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

٢.........لوصفةسمخاهيفوةلاسرلاهذهةمدقم
٢.....هيلإلسرملاوةلاسرلاهذهبتاكيف:لوألالصفلا
٢..........هيلإتلسرُأيذلاناكملايف:يناثلالصفلا
٢.....اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:ثلاثلالصفلا
٤........ةلارلاهذهةباتكىلإيعادلايف:عبارلالصفلا
٤..........ةلاسرلاهذهنومضميفسماخلالصفلا

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
٤.........................ُلَّـو

٤............٢و١عسواثوميتىلعلوسرلاميلست
هقوشوهلهتبحمنايبوسواثوميتلجألهللالوسرلاركش

٥................٥ىلإ٣عهتدهاشمىلإ
ةعاجشوًاناميإوةريغديزينأىلعسواثوميتلسلوبثح

٥........................١٨ىلإ٦ع

ألَا
َ
١٠.........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
نأوةيحورلاةايحلايفىوقتينأبسواثوميتلسلوبةيصوت

تاقشملالمتحينأوءانمأسانأىلإليجنإلابريشبتلاملسي
١٠......٧ىلإ١عًاروبصنوكينأوحلاصيدنحك
نأوهملعمهنوكرابتعابوههتريسوحيسملاةمايقركذينأبوجو

نأدعوهنألةازاجملامامتهباعتألكىلعهلهللاةازاجمققحتي
١٢..١٣ىلإ٨عهدعويفنيمأوهوًاريخأدجملاببيثي

ليبسيفرهاجيالنأبهريغيصوينأسواثوميتلهتيصوت
لجخياليكلهيلعبجياملكبموقينأةغرافلاوقأ
ةريسرذحيوعفنتاليتلاتالداجملالزتعينأوًاريخأ
١٤...................١٨ىلإ١٤عنيلاضلا
نألموقلاضعبدادترانمسواثوميتسأييالنأبوجو

نيذلاملعيهللانأوخساريحيسملاناميإلاوهللاساسأ
نأيفدهتجينأو.يدبألاكالهلانممهظفحيوهلمه
هلزتعينأبجيامنايبوهللاتيبيفةماركللءانإنوكي
١٦.............٢٦ىلإ١٩عهعبتينأبجيامو

ألَا
َ
١٩.........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
١٩.....٨ىلإ١عةسينكلايفناميإلانعدادترالابةءوبن
٢٢..............١١و١٠عهتريسبسواثوميتعيجشت
٢٣..........١٤ىلإ١٢عداهطضاللةضرعءايقتألانوك
٢٣..............١٧ىلإ١٥عةسدقملارافسالادئاوف

ألَا
َ
٢٥..........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
٢٥..............٥ىلإ١عةنامألابسواثوميتءاصيإ
٢٦..............٨ىلإ٦عهلجأبرقسلوبعُّقوت
كلذبابسأوهيلإسواثوميتءيجمةعرسيفلوسرلاةبغر

٢٧.........................١٥ىلإ٩ع
٢٩.............١٨ىلإ١٦عنورينمامألوألاهفوقو
٣٠...................٢٢ىلإ١٩عءاعدوتايحت
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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ

نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

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

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةسمخاهيفوةلاسرلاهذهةمدقم

هيلإلسرملاوةلاسرلاهذهبتاكيف:لوألالصفلا
هيلإتلسرُأيذلاوةلاسرلاهذهبتاكىلعمالكلامدقت
الإاهيلإعجراف١٨٢و١٨٠ةحفصىلوألاةلاسرلاةمدقميف
:١ص(ةيموريفًانوجسمناكةيناثلاةلاسرلابتكنيحهنأ

١٦(.

هيلإتلسرُأيذلاناكملايف:يناثلالصفلا
سلوببتكنيحسسفأيفناكسواثوميتنأحّجرملا
:ةلدأةسمخكلذىلعوةلاسرلاهذه
تيبىلعمّلسينأسواثوميترمأهنأ:لوألا·

نأكلذنمجتنتسيف)١:١٨ص(يسسفأسروفيسينأ
.سسفأيفهتيبلهأ
وهوساورتىلعرمينأبسواثوميتىصوأهنأ:يناثلا·

ساورتتناكو.)٤:١٣ص(ةيمورىلإهعضومنمٍتآ
نممهفُيامكةيموروسسفأنيبةكولسملاقيرطلاىلع
.)٢:١٢سوثنروك٢و٢٠:٥لامعأ(
:٤ص(ردنكسارذحينأسواثوميترذحهنأ:ثلاثلا·

.)١:٢٠سواثوميت١و١٩:٣٣لامعأ(يسسفأوهو)١٤
اذهىلعدازو)٤:٩ص(هيلإردابينأهرمأهنإ:عبارلا·

)٤:١٢ص(سسفأىلإهتلسرأدقفسكيخيتامأوهلوق
هيلعلهسيسسفأيفهنعبونيلسكيخيتهلاسرإف
وعدينيحسلوبةداعنمناكو.اهيفهزكرمكرت
هنعبونيلهيلإهريغلسرينأمهمزكرمنمًارشبم
.)٣:١٢سطيت(
يفسواثوميترمأيتلااياطخلاوليلاضألانإ:سماخلا·

يفاهتمواقمبهرمأيتلااهنيعيهاهتمواقمبةلاسرلاهذه
يهوسسفأيفًايقابناكهنأنيبتياذهبوىلوألاةلاسرلا
.ىلوألاةلاسرلااهيفهتغلبيتلاةنيدملا

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف:ثلاثلالصفلا
ةيموريفتبتُكتناكاهنأاهسفنةلاسرلانمرهظي
فلتخاو.)٤:٦و١٦و١:٨ص(اهنجسيفسلوبو
نيذلافيناثلايفوألوألاهنجسيفاهبتكهنأيفنورسفملا
ةيمرويفنجسُيملاولاقلوألاهنجسيفاهبتكهنأىلإاوبهذ
بتكهنأوةيناثاهيفنجُسهنأىلعلدييذلاو.ٍةرمىوس
لوألانجسلايفتبتُكدقتناكولهنأذئنيحةلاسرلاهذه
لئاسرلاهيفبتكيذلاتقولابرقاهبتكهنأةرورضمزل
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اذهىلعو.نوميلفويبليفويسولوكوسسفأىلإ
:ةريثكتاضارتعا
ناكنوميلفويبليفيفهيتلاسربتكنيحهنإ:لوألا·

ةيمورنمهباهذوًاعيرسنجسلانمهقالطناًاعقوتم
هذهيفلاقو)٢٢نوميلفو٢:٢٤و١:٢٤يبليف(
ْدَقِيلَالِحْنٱُتْقَوَو،ًابيِكَسُبَكْسُأَنآلٱاَنَأِّـينِإَف«ةلاسرلا
.)٤:٦ص(»ََرضَح
يف«ةلاسرلاهذهيفهلوق:يناثلا· َْملِلَّـوَألٱيِجاَجِتْحٱِ

جلٱِلَب،يِعَمٌدَحَأُْرضَْحي
ْ

.)٤:١٦ص(»ِينوُكَرَتُعيَِم
هتمكاحمةجيتننأوةرمريغمكوحهنااذهنمرهظيو
ْنِمُتْذِقْنُأ«هلوقليلدبقلطأوتوملانمذقنُأهنأىلوألا
ريشبتلاونالوجللةصرفىلعلصحهنأو»ِدَسَألٱِمَف
لٱِيبَّـمَتُتْيَكِل«هلوقليلدبليجنإلاب

ْ
ُعيَِمجَعَمْسَيَو،ُةَزاَرِك

ةرمهنجسبلوقلاقفويالاذهو.)٤:١٧ص(»ِمَمُألٱ
.هتوملبقةيموريفةدحاو
يفَيِقَبُسُتْساَرَأ«ةلاسرلاهذهرمأيفهلوق:ثلاثلا· ِ

سلوبنأىلإريشياذهو.)٤:٢٠ص(»َسوُثْنِروُك
نألًارحباهيلإاهرفاسيتلاةرملاريغةيمورىلإرفاس
سلوبنأىلإلصألايفريشت»يقبب«ةمجرتملاةملكلا
يفستسرأىقبينأراتخامثستسرأعمًارفاسمناك
ةلاسرلاهذهبتكهنألهقيرطيفًارئاسلظوسوثنروك
ةيمورىلإرفاسنيحسلوبنأمولعملانمو.ةيمورنم
رميمل)٢٧صو٢٦صلامعأ(يلاولاسوتسفرمأب
يفو.اهيفستسرأذئنيحكرتهنأليحتسيفسوثنروكب
ناكلوألاهنجسلبقسوثننروكيفسلوبناكةرمرخآ
بتكينأىلإيعادالف)٢٠:٤لامعأ(هعمسواثوميت
سوثنروكيفيقبستسرأنأسواثوميتىلإسلوب
هفرعامككلذفرعدقنوكيسواثوميتنألذئتقو
مزتلسيةيموريفةدحاوةرمنجسهنأبلوقلاف.سلوب
تسىلعديزيامذنمسوثنروكيفستسرأكرتهنأ
اذهلثمسلوبةباتكلةلعروصتننأعيطتسنالونينس
انيلعنوهينكلةدملاهذهلكرورمدعبسواثوميتىلإ
ءاقبنألنيترمةيموريفهنجسبانلقاذإكلذمهف
ةيمورىلإسلوبهتقفارممدعوسوثنروكيفستسرأ
:٤ص(ًاعيرسهيلإسواثوميتروضحهبلطلةلعنانوكي

.كلذلةلعنمدجنالفالإو)٢١
يفُهُتَْكَرتَفُسُميِفوُرُتاَّـمَأَ«ةلاسرلاهذهيفهلوق:عبارلا· ِ

ىلإتأيملسلوبو)٤:٢٠ص(»ًاضيِرَمَسُتيِليِم
ركذاقولنألةيمورىلإسوتسفهلسرأنيحستيليم
صلامعأ(لامعألارفسيفاهيلإىتأيتلاعضاوملالك

ىلإرفاسهنأكلذنمانلو.اهنيبستيليمركذيملو)٢٧
كرتهنأانصرفاذإالإاهنجسنمهقالطإدعبةيناثةيمور

خويشبعمتجانيحنينستسبكلذلبقسميفورت
ةلعناكاذهنإو)٢٠صلامعأ(اهيفسسفأةسينك
قيدصتلاىلإبرقييذلاو.هيلإسواثوميتةردابمهبلط
تقونمةبيرقةثداحىلإراشأهنأوهضرفلااذهنم
اهيفسوميفورتكرتوستيليمبرمنيحةلاسرلاةباتك
ىلإجاتحاكلذلواهيفستسرأكرتوسوثنروكبّرمو
هكرتضرفيفانييذلاو.هيلإةردابملاهلأسفسواثوميت
طقهكرتيملهنأوهلوألاهرفسبستيليميفسيمفورت
كلذةياهنيفميلشروأيفهعمناكهنإفرفسلاكلذيف
.)٢١:٢٩لامعأ(هيلعهضبقةلعناكورفسلا
ةيمورىلإسلوبرفسبلوقلاقفاوييذلانإ:سماخلا·

هبلطةلاسرلاهذههباتكنمزنمبيرقدمأذنمةيناث
دنعساورتيفهكرتيذلاءادرلاراضحإسواثوميتنم
ص(قوقرلااميسالوًاضيأبتكلاوءاجىتمسبراك
نينستسهيلعّرمهنأدقتعننأانيلعرسعيف.)٤:١٣
اهعلاطيناكوأاهبتكيتلابتكلاوهبايثكرتذنم
الواهبلطىتحةدملاكلتلكاهيلإجتحيملهنأوقوقرلاو
يفهيلعتضقتمايأاهبلطلةصرفهلناكهنأنمدب
.لوألاهرفسيفاهكرتدقناكنإناتنسةيرصيق
هنجسيفتبتكاهنأملعنيتلالئاسرلايفهنإ:سداسلا·

نوميلفويسولوكويبليفوسسفألئاسريهولوألا
اوناكمهنأركذةلاسرلاهذهيفوهعماوناكصاخشأركذ
)١:١يسولوك(نمنيبتيهنأكلذلاثمو.هنعنيبئاغ
وهوةلاسرلاهذهيفهبطاخوسلوبعمناكسواثوميتنأ
ناكسقرمنأركذ)٤:١٠يسولوك(يفو.هنعبئاغ
سسفأةسينكىلعميلستلايفهكراشيهنأوسلوبعم
رضُحينأسواثوميتنمةلاسرلاهذهيفبلطهنكلو
نيحهعمناكساميدنأو.)٤:١١ص(هعمسقرم
نيحهنكلو)٤:١٤يسولوك(يسولوكىلإةلاسرلابتك
:٤ص(»ينكرتساميد«نألاقةلاسرلاهذهبتك
ىلإتبتُكةلاسرلاهذهنأىلعلديركُذاملكو.)١٠
بتكنيحلوألاهنجسةدمريغةدميفسواثوميت
هتوملبقةيموريفةيناثهنجسةدميأةروكذملالئاسرلا
ةايحينسرخآيهوم.ب٦٨وأ٦٧ةنسكلذوليلقب
.رصيقنورين

ةلاسرلاةباتكنمريسينمزدعبسلوبنأحّجرملاو
نأعّقوتثيحيبرغلاةينودكميلامشيفهيلعضبُقىلوألا
فقووةيمورىلإكلانهنمقيسو)٣:١٢سطيت(يّتشي
روهشملاسونيليجبتهيلاووأنورينمامأةرملوأةمكاحملل
ةيناثلاةلاسرلابتكليلقباذهدعبو.)٤:١٦ص(يصاعملاب
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لهملعُيملومولعمريغهتومموينأىلعسواثوميتىلإ
.الوأهتوملبقسواثوميتههجاو

ةلارلاهذهةباتكىلإيعادلايف:عبارلالصفلا
يتأينأاهتباتكىلإيعادلانأةلاسرلاهذهيفليق
ناكنمبايغلسقرمبًابوحصمًاعيرسهيلإسواثوميت
نمبيريفناكو.)٢١و١٢-٤:٩و١:٤ص(مهدمتعي
هنأوًاضيأناميإلايفهنباىرينأنيبًاددرتمهلبقتسم
ةقفاومةيوبأاياصوهلبتككلذلهيلإهلوصولبقتومي
.ةنامألاوتابثلاىلعهايإهثحاهمظعملاحلاىضتقمل

ةلاسرلاهذهنومضميفسماخلالصفلا
يفًاتباثنوكينألثمةسينكلامداخىلعبجيامنايب

هريغىأرنإوهتبترتابجاولكبمايقلايفًانيمأوناميإلا
.ًانئاخ
لمعةيمهألوألانارمأةلاسرلاهذهيفاممظعأو

اوسيلمهنموةسينكلايفمهنمعفنلليجنإلابنيرشبملا
ديحولانوناقلاهنوكىلإرظنلابهللاباتكةيمهأيناثلاو.اهيف
.ةيعرللويعارلل

١:١ص(ةيحتلادعبليصفتلابةلاسرلاهذهعيضاومو
:ةسمخ)٢و
يفةبحملاوناميإلايفتابثلاىلعسواثوميتهثح:لوألا·

هيلعلصحاملامعتساىلعوةريثكلاتاقيضلاءانثأ
يذلاحيحصلامالكلاةروصبكسمتلاوبهاوملانم
.)١٨-١:٣ص(هنمهعمس
حيسملاعوسيبرلاةمعنبىوقتينأهايإهتيصوت:يناثلا·
حيسملالجأنمهلمتحينأّنيعامةعاجشبلمتحينأو
ةمايقًاركذتمهيلإلكُوامىلعًانيمأًايدنجهنوكرابتعاب
.)١٣-٢:١ص(سلوبهملعمبًايدتقموحيسملا
نيملعملاةرثكلةنامألاورهسلابهايإهيتيصوت:ثلاثلا·

قحلاليبسنعهوفرصينأنوبلطياوناكنيذلانيلضملا
.)٢٦-٢:١٤ص(
مايألايفناميإلانعنيريثكدادترابءابنألا:عبارلا·

ذختينأبوجووركُذامىلعةينبمتاريذحتوةريخألا
صو١٧-٣:١ص(لالضلاعفدىلإةليسوهللاةملك
٥-٤:١(.
رومألاكلتنمو.ةيصخشتايصوتورومأ:سماخلا·

ديطولاهئاجرنايباهيفو.هداهشتسابرقىلعلدتسي
لبقسواثوميتىرينأهعقوتوةيدبألاةايحلايفراسلا
ص(ةيلوسرلاةكربلابهمالكمتخوهتدحوفصووهتوم
٢٢-٤:٦(.

اهبسحننأقحيوسلوبلئاسررخآةلاسرلاهذهو
وهوهقاوشأرخآبوبحملاهذيملتلاهبّنيبةريخألاهتيصو
.توملالظلخديهنأك

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

٢و١عسواثوميتىلعلوسرلاميلست

ملٱَعوُسَيُلوُسَر،ُسُلوُب«١
ِدْعَوِلْجَأل،ِهللاٱِةَئيِشَمِبِحيِسَْ

حلٱ
ْ

يفيِتَّـلٱِةاََي ملٱَعوُسَيِ
.ِ»حيِسَْ

:٩نييناربعو١:٢سطيتو٣:٦سسفأو١:١سوثنروك٢
١٥

ةلاسرلايفلاقِهللاٱِةَئيِشَمِب...ُلوُسَر،ُسُلوُب
نأيفبيرالو)١:١سواثوميت١(»هللارمأبسحب«ىلوألا
»هتيلوسر«بسنو.ىلاعتهتئيشمنعًائشانناكرمألااذه
ةلاسرلاوسوثنروكىلإهيتلاسريفهرايتخاو»هللاةئيشم«ىلإ
ًالوسرهراتخاهللانأكلذبىنعويسولوكوسسفأىلإ
»هتيلوسر«انههتبسنو.هلمعوأهقاقحتسانعرظنلاعطقب
رهظأامىلعةيهلإلاةدارإللهعوضخلةقفاوم»هللاةئيشم«ىلإ
ّرسينأىلعهلمحعوضخلااذهو.ةلاسرلاهذهلكيف
نوريننجسبهتماقإبجهتبينأوليجنإلابريشبتللهرافسأب
هقيدصىلإةلاسرلاهذهبتكنيحتوملاعقوتيناكثيح
.هذيملتو

ًالوسرهنييعتةياغنأنايباذهيفِةاَيَْحلٱِدْعَوِلْجَأل
ةقحلاةداعسلاةايحةيدبألاةايحلابحيسملادعوبةاجانملا
عقوتيناكسلوبنأعمو)٢و١:١سطيت(هبنينمؤملل
اليتلاةايحلابدعولايفملكتةرضاحلاةايحلاةياهنذئموي
قفوىلعاذهو)٢:٨و٢٠ع(حيسملايفةايحلايهويهتنت
هذهو)١٠:١٠انحوي(»ةايحلامكلنوكتلتيتأ«حيسملالوق
هيلعموكحمهنألجايتحالالكئطاخلااهيلإجاتحيةايحلا
.حيسملاىوسباهلانينأنعزجعفهاياطخلجألتوملاب

حلٱِنْبالٱَسُواَثوُميِتَىلِإ«٢
ْ
ٌمَالَسَوٌةَْمحَرَوٌةَمْعِن.ِبيَِب

ملٱَوِبآلٱِهللاٱَنِم
.»اَنِّـبَرَعوُسَيِحيِسَْ

١:٢سواثوميت١

حيرصلانبالا«ىلوألاةلاسرلايفهاعدِبيِبَْحلٱِنْبالٱ
.هبهتقثكلذبوهلهتبحمانههبهاعدامبرهظأو»ناميإلايف
١:٧ةيمورريسفترظنا(ٌمَالَسَوٌَةْمحَرَوٌةَمْعِن
.)١:٢سواثوميت١و

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
سواثوميتىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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هلهتبحمنايبوسواثوميتلجألهللالوسرلاركش
٥ىلإ٣عهتدهاشمىلإهقوشو

ٍريِمَضِبيِداَدْجَأْنِمُهُدُبْعَأيِذَّـلٱَهللاٱُرُكْشَأِّـينِإ«٣
يفٍعاَطِقْنٱَالِبَكُرُكْذَأاَمَك،ٍرِهاَط لِطِ

ْ
»ًاراََهنَوًالْيَلِيتاَب

٢٤:١٤و٢٣:١و٢٢:٣لامعأ١:١٦سسفأو١:٨ةيمور
١:٢يكينولاست١:١٤١ةيطالغو١:٩ةيمورو٢٧:٢٣و
٣:١٠و

ناميإوهو)٥ع(يفهركشعوضومَهللاٱُرُكْشَأِّـينِإ
.همأوهتدجيفنكسيذلاءايرلاميدعلاسواثوميت

بعشدادجأ»دادجألاب«نعيمليِداَدْجَأْنِمُهُدُبْعَأ
نيبرقألاهءافلسلببوقعيوقاحسإوميهاربإكليئارسإ
ربتعافةينيدلاةريغلابمهزايتماومهتنامأومهاوقتبدهشنيذلا
الىوقتلانأعمدودجلاكئلوأنمًاثاريمةينيدلاهتريغ
نويحيسملانودلاولانوكيامًاريثكنكل.نيدلاولانعثروت
.مهسفنأصالخىلعةوالعمهتيبلهألصالخببس
)١٩:٩اقول(اكزسلوبريغليجنإلايفكلذةلثمأنمو
يبليفيفناّجسلاوةيديلو.)١٠:٤٤لامعأ(سويلينركو
نأيفسلوبكمهنممويلانوريثكو.)٣١و١٦:١٥لامعأ(
.مهفالسأناميإىلعهللاركشلاىلإمهوعدياممهل

نيحو)٢٣:١لامعأ(ًايدوهيتنكنيحٍرِهاَطٍريِمَضِب
.ًايحيسمترص
سلوبةايحنأىلعليلداذهخلاٍعاَطِقْنٱَالِبَكُرُكْذَأ

عفننكتملةالصلانمهتياغنإفةالصةايحتناكةيّرسلا
.سواثوميتاميسالوًاضيأمهبحأنيذلاعفنلبطقفهسفن

»ًاحَرَفَئِلَتْمَأْيَكِلَكَعوُمُدًارِكاَذ،َكاَرَأْنَأًاقاَتْشُم«٤
٢١و٤:٩ص

نأحّجرملاو)٢١و٤:٩صرظنا(َكاَرَأْنَأًاقاَتْشُم
ةدوملاةدشلةلاسرلاهذهلهتباتكللعنمناكاذههقايتشا
هنأىريناكهنألوهيلإهتجاحطرفلوسواثوميتنيبوهنيب
.توملاىلعفرشم

اهارجأيتلايهعومدلاهذهنأحّجرملاَكَعوُمُدًارِكاَذ
ىلعرطخلاتامالعترهظهلعلو.ةرمرخآهقرافموي
ةيناثهارينأيفكشلاىلعسواثوميتتلمحفذئمويسلوب
.ىكبف

بهذيناكعضوملكيفنوريثكءاقدصأسلوبلناك
ةقرافملاةعاسمهئاكبومهنزحبهلمهتبحمنورهظياوناكوهيلإ
.)٢١:٣١و٣٨و٢٠:٣٧لامعأ(

لٱَناَميِإلٱُرَّـكَذَتَأْذِإ«٥
ْ

يِذَّـلٱ،َكيِفيِذَّـلٱِءاَيِّـرلٱَميِدَع
يفًالَّـوَأَنَكَس ٌنِقوُميِّـنِكٰلَو،يِكيِنْفَأَكِّـمُأَوَسيِئْوَلَكِتَّـدَجِ
.»ًاضْيَأَكيِفُهَّـنَأ
١٦:١لامعأو٤:٦و١:٥سواثوميت١

اذهَكيِفيِذَّـلٱِءاَيِّـرلٱَميِدَعْلٱَناَميِإلٱُرَّـكَذَتَأْذِإ
كلذةلعنأنابأفةثلاثلاةيآلايف»هللاركشا«هلوقبقلعتم
بلقوسواثوميتبلقيفقحلاناميإلاأشنأهللانأركشلا
يف»ءايرلاميدعلاناميإلا«ريسفترظناهتدجوهمأ
.)٤:٦سواثوميت١(

يفًالَّـوَأَنَكَسيِذَّـلٱ اهنأبحيرصتاذهَسيِئْوَلَكِتَّـدَجِ
تنمآاهنأحجرألاوحيسملابةقحةنمؤمسواثوميتكتناك
لوألاهرفسيفوةرتسلوةبردلىلوألاسلوبةرايزمايأ
.)١٤:١صلامعأ(ريشبتلل

.اهتيبنمنمآنملوأتناكاهنأحّجري»ًالوأ«هلوقو
سواثوميتتيبىلعهمالكيفةدجلاهذهاقولركذيملو
فرعاماهرمأنمفرعيملهنأحجرألاف)١٦:١لامعأ(
ةيدوهيتدلُوسواثوميتمأنأاقوللوقنمحضتيو.سلوب
ناكةدجلاكلتناميإنأيفبيرالوكلذكتناكهتدجنإ
.حيسملاىلإاهديفحواهتنبةيادهىلإهللاابةليسو
انهركُذامريغاهرمأنمًائيشملعناليِكيِنْفَأَكِّـمُأَو
تنمآاهنأوينانويلعبتاذةيدوهيتناكاهنأاقوللوقو
نمف.ًانمؤمناكهابأنأركذُيملو)١٦:١لامعأ(حيسملاب
تايقتنمو.ةيقتهمأنوكتنأدلوللتاكربلامظعأ
مأيمولاسوانحويمأتاباصيلأوليئومصمأةنحتاهمألا
.سونيطسغوأمأيكينوموانحويوبوقعي

ًاناميإوةريغديزينأىلعسواثوميتلسلوبثح
١٨ىلإ٦عةعاجشو

يِتَّـلٱِهللاٱَةَبِهْوَمًاضْيَأَمِْرضُتْنَأَكُرِّـكَذُأِبَبَّـسلٱاَذٰهِلَف«٦
»َّـيَدَيِعْضَوِبَكيِف
٤:١٤سواثوميت١و٥:١٩يكينولاست١

