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

٣.................لوصفةسمخاهيفوةمدقملا
٣..اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:لوألالصفلا
٣....ةلاسرلاهذهةباتكىلإيعادلايف:يناثلالصفلا
٣........ةلاسرلاهذهنومضميف:ثلاثلالصفلا
٤...........ةلاسرلاهذهدئاوفيف:عبارلالصفلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٤........................ُلَّـو

٤................١١ىلإ١عركشلاوميلستلا
٧...٢٤ىلإ١٢عةفخلابةمهتلانمهسفنسلوبةئربت
١١.............................دئاوف

١٣........................يناثلاحاحصألا
١٣................٤ىلإ١عهدصقرييغتةلع
ىلوألاةلاسرلايفروكذملاينازللةسينكلابيدأتبقلعتيام

١٤.......................١١ىلإ٥ع
١٦..........١٣و١٢عساورتيفهثكممدعةلع
١٧......١٧ىلإ١٤عليجنإلاحاجنىلعهللاهركش
١٩.............................دئاوف

٢٠.......................ثلاثلاحاحصألا
ةمدخلاكلتبيلاطمركذوريشبتلللهألوسرلانأناهرب

٢٠.......................١١ىلإ١ع

هحوضوبسومانلانعزاتميهبسلوبرشبيذلاليجنإلانإ
٢٤..................١٨ىلإ١٢عهريرحتو
٢٨..............................دئاوف

٢٩.........................عبارلاحاحصألا
٢٩......١٦ىلإ١عهريشبتيفهحاصفإوسلوبةنامأ
تءاجيتلاهللاةردقراهظإىلإةليسوسلوبفعضنوك

٣٢.....١٥ىلإ٧عةريقحطئاسوبةميظعجئاتنب
ةروظنمةروظنملاريغرومألاهتيؤرللبقتسملايفسلوبءاجرةوق

٣٥.......................١٨ىلإ١٦ع
٣٧..............................دئاوف

٣٨.......................سماخلاحاحصألا
٣٨...........١٠ىلإ١عتوملادعبنينمؤملالاح
٢١ىلإ١١عهسفنحدميهنأبهايإمضعبماهتالوسرلاعفد

٤٤
٥٠..............................دئاوف

٥١.......................سداسلاحاحصألا
٥١..............١٨ىلإ١عهتبحمولوسرلاةنامأ
٥٨..............................دئاوف

٦٠........................عباسلاحاحصألا
٦٥..............................دئاوف
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٦٦........................نماثلاحاحصألا
٦٦................ءارقفلاىلعءاخسلابوجو
٦٩..........١٥ىلإ٧عيحيسملاءاخسلابوجو
هعمنيذللانيوخألاوسطيتبةيصوت

٧٢.....................٢٤ىلإ٢٦ع
٧٤.............................دئاوف

٧٦.......................عساتلاحاحصألا
٨٠.............................دئاوف

٨١........................رشاعلاحاحصألا
٨٦.............................دئاوف

٨٧...................رشعيداحلاحاحصألا
٨٧....١٥ىلإ١عهسفنهحدمىلعلوسرلالمحام
٩١.....٢١ىلإ١٦عهسفنلهحدمنعلوسرلاراذتعا
٩٧.............................دئاوف

٩٧.....................رشعيناثلاحاحصألا
هتياغنايبوهتيلوسرةحصىلعهنيهاربوةميظعلاسلوبايؤر

٩٧.......................اهتسراممنم
٩٨..............٦ىلإ١عةميظعلاسلوبايؤر
اهتسراممنمهتياغنايبوهتيلوسرةحصىلعسلوبنيهارب

٩٩.......................٢١ىلإ٧ع
١٠٤..............................دئاوف

١٠٥....................رشعثلاثلاحاحصألا
مسهفنأناحتماىلعمهثحونيبئاتلاريغنيدناعملاراذنإ

١٠٥......................ةلاسرلاماتخو
١١١..............................دئاوف



ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ
نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا
بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةسمخاهيفوةمدقملا

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:لوألالصفلا
ةلاسرلاةباتكنمرهشأةعضبدعبةلاسرلاهذهتبتُك

سوثنروكىلإسسفأنمهباهذءانثأيفاهبتكهنألىلوألا
يفُثُكْمَأ«لاقف خلٱِمْوَيَىلِإَسُسَفَأِ

ْ
لاقو»َنيِسَْم

ُزاَتْجَأِّـينَأل،َةَّـيِنوُدِكَمِبُتْزَتْجٱىَتَمْمُكْيَلِإُءيِجَأَسَو«
»ـًاضـْيَأيـِّــتَشُأْوَأْمـُكَدــْنِعُثـُكـْمَأـاَمـَّـبُرَو.َةَّــيِنوُدـِكـَمـِب
املتقولاكلذلبقبهذهلعلو.)٨-١٦:٥سوثنروك١(
ةريسيةدمساورتيفثكموكلانهسجسلانمعقو
سئانكرازمث.)٢:١٢سوثنروك٢(سطيتءاقليفةبغر
فيصيفاهادحإيفةلاسرلاهذهبتكوةروهشملاةينودكم
حجرألاواهفيرخيفوأىلوألاةلاسرلااهيفبتكيتلاةنسلا
ىلإكلذرثأىلعبهذوم.ب٥٧ةنسةنسلاكلتنأ
.رهشأةثالثاهبماقأوسوثنروك

ةلاسرلاهذهةباتكىلإيعادلايف:يناثلالصفلا
ىلوألاهتلاسرريثأتةهجنممهلاديدشيفسلوبناك
مهئارجإمدعومهتاموصخىلعاهيفمهخبوهنألةسينكلايف
.ةدابعلايفشيوشتلانمهوبكتراامىلعومزاللابيدأتلا
ريثأتبهربخييكلسوثنروكىلإسطيتلسرأدقناكو
سسفأيفبغشلاىهتناامدعبوةسينكلالاوحأوةلاسرلا
ملاملوكانهسطيتدجينأًايجارساورتىلإبهذواهكرت
:٢سوثنروك٢(ةينودكمىلإرحبلاربعينأىلعمزعهدجي
هرشبوسطيتءاجنأىلإًافئاخًانيزحكانهيقبو.)١٢
هتلاسريفهحصنلبقةسينكلارثكأنإوهوًاريثكهازعامب
هربخأو.)١٦و١٥و٧:٩و١٤و١:١٣ص(هبرمأامىرجأو
همهتاويلوسرلاهناطلسضفريةسينكلاضعبيقبهنأبًاضيأ
هوباعوهوباتغاو.)١:١٧ص(مزعلافعضوبلقتلاب
مهرذنأامنايتإىلعرسجيالهنأبوهباطخوهرظنمةراقحب
نعظلانمكلذريغىلإ)٣و١٣:٢ص(صاصقلانمهب
ص(هاوعدلاطبإوهميلعتفاعضإهنمةياغلااممضيرعتلاو
عمسطيتلسرينأدصقدقناكو.)١١:٢٢و١٠و١٠:١
:٨ص(ميلشروأةسينكءارقفلناسحإلاعمجلامكإلهريغ
.مهيلإةلاسرلاهذهلمحيذلاوههلعلو)٢٢-١٦

ةلاسرلاهذهنومضميف:ثلاثلالصفلا
هاعاريذلابيترتلاىلعةلاسرلاهذهيفلوسرلارجيمل
رخآىلإعوضومنماهيفلقتنيهنإفلئاسرلانماهريغيف
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ملكتيذلاعيضاوملامظعأو.هنعلقتناامىلإعجريدقو
:ةثالثاهيف
هدالوأمهربتعيهنألثممهوحننمهتاساسحإنايب.١

ىلوألاهتلاسرريثأتلهللاركشيورسيومهحالصإبمتهيو
ص-١ص(هتاقشموهباعتألكنمهتياغنايبعم
٧(.

بابسألاركذعمميلشروأءارقفلناسحإلاعمجبهرمأ.٢
.)٩صو٨ص(ءاخسلاةبجوملا

عمءادعألاهبههمتاامماهتئربتوهسفننعهتاماحم.٣
ةكربلاوميلستلامث.)١٣ص-١٠ص(مهايإهخيبوت
.)١٤-١٣:١١ص(ةيلوسرلا

ةلاسرلاهذهدئاوفيف:عبارلالصفلا
نمهملعنالاماهنمملعناننإةلاسرلاهذهدئاوفنم
هراكنإوهتاقيضوهباعتأنمةيصخشلاسلوبرومأوهواهريغ
ةبذكلانيملعملامهتنمهلمأتوهبلقةقروهمومهوهسفنل
رومأنمريثكوهريشبتبحيسملاىلإمهادهنمىلعهتريغو
نيبةلباقملادئاوفلاكلتنم.هخيراتيفاقولاهركذيملهتايح
دعملاتيبلاهفصوويحيسملاماظنلاويوسوملاماظنلا
نزحلاةقيقحنايبوءامسلايفٍديأبعونصملاريغنينمؤملل
لسرلاتابجاووةقحلاةبوتلاوهللاةئيشمبسحبيذلا
ئدابمو.مهلامحأومهفرشومهتايزعتومهتاقيضونيرشبملاو
نأشتاذتايزعتوتانالعإوهبابسأويحيسملاءاخسلا
.ىلوألاةلاسرلايفةروكذملاعيضاوملاضعبةمتتو

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

رطخلانمهتاجنىلعهللاهركشوةسينكلاىلعهميلست
ةفخلانمهسفنهتئربتو.)١١-١ع(ةرملاسفنلاةبآكوديدشلا
.)٢٤-١٢ع(

١١ىلإ١عركشلاوميلستلا
ميلستلانعًاليلقفلتخيةلاسرلاهذهءدبيفميلستلا
ىلوألاةمدقمكاهتمدقمو.)٢و١ع(ىلوألاةلاسرلايف
هركشعوضومو.لاوحألايفامهنيبقرفلاوركشلاميدقتب
مهايإوهسفنهلعجواهيلعلصحيتلاتايزعتلاهذهيف
ع(مهتيزعتهتيزعتومهتاقيضهتاقيضرابتعابًادحاوًاصخش
تناكايسأيفهبتلزنيتلابئاصملاكلتنأركذو.)٧-٣
ةباجإاهنمهللاهاجنمثةايحلانمسئيىتحًادجةديدش
.)١١-٨ع(هيجنيفوسهللانأنقيتوهتابلطل

ملٱَعوُسَيُلوُسَر،ُسُلوُب١«١،٢
،ِهللاٱِةَئيِشَمِبِحيِسَْ

يفيِتَّـلٱِهللاٱِةَسيِنَكَىلِإ،ُخَألٱُسُواَثوُميِتَو َعَم،َسوُثْنِروُكِ
لٱ
ْ
يفَنيِذَّـلٱَنيِعَْمجَأَنيِسيِّـدِق ْمُكَلٌةَمْعِن٢.َةَيِئاَخَأِعيَِمجِ
ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمَالَسَو

.ِ»حيِسَْ
سواثوميت١و١:١يسولوكو١:١سسفأو١:١سوثنروك١
:١ةيمور١:٢يسولوكو١:١يبليف١:١سواثوميت٢و١:١
يسولوكو١:٢يبليفو١:٣ةيطالغو١:٣سوثنروك١و٧
٣نوميلفو١:٢يكينولاست٢و١:١يكينولاست١و١:٢

يفاذهريسفتقبسِهللاٱِةَئيِشَمِب...ُلوُسَر،ُسُلوُب
.)١:١سوثنروك١(

١٨و١:٢سواثوميت١رظنا(ُخَألٱُسُواَثوُميِت
ىلوألاةلاسرلاةمدقميفلوسرلانرق.)٢:١سواثوميت٢و
ةلاسرلاكلتبتاكوههنأانحّجرفهمسابسيناتسوسمسا
ناكىلوألاهتلاسرىلمأنيحو.كلتيفسيناتسوسةلزنمب
:٤سوثنروك١(سوثنروكىلإًاهجوتمةينودكميفسواثوميت
ىلعفقنملاننألهدصقلمكأهنأنونظملاو.)١٦:١٠و١٧
ىلإعجرفًاليوطًاتقواهيفثكميملهنأوكلذفلاخيام
ضعبلابهذو.ةلاسرلاهذهبتكنيحهعمناكوسلوب
ملواهيلإسلوبلصونيحىلإةينودكميفيقبهنأىلإ
اهيلإبهذولهنأىوعدىلعءانبسوثنروكىلإبهذي
ءيجمبديدشلامامتهالاسلوبمتهيملاهلاوحأءابنإبعجرو
.ءابنألاكلتبسطيت

يفَنيِذَّـلٱ ةلاسرلاهذهنأديفياذهَةَيِئاَخَأِعيَِمجِ
دالبلاكلتينمؤملكللبمهدحوسوثنروكينمؤملتسيل
دالبيسمقنميبونجلامسقلايهواهتدعاقسوثنروكيتلا
لاقامكةيئاخأسئانكعيمجىلإلوسرلالقيمل.نانويلا
نينمؤملانأكلذنمجتنتسنو»ةيطالغسئانكعيمجىلإ«
ًاءزجنيدودعماوناكمهنأونيريثكاونوكيملسوثنروكجراخ
.سوثنروكةسينكنم

لكبلطءاعدلااذهنمضتيخلاٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن
ىلعمهلوصحبلطنمضتيةمعنلابءاعدلاذإاءدفلادئاوف
نأنمضتيمالسلابءاعدلاو.هنباحيسملاوبآلاهللاةبحم
عوسيهنباوهللاةبحمجئاتنىلعاولصحمهنأمهسوفنباونقيتي
هنكلوسانلارئاسكهديعنصاننألانلًابأهللاناكو.حيسملا
هحوربةيناثنيدولومنينمؤماننوكرابتعابصاخعونبانوبأ
.يوامسلاهتوكلمةثرووينبتلابهدالوأانرصفسودقلا
انارتشاهنألوقلطملاناطلسلاوذهللاهنألانبرحيسملاعوسيو
.ًاركشوًابحهلانسفنأانفقواننألونيمثلاهمدب

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سوثنروكلهأىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ملٱَعوُسَياَنِّـبَروُبَأُهللاٱٌكَراَبُم«٣
ِّـلُكُهٰلِإَوِةَفْأَّـرلٱوُبَأِ،حيِسَْ

»ٍةَيِزْعَت
١:٣سرطب١و١:٣سسفأ

لوسرلاىتأودمحلاوركشللنالعإهذهُهللاٱٌكَراَبُم
.هلئاسرنمةلاسرةرشعىدحإيفاذهلثمب

هركشنوهللابحننأةلعحيسملاىلإهللاةبسناَنِّـبَروُبَأ
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«

ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
َالْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهي
ْ
وهو»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

١٥:٦ةيمور(ءادفلاهلإهنأىلعىلوألابانتبحمقحتسي
.)١:٣سرطب١و١:٣يسولوكو١١:٣١سوثنروك٢و

ّرسيومحارملالكلصأوةفأرلاريثكهنإيأِةَفْأَّـرلٱوُبَأ
:٧اخيمو٩:٩لاينادو١٥و٨٦:٥رومزم(ةمحرلاراهظإب
١٨(.

رشلانمانذاقنإبانيزعيفةنكممةقيقحٍةَيِزْعَتِّـلُكُهٰلِإَو
اهبارطضانّكسيهنألانبولقيفهريثأتبوةراسانلاوحأهلعجبو
.)١٥:١٣ةيمور(نانئمطالاومالسلااهيفئشنيو

يفاَنيِّـزَعُييِذَّـلٱ«٤ َيِّـزَعُنْنَأَعيِطَتْسَنىَّـتَح،اَنِتَقيِضِّـلُكِ
يفْمُهَنيِذَّـلٱ هبُنْحَنىَّـزَعَتَنيِتَّـلٱِةَيِزْعَّـتلٱِبٍةَقيِضِّـلُكِ َنِماَِ
.»ِهللاٱ

مثًامومعلسرلاانهدارأ.لسرلانحناَنيِّـزَعُييِذَّـلٱ
يفهازعهللانإفيتأياممّنيبتيامكهسفنىلعمالكلارصق
.هتيزعتنمهربتخااملهللاكرابفهباعتأوهتاقيضلك

يف دربلاوعوجلانملوسرلاقياضتاَنِتَقيِضِّـلُكِ
صوصللاورحبلاوربلاراطخأونجسلاودلجلاويرعلاو
ًاتومتناكهتايحنأىتحممألاودوهيلانمهئادعأو
سئانكلالكبمامتهالاكلذقوفهيلعناكو.ًارمتسم
ناطيشلاكالمدسجلايفةكوشيطعُأ«هنأاذهقوفو
لكيفهللاهدنس)١٢:٧و٣٠و١١:٢٤ص(»همطليل
اهبحرفلاواهلامتحاعاطتساىتحهاوقوهازعوتاقيضلا
تارورضلاومئاتشلاوتافعضلابرسأكلذل«هلوقليلدب
هبلقنكيملولف»حيسملالجألتاقيضلاوتاداهطضالاو
همالآبولوهدجمينأىهتشاىتححيسمللةبحملانمًاؤلمم
.لزاونلاكلتبحرفينأهنكمأامل

ببسلاوهاذهخلاَيِّـزَعُنْنَأَعيِطَتْسَنىَّـتَح
نأسلوبيضرفهايإهللاةيزعتلديحولاببسلاالمظعألا
دحأالنأمولعملانمذإهريغةيزعتلًالهأنوكيلملأتي
يفهسفنربتخايذلالثمهقيضيفهريغةيزعتعيطتسي
.هحوروهتملكبهللااهحنمييتلاةيزعتلاواهلثم

ملٱُمَالآُرُثْكَتاَمَكُهَّـنَأل«٥
ملٱِبَكِلٰذَك،اَنيِفِحيِسَْ

ُرُثْكَتِحيِسَْ
.»ًاضْيَأاَنُتَيِزْعَت
:١يسولوكو٤:١٠صو٩:٤لامعأو٤٥و٢٥:٤٠ىتم
٢٤

مالآلايهوهمالآكمالآيأاَنيِفِحيِسَْملٱُمَالآُرُثْكَت
لوقكاذهفهوهباشيوهباودحتيلنويحيسملااهلمتحييتلا
هناَبَْرشَتَفِيسْأَكاَّـمَأ«يدبزينبالحيسملا لٱِةَغْبِّـصلاِبَو،اَِ

يِتَّـ
هبُغِبَطْصَأ لوسرلالوقو.)٢٠:٢٣ىتم(»ِناَغِبَطْصَتاَنَأاَِ
يبليف(»ِهِتْوَمِبًاهِّـبَشَتُم،ِهِمَالآَةَِكَرشَو،ِهِتَماَيِقَةَّـوُقَو،ُهَفِرْعَأل«
يفْمُتَْكَرتْشٱاَمَك«نينمؤمللسرطبلوقكو.)٣:١٠ ِمَالآِ
ملٱ
:٨ةيمورو٤:١٠صرظنا٤:١٣سرطب١(»اوُحَرْفٱِحيِسَْ
تايآلاهذهةصالخو.)٦:١٧ةيطالغو١:٢٤يسولوكو١٧
نأاوردقيلهمالآيفاوكرتشينأنينمؤملاىلعبجيهنأ
.هدجميفاوكرتشي

.هنيعرادقملااذهبيأَكِلٰذَك
سلوبداحتاناكًاضْيَأاَنُتَيِزْعَتُرُثْكَتِحيِسَْملٱِب
نيبقرفلامظعمو.هتيزعتىلعوهتاقيضىلعحيسملاب
ءالؤهنأملاعلالهأنمنيباصملاونينمؤملانمنيباصملا
نأوةيقيقحةيزعتلكلصأوهيذلاحيسملانعنولصفنم
نوكيسملاعلايفهنإ«هلوقكنوزعتيهبوهبنودحتمكئلوأ
نونمؤملاقياضي»ملاعلاتبلغدقانأاوقثنكلوقيضمكل
ريثينيحو.مهسأروههنوكبنوزعُيوحيسملاءاضعأمهنوكل
مالسلاحيسملاتوصحنميةمواقملاوةوادعلامهيلعملاعلا
ىأرهولتقيلهيلعهؤادعأمجهنيحسونافتسانإف.مهبولقل
.هلبقتسيهللانيمينعًامئاقعوسيوةحوتفمءامسلا

ألَفُقَياَضَتَناَّـنُكْنِإَف٦«٦،٧
َ
،ُمُكِصَالَخَوْمُكِتَيِزْعَتِلْج

لٱ
ْ
يفِلِماَع هبَُّـملَأَتَنيِتَّـلٱِمَالآلٱِسْفَنِلاَمِتْحٱِ ْوَأ.ًاضْيَأُنْحَناَِ
ألَفىَّـزَعَتَن

َ
ْمُكِلْجَأْنِماَنُؤاَجَرَف٧.ْمُكِصَالَخَوْمُكِتَيِزْعَتِلْج

يفُءاَكَُرشْمُتْنَأاَمَكْمُكَّـنَأَنيِِملاَع.ٌتِباَث يفَكِلٰذَك،ِمَالآلٱِ ِ
.»ًاضْيَأِةَيِزْعَّـتلٱ

٢:١٢سواثوميت٢و٨:١٧ةيمور٤:١٥ص

هنيبةقالعلاةدشىلإنيتيآلانيتاهيفامبلوسرلاراشأ
.هتايزعتوهتاقيضيفهنوكراشيمهنأةرورضلابمزلفمهنيبو
دئاوفلانمريثكبهبعشعفندصقهللانأكلذنمانلو
حمسيوءالؤهملعيوهفءانمألاةمدخةطساوبةينيدلا
بعشلااوعفنينأكلذباوعيطتسييكلمهيزعيومهتاقيضب
.رابتخالادعبمهتمدخب

ُمُكِصَالَخَوْمُكِتَيِزْعَتِلْجَألَفُقَياَضَتَناَّـنُكْنِإَف
.مهصالخومهتيزعتىلإلوؤتاهنألمهعفنتهبئاصمنأينعي

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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هبئاصمنمهبوهعفتنيامفدحاوهايإومهنأكلذةلعو
نمءازرألانولمتحينيذلالكنأوًاضيأهبمهنوعفتني
حيسملامهيزعيهبعشمهتكراشمبحيسملاعوسيمسالجأ
)حيسملاعميأ(ُهَعَمَُّـملَأَتَناَّـنُكْنِإ«هلوقليلدبمهلصخيو
اللزاونلانإمعن.)٨:١٧ةيمور(»ُهَعَمًاضْيَأَدَّـجَمَتَنْيَكِل
كلذكصالخلاقحتستوأاهسفنءاقلتنمةسادقلائشنت
نويحيسملااهيساقييتلامالآلانوكتنأبّرسحيسملانكل
.)٤:١٧ص(»يدبأدجملقثىلإةليسو«همسالجأنم

يفِلِماَعْلٱ اَِهبَُّـملَأَتَنيِتَّـلٱِمَالآلٱِسْفَنِلاَمِتْحٱِ
ىلعهتاقيضنمنولصحيسوثنروكينمؤمنألوسرلاققحت
يفةنمضتملاةيحورلادئاوفلانمهيلعوهلصحيامسفن
ًاتعن»لماعلا«هلوقعقوو.»مكصالخومكتيزعت«هلوق
ضعباولمتحامهنألكلذبمكحوةيزعتلاهنمضتلصالخلل
درجملاهنملكباوبيصُأواهنيعبئاصملاكلتنمهلمتحاام
هايإمهتكراشملووهاهببيصُأامكهليجنإرشنوحيسملامسا
.هبةصتخملاةيلوسرلاهتاقيضيف

تسيلمهبئاصمنأىلع»مهلالدتساباوباصأو«اولدتساو
مهنأولوسرلابئاصملثمتناكاهنأبهللابضغىلعًاليلد
.هسفنلوسرلاناكامكملاعلامهضغبينيذلاهللامدخمه
لينلطرشهربصنأىلعليلدمالآلالامتحابدئاوفلاهنرقو
ربصييذلا«حيسملالوقلقفاومكلذواهيلعناهربودئاوفلا
بوقعيلوقو.)٢٤:١٣ىتم(»صلخياذهفىهتنملاىلإ
ُلاَنَيىَّـكَزَتاَذِإُهَّـنَأل،َةَبِرْجَّـتلٱُلِمَتَْحييِذَّـلٱِلُجَّـرلِلىَبوُط«
حلٱَليِلْكِإ«

ْ
بوقعي(»ُهَنوُِّبُحيَنيِذَّـلِلُّبَّـرلٱِهِبَدَعَويِذَّـلٱ»ِةاََي

١:١٢(.
اننإيأْمُكِصَالَخَوْمُكِتَيِزْعَتِلْجَألَفىَّـزَعَتَنْوَأ
متنأفةاجنلاوتايزعتلايفكرتشنتاقيضلايفكرتشنامك
ىلعينردقيةيزعتلايلينوًايزعتميننورتنيحنوزعتت
كلذك.مكبئاونلكيفيتاولصلهللاةباجإو.ًاضيأمكتيزعت
ملٱاَذٰه«هلوقبنيريثكيبنلادوادىّزع

ْ
ُّبَّـرلٱَو،َخََرصُنيِكْسِ

.)٣٤:٦رومزم(»ُهَصَّـلَخِهِتاَقيِضِّـلُكْنِمَو،ُهَعَمَتْسٱ
ّنيبينأنمهنكمهتوقوهللاديعاومقدصسلوبرابتخاو
هبئاصمنأشيفسلوبهلاقامو.اهتوقواهتوالحهريغل
ربصلاباهلامتحابمهتودقنإفلسرلابئاصمىلعقدصي
ميظععفنةسينكلليهنيباصمللاهبقطنيتلاتايزعتلاو
.اهروصعلكيفمئاد

مكمالآنولمتحتمكنإٌتِباَثْمُكِلْجَأْنِماَنُؤاَجَرَف
.اهبنينرتقملاصالخلاوةيزعتلاىلعنولصحتوربصلاب

نيذلانينمؤملانأنوملاعنحنيأخلاَنيِِملاَع
نألمهحارفأيفًاضيأمهنوكراشيمهنازحأيفمهريغنوكراشي
نويثنروكلاو.رابتخالابملُعدقوكلذنوكينأبتردقهللا
يفمهنوكراشيمهنأيفبيرالفمهنازحأيفلسرلااوكراش

يفةيزعتلاهذهىلعنولصحيمهنأدرجمدصقيملو.مهحارفأ
نيلصاحهنيعتقولاكلذيفاوناكمهنأققحلبءامسلا
.اهنمءيشىلع

َجتْنَأُديِرُنَالاَنَّـنِإَف«٨
ْ
اَنِتَقيِضِةَهِجْنِمُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُلَه

يفاَنْتَباَصَأيِتَّـلٱ لَّـقَثَتاَنَّـنَأ،اَّـيِسَأِ
ْ
ىَّـتَح،ِةَقاَّـطلٱَقْوَفًاّدِجاَن

حلٱَنِماَنْسِيَأ
ْ
.»ًاضْيَأِةاََي

١٦:٩و١٥:٣٢سوثنروك١و١٩:٢٣لامعأ

َجتْنَأُديِرُنَالاَنَّـنِإَف
ْ

لثمبيتأينأسلوبداتعااوُلَه
١:١٣ةيمور(يفامكنأشيذرمألةمدقمةرابعلاهذه
هذهبرشيملو)٤:١٣يكينولاست١و١٢:١و١٠:١سوثنروك١و
ءازرألالوزننولهجياوناكنييثنروكلانأىلإتاملكلا
ىلإقبساميفأموأو.اهرادقماولهجمهنأىلإلبلسرلاب
ةصاخءازرأىلعملكتيانهذخأوًامومعبئاصملاكلت
.ًاثيدحهبتلزن

يفاَنْتَباَصَأيِتَّـلٱ يبرغلاءزجلاانهايسآبدارملااَّـيِسَأِ
مسقوايراكوايديلوايسيمىلعلمتشملاىرغصلاايسآنم
مهضعبىأرفتاقيضلاكلتنييعتبحّرصيملو.ةيجيرفنم
هؤاقفروسويرتميدسسفأيفهيلعهراثأيذلاسجسلااهنأ
رطخلضَّـرعيملهنأاذهنمعنميو.)٤١-١٩:٢٣لامعأ(
رخآىأرو.دهشملالخدينأهوعديملةوخإلانأليصخش
مالآب«هارتعاديدشضرمىلإتاقيضلاكلتبراشأهنأ
.ضرمحيسملانألديامىلعطقفقنملو»حيسملا
هلتقىلعممألاودوهيلاتارماؤمىلإاهبراشأهنأحجرألاو
.)١٥:٣١سوثنروك١و١٠:١٩لامعأ(يفركُذامك

ًالمحهتاقيضبسحِةَقاَّـطلٱَقْوَفًاّدِجاَنْلَّـقَثَتاَنَّـنَأ
.هتحتطقسيداكفهلمحينأعيطتسيالًاليقث

اهترثكلاهنمةاجنلاىلإًاقيرطرنمليأاَنْسِيَأ
.اهتمظعو

يفاَنَلَناَكْنِكٰل«٩ ملٱُمْكُحاَنِسُفْنَأِ
َنوُكَنَالْيَكِل،ِتْوَْ

»َتاَوْمَألٱُميِقُييِذَّـلٱِهللاٱَىلَعْلَباَنِسُفْنَأَىلَعَنيِلِكَّـتُم
٧و١٧:٥ايمرإ

يفاَنَلَناَك ىلإرظنلاببسحِتْوَْملٱُمْكُحاَنِسُفْنَأِ
يفذئتقوهتايحلذبيهنأبىضقهللانأهبةقدحملاراطخألا
هلجأبرقىلعلدتلاوحألالكتناكوليجنإلاليبس
.)١١:٢٣ص(»ةريثكًارارمتاتيملايف«هلوقيفاماهنمو

ىلإريشياذهاَنِسُفْنَأَىلَعَنيِلِكَّـتُمَنوُكَنَالْيَكِل
نأهلقععاطتسايتلاةاجنلالئاسولكنمطنقهنأ
.اهيرجتنأهديواهروصي

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ايالبدالوأبلزنينأبهللاحمسيامًاريثكِهللاٱَىلَعْلَب
ىوسديلكاهعفدنعهدنعزجعيدحىلإًادجةديدش
نمءيشىلعلاكتالانعاولدعينأمهمزليفىلاعتهدي
نيحهبمهتقثديزيلهدحوهيلإاوأجليوةيرشبلاطئاسولا
.مهصلخي

.هللاريغىلعليحتسيامماذهَتاَوْمَألٱُميِقُييِذَّـلٱ
نأدحأعطتسيملهنأدحىلإًاديدشناكسلوبرطخنإ
اذهلثمبءاجو.ىتوملاييُحينأردقييذلاالإهنمهذقني
يِذَّـلٱ،ِهِبَنَمآيِذَّـلٱِهللاٱ«لاقفميهاربإناميإفصويف
ملٱيِيُْحي

ملٱَْريَغَءاَيْشَألٱوُعْدَيَو،ىٰتْوَْ
»ٌةَدوُجْوَماََّـهنَأَكِةَدوُجْوَْ

.)١١:١٩نييناربعًاضيأرظنا٤:١٧ةيمور(

يِذَّـلٱ.يِّـجَنُيَوُهَو،اَذٰهِلْثِمٍتْوَمْنِماَناَّـجَنيِذَّـلٱ«١٠
.»ُدْعَباَميِفًاضْيَأيِّـجَنُيَسُهَّـنَأِهيِفٌءاَجَراَنَل
٢:٩سرطب٢

نأىلعلدياذهاَذٰهِلْثِمٍتْوَمْنِماَناَّـجَنيِذَّـلٱ
هللانأونيتمساسأىلعةينبمتناكهللاابلوسرلاةقث
.ةايحلانمسأيلاىلعهتلمحيتلاراطخألاةدشنمهذقنأ
تامهنأنُظوةرتسليفمجُرنأدعبهتاجنكلذلثمو
دعبهايحأهنأكهللانويدمهنأكلذبرعشف)١٤:١٩لامعأ(
.توملا

.ًادغومويلاذقنييأخلايِّـجَنُيَس...يِّـجَنُيَوُهَو
ءادعألانألهتنتمللوسرلاتاقيضنأاذهنمحضتيو
داهطضاللةضرعناكفهنوغتبياولازيملهلتقاوغتبانيذلا
هللاةيانعهرابتخانكلو.ريشبتللهاتأعضوملكيفتوملاو
يعسلالمكينأىلإهيمحيلازيالهنأهلققحىضماميف
.هلّمكينأهللادصقيذلا

ىَّـدَؤُيْيَكِل،اَنِلْجَألِةَالَّـصلٱِبَنوُدِعاَسُمًاضْيَأْمُتْنَأَو«١١
ِةَطِساَوِباَنَلَبِهُواَمَىلَع،َنِيريِثَكٍصاَخْشَأْنِماَنِلْجَألٌرْكُش
.»َنِيريِثَك

٤:١٥ص٢٢نوميلفو١:١٩يبليفو١٥:٣٠ةيمور
لوسرلاةقثنكتملِةَالَّـصلٱِبَنوُدِعاَسُمًاضْيَأْمُتْنَأَو

لبهللاةيانعهرابتخادرجمىلعةينبملبقتسملايفهنمأب
هلجأنماهميقتيتلاتاولصلاريثأتىلعةينبمًاضيأتناك
ىأر.ةيحيسملاسئانكلانماهريغوسوثنروكةسينك
ةميظعةيلعافاهمدخلجأنمةسينكلاتاولصلنأسلوب
يفامكلذىلعةريثكلاتانيبلانمو.اهبلطنمرثكيملالإو
.)١:١٩يبليفو١٥:٣٠ةيمور(

سئانككرتشتنأهللادصقخلاٌرْكُشىَّـدَؤُيْيَكِل
نوكتيكلرطخلانمسلوبةاجنلجأنمةالصلايفةريثك
ام«هلوقبهتاجننعّربعو.ماعحيبستوركشىلعهتاجن
الاممبسحو.هللاىضرةمالعةاجنلاهذهنأل»بهُو
هللاركشلانعنولفغيالهلجأنماولصنيذلانأهنمدب
.مهتاولصباجتنيح

ىلوألاثالثانهةروكذملانييحيسملاةكرشتاقالعنإ
.ةباجإلاىلعركشلاةثلاثلاوةاجنللةالصلاةيناثلاونزحلا

٢٤ىلإ١٢عةفخلابةمهتلانمهسفنسلوبةئربت
نممهيلإبهذينأهدصقبنييثنروكلاسلوبربخأ

ع(ًاضيأمهيلإعجريمثةينودكمىلإبهذيمثًاسأرسسفأ
ةباتكلبقهدصقريغينأرطضاةيفاكبابسألهنكلو)١٦
:١٦سوثنروك١(ىلوألاهتلاسريفمهربخأامكىلوألاهتلاسر
شيطلابهومهتينأسوثنروكيفهءادعألمحاذهو)١٥
يفكلذبهايإمهماهتاىلإاوقرطتمثتايملاعلايفةفخلاو
ناسنإنمينيدميلعتبقثنفيكاولاقفةينيدلاهدئاقع
هدصقرييغتنألصفلااذهيفسلوبنابأف.كلذكبلقتم
.مهيلعهتقفشنملبمزعنهووأةفخنعجتنيمل

يفاَنَّـنَأاَِنريِمَضُةَداَهَش:اَذٰهَوُهاَنَرْخَفَّـنَأل«١٢ ٍةَطاَسَبِ
يفَال،ِهللاٱِصَالْخِإَو يفْلَبٍةَّـيِدَسَجٍةَمْكِحِ ،ِهللاٱِةَمْعِنِ
يفاَنْفَّـَرصَت لٱِ

ْ
.»ْمُكِوْحَنْنِماَمَّـيِسَالَوِ،َملاَع

١٣و٢:٤سوثنروك١و٤:٢و٢:١٧ص

هراظتناهلبقيذلاواذهنيبةقالعلاوليلعتللماللاَّـنَأل
صولخبدهشهريمضنألهتالصوهتاقيضيفهايإمهتكراشم
هنأهملعلهبمهتقثنقيتيملكلذالولومهنيبهتماقتساوهتين
.اهقحتسيال

نإفركشلاىلإيدؤملاحرفلاةرفوانهرخفلابدارملااَنَرْخَف
هومالوبلقتلاوةفخلابسوثنروكلهأهمهتانيحسلوب
.ًاركاشًاحرفمهنيبهفرصتنملجخينأنمًالدبناكاهيلع

همذنإوحرفهريمضحارتسانمفاَِنريِمَضُةَداَهَش
لثمو.هوحدمنأونزحهريمضبعتنموسانلا
ٍحِلاَصٍريِمَضِّـلُكِبِّـينِإ«هلوقوهودوهيلاعمجميفهجاجتحا
لٱاَذٰهَىلِإِِهللاُتْشِعْدَق

ْ
.)٢٣:١لامعأ(»ِمْوَي

يف هلوقنمهدارمريسفتاذهِهللاٱِصَالْخِإَوٍةَطاَسَبِ
.عادخلكنمبلقلاولخانهةطاسبلاو»انريمضةداهش«
هللاىلإفيضُأو.ةريسلاةماقتساوءايرلاكرتصالخإلاو
بولقلاصحافهللانأرابتعابسلوبهسراموهئشنموههنأل
اذهىلعناكمهنيبهفرصتلكنأبحّرصوناّيدلاوه
.ننسلا
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يفَال لقعلااهردصمةمكحيأٍةَّـيِدَسَجٍةَمْكِحِ
نأنمدبالسانلانمنيددجتملاريغةمكحنإ.يرشبلا
ةيناسفنةصقانيهوةطقاسلامهتعيبطبململاداسفلااهرماخي
ملفطئاسولاةدوجنعرظنلاعطقبةياغلاليناهبيعارُي
وأحبروأفرشوأةذلنمةيتاذتاياغمهنيبسلوببلطي
.يرشبحدم

يفْلَب بلقلايفسدقلاحورلاتاريثأتيأِهللاٱِةَمْعِنِ
.ةيدسجلاةمكحلافالخاذهو

يفاَنْفَّـَرصَت .ةماعسانلانيبيأَِملاَعْلٱِ
هنإف.سوثنروكينمؤميأْمُكِوْحَنْنِماَمَّـيِسَالَو
بلقةطاسبةفرعملطئاسولانممهريغلسيلاممهلناك
مهلنأسلوبنقيتةفرعملاهذهىلعءانبفهصالخإوسلوب
.هبةقث

اَمىَوِسَرَخآٍءَْيشِبْمُكْيَلِإُبُتْكَنَالاَنَّـنِإَف١٣«١٣،١٤
ِةَياَهِّـنلٱَىلِإَنوُفِرْعَتَسْمُكَّـنَأوُجْرَأاَنَأَو.َنوُفِرْعَتْوَأَنوُأَرْقَت
ملٱَضْعَبًاضْيَأاَنوُمُتْفَرَعاَمَك١٤،ًاضْيَأ

اَمَك،ْمُكُرْخَفاَنَّـنَأِةَفِرْعَْ
يفاَنُرْخَفًاضْيَأْمُكَّـنَأ .»َعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْوَيِ

٢٠و٢:١٩يكينولاست١و٤:١و٢:١٦يبليف٥:١٢ص

يذلاصالخإلابهلئاسريفىتأهنأانهسلوبحّرص
.هبلقبدصقامفالخهملقببتكيملفهفرصتيفهبىتأ
ىلعىفخيومهضعبهمهفيًامالكيأًانحلهتباتكيفدصقيملو
.رخآلا

ْوَأَنوُأَرْقَتاَمىَوِسَرَخآٍءَْيشِبْمُكْيَلِإُبُتْكَنَال
يذلاحضاولاطيسبلاىنعملاانتباتكيفاندصقيأَنوُفِرْعَت
.يبلقيفامقفوىلعوهوهكرديئراقلك

نأىلإمهضعببهذخلاَنوُفِرْعَتَسْمُكَّـنَأوُجْرَأاَنَأَو
نألموأانأاهانعمنأواهلبقيتلابةقلعتمةلمجلاهذه
الوهوئطختالفهانعمةطاسبىلعمكيلإهبتكأاماوذختت
مكنأ«يأاهيلياممًاءزجاهربتعننأبسنألانكلو.هوفّرحت
نوكننأو»ةفرعملاضعبانومتفرعامكةياهنلاىلإاننوفرعت
.ًاعيمجمكرخف

لكسيلِةَفِرْعَْملٱَضْعَبًاضْيَأاَنوُمُتْفَرَعاَمَك
ضعب«لاقكلذلاورسوسلوبباوقثووسوثنروكينمؤم
.مهضعبلعفامكهبقثيومهلكهفرعينألمأهنكل»ةفرعملا

.مكرورسومكتقثعوضوميأْمُكُرْخَفاَنَّـنَأ
يف برلاموينوفقيمهنأبسلوبنمآَعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْوَيِ

مهيلإلسرُمولسرنمًاعميجهللامامأرخآلامويلايأ
لعمو

ِّـ
دصاقملاتايفخورارسألالكنلعُتونيمَّـلعمونيم

هنأرابتعابسوثنروكينمؤملكهبرسيذئنيحهنأققحتو
رابتعابمهيلإبتكمويمهبرسيناكامكمهملعمومهلوسر

مهنمنيريثكنأنمضتيهمالكو.نويحورلاهدالوأمهنأ
لبقتسملايفهبةّرسمنوديزيسمهنأوهبةّرسملاىلعاولصح
.رخآلامويلايفلمكتىتح

هبَو١٥«١٥،١٦ ،ًالَّـوَأْمُكْيَلِإَِيتآْنَأُءاَشَأُتْنُكِةَقِّـثلٱِهِذِٰ
َِيتآَو،َةَّـيِنوُدِكَمَىلِإْمُكِبَّـرُمَأْنَأَو١٦.ٌةَيِناَثٌةَمْعِنْمُكَلَنوُكَتِل
لٱَىلِإْمُكْنِمَعَّـيَشُأَو،ْمُكْيَلِإَةَّـيِنوُدِكَمْنِمًاضْيَأ

ْ
.»ِةَّـيِدوُهَي

٦و١٦:٥سوثنروك١و١:١١ةيمور٤:١٩سوثنروك١

انتطاسبمتققحتمكنأومكرخفاننأيأِةَقِّـثلٱِهِذِٰهب
.انصالخإو

يتآنأيفتبغريأًالَّـوَأْمُكْيَلِإَِيتآْنَأُءاَشَأُتْنُك
رثكأنأيفٍكاشريغةينودكمىلإيباهذلبقسوثنروكىلإ
يبيرلكلذنعلدعأملوةقثلاوةبحملابيننولبقيةسينكلا
.مكيف

نيترميبمكعامتجاةطساوبٌةَيِناَثٌةَمْعِنْمُكَلَنوُكَتِل
يفةرموسوثنروكقيرطىلعةينودكمىلإيباهذيفةرم
ةيحورلاةدافإلاانه»ةمعنلاب«دارأو.كانهنممكيلإيبايإ
.ليجنإلايفًاريثكىنعملااذهبتءاجامك

يلامشلاءزجلاةينودكمتناكَةَّـيِنوُدِكَمَىلِإْمُكِبَّـرُمَأ
قيرطلاناكو.)١٦:٩لامعأريسفترظنا(نانويلادالبنم
.سوثنروكبراملاريغةينودكموسسفأنيببرقألا

مويلاكذئمويةداعلاتناكِةَّـيِدوُهَيْلٱَىلِإْمُكْنِمَعَّـيَشُأ
هعماوجرخهباحصأبنيربتعملانيرفاسملادحأرماذإهنأ
:١٥لامعأ(هلمهماركإومهبحلًاراهظإقيرطلاضعباوراسو
ةمالعكلذلبقينأيفبغروسلوبعقوتف.)٢٠:٣٨و٣
ىلإباهذلانمهتياغتناكو.سوثنروكينمؤمنمماركإ
ءارقفلسئانكلانمهعمجيذلاناسحإلالمحةيدوهيلا
.)١٦:٣سوثنروك١(ميلشروأةسينك

لَمْعَتْسٱِّـيلَعَلَأ،اَذٰهَىلَعٌمِزاَعاَنَأْذِإَف«١٧
ْ

خلٱُت
ْ
ْمَأ،َةَّـفِ

جلٱِبَسَحِبُمِزْعَأاَمَىلَعُمِزْعَأ
ْ

ْمَعَنيِدْنِعَنوُكَيْيَك،ِدََس
»؟َالَالَوْمَعَن

١٠:٢ص

لبقٍرمأىلعتمزعيأَةَّـفِْخلٱُتْلَمْعَتْسٱِّـيلَعَلَأ
نإمعن.يئادعأينمهتاامكهزاجنأدصقالبهيفلمأتلا
الًافيعضًاناسنإناكهنأللوألاهدصقنعلدعسلوب
فيكنيبتيملو.هدصاقمذافنإنعلبقتسملاعناومفرعي
مهيلإبتكنيحهنأللوألاهدصقمنويثنروكلافرع
ىلإباهذلادمتعاوهمزعّريغدقناكىلوألاةلاسرلا
نمكلذاوفرعمهلعلو.)١٦:٥سوثنروك١(ًالوأةينودكم
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هلعلو)٥:٩سوثنروك١ريسفترظنا(نآلاةدوقفمةلاسر
سسفأىلإهباهذدنعهبمهربخينأسواثوميتىلإضّوف
.)٤:١٧سوثنروك١(ىلوألاةلاسرلاةباتكلبق

نيذلاسانلارئاسكِدَسَْجلٱِبَسَحِب...ُمِزْعَأْمَأ
داشرإمهلسيلوةدسافلامهتعيبطءاوهأىضتقمبنودصقي
نكيملفيراكنإنيرمألايفسلوبماهفتساف.سدقلاحورلا
.ةيويندةيصخشتاياغاذالومزعلايفًافيفخ

ءادعأبسنَالَالَوْمَعَنْمَعَنيِدْنِعَنوُكَيْيَك
انهتاملكلاضعبرركو.هتفخىلإلوقلااذهسلوب
وأفلخيودعيهنأىنعملاو)٥:٣٧ىتميفامك(ديكوتلل
قبيملهنأاذهبهئادعأدارمو.دحاوتقويفيفنيوبجوي
الهريشبتنأمزلتسيكلذنأوهمالكبةقثلاىلإًاليبس
.ًاضيأهبةقثلانكمي

.»َالَوْمَعَنْنُكَيَْملْمُكَلاَنَمَالَكَّـنِإُهللاٱَوُهٌنيِمَأْنِكٰل«١٨
٢:٢سوثنروك١

امنأىلعقحلاهلإلاهللادهشتساُهللاٱَوُهٌنيِمَأْنِكٰل
فلحلانعليجنإلايهنيفانياماذهيفسيلو.قحهلوقي
يفو.ًالطابهللامساذختُيالنأمسقلانعيهنلابدارملانأل
هلإهنأوءيشلكبملاعلاهنأوهللادوجوبرارقإلوسرلامالك
انههمالكلثمو.ناّيدلاوبولقلاصحافوقحلاوةسادقلا
:٣يكينولاست٢و١٠:١٣و١:٩سوثنروك١(يفهبملكتام
٣(.

هومهتاهءادعأنإرهاظلاَالَوْمَعَنْنُكَيَْملْمُكَلاَنَمَالَك
ةجيتنوهويناثلاوداتعملامالكلايفبذاكهنألوألانيرمأب
ىلوألاةمهتلابثرتكيملفًاضيأريشبتلايفبذاكهنألوألا
عفدفًاريثكهبمتهافيناثلاامأواهعفدهسفنفلكيىتح
نكيمل«هلوقبهريشبت»انمالك«هلوقبدارأو.ةوقبهبةمهتلا
هدمتعينأدحأعيطتسيالوبذكبسيلهنأ»الومعن
نيمأهمالكنأتبثأف»ال«هانعمو»معن«هظفلنممالكك
.هللااكقحو

ىتحًادجةميظعتناكهمالكقدصبسلوبةقثنإ
ِْريَغِبِءاَمَّـسلٱَنِمٌكَالَمْوَأُنْحَنْمُكاَنَّْـرشَبْنِإ«نييطالغلللاق
لَف،ْمُكاَنَّْـرشَباَم

ْ
نأانهلاقو.)١:٨ةيطالغ(»اَميِثاَنَأ«ْنُكَي

ملهنأملعهنألهللاابهتقثكهبرشبيذلاليجنإلاقدصبهتقث
.هريشبتلكيفاهبهللاملكتةلآىوسنكي

ملٱَعوُسَيِهللاٱَنْبٱَّـنَأل«١٩
ْمُكَنْيَبِهِبَزِرُكيِذَّـلٱ،َحيِسَْ

لِسَواَنَأ،اَنِتَطِساَوِب
ْ
ْدَقْلَب،َالَوْمَعَنْنُكَيَْمل،َسُواَثوُميِتَوَسُناَو

.»ْمَعَنِهيِفَناَك
١٣:٨نييناربع٩:٢٠لامعأو١:٢٥اقولو١:١سقرم

امكفٌّقححيسملانأبٌّقحهميلعتنأىلعسلوبّجتحا
لاوقأنيبضقانتالكلذكحيسملالاوقأنيبضقانتالهنأ
.حيسملايفلوسرلا

حيسملانإْمُكَنْيَبِهِبَزِرُكيِذَّـلٱ،َحيِسَْملٱَعوُسَي
نلعأهنألهرمأبأبنلاالسلوبميلعتعوضومناكهسفن
دبالفبآلاةعيبطكهتعيبطف.هللانباهنأهمدخةطساوب
ضعبضقانينأليحتسيفدبألاىلإتباثقحهنأنم
ملو»ةايحلاوقحلاوقيرطلا«هنأًالوأحّرصدقو.رخآلاهلاوقأ
لظالفهبحّرصيفوسوهلسرةطساوبكلذبحّرصيلزي
.نارود

ءالؤهناكَسُواَثوُميِتَوَسُناَوْلِسَواَنَأ،اَنِتَطِساَوِب
لامعأ(ًالوأليجنإلاباهيفاودانمويسوثنروكيفًاعمةثالثلا

لامعألارفسيفاليسوهةيآلايفسناولسو.)١٨:٥
نأنييثنروكللليبسالفاهبهسفنحيسملارهظأتالآاوناكف
اودانمهلكفحيسملايفمهميلاعتنيبضقانتىندأاوتبثي
هنهاكوهعبشيبنهنأوهللانباحيسملانأدحاوتوصب
.هكلمو

هلكناكيأْمَعَنِهيِفَناَكْدَقْلَب،َالَوْمَعَنْنُكَيَْمل
هسفنلهاعدااملكقدصمهلنهربتدقفهيفةافانمالًاقح
رظنلاسلوبدنعناكًاذإف.هبمهدعواملكزجنمهنأو
يفبغرامنإةديهزلارومألانمهمدعوأهسفنقدصيف
وهوه«هنأوحيسملاقدصيفبيرىندأمهرماخيالنأ
ًاحيملتكلذيفنأيفكشالو.»دبألاىلإومويلاوسمأ
نمةيرشبلاهنالعإتالآرتخيملقحلاوهيذلاحيسملانأىلإ
.بلقتلاوةفخلالهأ

ِهيِفَوْمَعَّـنلٱِهيِفَوُهَفِهللاٱُديِعاَوَمْتَناَكاَمْهَمْنَأل«٢٠
ِمل،ُنيِمآلٱ

َ
.»اَنِتَطِساَوِب،ِهللاٱِدْج

٩و١٥:٨ةيمور

سيلهنأهتصالخو)١٩و١٨ع(يفقبساملريرقتاذه
ديعاوملكهبتزجنُأدقهنألبيرلابجويامحيسملايف
.هللا

هبدوعوملاحيسملانأشيفِهللاٱُديِعاَوَمْتَناَكاَمْهَم
مــهـتيزــعتوـنيـنمـؤملاـسيدــقتوـنيـبئـاـتلاـريربـتـةهـجنـم
نمألاوكابترالايفداشرإلاوتاقيضلايفمهتدعاسمو
.توملادنعنانئمطالاو

ذإزاجنإلاوقحلايأُنيِمآلٱِهيِفَوْمَعَّـنلٱِهيِفَوُهَف
هنألنونمؤينملمتتسوهباونمآنيذلالكلهديعاومتمت
»ُقِداَّـصلٱُنيِمَألٱُدِهاَّـشلٱ،ُنيِمآلٱ«)١٤:٦انحوي(قحلا
.)٣:١٤ايؤر(

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ِمل
َ

هللالئاسواوناكلسرلانإاَنِتَطِساَوِب،ِهللاٱِدْج
ةحصنينمؤملارابتخاو.هبسانلانمؤييكلهايإمهنالعإب
قحلاهلإهذاختاوهديجمتىلعمهلمححيسملابهللاديعاوم
َّـنَأَمَتَخْدَقَفُهَتَداَهَشَلِبَقْنَم«هلوققفوىلعكلذوةمعنلاو
َةَداَهَشُلَبْقَناَّـنُكْنِإهلوقو.)٣:٣٣انحوي(»ٌقِداَصَهللاٱ
ْدَقيِتَّـلٱِهللاٱُةَداَهَشَيِهِهِذٰهَّـنَأل،ُمَظْعَأِهللاٱُةَداَهَشَفِساَّـنلٱ
هبَدِهَش شلٱُهَدْنِعَفِهللاٱِنْبٱِبُنِمْؤُيْنَم.ِهِنْبٱِنَعاَِ

يفُةَداَهَّـ ِ
ْنِمْؤُيَْملُهَّـنَأل،ًابِذاَكُهَلَعَجْدَقَفَهللاٱُقِّـدَصُيَالْنَم.ِهِسْفَن
هبَدِهَشْدَقيِتَّـلٱِةَداَهَّـشلٱِب ٥:٩انحوي١(»ِهِنْبٱِنَعُهللاٱاَِ
.)١٠و

يفْمُكَعَماَنُتِّـبَثُييِذَّـلٱَّـنِكٰلَو٢١«٢١،٢٢ ملٱِ
ْدَقَوِ،حيِسَْ

ِحوُّرلٱَنوُبْرَعىَطْعَأَو،ًاضْيَأاَنَمَتَخيِذَّـلٱ٢٢ُهللاٱَوُه،اَنَحَسَم
يف .»اَنِبوُلُقِ
:٢سواثوميت٢و٤:٣٠و١:١٣سسفأ٢٧و٢:٢٠انحوي١
١:١٤سسفأو٥:٥ص٢:١٧ايؤرو١٩

هنوكرابتعابحيسملانيتقباسلانيتيآلايفلوسرلاركذ
يفركذو.نينمؤملاناميإنكروةيهلإلاديعاوملاعوضوم
مهناميإئشنمهنوكرابتعاببآلاهللانيتيآلانيتاه
ماتلاصالخلامهحنميسهنأوهيفتوبثلاىلعمهردقمو
.هنوبرعمهاطعأوهبمهدعويذلا

ىقبننأىلعانردقييأْمُكَعَماَنُتِّـبَثُييِذَّـلٱ
مهاولسرُأنيذلاولسرلامهنوتبثملاو.حيسملابنيكسمتم
ضعبَطعُتملتوبثلاةمعنفنوملعملاونوملعملايأمهيلإ
ىطعُتفنييقيقحلانينمؤملالكلبمهريغنودنينمؤملا
.سلوباهاطعُيامكنييثنروكلا

يف ملٱِ
مهئاجرومهناميإلًاعوضومهبكسمتلايأِحيِسَْ

.هتايحبنويحيهبنودحتممهومهفارتعاومهتعاطومهتبحمو
ناكو.انيلعضرُفامبمايقللانّلهأيأاَنَحَسَمْدَقَو

نونيعينيحةقيقحنوحسميكولملاوةنهكلاوءايبنألا
َِّـرشَبُأليِنَحَسَمُهَّـنَأل،َّـَيلَعِّـبَّـرلٱُحوُر«حيسملالاق.مهلامعأل
ملٱ
يِذَّـلٱُعوُسَي«سرطبلاقو.)٤:١٨اقول(»خلاَنيِكاَسَْ
لٱِحوُّرلٱِبُهللاٱُهَحَسَمَفْيَكِةَِرصاَّـنلٱَنِم

ْ
لٱَوِسُدُق

ْ
»ِةَّـوُق

تاريثأتباوحسُممهنأنييحيسملايفليقو.)١٠:٣٨لامعأ(
اهلاودعتساوىلاعتهتمدخلمهسفنأاوفقونيحهللاحور
َنِمٌةَحْسَمْمُكَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«لوسرلاانحويلوقليلدب
لٱ
ْ
ملٱَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«هلوقو»ِسوُّدُق

ُهْنِماَهوُمُتْذَخَأيِتَّـلٱُةَحْسَْ
لَعُيْنَأَىلِإْمُكِبَةَجاَحَالَو،ْمُكيِفٌةَتِباَث

ِّـ
اَمَكْلَب،ٌدَحَأْمُكَم

لَعُت
ِّـ

ملٱِهِذٰهْمُكُم
٢:٢٠انحوي١(»ٍْءَيشِّـلُكْنَعاَهُنْيَعُةَحْسَْ

.)٢٧و

ىلإةحسملاهذهةبسنىلعلوسرلاسلوبرصتقيمل
انتبثييذلا«هلوقليلدبمهلكنينمؤملاىلإاهبسنلبلسرلا
امككرتشملاحيسملابمكحف»انحسمدقوحيسملايفمكعم
ذاختاوحورلاةحسمنأليلدبوكرتشملاتيبثتلابمكح
كلتريثأتو.لسرلاىلعنيروصقمباسيلحورلانوبرع
وهومهناميإئشنمهللانأمهنقيتنينمؤملايفةحسملا
.ناميإلايفتوبثلاىلعمهردقي

.انحسميوانتبثييذلاوهيأُهللاٱَوُه
:رومأةثالثمتخلانمةياغلاًاضْيَأاَنَمَتَخيِذَّـلٱ
.متخلابحاصكلمموتخملانأنايب:لوألا·
.ةلاسرلاوأكصلاتابثإ:يناثلا·
سدقلاحورلالمعو.هلاحىلعموتخملاظفح:ثلاثلا·
سدقلاحورلامتخفًامتخًانايحأوةحسمًانايحأربتعُي
ُتْيَأَرَو«انحويلوقلثمكلذوهللاهنأنايبنينمؤملل
ِهللاٱُمْتَخُهَعَمِسْمَّـشلٱِقِْرشَمْنِمًاعِلاَطَرَخآًاكَالَم
حلٱ
ْ

َّـنِكٰل«سلوبلوقهنمبرقيو.)٧:٢ايؤر(»ِّـَي
خلٱاَذٰهُهَلْذِإ،َتَبَثْدَقَخِساَّـرلٱِهللاٱَساَسَأ

ْ
ُمَلْعَي.ُمَْت

دهشيحورلاو.)٢:١٩سواثوميت٢(»ُهَلْمُهَنيِذَّـلٱُّبَّـرلٱ
ربلارامثأنورمثيمهلعجيوهللادالوأمهنأنينمؤملاحاورأل
ربلارامثأنورمثيمهلعججيوهللادالوأمهنأاوفرعييكل
نممهظفحيوكلذمهريغفرعيوهللامهنأاوفرعييكل
ُحتَال«لوسرلالاقكلذلوكالهلاودادترالا

ْ
ِهللاٱَحوُراوُنِز

لٱ
ْ
لٱِمْوَيِلْمُتْمِتُخِهِبيِذَّـلٱَسوُّدُق

ْ
:٤سسفأ(»ِءاَدِف

٣٠(.

يفِحوُّرلٱَنوُبْرَعىَطْعَأَو هروضحبهنإيأاَنِبوُلُقِ
نمثءزجانهنوبرعلاو.انءادفانلققحيانيفهلمعوانعم
حورلاىنكسف.ةيقبلايدؤتسهنأًاتابثإًافلسيدؤملاءيشلا
ديكأتةمالعضرألاىلعمهونينمؤملابولقيفسدقلا
ىقبيالهبلقيفحورلاىنكسققحتيذلافيدبألامهصالخ
ُحوُّرلَا«هلوقليلدبهصالخةهجنمفوخلاىلإليبسهل
ًادَالْوَأاَّـنُكْنِإَف.ِهللاٱُدَالْوَأاَنَّـنَأاَنِحاَوْرَألُدَهْشَيًاضْيَأُهُسْفَن
ملٱَعَمَنوُثِراَوَوِهللاٱُةَثَرَو،ًاضْيَأٌةَثَرَواَنَّـنِإَف

٨:١٦ةيمور(ِ»حيِسَْ
حورلانوبرعبىمسيامو.)١:١٤سسفأًاضيأرظنا١٧و
.)٨:٢٣ةيمور(ةروكابًاضيأىمسيًانايحأ

تبثييذلاوههللانأنيتيآلانيتاهنمهملعتنيذلاو
دكؤيوءادفلادئاوفلكمهلينوحيسملابمهداحتايفهبعش
.حورلانوبرعمهيطعيومهمتخيومهحسميهنأبكلذمهل
اهيفهروضحلةديحولاةمالعلايهنينمؤملايفحورلارامثأو
مهصالخاوققحتينأمهنكميرامثألاكلتبنوتأينيذلاف
نيسيدقلاةكرشاوعقوتينأقحالاهنمنيلاخنوقبينيذلاو
.ةسادقلايفتبثناميإلايفتبثنمفءامسلايف

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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سلوبميلعتنأيهوةحضاوةعباسلاةيآلاميلعتةجيتنو
هردصمهللانألهؤادعأهمهتاامكًابذكنوكينأنكميال
وههنألوحيسملااهلمكأوهللااهاطعأيتلاديعاوملاهاوحفو
لسرلاحسمهنأبهيفسدقلاحورلادهشيذلاميلعتلا
نوبرعمهاطعأوًاضيأمهمتخومهتطساوباونمآنيذلاو
.يدبألامهثاريم

َْملْمُكْيَلَعًاقاَفْشِإِّـينَأِيسْفَنَىلَعَهللاٱُدِهْشَتْسَأيِّـنِكٰلَو«٢٣
.»َسوُثْنِروُكَىلِإِتآ
١:٨يبليفو١:٢٠ةيطالغو١١:٣١صو١:٩ةيمور
١٠و١٣:٢و٢:٣صو٤:٢١سوثنروك١

وهوهيفمالكلاأدتبايذلاعوضوملاىلإسلوبانهعجر
هنعلدعوًالوأدصقامكسوثنروكىلإءيجملايفهؤاطبإ
هتادانميفهبقثويالهنأةمهتعفديلًاليلقباطخلاءانثأيف
ةمهتالولومهلابىلعرطختملهئاطبإةلعلعلو.ليجنإلاب
.مهنعسلوباهافخألءادعألا

ءيشلكلمعيهنأىلإرظنلابَهللاٱُدِهْشَتْسَأيِّـنِكٰل
َنوُمِسْقُيَساَّـنلٱَّـنِإ«باتكلالاق.نيبذاكلابقاعيو
هنَوِ،مَظْعَألٱِب َيِهِتيِبْثَّـتلٱِلْجَألْمُهَدْنِعٍةَرَجاَشُمِّـلُكُةَياَِ
لٱ
ْ
ركذيهنأىلعهللاابسلوبمسقأف.)٦:١٦نييناربع(»ُمَسَق
.دعوامكهئيجممدعلةقحلاةلعلا

.تبذكنإينبقاعييأِيسْفَنَىلَع
ًانزحمكلببسأاليكليأِتآَْملْمُكْيَلَعًاقاَفْشِإ
ليلداذهو.ميلألابيدأتلاءارجإوديدشلايخيبوتبًاملأو
ءانزلللاحءوسيفذئمويتناكسوثنروكةسينكنأىلع
ولفاهيلإىلوألاهتلاسرنمسماخلاحاحصألايفهركذيذلا
:٤سوثنروك١(يفلاقامكاصعلابيتأينأرطضالىتأ
حالصإلوةبوتللةصرفلامهئاطعإلوكلذنمرذحللو.)٢١
نمًالدبةلاسرمهيلإلسرأولوألاهدصقنعلدعللخلا
.ةلاسرلاكلتةجيتننوكتاذامعقوتومهيلإهباهذ

َنوُرِزاوُمُنْحَنْلَبْمُكِناَميِإَىلَعُدوُسَناَنَّـنَأَسْيَل«٢٤
.»َنوُتُبْثَتِناَميِإلٱِبْمُكَّـنَأل.ْمُكِروُُرسِل
:١١ةيمور١٥:١٣ةيمور٥:٣سرطب١و٣:٥سوثنروك١
١٥:١سوثنروك١و٢

ًانايبوًافطلتكلذلاقْمُكِناَميِإَىلَعُدوُسَناَنَّـنَأَسْيَل
ةلزنمبهيلإيتأيهنأاونظياليكل»مكيلعًاقافشإ«هلوقل
»مكناميإ«هلوقبهدارمو.تاينيدلايفمكاحوأضاق
رظنلابهسفنىلعذخأيملهنأسلوبحّرصفةيحورلامهدئاقع
دارأهنأوًالوأهباونمؤينأبجيامبمكحلاًالوسرهنوكىلإ

هريغلوقالوهلوقالهللالاوقأمهناميإساسأاوذختينأ
.سانلانم

مهيلإيحوأنممهنأيفنياماذهسلوبمالكيفسيلو
يذلاليجنإلانأهدارمف.يحولاغيلبتيفموصعمهنأوأ
سيلفىلاعتهنمليجنإلاةطلسنأوهللاليجنإوههبرشب
ليجنإلاديسبسيلهنأوهنمصقنيوأهيلعديزينأسلوبل
.سانلارئاسكهتعاطبفلكمهمداخلب

ةراشبليجنإلافنوينعميأْمُكِروُُرسِلَنوُرِزاوُمُنْحَن
ىنعمو.هيلإةبسنلابمهنمدحاوكهسفنلعجفهلومهل
يفمهلًاكيرشسلوبناكوليجنإلابحرفلاانه»رورسلا«
ةدايزىلعمهنيعينأيفبغرفهديعاومبةرسملاوهلوبق
.هبجومبمهكولسوليجنإلابمهناميإ

نأديريالهنأًاقباسلاقَنوُتُبْثَتِناَميِإلٱِبْمُكَّـنَأل
ناميإلادئاقعىلإرظنلابمهنأاذهلاقومهناميإىلعدوسي
قحالفمهرئامضوهللاىوسدحأةيلوؤسمتحتاوسيل
كلتيفهللانيبومهنيبلخدينأًالوسرناكنإودحأل
امبمهئبنينأهلناكًالوسرهنوكرابتعابهنأمعن.رومألا
يفهتطلسدحاذهوةيوامسلاميلاعتلانمهيلإهللاىحوأ
هنألنالعإلااوعيطينأهيلعومهيلعناكفناميإلارومأ
حنمهللانأركذننأبجياذهعمنكلوهللانالعإ
ءارجإوةيماظنلاةسينكلاةسايسىلعًاناطلسلوسرلا
ملميكلعًاقافشإ«هلوقبراشأاذهىلإوةمزاللاتابيدأتلا
.»تآ

دئاوف
وهةيقيقحلاةيفاكلاةيزعتلاردصمةقيضلكيفهنإ.١

بئاصمللةضرعضرألاهجوىلعناسنإلكنإ.هللا
ةريثكنوكتدقفهتايحنمامتقويفهيلععقتف
اذهلثمتقويفةيزعتلاًاعبطبلطيوهوةديدش
اهبلطيمهريغوةيفسلفلالاوقألابسانلاضعباهبلطيف
نماهبلطيمهضعبومهنازحأاهباوسنيلملاعلاتاذلب
هلإوةفارلاوبأوههللانإفثبعكلذلكو.مهئاقدصأ
.)٣ع(حيسملاعوسيانبروبأهنألةيزعتلك

ةاعروليجنإلابنيرشبمهللامهنّيعنيذلاىلعهنإ.٢
نمدشأمهبئاصمنوكتنأاوعقوتينأهتسينكل
رئاسوسلوبنأشناكاذك.سانلارئاسبئاصم
نممهوعنممهنألمهودهطضاورارشألامهضغبألسرلا
مهيلعناطيشلاريثياذهلوةريرشلامهدصاقمءارجإ
اوربتخييكلنونحتميهنأبهللاحمسيو.تامواقملا
مهوزعيونيباصملانازحأباورعشينأاوملعتيفنازحألا
.ربصلابءازرألالامتحابمهريغلةلثمأاونوكييكلو
مهتيعرنازحأنماوفرعينأةسينكللمهتمدخيضتقتو

ألَا
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ألٱُحاَحْص
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هلوققفوىلعاهعيمجيفمهوكراشيفمهريغهفرعيالام
لَأَالاَنَأَوُرُثْعَيْنَم؟ُفُعْضَأَالاَنَأَوُفُعْضَيْنَم«

ْ
»ُبِهَت

.)٥ع()١١:٢٩ص((
اوعقوتينأمهلليجنإلاليبسيفًاريثكنوباصينيذلا.٣

ألميمهلسانلاداهطضاردقىلعوءازعلاميظع
مهنودرطيومهنونيهينيحوًامالسوًاحرفمهبولقحيسملا
دحأال.ةايحلارفسيفةبوتكممهءامسأنأنونقيتي
ملامةيزعتلانماهيفاموباتكلاعيضاومةميقملعي
.باصملاتقواهيلإأجلدقنكي

نأنينمؤملابلزاونلالوزنبهحامسبهللادصاقمنمهنإ.٤
هوفينأدحأعيطتسيالهنألمهريغةيزعتلمهلهؤي
اوبيصُأامكبيصأنملثمنيباصمللءازعلاتاملكب
.)٧و٦و٤ع(

هنإفانعمملأتيحيسملانأءازرألايفتايزعتلالضفأنم.٥
لجأنمانيلععقتيتلاتاداهطضالاوتارييعتلاربتعي
.)٥ع(هيلعةعقاوهمسا

يفةنوعملاونزحلايفةيزعتلاىلعاولصحنيذلاىلعهنإ.٦
مهاوزعتامكمهوزعيونيباصملانعاوشتفينأقيضلا
نوقفنيًازنكتايزعتلانمهيلعاولصحاماوربتعينأو
يبنلادوادلاقاذهىلعواهيلإنيجاتحملاىلعهنم
برلاوخرصنيكسملااذه«لاقو»تللذتينأيلريخ«
ىضتقمبلاقو»هصلخهتاقيضلكنموهعمتسا
عيمجليبوطبرلابيطأاماورظناواوقوذ«هرابتخا
.)٧و٦ع(»هيلعنيلكتملا

عقوتسلوبنإ.هفيخياممنمؤملاتومبرقيفءيشال.٧
كلذرثؤيملنكلوهنمةاجنلاىلإًاليبسدجيملوتوملا
يفحيسملاىلإأجلف.هللاابهتقثدازنإىوسًائيشهيف
لكنمًايلاخناكمثنموهيلإملسونمألاتقو
.)٩ع(لبقتسملايفبارطضا

ضرملامهاندأنأدعبةحصلاىلإاوعجرنيذلاىلعنإ.٨
اورينأنونملابلاخمنماوفطُخنيذلاوربقلانم
اوملعيوتوملانمةماقإاهنأكهللانممهتاجنومهءافش
مهيلعبجاوهنأومهتايحبةيناثهللانونويدممهنأ
ع(ةقداصلاةمدخلاوديدشلابحلاوميظعلاركشلا
٩(.

ضرمنمانليفُشاذإهنأةقباسلاةدئافلانمانلنإ.٩
ربتعننأبجوقيدصوأبيرقوأدلووأدلاوريطخ
هماقأهنأكهتردقوهتمحرةمالعوهللانمةبههءافش
ركشوةديدجةبحمىلإكلذبانوعديهنأوتوملانم
.)٩ع(ةالصلاةيلعافبةديدشةقثوديدج

عفنلةميظعةيلعافةكرتشملانينمؤملاتاولصلنإ.١٠
.)١١ع(ةسينكلاودارفألا

ىضتقمباوريسينأنييحيسملالكىلعبجيهنإ.١١
داقينأيهو.هسفنىلعلوسرلااهبجوأيتلائدابملا
هللاصالخإوبلقلاةطاسببفرصتينأوهللاةمعنب
قحلادرجمهميلعتبسانلاصالخوهللادجمبلطينأو
باكترانمسانلافيخينأةيغبلاتحمريغيليجنإلا
نأأشيملهللانإ.ريخلالعفىلإمهبذجيورشلا
مهبذجوسانلاعانقإلةيويندلاليحلاهديبعلمعتسي
.)١٢ع(هيلإ
حلاصلاريمضلاعفنانلنيبيحاحصألااذهيفليقام.١٢

زونكنمرثكأةداعسوةحارهركفلبهيهنإفنمؤملل
النأسلوبعاطتساهبوكولملاليلاكأوبهذلا
فاخيالنأوهلمهضغبوةبذاكلاسانلامهتبثرتكي
.)١٢ع(توملامكحهسفنىلعناكولو

نألقدصلابًادبأاوملكتينأنييحيسملاىلعبجيهنإ.١٣
زاجنإبقدصهللاوهللاىلعًامئادقدصيناكحيسملا
دهاشلا«ذيملتهنأيعّدييذلاف.هديعاوملك
قحلالكبوقحلابملكتينأًامئادهيلعبجو»نيمألا
دعييذلايحيسملاو.قحلاىوسءيشبملكتيالنأو
مسانيشيمالكلافرحيوريخلايفغلابيوزجنيالو
ةلزنمبهلوقدرجمذختيناهيلعناكفهنيدوحيسملا
ع(موتخملاعقوملاكصلاكهدعودرجمومظعألامسقلا

١٨(.
هللاةمدخلًافقومهسفنأاوربتعينأنييحيسملاىلعنإ.١٤

نوحسمُيءايبنألاوةنهكلاوكولملاءامدقناكامك
ىلعاوبجوأهلمهروذنومهلهللاةوعدبمهنألمهلامعأل
.ًادبأهلاوشيعينأمهسفنأ
نييحيسملاتاكربةمظعنايبحاحصألااذهيفنإ.١٥

نوبرعمهبولقيفمهلوءامسللاومتُخهللاءاحسممهنأل
.)٢٢و٢١ع(يدبألامهثاريم

سدقلاحورلااونزحينأنمرذحلانييحيسملاىلعهنإ.١٦
نوبرعىلعاولصحواومتُخواوحسُمهبيذلا
نمًالمعاوسرامينأمهلقحالهنأو.صالخلا
اوروصتيوأًاباتكاوأرقيوأًاباحصأاوطلاخيوألامعألا
هعنمومهبولقنمسدقلاحورلادرطاهتبقاعتاروصت
.)٢٢ع(اهيفثكملانم

امرادقملًانايبحاحصألااذهلكذخأننأنسحيهنإ.١٧
مهضعبةكراشملانمهيعباتىلعيحيسملانيدلاهبجوي
همالآيفحيسمللمهتكراشموحرفلاونزحلايفضعبل
وبأانلهللانأبحّرصهنألهللاًادالوأمهنوكيفوهداجمأو
ع(حيسملاءاكرشاننإو)٣ع(ةيزعتلكهلإوةفأرلا
نييحيسملانأونييحيسملامالآءاكرشلسرلانأو.)٥
ةيزعتلايفًاضعبمهضعباوكراشييكلمهمالآءاكرش

ألَا
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هنألوسرلاركذيفو.)١١-٦ع(هللاركشلاوحارفألاو
ًاعيمجلسرلانأو.)١١ع(ةسينكلاتاولصىلإرقتفم
هراختفاةلعاهنأو)٢٤ع(اهرورسيرزاؤمىوساوسيل
.)١٤ع(نيدلاموييفونآلا

يناثلاحاحصألا

ع(سوثنروكىلإًاسأرباهذلانعلوسرلالودعةلع
ةلاسرلايفروكذملاينازللةسينكلابيدأتبقلعتيام.)٤-١
.)١٣و١٢ع(ساورتيفهثكممدعةلع.)١١-٥ع(ىلوألا
.)١٧-١٤ع(ليجنإلاحاجنىلعهللاهركش

هيففلوألاحاحصألاعوضومكحاحصألااذهعوضوم
مهيتأيالئلرخأتهنأهنايببةفخلاةمهتعفدوهسفننعىماح
ىلإبهذيالنأمزعهنأانهكلذىلعدازو.ًايضاقوًاخبوم
ع(مهلوهلردكلابجوتةسينكلالاوحأتمادامسوثنروك
ةلعبسيلهيفمهيلإبتكيذلاينازلابنذنإلاقو.)٤-١
بيدأتهلقارهنأوًاضيأةسينكلللبهدحوهلنزح
يفةيناثهلبقتنأنآلاهلقوريهنأوينازلاكلذلةسينكلا

نإو.)١١-٥ع(ةبوتلاتامالعنمهرهظأاملةسينكلاةكرش
ساورتيفءاقبلانمهتعنممهرابخأعمسيفهتبغرةدش
سطيتلبقتينأيفةبغرةينودكمىلإىتأواهكرتهنأل
يذلاةسينكلاربخنأو.)١٣و١٢ع(مهلئاسرهنمذخأيو
ركشلاىلعهلمحىتحًادجًاراسناكهبسطيتىتأ
.)١٧-١٤ع(حيبستلاو

٤ىلإ١عهدصقرييغتةلع

هبُتْمَزَجيِّـنِكٰلَو«١ يفاَذِٰ يفًاضْيَأْمُكْيَلِإَِيتآَالْنَأِيسْفَنِ ِ
.»ٍنْزُح

١٣:١٠و٢١و١٢:٢٠و١:٢٣ص

يفاَذِٰهبُتْمَزَجيِّـنِكٰل نعأطبأهنأهلوققبسِيسْفَنِ
رهظيالئلومهلجخيومهنزحياليكلمهلجأنممهيلإءيجملا
ًاضيأهئاطبإةلعنأانهكلذىلعدازومهناميإىلعدوسيهنأ
ولف)دهاوشلايذليجنإلايفةيشاحلارظنا(هسفنلجأنم
مهيلإيتأيالنأمزعفمهنزحقوفًاضيأوهنزحلمهيلإءاج
.ًارورسمنايتإلاعاطتساىتمالإ

يفًاضْيَأْمُكْيَلِإَِيتآَال هلوقوًانزحموًانوزحميأٍنْزُحِ
اذهو.نزحلابًالبقمهيلإىتأهنأىلإريشي»نزحيفًاضيأ«
يفروكذملامهيلإلوألانايتإلانوكينأنكميالنايتإلا
مهريشبتلوأتقوناكتقولاكلذنأل.)١٨:١لامعأ(

ماظنلاشيوشتىلإليبسنمنكيملفمهتسينكءاشنإو
هنأكلذنمجتنتسنف.بيدأتلاوخيبوتلاونزحلابجوملا
.لامعألارفسيفاقولاهركذيملىرخأةرايزمهراز
ملٱاَذَوُه«هلوقوهوحضاوةرايزلاهذهىلعليلدلاو

ُةَثِلاَّـثلٱُةَّـرَْ
ةرملاهذه«هلوقو.)١٢:١٤ص(»ْمُكْيَلِإَِيتآْنَأٌّدِعَتْسُماَنَأ
.)١٣:١ص(»مكيلإىتأةثلاثلا

َّـالِإيِنُحِّـرَفُييِذَّـلٱَوُهْنَمَف،اَنَأْمُكُنِزْحُأُتْنُكْنِإُهَّـنَأل«٢

»؟ُهُتْنَزْحَأيِذَّـلٱ

.نزحيفمهيلإيتأينأهتءابإنايبةيآلاهذهيف
.ًابدؤموًافنعممكيلإينايتإباَنَأْمُكُنِزْحُأُتْنُكْنِإ
عقوتأنأليحتسييأخلايِنُحِّـرَفُييِذَّـلٱَوُهْنَمَف

الهريغلنزحلاعارزنألنزحةلعمهلتنكنممحيرفتلا
دارفأنملكلةماعهلوقيف»نَم«و.هنمحرفلادصحي
نأنكميالهنأهلوقةصالخو.دوهعملاينازلاالةسينكلا
.ءادعسمهاونوكيملامًاديعسنكي

ِيلُنوُكَيَالُتْئِجاَذِإىَّـتَحُهَنْيَعاَذٰهْمُكَلُتْبَتَكَو«٣
هبَحَرْفَأْنَأُِبَجيَناَكَنيِذَّـلٱَنِمٌنْزُح َّـنَأْمُكِعيِمَجِبًاقِثاَو،ِْمِ
.»ْمُكِعيَِمجُحَرَفَوُهيِحَرَف
٨:٢٢و٧:١٦ص١٢:٢١ص١عو١٦:٧سوثنروك١
٥:١٠ةيطالغو

هتلاسريفمهيلإهبتكاموهوُهَنْيَعاَذٰهْمُكَلُتْبَتَكَو
خلٱاوُلِزْعٱ«هلوقيأينازلالجرلارمأيفىلوألا

ْ
ْنِمَثيَِب

ذئمويبهذيملسلوبنإف.)٥:١٣سوثنروك١(»ْمُكِنْيَب
هحلصتنأةلاسرلايفةسينكلارمألبللخلاحلصيلهسفنب
.مهلوهلرورسءيجمالإاهيلإهئيجمنوكياليكل

َحَرْفَأْنَأُبَِجيَناَكَنيِذَّـلٱَنِمٌنْزُحِيلُنوُكَيَال
لدبنزحمكنميلنوكياليكلهتبتكامتبتكيأِْمِهب
رومألافرصدارأهنأةصالخلاو.هيفبغرأيذلاحرفلا
.مهيلإيتأينألبقةردكملا

ملْمُكِعيَِمجُحَرَفَوُهيِحَرَفَّـنَأْمُكِعيِمَجِبًاقِثاَو
الهنأكهركفةحاردرجملفالخلابابسألازتعايفبغري
وهيحرفنإ«لاقاذهلوًاضيأمهتحارللباهنعالإلأسي
نمهدوصقمو.ينرسياموهمكرسياميأ»مكعيمجحرف
ةسينكلاةراهطمهظفحوهرمألمهتعاطيفبغرهنأكلذ
لاق.اهتداعسوةسينكلاحاجنىلإلوؤيكلذنأهنقيتل
لزنأفهؤاقدصأةسينكلاءاضعأرثكأنأل»مكعيمجبًاقثاو«
.مدعلاةلزنمنوليلقمهوهيضغبم
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لَقِةَبآَكَوٍريِثَكٍنْزُحْنِمِّـينَأل«٤
ْ

ٍعوُمُدِبْمُكْيَلِإُتْبَتَكٍب
َحتْيَكِلَال،ٍَةريِثَك

ْ
ملٱاوُفِرْعَتْيَكِلْلَب،اوُنَز

َالَويِدْنِعيِتَّـلٱَةَّـبَحَْ
.»ْمُكِوْحَنْنِماَمَّـيِس

١٢و٩و٧:٨ص

هبتكامضعبىلعهللماحلانأةيآلاهذهيفمهلنابأ
مهتداعسومهعفنءاغتباوهامنإىلوألاةلاسرلايفخيبوتلانم
.يبلقلاملألانمةباتكلاكلتبهارتعاامكلذليلدو

نمنزحلااذهنكيملٍبْلَقِةَبآَكَوٍريِثَكٍنْزُحْنِم
لعلو.مهتهجنمهراكفأبارطضانملبةيجراخلاهلاوحأ
خيبوتلاكلذلثمبتكينأهيلعلهسهنأنظمهضعب
نزحلانمهتباتكدنعهارعامركذبنظلااذهعفدفديدشلا
سوثنروكيفهقفنأيذلاتقولايفلوقينأهلناكوءاكبلاو
َنيِنِسَثَالَثِّـينَأ«سسفأيفهقفنأيذلاتقولايفهلاقام
لامعأ(»ٍدِحاَوَّـلُكٍعوُمُدِبَرِذْنُأْنَأْنَعُْرتْفَأَْمل،ًاراََهنَوًالْيَل
٢٠:٣١(.

هبدؤيكلذعموهنبابحينونحبأكٍةَريِثَكٍعوُمُدِب
يرجتنأةسينكلاىلعبجيف.هلوهللاًانيمأنوكييكل
نأيأهنبالهبيدأتنونحلابألاءارجإاهيفنيبنذمللاهبيدأت
نوبحياولازيالفمهنازحإومهليجختالنيبَّـدؤملاعفنةيغبهوتأي
.هبنذىلعهنوبقاعيمهوهتبوتاوسمتليوبنذملا

َحتْيَكِلَال
ْ
.هتبتكامميتياغسيلمكنازحإيأاوُنَز

ىدحإاذهيِدْنِعيِتَّـلٱَةَّـبَحَْملٱاوُفِرْعَتْيَكِلْلَب
ىلعنزحلاىلإبنذملادوقينأًاضيأاهنموبتكاممهتاياغ
هركذف.)٩ع(يفامكهلمهتعاطنحتمينأو)٧ع(همثإ
.ىرخأةياغهلنوكتنأيفنيالةبحملاهتياغنوكانه
ًايرورضهبمهرمأامنوكهتبحمراهظإلهتباتكنأليلدو
.ةسينكلاحالصل

حّرصف.مكلةصاخلايتبحميأْمُكِوْحَنْنِماَمَّـيِسَالَو
نماهريغلهتبحمنممظعأسوثنروكةسينكلهتبحمنأاهب
يفاذهىلعرخُألئالدىرننأانيلعلهسيو.سئانكلا
.ةسينكلاهذهىلإامهبتكنيتللانيتلاسرلا

يفروكذملاينازللةسينكلابيدأتبقلعتيام
١١ىلإ٥عىلوألاةلاسرلا

ْلَب،ِّـينِزُْحيَْملُهَّـنِإَف،َنَزْحَأْدَقٌدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو«٥
حلٱَضْعَبْمُكَعيَِمجَنَزْحَأ

ْ
.»َلِّـقَثُأَالْيَكِلِنُْز

٤:١٢ةيطالغ٥:١سوثنروك١

ةرشعةيداحلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيفءاجام
ةيآلاىنعمو.)٥صسوثنروك١(يفروكذملاينازلابصتخي

نأاهنمسلوبدصقنأحجرملاوحوضولالكحضاوريغ
.بئاتلابنذملاىلعموللاففخي

ةعباسلاةيآلايفالوانههمساركذيملٌدَحَأَناَكْنِإ
ىلوألاةلاسرلايفهنعّربعو»اذه«ةظفلباهيفهنعّربعف
»ناسنإب«

نكلنزحلاىلعناكيذلاهبنذركذيملَنَزْحَأْدَق
:٥سوثنروك١(»ةجوزهيبأةأرماهذاختاب«ءانزلاهنأفورعملا
١(.

هبينّرضامىلعفسأيىتحيدحوانأِّـينِزُْحيَْمل
.ًاصوصخ

دحاوكيننزحأواهلكةسينكلايأْمُكَعيَِمجَنَزْحَأْلَب
.اهنم

لعلو.ًاعيرسبوتينألمأمكليقبذإِنْزُْحلٱَضْعَب
ءابرقأمهنوكلامإاونزحيملدارفألاضعبنأكلذىنعم
.سلوبلءادعأمهنوكلامإوبنذملا

يننزحأهنأتلقوللقثأتنكامكَلِّـقَثُأَالْيَكِل
ففخينأءاشو.نزحلالكةسينكلاعيمجنزحأهنأوةصاخ
بنذملامدننأفرعهنألوأباتهنأهنقيتلبنذملانع
.دحلازواج

لٱاَذٰهِهيِفْكَياَذٰهُلْثِم«٦
ْ
»َنيِرَثْكَألٱَنِميِذَّـلٱُصاَصِق

٥:٢٠سواثوميت١و٥و٥:٤سوثنروك١

سلوبمكحةيآلارئاسىنعمو.بنذملايأاَذٰهُلْثِم
ةيرثكأببنذملاىلعةسينكلاهترجأيذلاصاصقلانأ
رمأدقسلوبناكو.هدصقذفنأهنألًايفاكناكتاوصألا
ْنَأ«هلوقنمدارملاوهواهتكرشنمهعطقتنأبةسينكلا
ِهلِناَطْيَّـشلِلاَذٰهُلْثِمَمَّـلَسُي

َ
جلٱِكَال

ْ
َختْيَكِل،ِدََس

ْ
»ُحوُّرلٱَصُل

اذهنمةعساتلاةيآلانمنيبتيو.)٥و٥:٤سوثنروك١(
.اهتكرشنمهتعطقوهرمأتعاطأةسينكلانأحاحصألا
حصنفبنذملاةبوتةحصبعنتقمهنأانههبتكامدافمو
ةيوخألاقوقحلانمهلامواهتكرشىلإهديعتنأةسينكلل
اهمكحبهبنذيفهلاهتكراشمنماهسفنترربةسينكلانأو
ةيهلإلاةعيرشلاوةسينكلاةراهطظفحىلعاهتريغوهيلع
.بنذملاةبوتتحبرو

ءاضعأنإ»نيرثكألانم«هلوقنممهضعبجتنتسا
ةراشإلانأنورخآلاقو.هبيدأتىلععمُجتملةسينكلا
قفوىلعاذهو.هينلعمةرثكوهعطقنالعإىلإالإتسيل
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِب«بيدأتلاءارجإيفهلوق

ْمُتْنَأْذِإِحيِسَْ
٥:٤سوثنروك١(»اَذٰهُلْثِمَمَّـلَسُي...َنوُعِمَتُْجميِحوُرَو
.)٥و
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لٱِباوُنوُكَتىَّـتَح«٧
ْ
حلٱِبُهَنوُِحماَسُتِسْكَع

ْ
َّـالَئِل،ُهَنوُّزَعُتَوِّـيَِر

حلٱَنِماَذٰهُلْثِمَعَلَتْبُي
ْ
ملٱِنُْز

.»ِطِرْفُْ
٦:١ةيطالغ

بنذملانعاوعفرتيأِسْكَعْلٱِباوُنوُكَتىَّـتَح
ةسينكلاةكرشنمهعنموهبيدأتةمادإنمًالدبصاصقلا
.ةوخإلاةطلاخمو

ىلعةيزعتلاوةحماسملانولضفتيأِّـيِرَْحلٱِبُهَنوُِحماَسُت
بيدأتلاءارجإنمةدوصقملادئاوفلالكنألبيدأتلاةمادإ
تربتعااهنأبنذمللرهظتنأةسينكللنآوتلصحدق
لكبهتحماسوهمثإهلرفغهللانأتقدصاهنأوةيقيقحهتبوت
.امهلًاببسناكنيذللاراعلاونزحلا

هنولماعتونيبئاتللهللاديعاومهلنوركذتيأُهَنوُّزَعُتَو
.هباتعنولزتعتوقيدصوخأةلماعم

لجخلاونزحلاطرفلسأيياليكليأخلاَعَلَتْبُيَّـالَئِل
كلذنمجتنيفةمعنلاطئاسولكنعلدعيوفسألاو

.ًاسفنوًالقعوًادسجهررض
ملذإفطللاوةنامألاعمجلوسرلانأةيآلاهذهنمرهظي
ًايصاعمادامهبيدأتبرمألاددشفهبنذالوبنذملامساركذي
هبنذبفرتعاىتمهلرفغُينأبجوأوبنذلاىلعًارمتسم
ًةَبَصَق«هيفليقيذلاهديسبًايدتقمكلذبناكفهكرتو
طُيَالًةَنِّـخَدُمًةَليِتَفَو،ُفِصْقَيَالًةَضوُضْرَم

ْ
:١٢ىتم(»ُئِف

٢٠(.

