضعبنإف.دحاوتقو
يفنولابيالنوينانويلاونوينامورلاناكوتاجوزلايددعتم
قالطلاناكوجاوزلانومركيالوفافعلارمأبسلوبرصع

٣٢و٥:٣١ىتم(ةديهزبابسألممألاودوهيلانيبًاعئاش
ةينامورلاةكلمملايففافعلارابتعاةلقلًارظنو)٩-١٩:٣و
يذلانأبسلوبحّرصجاوزلايفهللاهنّيعيذلابيترتلاو
يفًالاثمنوكينأبجيةيحيسملاةسينكلايفةيفقسألاديري
.اهلًانيمأةدحاوةأرماًاجوزتمةيتيبلاهتايح

ًاجوزتمفقسألانوكينأبوجومزلتسيالركُذامنإ
ع(يفهدالوأىلعملكتهنألًاجوزتمنوكينأحيجرتهيفلب
لوسرلالوقنوفلاخينيدلامدخةجيزنوعنمينيذلاف.)٤
هلوقبيلصألاهللامكحو)١٣:٤نييناربع(يفهلوقوانه
.)٢:١٨نيوكت(»ُهَدْحَوُمَدآَنوُكَيْنَأًادِّـيَجَسْيَل«

فقسألاةجيزنمعنميامانهلوسرلاهلاقاميفسيل
ىلعليلدنمباتكلايفسيلنألهتجوزتومدعبةيناث
ملٱ«هلوقليلدبهزاوجبحيرصتهيفلبكلذميرحت

ٌةَطِبَتْرُمُةَأْرَْ
َيِهَفاَهُلُجَرَتاَمْنِإْنِكٰلَو.ًاّيَحاَهُلُجَرَماَداَمِسوُماَّـنلٱِب
يف،ُديِرُتْنَمِبَجَّـوَزَتَتْيَكِلٌةَّـرُح :٧سوثنروك١(»ْطَقَفِّـبَّـرلٱِ
دحألغوسيامونمؤمللعوسيةنمؤمللغوسيامو)٣٩
.سيسقللغوسينييحيسملا

عابّتانعخيشلايهنمزلتستةيآلانأناهربلانعينغو
ةأرماءرملاجوزتينانمرصعلاكلذيفممألاودوهيلادئاوع
تاقلطمعبرأوأءاسنثالثجوزنوكيىتحًارارماهقلطيو

ةأرمالكنأمكحتةيهلإلاةعيرشلاف.ةايحلاديقيفنلزيال
يتأييذلافقلطملاةأرمالازتالءانزلاةلعريغةلعلةقلطم
»ةدحاوةأرمالعب«.ًافقسأنوكينأحلصيالكلذفالخ
اهريغذخأينأهلقحيالوةسينكلايهةأرملاكلتنأوه
.عقاولاوصنللفانموناهربلانملاخاذهنكلو

الولفاغريغةسينكلاتاجاحلًاهبتنميأًايِحاَص
.ريّكس

ألَا
َ
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.ًاميلحًائداهيأًالِقاَع
سانللًالماحهنمايحتسياملكًالزتعميأًامِشَتُْحم
.ةسينكلايفهماقمبقيليًافّرصتًافرصتمهماركإىلع

ىلوألاةسينكلارصعيفنونمؤملاناكِءاَبَرُغْلِلًافيِضُم
ريشبتللًارايتخامهضعبلوجيرخآىلإناكمنمًاريثكنولوجي
مهناطوأيفداهطضالاببسلامإًارارطضامهضعبوليجنإلاب
ىلإًاعبطنوبهذيءالؤهناكفمهاّيإةموكحلابابرأيفنلوأ
نأًاصوصخفقسألابقيليناكفناميإلايفمهلاثمأتويب
كئلوالثمةفاضإيفةسينكلاءاضعأنمهريغلًالاثمنوكي
لوقلااذهلثمو.ضوعلاعقوتمريغمهيلعقفنيوءابرغلا
يفَنيِِكَرتْشُم«ةيمورينمؤملهلوق لٱِتاَجاَيِتْحٱِ

ْ
،َنيِسيِّـدِق

لٱِةَفاَضِإَىلَعَنيِفِكاَع
ْ

يفهلوقو.)١٢:١٣ةيمور(»ِءاَبَرُغ
لٱَةَفاَضِإاْوَسْنَتَال«نييناربعلاةلاسر

ْ
هبْنَأل،ِءاَبَرُغ َفاَضَأاَِ

.)١٣:٢نييناربع(»َنوُرْدَيَالْمُهَوًةَكِئَالَمٌساَنُأ
ميلعتليرورضوهامًافراعيأِميِلْعَّـتلِلًاِحلاَص

نإفهنوفرعيامعريبعتلاىلعًارداقوةيحيسملاةنايدلاقئاقح
نأبجيفلمعالبيفكتالاهنكلةديجفقسألاةريغ
مكبيونينمؤملاينبييكلميلعتللًاحلاصفقسألانوكي
.نيلضملا

خلٱِنِمْدُمَْريَغ«٣
ْ

ِحْبِّـرلٱِبٍعِماَطَالَو،ٍباَّـَرضَالَو،ِرَْم
لٱ

ْ
لِلٍّبُِحمَالَوٍ،مِصاَُخمَْريَغ،ًاميِلَحْلَبِ،حيِبَق

ْ
»ِلاَم

٥:٢سرطب١و٢:٢٤سواثوميت٢و١:٧سطيتو٨ع
١:٦سطيتز

خيشلاتافصنمقبساميفلوسرلاهنّيبامضعب
.ًابلسانههنّيبيذخأًاباجيإ

نإفتاركسملابعلومريغيأِرْمَْخلٱِنِمْدُمَْريَغ
هتمدخةدمدوهيلاةنهكىلعةروظحمتناكتاركسملا
اهنمعنمُينأقالاهنماوعنمُينأقالامكف)١٠:٩نييوال(
ةمكحلابفّرصتلانعهزجعياهنامدإنألنييحيسملاسوسق
.هرومأيفوةيهلإلارومألاوةيملاعلارومألايف
هريغبرضينألةضرعرمخلانمدمنإٍباَّـَرضَالَو

يفىرجامكسسفأةسينكيفظيغلىرجاذهلثملعلو
َحتْمُكَّـنَأل«لوسرلالوقليلدبسوثنروكةسينك

ْ
...َنوُلِمَت

)١١:٢٠سوثنروك٢(»ْمُكِهوُجُوَىلَعْمُكُبِْرضَيٌدَحَأَناَكْنِإ
امكةينيدلامهتريغةدشلكلذاوتأسوسقلاضعبلعلو
هلوقليلدبتايبنجألااوجوزتنيذلادوهيلابايمحنلعف
.)١٣:٢٥ايمحن(»ًاساَنُأْمُهْنِمُتْبََرضَو...ْمُهُتْمَصاَخَف«
ةدشنأىلإةراشإاذهيفِحيِبَقْلٱِحْبِّـرلٱِبٍعِماَطَالَو

ةيغبةمومذمطئاسوذاختاىلإدوقتلاملاعمجيفةبغرلا
ماصخلاودسحللةضرعهبحاصلعجيعمطلانإ.هعمج

هذيمالتحيسملارّذحدقو.)١٣:٥نييناربعو٦:١٦ص(
خبوو.)١٢:١٥اقول(»ِعَمَّـطلٱَنِماوُظَّـفََحتَواوُرُظْنٱ«هلوقبهنم
:١٦اقول(مهبلثمتلانممهلًاريذحتمهمامأهيلعنييسيرفلا

اموشاعملابابسألأسينأقحةسينكلاخيشلمعن.)١٤
يفهتبغرةدشرهظأاذإنكلو.هتيبلهأتاجاحبموقي
عاضأوةبرجتللهسفنضّرعوليجنإلافلاخلاملادشح
.هريغلهعفن

ًاصوصخيحورلاسيئرلابةقئالةفصملحلاًاميِلَحْلَب
.هديسبءادتقا

.بضغلاعيرسريغولادجللبحمريغيأٍمِصاَُخمَْريَغ
عمجيفدهتجمريغوليخبريغيأِلاَمْلِلٍّبُِحمَالَو

.هايإهبحدرجمللاملا

يفٌدَالْوَأُهَل،ًانَسَحُهَتْيَبُرِّـبَدُي«٤ خلٱِ
ْ

.»ٍراَقَوِّـلُكِبِعوُُض

بولسأنمناسنإلاتافصفرعُتًانَسَحُهَتْيَبُرِّـبَدُي
ةقيقحهنمفرعُتالتيبلاجراخهفّرصتفهتيبلهريبدت

.مدخلاودالوألاوةجوزلاانه»تيبلاب«دارملاو.هتافص
داصتقالايفهريغلًالاثمةسينكلايعارنوكينأبجيف
.هللاديجمتلةريغلاوىوقتلاومركلاو

يفٌدَالْوَأُهَل فقسألانوكلوسرلاّدعِعوُضُْخلٱِ
ركذلابصخواهنمدباليتلارومألانمدالوأهلوًاجوزتم
ةيبرتلانوددالوألانألدالوألاةيبرتتيبلاريبدترومأنم
الوهريغلءيدرلاثمودالوأللررضوتيبلاىلعراعةبجاولا
هللارمأنإ.ةسينكيعارتيبلابحاصناكاذإاميس
نودلاولاذختينمبوجومزلتسيهمأوهابأمركُينأبدلولل
اذإمهبدؤينأودالوألامهعيطينأىلإةيدؤملالئاسولا
هتيبىلعوهسفنىلعبلجنهاكلايلاعف.لاحلاتضتقا
ليئومص١(هايإمهتعاطىلعهدالوأربجيملهنألهللابضغ
٣:١٣(.

فقساللنوكتنأبجاولاتافصلانماذهٍراَقَوِّـلُكِب
تيبلاسأرهنوكرابتعابقئاللاماشتحالابنوكينأوهو
نوكيدحىلإدئازلاحازملاوةفخلالزتعيفةسينكلاسيئرو
ليلقوأةجاحلاتقويفةالصلاميدقتلدعتسمريغهدنع
ميلعتلاوخيبوتلاىلعهناطلسفعضيوسانلادنعرابتعالا
.كلذبأطخأةينيدلارومألايف

َفْيَكَف،ُهَتْيَبَرِّـبَدُيْنَأُفِرْعَيَالٌدَحَأَناَكْنِإاَمَّـنِإَو«٥
»؟ِهللاٱِةَسيِنَكِبيِنَتْعَي

ألَا
َ
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ًاليلد»ًانسحهتيبريبدت«نعناسنإلازجعسلوبربتعا
صاخلاهتيبريبدتنألةسينكلاةسايسنعًازجاعهنوكىلع
هناطلسوًالهألقأورغصأهنألهللاتيبريبدتنملهسأ
هتيبلهأطلاخيوهوةسينكلاىلعهناطلسنممظعأهيلع
يتلاتافصلانمالخاذإف.ةسينكلاءاضعأطلاخياممرثكأ
هردقتيتلاتافصلانمولخيىلوألابمكفريغصلاىلعهردقت
هدالوألةبحملاةلقوةنوشخلاوةوسقلارهظأاذإو.ريبكلاىلع
لهأريغهنأكلذبرهظمهنيبةاباحملاىتأومهنعلفغىتح
يفتاوخأوةوخإمهلعجيىتحناميإلاتيبلهأةسايسل
.قافولاوبحلايفوحيسملا

يفَطُقْسَيَفَفَّـلَصَتَيَّـالَئِلِناَميِإلٱِثيِدَحَْريَغ«٦ ِةَنوُنْيَدِ
.»َسيِلْبِإ
١٤:١٣ءايعشإ

ثيدحماقُينأقيلياليأِناَميِإلٱِثيِدَحَْريَغ
لبقوهناميإهبققحتينمزهيلعرمينألبقًافقسأناميإلا
ققحتينألبقورابتخالابةبجاولاةفرعملاىلعلصحينأ
ص(نسلاثيدحسواثوميتناكو.هتنامأوهتمكحهريغ
ثيدحالونيدللةفرعملاثيدحنكيملهنكل)٤:١٢
.ليجنإلابريشبتلايفةمدخلا

يفَطُقْسَيَفَفَّـلَصَتَيَّـالَئِل يأَسيِلْبِإِةَنوُنْيَدِ
ناطيشلاهبطقسيذلاببسللهئايربكبهسفنضّرعُي
انهلوسرلالوقف.)٢:٤سرطب٢(سرطبلوقليلدب
طقسهنأولثممرشاليقيقحصخشناطيشلانأمزلتسي
ىلعنآلارداقهنأونيدواهيفناكيتلاةسادقلالاحنم
هسفنبهباجعإتناكهطوقسةلعنأوهبرجيوهريغلنمكينأ

نآدبملزألاذنمناكهنأوهويسرافلاينامبهذميفنو
ةملظلاةكلممورونلاةكلمموأرشلارخآلاوريخلاامهدحأ

ًاكلمهرمألوأيفناكناطيشلانإفنايلزأنامصخامهنأو
هسراميناطلسهللزيملونيدوطقسوهللاىصعمث
.هءارغإنولبقينمليلضتل

ْمُهَنيِذَّـلٱَنِمٌةَنَسَحٌةَداَهَشُهَلَنوُكَتْنَأًاضْيَأُِبَجيَو«٧
يفَطُقْسَيَّـالَئِل،ٍجِراَخْنِم .»َسيِلْبِإِّـخَفَوٍريِيْعَتِ
ص٤:١٢يكينولاست١و٥:١٢سوثنروك١و٢٢:١٢لامعأ
٢:٢٦سواثوميت٢و٦:٩

نميأٍجِراَخْنِمْمُهَنيِذَّـلٱَنِمٌةَنَسَحٌةَداَهَشُهَل
)٤:٥يسولوكو٥:١٢اقول(ةسينكلاجراخمهنيذلاممألا

يفمهطلاخينمرئاسوهءاقدصأوهفراعموهناريجمهبدارأو
نوكينأبجيفنينمؤملاةعامجنماوسيلمهوتالماعملا

هتراهطوهقدصوهتماقتساباودهشينأنوردقينممفقسألا
ناكةداهشلاهذهلثمو.ةسينكللًافقسأّنيعتينألبق
ىلعهلًانيعمسلوبهذخأنألبقهئاقفرنمسواثوميتل
.)١٦:٢لامعأ(ريشبتلا

يفَطُقْسَيَّـالَئِل نسحتيصهلسيلناكنإٍريِيْعَتِ
مهّتللًافقسأهتماقإدعبةضرعناكًافقسأماقُينألبق
لبقهتيصنسحف.ةلوهسباهايإسانلاقيدصتوةحيبقلا
.رييغتلاومهُتلاماهسهبدريًاسرتاهدعبهلنوكيةيفقسألا

هقيرطيفسيلبإهعضييذلاخفلايأَسيِلْبِإِّـخَفَو
هدوقيةفلاسلااياطخلاىلعهرييعتنإف.)٢:٢٦سواثوميت٢(
ةدشلةضرعهلعجيوأهيلعتاياشكلاعفرنيحسأيلاىلإ
ةبوعصىلإًارظنف.هسفننععفدلايفونيمهتملاىلعظيغلا
ىلإةليسوسيلبإاهذختييتلاتاياكشلاكلتلثمعفد
نأسلوبحصنهيلعةياكشلاوهنميكشتلاىلعريغلالمح

.حلطصاوباتدقناكنإوًافقسأاذهلثمماقُيال

١٣ىلإ٨عتاسامشلاوةسمامشلايفمالك

يِوَذَال،ٍراَقَويِوَذُةَسِماَمَّـشلٱَنوُكَيْنَأُِبَجيَكِلٰذَك«٨
خلٱِبَنيِعَلوُمَْريَغ،ِْنيَناَسِل

ْ
لٱِرَْم

ْ
ِحْبِّـرلٱِبَنيِعِماَطَالَوِ،ريِثَك

لٱ
ْ

ِ»حيِبَق
٣عو٤٤:٢١لايقزحو١٠:٩نييوالو٦:٣لامعأ

يتلاتافصلابةسمامشلازاتمينأبجييأَكِلٰذَك
.ةفقاسألااهبزاتمي

دقو.)١:١يبليف(يفةفقاسألاعماوركُذُةَسِماَمَّـشلٱ
ءانتعالالاحلاءاضتقالةسينكلايفةيسامشلاةمدخلاتئشنُأ
يفةسمامشلاددعناكو.)٤و٦:٣لامعأ(ءارقفلاب
لسرلامهمسروةسينكلامهتراتخاةعبسميلشروأةسينك
تافصلانمجتنتسنو.مهيلعيديألاعضووةالصلاب
مهنأةسينكلاخيراتيفمهلمعىلإةراشِإلانمومهنمةبولطملا
.ةينمزلااهرومأريبدتيفةسينكلاخويشلنيدعاسماوناك
نعًالضفنييرشبمةسمامشلاكئلوأنمنانثاناكو
انملعامكو.سونافتساوسبليفامهونيسامشامهنوك
يفمهدوجوبانملعميلشروأةسينكيفةسمامشلادوجوب
»ًاناوعأ«سوثنروكةسينكيفاوعُدمهنكلسوثنروكةسينك
اهيفاومسوةيمورةسينكيفو.)١٢:٢٨سوثنروك١(
يبليفةسينكيفو.)١٢:٧ةيمور(»ةمدخباحصأ«
يفو.)١٣و٣:٨ص(سسفأةسينكيفو)١:١يبليف(
)٤:١١سرطب١(»ًامدخ«اهيفاومسوىرغصلاايسأسئانك
.ينانويلالصألانمدافتسيامك

ألَا
َ
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.)٤ع(ةسينكلاءالكوبقيليامكٍراَقَويِوَذ
يفمهنوروزينمضعبنوئبنييأِْنيَناَسِليِوَذَال

.نوفَيالونودِعَيوهدضبمهريغنوربخيوًائيشةمدخلا
يفًالاثماونوكينأبجييأِرْمَْخلٱِبَنيِعَلوُمَْريَغ

.)٣ع(تاوهشلالازتعاووحصلا
نيذلليرورضكلذنألِحيِبَقْلٱِحْبِّـرلٱِبَنيِعِماَطَالَو

الإوءارقفلاىلعاهوعزويلةسينكلاتاناسحإمهيلإتلكو
اذوهيلــعفـامـكمـهـســفنأىلـعهـوـقـفنأولـاملااـوهــتشا
.)١٢:٦انحوي(يطويرخسالا

َهلَو«٩
ُ

.»ٍرِهاَطٍريِمَضِبِناَميِإلٱُِّرسْم
١:١٩ص

َهل
ُ

ًاموتكمناكيذلايهلإلاقحلايأِناَميِإلٱُِّرسْم
:١٦ةيمور(سدقلاحورلاوحيسملابنلعُأىتحسانلانع
»ناميإلارس«قحلااذهيعُدو.)١٠-٢:٧سوثنروك١و٢٥

قلعتيامانهوهونمؤملاالإهكرديالوناميإلاعوضومهنأل
.حيسملامدبءادفلاب

هريمضقيدصتلهبنمآامىلعرمتسيفٍرِهاَطٍريِمَضِب
.ةحلاصلالامعألابهناميإرهظُيوهايإ

ْنِإاوُسَّـمَشَتَيَّـمُث،ًالَّـوَأاُوَربَتْخُيِلًاضْيَأِءَالُؤٰهاَمَّـنِإَو«١٠
.»ٍمْوَلَالِباوُناَك

هلوقبفقسألاباختنايفهبجوأامكًالَّـوَأاوَُربَتْخُيِل
ةيسامشلايغتبمىلعبجيف)٦ع(»ناميإلاثيدحريغ«
قفوىلعًاسامشنيعُينألبقامقيرطبهتماقتسارهظُينأ
ٍلاَجِرَةَعْبَسُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُبِخَتْنٱ«ذيمالتلاروهمجللسرلالوق
َهلًادوُهْشَم،ْمُكْنِم

ُ
.)٦:٣لامعأ(»ْم

َْريَغ،ٍراَقَوِتاَوَذُءاَسِّـنلٱَنوُكَتْنَأُِبَجيَكِلٰذَك«١١
يفٍتاَنيِمَأ،ٍتاَيِحاَص،ٍتاَبِلاَث .»ٍْءَيشِّـلُكِ
٢:٣سطيت

التاسامشلاانه»ءاسنلاب«دارملانأحجرملاُءاَسِّـنلٱ
ةجوزتافصيفًائيشلقيملهنألةسمامشلاءاسن
امإولمارأّنكينأامإتاسامشلاءالؤهو.فقسألا
لامعيزوتبةسينكلاةمدخلًالهأنكيلنسلايفتانعاط
ديفتةينانويلايفةظفلالذإ»ءاسنلاب«مهنعّربعو.ناسحإلا
لكىلعةبجاومنهنمةبولطملاتافصلاو.تاسامشىنعم
.ةسينكلايفةصوصخمةمدخلّنيعتيتاوللااميسالوةنمؤم

ةسينكيفيبيفتاسامشلاكلتنمتناكهنأحجرملاو
يبليفةسينكيفيخيتنسوةيدوفأو)١٦:١ةيمور(ايرخنك
.)٤١-٩:٣٦لامعأ(افايةسينكيفاثيباطو)٤:٢يبليف(

نكينأبجيف.ةسمامشلانمبلُطامكٍراَقَوِتاَوَذ
.نهنوربتعيسانلالكنلعجيىتحفطللاوةمشحلاتارفاو

نمرثكأحرجينأهنكميةأرملاناسلنألٍتاَبِلاَثَْريَغ
الوتامامنالوتادساحّنكيالنأبجيفلجرلافيس
.تاعداخ

نلعجيفنهريغلًالثُمّنكيلمهسفنأتاركنمٍتاَيِحاَص
.ًارثؤمنهميلعت

يفٍتاَنيِمَأ ةسينكلاومهدالوأونهلاجرلٍءَْيشِّـلُكِ
ىدلةينمزلاوةيحورلاوةريغصلاوةريبكلارومألايفحيسملاو
تانيمأنكينأتانمؤملالكىلعبجيو.هللاىدلوسانلا

ىضرملاوتاسئابلاىلعتاقدصلانعزوييتاوللااميسالو
.تالهاجلاَنملعيوَنحصنيو

َنيِرِّـبَدُم،ٍةَدِحاَوٍةَأَرْمٱَلْعَبٌّلُكُةَسِماَمَّـشلٱِنُكَيِل«١٢
»ًانَسَحْمَُهتوُيُبَوْمُهَدَالْوَأ

يفليقاموةسمامشلايفمالكلاىلإانهلوسرلاداع
.ةيناثلاةيآلايفةفقاسألايفليقمهنأشيفةيآلاهذه

.)٢عريسفترظنا(ٍةَدِحاَوٍةَأَرْمٱَلْعَب
٤عريسفترظنا(ًانَسَحْمَُهتوُيُبَوْمُهَدَالْوَأَنيِرِّـبَدُم

ةمدخلمهتيلهأىلعليلدةيتيبلالئاضفلامهتسراممف)٥و
ءانتعاللدادعتسالضفأمهدالوأبمهؤانتعاو.هللاتيب
.نيباصملاوىضرملاوءارقفلاب

ًةَجَرَدْمِهِسُفْنَألَنوُنَتْقَيًانَسَحاوُسَّـمَشَتَنيِذَّـلٱَّـنَأل«١٣
يفًَةريِثَكًةَقِثَوًةَنَسَح ملٱِبيِذَّـلٱِناَميِإلٱِ

.»َعوُسَيِحيِسَْ
٢٥:٢١ىتم

هبيزاجييذلاءازجلانسحةيآلاهذهيفلوسرلاركذ
.نيناوقلانمركُذامىتضقمبكلاسلانيمألاسامشلاهللا

ميظعلاهللاموييفًةَنَسَحًةَجَرَدْمِهِسُفْنَألَنوُنَتْقَي
نولانيمهنألةسينكللمهعفننعًالضفمهسفنٰأنوعفنيمهف
اَُّهيَأاَّـمِعِن«هلوقباذهلثمىلإديسلاراشأو.هباوثوهللاىضر
لٱ

ْ
.)٢٥:٢١ىتم(»ُنيِمَألٱُدْبَع
يفًةَريِثَكًةَقِثَو حيسملانأنوققحتييأِناَميِإلٱِ

نممهنكمتةمعناولانمهنأومهلبقهللانأوهلمهنأبفرتعا
اودجمتينأعقوتوضرألاىلعهتمدخوحيسملابناميإلا
.ءامسلايفهعم

ألَا
َ
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١٦ىلإ١٤عفلسامنومضمةيمهأنايب

.»ٍبيِرَقْنَعَكْيَلِإَِيتآْنَأًايِجاَرَكْيَلِإُهُبُتْكَأاَذٰه«١٤

.قبساميأاَذٰه
لمعنأربتعالوسرلانأاذهنمنيبتيخلاًايِجاَر
ليلقدعباهيلإعوجرلاعقوتهنأليتقوسسفأيفسواثوميت
تابجاولًاميلعتهديزيلوأهنمًالدباهيفةمدخلابموقيل
ذئنيحبتكينأيرورضلانمىأرهنكلةديدج
.راصتخالاب

ْنَأُِبَجيَفْيَكَمَلْعَتْيَكِلَفُئِطْبُأُتْنُكْنِإْنِكٰلَو«١٥
يفَفَّـَرصَتَت حلٱِهللاٱُةَسيِنَكَوُهيِذَّـلٱ،ِهللاٱِتْيَبِ

ْ
ُدوُمَع،ِّـَي

حلٱ
ْ

.»ُهُتَدِعاَقَوِّـَق
٢:٢٠سواثوميت٢و٢٢و٢:٢١سسفأ

نألةققحمريغهتبيغةدملوسرلاربتعاُئِطْبُأُتْنُكْنِإ
امبرةريثكًارومأنألوًامئاداهبراطخألاطيحتتناكهتايح
.برلاةمدخلرخآناكمىلإباهذلاىلإهتأجلأ

