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

٢..................لوصفةعبرأاهيفوةمدقملا
بتكيتلاةنيدملاوةلاسرلاهذهبتاكيف:لوألالصفلا

٢....................اهيفةسينكلاواهيلإ
٢....اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:يناثلالصفلا
٢......ةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلايف:ثلاثلالصفلا
٣..........ةلاسرلاهذهنومضميف:عبارلالصفلا
ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٣.........................ُلَّـو

٣........................٢و١عميلست
ءانثأيفمهتابثوةبحملاوناميإلايفمهومنىلعهللاركش

٤....................٤و٣عداهطضالا
حيسملانأبهحيرصتوةقيقحنويحيسممهنأمهتابثنمهنقيت

راربألابيثيوكالهلابنيدهطضملايزاجيهئيجمدنع
٤...١٢ىلإ٥عاولمكيواوتبثييكلهتالصودجملاب

ألَا
َ

٧..........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
برلامويبرقةهجنماوعزعزتينأنممهايإهريذحت

٧..........................٢و١ع
ةيطخلاناسنإروهظبوناميإلانعدادترالابمهايإهؤابنإ

٨..............١٢ىلإ٣عبرلاءيجملبق
ميلاعتلايفتابثلاىلعمهايإهثحومهلجأنمهللاهركش

١١..............١٧ىلإ١٣عهنماهولبقيتلا
ألَا
َ

١٣.........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
هئاقفرلجأوهلجأنممهتالصلوسرلابلط

١٣..........................٢و١ع
كلذلجأنمهتالصومهايإهللاظفحبهتقث

١٤........................٥ىلإ٣ع
نالسكلاوبيترتالبكلاسلاخألالازتعابمهايإهرمأ

١٤....١٣ىلإ٦عريخلالمعىلعةبظاوملاوبأدلابو
١٦......١٥و١٤عةلاسرلاهذهنوعيطيالنيذلاةلماعم
١٧.................١٨ىلإ١٦عةلاسرلاةمتاخ
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ةمدقم

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

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

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا

امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةعبرأاهيفوةمدقملا

يتلاةنيدملاوةلاسرلاهذهبتاكيف:لوألالصفلا
اهيفةسينكلاواهيلإبتك

بتاكبقلعتيامبٍفاوىلوألاةلاسرلاةمدقميفليقام
عجرافمهيلإتبتُكنيذلاويكينولاستةنيدموةلاسرلاهذه
.ماسقأةثالثىلإمسقنييقبامو.كلذىلإ

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:يناثلالصفلا
ناكميفوليلقبىلوألاةباتكدعبتبتكاهنأحجرملا

يذلاو.كلذىلععطاقليلدالنكلوسوثنروكيأىلوألا
:رومأةثالثكلذحجري

ًاعماوعمتجامهنأركُذنيذلاةثالثلاصاخشألانإ:لوألا
ةباتكيفنيعمتجمنولازيالاوناكىلوألاةلاسرلاةباتكنيح
:١يكينولاست٢يفامب١:١يكينولاست١(يفاملباق.هذه
سوثنروكيفتبتُكاهنأبمكحننأىلعانلمحياذهو.)١
سلوبباعمتجاسواثوميتواليسنأباقولدهشثيح
.ًاليوطنيعمتجماوقبيملهنألئالديقبو)٥و١٨:١لامعأ(

ًاريبكأطخحلصيلةلاسرلاهذهبتكسلوبنإ:يناثلا
:٢ص(ةلاسرلايفهبتكامنييكينولاستلامهفءوسنعأشن
امماذهو)١٢و٣:١١ص(ةرضمجئاتنكلذنمجتنف)٢و١
ةلاسرلايفو.إطخلاكلذحالصإلةباتكلاةعرسىلعهلمحي
لبقسوثنروكيفهتماقإةدمرخآيفاهبتكهنأىلعةلدأ

لامعأ(ةيئاخإنويلاغىلوتمويتثدحيتلالقالقلاعوقو
.)١٦و١٨:١٢

ًادادعتساىأرهنأةلاسرلاهذهيفهبتكاممملعناننكلو
ِءاَيِدْرَألٱِساَّـنلٱَنِمَذَقْنُنْيَكِل«اولصلاقذإناجيهلل
يفليجنإلاراشتنايفليقاممو.)٣:٢ص(»ِراَْرشَألٱ
لكناكو)٤-١:١ص(اهبتكنيحاهراوجويكينولاست
ةنسىلعديزيالسوثنروكيفهيلعىضقتيذلاتقولا

اهنألوقنكلذىلعءانبو.)١٨:١١لامعأ(ةنسفصنو
ةنسلوأيفوأم.ب٥٣ةنسرخآيفسوثنروكيفتبتُك
.م.ب٥٤

ةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلايف:ثلاثلالصفلا
يذلاإطخلاحالصإةلاسرلاهذهةباتكنمسلوبةياغ

كلذأشندقوةيناثحيسملاءيجمتقوةهجنمهيفاوعقو
امحالصإوىلوألاةلاسرلايفهبتكاممهمهفءوسنمطلغلا
ءايحألانحن«هلوقباولدتسامهنأل.للخلانمهنمأشن
ىلإيعادالهنأوءيجملاكشوىلعبرلاموينإ»نيقابلا

يكينولاستلهأىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوصفةعبرأاهيفوةمدقملا
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.بيترتالباوكلسواهوكرتفةداتعملامهلامعأيفيعسلا
دقتفيلهلسرأيذلاسواثوميتنمسلوبىلإكلذأبنغلبو
موينإحاضيإلاكمهلحضوينأةرورضلانمىأرفمهلاوحأ
لكهورظتنينأبوجوعمهبرقنماومهوتامكسيلبرلا
ضعبكلذقبسينأنمدبالنكلوهلاودعتسيونيح
ذئمويثدحتتأدتبااهنإلاقوةوبنلاحورباهنابأقثداوحلا

.اهدحغلبتنألبقيتأيالبرلانكلو
يفةيزعتلامهلئشنتًارومأحالصإلابلطعمركذو
ةماقتسالاىلعمهثحتوناميإلايفمهلتيبثتلاومهتاقيض

.بيترتالبكولسلاوةلاطبلابنجتوداهتجالاو

ةلاسرلاهذهنومضميف:عبارلالصفلا
١ع(ةيحتةلاسرلاهذهنملوألاحاحصألانومضم

يفمهتابثاميسالوىوقتلايفمهمدقتىلعهللاركشو.)٢و
مهنأمهتابثنمهنقيتو.)٤و٣ع(دئادشلالامتحا
بقاعيعوسيبرلانأهحيرصتو.)٥ع(ةقيقحنويحيسم
دجملابراربألابيثيوةمثألارئاسعممهيدهطضمهئيجمدنع
اوملكيوناميإلايفاوتبثييكلهتالصو)١٠-٦ع(ةماركلاو
.)١٢و١١ع(

حيسملاءيجمبقلعتملاميلعتلايناثلاحاحصألانومضمو
)٣-١ع(لاحلايفنوكيهنأاونظينأنممهريذحتو
نايبو.)١٠-٤ع(هئيجملبقثدحينأدبالامبهحيرصتو
.)١٢و١١ع(ناميإلانعنيدترملالكىلععقيكالهلانأ

نيكلاهلابيصنريغمهبيصننأىلعهللاهركشوهرورسو
ىلعمهثحو.)١٤و١٣ع(صالخللنوراتخممهنأىلعو
.)١٦و١٥ع(مهلجأنمهتالصوتابثلا

نموهلجأنممهتالصهبلطثلاثلاحاحصألانومضمو
هئادعأروجنمهتياقووليجنإلابريشبتلايفهحاجنلجأ

هتيصوتو.)٥ع(مهلجأنمهتالصو.)٤-١ع(مهدقحو
نيذلالكلازتعاومهنيبناكمويهبنيلثمتملمعلابمهايإ
مئادلاماعلامالسلابمهلهؤاعدو)١٥-٦ع(بيترتالبمه
عيقوتلاىلإمهرظنهيجوتعمةمتاخلايفميلستلاو.)١٦ع(
.)١٨و١٧ع(ةيلوسرلاةكربلاوهديب

.)٢٢-٢:١ص(يفاموهةلاسرلاهذهعيضاوممهأو
نعميظعدادتراحيسملاءيجملبقنوكيهنأركُذهيفف
»ةئيطخلاناسنإ«وهيذلاحيسملادضرهظيذئنيحوناميإلا

وأًاهلإىعدُياملكىلععفترملاومواقملاكالهلانبا«و
هنأهسفنًارهظمهلإكهللالكيهيفسلجيهنأىتحًادوبعم
.»لمعينآلا«هنأو»ميثألا«و»مثإلارس«ًاضيأيمُسو.»هلإ

ناسنإعنمييذلازجاحلاوهو»زجحييذلا«ًاضيأركُذو
نمزجاحلااذهعفرُيهنأوهتوقلكلامعتسانمةئيطخلا

حيسملارهظيمثهتءادرلكرهظُيذئنيحودعباميفطسولا
.دجملاوءاهبلابكلميوهمفةخفنبودعلاكلذديبيو

ناسنإب«سلوبدصقنمهنأيفًاريثكنورسفملافلتخاو
مالكلانأىلإمهضعببهذف»مثإلارس«وهيذلا»ةئيطخلا
الوغيلاكروطاربمألاامإوهولوسرلارصعيفوهنميفناك
يدوهيلابعشلاوأاهلكينامورلادئاقلاسطيتونورينوأ
دعبرهظتةوقىلعمالكلانأىلإنورحآبهذو.هلك
هنأمهريغبهذو.ةيوابابلايهومويلادجوتيهوهرصع
.رهظيفوسهنكلودعبرهظيمليذلاحيسملادضهبدارأ

وأدحاوصخشىلإهبرشيملسلوبنأىلإنورخآبهذو
اممةيلاوتمرومأةدعىلإلبدحاوتقويفةدحاوةوق
انحويلوققفوىلعحيسملادضاهنملكويتأيساموىضم
لِلٌداَدْضَأ«نإلوسرلا

ْ
.)٢:١٨انحوي١(»َنُوريِثَكِحيِسَم

وأةينامورلاةكلمملاهنأىلعنورثكألاىأرفزجاحلاامأو
ريثأتوأهللاةوقريثأتىلإرظنلابةيسايسلاملاعلاىوقةلمج
ىلعنييليجنإلايأربلغو.اهيفليجنإلاوةيرحلاوندمتلا
ضعبنأاودجومهنكلوةيوابابلاةوقلاوهحيسملادضنأ
ريسفتنميتأياميفىرنسامكاهيلعقدصتالهفاصوأ
اهلمعتسايتلاتاراشإلاوزومرلانمريثكو.ةلاسرلاهذه
اميسالوةيوبنلارافسألانماهذخأةلاسرلاهذهيفسلوب
.لاينادةءوبن

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

٢و١عميلست

لِسَوُسُلوُب١«١
ْ

ِةَسيِنَكَىلِإ،ُسُواَثوُميِتَوُسُناَو
يف،َنيِّـيِكيِنوُلاَسَّـتلٱ ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱِ

ٌةَمْعِن٢ِ.حيِسَْ
ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمَالَسَوْمُكَل

.ِ»حيِسَْ
١:٣سوثنروك١و١:١يكينولاست١و١:١٩سوثنروك٢

مهةلاسرلاهذهةءادبيفنوروكذملاةثالثلاصاخشألا
اهنأهذهنمحضتيوىلوألاةلاسرلاةءادبيفاوركُذنيذلا
ءابنأيفعمسنملاننأليناثلاسلوبنالوجةياهنلبقتبُتك
.سلوبعمناكسناولسنأىلعلديامنالوجلااذه
ىلوألالوأيفمالسلاكةلاسرلاهذهيفمالسلاو
.كانههريسفتىلإعجراف)٢و١:١يكينولاست١(

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
يكينولاستلهأىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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يفمهتابثوةبحملاوناميإلايفمهومنىلعهللاركش
٤و٣عداهطضالاءانثأ

اَُّهيَأْمُكِتَهِجْنِمٍنيِحَّـلُكَهللاٱَرُكْشَنْنَأاَنَليِغَبْنَي«٣
ٍدِحاَوِّـلُكُةَّـبََحمَو،ًاريِثَكوُمْنَيْمُكَناَميِإَّـنَأل،ُِّقَحياَمَكُةَوْخِإلٱ
»ُداَدْزَتٍضْعَبِلْمُكِضْعَبًاعيَِمجْمُكْنِم
٢:١٣صو٩و٣:٦و٣و١:٢يكينولاست١

ركشلابهلئاسررثكأيفهتداعكةلاسرلاهذهسلوبحتتفا
امبهترسمهبرهظأومهيلإاهبتكنمبقلعتيامىلعهللا
هركشنأنلعأو.ىوقتلايفمهمدقتومهتابثإبننمهعمس
.مهلجأنمةالصلاهتبظاومبنرتقم

نيَدلءافيإركشلاميدقتربتعاَرُكْشَنْنَأاَنَليِغَبْنَي
.هنادجوىلإرظنلابهيفوينأبجيهيلع

مهلاوحأنمرهظامىلإرظنلابقيليامكيأُّقَِحياَمَك
.ركشلاةبجوملا

هنأىلوألاةلاسرلايفلاقًاريِثَكوُمْنَيْمُكَناَميِإَّـنَأل
مهناميإلجألمهظعيومهتبثيىتحسواثوميتلسرأ
مهنأهغلبأهناانههلوقنمجتنتسنو)٣:٢يكينولاست١(
.مهنعهلاصفناةدمناميإلايفًاريثكاومدقت

دقهنأاذهنمجتنتسنُداَدْزَت...ٍدِحاَوِّـلُكُةَّـبََحم
امبتكينأىلعهتلمحيتلاتافالتخالامهتسينكنمتلاز
.)١٤-٥:١٢و١٠-٤:٦و٣:١٢يكينولاست١(يفهبتك

يفْمُكِبُرِخَتْفَناَنَسُفْنَأُنْحَناَنَّـنِإىَّـتَح«٤ ْنِم،ِهللاٱِسِئاَنَكِ
يفْمُكِناَميِإَوْمُِكْربَصِلْجَأ ِتاَقيِّـضلٱَوْمُكِتاَداَهِطْضٱِعيَِمجِ
َحتيِتَّـلٱ