ِهل
ٰ
ملوكلناكوهتثرويذلاكناميإليأِبَبَّـسلٱاَذ

.لزي
لوسرلاربتعاَكيِفيِتَّـلٱِهللاٱَةَبِهْوَمًاضْيَأَمِْرضُتْنَأ
نأىلإجاتحافدمخفدامرلاهاطغرانرمجلثمةبهوملاكلت

لوسرلاهمهتيمل.ًالوأبهتلاامكبهتلييكلددجيوكرُحي
رانلاهيفتدقتاهنأربتعاهنألةيحورلاةايحلايفروتفلاب
داهتجالانودبةمرطضمىقبتالاهنأهملعلهنكلةيوامسلا
ىلعهثحًامارطضاديزتنأيفهتبغرلوطئاسولالامعتساو

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
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نعًاريثكهانعمقرفيالاذهو.اهداقيإةدايزيفدوهجملالذب
ِعَبْتٱَو،اَذٰهْنِمْبُرْهٱَفِهللاٱَناَسْنِإاَيَتْنَأاَّـمَأَو«هلوقىنعم
لٱ
ْ
ملٱَوَناَميِإلٱَوىَوْقَّـتلٱَوَّـِرب

لٱَوَْربَّـصلٱَوَةَّـبَحَْ
ْ

َداَهِجْدِهاَج.َةَعاَدَو
حلٱِناَميِإلٱ

ْ
ْنَأْدِهَتْجٱٍ«هلوقو.)١٢و٦:١١سواثوميت١(»َنََس

.)٢:١٥ص(»ىَزُْخيَالًالِماَع،ًىّكَزُمِِهللاَكَسْفَنَميِقُت
هملعمنجسلوطنمسأيينأنمفاخسلوبّلعل
لكيفهدنسناكامدعبليلقدعبهنعذخؤينأهفوخنمو
ءادعأمواقينأرطضيهنأيفكشلانمونينسلاكلت
نأكلذبدارأفاهجراخيفواهلخاديفهدحوةسينكلا
املًاديهمتهداهتجاوهداهجددجينأىلعهذيملتعجشي
.هدحووهوهيلعنوكي

يتلاةصاخلاسدقلاحورلاةمعن»هللاةبهومب«دارأو
امىلعةوالعليجنإلابريشبتلاىلعهريدقتلهلتبهُو
.)٤:١٤سواثوميت١ريسفترظنا(نينمؤملارئاسيطعُأ

يديأعضوب«هلوقوانههلوقنيبةافانمالَّـيَدَيِعْضَوِب
نمسلوبانبسحاذإ.)٤:١٤سواثوميت١(»ةخيشملا
هنوكىلإرظنلابهبقيليامكمهدئاقوأهمسرنيحمهتلمج
ةبهومتناكذنيحسواثوميتاهلانيتلا»ةبهوملا«و.ًالوسر
»يديألاعضو«ناكو.)٨ع(»حصنلاوةبحملاوةوقلا«
نملصتةيّرسةوقالرهاظلااهمتخوةبهوملاكلتةمالع
.موسرملاىلإنيمسارلايديأ

لٱَحوُراَنِطْعُيَْملَهللاٱَّـنَأل«٧
ْ

لٱَحوُرْلَب،ِلَشَف
ْ

ملٱَوِةَّـوُق
ِةَّـبَحَْ

.ِ»حْصُّنلٱَو
٢:٤سطيتو١:٨لامعأو٢٤:٤٩اقولو٨:١٥ةيمور

صخوسودقلاهحورباناعدنيحاَنِطْعُيَْملَهللاٱَّـنَأل
.ليجنإلاةمدخانب

نأىلعهّثحاذهلوسأيلاونبجلايأِلَشَفْلٱَحوُر
ةعاجشلامزلتستةبهوملاكلتنألهيفهللاةبهوممرضي
سواثوميتناكيذلاسأيلابلقلانمدرطتوءاجرلاو
ءادعألانممهريغوهلنيبذاكلانيملعملاةمواقملهلةضرع
نعضارعإلاىلإًاعبطهليملواهجراخوةسينكلالخاد
انحوي(هتومبرقهعقوتوهيفلوسرلانجسريثأتلوةمواقملا

حورلانأسواثوميتسلوبركذف.)٢١:٨ايؤرو١٤:٢٩
.ًاسأيوأًانبجنمؤملابلقيفطقئشنيملسدقلا

دونجىلعمجهيوناميإلاداهجدهاجيلِةَّـوُقْلٱَحوُرْلَب
»ةوقلاحورف«.ربصلابتاقيصلالامتحانعًالضفلالضلا
ةيوقتوقحلانصحنعةبرجتلاعفدىلعرادتقالاةبهوه
.هلامعأوهلاوقأبءاقفرلا

لامعأوهريغعفنوهتاذراكنإىلعهلمحتيتلاِةَّـبَحَْملٱَو
.هتسينكوحيسملاليبسيفهسفنلذبوةمحرلا

ردقيفسفنلاطبضبرهظياذهوصولخلايأِحْصُّنلٱَو
ملسيالوهبسندتيالوملاعلاطلاخينأىلعناسنإلاهب
هيلعًادبأدهشيفهتاليلضتبعزعزتيالوهتاوهشوهبراجتل
.هلامعأوهئدابمداسفب

َختَالَف«٨
ْ
ِْكَرتْشٱِلَب،ُهَريِسَأاَنَأِيبَالَو،اَنِّـبَرِةَداَهَشِبْلَج

يف ملٱِلاَمِتْحٱِ
»ِهللاٱِةَّـوُقِبَسَحِبِليِجْنِإلٱِلْجَألِتاَّـقَشَْ

٣:١سسفأو١:٢ايؤرو٢:٦سواثوميت١و١:١٦ةيمور
٤:٥صو١:٢٤يسولوكو١:٧يبليفو

َختَالَف
ْ

فوخلانيرقلجخلااَنِّـبَرِةَداَهَشِبْلَج
َّـنِإ«هلوقليلدبهايإهللااناطعأيذلاحورلاةجيتنةعاجشلاف
لٱَحوُراَنِطْعُيَْملَهللاٱ

ْ
سواثوميتلوسرلاىهن.)٧ع(»ِلَشَف

قحلالكبةداهشلانعهعنمديريناسنإنمفاخينأنع
هدسجتوهتوهالنأشيفليجنإلابةادانملانعوانبربقلعتملا
بيلصلاىلعةأطخلانعهتوموهايإدوهيلاءاسؤرضفرو
يدانينأمزلتسي»لجخلا«نعهيهنو.هدوعصوهتمايقو
٣٢و٣:١١انحوي(رورسوءاجرلكلصأحيسملانأبًارهج
١:٦سوثنروك١و٢٠:٢٤و١٠:٢٢لامعأو٧:٧و٣٣و
تاداهطضالاوتاقيضلانأنمسلوبيشخ.)٢٢:٦ايؤرو
ءافخإىلعسواثوميتلمحتحيسملاليجنإلةداهشلابةنرتقملا
هيلإهسفنمضوةحيصنلاهذهبتككلذلوهئدابمضعب
.ةدحاوهلامهتداهشوًادحاوامهبرنوكلًانايب»انبر«هلوقب

نأنميحتستالنأبجييأُهَريِسَأاَنَأِيبَالَو
ّيلعموكحملانوجسملاسلوبانأينأدعباميفونآلافرتعن

بتكاملسلوبنأةيآلاهذهنمنهربتف.كملعموكقيدص
نجسهنأملعسواثوميتنأونجسلايفناكةلاسرلاهذه
ديريالرطخيفناكهنأوليجنإلابريشبتلايفهتراسجىلع
ةضرعاوناكسلوبءاقدصألكنإوهلثملهسفنضّرعينأ
)١٥ع(سناجومرهوسُّلجيفيفليقاممرهظيامككلذل
.)١٦ع(امهيلعسروفيسينأزايتماو

يفِْكَرتْشٱِلَب ِليِجْنِإلٱِلْجَألِتاَّـقَشَْملٱِلاَمِتْحٱِ
يفهعابتألكوحيسملاةكراشمويتكراشملًادعتسمنكيأ
لجأنمنمؤمللضرعياملكحرفلاوربصلابلمتحتنأ
.)١:٢٤يسولوك(ليجنإلابهفارتعا

لامتحالدادعتسالانألنايباذهيفِهللاٱِةَّـوُقِبَسَح
روعشلارادقمىلإةبسنلابوهليجنإلاليبسيفتاقشملا
ىلإانبذجوناطيشلاوةئيطخلانمانايإهذاقنإبانيفهللاةوقب
براجتلانارينيفتبثنيكلانلربصلاوةمعنلاحنموحيسملا
.توملاانعقوتبرصتننونئمطنو

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
سواثوميتىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ىَضَتْقُمِبَال،ًةَسَّـدَقُمًةَوْعَداَناَعَدَواَنَصَّـلَخيِذَّـلٱ«٩
لٱىَضَتْقُمِبْلَب،اَنِلاَمْعَأ

ْ
يفاَنَلْتَيِطْعُأيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱَوِدْصَق ِ

ملٱ
»ِةَّـيِلَزَألٱِةَنِمْزَألٱَلْبَقَعوُسَيِحيِسَْ
٤:٧يكينولاست١و٣:٤سطيتو١:١سواثوميت١
٣:٤سطيتو٩:١١و٣:٢٤ةيمورو٣:١نييناربعو
٣:١١و١:٤سسفأو١٦:٢٥ةيمورو٨:٢٨ةيمورو
١:٢٠سرطب١و١:٢سطيتو

.انل»هللاةوق«رهاظملكليصفتةيآلاهذهيف
ءادعسانايإهلعجومنهجنمانذاقنإباَنَصَّـلَخيِذَّـلٱ

نمانلهللاهلمعاملكنمضتياذه.ءامسلايفدبألاىلإ
طُلَرَهَظَنيِح«هلوققفوىلعهلمعيفوسوءادفلالامعأ

ْ
ُف

لَُخم
ِّـ

يفٍلاَمْعَأِبَالُهُناَسْحِإَوِهللاٱاَنِص لِمَعٍّرِبِ
ْ

ْلَب،ُنْحَناَهاَن
.)٥و٣:٤سطيت(»اَنَصَّـلَخِهِتَْمحَرىَضَتْقُمِب

نممظعأهللاةردقةمظعىلعةنّيبئطاخلاصالخنإ
٧:١٠ايؤر(مظعألاديجمتلاهيلعقحتسيفملاعلاهقلخ
.)١١و
هللاصالخلاىلإيعادلانألًةَسَّـدَقُمًةَوْعَداَناَعَدَو

١:٦ةيطالغو٣٠و٨:٢٨ةيمور(هسفنسودقلابآلا
ىلإناسنإلاةوعداهنألةسدقمةوعديهو)٤:١سسفأو
داحتالاىلإو.)١:٤سرطب٢(ةيهلإلاةعيبطلايفةكرشلا
.نيسيدقنوكننأانيلعبجوتف)١:٩سرطب١(حيسملاب
ةيلخادةوعدونذألااهعمستريشبتلابةيجراخةوعدسانللف
.بلقلااهكرديسدقلاحورلاب

اذهلصألًانايبكلذلاقاَنِلاَمْعَأىَضَتْقُمِبَال
٣:٣٤ةيمورريسفترظنا(ةتبلااّنمسيلهنأصالخلا
هللانإ.)٣:٥سطيتًاضيأرظناو٩و٢:٨و١:٤سسفأو
ةرابعلايفهلوقليدبانقاقحتسارابتعابصالخلاىلإانعديمل
النأحضاولانمف»لزألاذنمتيطعُأةمعنلانإ«ةيلاتلا
نألبقهدصقهنألصالخلاةلئسميفانلامعأللخدم
.انقلخ

نودبيلزألاهللادصقيأِدْصَقْلٱىَضَتْقُمِبْلَب
١:١٠سسفأ(ىلاعتهتبحمدرجمنموهفجراخببسناكمإ
.)١١و
يفٍلاَمْعَأِبَال«هلوقليلدبةمحرلايأِةَمْعِّـنلٱَو ٍّرِبِ
لِمَع
ْ

.)٣:٥سطيت(»اَنَصَّـلَخِهِتَْمحَرىَضَتْقُمِبْلَب،ُنْحَناَهاَن
يفاَنَلْتَيِطْعُأ ِةَنِمْزَألٱَلْبَقَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
ةلعناكحيسملاولزألاذنمهئاضقوهللادصقبيأِةَّـيِلَزَألٱ
اهحنمنكمأوهقاقحتساىلعةينبمةيطعيهف»ةمعنلا«هذه
.ئطاخلااياطخلةرافكهتومب

لَُخمِروُهُظِبَنآلٱِتَرِهْظُأاَمَّـنِإَو«١٠
ِّـ

ملٱَعوُسَياَنِص
ِ،حيِسَْ

ملٱَلَطْبَأيِذَّـلٱ
حلٱَراَنَأَوَتْوَْ

ْ
خلٱَوَةاََي

ْ
.»ِليِجْنِإلٱِةَطِساَوِبَدوُُل

١:٣سطيتو١:٢٦يسولوكو١:٩سسفأو١٦:٢٦ةيمور
٢:١٤نييناربعو٥٥و١٥:٥٤سوثنروك١و١:٢٠سرطب١و

»هللاةمعن«يهترهظُأيتلاَنآلٱِتَرِهْظُأاَمَّـنِإَو
ناميإلانوكرابتعابحيسملابسانلااهيطعُأيتلاةبهلايهو
هللادصقو.)٣:١١و١:٤سسفأ(اهيلإةليسولاواهطرشهب
يفسانلانعةموتكمتناكاهنكللزألاذنماهءاطعإ
هللاءاضقبّنيُعيذلانامزلاءلمىلإةيضاملاروصعلا
ماظنلاةدمنكتمل»ةنمزألا«كلتو.حيسملابترهظذنئيحو
رهدلالبحيسملاءيجمومدآطوقسنيبةدملاالويدوهيلا
١٦:٢٥ةيمور(يضرأماظنويملاعخيراتلكلبقوهيذلا
.)١١و٣:١٠سسفأو

:١يسولوك(دسجلابِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِصِّـلَُخمِروُهُظِب
هرهاظملكبلبهتدالودرجمبسيل)١:٣سطيتو٢٦
هتردقتايآوهميلعتناكفهتمايقوهتومىتحضرألاىلع
»هروهظ«ءازجأنم

نأنعهزجعأوهتكوشعزنيأَتْوَْملٱَلَطْبَأيِذَّـلٱ
دعبًاقيدصهرّيصوةراضلاهجئاتنلكلازأذإهبعشيذؤي
نعسفنلالاصفنادرجمسيلانه»توملا«و.ًاودعناكنأ
وهف»ةئيطخلاةرجأ«هنوكيفًانمضتمناكاملكلبدسجلا
هسكعودسجلاوسفنلانملكيفرثؤملايدبألاتوملا
.)١٥:٢٦سوثنروك١(»ةيدبألاةايحلا«

داسجأتومراصحيسملاتومبهنأليجنإلانلعأ
٣٨و٨:٢ةيمورو١١:٢٦انحوي(هنمىشُخيالًارمأنينمؤملا
هنأًاضيأنلعُأو.)٢:١٤نييناربعو١٥:٥٥سوثنروك١و
لطبأو.)٢١:٤و٢٠:٤١ايؤر(دبألاىلإةقيقحلطبُيفوس
.هتمايقبهيلعرصتناوهتومبتوملاحيسملا

ةايحانه»ةايحلاب«دوصقملاَدوُلُْخلٱَوَةاَيَْحلٱَراَنَأَو
يهوحيسملابنمؤملااهلانييتلاةديجملاةديدجلاسفنلا
ةسادقلالامكنمضتتودبألاىلإمودتوضرألايفئدتبت
ةديدجلاةايحلاتافصنمةفصوه»دولخلا«و.ةداعسلاو
لبةمايقلادعبدسجلاتافصنمةتفصدرجمتسيليهف
فالخبقابةايحلاكلتدجمنألًاضيأحورلاتافصنم
هميلعتب»دولخلاوةايحلارانأ«حيسملاف.ةلئازلاةيضرألاةايحلا
:٢ةيمور(هتمايقبةرانإنسحأامهرانأوىتوملاضعبهتماقإبو
:٢١ايؤرو٤و١:٣سرطب١و٤:٥سوثنروك١و٨:١١و٧
٤(.

ميلعتاوعمسنينمؤملانمنوليلقِليِجْنِإلٱِةَطِساَوِب
هتمايقدعبهورظنوىتوملاهتماقإاودهاشوهيتفشبحيسملا

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
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ةطساوبالإةديجملاقئاقحلاهذهرشبلارثكأفرعيملكلذلو
.هلامعأوحيسملامالكبدهشييذلاليجنإلا

لِعُجيِذَّـلٱ«١١
ْ

لَعُمَوًالوُسَرَوًازِراَكُهَلاَنَأُت
ِّـ

ألِلًام
ُ
.»ِمَم

صو٢:٧سواثوميت١و٨و٣:٧سسفأو٩:١٥لامعأ
٤:١٧

١:١٢سواثوميت١ريسفترظنا(خلااَنَأُتْلِعُجيِذَّـلٱ
ةطلسلاوحيسمللهتمدخعاونأانهلوسرلاركذ.)٢:٧و
انههمالكلنوكييكلةسينكلايفاهايإحيسملاهحنميتلا
.اهاّيإحيسملاهّالويتلاةلاكولاومسلةقفاومةيمهأ

ُتْسَليِنَّـنِكٰل.ًاضْيَأَروُمُألٱِهِذٰهُلِمَتْحَأِبَبَّـسلٱاَذِٰهل«١٢
ملاَعيِنَّـنَأل،ُلَجْخَأ َظَفَْحيْنَأٌرِداَقُهَّـنَأٌنِقوُمَو،ُتْنَمآْنَمِبٌِ
لٱَكِلٰذَىلِإيِتَعيِدَو

ْ
.»ِمْوَي

:٦سواثوميت٤:١٩١سرطب١و٢:٩صو٣:١سسفأ
٤:٨صو١٨ع٢٠

ِهل
ٰ
ًالوسروًازراكينلعج«حيسملانأليأِبَبَّـسلٱاَذ

.»خلا
نجسنمسواثوميتاهفرعيتلاَروُمُألٱِهِذٰهُلِمَتْحَأ
هلنيريثكةناهإوهاّيإباحصألاضعبكرتولسالسو
هلامتحاركذو.حرفوربصبكلذلكلامتحاوهايإمهضغبو
هلوققفوىلعاهلثملامتحاىلعهذيملتعجشييكلاهايإ
يفِْكَرتْشٱ« ملٱِلاَمِتْحٱِ

.)٨ع(»ِتاَّـقَشَْ
ّيلععقواملمتحأنأنمُلَجْخَأُتْسَليِنَّـنِكٰل
تسل«هلوقو.حيسملالجأنممالآلاوتاناهإلانم
نملجخيالوهناكاذإوحرفيناكهنأمزلتسي»لجخأ
.هلثمنملجخينأوسواثوميتلقحالفكلذ

ملاَعيِنَّـنَأل غلبييكلهرورسوهتقثبابسأركذٌِ
نمآهنإفةرسملاوةقثلاةمظعنموههغلبامسواثوميت
اَُّهيَأاوُُّرسَكِلٰذِل«هلوقليلدبءيشلكىلعرداقلابآلاهللااب
سطيتًاضيأرظنا٢٧:٢٥لامعأ(»ِهللاٱِبُنِموُأِّـينَأل،ُلاَجِّـرلٱ
يفهتنامأوهتبحموهتردقوههققحتوهبنمآيذلاو.)٣:٨
.هديعاوم
النمنقوملايِتَعيِدَوَظَفَْحيْنَأٌرِداَقُهَّـنَأٌنِقوُمَو

هلوقىلعًاينبمسلوبنيقيناكو.كشىندأهبلقلخدي
تاقيضنمىضماميفهايإهظفحنمهربتخااموىلاعت
.هزونكنمثأنوكتنأبلغيناسنإلاةعيدوو.ةعونتمةريثك
هقيدصيدييفاهعدوتسايتلاهسفنانهسلوب»ةعيدو«و
هتقثو.دبألاىلإلبقتسملاورضاحلايفهلاهظفحيليوامسلا
ىلعًاحيرتسمًانئمطمهتلعجنمألايفةعيدولاكلتظفحب

يفهسفنعوسيعاديتساناكاذهلثمو.بئاصملالكمغر
يف،ُهاَتَبَأاَي«لاقذإبيلصلاىلعوهوهيبأيدي َكْيَدَيِ
رومزميفمنرملالوقهلثمو.)٢٣:٤٦اقول(»يِحوُرُعِدْوَتْسَأ

هللاظفحسلوبنقيتو.)٤:١٩سرطب١ًاضيأرظنا٣١:٥
سانلانمهئادعأةرثكوهناميإفعضمغرىلعهسفنل
.نيطايشلاو

عمجيلبرلاءيجممويرخآلامويلايأِمْوَيْلٱَكِلٰذَىلِإ
.توملاىتحنيمأللةايحلاليلكإهيفبهيوهبعش

لٱِةَروُصِبْكَّـسَمَت«١٣
ْ

لٱِحيِحَّـصلٱِمَالَك
،يِّـنِمُهَتْعِمَسيِذَّـ

يف ملٱَوِناَميِإلٱِ
يفيِتَّـلٱِةَّـبَحَْ ملٱِ

.»َعوُسَيِحيِسَْ
٢:٢٥ايؤرو١٠:٢٣نييناربعو١:٩سطيتو٣:١٤ص
٢:٢ص٦:٣و١:١٠سواثوميت١و٢:٢٠ةيمورو
١:١٤سواثوميت١و

ُهَتْعِمَسيِذَّـلٱِحيِحَّـصلٱِمَالَكْلٱِةَروُصِبْكَّـسَمَت
هتريغجّيهوسواثوميتعجشامدعبلوسرلانإيِّـنِم
يتلاناميإلادعاوقرييغتنودبظفحينأبهاصوأةيحورلا
هفورحباهنمهملعتاملكىلعصرتحينأواهاّيإهمّلع
ةديدجًاروصنيبذاكلانيملعملانمذختينأنمةيشخ
قفوأاهنأءاعداىلعءانبىلوألاليجنإلاميلاعتنعريبعتلل
هدصقيذلاىنعملادقفتفةيلصألااهتوقفعضيفنايبلل
يفركذامةيلصألاروصلالاثمأنمو.سدقلاحورلا
خلا»ىوقتلارسميظع«هلوقو.)٦:٣و١:١٥سواثوميت١(
نمبملاعينإ«ةقباسلاةيآلايفهلوقو.)٣:١٦سواثوميت١(
ةمجرتملاةملكلاانهيه»ةروصب«ةمجرتملاةملكلاوخلا»تنمآ
يذلا«هلوقبراشأو.)١:١٦سواثوميت١(يف»لاثمب«
همّلعاممهركذينأسواثوميتنكميامىلإ»ينمهتعمس
ىلإراشأهلعلو.هعموهوسدقلاحورلاداشرإبهايإسلوب
ناميإلاةصالخنمضتياممهتسراممتقوهاّيإهمّلعام
ّريغيوأتاملكلاكلتىسنينأسلوبفاخف.يحيسملا

رييغتلانمصلخيوأهريغيضرينأةيغباهترابعواهتروص
.داهطضالاو

يف لٱِةَّـبَحَْملٱَوِناَميِإلٱِ
يفيِتَّـ امإاذهَعوُسَيِحيِسَْملٱِ

نأسواثوميتىلعبجيهنأنيبيف»كسمتب«قلعتم
سلوبنماهعمسيتلاقئاقحلابةبحملاوناميإلايفكسمتي
.يهلإلااهردصملةديدشةبحمبوةقداصاهنأبةقثلالكبيأ
داحتالابالإامهليننكميالةبحملاكلتوناميإلاكلذو
سواثوميتنأّنيبيو»هتعمس«هلوقبقلعتمامأو.حيسملاب
ةقثلكبهنمهذختا»حيحصلامالكلا«سلوبهمّلعنيح
هنمهمّلعتوحيسملابسلوبداحتاىلعءانبهلةبحموهملعمب
.حجرألاوهاذهو

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
سواثوميتىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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لٱِظَفْحِا«١٤
ْ

ِحلاَّـصلٱَةَعيِدَو
َ
لٱِحوُّرلٱِبَة

ْ
ِنِكاَّـسلٱِسُدُق

.»اَنيِف
٨:١١ةيمورو٦:٢٠ساثوميت١

اهايإهللاكعدوتسايتلاَةَِحلاَّـصلٱَةَعيِدَوْلٱِظَفْحِا
سواثوميتاي«ىلوألاةلاسرلايفهلوقباهدارأيتلايهو
)ريسفتلاىلإعجراف٦:٢٠سواثوميت١(»خلاةعيدولاظفحا
يتلايهو)١٢ع(يفتركُذيتلا»ةعيدولا«ريغيهف
يحيسملاميلعتلاانهاهانعمفبرلايدييفسلوباهعدوتسا
نمهريغولوسرلاديىلعهللانمهيلعنمتؤأيذلاهرسأب
.)٢:٢ص(يفاهيلإراشملايهوةخيشملا

كلتظفحينأردقيهدحوهتوقبيذلاِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِب
قحلاةعيدو«تظفح»حورلا«اذهةوقبف.ةنيمثلاةعيدولا
نآلاىلإسلوبمايأنمتضقتيتلاروصعلالك»يهلإلا
فويسبالومهتريغورشبلانماهيملعمملعبظفُحتملف
.اهبنينمؤملا

رئاسيفوسواثوميتايكيفوّيفيأاَنيِفِنِكاَّـسلٱ
يتلا»ةعيدولاظفح«ىلعمهرّدقيلنييقيقحلانينمؤملا
.مهصرحومهتوقدرجمباهظفحنعنوزجعي

يفَنيِذَّـلٱَعيَِمجَّـنَأاَذٰهُمَلْعَتَتْنَأ«١٥ ،يِّـنَعاوُّدَتْرٱاَّـيِسَأِ
.»ُسِناَجوُمْرَهَوُسُّلَجيِفْمُهْنِمَنيِذَّـلٱ
١٦و٤:١٠ص١٩:١٠لامعأ