اذهنمرهظيَفَّـَرصَتَتْنَأُبَِجيَفْيَكَمَلْعَتْيَكِلَف
نأشيفهبىصوأامرومألامهأنمىأرلوسرلانأ
.مهتافصوةمدخلللهأمهنيذلاةسمامشلاوةفقاسألا

يف ميدقلادهعلانعمسالاكلذلوسرلاذخأِهللاٱِتْيَبِ
مث.)١٩-٢٨:١٧نيوكت(ليإتيبيفًالوألمعُتساو
هللابعشلكللمعُتسامثميلشروأيفلكيهلللمعُتسا
نيذلانينمؤملاةعامجانههبدارُيو.دهعلابهتيباوراصنيذلا
يتلاةيحورلاةميظعلاةيقيقحلاهتسينكمهومهنيبهللانكسي
تيعُدو.اهلًازمرنويهصلبجىلعميلشروألكيهناك
٣:٩سوثنروك١(»هللاتيب«ليجنإلايفةيحيسملاةسينكلا

٥و٣:٢نييناربعو٢:٢٢سسفأو٦:١٦سوثنروك٢و١٦و
اهسسأوههنأل»هللاتيب«ةسينكلاف.)٤:١٧سرطب١و٦و
ةطساولاباهلمكيوهواهظفحيوهحورباهيفنكسيواهانبو
.هراتخييذلانمزلاواهديرييتلا

تيب«نأبحيرصتاذهيفِّـيَْحلٱِهللاٱُةَسيِنَكَوُهيِذَّـلٱ
مهتاعامتجاناكمالنينمؤملاروهمجيأةسينكلاوه»هللا

ًاميدقنكسامكنآلامهنيبًانكاسلازيالىلاعتهنأو
يذلالكيهلاوتلازيتلاةميخلايفةروظنمتامالعب
يتلارومألاةيمهأبرعشيسواثوميتلعجيلاذهلاقو.برخ

يفةنسحلاهلامعأىلعفقوتمهللاديجمتنإفهيلإتلكُو
يذلااهسيئرانهاعدو.ةسينكلاعفننعًالضفةسينكلا
نعهلًازييمت»يحلاهلإلاب«اهطسويفهسفنوهلمعي

ناكوهيفةايحاليذلاةروهشملاسيماطرأةهالإلالاثمت
ةينبأنمعفترااملكالعيذلااهلكيهيففولأهدبعي
ىلعةينبألالكلامجلابقافواهلهأنويعمامأناكوسسفأ

سسفأةسينكمدخيناكسواثوميتنأعمو.ضرألاهجو
يتلاةعماجلاةدحاولاحيسملاةسينكمدخيًاضيأناكاهدحو
اهيفيحرجحنمؤملكواهمءزجةيلحمةسينكلك
.)٢:٥سرطب١(

ًادحاوًائيشنافلؤيناذهُهُتَدِعاَقَوِّـقَْحلٱُدوُمَع
مسجللفسألاءزجلا»ةدعاقلا«وىلعألاءزجلا»دومعلاف«
لّثمهنألهيلعىرجيذلاليثمتلاانهسلوبّريغو.ٍدحاو
هامسوهطسويفنكاسيحلاهللاريبكروهمجبًالوأةسينكلا
ةخسارةدعاقىلعنيتمدومعبانهاهلثمو»هللاتيب«
ليجنإقحنايبلةكئالملاوسانلانمىأرمىلععفترم
لوألاليثمتلايفنأشلاوذرمألاف.حيسملابنلعملاصالخلا
يناثلايفنأشلاوذرمألاوهبعشطسويفنكاسهللانأوه
نيتمميظعدومعاهنأكةسينكلاةطساوبةنلعملاءادفلاداجمأ

.رارشألاتامدصولالضلاتاجيهلكنمعزعزتيال
مهدارفأيفًاضيأليقًاعمنينمؤملاروهمجيفانهليقامو
يفءايبنألاولسرلايفو)٣:١٢ايؤرو٢:٩ةيطالغ(
.)٢١:١٤ايؤرو٢:٢٠سسفأ(

تناكيتلاتالالضلاىلإهمالكيفراشألوسرلالعلو
يذلا»نيسيدقللمّلُسيذلاقحلا«رطخللضرعُتذئموي
سلوبأبنأاميهتالالضلاكلتو.هدنسةسينكلاتناك
.)٤:١ص(سسفأيفرشنُتتنأكشوىلعاهنأب

اهنّيعهللانإ»هتدعاقوقحلادومع«ةسينكلانوكةلعو
وهيذلاحيسملاىلعةينبماهنأوهلةداهشلاوقحلانوصل
هدنسيدامعىلإجاتحيالقحلاف)٣:١١سوثنروك١(قحلا
قحلانالعإىلإةليسوةسينكلانكلاهريغوأةسينكنم
.هتمظعوهلامجققحتييكلملاعلل

يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَعِعاَْمجِإلٱِبَو«١٦ جلٱِ
ْ

،ِدََس
يفَرَّـَربَت ِملىَءاَرَت،ِحوُّرلٱِ

َ
يفِهِبَنِموُأ،ِمَمُألٱَْنيَبِهِبَزِرُك،ٍةَكِئَال ِ

لٱ
ْ

يفَعِفُرِ،َملاَع ملٱِ
.»ِدْجَْ

٣٣و١:٣٢انحويو٣:١٦ىتم١:٢انحوي١و١:١٤انحوي
انحوي١و٣:١٨سرطب١و١:٤ةيمورو٩و١٦:٨و١٥:٢٦و
٢٤:٤و٢:١٣اقولو١٦:٥سقرمو٢٨:٢ىتمخلا٥:٦
لامعأو١:١٢سرطب١و٣:١٠سسفأو٢٠:١٢انحويو
٢:٨ةيطالغو١٠:١٨ةيمورو٤٨و١٣:٤٦و١٠:٣٤

٢:٧صو٢٨و١:٢٧يسولوكو٨و٦و٣:٥سسفأو
سرطب١و١:٩لامعأو٢٤:٥١اقولو٢٣و١:٦يسولوكو
٣:٢٢

ألَا
َ
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ةمظعسواثوميتلنيبينأةيآلاهذهيفلوسرلاةياغ
.هتدعاقوهدومعةسينكلايذلاقحلا

ليجنإلاةداهشصنونينمؤملالكقافتابيأِعاَْمجِإلٱِب
.هلك

يذلاقحلاانه»رسلاب«دارملاىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع
هلنلعُأمثسانلانعًاموتكمةيلاخلاروصعلايفناك
١:٢٦يسولوكو٢٦و١٦:٢٥ةيمورو١٤و١:١انحوي(حيسملاب

ماظنلاوهو)٣:٤و٢:١١سطيتو١:١٠سواثوميت٢و
هنأل»ىوقتلارس«يمُسو.هصالخوئطاخلاريربتليهلإلا
نالعإيفهللاةياغهنألوناسنإلايفهتلعوىقُتلاساسأ
يفهللاةايحنعةرابع»ىوقتلا«و.حيسملابصالخلا
ىضتقمىلعبلقلايفحيسملالولحبموقتيهوناسنإلا
يفِّـِّـرسلٱاَذٰهِدَْجمىَنِغَوُهاَمْمُهَفِّـرَعُيْنَأُهللاٱَداَرَأ«هلوق ِ
ملٱَوُهيِذَّـلٱ،ِمَمُألٱ

ملٱُءاَجَرْمُكيِفُحيِسَْ
.)١:٢٧يسلوك(»ِدْجَْ

اهبنلعأرومأةتسةيآلاهذهنميقباميفلوسرلاركذ
وهرسلاكلذنأبحّرصيملويدافلاحيسملاب»ىوقتلارس«
حيسملايفمالكلاىلإرسلايفمالكلانملقتناهنكلحيسملا
.دحاوءيشامهنأك

يفَرَهَظُهللاٱ نالعإلوأناكحيسملادسجتِدَسَْجلٱِ
لامعأرئاسىلعهمدقتلًالوأركُذفميظعلارسلاكلذل
لٱ«باتكلالوقليلدبءادفلا

ْ
»اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك

ِروُهُظِب)ةمعنلا(َنآلٱِتَرِهْظُأاَمَّـنِإ«هلوقو.)١:١٤انحوي(
لَُخم
ِّـ

ملٱَعوُسَياَنِص
»دسجلاب«دارملاو.)١:١٠ساثوميت١(ِ»حيِسَْ

يِذَّـلٱ«حيسملايفلوسرلالوققفوىلعةيرشبلاةعيبطلاانه
جلٱِةَهِجْنِمَدُواَدِلْسَنْنِمَراَص

ْ
.)١:٣ةيمور(»ِدََس

مزلتسي»دسجلايفرهظ«هلوقو.كانهريسفتلاىلإعجراف
يفَناَكاَذٰه«هيفريشبلالوقكلزألاذنمبآلاعمناكهنأ ِ
لٱ

ْ
.)١:٢انحوي(»ِهللاٱَدْنِعِءْدَب

رهظيذلا«أرقُينأبجيهنأنيرسفملاضعبنظ
ةيشاحيفكلذنيُبو»دسجلابرهظهللا«نمًالدب»دسجلاب
.انهركُذامةحصىلعلئالدلارثكأنكلودهاوشلاليجنإ
حيسملاتوهالتابثإلةيآلاهذهىلإنيرقتفمانسلاننأىلع
١:٢٣ىتمريسفترظنا(ليجنإلايفةريثككلذنيهاربذإ

ناكولحيسملانألقعيذلكلحضاوو.)١:١٤انحويو
.»دسجلايفرهظ«هلوقلًىنعمنكيملهرمألوأنمًادسج

يفَرَّـَربَت يفهتريسةسادقبةيهلإلاهاوعدتتبثيأِحوُّرلٱِ
هولخوضرألاىلعوهوةنسنيثالثوثالثىلعديزيام
هلولحبكلذوهلسدقلاحورلاةداهشو.ةئيطخلكنم
يتلاتازجعملالكبو)٣:١٦ىتم(دّمعتنيحًاراهجهيلع
)٣:٣٤انحويو١٢:٢٨ىتم(هبسدقلاحورلااهلعف
هسولجوءامسلاىلإهدوعصو)٤و١:٣ةيمور(هتمايقبو

سرطب١و١:٦نييناربعو٣:١٠سسفأ(بآلانيميىلع
١:١٢(.

تيبيفًالماعوأةرصانلالوقحيفًايشامهوأرنيذلانإ
حورلانكلسانلانمهريغنيبوهنيبًاقرفاوريملفسوي
.ركُذامبةيهلإلاةعيبطلانمهاعّدااملكتبثأسدقلا

ِملىَءاَرَت
َ

رهظهنأبليجنإلاةداهشقفوىلعٍةَكِئَال
ىتم(ةبرجتلادعبو)١٣-٢:٩اقول(هداليمدنعةكئالملل
:٢٨ىتم(هتمايقدنعو)٢:٤٣اقول(يناميسثجيفو)٤:١١
ةكئالملل»ةملكلا«روهظىلإكلذبراشألوسرلالعلو.)٢
هللامهتيؤرلوأذئنيحةيؤرلاكلتتناكفًادسجراصنيح
هايإمهتيؤرىلإراشأوأ.دسجتلالبق»طقدحأهريمل«هنأل
دعبهيبأنيميىلعسولجلاىلإعجرنيحيقيقحلاهدجمب
:١سرطب١و١:٦نييناربعو٣:١٠سسفأ(هدوعصوهتمايق
١٢(.

حيسملادجمنمةكئالمللرهظامِمَمُألٱَْنيَبِهِبَزِرُك
ةءادبتناكوهبةزاركلابمهريغودوهيلانمسانلالكلرهظ
ميلشروأواذوهييفريشبتللًالوسررشعينثألالاسرإكلذ
لٱَىلِإاوُبَهْذٱ«هلوقبهتمايقدعبةيناثمهايإهلاسرإو

ْ
َعَْمجَأَِملاَع

لِلِليِجْنِإلٱِباوُزِرْكٱَو
ْ

لُكِةَقيِلَخ
ِّـ

كلذمتو.)١٦:١٥سقرم(»اَه
ذنمةسينكلاخيراتيفثدحامبونيسمخلامويثدحامب
ناسلبحيسملايفهللالوقمتكلذبونآلاىلإمويلاكلذ
ِّـدَرَوَبوُقْعَيِطاَبْسَأِةَماَقِإلًادْبَعِيلَنوُكَتْنَأٌليِلَق«يبنلا

لَعَجْدَقَف.َليِئاَْرسِإيِظوُفَْحم
ْ
ألِلًاروُنَكُت

ُ
ِيصَالَخَنوُكَتِلِمَم

١٦:٢٦ةيمورًاضيارظنا٤٩:٦ءايعشإ(»ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإ
.)٣:٨٩سسفأو

يفِهِبَنِموُأ انحوي١(يفهانعمكانه»ملاعلا«ىنعَِملاَعْلٱِ
هبةزاركلاودسجلايفهللاروهظةجيتناذهو)٥:١٩و٢:١٥
نمضعبهضفرنإوهنأوًاثبعكلذنكيملفممألانيب
هذيمالتنأشيفليجنإلادهشامكرخآلانمآاوعمس
لامعأو١٠:٤٢انحوي(دوهيلاضعبنأشيفو)١٢:١انحوي(

نيينثولاو)٦و٨:٥لامعأ(نييرماسلاضعبو)٢ص
.)١١:١لامعأ(

يفَعِفُر :٢٤اقول(ًادجممءامسلاىلإدعصأيأِدْجَْملٱِ
روهظةياهناذهو.)١:٩لامعأو١٧:٥انحويو٥١و٤٠
يفاهرخآوضرألاىلعاهلوأتاجردتسيفحيسملل
وهةتسلاهذهيفركُذامو.هدجمنلعُتاهلكوءامسلا
ع(حيسملاةسينكهيلعتينُبيذلا»هتدعاقوقحلادومع«
.هلًامداخسواثوميتّنيُعو)١٤

ناميإةدعاقنمءزجةيآلاهذهيفامنأمهضعببهذ
اهبنوفرعتيونومنرتياوناكةسدقمةمينرتوأىلوألاةسينكلا
.ةماعلامهتاعامتجايف

ألَا
َ

سواثوميتىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

٢٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

لمعلاةيمهأحاحصألااذهيفسواثوميتللوسرلانايب
يفتأشنيتلالالضلاعاونأىلإرظنلابهيلإلكُويذلا
وهامهماهفإورطخلاوةبرجتللاهتضرعوسسفأةسينك
يفماهوألانمةوخإلاريذحتو.)٦-١ع(عاونألاكلتضعب
سواثوميتلهيهنوةسندلاتافارخلالازتعاىلعمهثحونيدلا
نوبذاكلانوملعملااهبجوأيتلاةيدسجلاةضايرلارابتعانع
سانلاةناهإعقوتوىوقتللهسفنضيورتىلعهايإهثحو
هداريإيفًاعاجشًانيمأنوكينأوميلعتلااذهمهملعينيذلا
.)١٦-١٢ع(هفرصتبقلعتتةيصخشحئاصنو.)١١-٧ع(

٦ىلإ١عنيبذاكلانيملعملانمريذحت

يفُهَّـنِإ:ًاحيَِرصُلوُقَيَحوُّرلٱَّـنِكٰلَو«١ ُّدَتْرَيَِةريِخَألٱِةَنِمْزَألٱِ

»َنيِطاَيَشَميِلاَعَتَوًةَّـلِضُمًاحاَوْرَأَنيِعِباَت،ِناَميِإلٱِنَعٌمْوَق
خلا٣:١سواثوميت٢و٢:٣يكينولاست٢و١٦:١٣انحوي

:١سرطب١و١٨و٤اذوهيو٢:١٨انحوي١و٣:٣سرطب٢و
١٦:١٤ايؤرو٢:١سرطب٢و٣:١٣سواثوميت٢و٢٠

٩:٢٠ايؤرو٣٨و٣٧و١١:٣٥لاينادو

فلتخيلصفلااذهيفيتأيامنأىلإةراشإاذهَّـنِكٰلَو
ةعيدوكةسينكللملسملاديجملاءادفلارسنعفالتخالالك
بجوتةيرشبميلاعتهنألاهلمدخهؤاقفروسواثوميتةنيمث
ناسنإلانامرحوةلفانلالامعألاوسفنلاةتامإناسنإلاىلع
كلذبمهنأمّهوتلةمعطألاتابّيطوةيلهألاةشيعلانمهسفن
.صاخلاهللاىضرلانُي

ملعيناكهنإفسدقلاحورلايأًاحيَِرصُلوُقَيَحوُّرلٱ
.ةداعلاةقراخقرطبىلوألاةسينكلاروصعيفنينمؤملا

كلذىتأامكةروظنمتامالعبًانايحأكلذيتأيناكو
ةيرانةنسلأبمهلرهظهنإفنيسمخلامويرشعىثنألل
:٤لامعأ(اهلكنينمؤملاةعامجلو.)١٢-٢:١لامعأ(

١٦-١٠:١٠لامعأ(سويلينركرصنتمويسرطبلو.)٣١
١٦:٦لامعأ(هرافسأةدمتارمثالثسلوبلو)٢٠-١٩و
لوسرلاراشأو.)٢١:١١لامعأ(سويباغألو.)١٠و٩و٧و
حورلالاوقأنمركُذامريغىلإسسفأخئاشملهباطخيف
ملوحورلاتانالعإنمًادحاوانهركذو.)٢٠:٢٣لامعأ(
بطاخيوأهدحوهبطاخيسدقلاحورلاناكلههنأّنيبي
بيرالنأورخآلاىلعلدي»ًاحيرص«هلوقوةسينكلاروهمج

تاراشإبنكيملهنأونيعماسلادنعلوقلاكلذةحصيف
.ضحملايحولابلبزومرو

يف حالطصابسحبينعياذهِةَريِخَألٱِةَنِمْزَألٱِ
يناثلاهئيجمولوألاحيسملاءيجمنيبيتلامايألاليجنإلا
.ليجنإلامايأبًاضيأىمستو)١:٢نييناربع(هبدوعوملا

يفحيسملاميلاعتنععجرييأِناَميِإلٱِنَعٌمْوَقُّدَتْرَي
نأةرابعلانمرهظيو.)٢:٣يكينولاست٢(يفهلوقكهليجنإ
ةسينكلاءاضعأونينمؤملادادعنماوناكنيلاضلاكئلوأ

.ليلقبسيلمهددعنأو
اذهويتأياميف»دادترالا«اذهبدارملالوسرلالضفدقو
ْدَقَنِيريِثَكًةَبَذَكَءاَيِبْنَأَّـنَأل«لوسرلاانحويلوقلقفاوم
لٱَىلِإاوُجَرَخ

ْ
نعمهدادترا«ىنعمو.)٤:١انحوي١(ِ»َملاَع

.لطابلابمهكسمتوقحلاناميإلامهراكنإ»ناميإلا
رداقناطيشلانإنيطايشلايأًةَّـلِضُمًاحاَوْرَأَنيِعِباَت
:٦و٢:٢سسفأ(هلنوداقنينيذلالالضإوعادخلاىلع
٤:٢انحوي١(نيبذاكلانيملعملاةطساوبامإوهسفنبامإ)١٢
-٦(.
حاورألل«ريسفتانهنيطايشلاَنيِطاَيَشَميِلاَعَتَو

اولمحمهنإفسانللهيملعمولالضلاردصممهو»ةلضملا
انههلوقو.حيسملااومواقيوناثوألااودبعينأىلعنيينثولا
ُهَنوُحَبْذَياَمَّـنِإَفُمَمُألٱُهُحَبْذَياَمَّـنِإ«هلوققفوىلع
ِّـبَّـرلٱَسْأَكاوُبَْرشَتْنَأَنوُرِدْقَتَال...ِِهللاَال،ِنيِطاَيَّـشلِل

لوسرلادريملو.)٢١و١٠:٢٠سوثنروك١(»َنيِطاَيَشَسْأَكَو
.مهتاوذومهتافصنمنييطايشلابقلعتياماوملعمهنأانه
عديملو.مهتاوذومهتافصنمنيطايشلابنيملعملاعديملو
لالضلاعاونأردصمنإّنيبلبنيطايشنيبذاكلانيملعملا
لوسرلابوقعيلوقسلوبلوقلثمو.نيطايشلاةروكذملا
حلٱِهِذٰهْتَسْيَل«

ْ
ٌةَّـيِناَسْفَنٌةَّـيِضْرَأَيِهْلَب،ُقْوَفْنِمًةَلِزاَنُةَمْكِ

.)٣:١٥بوقعي(»ٌةَّـيِناَطْيَش

يف«٢ »ْمُهُرِئاَمَضًةَموُسْوَم،ٍةَبِذاَكٍلاَوْقَأِءاَيِرِ
٤:١٩سسفأو٢:٣سرطب٢و١٦:١٨ةيمورو٧:١٥ىتم

يف يتأيام»ةبذاكلالاوقألاب«دارملاٍةَبِذاَكٍلاَوْقَأِءاَيِرِ
اوبسنمهنألاهلئاقىلإ»ءايرلا«بسنو.ةيلاتلاةيآلايف
نأاوعدافنيطايشلاءاوغإبمهنميهوهللاىلإمهميلاعت
اوعدامهنألوأ.هللاىضرلينوةيماسلاةسادقلاةلعاهظفح
مهعابتاباهوغلبمهنأومهريغةسادققوفمهتسادقنأ
َنوُمَّـلَكَتَيَنيِدِّـرَمَتُمَنُوريِثَكُدَجوُيُهَّـنِإ«هلوقكاذهو.مهميلاعت
لٱِب

ْ
لٱَنوُعَدَْخيَو،ِلِطاَب

ْ
.)١:١٠سطيت(»َلوُقُع

يهفىمحملاديدحلابةيوكماهنأكْمُهُرِئاَمَضًةَموُسْوَم
نيملعملارئامضنإ.ةيوكملاديلادلجكسحلاةليلقةظيلغ

ألَا
َ
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٢٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نممهلقبيملفقحلااومواقامةرثكلكلذكتناكةبذكلا
مارحلااولزتعيولالحلااوتأييكلريمضلاتاهيبنتبروعش
ًارايتخارشلاوعباتعقاولايفمهوةسادقلاطرفاوعدامهنإف
ًامَالَظَكيِفيِذَّـلٱُروُّنلٱَناَكْنِإ«اوزيمينأاوعيطتسيملىتح
.)٦:٢٣ىتم(»!ُنوُكَيْمَكُمَالَّـظلٱَف

ةداسلاةداعنعذوخأمانهلوسرلالوقنأمهضعبنظ
تامالعءاشنإلىمحمديدحبمهديبعنووكيمهنإف
كلذكةموسومنيملعملاكئلوأرئامضتناكواهبنوزيمتي
.ناطيشلاوةئيطخلاديبعمهنأباوفرُعف

طَأْنَعَعَنَتْمُيْنَأَنيِرِمآَو،ِجاَوَّـزلٱِنَعَنيِعِناَم«٣
ْ

ْدَقٍةَمِع
ملٱَنِمِرْكُّشلٱِبَلَواَنَتُتِلُهللاٱاَهَقَلَخ

يفِراَعَوَنيِنِمْؤُْ حلٱِ
ْ

.»ِّـَق
٢١و٢:٢٠يسولوكو٣٨و٣٦و٧:٢٨سوثنروك١

٨:٨سوثنروك١و١٧و١٤:٣ةيمور١٣:٤نييناربعو
١٠:٣٠سوثنروك١و١٤:٦ةيمور٩:٣و١:١٩نيوكت

نيطايشلاميلاعتدحأاذهِجاَوَّـزلٱِنَعَنيِعِناَم
نيينسألادوهيلابهذمدعاوقىدحإو)٢ع(يفةروكذملا
ةيعيبطلاتاوهشلاراكنإبةمئاقةسادقلانأىلإاوبهذنيذلا

نيباوأشننيذلانييسونغلادعاوقىدحإتراصو
رهق«هلوقبميلعتلااذهىلإلوسرلاراشأو.نييحيسملا
لهأىلإهتلاسريفسلوبلاق)٢:٢٣يسولوك(»دسجلا
ىلعناسنإلالمحتدقنامزلالاوحأنإهانعمامسوثنروك
.)٣٨و٣٦و٧:٢٨سوثنروك١(جاوزلاىلعةبوزعلاليضفت

نأىلإرشيملوطقجاوزلانعهنيملسدقملاباتكلاو
هللانأبباتكلاحّرصذإسكعلابلبهنمسدقأةبوزعلا

صًاضيأرظنا٢٢و٢:١٨نيوكت(ندعةنجيفةجيزلاعضو
٥:١٤(.