ْ
»اََهنوُلِمَت

٢٠و٢:١٩يكينولاست١و٩:٢و٧:١٤سوثنروك٢
٢:١٤يكينولاست١و١:٣يكينولاست١و

يفوهءاقفروسلوبيأاَنَسُفْنَأُنْحَناَنَّـنِإىَّـتَح
هنوكلامإقئالريغمهمدقتبمهراختفانأىلإعاملإةرابعلا
فالخهنوكلامإومهذيمالتبراختفاهنألمهسفنألحدملثم
.مهبمهاضرمدعنمًالبقهورهظأام

هبيتاكميفداتعالوسرلانأاذهنمرهظيْمُكِبُرِخَتْفَن
ًاضاهنإىرخألاسئانكلامدقتىلعملكتلاةسينكيفهبطخو
نوكتنأمويلاةسينكلكىلعبجيف.نيدلايفاهتريغل
ةوقلةيآنوكتواهيعاراهبحرفيىتحةريغتاذةنيمأ
سلوبراختفامظعمو.سئانكلانماهريغلةودقوليجنإلا
:٢سواثوميت١(مهيفهللالمعةوقنمرهظامىلعينبم
.)٩:٢سوثنروك٢و١٩

يف ناكذإسوثنروكاهتمصاعوةيئاخأيفِهللاٱِسِئاَنَكِ
.مهنيبلمعيذئمويسلوب

يذلاوهناميإلااذهْمُكِناَميِإَوْمُِكْربَصِلْجَأْنِم
يفهرمثبهتدايزتنيبتدقو)٣ع(يفهتدايزىلعهللاركش
ةنامألاانه»ناميإلا«ىنعمو.مهداهطضاومهقيضءانثأ

يهيتلاهللاابةقثلاوينيدلاقحلابفارتعالاىلعتابثلاو
ايؤر(يفناميإلابربصلانارتقاًاضيأركُذدقو.مهتابثةلع
١٣:١٠(.
َحتيِتَّـلٱِتاَقيِّـضلٱَوْمُكِتاَداَهِطْضٱ

ْ
قرفلااََهنوُلِمَت

أشنتاميهىلوألانأ»تاقيضلا«و»تاداهطضالا«نيب
عطقببئاصملايهةيناثلاوهدقحودهطضملاضغبنع
ةراشإاهومتلمتحانم»اهنولمتحت«لاقو.اهلصأنعرظنلا
لزتمل)٢:١٤يكينولاست١(يفةروكذملاتاداهطضالانأىلإ
.ةلاسرلاهذهةباتكمويةمئاق

هحيرصتوةقيقحنويحيسممهنأمهتابثنمهنقيت
كالهلابنيدهطضملايزاجيهئيجمدنعحيسملانأب
اولمكيواوتبثييكلهتالصودجملابراربألابيثيو

١٢ىلإ٥ع

لٱِهللاٱِءاَضَقَىلَعًةَنِّـيَب«٥
ْ

ِملَنوُلَّـهَؤُتْمُكَّـنَأ،ِلِداَع
َ
ِهللاٱِتوُكَل

»ًاضْيَأَنوَُّـملَأَتَتِهِلْجَأليِذَّـلٱ
٢:١٤يكينولاست١و١:٢٨يبليف

امدهاشينملكلومهسفنألًارهاظًاناهربيأًةَنِّـيَب
ربصلاباهايإمهلامتحااميسالوتاقيضلانمهولمتحا

.ناميإلاو
اذهوحيسملاءيجممويهمكحيأِلِداَعْلٱِهللاٱِءاَضَق
ملٱَنِمٍءَْيشِبَنيِفَّـوَُخمَْريَغ«هلوقلثم

َوُهيِذَّـلٱُرْمَألٱ،َنيِمِواَقُْ
َهل

ُ
لِلٌةَنِّـيَبْم

ْ
لِلَفْمُكَلاَّـمَأَو،ِكَالَه

ْ
.)١:٢٨يبليف(»ِصَالَخ

الوملاعلااذهيفنوملأتيراربألانأانهمالكلاةصالخو
رايخألانودهطضيرارشألانأوهيفباوثلانمًائيشنولاني

نوكينأنمدبالنأكلذنمحضتيو.انهنوبقاعُيالو
لكبملاعلالداعلاهللاهيفيزاجيلبقتسملايفةنونيدموي

سانلاعيمجنأونوقحتسيامكرارشألاوراربألاءيش
مهربصوراربألامالآنمنودهاشيامماومكحينأنوردقي
راربألااهيزاجيفوسلداعلاهللايتلاةازاجملايهاماهيلع
هايإمهتمواقمىلعرارشألاهبقاعينأدباليذلاباقعلاو
رادــتقاربــتعالـوسرـلالـعـلو.)٢:١٦يـكـينـولـاسـت١(
تقويفنيتباثونيرباصاوقبينأىلعنييكينولاستلا
كلتمهلبهوهنأللداعلاهللاءاضقىلعًاناهربداهطضالا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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بسحمهلةمعنلاةدايزبهلمهتعاطهللايزاجيفةمعنلا
.)١٣:١٢ىّتم(»ُداَزُيَوىَطْعُيَسُهَلْنَم«هدعو

ِملَنوُلَّـهَؤُتْمُكَّـنَأ
َ
ًالهأهللامكبسحييأِهللاٱِتوُكَل

اوُثِر،ِيبَأيِكَراَبُماَياْوَلاَعَت«هلوقمكلحيسملاحّرصيىتح
ملٱ
ملٱَتوُكَلَْ

لٱِسيِسْأَتُذْنُمْمُكَلَّـدَعُْ
ْ

.)٢٥:٣٤ىّتم(ِ»َملاَع
نأوأ.تاقيضلاكلتةطساوبهللاتوكلملمكلهأتنوكيو
مكدادعتساىلعنالدياهنولمتحتمتنأومكناميإومكربص
اوقحتسامهنأاذهمزلتسيالو.توكلملاكلذلوخدل
مهدعونيذلاتافصيهمهتافصنألبمهلامعأبءامسلا
هللابعشتافصو)١٢-٥:١٠ىّتم(صالخللهللا
.)٢٩و١٣:٢٨اقول(نيدهطضملانيسدقملانيرربتملا

هبمكفارتعاوهايإمكتبحملًاضْيَأَنوَُّـملَأَتَتِهِلْجَأليِذَّـلٱ
لامعأ(هنممكنوكوملاعلايفهدادتمامكبلطوهلمكتنامأو
١٢:١٠سوثنروك٢و١٥:٨و١:٥ةيمورو٩:١٦و٥:٤١
ىلعناهربهلجأنماوملأتتنألمكدادعتساو.)١٣:٨و
.رابتعالالكهايإمكرابتعالنايبومكصالخإ

ِْمهيِزاَُجيْمُكَنوُقِياَضُيَنيِذَّـلٱَّـنَأِهللاٱَدْنِعٌلِداَعَوُهْذِإ«٦
»ًاقيِض
٦:١٠ايؤر

يفهلاقامةحصىلعليلداذهِهللاٱَدْنِعٌلِداَعَوُهْذِإ
يذلاريمضلاوميلسلالقعلاكلذبمكاحلاو.ةسماخلاةيآلا
يتلائدابملاىضتقمبقحوهامبمكحيفهللابئانوه
نأوهمكحلاكلذسيلو.يرشبلابلقلايفهللااهسرغ
ملأتينملككرتشينأقيليهنألبءامسلللهأملأتملك
ملاعلايفتوكلملاكلذحارفأيفانههللاتوكلملجأنم
.يتآلا

هنلعأيذلايهلإلاإدبملاىضتقمبًاقيِضِْمهيِزاَُجي
لاِبَ«حيسملا

ْ
.)٧:٢ىّتم(»ْمُكَلُلاَكُيَنوُليِكَتِهِبيِذَّـلٱِلْيَك

حلٱ«لوسرلابوقعيلوققفوىلعو
ْ

ِملٍةَْمحَرَالِبَوُهَمُْك
َ

َْملْن
هللاءاضقوهانه»قيضلا«و.)٢:١٣بوقعي(»ًةَْمحَرْلَمْعَي
راربألاةباثإنأشيفةسماخلاةيآلايفلوسرلاهركذلداعلا

.رارشألاباقعنأشيفهذهيفو

ِنَالْعِتْسٱَدْنِعاَنَعَمًةَحاَرَنوُقَياَضَتَتَنيِذَّـلٱُمُكاَّـيِإَو«٧
»ِهِتَّـوُقِةَكِئَالَمَعَمِءاَمَّـسلٱَنِمَعوُسَيِّـبَّـرلٱ
١٤اذوهيو٤:١٦يكينولاست١٤:١٣١ايؤر

هيلإرقتفييذلاتوكلملاباوثنمءزجلااذهًةَحاَر
مئاتشلاوتامصاخملاومهباعتأنمنوحيرتسيفنودهطضملا

دلجلاومجرلاونجسلاوءاقدصألاضغبوروزلاةداهشو
.)١٤:١٣ايؤر(ةيدبأةلماكةحاريهو.بيذعتلاو

هللابعشرئاسوليجنإلابمكورشبنيذلانحناَنَعَم
.ًاضيأاودهطضانيذلا

ناكيذلاهدجمروهظيأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِنَالْعِتْسٱَدْنِع
ملٱَعَمٌَةِرتَتْسُمْمُكُتاَيَح«هلوقلثماذهو.ًابجتحم

يفِحيِسَْ ِ
ملٱَرِهْظُأىَتَم.ِهللاٱ

ًاضْيَأْمُتْنَأَنوُرَهْظُتٍذِئَنيِحَف،اَنُتاَيَحُحيِسَْ
يفُهَعَم ملٱِ

١٧:٣٠اقولًاضيأرظنا٤و٣:٣يسولوك(»ِدْجَْ
.)١:٧سوثنروك١و

هنايتإفهدجموهناطلسزكرماهنوكرابتعابِءاَمَّـسلٱَنِم
.هنالعتسارومألوأءامسلانم

مهواهنورجيوهتوقنونلعينيذلاِهِتَّـوُقِةَكِئَالَمَعَم
.)١٩:١٤ايؤر(ءامسلادونج

يف«٨ َهللاٱَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلِلًةَمْقَنًايِطْعُم،ٍبيَِهلِراَنِ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَليِجْنِإَنوُعيِطُيَالَنيِذَّـلٱَو

ِ»حيِسَْ
٢١:٨ايؤرو٣:٧سرطب٢و١٢:٢٩و١٠:٢٧نييناربع
٢:٨ةيمور٤:٥يكينولاست١و٧٩:٦رومزم

يف ىلإةراشإانهيهوبهلتاذرانيفيأٍبيَِهلِراَنِ
دهعلايفهللانلعأامًاريثكو.هباقعلةلآوهلالجوهتراهط
:٣جورخ(ةقيلعلايفهروهظكلذنمورانلابهروهظميدقلا
عارتشالاةميخيفو)١٩:١٨جورخ(انيسروطىلعو)٤-٢
يخالم(يخالمو)٧:٩لايناد(لايناددهشامكلكيهلاو
:٢٥ىّتم(اهبهروهظحيسملانلعأديدجلادهعلايفو.)٤:١
.)١٠و٣:٧سرطب٢و٣:١٣سوثنروك١و٣١
مهنأركذييذلانولوألامهَهللاٱَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلِل
.)٤:٥ةيطالغو٧٩:٦رومزم(ممألايأهللاةمقنلةضرع
نوعرفكهوفرعينأنوديريال»هللانوفرعيال«هلوقبدارملاو
.)٥:٢جورخ(»ِهِلْوَقِلَعَمْسَأىَّـتَحُّبَّـرلٱَوُهْنَم«لئاقلا

يفَهللاٱاوُقْبُيْنَأاوُنِسْحَتْسَيَْملاَمَكَ«مهيفلوسرلالاقو ِ
.)١:٢٨ةيمور(»ٍضوُفْرَمٍنْهِذَىلِإُهللاٱُمُهَمَلْسَأ،ْمِهِتَفِرْعَم
ةطساوباهيلعاولصحيتلاهللاةفرعماوضفرممألانإ
اوضرعفةعيبطلاملاعيفهللالامعأةدهاشمبوريمضلا
.)١٦-٢:١٢و٢١-١:١٩ةيمور(ةلداعلامهتمقنلمهسفنأ

اوضفرمهنألىلوألابدوهيلامهخلاَنوُعيِطُيَالَنيِذَّـلٱَو
هبيلاطمىضتقمبكولسلااوبأوهليجنإرونباودتهيملوحيسملا
»ُهَنوُرِكْنُيِلاَمْعَألٱِبْمُهَّـنِكٰلَو،َهللاٱَنوُفِرْعَيْمَُّـهنَأِبَنوُِفَرتْعَي«مهف
طَيَو،ِهللاٱَّـرِبَنوُلَهَْجياوُناَكْذِإْمَُّـهنَأل«.)١:١٦سطيت(

ْ
ْنَأَنوُبُل

»)ليجنإلايفنلعملا(ِهللاٱِّـِربِلاوُعَضُْخيَْملْمِهِسُفْنَأَّـرِباوُتِبْثُي
اوناكيكينولاستينمؤمودهطضمف.)١٦و١٠:٣ةيمور(
.هبعشمهرارضإبهللاةمقنلمهسفنأاوضرعونيقيرفلانم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ليجنإلانوضفرينيذلالكىلعقدصيمهيلعقدصامو
ءادعألكىلعيأنامزوناكملكيفدوهيلاوممألانم
نينمؤملاريغونيبئاتلاريغمثإلاةلعفهتسينكيدهطضمهللا
ٍناَسْنِإِسْفَنِّـلُكَىلَع،ٌقيِضَوٌةَّـدِش«لوسرلالوققفوىلع
لٱ،َّـَّـرشلٱُلَعْفَي

ْ
لٱَّـمُثًالَّـوَأِّـيِدوُهَي

ْ
ِيناَنوُي

ِّـ
.)٢:٩ةيمور(»

هبَنوُبَقاَعُيَسَنيِذَّـلٱ«٩ ْنِمَوِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِمٍّيِدَبَأٍكَالَِ
»ِهِتَّـوُقِدَْجم
٢:١٩ءايعشإو٢٣:٢ةينثت٣:٧سرطب٢و٣:١٩يبليف
٢:٨صو

٢٥:٤١ىّتم(يفليقامكٍّيِدَبَأٍكَالَِهبَنوُبَقاَعُيَس
ىلععقيسهنألوألانيرمأبكالهلاكلذفصوو.)٤٦و
ليجنإلامهضفرويرايتخالامهلهجىلعمهلًاباقعةأطخلا
كلذنأيناثلاومهماثآلايكمضفرلاكلذباوألممهنإف
.يدبأكالهلا

ردصمنابياماذهوهمامأنميأِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِم
لِلَنوُلوُقَيْمُهَو«رارشألاكاله

ْ
اَنْيَلَعيِطُقْسٱ:ِروُخُّصلٱَوِلاَبِج

جلٱِهْجَوْنَعاَنيِفْخَأَو
ْ

لٱَىلَعِسِلَا
ْ

حلٱِبَضَغْنَعَوِشْرَع
ْ

»ِلََم
نايبامأو.)١٩و٢:١٠ءايعشإًاضيأرظنا٦:١٦ايؤر(
يذلاهللانعلصفلابموقيهنأيأكالهلاةقيقح

هنلعيسودجملاوههتوقراهظإنإِهِتَّـوُقِدَْجمْنِمَو
.ةيتآلاةيآلايفءاجاكهبعشهديجمتب

ىلعليلدًارورسوءاجرمهبولقءلموهلآلهللاةيامحنإ
نممهايإهيفنومهئادعألهفيوختنأامكةدودحملاريغهتوق
ىلعاذهواهيلعليلدهوضغبأوهوضفرنيذلالكوهترضح
يفِناَسْنِإلٱِنْبٱُةَمَالَعُرَهْظَتٍذِئَنيِح«حيسملالوقدح ِ
َنْبٱَنوُِرصْبُيَو،ِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجُحوُنَتٍذِئَنيِحَو.ِءاَمَّـسلٱ
ىّتم(ٍ»ريِثَكٍدَْجمَوٍةَّـوُقِبِءاَمَّـسلٱِباَحَسَىلَعًايِتآِناَسْنِإلٱ

٢٤:٣٠(.