طَأَكِلٰذِل«٨
ْ
ملٱُهَلاوُنِّـكَمُتْنَأُبُل

.»َةَّـبَحَْ

.طرفملانزحلانمعلتبياليكليأَكِلٰذِل
مكحبهلةبحملااوتبثتيأَةَّـبَحَْملٱُهَلاوُنِّـكَمُتْنَأ

ءاخإلاقوقحوةسينكلاةكرشىلإهدربًاينوناقةسينكلا
.ةينالعهعطقناكامكةينالع

ْمُتْنَأْلَه،ْمُكَتَيِكْزَتَفِرْعَأْيَكِلُتْبَتَكاَذِٰهلِّـينَأل«٩
يفَنوُعِئاَط »؟ٍْءَيشِّـلُكِ
١٠:٦و٧:١٥ص٥سوثنروك١

ِهل
ٰ

رخُأتاياغيقبوةيآلاةمتتيفةروكذملاةياغلليأاَذ
.انهاهركذيمل

ةلاسرلايفءاجامهبتكامبدارملاو.يتآنأنودُتْبَتَك
.)٥:٧سوثنروك١ينازلابيدأتيفمالكلانمىلوألا

ةسينكلارمأخلاَنوُعِئاَطْمُتْنَأْلَه...َفِرْعَأْيَكِل
لهفرعيلاهلًاناحتمااهتكرشنمبنذملاعطقتنأًاقباس

وههنأرابتعابحيسملاهذخأيذلاناطلسللةعئاطيه
ةسينكلانمةرثعلاةلازإيفهتبغرىلعةوالع(هلوسر
.)ةبوتلاىلإنايتإلابهعفنيفوبنذملابيدأتب

رامثأضعبوىوقتلاةيآةعاطلاهلبجتنملةعاطلانإ
نايصعلاامأو.سدقلاحورلالعفويبلقلاناميإلا
كلذريثأتمدعوناميإلامدعةمالعفدانعلاودادبتسالاو
يلوسرلاهناطلسبتملسسوثنروكةسينكنإ.حورلا
بلطفبيدأتلاةمادإىلإةجاحنمقبيملفباتبنذملاو
امكبنذملااهتحماسمبهلاهتعاطرهظُتنأةسينكلانم
.هبيدأتبًالبقاهترهظأ

اَماَنَأِّـينَأل.ًاضْيَأاَنَأَفٍءَْيشِبُهَنوُِحماَسُتيِذَّـلٱَو«١٠
ِةَْرضَحِبْمُكِلْجَأْنِمَفٍءَْيشِبُتَْحماَسْدَقُتْنُكْنِإِهِبُتَْحماَس
ملٱ
ِ»حيِسَْ

قلطممالكلااذهًاضْيَأاَنَأَفٍءَْيشِبُهَنوُِحماَسُتيِذَّـلٱ
هحماستنملكحماسينأدعتسملوسرلانأىلعلدي
ينازلاةحماسمبدّيقمهنأىلعلدتةنيرقلانكلوةسينكلا
.مالكلارادماهنألبئاتلا

نأدعتسمهنألاقفبئاتلاةحماسمىلعةسينكلاثحو
ناكهنألةسينكلاةكرشىلإهدروهتحماسميفمهكراشي
.بنذملاةبوتوهلةسينكلاةعاطًانقيتم

ةفقوتمبنذمللهتحماسملعجِهِبُتَْحماَساَماَنَأِّـينَأل
)٧ع(يفوانهةحماسملارمأيفهبتكامو.هلمهتحماسمىلع
بنذملادريفًائيشهسفنىلعذخأيملومهلجألهبتكامنإ
نمكلذةيضاريهنكتملامةسينكلاةكرشىلإبئاتلا
.اهسفن

نإيأْمُكِلْجَأْنِمَفٍءَْيشِبُتَْحماَسْدَقُتْنُكْنِإ
تيتأامنإتلقمكتروشمنودبنذملاتحماسينأدحألاق
اميفةيصخشةياغهلسيلنأدكأو.مكلجأنمكلذ
هتحماسمنأشيفانههبتكاميفالوهبيدأترمأيفًالبقهبتك
اهتراهطظفحباهحالصوةسينكلاعفنىوسهلةياغالهنأو
بنذملاعفنهدصقيفنيال»مكلجأنم«هلوقو.اهماظنو
نملضفأاهلكةسينكلاعفننوكلهركذىلعرصتقاامنإ
.صخشلاعفن

نمفانيلإًارظانوًارضاحهنوكرابتعابِحيِسَْملٱِةَْرضَحِب
الفةمكاحملايفرضاحنونحلاحيسملانأربتعيوهومكاحي
.همكحيفًاقيفرنوكينأنمدب

لأسدقهتبوتببنذملانأربتعاسلوبنأحضاولانم
نيذلانمةحماسملابلطينأهيلعيقبواهلانوهللاةرفغم
نايبىلإةجاحالو.مهلراعونزحببسناكنأبمهرضأ
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ةئيطخةرفغمىلعناطلسةسينكللالوسلوبلسيلنأ
.هللاابةصتخمةرفغملانألءانزلا

طَيَّـالَئِل«١١
ْ

.»ُهَراَكْفَأُلَهْجَنَالاَنَّـنَأل،ُناَطْيَّـشلٱاَنيِفَعَم

.ةحماسملايفمكتكراشيأتحماسهلوقبقلعتمَّـالَئِل
مهيفهعمطةهجركذيملُناَطْيَّـشلٱاَنيِفَعَمْطَي
بئاتلابنذمللةحماسملانعاولدعنإمهنأحّجرملاىنعملاو
ةسينكلايفقاقشناةلعناكوكالهلاوسأيلاىلإكلذهداق
.ةحماسملاكلتىلإةردابملابوجولًانايبكلذركذف

اذهلثماوملسينأ«ىلوألاةلاسرلايفمهلبتك
انهمهيلإبتكو»هحورصلختيكلهايإمهبيدأتبناطيشلل
كالهإىلإًاليبسناطيشللنوكيالئلبيدأتلاهنعاوعفرينأ
.هسفن

ةثيبخاهنألثمهراكفأعونيأُهَراَكْفَأُلَهْجَنَالاَنَّـنَأل
لامعأرابتخاوهللاباتكةداهشبكلذكاهنأةفورعميهو
نأىلعحضاوليلدانهليقامو.ملاعلايفناطيشلا
بولقيفًاميظعًاريثأتهلنأويقيقحصخشناطيشلا
رشبلالكبرجينأردقيهدونجةرثكبهنأومهلامعأوسانلا
بجوكلذلومهكالهإوعيمجلاعادخيفدهتجيأتفيالهنأو
.امهرذحتوهتوقوهليحلهبتنتنأسئانكلاودارفألاىلع

لوأيفةسينكلالمحناطيشلانأميلستلانعدعبيالو
يفتذخأامدنعاهارغأمثبنذملابيدأتلامهإىلعرمألا
.ةبوتلاببنذملاعوجرلًاليبسكرتياليكلةوسقلاببيدأتلا

١٣و١٢عساورتيفهثكممدعةلع

ِليِجْنِإِلْجَأل،َساَوُرَتَىلِإُتْئِجاَّـَملْنِكٰلَو١٢«١٢،١٣
ملٱ
يفٌباَبِيلَحَتَفْنٱَوِحيِسَْ يفٌةَحاَرِيلْنُكَتَْمل١٣،ِّـبَّـرلٱِ ِ
ُتْجَرَخَفْمُهُتْعَّـدَوْنِكٰل.يِخَأَسُطيِتْدِجَأَْملِّـينَأل،يِحوُر
.»َةَّـيِنوُدِكَمَىلِإ
٩-١٦:٥سوثنروك١و٦و٢و٢٠:١و١٦:٨لامعأ
٦و٧:٥ص١٦:٩سوثنروك١

١٣و١٢عساورتيفهثكممدعةلع
يفليقامبانهليقامقيلعتلكاردتسالااذهْنِكٰلَو

ةيداحلاةياهنىلإاهدعباموةسماخلاةيآلاو.ةعبارلاةيآلا
نزحلانأةعبارلاةيآلايفمهلّنيبهنإف.ضرتعممالكةرشع
نيليلداناكىلوألاةلاسرلابتكامهبنيذللابلقلاةبأكو
هلعفوهوةبحملاكلتىلعرخآًاليلدانهّنيبومهلهتبحمىلع
.نيتيآلانيتاهيفروكذملا

سسفأنمهرورمباهيلإءاجساَوُرَتَىلِإُتْئِجاَّـَمل
برقروفسوبلاىلعايسيمةضرفساورتو.ةينودكمىلإ
نيبواهنيبتظتلايتلابرحلابةروهشملاةداورتةنيدمموسر
كلتيفسوريموهةديصقبوةميدقلاروصعلايفنيينانويلا
اهلناكوةينامورةينولوكرصيقسطسغوأاهلعجو.برحلا
سلوباهرازو.ىرغصلاايسأوةينودكمنيبةعساوةراجت
ًالجرىأرهنأيهوايؤرلاذئنيحىأراهيفواذهلبقةرم
ثكمو)١٦:٨لامعأ(»انعأوانيلإربعا«هللوقيًاينودكم
.)٣-٢٠:٦لامعأ(ةينودكمنمعجاروهوًاعوبسأاهيف
لوألاهنجسدعبهتمدخةياهنبرقًاضيأاهرازهنأحجرألاو
.)٤:١٣سواثوميت٢(ةيموريف

دصق.ليجنإلابريشبتلايأِحيِسَْملٱِليِجْنِإِلْجَأل
يفهللاةملكبةادانمللًاتقوساورتيفثكمينأسلوب
ىلإلصيلةعرسباهبرورملادرجمدصقيملواهيحاوضوةنيدملا
ىلإليجنإلابسنوتقولانمهكميامرصقأبةينودكم
ًاضيأيمسهنيعاذهلوهعوضوموهفلؤمحيسملانألحيسملا
هللاتوكلمليجنإيمسو.)١٥:١٦ةيمور(»هللاليجنإ«
ليجنإو.)٤:٢٣ىتم(توكلملاكلذءاشنإهتياغنأل
سسفأ(نينمؤملابولقيفهريثأتلمالسلاليجنإوصالخلا
ةيمور(هبىداناهنألهليجنإسلوبهامسو.)٦:١٥و١:١٣
.)١٦و٢:٢

يفٌباَبِيلَحَتَفْنٱ ةبسانمةصرفتدجويأِّـبَّـرلٱِ
لاقو.هلوبقوقحلاعمسىلإنيلئامسانلاناكذإريشبتلل
يف«لاقو.)١٦:٩سوثنروك١(سسفأةنيدميفاذهلثم
ةمدخهنمةياغلاًايحوركلانههلمعنوكىلإةراشإ»برلا
.عوسيبرلا

يفٌةَحاَرِيلْنُكَتَْمل ًابرطضمًانيزحتنكيأيِحوُرِ
.ًادج

هلثمًانمؤمهنوكلًاخأهامسيِخَأَسُطيِتْدِجَأَْملِّـينَأل
هرمأنمانعمساملوأو.ليجنإلابةادانملايفهعمًالماعو
هنأو.)٢:١ةيطالغ(ةيكاطنأيفابانربوسلوبقيفرناكهنأ
امكهنتخينأسلوبنسحتسيملونيينثولانماونمآنمم
ىلإهلسرأدقسلوبناك.)٢:٣ةيطالغ(سواثوميتنتخ
اهيلإىلوألاهتلاسرلمحيذلاوههنأحجرألاوسوثنروك
سوثنروكنمعجاروهوساورتيفهبيقتلينأعقوتو
نممهنأركذو.ةلاسرلاكلتلةسينكلالوبقةفصبهربخيل
صو١٦و٧:٦ص(ميلشروأءارقفلناسحإلاعمجيفاوعس
:١سطيت(تيركيفسلوبعمكلذدعبناكو.)١٢:١٨
هنجسنمسلوبقالطإدعبناككلذنأحجرألاو)٥
بتريلتيركيفًاسيسقسلوبهماقأو.ةيموريفلوألا
هلّنيبةلاسرهيلإبتكواهبيترتلبقسلوباهكرتيتلارومألا
ةيطاملديفريشبتللةيموريفناكمويهلسرأو.هتابجاواهيف
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ذإسيلوبوكينيفهيقالينأهلأسو.)٤:١٠سواثوميت2(
متلهملعنالو.)٣:١٢سطيت(اهيفيتشينأدصق
قيسوتقولاكلذيفهيلعضبُقهنأحجرألاذإالوأهدصق
.تومللةيمورىلإ

.ساورتيفءاقدصألاونينمؤملاعدويأْمُهُتْعَّـدَو
اذهو.روفصوبلاربعيأَةَّـيِنوُدِكَمَىلِإُتْجَرَخَف

ىرخأةرمو)١٦:١١لامعأ(نيمويةرمهبلغشرفسلا
قيرطلاهذهيفسوثنروكنمعجاروهومايأةسمخ
ءاقتلالاىلإةردابملاجورخلااذهنمهتياغو.)٢٠:٦لامعأ(
ندميأركذيملو.سوثنروكنمدئاعوهوسطيتب
بهذامكيبليفىلإبهذهنأنونظملاواهيلإراسةينودكم
هنأو)١٦:١٢لامعأ(ةينودكمىلإهباهذتارملوأيفاهيلإ
.كانهسطيتبىقتلا

١٧ىلإ١٤عليجنإلاحاجنىلعهللاهركش

يفاَنُدوُقَييِذَّـلٱِِهللاًارْكُشْنِكٰلَو«١٤ يفِهِتَْرصُنِبِكْوَمِ ِ
ملٱ
يفِهِتَفِرْعَمَةَحِئاَراَنِبُرِهْظُيَو،ٍنيِحَّـلُكِحيِسَْ .»ٍناَكَمِّـلُكِ
١:٣ديشانألاديشن٢:١٥يسولوك

سطيتبهئاقتلابربخينأانهسلوبنمرظتنملاناك
ةصرفلاكلذنمًالدبزهتناهنكلهنماهعمسيتلاءابنألابو
ةادانملايفهحاجنوهتكربوهتمعنىلعهللاركشلاميدقتل
ةمدخبليجنإلاةمدخةلباقمىلعهلمحاذهو.ليجنإلاب
عجريملىتحهملقوهراكفألغشاذه.ةيوسوملاةيعرشلا
عباسلاحاحصألايفالإهيفملكتيناكيذلاعوضوملاىلإ
كلذلبقهتالاعفناوهراكفأبوسطيتبهئاقتلابربخأذئنيحو
.هدعبو

هحاجنلهللاركشلاىلعسلوبلمحيذلانأّنيبرمألاو
رورسلاوهتامواقملاوعناوملالكىلعهتبلغوريشبتلايف
.سطيتاهبىتأيتلاةراسلارابخألاب

اهبلوسرلالباقةيليثمتةراعتساانهِهِتَْرصُنِبِكْوَم
ىلعيويندلاراصتنالابمهسوفنىلعيحورلاراصتنالا
داوقلاداتعايذلالافتحالاوههنمراعتسملاومهداسجأ
نيرفاظبرحلانممهعوجردنعةيموريفهءارجإنوينامولا
بكومب«دارملاو.مئانغلاوىرسألابوةرصتنملادونجلابنيطاحم
هللامهسيئرنيذلانيلفتحملاةعامجمهةيآلاهذهيف»هترصن
سيئرلاكلذرمأباودهاجنيذلامهؤاقفرولسرلامهداوقو
.ميظعلا

ةوخإلاوممألاودوهيلانمنومواقمءادعأسلوبلناك
مهترثكنمًاريثكبعتفريشبتللهلخدناكملكيفةبذكلا
كئلوألكىلعليجنإلاراصتناهارأهللانكلمهتواسقو

سوثنروكيفراسكنالانمفوخلاديدشناكونيمواقملا
هحونوًاحرفهنزحوءاجرهسأيهللالّوحفةمواقملاةدشل
.هللادجملالكىطعأفركشةمينرت

يف هبداحتالابرفظهنألحيسملاىلإهرصنبسنِحيِسَْملٱِ
يفدهاجملارصنوهورصنلاعاونأنمعونىلعلدياذهو
.قحلاليبس

ناكيذلاروخبلاىلإةراشإاذهيفِهِتَفِرْعَمَةَحِئاَر
هّبشهلعلونيرصتنملانيينامورلاداوقلابلافتحالايفدقوي
هلوقيفو.يلزألادئاقلاهللابكوميفروخبلماحبهسفن
حيسملاةفرعمهسفنيفهّبشةينكمةراعتسا»هتفرعمةحئار«
تناكو.هيبشتلاكلذىلعةلالدةحئارلااهلتبثأوروخبلاب
مهريشبتومهرافسأبةحئارلاهذهرشننيرشبملاولسرلاةياغ
نيذلاسانللوهللاةراسةبيطةحئاريهومهبئاصمومهمالآو
ًاكلموًايطسووًادسجتمًاهلإوًاصلخمحيسملاةفرعمواهنولبقي
ملٱ«هلوقليلدبءادفلاةياغيهوةفرعملكنملضفأ

حيِسَْ
َأ
َ
سسفأ(»ًةَبِّـيَطًةَحِئاَرِِهللاًةَحيِبَذَوًاناَبْرُق،اَنِلْجَألُهَسْفَنَمَلْس
٥:٢(.

يف ليلدبريثككلذوليجنإلابريبشتللهلخدٍناَكَمِّـلُكِ
َهلْوَحاَمَوَميِلَشُروُأْنِمِّـينِإىَّـتَح«هلوق

َ
للِإَىلِإا

ِّـ
ْدَق،َنوُكِيري

لَمْكَأ
ْ

ملٱِليِجْنِإِبَريِشْبَّـتلٱُت
ناكو.)١٥:١٩ةيمور(ِ»حيِسَْ

نكلوليجنإلاةرصننمةانثتسمسوثنروكنوكتنأىشخي
.ًاريثكهحرفأوهفوخلازأاهرابخأبهيلإسطيتءيجم

ملٱُةَحِئاَراَنَّـنَأل«١٥
ذلٱِحيِسَْ

يف،ِِهللاِةَّـيِكَّـ َنوُصُلَْخيَنيِذَّـلٱِ
يفَو .»َنوُكِلَْهيَنيِذَّـلٱِ
٤:٣ص١:١٨سوثنروك١

هبسنامفاهورشانيأِِهللاِةَّـيِكَّـذلٱِحيِسَْملٱُةَحِئاَراَنَّـنَأ
كلتيرشانىلإانههبسنحسملاةفرعمىلإةقباسلاةيآلايف
)حيسملاىرشبنوثبيمهو(مهبسحيهللااف.ًازاجمةفرعملا
مأليجنإلامهنمسانلالبقةحئارلابّيطًاورخبنيلماح
.ال

المهبهللاةّرسمنمهئاقفروسلوبىلإانهبسُنامو
لبةمدخلايفمهتريغومهتريسةراهطلالومهبةصاخةيزمل
ةداهشللاوهجوتثيحلسرلاناكف.هباودانيذلاليجنإلل
مهبايثتناكوبيطلاريراوقمهنيبنورسكيمهنأكحيسملل
.نابللاورملاةحئاراهنمرشتنياهنأك

يف نمنامسقامهَنوُكِلَْهي...َنوُصُلَْخيَنيِذَّـلٱِ
كنيذيأنمناسنإلكفرعيوليجنإلاباورشبسانلا
هليجنإبرسيهللااف.ليجنإللهتلماعمبوهنيمسقلا
.اوكلهوهوضفروأاوصلخوسانلاهلبقنأهبنريشبملاو
ناكهنأعمليجنإلاًالماحنوكينأبّرسًاضيأسلوبو
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.هيعماسبولقيفهريثأتنمهدحوهللاهملعياملهجي
هبتُرسةميلسنيعلاتناكنإفسمشلاءوضكليجنإلاف
ىلإلوسرلاراشأو.تفلتامبروهنمتملأتءادمرتناكنإو
هلٱَدْنِعِبيِلَّـصلٱَةَمِلَكَّـنِإ«هلوقبنيمسقلاكنيذ

َْ
َنيِكِلا

ملٱُنْحَناَنَدْنِعاَّـمَأَو،ٌةَلاَهَج
»ِهللاٱُةَّـوُقَيِهَفَنيِصَّـلَخُْ

٢:٣٤اقولو٢١:٤٤ىتمًاضيأرظنا١:١٨سوثنروك١(
ىلإةراشإلاانهدصقدقلوسرلاناكنإف)٩:٣٩انحويو
نيذلاضعبنألباصأدقف)١٤ع(يفروكذملابكوملا
اوذخأيلنيبهاذنيرفاظاوناكبكوملاكلذيفاوراس
يفتوملاىلإنيبهاذىرسأاوناكمهضعبوايادهلاوليلاكألا
.لامتحالاةياهن

ِملٍتْوَمُةَحِئاَرِءَالُؤِٰهل«١٦
َ
ٍةاَيَحُةَحِئاَرَكِئٰلوُألَو،ٍتْو

ِحل
َ
»؟ِروُمُألٱِهِذِٰهلٌءوْفُكَوُهْنَمَو.ٍةاَي
‹٢:٧سرطب١و٩:٣٩انحويو٢:٣٤اقولو٢١:٤٤ىتم
٦و٣:٥صو١٥:١٠سوثنروك١و٨و

ِهل
ٰ

.نوكلهيوليجنإلانوضفرينيذلاِءَالُؤ
مأوهحيسملأةحئارلابهدارأيذلاامّنييبملُةَحِئاَر

اهنألكلذنملكىلعقدصتاهنإفهليجنإمأهبنورشبملا
ناكنإف.رخآللتومةطساوامإوضعبللةايحةطساوامإ
َنيِذَّـلٱُمُتْنَأْمُكَلَف«هلوققفوىلعوهفحيسملااهبدارملا
لٱ)حيسملاب(َنوُنِمْؤُت

ْ
حلٱَفَنوُعيِطُيَالَنيِذَّـلِلاَّـمَأَو،ُةَماَرَك

ْ
ُرََج

لٱُهَضَفَريِذَّـلٱ
ْ
َرَجَحَو،ِةَيِواَّـزلٱَسْأَرَراَصْدَقَوُهَنوُؤاَّـنَب

دارملاناكنإو.)٨و٢:٧سرطب١(»ٍةَرْثَعَةَرْخَصَوٍةَمْدَص
رشعينثالالسرلايفحيسملالوققفوىلعوهفنيرشبملااهب
لٱَنوُلُخْدَتَنيِح«

ْ
لَسَتْيَب

ِّـ
لٱَناَكْنِإَف،ِهْيَلَعاوُم

ْ
ًاّقِحَتْسُمُتْيَب

لَف
ْ
لَفًاّقِحَتْسُمْنُكَيَْملْنِإْنِكٰلَو،ِهْيَلَعْمُكُمَالَسِتْأَي

ْ
ْعِجْرَي

حلَا...ْمُكْيَلِإْمُكُمَالَس
ْ

َموُدَسِضْرَألُنوُكَتَس:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ممًالاَمِتْحٱُرَثْكَأٌةَلاَحِنيِّـدلٱَمْوَيَةَروُمَعَو لِتِلاَّـِ

ْ
ملٱَك

»ِةَنيِدَْ
.)١٠:٩٠١٢اقول(يفنيعبسللهلوقو.)١٥-١٠:١٢ىتم(
َيِهِهِذٰهَو«هلوققفوىلعوهفليجنإلااهبدارملاناكنإو
لٱَىلِإَءاَجْدَقَروُّنلٱَّـنِإ:ُةَنوُنْيَّـدلٱ

ْ
لُّظلٱُساَّـنلٱَّـبَحَأَوِ،َملاَع

ْ
َةَم

حلٱُلَعْفَيْنَماَّـمَأَو...روُّنلٱَنِمَرَثْكَأ
ْ

،ِروُّنلٱَىلِإُلِبْقُيَفَّـَق
رظنا٢١و٣:١٩انحوي(»ٌةَلوُمْعَمِهللاٱِباََّـهنَأُهُلاَمْعَأَرَهْظَتْيَكِل
النأناسنإللريخهنأاذهنمانلو)١٥:٢٢انحويًاضيأ
.هضفريوهعمسينأنمليجنإلاعمسي

هللانإفنينمؤملاريغلةحئارلاديقوهو.تيمميأٍتْوَم
لوقكاذهومسىلإاهولوحمهنكلةايحللنوكتاهنأدصق
لٱِتَدِجُو«ةعيرشلايفلوسرلا

ْ
لِليِتَّـلٱُةَّـيِصَو

ْ
اَهُسْفَنَيِهِةاَيَح

لِلِيل
ْ

.)٧:١٠ةيمور(»ِتْوَم

.نينمؤملايأَكِئٰلوُألَو
مهنإفهنولبقينيذللةايحةلعوٍيحميأٍةاَيَحُةَحِئاَر
مهلناكفهولبقفةايحلاوةمايقلاوهحيسملانأهباوفرع
»ةايحلةايح«و»توملتوم«هلوقو.ةيدبألاةايحلاردصم
نينمؤملاريغنألنيرمألانملكيفمهجردتىلإةراشإ
بونذلايفيبدألاتوملانمنولقتنيقحلامهتمواقمب
وهيذلايدبألاويبدألاتوملاىلإملاعلااذهيفاياطخلاو
ناميإلابانهنويحينينمؤملانألو.يتآلاملاعلايفيناثلاتوملا
اولانينأىلإهحوربًامويفًاموينوسدقتيفهبداحتالاوحيسملاب
ليجنإلايفانهلوسرلاهلاقامو.ءامسلايفةمئادلاةايحلا
نأنمانهليقامو.سومانلايفدوهيلانوينابرلاهلاق
ةريثكعضاوميفليقاميفانيالةايحلاوأتوملاةلعليجنإلا
حيسملانأوتوملاةلعيهاهدحوةئيطخلانإهللاباتكنم
ةجيتنانهفصولوسرلانألصالخلاةلعوههدحو
نيكلاهوةأطخمهلكسانلاًابساحليجنإلابريشبتلا
تومللةضرعمهنيذلالكلةاجنلاقيرطنابأومهاياطخب
مهضعبهلبقوةنونيدلاةدايزةلعمهلناكفمهضعبهضفرف
.ىلضفلاةايحلاةلعمهلناكف

ِهلٌءوْفُكَوُهْنَم
ٰ

وهنميأةيماهفتسانمِروُمُألٱِهِذ
توملاةلعامإوهوبجيامكليجنإلابرشبينأللهأ
اذهباوجو.هلةيدبألاةايحلاةلعامإوعماسلليدبألا
َنِماَنُتَياَفِكْلَب...اَنِسُفْنَأْنِمٌةاَفُكاَنَّـنَأَسْيَل«هلوقلاؤسلا
نمهنأهانعمامةيتآلاةيآلايفهلوقو.)٣:٥ص(»ِهللاٱ
هللامالكنودسفينيذلانيبذاكلانيملسملانأحضاولا
ملهنأعمو.ليجنإلابةادانمللًالهأباوسيلةيويندلامهتاياغل
رظنلابهللهأهّنأبحّرصهسفننمكلذللهأوههنأعدي
لهأهللاةمعنبينأ«هباوجةصالخو.ةيوامسلاةنوعملاىلإ
.»ةمدخلاكلتل

لٱَكاَنْسَلاَنَّـنَأل«١٧
ْ

اَمَكْنِكٰل،ِهللاٱَةَمِلَكَنيِّـشاَغَنِيريِثَك
يفِهللاٱَماَمَأُمَّـلَكَتَنِهللاٱَنِماَمَكْلَب،ٍصَالْخِإْنِم ملٱِ

.ِ»حيِسَْ
٤:٢و١:١٢ص٢:٣سرطب٢و١١:١٣و٤:٢ص

نعهسفنزييمتبهتيلهألنايبوقبساملليلعتاذهاَنَّـنَأل
.نيملعملاةبذك

نيملعملاةبذكنمنيدوهعمىلإمهبراشأَنِيريِثَكْلٱَك
نأكلذنمنظُيالو.ةلاسرلاهذهيفًارارممهركذنيذلا
نأدارأنكلنيعداخةسينكلايفنيرشبملارثكأربتعاسلوب
ءارآلاباوكسمتنمممهضعبناكونيليلقاونوكيملنيعداخلا
ءارآضعبةحصدقتعامهضعبوةّيسيرفلاديلاقتلاوةيدوهيلا
.ةمايقلاركنأمهضعبونيينانويلاةفسالفلا
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ءارآنمسانلامالكباهجزمبِهللاٱَةَمِلَكَنيِّـشاَغ
.ةيدوهيوأةيفسلف

مهتياغنيذلانيصلخملاكيأٍصَالْخِإْنِماَمَك
ناحتمالاوصحفلادشألمتحتعادخلابئاوشنمةصلاخ
.ءامسلانمنلعملاحيرصلاقحلاىوسنودصقيالو

وهوهللانمنيدلوماننوكرابتعابيأِهللاٱَنِماَمَكْلَب
نوملكتموهلنوفوقومنحنواندوقيوانلسرأوانحسمدق
ُعَمْسَيِهللاٱَنِميِذَّـلَا«حيسملالوققفوىلعاذهو.همالكب
»ِهللاٱَنِمْمُتْسَلْمُكَّـنَأل،َنوُعَمْسَتْمُتْسَلْمُتْنَأَكِلٰذِل.ِهللاٱَمَالَك
اَياوُرَّـهَطَت«هصنامءايعشإةوبنيفءاج.)٨:٤٧انحوي(
هللامسابنورشبينيذلاىلعبجوف»ِّـبَّـرلٱِةَيِنآِيلِماَح
.نيسيدقاونوكينأسودقلا

ِن
َ
انايإهتبقارموهعمسوهروضحبرعشنهللاٱَماَمَأُمَّـلَكَت

حبرلاهريشبتبانمدحأدصقينأنمعناوملامظعأاذهو
ةنامألاوراقولابملكتينأىلإهئجليوسانلاىضرويويندلا
.هديسدجمىلعةريغلاو

يف عوضومحيسملانأل»ملكتنب«قلعتماذهِحيِسَْملٱِ
هدسجءاضعأهبنودحتممهولسرلاميلاعتلك
هنأسلوبحّرصدقو.سودقلاهحوربنوداقنمونوملعتمو
ةحئارامإيهيتلاةريطخلاةيلوؤسملاكلتللهأهءاقفرو
اوجزميملمهنألمهتوملتومةحئاروأونيعماسلاةايحلةايح
ةيرشبلاميلاعتلانمامهريغوأةفسلفوأديلاقتبهللامالك
ديبعونوصلخممهفسانلاىضروأيويندلاحبرلايفًاعمط
نييحيسملافرصتنوفرصتيهترضحيفنوفقاوهللا
.نييقيقحلا

دئاوف
ةجيتنلابوهنيلوسلوبقفرلنايبحاحصألااذهيفهنإ.١

يحيسمٍعارلكتافصنمكلذنوكينأبوجو
:ةعبرأكلذةلدأو
هنأىلعلديءيشبيتأينأنمهرذح:لوألا·

.بنذملاماليإدصقي
امالإبيدأتلاعاونأنمءيشبرمأيملهنإ:يناثلا·

.ماظنلاظفحولدعلاهيضتقي
.ةريثكعومدبكلذىتأهنإ:ثلاثلا·
.هيلعلديامالوبنذملامساركذيملهنإ:عبارلا·

ءارجإيفقئاللابولسألافرعننأاذهنمانلو
.)١٠-١ع(يسنكلابيدأتلا

هلرفغننأباتمثخأبنذأاذإانيلعبجيهنإ)٢(.٢
ًادارفأهيلعدقحلانمًائيشانبولقيفكرتنالوًالاح
.)٨و٧ع(ةسينكو

ناطيشلاعمطينأنمرذحلاسئانكلاىلعنإ)٣(.٣
الولئاسولالكبكلذيفدهتجينأرتفيالهنإفاهيف
:قرطثالثبكلذويسنكلابيدأتلااميس
بجاولابيدأتلالامهإبةسينكلايرغينأ:ىلوألا·

ةسينكلايفهلوًاهيجووأًاينغبنذملانوكينيح
.هلنوبزحتينوريثكباحصأ
بيدأتلايفةدئازلاةواسقلاىلعاهلمحيهنإ:ةيناثلا·

يفةيضرعلارومألايففالخلاكةديهزرومأل
.دئاقعلا
هتبوتدعببنذملالوبقمدعمهلبّوصينإ:ةثلاثلا·

.)١١ع(هفارتعاو
ةسينكلاىلعبجيامنييحيسملادارفألاىلعبجيهنإ.٤

سمخبكلذومهيفناطيشلاعمطينأاورذحينأنم
:قرط
ملاعلالهأكولساوكلسينأبمهيرغينأ:ىلوألا·

.مهئايزأومهيهالميفمهوكراشيف
ىلعونيدلايفيخارتلاىلعمهلمحينأ:ةيناثلا·

كلذبوتايضرعلانماهنأكتالالضلاضعبلوبق
.قحللمهتداهشلطبت
ريغلمحيفساوسولاوسأيلايفمهيقلينأ:ةثلاثلا·

عنمتاهنأكةيحيسملاةنايدلابّنجتىلعنينمؤملا
.ةزئاجلاتاّرسملانماهلهأ
ىتحبصعتلايفطارفإلاىلعمهلمحينأ:ةعبارلا·

.هودهطضيومهئارآيفمهقفاويالنماوضغبي
ع(بزحتلاوقاقشنالاىلعمهلمحينأ:ةسماخلا·

١١(.
ناطيشلاعمطنماورذحينأنينمؤملاريغىلعهنإ.٥

لواحيوهوكلذنممهريغرذحينأنمرثكأمهيف
:قرطعبرأبكلذ
.نيدلامويباقعلانمنينمآمهلعجيهنإ:ىلوألا·
.تومللدادعتسالااورخؤينأمهلعجيهنإ:ةيناثلا·
مهللهسيفنيدلابيلاطمنعمهلضيهنإ:ةثلاثلا·

.ىرخأمهيلعهرّعويوةراتصالخلا
ةبوتلاتقوىضمدقنأبخيشلاعنقيهنإ:ةعبارلا·

حرفلاتقوهتقونأبباشلاوصالخلابلطو
ع(ةخوخيشلايفاهتقونإفىوقتلاتقوالوهللاو
١١(.

اذهيفمهريشبتةرمثنيرشبملاضعبىريامًاريثكهنإ.٦
هلتناكنكلسلوبىلعبئاصملاترثكهنإف.ملاعلا
يفًالطابسيلهبعتنإ«وهوركشلاوةرسمللببس
.)١٤ع(»برلا
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ةايحةحئارنوكتامًاريثكوةراسةمدخةيوعارلانإ
ليجنإلاةمدخرورسنممظعأرورسالو.ةايحلل
نوزعيوناميإلاوةبوتلاىلإنيريثكبنوتأيامنيح
نيلاضلانودهيوةنايدلاةيزعتبنيباصملاوىضرملا
.ملاعلااياطخعفارلاهللالمحىلإةأطخلانودشريو
هتجيتننإفنيرشبملالمعةيمهأّنيبيانهليقامنإ
نإةصالخلاو.ةيتقولامعألانمهريغجئاتنوةيدبأ
ع(نيرشبملاةنامأىلعفقوتميدبألاسوفنلاصالخ
.)١٦و١٥
نعرظنلاعطقبمهلامعأىلعنوباثيءانمألاةمَدخلانإ
مهلامعأرامثأىلإالمهتنامأىلإرظنيىلاعتهنإفاهجئاتن
.هوضفرمأمهريشبتسانلالبقهللاةيكزةحئارمهف
ةلعنكلونوكلهيوليجنإلانوعمسينيريثكنإمعن
الونيمألارشبمللهيفلخدمالفهايإمهضفركلذ
.)١٥ع(ليجنإلل
نإهتفرعملنزحلاىلإهوعدتامًاريثكيعارلاةمدخنإ
مهتنونيدنوكتفنوكلهيليجنإلانوعمسينيذلاضعب
ليجنإلامهلنوكيالفهوعمسيملنمةنونيدنممظعأ
.تومللتومةحئارىوس
هسفنعماسلاىلعفقوتمعباسلايفليجنإلاريثأتنإ
نأهلفهلوقىلعسدقلاحورلاثحيفانيالاذهو
ناصغاضعبةايحةلعسمشلانإ.ضفريوألبقي
يفًاتباثنصغلاناكنإفاهضعبتومةلعوةرجشلا
ناكنإوهتيحأاهتبنميفةتباثةرجشلاوهترجش
اذكفهتتامأوهتسبيأةعولقمتناكوأاهنعًالصفنم
.)١٦ع(رخآللًاتوموضعبللةايحليجنإلانوكي
مهعمسىلعهنألةميظعةراشبلايعماسةيلوؤسمنإ
اهوضفرنإواوصلخاهولبقنإفةيدبألامهلاحفقوتت
ملمهبطاخيذلاو.دبألاىلإاوكلهكلذىلعاورصأو
يذلاوههللاافهللامالكبلبهسفنمالكبمهبطاخي
.)١٦ع(هتطساوبمهبطاخ
لجأنمةيعرلايلصتنأبوجوقبساممجتنيهنإ
يلصتنأسئانكلانمسلوببلطامًاريثكواهيعار
ةالصلاكلتىلإرقتفادقوهناكذإو.هلجأنم
ىلعبجوياممو.مويلانورشبملااهيلإرقتفينأىلوألابف
براجتلضّرعمفيعضيعارلانأةالصلاكلتةيعرلا
كلذقوفضّرعمونييحيسملارئاسكتامواقمو
براحياممدشأهبراحيناطيشلانإفةصاختامواقمل
لوكوملالمعلاويحورلاشيجلادئاقهنوكرابتعابهريغ
.رشبلاىلإتلكويتلالامعألارئاسنممظعأهيلإ
وأةيعرلاةالصةرثكىلعةفقوتمهتلقوأهحاجنةرثكو
.اهتلق

هللاةملكاوشغينأنماورذحينأنيرشبملاىلعهنإ
اهوجزميالفصالخإوةنامألكباهباورشبينأو
كلذريغبوأمهتاروصتوأمهديلاقتوأرشبلاةفسلفب
.)١٧ع(ةيبهذملاعدبلانم

ثلاثلاحاحصألا

نأىلإهلةجاحالنأحاحصألااذهيفلوسرلانابأ
نألًالهأهلعجهللانألهوحدمينأوأمهلهسفنحدمي
ع(ميدقلادهعلانعزاتمييذلاديدجلادهعللًامداخنوكي
ديدجلادهعلابيلاطمىلإرظنلابهتمدخسراميهنإو.)١١-١
.)١٨-١٢ع(

كلتبيلاطمركذوريشبتلللهألوسرلانأناهرب
١١ىلإ١عةمدخلا

هصالخإبقباسلاحاحصألاةياهنيفلوسرلاحّرص
الهنألهسفنحدمكلذبدصقيملهنأانهنابأوهتنامأو
ينمؤمنإف.)١ع(رشبلانمحدمىندأىلإجاتحي
نمممهنألهلمعيفصالخإلابهلةداهشمهسوثنروك
٢ع(سانلاعيمجلةرهاظةداهشيهومهّرصنومهمّلع
لكهحنمىلاعتهنإوهنمالهللانمهلمعلهتيلهأنإو.)٣و
دهعلانإو.)٦-٤ع(ديدجلادهعللهتمدخهيضتقتام
توملادهعميدقلانألميدقلادهعلانملضفأديدجلا
دجموريربتلليناثلاوةنويندلللوألاوةايحلادهعديدجلاو
.)١١-٧ع(قابيناثلادجمولئازلوألا

َلِئاَسَرٍمْوَقَكُجاَتْحَناَنَّـلَعَلْمَأ،اَنَسُفْنَأُحَدْمَنُئِدَتْبَنَفَأ«١
»؟ْمُكْنِمٍةَيِصْوَتَلِئاَسَرْوَأ،ْمُكْيَلِإٍةَيِصْوَت

١٨:٢٧لامعأ١٢:١١و١٢و١٠:٨و٥:١٢ص

سلوباهبتكيتلالئاسرلارئاسنعةلاسرلاهذهزاتمت
ةراتفةباتكلادنعهتالاعفنافالتخابةفلتخماهبيلاسأنأب
اهتبوتوهلةسينكلاةبحميفهلمأتلهللاًاركاشًارورسمبتكي
ةريسهركذتلًاظيغءولممهبلقوبتكيةراتواهتعاطو
ىلإرظنلابهركشوهحرفنلعيذخأف.اهيفنيبذاكلانيملعملا
ذإةأجفكلذنعلدعوسوثنروكةسينكيفراسوهام
ىلعهبتكاملكنوذختيةعامجةسينكلايفنإهلابيفرطخ
سلوبناكو.هيلعرمذتلاوةياكشلاىلإةليسوبولسألااذه
لكيفحيسملابهراصتناأبنءالؤهذختينأيفكشيال
ىلإةليسو)١٧-١:١٥ص(هتنامأوهصالخإنايبوناكم
.»هتداعكهسفنحدميهنأب«هتياكش
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ةنيرقلاوعمجلاب»حدمن«لاقاَنَسُفْنَأُحَدْمَنُئِدَتْبَنَفَأ
ةمهتعفدلوقلااذهبوهسفنىوسدصقيملهنأىلعلدت
.هبطخوهلئاسريفهسفنحدمينأداتعاهنأهئادعأ

نإحجرألاٍةَيِصْوَتَلِئاَسَرٍمْوَقَكُجاَتْحَناَنَّـلَعَل
نممةيصوتبيتاكمبسوثنروكىلإاوتأنيدسفملانيملعملا
عنصامكهميلعتوسلوبلءادعأمهودوهيلانماورصنت
نمرهظيو)١٨:٢٧لامعأ(سولبأكهئاقدصأنممهريغ
نيرشبمنولوجينيذلاداتعاهنأىلوألاةسينكلاخيراوت
مهسئانكنمةيصوتلئاسراوذخأينأنينمؤملانمنويفنملاو
الهنأسلوبءادعأىعدافاهيلإنوتأييتلاسئانكلاىلإ
كلتلثمبمهتأيملهنألهبسوثنروكلهأةقثقحتسي
روهشمهنأوبيرغبسيلهنأبمهاوعدسلوبعفدف.لئاسرلا
الفهلدهشتمهنيبهلامعأنإولوسرهنأبمهدنعفورعمو
ىلإمهنماهذخأينأالوةيصوتلالئاسربمهيتأينأجاتحي
.مهريغ

يفًةَبوُتْكَم،اَنُتَلاَسِرْمُتْنَأ«٢ ْنِمًةَءوُرْقَمَوًةَفوُرْعَم،اَنِبوُلُقِ
.»ِساَّـنلٱِعيَِمج
٩:٢سوثنروك١

.انتطساوبمتددجتومتنمآومترصنتمكنألاَنُتَلاَسِرْمُتْنَأ
ىضروةمدخلايفانتنامأبانلدهشيمكيفحيسملاهلعفامو
.كلذريغىلإانلةجاحالفاهبحيسملا

يفًةَبوُتْكَم ناهربلضفأاهنبألمألاةبحمنإاَنِبوُلُقِ
ناهربسوثنروكينمؤملسلوبةبحمفهنيبواهنيبةبسنلاىلع
نممهلهتبحمققحتهنإف.مهنيبوهنيبيتلاةبسنلاىلعفاك
مهبهمامتهاومهيلإهقاوشأومهلجأنمهتاولصومهيفهريكفت
ْمُكَّـنِإ«هلوقكانههلوقو.كلذنمىوقأليلدىلإجتحيملف
يف .)٧:٣ص(»ْمُكَعَمَشيِعَنَوْمُكَعَمَتوُمَنِلاَنِبوُلُقِ

اورينأسانلالكعيطتسيخلاًةَءوُرْقَمَوًةَفوُرْعَم
نماورينأومهلسلوبةمدخةطساوبمهيفئشانلاريغتلا
قفاوماذهوهلمعيضرهللانأىلعوهتنامأىلعًاليلدكلذ
يفيِتَلاَسِرُمْتَخْمُتْنَأ«هلوقل نإف.)٩:٢سوثنروك١(»ِّـبَّـرلٱِ
ثدحيامناككلذلوملاعلاندمرهشأنمتناكسوثنروك
.قافآلايفرهتشياهيف

ملٱُةَلاَسِرْمُكَّـنَأَنيِرِهاَظ«٣
َالًةَبوُتْكَم،اَّـنِمًةَموُدَْخمِ،حيِسَْ

حلٱِهللاٱِحوُرِبْلَبٍْربِحِب
ْ

يفَال،ِّـَي لَأِ
ْ
يفْلَبٍةَّـيِرَجَحٍحاَو لَأِ

ْ
ِحاَو

لَق
ْ

.»ٍةَّـيِْمَحلٍب
٤٠:٨رومزم٣٤:١و٢٤:١٢جورخ٣:٥سوثنروك١
٨:١٠نييناربعو٣٦:٢٦و١١:١٩لايقزحو٣١:٣٣ايمرإو

نمةءورقموةفورعمةلاسرمهنوكةجيتناذهَنيِرِهاَظ
.سانلاعيمج

نأراتخاهنإفحيسملافيلأتيأِحيِسَْملٱُةَلاَسِرْمُكَّـنَأ
ءاجامًاريثكفةسدقملاهذيمالتةريسةطساوبملاعلايففرعُي
هحوربمهسدقوهمدبحيسملامهارتشانيذلانأليجنإلايف
.هلدوهش

لمعتناكسوثنروكينمؤمةيادهنإاَّـنِمًةَموُدَْخم
اوبسُحنإفهتايآوهظعاومبسلوبةمدخةطساوبحيسملا
.اهبتكفسلوبىلعاهالمأحيسملاةلاسرمهفةلاسر

ةيزاجملاةلاسرلاهذهلضفلنايباذهٍْربِحِبَالًةَبوُتْكَم
رفحلابوأءافلحلاقروىلعربحبةبوتكملاةيقيقحلاةلاسرلاىلع
ةضرعيهوبتاكلكاهعيطتسيربحلابةباتكلاو.رجحلايف
.فلتُتنأوفّرُحتنأوضقنُتنأل

اهعيطتسيالهللاحوربةباتكلاِّـيَْحلٱِهللاٱِحوُرِبْلَب
سوثنروكينمؤمديدجتنإةرابعلاىنعمو.حيسملاريغ
نأحضاوليلداذهيفو.ديجممئادةداعلاقراخيهلإلمع
.هليكووحيسملامداخلمعلاكلذةلآوهيذلاسلوب
ةايحلانممهحنمامىلإءاميإ»يحلاب«هللاحورتعنو
.ةيحورلاةديدجلا

ٍال
َ

يف جورخ(رشعلااياصولاحاولأكةَّـيِرَجَحٍحاَوْلَأِ
٣١:١٨(.

يفْلَب لضفتلةيناثةمالعاذهٍةَّـيِمَْحلٍبْلَقِحاَوْلَأِ
نإف.ًارهاظاهبتكوحيسملااهالمأيتلاةيزاجملاةلاسرلاكلت
تديأةيرجححاولأىلعهللاعبصإبرشعلااياصولاةباتك
بولقيفهللالمعنكلواهملستيذلاىسومةمدخةحص
ليقامو.لوسرلاةمدخةحصلًادييأتىوقأومظعأسانلا
ُعَطْقَأَوُّبَّـرلٱُلوُقَيِيتْأَتٌماَّـيَأاَه«يبنلاءايمرإلوقلقفاومانه
لٱَكَسْيَل.ًاديِدَجًادْهَعاَذوَُهيِتْيَبَعَمَوَليِئاَْرسِإِتْيَبَعَم

ْ
ِدْهَع

ْنِمْمُهَجِرْخُألْمِهِدَيِبْمُهُتْكَسْمَأَمْوَيْمِهِئاَبآَعَمُهُتْعَطَقيِذَّـلٱ
ْلَب.ُّبَّـرلٱُلوُقَيْمُهُتْضَفَرَفيِدْهَعاوُضَقَنَنيِح،َْرصِمِضْرَأ
لٱَوُهاَذٰه

ْ
لِتَدْعَبَليِئاَْرسِإِتْيَبَعَمُهُعَطْقَأيِذَّـلٱُدْهَع

ْ
ِماَّـيَألٱَك

يفيِتَعِيَرشُلَعْجَأ:ُّبَّـرلٱُلوُقَي هبوُلُقَىلَعاَهُبُتْكَأَوْمِهِلِخاَدِ »ِْمِ
يفُلَعْجَأ«لايقزحلوقو.)٣٣-٣١ايمرإ( ًاحوُرْمُكِلِخاَدِ
لَقُعِزْنَأَو،ًاديِدَج

ْ
حلٱَب

ْ
لَقْمِهيِطْعُأَوْمِهِْمَحلْنِمِرََج

ْ
ٍ»ْمَحلَب

ةراشإلانمريسفتلاةيآيفامىفخيالو.)١١:١٩لايقزح(
بولقيفًاعمنيلماعهحوروحيسملاوهللااهيففثيلثتلاىلإ
.صالخللنينمؤملا

ملٱِبِهِذٰهُلْثِمٌةَقِثاَنَلْنِكٰلَو«٤
.»ِهللاٱىَدَلِحيِسَْ
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:٢صنمو٣و٢ع(يفركُذامكيأِهِذٰهُلْثِمٌةَقِث
نماهليصحتنكمملاةقثلانمىوقأةقثلاهذهو.)١٧-١٥
ًالهأهنوكبوهتيلوسرةحصبهللاةداهشاهنألةيصوتلابتك
عوسيبرلانماهذخأيتلاةمدخلاضورفبمايقلل
ءيشىلعةينبمةقثلاهذهنكتملو.هللاةبقارمباهسراميو
ٍةَّـوُقِّـلُكِبَنيِّـوَقَتُم«هلوقليلدبهللاةردقلبسلوبسفنيف
َّـلُكُعيِطَتْسَأ«هلوقو)١:١١يسولوك(»ِهِدَْجمِةَرْدُقِبَسَحِب

يفٍْءَيش ملٱِ
لٱِحيِسَْ

.)٤:١٣يبليف(»يِنيِّـوَقُييِذَّـ
وههنأوحيسملاوهًالوسرهاعديذلانإيأِحيِسَْملٱِب

.ةيلوسرلارومأنمهيلعهبجوأامبمايقللةمعنهحنميذلا
ىريلهلًابقارمهنوكرابتعابهترضحيفيأِهللاٱىَدَل

.هتريغوهتنامأ

ْنِمُهَّـنَأَكًائْيَشَرِكَتْفَنْنَأاَنِسُفْنَأْنِمٌةاَفُكاَنَّـنَأَسْيَل«٥
»ِهللاٱَنِماَنُتَياَفِكْلَب،اَنِسُفْنَأ
٢:١٣يبليفو١٥:١٠سوثنروك٢:١٦١صو١٥:٥انحوي

هسفنلباقذإليجنإلاةمدخللهأهنأبًالبقحّرص
سيلهنأاوعّدأوهللاةملكاوشغنيذلانيبذاكلانيملعملاب
.هسفنىلإةيلهألاهتبسنةلعانهنابأوةمدخلاكلتلًالهأ

ىفنًائْيَشَرِكَتْفَنْنَأاَنِسُفْنَأْنِمٌةاَفُكاَنَّـنَأَسْيَل
ًاركفركتفينأعيطتسيهنأوهسفنيفةمدخلللهأهنأ
لامعألانمءيشىلعهلةوقالنأردجألافًاحلاص
هتفرعمىلعًافقوتمنكيملةيلوسرللًالهأهنوكف.ةحلاصلا
.ةيصخشلاهتافصنمكلذريغوأهتريغوهتنامأوهرابتخاو

ةفرعمنمهيلعانلصحاميأهللاٱَنِماَنُتَياَفِِك
هللانمةبهاهلكلمعلاىلعةوقلاوةسادقلانموتايحورلا
:١٥سوثنروك١(»انأامانأهللاةمعنبنكلو«هلوقكاذهو
١٠(.

َال.ٍديِدَجٍدْهَعَماَّـدُخَنوُكَنْنَألًةاَفُكاَنَلَعَجيِذَّـلٱ«٦
حلٱ
ْ
حلٱَّـنَأل.ِحوُّرلٱِلَبِفَْر

ْ
.»يِيُْحيَحوُّرلٱَّـنِكٰلَوُلُتْقَيَفَْر

٣:٧سسفأو٥:١٨صو١٥:١٠و٣:٥سوثنروك١
سواثوميت٢و١٢و١:١١سواثوميت١و٢٩و١:٢٥يسولوكو
٨و٨:٦نييناربعو٢٦:٢٨ىتمو٣١:٣١ايمرإ١:١١
١٠و٧:٩و٤:١٥و٣:٢٠ةيمور٧:٦و٢٩و٢:٢٧ةيمور
:١٥سوثنروك١و٨:٢ايؤرو٦:٦٣انحوي٣:١٠ةيطالغو
٤٥

.هللانمهتيافكنوكنايبةيآلاهذهيف
اذهو.كلذكانلعجهللانإيأًةاَفُكاَنَلَعَجيِذَّـلٱ
.ةيلوسرلاةمدخلللهأهنأىلععطاقناهرب

ناكيذلايحيسملانيدلاوأليجنإلايأٍديِدَجٍدْهَع
دهعلانعهلًازييمت»ديدجلاب«فصُوو.همدخيسلوب
يفليئارسإينبهللاهاطعأيذلاسومانلاوهيذلاميدقلا
زييمتلاكلذىلإحيسملاراشأو.ىسومديىلعانيسروط
لِليِذَّـلٱيِمَدَوُهاَذٰه«سأكلايفهلوقب

ْ
جلٱِدْهَع

ْ
ىتم(»ِديَِد

كلذكناكملااذهريغيفسلوبمالكيفدروو.)٢٦:٢٨
امنييناربعلاىلإةلاسرلايفءاجو.)١١:٢٥سوثنروك١(
ِتْيَبَعَمُلِّـمَكُأَنيِح،ُّبَّـرلٱُلوُقَيِيتْأَتٌماَّـيَأاَذَوُه«هصن
-٨:٨نييناربع(»خلاًاديِدَجًادْهَعاَذوَُهيِتْيَبَعَمَوَليِئاَْرسِإ
نإديدجلادهعلاوميدقلادهعلانيبقرفلاو.)٩:١٥و١٠
لوألاطرشنإوةمعنلادهعيناثلاولامعألادهعلوألا
يفةعاطلاىلعكرحملانإوناميإلايناثلاطرشوةعاطلا
يناثلايفاهيلعكرحملاوةيصعملاىلعباقعلافوخلوألا
.ةبحملا

لبفرحلامدخنحنانسليأِحوُّرلٱِلَبِفْرَْحلٱَال
»حورلاب«وسومانلاانه»فرحلاب«دارملاو.حورلامدخ
ةلباقملصفلااذهنمةياغلانأكلذىلعليلدلاوليجنإلا
انههانعمبامهنمًالكسلوبلمعتسادقو.رخآلابامهدحأ
ربعو.)٧:٦و٢٩-٢٧و٢:٢٢ةيمور(اهنمرخُأعضاوميف
دصقيملو.فورحلاببتُكهنأل»فرحلاب«سومانلانع
يتلاةيوسوملاةعيرشلالكلبرشعلااياصولادرجمكلذب
:٣سواثوميت٢و٥:٤٧انحوي(»بتكلاب«ىمستامًاريثك
ساوحلاىلعتضرُعةيجراخةعيرشسومانلاو.)١٥
نألقعلاواهعمستنأنذألاواهرصبتنأنيعلاتعاطتساف
ةوقهيفسيلنكلتابجاولاسايقمناسنإللهيفف.اهكردي
الفورحىوسقبيملفهتعاطلةدارإالوهظفحىلع
بتُكهنوكعمليجنإلاامأو.ةايحلانمءيشاهنعردصي
اهبيتلاةادألاو)١:٦ةيمور(هللاةوقويحوروهففورحب
نيبميظعلاقرفلااذإف.سفنللةايحسدقلاحورلابهي
يحوريلخاديناثلاويجراخلوألانإليجنإلاوسومانلا
لوألانإوةييحمةوقيناثلاوةبوتكماياصودرجملوألانإو
.بلقلاىلعبتُكيناثلاوقروورجحىلعبتُك

هنأهيلعقدصيوسومانلاريثأتاذهُلُتْقَيَفْرَْحلٱ
:رومأةثالثبلتقي
هلوقيفةلماكلاةعاطلاناسنإلاىلعبجويهنإ:لوألا·

و)٣:١٢ةيطالغو١٠:٥ةيمور(»ايحتفاذهلمعا«
لَم«
ْ
يفُتُبْثَيَالْنَمُّلُكٌنوُع »ٌبوُتْكَمَوُهاَمِعيَِمجِ
ظفحيسانلانمدحأنكيملذإو.)٣:١٠ةيطالغ(
مكحيوناسنإلانيديسومانلاناكًاماتًاظفحسومانلا
.توملابهيلع
ةضرعومورحمهنأبرعشيئطاخلالعجيهنإ:يناثلا·
.هاياطخىلعهقحتسييذلاباقعلاوهللابضغل
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الوتابجاوللًالماكًانوناقئطاخلاهاجتعضيهنإ:ثلاثلا·
ةدارإلانمًائيشالوهتعاطىلعةردقلانمًائيشحنمي
نممزليوسأيلاومدنلاىوسسفنلايفئشنيالفاهل
يفلتقيسومانلانأسلوبنابأو.ًاتومرمثيهنأكلذ
نمو.)٢١و٣:١٠ةيطالغو٣و٨:٢و١١-٧:٩ةيمور(
لتقيسومانلاملعينأانهدريمللوسرلانأحضاولا
ثيحةئيطخلاةبقاعلتقلاكلذنألًايدسجًالتق
.سومانسيلثيحوسومانلا

حيسملالوقليلدبليجنإلاريثأتاذهيِيُْحيَحوُّرلٱ
لَا«
ْ

لَكُأيِذَّـلٱُمَالَك
ِّـ

.)٦:٦٣انحوي(»ٌةاَيَحَوٌحوُرَوُهِهِبْمُكُم
ةعاطلاةدارإوهوسومانلاهنمالخامبهيليجنإلاف
هسيدقتوبلقلاديدجتيفحورلاةلآوهواهيلعةردقلاو
ثيحييحيليجنإلاو)٨ع(»حورلاةمدخ«ىمسكلذلو
ةأرملالسننأبرشُبمويهطوقسدعبمدآايحأهنإفهبرشبُي
كرابتتهلسنبهنأبرشُبمويميهاربإايحأوةيحلاسأرقحسي
موسرلاةطساوبهباورشُبنيذلاايحأو.ضرألالئابقعيمج
حيسملاريشبتبسانلاهءايحإو.ءايبنألاتانالعإبوةيوسوملا
هءايحإقرطوًاريثككلذنمرهظأومظعأناكلسرلاو
:ةثالث
اذهوناميإلابانيلإًابوسنمحيسملاربانلهنالعإ:لوألا·

.توملاوةنونيدلانمانتاجنوانريربتلفاك
فوخنمًالدبدجملاعقوتوهلالةبحمانلهديكأت:يناثلا·

.هباقعوهللابضغ
انبولقديدجتىلعسدقلاحورلالعفبهتردق:ثلاثلا·

ىلإتوملانمكلذبانلقنوهللاةروصبةيناثانقلخو
فةيبدأةايحانلبهيليجنإلانإةصالخلاو.ةايحلا
َّـنَأل«هلوقبكلذلكديؤيوةرخآلايفةيدبأةايحوايندلاي
حلٱِحوُرَسوُماَن

ْ
يفِةاََي ملٱِ

ْنِميِنَقَتْعَأْدَقَعوُسَيِحيِسَْ
خلٱِسوُماَن

ْ
ملٱَوِةَّـيَِط

ملٱَناَكْنِإ«هلوقو.»ِتْوَْ
،ْمُكيِفُحيِسَْ

جلٱَف
ْ

خلٱِبَبَسِبٌتِّـيَمُدََس
ْ

ِبَبَسِبٌةاَيَحَفُحوُّرلٱاَّـمَأَو،ِةَّـيَِط
لٱ
ْ
.)١١و٦:٤ةيمورًاضيأرظنا١٠و٨:٢ةيمور(»ِّـِرب

ملٱُةَمْدِخْتَناَكْنِإَّـمُث٧«٧،٨
ملٱ،ِتْوَْ

يفٍفُرْحَأِبُةَشوُقْنَْ ِ
يفْتَلَصَحْدَق،ٍةَراَجِح ْنَأَليِئاَْرسِإوُنَبْرِدْقَيَْملىَّـتَح،ٍدَْجمِ
َفْيَكَف٨،ِلِئاَّـزلٱِهِهْجَوِدَْجمِبَبَسِلىَسوُمِهْجَوَىلِإاوُرُظْنَي
يفِحوُّرلٱُةَمْدِخَىلْوَألٱِبُنوُكَتَال »؟ٍدَْجمِ
جورخخلا١٠:١ةينثتو٢٨و٣٤:١جورخ٧:١٠ةيمور

٣:٥ةيطالغ٣٥و٣٠و٣٤:٢٩

هنألتوملاةمدخبهنعّربع.سومانلايأِتْوَْملٱُةَمْدِخ
هنأليدبألاباقعلاهيلعبجويوهمثإناسنإلاىلعتبثي
سومانللسيلوهتنونيدتحتعقيفهبيلاطمبمايقلانعزجاع
ةعاطإىلعهردقتةمعنالوهيفةرافكمدالذإهلرفغينأ
نكلوبنذملابقاعيويهنيورمأينأىوسسيلورماوألا
ملٱَىلِإاَنَبِّـدَؤُم«هلعجهللا

ةيطالغ(»ِناَميِإلٱِبَرَّـَربَتَنْيَكِلِ،حيِسَْ
٣:٢٤(.

يفٍفُرْحَأِبُةَشوُقْنَْملٱ اياصولاىلإاذهبراشأٍةَراَجِحِ
نأدوصقملاو.هتصالخاهنألهلكسومانلااهبدارأورشعلا
ةرهاظلاناسنإلاساوحىلعضورعميجراخسومانلا
بطاخييحورليجنإلانألليجنإلانعزاتميكلذبو
»فرحلا«ىلعمالكلايفكلذنايبقبسدقو.اهييحيوحورلا
.ةسداسلاةيآلاريسفتيف

يفْتَلَصَحْدَق ىلإعجريتلصحيفريمضلاٍدَْجمِ
نأبمئاقسومانلادجمو.سومانلايهيتلا»توملاةمدخ«
نأالإهاوحفوهتسادقوىلاعتهلدعبقئالوهوهللاهردصم
ةديجمانيسروطىلعهلهللانالعإقيرطوةسدقملاهتدارإ
ةراشإمظعملعلورانولزالزوقوربودوعربهنلعأهنإف
لقأهنأالإليجنإلادجمكسومانلادجمف.اذهىلإلوسرلا
.هنم

دحأاذهاوُرُظْنَيْنَأَليِئاَْرسِإوُنَبْرِدْقَيَْملىَّـتَح
.هدجمىلعةلادلاسومانلاءاطعإبةنرتقملاثداوحلا

ههجوناكوهللانمسومانلاىسومذخأىَسوُمِهْجَو
ناكفهيلإقدحينأبعشلاعطتسيملىتحناعمللاديدش
.سادقألاسدقيفهللاروضحتايآنمرهظامهبشيهرون
ةدشوةبيهلاهجولاكلذىلإرظنلانعمهزجعةلعتناكو
ىَسوُمَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجَوُنوُراَهَرَظَنَف«هلوقليلدبرونلا
لِجاَذِإَو

ْ
لَيِهِهْجَوُد

ْ
:٣٤جورخ(»ِهْيَلِإاوُِبَرتْقَيْنَأاوُفاَخَف،ُعَم

٣٠(.
ءاطعإبةنرتقملاةديجملارهاوظلارئاسكيتقولاِلِئاَّـزلٱ

.سومانلا
يفِحوُّرلٱُةَمْدِخَىلْوَألٱِب لوقينأئراقلاعقوتيٍدَْجمِ
سومانلايفهلوقلةلباقم»ةايحلاةمدخ«انهليجنإلايف
ةلعحورلانأل»حورلاةمدخ«هاعدهنكل»توملاةمدخ«
حورلاةمدخبدارملانأىلعليلدلاو.هنولبقينيذللةايحلا
ةياغنإوةسداسلاةيآلايفىنعملااذهبتءاجاهنإليجنإلا
يفرحلاسومانلاةلباقميهوكانههتياغكانهلوسرلا
.يحورلاليجنإلاب

نأبدجملابسومانلانمىلوأدارملانأمهضعبىأر
»ةراجحيففرحأبةشوقنم«هاياصونأليجراخسومانلا
يفامكسوسحمةيوسوملاةمدخلابةقلعتملاهرومأرئاسو
يلخادليجنإلانأبوةفلتخملاموسرلاولكيهلاوةميخلا
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هروضحاهيفرهظُيوناسنإلاسفنهللانكسيهتطساوبو
ةلئازسومانلاةمدخنأبوبلقلاىلعهيملاعتبتكيوهتمعنو
ةمدخنأوهيتقوةيزمرةّيسوملاةعيرشلارهاوظلكنأو
عيطتسيالسومانلانإو.هريغللحمقبيملذإةيقابليجنإلا
نأوتوملاهيلعبجويلبطقاسلاناسنإللةايحلاحنمينأ
ةديعسلاةسدقملاةايحلاناسنإللبهينأردقيليجنإلا
.ةيدبألا

ًاريِثَكَىلْوَألٱِبَف،ًادَْجمِةَنوُنْيَّـدلٱُةَمْدِخْتَناَكْنِإُهَّـنَأل«٩
لٱُةَمْدِخُديِزَت

ْ
يفِّـِرب .»ٍدَْجمِ

٣:٢١و١:١٧ةيمور

ىلوأليجنإلاةمدخنأنمقبساملتابثإةيآلاهذه
ةمدخنمدجمأربلاةمدخنألسومانلاةمدخنمدجملاب
.ةنونيدلا

نيديهنألكلذبيمُسوسومانلايأِةَنوُنْيَّـدلٱُةَمْدِخ
ةيآلايفتوملاةمدخيمسامكهاياطخىلعناسنإلا
ةنونيدلابهيلعمكحيولماكلاربلابناسنإلارمأيوةعباسلا
.نارفغلانعزجاعوباقعلاىلعرداقوهفهنايصعل

نإوةئيطخللههركوهلدعوهللاةسادقاهراهظإلًادَْجم
.ةديجمتناكءانيسروطيفاهنالعإرهاوظلك

يفِّـِربْلٱُةَمْدِخ...َىلْوَألٱِبَف ليجنإلانعّربعٍدَْجمِ
لكنموجننورربتنهبيذلاهللانلعُيهنألربلاةمدخب
حيرصتلاامرادقمبسومانلانملضفأليجنإلاف.ةنونيد
هيلعمكحلايأةنونيدلابحيرصتلانمناسنإلللضفأربلاب
الةسادقلانمسومانلاهبلطيامانهربلاو.يدبألاتوملاب
.نمؤملاىلإبسنُييذلاحيسملاربهنألهساسألبريربتلا
.لماكلاربلاكلذنالعإليجنإلادجمو

ملٱَّـنِإَف«١٠
لٱاَذٰهْنِمْدَّـجَمُيَْملًاضْيَأَدَّـجَمُْ

ْ
ِبَبَسِلِليِبَق

ملٱ
لٱِدْجَْ

ْ
.ِ»قِئاَف

٩ع

ىسومةمدخهبدارملاودجّمملاءيشلايأَدَّـجَمُْملٱَّـنِإَف
يفهدجمىلعمالكلاقبسدقو.همداخوهيذلاسومانلاو
.)٩-٧ع(ريسفت

دجمنأيأِقِئاَفْلٱِدْجَْملٱِبَبَسِل...ْدَّـجَمُيَْمل
دقفيرمقلانأامكليجنإلادجمةدايزببجُحسومانلا

.سمشلاروهظبهدجملطبيوهءوض
نعًاباونيلجتلالبجىلعدجملابايليإوىسومرهظ

قاففناسنإلانباهبرهظيذلادجملاامأوءايبنألاوسومانلا
.)١٦-١:١٣ايؤريفامب٤-١٦:١ىتميفاملباق(امهدجم

هدسجتةهجنمحيسملاعوسينالعإهنأبمئاقليجنإلادجمو
تايآلاوبيلصلاىلعهتوموهتازجعموهميلعتوهعاضتاو
هللانيمينعهسولجوهدوعصوهتمايقوكلذبةقلعتملا
هنوكةهجنمهللادجمنلعُيسومانلانإمعن.ًاطيسو
كلذقوفهنوكةهجنمهدجمنلعُيليجنإلاوًالداعًاسودق
يفوةنونيدلاشرعىرنسومانلايفف.ةبحملاوةمحرلاهلإ
ئطاخلاةنونيدييدانيسومانلاوةمعنلاشرعىرنليجنإلا
باقعلائطاخلاىلعبجويسومانلاو.ريربتلابليجنإلاو
.ةيدبألاةايحلابنمؤملادعيليجنإلاويدبألا

يفُلِئاَّـزلٱَناَكْنِإُهَّـنَأل«١١ ُنوُكَيًاريِثَكَىلْوَألٱِبَف،ٍدَْجمِ
يفُمِئاَّـدلٱ .»ٍدَْجمِ

لوألانأبسومانلاىلعليجنإلالضفنايبةيآلاهذهيف
.لئازيناثلاومئاد

ناكهنإفهبقلعتياملكويوسوملاماظنلاياُلِئاَّـزلٱ
ىلإةلاسرلاةياغو.هماودهللادصقيملًاصقانًايزمرًايدادعتسا
ةيدوهيلاحئابذلالاوزنايبنييناربعلاىلإةلاسرلاونييطالغلا
املريشملالطبفحيسملاىلإريشتتناكاهنألةيسوملاموسرلاو
مالكلايفنييناربعلاىلإةلاسرلايفءاجف.هيلإراشملاءاج
َقَّـتَع»ًاديِدَج«َلاَقْذِإَف«سومانلابليجنإلاةلباقمىلع
»ِلَالْحِمْضٱلٱَنِمٌبيِرَقَوُهَفَخاَشَوَقَتَعاَماَّـمَأَو.َلَّـوَألٱ
.)٨:١٣نييناربع(

يف يفهتمدخنيحوانيسروطيفهللاهاطعأنيحٍدَْجمِ
ىسومديىلعهللارمأىضتقمباهبيترتولكيهلاوةميخلا
.ةنس١٥٠٠وحنهدجمةدمتناكوةنهكلاونورهو

حيسملاءيجمذنمهتمدخةدمنألليجنإلايأُمِئاَّـدلٱ
رخآحيسملالوثلاثماظنلامهنيبلحمالفملاعلاةياهنىلإ
يهليجنإلامايأنألصالخلاقيرطلرخآنالعإلالو
ةمدختاريثأتو.هللاباتكىضتقمب»ةريخألامايألا«
هللادجملءامسلاوضرألايفًادبأىقبتلبلوزتالليجنإلا
»ةيدبألاةراشبلا«ليجنإلايمُسدقو.نيصَّـلخملاةداعسو
.)١٤:٦ايؤر(

نعزاتميهبسلوبرشبيذلاليجنإلانإ
١٨ىلإ١٢عهريرحتوهحوضوبسومانلا
هجويفرهظيذلالئازلادجملانأىلإًافنآلوسرلاراشأ
عقربتانهذختاوهتمدخدجمةيتقوىلإًازمرناكىسوم
:نيرمأىلإًازمرىسوم
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نأليوسوملاسومانلايفنالعإلاضومغ:لوألا
دهعلازومربةرتتسمتناكهبةدوصقملاةيحورلاقئاقحلا
.هلالظوميدقلا

يناعملاكاردإنممهتعنميتلادوهيلالوقعةظالغ:يناثلا
نيحىسومنأىلع.)١٥-١٢ع(مهتنايدموسرلةحيحصلا
ىتمكلذكههجونععقربلاعفربرلامامأفقووعجر
مهيلعسومانلاضومغلوزيحيسملاىلإدوهيلاعجر
دهاشملالعجتحيسملادجمةدهاشمنألمهبولقنعةيامعلاو
.)١٨-١٦ع(هلثم

.»ًَةريِثَكًةَرَهاَُجمُلِمْعَتْسَناَذٰهُلْثِمٌءاَجَراَنَلْذِإَف«١٢
٦:١٩سسفأو٧:٤ص

ةيمهأنمةعبارلاةيآلايفركُذاموهواَذٰهُلْثِمٌءاَجَر
لوسرلاو.هتمدخوسومانلاىلعهلضفوهتمدخوليجنإلا
هلوقبراشاو.وههآرامككلذمهلكسانلاىرينأعقوتي
نأو)٨ع(حورلاةمدخليجنإلاةمدخنأىلإ»اذهلثم«
دبألاىلإةمئاداهنإو)٩ع(ريربتلاقيرطنلعتةمدخلاكلت
.)١١ه(

هلكليجنإلابرشبيهنأيأًةَريِثَكًةَرَهاَُجمُلِمْعَتْسَن
يذلاليجنإلانأهنقيتلكلذىتأوفوخالبوحوضولكب
هلوقلثماذهوديجمهنأوقحلاهنأوهللانموههبرشب
لٱَنِمًائْيَشْرِّـخَؤُأَْمل«سسفأخويشل

ْ
ْمُكُْتَربْخَأَوَّـالِإِدِئاَوَف

ِّـلُكِبْمَُكِربْخُأْنَأْرِّـخَؤُأَْملِّـينَأل«هلوقو»ًارْهَجِهِبْمُكُتْمَّـلَعَو
نأعمكلذلعفو.)٢٧و٢٠:٢٠لامعأ(»ِهللاٱِةَروُشَم
نمناك.ةرثعدوهيللوةلاهجنيينانويللليجنإلاةراشب
ًادمعاهنمًاريثكنوفخياهيملعمنأةدسافلادئاقعلاتامالع
اهومتكةريثكًارارسأنانويلاةفسالفودوهيلاينابرلنإف
دجمو.مهيراتخمضعبلاهوفشكوةماعلانعصرحب
وهوسلوبمايأيفناكامكلازيالمويلاليجنإلابنيرشبملا
هتلمجبهنأمهنقيتلحاضيإنسحأىلعقحلالكباودانينأ
يرورضوسانلالكلقفاوموهسفنيفديجمهنأوهللانم
ةمدخيفلحمالهنأانهسلوبلوقةصالخو.مهصالخل
.سومانلاةمدخيفىسوملناكامكعقربلاعضولليجنإلا

ْيَكِلِهِهْجَوَىلَعًاعُقْرُبُعَضَيىَسوُمَناَكاَمَكَسْيَلَو«١٣
هنَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَرُظْنَيَال .»ِلِئاَّـزلٱِةَياَِ
١١و٧ع٣٥و٣٤:٣٣جورخ

ىضتقمبكلذىسومىتأىَسوُمَناَكاَمَكَسْيَل
زومرولاثمأبةمئاقتناكاهنإفهيلإهللااهلكويتلاةمدخلا
امفالخاذهو.ءادفلالمعىلإاهبريشتتاءوبنودئاوعو

ىتأامدعبهنألديدجلادهعلايفهلسروحيسملاهبماق
لثم.هيلإتاراشإلاوزومرلالوزتنأقحهيلإزومرملاحيسملا
يفيِذَّـلٱ«حيسملارسيفهلوق وُنَبِهِبْفَّـرَعُيَْملَرَخُأٍلاَيْجَأِ
لٱ
ْ
لٱِهِلُسُرِلَنآلٱَنِلْعُأْدَقاَمَكِ،َرشَب

ْ
»ِحوُّرلٱِبِهِئاَيِبْنَأَوَنيِسيِّـدِق

ملهنألىسوممولينأسلوبدصقيملو)٣:٥سسفأ(
هللاوهللاهرمأامكفرصتىسومنألميلعتلايفهلثمرهاجي
هدعولوأنمًاجيردتءادفلاقيرطنلعُينأبىضق
ءيجمبدعولاكلذمامتإىلإنيلوألاانيوبألصلخملاب
نأميهاربإلنلعأفهعافتراوهتمايقوهتوموهبلصوحيسملا
ةنهكنأوهلثمًايبننوكيهنأىسوملوهلسننمنوكييدافلا
كلذنكلوهئادفوحيسملاىلإزومراهحئابذوميدقلادهعلا
ملهنأعمهولبقنيذلاصالخلًايفاكناكيجيردتلانالعإلا
انهليقامو.صالخلارومألكهباوكردينألًايفاكنكي
َّـِرساوُفِرْعَتْنَأْمُكَلَيِطْعُأْدَق«هذيمالتلحيسملالوقلقفاوم
َهلُنوُكَيِلاَثْمَألٱِبَفٍجِراَخْنِمْمُهَنيِذَّـلٱاَّـمَأَو.ِهللاٱِتوُكَلَم

ُ
ْم

.)٤:١١سقرم(»ٍْءَيشُّلُك
عماللاههجورونهبفعضيلِهِهْجَوَىلَعًاعُقْرُبُعَضَي
ًازمركلذسلوبذختافبعشلانعبجحلالكهبجحيلال
دعبالإاهحضويملهنإفةيحورلاقئاقحلاىسومميلعتىلإ
عقربلاعضوبدصقىسومنأكلذنممزليالو.حاضيإلا
.قحلاضعبهنوكوهميلعتماهبإىلإةراشإلا

»لئازلاب«دارملاِلِئاَّـزلٱِةَياَِهنَىلِإ...َرُظْنَيَالْيَكِل
»ةياهنلاب«و.ًايتقوىسومهجوالعيذلادجملاوهانه
ملىسومنإ.ىهتنانأىلإًائيشفًائيشدجملاكلذلاوز
انكلوههجوىلععقربلاعضواذاملجورخلارفسيفركذي
بعشلاةبهرففخيلكلذىتأهنأمالكلاقايسنملدتسن
ليلدبههجورونرظنيوهيلإبرتقينأفاخبعشلانإف
لِجاَذِإَوىَسوُمَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجَوُنوُراَهَرَظَنَف«هلوق

ْ
ُد

لَيِهِهْجَو
ْ

َليِئاَْرسِإوُنَبىَأَراَذِإَف...ِهْيَلِإاوُِبَرتْقَيْنَأاوُفاَخَف،ُعَم
لِجَّـنَأىَسوُمَهْجَو

ْ
لَيُهَد

ْ
لٱُّدُرَيىَسوُمَناَكُعَم

ْ
َىلَعَعُْقُرب

.)٣٥و٣٤:٣٠جورخ(»ُهَعَمَمَّـلَكَتَيِلَلُخْدَيىَّـتَحِهِهْجَو
عقربلاعضونمىرخأةياغىسوملناكهنإلاقسلوبو
يأبنويليئارسإلاىريالنأيأةيآلاهذهيفهركذاميهو
يتلاسومانلاةمدخنأاوجتنتسيفدجملاكلذلوزيةعرس
رفسيفهلوقاذهديؤيو.ًاضيأةلئازاهيلإزمردجملاكلذ
لٱَنِمىَسوُمَغَرَفاَّـَمل«جورخلا

ْ
ِهِهْجَوَىلَعَلَعَجْمُهَعَمِمَالَك

ُعِزْنَيُهَعَمَمَّـلَكَتَيِلِّـبَّـرلٱَماَمَأِهِلوُخُدَدْنِعىَسوُمَناَكَو.ًاعُقْرُب
لٱ
ْ
نملدتسنو.)٣٤و٣٤:٣٣جورخ(»َجُرَْخيىَّـتَحَعُْقُرب
عمملكتيوهوًامئادًافوشكمناكىسومهجونأىلعكلذ
نأوبعشلاعمملكتيوهوىرخأًاعقربموةراتًافوشكمهللا
هعنمبعشلاةبهرفيفختقوفناكعقربلاعضونمهتياغ
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لوزينأفاخيالهنأبسلوبحّرصو.هلاوزةدهاشمنم
.هلاوزةياهنرتسيًاعقربعضيىتحليجنإلادجم

لٱىَّـتَحُهَّـنَأل،ْمُُهناَهْذَأْتَظِلْغُأْلَب«١٤
ْ
لٱَكِلٰذِمْوَي

ْ
ُعُْقُرب

لٱِةَءاَرِقَدْنِعُهُسْفَن
ْ
لٱِدْهَع

ْ
ْريَغٍقاَبِقيِتَع

يِذَّـلٱ،ٍفِشَكْنُمُ
يفُلَطْبُي ملٱِ

.ِ»حيِسَْ
لامعأو١٢:٤٠انحويو١٤و١٣:١١ىتمو٦:١٠ءايعشإ

٤:٤صو٢٥و٨و١١:٧ةيمورو٢٨:٢٦

هتمدخانهىلإحاحصألااذهلوأنملوسرلامالكروحم
اموةيآلاهذهو.عبارلاحاحصألايفهيلعرمتساوليجنإلل
هعوضومضرتعممالكحاحصألااذهةياهنىلإاهدعب
.قبساميفدوهيلاناهذأبتملأيتلاةيامعلا

هنأقبساميفلوسرلاحّرصْمُُهناَهْذَأْتَظِلْغُأْلَب
ةلعانهّنيبو.)١٢ع(هبرشبامحاضيإيفهدهجلذب
عمجناهذألاو.مهناهذأةظالغيهوهمالكدوهيلامهفمدع
ةنطابلاناسنإلاىوقلكانههبدارملاولقعلاوهونهذ
مهرافسأىوحفاوكرديملدوهيلانأىنعملاوهفطاوعوهراكفأو
لوقكاذهواهلوبقىلإليملابالوةيحورلااهتوقباورعشيملو
.)٨:١٧و٦:٥٢سقرم(يفمهيفحيسملا

نكلحيسملاىلإةراشإلاميدقلادهعلاموسرةياغتناك
.هيلإراشملااوكرديملاهتواسقودوهيلابولقةملظل

هذههريطستتقوىلإةنس١٥٠٠ذنميأِمْوَيْلٱىَّـتَح
.ةلاسرلا

راصفىسومهجوىللعذئتقوناكُهُسْفَنُعُقُْربْلٱَكِلٰذ
.دوهيلابولقىلعةلاسرلاهذهةباتكرصعىلإهرصعذنم
هجويفدجملاةيؤرنممهعنميذلافدحاوعناملانأىنعملاو
نييليئارسإلانإف.هرافسأيفىنعملاكاردإنممهعنمىسوم
يذلاسومانلانميحورلاىنعملااومهفيملىسوممايأيف
مهنممهفأاونوكيملسلوبمايأيفمهدالوأو.هبمهاتأ
ىلإتافتلانودبمهنيديفةيجراخلاموسرلابًاعيمجاوفتكاف
ديهمتهنأللئازسومانلادجمنأاوفرعيملو.اهبهيلإراشملا
.ليجنإلايأمئادلانايتإل

وهرطسيذلاهباتكيأِقيِتَعْلٱِدْهَعْلٱِةَءاَرِقَدْنِع
مهؤايربكومهبصعتوهدوهيلانعهانعممتكيذلاو.هيف
.مهديلاقتىلعمهدانتساومهلماحتو

ءاقبلوسرلابسحفعفرُيمليأٍفِشَكْنُمُْريَغٍقاَب
.ةجيتنلاةدحولًادحاوًائيشبلقلاةطالغوعقربلا

يفُلَطْبُييِذَّـلٱ دوهيلافهبالإلطبيالوِحيِسَْملٱِ
ةظالغلانمهيلعاوناكامىلعاوقبفحيسملااوضفر
ىنعمالزومرورارسأوزاغلأباتكميدقلادهعلاف.ةيامعلاو

ةياغ«نألحيسملاىلإتاراشإاهنأىريالنملكلاهل
.)١٠:٤ةيمور(»حيسملايهسومانلا

حيسملاىلعدلتدوهيلابتكنإةميلسلالوقعلاريحيامف
ىلإريشتىصحتاليتلامهحئابذتناكفةلالدحضوأ
ًاعميجمهؤايبنأناكو.بيلصلاىلعةديحولاهتحيبذ
عنصونامزلاءلميفىتأدقو.نايبىلجأبهنعنوأبنتي
كلذعمومهئايبنأومهئاسؤرتازجعملكقوفتتازجعم
لَبْقَتَْملُهُتَّـصاَخَو،َءاَجِهِتَّـصاَخَىلِإ«هلك

ْ
.)١:١١انحوي(»ُه

لٱىَّـتَحْنِكٰل«١٥
ْ
لٱ،ىَسوُمُأَرْقُيَنيِح،ِمْوَي

ْ
ٌعوُضْوَمُعُْقُرب

لَقَىلَع
ْ
.»ْمِهِب

.عقربلاعفرُينألدبيأْنِكٰل
اذهلثمو.ةسمخلاهرافسأيأىَسوُمُأَرْقُيَنيِح
يفُهَلٍةَميِدَقٍلاَيْجَأُذْنُمىَسوُمَّـنَأل«هلوق ْنَمٍةَنيِدَمِّـلُكِ
يفُأَرْقُيْذِإ،ِهِبُزِرْكَي ملٱِ

.)١٥:٢١لامعأ(»ٍتْبَسَّـلُكِعِماَجَْ
توملةنسنيثالثونامثوحندعبيأِمْوَيْلٱىَّـتَح

.مهنيبهبةادانملاوءامسلاىلإهدوعصوهتمايقوحيسملا
اورينأنعمهزجعةلعْمِهِبْلَقَىلَعٌعوُضْوَمُعُقُْربْلٱ
ماهبإالمهبولقةظالغيهحيسملابنالعإلاىسومرافسأيف
لٱاَُّهيَأ«حيسملالوقليلدباهلاوقأ

ْ
لٱَوِناَّـيِبَغ

ْ
لٱاَئيِطَب

ْ
يفِبوُلُق ِ

ًاضيأرظنا٢٤:٢٥اقول(»ُءاَيِبْنَألٱِهِبَمَّـلَكَتاَمِعيِمَجِبِناَميِإلٱ
دهعلايفحيسملابنالعإلانإمعن.)٢٩-١٣:٢٧لامعأ
هلئاسروديدجلادهعلارئاشبيفهروهظكرهاظريغميدقلا
.مهناهذأتفصولدوهيلاهكردينألًايفاكناكهنكل

لٱُعَفْرُيِّـبَّـرلٱَىلِإُعِجْرَياَمَدْنِعْنِكٰلَو«١٦
ْ
.»ُعُْقُرب

٢٥:٧ءايعشإ٢٦و١١:٢٣ةيمورو٣٤:٣٤جورخ

بعشلاوأبعشلابلقِّـبَّـرلٱَىلِإُعِجْرَياَمَدْنِع
.هسفن

َناَكَو«هصنامجورخلارفسيفءاجُعُقُْربْلٱُعَفْرُي
لٱُعِزْنَيُهَعَمَمَّـلَكَتَيِلِّـبَّـرلٱَماَمَأِهِلوُخُدَدْنِعىَسوُم

ْ
»َعُْقُرب

دوهيلاةهجنمكلذلثمسلوبلاقو.)٣٤:٣٤جورخ(
يذلاعقربلاعفرُيعوسيبرلاىلإنوعجرينيحمهنأوهو
نومهفيذئنيحوهبدوعوملاحيسملاوههنأاورينأنممهعنمي
ًادسجتمهللانباىلإريشتاهنأوتاءوبنلاوزومرلالكىنعم
روطيفهجولًاهجوىسومهآريذلاناميإلابىرينيحو
ةراشإةيآلاهذهيفو.صالخلاروندوهيلاىلعءيضيوانيس
اماذهويحيسملانيدلادوهيلاهيفلبقيتقويتأيسهنأىلإ
نوعجريمهنأىلإةراشإيفو»برلاىلإعجري«هلوقهديفي
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حيحصلامهرافسأىنعمنومهفيمهنأوطقفًادارفأالًاجاوفأ
.حيسملاوهعوسينأىلعليلدلايفةقفتماهتاءوبننأو

َكاَنُهِّـبَّـرلٱُحوُرُثْيَحَو،ُحوُّرلٱَوُهَفُّبَّـرلٱاَّـمَأَو١٧
.»ٌةَّـيِّـرُح
٤:٧ةيطالغو٨:١٥ةيمور٦عو١٥:٤٥سوثنروك١٦١ع

برلاىلإدوهيلاعوجرنمىرخأةجيتنةيآلاهذهيف
.ةيرحلامهلينيهوعقربلاعفرريغ

ليلدبدجمتموهوحيسملاعوسيانهبرلاُّبَّـرلٱاَّـمَأ
لٱ«هلوق

ْ
يفُلَطْبُييِذَّـلٱُعُْقُرب ملٱِ

هنأًاضيأليقو)١٤ع(ِ»حيِسَْ
جاجتحاةياغو.)١٦ع(برلاىلإدوهيلاعجرينيحعفرُي
هوهيبرلاوهحيسملاعوسينأتابثإلصفلااذهيفلوسرلا
لكبهيلإزومرملاوهوميدقلادهعلاتانلعملكيفهيلإراشملا
لبقًامهبموأًاضماغناكاملكنأواهزومرواهموسر
.هبمهفارتعاوهايإمهتفرعمدنعًانيبًاحضاوريصيهبمهفارتعا

هلوقىنعمبسدقلاحورلاوهحيسملانأيأُحوُّرلٱَوُهَف
تسيلةدحولاهذهو.)١٠:٣٠انحوي(»دحاوبآلاوانأ«
ثيحفرثأتوةوقةدحووةيرهوجةدحولبةيمونقأةدحوب
كانهحورلااذهثيحوسدقلاحورلاكانهحيسملاعوسي
ردصمسدقلاحورلانأباتكلايفءاجامًاريثك.حيسملا
هيفليقامودجموةداعسوةسادقوةوقوقحوةايحلك
لمعيثيحودحاوحورلاووههنألحيسملاىلعقدصي
وهانهحورلانأىلعليلدلاوًاضيأرخآلالمعيدحاولا
.ةيآلاةيقبيفبرلاحوربهريسفتسدقلاحورلا

نوعجرينيذلانأيأٌةَّـيِّـرُحَكاَنُهِّـبَّـرلٱُحوُرُثْيَح
نمنوررحتيذئنيحوييحملاحورلاىلعنولصحيبرلاىلإ
.هللادالوأنوريصيوسومانلاةيدوبع

نبالاىلإهتبسنوسدقلاحورلاوهبرلاحورنإ
:٨ةيمور(»حيسملاحور«يعُددقو.بآلاىلإهتبسنك
بآلانإليقامكو)٤:٦ةيطالغ(»نبالاحور«و.)١٠
.)١٦:٧انحوي(هلسريحيسملانإليقكلذكحورلالسري
يفسدقلاحورلاىنكسةجيتنيهانهةروكذملاةيرحلاو
يهفهمدبحيسملاهارتشايذلاءادفلاهلينونمؤملابلق
انرّرح«يتلايهو)٨:٢١ةيمور(»هللادالوأدجمةيرح«
:ءايشأةثالثنمضتتيهو.)٥:١ةيطالغ(»اهبحيسملا
هنوكرابتعابيبدألاويزمرلاسومانلانمريرحتلا:لوألا·

ةيمور(هتنونيدوهتيدوبعنمريرحتلايأريربتلاةطساو
.)٧:٤و٦:١١٤
:٧ةيمور(ناطيشلاوةئيطخلاةطلسنمريرحتلا:يناثلا·

.)١٥و٦:١٤نييناربعو٦

يحورلاويدسجلاداسفلاةيدوبعنمريرحتلا:ثلاثلا·
.)٢٣-٨:٢١ةيمور(

اَمَك،ٍفوُشْكَمٍهْجَوِبِّـبَّـرلٱَدَْجمَنيِرِظاَنًاعيَِمجُنْحَنَو«١٨
يف لِتَىلِإَُّـريَغَتَن،ٍةآْرِمِ

ْ
اَمَك،ٍدَْجمَىلِإٍدَْجمْنِم،اَهِنْيَعِةَروُّصلٱَك

.»ِحوُّرلٱِّـبَّـرلٱَنِم
ةيمور١٣:١٢سوثنروك١:١١١سواثوميت١و٦و٤:٤ص
٣:١٠يسولوكو١٥:٤٩سوثنروك١و٨:٢٩

لسرنمانررحتدقنيذلانونمؤملايأًاعيَِمجُنْحَنَو
.مهريغو

.ناميإلانيعبَنيِرِظاَن
رابتعابهتمظعوهوحيسملاعوسيدجميأِّـبَّـرلٱَدَْجم
ءلمهيفلحهنأوهتعيبطلامجوهتوقوهللانباهنوك
.)٢:٩يسولوك(ًايدسجتوهاللا

عقربلاعزنُيحيسملابمهناميإبهنألٍفوُشْكَمٍهْجَوِب
ءايربكلاولالضلاوةلاهجلانعةجتانلاةملظلالكددبتيو
ىسومكاوراصفمهلهللاهنلعأامًايلجاورينأمهنكمأف
.نينمؤملاريغلاحفالخاذهوهللاعمملكتنيح

يفاَمَك لوقصملاندعملانمءامدقلاايارمتناكٍةآْرِمِ
ةعوضوملاءايشألالكروصاهيفاورينأمهنكمأفةياغلاىلإ
رظنيهتءارقبهنإفةآرملاةلزنمليجنإلاانهسلوبلزنأفاهمامأ
لثمسلوبىتأو.سدقلاحورلاةنوعمبحيسملادجمنمؤملا
ةآرملابىرُيامنأًانايب)١٣:١٢سوثنروك١(يفهيبشتلااذه
نايبلااذهلثمانههبدصقيملهنكلًايلكالًايئزجىرُيامنإ
ضرألاىلعناكنيحهوأرنيذلاكًاسأرهرنملاننإدارأامنإ
.هليجنإةطساوبهانيأرامنإءامسلايفهارنسامكالو

الفحيسملاةروصيأاَهِنْيَعِةَروُّصلٱَكْلِتَىلِإَُّـريَغَتَن
دجمدهاشنيحىسوملثدحامبهيبشتاذهيفهنأبير
نكلةدهاشملاكلتبًارينمههجودلجراصفلبجلايفهللا
دجمنودهاشينينمؤملانكلوًايتقوًارهاظناكريغتلاكلذ
نمنولقتنيفًادبأنطابلايفنوريغتيفليجنإلايفحيسملا
ُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإ«هلوقليلدبةسادقلالاحىلإةئيطخلالاح
مهبقلتو.)٣:٢انحوي١(»َوُهاَمَكُهاَرَنَساَنَّـنَأل،ُهَلْثِم
ّريغتلااذهو.حيسملالثماوراصمهنأىلإريشينييحيسملاب
مهداسجأيفثدحلبمهسوفندرجمىلعرصقيملميظعلا
لَنَسِّـِيبَاُّرتلٱَةَروُصاَنْسِبَلاَمَك«هلوقليلدبًاضيأ

ْ
ًاضْيَأُسَب

ُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«هلوقو.)١٥:٤٩سوثنروك١(»ِّـيِواَمَّـسلٱَةَروُص
يبليف(»ِهِدَْجمِدَسَجِةَروُصَىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَش
٣:٢١(.
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مهرشاعننيذلابهّبشتناننإملاعلااذهيفهانربتخاامم
امهركنوهنوبحيامبحنومهراكفأومهئارآببجعنو
هتافصيفانلمأتوحيسملاانببحأىتماننإىلوألابفهنوهركي
نألهلثمانرصةالصلايفهيلإانبرتقاوهلامعأوهتاملكو
رخآيفاممّنيبتيامكانبولقىلعهتروصعبطيسدقلاحورلا
.ةيآلاهذه

يفيجيردتلامدقتلاىلإريشياذهٍدَْجمَىلِإٍدَْجمْنِم
لوقلثماذهو.حيسمللةلثامملاوةريغلاوةبحملاوةسادقلا
يفِهللاٱَماَّـدُقَنْوَرُي.ٍةَّـوُقَىلِإٍةَّـوُقْنِمَنوُبَهْذَي«منرملا »َنْوَيْهِصِ
لوأيفنوكتفحيسمللنمؤملاةهباشمامأ.)٨٤:٧رومزم(
ديزتًامويفًامويهايإهتدهاشمراركتبهنكلوةليلقهناميإ
ةسادقلايفًالماكنوكيوءامسلايفهاريىتحهلهتهباشم
ةجيتننملضفأاذهو.بيعالبشرعلامادقفقيو
نكلوةيتقوىوسنكتملاهنألبرلاهجوىسومةدهاشم
ىلإىقبتومويلكديزتةنطابحيسملادجمةدهاشمةجيتن
.دبألا

يذلابرلانمعقوتيامكيأِحوُّرلٱِّـبَّـرلٱَنِماَمَك
لعافلاكلذبقيلتةجيتنلاوّريغملاوههنإفسدقلاحورلاوه
يأكلانهامكانهىنعملاو)١٧ع(يفانهلوقلاو.ديجملا
دجملاوةوقلايفنايواستمدحاوحورلاووهيذلابرلانأ
هلعفيوههلعفياموهسفنبرلاكانهبرلاحورثيحهنأل
.هلعفوهحيسملالثمريصنهبيذلاريغتلاف.سدقلاحورلا

دئاوف
ةمدخىلإًاناسنإهللاةوعدىلعتانيبلاىلجأنمنإ.١

نوكيدقمعن.هباعتأىلعةيهلإلاهتكربليجنإلا
ردانكلذنكلوريخةطساونوعودخملاوأنوؤارملا
.)٢و١ع(ماعلبءوبنتنمناكامكًادج

هنأىلعهميلعتريثأتنملدتسينأرشبمللثحيهنإ.٢
يفهريثأتبهميلعتةحصتبثأسلوبنإف.هللانم
ًافيفعنيازلاوًافئاعريّكسلامّلعثيحراصفسوثنروك
ىلعليلدرامثألاو.ًايلصمفّدجملاوًاصلخمعداخلاو
.)٣و٢ع(اهترجش

هصالخإىلعًاليلديعارلاكولسنوكينأبجيهنإ.٣
يفدهتجييذلاف.هيلعرخآليلدىلإجاتحيالىتح
ةيانعلاىلإرطضيالسوفنلاصيلختوهللاةدارإلمع
.)٢و١ع(ىلاعتهتيانعلهكرتيلبهسفنتيصب

حيسملاعوسياهبتكةلاسرةلزنمبةيحيسملاةسينكلانإ.٤
ضرألاىلعهتبئاناهنإوهتدارإوهتافصملاعلايرُيل
اهتياغوهبةلثمتمنوكتنأيفةدهتجموهقحبةدهاشو
.)٣ع(صالخلاىرشبثبنمهتياغ

ةرطسمنوكتنأيفكيالفبلقلايفةنايدلازكرمنإ.٥
رجحلانمحاولأىلعةشوقنموأربحلاببتكلايف
الإوهللاحورببلقلاتاحفصىلععبطُتنأبجيف
.)٣ع(اهنماهبحاصلعفنالف

الوءيشلكيفهللاىلإانراقتفابرعشننأانيلعهنإ.٦
حاجنلاولامعألاودئاقعلانمبجيامبنالعإلااميس
بلقلاّريغينأهللاريغدحألةردقالذإريشبتلايف
ماهوألانمظفحلاواهنعريبعتلاويحولارارسأكاردإو
.)٥ع(ةينيدلاتالالضلاو

»فرحلاب«ال»حورلاب«مئاقوهوةوقوةايحليجنإلانإ.٧
رئاعشبناسنإلارهاظتامهمف.موسرلابالقئاقحلابو
.)٦ع(ًائيشعفتنيملاهنملاخهبلقونيدلا

ةمدخنمفرشأةفيرشةمدخليجنإلاةمدخنإ.٨
تناكف.سومانلانمدجمأليجنإلاردقبىسوم
ليجنإلاةمدخو»ةنونيدلاوتوملاةمدخ«ىسومةمدخ
ةمدخجئاتنكلوزتالاهجئاتنوسيدقتلاوريربتلاةمدخ
.)٨و٧ع(سومانلا

بلطينملهجّنيبيحاحصألااذهيفليقامنإ.٩
ةمدخسومانلانألوسرلاتبثأدقوسومانلابريربتلا
الوهللاةلماكلاةعاطلاناسنإلانمبلطيهنألةنونيدلا
بيلاطملكبماقرشبلانمدحأسيلوةرفغملابدعي
لكةنونيدىوسبحّرصيالسومانلاًاذإف.سومانلا
حيسملاليجنإبالإةأطخلانمدحأصلخيالوسانلا
.)٩و٧ع(ءادفلادهعهنأل

ذإميسجرطخوميظعمثإليجنإلابفافختسالانإ.١٠
حورلاةمدخوهوصالخللنالعإقيرطهاوسيفسيل
هنإ.حورلاكلذنزحأليجنإلاضفرنمفسدقلا
تنلعُأامممظعأىنسحلاهتافصوهللاةفأرهيفتنلعُأ
دسجتبفختساهبفختسانمف.ىسومةعيرشيف
-٨ع(هعيضاومصخأيهيتلاهتوموهمالآوحيسملا
١٠(.

