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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

ةمدقملا

بتاكلايف
اهلوأنمحضتيامكلوسرلاسرطبةلاسرلاهذهبتاك
يفهيلإهوبسنواهنماوسبتقااموةسينكلايخرؤمعامجإنمو
فرُعاملكلولامعألارفسيفهظعاوملاهتقفاومومهتافلؤم
ًاضيأىمسُيناكو.رفسلاكلذورئاشبلايفهرمأنم
اديصتيبيفدلُو.)١:١سرطب٢و١٥:١٤لامعأ(ناعمس
ىتم(انوينباوهو)١:٤٤انحوي(ليلجلارحبئطاشىلع
هوخأوهوبأووهناكو.)٢١:١٥و١:٤٢انحويو١٦:١٧
:٨ىتم(موحانرفكنكسيناكوكمسيدايصسواردنأ
كلذوهعمنكستهتامحتناكو)٥:٣اقولو٤:١٨و١٤و٥
:٩سوثنروك١(يفامكلذديؤيوًاجوزتمناكهنأىلعليلد
هيلإىدتهاوعوسيبرلااوعبتنيذلانيلوألانمناكو.)٥
نادمعملاانحويذيملتناكيذلاسواردنأهيخأةطساوب
»هللالمح«وهعوسينأانحوينمعمسنيحعوسيعبتو
هايإهعابتالوأيفحيسملاهبقلو.)٤٣-١:٣٥انحوي(
هلمعةهجنمهللاةمعنبنوكيامرابتعابافصبوأسرطبب
عجرو.)٣:١٦سقرمو١:٤٢انحوي(هتوكلمسيسأتيف
ىتم(هعبتييكلحيسملاهاعدنأىلإهناميإدعبديصلاىلإ
يفكيوهتايحثداوحلكركذىلإةجاحالو.)٤:١٨
ىلعهتريغوعوسيبرللهتبحمةدشركذننأانهبولطملا
ءازجهبحيسملاهدعويذلادعولاو.ًالعفوًالوقاهراهظإ
ًاعرستمهنوكو.)١٦:١٦ىتم(هللانبانأبهفارتعاىلع
هتبوتوحيسملاهراكنإكلذنعأشنهنأوهسفنىلعًالكتم
نمماقامدعبنانئمطالاىلعهايإحيسملالمحو.ةّرملا
.)١٩-٢١:١٥انحوي(توملا

يفلسرلابئانحيسملادوعصدعبناكلوسرلااذهنإ
ةثالثلوبقلةطساومهووهناكونيسمخلامويريشبتلا
هنأحيسملالوققفوىلعحيسملاةسينكيفنمؤمفالآ
اهنولخدينيذللةسينكلاباوبأحتفيلهتوكلمحيتافمهيطعي
لكوةسينكلاممألالاخدإىلإةليسوًاضيأناكو.ناميإلاب
ملهللانكل.هباحصأوسويلينركديمعتبليجنإلاتاكرب
مهيلإًالوسرسلوبنيعفممألالوسروهنوكينأدصقي
خيراتيفًاريثكهإبننمعمسنالةسينكلاممألاهلاخدإدعبو
ىعسيناكهنألسرلالامعألارفسيفىرناننكلةسينكلا
نايتإنودةيحيسملاةسينكلايفممألالوبقبوجوبحّرصيو
ىلإبهذهنأ)٢:١١ةيطالغ(نمانفرعو.ةيوسوملاضورفلا
كلانهفرصتهنأويلوسرلالوألاعمجملارثأىلعةيكاطنأ
ضعبةيكاطنأىتأاملهنكلوعمجملايفاهبىدانيتلاةيرحلاب
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ىلعسلوبهخبوىتحممألاينمؤملزتعابوقعيذيمالت
نمًاريثكاذهدعبفرعنالو.)٢١-٢:١٣ةيطالغ(كلذ
:٩سوثنروك١(هعمهتأرماوريشبتلللوجيناكهنأالإهرمأ
٥(.

يهولبابىلإهريشبتبلصوهنأةلاسرلاهذهنمرهظيو
لوقف.تارفلارهنئطاشىلعةميدقلاةروهشملاةنيدملا
هنأوةنسنيرشعوسمخةدمةيمورفقسأناكهنأمهضعب
ةريثكلئالدلاو.هتحصىلعليلدالكلانهًاديهشتام
.اهلكسلوبةايحةدماهيلإبهذيملهنأىلع

مهيلإةلاسرلاهذهتبتُكنميف
هلوقبةلاسرلاهذهمهيلإبتكنيذلالوسرلاركذ

ملٱ«
اَّـيِسَأَوَةَّـيِكوُدَّـبَكَوَةَّـيِطَالَغَوَسُتْنُبِتاَتَشْنِمَنيِبِّـرَغَتُْ
ملٱ،َةَّـيِنيِثيِبَو

نمماسقأةسمخيهو.)١:١ص(»َنيِراَتْخُْ
سلوبناكواهيفنيذلانييحيسملامهبدارأوىرغصلاايسأ
ناكو.مهسئانكاوسسأوليجنإلابمهورشبدقهؤاقفرو
نممهرثكأودوهيلايرصنتمنمنييحيسملاكئلوأضعب
يرصنتمنممهضعبنأىلعةلدألانمو.ممألايرصنتم
نأىلعةلدألانمو)٣:٦و٢:٩و١:١٨ص(يفامدوهيلا
:٤و٢:١٠و١:٤ص(يفامممألايرصنتمنممهضعب
٣(.

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف
لئاسرةباتكدعبتبتُكاهنأةلاسرلاهذهنمرهظي
ىلعليلدلاوسلوبلئاسرأرقدقناكسرطبنأوسلوب
نموسلوبلاوقأبهلاوقأضعبةلباقمنمرهظيامكلذ
:ةلباقمكلذ
٣:٢٣ةيطالغيفامب١:٥صيفام
١٠:١١و٩:٣٣ةيطالغيفامب٢:٦صيفامو
٤-١٣:١ةيطالغيفامب١٤و٢:١٣صيفامو
٥:١٣ةيطالغيفامب٢:١٦صيفامو
٣:٢٢يسولوكو٦:٥سسفأيفامب٢:١٨صيفامو
٢:٩سواثوميت١و٢٥-٥:٢٢سسفأيفامب٧-٣:١صيفامو
١٧و١٢:١٦ةيموريفامب٩و٣:٨صيفامو
٢٢و١:٢١سسفأو٨:٣٤ةيموريفامب٣:٢٢صيفامو
٦:٧ةيموريفامب٢و٤:١صيفامو
٨-١٢:٦ةيموريفامب١١و٤:١٠صيفامو
٨:١٨ةيموريفامب٥:١صيفامو
٥:٦يكينولاست١يفامب٥:٨صيفامو
٢٠و٤:١٩يبليفيفامب١١و٥:١٠صيفامو
١٢:٢٠سوثنروك١و١٦:١٦ةيموريفامب٥:١٤صيفامو

ِّـينَإ«سلوبلوقنمموهفملاسلوبوسرطبنيبقافتالاو

لٱِليِجْنِإَىلَعُتْنِمُتْؤٱ
ْ
طُباَمَكِةَلْرُغ

ْ
خلٱِليِجْنِإَىلَعُسُر

ْ
»ِناَتِ

ىلإبتكسرطبنألقعلانعدعبي)٢:٧ةيطالغ(
.سلوبةايحةّدمممألانيبسلوباهسسأيتلاسئانكلا
ةافودعبالإهيتلاسربتكيملسرطبنأكلذنمانلو
.ب٦٨وأ٦٧ةنسلانورينروطاربمألامايأرخآيفسلوب
مويسرطبعمناكسقرمنأةلاسرلاهذهيفليقو.م
٦٣-٦١ةنسلانمةيموريفسلوبعمناكهنكلواهبتك
ىلعذئنيحناكو)٤:١٠يسولوك(نمرهظيامكم.ب
نمفرعُيامكىرغصلاايسأىلإبهذينأكشو
يفنموهوهيلإيتأينأسلوبعقوتو.)٤:١١سواثوميت٢(
ىلإةيناثلاةلاسرلابتكنيحسواثوميتعمةيمور
.م.ب٦٩وأ٦٧ةنسلاسواثوميت

لَسُت«هلوقليلدبلباباهتباتكناكمو
ِّـ
يفيِتَّـلٱُمُكْيَلَعُم ِ

ملٱ،َلِباَب
امإانهةراشإلاو.)٥:١٣سرطب١(»ْمُكَعَمُةَراَتْخُْ

ضعبلابهذو.لبابيفةسينكلاىلإوأسرطبةأرماىلإ
اهعقومفورعملاةروهشملالبابةنيدميفناكسرطبنأىلإ
ةدلبلباببدارملانأىلإنورخآبهذو.تارفلائطاشىلع
.كلذىلعليلدنمسيلوةرهاقلابرقبرصميفةريغص
مسالاوةيمورىلإلباببراشأسرطبنأىلإنورخآبهذو
هباولاقاذهبنيلئاقلاضعبو)١٤:٨ايؤر(يفامكيزاجمانه
اهفقسأناكوةنس٢٥ةيموريفنكسسرطبنأمهيأرلًاتابثإ
ناكسرطبنأنييليجنإلانمءاملعلاضعبلاقو.لوألا

ليلدالنكلواهنمهتلاسربتكوسلوبنامزيفةيموريف
بجومبف.اهفقسأناكهنأالوةنس٢٥اهنكسهنأىلعةتبلا
اهرورشىلإةراشإةيمورلًايزاجمًامسالبابنوكتيأرلااذه
.ًاميدقلبابتناكامكهللاتوكلملاهتمواقمو

ةلاسرلاهذههبتصتخااميف
ةيحيسملاةنايدلانأنايبةلاسرلاهذههبتصتخاامم

ةذوخأملاهيباشتلانمريثكاهيفوميدقلادهعلاتاءوبنمامتإ
امكلذنموهخيراتوهضئارفىلإتاراشإودهعلاكلذنم
رافسأنمسيلو.)٢٠و٦و٣:٥و١٢-١:١٠ص(يف
وأميدقلادهعلانمتاسبتقملاةرثكيفاهلثمديدجلادهعلا
ةسبتقمةيآ٢٣اهنمو١٠٥اهتايآنإفهنمةذوخأملاتارابعلا
يفالوعبسىوسسسفأةلاسريفسيلودهعلاكلذنم
نمعقوتياماذهو.ةرشعثالثىوسةيطالغةلاسر
.ناتخلالوسرهنوكىلإرظنلابسرطب

كلذوحيسملالاوقأىلإتاراشإلاةرثكهبتصتخااممو
هنأوهسفنحيسملامفنمعمسامبًادهاشهنوكىلعليلد
ًاديسهذختاوةبحملالكهبحأورابتعالالكحيسملاربتعا
هنوكرابتعابةلاسرلاهذهيفحيسملاركُذامًاريثكو.ًابرو

ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاةمدقملا
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اهب«لاقاذهلوكلذديؤتتاومألانمهتمايقنأوطيسولا
نأو)١:٣ص(»ٍّيَحٍءاَجَرِلًةَيِناَثاَنَدَلَو)هتمايقيأ(
ركذو.)١:٢ص(ةمايقلاكلتىلعينبمهللاابمهناميإ
رابتعابهركذينأرثآوءازرألالامتحايفانلًالاثمحيسملا
نيميىلعًادجممتاومألانمًامئاقعافترالالاحيفهنوك
رابتعابهركذينأىلعةكئالملادوبعمةسينكلاسيئرهللا
امرابتعابهركذينأًاضيأراتخاو.عاضتالالاحيفهنوك
هيلعناكامرابتعابهركذينأىلعيناثلاهئيجميفنوكيس
يعُدامك»ءاجرلالوسر«يعُداذهلو.لوألاهئيجمةدم
انحويو»لامعألالوسر«بوقعيو»ناميإلالوسر«سلوب
ةلاسرلاهذهيفهميلعترادقمءاجرلانأل»ةبحملالوسر«
عقوتيناكفلبقتسملاىلإاهبتكيوهوهجوتتتناكهراكفأو
.هبعشلوهلنلعُييذلادجملاوةيناثحيسملاروهظ

قفوىلعبترُيملظقوميوقرثؤمطيسبسرطبمالكو
يقطنملالالدتساللاىضتقمىلعاهتابثإلعيضاوملابيترت
فرشأنمّدعُتهذههتلاسرنكلسلوبلئاسررثكأك
نيبـاصـمللةـيزـعـتةءـولمماهنـإفدـيدجلادـهـعـلالـئـاسر
نيبعتملاونسلايفنينعاطللةّذلطرفونيدهطضملاو
هتافعضوهايالبوملاعلااذهبئاصمنملامحألايليقثلاو
.يوامسلامهثاريملنينمؤمللدادعإنحملاكلتنألًانايبو

ةلاسرلاهذهنمتاياغلايف
:عبرأةلاسرلاهذهنملوسرلاتاياغ
ايالبلاءانثأيفمهتيزعتونييحيسملاةيوقت:ىلوألا·

.ةديدشلا
ةيحورلاتابجاولابمايقللنييحيسملاةريغضاهنإ:ةيناثلا·

.ةيوامسلامهتوعداهيضتقتيتلا
.اهلةضرعمهيتلاةصاخلاراطخألانممهراذنإ:ةثلاثلا·
ةحصيفكوكشلانممهبولقيفاملكةلازإ:ةعبارلا·

هلامكولوسرلاسلوبنعهوذخأيذلاميلعتلا
ّربعو.ممألالوسرهعضويذلاساسألاىلعمهديطوتو
ْمُكْيَلِإُتْبَتَك«هلوقبتاياغلاكلتنعهسفنلوسرلا
ِهللاٱُةَمْعِنَيِهِهِذٰهَّـنَأ،ًادِهاَشَوًاظِعاَوٍةَليِلَقٍتاَمِلَكِب
حلٱ
ْ
ىرناهيفو.)٥:١٢ص(»َنوُموُقَتاَهيِفيِتَّـلٱُةَّـيِقيَِق
ْتِّـبَثَتْعَجَرىَتَمَتْنَأَو«هلوقبهايإحيسملاةيصوتبهمايق
.)٢٢:٣٢اقول(»َكَتَوْخِإ

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

٣ىلإ١عميناقألاثلثملاهللاةالصوةيحت

طُب«١
ْ

ملٱَعوُسَيُلوُسَر،ُسُر
ملٱَىلِإِ،حيِسَْ

ْنِمَنيِبِّـرَغَتُْ
ملٱ،َةَّـيِنيِثيِبَواَّـيِسَأَوَةَّـيِكوُدَّـبَكَوَةَّـيِطَالَغَوَسُتْنُبِتاَتَش

»َنيِراَتْخُْ
:١٦و٢:٩لامعأو١:١بوقعيو٢:١١صو١:١سرطب٢
١٨:٧اقولو٢٤:٢٢ىتمو٧

افصيأافيكهمساوينانويلالوسرلامسااذهُسُرْطُب
هاعديذلامسالاوهورخصلكلايفهانعموينايرسلاب
هسفناعدوهو)١:٤٢انحويريسفترظنا(هبحيسملا
.)١:١سرطب٢(»سرطبناعمس«

ًانايبحيسملانمهناطلسبحّرصِحيِسَْملٱَعوُسَيُلوُسَر
تركُذو.هنمالسلوبنمليجنإلااولبقنيذلاهتبطاخمةلعل
ةيمورو٢٣و١:٢٢لامعأ(ريسفتيفةصاخلالوسرلاتافص
حيسملاعوسيلوسرهلوقىلإفيضيسلوبناكو.)١:١
نيذلاهناطلستبثيلهانعميفوهاموأ»هللاةئيشمب«هلوق
ىلإسرطبلعادنمنكيملنكل.هيلعهوركنأوأهولهج
.ًالوسرهاعدحيسملانأنينقيتماوناكنينمؤملالكنألكلذ
همالكللعجييكلةيحتلايفهءاقفرركذينأسلوبداتعاو
ريملو.يكينولاستىلإهيتلاسريفركذامكةيمهأةدايز
هعماناكنيذللاسقرموسناولسركذلبجومنمسرطب
.همالكةيوقتل

ًادحاوهنوكرابتعابهسفنركذسرطبنأهبتنننأانيلع
ركذيملولسرلاسيئرهنأعديملوًالوسررشعينثالانم
ىراصنلاضعبيعدياكلسرلايفلوألاهنأىلعلديًائيش
.مويلا

نممهنمنأل»نيبرغتم«مهبطاخنيذلااعدَنيِبِّـرَغَتُْملٱ
نألوةيدوهيلااوكرتنيذلادوهيلايرصنتمنماوناك
ىوساوسيلمهنأوءامسلامهنطونأاوربتعامهلكنييحيسملا
.)١١:١٣نييناربع(ضرألاىلع»ءالزنوءابرغ«

نع»تاتشلاب«ّربعينأديدجلادهعلايفبلغِتاَتَش
وأًارايتخاةسدقملاضرألاجراخاونكسنيذلادوهيلا
َىلِإَبَهْذَيْنَأٌعِمْزُمُهَّـلَعَلَأ«حيسملايفدوهيلالوقكًارارطضا
لٱِتاَتَش

ْ
لَعُيَوَنيِّـيِناَنوُي

ِّـ
لٱَم

ْ
يذلاو.)٧:٣٥انحوي(»َنيِّـيِناَنوُي

يرصنتمىلإبتكيملسرطبنأةلاسرلاهذهيفاممحضتي
نعرظنلاعطقبنيحيسملالكىلإبتكلبطقفدوهيلا
تناكنيينثولانيبنيذلانييحيسملالكلاحنأللصألا
.»ًاتاتش«اوعدنيذلادوهيلالاحك

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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انهةروكذملاةسمخلاىرغصلاايسأماسقأدحأَسُتْنُب
ماسقألاهذهسرطبركذو.يقرشلايلامشلامسقلايهو
ستنببأدتبافلبابنمبتكينمهيتأييذلابيترتلاىلع
ةينيثيببىهتناوماسقألاكلترئاسنملبابىلإبرقأاهنأل
ركذنيحاقولبيترتفالخبيترتلااذهو.دعبأاهنأل
ستنبىلعمالكلاو.نيسمخلاديعلميلشروأيفنيعمتجملا
.)٢:٩لامعأ(ريسفتيفليصفتلاب

ىلإةلاسرلاةمدقمنميناثلالصفلارظناَةَّـيِطَالَغ
.ةيطالغ

تبسُحو)٢:٩لامعا(ريسفتيفتفصُوَةَّـيِكوُدَّـبَك
.)١٦:٦لامعأ(ةيجيرفنمًاءزجًانايحأ

:٢سسفأ(هتبصقىرغصلاايسأنمءزجيهاَّـيِسَأ
٩(.

يذلاو)٢٠:٣١و١٦:٧لامعأريسفترظنا(َةَّـيِنيِثيِب
١٦:٦لامعأ(هؤاقفروسلوبدالبلاهذهىلإليجنإلالصوأ
يفليجنإلامهنمنوريثكعمسو.)١٠و١٩:١و١٨:٢٣و
سلوبنأليقو.ذئمويهباونمآونيسمخلاديعيفميلشروأ
حورلانكلةينيثيبىلإباهذللريشبتلليناثلاهرفسيفدصق
.)١٦:٧لامعأ(ذئتقوكلذنمهعنمسدقلا

ةيدبألاةايحللةثروهللاًابعشملاعلانمَنيِراَتْخُْملٱ
.)٢:١٢يسولوكو٨:٣٣ةيمورو١٥:١٦انحوي(

لِعىَضَتْقُمِب«٢
ْ
يفِ،قِباَّـسلٱِبآلٱِهللاٱِم ِحوُّرلٱِسيِدْقَتِ

ملٱَعوُسَيِمَدِّـشَرَو،ِةَعاَّـطلِل
ُةَمْعِّـنلٱُمُكَلْرَثْكُتِلِ.حيِسَْ

.»ُمَالَّـسلٱَو
ةيمورو٢٢و١٤ع٢:١٣يكينولاست٢و٢٠ع٨:٢٩ةيمور
سرطب٢و٢:٢٤و١٠:٢٢نييناربعو١٦:١٩و٦:١٦و١:٥
١:٢

ميلعتلكلقفاوماذهِبآلٱِهللاٱِمْلِعىَضَتْقُمِب
ةايحللهبعشراتخاهنأوءادفلاردصمبآلانأوهوليجنإلا
١١و٦و١٧:٢و٦٥و٦:٣٧انحوي(هيدفيلهنبالذبوةيدبألا
كلذردصمنايباذهيفو.)٣:٥سطيتو٩:١٦ةيمورو
:٨ةيمورريسفترظنا(»هللاملعىضتقم«هنأوهورايتخالا

نيراتخملاددعةفرعمىلعةوالعنمضتي»ملعلا«اذهو)٢٩
امكمهبنتعمهنأوهتصاخمهنأبفارتعالاومهايإهتبحم
.)١٠:١٤انحوي(»يفارخفرعأ«حيسملالوقكلذنمضتي

يف مونقألاوهيذلاسدقلاحورلايأِحوُّرلٱِسيِدْقَتِ
يرجياهبيتلاةطساولانايباذهيفو.توهاللايفثلاثلا
اوريصيلسدقلاحورلاباوددجتينأيهونيراتخملاصالخ
ملهنكلئطاخوهوهبعشراتخاهللانإ.هللاةروصىلإ

سودقلاهحورةمعنبسدقينألبًائطاخىقبينأدصقي
.)٢:١٣يكينولاست٢(

يهوهللامهراتخااهليتلاةياغلايههذهِةَعاَّـطلِل
اهنكلوءامسلايفمهديجمتيهيتلاةريخألاةياغلاتسيل
.ةمايقلاوتوملالبقملاعلااذهيفاهنوغلبييتلاةياغلا
نلعُأاملكبميلستلايهاهلهللامهراتخايتلا»ةعاطلاو«
ةعاطك«ىمسُتوتابجاولانمهيفامبمايقلاوليجنإلايف
»حيسملاةعاطو«)١٦:٢٦و١:٥ةيمور(»ناميإلا
.)٢٢ع(»قحلاةعاطو«)١٠:٥سوثنروك٢(

٩:١٩نييناربع(يفليقامكِحيِسَْملٱَعوُسَيِمَدِّـشَرَو
يفروكذملاةساجنلانمريهطتلاشربسيلوهو.)١٢:٢٤و
عمًادهععطقهللانأامكو.دهعلاتيبثتل)٢٤:٨جورخ(
عطقكلذكناريثلامدبهايإهشربانيسروطيفميدقلاهبعش
نيشوشرممهبسحكلذبوحيسملاتومبنينمؤملاعمًادهع
نأزاجمدلاشربدهعلاتابثإلوألادصقلانأعمو.همدب
ةئيطخلاداسفنمرهطتيكلانسوفنلًاشرًاضيأبسحي
نمدحأالهنألاناياطخلةرافكلاوهللادهعلاانلوخدلًاديهمت
لكحضاولاو.ةبجاولاةعاطلاهللاةعيرشعيطينينمؤملا
اهيفركذهنألثيلثتلاةديقعتابثإةيآلاهذهنمحوضولا
.سدقلاحورلاونبالاوبآلا