يتلانازحألاىلإانهسلوبراشأاَذٰهُمَلْعَتَتْنَأ
سواثوميتهبملعاممهايإهباحصأضعبكرتنمهترتعا
الواهلجأنمسواثوميتسأييالنأدارأوربصلاباهلمتحاف
ًاببسكلذذختينألبهنجسوهيلعضبقلالجأنم
.ليجنإلاليبسيفديدجداهتجال

يفَنيِذَّـلٱَعيَِمج انهايسأبدارملايِّـنَعاوُّدَتْرٱاَّـيِسَأِ
ايديلوةيجيرفوايسيمىلعلمتشيىرغصلاايسأنمءزج
نأانهليقاممانلو.)١٦:٦لامعأريسفترظنا(ايراكو
سئانكلاضعبلعلوتاهجلاكلتيفنينمؤملانمنيريثك
ةحصباومّلسينأوًالوسركلذدعبسلوباوربتعينأاوبأ
بازحأناكهنأسوثنروكىلإىلوألاةلاسرلايفركُذ.هميلعت
انأضعبوسلوبلانأ«لاقمهضعبنأىتحةسينكلاكلتيف
سئانكىلإدتمابزحتلااذهلعلو»افصلانأرخآوسولبأل
يرصنتمضعباميسالونيبذاكلانيملعملاداهتجابايسأ
نودبةسينكلايفممألالبقهنألسلوباوضغبأيذلادوهيلا
كئلوأضفرنأيفبيرالو.ةيوسوملاموسرلاظفح
.هبئاصممظعأنمناكمهلجأنمملأتوبعتيذلالوسرلل
رخآسسفأيفناكنيحسلوبلثدحكلذنأحجرألاو

مهو(نيرسفملاضعببهذ.هبًافراعسواثوميتناكوةرم
ينمؤمضعبمه»ايسأيفنيذلاب«دوصقملانأىلإ)نوليلق
مهرمألوأيفاوناك.ةيموريفذئتقواونطقنيذلاايسأ
.رطخلاهيلعدتشانيحهوكرتمهنكلوسلوبءاقدصأ

اذاملحضتيملُسِناَجوُمْرَهَوُسُّلَجيِفْمُهْنِمَنيِذَّـلٱ
يأىلعسواثوميتلديلكلذلعلوركذلابنيذهصصخ
ملكتنممنيلجرلانيذهلعلو.هنعّدتراايسأسئانك
نمنايشخياناكوًالبقامهرمأيفسواثوميتوسلوب
ليقامىوسنيدترملاكنيذرمأنمفرعنالو.امهدادترا
.نيّودعابلقناونيقيدصاناكامهنأانه

ًَةريِثَكًاراَرِمُهَّـنَأل،َسُروُفيِسيِنُأِتْيَبِلًةَْمحَرُّبَّـرلٱِطْعُيِل«١٦
لِسِبْلَجَْخيَْملَويِنَحاَرَأ

ْ
»يِتَلِس

٢٨:٢٠لامعأو٨عنوميلفو٤:١٩صو٥:٧ىتم
٦:٢٠سسفأو

كنيذةريسلةفلاخمهتريستناكًادحاوانهركذ
.نيدترملا

نأحّجرملاَسُروُفيِسيِنُأِتْيَبِلًَةْمحَرُّبَّـرلٱِطْعُيِل
نأهتراجتتضتقاسسفألهأراجتنمناكسروفيسينأ
ملوهرازفسلوبنجسأبنعمسكانهوةيمورىلإرفاسي
هللالأسينأالإهفورعمىلعءيشبهيزاجينأسلوبعطتسي
.هقيضيفوههمحرامكهتيبلهأووههمحرينأ

يبهئانتعابوةيلاوتملاهتارايزبيِنَحاَرَأًةَريِثَكًاراَرِمُهَّـنَأل
لاحيهولاحلاهذهلثميففورعملاونجسلايفانأو
.ءاخرلاوجرفلالاحيففورعملافاعضأنالذخلاوقيضلا

هنأبفرتعينأنميحتسيمليِتَلِسْلِسِبْلَجَْخيَْمل
لابيملو)هنيعببسلااذهلنيهُأيذلا(نوجسملاقيدص
ةنايخبمهتمللهتقادصراهظإبهلهسفنضّرعيذلارطخلاب
.ةلودلا

يفَناَكاَّـَملْلَب«١٧ .»ِينَدَجَوَفٍداَهِتْجٱِرَفْوَأِبيِنَبَلَطَةَيِموُرِ

هنأاذهنممزليِينَدَجَوَفٍداَهِتْجٱِرَفْوَأِبيِنَبَلَط
تّريغتسلوبلاوحأنإوهدجينأهبلاطىلعرسعيناك
يف...َماَقَأ«هنأاقولبتكنيحتناكامع ُهَرَجْأَتْسٱٍتْيَبِ
لامعأ(»خلاِهْيَلِإَنوُلُخْدَيَنيِذَّـلٱَعيَِمجُلَبْقَيَناَكَو.ِهِسْفَنِل

.)٣١و٢٨:٣٠

يفِّـبَّـرلٱَنِمًةَْمحَرَِدَجيْنَأُّبَّـرلٱِهِطْعُيِل«١٨ لٱَكِلٰذِ
ْ

.ِمْوَي
يفُمِدَْخيَناَكاَمُّلُكَو .»ًادِّـيَجُهُفِرْعَتَتْنَأَسُسَفَأِ

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
سواثوميتىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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نييناربعو١٢عو١:١٠يكينولاست٢و٤٠ىلإ٢٥:٣٤ىتم
٦:١٠

ىلعهنمةمحرتدجوامكِّـبَّـرلٱَنِمًَةْمحَرَدَِجيْنَأ
هلًافورعمهذيمالتدحألفورعملابسحيهنأبرلالوققفو
.)٢٥:٤٠ىتم(

يف ةنونيدوةيناثحيسملاءيجمتقويأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.ًاريخأءانمألاةازاجموتاومألاوءايحألا

يفُمِدَْخيَناَكاَمُّلُكَو ملوهنطوميهيتلاَسُسَفَأِ
ذئمويهاتأامفرعيناكسواثوميتو.هتيبلهأاهيفلزي
هفورعمركذو.كلانههعمناكهنألسلوبلفورعملانم
ةبحمنأًانايبةيموريفيلاتلاهفورعموسسفأيفقباسلا
نأقحتسيهنأوةمئادتناكحيسمللًاماركإهلذيملتلاكلذ
.دحاوتقويفكلذلكيزاجي

زاوجىلعًاليلدانهسلوبلوقسانلاضعبذختا
دقناكسروفيسينأنأاوضرفذإىتوملالجأنمةالصلا
ةمحربلطنأبهسفنلجأنمىلصسلوبنأوذئمويتام
دقناكهنأىلعليلدنمسيلنكلو.نيدلاموييفهلهللا
ًابئاغذئمويناكهنأ)٤:١٠ص(يفليقامملدتسُيو.تام
سلوبلوقو.ةيمورنمهيلإعجردقنكيملهنألهتيبنع
ةديدشلاهتبغرنايبالإوهسيل»ةمحردجيل«انه
ىلعءازجلابرلانملانيسروفيسينأنأيفسواثوميتل
ةالصلازوجتهنأةديقعهيلعىنبُيلفاكريغاذهوهلهفورعم
سدقملاباتكلالكيفسيلهنأنعًالضفىتوملالجأنم
.ةديقعلاهذهدنستةيآ

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

نأوبرلاةمعنيفىوقتينأسواثوميتلسلوبةيصوت
تاقشملالمتحينأوءانمأسانُأىلإليجنإلابريشبتلامّلسي
حيسملاةمايقركذينأبوجوو.)٧-١ع(حلاصيدنجك
ىلعهلهللاةازاجمققحتينأوهملعمهنوكرابتعابوههتريسو
وهوًاريخأدجملابهبيثينأدعوهنألةازاجملامامتهباعتألك
دهاجيالنأبهريغيصوينأو.)١٣-٨ع(هدعويفنيمأ
هنأو.)١٤ع(ةلطابرومأليبسيفالوةغرافلاوقأليبسيف
نأوًاريخألجخياليكلةنامالابهيلعبجياملكبموقي
١٥ع(نيلاضلاةريسرذحينأوةعفانلاريغتالداجملالزتعي
نيدلاساسأنألضعبلادادترابسأييالناو.)١٨-
نأبحمسيالفًاقحهلنيذلاملعيهللانألوديطويحيسملا
نييحيسملاةلمعلااوهبشينأواوكلهينأىلإلالضلايفاوقبي
نأوناوهللاهضعبوةماركللاهضعبتيبلايفةفلتخمةينآب

)٢١-١٩ع(ديسللًاعفانةماركللءانإنوكينأيفدهتجي

نأبجييتلالئاضفلاواهلزتعينأبجييتلابونذلانايبو
.)٢٦-٢٢ع(اهسرامي

ةايحلايفىوقتينأبسواثوميتلسلوبةيصوت
سانأىلإليجنإلابريشبتلاملسينأوةيحورلا
نأوحلاصيدنحكتاقشملالمتحينأوءانمأ

٧ىلإ١عًاروبصنوكي

يفيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱِبيِنْبٱاَيَتْنَأَّـوَقَتَف«١ ملٱِ
.»َعوُسَيِحيِسَْ

٦:١٠سسفأو١:٢صو١:٢سواثوميت١

ايسأيفنيدترملاةريسءوسنمًارذحتمَتْنَأَّـوَقَتَف
.نيمألاسروفيسينأبًايدتقم

يفيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱِب »ةمعنلا«هذهنإفَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
هلوقكةيآلاهذهيفهلوقف.ىوقتلاىلإةليسولايه
يفاْوَّـوَقَتِيتَوْخِإاَيًاريِخَأ«نييسسفألل يفَوِّـبَّـرلٱِ »ِهِتَّـوُقِةَّـدِشِ
سدقلاحورلاةمعنو.هريسفتىلإعجراف)٦:١٠سسفأ(
املكملعيوديرينأىلعيحيسملاردقتحيسملااهبيهييتلا
لكووملاعلااذهكرتكشوىلعهنأسلوبققحت.هللاهبلطي
ًاتباثقحلابًادهاشنوكينأيفبغرفسواثوميتىلإهلامعأ
هدمتعيالاممةيحورلاةوقلاىلعلوصحلاطئاسوو.ًاعاجش
مهدصاقمومهمئازعىلعنودمتعيمهامنإًاريثكملاعلالهأ
نكلوةربابجلانممهريغةعاجشنمهودهعامىلعو
هبداحتالاباهيلعلصحييتلاحيسملاةوقىلعلكتييحيسملا
»ًةَّـوُقَنوُدِّـدَجُيَفِّـبَّـرلٱوُرِظَتْنُماَّـمَأ«يبنلالوقفقفوىلع
نملءاخسبحيسملااهبهي»ةمعنلا«كلتو.)٤٠:٣١ءايعشإ(
.هيلإاهنوبلطي

،َءاَنَمُأًاساَنُأُهْعِدْوَأ،َنِيريِثَكٍدوُهُشِبيِّـنِمُهَتْعِمَساَمَو«٢
لَعُيْنَأًءاَفْكَأَنوُنوُكَي

ِّـ
.»ًاضْيَأَنيِرَخآاوُم

سواثوميت١و١:١٨سواثوميت١و١٤و٣:١٠و١:١٣ص
١:٩سطيتو٣:٢

ظفحىلعردقيلةمعنلابىوقتينأىلإسواثوميتجاتحا
الباهملسييكللبطقفكلذسيلوةنامألابقحلاةعيدو
.هئافلخىلإرييغت

يحيسملانيدلاتايرهوجنميِّـنِمُهَتْعِمَساَم
هريشبتوسلوبميلعتعوضومتناكيتلاليجنإلائدابمو
بطاخيوهواهيفسواثوميتهقفاريتلانينسلاةدملك
هنمهعمسيذلاو.دارفناىلعهعمملكتيوةميظعلاعومجلا
.سئانكلاىلإهلئاسريفبوتكموهاملثم

ألَا
َ
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ممألاودوهيلانمسلوبمهظعونممَنِيريِثَكٍدوُهُشِب
ستيليميفمهبطاخنيذلاخئاشملاكءاقدصأءارقفوءاينغأ
نمو.دوهيلايينابرونيينانويلاةفسالفلاكنيئزهتسمو
ةرضحيفهيلعمهيديأاوعضونيذلاخويشلادوهشلاكئلوأ
ىلإةراشإلامظعمنأحجرألاوذئمويهايإهتبطاخموسلوب
.١:٦صو٦:٢و٤:١٤سواثوميت١(ءالؤه
بغر.كايإكريغهعدوأامكَءاَنَمُأًاساَنُأُهْعِدْوَأ
ىتمهبىدانوهيذلاليجنإلابهريغيدانينأيفسلوب
حيسملايفءايوقألانينمؤملا»ءانمألاب«دصقو.توملاهتكسأ
امهمقحلااونوخيوهنعاوعجريالنأدحىلإهلةبحملاو
وهولئاسولادادعإهذهلوسرلاةيصويفو.مهتراجتتيوق
.اومسرُيفاهتمدخللهأمهنماهباونوأةسينكلابختنتنأ

ميلعتلاعدوينأيفسلوببغرًءاَفْكَأَنوُنوُكَي
ةوقلاوليجنإلابةفرعملامامتمهلنمةسينكلايفريشبتلاو
سلوبركنيمل.ءايقتأمهنوكنعًالضفمهريغلهبريبعتلاىلع
ناسنإلااهلانينأنكمييتلاريشبتلاىلعةيهلإلاةنوعملا
نعمداخلاينغُتةنوعملاكلتنأربتعيملهنكلةالصلاب
بجاولاسردلانمحاجنللةيرشبلاطئاسولالامعتسا
يفمالكلاقبسدقو.اهاّيإهريغمّلعينأبجييتلاقئاقحلل
)٧-٣:٢سواثوميت١(يفنورشبملاهيلعنوكينأبجيام
ىلعةروصقمريغةيصولاهذهو.كلذريسفتىلإعجراف
ذإنامزلكيفليجنإلابنيرشبملليهلبسواثوميت

ىتممهماقماوموقيلمهريغدادعإباونتعينأمهيلعبجي
نأىلعنيرداقمهنودعينمنوكينأبجيوملاعلااذهاوكرت
.ةوقلاوحوضولاوةنامألابليجنإلاقئاقحبعشلااوملعي

يفَتْنَأِْكَرتْشٱَف«٣ ملٱِلاَمِتْحٱِ
ٍحِلاَصٍّيِدْنُجَكِتاَّـقَشَْ

ملٱَعوُسَيِل
.ِ»حيِسَْ
١:١٨سواثوميت١و٤:٥و١:٨ص

يفَتْنَأِْكَرتْشٱَف سواثوميتملعِتاَّـقَشَْملٱِلاَمِتْحٱِ
هرهظأاموليجنإللهتمدخبسلوباهلمتحايتلاتاقشملا
هتاوطخعبتتينأبهحصنفكلذيفةريغلانمهسرامو
هللاقهنأكفتاقشملاوباعتألانمهلمتحااملثملمتحيو
.اهنمًابيصنانأتذخأامكتاقشملاكلتنمًابيصنذخ
حيسمللةكراشمتاقشملايفلوسرللسواثوميتةكراشمو
»ينوعبتا«هلوقوهوهذيمالتلحيسملاةوعدف.اهيفًاضيأ
يفهيلعامنايبلو.تاقشملالامتحاىلإةوعدلانضمتت
لثمباوثلانمهلاموتاقشملاباعتألانمليجنإلاةمدخ
.ةيويندمدخثالثبةمدخلاكلت

ةمدخبرشبملاةمدخًالوأهّبشٍحِلاَصٍّيِدْنُجَك
هتيبهكرتنمةريثكقاشمًابلاغلمتحييدنجلانإ.يدنجلا

نمءايعإلاوراطمألاوحايرلاودربلاورحللهضرّعتوهباحصأو
توملارطخنعًالضفًانايحأماعطلاةلقوريسلالوط
نععفدلايفةبغروكلمللًاعوطهنكلو.ودعلاةبراحمب
ىرحألاف.راطخألاوتاقشملالكىضرلابلمتحيهنطو
نممهيلعامرورسلاوربصلاباولمتحينأحيسملادونجب
سوفنعفنيفةبغرومهكلمحيسمللًابحبئاصملاوباعتألا
٩:٧سوثنروك١يفليقامبانهليقاملباق(سانلا
:١سواثوميت١و١٨-٦:١٢سسفأو٥و١٠:٤سوثنروك٢و

.)٦:١٢و١٨

حلٱِلاَمْعَأِبُكِبَتْرَيُدَّـنَجَتَيَوُهَوٌدَحَأَسْيَل«٤
ْ

ْيَكِلِةاََي
»ُهَدَّـنَجْنَمَِيضْرُي
٩:٢٥سوثنروك١

ِةاَيَْحلٱِلاَمْعَأِبُكِبَتْرَيُدَّـنَجَتَيَوُهَوٌدَحَأَسْيَل
انهلوسرلاهّبش.ًايدنجهنوكرابتعابهتمدخينسةدم
لامتحاريغرمأيفيدنجلاتابجاوبرشبملاتابجاو
دونجلاعنُم.ةيملاعلارومألابهكابترامدعوهوتاقشملا
ةراجتلاوجاوزلانمةينامورلاةعيرشلاىضتقمبنوينامورلا
يفماكحلاىلإيواعدلاعفروعئانصلاعاونأرئاسوةحالفلاو
ءايصوأوءالكوونيملعماونوكينأنموةماعلاةمكحملا
هلامعأوهراكفألكيدنجلالذبينأعنملاكلذنمدصقلاو
نأليجنإلابرشبملاىلعكلذلك.ةيركسعلاةمدخلاليبسيف
يفايمحنبًالثمتمريشبتلانعهقيعياملكنععنتمي

هرواشييكلميلشروأروسءانبهكرتىلإهاوعدنمهتبواجم
ِمل.َلِزْنَأْنَأُرِدْقَأَالَفًاميِظَعًالَمَعٌلِماَعاَنَأِّـينِإ«هلوقب

َ
اَذا

لٱُلُطْبَي
ْ

.)٦:٣ايمحن(»اَمُكْيَلِإُلِزْنَأَوُهُكُرْتَأاَمَنْيَبُلَمَع
َمِدَْخيْنَأٌدَحَأُرِدْقَيَال«حيسملالوقىنعمكةيآلاىنعمو
هلوقبليئارسإليبنلاخيبوتىنعمو.)٦:٢٤ىتم(»ِنْيَدِّـيَس
.)١٠:٢عشوه(»َنوُبَقاَعُيَنآلَا.ْمَُهبوُلُقاوُمَسَقْدَق«

كلملاوأشيجلاسيئركُهَدَّـنَجْنَمَِيضْرُيْيَكِل
عوسيانكلموانصالخسيئريضرينأرشبملاىلعكلذك
ةئيشممامتإهتياغمظعملعجينأهيلعبجيوحيسملا
هنألوسرلابسحيمل.هدصاقمءارجإوهرماوأةعاطإوهسيئر
ملهنألمايخلاعنصيناكمويةيلوسرلاهتابجاوةدعاقفلاخ
ىلعهقفنيللبةنازخلايفهعمجيولاملاحبريلاهعنصي

ةسينكلاوحيسملانومدخيمهوهئاقفروهسفنتايرورض
ًاريسفتلوسرلالمعانذخأاذإف.)٩-٣:٦يكينولاست٢(
لمعلانمنيدلامداخعنميالهمالكنأانيأرانههمالكل
يفكامهنالانمهعنميلبيرورضلاهتوقليصحتلزئاجلا
.تايحورلايفهريغةدافإنمهعنمتيتلاةيويندلالامعألا

ألَا
َ
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ْدِهاَُجيَْملْنِإُلَّـلَكُيَالُدِهاَُجيٌدَحَأَناَكْنِإًاضْيَأَو«٥
.»ًاّيِنوُناَق
٢٦و٩:٢٥سوثنروك١

بعالملايفدهاجملالعفيامكُدِهاَُجيٌدَحَأَناَكْنِإ
ناكو.رشبملاةمدخليناثلاهيبشتلااذهو.ةروهشملاةينانويلا
٩:٢٤سوثنروك١و٨و٤:٧ص(هلامعتساًاداتعمسلوب
.)١٢:١نييناربعو

نيناوققفوىلعيأًاّيِنوُناَقْدِهاَُجيَْملْنِإُلَّـلَكُيَال
.كلذلاثمأوةمكالموٍودعوةعراصمنمباعلألاكلت
نيدهاجملالكأيفةديدشنيناوقءامدقلانيينانويللناكو
تبجوأيرعلاورحلاودربللمهضّرعتومهتضايرومهبرشو
نيرمتيفةليوطةدملغشينأةازاجملاليندارأنمىلع
كلتفلاخنمناكوتاذللانمهسفنعنموهدسج
رظنا(ةازاجملاهتراسخنعًالضفبقاعُيوناُهينيناوقلا
ةسينكمداخىلعكلذك)٢٧و٩:٢٦سوثنروك١ريسفت
ءيشلكيفعضخينأةايحلاليلكإلينعقوتييذلاحيسملا
السدقملاهباتكيأهنيناوقيفةنلعملايوامسلاهديسةدارإل
.وههتدارإءارجإيفبغرينأ

حلٱَّـنَأُِبَجي«٦
ْ

يفًالَّـوَأَوُهُِكَرتْشَيُبَعْتَييِذَّـلٱَثاَّـَر ِ
مثَألٱ
َْ

.»ِرا
٩:١٠سوثنروك١

هيبشتلاةيآلاهذهيفُبَعْتَييِذَّـلٱَثاَّـرَْحلٱَّـنَأُبَِجي
.»ثاّرحلاب«يحيسملارشبملللوسرلاهيبشتوهوثلاثلا
يذلاهينباوناسنإلالَثميفهيبشتلااذهلثمبحيسملاىتأو
لٱِبَهْذٱ،يِنْبٱاَي«هينبادحألناسنإلاكلذلاقهيف

ْ
َمْوَي

يفْلَمْعٱ مركلاةلعفلَثميفو.)٢١:٢٨ىتم(»يِمْرَكِ
بجيف.)١٧-٢٠:١ىتم(مهرجأتسايذلاتيبلابرو
الًالعفحيسمللًامداخًاطيشننوكينأنيدلامداخىلع
يفًالوأهكارتشاطرشو.ًامئادبعتينأوطقفًافارتعاوًامسا
.لمعلاهتموادموهرامثألا

يفًالَّـوَأَوُهُِكَرتْشَي هريغلبقءازجلالانييأِراَْمثَألٱِ
دهتجااذإهنأسواثوميتلاذهبلوسرلاققح.هداهتجاوهبعتل
ًاعيرسهديسهباثأبرلالقحيفلمعلايفةنامأوةريغب
كلذيفىناوتنإهنأوهوريذحتاذهيفو.ةباثإلامامت
هللانموهانههيلإراشملا»باوثلاو«.باوثلارسخلمعلا
نمةسينكلامداخاهذخأييتلاةقفنلاىلإهيفةراشإالو
.اهئاضعأ

لَف.ُلوُقَأاَمْمَهْفٱ«٧
ْ

يفًامْهَفُّبَّـرلٱَكِطْعُي .»ٍْءَيشِّـلُكِ

كنأربتعافكسفنىلإهتلقامبسنايأُلوُقَأاَمْمَهْفٱ
ليلكإلاىلعلوصحلاةيغبدهاجمكوحيسملليدنج
.برلامركيفدهتجمثراحكويوامسلا

يفهلوقأاموهتلقامكردتيكلًامْهَفُّبَّـرلٱَكِطْعُيْلَف
هللاةنوعمىلإجاتحمناسنإلانأنايباذهيفو.ةيلاتلاةيآلا
قحاهاضتقمبريسيومهفلاقحةيهلإلاقئاقحلامهفييكل
.ريسلا

رابتعابوههتريسوحيسملاةمايقركذينأبوجو
لكىلعهلهللاةازاجمققحتينأوهملعمهنوك
دجملاببيثينأدعوهنألةازاجملامامتهباعتأ

١٣ىلإ٨عهدعويفنيمأوهوًاريخأ

ملٱَعوُسَيْرُكْذُا«٨
ملٱَحيِسَْ

َدُواَدِلْسَنْنِمِتاَوْمَألٱَنِمَماَقُْ
»ِيليِجْنِإِبَسَحِب
ةيمورو١٣:٢٣و٢:٣٠لامعأ٢٠و٤و١٥:١سوثنروك١
٢:١٦ةيمورو٤و١:٣

ّثحنييرهوجنيميظعنيرمأبانهلوسرلاىتأْرُكْذُا
تاقشملايفربصلاوةمدخلايفةنامألاىلعسواثوميتامهب
نيذهركذىلإيعادلالعلو.»هدسجتوحيسملاةمايق«امهو
امهلعلوأ)١٨ع(امهايإنيبذاكلانيملعملاراكنإنيرمألا
نييحيسملالكىلعبجوأيذلاناميإلابرارقإلانمءزج
.ةسينكلايفمهكارتشادنعًانلعهباوفرتعينأنيلوألا

حيسملاةمايقِتاَوْمَألٱَنِمَماَقُْملٱَحيِسَْملٱَعوُسَي
-١٥:١٢سوثنروك١(مهؤاجرونييحيسملالكناميإساسأ

هعجشييكلاهيلإهذيملتراكفأسلوبهّجوينأقالف)٢٠
نأرداقهنأوتوملاىلعهتطلستبثتهتمايقنإفهدنسيو
هعابتأنيعينأردقيفنآلايحهنأنهربتو.هنمهبعشذقني
رعشينأرداقهنأوهتوسانىلعلدهتومنأامكف.مهيمحيو
.صلخينأىلعرداقهنأوهتوهالىلعهتمايقتلدرشبلاعم
يفتبثينأىلعسواثوميتعجشامم»حيسملاةمايق«ركذف
لعفامكليجنإلاليبسيفتاقشملالامتحاوريشبتلا
.)٣ع(سلوب

ليلددوادلسننمدلُوحيسملانوكَدُواَدِلْسَنْنِم
تبثيو.ةيكلملادوادةلسلسنمهنأوانلثممدومحلهنأىلع
نمو.هداليمتقبسيتلاتاؤبنلابهبدوعوملاحيسملاهنأ
َدُواَدِلُميِقُأَوُّبَّـرلٱُلوُقَيِيتْأَتٌماَّـيَأاَه«ايمرإلوقتآوبنلاكلت
يفًالْدَعَوًاّقَحيِرُْجيَو،ُحَجْنَيَوٌكِلَمُكِلْمَيَف،ٍّرِبَنْصُغ ِ