نوعجريسدوهيلانأحاحصألااذهيفليقاممدكأتيهنإ.١١
نآلامهنويعىلعوهيذلاعقربلالازُيوحيسملاىلإ
ةالصلايفهبلطيفدهجلالذبنوكلذبنمؤننأانيلعف
مهريونتىلإلئاسولالكذاختانعرخأتنالنأو
.)١٦ع(رونلاىلإمهداشرإو

انتفرعملديدجلادهعلارونبميدقلادهعلاأرقننأانيلعهنإ.١٢
رافسأربتعننأبجيفهحئابذووهموسرنمةياغلا
رخآلارسفيوحضوياهنمًالكنأوًادحاوًارفسنيدهعلا
٤ع(دوهيلانعتبجحامكةدئاوفانعتبجحالإو
.)١٤و
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سدقملاباتكلاىلعلصحينأناسنإلانكميهنإ.١٣
رمأنمناكامكهبعفتنيالوهمهفيالوًاريثكهأرقيو
داشرإبلطنوهقئاقحيفلمأتنملنإف.ًاميدقدوهيلا
.)١٨ع(موتخمباتككناكهتفرعمىلإسدقلاحورلا

عبارلاحاحصألا

٦ىلإ١عهربشبتيفهحاصفإوسلوبةنامأ
تءاجيتلاهللاةردقراهظأىلإةليسوهفعضنوك

)١٥-٧ع(ةريقحطئاسوبةميظعجئاتنب
ةروظنمةروظنملاريغرومألاهتيؤرللبقتسملايفهئاجرةوق
.)١٨-١٦ع(

عوضوملاىلعمالكلاىلإحاحصألااذهيفلوسرلاعجر
ًاعداخالوًانابجسيلهنأنابأو)٣:١٢ص(يفهكرتيذلا
يفكشيملهنإوةايحلاوربلانلعُملاديدجلادهعلاةمدخيف
جزميملكلذلوهيعماسنيبهحاجنيفالوهمالكقدص
.)٢و١ع(هقئاقحنمًائيشفخيملوهريغبليجنإلاميلعت

لكبهبةادانملاعمسانلاضعبنعليجنإلانامتكةلع
نألمهناهذأىمعأدقملاعلااذههلإنأالإتسيلحوضو
رودصلحضاوهبليجنإلانالعإوحيسملاليجنإلاعوضوم
.)٦-٣ع(ةقيلخلاءدبيفةملظلانمرونلا

هللانمهنوكعمهنأويفزخءانإيفًازنكليجنإلانوك
ىلإةبنسلاباوسيلسانأىلإملُسملاعلاةرانإهتياغنوكو
هبنيرشبملاةوقالهللاةوقيهليجنإلاةوقنأنايبلهريثأت
ًأدبأتومللةضرعونيدهطضمونيبرطضماوناكمهنأل
مهحاجنناكومهتطساوبلعفيناكحيسملاعوسينكلو
ناميإناككلذلو)١٢-٧ع(ًاردتقمًايحهنوكىلعًاناهرب
حيسملاماقأيذلاهللانإنقيأفدوادناميإكًاقيثولوسرلا
.هتافودعبتوملانمهميقيوملاعلايفهظفحيتوملانم
ةسينكلاعفنهلمتحااموهلمعاملكنمهتياغتناكو
.)١٥-١٣ع(هتمدخةطساوبنوريثكهللادمحينأعقوتف

ىنفيجراخلاانناسنإنأل«لشفيالهنأىلعركُذاماذختا
.)١٨-١٦ع(»ًامويفًامويددجتيلخادلاف

١٦ىلإ١عهريشبتيفهحاصفإوسلوبةنامأ

خلٱِهِذٰهاَنَلْذِإ،َكِلٰذِلْجَأْنِم«١
ْ
َال،اَنِْمحُراَمَكُةَمْدِ

.»ُلَشْفَن
١:١٣سواثوميت١و٧:٢٥سوثنروك٣:٦١ص

ةمدخلضفنمقبسامىلعءانبيأَكِلٰذِلْجَأْنِم
.قيتعلادهعلاةمدخىلعديدجلادهعلا

ةمدخيهيتلاليجنإلاةمدخيأُةَمْدِْخلٱِهِذٰه
ةايحلا«ةمدخو»ةنونيدلاالربلا«ةمدخو»فرحلاالحورلا«
كلذلوةلئازلالالظلاةمدخالدجملاةمدخو»توملاال
.ًادجمسومانلاةمدختقاف

ةمدخلاكلتيفهكارتشاسلوببسحاَْنِمحُراَمَك
ملٱُرُكْشَأ«هلوقكاذهوىلاعتهنمةمحروةديجملا

َعوُسَيَحيِسَْ
لِليِنَلَعَجْذِإ،ًانيِمَأيِنَبِسَحُهَّـنَأ،ِيناَّـوَقيِذَّـلٱاَنَّـبَر

ْ
اَنَأ،ِةَمْدِخ

:١سواثوميت١(»ًاِيَرتْفُمَوًادِهَطْضُمَوًافِّـدَُجمًالْبَقُتْنُكيِذَّـلٱ
١٠و١٥:٩سوثنروك١و١٦و١٥:١٥ةيمورًاضيارظنا١٣و١٢
.)٣:٨سسفأو

نعّرصقنىتحسأيوألوهوأبعتنمُلَشْفَنَال
ناعنمياهدجموةمدخلاكلتةمظعنألةبغرلاوةنامألا
.لشفلا

خلٱاَياَفَخاَنْضَفَرْدَقْلَب«٢
ْ
يفَنيِكِلاَسَْريَغ،ِيْزِ َالَو،ٍرْكَمِ

حلٱِراَهْظِإِبْلَب،ِهللاٱَةَمِلَكَنيِّـشاَغ
ْ

ىَدَلاَنَسُفْنَأَنيِحِداَم،ِّـَق
دُقٍناَسْنِإِّـلُكِريِمَض

.»ِهللاٱَماَّـ
٧:١٤و٧و٦:٤ص٥و٢:٣يكينولاست١و٢:١٧ص
٥:١١و٣:١ص

بيرالوهفرصتنمهلشفمدعىلعناهربةيآلاهذهيف
يفنيبذاكلانيملعملاهسفننعهافنامبفصوهنأيف
.سوثنروك

ةرتتسملاةيوتلملاقرطلايأِيْزِْخلٱاَياَفَخاَنْضَفَر
حدملاليصحتوعابتالاريثكتنمتاياغلاكاردإىلإةيدؤملا
.ًانلعهبفارتعالانمناسنإلايحتسيامرئاسوسانلانم
لامعتساوظعولايفقحلامتكلزتعاهنأبلوسرلاحّرصف
.عادخللمالكلامهبم

يفَنيِكِلاَسَْريَغ هلوقلريسفتاذهفانتياغليصحتلٍرْكَمِ
ةيغبركملايفكلسناطيشلانإ.»يزخلاايافخانضفر«
اوداطصيلهيفةبتكلاكلسو)١١:٣ص(ءاّوحعادخ
توملعملاكلذككلسو)٢٣و٢٠:٢٠اقول(ةملكبحيسملا
.)٤:١٤سسفأ(سانلالالضإلنوبذاكلا

اهطلخوأناصقنوأةدايزبِهللاٱَةَمِلَكَنيِّـشاَغَال
لوسرلاربتعاو.)٢:١٧ص(ةنيانويةفسلفوأةيدوهيديلاقتب
ناطلسهناطلسنألوهبىحوأهللانأل»هللاةملك«ليجنإلا
ىلعنورصتقيهللاةملكاوشاغف.فوتسمماتهنألوهللا
امعتكستوسانلاىضرُتيتلاليجنإلادئاقعبةادانملا
.طقاسلاناسنإلاةعيبطهلقثتستوأههركت
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.هباتكيفهللاهنلعأامكًايفاصهلكِّـقَْحلٱِراَهْظِإِب
دصقيملٍناَسْنِإِّـلُكِريِمَضىَدَلاَنَسُفْنَأَنيِحِداَم

قحلافيرحتوأليحلابمهحدموسانلاةقثىلإلصوتينأ
هلةداهشهراهظإدرجتقحلانألنوبذاكلانوملعملالعفامك
حلٱ«حيسملالاق.حلاصريمضيذلكدنع

ْ
ْنِمْتَرَّـَربَتُةَمْكِ

ينبعيمجهرربينأسلوبعقوتف.)٧:٣٥اقول(»اَهيِنَبِعيَِمج
دهشتهيملعموقحللمهضغبعمرارشألانإوةمكحلا

يتلارئامضلاقلاخوهوهللانمقحلانألمهلوهلمهرئامض
قحلايملعمىلعمهتاوصأنوكتفهبةيلخاددوهشيه
.مهعممهرئامضو

ِق
ُ

لكىتأهنأبهفرصتوهتاياغيفهصالخإتبثأهللاٱَماَّـد
ةنونيدللهمامأفقيفوسيذلاكلذةرضحيفهنأكاذه
.نيعداخلابقاعييذلاوهو

يفٌموُتْكَمَوُهاَمَّـنِإَف،ًاموُتْكَماَنُليِجْنِإَناَكْنِإْنِكٰلَو«٣ ِ
هلٱ
َْ
»َنيِكِلا
٢:١٠يكينولاست٢و٣:١٤و٢:١٥صو١:١٨سوثنروك١

لكبهبرشُبوًاديجمهنوكعمليجنإلانأيلجلانم
ًانالعإهولبقيملفسانلاضعبنعًاموتكملزيملحوضو
نمهنأامكنيكلاهلانممهنوكالإكلذلةلعالو.هللانم
وهفاصوجلاوةريهظلادنعسمشلاىرياليذلانأّنيبلا
َدْنِعِبيِلَّـصلٱَةَمِلَكَّـنِإ«هلوققفوىلعكلذوىمعأ
هلٱ
َْ
يذلاناسنإلانإ.)١:١٨سوثنروك١(»ٌةَلاَهَجَنيِكِلا
اياطخلاوبونذلابتيمهنأبهسفنىلعمكحيليجنإلاضفري
نإ.دكؤممهكالهوةققحممهتنونيدنيذلاةلمجنمهنإو
نأناسنإلاىلعليحتسيهنأانلحضوأسدقملاباتكلا
لاق.هضفروهيلعليجنإلاضرُعنأدعبءامسلالخدي
وهو.)١٦:١٦سقرم(»نادينمؤياليذلا«هسفنديسلا
مكلنوكتلّيلإاوتأتنأنوديرتال«مهلحيسملالاقنمم
لاحيفمهرسأبملاعلالهأنأك.)٤:٤٠انحوي(»ةايح
هليجنإهللامهاطعأفمهاياطخببسبكالهللةضرعةنونيدلا
نالعإلاكلذمهنعمتُكنيذلافصالخلاقيرطمهلنلعيل
.ةلاحمالمهاياطخبنوكلهي

ِْريَغَناَهْذَأىَمْعَأْدَقِرْهَّـدلٱاَذٰهُهٰلِإْمِهيِفَنيِذَّـلٱ«٤
ملٱ
َهلَءِيضُتَّـالَئِل،َنيِنِمْؤُْ

ُ
ملٱِدَْجمِليِجْنِإُةَراَنِإْم

َوُهيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
.»ِهللاٱُةَروُص
:٦ءايعشإ٦:١٢سسفأو١٦:١١و١٤:٣٠و١٢:٣١انحوي
عو١٨و١١و٩و٣:٨ص٢:١٤صو١٢:٤٠انحويو١٠
:١يسولوكو٢:٦يبليفو١٤:٩و١٢:٤٥و١:١٨انحوي٦
١:٣نييناربعو١٥

ليجنإلاقحنوريالنيكلاهلانأةلعنايبةيآلاهذهيف
مهلوقعزجعالوليجنإلاحوضومدعتسيليهفهدجمو
.مهناهذألناطيشلاءامعإلبهكاردإنع

.نيكلاهلايأَنيِذَّـلٱ
هتطلسلرهدلااذههلإبناطيشلابقلِرْهَّـدلٱاَذٰهُهٰلِإ
هلإةلزنمبهلعجفهليرايتخالامهعوضخوملاعلالهأىلع
يفسلوبلاقهدوجواوفرعيوأهتدابعاودصقيملنإومهل
.)١٠:٢٠سوثنروك١(نيطايشلانودبعيمهنأناثوألاةدبع
نأامكناطيشلاةدارإنولمعيمهتاوهشنوعبتينيذلاف
ءامسلاهلإةمدخمدعنإ.هللاةدارإنولمعينيحلاصلا
ناطيشلاانرتخاانلًاهلإهللارتخنملنإفرهدلااذههلإلةمدخ
:١٢انحوي(»ملاعلااذهسيئر«ناطيشلايعُداذهبوكلذك
حيسملابرجنيحةطلسلاهذهىعداو.)١٤:٣٠و٣١
ملٱِكِلاََممَعيَِمجُهاَرَأَو«

اَذٰهيِطْعُأَكَل«َلاَقَو...ِةَنوُكْسَْ
لُّسلٱ

ْ
ِملِهيِطْعُأاَنَأَو،َعِفُدْدَقَّـَيلِإُهَّـنَأل،َّـنُهَدَْجمَوُهَّـلُكَناَط

َ
ْن

.)٦و٤:٥اقول(»ُديِرُأ
نييلزأنيهلإبمهلوقىلعينامعابتأةيآلاهذهبجتحا
ضعبنأالإينعتالورشلاهلإرخآلاوريخلاهلإامهدحأ
نإمهضعبيفليقامكهللاةلزنمناطيشلالزنأسانلا
نيينوديصلايفو.)١٦:١٨و٣:١٩يبليف(»مهنوطبمهتهلآ«
ينبيفو.مههلإشومكنأنييبآؤملايفو.مههلإتورتشعنإ
نأنورقعيفو.)١١:٣٣كولم١(مههلإموكلمنأنومع
خورسننأروشأكلميفو.)١:٢كولم٢(اههلإبوبزلعب
الةهلآناثوألاسانلاكئلوأذاختاف.)١٩:٣٧كولم٢(ههلإ
.دوجولاةبجاوةيلزأةهلآمهنأهنمتبثي

ةطلسلانمناطيشللَنيِنِمْؤُْملٱِْريَغَناَهْذَأىَمْعَأْدَق
اورينأنعمهعنمينأنمهبنكمتيامءالؤهلوقعىلع
نمسانلادريفدهجلالذبيأتفيالوهوحيسملاليجنإدجم
رارشألنألركُذاممبجعالولطابلاةملظىلإقحلارون
لالضلاىلإمهريغاودوقينأىلعةميظعةطلسسانلا
.)٦:١٢سسفأ(»ةيحورلارشلادونجل«نوكتنأىلوألابف
مهتيلؤوسمو»ناهذألايمُع«ةيرحيفنيامكلذيفسيلو
هملسي«الئلقحلاةمواقمنمناسنإلكىلعبجوياملب
ريغ«و.)٢٨و١:٢٤ةيمور(»ٍضوُفْرَمٍنْهِذَىلِإُهللاٱ
.اهلبقيتلاةيآلايف»نوكلاهلا«مهةيآلاهذهيف»نينمؤملا
مدعةلعومهناميإمدعمهكالهةلعنأكلذنمانلو
طلستةلعامليقنإف.مهناهذألناطيشلاءامعإمهناميإ
لوسرلالوقيفامكرونلامهضفراهنإانلقمهيلعناطيشلا
يفاوُقَِمحْلَب،ٍهٰلِإَكُهوُرُكْشَيْوَأُهوُدِّـجَمُيَْملَهللاٱاوُفَرَعاَّـَملْمَُّـهنَأ« ِ
لَقَمَلْظَأَو،ْمِهِراَكْفَأ

ْ
لٱُمُهُب

ْ
لوقيفامو.)١:٢١ةيمور(»ُّيِبَغ

سوثنروكلهأىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا

٣٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لٱَىلِإَءاَجْدَقَروُّنلٱ«حيسملا
ْ
لُّظلٱُساَّـنلٱَّـبَحَأَوِ،َملاَع

ْ
َرَثْكَأَةَم

.)٣:١٩انحوي(»ِروُّنلٱَنِم
َهلَءِيضُتَّـالَئِل

ُ
ءامعإنمناطيشلاضرغاذهُةَراَنِإْم

.ًاضيأءامعإلاكلذةجيتنومهناهذأ
دجمنلعُيهنألكلذكيعُدِحيِسَْملٱِدَْجمِليِجْنِإ

لثماذهو.يناسنإلاويهلإلالامكلالكوهيذلاحيسملا
حيسملادجمف.)٦ع(»حيسملاعوسيهجويفهللادجم«هلوق
ةدابعزكرموهوهقئالخلهللانلعُييذلاوههنأبمئاق
مـــهــتـبحمعـوـضـوـموضرألاوتاوـاـمـــسـلايفنـيــسـيدـــقـلا
نوصلخينيذلامهدجملاكلذنورينيذلاو.مهحيبستو
ةياغف.)٣:١٨ص(هتروصىلإنوريغتيهايإمهتيؤربمهنأل
يفاملكناطيشلالذبيفسانللهدجمنالعٰإليجنإلا
.حيسملادجماوريالئلمهناهذألليجنإلاةرانإعنملهعسو
اهتوقبءيضتيهوسمشلاةقيقحنايمعلاىريالامكف
اورينأمهناهذأناطيشلاىمعأنيذلاعيطتسيالكلذك
لَثميفحيسملالاقاذهىلعوهليجنإيفقرشملاحيسملادجم
لٱُمُهِقيِرَّـطلٱَىلَعَنيِذَّـلٱَ«عرازلا

ِيتْأَيَّـمُثَنوُعَمْسَيَنيِذَّـ
لٱُعِزْنَيَوُسيِلْبِإ

ْ
هبوُلُقْنِمَةَمِلَك اقول(»اوُصُلْخَيَفاوُنِمْؤُيَّـالَئِلِْمِ

سلوبللاقسيلبإلامعأضقنيلىتأحيسملانألو.)٨:١٢
اوُعِجْرَيْيَكْمَُهنوُيُعَحَتْفَتِل)ممألايأ(ْمِهْيَلِإَكُلِسْرُأَنآلٱاَنَأ«
لُسْنِمَو،ٍروُنَىلِإٍتاَمُلُظْنِم

ْ
ىَّـتَح،ِهللاٱَىلِإِناَطْيَّـشلٱِناَط

خلٱَناَرْفُغِيبِناَميِإلٱِباوُلاَنَي
ْ

ملٱَعَمًابيِصَنَواَياََط
»َنيِسَّـدَقُْ

.)١٨و٢٦:١٧لامعأ(
دقوهللاوههنوكلهرهظميأِهللاٱُةَروُصَوُهيِذَّـلٱ
ىأردقفنبالاىأرنم«لاقُينأحصيفةياغلاهذهلءاج
ءاهب«ةيهلإلاهتعيبطىلإرظنلابوهو.)١٤:٩انحوي(»بآلا
هللاةروصيف«و)١:٣نييناربع(»هرهوجمسروهللادجم
ليقًادسجتمًاهلإهنوكرابتعابو.)٢:٦يبليف(»هللداعمو
ءلملكلحي«هيفذإهللاةروصوههنإةيآلاهذهيف
ئراقلاىلعىفخيالو.)٢:٩يسولوك(»ًايدسجتوهاللا
هتدهاشمنمىسومهجودجمنيبةلباقملانمهلوقيفام
ًاهلإهنوكنعئشانلاحيسملاهجودجمولبجلاىلعهللا
يفحيسملادجممهتدهاشمبنينمؤملابولقةرانإوًاعمًاناسنإو
.هليجنإ

ملٱِبْلَب،اَنِسُفْنَأِبُزِرْكَناَنْسَلاَنَّـنِإَف«٥
ْنِكٰلَو،ًاّبَرَعوُسَيِحيِسَْ

.»َعوُسَيِلْجَأْنِمْمُكَلًاديِبَعاَنِسُفْنَأِب
:١صو٩:١٩سوثنروك١٠:٣٣١و٢٣و١:١٣سوثنروك١
٢٤

لاقهنأكفةيببسءافلااَنِسُفْنَأِبُزِرْكَناَنْسَلاَنَّـنِإَف
نإ.انسفنأبالحيسملابزركناننألحيسملادجمليجنإانليجنإ

نممهسفنأعفنريشبتلانممهتياغمهسفنأبنورشبينيذلا
ةضرعمهفمهوعبتيومهباوبجعيلسانلانمحدموأٍلام
وأهللامالكبسانلانممهريغءارآوأمهءارآاوجزمينأل
لكهسفننعكلذسلوبىفنف.يحولاميلاعتضعباوفخي
حيسمللًاريفسناكلبيصخشضرغنمهلسيلذإيفنلا
.هرمأنمعمسوىأرامبًادهاشو

هتزاركةياغنإسلوبحرصًاّبَرَعوُسَيِحيِسَْملٱِبْلَب
:١ىتم(هللاحيسموهيرصانلاعوسينأسانلاعنقينأ
املكلمكأدقهنإوءايبنألارئاسوىسومهبأبنأيذلا)١
فرتعيسيذلا»برلا«هنإوهلمكيهنإتاءوبنلايفليق
ءايعشإو٢:٦رومزم(ضرألاوءامسلايفنملكهمساب
١:٢٠سسفأو١٧:٢انحويو٢٨:١٨ىتمو٧و٩:٦
.)٢:٨نييناربعو

نوكينأبجيريشبتلانمسلوبةياغناكيذلانإ
سانلاعفنيال«ريشبتلاكلذريغوهنمنيرشبملارئاسةياغ
سانلاحالصىلإةديحولاةطساولاوهو»ًابدأالوانيدال
.ةرخآلاوايندلايفمهتداعسو

ةمكحلائدابمسانلامهميلعتبهنأنانويلاةفسالفمعز
مهتمكحسلوبربتعاوءايقتأوءامكحمهنولعجيبدألاو
نأىلعمهلمحينأيفدهجلالذبفًاثبعمهبعتوةلاهج
هلثماونوكيلهيلعاولكتيوهوعيطيوهوبحيوًابرحيسملااوذختي
.هتطساوباوصلخيو

ملعملالبميلعتلاسيلمويلاهيلإسانلاجاتحينيذلانإ
الوعراشلالبةعيرشلاالويبنلالبةءوبنلاالويوامسلا
لبصالخلاالوًاعمةحيبذونهاكوهيذلالبحئابذلا
هلإلاوهيذلارربملالبةكئالملاوسانلانمرابالوصلخملا
ىلعألاشرعلامامأانيفعفاشلاوانبولقيفنكاسلادسجتملا
تحتءيشلكعضيىتحكلميسيذلاونآلاكلاملاو
.هيمدق

ملهنكلوًابرعوسيسلوبربتعاْمُكَلًاديِبَعاَنِسُفْنَأِب
عفنللبهسفنعفنلبعتيالدبعلاف.ًادبعالإهسفنربتعي
سوثنروكينمؤمريخيفلبهسفنريخيفعسيملهنإفهريغ
جلٱَنِمًاّرُحُتْنُكْذِإِّـينِإَف«هلوقلثماذهو

ْ
ُتْدَبْعَتْسٱ،ِعيَِم

لِلِيسْفَن
ْ
.)٩:١٩سوثنروك١(»َنيِرَثْكَألٱَحَبْرَألِعيِمَج

فقوىلعهتلمححيسملللوسرلاةبحمَعوُسَيِلْجَأْنِم
يفهتبغرومهلهبحنإمعنسوثنروكينمؤمةمدخلهسفن
نأانيلعبجيهلكرحملامظعمنكلكلذىلإهبلاممهعفن
.اهديسواهسأرحيسملاةسينكيفانتوخإةمدخلانسفنأفقن

لُظْنِمٌروُنَِقْرشُيْنَأَلاَقيِذَّـلٱَهللاٱَّـنَأل«٦
ْ

يِذَّـلٱَوُه،ٍةَم
يفَقَْرشَأ يفِهللاٱِدَْجمِةَفِرْعَمِةَراَنِإل،اَنِبوُلُقِ َعوُسَيِهْجَوِ
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ملٱ
.ِ»حيِسَْ
٢:٩سرطب١و٤ع١:١٩سرطب١:٣٢نيوكت

يهوةسماخلاةيآلانمىلوألاةلمجلابةقلعتمةيآلاهذه
ةرانإيفهللاةياغنإفطقفحيسملابلوسرلاريشبتىلعنايب
يفامفالخاهيفو.انريغلهنلعنوحيسملادجمىرننأانبولق
هللاةياغنإفناطيشلاةياغلهللاةياغةافانموهوةعبارلاةيآلا
ءامعإناطيشلاةياغوحيسملادجمرونىرتلبولقلاةرانإ
.رونلاكلذىرتالئلناهذألا

لمعىلإةراشإاذهيفٍةَمْلُظْنِم...َلاَقيِذَّـلٱ
لكىلعةيلوتسمةملظلاتناكذإةقيلخلامايألوأيفهللا
مجنغزبوأرمقعلطوأسمشتقرشأدقنكيملوملاعلا
تناكو.)١:٣نيوكت(»رونناكفروننكيل«هللالاقمث
بيترتلاوةايحلاتأدتبارونلارهظنيحفةيلاخةبرخضرألا
الإهيلعردقيالامماذهوةداعسلاوةفرعملاولامجلاوومنلاو
»راصفرمأوناكفلاق«نأالإهقلخيفتأيملوهو.هللا
.)٣٣:٩رومزم(

يفَقَْرشَأيِذَّـلٱَوُه رهاظلارونلاقلخناكاَنِبوُلُقِ
تناكو.نطابلارونلابسفنلاةرانإىلإًازمرنيعلاةرانإل
سانلابولقةملظىلإًازمرملاعلاىلعتلوتسايتلاةملظلا
لمعنإ.تئطخامدنعأفطأسفنلايفهللاروننألةأطخلا
لعفلوأوةملظلانعرونلالاصفنالوألامويلايفلوألاهللا
امهالكوهللالمعامهالكوىلعلانمهترانإبلقلايفةمعنلا
هللاةفرعمنععبطلابزجاعناسنإلافةيهلإةوقىلإجاتحي
قلخنعهزجعكءامسلاىلإةيدؤملاقيرطلاوهيلعبجيامو
ةملظلاملاعيفيقيقحلارونلاداجيإهللافلكيمل.سمشلا
هفلكسانلاسوفنيفةايحلارونداجيإنكلوةملكىوس
.بيلصلاىلعهتوموهدسجتوملاعلاىلإهنبانايتإ

بيترتلانمهدعباملًادادعإسوسحملارونلاقلخناك
اهديدجتنيحسفنلايفلوقعملارونلاداجيإولامجلاوومنلاو
ناميإلاوةبحملاوةفرعملايفاهومنواهسيدقتواهريربتلًادادعإ
.ءاجرلاو

ةفرعمكردنلانلوقعربنيهللانإِهللاٱِدَْجمِةَفِرْعَمِةَراَنِإل
يفلضفلالكوهدجمنوهمظعنوهحبسنوىنسألاهدجم
.هلكلذ

هرونبقرشيامنإهيلإاهبذجيفسفنلاةيرحعزنيالهنإ
دشرملالامجوصالخلاقيرطواهرطخواهتئيطخىرتلاهيلع
كالهلانميجنملاوههنإفهناسحإوهتدوجويوامسلا
.يدبألا

يف هللاهجوىرننأعيطتسنالِحيِسَْملٱَعوُسَيِهْجَوِ
هنباةطساوبانلهسفنهللانلعيف)٣٣:٢٠جورخ(ايحنو
ُنْبٱلَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«هلوققفوىلعاذهوًادسجتم

لٱ
ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو ١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ
فرعننأردقنالحيسملانودبو.)١١:٢٧ىتمًاضيأرظنا
ُبآلٱُهَلَسْيَلَنْبٱلٱُرِكْنُيْنَمُّلُك«هنألهتفرعمقحهللا
:٨انحوي(»ملاعلارون«عوسينألو.)٢:٢٣انحوي١(»ًاضْيَأ
انلوقعدرجمبحيسملابهللاةفرعمعيطتسنالاننأامكو.)١٢
هللاابصتخياممكلذنألانريغلهنلعننأردقنالكلذك
امكةفرعملاكلتانحنملانبولقيفقرشيوههنأىلإجاتحنف
:١٠سوثنروك٢و١٦:١٧ىتم(يفوةيآلاهذهيفحضاووه
قرشأيذلاهللادجمىلإةراشإةيآلايفو)١:١٦ةيطالغو١٥
ليئارسإونبعطتسيملوروطلانملزننيحىسومهجونم
هجونمءاهبمظعأبقرشأدجملاكلذنكلوهيلإرظنلا
ملاذهقوفهنإوهنيبواننيبعقربىلإجتحنملوحيسملاعوسي
.دبألاىلإقابوهفكلذكًالئازنكي

يفلفطوهوحيسملاصخشنمرونلااذهقارشإأدتبا
مهردقنيذللةنسنيثالثوًاثالثًاقرشملظومحلتيب
ةنوعمبهليجنإبانلقرشينآلاوهللاًانباهورينأىلعحورلا
.هسفنحورلاكلذ

يتلاهللاةردقراهظإىلإةليسوسلوبفعضنوك
١٥ىلإ٧عةريقحطئاسوبةميظعجئاتنبتءاج

لٱاَذٰهاَنَلْنِكٰلَو«٧
ْ

يفُزْنَك ُلْضَفَنوُكَيِل،ٍةَّـيِفَزَخٍناَوَأِ
لٱ
ْ
.»اَّـنِمَالِِهللاِةَّـوُق
١٢:٩صو٢:٥سوثنروك٥:١١ص

لب»هللادجمةفرعمةرانإ«زنكلابنعُيملُزْنَكْلٱاَذٰه
لصفلااذهيفهميلعتعوضوموهيذلاليجنإلاةمدخ
ةوقرهظتاهبودجملاوةوقلاوةايحلاةمدخاهنألًازنكاهاعدو
قئاقحلامظعأنلعُتيهو.حيسملاةايحوسدقلاحورلا
ةئيطخلاةطلسنمسانلاررحتفةبيرغجئاتنجتنتو
نمنوقتعُيو.حيسملاةروصىلإسانلاريغتياهبو.ةنونيدلاو
تقحتساو.ةيدبألاةايحلاءاكرشنوريصيوملاعلااذهةيدوبع
يهيتلاقئاقحلاةميقةمظعىلإرظنلابًازنكىعدُتنأ
.ىنغُتوىنبُتوروصعلالكيفاهبةسينكلارينتفاهنمضتت

يف لوسرلانأحجرملا.راخفلانميأٍةَّـيِفَزَخٍناَوَأِ
نأاوداتعاءامدقلاءاينغألاوكولملانألهيبشتلااذهراتخا
نمةينآيفرهاوجلاوبهذلاوةضفلانممهزونكاوأبخي
مدعلًانايبهراتخاهنأوأ)١٤و٣٢:١٣ايمرإرظنا(فزخلا
.اهيفزنكُتيتلاةيفزخلايناوألاوةميركلارهاوجلانيبةبسانملا
مهنألنيرشبملاولسرلارئاسوهسفنلوسرلاانههبشملاو
ةضرعءافعضرشبمهنكلةوقنيردتقمًاراهطأةكئالماوسيل
لبطقفماسجألاءافعضمهنأِنعيملو.توملاومالآلل
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نألمهتيلهأمدعلًانايبكلذىنعوًاضيأحاورألاءافعض
اهتيلعافىلإلئاسووصالخلاىرشبّثبلتالآاونوكي
نمليجنإلاةوقنأتابثإكلذلكنمةياغلاو.ةبيجعلا
.سانلانمالهللا

سانلالكفرعيليأخلاِِهللاِةَّـوُقْلٱُلْضَفَنوُكَيِل
سانلانمالهللانمةبيجعلاليجنإلاةوقنأاوفرتعيو
فعضيفلصفلااذهيفسلوبهلاقامو.هبنيرشبملا
النكلو.رصعلكيفرشبملكىلعقدصينيرشبملا
اميفمظعهنألةصاخهسفنىلإهمالكبراشأهنأيفبير
هنأانهنابأفىسومةمدخىلعاهلضفوليجنإللهتمدخرم
ًاراهظإدهطضمرقتحمفيعضناسنإىوسسيلهسفنيف
هبةطيحملارطاخملانمهايإهظفحىلعهتردقوهللاةمعنل
عيزوتيفهحاجنةرفواميسالوهفعضوهمالآيفهلهدضعو
.هتطساوبمهريونتوسانلاسيدقتوليجنإلابةراشبلا

يفَنيِبِئَتْكُم٨«٨،٩ .َنيِقِياَضَتُمَْريَغْنِكٰل،ٍْءَيشِّـلُكِ
َْريَغْنِكٰل،َنيِدَهَطْضُم٩.َنيِسِئاَيَْريَغْنِكٰل،َنِيِّـريَحَتُم
طَم.َنيِكُوْرتَم

ْ
.»َنيِكِلاَهَْريَغْنِكٰل،َنيِحوُر

٣٧:٢٤رومزم٧:٥ص

يفَنيِبِئَتْكُم هلوقَنيِقِياَضَتُمَْريَغْنِكٰل،ٍءَْيشِّـلُكِ
لكلديقينانويلالصألايفوبائتكاللديق»ءيشلكيف«
ناكلزاونلانمهركذامنأىنعملاو.نيتيآلايفركُذام
بائتكالا«يفو.تاهجلاولاوحألالكيفهلًامزالم
ةروهشملاةينانويلابعالملايفثدحيامىلإةراشإ»ةقيضلاو
عضوميفرخآلاطغضيامهدحأفنيعراصتملامحازتنم
هيديكرحينأالوبلقتلاوأنارودلاهيفعيطتسيالقيض
هتمحزيتلابئاصملاوتاداهطضالاكلذبىنغو.هيلجرو
هبلغتملاهنأذإةيلكلابةمدخلانمهعنمتنأعطتستملاهنكل
رشبينأىلعًارداقناكفرخآلانيعراصتملادحأبلغيامك
.حيسملاىلإسانلاةوعدىلإلئاسولاذختيو

امًاريثكسلوبناكَنيِسِئاَيَْريَغْنِكٰل،َنِيِّـريَحَتُم
يأوهبطيحملارطخلانموجنيفيكفرعيالهنأهلثدحي
ةلعتناكو.ليجنإلابهتداهشسانلاغيلبتىلإلئاسولا
عموًارهاظوًانطاباهفداصيتلاعناوملاعفدنعهزجعهتريح
حتفيوهيجنيوهدشريهللانأبةقثلاوءاجرلاعطقيملهلكاذه
.هتطساوبليجنإللًاباب

.سانلانمَنيِدَهَطْضُم
نأسانللنذأهللانإ.هللانمَنيِكوُْرتَمَْريَغْنِكٰل
نمهوعنميفمهدصقمىلإهملسيملهنكلهلوسراودهطضي
.هتايحاوعزنيوأةمدخلا

ثدحيناكامًاريثكَنيِكِلاَهَْريَغْنِكٰل،َنيِحوُرْطَم
شوحولانيعراصمللوأبعلملايفسانلانعنيعراصتملل
نأنابأفسلوبامأاوكلهيمثضرألاىلعاوحرطُينأهيف
هحرطدعبهدنعموقينأردقيالدحىلإهوبلغيملهءادعأ
هتباتكوهلوقبحيسمللدهشيلزيملهنأوداهجلاددجيو
.هكولسو

يفَنيِلِماَح«١٠ جلٱِ
ْ

،َعوُسَيِّـبَّـرلٱَةَتاَمِإٍنيِحَّـلُكِدََس
يفًاضْيَأَعوُسَيُةاَيَحَرَهْظُتْيَكِل .»اَنِدَسَجِ
يبليفو٦:١٧ةيطالغو٩و١:٥صو١٥:٣١سوثنروك١
:٤سرطب١و١٢و٢:١١سواثوميت٢و٨:١٧ةيمور٣:١٠
١٣

لثمتناكاهنأوهتاقيضةرثكةيآلاهذهيفسلوبحضوأ
.ةّدشلايفحيسملاتاقيض

يفَنيِلِماَح َعوُسَيِّـبَّـرلٱَةَتاَمِإٍنيِحَّـلُكِدَسَْجلٱِ
ىلعناكمويحيسمللمهتلماعمهولماعسانلانأينعي
نيبتيامكهديساوتامأامكهوتيمينألةضرعناكوضرألا
سوثنروكويبليفوسسفأوميلشروأيفهلثدحامم
َكِلْجَأْنِماَنَّـنِإ«هلوقكاذهو.ممألاودوهيلانماهريغو
ذلِلٍمَنَغَلْثِماَنْبِسُحْدَق.ِراَهَّـنلٱَّـلُكُتاَمُن

:٨ةيمور(ِ»حْبَّـ
رظنا١٥:٣١سوثنروك١(»مويلكتومأينأ«هلوقو.)٣٦
ىلعناكهنإ.)١١:٢٣سوثنروك٢و٤:١٠سوثنروك١ًاضيأ
ديقومجروبرضودلجنمهترتعايتلاحارجلاراثآهدسج
يفٌلِماَحِّـينَأ«هلوقليلدب »َعوُسَيِّـبَّـرلٱِتاَمِسيِدَسَجِ
حيسملالجأنملزاونلالكلمتحاف.)٦:١٧ةيطالغ(
يفهلكيرشوبرلليدنجهنأىلعةرامإهدسجيفهراثآو
.همالآ

هللادصقمنايباذهًاضْيَأَعوُسَيُةاَيَحَرَهْظُتْيَكِل
ةضرعنوكينأنملوسرلاداهطضابسانللهحامسنم
ىلإليجنإلابريشبتلالكيملهنأةلعو.ًامئادتوملل
دهطضمريحتمبئتكمناسنإىلإهلكينأنمًالدبكالم
ةمظعوءازرألانمهذاقنإةطساوبحضتينأيهوحورطم
هديبعبينتعيهنأويححيسملاعوسينأريشبتلايفهحاجن
ًارثؤممهريشبتلعجيوراطخالانممهذقنيومهدشريو
يفَلِمَعيِذَّـلٱَّـنِإَف«هلوقلثماذهو.ًالاعف طُبِ

ْ
ِةَلاَسِرِلَسُر

خلٱ
ْ
يفَلِمَعِناَتِ ألِلًاضْيَأَّـِ

ُ
.)٢:٨ةيطالغ(»ِمَم

حيسملاةايحىلعليلدةيحورلانينمؤملاةايحنإ
ملٱِلَباَنَأَالاَيْحَأَف«هلوقنمرهظيامكاهتجيتنو

اَيَْحيُحيِسَْ
يف يفَنآلٱُهاَيْحَأاَمَف.َّـِ جلٱِ

ْ
يفُهاَيْحَأاَمَّـنِإَفِدََس ،ِناَميِإلٱِ

ةيدسجلامهتايحاذكو.)٢:٢٠ةيطالغ(»ِهللاٱِنْبٱِناَميِإ
.ةيهلإةوقبالإمهئادعأنمةاجنلامهنكميالمهنأرهظينيح
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ةمايقنملقأبتسيلسسفأيفهتاجننأسلوببسح
ًاناهربحيسملاةطساوبهتاجنتناكف.)٥:١٤ص(توملانم
.هتايحوحيسملاةمايقىلعهل

ناكًامئادتومللةضرعهنوكةايحلايفسلوبءاقبو
هنأوهلدعاسمهنأىلعويححيسملانأىلعًاعطاقًاليلد
لٱَيِهٌةَقِداَص«هلوقليلدبدبألاىلإهعمايحيس

ْ
ْنِإُهَّـنَأ:ُةَمِلَك

رظنا٢:١١سواثوميت٢(»ُهَعَمًاضْيَأاَيْحَنَسَفُهَعَماَنْتُمْدَقاَّـنُك
.)١٤و٤:١٣سرطب١و٨:١٧و٩و٦:٨ةيحورًاضيأ

يف همالكعوضومنألركذلابدسجلاصخاَنِدَسَجِ
نمهنأىلع.يدسجلاتومللهضرعتوةيدسجلامالآلا
ةايحلانألدسجلاىلعرصقُيملحيسملاةايحروهظنأحضاولا
ًاناهربنوكتةمايقلاموياهيفنونمؤملاكرتشييتلاةديدجلا
.يححيسملانأىلعًاضيأ

لِلًامِئاَدُمَّـلَسُنَءاَيْحَألٱُنْحَناَنَّـنَأل«١١
ْ

ِلْجَأْنِمِتْوَم
يفًاضْيَأَعوُسَيُةاَيَحَرَهْظَتْيَكِل،َعوُسَي ملٱاَنِدَسَجِ

.»ِتِئاَْ
٤٩و١٥:٣١سوثنروك١و٨:٣٦ةيمورو٤٤:٢٢رومزم
٩و١:٨صو

نيحلكلمحهنأنمقبساملحاضيإوتيبثتةيآلاهذه
حيسملالجأنمتومللةضرعناكهنألعوسيبرلاةتامإ
.ةعاسلكتوملاعقوتفلتقلابهيلعمكُحهنأبسحفًامئاد
اَنْيَلَعٌموُكَْحماَنَّـنَأَك،َنيِرِخآَلُسُّرلٱُنْحَناَنَزَرْبَأ«هلوقكاذهو
ملٱِب
.)٤:٩سوثنروك١(»ِتْوَْ

هيضتقييذلاِتْوَمْلِلًامِئاَدُمَّـلَسُنَءاَيْحَألٱُنْحَن
ءايحألانإليقوتوملاةطلستحتمهدحوىتوملانأعبطلا
.دحاويفاعمتجاامهيفانتعمةايحلاوتوملانأكفكلذك

يفهترابعكةرابعلاهذهخلاَعوُسَيُةاَيَحَرَهْظَتْيَكِل
نألتئاملابدسجلافصوانهدازهنأالإةقباسلاةيآلارخآ
نممزليالكلذوتومللهضرعتوهفعضىلإريشينأهتياغ
الوداسجأمهلنوكتةمايقلادعبنيسيدقلانألدسجلاةظفل
هلوقك»تئاملااندسج«هلوقف.نيتئامالوءافعضنونوكي
نمرعشامكتئامفيعضهنأكلذيضتقيو»مدومحل«
عوسيةطساوبءيشلكلعيطتسيهنأًاضيأرعشهنكلوهسفن
.هبلماعلاحيسملاةوقىلعناهربلوسرلافعضف.حيسملا

ملٱًاذِإ«١٢
حلٱِنِكٰلَو،اَنيِفُلَمْعَيُتْوَْ

ْ
.»ْمُكيِفُةاََي

١٣:٩ص

.)١١-٧ع(نمقبساممجتنييأًاذِإ
يفامهانعمبانهةايحلاوتوملاخلااَنيِفُلَمْعَيُتْوَْملٱ
توملاكلتقللهضرعتوهتاقيضسلوببسحف)١١و١٠ع(

انأوحبرلامكلوةراسخلاسلوبانأيلعلاقهنأكفمويلك
.مكعفنللمعتّيفرهظتيتلاحيسملاةايحنكلًامئادتومأ
يتلاعوسيةايحيأةيحورلاةايحلاةيآلايف»ةايحلاب«دارملاو
توملاومالآلاوباعتأللهلوسرضرعتباهيلعنولصحي
هللاةكربوهايإهتيوقتبحيسملاةوقنوريمهنأكلذقيرطو
خسريوحيسمللمهبحديزيومهناميإاذهبىوقيفهباعتأىلع
لوسرلاركذدقو.هريشبتةياغناكيذلاصالخللمهؤاجر
ينمؤمعفنهمالآوهلامعأجئاتنمظعأنأهنممهفُيام
ّرسهللانأبحرفيملهنأاذهنممزليالنكلوسوثنروك
.ًارمثمهلعجوهلمعب

ملٱَبَسَح،ُهُنْيَعِناَميِإلٱُحوُراَنَلْذِإَف«١٣
ُتْنَمآ«ِبوُتْكَْ

.»ًاضْيَأُمَّـلَكَتَنَكِلٰذِلَوُنِمْؤُنًاضْيَأُنْحَن»ُتْمَّـلَكَتَكِلٰذِل
١١٦:١٠رومزم١:١سرطب٢و١:١٢ةيمور

لوسرلاتاقيضةبقاعنوكتنأعبطلاىضتقمنإ
طنقيملهنأحّرصهنكلوسأييىتحهئاجرفعضهراطخأو
.يبنلادوادةقثكهللاابهتقثتناكوطق

املاقنيحهسفندوادناميإيأُهُنْيَعِناَميِإلٱُحوُر
حورلاهأشنأيذلاهنيعبناميإلا»ناميإلاحورب«دارملاوهلاق
.هيفسدقلا

.)١١٦:١٠رومزم(يفِبوُتْكَْملٱَبَسَح
لابحهتفنتكاوًادجدوادللذتُتْمَّـلَكَتَكِلٰذِلُتْنَمآ

اعدونزحلاوقيضلاىساقوةيواهلادئادشهتباصأوتوملا
توملانمهسفنذقنأوهتاقيضنمهصّلخوهباجتسافبرلا
حّرصوهبائتكاعمنمآفقلزلانمهيلجروعمدلانمهنيعو
ملهدئادشلكعمفهرابتخاكسلوبرابتخاناكو.هللاابهتقثب
.هديعاومىلعوهللاىلعلكتيأتفي

ناميإةجيتنتناكُمَّـلَكَتَنَكِلٰذِلَوُنِمْؤُنًاضْيَأُنْحَن
هللاةنامأبيدانيهلعجهنإفيبنلاناميإةجيتنكلوسرلا
عموايالبلاديدشلهضرعليجنإلابهريشبتنإف.هتدوجو
رفاولاهعفنويلجلاهقحلنيقيلكبهبيدانيحرباماذه
هنطومءامسلانأوهصّلخمحيسملانأوهوبأهللانأهيفىأرو
لكبنمآفقحةيدبألاةايحلاهلينوتوملانمهتمايقنأو
.هناسلملكتهبلقلضفنموقئاقحلاكلت

ناسنإلالعجتوًامئادةداهشلايوقتناميإلاةوقنإ
ىتحةرهاجملكبملكتينأىلعهرّدقتوعزعزتمريغًاخسار
رشبينأدحألغوسيالفهتداهشقدصبنيعماسلاعنقي
.هيفًاخساروهبلقلكنمهبًانمؤمنكيملامليجنإلاب

ُنْحَناَنُميِقُيَسَعوُسَيَّـبَّـرلٱَماَقَأيِذَّـلٱَّـنَأَنيِِملاَع«١٤
.»ْمُكَعَماَنُِرضُْحيَو،َعوُسَيِبًاضْيَأ
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يسولوكو٢:٦سسفأو٦:١٤سوثنروك١و٨:١١ةيمور
٢:١٩يكينولاست١و١:١٤ص٥:١٠يكينولاست١و٣:١
٢٠و

دقةيلاوتمتاتيموةريثكراطخأنملوسرلاةاجنتناك
توملاىلعراصتنالاهعقوتونانئمطالاةدشىلعهتلمح
سماخلاحاحصألايفمهلركذامكريخألامويلايفةمايقلاو
ةيحورلاةمايقلاىلإانهرشيملو.ىلوألاةلاسرلانمرشع
نمًارارمهتاجنىلإالو)٢:٦سسفأ(اهيلعلصحيتلا
)١٠و١:٩ص(يفامكةمايقاهنأكتناكىتحتاقيضلا
.نيدلامويهتمايقىلإراشأهنكل

ةيمور(يفءاجامكلماكلانقيتلانينيقيتميأَنيِِملاَع
.)١٥:٥٨سوثنروك١و٥:٣

نمعوسيلهللاةمايقذختاَعوُسَيَّـبَّـرلٱَماَقَأيِذَّـلٱَّـنَأ
.نييحيسملالكدنعةملسمةيضقتوملا

وهسلوبهنقيتيذلاَعوُسَيِبًاضْيَأُنْحَناَنُميِقُيَس
ىَرَيْنَم«هسفنعوسيلوقىضتقمبعوسيبهميقيهللانأ
يفُهُميِقُأاَنَأ...ِهِبُنِمْؤُيَوَنْبٱلٱ لٱِ

ْ
:٦انحوي(ِ»ريِخَألٱِمْوَي

ملٱَماَقْدَقَنآلٱ«لوسرلالوقو.)٤٠
َراَصَوِتاَوْمَألٱَنِمُحيِسَْ

ملٱِذِإُهَّـنِإَف.َنيِدِقاَّـرلٱَةَروُكاَب
ُةَماَيِقًاضْيَأٍناَسْنِإِب،ٍناَسْنِإِبُتْوَْ

داحتاةجيتناذهو.)٢١و١٥:٢٠سوثنروك١(»ِتاَوْمَألٱ
هتايحبايحيهئاضعأنمًاوضعهنوكيأحيسملابنمؤملا
.٢٢٩و٥١:٢١و٢٠-٦:١٣سوثنروك١و١١-٨:٨ةيمور(
ريظنةمايقلاموينوكييحيسملادسجنأكلذىلععرفتيو
دجمةيرح«ىلعلصحيو)٣:٢يبليف(ديجملاحيسملادسج
تناكاذهلو.هؤادفمتيذئنيحو)٨:٢١ةيمور(»هللادالوأ
بجيومهثيداحأونيلوألانييحيسملاقاوشأعوضومةمايقلا
.انلكلذكنوكتنأ

ْمُكَظَفَْحيْنَأُرِداَقْلٱ«هلوققفوىلعْمُكَعَماَنُِرضُْحيَو
يفٍبْيَعَالِبِهِدَْجمَماَمَأْمُكَفِقوُيَو،َنيِرِثاَعَْريَغ »ِجاَهِتْبٱلٱِ
هللانأًاناهموًادهطضمهنوكعمققحتلوسرلاف.)٢٤اذوهي(
نينمؤملارئاسعمرخآلامويلايفهميقيسعوسيماقأيذلا
ألمنيقيلااذهو.ميظعجاهتبابةديجملاهترضحيفهفقويو
ةبظاوملايفهددشوتاقيضلاءانثأيفًارورسوًامالسهبلق
.هباعتأىلع

باسحللهللاةرضحيففوقولاىلإانهلوسرلارشيملو
قحتسياممو.)٥:١٠ص(يفكلذىتأهنكلءازجلاو
نكامأيفتربُتعاامكانهتربُتعاحيسملاةمايقنأةظحالملا
ُحوُرَناَكْنِإ«هلوقكلذنمهبعشلكةمايقلًانوبرعرخُأ
َماَقَأيِذَّـلٱَف،ْمُكيِفًانِكاَسِتاَوْمَألٱَنِمَعوُسَيَماَقَأيِذَّـلٱ
ملٱ
ملٱُمُكَداَسْجَأيِيْحُيَسِتاَوْمَألٱَنِمَحيِسَْ

ِهِحوُرِبًاضْيَأَةَتِئاَْ
١١:٢٥انحويًاضيأرظنا٨:١١ةيمور(»ْمُكيِفِنِكاَّـسلٱ

:٢يسولوكو٢:٦سسفأو٢٢-١٥:١٩و٦:١٤سوثنروك١و
حيسملابنينمؤملاداحتاىلعءانبف.)٤:١٤يكينولاست١و١٢
حيسملاماقامكهنأنقيتننأانليهلإلاباتكلاديعاومو
ىتمهنأنقيتناذكههوسملوهودهاشىتحهذيمالتلرهظو
.ةيدبألاةايحلايفهكراشنوًاضيأنحنموقنةيناثحيسملاءاج
نيرورسموباعتألايفءانمأنقيتلااذهانلعجينأبجيف
.كلذكلوسرلالعجامكدئادشلاب

َنوُكَتْيَكِل،ْمُكِلْجَأْنِمَيِهِءاَيْشَألٱَعيَِمجَّـنَأل«١٥
ِملَرْكُّشلٱُديِزَت،َنيِرَثْكَألٱِبْتَرُثَكْدَقَيِهَوُةَمْعِّـنلٱ

َ
.»ِهللاٱِدْج

سواثوميت٢و١:٢٤يسولوكو١:٦صو٣:٢١سوثنروك١
١٢و٩:١١و٨:١٩و١:١١ص٢:١٠

ىلعةنيرقلالدتْمُكِلْجَأْنِمَيِهِءاَيْشَألٱَعيَِمجَّـنَأل
ةراسخلانمًاقباسهركذام»ءايشألاعيمجب«انهىنعهنأ
ةرهاجملاوليجنإلاةحصنقيتوتوبثلاوةاجنلاوةقيضلاو
نمءايشألالكنوكتفيكيأةيآلاةيقبحضوتو.ظعولاب
هلجأنمةالصلاىلعنيريثكلالمحتاهنأكلذومهلجأ
.مهتاولصهتباجإلهللاركشلاىلعمهقافتاو

هتايحظفحبهلهللااهرهظأيتلاُةَمْعِّـنلٱَنوُكَتْيَكِل
.حاجنلابكلذمتخوهباعتأىلعهتيوقتوهتاقيضنمهتاجنو

هللاةمعننأسلوبدقتعاَنيِرَثْكَألٱِبْتَرُثَكْدَقَيِهَو
هلجأنمهللابعشتاولصةطساوبًاريثكتدازدقهيلع
َنوُدِعاَسُمًاضْيَأْمُتْنَأَو«سوثنروكينمؤملهلوقيفامك
ُمَلْعَأِّـينَأل«يبليفلهألهلوقو.)١:١١ص(»اَنِلْجَألِةَالَّـصلٱِب
لِطِبٍصَالَخَىلِإِيلُلوُؤَياَذٰهَّـنَأ

ْ
لاق.)١:١٩ييليف(»ْمُكِتَب

مهنأوهلمهضعبضغبهتفرعملعيمجلابلقيملو»نيرثكالاب«
.هلجأنماولصيمل

لجأنمةالصلاىلعنوريثكقفتاخلاَرْكُّشلٱُديِزَت
ةبوهوملاةمعنلاىلعركشلايفاوكرتشاكلذلوهتيوقتوهتاجن
حباذ«هلوقليلدبهللاتامدقتلالضفأنينمؤملاركشنإ.هل
بئاصمةرفوتناك.)٥٠:٢٣رومزم(»يندجميدمحلا
تاولصلاةرفوومهتاجنلبعشلاتاولصةرفوةلعلوسرلا
ةرفوةلعةمعنلاةرفوومهتاجنبترهظيتلاةمعنلاةرفوةلع
.معنملاهللادجملكلذلكوركشلا

ريغرومألاهتيؤرللبقتسملايفسلوبءاجرةوق
١٨ىلإ١٦عةروظنمةروظنملا

خلٱاَنُناَسْنِإَناَكْنِإَوْلَب.ُلَشْفَنَالَكِلٰذِل«١٦
ْ
،ىَنْفَيُجِرَا

.»ًامْوَيَفًامْوَيُدَّـدَجَتَيُلِخاَّـدلٱَف
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٣:١٠يسولوكو٣:١٦سسفأو٧:٢٢ةيمور١ع
٣:٤سرطب١و

هباعتأنأو)١٤ع(ةديجملاةمايقلاهنقيتليأَكِلٰذِل
.)١٥ع(هللادجمللوؤتايندلايفهمالآو

كرتنوسأينىتحانؤاجرفعضياليأُلَشْفَنَال
بابسألاركذمثحاحصألااذهةرابعلاهذهبحتتفا.لمعلا
ًامويفًامويةمدخلاةمظعوهفعضيهولشفلاىلإةيدؤملا
.اهنيبيسبابسألًاطاشنوةوقوةعاجش

تناكنإيأىَنْفَيُجِراَْخلٱاَنُناَسْنِإَناَكْنِإَوْلَب
ةدشلًارظنلالحنالانمبرقتوفعضتةيدسجلااناوق
يفَنيِلِماَح«هلوقباهيلإراشملاباعتألاوعاجوألا جلٱِ

ْ
َّـلُكِدََس

ع(»تومللًامئادملسن«هلوقو)١٠ع(»ِّـبَّـرلٱَةَتاَمِإٍنيِح
امدنعسلوبدسجىنفينأنمدحأبجعيالو.)١١
-١١:٢٤ص(يفةروكذملايهوهباعتأوهبئاصملودجفرع
٢٨(.

ةيحورلاىوقلانأيأًامْوَيَفًامْوَيُدَّـدَجَتَيُلِخاَّـدلٱَف
ةريغلاوءاجرلاوناميإلايهىوقلاكلتوًامويفًامويةوقديزت
.ليجنإلاحاجننقيتوبرلابحرفلاوةعاجشلاوةبحملاو
هسفنلسدقلاحورلااهبهويتلاةمعنلاةجيتنددجتلاكلذو
ىلإجاتحيدسجلانأامكف.حيسملابهداحتاومايألايلاوتىلع
هللاوةمعنلاىلإًايمويجاتحتسفنلاكلذكمويلكتوقلا
.اهلاهبهي

لٱاَنِتَقيِضَةَّـفِخَّـنَأل«١٧
ْ
َلَقِثَرَثْكَأَفَرَثْكَأاَنَلُئِشْنُتَةَّـيِتْقَو

.»ًاّيِدَبَأٍدَْجم
٥:١٠و١:٦سرطب١و٨:١٨ةيمورو٥:١٢ىتم

ةفيفخهبئاصمهنابسحوهوهلشفمدعلليلعتاذهَّـنَأل
.ًايدبأًادجمئشنتةيتقو

يفسانلافلتخي.ةفيفخلاانتقيضيأاَنِتَقيِضَةَّـفِخ
وهوًادجةليقثسلوببئاصمىريمهرثكأفمهبئاصمسايق
توقلانمفافكلاىلإجاتحيًاريقفناكهنإفةفيفخاهبسحي
دلُج.ءايوقأنيرثكهؤادعأوًافيعضناكوىوأملاوةوسكلاو
ةيافنبسُحوةنيفسلاهبترسكناونجُسومجُروًارارم
مومههيلعناكوليجنإلاةمدخلةقاشةليوطًارافسأرفاسو
ناكيتلاسئانكلانمهسسأاملكبينتعيناكذإةريثك
كلتيساقييقبواهناميإداسفإنولواحينيملعملاةبذك
:٤سوثنروك١(هتايحينسرثكأيهوةريثكنينسبئاصملا
ناكنيحهسفنسلوبو.)٢٩-١١:٢٣سوثنروك٢و١٣-٩
ليلدبلقثلاةياغيفاهاريةدرجمتاقيضلاكلتىلإرظني
لَّـقَثَتاَنَّـنَأ«هلوق

ْ
حلٱَنِماَنْسِيَأىَّـتَح،ِةَقاَّـطلٱَقْوَفًاّدِجاَن

ْ
ِةاََي

نمهريغساسحإكهساسحإنأل)١:٨ص(»ًاضْيَأ
دربلاوشطعلاوعوجلانممهلثمملأتيهدسجناكفسانلا
مهمدخنيذلانمةمعنلابرفكلاوةناهإلانمهسفنورحلاو
الكاهآرف»نلعتسُينأديتعلادجملاب«ءازرألاكلتلباقهنكل

.ءيش
اهنكلوةيدبألاىلإةبسنلابةظحلكاهنمزنألةَّـيِتْقَوْلٱ
تطاحأتاقيضلاكلتنألكلذكتسيلهتايحىلإةبسنلاب
نمزمظعمكلذوًاديهشهتوممويىلإحيسملابهناميإذنمهب
.»مويلكتومي«ةدملاكلتيفناكو.هلمع

هلشفمدعلةثلاثةلعاذهًاّيِدَبَأٍدَْجمَلَقِث...ُئِشْنُت
اهبقعيةيتقووةفيفخاهنوكقوفتاقيضلاكلتنأبهتيزعتلو
ئشنتو.اهلةياهنالواهتمظعلدحاليتلاءامسلاةداعس
هللانأللبةرجأكهقحتستاهنوكلالدجملاكلذايالبلاكلت
ءامسلاحارفأبمهباعتأىلعنينمؤملابيثيهنأدعوهتمعنب
١٣و٢:١٢سواثوميت٢و٨:١٧ةيمورو١٩:٢٩ىتم(
انه»دجملاب«دارملاو.)٧:١٤ايؤرو٤:١٣و١:٦سرطب١و
.تارسملاةرفووةسادقلاوةداعسلاومسوءامسلاءاهب
دجملاكلذلاندعتوانيكزتاهنألكلذتاقيضلائشنتو
البهيلعلوصحلابرسناممرثكأهبرسنوهيلإقوتنانلعجتو
ةفخبةلباقمللدجملاىلإلقثلافاضأو.ملأالوبعت
هلوقبهدارمهنكغلبيملذإوهتمظعوهتيمهأنايبلوتاقيضلا
ركُذاميفءيشالو.»رثكأفرثكأ«هلوقهلبقداز»ٍدجملقث«
ةداعسرادقملنايبهنألحيسملاربدرجمبريربتلانوكلٍفانم
هتداعسنوكتنأهتمعنبّرسهللانإف.حيسملارببنيرربتملا
مزليالو.ضرألاىلعمهمالآومهباعتأردقىلعةيوامسلا
ةئشنملامالآلانمسيلفًادجمئشنيملألكنأكلذنم
نوكيامالوإطخوالهجلانسفنأىلعاهنمهينجنامدجملل
اموحيسملاليبسيفهيساقناميهلبمثإلاىلعًاصاصق
هتدارإلميلستوربصباهلمتحنفانناميإلًاناحتماانبهللااهلزني
.ىلاعت

دجملابةقيضلاةلباقميهوتالباقمةدعةيآلاهذهيفو
.يدبألابةيتقولاويناثلالقثبىلوألاةفخو

َىلِإْلَب،ىَرُتيِتَّـلٱِءاَيْشَألٱَىلِإَنيِرِظاَنُْريَغُنْحَنَو«١٨
ىَرُتَاليِتَّـلٱاَّـمَأَو،ٌةَّـيِتْقَوىَرُتيِتَّـلٱَّـنَأل.ىَرُتَاليِتَّـلٱ
.»ٌةَّـيِدَبَأَف
١١:١نييناربعو٥:٧صو٨:٢٤ةيمور

اذهىَرُتيِتَّـلٱِءاَيْشَألٱَىلِإَنيِرِظاَنُْريَغُنْحَنَو
ىلعرصتقنالنأتاقيضلاءانثأيفةيوقتلاوةيزعتلاطرش
يفطرتشاامو.اهبنزحلاواهيلعمالكلاواهيفلمأتلا
عقوتننأانلقحيالف.ةيويندلاحارفألايفطرتشيتاقيضلا
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دارملاو.ةيملاعلاتاذللاىلإتفاهتننحنو»ًايدبأدجملقث«
ءايشألاب«دارملاو.نيعلارظنالبلقلامامتهاانه»رظنلاب«
.انساوحلرهظيوةيضرألاانتايحبقلعتيام»ىرُتيتلا
ءانعلاوزوعلاورقفلاكتاقيضلاانهاهبدارملامظعمو
ءايشألانمًاضيأبسحننأحصيو.ضرملاوداهطضالاو
اهدبعييتلاةثالثلاناثوألاهدجموهتذلوملاعلاىنغىرتيتلا
.سانلارثكأ

انهرظنُيالويتآلاملاعلابقلعتياميهوىَرُتَاليِتَّـلٱ
ىضرتايآاهنموءامسلايفرظنيامنإوناميإلانيعبالإ
نمنويوامسلاءاقفرلاوهتقفارموحيسملاةدهاشموهللا
ثاريمودجملاليلكإوءامسلاحارفأوةكئالمونيسيدق
.نيسيدقلا

نإفرورسملاوملأتملاةايحلاوزبلوزتٌةَّـيِتْقَوىَرُتيِتَّـلٱ
ءامسلاىلإهسفنةكئالملاتلمحنيحتهتنارزاعلايالب
تهتناهتيببابدنعًاسلاجرزاعلناكيذلاينغلاحارفأو
ىلعناكًاينغأناسنإلامهيالةنسةئمدعبف.هتومدنع
.ًانيزحمأًاورسموأًاناهموأًامركموأًاريقفمأضرألا
هنأليتقوهنأانهةرصابلابىرياملكىلعلاقُينأحصيو
.ةيناثحيسملايجمدنعملاعلالاوزبلوزي

هتوكلمويدبأهللانألٌةَّـيِدَبَأَفىَرُتَاليِتَّـلٱاَّـمَأَو
يتلا«هلوقريسفتيفركُذاميهو.كلذكهبقلعتياملكو
قدصييتآلاملاعلايفراربألاحارفأىلعقدصيامو»ىرُتال
كلتلينيفانبغرياملكو.هيفرارشألانازحأىلعًاضيأ
.نازحألاكلتنمبرهلايفانبغريحارفألا

دئاوف
مهدرطنإواوسأيينأليجنإلامدخليعادالهنإ.١

وههباورشبامنأبءازعلامهلفمهميلعتاوضفروسانلا
نإمهبرسيهنأومهريشبتببرلارمأاوعاطأمهنأوقحلا
ًالبقمهبراودرطدقفمهودرطاذإمهنأوءانمأاوناك
يفهنوكراشيتاقشملايفهوكراشامردقىلعمهنأو
.)١ع(حارفألا

مهرئامضبجومباوكلسينأسانلالكىلعبجيهنإ.٢
البهللامالكرونبةرينتسممهرئامضنوكتنأو
ىلعاولصحينأمهنكميالفرشبلاءارآىلإتافتلا
ريمضلاةعاطإبالإكلانهةداعسلاوانهةحارلا
.)٢ع(ًاعمليجنإلاو

هلهأعدخناطيشلانإفرورغلاملاعملاعلااذهنإ.٣
اهقئاقحفالخىلعءايشألااوأرفمهبولقىمعأو
بترلايفوهتمظعوهتميقّىلغنأبىنغلايفمهبّغرف
ملتاذلبمهدعووتاوهشلامهلنسحوكلذكةعيفرلا
.لجآلايقابلاىلعلجاعلاينافلااورثآفاهيلعاولصحي

هنأهلروصفهسفنةهجنمناسنإلاشغامًاريثكو
ةمايقلاوتوملابةقلعتملاميلاعتلانأوريرشوهوحلاص
.)٤ع(ءالقعلااهلبقيالتافارخمنهجوءامسلاو

نمليجنإلاعنميفلوذبمناطيشلادهجمظعمنإ.٤
.ملاعلايفهراشتناورونلاهركيهنألسانلابولقةرانإ
يكلمهضعبناهذأيمعُيهنأكلذىلعهلايتحانمو
جزمىلعمهريغلمحيوًادبأليجنإلاىلإاوتفلتيال
نعسانلاراظنألّوحيو.ةحيبقلاعدبلابيحولاميلاعت
ةيقشعلاتاياورلاةعلاطميفمهايإهبيغرتبليجنإلا
ةبيعملاصقارملاوةبنوجملابعالملاوةلطابلاصصقلاو
سفنلاصالخبقلعتياملكنعمهراكفألغشيف
.)٤ع(ًانايمعيدبألانجسلاىلإمهدوقيل

ىلعموللالكلعجينأكلاهلاميثأللقحالهنإ.٥
ولوهتدارإبعدخناوههنألهلضأوهعدخهنأبناطيشلا
ىلإباهذلاىلعربجمريغهنأوهدجولقحلانعشتف
حبرلاىلعييويندلاحبرلاليضفتوةمرحملايهالملا
ىلعسانلاكلهينأعيطتسيالناطيشلاف.يحورلا
ودعلاهتعاطإبهسفنكالهةلعوهفكلهنمفمهمغر
.)٤ع(ةيدسجلاتاوهشللوعداخلا

حيسملاعوسيبةادانملانيرشبملاةياغنوكتنأبجيهنإ.٦
زوجيالففيلأتلاوأةحاصفلاوأملعلابراهتشالاحبرال
مهقيعيلاملاعمجوأةذللاوأةحارلابحاوعدينأمهل
ةافولامهكردتنأىلإهيلإهللامهاعديذلاريشبتلانع
.)٥ع(

ناكلبولقللسدقلاحورلاةرانإويحولارونالولهنإ.٧
ةينثولادالبلالاحكلذليلدو.لاحرشيفناسنإلا
ةمعنمظعأامو.لالضلاولهجلاةملظيفلزتمليتلا
ربلاسمش«وانيلعليجنإلاءوضقارشإبرمأهنأبهللا
.)٦ع(»اهتحنجأيفءافشلاو

ىلإةليسوهتراشبرشنبولسأنوكينأدصقهللانإ.٨
ملاعلاكولمالوةكئالملافلكيملكلذلوهمساديجمت
مهسانأىلإهلكولبليجنإلابريشبتلاهءاملعوأ
ةماعلايعيضونممهرثكأوتوملاوضرمللةضرع
حاجنلالكناكفناميإلاءايوقأمهنكلةفرعموةلزنم
ةمعننمالإنكيملهنأروهظلالكًارهاظمهتطساوب
.)٧ع(هتردقوهللا

هرشنيفيحيسملانيدلاةاعدهفلكتامانهنيبتيهنإ.٩
ســـفـنللًارـاـكــنإوـًاـناـزـحأوـًاـبـاــعـتأحـيــسـملافــلـــكــتـف
رشتناوملاعلاهلاخدإلًاتوموًامالآوتاداهطضاو
ءادهشلامدبتبثُأومهمالآولسرلاتاقشمةطساوب
مهلامتحاومهتاولصونيحلصملاباعتأبدتماوظفُحو
نوكرتينيذلاباعتأبدتمينآلاوهوداهطضالاديدش
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ميلاقألارحنوساقيوًاروحبوًاروربنوعطقيومهناطوأ
اذإفصالخلابمهلاودانيلةرباربلاتايدعتواهدربو
هسيئربلزناممنيدلااذهرشنهاضتقاامىلإانرظن
نمدحأعيطتسيالواهلكنايدألانمثأهانيأرهعابتأو
.ةقفنلاكلتلكقحتسيوهو.هنمثينأتاقولخملا
هيلعانركشوهتميقلانرابتعانايبقرطنسحأو
ءايبنألاولسرلاهفلكتامانركذتوهمدبهمتاخوهعضاول
يفليجنإلاىرشبثبيفدهجلالذبننأءادهشلاو
.)٩و٨ع(ملاعلا
ملوتبثيملهبنيدانملاوهليجنأعمهللانكيملولهنأ.١٠

اوساقفنيليلقهعابتأونيريثكاوناكهءادعأنألدتمي
عقوتىتحةفلتخملاتاتيملاونجسلاودلجلاورقفلا
دبألاىلإهلطبأهنأمهضعبنظدقو.هتاشالمءادعألا
ع(مهرصنوداهجلاىلعمهناعألبمهكرتيملهللانكلو
.)٩و٨

سلوبلامعأكمهلامعأنيذلانيرشبملاىلعهنإ.١١
هبوهعجشتامباوزعتيواوعجشتينأهباعتأكمهباعتأو
:انهاهركذرومأةثالثكلذنموىزعتو
.)١٣ع(هبرشبيذلاليجنإلاقدصهنقيت:لوألا·
توملانمعوسيبرلاماقأيذلانأهنقيت:يناثلا·

مظعأنمناكةمايقلاءاجرنألًاضيأهميقي
ع(هتاقشموهباعتأيفهتايزعموسلوبتاعجشم
١٤(.

سانلاداشرإوهللادجمةدايزيفهتبغرةدش:ثلاثلا·
.)١٥ع(هتمعنيفكارتشالاوهديجمتىلإ

نأنيدعتسماونوكينأنييحيسملاىلعبجيهنإ.١٢
الوهيلإمهراقتفاوهقحباودهشيوليجنإلايفاوملكتي
ىلعاوقفشيوهوبحيوهباونمؤيملامكلذنوعيطسي
.)١٣ع(هصالخىلإمهودشريلكالهلارطخيفنيذلا
بئاصملالمتحنفيكحاحصألااذهنمملعناننإ.١٣

جراخلاناسنإلانأنمدبالهنإفاهئانثأيفىزعتنو
لحنينأىلإملأتيوضرميوفعضيدسجلانألىنفي
تاناهإلالمتحتونازحألاوتابائتكالااهبلحتسفنلاو
ناكاذإكلذنمءيشبثرتكنالانكلتاداهطضالاو
انوءاجروانناميإوًامويفًامويددجتيلخادلاناسنإلا
انبلزنياملباقننحنوهللاةروصىلإلوحتنونايوقتي
نلعتسينأديتعلادجملالقثبةيتقولاةقيضلاةفخنم
.انيف
كلذكرغصلايفهنازحأركذياملقغلابلاناسنإلانإ
لزاوننمانبلزناملكيتآلاملاعلايفىسنننحن
.)١٨-١٦ع(ملاعلااذه

هنزنوليجنإلاسايقمبءيشلكسيقننأبجيهنإ.١٤
ةيتقوةلئازملاعلارومأانلرهظتكلذبوءامسلانازيمب
لكو.ربقلاءارونأشلاتاذرومألانأواهبأبعيال
نأيفبيرالو.ميظعقابتباثةيدبألايفءيش
سانلاسايقموءامسلاسايقمريغضرألاسايقم
يأهئبنينمىلإجاتحياللقاعلاوهللاسايقمريغ
.)١٨و١٧ع(رخآلاىلعلضفُينينثالا
ةيتقوةفيفخةقيضلكنظينأدحأىلإليبسالهنإ.١٥

ضعبلتوملادعبنأليدبأدجملقثاهبحاصلئشنت
ًائيشملاعلااذهايالبدعتاللزاونوًانازحأسانلا
دهشيباتكلانألاهلةياهنالةيدبأيهواهيلإةبسنلاب
نم)٧:١٠ص(ًاتومئشنيملاعلانزحضعبنأب
نوزحملاهيفعضخيالامتوملائشنملانزحلاعاونأ
ًانايصعوةوسقديزيوهتيانعىلعرمذتيلبهللاةدارإل
ةيزعتىلإأجلينأنمًالدبةفلسفلاةيزعتىلإأجليو
نييويندلاةقفارمبهنزحىسنينأيفدهتجيوليجنإلا
ع(ىنغلاوررغولامعألاةرثكويهالملاىلعتفاهتلاو
١٧(.

سماخلاحاحصألا

هيلعملكتيذلاهنقيتنأحاحصألااذهيفلوسرلاتبثأ
اذإهنألخسارساسأىلعًاينبمناكقباسلاحاحصألايف
.)١٠-١ع(ءامسلايفنكسمهلفيضرألاهنكسمضقُن
ًابحةسينكلاعفنلبهلاقامبهسفنحدمدصقيملهنأو
ع(هللاةحلاصمىلإسانلاوعديلهريفسهنأًاربتعمحيسملل
٢١-١١(.

١٠ىلإ١عتوملادعبنينمؤملالاح
نإهنأهنقيتلبئاصملانمهارتعاامبسلوبلشفيمل
ريغتيبءامسلايفهلفةيهاولاةيتقولاهتميختضقُن
انهىرُيالامثودحعقوتو.)١ع(يدبأرشبديبعونصم
ملهنأالإىلعألانطولاىلإهقايتشاونطولااذهيفهنينأل
هقوفسبلينألضفلبيضرألاهدسجعلخبحي
حورلاهاطعأنأبهءاجرهللادطوو.)٤-٢ع(يوامسلا
هيفسدقلاحورلاىنكسو.)٥ع(هصالخلًانوبرعسدقلا
راصدسجلانعباغىتمهنأهداقتعالًادبأًانئمطمهتلعج
فوسيذلاكلذءاضرإهدصقملجو.)٨-٦ع(برلاعم
.هلامعأبسحسانلارئاسعميزاجيلهشرعمامأفقي
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يفاَنَلَف،ُِّيضْرَألٱاَنِتَمْيَخُتْيَبَضِقُنْنِإُهَّـنَأُمَلْعَناَنَّـنَأل«١ ِ
.»ٌّيِدَبَأ،ٍدَيِبٍعوُنْصَمُْريَغٌتْيَب،ِهللاٱَنِمٌءاَنِبِتاَواَمَّـسلٱ
١٤و١:١٣سرطب٢و٤:٧صو٤:١٩بويأ

انتقيضنأيهوةحضاوهلبقيذلابحاحصألااذهةقالع
تضقُننإهنأملعناننأليدبأدجملقثانلئشنتانه
جتنو.ءامسلايفيدبأهللانمتيبانلفةيضرألاانتميخ
فافختسالاىلعهرّدقةيتآلاةداعسلايفهءاجرنأكلذنع
.ةرضاحلابئاصملاب

لكماعاذهو.انلهللاهنلعأاممنيقيلاملعُمَلْعَناَنَّـنَأل
هسفنانههبصخلوسرلانأيفبيرالنكلونينمؤملا
.مهتاقيضةدشلةيزعتلاىلإنيجاتحملاهقافرو

رظنلابثدحينأعقوتيامكتوملابلحنايأَضِقُنْنِإ
ليبسيفهداهشتسابوأهبةطيحملاتاقشملاوبئاصملاىلإ
.ليجنإلا

ىلعهسفننكسمهدسجيأُِّيضْرَألٱاَنِتَمْيَخُتْيَب
ةلوهسولاوزلاونهولايفةميخلابههبش.ضرألاهذه
ميخيفنييليئارسإلاىنكسىلإاذهيفةراشإالو.لقنلا
ًاميدقنيفلؤملالكلاوقأيفعئاشهيبشتلااذهنألةيربلا
.ًاثيدحو

يفاَنَلَف لبقتسملاسفنلانكسمهبشٌءاَنِبِتاَواَمَّـسلٱِ
ةوقلايفةرضاحلاةميخلااهنكسمىلعهلضفلًانايبءانبلاب
هنأعم»انل«لاقو.ةمايقلادسجءانبلااذهبدارملاو.ءاقبلاو
اوبسحفهبمهدعوومهلهأيههللانألءايحأاولازيملهقافرو
.عقاولاكعوقولانقيتملالبقتسملانألهيلعاولصحمهنأ
نمنيفئاخالونينوزحمباوسيلمهنأنايبكلذنمهتياغو
.ءانبلاكلذىلعلوصحلامهنقيتلةميخلاكلتضقنيفركفلا

يذلاواهنيعءامسلاوهءانبلاكلذنأىلإمهضعببهذ
:ءايشأةعبرأةمايقلادسجهنأتبثي
رضاحلادسجلاوهيضرألاانتيبنأرهاظرمألانإ:لوألا·

.ةمايقلادسجيوامسلاانتيبنأًاعبطجتنتسنف
ةيآلايفو»تاوامسلايف«هنإةيآلاهذهيفهلوق:يناثلا·

سيلهنأىلعّنيبليلداذهو»ءامسلانم«هنإةيناثلا
هنأنايبلوسرلاضرغسيلنأىلعاهنيعءامسلا
اذامنايبلبءامسلاىلإضرألانملاقتنالارظتنم
.انههليذلادسجلانمًالدبءامسلايفهلنوكي
نأشيفهلوقلقفاوم.ةمايقلادسجهنوكنإ:ثلاثلا·

اَذَكٰه«ىلوألاهتلاسريفسوثنروكلهأليناحورلادسجلا
يفُعَرْزُي:ِتاَوْمَألٱُةَماَيِقًاضْيَأ يفُماَقُيَوٍداَسَفِ ِمَدَعِ
يفُعَرْزُي.ٍداَسَف يفُماَقُيَوٍناَوَهِ يفُعَرْزُي.ٍدَْجمِ ٍفْعَضِ
يفُماَقُيَو ًامْسِجُماَقُيَوًاّيِناَوَيَحًامْسِجُعَرْزُي.ٍةَّـوُقِ

لَنَسِّـِيبَاُّرتلٱَةَروُصاَنْسِبَلاَمَكَو...ًاّيِناَحوُر
ْ
ًاضْيَأُسَب

.)٤٩و٤٤و٤٣و١٥:٤٢سوثنروك١(»ِّـيِواَمَّـسلٱَةَروُص
ليجنإلالوقنيبوهنيبةافانمالريسفتلااذهنإ:عبارلا·

نولانيومهتومرثأىلعءامسلانولخديمهنأنيدقارلايف
ةيناثحيسملايتأينيحهنأكلذقوفنيبيو.اهتداعس
يفةدجمملااهحاورأكراشتونيسيدقلاداسجأموقت
سفنلالاوحألكنايبللوسرلاضرعتيملو.ةداعسلا
يضرألادسجلانعاهلاصفنادعبيأةمايقلاوتوملانيب
ملهللانألامإكلذةلعويوامسلادسجلاباهلاصتالبقو
هكاردإنعزجعتانلوقعنألامإوهلاهنلعينأنسحتسي
قيرطنعوانبةطيحملاحاورألاكاردإنعزجعتامك
ريسفتيفاذهىلعمالكلايتأيسوًاضعباهضعبةبطاخم
.ةنماثلاةيآلا

نإمعنةئيطخلابسندُينأنودًاسأرهنميأِهللاٱَنِم
١٢:١٨سوثنروك١(ًاضيأةيضرألاانداسجأقلاخوههللا
تسندتدقوةيعيبططئاسوبلبًاسأراهقلخيملهنكلو)٢٤و
.ةئيطخللتالآتراصاهنوكب

يتلاسانلايديأبةعونصملاةينبألاكٍدَيِبٍعوُنْصَمُْريَغ
.هدجموهتدوجققحيهللانمهنوكو.انهاهنكسن

تقولكيفضّرعملايضرألااندسجفالخبٌّيِدَبَأ
.داسفلاوتوملل

يفاَنَّـنِإَف«٢ لَنْنَأَىلِإَنيِقاَتْشُمُّنِئَنًاضْيَأِهِذٰهِ
ْ
اَهَقْوَفَسَب

.»ِءاَمَّـسلٱَنِميِذَّـلٱاَنَنَكْسَم
٨:٢٣ةيمور

نملاقتنالاهعقوتبىزعتيهنأةلعنايباذهاَنَّـنِإَف
ةرضاحلاهلاحيفًادجرورسمبسيلهنأوءامسلاىلإضرألا
هلنأهملعىلعناهرباذهيفو.اهكرتهيلعبعصيىتح
.تيبلاكلذىلإهقوشةدشوهوءامسلايفًاتيب

يف ١ع(يفاهبيضرألادسجلاهبشيتلاةميخلايأِهِذٰهِ
.)٤و

.)٤:١١ص(تومللضرعتلاوملألاوفعضللُّنِئَن
يفُّنِئَن...ِحوُّرلٱُةَروُكاَباَنَلَنيِذَّـلٱُنْحَن«هلوقككلذو ِ
.)٨:٢٣ةيمور(»اَنِداَسْجَأَءاَدِفَيِّـنَبَّـتلٱَنيِعِّـقَوَتُم،اَنِسُفْنَأ
توملالبقيالدسجىلعلصحيثيحءامسلاىلإهقوشلو
مادامهنأوههنينأةلعمظعمو.بعتلاالوملألاالو
.)٦ع(برلانعبرغتموهفدسجلايفًانطوتسم

همالكيفلوسرلاىتأخلاَسَبْلَنْنَأَىلِإَنيِقاَتْشُم
تيبلاوهوقبسامكلوألانيزاجمانهةمايقلادسجىلع
وأهعلختيذلابوثلايناثلاو.هلخدتوأسفنلاهكرتتيذلا
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يفاهسبلييتلاةيهابلاةلحلاىلإقاتشمهنأبحّرصو.هسبلت
.ءامسلا

سفنللبوثبدسجلانوهبشينانويلاءامدقوفلؤمناك
سبليفةبوعصدجونمو.اهلتيببهنوهبشياوناكامك
نأنمدباليوامسلاسفنلانكسمنأركذيلفنكسملا
نأنمهلةعناملايضرألاتيبلاضارعأنمًايلاخنوكي
.داسفلالباقريغرهاطيحوروهفسفنللًابوثنوكي

ىلعلصحينأبجيهنأ»اهقوف«هلوقبلوسرلادارمو
بوثقوفًابوثناسنإلاسبليامكتومالبةمايقلادسج
ىلإالقتنانيذللاايليإوخونخأهغلبامغلبينأىهتشاف
ضرألاىلعءايحألانينمؤملالكهغلبياموتومالبءامسلا
اَنَّـنِكٰلَو،اَنُّلُكُدُقْرَنَال«هلوقيفامكةيناثحيسملاءيجمدنع
،ٍداَسَفيِميِدَعُتاَوْمَألٱُماَقُيَف،ُقَّـوَبُيَسُهَّـنِإَف..ُ.َّـريَغَتَناَنَّـلُك
نأنمليقامو.)٥٢و١٥:٥١سوثنروك١(ُ»َّـريَغَتَنُنْحَنَو
انلمحيواهنيعءامسلاهنأنمعنمي»ءامسلانم«اننكسم
.ةمايقلادسجبهريسفتىلع

.»ًةاَرُعُدَجوُنَالَنيِسِبَالاَّـنُكْنِإَو«٣
١٦:١٥و٣:١٨ايؤرو١٥:٥٣سوثنروك١

ىلوألاةيآلايفليقامىنعمبىرخأةرابعانهليقام
انكنإ«انههلوقف.بوثىلإتيبنمهنمراعتسملارييغتب
»ةارع«انههلوقو»ءانبءامسلايفانل«كانههلوقك»نيسبال
.»انتميختيبضقُن«كانههلوقك

ينيقيلاليلعتلللبكشللتسيلانه»نإ«اَّـنُكْنِإ
.نوكناننإققحتلىنعملاف

وهوانلهللاهدعأيذلاديجملابوثلاكلذَنيِسِبَال
يبليفو١٥:٤٩سوثنروك١(دجمملاحيسملادسجكدسج
...سبلن«هلوقبةقباسلاةيآلايفاذهىلإراشأو.)٣:٢١
.»ءامسلانميذلااننكسم

توملادنعسفنلانإ.داسجأالبيأًةاَرُعُدَجوُنَال
هللاىلإعجرتوداسفلاوربقللهكرتتويضرألادسجلاعلخت
ُعِجْرَتَو،َناَكاَمَكِضْرَألٱَىلِإُبَاُّرتلٱُعِجْرَيَف«هلوقليلدب
مودتالاهنكل)١٢:٧ةعماج(»اَهاَطْعَأيِذَّـلٱِهللاٱَىلِإُحوُّرلٱ
ًاتيبيأءامسلانميذلااهنكسمسبلتلبدسجالب
ِيناَوَيَحٌمْسِجُدَجوُي«هلوقليلدبكانهاهلاوحألكلًاقفاوم

ٌّ

ِيناَحوُرٌمْسِجُدَجوُيَو
ٌّ
لَنَسِّـِيبَاُّرتلٱَةَروُصاَنْسِبَلاَمَكَو...

ْ
ُسَب

.)٤٩و١٥:٤٤سوثنروك١(»ِّـيِواَمَّـسلٱَةَروُصًاضْيَأ
ىلعءايحأنونوكينيذلاىلعًاضيأقدصيانهليقامو

كرتتالمهحاورأنإفةيناثحيسملاءيجمدنعضرألا
انداسجألاحلايفسبلتلبةارعنوكتىتحمهداسجأ
:نيرمأظحالننأانهانيلعو.)١٥:٥١سوثنروك١(ةديجملا

سفنلالاحفصولضرعتيمللوسرلانأ:لوألا
.ةمايقلاوتوملانيبةدودحملاةدملايفيتقولا

رارشألاداسجأرمأنمءيشىلإتفتليملهنإ:يناثلا
.ةيدبألانيحلاصلالاحىلعروصقمهمالكف

يفَنيِذَّـلٱُنْحَناَنَّـنِإَف«٤ خلٱِ
ْ
ُديِرُناَنْسَلْذِإ،َنيِلَقْثُمُّنِئَنِةَمَْي

لَنْنَأْلَباَهَعَلْخَنْنَأ
ْ
ملٱَعَلَتْبُيْيَكِل،اَهَقْوَفَسَب

َنِمُتِئاَْ
حلٱ
ْ
.»ِةاََي
٥٤و١٥:٥٣سوثنروك١

نئن«ةيناثلاةيآلايفهلوقلريسفتوريرقتةيآلاهذه
.خلا»سبلننأنيقاتشم

يف فيعضلادسجلااذهيفيأَنيِلَقْثُمُّنِئَنِةَمْيَْخلٱِ
ةدشقباسلاحاحصألايفركذ.نولقثماننألنئنينافلا
ًاحوروًادسجًاقياضتماهبناكيتلاهباعتأوهمومهوهمالآ
نأىلإقاتشاءازرألاهذهىلإرظنلابف.)١٠-٣:٧ص(
املكبًاعتمتميحورلادسجلاًاسبالءامسلايفنوكي
.تاّرسملانمهبنرتقي

اذهكرتنوتومننأيأاَهَعَلْخَنْنَأُديِرُناَنْسَل
ًانجسهايإهرابتعالدسجلالقثنملوسرلارفنيمل.دسجلا
حورلاةيرحلانيلهنمبرهلاىلإهتقيضنمقاتشاف
هللاهعضواملمحنمعزجيملهنإفدسجلانعةدرجتملا
يفهتبغرنكتملو.هلاهنّيعيتلاةدملايفلاقثألانمهيلع
ناكلبايندلاهذهيفءانعلاوبعتلانمهصلختدرجم
.)٨و٦ع(يفنابأامكحيسملاعمنوكينأيفاهمظعم

نأىلإةفسالفلاءامدقبهذمبهذيمللوسرلانإ
اهلةعناملاةئيندلاةيويندلاتاذللاباهطبريسفنللٌديقدسجلا
توملانأواهبقيلتيتلاةيماسلالاحلاىلإءاقترالانم
حاورألانماهريغوةهلآلاىلإبهذتلاهرسأنماهلقلطم
هنغريذلافهيفهبغريتوملايفًائيشريملوهو.ةيوامسلا
.ةداعسلاودجملانمتوملادعبهآرامهيف

نميذلانكسملاوأيوامسلابوثلااَهَقْوَفَسَبْلَن
ريغتيبلايحورلادسجلاىلعلصحيهنأىنعملاو.ءامسلا
لٱاَذٰه«هلوقبهيلإراشملاءامسلايفيدبألاديبعونصملا

ْ
َدِساَف

لَيْنَأَّـدُبَال
ْ
ملٱاَذٰهَو،ٍداَسَفَمَدَعَسَب

لَيَتِئاَْ
ْ
»ٍتْوَمَمَدَعُسَب

.)١٥:٥٣سوثنروك١(
نمصلخينأدارأِةاَيَْحلٱَنِمُتِئاَْملٱَعَلَتْبُيْيَكِل
لخديوءانعوملأوفعضنمةرضاحلاةايحلاتاقلعتملك
يفامكاذهو.ءامسلايفةدلاخلاةايحلاتاقلعتملكيف
لٱاَذٰه«هلوق

ْ
لَيْنَأَّـدُبَالَدِساَف

ْ
ملٱاَذٰهَو،ٍداَسَفَمَدَعَسَب

َتِئاَْ
لَي
ْ
لٱاَذٰهَسِبَلىَتَمَو.ٍتْوَمَمَدَعُسَب

ْ
،ٍداَسَفَمَدَعُدِساَف
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ملٱاَذٰهَسِبَلَو
لٱُريِصَتٍذِئَنيِحَف،ٍتْوَمَمَدَعُتِئاَْ

ْ
ملٱُةَمِلَك

:ُةَبوُتْكَْ
ملٱَعِلُتْبٱ«

.)٥٤و١٥:٥٣سوثنروك١(»ٍةَبَلَغَىلِإُتْوَْ
النأيفهتبغرلوسرلانالعإتاملكلاهذهيفلعلو
فوخنإ.ةيناثحيسملاءيجممويضرألاىلعتومي
كلذيفناكلوسرلاوةيعيبطلارومألانمتوملاناسنإلا
:١٥سوثنروك١(»ودعرخآب«توملافصو.سانلارئاسك
ثارتكالامدعىلعهردقتوملاءاروامهعقوتنكل)٢٦
سانلارثكأفيخييذلانأقحلاو.يزيرغلافوخلاكلذب
فوقولاعقوتلبهسفنتوملاسيلتوملايفمهريكفتدنع
.ًائيشلوسرلافُخيملاذهويلزألانايدلاشرعمامأ

اَناَطْعَأيِذَّـلٱ،ُهللاٱَوُهِهِنْيَعاَذِٰهلاَنَعَنَصيِذَّـلٱَّـنِكٰلَو«٥
.»ِحوُّرلٱَنوُبْرَعًاضْيَأ
١:٢٢صو٨:٢٣ةيمور٢:١٠سسفأو٢٩:٢٣ءايعشإ
٤:٣٠و١:١٤سسفأو

ِهل
ٰ

تيملاعلتبُييكل«ةمايقلادسجسبليأِهِنْيَعاَذ
.»ةايحلانم

لامتحالهسفندعأيذلاوههنألوسرلاىعداول
ةيتآلاةداعسلاءاجرولجألالولحوفعضلاوتاقيضلا
هنكلعمطلاطرفنمكلذدُعلهمزعةدشوهتالمأتةطساوب

ناميإلاهاطعأيذلاوههنأوكلذلهدعأهللانأبحّرص
ةايحلاهذهلزاونىلعراصتنالاعاطتساىتحءاجرلاو
.ءامسلايفدجملاراظتناوتوملالوهو

هدادعإنعًالضفهنأيأِحوُّرلٱَنوُبْرَعًاضْيَأاَناَطْعَأ
ىنكسيهودعولاتابثإةمالعهاطعألبقتسملادجمللهايإ
ةيمورو١:٢٢ص(يفهلوقلثماذهو.هيفسدقلاحورلا
نأكلذةصالخو.)١٤و١:١٣سسفأو١٦و٨:١١و٥:٥
مهيفئشنيونينمؤملايفنكسيلسودقلاهحورلسريهللا
مهسوفندعيلسيدقتلاوديدحتلابةنرتقملاةيحورلالئاضفلا
سوفنلاةكراشملمهداسجأوةافولارثأىلعءامسلالوخدل
.ةيناثحيسملاءيجممويةداعسلايف

املكنوبرعضرألاىلعنينمؤملايفحورلالمعنإ
.اهدعبوةمايقلالبقلبقتسملايفهبهللامهدعو

ِملاَعَوٍنيِحَّـلُكَنوُقِثاَوُنْحَنًاذِإَف«٦
ُ
ُنْحَنَواَنَّـنَأَنو

يفَنوُنِطْوَتْسُم جلٱِ
ْ

.»ِّـبَّـرلٱِنَعَنوُبِّـرَغَتُمُنْحَنَفِدََس

.حورلانوبرعلوبقىلعءانبيأًاذِإَف
نوكننأنورداقيأٍنيِحَّـلُكَنوُقِثاَوُنْحَن
ةنمزأيفنيعجشتمدئادشلاءانثأيفنينئمطمنيرورسم

ليحتسياذهو.تاداهطضالاوتاقشملايفنيرباصرطخلا
.هللاةدعاسمريغبهيلع

ِملاَع
ُ
ىرخأةجيتنوهويتآلامالكلايفهملعيذلاَنو

.حورلانوبرعلوبقنمةقثلاقوف
يفَنوُنِطْوَتْسُم يضرألادسجلايفلزنمليأِدَسَْجلٱِ

.هلهأنمءايحألانيبلوألانكسملا
برلانمبرقلالوسرلابسحِّـبَّـرلٱِنَعَنوُبِّـرَغَتُم
كلذنوكينأعقوتيناكهنألوءامسلاةداعسرهوجعوسي
يفًارورسميقبوةيضرألاهتميخضقنبلابيملهتومةبقاع
هنطونمهلاقتنانامزتبرقيتلاهتاقشموهباعتأءانثأ
.يدبألايوامسلاهنطوىلإيتقولايضرألا

لٱِبَالُكُلْسَنِناَميِإلٱِباَنَّـنَأل«٧
ْ
.»ِناَيَع

٤:١٨صو١٣:١٢سوثنروك١و٢٥و٨:٢٤ةيمور
١١:١نييناربعو

نيبقرفلامظعمهبنيُبضرتعممالكةيآلاهذهيفام
يتلاةايحلاهذهيفاننإوهوةلبقتسملاةايحلاوةرضاحلاةايحلا
ةايحلايفوهدوجوبنمؤناننكلهرنملبرلانعاهيفبرغتن
.ةهجاومهدهاشنةيتآلا

ةايحلالامعألكلمشيانهكولسلاُكُلْسَنِناَميِإلٱِب
وهفناميإلاامأو«هلوقبناميإلالوسرلارسفو.ةرضاحلا
ةايحلانوناقوهو»ىرُتالرومأبناقيإلاوىجرُيامبةقثلا
ىلعيحيسملامادامةيوامسلارومألاةهجنمةيحيسملا
امهناميإعيضاومنوكتنأيضتقترومألاكلتو.ضرألا
لوقلانمؤملاةايحهبفصوتامنسحأو.هنعةبئاغتماد
يتآلاملاعلاوهللانأشيفهدقتعياملكنألناميإلاةايحاهنأ
يلصيوهبهللاىحوأامبناميإلابهدقتعيةنونيدلاوةمايقلاو
ىلعلكتيوهتوصعمسيملوطقهريملوهويوامسلابآلل
حورلاىلعوصالخللحيسملاىلعوةيامحللىلاعتهعارذ
.ىريالامبناقيإلاىلعينبمكلذلكوسيدقتللسدقلا
ًاضيأتايملاعلايفهفرصتولامعألاكلتىلعهتاكرحممظعمو
ةنونيدلاشرعروصتيوًابيقرهللاربتعيهنألناميإلاوه
.ًابوصنم

ىلعلدتةنيرقلانكلوماعةيآلاهذهيفلوسرلامالك
نأشنموهبرلاعمروضحلانوكىلإةراشإلاهدارمنأ
اننإ«ليقهنإمعن.ةباصإلاورابتخالاالءاجرلاوناميإلا
»انبولقيفلححيسملا«نأو)٣:٢٧ةيطالغ(»حيسملاانسبل
نوكيامفالخبانعرتتسمكلذعمهنكل)٣:١٧سسفأ(
٣:٣يسولوكو٨:١٧ةيمورو١٧:٢٤انحوي(ءامسلايف
.)٤:١٧يكينولاست١و٤و
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ءاجرلاب«ًالبقهلوقك»كلسنناميإلاب«انههلوقو
لبقتسمريخكانهصالخلانأل)٨:٢٤ةيمور(»انصلخ
.برلاعمروضحلااذكوهبعتمتنرضاحريخالهعقوتي

ةرهاظتسيلاهبنمؤنيتلارومألانأيأِناَيَعْلٱِبَال
نأىرخأةرابعبو.اننويعاهرصبتىتحتآيهوأروصبانل
اذهبو.ةيدسجلااننويعلةضرعمتسيلةيوامسلارومألا
هتوصاوعمستمل«بآلانأشيفدوهيللحيسملالاقىنعملا
ةايحرومأنأاهلكةيآلاةصالخو.»هتئيهمترصبأالوطق
.هدوجوبنمؤناممنكلوىرُياممتسيلةيسيئرلايحيسملا
ليلكإذخأنواهيفحيسملادهاشناننإوءامسلاداجمأبنمؤنف
نمنويويندلاهربتعيامبثرتكنالكلذلوهدينمةايحلا
ضرألاهذهتاذلورخفلاوةورثلاكىرُتيتلارومألا
لولحوبئاصملاوتاقيضلارورسلاوربصلابلمتحنو
.لجألا

جلٱِنَعَبَّـرَغَتَنْنَأَىلْوَألٱِبَُّرسُنَوُقِثَنَف«٨
ْ

َنِطْوَتْسَنَوِدََس
.»ِّـبَّـرلٱَدْنِع
١:٢٣يبليف

راظتناومالآلاوراطخألايفنينئمطمىقبنيأُقِثَنَف
حيسملاعمهروضحنألاذهلاق.مايألايلاوتىلعتوملا
الوهتايهتشمدرجمنمالوبيرلارومأنمنكيملهتافودعب
ملو.تاينيقيلانمناكلبفوخلابطلتخملالمألانم
نأدعتسمهلهللاهبهواموهللانمالإكلذىلعلصحي
نأدبعلكىلعبجيوهديبعنمنيمأدبعلكلهبهي
.هلاني

ىلإبهذنوتومنيأخلاَبَّـرَغَتَنْنَأَىلْوَألٱِبَُّرسُنَو
مادامهنأبسحذإكلذلاقو.هبعشلحيسملارهظيثيح
ىنعمرركماذهو.حيسملاةرضحنميفنموهفدسجلايف
نأيفهتبغرودسجلايفوهوهنينأةلعنايبوةعبارلاةيآلا
ةفقوتمءامسلايفهتداعسنأربتعاف»ةايحلانمتيملاعلتبي«
،ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإ«هنأهملعلحيسملاعمهروضحىلع
نوكتةلثامملاهذهو.)٣:٢انحوي١(»َوُهاَمَكُهاَرَنَساَنَّـنَأل
ًاضيأةيسحاهدعبنوكتاهنكلوطقفةيحورةمايقلالبق
لمكيذئنيحوديجملاحيسملادسجلثمهدسجنوكيف
.هيفءادفلالمع

اميهانهلوسرلااهيفملكتيتلالاحلانأّنيبلانمو
يهفهدسجلهحورةقرافمدنعاهيلإريصملالوسرلاعقوت
يفيعمنوكتمويلا«صللهلوقبحيسملاراشأيتلالاحلاك
ةيآلاريسفتيفمالكلاقبس.)٢٣:٤٣اقول(»سودرفلا
سفنلالاحليصفتلضرعتيالسدقملاباتكلانأةعبارلا

هصوصننمهانملعيذلانكلوقيقدتلابةمايقلاوتوملانيب
:نارمأ

تابسلالاحالروعشلالاحنوكتلاحلاكلتنأ:لوألا
مويهعمنوكينأبصللحيسملادعوناكالإونيدلامويىلإ
الوهموييفكلذبرعشيالذإىنعمالبسودرفلايفهتوم
ٌءاَهِتْشٱَِيل«سلوبلوقناكو.ةماعلاةمايقلاىلإهدعباميف
ملٱَعَمَنوُكَأَوَقِلَطْنَأْنَأ

:١يبليف(»ًاّدِجُلَضْفَأَكاَذِ.حيِسَْ
ضرألاىلعوهوحيسملارشاعينأهيلإبحأناكهنأل.)٢٣
الوهوحيسملاعمءامسلايفنوكينأنمهبعشوهمدخيو
.كانهوههروضحبالوحيسملاروضحبرعشي

هلوقليلدبنطولايفنوكلالاحلاحلاكلتنإ:يناثلا
ءالزنهللابعشنإ»برلادنعنطوتسن«ةيآلاهذهيف
:١٣و١١:١٣نييناربعو٣:٢٠يبليف(ضرألاىلعءابرغو
مهنوبسحينيذلانيبءازرألاوباعتأللنوضرعم.)١٤
نم«هلوقيفاممهلاوحأخيراترصتخمنوكيفءادعأوبناجأ
هبدوعوملانطولاو»فواخملخادنموتاموصخجراخ
ءيشاهبوشياليتلاةرسملاومالسلاوةحارلاىلعلمتشي
ـنيـبـَحملابـاـحصألـابعـامــتجالاوناـزحألاومـومهلانـم
:هانعمامبرادلااذهيفنومنرتينوأتفيالكلذبونيبِحملاو

»نطولاكاذلًاقايتشانحأ«
ىمسألادجمللةمدقمىوستسيللاحلاكلتو
ذئنيحوةمايقلاموينونمؤملاامهلانينيذللاةلماكلاةداعسلاو
يفىنكسللهليهأتوهرييغتدعبدسجلابسفنلادحتت
دنعيدبألانطولايف»حيسملاعم«نمؤملانوكو.ءامسلا
نمهلًاريهطتمالآلالحميفهنوكةرورضلابعنميةافولا
.اياطخلاضعب

ْنَأَنيِبِّـرَغَتُمْوَأاَّـنُكَنيِنِطْوَتْسُمًاضْيَأُِصَرتْحَنَكِلٰذِل«٩
.»ُهَدْنِعَنيِّـيِضْرَمَنوُكَن

ءاهتشالااذهو.حيسملاعمنوكننأانئاهتشاليأَكِلٰذِل
)٣:٣انحوي١(يفليقامكههباشننأيفةبغرلاىلعانلمحي
.هاضرطرشكلذنألًامئادهرماوأعيطننأيفانبغريو

ذاختاورمألايفةبغرلاصرحلانمضتيُِصَرتْحَن
راكفألالكةياغهلعجوروتفالبهبلطوهلينىلإلئاسولا
يذلاوقبسلاةيغبقابسلايفيرجييذلانأشكلامعألاو
.ءادعألاىلعراصتنالاةيغببراحي

الو.ًاتاومأوأءايحأيأَنيِبِّـرَغَتُمْوَأاَّـنُكَنيِنِطْوَتْسُم
»هنعنيبرغتموأدسجلايفنينطوتسم«انلوقنيبقرف
امهدحأنأل»هنعنيبرغتموأحيسملاعمنينطوتسم«انلوقو
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يتآلايفوأانكملاعلااذهيفلاقهنأكف.رخآلامزلتسي
.انبىضرينأيفوحيسملايضرُننأيفبغرن

مهتالصيفنولوقينوريثكُهَدْنِعَنيِّـيِضْرَمَنوُكَنْنَأ
»ضرألاىلعكلذكءامسلايفامككتئيشمنكتل«
مويلكهللاةدارإةعاطإبانهنوفلكممهنأنوبسحينوليلقو
نودهتجينيذلانوليلقوكانهنيسيدقلاوةكئالملاةعاطإك
هتبغرعوضوميهاهنأبحّرصفسلوبامأو.ةعاطإلاكلتيف
حيسملاىريالبرلانعًابرغتمذئمويهنوكو.هداهتجاو
ةيويندلاتاذللابلطوألسكلاىلعهلمحيملهلمعبقاري
ةمواقموةالصلاوتاذلاراكنإكرتوةئيطخلابفافختسالاو
ِّـبَّـرلِلَفاَنْشِعْنِإ«هلوقيفاماهلكهتينمتناكف.ةبرجتلا
ِّـبَّـرلِلَفاَنْتُمْنِإَواَنْشِعْنِإَف.ُتوُمَنِّـبَّـرلِلَفاَنْتُمْنِإَو،ُشيِعَن
.)٥:١٠يكينولاست١رظنا١٤:٨ةيمور(»ُنْحَن

ملٱِّـِيسْرُكَماَمَأُرَهْظُنًاعيَِمجاَنَّـنَأَّـدُبَالُهَّـنَأل«١٠
َلاَنَيِلِ،حيِسَْ

جلٱِبَناَكاَمٍدِحاَوُّلُك
ْ

ْمَأَناَكًاْريَخ،َعَنَصاَمِبَسَحِبِدََس
.»ًاَّرش
:٦ةيطالغو٢:٦ةيمور١٤:١٠ةيمورو٣٢و٢٥:٣١ىتم
٢٢:١٢ايؤرو٢٥و٣:٢٤يسولوكو٦:٨سسفأو٧

حاحصألااذهنمقبساميفلوسرلامالكمظعمناك
ملكتهنأامبو.هلامآوهتاياغوهتاقشمةهجنمهسفنىلع
مالكذختينأيحيسملكلقحييحيسمهنأرابتعاب
هجومهمالكنأةيآلاهذهيفحّرصهنكلو.هسفنللوسرلا
ىلإًاضيأهجوموهوهيلإهجوموهامكنييحيسملالكىلإ
روكذملاهداهتجاببسنايبهيفو.ءانثتساالبسانلارئاس
.ًامئادبرلايضريهنأوهوةعساتلاةيآلايف

هجوىلعاوشاعنيذلالكنمًاعيَِمجاَنَّـنَأَّـدُبَال
:٢٠ايؤر(يفدروامكاذهو.ناكمونامزلكيفضرألا
١٢(.