نينمؤملابلقيفمالسلاُمَالَّـسلٱَوُةَمْعِّـنلٱُمُكَلْرَثْكُتِل
ًاريثكاودادزينأنينمؤملللوسرلابلطف.هيفهللاةمعنرمث
هذهتركُذو.ةكرابملااهتجيتنوةيوامسلاةبهوملاكلتلًالين
.)٢اذوهييفو١:٢سرطب٢(يفةبلطلا

ءاجرلةديدجلامهتدالوبةنلعملاهللاةمعنةمظع
مهثاريمبوتاومألانمحيسملاةمايقبيح

٥ىلإ٣عيوامسلا

ملٱَعوُسَياَنِّـبَروُبَأُهللاٱٌكَراَبُم«٣
َبَسَحيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

لٱِهِتَْمحَر
ْ

ملٱَعوُسَيِةَماَيِقِب،ٍّيَحٍءاَجَرِلًةَيِناَثاَنَدَلَوَِةريِثَك
ِحيِسَْ

»ِتاَوْمَألٱَنِم
٢٣عو٦:١٦ةيطالغو٣:٥سطيتو١:٣سوثنروك٢
٣:٦نييناربعو١٥و٣:٥صو٢١و١٣عو١:١٨بوقعيو
٣:٢١صو٣:٣انحوي١و٢:١٦يكينولاست٢و
١٥:٢٠سوثنروك١و

هلدمحلاوركشلاهللاةكرابمنمضتتُهللاٱٌكَراَبُم
.)١١:٣١سوثنروك٢و٩:٥و١:٢٥ةيمور(

هلإبميدقلادهعلايفهللافرُعِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَروُبَأ
دهعلايففرُعهنكلوبوقعيوقاحسإوميهاربإهلإوليئارسإ
بهووانيلإبرقأكلذبناكفحيسملاعوسيانبريبأبديدجلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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انايإهحنمةلعهنباوهللانيبةبسنلاف.ىمظعلاتاكربلاانل
.هلانتونبةلعوةمعنلابهاوم

ةمحرلايفينغهللانإِةَريِثَكْلٱِهَِتْمحَرَبَسَحيِذَّـلٱ
انيلعقفشينأىلعهتلمحانئاقشةمظعو)٢:٤سسفأ(
.انديدجتللئاسوذختيهنأوًاريثك

يتلالاحلانمانايإهلقنىلإكلذبراشأًةَيِناَثاَنَدَلَو
ضرعتلاوءاقشلاوةئيطخلالاحيهوةعيبطلاباهيفنحن
هذهوةايحلاوةداعسلاوةسادقلاوةمعنلالاحىلإتوملل
:٣انحوي(»قوفنمةدالو«ىمستوحورلالعفةدالولا
)٦:١٥ةيطالغو٥:١٧سوثنروك٢(»ةديدجةقيلخ«و.)٣
ملٱ«و

ْ
َجتَوِيناَّـثلٱِدَاليِ

ْ
لٱِحوُّرلٱِديِد

ْ
و.)٣:٥سطيت(»ِسُدُق

اذهو.)١٨و٥:١انحوي١و١:١٨بوقعي(»هللانمةدالولا«
صو١٩ع(هبانداحتاوحيسملاةرافكىلعفقوتمديدجتلا
.)٣:١٨و٢:٢٤

نكلو»ءاجرالب«ةعيبطلالاحيفانكٍّيَحٍءاَجَرِل
انتلخدأاهباهانكردأيتلاةديدجلابسِنلاوةديدجلاانتدالو
دارملاو.ةقيقحنقيتلاةدشيأءاجرلااهرهوجةايحيف
لامعألائشنيورثؤمويوقهنأويحمهنأًايحءاجرلانوكب
ًاريثكنإ.ةيدبألاةايحلاوههنمرظتنملاضرغلانإوةحلاصلا
نيحتوميوأهيلعيكبنوهنفدنفانلبقتوميانلامآنم
ةيضرألاةايحلاةياهنىلإانعمىقبيءاجرلاكلذنكلوتومن
ىلعهانوجرامممظعأءامسلايفهكردنيذلاواهدعبو
.)٨:٢٤ةيمور(ضرألا

تينُباذهىلعِتاَوْمَألٱَنِمِحيِسَْملٱَعوُسَيِةَماَيِقِب
ربقلايفيقبونفُدوحيسملاتاماملهنإفنمؤملالامآلك
نمملعُيامكءاجرلانمذيمالتلابولقيفاملكتام
ملٱَوُهُهَّـنَأوُجْرَناَّـنُك«مهنمنينثالوق

»َليِئاَْرسِإَيِدْفَيْنَأُعِمْزُْ
يفهتمايقدعبحيسملاةدهاشمريثأتناكو.)٢٤:٢١اقول(
تقولاكلذذنموةديدجةدالولثملسرلارئاسوسرطب
رظنلابنينمؤمللةديدجةايحةطساوحيسملاةمايقتراص
هتايحبنويحيمهوهتمايقبهعماوماقفناميإلابهبمهداحتاىلإ
ىلإايحيوماقحيسملانألو.)١١و٦:٤ةيمورو٣:٢١ص(
ساسأحيسملاةمايقنإ.ًايحهيلعينبملاءاجرلاناكدبألا
دعووحيسملاهاعدااملكةحصققحتاهنألنينمؤملاءاجر
سواثوميت٢و٢٠-١٥:١سوثنروك١(مهتمايقنوبرعيهوهب
.)٤:١٤يكينولاست١و١:١٠

يفٌظوُفَْحم،ُّلِحَمْضَيَالَوُسَّـنَدَتَيَالَوىَنْفَيَالٍثَاريِِمل«٤ ِ
»ْمُكِلْجَألِتاَواَمَّـسلٱ
٥:٤ص٣:٢٤يسولوكو٨:١٧ةيمورو٢٠:٣٢لامعأ
١١:١٦نييناربعو٤:٨سواثوميت٢و

ءاجرللاندلواملهللانإف»اندلوب«قلعتماذهٍثاَريِِمل
اَنَّـنِإَفًادَالْوَأاَّـنُكْنِإَف«سلوبلوقليلدبًاضيأثاريمللاندلو
ملٱَعَمَنوُثِراَوَوِهللاٱُةَثَرَو،ًاضْيَأٌةَثَرَو

.)٨:١٧ةيمور(ِ»حيِسَْ
١٤و١:١سسفأو٢٠:٣٢لامعأ(يفركُذنمؤملاثاريمو
هللاءانبأمهنأل»ةثرو«نونمؤملاراصو.)١:١٢يسولوكو١٨و
ناكومهلًاثاريمءامسلابيوامسلامهوبأمهدعووينبتلاب
.مهايإهبحليلدكلذ

)٩:٢٥سوثنروك١(يضرألاثاريملاكلوزيالىَنْفَيَال
.يدبأوهفكاذامأوليلقدعبثاريملااذهكرتننأرطضنف

لانتنأبةيضرألاثيراوملاسندتتامًاريثكُسَّـنَدَتَيَالَو
ثارولاسنديامًاريثكوسالتخالاوملظلابزرُحتوعادخلاب
تاذللابعتمتلاوفارسإلاولسكلاىلإهبداقُينأبهثاريم
هذهنمءيشهقحلياليدبألاثاريملانكل.ةئيندلا
ةسادقلاوةفرعملاليبسيفًامئادمدقتيهثراوفتاسندملا
.هللاةمدخيفةبغرلاو

ءاهبلًافالخهؤاهبوهدجملوزياليأُّلِحَمْضَيَال
ثاريملاكلذفصو.ةيضرألاتاينتقملالكلامجوراهزألا
مدعوهتراهطوهماودتبثيةروكذملاثالثلاتافصلاب
يفنينمؤملاثاريمهسفنيفلباقسرطبلعلو.هريغت
لازهنإفةسدقملاضرألايفليئارسإينبثاريمبءامسلا
.نايصعلاوناثوألابسندتومهنع

يفٌظوُفَْحم ظفُحومكلّنيُعهنألْمُكِلْجَألِتاَواَمَّـسلٱِ
سيسأتذنممكلهدعأوهوهظفاحوههحنميذلاهللانأل
ْمُكَلَّـدِعُألِيضْمَأاَنَأ«حيسملالاقهيفو.)٢٥:٣٤ىتم(ملاعلا
زنكرمأيفحيسملاميلعتكاذهو.)١٤:٢انحوي(»ًاناَكَم
ميلعتو.)١٩:٢١و٦:٢٠ىتم(ءامسلايفهرجأونمؤملا
ملٱِءاَجَّـرلٱِلْجَأْنِم«هلوقبسلوب

يفْمُكَلِعوُضْوَْ »ِتاَواَمَّـسلٱِ
نوكلمينينمؤملانأبنولوقينيذلاىلع.)١:٥يسولوك(
.ةرابعلاهذهيفاولمأتينأضرألاىلعحيسملاعم

ِخل،ٍناَميِإِب،َنوُسوُرَْحمِهللاٱِةَّـوُقِبَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ«٥
َ
ٍصَال

يفَنَلْعُيْنَأٍّدَعَتْسُم .ِ»ريِخَألٱِناَمَّـزلٱِ
:١سوثنروك١و٢:٨سسفأو١٠:٢٨انحويو٤:٧يبليف
٨:١٨ةيمورو١٥و٤:١٣صو٢:١٣يكينولاست٢و٢١

ظفحييذلانإَنوُسوُرَْحمِهللاٱِةَّـوُقِبَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ
نأبحمسيالفمهسفنأةثرولاظفحييذلاوهةثروللثاريملا
نإفةريثكبراجتبنوطاحموءافعضمهنإ.اوكلهيواودتري
نأنعزجعيًامزعمهدشأو.اوتبثينأجريملمهسفنألاوكرت
١:٦يبليف(ةدودحمريغهتردقنألمهتبثيهللانكلوتبثي
.)٤:١٨و١:١٢سواثوميت٢و

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ظفحيامكةطساوالبمهظفحيملهللانإٍناَميِإِب
.مهبولقيفناميإلاءاشنإبمهظفحيهنكلاهناروديفسمشلا
عارذلابكسمتلاوهتملكديعاوموهللاابناميإلامهلمادامف
نأرداقهنأعمهللانأاذهنممزليو.نوطقسيالةيهلإلا
ناسنإلاةدارإقفتتنأنسحتسامهيعسنودنينمؤملاظفحي
ملامناسنإلاةدعاسملهتوقلمعتسيالنأوهتدارإو
.اهايإوههحنميتلاةوقلاناسنإلالمعتسي

ِخل
َ

لازيالهللانإف»نوسورحم«هلوقبقلعتماذهٍصَال
عقواملكدعبماتلاصالخلااوصلخيىتحنينمؤملاسرحي
نمهوتأاموتاداهطضالاوتاقشملاوبراجتلانممهيلع
ناميإب«هظفحينأىضقهللانأنمؤملانقيتو.داهجلا
هفارخيفحيسملالاق.ةيزعتلاناكرأىوقأنموه»صالخل
ْنَأٌدَحَأُرِدْقَيَال«ًاضيألاقو»يِدَيْنِمٌدَحَأاَهُفَطَْخيَال«
.)٢٩و١٠:٢٨انحوي(»ِيبَأِدَيْنِمَفَطَْخي

نأالإيقبامفٌّدعتسموٌّدعميأَنَلْعُيْنَأٍّدَعَتْسُم
.نلعُيكلذعفُرىتمونويعلانعهبجحيامعفري

يف لايناد(هللاهنّيعيذلانامزلاوهوِريِخَألٱِناَمَّـزلٱِ
.ملاعلاةياهنتقوهنأل»ريخألاب«تعُنو.)١٣و١٢:٩
ًاثاريمنيراتخمللنأسانلاوةكئالملالكلرهظيذئنيحو
.هولانيلنوسورحممهوظفُح

نعئشانلارورسلانمعنمتالبئاصملاةرثك
٩ىلإ٦عروكذملاءاجرلا

ُِبَجيَناَكْنِإَنآلٱُمُكَّـنَأَعَم،َنوُجِهَتْبَتِهِبيِذَّـلٱ«٦
ُحت
ْ
»ٍةَعِّـوَنَتُمَبِراَجَتِبًاريِسَيَنوُنَز
٤:١٢صو١:٢بوقعيو٥:١٠و٣:١٧صو٥:٢ةيمور

لكىلإامإعجري»ِهب«يفريمضلاَنوُجِهَتْبَتِهِبيِذَّـلٱ
هنوكوثاريملامهئاجروةديدجلاةدالولانمًافنآركُذام
نممهعنمينأءيشعيطتسيالىتحهلمهومهلًاظوفحم
يفروكذملاصالخلاىلإعجريوأدبألاىلإهبعتمتلاوهلين
يفَنَلْعُيْنَأٍّدَعَتْسُملا«ةريخألاةيآلا ةياغو.ِ»ريِخَألٱِناَمَّـزلٱِ
نممظعأمهحرفلةبجوملابابسألانأنيبينأانهلوسرلا
ىلوألاناكهتياغهذهتناكاذإو.مهنزحلةبجوملابابسألا
-٣ع(يفةروكذملاحرفلابابسألكىلإريمضلاعجرينأ
حرفلاكحرفلافونصىمسأىلعلدي»جاهتبالا«و.)٥
رمأيذلاحرفلاكو.)١٠:٢١اقول(حيسملاىلإبسُنيذلا
ىتم(حيسملالجأنمنودهطضُينيحهوحرفينأبهذيمالت
.)١:٤٧اقول(اهتحبستبحيسملامأميرمحرفكو.)٥:١٢

ُحتُبَِجيَناَكْنِإَنآلٱُمُكَّـنَأَعَم
ْ
ًاريِسَيَنوُنَز

البتاقشملالكانه»براجتلاب«دارملاٍةَعِّـوَنَتُمَبِراَجَتِب

تاداهطضالانمأشناموأ)١:٢بوقعي(اهتلعىلإرظن
صو١٧-٣:١٤ص(يفركُذامكاهلةضرعمهاوناكيتلا
ةناهإنماهفالتخاواهترثكل»ةعونتم«تيعُدو.)١٩-٤:١٢
يتلاةيدسجلامالآلاولاملاةراسخوةبذاكلامهمهتوممألا
يفمهتابثومهربصومهناميإناحتمالاهيفاوعقينأهللاحمس
:لزاونلاكلتلقثفيفختلنيرمأةرابعلاهذهيفركُذ.قحلا

ةدارإلًامامتإاهولمتحتنأ»بجيناكنإ«هلوقلوألا
اهنأهللاريملاميتأتالايازرلانأىلعلدياذهو.هللا

ْنِمُّلِذُيَال«هللانأوًاقافتاثدحتالاهنأوعفنللةيرورض
لَق
ْ
نأو.)٣:٣٣ايمرإيثارم(»ِناَسْنِإلٱيِنَبُنِزُْحيَالَوِهِب
ةمكحهبتضقامىلعةدموًالقثوًاددعديزتالايالبلا
.عفنللةيرورضاهنوكىلإرظنلابهتبحموهللا

ًادجةريصقاهتدمنأىلعليلدهنإف»ًاريسي«هلوق:يناثلا
تبحصولويرسيرمأيهفاهيلعةباثإلانامزىلإةبسنلاب
َةَّـفِخَّـنَأل«سلوبلوقهبشياذهو.ضرألاىلعمهتايحلك
لٱاَنِتَقيِض

ْ
»ًاّيِدَبَأٍدَْجمَلَقِثَرَثْكَأَفَرَثْكَأاَنَلُئِشْنُتَةَّـيِتْقَو

.)٤:١٧سوثنروك٢(

مثَأَيِهَو،ْمُكِناَميِإُةَيِكْزَتَنوُكَتْيَكِل«٧
َْ

ِبَهَّـذلٱَنِمُن
لٱ
ْ
لِلُدَجوُت،ِراَّـنلٱِبُنَحَتْمُيُهَّـنَأَعَم،ِيناَف

ْ
لٱَوِحْدَم

ْ
ملٱَوِةَماَرَك

ِدْجَْ
ملٱَعوُسَيِنَالْعِتْسٱَدْنِع

ِ»حيِسَْ
:١٧لاثمأو٦٦:١٠رومزمو٣٣:١٠بويأو١:٣بوقعي
٣:٢يخالمو١٣:٩ايركزو٤٨:١٠ءايعشإو٣
٤:١٧سوثنروك٢و١٠و٢:٧ةيمورو٣:١٣سوثنروك١و
١٧:٣اقولو٤:١٣صو١٢:١١نييناربعو

يهونحملاكلتنمىلوألاةياغلانايبةيآلاهذهيف
.)٩ع(يفةروكذملاىمظعلاةيناثلاةياغللديهمت

بوقعي(ناحتمالابيكزهنأتابثإيأْمُكِناَميِإُةَيِكْزَت
١:٣(.

ُنَحَتْمُيُهَّـنَأَعَم،ِيناَفْلٱِبَهَّـذلٱَنِمُنَْمثَأَيِهَو
ةواقننممهأمهناميإةيكزتنإلوألانارمأاذهيفِراَّـنلٱِب
ناميإلانإيناثلاو.ةيكزتلاجئاتنرابتعابناحتمالاببهذلا
.هنيعبهذلانمنمثأىنعملاهمزلتسيامىلعهسفن
ةداملاتافصلكهلفةدامهنأل»ينافلاببهذلا«فصوو
نيحىلإالإلمعتسُياليذلابهذلاناكاذإو.ةماعلا
نأىلوألابفرانلابناحتمالاىلإجاتحيلامعتسالابىنفيو
)١٣:١٣سوثنروك١(دبألاىلإىقبييذلاحيسملابمهناميإ
شغلكنمصلاخهنأرهظييكلناحتمالاىلإجاتحي
رانلاببهذلاناحتمابناميإلاناحتماهبشيامًاريثكو
١٣:٩ايركزو٩:٧ايمرإو٦٦:١٠رومزمو٣٣:١٠بويأ(
يشاوغلانمرانلابىقنتيبهذلانأامكو.)٣:٢يخالمو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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سفنلاىلعلاكتالانمبراجتلابناميإلاىقنتيكلذك
.ةيتاذلاةوقلاويتاذلاربلاوةيرشبلاةمكحلاىلعو

مهناميإةيكزتىلإعجار»دجوت«يفريمضلاُدَجوُت
دعبريخألامويلايفاهفرعيهنأىنعملاو.براجتلاةطساوب
ةكئالملانمنيدهاشملالكونايدلاهللاناحتمالاكلذ
١٢:١١نييناربعو٤:٨سواثوميت١و٢٥:٢٣ىتم(رشبلاو
.)١٠-٢:٨ايؤرو١:١٢بوقعيو

ىلإلـوسـرلابـسـنِدـْجـَْملٱَوِةـَماـَرَكـْلٱَوِحْدـَمْلِل
يتلاءايشألاىلإهوبسنينأسانلاداتعاامتايوامسلا
عفربًالعفاهيلعافنونزحيوًالوقاهنوحدميفاهنونسحتسي
ملا«و.ًاركفمهنومظعيومهماقم

لٱَوِحْدَْ
ْ

ملٱَوِةَماَرَك
تسيل»ِدْجَْ

دعبءانمألاهديبعهتمعننمهللاهببيثياممءزجىوس
انحويو٢٥:٢١ىتم(يفاملثماذهوتاناحتمالامهلامتحا
٤:٥سوثنروك١و٩:٢٣و١٠و٢:٧ةيمورو١٢:٢٦
.)٢٢:٤ايؤرو٣:٢١يبليفو٣:١٨سوثنروك٢و

يفةيناثهئيجمدنعيأِحيِسَْملٱَعوُسَيِنَالْعِتْسٱَدْنِع
)٤:١سواثوميت٢(ملاعلانيديل)٥ع(ريخألانامزلا
:٨ةيمور(»هللاءانبأنالعتساب«نرتقيدجملابهنالعتساو
يفْمُتَْكَرتْشٱاَمَك«هلوقليلدب)١٩ ملٱِمَالآِ

ْيَكِلاوُحَرْفٱِحيِسَْ
يفاوُحَرْفَت .)٤:١٣ص(»َنيِجِهَتْبُمًاضْيَأِهِدَْجمِنَالْعِتْسٱِ

ُهَنْوَرَتَالْمُتْنُكْنِإَوَكِلٰذ.ُهَنوُّبُِحتُهْوَرَتَْملْنِإَويِذَّـلٱ«٨
»ٍديَِجمَوِهِبُقَطْنُيَالٍحَرَفِبَنوُجِهَتْبَتَف،ِهِبَنوُنِمْؤُتْنِكٰلَنآلٱ
٢٠:٢٩انحويو٣:١٩سسفأ

نودبورظتنملاهنالعتسالبقُهَنوُّبُِحتُهْوَرَتَْملْنِإَويِذَّـلٱ
ةلاسرلاهذهتبتك.دسجلايفوهوهايإمكتدهاشم
ةصرفلامهلنكتملف)١ع(تاتشلانمنيبرغتملانينمؤملل
ةدهاشمةصرفيهولسرلارئاسوسرطبلتناكيتلا
نمهأبناوعمسمهنكلدسجلايفضرألاىلعوهوحيسملا

بيلصلاىلعمهلجأنمهتوموهتازجعموهميلعتوهتافص
نمءيشنمانهسرطبتاملكولختالو.هوبحأكلذلو
اممرثكأهنوبحتفهتيأرامكهومتيأرمكتيللاقهنأكةقفشلا
.هومتببحأ

ناكِهِبَنوُنِمْؤُتْنِكٰلَنآلٱُهَنْوَرَتَالْمُتْنُكْنِإَوَكِلٰذ
فرُعونييناربعلاىلإةلاسرلايففصُويذلاناميإلامهناميإ
ةيمهأرهظتو.)١١:١نييناربع(»ىرُتالرومأبناقيإلا«هنأب
هذهنمةليلقتايآيفًاثالثتررُكدقاهنأنمةليضفلاهذه
اموتلهلوقبحيسملاهحدميذلاوهناميإلااذهو.ةلاسرلا
»اْوَرَيَْملَواوُنَمآَنيِذَّـلِلىَبوُط!َتْنَمآاَموُتاَييِنَتْيَأَرَكَّـنَأل«
نمهوعمسامعًالضف(مهناميإينُبو.)٢٠:٢٩انحوي(
هوبلطامهنماولانوةالصلايفهنماوبرتقامهنأىلع)هرومأ

ذخأي«ناكيذلاسودقلاهحوربمهبولقلهسفننلعأوهو
تاوبروفولأكلذكو.)١٦:١٥انحوي(»هبمهربخيوهلامم
مهنكلوناميإلانيعبالإهوأرامنآلاىلإتقولاكلذذنم
.هاوسنملكنمرثكأهوبحأ