.ةيمحللاتالوكأملانعيأٍةَمِعْطَأْنَعَعَنَتْمُيْنَأ
ضعبلازيالوةمعطألاهذهنعاوهنجاوزلانعاوهننيذلاف
ةليسوورصعلكيفنيريثككةليضفكلذربتعيسانلا

نويسونغلامهنمو.ةسادقلاتاجردىلعأغولبىلإةيرورض
دسجلابيذعتوةداملايفرشلالصأنأباولاقنوينوطالفألاو
رمأهللانأبهذملااذهلصألعلو.رشلاتيميعوجلاب

ةمعطألاضعبلكأنععنتميناىسومةعيرشيفهبعش
عاونألكميرحتىلإكلذباوعسوتفةيزمرلامتسادقلًاظفح
.ةيبلقلاةسادقلالينلمحللا

نيبةلباقماذهلاقِرْكُّشلٱِبَلَواَنَتُتِلُهللاٱاَهَقَلَخْدَق
اهقلخنيحهنإفمهلوقعنمسانلاهطبنتسااموهللادصق

ةرثعوسانللبراجتنوكتنأدصقيملوةنسحاهنأبحّرص
نذأهللانإفنيملعملاكئلوأميلاعتهمزلتستامكمهل

لوقبلامث)١:٢٩نيوكت(ًالوألوقبلالكأينأناسنإلل
.)٩:٣نيوكت(موحللاو

ًامرحمًائيشالةكربةمعطألاكلتنيربتعمَنيِنِمْؤُْملٱَنِم
.هللاةيضرمريغوةسادقللةيفاناهنأك
يفِراَعَو ليجنإلاقحةفرعموحيسملابناميإلافِّـقَْحلٱِ

يتلالفاونلاالهللادنعلوبقلاوةيقيقحلاةسادقلاطرشامه
.انهةروكذملاكسانلااهعرتخي

َذِخُأاَذِإٌْءَيشُضَفْرُيَالَو،ٌةَدِّـيَجِهللاٱِةَقيِلَخَّـلُكَّـنَأل«٤
»ِرْكُّشلٱَعَم
١:١٥سطيتو١٠:٢٥سوثنروك١و٢٠و١٤:١٤ةيمور

ىَأَرَو«باتكلالوقىضتقمبٌةَدِّـيَجِهللاٱِةَقيِلَخَّـلُك
رظنا١:٣١نيوكت(»ًاّدِجٌنَسَحَوُهاَذِإَفُهَلِمَعاَمَّـلُكُهللاٱ
ىلاعتهدينمةقيلخلانوكف.)٢٠و١٤:١٤ةيمورًاضيأ
لجقلاخلايفٌحدقكلذفالخبلوقلاوةديجاهنأناهرب

مئاهبلاموحلولوقبلاّنيعاهايإهقلخنعًالضفهنأوالعو
هعابتأوينامميلعتف.)٤و٩:٣نيوكت(ناسنإللًاتوقةصاخ
ةئيطخلاردصميداملكنأاودقتعامهنألةيآلايفاملفانم
.اهنمهلازتعانكمياملازتعابموقتةسادقلانأواهنطومو
يهوةعفانلامئاهبلاموحلولوقبلانمٌءَْيشُضَفْرُيَالَو

.اهلصأىلعةيقاب
نمهلانهنأبذخآلافارتعاعمِرْكُّشلٱَعَمَذِخُأاَذِإ
يفو.هتبحمىلعًاليلداهايإهاطعأهنأوًارجأالةبهىلاعتهدي
هبنوعفتنيوسانلاهذخأيامنأىلإحيملتانهلوسرلالوق
.ةنونيدمهيلعبلجيركشالب

.»ِةَالَّـصلٱَوِهللاٱِةَمِلَكِبُسَّـدَقُيُهَّـنَأل«٥

هلمعتسينأغوسيىتحرهّطُيياُسَّـدَقُيُهَّـنَأل
اهتاذيفةسجنبالوةرهاطبتسيلداوملانإ.نوسدقملا

ةيبدأةفصتاذاهلعجياهايإسانلالامعتساقيرطنكلو
داوملالعجتةالصلاوهللاةملكو.نيلمعتسملاىلإرظنلاب
هللاةملكبهنرقوةيبدأةكربةطساوةيبدألاةفصلانمةيراعلا
اهيفهيلعهللاركشناموةالصلابهبلطنامنأديفيةالصلاب
انلأسولامككلذوًىنعموأًاصنهتلثمأوهللاباتكلقفاوم
ايليإيبنلاوةيربلايفليئارسإينبتاقامكانتوقينأهللا
يفءاجامكو)٨و١٧:٣كولم١(ةفرصوتيركرهندنع
ةينابرلاةالصلايفحيسملالوقكوةريثكلاباتكلاديعاوم
.)٦:١١ىتم(»انطعأانفافكانزبخ«

ألَا
َ
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هبَةَوْخِإلٱَتْرَّـكَفْنِإ«٦ َعوُسَيِلًاِحلاَصًامِداَخُنوُكَتاَذِٰ
ملٱ
حلٱِميِلْعَّـتلٱَوِناَميِإلٱِمَالَكِبًايِّـَبَرتُمِ،حيِسَْ

ْ
يِذَّـلٱِنََس

.»ُهَتْعَّـبَتَت
١:٣اقولو١٥و٣:١٤سواثوميت٢و١٦و٤:١٥سسفأ

ذاختابةقلعتملاسانلااياصوبثارتكالامدعبيأاَذِٰهب
.)٥و٣ع(ةسادقلاىلإةليسودسجلاةتامإ

ًارشبممسُرنيحهيلعنيُعامكًاِحلاَصًامِداَخ
خئاشملاولسرلاهيلإيعُداماذهو)٤:٥سواثوميت٢(
ىلإاوعدُيملفةسينكلاةمدخنمةسمامشلاونورشبملاو
نأمزلتسياممالكلااذهيفو.اهيلعةطلسلاوةسائرلا

ةسراممىلعنافقوتمةيحورلاةايحلايفاهومنواهتحص
ردقىلعفقوتمومنلارادقمناوهللااهنّيعيتلاطئاسولا
نأمهريغنومّلعينمىلعبجيهنأوطئاسولاكلتبعافتنالا
نأاوعيطتسيلةيحورلارومألايفمهسفنأمدقتباومتهي
.هوديفي

.ةيرهوجلاليجنإلاقئاقحبيأِناَميِإلٱِمَالَكِبًايِّـبََرتُم
ركُذو)١ع(»نيطايشلاميلاعت«الِنَسَْحلٱِميِلْعَّـتلٱَو
:٢و١:٩سطيتو٦:٣و١:١٠ص(يف»نسحلاميلعتلا«
١(.

ةفرعملانمهلصحامىلعسلوبهحدمُهَتْعَّـبَتَتيِذَّـلٱ
هلوقكاذهومدقتلاةدايزىلعهلًاثحيحورلاومنلاوةيحورلا
لٱَناَميِإلٱُرَّـكَذَتَأ«هل

ْ
ًالَّـوَأَنَكَسيِذَّـلٱ،َكيِفيِذَّـلٱِءاَيِّـرلٱَميِدَع

يف َتْعِبَتْدَقَفَتْنَأاَّـمَأ«هلوقو»يِكيِنْفَأَكِّـمُأَوَسيِئْوَلَكِتَّـدَجِ
،يِتَّـبََحمَو،ِيتاَنَأَو،ِيناَميِإَو،يِدْصَقَو،ِيتَريِسَو،يِميِلْعَت

ىلعهتبظاومنإف.)٣:١٠و١:٥سواثوميت٢(»ِيْربَصَو
عوسيلوبقلهتدعأدلووهوميدقلادهعلارافسأسرد
.هرومأبءايبنألاتاداهشىلإتافتلالاوًاصلخموًاحيسم

اموةينيدلاتافارخلانمةوخإلاريذحتبوجو
ةيدسجلاةضايرلاىلعلاكتالاواهبقلعتي

١١ىلإ٧ع

خلٱاَّـمَأَو«٧
ْ

لٱُةَسِنَّـدلٱُتاَفاَُر
ْ

ْضِّـوَرَو،اَهْضُفْرٱَفُةَّـيِزِئاَجَع
.»ىَوْقَّـتلِلَكَسْفَن

سطيتو٤:٤و٢٣و٢:١٦سواثوميت٢و٦:٢٠و١:٤ص
٥:١٤نييناربعو٩:٢٧سوثنروك١و١:١٤

كلذبىنعاَهْضُفْرٱَفُةَّـيِزِئاَجَعْلٱُةَسِنَّـدلٱُتاَفاَرُْخلٱ
ملو.هيلإءامكحلاتافتلاقحتسيالوعفنيالاميفملكتلا
اهبدارأهنأحجرملاوةروكذملاتافارخلانمهدارأامبحّرصي
ةتامإ«و)٢:١٦سواثوميت٢يبليفو١:٤ص(يفهركذام

.)٦-١ع(حاحصألااذهيفاهنممهرذحيتلا»دسجلا
المهساردميفةعئاشتناكيتلادوهيلاينابرةثحابمو
اممناكمهضعبنألركُذاممنسحأبىمستنأقحتست
اهبةعيرشلاتبتُكيتلاةيناربعلافورحلاةروصبقلعتي

لثمةيعرشلابيلاطملاتايضرعيفةقيقدلئاسماهضعبو
يفةزئاجلاىطخلاددعونومكلاونوسنألاوعنعنلاريشعت
نمةيخيراتلاوةينيدلاريطاسألانمريثكميلعتوتبسلارفس
سلوبرذحو.باسنألالوادجلئاسموةبذاكوةحيحص
ًاثبعتقولااهبلغشيواهيفثحبينأنمسواثوميت

.ةرضماهنأوهلعفلةعفانريغاهنأربتعينأبهاصوأو
ةلطابلاميلاعتلاكلتنمًالدبىَوْقَّـتلِلَكَسْفَنْضِّـوَرَو
سلوبهثحو.هبلصتيامويدوهيلادهزلاوكسُنلابرمألاك
لئاضفلالكيفومنييكلىقتلالامعأسرامينأ
ومنينأدحأعيطتسيالهنأىلإحيولتاذهيفو.ةيحيسملا
يفلمأتلابيفتكيالنأبجيفداهتجاودجالبةسادقلايف

داتعينأوماودلاىلعاهايإهتسرامماهيلعديزيلبهتابجاو
نأومهصئاقنومهفعضلامتحاوسانلاعمهفرصتيفربصلا
)ملاعلاهببلغيل(مويلكهناميإديزينأيفدهجلالذبي

)مهعفنةيغبهسفنركنينأهيلعلهسيل(سانللهتبحمو
ىلإهللاهاعداملكبئاصملاهبلغتاليكل(هءاجرو
عضاوتملاوعيدولاهديسهباشييكل(هعضاوتو)اهلامتحا
لاحلكيفلوقينأهيلعنوهيل(هللاةدارإلهتعاطو)بلقلا
»ىوقتلاكسفنضّور«لوسرلالوقف.)»كتئيشمنكتل«
ل«حيسملالوقك

ْ
:٥ىتم(»ِساَّـنلٱَماَّـدُقاَذَكٰهْمُكُروُنْئِضُي

ةنايدلانسحيمويلاهفرصتيفره؟ُينمؤملانإف.)١٦
هيفهللاةمعنالإًاعفانداهتجالااذهلعجيالو.ةيحيسملا
هعفنتالناسنإلاداهتجانأاذهنمانلو.هللكتوهبنرتقت

.)١:٦سواثوميت٢و١٥:١٠سوثنروك١(هيمنتالو

جلٱَةَضاَيِّـرلٱَّـنَأل«٨
ْ

ىَوْقَّـتلٱَّـنِكٰلَو،ٍليِلَقِلٌةَعِفاَنَةَّـيِدََس
َهلْذِإ،ٍْءَيشِّـلُكِلٌةَعِفاَن

َ
حلٱُدِعْوَما

ْ
حلٱِةاََي

ْ
لٱَوِةَِرضَا

ْ
.»ِةَديِتَع

٣٧:٤رومزمو٦:٦ص٢:٢٣يسولوكو٨:٨سوثنروك١
١٩:٢٩و٦:٣٣ىتمو١٤٥:١٩و٣و١١٢:٢و٨٤:١١و
٨:٣٨ةيمورو١٠:٣٠سقرمو

اذهىنبهنأحّجرملاٍليِلَقِلٌةَعِفاَنَةَّـيِدَسَْجلٱَةَضاَيِّـرلٱ
لامعتسانمسوثنروكوسسفألهأهداتعاامىلعمالكلا
اهحرطولاقثألاعفروعارصلاوودَعلايفمهداسجأءاضعأ
ةيخزربلابعالملاوةيبمولألابعالمللًادادعتساديعبىلإ

ناكو.)٢٧و٩:٢٥سوثنروك١(يفاهيلإراشملايهو
دجملاليلكإوةوقوةحصمهيلويةضايرلاكلتيفلادتعالا
عوضخلاباعلألاكلتلدعتسملاىلعناكو.سانلامادق

ألَا
َ
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حضتيو)٩:٢٥سوثنروك١(ريسفتيفتركُذةليقثنيناوقل
كلتضعبسرامسواثوميتنأ)٥:٢٣ص(يفركُذامم
دسجلاةتامإىلإانهراشألوسرلانأمهضعبّنظو.نيناوقلا
ضرفهنأو)٣ع(يفركُذامىلعاهبلصتياموماوصألاب
ةلدألانكلوًايحورًاعفناهتطساوبسانلاضعبلينناكمإ
الةيحورةضايرلاكلتتناكالإوةيهاوهدارماذهنأىلع
)٥-٣ع(يفهدنفامنألقعلانمبرقيالو.ةيدسج

.ًاليلقولوعفنلاب)٨ع(يفهفصي»نيطايشميلاعت«هامسو
نطابورهاظٍءَْيشِّـلُكِلٌةَعِفاَنىَوْقَّـتلٱَّـنِكٰلَو

امكدبألاىلإلبقتسملاورضاحلانمزلايفيحورويدسجو
يتلاةيدسجلاةضايرلالباقماذهو.ةيلاتلاةرابعلانمحضتي
ريخلاىلعلمتشت»ىوقتلاف«.يتقوويئزجودودحماهعفن
نأنظينمءاطخألالكئطخيًاذإفهلكناسنإللمظعألا
حلٱ«حيسملالوقاذهلثمو.ةراسخحيسملاعابتأ

ْ
ُلوُقَأَّـَق

ِوَأًاّمُأْوَأًابَأْوَأٍتاَوَخَأْوَأًةَوْخِإْوَأًاتْيَبَكَرَتٌدَحَأَسْيَل،ْمُكَل
ُذُخْأَيَوَّـالِإ،ِليِجْنِإلٱِلْجَألَوِيلْجَأل،ًالوُقُحْوَأًادَالْوَأْوَأًةَأَرْمٱ
يفَنآلٱٍفْعِضَةَئِم .)٣٠و١٠:٢٩سقرم(»ِناَمَزّلٱاَذٰهِ
ىلعناسنإلاردقتقحلانيدلاةسرامميهيتلا»ىوقتلاف«
لامتحاوةيقيقحةجاحلكلينىلعوحلاصدصقملك
بئاصملالكيفةاجنلاوةيزعتلابهتونزحوةقيضلك
ققحتوهللاوبيرقللوسفنللتابجاولالكبمايقللدعتو
اهنألدسجلا»ىوقتلا«عفنتو.لبقتسملايفدجملاوانهةمعنلا
لقعلاعفنتوداصتقالاوبأدلاولادتعالاىلعناسنإلالمحت
ريمضلاحيرتو.هتميقردقىلعرمألكزيميهلعجتاهنأل
هلعجتوهللامالكىضتقمبكولسلاىلإناسنإلادوقتاهنأل
ةنازروةماقتساوًاداهتجاهديزتاهنألهلامعأيفًاحجان

ةتامإامأو.توملاةعاسيفًاحلاصءاجرهلبهتوةمكحو
ةرضاحلاةايحلايفةداعسلانمنمؤملامرحتفةلفانلادسجلا

.ةيتآلاةايحلاةداعسلًائيشهلهؤتالو
َهل
َ
لكبناسنإلللفكتتيأِةَِرضاَْحلٱِةاَيَْحلٱُدِعْوَما

امًالامجإقفاوياذهو.ضرألاهذهىلعوهوهيلإجاتحيام
لوصحلاققحتيهو.)٨٤:١١و٧٤:١١و٣٣:١رومزم(يف
)٣٣-٦:٢٥ىتمو٣٣:١٦ءايعشإ(ةوسكلاوتوقلاىلع
٤٦رومزمو٥:١٩بويأوو٣٣:٢٧ةينثت(ءازرألايفةيزعتلاو
ةخوخيشلايفةنوعملاو.)١٣:٥نييناربعو٨:٢٨ةيمورو
٤٦:٤و٤٣:٢ءايعشإو٣٧:٢٥و٢٣:٤رومزم(توملاو
توملادعبنسحلاركذلاو.)٢٣-٣:٢١سوثنروك١و
.)٦-٣٧:١رومزم(
لٱَو«هللالوقاهنمةريثكيقتللديعاوملاِةَديِتَعْلٱَو

ْ
ِمهاَف

ُ
َنو

جلٱِءاَيِضَكَنوُئيِضَي
ْ

لٱَىلِإَنِيريِثَكاوُّدَرَنيِذَّـلٱَو،ِدََل
ْ
ِّـِرب

لٱَك
ْ

يفءيشالو.)١٢:٣لايناد(»ِروُهُّدلٱِدَبَأَىلِإِبِكاَوَك

نأوةيناجمةبهصالخلانإليجنإلاميلعتيفانيةيآلاهذه
.همالآوحيسملاقاقحتساىلعينبمريربتلا

لٱَيِهٌةَقِداَص«٩
ْ

.»ٍلوُبُقَّـلُكٌةَّـقِحَتْسُمَوُةَمِلَك
١:١٥ص

قبسامانه»ةملكلاب«دارملا.)١:١٥ص(ريسفترظنا
هذهوخلا»ءيشلكلةعفانىوقتلا«هلوقيهو)٨ع(يف
ةنايدلادعاوقلضفأنيببتكُتنأةقحتسمةملكلا
.ةيحيسملا

لَأْدَقاَنَّـنَألُ،َّـريَعُنَوُبَعْتَناَذِٰهلاَنَّـنَأل«١٠
ْ

َىلَعاَنَءاَجَراَنْيَق
حلٱِهللاٱ

ْ
لَُخمَوُهيِذَّـلٱ،ِّـَي

ِّـ
اَمَّـيِسَالَوِساَّـنلٱِعيَِمجُص

ملٱ
.»َنيِنِمْؤُْ
١٠٧:٢و٣٦:٦رومزمو٦:١٧صو١٢و٤:١١سوثنروك١

خلا٦و

ِهل
ٰ

ةايحلابوانهةداعسلابميظعلادعولالينليأاَذ
.لبقتسملايفهللاعمةيدبألا

بعتلادشأفوخالبلمتحنيأَُّـريَعُنَوُبَعْتَن
يفو.ركُذاملنييحيسملانيملعملاونيرشبملانحنرييعتلاو
ملٱِمْسٱِبْمُْتِّـريُعْنِإ«لوسرلاسرطبلاقكلذ

ىَبوُطَفِحيِسَْ
ملٱَحوُرَّـنَأل،ْمُكَل

.)٤:١٤سرطب١(»ْمُكْيَلَعُِّلَحيِهللاٱَوِدْجَْ
اليسلمعوهلمعنأشيفسلوبهبدهشاملقفاوماذهو
هناَظِعَيَوِذيِمَالَّـتلٱَسُفْنَأِناَدِّـدَشُي«اناكامهنأنم اوُتُبْثَيْنَأِْمِ
يف َتوُكَلَمَلُخْدَنْنَأيِغَبْنَيٍَةريِثَكٍتاَقيِضِبُهَّـنَأَو،ِناَميِإلٱِ
ىضرلابمهتارييعتومهباعتأمهلامتحاف.)١٤:٢٢لامعأ(»ِهللاٱ
ليجنإلااهيضتقييتلاىوقتلااوربتعامهنأىلععطاقليلد
.ًافنآروكذملادعولاىلعمهلوصحمهلدكؤت

نيمأهنألِّـيَْحلٱِهللاٱَىلَعاَنَءاَجَراَنْيَقْلَأْدَقاَنَّـنَأل
»يحلاهلإلا«نوكو.هزاجنإىلعرداقودعولاكلذردصمو
ةدوبعملاةايحلانمةيلاخلامكبلاناثوألاالءاجرلااذهساسأ
يديأعنصىوستسيليتلاةينثولاسسفألكايهيف
.نيرورسمنيضارّريعُنوبعتنانلعجياهيدباع

نأبحيرصتاذهيفِساَّـنلٱِعيَِمجُصِّـلَُخمَوُهيِذَّـلٱ
ةمأىلعةروصقمريغهمحارمنأوةبحملاهلإوهيحلاهللا

مهيلعهتمحررصقهنأاومهوتمهنإفدوهيلانظامكةدحاو
هنأبهللافصوو.رشبلانمفنصلكينمؤمليهف
ِساَّـنلٱَعيَِمجَّـنَأُديِرُييِذَّـلٱ«هللاهلوققفاوي»صلخم«
حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَوَنوُصُلَْخي

ْ
دعأهنإف)٢:٤ص(»َنوُلِبْقُيِّـَق

ريبدتىلإرظنلابوهفعيمجلاصالخلةقفاوملاةيفاكلاطئاسولا

ألَا
َ
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نولبقينيذلاصلخملعفلاىلإرظنلابوملاعلاصلخمطئاسولا
.هنمصالخلا

الهنكلناسنإلكلنكممصالخلاَنيِنِمْؤُْملٱاَمَّـيِسَالَو
ماعلاصالخلاكلذباومصتعانيذلانونمؤملاالإهيلعلصحي
سانلاعيمجصالخديريهللاناكاذإو.حيسملابمدُقيذلا
ةيآلاهذهيفءيشالو.هيلعنيلكتملاصلخيهنأىلوألابف
نمسانلانمنأوهوحيرصلايهلإلاباتكلاميلعتيفاني
١:٩يكينولاست٢(يناثلاتوملامهبيصنومهاياطخبنوكلهي
.)٢١:٨ايؤرو

هبِصْوَأ«١١ لَعَواَذِٰ
ِّـ

.»ْم
٦:٢ص

ةيقيقحلاىوقتلاىلإ»اذه«هلوقبراشأْمِّـلَعَواَذِٰهبِصْوَأ
يتلاتافارخلاودسجلاةتامإال)١٠-٧ع(يفةروكذملا
.مهضعباهبىدان

١٦ىلإ١٢عةصاخسواثوميتللوسرلاحئاصن

لِلًةَوْدُقْنُكْلَب،َكِتَثاَدَحِبٌدَحَأْنِهَتْسَيَال«١٢
ْ

َنيِنِمْؤُم
يف لٱِ

ْ
يف،ِمَالَك يف،ِفَُّرصَّـتلٱِ ملٱِ

يف،ِةَّـبَحَْ يف،ِحوُّرلٱِ ،ِناَميِإلٱِ
يف .»ِةَراَهَّـطلٱِ
سرطب١و٢:٧سطيتو٢:١٥يبليفو١٦:١١سوثنروك١
٥:٣

ةحيصنلاهذهنأانلرهظيَكِتَثاَدَحِبٌدَحَأْنِهَتْسَيَال
.سواثوميتلنوكتنأنمسسفأةسينكلنوكتنأىلوأ
دحألكرتيالنأهيلعبجويسواثوميتىلإاههيجوتف
يفغولبلامدعهيلإبسنينأىلإهتريسوأهلوقبًاليبس
النأوهتطلسوأهميلعتبفختسيفرابتخالاوةفرعملا
نأسانلانمبلطينأنمىشخيىتحهسفنرغصتسي
سلوبحئاصننمًاريثكنإ.هوعيطيوهميلعتاوربتعي
امملقأتناكسواثوميتةعاجشنأىلإريشتسواثوميتل
:٤و٣و٢:١و١:٨سواثوميت٢(هيلعتابجاولاهتضتقا
٥(.