عقاولايفهيلعنحنامنينلعمةنونيدللفقنيأُرَهْظُن
عادخلاوأءافخإلاوأءايرلاوأركنتلاىلإليبسىندأالب
روشنمسرطيفةبوتكماهنأكرئارسلاوراكفألالكرهظتف
ُّبَّـرلٱَِيتْأَيىَّـتَح«هلوقكاذهوروهشمرخصىلعةشوقنموأ
لٱَءاَرآُرِهْظُيَوِمَالَّـظلٱاَياَفَخُريِنُيَسيِذَّـلٱ

ْ
ٍذِئَنيِحَو.ِبوُلُق

ملٱُنوُكَي
هلوقو.)٤:٥سوثنروك١(»ِهللاٱَنِمٍدِحاَوِّـلُكِلُحْدَْ

ملٱَرِهْظُأىَتَم«
ُهَعَمًاضْيَأْمُتْنَأَنوُرَهْظُتٍذِئَنيِحَف،اَنُتاَيَحُحيِسَْ

يف ملٱِ
.)٣:٤يسولوك(»ِدْجَْ
نوسلجينوينامورلاةاضقلاناكِحيِسَْملٱِّـِيسْرُكَماَمَأ
ىتم(اورُيواوريلةعفترميساركوأربانمىلعةمكاحملادنع
لمعلءالؤهلمعلوسرلاراعتساف)١٨:١٢لامعأو٢٧:١٩
:٢٥ىتم(يفءاجامكلذلثمو.ملاعللهتمكاحميفحيسملا

حّرصو.ةرمنيعبرأوًاعستايؤرلارفسيفهلثمءاجو.)٣١
نوفقيسانلالكنأونايدلاوهحيسملانأسدقملاباتكلا
مزلتسيكلذومهبولقايافخىضتقمبمهيلعمكحيهنأوهمامأ
نيدينأعيطتسيالوهللاالإءيشلكملعيالهنألهلإهنأ
مويلاناّيدحيسملانوكىلعمالكلاطسبو.وهالإكلذك
:١٧و١٠:٤٢لامعأو٤٥-٢٥:٣١ىتم(ريسفتيفريخألا

.هيلإعجراف)٣١
باوثنمءازجلاليبسىلعَناَكاَمٍدِحاَوُّلُكَلاَنَيِل
ُناَسْنِإلٱُهُعَرْزَييِذَّـلٱ«هلوقلثماذهو.ةاباحمنودبباقعو
ِجلُعَرْزَيْنَمَّـنَأل.ًاضْيَأُدُصَْحيُهاَّـيِإ

َ
جلٱَنِمَفِهِدَس

ْ
ُدُصَْحيِدََس

»ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحُدُصَْحيِحوُّرلٱَنِمَفِحوُّرلِلُعَرْزَيْنَمَو،ًاداَسَف
:٣يسولوكو٤:٥سوثنروك١ًاضيأرظنا٨و٦:٧ةيطالغ(
مهلامعأىلعرارشألابقاعيف.)٢:١٣سرطب٢و٢٥
مهلامعأىلعراربألاباثيواهوقحتسايتلاةرجألانوذخأيف
اممحضتيف.ةمعنلاليبسىلعلبةرجألاليبسىلعالنكل
نأرخُأنكامأو)٢:٦ةيمورو٢٥:٣٤ىتم(يفوانهليق
ةريثكتايآنمىرننكلومهلامعأردقىلعراربألاةازاجم
ءيشالنأو)٣:٢٥ةيمور(ةروفغمنينمؤملااياطخنأ
ملٱَعوُسَيُمَد«نأوةنونيدلانممهيلع

هَطُيِهِنْبٱِحيِسَْ
ْنِماَنُرِّـ

ةمعنلانمهلكصالخلانإو.)١:٧انحوي١(»ٍةَّـيِطَخِّـلُك
لامعأنسحأنإولامعألابالحيسملارببريربتلانأو
ةهبشىأرمهضعبنكلو)١٧:١٠اقول(ءيشبسيلنينمؤملا
نمهرثأىلعهاندروأاموانهلوسرلالوقنيبضقانتلا
نعليزيحيسملاقاقحتسانأهلوقباهعفدلواحفلاوقألا
لكنعكلذدعبلأسُيهنأوةيلصألامدآةئيطخنمؤملا
نأاهلًاعفدرخآلاقو.هيلعنادُيوهلامعأنملمع
مهديدجتلبقنينمؤملااياطخوحميحيسملاقاقحتسا
الاذهومهلامعأرئاسبنوناديوأنورربتيمثمهتيدومعمو
سومانلاتحتاوسيلنينمؤملانأبحّرصيليجنإلانألحصي
مهلامعأىلعاولكتانإمهنأو)٦:١٤ةيمور(ةمعنلاتحتلب
.)٥:٤ةيطالغ(ةمعنلانماوطقسوًائيشحيسملامهعفنيمل
صلخيملمهلامعأبسحبسانلالكسومانلابهللانادنإف
حيسملاباودحتانيذلاف.مهريغنمالونينمؤملانمدحأ
لكةرفغماولانمهيفسدقلاحورلاىنكسوناميإلاب
ريفكتللةيفاكحيسملاةرافكنألةرضاحلاوةيضاملامهاياطخ
اماذإف.نيدلامويىلإمدآذنمسانلااياطخلكنع
امإ.ضهنيالةهبشلانمهمهوتاملمهضعبعفدنمهانركذ
ىلعهللاركشلاىلعانلمحيامالإاذهيفىرنالفنحن
ىلعاهقحتسنيتلاةنونيدلاانعهعفرنعًالضفهنإفهتمعن
انلهديكأتوهتوموحيسملاربقاقحتساانيلإهتبسنواناياطخ
رظنينأىلإلزانتيحيسملالجألءامسلالوخدوصالخلا
تامالعباهيلعانبيثيوةصقانلاةليلقلاةحلاصلاانلامعأىلإ
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اهضعبىلإراشأدقو.يهامملعنالانلهتبحمنمةصاخ
هديبعدحأىطعأهنأنمءانمألاةرشعلالثميفحيسملا
.ندمسمخىلعًاناطلسرخآوندمرشعىلعًاناطلس

ناحتمالاتقويهوةيضرألاةايحلاةدميأِدَسَْجلٱِب
لوسرلالاقو.باقعلاوأباوثلاىوسربقلادعبامسيلو
نألدسجلالامعأىلعال»دسجلابناكام«ىلعةنونيدلانإ
راكفألاىلعةنونيدلاف.سفنللةلآىوسسيلدسجلا
.لامعألاولاوقألاىلعةوالعلايمألاودصاقملاوتاياغلاو
امإيهويتآلاملاعلايفمهلزونكملاعلااذهيفسانلالامعأف
نزحلاوةمقنلازونكامإومئادلارورسلاوىضرلازونك
.)٦:٢٠ىتم(يدبألا

نيدلامويءازجلاسايقاذهخلاَعَنَصاَمِبَسَحِب
رارشألاضعبفلامعألافالتخابفلتختءازجلاةبصنأف
اقول(ةليلقتابرضببذعيمهضعبوةريثكتابرضببذعي
رثكأةلاحمهل)ءاديصوروصلهألثم(مهضعبو.)١٢:٤٧
ىتم(اهوضفروصالخلاىرشباوعمسنيذلانمًالامتحا
يذلافهريغنمرثكأمهضعبباثُيراربألاكلذكو)١١:٢٢
هنمرثكأرسيهاوسنممرثكأبرلاةمدخيفملأتوبعت
سوثنروك١(قرتحتمهلامعأورانبامكنوصلخينممهنمف
ِتوُكَلَمَىلِإٌلوُخُدٍةَعِسِبْمُكَلُمَّـدَقُي«نممهنمو.)٣:١٥
لَُخمَواَنِّـبَر

ِّـ
ملٱَعوُسَياَنِص

يِدَبَألٱِحيِسَْ
.)١:١١سرطب٢(»ِّـ

هسفنحدميهنأبهايإمضعبماهتالوسرلاعفد
٢١ىلإ١١ع

هيفملكتيذلاعوضوملاىلإلصفلااذهيفلوسرلاعجر
الإهبتكوهلاقاملكيفلابيملهنأبحّرصوًاقباس
نععفديلالإهسفنحدميملهنإو.)١١ع(هللاهتيلوؤسمب
يضرينأيفهتبغرمظعمنإو.)١٢ع(موللاوةبيرلاهسفن
نأل.)١٣ع(ليواقألاسانلاهيلعلّوقتنأوةسينكلاعفنيو
.)١٥و١٤ع(هسفنلالحيسمللايحينأهترصححيسملاةبحم
ةرضاحلارومأللىريالننسلاكلذيفًاكلاسمادامهنإو
ىضتقمبسانلاىلعمكحيالهنأو.هيلعةطلسنمةروظنملا
١٦ع(ةديدجةقيلخراصحيسملابهداحتابهنأو.رهاظلا
ردصموهيذلاهللانمميظعلاديدجتلاكلذنإو.)١٧و
هديبعمدختساوحيسملابهسفنلملاعلاحلاصهنإف.ءادفلا
هنوكرابتعابوكلذىضتقمبهنإو.ةحلاصملاكلتبةادانملل
ةحلاصملاقيرطتدهُمدقهنأبسانلالكليدانيهللاًاريفس
نحنريصنلانلجألةئيطخحيسملالعجهنألسانللهللاعم
.)٢١و٢٠ع(هتطساوبهللارب

ِملاَعُنْحَنْذِإَف«١١
ُ
ُهللاٱاَّـمَأَو.َساَّـنلٱُعِنْقُنِّـبَّـرلٱَةَفاََخمَنو

يفَنيِرِهاَظاَنِْرصْدَقاَنَّـنَأوُجْرَأَو،ُهَلَنيِرِهاَظاَنِْرصْدَقَف ِ

.»ًاضْيَأْمُكِرِئاَمَض
٤:٢ص٢٣اذوهيو١٠:٣١نييناربعو٣١:٢٣بويأ

ِملاَع
ُ
مويلايفملاعلانيدينأهدصقيأِّـبَّـرلٱَةَفاََخمَنو

.هلامعأىضتقمبالكيزاجيورخآلا
هنهربييذلاامنبيملو.مهلنهربنيأَساَّـنلٱُعِنْقُن
حيسملابسانلانمؤيلليجنإلاقحامإهنأهارنيذلاو
.هميلعتلكنمهيفبغراممظعأكلذومهسوفنصالخل
ملهنأوهوةنيرقلاهحجرتاماذهوريشبتلايفهصولخامأو
رهظيامك)٤:٢ص(هللاةملكشغيملوركميفكلسي
خلٱاَياَفَخاَنْضَفَر«هلوقنموةيآلاةيقبنم

ْ
َنيِكِلاَسَْريَغ،ِيْزِ

يف حلٱِراَهْظِإِبْلَب،ِهللاٱَةَمِلَكَنيِّـشاَغَالَو،ٍرْكَمِ
ْ

َنيِحِداَم،ِّـَق
دُقٍناَسْنِإِّـلُكِريِمَضىَدَلاَنَسُفْنَأ

)٤:٢ص(»ِهللاٱَماَّـ
.ةنايخلاوعادخلانمهتعنمنايدهنأرابتعاببرلاةفاخمف

نأجاتحنالاننأيأُهَلَنيِرِهاَظاَنِْرصْدَقَفُهللاٱاَّـمَأَو
نأملعيوهفهمامأةفوشكمانبولقنألانصولخبهللاعنقن
.سانللصالخلاقيرطنييبتوهديجمتانتياغ

نألوسرلاملعخلاَنيِرِهاَظاَنِْرصْدَقاَنَّـنَأوُجْرَأَو
اجرهنكلهيفنعطوهصولخيفكشسوثنروكلهأضعب
ءايرلانمهبمهضعبهمهتاامممهبولقيفهورربمهرثكأنأ
مهنأوةسادقلايفمهناينبلهتريغوهتماقتسااونقيتوعادخلاو
يفهتنامأوهريغعفنةيغبهسفنراكنإومهنيبهتريساوفرع
.ظعولا

ْمُكيِطْعُنْلَب،ْمُكْيَدَلًاضْيَأاَنَسُفْنَأُحَدْمَناَنْسَلاَنَّـنَأل«١٢
َنيِذَّـلٱَىلَعٌباَوَجْمُكَلَنوُكَيِل،اَنِتَهِجْنِمِراَخِتْفٱلِلًةَصْرُف
لٱِبَنوُرِخَتْفَي

ْ
لٱِبَالِهْجَو

ْ
لَق
ْ

.»ِب
١:١٤ص٣:١ص

انصولخةهجنمهتلقامبًاضْيَأاَنَسُفْنَأُحَدْمَناَنْسَل
نإيشخهنكلهتماقتسابراختفالالوسرلادصقيمل.)١١ع(
مهمكحبوهايإمهتمهتبًاميلستهتوكساوبسحينأنمتكس
ًاعفدانه»ًاضيأ«هلوقدازو.ًالوسرنوكينأقحتسيالهنأ
نأدريملهنأل)٣:١ص(هسفنلهحدمبًالبقهايإمهتمهتل
.ءارتفالاكلذلثملةصرفمهلكرتي

نيذلابدارملاخلاِراَخِتْفٱلِلًةَصْرُفْمُكيِطْعُنْلَب
اوتأنيذلانوبذاكلانومعلملامهبلقلابالهجولابنورختفي
.اهلهأناميإداسفإوسلوبميلعتلاطبإلسوثنروكىلإ
موسرلامهظفحومهناتتخابوميهاربإلسننممهنأباورختفاو
مهملعومهتحاصفبوءابآلاوىسومنعاهوذخأيتلا
اورهاظتومهريغنمسدقأمهنأاوعدامهلعلو.مهبهاومو
ةءولمممهبولقودئازلاعرولاوًاليوطةالصلاوًاريثكموصلاب
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هنأمهلنهربينأهنمهسفنأرباممسلوبدارأف.ًاثبخوءاير
هسيسأتبوليجنإلاةراشببمهيلإهنايتإبًاقححيسملالوسر
قحلاىوسمهملعيملوهلمعيفًانيمأناكهنأومهتسينك
ءاغتبايفةصلاختناكهتيننأوبرلانعهذخأيذلا
نونوكيمهنأدارأهنأةيآلاةصالخو.هللاديجمتومهعفن
عفدلاوهتئربتلنودسافلانوملعملاهيفنعطينيحنيدعتسم
مهيفةنسحلاهتريسةهجنممهرئامضهبدهشتامبهنع
.ةقداصلاهميلاعتو

لَتُْخماَنِْرصْنِإاَنَّـنَأل«١٣
ِّـ
.»ْمُكَلَفَنيِلِقاَعاَّـنُكْوَأ،ِهلِلَفَني

١١و١٢:٦و١٨و١٦و١١:١ص

نيملعملانأيفبيرالِهلِلَفَنيِّـلَتُْخماَنِْرصْنِإاَنَّـنَأل
اومهتاوةنطفلاوةنازرلاوةمكحلامهسفنألاوعدانيدسفملا
اَييِذَْهتَتْنَأ«هلوقبسوتسفهمهتاامكنايذهلابسلوب
لٱ!ُسُلوُب

ْ
لٱُبُتُك

ْ
هلٱَىلِإَكُلِّـوَُحتَُةريِثَك

َْ
:٢٦لامعأ(»ِناَيَذ

سقرم(»لتخمهنأ«مهلوقبحيسملامهضعبمهتاامكو.)٢٤
يكلًارحبوًاربفوطينأيفهتبغروهتريغلعلو.)٣:٢١
لالتخاهيلإاوبسنينأىلعدوهيلالمحاممممألارشبي
يفنينمؤملاضعبداهتجاةدشنإفبجعالو.لقعلا
ترهظهمسالجأنمداهطضالامهلامتحاوحيسملابريشبتلا
ةمهتلاكلتسلوبعفدف.نونجلاتامالعنماهنأمهريغل
نكتملةدئازمهلترهظنإوريشبتلايفهترارحنأتبثأو
يفهتبغروهللاهبحطرفةجيتنوةسدقمةريغىوس
.هديجمت

نيدللهتريغأهيلإلالتخالامهتبسنةلعًايلجنيبتيمل
ًاعفدهلوقليلدبيناثلااهنأحجرألاوهسفنلهحدممأيه
لَأْمُتْنَأ.ُرِخَتْفَأاَنَأَوًاّيِبَغُتِْرصْدَق«كلذل

ْ
َناَكُهَّـنَأل!ِينوُمُتْمَز

:١١صًاضيأرظنا١٢:١١ص(»خلاْمُكْنِمَحَدْمُأْنَأيِغَبْنَي
.)١٦و١

هيفهباحصأمكحاذهنأيفبيرالَنيِلِقاَعاَّـنُكْوَأ
تيتأاذاملينومتلأسولقعلاميلسينومتبسحنإمهللاقف
يفمكناينبكلذةلعنأباوجلافاهيفترشبوسوثنروكىلإ
يفسانلانظامهمهنأةيآلاةصالخو.ةسادقلاوةفرعملا
عفنوهللاديجمتهفرصتلكنمهتياغفهيلعاولاقوألوسرلا
.هتسينك

ملٱَةَّـبََحمَّـنَأل«١٤
َحتِحيِسَْ

ْ
ُهَّـنَأ:اَذٰهُبِسْحَنُنْحَنْذِإ.اَنُُرص

جلٱِلْجَألَتاَمْدَقٌدِحاَوَناَكْنِإ
ْ

جلٱَف.ِعيَِم
ْ

.»اوُتاَمًاذِإُعيَِم
٥:١٥ةيمور

.هلامعألكلىمظعلاةلعلاانهنابأ

َحتِحيِسَْملٱَةَّـبََحمَّـنَأل
ْ

هتبحمالهلحيسملاةبحميأاَنُُرص
انلحيسملابحتامالعنمهركذامكلذليلدوحيسملل
يفَنآلٱُهاَيْحَأاَمَف«هلوقكاذهو.ةيآلاةيقبيف جلٱِ

ْ
اَمَّـنِإَفِدََس

يفُهاَيْحَأ ُهَسْفَنَمَلْسَأَويِنَّـبَحَأيِذَّـلٱ،ِهللاٱِنْبٱِناَميِإ،ِناَميِإلٱِ
ىنعمو.)٣:١٩سسفأًاضيأرظنا٢:٢٠ةيطالغ(»ِيلْجَأل
نمسلوبنإف.هانلعفاملعفننأانربجت»انرصحت«هلوق
روحمةبحملاهذهريثأتناكوهلحيسملاةبحمققحتنمآموي
امبىأرسلوبنأةصالخلاو.هلامعأوهدصاقموهراكفألك
نأربجمهنإهلجأنمهسفنلذبىتحهبحأحيسملانأ
ىلعف.هتايحنوناقهديجمتوهتدارأحيسملاةدارإلعجي
وههريغنعيحيسملاهبزاتميامرهوجنإسلوببهذم
رشنلوأهلايعلوأهسفنلايحيالوحيسمللهسفنفقينأ
ْنَم«هللانبالوققفوىلعهبرللبهسنجعفنلوأملعلا
ِوَأًانْبٱَّـبَحَأْنَمَو،يِنُّقِحَتْسَيَالَفيِّـنِمَرَثْكَأًاّمُأْوَأًابَأَّـبَحَأ
ْنِإ«هلوقو.)١٠:٣٧ىتم(»يِنُّقِحَتْسَيَالَفيِّـنِمَرَثْكَأًةَنْبٱ
ُهَدَالْوَأَوُهَتَأَرْمٱَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُضِغْبُيَالَوَّـَيلِإِيتْأَيٌدَحَأَناَك
ِيلَنوُكَيْنَأُرِدْقَيَالَف،ًاضْيَأُهَسْفَنىَّـتَح،ِهِتاَوَخَأَوُهَتَوْخِإَو
لِت
ْ

.)١٤:٢٦اقول(»ًاذيِم
فيكهنأنايبلةمدقماذهلاقاَذٰهُبِسْحَنُنْحَنْذِإ
نمآذنمربتعاهنأوهيلعةطلسلاكلتحيسملاةبحملتراص
اوفقينأمهيلعبجوأسانلانعحيسملاتومنإحيسملاب
ىلعهربجأوههنعهتومنإوهلاهفقوىلعمهلمحوهلمهسفنأ
يحيسملانيدلاىوحفاذهو.هلايحيوهسفننعتومينأ
.هنضتحالاونملااذهىلعوهدنع

ةيطرشلانإِعيِمَْجلٱِلْجَألَتاَمْدَقٌدِحاَوَناَكْنِإ
عوسيبرلاوهانه»دحاولاب«دارملاو.نيقيللةلمعتسمانه
يهفركُذامنايبنييناربعلاىلإلوسرلاةياغو.حيسملا
ةريثكمهحئابذونيريثكاوناكيوسوملاماظنلاةنهكنإحضوت
هنوكلعوسينكلتوملاببسلاوموديملةنهكلاكئلوأنأل
اوناكيتلاحئابذلانإو.دبألاىلإايحيهسفنيفةيدبأةايحهل
ةئيطخلانعرفكتملاهنألمويلكرركتتناكاهنومدقي
حيسملاو.ةرافكللةيفاكلاةحيبذلاىلإةراشإتناكاهنكلو
رهطيهمدونيسدقملادبألاىلإلمكأةحيبذهسفنميدقتب
مهنعًالدب»عيمجلالجأل«هلوقىنعمو.ةئيطخلكنم
نييناربعو٥:١٠يكينولاست١و٨و٥:٦ةيمور(يفهانعمك
ًالدبنكتملامناسنإلاعفنتةحيبذلانأليحتسيو.)٢:٩
تاموتوملانمانذقنييكلانعًالدبحيسملاتامفهنع
بحأفصالخلامهزوعأواوأطخأعيمجلانألعيمجلانع
ِساَّـنلٱَعيَِمجَّـنَأُديِرُي«وهو)٣:١٦انحوي(عيمجلاهللا
حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَوَنوُصُلَْخي

ْ
.)٢:٤سواثوميت١(»َنوُلِبْقُيِّـَق

عيمجلاىلعهضرعوهنباحيسملابعيمجللًاصالخدعأو
.هبناميإلاوهوهطرشاولبقنيذلالكلهبهوو
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ناكهنألوهتامنيحاوتاميأاوُتاَمًاذِإُعيِمَْجلٱَف
لامعألادهعيفمهبئانمدآناكامكةمعنلادهعيفمهبئان
دصقناكو.)١٩-٥:١٥ةيمورًاضيأرظنا١١-٦:٨ةيمور(
نعومهسفنأنعهعملكلاتومينأهتومنمحيسملا
اونمآنملكيفدصقلاكلذمتوةسادقللاويحينأوةئيطخلا
اوماقو)٢:٢٠ةيطالغ(حيسملاعماوبلصمهنإ.اودحتاوهب
.)٦و٢:٥سسفأ(هعمنوكلميسوهعم

جلٱِلْجَألَتاَمَوُهَو«١٥
ْ

اَميِفُءاَيْحَألٱَشيِعَيْيَكِعيَِم
.»َماَقَوْمِهِلْجَألَتاَميِذَّـلِلْلَب،ْمِهِسُفْنَألَالُدْعَب
ةيطالغو٦:١٩سوثنروك١و٨و١٤:٧و١٢و٦:١١ةيمور
٤:٢سرطب١و٥:١٠يكينولاست١و٢:٢٠

نينمؤملاةبسننأتابثإوىنعملابةقباسلاةيآلارركماذه
يكلةأطخلانعتامحيسملانأوهوقبسامكحيسملاىلإ
هتومبدصقهنأكلذىلعانهدازوةئيطخلانعهعماوتومي
َّـنِإَف«سرطبلوقىنعمكاذهىنعمو.هعماويحينأمهنع
ملٱ
خلٱِلْجَأْنِمًةَدِحاَوًةَّـرَمََّـملَأَتًاضْيَأَحيِسَْ

ْ
لٱ،اَياََط

ْ
ْنِمُّراَب

مثَألٱِلْجَأ
ََ

يفًاتاَُمم،ِهللاٱَىلِإاَنَبِّـرَقُيْيَكِل،ِة جلٱِ
ْ

ًىيُْحمْنِكٰلَوِدََس
يف ُهُسْفَنَوُهَلََمحيِذَّـلٱ«هلوقو)٣:١٨سرطب١(»ِحوُّرلٱِ
يفاَناَياَطَخ خلٱَىلَعِهِدَسَجِ

ْ
خلٱِنَعَتوُمَنْيَكِل،ِةَبََش

ْ
اَياََط

لِلاَيْحَنَف
ْ
.)٢:١٤سطيتًاضيأرظنا٢:٢٤سرطب١(»ِّـِرب

دصقْمِهِسُفْنَألَالُدْعَباَميِفُءاَيْحَألٱَشيِعَيْيَك
مهاياطخنعةرافكلالوألانيرمأسانلانعهتومبحيسملا
نوكينأوهوةيآلاهذهيفاميناثلاو.هللاعممهتحلاصمو
انهءايحألاو.هبنيدتقموهتمدخلمهسفنأنيفقاوهديبع
»دعباميف«هلوقنمدوصقملاو.ةيحورلاةايحلانويحينيذلا
نويحياوأدتباوحيسملاباونمآامدعبنامزلانمرماملك
دقمهوحيسملاعماويحينأمهيلععنتميملو.ةديدجلاةايحلا
دسجلانعسفنلالاصفناسيلتوملااذهنألهعماوتام
تسيلانهةايحلاو.تاذلاةبحموةئيطخلانعاهلاصفنالب
فقويهوةيحورلاةايحلالبةددجتملاةيدسجلاةايحلا
حيسملاتومريثأتىلإلوسرلاراشأو.حيسملاةمدخلسفنلا
مامتإلاوشيعيملمهنأنايبل»مهسفنألال«هلوقبًابلسمهيف
عم«هلوقكاذهو.مهدجمومهتذلومهتحارلينلالومهتئيشم
.)٢:٢٠ةيطالغ(»تبلصحيسملا

حيسملاتومريثأتنايباذهْمِهِلْجَألَتاَميِذَّـلِلْلَب
ةمدخلنوشيعيمهنأىنعملاوباجيإلاقيرطبنينمؤملايف
هبزاتمييذلاف.مهنعتامهنألومهنعتاميذلا
ايحينأيفهعورشةيآلاهذهىضتقمبهريغنعيحيسملا
يفكيالف.هسفنلايحينأنعهلودعنعًالضفحيسملل
نودتاقولخملانماهريغلوأسفنللةايحلانعلودعلا

هصالخلجاتحيالهنأنظيسانلاضعبف.حيسمللةايحلا
شيعينأفلكمبسيلهنأوحيسملاىلعلكتينأىوسىلإ
اونوكينأنوعقوتينيذلالكنأبحّرصيليجنإلانكلهل

لكف.هتايحءاكرشاونوكينأبجيحيسملاتومءاكرش
ىلعءانبوهنعتامهنأنمهلحيسملاةبحمطرفققحتنم
ىلعةبحملاكلتةوقبربجمهنأىأرصالخللهدمتعاكلذ
.هلهسفنفقو

هبلصدعبًانوفدمًاتيملزيملصلخمبنمؤنملاننإَماَقَو
لجأنمتام«صلخمبنمؤنلبًاتيمًاصلخممدخنملو
ماقهنألو.)٤:٢٥ةيمور(»انريربتلجألماقواناياطخ
يفناطلسلكهنمذخأوبآلاهللانيمينعسلجو
فقنانيفعفشيدبألاىلإايحيوهوضرألاىلعوءامسلا
.)٧-٢:٥سسفأو١١-٦:٩ةيمور(هديجمتوهتمدخلانتايح

جلٱَبَسَحًادَحَأُفِرْعَنَالَنآلٱَنِمُنْحَنًاذِإ«١٦
ْ

.ِدََس
ملٱاَنْفَرَعْدَقاَّـنُكْنِإَو

جلٱَبَسَحَحيِسَْ
ْ

ُهُفِرْعَنَالَنآلٱِنِكٰل،ِدََس
.»ُدْعَب
٣:٧يبليفو٥:٦ةيطالغو١٥:١٤انحويو١٢:٥٠ىتم
٦:٦٣انحوي٣:١١يسولوكو

ًالبقانشعنيذلانحنميظعلاانريغتىلعءانبيأًاذِإ
رومألالكسيقنحيسمللايحننأنآلاانعرشوانسفنأل
نألبقهباهسيقنانكيذلاسايقملاريغديدجسايقمب
.انمآ

.انددجتوانمآتقونميأَنآلٱَنِم
ًاناهرباذهسلوبلاقِدَسَْجلٱَبَسَحًادَحَأُفِرْعَنَال
لكىلعقدصيوهوهؤادعأهبهمهتاانمهتآربوهصولخىلع
ىلإرظنلابسانلاىلعمكحيملهنأهدارموقحلابيحيسم
يظفاحنينوتخمًادوهيمهنوكىلإتفلتيملفةيجراخلامهلاوحأ

ءالهجوأءاملعءارقفوأءاينغأاممأوأىسومىعيرش
تومىلعلكتينملكنأفرعيهنأو.ءايندأوأءافرش
ةديدجةقيلخشيعيويدبألاكالهلانمةاجنللحيسلا
قفوىلعاذهو.بوبحملامركملايحيسملاوهحيسملاةمدخل
»نونيدتدسجلابسحمتنأ«دوهيلايفحيسملالوقيفام
جلٱَىلَعُلِكَّـتَنَالَو«لوسرلالوقيفامو.)٨:١٥انحوي(

ْ
ِدََس

جلٱَىلَعَلِكَّـتَأْنَأِيلَّـنَأَعَم
ْ

-٣:٣يبليف(»خلاًاضْيَأِدََس
٦(.

اهلباقوهدعبهئارآبهددجتلبقهءارآانهسلوبلباق
ظفحينأبوجواوملعنيذلانيبذاكلانيملعملاءارآبًاضيأ
.ىسومةعيرشنويحيسملا

ناهربالِدَسَْجلٱَبَسَحَحيِسَْملٱاَنْفَرَعْدَقاَّـنُكْنِإَو
لبقهأرهنأوأضرألاىلعوهوحيسملافرعسلوبنأىلع
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ىلإانهرشيملوهوهتمايقدعبقشمدقيرطىلعهدهاشنأ
ملنيذلاةفرعمكضرألاىلعوهوةرهاظلاهلاوحأيفهتفرعم
نباهربتعاهرمأيفهعمسامىلعءانبهنإفهايإهباونمؤي
ةيدوهيلاهئارآلوهللانباحيسملاهنأىعداةرصانلانمراجن
هناهأوحيسملاوهنوكينأضفرهبدوعوملاحيسملايف
.هضغبأو

هبسحأنأنعتلدعيأُدْعَبُهُفِرْعَنَالَنآلٱِنِكٰل
يذلاهللانباهنأنقيتألبًادرجمًاناسنإسانللرهظامك
.ينعهسفنلذبوينبحأ

مهنأاوعداسلوباومواقنيذلانيملعملاضعبلعل
اوملكتوهوعمسوضرألاىلعحيسملااوأرمهنألهنملضفأ
الةليلقةصقانةفرعمكلذكاردإنإلاقسلوبنكلهعم
اهاسنينأيفبغرلاهيلعلصحولهنأىتحًاعفنيدجت
.نمآامدعبهبلقبهكردأامىلعهتفرعمرصقيو

حيسملاىلإرظنننأيفكيالهنأًاضيأديفياذهلعلو
دوادلسننمدلُوهنألدوهيلاكلموًايدوهيهنوكرابتعاب
لئابقلككلمهللانباهربتعننأبجيلبتاءوبنللًامامتإ
.ملاعلاصلخموضرألا

يفٌدَحَأَناَكْنِإًاذِإ«١٧ ملٱِ
.ٌةَديِدَجٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ

لٱُءاَيْشَألٱ
ْ
لٱاَذَوُه.ْتَضَمْدَقُةَقيِتَع

ْ
.»ًاديِدَجَراَصْدَقُّلُك

٤٣:١٨ءايعشإ٦:١٥و٥:٦ةيطالغو١٦:٧و٨:٩ةيمور
٢١:٥ايؤرو٢:١٥سسفأو٦٥:١٧و١٩و

قبسامةجيتنةيآلاهذهنأانلف.ركُذاممجتنييأًاذِإ
هتمظعققحتوحيسملابنمآذنملوسرلاءارآريغتنأنايبو
.نمؤملكلثدحياموههدجمو

.ناكًايأسانلانمٌدَحَأَناَكْنِإ
يف يفوضعلاوةمركلايفنصغلاكهبًادحتميأِحيِسَْملٱِ

امكةمعنلادهعبداحتالااذهىلعناسنإلالصحيو.دسجلا
ىنكسبًاضيأهيلعلصحيوعبطلابمدآبداحتالاىلعلصح
هلعجيوحيسملابكسمتيهبهنألناميإلابوهيفحيسملاحور
.)٥:٦ةيطالغو٩و٨:١ةيمور(هتايحةلعوهبيصن

حيسملابهداحتابناسنإلانإٌةَديِدَجٌةَقيِلَخَوُهَف
ىعدُينأحصيىتحًاميظعًارييغتريغُيناميإلاةطساوب
هعادبإكهلمعوهوهللاابقيليرييغتلااذهو.ةديدجةقيلح
يعُدو.هاوسدحأهيلعردقيالفءيشالنمنيملاعلا
دبألاىلإمودتسفنلايفةديدجةايحءدبهنأل»ةقيلخ«
ليجنإلايف»ديدجلا«ءاجامًاريثكو.ةيحورلارامثألابيتأتو
و»ديدجلامسالا«لثمةراهطىمسألاولضفألاىنعمب
ميلشروأ«و»ةديدجلاضرألا«و»ةديدجلاءامسلا«
فصوو.»ديدجلادهعلا«و»ديدجلاناسنإلا«و»ةديدجلا

ءيشلكهبريصيهنأهانعمامبحيسملاءيجميبنلاءايعشإ
لٱَو،ِتاَّـيِلَّـوَألٱاوُرُكْذَتَال«هلوقكلذنموًاديدج

ْ
َالُتاَميِدَق

هباوُلَّـمَأَتَت ٌقِلاَخاَذَنَئَه«هلوقو»ًاديِدَجًارْمَأٌعِناَصاَذَنَئَه.اَِ
َختَالَوَىلوُألٱُرَكْذُتَالَف،ًةَديِدَجًاضْرَأَوًةَديِدَجٍتاَواَمَس

ْ
ُرُط

انحويفصوو.)٦٥:١٧و١٩و٤٣:١٨ءايعشإ(»ٍلاَبَىلَع
جلٱَلاَق«هلوقبءامسلايفحيسملاتوكلملامكلوسرلا

ْ
ُسِلَا

لٱَىلَع
ْ
.)٢١:٥ايؤر(»ًاديِدَجٍْءَيشَّـلُكُعَنْصَأاَنَأاَه:ِشْرَع

يفوهوناسنإلايفئشانلاريغتلانأىلإلوسرلاراشأف
ءايعشإهبأبنأيذلاريغتلاك»هبدحتموهويأ«حيسملا
هنأهايؤريفلوسرلاانحوينابأيذلاوميدقلادهعلايفيبنلا
ناسنإلايفاملاوزمزلتسياذهو.ءيشلكةياهنيفلمكي
ءوشنوةقيتعلاهئدابموهلامآوهتاوهشوهدصاقموهئارآنم
ردقىلإةبسنلابملاعلااذهردقوسفنلاةميقيفةديدجءارآ
يفةديدجدصاقموهتبحموحيسملاةمظعيفويتآلاملاعلا
.يدافلاكلذلهتمدخوهبح

لٱَّـنِكٰلَو«١٨
ْ

َعوُسَيِبِهِسْفَنِلاََنَحلاَصيِذَّـلٱ،ِهللاٱَنِمَّـلُك
ملٱ
ملٱَةَمْدِخاَناَطْعَأَوِ،حيِسَْ

»َِةَحلاَصُْ
٢:٢انحوي١و١:٢٠يسولوكو٢:١٦سسفأو٥:١٠ةيمور

يهيتلاةديدجلاةقيلخلابقلعتياملكيأّلُكْلٱ
سفنيفيحورلاويبدألاريغتلاوهوهمالكعوضوم
.ناسنإلا

.ديدجتلاكلذردصموههللانأيأِهللاٱَنِم
اهذختايتلاةليسوللنايباذهِهِسْفَنِلاَنََحلاَصيِذَّـلٱ

لوأيهوميظعلاريغتلاكلذنمركُذامءاشنإىلإهللا
كلتنألنينمؤملالك»ان«ريمضلابدوصقملاو.ءادفلالمع
ةلازإ»ةحلاصملاب«دارملاو.سلوبىلعةروصقمريغةحلاصملا
اهتلعورشبلاوهللاانهامهونيمصخلانيبنمىوادعلا
هتبحمهتحلاصمةلعوهللاوهحلاصملاو.ناسنإلاةئيطخ
الواهبلطيملوطقةحلاصملائدتبيملئطاخلاو.ةأطخلل
اوبهذنيذلاف.اهلبقينأالإهلسيلفاهئارجإىلإهلليبس
اوبهذامنإًالوأناسنإلااهبلطينأوهةحلاصملاقيرطنأىلإ
نموهللانباتومتضتقااهنألنوكيالونوكيملامىلإ
هلوقبكلذحضوأدقو.توملاىلإهللانباوعدينأهلنيأ
ِحلوُصْدَقٌءاَدْعَأُنْحَنَواَّـنُكْنِإ«

ْ
ةيمور(»ِهِنْبٱِتْوَمِبِهللاٱَعَماَن

ملٱُّلُكَّـِلَحيْنَأَّـُرس«هلوقو.)٥:١٠
ْ
لٱِهِبَحِلاَصُيْنَأَو،ِءْلِ

ْ
َّـلُك

لُّصلٱًالِماَع،ِهِسْفَنِل
ْ

.)٢٠و١:١٩يسولوك(»ِهِبيِلَصِمَدِبَح
هللانيبةوادعلاتناكهنأميلعتلااذهيفيرهوجلارمألاو
وهةحلاصملاهذهئشنمنأوةحلاصملاتراصمثناسنإلاو
امكهنباتومكلذىلإاهذختايتلاةطساولاوهسفنهللا
.يتأي
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ملوةرافكلاكلتوانعةرافكهتومبيأِحيِسَْملٱَعوُسَيِب
انايإهتبحمراهظإنمعناوملاتلازأاهنكلهللابلقّريغت
ىلإليبسلاتدهموهللالدعلانيلعامتفوأوانلهترفغمو
اهتبجوأيتلاهتنعلوهللابضغلمححيسملانألةحلاصملا
ليبسلاتدهمهنبابانلهللاةحلاصمو.انيلعاناياطخ
.)٢٠ع(عوضوموهيذلاانديدجتوهللاانتحلاصمل

.نيرشبملاولسرلارئاسلوهلبهويأاَناَطْعَأَو
نيبحلصلاعقوهنأبةادانملايأِةََحلاَصُْملٱَةَمْدِخ

نأهقحعمهللانإيأناسنإلاوهللانيبضرألاوءامسلا
تومبةرافكلاوهًاقيرطدجوأمهاياطخلرشبلاىلعظاتغي
هيلإيتأييذلائطاخللهريربتعمًالداعنوكينأىلإحيسملا
حيسملارمأيذلاليجنإلايهكلذبةادانملاو.هنباةطساوب
ةّرسملاوهلوبقىلإاهوعديوةقيلخلالكهباورشبينأهذيمالت
.هب

يفَناَكَهللاٱَّـنِإْيَأ«١٩ ملٱِ
لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ

ْ
َْريَغ،ِهِسْفَنِلََملاَع

َهلٍبِساَح
ُ

ملٱَةَمِلَكاَنيِفًاعِضاَوَو،ْمُهاَياَطَخْم
.»َِةَحلاَصُْ

٢٥و٣:٢٤ةيمور

يهوةقباسلاةيآلانمىلوألاةلمجلابةقلعتمةيآلاهذه
عوسيبهسفنلانحلاصيذلاهللانملكلانكل«هلوق
.ءادفلاخيراترصتخمواهلريرقتوريسفتيهف»حيسملا

يفَناَكَهللاٱ وهفحيسملاةطساوبيأًاِحلاَصُمِحيِسَْملٱِ
نايبنيلوقلايفوةقباسلاةيآلايف»حيسملاعوسيب«هلوقك
نأكلذنومضمو.هسفنلملاعلاهللاحلاصاهبيتلاقيرطلا
ةقيلخوأكالمةطساوبالوةطساوالبسانلاحلاصيملهللا
حلاصيناكهنباتامنيحهللالاقهنأكف.هنبابلبىرخأ
توملاىلإهنباملسانيحهدصقاماذهو.هسفنلملاعلا
.هتومبهارجأو

ةرافكهنباميدقتوه»هسفنلملاعلاهتحلاصم«ىنعمو
اوريصيىتحهتهجنمسانلابولقرييغتالملاعلااياطخل
.اهليلدالواهتلعالةحلاصملاجئاتننماذهنألءاقدصأ
هلوقوةقباسلاةيآلايف»هسفنلانحلاص«هلوقنيبقرفلاو
هلعفامىلإلوألايفراشأهنإ»هسفنلملاعلاًاحلاصمناك«
عيمجلالجأنمبيلصلاىلعتامنيحةرمحيسملا
هلعفيامىلإيناثلايفو.)٩:٢٦نييناربعو٥:١٠ةيمور(
»ملاعلا«و.اهلبقوةحلاصملاكلتبئطاخعمساملكًامئاد
.)١:٢٠يسولوك١٤ع(يف»عيمجلاك«رشبلالكانه

َهلٍبِساَحَْريَغ
ُ

يفنيليلدلادحااذهْمُهاَياَطَخْم
تومبهسفنلملاعلاًاحلاصمناكهللانأىلعةيآلاهذه
»مهاياطخمهلبساحريغ«هلوقو.مهلرفغهنأوهوحيسملا
.)٢:١٣يسولوك(»مكاياطخعيمجبمكلًاحماسم«هلوقك

ىَبوُط.ْمُهاَياَطَخَْتِرتُسَوْمُهُماَثآْتَرِفُغَنيِذَّـلِلىَبوُط«هلوقو
َنيِذَّـلِلىَبوُط«ًةَّـيِطَخُّبَّـرلٱُهَلُبِسَْحيَاليِذَّـلٱِلُجَّـرلِل
َاليِذَّـلٱِلُجَّـرلِلىَبوُط.ْمُهاَياَطَخَْتِرتُسَوْمُهُماَثآْتَرِفُغ
ىلإعجراف)٨و٤:٧ةيمور(»ًةَّـيِطَخُّبَّـرلٱُهَلُبِسَْحي
.كانهريسفتلا

ىلعيناثلاليلدلااذهِةََحلاَصُْملٱَةَمِلَكاَنيِفًاعِضاَوَو
نيرشبملاىلإلكوهللانأةرابعلاىنعموسانللهللاةحلاصم
هنأوسانلانيبوهنيبحلصلامتأهللانأبةادانملاليجنإلاب
ناهربحضوأاذهونمآوباتنملكلرفغينأدعتسم
ةلماكةيفاكاياطخلانعةرافكحيسملاتوملبقهللانأىلع
هلوقبنيرشبمللهللاةيصوتنعلوسرلاّربعو.ةلوبقم
يفاهعضوهنأىلإةراشإ»ةحلاصملاةملكمهيفًاعضاو«
لَكُتَف«ىسوملهلوقيفهللاننسىلعًايرجمههاوفأ

ِّـ
يأ(ُهُم

لٱُعَضَتَو)نوره
ْ

يفِتاَمِلَك َعَمَوَكِمَفَعَمُنوُكَأاَنَأَو،ِهِمَفِ
ًايرجوأ.)٤:١٥جورخ(»ِناَعَنْصَتاَذاَماَمُكُمِلْعُأَو،ِهِمَف
)ريشبتلايأ(زنكلااذهانلنكلو«قباسلاهلوقننسىلع
ريشبتلانأوةيفزخةينآنيرشبملانأرابتعاب»ةيفزخناوأيف
.)٤:٧ص(اهيفتزنُكرهاوج

ملٱِنَعَءاَرَفُسَكىَعْسَنًاذِإ«٢٠
.اَنِبُظِعَيَهللاٱَّـنَأَكِ،حيِسَْ

طَن
ْ
ملٱِنَعُبُل

.»ِهللاٱَعَماُوَحلاَصَتِ:حيِسَْ
٦:١ص

.قبسامةجيتنةيآلاهذه
ىلإلكوهنأو»ًاحلاصم«ىلاعتعلوقىلعءانبيأًاذِإ

.ةحلاصملابةادانملانيرشبملا
اننوكرابتعابنيرشبملانحندهتجنيأَءاَرَفُسَكىَعْسَن
وهفهبئانوكلملالوسرريفسلاو.ةادانملاغيلبتيفءارفس
حّرصيالوهناطلسوأهسفنمسابملكتيالهلوسرهنأرابتعاب
امنالعإًائيشيتأيالوهتاذيفهلةيمهأالفهرماوأوأهئارآب
.همسابملكتيهبئانهنوكرابتعابوهنالعإبكلملاهرمأ
هسفنكلملاهنأككلملامالكناطلسكناطلسهمالكلو
ةسينكليجنإلابنيرشبملاةبسنف.هكلملةناهإهلةناهإلاف
هتمدخلمهماقأوهحوربمهاعدوههنإفكلملاىلإءارفسلا
.مهدئاقعالومهءارآالهمالكسانلااوغلبييكلهلسرمهو
مهبرىلإرطنلابلبمهسفنأىلإرظنلابتسيلمهمالكةيمهأف
هنأكحيسمللًاضفرمهمالكضفرناكهنعًاباونمهنوكلو
.هبًافافختسامهريشبتبفافختسالاوةقيقيحملكتيرضاح

ىلعهلوقليلدبهنعةباينلابوهمسابيأِحيِسَْملٱِنَع
.»انبظعيهللانأك«رثألا

قباسلاهلوقبقلعتمامإاذهاَنِبُظِعَيَهللاٱَّـنَأَك
ناكلوألاناكنإف.»بلطن«قحاللاهلوقبامإو»ىعسن«

سوثنروكلهأىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا

٤٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفهباونمهنأيهوهللاىلإنيرشبملاةبسننايبدوصقملا
نممهبلطىلعنايبدوصقملاناكيناثلاناكنإو.ملكتلا
هبلطيىلاعتهنأككلذنوبلطيمهنإفمهتادانملوبقسانلا
.مههاوفأب

نوكربتعاليجنإلانأانهةظحالملاقحتسييذلاو
مهبهللاظعينيذلامهمهنوكوأحيسملانعءارفسنيرشبملا
هللالمعوبآلاهللالمعءادفلاربتعيوهف.ًادحاوًائيش
ةملكانيفعضيوحيسملابهسفنلملاعلاحلاصيهللانأو.نبالا
.هللانعةباينلابظعنحيسملاءارفسكملكتنامدنعفةحلاصملا

.هبملكتنامبملكتيرضاحهنأكِحيِسَْملٱِنَعُبُلْطَن
هللااوحلاصينأسانلانمبلطضرألاىلعناكنيحهنإف
»بلطلا«و.مهنمكلذبلطيحرباملضرألاىلعيقبولو
هتبحموهللالزانتىلعلديوهواهبرمُأيتلاةادانملانمءزج
باقعلابمهرذنيوعوضخلابسانلارمأينأهلقحيفسانلل
نأىلإلزانتيكولملاكلمنإبجعللايف.هايإمهئابإىلع
يتلاةحلاصملااولبقينأةاصعلاهديبعوهقلخنمبلطي
.ًاناجممهلاهمدقيوحيسملاتومباهدعأ

.مكيلعةضورعملاةحلاصملااولبقأيأِهللاٱَعَماوَُحلاَصَت
ًارابنوكينأهللاعاطتسااهبفهتومباهأشنأحيسملانأل
ةحلاصملاكلتاولبقينأالإةأطخللسيلف.رجافللًارربمو
لبقةأطخلاىلعةروصقمريغةوعدلاهذهو.مهلتدعأيتلا
هللالوبقيفكشاملكفًاضيأنمؤملاىلإةهجوميهفمهناميإ
ةئشانلاةيزعتلاىلإجاتحيةئيطخلايفهطوقسلوأهروتفلهل
نألحيسملامدبهحلاصهللانأيهوةقيقحلاهذهنع
اياطخنعرفكيحيسملاقاقحتسانأمّلعيالليجنإلا
نعرفكيهسفنئطاخلانأوهديدجتوهناميإلبقناسنإلا
نيناوقلاءافيإبوأهسفنمالآبكلذدعباهبكترييتلااياطخلا
همدنإو»انيفعفشيلنيحلكيفيح«حيسملانأمّلعيلب
.هدعبوناميإلالبق»ةئيطخلكنمرهطي«

،اَنِلْجَألًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱَلَعَجُهَّـنَأل«٢١
.»ِهيِفِهللاٱَّـرِبُنْحَنَريِصَنِل
٢:٢٢سرطب١و٣:١٣ةيطالغو١٢و٩و٥٣:٦ءايعشإ
٢٠:٣و٥:١٩و١:١٧ةيمور٣:٥انحوي١و٢٤و

»هللاعماوحلاصت«هلوقوهوقبساملتابثإةيآلاهذه
مكتحلاصملةدكؤمةيفاكةطساومكلدعأهنألكلذاولعفاف
اموسانلاريربتلهللاهعنصامةيآلاهذهيفّنيبو.مكلوبقو
لمعةصالخاهيفوحيسملاةطساوبةحلاصملاساسأوه
.ءادفلا

تومنإ.ءادفلالمعردصمهنإفهللايأَلَعَجُهَّـنَأل
ءاقلتنمهنكلمهصلخيوةأطخلاىلعقفشيهلعجيملحيسملا

هللااونظنيذلامهوف.ًاصالخمهلدعيلحيسملالسرأهسفن
حيسملاةجاجلبالإئطاخللرفغينأديريالًامقتنمًايساق
لذبىتحملاعلابحأاذكه«هللانأليجنإلاةداهشنأل
.»ديحولاهنبا

هللاةداهشنإفحيسملايأًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱ
قفوىلعاذهوةئيطخلانمًائيربًاسودقناكهنإحيسملل
انحوي(»ٍةَّـيِطَخَىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِمْنَم«دوهيللحيسملالوق
لٱاَذٰهَسيِئَرَّـنِإ«هلوقو.)٨:٤٦

ْ
يفُهَلَسْيَلَوِيتْأَيَِملاَع َّـِ

يفٌبَّـرَُجم«هنإهيفلوسرلالوقو.)١٤:٣٠انحوي(»ٌْءَيش ِ
،اَذٰهُلْثِمٍةَنَهَكُسيِئَر«هنإو»ٍةَّـيِطَخَالِب،اَنُلْثِمٍْءَيشِّـلُك
خلٱِنَعَلَصَفْنٱِدَق،ٍسَنَدَالَوٍَّرشَالِبٌسوُّدُق

ْ
ٍحوُرِب«هنإ»ِةاَُط

:٩و٧:٢٦و٤:١٥نييناربع(»ٍبْيَعَالِبِِهللاُهَسْفَنَمَّـدَقٍِّيلَزَأ
َدِجُوَالَو،ًةَّـيِطَخْلَعْفَيَْمليِذَّـلٱ«لوسرلاسرطبلوقو.)١٤
يف لوسرلاانحويلوقو.)٢:٢٢سرطب١(»ٌرْكَمِهِمَفِ
ِهيِفَسْيَلَو،اَناَياَطَخَعَفْرَيْيَكِلَرِهْظُأَكاَذَّـنَأَنوُمَلْعَتَو«
يرورضطرشةئيطخلانمولخلاو.)٣:٥انحوي١(»ٌةَّـيِطَخ
نوكتنأىسومةعيرشتبجوأو.ةأطخلانعريفكتلل
ىلإًازومرنوكتيكلبيعالبحبذملاىلعةمدقملاتاناويحلا
.ةميظعلاةحيبذلاكلت

نأءادفلارسف.ةئيطخحيسملالعجهللانأيأًةَّـيِطَخ
مثإهيلععضوهنأوةئيطخةئيطخلافرعيمليذلالعجهللا
:٣ةيطالغ(»انلجألةنعلراص«هنأو)٥٣:٦ءايعشإ(انعيمج
يفُهَنْبٱَلَسْرَأْذِإُهللاٱَف«)١٣ خلٱِدَسَجِهْبِشِ

ْ
:٨ةيمور(»ِةَّـيَِط

ملأتويناميسثجيفىلصنيح»ةئيطخ«هللاهلعجو.)٣
افايقيتمكحميفمكوحنيحو»مدتارطقكهقرع«ناكو
.هودلجوهيلعاوقصبوركسعلاهبرخسنيحو.سطاليبو
هنأىتحهنعههجوهللارتسوبيلصلاىلعقلُعنيحو

يفو.حورلاملسأنيحو»ينتكرتاذامليهلإيهلإ«خرص
.ءادفلارسرابلاهللانباىلعاذهلكعوقو

هريغةئيطخهيلإبسن»ةئيطختلعج«هلوقىنعمو
راصهللاربهبانرصيذلالاونملابف.ئطاخةلماعمهلمعو
بسحوةأطخاننوكعمًاراربأانبسحهللانأيأةئيطخوه
نأمهضعبدارأ.ةئيطخلانمًائيربهنوكعمةئيطخحيسملا
كلذنمعنمييذلانكلوةئيطخةحيبذ»ةئيطخ«لدبأرقي
رئاسيفةلباقملاقفاوتالهنأوهباتكيفاذكهاهبتكيملهللانأ
.باتكلايفيهامىلعاهتقفاومكةيآلا

ًالدبحبذملاىلعفورخلاحبُذامكانمًالدبيأاَنِلْجَأل
.انمًالدبحبُذانعًابئانهنوكرابتعابحيسملانإف.همدقنمم
يتأنالورربتنيكلنيدوةئيطخراصهنأانلدتةيآلاةيقبو
.ةنونيدىلإ

هنأامكًاراربأهللاانبسحيليأِهللاٱَّـرِبُنْحَنَريِصَنِل
مليذلا«لعجنمهللاةياغاذهوةئيطخحيسملابسح
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اوراصةاطخلانأىلإريشيالوهو»ةئيطخةئيطخفرعي
الامكحيسملاتومبمهبولقسدقهللانأيأتاذلابًاراربأ
ًادسافهلعجانلجأنمةئيطخحيسملاهلعجنأىلإريشي
نأنمكفنيالسيدقتلانإمعن.هتعيرشًايدعتمًامرجم
ىلإةراشإالنكلحيسملاتومجئاتنىدحإنمؤمللنوكي
ةرميرشبلاسنجللحيسملاتومهلعفامىلإلبانهكلذ
ىتحهبيلاطملدعلاءافيإبهللاعمناسنإلاحلاصذإةدحاو
وههنألهللاىلإربلافيضُأو.رابلاكهلماعينأهللاابقال
هنألوأئطاخلارربتيهبيذلاقيرطلائشنميأهئشنم
.يناثلاحجرتةنيرقلاوهمامأًاراربأقيرطلاكلذبانلعجي

ةطساولاوهناميإلابهبداحتالانإفحيسملايفيأِهيِف
.هللامامأرربتننأىلإةديحولا

ىلعهللاعمةحلاصملاىلإسانللهتوعدىنبلوسرلانإ
رخآرمأىلعاهينبينأهنكميناكوةيآلاهذهيفهركذام
ةردقىلعو.مهقلاخومهكلمسانلاحلاصينأبوجولثم
ءامسلاحارفأوهللاةوادعلايفءاقبلارطخو.هتدوجوهللا
راصحيسملانأىلعاهءانبراتخاهنكل.منهجلاوهأو
عمةحلاصملاىلعتالماحلاىوقأنمهنألانلجألةئيطخ
.هللا

دئاوف
نأوءامسلاليننقيتينأيحيسملكةقاطيفهنإ.١

يفهيزعيوةبرجتلايفهدعاسيهنألهيلعبجياممكلذ
نقيتموههنإسلوبلاق.توملادنعهحيريوقيضلا
نحناننكميو)١٤و٣:٢انحوي١(انحويكلذكوكلذ
انتبحموةئيطخللانهركنمكلذنقيتنو.امهنكمأام
.)١ع(ةوخإللانتبحموةسادقلاىلإانقوشوهللا

هنألليلقدعبتوملابهلالحنانمدبالدسجلااذهنإ.٢
ءانبوناكرألاتباثًاتيبالضاقتنالاةلهسةميخهبشي
راظتنالاذإهلدعتسنوتوملاعقوتننأبجيكلذىلع
تومللدادعتسالاو.هرخؤتالهنعةلفغلاوهمدقيالهل
هتباتككهتيبلهألهتابجاوناسنإلامامتإبهضعبموقي
لزانملايفهلبقيهللانأهنقيتكهسفنلهتابجاووةيصو
.)١ع(ةيدبألا

ةئيطخلانمنينأوءاقشوبعتةايحلاهذهنإ.٣
ًاقافتاثدحيالاذهو.مومهلاوتاقشملاوبراجتلاو
انرورسىلعاندسحيهنألالوانايإهللاضغبلنوكيالو
ثاريموملاعلااذهنملضفأملاعيفانبيغرتهدصقللب
بعتالومهالثيحةيضرألاثاروملالكنملضفأ
.)٤و٢ع(تومالو

بيرغانهوهوءامسلايفًامئادًانطويحيسمللنإ.٤
نوكيانهو.ءاقدصأنيبّينطوكانهوءابرغنيب

نوكيكانهوتومللةضرعًاضيرمًافيعضهدسج
ًاناهمًاريقفنوكينأنكميانهو.ًادلاخًاحيحص
.)٤-١ع(ًامركمًاينغنوكيكانهو

املكربصلاوىضرلابلبقينأيحيسملاىلعهنإ.٥
هعفندصقيهللانأللمألاونزحلانمهيلعهللاهعضي
نمبرقيمويلكوهوًايتقوالإسيلكلذنإف.كلذب
تاقشمبثرتكياليذلاحئاسلاكةحارلاءامس
.)٤-١ع(حيرتساويتيبغلبأًادغلوقيوقيرطلا

ملألانمصالخلادرجملتوملايهتشننأنسحيالهنإ.٦
مالآةدشنمًابرهاورحتنانمسانلانمفءانعلاو
اممًارشمهسفنأىلعاوبلجفمهبولقنازحأوأمهداسجأ
نمهللاهنّيعاملكلمتحننأبجيف.هنماوبره
هللارهظأىتمالإتوملاديرنالنأورمذتالبلاقثألا
.)٤ع(هدنعنطوتنودسجلانعبرغتننأهتدارإ

هنمهفوخمدعلتومللدعتسمهنأناسنإلانظنإ.٧
هريغنأهنظاذكوهدادعتساةحصىلعناهرببسيل
هسفنعدخامبرف.هنانئمطاوهلوقدرجملهلدعتسم
هلهجنمأشنهنانئمطالعلو.هريغهعدخوأكلذب
نمةاجنلايفةبغرلاوأءاودلاوأضرملاريثأتنموأ
لطابهؤاجرفحيسملاريغبءامسلااجرنملكفملألا
.)٤ع(

مالسلاوحارفألاولامآلانمنييحيسمللاملكنإ.٨
نمالهللانموهتوملانوعقوتيمهونانئمطالاو
مهتعاجشنمسيلتوملامهفوخمدعومهسفنأ
هحورريثأتوىلاعتهتمعننمهنكلةيعيبطلامهاوقو
هللانمنوبرعمهيفحورلاكلذىنكسف.سودقلا
نماوفاخيالنأبجيهنأىلعومهلءامسلانأىلع
.)٥ع(ًادبأتوملا

لاق.ًادبأًارورسمنوكينأيحيسملاىلعبجيهنإ.٩
.نحنقثننأبجيكلذكفنيحلكقثاوهنأسلوب
نأىلعنمؤملالمحييحيسملانيدلايفءيشالف
ىلعهلمحياملبهجولاسباعداؤفلابئتكمنوكي
هنألهلثمرسينأملاعلايفدحألقحالفكلذسكع
هاياطخنأوهعفنىلإلوؤيانههبلزنياملكنأملعي
هنأوققحمءامسللهثرإنأوهلحلاصمهللانأوةروفغم
.)٦ع(برلاعمرضحدسجلانعباغىتم

نأوبرلاةرضحيفاننأبًامئادرعشننأبجيهنإ.١٠
يفهيضرننأرظتننامكضرألاىلعهيضرننأدهتجن
نوكننأةديحولاانتياغنوكتنأبجيف.ءامسلا
نيبهرصقمأرمعلالوطانعقوتءاوسهيدلنيلوبقم
يفوةبرغلايفمأنطولايفودارفنالايفمأتاعامجلا
مأجرفلايفوةحصلايفمأضرملايفوربلايفمأرحبلا
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زاتميميلستلااذهبفلذلايفمأزعلايفوقيضلايف
.)٩ع(هريغنعيقيقحلايحيسملا

نأنموهللاشرعمامأانعيمجانفوقونمدبالهنإ.١١
نعرظنضغالوةاباحمالبلدعلابانتنونيدنوكت

يتلاةحلاصلالامعألانمربتعيالهللانإفءيش
حيسملابناميإلابلمُعامنكيملامباوثلاقحتست
املكنوكينأيفداهتجالابجيفهدجمىلعةريغلابو
اهاضرييتلالامعألالوأو.هيدلًايضرمهلمعن
.)٩ع(هلسرأيذلاهنبابناميإلاا
يدبألاكالهلانمانريغذقنننأيفداهتجالابجيهنإ.١٢

ىلإلصوتننأويتآلابضغلانمبرهلابهعنقننأو
نعانتلفغمدعوانتاولصوانعومدوانتجاجلبكلذ
ءامسلاحارفأيفهبيغرتككلذىلإلئاسولانمةليسو
لكنمكلذعمرذحننأومنهجباقعنمهراذنإو
هباقعبرسناننأهمهوياممديدشخيبوتوأةيساقةملك
ناكيذلاسلوبهباشننأوانحصنلهلوبقمدعىلع
دحاولكةريثكعومدبرذنينأنعرتفيالًاراهنوًاليل
.)١١ع(هللاةحلاصمىلإهبيتأينأةيغب
دحأانيلإبسنينأنمبارغتسالامدعبجيهنإ.١٣

اذهلثمثدحدقفنيدللانتريغىلعلقعلالالتخا
يذهيسلوبمهضعببسحف.دالبورصعلكيف
لضفأسيلذيملتلاوًانونجمحيسملامهضعببسحو
رظنلاباننإفهديسنملضفأسيلدبعلاوهملعمنم
ةدشواهحبرىلعسانلاثحنيتلاةداعسلاردقىلإ
لذبنناانلقحيهنمبرهلاىلعمهثحنيذلارطخلا
نيناجماننأنييويندللهبرهظندحىلإمههيبنتيفعسولا
.)١٣ع(

حيسملانإفسانلالكلليجنإلانلعُينأبجيهنإ.١٤
هنأوعيمجللصالخلادعأهنأمزليفعيمجلانعتام
ناكهوضفرنإفءانثتساالبًاناجمعيمجلاىلعهضرعي
ع(هللاًاباسحكلذىلعاوطعينأبجوومهيلعقحلا
١٤(.

اميفاوشيعينأسانلالكىلعبجوألوسرلانإ.١٥
لوسرلارمأفهلإبسيلحيسملاناكنإفحيسمللدعب
قولخموهوهيلإهللاابةصتخملاةدابعلاهيجوتوةعاطلاب
.)١٥ع(حيسملاتوهالتبثياممكلذولاحم

يأ»دسجلابسح«رومألاسيقننأزوجيالهنإ.١٦
بجيلباهلملاعلالهأرابتعاورهاظلااهئاهبىلإرظنلاب
.)١٦ع(ةيدبألاىلإاهتبسنوهللاسايقباهسيقننأ
حيسملالاق.هيلإجاتحناممهأةديدجلاةدالولانإ.١٧

درجمبنوكيالاذهو»قوفنماودلوتنأيغبني«
حصييذلارييغتلابلبناسللابفارتعالاومسالارييغت

دقةقيتعلاءايشألانإف.ةديدجلاةقيلخلابهنعربعينأ
ناسنإلكىلعفًاديدجراصدقءيشلكاذوهتضم
رييغتلااذهىلعلصحلهفرعيلهسفننحتمينأ
ملاعلايفدحأصلخينألاحملانمهنإف.المأميظعلا
.)١٧ع(ددجتينأنود

هنألنأشوذلمعرشبملالمعومهملمعريشبتلانإ.١٨
يضرياهبيتلاطورشلاسانلاةاصعلنلعيلهللاريفس
.)١٩و١٨ع(هلًادالوأمهلبقيومهنعهللا
.سانلانمةحلاصملاهبلطيفًادجميظعهللالزانتنإ.١٩

ناكتوملابهيلعمكُحفهتيعردحأكلملاىصعولف
هلفرتعادقوهوهمحراذإكلملانمًاميظعًالزانت
اذإكلملاكلذيفلاقياذامو.هوفعبلطوهبنذب
يتأينأهنولأسييلاوتلاىلعهلسريصاعلاىلإلسرأ
هنبالذبكلذقوفوكلذكلعفىلاعتهنإف.ةحلاصملل
.)٢١و٢٠ع(هبةاصعلاحلاصييكلتوملل
لذبهنإف.سانلاصالخيفةبغرلالكبغريهللانإ.٢٠

همدخعمصالخلاةراشبلسرأومهلجأنمهنبا
هكالهفدحأكلهنإفهوحلاصينأمهيلعحلينيرشبملا
.ةحلاصملاضفرهنألهسفننم

سداسلاحاحصألا

ًامداخهنوكراهظإوهئادعأةمهتنمهسفنلوسرلاةئربت
هتريسةماقتساومهصالخهبلطةدشبحيسمللًانيمأ
.)١٠-١ع(ليجنإلالجأنمتاناهإلاوتاقشملاهلامتحاو
ريغاوطلاخيالنأبمهلهحصنوسوثنروكينمؤملهتبحمنايبو
.مهباوسندتيالونينمؤملا

١٨ىلإ١عهتبحمولوسرلاةنامأ
يفهيلعناكامىلعحاحصألااذهيفلوسرلالظ

سانلانمبلطهنأّنيبوهسفننعةاماحملانمهلبقيذلا
ع(ىلاعتهتمعننماوديفتسينأهللاعمًالماعهنوكرابتعاب
.)٣ع(هريشبتيفادحأرثعيالنأيفدهتجاهنأو.)٢و١
.)٥و٤ع(اهلمتحايتلاةعونتملاتاقشملابهتنامأتبثو
موللاوءاخرلاوةدشلايف)٧و٦ع(حورلارامثإهراهظإبو
ةرفورهظيلنييثنروكللهبلقحتافهنإو.)١٠-٨ع(حدملاو
مهلماعامكهولماعينأمهيلإبلطو)١٢و١١ع(مهلهبح
.)١٨-١٤ع(رارشألاةطلاخماولزتعينأو.)١٣ع(
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طَنُهَعَمَنوُلِماَعُنْحَنْذِإَف«١
ْ
ِهللاٱَةَمْعِناوُلَبْقَتَالْنَأُبُل

.»ًالِطاَب
١٢:١٥نييناربع٥:٢٠ص٣:٩سوثنروك١

حيسمللريفسكمهاتأهنأقباسلاحاحصألايفلاق
هللاعمًالماعمهاتأهنأانهلاقو.هللااوحلاصينأمهلأسو
.هتمعننعاولفغيالنأهيلإبلطو

سانلاثحوليجنإلابةادانملايفُهَعَمَنوُلِماَعُنْحَن
بلطهللانأًاقباسلاق.حيسملابصالخلالوبقىلع
رئاسووههنأانهلاقو)٥:٢٠ص(ةحلاصملاهتطساوب
ًالمعهللاعمنولماعمهنأرابتعابكلذنوبلطينيرشبملا
هسفنىلعهمالكيفاذهلثمىلإلوسرلاقبسو.ًادحاو
:٣سوثنروك١(»هللاعمنالماعنحن«هلوقبسولبأىلعو
ملاعلاصيلختوهوهبمتهيًالمعىلاعتهللانأديفياذهو.)٩
هنأوةيدبألاهتداعسوملاعلاعفنووههدجملجألحيسملاب
ملو.ميظعلارمألااذهيفهعماولمعينأيفسانللحمسي
الةريدقلاهعارذنألمهتدعاسمىلإجاتحيهنألكلذتأي
اوكرتشينأمهلنذأيهنكلوةنهاولاسانلاةدعاسمىلإرقتفت
نيئشانلاباوثلاوةداعسلاوهدجموءادفلالمعفرشيف
حيسملاوهقيرطأشنأيذلابآلالثماوريصييكلوهنع
.هلمكأيذلا

ليجنإلابنيرشبملاولسرلارئاسوسلوبانأُبُلْطَن
هللاةحلاصملااوضفريالنأنينمؤملاريغنمهللاعمقافتالاب
.اهيلعبترتملاصالخلاو

اميهانههللاةمعنًالِطاَبِهللاٱَةَمْعِناوُلَبْقَتَالْنَأ
ةئيطخهنباهللالعج«وهوقباسلاحاحصألايفهيلعملكت
فصولاةقئافةمعنهذهو.»هيفهللاربريصنيكلانلجأل
ةيفاكيهواهيلإسانلاعيمججاتحييتلاةرافكلابرهظت
وهًالطاباهلوبقو.ليجنإلايفمهلةمدقمومهلةبسانمو
هلوقلقفاوماذهو.اهيلعفقوتملاميظعلاصالخلاضفر
هنأيأ)٢:٢١ةيطالغ(»هللاةمعنلطبأتسل«نييطالغلل
ًاضيأمهلهلوقلوًاناجمريربتللسومانلالامعأىلعلكتيال
لكتيالهنأيأ)٢:٢١ةيطالغ(»ِهللاٱَةَمْعِنُلِطْبُأُتْسَل«
يتلاقيرطلاضفريكلذبوريربتللسومانلالامعأىلع
لَّـطَبَتْدَق«ًاضيأمهلهلوقلوًاناجمريربتللهللااهأشنأ

ْ
ِنَعْمُت

ملٱ
لٱاَُّهيَأِحيِسَْ

مهنأل.)٥:٤ةيطالغ(»ِسوُماَّـنلٱِبَنوُرَّـَربَتَتَنيِذَّـ
.هلكسومانلاظفحىلإاورطضافًاناجمصالخلااوضفر
َحتْمُتْسَلْمُكَّـنَأل«ةيمورلهألهلوقو

ْ
َحتْلَبِسوُماَّـنلٱَت

ْ
َت

نمةمعنلاىنعماذهنأنيبتيو.)٦:١٤ةيمور(»ِةَمْعِّـنلٱ
موينآلااذوهلوبقمتقونآلااذوه«هلوقيهوةيتآلاةيآلا
نأناكمإىلعلديةيآلاهذهيفءيشالاذإف.»صالخ
هاياطخةرفغملانوحيسملابنمآامدعبناسنإلاكلهي

ُنْحَنَواَّـنُكْنِإُهَّـنَأل«ليجنإلالوقةحارصليلدبهبلقديدجتو
ِحلوُصْدَقٌءاَدْعَأ

ْ
ُنْحَنَوًاريِثَكَىلْوَألٱِبَف،ِهِنْبٱِتْوَمِبِهللاٱَعَماَن

ءيشال«هلوقو.)٥:١٠ةيمور(»ِهِتاَيَحِبُصُلْخَنَنُوَحلاَصُم
ْمُهاَعَدَنيِذَّـلٱ«هلوقو.)٨:٣٩ةيمور(»هللاةبحمنعانلصفي
»ًاضْيَأْمُهَدَّـَجمِءَالُؤٰهَفْمُهَرَّـرَبَنيِذَّـلٱَو.ًاضْيَأْمُهَرَّـرَبِءَالُؤٰهَف
.)٨:٣٠ةيمور(

هللاةمعناولبقتال«هلوقبدارأهنأىلإمهضعببهذو
حيسملاةرافكاولبقتنأبًالوبقهللاةمعناولبقتال»ًالطاب
لوأنمكلذف.ةئيطخلايفكلذعماوقبتوةحلاصملاو
الو.سيدقتلاوريربتلانيبلاصتالاعطقهنأللاحملافونص
سيدقتلاضفربوهوةرفغملاىلعلصحينأناسنإلانكمي
مومسملاأربيفيكوًادبأهللاةحلاصملاطورشلوأمثإلاكرتف
.ّمسلابرشنععطقنيالوهو

يف:ُلوُقَيُهَّـنَأل«٢ يفَو،َكُتْعِمَسٍلوُبْقَمٍتْقَوِ ِمْوَيِ
ُمْوَيَنآلٱاَذَوُه.ٌلوُبْقَمٌتْقَوَنآلٱاَذَوُه.َكُتْنَعَأٍصَالَخ
.»ٍصَالَخ
٤٩:٨ءايعشإ

ميظعلاصالخلااذهلمهنالنأةلعنايبةيآلاهذهيف
.ةحلاصملاضفرب

.)٤٩:٨ءايعشإ(حيسمللبآلاهللايأُلوُقَيُهَّـنَأل
يفملكتهللانأتاملكانهركذلوسرلانأمهضعبنظ

كلتنأىأروصالخمويولوبقمتقوىلعميدقلادهعلا
دعونمضتتًالصأحيسملاىلإةهجوماهنوكعمتاملكلا
صالخومهبئاصمنمهبعشةاجنوهلةنوعملاوهبىضرلا
ماهلإباهراعتسافهدوصقمنعريبعتللةقفاوماهنأوممألا
صالخلاكلذلامهإوًالطابهللاةمعنلوبقنمرذنيلحورلا
ٌتْقَوَنآلٱاَذَوُه«هلوقحاضيإللاهيلعدازكلذلوميظعلا
امككلذيفىرجهنإو»صَالَخُمْوَيَنآلٱاَذَوُه.ٌلوُبْقَم
يف«دوادلوقهذخأيفىرج ،ْمُهُقِطْنَمَجَرَخِضْرَألٱِّـلُكِ
ملٱىَصْقَأَىلِإَو

هبدصقو.)١٩:٤رومزم(»ْمُُهتاَمِلَكِةَنوُكْسَْ
ةداهشىلإهبراشأدوادنإفدوادهدصقيذلاريغىنعم
ريشبتلسلوبهراعتسافهللادوجوبةروظنملاتاوامسلا
هبهذمومهضعببهذو.)١٠:١٨ةيمور(حيسملابذيمالتلا
هنوكرابتعابحيسمللهللادعوسبتقاسلوبنأحجرألاوه
ةأطخحيسملاةوعديلاوتىلعمامتلايفًاذخأهآرهنألًايداف
هدعأيذلاصالخلالوبقىلإهذيمالتةطساوبممألاودوهيلا
ًادْبَعِيلَنوُكَتْنَأٌليِلَق«هلوقاهنمةءوبنءزجهنأليلدب
لَعَجْدَقَف.َليِئاَْرسِإيِظوُفَْحمِّـدَرَوَبوُقْعَيِطاَبْسَأِةَماَقِإل

ْ
َكُت

ألِلًاروُن
ُ
:٤٩ءايعشإ(»ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإِيصَالَخَنوُكَتِلِمَم

دقةءوبنلاهذهيفهبدوعوملاتقولانأسلوبىأرف.)٦
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عيمجللهتمحررهظينأدعتسمهللانأحّرصفلح
.مهحلاصيو

اولبقينأمهيلإهبلطبسانلاىلعلوسرلاحاحلإةلعو
ىدانيتلاريغصالخللةطساودوجومدعًالاحليجنإلا
ةدودحمصالخلالوبقلناسنإلاهيطعأيذلاتقولانألاهب
نألولاحلانمزىوسةدملاهذهنمققحتيالوةايحلاةدمب
حورلانألوهبلقاسقةحلاصملالوبقنعأطبأاملكناسنإلا
نزحامبرهنودببوتينأئطاخلانكمياليذلاسدقلا
.دبألاىلإهكرتو

صخشوةسينكوةمألكلبهيهللانأيفبيرالو
نإوةداعسلاىلعاولصحاهوزهتنانإفريخلالوبقلًاصرف
.)١٩:٤٢اقولو٣:١٣نييناربع(عجرتالورمتاهولمهأ

يفًةَرْثَعُلَعْجَناَنْسَلَو«٣ خلٱَمَالُتَّـالَئِلٍْءَيشِ
ْ
.»ُةَمْدِ

١:١٧لامعأ١٠:٣٢و٩:١٢سوثنروك١و١٤:١٣ةيمور
٥:١٨صو

اهيفوىلوألاةيآلايف»بلطن«هلوقبةقلعتمةيآلاهذه
.ريشبتلايفهفّرصتنايب

قيرطيفًامئادريسينأدهتجاًةَرْثَعُلَعْجَناَنْسَل
يفبغروهليجنإضفرلةجحهيلعدحأدجينأاهيفلزتعي
مهلمحياملكبنجتومهعفنلهتبحموعيمجللهصالخإراهظإ
َءاَمَكُحاوُنوُك«حيسملالوققفوىلعكلذيفكشلاىلع
حلٱَك

ْ
حلٱَكَءاَطَسُبَوِتاَّـَي

ْ
ْنِإ«وههلوقو.)١٠:١٦ىتم(»ِماََم

َرِثْعُأَّـالَئِل،ِدَبَألٱَىلِإًاْمَحلَلُكآْنَلَفيِخَأُرِثْعُيٌماَعَطَناَك
جلٱِيضْرُأًاضْيَأاَنَأ«هلوقو)٨:١٣سوثنروك١(»يِخَأ

ْ
يفَعيَِم ِ

لٱِلَب،ِيسْفَنُقِفاوُياَمٍبِلاَطَْريَغ،ٍْءَيشِّـلُك
ْ

ْيَكِل،َنِيريِثَك
٢:١٥يبليفًاضيأرظنا١٠:٣٣سوثنروك١(»اوُصُلَْخي
.)٢:١٠يكينولاست١و

يصخشلاموللاشخيمل.ريشبتلاةمدخيأُةَمْدِْخلٱ
.ريشبتلاريثأتفعضينأدريملهنكلو

يفْلَب٤«٤،٥ يف،ِهللاٱِماَّـدُخَكاَنَسُفْنَأُرِهْظُنٍْءَيشِّـلُكِ ِ
يفٍ،ريِثَكٍْربَص يف،َدِئاَدَشِ يف،ٍتاَروَُرضِ يف٥،ٍتاَقيِضِ ِ
يف،ٍتاَبََرض يف،ٍنوُجُسِ يف،ٍتاَباَرِطْضٱِ يف،ٍباَعْتَأِ ،ٍراَهْسَأِ
يف »ٍماَوْصَأِ
خلا١١:٢٣صو١٦:٢٣لامعأ٤:١سوثنروك٤:٢١ص
:١٩و١٨:١٢و١٧:٥و١٦:٢٢و١٩و١٤:٥و١٣:٥٠لامعأ

٤١ىلإ٢٣

هبتلزتيتلاةعونتملابئاصملاضعبانهلوسرلاركذ
ركذمث.اهنمعستىلعرصتقاوهتماقتساىلعرباثموهو

هصالخإنحُتمالزاونلاكلتءانثأيفاهادبألئاضفعست
كلذاهبنحُتماتالباقمعستمث.)٧و٦ع(تبثو
.)١٠-٨ع(ًاضيأتبثوصالخإلا

يف نحتمُننأنكمييتلالاوحألالكيفيأٍءَْيشِّـلُكِ
.اهب

»كلذكانسفنأحدمن«وأِهللاٱِماَّـدُخَكاَنَسُفْنَأُرِهْظُن
ةيشاحيفركُذامىلعوينانويلالصألاهلمتحيامىلع
نهربناننإنيلامتحالاىلعىنعملاو.دهاوشلايذليجنإلا
.ليجنإلاةمدخيفانصالخإ

يف ةيتآلاعستلالاوحألايفربصلاةرفوبيأٍريِثَكٍْربَصِ
لوسرلااهمسقلاوحألاهذهو.هديسلهتنامأتبثأكلذبو
:ةيواستمماسقأةثالثىلإ
تارورضلاودئادشلاوهونييحيسملالكلماع:لوألا·

.تاقيضلاو
نـوجـسـلاوتـابرضـلاـوهولـوسـرلـابصـاخ:ينـاـثلا·

.تابارطضالاو
.ماوصألاوراهسألاوباعتألاوهويرايتخا:ثلاثلا·

.اهلامتحابصعيبئاصميهوَدِئاَدَش
هجوفرعُيالواهنمبرهماللزاونيهوٍتاَروَُرض

.اهيففرصتلا
بناجلكنمناسنإلابطيحتبئاونيهوٍتاَقيِض

منرملالوقيفبحرلااهسكعواهنمصلختلانعرجعيو
يفَتْفَرَع«هلوقو»ِبْحُّرلٱَىلِإيِنَجَرْخَأ« َْملَو،ِيسْفَنِدِئاَدَّـشلٱِ
َحت
ْ
يفيِنْسِب لٱِدَيِ

ْ
يفَتْمَقَأْلَب،ِّـوُدَع رومزم(»ِيلْجِرِبْحُّرلٱِ

هذهيفةانألاوربصلارهظألوسرلاف.)٨و٣١:٧و١٨:١٩
.ثالثلا

بُرضدقةلاسرلاهذهبتكنيحسلوبناكٍتاَبََرض
نيينامورلانمثالثودوهيلانماهنمسمختارمينامث
.)٢٥و١١:٢٤ص(نمحضتيامك

ركذيملاقولنأللوسرلانجُسةرممكملعنملٍنوُجُس
يفويبليفيفنجسهنأملعنف.هخيراتضعبالإلامعألايف
اهضعبيفًاديقمناكوةيموريفوةيرصيقيفوميلشروأ
هلدهشيسدقلاحورلاناكوةرطقملايفهالجرولسالسلاب
:٢٠لامعأ(هرظتنتدئادشوًاقثونإًالئاقةنيدملكيف
٢٣(.

يفاهللوسرلاضرُعلقالقوتاجايهيأٍتاَباَرِطْضٱ
)١٤:١٩لامعأ(ةرتسلو)١٣:٥٠لامعأ(ةيديسيبةيكاطنأ
)١٧:٥لامعأ(يكينولاستو)١٦:١٩لامعأ(يبليفو
.)١٩:٢٩لامعأ(سسفأو)١٨:١٢لامعأ(سوثنروكو
نحتمُتلاوحألاهذهلثميفف.)٢١:٣لامعأ(ميلشروأو
ةعبوزلاةمواقمةلزنمباهتمواقمفسانلاعجشأةعاجش
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هذهو.هللاىلعلاكتالاوربصلاالإاهيفرشبمللسيلو
ضعبكلذقوفلمحوهمغرىلعلوسرلابتلزنبئاصملا
.هصالخإىلعناهربىلجأناكفهرايتخاببئاصملا

هرايتخابلوسرلااهلمحيتلابئاصملالوأهذهٍباَعْتَأ
موقيلهيديبلمعيوهوتاقشملانمىساقامىلإاهبراشأو
هلمتحااموًاناجمرشبيىتحهعمنيذلاتاجاحوهتاجاحب
تاجايتحادسوءارقفلاوىضرملاةمدخوظعولاورافسألايف
.سئانكلا

همومهةدشنمهترتعاوًاليلهرافسأيفاهاساقٍراَهْسَأ
.)١:٢٧ص(هباعتأو

وألمعلاةرثكلماعطلانمعانتمالاانهموصلاٍماَوْصَأ
هذيمالتوحيسمللثدحامكريشبتلاةصرفةعاضإةيشخل
نأىلعلديةنيرقلايفءيشالو.)٦:٣١و٢:٢٠سقرم(
ينيدلاموصلانألنيدلاضورفنمماوصألاوراهسألاكلت
تركُذانهماوصألاوةالصلابًانرتقمالإليجنإلايفركذُيال
.باعتألابةنرتقم

يف«٦،٧ يف،ٍةَراَهَطِ لِعِ
ْ
يفٍ،م يف،ٍةاَنَأِ طُلِ

ْ
يف،ٍف ِحوُّرلٱِ

لٱ
ْ
يف،ِسُدُق يف٧،ٍءاَيِرَالِبٍةَّـبََحمِ حلٱِمَالَكِ

ْ
يف،ِّـَق ِهللاٱِةَّـوُقِ

لٱِحَالِسِب
ْ
لِلِّـِرب

ْ
لِلَوِنيِمَي

ْ
.»ِراَسَي

يكينولاست١و٨:٥ةيمور١٢:٨و٢:٦و١:٥سوثنروك١
١:٥يسولوكو٦:١٤و٤:٢ص١٢:٩ةيمور١:٥
٦:١١سسفأو١٠:٤ص٤:٧صو٢:٤سوثنروك١
٤:٧سواثوميت٢و١٣و

دئادشلاءانثأيفهصالخإوهتنامأقبسامبلوسرلانابأ
امهنيبينيتيآلانيتاهيفذخأوربصلاباهلمتحايتلاعستلا
.اهركذيتآلاعستلابهاوملاولئاضفلانمهسرامامبًاضيأ

ةفعلاىلعديزتيهفةريسلاوبلقلاةواقنيهٍةَراَهَط
٥:٢٢سواثوميت١و٤:٨يبليف(ىوهلانمسفنلاولخب
.)٣:٣انحوي١و

هلوقيفامكهللاتوكلمرارسأةفرعمانهوهٍمْلِع
ُهَنوُأَرْقَتاَمَنيِحِهِبَسَحِبيِذَّـلٱ.ِزاَجيِإلٱِبُتْبَتَكَف«نييسسفألل
ملٱِّـِرسِبيِتَياَرِداوُمَهْفَتْنَأَنوُرِدْقَت

٣:٣سسفأ(ِ»حيِسَْ
يِذَّـلٱَليِجْنِإلٱُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُفِّـرَعُأَو«نييطالغللهلوقو.)٤و
لَبْقَأَْملِّـينَأل.ٍناَسْنِإِبَسَحِبَسْيَلُهَّـنَأ،ِهِبُتَّْـرشَب

ْ
ِدْنِعْنِمُه

لُعَالَوٍناَسْنِإ
ِّـ

ملٱَعوُسَيِنَالْعِإِبْلَب.ُهُتْم
١:١١ةيطالغ(ِ»حيِسَْ

.)٢:٦سوثنروك١ًاضيأرظنا١٢و
سوثنروك١(رمذتالبداهطضالاوملظلالامتحايهٍةاَنَأ
١٣:٤(.

هبشيىتحريخلالعفبريغللبحلاراهظإيهٍفْطُل
:٦اقول(رارشألاونيركاشلاريغىلعمعنييذلاهللاهبحاص
٣٥(.
حورلاناكو.لوسرلايفلاحهنأروهظِسُدُقْلٱِحوُّرلٱ

بهاومبنينمؤملايفهروضحنلعيمايألاكلتيفسدقلا
ضعبللوةءوبنضعبللبهيناكفةداتعمريغوةداتعم
اموتازجعملاعنصضعبللوميلعتلاةبهومضعبللوةمكح
هنوكلًانايبسلوبراشأو.)١١-١٢:٧سوثنروك١(كلذهبشأ
حورلامعنأيتلابهاوملاولئاضفلاىلإهللاًانيمأًامداخ
هريشبتتقفاريتلاةيهلإلاةوقلاىلإوهيلعاهبسدقلا
ُمْتَخْمُتْنَأ«مهللوقيوهتطساوبنينمؤملاىلإريشينأهنكمأف
يفيِتَلاَسِر .)١١-١٢:٧سوثنروك١»ِّـبَّـرلٱِ

ةبسنىلعةينبملاةيوخألاةبحملايهٍءاَيِرَالِبٍةَّـبََحم
.ضعبىلإمهضعبةبسنوحيسملاىلإنينمؤملا

هسفنيفًالبقهلوقكهظعوبقحلانالعإيأِّـقَْحلٱِمَالَك
حلٱِراَهْظِإِب«نيرشبملارئاسو

ْ
ِريِمَضىَدَلاَنَسُفْنَأَنيِحِداَم،ِّـَق

.)٤:٢ص(»ِهللاٱَماَّـدُقٍناَسْنِإِّـلُك
ةمدخيفةعونتمقرطبهتوقرهظأهللانإِهللاٱِةَّـوُق
يفَلِمَعيِذَّـلٱَّـنِإَف«هلوقبسحسلوب طُبِ

ْ
ِةَلاَسِرِلَسُر

خلٱ
ْ
يفَلِمَعِناَتِ ألِلًاضْيَأَّـِ

ُ
قيرطاهنمو.)٢:٨ةيطالغ(»ِمَم

هتسراممقيرطاهنموريشبتللهدادعإقيرطاهنموهديدجت
.اهعنصيتلاتازجعملاةطساوبهتمدخ

اهقوفاموةماقتسالايأِراَسَيْلِلَوِنيِمَيْلِلِّـِربْلٱِحَالِس
اذهىلإراشأو.هايإهسبللهيلإبوسنملاحيسملاربوهو
لٱَعْرِدَنيِسِبَال...اوُتُبْثٱ«نييسسفأللهلوقبحالسلا

ْ
»ِّـِرب

لامكىلإ»راسيللونيميلل«هلوقبراشأو.)٦:١٤سسفأ(
ءيشلكهلحيسملاربهليذلاف.عافدلاوموجهللهحالس
.حورلافيسوصالخلاةذوخوناميإلاسرتهلف

ٍتيِصَوٍءيِدَرٍتيِصِب.ٍناَوَهَوٍدْجَمِب٨«١٠-٨
لِضُمَك.ٍنَسَح

ِّـ
ُنْحَنَوَنيِلوُهْجَمَك٩.َنوُقِداَصُنْحَنَوَني

ُْريَغُنْحَنَوَنيِبَّـدَؤُمَك.اَيْحَنُنْحَناَهَوَنيِتِئاَمَك.َنوُفوُرْعَم
ُنْحَنَوَءاَرَقُفَك.َنوُحِرَفًامِئاَدُنْحَنَوىَناَزَحَك١٠.َنيِلوُتْقَم
.»ٍْءَيشَّـلُكُكِلْمَنُنْحَنَواَنَلَْءَيشَالْنَأَك.َنِيريِثَكيِنْغُن

:٤و١:٩صو٤:٩سوثنروك١١:٦١و٥:١١و٤:٢ص
٢٢و٣:٢١سوثنروك١١٩:١٨١رومزم١٠

يفهتماقتسابةثالثلاتايآلاهذهيفلوسرلاحّرص
ىلعيقبهنإفناوهلاوةماركلالاوحأنمةفلتخملالاوحألا
ةحصنعفرحنمريغهاوقتننسيفًارئاسهلاوحأفالتخا
مأسانلاهحدماهنيعتابجاولانينمؤملاىلعًابجومهميلعت
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ةيدؤملاقيرطلايفكلسيراصتنالاهتيغبعاجشكناكفهومال
.موللانمهقحليوأعناوملانمهضرتعيامبيلابيالوهيلإ

لكيفتابجاولاليبسيفكلسيأٍناَوَهَوٍدْجَمِب
دارملاو.عستلاتالباقملالوأاذهونيرمألاكنيذنم
و.هللايبحمنمهيلعلصحيذلاماركإلاانه»دجملاب«
ءادعأوهئادعأنمهيلععقويذلافافختسالا»ناوهلاب«
ريغهيلعبجوامقيرطيفرمتساهنأةصالخلاو.هللا
اقولو٥:١١ىتم(هنولوقيوأهيفسانلانظيامىلإتفتلم
.)٢:١٤سرطب١و٦:٢٢

مهضعبناكهنأىنعٍنَسَحٍتيِصَوٍءيِدَرٍتيِصِب
صالخإلاوربلاهيلإبسنيضعبلاومثإلاوءايرلاهيلإبسني
.هايإهحدموهللاىضربمتهيناكلبكلذبلابيملهنكل

.لالضإلامهيلإبسنيضعبلاناكيأَنيِّـلِضُمَك
لاقلضملاكلذنأانركذت«حيسملايفمهضعبهلوقكاذهو
يفاوركُذنمكمهوبسحف)٢٧:٦٣ىتم(»خلايحوهو
.)٧انحوي٢و٤:١سواثوميت١(

نمةداهشاذهوهبنودانموقحللنوبحمَنوُقِداَص
ةداهشقفوىلعيهونيرشبملاهتوخإلوهسفنللوسرلا
.مهلنينمؤملا

يفمهلركذالنمممهنأضعبلامهبسحيأَنيِلوُهْجَمَك
نأنوقحتسيالمهنأكلذىلعىنبورابتعاالوسانلا
.مهيلإتفتلُي

نـوـحودممونيـــيــقــيـقحلانيـــنـمـؤـملادـــنـعَنوــُفوـُرـْعــَم
.نوربتعمو

سلوبدهشامكتومللًامئادنيضرعميأَنيِتِئاَمَك
.)١٥:٣١سوثروك١و٤:١١ص(يفهسفنل

هيلعاوفرشأيذلاكالهلانممهاجنهللانأيأاَيْحَن
.مهتلتقهللاةياقوالوليتلالزونلالامتحاىلعمهاوقو
هنأءادعألانظىلإ»نيتئامك«هلوقبراشألوسرلالعلو
.دعبمهنمىشخيالفةاشالملانماوبرقنيرشبملاهتوخإو
ىلعرطخلانممهتاجنومهراصتناىلإ»ايحننحناه«هلوقبو
.ءادعألاكئلوأعقوتفالخ

بئاصملامهلامتحابنورهظينيباصمكيأَنيِبَّـدَؤُمَك
ةطساولبمهلًاصاصقنكتملفهللاةمعنةوقورورسوربصب
.هللاديجمتل

مهنإفلوسرلاءادعأرابتعايفكلذنأمهضعبنظ
ُنْحَن«حيسملايفليقامكهللابضغةيآمهبئاصماوبسح
.)٥٣:٤ءايعشإ(»ًالوُلْذَمَوِهللاٱَنِمًابوُْرضَمًاباَصُمُهاَنْبِسَح

َىلِإَوُّبَّـرلٱيِنَبَّـدَأًابيِدْأَت«منرملالوقكاذهَنيِلوُتْقَمُْريَغ
ملٱ
هلوقنمبيرقوهو.)١١٨:١٨رومزم(»يِنْمِلْسُيَْملِتْوَْ
.)٤:٩ص(»َنيِكُوْرتَمَْريَغْنِكٰل،َنيِدَهَطْضُم«

مهتاذليفمهكراشنملاننألىنازحانوبسحيأىَناَزَح
نيرشبملارئاسوهنألوسرلاركنيملومهيهالموةيويندلا
مهلنأوًامومعسانلابيصياممهبيصيرشبمهنألىنازح
روعشوةناهإلاوداهطضالاكمهريغلتسيلكلذىلإًابابسأ
.مهاياطخبمهبولق

عومدلابنوعرزيمهنايأَنوُحِرَفًامِئاَدُنْحَنَو
يزعينعًالضفيحيسملانيدلانإف.جاهتبالابنودصحيو
هعقوتوهبهللاىضرهنقيتلًارورسهبلقألمينازحألايفنؤملا
:٥ةيموريفامباذهلباق(يتآلاملاعلايفيبدألادجملالقث
.)١:٦يكينولاست١و٤:٤يبليفو١٢:١٢و٣

)٣:٦لامعأ(ءارقفاوناكلسرلانأيفبيرالَءاَرَقُفَك
نورشبياولاجوحيسملااوعبتمويمهلناكاملكاوكرتمهنإف
مايخلاعنصيناكهنألسلوباورقتحاسانلالعلو.ليجنإلاب
ص(يبليفةسينكناسحإهلوبقلوشاعملابابسأليصحتل
هللابعشرثكأىلعقدصياذهو.)٤:١٥يبليفو٩و١١:٨
.تايملاعلابءارقفمهنألضرألاىلع

نمهعمجامىلإكلذبرشيملَنِيريِثَكيِنْغُنُنْحَنَو
سانلاىلعهعزوامىلإلبميلشروأةسينكءارقفلناسحإلا
ملٱىَنِغ«هلوقبهيلإراشملايحورلاىنغلانم

لٱِحيِسَْ
َاليِذَّـ

نييناربعو٨:٩صًاضيأرظنا٣:٨سسفأ(»ىَصْقَتْسُي
.)٢:٥بوقعيو١١:٢٦و١٠:٣٤

.ةيضرألازونكلانماَنَلَءَْيشَالْنَأَك
ىَبوُط«حيسملالوقبسحٍءَْيشَّـلُكُكِلْمَنُنْحَنَو
لِل
ْ
ءيشلك«هلوقو)٥:٥ىتم(»َضْرَألٱَنوُثِرَيْمَُّـهنَأل،ِءاَعَدُو
يفُدَفْنَيَالًازْنَك«مهلنإف.)٣:٢١سوثنروك١(»مكل ِ
اقول(»ٌسوُسِيلْبُيَالَوٌقِراَسُبَرْقَيَالُثْيَح،ِتاَواَمَّـسلٱ
:٨ةيمور(ءيشلكمهلفحيسملاعمنوثراومهو)١٢:٣٣
١٧(.

لٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإٌحوُتْفَماَنُمَف«١١
ْ

لَق.َنوُّيِثْنِروُك
ْ
.»ٌعِسَّـتُماَنُب

نمقبسامىلعةجحاهنايلتنيتللاوةيآلاهذهيفام
.اهدعبيتلاحئاصنللةمدقموهسفنللوسرلاحدم

هتمدخنأشيفًاراهجمهملكهنأهانعمٌحوُتْفَماَنُمَف
هتبحمةرفوىلعًاليلدكلذاوذختينأدارأومهنيبليجنإلل
بلقلالضفنمهنألملكتامىلعهتلمحةبحملاكلتنأومهل
.ناسللاملكتي

دلاولاةبحمكةرفاومهلهتدومينعيٌعِسَّـتُماَنُبْلَق
اذهنعًاضيأربعيو.)٦٠:٥ءايعشإ(يفامكوهفدالوألل
:١١٩رومزمو٤:٢٩كولم١(»بلقلاةبحرب«باتكلايف
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مهتوهتاقيضنأاومهوتينأةيشخكلذلاقهلعلو.)32
.مهنعهتقلغأوهبلقتقيضهلمهضعب

يفَنيِقِّـيَضَتُمْلَباَنيِفَنيِقِّـيَضَتُمْمُتْسَل«١٢ .»ْمُكِئاَشْحَأِ
١٢:١٥ص

لحمىوسمكلسيلنأكاَنيِفَنيِقِّـيَضَتُمْمُتْسَل
هنكميعساوهبلقنأنابأفًاعيمجمكعسيالانبولقيفقيض
ببسلمهنعهءاشحأقلغيملهنأونيعمجأمهلكمهعسينأ
.لاحلكيفمهبقثيومهنعرذتعيلبمهتالزومهناصقن

يفَنيِقِّـيَضَتُمْلَب ةبحملايلاورهظُتمليأْمُكِئاَشْحَأِ
مكتمدخيتلاةمدخللًارظنمكنماهرظتنأنأيلقحييتلا
ةلقىلعليلدلاو.اهايإمكتببحأيتلاةبحملاوليجنإلاباهايإ
انأضعبلالوقيناكىتحمهنيببازحألاءوشنهلمهبح
نيبذاكلانيملعملامهلوبقوخلاسولبألانأرخآلاوسلوبل
نمبجيامبهحئاصنمهلوبقمدعوهلمهمهتىلإمهئاغصإو
ءوسومهننظومهضعبريوزتنمجتنو.ةعاطلاوحرفلا
.هصولخوهتبحممهنقيتوهبمهتقثنادقفهتياغمهمهف

ًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك:يِدَالْوَألاَمَكُلوُقَأَكِلٰذِلًءاَزَجَف«١٣
»!َنيِعِسَّـتُم
٤:١٤سوثنروك١

.مهعفنلهتريغومهلهتبحمنمقبسامليأَكِلٰذِلًءاَزَجَف
:٤سوثنروك١(مهلًايحورًابأسلوبناكيِدَالْوَألاَمَك
نأهلقحفةيناثاودلُووحيسملااوفرعهتطساوبمهنأل)١٥
.دلاوللدالوألاةبحمهوبحي

مكتببحأامكينوبحأيأَنيِعِسَّـتُمًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك
باوثلاوهاذهو.يحئاصنمكظفحبيلمكتبحماورهظأو
ليبسيفهمالآوهباعتأومهلهتبحمىلعهاغتبايذلاديحولا
هصولخبةقثلبًابهذوأةضفمهنمدريمل.مهتمدخ
.همالكلًاقيدصتو

َحتاوُنوُكَتَال«١٤
ْ

ملٱِْريَغَعَمٍريِنَت
لِخُةَّـيَأُهَّـنَأل،َنيِنِمْؤُْ

ْ
ٍةَط

لِل
ْ
لُّظلٱَعَمِروُّنلِلٍةَِكَرشُةَّـيَأَو؟ِمْثِإلٱَوِّـِرب

ْ
»؟ِةَم

٨:٣٩و٥:٩سوثنروك١و٣و٧:٢ةينثتو١٩:١٩نييوال
١٠:٢١سوثنروك١و١٨:٢١كولم١و٣و٥:٢ليئومص١
١١و٥:٨سسفأو

ةباثإاهلوبقمهلأسنييحورلاهدالوألةحيصنةيآلاهذهيف
.مهلهتبحمىلعهل

َحتاوُنوُكَتَال
ْ

زاجماذهَنيِنِمْؤُْملٱِْريَغَعَمٍريِنَت
نيناويحنرقيحّالفلانأنمًانايحأثدحيامىلعينبم
ةعيرشيفعونمماذهوةثارحللدحاورينتحتسنجلايفلتخم
َحتَال«هلوقليلدبىسوم

ْ
:٢٢ةينثت(»ًاعَمٍراَِمحَوٍرْوَثَىلَعْثُر

عنماهلكاشاموةيصولاهذهنمهللاةياغتناكو.)١٠
ريغب«هانعمو.هلوحنيذلابوعشلاةطلاخمنمهبعش
اونمؤيملنيذلانيينثولانممهلوحنمانه»نينمؤملا
نوعدياوناكمهنإف.)٦:٦سوثنروك١(يفامكليجنإلاب
سوثنروك١(ناثوأللًاماركإلكايهلايفمهمئالوىلإنينمؤملا

مهتكراشمنملوسرلامهرذحف.)٣٣-١٠:١٤صو٨ص
رينتحتاونوكتال«هلوقو.مئالولاكلتيفنيينثولامهفراعمل
نعوةينيدلامهمئالويفنيينثولاةكراشمنعيهن»خلا
ةليسونوكتومهلةطلاخملكنعومهلجيوزتلاومهنمجوزتلا
.ةئيطخلاوةبرجتلاىلإ

نييحيسملانيبتاقالعلاةهجنمانهقدصامو
نيبةيرايتخالاةديدشلاتاقالعلاةهجنمقدصينيينثولاو
هنيرقةدايزردقىلعًارطخديزينمؤملافهئادعأوهللايبحم
:انهمهضعبلوقنسحأامو.ًارشنمؤملاريغ

ميلسلايدعيامكيدعيهنإفميئللاةرشاعمرذحاو
برجألا

نمهباحصأزعأراتخينأيحيسملللضفأسيلوأ
ةصالخلاو.ةرهزلاةدبعنممهبختنينأنمحيسملاةدبع
نمؤملاقاصتلاةدشنعىهنةرابعلاهذهيفلوسرلانأ
هللادالوأورارشألابرايخألاويويندلابيناحورلاورفاكلاب
انحوي٢و٥:٢٢سواثوميت١و٥:١١سسفأ(سيلبإدالوأب
١١(.

اهبنابألئاسمسمخيفركُذامرثأىلعلوسرلاذخأ
نيبةافانملاىلإناريشتاهنمناتنثاتاقالعلاكلتلثمةنيابم
صلخملانيبةافانملاىلإريشتةثلاثلاوكالهلاوصالخلا
نيصلخملانيبةافاملاىلإناريشتناتيقابلانانتنثالاوكلهملاو
.نيكلاهلاو

»ربلاب«نييحيسملانيدفصومْثِإلٱَوِّـِربْلِلٍةَطْلِخةيأ
نمؤملاداحتاةجيتنيهوناسنإلايفةسادقلاءاشنإهتياغنأل
نوكينأيحيسملكنمعقوتيهنألوسودقلاحيسملاب
ِةَساَجَّـنلِلًاديِبَعْمُكَءاَضْعَأْمُتْمَّـدَقاَمَك«هلوقليلدبًاسيدق
لِلًاديِبَعْمُكَءاَضْعَأاوُمِّـدَقَنآلٱاَذَكٰه،ِمْثِإلِلِمْثِإلٱَو

ْ
ِّـِرب

لِل
ْ
هبزاتمييذلاوهربلانألو.)٦:١٩ةيمور(»ِةَساَدَق
هلقحو»مثإلاب«نيينثولافصوو.نيينثولانمنويحيسملا
نملوألاحاحصألايفمهتافصنمءاجامليلدبكلذ
نيذلاملاعلالهأهبفصوينأحصيونيينامورلاىلإةلاسرلا
عادخلاوملظلانمرهظاملليجنإلاةريمخباورمتخيمل
ُنْحَناَنَّـنَأُمَلْعَن«لوسرلاانحويلوققفوىلعاذهو.داسفلاو
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لٱَو،ِهللاٱَنِم
ْ
يفَعِضُوْدَقُهَّـلُكََملاَع .)٥:٩١انحوي١(»ِريِّـِّـرشلٱِ

ةطلخةلاحتسانايبهنمضرغلايراكنإةيآلايفماهفتسالاو
كلتنوصعينيذللمهتايحنوناقهللاةعيرشنولعجينيذلا
.ةعيرشلا

ةفرعمللرونلاراعتسُيِةَمْلُّظلٱَعَمِروُّنلِلٍةَكَِرشُةَّـيَأَو
اقول(رونلادالوأنويحيسملايعُدهيلعوةداعسلاوةسادقلاو
١:٦انحوي١و٥:٥يكينولاست١و٨و٥:٧سسفأو١٦:٨
»رونلاىلإتاملظلانمسانلاعجريل«سلوبلسرُأو.)٧و
لالضلاولهجللةملظلاراعتسُتو.)٢٦:١٨لامعأ(
ناطيشلاتوكلميمُسكلذىلعو.ءاقشلاوةئيطخلاو
نيكلاهلانجسوةملظلادالوأهدالوأومالظلاتوكلم
ةلاحتسانايبوةكرشلايفنلماهفتسالاو.»ةيجراخلاةملظلا«
مهرايتخابمهوةسادقلاوةراهطلايفنويحيسملاىقبينأ
عامتجاةلاحتساكهتلاحتسافمهلامعأيفملاعلالهأنوكراشي
.ءاقشلاوةداعسلاوةئيطخلاوةسادقلاوةملظلاورونلا

لِلٍقاَفِّـتٱُّيَأَو«١٥
ْ

ٍبيِصَنُّيَأَو؟َلاَعَّـيِلَبَعَمِحيِسَم
لِل
ْ

ملٱِْريَغَعَمِنِمْؤُم
»؟ِنِمْؤُْ

٢:١٢ليئومص١

نيتكلمماسيئرامهوَلاَعَّـيِلَبَعَمِحيِسَمْلِلٍقاَفِّـتٱُّيَأ
قافتالاليحتسيةرورضلابواقفتتنأنكميالنيتداضتم
يف»لاعيلب«ىنعمو.ىرخألادونجوامهادحإدونجنيب
يمُسو.)٢٣:٦ليئومص٢(رارشألاونولاطبلاباتكلا
.ةسجنلاحاورألارشهنأللاعيلبناطيشلا

يفاوُِكَرتْشَتْنَأَنوُرِدْقَتَال«هلوقدافمكانهلاؤسلادافمو ِ
يفَوِّـبَّـرلٱِةَدِئاَم .)١٠:٢١سوثنروك١(»َنيِطاَيَشِةَدِئاَمِ
ةمدخوحيسملاةمدخنيبقافتالاةلاحتساراهظإهتياغو
.ناطيشلا

ريثأتنمِنِمْؤُْملٱِْريَغَعَمِنِمْؤُمْلِلٍبيِصَنُّيَأَو
ىتحرييغتلالكنمؤملاةعيبطريغينأحيحصلاناميإلا
نمؤملاريغيفاهنعهئدابموهتاياغوهتاساسحإفلتخت
ةملظلابرونلاداحتاةلاحتسارخآلابامهدحأداحتاليحتسيو
يفنمؤملاريغعمًابيصيننمؤمللنإمعن.لاعيلببحيسملاو
ءاوهألاوةنهملاوبسنلاونطولاةدحولثمرومألاضعب
ةياغنألفالخلاةياغىلعةنطابلاامهتايحنكلةيعيبطلا
.رخآلاهبيلابيالاذهوهديجمتوحيسملاىضرنمؤملاةايح

ِهلٍةَقَفاَوُمُةَّـيَأَو«١٦
َ
ْمُتْنَأْمُكَّـنِإَف؟ِناَثْوَألٱَعَمِهللاٱِلَكْي

حلٱِهللاٱُلَكْيَه
ْ

ُريِسَأَوْمِهيِفُنُكْسَأَسِّـينِإ:ُهللاٱَلاَقاَمَك،ِّـَي
َهلُنوُكَأَو،ْمُهَنْيَب

ُ
.»ًابْعَشِيلَنوُنوُكَيْمُهَوًاٰهلِإْم

نييناربعو٢٢و٢:٢١سسفأو٦:١٩و٣:١٦سوثنروك١

:٣٢و٣١:٣٣ايمرإو٢٥:١٢نييوالو٢٩:٤٥جورخ٣:٦
٨:٨ايركزوخلا٣٧:٢٦و٣٦:٢٧و١١:٢٠لايقزحو٢٨
١٣:٩و

:نأشتاذرومأةسمخاهدعبيتلاوةيآلاهذهيف
.ناثوأللهللالكيهةنيابم:لوالا·
.هللالكيهنينمؤملانأيهوةنيابملاكلتةلع:يناثلا·
.ىلاعتهلكيهنينمؤملانأناهرب:ثلاثلا·
.مهيلعركُذامبجوييذلاام:عبارلا·
.هللالكيهمهنيذلاهبدعُوام:سماخلا·

ِهلٍةَقَفاَوُمُةَّـيَأ
َ

ماهفتسالاِناَثْوَألٱَعَمِهللاٱِلَكْي
لحمبسيلهللاةدابعلفوقوملالحملانأىنعملاويراكنإ
.ناثوألاةدابعوهللاةدابععامتجاةلاحتسالناثوألل
.ناثوألاةدابعهللاتاناهإلادشأنأّنيبيسدقملاباتكلاو
يتلاناثوألاهللاتيبىلإلخدُينأةدابعلاكلتعاونأأدارأو
.هتهركميه

هللااوناهأنويحيسممهنأاوعدانيذلانييثنروكلاو
لثمنمهللالهأولخيالو.مهتدابعيفنيينثولامهتكراشمب
يفةكراشملالكملاعلالهأنوكراشينيحةناهإلاكلت
.اهيفمهتبغرلثممهراهظإومهليطابأومهتاذلومهيهالم

لثمبنييحيسملافصوقبسِّـيَْحلٱِهللاٱُلَكْيَهْمُتْنَأ
.كانهريسفتلاعجارف.)٦:١٩و٣:١٦سوثنروك١(يفاذه

ىلعوهانكسعضوموهلفوقوملالحملاوههللالكيهنإ
ةعامجو.هيفهدجمرهظأوًاميدقميلشروألكيهنكسكلذ
سدقلاحورلانألهللالكيهيهحيسملاةسينكيأنينمؤملا
يفِِهللاًانَكْسَم،ًاعَمَنوُّيِنْبَمًاضْيَأْمُتْنَأ«هلوقليلدباهيفنكاس ِ
كلذكهللكيهنمؤملكو.)٢:٢٢سسفأ(»ِحوُّرلٱ
ِحوُّرلِلٌلَكْيَهَوُهْمُكَدَسَجَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ«هلوقليلدب
لٱ
ْ
نألوسرلانهربو)٦:١٩سوثنروك١(»ُمُكيِفيِذَّـلٱِسُدُق
.مهيفنكاسهنأهنممهفيامبهللالكيهنينمؤملا

اذهْمُهَنْيَبُريِسَأَوْمِهيِفُنُكْسَأَسِّـينِإ:ُهللاٱَلاَقاَمَك
جورخو٦٨:١٨رومزمو١٢و٢٦:١١نييوال(يفامنومضم
هلوقوهوهذيمالتلحيسملادعوانههلوقلثمو.)٣٧:٢٧
ُهَدْنِعَو،ِيتْأَنِهْيَلِإَو،ِيبَأُهُِّبُحيَو،يِمَالَكْظَفَْحيٌدَحَأيِنَّـبَحَأْنِإ«
َناَكْنِإَو«وههلوقلثمو.)١٤:٢٣انحوي(»ًالِزْنَمُعَنْصَن
ملٱ
جلٱَف،ْمُكيِفُحيِسَْ

ْ
خلٱِبَبَسِبٌتِّـيَمُدََس

ْ
ُحوُّرلٱاَّـمَأَو،ِةَّـيَِط

لٱِبَبَسِبٌةاَيَحَف
ْ
.)١١و٨:١ةيمور(»خلاِّـِرب

َهلُنوُكَأَو
ُ

ررُكامًاريثكًابْعَشِيلَنوُنوُكَيْمُهَوًاٰهلِإْم
١٧:٨نيوكت(هعضاومنموباتكلايفدعولااذهلثم
هنوكو.)٨:١٠نييناربعو٣١:٣٣ايمرإو٢٩:١٣ةينثتو
هتبحمومهبهتيانعونينمؤمللهللاةيامحنمضتيمهلًاهلإىلاعت
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ةسادقلاوةفرعملايفهتروصىلعاونوكيلمهددجيهنأومهل
هربتعيهنأنايبهلًابعشمهايإهتيمستو.هئلمبمهألميو
تبثيكلذلكو.همعنمهلوبقبنوزاتمممهنأوصاخلاهانتقم
لاصفنابوجووهريغونمؤملانيبىمظعلاةنيابملاًايلج
.رخآلانعدحاولا

.ُّبَّـرلٱُلوُقَي،اوُلِزَتْعٱَوْمِهِطَسَوْنِماوُجُرْخٱَكِلٰذِل«١٧
»ْمُكَلَبْقَأَفًاسِجَناوُّسَمَتَالَو
١٨:٤ايؤرو٧:١صو٥٢:١١ءايعشإ

ءايعشإنمةسبتقماهنمةريخألاةملكلاىوسةيآلاهذه
ىلعوىنعميناربعلاقفوىلعيهو.)١٢و٥٢:١١ءايعشإ(
يفهتياغكديدجلادهعلايفلوقلاةياغو.ًاظفلًاليلقالإهقفو
نعلاصفنالاىلعهللابعشثحيهوميدقلادهعلا
سيل»مكلبقأف«هلوقامأو.نيينثولارارشأاميسالورارشألا
رئاسبرلا«هلوقةمجرتنوكينأالإءايعشإةءوبنيف
هلعلونيتسبتقملانيتيآلانمةرشعةيناثلاةيآلايف»مكمامأ
يفامىلع)٢٠:٣٤لايقزح(لايقزحةءوبننمسبتقم
.نيعبسلاةمجرت

نكسيهلكيههنأومهمهلأهللانأنمقبسامليأَكِلٰذِل
.ملاعلانمسندالبمهسفنأنوظفحيمهنأيغبنيفمهيف

هجُوًاسِجَناوُّسَمَتَالَو...ْمِهِطَسَوْنِماوُجُرْخٱ
يتلالباباوكرتييكلةنهكلاونييواللاىلإًالصألوقلااذه
نعاوُهنيذلاسجنلاو.ميلشروأىلإاوعجريواهيلإاوبس
سلوبهسبتقاف.دالبلاكلتناثوأبقلعتياملكوههسم
يفناثوألاةدابعبقلعتياملكنعنييثنروكلايهنييكل
هتاوهشوملاعلاةبحمنعنمؤملكليهنهيفومهتنيدم
نأليحتسيو.حيسمللهتمدخوهاوقتبرضتيتلاهتطلاخمو
امهبعشمهربتعيوهللامهيفنكسيلكايهنويحيسملانوكي
لٱاوُّبُِحتَال«ليقهنألملاعلانعاولصفنيمل

ْ
َءاَيْشَألٱَالَوََملاَع

يفيِتَّـلٱ لٱِ
ْ
لٱٌدَحَأَّـبَحَأْنِإِ.َملاَع

ْ
»ِبآلٱُةَّـبََحمِهيِفْتَسْيَلَفََملاَع

صنبسوثنروكينمؤملوسرلاحصنو.)٢:١٥انحوي١(
يفثالثلااياصولاو.هللاميلعتهميلعتنأاوريلهللاباتك
»اوسمتال«و»اولزتعا«و»اوجرخأ«يهوسبتقملامالكلا
اذهرارمتساىلإورارشألانعنمؤملالاصفناةءادبىلإريشت
.هنمبارتقاىندأنمرذحلاوهئاقتاومثإلاهركعملاصفنالا

هترضحنمهبكترمعنميوهللاهضغبيسجنمثإلكنإ
ءامسلانمونيسيدقلاةكئالملاةقفارمنموةيسدقلا
.ةسدقملا

سبتقماذهو.ًادالوأوءاقدصأمكذختأيأْمُكَلَبْقَأَف
ةمجرتيفامىلع)٢٠:٣٤لايقزح(لايقزحةءوبننم
.»مكعمجأ«يناربعلالصألايفوهونيعبسلا

ُلوُقَي.ٍتاَنَبَوَنيِنَبِيلَنوُنوُكَتْمُتْنَأَوًابَأْمُكَلَنوُكَأَو«١٨
لٱُّبَّـرلٱ

ْ
.»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق

٢١:٧ايؤرو٩و٣١:١ايمرإ

ملعنالوهللاباتكنمةريثكتايآيفةيآلاىوحفنإ
هلوقنماهنأمهضعبنظ.اهنملوسرلاسبتقااهيأًانيقي
»ًانْبٱَِيلُنوُكَيَوُهَوًابَأُهَلُنوُكَأاَنَأ«هلسنيفدوادلىلاعت
ُلوُقَأ«ءايعشإلوقنماهنأهريغنظو.)٧:١٤ليئومص٢(
لِلَوِطْعَأ:ِلاَمِّـشلِل

ْ
ٍديِعَبْنِمَّـيِنَبِبِتيِا.ْعَنْمَتَال:ِبوُنَج

ايمرإلوقو.)٤٣:٦ءايعشإ(»ِضْرَألٱىَصْقَأْنِمِيتاَنَبِبَو
.)٣١:٩ايمرإ(»يِرْكِبَوُهُمِياَرْفَأَوًابَأَليِئاَْرسِإلُتِْرصِّـينَأل«
يفمجرُت)٧:٨ليئومص٢(يناربعلايف»دونجلابر«هلوقو
.»ءيشلكىلعرداقلابرلاب«نيعبسلاةخسن

ملاعلانعنولصفنينيذللهللادعواذهًابَأْمُكَلَنوُكَأ
ىلإديسلارظنمهيلإرظنيالهنأهانعموهبنودحتيومثإلاو
باوجاذهيفو.هتانبوهينبىلإبآلارظنلبهديبع
لاصفنالاونينمؤملاريغنيبنمانجورخبرمألانأنيلئاقلل
انئابآىتحانباحصأبحأنعلاصفنالاىضتقاامبرمهنع
ةيانعوةبحاصملكاودقفنإمهنأمهلققحيوهفانتاهمأو
.هيلإنوجاتحياملكبهمايقبكلذنممهضوعيهللاافةيرشب
ُّبَّـرلٱَوِيناَكَرَتْدَقيِّـمُأَوِيبَأَّـنِإ«منرملالوقانركذياذهو
سرطبلحيسملاباوجكوهو.)٢٧:١٠رومزم(»يِنُّمُضَي
كلذو»َكاَنْعِبَتَوٍْءَيشَّـلُكاَنْكَرَتْدَقُنْحَناَه«هللاقنيح
حلٱ«هلوق

ْ
ْوَأًةَوْخِإْوَأًاتْيَبَكَرَتٌدَحَأَسْيَل،ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

يفَنآلٱٍفْعِضَةَئِمُذُخْأَيَوَّـالِإ...ًاّمُأْوَأًابَأْوَأٍتاَوَخَأ اَذٰهِ
يفَو...ِناَمَزّلٱ حلٱِيتآلٱِرْهَّـدلٱِ

ْ
-١٠:٢٨سقرم(»َةَّـيِدَبَألٱَةاََي

داشرإلاوةيامحلانينمؤمللدكؤيهسفندعولاو.)٣٠
ةداعسلاوايندلاهذهيفتاقيضلايفمهتيزعتومهبةيانعلاو
.ةرخآلايفةيدبألا

نونوكيمهنأمزلتسياذهٍتاَنَبَوَنيِنَبِيلَنوُنوُكَتَو
هتوكلمداجمأوهانغةثرواونوكينأومهتافصيفهللانيهباشم
نينباوعدُينأنممظعأفرشرشبللنوكينأنكميالف
دالوأنونوكيكلذبمهنألءيشلكىلعرداقلابرللتانبو
.»دبألاىلإهعمنوكلميسوهللاةنهكوًاكولم«وكولملاكلم

دئاوف
ىلإجاتحيالنمؤموأنمؤمريغناسنإنمسيلنإ.١

ًالطابهللاةمعنلبقيالنأىلعًانايحأثُحينأ
يدبألاكالهلانمًافوخكلذىلعنمؤملاريغثحيف
يغبنيامكديفتسيالنأنمةيشخنمؤملاهيلعثحيو
نأيحيسملكىلعف.هريغديفيالوةمعنلاكلتنم
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مظعأىلإيقتريومعنلانمةقاطلاردقىلعديفتسي
.)١ع(ةسادقلاوىوقتلاتاجردنمهنكميام

حيسملاعوسيبرلاةعافشبانيتأتصالخلادئاوفلكنإ.٢
نأبرسيهللانأىلعينبمةرفغملاانئاجرلكنأل
لوبقمتقويفانيفعفشيحيسملانألوحيسملاعمسي
ًاثبعاهلكانتاولصتناكانيفةعافشلانعلدعولف
سنجلالككلهوصالخلاديعاوملكتعنمو
.)٢ع(يرشبلا

حتفوصالخلاةصرفملاعللبهوهتمحرنمهللانإ.٣
نمهيلإعجروباتنملكلوبقلءامسلاباوبأ
ةلبقمهليبقتونيعجارلالوبقلدعتسموهوةأطخلا
.)٢ع(ةونبلامتاخوربلابوثمهسابلإوةرفغملا

ملعيالهنألةأطخللةيمهألاميظعرضاحلاتقولانإ.٤
لينلىرخأةقيقدىلعلصحيهنأنيقيلاملعدحأ
ئطاخلانإ.ةيدبأةمهمجئاتنهيلعفقوتيوةرفغملا
يفةصرفلاتوفتنألمتحيونآلالبقُينأهنكمي
ةداعسلاوءامسلاهيلعضورعمنآلا.ةيلاتلاةقيقدلا
.)٢ع(ةيلاتلاةقيقدلايفهبيصنعطقُيهلعلوةمئادلا

اورثعينأنماورذحينأليجنإلابنيرشبملاىلعهنإ.٥
وأةراشبلاةمدخمركتمهتريسىضتقمبهنإفًادحأ
مظعأامف.سانلانيبحيسملارابتعااذكوناهت
ع(مولالبونيسيدقاونوكينأبجيمكومهتيلوؤسم
٢(.

دادعتسالامهريغونيرشبمنييحيسملالكىلعنإ.٦
ىلعناكفحيسملالجأنمتاقشملالامتحال
رارضأاولمتحينأةسينكلاروصعلوأيفنييحيسملا
بهأتنالاذاملفليجنإلاليبسيفتابرضلاونوجسلا
.)٥و٤ع(اذهلثمىلإنحن

ةميسجتاقفندعبالإانيلإلصتملةيحيسملاةنايدلانإ.٧
ًاعومدوتانأوًابعتمهتفلكاهنإاهلهأنمانوفلسنمم
اوبذُعواودلُجواونجُسملاعلالاجرلضفأوًاداهشتساو
ةرفولاهزعننأانيلعفةنايدلاكلتىلعلصحنىتح
امكفلخلاىلإاهلاصيإيفدهجلالذبننأواهتقفن
.)٥و٤ع(فلسلاانيلإاهلصوأ

مهريغعفنللزاونلابنينمؤملانحتميامًاريثكهللانإ.٨
»دئاوفموقدنعموقبئاصم«رعاشلالوقمهيفقدصف
مهتدهاشمبحيسملاباونمآنينمؤملانمنيريثكنإف
.لتقلاوباذعلاءانثأيفمهرورسوءادهشلاتوبث
هرمأنمًائيشانعمسامامبرلبويأبئاصمالولف
سلوباهبتكةلاسرنممكو.هرفسدئاوفلكانرسخو
يتلاةديفملابتكلانمريثكاندنعو.نجسلايفوهو
عوسيمسالجأنمنونوجسممهونونمؤملااهبتك

رايتخاو.ناينبانحويهفلأيذلايحيسملاةحايساهنمو
»ةسينكلاراذبءادهشلامد«نأتبثأنييحيسملا
ّرضةسيكلاداهطضاىلعسانلاجّيهيذلاناطيشلاف
.)٥-٣ع(كلذبهتكلمم

اونوكيملامسانلااوديفينأنوعيطتسيالنيرشبملانإ.٩
ملعلاوةراهطلابمهريغنعاوزاتمينأبجيفءايقتأ
ريثأتكةنسحلاةريسلاريثأتنإفربلاةحلسأوقحلامالكو
.اهتداهشعفدنعنوزجعيموصخلاوىدنلاوسمشلا
اوكحضيونيرشبملاظعوباوئزهينأمهنكميمهنأمعن
مهنكميالمهنكلوةيوامسلابتكلااوقرحيومهراذنإب
نأنوعيطتسيالمهنأامكةريسلاكلتريثأتاولطبينأ
.)٧و٦ع(ةرانإوءايحإنمسمشلارثأتاولطبي

اوعقوتينأنيرشبملااميسالونييحيسملاىلعبجيهنإ.١٠
ىلعهنأكلذنممزليفةراسخلاومتشلاوناوهلا
نألبقويحيسملانيدلابفرتعينألبقناسنإلا
وهلهىريوةقفنلابسحينأريشبتلاةبترىلإمدقتي
توملاىتحداهطضالاورقفلاوراعلالامتحألدعتسم
.)١٠-٨ع(برلاليبسيف

يفهعيجشتونمؤملاةيزعتىلعةوقيحيسملانيدللنإ.١١
.ةمئادحرفلابابسأونزحياذاملفتاقيضلادشأ
اذاملو.نيريثكينغينأرداقوهوريقفهنأىرياذاملو
لكلثراووهوهبيصنحيسملاوهلءيشالنأببئتكي

هلوضرألازونكلكقوفيءامسلايفزنكهلف.ءيش
هنمبلسُيانههلامناكنإولحمضيالثاريمكانه
ناميإلايفءاينغألاملاعلاءارقفلنأيفبيرالو.ىنفيو
امًاريثكو.مهروصقيفءارثلابابرأهفرعيالًاحرف
مهنوجسيفحيسملالجأنمنونوجسملاحّبسي
يذلاويبليفنجسيفاليسوسلوبكًاحرفنومنرتيو
.)١٠ع(بارطضايفمهونجس

نأضرألاىلعنيمألارشبملاهرظتنيباوثلضفأنإ.١٢
لاقاذهىلعوهمالكاوعمسيومهمدخينيذلاهبحي
عمسأنأاذهنممظعأحرفيلسيل«لوسرلاانحوي
.)١٣ع(»قحلابنوكلسيمهنأيدالوأنع

لصفنينأضرألايفيحيسملانيدلاحاجنطرشنإ.١٣
ليطابألاووهللاملاعريرشلاملاعلانعنويحيسملا
نعفلتختةكلممئشنينأدصقحيسملانإفرورشلاو
ئدابمنعفلتختاهلامعأواهئدابموضرألاكلامملك
الوطرشلاكلذنوضريالنيذلاف.ايندلالامعأو
ةايحلاهذهليطابأنعورارشألامهئاقفرنعنولصفني
يحيسملابقيليالو.نويحيسمهنأققحتمهنكميال
عيطتسيالهنأىتحهريغنمسدقأهنأيسيرفلاءاعدا
هراجلراجلاةلماعمهلماعينأبجيهنكلوهريغديفينأ

سوثنروكلهأىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا

٥٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ردقيهنألةيحورلاهئدابمهتفلاخمنودبهينطولينطولاو
هرايتخاعمهحالصإوهتدافإلجألملاعلاطلاخينأ
.)١٥و١٤ع(حيسملاءاقدصأنمهيلإءاقدصألابحأ
ةثالثحاحصألااذهىضتقمبتاعونمملاةلمجنمنإ.١٤

:رومأ
هنعهللاىهناميفريغلاةكراشمبلهاستلا:لوألا·

روصعيفنينمؤملانمًافولأنإ.ةدابعلاموسرنم
اولمسيملوتومللمهسوفناوملسىلوألاةسينكلا
.نثولامامأروخبلانمًادجًاليلقًائيشاودقوينأب
ءيشاهيفوأةمرحمةراجتيفهريغةكراشم:يناثلا·

برلاموييفلمعلاوشغلاوبذكلاكمارحلانم
تيبزاجيإواهعيبوأتاركسملالمعوةرورضريغل
كرتشتال«باتكلالوقليلدبةراعدلاوأةرماقملل
.)٥:٢٢سواثويمت١(»نيرخآلااياطخيف

يفةمرحمتسيليتلاوةمرحملايهالملالك:ثلاثلا·
ىلإهدهاشموأهسفنيهاللادوقتاهنكلواهسفن
الًاهزتنملخدينأيحيسمللزوجيالف.مثإلا
ناكملكوضرألاىلعناكولحيسملاهلخدي
ةالصلاوهللاباتكةءارقبةذللانمهعنمتهرظانم
ناكملكوةينيدلاةوخإلاتاعامتجاوةيدارفنالا
فوقولاىلإهنمجرخيهنأملعولناسنإلاهنععنتمي
نمؤملاريغلنمؤملاةكراشمامأو.نايدلاشرعمامأ
نيبينأنمحضوأاهيلعباتكلامالكفجاوزلايف
.)١٥و١٤ع(

اوسرتحينأمهيلعفسودقلاهللالكيهنييحيسملانإ.١٥
اوطفحيوةراهطلاىلعاوصرحيوةئيطخلاسيندتنم
.)١٦ع(ةرثعالبًامئادمهرئامض

نكمياممظعأاذهوهابأهللانوكينأيحيسمللنإ.١٦
نإوهكرتيالهللاافسانلاهكرتنإففرشلانمهروصت
هنباببآلاينتعيامكهبينتعيوهبحيهللاافهودرط
ةيكلملاةرسألانممهنوكبسانلاضعبرختفا.هتنباو
ىقبيهفرشنألاذهنممظعأًارخفيحيسمللنكلو
روصقميويندلافرشلاو.يضرأفرشلكلاوزدعب
نملكلحابميوامسلافرشلانكلونيليلقىلع
بغريمكف.ناسنإلكهيلعلصحينأردقيفديري
مهحورصاولخدينأوكولملااورهاصينأيفسانلا
ةبسنلابهلكاذهفرشامنكلومهدئاومىلعاوسلجيو
.)١٨ع(يلزألاميظعلاهللادالوأاونوكينأىلإ

عباسلاحاحصألا

.)١ع٦ص(يفقبسامىلعةينبمةيحصن
-٢ع(ىلوألاهتلاسرريثأتنمهعمسامبلوسرلاةيزعت
١٦(.

ىلإًارظنمهبقيليامكنويثنروكلاشيعينأبوجو
اوبحينأبوجوو.)١ع(لوسرلااهركذيتلاهللاديعاوم
نعهتهجنمعنامالنأو.)٣و٢ع(مهبحأامكلوسرلا
نمًائيشتأيملوًادحأرضيملهنألمهنيبوهنيبماتلاقافتالا
دنعلاوزمهلجأنمهمومهرثكأنإولاصفنالابابسأ
ىلعًالوأمدنهنإمعن.)٧-٤ع(مهلهتداهشوسطيتءيجم
هنكلومهلهأشنأيذلانزحللينازلاناسنإلانأشيفهبتكام
كلذةبوتلةلعناكهنألعفنلانمهنملصحامبًاريخأحرف
نكيملهنأمهنزحةجيتننمققحتهنإو.)٩و٨ع(ينازلا
ةئيشمبوهيذلانزحلانملبًاتومئشنملاملاعلانزحنم
سوثنروكهترايزبسطيتةرسمبّرسهنإو)١٢-١٠ع(هللا
.)١٦-١٣ع(مهاياجسحدمبسلوبةداهشقدصهرابتخابو

ملٱِهِذٰهاَنَلْذِإَف«١
ْنِماَنِتاَوَذْرِّـهَطُنِلُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأُديِعاَوَْ

جلٱِسَنَدِّـلُك
ْ

لٱَنيِلِّـمَكُم،ِحوُّرلٱَوِدََس
ْ
يفَةَساَدَق .»ِهللاٱِفْوَخِ

٣:٣انحوي١و١٨و٦:١٧ص

حاحصألاتايآنمةيآلاهذهنوكتنأبجيناك
.هيفيذلامالكلاةمتتاهنألسداسلا

انيفهللاىنكسانلدكؤتيتلاُديِعاَوَْملٱِهِذٰهاَنَلْذِإَف
.)١٨-٦:١٦ص(هتانبوهونبانإوانايإهتبحموانبهداحتاو

ريهطتيفداهتجالاانيلعبجويرمألااذهاَنِتاَوَذْرِّـهَطُنِل
بنجتبةرهاطاهظفحةوالعالاهباهانسنداممانسفنأ
هللاىلإريهطتلابسنيباتكلانإمعن.جراخنمسندتلا
بوجوعنميالكلذنكلو)٥:٢٦سسفاو١٥:٩لامعأ(
َّـنَأل«هلوقعم»مكصالخاوممت«ليقهنألهيفناسنإلالمع
لٱَوُهَهللاٱ

ْ
:٢يبليف(»اوُلَمْعَتْنَأَواوُديِرُتْنَأْمُكيِفُلِماَع

دجنالوةسادقلايهتشنالنحنوانرهطيالهللانإ.)١٣
انذاختاواهيفانتبغروهةسادقللانيفهلمعناهربو.اهبلطيف
.اهبرمأيتلالئاسولا

انهركذو.سيندتةئيطخلكِحوُّرلٱَوِدَسَْجلٱِسَنَد
ىلوألانمفحورلااياطخودسجلااياطخاياطخلانمنيعون
نمرثكأعونلااذهلةضرعنويثنروكلاناكو.انزلاوركسلا
ةيناثلانمو.مهتنيدميفةينثولاةدابعلابهنارتقالهريغ
لوسرلاّدعو.ضغبلاودسحلاولاملابحولخبلاوءايربكلا
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نييطالغلاىلإهتلاسريفدسجلالامعأنمنيعونلانيذه
هتلاسريفدسجلاتاوهشنماهدعو.)٢١-٥:١٩ةيطالغ(
َنيِذَّـلٱ«هلوقنيبةافانمالو.)٢:٣سسفأ(نييسسفألاىلإ
لِلْمُه

ْ
جلٱاوُبَلَصْدَقِحيِسَم

ْ
»ِتاَوَهَّـشلٱَوِءاَوْهَألٱَعَمَدََس

دسجلابلصىلعةبظاوملابانههرمأو.)٥:٢٤ةيطالغ(
ةقيلخراصىتمناسنإلانإفيجيردتسيدقتلانألكلذك
ىقبيوةدسافلاةعيبطلاةتامإيفعرشيحيسملايفةديدج
هلوققفوىلعةسادقلمكينأىلإًايحمادامكلذىلع
ِءْلِمِةَماَقِساَيِقَىلِإ.ٍلِماَكٍناَسْنِإَىلِإ...َيِهَتْنَنْنَأَىلِإ«
ملٱ
ناسنإلاسيدقتانهريهطتلاو.)٤:١٣سسفأ(ِ»حيِسَْ
هولخيأ)٦:١٩سوثنروك١(سدقلاحورلالكيهوهوهلك
ريهطتلاريغاذهوةريرشلالامعألاوراكفألاساندألكنم
ةيجراخساندألاكلتفىسومةعيرشهتبجوأيذلايزمرلا
ريهطتلاوةيجراخطئاسوبرهطتوةيرايتخاريغتناكامبرو
انحوي١(حيسملاعوسيمدةطساوبالإنوكيالانهيلخادلا
١:٧(.

ًالبقنينمؤملارذحلوسرلانأانهةظحالملاقحتسياممو
مهرذحو)٦:١٤ص(نينمؤملاريغةطلاخمبسندتلانم
املكنعلاصفنالابمهرمأومهبولقسندنمةيآلاهذهيف
.اهسندي

يفَةَساَدَقْلٱَنيِلِّـمَكُم ةيفيكىلإةراشإاذهيفهللاٱِفْوَخِ
ءافتكالامدعوةلماكلاةسادقلابلطيهوانسفنأريهطت
َّـنَأاَمَكَنيِلِماَكْمُتْنَأاوُنوُك«حيسملالوقكاذهو.اهضعبب
يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأ لوقو.)٥:٤٨ىتم(»ٌلِماَكَوُهِتاَواَمَّـسلٱِ
لٱَريِظَنْلَب«لوسرلاسرطب

ْ
ْمُتْنَأاوُنوُك،ْمُكاَعَديِذَّـلٱِسوُّدُق

يفَنيِسيِّـدِقًاضْيَأ َنيِسيِّـدِقاوُنوُك«:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل.ٍةَريِسِّـلُكِ
ىلعبجيف.)١٦و١:١٥سرطب١(»ٌسوُّدُقاَنَأِّـينَأل
هتوخألوحيسمللوهللاهتبحميفلامكلابلطينأيحيسملا
هفطاوعوهراكفأوهبلقلايمأيفلامكلابلطينأورشبلا
نأوسانلانيبهفرصتوهدصاقموهمالكيفهبلطينأو
.هتدارإلهعوضخوهللاهتعاطوهحيباستوهتاولصيفهبلطي
طئاسومظعأنمهنأىلإريشي»هللافوخيف«هلوقو
يذلاسودقلاهللاةرضحيفاننوكبرعشننأسيدقتلا
بقاريهنألهنقيتننأوانتايحلًانوناقةسدقمةعيرشاناطعأ
نإ.هتنونيدشرعمامأفقنفوساننألوانلامعألك
نمًانايحأهعنميرخآناسنإعمًادلوولوناسنإروضح
روضحبروعشلاهعنميىلوألابمكفاياطخلاضعبباكترا
.ءيشلكملاعلاهللا

طَنَْمل.ًادَحَأْدِسْفُنَْمل.ًادَحَأْمِلْظَنَْمل.اَنوُلَبْقِا«٢
ْ

يفْعَم ِ
.»ٍدَحَأ

١٢:١٧صو٢٠:٣٣لامعأ

ًالبقهيفملكتيناكيذلاعوضوملاىلإانهعجراَنوُلَبْقِا
ص(»َنيِعِسَّـتُمًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك:يِدَالْوَألاَمَكُلوُقَأ«هلوقب
مكبولقاوعسو«ينانويلالصألايف»انولبقا«هلوقو.)٦:١٣
النأكلذرثأىلعركذو.مكبحأامكينوببحأىنعملاو»انل
.مهتبحمنمهنامرحىلإببس

يفالوتايدسجلايفال.مكنيبناكنيحًادَحَأْمِلْظَنَْمل
ىلإبتكامبينازلاملظهنأبهاكشمهضعبلعل.تايحورلا
ناطيشللهميلستواهتكرشنمهعطقرمأنمةسينكلا
.)٥:٥سوثنروك١(دسجلاكالهل

نماذهلعلو.ةريسوأميلعتءوسبًادَحَأْدِسْفُنَْمل
.هبهؤادعأهمهتاامةلمج

يفْعَمْطَنَْمل بسنينأىلإًاليبسدحألذؤنمليأٍدَحَأِ
هيديبلمعيناككلذلومهّرشبنمميويندلاحبرلادصقهيلإ
:٢٠لامعأ(هقافرتاجاحوهتجاحبموقيامىلإًالصوت
همهتينأىلإدحألًاليبسعدينأنمسرتحاو.)٢٤
نأيفبيرالو.ميلشروأءارقفلهعمجاممءيشسالتخاب
ىلإاودجوولعمطلابهوكشينأنيدعتسماوناكهءادعأ
نممهباوبحرنمنأىلإةراشإلادارأهلعلو.ًاليبسكلذ
ص(رونةكئالممهنأكمهيفاورهاظتدقونيبذاكلانيملعملا
ْمُكَّـنَأل«هلوقكلذحجريومهيفاوعمطومهوملظ)١١:١٣
َحت
ْ
...ْمُكُلُكْأَيٌدَحَأَناَكْنِإ!ْمُكُدِبْعَتْسَيٌدَحَأَناَكْنِإَنوُلِمَت
.)١١:٢٠ص(»ْمُكِهوُجُوَىلَعْمُكُبِْرضَيٌدَحَأَناَكْنِإ

لُقْدَقِّـينَأل،ٍةَنوُنْيَدِلْجَألاَذٰهُلوُقَأَال«٣
ْ

ْمُكَّـنِإًاقِباَسُت
يف .»ْمُكَعَمَشيِعَنَوْمُكَعَمَتوُمَنِلاَنِبوُلُقِ
١٢و٦:١١ص

ةئربتنميتياغسيليأٍةَنوُنْيَدِلْجَألاَذٰهُلوُقَأَال
ملظلابينومتمهتامكنأنعأملومكيلعموللاعقوأنأيسفن
نابأمث.يلمكبحمدعىلعكلذنأوعمطلاوداسفلاو
كلتىلعهلمحيهبلقيفءيشالنأاذهرثأىلعلوسرلا
.ةنونيدلا

همالكنومضموهو)٦:١٢ص(ىنعملايفًاقِباَسُتْلُق
.)٣:٢و٢:٤و١:١٤ص(يف

يفْمُكَّـنِإ يفءيشالىتحًاريثكمكبحنيأخلااَنِبوُلُقِ
اننإومكتبحمنعانلصفينأعيطتسيتوملايفالوةايحلا
تومنومكتمدخلشيعننأةبحملاكلتىلعءانبنودعتسم
بحأسلوبنأاهلاثمأوةرابعلاهذهنمرهظيو.مكلجأنم

سوثنروكلهأىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا

٦١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نوقحتسيمهنأىرناممرثكأًابيرغًابحسوثنروكينمؤم
ُّبَحُأَرَثْكَأْمُكُّبِحُأاَمَّـلُك«مهيفهلوقحصفهلمهبحنمرثكأو
.)١٢:١٥ص(»َّـلَقَأ

ِدَق.ْمُكِتَهِجْنِمٌريِثَكٌراَخِتْفٱِيل.ْمُكِبٌَةريِثَكٌةَقِثِيل«٤
ألَتْمٱ

ْ
يفًاّدِجًاحَرَفُتْدَدْزٱَوًةَيِزْعَتُت .»اَنِتاَقيِضِعيَِمجِ
يبليفو١:٤ص١:١٤صو١:٤سوثنروك٣:١٢١ص
١:٢٤يسولوكو٢:١٧

يأمهتنونيددصقيملهنأىلعةلدأةعبرأةيآلاهذهيف
.مهتمالم

نأدريملهنأىلعةلدألالوأاذهْمُكِبٌةَريِثَكٌةَقِثِيل
.مهنيدي

مدعىلعةلدألايناثاذهْمُكِتَهِجْنِمٌريِثَكٌراَخِتْفٱِيل
سانلامامأمهحدمىلإليميهنأهانعمو.مهتنونيدهدصق
هحئاصنلوبقلمهدادعتساوهتهجنمنسحلامهفرصتىلع
.يحورلامهومنومهيفهللاةمعنريثأتوىلوألاةلاسرلايف

.مهتنونيدأشيملهنأىلعةلدألاثلاثاذهًةَيِزْعَتُتْألَتْمٱ
سطيتاهبىتأيتلاءابنألابهمغجيرفتةجيتنهتيزعتطرفو
ناكفهحوريفةحارهلنكتملكلذلبقهنألمهدنعنم
ةينودكمىلإبهذيوساورتكرتينأهبارطضالًارطضم
.)٢:١٢ص(

يفًاّدِجًاحَرَفُتْدَدْزٱَو ىلععبارلاليلدلااَنِتاَقيِضِعيَِمجِ
ذإهقلقبابسأةرثكعمهرورسةرفومهتنونيددصقيملهنأ
الإ)٥ع(رخأمومههبتلزننكلمهتهجنمهمومهتلاز
حرفلاعمتجينأعدبالو.مهبهجاهتباعنملةيفاكنكتملاهنأ
مهوءادهشلانأثدحامًاريثكهنألدحاوبلقيفنزحلاو
مهعقوتومهلهللاةيزعتطرفنمًاحرفاومنررانلايفنوبذعُي
.ءامسلاةداعس

ِجلْنُكَيَْملَةَّـيِنوُدِكَمَىلِإاَنْيَتَأاَّـَملاَنَّـنَأل«٥
َ
َنِمٌْءَيشاَنِدَس

يفَنيِبِئَتْكُماَّـنُكْلَبِةَحاَّـرلٱ ٍجِراَخْنِم.ٍْءَيشِّـلُكِ
.»ُفِواََخمٍلِخاَدْنِم.ٌتاَموُصُخ

٣٢:٢٥ةينثت٤:٨ص٢:١٣ص

.»انتاقيض«هلوقلريسفتةيآلاهذهيف
يفَنيِبِئَتْكُم ساورتيفًابعتمسلوبناكٍءَْيشِّـلُكِ
هباعتأنمبرهينأعطتسيملهنكلةينودكمىلإىتأواهكرتف
ضارمأوعاجوأىلإكلذبراشأهنأىلعليلدالو.اهيف

يفترثأىتحًادجةميظعتناكهبلقمومهنكلةيدسج
.ًانايحأسانللثدحيامكهدسجلك

مــمألاودـوـهـيـلاتـاـموـاــقـمٌتـاـَموــُصــُخٍجِرـاـَخْنــِم
.اهوأشنأراطخأواهوجيهتاداهطضاو

اهضعبوهتلاسرمهلوبقةهجنماهرثكأُفِواََخمٍلِخاَدْنِم
نيملعملارارضأاهنموةينودكميفسئانكلارئاسةهجنم
.ًابدأوًانيدمهلنيبذاكلا

ملٱيِّـزَعُييِذَّـلٱَهللاٱَّـنِكٰل«٦
ِءيِجَمِباَناَّـزَعَنيِعِضَّـتُْ

.»َسُطيِت
٢:١٣ص١:٤صو١:٢٥اقول

وعدتنيذلانيباصملايأَنيِعِضَّـتُْملٱيِّـزَعُييِذَّـلٱَهللاٱ
يفو.)١:٩بوقعيو١:٥٢اقول(مهيلعةقفشلاىلإمهلاوحأ
نيعضتملاةيزعتهرورسمظعأنأبهللافصوةرابعلاهذه
:١ص(»ةيزعتلكهلإوةفأرلاوبأ«هللايفهلوقكلذلثمو
٣(.

ىلإسطيتلسرأدقسلوبناكَسُطيِتِءيِجَمِباَناَّـزَع
ملوهئابنإوهئيجمبىزعتفةسينكلالاوحأبهئبنيلسوثنروك
ردصموهيذلاهللاركشينأهتيزعتوهحرفءانثأيفسني
.كلذلك

هبىَّـزَعَتيِتَّـلٱِةَيِزْعَّـتلٱِبًاضْيَأْلَبْطَقَفِهِئيِجَمِبَسْيَلَو«٧ اَِ
ىَّـتَح،ِيلْجَألْمُكَِتْريَغَوْمُكِحْوَنَوْمُكِقْوَشِباَُنِربُْخيَوُهَوْمُكِبَبَسِب
.»َرَثْكَأُتْحِرَفِّـينِإ
١٣ع

سيطتةدهاشمبىزعتًاضْيَأْلَبْطَقَفِهِئيِجَمِبَسْيَل
»ناميإلابحيرصلانبالا«هامسوهيلإًابوبحمناكهنأل
اهبهاتأيتلاةراشبلابرثكأىزعتهنكل.)١:٤سطيت(
ًاكراشمناكسطيتنأكلذنمانلو.اهبسطيتةيزعتبو
هنأوسوثنروكةسينكلاوحأةهجنمهتابارطضايفسلوبل
ةراشبلالمحنأبّرسوةسينكلاكلتيفهدهاشامبهمهجرُف
.هحرفكهحرفناكفسلوبىلإ

ىلعلوصحلاويتدهاشمىلإْمُكِقْوَشِباَنُِربُْخيَوُهَو
.ياضر

ينزحنمهومتعمسامىلعومكاياطخىلعْمُكِحْوَنَو
.يمومهةرثكومكفرصتىلع

حورجملايبلقبييطتويتدهاشمليأِيلْجَألْمُكِتَْريَغَو
يفيتطلسةيوقتوإطخلانممكنمقبسامحالصإو
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نأمكئابإووّيلإمكلابقإونيدسفملانعمكضارعإوةسينكلا
اهنوكةريغلاكلتبهرورسمظعمو.ّيلعهورتفااماوقدصت
.ًاضيأةسادقلاوقحللةريغلاىلعلمتشت

هحرفنأوأهئابنأبهتدهاشمنمَرَثْكَأُتْحِرَفِّـينِإىَّـتَح
.قباسلاهنزحطرفىلإةبسنلابداز

،ُمَدْنَأُتْسَلِةَلاَسِّـرلٱِبْمُكُتْنَزْحَأْدَقُتْنُكْنِإَوِّـينَأل«٨
لِتَّـنَأىَرَأِّـينِإَف.ُتْمِدَنِّـينَأَعَم

ْ
َىلِإْوَلَوْمُكْتَنَزْحَأَةَلاَسِّـرلٱَك

.»ٍةَعاَس
٢:٤ص

ةصالخوهحرفبابسأنايباهدعباموةيآلاهذهيف
ةلعتناكاهنأعمهتلاسرنماودافتسامهنأبابسألاهذه
.مهليتقونزح

.مكتنزحأينأعميأْمُكُتْنَزْحَأْدَقُتْنُكْنِإَو
حاحصألااهيفبتكيتلاىلوألاهتلاسريأِةَلاَسِّـرلٱِب

.ينازلارمأبقلعتياماهنمسماخلا
ًادجاونزحمهنأًالوأهغلبُتْمِدَنِّـينَأَعَم،ُمَدْنَأُتْسَل
مدنومهلقرفاهباوعفتنامهنأهغلباملبقةلاسرلاكلتنم
اهبمهعافتناهغلباملومهلنزحمبولسأبمهيلإبتكهنأىلع
ىلعلوسرلامدنينأنكميفيكليقنإف.مدنلانعلدع
ملكتينأهمهلأسدقلاحورلانأانلقيحولابهبتكام
نوكينأنمعنيالاذهوهللالوسرهنأرابتعاببتكيو
ملامبأبنتينأهيلإيحوأماعلبف.هلمدنونزحةلعنالعإلا
ًانايحأملكتيناكسلوبلعلو.يبنلانانوياذكوهدري
ىلعمدنيوهسفننمملكتيهنأنظيفملعيالوهويحولاب
نلعأيذلابولسألاىلعمدنهنألمتحيو.ًايتقوملكتام
.ةدشلانمءيشهيفنوكينأنميشخذإبرلاركفهب
هنمعزنيملهنكلميلعتلايفإطخلانمهمصعيحولاف
هلمحسوثنروكةسينكلهبحةرفولعلوةيرشبلاتاساحلا
ملهنأليحولانمهبملكتامىلعًاريصقًاتقومدنلاىلع
.ًارشبالإنكي

ْمُتْنِزَحْمُكَّـنَألْلَب،ْمُتْنِزَحْمُكَّـنَألَال،ُحَرْفَأاَنَأَنآلَا«٩
اوَُّـرسَخَتَتَالْيَكِلِهللاٱِةَئيِشَمِبَسَحِبْمُتْنِزَحْمُكَّـنَأل.ِةَبْوَّـتلِل
يفاَّـنِم .»ٍْءَيشِ
٨:٢٧ةيمور

.ًاقباسمدنلانمهببرعشامفالخبُحَرْفَأاَنَأَنآلَا

هحرفةلعِةَبْوَّـتلِلْمُتْنِزَحْمُكَّـنَألْلَب،ْمُتْنِزَحْمُكَّـنَألَال
يقتلادلاولالثمهلثمناكفهنيعنزحلاالمهنزحهعفنم
نزحلابملأتيهنأديريالهبنذىلعيكبيهدلوىرينيح
يتأتةبوتلاو.كلذنعجتانلاريخلانمهملعيامبحرفيو
اَّـَمل«وسيعيفهلوقكلذنمودصقلارييغتىنعمبًانايحأ
لٱَثِرَيْنَأَداَرَأ

ْ
نييناربع(»ًاناَكَمِةَبْوَّـتلِلِْدَجيَْملْذِإ،َضِفُرَةََكَرب

ريثتىنعمبليجنإلايفاهئيجمبلغيهنكل.)١٢:١٧
سفنلالكيفًالماكًايلكًاريغتهئدابموناسنإلاتاساسحإ
مثإلاهركىلعهلمحيفةئيطخلاةهجنماميسالوةايحلاو
ىلعّدعتهمثأنأبئطاخلاروعشةقحلاةبوتلاةلعو.هكرتو
نيحدوادنمناكامكهلةعاطلابجتيذلاسودقلاهللا
يِماَمَأيِتَّـيِطَخَوَّـِيصاَعَمِبٌفِراَعِّـينَأل«لاقفهتئيطخبرعش
»ُتْعَنَصَكْيَنْيَعَماَّـدُقَّـَّـرشلٱَوُتْأَطْخَأَكَدْحَوَكْيَلِإ.ًامِئاَد
٥:٣٢اقولو٣:٨ىتمًاضيأرظنا٤و٥١:٣رومزم(
.)٥:٣١لامعأو

ناكمهنزحنأىلعليلدلاِهللاٱِةَئيِشَمِبَسَحِبْمُتْنِزَح
لثمةلعملعيىلاعتهنإفهلهناسحتساوهايإهللالوبقةبوتلل
فوخدرجمنعمأوهةئيطخلابروعشلانعأنزحلاكلذ
هللاىلإنيزحلابذجيهللاةئيشمبسحبنزحلاو.باقعلا
دادعتسالضفأوهومالسلاوةيزعتلاوةرفغملاهنملانيل
نزحناكاذكو.ًاصلخموًابرهايإهلوبقوحيسملاىلإنايتإلل
.سوثنروكينمؤم

يفاَّـنِماوَُّـرسَخَتَتَالْيَكِل امنوكياليكليأٍءَْيشِ
نملدبهنإف.مكلءيشلةراسخةلعيتلاسرنممكنزحأ
ريخوحبرلضفأةلعناكررضوةراسخىلعنوكينأ
.يحور

حلٱَّـنَأل«١٠
ْ
ًةَبْوَتُئِشْنُيِهللاٱِةَئيِشَمِبَسَحِبيِذَّـلٱَنُْز

ِخل
َ
لٱُنْزُحاَّـمَأَو،ٍةَماَدَنَالِبٍصَال

ْ
.»ًاتْوَمُئِشْنُيَفَِملاَع

١٧:٢٢لاثمأ٢٦:٧٥ىتمو١٢:١٣ليئومص٢

.مهنزحباورسخيملمهنأنايبليلعتَّـنَأل
ِخلًةَبْوَتُئِشْنُي...َنْزُْحلٱ

َ
وهسيلهسفننزحلاٍصَال

هنألكلذكنكيملوهوةبوتفسويةوخإنزحناكالإوةبوت
اهسفنةمادنلاو.مهيبألمهعادخةموادمنعمهعنميمل
:٢٧ىتم(هتعفنفكلذكاذوهيةمادنتناكالإوةبوتتسيل
نمناكامكسفنلامولوةئيطخلابفارتعالادرجمو)٥و٤
حالصإاذكو.ةبوتسيل)٥:٢٤ليئومص١(كلملالواش
:٦سقرم(انحويلتاقسدوريهنمناكامكًارهاظةريسلا

ةئيطخلاهركنعجتناموهةبوتلائشنملانزحلاف.)٢٠
النكلوصالخلاةلعسيلوهفصالخلاكاردإواهكرتو
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دحأالوبتيملنيصلاخلانمدحأالف.هنودبصالخ
.كلهيوةقحةبوتبوتي

ةلعهتبوتتناكنإومدنيالبوتييذلايأٍةَماَدَنَالِب
لينلحيسملاىلإهدوقينزحلااذهلثمنألديدشنزح
ّرمءاودلثمةبوتلاف.يدبألامالسلاوريمضلاةحاروةرفغملا
.هنمميظعلاعفنلاهعقوتلهرايتخابضيرملاهذخأي

:٧انحوي(يفءاجامكنييويندلانزحيأَِملاَعْلٱُنْزُح
.)٤:٣ةيطالغو١:٢٠سوثنروك١و١٤:٧و٧

ئشانلاصالخللًالباقمًايدبأًاكالهيأًاتْوَمُئِشْنُيَف
ىلعنونزحينييويندلانإ.هللاةئيشمبسحبنزحلانع
الوباصملاىلإنورظنيفاهنعجتانلاملألابمهروعشلمهماثآ
ةاوانموًاضغبوًانايصعنوديزيفمهبدأيذلاهللاىلإنورظني
يف«هنإفزاحآكلملانمناكامكهللا »ِّـبَّـرلِلًةَناَيِخَداَزِهِقيِضِ
ملألاسفننأىلإاوبهذنيذلاأطخأف.)٢٨:٢٢مايأ٢(
هللاحورلعفيملامناعفنيالامهنألسفنلاناعفنينزحلاو
ًاناميإوًاربصوًاعضاوتوًاميلستوةحيحصةبوتائشنيلامهعم
اوُناَك«رارشألانأليلدبًارشدازءاقشدازاملكريرشلانإف
لَأَىلَعَنوُّضَعَي

ْ
لٱَنِمْمِهِتَنِس

ْ
ِءاَمَّـسلٱِهٰلِإَىلَعاوُفَّـدَجَو.ِعَجَو

ايؤر(»ْمِِهلاَمْعَأْنَعاوُبوُتَيَْملَو،ْمِهِحوُرُقْنِمَوْمِهِعاَجْوَأْنِم
.)١١و١٦:١٠

ْمَك،ِهللاٱِةَئيِشَمِبَسَحِبُهُنْيَعاَذٰهْمُكُنْزُحاَذَوُهُهَّـنِإَف«١١
لٱَنِمْلَب،ِجاَجِتْحٱلٱَنِمْلَب،ِداَهِتْجٱلٱَنِمْمُكيِفَأَشْنَأ

ْ
،ِظْيَغ

خلٱَنِمْلَب
ْ
لٱَنِمْلَب،ِقْوَّـشلٱَنِمْلَب،ِفَْو

ْ
َنِمْلَب،َِةْريَغ

يف.ِماَقِتْنٱلٱ يفُءاَيِرْبَأْمُكَّـنَأْمُكَسُفْنَأْمُتْرَهْظَأٍْءَيشِّـلُكِ اَذٰهِ
.ِرْمَألٱ

يذلانييثنروكلانزحجئاتنةيآلاهذهيفلوسرلافصو
.لوسرلاحرفلًاببسراصوهللاةئيشمبسحبناكهنأّنيبت

اوفرعتلنزحلااذهلاوهبتنايأُهُنْيَعاَذٰهْمُكُنْزُحاَذَوُه
.هدئاوف

.هجئاتننمرهظامكِهللاٱِةَئيِشَمِبَسَحِب
ًاداهتجامكيفثدحأيأِداَهِتْجٱلٱَنِمْمُكيِفَأَشْنَأْمَك
بولطملاليصحتيفةقاطلاغارفتساداهتجالاو.ًاريثك
بيدأتبلابتملاهرمألوأيفسوثنروكةسينكنإ.بعصلا
لوأف.ًاديهزًارمأهلعفاماوبسحمهنأكفاهئاضعأنمينازلا
غارفتساورمألااذهبمامتهالاناكهللاةئيشمبسحبمهنزح
يفةيقيقحلاةبوتلاريثأتنماذهوللخلاحالصإيفعسولا
ةميظعةئيطخًاديهزًاللزهبسحيناكامربتعيفئطاخلك
.هللابضغهيلعبلجتنأةيفاك

مهميلستانهجاجتحالابدارملاِجاَجِتْحٱلٱَنِمْلَب
رثكأنأوقباسلامهكولسنعاولدعمهنأراهظإومهصئاقنب
نأوهيفاوكرتشيملوهءاسأاماونسحتسيملةسينكلاءاضعأ
ًابلاغنوكيجاجتحالانأمعن.هيلإدوعيالهيفكرتشانم
.سفنلاىلعريغلللناكفانهامأوريغلاىلعسفنلل

نمهوتأاملمهسفنأىلعمهظيغنميأِظْيَغْلٱَنِمْلَب
اوناكمهنإفتابجاولانمهولمهأاملولوسرلاىلإةءاسإلا
.هلذئنيحاوهبتنافيضاملايفمهفرصتءوسنعنيلفاغ
يتلاةئيطخلاعوقوىلعظيغلالمشيظيغلاكلذلعلو
.هنعمهتوكسىلعوبنذملاىلعواهيلعمالكلاقبس

نموأفوخلااذههللانمَأّنيبتيملِفْوَْخلٱَنِمْلَب
قفوىلعمهصاقينأبيلوسرلاهناطلسلمعتسينأسلوب
نمدعبيالو)٤:٢١سوثنروك١(»مكيلإيتآاصعبأ«هلوق
.نينثالانمنوكينأ

ىضرىلعلوصحلاوأللخلاحالصإىلإِقْوَّـشلٱَنِمْلَب
سطيتةداهشتقبسدقو.مهيلإهروضحومهنعلوسرلا
.)٧ع(قوشلااذهب

لامهإباهسنداممةسينكلاريهطتبهللاِةَْريَغْلٱَنِمْلَب
.هباقعبوأنكمأاذإهحالصإبوينازلابيدأت

ىلعمزاللابيدأتلاءارجإدصقيأِماَقِتْنٱلٱَنِمْلَب
ةكرشنمينازلاعطقوهولدعلاوقحلاةعيرشقفو
.ةسينكلا

يف .روكذملارمألاىلإاهنمرظنةهجلكيفيأٍءَْيشِّـلُكِ
نوكلاسمكنأمتنيبيأخلاُءاَيِرْبَأْمُكَّـنَأْمُكَسُفْنَأْمُتْرَهْظَأ

ملمهنأمزلتسيالاذهوإطخلاحالصإيفبجاولاكولسلا
ةلاسرلاةياغمظعمنألىضمامىلعموللااونسحتسي
نأانهحّرصهنكلرمألااذهيفمهإطخىلعمهخيبوتىلوألا
بابسألكمهنععفرهنأويضرملاوهرضاحلامهكولس
.موللا

ِلْجَألَسْيَلَف،ْمُكْيَلِإُتْبَتَكْدَقُتْنُكْنِإَوًاذِإ«١٢
ملٱ
ملٱِلْجَألَالَوِبِنْذُْ

ِهللاٱَماَمَأْمُكَلَرَهْظَيْيَكِلْلَب،ِهْيَلِإِبَنْذُْ
.»ْمُكِلْجَألاَنُداَهِتْجٱ
٢:٤ص٥:١سوثنروك١

ىلوألاةلاسرلايفهبتكاممهدوصقمنايبةيآلاهذهةياغ
.ةقباسلاةيآلايفةروكذملاجئاتنلالوصحوهو

.جئاتنلاهذهتأشنأىلوألاةلاسرلافيأاذًِإ
.تبتكينأعميأْمُكْيَلِإُتْبَتَكْدَقُتْنُكْنِإَو
نميدصقمظعمنكيمليأِبِنْذُْملٱِلْجَألَسْيَلَف

.ينازلابيدأتىلوألاةلاسرلا
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هتأرماهنباىرغأيذلابألايأِهْيَلِإِبَنْذُْملٱِلْجَألَالَو
ناكبألاكلذنأتبثياذهو.)٥:١سوثنروك١(اهجوزتو
.ًايحةلاسرلاهذهةباتكدنع

نألوسرلاحّرصخلاِهللاٱَماَمَأْمُكَلَرَهْظَيْيَكِلْلَب
الةسينكلالكبهتيانعتابثإةلاسرلاكلتنمهتياغمظعم
اهلكةسينكلارضُتنأدريملواهنمنيصخشوأصخشب
تبيصأامكمزاللابيدأتلانعمهعانتماباهضعباياطخل
هداهتجافصوو.ناخاعةئيطخباهلكليئارسإةعامج
لكىلإرظانلاهللاهنسحتسياممهنأهتقثلهللامامأهروهظب

.عيمجللنايدلاوءيش

اَنْحِرَفْنِكٰلَو.ْمُكِتَيِزْعَتِباَنْيَّـزَعَتْدَقاَذٰهِلْجَأْنِم«١٣
ْمُكِبْتَحَاَرتْسٱِدَقُهَحوُرَّـنَأل،َسُطيِتِحَرَفِبَبَسِبًاّدِجَرَثْكَأ
.»ًاعيَِمج
١٥:٣٢ةيمور

امرخآىلإمكتعاطومكتريغومكتبوتبيايإْمُكِتَيِزْعَتِب
ءيجمبىّزعتهنأةسداسلاةيآلايفلاق.)١١ع(يفركُذ
.مهرابخأنمهبهاتأامبىزعتهنأانهلاقوسطيت

سطيتىآراملّرسهنأيفبيرالخلاَرَثْكَأاَنْحِرَفْنِكٰلَو
ةّرسمنمهدكأتهحرفةلعمظعمو.هقيدصهنألًارورسم
ىلعتينُبهتيزعتنأهنقيتوهتلاسرريثأتنسحسطيت
يفنابأامكةنسحلااهتاريثأتنمهنيعبهرظناملنيتمساسأ
.)٧ع(

َْملْمُكِتَهِجْنِمِهْيَدَلًائْيَشُتْرَخَتْفٱُتْنُكْنِإِّـينِإَف«١٤
َكِلٰذَك،ِقْدِّـصلٱِبٍْءَيشِّـلُكِبْمُكاَنْمَّـلَكاَمَكْلَب،ْلَجْخُأ
.»ًاقِداَصَراَصَسُطيِتىَدَلًاضْيَأاَنُراَخِتْفٱ

راختفالاكلذوترختفاينأعميأُتْرَخَتْفٱُتْنُكْنِإ
هنأهلققحدقناكهنإفهيلإهباهذلبقسطيتلمهايإهحدم
هرمأةعاطإلنيدعتسم)هسفنسلوبليأ(هلنيبحممهدجي
لجخلكلذاوبأولفهحالصإبمهرمأيذلاللخلاحالصإلو
سطيتنكل.مهبهراختفاةحصمدعلهلمأباخوسلوب
امبسلوبربخأوعجراملوهلحميفمهلسلوبحدمدجو
.ًاميظعًارورسرسىأر

مهايإهريشبتىلإريشياذهِقْدِّـصلٱِبٍءَْيشِّـلُكِبْمُكاَنْمَّـلَك
هميلعتلكنأبحيرصتاذهو.مهدنعهتماقإةدمليجنإلاب
ّ.قحيليجنإلا

هذهىلإهأجلأاملعلًاقِداَص...اَنُراَخِتْفٱَكِلٰذَك
هنألاقكلذلو.قحلاملعيملهنأبهايإهئادعأةمهتةرابعلا
بئاغوهومهيفقحلابومهنيبوهوحيسملايفقحلابملكت
هتبيغيفهريغحدمنمف.مهريغمامأمهلدهشيمهنع
مظعمنييثنروكللاذههتنابإوهلهبحصولخكلذبتبثأ
.ةلاسرلاهذهنمةياغلا

َةَعاَطًارِّـكَذَتُم،ِةَداَيِّـزلٱِبْمُكَوْحَنَيِهُهُؤاَشْحَأَو«١٥
لِبَقَفْيَك،ْمُكِعيَِمج

ْ
.»ٍةَدْعَرَوٍفْوَخِبُهوُمُت

٢:١٢يبليفو٢:٩ص٦:١٢ص

مهللوسرلادكأًارِّـكَذَتُم،ِةَداَيِّـزلٱِبْمُكَوْحَنَيِهُهُؤاَشْحَأ
ىلعديزيهنأومهلهترايزبًاريثكدازمهايإسطيتبحنأ
.مهفرصتنسحوهيلإمهناسحإهركذيلاوت

سطيتاهلمحيتلايرماوألمكتعاطيأْمُكِعيَِمجَةَعاَط
.مكيلإ

ىلعكلذكهايإمهلوبقلدٍةَدْعَرَوٍفْوَخِبُهوُمُتْلِبَقَفْيَك
ناكومهأطخمهحالصأيفولوسرلاىضريفةديدشةبغر
مهيلعةبجاولاةعاطلانعاورصقينأنممهتدعرومهفوخ
لعلو.سطيتهلسرملمهيلعبجاولاماركإلاولوسرلل
نأنموكلذكهولبقيالنأنميشخدقناكسطيت
.ةمواقملاودانعلابهولباقي

يفْمُكِبُقِثَأِّـينَأًاذِإُحَرْفَأاَنَأ«١٦ .»ٍْءَيشِّـلُكِ
٢١و٨نوميلفو٣:٤يكينولاست٢

هذهنمّرماميفمالكلامظعمةصالخةيآلاهذه
كلذلبقهراكفأتناك.تاحاحصأةعبسوهوةلاسرلا
يفسوثنروكينمؤمتوبثمدعىشخيناكوًاريثكةبرطضم
نكلونيبذاكلانيملعملاميلعتنموهلةعاطلاوناميإلا
مهناميإوهلمهتعاطومهتبحمبهتقثتدطوتوهتيشختلاز
.هليبسيفمهاوقتوهللااب

دئاوف
بلقلاةراهطليصحتيفدهتجينأنمؤملكىلعهنإ.١

ألِلىَبوُط«حيسملالوققفوىلعةريسلاو
َ
لٱِءاَيِقْن

ْ
لَق
ْ

،ِب
نأدحألزوجيالف.)٥:٨ىتم(»َهللاٱَنوُنِياَعُيْمَُّـهنَأل
ةئيطخلاىلعرارمتسالاىلإًاليبسهللاديعاومذختي
هلعجتنأبجيفاهبلطىتمةرفغملاهليندكؤتاهنأل
امىلعءانبةسادقلاننسيفعسولالذبينأيرحلاب
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وهوهايإهللالوبقلمأييذلاف.هللاةبحمنمهتنمضت
هلمأفرهاطبرلانأامكهسفنرهطينأيفدهتجمريغ
.)١ع(لطاب

هلمتيولامكلاءاروىعسينأيحيسملكىلعهنإ.٢
ةوالتوةالصلااميسالوةمعنلاطئاسولامعتسابكلذ
ةايحلاديقيفيقبامكلذنعرتفيالنأوىلاعتهباتك
ينإ«انمآلوقينأردقيالضرألاىلعمادامهنأل
سلوبنإف»دعبيعسلاىلإجاتحأالفلامكلاتغلب
لِنْدَقِّـينَأَسْيَل«لاقلبكلذلثمعديملهسفن

ْ
ْوَأُت

ِهِلْجَأليِذَّـلٱُكِرْدُأِّـيلَعَلىَعْسَأيِّـنِكٰلَو،ًالِماَكُتِْرص
ملٱًاضْيَأيِنَكَرْدَأ

.)١ع()٣:١٢يبليف(»ُعوُسَيُحيِسَْ
ةماقتسالاباوكلسينأنيدلامدخلكىلعبجيهنإ.٣

حاحصألااذهيفسلوبلوقاولوقينأمهنكميىتح
»دحأيفعمطنمل.ًادحأدسفنمل.ًادحأملظنمل«
لٱُمُكُدِهْشُأ«هلوقو

ْ
جلٱِمَدْنِمٌءيِرَبِّـينَأاَذٰهَمْوَي

ْ
»ِعيَِم

ماركإلاةبحملاباولبقينأةيعرلاىلعو.)٢٠:٢٦لامعأ(
قفوىلعمهميلعتومهتريسنيذلانيدلامدخلك
.)٢ع(مهلسرأيذلااوظيغيالئلليجنإلا

انتاقيضيفانتيزعتيفبرلاديىرننأانيلعبجيهنإ.٤
وأءايقتألاةثداحمكاهلةيرشبطئاسومدختسانإو
ع(ةعفانلاجئاتنلانمنازحألانملصحيامومهتباتك
٦(.

اذكودحاوئطاخةبوتبحرفتءامسلاةكئالمنإ.٥
ىتمليجنإلابنورشبملااميسالوحرفيهللابعش
مهاياطخبنيفرتعمةئيدرلامهقرطنعةأطخلاعجر
الءايقتألاو.ةيهلإلاةمحرلانيلئاسعومدلاوةالصلاب
لبمهمالآوءالؤهنزحتارامإنماهنوريامبنورسي
.)٨ع(ةكرابماهنأنوفرعييتلاةبوتلارامثأمهعقوتب

ىلعخبوينأناسنإلاىلعءايشألابعصأنمهنإ.٦
ردنيخيبوتلانكلهنمانظتغاوانيلإئطخاذإهتئيطخ
ديزيامًاريثكوظيغلاوةنوشخلابناكاذإديفينأ
عمهنأيفانلًالاثمسلوبناكو.مثإلايفيدامتلا
الإمهخبويملمهاياطخىلعنييثنروكلاخيبوتيفهتنامأ
.)٨ع(مالآلانمريثككلذهفلكوةفأروةقرلكب

ىلإءاجتلالاوةبوتلاىلعةأطخلالمحننأاندرأاذإهنإ.٧
يتلاةئيطخلارشًامومعنلعُننأفكيملحيسملا
لبيرشبلاسنجلالكاهيفكرتشاومدآنماهانثرو
اهبكترايتلاةصاخلااياطخلاركذننأكلذقوفبجي
نألاهيلعبقاعيوهللااههركيفيكوبطاخملا
ةبوتلابسيلهلسنلكاياطخومدآةئيطخبفارتعالا
.)٩و٨ع(ئطاخلكىلعةبجاولاةلماكلا

ةبوتلاتامالعباهلباقنلفانتبوتةحصققحتاندرأاذإهنإ.٨
تامالعلاكلتلضفأو.ةرشعةيداحلاةيآلايفةروكذملا
ةمعنلاونارفغللحيسملابكسمتلاوةئيطخلاكرت
.)١١ع(ةسادقلايفتوبثلل

ىلإةليسوسانلانازحألعجهللاةمحرنمهنإ.٩
يحيسملانيدلاميلعتالولفمهصالخىتحمهحالصإ
مالظلاملاعملاعلااذهناكلًاريخرشلالوحيهللانأ
ءافشىلإاهلريثأتالةئيطخلانألسأيلاوفوخلاو
همثإىلعميثألاهقحتسياملريمضلاهبتنينيحاهبكترم
بولقلايقحسنملانيبئاتللهللاباتكديعاومنكل
.)١١و١٠ع(مهئالبيلايليفمينرتومهبولقحارجلمسلب

اهلكةسينكلاعفنوهيسنكلابيدأتلانمدوصقملانإ.١٠
ربواذهةئيطختابثإدرجمالاهتيصواهتراهطلًاظفح
.حيسملاديجمتهئارجإيفيعارُينأبجيكلذلفكاذ
ةيصخشةياغلهيخأىلإةياكشةسينكللدحأمدقيالف
رضيامعتوكسلانإ.هظيغلءافشوأهقحلًاتابثإ
ملكتلانوكيدقوءاطخاهتيصنسحوةسينكلاةراهط
ًاماقتناوًايصخشًاعفنهنمةياغلاتناكاذإءاطخهيف
.)١٢ع(

ةفرعملناحتماةلآاننازحأذختننأانيلعبجيهنإ.١١
كلتللعمظعمنعثحبننأوهللامامأانلاوحأ
يفانعوقوىلعمأةيلاملاانرئاسخىلعأملعنلنازحألا
ىلعتعقورارضألمأانتباصأرارضألوأةئيطخلا
مهماركإمدعلمأانايإسانلاماركإمدعلوأةسينكلا
نحنلهملعننأردقنلئاسملاهذهلثمبو.حيسملل
نممنويحوروأًاتومئشنتمهنازحأنيذلانمنويويند
.)١١ع(ًاصالخئشنتمهنازحأ

نماثلاحاحصألا

ةسينكثحو.)٦-١ع(ةينودكمسئانكءاخس
سطيتحدم.)١٥-٧ع(مهبءادتقالاىلعسوثنروك
ءارقفلناسحإلاعمجيفمهداهتجالهعمنيذلاةوخإلاو
.٢٤-١٦ددعميلشروأةسينك

ءارقفلاىلعءاخسلابوجو
ذخأ.هيلياموحاحصألااذهلغشيعوضوملااذه

عماهئاخسىلعةينودكمسئانكحدميفًالوألوسرلا
اهتقاطقوفامتلذباهنإفعقدملااهرقفوةديدشلااهتاقيض
ملاهنإو.)٣-١ع(ميلشروأيفنينمؤملاءارقفةدعاسميف
تحلأيهلبلوسرلاحاحلإلًاعوطالوًاهرككلذلعفت
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.)٤ع(ءارقفلاكئلوأىلإهبثعبيواهناسحإلبقينأهيلع
ع(ًاضيأمهسفنأهوطعأفمهلاومأبرلاءاطعإبهوفتكاامو
مهتوخإبءادتقالاىلعنييثنروكلاثحينأسطيتلأسو.)٥
ع(هوأدتبايذلاعمجلااولمكينأوءاخسلايفنيينودكملا
الحصنلاقيرطبكلذمهلأسوسوثنروكينمؤملأسمث.)٦
اولثمتينأومهتبحمصولخاورهظينأيفبغرهنألرمألا
نأنقيتهنألو.)٩و٨ع(هريغعفنلهسفنراكنإيفحيسملاب
طاشنيرهوجلارمألانأنابأو.)١١و١٠ع(مهعفنيءاخسلا
نملوسرلاضرغناكو.)١٢ع(ةيطعلاةرفواليطعملا
وهوتايداملايفةاواسملانمءيشنينمؤملايفنوكينأكلذ
يفهللاركشو.)١٥-١٣ع(ريقفلازوعينغلالضفدسينأ
ع(رمألااذهيفًاداهتجاوةبغرسطيتيفأشنأهنأىلعاذه
سئانكلالكنمًاحودممًاخأسطيتعملسرأو.)١٧و١٦
١٨ع(ناسحإلالامملستينأبلوسرللًادعاسمّنيُع
هعمنورخآماقُينأهلاؤسقفوىلعناكاذهو.)١٩و
عمرخآًاخألسرأو.)٢١و٢٠ع(تانسحلاىلعءالكو
داهتجالاوتيصلانسحبًاروهشماذهناكوكاذوسطيت
رهظتنأةسينكلالأسوهيقيفروسطيتبىصوأو.)٢٢ع(
.)٢٤و٢٣ع(اهبهراختفاةحصومهلاهتبحم

ملٱِهللاٱَةَمْعِنُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُفِّـرَعُنَّـمُث«١
يفَةاَطْعُْ ِسِئاَنَكِ

»َةَّـيِنوُدِكَم

نملاقتنالايفلوسرلااهداتعايتلاتامالعلانممث
.رخآىلإعوضوم

يفَةـاَطـْعـُْملٱِهللاٱَةـَمـْعـِن...ْمـُكـُفِّــرَعـُن ِسـِئـاَنـَكِ
اوعمجينأىلوألاهتلاسريفلوسرلامهلأسَةَّـيِنوُدِكَم
كلذىلعانهدازو.)١٦:١سوثنروك١(نيسيدقللناسحإلا
يفمهلًابيغرتنأشلااذهيفةينودكمسئانكهتلعفامنايب
ئشنموهيذلاهللاىلإنيينودكملاءاخسبسنو.ءاخسلا
ىلإالومهتعيبطمركىلإالناسنإلاسفنيفةليضفلك
مهتيرحفنتملهذههللاةمعنو.لوسرلاءاضرإيفمهتبغر
اوناكفهيلعةباثإلامهقاقحتساالوهيلإءاخسلاةبسنالو
.هتدارإلمهتدارإةقفاوملهبنورعشيالوهللاحوربنوداقي

نانويلادالبيمسقنميلامشلامسقلايهةينودكمو
سلوباهسسأيتلااهسئانكرهشأنمونيينامورلارصعيف
عضوميفلوسرلاحدمو.ةيريبويكينولاستويبليفةسينك
.)١٨و٤:١٥و٢:٢٥يبليفو١١:٥ص(مهضعبءاخسرخآ
ىلإنيينودكملاءاخسهتبسنىلعهلمحامةلمجنملعلو
هحدمنمدسحلاسوثنروكلهأقحلينأهتيشخهللا
ةليضفلاكلتىلعنايبومهنمرثكأءاطعلابةينودكمسئانك

كلملادوادلوقلقفاوماذهو.اهولانيوهللانماهوبلطييكل
يِبْعَشَوُهْنَمَواَنَأْنَم«لكيهلاءانبلهعمجيذلالاملايف
جلٱَكْنِمَّـنَأل،اَذَكٰهَعَّـَربَتَنْنَأُعيِطَتْسَنىَّـتَح

ْ
َكِدَيْنِمَوَعيَِم

.)٢٩:١٤مايأ١(»َكاَنْيَطْعَأ

يفُهَّـنَأ«٢ ْمِهِحَرَفُروُفُوَضاَفٍةَديِدَشٍةَقيِضِراَبِتْخٱِ
لٱِمِهِرْقَفَو

ْ
»ْمِهِئاَخَسىَنِغِلِقيِمَع

٩:١١صو١٢:٨ةيمور١٢:٤٤سقرم

ةجيتنةقيضلاهذهنأحجرألاٍةَديِدَشٍةَقيِض
اممجتنتسنو.ليجنإلالجأنممهيلععقويذلاداهطضالا
٢٠و١٦:١٩لامعأ(ةمواقملانمةينودكميفسلوبهربتخا
ركذو.اهنمذيمالتلابيصيناكام)١٣و٦و١٧:٥و
تاداهطضالايكينولاستلهأىلإهتلاسريفلوسرلا
يحيسملانيدلاليبسيفمهتباصأيتلاتاقيضلاو
.)١:٤يكينولاست٢و٢:١٤يكينولاست١(

ةرفغمبمهروعشوليجنإلاديعاومةيزعتبْمِهِحَرَفُروُفُو
يفىمسيحرفلااذهلثمو.مهنعهللاىضرومهاياطخ
اذهو.)١:٦يكينولاست١(»سدقلاحورلاحرفب«ليجنإلا
ىلعنوخسيمهلعجومهقيضنممهنزحىلعدازحرفلا
تاكربلانممهحنمامىلعهللامهركشلًانالعإمهتوخإ
.ةيحورلا

سانلاداهطضارقفلااذهللعنمِقيِمَعْلٱِمِهِرْقَف
مهنيدلجألشاعملالئاسونممهلمهعنمومهايإمهضغبو
ذئموياوراصةينودكملهأناكنإفةينودكمدالبلاوحأو
اهيلعىلوتساذنمبرختتذخأمهدالبنألرقفلاىرسأ
اهيلعرمدقتناكو.كلذنمصلختتملونوينامورلا
سويبمبورصيقسويلوينيبىلوألاةديدشبورحثالث
ةثلاثلاو.سويشاكوستوربوةينامورلاةلودلانيبةيناثلاو
رقفلاةيواهىلإدالبلاتطبهف.سوينوطنأوسطسغوأنيب
ضعبمهنعاوعفرينأةينامورلاةموكحلابابرأتلأسىتح
امىلإاهوباجأفهلحميفاهبلطنأماكحلاكئلوأىأرفةيزجلا
ةينودكمسئانكلهأرذتعينأبرغتسيناكامفتلأس
ملمهنكلميلشروأءارقفىلعناسحإلانعمهرقفقيمعب
.ًائيشاورذعتي

هلوقبقلعتماذهومهئاطعةرثكليأْمِهِئاَخَسىَنِغِل
حرفروفونألمهئاخسىنغلمهحرفروفوضافو.»ضاف«
ىنغلمهرقفروفوضافو.ءاطعلاةرثكىلعمهلمحيحيسملا
حدمهنيعببسلااذهلويناثلابلوألاةلباقمبءاخسلاكلذ
لاقوةنازحلايفنيسلفلاتقلأيتلاةريقفلاةلمرألاحيسملا
مهتالضفنماهيفاوقلأنيذلاءاينغألانمرثكأتطعأاهنأ
نمنأةصالخلاو.اهزاوعإنمتطعأاهنألةنيمثتامدقت
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نممهنأققحتمهئاطعةرثكونيينودكملارقفقمعىلإرظن
.ءايخسألالوأ

َقْوَفَو،ُدَهْشَأاَنَأ،ِةَقاَّـطلٱَبَسَحاْوَطْعَأْمَُّـهنَأل٣«٥-٣
لِتْنِم،ِةَقاَّـطلٱ

ْ
لُم٤،ْمِهِسُفْنَأِءاَق

ْ
لِطِب،اَّـنِمَنيِسِمَت

ْ
ْنَأ،ٍَةريِثَكٍةَب

خلٱَةَِكَرشَوَةَمْعِّـنلٱَلَبْقَن
ْ
لٱِةَمْدِ

لِليِتَّـ
ْ
اَمَكَسْيَلَو٥.َنيِسيِّـدِق

.»ِهللاٱِةَئيِشَمِب،اَنَلَو،ِّـبَّـرلِلًالَّـوَأْمُهَسُفْنَأاْوَطْعَأْلَب،اَنْوَجَر
سوثنروك١و٢٦و١٥:٢٥ةيمورو٢٤:١٧و١١:٢٩لامعأ
٩:١صو٤-١٦:١

ةيآلايفقبساملتابثإاهدعباموليلعتللماللاْمَُّـهنَأل
.ةينودكملاسئانكلاءاخسىلعمالكلانمةيناثلا

نينمؤملاءارقفىلإًاناسحإهوعمجاموههوطعأاماْوَطْعَأ
كلذتاقلعتمنمرومأةعبرألوسرلاركذو.ميلشروأيف
:ءاطعلا
.مهتقاطقوفناكهنإ:لوألا·
.ًاعربتناكهنإ:يناثلا·
.اوطعينأيفاونذأتسامهنإ:ثلاثلا·
وهولوسرلاهعقوتيملاماوطعأمهئاطعإقوفمهنإ:عبارلا·

.مهسفنأ

لاقو.مهئاخسىنغىلعناهربلوأاذهِةَقاَّـطلٱَقْوَف
.مهرقفقمعفرعومهنيبلاجهنألرابتخانعاذهلوسرلا

ينمؤملًالثمكلذباوناكفْمِهِسُفْنَأِءاَقْلِتْنِم
الإناسحإلالامنمًائيشاوعمجيملءالؤهنإفسوثنروك
ةيناثلاةلاسرلاعمو.ىلوألاةلاسرلايفهايإمهلأسنأدعب
يفرذعمهلنكيملو.كلذبهيلعنوحليًاسانأمهيلإلسرأ
نألراذتعالااودارأولةينودكمينمؤملناكامككاسمإلا
نم«هلوقو.لاوحألانملاحنسحأيفتناكسوثنروك
ًاعربتيطعملا«وهوًاعئاشناكلثمىلإحيملت»مهسفنأءاقلت
ملٱ«يحولالوقىلإو.»ًافعاضميطعي

ملٱَيِطْعُْ
ُهُِّبُحيَروُْرسَْ

ُمَلْعَأِّـينَأل«هلوقوانههلوقنيبةافانمالو.)٩:٧ص(»ُهللاٱ
ملٱىَدَلْمُكِتَهِجْنِمِهِبُرِخَتْفَأيِذَّـلٱُمُكَطاَشَن

...َنيِّـيِنوُدِكَْ
هحدمنأل.)٣و٩:٢ص(»َنيِرَثْكَألٱِتَضَّـرَحْدَقْمُكَُتْريَغَو
بلطنمًائيشنمضتيملنيينودكمللنييثنروكلاءاخس
ًاثحهوذختانيينودكملانأعمهيلعمهثحوأمهنمناسحإلا
.كلذىلع

مهنأيأخلاِةَمْدِْخلٱَةَكَِرشَوَةَمْعِّـنلٱ...َنيِسِمَتْلُم
سئانكلارئاسةكراشميفمهلنذأينأبلوسرلاىلعاوحلأ
يفاتسيل»لبقننأ«اتظفلو.نيجاتحملامهتوخإةدعاسميف
»ةمعنلا«ىنعمناكلصألاىلإامهانفضأنإفينانويلالصالا
ىنعمناكامهنعرظنلاانعطقنإو»عومجملالاملاوأةيطعلا

اهبدارملاو.)٢٥:٣لامعأ(يفتمجرُتامكةنملا»ةمعنلا«
سامتلاىلإمهرارطضالدبالو.ناسحإلايفكارتشالاةنم
مهرقفلمهيلعهتقفشاهنأحجرملاوةلعنمسلوبنمكلذ
.مهتقاطقوفاماوطعأمهنأل

ةمدقتنيينودكملانمسلوبعقوتاَنْوَجَراَمَكَسْيَل
.مهتقاطردقىلعةيلام

اوفقومهنإفاَنَلَوِّـبَّـرلِلًالَّـوَأْمُهَسُفْنَأاْوَطْعَأْلَب
اميفًاضيألوسرللوءانثتسانودببرللمهلاملكومهسفنأ
ناميإلانممهيلعبجيامبمايقلابهللاثتمالاكهبقيلي
نألحيسمللمهسفنأمهفقونمبجعيمللوسرلاو.لمعلاو
لومشهنمبجعيذلانكلنمؤملكىلعبجياممكلذ
مهلامعأومهلاوقأومهراكفأومهتاقوأومهلاومألفقولاكلذ
ةيلوألا»ًالوأ«هلوقيفةيلوألاو.ءاطعلايفمهئاخسبهنارتقاو
عفنىلععطاقليلدةيآلاهذهو.نامزلايفالةيمهألايف
هللاًاهباشمنمؤملالعجيهنإفحيسملاليبسيفءاخسلا
عيمجنعًاناجمهسفنلذبيذلاحيسمللوميركلايطعملا
ملهنكللاملايطعينأحيسملاىلعًانيهناكف.رشبلا
ةذلقوذنانأدتباىتمف.هسفنىطعألبكلذىلإتفتلي
هانيطعأدقوالإهتننملهلًابححيسملاليبسيفءاطعلا
.انلاملكوانسفنأ

هتضتقاامكلذوهللامهسفنأاوفقومهنأيأِهللاٱِةَئيِشَمِب
اوءاشينأنممهتنكمةمعنمهلبهويذلاوههنإفهتئيشم
.ءاشيام

،َأَدَتْبٱَفَقَبَساَمَكُهَّـنَأَسُطيِتْنِماَنْبَلَطاَنَّـنِإىَّـتَح«٦
.»ًاضْيَأَةَمْعِّـنلٱِهِذٰهْمُكَلُمِّـمَتُيَكِلٰذَك
١٢:١٨صو١٧ع

ةينودكمسئانكءاخسنمانيأرامىلعءانبيأىَّـتَح
ىلعسوثنروكةسينكثحينأيفسلوببغراذهو.رفاولا
.هلثم

سوثنروكينمؤمىلإسلوببتكَسُطيِتْنِماَنْبَلَط
رهظيوميلشروأءارقفلناسحإلااوعمجينأىلوألاهتلاسريف
ةلاسرلاكلتةباتكدعبسوثنروكىلإبهذاملسطيتنأ

هنعفقووحاجنلاضعبحجنوناسحإلاكلذعمجيفعرش
لوسرلاعمسامدعبولوسرلاءاقللةينودكمىلإبهذنيح
ًاعيرسعجرينأهلأسسوثنروكيفكلذنمهاتأامهنم
.عمجلاممتيو

سلوبةاقالملسوثنروككرتنألبقَأَدَتْبٱَفَقَبَساَمَك
يفناسحإلاعمجيذخأهنأدارملالعلو.ةينودكميف
.عمجلايفنيينودكملاعرشنألبقسوثنروك
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امكتاقدصلاعمجوهوةمعنلالعفيأَةَمْعِّـنلٱِهِذٰه
ةلمجنميحيسملاءاخسلالوسرلابسحف.)١ع(يفءاج
.ةبحملاوناميإلاكمعنلاولئاضفلا

١٥ىلإ٧عيحيسملاءاخسلابوجو
ءاخسلابوجوتابثإلصفلااذهيفلوسرلاعوضوم
:ةلدأةسمخبكلذتبثأو
.ةيحيسملالئاضفلالامكليرورضهنإ:لوألا·
.يحيسملاناميإلاصلخميطعملانأةمالع:يناثلا·
.ينغلاوهوانلجألرقتفايذلاحيسملابءادتقالا:ثلاثلا·
.يطعملاعفنىلإلوؤيهنإ:عبارلا·
.مهبًاقئالناكءاخسلانممهنمبلُطامنإ:سماخلا·

يفَنوُداَدْزَتاَمَكْنِكٰل«٧ يف:ٍْءَيشِّـلُكِ لٱَوِناَميِإلٱِ
ْ

ِمَالَك
لٱَو
ْ
لِع
ْ
يفَنوُداَدْزَتْمُكَتْيَل،اَنَلْمُكِتَّـبََحمَوٍداَهِتْجٱِّـلُكَوِم ِهِذٰهِ

.»ًاضْيَأِةَمْعِّـنلٱ

يفمهلًابيغرتلئاضفلانمهوكردأامىلعسلوبمهحدم
.اهريغةسرامم

يفَنوُداَدْزَتاَمَك نودادزتبةقلعتمفاكلاٍءَْيشِّـلُكِ
امبوةنيرقلابديقم»ءيشلك«هلوقو.»مكتيل«هلوقدعب
ىلوألاةلاسرلايفمهلحدملااذهلثمقبسو.يتأي
مالكلااذهنأانهربتعننأبجيو.)٧-١:٥سوثنروك١(
ىرناننألمهعيمجالسوثنروكةسينكءاضعأرثكأىلإهجوم
ضعبايسالوءاضعألاكئلوأضعبنأهمالكضعبنم
.مالملاديدشنيقحتسماوناكنيملعملا

يف .راجلاةداعإب»ءيشلكيف«هلوقنملدبِناَميِإلٱِ
قدصبةماتلاةقثلا)١:٢٤ص(يفامكانهناميإلاو
ةمئاقلوأيفعضُوو.ماودلاىلعهبكسمتلاوليجنإلا
يفتابثلاوداهتجالاوطاشنلادكؤيهيفدايدزالانأللئاضفلا
.ةيحورلاةايحلا

انه»مالكلاب«دارملا.)١:٥سوثنروك١(ِمْلِعْلٱَوِمَالَكْلٱ
يذلاقحلا»ملعلاو«هريغةدافإلناسنإللهبنلعملاقحلا
.هسفنةدافإلهكردأ

مايقلايفةقاطلايفاملكلذبيأٍداَهِتْجٱِّـلُك
.ةيحيسملالئاضفلاةسرامموتابجاولاب

عمزمهنألوهدنعةزيزعاهنألهلمهتبحمركذاَنَلْمُكِتَّـبََحم
.ناسحإلاعمجيفهحصنمهلوبقباهنحتمينأ

يف الةمعنلابهنعّربع.ءاخسلايأِةَمْعِّـنلٱِهِذٰهِ
.ةيرشبلاتافصلانمالهللانمةبههنأىلعةلالدةليضفلاب

،َنيِرَخآِداَهِتْجٱِبْلَب،ِرْمَألٱِليِبَسَىلَعُلوُقَأُتْسَل«٨
.»ًاضْيَأْمُكِتَّـبََحمَصَالْخِإًاِربَتُْخم
٧:٦سوثنروك١

هدارملوسرلانابأِرْمَألٱِليِبَسَىلَعُلوُقَأُتْسَل
اوطعينأديريالهنأوهوهتداعكًالوأبلسلاقيرطب
ءاخسبسيلرمأللةعاطإءاطعلانألهبلطدرجملتاقدصلا
داريإنمعنميالاذهو.ًاعربتنوكينأقحلاءاخسلاطرشف
حدموهيلعقدصتملاجايتحاكءاطعللةبجوملابابسألا
هنأديفيالخلا»لوقأتسل«هلوقو.مهبءادتقاللءايخسألا
حصنلابيحوينأحورلانكميهنأليحولانعهبقطنيمل
.رمألابيحويامك

ءاطعلابرمألانعلدعهنأيأَنيِرَخآِداَهِتْجٱِبْلَب
.ءاخسلايفنيينودكملاداهتجاركذىلإ

ربتخيالةبحملاصالخإْمُكِتَّـبََحمَصَالْخِإًاِربَتُْخم
ةعاطإوههللاةبحملاصالخإناهربفلامعألابلبلاوقألاب
مهتاقيضيفمهتدعاسموهةوخإللةبحملاناهربوهرماوأ
.ءاخسباوطعينأمهلحصنمهلوبقلوسرللمهتبحمناهربو

نأهبيلاطملوأنمفيحيسملانيدلارهوجةبحملانإ
رهظنفصرفلانمانلامردقبسانلاعيمجلريخلالمعن
لذبنوانسوفنركنننأبهتسينكلوحيسمللانتبحمصالخإ
.يدبألامهذاقنإوانريغداعسإليبسيفانتمدخوانلام

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَةَمْعِنَنوُفِرْعَتْمُكَّـنِإَف«٩
ْنِمُهَّـنَأِ،حيِسَْ

.»ِهِرْقَفِبْمُتْنَأاوُنْغَتْسَتْيَكِل،ٌّيِنَغَوُهَوَرَقَتْفٱُمُكِلْجَأ
٧و٢:٦يبليفو٩:٥٨اقولو٨:٢٠ىتم

هلعفاممنايبلااهتياغ)١٠و٨ع(نيبةضرتعمةيآلاهذه
ناسحإلابنوفلكماننإوةبحملاناهربسفنلاراكنإنأحيسملا
ًالوأنيينودكملامهلركذ.هبءادتقاوحيسمللًاركشانريغىلإ
يفًادجمهنممظعأًالاثمانهمهلركذوريخلالمعيفًالاثم
.كلذ

ًالبقاهوفرعيتلاحيسملاةبحمبلوسرلامهركذَنوُفِرْعَت
.ةبحملاكلتانيلعهبجوتاملواهلهابتنالالكاوهبتنييكل

اليتلاةصلاخلاهتبحميأِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرَةَمْعِن
ةراشإًابرحيسملااعدو.ةدودحمريغيهوناسنإلااهقحتسي
رهظأو.هلانلاملكونحنكلمهنأوهدجموهتمظعىلإ
ىلإةراشإ»انبر«هنإلاقو.ةيآلايقابيفةمعنلاهذهةلدأ
.انبءانتعاللةميظعلاهتردقذختينأًادعتسمهنوك

ريدقلابرلاكلذنأىلعلديل»حيسملاعوسي«هنأركذو
لكهاطعأوءادفلالمعلهحسمهللانأوًاضيأانصلخموه
نمهليذلادجملاو.ضرألاىلعوءامسلايفناطلس
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ليجنإلالاقو.توهاللايفيناثلامونقألاهنوكرابتعابهقوقح
١١-٢:٩يبليف(»ًادسجتمًاهلإهنوكرابتعابدجملايطعأدق«
.)١:٢نييناربعو

يكلنييثنروكللكلذلاق.مكلًابحيأُمُكِلْجَأ
.هلةبحملاوحيسمللركشلانممهيلعامبنورعشيمهلعجي
انيفرثؤيالاذهنكلسانلالكنعتامحيسملانإمعن
ءادعأوةأطخنحنوانعتامدقو.انعتاملاقينألثم
:٧ةيمور(ةئيطخلاةطلستحتانآرهنأل)١٠و٥:٨ةيمور(
:٣ةيطالغ(»ةنعللا«و)٥:١٨ةيمور(ةنونيدلاتحتو)٤
.)٣:١٦انحوي(كالهللةضرعو)١٣

َىلْخَأُهَّـنِكٰل.ِِهللاًالِداَعُم«هنوكعمهنألهدسجتبَرَقَتْفٱ
يفًارِئاَص،ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَن ٢:٦يبليف(»ِساَّـنلٱِهْبِشِ
دسجهبشيف«رهظوىنسألاهتوهالدجمكرتو.)٧و
هتردقمظعملامعتسانعىلختو.)٨:٣ةيمور(»ةيطخلا
شاعوهسفنبصتخياميفاهللامعتسالكنعوةيهلإلا
ذخأهنأامكدبعكسانلامدخو.سانلانيبريقفةشيع
ذإًاريقفهكالمأوملاعلالاومأىلإةبسنلابناكف.دبعةروص
هسفننأشيفلاقو.راجنتيبيفيبرودوذميفعضُو
ِناَسْنِإلٱُنْبٱاَّـمَأَو،ٌراَكْوَأِءاَمَّـسلٱِروُيُطِلَوٌةَرِجْوَأِبِلاَعَّـثلِل«
تامنيحو.)٨:٢٠ىتم(»ُهَسْأَرُدِنْسُيَنْيَأُهَلَسْيَلَف
يفرقتفاو.هريغربقيفنفُدومرجمدبعتومتام
هناخًاذيملترشعينثاىوسمهنمنكيملذإءاقدصألا
.هتقيضدنعاوبرهوهوكرتمهلكورخآهركنأومهنمدحاو
يهلإ«ًالئاقخرصىتحهنعههجوفرصيوامسلاهوبأو
ىبأذإتيصلايفرقتفاو.)٢٧:٤٦ىتم(»ينتكرتاذامليهلإ
نيراشعلاليلخوراجنلانباهوعدفهللانباهوعدينأسانلا
»انلثمءيشلكيفًابرجم«ناكو.لوبزلعبوةأطخلاو
اموسجنلاحورلاةبرجتلضرُعهنأىتح)٤:١٥نييناربع(
هنأهرقفرومأمظعأنمو.ةسدقملاهتعيبطىلعكلذلقثأ
ُِربَتُْخمَوٍعاَجْوَأُلُجَر«ناكهنإفملاعلالكنيدهيلععضُو
حلٱ
ْ
َوُهَو...اَهَلَّـمََحتاَنَعاَجْوَأَواَهَلََمحاَنَناَزْحَأَّـنِكٰل...ِنُْز
ُّبَّـرلٱَو...اَنِماَثآِلْجَألٌقوُحْسَم،اَنيِصاَعَمِلْجَألٌحوُرَْجم
الحيسملارقفف.)٦-٥٣:٣ءايعشإ(»اَنِعيَِمجَمْثِإِهْيَلَعَعَضَو
ناكو.هدسجتلبقهانغبهتلباقمبهتمظعنيبتنوهلريظن
...ِيسْفَنُعَضَأ«هلوقليلدبًايرايتخاديدشلارقفلاكلذ
لُسِيل.ِيتاَذْنِماَنَأاَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل

ْ
ٌناَط

لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأ
ْ

١٠:١٧انحوي(»ًاضْيَأاَهَذُخآْنَأٌناَط
.)١٨و

.ًايدافملاعلااذهىلإىتأنألبقًاينغناكٌّيِنَغَوُهَو
يفًاينغناكوةيهلإلاتافصلالكهلنأبًامئاقهانغناكو
:١٧انحوي(ملاعلانوكلبقبآلادنعهلناكيذلادجملا
هلتاومسلادونجةدابعوهايإبآلاةبحميفًاينغناكو.)٥

هنأبسانلاىلعهتمعنةرفوترهظو.ةداعسلالامكيفو
نمًارايتخاراقتفالاديدشرقتفاميظعلاىنغلااذهعم
.انلجأ

.حيسملاعاضتاةياغاذهِهِرْقَفِبْمُتْنَأاوُنْغَتْسَتْيَكِل
ىلخأوءامسلايفهلناكيذلاىنغلالكهبنينمؤملاىنتقا
همدبءادفلااولانمهنألًايدافضرألاىلإلزننيحهنمهسفن
راصتنالاوةايحلاةدجوهللاعممالسلاومهاياطخةرفغمو
يذلادجملاىلعنولصحيفناطيشلاوتاوهشلاوملاعلاىلع
سرطب٢(ةيهلإلاةعيبطلاءاكرشاوراصو.)١٧:٢٢انحوي(هل
هللاةثروو.)٥:١٠ايؤر(حيسملاعمنوكلميسو.)١:٤
مهلءيشلكو)٨:١٧ةيمور(حيسملاعمنيثراو
هيلعاولصحىنغلااذهلكو.)٢٣و٣:٢٢سوثنروك١(
ملألاودسجتلاعاضتالهسفنعضُخيملولف.حيسملارقفب
ةسادقلانمنيلاخدبألاىلإءارقفانيقبتوملاوةناهإلاو
.دجملاوةداعسلاو

وخسنوانسفنأركنننأبوجولًانايبكلذسلوبدروأو
ُةَشيِعَمُهَلَناَكْنَم«انحويلوقكوهفانريغعفنلانلاومأب
لٱ
ْ
ُتُبْثَتَفْيَكَف،ُهْنَعُهَءاَشْحَأَقَلْغَأَو،ًاجاَتُْحمُهاَخَأَرَظَنَوِ،َملاَع
انبرةمعنةمظعنابأو.)٣:١٧انحوي١(»ِهيِفِهللاٱُةَّـبََحم
:ءايشأةعبرأبحيسملاعوسي
.معنملانأشومس:لوألا·
.مهيلعمعنملاةءاند:يناثلا·
معنملاعفريلةميظعلاةقفنلانممعنملاهفلكتام:ثلاثلا·

.هتمظعةكرشىلإمهتءاندنممهيلع
.اهيلعاولصحيتلادئاوفلاةسافن:عبارلا·

يفًايْأَريِطْعُأ«١٠ ُمُتْنَأْمُكُعَفْنَياَذٰهَّـنَأل،ًاضْيَأاَذٰهِ
لٱُذْنُمْمُتْأَدَتْبٱَفْمُتْقَبَسَنيِذَّـلٱ

ْ
ملٱِماَع

اوُلَعْفَتْنَأَسْيَل،ِيضاَْ
.»ًاضْيَأاوُديِرُتْنَأْلَبْطَقَف
١٠:٤٢ىتمو١٩:١٧لاثمأ٧:٢٥سوثنروك١
٩:٢ص١٣:١٦نييناربعو١٩و٦:١٨سواثوميت١و

.ةنماثلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذه
يفًايْأَريِطْعُأ رمأينأنسحتسيمليذلايفيأاَذٰهِ
:٧سوثنروك١(يفهلوقهبشياذه،.ناسحإلاعمجوهوهب
٦(.