ناميإلاٍديَِجمَوِهِبُقَطْنُيَالٍحَرَفِبَنوُجِهَتْبَتَف
هنعأشنييذلاصالخلاءاجرنيقيوهلةبحمئشنيحيسملاب
عوسياودهاشذإذيمالتلايفانحويلاق.تارسملامظعأ
.)٢٠:٢٠احوي(»َّـبَّـرلٱاُوَأَرْذِإُذيِمَالَّـتلٱَحِرَف«هتمايقدعب
هنممظعأروصتننأردقناليذلاانهروكذملاحرفلانكلو
لكاذهو.هباونمآنيذلاىلإلبهورظننيذلاىلإبسنُيمل
بتكنملوتاملكلاهذهبتكنيحسرطبليقبيذلا
نيذلانكلنآلاىلإتقولاكلذذنمنييحيسملارئاسلومهيلإ
رمثحرفلااذهنإ.نوليلقجاهتبالاكلذطرفبنورعشي
رخآلادنسيامهنملكوًاعمنالعفيامهوةبحملاوناميإلا
باوجلافحيسملابحأيكللعفأاذامدحألأساذإىتح
ضعبو.هببحأباوجلافهبنموأفيكلأسنإوهبنمآ
هنأبهفصونكلضرألاىلعنمؤملاهلانيجاهتبالاكلذ
لكهبانلباقاذإفءامسلايفجاهتبالاهنأىلعلدي»ديجم«
.ًاينافًادجًاديهزهيلإةبسنلابناكيضرأحرف

.»ِسوُفُّنلٱَصَالَخْمُكِناَميِإَةَياَغَنيِلِئاَن«٩
٦:٢٢ةيمور

لصحيامىلإريشتةيآلاهذهنأبعطقلاانيلعرسعي
اموأءاجرلاوناميإلابضرألاىلعوهوهيلعنمؤملا
وهوهيلعلصحيامناكنإف.ءامسلايفهيلعلصحيس
رظنيهلعجييحلاءاجرلاكلذنأاهانعمناكضرألاىلع
حرفينأدحىلإققحموهنمبيرقهنأكلبقتسملاباوثلاىلإ
ىلإرظنلابءابآلارمأنمناكامكهيدينيبلصحهنأكهب
»اَهوُّيَحَواَهوُقَّـدَصَواَهوُرَظَنٍديِعَبْنِم«مهنإفديعاوملا
ناكءامسلايفهيلعلصحيامناكنإو.)١١:١٣نييناربع(
مهباهذومهتومدعبجاهتبالاكلذىلعنولصحيمهنأاهانعم
.انههورظتناامكلانهنوربتخيفءامسلاىلإ

قبسلابصقكاردإيهقابسلايفيعاسلاةياغنإ
رصتنموهوهبللكُييذلاليلكإلادهاجملاةياغو
.)١٢:١نييناربعو٨و٤:٧سواثوميت١و٩:٢٤سوثنروك١(
ناميإلاةياهنيهوهسفنصالخيهيحيسملاناميإةياغو
.رابتخاىلإناميإلالوحتلوهوجريوهبنمؤيناكامهلينل
»ءـاجرـلاونـامـيإلاتـاـبـثب«لـوسرـلاسـلـوبلـوقـامأو
لينيذلاصالخلاماودبحصيف)١٣:١٣سوثنروك١(
ةياغب«لوسرلادارمنأحجرملاف.امهلةديدجرهاظمو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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دبأىلإهبعتمتييذلاءامسلايفباوثلالين»ناميإلا
.نيدبآلا

نمؤملاهبدعُواملك»صالخلاب«انهعمجلوسرلانإ
نمبآلاةمعنوهتعافشوهتوموحيسملاةعاطجئاتننم
هللاةرضحيفةداعسلاوةسادقلالينومنهجنمةاجنلا
يفصالخلاىمسيو.سانلانمنييدفملاوراهطألاةكئالملاو
هنوكو.)٦:٢٢ةيمور(»ةيدبألاةايحلا«ةيهلإلابتكلا
اَذاَم«حيسملالوقنمرهظيناميإلاةياغنوكينأًاقحتسم
لٱَحِبَرْوَلُناَسْنِإلٱُعِفَتْنَي

ْ
:١٦ىتم(»ُهَسْفَنَِرسَخَوُهَّـلُكََملاَع

.)٢٧:٤٢ىتم(سانلاصالخلهتايحهلذبيفهلوقو.)٢٦
نمىمسألاءزجلاسفنلانألسوفنلاىلإصالخلافاضأو
ىمظعلاةداعسللةلباقومظعألارطخللةضرعيهوناسنإلا
يفكرتشتداسجألانأعنمتالسوفنلاىلإهتفاضإنكلو
َلْكَشُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«حيسملايفسلوبلوقليلدبصالخلا
:٣يبليف(»ِهِدَْجمِدَسَجِةَروُصَىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَج
٢١(.

عوضومهنوكنمنيبتتصالخلااذهةمظعنإ
عوضوموليجنإلانالعإوميدقلادهعلاتآوبن

١٢ىلإ١٠عةكئالملاثحب

خلٱ«١٠
ْ

اوُأَّـبَنَتَنيِذَّـلٱ،ُءاَيِبْنَأُهْنَعَثَحَبَوَشَّـتَفيِذَّـلٱَصََال
»ْمُكِلْجَأليِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱِنَع
اقولو٢٦:٢٤ىتمو١٠:٢٤اقولو١٣:١٧ىتمو١٢-١٠ع
٣:٤يسولوكو١٣عو٤٤و٢٤:٢٧

هدارمُءاَيِبْنَأُهْنَعَثَحَبَوَشَّـتَفيِذَّـلٱَصَالَْخلٱ
ع(»يحءاجرلةيناثةدالو«هنأبهفصونمحضاوصالخلاب
نينمؤملانأو»ريخألانامزلايفنلعينأدعتسم«هنأو)٣
هذهيفمهنأعمفصويالًاجاهتبا»هلينءاجربنوجهتبي«
امىلإفاضأو.)٦ع(ةعونتمةريثكبراجتبنوطاحمةايحلا
يئراقبغريلصالخلااذهةمظعتبثتءايشأةثالثهلاق
ثحبعوضومهنألوألا.)١٣ع(هباوكسمتينأيفهتلاسر
نورفحينيذلاىلإبسُناممهيلإبسنوميدقلادهعلاءايبنأ
:٢٨بويأ(ةنيمثلارهاوجلااودجينأةيغبضرألافوجيف
لاينادمهنمانهءايبنألاو.)١٨-٣:١٤لاثمأو١٩-١٥
ُتْمِهَفَلآيِناَداَنَأ«لاينادلوقليلدبليئويودوادوءايعشإو
لٱَنِم

ْ
َىلِإِّـبَّـرلٱُةَمِلَكاَهْنَعْتَناَكيِتَّـلٱَنيِنِّـسلٱَدَدَعِبُتُك

.َميِلَشُروُأِباَرَخَىلَعًةَنَسَنيِعْبَسِةَلاَمَكِلِّـيِبَّـنلٱاَيِمْرِإ
،ِتاَعَُّرضَّـتلٱَوِةَالَّـصلٱِبًابِلاَطِدِّـيَّـسلٱِهللاٱَىلِإيِهْجَوُتْهَّـجَوَف
ملٱَوِمْوَّـصلٱِب

رلٱَوِحْسَْ
حيسملالوقو.)٣و٩:٢لايناد(»ِداَمَّـ

ْمُتْنَأاَماوُرُظْنَيْنَأاوُداَرَأًاكوُلُمَوَنِيريِثَكَءاَيِبْنَأَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأ«

َْملَوَنوُعَمْسَتْمُتْنَأاَماوُعَمْسَيْنَأَو،اوُرُظْنَيَْملَوَنوُرُظْنَت
:٢لامعأ(ليئوييفسرطبلوقو.)١٠:٢٤اقول(»اوُعَمْسَي
اوبغريذلاو.)٣:٢٤و٢:٣١لامعأ(دواديفو)١٧و١٦
نأسدقلاحورلامهمهلأيتلامهتآوبنىنعموههوفرعينأيف
.هتجيتنالمهثحبعوضومتآوبنلاكلتتناكواهباوملكتي
اََّـهنَألْمُكِنوُيُعِلىَبوُط«حيسملالوقهبشيانهسرطبلوقو
حلٱِّـينِإَف.ُعَمْسَتاََّـهنَألْمُكِناَذآلَو،ُِرصْبُت

ْ
َءاَيِبْنَأَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

»خلااْوَرَيَْملَوَنْوَرَتْمُتْنَأاَماْوَرَيْنَأاْوَهَتْشٱَنِيريِثَكًاراَرْبَأَو
سرطبةياغكاذهنمحيسملاةياغو.)١٧و١٣:١٦ىتم(
اممهلفشُكنأباوحرفيونالعإلااوربتعينأوهوهلوقنم
.ءايبنألانعمتُك

امإاذهْمُكِلْجَأليِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱِنَعاوُأَّـبَنَتَنيِذَّـلٱ
تآوبنلانأنايبامأوميدقلادهعلاتآوبنلكىنعملفصو
تآوبنلاالليجنإلايفةنلعملاةمعنلابةصتخماهيلإراشأيتلا
يتلايهةمعنلااذهو.اهوحنورصموروشأولباببةقلعتملا
دسجلابهنايتإب)مهنمسرطبنيذلا(نينمؤملاحيسملااهبىتأ
يفنلعموهامككلذبقلعتياملكهتوموهميلعتو
يذلا«هلوقيهوةيتآلاةيآلايفانههمالكرسفو.ليجنإلا
يتلامالآلابدهشفقبسذإحيسملاحورهيلعلديناك
.»اهدعبيتلاداجمألاوحيسملل

لٱاَمْوَأٍتْقَوُّيَأَنيِثِحاَب«١١
ْ
ِهْيَلَعُّلُدَيَناَكيِذَّـلٱُتْقَو

ملٱُحوُر
لٱِحيِسَْ

لِليِتَّـلٱِمَالآلٱِبَدِهَشَفَقَبَسْذِإ،ْمِهيِفيِذَّـ
ْ

ِحيِسَم
.»اَهَدْعَبيِتَّـلٱِداَْجمَألٱَو
٢٤:٢٧اقولو٢٦:٢٤ىتمو١:٢١سرطب٢و٨:٩ةيمور
٤٤و

ثحبللليصفتاذهُتْقَوْلٱاَمْوَأٍتْقَوُّيَأَنيِثِحاَب
هتقواولهجمهنكلصالخلانايتإباوفرعمهنإ.ًافنآروكذملا
ملمهنكليحولابهيفاوملكتمهنأاوملعوهتقيقحوهبولسأو
اهوكرديملًارارسأهيفنألمهلنلعُأامضعبىوساومهفي
:١٢لايناد(»ُتْمِهَفاَمَوُتْعِمَساَنَأَو«مهعضبلوقليلدب
اهراتوأفزاعلابرضيفزاعمءايبنألاذختيملهللانإ.)٨
هوبتكاملكاومهفمهنأبسحنالو.هبلقتالاعفنارهظُيل
ليئونامعنأشيفهبتكاممهفًالثمءايعشإنأنظنالف
ميرموعوسيرمأنمنحنانمهفامكءراذعنمدلويهنأو
ةبتككاوكردأنأنيبيأنيرمألانيباوناكمهنكلهمأ
.تالآدرجممهنوكورئاشبلا

ْمِهيِفيِذَّـلٱِحيِسَْملٱُحوُرِهْيَلَعُّلُدَيَناَكيِذَّـلٱ
»حيسملاحور«هنإلاقوسدقلاحورلاوه»حورلا«اذهبدارملا
هنوكرابتعابلزألاذنمحيسملايفناكيذلاحورلاوههنأل
ةمعنءولمم«هنأو.بآلارومأب»ّربخ«هنأو.»هللاةملك«

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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١٧:١٣انحويو١١:٢٧ىتم(ةسينكلا»رون«هنأو.»ًاقحو
ِيبَمَّـلَكَتِّـبَّـرلٱُحوُر«ءايبنألادحألوقلقفاوماذهو.)١٥و
هامسيذلاو.)٢٣:٢ليئومص٢(»ِيناَسِلَىلَعُهُتَمِلَكَو
»حيسملاحور«رخآيفهامس»هللاحور«عضوميفسلوب
حيسملانمنيملعتمءايبنألاكئلوأناكو.)٨:٩ةيمور(
وههنأمهربخيملهنكليتأيهنأمهربخأفًادسجتميتأينألبق
كلذلاوحأالوهيفيتأييذلارصعلامهلّنيعاموعوسي
ةمألانأومالستقووأبرحتقوهنألثمرصعلا
ملتآوبنلاكلتو.ةدبعتسموأذئنيحةلقتسمنوكتةيدوهيلا
٣:١٥اقولو٢٢:٤٢ىتم(حيسملارصعىلإةمهبملزت
.)٢:٣٦لامعأو٤١و٧:٢٦و٣:٢٨انحويو٢٣:٣٥و

تاءوبنلاهتاداهشنموِحيِسَمْلِليِتَّـلٱِمَالآلٱِبَدِهَشَف
.)٢٧-٩:٢٥لاينادو٥٣:١٢-٥٢:١٣ءايعشإ(يفيتلا
يتأيهنأوًاملأتمحيسملااوروصتينأًاريثكدوهيلاىلعرسعو
٢٢و١٦:٢١ىتم(ملاعلارئاسوصاخلاهبعشصالخبهمالآب
١٣:٢٧و٣٤-٨:٢٩و٣:١٨لامعأو٢٧-٢٤:٢٥اقولو
.)٢٦:٢٣و١٧:٣و

بيثينأهللادصقيتلايهواَهَدْعَبيِتَّـلٱِداَْجمَألٱَو
ةمايقبمهئابنإبداجمألاكلتىلعاولدو.همالآىلعاهبحيسملا
هبعشصالخوبآلانيميىلعهسولجوهدوعصوحيسملا
-١٦:٨رومزم(ملاعلانيديلًاريخأهنايتإبوكلذنعئشانلا
نألاقُينأحصف)٢٨-٢:٢٥لامعأو٣٨:١١ءايعشإو١١
.تآوبنلاكلتلمامتإهلكليجنإلا

َهلَنِلْعُأَنيِذَّـلٱ«١٢
ُ

اوُناَكاَنَلْلَب،ْمِهِسُفْنَألَسْيَلْمَُّـهنَأْم
هبَنوُمِدَْخي لٱِروُمُألٱِهِذِٰ

هبْمُْتِربْخُأيِتَّـ لٱِةَطِساَوِبَنآلٱُمُتْنَأاَِ
َنيِذَّـ

يفْمُكوَُّـرشَب لٱِحوُّرلٱِ
ْ
ملٱِسُدُق

يِتَّـلٱ.ِءاَمَّـسلٱَنِمِلَسْرُْ
ملٱيِهَتْشَت

.»اَهْيَلَعَعِلَّـطَتْنَأُةَكِئَالَْ
سسفأو٢:١٣اقولو٤-٢:٢لامعأو٤:٦صو٢٥ع
٣:١٦سواثوميت١و٣:١٠

»َثَحَبَوَشَّـتَف«هلوقلًاريسفتةرشعةيداحلاةيآلاتناك
ِةَمْعِّـنلٱِنَعاوُأَّـبَنَت«هلوقلريسفتةيآلاهذهلوأو.)١٠ع(
.)١٠ع(»ْمُكِلْجَأليِتَّـلٱ

نأيأَنوُمِدَْخياوُناَكاَنَلْلَب،ْمِهِسُفْنَألَسْيَل
عفنلناكلبهنعاوثحبواوشتفاملًاباوجنكيملنالعإلا
نييناربعلاىلإةلاسرلايفلوقلانمحضتيامكمهدعبنيذلا
َهلًادوُهْشَم،ْمُهُّلُكِءَالُؤٰه«

ُ
ملٱاوُلاَنَيَْمل،ِناَميِإلٱِبْم

َقَبَسْذِإ،َدِعْوَْ
نييناربع(»اَنِنوُدِباوُلَمْكُيَالْيَكِل،َلَضْفَأًائْيَشاَنَلَرَظَنَفُهللاٱ
يفنوكرتشيممألانأبهللاءابنأكلذلاثمو.)٤٠و١١:٣٩
ًاسانأ»انل«هلوقبلوسرلادصقيملو.دوهيللةاطعملاةمعنلا

رصعيفمهريغومهيلإبتكنمممهلكنينمؤملالبنينيعم
.هدعباموحيسملا

اذهْمُكوَُّـرشَبَنيِذَّـلٱِةَطِساَوِبَنآلٱُمُتْنَأاَِهبْمُتِْربْخُأ
.ليجنإلايفنلعملاصالخلاةمظعتبثييذلايناثلارمألا
مهوخلاةيكودبكوةيطالغوستنبينمؤم»متنأ«هلوقبدارأ
وألسرلامهورشبنمبدصقو.ةلاسرلاهذهبمهبطاخنيذلا
نألمكرشبأيذلاانأيتطساوبلقيملو.ليجنإلابنيرشبملا
ريشبتتبثينأدارأفسلوبةطساوبليجنإلااولبقمهرثكأ
:٣سرطب٢(ةيناثلاةلاسرلايفلعفامكهتداهشبسلوب
١٥(.

يف حورلايأِءاَمَّـسلٱَنِمِلَسْرُْملٱِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِ
ناهربوديدجلادهعلالسروميدقلادهعلاءايبنأبملكتيذلا
مويثدحامكمهميلعتلًاتابثإاهوعنصيتلاتازجعملاكلذ
ىلعاذهو.ىلوألاةسينكلانمةريثكرخُأًاتاقوأونيسمخلا
لَْمهَأْنِإُنْحَنوُجْنَنَفْيَك«نييناربعلاةلاسريفليقامقفو

ْ
اَن

اَنَلَتَّـبَثَتَّـمُث،ِهِبِمُّلَكَّـتلٱِبُّبَّـرلٱَأَدَتْبٱِدَق،ُهُراَدْقِماَذٰهًاصَالَخ
ٍتاَّـوُقَوَبِئاَجَعَوٍتاَيآِبْمُهَعَمُهللاٱًادِهاَش،اوُعِمَسَنيِذَّـلٱَنِم
لٱِحوُّرلٱِبِهاَوَمَوٍةَعِّـوَنَتُم

ْ
:٢نييناربع(»ِهِتَداَرِإَبَسَح،ِسُدُق

لٱِبْمُكَلِْرصَيَْملاَنَليِجْنِإَّـنَأ«سلوبلوقو.)٤و٣
ْ

،ْطَقَفِمَالَك
لـٱِبْلـَب

ْ
لٱِحوُّرـلـاِبَو،ـًاضـْيَأِةَّــوـُق

ْ
»ٍدـيِدـَشٍنيـِقـَيِبَو،ِسُدــُق

.)١:٥يكينولاست١(
رمألااذهاَهْيَلَعَعِلَّـطَتْنَأُةَكِئَالَْملٱيِهَتْشَتيِتَّـلٱ

.ليجنإلايفنلعملاصالخلاةمظعىلعلدييذلاثلاثلا
نأشيفاهنعثحبلايفءايبنألابغريتلاءايشألااذهو
ءادفلارارسأنميهو.اهدعبيتلاداجمألاوحيسملامالآ
ُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع«لوسرلاسلوبهيفلاقيذلا
يفَرَهَظ جلٱِ

ْ
يفَرَّـَربَت،ِدََس ِملىَءاَرَت،ِحوُّرلٱِ

َ
َْنيَبِهِبَزِرُك،ٍةَكِئَال

يفِهِبَنِموُأ،ِمَمُألٱ لٱِ
ْ
يفَعِفُرِ،َملاَع ملٱِ

٣:١٦سواثوميت١(»ِدْجَْ
ةبغرركذو)٤:٩سوثنروك١و٣:١٠سسفأريسفترظنا
هذهنأىلعلديلصالخلارومأىلععالطالايفةكئالملا
هللامهركشواهيفمهتوبثواهبءارقلاءانتعاةقحتسمرومألا
.اهيلع

رومألالكىلععلطتنأيهتشتةكئالملانأيفبيرالو
ةكئالملانأحّجرملاو.هدصاقملكوهللاتافصنلعُتيتلا
نمسيلهنإ.سانلاكمهداهتجابهللاةفرعمىلعنولصحي
شيتفتلاىلإنوجاتحيفءيشلكاوفرعينأمهتعيبط
مهيلعمهبُأاماومهفييكلمهاوقلكلامعتساوثحبلاو
ِهللاٱِةَكِئَالَمَماَّـدُقٌحَرَفُنوُكَي«حيسملالوقو.هللادصاقمنم
ةكئالملانأنهربي)١٥:١٠اقول(»ُبوُتَيٍدِحاَوٍئِطاَخِب
مهنوكنمًاضيأجتنياذهو.نيطقاسلاذاقنإبنومتهي
لِلًةَلَسْرُمًةَمِداَخًاحاَوْرَأْمُهُعيَِمج«

ْ
لٱِلْجَألِةَمْدِخ

ْ
ْنَأَنيِديِتَع

خلٱاوُثِرَي
ْ

ءادفلالمعيفمهكارتشاو)١:١٤نييناربع(»َصََال

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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٢:٩و١:٢٦اقولو٢٨:٢و٤:١١و١:٢٠ىتم(نمرهاظ
.)١:٥١انحويو٢٢:٤٣و

وحصلاوةريغلامهيلعتبجوأصالخلاةمظعنإ
٢١ىلإ١٣عىقتلاوةسادقلاوةعاطلاوءاجرلاو

لَأَف،َنيِحاَصْمُكِنْهِذَءاَقْحَأاوُقِطْنَمَكِلٰذِل«١٣
ْ
ْمُكَءاَجَراْوَق

هبىَتْؤُييِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱَىلَعِماَمَّـتلٱِب َعوُسَيِنَالْعِتْسٱَدْنِعْمُكْيَلِإاَِ
ملٱ
.ِ»حيِسَْ
٥:٦يكينولاست١و٥:٨و٤:٧صو٦:١٤سسفأ
٢:٦سطيتو١٢:٣ةيمورو٤:٥سواثوميت٢و

يذلاصالخلاةمظعيفقبساملكىلعءانبَكِلٰذِل
.ةمعنلابهيفكارتشالاىلإمتيعُد

يفداهتجاللاودعتسايأْمُكِنْهِذَءاَقْحَأاوُقِطْنَم
زاجممالكلاف.تايويندلايفملاعلالهأداهتجاتايحورلا
جورخ(برهللدادعتسالايفنييليئارسإلالمعنمذوخأم
باخآمامأيرجللًادادعتساايليإنمناكامو.)١٢:١١
نكتل«هذيمالتلحيسملالوقلثماذهو.)١٨:٤٦كولم١(
هذيمالتحيسملارمأو.)١٢:٣٥اقول(»ةقطنمممكؤاقحأ
ةياغلاسرطبمالكنمةياغلاو.ةيناثهئيجملاودعتسيلكلذب
.ءيجملاكلذلدادعتسإلايهواهنيعحيسملامالكنم