ألَا
َ
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يف.ِضْرَألٱ اَذٰهَو،ًانِمآُليِئاَْرسِإُنُكْسَيَواَذوَُهيُصَّـلَُخيِهِماَّـيَأِ
٦و٢٣:٥ايمرإ(»اَنُّرِبُّبَّـرلٱ:ِهِبُهَنوُعْدَييِذَّـلٱُهُمْسٱَوُه
:١ةيمورريسفتو٧:٤٢انحويو٤٥-٢٢:٤٢ىتمرظنا

٣(.
هتدتعايذلاميلعتلاقفوىلعيأِيليِجْنِإِبَسَحِب
ًارارم»يليجنإ«هلوقبهميلعتنعّربعو.)٢:١٤يكينولاست٢(
:١سواثوميت١و١٥:١سوثنروك١و١٦:٢٥و٢:١٦ةيمور(
ةراشبىلإهليجنإبراشأانهلوسرلانأبمهضعببهذ.)١١
هرافسايفهلقفارموهوسلوبةدعاسمباهبتكيتلااقول
.كلذتابثإلةيفاكبتسيللئالدلانكلو

ملٱُلِمَتْحَأِهيِفيِذَّـلٱ«٩
لٱىَّـتَحِتاَّـقَشَْ

ْ
.ٍبِنْذُمَكَدوُيُق

.»ُدَّـيَقُتَالِهللاٱَةَمِلَكَّـنِكٰل
١:٧يبليفو٣:١سسفأو١:١٢صو٩:١٦لامعأ
٢٠و٦:١٩سسفأو٢٨:٣١لامعأو١٨و٤:٣يسولوكو
١٤و١:١٣يبليفو

:١ص(هبيدانأيذلاليجنإلاببسليأِهيِفيِذَّـلٱ
.)١٧و٤:١٦و١٦
هلاوحأىلإراشأَدوُيُقْلٱىَّـتَحِتاَّـقَشَْملٱُلِمَتْحَأ
نأدارأفربصلابهتاقشمسواثوميتلامتحالةيناثةلعذئموي
ًاديقمًانوجسمناكهنأعمءاجرلاوةعاجشلايفهبلثمتي
ةيناثنجُسمويدّيُقسلوبنأنُظ.نيبنذملارشنمهنأك
.ينامورلاخرؤملاسونيلبهركذيذلاسونيترممنجسيف
ةكلمملاحرصنمبرقلاىلعلوتباكلاةنقىلعينبموهو
اذهلو.ةراجحللًاعطقمهعقومناكًادجميدقوهوربكألا
يفةريغصةّوكنمالإايلعلللخدمالناتقبطنجسلا
.ايلعلاضرأيفةّوكنمالإىلفسلللخدمالوهفقس
يفًامدق٢٠ىلفسلاةعسوًامدق٢٠يفًامدق٢٧ايلعلاةعسو

فالتخاةلعو.امهادحإىلإملسنمسيلومادقأ١٠
.ضرألاتحتفهكلثمناكهنأةعسلايفنيتقبطلا

نيذللانيصللانملكهبفصُواماذهٍبِنْذُمَك
ىّدعتنمانه»بنذملا«و.)٢٣:٣٩اقول(حيسملاعمابلُص
.ةكلمملاةعيرش
هيّزعيامهبرهظأدارطتسااذهُدَّـيَقُتَالِهللاٱَةَمِلَكَّـنِكٰل
هللانأل»هللاةملكب«ليجنإلانعّربعو.ةليقثلاهتاقشميف
ملةملكلا«كلتنإلاقو.)٢:١٣يكينولاست١(هردصم
ليجنإلابهيرئازرشبينأهلناكًاديقمناكنإوهنأل»دّيقت
ءاشيامبتكينأوليجنإلاراشتناهللالأسيويلصينأو
نجسلااذهيفريشبتلاىلإهلئاسونألنكلو.لئاسرلانم
يفروكذملالوألاهنجسيفهلناكاممًادجلقأتناك
ريغسواثوميتنأىلإءاميإاذههلوقيفو.)١:١٢لامعأ(

ربتعاف.هيلعبجياممكلذنإوهماقمموقينأردقيفدّيقم
نأبرلاةملكلصرفلاتمادامًديهزًائيشهديقسلوب
نيحناكهللانإو.)٣:١يكينولاست٢(دجمتتويرجت
ةيدأتبهماقمموقيلهريغميقيريشبتلانعسلوبعانتما
دهاشزجعاذإفنآلاىلإكلذكلعفيلازيالوةداهشلا
هريغماقأتوموأنجسوأضرملةداهشلاةيدأتنععوسيل
.هماقم

ملٱِلْجَألٍْءَيشِّـلُكَىلَعُِربْصَأاَنَأَكِلٰذِلْجَأل«١٠
،َنيِراَتْخُْ

خلٱَىلَعًاضْيَأْمُهاوُلُصَْحيْيَكِل
ْ

يفيِذَّـلٱِصََال ملٱِ
َعوُسَيِحيِسَْ

.»ٍّيِدَبَأٍدَْجمَعَم
١:٦سوثنروك١:٢٤٢يسولوكو٣:١٣سسفأ

ديزتلب»دّيقتالهللاةملكنأل«يأَكِلٰذِلْجَأل
.مايألايلاوتىلعًاراشتنا

لجأليأَنيِراَتْخُْملٱِلْجَألٍءَْيشِّـلُكَىلَعُِربْصَأاَنَأ
ملاعلاسيسأتذنمةيدبألاةايحللهللامهراتخانيذلا
سلوبُّرسف.ليجنإلابريشبتلاةطساوبناميإلابهيلإنوتأيسو
ةايحلايفمدقتلاىلعنينمؤملاكئلوأدعاسييكلملأتينأب
نينمؤملالكلًالاثمنوكيربصلاوناميإلابهملأتنألةيحورلا
هذهكنجسلايفوهوهبتكامنألوروصعلالبقتسميف
يفمهتوبثوحيسملاىلإكئلوأةيادهىلإةطساونوكيةلاسرلا
.قحلا

مهنأنعيملِصَالَْخلٱَىلَعًاضْيَأْمُهاوُلُصَْحيْيَكِل
اهنّيعيتلاطئاسولالامعتسانودبصالخلاىلعنولصحي
هبنينمؤملاةداهشبهيلإءادتهالاوحيسملابناميإلانمهللا
.همسالجأنمتاقشملالامتحاو

يفيِذَّـلٱ صالخللةديحولاةلعلاهنإفَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
.هللانيميىلعوهونينمؤملايفهتعافشوهتومبناميإلاب

نيراتخملاصالخجئاتنرخآدجملااذهفٍّيِدَبَأٍدَْجمَعَم
يتلاطئاسولانمتاقشملاسلوبلامتحانوكوحيسملاب
اهايإهلامتحاةلعةديجملاةجيتنلاكلتنوراتخملااهبلاني
.ةّرسموربصب

لٱَيِهٌةَقِداَص«١١
ْ

اَيْحَنَسَفُهَعَماَنْتُمْدَقاَّـنُكْنِإُهَّـنَأ:ُةَمِلَك
.»ُهَعَمًاضْيَأ
٤:١٠سوثنروك٢و٨و٦:٥ةيمور١:١٥سواثوميت١

تاقشملاسواثوميتلمتحينألةثلاثلاةلعلاةيآلاهذهيف
.حيسملابةيدبألاةايحلالينيهوربصلاوةعاجشلاب

تارابعلانمةرابعلاهذهُةَمِلَكْلٱَيِهٌةَقِداَص
اهرّركتواهتحصدقتعتىلوألاةسينكلاتناكيتلاةحيحصلا

ألَا
َ
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.)١٣-١١ع(تايآثالثلغشتيهو.ناميإلابرارقإلايف
:٥سسفأ(يفةروكذملاةيحورلايناغألاىدحإتناكاهلعلو

.)٣:١٠و١:١٥سواثوميت١ريسفترظنا٣:١٦يسولوكو١٩
ضّرعتلاانه»توملاب«دارملاُهَعَماَنْتُمْدَقاَّـنُكْنِإُهَّـنَأ
توموداهطضالاديدشوةاسقلاضغبلحيسملالجأنم
.)١٥:٣١سوثنروك١(»مويلكتومأ«هلوقبدارملاوهفراعلا
يفَنيِلِماَح«هلوقبو جلٱِ

ْ
»َعوُسَيِّـبَّـرلٱَةَتاَمِإٍنيِحَّـلُكِدََس

يفهركذاموهحيسملاعمتوملاو)٤:١٠سوثنروك٢(
.)٢:١٢يسولوكو٤و٦:٣ةيمور(

لجألتوملانمفوخلاعزنياذهُهَعَمًاضْيَأاَيْحَنَسَف
الوريغتتالةديجمةايحهعمةايحلابنرتقمهنألحيسملا
ضرألاىلعحيسملاتاقشميفنوكرتشينيذلاف.يهتنت
.ءامسلايفهتايحيفهدعوىضتقمبنوكرتشي

َوُهَفُهُرِكْنُناَّـنُكْنِإ.ُهَعَمًاضْيَأُكِلْمَنَسَفُِربْصَناَّـنُكْنِإ«١٢
.»اَنُرِكْنُيَسًاضْيَأ

:٨سقرمو١٠:٣٣ىتمو٤:١٣سرطب١و٨:١٧ةيمور
١٢:٩اقولو٣٨

ةعاجشلابحيسملالجألةايحلاهذهيفُِربْصَناَّـنُكْنِإ
اذهو.همساديجمتوانريغصالخلهليجنإبرشبننحنو
ملٱَعَماَنْتُمْدَقاَّـنُكْنِإَف«هلوقلثم

اَيْحَنَساَنَّـنَأُنِمْؤُنِ،حيِسَْ
.)٦:٨ةيمور(»ُهَعَمًاضْيَأ

هلوقىلعةدايزاذهو.دجملايفُهَعَمًاضْيَأُكِلْمَنَسَف
ًاكوُلُماَنَلَعَج«حيسملانأانحويلوقلثموهو»هعمايحن«
حلٱ«حيسملالوقو.)١:٦ايؤر(»ِهيِبَأِِهللاًةَنَهَكَو

ْ
:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

يفِينوُمُتْعِبَتَنيِذَّـلٱُمُتْنَأْمُكَّـنِإ ُنْبٱَسَلَجىَتَم،ِديِدْجَّـتلٱِ
َجت،ِهِدَْجمِّـِيسْرُكَىلَعِناَسْنِإلٱ

ْ
ََرشَعْيَنْثٱَىلَعًاضْيَأْمُتْنَأَنوُسِل

١٩:٢٨ىتم(»ََرشَعْيَنْثالٱَليِئاَْرسِإَطاَبْسَأَنوُنيِدَتًاّيِسْرُك
ةيآلايفلوسرلالباق.)٨:١٧و٥:١٧ةيمورًاضيأرظنا
.طلستلابعوضخلاةيآلاهذهيفلباقوةايحلابتوملاةقباسلا
يفركُذوحيسملاهبحّرصيذلادجملاوةيدبألاةايحلابدعولاو
ىلعلمحيمهتاعمتجميفنونمؤملاهبمنّرتونيتيآلانيتاه
نمتاقشملالامتحاوحيسملاةمدخيفطاشنلاوناميإلا
.ربصلابهلجأ

اذإناميإلابنيفرتعمللراذنأاذهخلاُهُرِكْنُناَّـنُكْنِإ
هليجنإوحيسمللةداهشلانعناميإفعضوأةنابجلاورخأت
هدجموملاعلااذهتاّذللاوحمساذإوأداهطضالانمزيف
اذهو.حيسمللةعاطلاوةنامألاليبسنعمهبروجتنأ
ُهُرِكْنُأِساَّـنلٱَماَّـدُقِينُرِكْنُيْنَم«حيسملالوقىلعينبمراذنإلا
يفيِذَّـلٱِيبَأَماَّـدُقًاضْيَأاَنَأ .)١٠:٣٣ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
يفيِمَالَكِبَوِيبىَحَتْسٱِنَم«هلوقو جلٱاَذٰهِ

ْ
لٱِليِ

ْ
ِقِساَف

خلٱ
ْ

ِهيِبَأِدْجَمِبَءاَجىَتَمِهِبيِحَتْسَيِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإَفِئِطَا
ملٱَعَم

لٱِةَكِئَالَْ
ْ

راذنإلااذهو.)٨:٣٨سقرم(»َنيِسيِّـدِق
مظعأًاليونمضتيوهونويحيسممهنأاوعّدانمىلإهجوم
حيسملامهركنينيذلانألنونمؤيالنيذلانيينثولاليونم
.مهبهفارتعااوعقوتنيذلامه

َرِكْنُيْنَأَرِدْقَيْنَل،ًانيِمَأىَقْبَيَوُهَفَءاَنَمُأَْريَغاَّـنُكْنِإ«١٣
.»ُهَسْفَن
٢٣:١٩ددعو٩:٦و٣:٣ةيمور

ةبحملاوناميإلاباندوهعظفحيفَءاَنَمُأَْريَغاَّـنُكْنِإ
.ةعاطلاو

لماعيالهنإف.انركنيفهدعويفًانيِمَأىَقْبَيَوُهَف
انفلخأنإف.نيمألاذيملتلالماعيامكنئاخلاذيملتلا
وهامكراذنإلايفقداصوهفهديعوفلاخيالوهفهلاندعو

هنأنمعنميريغتيالًالداعًاقداصهنوكو.دعولايفقداص
ْنِإاَذاَمَف«هلوققفاوياذهو.داعيملافلُخيوأديعولافلاخي
َةَناَمَأُلِطْبُيْمِهِتَناَمَأَمَدَعَّـلَعَلَفَأ؟َءاَنَمُأاوُنوُكَيَْملٌمْوَقَناَك
ةيمور(»ًابِذاَكٍناَسْنِإُّلُكَوًاقِداَصُهللاٱِنُكَيِلْلَب!اَشاَح؟ِهللاٱ
فرتعمللءاجرلانمًائيشكرتيالاذهو.)٤و٣:٣
.بتيملورتفوىلوألاهتبحمكرتيذلاحيسملاب

يفرهاجيالنأبهريغيصوينأسواثوميتلهتيصوت
هيلعبجياملكبموقينأةغرافلاوقأليبس
اليتلاتالداجملالزتعينأوًاريخألجخياليكل

١٨ىلإ١٤عنيلاضلاةريسرذحيوعفنت

هبْرِّـكَف«١٤ اوُكَحاَمَتَيَالْنَأِّـبَّـرلٱَماَّـدُقًادِشاَنُمِروُمُألٱِهِذِٰ
لٱِب
ْ

يشِلِعِفاَّـنلٱُْريَغُرْمَألٱ،ِمَالَك
ِهل،ٍءَْ

َ
.»َنيِعِماَّـسلٱِمْد

١:٤سواثوميت١و٤:١صو٦:١٣و٥:٢١سواثوميت١
١١و٣:٩سطيتو٦:٤و

عوضومناكفةلاسرلانميناثلامسقلاةءادبةيآلاهذه
تابثلاوةعاجشلاىلعسواثوميتثحلوألامسقلا
امنايبيناثلامسقلاعوضومو.ربصلابتاقشملالامتحاو
.سسفأةسينكيفلعفُينأبجي

هذهبسسفأيفنينمؤملاركذيأِروُمُألٱِهِذِٰهبْرِّـكَف
ةكراشمنارمأاهمظعأو)١١:١٣ع(نمركُذاميهورومألا
هلوقاذهلثمو.دجملايفهتكراشممثتاقشملايفحيسملا
اوُنَمآَنيِذَّـلٱَّـمَتَْهيْيَكِل،َروُمُألٱِهِذٰهَرِّـرَقُتْنَأُديِرُأ«سطيتل
نأسواثوميتسلوبىصوأو.)٣:٨سطيت(»ِهللاٱِب

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



امنوملعياوناكنيبذاكلانيملعملانألرومألاهذهبمهركذي
.اهيفاني

حيسملامامأمهفلحتستكنأكيأِّـبَّـرلٱَماَّـدُقًادِشاَنُم
رمألاةيمهأىلععطاقليلداذهو.ًاسأرمهفلحتسيوههنأكو
.مهيلعهضرعينأكشوملا

عدبلايفاولداجتيالنأيأِمَالَكْلٱِباوُكَحاَمَتَيَالْنَأ
ةلاسرلايفكلذنعّربعونوعداخلانوملعملااهبمهاتأيتلا
لٱِتاَكَحاَُممَوٍتاَثَحاَبُمِب«ىلوألا

ْ
ُلُصَْحياَهْنِميِتَّـلٱِمَالَك

حلٱ
ْ

خلٱَوُدََس
ْ
:٦سواثوميت١(»ُةَّـيِدَّـرلٱُنوُنُّظلٱَوُءَاِرتْفالٱَوُماَصِ

٤(.
عفنيالكحامتلاكلذيأٍءَْيشِلِعِفاَّـنلٱُْريَغُرْمَألٱ
.ًالطابًاغرافهنوكلًائيشمهسوفن

ِهل
َ
.خلامدهلكحامتلاىنعأوهيأَنيِعِماَّـسلٱِمْد
ةبحملاوناميإلايفنيعماسلاينبينأنمًالدبهنأىنعملاو
نيدلارهاوجنعمهراكفألّوحيومهّرضيةحلاصلالامعألاو
مهنيبئشنتوتايقيقحلابمهناميإفلتتيتلاتايمهولاىلإ
هاطعأبرلانإسوثنروكلهألسلوبلاق.تامصاخملا
ناكو.)١٣:١٠سوثنروك٢(مدهللالناينبللناطلسلا
.هلمعفالخنيملعملاكئلوألمع

،ىَزُْخيَالًالِماَع،ًىّكَزُمِِهللاَكَسْفَنَميِقُتْنَأْدِهَتْجٱ«١٥
حلٱَةَمِلَكًالِّـصَفُم

ْ
.»ِةَماَقِتْسالٱِبِّـَق

لادجلانمًالدبًىّكَزُمِِهللاَكَسْفَنَميِقُتْنَأْدِهَتْجٱ
لكبمايقلايفكعسولذبافةرضملاةلطابلالئاسملايف
لمعنحتميسيذلاهللايضرتنأةيغبةيوعارلاتابجاولا
داهتجالابهايإهرمأو.)٣:١٣سوثنروك١(وهامدحاولك
سفنلاوسانلاءاضرإىلعةلماحلابراجتلاةرثكىلعليلد
.هللانود

ريسفتاذهولذُيولجخياليأىَزُْخيَالًالِماَع
يزُخهللاناحتمالمتحيالهلمعناكاذإف.»ىَّـكزملل«
يِراَظِتْنٱَبَسَح«هسفنيفهلوققفوىلعاذهو.همامأ
يفىَزْخُأَالِّـينَأيِئاَجَرَو بغرف)١:٢٠يبليف(»ٍْءَيشِ
حيسملامامأيزخلامدعو.هسفنلهيفبغراميفسواثوميتل
.حدملابزوفلامزلتسي

»قحلاةملكب«دارأِةَماَقِتْسالٱِبِّـقَْحلٱَةَمِلَكًالِّـصَفُم
نظامىلعهلصأزاجمةرابعلايفو.هبىدانيذلاليجنإلا
ةحيبذلاميسقتوهولكيهلايفيدوهيلانهاكلالعفمهضعب
وأتيبلابرلعفرخآنظامىلعو.ةبجاولااهماسقأىلإ
.ةجاحلاردقىلعتيبلالهأىلعماعطلاهتمسقوهوهليكو
ليجنإسانلامّلعينأسواثوميتىلعبجيهنأدوصقملاو

نيعماسلالاوحألةقفاومهميلاعتنوكتىتححيسملا
ةسادقلايفاومنيوعيمجلااهبتاتقييكلمهتاجايتحاو
يبنلىلاعتهلوقنمبرقياذهو.ءامسللدادعتسالاو
لُحُهَعَميِذَّـلٱُّيِبَّـنلَا«ليئارسإ

ْ
لَفٌم
ْ

لُحَّـصُقَي
ْ

ُهَعَميِذَّـلٱَو،ًام
لَفيِتَمِلَك

ْ
حلٱِبيِتَمِلَكِبْمَّـلَكَتَي

ْ
حلٱَعَمِنْبِّـتلِلاَم.ِّـَق

ْ
ُلوُقَيِةَطْنِ

.)٢٣:٢٨ايمرإ(»؟ُّبَّـرلٱ

لٱُلاَوْقَألٱاَّـمَأَو«١٦
ْ
َنوُمَّـدَقَتَيْمَُّـهنَأل،اَهْبِنَتْجٱَفُةَسِنَّـدلٱُةَلِطاَب

»ٍروُجُفِرَثْكَأَىلِإ
١:١٤سطيتو٦:٢٠و٤:٧سواثوميت١

ليصفتفلاخياممةيآلاهذهيفسواثوميتسلوبرّذح
.»ةماقتسالابقحلاةملك«

ـبًاقباسلاوقألاهذهنعّربعُةَسِنَّـدلٱُةَلِطاَبْلٱُلاَوْقَألٱ
لٱ«
ْ

لٱِمَالَك
ْ
لٱِتاَفَلاَُخمَو،ِسِنَّـدلٱِلِطاَب

ْ
لِع
ْ

لٱِم
ْ

ِ»مْسالٱِبِذاَك
هنأيفبيرالو.ريسفتلاىلإعجراف)٦:٢٠سواثوميت١(
دوهيلانيبنينيسألاميلعتكةبذكلاميلاعتىلإاهبراشأ
ئدـاـبملـابةـينـانوـيلاةــفسـلــفلااـوطـلـخنـيذـلانيـيسـوـنغـلاو
.ةيحيسملا

.راضلاهوركملابنتُجيامكاَهْبِنَتْجٱَف
باحصأنأليأٍروُجُفِرَثْكَأَىلِإَنوُمَّـدَقَتَيْمَُّـهنَأل

نايبةرابعلاهذهو.خلانومدقتيةسندلاةلطابلالاوقألاكلت
اهنعثحبلانأللاوقألاكلتبنجتينأبوجوةلعل
ةبحمنمهعنميوهقلاخوناسنإلانيبنالصفياهبكسمتلاو
َراَْرشَألٱَساَّـنلٱَّـنِكٰلَ«هلوقأشنيفيلصألاهناميإوقحلا
ملٱ
لِضُم،َأَدْرَأَىلِإَنوُمَّـدَقَتَيَسَنيِرِّـوَزُْ

ِّـ
لَضُمَوَني

ِّـ
:٣ص(»َني

١٣(.