اوعمجينأمهلهحصنةلعاذهْمُكُعَفْنَياَذٰهَّـنَأل
ىلإلوؤيهنألهلعافعفنيريخلالعفنأهانعمو.ناسحإلا
مزعاذإهنإفيحيسملاىلعبجيامموهوةليضفلايفومنلا
ناكةيفاكةلعريغلهنعلدعمثهيفعرشوحلاصلمعىلع
.هرضياممكلذ
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دقنويثنوركلااهيأمكنأيأخلاْمُتْأَدَتْبٱَفْمُتْقَبَس
ىنعملاو.هايإمكدصقو)٦ع(عمجلايفنيينودكملامتقبس
راغفنيينودكملالابىلعرطخنألبقهيفاوركتفامهنأ
»َنيِرَثْكَألٱِتَضَّـرَحْدَقْمُكَُتْريَغ«هلوقليلدبمهنمنيينودكملا
لبقهنعاونثنياليكلكلذمهلمهركذف)٩:٢ص(
ىلعرمهنأمزلتسيال»يضاملاماعلاذنم«هلوقو.هلامكإ
دوهيلاباسحناكسلوبباسحنإفةلماكةنسكلذ
هنأانبسحاذإفلوألانيرشترهشمهدنعةنسلالوأوًاعبط
يفناسحإلاعمجباهيفمهربخأيتلاىلوألاةلاسرلابتك
ربعينأهلقحفيرخلايفةيناثلاةلاسرلابتكهنأوعيبرلا
نيتباتكلانيبنكيملهنأعميضاملاماعلابىلوألاتقونع
.رهشأةتسوحنىوس

لٱاوُمِّـمَتَنآلٱِنِكٰلَو«١١
ْ
َّـنَأاَمَكُهَّـنِإىَّـتَح،ًاضْيَأَلَمَع

اَمَبَسَحًاضْيَأُميِمْتَّـتلٱُنوُكَيَكِلٰذَك،ِةَداَرِإلِلَطاَشَّـنلٱ
.»ْمُكَل

ًالمعهيفمتأدتباامكناسحإلاعمجيأَلَمَعْلٱاوُمِّـمَت
.ًامزعو

ىنبُميِمْتَّـتلٱُنوُكَي...َطاَشَّـنلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنِإىَّـتَح
هودصقاماوممتينأمهيلعبجوتةقايللانأىلعاذه
مهرادتقانإفمهرئامضومهتيصررضلًاعفدمهريغلهونلعأو
مهلةجحنمقبيملفميلشروأءارقفجايتحاكلذكوريغتيمل
بجوكلذناكنإوناسحإلاعمجيأميمتتلامدعىلع
.ًاريخأًابجاولزيملفًالبق

نأدرُيمل.مكتعاطتساردقىلعيأْمُكَلاَمَبَسَح
ًاعربتاوطعينألبمهعسوقوفومهتدارإفالخىلعاوطعي
.مهتقاطىلإةبسنلاب

ِبَسَحَىلَعٌلوُبْقَمَوُهَفًادوُجْوَمُطاَشَّـنلٱَناَكْنِإُهَّـنَأل«١٢
.»ُهَلَسْيَلاَمِبَسَحَىلَعَال،ِناَسْنِإلِلاَم
٢١:٣اقولو٤٤و١٢:٤٣سقرم

ةيداحلاةيآلارخآيفنيتللانيتملكلابةقلعتمةيآلاهذه
ردقىلعنوكينأوهوءاطعلاسايقلنايبيهوةرشع
٤٤-١٢:٤٢سقرم(يفحيسملاميلعتلقفاوماذهوناكمإلا
:٢٩مايأ١و٣٥:٥و٢٥:٢جورخًاضيأرظنا٤-٢١:١اقولو
ىلإاليطعملاليمىلإرظنيهللانأةيآلاهذهةصالخو.)٩
ءاطعلانمهتنكمىضتقمبناسنإلكنيديوةيطعلارادقم
هنوكىلعةلالدناسنإنمةليلقلاةيطعلانوكتامًاريثكف
ءاطعللطاشنلادجُواذإف.ةريثكلاةيطعلايذنمىخسأ

دجُواذإنكلوةيطعلاكهللادنعكلذناكناكمإلانكيملو
.ءاطعلانعةدرجمطاشنلاىوعدلبقُتالناكمإلا

ٌ»قيِضْمُكَلَوٌةَحاَرَنيِرَخآلِلَنوُكَيْيَكِلَسْيَلُهَّـنِإَف«١٣

امقوفنوطعيمهنأدريمللوسرلانأةلعةيآلاهذهيف
ةيآلايفءاجبلسلاقيرطىلعانهءاجامو.نوعيطتسي
ىلعلقثينأدريملهنأانهلاقفباجيإلاقيرطىلعةيلاتلا
ريغلااذهسيلومهريغنعففخيوسوثنروكةسينكلهأ
يتلاةيحيسملاسئانكلانماهريغوأةينودكمسئانكلهأ
ةنيرقلايضتقتامىلعوهلباهنمناسحإلانوعمجياوناك
ىغتباامهنإف.مهلهوعمجنيذلاميلشروأيفنيحيسملاءارقف
ةسينكىلعهعضيورقفلالمحميلشروأةسينكنععفرينأ
.رقتفتاهنأىتحعيطتستاممرثكأمهايإاهئاطعإبسوثنروك
يكلءارقفمهسفنأاولعجينأءاينغألانمبلطيملهللااف
.ءاينغأءارقفلانوكي

ملٱِبَسَحِبْلَب«١٤
يفَنوُكَتْيَكِل.ِةاَواَسُْ لٱاَذٰهِ

ْ
ِتْقَو

ىَّـتَح،ْمُكِزاَوْعِإلْمُهُتَلاَضُفَريِصَتْيَك،ْمِهِزاَوْعِإلْمُكُتَلاَضُف
َحت
ْ

ملٱَلُص
.»ُةاَواَسُْ

ملعيمللوسرلاف.رقفلالقثلمحيِةاَواَسُْملٱِبَسَحِب
ىلعبجيهنأىتحتاينتقملايفنويحيسملاكرتشينأانه
ناسحإلانإفهنمرقفأنيذلاىلعهلاممسقينأمهنملك
لكلامورايتخالابسحبنوكينأبجيليجنإلاىضتقمب
هيلإهدشريامبسحهعزوينأوهظفحينأهلفهلناسنإ

هللاًابحهيطعبريقفلايطعييذلاف.)٥:٤لامعأ(هريمض
مدعىلعلديهلامنمريقفلايطعينأىبأييذلاوهبيرقلو
ىلإلوسرلابغرف.)٣:١٧انحوي١(هبيرقلوهللاهتبحم
ءارقفمهتوخإلاقثأضعباولمحينأسوثنروكينمؤم
.كاذنماذهىلعلقثأرقفلالمحنوكيالىتحميلشروأ

يفَنوُكَتْيَكِل ْمِهِزاَوْعِإلْمُكُتَلاَضُفِتْقَوْلٱاَذٰهِ
ىأر.ميلشروأينمؤمةجاحلسوثنروكلهأايمكتلضفيأ
اهريغىلإةبسنلاباذهبتكنيحسوثنروكةسينكلوسرلا
نالضفي.ةيويندلارومألايفرسيوىنغيفسئانكلانم
بغرفزوعورسعورقفيفةيدوهيلاسئانكلانأملعومهنع
.ءالؤهزاوعإمهتلاضفنمنودسيكئلوأنأيف

ميلشروأينمؤمةلضفيأْمُكِزاَوْعِإلْمُهُتَلاَضُف
ةقيضبسحهنألاذهلاقوسوثنروكينمؤمايمكتجاحل
يفلاوحألاريغتلامتحاىأروةيتقوميلشروأينمؤم
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ينغتستوةينغلاسوثنروكةسينكرقتفتىتحلبقتسملا
.كلتهذهدعاستذئنيحوةريقفلاميلشروأةسينك

َحتىَّـتَح
ْ

اليكليأتايويندلايفُةاَواَسُْملٱَلُص
يفموقلىنغلالكوةنيدميفموقىلعرقفلالكنوكي
اذهونيمعنملاءاخسبًاكرتشمرقفلالقثنوكيلبىرخأ
لَفٌةَصْرُفاَنَلاَمَبْسَحًاذِإَف«هلوقنمبيرق

ْ
خلٱِلَمْعَن

ْ
ََْري

لِل
ْ
.)٦:١٠ةيطالغ(»ِعيِمَج
يفهلوقللوتسلاولسكلابيرغيامماهيفءيشالو
ْلُكْأَيَالَفَلِغَتْشَيْنَأُديِرُيَالٌدَحَأَناَكْنِإ«رخآعضوم
هباوُلِغَتْشَيْنَأ...ْمِهيِصوُن«هلوقو»ًاضْيَأ َزْبُخاوُلُكْأَيَو،ٍءوُدُِ
نمهيفءيشالو.)١٢و٣:١٠يكينولاست٢(»ْمِهِسُفْنَأ
تالضفنمتايحورلايفذخؤينأنكميهنأىلعةلالدلا
لضفدحألسيلهنألهريغناصقندسلنييحيسملاضعب
.)١٧:١٠اقول(لاطبدبعىوسسيلمهلضفأوهللامادق

يِذَّـلٱَو،ْلِضْفُيَْملًاريِثَكَعََمجيِذَّـلٱ:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك«١٥
.»ْصِقْنُيَْملًاليِلَقَعََمج
١٦:١٨جورخ

ةمجرتيفامىلع)١٦:١٨جورخ(يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
ةلحملوحعقيناكيذلانملايفاذهليقو.نيعبسلا
يوقلانأقفتيفًاحابصهعمجيفنوكرتشيونييليئارسإلا
نكلوهنملفثأعمجيفيعضلاوضورفملانمرثكأعمجي
ليكوهوًالماكضورفملاعومجملانمذخأيناكدحاولك
الفدحاولاصخشللًافافكناكرمعلابمهدنعفرعُي
هنزخاذإوهلكأينأردقيالهنألهيلعدازاممًائيشديفتسي
ىلعبجيهنأنايبلًالثماذهسلوببرضو.هموييفدسف
ىنعملاو.شاعملاتاموقميفءافعضلااوكراشينأءايوقألا
ءارقفلامهتوخإاوكراشينأءاينغألانييثنروكلاىلعبجيهنأ
ىنغلانألنملايفمهءافعضنييليئارسإلاءايوقأكراشامك
ليصحتلةصرفلاوةحصلاكلذكوهللاةيطعهنوكيفنملاك
هنزاخرضأودسفلكؤيملونزُخاذإنملانأامكو.لاملا
ةجاحلاتقويفقفنُيملاذإلاملاكلذك)١٦:٢٠جورخ(
َنِمَرَثْكَأُكِسْمُيْنَمُدَجوُي«ميكحلالوقليلدبهنزاخرضأ
نِإَوِقِئَّـاللٱ

لٱَىلِإاَمَّـ
ْ
لوسرلالوقو.)١١:٢٤لاثمأ(»ِرْقَف

لٱاَهَلَكَأْدَقْمُكُباَيِثَو،َأَّـرََهتْدَقْمُكاَنِغ«
ْ
ْمُكُتَّـضِفَوْمُكُبَهَذ.ُّثُع

ْمُكَمُوُحلُلُكْأَيَو،ْمُكْيَلَعًةَداَهَشُنوُكَياَُمهُأَدَصَو،اَئِدَصْدَق
.)٤و٥:٢بوقعي(»ٍراَنَك

هعمنيذللانيوخألاوسطيتبةيصوت
٢٤ىلإ٢٦ع

ُهَنْيَعَداَهِتْجٱلٱاَذٰهَلَعَجيِذَّـلٱِِهللاًارْكُشْنِكٰلَو«١٦
يفْمُكِلْجَأل لَقِ

ْ
»َسُطيِتِب

سطيتبةيصوتحاحصألارخآىلإاهيلياموةيآلاهذهيف
ىلإهعوجريفهعمسلوبامهلسرأنيذللانيوخألاو
.ميلشروأءارقفلناسحإلاعمجاوملكييكلسوثنروك

هللانأربتعاَداَهِتْجٱلٱاَذٰهَلَعَجيِذَّـلٱِِهللاًارْكُش
يفيعسوةبغرلكونيجاتحملاىلعةقفشلكردصم
ديدشسطيتبلقيفعضوهنأوًادسجوًاسفنمهعفن
تاساحربتعاهنأعمكلذىلعهركشفمهتدافإيفةبغرلا
نماذهو.اهيلعةباثإلاوحدملاقحتسمهنأوةيرايتخاسطيت
مهلعجينأردقيهحوربهللانإفةيحيسملاةايحلارارسأ
مهرايتخاةضراعمنودةسدقمًالامعأنولمعيونودصقي
.مهتيلوؤسمو

بلطيفسلوبلناكيذلاداهتجالاسفنيأُهَنْيَع
لئاضفلالكيفوةمعنلايفمهومنوةيحورلامهتعفنم
ادعامهيلكسطيتوسلوبنأكلذنمحضتيو.ةيحيسملا
ًالضفنييثنروكللةكربميلشروأيفامهتوخإلناسحإلاعمج
لوققفوىلعاذهو.نيجاتحملاةوخإللًاداعسإهنوكنع
ملٱَو،ُنَّـمَسُتُةَّـيِخَّـسلٱُسْفَّـنلٱ«باتكلا

»ىَوْرُيًاضْيَأَوُهيِوْرُْ
لٱَوُهٌطوُبْغَ«هلوقو.)١١:٢٥لاثمأ(

ْ
»ِذْخَألٱَنِمُرَثْكَأُءاَطَع

مهايطعأنأبنييثنروكلاىلعاّنمامهنأو)٢٠:٢٥لامعأ(
نملنينونممنوكننأانيلعبجيف.ناسحإللةصرف
.ريخلالمعلئاسوىلإاننودشري

طلٱَلِبَقُهَّـنَأل«١٧
ِّـ
ل
ْ
ْمُكْيَلِإىَضَمًاداَهِتْجٱَرَثْكَأَناَكْذِإَو.َةَب

لِتْنِم
ْ
.»ِهِسْفَنِءاَق

٦ع

ىلإبهذينأيهو)٦ع(يفةروكذملاَةَبْلِّـطلٱ
اهلبقوسلوباهبلط.ناسحإلاعمجممتيوسوثنروك
.سطيت

»ينلسرا«سلوبلسطيتلقيملًاداَهِتْجٱَرَثْكَأَناَكْذِإ
هنأرهظأباهذلالئُساملهنكلوكلذنمهعنمهعضاوتنأل
يفسلوبنمةمدخلايفةريغرثكأناكلبحاحلإىلإجتحيمل
.اهايإهلاؤس

ىتحًاديدشًامزعيضملاىلعمزعيأْمُكْيَلِإىَضَم
ةلاسرلاهذهلمحيذلاوهسطيتنأحجرألاو.ىضمهنأك
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دقاهلمهتوالتواهايإمهغالبإدنعنوكيفسوثنروكىلإ
.ةقيقحمهيلإىضم

كلذلًادعتسمهتدجوهتلأسنيحيأِهِسْفَنِءاَقْلِتْنِم
.ًاعربت

لَسْرَأَو«١٨
ْ
يفُهُحْدَميِذَّـلٱَخَألٱُهَعَماَن يفِليِجْنِإلٱِ ِعيَِمجِ

لٱ
ْ

.»ِسِئاَنَك
١٢:١٨صو٢٠:٤لامعأ

ملعننأانمهيالووهنمملعنملَخَألٱُهَعَماَنْلَسْرَأَو
سقرمهنأىلإمهضعبواقولهنأىلإمهضعببهذنكل
اقولهنأحجرألانكلوسوياغوأسوميفورتهنأىلإامهريغو
ةيكاطنأيفليجنإلابًارشبمهنوكىلعلديهفصونأل
نامزلابرقيبليفيفسلوبعمناكهنأويبليفوساورتو
:٢٠و١٥و١١و١٦:١٠لامعأ(ةلاسرلاهذههيفتبتُكيذلا
ىلإتاقدصلابميلشروأىلإسلوبعمبهذهنإو.)٥
اذهإبنيفنميكتملاريمضلمعتسااقولنأليلدبءارقفلا
.)١٥و٢١:١و٢٠:٦لامعأ(رفسلا

يفُهُحْدَم .ىرشبلاثبيفهتريغىلعِليِجْنِإلٱِ
يف سئانكىنعسلوبنأحجرألاِسِئاَنَكْلٱِعيَِمجِ
اذهبسئانكلانماهريغةقثركذو.اهيفناكيتلاةينودكم
.هبنويثنروكلاقثينأةيغبخألا

َنِمًاضْيَأٌبَخَتْنُمَوُهْلَب،ْطَقَفَكِلٰذَسْيَلَو«١٩
لٱ
ْ

يفاَنَلًاقيِفَرِسِئاَنَك ملٱِةَمْعِّـنلٱِهِذٰهَعَم،ِرَفَّـسلٱِ
اَّـنِمِةَموُدْخَْ

ِمل
َ
لٱِّـبَّـرلٱِتاَذِدْج

ْ
.»ْمُكِطاَشَنِلَو،ِدِحاَو

:٤ص٩:٨صو٧و٦و٤ع١عو٤و١٦:٣سوثنروك١
١٥

نأوهباوقثينأقحتسمخألاكلذنأةيآلاهذهيفنابأ
سئانكلالكنمبختنمهنألنانئمطالكبلاملاهوملسي

هركذامىلعًالضفتاقدصلاكلتميلستيفسلوبلًاكيرش
.ةقباسلاةيآلايفنسحلاهتيصنم

.حجرألاىلعةينودكمسئانكيأِسِئاَنَكْلٱَنِم
اهنأل»ةمعن«اهامسوةعومجملاتاقدصلاِةَمْعِّـنلٱِهِذٰه
.نيقدصتملاةبحمةمالع

نميئاقفروانأاهلمحبلفكتملايأاَّـنِمِةَموُدْخَْملٱ
.)٤و١٦:٣سوثنروك١(دوهيلاينمؤمىلإممألاينمؤم

ِمل
َ

ال»ةمعنلاب«قلعتماذهخلاِّـبَّـرلٱِتاَذِدْج
ىلإةيدؤمتناكتاقدصلاكلتنأىنعملاو»ةمودخملاب«
لمعيفنينمؤملاةريغبةدهاشوهنيدرامثأاهنألبرلاديجمت
.ءارقفلامهتوخإلريخلا

يفٌدَحَأاَنَموُلَيْنَأاَذٰهَنيِبِّـنَجَتُم«٢٠ ِهِذٰهِةَماَسَجِ
ملٱ
.»اَّـنِمِةَموُدْخَْ

هذهبمايقللسطيتعمخألااذهلاسرإةلعانهركذ
لجألهلًاقيفرسئانكلانمهنييعتيفهتبغرةلعوةمدخلا
.هعيزوتوناسحإلالمح

.سارتحالالكهنمنيسرتحميأاَذٰهَنيِبِّـنَجَتُم
ملهنأىنعملاو»اذه«هلوقلنايباذهٌدَحَأاَنَموُلَيْنَأ
نمءيشسالتخابهمهتينأىلإًاليبسدحألكرتينأدري
.هسفنىلعهقافنإولاملا

يف هلوقنملدتسناَّـنِمِةَموُدْخَْملٱِهِذٰهِةَماَسَجِ
.سئانكلاناسحإنمعُمجامةرفوىلع»ةماسج«
هلحميفناككلذيفسالتخالاةمهتنملوسرلاسارتحاف
وأةنايخلابهومهتينأنعنورخأتيالهءادعأنأهملعل
١٢:١٧صيفهلوقليلدب(ببسلقألركُذاميفعمطلا
حيسملامسالررضهتماقتسايفةبيرلانأًاضيأهملعلو)١٨و
سانلاعفنينأعيطتسيالهنأوهبرشبيذلانيدلاو
اذهلثمو.تايدسجلايفنيمأريغهنونظيمهوتايحورلاب
.مويلانيدلامدخلكىلعبجيسارتحالا

ْلَب،ْطَقَفِّـبَّـرلٱَماَّـدُقَسْيَل،ٍةَنَسَحٍروُمُأِبَنيِنَتْعُم«٢١
.»ًاضْيَأِساَّـنلٱَماَّـدُق
٢:١٢سرطب١و٤:٨يبليفو١٢:١٧ةيمور

قيرطيفريسيناكهنإفهرومألكيفماعلاهأدبماذه
ققحتيوءيشلكملعيوبلقلاىرييذلاهللااهنسحتسي
بغرلبحالصلالمعبفتكيملو.اهبهتماقتساسانلا
َنيِنَتْعُم«نيينامورللهلوقلثماذهو.سانللهراهظإيفًاضيأ
دارأولو.)١٢:١٧ةيمور(»ِساَّـنلٱِعيَِمجَماَّـدُقٍةَنَسَحٍروُمُأِب
كلذلمحبدارفنالاهنكميناكطقفهريمضوهللايضرينأ
ًاعفدكلذىبأهنكلءاشيامبسحهعيزوتوميلشروأىلإلاملا
.كشلل

يذليجنإلاةيشاحيفامك(ينتعناننألوأَنيِنَتْعُم
.)دهاوشلا

مدخاميسالونينمؤملانإ.ةحودمميأٍةَنَسَحٍروُمُأِب
ًامئادسانلامهبقاريلبجىلعةعوضومةنيدمةلزنمبنيدلا
مهسارتحاقوفمهيلعبجوفمهيفحدقللةصرفلانوعقوتيو
.رشهبشلكنماوسرتحينأرشلانم

لَسْرَأَو«٢٢
ْ
يفًاراَرِماَْنَربَتْخٱيِذَّـلٱ،اَناَخَأاَمُهَعَماَن ٍروُمُأِ

لٱِةَقِّـثلٱِبًاريِثَكًاداَهِتْجٱُّدَشَأَنآلٱُهَّـنِكٰلَو،ٌدِهَتُْجمُهَّـنَأٍَةريِثَك
ْ

َِةريِثَك
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.»ْمُكِب
٢٠:٤لامعأ

هلسرأيذلاخألااذهوهنمملعنال.حيسملايفاَناَخَأ
ىلعليلدالذإسوثنروكىلإهقيفروسطيتقفاريلسلوب
ىلإهرفسيفةعبسلاهئاقفرنمهنأنظلاىوسهنييعت
هنأمهضعبنظو.)٢٠:٤لامعأ(يفركُذامىلعميلشروأ
حدمامكانههحدمهنألوةعبسلاكئلوأنمهنألسكيخيت
نممهنألو.)٤:٧يسولوكو٦:٢١سسفأ(يفسكيخيت
٤:١٢سواثوميت٢(اذهدعبسئانكلاىلإسلوبمهلسرأ
.)٣:١٢سطيتو

هتنامأبةيوقةداهشهذهٌدِهَتُْجمُهَّـنَأ...اَنَْربَتْخٱيِذَّـلٱ
يفهعمًالماعوهرافسأيفسلوبلًاقيفرناكهنأنايبو
.ةقثلالكهبقثوهنأوليجنإلا

هتقثتناكخلاِةَقِّـثلٱِبًاريِثَكًاداَهِتْجٱُّدَشَأَنآلٱ
ىلعءانبًادجةقيثومهنيبهلمعحاجنبونييثنروكلاءاخسب
ةمدخلاكلتيفةلخادملايفبغرىتحمهلسطيتةداهش
.اهاوسيفبغراممرثكأ

يِعَمٌلِماَعَوِيلٌكِيَرشَوُهَفَسُطيِتِةَهِجْنِماَّـمَأ«٢٣
لٱَالوُسَراَمُهَفاَناَوَخَأاَّـمَأَو.ْمُكِلْجَأل

ْ
ملٱُدَْجمَو،ِسِئاَنَك

.ِ»حيِسَْ
٢:٦يكينولاست١و٢:٢٥يبليفو١٤:١٤لامعأ

.هيقيفروسطيتيفهلاقاملكةصالخةيآلاهذه
هيلإهتبسنرابتعابانههركذِيلٌكيَِرشَوُهَفَسُطيِت
سيسأتىلعهلًانيعموليجنإلابريشبتلايفًاقيفرناكهنأل
.)١:٥سطيت(يفءاجامكاهميظنتوسئانكلا

ىلإهتبسنرابتعاباذهْمُكِلْجَأليِعَمٌلِماَعَو
.نييثنروكلا

.سوثنروكىلإسطيتاقفارناذللانانثالااَناَوَخَأاَّـمَأَو
امهتبختنانالسرميأِسِئاَنَكْلٱَالوُسَراَمُهَف

هتلسرأيذلاستيدورفبأيمُساذكوةمدخلاكلتلسئانكلا
:٢يبليف(ًالوسرسلوبمدخيلةيمورىلإيبليفةسينك
لسرلادحأةبترهلنمانهلوسرلاىنعمسيلف.)٢٥
سيسأتلحيسملاهراتخالسرءالؤهنإفرشعينثالا
لمحلسئانكلامهتراتخالسركئلوأنكلسئانكلا
.هعيزوتوناسحإلا

حيسملاديبعلكنألهدجمًانلعميأِحيِسَْملٱُدَْجمَو
.هنيدنسحومهديسةدوجملاعلااورينأبهنودجميءانمألا
ةسينكللوليجنإللامهتريغونيوخألانيذهىوقتتناكو
اهقاقحتساو.اهراكنإدحأعيطتسيالحيسملادجمبةداهش

ةبحملاامهقاقحتساىلععطاقليلدميظعلاحدملااذهل
.سوثنروكةسينكنمةقثلاوةماركلاو

َهلاوُنِّـيَبَف«٢٤
ُ

لٱَماَّـدُقَو،ْم
ْ

اَنِراَخِتْفٱَو،ْمُكِتَّـبََحمَةَنِّـيَب،ِسِئاَنَك
.»ْمُكِتَهِجْنِم

٩:٢و٧:١٤ص

.مكئاخسةرفوباوُنِّـيَب
َهل

ُ
ةينودكملاسئانكلاءالكومهنألِسِئاَنَكْلٱَماَّـدُقَو،ْم

.نوطعُياذاماوريلمهبقارتتناكسئانكلاهذهنألو
تنبأومهتحدمنيذلانيلسرملاءالؤهلْمُكِتَّـبََحمَةَنِّـيَب

راهظإيفبغرأيذلامكلوسرانأيلوكلذلمهقاقحتسا
يذلاحيسمللوميلشروأيفنيجاتحملامكتوخإلمكئاخس
.ينغوهومكلجألرقتفا

»مكتبحم«ىلعفوطعماذهْمُكِتَهِجْنِماَنِراَخِتْفٱَو
مهنأاجرف)٧:١٤ص(مهءاخسحدمدقناكسلوبنإف
.هحدملمهقاقحتسامهاياطعبنونهربي

دئاوف
هذهنمنيلماكنيحاحصأعوضوملاملاقافنأنإ.١

.لوسرلادنعقافنإلاكلذةيمهأىلعلدياذهوةلاسرلا
ءاطعلاف.ىلاعتهدنعهتيمهأبدهشيهللاباتكلكو
.ةيحورلايناغألابمنرتلاوةالصلاكةدابعلانمٌءزج
هاجتًاروظنمسلجيذلاكاذنأربتعننأبجيف
نمنينسحملاىلإرظنيميلشروألكيهيفةنازخلا
ريغمويلانينسحملاىلإرظنيلزيملءارقفوءاينغأ
مهلخبوأمهمركبمكحيفهنوطعيامبقاريوهوروظنم
.)١ع(هتنامأبسحدحاولكيزاجيو

ىلإًاعبطليميرشبلابلقفهللانمةبهءاخسلانإ.٢
هللاةمعنو.هريغىلإناسحإلاهركيوتاذلابح
نأانيلعف.ءاخسلاىلعثحتويرشبلاعمطلابلغت
نماهريغبلطنامكةالصلايفةمعنلاكلتبلطن
تاكربلامظعأنمةسينكلايفءاخسلادوجوف.معنلا
ئدابملاديطوتىلعوهللاحورلولحىلعةلدألاو
.)١ع(ةيحيسملا

نيزاتمملاريغةسينكلايفءايخسألانأىرنامًاريثكاننإ.٣
لمحيتايملاعلايفحاجنلانإف.تاّرسملاوةورثلاب
روعشلامدعويتاذلاهعفنىلإتافتلالاىلعهبحاص
نزحلاوةقيضلاربتخايذلانكلونيجاتحملانازحأب
حتفينأونيباصملاوءارقفلانمهريغيساوينأملعت
.)٢ع(مهتناعإلهبلقوهدي

سوثنروكلهأىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا

٧٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ناسنإلافقوقحلاءاخسلانمتانكمملالوأنإ.٤
ناسحإللةلعفلأدجيكلذلعفنمنإفهللاهسفن
امهللاهسفنيحيسمهنأعّدملكفقوولفهبةّرسملاو
ضعبلذبوأءارقفلاةناعإىلعًادحأثحننأانجتحا
.جراخلايفوأنطولايفصالخلاىرشبليبسيفهلام
المهنألمهتقاطردقىلعنوطعينمىرتنأردنيف
.ءارقفللًائيشاوقبيلمهسفنأىلعتاقفنلايفنودصتقي
نمردنأومهتقاطقوفنوطعينيذلامهمهنمردنأو
قوفاممهئاطعإعممهسفنأنوطعينيذلاءالؤه
نورينيحسانلاحرفي«ءامدقلاضعبلاق.مهتقاط
نيحةكئالملاحرفينكلوءارقفلاىلإنونسحيءاينغألا
.)٥ع(»هنمرقفأىلإنسحيًاريقفنوري

يفًالاثمةينودكمسئانكذختننأانبنسحيهنإ.٥
ءاـرـقفاـونـاكسـئـاـنـكلاـكلـتـيـنمـؤمنـإفءـاـطـعلا
قوفوةقاطلابسحاوطعأكلذعمونيقياضتمو
.)٥-٢٢(مهبيدتقيانمنمفمهسفنأءاقلتنمةقاطلا

كرتنويحيسملانيدلانمًاءزجلبقننأعنتميهنإ.٦
امضفرنودئاقعلانمهحضوأاملبقننأكيقابلا
لمهنوهلئاضفضعبسرامننأولامعألانمهبجوأ
.)٧ع(انلانلاومأىقبنوهللاانسفنأفقننأواهضعب

راكنإنمهعفنةيغبهيتأنامانريغلانتبحمسايقنإ.٧
اذكه«ىلاعتهلوقليلدبانلهللاةبحمسايقوهوانسفنأ
سايقو»خلابيبحلاهنباكلذبىتحملاعلاهللابحأ
لذبوانبحأ«لوسرلالوقليلدبًاضيأانلحيسملاةبحم
وأهللااتبحمنيبننأعطيتسنالف.»انلجألهسفن
ع(انسفنأنمركننوانلامنميطعنامبالإسانلل
٨(.

دحأنكيملهنإفحيسملاعوسيبيدتقننأبجيهنإ.٨
وهوهنمرقفأاوناكنوليلقوءامسلايفوهوهنمىنغأ
هرايتخاببيجعلالزانتلاكلذناكو.ضرألاىلع
.ريغلاعفنوةداعسلايفهلثمانلعجيهبءادتقالافانلجأل
نأبفلكمضرألاىلعبصنممظعأيفنوكييذلاف
هسفنصالخةيغبرشبلانمهتوخإرغصألهسفنعضي
.)٩ع(هبربًالاثتما

بهذلامفانحويلوقانهلوسرلالوقبسانيامنإ.٩
ًالوأكيلعفةمحرلالانتيكلهللاتيبىلإبهذتكنإ«
فارصلادييفكلامعضتنألدبو.ةمحرلارهظتنأ
محرينم«هلوقىلعءانبهللادييفهعضءابرلاةيغب
ًالطابف.»هيزاجيهفورعمنعوبرلاضرقيريقفلا
نمتاكربلانوسمتلتءامسلاىلإمكيديأنوعفرت
ءارقفلانممكلوحنمىلإًالبقاهودمتملنإىلعلا
ةبقغلبتنيكاسملاىلإمكيديأنودمتمتنأومكنإف

هومتلعفمكنأامب«لاقيذلاعوسيثيحءامسلا
.)٨ع(»متلعفيبفرغاصألاءالؤهدحأب

:ةثالثانهةروكذملاءاطعلاطورشنإ.١٠
ةقفشلاةوعدلةباجإًايرايتخانوكينأ:لوألا·

ىلإتافتلانودبهلًاركشوحيسملالعفبًالاثتماو
.يعيبطلالخبلايعاد

كرتدقهللاوةقاطلابسحنوكينأ:يناثلا·
يفاهبساحيوهوسفنلكىلعكلذيفةيلوؤسملا
.رخآلامويلا
وأةيصخشةياغلالحيسملالجألنوكينأ:ثلاثلا·

وأسانلانمءايحلوأنيكسملاىلعةقفشلادرجمل
.)١٢-٩ع(ماقملاىضتقملوأريغلابءادتقالل

رثكأنوناقنوكينأنكميالفلدعلابمكحيهللانإ.١١
.هلامبسحىلعناسنإلابلاطينأواذهنمًالدع
نإف.مكحلااذهىلعضرتعينأعيطتسيلقاعيأف
ضعبنودسانلاضعبىلعريخلالمعرصقيملهللا
نودءامسلايفًازنكزنكينأردقيدحاولانأىتح
ينغودبعوكلمنمًادحاوًارمأبلطيامنإ.رخآلا
ةدارإلاطاشنهلنوكينأوهودلووفوسليفوريقفو
ع(هلامبسحكلذميمتتوهبيرقعفنوىلاعتهتمدخل
.)١٢و١١

ىلعمهلمحيامًاريثكوريثكءاينغأللءارقفلادسحنإ.١٢
نوريامدنعىلاعتهيلعرمذتلاىلعومهضغب
نمريثكلازيوكئلوألاوحأومهلاوحأنيبفالتخالا
مهتويبىلعتاقفنلايفنينمؤملاءاينغأدصتقينأبكلذ
ةسينكلاءارقفىلعمهنعلضفاماوقفنيومهتاسوبلمو
مهيلعمهتقفشورشبلامهتوخأمهتبحملًاراهظإمهريغو
لبمدخُيلسيلىتأيذلامهديسبءادتقاومهبئاصمل
.)١٤و١٣ع(عيمجلانودهسفنلذبيومدخَيل
ليجنإلايفليلدالوةليضفبسيلهسفنيفرقفلانإ.١٣

يذلانأوهللايضرييرايتخالارقفلارذننأىلع
ًاقوقحهلنأوءامسلايفبُحيسانلاتاقدصبشيعي
نإ.هيلإنسحأنملاهبهينأعيطتسيكانهةزاتمم
لاحنمسدقأرقفلالاحىأرهنألرقتفيملحيسملا
ىلإهعفريلرشبلاىندأىلإعضتينأهتدارإللبىنغلا
.رقتفانأبالإكلذعطتسيملوءامسلايفيلصألاهدجم
لثممهنأنوعدينيذلافلّوستحيسملانأطقأرقنملو
نوعدخيسانلاتاقدصبًارايتخامهتشيعملحيسملا
نولمتحينيذلاامأو.اهتقيقحبالىوقتلاهبشبمهسفنأ
ناعقيوهللاامهلسرينيذللاةبيصملاورقفلاربصلاب
امأو.نوباثيفوسصالخلاىرشبليبسيفمهيلع
ءايربكلاىلإنايدؤيفةيدسجلاةتامإلاويرايتخالارقفلا

سوثنروكلهأىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا

٧٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لاكتالانودةحلاصلالامعألاىلعلاكتالاوةيحورلا
.)١٤ع(حيسملاربىلع

يفالوماقملايفتسيلليجنإلااهبجوييتلاةاواسملانإ.١٤
انفلتخامويلاانيواستولفلاحملانمكلذنأللاومألا
لاومألاميسقتبماكحلارمأبةيرابجإيهتسيلو.ًادغ
لب.ءاينعألالاومأءارقفلاباصتغابالو.ءاوسلاىلع
سانلاىلعهللااهعضويتلالامحألاًارايتخامسقُتنأ
ةمحرلامهضعبملعتينأيهوةياغلاهذهلاهلعجو
.)١٤ع(ضعبلاقثأفيفختب

سفنلاقفنتنأةيحيسملاسئانكلاىلعبجوأهللانإ.١٥
تاجاحبمايقلايهوىلاعتهتمدخىلعسيفنلاو
ةسدقملابتكلاعبطونيلسرملانيرشبملاواهمَدخ
ىماتيلاولمارألاةناعإوسرادملاحتفواهعيزوتو
بجياممهبسحتلبكلذلقثتستنأنودنيباصملاو
.)١٥-١٣ع(هدالوألزبخلايطعينمكاهيلع

اهعيزوتواهتامدقتملستوةسينكلافاقوأبءانتعالانإ.١٦
مهيلإتلكونممةلماكةنامأوةميظعةمكحيضتقيامم
نمًاديدشًاسارتحاوهوبلسمهنأبهللامهنيدياليكل
مساكلذبناهيونينئاخكلذىلعءانمألارهظينأ
يفمهبيرلهللاءاطعإلانمسانلاعنتميوحيسملا
.)٢١و٢٠ع(اهيلعنينمتؤملا
ًالوقحيسملادجمنوكينأيحيسملكىلعبجيهنإ.١٧

ىتأوهبلقيفحيسملالحىتمكلذكنوكيوًالعفو
تيبلالخادءوضلاناكاذإف.هرمألًاعوطهلامعألك
.)٢٣ع(ذفاونلانمهتعشأترهظ

عساتلاحاحصألا

لعجياليكلءاخسلاىلعنييثنروكلالوسرلاثح
رورسوةرفوباوطعينأىلعو.)٥-١ع(ًالطابمهبهراختفا
.)١٥-٦ع(

رمأنمهلبقيذلايفامىلعحاحصألااذهلمتشي
لامكإيفاوعرسينألوسرلامهلأسفنينمؤملاءارقفلعمجلا
ضعبعمهلوصودنعمهدجيالئلهعمجاودصقامعمج
.)٤-١ع(كلذبلجخنيفنيدعتسمريغنيينودكملاةوخإلا
عمجلازاجنأىلعمهلًاثحةوخإلاضعبلسرأدقناكهنإف
٦ع(ًاهركءاطعلابرسيالهللانأل.)٥ع(ةّرسموةعرسب
املكمهحنممهناسحإبهتئيشماوءاشاذإمهنإف.)٧و
.)١٠-٨ع(ةيحورلاوةيدسجلاتاكربلانمهيلإنوجاتحي
ةدعاسملاىلعءارقفلالصحينأيفهتبغرنعًالضفهنإو
ةبحمةدايزونيدعاسملاكئلوأركشبدجمتيهللانأيفبغر

.)١٤-١١ع(ةيحيسملالئاضفلاراهظإوضعبلنينمؤملاضعب
يهوهللاةيطعىلإةبسنلابًائيشتسيلاياطعلالكنإو
.)١٥ع(انعحيسملاهلذب

خلٱِةَهِجْنِمُهَّـنِإَف«١
ْ
لِلِةَمْدِ

ْ
ْنَأيِّـنِمٌلوُضُفَوُهَنيِسيِّـدِق

.»ْمُكْيَلِإَبُتْكَأ
:٨صو١٦:١سوثنروك١و١٥:٢٦ةيمورو١١:٢٩لامعأ
٢:١٠ةيطالغو٤

هلبقيذلاحاحصألاعوضومكحاحصألااذهعوضوم
لوسرلانابأةيآلاهذهيفو.ًادحاوالعُجولقفوألاناكف
يفمهلهلاقامبءافتكاءاخسلاىلعمهثحىلإهتجاحمدع
ةقثلابةوخإلااولبقينأوهو.قباسلاحاحصألاتايآرخآ
.مهباوبحريو

ناسحإلاعمجانه»ةمدخلاب«دارملاِةَمْدِْخلٱِةَهِجْنِم
.)١٥:٣١ةيمورو١٢:٢٥و٦:١لامعأ(يفامكهعيزوتو
.اهضعبّرمدقوريشبتلاعضوملااذهريغيفاهبداريدقو

ملاعلانمنوزورفممهنألنينمؤمللبقلاذهَنيِسيِّـدِقْلِل
سدقلاحورلابنوسدقمونوددجممهنألوهللانوفوقومو
بقلننأانلقحيو.)٨:٢٧و١:٧ةيمورو٩:١٣لامعأ(
ملنموءامسلايفةلماكلاةداعسلااولانومهنماوفوتنمهب
ةماتلاةسادقلالينيفنوعاسمهوضرألاىلعءايحأاولازي
ءارقفمهانهسلوبمهدصقنمو.اهضعبىلعاولصحدقو
مهيلإناسحإلالوسرلابلطنيذلاميلشروأيفنييحيسملا
.)٣و١٦:١سوثنروك١(يف

مهنألكلذلاقهيلإةجاحالامانلوضفلاخلاٌلوُضُفَوُه
جيرفتلايفنوبغريونيكاسملاكئلوأقيضنوفرعياوناك
ةعرسىلعمهايإهثحنماومهوتينأدريملفءاطعلابمهنع
.ءاطعلكنوبأيمهنظهنأعمجلا

ىَدَلْمُكِتَهِجْنِمِهِبُرِخَتْفَأيِذَّـلٱُمُكَطاَشَنُمَلْعَأِّـينَأل«٢
ملٱ
لٱُذْنُمٌةَّـدِعَتْسُمَةَيِئاَخَأَّـنَأ،َنيِّـيِنوُدِكَْ

ْ
ملٱِماَع

ْمُكَُتْريَغَو.ِيضاَْ
.»َنيِرَثْكَألٱِتَضَّـرَحْدَق

٨:١ص٨:٢٤ص٨:١٩ص

.ءاطعللمكسفنةبيطيأُمُكَطاَشَن
ربخأهنألَنيِّـيِنوُدِكَْملٱىَدَلْمُكِتَهِجْنِمِهِبُرِخَتْفَأيِذَّـلٱ

.مهيدلمهحدمومهطاشننمملعامبنيينودكملا
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ةمصاعاهنألكلذباهامسوسوثنروكاهبدارأَةَيِئاَخَأَّـنَأ
ةرهاقلاوماشلابقشمدىمستامكهيئاخآبةامسملادالبلا
.رصمب

نأمزعىلعًارايتخاوًادصقِيضاَْملٱِماَعْلٱُذْنُمٌةَّـدِعَتْسُم
نأبنيينودكملاربخأهنأاذهبدريمل.ًالعفبولطملاباوموقي
نكلوماعلاكلذيفناسحإلالاماوعمجسوثنروكلهأ
لكاورهظأمهنأورمألااذهمهيلعضرعهنأبمهأبنأ
.هبمايقللدادعتسالا

يفمهتبغراورهظأَنيِرَثْكَألٱِتَضَّـرَحْدَقْمُكُتَْريَغ
تقويفهوتأينأمهدعووهايإمهناسحتسابناسحإلا
ىلعةينودكمسئانكثحىلإةليسوكلذناكفبسانم
.هايإنيينودكملاسلوبغيلبتدنعهلثم

لَسْرَأْنِكٰلَو«٣
ْ

ْنِماَنُراَخِتْفٱَلَّـطَعَتَيَّـالَئِلَةَوْخِإلٱُت
لٱاَذٰهْنِمْمُكِتَهِج

ْ
لُقاَمَكَنيِّـدِعَتْسُماوُنوُكَتْيَك،ِليِبَق

ْ
.»ُت

٢ع٢٢و١٨و١٧و٨:٦ص

.هيقيفروسطيتيأَةَوْخِإلٱُتْلَسْرَأْنِكٰل
نأبنيينودكملاربخأدقناكخلااَنُراَخِتْفٱَلَّـطَعَتَيَّـالَئِل

ص(عمجلايفاوعرشمهنإوناسحإلاىلعاومزعنييثنروكلا
عرسأبعمجلااوزجنييكلمهيلإةوخإلالسرأانهو)٨:١٠
لوسرلاقدصىلعةرهاظةيآكلذنوكيلمهنكميام
.هعممهضعبنايتإموينيينودكملادنعمهبهراختفاب

َْريَغْمُكوُدَجَوَوَنوُّيِنوُدِكَميِعَمَءاَجاَذِإىَّـتَح«٤
يفْمُتْنَأُلوُقَأَالىَّـتَحُنْحَنُلَجْخُنَالَنيِّـدِعَتْسُم ِةَراَسَجِ
.»ِهِذٰهِراَخِتْفٱلٱ

١١:١٧ص

يتلاىلوألاسئانكلاتداتعاَنوُّيِنوُدِكَميِعَمَءاَجاَذِإ
ةنيدمنماهئاضعأضعبهعمبهذينأاهروزيسلوبناك
:١٥ةيمورو١٥و١٧:١٤لامعأ(هلًاداعسإوًاماركإىرخأىلإ

ةينودكمنممالكلااذهبتكدقو.)١٦:٦سوثنروك١و٢٤
بسحسوثنروكىلإاهيفةوخإلاضعبهبحصينأًاعقوتم
.ةداعلا

يضاملاماعلامكدعوزاجنإلَنيِّـدِعَتْسُمَْريَغْمُكوُدَجَوَو
.ناسحإلاب

دعوزاجنإمدعنأيفبيرالُنْحَنُلَجْخُنَال
نكلومهسفنأنييثنروكلللجخىلعنوكينييثنروكلا
هسفنىلإكلذبسنوًافطلتهسفنىلعكلذرصقلوسرلا

لمحراختفالاكلذنألوهوزجنيملرمألمهبرختفاهنأل
هنأبهنومهتيمهلعلو.)٤و٨:١ص(ناسحإلاىلعمهريغ
ملامبدعوهنأبوأءاطعلاىلعمهلمحينأةيغبمهعدخ
.هيلإضّوفي

طَأْنَأًامِزَالُتْيَأَرَف«٥
ْ
،ْمُكْيَلِإاوُقِبْسَيْنَأِةَوْخِإلٱَىلِإَبُل

هبُريِبْخَّـتلٱَقَبَسيِتَّـلٱُمُكَتَكَرَبًالْبَقاوُئِّـيَُهيَو دَعُمَيِهَنوُكَتِل،اَِ
ًةَّـ

.»ٌلْخُباََّـهنَأَكَال،ٌةَكَرَباََّـهنَأَكاَذَكٰه
كولم٢و٢٥:٢٧ليئومص١و١:١٥ةاضقو٣٣:١١نيوكت
٢ع٥:١٥

بيخأالئلاذكتيأرلاقهنأكفةيببسءافلاُتْيَأَرَف
.لجخأو

.هيقيفروسطيتِةَوْخِإلٱَىلِإ
نمهنوبحصينيذلاةوخإلاوهوقبسييأاوُقِبْسَيْنَأ
.ةينودكم

لوألاسدقملاباتكلايفناينعمةملكلاهذهلُمُكَتَكَرَب
وهيناثلاانهدوصقملاواهسفنةمعنلايناثلاو.ةمعنلالاؤس
.ميلشروأءارقفلةيطعلا

عرشيذلاناسحإلاعمجيهواَِهبُريِبْخَّـتلٱَقَبَسيِتَّـلٱ
.اهريغوةينودكمسئانكهبلوسرلاربخأوهيفنويثنروكلا

نوكتالومسالااذهبىعدتنأبةقحتسميأٌةَكَرَباََّـهنَأَك
ىلوألااهرخآوءاخسورورسوةبحمنعطعُتملامكلذك
يطعُمللةكربهنوكيفبيرالءاطعلااذهلثمو.دوصقملاب
.امهيلكىطعُمللو

نأنوعيطستينممةليلقتناكولامكٌلْخُباََّـهنَأَكَال
ىلععطاقليلدهذهلثمو.اهبلاطحاحلإبةلصاحواهورثكي
.يطعملالخب

ْنَمَو،ُدُصَْحيًاضْيَأِّـحُّشلٱِبَفِّـحُّشلٱِبُعَرْزَيْنَمَّـنِإَواَذٰه«٦
لٱِبُعَرْزَي

ْ
لٱِبَفِتاََكَرب

ْ
.»ُدُصَْحيًاضْيَأِتاََكَرب

٩و٦:٧ةيطالغو٢٢:٩و١٩:١٧و١١:٢٤لاثمأ

ْنَمُدَجوُي«ميكحلالوقبسحىلعةيآلاهذهيفام
نِإَوِقِئَّـاللٱَنِمَرَثْكَأُكِسْمُيْنَمَو،ًاضْيَأُداَدْزَيَفُقِّـرَفُي

َىلِإاَمَّـ
لٱ
ْ
لوقو.)١١:١ةعماج(يفهلوقو.)١١:٢٤لاثمأ(»ِرْقَف
يفلوسرلالوقو.)٦:٣٨اقولو١٠:٤١ىتم(يفحيسملا
.باتكلايفريثككلذلثمو)٦:٧ةيطالغ(

قدصيبوبحلاعرزيفسانلالكدنعهبملسملانوناقلا
الإدصحيالحمقلانمًاليلقعرزييذلافتايحورلايف
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عايجلاةماعطإكهللاليبسيفلاملاقفنييذلاو.هنمًاليلق
يفهتاذهراكنإردقىلعهللاهبيثيصالخلاىرشبهعيزوتو
ملاعلااذهيفنوكتةباثإلاهذهوهلاموهميلاعتوهماعطقافنإ
ءاخسلاةلعنوناقلااذهو.امهيلكيفوأيناثلاملاعلايفوأ
الو.ىطعملاعفنيامكيطعملاعفنيهنأنيبيهنألءاطعلايف
تاياغلهقفنيامىلعناسنإلابيثيهللانأكلذمزلتسي
.بيرقلاعفنوهللاهجولهقفنيامىلعهبيثيهنكلةيناسفن
امهمهقحتسيالوهوباوثلاةيغبريخلالمعيالحلاصلاف
انلنلعأهللانكلوهيلعبجياممهنألتاحلاصلانملمع
بيثينأهنمةمحردصقهنأوسانلالامعألكىلإرظنيهنأ
.سانلاعفنوهدجمنوبلطيوهنوعيطينيذلا

لَقِبيِوْنَياَمَكٍدِحاَوُّلُك«٧
ْ
ِوَأٍنْزُحْنَعَسْيَل،ِهِب

ملٱَّـنَأل.ٍراَرِطْضٱ
ملٱَيِطْعُْ

.»ُهللاٱُهُِّبُحيَروُْرسَْ
ةيمورو١١:٢٥لاثمأو٤٥:٥و٢٥:٢جورخ١٥:٧ةينثت
٨:١٢صو١٢:٨

ءاخسباوطعينأةسداسلاةيآلايفقبساممهدارم
امو.رايتخأوةرسمنعاوطعينأةيآلاهذهنخمهدارمو
هيتأياملكىلعقدصيءارقفلللاملالذبىلعانهقدص
ةدايعوةيتيبلاتابجاولابمايقلاكتاعفانلانمناسنإلا
حصنلاونينوزحمللةاساوملاويمعللةءارقلاوىضرملا
ةليضفبسيلءاطعلادرجمنأةصالخلاو.هيلإنيجاتحملل
الكلذكوهللايضريالباوثلاةيغبوأًاهركميطعينمف
ناسنإلاف.فرشلاوبيصلايفةبغراهانيتأنإانتابهلبقي
.هبلقفطاوعقفوىلعىطعأنمصلخملا

ةيآلاهذهىنعموءاخسبءاطعإلاةسداسلاةيآلاىنعمو
.رورسبءاطعإلا

ىلعفسأيىتحةدارإريغنعيأٍنْزُحْنَعَسْيَل
.هلذبامةراسخ

رييعتنمًافوخلاوحألاتايضتقملًارظنٍراَرِطْضٱِوَأ
نوكيفءاطعلاباوثدسفيامماذهوريمضلاخيبوتوأسانلا
.ةحئارالبروخبك

لاثمأ(نمةسبتقمةرابعلاهذهخلاَروُْرسَْملٱَيِطْعُْملٱَّـنَأل
.نيعبسلاةمجرتيفامىلع)٢٢:٩

ْمُكَلَواوُنوُكَتْيَكِل،ٍةَمْعِنَّـلُكْمُكَديِزَيْنَأٌرِداَقُهللاٱَو«٨
يفٍنيِحَّـلُكٍءاَفِتْكٱُّلُك يفَنوُداَدْزَت،ٍْءَيشِّـلُكِ ٍلَمَعِّـلُكِ
.»ٍحِلاَص
٤:١٩يبليفو٢٨:٢٧و٢٥و١١:٢٤لاثمأ

ةيداحلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيفلوسرلاحّرص
ىلعهنمقفنيرفواذلازيالءاخسبيطعملانأبةرشع
.هريغىلعوهسفن

هللاةردقةيهلإلارافسألاةبتكدرويامًاريثكٌرِداَقُهللاٱَو
اذوهيو٣:٢٠سسفأو١٦:٢٥ةيمور(هبعشةقثلًاساسأ
ًاعبطعقوتيالامقيدصتلاىلإاننوعدينيحاميسالو.)٢٤
نكلو.هديزياللاملاصقنيعبطلاىضتقمبءاطعلانإف
اذهقيدصتوةينقلاديزيلذبلانأبحّرصيسدقملاباتكلا
ىلعرداقهنإفهديعاوموهتيانعوهللاةوقبناميإلايضتقي
.»ًاضيأدادزيفقرفينمدجوي«هلوقةحصتبثيامءارجإ

هذهبدارملانأىلعلدتانهةنيرقلاٍةَمْعِنَّـلُكْمُكَديِزَيْنَأ
.ءاخسلانميطعملانكمييذلايدسجلاريخلاةمعنلا
اونزختيكلالمكتورثديزينأردقيهللانأكلذةصالخو
ىلعاورمتستللبمكتاوهشىلعفارسإباهوقفنتوألاومألا
.ريخلالعف

يفٍنيِحَّـلُكٍءاَفِتْكٱُّلُكْمُكَلَو رداقهللانأيأٍءَْيشِّـلُكِ
لكيفًادبأهيلإنوجاتحتاملكباوفتكتلمكينغينأ
.لاوحألا

يفَنوُداَدْزَت اممرثكأىلعنولصحتيأٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِ
.مكريغاوطعتىتحمكنعلضفييكلهيلإنوجاتحت

ملٱىَطْعَأ.َقَّـرَف:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك«٩
ىَقْبَيُهُّرِب.َنيِكاَسَْ

.»ِدَبَألٱَىلِإ
١١٢:٩رومزم

ناسنإلانأهانعم.)١١٢:٩رومزم(يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
.نيكاسملاىلعلاملاهلذبببسبرقتفيالميركلاحلاصلا
.عوضوملااذهىلعمالكلانمقبساملًاتابثإةيآلاسبتقاو
ْوَأًاتْيَبَكَرَتٌدَحَأَسْيَل«هلوقبكلذقفاويامحيسملاىتأو
،ًالوُقُحْوَأًادَالْوَأْوَأًةَأَرْمٱِوَأًاّمُأْوَأًابَأْوَأٍتاَوَخَأْوَأًةَوْخِإ
يفَنآلٱٍفْعِضَةَئِمُذُخْأَيَوَّـالِإ،ِليِجْنِإلٱِلْجَألَوِيلْجَأل اَذٰهِ
نأملعننأبجيو.)٣٠و١٠:٢٩سقرم(»خلاِناَمَزّلٱ
:رومأةثالثهنمديفتسناننإوهرهاظىلعًامئادمتيالاذه
ىلعلوصحلاريخلالمعنمنوكينأبلغيهنإ:لوألا·

ىلعلوصحلارشلالعفنمنوكينأبلغيامكةكربلا
.ةنعللا
كرابيهنإفهتيانعبهيلعهللايرجينوناقلاكلذنإ:يناثلا·

.ًابلاغرابلادهتجملا
نإوملاعلااذهيفًابلاغريرشلانمدعسأرابلانإ:ثلاثلا·

ريغوةراسخلاوضرملاورقفلانمريرشلاباصأامهباصأ
.ةيهلإلاةيزعتلانمهلاملهنمًاريخيقبءازرألانمكلذ
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الومودتهتاقدصوأهتانسحيأِدَبَألٱَىلِإىَقْبَيُهُّرِب
ًارداقنوكيلةنماثلاةيآلايفقبسامكًايحمادامعطقنت
.ريخلالمعىلع

ألِلًازْبُخَوِعِراَّـزلِلًاراَذِبُمِّـدَقُييِذَّـلٱَو«١٠
َ
ُمِّـدَقُيَس،ِلْك

.»ْمُكِّـرِبِتَّـالَغيِمْنُيَوْمُكَراَذِبُرِّـثَكُيَو
٦:١ىتمو١٠:١٢عشوه٥٥:١٠ءايعشإ

لكبهييذلانإو.قبساملديكوتةيآلاهذهيفام
نأوهلمعوهللاتافصلفصوكلذيفوهللاوهتاريخلا
تايحورلاو)٥٥:١٠ءايعشإ(تايدسجلايفكلذكلعفي
نأاذهيفلوسرلاةياغو.)٦:١٢سوماعو١٠:١٢عشوه(
هئاخسبمهنمدحأرقتفينأنكميالهنأنييثنروكللدكؤي
ةقباسلاةيآلايفىلاعتهدعوبكلذتبثأوهللاليبسيف
.رشبلاينببهتيانعهوجووهتافصنمةيآلاهذهيفهّدكأو
عيزوتريخلالمعبعزوييذلالاملاانه»راذبلاب«دوصقملاو
يطعُيعرزللًاراذبحالفلايطعييذلاهللاوراذبللحالفلا
.عيزوتللًالاومأ

لئاسولبمكربىلعةباثإلاىنعملاسيلْمُكِّـرِبِتَّـالَغ
هرب«هلوقىنعموهوةعساتلاةيآلايفركُذامكريخلالعف
.»دبألاىلإىقبي

يفَنيِنْغَتْسُم«١١ ًارْكُشاَنِبُئِشْنُيٍءاَخَسِّـلُكِلٍْءَيشِّـلُكِ
.»ِِهللا
٤:١٥و١:١١ص

دوصقملاونينغتسماونوكتليأةردقملاحَنيِنْغَتْسُم
.يحورلاىنغلااليويندلاىنغلاانه

ًاريخمكديزيءامركمتنكاذإهللانإيأٍءاَخَسِّـلُكِل
يهوةياغلل»لكلا«يفماللافربلالمعةيغباونغتستىتح
.تاوهشلاىلعقافنإلاالونزخلاالءاخسبءاطعإلا

ناكهنألسلوبانأيتطساوبيأِِهللاًارْكُشاَنِبُئِشْنُي
ميلشروأءارقفليبسيفلاملالذبىلعنييثنروكلاثحي
.هتطساوبناكهللاركشلانمأشنامنإلوقينأهلقحف
ءارقفمهتوخإلناسحإلاعمجةدئافنأكلذنمنيبتف
لبقيضلاةدشيفمهداعسإىلعةروصقمنكتملميلشروأ
حاحصألااذهنميقبامو.هللاركشةلعكلذقوفتناك
.انهركُذاملنايب

خلٱِهِذٰهَلاَعِتْفٱَّـنَأل«١٢
ْ
لٱَزاَوْعِإُّدُسَيَسْيَلِةَمْدِ

ْ
َنيِسيِّـدِق

»ِِهللاٍريِثَكٍرْكُشِبُديِزَيْلَب،ْطَقَف
٨:١٤ص

ةينانويلاةملكلاو.اهبمايقلايأِةَمْدِْخلٱِهِذٰهَلاَعِتْفٱ
يفةنهكلاةمدخكةينيدلاةمدخلابةصتخمةمدخلابةمجرتملا
)٩:٢١و٨:٦نييناربعو١:٢٣اقوليفتءاجاذكو(لكيهلا
هللامّدقمهنألكلذبناسحإلاعمجىمسينأّحصو
.هبعشلو

ةمدخلاهذهبمايقلاعفنديزييأِِهللاٍريِثَكٍرْكُشِبُديِزَي
ءارقفزاوعإدسىلعةوالعهللاركشلاةرثكببسب
ةجيتنلاىلعانهسلوبمالكنإحضاولانمو.نينمؤملا
دقناسحإلانكيملذإةلصاحلاالعمجلاكلذنمةعقوتملا
.عزُوالولسرُأالوهعمجّمت

خلٱِهِذٰهِراَبِتْخٱِبْمُهْذِإ«١٣
ْ
َىلَعَهللاٱَنوُدِّـجَمُيِةَمْدِ

ملٱِليِجْنِإلْمُكِفَاِرتْعٱِةَعاَط
َهلِعيِزْوَّـتلٱِءاَخَسَوِ،حيِسَْ

ُ
ْم

لِلَو
ْ
.»ِعيِمَج
١٣:١٦نييناربع٥:١٦ىتم

.ناسحإلاةجيتننمعقوتيناكاممًاضيأةيآلاهذهيفام
ةيناثلاةيآلايفنيسيدقلاىلإعجريريمضلااذهْمُه
.ةرشع

كئلوأنأىنعملاو.عقوتملارابتخالاةطساوبيأِراَبِتْخٱِب
سوثنروكينمؤمايمكناسحإىلعاولصحىتمنيسيدقلا
حيسمللمكتعاطنمًانيقيهنوملعياملهودّجموهللااوركش
.مكتوخإلمكتاساؤمو

نمهبمتفرتعااملمكتعاطكيأْمُكِفاَِرتْعٱِةَعاَط
.ناميإلا

امبناكهنأوهوفارتعاللريسفتاذهِحيِسَْملٱِليِجْنِإل
.ليجنإلابصتخي

ناثببساذهوعيزوتلايفمكئاخسيأعيِزْوَّـتلٱِءاَخَسَو
لبلوذبملاةرفودرجمءاخسلابدارملاسيلوهللامهديجمتل
ضعبنعمهضعبديعبمهوًاضيأنينمؤملاةكرشراهظإ
ناكو.حيسملايفًادحاوًادسجاوراصمهنكلًاسنجوًاناكم
»عيمجللو«هلوقنمنيبتامكهللاديجمتلابابسأنماذه
مهتبحمةمدخلاكلتباونابأسوثنروكاونمؤمف.ةيآلارخآيف
.ناكسنجيأنمواوناكثيحةوخإلاعيمجل
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ِةَمْعِنِلْجَأْنِمْمُكْيَلِإَنيِقاَتْشُم،ْمُكِلْجَألْمِهِئاَعُدِبَو«١٤
لٱِهللاٱ

ْ
.»ْمُكْيَدَلِةَقِئاَف
٨:١ص

»ديزي«هلوقبانهءابلاقلعتتنأّحصيْمُكِلْجَألْمِهِئاَعُدِبَو
ركشبهعفنديزيمكءاخسنأىنعملاوةرشعةيناثلاةيآلايف
نألنسحءازجاذهو.مكلجأنمهللامهتالصونيريثكلا
نانوكيمهيلإنينسحملاءاينغأللمهتكرابموءارقفلاءاعد
ةيآلايف»نودجمي«هلوقبقلعتينأحصيونومرحىدنك
ةعاطىلعهللانودجميمهنأىنعملانوكيفةرشعةثلاثلا
.حجرملاوهاذهومكلجألمهئاعدبومكفارتعا

.مهناسحإىلعمهلًاركشوًابحْمُكْيَلِإَنيِقاَتْشُم
مهبحومهئاخسبترهظيتلاِهللاٱِةَمْعِنِلْجَأْنِم
درجملالهللاةمعنىلإكلذاوبسنوحيسملابنينمؤملل
.ةميركلامهفطاوع

.»اَهْنَعَُّـربَعُيَاليِتَّـلٱِهِتَّـيِطَعَىلَعِِهللاًارْكُشَف«١٥
١:١٧بوقعيو٨:٣٢ةيمور

اهيلعهللالوسرلاركشيتلاانهةيطعلانأمهضعبنظ
نأهنقيتلسلوبنألةقباسلاةيآلايف»ءاخسلاةمعن«يه
نأوناسحإلالامنمًارفاوًارادقمنوعمجينييثنروكلا
كلذنأونيسئابلامهتوخإنمًاريثكًاركشئشنيمهءاخس
ممألاودوهيلانمنييحيسملانينمؤملانيبةبحملاطبُرددشي
.ةدومحملاةجيتنلاكلتىلعهدمحيوهللاحبسيذخأ

دروامكسدقلاحورلايهةيطعلاكلتنأمهريغنظو
ربلااهنأرخآىأرو.)١٠:٤٥و٨:٢٠و٢:٣٨لامعأ(يف
حيسملاعوسياهنأحجرألاو.)١٧و٥:١٥ةيمور(يفامىلع
نبانأل.)٤:٠١انحويو٥:١و٤:٧سسفأ(يفءاجامك
ناكو.اياطعلارئاسىلعلمتشتوىمظعلاةيطعلاوههللا
ضعبةبحمهركذدنعسلوبهداتعااممةرابعلاهذهلثم
اذهبلباقيهنألضعبىلإمهضعبناسحإوضعبلنييحيسملا
اممو.)٨:٩ص(انلحيسملاهتبهوةدودحملاريغهللاةبحم
ةيمور(ركشلااذهلثمبعوضوملاىلعهمالكمتخينأهداتعا
.)١:١٧سواثوميت١و١٥:١٧سوثنروك١و٩:٥و١:٢٥
ركشلانالعإةيآلاهذهنأىلعملاعلاييحيسمرثكأقفتاو
.هنباانايإهئاطعإىلعهللا

دئاوف
نمباتكلايفامحضوأهلبقاموحاحصألااذهيفنإ.١

انلو.تاينمزلايفنينمؤملاءارقفىلإناسحإلابوجو
نيدلاتايرورضنمبوجولاكلذبسحيهللانأهنم
بجوياممو.سدقملاباتكلاةوالتومنرتلاوةالصلاك
ةصرفلانأوهةليضفلاهذهيفداهتجالانينمؤملاىلع
نإفضرألاىلعانتايحيفالإنوكتالاهبهللاديجمتل
.)١ع(دبألاىلإانتتافانهاهزهتننمل

ثحيفسلوبباودتقينأسئانكلاةاعرىلعبجيهنإ.٢
مهراكفأهيجوتويحيسملاءاخسلابوجوىلعمهاياعر
ةينبمةليضفلاكلتنألوسرلانابأيتلائدابملاىلإ
فطللانمهرهظأاميفلوسرلااولثامينأواهيلع
٥ع(مركلاىلعسوثنروكينمؤمثحيفةمكحلاو
.)خلا

:ءاطعللطورشةثالثانهركذلوسرلانإ.٣
.)٦ع(ءاخسبنوكينأ:لوألا·
.)٧ع(ركفريغنعاللمأتنعنوكينأ:يناثلا·
لئاسلاةجاجللًاعفدالرورسبنوكينأ:ثلاثلا·

خيبوتلًانيكستالونيدهاشملانمءايحالو
فطللامالكعمًامسبتميطعييذلاف.ريمضلا
.)٧ع(ًافعاضميطعُي

باتكلايفو.ًاريقفوأناكًاينغديلاميركبلقلاميركلا.٤
ةسينكلاخيراتيفاذكومركلايفةنسحةلثمأسدقملا
ربقلابوهتنازخيفنييَقلملاةلمرألايسلفبدجمتهللانإف
نفدليمارلافسوياهمدقيتلاريقاقعلاوتوحنملا
ةيطعوينغلاةيطعلبقيهنأىلعهللادمحلافهديس
هتقاطردقىلعيطعيلكناكنإءاوسلاىلعريقفلا
قحتسياممرثكأاهنمالكبيثيوىلاعتهديجمتةيغب
.)٦ع(

رثؤيملامددجتلاقحسانلانمدحأددجتيالهنإ.٥
نمسرتحينأيحيسملكىلعفهلاميفهددجت
نأنمرذحننأبجيف.ناثوأةدابعوهيذلالخبلا
نأشيفمكحيهللانألرمألااذهيفانسفنأعدخن
ءالكوًاعيمجانربتعيفناميإلانأشيفمكحيامكءاطعلا
انفرصتىلعانبساحينأنمدبالو.اهبابرأالهلاومأ
.)٧ع(»اوطعأًاناجممتذخأًاناجم«هلوقلانديسلامب

داتعانمفةيناثةعيبطةداعلافهدئاوعريسأناسنإلانإ.٦
ليبسيفهلاملذبداتعامويلكءارقفلاىلإنسحينأ
ىأروهبلقنمتاذلابحولخبلالصأتساوهللا
.)٩ع(ةّرسموًالهسمركلا

نأامكفهللاليبسيفهقفنيامرسخياليحيسملانإ.٧
فيرخلايفهرذبامفاعضأةلغلانمذخأيحالفلا
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ضرألاىلعهانعرزاملكءامسلايفدصحنكلذك
ىــضرــملاةــمدــخوةاـرـعــلاةـوـســكوعـاـيجلامـاـعــطـإـب
وهولاقنمباصأدقلوليجنإلاونيدهطضملاو
هترسخهتنزخامويلناكيلامنمتقفنأام«رضتحي
ىلإىقبيسويلقابناسحإلاوربلاليبسيفهتلذبامو
.)١٠ع(»دبألا

نعكفنينأنكمياليحورلانييحيسملاحاجننإ.٨
وهوةمعنلكانديزينأرداقهللانإفيحيسملامركلا
ةرفوبةمعنلاكلتهيلعبكسيفرورسملايطعملابحي
.)١١ع(

ىقتهديزيهنأبيطعملاعفناهنمةريثكءاخسلادئاوفنإ.٩
ةحصبدهشينإو.)١١ع(ءامسلايفًاباوثهلدعيو
ضعببولقطبريهنأو.هبهرمأليليجنإلانيدلا
يفنيقرفتماوناكولوةبحملاطابربضعببنينمؤملا
لكيلصينأىلعمهلمحيو.فونصلايفلتخمدالبلا
هئاشنإلهللادجميهنإو.)١٤ع(رخآلالجأنم
.هبةّرسملاوءاخسلاىلعةردقلاهئاطعإبهمسالركشلا
البةبحملاف.)١٤-١٢ع(جاتحملاهعفننعًالضفاذه
الوسانلانمحدماهلسيلىمسمالبمسالمع
.هللانمباوث

الناسنإلافناسنإللهللااياطعلضفأحيسملانإ.١٠
نأبالإهيلعلصحيالفهيرتشينأهنكميالوهقحتسي
ردقنالاننألاهنعربعياليتلاةيطعلاوهف.ةبههلبقي
الوهتطساوباهنمانذقنُأيتلاانجايتحاةدشكردننأ
نمضتيهنألوهبىنغلانمهيلعلصحنامةمظع
.ةيدبألاوةينمزلاةلبقتسملاوةرضاحلاهللابهاومرئاس
اننألوةدودحملاريغهللاةبحمةيآاهنألاهنعربعيالكلتو
هنبالذبيفهببآلالفكتاملككاردإعيطتسنال
.انعهسفنميلستيفنبالاهلمتحااملككاردإالو
نارفغبانئاجرعوضوموهةيطعلاكلتىلعلوصحلانإ
ىلعو.ءامسلايفةيدبألاانتداعسلينوانهاناياطخ
لكوهللاًاركشضيفينأبلقلكىلعبجياذه
.)١٥ع(هلًادمحوًارورسمنرتينأناسل

هنباهلذبىلعهللاانركشراهظإىلإانلقيرطالهنإ.١١
ىلإليجنإلالصونيكلانتاوذركنناننأالإانلجأل
قحيانلجأنمهنبالذبيذلاف.هنودبنوكلهينيذلا
ع(انسنجينبعفنلانلاملذبننأانمبلطينأهل
١٥(.

ءاخسبوجولسلوباهركذيتلابابسألالكنإ.١٢
لثمىلعانثحتمويلالازتالذئتقوسوثنروكينمؤم
نماوفرعاممرثكأفرعناننألهنمرثكأومهئاخس
مهلسيلامانلنأوًادسجوًاسفنسانلاتاجايتحا

انلنأوناسحإللتايدسجلاوتايحورلايفىنغلانم
كئلوألابىلعرطختملنيجاتحملاىلإهلاسرإللئاسو
بوجورمأنمهوملعينأاوعيطتسيملامملعنو
.هللانمهيلعباوثلاوءاخسلا

رشاعلاحاحصألا

هتطلسىضتقمبفرصتينأهتدارإمدعلوسرلاراهظإ
هلنأبهحيرصت.)٦-١ع(نيدناعملابقاعينأوةيلوسرلا
سيلنمىلعاهيعّديالهنإو.)١١-٧ع(هللانمةطلس
.)١٨-١٢ع(هتدارإتحت

ةياهنىلإانهلوسرلاهاتأامئراقلاىلعىفخيال
ىلإهتباتكبولسأرييغتنمرشعثلاثلاحاحصألا
ىرخأةلاسرءزجلااذهنأىلإضعبلابهذفنييثنروكلا
اذهلًاببسيفكيهنألبهذملااذهىلإيعادالنكلمهيلإ
ًالبقمهبطاخيذلاريغانهمهبطاخنمنوكينأرييغتلا
بطاخيانهذخأونيعيطملاءانمألارماميفبطاخهنأل
هورقتحانيذلامهعابتأونيملعملاةبذكمهوهلنيمواقملا
نأنممهرّذحوهبىدانيذلاليجنإلااوضفروهتعاطاوبأو
هنأعممهبقاعينأىلعةوقهلنألهتانألوطلهباوعمطي
ربصيهنألاقفهباوفختسامهنأىتحمهيدلًاعضاوتمناك
اومكحينأنسحيالهنأو.)٦-١ع(مهنحتميومهيلعًاضيا
ةطلسلانماوعداامهممهنألهنمرهظامىضتقمبهرومأب
هتراسجرهظينأهلناف.)٨و٧ع(ةقيقحاهنممظعأهلف
نألهترادإتحتمهنإو.)١١-٩ع(دارأولمهنيبرضاحوهو
تسيلهتقثنأو)١٦-١٢ع(هيلإاهريشبتلكُوامممهدالب
.)١٨و١٧ع(برلابلبهسفنب

طَأَّـمُث«١
ْ
ملٱِةَعاَدَوِبْمُكْيَلِإُبُل

لِحَوِحيِسَْ
ْ

ِيسْفَناَنَأ،ِهِم
يفيِذَّـلٱُسُلوُب حلٱِ

ْ
يفاَّـمَأَو،ْمُكَنْيَبٌليِلَذِةََْرض لٱِ

ْ
ِةَبْيَغ

.»ْمُكْيَلَعٌِرساَجَتُمَف
٩و٧و١٢:٥صو١٠ع١٢:١ةيمور

ًالثمتميأِهِمْلِحَوِحيِسَْملٱِةَعاَدَوِبْمُكْيَلِإُبُلْطَأ
نأهذيمالترمأوًاميلحًاعضاوتمًاعيدوناكيذلاحيسملاب
.)٥٣:٧ءايعشإًاضيأرظنا١١:٢٩ىتم(كلذيفهباودتقي
:٥ىتم(»ءاعدوللىبوط«هلوقبكلذبوجوىلإراشأو
بلطهلازتعاعمناسنإلاملحوهةعادولابدارملاو.)٥
كلذيفحيسملابهؤادتقاو.هيلعهريغىدعتينيحقوقحلا
.مهتبقاعمنعهعانتماوهئادعأىلعهربصىلعناك
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مهتعادوونيمواقملاملحةلقبًاضيرعتةرابعلايفلعلو
.ضرألاىلعوهوهملحوحيسملاةعادوبًاحيرصتهيفنأامك

ةمدقميفةرابعلاهذهلوسرلاداتعاُسُلوُبِيسْفَناَنَأ
:٣سسفأو٥:٢ةيطالغ(هدنعنأشوذوهامىلعهمالك
هنكلعمجلاةغيصلمعتسينأبلُغو)١٩نوميلفو١
وهمكلبطاخملاناسنإلانألاقهنأكفدرفملاانهلمعتسا
.هسفنهومترقتحايذلالجرلا

يفيِذَّـلٱ مهلوقةياكحاذهنأيفبيرالٌليِلَذِةَْرضَْحلٱِ
هنأهدافمو)١٠عرظنا(هريغوسطيتنمملعامكهيلع
.ةبيغلايفعاجشةرضحلايفنابج

يفاَّـمَأَو وهوةراسجلاهؤادعأهيلإبسنٌِرساَجَتُمَفِةَبْيَغْلٱِ
هذهاونبمهلعلوهايإمهتئطختوهلمهتمواقمنعومهنعديعب
قحلاو.مهدعوامبسحمهتهجاومنعهئاطبإىلعةمهتلا
يفًاتباثًاعاجشناكهنكلًانابجنكيملسلوبنأحيرصلا
مهتوطسومهتورثوهيمواقمةرثكمغرىلعهبةادانملاوقحلا
ريشبتلايفبئاصملاوراطخألاعاونألكلهسفنضّرعهنأو
ٌّدِعَتْسُمِّـينِإ«هلوققدصبةداهشهتايحخيراتناكفليجنإلاب

ِمْسٱِلْجَأل...ًاضْيَأَتوُمَأْنَأْلَب،ْطَقَفَطَبْرُأْنَأَسْيَل
.)٢١:١٣لامعأ(»َعوُسَيِّـبَّـرلٱ

طَأْنِكٰلَو«٢
ْ
يِتَّـلٱِةَقِّـثلٱِبٌِرضاَحاَنَأَوََرساََجتَأَالْنَأُبُل

هب ينَأىَرَأاَِ
َبَسَحُكُلْسَناَنَّـنَأَكاَنَنوُبِسَْحيٍمْوَقَىلَعُِئَرتْجَأَسِّـ

جلٱ
ْ

.»ِدََس
١٠و١٣:٢صو٤:٢١سوثنروك١

ضرتعممالكدعبىلوألاةيآلايفهلوقرّركماذهُبُلْطَأ
بلطلااذهيفنأنمدبالو.نيمالكلانيبةقالعلانايبل
.بلطلاضفُراذإنوكيساممريذحتلانمًائيش

ىلعهنوربجيمهنأدريملِةَقِّـثلٱِبٌِرضاَحاَنَأَوََرساََجتَأَالْنَأ
ةدشلامهلرهظينأوفطللاوملحلانمقباسلاهبولسأرييغت
وهيتلاواهراهظإىلعقحللهتنامأهلمحتيتلاةعاجشلاو
ًافالخهجولًاهجومهيقاليامدنعمهلاهرهظيهنأقثاو
.مهمعزل

ريغفرصتأنأمزعأيأُِئَرتْجَأَسِّـينَأىَرَأاَِهبيِتَّـلٱ
نعاوعجريملنإنومواقملاهلعفيوأهلوقيامىلإرظان
.مهئارتفا

نوملعملامهموقلاءالؤهخلااَنَنوُبِسَْحيٍمْوَقَىلَع
بحوبلقتلاوعادخلاسلوبىلإاوبسننيذلانوبذاكلا
كولسلا«ليجنإلايفىتأ.ةيملاعلاةيناسفنلاتاياغلاوتاذلا
صاوخنموهيذلافعضلاىنعمب»دسجلابسحب

ءارآلكيفةرهاظلاةدسافلاةعيبطلاىنعمبىتأو.دسجلا
.انهدوصقملاوهاذهومهلامعأوملاعلالهأ

يفُكُلْسَناَّـنُكْنِإَواَنَّـنَأل«٣ جلٱِ
ْ

َبَسَحاَنْسَل،ِدََس
جلٱ
ْ

.»ُبِراَحُنِدََس

يفُكُلْسَناَّـنُكْنِإَو ةايحانتايحتناكنإيأِدَسَْجلٱِ
ةئيطخىلإانهةراشإالوملألاوفعضلانماهيفامبةيرشب
.ًانايحأكولسلاكلذهديفيامكدسجلا

الةئيطخلاانتبراحميفيأُبِراَحُنِدَسَْجلٱَبَسَحاَنْسَل
ةوقلاكمهبورحيفسانلااهذختيةيرشبطئاسوىلعلكتن
ةلدألاوةيلقعلاةفسلفلاوقيلمتلاوةوشرلاوةيرابجإلا
.عادخلاوشغلاوةيطسفسلا

ِهللاٱِبٌةَرِداَقْلَب،ًةَّـيِدَسَجْتَسْيَلاَنِتَبَراَُحمُةَحِلْسَأْذِإ«٤
.»ٍنوُصُحِمْدَهَىلَع
١:١٨سواثوميت١و٥:٨يكينولاست١و٦:١٣سسفأ
صو٢:٥سوثنروك١و٧:٢٢لامعأ٢:٣سواثوميت٢و
١:١٠ايمرإ٤و١٣:٣و٦:٧

نعةاماحمللاهذختايتلاطئاسولايأاَنِتَبَراَُحمُةَحِلْسَأ
-٦:١١سسفأ(يفتركُذاميهولالضلاةمواقموقحلا
لدتاهلمعتسايتلاةحلسألاو.)٥:٨يكينولاست١و)١٦
.دسجلابسحبراحيملهنأىلع

نمضعبلااهلمعتسياممتسيليأًةَّـيِدَسَجْتَسْيَل
ةحلسأف.بورحلايفةداتعملاليحلاونونفلاوةحاصفلا
نيرشبملالكىلعبجيوسدقلاحورلانمتناكلوسرلا
.حّلستامكهباوحلستينأليجنإلاب

ةنراقملاهديةرقدبةلاعفاهلعجيهللانأيأِهللاٱِبٌةَرِداَقْلَب
.اهايإ

اهبراشأةيركسعلاتارابعلانمهذهٍنوُصُحِمْدَهَىلَع
»نوصحلاب«دارملاو.ةئيطخلاةمواقميفهاتأامىلإلوسرلا
ًامومعهرشوهنايصعوهلالضوهلهجوناسنإلابلقانه
بادآلاداسفوناثوألاةدابعيفروهظحضوأرهاظهلكاذهو
كلتو.ةينامورلاوةينانويلاندملارئاسوسوثنروكةنيدميف
ةمظعبتدطوتوكلامملاماكحةوقبتمظتناتالالضلا
.اهتالافتحاواهموسروةرخافلالكايهلا

لُعَّـلُكَوًانوُنُظَنيِمِداَه«٥
ْ
،ِهللاٱِةَفِرْعَمَّـدِضُعِفَتْرَيٍو

ملٱِةَعاَطَىلِإٍرْكِفَّـلُكَنِيِرسْأَتْسُمَو
،ِ»حيِسَْ
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٣:١٩و١:١٩سوثنروك1

هنألوسرلانقيتيتلانوصحلاضعبركذةيآلاهذهيف
.ليجنإلاةحلسأباهمدهىلعرداق

هللالاوقأىلعمهلوقعلالدتسااولضفنيذلاءارآًانوُنُظ
.)٢٣-١:٢١ةيمورو٣١-١:١١سوثنروك١يفاماذهلباق(

ىنبتتناكامولعيأِهللاٱِةَفِرْعَمَّـدِضُعِفَتْرَيٍوْلُعَّـلُكَو
ماكآلاتايلاعىلعىنبتميدقلايفتناكاهنألنوصحلاهيلع
لكوةفسالفلاءايربكللوسرلاهراعتساو.روخصلاقهاوشو
نوسيقيويحولاماكحأىلعمهلوقعماكحأنولضفينيذلا
هدنفاذهوةيعيبطلائدابملاوسيماونلاسايقمبرومألالك
يفْمُكَنْيَبٌميِكَحُهَّـنَأُّنُظَيٌدَحَأَناَكْنِإ«هلوقبلوسرلا اَذٰهِ
لَف،ِرْهَّـدلٱ

ْ
اَذٰهَةَمْكِحَّـنَأل!ًاميِكَحَريِصَيْيَكِلًالِهاَجِْرصَي

لٱ
ْ
راشأو.)١٩و٣:١٨سوثنروك١(»ِهللاٱَدْنِعٌةَلاَهَجَيِهَِملاَع
قحلانيبةمئادلاةميظعلابرحلاىلإةرابعلاهذهبلوسرلا
حيسملانيدنيبوملاعلاةمكحوهللاةمكحنيبولطابلاو
لوسرلاناكيتلابرحلايهورشبلااهعرتخايتلانايدألاو
رصتنينأىلإىقبتسونآلاىلإىظلتتلزتملواهيفدهاجي
هليجنإعمهللاحورلعفنألهاوساملكىلعليجنإلا
.ةيرشبةحاصفوناهربلكةوقنممظعأهتوقو

حيسملاةعاطلزنأِحيِسَْملٱِةَعاَطَىلِإٍرْكِفَّـلُكَنِيِرسْأَتْسُم
نوصحنمنيذوخأملاىرسألاهيلإقاسنصحةلزنميف
لك»ركفلك«هلوقبدارأو.حيسملااهمدهيتلالالضلا
ميكحلالوققفوىلعاذهو.هركفكناسنإلانألناسنإ
يفَرَعَشاَمَكُهَّـنَأل« بجيف.)٢٣:٧لاثمأ(»َوُهاَذَكٰهِهِسْفَنِ
درجمىلعلاكتالككرتننأميلعتلااذهىتضقمبانيلع
نأانئشاذإحيسملاميلعتلعضخننأويلقعلالالدتسالا
ُّنُظَيٌدَحَأَناَكْنِإ«هلوقكاذهونييقيقحنييحيسمنوكن
يفْمُكَنْيَبٌميِكَحُهَّـنَأ لَف،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِ

ْ
َريِصَيْيَكِلًالِهاَجِْرصَي

.)٣:١٨سوثنروك١(»ًاميِكَح
ديريلبهلاهدحوانلامعأعضختنأديريالحيسملانإ
.ًاضيأانراكفأهلعضختنأ

ىَتَم،ٍناَيْصِعِّـلُكَىلَعَمِقَتْنَنْنَألَنيِّـدِعَتْسُمَو«٦
.»ْمُكُتَعاَطْتَلَمَك

نيملعملانمٍناَيْصِعِّـلُكَىلَعَمِقَتْنَنْنَألَنيِّـدِعَتْسُم
ىلعمزعدقوكلذىلعةردقهلنألوسرلاملع.نيبذاكلا
راصتنانمدبالهنأوليجنإللمهتمواقمىلعاوقبنإهئارجإ
ملو.نيرخآلةيوازلاسأروضعبللةرثعحيسملانإفليجنإلا

عطقلادرجمهلعلوهئارجإىلعمزعيذلاماقتنالاةقيقحركذي
لسرللناكيتلاةيدسجلابئاصملانموأةسينكلانم
:١سواثوميت١و٥:٥سوثنروك١(اهباوبرضينأىلعةطلس
٢٠(.