٥:٨ص(هابتنالاوةظقيلالاحيفيأَنيِحاَص
.)١:٨سطيتو٣:٢سواثوميت١و٥:٦يكينولاست١و

بوجوبصنوحيرصتاذهِماَمَّـتلٱِبْمُكَءاَجَراْوَقْلَأَف
اممامهلةضرعمهسأيوبيرلكنمصلاخلاماتلاءاجرلا
.باحصألادادتراوءادعألاةمواقموتاقشملانممهبطيحي

صالخلايأْمُكْيَلِإاَِهبىَتْؤُييِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱَىلَع
.)١٠ع(ةيناثحيسملاءيجمدنعهيلعنولصحييذلا

نآلاوهيذلاهدجميفِحيِسَْملٱَعوُسَيِنَالْعِتْسٱَدْنِع
بيثيوملاعلانيديليتأينيحهيفنلعتسيوهوانعبوجحم
ىلإعجراف)١:٧يكينولاست٢و٣:٤يسولوكو٧ع(هبعش
.كانهريسفتلا

يفَةَقِباَّـسلٱُمُكِتاَوَهَشاوُلِكاَشُتَالِةَعاَّـطلٱِدَالْوَأَك«١٤ ِ
»ْمُكِتَلاَهَج
٤:٨سسفأو٤:٢صو١٢:٢ةيمور

ىلإمهتبسنىلإرظنلاب»ًادالوأ«مهاعدِةَعاَّـطلٱِدَالْوَأَك
.)٤ع(»ةثرو«مهنأو)٣ع(»ةيناثاودلو«مهنأوبآلا
ريغهللادالوأبقيليامكنوكلسيمهنأةرابعلاىنعمو

دالوأنيدرمتملانإفمهتاقوأرثكأيفليئارسإينبكنيدرمتم
.)٢:١٤سرطب٢و٢:٣سسفأ(بضغلا

مهو)٥:٨سسفأ(»رونلادالوأ«مه»ةعاطلادالوأ«و
هرماوأمهظفحوهتدارإلمهعوضخبهللاةعاطلانورهظي
.بحملامهدلاوىلعدالوألالاكتاكًامئادهيلعمهلاكتاو

مهكولسبانهمهرّكذَةَقِباَّـسلٱُمُكِتاَوَهَشاوُلِكاَشُتَال
كلتانحويّنيبو.ههبشياملكنعمهاهنواونمآنألبق
يفاَمَّـلُكَّـنَأل«هلوقبتاوهشلا لٱِ

ْ
جلٱَةَوْهَشَِملاَع

ْ
َةَوْهَشَو،ِدََس

لٱ
ْ
ملٱَمُّظَعَتَو،ِنوُيُع

لٱَنِمْلَبِبآلٱَنِمَسْيَل،ِةَشيِعَْ
ْ
ِ»َملاَع

»دسجلالامعأ«نماهنأبسلوباهفصوو.)٢:١١٦انحوي١(
.تاوهشلاكلتىرسأًاقباساوناكو)٥:١٩ةيطالغ(

يف )٣:١٨سسفأ(نوينثولاهبزاتمااماذهْمُكِتَلاَهَجِ
حيسملاوكالهلارطخوةئيطخلامرجوهرومأوهللااولهجمهنإف
.صالخلاقيرطو

لٱَريِظَنْلَب«١٥
ْ
ًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك،ْمُكاَعَديِذَّـلٱِسوُّدُق

يفَنيِسيِّـدِق .»ٍةَريِسِّـلُكِ
٧:١سوثنروك٢و٣:٣انحوي١و٤:٧يكينولاست١
٣:١٣بوقعيو

ىلعهباودتقاوًالاثمهللااوذختايأِسوُّدُقْلٱَريِظَن
يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَنيِلِماَكْمُتْنَأاوُنوُك«حيسملالوققفو ِ
لَتَو«سلوبلوقو.)٥:٤٨ىتم(»ٌلِماَكَوُهِتاَواَمَّـسلٱ

ْ
اوُسَب

جلٱَناَسْنِإلٱ
ْ

ملٱَديَِد
يفِهللاٱِبَسَحِبَقوُلْخَْ لٱِ

ْ
حلٱِةَساَدَقَوِّـِرب

ْ
»ِّـَق

٤:٢٤سسفأ(»َءاَّـبِحَأٍدَالْوَأَكِهللاٱِبَنيِلِّـثَمَتُماوُنوُك«هلوقو
ُرِّـهَطُي،ِهِبُءاَجَّـرلٱاَذٰهُهَدْنِعْنَمُّلُكَو«انحويلوقو.)٥:١و
ةفصلا»سودقلا«و.)٣:٣انحوي١(»ٌرِهاَطَوُهاَمَكُهَسْفَن
ةهلآلابناجيفميدقلادهعلايفًابلاغاهبهللانلعأيتلا
.ةينثولا

اونوكينأةوعديهانهةدوصقملاةوعدلاْمُكاَعَديِذَّـلٱ
١:٣سرطب٢و١:٦ةيطالغو٨:٣٠ةيمور(هللادالوأ
.)٣:١انحوي١و

ىنعملاو.سانلاوهللامامأَنيِسيِّـدِقًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك
.ريسفتلاىلإعجراف١:٢٧يفامىنعمك

.»ٌسوُّدُقاَنَأِّـينَألَنيِسيِّـدِقاوُنوُك:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل«١٦
٢٠:٧و١٩:٢٠و١١:٤٤نييوال

ناك)٢٠:٢و١٩:٢و١١:٤٤نييوال(ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل
هجوينأحصيونييليئارسإلاىلإًاهجومبوتكملارمألااذه
كلذىلعءانبو.ًاضيأهللابعشمهنوكلنييحيسملاىلإ
َعيَِمجَّـنَأل«يبنلالوقكلذديؤيوهللااباولثمتينأبجو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ِمْسٱِبُكُلْسَنُنْحَنَو،ِهِٰهلِإِمْسٱِبٍدِحاَوُّلُكَنوُكُلْسَيِبوُعُّشلٱ
.)٤:٥اخيم(»ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱَىلِإاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱ

َبَسَحٍةاَباَُحمِْريَغِبُمُكَْحييِذَّـلٱًابَأَنوُعْدَتْمُتْنُكْنِإَو«١٧
»ٍفْوَخِبْمُكِتَبْرُغَناَمَزاوُريِسَف،ٍدِحاَوِّـلُكِلَمَع
٦:٩ىتمو١:٦يخالمو٣:١٩ايمرإو٨٩:٢٦رومزم
صو٢:١٩سسفأو٢:١١صو١٠:٣٤لامعأو١٦:٢٧و
١٢:٢٨نييناربعو٧:١سوثنروك٢و٣:١٥

ٍةاَباَُحمِْريَغِبُمُكَْحييِذَّـلٱًابَأَنوُعْدَتْمُتْنُكْنِإَو
.كشللالعطقللانه»نإ«ٍدِحاَوِّـلُكِلَمَعَبَسَح
ًاضيأنايدوهًابأهوعدتيذلانأةرابعلانملوسرلادارمو
نماهنوكىلإرظنلاباهنيبزيميوًامئادانلامعأىريهنأو
يذلانيدلامويءاضقىلإانهرشيملو.صاعنموأعيطم
هبمكحيامىلإلب.)٥:٢٢انحوي(نبالاىلإبآلاهلكو
المهنأدوهيلامهوتلًاعفد»ةاباحمريغب«لاقوةعاسومويلك
ًاعيمجاورربتمهنأاونظوميهاربإدالوأمهنوكلنوناودي
َال«هلوقبمهولااذهنادمعملاانحويعفدو.هيلإمهتبسنب
يفاوُلوُقَتْنَأاوُرِكَتْفَت ُلوُقَأِّـينَأل.ًابَأُميِهاَرْبِإاَنَل:ْمُكِسُفْنَأِ
حلٱِهِذٰهْنِمَميِقُيْنَأٌرِداَقَهللاٱَّـنِإ:ْمُكَل

ْ
»َميِهارْبِإلًادَالْوَأِةَراَجِ

رظنيامكفطاوعلاوبلقلاىلإرظنيهللانإ.)٣:٩ىتم(
نوناقهلسيلوةسدقملاهتعيرشباهلكاهلباقيولامعألاىلإ
ممألاهبنيدييذلانوناقلانعفلتخيدوهيلاهبنيدي
عنمىلاعتهنإف.ءارقفللسايقوءاينغأللسايقهدنعسيلو
ىوقأاذهوةدحاوةيصعملةسدقملاضرألالوخدنمىسوم
١٠:٣٤لامعأو١٩:٧مايأ٢(هدنعةاباحمالنأىلعليلد
لامعأال»دحاولكلمعبسح«لاقو.)٢:١١ةيمورو
بسحبمكحيوةلمجناسنإلالامعأىلإرظنيهنألدحاولك
ًايصاعوأًاعيطمًاريرشوأًاحلاصاهلماعناكنإاهبولسأ
ًامداخوأهللاًامداخهسفنىضريفوأهللاىضريفًابغار
َّـدُبَالُهَّـنَأل«لوسرلاسلوبلوقيفاذهلثمءاجو.سيلبإل

ملٱِّـِيسْرُكَماَمَأُرَهْظُنًاعيَِمجاَنَّـنَأ
َناَكاَمٍدِحاَوُّلُكَلاَنَيِلِ،حيِسَْ

جلٱِب
ْ

:٥سوثنروك٢(»ًاَّرشْمَأَناَكًاْريَخ،َعَنَصاَمِبَسَحِبِدََس
َيِزاَجُأليِعَمِيتَرْجُأَوًاعِيَرسِيتآاَنَأاَه«حيسملالوقو.)١٠
.)٢٢:١٢ايؤر(»ُهُلَمَعُنوُكَياَمَكٍدِحاَوَّـلُك

ًازارتحا»فوخب«لاقٍفْوَخِبْمُكِتَبْرُغَناَمَزاوُريِسَف
مظعيامردقىلعهنألهتظاغإجئاتننمهللااوظيغينأنم
ءيشالف.هايإهمرحياملعفينأىشخيهللاىضرناسنإلا
هبعشفاخيكلذلوةيطخلاىوسسفنلاوهللانيبلصفي
يفَ«و.اهيفاوطقسينأنم حلٱِّـبَّـرلٱِةَفاََخمِ

ْ
»ِّـَّـرشلٱِنَعُناَدََي

َهلُعَطْقَأ«ىلاعتهلوقاذهىلعو.)١٦:٦لاثمأ(
ُ

ًادْهَعْم
يفيِتَفاََخمُلَعْجَأَو...ًاّيِدَبَأ هبوُلُقِ ايمرإ(»يِّـنَعَنوُدِيَحيَالَفِْمِ

ملٱِناَسْنِإلِلىَبوُط«ميكحلالاقاذهلو)٣٢:٤٠
»ًامِئاَديِقَّـتُْ

:١٤و١:٧لاثمأو٢٤و١٣و٦:٢ةينثترظنا٢٨:١٤لاثمأ(
نألناميإلايفانيامفوخلااذهيفءيشالو.)٢٧و٢٦
ءاجاهريغنمرثكأناميإلاىلعمالكلااهيفيتلاةلاسرلا
لَف«هصناماهيف

ْ
،ِهِتَحاَرَىلِإِلوُخُّدلٱِبٍدْعَوِءاَقَبَعَمُهَّـنَأ،ْفَخَن

.)٤:١نييناربع(»ُهْنِمَباَخْدَقُهَّـنَأْمُكْنِمٌدَحَأىَرُي
يبنلالوقليلدبرفكلانمظفحلاىلإةليسولضفأفوخلاف
جلٱَّـبَراوُسِّـدَق«

ْ
ُنوُكَيَو.ْمُكُتَبْهَرَوُهَوْمُكُفْوَخَوُهَفِدوُُن

وهيذلانمؤملافوخف.)١٤و٨:١٣ءايعشإ(»ًاسِدْقَم
ناسنإلافوخنعفالتخالالكفلتخياهنيعبىوقتلا
اذهنمو.)٢٩:٢٥لاثمأ(»ًاكرشعضتهتيشخ«يذلا
َنوُلُتْقَيَنيِذَّـلٱَنِماوُفاََختَال«هلوقبهذيمالتحيسملارذح
جلٱ
ْ

اوُفاَخْلَب،اَهوُلُتْقَيْنَأَنوُرِدْقَيَالَسْفَّـنلٱَّـنِكٰلَوَدََس
حلٱِب

ْ
جلٱَوَسْفَّـنلٱَكِلُْهيْنَأُرِدْقَييِذَّـلٱَنِمِّـيَِر

ْ
يفاَمِهْيَلِكَدََس ِ

ايمرإ(يمهولافوخلانعفلتخيو.)١٠:٢٨ىتم(»َمَّـنَهَج
مزلتسي»فوخبمكتبرغنامزاوريس«هلوقو.)١٠:٢
هذهنألضرألاىلعانتايحةدملكفاخننأبوجو
طيحتيتلاراطخألاو.ةبرغدالبنينمؤملاىلإرظنلابضرألا
ءادعأاهيفةبيرغضرأيفنيرفاسملابطيحتيتلايهمهب
ةيزعترمألااذهو.)١١:١٣نييناربع(مئادرطخونوريثك
هنأوًاريسيًانمزالإفوخلاىلإيعادالهنأًاحيملتهيفنأل
تيبىلإنوريصيفليلقدعبةبرغلاضرأيفمهتحايسيهتنت
.رطخالوةبرجتالوةّيطخالفماتلانمألاثيحمهيبأ

ْوَأٍةَّـضِفِب،ىَنْفَتَءاَيْشَأِبَالْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأَنيِِملاَع«١٨
لٱُمُكِتَريِسْنِم،ٍبَهَذ

ْ
»ِءاَبآلٱَنِماَهوُمُتْدَّـلَقَتيِتَّـلٱِةَلِطاَب

نييناربعو٢:١٤سطيتو٦:٢٠سوثنروك١و٥٢:٣ءايعشإ
٤:١٧يبليفو٢٠:٢٨ىتمو٢:١سرطب٢و٩:١٢

ىدأيذلاميظعلانمثلانمهوفرعامبمهركذَنيِِملاَع
ىوقتلاباوشيعينأمهيلعبجوييكلمثإلانممهتاجنةيغب
.ةسادقلاو

باتكلانمرخآعضوميفوانهءادفلاْمُتيِدُتْفٱ
٢٠:٢٨ىتم(ةيدوبعلاورسألانمةاجنلانمثةيدأتسدقملا
.)٢:١٤سطيتو٢:٦سواثوميت١و١٠:٤٥سقرمو

بهذلاركذٍبَهَذْوَأٍةَّـضِفِب،ىَنْفَتَءاَيْشَأِبَال
ىرسأنعةيدفًابلاغنايدؤيامهنألاهريغنودةضفلاو
وألامعتسالابنانيفيامهنأل»ءانفلا«امهيلإبسنو.برحلا
.ملاعلاداومرئاسعمنايشالتيامهنأل

ةلاسرلاهذهمهيلإبتكنيذلانينمؤمللسرطبحّرصو
يفرسألاةيدوبعامهوتوملاوةئيطخلانمنويدفممهنأب

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو

١٢
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ديبعلانعءادفيدؤياممظعأامهنمةيدفلاو.لباب
.ىرسألاو

مزتلسيتوملاوةئيطخلانممهؤادفِةَلِطاَبْلٱُمُكِتَريِس
مهلاحةريسلاكلتو.ةلطابلاةريسلانمءادفلاةرورضلاب
كلتتعنو.سدقلاحورلاباوددجتوحيسملاباونمآنألبق
.هللانعاهباولصفنادقاوناكمهنأل»ةلطابلابةريسلا«
ةعفانريغمهتدابعونيينثولالاحككلذبمهلاحتناكو
.)٨:٤سوثنروك١و١:١٨ةيمور(نيينثولاةدابعك

»ةلطابلاةدابعلا«كلتِءاَبآلٱَنِماَهوُمُتْدَّـلَقَتيِتَّـلٱ
ليجلاىلإقباسلاليجلانموءانبألاىلإءابآلانمتلصتا
مهتريسب«نيطوبرماوناكو.ةميدقاهنأباوفتكافقحاللا
اوعاطتسااموةودقلاوةداعلاوةبارقلاوةدالولاطبرب»ةلطابلا
.ةضفلاوبهذلاةوقنممظعأةوقبالإاهنماوجنينأ
نعاهوذخأيتلاةنايدلاحيسملارصعيفدوهيلاةنايدتناكو
صلخيلىتأيذلاحيسملاءادعأدشأنييسيرفلاوةبتكلا
.)١٣:٣٩لامعأ(هبعش

،ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِبٍلََمحْنِماَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِبْلَب«١٩
ملٱِمَد

ِ»حيِسَْ
٩:١٤نييناربعو١:٢٩انحويو٢عو٢٠:٢٨لامعأ

كلذديؤيومهنعةيدفيدؤملانمثلاوهاذهٍميِرَكٍمَدِب
لٱِبِهِتَمْعِنِبًاناَّـَجمَنيِرِّـَربَتُم«سلوبلوق

ْ
َعوُسَيِبيِذَّـلٱِءاَدِف

ملٱ
ةيمور(»خلاِهِمَدِبِناَميِإلٱِبًةَراَّـفَكُهللاٱُهَمَّـدَقيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
هنألهتاذيفهتميقىلإرظنلاب»ميركلاب«تعُنو.)٢٥و٣:٢٤
اهنمريخنيملاعلايفءيشاليتلاهتايحيأهللانبامد
أشنينأليحتسييذلاءادفلاءاشنإيفهريثأتىلإرظنلابو
.بهذلاوةضفلاب

ِحيِسَْملٱِمَد،ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِبٍَلَمحْنِماَمَك
نالمحلاتناكومئاهبلارهطأفورخلايألمحلابسُح
٢٨:٣ةينثتو١٢:٥جورخ(نالمحلارهطأةمدقتللةراتخملا
كلذىلعو.)٩:١٤نييناربعو٢٢:٢٠و٤:٣٢نييوالو١١و
ٍَّرشَالِبٌسوُّدُق«وهيذلاحيسملاىلإًازمرةمدقتلالمحناك
نعةرافكةحيبذهللامّدقو)٧:٢٦نييناربع(»ٍسَنَدَالَو
١و٥٣:٧ءايعشإو٤٢-٣٥و١:٢٩انحوي(ةأطخلا
.)٧:٢٦نييناربعو٥:٢١سوثنروك٢و٥:٧سوثنروك

لٱِسيِسْأَتَلْبَقًاقِباَسًافوُرْعَم«٢٠
ْ
يفَرِهْظُأْدَقْنِكٰلَوِ،َملاَع ِ

»ْمُكِلْجَأْنِمَِةريِخَألٱِةَنِمْزَألٱ
:٢٥ىتمو١٣:١٨ايؤرو١:٤سسفأو٢ع٢:٢٣لامعأ

٢:١٤و٩:٢٦نييناربعو٣٤

هبهللاىضقيأَِملاَعْلٱِسيِسْأَتَلْبَقًاقِباَسًافوُرْعَم
ُذْنُمًةَبوُتْكَمْمُهُؤاَمْسَأ«انحويلوقلثماذهو.لزألاذنم
لٱِسيِسْأَت

ْ
يفَِملاَع حلٱِةاَيَحِرْفِسِ

ْ
:١٣ايؤر(»َحِبُذيِذَّـلٱِلََم

ًامَّـلَسُمُهوُمُتْذَخَأاَذٰه«نيسمخلاموييفسرطبلوقو.)٨
ملٱِهللاٱِةَروُشَمِب

لِعَوِةَموُتْحَْ
ْ

مثَأيِدْيَأِبَوِ،قِباَّـسلٱِهِم
ََ

ُهوُمُتْبَلَصٍة
لَتَقَو

ْ
ةمظعىلعناهرباذهيفو.)٢:٢٣لامعأ(»ُهوُمُت

لزألاذنمهبىضقهللانإفًانيقيًاقحهنوكوعوسيبصالخلا
ملسيملىلاعتهنإفحيسملاةحيبذبمهؤادفنوكينأىضقو
فالآةعبرأبةقيلخلادعبهيفثدحامحلصيلتومللهنبا
ملوضرألاىلعهقيرطدسفأوناسنإلائطخنيحةنس
هسفننمسلوبهعرتخاًارمأحيسملابءادفلاةراشبنكت
هللاهعنصيذلاميدقلادهعلايفاملًافالخهايإمهملعو
.هبعشل

يفَرِهْظُأْدَق هللانإْمُكِلْجَأْنِمِةَريِخَألٱِةَنِمْزَألٱِ
عفرييذلا«هلمحيأهحيسمنوكينملزألاذنمنلعأ
روصعلاذنمهنالعإمامتمتكهنكلودلوينيأو»ملاعلاةيطخ
مهلنلعُأفهمالآوهئيجمباوأبنأدقءايبنألانأعمةيلاخلا
لك»مكلجأنم«هلوقبدارأو.هولبقيوهومهفييكلًايلج
ةنمزألاب«دارأو.)٢:٧سوثنروك١(يفامكحيسملابنينمؤملا
يناثلاهئيجمولوألاحيسملاءيجمنيبةدملالك»ةريخألا
.)٣:١سواثوميت٢و٢:١٦لامعأ(

ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأيِذَّـلٱِهللاٱِبَنوُنِمْؤُتِهِبَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ«٢١
يفاَُمهْمُكَءاَجَرَوْمُكَناَميِإَّـنِإىَّـتَح،ًادَْجمُهاَطْعَأَو .»ِهللاٱِ
٣:٩نييناربعو١:٩و٤:٢٤ةيمورو٢:٢٤لامعأ
٢٤و١٧:٥انحويو٣:١٦سواثوميت١و

حيسملابمهناميإناكِهللاٱِبَنوُنِمْؤُتِهِبَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ
يِذَّـلٱ«حيسملالوقلثماذهوهللاابمهناميإةيوقتىلإةليسو
:١٢انحوي(»يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱِبْلَبِيبُنِمْؤُيَسْيَلِيبُنِمْؤُي

ثيدحميلعتبسيلحيسملابصالخلاميلعتًاذإف.)٤٤
.ءايقتألانييليئارسإلاءامدقناميإنعفلتخي

موييفهظعوبنابأامكِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأيِذَّـلٱ
)٥:٣٠و٢٦و٣:١٥و٢٤و٢:٢٣لامعأ(هريغونيسمخلا
.)٣٧-٣٣و١٣:٣٠لامعأ(سلوبلاقامكو

:١سسفأ(تاومألانمهماقأنأدعبًادَْجمُهاَطْعَأَو
١٧:١انحوي(هنيميىلعهسلجأوءامسلاىلإهدعصأو)٢٠
٢١و١:٢٠سسفأو٢:٩يبليفو٨:١١و٦:٤ةيمورو
.)٣:١٦سواثوميت١و