يفَدَّـجَمَتَيِلَءاَجىَتَم«١٠ يفُهْنِمَبَّـجَعَتُيَوِهيِسيِّـدِقِ ِعيَِمجِ
ملٱ
يفْتَقِّـدُصْمُكَدْنِعاَنَتَداَهَشَّـنَأل.َنيِنِمْؤُْ لٱَكِلٰذِ

ْ
»ِمْوَي

٦٨:٣٥رومزم٨٩:٧رومزم

ريخألامويلايفحيسملادجمنمًاءزجنأنيبتةيآلاهذه
توملانمنيمئاقلاهمدبنيدتفملانمةعامجبهنايتإبموقي
مهداسجأوهتمعنبةسادقلابةلّمكممهحاورأنيدجمتم
.دجمملاهدسجةروصىلإهتّوقبةريغتم

يفَدَّـجَمَتَيِل ةيآلايفليقامعًالضفاذهِهيِسيِّـدِقِ
ديجمترهظيو.هتوقةكئالمعممهنالعتسانأشيفةعباسلا
ةيآلايفروكذملارارشألاكالهبهتلباقمبًادجًاميظعهيسيدق

.هتياغالهئيجمةجيتن»هيسيدقيفهدجمت«و.ةعساتلا
.هبيترتوهشيجةعاجشبدئاقلاوهذيمالتةباجنبمركُيملعملاف
َنآلٱَو«هتالصيفهلوقليلدبهبعشبحيسملادجمتيكلذكو
ملٱِبَكِتاَذَدْنِعُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأِينْدِّـَجم

َكَدْنِعِيلَناَكيِذَّـلٱِدْجَْ
لٱِنْوَكَلْبَق

ْ
َوُهَفَكَلَوُهاَمَو،َكَلَوُهَفِيلَوُهاَمُّلُكَو..ِ.َملاَع

مهلبهودقوهو.)١٠و١٧:٥انحوي(»ْمِهيِفٌدَّـجَُمماَنَأَو،ِيل
ُمُهُتْيَطْعَأْدَقاَنَأَو«هلوقليلدببآلانمهذخأيذلادجملا
ملٱ
نينمؤملاةجيتننإو.)١٧:٢٢انحوي(»يِنَتْيَطْعَأيِذَّـلٱَدْجَْ
مهبحأيذلا«ةمعنوةوقرهظتمهتسادقومهيجنمدجمرهظت

.)١:٥ايؤر(»همدبمهلسغو
يفُهْنِمَبَّـجَعَتُيَو اوناكنيذلاَنيِنِمْؤُْملٱِعيَِمجِ
نيبومهنيبةلباقمكلذلاق.ضرألاىلعمهونينمؤم
مهانه»نونمؤملا«و.)٨ع(ليجنإلانوعيطيالنيذلا
»بجعتلا«و.ةيآلاهذهنمىلوألاةلمجلايف»نوسيدقلا«
ةيمور(نيصلخملاددعةرفوهتلعوجاهتبالانعئشانانه
اموحيسملاةمعنبلئاضفلانمهيلعاولصحامو)٧:٩
ءافعضمهسفنأيفمهنأعمناميإلاةوقوةنامألانمهورهظأ
دجمتيوهفمهيدافلمعوههولاناملكفبراجتلابنوطاحم
.هب

اذهلوسرلالاقْتَقِّـدُصْمُكَدْنِعاَنَتَداَهَشَّـنَأل
نيروكذملانينمؤملاةلمجنممهنأيكينولاستينمؤملدكؤيل
.هئيجمدنعحيسملاعمنيدجمملاعمًابيصنمهلنأوانه

يف هلوقبقلعتماذهوحيسملاءيجمموييأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.»بجعتُي«

:ْمُكِتَهِجْنِمٍنيِحَّـلُكًاضْيَأِّـيلَصُنِهِلْجَأليِذَّـلٱُرْمَألٱ«١١
ٰهلِإْمُكَلِّـهَؤُيْنَأ

ُ
َلَمَعَوِحَالَّـصلٱِةَّـَرسَمَّـلُكَلِّـمَكُيَو،ِةَوْعَّـدلِلاَن

»ٍةَّـوُقِبِناَميِإلٱ
١:٣يكينولاست١و٥ع

.هنمبجعتلاوهيسيدقيفهدجمتيأُرْمَألٱ
مـهــلجأنـمهـركـشىلـعةوالـعِّـيلـَصـُنِهـِلـْجَأل

رهظأفمهصالخمامتإًاريثكىهتشاف)١:٢يكينولاست١(
.مهلجأنمهتالصبكلذ

ٰهلِإْمُكَلِّـهَؤُيْنَأ
ُ

يفنمضتياملكليأِةَوْعَّـدلِلاَن
مهريصممزلتسياذهو.نينمؤماونوكينأمهلهللاةوعد
»ةوعدلا«كلتو.)٥ع(هتوكلمءاضعأاونوكينألًالهأ
)٤:٧يكينولاست١و١:٢سوثنروك١(ةسادقللةوعد
ةوعدلاةجيتننمضتيو.اهلقحيامىضتقمبكولسللو
برلاتوصنوعمسينيحدجمتللمهتوعديهوةريخألا
ملٱاوُثِر،ِيبَأيِكَراَبُماَياْوَلاَعَت«مهلمهلوقي

ملٱَتوُكَلَْ
ْمُكَلَّـدَعُْ

لٱِسيِسْأَتُذْنُم
ْ

.)٢٥:٣٤ىّتم(ِ»َملاَع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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اهبهللاىضقيتلاطئاسولاةلمجنمهتالصسلوبربتعا
.ءامسللنيلّهؤمةسادقلابنيلّمكمنووعدملانوكيل

يههللاةّرسمأّنيبيملِحَالَّـصلٱِةَّـَرسَمَّـلُكَلِّـمَكُيَو
اهنأةنيرقللقفوأيذلانكليكينولاستينمؤمةّرسممأ
امبوصالخلاىلإمهتوعدباهرهظأيتلامهحالصبهللاةّرسم
امبمهتّرسمكلذىلعبترتيو.مهصالخمامتإلهلعف
.مهلجألهلعفوهللاهدصق

املك»ناميإلالمعب«دارملاٍةَّـوُقِبِناَميِإلٱَلَمَعَو
نمو.ناسنإلاسفنيفناميإلاسرغنمجتنينأدصق
ُبِلْغَييِذَّـلٱَوُهْنَم«هلوقبلوسرلاانحويهركذامهجئاتن
لٱ

ْ
:٥انحوي١(»ِهللاٱُنْبٱَوُهَعوُسَيَّـنَأُنِمْؤُييِذَّـلٱَّـالِإَ،َملاَع
سلوبو)١:٦ص(يفلوسرلابوقعيهركذامو.)٥
لمع«نإلوقنةلمجلاىلعو)١:٣يكينولاست١(يفلوسرلا
نايبىلإجاتحيالاممو.ديجمتمثسيدقتوريربت»ناميإلا
رظنا(ةيهلإةوقيهلمعلااذهلاهنمدباليتلاةوقلانأ
.)٢٩و١:٢٨يسولوكريسفت

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُمْسٱَدَّـجَمَتَيْيَكِل«١٢
ْمُتْنَأَو،ْمُكيِفِحيِسَْ

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنِٰهلِإِةَمْعِنِب،ِهيِف
.ِ»حيِسَْ

٤:١٤و١:٧سرطب١

هبلطامةياغاذهْمُكيِف...اَنِّـبَرُمْسٱَدَّـجَمَتَيْيَكِل
يفناميإلالمعهللالمكييكلهتالصيفسلوب
.مهتطساوبدجمتيهسفنعوسينأوهونييكينولاستلا
َدَّـجَمَتَيِلَءاَجىَتَم«هلوقليلدبىمسملاانه»مسالاب«دارملاف
يف هنإف)١٠و٢:٩يبليفريسفترظنا١٠ع(»ِهيِسيِّـدِقِ
مثضرألاىلعمهومهتنامأومهتعاطومهربصبدجمتي
.ءامسلايفةسادقلابنيلمكممهنوكب

همالآيفهؤاكرشمكنأرابتعابحيسملايفيأهيِفْمُتْنَأَِو
ُمُهُتْيَطْعَأْدَقاَنَأَ«هيبأباطخيفهلوقبسحهداجمأيفمث
ملٱ
يفةديدعلاهديعاومو)١٧:٢٢انحوي(»يِنَتْيَطْعَأيِذَّـلٱَدْجَْ
.ليجنإلا

ةرابعلايف»متنأ«ربخبقلعتماذهخلااَنِٰهلِإِةَمْعِنِب
لديكلذو.انهلإةمعنبهيفنودجمتتمتنأىنعملاوةقباسلا
ةمعندرجمنملبمهقاقحتسانمسيلمهديجمتنأىلع
.هللا

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

برلامويءيجمةهجنمميلعتوهحاحصألااذهةياغ
يفاوعزعزتينأنميكينولاستينمؤملوسرلاريذحت.هيفو

نعدادترالابمهايإهؤابنإو.)٢و١ع(مويلاكلذبرقنأش

-٣ع(برلاءيجملبقةئيطخلاناسنإروهظبوناميإلا
ىلعمهايإهثحو.)١٤و١٣ع(مهلجأنمهللاهركشو.)١٢
.)١٧-١٥ع(اهنماهولبقيتلاميلاعتلايفتابثلا

مويبرقةهجنماوعزعزتينأنممهايإهريذحت
٢و١عبرلا

َعوُسَياَنِّـبَرِءيَِجمِةَهِجْنِمُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُلَأْسَنَّـمُث«١
ملٱ
»ِهْيَلِإاَنِعاَمِتْجٱَوِحيِسَْ
١٣:٢٧سقرمو٢٤:٣١ىّتمو٤:١٦يكينولاست١

٤:١٧يكينولاست١و

لاـؤسـلـابلـوسـرلافـطـلـتُةَوـْخِإلٱاَُّهيَأْمـُكـُلـَأْسـَن
.مهماهوألًاعفدحيحصلاهميلعتلوبقىلإمهليمتسيل

.كلميونيديليناثلاهئيجميأاَنِّـبَرِءيَِجمِةَهِجْنِم
هنإفمهملاعوضوملاكلذيفسلوبميلعتمهفاوأطخأمهنإف
مهلامعأيفشوشتومهبولقيفبارطضاعقومهئاطخأب
لامعألاوةبرطضملاراكفألاهذهليزينأسلوبداراف
ثدحينأنمدبالهنأمهايإهئابنإبكلذلعفو.ةشوشتملا
نبانلعتسُيهنأوةسينكلايفميظعدادترابرلاءيجملبق
ةدمرورميضتقيهلككلذوبرلاهديبيسيذلاكالهلا
.ةريصقبتسيل

تاومألانييحيسملالكعامتجايأِهْيَلِإاَنِعاَمِتْجٱَو
راشأو»برلاعمدبألاىلإ«اونوكيلهئيجمتقويفءايحألاو
.)٤:١٧يكينولاست١(يفاذهىلإ

َال،اوُعاَتْرَتَالَو،ْمُكِنْهِذْنَعًاعِيَرساوُعَزْعَزَتَتَالْنَأ«٢
ملٱَمْوَيَّـنَأْيَأ:اَّـنِماََّـهنَأَكٍةَلاَسِرِبَالَوٍةَمِلَكِبَالَوٍحوُرِب

ْدَقِحيِسَْ
.»ََرضَح
٤:١انحوي١و٥:٦سسفأو٢٤:٤ىّتم

لوسرلاغلبْمُكِنْهِذْنَعًاعِيَرساوُعَزْعَزَتَتَالْنَأ
يفحيسملاءيجممهمعزلمهنأ)سواثوميتئبنملانأحجرملاو(
.مهلامعأومهراكفأيفنيلتخمكاوناكفاوعزعزتتقوبرقأ
هذيمالتلحيسملاةحيصنكنييكينولاستللسلوبةحيصنف
َفْوَس«هلوقوهوهبقلعتياموميلشروأبارخبمهأبنأنيح
ىّتم(»اوُعاَتْرَتَال،اوُرُظْنُا.ٍبوُرُحِراَبْخَأَوٍبوُرُحِبَنوُعَمْسَت

٢٤:٦(.
بهاوملااوعدانيذلاميلعتىلإاذهبراشأٍحوُرِبَال

حورلانمةيقيقحتانلعماهنأمهوعماسمعزيتلاةيحورلا
يفهملعاممةقحريغجئاتنلبكلذكتسيليهوسدقلا