سلوبىلإةبسنلابالإنسلاثيدحسواثوميتنكيمل
نإفسسفأةسينكخئاشمنمرغصأهلعلولوسرلارئاسو
سلوبهراتخانيحةنسنيرشعوسمخنباناكهنأانرّدق
)١٦:٢لامعأ(ةوخإلانمهلًادوهشمناكوريشبتلايفًاقيفر
ملًاذإفًارشبمةنسةرشعسمخهيلعّرمدقم.ب٥٢ةنس
.ةنسنيعبرأنملقأذئمويهّنسنكي

يدتقينألًالهأنكيأَنيِنِمْؤُمْلِلًةَوْدُقْنُكْلَب
سانلالمحياذهفيتأياميفكتريسةدوجبكبنونمؤملا
يبليفريسفترظنا(كتثادحبمهتناهتسامدعوكمارتحاىلع
سواثوميتىلعًابجاوناكامو.)١:٧يكينولاست١و٣:١١
امماذهنإفةاعرلاونيرشبملاعيمجىلعبجاوكلذيف
يبليفو١٩و٢٠:١٨لامعأ(هسفنىلعهنيعسلوبهبجوأ
.)٤:٩و٣:١٧

يف تابطاخملايفوروهمجلامامأريشبتلايفيأِمَالَكْلٱِ
.ةيصخشلا

يف سانلامكحياهبيتلاةرهاظلاةريسلايأِفَُّرصَّـتلٱِ
مالكلابىوقتلانمسانلاىلعهبجوييذلافنطابلايفامب
.لعفلابمهلهنلعينأبجي

رمأتهاّيإنمِفلُتهبٌرمآتنأامِتأتامذإكنإو
ايتآ

نأبةيمويةداهشنيدلاهبجويامكناسنإلافّرصتنإو
هلوقبسطيتلسلوبحصنركُذامقفاويو.هيفايحيحيسملا
يفَكَسْفَنًامِّـدَقُم« ألِلًةَوْدُقٍْءَيشِّـلُكِ

َ
حلٱِلاَمْع

ْ
»ِةَنََس

.)٢:٧سطيت(
يف رهاظمىلعمالكلاركذو.عيمجللوةوخإللِةَّـبَحَْملٱِ

.)١٣صسوثنروك١(يفليصفتلابةبحملا
يف اهئودهواهعضاوتوحورلاةطاسبيفيأِحوُّرلٱِ

اهنمالخ»حورلايف«ةرابعو.اهبضغءوطبواهتحماسمو
.ةميدقلاخسنلاضعب

يف لٱُناَميِإلٱ«ناَميِإلٱِ
ْ

ملٱِبُلِماَع
.)٥:٦ةيطالغ(»ِةَّـبَحَْ

ىلعهريغلمحلاوحألالكيفهللاابهتقثراهظإبسواثوميتف
.لئاضفلارئاسّسأامهةبحملاوناميإلاو.ىلاعتهبناميإلا

.هتبحموهناميإىلعةلالدهلامعأوناسنإلامالكو
يف رركونينمؤملابقيلتيتلاةسادقلاياِةَراَهَّـطلٱِ

اهبرمأو)٢٢و٥:٢ص(يفةليضفلاهذهبسواثوميتلحصنلا
ىلعسرطبىرجو.)٧:٦سوثنروك٢(سوثنروكينمؤم
ةليضفلاهذهو.)٢:٢٢سرطب١(اهبةيصوتلايفهننس

.هبقثتوةيعرلاهمرتحتيكليعارللًادجةيرورض

لٱَىلَعْفُكْعٱَءيِجَأْنَأَىلِإ«١٣
ْ

لٱَوِةَءاَرِق
ْ

ِظْعَو
.ِ»ميِلْعَّـتلٱَو

يفسواثوميتةمدخنأىلعليلداذهَءيِجَأْنَأَىلِإ
نإف.سلوبنعاهيفًابئانناكهنأوةيتقوتناكسسفأ
يهتنتوًاعيرسةنيدملاكلتىلإعوجرلاعقوتيناكسلوب
ىلإاهلِكيوأاهبسلوبموقيفاهيفسواثوميتةمدخذئنيح
يفيرورضلانمهنأىأرو)١٥و٣:١٤صرظنا(خئاشملا

ألَا
َ
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هتمدخبقلعتترومأةثالثبًاصوصخهيصوينأهتبيغةدم
.ةسينكلل

دارأهنأىلعلدتةنيرقلاِةَءاَرِقْلٱَىلَعْفُكْعٱ
تاعامتجالايفروهمجلاىلعهللامالكةوالت»ةءارقلاب«
اوناكمهنإفمهعمامجميفدوهيلااهداتعااممتناكو.ةينيدلا
:١٣لامعأو٤:١٦اقول(ءايبنألاوسومانلابتكاهيفنوأرقي

رمأو.ميدقلادهعلارافسأةءارقاهبدارأهنأيفبيرالو١٥٩
دسجلاجاتحيامكيحورلاتوقلاىلإجاتحتسفنلانألاهب
ديفتنأعيطتستوةفرعملايفومنتيكليداملاتوقلاىلإ
٦٧و٦٦ةنسيأ(ذئموينوأرقياوناكمهنألمتحيو.اهريغ
تاعامتجالايفءايبنألاوسومانلاعمرئاشبلاضعب)م.ب
تناكهنأديهشلاسنايتسويهبتكاممملعناننإفةيحيسملا
ةيروهمجلاةدابعلاضورفنملئاسرلاضعبورئاشبلاةءارق
نييحيسملانأىلإريشيو.داليملليناثلانرقلافصنيف
يسولوك(يفاممسلوبمايأةسينكلايفلئاسرلانوأرقياوناك
.)٣:١٦سرطب٢و٤:١٦

هيلعبجيهنأعنميالةيروهمجلاةءارقلانأشيفهلاقامو
بتكلانميحورلاهلمعىلعهنيعيامهسفنلأرقينأ
يفسلوبركذو.ةديفملاةينيدلابتكلانماهريغوةسدقملا
دقهنوكىلعلدينانويلاءارعشلاوقأنمهذخأامهلئاسر
هميلاعتتبثيلكلذىتأهنأوةينانويلامولعللةعلاطملاَفلأ
.)١:١٢سطيتو٢٧:٢٨لامعأ(ةيليجنإلا

»ظعولاب«دارملاو.)١٢:٨ةيمورريسفترظنا(ِظْعَوْلٱَو
بجيامبمايقلاىلعمهثحيلسانلارئامضهتبطاخمانه
.اوملعامىضتقمباولمعينأونيدلايفمهيلع
وهانه»ميلعتلا«.)١٢:٧ةيمورريسفترظنا(ِميِلْعَّـتلٱَو

دئاقعلاتابثإلجاجتحالاولقعلاىلإهجوملاباطخلا
صاخظعولانإميلعتلاوظعولانيبقرفلالعلو.ةيحيسملا
نأىلعلدييتأيامو.اهلكٌّماعميلعتلاوتابجاولاضعبب
.هللامالكىلعنيينبمامهالكنوكينأدصقلوسرلا

ملٱِلِمُْهتَال«١٤
ملٱَكيِفيِتَّـلٱَةَبِهْوَْ

َعَمِةَّـوُبُّنلٱِبَكَلَةاَطْعُْ
ملٱيِدْيَأِعْضَو

.»ِةَخَيْشَْ
:١٣و٨:١٧و٦:٦لامعأو١:١٨صو١:٦سواثوميت٢
١:٦سواثوميت٢و٥:٢٢صو١٩:٦و٣

يهنلااذهنمجتنتسنَكيِفيِتَّـلٱَةَبِهْوَْملٱِلِمُْهتَال
»َكيِفيِتَّـلٱِهللاٱَةَبِهْوَمًاضْيَأَمِْرضُتْنَأَكُرِّـكَذُأ«هلهلوقنمو
لمأتلاىلإًالئامناكسواثوميتنإ.)١:٦سواثوميت٢(
.هحئاصنوهلاوقأبهايإهّثحوبعشلاةطلاخمبنجتودارفنالاو
فعضتةبهوملاكلتعدتالىنعمبخلا»لمهتال«هلهلوقف
ةيحورةوقانه»ةبهوملاب«دارملاو.اهايإكلامعتسامدعب

راصعأيفءايبنألااهاطعتتناكيتلاكةداعلاةقراخةمعنو
٢٨و٩و١٢:٤سوثنروك١و١٢:٦ةيمور(ىلوألاةسينكلا

مسُرمويسواثوميتاهيطعُأو.)٤:١٠سرطب١و٣١و٣٠و
ميلعتللهتلهأةبهومكلتو)١:٦سواثوميت٢(ًارشبم
.ةيوعرلاةمدخلابقلعتياممكلذريغوةسينكلاةسايسو

هللانمةءوبنىضتقمبيأِةَّـوُبُّنلٱِبَكَلَةاَطْعُْملٱ
مهلأسدقلاحورلانأحّجرملاف)٦-١٢:٤سوثنروك١(
نلعُينأهتماسراورضحنيذلاءايبنألاوأخئاشملاضعب
ةباجإةصاخةمعنسواثوميتلبهينأسدقلاحورلاةدارإ
امكاهلّنيُعيتلاةمدخللهلًادادعإونيرضاحلاتاولصل
ةصاخلاةمدخللانّيُعنيحابانربوسلوببسدقلاحورلالعف
.)١٣:٢لامعأ(يهلإلادصقلاىضتقمب

ةسينكلاخئاشمروهمجيأِةَخَيْشَْملٱيِدْيَأِعْضَوَعَم
١٦:١لامعأ(هلًانيعمًالوأسلوبهذختأنيحةرتسليفامإ
عضوناكو.اهريغوأكلذدعبسسفأيفامأو)٣-
نأنايبوةمدخللنييعتلاةمالعوهوةالصلابًانرتقميديألا
كلتلًالهأهيلعاهوعضويذلااوربتعامهيديأاوعضونيذلا
مسراذكهو.اهيلإهايإهللاةوعداوقدصمهنأوةمدخلا
ةسينكلانعتذخأةداعكلتو.)٦:٦لامعأ(ةسمامشلا
ع(نيدلامدخنممهريغونييواللانييعتنيحةيدوهيلا
يفليقاممانلو.)٣٤:٩ةينثتو٢٧:١٨و٨:١٠
مهيديأاوعضونيذلانمناكسلوبنأ)١:٦سواثوميت٢(
يتلاةبهوملا«كانههلوقنيبةافانمالو.سواثوميتىلع
نأل»ةخيشملايديأعضوب«انههلوقو»يديعضوبكيف
مهيديأاوعضوخئاشملانأنمعنمتالسلوبديعضو
دحأىلعةكربلابلطيفًاعئاشيديألاعضوناكو.ًاضيأ
نأانهاممرهاظلاف)٢٩:٨ىتمو٤٨:١٧نيوكت(سانلا
خويشنمعمجمةماقإبدوهيلاةداعتذختاةيحيسملاةسينكلا
)٢٢:٥لامعأو٢٢:٦٦اقول(نمرهظيامكينابرلامهسأري
ةيحيسملاةسينكلانأىلعليلدلاو.ةسينكلاةسايسل
.)٦:٦لامعأ(يفامكلذتداتعا

هبَّـمَتْهٱ«١٥ يفًارِهاَظَكُمُّدَقَتَنوُكَيْيَكِل،ِهيِفْنُك.اَذِٰ ِ
.»ٍْءَيشِّـلُك

تابجاولانم)١٤و١٣ع(يفركُذامبيأاَذِٰهبَّـمَتْهٱ
النأوهيلعامبمايقلااهيلإصاخلاهتافتلابلطهنأببسو
.)١٢ع(هتثادحبدحأنيهتسي

هايإًاذختمهبًاجهتبموهيلعًابظاومنكيأِهيِفْنُك
.كتايحةياغهبمايقلانكيلوًاصاخًالمع

ألَا
َ
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يفًارِهاَظَكُمُّدَقَتَنوُكَيْيَكِل لكقثيلٍءَْيشِّـلُكِ
.ىوقتلاورابتخالاوةفرعملايفومنتكنأبةسينكلايفةوخإلا

بظاويورومألاهذهبمتهينأهنكميالهنأنايباذهيفو
ًايحيسمهنوكرابتعابهليرورضلاومنلاومنيوهواهيلع
ًانطاببجاولامدقتلانوكيالهنأىلإحيولتاذهيفوًايعارو
.ةرهاظهتامالعنكتملام

اَذِإَكَّـنَأل،َكِلٰذَىلَعْمِواَدَوَميِلْعَّـتلٱَوَكَسْفَنْظِحَال«١٦
لَعَف

ْ
لَُختاَذٰهَت

ِّـ
.»ًاضْيَأَكَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱَوَكَسْفَنُص

١١:١٤ةيمورو٣٣:٩لايقزحو٢٠:٢٨لامعأ
٥:٢٠بوقعيو٩:٢٢سوثنروك١و

كلقعوكدسجةحصبنتعايأَكَسْفَنْظِحَال
اليكلكميلعتقفوىلعكتريسنوكتنأيفدهتجاو
موقيانههلاقامو.عيمجللًانيعملبدحألةرثعنوكت
.)١٢ع(يفءاجاملهتعاطإب

.)١٣ع(يفركُذامهتعاطإىلعفقوتياذهوَميِلْعَّـتلٱَو
ينتعينأهبمهعفنيوهميلعتةحصبسانلاعنقيلهيلعناكف
مهربخينأرخأتيالىتحهيفًانيمأنوكيوميلعتلاكلذب
.)٢٠:٢٧لامعأ(هللاةروشملكب

يفهحاجنلةيرورضهميلعتوهتريسرشبملاةظحالمنإ
هميلعتنكيملامًاميقتسمهكولسنوكينأيفكيالفهلمع
اذهقفوىلعهتريسنكتملامهميلعتنمعفنالوًاحيحص
.ميلعتلا

ىلعفةيآلاهذهيفقبسامىلعيأَكِلٰذَىلَعْمِواَد
هللاباتكةعلاطملوازينأوسأييالوّلكيالنأيعارلا

يفهلاقاملقفاوماذهو.ًايحمادامهاضتقمبلمعلاو
.)٣:١٤ساثوميت٢(

يأبرلاموييفَكَسْفَنُصِّـلَُختاَذٰهَتْلَعَفاَذِإ
فقوتمهصالخنأاذهبدارملاسيلو.ةيدبألاةايحلالانت
لاندقهنأىلعًاناهربنوكتهبرلهتنامأنإلبهلمعىلع
.)٥:٢٠بوقعيو٣٣:٩لايقزحرظنا(صالخلا

ناميإلاىلإمهايإكداشرإباضْيَأَكَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱًَو
.هللامالكمهايإكميلعتبوكتريسبهلةعاطلاوحيسملاب

هعمسينملكصالخةطساووهنوكينأدارملاسيلو
حدمدعبرشبمللباوثمظعأف.مهنمنيريثكصالخلب
منهجنمسانلاصالخةطساونوكينأهاّيإحيسملا

هريغصالخبلطنملكف.ةيوامسلاحارفألامهغولبو
صالخحيسملاىلإبلطيالنموهسفنصالخبينتعي
.هريغصلخينأنعزجاعوهفًالوأهسفن

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ةلماعمبقلعتياماهنم.ةسينكلاةسايسبقلعتتاياصو
.)٢و١ع(ءاسنوًالاجرنينمؤملانمثادحألاوخويشلا

ءاضعأموقينأبوجوو.)١٦-٣ع(لمارألابقلعتيامو
لوبقبقلعتيامو.)١٨و١٧ع(اهيربدمتاقفنبةسينكلا
البًاراهجنومرجملاخبوينأو.)١٩ع(خيشىلعىوعد
.)٢١ع(كلذةاعارمىلعديدشّثحو.)٢٠ع(ءانثتسا

ٍةلجعبةسينكلاةمدخلًادحأمسرينأنمسواثوميتريذحتو
ع(كلذىلإلئاسولاذاختاوهتحصهتارادمبوجوو)٢٢ع(

هباكتراذنمرهاظاهضعبنأباياطخلانيبزييمتلاو)٢٣
ىلإعرسيالنأبجيهنأو.نيدلامويىلإيفخمهريغو
ىلعسرتحينألبرهاظلاىضتقمبسانلاىلعمكحلا
.)٢٥و٢٤ع(ٍورتالبمكحلا

٢و١عنسلاىلإرظنلابسانلاةلماعمبقلعتيام

»ٍةَوْخِإَكَثاَدْحَألٱَو،ٍبَأَكُهْظِعْلَبًاخْيَشْرُجْزَتَال«١
١٩:٣٢نييوال

»خيشلاب«دارملاو.ءافجبهبطاختاليأًاخْيَشْرُجْزَتَال
يوذنإفةسينكلايفةبترلايذالنسلايفنعاطلاانه
ريبكهدارمنأىلعليلدلاو.)١٧ع(يفمهيلعملكتةبترلا
.اهسفنةيآلايفثادحألابهتلباقمنسلا

ًابنذنسلايفمدقتملابكترااذإهنأيأٍبَأَكُهْظِعْلَب
كتريغكعفدتنأحمستالفهيلعبجياميفّرصقوأ
لبًاراهجهبنذىلعهبتاعتالوهلخيبوتلاةدشىلإقحلل
.هيبأعمملكتيٍنباكهحالصإةيغبدارفناىلعهعمملكت

نمنسلاراغص»ثادحألاب«دارملاٍةَوْخِإَكَثاَدْحَألٱَو
ثادحألاسواثوميتايظعىنعملاوسسفأةسينكينمؤم
مهنمىلعأويحورلامهسيئركنوكرابتعابمهخبوتالوخلا
يفهتوخإلخألاكفطللاوونحلابمهبطاخلبًانسوًاماقم
.ماقملايفهليواسملاتيبلا

لٱَو«٢
ْ

حلٱَو،ٍتاَهَّـمُأَكَزِئاَجَع
ْ

»ٍةَراَهَطِّـلُكِب،ٍتاَوَخَأَكِتاَثََد

امكنسلايفتامدقتملاظعويأٍتاَهَّـمُأَكَزِئاَجَعْلٱَو
امكباطخلايفونحلاوفطللاراهظإيفخويشلاظعت
.همأنبالابطاخي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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نسلاتاريغصظعويأخلاٍتاَوَخَأَكِتاَثَدَْحلٱَو
ثيدحهنوكو.هتخأبخألابلطتيامكنهبفطلتتتنأو
ةراهطلابسلوبهاصوأكلذلوةبرجتللةضرعهلعجنسلا
نيبةفعلامدعف.هيفءوسلانظلًاببسكرتيالنأيأ
ةدايزهيلعبجولذئمويسسفأيفمهريغونيينثولا
انهةبجاولا»ةراهطلا«و.نظلاكلذبابسأنمسارتحالا
ركفلاةفعلازواجتةءادبنإفلمعلاولوقلاوركفلاةراهط
.)٥:٢٣ىتم(يفحيسملاملعامكءيدرلا

٨ىلإ٣علمارألاةلماعم

حلٱِبَّـنُهِيتاَوَّـللٱَلِماَرَألٱِمِرْكَأ«٣
ْ

.»ُلِماَرَأِةَقيَِق
١٦و٥ع

لمارأللداتعملاماركإلاريغًاصاخًاماركإَلِماَرَألٱِمِرْكَأ
نأىلعلدتةنيرقلاو.تاجاتحمريغوءابرقأنهليتاواللا
ةسينكلاتاقدصرتافديفنهئامسأةباتكنهماركإبدارملا
.)٩ع(خلا»ةلمرألابتتكتل«هلوقليلدبمهيلعةقفنلل

ع(يفاذهىنعمرسفُلِماَرَأِةَقيِقَْحلٱِبَّـنُهِيتاَوَّـللٱ
نهلسيلوةقفنلاىلإةجاحيفيتاوللانهبدارأهنأّنيبو)١٤
نهتلوعبتاميتاوللانعنهلًازييمتنهيينتعينم
اوقلينأاودارأمهنكلنهيلعةقفنلاىلعنورداقنهؤابرقأو
يفركُذو.)٤ع(نمرهظيامكةسينكلاىلعنهلاقثأمهنع
:لمارألانمعاونأةثالثلصفلااذه
نهتاجاحبموقتنأةسينكلاىلعبجييتاوللا:لوألا·

.)٨-٤ع(دعاسمالبتاسئابنهنوكل
مايقلاىلعّنهؤابرقأرداقلاتاجاتحملالمارألا:يناثلا·

.نهتاقفنب
موقتنأةسينكلاىلعبجييتاوللالمارألا:ثلاثلا·

ةمدخلاكلتلّنهتيلهأواهلّنهتمدخىلعءانبّنهتاقفنب
نسليتاوللانعّنهلًازييمتتاجاتحمّنهنوكنعًالضف
.كلذلًالهأ

َهلٌةَلَمْرَأْتَناَكْنِإْنِكٰلَو«٤
َ

لَف،ٌةَدَفَحْوَأٌدَالْوَأا
ْ
اوُمَّـلَعَتَي

ملٱِِمهيِدِلاَواوُفوُيَوْمِهِتْيَبَلْهَأاوُرِّـقَوُيْنَأًالَّـوَأ
اَذٰهَّـنَأل،َةَأَفاَكُْ

.»ِهللاٱَماَمَأٌلوُبْقَمَوٌحِلاَص
٢و٦:١سسفأو١٥:٤ىتمو١١و٤٥:١٠نيوكت

٢:٣ص٣:٢٠يسولوكو

تناكىلوألاةسينكلانأ)٢و١٦لامعأ(نمرهظي
كلذداتعاوّنهيلعقفنتوًاصاخءانتعالمارألابينتعت

سسفأةسينكيفناكنكلو.نامزوناكملكيفنونمؤملا
ّنهولوعينأنمًالدبفّنهتلاعإىلعنورداقءابرقأّنهللمارأ
ًاعنمانههبرمأامبلوسرلارمأف.ّنهتاقفنبةسينكلااوفلك
امموهلمحعيطتستامممظعأةسينكلالاقثأنوكتنأنم
.اهيلعبجوأ

َهل
َ
اوُرِّـقَوُيْنَأًالَّـوَأاوُمَّـلَعَتَيْلَف،ٌةَدَفَحْوَأٌدَالْوَأا

لفطلانمهناكسلكانه»تيبلالهأب«دارملاْمِهِتْيَبَلْهَأ
ماركإلاميدقت»تيبلالهأريقوتب«دارملاو.زوجعلاةدجلاىلإ
الإنوكيالكلذوةسماخلاةيصولايفمهلهبهللارمأيذلا
تابجاولالوأكلذنألامإ»ًالوأ«لاقو.مهتقفنبمايقلاب

.ةسينكلاةدعاسمبلطلبقيتؤينأبجيهنألامإو
مهيدلاوىلعاوقفنينأيأَةَأَفاَكُْملٱِِمهيِدِلاَواوُفوُيَو

راغصمهومهيلعنودلاولاهقفنأاملةلباقمنيزجاعلا
.نوزجاع
ءالقعلكةداهشبوعبطلابقئاليأٌحِلاَصاَذٰهَّـنَأل

.سانلا
كابأمركأ«هلوقبدالوألارمأيذلاِهللاٱَماَمَأٌلوُبْقَم

صاخدعوبرمألااذهنرقو.)٢٠:١٢نيوكت(»كمأو
هنأكشالو.)١٣و٧:١٠سقرمو٦:١٢سسفأ(هيعيطمل
ملاعلايفًاريثكرثأدقحيسملانيدنكيملذإمايألاكلتيف
ًاعوجنوتومينيزجاعلامهيدلاودالوألانمنوريثككرت

.ءازعالبو

حلٱِبَيِهيِتَّـلٱَّـنِكٰلَو«٥
ْ

لَأْدَقَف،ٌةَديِحَوَوٌةَلَمْرَأِةَقيَِق
ْ

ْتَق
طلٱَىلَعُبِظاوُتَيِهَو،ِهللاٱَىلَعاَهَءاَجَر

ِّـ
ل
ْ
ًالْيَلِتاَوَلَّـصلٱَوِتاَب

.»ًاراََهنَو
٢٦:٧لامعأو١٨:١و٢:٣٧اقولو٧:٣٢سوثنروك١

الودلونماهلسيليأٌةَديِحَوَوٌةَلَمْرَأِةَقيِقَْحلٱِب
اهلاوحأفصواذهو.اهرقفواهجوزتومنعًالضفديفح
لوعتةسينكلانأسلوبدارأو.اهاياجسفصوالةرهاظلا
ريخألاءزجلاحضويامكهللاًاماركإواهيلعةقفشهذهلثم
.)١٦ع(نم

وأاهاياجسفصواذهِهللاٱَىلَعاَهَءاَجَرْتَقْلَأ
يتلالمارألارئاسلًالاثمةدحاوةلمرأركذو.ةصاخلااهتافص
لثمنإف.ًاصاخءانتعااهبينتعينأسواثوميتىلعبجي
يقلتفاهبنونتعيءابرقأنماهلسيلةنمؤملاةلمرألاهذه
ةطساوبهتدعاسمعقوتتويلزألااهقيدصىلعاهءاجر
.هتسينك
ةنحيفليقامكخلاِتاَبْلِّـطلٱَىلَعُبِظاوُتَيِهَو

اهراكفألكرهظتف)٣٧و٢:٣٦اقول(ليئونفتنب

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ةدعاسمقحتستيهوقيدصلاعمقيدصلاكهللااهجايتحاو
.دئاوفلانسحأاهتاولصبديفتستةسينكلانألةسينكلا

ملٱاَّـمَأَو«٦
.»ٌةَّـيَحَيِهَوْتَتاَمْدَقَفُةَمِّـعَنَتُْ

٥:٥بوقعي

يتلا.)٥:٥بوقعي(يفنيروكذملاكُةَمِّـعَنَتُْملٱاَّـمَأَو
ليصحتبينتعتاهتاولصواهاوقتبةزاتممنوكتنأنمًالدب
.ةيويندلاتاذللاوةيضرألاتاريخلا

ْمُتْشِعْنِإ«هلوققفوىلعٌةَّـيَحَيِهَوْتَتاَمْدَقَف
جلٱَبَسَح

ْ
َنوُتيِمُتِحوُّرلٱِبْمُتْنُكْنِإْنِكٰلَو،َنوُتوُمَتَسَفِدََس

جلٱَلاَمْعَأ
ْ

حيسملالوقو.)٨:١٣ةيمور(»َنْوَيْحَتَسَفِدََس
ًامْسٱَكَلَّـنَأ،َكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ«سدراسةسينككالمل
دقفةّيحلاةلمرألاامأف.)٣:١ايؤر(»ٌتِّـيَمَتْنَأَوٌّيَحَكَّـنَأ
تتامدقفةمعنتملاامأوهللاتييحوهتاوهشوملاعلانعتتام
هذهنيبةقالعالف.ءامسلاحارفأوهللااهتابجاونع
اهنوكرابتعاباهيلعةقفنلابةفلكمريغةسينكلاو،ةسينكلاو
.اهنمًاوضع

هبِصْوَأَف«٧ .»ٍمْوَلَالِبَّـنُكَيْيَكِلاَذِٰ
٦:١٧و٤:١١و١:٣ص

ةثلاثلاةيآلابًاقعلتماذهنوكينأنكمياَذِٰهبِصْوَأَف
ةيآلابًاقلعتمنوكينأولمارألاتابجاوبًاصتخمنوكيف
دالوألاتابجاوبًاصتخمنوكيفةسماخلاةيآلاوةعبارلا

ًاصاخًامالكملكتذإةثلاثلاةيآلابقلعُتنأىلوألاو.ةدفحلاو
صوأىنعملانوكيفةنماثلاةيآلايفةدفحلاودالوألارمأيف
.لمارألاىلعبجيامب

سفنلاراكنإبتازاتممنكيليأٍمْوَلَالِبَّـنُكَيْيَكِل
.حالصلاوناميإلاوىوقتلاةريسوةينيدلاتابجاولامامتإو

،ِهِتْيَبُلْهَأاَمَّـيِسَالَو،ِهِتَّـصاَخِبيِنَتْعَيَالٌدَحَأَناَكْنِإَو«٨
ملٱِْريَغْنِمٌَّرشَوُهَو،َناَميِإلٱَرَكْنَأْدَقَف