يفاَُمهْمُكَءاَجَرَوْمُكَناَميِإَّـنِإىَّـتَح ىتحيأِهللاٱِ
هبصالخلاءاجروتاومألانمماقملاحيسملابمكناميإنإ
ىلعوهدجموهماقأيذلابآلاهللاابناميإلاىلعمكنالمحي

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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هتنامأوهتوقكلذبرهظأبآلانألهنمصالخلاءاجر
.هديعاوميفىمظعلا

مهنوكنمقبسامىلعءانبةيوخألاةبحملابوجو
نميتأيامىلعودحاونمثبنييدفموءالزنوءابرغ
٢٥ىلإ٢٢عهللاةملكبةيناثنيدولوممهنوك

يفْمُكَسوُفُناوُرِّـهَط«٢٢ حلٱِةَعاَطِ
ْ

لِلِحوُّرلٱِبِّـَق
ْ

ِةَّـبَحَم
لٱِةَّـيِوَخَألٱ

ْ
لَقْنِمًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّبِحَأَف،ِءاَيِّـرلٱِةَميِدَع

ْ
ٍرِهاَطٍب

.»ٍةَّـدِشِب
نييناربعو١٢:١٠ةيمورو١٣:٣٤انحويو٤:٨بوقعي
١:٥سواثوميت١و٣:٨و٢:١٧صو١٣:١

لامعألانمسفنلاسيدقتنإْمُكَسوُفُناوُرِّـهَط
نمناسنإلاعنميالكلذنكلسدقلاحورلابةصتخملا
يفهعسويفاملذبينأهيلعبجويلبالهلينيفداهتجالا
.ًاثبعهلتحنُمدقهللاةمعننوكتالىتحةراهطلاليبس
ةبولطملاةيوخألاةبحمللًاديهمتهيلإاوجاتحايذلاريهطتلاف
ُّلُكرظن«يهوتاذلاةبحمنمريهطتلاوهةيآلاهذهيف
دسحلانمو)٢:٤يبليف(»ِهِسْفَنِلَوُهاَمَىلِإٍدِحاَو
.ضغبلاو

يف وهيذلاليجنإلاةعاطنإِحوُّرلٱِبِّـقَْحلٱِةَعاَطِ
ةيقنتلسدقلاحورلااهذختييتلاةطساولايهقحلانالعإ
:٣انحوي(ضغبلاودسحلاوتاذلابحنمنينمؤملابولق
لعفنودببلقلارهطيالقحلانإ.)٦و٣:٥سطيتو٥
قحلاةطساوبالإلعفيالسدقلاحورلاوسدقلاحورلا
.ةعاطلابهايإناسنإلالوبقو

نمدبالهنأيأِءاَيِّـرلٱِةَميِدَعْلٱِةَّـيِوَخَألٱِةَّـبَحَمْلِل
ريغاوناكمهلعلةبحملاهذهليبسلًاديهمتبلقلاريهطت
ممألايرصنتمنممهضعبنوكلةيوخألاةبحملانيصلخم
.دوهيلايرصنتمنممهضعبو

نوكتنأمزلتسياذهخلاًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّبِحَأَف
٣٥و١٣:٣٤انحويرظنا(ةديدشنوكتنأوةصلاخةبحملا
انحوي١و١٣:١نييناربعو٤:٩يكينولاست١و٥:٢سسفأو
.)كلذريسفتو١٨-٣:١٤

ممْلَب،ىَنْفَيٍعْرَزْنِمَال،ًةَيِناَثَنيِدوُلْوَم«٢٣ ،ىَنْفَيَالاَّـِ
حلٱِهللاٱِةَمِلَكِب

ْ
لٱِةَّـَي

ْ
.»ِدَبَألٱَىلِإِةَيِقاَب

٤:١٢نييناربعو١:١٣و٣:٣انحويو٣ع

مهلوخدىلعةيوخألاةبحملابوجوىنبًةَيِناَثَنيِدوُلْوَم
ةمالعوةايحلاكلتعئارشنمةبحملانألةديدجةايح

حيسملادسجءاضعأودحاومدمهنأكاهيفمهكارتشا
.ناميإلاب

ةديدجلاةدالولاىلعاولصحيملىَنْفَيٍعْرَزْنِمَال
ذإءانفللةضرعلسلستلاكلذنألمهيدلاونممهلسلستب
املًاعفداذهلاقو.نوتوميةيعيبطةدالونودلوينيذلالك
ميهاربإنممهلسلستنمهيلعاولكتاودوهيلاهبرختفا
ةلماحلابابسألانملسلستلااذهعفنمدعوًايعيبط
.ممألايرصنتمباونيهتسيالنأىلعدوهيلايرصنتمل

ةيحورةدالوهللانمنودولوممهنألىَنْفَيَالاَّـِممْلَب
.)٣:٩انحوي١و١:١٣انحوي(

ةليسووهيذلاليجنإلابيأ)١:١٨بوقعي(هللاةملكب
هيفنلعُأاماميسالوهنوأرقيوأهنوعمسينملصالخلاىلإ
»اهدعبيتلاداجمألاوحيسملامالآو«)٣ع(ةمايقلارومأنم
َةَمِلَك«نييناربعلاىلإةلاسرلالوققفوىلعاذهو.)١١ع(
ٌةَقِراَخَو،ِنْيَّـدَحيِذٍفْيَسِّـلُكْنِمىَضْمَأَوٌةَلاَّـعَفَوٌةَّـيَحِهللاٱ
ملٱَوِحوُّرلٱَوِسْفَّـنلٱِقَرْفَمَىلِإ

ملٱَوِلِصاَفَْ
ْ
َراَكْفَأٌةَزِّـيَُممَو،ِخاَخِ

لٱ
ْ
لَق
ْ

.)٤:١٢نييناربع(»ِهِتاَّـيِنَوِب
رثؤملاهللااهفلؤمىلإرظنلابِدَبَألٱَىلِإِةَيِقاَبْلٱِةَّـيَْحلٱ
ىتوملاميقييذلاهتوصليتلاةوقلاهللامالكلف.اهتطساوب
هسفنهللاوهللاةملكنيبانهقرفالو.)٢٩و٥:٢٨انحوي(
.هماودبةمئادوهتايحبةيحاهلعجيواهتطساوبلعفييذلا
يفتبسناهنإفنييناربعلاىلإةلاسرلايفءاجاذهلثمو
هتملكىلإرخآعضوميفهتبسنامهللاىلإعضاوملاضعب
ًاضيأةييحم»ةيحلاهللاةملك«و.)١٣و٤:١٢نييناربع(
ةمعنلاةايحفدبألاىلإةيقابيهواهبنويحياهنولبقينيذلاف
.ةيدبألادجملاةايحةءادبنوكتلبلوزتالاهنعةئشانلا

ِرْهَزَكٍناَسْنِإِدَْجمَّـلُكَو،ٍبْشُعَكٍدَسَجَّـلُكَّـنَأل«٢٤
لٱ.ٍبْشُع

ْ
»َطَقَسُهُرْهَزَوَسِبَيُبْشُع

١:١٠بوقعيوخلا٤٠:٦ءايعشإ

ةيحهللاةملك«نأوهوهلاقاملهللاتابثإةيآلاهذهيف
ءايعشإ(نمسبتقمكلذلًاتابثإيتأيامو.»دبألاىلإةيقابو
هانعمبهضعبوهانعموهظفلبهضعبسبتقادقو)٨-٤٠:٦
.طقف

ىلإرظنلابسانلالكيأٍبْشُعَكٍدَسَجَّـلُكَّـنَأل
مهفىنفيعرزنمنودولوممهنألةيدسجلامهتعيبط
لٱُلْثِمُناَسْنِإلٱ«توبثلامدعيفبشعلاك

ْ
.ُهُماَّـيَأِبْشُع

حلٱِرْهَزَك
ْ
َالَو،ُنوُكَيَالَفِهْيَلَعُُربْعَتًاحيِرَّـنَأل.ُرِهْزُيَكِلٰذَكِلَْق

بويأًاضيأرظنا١٦و١٠٣:١٥رومزم(»ُدْعَبُهُعِضْوَمُهُفِرْعَي
.)٣٧:٢٧ءايعشإو٦و٩٠:٥رومزمو١٤:٢و٨:١١٢

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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هبرختفياملكيأٍبْشُعِرْهَزَكٍناَسْنِإِدَْجمَّـلُكَو
عيرسبايثءاهبةروصلامجوملعوماقموىنغنمناسنإلا
.لاوزلا

كلذكفًامئادرابتخالادهشيامكخلاَسِبَيُبْشُعْلٱ
.ناسنإلادجم

َيِهِهِذٰهَو.ِدَبَألٱَىلِإُتُبْثَتَفِّـبَّـرلٱُةَمِلَكاَّـمَأَو«٢٥
لٱ
ْ

هبْمُتِّْـرشُبيِتَّـلٱُةَمِلَك »اَِ
٦:٥نييناربع

الوىقبتيأِدَبَألٱَىلِإُتُبْثَتَفِّـبَّـرلٱُةَمِلَكاَّـمَأَو
مهداسجأنمرشبلابةصتخملاةيضرألارومألاكريغتت
.ىشالتتوريغتتاهنإفمهكلاممومهنكاسمو

ءايعشإهيلإراشأاماذهبدارملاُةَمِلَكْلٱَيِهِهِذٰهَو
ىلعقدصياذهو.)٢٣ع(»ةيقابلاةيحلاهللاةملكب«
روصعلايلاوتىلعريغتالبىقبتهديعاومنألليجنإلا
دارفألايفةيدبأهجئاتنوهبىحوأيذلاهللااكةيلزأهقئاقحو
.اهبةرينتسملاكلامملاوسئانكلاو

.ًايناثيتطساوبوًالوأسلوبةطساوباَِهبْمُتِّْـرشُبيِتَّـلٱ
ىوسسيلوهبوهرشبامنأمهلققحينأسرطبدارأ
يحلاهللاةملكوهوهؤاقفروسلوبهبىدانيذلاميلعتلا
.ةيحلا

يناثلاحاحصألا

:ماسقأةثالثىلإحاحصألااذهمسقني

نعاوحرطينأقوفنمنيدولوملانينمؤملاثح:لوألا
هللاةملكاولبقينأوامهاهبشأوركموثبخلكمهسفنأ
يهتشيامكةيحورلاةايحلايفاومنييكلةبغروداهتجاب
ةوقلاكلذبنولانيومهلقفاوملاتوقلاًاثيدحنودولوملا
.)٣-١ع(يدسجلاومنلاوةيدسجلا

مهريغرصقومهناميإباهولانيتلاتاكربلانايب:يناثلا
.تاكربلاكلتليصفتو)١٠-٤ع(اهنع

هللالكيههيلعينُبًايحًارجححيسملااوذختامهنإ.١
ًاتونهكهايإمهلوبقباوراصفمهريغهضفردقويحورلا
هللاةيضرمةيحورتامدقتهللاومدقييكلًاسدقم
.)٥و٤ع(ىلاعت

مهئاجرلكساسأهنوكلمهلةماركحيسملاناك.٢
مهريغهيفكشيذلاساسألااذهةناتماوققحتو
.)٨-٦ع(هوركنأو

يكلهللامهنيعوةسدقمةمأوراتخمسنجنآلامهنإ.٣
نمًاقباساونوكيملمهنأعمضرألاىلعهودجمي
٩ع(هتمحرةرئادجراخنيسوبحماوناكوهللابعش
.)١٠و

تاكربلاكلتىلإرظنلابمهيلعبجيامنايب:ثلاثلا
.كلذليصفتو)٢٥-١١ع(اهايإمهحنميتلابسنلاو

يفنوكلسيوتاوهشلانيلزتعمءابرغكنوشيعيمهنإ.١
.)١٢و١١ع(مهبنيطيحملاممألانيبةسادقلاننس

.)١٧-١٣ع(ماكحللعوضخلابوجو.٢
١٨ع(مهوملظنإومهتداسلديبعلاعضخينأبوجو.٣

-٢٠(.
ةديدشلامالآلالمتحايذلاحيسملابمهاولثمتينإ.٤

.هتاوطخيفنوكلسيمهنأعقوتيوربصب

٣ىلإ١عقحلابومنلابوجو

طٱَف«١
ْ

حلٱَوَءاَيِّـرلٱَوٍرْكَمَّـلُكَوٍثْبُخَّـلُكاوُحَر
ْ

َّـلُكَوَدََس
»ٍةَّـمَذَم
٤:١١و١:٢١بوقعيو٣١و٢٥و٤:٢٢سسفأ

ةيحورلامهتدالورمأنمقبسامىلعءانباوُحَرْطٱَف
ةميدقلامهتايحبقلعتموهاملكوههوحرطينأمهيلعامو
ةديدجلاةايحلاقفاويالاموناطيشللديبعمعوةريرشلا
لباهيلإنوعجريالمهنإ»اهحرطب«دارملاو.اهيفاوكرتشايتلا
:١٣ةيمور(دبألاىلإةرممهنعاهوقلأةسجنةقرخاهنوبسحي
.)٣:٨يسولوكو٢٣و٤:٢٢سسفأو١٢

هريغىذأناسنإلاةدارإانه»ثبخلاب«دارملاٍثْبُخ
١:٢٩سوثنروك١و١:٢٩ةيمور(هنمًاماقتناوهلًاضغب
.)٢:٣يكينولاست١و١٢:١٦سوثنروك٢و

عونلكانه»ركملاب«دارملاو)٣:١٠و٢:٢٢ص(ٍرْكَم
:١٢سوثنروك٢و١:٢٩ةيمورريسفترظنا(عادخلاعاونأنم
.)٢:٣يكينولاست١و١٦

وأةليضفلانمهيفسيلامناسنإلاءاعدايأَءاَيِّـرلٱ
.)٤:٢سواثوميت١و٢:١٣ةيطالغريسفترظنا(ةسادقلا

لصحهنألهريغىلعناسنإلابضغانهوهَدَسَْحلٱ
.)١:٢٩ةيمور(هيلعوهلصحيملامىلع

ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا

١٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نأنينمؤملاسرطبرمأ)١٢:٢٠سوثنروك٢(ٍةَّـمَذَم
داسفجئاتنلئاذرلاهذهنماوصلختيلمهدهجاولذبي
مهتيقنتلهللااهدعأيتلاطئاسولالامعتسابيلصألامهتعيبط
.ةسادقلاوربلاوةفرعملايفمهومنواهنم

طَأَكَو«٢
ْ

لٱَنَبَّـللٱاْوَهَتْشٱَنآلٱَنيِدوُلْوَمٍلاَف
ْ
لٱَّـِيلْقَع

ْ
َميِدَع

لٱ
ْ
»ِهِباوُمْنَتْيَكِلِّـشِغ
١٨:١٧اقولو١٠:١٥رومزمو١٩:١٤و١٨:٣ىتم
٤:١٥سسفأو٣:٢و١٤:٢٠سوثنروك١و

يذلاريغتلاهّبش)١:٢٣ص(َنآلٱَنيِدوُلْوَمٍلاَفْطَأَك
اهيفاوناكيتلالاحلاىلإءاميإةدالولاباونمآمويمهيفرهظ
بسحف.ةديدجلاةايحلاىلإمهلاقتناودوهيوأنوينثومهو
رونلالاحىلإلقتنيهيفدلوينأىلإنينجلاريغتككلذ
ًاملاعلخديهبوًالقعوًادسجومنلالوبقوةيرحلاوةراهطلاو
اهوحرطينأمهرمأيتلااياطخلايفمهطوقسف.ًاديدج
يفحيسملايفلافطأكمهنإلبنيغلاباوسيلمهنأنهربي
ريشينأهيبشتلااذهبسلوبدصقو.جايتحالاوفعضلا
ىلإنمؤملاجايتحاونآلادولوملالفطلاجايتحاىلإرثكألاب
نونمؤملايهتشينأبوجووةديدجلاةايحللبسانملاتوقلا
حيسملاىتأو.يدسجلاتوقلالفطلاءاهتشايحورلاتوقلا
اوُعِجْرَتَْملْنِإ«هلوقبهذيمالتلهتبطاخميفهيبشتلااذهب
»ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَماوُلُخْدَتْنَلَفِدَالْوَألٱَلْثِماوُريِصَتَو
.)١٨:٣ىتم(

بلطيامكةبغربهوبلطايأَّـِيلْقَعْلٱَنَبَّـللٱاْوَهَتْشٱ
بجييذلاتوقلاف.هاوسىلإتفتلمريغهمأنبللفطلا
نبللانعهلًازييمت»يلقعلاب«فصُوهوبلطينأنينمؤملاىلع
هنأوهسفنوناسنإلالقعمئالييذلاتوقلاوههنإفيقيقحلا
ناسنإلاةعيبطتيقييكلهللاهدعأيذلاتوقلاوه
يذلاليجنإلاهتقيقحوىلاعتهتروصىلعةقولخملاةيحورلا
قحلاو.)١:٢٣ص(يفركُذدقوهئاقفروسلوبنمهولبق
رينتسملاناسنإلالقعهبتاتقييذلاليجنإلايفنلعملا
هللاهدعأيذلايفاكلاديحولاتوقلاوهسدقلاحورلاب
ًالهأاونوكيواودعتسييكلضرألاهذهىلعهدالوألءاذغ
.ءامسلايفهديجمتلوانههتمدخل

نمبئاوشلالكنمصلاخلايأِّـشِغْلٱَميِدَعْلٱ
ُسوُماَن«منرملالوقكاذهو.ةينانويلاةفسلفلاودوهيلاديلاقت
ُرِّـيَصُتٌةَقِداَصِّـبَّـرلٱُتاَداَهَش.َسْفَّـنلٱُّدُرَيٌلِماَكِّـبَّـرلٱ
جلٱ
ْ
لٱُحِّـرَفُتٌةَميِقَتْسُمِّـبَّـرلٱاَياَصَو.ًاميِكَحَلِهَا

ْ
لَق
ْ

ُرْمَأ.َب
لٱُريِنُيٌرِهاَطِّـبَّـرلٱ

ْ
ًاضيأرظنا٨و١٩:٧رومزم(»ِْنيَنْيَع

.)١:٢١بوقعي

ىتحتاهمألانبلبلافطألاومنيامكِهِباوُمْنَتْيَكِل
اوغلبيىتحنونمؤملاومنيكلذك.يدسجلاغولبلااوغلبي
انحويلوققفوىلعهللادالوأاوريصيوماتلاصالخلا
.ُنوُكَنَساَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْملَو،ِهللاٱُدَالْوَأُنْحَنَنآلٱ«لوسرلا
»َوُهاَمَكُهاَرَنَساَنَّـنَأل،ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَنْنِكٰلَو
منهجنمةاجنلانمرثكأىلإريشياذهو.)٣:٢انحوي١(
مهمدقتهليثمتو.ءامسلايفةيدبألاةايحلاليننمضتيو
ىتحةسادقلايفًاديورًاديورمهتدايزىلإريشي»ومنلاب«
ةطساوهللاةملكربتعاو.حيسملاةروصلنهيباشماوريصي
حورلاةدعاسمبلطعماهيفلمؤتوتسرُداذإومنلاكلذل
مفلابلكألادرجمنألاهبعافتنالاواهانعمكاردإىلعسدقلا
المفلابلكألادرجموأةملكلاةءارقدرجمفدسجلايوقيال
ضرفكاهعمسدرجموأةملكلاةءارقدرجمفدسجلايوقي
.سفنلاتيقيالةدابعلاضورفنم

»ٌحِلاَصَّـبَّـرلٱَّـنَأْمُتْقُذْدَقْمُتْنُكْنِإ«٣
٣:٤سطيتو٣٤:٨رومزمو٦:٥نييناربع

هنأكفكشللالعطقللانه»نإ«ْمُتْقُذْدَقْمُتْنُكْنِإ
لوأحيسملانأشيفليجنإلاميلعتةوالحمتقذمكنأللاق
.هباوذتغتيكلميلعتلاكلذبلطىلعاورمتسامكناميإ
هدارملًانايب)٣٤:٨رومزم(يبنلادوادتاملكلوسرلاذختاف
نمبراهوهوهيمحينأبهللاديعاومبّرسدوادنأامكف
زبخوهيذلاهسفنحيسملاباووقتونويحيسملاشعتنالواش
يفهميلعتىلإعوجلاىلعاورمتسينأمهيلعف.ةايحلا
.ةيحورلاةايحلايفمهدالوأومههباومنييكلليجنإلا

ساسألاحيسملابناميإلاىلعرارمتسالابوجو
٦ىلإ٤عسانلاضعبهضفرنإوديطولا

َنِمٌراَتُْخمْنِكٰلَو،مًاّيَحًارَجَح،ِهْيَلِإَنوُتْأَتْذِإيِذَّـلٱ«٤
»ٌميِرَكِهللاٱ

هيلإنوبرتقتنوأتفتاليذلايأِهْيَلِإَنوُتْأَتْذِإيِذَّـلٱ
ةليسووهتمدخيفمكتريغوهايإمكتبحموهبمكتقثلًاراهظإ
ناميإلابهبتايتقالاوهمالكةءارقوهلةالصلاوهيلإنايتإلا
.ليجنإلايفنلعموهامىلع

نعانهسرطبلدعفكلذكهيربتعميأًاّيَحًارَجَح
يحورميظعلكيهءازجأبمههبشولافطألابنينمؤملاهيبشت
نألوسرلادصق.يداملاميلشروألكيهنمدجمأوىقبأ
هنأوهوهساسأدجمنابأكلذلويحورلالكيهلادجمنيبي
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لامعأو٢١:٤٢ىتم(يفليقاملقفاوماذهوهنيعحيسملا
حيسملاهيبشتو.)٢:٢٠سسفأو١١:١١ةيمورو٤:١١
ىلإرظنلابهبقثوينأًاقحتسمهنوكىلإريشي»رجحلاب«
حيسمللًازييمت»يحلابرجحلا«فصوو.هتنامأوهقحوهتنازر
ةايحلاتافصهيلإبسنف.هلةايحالًادامجرجحلانوكنع
حلَا«هلوقليلدبيحمويححيسملانألرونلاو

ْ
حلٱَّـَق

ْ
ُلوُقَأَّـَق

َتْوَصُتاَوْمَألٱُعَمْسَيَنيِح،َنآلٱَيِهَوٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنِإ:ْمُكَل
:٦انحويرظنا٥:٢٨انحوي(»َنْوَيَْحيَنوُعِماَّـسلٱَو،ِهللاٱِنْبٱ

لكيهساسأنوكينأقيليف.)٢:٢٨لامعأو١٤:١٠و٤٨
اذهىلعو.)٢٥ع(كلذكهتراجحنوكتنأوًايحيحلاهللا
:٦و٤:١٠انحوي(»يحلاءاملا«و»يحلازبخلا«حيسملايمس
ىلإةتبلارشيملسرطبنأوهانهركذلاقحتسياممو.)٥١
مهضعبرسفامكهيلعهتسينكىنبحيسملانأوًارخصهنوك
ناكولهركذلحمانهنأعم)١٦:١٨ىتم(يفحيسملالوق
.ًاقح