ألَا
َ
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ريذحتلثمو.)٢١و٥:٢٠يكينولاست١(ىلوألاةلاسرلا
َال،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«هلوقبلوسرلاانحويريذحتانهسلوب
»ِهللاٱَنِمَيِهْلَه:َحاَوْرَألٱاوُنِحَتْمٱِلَب،ٍحوُرَّـلُكاوُقِّـدَصُت
.)٤:١انحوي١(

ضعبنأاذهنمرهاظلاو.انماهنأكٍةَمِلَكِبَالَو
.هلقيملامعوضوملااذهيفهنعلقنسانلا

اهنأىلعلدي»انماهنأك«هلوقاَّـنِماََّـهنَأَكٍةَلاَسِرِبَالَو
اذهنمرهاظلاو.لسرلانمهريغنمالوهنمتسيل
كلتواهوعزووهمسابلئاسراوروزسانلاضعبنأمالكلا
برلاءيجمنأنأشيفةدسافميلاعتنمضتتلئاسرلا
ص(يفهديبهعيقوتىلإمهراكفأههيجوتكلذديؤيوبيرق
امىلإالإكلذبرشيمللوسرلانأمضعبنظو.)٣:١٧
نيلاحلاىلعو.)٤:١٥يكينولاست١(ىلوألاةلاسرلايفهبتك
ةلاسروأةروزمةملكبةبرطضممهراكفأنوكتنأدريمل
.مهيلإهبتكوامهلهلاقاممهمهفمدعبوأكلذك

هنأل»حيسملا«موييمُسََرضَحْدَقِحيِسَْملٱَمْوَيَّـنَأ
ةءادبوةمعنلارصعةياهنمويلاكلذوهديجمتوهئيجمموي

ىلإأبنلااذهنوروزملابسن.هتنونيدوبرلانالعتساتقو
رئاسكملعهنأحيحصلاو.هنمةلاسروأةملكبسلوب
.رضحدقهنوكريغًابيرقهنوكوبيرقبرلاموينألسرلا

ميلعتلثمبرلاءيجميفنيروزملاكئلوألثمناو
»تراصدقةمايقلانإ«الاقنيذللاستيليفوسانيميه
هنأوهوكلذفالخملعسلوبنكلو)٢:١٨سواثوميت٢(

.ةرهاظلاتامالعلاضعبهقبستملاممويلاكلذرضحيال

ناسنإروهظبوناميإلانعدادترالابمهايإهؤابنإ
١٢ىلإ٣عبرلاءيجملبقةيطخلا

َْملْنِإِيتْأَيَالُهَّـنَأل،اَمٍةَقيِرَطَىلَعٌدَحَأْمُكَّـنَعَدَْخيَال«٣
خلٱُناَسْنِإَنَلْعَتْسُيَو،ًالَّـوَأُداَدِتْرالٱِتْأَي

ْ
هلٱُنْبٱ،ِةَّـيَِط

َْ
»ِكَال

:٧لاينادو٤:١سواثوميت١و٤:٦سسفأو٢٤:٤ىّتم
١٧:١٢انحويوخلا١٣:١١ةيمورو٢:١٨انحوي١و٢٥

وأقحريغإبنباَمٍةَقيِرَطَىلَعٌدَحَأْمُكَّـنَعَدَْخيَال
نممهتياقولو.كلذهبشياموأةروزمةلاسروأبذاكلقن
.حيسملاءيجمقبستيتلاتامالعلاضعبمهلنلعأعادخلا

اهنمنأبحّرصفءيجملاكلذقباوسلكبمهأبنأهنأعديملو
.يتقوزجاحمايقوهنمدبالميظعرشعوقو

ناكمويًاقباسهبمهربخأهنألماللابهفّرعُداَدِتْرالٱ
ُرُثْعَيٍذِئَنيِحَو«هلوقبهيلإراشأحيسملانألو)٥ع(مهعم
.َنِيريِثَكَنوُّلِضُيَوَنُوريِثَكٌةَبَذَكُءاَيِبْنَأُموُقَيَو...َنُوريِثَك
لٱُةَّـبََحمُُدْربَتِمْثِإلٱِةَرْثَكِلَو

ْ
هلوقو.)١٢-٢٤:١ىّتم(»َنِيريِثَك

َىلَعَناَميِإلٱُِدَجيُهَّـلَعَلَأ،ِناَسْنِإلٱُنْبٱَءاَجىَتَمْنِكٰلَو«
لودع»دادترالاب«لسورلاىنعو.)١٨:٨اقول(»ِضْرَألٱ
وأحيسملابناميإلانممهلناكاممهكرتوهللانعسانلا
اوناكنممنيدترملانأمزلتسيدادترالاو.ةينالعهبفارتعالا
اوسيلنمممهريغالونوينثوالحيسملابنيكسمتمهلبق
لوأو.ةكلمموأناكمىلعروصقمريغهنأونييحيسمب
انههنابأامانهلوسرلامهيفملكتنيذلامهنمىلعليلد
مالكنمءاجاميناثلاليلدلاو.نييحيسملانممهنأوهو
دادترالانأوهو)١٨صاقولو٢٤صىّتم(يفحيسملا
.ةديدشءازرأوكلامملانيبةميظعلقالقرثأىلعنوكي

.حيسملاءيجمقبسينأدبالدادترالانأيأًالَّـوَأ
ناسنإىلإانهبسُنامِةَّـيِطَْخلٱُناَسْنِإَنَلْعَتْسُيَو

:١ص(هسفنحيسملاىلإًاضيأبسُننالعتسالانمةيطخلا
لدياذهو.)٥:١و٤:١٣و١:١٣سرطب١و٧:٣٠اقولو٧
ملعناننأامكو.ًارتتسمناكنممسوسحميلجروهظىلع
هنأوروظنمريغةسينكلايفهحوربنآلارضاححيسملانأ
ةسينكلايفنآلالمعتحيسملادضةوقكلذكهنيعبرهظيس
اذوهييمسو.ةصوصخمةروصباهنيعبرهظتساهنكلًارس
»حيسملادض«يمسامك»ةئيطخلاناسنإب«يطويرخسالا
نيدترملاسيئرلبسانممسالااذهو.)١٧:١٢انحوي(انه
نيبهعضومنعدترايطويرخسالااذوهينألحيسملانع
راتخانملكلبقل»ةئيطخلاناسنإ«و.حيسملايعبات
.اهباكتراهبأدناكوكاردإلانسذنمةئيطخلا

ْهلٱُنْبٱ
َ

بقلوهو»ةئيطخلاناسنإ«نملدباذهِكَال
نالدينامسالاو.ةئطاخلاهتعيبطبكالهلالهأنمناكنمل
كالهلاهتياهنئطاخوهفهتبقاعوحيسملادضةفصىلع
.)٢:١٢سرطب٢و٢٦:٢٤ىّتم(

ملٱ«٤
ملٱَوُمِواَقُْ

،ًادوُبْعَمْوَأًاٰهلِإىَعْدُياَمِّـلُكَىلَعُعِفَتْرُْ
يفُسِلَْجيُهَّـنِإىَّـتَح .»ٌهٰلِإُهَّـنَأُهَسْفَنًارِهْظُمٍهٰلِإَكِهللاٱِلَكْيَهِ
:١١و٧:٢٥لاينادو٩و٦و٢٨:٢لايقزحو١٤:١٣ءايعشإ

٨:٥سوثنروك١٣:٦١ايؤرو٣٦

انهسلوبهبتعنيذلامالكلاُعِفَتْرُْملٱَوُمِواَقُْملٱ
لايناديبنلاهبفصويذلامالكلاهبشي»ةئيطخلاناسنإ«
مامتلاضعبمتدقو»لامشلاكلم«سينافيبأسخويطنأ
ىلإبسُنامهبشيوهو.)٣٧و١١:٣٦لايناد(هلعفامب
ترّيصيتلاءايربكلاحورف.)١٤-١٤:١٢ءايعشإ(ناطيشلا
ناسنإلثلاثمساوهو»حيسملادض«ًاكالمناكنم
.)٢:١٨انحوي١(كالهلانباوةئيطخلا

هنأمزلتسياذهًادوُبْعَمْوَأًاٰهلِإىَعْدُياَمِّـلُكَىلَع
مانصألاةدبعهيعدياموقحلاهلإلاماقمقوفًاماقميعدي

ألَا
َ
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بيلاطمنمنكمياممظعأىلعلديوةلطابلامهتهلآل
.سفنلابباجعإلاوءايربكلا

يفُسِلَْجيُهَّـنِإىَّـتَح ةيانكانهسولجلاِهللاٱِلَكْيَهِ
ةماركلاهسفنلبلطينأىلع»ةئيطخلاناسنإ«رارمتسانع
لحميفسولجلااذهلثمو.هللاابنيتصتخملاةعاطلاو
.هدحوسولجلاقحهلهنوكرابتعابهيلعءاليتسالامزلتسي

يفيدوهيلاهلكيهلصألايف»هللالكيهب«دارملاو
سادقألاسدقوسدقلاوهتينبأوهرّودألكعمميلشروأ
»حيسملادض«نأىنعهنأانهسلوبلوقمزلتسيالو.هيف
كلذنأدصقهنكلهنيعلكيهلاكلذيفهسفنوهسلجيس
ماقملاحيسملاةسينكيفءاضعألابولقيفذخأيسلضملا
هللاابصتخملاماقملاوهومهلكيههلإدوهيلاهاطعأيذلا

اهبفرعُييتلاتامالعلانمىرخأةمالعاذهو.هدحو
هللاالإزوجتاليتلاةدابعلاةينالعهؤاعداوهوةئيطخلاناسنإ
عوضخلاكهلسانلاعوضخوضرألاىلعهلكايهمظعأيف
.هللا

ْمُكَلُلوُقَأُتْنُكْمُكَدْنِعُدْعَباَنَأَوِّـينَأَنوُرُكْذَتاَمَأ«٥
»؟اَذٰه

عوضومناكعوضوملااذهنأبةيآلاهذهيفمهركذ
ملمهنأنمهنزحوهبجعتاهيفنابأومهدنعناكمويهميلعت
ًاهافشهبمهبطاخوهنمهوعمسامبيغبنيامكاوديفتسي

هركذامو.بارطضالانممهيقينأبجويناكاممكلذو
هدصقنمةفرعمانيلعترسعيتلابابسألادحأوهانه
دقناكهنأكلذو»كالهلانبا«و»ةئيطخلاناسنإب«
نأبابسألاكلتنمو.انههبتكيملامبًالبقمهبطاخ
دعبالإةفرعملاقحلافرعتالةءوبنلكوةءوبنهمالك
انههمالكنوكينأدصقهسفنسلوبنأرهاظلاو.اهمامت
ةموكحلادضهبسحيامماكحلادحأهنمىريالئلًامهبم
لجر«نأنيرسفملاضعببهذو.ةسينكلاوهسفنرضيف
الوغيلاكامإونورينامإوهونيينامورلاكولملادحأ»ةئيطخلا

رحاسلانوميسهنأىلإمهضعببهذو.سويدولكامإو
ًادحاوًاصخشاهروصتبةيدوهيلاةمألاهنأىلإمهضعبو
مهضعببهذو.هداسفإيفدهتجيويحيسملانيدلادهطضي
ةيلاوتمصاخشأهنأىلإمهضعبو.نييسونغلاةقرفهنأىلإ
ىلعمهنمفلخلاديزيةفلتخمروصعيفحيسملادادضأنم
ءارألافالتخاعمنيرسفملاروهمجو.ةمواقموءايربكفلسلا
لقاملكهيلعقدصينمدعبنلعتسُيملهنأىلعنوقفتم
هاوساملكنمهيلإبرقأيذلانأو»ةئيطخلاناسنإ«يف
دض«وهابابلكنأكلذباوديريملمهنكلةيوبابلاةوقلا

لازيالرمألاًاذإف.نيضاملاتاوبابلادحأهنإالو»حيسملا
وهوةنسةئمينامثوفلأوحنذنمسلوبهكرتامىلعمويلا
نلعتسُيمل»ةئيطخلاناسنإ«ودعبرضحيمل»برلاموي«نأ
يفلمعيلازيال»مثإلارس«نأوهتافصلكيفدعب
عقوتنلازنالوسلوبرصعذنمهلمعدازوةسينكلا
لكةياهنوحيسملانالعتساقبستيتلارومألانمهنالعتسا

.ءيش

يفَنَلْعَتْسُيىَّـتَحُزِجَْحياَمَنوُمَلْعَتَنآلٱَو«٦ .»ِهِتْقَوِ
١:١٨ةيمور

.نآلالوقأويأَنآلٱَو
ينممتعمساممَنَلْعَتْسُيىَّـتَحُزِجَْحياَمَنوُمَلْعَت

دارأ.اهلبقيتلايفوأةلاسرلاهذهيفقبساممالمكنيبانأو
و.ةثلاثلاةيآلايفروكذملا»ةئيطخلاناسنإ«»نلعتسي«نمب
عنملةيفاكةمظعىلعسوسحميقيقحءيشوه»زجُحيام«
هنأزجاحلااذهيفليقوحيسمللةداضملاةميظعلاةوقلا
كلذنييعتسلوبنسحتسيملو.طسولانمعفريفوس
اممهركذنوكلوأنييكينولاستلادنعهنوكلامإزجاحلا
نأنيرسفملاضعببهذو.ةينامورلاةموكحلارطخلمهضرعي
زجاحلاوهكلذناكولنكلوسدقلاحورلاوهزجاحلاكلذ
دصقلوسرلانأحجرألافهمتكىلإسلوبلعادنمنكيمل
اهفلخامةوقمثروطاربمألااهسيئرعمةينامورلاةكلمملاهب
ئدابمنماهلاملمومعلاهجوىلعةيسايسلاملاعلاكلاممنم
رفسيفبتُكامىلعيبنميأرلااذهو.ةيرحلاوندمتلا
ةبلص«اهنوكبتفصُويتلاةعبارلاةكلمملانأشيفلايناد
.ةينامورلاةكلمملايهو)٧:٢٣و٢:٤٠لايناد(»ديدحلاك
يفَو«هنأرفسلاكلذيفليقو ملٱِءَالُؤٰهِماَّـيَأِ

ُهٰلِإُميِقُيِكوُلُْ
ليقو.)٢:٤٤لايناد(»ًادَبَأَضِرَقْنَتْنَلًةَكَلَْممِتاَواَمَّـسلٱ
:٧لايناد(»يلعلايسدقبعشلىطعُت«ةكلمملاهذهنأ