هحصناولبقنيذلاةعاطيأْمُكُتَعاَطْتَلَمَكىَتَم
لئاسولالكذختينألوسرلادصق.هتطلسباوملسو
نيدناعملابقاعينألبقهلعوضخلاىلعمهلمحيلةنكمملا
.ةاصعلاو

حلٱَبَسَحَوُهاَمَىلِإَنوُرُظْنَتَأ«٧
ْ

ٌدَحَأَقِثَوْنِإ؟ِةََْرض
لِلُهَّـنَأِهِسْفَنِب

ْ
لَفِ،حيِسَم

ْ
اَمَكُهَّـنَأ:ِهِسْفَنْنِمًاضْيَأاَذٰهْبِسْحَي

لِلَوُه
ْ

لِلًاضْيَأُنْحَنَكِلٰذَكِ،حيِسَم
ْ

»ِ!حيِسَم
:٢٤سوثنروك١١عو١١:١٨و٥:١٢صو٧:٢٤انحوي

١١:٢٣صو٩:١و٣:٢٣سوثنروك١و٤:٦انحوي١و٣٧

مهاعدوهتطلساوركنأنيذلاةيآلاهذهبلوسرلابطاخ
ًانايبكلذءاجوهقوقحبميلستلامهراكنإببسنايبىلإ
ىلعمكحينأهقحوةيلوسرلاهتطلستابثإبمهتجحمدعل
ىلإحاحصألااذهيفهملقلغشاذهبو.سوثنروكةسينك
هلكاذهو.رشعيناثلاحاحصألانمةرشعةنماثلاةيآلا
يفهيلعملكتيذلاعوضوملاىلإهدعبعجرضرتعممالك
سوثنروكيفهءارجإدصقيامنايبوهوحاحصألااذهلوأ
.اهيلإهلوصودنع

هيجوتنورصقتأيأِةَْرضَْحلٱَبَسَحَوُهاَمَىلِإَنوُرُظْنَتَأ
فرصتلابولسأوةئيهلاكيرمأنمرهظيامىلإمكراكفأ
.يبنوفختستهيلعومالكلاو

ًانيعمًاصخشدصقيملِحيِسَمْلِلُهَّـنَأِهِسْفَنِبٌدَحَأَقِثَوْنِإ
هتطلسباوناهتسانيذلاسانلانمًافنصدارألباذهب
نأاوعداسوثنروكييحيسمضعبنإ)١:١٠سوثنروك١(
نينمؤملارئاسنممهريغلسيلحيسملانمًابرقتمهل
يفحيسملااودهاشدقمهنوكلوأةيلهأةبارقلنيرشبملاو
مهنأبةيآلاهذهيفمهيلإراشملاىوعدلعلو.دسجلا
.كئلوأىوعدك»حيسملل«

ءالؤهجاتحيالهنألوسرلاىنعمخلااَذٰهْبِسْحَيْلَف
هيلعلضفمهلسيلنأبعانتقالللمأتلاىوسىلإنوعّدملا
.هيفةدحاوةلزنمبمهايإووههنإفهنوعديامب

لُسِبَرَثْكَأًائْيَشُتْرَخَتْفٱِنِإَوِّـينِإَف«٨
ْ

اَناَطْعَأيِذَّـلٱاَنِناَط
ِهلَالْمُكِناَيْنُبِلُّبَّـرلٱُهاَّـيِإ

َ
.»ُلَجْخُأَال،ْمُكِمْد

١٢:٦و٧:١٤ص١٣:١٠ص
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كئلوألةاواسملاالإةقباسلاةيآلايفلوسرلاعديمل
هلنألمهنملضفأهنأبةيآلاهذهيفحّرصهنكلونيعدملا
طسبينأدارأولفمهلاتسيلهتبترىلإرظنلابةوقوةطلس
هيواعدلكتبثُينأردقيهنأللجخيملهقوقحيفمالكلا
.هلاعفأةلدأب

.كشللالديكأتلليهفةيلصوانهنإُتْرَخَتْفٱِنِإَو
مهنإاولاقمهنإف.مهاوعدنماَنِناَطْلُسِبَرَثْكَأًائْيَش
اممّنيبتيامكمهلاممرثكأاذهبًاقحهلنإلاقفحيسملل
تبثينأوةسينكلاةسايسيفةطلسلانمحيسملاهاطعأ
.نيبنذملاباقعبةطلسلاكلت

هاعدنيحعوسيبرلانمةطلسلاهذهذخأسلوبنإ
سدقلاحورلاةبهوماهقوفهلناكهنأوًالوسرنوكينأىلإ
نايتإىلعًارداقوطلغلانمًاموصعمًاملعمهتلعجيتلا
.ةداعلاةقراخلامعأ

عوسيوهانهبرلاْمُكِناَيْنُبِلُّبَّـرلٱُهاَّـيِإاَناَطْعَأيِذَّـلٱ
الذإًاهلإهنوكىلعلدتسلوباهاطعأيتلابهاوملاوحيسملا
الوهنأشهعفرلالهلوسراهاطعأوهوالإاهيطعينأردقي
تاذلابهئادعألالذإلالوةيرشبلاتاياغلانمىرخأةياغل
.قحلاومالسلاوةسادقلابةسينكلاناينبلجأللب

هلجخمدعةلعو.ةيآلالوأيفنأربخاذهُلَجْخُأَال
.هلامعأبهاوعدتابثإىلعهتردق
.»ِلِئاَسَّـرلٱِبْمُكُفيِخُأِّـينَأَكَرَهْظَأَّـالَئِل«٩

حاضيإلوةقباسلاةيآلابقلعتمةيآلاهذهيفمالكلا
.ههبشأاموأ»هلوقأاذه«هلوأىلإفيضننأمزليىنعملا
هنأنيملعملاةبذكةمهتهسفننععفدينأهنمهتياغو
ةوقالوكلذلعفيو.اوعيطيفمهفيخييكلهلئاسربمهددهي
.هئارجإىلعمزعالوهل

ُروُضُحاَّـمَأَو،ٌةَّـيِوَقَوٌةَليِقَثُلِئاَسَّـرلٱ:ُلوُقَيُهَّـنَأل«١٠
جلٱ
ْ

لٱَوٌفيِعَضَفِدََس
ْ

ٌ.ريِقَحُمَالَك
٩و٧و١٢:٥صو١عو٤و٢:٣سوثنروك١١١و٧ع
١١:٦صو٤و١:١٧٢:١سوثنروك٤:١٣١ةيطالغو

اورتفاامكهلئاسربمهتفاخإيغتبيهنأرهاظتينأدرُيمل
.هيلع

اذًاطيشناهبتاكنوكىلعلدتفٌةَّـيِوَقَوٌةَليِقَثُلِئاَسَّـرلٱ
.ةبيرغةدشوةطلس

ذإهئادعأءارتفااذهخلاٌفيِعَضَفِدَسَْجلٱُروُضُحاَّـمَأَو
ةيدسجلاةينبلايفًافيعضناكسلوبنأىلإريشيءيشال
هاساقامواهلوطوهرافسأةرثكنإفةماقلاريصقناكهنأو
فيعضنكيملهنأىلععطاقليلدمالآلاوباعتألانم
امالإمهتمهتتابثإىلإمهلهجوالهنأةصالخلاو.دسجلا
لقثبرعشوانيثأنمسوثنروكىتأنيحهلاوحأىلعهلاق
امكءايربكلاورشلاتاذةنيدملاكلتليجنإلالوخدهراظتنا
يفْمُكَدْنِعُتْنُكاَنَأ«هلوقنمرهظي ٍةَدْعِرَوٍفْوَخَوٍفْعَضِ
حلٱِمَالَكِباَنوُكَيَْملِيتَزاَرِكَويِمَالَكَو.ٍَةريِثَك

ْ
»ِةَّـيِناَسْنِإلٱِةَمْكِ

نييملاعلانيملعملامهتأيملهنإف.)٤و٢:٣سوثنروك١(
يفهاتأامبرختفيملومالكلاةحاصفىلعًادنتسمةفسالفلاو
.مهنيبهلعفيسامبوندملانماهريغ

لَفاَذٰهُلْثِم«١١
ْ
يفُنْحَناَمَكاَنَّـنَأْبِسْحَي لٱِ

ْ
ِمَالَك

لٱِبًاضْيَأُنوُكَناَذَكٰه،َنوُبِئاَغُنْحَنَوِلِئاَسَّـرلٱِب
ْ
ُنْحَنَوِلْعِف

.»َنوُِرضاَح

نممدرفلكدصقلبهنيعبًاصخشمالكلااذهبدصقيمل
نأانهمهلققحفةيوقهلئاسرنأباوملسمهنإفهنومواقي
املكءارجإىلعرداقهنأواهنمةوقلقأنوكتالهلامعأ
.ًالطابًاراختفاهلوقنوكيالفةبقاعملاىلعةردقلانمهاعدا

َنيِذَّـلٱَنِمٍمْوَقَْنيَباَنَسُفْنَأَّـدُعَنْنَأُِئَرتْجَنَالاَنَّـنَأل«١٢
هباَنَسُفْنَأَلِباَقُنْنَأَالَو،ْمُهَسُفْنَأَنوُحَدْمَي ْذِإْمُهْلَب.ِْمِ
َال،ْمِهِسُفْنَأِبْمُهَسُفْنَأَنوُلِباَقُيَو،ْمِهِسُفْنَأَىلَعْمُهَسُفْنَأَنوُسيِقَي
.»َنوُمَهْفَي

٥:١٢و٣:١ص

نيذلانيبذاكلانيملعملاكسلوبنكيملُِئَرتْجَنَالاَنَّـنَأل
نمءيشتابثإىلعمهلةردقالومهريثأتومهتوقبنورختفي
حمسيالهريمضنأوه»ئرتجتال«هلوقىنعمف.مهاوعد
.ةوقلانمهلسيلاميعّدينأهل

نيملعملاكئلوأنإْمِهِسُفْنَأَىلَعْمُهَسُفْنَأَنوُسيِقَيْذِإ
ىلإاورظنمهريغاورقتحاومهسفنأاوحدمنيذلانيبذاكلا
اولباقيملومهسفنألهوروصتامبمهتاوذاوساقومهتمظعدرجم
اودعتو.مهنممظعأمهومهوقبسنيذلاكئلوأبمهسفنأ
نممهلامبنيثرتكمريغمهباعتأىلعاولخدنأبمهيلع
رختفيمليذلاسلوبنعاوزاتمااذهبو.لمعلاوميلعتلا
هتمعنىلإهحاجنلكبسنوهللاىلعلكتالبائيشهسفنب
.هبعتهنأيعّديوهريغبعتىلعلخديملو
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.مهسايقباولضفاولهجيأَنوُمَهْفَيَال

َبَسَحْلَب،ُساَقُيَالاَمَىلِإُرِخَتْفَنَالُنْحَنْنِكٰلَو«١٣
لٱِساَيِق

ْ
لِلًاساَيِق،ُهللاٱاَنَلُهَمَسَقيِذَّـلٱِنوُناَق

ْ
ْمُكْيَلِإِغوُلُب

.»ًاضْيَأ
١٥ع

قحلادودحزواجتاليأُساَقُيَالاَمَىلِإُرِخَتْفَنَال
ملوهلهللااهبهيملةطلسوةبهومعديمللوسرلانإ.انلاوقأب
ىلإدشرأهنأعديملو.هلمعيملًالمعهسفنىلإبسني
نعزايتمالالكزاتمااذهبو.هيلإهريغهدشرأنمحيسملا
ملودحمهراختفاومهئاعدالنكيملنيذلانيعداخلاكئلوأ
.مهلاوقأمهلامعأقفاوت

يتلاةدعاقلايأُهللاٱاَنَلُهَمَسَقيِذَّـلٱِنوُناَقْلٱِساَيِق
ريشبتلايفهلاهنّيعيتلابهاوملانأشيفهللااهعضو
هنأمعن.اهنييعتلضرعتيملواهرتخيملسلوبوليجنإلاب

ىتححيسملامسيملثيحليجنإلابةادانملاهدصقنأبحرص
حيسملانأربتعاف.)١٥:٢٠ةيمور(هريغساسأىلعينبيال
انحويوسرطبنمالكّنيعامكىلوألابممأللًارشبمهنّيع
نكلو.)٢:٩ةيطالغ(كلذكدوهيللنيرشبمبوقعيو
ةنيدمىلعةروصقملوسرلاةطلسنأىلعليلدنمسيل
نأمهّلهأومهمصعسدقلاحورلاماهلإنإفامدالبوأام
نمنوءاشينملمهميلاعتلًاتابثإةداعلاةقراخًالامعأاولمعي
.ةمأوأةسينك

نمضسوثنروكةنيدملوسرلاربتعاًاضْيَأْمُكْيَلِإِغوُلُبْلِل
ةنيدملاكلتيفةسينكلاسسأهنإفهريشبتلةنّيعملاةرئادلا
سوثنروك١(برلايفهلمعاهينمؤمنأو)٣:١٠سوثنروك١(
٩:١(.

ْدَقْذِإ.ْمُكْيَلِإُغُلْبَناَنْسَلاَنَّـنَأَكاَنَسُفْنَأُدِّـدَمُنَالاَنَّـنَأل«١٤
لَصَو

ْ
يفًاضْيَأْمُكْيَلِإاَن ملٱِليِجْنِإِ

.ِ»حيِسَْ
٩:١و٤:١٥و١٠و٣:٥سوثنروك١

هنأومهيلإلصتهتطلسنإلاق.نويثنروكلااهيأْمُكْيَلِإ
مهلرشبملوأناكوليجنإلابهريشبتبمهيلإلصو
اهغلبدقفىرشبلابدالبلانمهحتتفاامنمضسوثنروكف
.)١٦ع(ليلقدعباهبزايتجالادصقوهرافسأيف

يف .هبةادانملايفيأِحيِسَْملٱِليِجْنِإِ

يفُساَقُيَالاَمَىلِإَنيِرِخَتْفُمَْريَغ«١٥ ،َنيِرَخآِباَعْتَأِ
اَنِنوُناَقَبَسَحْمُكَنْيَبَمَّـظَعَتَنْنَأْمُكُناَميِإاَمَناَذِإَنيِجاَرْلَب
»ٍةَداَيِزِب
١٥:٢ةيمور

هباعتأةهجنمانهرركُساَقُيَالاَمَىلِإَنيِرِخَتْفُمَْريَغ
رختفيملف.هلمعةرئادوهبهاومةهجنم)١٣ع(يفهلاقام
ةجيتنةجيتنلانأىعدانأبنيرشبملانمهاوسبعتب
ىلعنيبذاكلانيملعملاخيبوتدصقهنأحضاوف.هتمدخ
امدعبسوثنروكىلإاوتأمهنألكلذاولعفمهنأمهاوعد
اودهتجاف.اهيفمهلقحالةطلسمهئاعداوةسينكتئشنُأ
اهءاجراولطبيفةسينكلاكلتيفسلوبريثأتاولطبينأ
.هبرشبيذلاليجنإلابصالخلا

يتلادالبلايفليجنإلابرشبينأسلوباجرخلاَنيِجاَر
بسحهريشبتأدتبميهيتلاميلشروأنعمهنمدعبأ
لوأ)١٥:٢٠ةيمور(حيسملامسيملثيحيدانينأهنوناق
.مهستينكلاوحأكلذبحمستام

ملٱِروُمُألٱِبَرِخَتْفَنِلَال.ْمُكَءاَرَواَمَىلِإَِّـرشَبُنِل«١٦
يفِةَّـدَعُْ ِ

.»اَِنْريَغِنوُناَق

رشبينأعقوتهنإف)١٥ع(يف»نيجار«هلوقبقلعتماذه
.ليجنإلالخديملثيحسوثنروكءارويتلانكامألا

)ايلاطيإيف(ةيموروهوسوثنروكيبرغيأْمُكَءاَرَواَم
.)٢٤-١٥:٢٢ةيمور(يفركُذامكاينابسأو

يف اهيلإهقبسيتلاريشبتلاةرئادكلذبدارأاَِنْريَغِنوُناَقِ
هسفنىلإبسنيالنأةيغبسئانكأشنأوًاسانأاهيفذملتو
.هاوسبعترامثأ

لَفَرَخَتْفٱِنَماَّـمَأَو«١٧
ْ
.»ِّـبَّـرلٱِبْرِخَتْفَي

١٥:١٠و١:٣١سوثنروك١و٩:٢٤ايمرإو٦٥:١٦ءايعشإ

ةوقوةمعنوةقثلكردصمهنأرابتعاوهبرلابراختفالا
رورسلاو)١٥:١٠سوثنروك١(ليجنإلابريشبتلايفحاجنو
رومألاهذهرخآلعلو.هباعتأىلعهلةباثإهمداخلهللاحدمب
رظنلابيحيسملارسينأنسحيالفانهلوسرلاهدصقاموه
هايإسانلاحدمبخافتنالاوهباعتأةمظعوهبهاومةرفويف
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كلتبالإيفتكيالوهبهللاةّرسمبيفتكينأهيلعلب
.ةرسملا

ملٱَوُهُهَسْفَنَحَدَمْنَمَسْيَلُهَّـنَأل«١٨
ْنَمْلَب،ىَّـكَزُْ

.»ُّبَّـرلٱُهُحَدْمَي
٤:٥سوثنروك١و٢:٢٩ةيمور٢٧:٢لاثمأ

الهايإسانلاحدموهسفنببجعأامهمناسنإلانإ
سلوبناككلذلوهللاهحدميملامحدملاًاقحتسمنوكي
هلهريغمكحاذكوًاديهزًارمأهسفنلهمكحىري
نأبهنعهاضررهظأهللانأبّرسامنإ.)٤:٣سوثنروك١(
ةيادههاضرمتخلعجوهليجنإبريشبتلاةلآنوكيلهراتخا
:٣ص(كلذبىفتكاواهأشنأيتلاسئانكلاومهرشبنيذلا
٣-١(.

دئاوف
مامأهءارآرهظينأىلعةءارجدحألناكنإهنإ.١

يكلةمارصبةأطخلاخبوينأىلعةوقورابكلاوراغصلا
نأنمملحلاوةعادولامهلرهظينأهلريخفاوعجري
.)١ع(ةمارصلاوةءارجلارهظي

هعمهملحوهملعمةعادوركذييذلاحيسملاذيملتنإ.٢
ع(هتوخإعمًاددنمًادقتنمنوكينأنمهيلعفوخال
١(.

نوكينأبجوفسلوبنوناقناكحيسملاكولسنإ.٣
ملحلااوحدمينأسانلاىلعّنيههنإ.اّنمّلكنوناق
ريثأتلاليلقحدملادرجمنكلسفنلاراكنإوةعادولاو
يفًاريثأتوحدمللًاتابثإدشأًالعفكلذنايتإنكلو
.)١ع(ظعولا

ةئيطخلابراحينأضرألاىلعيحيسملكىلعهنإ.٤
لاحملانمفنيطايشلاوسانلانمهريغيفوهسفنيف
ةماتةحارالفمالسوةحارةايحانههتايحنوكتنأ
ملٱُّفُكَيَكاَنُه«هنإفءامسلايفالإ

ِبَغَّـشلٱِنَعَنوُقِفاَنُْ
ملٱُحِيَرتْسَيَكاَنُهَو

.)٣ع()٣:١٧بويأ(»نوُبَعْتُْ
قحلاءانبولطابلامدهىلعيحيسملانيدلاةوقنإ.٥

ًاكولممهضعبنوكبالومهانغبالوهيعباتددعبتسيل
هدئاقعماظنةدوجبالونييسايسوةفسالفوأءافرشو
مهتبظاوموهيعباتىوقتبلبهتالافتحاوهموسرءاهببالو
مهريغعفنيفمهتبغروناميإلاوعضاوتلاوةالصلاىلع
عارذةوقبمهيلإيتأييذلاوهكلذفهللاديجمتيفو
.)٤ع(ةدودحملاريغهللا

لكيفهللاىلعلكوتينأيحيسملاىلعبجيهنإ.٦
ةوقالوىلاعتهبالإراصتنالانكميالذإهتادهاجم
هللاناكنمفًارثؤمهللاحورهلعجينأنودبقحلل
.)٤ع(ةلاحمالنيرصتنملانمناكهعم

نأبجيفهللاةوادعلالصأهتاذلناسنإلاةبحمنإ.٧
هللاسلجيوبلقلاشرعنمتاذلابحنثودرطي
تاذلابحهعفدناسنإلاهرصتنيراصتنامظعأفهيلع
.)٥ع(هعضومهللاةدارإكيلمتوشرعلاكلذنع

امك«ناسنإلانأللطابناسنإلاجراخىلإرظنلانإ.٨
فارتعاىلعهبساحيالهللااف»وهاذكههسفنيفرعش
.)٧ع(هبلقاياونىلعلبهناسل

نوظحاليومهلوحنملامعأىلإنورظنيسانلانإ.٩
قحلاسايقملااهنوذختيواهيلعنورجييتلائدابملا
رمألانوكبنومكحيفمهتريساوسيقينأبجيهبيذلا
يفملاعلالهأاهسرامييتلانيناوقلابًامارحوأًالالح
نيناوقلاكلتنوكتامًاريثكوتالماعملاوتاعامتجالا
ع(اهاضتقمبنوكلسينيذلالضتةدسافوأةيوتلم
١٢(.

مهلوحنيذلاسانلابمهسفنأنولباقينيذلاطلغيهنإ.١٠
نوخفتنيفةأطخوءافعضوءالهجمهنوكيفمهلثمهنأل
نيذلابيصيو.قحالبمهاوقتومهبهاومومهملعب
نوبسحيفحيسملاةريسبوهللاةعيرشبمهسفنأنولباقي
.)١٢ع(ةأطخلالوأمهنأوةفرعملايفلافطأمهنأ

ًايتقوعنمسوثنروكيفنييحيسملاناميإناصقننإ.١١
ذئمويصالخلاقيرطاولهجنيذلانيبليجنإلادادتما
عناوملامظعأنممويلانييحيسملاناميإناصقنكلذك
يفنولازيالنيذلاممألانيبصالخلاىرشبثبنم
.)١٥ع(توملالالظوةملظلا
مسُيملثيححيسملابريشبتلايفةبغرلاديدشنإ.١٢

هلكلذليبسيفملألاوةقشملالمتحينأدعتسملاو
.)١٦ع(لسرلالضفألقحةفيلخهنأىلعليلدريخ

صالخلاىرشبثبيفدهتجينأيحيسملكىلعهنإ.١٣
الف.ليجنإلارونمهغلبيملنيذلايأ»هءارونيذلل«
هلوقبىفتكانمةفرعملاقحيحيسملانيدةوقفرعي
»ينادفهنأوحيسملاتفرعتصلخينأىلعهللادمحلا«
ىقبينأحيسمللناكلهإدبميفاذهلثمباصأولف
ةدابعوهلبآلاةبحمبًايفتكمءامسلايفًاديعس
سنجىلعقفشلبكلذلعفيملهنكل.هايإةكئالملا
بجياذكهف.هصلخيلءامسلاكرتونيكلاهلارشبلا
انريغصيلختىلإةليسونوكنلانسفنأركنننأانيلع
.)١٦-١٤ع(
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ملعلاودسجلاةوقورظنلانسحبنورختفيسانلانإ.١٤
لاملابسكيفةهابنلاوعارتخالاوةحاصفلاودالوألاو
نأيهوةقيقحلانعنيلفاغمدخلاوتويبلاوهظفحو
نأرداقهنأومهلوهاملكمهاطعأيذلاوههللا
نمدبالمهنأنعوفرطةحملنملقأبمهنمهذخأي
كلتنملكبمهفرصتقيرطنعهللاًاباسحاوطعينأ
قحانلوبرلابالإاورختفينأمهلقحالفبهاوملا
انتقثلهقاقحتساوهتدوجوهتمكحوهتمظعلهبراختفالا
ىلإانايإهتوعدلوًابأهوعدننأىلإهلزانتلانتبحمو
انههبعتمتنامقوفاندعوهنأوهنباةطساوبةحلاصملا
انلسيلبرايانلسيل«ءامسلايفةمئادةرفاوزونكب
.)١٧ع(»ًادجمِطعاكمسالنكل

رومألامهأنمفهللاوهريخألامويلايفاننيدييذلانإ.١٥
نإرومألالقأنمونآلاهلةيضرمانلامعأنوكتنأ
انلبهييذلاف.سانلانمانريغلوأانلةيضرمتناك
لكنوكينأبجياهبحاجنلاوبهاوملانمانلاملك
.)١٨ع(اهيلعدمحلاوهللادجملا
لامعأهللاسيقييذلاسايقملانأققحملانمهنإ.١٦

سانلاسيقييذلاسايقملاريغنيدلامويهبملاعلا
نوحدميانهنونادينممنوريثكف.هبمهلامعأ
يفدهتجنلف.كلانهنوناديانهنوحدمينممنوريثكو
نودحتمنحنوهللاةدارإقفوىلعانلامعأنوكتنأ
نورربينيذلاورارشألاعمنادتالىتححيسملاب
١٧ع(هرببنيرربتملابرلاييدفمعملبمهسفنأ
.)١٨و

رشعيداحلاحاحصألا

ىلعهيلإرطضاهنأبهسفنهحدمىلعسلوبراذتعا
.مهباعتأبهباعتأونيبذاكلانيملعملابهسفنهتلباقموهمغر

١٥ىلإ١عهسفنهحدمىلعلوسرلالمحام
ناسنإلاحدمينأةقايلمدعيفلوسرلامالكقبس
ةقثاودسفأمهنألهيلعهئادعأءارتفالهيلإرطضاهنكلهسفن
هبىدانامكحيسملانعمهوفرصوهبسوثنروكينمؤم
هتطلستابثإلنيهاربلاةماقإىلإهأجلأاذهو.مهدنع
تأيملو.)١ع(هسفنهحدمىلعهلضفومهيلعةيلوسرلا
قحيهنأىلعو.)٣و٢ع(مهعفنبًامامتهاومهلًابحالإكلذ
ليجنإبمهلاوداننيذللًاعوطاوغصأمهنألمهرمأبمتهينأهل
سيلولسرلانسحألٍواسمهنألكلذلاقو.)٤ع(رخآ
لاقو.)٥ع(هنملضفأمهنأاوعدانيذلانمءيشيفلقأ

اوركنتنأاوعيطتستالمالكلاةحاصفكئلوألنأمتملسنإ
نأوةيحورلارومألايفةفرعميلنأينممهتيأرومتملعامم
هؤابإو.)٦ع(مهلسيلكلذوةيلوسرلابصتخياملكيل
سيلهلقحياممليجنإلابمهرشبنيذلانمةقفنلبقينأ
كلذهئابإةلعنإو)٩-٧ع(ًالوسرهنوكفانيالومهلراضب
اونظنملةرثعنوكتالنألوألانارمأةيئاخأيحيسمنم
نيملعملاناحتمايناثلاويويندحبرلالإرشبيملهنأ
ع(مهصالخإىلعناهربلااذهلثمبنوتأيلهنيبذاكلا
نكيملمهنكللسرمهنأاوعدانيملعملاكئلوأنإ.)١٢-١٠
يعدينأيفقحناطيشللنوكينأنمرثكأكلذيفقح
.رونكالم

َحتْمُكَتْيَل«١
ْ
.»َّـِيلِمَتُْحمْمُتْنَأْلَب!ًاليِلَقِيتَواَبَغَنوُلِمَت

٢١و١٧و١٦عو٥:١٣ص

مهباجعإنممهسفنأنودسفملانوملعملاحدمِيتَواَبَغ
رمألاوةفلتخمةياغلافاهتئربتلهسفنلوسرلاحدمومهتاوذب
هنأل»ةوابغ«لوسرلاهامسكلذلوسفنلاحدموهودحاو
.ًابلاغءالهجلاتافصنم

مهلامتحابلطينأةرورضلانمريملِّيلِمَتُْحمْمُتْنَأْلَب
ىضماميفمهدجوهنألوأهيلإنوليميمهنأهملعلهايإ
امىلعةرباثملامهيلإبلطينأىفتكافكلذلنيدعتسم
.مهنمهدهع

ٍلُجَرِلْمُكُتْبَطَخِّـينَأل،ِهللاٱََةْريَغْمُكْيَلَعُراَغَأِّـينِإَف«٢
لِلًةَفيِفَعَءاَرْذَعَمِّـدَقُأل،ٍدِحاَو

ْ
.ِ»حيِسَم

٢١:١٣نييوال٢٠و٢:١٩عشوهو١٨و٤:١٧ةيطالغ
١:٢٨يسولوك

حدمىلعهولمتحينأبوجوىلعةيآلاهذهيفنابأ
.هنمهتياغنسحيهوهسفن

ةفيخهتجوزبحييذلالجرلالعفيامكْمُكْيَلَعُراَغَأ
يتلاةبسنلانعباتكلاربعيامًاريثكو.هاوسبحتنأنم
يأرويغهللانأوهتأرماولجرلانيبةبسنلابهبعشوهللانيب
هدبعيوةهلآلانمهاوسهبعشبحينأنمًاريثكظاتغي
.٢٩صعشوهو١٦صلايقزحو٦٢:٥و٥٤:٥ءايعشإ(

هتياغتناكوهيفهللااهأشنأيتلاةريغلايأِهللاٱَةَْريَغ
ةريغكيهفةيناسفنلاةريغلاالهدجموىلاعتهقحظفحاهنم
.هستينكىلعهللا

ناكهنألمهيلعراغينأسلوبلقحيْمُكُتْبَطَخِّـينَأل
:٩و٤:١٥سوثنروك١(هبمهنارتقاوحيسملابمهناميإةليسو
هسفنةيمستبنأنادمعملاانحويهدارأامدارأهلعلو.)١
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وينابربسحاذهىلعو.)٣:٢٩انحوي(»سيرعلاقيدصب«
هنألنييليئارسإلاىلإرظنلاب»سيرعلاقيدص«ىسومدوهيلا
ةسينكةبسننسحبسلوبمتهاف.هللاةدهاعمىلإمهبىتأ
نأيفةبغرلاديدشناكهنأىتححيسملاىلإسوثنروك
هلاهتعاطوحيسمللاهبحيفةنيمأةسينكلاكلتنوكت
.هيلعاهلاكتاو

ىلوألاةجيزلايفهللاهمسرامقفوىلعٍدِحاَوٍلُجَرِل
ىلعكلذك.دحاولجرلةدحاوةأرمانوكتنأوهو
نوكتالوًاديسوًالعبحيسملابنرتقتنأةيحيسملاةسينكلا
.هلالإ

ىنعمكانههانعموةيناثهئيجمدنعخلاَءاَرْذَعَمِّـدَقُأل
َالَواَهيِفَسَنَدَال،ًةَديَِجمًةَسيِنَكِهِسْفَنِلاَهَِرضُْحيْيَكِل«هلوق
»ٍبْيَعَالِبَوًةَسَّـدَقُمُنوُكَتْلَب،َكِلٰذِلْثِمْنِمٌْءَيشْوَأَنْضَغ
سوثنروكةسينكىقبتنأيفسلوببغر)٥:٢٧سسفأ(
:٢١ايؤر(»اهلجرلةنيزمسورعك«اهمدقيلاهدوهعيفةنيمأ
.اهدهعبتناخنمكضفرُتالف)٢

حلٱِتَعَدَخاَمَكُهَّـنَأُفاَخَأيِنَّـنِكٰلَو«٣
ْ
،اَهِرْكَمِبَءاَّـوَحُةَّـَي

لٱِنَعْمُكُناَهْذَأُدَسْفُتاَذَكٰه
ْ
يفيِتَّـلٱِةَطاَسَب ملٱِ

.ِ»حيِسَْ
٢:٤يسولوكو٦:٢٤سسفأ٨:٤٤انحويو٣:٤نيوكت
١٣:٩نييناربعو٤:١و١:٣سواثوميت١و١٨و٨و
٣:١٧سرطب٢و

ءارذعكسوثنروكةسينكبطاخيسلوبلزيملُفاَخَأ
ىلإاهفطاوعهجوتنأنمًافئاخةقباسلاةيآلايفامكةبوطخم
ملهنإف.هتريغنمركُذامةلعهفوخناكفحيسملاريغ
نمرطخلاةياغىلعاهنألبحيسملانعتضرعأاهنأاهربتعي
.اهبراجتلًارظنكلذ

خيراتيفلثممظعأاذهَءاَّـوَحُةَّـيَْحلٱِتَعَدَخاَمَك
نعضارعإلانمةلئاهلاجئاتنلاويرشبلابلقلاتوبثملاعلا
لكاهلسودرفلايفتناكوةرهاطتقلُخءاوحنإ.هللا
اهنكلهللاةنيمأىقبتنأىلإاهروصتعيطتسنيتلايعاودلا
هركذامانهةيحلانمدوصقملاو.برجملاةليحبتطقس
وهبرجملاو.نيوكتلارفسنميناثلاحاحصألايفىسوم
:١٢ايؤرو٢:١٤سواثوميت١رظنا(ةيحلاةروصيفناطيشلا
يفكشلاىلعاهلمحنأبءاوحعدخناطيشلانإف.)١٥و٩
ىهناميهتشتنأاهبلقيفأشنأنأبلطابللقيدصتلاوقحلا
مهنيذلانيبذاكلانيملعملانأنمسلوبفاخف.هنعهللا
.سوثنروكينمؤمنوعدخيناطيشلاتالآ

مهقاوشأومهراكفأيفًايبدأًاداسفإْمُكُناَهْذَأُدَسْفُت
.مهلايمأو

اولوحتينأوهوداسفلاريثأتاذهخلاِةَطاَسَبْلٱِنَع
هريغىلعلاكتالابهلمهتعاطوحيسمللمهبحصولخنع
.اهجوزلسورعلاةبحمدسفُتامك

ْوَأ،ِهِبْزِرْكَنَْملَرَخآٍعوُسَيِبُزِرْكَيِيتآلٱَناَكْنِإُهَّـنِإَف«٤
،ُهوُلَبْقَتَْملَرَخآًاليِجْنِإْوَأ،ُهوُذُخْأَتَْملَرَخآًاحوُرَنوُذُخْأَتْمُتْنُك
َحتْمُتْنُكًانَسَحَف

ْ
.َنوُلِمَت

سيلاهانعموىلوألاةيآلابطبترمةيآلاهذهيفام
ةلاهجىلعينولمتحادارأهلعلفحوضولالكًاحضاو
ديدجحيسمبىدانوبذاكملعمكاتأاذإهنأليراختفا
ِّـينِإ«هلوققفوىلعروزمليجنإوبذاكرخآحوروبذاك

ِةَمْعِنِبْمُكاَعَديِذَّـلٱِنَعًاعِيَرساَذَكٰهَنوُلِقَتْنَتْمُكَّـنَأُبَّـجَعَتَأ
ملٱ
هراختفامتلمتحا)١:٦ةيطالغ(»َرَخآٍليِجْنِإَىلِإِحيِسَْ
حيسمبدانممكيتأينأنكمأولاهانعموأ.هميلعتبوهسفنب
مكانرشبومكيفلعفيذلاحورلاريغرخآحوروأقحرخآ
.هلاوغصتوهباوبحرتنأقحمكلناكلهب

نيمعلملافنصلبهنيعببذاكملعمالِيتآلٱ
.نيبذاكلا

ميرمنبايرصانلاعوسيريغيأَرَخآٍعوُسَيِبُزِرْكَي
.صلخملاحيسملاوهيذلا

اولانمهنإ.متنمآنيحُهوُذُخْأَتَْملَرَخآًاحوُرَنوُذُخْأَت
ىلعهلولحناكفسدقلاحورلاحيسملاعوسيبمهناميإب
ةحصىلعًاناهرباهوطعأيتلاةبيجعلابهاوملاونينمؤملا
ضرفف)٢:٤نييناربعو٣:٢ةيطالغ(حيسملاليجنأ
ىتأىتمهنأوهوعوقولانكممليحتسملاانهلوسرلا
يرصانلاعوسيريغرخآحيسمبنوزركينوبذاكلانوملعملا
حورلااهبهيملىرخأتايآمهاطعأرخآحوربمهميلاعتاوتبثأ
.سلوبريشبتلدهشيذلاسدقلا

عوسينأسلوبليجنإناكُهوُلَبْقَتَْملَرَخآًاليِجْنِإْوَأ
هولبقمهوملاعلاصلخميقيقحلاحيسملاوهيرصانلا
رخآحيسمباوتأنيبذاكلانيملعملانأضرففهبمهناميإب
وهومهلهنلعأيذلاطرشلاريغصالخللطورشبوًاصلخم
.ناميإلا

َحتْمُتْنُكًانَسَحَف
ْ
يففاكرذعمكلناكيأَنوُلِمَت

الونيملعملانمفنصلاكلذمكلامتحايفوأمتلعفام
نألاحملانمهنألمكهتلانمانهلوسرلامالكيفامىفخي
حوروسلوبهبرشبيذلاحيسملانمريخحيسمبدحأيتأي
نملضفأديدجليجنإوهنلعأيذلاحورلانممظعأ
نييثنروكلالعفنمرهظكلذعموهبىدانيذلاليجنإلا
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نيملعملاكئلوأاولبقمهنإفمهدنعًاحيحصناكهضرفامنإ
.هيلعمهولضفلبنيبذاكلا

.»ِلُسُّرلٱيِقِئاَفْنَعًائْيَشْصُقْنَأَْملِّـينَأُبِسْحَأِّـينَأل«٥
٢:٦ةيطالغو١٢:١١صو١٣عو١٥:١٠سوثنروك١

ينولمتحا«اهانعموىلوألاةيآلابةلصتمًاضيأةيآلاهذه
رئاسبهولباقسلوبءادعأنأيفبيرال»خلابسحأينأل
ةسينكلابابحتفهنألةصاخومهنودهنأاوعداولسرلا
.فلغلاممألل

:٢ةيطالغ(انحويوبوقعيوسرطبيأِلُسُّرلٱيِقِئاَف
يفلسرلامظعألثمهنأبسلوبنمحيرصتاذهو)٩
حيسملانأىلععطاقليلدكلذوحاجنلاوباعتألاوبهاوملا
هقحتساامقحتسيناككلذىلعءانبوًالوسرهراتخا
.ةعاطلاورابتعالانملسرلا

نيملعملا»لسرلايقئافب«دصقهنأىلإمهضعببهذ
قوفمهنأاونلعأاهبيتلامهاوعدةمظعىلإًارظننيبذاكلا
يهيتلاميلشروأةسينكباونمهنأمهلوقىلعءانبلسرلا
ضرألاىلعوهوهوعمسوحيسملااورظنمهنأوسئانكلامأ
.دسجلايف

يفًاّيِّـماَعُتْنُكْنِإَو«٦ لٱِ
ْ

يفُتْسَلَفِمَالَك لٱِ
ْ
لِع
ْ
ُنْحَنْلَبِ،م

يف جلٱَْنيَبْمُكَلَنوُرِهاَظٍْءَيشِّـلُكِ
ْ

.»ِعيَِم
٣:٤سسفأ١٠:١٠صو١٣و٢:١و١:١٧سوثنروك١

١٢:١٢و٥:١١و٤:٢ص

يفًاّيِّـماَع ةيلكيفمولعلاسرددقسلوبناكِمَالَكْلٱِ
نايبلاوقطنملاوةفسلفلاسرديملهنكلةروهشملاسوسرط
ىعدُينأقحتسيىتحةينانويلاسرادملايفةحاصفلاو
ملٱ«لاقاذهلوًايقطنمًابيطخ

لِسْرُيَْملَحيِسَْ
ْ
ْلَبَدِّـمَعُأليِن

ملٱُبيِلَصَلَّـطَعَتَيَّـالَئِلٍمَالَكِةَمْكِحِبَالَِّـرشَبُأل
ِ»حيِسَْ

سدقلاحورلاةوقىلعلكتاهنكلو.)١:١٧سوثنروك١(
لمكتيناكف.)١:٢٤سوثنروك١(ًارثؤمهمالكلعجييكل
ضعبلعلو.اهبدوهيلاةماعملكتيناكامكةينانويلاةغللاب
كلذلوةينانويلايفهنمحصفأاوناكمهنأباورختفاهموصخ
.هورقتحا

يفُتْسَلَف ةيطالغ(ًاسأرحيسملانمملعتهنألِمْلِعْلٱِ
نملسرلاىلإلكُواملكةفرعملاقحفرعو)١:١٢
يفِهللاٱِةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَن«هلوقنمنيبتيامكميلاعتلا :ٍِّرسِ
حلٱ
ْ
ملٱِةَمْكِ

ِملِروُهُّدلٱَلْبَقاَهَنَّـيَعَفُهللاٱَقَبَسيِتَّـلٱ،ِةَموُتْكَْ
َ
،اَنِدْج

:٢سوثنروك١(»ِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِمٌدَحَأاَهْمَلْعَيَْمليِتَّـلٱ
.)٥و٣:٤سسفأًاضيأرظنا٨و٧

يف مهنيبملعيورشبيناكمويْمُكَلَنوُرِهاَظٍءَْيشِّـلُكِ
هتبتربقلعتياملكبهتفرعماوفرعينأةصرفمهلناكف
.كلذىلعمالكلامهلطسبينأىلإةجاحالفةيلوسرلا
انحوي(ةنهكلاسيئرناّنحهاجتحيسملاةجحكهتجحتناكو
١٨:٢٠(.

لَلْذَأْذِإًةَّـيِطَخُتْأَطْخَأْمَأ«٧
ْ

،ْمُتْنَأاوُعِفَتْرَتْيَكِيسْفَنُت
»؟ِهللاٱِليِجْنِإِبًاناَّـَجمْمُكُتَّْـرشَبِّـينَأل
١٠:١صو١٢و٩:٦سوثنروك١و١٨:٣لامعأ

بلطينأهؤابإناكلههنأنعانهلوسرلامهفتسا
اهمدخيتلاسئانكلانمةقفنلاذخأينأوهويلوسرلاهقح
.لوسربسيلهنأىلعًاليلد

.ةيلوسرلايلعمتركنأىتحًةَّـيِطَخُتْأَطْخَأْمَأ
لسرلابصتخملاقحلايكرتبِيسْفَنُتْلَلْذَأْذِإ
بعتبيسفنتاجاحبيمايقو.)١٤و٩:١٣سوثنروك١(
.ّيدي

امدعبهنأللوسربسيلهنوكبفرتعاهنأهموصخىعدا
ذخأيملسئانكلانمهتقفنذخأقحلوسرللنأحّرص
.اهنمةقفنلاهسفنل

اوبغرتفةيحورلادئاوفلاباوعفتنتيأْمُتْنَأاوُعِفَتْرَتْيَك
تذخأولهيفنوبغرتمتنكاممرثكأينمليجنإلالوبقيف
.ةقفنلامكنم

وهوهمالكنمقبسامريسفتاذهًاناَّـَجمْمُكُتَّْـرشَبِّـينَأل
نيبيامكلوسربسيلهنأىلعًاليلدكلذاوذختاهءادعأنأ
هءادعأهوقفاولهانهمهلأسف.)٩صسوثنروك١(نم
رخآهجومهلسيلنأاوسنولطابلالالدتسالااذهىلع
.هيلعهبنوجتحي

،ْمُكِتَمْدِخِلْجَألًةَرْجُأًاذِخآىَرْخُأَسِئاَنَكُتْبَلَس«٨
.»ٍدَحَأَىلَعْلِّـقَثُأَْمل،ُتْجَتْحٱَوْمُكَدْنِعًاِرضاَحُتْنُكْذِإَو
٢:٩يكينولاست١و١٢:١٣صو٢٠:٣٣لامعأ
٩و٣:٨يكينولاست٢و

ىنعمىوسانهبلسللسيلىَرْخُأَسِئاَنَكُتْبَلَس
ةسينكاميسالوةينودكمسئانكنمذخأهنأوهودحاو
هنإ.سوثنروكينمؤمنمهذخأينأهلقحيناكاميبليف
عاطتساامىلعةوالعةقفنللهيلإجاتحااماهنمذخأ
الإةينودكمسئانكنمذخأيملو.هيديلمعنمهليصحت
.رورسبًاعربتهوطعأام
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لوبقيفةديحولاهتياغتناكْمُكِتَمْدِخِلْجَأل
سوثنروكةسينكمدخينأىرخألاسئانكلانمةدعاسملا
.حيسملاىلإكلانهاونمؤيملنمبيتأيو

.َةَّـيِنوُدِكَمْنِماْوَتَأَنيِذَّـلٱُةَوْخِإلٱُهَّـدَسيِجاَيِتْحٱَّـنَأل«٩
يفَو .»اَهُظَفْحَأَسَو،ْمُكْيَلَعٍليِقَثَْريَغِيسْفَنُتْظِفَحٍْءَيشِّـلُكِ
١٦و١٢:١٤ص١٦و١٥و٤:١٠يبليفو١٨:٥لامعأ

ريشبتللسوثنروكىتأنيحسلوبنأانهليقاممنيبتي
كلذبوىرخأسئانكنمهذخأامممهاردلاضعبهعمناك
اّملوتقولاضعبهتاجايتحادسهيديبعتنمهلصحامبو
نيينودكملاةوخإلانمهيلإجاتحاامذخأهدنعاملكدفن
هشاعمبابسأضعبلّصحهنأبمهئبنينأنسحتسيملف
نيحذخأهنأمهلنابأهنأىلعرصتقافهيديبعتنم
اهذخأينأعنتمايتلاةقفنلاىرخأسئانكنمةجاحلا
.مهنم

اذهيفدحاونوناقىلعكلسيمللوسرلانأرهاظلاف
ِتاَجاَحَوِيتاَجاَحَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ«نييسسفألللاق.رمألا
لٱِناَتاَهاَهْتَمَدَخيِعَمَنيِذَّـلٱ

ْ
لاقو.)٢٠:٣٤لامعأ(»ِناَدَي

اَّـنُكْذِإ،اَنَّـدَكَواَنَبَعَتُةَوْخِإلٱاَُّهيَأَنوُرُكْذَتْمُكَّـنِإ«نييكينولاستلل
َلِّـقَثُنَالْيَكًاراََهنَوًالْيَلَنوُلِماَعُنْحَنَو،ِهللاٱِليِجْنِإِبْمُكَلُزِرْكَن
لَكَأَالَو«ًاضيألاقو.)٢:٩يكينولاست١(»ْمُكْنِمٍدَحَأَىلَع

ْ
اَن

،ًاراََهنَوًالْيَلٍّدَكَوٍبَعَتِبُلِغَتْشَناَّـنُكْلَب،ٍدَحَأْنِمًاناَّـَجمًازْبُخ
لاقو.)٣:٨يكينولاست٢(»ْمُكْنِمٍدَحَأَىلَعَلِّـقَثُنَالْيَكِل
اليكأيأ(اَمِهِتَعاَنِصْنِم)سلوبنوكيأ(ِهِنْوَكِل«اقول
يفاَناَكاَمَُّـهنَأل،ُلَمْعَيَناَكَواَُمهَدْنِعَماَقَأ)الكسيربو ِ
ايادهيبليفنمذخأو)١٨:٣لامعأ(»ِْنيَّـيِماَيِخاَمِهِتَعاَنِص
يفًانوجسمناكنيحو.)٤:١٦يبليف(لوجيوهوًارارم
ستيدورفبأديىلعتاقفنهيلإنويبليفلالسرأةيمور
يتلاتاقفنلاذخأينأًادعتسمناكف)٤:١٨يبليف(
ىأراذإالإ)٩:١٤سوثنروك١(ًالوسرهنوكرابتعاباهقحتسي
هيلعوسوثنروكيفلاحلاىأراذكو.ليجنإللةرثعاهذخأ
تحتنوكينأدريملهنأهتصالخوةيآلاهذهيفاملاق
ضعبىلعبعصاذهنأعمو.ةتبلامهلةينونمملالمح
لزيملمهلهبحمدعومهبهتقثمدعىلعهباولدتساوةوخإلا
ةيآلايفءيجيسامكًائيشمهنمذخأيالنأهمزعىلعًاتباث
.ةيلاتلا

ملٱُّقَح«١٠
يفِحيِسَْ ِ

يفيِّـنَعُّدَسُيَالَراَخِتْفٱلٱاَذٰهَّـنِإ.َّـ ِ
.»َةَيِئاَخَأِميِلاَقَأ
٩:١٥سوثنروك٩:١١ةيمور

هملعتوحيسملاهبرهتشايذلاقدصلابجومبمهلدكأ
ًائيشذخأيملهنألوقينأنمهعنميًائيشيتأيالهنأهنموه
ركذو.اهتمصاعسوثنروكتناكيتلاةيئاخأةروكلكنم
سئانكنمذخأاملثممهنمهذخأمدعةلعةيتآلاةيآلايف
.ةينودكم

ِمل١١«١١،١٢
َ
اَمْنِكٰلَو١٢.ُمَلْعَيُهللاَا؟ْمُكُّبِحُأَالِّـينَألَأ؟اَذا

اوُدَجوُيْيَكًةَصْرُفَنوُديِرُيَنيِذَّـلٱَةَصْرُفَعَطْقَألُهُلَعْفَأَسُهُلَعْفَأ
يفًاضْيَأُنْحَناَمَك .»ِهِبَنوُرِخَتْفَياَمِ

خلا١٨ع٩:١٢سوثنروك١٢:١٥١و٧:٣و٦:١١ص

ىفنهنكلمهضعبهنظاماذهلعلْمُكُّبِحُأَالِّـينَألَأ
يذلاهداهشتسابهقدصدكأف»ملعيهللا«هلوقبنظلااذه
.ءيشلكملعيوبولقلاصحفي

كلذىلعًارباثملظأسيأَةَصْرُفَعَطْقَألُهُلَعْفَأَس
ينأبينومهتينألًادبأنودعتسينيذللةجحيقبأاليكل
لككلذحضوأو.يويندلاحبرلاةيغبليجنإلابرشبأ
لّضفيهنإلاقو)١٨-٩:١٥سوثنروك١(قبساميفحاضيإلا
اذهميقينأوهوقحلاهنمدحأعزنينأىلعتومينأ
.ريشبتلانمهتياغصولخىلعليلدلا

يفًاضْيَأُنْحَناَمَكاوُدَجوُيْيَك ِهِبَنوُرِخَتْفَياَمِ
نمةقفنلاذخأينأعنتماو.نوبذاكلانوملعملاانهدوصقملا
اولدعيوهلثماولمعينأهلثماورختفااذإمهمزليلنييثنروكلا
.ليجنإلابةادانملابتايويندلامهسفنألاوحبرينأنع

الباومّلعنيبذاكلانيملعملانأنيرسفملاضعببهذ
امبهذملااذهلطبييذلاو.كلذيفسلوبمهاراجفةقفن
نكامألانمكلذريغو)٩:١٢سوثنروك١و١٠ع(يفليق
يتلاسئانكلانمةلئاطلاتاقفنلااوذخأمهنأدكؤيامم
هتلاسرنمحضتيو.ًاناجماوملعينأنمًالدباهيفاورشب
نمهدصقصولخنايبًاناجمريشبتلانمهتياغنأىلوألا
اوناكمهنأبراختفالانمهءادعأعنمينأالليجنإلابريشبتلا
هنأبسلوباومهتالبركُذامباورخفتيملمهو.كلذيفهلثم
»هبنورختفيام«هلوقىنعمنأرخآنظو.لوسرالعداخ
سلوبنأو»دسجلابسحنورختفي«مهنأوه)١٨ع(يف
ننسىلعتايدسجلانمهبرختفُيامبمهلباقينأدعتسم
.قحلا

،َنوُرِكاَمٌةَلَعَف،ٌةَبَذَكٌلُسُرْمُهِءَالُؤٰهَلْثِمَّـنَأل«١٣
ملٱِلُسُرِهْبِشَىلِإْمُهَلْكَشَنُوِّـريَغُم

.ِ»حيِسَْ
٦:١٢و١:٧ةيطالغو٥عو١٦:١٨ةيمورو١٥:٢٤لامعأ
ص٢:٢ايؤرو٤:١انحوي١و٢:١سرطب٢و١:١٥يبليفو
١١و١:١٠سطيتو٣:٢يبليفو٢:١٧
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هئادعأةصرفعطقيفهتبغرىلعنأةيآلاهذهيفنابأ
.مهعفنيهراختفالل

يقيقحلامهمسابمهامسفلسرمهنأاوعداٌةَبَذَكٌلُسُر
.ةيلاتلاةيآلايفروكذملامهملعمىلإةبسن

)٢٤:٢٤ىتم(ةبذكءاحسمموقيهنأبأبنأحيسملانإ
ةداهشًادهاشحيسملاهنّيعاموهيقيقحلالوسرلانوكيف
هاطعأوميلعتلايفطلغلانمهمصعوهبصتخيامبنيع
ةبذكلالسرلاامأ.هتيلوسرلًاتابثإتازجعملاعنصىلعةوق
نمهدعبامولوألاةسينكلارصعيفاوماقنيذلامهف
.ةطلسلاوبهاوملاويحولانممهلسيلامنيعدمروصعلا

داسفإوسانلاعادخمهتياغيأَنوُرِكاَمٌةَلَعَف
رشو.)٣:٢يبليف(ًاضيأ»رشلاةلعف«نومسيومهرئامض
نومدخياوناكمهنأعمليجنإلانومدخيمهنأمهاوعدمهركم
.طقفمهسفنأ

حيسملالسرمهنأًابذكاوعدايأخلاْمُهَلْكَشَنوُِّـريَغُم
ملحيسملاوهديجمتوحيسملاتوكلمءانبمهتياغنكتملف
هيلإبرقأمهنأوهمدخوهلسرمهنأاوعدامهنكلكلذللسري
.هنمةنامأرفوأمهنأوسلوبنم

ِهْبِشَىلِإُهَلْكَشُِّـريَغُيُهَسْفَنَناَطْيَّـشلٱَّـنَأل.َبَجَعَالَو«١٤
»!ٍروُنِكَالَم
١:٨ةيطالغو١٢:٧لامعأو١٠٤:٤رومزم

نأللسرمهنأنوعديسانلارارشأنأنمَبَجَعَال
.اهسدقأوتاقولخملاريخةروصذختيتاقولخملارش

نوطاحمهتكئالمورونلانكسيورونهللانإٍروُنِكَالَم
توكلمسيئروهفناطيشلاامأ.)١٠٤:٤رومزم(رونلاب
نأهتياغو)٦اذوهيو٢:١٧سرطب٢و٢٢:٥٣اقول(ةملظلا
:٦سسفأو٤:٤سوثنروك٢(لالضلامالظيفسانلايقلي
بايثهبذكسبلُيمهعدخييكلو)١:١٣يسولوكو١٢
بايثسبلييذلاكالملانألرونلاكالمبايزتيوقدصلا
سلوبراشألهو.ًايماسًاسدقمًارهاطنوكيهنأعقوتيرونلا
مويهللاةكئالمعمناطيشلاروهظكانهةصوصخمةثداحىلإ
:٤ىتم(هبرجمويحيسمللو)١:٦بويأ(ىلاعتهمامأاولثُم
باتكلايفناطيشلاىلعليقاممومعىلعكلذىنبوأ)٣
عادخلاةيغبهيفسيلامبرهاظتيكفنيالهنأنمسدقملا
.هملعنالكلذ

ْمُهَلْكَشَنُوِّـريَغُيًاضْيَأُهُماَّـدُخَناَكْنِإًاميِظَعَسْيَلَف«١٥
لِلٍماَّـدُخَك

ْ
هنَنيِذَّـلٱ.ِّـِرب .»ْمِِهلاَمْعَأَبَسَحُنوُكَتْمُهُتَياَِ

٣:١٩يبليف٣:٩ص

ريغينأًارداقناطيشلاناكنإوهةيآلاهذهىنعم
ىلعهمادخردقنأنمبجعالفروكذملارييغتلاهلكش
كالملاةئيهبرهظينأسجنلاكالملانكمأاذإفكلذلثم
ناسنإلاتافصبرهاظتيريرشلاناسنإلانأعنامالفرهاطلا
.حلاصلا

مادخب«اومسينأقحونوبذاكلانوملعملايأُهُماَّـدُخ
وهو)٨:٤٤انحوي(باذكلاوبأوباذكهنأل»ناطيشلا
عيسوتىلإةليسومهلامعأنوكتفمهملعيومهسوسيومهثحي
كلذيفةماعلاةدعاقلاو.رشلاولالضلاتوكلميأهتوكلم
.لالضلايملعمعيمجدئاقناطيشلانأ

انلهنلعأدقوًادبأهللاهملعييذلاربلايأِّـِربْلِلٍماَّـدُخَك
مهنأباورهاظتةبذكلاءالؤهو.)١:١٧ةيمورو٦:٣٣ىتم(
.ربلاديطوتمهلمعومهميلعتةجيتننأونوميقتسمءايقتأ
ةيناطيشلاهتئيهرهاظيفوهوسانلابّرجيالناطيشلانإ
ةروصبلبةئيطخلاةروصبانيلعضرعُتالةئيطخلااذكو
.ربلامادخةروصبنورهاظتيمثإلايلمعمكلذكوةليضفلا

نوكتالريخألامويلايفمهتبقاعنأيأْمُهُتَياَِهنَنيِذَّـلٱ
هنألهللامكحىضتقمبنوكتلبمهرهاظتىضتقمىلع
العقاولابسحبنيبذاكلانيملعملالكوناطيشلانيدي
٦:٢١ةيمورو٦:٧ةيطالغ(رهاظتلاوىوعدلابسحب
.)٣:١٩يبليفو

سايقماهنألركذلابلامعألاصخْمِِهلاَمْعَأَبَسَح
هللاافهلهريغمكحوأهسفنلناسنإلاةداهشنودمكحلا
ناينبلمأوهقحلاتوكلمناينبلأناسنإلالعفامىلإرظني
همداخهبسحلوألاناكنإف.ةئيطخلاولالضلاتوكلم
هبقاعوناطيشلامداخهبسحيناثلاناكنإوهيلعهباثأو
.هيلع

٢١ىلإ١٦عهسفنلهحدمنعلوسرلاراذتعا

ْوَلَوِينوُلَبْقٱَفَّـالِإَو.ٌّيِبَغِّـينَأٌدَحَأَّـنُظَيَال:ًاضْيَأُلوُقَأ«١٦
.»ًاليِلَقًاضْيَأاَنَأَرِخَتْفَأل،ٍّيِبَغَك
١١و١٢:٦صو١ع

يفبلطوىلوألاةيآلايفامىلإعجراذهًاضْيَأُلوُقَأ
.ًالهجهسفنلهحدماوربتعيالنألوألانيرمأةيآلارئاس
نذأياميفهلاونذأيلفًالهاجهوبسحنإمهنأنايبيناثلاو
مهراكفأىضتقمباولمكتينأوهوءالهجللهيفءامكحلا
حدمنأعملهاجهنأبملسيملوهو.مهوبتاعينأنود
نمهتياغنألةلاحماللهجبجومريغلهسفنلناسنإلا
هلوقىنعمو.مهلعفنلاوهسفننعةاماحملاحدملاكلذ
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اورخفتينأيئادعألمهتحمسمكنإ»ًاليلقًاضيأانأرختفأل«
ًاليلقملكتأنأًاضيأيلاوحمسافهولعفمهنأاوعداامبًاريثك
.هبتملأتوهتلعفاميف

ْلَب،ِّـبَّـرلٱِبَسَحِبِهِبُمَّـلَكَتَأُتْسَلِهِبُمَّـلَكَتَأيِذَّـلٱ«١٧
يفُهَّـنَأَك يف،ٍةَواَبَغِ .»ِهِذٰهِراَخِتْفٱلٱِةَراَسَجِ
٩:٤ص١٢و٧:٦سوثنروك١

.يسفنلًاحدمِهِبُمَّـلَكَتَأيِذَّـلٱ
يفامىنعمباذهِّـبَّـرلٱِبَسَحِبِهِبُمَّـلَكَتَأُتْسَل
عوسيبرلابلثمتيملهنأىنعملاو)٧:٢٠سوثنروك١(
هذيمالتبقيليالفهسفنبطقرختفيملهنألكلذيفحيسملا
ءيشاذهنممزليالو.ةرورضللالإمهسفنأباورخفتينأ
هراختفابئطخهنأوأيحولابانهملكتيملهنأىلعلدي
سيلهنأبهسفنلهحدمىلعهركُأهنأبهعضاوترهظأف
اذإىنعملاو.»ةوابغ«هنأبهايإهفصوك»برلابسحب«
قئالريغوةوابغناكهيلإهأجلأامعًادرجمكلذىلإترظن
نكلوهيلعسدقلاحورلاثحياممالوبرلابيدتقييذلاب
ًاتابثإوقحلانعةاماحمهيلإرارطضالارابتعابهيلإترظناذإ
.بجاووهفنيدلل

يفُهَّـنَأَك ةياغلاالولوهنطابنودةوابغهرهاظيأٍةَواَبَغِ
.ةيقيقحةوابغناكلةرورضلاو

يف نأىلعرساجتهنأىنعملاوِهِذٰهِراَخِتْفٱلٱِةَراَسَجِ
ريسفتاذهو.اهنودبيتأينأقحتسيامةدومحمةياغليتأي
.ةوابغهراختفالهتيمستل

جلٱَبَسَحَنوُرِخَتْفَيَنِيريِثَكَّـنَأاَمِب«١٨
ْ

اَنَأُرِخَتْفَأِدََس
.»ًاضْيَأ
٤و٣:٣يبليف

مهباعتأومهسفنأاومظعهءادعأنأهسفنبهراختفاةلع
هاوعدتابثإىلعنيهاربلاميقينأرطضافلوسرلااورقحو
مهنيبهبىدانيذلاليجنإلانوكيالىتحهبسانلاقثيل
.ريثأتالب

يفهلةمواقملانأاذهنمنيبتيَنِيريِثَكَّـنَأاَمِب
نيملعملاةعامجنملبدحاوناسنإنمنكتملسوثنروك
الحيسملابمهفارتعاعممهنأنيبييتآلامالكلاو.نيبذاكلا
ةيوسوملاموسرلاىلإليملالكنوليميمهنأبًادوهينولازي
.مهتيحيسمنمرثكأمهتيدوهيتناكف

مهنوككةيجراخلارومألايفيأِدَسَْجلٱَبَسَح
٢٢ع(ةيوسوملاةعيرشلاموسريظفاحنينوتخمنييناربع
.)٣:٤يبليفو٦:١٣ةيطالغو

ةئيدردصاقملهنولعفيامنأيأًاضْيَأاَنَأُرِخَتْفَأ
تابثإليأةديجدصاقملوههلعفيحدملاةبحموباجعإلاك
.مهرشبنيذلاعفنوهبىدانيذلاليجنإلاقح

َحتٍروُُرسِبْمُكَّـنِإَف«١٩
ْ
»!ُءَالَقُعْمُتْنَأْذِإ،َءاَيِبْغَألٱَنوُلِمَت

١٠و٤:٨سوثنروك١

َحت
ْ
نيملعمللسوثنروكونمؤمنذأَءاَيِبْغَألٱَنوُلِمَت

نسحيناكفمهراختفاىلإمهئاغصإبمهيفاورثؤينأنيبذاكلا
ملحلابهيلإءاغصإلاوكلذلثميفسلوبلاونذأينأمهب
.ةانألاو

وهفمكهتلانماذهيفامىفخيالُءَالَقُعْمُتْنَأْذِإ
»اَنِنوُدِبْمُتْكَلَم!ْمُتْيَنْغَتْسٱِدَق!ْمُتْعِبَشْدَقْمُكَّـنِإ«هلوقك
ءالقعمهنأاوققحتنمىلعلاقهنأكف.)٤:٨سوثنروك١(
نألقاعلاىلعرطخالذإًالهجمهوبسحنماولمتحينأ
هايإمهرابتعالهولمتحينأمهيلعبجوأفلهاجلامهيفرثؤي
نماورهظأامىلعمهمولينأمكهتلااذهنمهتياغو.ًايبغ
نوداقءالقعمهنأاوعدامهنإفمهلمعومهاوعدنيبةضقانملا
اولمتحاكلذعموءامكحلاوءالهجلانيباوزيمينأ
.مهلتسيلبهاومبًالطابنيرخفتملا

َحتْمُكَّـنَأل«٢٠
ْ
َناَكْنِإ!ْمُكُدِبْعَتْسَيٌدَحَأَناَكْنِإَنوُلِمَت

ْنِإ!ُعِفَتْرَيٌدَحَأَناَكْنِإ!ْمُكُذُخْأَيٌدَحَأَناَكْنِإ!ْمُكُلُكْأَيٌدَحَأ
»!ْمُكِهوُجُوَىلَعْمُكُبِْرضَيٌدَحَأَناَك
ص١٤و٢٣:١٣ىتمو٩:١٢ءايعشإ٤:٩و٢:٤ةيطالغ
١٢:١٦

باصتغالاوةملظلاةبذكلانيملعملاىلإانهبسن
اوجعزأنيذلانيدسفملانيملعملاكمهو.روزلاوةحاقولاو
سرطبمهفصونيذلاكو)١:٧ةيطالغ(ةيطالغةسينك
ملو.)٥:٣سرطب١(»ةبصنألاىلعنودوسي«نمممهنأب
لبلامعألاةعيرشلنييحيسملااودبعتسينأباوفتكي
بجيهنأوههجاجتحاةصالخو.ًاضيأمهسفنألمهودبعتسا
رثكأمتلمتحامكنأليسفنليحدمىلعيتوابغاولمتحتنأ
.يريغنمكلذنم

مهررحيتلاةيوسوملاةعيرشلاموسرلْمُكُدِبْعَتْسَي
رابتعابمهسفنألوريربتلاىلإةليسواهنوكرابتعاباهنمحيسملا
.اهمدخمهنأ

لوقكاذهونيدلاةجحبمكلامذخأييأْمُكُلُكْأَي
.)٢٣:١٤ىتم(»لمارألاتويبنولكأت«نييسيرفللحيسملا
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.ةكبشلاوأخفلابهتسيرفدايصلاذخأيامكْمُكُذُخْأَي
ييحيسمةطاسبونيملعملاكئلوأليحبضيرعتاذهيفو
.سوثنروك

.ةحقلاوءايربكلابمهنيبفرصتييأُعِفَتْرَي
تامالعمظعأنماذهْمُكِهوُجُوَىلَعْمُكُبِْرضَي

لامعأو٢٢:٦٤اقولو٢٢:٢٤كولم١(ةناهإلاوفافختسالا
ةسينكلهأاولماعنيذاكلانيملعملانأانهحّرصف.)٢٣:٢
.ًاعوطمهروجتلمتحاةسينكلانأواوركُذامبسوثنروك
مهفننألباهرهاظةقيقحىلعةرابعلاذختننأمزليالو
مهئارآبنيثرتكمريغمهوبرضمهنأكةحاقولابمهولماعمهنأ
.مهتالاعفناو

هلٱِليِبَسَىلَع«٢١
َْ
َّـنِكٰلَو.َءاَفَعُضاَّـنُكاَنَّـنَأَفْيَكُلوُقَأِناَو

يفُلوُقَأ،ٌدَحَأِهيِفُِئَرتَْجييِذَّـلٱ ُِئَرتْجَأًاضْيَأاَنَأ:ٍةَواَبَغِ
.»ِهيِف

٣:٤يبليف١٣:٩و١٠:١٠ص

ْهلٱِليِبَسَىلَع
َ

يسفنناوهليبسىلعيأُلوُقَأِناَو
.حيحصهيلعهؤادعأهلاقامنأكهسفنناهأهنإف

روضح«هيفاولاقهءادعأنإفَءاَفَعُضاَّـنُكاَنَّـنَأَفْيَك
ُتْنُكاَنَأ«ًاعضاوتهسفنىلعوهلاقو»فيعضدسجلا
يفْمُكَدْنِع :٢سوثنروك١(»ٍَةريِثَكٍةَدْعِرَوٍفْوَخَوٍفْعَضِ
نأىلعرداقهنإهسفنبةقثهلنكيملمهيلإىتأاملهنأل.)٣
حورىلعهلاكتالكناكفمهيدهيوليجنإلاقحبسانلاعنقي
مهنأمهيلعملكتفيعضهنأهسفنىلعملكتاملثمو.هللا
تنكانأهمالكةصالخو.مهسفنأاوبسحامكةقيقحءايوقأ
ىلعوءايوقأمكنأكمكيفوفيعضينأكيسفنىلعملكتأ
ملهنأنيبتييتأياممو.ءامظعمكنأكمكيفوريقحينأكيسفن
.بولسألااذهلثمىلإدعي

ُِئَرتْجَأًاضْيَأاَنَأ...ٌدَحَأِهيِفُِئَرتَْجييِذَّـلٱَّـنِكٰلَو
قوقحلانمنيبذاكلانيملعملانمدحأهبرختفياميأِهيِف
ىلوأانإفليجنإلاليبسيفمالآلاوباعتألاوبهاوملاو
هيعدااملكىلعةعطاقلانيهاربلاميقأينألهبراختفالاب
ءابنألاىلإلصوتاذهبو.ىوعدلاىوسمهلسيلفمهامأو
ةرشعسمخةدميفتثدحيتلاهخيراتثداوحضعبب
تقوىلإةيلوسرلاهتمدخةءادبنمةنسنيرشعوأةنس
الثداوحلاهذهو.داليملل٥٧ةنسيأةلاسرلاهذهةباتك
انهركُذامىلعةوالعاهضعبرمأنمًاليلقالإفرعن
اذهيفامىوسًائيشهرمأنمفرعنملرخآلاضعبلاو
هركذامنيبةضقانمالنألوقلاىلإةجاحالو.حاحصألا
انهسلوبهلاقاموسلوبثداوحنملسرلالامعأيفاقول
املكبتكهنأعديملاقولنألاقولهركذيملامركذنإو

.هثودحمدعمزلتسيالثداحلاركذمدعوسلوببقلعتي
نوكينأنممعنميالاذهفةرمبُرضسلوبنأركذاقولف

.رثكأوأتارمسمخبُرض
يفُلوُقَأ ههركسلوبهبرهظأضرتعممالكاذهٍةَواَبَغِ
ولهنألوةوابغلاكناكفهمغرىلعالإهتأيملهنأوهسفنحدمل
.ةيقيقحةوابغناكلًايرايتخاهلعف

اَنَأَف؟َنوُّيِليِئاَْرسِإْمُهَأ.ًاضْيَأاَنَأَف؟َنوُّيِنَاْربِعْمُهَأ«٢٢
.»ًاضْيَأاَنَأَف؟َميِهاَرْبِإُلْسَنْمُهَأ.ًاضْيَأ
٣:٥يبليفو١١:١ةيمورو٢٢:٣لامعأ

يفهئادعأنودسيلهنأنهربيةيآلاهذهيفسلوبأدتبا
ميدقلاهللابعشاهبزيمتبسنثالثاهيفركذوءيش
هيلعةقداصبسنلاكلتنمالكنأبحّرصف.اهبرختفاو
مهتبسنةيناثلاومهتيسنجاهنمىلوألافمهيلعتقدصامك
.ميهاربإلهبدوعوملاحيسملاىلإمهتبسنةثلاثلاوهللاىلإ
ًادوهياوناكهءادعأنأىلعلدتةيآلاهذهيفلئاسملاو
.ممألايرصنتمنمالنويحيسممهنأباورهاظت

نيوكت(ًالوأميهاربإلةبسنلاهذهتناكَنوُّيِناَْربِعْمُهَأ
ةبسنامإيناربعلاو.دوهيلانمهلسنلكلتناكمث)١٤:١٣
رهنلاربعردصمربعلاىلإوأميهاربإفالسأدحأرباعىلإ
.ناعنكضرأىلإقرشلانمتآوهوتارفلارهنربعهنأل

يفدلُوهنأليناربعهنأاوركنأهءادعألعلًاضْيَأاَنَأَف
رخآعضوميفحّرصدقو.مهدلومةيدوهيلايفالسوسرط
نمهنأونييناربعنيدلاونميأنييناربعلانميناربعهنأب
ناتخللنيعملامويلايفنتُخهنأويسيرفهنأونيماينبطبس
.)٣:٥يبليف(سومانلايف

ةبسنهنأالإلوألاكدوهيللمسااذهَنوُّيِليِئاَْرسِإْمُهَأ
عمدهاجهنألليئارسإىمسيذلابوقعييأليئارسإىلإ
دوهيلابسُنو.)١٢:٤عشوهو٣٢:٢٨نيوكت(ردتقاوهللا
نأىلععامجإلاعقوو.)٣:١٦جورخ(يفًالوأليئارسإىلإ
رابتعابهللاىلإمهتبسنلنييبتنييليئارسإلابدوهيلاةيمست
ْمُهَنيِذَّـلٱ«مهيفسلوبلوققفوىلعراتخملاهبعشمهنأ
َهلَو،َنوُّيِليِئاَْرسِإ

ُ
ملٱَويِّـنَبَّـتلٱُم

لٱَوُدْجَْ
ْ
»خلاُعَاِرتْشٱلٱَوُدوُهُع

.)٩:٤ةيمور(
تناكيتلاديعاوملاةثرويأَميِهاَرْبِإُلْسَنْمُهَأ
١٢:٣نيوكت(حيسملابةقلعتملاديعاوملااميسالوميهاربإل
دوهيلابسحو.)٣:٨ةيطالغو١٨و٢٢:١٧و٨و١٧:٧و
:٨انحويو٣:٩ىتم(ةكربودجممظعأميهاربإىلإمهتبسن

.بسنلاكلتنمهئادعألاملكهلنأسلوبحّرصف)٣٩
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ملٱُماَّـدُخْمُهَأ«٢٣
لٱِّـلَتْخُمَكُلوُقَأِ؟حيِسَْ

ْ
اَنَأَف:ِلْقَع

يف.ُلَضْفَأ يف.ُرَثْكَأِباَعْتَألٱِ يف.ُرَفْوَأِتاَبََّـرضلٱِ ِنوُجُّسلٱِ
يف.ُرَثْكَأ ملٱِ

ْ
.»ًَةريِثَكًاراَرِمِتاَتيِ

:٦صو٢١:١١و٢٠:٢٣و٩:١٦لامعأ١٥:١٠سوثنروك١
٦:٩و٤:١١و١٠و١:٩صو٣٢-١٥:٣٠سوثنروك٥١و٤

ىنعمبكلذكمهنأاوعدامهلعلِحيِسَْملٱُماَّـدُخْمُهَأ
:١سوثنروك١(»حيسملاانأ«مهنمالكلاقنمممهوصاخ
نمامأومهلثمهنإةقباسلابسنلانأشيفسلوبلاق.)١٢
مهقوفيهنألاقفهليبسيفلمعلاوحيسملاىلإهتبسنةهج
.ًاعيمج

هراختفانعًاراذتعاكلذلاقِلْقَعْلٱِّـلَتْخُمَكُلوُقَأ
يطعينأبحأوءيشالهنأربتعاهنألانههيلإرطضايذلا
.هلعفوهيلإراصاملكيفهللادجملالك

درجمبحيسملامدخمهنأاوعداهءادعأنإُلَضْفَأاَنَأَف
.لعفلاولوقلابحيسملامداخهنأتبثأفوهامأوىوعدلا
مظعأةبترنمسيلذإلوسرنملضفأهنأهدارمسيلو
يفنيعدملاكئلوأنملضفأهنألبهدنعةيلوسرلانم
ليصفتوهتمدخيفسفنلاراكنإوداهتجالاوحيسمللةعاطلا
.ةيتآلاتسلاتايآلايفوةيآلاهذهيفهتيلضفأنايب

يف الوليجنإلابريشبتلايفاهتيساقةُرَثْكَأِباَعْتَألٱِ
يذلانامزلانملوطأًانامزليجنإلامدخهنأيفبير
تلغشوكلذكهسفنركنأومهنمرثكأهلراغوهيفهومدخ
.لامعألارفسفصننمرثكأهباعتأءانبأ

يف .ةدشوًاددعمهنمُرَفْوَأِتاَبََّـرضلٱِ
يف ًالبقكلذركذوقحلابهتداهشلًارارمُرَثْكَأِنوُجُّسلٱِ

اقولركذيملو.ةيتآلاةيآلايفهليصفتبىتأو)٦:٥ص(
ةلاسرلاهذهبتكنألبقهباصأامميبليفيفهنجسىوس
.)١٦:٢٤لامعأ(

يف ُمَّـلَسُنَءاَيْحَألٱُنْحَناَنَّـنِإ«رخآعضوميفلاقِتاَتيِْملٱِ
لِلًامِئاَد

ْ
كلذبراشأو.)٤:١١ص(»َعوُسَيِلْجَأْنِمِتْوَم

ةايحلانمسئيهنأىتحتومللةضرعناكامًاريثكهنأىلإ
يفو.)٩:٢٣لامعأ(قشمديفهيلععقوامكلذنمو
:١٤لامعأ(ةينوقيإيفو.)١٣:٥٠لامعأ(ةيديسيبةيكاطنأ
لامعأ(يبليفيفو.)١٤:١٩لامعأ(ةرتسليفو.)٦و٥
ةيريبيفو.)١٧:٥لامعأ(يكينولاستيفو.١٦:٢٣٩
.)١٧:١٣لامعأ(

لٱَنِم٢٤«٢٤،٢٥
ْ
لِبَقٍتاَّـرَمَسَْمخِدوُهَي

ْ
لَجَنيِعَبْرَأُت

ْ
ًةَد

لٱِبُتْبُِرضٍتاَّـرَمَثَالَث٢٥.ًةَدِحاَوَّـالِإ
ْ
.ُتِْمجُرًةَّـرَم.ِّـِيصِع

يفُتْيَضَقًاراََهنَوًالْيَل.ُةَنيِفَّـسلٱَِيبْتََرسَكْنٱٍتاَّـرَمَثَالَث ِ

لٱ
ْ
.ِ»قْمُع
٢٧:٤١لامعأ١٤:١٩لامعأ١٦:٢٢لامعأ٢٥:٣ةينثت

ع(يفامريسفتلضرتعممالكنيتيآلانيتاهيفام
بتكنيحهنإ.هئادعأنمرثكأملأتوبعتهنأنايبو)٢٣
دوهيلانمًاسمختارمينامثبُرضدقناكةلاسرلاهذه
ركذُيملهنطولهأنمهباصأيذلافنيينامورلانمًاثالثو
نيينامورلانمهباصأاممهيفركذُيملو.لامعألارفسيف
يفركُذاملعلو.)١٦:٢٢لامعأ(يبليفيفةدحاوىوس
ملوةيكيليكيفهباعتأنامزيفهرثكأعقونيتيآلانيتاه
.)١٥:٤١لامعأ(اهركذلاقولضرتعي

نعىسومةعيرشتهنًةَدِحاَوَّـالِإًةَدْلَجَنيِعَبْرَأ
ًارذحف.)٢٥:٣ةينثت(ةبرضنيعبرأنمرثكأبنذملابرض
عستىوساوبرضيالنأاوداتعاكلذىلعةدايزلانم
تابرضلاودلجلابتابرضلاانهسلوبهبزيُماممو.نيثالثو
دحألاق.ممألانمةيناثلاودوهيلانمىلوألانإفيصعلاب
ثالثةبرضلكدعُتىتحةثلثمهدنعدلجلاةلآنإنيينابرلا
.دلجلانمضورفملامامتاهنمةرشعثالثفتادلج

نظو)١٤:١٩لامعأ(ةرتسليفكلذوُتِْمجُرًةَّـرَم
نادجولانعباغدقناكًاذإفلتُقهنأذئنيحهومجار
.هسأرةراجحلاةباصإل

يفاذهلركذالُةَنيِفَّـسلٱَِيبْتََرسَكْنٱٍتاَّـرَمَثَالَث
ىلإبهاذوهوهبةنيفسلاراسكناامأو.لسرلالامعأ
هلتثدحاهنأحجرألاوةلاسرلاهذهةباتكدعبناكفةيمور
ىلإميلشروأنمهرفسيهواهريغوأةيتآلارافسألايف
ابانربدعاسيلةيكاطنأىلإسوسرطنمهرفسوسوسرط
.)١٥:١٥لامعأ(انيثأىلإهرفسو.)٢٦و٣٩:١١لامعأ(
.)١٨:٢٢لامعأ(ةيرصيقىلإسسفأنمهرفسو

.ةعاسنيرشعوًاعبرأيأًاراََهنَوًالْيَل
يف نمةعطقبكسمتموهوجاومألانيبيأِقْمُعْلٱِ
ىلعذئنيحناكهنأيفبيرالوةروسكملاةنيفسلابشخ
.توملانمبرقلاةياغ

ِراَطْخَأِب.ٍلوُيُسِراَطْخَأِب.ًَةريِثَكًاراَرِمٍراَفْسَأِب«٢٦
ٍراَطْخَأِب.ِمَمُألٱَنِمٍراَطْخَأِب.ِيسْنِجْنِمٍراَطْخَأِب.ٍصوُصُل
يف ملٱِ
يفٍراَطْخَأِب.ِةَنيِدَْ لٱِ

ْ
يفٍراَطْخَأِب.ِةَّـيِّـَرب لٱِ

ْ
ْنِمٍراَطْخَأِب.ِرْحَب

.»ٍةَبَذَكٍةَوْخِإ
٢١:٣١و٢٠:٣و١٧:٥و١٤:٥و١٣:٥٠و٩:٢٣لامعأ
١٩:٢٣و١٤:٥لامعأ٢٥:٣و١١و٢٣:١٠و
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هذهيفةروكذملاراطخأللهرايتخابهسفنلوسرلاضّرع
هنوكىوعديفلوألاقحلاهلنأىلعليلداذهوةيآلا
.حيسمللًانيمأًامداخ

.رطخلاوبعتللاهيفضّرعٍراَفْسَأِب
روسجاليتلاةقيمعلارهنألاهروبعبٍلوُيُسِراَطْخَأِب
.اهل

لاجيتلانادلبلابهرصعيفنيريثكاوناكوٍصوُصُل
.ةيكيليكيفلابجلاقياضماميسالواهيف

)٩:٢٣لامعأ(قشمديفدوهيلايأِيسْنِجْنِم
:١٣لامعأ(ةيديسيبةيكاطنأو)٩:٢٩لامعأ(ميلشروأو
:١٨لامعأ(سوثنروكيفو)١٤:٢لامعأ(ةينوقيإيفو)٥٠
نولطبملاوحيسملانيدنعنيماحملاىوقأناكهنألو.)١٢
.ةيوسوملاةعيرشلاموسرل

وبصعتمهيلعمهضعبجّيهنيذلانيينثولايأِمَمُألٱَنِم
يفو)١٦:٢٠لامعأ(يبليفيفثدحامكدوهيلا
مهحابرأىلعاوفاخنيذلاو.)٦و١٧:٥لامعأ(يكينولاست
.)١٩:٢٣لامعأ(سسفأيفثدحامك

يفٍراَطْخَأِب .ًافنآركُذاماهنموندملايأِةَنيِدَْملٱِ
يف :١ةيطالغ(يفةروكذملا»ةيبرعلا«اهنألمتحيِةَّـيِّـَربْلٱِ
.لوضانألايأىرغصلاايسأيفةعساولايراحصلاو)١٧
يفٍراَطْخَأِب لٱِ

ْ
.)٢٥ع(رظناِرْحَب

ورصنتمظفاحينأاودارأنمممهوٍةَبَذَكٍةَوْخِإْنِم
هئادعأدشأنمءالؤهناكوةيوسوملاموسرلاىلعممألا
.)٢:٤ةيطالغ(مهّرشو

يف«٢٧ يف.ٍّدَكَوٍبَعَتِ يف.ًَةريِثَكًاراَرِمٍراَهْسَأِ ٍعوُجِ
يف.ٍشَطَعَو يف.ًَةريِثَكًاراَرِمٍماَوْصَأِ .»ٍيْرُعَوٍدْرَبِ
٤:١١سوثنروك٦:٥١صو٢٠:٣١لامعأ

يف عمهمايقبوليجنإلابريشبتلابامهاساقٍّدَكَوٍبَعَتِ
ركُذامواذهو.ءايعإلاىلإكلذهبىدأفهسفنةقفنباذه
.ىعّداامكحيسمللًانيمأًامداخناكهنأعطاقليلدهلبق

يف .همالآوهمومهوهلامعأةرثكنماهيلإرطضاٍراَهْسَأِ
يف يف.ٍشَطَعَوٍعوُجِ يفهرافسأباهلضّرعتٍماَوْصَأِ

ةلق»شطعلاوعوجلاب«دارأهنأحّجرملاو.تاولفلاوراحبألا
.امهنععاطقنالا»ماوصألاب«وبارشلاوماعطلالوانت
اهركذامةيرايتخاتناكولوةيرارطضاماوصألاكلتتناكو
لعلو.حيسملالجألبئاصملانمهارتعاامةلمجنم
هنمرثكأاوماصعوبسألايفنيترماوماصنيذلانييسيرفلا
.ةيرايتخالاماوصألانم

يف نيبلابجلاىلعهرفسبامهلضّرُعٍيْرُعَوٍدْرَبِ
متخاذهبوىرغصلاايسأوةيكيليكنيبوةيكيليكوةيروس

نأردقنلودجلااذهيفانلمأتاذإو.ةيدسجلاهبئاصملودج
راثآوهنممظعأنكيمليذلاممألالوسرانمامألثمن
نمهسأريفحارجلاراثآوهرهظىلعةريثكًارارمبرضلا
ضّرعتلاوشطعلاوعوجلانمليحنٍواضهدسجومجرلا
نمًادورطمممألاودوهيلانمًادهطضميرعلاورحلاودربلل
سانلاىندأًانايحأهيلعمجهيهلىوأمالورخآىلإعضوم
ىلإبهذريبشتلالجألناكمنمدرُطاذإو.ةالولاًانايحأو
نأًاعقوتملوألايفهبىدانيذلاليجنإلابةادانمللرخآلا
ابروأوايسأردقتو.هلخدعضوملكيفداهطضالاهيلععقي
عطقبهئانعوحيسملالجأنمامهيفهنالوجةرثكبادهشتنأ
ىلعهلمحتجاومألاوةقيمعلاةعيرسلاامهرهنأهايموامهلاحر
رحبلاو.اهيلعموعلايفهدهجلذبيوهوتاعاسلايلاوت
ًانايحأهملسيربلاوربلاىلإاهبفذقيوًانايحأهتنيفسرسكي
نعطقفكيملوليجنإللًاديدجًاحتفيغبيوهورحبلاىلإ
رعشكيحيًاتاقوأوعمجملايفدوهيلاجاحيًاتاقوأهارنفلمعلا
فصتنميفنجسلايفهللاحبسيًانايحأوًامايخىزعملا
انيثأيفسوغابسويرأةفسالفرظانيًانايحأوليللا
ستسيتيبيفنييثنروكلاوسناريتةسردميفنيسسفألاو
.ًابولصمعوسيوهوهيتفشىلعدحاوعوضومو

.ٍمْوَيَّـلُكَّـَيلَعُمُكَاَّـرتلٱ:َكِلٰذَنوُدَوُهاَماَدَع«٢٨
لٱِعيِمَجِبُماَمِتْهٱلٱ

ْ
.»ِسِئاَنَك

١:١٤ةيموروخلا٢٠:١٨لامعأ

ملىرخأبئاصميقبيأَكِلٰذَنوُدَوُهاَماَدَع
مدقتفةروكذملاعاونألانمهلزاونلودجلمكيملفاهركذي
هراكفأةهجنمهبلزناموهوهباعتأنمرخآعوننايبىلإ
.نطابلاهروعشو

هيلإسانلاعامتجايأٍمْوَيَّـلُكَّـَيلَعُمُكاََّـرتلٱ
.لامعألاةرثكوةفلتخمتاياغلهيلعمهماحدزاو

كلذللعضعباذهِسِئاَنَكْلٱِعيِمَجِبُماَمِتْهٱلٱ
يتلاةريثكلاسئانكلابسلوبمامتهاحضتيو.مكارتلا
يتلاباعتألاوًابئاغمهيلإاهبتكيتلالئاسرلانماهسسأ
مهضعبًاجاوفأهيلإنوتأيسانلاناكف.مهنيباهلمتحا
تايرهوجيفهولداجيلمهضعبوصالخلاقيرطنعهولأسيل
مهرئامضمهتبعتأاممةحارتسالاةيغبمهضعبونيدلا
يفطسوتينأهنممهسامتلالمهضعبوةبرطضملاةفيعضلا
ةروشملاوةيزعتلاهيلإاوبلطيلمهضعبوتاموصخلاضف
يتلامقُرلاولتينأهيلعناكو.مهبئاصميفةدعاسملاو
هلسرينممواهيلعبيجيوةديعبلاسئانكلانمهيلإلسرت
عجشيونيلاضلاخبوينأهيلعناكو.ريشبتللهلبقنم
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نإولامعألاهذهو.نيدهتجملاونيتباثلاحدميوءافعضلا
.هبلقوهنهذىلعًاليقثًالمحتناكاهلمحينأًايضارناك

َالاَنَأَوُرُثْعَيْنَم؟ُفُعْضَأَالاَنَأَوُفُعْضَيْنَم«٢٩
لَأ
ْ
»؟ُبِهَت
٩:٢٢و٨:١٣سوثنروك١

مهنازحألعجىتحنييحيسملاهتوخإلوسرلاىساو
ُ،َّـملَأَتَيٌدِحاَوٌوْضُعَناَكْنِإ«ماعلانوناقلاىلعًايرجهنازحأ
هلناكو.)١٢:٢٦سوثنروك١(»ُهَعَمَُّـملَأَتَتِءاَضْعَألٱُعيِمَجَف
سئانكلانمهسسأامءاضعأىلإةصاخةبسنكلذقوف
يفمكتدلوانأ«هلوقكلذديؤيوهدالوأىلإبآلاةبسنك
.)٤:١٥سوثنروك١(»حيسملا

.ناميإلاوأدسجلايفُفُعْضَيْنَم
ىلعلوسرلاقفش.ًاريثكقفشأاليأُفُعْضَأَالاَنَأَو

ملأرابتخالابملعهنألوهبلقةقرلداسجألاءافعضمهنيذلا
تفعضونيدلايفكوكشلامهترماخنيذلاىلعوفعضلا

هنعاوهتنيوأهولمعينأبجياميفاوباتراومهرئامض
مهبفختسيوكلذلمهرقتحيملومهتياوغومهلهجلمتحاف
فصقيالةضوضرمةبصق«يذلاحيسملالثمناكلب
ُتِْرص«هلوققفوىلعاذهو.»ئفطيالةنخدمةليتفو
.)٩:٢٢سوثنروك١(»َءاَفَعُّضلٱَحَبْرَألٍفيِعَضَكِءاَفَعُّضلِل

براجتلناميإلانعاولضمهنإفةوخإلانمُرُثْعَيْنَم
داسفومهضعبةريسءوسوأمهتاوهشلماوعوأناطيشلا
.مهميلعت

نيذلاىلعًابضغونيطقاسلاىلعًافسأُبِهَتْلَأَالاَنَأَو
.مهولضأ

.»يِفْعَضِروُمُأِبُرِخَتْفَأَسَف،ُراَخِتْفٱلٱُِبَجيَناَكْنِإ«٣٠
١٠و٩و١٢:٥ص

هراختفاعوضومبنيبذاكلانيملعملانعسلوبزاتما
مهراختفاعوضومناكنإف.هتياغبمهنعزاتماامك
نمكلذريغومهتحاصفومهملعوتاذلابمهقاقحتسا
نمهركذامبالإرختفيملفوهامأو.ةيصخشلامهبهاوم
اممكلذريغوشطعلاوعوجلاودلجلاورقفلاوتاداهطضالا
لهأنأشنمسيلامموهوجايتحالاوفعضلاىلعلدي
امبرختفينأهلناك.هيلعحدملالوبقوهبراختفالاملاعلا
هحاجنبرختفينأهلناكو.لمتحاامبرختفاهنكللمع
ةلعاهيفىأرفهتافعضبهؤادعأهمهتا.هفعضبرختفاف
.مهتمظعلكيفاهنماوأراممرثكأراختفالا

ملٱَعوُسَياَنِّـبَروُبَأُهللاَا«٣١
َىلِإٌكَراَبُمَوُهيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

.»ُبِذْكَأُتْسَلِّـينَأُمَلْعَي،ِدَبَألٱ
١:٢٠ةيطالغو١:٢٣صو٩:١و١:٩ةيمور
٩:٥ةيمور٢:٥يكينولاست١و

يفهمالكنمقبساميفهلاقامقدصبهللادهشتسا
هباعتأنايبيفةغلابملانمءيشبتأيملهنأبوحاحصألااذه
يكلو.)٩:١ةيموريفو١٠ع(يفاذهلثمىتأوهمالآو
ىلإةصاخلاهتبسنبهللانعّربعداهشتسالاكلذتبثي
يفو.مهبينتعملاومهقلاخهنوكنممظعأاهنأكنينمؤملا
هنبابءادفلالصأهنوكرابتعابهللاىلإراشأانههترابع
اذهنوكرابتعابحيسملاعوسيبرلاىلإراشأو.يلزألا
.ةيهلإوةيناسنإنيتعيبط

حيبستاذهِدَبَألٱَىلِإٌكَراَبُمَوُه...اَنِّـبَروُبَأُهللاَا
مساراقولابركذيناكنيحًاريثكهلثمبنايتإلاسلوبداتعا
لثمو)٩:١٥سوثنروك٢و١١:٢٣ةيموررظنا(حيسملاوهللا
.ريثككلذ

يف«٣٢ حلٱِيلاَوَقْشَمِدِ
ْ
ملٱِثِرَا

َةَنيِدمُسُرَْحيَناَكِكِلَْ
»يِنَكِسْمُيْنَأُديِرُيَنيِّـيِقْشَمِّـدلٱ

اهلعجيملواهدحوةثداحلاهذهسلوبركذاذاململعنال
ترطخاهلعلوقباسلاهبئاصملودجثداوحةلمجنم
ىتحرطخلاةياغيفذئنيحناكهلعلوأاهركذفانههلابىلع
هذهبهؤابنأو.ركذلاباهدرفأفهبئاصمرئاسيفاهلثمنكيمل
٩:٢٤لامعأ(لامعألارفسيفاقولإبنلقفاومةثداحلا
ملودوهيلاىلإهيلعضبقلادصقبسناقولنأالإ.)٢٥و
.هسفنيلاولاىلإهبسنفسلوبامأوهدصقويلاولامساركذي
ضبقلاىلعيلاولااوجّيهدوهيلانأوهنيأبنلانيبقفوملاو
.هنمماقتنالاىلعهلمحيامهلسيلذإهيلع

اهيلإسلوببهذةيروسيفةميدقةنيدمَقْشَمِد
.)٥صلامعأ(رصنتكانهونييحيسملادهطضيل

.كلملارمأبمكاحلاِيلاَو
كولمنمنيريثكلًامساثراحلاناكِكِلَْملٱِثِراَْحلٱ

انهروكذملاثراحلاو.رصمكولملنوعرفناكامكبرعلا
ثراحلاةنباهتأرمادرطيذلاسابيتنأسدوريهّومحوه
.)١٤:٣ىتم(سبليفهيخأةأرماايدوريهجوزتييكل
هنمماقتنالادصقفًالئاهًارسكهرسكوثراحلاهبراحف
يفعرشيوهوكلذنمهعنمنكلوينامورلايلاولاسويلتيف
يأربلغو.سويرابيطروطاربمألاتومهيلعلمحلا
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ىلعثراحلاكلملاىلوتساهسفننيحلاكلذيفهنأنيرسفملا
.ةيرخصلاةيبرعلاكلمذئمويناكوقشمد

باوبأهلاجربقارييأَنيِّـيِقْشَمِّـدلٱَةَنيِدمُسُرَْحي
جورخلايغبيوهوسلوبىلعاوضبقييكلقشمدةنيدم
.)٨:٢٤لامعأرظنا(هولتقيواهنم

يفٍةَقاَطْنِمُتْيَّـلَدَتَف«٣٣ ُتْوَجَنَو،ِروُّسلٱَنِمٍليِبْنَزِ
.»ِهْيَدَيْنِم
٢٥و٩:٢٤لامعأ

هتوكنمىلدتوذئتقوهيفناكيذلاتيبلانأحجرألا
ةاجنتناكبولسألااذهلثمىلعو.ةنيدملاروسىلعناك
ةاجنو)٢:١٥عوشي(عوشيامهلسرأنيذللانيسوساجلا
نأحجرألاو.)٢:١٢ليئومص١(كلملالواشدينمدواد
سانلاهمدختسااممًاريبكناكهبسلوبيلُديذلاليبنزلا
.اهلكاشاموبوبحلاظفحلذئموي

دئاوف
ًالهجنوكيامًاريثكلامعألاوتاينتقملابراختفالانإ.١

ةياقولًايرورضًابجاونوكيدقهنكلوءايربكلاةمالعو
يفكولسلانوكينأبجيف.هللادجملاءاشنإوتيصلا
ىطعُتنأاهنوناقوتاقدصلاءاطعإيفكولسلاكاذه
هلعفتامبيردتالىرسيلاديلانأىتحءافخلايف
ثحتيكلةقدصلارهظننأبجيدقنكلوىنميلا
.)١ع(هللاليبسيفمهلاومألذبىلعانريغ

اهنألةرهاطةيحيسملاةسينكلانوكتنأبجيهنإ.٢
.همامألثمتتسيهوسندالبيذلالمحلاسورع
ّرشلاهبشوّرشلكبنجتتنأيفدهتجتنأبجيمكف
اذهىلإنوتأينيذلاةكئالملاكملاعلابسندتتالنأو
نمءيشمهبقحليالوةمقنلاوأةبحملاةمدخلاملاعلا
.)٢ع(هسند

كرتيىتحيحيسملاعدُخينأراطخألاديدشنمهنإ.٣
ناطيشلانإفهتريسةماقتساوحيسملابهناميإةطاسب
عرزىلإلئاسولانمًائيشكرتيالفهكالهإيفبغري
مهلمحوهللامالكةهجنمنينمؤملابولقيفكوكشلا
وأهتدابعنأشنمحيسملاهبرمأامىلعاوديزينأ
هيهالميفملاعلاةلكاشمىلعمهلمحوأهنماوصقني
.)٣ع(هئايزأو

ليجنإلاليبسيفهلاثمأوسلوبلمتحااممملعتناننإ.٤
ىلعةوالعمهعومدومهباعتأومهمدنماوقفنأامةرفو
نأانيلعبجيالفأ.اننيدتابثإلمهديسهلمتحاام
هبماقامىلإرظنلابرابتعالالكزنكلااذهربتعن

نموهامىلعهظفحننأوانيلإهولصوييكلانؤافلس
تضتقاولوانريغىلإكلذكهلصونولامكلاوةراهطلا
نأزوجيلهف.كلذلكةيغبانسفنأبرطاخننألاحلا
تاوبروفولأوصالخلاىرشبثبنعانلامكسمن
.)٣٣-٢٣ع(اهليبسيفمهتايحاولذب

نميحيسملانيدلالجألسلوبهلمتحاوهلمعامنإ.٥
ةياغهلنكتملذإنيدلااذهةحصىلعةلدألاىوقأ
يدوهيلابهذملايفهئاجروهفرشلككرتينأنم
ةريثكلانينسلالغشيويحيسملابهذملابكسمتيو
ىوسملاعللهتحصبدهشييكلمالآلاوباعتألادشأب
.)٣٣-٢٣ع(صلاخقحهنأبعنتقاهنأ

بعتامكبعتينأمويلايحيسملكبغرولهنإ.٦
املهلمتحااملمتحينأوليجنإلاليبسيفسلوب
حيسملاعوسيبءادفلاةفرعمتناكهنأيفدحأكش
هنأتبثينأردقيدحأالف.ضرألايصاقألكغلبت
بجياممرثكألمتحاوأهلمعينأبجياممرثكألمع
ملاعلانألسلوبهلمعاملمعننأبجيف.هلمتحينأ
ةفرعمىلإهمايأيفناكيذلاجايتحالاسفنيفمويلا
هللاةوقنآلاىلإلزيملليجنإلاو.حيسملابصالخلا
الةنامألابةمدخلاباوثوذئمويناكامكصالخلل
.)٣٣-٢٣ع(ناكامكلازي

ةرفونمرمذتينأبمويلاحيسملامداخبرجاذإهنإ.٧
نموهفورعمبمهمدخينيذلارفكوهمومهوهباعتأ
يفسلوببئاصملودجأرقيلفهبلزنتيتلابئاصملا
.)٣٣-٢٣ع(هللاركشلاوةعانقلاملعتيوحاحصألااذه

ةيزعتاذهومهتاقيضوهديبعباعتألكملعيهللانإ.٨
مهدصاقمةدوجومهتياغصولخبهودهشتسينأبمهل
مهلسانلاةناهإعماوققحتينأبو.مهلامعأيفمهتنامأو
عمجيمويمهركذيهنإمهايإمهلتقوأمهداهطضاو
هلوقبمهبيثيوملاعلاوةكئالملامادقمهبفرتعيوهيسيدق
حرفىلإلخداحلاصلادبعلااهيأًامعن«مهنملكل
.)٣١ع(»كديس