.»ِنِمْؤُْ
سطيتو٣:٥سواثوميت٦:١٠٢ةيطالغو٥٨:٧ءايعشإ
١٨:١٧ىتم١:١٦

نوفرتعيونونمؤممهنأنوعّدينمىلإهّجوممالكلااذه
راكنإنودبصالخلانوعقوتيمهنكلوليجنإلادعاوقمهلوبقب
مهونيسئابلامهءابرقأنوكرتيفةنسحلالامعألاوسفنلا
ةدفحلاودالوألاءالؤهنمومهتدعاسمىلعنورداق
.مههبشأنمو)٣ع(يفنوروكذملا

.ًامومعهئابرقأيأِهِتَّـصاَخِب
ةوخإلاوةدجلاونيدلاولاكِهِتْيَبُلْهَأاَمَّـيِسَالَو

.نوزجاعءارقفمهوتاوخألاو
رمأيذلايحيسملانيدلايأَناَميِإلٱَرَكْنَأْدَقَف
الواهلمعينأبجييتلالامعألاواهدقتعييتلادئاقعلاب
ُناَميِإلٱ«وهقحلاناميإلانألنيرمألابالإنيدلاكلذموقي
لٱ

ْ
ملٱِبُلِماَع

ٌتْخُأَوٌخَأَناَكْنِإ«.)٥:٦ةيطالغ(»ِةَّـبَحَْ
لِلِنْيَزاَتْعُمَوِْنيَناَيْرُع

ْ
لٱِتوُق

ْ
َهلَلاَقَف،ِّـيِمْوَي

ُ
:ُمُكُدَحَأاَم

ِتاَجاَحاَُمهوُطْعُتَْملْنِكٰلَو»اَعَبْشٱَواَئِفْدَتْسٱ،ٍمَالَسِباَيِضْمٱ«
جلٱ

ْ
ملٱاَمَف،ِدََس

ُهَلْنُكَيَْملْنِإ،ًاضْيَأُناَميِإلٱاَذَكٰه؟ُةَعَفْنَْ
يفٌتِّـيَم،ٌلاَمْعَأ ًاضيأرظنا١٧-٥:١٥بوقعي(»ِهِتاَذِ
.)٤:٢١و٣:١٧انحوي١
مهبتكيفاوبجوأنيينثولانألِنِمْؤُْملٱِْريَغْنِمٌَّرشَوُهَو

ذيملتهنأيعدييذلافءابرقألاءارقفبءانتعالاةيبدألا
نيسئابلاةمدخلضرألاىلإلزنوءامسلاكرتيذلاحيسملا
مهلةبحملاوءارقفلاىلعةقفشلانمهيلعبجيامكرتاذإ

يذلاينثولاةئيطخنممظعأهتئيطخفمهيلإناسحإلاو
.كلذكرتي

تاسامشّنهيتاوللالمارألابقلعتتاياصو
١٦ىلإ٩ع

،ًةَنَسَنيِّـتِسْنِمَّـلَقَأاَهُرْمُعْنُكَيَْملْنِإٌةَلَمْرَأْبَتَتْكُتِل«٩
»ٍدِحاَوٍلُجَرَةَأَرْمٱ
٣:٢صو٢:٣٦اقول

قفنتنأةقحتسماهنإةسينكلارتفديفٌةَلَمْرَأْبَتَتْكُتِل
اهريغويبيفكةسينكلاةمداخاهنوكلامإواهرقفلامإاهيلع
ايديلواليكأةجوزّالكسربمهنملعلوتاسامشلانم
اهنوكاهباتتكاةلعنأحجرييذلاو.يبليفيفىلوألاةنمؤملا

اهنأقفاويةيآلايفروكذملاطرشلانأةسئابالةسامش
يهونيتسلانسنملقأاهنسيتلاةلمرألانألةسامش
يتلاكةدعاسملاىلإجاتحتاهبينتعيبيرقاهلسيلوةسئاب
تبراهنأنماهيلعروكذملاطرشلاو.نيتسنمرثكأنسيف
تدعاسونيسيدقلالجرأتلسغوءابرغلاتفاضأوًادالوأ
نأيضتقيالهبمايقلانملاوحألااهنكمتملاذإ.نيقياضتملا

مهفننأانيلعرسعيو.ةسئابتناكاذإناسحإلااهمرحي
قحتستىتحدحاولجرةأرمانوكتنأاهيلعطُرتشافيك
نأبانمكحاذإنكلو.ةسامشالةسئابتناكاذإناسحإلا
بابسأانيأرةسينكلاةمدخلتنيُعيتلاةلمرألاانهةلمرألا
ملعتنألاهلهؤتيتلايهاهنألانهةروكذملاطورشلالك
لاوحأنأعضاولانمو.ىماتيلاوىضرملابينتعتوءاسنلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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نمةنسنيثالثوحندعبوألوألارصعلايفةسينكلا
اهمزلتسيالةمدخعونتمزلتساةيقرشلادالبلايفاهسيسأت
.دالبلاكلتريغيفرخآرصع

ةضرعنوكتالئلَنيِّـتِسْنِمَّـلَقَأاَهُرْمُعْنُكَيَْملْنِإ
لعفوأريشبتلاةيغبرخآىلإتيبنماهنالوجيفةنظلل
نماهمرتحيهقوفاموأنيتسلانسيفتناكنمو.ريخلا
ريغةينيدلااهتمدخبمايقلاىلإةهجوماهراكفأنوكتوهملعت
ببسبعفنتنأىلعةرداقنوكتفةجيزلاىلإةهجوم
.اهرابتخا

نوكينأ«فقسألاىلعطُرشامكٍدِحاَوٍلُجَرَةَأَرْمٱ
اهتدئافو.)٣:٢صريسفتىلإعجراف(»ةدحاوةارمالعب
نوكينأمزلتستيهوءاسنلارشبتوةسينكلامدختنأ
لبقتناكاذإاهنكلو.مولالبًانسحيحاهجوزواهمسا
رمأيفرصعلاكلذءاسنفّرصتتفّرصتدقنمؤتنأ
اذهيفءيشالو.ةسامشنوكتنأقفاويملقالطلاوةجيزلا
لمارألاتاّيتفحصنسلوبنألةيناثةجيزلانمةأرملاعنمي
.جوزتتنأ

َهلًادوُهْشَم«١٠
َ

يفا ِحلاَصٍلاَمْعَأِ
َ
ِتَّـبَرْدَقْنُكَتْنِإ،ٍة

لٱِتَفاَضَأ،َدَالْوَألٱ
ْ

لٱَلُجْرَأْتَلَّـسَغ،َءاَبَرُغ
ْ

ِتَدَعاَس،َنيِسيِّـدِق
ملٱ
.»ٍحِلاَصٍلَمَعَّـلُكْتَعَبَّـتٱ،َنيِقِياَضَتُْ
نيوكتو٤:٩سرطب١و١٣:٢نييناربعو١٦:١٥لامعأ

١٤و١٣:٥انحويو٤٤و٧:٣٨اقولو١٩:٢و١٨:٤

َهلًادوُهْشَم
َ
يفا :٣صريسفترظنا(ٍةَِحلاَصٍلاَمْعَأِ

نعًالضفاهيلعبجيهنإفعفنلليرورضطرشاذهو)٧
ةروهشمنوكتنأةسينكلاجراخمهنمممولالباهنوك
.اهلوحنيبعتملاونيباصمللاهتدعاسمب

مأاوناكاهدالوأبولسأنسحأىلعَدَالْوَألٱِتَّـبَرْدَق
تابجاونمهنأل.مهبيذهتاهيلإلكُونمماهريغدالوأ
ةبحمنوكتنأقبليفىماتيلادالوألابنينتعينأتاسامشلا
.مهتيبرتاهيضتقتيتلاتابجاولاباهمايقبرسُتنأودالوألل

رظنا(ةليضفباتكلاهّدعامماذهَءاَبَرُغْلٱِتَفاَضَأ
نييناربعو١:٨سطيتو١٢:١٣ةيمورو٣:٢صريسفت

١٣:٢(.
ةفاضإبقلعتيامماذهَنيِسيِّـدِقْلٱَلُجْرَأْتَلَّـسَغ

وهو)١٨:٤نيوكت(ةيلاخلاروصعلادئاوعهتضتقاءابرغلا
رظنا١٠-١٣:١انحويو٧:٤٤اقول(عضاوتلاةمالع
.)امهريسفت

الو.ةينيدلاضورفلانمناككلذنأىلعليلدالو
يفلاحلاهتضتقااذإاهلةناهإهبسحتنأةيحيسملاةأرملابقيلي
.ناكمونامزلك

ةوالعاهحئاصنواهوّنحواهفطلبَنيِقِياَضَتُْملٱِتَدَعاَس
نمنإف.لاحلااهتضتقااذإلاملابمهايإاهتدعاسمىلع
اهيلإلِكَتنأللهأاهنأتنيبدقنوكتركُذامبتماق
.ىضرملاوءارقفلابءانتعالاةسينكلا

تافصلاةصالخاذهٍحِلاَصٍلَمَعَّـلُكْتَعَبَّـتٱ
راكنإلةدعتسمنوكتنأاهيلعفتاسامشلايفةبولطملا
اياطعولامعأبهيلإجاتحينملكلاهفطلراهظإواهسفن

ّنيعُتنألبقةيضاملااهتريسنعلأسينأبجيف.تاولصو
.لبقتسملايفةعفاننوكتاهنأققحتيىتحةسامش

حلٱُلِماَرَألٱاَّـمَأ«١١
ْ

َنْرِطَبىَتَمَّـنَُّـهنَأل،َّـنُهْضُفْرٱَفُتاَثََد
ملٱَىلَع

»َنْجَّـوَزَتَيْنَأَنْدِرُيِحيِسَْ

نأضرتاليأَّـنُهْضُفْرٱَفُتاَثَدَْحلٱُلِماَرَألٱاَّـمَأ
نأدارملاسيلف.كلذنبلطاذإتاسامشلارتفديفنهبتكت
»تاثدحلاب«هدارمو.تاجاتحمنكاذإنهيلإناسحإلاهاهني
.)٩ع(نيتسلانملقأنسيفّنكنم

يفنهتباتكضفربهرمأةلعاذهِحيِسَْملٱَىلَعَنْرِطَب
ةيويندلابراجتلانهبلغتنأفاخهنألتاسامشلارتفد
ىلععقويذلاموللانهيلععقوتوحيسمللمهتبحمرتفتف
َكْيَلَعيِدْنِعْنِكٰل«حيسملالوقوهوسسفأةسينككالم
.)٢:٤ايؤر(»َىلوُألٱَكَتَّـبََحمَتْكَرَتَكَّـنَأ

لاوحأبنهلاوحأنلباقيمهنإفَنْجَّـوَزَتَيْنَأَنْدِرُي
ةمدخلانلقثتسيفةقباسلانهتحارنركذيفتاجوزتملا
نهتجيزنأمزلتسيالاذهواهيلعةجيزلانلضفيفةيسنكلا
ةمدخلاكلتنهلوبقنكلوةبوزعلانرذننهنأوأةئيطخ
نجوزتينأنهلحمستالفاهلتاسراممنيقبيمهنأنمضتي

.ًاضيأنهتويبنمدخيو

َهلَو«١٢
ُ

.»َلَّـوَألٱَناَميِإلٱَنْضَفَرَّـنَُّـهنَألٌةَنوُنْيَدَّـن

َهلَو
ُ

نعضو«نهنأبموللنهسفنأنضرعييأٌةَنوُنْيَدَّـن
.)٩:٦٢اقول»ءارولاىلإنتفتلاوثارحملاىلعنهيديأ

نهلناكامعنعجريأَلَّـوَألٱَناَميِإلٱَنْضَفَرَّـنَُّـهنَأل
ذئنيحنكنهنإفنلّمرتامدنعهتدشوناميإلاةطاسبنم
يفنلخدفةجيزلايفنركتفيملوةيملاعلارومألابتايلابمريغ
ةسينكلاةمدخلنهسفنأنفقووناميإلاىلعةينبمةمدخ
ةمدخلاىلإعوجرلاوةجيزلانبلطوةمدخلاكلتنكرتاذإف
لوسرلالاق.»لوألاناميإلانضفر«هلوقنهيلعّحصةيتيبلا
.)١٣:٤نييناربع(»ٍدِحاَوِّـلُكَدْنِعًامَّـرَكُمُجاَوَّـزلٱِنُكَيِل«

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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نممهعنمتةمدخلمهسفنأاوفقونمكلذنمىنثتسيو
.جاوزلا

يفَنْفُطَي،ٍتَالاَّـطَبَّـنُكَيْنَأَنْمَّـلَعَتَيًاضْيَأَكِلٰذَعَمَو«١٣ ِ
لٱ

ْ
،ـًاضـْيَأٌتاَراَذـْهـِمْلـَبْطــَقَفٍتَالـاَّـطـَبَنـْسـَلَو.ِتـوـُيـُب

.»ُِبَجيَالاَمِبَنْمَّـلَكَتَي،ٌتاَّـيِلوُضُفَو
٣:١١يكينولاست٢

لمارألاتاثدحةباتكمدعلىرخأةلعةيآلاهذهيف
.تاسامش

نلسكينهنأنمفاخٍتَالاَّـطَبَّـنُكَيْنَأَنْمَّـلَعَتَي
نهتثادحلةسينكلاةمدخاهيضتقتيتلاةقاشلالامعألانع
.اهتقفنىلعنهلاكتاو

يفَنْفُطَي نألبقنهنإف.ةبجاولاةمدخلاريغلِتوُيُبْلٱِ
نعنهعنمتنهتويبونهجاوزألنهتمدختناكنلمرت
ريغّنهوةقفننهلةسيتكلاتنّيعاذإمهنكلوفاوطلا
فاوطلابتقولانلغشينأفاخةيوديلالامعألابتافلكم
.عفنالبتويبلايف

عمطلانمهنإفعفانلاريغمالكلاتاريثكٌتاَراَذْهِمْلَب
كلذبمهنإف.ديلالمعةلقردقىلعديزيناسللالمعنأ
يفرخآىلإتيبنمةيتيبلارومألاوةغرافلاثيداحألانلقني
.ّنهفاوط

.)٣:١١يكينولاست٢ريسفترظنا(ٌتاَّـيِلوُضُف
رومألاَنملعينأنمًالدبيأُبَِجيَالاَمِبَنْمَّـلَكَتَي

مالكلايفولغلاوةيّرسلاسانلارومأةعاشإلنضّرعتيةينيدلا
.مالسللةراضلابيّرلاوتاموصخلاجيهيامومئامنلاو

حلٱَّـنَأُديِرُأَف«١٤
ْ

َنْرِّـبَدُيَوَدَالْوَألٱَنْدِلَيَوَنْجَّـوَزَتَيِتاَثََد
لٱ

ْ
لِلًةَّـلِعَنيِطْعُيَالَو،َتوُيُب

ْ
.ِ»مْتَّـشلٱِلْجَأْنِمِمِواَقُم

٢:٨سطيتو٦:١صو٧:٩سوثنروك١

قيليالبراجتلاهذهلثملتضرُعيتلانأحضاولانم
دالوألاوءاسنلانيبليجنإلاةمدخاهيلإلكتنأةسينكلاب

.اهتقفنبموقتو
ةحيصنلاهذهو.سدقلاحورلايحوىضتقمبُديِرُأَف
نماهنوكنعًالضفيرشبلاعبطلالوسرلارابتخاىلعةينبم
.هللايحو

لمارألاتاثدحنأديريهنأيأَنْجَّـوَزَتَيِتاَثَدَْحلٱَّـنَأ
نأنمًالدبةبسانملاوحألانوكتنيحةيناثنجوزتي
نأطرشبةسينكلاتاقفننمنشعيتاسامشنبتكُي
الحصناذهو)٧:٣٩سونثروك١(يفامكبرلايفنجوزتي

ةضرعّنكينأعفديهحصنلااذههميدقتةلعو.رمأ
.نهلاوحأبراجتل

.نهدالوأةيبرتونهتويبرومأبنلغتشيفَدَالْوَألٱَنْدِلَيَو
ةمدخكتاجوزتملالاوحأهيضتقتامكَتوُيُبْلٱَنْرِّـبَدُيَو

الو.هنبعينأنمًالدبحيسملانيدنمركيكلذبونهجاوزأ
نأل)٧:٣٩سوثنروك١(يفليقاموانهليقامنيبةافانم
.ةيتقوةيلحملاوحأىلعينبمكانهمالكلا

.ّنهلاعأوّنهمالكبًةَّـلِعَنيِطْعُيَالَو
داشرإبينثولاودحلملاكهنيدوحيسمللِمِواَقُمْلِل

نمرصعولخيالهنإف.نيمواقملالوأوهيذلاناطيشلا
اوأراذإفهلهأوييحيسملانيدلااوبيعيلصرفلانوبقرتيسانأ
حيسملانيدداسفىلعًاناهربكلذاوذختاةّيحيسمطوقس
نمًامئادسرتحينأيحيسملكىلعبجيف.هنولبقيالف
.حيسملامساةناهإلًاليبسكرتينأ

وه»متشلا«اذهوهتسينكوحيسمللِمْتَّـشلٱِلْجَأْنِم
.مواقملاةيغب

.»ِناَطْيَّـشلٱَءاَرَوَنْفَرَحْنٱِدَقَّـنُهَضْعَبَّـنِإَف«١٥

لوقلااذهو.لمارألاتاثدحضعبيأَّـنُهَضْعَبَّـنِإَف
نأدعبهغلبإبنىلعوأسسفأيفوهوهرابتخاىلعينبم
.اهحرب

حيسملاّنعبتينأنمًالدبِناَطْيَّـشلٱَءاَرَوَنْفَرَحْنٱ
ىصوأيتلاةقيضلاقيرطلاوتاذلاراكنإقيرطيفنرسيو
ةروكذملابراجتلايفامإنعقوّنهنأىنعملاو.اهيفريسلاب
ركذو.ةسينكلانلزتعاونيينثونجوزتنهنأوأًافنآ
ةمدخلّنهلاثمأّنيعينأنمسواثوميتلًاريذحتّنهطوقس
ةفرعمىلعًادامتعالمارألاكئلوأءامسأركذيملو.ةسينكلا
.ّنهايإسواثوميت

ِملَناَكْنِإ«١٦
ُ
لَفُلِماَرَأٍةَنِمْؤُمْوَأٍنِمْؤ

ْ
ْلَّـقَثُيَالَوَّـنُهْدِعاَسُي

لٱَىلَع
ْ

حلٱِبَّـنُهِيتاَوَّـللٱَيِهَدِعاَسُتْيَكِل،ِةَسيِنَك
ْ

.»ُلِماَرَأِةَقيَِق
٥و٣ع

ِملَناَكْنِإ
ُ
ءاسنوأتاوخأنمُلِماَرَأٍةَنِمْؤُمْوَأٍنِمْؤ

.ّنهيلعقفنينأبجينممخلالاخوأّمعتانبوأةوخإ
ىلعروصقموهو)٨و٤ع(يفهلوقنمّمعأانههلوقو
.لمارألاتاثدح

ىلعاهيقلينأنمًالدبنهتاقفنبموقينأبَّـنُهْدِعاَسُيْلَف
.ةسينكلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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يأُلـِماَرَأِةـَقـيـِقَْحلـٱِبَّـنـُه...َدـِعـاَسـُتْيـَكـِل
ىلعءانباذهلاقو.ّنهلنيعمالوةقيقحتاجاتحملا
ًادبألمارألاءالؤهلثمنمةسينكلاولختالهنأنممّلسملا

ءانتعالاونهتاقفنبحيسملابةيدتقمةسينكلاموقتنأىلعو
يفةيحيسملاةسينكلافرشتابجاولاهذهبمايقلاناكو.نهب
.اهروصعلك

١٨و١٧عاهخويشلةسينكلاىلعبجيام

ملٱُخوُيُّشلٱاَّـمَأ«١٧
لَفًانَسَحَنوُرِّـبَدُْ

ْ
ٍةَماَرَكِلًالْهَأاوُبَسْحُي

يفَنوُبَعْتَيَنيِذَّـلٱاَمَّـيِسَالَو،ٍةَفَعاَضُم لٱِ
ْ

ِ»ميِلْعَّـتلٱَوِةَمِلَك
يبليفو٦:٦ةيطالغو١٤و٩:١٠سوثنروك١و١٢:٨ةيمور
١٧و١٣:٧نييناربعو١٣و٥:١٢يكينولاست١و٢:٢٩
٢٨:١٠لامعأو

.)٧-٣:١ص(يفخويشلاىلعبجياملوسرلانابأ
بجيامو.)١٣-٣:٨ص(يفةسمامشلاىلعبجيامو
يفملكتيانهذخأو.)١٦-٥:٣ص(يفتاسامشلاىلع
سواثوميتءاقفرمهنيذلاخويشللةسينكلاىلعبجيام
.سسفأةسينكةمدخيف

ءاسؤرمهوًاسوسقوةفقاسأًاضيأاوّمسوُخوُيُّشلٱ
عماجماسؤرمسانمذوخأممسالااذهونويحورلاةسينكلا
مهنأحجرملاو.)١٥:٢و١١:٣٠لامعأو١٥:٢ىتم(دوهيلا
رابتعابكلذكاومسمثمهنسلةاعارمًاخويشًالوأاومس
لوسرلاةطلسكسواثوميتةطلستناكو.مهلامعأومهماقم
.هبئانهنألذئتقو

لهأمهنأمهلامعأنمنهربتنيذلاًانَسَحَنوُرِّـبَدُْملٱ
بيترتلاوريشبتلاوميلعتلابحيسملاةسينكاوعارينأل
تعنو.اهتاجاحىضتقمىلعاهرومألكءارجإوةسايسلاو
:٥سرطب١و٧و١:٥سطيت(يفوانه»نيربدملاب«خويشلا
.مهيلعبجيامبمايقلاىلإةراشإ)١

ممألانيبسئانكلارئاسوسسفأةسينكنأحّجرملاو
ىلعيهوميلشروأيفةيحيسملاةسينكلاةروصىلعتمظُن
.دوهيلاعمجمةئيه

ديعبدحىلإيأٍةَفَعاَضُمٍةَماَرَكِلًالْهَأاوُبَسْحُيْلَف
مهماقمومهنسىلإرظنلابمهلقحيامكمارتحالاوماركإلانم
ماركإلااذهلمتشيو.)١٣و٥:١٢يكينولاست١(مهلمعو
.ةيلاتلاةيآلانمنيبتيامكمهتاقفنبمايقللدادعتسالاىلع
ةمدخيفمهاوقومهتاقوأاولذبنيذلانأّنيبلامولعملانمو
شاعملابابسأبةيفاولاةيصخشلامهلامعأنيلزتعمةسينكلا
اهيفمهباعتأردقىلعمهيلعةسينكلاضّوعتنأنوقحتسي

ةسينكلاةمدخلمهتاقوألكاوفقواذإف.اهلجألهوكرتامو

اوفقواذإوةلماكلاةقفنلااوقحتسااهيفمهباعتأردقىلعمهيلع
٩:١٣سوثنروك١(ةقفنلاضعباوقحتسامهتاقوأضعباهل
.)١٤و
نأكلذنمجتنتسنخلاَنوُبَعْتَيَنيِذَّـلٱاَمَّـيِسَالَو

اهوملعموةملكلابنورشبملاوةاعرلاامهدحأنافنصخويشلا
نوسراميواهبمايقلاىلعنوثحيوتابجاولانونيبينيذلا

ةمدخلمهتاقوألكاوفقينأبلغءالؤهفةسينكلايّرس
.ةيفاكلاةقفنلاوصاخلارابتعالانوقحتسياوناكوةسينكلا

لباهيملعموةملكلابنيرشبماونوكيملنيذلامهرخآلاو
مكحلاىلعوةسينكلاةسايسىلعةاعرللنينيعماوناك
يفرمخلاوزبخلاعيزوتىلعواهيفةكرشلانيقحتسملل
ءيربلاةئربتوةوخإلانيبيواعدلاعمسوينابرلاءاشعلا

بلغيوهقحتسييذلابيدأتلانييعتوبنذملاىلعمكحلاو
ليصحتنعمهعنمتلةيفاكريغةسينكللمهتابجاونوكتنأ
:١٢ةيمورو٤:١٧سواثوميت١(مهتويبلومهلشاعملابابسأ
يتلاتايآلانمةيآلاهذهو.)١٢:٢٨سوثنروك١و٨و٧
اهلاهريغوةيروسواكريمأيفةيخيشملاةسينكلااهيلعتينُب

خويشوًاضيأةاعروًاسوسقنومسيونوظعاوخويش
.ةسمامشونوربدم

لٱَّـنَأل«١٨
ْ

لٱَو،ًاسِراَدًارْوَثَّـمُكَتَال:ُلوُقَيَباَتِك
ْ

ُلِعاَف
.»ُهَتَرْجُأٌّقِحَتْسُم
:٢٤ةينثتو١٩:١٣نييوالو٩:٩سوثنروك١و٢٥:٤ةينثت

١٠:٧اقولو١٠:١٠ىتمو١٥و١٤

ةقفنبةسينكلاموقتنأبوجوةيآلاهذهيفلوسرلانابأ
سردتيتلامئاهبلارمأيفسدقملاباتكلالوقداريإباهتاعر
رمأباهتيذغتبىنتعاهللانإفهرجتيذلاجرونلاببوبحلا
ناكاذإهنأحضوأواهباعتأجئاتنيفكرتشتاهكرتبهباحصأ
نوبعتينيذلارشبلابينتعيهنأىلوألابفمئاهبلابىنتعاهللا
وخستنأةسينكلاىلعبجيفمهتوخإعفنةيغبةريغوةنامأب
نمانههدروأامو.مهاقحتساردقىلعمهمركتومهيلع
يفلوسرلاهّرسفو)٢٥:٤ةينثت(يفميدقلادهعلا
.)١٠-٩:٨سوثنروك١(