)١١٨:٢٢رومزم(يفليقامكِساَّـنلٱَنِمًاضوُفْرَم
»سانلاب«دارملاو.)٧ع(يفًاضيأهنمةيآلاهذهتسبُتقاو
اوأرهللالكيهيئانبمهنوكرابتعابنيذلادوهيلاءاسؤرانه
تافصنوكتنأبجيامباومكحينأىلعنورداقمهنأ
ماقمهوطعيملاذهلوحيسملايفاهودجيملفىلاعتهلكيه
ذإًاقلطملحمهيفهلنوكينأاوضفرلبلكيهلايفماركإلا
فدجمهنأمهمعزىلعءانبهلتقاوبلطولضمهنأاوعدا
ضفرامكو)٢١:٤٢ىتمريسفتو٥٣:٣ءايعشإ(نئاخو
النيذلالكمويلاهضفريذئمويهتوممهبلطبحيسملادوهيلا
.ًاصلخمهنولبقي

نيبقرفلاةمظعنيبياذهٌميِرَكِهللاٱَنِمٌراَتُْخمْنِكٰلَو
يذلاوههوضفريذلافهلدوهيلارابتعاوحيسمللهللارابتعا
نوكينأًاقحتسم.)١:٢٠ص(لزألاذنمهللاراتخاهايإ
هللاهربتعاهباوناهتسايذلافهتيوازسأروهلكيهساسأ
.)٣:١٧ىتم(دوجولايفهاوسنملكنممركأ

،ًاّيِحوُرًاتْيَب،ٍةَّـيَحٍةَراَجِحَكَنيِّـيِنْبَمًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك«٥
َعوُسَيِبِهللاٱَدْنِعٍةَلوُبْقَمٍةَّـيِحوُرَحِئاَبَذِميِدْقَتِل،ًاسَّـدَقُمًاتوُنَهَك
ملٱ
.ِ»حيِسَْ
٩ع٦:١٠ةيطالغو٣:١٥سواثوميت١و٣:٩سوثنروك١
١٣:١٥نييناربعو١:٦ايؤرو٦٦:٢١و٦١:٦ءايعشإو
١٥:١٦ةيمورو

مكيلعاملكباوموقيأَنيِّـيِنْبَمًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك
نألهللاهعضويذلاساسألاحيسملاىلعنيينبماونوكتل
بجوأوهيلعاونبتنأنممكنكمساسألاكلذهعضو
.هيلعاونبتنأمكيلع

وهيذلايحورلالكيهلااهبينبيٍةَّـيَحٍةَراَجِحَك
نأامكف.ملاعلايفهديجمتةطساوويلعلاهللانكسم
ءازجأرئاسنوكتنأبجو)٤ع(»يحرجح«ساسألا
مهئانبوحيسملابمهداحتابكلذكنونمؤملاراصو.ةيحلكيهلا
:١٤انحوي(»َنْوَيْحَتَسْمُتْنَأَفٌّيَحاَنَأِّـينِإ«هلوقلةقفاومهيلع
١٩(.
وأتيبلكنعهزييمتل»يحورلاب«هتعنًاّيِحوُرًاتْيَب

وهاذهوسدقلاحورلانكسمهنوكلوديأبعونصملكيه
لكيهنأدوهيلامعزيفانيوهوحيسملاىلعمهئانبنمةياغلا
ةيعرمهدحومهمهنأوقحلاهللالكيهوهميلشروأيفهللا
ًاذِإْمُتْسَلَف«لوسرلاسلوبلوقلقفاوماذهو.ةصاخلاهللا
لٱَعَمٌةَّـيِعَرْلَب،ًالُزُنَوَءاَبَرُغُدْعَب

ْ
،ِهللاٱِتْيَبِلْهَأَوَنيِسيِّـدِق

ملٱُعوُسَيَو،ِءاَيِبْنَألٱَوِلُسُّرلٱِساَسَأَىلَعَنيِّـيِنْبَم
ُهُسْفَنُحيِسَْ

لٱُّلُكِهيِفيِذَّـلٱ،ِةَيِواَّـزلٱُرَجَح
ْ
ًالَكْيَهوُمْنَيًاعَمًابَّـكَرُمِءاَنِب

يفًاسَّـدَقُم ًانَكْسَم،ًاعَمَنوُّيِنْبَمًاضْيَأْمُتْنَأِهيِفيِذَّـلٱ.ِّـبَّـرلٱِ
يفِِهللا .)٢٢-٢:١٩سسفأ(»ِحوُّرلٱِ
ىلعمهناينبنمهللادصقنايباذهًاسَّـدَقُمًاتوُنَهَك

دهعلاتحتىسومدهعيفناك.حيسملاوهيذلاساسألا
ًازاتمم)هيفهللادبعييذلابعشلايأ(هللالكيهميدقلا
ًادحاونانثالاراصيحيسملادهعلايفنكل.تونهكلانع
ةعامجلكسرطببسح.ًاعمهتونهكوهتيبةسينكلانأل
.نيدلامدخكةسينكلاقرفنمةقرفالةنهكنينمؤملا
هلنذأوهللادباعلزرفهنأل»سدقملاب«تونهكلاكلذتعنو
نإ.ةرفغملالينوهاياطخبفارتعاللىلاعتهنمبارتقالاب
ةءوبنلاببعشلاةماعنعاوزاتماليجنإلايفنيدلامدخ
ىَطْعَأ«ءالعلاىلإحيسملادعصنيحليقذإميلعتلاو
لٱ
ْ
لٱَو،ًالُسُراوُنوُكَيْنَأَضْعَب

ْ
لٱَو،َءاَيِبْنَأَضْعَب

ْ
،َنِيِّـرشَبُمَضْعَب

لٱَو
ْ
لَعُمَوًةاَعُرَضْعَب

ِّـ
طققلقيملو.)٤:١١سفأ(»َنيِم

ًاذإفبعشلاةيقبنعًازييمتةنهكاونوكينأضعبلاىطعأ
.اهضعبىلعروصقمريغتونهكلاوةنهكاهلكةسينكلا

ًايحورًاتيب«نونمؤملاناكاملٍةَّـيِحوُرَحِئاَبَذِميِدْقَتِل
يفصاخلكيهىلإةجاحنمقبيملو»ًاسدقمًاتونهكو
هنومدقياممهلنوكينأبجوًاصاخًازاتممًاتونهكوميلشروأ
ماقيةنهكسيئركلنألةنهكمهنوكىلإرظنلابنيبارقلانم
نوكتنأمزلو)٨:٣نييناربع(حئابذونيبارقمدقييكل
ةيدامالةيحورنيبارقيأةيحورلامهتمدخلةقفاوممهنيبارق
.ميدقلادهعلايفمدقتتناكيتلاىزعملاومنغلاوناريثلاك
ةيومدحئابذًالوأهللامدقينأدهعلاكلذىضتقمبناكو
دعبليقوهللاىلإبارتقالاقيرطةئيهتلواياطخلاريفكتل
حئابذوهللاتاذلافقوحئابذمدقتنأحئابذلاكلتةمدقت
قيرطديدجلادهعلابجومبدعُأو.هلركشلاودمحلا
قبيملفدبألاىلإةرمةرافكحيسملاةحيبذبهللاىلإبارتقالا

ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا

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



يقبو.ةرافكلاحئابذميدقتلةنهكلاىلإجايتحانمكلذدعب
ْنَأ«لوسرلالوقليلدبهللامهسفنأاومدقينأنييحيسملل
،ِهللاٱَدْنِعًةَّـيِضْرَمًةَسَّـدَقُمًةَّـيَحًةَحيِبَذْمُكَداَسْجَأاوُمِّـدَقُت
لٱُمُكَتَداَبِع

ْ
ًاضيأهلاومدقينأو)١٢:١ةيمور(»َةَّـيِلْقَع

»هافشلارمثب«ًاضيأفرعُتيتلاركشلاودمحلاتامدقت
عشوهو١٦:١٧و٥٠:٣رومزموًاضيأرظنا١٣:١٥نييناربع(
ايؤرو١٤١:٢رومزم(»ًاروخبتّدعيتلاتاولصلاو«)١٤:٣
خلٱَلْعِفاْوَسْنَتَال«هلوقليلدب»ربلالامعأ«و.)٤و٨:٣

ْ
َِْري

)١٣:١٦نييناربع(»ُهللاٱَُّرسُيِهِذٰهِلْثِمَحِئاَبَذِبُهَّـنَأل،َعيِزْوَّـتلٱَو
يتلاةعاطلاو)٥١:١٧رومزم(»قحسنملارسكنملابلقلا«»و
ةايحلابكسو)١٥:٢٢ليئومص١(حئابذلارئاسىلعتلضُف
.)٢:١٧يبليف(حيسملالجأنم

هميدقتىلعءانبِحيِسَْملٱَعوُسَيِبِهللاٱَدْنِعٍةَلوُبْقَم
نودبفءامسلايفهتعافشوبيلصلاىلعةرافكةحيبذهسفن
لوخدنمًالوبقرثكأهللاانركشتامدقتنوكتالحيسملا
٩:٢٤نييناربع(ةميظعلاةرافكلامويسادقألاسدقيناعنك
.)٢٢-١٠:١٩و٢٥و

يفًاضْيَأُنَّـمَضَتُيَكِلٰذِل«٦ لٱِ
ْ

يفُعَضَأاَذَنَئَه:ِباَتِك ِ
»ىَزُْخيْنَلِهِبُنِمْؤُييِذَّـلٱَو،ًاميِرَكًاراَتُْخمٍةَيِواَزَرَجَحَنْوَيْهِص
١٠:١١و٣٣و٩:٣٢ةيمورو٨و٦عو٢٨:١٦ءايعشإ
٢:٢٠سسفأو

فصوىلإيحورلالكيهلافصونعسرطبعجر
.)٢٨:١٦ءايعشإ(نمسبتقمهمالكوهساسأحيسملا
ءانبلايفهللاةياغنأبهيفحّرصوةينيعبسلاةمجرتلابسح
.ةيوازلارجحوأهسأرحيسملالعجينأ

يفُعَضَأاَذَنَئَه ٩:٣٣ةيمورريسفترظنأ(َنْوَيْهِصِ
ةقلعتملاةءوبنلانأنمانهليقامو.)٢:٢٠سسفأو
ملمهنإدوهيلانمنينمؤمللنايبحيسملابتمتنويهصب
يفنودجيمهنألنييناربعمهنوكىلإرظنلابمهقوقحاورسخي
.مهئابآلناكاملكحيسملا

يقيقحلاليئارسإمهنأبنييحيسملاماركإنايب
١٠ىلإ٧ع

لٱَنوُنِمْؤُتَنيِذَّـلٱُمُتْنَأْمُكَلَف«٧
ْ

َالَنيِذَّـلِلاَّـمَأَو،ُةَماَرَك
حلٱَفَنوُعيِطُي

ْ
لٱُهَضَفَريِذَّـلٱُرََج

ْ
َسْأَرَراَصْدَقَوُهَنوُؤاَّـنَب

»ِةَيِواَّـزلٱ
١١٨:٢٢رومزمو٢١:٤٢ىتمو٢:١٦سوثنروك٢و٨و٧ع
٢:١٤اقولو

نمهيلعاولصحامنينمؤمللرهظأنأبلوسرلاباصأ
هورسخامعًاضوعحيسملابمهناميإةطساوبمهايإهللاماركإ
نماودرُطهباونمآاملدوهيلايرصنتمنألسانلاماركإنم
لكاورسخممألايرصنتموءابرغاوبسُحوةمألاولكيهلا
.مهئابآنيدبةقلعتملامهقوقح

ةماركلانيعيأُةَماَرَكْلٱَنوُنِمْؤُتَنيِذَّـلٱُمُتْنَأْمُكَلَف
ةسداسلاةيآلايفهفصويذلاةيوازلارجحوأساسألليتلا
نيينبملاربتعيهللانإانهكلذىلعدازو»ميركراتخم«هنأب
نأىلإيعادالنأوةماركلايفهلءاكرشناميإلابهيلع
هللاديعاوملكنألدوهيلاءاسؤرهبيزخامكهباوزخي
.هبتّمتليئارسإل

ىلعنيهاربلانولبقياليأَنوُعيِطُيَالَنيِذَّـلِلاَّـمَأَو
.هبنونمؤيالوساسألاوهحيسملاعوسينأ

ءاسؤرًالوأهضفرَنوُؤاَّـنَبْلٱُهَضَفَريِذَّـلٱُرَجَْحلٱَف
اوبلطوصالخللمهئاجرساسأهوذختينأاوبأمهنإفدوهيلا
٢١:٤٢ىتمريسفترظنا(كلملاوصلخملانمرخآًاعون
نيذلالكًايناثهضفرو.)٩:٣٣ةيمورو٤:١١لامعأو
.هريغىلعصالخلامهءاجرنونبي

هيلعنيينبملانينمؤمللِةَيِواَّـزلٱَسْأَرَراَصْدَقَوُه
سأر«و.)١١٨:٢٢رومزم(نمةسبتقمةرابعلاهذهو
يذلاوهوءانبلالكهيلعرقتسييذلارجحلاوه»ةيوازلا
ليثمتلااذهبدوصقملاو.ًادحاونوكتىتحهئازجألكطبري
مهضعبنيدحتممهلعجيحيسملابنينمؤملالكداحتانأنايب
ةنيرقلاىضتقمبًاضيأراصو.)٢٢-٢:٢٠سسفأ(ضعبب
.مهريغلناكامفالخبمهلًادجموةنيز

َْريَغَنوُرُثْعَيَنيِذَّـلٱ.ٍةَرْثَعَةَرْخَصَوٍةَمْدَصَرَجَحَو«٨
لِلَنيِعِئاَط

ْ
.»ُهَلاوُلِعُجيِذَّـلٱُرْمَألٱ،ِةَمِلَك

ةيمورو٥:١١ةيطالغو٢:٢٣سوثنروك١و٨:١٤ءايعشإ
٩:٢٢

نمسبتقماذهٍةَرْثَعَةَرْخَصَوٍةَمْدَصَرَجَح
نمحيسملايضفارلجتنياملحاضيإوهو.)٨:١٤ءايعشإ(
لبهيفمهكشانه»ةمدصلاب«دارملاسيلو.هايإمهضفر
٤:١٩لاثمأو١٣:١٦ايمرإ(يفامكمهرارضإومهيزخ
ُطُقْسَيْنَمُّلُك«حيسملالوقلقفاوموهو.)١١:١٩لاينادو
حلٱَكِلٰذَىلَع

ْ
»؟ُهُقَحْسَيِهْيَلَعَوُهَطَقَسْنَمَو،ُضَّـَضَرتَيِرََج

مهلكيهبارخىلعمهتمدصتناكو.)١٨و٢٠:١٧اقول(
نيذلالكمهاياطخبكلهيكلذك.مهتمأومهتنيدمو
.مهلًاصلخمحيسملااوذختينأنوضفري

مدعمهتمدصةلعنأنيبياذهِةَمِلَكْلِلَنيِعِئاَطَْريَغ
٣:١٦انحوي(هنباباونمؤينأمهفلكييذلاهللالوقلمهتعاطإ
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يذلاليجنإلاانه»ةملكلاب«دارملاو.)١٧:٥ىتمو19-
نونمؤملاومنييتلايهةملكلاهذهوهتمظعوحيسملانلعُي
ةنونيدةلعنينمؤملاريغلنوكتيتلايهو.)٢ع(اهب
.كالهو

دوهيلاضفرنأّنيبيلاذهلاقُهَلاوُلِعُجيِذَّـلٱُرْمَألٱ
لبهللاهرظتنيملاممالوقافتالاباسيلهبمهتمدصوحيسملل
دهعلاءايبنأهبأبنتامولزألاذنمهللادصقىضتقمبناك
رمأيفهللادصقةفرعملامامتفرعننأاننكميال.ميدقلا
نأانهليقاممحضتيونوكلهينيذلارمأونوصلخينيذلا
يدانينأوهتسينكساسأنوكينأحيسملاعوسيّنيعهللا
نملكنأوصلخيهبنمؤينملكنأوملاعلاصلخمهنأب
نممظعأنوكتهتنونيدنأوهاياطخبكلهيهبنمؤيال
هايإهتفرعمدعبحيسملاضفرهنألنيضفارلانمهريغةنونيد
ًاصالخوةماركحيسملاعوسيّنيعهللانإىرخأةرابعبو
نيضفارلاوةاصعللةرثعةرخصوةمدصرجحونينمؤملل
نمونوصلخيونونمؤينيذلامهنملزألاذنمفرعهنأو
انحويريسفترظنا(نيقيرفلانمًالكّنيعومهكلهيونوضفري
.)١٨-٩:١٥ةيمورو٤٠و١٢:٣٩

ٌةَّـمُأ،ٌّيِكوُلُمٌتوُنَهَكَو،ٌراَتُْخمٌسْنِجَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٩
ُختْيَكِل،ٍءاَنِتْقٱُبْعَش،ٌةَسَّـدَقُم

ْ
َنِمْمُكاَعَديِذَّـلٱِلِئاَضَفِباُوِرب

لُّظلٱ
ْ

لٱِهِروُنَىلِإِةَم
ْ
»ِبيِجَع

٧:٦ةينثتو١٩:٦جورخو٤٣:٢٠ءايعشإو١٠:١٥ةينثت
٤٢:١٦ءايعشإو٢٦:١٨لامعأو٢:١٤سطيتو
٤:٦سوثنروك٢و

باقلألالكحيسملابنينمؤملاىلإةيآلاهذهيفبسن
.ًاميدقليئارسإلتناكيتلاقوقحلاو

ةينثت(ًاميدقليئارسإبعشاذهببقُلٌراَتُْخمٌسْنِجَف
:١١عشوهو٤٣:٢٠ءايعشإو١٠٥:٦رومزمو١٤:٢و٤:٣٧
كاذنمىمسأىنعمبنينمؤملاىلإليجنإلايفبسُنو)١
١:١٢انحوي(ةصاخهلاونوكيلملاعلانممهراتخاهللانأل
٢٩و٣:٢٦ةيطالغو٦:١٨سوثنروك٢و٨:١٧ةيمورو
.)١:٢سرطب١و٢:١٩و٦-١:٤سسفأو

متنأ«ليئارسإينبلًاميدقهللالاقٌّيِكوُلُمٌتوُنَهَك
نمةفلؤمةكلمميأ)١٩:٦جورخ(»ةنهكةكلمميلنونوكت
لبقءانيسلبجضيضحيفمهوكلذكمهربتعاو.ةنهك
قحةنهكللو.اهلكةمألانعًابئانيوالطبسذختينأ
ةكربلاهذهو.ةدابعلايفهللانممهبارتقاوهومهريغلسيل
يذلاماركإلامهيلإبسُنوحيسملابنونمؤملااهيلعلصح
.ةطلسلابسانلارئاسىلعنيزاتمملاكولملابصتخي
اوعضخينأىلعًاناطلسمهلنألكولمكلذكنويحيسملاو

لوقلثماذهو.مهتاوهشوةملظلادونجنييحورلامهءادعأ
»اَنِٰهلِإَماَّـدُخَنْوَّـمَسُت،ِّـبَّـرلٱَةَنَهَكَنْوَعْدُتَفْمُتْنَأاَّـمَأ«ءايعشإ
لٱوُسيِّـدِقاَّـمَأ«لاينادلوقو)٦١:٦ءايعشإ(

ْ
َنوُذُخْأَيَفِّـِيلَع

ملٱ
ملٱَنوُكِلَتْمَيَوَةَكَلْمَْ

»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإَوِدَبَألٱَىلِإَةَكَلْمَْ
نييدفملاناسلبايؤرلارفسيفليقو.)٧:١٨لايناد(
لَعَج«

ْ
)٥:١٠ايؤر١٧:٢٢انحوي(»ًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنِٰهلِإلاَنَت

نومدخينينمؤملانأانه»يكولملاتونهكلا«ىنعملعلو
نهاكوكلمحيسملانإ.»بابرألابروكولملاكلم«هوهي
مهلعجيحيسملابنينمؤملاداحتاو.)١١٠:٤و٢:٦رومزم(
ْنِماَنَلَّـسَغْدَقَو،اَنَّـبَحَأيِذَّـلٱ«لوقلاليلدبًاكولموةنهك
١:٥ايؤر(»ِهيِبَأِِهللاًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنَلَعَجَو،ِهِمَدِباَناَياَطَخ
.)٦و

يفليئارسإبعشهبهللابقلامماذهوٌةَسَّـدَقُمٌةَّـمُأ
ِّـلُكِلْلُق«ىسومللاقهللانإف.)١٩:٦جورخ(ميدقلا

ُّبَّـرلٱٌسوُّدُقِّـينَألَنيِسيِّـدِقَنوُنوُكَت:َليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمج
ٰهلِإ
ُ

ٌبْعَشَتْنَأَكَّـنِإ«مهلىسوملاقو.)١٩:٢نييوال(»ْمُك
ٰهلِإُّبَّـرلٱَراَتْخٱِدَقَكاَّـيِإ.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُم

ُ
ُهَلَنوُكَتِلَك

»ِضْرَألٱِهْجَوَىلَعَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيَِمجْنِمَّـصَخَأًابْعَش
اهضفرةصاخبرللتناكيتلاةمألاف.)٧:٦ةينثت(
٣:٢٨ةيطالغ(اهنمًالدبةيحيسملاةسينكلاذخأواهنايصعل
.)٢٣و١٢:٢٢نييناربعو٢٧-٥:٢٢سسفأو٢٩و

ليئارسإينبلهللالوققفوىلعاذهوٍءاَنِتْقٱُبْعَش
َّـلُكِيلَّـنِإَف.ِبوُعُّشلٱِعيَِمجِْنيَبْنِمًةَّـصاَخِيلَنوُنوُكَت«
ُلوُقَياَذَكٰه«برلالوقياذكه.)١٩:٥جورخ(»ِضْرَألٱ
ِّـينَألْفََختَال:ُليِئاَْرسِإاَيَكُلِباَجَوُبوُقْعَياَيَكُقِلاَخُّبَّـرلٱ

لَعَج..َكُتْيَدَف
ْ

ْذِإ.َكَضَوِعاَبَسَوَشوُكَكَتَيْدِفَْرصِمُت
يفًازيِزَعَتِْرص ًاساَنُأيِطْعُأ.َكُتْبَبْحَأْدَقاَنَأَو،ًامَّـرَكُمَّـيَنْيَعِ
لثمو.)٤-٤٣:١ءايعشإ(»َكِسْفَنَضَوِعًابوُعُشَوَكَضَوِع
اَنَلِهيِفيِذَّـلٱ«هلوقوهوةسينكلايفلوسرلامالكاذه
لٱ
ْ
لِنًاضْيَأِهيِفيِذَّـلٱ...ِهِمَدِب،ُءاَدِف