رشعيناثلاحاحصألا

هتيلوسرةحصىلعهنيهاربوةميظعلاسلوبايؤر
اهتسراممنمهتياغنايبو

هلعفامدعبرختفيالهنإحاحصألااذهيفسلوبلاق
امىلإيتأيهنأوهليموهقوذفالخىلعكلذنألهلمتحاو
ةثلاثلاءامسلاىلإفطُخهنإفهلهتانالعإنمهللاهلعف
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ىوقأهيقدصملكلوهلاذهفهنالعإيفنذؤيالامعمسو
ع(نيهاربلانمقبساملكنمهبهللاةرسمىلعناهرب
ةيدسجةيلببهباصأهبهترسمنابأهنأعمهللانأو.)٦-١
ع(ًاعضاوتمهظفحييكلاهنمهذقنينأنسحتسيملةملؤم
هوأجلأهءادعأنكلرختفينأهيلعبعصيناكهنإو)١٠-٧
ةسينكنإو.)١٢و١١ع(ةيجراخلاةلدألاباوعنتقيملمهنألهيلإ
وههنألقحلالوسرهنوكىلععطاقليلداهسفنسوثنروك
يتلابهاوملانمًائيشصقنتمليهوةسينكلاكلتسسأ
ةصقانتناكنإاهنأولسرلانمهريغاهسسأاميفتناك
هنإواهنمةقفنذخأينأهؤابإوهديحولاءيشلاكلذفًائيش
نمناكهسفنلهتئربتنأو.)١٨-١٣ع(كلذىبأيلازيال
هنولوقيوأهيفسانلاهركتفيامهمهيالفهدنعرومألاديهز
ناّيدلاوههنألهيفهللاهركتفيامهدنعرومألامهأامنإ
سوثنروكىلإهنايتإدنعرطضيهنأفاخلوسرلاو.ريخألا
.)٢١-١٩ع(خبوموناّيدةروصيفيتأينأ

٦ىلإ١عةميظعلاسلوبايؤر

ِّـبَّـرلٱِرِظاَنَمَىلِإِيتآِّـينِإَف.َرِخَتْفَأْنَأيِنُقِفاوُيَالُهَّـنِإ«١
.»ِهِتاَنَالْعِإَو
٧ع

رظتنُياملوهليملفانمكلذنألَرِخَتْفَأْنَأيِنُقِفاوُيَال
هاعداذهلومهئارتفابهؤادعأهيلعهربجأنكلويحيسملانم
لعلو.ىضمامبءافتكاانههنعفكوقبساميف»ةوابغ«
هريدقترمضممالكهمالكنمةرابعلانيبوةرابعلاهذهنيب
.»راختفالانعتلدعو«

الراختفالاريغرخآعوضومىلإيتآركُذاملًارظنيأِيتآ
.هللاهلعفامدرجموهويسفنلحدمالوهيفيللمع

نمّمعأ»ىؤرلايهو«رظانملاهِتاَنَالْعِإَوِّـبَّـرلٱِرِظاَنَم
اهنألمظعأتانالعإلاو.ةيناثلاالبىلوألاناكمالتانالعإلا
برلايأ(برلاىلإاهيلكبسنو.رظانملاىنعمرسفت
ًايحهربتعافاهعوضومهنوكلالاهئشنمهنوكل)حيسملاعوسي
ىؤرلامعألارفسيفركُذو.هسفنلاوحأوهراكفأيفًارثؤم
٢٢:١٧و١٨:٩و١٦:٩و٦-٩:٤لامعأ(سلوباهآررخُأ
.)٢:٢ةيطالغ(يفايؤرتركُذو)٢٧:٢٣و٢٣:١١و١٨و

يفًاناَسْنِإُفِرْعَأ«٢ ملٱِ
يفَأ.ًةَنَسَةََرشَعَعَبْرَأَلْبَقِحيِسَْ ِ

جلٱ
ْ

جلٱَجِراَخْمَأ،ُمَلْعَأُتْسَل؟ِدََس
ْ

ُهللاٱ.ُمَلْعَأُتْسَل؟ِدََس
.»ِةَثِلاَّـثلٱِءاَمَّـسلٱَىلِإاَذٰهَفِطُتْخٱ.ُمَلْعَي
١٤:١٩لامعأ١:٢٢ةيطالغو٥:١٧صو١٦:٧ةيمور
٢٢:١٧و

راتخااذاململعنالوهسفنناسنإلابدارأًاناَسْنِإُفِرْعَأ
رعشهنألًاعضاوتكلذىتأحجرألاوملكتلاىلعةبيغلا
يلتناكلوقينأقئاللانمريملفهقاقحتسامدعوهفعضب
لثمايؤرلاهذهيفهنأىأرهلعلوأ.ةديجملاايؤرلاهذهانأ
.لعافالدهاش

يف نمؤملاهبفصوينأديتعافصواذهِحيِسَْملٱِ
ةديدجةايحهبايحيًاداحتاناميإلاةطساوبحيسملابهداحتال
.حيسملاةايحدرجمب

بتك.ايؤرلاثودحتقواذهًةَنَسَةََرشَعَعَبْرَأَلْبَق
تقونوكيف٥٧ةنسسوثنروكلهأىلإةلاسرلاهذه
اموأسوسرطيفذئمويناكو٤٣ةنسايؤرلاثودح
هيلإيتأينأابانربهلأسنأليبُقةيكيليكيفاهرواج
ملاذإف)٩:٣٠لامعأ(ةيكاطنأيفريشبتلاىلعهدعاسيو
نمزقشمدقيرطىلعاهآريتلايهايؤرلاكلتنكت
ةنسيأنينستسوحنبهذهلبقتناككلتنإفهرصنت

وهوهذهتناكوضرألاىلعوهوذئنيحهايؤرتناكو.٣٨
ملهنأىلعلديمالكلابولسأو.اهيلإفطُخذإءامسلايف
اهخيراتركذو.انهاهإبنةباتكلبقدحألايؤرلاكلتركذي
.هدنعاهنأشلًانايبقيقدتلاب

يفَأ الِدَسَْجلٱَجِراَخْمَأ،ُمَلْعَأُتْسَل؟ِدَسَْجلٱِ
ىلإهفاطتخايفوأايؤرلاثودحيفكشلانماذهيفءيش
نعةلصفنمهسفننوكيهوذئنيحهلاحيفلبءامسلا
لاحاهنأامكلحمءامسلاف.هيفلازتالاهنوكوأهدسج
.لحمىلإجاتحيدجمملاحيسملادسجف

كولم١(كلذيفهللعفالفرخآهفطتخايأَفِطُتْخٱ
ثدحامو.)٤:١٧يكينولاست١و٨:٣٩لامعأو١٨:١٢
ثدحامعفلتخي)١١:١و٨:٣لايفزح(يبنلالايقزحل
فطخيملوميلشروأىلإلبابنمايؤرلايفلقُنهنوكبسلوبل
.ةقيقح

ءامسلاف.تاومسلاءامسباهنعربعيوِةَثِلاَّـثلٱِءاَمَّـسلٱ
ءامسةيناثلاءامسلاو.رويطلاوبحسلاءامسىلوألا
حيسملانكسمويهلإلادجملارهظمءامسةثلاثلاو.بكاوكلا
.نيسيدقلاوةكئالملاودسجلاب

يفَأ.َناَسْنِإلٱاَذٰهُفِرْعَأَو«٣ جلٱِ
ْ

جلٱَجِراَخْمَأِدََس
ْ

؟ِدََس
.»ُمَلْعَيُهللاٱ.ُمَلْعَأُتْسَل

.ريرقتللةيناثلاةيآلارركمةيآلاهذه
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لٱَىلِإَفِطُتْخٱُهَّـنَأ«٤
ْ
ُقَطْنُيَالٍتاَمِلَكَعِمَسَو،ِسْوَدْرِف

هب لَكَتَيْنَأٍناَسْنِإلُغوُسَيَالَو،اَِ
هبَمَّـ .»اَِ

٢:٧ايؤرو٢٣:٤٣اقول

نمًالدبانهسودرفلاركذِسْوَدْرِفْلٱَىلِإَفِطُتْخٱ
.امهيينعمةدحوىلعلديةيناثلاةيآلايفةثلاثلاءامسلا
نعدوهيلاهبّربعوةنجهانعمولصألايسرافسودرفلاو
وهو.ءايقتألانمنيفوتملانكسمنعمثًالوأندعةنج
رجشهيفوهللاشرعنمًاجراخةايحلارهنهيفيرجييذلا
.)٢و٢٢:١و٢:٧ايؤر(ةايحلا

ةرابعلايفةرابعلاهذهريسفتاَِهبُقَطْنُيَالٍتاَمِلَك
.اهيلتيتلا

هللانذؤيمليأاَِهبَمَّـلَكَتَيْنَأٍناَسْنِإلُغوُسَيَال
دصقامو.هطيشنتولوسرلاةيزعتلتناكفرشبللاهنالعإب
هباتكيفهنلعأءامسلارومأنمسانلالكهفرعينأهللا
.ةداعسلاوةسادقلاولماكاهيفنيسيدقلانأوههتصالخو

ُرِخَتْفَأَالِيسْفَنِةَهِجْنِمْنِكٰلَو.ُرِخَتْفَأاَذٰهِةَهِجْنِم«٥
.»ِيتاَفَعَضِبَّـالِإ

١١:٣٠ص

يذلاناسنإلاىلإاذهبةراشإلاُرِخَتْفَأاَذٰهِةَهِجْنِم
كلذوةلاسرلاهذهةباتكلبقةنسةرشععبرأذنمهركذ
ًاعفدهريغهنأكهيلعملكتهنكلهسفنوهوهناسنإلا
نأهيلعبعصهنأكو.هسفنىلإراختفالاةبسنبحيرصتلل
بئاصملانمهيلعىضماملكدعبةدملاكلتذنمهنأربتعي
هذهبحاصوهلزاونلانمكلذريغوباعتألاوتاقشملاو
لصحهنألذئنيحهلثدحامبرختفينأهلغاسو.ايؤرلا
.هقاقحتسانمالوهلعفنمالهناسحإوهللاةمعننمهيلع

لامعألاوتافصلانميأُرِخَتْفَأَالِيسْفَنِةَهِجْنِم
.اهبرختفينأناسنإلانكمييتلاةيصخشلا

نايبىلإعجراململكتلاةغيصىلإعجرِيتاَفَعَضِبَّـالِإ
وههبراختفالاىضرييذلاديحولاعوضوملانإلاقفهفعض
ةدحاوتافعضلاكلتنمركذوهناصقنوهفعضنيبام
.ةعباسلاةيآلايفاهرئاسلًالاثم

ُلوُقَأِّـينَأل،ًاّيِبَغُنوُكَأَالَرِخَتْفَأْنَأُتْدَرَأْنِإِّـينِإَف«٦
حلٱ
ْ

اَمَقْوَفيِتَهِجْنِمٌدَحَأَّـنُظَيَّـالَئِلىَشاََحتَأيِّـنِكٰلَو.َّـَق
.»يِّـنِمُعَمْسَيْوَأِيناَرَي

١١:١٦و١٠:٨ص

نوكيقحلانألًاّيِبَغُنوُكَأَالَرِخَتْفَأْنَأُتْدَرَأْنِإ
.ًالطابرختفأالفيعم

ىضتقمبدحأهربتعينأدريملخلاىَشاََحتَأيِّـنِكٰلَو
هعمسوهيفهآرامىضتقمبلبحدملانمهسفنيفهلاقام
هنومظعيسانلاوسوثنروكىلإلصينأهركف.هميلعتنم
امنودهنودجيوهسفنيفهلاقامىلعءانبمهتاروصتيف
.هوروصت

نمهتياغنايبوهتيلوسرةحصىلعسلوبنيهارب
٢١ىلإ٧عاهتسرامم

يفًةَكْوَشُتيِطْعُأ،ِتاَنَالْعِإلٱِطْرَفِبَعِفَتْرَأَّـالَئِلَو«٧ ِ
جلٱ
ْ

لَيِل،ِناَطْيَّـشلٱَكَالَم،ِدََس
ْ

.»َعِفَتْرَأَّـالَئِليِنَمِط
:١٣اقولو٢:٧بويأ١٤و٤:١٣ةيطالغو٢٨:٢٤لايقزح
١٦

هنظياليكلهيلعمزعامةسداسلاةيآلايفلوسرلاركذ
الئلهعمهللاهلعفامةيآلاهذهيفركذو.هتلزنمقوفسانلا
ةضرعسانلانأمولعملانمهنألاهتلزنمقوفهسفنربتعي
ىلإًاليبسمهلءامظعلارابتعااوذختينأنمرطخلل
رطخلةضرعلوسرلاناكو.مهسوفننيعأيفمهمظعت
.ةصاخلاهللاىضرتامالعبةيحورلاءايربكلا

نالعإلاوىؤرلايأِتاَنَالْعِإلٱِطْرَفِبَعِفَتْرَأَّـالَئِل
نمهللاهلفشكنيحهلاثمأنمهريغوانههركذيذلا
.سانلانمهريغىلعهمتكامهملعزونك

بلطيذلاباصملالزنأيذلاوههنإفهللانمُتيِطْعُأ
.هنمةاجنلاسلوب

يفًةَكْوَش ماليإًادجةملؤمةيدسجةلزانيأِدَسَْجلٱِ
ىلإهتلاسريفاهنعربعو.فنعبدسجلايفتلخدُأةكوش
نييعتو.)٤:١٤ةيطالغ(هدسجيفيتلاهتبرجتبةيطالغ
اهنوكلثمةفلتخملاءارآلابميلستلانمعنميدسجلايفاهنوك
الًاصاخًاودعوأهنهذيفناطيشلاهاقلأًاريرشًاساوسو
ص(هبئاصملودجيفهركذاممرخآًائيشوأهمواقيكفني
وهوهنمردصامىلعهريمضنمهلًابينأتوأ.)٣٢-١١:٢٢
هلرفغيالهللانأنمًافوخوأ.هستينكوحيسملادهطضي
ةكوشلاكلتنأمهضعبنظو.ًايدبأًاكالهكلهيهنأو
ينمؤميفهلوقيأرلااذهىوقييذلاوهينيعيفملؤمضرم
مهنكمأولمهنويعاوعلقينأدادعتساىلعاوناكمهنأةيطالغ
مدختسيناكهنأو.)٤:١٥ةيطالغ(اهايإهوطعيوكلذ
ربكيهديطخبةلاسرلامتخينيحناكو.هلبتكينمًامئاد
يفءارآلالكةعجارمدعبنكلو)٦:١١ةيطالغ(فورحلا
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يأرلاانتفرعممدعبفرتعننأىلإرطضناهيفلمأتلاوكلذ
.حيحصلا

نأسدقملاباتكلاركذامًاريثكِناَطْيَّـشلٱَكَالَم
ضرملانعربعُينأحصيًاذإفةيدسجلاضارمألاببسم
بويأحورقكلذلاثمأنموهلوسريأناطيشلاكالمب
ىدحإهبتنحنايذلافعضلاحورو.)٢:٧بويأ(
لوقاذهديؤيو.)١٣:١٦اقول(ةنسةرشعينامثءاسنلا
:٢يكينولاست١(هرفسنعًارارمهقاعناطيشلانأسلوب
مهداسجأكالهلناطيشللسانلاضعبهميلستو.)١٨
.)١:٢٠سواثوميت١و٥:٥سوثنروك١(مهسفنصالخو
ناكهنأبىضرملاحيسملاءافشنعلوسرلاسرطبريبعتو
ملٱَعيَِمجيِفْشَي«

لَسَتُْ
ِّـ

.)١٠:٣٨لامعأ(»ُسيِلْبِإْمِهْيَلَعِط
سلوبهاطعأفسانلاءاذيإلًادبأدعتسمناطيشلانإ
رشبلاودعلهللانذأينأىلإالإجاتحيالهدسجيفةكوش
.ًامئادهلعفيفبغرياملعفينأيف

ءاذيإنعكلذبىنكو.ّيدخبرضييأيِنَمِطْلَيِل
.هايإناطيشلا

امكاذهوًاعضاوتمىقبألوربكتأالئليأَعِفَتْرَأَّـالَئِل
.هلوسرماليإبهحامسنمهللاةياغوهوةيآلالوأيفلاق
نأهنمملعتنوةمئادتناكلوسرلاةبيصمنأكلذنمانلو
سيدقتةطساوةيدسجلامالآلالعجينأىلعرداقهللا
يحيسملكنأوًاريثكهللااههركيءايربكلانأونينمؤملل
هيلإهراقتفاوهفعضعجولاةطساوبهللاهملعيفاهلةضرع
.عضاوتلاوربصلاوهلعوضخلاوىلاعت

ٍتاَّـرَمَثَالَثِّـبَّـرلٱَىلِإُتْعَّـَرضَتاَذٰهِةَهِجْنِم٨«٨،٩
يفِيتَّـوُقَّـنَأل،يِتَمْعِنَكيِفْكَت:ِيلَلاَقَف٩.يِنَقِراَفُيْنَأ ِ
حلٱِبُرِخَتْفَأٍروُُرسِّـلُكِبَف.ُلَمْكُتِفْعَّـضلٱ

ْ
يفِّـيَِر ،ِيتاَفَعَضِ

ملٱُةَّـوُقَّـَيلَعَّـلَُحتْيَكِل
ِ.حيِسَْ

٤:١٤سرطب١١:٣٠١ص

ىلإهأجلأهباصمنأيأُتْعَّـَرضَتاَذٰهِةَهِجْنِم
.ةالصلا

هنعربعتنأةيغبًاثالثحيسملاىلصامكٍتاَّـرَمَثَالَث
ةدعاسملالبهسفنبولطملاسيلباوجلاناكفمالآلاسأك
سيلو.)٥٤-٢٢:٤٢اقولو٢٦:٣٦ىتم(لامتحالاىلع
كلذلعجهنألبدحاوتقويفًاثالثبلطلارركهنأدارملا
.تاولصثالثعوضوم

كالمةلزنمبناكيذلاباصملايأيِنَقِراَفُيْنَأ
.ناطيشلا

ذنئيحهلبرلالوقف.ةثلاثلاةالصلايفيأِيلَلاَقَف
عمداعيملاضرألخدينأهلأساملىسوملىلاعتهلوقىنعمب

لَكُتْدُعَتَال!َكاَفَك«نييليئارسإلا
ِّـ

يفًاضْيَأيِنُم »ِرْمَألٱاَذٰهِ
برلاهملكقيرطيأبلوسرلاانربخيملو.)٣:٢٦ةينثت(
.حيسملاوهملكتملانأبعنتقاهنكل

هلبهوهنكلهعجوةلازإهللاىبأيِتَمْعِنَكيِفْكَت
تاكربلالكلمشياذهوهايإهبحدكأفاهنممظعأةكرب
كلريخهنإفديكوتلااذهذخفكبحأينأكيفكيلاقهنأكف
لضفأهتمحروةايحهللاىضريفنألةكوشلاكلتةلازإنم
.)٦٣:٣و٣٠:٥رومزم(ةايحلانم

يفِيتَّـوُقَّـنَأل نأهدعوهللانأيأُلَمْكُتِفْعَّـضلٱِ
هفعضبناسنإلاروعشنألةوقردصماذههفعضلعجي
ًالهأانلعجيانلهجبانروعشاذكهو.هتوقهللاراهظإلطرش
ونحلاىلإهمأوعديلفطلازجعنإف.حيسملاميلعتلوبقل
رداقلاصلخملالمحيانفعضاذكو.هبةيانعلاىلإهابأوهيلع
يتلابابسألامظعأنملعلو.اندعاسينأءيشلكىلع
نأنمهعنمتاهنأهنظةكوشلاةلازإهتبلطىلإسلوبتأجلأ
نمىردأبيبطلافكلذفالخىأرهللانكلهريغعفني
نأراتخافسلوبنمملعأهللاوهرضيامبوهعفنيامبليلعلا
.هلوسرحاحلإهاضتقاامالهتمكحهيتضقتامهيطعي

يفِّـيِرَْحلٱِبُرِخَتْفَأ هتكوشتافعضلابدارأِيتاَفَعَضِ
ةاجنلاىلعهيفاهءاقبلضففبئاصملانماهلثاميامرئاسو
.هتوقوهتمعنهلحيسملاةبهةليسوتناكذإاهنم

بئاصملابلوسرلارسِحيِسَْملٱُةَّـوُقَّـَيلَعَّـلَُحتْيَكِل
ةليسوتناكاهنألحيسملاىلإهراقتفاوهفعضهلّنيبتيتلا
ةميظعةليضفنوريثكبسح.هيلعحيسملاةوقلولحىلإ
حيسملاةوقلحتيكلربصلاببئاصملااولمتحينأمهل
هتافعضبرختفاوّرسهنأبمهيلعدازفسلوبامأو.مهيلع
تافعضبحيسملادّجمتيو.اهبدّجمتيحيسملانأًاربتعم
بلطياملعفىلعمهسفنأيفةوقمهلسيلنألهبعش
هلدجملالكنوكيلةيفزخلاةينآلايفةراشبلازنكعضيفمهنم
رشعينثاةطساوبهنإف.نينمؤملاصلخيىرشبلاةلاهجبف
شويجالوةوطسالومهلىنغالنيذلاسانلاةماعنم
.ذئمويةنوكسملاراطقأيفهنيدرشنوملاعلايفهتسينكسسأ
هلكملاعلايفهليجنإثبددعلايليلقءافعضسانأةطساوبو
ةدابعبتكسمتوناثوألاةدابعةينثولاممألاضعبكرتو
.قحلاهلإلا

ِتاَروَُّـرضلٱَوِمِئاَتَّـشلٱَوِتاَفَعَّـضلٱِبَُّرسُأَكِلٰذِل«١٠
ملٱِلْجَألِتاَقيِّـضلٱَوِتاَداَهِطْضٱلٱَو

اَنَأاَمَنيِحِّـينَألِ.حيِسَْ
.»ٌّيِوَقاَنَأٍذِئَنيِحَفٌفيِعَض
١٣:٤ص٧:٤صو٥:٣ةيمور
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قرفلاو»يتافعضبرختفأ«ًاقباسلاقِتاَفَعَّـضلٱِبَُّرسُأ
اهبُّرسو.ًانطابهبّرسُياملًارهاظنالعإلاراختفالانأامهنيب
ىلإانه»تافعضلاب«راشأو.اهتاوذىلإالاهجئاتنىلإرظنلاب
ةيدسجلاهتعيبطبتملأيتلالزاونلانم)١١ص(يفهركذام
»ةكوشلا«اهيلإعمجوهفعضاهبرهظوةيحورلاهتعيبطو
يفاهآرسلوبلعلنييتوهاللادحأاهيفلاقيتلاةروكذملا
.هدجمليلكإيفةروفضمءامسلا

:١ص(يفّرمامكهءادعأهيفنعطاهبيتلاِمِئاَتَّـشلٱَو
.)١٦و٨و١١:٦و١٠:١٠و٨:٢و٧:٨و٣:١و١٧

.)١١ص(يفركُذامكِتاَقيِّـضلٱَو...ِتاَروَُّـرضلٱ
هبتلزناهنألهبئاصمبهرورسةلعاذهِحيِسَْملٱِلْجَأل

حمسحيسملانأربتعاهنألوحيسملامداخهنوكرابتعاب
نوكتاهنأواهايإهلامتحابدجمتيحيسملانأنقيتوهباهلوزنب
بئاصملابجهتبيملف.حيسملانمةوقلاوةمعنلاهلينةليسو
ذليالامكسلوبلذليالملألانألبئاصماهنأثيحنم
الوًارايتخاهسفنىلعمالآلانموههبلجامبّرسيملوهريغل
ةمدخيفهيلععقوامبلبهتيطخوهلهجنعتجتنامب
حيسملاعملوقينأيقيقحيحيسملكىلعف.هديس
.»اهبرشأالأبآلااهيناطعأيتلاسأكلا«

هلعجهفعضبهروعشيأخلاٌفيِعَضاَنَأاَمَنيِح
.هديبذخأيحيسملالعجوةيوقلاحيسملاعارذبكسمتي
ىلعلانمةوقاولبقينألهأمهمهفعضبنورعشينيذلاف
ةنامأواناياطخريفكتوانبولقرييغتنعزجعلابرعشننيحف
انسفنأريربتوملاعلاوناطيشلاةمواقموةئيدرلاانبولقتاوهش
نيعتسنوزجعلاكلذبفرتعنوًاحلاصانريغلعجوانلامعأب
.انلوانيفهتوقهللارهظيذئنيحهللااب

لَأْمُتْنَأ.ُرِخَتْفَأاَنَأَوًاّيِبَغُتِْرصْدَق«١١
ْ
َناَكُهَّـنَأل!ِينوُمُتْمَز

،ِلُسُّرلٱيِقِئاَفْنَعًائْيَشْصُقْنَأَْملْذِإ،ْمُكْنِمَحَدْمُأْنَأيِغَبْنَي
.»ًائْيَشُتْسَلُتْنُكْنِإَو

٨ىلإ٢:٦ةيطالغو١١:٥ص١٧و١٦و١١:١ص
٣:٨سسفأو٩و١٥:٨و٣:٧سوثنروك١

راختفالكنأدقتعأينألُرِخَتْفَأاَنَأَوًاّيِبَغُتِْرص
يتالاعفنايفانيوًالوسروًايحيسميتوعدقفاويالوةوابغ
.يدئاوعو

هومزلأنيذلاورختفأنأيلزاجكلذلوِينوُمُتْمَزْلَأْمُتْنَأ
لوسرلانعاوماحينأمهيلعبجيناكفسوثنروكويحيسم
.هيفهئادعأنعطىلإاوغصيالو

اماولعفولمهنأيأْمُكْنِمَحَدْمُأْنَأيِغَبْنَيَناَك
ءارتفانمهتيامحولوسرلانعةاماحملانممهيلعبجي
.هسفننعةاماحملاىلإجاتحاامهيلعنيبذاكلانيملعملا

مهيلعءارتفالادنعءايقتألانعاوماحينأنوردقييذلالكف
امكمهتيصنعاوعفدينأبجيفمهنعةاماحملابنوفلكم
انتوكسف.مهتايحنعةلتقلاومهلاومأنعصوصللانوعفدي
مهءاكرشانلعجيبذكهنأملعنامبمهيفسانلاحدقنع
مهلنأللوسرلارمأيفسوثنروكونمؤمبنذأو.كلذيف
.هتنامأةحصولوسرهنأهاوعدةحصىلعةيفاكنيهارب

بوقعيوسرطبِلُسُّرلٱيِقِئاَفْنَعًائْيَشْصُقْنَأَْمل
كئلوأنإف.)٢:٩ةيطالغ(ةدمعأاومسيذلاانحويو
حورلابهاومنماهوسسأيتلاسئانكلااوطعيمللسرلا
يفمهحاجنو.سوثنروكةسينكسلوبطعُيملامسدقلا
ىلعمهتانيبوسلوبحاجننمرثكأنكيملليجنإلابريشبتلا
هتانيبنمرثكأنكتملتازجعملانماولمعامبمهتيلوسر
سوثنروكينمؤمةاماحممدعف.ةيتآلاةيآلانمرهظيامك
.مهنمملظونبجوهناسحإبٌرفكمهلوسرنع

سلوبنإ.يسفنينيعيفًائْيَشُتْسَلُتْنُكْنِإَو
ملفةيناجملاهتبهيأهللاةمعننمناكهلناكامنأربتعا
:٤سوثنروك١(ءايربكللالوهسفنبباجعإللعضومقبي
ةوقمظعوهللامامأهقاقحتسامدعوهزجعبرعشهنإ.)٧
اذهو.ةردقلاوةمعنلاوةفرعملاهلبهويذلاسدقلاحورلا
:١٥سوثنروك١(»خلاانأامانأهللاةمعنب«ًالبقهلوقلقفاوم
١٠-٨(.

يفْمُكَنْيَبْتَعِنُصِلوُسَّـرلٱِتاَمَالَعَّـنِإ«١٢ ٍ،ْربَصِّـلُكِ
.»ٍتاَّـوُقَوَبِئاَجَعَوٍتاَيآِب
٦:٤و٤:٢صو٩:٢سوثنروك١و١٩و١٥:١٨ةيمور
١١:٦و

لقأبسيلهنوكنايبيهواهدعبامةلمجللديكوتَّـنِإ
.لسرلايقئافنم

يتلاتازجعملايأْمُكَنْيَبْتَعِنُصِلوُسَّـرلٱِتاَمَالَع
هلهللاتاداهشوهلسرأهللانأتانيبيهووهاهعنص
.اهعناصةيلوسربفارتعالااوبأواهودهاشنيذلائطخو
ملولسرلاءافلخوألسرمهنأنوعدينيذلاأطخيكلذكو
:١١ص(مهبنوفقينيذلامهلثموتانّيبلاكلتلثمباوتأي
.)٢:٢ايؤرو١٥-١٣

اهنمةعونتمليجنإلاىضتقمبلسرلاةيلوسرتامالعو
حيسملانالعإةطساوبليجنإلاقئاقحبةلماكلاةفرعملا
سدقلاحورلايحوو)١٥:٣سوثنروك١و١:١٢ةيطالغ(
قحلاغيلبتيفطلغلانمنيموصعممهلعجيذلا
تاريثأتو)١٤:٣٧و٢٨و١٢:٨و١٣-٢:١٠سوثنروك١(
)١:٨ةيطالغ(لسرمهنأمهاوعدتبثتهللانمةصاخ
ريشبتلايفمهحاجنو)٩و١:٨ةيطالغ(قحللمهتنامأو
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سدقلاحورلاحنمةوقو)٣و٣:٢صو٩:٢سوثنروك1(
ةوقو.)١٩:٦و١٨و٨:١٧لامعأ(هيلعمهيديأنوعضينمل
١٥:١٨ةيمور(يفوةيآلاهذهيفركذامك(تازجعملالمع
.)٥:١٢لامعأو٤:٢٠سقرمو٢:٤نييناربعو١٩و

يف تامالعنمتاقيضلاهلامتحابسحيملٍْربَصِّـلُكِ
يفوهوتازجعملامهمامألمعهنأبحّرصفًالوسرهنوك
.ربصلاديدشهيلعتبجوأقيضلاوحأ

ثالثلاتاملكلاهذهٍتاَّـوُقَوَبِئاَجَعَوٍتاَيآِب
ةيآةزجعملانإفتازجعملاوهودحاوءيشىلعقدصت
رظنلابةبيجعواهعناصىوعدتابثإيهواهتياغىلإرظنلاب
.اهبهللاةوقروهظىلإرظنلابةوقونيدهاشملايفاهريثأتىلإ

لٱِرِئاَسْنَعْمُتْصَقَنيِذَّـلٱَوُهاَمُهَّـنَأل«١٣
ْ

ِّـينَأَّـالِإ،ِسِئاَنَك

هبِينوُِحماَس؟ْمُكْيَلَعْلِّـقَثُأَْملاَنَأ ظلٱاَذِٰ
لُّ
ْ
.ِ»م

١١:٧ص١١:٩صو٩:١٢سوثنروك١:٧١سوثنروك١

اذهِسِئاَنَكْلٱِرِئاَسْنَعْمُتْصَقَنيِذَّـلٱَوُهاَم
سيلهنأنايبوةرشعةيداحلاةيآلابقلعتميراكنإماهفتسا
رئاسنعًائيشاوصقنيملمهنأللسرلارئاسنمصقنأ
.ةيحيسملاسئانكلا

ًاددعلقأتسيلسلوباهسّسأيتلاسئانكلانإ
لسرلانمهريغاهسّسأيتلاسئانكلانمةمعنوةفرعمو
يفَلِمَعيِذَّـلٱَّـنِإَف«هلوقكاذهو.مهللداعموهاذإف ِ
طُب
ْ

خلٱِةَلاَسِرِلَسُر
ْ
يفَلِمَعِناَتِ ألِلًاضْيَأَّـِ

ُ
٢:٨ةيطالغ(»ِمَم

.)٧-١:٥سوثنروك١رظنا
.ةقفنلاذخأبْمُكْيَلَعْلِّـقَثُأَْملاَنَأِّـينَأَّـالِإ
رهاظلايفهنوكلًاملظكلذاعدِمْلُّظلٱاَذِٰهبِينوُِحماَس
ذخأذإمهتبحمومهمركيفكشهنأكمهبةقثلامدعةجيتن
حاحصألايفنابأهنكلمهنمهذخأينأىبأاممهريغنم
مهلهتبحمومهبهتقثمدعنعًاجتاننكيملكلذنأقباسلا
.اهركذبابسأللب

ملٱاَذَوُه«١٤
َلِّـقَثُأَالَوْمُكْيَلِإَِيتآْنَأٌّدِعَتْسُماَنَأُةَثِلاَّـثلٱُةَّـرَْ

طَأُتْسَلِّـينَأل.ْمُكْيَلَع
ْ
َالُهَّـنَأل.ْمُكاَّـيِإْلَبْمُكَلَوُهاَمُبُل

لِلَنوُرَخْذَيَدَالْوَألٱَّـنَأيِغَبْنَي
ْ
لٱِلَبَنيِدِلاَو

ْ
ألِلَنوُدِلاَو

َ
.»ِدَالْو

سوثنروك١٠:٣٣١سوثنروك١و٢٠:٣٣لامعأ١٣:١ص
١٥و٤:١٤

نملامعألارفسيفاقولركذيملُةَثِلاَّـثلٱُةَّـرَْملٱاَذَوُه
ةرايزىوسةلاسرلاهذهةباتكلبقسوثنروكلسلوبتارايز
ص(يفوانهسلوبهركذامنكل)١٨صلامعأ(ةدحاو
حجرألاو.كلذلبقنيترممهرازهنأدكؤي)٢و١٣:١و٢:١

تضقتيتلاثالثلانينسلاءانثأيفتناكةيناثلاةرايزلانأ
.)١٩صلامعأ(سسفأيفهيلع

دمتعاونيترمقبسامكةقفنلاذخأبْمُكْيَلَعَلِّـقَثُأَال
.نييتآلانيببسللًائيشمهنمذخأيالهنأ

اذهْمُكاَّـيِإْلَبْمُكَلَوُهاَمُبُلْطَأُتْسَلِّـينَأل
يفدهتجيهلةيصخشةياغالهنأىنعملاو.لوألاببسلا
مهلاومأالحيسمللمهسوفنحبرينأيغتبيهنكلاهكاردإ
هنمرثكأةقفنلاكرتبمهسوفنهحبرنأنقيتذإهسفنل
.اهذخأب

ببسلااذهخلاَنوُرَخْذَيَدَالْوَألٱَّـنَأيِغَبْنَيَالُهَّـنَأل
)١٥و٤:١٤سوثنروك١(مهلبأةلزنمبهنأهدافمويناثلا
نيدلاولاىلعنوقفنيدالوألانأيعيبطلابيترتلانمسيلو
هلاونذأينأمهلأسف.دالوألاىلعنوقفنينيدلاولانأهنملب
مهيلعبعصيالنأودالوألاعمدلاولاىرجممهعميرجينأ
.شاعملابابسأننمًائيشمهنمذخأينأهؤابإ

ريغدالوألانأمزلتسيانهلوسرلاهلاقاممءيشالو
نكلواوجاتحاوأاورقتفااذإمهيدلاوىلعةقفنلابنيفلكم
نيدلاولانأنمملاعلالكيفهارنامىلإةبسنلابرداناذه
.دالوألابنونتعي

ْنِإَو،ْمُكِسُفْنَأِلْجَألُقَفْنُأَوُقِفْنُأٍروُُرسِّـلُكِبَفاَنَأاَّـمَأَو«١٥
»!َّـلَقَأُّبَحُأَرَثْكَأْمُكُّبِحُأاَمَّـلُكُتْنُك
١:٦صو١٠:١١انحوي٢:٨يكينولاست١و٢:١٧يبليف
١٣و٦:١٢ص٢:١٠سواثوميت٢و١:٢٤يسولوكو

راكنإوهوةبحملاتانّيبمظعأنمةيآلاهذهيفركُذام
يفبحملادلاولاهيتأياماذهونيبوبحملاعفنليبسيفتاذلا
ىلعنيدلاولالمحتةبحملاهذهلثمو.هدالوأبءانتعالا
نعاولدعواهيفدالوألاكشنإودالوألابءانتعالاةموادم
لثمسوثنروكينمؤملهتبحمنأبانهسلوبحّرصف.مهتبحم
.ةبحملاكلت

مكيلعيلامقفنأنأدعتسميأُقِفْنُأٍروُُرسِّـلُكِبَف
.ةازاجمالب

نوكأفمكتعفنمقيرطيفيتوقويتايحلذبُتيأُقَفْنُأَو
.ةأفاكمالبمكنعةحيبذةلزنمب

لبقأالنأىلعّرمتساكلذلوَرَثْكَأْمُكُّبِحُأاَمَّـلُك
.ةقفنلانمًائيشمكنم

مكتبحمتفعضفّيفنويثنروكلااهيأمتككشَّـلَقَأُّبَحُأ
مهنأىلعفيطللاخيبوتلانملوقلااذهيفامىفخيالو.يل
هبعتةدشومهاّيإهبحةمظعىلإتافتلالاقحاوتفتليمل
امف.اهلثمبمهلهتبحمىلعهوبيثيفمهلجألهسفنهراكنإو
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»قفني«هلعجاممركُذامكهاّيإمهتلماعمبنزحلانمهدباك
.ةعرسرثكأب

لَف«١٦
ْ
ًالاَتُْحمُتْنُكْذِإْنِكٰل.ْمُكْيَلَعْلِّـقَثُأَْملاَنَأ.ْنُكَي

»!ٍرْكَمِبْمُكُتْذَخَأ
١١:٩ص

سلوبَملَعنيبذاكلانيملعملانمضارتعاةيآلاهذهيف
وهوهعفدوهنايبىلإمهقبسفهبحيرصتلاىلإنودعتسممهنأ
ةطساوباهذخأهنكلوحيحصهسفنبةقفنلاهلوبقمدعنأ
.هريغ

.يديبةقفنلانمًائيشذخآملينأمعنمعنيأْنُكَيْلَف
ةيغبداّيصلالعفيامك(خلاًالاَتُْحمُتْنُكْذِإْنِكٰل

هنأنولوقيسمهنأىنعملاويئادعألوقيسامىلع)ديصلا
مهيلإلّوحيأهديبهذخأينأىبأامهريغةطساوبذخأ
مهنماوعمجيلمهضعبلسرأو.مهتطساوبحبرفهباحصأ
ملعذإو.اهنماوذخأاذامملعينموميلشروأءارقفلًاناسحإ
نألبقهعفديلهبحيرصتلاىلإمهقبسمهسوفنيفكلذنأ
.هبسوثنروكينمؤماوعدخي

لَسْرَأَنيِذَّـلٱَنِمٍدَحَأِبْمُكيِفُتْعِمَطْلَه١٧«١٧،١٨
ْ
ْمُهُت

لَسْرَأَوَسُطيِتَىلِإُتْبَلَط١٨؟ْمُكْيَلِإ
ْ

َعِمَطْلَه.َخَألٱُهَعَمُت
لٱِحوُّرلٱِتاَذِباَنْكَلَساَمَأ؟ُسُطيِتْمُكيِف

ْ
ِتاَذِباَمَأ؟ِدِحاَو

خلٱ
ْ

لٱِتاَوََط
ْ
»؟ِةَدِحاَو

٨:١٨ص٢٢و١٦و٨:٦ص٧:٢ص

يراكنإماهفتسااذه)١٧ع(»خلاْمُكيِفُتْعِمَطْلَه«
امكمهلاومأنمءيشيفًاعمطمهيلإًادحألسريملهنأًانايب
.ًانيقينولمعيمه

نأدارأولفهنعًابئانوسلوبلًاليكواذهناكَسُطيِت
.ىلوألاسطيتناكلهباحصأنمدحأةطساوبذخأي
.)١٤و١٣و٧و٧:٦ص(يفركُذمهيلإسطيتهلاسرإو
كانهسلوبربخأوةينودكمىلإبهذاذهرثأىلعو
.مهتبوتب

نوبهذيسمهنأمهركذنممهلعلوهمساركذيملَخَألٱ
.)٨:١٨ص(يفمهيلإ

ًانايبلاؤسلااذهبمهدهشتساُسُطيِتْمُكيِفَعِمَطْلَه
»خألا«ةطساوبًائيشمهنمذخأيملهنأ

يفانكرتشاامأيأِدِحاَوْلٱِحوُّرلٱِتاَذِباَنْكَلَساَمَأ
نيدشرماونوكيملوأمكنمحبرلاةهاركوسفنلاراكنإحور
مهصالخإىلعةنّيبًاعيمجمهلامعأف.يلثمسدقلاحورلاب
.عمطلانممهولخومهتبحمومهتماقتساو

نيذلالكووههنأيأِةَدِحاَوْلٱِتاَوَطَْخلٱِتاَذِباَمَأ
يذلاحيسملارثأىلعدحاوقيرطيفنوكلسياوناكمهلسرأ
.كولسللًالاثمانلكرت

يفِهللاٱَماَمَأ؟ْمُكَلُّجَتْحَناَنَّـنَأًاضْيَأَنوُّنُظَتَأ«١٩ ملٱِ
ِحيِسَْ

لٱَّـنِكٰلَو.ُمَّـلَكَتَن
ْ

.»ْمُكِناَيْنُبِلْجَألُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأَّـلُك
١٠:٣٣سوثنروك١١:٣١١صو٩:١ةيمور٥:١٢ص

ّجتحاهنأل»ًاضيأ«لاقْمُكَلُّجَتْحَناَنَّـنَأًاضْيَأَنوُّنُظَتَأ
ةيآلاهذهيفهنععفدينأدارأف)٥:١٢و٣:١ص(ًالبق
.ةيناسفنهتياغنأيناثلاومهللوؤسمهنألوألانينظ
مكيضرأنأدرجملهتلقامتلقينأنونظتلهىنعملاو
مكمامأتفقووةاضقمكتربتعاينأومكحدمىلعلصحأو
.ينورربتيكلّجتحأفةمكاحملل

ةيلوؤسملاوهتطلستحتانإفمكمامأالُمَّـلَكَتَنِهللاٱَماَمَأ
.هترضحيفاننأكانملكتدقوهل

يف ملٱِ
.هللوسروهبنمؤمينأرابتعابهبًادحتميأِحيِسَْ مكناميإتيبثتبيحورلامكعفنيأْمُكِناَيْنُبِلْجَأل

.يلاملاحبرلاوتيصلاراشتناكةيصخشةياغلالمكتبحمو
.ةيآلاهذهلوأريسفتيفنيَروكذملانينظللناثعفداذهو

،ُديِرُأاَمَكْمُكَدِجَأَالْنَأُتْئِجاَذِإُفاَخَأِّـينَأل«٢٠
ٌتاَموُصُخَدَجوُتْنَأ.َنوُديِرُتَالاَمَكْمُكْنِمَدَجوُأَو
ٌتـاَمــيِمـَنَوٌتـاَّـمَذـَمَوٌتـاَبُّزََحتَوٌتـاَطـَخـَسَوٌتاَدـَساَُحمَو
»ٌتاَشيِوْشَتَوٌتَاُّربَكَتَو
١٠و١٣:٢و١٠:٢صو٤:٢١سوثنروك١

َالاَمَكْمُكْنِمَدَجوُأَو،ُديِرُأاَمَكْمُكَدِجَأَال
يذلاناينبلاىلإنوجاتحممهنأةرابعلاهذهبنابأَنوُديِرُت
ىلعهئيجمدنعمهدجينأفاخهنألةقباسلاةيآلايفهركذ
هودجينأوبيدأتلاوخيبوتلانيبجوتسمهيفبغريامريغ
.ًابدؤموًاخبومنوكينأنمهيفنوبغريامريغىلعمه
١:٢٣ص(ًالبقهيلإءيجملانمهعنمفوخلااذهو
.)٤:٢١سوثنروك١و

ةسينكلابزحتاهنعجتنتافالتخايأٌتاَموُصُخ
»اَفَصِلاَنَأَو،َسوُّلُبَألاَنَأَو،َسُلوُبِلاَنَأ«لوقيمهضعبناكف
)١:١٢سوثنروك١(

بزحتلابًابلاغنرتقتيتلادساحملايهوٌتاَدَساَُحم
.قاقشنالاو
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.دسحلاوماصخلانعكفنتالتابضغيأٌتاَطَخَسَو
ةجيتنيهوًابازحأةسينكلاقرفتيأٌتاَبُّزََحتَو

:١سوثنروك١(يفةعبرأبازحألاكلتنمركُذوتاموصخلا
١٢(.

بوقعيىهناهنعو.ّبسووجهونعطنمٌتاَّـمَذَم
.)٢:١سرطب١(سرطبو)٤:١١بوقعي(لوسرلا

عاقيإلمذلامالكبنيفلآتملاينبيعسلاٌتاَميِمَن
.مهنيبةشحولا

ًاريثكسوثنروكةسينكهيلإتلاماممهذهوٌتاَُّربَكَت
.)١٣:٤و٨:١و٥:٢و١٩و١٨و٤:٦سوثنروك١(

ةئيهلاوةسينكلايفبيترتمدعوتاطالتخاٌتاَشيِوْشَت
مهرذحهنأمهتاشيوشتىلعلدياممو.ةيندملاوةيعامتجالا
:١٤سوثنروك١(»ٍشيِوْشَتَهٰلِإَسْيَلَهللاٱَّـنَأل«هلوقبًالبقاهنم

رورشلاهذهةرثكنيبقيفوتلايفةبوعصلاىفختالو.)٣٣
اموسوثنروكةسينكيفهئيجمدنعاهدجينأيشخيتلا
.مهتعاطومهتبوتنأشيف)٧ص(يفليق

هتباتكةءادبنيبليوطتقوّرمهنأىلإمهضعببهذ
مثعساتلاحاحصألاةياهنىلإبتكفاهمامتإوةلاسرلاهذهل
امكنكيملمهحالصإنأهغلبكلذدعبوةباتكلانعفقوت
اوباتدقاوناكةسينكلاءاضعأرثكأنأحّجرملاو.اجر
هيلعناكامىلعيقبمهرئاسوكلذىلعاورمتساواوعاطأو
مذوةلاسرلاةءادبيفنيلوألاحدمفدانعلاورشلانم
.انهمهخبوونيرخآلا

َىلَعُحوُنَأَوًاضْيَأُتْئِجاَذِإ،ْمُكَدْنِعيِٰهلِإيِنَّـلِذُيْنَأ«٢١
ِةَساَجَّـنلٱِنَعاوُبوُتَيَْملَوُلْبَقْنِماوُأَطْخَأَنيِذَّـلٱَنِمَنِيريِثَك
لٱَواَنِّـزلٱَو

ْ
.»اَهوُلَعَفيِتَّـلٱِةَراَهَع

٥:١سوثنروك١٣:٢١ص٤و٢:١ص

النأ«ىلعفوطعماذهْمُكَدْنِعيِٰهلِإيِنَّـلِذُيْنَأ
امنأ.هفوخليعافمنموهفةقباسلاةيآلايف»خلادحأ
اهوسسأيتلاسئانكلااوأرنأوهًارورسلسرلابولقألم
نأوهمهلذأومهنزحأيذلاوقحللةعاطلاوناميإلايفةتباث
دجينأسلوبفاخفةسادقلاوقحلاقيرطنعةرئاجاهوأر
اممهيفدهاشيالذإمهيلإيتأينيحلذلاونزحللةلع
.هتاولصوهباعتأرامثأنمهعقوت

.ةثلاثمكترزيأًاضْيَأُتْئِجاَذِإ
مهسفنأىلإرظنلابنوريثكمهخلاَنِيريِثَكَىلَع

.)٧ص(يفمهحدمواوباتنيذلاىلإةبسنلابنوليلقو
ةنيدميفةعئاشتناكاميهانهةروكذملااياطخلاو
سوثنروك١ريسفترظنا(اهيفناثوألاةدابعباهقلعتلسوثنروك
نمةنيدملاكلتيفتفلأتيتلاةسينكلاو.)٦:١٨و٥:١

ملواياطخلاكلتيفطوقسللةضرعتناكنيينثولايرصنتم
.ناثوأةدبعاوناكنممةفلؤملاسئانكلانأشكلذلزي

دئاوف
نأبىفتكافهحاضيإعطتسيملامسلوبلثدحهنإ.١

اهنيبينأهللاًاكراتاهنايبلواحينأنودبةثداحلاركذي
نماوجنلكلذكنييتوهاللالكلعفولفءاشىتم
هللاوكرتولف.ةريثكتاموصخوتالالضوعدب
داسجألاةمايقودسجتلاوثيلثتلالثميفرارسألا
رئارسلاوانلتانلعملانإ.ةسينكلاومهسفنأاوحارأل
.)٢ع(تانلعمرئارسلالعجءاشىتمفانهلإبرلل

رارسأنمهنلعأامىلعهللاركشننأانيلعبجيهنإ.٢
يفنحنوانيزعيواهيلإقيرطلاانيريلاهداجمأوءامسلا
ةحارلاملاعءامسلانأانلنيبينأبةايحلاهذهقياضم
نسحتساامبيفتكننأواهلةياهناليتلاةسادقلاو
نيبباجحلافشكلواحنالنأوانلهنالعإهللا
ةطلاخملاوةبطاخملانوعدينيذلاقدصنالنأونيَملاعلا
ءايحألانممهريغهفرعيالامةفرعموىتوملاحاورأل
ىلإءامسلانماعجرايليإوىسومنإ.كلذةطساوب
نمءيشبمهاربخيملامهنكلولسرلاامهدهاشوضرألا
ةعبرأًاتيميقبرزاعلو.)٩:٣١انحوي(ءامسلادهاشم
.)١١صانحوي(ءيشبربخيملوحيسملاهايحأمثمايأ
تومموياوماقنيذلاىتوملانمًائيشانعمسامو
نمًائيثشملعتنملانكنإف.)٢٧:٥٢ىتم(حيسملا
نيفاّرعلانمةادافإلاعقوتننأثبعلانمفءالؤه
.مويلا

هايؤرنعةنسةرشععبرأوحنًانكاسيقبسلوبنإ.٣
نأبجيف.ًارارطضاالإذئدعباهبئبنيملوةبيجعلا
اننّقيتوانتفرعمةدايزبرختفنالنأكلذنمملعتن
بئارغوةسادقلانمهيعانلصحاموانصالخ
اهيلعًاريثكسانلاانربتعينأةيغبانتاولصتاباجتسا
نسحنمانيفاورياملانوربتعينأبلطننأىلوألاف
.)٦ع(حيسملابءادتقالاوةريسلا

نمولوةيحورلاءايربكللةضرعراتخملاىأرهللانإ.٤
ةتامإملؤمباصمبهبيصينأنسحتسافهلهتانالعإ
كلتلثلملةضرعمويلايحيسملاسيلفأ.ءايربكلل
وأةحاصفلاوأةفرعملابرهتشااذإنايسالوةبرجتلا
نآلاانمدحاولكىلعبجيالوَأ.ةالصلايفرادتقالا
.حيبقلاءايربكلاخفيفطقسياليكليلصيورهسينأ
يتلابئاصملاربصلابلمتحينأهيلعبجيالوَأ
هظفحتلةبحملسراهربتعينأوهيلعهللااهلسري
.)٧ع(ًاعضاوتم
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نكلونييحيسملايفاميسالوءايربكلاهركيهللانإ.٥
بعصهلاصئتساورشبلاةعيبطيفلصأتمرشلااذه
ةليسومهبهللاىضرتامالعنوذختيسانلافًادج
نأمهليرورضهنأهللاىريفخافتنالاوراختفالاىلإ
الوكلذلًاعفدةصاخبئاصمبةصاخلاهمحارمنرقي
ىأرىتمالإكلذاوبلطامهمبئاصملاكلتمهنعليزي
مامأتوكسباوشموةبولطملاةياغلاىلعاولصحمهنأ
.)٧ع()٢١:٢٧كولم١(هللا

ملهنأناهربسيلانتاولصضعبلهللاةباجتسامدعنإ.٦
انلهبحرهظُيدقىلاعتهنألانبحيالهنأوأانعمسي
وهف.اناّيإهئاطعإبهرهظيامكبولطملاانعهكسمب
اهببعلينأديرينيحرانلانمهنباعنميدلاولالثم
ماعطلانمهيهتشياممضيرملاعنميرهاملابيبطلاو
نأدصقلاهبلطنيتلاةكربلانمانعنميدقو.راضلا
بهيلةينمزلاةكربلاعنميفاهنمنسحأبانيلعمعني
معن.هبهياممفلأةدحاواهبهياليتلاةكربلاوةيحورلا
)٢٦-٣:٢٣ةينثت(ىسومةالصبيجينأىبأهنأ
ينباةالصو)١٩و١٣:١٦ليئومص٢(دوادةالصو
.انهسلوبةالصو)٤٠-١٠:٣٥سقرم(يدبز
:٢٦ىتم(هنبابولطمعنمءالؤهبولطمعنماملثمو
ردتقتةراحلارابلاةالصلزتملهلكاذهعمو)٤٤-٣٩
.)٩و٨ع(ًاريثك

باصمبانبصأاذإانلقحيهنأانهليقاممجتنتسناننإ.٧
هنأًاضيأجتنتسنوةبظاوملاوةرارحلابهتلازإبلطننأام
بلطعوسيانديسف.بلطلاكلذلثملدحنمدبال
ذئنيحرمألاكرتامهنملكوكلذكسلوبوًاثالثهدارم
النأكلذنممزليالو.هتبلطنعلدعوهللاةئيشمل
هنألبًاثالثالإكلذلثمنمدحاولاءيشلابلطن
نأانيلعبجوةباجإلاءاشيالهنأهللانلعأىتم
اذإكلذلاثموتكسنوهللاةدارإلرورسبعضخن
تافآلانمشرطوأءامعةلازإوأضيرمءافشانبلط
.)٨ع(»كئتيشمنكتل«لوقننأاذهلثميفبجيف

هنكلقيضلاومالآلابنمؤملارسخينأطقثدحيملهنإ.٨
لَّـلَذَتِّـينَأِيلٌْريَخ«دوادلوقليبدبًامئادحبري

ْ
ْيَكِلُت

لَلَضاَنَأَلَّـلَذُأْنَأَلْبَق...َكَضِئاَرَفَمَّـلَعَتَأ
ْ

َنآلٱاَّـمَأ،ُت
نأهيلعف.)٦٧و١١٩:٧١رومزم(»َكَلْوَقُتْظِفَحَف
اهذختيهللانألمحارملاةلمجنمبئاصملابسحي
ةحارلعجتيهوءامسلاىنسكلهدادعإىلإلئاسو
نأهيلعو.اهكردينيحهيلإبحأوىهشأءامسلا
ع(هلهللااهدصقيتلاةعفنملاهعزجبرسخيالئلرهسي
٩(.

هسفنىلعلكتيهلعجيهتردقبناسنإلاروعشنإ.٩
كيفكشنإ«لاقمويسرطبكطوقسللةضرعو
ىلإهئجليهفعضبهروعشو.»ًادبأكشاالانأفعيمجلا
ىلعقرغلارطخناك.هيلعلكتيوهللاىلإخرصينأ
كسموحيسملاىلإخرصوقرغيذخأنأدعبسرطب
ىشموةنيفسلانملزننيحهنملقأهديبحيسملا
.)٩ع(هسفنىلعًالكتمءاملاىلع

رسأ«لوقينأىلعناسنإلاردقينيدنمسيلهنإ.١٠
نأىلعهردقتةفسلفلافيحيسملانيدلاالإ»تافعضلاب
لكىلعةردقماهنألرمذتالبتاقيضلالمتحالوقي
تسيلملاعلاةذلوسأييورمذتيهكرتيرفكلاورشب
نكلوتوملالظيداورينتنأالونزحلاولعتلءفكب
يلخادلانجسلايفمنرتينأهردقييحيسملانيدلا
.)١٠ع(توملاهوعديامدنعمستبيو)١٦:٢٥لامعأ(

نممهبرقأومهعضاوتطرفبنوزاتميسانلاسدقأنإ.١١
ىمسأهللاهلدعأيذلافهنعمهدعبلنوحونيهللا
اهيفلزنمىندأقحتسيالهنأبرعشيءامسلايفلزنم
.)١١ع(

اممليجنإلامدخىلعلاملاقافنإربتعاسلوبنأنيبتي.١٢
هربتعننأانيلعبجيفنويحيسملاهيفبغرينأبجي
.)١٣ع(هنمبهرنالوهلقثتسنالوكلذك

انريغلًاعفنبعتننأبوجوسلوبهلاقاممحضتيهنإ.١٣
نمانتياغنإففورعملاراكنإىوسبانوزاجيملنإو
اوركشيملوأاوركشهللاةعاطلامهعفنيفيعسلا
ُِقْرشُي«يذلاهللاابلثمتنكلذبواوضغبأوأاوبحأو
ِراَرْبَألٱَىلَعُرِطْمُيَو،َنيِِحلاَّـصلٱَوِراَْرشَألٱَىلَعُهَسْمَش
.)١٥ع()٥:٤٥ىتم(»َنيِِملاَّـظلٱَو

اورينأنيرشبملابيصتيتلاتانزحملامظعأنمنإ.١٤
عابتأاوراصوةايحلاقيرطاولخدمهنأمهلرهظنيذلا
مويلايفمهرورسليلاكأاونوكينأاوعقوتوحيسملا
هللاىلإنوأطخيوءامسلاوحيسملانعنودتريريخألا
ليوف.يدبألاكالهلاةيواهىلإنوطبهيومهرئامضو
.)٢١ع(تارثعلانمملاعلل

رشعثلاثلاحاحصألا

ناحتماىلعمهثحونيبئاتلاريغنيدناعملاراذنإ
ةلاسرلاماتخومسهفنأ

هتطلسرهظينأريذحتلاوهيبنتلادعبلوسرلادامتعا
نوبلاطمهومهيرينأو.)٢و١ع(نيبنذملاباقعبةيلوسرلا
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ةقئافةوقذخأدسجلايفًافيعضناكنإوهنأهتيلوسرناهرب
عموهتومبفيعضهنأرهظحيسملاف.حيسملانمةعيبطلا
اذكوتوملانمهتمايقبنهربتامكةيهلإةوقاذناككلذ
٣ع(ًايوقىرخأةهجنموًافيعضةهجنمناكلوسرلا
اهوضرعينأنمًالدبمهسفنأاونحتمينأمهلحصنو)٤و
مهناينبيفبغرهنألًالوسرهولبقينأأجرو)٥ع(صاصقلل
ّرسهنأو.قحلاتابثإلالإاهسراميالوةطلسلاذخأيملهنأو
راذنإلااذهنمهتياغو.سوثنروكةسينكحاجنبوهفعضب
حيسملااهايإهاطعأيتلابيدأتلاىلعةطلسلاةسراممبنجت
.)١٣-١١ع(ةيلوسرلاةكربلاوةريخألاةحيصنلا)١٠-٨ع(

ملٱِهِذٰه«١
ٍةَثَالَثَوِنْيَدِهاَشِمَفَىلَع.ْمُكْيَلِإِيتآُةَثِلاَّـثلٱُةَّـرَْ

.»ٍةَمِلَكُّلُكُموُقَت
:١٨ىتمو١٩:١٥و١٧:٦ةينثتو٣٥:٣٠ددع١٢:١٤ص
١٠:٢٨نييناربعو٨:١٧انحويو١٦

٥٧ةنسهذهتناكوْمُكْيَلِإِيتآُةَثِلاَّـثلٱُةَّـرَْملٱِهِذٰه
يفتركُذوريشبتلليناثلاهرفسيف٥٣ةنسىلوألاتناكو
رفسيفاقولاهركذيملةيناثلاةرملاو.)١٨-١٨:١لامعأ(
وأ٥٥ةنسوحنتناكوةريصقتناكاهنأحجرملاولامعألا

١:١ص(يفسلوباهيلإراشأوسسفأبهتماقإءانثأيف٥٦
نأللامعألارفسيفركذُتملاهنأنمبجعالو.)١٢:١٤و
رافسألانمسلوببقلعتياملكركذينأدصقيملاقول
ىدحإيفةيآلاهذهبتكاملسلوبناكو.مالآلاوباعتألاو
.ةينودكمندم

ددع(ميدقلادهعلانوناقاذهخلاِنْيَدِهاَشِمَفَىلَع
ليجنإلايفحيسملاهركذو.)١٩:٥و١٧:٦ةينثتو٣٥:٣٠
َكَعَمْذُخَف،ْعَمْسَيَْملْنِإ«لاقفةيسنكلاةمكاحمللًانوناق
ِنْيَدِهاَشِمَفَىلَعٍةَمِلَكُّلُكَموُقَتْيَكِل،ِْنيَنْثٱِوَأًادِحاَوًاضْيَأ
سواثوميت١و٨:١٧انحويًاضيأرظنا١٨:١٦ىتم(»ٍةَثَالَثْوَأ
.)١٠:٢٨نييناربعو٥:١٩

ددعلادوجومدعلصاصقلانمبنذملاةاجنبهللايضر
ةمكاحملارطخلءيربلاضرعُياليكلدوهشلانميفاكلا
ًانوناقسيلنوناقلااذهو(.دحاودهاشنمروزةداهشب
عبتيهنأسلوبحّرصو)ضرألايفةيسايسلاتامكاحملالك
نوناقلاسوثنروكةسينكيفاهدمتعايتلاةمكاحملايف
ةداهشبهيلعىعدملابدؤيالهنأكلذوباتكلايفّنيعملا
.ةثالثوأنينثاةداهشبلبدرفلا

هتارايزنمةرايزلكذخأهنأنيرسفملاضعببهذ
ةرايزلانوكروصتبعصينكلودهاشةلزنمبثالثلا
وأمهبنذنهربتتارمثالثوأنيترمهترايزنوكوًادهاش
ىنعمو.اهبعنتقُيوًعرشتبثت»موقت«هلوقىنعمو.مهتئارب

٥:١١ىتم(يفىنعملااذهبتدرودقوىوكشانه»ةملك«
.)٢٧:١٤و١٨:١٦و

لُقَفُتْقَبَسْدَق«٢
ْ

ملٱٌِرضاَحاَنَأَواَمَكُلوُقَأَفُقِبْسَأَو،ُت
َةَّـرَْ

،ُلْبَقْنِماوُأَطْخَأَنيِذَّـلِلُبُتْكَأ،َنآلٱٌبِئاَغاَنَأَو،َةَيِناَّـثلٱ
ِجلَو

َ
لٱِعيِم

ْ
.ُ»قِفْشُأَالًاضْيَأُتْئِجاَذِإِّـينَأ:َنيِقاَب

١:٢٣ص١٢:٢١ص١٠:٢ص

مهيلعرركُلوُقَأَفُقِبْسَأَو،ُتْلُقَفُتْقَبَسْدَق
يفمهدنعوهوهايإمهرذنأيذلاراذنإلاانهلوسرلا
نيدينعلاىلإهجومراذنإلااذهو.ةيناثلاهترايزمايأسوثنروك
.نيفورعمريغوأنيفورعمةاصعلا

دانعلاىلعاورصأواوبوتيملوًارهاظاوُأَطْخَأَنيِذَّـلِل
.ةيصعملاو

مهمثإرهظيملنكلواوئطخنيذلايأَنيِقاَبْلٱِعيِمَجل
نمرطخيفمهنكلواوأطخيملوأةمكاحملابّنيبتيسهنكلو
.راذنإلاىلإنوجاتحيفكلذ

الوظعولاعفنيملهنأتيأرينألبّدوأيأُقِفْشُأَال
ناطيشللميلستلاوهبيدأتلاكلذنأحّجرملاو.حصنلا
نمّنيبتامكةسينكلاةكرشنمعطقلانعًالضف
نمعونوهكلذو)١:٢٠سواثوميت١و٥:٥سوثنروك١(
.ةيدسجلامالآلا

عطقتنأبوجولوألانائيشةيآلاهذهنمانلو
يفلوسرلالوقبسحنيبنذملااهتكرشنمةسينكلا
ًالوسرهنوكرابتعابسلوبنأيناثلاو.)٥:٥سوثنروك١(
بئاصمبمهبرضينأونيبنذملاعطقينأهلقحيناك
ةفرعمىلعةوقهلّنأِعّديملهنكلةداعلاةقراخةوقبةيدسج
نممهيلعمكحينأدمتعيملويحولابسانلابولقيفام
ناكفةيلوسرلاتايضتقمنمسيلكلذذإهسفنءاقلت
رحاسلانوميسرمأنمناكامكاوعدخينألةضرعلسرلا
فرعُيلةينوناقةمكاحمنوكتنأدصقف)٢١و٨:١٣لامعأ(
نمبقاعُيوءيربلانمبنذملاةيفاكلاةداهشلاةطساوب
.هتمكحدرجمببقاعيونيديالفهيلعبنذلاتبث

طَتْمُتْنَأْذِإ«٣
ْ
ملٱَناَهْرُبَنوُبُل

ملٱِحيِسَْ
لَكَتُْ

ِّـ
يفِم لٱ،َّـِ

َسْيَليِذَّـ
.ْمُكيِفٌّيِوَقْلَبْمُكَلًافيِعَض
٩:٢سوثنروك٢:١٠١صو٥:٤سوثنروك١و١٠:٢ىتم

»قفشأال«هلوقبقلعتماذهَناَهْرُبَنوُبُلْطَتْمُتْنَأْذِإ
هنوكىلعناهربلاسلوبنماوبلطمهنإفةقباسلاةيآلايف
هتقفشنودنيبنذملاباقعبهنّيبينأدعتسمهنإلاقفًالوسر
.ةداتعملا
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يفِمِّـلَكَتُْملٱِحيِسَْملٱ حيسملانأنوبذاكلانوملعملاركنأَّـِ
هنماوبلطوحيسملالوسرهنأاوفنيأسلوبمفبملكت
نوردقيالًاناهربمهلميقيهنإلاقفكلذهئاعداىلعناهربلا
.هتمواقموأهلاطبإىلع

ليلدبحيسمللتعناذهْمُكَلًافيِعَضَسْيَليِذَّـلٱ
مهنكميالهنأىنعملاو.)٤ع(»بلُصدق«رثألاىلعهلوق
ًادجيوقهلسرمنألرطخالبحيسملالوسراومواقينأ
ناثوألاةدابعنممهلهتيادهيأمهيفهلمعنمرهظامك
بهاومومهنيبتعنُصيتلاتازجعملاوقحلاهللاةدابعىلإ
هنأىلعةعطاقةجحكلذلكواهوطعأيتلاسدقلاحورلا
.»يوقلب...ًافيعضسيل«

ِةَّـوُقِبٌّيَحُهَّـنِكٰلٍفْعَضْنِمَبِلُصْدَقَناَكْنِإَوُهَّـنَأل«٤
ْنِمِهللاٱِةَّـوُقِبُهَعَماَيْحَنَساَنَّـنِكٰل،ِهيِفُءاَفَعُضًاضْيَأُنْحَنَف.ِهللاٱ
.»ْمُكِتَهِج
٨:١١و٦:٤ةيمور٣:١٨سرطب١و٨و٢:٧يبليف
٤و١٠:٣ص٢:٩يبليفو١:٢٠سسفأو

هنوكلتامدقناكنإوحيسملانأةيآلاهذهىنعم
مايقللاهذختاةيرشبةعيبطاذناكهنإ.ًاهلإهنوكلايحيًاناسنإ
ناكفءيشلكىلعاهبردقةيهلإةعيبطاذورشبلاءادفب
.ءايوقأةهجنموءافعضةهجنمًاضيأهلسر

نبابلصتايضتقمنمناكٍفْعَضْنِمَبِلُصْدَق
ةلباقةيرشبةعيبطذختينأرشبلااياطخرفكيليلزألاهللا
توملالباقهنوكىلإرظنلابًافيعضناكفتوملاوبلصلا
فعضلاكلذنكلو.فعضلاكلذةقيقحىلعناهربهتومو
»هسفنىلخأ«هيفلوسرلالوقنمنيبتيامكًايرايتخاناك
.)١٥و٢:١٤نييناربعًاضيأرظنا٨و٢:٧يبليف(

هلنأليحنآلاوهتاميذلاكاذيأِهللاٱِةَّـوُقِبٌّيَح
دحاومونقأيفطالتخاالبنيتدحتمةيهلإةيرشبنيتعيبط
حّرصيتلاةيهلإلاةوقلارهظُيسودبألاىلإايحيونآلايح
هتوقوةيهلإلاهتايحتنهربيتلاحيسملاةمايقو.اهبلوسرلا
يبليفو١:٢٠سسفأو٦:٤ةيمور(هللاىلإًانايحأتبسُن
٢٦:٦١ىتم(هسفنحيسملاىلإًانايحأتبسُنو.)٢:٩
امكامهيلإتبسُنف)١٠:١٨و٢:١٩انحويو١٤:٥٨سقرمو
ًانايحأوبآلاىلإًانايحأةيانعلالمعوةقيلخلالمعبسن
نأزوجيفنيمونقأوًادحاوًارهوجامهنوكىلعءانبنبالاىلإ
نلعينألوسرلاةياغسيلو.رخآلاىلإامهدحألعفبسنن
يتلاةقيقحلابحرصينألبحيسملاماقنيمونقألايأةوقب
.ةدودحملاريغةوقلابلبرستمنآلايححيسملانأيه

كلذكاننأرهظُنيأِهيِفُءاَفَعُضًاضْيَأُنْحَنَف
نمسيلو.باقعلاىلعانتوقةسراممنعانفقوتلانرايتخاب

يتلاةيقيقحلاهتافعضىلإريشينأانهلوسرلاضرغ
فعضلاىلإريشيلبرشعيداحلاحاحصألايفاهحضوأ
رهظأحيسملانأامكاهمتكيتلاةوقلادوجوعمهرهظأيذلا
ىلإهنودوقيمهوهئادعأيديأنيبوهوفيعضهنأًارابتخا
راتخا.ةدودحمريغةموتكمةوقاذناكهنأعمبلصلا
النأوةانألاليوطًاعضاوتمًاعيدومهنيبنوكينألوسرلا
نمماقيذلانماهذخأيتلاةعيبطلاةقئافلاةوقلالمعتسي
.تاومألا

ةمايقلادعبحيسملاةايحنإُهَعَماَيْحَنَساَنَّـنِكٰل
ىتمهنأسلوبحّرصفهللانباهنوكرابتعابهتوقترهظأ
حيسملااهرهظأيتلاةايحلاكهتايحنوكتسوثنروكىلإعجر
هنظفهعاضتاةدماهرهظأيتلاةايحلاكالهتمايقدعب
مهنأنابأهنكلهملحوهعضاوتطرفلتيمكنويثنروكلا
.نيدناعملاباقعيوهرماوأذفنينأىلعًارداقًايحهنودجيس
.هبنيدحتمهلثمايحن»هعمايحنس«هلوقىنعمو

هتايحبهلنوكتيتلاةوقلاىلإانهلوسرلارشيمل
اهركذىلإيعادالذإًاقحتناكنإوءامسلايفةلبقتسملا
.انه

نأعديملفسلوبةوقردصميهةوقلاهذهِهللاٱِةَّـوُقِب
تناكاهرهظأيتلاةوقلافهلاهنأكاهسراميملوةيتاذةوقهل
.هتطساوبةلماعلاهللاةوق

رظنلابوأمكيفةيلوسرلاانتوقةسرامميأْمُكِتَهِجْنِم
.مكيلإ

يفْمُتْنَأْلَه،ْمُكَسُفْنَأاوُبِّـرَج«٥ اوُنِحَتْمٱ؟ِناَميِإلٱِ
ملٱَعوُسَيَّـنَأْمُكَسُفْنَأَنوُفِرْعَتْمُتْسَلْمَأ.ْمُكَسُفْنَأ

َوُهَحيِسَْ
»؟َنيِضوُفْرَماوُنوُكَتَْملْنِإ،ْمُكيِف
سوثنروك٤:١٩١ةيطالغو٨:١٠ةيمور١١:٢٨سوثنروك١
٩:٢٧

ريغاهلبقيتلاوةيآلاهذهنيبةقالعلاْمُكَسُفْنَأاوُبِّـرَج
يكليننوبرجتمترصىنعملانألمتحملانمفةحضاو
مكربخأيننكلّيفملكتيحيسملانوكىلعًاناهرباودهاجت
لهاورتلمكسفنأاوبرجتنأوهوكلذنمىلوأوهامب
.مكسفنأاوبرجينوبرجتنأنمًالدبيأمكيفحيسملا
نأىلعًاعطاقًاناهربنودجتسمكنأىنعملانأحجرألاو
حيسملانأمتدجوومكسفنأمتنحتمااذإّيفلماعحيسملا
ةحصىلعناهربكلذوهدسجءاضعأنأومكيفيح
يفِيلَمَعْمُتْنَأْمُتْسَلَأ«هلوققفوىلعاذهو.يتيلوسر »ِّـبَّـرلٱِ
ًةَفوُرْعَم...اَنُتَلاَسِرْمُتْنَأ«هلوقو.)٩:١سوثنروك١(
.)٣:٢سوثنروك٢(»ِساَّـنلٱِعيَِمجْنِمًةَءوُرْقَمَو
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يفْمُتْنَأْلَه مأقحلابمتنأنونمؤمأيأِناَميِإلٱِ
نأردقيناميإهلنمنأكلذنمحضتي.طقفمسالاب
.رامثألابامإونادجولابامإنوكيوهوصحفلابهققحتي
يفوهوًايقيقحًانمؤمنوكيدقناسنإلانأًاضيأحضتيو
صالخلانقيتنأىنعملاوناحتمالادعبالإهناميإنمبير
ةبرجتلابالإرهظيالامنألةيرورضلاناميإلامزاولنمسيل
.كشلاهقبسينأنمدبال

.ديكوتللىنعملارركفاوبرجيأاوُنِحَتْمٱ
يفامبنورعشتمتسلأيأْمُكَسُفْنَأَنوُفِرْعَتْمُتْسَلْمَأ

.نادجولابمكسفنأ
لثماذهوسودقلاهحوربمكبولقبميقميأْمُكيِفَوُه
ملٱِلَباَنَأَالاَيْحَأ«هسفنيفهلوق

يفاَيَْحيُحيِسَْ :٢ةيطالغ(»َّـِ
٣:١٧سسفأو٤:١٩ةيطالغو٨:١٠ةيمورًاضيارظنا٢٠
مزلتسيناسنإلايفسدقلاحورلادوجوف.)١:٢٧يسولوكو
نملكيفواهلكةسينكلايفنكسيوهفهيفحيسملادوجو
اهنمنكيملحيسمللسيلمهدحأناكاذإىتحاهئاضعأ
.)٨:٩ةيمور(

اودجُونيذلامهنوضوفرملاَنيِضوُفْرَماوُنوُكَتَْملْنِإ
ةبرجتلادعباودجُونيذلاانهمهبدارملاونيصقانناحتمالاب
.مسالاىوسبنينمؤماوسيلمهنأومهيفسيلحيسملانأ

اَنْسَلُنْحَناَنَّـنَأَنوُفِرْعَتَسْمُكَّـنَأوُجْرَأيِنَّـنِكٰل«٦
.»َنيِضوُفْرَم

يفعوسينأىلعناهربلاسوثنروكةسينكلهأبلط
اوريلمهسفنأاونحتمينأمهلحصنفلوسرهنأرابتعابسلوب
اودجُودقاوناكنإفنينمؤممهنوكرابتعابمهيفحيسملاله
هنودجيالمهنأنمنيقيىلعوهفنيضوفرمصحفلادنع
يذلاناهربلاف.ناحتمالالامتحاىلعرداقريغيأًاضوفرم
هتطلسراهظإوههبملكتيحيسملانأىلعهتماقإلدعتسا
امهنكلهيفحيسملالولحىلععفدتالةجحيهوةيلوسرلا
.ةيتآلاةيآلايفاملاقكلذلوةجحلاكلتدروينأبحأ

َسْيَل،ًاّيِدَرًائْيَشَنوُلَمْعَتَالْمُكَّـنَأِهللاٱَىلِإِّـيلَصُأَو«٧
،ًانَسَحْمُتْنَأاوُعَنْصَتْيَكِلْلَب،َْنيَّـكَزُمُنْحَنَرَهْظَنْيَكِل
.»َنوُضوُفْرَماَنَّـنَأَكُنْحَنَنوُكَنَو

٦:٩ص

نأيأًاّيِدَرًائْيَشَنوُلَمْعَتَالْمُكَّـنَأ...ِّـيلَصُأ
ىلوألاةالصلاهميدقتلنيتلعلوسرلانابأ.ءايقتأاونوكت
نأيهوةيصخشةياغلمهتسادقبلطيملهنأيهوةيبلس

يفهركذيذلاسايقلابجومبهيفحيسملانأكلذبتبثي
.ةسماخلاةيآلا

ةيآلايفنيضوفرملادضانه»نيكزملاب«دارملاَْنيَّـكَزُم
ًالوسردجُوفناحتمألالمتحاسلوبنأدوصقملاوةقباسلا
.حيسمللًاقح

ةيباجيإيهوةيناثلاةلعلاوهاذهًانَسَحْمُتْنَأاوُعَنْصَت
انه»نسحلاو«مهسفنأعفنلًانسحاولمعينأيفهتبغراهنأل
.هللايضرملاميقتسملابجاولاليمجلا

ـةـلـزــنـمــييأَنوـُضوـُفـْرَمـاَنـَّـنـَأَكُنـْحـَنَنوـُكـَنَو
اهايإهبلطةجيتنتناكنإومهتسادقبلط.نيضوفرملا
حيسملانأىلعناهربلانمهيلإراشأامنايبلةصرفلاتاوف
.هيفنكاس

يفًاديهزًارمأناكةيلوسرلاهتطلسلسلوبراهظإنإ
.اهبهمامتهاطرفلمهاوقتىلإةبسنلابهينيع

حلٱَّـدِضًائْيَشُعيِطَتْسَنَالاَنَّـنَأل«٨
ْ

حلٱِلْجَألْلَبِّـَق
ْ

.»ِّـَق

وهاممتلعفنإيأِّـقَْحلٱَّـدِضًائْيَشُعيِطَتْسَنَال
مكيفةيلوسرلايتلطسرهظأنأيلليبسالفنسحقح
.هيعباتوأقحلادضةطلسيلبهيملهللانأل

ةداعلاةقراخلالوسرلاةطلسنأيأِّـقَْحلٱِلْجَألْلَب
عانقإوليجنإلاديطوتوقحلاتابثإلهللاهمسرامبةدّيقم
دعونإكلذنمجتنيو.هلمهتعاطوهايإمهلوبقوهبسانلا
ضرألاىلعهنوطبرتاملك«هلوقيفامبةسينكللحيسملا
الإاهمكحنوكيالنأبدّيقم»خلاءامسلايفًاطوبرمنوكي
.قحلابجومب

َنوُنوُكَتْمُتْنَأَوَءاَفَعُضُنْحَنُنوُكَناَمَنيِحُحَرْفَناَنَّـنَأل«٩
طَنًاضْيَأاَذٰهَو.َءاَيِوْقَأ

ْ
.»ْمُكَلاَمَكُهُبُل

١٠و٩و١٢:٥و١١:٣٠صو٤:١٠سوثنروك١
٣:١٠يكينولاست١

اولمعتنأديرنىنعملاوةعباسلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذه
.ةنماثلاةيآللتابثإيهوةيكزتلاناهربانرسخنإوًانسح

دجنالنيحيأَءاَفَعُضُنْحَنُنوُكَناَمَنيِحُحَرْفَن
تيبثتلومكنيبنيبنذملاصاصقبانتوقةسرامملةصرف
نيتيآلايف»نوضوفرم«هلوقكانه»ءافعض«هلوقف.اهتحص
.ةعباسلاوةسداسلا

نيكلاسًانسحنوعنصتمكنأبَءاَيِوْقَأَنوُنوُكَتْمُتْنَأَو
يضر.يصاصقلمكسفنأاوضرعتالىتحقحلاوناميإلاب
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ةناتمومهبيترتًارظانحرفيوفيعضهنأكمهلرهظينأسلوب
.)٢:٥يسولوك(حيسملايفمهناميإ

ًاضيأبلطنيأْمُكَلاَمَكُهُبُلْطَنًاضْيَأاَذٰهَو
مهلامكةدايزيفهتبغرىلإةراشإ»ًاضيأ«هلوقيفو.مكمامت
املكحالصإبولطملالامكلاو.صاصقلانممهتاجنىلع
ركذامىلعروجفلاوشيوشتلاوبزحتلاكللخلانممهيف
.سانلاوهللامادقبيعالباونوكيىتحنيتلاسرلايف

هبُبُتْكَأَكِلٰذِل«١٠ ًامْزَجَلِمْعَتْسَأَالْيَكِل،ٌبِئاَغاَنَأَواَذِٰ
لُّسلٱَبَسَح،ٌِرضاَحاَنَأَو

ْ
لِلُّبَّـرلٱُهاَّـيِإِيناَطْعَأيِذَّـلٱِناَط

ْ
ِناَيْنُب

لِلَال
ْ
.»ِمْدَه

سطيت٢١و١٢:٢٠و١٠:٢و٢:٣صو٤:٢١سوثنروك١
١٠:٨ص١:١٣

ىلعماتلامكحالصإيليضفتومكلامكيتدارإليأَكِلٰذِل
ىلعيتوقىضتقمبصاصقلاءارجإبيتيلوسرتيبثت
.مكنمنيبنذملا

.تاريذحتلاوتاهيبنتلاوحئاصنلانمقبساميأاَذِٰهب
هذههتباتكنيحةينودكميفلوسرلاناكٌبِئاَغاَنَأَو

.ةلاسرلا
نيدناعملانيبنذملاصاصقبًامْزَجَلِمْعَتْسَأَالْيَكِل

بئاصملاببرضلابامإوةيسنكلاةكرشلانمعطقلابامإ
.ةيدسجلا

.سسفأيفيأٌِرضاَحاَنَأَو
)١٢:١٢ص(يفروكذملايلوسرلاِناَطْلُّسلٱَبَسَح

.)٥:٥سوثنروك١(يفهضعبو
وأًاناطلسطقسلوبِعديملُّبَّـرلٱُهاَّـيِإِيناَطْعَأيِذَّـلٱ
عوسيوهوبرلانمةبهكلذنأدقتعالبهسفننمةوق
لكيفروضحلاوةيهلإلاتافصلالكهيلإبسنيذلاحيسملا
ةوقوةمعنلكردصمهنوكوةطلسلاوةفرعملالامكوناكم
.انتدابعوةيحورلاانقاوشأعوضومهنأوةيزعتو

ملاعلايفهتوكلمرشنوحيسملاةسينكناينبيأِناَيْنُبْلِل
ناطلسلاهلسرحيسملاىطعأاهلجأليتلاةياغلانايباذهو
برضينألوسرللنكيملهنإفهلامعتسادودحنايبو
.ناطيشللهللادالوأنمًادحأملسينأالوىمعلابًاسيدق

اهيفنيحلاصلارارضإوأةسينكلابارخلاليأِمْدَهْلِلَال
حيسملاهطعيملوكلذكهتوقلامعتساديريلوسرلانكيملف
ْمُكيِذْؤُيْنَمَف«سرطبلوقلقفاوماذهو.مدهلاىلعًاردتقا
خلٱِبَنيِلِّـثَمَتُمْمُتْنُكْنِإ

ْ
.)٣:١٣سرطب١(ِ»َْري

اوُّمَتْهِا.اْوَّـزَعَت.اوُلَمْكِا.اوُحَرْفٱُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاريِخَأ«١١
ملٱُهٰلِإَو،ِمَالَّـسلٱِباوُشيِع.ًادِحاَوًاماَمِتْهٱ

ِمَالَّـسلٱَوِةَّـبَحَْ

.»ْمُكَعَمُنوُكَيَس
٢:٢يبليفو١:١٩سوثنروك١و١٥:٥و١٨و١٢:١٦ةيمور
١٥:٣٣ةيمور٣:٨سرطب١و٣:١٦و

لوصفلايفةّدشبدّدهيوخبوينأّرطضادقلوسرلاناك
ونحلاتارابعباهمتخهنكلوةلاسرلاهذهنمةريخألا
مهلًايحورًابأهنوكرابتعابهبقيليامكةبحملاوفطللاو
.مهيلإًالوسرو

حيسملادسجءاضعأوهللاتيبلهأاييأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
.يعم

:٥يكينولاست١و٤:٤و٣:١يبليف(برلاباوُحَرْفٱ
مهئادفىلعحيسملاباوحرفينأنييحيسملاىلعبجيف.)١٦
الف.ءامسلامهئاجربوضعببمهضعبداحتاوهبمهداحتاو
.اهبجاهتباالبنمثتاليتلاتاكربلااولبقينأمهبنسحي
ًاسدقمًاحرفانحرفاملكفنوحرفيمهلكءامسلالهأنإ
.ءامسلاكضرألاكلذبلعجنوةكئالملاونيسيدقلابلثمتن

مكيفيذلاللخلاحالصإلالكاوحلصايأاوُلَمْكِا
.ةعساتلاةيآلايفلامكلاكلامكلافةريسوًاماظن

نممكتاقيضةرثكلةيزعتلاىلإنورقتفممكنألاْوَّـزَعَت
مكاياطخىلعًاديدشبمتنزحمكنألو)٧-١:٥ص(مكئادعأ
لكهلإهللاوىنازحللةيزعتءولممليجنإلانإ.)٧:١١ص(
.)١:٣ص(ةيزعت

نـامـيإلـاباودحتايأًادـِحاَوـًامـاَمـِتـْهٱاوـُّمـَتـْهِا
.ةوخإمكنأرابتعابحيسملاعوسيبرلاديحولامكسيئربو

يذلاماسقنالاوبزحتلانيلزتعمِمَالَّـسلٱِباوُشيِع
سوثنروك١(ومنلاعناوممظعأنمناكفمكتسينكيفثدح
نيتلاسرلاتاياغنمناكهنإ.)١٢:٢٠سوثنروك٢و١:١١
ةضرعملاةسينكلاكلتيفمالسلاءاشنإةيناثلاوىلوألا
نماهضعبودوهيلايرصنتمنماهضعبنوكبقاقشنالل
كلذلوةسائرلانوبحينيملعممهنيبنألوممألايرصنتم
مهتياغنإفمهيفةبذكلانيملعملادوجولواهيفًابازحأاوذختا
حيسملابمهناميإاودسفيوموسرلاىلإمهودرينأتناك
.هلوسربمهتقثو

ىمسأنمناتفصلاانتاهخلاِمَالَّـسلٱَوِةَّـبَحَْملٱُهٰلِإ
يفامهدوجوفسانلايفامهارينأهللابحيفةيهلإلاتافصلا
نيذلايفثكميهنإفاهيفهروضحليرورضطرشةسينكلا
نمموًاماقتناوًاضغبةؤلمممهبولقنممدعتبيوامهيلعاولصح
لحيمالسلانإف.ةيلدجلاتاموصخلاوبزحتلامهنيبأشني
ةبحملابهيهللانإو.)١٠:٦اقول(مالسلانباتيبيف
امهلبقننأانيلعفناظفحيونالبقُيثيحثكميومالسلاو
لهأنيبامهرشنيفدوهجملالذبنوامهظفحننأيفدهتجنو
مالسلايعناصنمبسحُنوهللاابلثمتنكلذبوضرألا
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نأهلأسنوهللايلصننأثبعلانمف.هللاءانبأنوعدينممو
.دقحلاودسحلاوضغبلاانبولقيفوانيفنكسي

لَس«١٢
ِّـ

.»ٍةَسَّـدَقُمٍةَلْبُقِبٍضْعَبَىلَعْمُكُضْعَباوُم
٥:٢٦يكينولاست١و١٦:٢٠سوثنروك١و٦:١٦ةيمور
٥:١٤سرطب١و

ةبحملاراهظإبدالبلاورصعلاةداعىلعًايرجخلااوُمِّـلَس
ءاشعلالوانتدعباميسالوةينيدلاتاعامتجالايفةيوخألا
ءاسنلاولاجرلالاجرلالّبقينأةداعلاتناكفينابرلا
برقىلإًامومعةسينكلايفةداعلاكلتتيقبو.ءاسنلا
.سئانكلانمليلقيفنآلالازتالورشعثلاثلانرقلا
داحتالاةمالعاهنأل»ةسدقملاب«انه»ةلبقلا«تفصُوو
ىلعيرجننأانيلعبجاوهنأكلذنممزليالو.سدقملا
يرورضلاامنإةنمزألارورمودئاوعلاريغتدعبةداعلاكلت
وأةحفاصموأةلبقةلالدلاتناكءاوساهيلعلولدملاةبحملا
.ةيحتةملكوأًاماستباوأسأرلاونح

لَسُي«١٣
ِّـ
لٱُعيَِمجْمُكْيَلَعُم

ْ
.»َنيِسيِّـدِق

اولماكلامهنيسيدقلانأمويلاسانلانيبفراعتملا
ىلعنينمؤملامهبينعيليجنإلانكلوءامسلايفةسادقلا
الو.سانلارئاسنعمهزايتماومهتافصىلإرظنلابضرألا
لبمهرئاسنمسدقأمهنألنينمؤملانمًاقيرفمهبدصقي
ءايحأاومادامنيلماكمهنوكبحّرصيالو.عيمجلامهبدصقي
تاياغلايفًاراهطأسانلارئاسىلإةبسنلابمهنوكبلبانه
نيناوقومهلامعأومهتايهتشمبمهريغنعنيزاتمموقاوشألاو
هتمدخوهللاةدابعلنيفوقوممهنوكلنوسيدقمهفمهتايح
نمنيررحموةئيطخلامرجنمنيرهطممهنوكوهلمهنوكلو
.نيسيدقاونوكينأبنوفلكمملاعلاييحيسملكواهتطلس

يفهعماوناكنيذلانينمؤملا»نيسيدقلاعيمجب«دارأو
ىلوألاةلاسرلايفلاقو.ةلاسرلاهذهبتكثيحةينودكم
ةبصقسسفأيفاهبتكهنأل»ايسأسئانكمكيلعملسي«
.ايسأ

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن«١٤
ِحوُّرلٱُةَِكَرشَو،ِهللاٱُةَّـبََحمَوِ،حيِسَْ

لٱ
ْ
.»َنيِمآ.ْمُكِعيَِمجَعَمِسُدُق
٢:١يبليف١٦:٢٤ةيمور

انهةكربلاهذهتزاتماوةيلوسرلاةكربلابةلاسرلامتخ
ميناقأنملكاهيفركُذنأبلئاسرلارئاسيفةكربلانع

ىلوألااهينسذنمةيحيسملاسئانكلااهتذختاكلذلوثولاثلا
لكىلعلمتشتيهوةيروهمجلاةدابعللةمتاخنآلاىلإ
ةسينكلاىلعةروكذملامعنلانايتإةبلطيهوءادفلادئاوف
ةحصىلعنيهاربلانميهوميناقألاثلثملادحاولاهلإلانم
.ةيهلإلاميناقألايواستوثيلثتلا

تاملكلاهذهبليجنإلاربعيِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن
ةعيبطلاىلإرظنلابوهفةيرشبلاوةيهلإلاحيسملايتعيبطنع
يفو»عوسي«ةيرشبلاةعيبطلاىلإرظنلابو»انبر«ةيهلإلا
»هتمعنب«دارملاو.هبدوعوملايدافلاهللاحيسموهامهيتلك
اهيلإرقتفننكلواهقحتسناليتلاةذقنملاهتبحموهاضرانه
انطيسوهنوكرابتعابحيسملافنيكلاهنيزجاعةأطخاننوكل
ءامسلايفناطلسلكهلوةسينكلاسأروهانترافكو
يدافلااذهحنمف.ءامسلايفانعيفشنآلاوهوضرألاو
نآلانمألاققحيانلهتمعنناسنإلانباوهللانباميظعلا
.ًاريخأصالخلاو

رهظأفءادفلالمعلصأوهبآلاهللانإِهللاٱُةَّـبََحم
لوسرلالوققفوىلعحيسملاعوسيهنباانايإهئاطعإبهتبحم
ملٱَتاَمٌةاَطُخُدْعَبُنْحَنَوُهَّـنَأل،اَنَلُهَتَّـبََحمََّـنيَبَهللاٱ«

ُحيِسَْ
َّـبَحَأاَذَكٰه«هسفنحيسملالوقو.)٥:٨ةيمور(»اَنِلْجَأل
لٱُهللاٱ

ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
.)٣:١٦انحوي(خلا»َديِحَو

صالخلاوسيدقتلاوةرفغملابانلهتبحمراهظإهللالعجو
»هنباتومبهللاعمانلاحصتف«حيسملالمعىلعًافقوتم
هتبحمانلينواناياطخةرفغمليرورضبيلصلاىلعهتومو
هللاةبحمىلعركذلابحيسملاةمعنلوسرلامدقو.ىلاعت
.هللاةبحمبعتمتلاىلإليبسالهنودبيذلاطرشلااهنوكل

انللّصححيسملاتومنإِسُدُقْلٱِحوُّرلٱُةَكَِرشَو
انيلإلصويسدقلاحورلاف.)٣:١٤ةيطالغ(حورلادعوم
هبكسمتنأويدافلابنمؤننأانردقيوءادفلادئاوفلك
ةلاسريفوانهتيمُسسدقلاحورلاةيطعو.صالخلل
هللابعشلكتيطعُأاهنأل»ةكرش«)٢:١يبليف(يبليف
حيسملايفًادحاوًادسجاوراصاهبوًاكرتشمًاكلمتناكف
ءامسلايفناكمورصعلكيفنيسيدقلالكاهيفكرتشاو
.مئادلماكماعداحتاةكرشلاكلتوضرألاىلعو

نورقيفوملاعلاتاغلرثكأيفةكربلاهذهلامعتسانإ
نيعمتجملانييحيسملانمىصُحتالتاوبروفولأنمةريثك
ٍبأنماوعُدودحاومدباوُرتشامهنأًامئادمهركذتةدابعلل
ضعببمهضعباودحتينأبجيفدحاوحورباوسدُقودحاو
.يهلإلامهسأربو

ىلعلوسرلاةرايزوةلاسرلاهذهريثأتناكفيكملعنال
بتككانههنوكءانثأيفهنأملعناننكل.سوثنروكيفاهرثأ
سأيلاتامالعنمءيشاهيفسيلو.ةيمورىلإةلاسرلا
ًافيضناكهنأو.مهنيبوهواهينمؤملاوحأءوسنمفسألاو
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لامنماوعمجامبّرسهنأو)١٦:٢٣ةيمور(اهيفًامركم
:١٥ةيمور(ةينودكميفهنمعُمجامبّرسامكناسحإلا

٢٦(.

دئاوف
رّذحسدقلاحورلانممهلموهوحيسملالوسرنإ.١

هنأبةبحملابًارارممهرذنأامدعبسوثنروكةسينكةأطخ
كلذكمهتيصعمومهدانعىلعاوّرصأاذإًاديدشمهبدؤي
ةئيطخلايفانيقباذإدبألاىلإانلمتحيالهنأبهللاانرّذحي
هلوققفوىلعةمحرلاةوعدىلإنوغصيالنمممقتنيلب
لَا«
ْ

ملٱِ،خُّبَوَّـتلٱُريِثَك
»َءاَفِشَالَوَُّـرسَكُيًةَتْغَب،ُهَقُنُعِّـيسَقُْ

.)٢ع()٢٩:١لاثمأ(
هملعرهظينأبلطيالنموهنيظعاولانسحأنإ.٢

هللادييفةلآهنأربتعيلبهظعاوميفهتحاصفو
ملكتينأهلمظعألافرشلانأوهتملكبةادانملل
.)٣ع(هبوهيفحيسملا

سايقلاوةيحيسملاتابجاولادحأسفنلاناحتمانإ.٣
.هللاباتكوهانسفنأهبنحتمننأبجييذلا
اليقيقحيحيسمناسنإلانأىلعناهربنسحأو
هيتفشبملكتيوهبلقيفايحيحيسملانأوهضوفرم
.)٥ع(هتريسبريسيو

نمهللامهظفحينأوهسانللتاياقولالضفأنإ.٤
ينمؤملسلوبهبلطكلذلوةئيدرلاءايشألاباكترا
بلطيملو.انسفنألهبلطننأانيلعبجيفسوثنروك
ضرملاورقفلاوداهطضالانمهللامهظفحينألوسرلا
النحنو.ةينمزلارورشلارشوهيذلانملبتوملاو
نأبجيكلذلوةئيطخلانمانسفنأظفحننأردقن
انسفنألًاعفنوحيسمللًاماركإةجاجلبهللاظفحبلطن
.)٧ع(

ءانمألاةاعرلالكولامكلاهذيمالتللوسرلابلط.٥
هيفبغرننأانيلعبجيفمهاياعرلكلذيفنوبغري
ةفرعملايفًامويفًامويومنننأيفدهتجننأوانسفنأل
انإانمهوتلامكلاعناوممظعأنمو.هلاننيكلةمعنلاو
ظقيتسننيحعبشنسو.هبلطنعانلدعفهيلعانلصح
ءشبعبشننأنسحيالوةمايقلامويحيسملاهبشيف
.)٩ع(ظاقيتسالاكلذلبقكلذنملقأ

ثولاثلاميناقأنممونقألكمساباندمتعااننإ.٦
ةصاخةكربىلعلوصحلايهتشننأبجيف.سدقألا
حيسملانمةمعنلالانننأيأمهنممونقألكنم
حورلاتاريثأتوهلسرأيذلابآلاةبحمتايآوانيداف
نأيهتشنوةبحملاوةمعنلاكلتجئاتنيهيتلاسدقلا

يفنييدفملالكنمثُتاليتلاتاكربلاهذهيفانكراشي
.)١٤ع(يتآلاملاعلاوملاعلااذه

حورلاونبالاىلإةهجوميهوةالصةيلوسرلاةكربلانإ.٧
كلذنمانلف.بآلاىلإةهجوميهامكسدقلا
سدقلاحورلاوحيسملاعوسيبرلادبعننأبوجو
دحاوتوهاليفةثالثلاءالؤهنأو.بآلادبعنامك
سلوبنألقعلاملسيالو.كلذكاعُمجامفالإو
دحاوسفنبهتالصيفبلطيهيلإىحوملالوسرلا
هنمانلو.بآلاهللاةبحموكالموأناسنإقولخمةمعن
تافصنمةفصالزيمتممونقأسدقلاحورلانأًاضيا
ىلإةالصلاهجوتنفيكفالإويهلإريثأتدرجمالوهللا

اهبهيةصاختاكربسدقلاحورللنأو.ريثأتوأةفص
نماهعقوتنيتلاتاكربلاريغيهواهنوبلطينيذلل
ىلععطاقليلدةكربلاهذهنأةصالخلاو.بآلاونبالا
عوسيبرلانأوةزاتممميناقأةثالثتوهاللايفنأ
لعافتاذهنأوكلذكسدقلاحورلانأوبآلللداعم
ٍ.يحم

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

Germany

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