:١٧ةينثت(نمسبتقماذهُهَتَرْجُأٌّقِحَتْسُمُلِعاَفْلٱ
ةسينكلانوناقوهوةيدوهيلاةسينكلانوناقناكو)١٩:١٥و٦
.لدعلادييأتوملظلانمعنملاهنمضرغلاو.ًاضيأةيحيسملا

بوقعيو١٣:١سوثنروك٢و٨:١٧انحوي(يفًاضيأسبُتقاو
يفمكحلاهدحوسواثوميتنأانهيهنلامزلتسيالو.)٤:١
هسيئرسواثوميتنأوخويشلاعمجممكاحلانأحّجرملافكلذ
ةياكشلالطبينأعيطتسيىتحهيفًاميظعًالوبقهيأرلنأو
.اهلتابثإالودسحلانعةئشانلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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١٩عخيشىلعةياكشلا

ِةَثَالَثْوَأِنْيَدِهاَشَىلَعَّـالِإٍخْيَشَىلَعًةَياَكِشْلَبْقَتَال«١٩
.»ٍدوُهُش
١٩:١٥ةينثت

انه»خيشلاب«دارملاٍخْيَشَىلَعًةَياَكِشْلَبْقَتَال
دارأ.فقسألاوسيسقلابًاضيأىمسملايحورلاسيئرلا
ةاعرلاوسوسقلاةماركظفحبوجوبهبئانيصوينأسلوب
نأبرمأكلذلومهتاقفنبايسأيفةسينكلامايقبىصوأامدعب
مكُحينأيهنولمعوأميلعتءوسبمهيلعيكُشاذإلدعلا
ناكامكمهفءوسوأبزحتوأدسحنعًائشانًامكحهيلع
.)١٢و١:١١سوثنروك١(رصعلاكلذسئانكيف

هنمسبتقماذهٍدوُهُشِةَثَالَثْوَأِنْيَدِهاَشَىلَعَّـالِإ
وهوةيدوهيلاةسينكلانوناقناكو.)١٩:١٥و١٧:٦ةينثت(
ملظلانمعنملاهنمضرغلاو.ًاضيأةيحيسملاةسينكلانوناق
سوثنروك٢و٨:١٧انحوي(يفًاضيأسبُتقاو.لدعلادييأتو
سواثوميتنأانهيهنلامزلتسيالو.)٤:١بوقعيو١٣:١

نأوخويشلاعمجممكاحلانأحّجرملافكلذيفمكحلاهدحو
عيطتسيىتحهيفًاميظعًالوبقهيأرلنأوهسيئرسواثوميت
.اهلتابثإالودسحلانعةئشانلاةياكشلالطبينأ

٢٠عءانثتسانودبًاراهجنيمرجملاخيبوتبوجو

جلٱَماَمَأْمُهْخِّـبَوَنوُئِطُْخيَنيِذَّـلَا«٢٠
ْ

َدْنِعَنوُكَيْيَكِلِعيَِم
لٱ

ْ
.»ٌفْوَخَنيِقاَب
١٣:١١ةينثتو١:١٣سطيتو١٤و٢:١١ةيطالغ

امكخيشلاىلعانهمالكلانأحّجرملاَنوُئِطُْخيَنيِذَّـلَا
لدعلاوقئاللاماركإلاباولماعُينأًالوألوسرلادارأ.قبس
اذإهنأانهدارأو.دسحنعًامكحمهيلعمكحيالىتح
نوبنذممهنأةيفاكدوهشبةاباحمالبصحفلادعبتبث
.اوبدؤينأبجولمعوأميلعتب

عيمجوأخويشلاعيمجيأِعيِمَْجلٱَماَمَأْمُهْخِّـبَو
نأبرمأولاوحألايضتقتامكةسينكلايفنيعمتجملاةوخإلا
ّرضأًالمعوًاميلعتمهداسفنألًاراهجمهصاصقنوكي
.كلذكةيعرلانممهريغداسفنمرثكأةسينكلاةراهطل

ميلعتلاباوأطخأنيذلاىلإانهىلإراشأسلوبنأحجرألاو
خويشلهلاقامكلذديؤيوبيدأتلابوجوىأرهنأودسافلا
مهلهلاقهنإفستيليميفمهبهعامتجانيحةسينكلاهذه
لُمٍروُمُأِبَنوُمَّـلَكَتَيٌلاَجِرُموُقَيَسْمُتْنَأْمُكْنِم«

ْ
اوُبِذَتْجَيِلٍةَيِوَت

هذهلحيسملالوقو.)٢٠:٣٠لامعأ(»ْمُهَءاَرَوَذيِمَالَّـتلٱ

لٱَتْبَّـرَجْدَقَكَّـنَأ...ٌفِراَعاَنَأ«اهتيعةسينكلا
ْ

ْمَُّـهنِإَنيِلِئاَق
َنْيَأْنِمْرُكْذٱَف...َنيِبِذاَكْمَُهتْدَجَوَف،ًالُسُراوُسْيَلَوٌلُسُر
طَقَس

ْ
٢:٢ايؤر(»خلاَىلوُألٱَلاَمْعَألٱِلَمْعٱَو،ْبُتَوَت

الإبقاعتنأةسينكللسيلهنألدي»خّبو«هلوقو.)٥و
»ًاخيشرجزتال«هلوقولوقلااذهنيبةافانمالو.ًايبدأًاباقع
هلوقوةيصخشلاةثداحملابصتخم»خلارجزتال«هلوقنأل
رمأبًايضاقسواثوميتنوكرابتعابةمكاحملابصتخم»خّبو«

.حيسملامسابهيفملكتييعرش
خيبوتلالعجاذهلوٌفْوَخَنيِقاَبْلٱَدْنِعَنوُكَيْيَكِل
سئانكلارئاسعمسللالضلاراشتناعنتميكلذبهنإفًاراهج
.سسفأةسينكيفىرجامأبن

مسريالنأورماوألاهئارجإبسواثوميتهتيصوت
٢٢و٢١عةلجعلابًادحأ

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَوِهللاٱَماَمَأَكُدِشاَنُأ«٢١
ملٱَوِحيِسَْ

ِةَكِئَالَْ
ملٱ
َحتْنَأَنيِراَتْخُْ

ْ
ًائْيَشَلَمْعَتَالَو،ٍضَرَغِنوُدِباَذٰهَظَف

.»ٍةاَباَحُمِب
٤:١و٢:١٤سواثوميت٢و٦:١٣ص

خويشلاةمكاحمىلعمالكلانملوسرلاغرفامدعب
)ًاضيأخيشوهو(سواثوميتأبنأاولضمهنأتبثنمخيبوتو
اذهو.هتريسبنودهشينيروظنمريغنيريثكدوهشدوجوب
َنِمٌةَباَحَساَنَلْذِإًاضْيَأُنْحَنَكِلٰذِل«باتكلالوقهبشي
كلذىتأو.)١٢:١نييناربع(»اَنِبٌةَطيُِحمِهِذٰهُراَدْقِمِدوُهُّشلٱ
يتلاةنيدملايفهبئانهنألسواثوميتتابجاوةيمهأىلإرظنلاب
ميلشروأةسينكةيناثاهتسينكتناكونينسثالثاهيفّرشب
يفةنامألاىلعهّثحف.ةيناثلايهةيكاطنأةسينكنكتملام
هلمعبنودهشينمةرثكىلعءانبهيلعبجياملكبمايقلا
يفهللاشرعمامأفقاوهنأبسحينأىلعوضرألاىلع
.نيسيدقلاةكئالملابًاطاحمبآلانيميىلعحيسملاةرضح

.)٤:١سواثوميت٢(يففلحلاكهايإهفلحيذلافلحلاو
فقاوكنأربتعافخلاكفلحأيأِهللاٱَماَمَأَكُدِشاَنُأ
كلمعنودهاشينيذلاةيآلاهذهيفنيروكذملالكنيب

.بآلاهللادوهشلاكئلوألوأوهيفنومكحيو
بآلانيميىلعهرظنتكنأكِحيِسَْملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَو
.كتريسًابقارم
»نوراتحم«مهنأباوتعنو.راهطألاَنيِراَتْخُْملٱِةَكِئَالَْملٱَو
اَنَأ«مهدحألوقكًامدخمهراتخاهللانألومهتراهطل
لٱُليِئَاْربِج

ْ
لِسْرُأَو،ِهللاٱَماَّـدُقُفِقاَو

ْ
ناكو)١:١٩اقول(»خلاُت

مهتاجردبيترتومهترثكىلعةكئالملاركذبحيسلوب
:١يسولوكو١:٢١سسفأو٨:٣٨ةيمور(همالكلًاديكوت
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نيذلاةكئالملانيبومهنيبًازييمت»نيراتخم«مهاعدهلعلو)16
ىلعةكئالملاف.)٦اذوهيو٢:٤سرطب٢(مهتسائراوظفحيمل
سوثنروك١و١٥:١٠اقول(سانلارومأبنومتهيليجنإلايفام
مويلايفةنونيدلانودهاشيمهو)١٢:١ينيناربعو٤:٩
.)٢٥:٣١ىتم(اهئارجإيفنوكراشيوريخألا

َحتْنَأ
ْ
اماميسالوًافنآهبهاصوأاملكيأاَذٰهَظَف

ةايحنأىلعءانبمهتلماعمونيدلاءاسؤرنييعتبقلعتي
.مهتريسومهميلاعتىلعًاريثكةفقوتمةيحورلامهاياعر

رابتعاالوكسفنىوهىلإتافتلاالبيأٍضَرَغِنوُدِب
.ةسينكلااهيلإتمسُقيتلابازحألا

ًادبألمتالفةمكاحملايفٍةاَباَحُمِبًائْيَشَلَمْعَتَالَو
.قحلاىلإالإرظنتالوءيربلاةئطختىلإالوبنذملاةئرتبىلإ

لٱِبٍدَحَأَىلَعًادَيْعَضَتَال«٢٢
ْ

يفِْكَرتْشَتَالَو،ِةَلَجَع ِ
.»ًارِهاَطَكَسْفَنْظَفْحِا.َنيِرَخآلٱاَياَطَخ
١:٦سواثوميت٢و١٣:٣و٤:١٤صو٦:٦لامعأ

١١انحوي٢و

ةمدخلنيقحتسملاريغنييعتنمسواثوميتسلوبرّذح
وأمهنمدحأىلعمكحلاىلإٍعادنوكيالئلةيحورلاةسينكلا
.هخيبوت

وأًاخيشهنييعتلِةَلَجَعْلٱِبٍدَحَأَىلَعًادَيْعَضَتَال
ذئمويةفولأملاةداعلاىلعءانبديلاعضوركذو.ًاسامش

مهنييعتنوديرينيذلاىلعمهيديأخويشلاعضينأيهو
هرمأو.)٨:١٧و٦:٦لامعأو٤:١٤ص(ةسينكلاةمدخل
هلنأوهاوقتققحتلًايفاكًاتقولمأتينأًادحأمسرينألبق
رمألااذهةميهأوةيسامشلاوأةيفقسأللةيرورضلاتافصلاا
فقوتميدبألاسانلاسوفنريخنألةلجعلانمعنمت
.هيلع

الةلجعلابدحأمسرنعسواثوميتللوسرلاىهنو
متيناكنيدلامداخمسرنألهدحوهمسريهنأمزلتسي
.يخيشملاعمجملاقافتاب

يفِْكَرتْشَتَالَو وأاهنعكتوكسبَنيِرَخآلٱاَياَطَخِ
نممسراياطخلاهذهبدارأهنأةنيرقلانممهفنو.اهايإكلعف
نماياطخلاهذهبكتراو.ةيسامشلاوأةّيسقللًالهأاوسيل
مسرنمف.بجاولاصحفلامهنعاوصحفيملنماومسر
هوموسرماهبكترييتلااياطخلايفكرتشموهفءالؤهلثم
ميلعتلايفاولضاذإمهنألةسينكلاىذأنمهنوببسياميفو
ريغرارضإنمرثكأًارارضإةسينكلاباورضألمعلاوأ
يفقدصينيدلامدخمسرنأشيفقدصامو.نيموسرملا
هربجييذلالمعلايفكرتشينأيحيسمللزوجيالفهريغ
تاركسملاعنصيفالوبرلامويسيندتىلعهءاقفرووه

ةلمجلاىلعو.ديبعلابراجتالايفوأةرماقملايفالواهعيبو
عادخلاىلإهلماعوعديلمعلكلزتعينأهيلعبجي

.ملظلاوبذكلاو
نعهايإهيهنىلعرمألااذهدازًارِهاَطَكَسْفَنْظَفْحِا

لوقلاوركفلاةراهطهيلعبجوأفنيرهاطلاريغمسر
براجتلالكوهريغاياطخلازتعابكلذمتيولمعلاو
ىلإرظنلاوةلطابلايناغألاوةيقشعلاريطاسألاىلإءاغصإلاو
بعالملاليثمتةدهاشموةئيدرلاتاوهشلاةجيهملاروصلا
.ةمشحلانميراعلا

كلذىلإلئاسولاذاختاوهتحصةارادمبوجو
٢٣ع

يفْنُكَتَال«٢٣ ًارَْمخْلِمْعَتْسٱِلَب،ٍءاَمَباَّـَرشُدْعَباَمِ
لٱَكِماَقْسَأَوَكِتَدِعَمِلْجَأْنِمًاليِلَق

ْ
.»َِةريِثَك

١٠٤:١٥رومزم

يفْنُكَتَال ًارَْمخْلِمْعَتْسٱِلَب،ٍءاَمَباَّـَرشُدْعَباَمِ
.هذيملتلملعموهنبالبأةبحموةيّرحبسلوببتكًاليِلَق
حئاصنلاحصنوةيبدألاسواثوميترومأبًامتهمناكامكف
هباعتأةرثكفرعذإهنإفهدسجةحصبمتهاكلذكةقفاوملا

ىلعلدتةرابعلاو.ٍوقملامعتسابهيلعراشأهندبفعضو
رئاسنودءاملابرشىلعًارصتقمناكسواثوميتنأ
هنأهتحصلاوحأةفرعموهايإهرابتخاةدايزلىأرفتابورشملا

ليلقلامعتسابهيلعراشأفءاملانمىوقأوهامىلإجاتحي
.رمخلانم

ىلعليلداذهِةَريِثَكْلٱَكِماَقْسَأَوَكِتَدِعَمِلْجَأْنِم
ضارمأوعاجوألةضرعوةينبلافيعضناكسواثوميتنأ
مزلتسيالءاودرمخلالامعتساهلسلوبفصوو.ةريثك
ناكورمأالحصنهنألةذللادرجملتاركسملافشرزاوج
الوهفةريثكماقسأاذناكوهبرشدتعيملنملًاليلقفوصوملا
نوكينيحتاركسملانعناسنإلاعانتمابوجونمعنمي

اذهةلعملعنالو.اهنمراثكإلاىلعهريغًالماحاهايإهبرش
كلذركذسلوبنأمهضعببهذفةلاسرلاهذهيفحصنلا
كسفنظفحا«هلهلوقبدارأهنأنمسواثوميتمهوتلًاعفد
ىلعًاروظحمهنوكىلعءانبرمخلابرشلزتعينأ»ًارهاط
١٠:٩نييوال(نيهكتلانوسراميمهوميدقلادهعلاةنهك
ليلدبةراهطلابًاصوصخنيرومأمنيدلامدخناكو.)١٠و
.)٥٢:١١ءايعشإ(»ِّـبَّـرلٱِةَيِنآِيلِماَحاَياوُرَّـهَطَت«هلوق
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هباكتراذنمرهاظاهضعبنأباياطخلانيبزييمتلا
ىلإعرسيالنأبوجوو.ءاضقلاىلإيفخمهريغو
البمكحلانمسرتحينأورهاظلاىضتقمبمكحلا

٢٥و٢٤عٍورت

لٱَىلِإُمَّـدَقَتَتٌةَحِضاَوِساَّـنلٱِضْعَباَياَطَخ«٢٤
ْ

اَّـمَأَو،ِءاَضَق
لٱ

ْ
.»ْمُهُعَبْتَتَفُضْعَب
٥:١٩ةيطالغ

سواثوميتلةدعاسماهدعباموةيآلاهذهسلوببتك
نأبجينموةسينكلاةمدخلّنيعينأبجينمةفرعمىلع
كلذلو.مكحلايفةمكحلاوءانتعالالكبوجوضفري

نيحلاصلانمناعونورارشألانمناعوندجويهنأبحّرص
ةياغلاىلإهبتنينأهيلعنافةينيدلاةمدخللمهسفنأنوضرعي
.عدُخيالئلنيقيرفلانملكيعوننيبزييمتلل

ِءاَضَقْلٱَىلِإُمَّـدَقَتَتٌةَحِضاَوِساَّـنلٱِضْعَباَياَطَخ
لهسوةسينكلاةمدخبنيقئاللاريغنميناثلاعونلااذه
ذإعدُخينأنمهيلعرطخالفمهبونذفرعينأهيلع
مهلامعأومهلاوقأمهتافصىلعدهشتفةروتسمريغمهاياطخ

ةسينكلاصحفقبسمهيلعةماعلامكحوًاريثكاورهتشادقو
ةسينكلاةمدخلءالؤهلثمنيعُيالنأحضاولانمفاهباونو
»ءاضقلاب«دارملاو.ىنغلاوماقملاوةحاصفلاباورهتشاامهم
هللاءاضقهبدارملاوأاهمدعوأةقايللابةسينكلامكحانه
.نيدلاموي

ريغنميناثلاعونلاوهاذهْمُهُعَبْتَتَفُضْعَبْلٱاَّـمَأَو
نولاتحممهومهبولقيفامسانللنورهظيالمهنأنيقحتسملا

مهيلعدهشتليلقدعبنكلنوحلاصمهنأبسانلانوعدخي
مهرمأيفكشىقبيالىتحةقيقحلارهظتوةريرشلامهلامعأ

لٱِتاَّـيِفَخُفِرْعَي«يذلاهللاربنممامأنوبقاعُيمهو
ْ

لَق
ْ

»ِب
سواثوميتريذحتكلذنملوسرلادصقو.)٤٤:٢١رومزم(
سانلانعطمدعومهفارتعاوسانلارهاوظبعدُخينأنم
.ةسينكللةاعرنيئارملارارشألالعجيفمهيف

ِحلاَّـصلٱُلاَمْعَألٱًاضْيَأَكِلٰذَك«٢٥
َ
َيِهيِتَّـلٱَو،ٌةَحِضاَوُة

ُختْنَأُنِكْمُيَالَكِلٰذُفَالِخ
ْ
.»ىَف

ىلعمكحلايفإطخللةضرعناكامكسواثوميتنإ
مهنأبراربألاىلعمكحلايفكلذكناكراربأمهنأبرارشألا
.رارشأ

ىلإمدقتتٌةَحِضاَوُةَِحلاَّـصلٱُلاَمْعَألٱًاضْيَأَكِلٰذَك
الفاهنولمعينيذلالضفبةحيرصةداهشدهشتوءاضقلا

مهمسرريخأتىلإيعادالفًارارشأاوبسُحينأنمفوخ
ىلإنسحلامهتيصقبسلةسينكلايفنيرشبمونيملعم
.مهحالصبهتداهشوءاضقلا

ةحلاصلالامعألايأخلاَكِلٰذُفَالِخَيِهيِتَّـلٱَو
ىلعدعبرهظتنأنمدبالرمألالوأيفةحضاوريغيتلا

ِمثْنِم«حيسملالوققفو
َ
.)٧:١٦ىتم(»ْمَُهنوُفِرْعَتْمِهِرا

نلعيسهللانإفًامئادىفختالرارشألالامعأكلذكو
يتلاقيرطلاوهديرييذلاتقولايفنيحلاصلالئاضف
داشرإبلطيويلصينأسواثوميتىلعناكف.اهنسحتسي
اذإهنإفةسينكلاةمدخلنيمدقتملاضفردمتعينألبقبرلا
امنيلئانوضرألاىلعنيفورعمءالؤهلثمنكيمل
ةصالخو.ءامسلايفهللامهبيثيسانلانمهنوقحتسي
مكحلايفةلجعلانمسواثوميتسرتحينأنيتيآلانيتاه
.ًاريرشحلاصلاوًاحلاصريرشلابسحيالئل

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:عيضاومةمسخحاحصألااذهيف

نمسواثوميتريذحتوديبعلاهمّلعُينأبجيام:لوألا·
ع(تنعتلاورمذتلاوةنتفلاىلعمهنوجيهينيذلانيملعملا
٥-١(.
يفةبغرلارارضأوةعانقلاوىوقتلاعفانمنايب:يناثلا·

.)١٠-٦ع(ىنغلا
اموهلزتعينأبجيامىلعسواثوميتّثح:ثلاثلا·

-١١ع(ًاريخأهبيثيهللانأهلهديكأتوهيتأينأبجي
١٦(.
.)١٩-١٦ع(هبءاينغأللحصنينأبجيام:عبارلا·
املكظفحينأبسواثوميتىلعديدشتلا:سماخلا·

٢٠ع(نيفرحنملاعمقحلانعفرحنيالنأوهبهاصوأ
-٢٢(.

نيذلانمريذحتوديبعلاهملعينأبجيامنايب
٥ىلإ١عرخآًاميلعتمهنوملعي

َحتٌديِبَعْمُهَنيِذَّـلٱُعيَِمج«١
ْ

لَفٍريِنَت
ْ
ْمَُهتَداَساوُبِسْحَي

.»ِهِميِلْعَتَوِهللاٱِمْسٱَىلَعَىَرتْفُيَّـالَئِل،ٍماَرْكِإَّـلُكَنيِّـقِحَتْسُم
:٢سرطب١و٢:٩سطيتو٣:٢٢يسولوكو٦:٥سسفأ

٨و٢:٥سطيتو٢:٢٤ةيمورو٥٢:٥ءايعشإو١٨

مدخبقّلعتيامبسواثوميتسلوبىصوأنأدعب
أدتباوةسينكلاءاضعأبقلعتيامبهيصويذخأةسينكلا

ألَا
َ
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اوناكمهنأيفبيرالنيذلانينمؤملاديبعلارومأيفمالكلا
نملكىلعبجياميفمالكلاقبسدقو.اهيفنيريثك
.)٦:٥سسفأ(ريسفتيفمهتداسوديبعلا

َحت
ْ

نمنونمؤملاانهدوصقملاوةيدوبعلارينيأٍريِنَت
سواثوميتحصننوربتعيالمهنمنينمؤملاريغنألءاقرألا

.سلوبحصنالو
يأٍماَرْكِإَّـلُكَنيِّـقِحَتْسُمْمَُهتَداَساوُبِسْحَيْلَف
.مهنيبةبسنلاردقىلعمهوعيطيومهربتعيل

نوبأيديبعلاناكاذإخلاِهللاٱِمْسٱَىلَعىََرتْفُيَّـالَئِل
نعُطفمهنيدىلإكلذبسُننودناعيونوصعيوةمدخلا
اممةمدخلايفةنامأوةريغرثكأاونمآنيحاوناكاذإو.هيف
حضاولانمو.مهنيدحدمومهدوبعممسامركُأًالبقاوناك
رمأنمنوملعيالفنينمؤمباوسيلانهنيروكذملاةداسلانأ
نيدهنأالإهنيدرمأنمالومهديبعدوبعمهنأالإحيسملا
ةيآلايفنينمؤملاةداسلاتابجاويفمالكلاو.ديبعلاكئلوأ
نمنوفاخيذئموياوناكنينامورلانمنيريثكلعلو.ةيلاتلا
مهجايهمهديبعنيبيحيسملانيدلالوخدةجيتننوكتنأ
ددعىلعديزيناكمايألاكلتيفديبعلاددعنألمهيلع
ذاختانمدبعلاعنميةيآلاهذهيفءيشالو.ًاريثكةداسلا
.)٧:٢١سوثنروك١(ًاعرشررحتينأىلإلئاسولا

َهلَنيِذَّـلٱَو«٢
ُ

هباوُنيِهَتْسَيَالَنوُنِمْؤُمٌةَداَسْم ،ٌةَوْخِإْمَُّـهنَألِْمِ
يفَنوُكَراَشَتَيَنيِذَّـلٱَّـنَأل،َرَثْكَأْمُهوُمِدْخَيِلْلَب لٱِ

ْ
ْمُهِةَدِئاَف

لَع.َنوُبوُبَْحمَوَنوُنِمْؤُم
ِّـ

هبْظِعَوْم .»اَذِٰ
٤:١١ص٤:١يسولوك

َهلَنيِذَّـلٱ
ُ

اوناكءالؤهنأيفبيرالَنوُنِمْؤُمٌةَداَسْم
.نوينثومهتداسنمىلإةبسنلابًادجنيليلق

مهومركينأاوبأياليأٌةَوْخِإْمَُّـهنَألِْمِهباوُنيِهَتْسَيَال
نينمؤممهنوكمعن.ًامومعةداسللديبعلاةعاطإمهوعيطيو
ةيدبألاةايحلايفمهءاكرشونينمؤملامهتداسلةوخإمهلعج
ًاعماودحتاناميإلابهنألليجنإلاوحيسملاميلعتىضتقمب
كلذنكلدحاوتيبلهأكرخآلابمهنملكدحتاوحيسملاب

لاقامبرو.ءيشلكيفمهتداسلنوواسممهنأمزلتسيال
همدخأاذامليخأيديسناكاذإنمؤمدّيسهلنمؤمدبع
.نايصعلاىلعهجيهوسانلاضعبهارغأفقيقرةلزنمب
املاثمألًاعفدمهتداسبةناهتسالانعديبعلاسلوبىهنف
:٢ةيمور(»ٌةاَباَُحمِهللاٱَدْنِعَسْيَل«نأباتكلالوقو.ركذ
ىلإسانلاضعبةبسنالهللاىلإانتبسنبصتخي.)١١
ىلعحصيةاواسملانمءامسلايفحصيامسيلو.ضعب
يذلاتقولايفهئارجإبنيفلكمسانلاسيلوًامئادضرألا

.اهنونسحتسييتلاقيرطلاوهنوراتخي

نأنمًالدبمهيلعبجيياَرَثْكَأْمُهوُمِدْخَيِلْلَب
مهنوكلمهنوعفنيومهوضرينأاودهتجينأمهتداسباونيهتسي
نأمهيلعف.ةداسمهنوكلكلذمهنايتإىلعةوالعةوخإ
.نيقيرفلاديسحيسمللةمدخمهتوخإلمهتمدخاوربتعي

يفَنوُكَراَشَتَيَنيِذَّـلٱ مكتمدخبنوعفتنييأِةَدِئاَفْلٱِ
.نيينثوءابرغباوسيلمهيفمئادلامكداهتجاو

ةمعنمهلبهوهللانإَنوُبوُبَْحمَوَنوُنِمْؤُمْمُه
بجيهللامهبحأنيذلاوحيسملابهللاءابحأاوراصفناميإلا
.هومركيوهوبحينأمهيلع

لَعُيٌدَحَأَناَكْنِإ«٣
ِّـ

ِتاَمِلَكُقِفاوُيَالَو،َرَخآًاميِلْعَتُم
ملٱَعوُسَياَنِّـبَر

َبَسَحَوُهيِذَّـلٱَميِلْعَّـتلٱَو،َةَحيِحَّـصلٱِحيِسَْ
»ىَوْقَّـتلٱ

سطيتو٤:٣و١:١٣سواثوميت٢و١:١٠صو١:٣ص
١:١سطيت١:٩

نمسلوبدرطتساَرَخآًاميِلْعَتُمِّـلَعُيٌدَحَأَناَكْنِإ
نيملعملاىلعمالكلاىلإديبعلابقلعتياميفمالكلا
ةءابإمهايإمهميلعتبديبعلاراكفأتقلقنيذلانيدسفملا
بجيهنأهميلعتريغ»رخآلاميلعتلاب«دارملاو.مهتداسءاضرإ
.مهوعيطيوةداسلااومركينأديبعلاىلع
يفيتلاِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِتاَمِلَكُقِفاوُيَال

لكلبةنّيعمتاملك»انبرتاملكب«دصقيملو.رئاشبلا
اوطعأ«هلوقحيسملالاوقأنماذهقفاوياممو.هميلعترهاوج
اومواقتال«هلوقو»ءاعدوللىبوط«هلوقو»رصيقلرصيقلام
٥صىتم(لبجلاىلعحيسملاظعونومضملكو»رشلا

.)٧و٦و
داشرإواهحالصوةسينكلاناينبىلإةيدؤملاَةَحيِحَّـصلٱ

راشألوسرلانأنكميو.داهتجالاوربصلاوةعانقلاىلإاهلهأ
يقبوبتكُيملاممديبعلابقلعتياميفحيسملاميلعتىلإ
لامعأو٥:١٨ص(يفهركذيذلاكسانلانيبًاروهشم
٢٠:٣٥(.