ْ
ًاقِباَسَنيِنَّـيَعُم،ًابيِصَناَن

ِيْأَرَبَسَحٍْءَيشَّـلُكُلَمْعَييِذَّـلٱِدْصَقَبَسَح
ملٱِءاَدِفِل،اَنِثَاريِمُنوُبْرَعَوُهيِذَّـلٱ...ِهِتَئيِشَم

ِمل،ىَنَتْقُْ
َ
ِحْد

لَعَْجيَْملَهللاٱَّـنَأل«ًاضيأهلوقو.)١٤-١:٧سسفأ(»ِهِدَْجم
ْ
اَن

لِل
ْ
خلٱِءـاـَنـِتْقالـْلَب،ـِبَضـَغ

ْ
ملٱَعـوـُسَيـاـَنِّـبـَرِبِصََال

ِ»حـيـِسَْ
ْمَأ،ُسُلوُبَأ:ْمُكَلٍْءَيشَّـلُك«هلوقو.)٥:٩يكينولاست١(
لٱِمَأ،اَفَصْمَأ،ُسوُّلُبَأ

ْ
حلٱِمَأُ،َملاَع

ْ
ملٱِمَأ،ُةاََي

ُءاَيْشَألٱِمَأ،ُتْوَْ
حلٱ
ْ
ملٱِمَأ،ُةَِرضَا

لِلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو.ْمُكَلٍْءَيشُّلُك.ُةَلَبْقَتْسُْ
ْ

ِ»حيِسَم
.)٢٣-٣:٢١سوثنروك١(

ُختْيَكِل
ْ
دهشتيكليأْمُكاَعَديِذَّـلٱِلِئاَضَفِباوُِرب

باتكلاّربعييتلاهتافصرئاسوهتسادقوهتوقوهللاةمظعب
لَبَجُبْعَّـشلٱاَذٰه«هلوقكهمساباهنع

ْ
ُثِّـدَُحي.ِيسْفَنِلُهُت

ليئارسإهللااعدهنيعاذهلو.)٤٣:٢١ءايعشإ(»يِحيِبْسَتِب
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ًامركمهمسالعجيلهمامأبئاجعوتايآعنصورصمنم
َكِبْعَشُلْثِمِضْرَألٱَىلَعٍةَّـمُأُةَّـيَأَو«كلملادوادلوقليلدب
ُهَلَلَعَْجيَو،ًابْعَشِهِسْفَنِلُهَيِدَتْفَيِلُهللاٱَراَسيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإ
لٱُمُكَلَلَمْعَيَو،ًامْسٱ

ْ
َكِبْعَشَماَمَأَكِضْرَألَفيِواَخَّـتلٱَوَمِئاَظَع

ِهلآَوِبوُعُّشلٱَنِمَْرصِمْنِمَكِسْفَنِلُهَتْيَدَتْفٱيِذَّـلٱ
َ

»ْمِهِت
رومزمو١٢و٦٣:١١ءايعشإًاضيأرظنا٧:٢٣ليئومص٢(

ْيَكِل«نينمؤملايفليقىنعملااذهبو.)١٣:١١ايمرإو١٠٨
يفِنيِطَالَّـسلٱَوِءاَسَؤُّرلٱَدْنِعَنآلٱَفَّـرَعُي ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
لٱِةَطِساَوِب

ْ
ملٱِهللاٱِةَمْكِحِبِةَسيِنَك

.)٣:١٠سسفأ(»ِةَعِّـوَنَتُْ
هملعقمعوهتردقةمظعو»هتمعنىنغب«ربختةسينكلاف
كلذبربختلتنّيُعاهنإفهتبحمومسوهدصقّريغتمدعو
ىلعكلذيتأتو.)١:١١يبليفو١٤و١٢و١:٥سسفأ(
هللااف.)١١و٤:٨ايؤر(ءامسلايفو)١٥:٨انحوي(ضرألا
نيبهمسابةاعدمهراتخالبدجملاوةمظعللنينمؤملارتخيمل
.)٤٣:١٢ءايعشإ(ًاميدقليئارسإراتخاامكممألا

هللامهاعدنيذلايأِبيِجَعْلٱِهِروُنَىلِإِةَمْلُّظلٱَنِم
.لوألامونقألاىلإليجنإلايفًابلاغبسنتةوعدلانألبآلا
سرطببتكيذلاممألاودوهيلاورصنتممهاعدنيذلاو
هللامهاعديتلاةليسولاوممألايرصنتمنممهرثكأومهيلإ
هيفاوناكامىلإ»ةملظلاب«راشأو.هؤاقفروسلوبيهاهب
»بيجعلاهرونب«دارأو.ءاقشلاوةئيطخلاوةلاهجلالاحنم
اذهو.)٥:٨سسفأو٤:٦سوثنروك٢(ليجنإلاةفرعم
نمضتيوةداعسلاوةسادقلاوةفرعملانعةرابعيليجنإلارونلا
.ةيوامسلاةنيدملاوهللاهجورون

ُبْعَشْمُتْنَأَفَنآلٱاَّـمَأَو،ًابْعَشاوُنوُكَتَْملًالْبَقَنيِذَّـلٱ«١٠
»َنوُموُحْرَمَفَنآلٱاَّـمَأَو،َنيِموُحْرَمَْريَغْمُتْنُكَنيِذَّـلٱ.ِهللاٱ

١٠:١٩وةيمورو٢:٢٣و١:١٠عشوه

ىلعرثكألابقدصياذهًابْعَشاوُنوُكَتَْملًالْبَقَنيِذَّـلٱ
ليلدبًاضيأدوهيلايرصنتمىلعقدصيهنكلممألايرصنتم
يِبْعَشَتْنَأ:يِّـمَعوُلِلُلوُقَأَو،َةَماَحُروُلُمَحْرَأَو«ىلاعتهلوق
انهسرطبركذ)٢:٢٣عشوه(»يِٰهلِإَتْنَأ:ُلوُقَيَوُهَو
يكلاونمآنآلبقمهلاحونونمؤممهومهلاحنيبقرفلا
لئاضفبممألانيباوربخينأىلعاورمتسينأىلعمهثحي
.)١٣و٢:١٢سسفأو٩:٢٥ةيمورريسفترظنا(هللا

ممألانيبةسادقوةماقتسابكولسلابوجو
١٢و١١عةطيحملا

طَأ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«١١
ْ
اوُعِنَتْمَتْنَأَءَالَزُنَوَءاَبَرُغَكْمُكْيَلِإُبُل

جلٱِتاَوَهَّـشلٱِنَع
ْ

»َسْفَّـنلٱُبِراَُحتيِتَّـلٱِةَّـيِدََس

٢٥:٢٣نييوالو١٢:١ةيمورو٤:١٢صو٦:٩نييناربع
سسفأو١١:١٣نييناربعو١:١٧صو٣٩:١٢لايقزحو
٤:١بوقعيو٢٤و٥:١٦ةيطالغو١٣:١٤ةيمورو٢:١٩

لوبقىلإمهليمتسيلاذهبنينمؤملابطاخُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ
.هحصن

قبساميفمهنمبلطَءَالَزُنَوَءاَبَرُغَكْمُكْيَلِإُبُلْطَأ
مهتريسلًافالخحيسملاعوسيبمهتوعدبقيليامكاوكلسينأ
هللااودجميلًانسحاوكلسينأانهبلطو.مهددجتلبق
مهنأل»ءالزنوءابرغ«نونمؤملاف.دهطضملاريرشلاملاعلامادق
مهنطوءامسلانإ.ريرشلادالوأنيبنونكاسمهوهللادالوأ
مهبولقفءامسلايفمهزنكوضرألاىلعًاريسينوثكاممهو
اذهيفهللاتوكلماوعسوينأىمظعلامهتياغو.كلذك
مهسفنألىذأالبءادعألاوءابرغلاضرأيفاورمينأوملاعلا
نممهعماوذخأينأونينمآءامسلاىلإنولصيمهنأو
.)٣:٢٠يبليفريسفترظنأ(ءاقفرلانمهذخأاوعاطتسا

نعيأِةَّـيِدَسَْجلٱِتاَوَهَّـشلٱِنَعاوُعِنَتْمَتْنَأ
يفتركُذدقواهيلإتاوهشلاكلتدوقتيتلالامعألا
ءابرغلابقيليالو.اهريسفترظناف)٢١-٥:١٩ةيطالغ(
مهتاوهشلاوعضخينأومهنطويفمهنأكاوشيعينأءالزنلاو
مهزونكومهتاذلومهبيصننيذلاملاعلااذهلهألعفيامك
مهنطوىلإمدقتلانممهعنمتتاوهشلاكلتف.انه
لاقاذهلوةرهاطلاةيحورلاهتاذليفمهتبغرللقتويوامسلا
لٱ«ةيمورينمؤملسلوب

ْ
ملٱَعوُسَيَّـبَّـرلٱاوُسَب

َالَو،َحيِسَْ
لِلًاريِبْدَتاوُعَنْصَت

ْ
)١٣:١٤ةيمور(»ِتاَوَهَّـشلٱِلْجَألِدَسَج

لِلْمُهَنيِذَّـلٱ«ةيطالغينمؤمللاقو
ْ

جلٱاوُبَلَصْدَقِحيِسَم
ْ

َدََس
سواثوميتللاقو.)٥:٢٤ةيطالغ(»ِتاَوَهَّـشلٱَوِءاَوْهَألٱَعَم
)٢:٢٢سواثوميت٢(»اَهْنِمْبُرْهٱَفُةَّـيِباَبَّـشلٱُتاَوَهَّـشلٱاَّـمَأ«
يفَةَقِباَّـسلٱُمُكِتاَوَهَشاوُلِكاَشُتَال«سرطبلاقاذهلو ِ
نعاعنتمينأمزلتسياذهو.)١:١٤سرطب١(»ْمُكِتَلاَهَج
ءايشألايفةبغرلاطارفإاولزتعيوةروظحملاتاذللالك
نمبرهلاكلذىلإقرطلالضفأو.ةزئاجلاةيتقولاةروظنملا
رومألابراكفألالغشوةيوامسلاةنوعملابلطوةبرجتلا
بلقلايفىقبيالىتحتايوامسلابذذلتلاوةيحورلا
.تايويندلل

يفمدقتلانماهعنمتيأَسْفَّـنلٱُبِراَُحتيِتَّـلٱ
ةريصبلاوريمضلايمعتواهتراهطواهمالسعزنتوتايحورلا
ةوهشلكىلعقدصياذهو.رّوصتلاوقوذلادسفتو
نايبسيامهفركسلاوىنزلاتاوهشلاكلترشنموةيدسج
هينيععلقيذلارابجلانوشمشديُقامكاهناديقيوسفنلا
.مهلنحطينأهوربجأونوينيطسلفلا
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يفاوُنوُكَيْيَكِل،ًةَنَسَحِمَمُألٱَْنيَبْمُكُتَريِسَنوُكَتْنَأَو«١٢ ِ
يفَهللاٱَنوُدِّـجَمُيٍَّرشِيلِعاَفَكْمُكْيَلَعَنُوَرتْفَياَم ،ِداَقِتْفالٱِمْوَيِ
حلٱُمُكِلاَمْعَأِلْجَأْنِم

ْ
»اََهنوُظِحَالُييِتَّـلٱِةَنََس

٢:١٥يبليفو٨:٢١سوثنروك٢و٣:١٦صو١٥ع
:٥ىتمو١٦و١٤:١١صو٢٨:٢٢لامعأو٢:٨سطيتو
١٩:٤٤اقولو١٠:٣ءايعشإو١٣:٣١انحويو٩:٨و١٦

ريسفترظنأ(ًةَنَسَحِمَمُألٱَْنيَبْمُكُتَريِسَنوُكَتْنَأَو
انهًاباجيإهلاق)١١ع(يفًابلسهلاقام)٤:٨و١:٢٧يبليف
مهلامعأاورييكلًانسحممألانيباوكلسينأمهرمأو
»مهتريسب«دارأو.ءامسلايفيذلامههلإاودجميوةحلاصلا
ةحلاصلايهةنسحلاف.دهاشملكلرهاظلايمويلامهكولس
.عيمجلااهحدمييتلا

يفاوُنوُكَيْيَكِل ٍَّرشِيلِعاَفَكْمُكْيَلَعَنوَُرتْفَياَمِ
.نييحيسمللذئمويممألانيبتعاشةمهتىلإريشياذه
مهوبسحفدوهيلانيبومهنيبرمألالوأيفاوزيميملممألانإ
٦٤ةنسلايفو)٢٠-٢٥:١٨و١٨:١٥لامعأ(مهنمةقرف
ةكلمملاتأدتباينورينلاداهطضالاتقووهوم.ب
لاوقأنمرهظيو.ةلقتسمةفئاطنييحيسملاربتعتةينامورلا
سونيلبهبتكنيذلاميقرلااميسالونيينامورلانيخرؤملا
نومهتُياوناكنييحيسملانإسناجيرتروطاربمألاىلإخرؤملا
ةيحورلاةدابعللنودرفنياوناكمهنأكلذةلعو.عئاظفلارشب
نأداهطضالامايأاورطضاامًاريثكويبرلاءاشعلاةسراممو
نعنويحيسملاىماحامًاريثكو.ًارسليللايفاوعمتجي
مهدسحنيينثولالمحوةلطابلامهتلاكلتاوعفدومهسفنأ
لاق.لزاونلالكمهيلإاوبسنينأمهلمهضغبونييحيسملل
تحتامفرجوّمطوربيترهنضافهنإ«يحيسملاسنايلترت
اذإاوناكو.نييحيسملاىلإكلذاوبسنفاهعزعزوةيمورراوسأ
كلذاوبسنضرألاِقسيملورصميفهتداعكلينلاضفيمل
اوبسنأبووأعوجوأةكلمملايفلازلزثدحاذإو.مهيلإ
.»دوسألاىلإمهوقلأ«اوخرصومهيلإكلذ

يفَهللاٱَنوُدِّـجَمُي مويب«دارملانألمتحيِداَقِتْفالٱِمْوَيِ
هئيجممويوأممألانمماقتناللبرلاءيجمموي»داقتفالا
تقويأيناثلاوهدارملانأىلعلدتةنيرقلاومهمحريل
امكليجنإلابريشبتلاعممهيلعسودقلاهحورهللابكس
نوكيف)١٥:١٤لامعأو١٩:٤٤و٧٨و١:٦٨اقول(يفوه
نييحيسملاةريسةطساوبحيسملابناميإلاوةبوتلاىلإمهدوق
.هللاديجمتىلإلئاسولاةلمجنمةسدقملا

ةمهتللعفدلضفأخلاِةَنَسَْحلٱُمُكِلاَمْعَأِلْجَأْنِم
يفمهفرصتباورهظينأسرطبمهرمأفةريسلانسحةئيدرلا
لهج.ةمهتلاكلتلةحصالنأرشلانممهيلإبسُنام
اهيعباتواهسسؤمتافصوةيحيسملاةنايدلادئاقعممألارثكأ

ةلعاودجيلصرحلادشأبمهوبقارومهنمنوريثكمهضغبأو
لكاودهتجينأنييحيسملاىلعبجوفمهيلعةياكش
هلإلاةسادقومهنيدةحصبمهلامعأباودهشينأيفداهتجالا
لَف«هذيمالتلحيسملالوقنيركاذهنودبعييذلا

ْ
ْمُكُروُنْئِضُي

حلٱُمُكَلاَمْعَأاْوَرَيْيَكِل،ِساَّـنلٱَماَّـدُقاَذَكٰه
ْ

اوُدِّـجَمُيَو،َةَنََس
يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأ .)٥:١٦ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ

ةينمزلاةطلسلايوذلعوضخلابوجو
١٧ىلإ١٣ع

ْنِإ.ِّـبَّـرلٱِلْجَأْنِمٍِّيَرشَبٍبيِتْرَتِّـلُكِلاوُعَضْخٱَف«١٣
لِلَناَك

ْ
لٱَقْوَفَوُهْنَمَكَفِكِلَم

ْ
»ِّـلُك

١٣:١ةيمور

يوذلعوضخلاٍّيَِرشَبٍبيِتْرَتِّـلُكِلاوُعَضْخٱَف
نينمؤملاسرطبرمأيتلالئاسولاةلمجنمةطلسلا
نماوصلخيلوةبذاكلامهتلامهنعاوعفدييكلاهتسراممب
هبرمأامانه»يرشبلابيترتلاب«دارملاو.داهطضالا
ًازييمت»يرشبلاب«هدّيقوهللامالكقفاوياممضرألاوطلستم
املاوعضخينأدارأهنأحضاولانمو.يهلإلابيترتلانمهل
.)٤:١٩لامعأريسفترظنا(هللاةعيرشفلاخيال

هنيدوبرلامساناُهياليكليأِّـبَّـرلٱِلْجَأْنِم
لثمنأىنعملاوأ.داهطضالامهيلعروثيالئلومهنايصعب
اوُطْعَأ«هذيمالتللاقيذلاحيسمللًاّراسنوكيعوضخلااذه
.)٢٢:٢١ىتم(»ََرصْيَقِلََرصْيَقِلاَمًاذِإ

رصيقيأِّـلُكْلٱَقْوَفَوُهْنَمَكَفِكِلَمْلِلَناَكْنِإ
لوققفاوياذهو.ةكلمملالاجرنملكنممظعأوهيذلا
لٱِنيِطَالَّـسلِلٍسْفَنُّلُكْعَضْخَتِل«سلوب

ْ
:١٣ةيمور(»ِةَقِئاَف

ةكلمملاروطاربمأناكنيينامورلاىلإسلوببتكمويو.)١
هذهسرطببتكاملو)١٨:٢لامعأ(رصيقسويدولك
ليصفتانهلصألاةرابعو.نوريناهروطاربمأناكةلاسرلا
مهيلإبتكنيذلاناكو»يرشببيترتلكلاوعضخاف«هلوقل
ذئمويتناكوىرغصلاايسأناكسنمةلاسرلاهذهسرطب
.ةينامورلاةكلمملاءازجأنم

لِلْوَأ«١٤
ْ
،ِّـَّـرشلٱِيلِعاَفْنِمِماَقِتْنالِلُهْنِمَنيِلَسْرُمَكَفِةَالُو

لِلَو
ْ

خلٱِيلِعاَفِلِحْدَم
ْ

ِ»َْري
٤و١٣:٣ةيمور

َكِةَالُوْلِلْوَأ
َ

نأسرطبمهيلعبجوأُهْنِمَنيِلَسْرُم
.هرمأبنومكحيرصيقروطاربمألاباونمهنألةالوللاوعضخي
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ِْريَْخلٱِيلِعاَفِلِحْدَمْلِلَو،ِّـَّـرشلٱِيلِعاَفْنِمِماَقِتْنالِل
اهيلعةظفاحمللهللامهماقأيتلالامعألاةالولاىلإبسن
لامعألايهواهلجأنممهلةعاطلاسانلاىلعبجوأو
نمتناكوًابلاغاهسرامتةينامورلاةكلمملاتناكيتلا
حلٱَّـنِإَف«سلوبلوقلقفاوماذهو.ةكلمملاكلتسيماون

ْ
َماَّـُك

ألِلًافْوَخاوُسْيَل
َ

ِحلاَّـصلٱِلاَمْع
َ
َالْنَأُدِيُرتَفَأ.ِةَريِّـِّـرشلِلْلَبِة

لُّسلٱَفاََخت
ْ

ُهَّـنَأل،ُهْنِمٌحْدَمَكَلَنوُكَيَفَحَالَّـصلٱِلَعْفٱ؟َناَط
.)٤و١٣:٣ةيمور(»خلاِحَالَّـصلِلِهللاٱُمِداَخ

خلٱاوُلَعْفَتْنَأِهللاٱُةَئيِشَمَيِهاَذَكٰهَّـنَأل«١٥
ْ

اوُتِّـكَسُتَفََْري
.»ِءاَيِبْغَألٱِساَّـنلٱَةَلاَهَج

١٢عو٣:١٧ص

ةالوللمهتعاطبهنألخلاِهللاٱُةَئيِشَمَيِهاَذَكٰهَّـنَأل
بابرأىلعةنتفلانوديريمهنأبمهنومهتينيذلانونكسي
ناكو.دالبلاةحاروبادآلابةّرضملاماثآلاباكتراوةموكحلا
لسرلااومهتاهلثمبواذهلثمبحيسملانومهتيسانلا
ةريسلاكلذعفدىلإقيرطلضفأونيلوألانييحيسملاو
ىلإمهتلاهذهسرطببسن.ةمئادلاةعاطلاوةرهاطلا
لامعأويحيسملانيدلاةقيقحاولهجنيذلاءايبغألاسانلا
لوقهبشياذهو.بونذلانمهوبكتريملاملمهوكشوهيعبات
ْيَكِل،ٍموُلَمَْريَغًاحيِحَصًامَالَك...ًامدقم«سطيتلسلوب
ملٱىَزُْخي

سطيت(»ْمُكْنَعُهُلوُقَيٌءيِدَرٌْءَيشُهَلَسْيَلْذِإ،ُّداَضُْ
٢:٨(.