هيلإراشملا»ةئطيخلاناسنإ«اهتدميفموقيهنأليقو.)٢٥
لٱَّـدِضٍمَالَكِبُمَّـلَكَتَييذلاريغصلارخآلانرقلاب«

ْ
ِيلْبُيَوِّـِيلَع

لٱِيسيِّـدِق
ْ

٧:٨لايناد(»َةَّـنُّسلٱَوَتاَقْوَألٱُِّـريَغُيُهَّـنَأُّنُظَيَو،ِّـِيلَع
.)٢٥و

يف عنمفهنالعتسالهللاهنّيعيذلاتقولايأِهِتْقَوِ
هدصقبالتقولاكلذلبق»ةئيطخلاناسنإ«روهظ»زجاحلا«
.هللاةيانعبلب

َنِمَعَفْرُيْنَأَىلِإ،ْطَقَفُلَمْعَيَنآلٱِمْثِإلٱَّـِرسَّـنَأل«٧
لٱ

ْ
»َنآلٱُزِجَْحييِذَّـلٱِطَسَو
٤:٣و٢:١٨انحوي١

ألَا
َ
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»ةئيطخلاناسنإ«نالعتسانوكلليلعتاذهَّـنَأل
.لبقتسم

نايصعينانويلالصألايفانهروكذملا»مثإلا«ِمْثِإلٱَّـِرس
امكذئنيحرهظيملهنأل»رسلا«هيلإفاضأوءايربكلاعمهللا
سواثوميت١(»ىوقتلارس«ًاضيألوسرلاركذدقو.رهظيس
»مثإلارسب«دارملاو.اهلامكغلبتملاهنأىلإةراشإ)٣:١٦
ىلإرشيملهنأحجرألاو.ًاقباسروكذملا»ةئيطخلاناسنإ«

لايجأيفةيفخلعافلارشلاتوكلمىلإلبهنيعبصخش
»حيسملادادضأ«نمنوريثكاهسأريةيلاوتم.ةريثك
.)٢:١٨انحوي١(ىلوألاانحويةلاسريفنيروكذملا

سدقلاحورلايحوبلوسرلاذئنيحىأرُلَمْعَيَنآلٱ
يفةريمخلالعفةسينكلايفلعفيأدتبا»مثإلارس«نأ
هنلعينأدارأنملوهللاًارهاظنيرثكألاىلعًايفخمنيجعلا
نايصعبيهتنتاهنأليقيتلاةيحورلاءايربكلاوهو.مهل
اهنأشفةعبارلاوةثلاثلانيتيآلايفركُذامكةمواقموميظع

ديجلاعرزلايفودعلاهعرزهنأحيسملاركذيذلاناوزلانأش
امبرسلاكلذلعفسلوبىأرو.هرمألوأيفرهظيملف
هركذليلدبةسينكلاكلتيفهلعفتامالعنمهربتخا
)٤:٢و٢:١٧سوثنروك٢(»هللاةملكاوشغ«نيذلاضعب

٣:٣سوثنروك١(ةسينكلايفتاموصخوبازحأءوشنو
مهلامعأىلعاولكتانمةسينكلاءاضعأنمنإو.)٤و
:٨سوثنروك١و٤:١٠ةيطالغ(صالخلارمأيفمهموسرو
طيسولانمًالدبءاطسوةكئالملاوسانلااوذختامهنإو.)٨
رهقباورمأو)٢:١٨يسولوك(حيسملاعوسيناسنإلاديحولا
ةيرشبلاديلاقتلاظفحبوجووهتيرورضباوعطقودسجلا
َعَنَتْمُيْنَأَنيِرِمآَو،ِجاَوَّـزلٱِنَعَنيِعِناَم«)٢٢و٢:٨يسولوك(
طَأْنَع

ْ
:٤سواثوميت١(»ِرْكُّشلٱِبَلَواَنَتُتِلُهللاٱاَهَقَلَخْدَقٍةَمِع

يف»مثإلارسلمع«تامالعسلوبىأرامكو.)٣
.)٤:٣و٢:١٨انحوي١(كلذكانحويىأرةسينكلا

نأكلذىنعمَنآلٱُزِجَْحييِذَّـلٱِطَسَوْلٱَنِمَعَفْرُي
مادامنالعتسالامامتنلعتسُيال»ةئيطخلاناسنإ«
كلاممةوقوأةينامورلاةكلمملاةوقنمناكامهم(»زجاحلا«
تقويفعفرتنأنمدبالكلتنكل)ًاعمةيساسلاملاعلا
نلعتسُيوهتوقلك»ةيطخلاناسنإ«رهظُيمثتاقوألانم
سيل»زجاحلا«نأمالكلااذهنمحضتيو.ًالاح»مثإلارس«
ةءوبنلاكلتنألمتحيفاهنعجراخرمأهنألبةسينكلانم

فوسواهضعبزجنهنإلبةميظعةدحاوةعفدزجنتال
كلذلاثمأنمو.لماكلاريخألامامتإللًاديهمتاهيقابزجني
نيحلوألانرقلايفةسينكلايفلعفيناك»مثإلارس«نإ
ئدابمبةيدوهيلاموسرلاجزمىلإنييحيسملانمنوريثكلام
نممثإلاكلذتعفرةينامورلاةكلمملانإوةطيسبلاليجنإلا
.لكيهلابارخوميلشروأةنيدممدهبطسولا

ِةَخْفَنِبُهُديِبُيُّبَّـرلٱيِذَّـلٱ،ُميِثَألٱُنَلْعَتْسُيَسٍذِئَنيِحَو«٨
.ِهِئيَِجمِروُهُظِبُهُلِطْبُيَو،ِهِمَف
٦:٥عشوهو١١:٤ءايعشإو٤:٩بويأو١١و٧:١٠لايناد
:١٠نييناربعو٩و٢:٨ص٢١و٢٠و١٩:١٥و٢:١٦ايؤرو

٢٧

.طسولانمزجاحلاعفرينيحيأٍذِئَنيِح
.مثإلارسنممتُكامُنَلْعَتْسُيَس
مواقملاةئيطخلاناسنإ«وهوحيسمللوهللايصاعلاُميِثَألٱ

يفدسافلاميلعتلاودادترالاسأرو)٤و٣ع(»عفترملاو
هللالكيهيفاوسلج«نيذلاحيسملادادضأرخآوةسينكلا
.»ةهلآمهنأمهسفنأنيرهظم

كلذنالعتسارثأىلعنلعتسُيهنإفحيسملاعوسيُّبَّـرلٱ
.ميثالا

ةلوهسبةاشالملالكهيشالييأِهِمَفِةَخْفَنِبُهُديِبُي
ُبِْرضَيَو«هلوقيفحيسملابءايعشإةءوبنقفوىلعاذهو
ملٱُتيِمُيَو،ِهِمَفِبيِضَقِبَضْرَألٱ

ءايعشإ(»ِهْيَتَفَشِةَخْفَنِبَقِفاَنُْ
١١:٤(.

.مكحيونيديلهبدوعوملايناثلاِهِئيَِجمِروُهُظِبُهُلِطْبُيَو
كلذلطبييكلقحلاحيسملاروهظىلإالإجاتحيالهلاطبإف
.مالظلاخسنتسمشلاقورشنأامكميثألا

ٍتاَيآِبَو،ٍةَّـوُقِّـلُكِب،ِناَطْيَّـشلٱِلَمَعِبُهُئيَِجميِذَّـلٱ«٩
»ٍةَبِذاَكَبِئاَجَعَو
١٣:١ةينثت١٨:٢٣ايؤرو٢:٢سسفأو٨:٤١انحوي

١٩:٢و١٣:١٣ايؤرو٢٤:٢٤ىّتمو

نيبيذخأ»ةئيطخلاناسنإ«لاطبإلوسرلانابأامدعب
.هئيجمرومأًاليصفت

.ًانلعُهُئيَِجميِذَّـلٱ
ناطيشلااهئشنيتامالعبيأِناَطْيَّـشلٱِلَمَعِب

لكلذبيناطيشلانأىلعلدياذهو.هنمسانلااهعقوتيو
.هتدعاسمليبسيفهعيطتسيام

ةوقلاهبشتٍةَبِذاَكَبِئاَجَعَوٍتاَيآِبَو،ٍةَّـوُقِّـلُكِب
بذكلانأل»ةبذاكلاب«اهتعنو.ةيقيقحلاتازجعملاوتايآلاو
عادخلرصمةرحسبئاجعكيهفاهتياغواهرهوجواهساسأ
نوميستازجعمو.)٨:٧و٢٢و٧:١١جورخ(نوعرف
لثموهف.)١١-٨:٩لامعأ(نييرماسلاعدخيلرحاسلا
ٌةَبَذَكُءاَيِبْنَأَوٌةَبَذَكُءاَحَسُمُموُقَيَس«مهيفحيسملالاقنم
َنَكْمَأْوَلاوُّلِضُيىَّـتَح،َبِئاَجَعَوًةَميِظَعٍتاَيآَنوُطْعُيَو
ملٱ
يف»ةئيطخلاناسنإ«نأشف.)٢٤:٢٤ىتم(»ًاضْيَأَنيِراَتْخُْ
ةبذاكلامهتازجعميفرصمةرحسنأشكةبذاكلاهتازجعم

ألَا
َ
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وهوريثأتلانمىسومتازجعملاملاطبإاودصقمهنإف
٢:٢٢لامعأ(كلذكحيسملاتازجعملاملاطبإدصقي

.)٤٣و

يف،ِمْثِإلٱِةَعيِدَخِّـلُكِبَو«١٠ هلٱِ
َْ

َةَّـبََحماوُلَبْقَيَْملْمَُّـهنَأل،َنيِكِلا
حلٱ

ْ
.»اوُصُلَْخيىَّـتَحِّـَق
٤:٣و٢:١٥سوثنروك٢

.عادخللهلامعتسانكمياملكِةَعيِدَخِّـلُكِبَو
يفعادخلاةجيتنوعداخلاةياغوعادخلالصأوهِمْثِإلٱ

.عودخملا
يف ْهلٱِ

َ
هلنيضّرعملاكالهلاقيرطيفنيراجلايأَنيِكِلا

هللابعشفالخبعادخلامهلوبقبهلمهسوفناودعأدقو
حيسملالوقليلدبهعدخينأناطيشلاعيطتسياليذلا
ملٱَنَكْمَأْوَلاوُّلِضُي«

.)٢٤:٢٤ىّتم(»َنيِراَتْخُْ
يهفمهكالهةلعنايباذهِّـقَْحلٱَةَّـبََحماوُلَبْقَيَْملْمَُّـهنَأل

امكقحلااوضفرمهنإفمهسفنألمعلبهللاءاضقتسيل
اورثآوليجنإلايفمهيلعضرُعامدنععوسيحيسملايفوه
لاقنيذلادوهيلاكاوناكف.»ةيئطخلاناسنإ«بذكهيلع
ْنِإ.يِنَنوُلَبْقَتْمُتْسَلَوِيبَأِمْسٱِبُتْيَتَأْدَقاَنَأ«مهيفحيسملا
و.)٥:٤٣انحوي(»ُهَنوُلَبْقَتَكِلٰذَفِهِسْفَنِمْسٱِبُرَخآىَتَأ
ْنَأَنوُديِرُتْمُكيِبَأِتاَوَهَشَو،ُسيِلْبِإَوُهٍبَأْنِمْمُتْنَأ«
لٱِبَمَّـلَكَتىَتَم...اوُلَمْعَت

ْ
ممُمَّـلَكَتَياَمَّـنِإَفِبِذَك ُهَّـنَأل،ُهَلاَّـِ

لٱوُبَأَوٌباَّـذَك
ْ

اولبقيمل«لوسرلالاق.)٨:٤٤انحوي(»ِباَّـذَك
قحلاةبحمنألقحلاضفرمثإنمعظفأمثإاذهو»قحلا
اذهيفو.هبفختساومعنملاضفراهضفرنموهللاةمعن
دعبهلوبقيوليجنإلايفاورظنينأاودارأولمهنأىلإةراشإ
نممهتقوهلمهتبحمتناكوةلاحمالهوبحأاوناكلنيهاربلا
مهلامعأوبذكلاقيدصتلمهدعأقحلامهءابإنإولالضلا
.قحلانيبوهنيبزييمتلانع

حيسملانلعأاهلجأليتلاةياغلاوهاذهاوُصُلَْخيىَّـتَح
لوبقةجيتنكالهلانأامكهولبقولهايإمهلوبقةجيتنوقحلا
.بذكلا

ىَّـتَح،ِلَالَّـضلٱَلَمَعُهللاٱُمِهْيَلِإُلِسْرُيَساَذٰهِلْجَألَو«١١
لٱاوُقِّـدَصُي

ْ
»َبِذَك

:٢٤ىّتمخلا١:٢٤ةيمورو١٤:٩لايقزحو٢٢:٢٢كولم١
٤:١سواثوميت١و١١و٥

ملوقحلاةّيحمهللاةمعناولبقيملمهنأليأاَذٰهِلْجَأل
.لالضلاوىدهلانيبزييمتلاباولابي

باقعلااذهِلَالَّـضلٱَلَمَعُهللاٱُمِهْيَلِإُلِسْرُيَس
عزنيهنإفقحلايضفارهللاهببقاعييذلالئاهلاميظعلا
ريصيفبذكلاوقحلايأةملظلاورونلانيبزييمتلاةوقمهنم
قفوىلعاذهو.)٦:٢٣ىّتم(»ًامالظمهفيذلارونلا«
لطابللناسنإلاعضخاملكهنأيهوةيعيبطلاةعيرشلا
ىلعو.اهتمواقمىلعهتوقتلقوهيلعةبرجتلاةوقتداز
١٠:١٠و٩:١٢و٧:١٣جورخ(ميلعتةيآلاهذهميلعتقفو
٢٣و٢٢:٢٢كولم١و١٠:٣٠ةينثتو١٤:٨و١١:١٠و٢٧و
١٢:٤٠انحويريسفترظناف١:٢٤ةيمورو٤٥:٧ءايعشإو
.)١٨و٩:١٧و٢٨و١:٢٤ةيمورو