ُسُياَنيِميِهْمُهْنِمَنيِذَّـلٱ،ٍةَلِكآَكىَعْرَتْمُهُتَمِلَكَو«١٧
»سُتيِليِفَو
١:٢٠سواثوميت١

لاوقألاباحصأنيلاضلاكئلوأميلعتيأْمُهُتَمِلَكَو
.ةلطابلا

نممسقيفناسنإلايرتعيءادةلكآلاٍةَلِكآَكىَعْرَت
داسفمثةكحلاوباهتلالامثمرولاًالوأهنعأشنيفهندب
ءازجألانمهريغىلإدتميمثءزجلاكلذيفهتومومحللا
لوسرلاهّبشف.هارتعانملتقيولصأتسُيملاذإةملاسلا
لئاضفلكىنفأكرُتنإهنألضرملاكلذبنيلضملالالضإ
.ًاريخأاهكلهأوةحيحصلااهئدابمدسفأوسفنلا

داوقنمامهسُتيِليِفَوُسُياَنيِميِهْمُهْنِمَنيِذَّـلٱ
ًالاثمسلوبامهركذفنيروهشماناكامهنأحجرألاوليلضتلا

ألَا
َ
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تاكحامم«ةطساوبقحلاناميإلانعنولدعياوذخأنمم
نيذهنمركذوكلهملالالضلاةياغىلإاوطقسمث»مالكلا
رظنلاب)١:٢٠سواثوميت١((ىلوألاةلاسرلايف»سيانيميه«
ريذحتنمعفتنيملهنأانهركُذاممنيبتيو.ًالاضهنوكىلإ
.انهالإركذُيملف»ستيليف«امأوذئمويلوسرلا

حلٱِنَعاَغاَزِناَذَّـللٱ«١٨
ْ

لٱَّـنِإ«:ِنْيَلِئاَق،ِّـَق
ْ

ْدَقَةَماَيِق
.»ٍمْوَقَناَميِإِناَبِلْقَيَف»ْتَراَص
١٥:١٢سوثنروك١و٦:٢١سواثوميت١

ناذللا«ينانويلالصألايفوِّـقَْحلٱِنَعاَغاَزِناَذَّـللٱ
ةهجنماوغاز«هلوقكاذهف»ضرغلاامهمهسأطخأ
.)٦:٢١سواثوميت١(»ناميإلا

مهليلاضأدحأاذهْتَراَصْدَقَةَماَيِقْلٱَّـنِإ:ِنْيَلِئاَق
نموهميلعتيفحيسملاهبحّرصاممىتوملاداسجأةمايقنإف
يفَنيِذَّـلٱُعيَِمجُعَمْسَياَهيِفٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنِإَف«هلوقكلذ لٱِ

ْ
ِروُبُق

ِحلاَّـصلٱاوُلَعَفَنيِذَّـلٱُجُرْخَيَف،ُهَتْوَص
َ
حلٱِةَماَيِقَىلِإِتا

ْ
ِةاََي

٥:٢٨انحوي(»ِةَنوُنْيَّـدلٱِةَماَيِقَىلِإِتاَئِّـيَّـسلٱاوُلِمَعَنيِذَّـلٱَو
لكباهبىدانوسلوباهبكّسمتةديقعلاهذهو.)٢٩و
يفِهللاٱِبٌءاَجَرِيل«يلاولاسكليفلهلوقليلدبداهتجا ْمُهاَمِ
ألِلٌةَماَيِقُنوُكَتَفْوَسُهَّـنَأ:ُهَنوُرِظَتْنَيًاضْيَأ

َ
ِراَرْبَألٱ،ِتاَوْم

مثَألٱَو
ََ

ةلدأماقأسدقلاحورلايحوبف.)٢٤:١٥لامعأ(»ِة
اممةيناثحيسملاءيجمنأملعوةديقعلاكلتةحصىلعةعطاق
راربألاىلعباوثلاعيزوتوةميظعلاةنونيدلاوةمايقلابنرتقي
وأدجمدسجسبلتسانلاسوفننأورارشألاىلعباقعلاو
نمؤملادسجنإودسجلايفاهلامعأىضتقمبناوهدسج
٥٤و١٥:٥٣سوثنروك١(دجمملاحيسملادسجلثمنوكي
.)١٨-٤:١٣يكينولاست١و

)١٧:٣٢لامعأ(نانويلاةفسالفاهضفرةديقعلاهذهو
ضعباهيفكشو)٢٣:٨لامعأ(دوهيلانيبنويقودصلاو
نإ.)١٥:١٢سوثنروك١(نويحيسممهنأاوعدانيذلا
يتويبارثاومسنيذلانييحيسملاضعبودوهيلانيبنيينيسألا
ليقاملكنأباولاقو.ستيليفوسانيميهداقتعااودقتعا
سفنلاةمايقهبداريزاجمةمايقلانأشيفسدقملاباتكلايف
ةمايقلانأنويسونغلالاقامكوأةئيطخلاتومنمًايحور
ىلإةملظلاوةلاهجلالاحنمسفنلاةمايقىوستسيل
ًائيشادجوستيليفوسيانيميهلعلو.ةفرعملاورونلالاح
٦:٤ةيمور(يفسلوبلاوقأفيرحتبمهميلعتتابثإل
نأ«وهوسلوبلئاسريفسرطبلاقامك)٢:١٢يسولوكو
.)٣:١٦سرطب٢(»اهفرحيسانلاضعب

داسجألاةمايقراكنإسلوبربتعاٍمْوَقَناَميِإِناَبِلْقَيَف
يهيتلاحيسملاةمايقيفنمزلتسيكلذنألًاكلهمًالالض

١٤و١٥:١٣سوثنروك١(يفنابأامكيحيسملانيدلاساسأ
.)٢٠و١:١٩سواثوميت١و

ضعبدادترانمسواثوميتسأييالنأبوجو
نأوخساريحيسملاناميإلاوهللاساسأنألموقلا

كالهلانممهظفحيوهلمهنيذلاملعيهللا
يفةماركللءانإنوكينأيفدهتجينأو.يدبألا
نأبجياموهلزتعينأبجيامنايبوهللاتيب

٢٦ىلإ١٩عهعبتي

خلٱاَذٰهُهَلْذِإ،َتَبَثْدَقَخِساَّـرلٱِهللاٱَساَسَأَّـنِكٰلَو«١٩
ْ
.ُمَْت

لَو.ُهَلْمُهَنيِذَّـلٱُّبَّـرلٱُمَلْعَي
ْ

يِّـمَسُيْنَمُّلُكَمْثِإلٱِبَّـنَجَتَي
ملٱَمْسٱ

ِ.حيِسَْ
١٦:٥ددعو٢:١٩انحوي١و٨:٣٥ةيمورو٢٤:٢٤ىتم
٢٧و١٠:١٤انحويو١:٧موحانو

اولصفناوعزعزتدقضعبلاناميإناكنإويأَّـنِكٰلَو
.قحلانعمه
هللانألقحلانمهللاهدجوامياَخِساَّـرلٱِهللاٱَساَسَأ
دارملايفنورسفملافلتخاو.ريغتيالوءيشلكىلعرداق
ةمايقلاةديقعهنأىلإمهضعببهذفانه»ساسألا«نم
.اهلكهللاديعاومهنأىلإرخآبهذو.يساسألااهميلعتو
قيرفو.يحيسملانيدلاهنأىلإقيرفو.حيسملاهنأىلإهريغو
ةيآلايف»هللاتيبب«اهنعربعيتلاحيسملاةسينكهنأىلإ
َال«هلوقليلدبجيسملااهساسأوةسينكلاهنأحجرألاو.ةيلاتلا
يِذَّـلٱ،َعِضُويِذَّـلٱَْريَغَرَخآًاساَسَأَعَضَيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَي
ملٱُعوُسَيَوُه

ساسأءانبلااذهو.)٣:١١سوثنروك١(»ُحيِسَْ
سسفأةسينكلهلوقليلدبلبقتسملايفةيحورلاةسينكلا
لٱَعَمٌةَّـيِعَرْلَب،ًالُزُنَوَءاَبَرُغُدْعَبًاذِإْمُتْسَلَف«

ْ
ِلْهَأَوَنيِسيِّـدِق

ُعوُسَيَو،ِءاَيِبْنَألٱَوِلُسُّرلٱِساَسَأَىلَعَنيِّـيِنْبَم،ِهللاٱِتْيَب
ملٱ
لٱُّلُكِهيِفيِذَّـلٱ،ِةَيِواَّـزلٱُرَجَحُهُسْفَنُحيِسَْ

ْ
ًاعَمًابَّـكَرُمِءاَنِب

يفًاسَّـدَقُمًالَكْيَهوُمْنَي َنوُّيِنْبَمًاضْيَأْمُتْنَأِهيِفيِذَّـلٱ.ِّـبَّـرلٱِ
يفِِهللاًانَكْسَم،ًاعَم ديؤيو.)٢٢-٢:١٩سسفأ(»ِحوُّرلٱِ
.)١٦:١٨ىتم(يفاميأرلااذه

ناميإاوبلقومهناميإعزعزتنيذلاباذهلباقَتَبَثْدَق
يذلاحيسملاتوكلملثمساسألااذهو.)١٨ع(مهريغ
.)١٢:٢٨نييناربع(»عزعزتيال«

وهيذلاخسارلاهللاساسأيأُمْتَْخلٱاَذٰهُهَلْذِإ
.موسرلاضعبهيلعًاتيبهبشيحيسملااهساسأوةسينكلا
ىلإلزتملوةميدقةداعىلعينبمهيبشتلااذهنأحّجرملاو
يفركُذامكبابلاةفكسأىلعةباتكلاةداعيهونآلا
ةيساسألاهتراجحوءانبلاةدمعأىلعو)١١:٢٠و٦:٩ةينثت(

ألَا
َ
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هانبوتيبلاسسأنمبئبنتةباتكلاهذهو.)٢١:١٤ايؤر(
هذهيف«ةرابعلايفلوسرلالقيملو.هنمهدصقىلعلدتو
ةدهاعملاىلإريشي»متخلا«نأل»متخلااذههل«لب»ةباتكلا
.اهتبثيو

نمىلوألاةلمجلاهذهُهَلْمُهَنيِذَّـلٱُّبَّـرلٱُمَلْعَي
هبشتو.مهيمحيوهبعشبينتعيهللانأتبثتيهوةباتكلا
ةينثت(»هلوهنمبرلانلعيًادغ«هموقوحروقلىسوملوق

يعارلانأوحلاصلايعارلاهنإ«حيسملالوقو.)١٦:٥
اهفرعيوهوهتوصعمستهفارخنأوهتصاخفرعيحلاصلا
٢٧و١٠:١٤انحوي(»هدينماهفطخيدحأالنأوهعبتتف
مهفرعيكفنيالومهبحيهنألهلنمفرعيبرلانإ.)٢٩و
صالخللمهراتخانيحلزألاذنممهفرعهنألمهظفحيو
انههتفرعمو.ءامسلايفدجملايفنولمكُينيحمهفرعيسو
ٌفوُرْعَماَذٰهَف،َهللاٱُِّبُحيٌدَحَأَناَكْنِإ«هلوقيفهتفرعمك
.)٨:٣سوثنروك١(»ُهَدْنِع

هذهِحيِسَْملٱَمْسٱيِّـمَسُيْنَمُّلُكَمْثِإلٱِبَّـنَجَتَيْل
.هللاتيبساسأىلعتبتُكاهنألوسرلارّوصتةيناثةلمج
.اوُلِزَتْعٱ.اوُلِزَتْعِاءايعشإلوقك»مثإلابنجتيل«هلوقىنعمو
.اَهِطَسَوْنِماوُجُرْخٱ.ًاسِجَناوُّسَمَتَال.َكاَنُهْنِماوُجُرْخٱ
هلوقىنعمو)٥٢:١١ءايعشإ(»ِّـبَّـرلٱِةَيِنآِيلِماَحاَياوُرَّـهَطَت
:٢٦ءايعشإ(يفيبنلالوقىنعمك»حيسملامسايمسُي«

يفامك»حيسملاوهعوسينأهبلقبفرتعملاوهو«)٣١
نألاحملانمهنأاهلكةلمجلاىنعمو)١٢:٣سوثنروك١(
انه»مثإلاب«دارملاو.ًادمعمثإلاحيسملابفرتعينمبكتري
قحلانعضارعإلاهنعأشنيذلانيلاضلانيملعملاميلعت
.ةريسلاءوسو

سانلانموهللانمققحتيحيسملاةسينكخوسرنإ
فرعيهللانألامهبتمتُخنيتللانيتباتكلانيتاهبجومب
يحيسملكنألو.نوكلهيمهكرتيالومهلمهيالفهلنيذلا
ةالصلابمثإلالازتعايفدهتجيوةسادقلايفبغرييقيقح
.سفنلاراكنإو

يفْنِكٰلَو«٢٠ ٍةَّـضِفَوٍبَهَذْنِمٌةَيِنآَسْيَلٍريِبَكٍتْيَبِ
لِتَو،ًاضْيَأٍفَزَخَوٍبَشَخْنِمْلَب،ْطَقَف

ْ
لِلَك
ْ

ِهِذٰهَوِةَماَرَك
لِل
ْ

.»ِناَوَه
٩:٢١ةيمورو٣:١٥سواثوميت١

هظفحوهلنيذلاهللاةفرعمعمهنأنايبةيآلاهذهيف
.ةقيقحهلسيلنمةروظنملاةسينكلايفدجوبمهايإ

يف يتلاضرألاىلعهللاةسينكيفيأٍريِبَكٍتْيَبِ
عونلكنمةعماجربلايفةحورطمةكبشبحيسملااههبش
نملوسرلالقتنا.)٤٩-١٣:٤٧ىتم(كمسلاعاونأنم

صيخرعونوميظعلكيههيلعينبساسأبةسينكلاهيبشت
ضارتعالًاعفداذهلاقو.ناوهلليناثلاوماركإلللوألاوٍناف
تناكاذإوهوهريغوسواثوميتلابىلعرطخينأنمدبال
نولاضاهيفنوكيفيكفةديجموةخسارحيسملاةسينك
.نولضمو

يذلالمعلارابتعابِناَوَهْلِلِهِذٰهَوِةَماَرَكْلِلَكْلِت
حيسملاعابتاىلإةينآلايعونبراشأو.ةينآلاىلإهبجيتحا
كئلوأنمو.نينئاخلانيئارملاهعابتأوءانمألانيصلخملا
مهفرعنممهنموءايقتأمهنأعيمجلامهفرعنمعابتألا
نيرخآلاهّبشو»بهذلاب«نيلوألاهّبشفنوؤارممهنأعيمجلا
توافتلاكنيقيرفلانملكدارفأنيبتوافتلاو»فزخلاب«
نويحيسملاففزخلاوبشخلانيبوةضفلاوبهذلانيب
دبألاىلإهللاةسينكيفنوقبيةضفلاوبهذلانوهبشينيذلا
كلتيفنوقبيالفزخلاوبشخلانوهبشينيذلانكلو
يعوننيبقرفلاو.ضرألاهذهىلعمهوالإةسينكلا
وأملعلاوأىنغلايفمهتوافتىلعفقوتمريغنييحيسملا
نمءانإبلقلايقنلافةيبدألاتافصلاىلعلببهاوملا
.بهذ

لِلًءاَنِإُنوُكَيِهِذٰهْنِمُهَسْفَنٌدَحَأَرَّـهَطْنِإَف«٢١
ْ

،ِةَماَرَك
.»ٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِلًاّدَعَتْسُم،ِدِّـيَّـسلِلًاعِفاَن،ًاسَّـدَقُم
٣:١سطيتو٣:١٧صو٥٢:١١ءايعشإ

لوسرلانأيفبيرالِهِذٰهْنِمُهَسْفَنٌدَحَأَرَّـهَطْنِإَف
هنأدصقهنأوةمايقلااوركنأنيذلاىلإ»هذهنم«هلوقبراشأ

لكنينئاخلارارشالاكئلوألزتعينأسواثوميتىلعبجي
ءانإلثمنوكينأدارأاذإءاقدصأكمهطلاخيالفلازتعالا
ىلعبجيهنأهنمدارُينأًاضيأحصيو.ةماركللبهذنم
لكاولزتعينأبرللمهسفنأاوفقينأنوديرينيذلالك
لِسْغٱ«دوادةالصاولصينأورارشألاسند

ْ
ْنِمًاريِثَكيِن

مثِإ
ْ
طَأَفاَفوُّزلٱِبِينْرِّـهَط.يِ

ْ
لِسْغٱ.َرُه

ْ
َنِمَرَثْكَأَّـضَيْبَأَفيِن

لَّـثلٱ
ْ

.)٧و٥١:٢رومزم(»ِج
ةيداملاةينآلالوحتنأليحتسيهنإِةَماَرَكْلِلًءاَنِإُنوُكَي
كلذنكلوةيضفةيفزخلاوةيبشخةيبهذلاريصتنأكاهسفن
يفةيداملاةينآلانوهبشينيذلاةقطانلاسوفنلايوذنكمي
ىلإناوهلاةينآلوحتىلعلوسرلامالكيفو.اهتافصعضب
نيحهنإفوههريغتكريغتىلإةراشإسكعلاوةماركلاةينآ
هبشأًالوسرراصاملوًايفزخءانإهبشأًادهطضموًافدجمناك
مثًامركمًالوسرناكيطويرخسالااذوهينكلو.ًايبهذءانإ

نأدعبفزخنمءانإلثمراصفهديسمّلسوًاصلراص
.بهذنمءانإكناك

ألَا
َ
سواثوميتىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

١٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةينآتناكامكسدقملامعتسالًافوقوميأًاسَّـدَقُم
.ميلشروأيفلكيهلا

املكءارجإيفهدوصقممامتإلًاقفاومِدِّـيَّـسلِلًاعِفاَن
هبدصقُيلمعلكف.هللادجمتيوسانلاسوفنهبصلخت
قافنإف.هبسانلافختسانإوفيرشلمعهللاديجمت
لينةيغبريشبتلالمعونيكاسملاوءارقفلاىلعلاومألا
وأدرابءامسأكيقسو.ةئيطخوسندسانلانمحدملا
.مركمفيرشحيسمللًاماركإذيملتلجرلسغ

ليوط.هيلإهللاوعديٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِلًاّدَعَتْسُم
اهريصقوأىلاعتهتمدخيفةايحلالكهلذبكناكةدملا
،ُهُلَمَعُنْحَن«سلوبلوققفوىلعاذهو.ًاديهشهتومك
يفَنيِقوُلَْخم ملٱِ

ِحلاَصٍلاَمْعَألَعوُسَيِحيِسَْ
َ
ُهللاٱَقَبَسْدَق،ٍة

.)٢:١٠سسفأ(»اَهيِفَكُلْسَنْيَكِلاَهَّـدَعَأَف

لٱِعَبْتٱَو،اَهْنِمْبُرْهٱَفُةَّـيِباَبَّـشلٱُتاَوَهَّـشلٱاَّـمَأ«٢٢
ْ
َّـِرب

ملٱَوَناَميِإلٱَو
لَقْنِمَّـبَّـرلٱَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱَعَمَمَالَّـسلٱَوَةَّـبَحَْ

ْ
ٍب

.»ٍّيِقَن
١:٢سوثنروك١و٩:١٤لامعأو٦:١١سواثوميت١
٤:١٢و١:٥سواثوميت١و

طرشاذهاَهْنِمْبُرْهٱَفُةَّـيِباَبَّـشلٱُتاَوَهَّـشلٱاَّـمَأ
نعًالضفًانطابةراهطلامزلتسيوهو»ةماركللءانإ«هنوك
ضعبلةضرعبابشلانإ.ًارهاظرشلالعفنعلاصفنالا
سواثوميتسلوبرّذحنيحفخويشلانمرثكأتاوهشلا
.نيعبرألاونيثالثلانيبسواثوميتنسناكريذحتلااذه
بحولخبلاوءايربكلاىلعلمتشت»تاوهشلا«هذهو
ةبحماهيلإدوقتيتلارشلاعاونألكوبضغلاةعرسوةسائرلا
.ةعباسلاةيصولااهنعتهنيتلاةوهشلااميسالوتاذلا

يفاذهلثمقبسَةَّـبَحَْملٱَوَناَميِإلٱَوَّـِربْلٱِعَبْتٱَو
.ريسفتلاىلإعجراف)٦:١١سواثوميت١(
»مالسلا«هدييقتَّـبَّـرلٱَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱَعَمَمَالَّـسلٱَو
قافتالاانه»مالسلا«نألهلحميفيرورضهللالهأعم
حيسملاودعونمؤملانيبنوكينأليحتسيوهوداحتالاو
يفهذيمالتلحيسملاهلأسيذلا»مالسلا«وهاذهو.هليجنإو

دجمتيهبو»ضعببمهضعبدحتي«يكلهتومبرقهتالص
.)١٧:٢٣انحوي(هذيمالتمهنأملاعلاملعيوهللا

»نوعدينيذلا«نأىلعلدياذهٍّيِقَنٍبْلَقْنِم
ريغلهللانومدخينيذلانوعضاوتملانوصلخملامهنيروكذملا
نيبذاكلانيملعملاريغمهو)١٢:١٨ةيمور(ةيويندةياغ
.)٦:٥سواثوميت١(ةراجتنيدلااوذختانيذلا

ملٱَو«٢٣
لٱُتاَثَحاَبُْ

ْ
لَوُتاََّـهنَأًاِملاَع،اَهْبِنَتْجٱُةَفيِخَّـسلٱَوُةَّـيِبَغ

ِّـ
ُد

»ٍتاَموُصُخ
٣:٩سطيتو١٧عو٦:٤و٤:٧و١:٤سواثوميت١

يأـاـَهـْبـِنـَتْجٱـُةـَفـيِخـَّــسلٱَوـُةَّــيـِبَغـْلٱُتـاـَثَحـاـَبُْملٱَو
.لوقعلاوفيخسلاوءايبغألااهبلغتشييتلاتالداجملا
يفنودهتجيواهبنوّرسياوناكنيبذاكلانيملعملانأرهاظلاو
قبسدقو.مهعماهيفضوخلاىلإسواثوميتاوبذجينأ
يفو١٦ع(ريسفتيفتاثحابملاهذهلثميفمالكلا
.اهيلإعجراف)٤:٧و٦و١:٤سواثوميت١

يفتاموصخلاتدلواهنإٍتاَموُصُخُدِّـلَوُتاََّـهنَأ
ةسينكماسقناوةعاسلاهذهىلإسلوبمايأذنمةسينكلا
نمريثكو.تاثحابملاكلتةجيتنةفلتخمقرفىلإحيسملا
هلحمهنكمأنإوهلحمهنكميالوهيفسانلاثحبيلئاسملا
البةمهملارومألايفاوثحابتينأنوعيطتسيفهباوعفتنييف
رومألايفةثحابملانوكتنأبلغيهنكلماصخالوبضغ
.ماصخلابابسأنمةديهزلا

ًاقِّـَفَرتُمُنوُكَيْلَب،َمِصاَُخيْنَأُِبَجيَالِّـبَّـرلٱُدْبَعَو«٢٤
جلٱِب
ْ

ملٱَىلَعًاروُبَصِ،ميِلْعَّـتلِلًاِحلاَص،ِعيَِم
»ِتاَّـقَشَْ

١:٩سطيتو٣و٣:٢سواثوميت١و٣:٢سطيت

لكىلعبجييأَمِصاَُخيْنَأُبَِجيَالِّـبَّـرلٱُدْبَع
نيرشبملااميسالوماصخلااولزتعينأبرلاديبع
يذلابرلامهديستاوطخاوفتقينأيغبنيف.سواثوميتك
يفُعِمْسُيَالَوُعَفْرَيَالَوُحيِصَيَال«هنأليق »ُهَتْوَصِعِراَّـشلٱِ
نعيماحينأهلزوجينكلو)١٢:١٩ىتمو٤٢:٢ءايعشإ(
هنعيماحينأبجينكل.كلذلاحلاتضتقاىتمقحلا
هيلعراصتنالايفالمصخلاعفنيفةبغرملحلاونيللاب
.)١٢:١٨ةيمور(

ًاميلحًافيطلًاعيدوًائداهِعيِمَْجلٱِبًاقِّـفََرتُمُنوُكَيْلَب
هبىقتلانملكةلماعميفلبطقفهباحصأةلماعميفال
جراخمهنيذلاعفنننأاندصقاذإف.)٢:٧يكينولاست١(
انبمهتقثومهتبحمًالوأبسكننأكلذىلإقيرطلافةسينكلا
.حيسمللامبمهلدهشنمث

بجيف.)٣:٢سواثوميت١(يفامكِميِلْعَّـتلِلًاِحلاَص
يفًابغارواوملعتينأنولبقينمميلعتىلعًارداقنوكينأ
.اهباوعفتنيلمهايإهتفرعمغيلبت

امكقحلاومواقماهتّلعيتلاِتاَّـقَشَْملٱَىلَعًاروُبَص
يسولوكو٤:٢سسفأريسفترظنا(ةيلاتلاةيآلانمرهظي
٣:١٣(.

ألَا
َ
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لٱِبًابِّـدَؤُم«٢٥
ْ

ملٱِةَعاَدَو
ًةَبْوَتُهللاٱُمُهَيِطْعُيْنَأىَسَع،َنيِمِواَقُْ

ِمل
َ

حلٱِةَفِرْع
ْ

»ِّـَق
لامعأو٣:١٥سرطب١و٦:١١سواثوميت١و٦:١ةيطالغ
١:١سطيتو٣:٧صو٢:٤سواثوميت١و٨:٢٢

قحلانوضغبينيذلاَنيِمِواَقُْملٱِةَعاَدَوْلٱِبًابِّـدَؤُم
ىلعمكحتةيرشبلاةعيبطلاف.هبنوكسمتيولالضلانوبحيو
مهتعنيومهخبوينأوكئلوألثمىلعبضغينأبناسنإلا
لذبننأبجوتةرابعلاهذهنكلو.لالضلاوةوابغلاب
قفشننأانيلعو.ملحلاونيللابقحلامهلنيبننأيفعسولا
مهنألمهيلعاننزحرهظننأومهلجأنميلصنومهيلع
نأزوجيالوةفيخسلامهئارآبقحلانورضيومهسفنأنورضي
.اننوفلاخينيذلاىلعبضغلارهظُن

نأبجيامنايباذهًةَبْوَتُهللاٱُمُهَيِطْعُيْنَأىَسَع
لئاسولاذاختاومهبيدأتوهونيمواقملاميلعتنمدصقلانوكي
اوبوتيونولاضمهنأباوملسينأوًادانعاوديزينأعنمىلإ
مهتمواقمنممهريغلجتنيذلاررضلاومهناميإةئيطخنع
هللانمةبهةبوتلانأنايبخلا»مهيطعي«هلوقو.قحلل
جئاتننمةجيتندرجمتسيلفميلعتلاةطساوبهتمعنلمعو
.ةيرشبلاطئاسولا

ِمل
َ
اهبمهنإفمهلالضنعمهتبوتةجيتنهذهِّـقَْحلٱِةَفِرْع

.ةسينكلابمهداحتاىلإوقحلابفارتعالاىلإنوعجري

.»ِهِتَداَرِإلْمُهَصَنَتْقٱِدَقْذِإَسيِلْبِإِّـخَفْنِماوُقيِفَتْسَيَف«٢٦
٣:٧سواثوميت١

انهلوسرلاهّبشخلاَسيِلْبِإِّـخَفْنِماوُقيِفَتْسَيَف
ىلإنوجاتحيديدشركسوأتابسمهارتعانمبنيلاضلا
ّودعومهّودع»سيلبإخفب«اوديصدقوهنممهظقوينم
اذهلوسرلاىتأو.هنممهذقنينمىلإنوجاتحيفقحلا
نممهذاقنإلةيهلإلاةدعاسملاىلإمهجايتحانايبلهيبشتلا

نعلبطقفإطخلاولهجلانعجتنيملمهلالضنألمهلالض
نأنعنوزجاعمهفًاضيأمهيلعسجنلاحورلاطلست

رطخوّلذوةّطحىلإريشياذهو.هنممهسفنأاوصلخي
فارتعالاوةبوتلاىلإمهدوقتيتلاةمعنلاةمظعّنيبيوديدش
يذلاسيلبإىلإدئاع»هتدارإل«هلوقيفريمضلاو.قحلاب

ةمواقملكنأبحيرصتكلذيفو.نيمواقملانيرفاكلاداص
.سيلبإةدارإلءارجإقحلل

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

هنأبوناميإلانعدادترالابةءوبنحاحصألااذهيف
.)٨-١ع(هبقلعتيامنايبوةسينكلايفثدحيفوس
.)٩ع(اودترانيذلاةوابغرهظتفنيحدعبهنعّدصُيهنأو
داهطضالانموههلمتحاامبسواثوميتللوسرلاريكذتو
نأهلهنييبتو.)١١و١٠ع(هلامتحالمتحينأىلعهلاثح
نأنمدبالرارشألانأوتاقشمللضارغأءايقتألالك
قحلايفتابثلاىلعهايإهّثحو.)١٣و١٢ع(ًارشاوديزي
هحيرصتوةثادحلاذنمةسدقملابتكلاهملعتبهايإهريكذتو
.)١٧-١٤ع(اهتميقةمظعب

٨ىلإ١عةسينكلايفناميإلانعدادترالابةءوبن

يفُهَّـنَأاَذٰهْمَلْعٱِنِكٰلَو«١ ٌةَنِمْزَأِيتْأَتَسَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِ
»ٌةَبْعَص
:٢انحوي١و٣:٣سرطب٢و٤:٣صو٤:١سواثوميت١