ًالمعوًاداقتعاقحلانيدلابسحيأىَوْقَّـتلٱَبَسَح
.حيسملاعوسيانبرتاملكعمسةجيتناذهو

لَعَتُمَوُهْلَب،ًائْيَشُمَهْفَيَالَوُهَو،َفَّـلَصَتْدَقَف«٤
ِّـ

ٌل
لٱِتاَكَحاَُممَوٍتاَثَحاَبُمِب

ْ
حلٱُلُصَْحياَهْنِميِتَّـلٱِمَالَك

ْ
ُدََس

خلٱَو
ْ
»ُةَّـيِدَّـرلٱُنوُنُّظلٱَوُءَاِرتْفالٱَوُماَصِ
:٢سواثوميت٢و١:٤صو١:٧صو٨:٢سوثنروك١

٣:٩سطيتو٢٣

ألَا
َ
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هتمعأفًاربكتوًاباجعإهدنعامقوفىعدايأَفَّـلَصَت
.)٤:١٨سسفأ(ءايربكلا

رومألكفرعيهنأمهوتيأًائْيَشُمَهْفَيَالَوُهَو
ًاصوصخديبعلاوةداسلاتابجاويفهميلاعتوليجنإلا

.كلذفالخعقاولاو
يأِمَالَكْلٱِتاَكَحاَُممَوٍتاَثَحاَبُمِبٌلِّـلَعَتُمَوُهْلَب

يفلداجيولأسينأبجيهنكلتكسيفلهاجهنأملعيال
نمةدئافالفتملُعنأوملعُتالواهتحتلئاطالرومأ
نألدوهيلايملعمدحأىلإهجوماذهنأحّجرملاو.اهملع
ةسينكيفثدحامو.تاكحامملابرستةيدوهيلاسرادملا
نآلاسانلاأتفيالفمويلاةريثكسئانكيفثدحيسسفأ
فيكوميناقأةثالثدحاووهوهللانوكيفيكنولأسي
عمناسنإلاةيرحقفتتفيكوملاعلاىلإةئيطخلاتلخد
يحولاورايتخالالئاسمنمكلذريغويلزألاءاضقلا

تاكحامملاهذهنأىلعليلدلاو.اهلاكشاموةمايقلاو
.يتأيامةرضموةلطاب

هريغناسنإلادسحيأُدَسَْحلٱُلُصَْحياَهْنِميِتَّـلٱ
يفهبلغينأعطتسيملهنألوأهنمرثكأفرعيهنأىلع
.لادجلا

.)١:٢٩ةيمور(هماكحأوهئارآبمليالنملُماَصِْخلٱَو
.هنوبلغينيذلايفنعطلايأُءاَِرتْفالٱَو
مهيلإبسنفنيفلاخملادصاقميفُةَّـيِدَّـرلٱُنوُنُّظلٱَو

ةراسخلانمفوخلاومهفلاخينملدسحلاوقحلاضغبوىوهلا
.داهطضالاوموللاو

حلٱيِمِداَعَوِنْهِّـذلٱيِدِساَفٍساَنُأُتاَعَزاَنُمَو«٥
ْ

،ِّـَق
.»ِءَالُؤٰهَلْثِمْبَّـنََجت.ٌةَراَِجتىَوْقَّـتلٱَّـنَأَنوُّنُظَي
:١سطيت٣:٨سواثوميت١:٦٢صو١١:١٦سوثنروك١
٣:٥سواثوميت٢و١٦:١٧ةيمور٢:٣سرطب٢و١١

عوضومنإفةليوطلامهتامصاخمٍساَنُأُتاَعَزاَنُمَو
ضغبلااهنعأشنيةميظعهجئاتنًافيفطناكنإوعازنلا

.ضعبنعءاقدصألاضعبلاصفناوةسينكلاقاقشناو
بولقرشوهوتاعزانملاببساذهيفِنْهِّـذلٱيِدِساَف

.مهلهجنعًالضفنيبذاكلانيملعملا
اذإوهوبلطقحلااوبحأاذإسانلانإِّـقَْحلٱيِمِداَع

اذهاوبحيملاذإوهتفرعميفاومنوهومركأوهباوبحرهودجو
اوراصوًاباقعهنممهلاممهنمذخُأهلهألاوملسيملوزنكلا
اوهبشأفهعاونأفالتخاىلعلالضللًاديبعو»قحلايمداع«
عجرمثناطيشلاهنمجرخهنأحيسملاركذيذلاتيبلا

حاورأةعبسهعمذخأوبهذفًانيزمًاسونكمًاغرافهدجوو
.)٤٥و١٢:٤٤ىتم(هونكسوهولخدوهنمًارشرخُأ

ليجنإلاميلعتانه»قحلاب«ىنعلوسرلانأحجرملاو
.»قحلايمداع«هيلهاجىمسو

مهنأىلعليلداذهٌةَراَِجتىَوْقَّـتلٱَّـنَأَنوُّنُظَي
امىوقتلانوبسحيف»قحلاومداع«و»نهذلااودساف«
مهنمو.ىوقتبسيلكلذكسيلاموًايملاعًاحبرمهديفي
لَعُم،اَهِتَلْمُجِبًاتوُيُبَنوُبِلْقَي«نم

ِّـ
ِلْجَأْنِم،ُِبَجيَالاَمَنيِم

لٱِحْبِّـرلٱ
ْ

نمملعتملانأنكميالف)١:١١سطيت(ِ»حيِبَق
ًاميدقسلوباومواقنيذلانظوهو.مهنظنظيحورلا

نمًائيشنوتأيالءالؤهفذئمويمهنمسواثوميترذحو
ىلعسانلالمحلوءايقتأمهنأبرهاظتللالإىقتلالامعأ
نابأامكةالصلانويسيرفلالاطأةياغلاهذهلو.مهبةقثلا
ذختننأنمعظفأةئيطخالو.)٢٣:١٤ىتم(حيسملا
ملحيسملانأعميويندلاحبرلاىلإةليسويحيسملانيدلا
وهوانلجألرقتفاف«)٨:٢٠ىتم(»هسأردنسينيأ«هلنكي
نيدلانولبقيمهولاملامههلإةراجتمهاوقتنيذلاف.»ينغلا
:٨لامعأ(رحاسلانوميسهلبقامكهبنودانيويحيسملا

.)٢٠و١٩
هلوقليلدبيقيقححبرىوقتلاليبسيفهنأكشال
تسيلاهنكل)٤:٨ص(»ةرضاحلاةايحلادعوماهلىوقتلا«
لاق.يويندلاحبرلاىلإةليسوالإاهنوذختيالنملكلذك
لَُخيْنَأَداَرَأْنَم«ىنعملااذهيفحيسملا

ِّـ
،اَهُكِلُْهيُهَسْفَنَص

ُناَسْنِإلٱُعِفَتْنَياَذاَمُهَّـنَأل.اَهُِدَجيِيلْجَأْنِمُهَسْفَنُكِلُْهيْنَمَو
لٱَحِبَرْوَل

ْ
.)٢٦و١٦:٢٥ىتم(»ُهَسْفَنَِرسَخَوُهَّـلُكََملاَع

هتافانملميلعتلااذهسلوبهركِءَالُؤٰهَلْثِمْبَّـنََجت
هنمسواثوميترّذحوسفنلاراكنإبرمآلاليجنإلاميلعتل

خسنلاضعبيفتسيلةرابعلاهذهوهعابتأةبحاصمنمو
.ةميدقلا

١٠ىلإ٦ععمطلارارضأوةعانقلاعفانم

لٱَعَمىَوْقَّـتلٱاَّـمَأَو«٦
ْ

»ٌةَميِظَعٌةَراَِجتَيِهَفِةَعاَنَق
١٣:٥نييناربعو١٦:٨و١٥:١٦لاثمأو٣٧:١٦رومزم

امدعبىوقتلاحبريفةحيحصلاةدعاقلالوسرلاركذ
اهبحاصعنمبىوقتلانأمهوتلًاعفدهيفدسافلايأرلالطبأ
وهفهلامبةعانقلاىلعاهبحاصلمحتاهنإفحبرلكنم
لصحامىوسيهتشيالذإهانغبرورسموةقيقحينغ
ضعبلاق.ةعانقالبًائيشرسيالملاعلاىنغلكوهيلع
:رعاشلالاقو»ىنغةعانقلا«ءامكحلا
ةعانقلانمّزعأءيشالفريخلكةعانقلاهللاىزج
ةعاضبىوقتلارّيصاهعموٍلامسأركسفنلاهرّيصف

ألَا
َ
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لٱِلُخْدَنَْملاَنَّـنَأل«٧
ْ

ْنَأُرِدْقَنَالاَنَّـنَأٌحِضاَوَو،ٍءَْيشِبََملاَع
.»ٍءَْيشِبُهْنِمَجُرْخَن
٥:١٥ةعماجو٢٧:٢٤لاثمأو٤٩:١٧رومزمو١:٢١بويأ

طَبْنِمُتْجَرَخًاناَيْرُع«بويألوقكةيآلاهذه
ْ

يِّـمُأِن
اَمَك«ةعماجلالوقو.)١:٢١بويأ(»َكاَنُهَىلِإُدوُعَأًاناَيْرُعَو
طَبْنِمَجَرَخ

ْ
ُذُخْأَيَالَو،َءاَجاَمَكًابِهاَذُعِجْرَيًاناَيْرُعِهِّـمُأِن

يفِهِبُبَهْذَيَفِهِبَعَتْنِمًائْيَش لمأتلاف.)٥:١٥ةعماج(»ِهِدَيِ
نأىلعيقتلالمحينأبجيحضاوهنألوسرلالاقيذلا
ناسنإلاعنتقيالفيكو.هلهللامسقامبًايضارنوكي
لاملانمءيشبتأيملهنأيفلمأتاذإةيهلإلاةمسقلاب

ذخأيالهنأيفوملاعلااذهلخدنيحسبالملاورهاوجلاو
هللاهيلعنيدانههلنيذلاف.هنمجرخينيحكلذنمًائيش
امممظعأوهفًاليلقانههلامناكاذإفةريصقلاهتايحةدم
.)٤٩:١٧رومزم(يفامباذهلباق.هببهذيامموهبىتأ

لَفٌةَوْسِكَوٌتوُقاَنَلَناَكْنِإَف«٨
ْ
هبِفَتْكَن .»اَِمِ

١٣:٥نييناربعو٢٨:٢٠نيوكت

تاجاحرثكأنيتملكلانيتاهيفعمجٌةَوْسِكَوٌتوُق
الوعنتقينأةوسكوتوقهلنمىلعبجيفانهةايحلا
يهتشيالوامهنمرثكأهلنمدسحيالوهللاىلعرمذتي
الةوسكلاوةوقلانمهللابهيامبءافتكالابوجوو.هانتقم
هبانلحمساذإىلاعتهتابهنمكلذريغبحرفننأنمعنمي

يبليفو٥:٤ص(هيلإنيجاتحملاهبعفننوهيلعهركشننأو
.)١٢و٤:١١

يفَنوُطُقْسَيَفَءاَيِنْغَأاوُنوُكَيْنَأَنوُديِرُيَنيِذَّـلٱاَّـمَأَو«٩ ِ
َجت
ْ
يفَساَّـنلٱُقِّـرَغُتٍةَّـِرضُمَوٍةَّـيِبَغٍَةريِثَكٍتاَوَهَشَوٍّخَفَوٍةَبِر ِ
لٱ

ْ
هلٱَوِبَطَع

َْ
»ِكَال

:٥بوقعيو١٣:٢٢ىتمو٢٨:٢٠و٢٠:٢١و١٥:٢٧لاثمأ
١:١٩صو٣:٨صو١

.ةعانقلانمؤملاىلعبجويةيآلاهذهيفام
ىنغلانوهتشييأَءاَيِنْغَأاوُنوُكَيْنَأَنوُديِرُيَنيِذَّـلٱ

.ةعانقلاىضتقملًافالخهبلطيفنودجيو
يفَنوُطُقْسَيَف َجتِ

ْ
لئاسوىنغلاةيغبنوذختيمهنأبٍةَبِر

ىنغلاةوهشفهللاةعيرشومهرئامضماكحأنوفلاخيفةمرحم
.»ةبرجتيفانلخدتال«ةبلطلايفانت

ةكبشلاورويطللخفلاكناسنإللىنغلاةوهشٍّخَفَو
لالحلانيبزيميالىتحىمعيولتقُيلاهبكسميكمسلل

ًاداصتقاهلخببسحيولئاضفلئاذرلابسحيومارحلاو

عفنلًابجاوًايعسوبقاوعلاىلإرظنلايفةمكحوًاداهتجاو
ةليضفهنأهرهاظاممةخوخيشلازجعلًادادعتساوهتيبلهأ
.ناطيشللةسيرفاهلعجيوهسفنعدخيف

نأردقيالهنأليبغاهبحاصيأٍةَّـيِبَغٍةَريِثَكٍتاَوَهَش
لصحيملواهبفتكيملاهيلعلصحنإواهلكاهيلعلصحي
.اهعقوتيتلاةذللاىلعاهنم

اهنالةرضملاملاةوهشف)١٠ع(يفنابأامكٍةَّـِرضُم
هلعجتوهسفنرغصتومظعألاريخلابلطنماهبحاصعنمت
نمرثكأءايربكلاىلإلئامينغلاف.ًاملاظًايساقهتاذلًابحم
هللئاسوالنممرثكأةمرحملاتاذللابعتمتلاىلإوهريغ
.اهيلإ

يفَساَّـنلٱُقِّـرَغُت ْهلٱَوِبَطَعْلٱِ
َ

»كالهلاوبطعلا«ِكَال
ررضيناثلابودسجلاررضلوألابدصقهلعلودحاوىنعمب
هايإاهلمحبناسنإلادسجرضتىنغلاةوهشنإف.سفنلا
راطخأللهسفنضيرعتولمتحياممدشأتاقشمىلع
سفنلارضتو.مونلاوةحارلانميفاكلاردقلانعهعانتماو
لبطقفهلاننملةبرجتسيلىنغلاو.ةيلاتلاةيآلايفامب
نكميو.لئاسولانعرظنلاعطقبهلينىلعمزعينملكل
نكميفسنايقوألايفقرغيامكةكربلايفقرغينأناسنإلا
.روهشملاكلملاسوسيرككلامللًابحمًاليخبريقفلانوكينأ

ملٱَةَّـبََحمَّـنَأل«١٠
ُهاَغَتْبٱِذِإيِذَّـلٱ،ِروُُّرشلٱِّـلُكِلٌلْصَأِلاَْ

.»ٍَةريِثَكٍعاَجْوَأِبْمُهَسُفْنَأاوُنَعَطَو،ِناَميِإلٱِنَعاوُّلَضٌمْوَق
١٦:١٩ةينثتو٢٣:٨جورخ

نأنكمييأِروُُّرشلٱِّـلُكِلٌلْصَأِلاَْملٱَةَّـبََحمَّـنَأل
اللاملابحهيلعطلستنمنألرشلاعاونألكاهنعأشني
هلمحيفحبرلاىلإةليسونوكيرورشلانمءيشنععنتمي
لئاذرلالكوةقرسلاوعادخلاوبذكلاوهريمضةفلاخمىلع
:٣يسولوك(»ناوثألادباع«عامطلاىمسيو.لتقلاىتح
نإ.لاملابحاهلصأملاعلايفبونذلاوتايدعتلارثكأو.)٦
هنإلقيملورورشلالصأهءانتقاوألاملانإلقيمللوسرلا

.كلذكهتبحمنإلاقلبةتبلارش
.ديدشبحبهوبلطيأٌمْوَقُهاَغَتْبٱِذِإ

لصألاملاةبحمنإكلذنمرهظفِناَميِإلٱِنَعاوُّلَض
دارملاو.لئاضفلالكلصأوهنيذلاناميإلاعزنتاهنألرشلا
ليجنإلايفنلعموهامىلعيحيسملانيدلا»ناميإلاب«
راشألوسرلالعلو.)٤:١و١:١٩ص(ناميإلاهرهوجو
ىلوألااهتبحمتكرتسسفأةسينكلهأنمةعامجىلإاذهب
هنإفةيموريفساميدءالؤهلثمو.لاملاةيغبحيسملل

كلذدعبهنكلريشبتلاىلعسلوبةدعاسمبةدملغش

ألَا
َ
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لٱَّـبَحَأْذِإيِنَكَرَتْدَقَساَميِد«هصناملوسرلاهيفبتك
ْ

ََملاَع
حلٱ

ْ
.)٤:١٠سواثوميت٢(»َِرضَا
ريمضلاتابينأتاهنمٍةَريِثَكٍعاَجْوَأِبْمُهَسُفْنَأاوُنَعَطَو
مدنلااهنمو.اهيناجديحرجتةيهشلارامثألاكاوشأكهنإف
هللالعلولاملالجألءامسلاوءاجرلاوحيسملاكرتىلع
.ىلاعتهيلعلاملااولضفمهنألميهلععاجوألاهذهلسرأ

هلزتعينأهيلعبجيامسواثوميتللوسرلانييبت
هبيثيهللانأهلهقيقحتوهبلطينأهيلعبجيامو

١٦ىلإ١١ع

لٱِعَبْتٱَو،اَذٰهْنِمْبُرْهٱَفِهللاٱَناَسْنِإاَيَتْنَأاَّـمَأَو«١١
ْ
َّـِرب

ملٱَوَناَميِإلٱَوىَوْقَّـتلٱَو
لٱَوَْربَّـصلٱَوَةَّـبَحَْ

ْ
.»َةَعاَدَو

٢:٢٢سواثوميت٢و٣:١٧سواثوميت٢و٣٣:١ةينثت

.)١٠ع(موقلاكئلوألفلاخملاَتْنَأاَّـمَأَو
يعُد.لاملاالهبيصنهللاراتخايذلاِهللاٱَناَسْنِإاَي
مهلسرأنيذلاءايبنألاضعبميدقلادهعلايف»هللالاجرب«
:٩ليئومص١(ليئومصو)٣٣:١ةينثت(ىسوممهنمف.هللا
.)٨:٧و٤:٤٢كولم٢(عشيلأو)١:٩كولم٢(ايليإو)٦
هنأليقيقحيحيسملك»هللالجر«ىعدُينأحصيو
١:١٨بوقعي(ملاعلااذهلجربسيلوهللانمدولوم
.)٥:١انحوي١و

اهجئاتنو)١٠ع(لاملاةبحمنميأاَذٰهْنِمْبُرْهٱَف
دلوكهنأبوهسفنريظنسواثوميتنأبسلوبدهش.ةراضلا
ذإهنكلو)٢٢و٢:٢٠يبليف(ليجنإلالجألهمدخٍبأعم
ةينغلاةنيدملاسسفأيفسواثوميتبةطيحملابراجتلاملع
نأاهيفرشبموملعموهوسواثوميتىلعبجيهنأوةريرشلا
.ةرابعلاهذهبهرذنينأنسحتسامولالبنوكي

:٢سواثوميت٢(سانلامامأةماقتسالايأَّـِربْلٱِعَبْتٱَو
٢٢(.
.هللامامأةماقتسالايأىَوْقَّـتلٱَو
.لئاضفلالضفأناتليضفلاناتاهَةَّـبَحَْملٱَوَناَميِإلٱَو
رظنا.قحلاءادعأمامأةماقتسالايأَةَعاَدَوْلٱَوَْربَّـصلٱَو

.)٢٣و٥:٢٢ةيطالغ(ريسفتيفلئاضفلاهذهىلعمالكلا
رورشلايفانياموههعبتينأبسواثوميتسلوبىصوأامف
.اهنمبرهينأهرمأيتلا

حلٱِناَميِإلٱَداَهِجْدِهاَج«١٢
ْ

حلٱِبْكِسْمَأَو،َنََس
ْ

ِةَّـيِدَبَألٱِةاََي
حلٱَفَاِرتْعالٱَتَْفَرتْعٱَو،ًاضْيَأَتيِعُداَهْيَلِإيِتَّـلٱ

ْ
َماَمَأَنََس

.»َنِيريِثَكٍدوُهُش

٤:٧سواثوميت٢و١:١٨صو٢٦و٩:٢٥سوثنروك١
١٣:٢٣نييناربعو١٩عو١٤و٣:١٢يبليفو

٤:٢٤سوثنروك١(َنَسَْحلٱِناَميِإلٱَداَهِجْدِهاَج
)٤:٧سواثوميت٢و١:١٥سواثوميت١و٣:١٢يبليفو
الواهايحينأيحيسملاىلعبجييتلاةايحلااذهبفصو
و»ناميإلاداهج«وهوداهجلاكةايحلاكلتفرشبملااميس
شيجدئاقوةيدبألاةايحلااهتياغو»نسحلاداهجلا«
هيبشتلااذهسلوبىنبو.حيسملاعوسيبرلاوهنيدهاجملا
مالكلارمدقوةيخزربلاوةيبملوألابعالملايفهدهاشامىلع
٩:٢٦سوثنروك١و١٧-٦:١٠سسفأ(ريسفتيفكلذىلع
يدنجلالمحيهنأل»ناميإلا«ىلإ»داهجلا«فاضأو.)٢٧و
نألوناطيشلاوةوهشلاوملاعلادضداهجلاىلعيحورلا
ئشانهيفتوبثلاىلعةوقلاو.ناميإلاوههلجألدهاجملا
ًافالخهتياغومسل»نسحلابناميإلا«تعنوناميإلانع
.ةيملاعلابورحلاتاياغرثكأل
بجييذلاوهضرغلااذهِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَْحلٱِبْكِسْمَأَو
ليلاكألانمًالدبهينيعمامأهعضينأ»هللالجر«ىلع
نودهاجيةينانويلابعالملايفنودهاجملاناكيتلاةينافلا
.اهيلعلوصحلل

عوسيبرلاوهاهيلإهاعديذلاوَتيِعُداَهْيَلِإيِتَّـلٱ
.نيدهاجملاشيجدئاقحيسملا

ىلعهلًابجوماذهركذَنَسَْحلٱَفاَِرتْعالٱَتْفََرتْعٱَو
لكهبفرتعيام»فارتعالا«اذهو.هبكسمتاميفهتوبث
ةيحورلاةيدنجلارتفديفهمسابتكينيحيقيقحيحيسم
وأةيدومعملاكلامعألابوأًاظفلرارقإلابامإنوكيوهو
.داهطضالاءانثأيفتابثلاب

ءالؤهبدارأنملوسرلاّنيبيملَنِيريِثَكٍدوُهُشَماَمَأ
وأسواثوميتةيدومعماودهاشنيذلادارأهلعلودوهشلا
اماودهاشنيذلاوأ)١:٦سواثوميت٢و٤:١٤ص(هتماسر
هرافسأيفهلضرعتيذلاديدشلاداهطضالانمهلمتحا