يتلالالضلادئاقعلكيأَبِذَكْلٱاوُقِّـدَصُيىَّـتَح
مهضفرىلعمهلهللاباقعاذهو»ةئيطخلاناسنإ«اهمّلعي
مهراثيإوضفرلاكلذةجيتنومهيلعهضرعيذلاقحلا
كلذلكو.هللاقحقيدصتىلعةبذاكلابئاجعلاقيدصت
مهبرجينأومهدادتراومهنمسودقلاهحورهللاعزنةجيتن
اماودصحيلاهراتخايتلاةلالضللمهكرتيهنألبلالضلل
.اوعرز

حلٱاوُقِّـدَصُيَْملَنيِذَّـلٱُعيَِمجَناَدُيْيَكِل«١٢
ْ

اوُُّرسْلَب،َّـَق
.»ِمْثِإلٱِب
١:٣٢ةيمور

امبسحويئاهنلاهللادصقبسحَناَدُيْيَكِل
.اولعفاملةيعيبطةجيتنًاضيأوهومهلاعفأبنوقحتسي

ةلعنايبانهرركَّـقَْحلٱاوُقِّـدَصُيَْملَنيِذَّـلٱُعيَِمج
لمعمهيلإهلاسرإالوهللاءاضقتسيلاهنأيهومهتنونيد
قحلاو.ضرألاىلعمهناحتمامايأقحلامهضفرلبلالضلا
مدعو.)١١ع(هولبقيذلابذكلادضوههوضفريذلا
.مهكالهلىلوألاةلعلاوهقحلامهقيدصت

انهمثإلاومهتنونيدلةيناثلاةلعلااذهِمْثِإلٱِباوُُّرسْلَب
طلستينأمثإللنكيملو.ةرشاعلاةيآلايفركُذيذلاوه
لوقدحىلعاذهو.قحلامههركوهايإمهبحالولمهيلع
ِهللاٱِنْبٱِمْسٱِبْنِمْؤُيَْملُهَّـنَأل،َنيِدْدَقُنِمْؤُيَاليِذَّـلٱَ«حيسملا
لٱ

ْ
ةلعوهامنإمثإلابرورسلاف.)٣:١٨انحوي(»ِديِحَو
.مهتلالضومهتيامع

يفتابثلاىلعمهايإهثحومهلجأنمهللاهركش
١٧ىلإ١٣عهنماهولبقيتلاميلاعتلا

ٍنيِحَّـلُكَهللاٱَرُكْشَنْنَأاَنَليِغَبْنَيَفُنْحَناَّـمَأَو«١٣
ملٱُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكِلْجَأل

ْمُكَراَتْخٱَهللاٱَّـنَأ،ِّـبَّـرلٱَنِمَنوُبوُبْحَْ
لٱَنِم

ْ
لِلِءْدَب

ْ
حلٱِقيِدْصَتَوِحوُّرلٱِسيِدْقَتِب،ِصَالَخ

ْ
.»ِّـَق

ألَا
َ
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١:٧٥اقولو١:٤يكينولاست١و١:٤سسفأو١:٣ص
١:٢سرطب١و

لصتماذهْمُكِلْجَأل...َهللاٱَرُكْشَنْنَأاَنَليِغَبْنَي
ركشلااذهىلعهلمحيذلاو.هلديكوتو)١:٣ص(يفامب
ةمعنربتعاهنإف.مهلهتاساومونييكينولاستللهتبحمةمظع
مثإلاولالضلانممهلهظفحومهايإهرايتخابمهيلعهللا
:١صريسفتعجار(معنملاركشينأتبجوأهيلعةمعن
٣(.

لزألاذنميأِصَالَخْلِلِءْدَبْلٱَنِمْمُكَراَتْخٱَهللاٱَّـنَأ
٢:٧سوثنروك١و١:١انحوي١و١:١انحويو١:١نيوكت(
كالهللةلباقماذهلاق.)١:٩سواثوميت٢و١:٤سسفأو
هللارايتخاو.)١٠و٢:٣و١:٩ص(مهريغىلععقويذلا
.ةيناجملاهتمعنىلعينبمانه

رايتخالاتحتيوطنيسيدقتلانإِحوُّرلٱِسيِدْقَتِب
هريهطتوهفهءاضقزجنينأاهبهللادصقيتلاةطساولانيبيو
صالخللسانلاهللارايتخاف.سودقلاهحورلعفبمهبولق
هنأيعدينأدحألسيلو.ةسادقللمهايإهرايتخامزلتسي
لوقليلدبهسيدقتتامالعبتأيملامصالخللراتخم
لٱِسيِسْأَتَلْبَقِهيِفاَنَراَتْخٱاَمَك«لوسرلا

ْ
َنيِسيِّـدِقَنوُكَنِلِ،َملاَع

.)١:٤سسفأ(»ُهَماَّـدُقٍمْوَلَالِبَو
صالخللناسنإلاراتخانيحهللانإِّـقَْحلٱِقيِدْصَتَو
ةلباقمهقيدصتوقحلايهواهبصلخييتلاةلآلاّنيع
.)١١ع(كالهللبذكلاقيدصتل

هللاباتكمهلوبقبسانلابولقسدقيسدقلاحورلانإ
يفْمُهْسِّـدَق«حيسملالوقليلدب »ٌّقَحَوُهَكُمَالَك.َكِّـقَحِ
ضعبلاكالهىلعقحلاضفرامكو.)١٧:١٧انحوي(
.هلطرشوضغبلاصالخىلإةليسوقحلالوبقكلذك

اَنِّـبَرِدَْجمِءاَنِتْقال،اَنِليِجْنِإِبِهْيَلِإْمُكاَعَديِذَّـلٱُرْمَألٱ«١٤
ملٱَعوُسَي

.ِ»حيِسَْ
٥:١٠سرطب١و٢:١٢يكينولاست١و١٧:٢٢انحوي

حورلاسيدقتبصالخلايأِهْيَلِإْمُكاَعَديِذَّـلٱُرْمَألٱ
.قحلاقيدصتو

هنكللزألاذنمصالخللمهراتخاهللانإاَنِليِجْنِإِب
ليجنإلابمهرشبيلمهيلإسلوبلسرأنيحهلوبقىلإمهاعد
حورلانمةنطابةوعدةرهاظلاسلوبةوعدعممهلناكف
.ليجنإلالوبقىلعمهتلمحسدقلا

يذلادجملالثمءانتقاليأخلااَنِّـبَرِدَْجمِءاَنِتْقال
٢٤و١٧:٢٢انحويو٢٥:٢٣ىّتم(ءامسلايفحيسملل

.)٥:٩يكينولاست١و٢٩و٨:١٧ةيمورو

ميلعتةصالخةرشعةعبارلاوةرشعةثلاثلانيتيآلايفنإ
ذنمهرايتخانايبهيفنألئطاخلاصالخنأشيفليجنإلا
قحلاهقيدصتوليجنإلابةادانملابهايإهللاةوعدولزألا

هرهوجيذلاصالخلاهلينمثسدقلاحورلابهسيدقتو
.حيسملادجميفكارتشالا

يِتَّـلٱِميِلاَعَّـتلٱِباوُكَّـسَمَتَوُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإاوُتُبْثٱَف«١٥
لٱِبَناَكٌءاَوَس،اَهوُمُتْمَّـلَعَت

ْ
.»اَنِتَلاَسِرِبْمَأِمَالَك

:٣صو١١:٢سوثنروك٤:١١يبليفو١٦:١٣سوثنروك١
٦

ءيجمنأشيفيقيقحلاميلعتلاىلعءانبيأًاذِإاوُتُبْثٱَف
ليجنإلاميلاعتبمهكسمتومهصالخهللادصقوةيناثحيسملا

.)٣و٢ع(عزعزتلاىلإنولئاممهوهبمهتقثو
لٱِميِلاَعَّـتلٱِباوُكَّـسَمَت

نيدئازريغاَهوُمُتْمَّـلَعَتيِتَّـ
ةيآلايفهلاقامىلإةراشإاذهلاق.اهنمنيفذاحالواهيلع
تاديلقتلابمهضعبمجرتو.ًاروزهيلإبسُنامًاريذحتةيناثلا
يذديدجلادهعشماهيفاذكو»ميلاعتلاب«انهمجرُتام
هايإمهملعاملوسرلادارمنأىلعلدتةنيرقلاو.دهاوشلا

نأشيفىلوألاهتلاسريفةباتكوًاهافش)٦و٥ع(مهنيبوهو
تاوبنباوعدُخينأنمًاسارتحااذهلاقو.حيسملاءيجم
وأاهنيعهتاملكاوركذييكلوةروزملئاسروةبذاك
.اهباوكسمتي

نإفسانلاديلاقتبكسمتلابجويركُذاميفءيشالو
لَطْبَأْدَقَف«نييسيرفللهلوقبكلذنمانرذححيسملا

ْ
َةَّـيِصَوْمُت

لَعُيْمُهَويِنَنوُدُبْعَيًالِطاَبَو...!ْمُكِديِلْقَتِبَبَسِبِهللاٱ
ِّـ

َنوُم
لوقهلثمو.)٩و١٥:٦ىّتم(»ِساَّـنلٱاَياَصَوَيِهَميِلاَعَت
لٱِبْمُكيِبْسَيٌدَحَأَنوُكَيَالْنَأاوُرُظْنُا«لوسرلا

ْ
لَف

ْ
ٍروُرُغِبَوِةَفَس

سايقانلو.)٢:٨يسولوك(»ِساَّـنلٱِديِلْقَتَبَسَح،ٍلِطاَب
ىلاعتهلوقليلدبهللاباتكوهوينيدميلعتلكهبسيقن
لٱاَذٰهَلْثِماوُلوُقَيَْملْنِإ.ِةَداَهَّـشلٱَىلِإَوِةَعِيَّـرشلٱَىلِإ«

ْ
ِلْوَق

َهلَسْيَلَف
ُ

.)٨:٢٠ءايعشإ(»ٌرْجَفْم
.مكنيبانأوِمَالَكْلٱِب
.مهيلإىلوألاهتلاسريأاَنِتَلاَسِرِب

ملٱُعوُسَيُهُسْفَناَنُّبَرَو«١٦
اَنَّـبَحَأيِذَّـلٱاَنوُبَأُهللاٱَو،ُحيِسَْ

»ِةَمْعِّـنلٱِبًاِحلاَصًءاَجَرَوًاّيِدَبَأًءاَزَعاَناَطْعَأَو
١:٣سرطب١:٥١ايؤرو٤:١٠انحوي٢١و١:١ص

مهئاغصإىلعالومهلهحصندرجملعلوسرلالكتيمل
ناةيغبةالصلاامهيلإفاضأفمهتابثىلعنئمطييكلهيلإ
.ريثأتنسحأةرثؤمطئاسولاكلتنوكتلهتمعنمهلهللابهي

ألَا
َ
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بآلالبقلوسرلاهركذُحيِسَْملٱُعوُسَيُهُسْفَناَنُّبَر
مالكنإًانايب»سفنلاب«هدكأوسانلاوهللانيبطيسولاهنأل
.مهتيبثتلفاكريغلوسرلا

رشبلاصالخبنتعمبآلانأاذهبنابأاَنوُبَأُهللاٱ
نبالانرقينأهنكمأاملوسرلانأيفبيرالو.نبالاك
يفامهنأهداقتعاالولةروصلاهذهىلعةالصلايفبآلاب
.دجملايفنايواستمدحاورهوج

انحويةراشبيفبآلايفكلذكليقاَنَّـبَحَأيِذَّـلٱ
سوثنروكلهأىلإةلاسرلايفو)١٧:٢٣و٣:١٦انحوي(
)٢:٤سسفأ(سسفأةلاسريفو)١٣:٣سوثنروك٢(
ناهربمظعأو.اهريغو)٤:١٠انحوي١(ىلوألاانحويةلاسرو
»انبحأ«و»انوبأ«لاقو.انعهنبالذبهنأانايإهتبحمىلع
ةبحمعوضوممهنوكيفمهنمدحاولوسرلانأىلإةراشإ
.مهلهءاعدبيجتسيهللانأبهتقثةلعاذهوبآلا

كلذنإوةفتلخملاايازرلاءانثأيفًاّيِدَبَأًءاَزَعاَناَطْعَأَو
و.هرابتخانمؤملكدهشيامكهليجنإديعاومةطساوب
اذهو.هريغنمءازعلافالخبيدبأهللاهبهييذلا»ءازعلا«
.)٣٩و٨:٣٨ةيمور(هتبحمناهرب

ءانثأيفاوتبثيلةيحورلاةوقلااولانينأًاِحلاَصًءاَجَرَو
ىلعةدايزاذهولبقتسملايفةداعسلاامكاولانيوبراجتلا
هلصأحالصل»حالصلاب«»ءاجرلا«تعُنو.ايازرلايفةيزعتلا

:٣انحوي١(ةريسلاوسفنلارهطييكلهريثأتوهعوضومو
٣(.