١٨اذوهيو١٨

َّـنِكٰل«هلوقليلدبسدقلاحورلاةداهشباَذٰهْمَلْعٱ
يفُهَّـنِإ:ًاحيَِرصُلوُقَيَحوُّرلٱ ِنَعٌمْوَقُّدَتْرَيَِةريِخَألٱِةَنِمْزَألٱِ
ىلعاثحاذهلاقو.)٤:١سواثوميت١(»خلاِناَميِإلٱ
لامتحاىلعهلًاعيجشتونيبذاكلانيملعملاليلاضأةمواقم
ةراهطظفحتنأةيغبرخُأحئاصنلًادادعتساوتاقشملا
.ليلاضألاىفنُتوةسينكلا

يف حيسملاءيجمنيبامتقولالكيهِةَريِخَألٱِماَّـيَألٱِ
ةياهنبيهتنتوليجنإلابةادانملاتقووهويناثلاهئيجمولوألا
.)٤:١سواثوميت١ريسفترظنا(ةريخألاةنونيدلاوملاعلا
٣:٥عشوهو٢:٢ءايعشإ(يف»ةريخألامايألا«تركُذو
.)٢:١٨انحوي١و١:١نييناربعو٢:١٧لامعأو٤:١اخيمو

رطخونزحوةقيضتاقوأيأٌةَبْعَصٌةَنِمْزَأِيتْأَتَس
١٢-٢:١يكينولاست٢(يفتركُذيتلاتاقوألاك
.)٤:١سواثوميت١و

اوظفحييكلنينمؤملاىلعةبعصتاقوألاكلتنوكتو
ةريثكلابراجتلاءانثأيفهباوقثيوهتحصىلعناميإلا
.ةديدشلاتاداهطضالاءانثأيفمهتعاجشومهربصو
ةيدأتىلعرارمتسالايفاهتراهطةنايصلةسينكلاىلعةبعصو
اممىرنو.اهئاضعأنمنيريثكدادتراءانثايفاهتاداهش
هرصعيفةنمزألاكلتةءادبنوكتنأعقوتسلوبنأيتأيس
اذهومهبنجتينأسواثوميترمأنيدترملافصونأدعبهنأل

ألَا
َ
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.)٢:٧يكينولاست٢(»ُلَمْعَيَنآلٱِمْثِإلٱَّـِرسَّـنَأل«هلوقيفام
تهبتنامثةينيدلارومألايفروتفلاًانايحأةسينكلايفرهظو
نارينمارضإواهنوؤشرومألاحالصإيفتذخأوكلذك
مظعأنأليجنإلايفليقاممجتنتسنو.ةبحملاوةريغلا
ةيناثحيسملاءيجمبرقنوكتةسينكلاىلعراطخألا
١:٥سرطب١و٤صسواثوميت١و٢صيكينولاست٢(
.)٣:٣سرطب٢و

لِلَنيِّـبُِحم،ْمِهِسُفْنَألَنيِّـبُِحمَنوُنوُكَيَساَّـنلٱَّـنَأل«٢
ْ

،ِلاَم
َْريَغ،ِْمهيِدِلاَوِلَنيِعِئاَطَْريَغ،َنيِفِّـدَُجم،َنِيِربْكَتْسُم،َنيِمِّـظَعَتُم
»َنيِسِنَد،َنيِرِكاَش
٦:٤سواثوميت١و١٦اذوهيو٢:٣سرطب٢و٢:٢١يبليف
:١ةيمورو١٠اذوهيو٢:١٢سرطب٢و١:٢٠سواثوميت١و

٣٠

ملهنألقيملْمِهِسُفْنَألَنيِّـبُِحمَنوُنوُكَيَساَّـنلٱَّـنَأل
لقيملو.رصعلكيفمهلاثمأنألملاعلايفًالبقمهلثمنكي
ةسينكلايفنوكيهنأهدارمفخلانونوكيسانلاعيمجنأ
يفذئمويليجنإلاريثأتنأنمبجعالو.كلذكنوريثك
نكيملنيينثولانممهمظعمناكنيذلاسانلابولق
نممويلاانلذئموينكيملهنألمويلاسانلابولقيفهريثأتك
ال»مهسفنألنيبحم«مهنوكو.هميلعتمهفوهرشنطئاسو
»اهسفنلامبلطتال«ةقحلاةيحيسملاةبحملانإهلوقضقاني
ركفلايفرشلكلصأسفنلابحو.)١٣:٥سوثنروك١(
.لمعلاولوقلاو

:١٦اقول(حيسملامايأيفنييسيرفلاكِلاَمْلِلَنيِّـبُِحم
.سفنلاةبحمةنبالاملاةبحمو.)١٤

نممهريغبقيلياممهسفنألنوعّديَنيِمِّـظَعَتُم
.ماركإلا

.مهريغبنيفختسممهسفنأبنيبجعمَنِيِربْكَتْسُم
هريغراقتحاىلعاهبحاصءايربكلالمحتامكَنيِفِّـدَُجم
وهاذهوهتيانعوهتافصوهللامسابفافختسالاىلعهلمحتو
.هنيعفيدجتلا

.ةسماخلاةيصوللنيفلاخمِْمهيِدِلاَوِلَنيِعِئاَطَْريَغ
نأاوعقوتيالنأبجييوامسلامهيبأىلعنوفدجينيذلاف
.مهوعيطيومهدالوأمهمركي

الوةيوامسلاهتاكربىلعهللانوركشيالَنيِرِكاَشَْريَغ
.)٦:٣٥اقولو١:٩سواثوميت١(مهفطلراهظإىلعمهتوخإ

.ةريسةراهطالوبلقةراهطالبَنيِسِنَد

،ِةَهاَزَّـنلٱيِميِدَع،َنيِبِلاَث،ًىضِرَالِب،ٍّوُنُحَالِب«٣
»ِحَالَّـصلِلَنيِّـبُِحمَْريَغ،َنيِِسَرش

سرطب٢و٧:٥سوثنروك١و٢:٣سطيتو١:٣١ةيمور
٣:٣

قوقحبالومهئابرقأتاجاحبنيثرتكمريغٍّوُنُحَالِب
.نيباصملاوىضرملابالومهريغ

رذعنولبقيالوحلصلاىلإنوليمياليأًىضِرَالِب
.مهيلإءيسملا

.)٣:١١سواثوميت١(قحريغبنيماذيأَنيِبِلاَث
مهلوقعلةطلسالفمهتاوهشديبعيأِةَهاَزَّـنلٱيِميِدَع
.مهلايمأىلع

يدـيدـشمالـكـلاةـاسـققالـخألايـئـيسَنيـِسَِرش
.فالخلا

ناسنإنمحلاصلكلنيمواقمِحَالَّـصلِلَنيِّـبُِحمَْريَغ
هلهأورشلابنورسيمهنأكلذنممزليولمعومالكو
.)١:٣٢ةيمور(

لَصَتُم،َنيِمِحَتْقُم،َنيِنِئاَخ«٤
ِّـ

َنوُدِتاَّـذَّـلِلَنيِّـبُِحم،َنيِف
»ِِهللاٍةَّـبََحم
سرطب٢و٣:١٩يبليفو٢:١٠سرطب٢و١٩:٣٦لامعأ
١٩و٤اذوهيوخلا٢:١٣

داهطضالاتقومهتوخإىلعنيكتشميأَنيِنِئاَخ
اذوهيلعفامكلاملايفًاعمطءادعألاىلإمهنوملسيف
نيذلادوهيلاكمهف.)٢٦:١٥ىتم(حيسملابيطويرخسالا
.)٧:٥٢لامعأ(سونافتسامهيلعمكح

.ءادتعاموجهةتغبنيمجاهيأَنيِمِحَتْقُم
مهلسيلامبنيرختفمنيربكتميأَنيِفِّـلَصَتُم

.)٣:٦سواثوميت١(
نوباهيالوهللانومركيالهدنعدحىلإِتاَّـذَّـلِلَنيِّـبُِحم

.مهتايهتشمىلعلوصحلاةيغبًاناسنإ
وهروكذملاتاذلابحنأىلعةنيرقاذهِِهللاٍةَّـبََحمَنوُد

.روظحملابحلا

َهل«٥
ُ

ْضِرْعَأَف.اََهتَّـوُقَنوُرِكْنُمْمُهَّـنِكٰلَوىَوْقَّـتلٱُةَروُصْم
.»ِءَالُؤٰهْنَع
٣:٦يكينولاست٢و١:١٦سطيتو٥:٨سواثوميت١
٦:٥سواثوميت١و

َهل
ُ
ةرهاظلانيدلاموسرنوسراميىَوْقَّـتلٱُةَروُصْم

نولصياوناكمهنإفنيسيرفلاكءايقتأمهنأسانللاورهظييكل
.)٦:٥ىتم(كلذكمهنأاورهظييكلعاروشلاوةقزألايف

ألَا
َ
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يفنيذللريثأتالنأمهلامعأبنورهظياََهتَّـوُقَنوُرِكْنُم
نوقدصيالوةيلوؤسملانممهيلعامبنورعشيالومهبولق
ًامسانويحيسمءالؤهلثمف.هديعونوفاخيالوهللادعو
هرضياممرثكأقحلانورضيفًالعفحيسملارماوألنوفلاخم
اهبسنيتلالئاذرلاهذهلكف.هتاودعبنورهاجملاهؤادعأ
لئاذرلانمبرقتةريخألاةنمزألايفىراصنلاىلإلوسرلا
.)خلا١:٢٩ةيمور(نيينثولاىلإاهبسنيتلا

امبحيسملانعاوضرعأمهنأامكِءَالُؤٰهْنَعْضِرْعَأَف
لازتعالالكءالؤهلزتعينأسواثوميتسلوبرمأ.ركُذ
ملو.نولاضمهنأامكنولضممهفمهطلاخينمنورضيمهنأل
ليجنإلارونقرشينأاجرهنألنيينثولالزتعينأهصوي
نيعدبتملابنجتبهرمأيملو.ةملظلايفنوسلاجمهومهيلع
نيذلالازتعابهرمأامنإ.قحلاىلإمهعجريهنألمتحيهنأل
نوفرعيالنيذلاممألاكنوكلسيونويحيسممهنأنوعّدي
مللوسرلانأرهظيمهنعضارعإلابسواثوميتلهرمأو.هللا
ىلعلبديعبلاةسينكلالبقتسميفاوناكنيذلاىلعملكتي
.لئاذرلاكلتباوفصتااممهرصعيفاوناكنيذلا

لٱَنوُلُخْدَيَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰهْنِمُهَّـنِإَف«٦
ْ
َنوُبْسَيَو،َتوُيُب

.»ٍةَفِلَتُْخمٍتاَوَهَشِبٍتاَقاَسْنُم،اَياَطَخٍتَالَّـمَُحمٍتاَّـيَسُن
١:١١سطيتو٢٣:١٤ىتم

كئلوأاهبفرعُييتلالامعألاىلعملكتيلوسرلاذخأ
سواثوميترمأنيذلاحيسملاعابتأمهنأنوعدملانولاضلا
.سسفأيفذئموياوناكمهنأمزلتسياذهومهنعضارعإلاب

عداخملوخدطئاسونوذختييأَتوُيُبْلٱَنوُلُخْدَي
.نيبرقألاوهناكسلالإاهلوخديفٌنذأاليتلانكسملا

الونهتطساوبلاجرلااوبسينأةيغبٍتاَّـيَسُنَنوُبْسَي
مهنأوةسادقلاةياغىلعمهنأمهاوعدبكلذاوتأمهنأيفبير
ةبعتملاسوفنللةحارإةينيدلاتايزعتللعداخملاكلتاولخد
تحتنكيفمهلتاذيملتنهنوذختيفةلقثملارئامضلاو
ىلإحيسملاهبسناملثماذهو.برحلاىرسأكمهتطلس
لٱَنوُفوُطَتْمُكَّـنِإ«هلوقبنييسيرفلا

ْ
لٱَوَرْحَب

ْ
ًاليِخَداوُبَسْكَتِلَّـَرب

ِجلًانْبٱُهَنوُعَنْصَتَلَصَحىَتَمَو،ًادِحاَو
َ
ْمُكْنِمَرَثْكَأَمَّـنَه

نهلًاريقحتءاسنلاكلترّغصو.)٢٣:١٥ىتم(»ًافَعاَضُم
ًالصوتًالوأءاوحبرجذإناطيشلاباودتقامهنإفنهيعداخلو
.مدآءاوغإىلإ

ليلاضألاعاونألكبّنهميلستخلااَياَطَخٍتَالَّـمَُحم
.روجفلاعاونألكباكتراىلإّنهبىدأميلعتلايف

يفَنْمَّـلَعَتَي«٧ لِبْقُيْنَأَنْعِطَتْسَيَالَو،ٍنيِحِّـلُكِ
ْ

َىلِإَن
حلٱِةَفِرْعَم

ْ
.»ًادَبَأِّـَق

٢:٤سواثوميت١

يفَنْمَّـلَعَتَي نيعّداخلاَنْعِطَتْسَيَالَو،ٍنيِحِّـلُكِ
ةئيدرلانهلامعأنعًارذعنذختاوقحلاتاذيملتّنهنأ
نطلاخفنيدلارارسأةفرعمنبلطيمهنأنيعدانهلعلو
نأنعطتسيملّنهنأةلعو.رحاسلانوميسلعفاكةرحسلا
ءامعوةئيدرلالاعفألابنهبولقّيسقتقحلاةفرعمىلإنلبقُي

.)٧:١٧انحوي(ّنهرئامض
اهيفليلاضألارشنقيرطنأةسينكلاخيراتيفانيأردقف
ةدعاسمباهورشنمثاهباوكسمتءاضعألاضعبنأوه

نييسونغلاضعبورحاسلانوميسلعفامكءاسنلاتاريرش
دعبمهرثكأناكو.سويرأوستانودوسوناتنمعابتأو
يفمهليلاضألًادادعتساىأرومهئوشنبأبنأهنكلسلوبرصع
.همايأ

ِءَالُؤٰهَكِلٰذَك،ىَسوُمُسِيِربْمَيَوُسيِّـنَيَمَواَقاَمَكَو«٨
حلٱَنوُمِواَقُيًاضْيَأ

ْ
ِةَهِجْنِمَو،ْمُُهناَهْذَأٌةَدِساَفٌساَنُأ.َّـَق

.»َنوُضوُفْرَمِناَميِإلٱ
سوثنروك٢و١:٢٨ةيمورو٦:٥سواثوميت١و٧:١١جورخ
١:١٦سطيتو١٣:٥

نمنانثاامهىَسوُمُسِيِربْمَيَوُسيِّـنَيَمَواَقاَمَك
)١٩و٨:١٨و٢٢و٧:١١جورخ(يفنيروكذملانوعرفةرحس
ًاملعتمسواثوميتناكو.انهالإامهيمساباتكلاركذيملو
ىسومأبنفرعيناكورغصلاذنمميدقلادهعلارافسأ
نينثالوسرلاهلركذفرصميفهلةرحسلاةمواقمو
نيملعملاهّبشومهئاسؤرنمامهلعلومهنمنيروهشم
نيذهةيدوهيلابتكلاضعبتركذدقو.امهبنيبذاكلا
نايبصلتقىلعنوعرفاثحامهنأتلاقونيرحاسلا
امهنأمهضعبلاقو.ىسوملامهتمواقمنعالضفنييناربعلا
ةمواقمتناكىسوملامهتمواقملثمو.رمحألارحبلايفاقرغ
يفهلاواكسينبومواقموسربقيفسلوبلرحاسلاميلع
.)١٤و١٩:١٣و١٣:٨لامعأ(سسفأ

ةرحسىعّداَّـقَْحلٱَنوُمِواَقُيًاضْيَأِءَالُؤٰهَكِلٰذَك
اوعنمفىسومةطلسكتازجعملاىلعًاناطلسمهلنأرصم
ريثأتاوعنمفهللانمًالوسرىسومربتعينأنمنوعرف
لكمهلنأاوعدانوّلضملاسسفأوملعمكلذكو.هميلعت
نمسانلااوعنمفناطلسلانملسرلارئاسوسلوبلام
:٢٤ىتم(ءالؤهلثممايقبحيسملاأبنتو.لسرلامالكعمس

ألَا
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٢:٩يكينولاست٢و١٣:٦و٨:٩لامعأ(يفهيلإريشُأو)24
.)١٥و١٣:١٤ايؤرو

نأىلعلوسرلارصتقيملْمُُهناَهْذَأٌةَدِساَفٌساَنُأ
داسفب«ًاضيأمهفصولبميلعتلايفأطخلامهيلإبسني
ىوسبيحيسملانيدلايفةكرشنممهلقبيملف»ناهذألا
.)٦:٥سواثوميت١(مسالا

ذإاوضفُرفاونحُتمايأَنوُضوُفْرَمِناَميِإلٱِةَهِجْنِمَو
ليجنإلاميلعتلفانممهميلعتنأمهونحتمانيذلاققحت
.مهوعبتانيذلااوّرضأمهنأوةافانملامامت

ًاحِضاَوُنوُكَيَسْمُهَقُْمحَّـنَأل،َرَثْكَأَنوُمَّـدَقَتَيَالْمُهَّـنِكٰل«٩
لِل
ْ

.»ًاضْيَأَكِنْيَذُقُْمحَناَكاَمَك،ِعيِمَج
٩:١١و٨:١٨و٧:١٢جورخ

النيلضملاكئلوأنأيأَرَثْكَأَنوُمَّـدَقَتَيَالْمُهَّـنِكٰل
هنأوحمقلانيبمهناوزعرزوقحلاةمواقميفًامئادنوحجني
.)١١و١١:٧ايؤر(لطابلاىلعقحلارصتنينأنمدبال
ققحتييأِعيِمَجْلِلًاحِضاَوُنوُكَيَسْمُهَْقُمحَّـنَأل

حتفيًاضيأهللانأوةراضلاهجئاتننممهميلعتداسفسانلا
.نوعداخلاكئلوأهيلإمهدوقييذلارطخلااوريلسانلانويع
هنأامكّرشللًادحهئاضقبعضوهللانأنايبوةءوبناذهو
ِيتْأَتاَنُهَىلِإ«رحبلايفىلاعتهلوقكرحبلاجاومألًادحعضو
اذإف.)٣٨:١١بويأ(»َكَِجُجلُءاَِيْربِكُمَخْتُتاَنُهَو،ىَّـدَعَتَتَالَو
دادترانمهربتخااممسواثوميتسأييالنأبجيناك
لالضلانمناكامبةءوبنلاهذهتمتو.سسفأيفسانلا
نأةريثكًارارمرهظفاهخيراتنمدافتسُيامىلعةسينكلايف
رصتنادقلالضلانأوراسكنالاكشوىلعناكقحلا
.نوتكسيونولجخيهءادعالعجوهرصنوقحلاهللادعاسف
ـوســيجالـيبوسـويرأعـاـبتألثدـحـامكـلذلـاـثمأو
.سوينيسوسو

مهنألسيربميوسيّنييأًاضْيَأَكِنْيَذُْقُمحَناَكاَمَك
تازجعملااعنصينأناعيطتسيالامهنأرارقإلاىلإارطضا
.)٩١١و١٩و٨:١٨جورخ(ىسوماهعنصيتلا

١١و١٠عهتريسبسواثوميتعيجشت

،يِدْصَقَو،ِيتَريِسَو،يِميِلْعَتَتْعِبَتْدَقَفَتْنَأاَّـمَأَو«١٠
»ِيْربَصَو،يِتَّـبََحمَو،ِيتاَنَأَو،ِيناَميِإَو
٤:٦سواثوميت١و٢:٢٢يبليف

هميلعتوهكولسنمهدهاشامبسواثوميتسلوبرّكذ
نيملعملاةريسنعفالتخالالكفلتختيتلاهلامعأو

يفهبءادتقالاومهلازتعاىلعهلمحيلمهميلعتونيبذاكلا
.قحلالجانمتاقشملالامتحا

هملعمميلعتذيملتلاعبتيامكيِميِلْعَتَتْعِبَتْدَقَف
ميلعتنميبقلعتياملكتفرعًامئاديذيملتكنوكلو
ىلعهبهظعاوميفهبىدانام»هميلعتب«دارأو.لمعو
.هلئاسريفهبتكامودارفنا

اهيفيلتنكيتلانينسلالكيفيفرصتيأِيتَريِس
لَسْرَأَكِلٰذِل«هلوقكاذهوًاقيفر

ْ
َوُهيِذَّـلٱ،َسُواَثوُميِتْمُكْيَلِإُت

حلٱيِنْبٱ
ْ
يفُنيِمَألٱَوُبيَِب يفيِقُرُطِبْمُكُرِّـكَذُييِذَّـلٱ،ِّـبَّـرلٱِ ِ

ملٱ
.)٤:١٧سوثنروك١(ِ»حيِسَْ

ًانيمأنوكأنأوهويلعفويلوقبنلعُأيذلايِدْصَقَو
.ممألاىلإيتيلوسرممتأوهليجنإوحيسملل

ليجنإلائدابمبيكسمتوهللاابيتقثيأِيناَميِإ
.ةيرهوجلا

نمةيلاوتملاةديدشلاتاداهطضالالامتحايفِيتاَنَأ
بحيوهونييسيرفلانمنيلوألاهئاقفراميسالودوهيلا
مظعأمهلجأنمرسخينأًادعتسمناكوةبحملاديدشهبعش
.)٩:٣ةيمور(رئاسخلا

َحت«اهنأهلوقباهفصويتلاةبحملايهويِتَّـبََحم
ْ
َّـلُكُلِمَت

:١٣سوثنروك١(»ٍْءَيشَّـلُكوُجْرَتَو،ٍْءَيشَّـلُكُقِّـدَصُتَو،ٍْءَيش
٧(.

يلامتحاوةمدخلابعتىلعيرارمتسايفِيْربَص
.ةديدشلاتاقشملا

يفيِنَباَصَأاَمَلْثِم،يِمَالآَو،ِيتاَداَهِطْضٱَو«١١ َةَيِكاَطْنَأِ
لَمَتْحٱٍتاَداَهِطْضٱَةَّـيَأ.ََةِرتْسِلَوَةَّـيِنوُقيِإَو

ْ
جلٱَنِمَو!ُت

ْ
ِعيَِم

.»ُّبَّـرلٱِينَذَقْنَأ
خلا١٤:١٩لامعأو٥و١٤:٢لامعأو٥٠و١٣:٤٥لامعأ
٤:١٧صو١:١٠سوثنروك٢و٣٤:١٩رومزمو

يفاهنمًاريثكركُذيتلايِمَالآَو،ِيتاَداَهِطْضٱ
.)١١صسوثنروك٢(

يفيِنَباَصَأاَمَلْثِم :١٣لامعأ()ايديسيب(َةَيِكاَطْنَأِ
يفبيرالهنكلوذنئيحهعمسواثوميتنكيملو.)١٥و١٤
.كانههباصأامبعمسهنأ

.)١٣:٥٠لامعأ(َةَّـيِنوُقيِإ
سواثوميتلوسرلاركذ.)١٩و٦و١٤:٥لامعأ(َةَِرتْسِل
يفهباصأامبهركذيملوىلوألاهتمدخينسيفهباصأامب
ىلوألانينسلالكيفهقفارسواثوميتنألةريخألانينسلا
اممرثكأذئنيحهدهاشامهيفرثأفنسلاثيدحذئمويناكو
هنكلىلوألانملقأنكتملةريخألاهبئاصمنأىلع.هاوس
.اهركذيملفبئاصملاىلعداتعادقناك

ألَا
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سوثنروك٢و٤:١٧ص(ُّبَّـرلٱِينَذَقْنَأِعيِمَْجلٱَنِمَو
نملسرلالامعأيفةروكذملالوسرلاةايحخيرات.)١:٥
انهراشاوتاذاقنإوتاداهطضاةلسلستناك)خلا١٢ص(
ًادعتسمناكامكهنأهذيملتلنيبييكل»تاذاقنالا«ىلإ
هلنأواهنمهذاقنإلًادعتسمهللاناكتاداهطضالالامتحال
.ذاقنإلاكلذلثمعقوتينأ

١٤ىلإ١٢عداهطضاللةضرعءايقتألانوك

يفىَوْقَّـتلٱِباوُشيِعَيْنَأَنوُديِرُيَنيِذَّـلٱُعيَِمجَو«١٢ ملٱِ
ِحيِسَْ

.»َنوُدَهَطْضُيَعوُسَي
:١٤لامعأو١٧:١٤انحويو١٦:٢٤ىتمو٣٤:١٩رومزم
٣:٢يكينولاست١و٥:١٩سوثنروك١و٢٢

هيلعروصقمريغهباصأامنأةيآلاهذهيفلوسرلانابأ
عقوتيالنأبجيفحيسملاعابتألكبيصنوهلب
يفنييحيسملاىلعقدصامو.اهنمىفعُينأسواثوميت
مهنألرصعلكيفنييحيسملاىلعقدصييلوسرلارصعلا
عوننكلهليجنإوحيسملاليبسيفةراسخللًادبأةضرع
لاملاةراسخنوكيدقفروصعلافالتخابفلتخيداهطضالا
ملألاويفنلاوقوقحلانماهريغوةبترلاوةيرحلاوتيصلاو
نكيالبيلصنكيملنإهنأةيآلاهذهةصالخو.توملاو
.ليلكإ

يفىَوْقَّـتلٱِباوُشيِعَيْنَأ نأنكمياليأِحيِسَْملٱِ
٢:٢٠ةيطالغ(حيسملابهداحتابالإةقيقحنمؤملاىوقتنوكت
.)١:٢١يبليفو

الوًايقتنمؤملانوكينأنكمياليأَنوُدَهَطْضُي
ْوَل«هذيمالتلحيسملالوقهيلعوهللاٌودعملاعلانألدهطضُي
لٱَنِمْمُتْنُك

ْ
لٱَناَكَلَِملاَع

ْ
ْمُتْسَلْمُكَّـنَألْنِكٰلَو.ُهَتَّـصاَخُِّبُحيَُملاَع

لٱَنِم
ْ

لٱَنِمْمُكُْتَرتْخٱاَنَأْلَبِ،َملاَع
ْ

لٱُمُكُضِغْبُيَكِلٰذِلِ،َملاَع
ْ

ُ.َملاَع
لٱاوُرُكْذُا

ْ
لُقيِذَّـلٱَمَالَك

ْ
.ِهِدِّـيَسْنِمَمَظْعَأٌدْبَعَسْيَل:ْمُكَلُهُت

١٥:١٩انحوي(»ْمُكَنوُدِهَطْضَيَسَفِينوُدَهَطْضٱِدَقاوُناَكْنِإ
.)٣:٣يكينولاست١و٣٩و٢٨و١٠:٢٢ىتمًاضيأرظنا٢٠و