وهريخألالامتحالاحجريامو.ليجنإلابيدانيوهوهباعتأو
.)١٣ع(سطاليبمامأحيسملافارتعابهتلباقم

لٱيِيُْحييِذَّـلٱِهللاٱَماَمَأَكيِصوُأ«١٣
ْ

ملٱَوَّـلُك
َعوُسَيِحيِسَْ

لٱَسُطَاليِبىَدَلَدِهَشيِذَّـلٱ
ْ
حلٱِفَاِرتْعالٱِبِّـيِطْنُب

ْ
»ِنََس

٥:٢١انحويو٢:٦ليئومص١و٣٢:٣٩ةينثتو٥:٢١ص
٣:١٤و١:٥ايؤرو١٨:٣٧انحويو٢٧:١١ىتمو

ًانيمأسواثوميتهذيملتنوكينأيفسلوبةبغرةدش
تارابعلاىوقأبهيصويهنأىلعهتلمحهليجنإوحيسملل

.ظفحلالكهاياصوظفحينأببابسألاو

ألَا
َ

سواثوميتىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٤٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.)١:٣ص(مسقلانمعوناذهِهللاٱَماَمَأَكيِصوُأ
يفنيحلكفقاوهنأهسفنسواثوميتربتعينأدارأهنأكف
.هقرطلكيفهبقارييذلاىلاعتهللاةرضح

ةيحورلاةايحلاردصموهيذلايأَّـلُكْلٱيِيُْحييِذَّـلٱ
رداقوهفهتومدعبحيسملاايحأيذلاوهوهديبعلةيوقتلاو
يفضرألاىلعاهلذباذإسواثوميتةايحددجينأىلع
.يحورلاهداهجوهتمدخليبس
حيسملانأروصتيسواثوميتنأدارأَعوُسَيِحيِسَْملٱَو
.ًامئادهبقارييهلإلاهديس

فارتعاهركذِّـيِطْنُبْلٱَسُطَاليِبىَدَلَدِهَشيِذَّـلٱ
حيسملافارتعاركذىلعهلمحةرثكدوهشمامأسواثوميت
كلتىدأوهتمكحميفينامورلايلاولامامأةءارجبًانلع
١٨:٣٦انحويو٢٧:١١ىتم(اهلًاتابثإًارايتخاهتومبةداهشلا

هنأىلإانهحيسملافارتعاركذبلوسرلاراشأو.)٣٧و
هتداهشبًاروسجوًانيمأنوكينأسواثوميتىلعبجوي
حيسملافارتعاكهفارتعانوكيفسانلامادقليجنإلاقئاقحل
نوكينأورطخلافقوميفهبنايتإلاوقحلاتابثإلهنأيف
.حيسملالعفامكهتومبهتبثينألًادعتسم

َحتْنَأ«١٤
ْ
لٱَظَف

ْ
اَنِّـبَرِروُهُظَىلِإٍمْوَلَالَوٍسَنَدَالِبَةَّـيِصَو

ملٱَعوُسَي
ِ»حيِسَْ

٥:٢٣و٣:١٣يكينولاست١و١٠و١:٦يبليف

َحتْنَأ
ْ
يف»كيصوأ«هلوقبقلعتماذهَةَّـيِصَوْلٱَظَف

هنمضتياملكانه»ةيصولاب«دارملاو.ةرشعةثلاثلاةيآلا
فرتعينأبهايإهرمأو»نسحلاناميإلاداهجدهاج«هلوق
.حيسملاهفرتعايذلافارتعالا

١:٢٧بوقعيو٥:٢٧سسفأو٥:٢٢ص(ٍسَنَدَالِب
نمًايلاخهميلعتنوكينأيفكيالف)٣:١٤سرطب٢و
قفوىلعهتريسنوكتنأكلذقوفبجيلبليلضتلا

.هظعو
بلجياممنوبذاكلانوملعملالعفامفالخبٍمْوَلَالَو

.حيسملامساىلعراعلا
ةيناثدسجلابهئيجميأِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِروُهُظَىلِإ
٢:٨يكينولاست٢و١٨-٤:١٥يكينولاست١(ملاعلانيديل

بقاعيوهديبعتبثيو)٢:١٣سطيتو٤:١سواثوميت٢و
ملحيسملاو.نيدلامويناحتمالاةياهننوكياذهورارشألا
ةعقوتمةسينكلانوكتيكلهبأبنأنيحءازجلامويانلّنيعي
.ًامئادكلذ

يفُهُنِّـيَبُيَسيِذَّـلٱ«١٥ ملٱِهِتاَقْوَأِ
لٱُكَراَبُْ

ْ
لٱُزيِزَع

ْ
ُكِلَم،ُديِحَو

ملٱ
ِباَبْرَألٱُّبَرَوِكوُلُْ

١٩:١٦و١٧:١٤ايؤرو١٧و١:١١ص

يفُهُنِّـيَبُيَسيِذَّـلٱ تاقوألايفبآلاهنيبيسيأِهِتاَقْوَأِ
حيسملانالعتساليرسلايلزألاهئاضقبهسفنيفاهنّيعيتلا
٤:٤ةيطالغو١:٧لامعأو٢:٦ص(هدجملكيف

.)١:١نييناربعو١:٣سطيتو١:٩سواثوميت٢و
امكبآلاهللاتوعنهذهُديِحَوْلٱُزيِزَعْلٱُكَراَبُْملٱ
ع(يف»دحأهريمل«هلوقنموةقباسلاةلمجلانمرهظي

ةداعسوةمعنوةكربلكردصمهنأل»كرابملاب«هتعنو.)١٦
نيينثولاةهلآهتفلاخملًاراهظإ»ديحولازيزعلاب«هتعنو.هتقيلخل

مهنأكفهدصاقمةمواقمنعنيزجاعلاضرألاكولمو
عجشيلىلاعتهيلإكلذبسنومدعىلاعتهيلإةبستلاب
مهنوددهينيذلاضرألاكولماوفاخياليكلنينمؤملا
.توملاب

.ًاعيمجمهيلعطلستملايأِباَبْرَألٱُّبَرَوِكوُلُْملٱُكِلَم
ايؤر(يفهبحيسملافصُوانههببآلاهللافصُويذلاو
ًايواسمحيسملانوكىلععطاقليلدوهو)١٩:١٦و١٧:١٤
.بآلل

ملٱُمَدَعُهَلُهَدْحَويِذَّـلٱ«١٦
يفًانِكاَس،ِتْوَْ ىَنْدُيَالٍروُنِ

ُهَليِذَّـلٱ،ُهاَرَيْنَأُرِدْقَيَالَوِساَّـنلٱَنِمٌدَحَأُهَرَيَْمليِذَّـلٱ،ُهْنِم
لٱ

ْ
لٱَوُةَماَرَك

ْ
.»َنيِمآ.ُةَّـيِدَبَألٱُةَرْدُق

٣:٢١سسفأو٦:٤٦انحويو٢٣:٢٠جورخو١:١٧ص
٧:١٢و٤:١١و١:٦ايؤرو٢٥اذوهيو٤:٢٠يبليفو

ةمظعىلعليلداذهتْوَْملٱُمَدَعُهَلُهَدْحَويِذَّـلِٱ
صاوخنمهتايحفهاوسوهنملكنعهزايتماوهللاومس
لزألاذنميحهللاو.هلةايحلاهتبهبموقتهريغةايحوهرهوج

.هيعباتلةيدبألاةايحلابهينأرداقودوجولابجاو
يفًانِكاَس هنأليقدقوهدجمةمظعلُهْنِمىَنْدُيَالٍروُنِ

رومزم(»ٍبْوَثَكَروُّنلٱُسِبَّـاللٱ«هنأو)١:٥انحوي١(»رون«
راشأو.)٢:٢٢لايناد(»ُروُّنلٱُنُكْسَيُهَدْنِع«هنأو.)١٠٤:٢
نمليئارسإبعشهللاعنمىلإ»هنمىونُيال«هلوقب
مهاطعأنيحهدجمبمهلرهظمثوءانيسروطىلإبارتقالا
مامأمههجوأةكئالملابجحىلإو)١٩:١٢جورخ(ةعيرشلا
سدقوسدقلانيبزجاحلاباجحلاىلإو)٦:٢ءايعشإ(هللا
ةنهكلاسيئرالإهءاروامىلإسانلالوخدعنموسادقألا
.)٩:٧نييناربعو١٦:١٧نييوال(ةنسلايفةرم

قفوىلعُهاَرَيْنَأُرِدْقَيَالَوِساَّـنلٱَنِمٌدَحَأُهَرَيَْمل
َالَناَسْنِإلٱَّـنَأل،يِهْجَوىَرَتْنَأُرِدْقَتَال«ىسوملهللالوق

ألَا
َ
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بعشللىسوملوقو.)١٩:٢٠جورخ(»ُشيِعَيَوِيناَرَي
،ٍمَالَكَتْوَصَنوُعِماَسْمُتْنَأَوِراَّـنلٱِطَسَوْنِمُّبَّـرلٱُمُكَمَّـلَكَف«
ُهَرَيَْملُهللاَا«انحويلوقو)٤:١٢ةينثت(»ًةَروُصاْوَرَتَْملْنِكٰلَو
٣٦-١١:٣٢ةيمورًاضيأرظنا١:١٨انحوي(»ُّطَقٌدَحَأ

الناسنإلانأعمف.)١١:٢٧نييناربعو١:١٤يسولوكو
هوسيدقىطعُيًامامتهكردينأالوهللارهوجىرينأردقي
١٣:١٢سوثنروك١و٥:٨ىتم(هدجمضعباورينأةمعنلا

.)٢٢:٤ايؤرو٣:٢انحويو
هقئالخلكنماهقحتسيهنألخلاُةَماَرَكْلٱُهَليِذَّـلٱ
ةمينرتنمءزج)١٥ع(نأىلإمهضعببهذ.)١:١٧ص(
ًاحيبستةماعلامهتاعامتجايفنولوألانويحيسملااهلمعتسا

.هللا

ءاينغألارّذحيفيكسواثوميتللوسرلاميلعت
١٩ىلإ١٧ع

يفَءاَيِنْغَألٱِصْوَأ«١٧ حلٱِرْهَّـدلٱِ
ْ
َالَو،اُوِربْكَتْسَيَالْنَأِِرضَا

لُي
ْ

لٱِةَّـيِنيِقَيِْريَغَىلَعْمُهَءاَجَراوُق
ْ

حلٱِهللاٱَىلَعْلَب،ىَنِغ
ْ

يِذَّـلٱِّـَي
.»ِعُّتَمَّـتلِلًىنِغِبٍْءَيشَّـلُكاَنُحَنْمَي
١٢:٢١اقولو١٠:٢٤سقرمو٦٢:١٠و٥٢:٧رومزم
٤:١٠و٣:١٥صو١:٩يكينولاست١و٢٣:٥لاثمأو
١٧:٢٥و١٤:١٧لامعأو

اذهةياهنةرشعةسداسلاةيآلانوكتنأقفاوملانمناك
قلعتيامىلإانهعجردقلوسرلانكيملولحاحصألا
وهولاملاةبحمرطخوهوهيلعملكتيناكيذلاعوضوملاب
نأسواثوميترمأفسسفأةسينكيفنيذلاءاينغألاريذحت
.مهلاومأباوفرصتينأبجيفيكمهملعي

سسفأةسينكيفناكهنأنمدبالَءاَيِنْغَألٱِصْوَأ
وأثاريملابامإلاملاةرفوىلعاولصحءاينغألانمنوريثك
.داهتجالاب

يف وهورهدلااذهبةصتخممهلاومأنألِِرضاَْحلٱِرْهَّـدلٱِ
نألناميإلايفءاينغأريغمهنأمزلتسيالاذهو.هئانفبىنفي
دقاونوكينأنكميفنينمؤملادصقهنأىلعلدتةنيرقلا
ىنغلااولمعتسينأمهنكميمهنأوىنغلايعونىلعاولصح
.يوامسلاىنغلابسكىلإةليسويضرألا

هذهلةضرعىنغلاباحصأنألاوُِربْكَتْسَيَالْنَأ
لٱِرِخَتْفَيَال«ينلالوقليلدبةبرجتلا

ْ
:٩ايمرإ(»ُهاَنِغِبُّيِنَغ

نأبعصينكلوىنغالبناسنإربكتينأنكميال.)٢٣
هذهيفطوقسلانمهظفحياممو.ءايربكالبًاينغنوكي
لاملادازاملكهنأوهللانمةبهىنغلانايفلمأتلاةبرجتلا
يفهاوسىلعهزيميالهلامنإفهبحاصىلعةيلوؤسملاتداز

قرفقبيململاعلاقرافىتمهنأوحالصلاوملعلاوةمكحلا
.ًارقفسانلادشأنيبوهنيب

نوكىَنِغْلٱِةَّـيِنيِقَيِْريَغَىلَعْمُهَءاَجَراوُقْلُيَالَو
قفاوياذهو.هيلعلاكتالامدعمزلتسيينيقيريغىنغلا
َكْيَنْيَعُِّـريَطُتْلَه...ًاّيِنَغَريِصَتْيَكِلْبَعْتَتَال«ميكحلالوق
ِْرسَّـنلٱَك.ًةَحِنْجَأِهِسْفَنِلُعَنْصَياَمَّـنِإُهَّـنَأل؟َوُهَسْيَلَوُهَوْحَن
.)٥و٢٣:٤لاثمأ(»ِءاَمَّـسلٱَوْحَنُريِطَي

ريغىلع«لاكتالانمًالدبخلاِّـيَْحلٱِهللاٱَىلَعْلَب
وهومئادلاخسارلالاكتالاعوضومهللانإف»ىنغلاةنيقي
تاجايتحالكبموقينأرداقويدبأوينمزريخلكردصم
»عتمتلل«هلوقو.كلذنعزجعبلاملاوريغتيالوناسنإلا
نممهلبهيامبسانلاعّتمينأديريهللانأىلعلدي
.معّنلا

يفَءاَيِنْغَأاوُنوُكَيْنَأَو،ًاحَالَصاوُعَنْصَيْنَأَو«١٨ ٍلاَمْعَأِ
ِحلاَص

َ
يفَءاَيِخْسَأاوُنوُكَيْنَأَو،ٍة لٱِ

ْ
يفَءاَمَرُكِءاَطَع »ِعيِزْوَّـتلٱِ

٢:٥بوقعيو٣:٨سطيتو٥:١٠صو١٢:٢١اقول
١٣:١٦نييناربعو٦:٦ةيطالغ١٢:١٣ةيمور

اهوقفنيلباهونزخيالفمهلاومأبًاحَالَصاوُعَنْصَيْنَأَو
اونزاخو.مهبيرقومهسفنأاهباوعفنينأىلإيدؤتقيرطيف
دعبمهدالوأىلعومهيلعةنعلمهلامريصيامًاريثكلاملا
٥:٢بوقعي(ليصفتلابكلذلوسرلابوقعينابأو.مهتوم
.)١٣:١٦نييناربعوهريسفتو٦:١٦ةيطالغًاضيأرظنا٣و
يفَءاَيِنْغَأاوُنوُكَيْنَأَو ديزينأٍةَِحلاَصٍلاَمْعَأِ
»ةحلاصلالامعألاب«دارملاو.مهلاومأةدايزبحالصلامهلمع
.سانلاوهللامامأحودممونسحوهامانه
يفَءاَيِخْسَأاوُنوُكَيْنَأَو نيذلاف.نيجاتحمللِءاَطَعْلٱِ

مهسفنأنوديزيممهتاريخيفمهءاكرشءارقفلانولعجي
.ءارقفلامهتدعاسمومهتيزعتقوفةداعس

يفَءاَمَرُك هذهنيبليلققرفلانأرهاظلاِعيِزْوَّـتلٱِ
لاعفنالاىلإريشتىلوألالعلوةقباسلاةرابعلاوةرابعلا
-٨:١٣سوثنروك٢و٣:١١اقول(لمعلاىلإةيناثلاويبلقلا

.)١٣:٦نييناربعو٤:٢٨سسفأو٦:٦ةيطالغو١٥

لِلًانَسَحًاساَسَأْمِهِسُفْنَألَنيِرِخَّـدُم«١٩
ْ

ْيَكِل،ِلَبْقَتْسُم
حلٱِباوُكِسْمُي

ْ
.»ِةَّـيِدَبَألٱِةاََي

١٢ع١٦:٩و١٢:٣٣اقولو١٩:٢١و٦:٢٠ىتم

يفالمركلاوءاخسلاةاعارمبنيرخذميأَنيِرِخَّـدُم
يذلاينغلالعفامكتاينتقملاوسايكألاوقيدانصلا
يفَرَّـكَفَف،ُهُتَروُكْتَبَصْخَأ« ْنَأل،ُلَمْعَأاَذاَم:ًالِئاَقِهِسْفَنِ

ألَا
َ
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مثَأِهيِفُعَْمجَأٌعِضْوَمِيلَسْيَل
َْ

ُمِدْهَأ:اَذٰهُلَمْعَأ:َلاَقَو؟يِرا
اقول»ِيتَاْريَخَوِيتَّـالَغَعيَِمجَكاَنُهُعَْمجَأَو،َمَظْعَأيِنْبَأَوِينِزاََخم
َال«حيسملالوققفاويانهلوسرلالوقو.)١٨-١٢:١٦
يفًازوُنُكْمُكَلاوُزِنْكٱِلَب...ِضْرَألٱَىلَعًازوُنُكْمُكَلاوُزِنْكَت ِ
َءاَقِدْصَأْمُكَلاوُعَنْصٱ«هلوقو)٢٠و٦:١٩ىتم(»ِءاَمَّـسلٱ
لُّظلٱِلاَمِب

ْ
يفْمُكَنوُلَبْقَيْمُتيِنَفاَذِإىَّـتَحِ،م ملٱِ

»ِةَّـيِدَبَألٱِّـلاَظَْ
.)١٦:٩اقول(

ساسألاكًايحورًىنغيأِلَبْقَتْسُمْلِلًانَسَحًاساَسَأ
عيرسلالقلقتملايضرألاىنغلافالخبتابثلاوخوسرلايف
هنأققحتةبحملاوناميإلابةيضرألاهزونكعزونمف.لاوزلا

.ًايحورًىنغءامسلايفعمجي
ةمئادلاةقيقحلايهوِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَْحلٱِباوُكِسْمُيْيَكِل

تاريخبكسمييذلاف.تاوامسلايفزنكلااهنوبرعيتلا
قيرطلاو.ةجهبمةيدبأةينقاهظفحينأردقيالملاعلااذه
ءانتقاىلإةليسوهذاختايهينافلالاملاقافنأىلإىلضفلا
نأوةيناجمةبهةايحلاكلتنوكعنميالاذهو.ةيدبألاةايحلا
مدبناصلخيامهالكريقفلاوينغلالازيالوهللاةمعناهساسأ
اوديزينأمهنكميحيسملامدبنوصلخينيذلانكلو.حيسملا
رماوألةعاطلاوتاذلاراكنإوةبحملالامعأبةيدبألامهتداعس
.ىلاعتهنمًالزانتهبهللادعوامبجومبانهةروكذملاهللا

سئانكلاءانبوأءارقفلاىلعهلامناسنإلاقفنأنإنكلو
ةيوامسلاةداعسلاواياطخلاةرفعمىلعلوصحلاكلذبًاعقوتم
ًاعمطهتاذبحنعئشانكلذيفهمركنألهسفنعدخ
هللاحلاصملانمؤملامركنعقرفلالكقرفياذهوةازاجملاب
سانلاداسجألوهللاًابحهلامقفنملاهاياطخهلةروفغملا

.مهسوفنو

هاصوأامظفحيفسواثوميتليصوصخباطخ
هرّذحاملكنمسارتحالاوةلاسرلاهذهيفهب

٢٢ىلإ٢٠عهنم

لٱِظَفْحٱ،ُسُواَثوُميِتاَي«٢٠
ْ

لٱِنَعًاضِرْعُم،َةَعيِدَو
ْ

ِمَالَك
لٱ

ْ
لٱِتاَفَلاَُخمَو،ِسِنَّـدلٱِلِطاَب

ْ
لِع

ْ
لٱِم

ْ
ِ»مْسالٱِبِذاَك

:٤و٦و١:٤و٣:٣ايؤرو١:٩سطيتو١:١٤سواثوميت٢
٣:٩و١:١٤سطيتو٢٣و١٦و٢:١٤سواثوميت٢و٧

متخيفهتداعكهديبلصفلااذهبتكلوسرلالعل
.هلئاسرضعب

ةوعديهو)١:١٨ص(يفةروكذملاَةَعيِدَوْلٱِظَفْحٱ
كلتنألاقُينأحصيو.ليجنإلابريشبتلاىلإهايإهللا
ع(يف»ةيصولاب«اهنعّربعو.هسفنليجنإلايه»ةعيدولا«
هذهو.)١:١٤سواثوميت٢(يف»ةحلاصلاةعيدولابو«و.)١٤

سلوبنموًالصأحيسملانمسواثوميتاهذخأ»ةعيدولا«
.)٤:١٤سواثوميت١(هيلعمهيديأعضوبةخيشملاضعبو

اهنألهليهنملاهملسينأةعيدولاذخأنمىلعو
.ةريغتمالوةصقانريغهيلإاهيدؤينأوهكلمتسيل

ءامسلانملزنملاهللاقحاهنألًادجةينمثاهسفن»ةعيدولا«و
اميسالونمؤملكىلعبجيف.سدقلاحورلاةطساوب
اهميلستوةعيدولاهذهظفحيفًانيمأنوكينأرشبملك
.هنوفلخينملّريغتنودب

مالكلاقبسِسِنَّـدلٱِلِطاَبْلٱِمَالَكْلٱِنَعًاضِرْعُم
ًاضيأرظناوهيلإعجراف)٤:٧ص(يفكلذىلع
نيبذاكلانيملعملاميلعتفصواذهو.)٢:١٦سواثوميت٢(
بنجتو.)٤:١و١:٤صو٥و٤ع(يفًافنآنيروكذملا
ـفصوو»ـةـعيدـولاـظـفـحك«يرورض»ـلطـاـبلامالــكلا«
هفصوو.ةعفنملانملاخهنأمزلتسي»لطابلابمهمالك«
.هنولبقينيذلايفهريثأتىلإريشي»سندلاب«
ةيلدجلالئاسملايأِمْسالٱِبِذاَكْلٱِمْلِعْلٱِتاَفَلاَُخمَو
ةفسالفاهبعلوأيتلاتايطسفسلاوهتحتلئاطالاميف
.ملعبتسيليهوًاملعاهوّمسوهتقطانمورصعلاكئلوأ

سانلاضعبيعّديامكضعبلقئاقحلاضعبةفلاخماوعداو
ءاضقوناسنإلارايتخاكضعبلقئاقحلاضعبةافانممويلا
ليجنإلاوسومانلاوةئيطخلادوجووهللاةسادقوهللا

»مسالابذاكلاب«»ملعلا«كلذدّيقو.لامعألاوناميإلاو
)٢:٨يسولوك(نيسونغلااهأشنأيتلاليلاضالاىلإةراشإ

ًايسونغمهميلعتاومسويحيسملانيدلادعاوقيفاهولخدأو
يقيقحلاملعلاف.ملعبسيلوهو»ًاملع«يأ)(
سدقلاحورلااهحنميتلابهاوملالضفأنميحورلا
يفًاريثكةسينكلارضأف»مسالابذاكلاملعلا«امأوةسينكلا
الإاهتمظعغلبتملليلاضألاكلتنإمعن.ىلوألاًاهروصع
رّذحوهرصعيفاهئدابمىأرسلوبنكليناثلانرقلايف
.اهنمهذيملت

.»ِناَميِإلٱِةَهِجْنِماوُغاَزٌمْوَقِهِبَرَهاَظَتْذِإيِذَّـلٱ«٢١
٢:١٨سواثوميت٢و١٩و١:٦ص

»بذاكلاملعلاب«اوفرتعايأٌمْوَقِهِبَرَهاَظَتْذِإيِذَّـلٱ
نيدلاباوفرتعانمماوناكوأنويحيسممهنأاوعّدانمممهو
مهئامسأبمهركذيملوةبذاكلاةفسلفلاباوكسمتمثيحيسملا

.مهفرعيناكسواثوميتنأل
حيحصلاميلعتلااوكرتيأِناَميِإلٱِةَهِجْنِماوُغاَز

»ناميإلاةهجنماوغاز«هلوقىنعمو.حيسملابقعلتملا
ىلعمهلاكتابف)١٠ع(»ناميإلانعاولض«هلوقىنعمك

ألَا
َ

سواثوميتىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٤٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



موق«هلوقهبشياذهوناميإلاضرغاوأطخأمهملع
.)١:١٩ص(»ناميإلاةهجنمةنيفسلامهبترسكنا

ميلعتلاىلإءاغصإلارطخسواثوميتللوسرلانابأ
لكنعضارعإلابهرمأوىلوألاهئدابمبميلستلاودسافلا
نيبيملو.ًابولصمحيسملابناميإلابوجوهلنلعأوكلذ
سسفأةسينكيفاوعازنيذلاموقلاكئلوأيقبلهلوسرلا
.اهنعاولصفناوأ

.»َنيِمآ.َكَعَمُةَمْعِّـنلَا«٢٢

.ةيلوسرلاةكربلابهتلاسرسلوبمتخَكَعَمُةَمْعِّـنلَا
اهنوعقوتينينمؤملالكفتاكربلالكىلعلمتشت»ةمعنلا«و
يفهؤاعدوهدحوسواثوميتلءاعدلااذهو.اهبنوتبثيو
.ةسينكلاءاضعأرئاسلوهلناكةيناثلاةلاسرلا

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

Germany

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

ألَا
َ

سواثوميتىلإىلوألاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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