نمهفطلوهللامركدرجمنمءاجرلاكلذنألِةَمْعِّـنلٱِب
.انقاقحتسا

يفْمُكُتِّـبَثُيَوْمُكَبوُلُقيِّـزَعُي«١٧ .»ٍحِلاَصٍلَمَعَوٍمَالَكِّـلُكِ
٥:١سرطب١و٣:١٣يكينولاست١و١:٨سوثنروك١

ًءازعيطعينأىلعهرادتقاىضتقمبْمُكَبوُلُقيِّـزَعُي
.ًايدبأ

يفْمُكُتِّـبَثُي مككسمتبٍحِلاَصٍلَمَعَوٍمَالَكِّـلُكِ
ىلإيدؤياموبذكلاميلعتنمًالدبحيحصلاميلعتلاب
ضعبكولسنمًارذح»حلاصلمع«لاقو.دادترالا
.)٣:٦ص(»بيترتالب«ةسينكلاءاضعأ

لامعتساةيآلاهذهيفهللاةينادحوميلعتقفاوييذلاو
اناكولو»مكتبثي«هلوقبًاعمنبالاوبآللدحاولاريمض
.مكناتبثيلاقلرهوجلايفنينثا

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

١ع(هئاقفرلجأوهلجأنماولصينألوسرلابلط
هتالصومهتعاطومهناميإيفمهتبثيهللانأبهتقثنايبو.)٢و
نملكاولزتعينأمهاّيإهرمأو)٥-٣ع(كلذلجأنم
لمعيفاولكيالواوبأدينأولسكبوبيترتالبكلسي
عيطياليذلاخألاةلماعميفهمالكو.)١٣-٦ع(ريخلا
.)١٨-١٦ع(ةلاسرلاةمتاخو.)١٥و١٤ع(هتلاسر

هئاقفرلجأوهلجأنممهتالصلوسرلابلط
٢و١ع

َجتْيَكِل،اَنِلْجَألاوُّلَصُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاريِخَأ«١
ْ
ُةَمِلَكَيِر

»ًاضْيَأْمُكَدْنِعاَمَك،َدَّـجَمَتَتَوِّـبَّـرلٱ
.)٥:٢٥يكينولاست١و٤:٣يسولوكو١٩و٦:١٨سسفأ

يميلعتلامسقلانمغرفدقهنوكىلإةراشإاذهًاريِخَأ
.يلمعلامسقلايفأدتباوةلاسرلاهذهنم

سواثوميتوسناولسلجألوهلجأليأاَنِلْجَألاوُّلَص
يفريشبتلابمهتاقشميفةنوعملاوةكربلااولانييكل
كــلذلـــثـمبـــلـطــينألـوـسـرـلادـاــتـعاو.سـوــثـنرـوـك
١:١١سوثنروك٢و١٥:٣٠ةيمورو٥:٢٥يكينولاست١(
الو.)١٣:١٨نييناربعو٤:٣يسولوكو١٩و٦:١٨سسفأو
ةباجإتمدقيتلاةريثكلانينمؤملاتاولصنأيفبير
يذلاو.برلالمعيفميظعلاهحاجنللعنمتناكهبلطل
نمهتياقولجأنممهتاولصبلطيملهنأرابتعالاقحتسي
هلمعىلعةدعاسملالجألاهبلطلبيدسجرطخ
.يحورلا

َجتْيَكِل
ْ
حجنيوهليجنإرشتنييكليأِّـبَّـرلٱُةَمِلَكَيِر

ناطيشلاةمواقممغرىلعهللااهنيعيتلاقيرطلايفًاعيرس
نأهلأسيأسواثوميتىلإاذهلثمبتكو.سانلارارشأو
اهيفنوجسموهوةيموريفهللاةملكيرجتيكليلصي
.)٢:٩سواثوميت٢(

هللاةوقاهايإنيربتعماهتميقسانلافرعييأَدَّـجَمَتَتَو
.)١٣:٤٨لامعأو١:١٦ةيمور(صالخلل

هللاةملكاولبق«نييكينولاستلانألًاضْيَأْمُكَدْنِعاَمَك
يف لٱِحوُّرلٱِحَرَفِبٍ،ريِثَكٍقيِضِ

ْ
.)١:٦يكينولاست١(»ِسُدُق

ألَا
َ
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َناَميِإلٱَّـنَأل.ِراَْرشَألٱِءاَيِدْرَألٱِساَّـنلٱَنِمَذَقْنُنْيَكِلَو«٢
لِلَسْيَل

ْ
.»ِعيِمَج

١٠:١٦ةيمورو٢٨:٢٤لامعأ١٥:٣١ةيمور

يرجتفِراَْرشَألٱِءاَيِدْرَألٱِساَّـنلٱَنِمَذَقْنُنْيَكِل
ةادانملاةيرحانلنوكيذإدجمتتوهللاةملكانتطساوب
هايإدوهيلاةمواقمىلإكلذبراشأهنأيفبيرالو.ليجنإلاب
ةعيرشلمهتريغنإف)١٢و٦و١٨:٥لامعأ(سوثنروكيف
.هتمواقموحيسملاليجنإضغبىلعمهتلمحىسوم

دادعتسامهلسيليأِعيِمَجْلِلَسْيَلَناَميِإلٱَّـنَأل
صالخلالينلحيسملابناميإلاهتصالخيذلاليجنإلالوبقل
ةالصبلطىتحهميلعتاومواقمهنأنمبجعالف
يتلامهتاولصلةباجإهنأحّجرملاو.مهنمةاجنللنييكينولاستلا
نويلاغنأوحيسملانمنانئمطاوايؤرىلعلصحاهبلط

لامعأ(هيلعدوهيلاىوكشعمسينأىبأسوثنروكيلاو
.)١٦-١٢و١٨:٩

كلذلجأنمهتالصومهايإهللاظفحبهتقث
٥ىلإ٣ع

َنِمْمُكُظَفَْحيَوْمُكُتِّـبَثُيَسيِذَّـلٱُّبَّـرلٱَوُهٌنيِمَأ«٣
.»ِريِّـِّـرشلٱ
١٧:١٥انحوي٥:٢٤يكينولاست١و١:٩سوثنروك١

٢:٩سرطب٢و

لوقلااذهيف.رارشألاسانللًافالخُّبَّـرلٱَوُهٌنيِمَأ
.نيقياضتملانينمؤمللةميظعةيزعت

نممكتياقوبهتنامأرهظُييذلايأْمُكُتِّـبَثُيَسيِذَّـلٱ
.)٢:١٧ص(هتالصيفمهلبلطامكطوقسلا

نمنودهطضملاهدصقامميأِريِّـِّـرشلٱَنِمْمُكُظَفَْحيَو
رارضألانمناطيشلاهدصقاممومهتايحومهلامبرارضألا
ةبلطلاكاذهو.)٦:١٦سسفأو١٣:١٩ىّتم(ًاضيأمهسفنأب
ىّتم(»ِريِّـِّـرشلٱَنِماَنِّـجَن«يهوةينابرلاةالصلايفةسداسلا
٦:١٣(.

ِهِبْمُكيِصوُناَمَنوُلَعْفَتْمُكَّـنَأْمُكِتَهِجْنِمِّـبَّـرلٱِبُقِثَنَو«٤
.»ًاضْيَأَنوُلَعْفَتَسَو
٥:١٠ةيطالغو٧:١٦سوثنروك٢

اونوكينأبلوسرلاقثوْمُكِتَهِجْنِمِّـبَّـرلٱِبُقِثَن
هنإف.ناميإلابحيسملابنيدحتممهنوكلهللاةمعنبنيظوفحم
لكتيملكلذلوةبرجتلاةوقويرشبلافعضلافرعيناك

ةوقلاىلعلكتالبمهدوهعومهتعاجشىلعالومهمزعىلع
١:١٢سواثوميت٢و٤:٧و١:٦يبليف(مهتدضعيتلاةيهلإلا

.)٣:١٠ةيمورو٢٤اذوهيو
اميفونآلاخلاِهِبْمُكيِصوُناَمَنوُلَعْفَتْمُكَّـنَأ
ىلعثحلانمءيشمهبهتقثراهظإعمهمالكيف.دعب
لوبقلمهبولقلدادعإورارمتسالاوهلةعاطلايفداهتجالا
.اهايإمهيصوينأعمزملااياصولا

ِْربَصَىلِإَوِهللاٱِةَّـبََحمَىلِإْمُكَبوُلُقيِدَْهيُّبَّـرلٱَو«٥
ملٱ
.ِ»حيِسَْ
١:٣يكينولاست٢٩:١٨١مايأ١

.هبلوسرلاقثواميرُجينأهللاىلإبلطةيآلاهذهيف
حورلاىلإاذهبسنينأبلغْمُكَبوُلُقيِدَْهيُّبَّـرلٱ

:١٦انحوي(هذيمالتىلإهلاسرإبحيسملادعواذهلوسدقلا
١٣(.
بأدلاوةنامألاساسأبلقلايفهللاةبحمهللاٱِةَّـبََحمَىلِِإ

الةبحملاةدايزلةبلطلاهذهو.لئاضفلارئاسوةبظاوملاو
مهتبحماورهظينأاهببلطهلعلو.اهنممهولخىلإةراشإلل

.)١٤:٢١انحوي(هنعًابئاناهبقطنيتلااياصولامهظفحبهللا
هرهظأيذلاربصلاكربصىلإيأِحيِسَْملٱِْربَصَىلِإ

امكمهبةقدحملاتاداهطضالانولمتحيمهنأدارأف.حيسملا
ريخلالعفىلعاوبظاوينأوبيلصلامالآحيسملالمتحا
.هلثم

بيترتالبكلاسلاخألالازتعابمهايإهرمأ
ريخلالمعىلعةبظاوملاوبأدلابونالسكلاو

١٣ىلإ٦ع

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِب،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكيِصوُنَّـمُث«٦
ْنَأِ،حيِسَْ

ِميِلْعَّـتلٱَبَسَحَسْيَلَو،ٍبيِتْرَتَالِبُكُلْسَيٍخَأَّـلُكاوُبَّـنَجَتَت
.»اَّـنِمُهَذَخَأيِذَّـلٱ
١٠انحوي٢و٦:٥سواثوميت١و١٤عو١٦:١٧ةيمور
١١عو٥:١٤و٤:١١يكينولاست١و١٢و٥:١١سوثنروك١

٢:١٥ص١٤و١٢و

ةقباسلاةيآلايفهلوقىنعمنايباذهْمُكيِصوُنَّـمُث
ةلاسرلايفهلاقاملريرقتو»هبمكيصونامنولعفتمكنإ«
اذهىلإيعادلاو)٥:١٤و١٢و٤:١١يكينولاست١(ىلوألا
اوكرتكلذلولاحلايفحيسملاءيجمعقوتمهضعبنأءاصيإلا
اوقلأمهنألمهحاجنومهريغمالساوعزنوةيمويلامهلامعأ
.مهتوخإىلعمهتاجاحلامحأ

ألَا
َ

يكينولاستلهأىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

١٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



مكبطاخيهنأكهناطلسبيأِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِب
نايصعهرمأمهلاثتمامدعنوكياذهىلعو.انهافشب
.)٥:١٠بوقعي(ناسنإللالحيسملل

دارملاٍبيِتْرَتَالِبُكُلْسَيٍخَأَّـلُكاوُبَّـنَجَتَتْنَأ
دارملاو.ةسينكلاءاضعأنميحيسملكانه»خألاب«
تيبلهأنمهنوكرابتعابهلةطلاخملامدع»هبنجتب«
يفهايإمهتكراشمنعهفيقوتلمشيكلذلعلوناميإلا
»ٍبيِتْرَتَالِبَنيِذَّـلٱاوُرِذْنَأ«ًاقباسلوسرلالاق.ينابرلاءاشعلا
خلا»اوبنجت«هلوقكلذىلعانهدازو.)٥:١٤يكينولاست١(
بيترتالبهكولسدازخألاكلذنأللوألانمدشأوهو
وضعنألهريغنودخألاىلعةيصولاكلترصقو.ًانايصع
لديهايإةوخإلابنجتفهكولسءوسبةسينكلاريعيةسينكلا
:٥سوثنروك١(هيفاوكرتشيملوهلمعاونسحتسيملمهنأىلع
حالصإوهتبوتىلإةليسوهايإمهبنجتناكامبرو.)١٣-١٠
.هتريس

يدؤملالطابلاميلعتلابعدُخيملهنأةيآلاهذهنمحضتي
نيرثكألانأوةسينكلاضعبىوسبيترتالبكولسلاىلإ
الب«هلوقنمدوصقملاو.لامعألاوناميإلايفءاحصأاوقب
اوكرتمهنأوهوةرشعةيداحلاةيآلايفليقاممنيبتي»بيترت
.مهريغرومألمهتلاطبباوضرعتفةيرورضلاةيمويلالامعألا
ءيجماوذختينألسكلاىلإنوليمينمىلعلهسيهنإ
رئاسوةراجتلاوءانبلاوعرزلاوثرحلاكرتىلعةجححيسملا
حيسملانأىلعءانبشاعملابابسأىلإةلصوملالامعألا
ةمظعاورهظأمهنأىلعومهباعتأجئاتناونجينألبقيتأيس
.لمعالبمهديسراظتنأيفمهتبحمومهناميإ

لٱِميِلْعَّـتلٱَبَسَحَسْيَل
ةلاسرلايفاَّـنِمُهَذَخَأيِذَّـ

مهمّلعهمالكبهايإمهمّلعامو.)٤:١١يكينولاست١(ىلوألا
.ةيتآلاةيآلانمرهظيامكهتريسبهايإ

َْملاَنَّـنَأل،اَنِبَلَّـثَمَتُيْنَأُِبَجيَفْيَكَنوُفِرْعَتْمُتْنَأْذِإ«٧
»ْمُكَنْيَبٍبيِتْرَتَالِبْكُلْسَن
٧و١:٦يكينولاست١و١١:١و٤:١٦سوثنروك١
٢:١٠يكينولاست١

مكلنألاوكلستنأُبَِجيَفْيَكَنوُفِرْعَتْمُتْنَأْذِإ
.)٥:٢و٤:٩و٢:١يكينولاست١(انمًايفاكًاميلعت

.هانعملةرسفمانتريسانميلعتقوفمكلفاَنِبَلَّـثَمَتُي
.»نوفرعت«هلوقلليلعتاذهاَنَّـنَأل
لامبشيعلاولمعلاكرتبٍبيِتْرَتَالِبْكُلْسَنَْمل
.هايإهسفنفلكيملاممهفلكينألوسرلادريمل.انريغ

لَكَأَالَو«٨
ْ
ٍبَعَتِبُلِغَتْشَناَّـنُكْلَب،ٍدَحَأْنِمًاناَّـَجمًازْبُخاَن

.»ْمُكْنِمٍدَحَأَىلَعَلِّـقَثُنَالْيَكِل،ًاراََهنَوًالْيَلٍّدَكَو
يكينولاست١و١١:٩سوثنروك٢و٢٠:٣٤و١٨:٣لامعأ
٢:٩

لكنع»زبخلاب«ىنكٍدَحَأْنِمًاناَّـَجمًازْبُخاَنْلَكَأَالَو
شاعملابابسأىلعلصحنملاننأىنعملاوشاعملابابسأ
هللاهنّيعيذلاماظنلاننسىلعاذهو.ةسينكلاناسحإنم
.)٣:١٩نيوكت(»ًازْبُخُلُكْأَتَكِهْجَوِقَرَعِب«هلوقبناسنإلل

ىلعلصحننأنمًالدبٍّدَكَوٍبَعَتِبُلِغَتْشَناَّـنُكْلَب
.)٢:٩يكينولاست١(يفركُذامكًاناجمشاعملابابسأ

ىتحلمعلاوظعولابهتقولوسرلالغشًاراََهنَوًالْيَل
امانلباقاذإو.ةحارلاتاقوأضعبهسفنمرحينأرطضا
)٦:٦ةيطالغو٦-٩:٤سوثنروك١(يفبتُكامبانهليق
.مايخلاةعانصيفاليكإعملمعيذئمويناكسلوبنأانيأر