ملٱَراَْرشَألٱَساَّـنلٱَّـنِكٰلَو«١٣
،َأَدْرَأَىلِإَنوُمَّـدَقَتَيَسَنيِرِّـوَزُْ

لِضُم
ِّـ

لَضُمَوَني
ِّـ

.»َني
٢:١٦صو٤:١سواثوميت١و٢:١١يكينولاست٢

.)١٤ع(يفهبسواثوميترمأاملديهمتةيآلاهذهيفام
نأيأَأَدْرَأَىلِإَنوُمَّـدَقَتَيَسَنيِرِّـوَزُْملٱَراَْرشَألٱ

نأسواثوميتىلعبجيفًادبأمهسفنأنوحلصيالرارشألا
هنأونامزلارورمىلعدتشتوتاداهطضالاىقبتنأعقوتي

.ةملظلانيبوهنيبقرفلاديزيليجنإلارونديزيامردقىلع
اهنكلليجنإللملاعلاةمواقمرتفتملنآلاىلإسلوبمايأذنمو
ضرألايفحيسملاةفرعمترثكاملكناكفاهتيفيكتريغت
.هلمهريغةوادعتدازاملكهلهذيمالتةبحمو

اوذختينأىلعسانلااولمحينأنيدهتجميأَنيِّـلِضُم
:١٨و١٣:١٥ايؤر(سكعلابوًاقدصبذكلاوًالالحمارحلا

)٨ع(سيربميوسينيىلإةراشإكلذيفو)٢٢:١٥و٢٣
.ذئمويامهلاثمأو

مهنأنونظيمهنألمهبولقنموناطيشلانمَنيِّـلَضُم
مهنعلفغيبولقلاصحافنأولالضلاميلعتيفنوحجني
قيدصتنوداتعيبذكلامهلامعتسابمهلعلو.مهلامعأنعو
مهنمعزنينأبمهعادخىلعمهباقعيهللالعلو.بيذاكألا
اَذٰهِلْجَأل«هلوقليلدبلطابلاوقحلانيبزييمتلاةوق
لٱاوُقِّـدَصُيىَّـتَح،ِلَالَّـضلٱَلَمَعُهللاٱُمِهْيَلِإُلِسْرُيَس

ْ
،َبِذَك

حلٱاوُقِّـدَصُيَْملَنيِذَّـلٱُعيَِمجَناَدُيْيَكِل
ْ

»ِمْثِإلٱِباوُُّرسْلَب،َّـَق
.)١٢و٢:١١يكينولاست٢(

ممًافِراَع،َتْنَقْيَأَوَتْمَّـلَعَتاَمَىلَعْتُبْثٱَفَتْنَأاَّـمَأَو«١٤ ْنَّـِ
.»َتْمَّـلَعَت
٢:٢و١:١٣ص

.ءالؤهلعفامهمْتُبْثٱَفَتْنَأاَّـمَأَو
كتدجوكمأنمو)١٠ع(ينمَتْمَّـلَعَتاَمَىلَع

.)٢:٢و١:٥ص(
.)١٥ع(ةسدقملابتكلانمَتْنَقْيَأَو
راشألوسرلانأىلعلدتةنيرقلاَتْمَّـلَعَتْنَّـِممًافِراَع
.دحاوهملعمنأىلعلديينانويلالصألاوهسفنىلإاذهب
نأىنعملاو.هعمابانربلََمجهنأىلإكلذبةراشإالًاذإف
نمملعتدقهنأوةيلوسرلاسلوبةوعدفرعسواثوميت
.هحجنأنأبهميلعتقّدصحيسملانأوحيسملا

١٧ىلإ١٥عةسدقملارافسالادئاوف

لٱُفِرْعَتِةَّـيِلوُفُّطلٱُذْنُمَكَّـنَأَو«١٥
ْ

ملٱَبُتُك
لٱ،َةَسَّـدَقُْ

ْ
َةَرِداَق

لِلَكَمِّـكَُحتْنَأ
ْ

يفيِذَّـلٱِناَميِإلٱِب،ِصَالَخ ملٱِ
.»َعوُسَيِحيِسَْ

٥:٣٩انحوي

قحلايفهتابثلةيناثةلعاذهِةَّـيِلوُفُّطلٱُذْنُمَكَّـنَأ
.هايإهتفرعمردصمىلوألاةلعلاو

دهعلارافسأكلذبىنعَةَسَّـدَقُْملٱَبُتُكْلٱُفِرْعَت
١:٥ص(ًالصأةيدوهياهنإفهمأاهاّيإهتمّلعيتلاميدقلا
بتكلاب«رافسألاكلتهتيمستو.)١٦:١٠٣لامعأو

ألَا
َ
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اهايإةيدوهيلاعماجملارابتعاوهرابتعاىلعليلد»ةسدقملا
اهتسادقو.ةيحيسملاسئانكلايفكلذكربتعُتنأبحياهنأو
.راتخملاهبعشلهللانالعإاهنوكىلعةيبنم

يذلاعفنلانايباذهِصَالَخْلِلَكَمِّـكَُحتْنَأَةَرِداَقْلٱ
نيعلاطملانمهريغلنوكينأنكميوسواثوميتلاهنمناك
نيبلاطصالخإباهنوأرقينيذلاعيمجصالخللمكحتاهنإف
خلا»ةرداقلا«هلوقيفو.سدقلاحورلانمداشرإلاورونلا
هذهنإفبتكلارئاسوسدقملاباتكلانيبقرفللنايب
تيصلاوةطلسلاىلعلوصحللسانلامكحتنأةرداق
كلذلكنممظعأهتياغفسدقملاباتكلاامأوىنغلاو
سانلاداشرإبصالخللمكحيوهويدبألاصالخلايهو
هتادهشقفوىلعاذهو.صلخملاحيسملابكسمتلاىلإ
ملٱَىلِإاَنَبِّـدَؤُمُسوُماَّـنلٱَناَكْدَق«هلوقيهوسومانلل

ِ»حيِسَْ
.)٣:٢٤ةيطالغ(

يفيِذَّـلٱِناَميِإلٱِب نأنايباذهَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
رافسأسردبصالخلالينىلإةليسولاوهحيسملابناميإلا
نمديفتسنوسردنهبيذلاحابصملايهفميدقلادهعلا
نودبةيهلإلارافسألاف.اهتآوبنواهزومرواهخيراوتواهديعاوم
اهانأرقاذإنكلوةضماغزاغلأاهلكوةموتخمحيسملابناميإلا
رفسلوأنميوامسرونبانلترانأحيسملابنينمؤم
.)١:١٧ةيمورو٦:١٦سقرم(ايؤرلارفسرخآىلإنيوكتلا
ميدقلادهعلارافسأناطلسبنييحيسمللدهشتةيألاهذهو
.اهسردنمعفنلاليصحتةيفيكمهملعتو

لٱُّلُك«١٦
ْ

ِميِلْعَّـتلِلٌعِفاَنَو،ِهللاٱَنِمِهِبًىحوُمَوُهِباَتِك
يفيِذَّـلٱِبيِدْأَّـتلٱَوِميِوْقَّـتلِلِ،خيِبْوَّـتلٱَو لٱِ

ْ
»ِّـِرب

١٥:٤ةيمورو٢١و١:٢٠سرطب٢

ةايحميوقتبهلدهشتوهللاباتكةميقنلعُتةيآلاهذه
ملعمهلٍقابهنأبسواثوميتلحيرصتيهوةيحورلانمؤملا
هقرافينأدعبهدشريوهحصنيظلغلانمموصعمميكح
باتكلاكلذىلعًانيمأىقبينأىلعهلّثحوسلوبهملعم
رخآةيآلاهذهيفامذختننأغوسيف.رغصلاذنمملعتامك
.سدقملاباتكلاةميقبسلوبتاداهش

ًاباتكاهربتعاوميدقلادهعلارافسألكيأِباَتِكْلٱُّلُك
اهلكدعبتبتُكدقنكتملفميدقلادهعلارافسأامأ(ًادحاو
هايؤروهلئاسروانحويةراشببتُكدقنكيملاممو.ذئموي
.)رشُندقنكيملسلوبلئاسرضعبو

هوبتكينأهتبتكمهلأهللانأيأِهللاٱَنِمِهِبًىحوُم
لوققفوىلعاذهو.هيعلاطملةيحورةايحةطساوهلعجو
لٱِةَّـوُبُنَّـلُكَّـنِإ«لوسرلاسرطب

ْ
ٍريِسْفَتْنِمْتَسْيَلِباَتِك

ُساَنُأَمَّـلَكَتْلَب،ٍناَسْنِإِةَئيِشَمِبُّطَقٌةَّـوُبُنِتْأَتَْملُهَّـنَأل،ٍّصاَخ

لٱِهللاٱ
ْ

لٱِحوُّرلٱَنِمَنيِقوُسَمَنوُسيِّـدِق
ْ

١:٢٠سرطب٢(»ِسُدُق
.بتكلارئاسنعهزّيمي»هللانمهبىحوم«هنوكو.)٢١و

،هبظعاولاالهعلاطييذلاميلعتيأِميِلْعَّـتلِلٌعِفاَن
ملكتيمللوسرلانكلونيعماسلاميلعتلعفانظعاولانإمعن
هنمف)٤:٢ص(رخآعضوميفهيلعملكتلبانههيلع
نأبجياموهبوهدقتعينأهللادصقامسواثوميتملعتي
قئاقحميلعتلعفانباتكلاو.)٤:١٦سواثوميت١(هلمعي
ناسنإللًاملعمميدقلادهعلاىقبيفةيملعقئاقحالةيهلإ
ذختاو.ءامدقللًاملعمناكامكحيسملاعوسييفديدجلا
ىلعًاليلدميهاربإرمأنمميدقلادهعلايفبتُكامسلوب
.)٤صةيمور(ناميإلابريربتلانأ

سلوبخبودقو.يدتهيفهلالضىلعلاضللِخيِبْوَّـتلٱَو
الباتكلاو.)١١صو١٠صةيمور(هبنينمؤملاريغدوهيلا
.مهاياطخىلعةأطخلاخبويأتفي

طئاسويفسيلو.تايبدألايفحالصإلليأِميِوْقَّـتلِل
الإمئادميوقتنمسيلوهللاباتكلثمملاعلالكيفميوقتلا
.هب

يفيِذَّـلٱِبيِدْأَّـتلٱَو ىلإهلوأنمهتياغربلانألِّـِربْلٱِ
ًالداعًارهاطنوكينأىلعهلمحيئراقلايفهريثأتو.هرخآ

:١٢نييناربعو١٠-١٠:١سوثنروك١و١٥:٤ةيمور(ًاقداص
٧(.

ٍلَمَعِّـلُكِلًابِّـهَأَتُم،ًالِماَكِهللاٱُناَسْنِإَنوُكَيْيَكِل«١٧
.»ٍحِلاَص
٢:٢١ص٦:١١سواثوميت١

باتكلابهللاىحوأاهلجأليتلاةلعللنايباذهْيَكِل
الةجيتنلانأىلإةراشإهيفوركُذاملًاعفانهلعجوسدقملا
.هللاةملكبالإلصحتنأنكمي

يفبقللااذهبسواثوميتسلوببّقلِهللاٱُناَسْنِإ
هنأرابتعابيحيسملكانههببقلو)٦:١١سواثوميت١(
كولم١(يفيبنلاًاضيأهببقلو.هلهباشموهللانمدولوم

.)٩و٦:٦كولم٢و١٣:١
لماكلاحالسلاسبليدنجكةدعلالماكيأًالِماَك
ةفاضإنودبٍفاكيحولاباتكنأىلععطاقليلداذهو
.ةيرشبلاديلاقتلا

هلحّرصيباتكلاكلذنألٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِلًابِّـهَأَتُم
نأهيلعبجيلمعلكبوًاحلاصسدقلاحورلاهربتعيامب

كلذنممزليف.ضرألاىلعةيحورلاهتايحيفهبهللامدخي
يفًامئادومنلاىلعناسنإلارّدقيسدقملاباتكلاسردنأ
مامتإلةدارإلاوةفرعملابًادعتسمنوكيىتحةيحورلاةايحلا

ألَا
َ
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هردصمهللاوكلذنوكيالفيكو.هللايضرياملك
.هعوضومصلاخلاقحلاوهتياغصالخلاو

ًاضيأقدصيهعفنوميدقلادعلاباتكةميقيفليقامو
بجيف.حيسملالوقاميسالوديدجلادهعلارافسألكىلع
لٱاوُشِّـتَف«حيسملالوقانسفنأىلإهجوننأ

ْ
َنوُّنُظَتْمُكَّـنَألَبُتُك

نيذختم»ِيلُدَهْشَتيِتَّـلٱَيِهَو.ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَهيِفْمُكَلَّـنَأ
.)٥:٣٩انحوي(نيدهعلارافسأعومجماهنإاهاّيإ

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ريشبتلايفًانيمأنوكيلسواثوميتلةريخأتايصوت
ءانثأيفهتمدخيفهيلعبجياملكمامتإوليجنإلاب
لجألابرقسلوبعُّقوتو)٥-١ع(اهبةطيحملاتاقيضلا
بابسأوهيلإسواثوميتةردابميفهتبغرنايبو.)٨-٦ع(
هفوقوأبنو.)١٥-٩ع(ةصاخلاتايصوتلاضعبوكلذ
همودقبلطةلعكلذنأوهلهئاقفركرتونورينمامألوألا
-١٩ع(ةكربلاوتايحتلابةلاسرلامتخ)١٩-١٦ع(هيلإ

٢٢(.

٥ىلإ١عةنامألابسواثوميتءاصيإ

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَوِهللاٱَماَمَأًاذِإَكُدِشاَنُأاَنَأ«١
لٱِ،حيِسَْ

ْ
ِديِتَع

»ِهِتوُكَلَمَوِهِروُهُظَدْنِع،َتاَوْمَألٱَوَءاَيْحَألٱَنيِدَيْنَأ
١٠:٤٢لامعأو٢:١٤صو٦:١٣و٥:٢١سواثوميت١

ًاديهمتاذهلاق.)٥:٢١سواثوميت١(َكُدِشاَنُأاَنَأ
.نأشوذهلوقيسامنأىلعًاهيبنتوةريخألاهتاملكل

نبالاوبآلاناكِحيِسَْملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَوِهللاٱَماَمَأ
اذهلثمءاجو.كلذلناقدصموهاصوأهنأبهيلعنادهاش
:١٩لامعأو٤:٧سقرمو٤:٢٦ةينثت(يفرمأللًاتيبثت

١٣(.
بلاطيوهفَتاَوْمَألٱَوَءاَيْحَألٱَنيِدَيْنَأِديِتَعْلٱ
هللاةنونيدراظتناو.سلوبهبهاصوأامبمايقلابسواثوميت
يفاورتفيالنأىلعهللاديبعةلماحلابابسألامظعأنم
ةطيحملاراطخألاوبئاصملااوشخيالنأومهتابجاومامتإ
.مهب

يفليقامكملاعلانيديليتأيمويةيناثِهِروُهُظَدْنِع
٢:٨يكينولاست٢و١٧و٤:١٦يكينولاست١و١٦:٢٧ىتم(
.)٢:١٣سطيتو١:١٠سواثوميت٢و٦:١٤سواثوميت١و
ًاضيأرهظيسودبعةئيهيفًالوأحيسملارهظِهِتوُكَلَمَو
ذئنيحريغيوهتمظعوهتوكلمدجمًارهظمكلمةئيهيف

ىلعوتاوامسلايفنمفرتعييكلىتوملاميقيوءايحألا
ْتَثَدَح«لوسرلاانحويلوقمتيوبروكلمهنأبضرألا
يفٌةَميِظَعٌتاَوْصَأ لٱُكِلاََممْتَراَصْدَق:ًةَلِئاَقِءاَمَّـسلٱِ

ْ
َِملاَع

رظنا١١:١٥ايؤر(»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُكِلْمَيَسَف،ِهِحيِسَمَواَنِّـبَرِل
نآلاكلميحيسملانإ.)٢:١٠يبليفو١٤:١١ةيمورريسفت
ايؤرو٣٠و٢٢:١٨اقول(رشبلاهارياليحورهتوكلمنكلو
ةرابعنأنيرسفملاضعببهذ)١٩:٦و١١:١٥و١:٧
هذهيفتركُذيتلا»ةنيمألاةقداصلا«لاوقألادحألصألا
.ةلاسرلا

نأعمزمحيسملانأمزلتسيةرابعلاكلتيفءيشالو
.ناميلسودوادةكلممكانهةيضرأةكلممميقي

لٱِبْزِرْكٱ«٢
ْ

يفَكِلٰذَىلَعْفُكْعٱ.ِةَمِلَك ٍبِساَنُمٍتْقَوِ
.ٍ»ميِلْعَتَوٍةاَنَأِّـلُكِبْظِع،ْرِهَتْنٱِ،خِّـبَو.ٍبِساَنُمِْريَغَو
:٤سواثوميت١و٢:١٥و١:١٣سطيتو٥:٢٠سواثوميت١

١٣

صاخلاهلمعوهاذه.ليجنإلابيأِةَمِلَكْلٱِبْزِرْكٱ
.هتايحةدم

.هايإًابظاومهيلعلبقايأَكِلٰذَىلَعْفُكْعٱ
يف يفهتزاركرصحتملٍبِساَنُمِْريَغَوٍبِساَنُمٍتْقَوِ
لكمنتغينأهيلعناكلبصاخناكموأنيعمتقو
ةّرسأدنعتيبلايفوةسينكلايفليجنإلابةادانمللةصرف
رطخلاةنمزأيفونمألاةنمزأيفءاحصألادئاوموىضرملا
رهنللًاهباشمهنوضفرينيحوهميلعتبسانلابحريثيح
اذهو.اهوبرشيملمأسانلااهبرشةيفاصههايميرجتيذلا
نيكلاهلاسوفنلوحيسمللًابحءولممهبلقنمىلعلهسي
.سانلانمفاخياممرثكألداعلاناّيدلاهللانمفاخيوهو
ليجنإلاةحصسانللنهربيأ)٣:١٦ص(ِخِّـبَو
.هيلإمهجايتحاو

١٢:١٦و٨:٢٦ىتم(يفاماذهلاثمأو.نيبنذملاْرِهَتْنٱ
.)٩اذوهيو١٨:١٥و١٧:١٣و٣٩و٤:٣٥اقولو١٦:٢٢و
نمةلئاهلاجئاتنلائطاخللّنيبينأراهتنالااذهةياغو
ًائيشمهعفنيالةأطخلاراهتنانأبلغيو.همثإىلعهرارمتسا
.راهتنالاقحبدهشيرَهَتنملاريمضوًابحمرهتنملاناكاذإالإ
.رارشألابءادتقالانمنيحلاصلاعنمراهتنالاةياغنوكتدقو

.)١٢:٨ةيمورريسفترظنا(ْظِع
.ةمواقملادنعنيمواقملاىلعٍةاَنَأِّـلُكِب
نمكردُييكلربصلابميلعتلاىلعبظاويأٍميِلْعَتَو

.هبجومباولمعيوهباورسيوىنعملامهمّلعت

ألَا
َ
سواثوميتىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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،َحيِحَّـصلٱَميِلْعَّـتلٱِهيِفَنوُلِمَتَْحيَالٌتْقَوُنوُكَيَسُهَّـنَأل«٣
هتاَوَهَشَبَسَحْلَب خلٱُِمِ

ْ
َهلَنوُعَمَْجيِةَّـصَا

ُ
لَعُمْم

ِّـ
ًةَّـكِحَتْسُمَنيِم

»ْمُهُعِماَسَم
٣:٦صو١:١٠سواثوميت١و٣:١ص

.سانلاةدافإلرضاحلاتقولامانتغاىلعهلّثحاذهيف
٣:١ص(يفروكذملاتقولاوهٌتْقَوُنوُكَيَس
.هرصعيفتقولاكلذأدتبادقو)٤:١سواثوميت١و

ىلعمالكاذهَحيِحَّـصلٱَميِلْعَّـتلٱِهيِفَنوُلِمَتَْحيَال
ةسينكلانألةنيرقلانمحضتيامكنونمؤممهنأنيعدملا
ةلعو.رارشألاورايخألاعمجترحبلايفةحورطملاةكبشلاك
مهنألليجنإلاميلعتوهو»حيحصلاميلعتلانولمتحيال«مهنأ
نمسواثوميتعنتمينأىلعةجحبسيلوهوهنوهركي
.هبةادانملا

ميلعتمههركةلعاذهِةَّـصاَْخلٱُِمِهتاَوَهَشَبَسَحْلَب
مهتريسىلعمهلخيبوتهنألهريغوسواثوميتميلعتولوسرلا
.تاوهشلاةتامإىلإمهلةوعدوةئيدرلا

َهلَنوُعَمَْجي
ُ
ْمُهُعِماَسَمًةَّـكِحَتْسُمَنيِمِّـلَعُمْم

اوعتمتينأاودارأ.حيحصلاميلعتلايملعمىلعمهولّضف
اوفلكينأنودبليجنإلايفهبدوعوملاصالخلاءاجرب
ليجنإلاهبلطييذلاسفنلاراكنإوةرهاطلاةريسلامهسفنأ
بلطنعاوضرعأوءامسلاحارفأبمهنودعينيملعماوبلطف
يفةديدجميلاعتاوعمسينأاوبحأ.اهلينطورشبمابقلا
مهيلعبجوتالونيعماسللّذلتةقفلمًاصصقونيدلا
.ةيبدألاةريسلا

حلٱِنَعْمُهَعِماَسَمَنوُفِْرصَيَف«٤
ْ

َىلِإَنوُفِرَحْنَيَو،ِّـَق
خلٱ
ْ

.»ِتاَفاَُر
١:١٤سطيتو٤:٧و١:٤سواثوميت١

اوعمسينأنوبأييأِّـقَْحلٱِنَعْمُهَعِماَسَمَنوُفِْرصَيَف
.باقعلابديعولاومهاياطخىلعخيبوتلا

ثــيدـاـحألاتـاـفارخلاِتـاَفاَرُْخلٱَىلِإَنوـُفـِرَحـْنـَيَو
كئلوأنإف.ميلسلالقعلاهضفرياموةلطابلاةحلمتسملا
.ةيدبألاةميظعلاليجنإلاقئاقحنمًالدباهوذختانيلاضلا
.)١:٤سواثوميت١(يف»تافارخلا«كلتىلإراشأو

يفُحْصٱَفَتْنَأاَّـمَأَو«٥ ملٱِلِمَتْحٱ.ٍْءَيشِّـلُكِ
.ِتاَّـقَشَْ

ملٱَلَمَعْلَمْعٱ
.»َكَتَمْدِخْمِّـمَتِ.ِّـرشَبُْ

ةميورو٤:١١سسفأو٢١:٨لامعأو٢:٣و١:٨ص
٤:١٧و١:٢٥يسولوكو١٥:١٩

.كئلوألفلاخفَتْنَأاَّـمَأَو
يفُحْصٱَف ةصرفلكمنتغاوهبتنايأٍءَْيشِّـلُكِ

ةئيطخلاولالضلاةمواقموهنعةاماحملاوقحللةداهشلل
.)١٦:٢٣سوثنروك١و٢٥:١٣ىتم(

:٢و١:٨صريسفتىلإعجرا(ِتاَّـقَشَْملٱِلِمَتْحٱ
٣(.
ىلعبجياملكلمعبمقيأِِّـرشَبُْملٱَلَمَعْلَمْعٱ

٢١:٨لامعأريسفترظنا(هقئاقحبملعملاوليجنإلابيدانملا
.)٤:١١سسفأو

ةمدختابجاونمًائيشكرتتاليأَكَتَمْدِخْمِّـمَت
.هدعبيتأينملكلًالاثمرشبملانوكينأبجيف.ليجنإلا
نيرشبملانمهريغىلعناكامقوفسواثوميتىلعناكو
هلناكفهبايغةدمسلوبنعًابئانهنوكةهجنمتابجاولا
.هتيلوؤسمهيلعولوسرلاةطلس

٨ىلإ٦عهلجأبرقسلوبعُّقوت

ْدَقِيلَالِحْنٱُتْقَوَو،ًابيِكَسُبَكْسُأَنآلٱاَنَأِّـينِإَف«٦
.»ََرضَح
١:١٤سرطب٢و١:٢٣يبليفو٢:١٧يبليف

داهتجالاطرفهيلعبجوأامةيآلاهذهيفلوسرلاركذ
كرتوملاعلااذهنمهقالطناوهوهيلعبجيامبمايقلايف
هّثحفسواثوميتىلعهيلعتناكيتلالمعلاةيلوؤسملك
ىلعوهيتلاةازاجملاعقوتوهتاوطخيفكولسلاىلعكلذب
.اهيلعلوصحلاكشو

همدبكسناكمإكلذلبقضرفابيِكَسُبَكْسًُأ
يبليف(»ْمُكِناَميِإِةَحيِبَذَىلَعًاضْيَأُبِكَسْنَأُتْنُكْنِإ«هلوقب
هداتعاامىلإاذهبراشأو.هثودحهنقيتانهركذو)٢:١٧
سأرىلعتيزلاورمخلابكسنممهلكايهيفنوينثولا
ةهنكهداتعاامىلإوأاهقارحإواهحبذنوديرييتلاةميهبلا
نمهونبرقيامىلعحلملاشرورمخلابكسنمدوهيلا
يفًاديهشهتومبرقنقيتهنإف.)١٠-١٥:١ددع(نيبارقلا
هيبشتلااذهبنابأو.لكيهلاةحيبذبهسفنهّبشوقحلاليبس
نإوةديجنابرقةحئارهنألبهللوهةلعبسيلتوملانأ
.ملأوةناهإتومناك
»باكسناب«ًالبقهتومهّبشََرضَحْدَقِيلَالِحْنٱُتْقَوَو

ئطاشلابةنيفسلانكمييذلا»طابرلالحب«انهههّبشمث
ىلإرفسلايفعورشللاهناكميفاهتبثتيتلاةاسرملاعفروأ
.يدبألامالسلاإفرم