نأهايإانفيلكتبْمُكْنِمٍدَحَأَىلَعَلِّـقَثُنَالْيَكِل
.انيلعقفنيولمعي

لُسَالْنَأَسْيَل«٩
ْ

اَنَسُفْنَأْمُكَيِطْعُنْيَكِلْلَب،اَنَلَناَط
.»اَنِباوُلَّـثَمَتَتىَّـتَحًةَوْدُق
٧ع٢:٦يكينولاست١و٩:٦سونثروك١

بلطننأةيلوسرلارابتعاباَنَلَناَطْلُسَالْنَأَسْيَل
يفاهمدخننحنوةيدسجلاانتاجاحبمايقلاةسينكلانم
لوقو)١٤-٩:٤سوثنروك١ريسفترظنا(ةيحورلارومألا
لٱ«حيسملا

ْ
.)١٠:٧اقول(»ُهَتَرْجُأٌّقِحَتْسُمَلِعاَف

خويشلهلوقكاذهخلااَنَسُفْنَأْمُكَيِطْعُنْيَكِلْلَب
َنيِذَّـلٱِتاَجاَحَوِيتاَجاَحَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ«سسفأةسينك
لٱِناَتاَهاَهْتَمَدَخيِعَم

ْ
يف.ِناَدَي اَذَكٰهُهَّـنَأْمُكُتْيَرَأٍْءَيشِّـلُكِ

ىلعهفرصتف.)٣٥و٢٠:٣٤لامعأ(»َنوُبَعْتَتْمُكَّـنَأيِغَبْنَي
هلامعأبمّلعينأيفبغرهنكلدصقنمُلخيملننسلااذه
هميلعتنعًالضفلمعلايفداهتجالااهمدخيتلاسئانكلا
.هلاوقأباهاّيإ

هبْمُكاَنْيَصْوَأْمُكَدْنِعاَّـنُكَنيِحًاضْيَأاَنَّـنِإَف«١٠ نَأ:اَذِٰ
ْنِإُهَّـ

.»ًاضْيَأْلُكْأَيَالَفَلِغَتْشَيْنَأُديِرُيَالٌدَحَأَناَك
٤:١١يكينولاست١و٣:١٩نيوكت

اذهْمُكاَنْيَصْوَأْمُكَدْنِعاَّـنُكَنيِحًاضْيَأاَنَّـنِإَف
نأنيبتيو.ةسداسلاةيآلايف»مكيصون«هلوقبقلعتم
يتلاةيصولايهلبةديدجةيصوبتسيلاهيفهتيصو
.مهدنعوهواهايإمهاصوأ

ألَا
َ
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ىلعنيرداقلانمَلِغَتْشَيْنَأُديِرُيَالٌدَحَأَناَكْنِإ
.لمعلا

نمًاماعطىطعُينأقحتسياليأًاضْيَأْلُكْأَيَالَف
هلعلولثملاىرجمىرجانههمالكو.ةسينكلايفهتوخإةقفن
هنأليحولاهقدصفيرشبلالقعلاهنسحتسافورعملثم
نالسكلاهاطعأف)٣:١٩نيوكت(هللامسرامقفوىلع
هلةرثعلبةيحيسمةليضفبسيللمعلاىلعرداقلالاطبلا

.نيزجاعلاىلعقفنُينأبجياميفطيرفتونيلماعللملظو

َال،ٍبيِتْرَتَالِبْمُكَنْيَبَنوُكُلْسَيًامْوَقَّـنَأُعَمْسَناَنَّـنَأل«١١
.»َنوُّيِلوُضُفْمُهْلَبًائْيَشَنوُلِغَتْشَي

:٤سرطب١و٥:١٣سواثوميت١و٤:١١يكينولاست٦١ع
١٥

نمهغلباموهوركُذاملليلعتاذهُعَمْسَناَنَّـنَأل
.مهريغنموأىلوألاةلاسرلااولمحنمموأسواثوميت

يفركُذامكٍبيِتْرَتَالِبْمُكَنْيَبَنوُكُلْسَيًامْوَقَّـنَأ
الىتحبيترتالبكولسللنايبيتأيامو.ةسداسلاةيآلا
.مهيفملكتينميفسابتلانوكي

ًاديفمًالمعنولمعياليأًائْيَشَنوُلِغَتْشَيَال
اودعاسينأنوعيطتسياموشاعملابابسأىلعهبنولصحي
.ءارقفلاهب

سرطب١و٥:١٣سواثوميت١(يفامكَنوُّيِلوُضُفْمُه
لمعمنموتيبىلإتيبنمنولوجياوناكمهنإف.)٤:١٥
نعمهريغنوقيعيفليطابألابمهتاقوأاولغشيللمعمىلإ
هبتكامليلدبءالؤهكًاسانأمهنيبوهوىأرهلعلو.هلامعأ
طَأ«هلوقوهوىلوألاةلاسرلايف

ْ
اوُسِراَمَُتْنَأ...ْمُكْيَلِإُبُل

خلٱُمُكَروُمُأ
ْ
.)١١و٤:١٠يكينولاست١(»َةَّـصَا

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبْمُهُظِعَنَوْمِهيِصوُنِءَالُؤٰهُلْثِمَف«١٢
ْنَأِحيِسَْ

هباوُلِغَتْشَي .»ْمِهِسُفْنَأَزْبُخاوُلُكْأَيَو،ٍءوُدُِ
٤:٢٨سسفأ٤:١١يكينولاست١

ىصوأةسداسلاةيآلايفْمِهيِصوُنِءَالُؤٰهُلْثِمَف
نييلوضفلاىصوأانهوبيترتبنوكلسياوناكنيذلاةوخإلا
ةملكلاكلتهلامعتسالةعبارلاةرملااذهو.بيترتالبنيذلا
هبىصوملاةيمهأىلعةلالداهيفو»يصون«هلوقيهوةعطاقلا

.هيلعهتريغو
مهداحتاىلعءانبِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبْمُهُظِعَنَو

نمفطلأظعولاو.هلةعاطلاوةبحملابوجووحيسملاب
.هنماورفنينأنمًارذحءاصيإلاىلإهفاضأءاصيإلا

امكًاعفانًازئاجًافيرشًالمعاولمعييأاوُلِغَتْشَيْنَأ
.)٤:٢٨سسفأ(يفركُذ

.مهريغرومألنيضرعتملانييلوضفلالمعلًافالخٍءوُدُِهب
لمعبهولصحيذلازبخلايأْمِهِسُفْنَأَزْبُخاوُلُكْأَيَو

.مهباعتأبهولصحنمملوستلابالهيلعهللاةكربومهيديأ

يفاوُلَشْفَتَالَفُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُتْنَأاَّـمَأ«١٣ خلٱِلَمَعِ
ْ

.ِ»َْري
٦:٩ةيطالغ

مولالبنيذلاباطخىلإةيآلاهذهيفعجرْمُتْنَأاَّـمَأ
.ركُذاميف

يفاوُلَشْفَتَالَف اوسأيتوأاوفعضتاليأِْريَْخلٱِلَمَعِ
مهنكلريخلانولمعياوناكمهنإف.ريخلالمعنعاولدعتىتح
.هنعاونبجينأرطخيف

ربص«ىلعةموادملابرمألامزلتسيةرابعلايفيهنلاو
»مهسفنأازبخ«لكأو»ءودهب«لمعلاىلعو)٥ع(»حيسملا
كولسلاىلعاورمتسينأبءاصيإلاةيآلاةصالخو.)١٢ع(
هللامهيلعبجيامباوموقينأوحيسملاعابتىلعبجاولا

.ءيدرلاكولسلاودسافلاميلعتلاىلإنيتفلتمريغسانللو
فاضألوسرلانكل.)٦:٩ةيطالغ(يفاذهلثمءاجو
دصحنساننأل«هلوقوهوريخلالمعيفمهبغرامكلانههيلإ
.»ّلكنالانكنإهتقويف

ةدعاسماوموادينألوسرلادصقنأمهضعبنظ
المهواهنوبلطيمهنمنوريثكناكنإونيجاتحملا
.اهنوقحتسي

١٥و١٤عةلاسرلاهذهنوعيطيالنيذلاةلماعم

اَذٰهاوُمِسَف،ِةَلاَسِّـرلٱِباَنَمَالَكُعيِطُيَالٌدَحَأَناَكْنِإَو«١٤
»َلَجَْخيْيَكِلُهوُطِلاَُختَالَو
٦عو١١و٥:٩سوثنروك١و١٨:١٧ىّتم

ءاضعأنمدحأىصعنإيأِةَلاَسِّـرلٱِباَنَمَالَك
امدعبةلاسرلاهذهيفانبلطىلإتفتليملوانءاصيإةسينكلا
.هيلعتيلُت

رابتعالايفهريغنيبوهنيبًالقعاوزّيميأاَذٰهاوُمِسَف
.ةلماعملاو

الإةسداسلاةيآلايف»اوبنجت«هلوقكاذهُهوُطِلاَُختَالَو
بجياميفملكتانهودارفألاتابجاويفكلانهملكتهنأ
مهنأاورهظينأوهوهيلعاوقفتينأةسينكلاءاضعألكىلع
.ةسينكلاءاضعأنموضعكلماعُينأًاقحتسمهنوربتعيال

ألَا
َ
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٦:٥سوثنروك١(هتريسحلصيوبوتيفَلَجَْخيْيَكِل
.)٢:٨سطيتو١٥:٣٤و

َحتَالْنِكٰلَو«١٥
ْ

.»ٍخَأَكُهوُرِذْنَأْلَب،ٍّوُدَعَكُهوُبَس
٣:١٠سطيت٥:١٤يكينولاست١و١٩:١٧نييوال

َحتَال
ْ

لكهوضفرتوةسينكللالوهللاٍّوُدَعَكُهوُبَس
.هباقعالهحالصإهلازتعاةياغنألضفرلا

لكب.هبنذىلعبنذملااوخبويأٍخَأَكُهوُرِذْنَأْلَب
هعفنبنومتهممكنأهلاونّيبوهلجأنموهعماولصووّنح

نأهلاونّيبوحيسملامساوةسينكلاهرارضأىلعنوفسآمكنأو
:١٨ىتم(ةبوتلاتامالعرهظأىتمهلوبقلةدعتسمةسينكلا

.)٥:١٤يكينولاست١و١٥

١٨ىلإ١٦عةلاسرلاةمتاخ

ِّـلُكْنِمًامِئاَدَمَالَّـسلٱُمُكيِطْعُيُهُسْفَنِمَالَّـسلٱُّبَرَو«١٦
.»ْمُكِعيَِمجَعَمُّبَّـرلٱ.ٍهْجَو
سوثنروك٢و١٤:٣٣سوثنروك١و١٦:٢٠و١٥:٣٣ةيمور

٥:٢٣يكينولاست١و١٣:١١

)٥:٢٣يكينولاست١(يفليقامكُهُسْفَنِمَالَّـسلٱُّبَر
نمةعبارلاةالصلايهةيآلاهذه.كانهريسفتلاىلإعجراف
.ةلاسرلاهذهيفمهلجأ

ةصاخدصقٍهْجَوِّـلُكْنِمًامِئاَدَمَالَّـسلٱُمُكيِطْعُي
هذهيفةروكذملاعيضاوملانأشيفمالسلامهلبهيهللانأ
اهلةضرعاوناكيتلاتاداهطضالاكمالسلاعزنياممةلاسرلا

ءيجمرمأيفمهفلاءوسودسافلاميلعتلانممهبولقعزعزتو
ةسينكلاقلقوةيطخلاناسنإرمأيفمهمومهوةعرسبحيسملا
جئاتننمكلذىلعبترتياموبيترتالباوكلسنمم
ةسينكلايفمالسلابلطهنأةصالخلاو.نيبنذمللبيدأتلا

١٤:٢٧انحويريسفترظنا(هللانيبومهنيبومهرئامضيفو
نييناربعًاضيأرظناو١٤:٣٣سوثنروك١و١٥:١٣ةيمورو
١٣:٢٠(.
نألمالسلابلطلرخآقيرطاذهْمُكِعيَِمجَعَمُّبَّـرلٱ
هذهسلوبحتتفا.»مكلمالس«لوقيحيسملالخديثيح
:١ص(نييكينولاستلاعيمجلجأنمركشلاميدقتبةلاسرلا
.عيمجللةكربلابلطباهمتخو)٣

يفٌةَمَالَعَوُهيِذَّـلٱ،َسُلوُباَنَأيِدَيِبُمَالَّـسلَا«١٧ ِّـلُكِ
.»ُبُتْكَأاَنَأاَذَكٰه.ٍةَلاَسِر
٤:١٨يسولوكو١٦:٢١سوثنروك١

بتاكلادينمملقلاذخأةيآلاهذهلوألوسرلاغلبامل
.هّطخلاوهبتنيلاهدعبامويهةلاسرلاىلإاهفاضأو

.ةبوتكملاتاملكلاالطخلايأَوُهيِذَّـلٱ
ةروزملانمةحيحصلاةلاسرلانوفرعتاهبٌةَمَالَع

.)٢:١٢ص(مهتقلقأيتلاةلاسرلاك
يف متخينأداتعاسلوبنأاذهنممهفنٍةَلاَسِرِّـلُكِ

لعلو.هديطخباهعوضومناكامهمهلئاسرنمةلاسرلك
نسحتسيملسدقلاحورلانكلوةريثكتناكسلوبلئاسر
هلاقامنأحجرألاو.ةسينكلاميلعتلةظوفحماهلكنوكتنأ
ىلعحصيةبوتكملاريغهلامعأوحيسملالاوقأةرثكيفانحوي
.)٢١:٢٥انحوي(هتابوتكموسلوبلاوقأ

يذلاهطخفرحأىلعًاهيبنتاذهلاقُبُتْكَأاَنَأاَذَكٰه
ََربْكَأاَم،اوُرُظْنُا«نييطالغللهلوقكهريغنعاهبزاتمي
.)٦:١١ةيطالغ(»يِدَيِبْمُكْيَلِإاَهُتْبَتَكيِتَّـلٱَفُرْحَألٱ

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن«١٨
.»َنيِمآ.ْمُكِعيَِمجَعَمِحيِسَْ

١٦:٢٤ةيمور

ةيمور(ريسفتىلإعجرا.نوبطاخملااهيأْمُكِعيَِمجَعَم
١٦:٢٠(.
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