ألَا
َ
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جلٱُتْدَهاَجْدَق«٧
ْ
حلٱَداَهِ

ْ
لَمْكَأ،َنََس

ْ
ُتْظِفَح،َيْعَّـسلٱُت

»َناَميِإلٱ
٦:١٢سواثوميت١و٣:١٤يبليفو٢٥و٩:٢٤سوثنروك١
١٢:١نييناربعو

ّرسناميإلاداهجيأَنَسَْحلٱَداَهِْجلٱُتْدَهاَجْدَق
بعالملايفدهتجملاداهجبحيسمللهتمدخهّبشينأبسلوب
دارأومكالملاوأعراصملابهسفنهّبشينأوةروهشملاةينانويلا
.رضاحلاويضاملايفهداهجكلذب

يفنابأامكناديملايفراجكَيْعَّـسلٱُتْلَمْكَأ
قبسامو)٢و١٢:١نييناربعًاضيأرظناو٩:٢٦سوثنروك١(
يشِلُبِسَتْحَأُتْسَل«هلوقنم

مثِيسْفَنَالَو،ٍءَْ
َ
،يِدْنِعٌةَنيِ

خلٱَويِيْعَسٍحَرَفِبَمِّـمَتُأىَّـتَح
ْ
ِّـبَّـرلٱَنِماَُهتْذَخَأيِتَّـلٱَةَمْدِ

ريسفت)٢٠:٢٣لامعأ(»ِهللاٱِةَمْعِنِةَراَشِبِبَدَهْشَأل،َعوُسَي
.انههلوقل

البةنامألابليجنإلازنكتسرحيأَناَميِإلٱُتْظِفَح
.)١٤و٣:١٣يبليفو٦:٢٠سواثوميت١(رييغتالوصقن

لٱُليِلْكِإِيلَعِضُوْدَقًاريِخَأَو«٨
ْ
يفِيلُهُبََهييِذَّـلٱ،ِّـِرب َكِلٰذِ

لٱ
ْ

لٱُناَّـيَّـدلٱُّبَّـرلٱِمْوَي
ْ

ِجلْلَب،ْطَقَفِيلَسْيَلَو،ُلِداَع
َ

َنيِذَّـلٱِعيِم
.»ًاضْيَأُهَروُهُظَنوُِّبُحي
:٢ايؤرو٥:٤سرطب١و١:١٢بوقعيو٩:٢٥سوثنروك١

١:١٢صو١٠

ىلإلوسرلارظنِّـِربْلٱُليِلْكِإِيلَعِضُوْدَقًاريِخَأَو
يذلاداهجلاباوث»ليلكإلا«اذهناكو.توملادعبهتازاجم
يذلاليلكإلاوهو.هلمكأيذلايعسلاو)٧ع(هدهاج
»يلعضُودق«لاقو.هباوللكتينأاوقحتساوراربألاهبدعُو
نادقفلارطخيفسيلهنأىتحظفُحوهلّنيُعهنأل
.)١:٤سرطب١و١:٥يسولوك(

يف دجمتيلحيسملايتأيموينيدلاموييأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.هيسيدقب

ملاظلانورينمكحبتوملارظتناُلِداَعْلٱُناَّـيَّـدلٱُّبَّـرلٱ
هتمدخيفدهاجيذلاحيسملادينمرصنلاليلكإرظتناو
.هتبقارمتحت
ُهَروُهُظَنوُّبُِحيَنيِذَّـلٱِعيِمَِجلْلَب،ْطَقَفِيلَسْيَلَو
نممهلاثمأنمهريغوسواثوميتلًاطيشنتاذهدازًاضْيَأ
ءاجروقوشبةيناثحيسملاءيجماوعقوتوناميإللاودهاج
»هروهظب«دارأو.باوثلاوةرسملايفهنوكراشيمهنأمهلدكأو
.)٢:١٣سطيتو٦:١٤سواثوميت١(دجملايفهنايتإ

هيلإسواثوميتءيجمةعرسيفلوسرلاةبغر
١٥ىلإ٩عكلذبابسأو

»ًاعِيَرسَّـَيلِإَءيَِجتْنَأْرِداَب«٩

نأنكميهنأىأركلذعموهتومبرقلوسرلاعّقوت
ىلإبلطفًارهشأوًامايأًادرفنمًاديقمنجسلايفىقبي
هتبغروهلهتبحمكلذبنابأفًاعيرسهيلإءيجينأسواثوميت
)٨و١:٤ص(ةبغرلاهذهلثمًاقباسرهظأوهتدهاشميف
هباحصأرثكأكرتوهوكانههركذيملًاببسانهركذهنكل
هارينأيفهتبغروسواثوميتساسحإىلإرظنهلعلو.هايإ
عادولاتاملكوةريخألاحئاصنلاهنمعمسينأوهتافولبق
رهظأحيسملاو.سسفأيفهلمعكرتينأهلحمسكلذلو
:٢٦ىتم(هتوملبقهئاقدصأعمعامتجابةبغرلاهذهلثم

٣٨(.

لٱَّـبَحَأْذِإيِنَكَرَتْدَقَساَميِدَّـنَأل«١٠
ْ

حلٱََملاَع
ْ

َِرضَا
َسُطيِتَو،َةَّـيِطَالَغَىلِإَسيِكْسيِرِكَو،يِكيِنوُلاَسَتَىلِإَبَهَذَو
ملَدَىلِإ

.»َةَّـيِطاَْ
٢:١٥انحوي١و٢٤نوميلفو٤:١٤يسولوك

ءيجمبلطبابسأنماذهيِنَكَرَتْدَقَساَميِدَّـنَأل
ريشبتلايفسلوبقيفرناكساميدو.ًاعيرسسواثوميت
مالسلالاسرإيفاقولكراشولوألاهنجسةدمهعمناكو
نوميلف(نوميلفىلإو)٤:١٤يسولوك(يسولوكلهأىلإ

٢٤(.
كرتةلعاذهنأسلوبركذَِرضاَْحلٱََملاَعْلٱَّـبَحَأْذِإ

هنجسنمىسقأناكيناثلاسلوبنجس.هايإساميد
يفمهيلعرطخلانمرثكأهئاقفرىلعهيفرطخلاناكولوألا
هسفنضيرعتىلعهتمأوهتيبةحارساميدرثآفلوألا
فاكءاجرهلنكيملفسلوبعمتوملاورطخلاوتاقشملل
يفو.رضاحلاملاعلابحبلغينأىلعهردقيةيدبألاةايحلل
ىلإهباهذوهقارفىلعفشأهنأىلعلديامسلوبمالك
ىلعمالكلاو.هنطوتناكاهنأمهضعبنظويكينولاست
.)١١٤ةحفص٥دلجم(اهيلإةلاسرلاةمدقميفيكينولاست

ءاقفردحألجرلااذهَةَّـيِطَالَغَىلِإَسيِكْسيِرِكَو
دهعلانمعضوملااذهريغيفركذُيملوهيدعاسموأسلوب
دلجم(اهيلإةلاسرلاةمدقميفةيطالغىلعمالكلاو.ديدجلا
.)٣٨١ةحفص٤
سلوبءاقفردحأًاضيأاذهوَةَّـيِطاَْملَدَىلِإَسُطيِتَو
يلتيتلاةلاسرلاسلوببتكهيلإوًابوبحمًامركمًانيمأناكو

ألَا
َ
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ةلمجنميهونويكريللادالبنمءزج»ةيطاملد«و.هذه
ىلعوهو)١٥:١٩ةيمور(اهيفسلوبرشبيتلادالبلا
رحبنميقرشلائطاشلاىلعةينودكمنميبرغلالامشلا
ىلإهلسرأسلوبنأحجرألاو.ةيقدنبلاجيلخوهوايردأ
هلعلو.اهسسأيتلاسئانكلادقتفيوليجنإلابرشبيلكلانه
كلتىلإهلسرأمويقيضلانمهيلعيتأيامفرعيمل
نملهسأسسفأنمهيلإسواثوميتنايتإناكو.ضرألا
.ةيطاملدنمهيلإسطيتنايتإ

ُهَّـنَألَكَعَمُهِْرضْحَأَوَسُقْرَمْذُخ.يِعَمُهَدْحَواَقوُل«١١
لِلِيلٌعِفاَن

ْ
.»ِةَمْدِخ

١٥:٣٧و١٢:٢٥لامعأو١:١٥صو٤:١٤يسولوك
٢٤نوميلفو٤:١٠يسولوكو

لامعأوةثلاثلاةراشبلابتاكوهاذهيِعَمُهَدْحَواَقوُل
سلوببيبطوهو٣ةحفص٢دلجميفهيلعمالكلاولسرلا
:١٦لامعأريسفترظنا(هتمدخوهرافسأنمريثكيفهقيفرو

نمحضتيامكةيمورىلإًارحبهرفسيفسلوبقفارو.)١٠
نوجسموهوهعمناكولامعألارفسيفرفسلااذهإبن
.)٤:١٤يسولوك(كانه

)١٥:٣٧لامعأ(سقرمانحويوهخلاَسُقْرَمْذُخ
يفابانربوسلوبقفارابانربتخأنباةيناثلاةراشبلابتاك
ناكوةيليفمبيفامهكرتهنكلريشبتلللوألاامهرفسلوأ
.)١٥:٣٨لامعأ(ًاتقوهبقثيملسلوبنأةلعامهلهكرت
ةقثلالككلذدعبهبقثاوهنأىلعليلدانهليقامنكلو
يفًالوأنجُسمويسلوبعمناكهنأكلذديؤيوهقداصو
.)٢٤نوميلفو٤:١٠يسولوك(ةيمور

حجرألاوةمدخلاعونركذيملِةَمْدِخْلِلِيلٌعِفاَنُهَّـنَأل
ةماعلارومألاوةينمزلاةيصخشلارومألايفةمدخلااهنأ
.ةيحورلا

لَسْرَأْدَقَفُسُكيِخيِتاَّـمَأ«١٢
ْ
.»َسُسَفَأَىلِإُهُت

:٣سطيتو٤:٧يسولوكو٦:٢١سسفأو٢٠:٤لامعأ
١٢

:٢٠لامعأ(يفركُذوسلوبعملماعوهُسُكيِخِيِت
ةيموريفلوألاهنجسيفسلوبناكو)٣:١٢سطيتو٥
.)٦:٢١سسفأو٤:٧يسولوك(

ماقمموقيلهلسرأهنأحجرألاَسُسَفَأَىلِإُهُتْلَسْرَأ
ىلإبهذينأسواثوميتعيطتسيلريشبتلايفسواثوميت
.ةيمور

يفُهُتْكَرَتيِذَّـلٱَءاَدِّـرلَا«١٣ ُهِْرضْحَأَسُبْراَكَدْنِعَساَوُرَتِ
لٱَو،َتْئِجىَتَم

ْ
.»َقوُقُّرلٱاَمَّـيِسَالَوًاضْيَأَبُتُك

يفُهُتْكَرَتيِذَّـلٱَءاَدِّـرلَا سلوبنأاقولركذَساَوُرَتِ
ذإنكلولوألاهنجسلبق)٢٠:٦لامعأ(ساورتيفناك
نينستسىلعديزيامبةلاسرلاهذهةباتكلبقكلذناك
وهامةدملاكلتلكيفلأسيملهنأقيدصتلانعدعبيف

هنأىلعةلدألانمركُذامنوكيفهتحاروهتحصليرورض
كلذناكولامعألارفسيفةروكذملاةرايزلاريغساورتراز
يفةرايزلاهذهاهرازهلعلو.يناثلاهنجسولوألاهنجسنيب
هنألمتحيو.هيلإهتجاحمدعلكانهءادرلاكرتففيصلا
هلاملككرتفيئاجفرطخلوةعرسبساورتنمبهذ
دربنجسلايفناكءادرلابلطنيحهنأحجريو.اهيف
هبلطنيبةافانمالو.نسلايفنعاطضيرموهوةبوطرو
مالكلاو.ًالاحهتومققحتيملهنألهلجأبرقهعقوتوءادرلا
.)١٦:٨لامعأ(ريسفتيفساورتىلع

عضوملااذهريغيفسبراكركذُيملَسُبْراَكَدْنِع
.هئاقدصأنمناكهنأىلعلدتةنيرقلاو
بتكلانأحّجرملاَقوُقُّرلٱاَمَّـيِسَالَوًاضْيَأَبُتُكْلٱَو
دولجنمربُدوفظُنامقوقرلانأوءافلحلاقرونمتناك
ببسبلاوقألانمثألاهحالصلقرولاىلعاهلّضفو.منغلا
بحيناكهنأعبطلانمفءاملعلانمسلوبناك.اهئاقب
هرافسأيفاهلمحينأنمبجعالفةيملعوةينيدبتكلا
درفنموهواهيلإقاتشينأولاوحألاهتنكمأاملكةعلاطملل
.نجسلايف

هقوقحتبثييكلقوقرلابلطهنأمهضعبنظ
دهعلارافسأنمتناكاهنأحجرألاوينامورهنأوةيسايسلا
ةسدقملابتكلاريسفتنمهبتكاماهنأنورخآنظوميدقلا
.هتاعلاطموهتالمأتنعئشانلا

ِهِزاَجُيِل.ًَةريِثَكًاروُُرشِيلَرَهْظَأُساَّـحَّـنلٱُرَدْنَكْسِإ«١٤
.»ِهِلاَمْعَأَبَسَحُّبَّـرلٱ
٣:٣٩ليئومص٢و١:٢٠سواثوميت١و١٩:٣٣لامعأ
١٨:٦ايؤرو٢٨:٤رومزمو

نظًةَريِثَكًاروُُرشِيلَرَهْظَأُساَّـحَّـنلٱُرَدْنَكْسِإ
:١٩لامعأو١:٢٠سواثوميت١(يفروكذملاوههنأمهضعب

يفهايإهرضيذلاررضلارورشلابدارأهنأحّجرملاو.)٣٣
يفهرضأهلعلو.لالضلاثببوهميلعتلهتمواقمبسسفأ
.هتباتكبامإوهظفلبامإهيلعةبذاكةياكشعفربةيمور

ألَا
َ
سواثوميتىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٢٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةريغاذهسلوبلاقِهِلاَمْعَأَبَسَحُّبَّـرلٱِهِزاَجُيِل
يذلاحيسملامساىلعوردنكساهمواقيذلاليجنإلاىلع
ةرابعلانأينانويلالصألالمتحيو.ماقتنالايفةبغرالهناهأ
.بلطالةءوبنربخ

.»ًاّدِجاَنَلاَوْقَأَمَواَقُهَّـنَألًاضْيَأَتْنَأُهْنِمْظِفَتْحٱَف«١٥

يفلزيملردنكسانأىلعليلداذهُهْنِمْظِفَتْحٱَف
يفوهمادامهنمسواثوميتسرتحينأسلوبدارأفسسفأ
.ةنيدملاكلت

ريشبتعنمبامإكلذىتأًاّدِجاَنَلاَوْقَأَمَواَقُهَّـنَأل
مهتُأموينورينمامأهتئربتعنمبامإوسسفأيفسلوب
لامعأ(سكليفمامأسلترتلعفامكًالعفوًالوقةنايخلاب

٢٤:٥(.

١٨ىلإ١٦عنورينمامألوألاهفوقو

يف«١٦ جلٱِلَب،يِعَمٌدَحَأُْرضَْحيَْملِلَّـوَألٱيِجاَجِتْحٱِ
ْ

ُعيَِم
.»ْمِهْيَلَعْبَسُْحيَال.ِينوُكَرَت
٧:٦لامعأ١:١٥ص

يف مويروطاربمألامامأةيموريفِلَّـوَألٱيِجاَجِتْحٱِ
.ليكونمهلنكيملوهسفننعسلوبىماح
٦٤ةنسةيمورنمريبكءزجقرتحاِينوُكَرَتُعيِمَْجلٱ
نظهسفننععفدينأةيغبروطاربمألانورينفم.ب

هنعأشنفكلذبنييحيسملامهتأهقرحأيذلاوههنأسانلا
هبدهشامكمهنمنوريثكهبلتقمهلديدشداهطضا
ةلمجنمناكسلوبنأحّجرملاو.ينامورلاخرؤملاسوطيسات
ءاسؤرنمهنوكرابتعابنجُسوهيلعضبُقفكلذبنيمهتملا
وأسلوبةقداصمبذئنيحرهاظتنملكناكف.ةينارصنلا
ضعبنأبجعالفرطخلادشألهسفنضّرعيهنعةاماحملاب
هذيمالتحيسملاكرتامكهوكرتحيسملاذيمالتمهنأنيعدملا
هبحيسملاأبنأامقفوىلع)٢٦:٦٥ىتم(هتمكاحمموي
ةباتكدنعًابئاغناكهئاقدصأضعبنإ.)١٦:٣٢انحوي(
نوريثكةيموريفذئنيحناكهنأنمدبالوةلاسرلاهذه
الولهودعاسينأنوردقي)١٤و١:١٣يبليفيفاوركذنمم(
.فوخلا

هللاىلإاوئطخمهنأبحيرصتاذهيفْمِهْيَلَعْبَسُْحيَال
نألمهلرفغيهللانأبلطف.رطخلاتقويفهدبعمهكرتب
.هرارضإةيغبنكيملومهفوخومهفعضةجيتنناكهايإمهكرت

ِيبَّـمَتُتْيَكِل،ِيناَّـوَقَويِعَمَفَقَوَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَو«١٧
لٱ
ْ

.»ِدَسَألٱِمَفْنِمُتْذِقْنُأَف،ِمَمُألٱُعيَِمجَعَمْسَيَو،ُةَزاَرِك
٩:١٥لامعأو٢٧:٢٣و٢٣:١١لامعأو١٠:٢٩ىتم
:٢سرطب٢و٢٢:٢١رومزمو٣:٨سسفأو١٨و٢٧:١٧و
٩

وهوحيسملالوققفوىلعاذهيِعَمَفَقَوَّـبَّـرلٱَّـنِكٰل
:١٦انحوي(»يِعَمَبآلٱَّـنَأليِدْحَوُتْسَلاَنَأ«كلذلثميف
.)٢٠و١٠:١٩ىتم(يفدعولامامتىلعو)٣٢
هيفةمكحلايلبهووملكتلاىلعينعجشيأِيناَّـوَقَو
يفٍْءَيشَّـلُكُعيِطَتْسَأ«هلوقكاذهو ملٱِ

لٱِحيِسَْ
»يِنيِّـوَقُييِذَّـ

ءاقدصألاسانلانماهعقوتيتلاةدعاسملاف.)٤:١٣يبليف(
قيدصلانمعقوتامرثكأىلعلصحهنكلاهيلعلصحيمل
.يلزألا

يفمنتغاسلوبنأيفبيرالُةَزاَرِكْلٱِيبَّـمَتُتْيَكِل
امكليجنإلابريشبتلاةصرفنورينمامأهسفننعهتاماحم
ةصرفلاكلتربتعاوسوتسفوسابيرغأمامأًالبقلعف
نأبروطاربمألامامأاهبىدانهنألهتمدخصرفنسحأ
نمملاعلاصلخموهتاومألانمماقوبلُصيذلاحيسملا
ةءارجبةداهشلاكلتةيدأتىلعهاوقحيسملاو.دوهيوممأ
.ةوقو
نمنورينسلجمةاضقناكِمَمُألٱُعيَِمجَعَمْسَيَو

ةيمورنألمهنمنيعماسلارثكأناكهنأيفبيرالوممألا
ممألاناكفذئمويملاعلازكرمتناكةمكاحملالحميهيتلا
ذنمًاقاتشمسلوبناك.يصاقألاوتاهجلالكنماهنوتأي
باجأف)١٥و١:١٠ةيمور(ةيموريفرشبينأةريثكنينس
لثمهتايحيفهلنكيملوبسانملاتقولايفهتاولصهللا
.ليجنإلابممأللةادانمللةصرفلاكلت

دسألابىنعهنأمهضعببهذِدَسَألٱِمَفْنِمُتْذِقْنُأَف
بهذو.ًالاحتوملابهيلعمكحيملنوريننأدارأونورين
هاقبأهللانأورطخلاديدشهتقيقحزاجممالكلانأمهضعب
بتكيوينامورلاسلجملايفةداهشلاهذهدهشييكلًايح
امو.اهلكةسينكلاىلإهتطساوبوسواثوميتىلإةلاسرلاهذه
سسفأيفهرطخإبنيفهلثمىتأهنأزاجمهمالكنأتبثي
يفًاشوُحُوُتْبَراَحْدَقٍناَسْنِإَكُتْنُكْنِإ«هلوقب »َسُسَفَأِ
.)١٥:٣٢سوثنروك١(

لَُخيَوٍءيِدَرٍلَمَعِّـلُكْنِمُّبَّـرلٱِينُذِقْنُيَسَو«١٨
ِّـ

يِنُص
ِمل
َ
ملٱُهَليِذَّـلٱ.ِّـيِواَمَّـسلٱِهِتوُكَل

.»َنيِمآ.ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإُدْجَْ
:١٣نييناربعو١:٥ةيطالغو١١:٣٦ةيمورو١٢١:٧رومزم
٢١

ألَا
َ
سواثوميتىلإةيناثلاةلاسرلاحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ةنوعمهرابتخاٍءيِدَرٍلَمَعِّـلُكْنِمُّبَّـرلٱِينُذِقْنُيَس
لقيملو.لبقتسملايفهتنوعمهلققحيضاملايفهللا
نأهانعمفلجألابرقًاعقوتمناكهنألتوملانمينذقنيس
رخآىلإًارمثمنوكينأنمهعنمياملكنمهيقيهللا
.هتايحسافنأ

ِمليِنُصِّـلَُخيَو
َ
هنيعتوملابينذقنييأِّـيِواَمَّـسلٱِهِتوُكَل

حيسملاعمنوكأنأبجاهتبالايلبهيوملألاوبعتلانم
.)١:٢٣يبليف(هيلإيقايتشابسح
.هكرتيملوهبحأيذلاحيسملليأُدْجَْملٱُهَليِذَّـلٱ
:١٣نييناربعو٩:٥ةيمور(يفحيبستلاكحيبستلااذهو
٢١(.

٢٢ىلإ١٩عءاعدوتايحت

لَس«١٩
ِّـ

.»َسُروُفيِسيِنُأِتْيَبَوَاليِكَأَواَكْسِرِفَىلَعْم
١:١٦سواثوميت٢و١٦:٣ةيمورو١٨:٢لامعأ

١٨:١لامعأرسفترظنا(َاليِكَأَواَكْسِرِفَىلَعْمِّـلَس
.)١٦:١٩سوثنروك١ريسفتو١٦:٣ةيمورريسفتو
)١٨-١:١٦صريسفتعجار(َسُروُفيِسيِنُأِتْيَبَو
.سسفأنعذئمويًابئاغناكسروفيسينأنأحّجرملاو

يفَيِقَبُسُتْساَرَأ«٢٠ ُهُتَْكَرتَفُسُميِفوُرُتاَّـمَأَو.َسوُثْنِروُكِ
يف .»ًاضيِرَمَسُتيِليِمِ
٢١:٢٩و٢٠:٤لامعأو١٦:٢٣ةيمورو١٩:٢٢لامعأ

يفَيِقَبُسُتْساَرَأ مسالااذهبنانثاركُذَسوُثْنِروُكِ
سسفأةسينكءاضعأدحأوهو)١٩:٢٢لامعأ(يفامهدحأ
اهيفيدانيلةينودكمىلإسسفأنمسلوبهلسرأ
ةنيدملانزاخهنأليقو)١٦:٢٣ةيمور(يفرخآلاو.ليجنإلاب
قيفرناكهنإفانهدارملاوهاذههنأحّجرملاو.سوثنروكيأ
دقو.كانهيقبوهنطوىلإلصوىتحهرفسيفسلوب
اهيلإةلاسرلاةمدقميفسوثنروكةنيدمىلعمالكلاقبس
.)١ةحفص٤دلجم(
يفسلوبقفارممألايرصنتمنموهُسُميِفوُرُتاَّـمَأَو
.ميلشروأيفسلوبعمناكوليجنإلابريشبتلليناثلاهرفس
سميفورتلخدأنأبلكيهلاسّجنهنأبسلوبدوهيلامهتاو
نيتنسةيرصيقيفهنجسوهيلعضبقلاةلعكلذناكوهيلإ
.ةرملوأكلانههنجسوةيمورىلإهلاسرإو

يفُهُتْكََرتَف كرتلااذهنأحّجرملاًاضيِرَمَسُتيِليِمِ
.ب٦٣ةنسةيموريفلوألاسلوبنجسةياهندعبثدح
ةلعركذو.م.ب٦٧ةنساهيفيناثلاهنجستقوبرقوم

ىلإلوسرلاهتقفارممدعىلعمالُيالئلستيليميفهئاقب
.ةيمور

يفاهيلعمالكلاقبسوسفأةضرفستيليمتناك
.)٢٠:١٥لامعأ(ريسفت

لَسُي.ِءاَتِّـشلٱَلْبَقَءيَِجتْنَأْرِداَب«٢١
ِّـ

ُسُلوُبْفَأَكْيَلَعُم
.»ًاعيَِمجُةَوْخِإلٱَوُةَّـيِدِفَالَكَوُسُنيِلَوُسيِدوُبَو
٩ع

رفسلاكيلعبعصالإوِءاَتِّـشلٱَلْبَقَءيَِجتْنَأْرِداَب
نألبقتومأوأرطملاودربلانمهنمكعنميامثدحوأ
برقةلاسرلاهذهبتكهنأىلعلدياذهو.ّيلإلصت
.ءاتشلا

ُســُنيــِلَوُســيِدوــُبَوُســُلوــُبــْفَأَكْيــَلــَعُمــِّـلــَســُي
ركُذامىوسءالؤهرمأنمًائيشفرعنالُةَّـيِدِفَالَكَو
اوقبنمممهنأىلعلديسواثوميتىلإمالسلامهلاسرإو.انه
.)١٦ع(هئاقدصأضعبهكرتنيحسلوبلءانمأ

ملٱُعوُسَيُّبَّـرلَا«٢٢
.ْمُكَعَمُةَمْعِّـنلَا.َكِحوُرَعَمُحيِسَْ
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.اهيلإسواثوميتجاتحي
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