حلٱَنيِذَّـلٱَكَسْيَلَو،ٍراَرْحَأَك«١٦
ْ
،ِّـَّـرشلِلٌَةْرتُسْمُهَدْنِعُةَّـيِّـُر

.»ِهللاٱِديِبَعَكْلَب
:٦ةيمور٧:٢٢سوثنروك١:٢٥١بوقعيو٨:٣٢انحوي
٢٢

ةيرحاوعّداونيينامورلاريندوهيلالقثتساٍراَرْحَأَك
ًاديبعًاضيأاوناكو)٨:٣٣انحوي(اهيلعاولصحيملةيسايس
نماوررحتحيسملابنونمؤملاو.)٨:٣٤انحوي(ةئيطخلل
تاوهشوناطيشلاةيدوبعنموحيسملابسومانلاةنونيد
.صالخلاطرشلامعألانوكوةيدوهيلاننسلارينودسجلا
ًارايتخاهتعيرشاوعاطأمهنألهللاءانبأةيرحبًارارحأاوناكو
مهمهتافماقتنالانمًافوخديبعلاةعاطإالنينبلاةعاطإ
نماوررحتمهنأبةيحورلاةيرحلاكلتبمهحيرصتلمهؤادعأ
ضعبطلغو.ةينامورلاةعيرشلانموةيبدألاةعيرشلا
كلذلواهبحيسملامهررحيتلاةيرحلاةقيقحيفنييحيسملا
.اهتقيقحسرطبنابأ

مهوِّـَّـرشلِلٌةَْرتُسْمُهَدْنِعُةَّـيِّـرُْحلٱَنيِذَّـلٱَكَسْيَلَو
ةالولاةعاطإمدعلةجححيسملابمهتيرحاوذختانيذلا
سومانلاتحتالةمعنلاتحتمهنوكاوذختاونييسايسلا
مهنأاوعّداو.)٦:١ةيمور(مثإلايفمهرارمتساىلعةجح
نيعضاخريغمهسفنألًاسوماناوناككلذلوحورلامهدوقي
ةيبدألاةعيرشلااوذختيملنملكف.حورلامهلهنلعياملالإ
ةيرحلانوذختياهوعيطيلاهبنيفلكمريغمهنألمهتايحلًانوناق
ْمُهاَّـيِإَنيِدِعاَو«ًاضيأمهيفلوسرلالاقو»رشللةرتس«
حلٱِب

ْ
لٱُديِبَعْمُهُسُفْنَأْمُهَو،ِةَّـيِّـُر

ْ
.)٢:١٩سرطب٢(»ِداَسَف

ىلاعتهرماوألكلنيعضاخيأِهللاٱِديِبَعَكْلَب
٧:٢٢سوثنروك١ريسفترظنا(ةماتةّرسمبًايرايتخاًاعوضخ
.)٥:١٣ةيطالغو٩:٢١و

جلٱاوُمِرْكَأ«١٧
ْ

اوُمِرْكَأ.َهللاٱاوُفاَخ.َةَوْخِإلٱاوُّبِحَأ.َعيَِم
ملٱ
»َكِلَْ
ىتمو٢٤:٢١لاثمأو١:٢٢صو١٣:٧و١٢:١٠ةيمور
١٣عو٢٢:٢١

رابتعابمهبقيليًاماركإسانلاعيمجيأَعيِمَْجلٱاوُمِرْكَأ
يوامسدحاوبأدالوأوهللاةروصىلعنيقولخممهنوك
.ًانيدوةسايسمهريغىلإمهتبسنوملاعلايفمهماقمبسح
ًالوقوًاركفهقحقحيذلكءاطعإمزلتسيماركإلااذهو
.ًالمعو

رئاسنعنيزاتمملاحيسملاعابتأيأَةَوْخِإلٱاوُّبِحَأ
.)٢٣:٨ىتم(»ةوخإ«مهاعدحيسملانألةوخإمهنأبسانلا
نإمعن.مهرمألوأذنمكلذكمهسفنأاوعدمهو
نوفلكممهنكلسانلاعيمجاوبحينأبنوفلكمنييحيسملا
:١ص(ةيوخألاةبحملاًاضعبمهضعببحينأصاخعونب
٢٢(.

)١:١٧صريسفترظنا٥و١٢:٤اقول(َهللاٱاوُفاَخ
)١٢:٢٨نييناربع(»ىوقتلاوعوشخلاب«فوخلااذهّرسُفو
:٢يبليفًاضيأرظنا٧:١سوثنروك٢(»ةسادقلاليمكتب«و
سارتحالاانه»هللافوخ«ىنعمنأاذهنمحضتاف)١٢
ىلإرظنلابهتمظعلهريقوتوهلةبحملاىلعءانبهتظاغإنم
اذهنأةصالخلاو.كولملاكلمولكلاابأوقلاخلاهنوك
.هللاانيلعبجياملكنعةرابعفوخلا

هماقمىلإرظنلابهبقئاللاماركإلاَكِلَْملٱاوُمِرْكَأ
ربصلايأهلعوضخلادرجمبماركإلااذهموقيدقو.هتافصو
نيتيصولاميكحلاركذو.ًادهطضمًاريرشهنوكلهروجىلع
َشْخٱ،يِنْبٱاَي«هلوقبةيآلاهذهيفتركُذاممنييرخألا
ملٱَوَّـبَّـرلٱ

اياصولاهذهنيبقّلعتلاو.)٢٤:٢١لاثمأ(»َكِلَْ
ريخلالعفلليصافتةعبرأاهنأىلإمهضعببهذفرهاظريغ
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تابجاولالكعومجماهنأرخآبهذو)١٥ةيآلا(يفروكذملا
.تابجاولاكلتنيبفالتخاالنأنايبلةينيدلاوةيسايسلا

نأبوجواميسالونينمؤملاديبعلاىلعبجيام
٢٥ىلإ١٨عملظلالامتحايفحيسملاباودتقي

خلٱاَُّهيَأ«١٨
ْ

َسْيَل،ِةَداَّـسلِلٍةَبْيَهِّـلُكِبَنيِعِضاَخاوُنوُك،ُماَّـُد
ملٱَنيِِحلاَّـصلِل

لِلْلَب،ْطَقَفَنيِقِّـَفَرتُْ
ْ
.»ًاضْيَأِءاَفَنُع

٣:١٧بوقعيو٧:٥سسفأ

ِةَداَّـسلِلٍةَبْيَهِّـلُكِبَنيِعِضاَخاوُنوُك،ُماَّـدُْخلٱاَُّهيَأ
ديبعلالمشت»مادخلا«.)٩-٦:٥سسفأريسفترظنا(
ًافطلًامادخنيقيرفلااعدسرطبلعلونيرجأتسملارارحألاو
تويبيفًادجنيريثكسرطبرصعيفديبعلاناكو.ديبعلاب
ناكهنأخرؤملاسونيلبلاق.نيينانويلاونيينامورلاءاينغأ
ءاقشيفاوناكو.دبعفالآةعبرأنيينامورلاهفراعمدحأل
نمءيشةينامورلاةعيرشلاىضتقمبمهلنكيملهنألميظع
مهوعيبينأنماوءاشاممهباولعفينأةداسللناكفقوقحلا
ىلإمهئاقلإبوأبيلصلابمهولتقيومهوبذعيومهودلجيو
ىدتهااملو.لتقلاقرطنمكلذريغوأةسرتفملاشوحولا
نألاحلاتضتقايحيسملانيدلاىلإديبعلانمنوريثك
بجاولابقلعتيامممهلحئاصنلانمريثكليجنإلايفنوكي
بجوأف.مهلنينمؤملاةداسلاىلعبجاولابومهتداسلمهيلع
ةنامألابمهيلعبجيامباوموقينأديبعلاىلعانهسرطب
ةاسقلاملظربصوملحباولمتحينأونييحيسملابقيليامك
ةيطالغو١٢:١٣و٢٤-٧:١سوثنروك١رظنا(مهتداسنم
٢٥-٢٢و٣:١١يسولوكو٨-٦:٥سسفأو٣:٢٨
نوميلفةلاسرو)١٠و٢:٩سطيتو٢و٦:١سواثوميت١و
ةلعلعلونينمؤملاةداسلاىلعبجيامانهركذيملو.اهلك
دارملاو.ةلاسرلاهذهمهيلإبتُكنمنيبمهتلقكلذ
نعرظنلاعطقبحيسمللًاماركإةداسللعوضخلاانه»ةبيهلاب«
امعًاريثكقرفتليجنإلابيلاطمفمهتلماعموأمهتافص
.لاوحألاكلتلثميفةيرشبلاةعيبطلاهيلعثحت
.نيقفرتملاريغيأِءاَفَنُعْلِل

َوْحَنٍريِمَضِلْجَأْنِمٌدَحَأَناَكْنِإٌلْضَفاَذٰهَّـنَأل«١٩
ملَأَتُمًاناَزْحَأُلِمَتَْحيِهللاٱ

ِّـ
لُّظلٱِبًا

ْ
ِم

١٣:٥ةيمورو١٧و٣:١٤ص

اممءافنعلاةداسللعوضخلانأةّلعنايبةيآلاهذهيف
.ديبعلاىلعبجي

اقول(يفءاجامكحدملاقحتسميأٌلْضَفاَذٰهَّـنَأل
.)١٧:٩و٣٥-٦:٢٦

نإخلاِهللاٱَوْحَنٍريِمَضِلْجَأْنِمٌدَحَأَناَكْنِإ
قحتسيالهيلعلهسياميفقفرتملاديسلاعيطييذلادبعلا
وهوهيلعرسعياميففينعلاديسلاعيطييذلانكلحدملا
يذلاوهريمضلارماوألةعاطإوهللاءاضرإيفةبغرمولظم
هبلقيفةمعنلانوكةمالعةعاطلاهذهو.حدملاقحتسي
ىضتقمبعضخينملهللامامألضفلاف.هللايضريامميهو
نعهزجعلاليوامسلاهدّيسهللاءاضرإهريمضمكح
هنوكرابتعابريمضلاةعاطكءيشالهنإ.هدّيسلةمواقملا

ءاقشلالامتحاىلعناسنإلاردقيلسفنلايفهللاتوص
ملظلاوناوهلاءانثأيفًانيمأًاتباثهلعجيوهيزعيوةبرجتلاو
.ةلطابلامهتلاو

لُتْمُتْنُكْنِإَوُهٍدَْجمُّيَأُهَّـنَأل«٢٠
ْ

َنيِئِطُْخمَنوُمَط
خلٱَنيِلِماَعَنوَُّـملَأَتَتْمُتْنُكْنِإْلَب؟َنُوِربْصَتَف

ْ
اَذٰهَف،َنُوِربْصَتَفََْري

»ِهللاٱَدْنِعٌلْضَف
٣:١٧ص

َنيِئِطُْخمَنوُمَطْلُتْمُتْنُكْنِإَوُهٍدَْجمُّيَأُهَّـنَأل
نأىلعلدتةنيرقلاو.كلذيفدجمالهنأليأَنوُِربْصَتَف
نإفةديهزتالزىلعمادخلليداعلاصاصقلاناكمطللا
كلذهلامتحانودهاشملابسحيملمطللائطخملالمتحا
.كلذقحتسمهنأبنومكحيمهنألًالضف

اذهَنوُِربْصَتَفَْريَْخلٱَنيِلِماَعَنوَُّـملَأَتَتْمُتْنُكْنِإْلَب
ربصنأبنومكحيسانلالكوربصلابملظلالامتحامزلتسي
نوزيمياذكو.ًالدعملأتملاربصنمرثكأحودممًاملظملأتملا
.هاياطخلناسنإلابلحتيتلاورابلابلحتيتلالزاونلانيب
نوعرفلنوثرينوليلقوهربصىلعبويأنوحدمينوريثكف
.هبئاصمىلع

بيثيواذهبُّرسيهللانأيأِهللاٱَدْنِعٌلْضَفاَذٰهَف
.هيلع

ملٱَّـنِإَف.ْمُتيِعُداَذِٰهلْمُكَّـنَأل«٢١
،اَنِلْجَألََّـملَأَتًاضْيَأَحيِسَْ

.»ِهِتاَوُطُخاوُعِبَّـتَتْيَكِلًالاَثِماَنَلًاكِراَت
ىتمو١٣و٤:١و٣:١٨صو١٤:٢٢لامعأ٣:٩ص
١٦:٢٤و١١:٢٩

ملأتنمهللايضرمربلاملأتنأىلعليلدةيآلاهذهيف
.كلذيفاهللاثمهنإفحيسملا

ِهل
ٰ

ىلإهللامكاعدذنمًاملظمتيعديأْمُتيِعُداَذ
.)٤:١٢ص(ًابيرغمكملأتاوبسحتالنأبجيًاذإ.ناميإلا
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َالَفيِنُعَبْتَيَوُهَبيِلَصُذُخْأَيَالْنَم«حيسملالوققفوةلعاذهو
َِيتْأَيْنَأٌدَحَأَداَرَأْنِإ«هلوقو.)٢٠:٣٨ىتم(»يِنُّقِحَتْسَي
لَفيِئاَرَو

ْ
١٦:٢٤ىتم(»يِنْعَبْتَيَوُهَبيِلَصْلِمَْحيَوُهَسْفَنْرِكْنُي

.)١٦:٣٣و٢٠-١٥:١٨انحويًاضيأرظنا
مهنأىلعناهرباذهاَنِلْجَألََّـملَأَتًاضْيَأَحيِسَْملٱَّـنِإَف

لِّـتلٱَسْيَل«نألًاملظاوملأتينأىلإاوعُد
ْ

َنِمَلَضْفَأُذيِم
ملٱ
لَعُْ

ِّـ
امكاولمتحينأىلإاوعُدمهنأىلعو.)١٠:٢٤ىتم(ِ»م

اذهفهسفنلجأنمالمهلجأنملمتحاهنإفلمتحا
مهلملاعلاضغبو.هلجأنموهعماوملأتينأمهيلعبجوأ
.)١٥:١٩انحوي(حيسمللمهنأىلعةلدألانم

ةينانويلاةملكلاو)١٣:١٥انحوي(ًالاَثِماَنَلًاكِراَت
ملعتملبتاكلاهبتكييذلامسرلاينعت»لاثمب«انهةمجرتملا
.ًافرحهلثمبتكيفةباتكلا

-٢٢ع(يفيتأيساذهليصفتِهِتاَوُطُخاوُعِبَّـتَتْيَكِل
ىتم(ًالاحهعبتفهعبتينأىلإًاهفشسرطبحيسملااعد)٢٤
اوعبتينأنوردقيالسرطبمهيلإبتكنيذلاو)٢٠و٤:١٩
يفةرهاظلاهدوعصدعبةيقابلاهتاوطخعابتابالإحيسملا
.هليجنإ

يفَدِجُوَالَو،ًةَّـيِطَخْلَعْفَيَْمليِذَّـلٱ«٢٢ »ٌرْكَمِهِمَفِ
٥:٢١سوثنروك٢و٥٣:٩ءايعشإ

سرطبلناك.ملُظكلذعموًةَّـيِطَخْلَعْفَيَْمليِذَّـلٱ
ةريسةدهاشمنمذيمالتلانمامهريغلنكيملامانحويو
ةداهشو.ةفلتخملالاوحألالكيفضرألاىلعوهوحيسملا
َلَعَج«هللانإهلوقبهلسلوبةداهشكانهحيسمللسرطب
.)٥:٢١سوثنروك٢(»اَنِلْجَألًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱ
.)٣:٥انحوي١(»ةيطخهيفسيل«هلوقبانحويةداهشو
هراكفأنعربعينأةيغبءايعشإيبنلالوقانهسرطبذختاو
لُظْلَمْعَيَْملُهَّـنَأَىلَع«

ْ
يفْنُكَيَْملَو،ًام ءايعشإ(»ٌّشِغِهِمَفِ

ولخلايفًالاثمحيسملاانلدروينأهتياغنكتملو.)٥٣:٩
بجيف.ءيربوهوًاميلحملظلاهلامتحايفلبةئيطخلانم
ًاصاصقمالآلامهيلععقتنأنماوسرتحينأنينمؤملاىلع
ْوَأ،ٍقِراَسْوَأ،ٍلِتاَقَكْمُكُدَحَأَّْـملَأَتَيَالَف«هلوقكمهبونذىلع
.)٤:١٥ص(»خلاٍَّرشِلِعاَف

يفَدِجُوَالَو عادخلانمًاصلاخناكفٌرْكَمِهِمَفِ
توملابهيلعمكُحهنإمعن.قحلاريغًائيشىعداامفءايرلاو
.توملانمهتماقإبهاوعدتبثأوهرربهللانكلعداخك

ْنُكَيَْملََّـملَأَتْذِإَوًاضَوِعُمِتْشَيْنُكَيَْملَمِتُشْذِإيِذَّـلٱ«٢٣
لَسُيَناَكْلَبُدِّـدَُهي

ِّـ
ِملُم

َ
»ٍلْدَعِبِيضْقَيْن

١٢:٣نييناربعو٥٣:٧ءايعشإو٣:٩ص

هنأهملععمًاضَوِعُمِتْشَيْنُكَيَْملَمِتُشْذِإيِذَّـلٱ
هنإوةنتفجيهم«هنإاولاقف.)٨:٤٦انحوي(هبّريعاممءيرب
ًاراهجكلذاولاقو.فدجمهنإولوبزلعبلكيرشهنإو»لضم
ٍةَتِماَصٍةَجْعَنَك«ناكهنأليلدبًاتكاسهولاقاملكلمتحاو
.)٥٣:٧ءايعشإ(»ُهاَفْحَتْفَيْمَلَفاَهيِّـزاَجَماَمَأ

دلُجوًاملظهيلعمكُحهنإفُدِّـدَُهيْنُكَيَْملََّـملَأَتْذِإَو
هللابضغبأبنتوأهيملاظيزاجيهللانأبلطيملوبلُصو
انحوي(يفامملظلاهلامتحاةلثمأنمو.مهبونذلمهيلعيتآلا
.هبلصثداوحيفاماهنمو)١٢:٢٤ىتمو٨:٤٠و٧:٢٠

ِملُمِّـلَسُيَناَكْلَب
َ

هاوعدكرتيوٍلْدَعِبِيضْقَيْن
ققحتيوبجياملعفيهنإًانقيتمهللايدييفهتئربتوهمساو
ينامورلايلاولاونيعبسلاسلجمودوهيلاسيئرهملظنإوهنأ
قحتساامبهمركيفراعلانمهمساذقنيلبهملظيالهللااف
رهظيلةبسانماهنأىرييتلالئاسولاذخأيوماركإلانم
:٢٣اقول(ةليضفلاوقحللهرابتعارهظيونيملاظلانمهظيغ
لَس«منرملالوقلقفاومانهسرطبمالكو.)٤٦

ِّـ
ِّـبَّـرلِلْم

َكَّـرِبِروُّنلٱَلْثِمُجِرُْخيَو،يِرُْجيَوُهَوِهْيَلَعْلِكَّـتٱَوَكَقيِرَط
.)٦و٣٧:٥رومزم(»َِةريِهَّـظلٱَلْثِمَكَّـقَحَو

يفاَناَياَطَخُهُسْفَنَوُهَلََمحيِذَّـلٱ«٢٤ َىلَعِهِدَسَجِ
خلٱ
ْ

خلٱِنَعَتوُمَنْيَكِل،ِةَبََش
ْ

لِلاَيْحَنَفاَياََط
ْ

لَجِبيِذَّـلٱ.ِّـِرب
ْ

ِهِتَد
.»ْمُتيِفُش
ةيمورو٥:٣٠لامعأو٩:٢٨نييناربعو١٥:٣سوثنروك١
٥:١٦بوقعيو١٢:١٣نييناربعو٥٣:٥ءايعشإو٦:٢

درجمنوكيلملأتيملحيسملانأةيآلاهذهيفلوسرلانابأ
.ًاضيأةرافكةحيبذنوكيلملأتهنكلانللاثم

هلمحنعًالضفهنإاَناَياَطَخُهُسْفَنَوُهََلَمحيِذَّـلٱ
هريغاياطخىلعصاصقلاًارايتخالمتحاءيربوهومالآلا
.هوبحيوهوركشينأمهنعتامنيذلاةأطخلاىلعبجوف
١١و٥٣:٤ءايعشإ(ءايعشإيفليقاممذوخأمانهليقامو
َمِّـدُق«هنإحيسملايفنييناربعلاةلاسرلوقلقفاوموهو)١٢و
.)٩:٢٨نييناربع(»َنِيريِثَكاَياَطَخَلِمَْحيْيَكِلًةَّـرَم

يف نأهنكمأىتحًايرشبًادسجحيسملاذختاِهِدَسَجِ
.هيلعتعضُويتلاسانلااياطخلجأنمتوميوملأتي
شابكلاوناريثلاداسجأميلشروألكيهيفنومدقياوناك
ًاربتعمهدسجمّدقلبكلذكلعفيملهنكلاياطخللةرافك
لِلَبَكَسُهَّـنَأ«ينلالوققفوىلعئطاخلالدبهنأ

ْ
ِتْوَم

مثَأَعَمَِيصْحُأَوُهَسْفَن
ََ

يفَعَفَشَوَنِيريِثَكَةَّـيِطَخَلََمحَوُهَو،ٍة ِ
ملٱ
.)٩:٢٨نييناربعًاضيأرظنا٥٣:١٢ءايعشإ(»َنيِبِنْذُْ

ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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اذهلاق.)٢١:٢٢ةينثت(بيلصلايأِةَبَشَْخلٱَىلَع
ملاممًاناوهوًاملأتاتيملادشأةأطخلانعتامهنأىلإةراشإ
.ديبعلاىوساهلضّرعتي

ىلوألاةلمجلاِّـِربْلِلاَيْحَنَفاَياَطَْخلٱِنَعَتوُمَنْيَكِل
ريسفتةيناثلاةلمجلاو.»انلجألملأت«هلوقلليلعتنيتاهنم
اناياطخلمتحاحيسملاف)٢١ع(»هتاوطخاوعبتتيكل«هلوقل
ايحنوةيطخلانعنحنتومنيكلتاموةبشخلاىلع
١١و٨و٦:٢ةيموررظنا(ناميإلابهبنودحتماننألةسادقلل
ةرابعلانمةياغلاو.كلذريسفتو)١٥و٥:١٤سونثروك٢و
لبانيلعبجويذلاصاصقلادرجملتميملحيسملانأ
ةسدقمةديدجةايحانيفئشنيوةئيطخلاةوقانيفتيميل
.ًاضيأ

مالآلكىلإ»ةدلجلاب«راشأْمُتيِفُشِهِتَدْلَجِبيِذَّـلٱ
اهنمءزجىوستسيلةدلجلانأعمانلجأنمحيسملا
ءايعشإ(»انيفشهربحب«هلوقبءايعشإننسىلعاذهبىرجف

ءافشلانأوهوةمعنلابئارغنموهاماذهيفو.)٥٣:٥
يفاشلاملألانإوٍةدلجبربلاةحصلينوةئيطخلاضرمنم
.رابلايفاشلاملألببنذملاضيرملاملأسيل

َىلِإَنآلٱُمُتْعَجَرْمُكَّـنِكٰل،ٍةَّـلاَضٍفاَرِخَكْمُتْنُكْمُكَّـنَأل«٢٥
»اَهِفُقْسُأَوْمُكِسوُفُنيِعاَر
٥:٤صو١٠:١١انحويو٥٣:٦ءايعشإ

ءافشلاىلإمهجايتحاببسنايبوأليلعتللماللاْمُكَّـنَأل
.»متيفش«لوقبةقلعتميهوىدهلاو

)٥٣:٦ءايعشإ(نمذوخأماذهٍةَّـلاَضٍفاَرِخَكْمُتْنُك
متنك«انهليقو»انللضمنغكانلك«كلانهليقهنأالإ
لاوقأنمًاريثكةلاسرلاهذهيفلوسرلاسبتقا»كلذك
ةوبنلاهذهريسفتنادمعملاانحوينممّلعتهلعلوءايعشإ
لاقوعوسيىلإهذيمالتلراشأنيحًىنعماهنمسبتقاهنإف
لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱِهللاٱُلََمحاَذَوُه«

ْ
.)١:٢٩انحوي(ِ»َملاَع

.)١:١٩ص(يفةوبنلاكلتيناعمنملوسرلاسبتقاو
نعنولصفنمنولاضمهومهناميإلبقمهنإةرابعلاىنعمو
ىتأو.اهبطيحملارطخلانعةلفاغلاةزجاعلامنغلااوهبشأهللا
رومزمو٢٢:١٧كولم١و٢٧:١٧ددع(يفهيبشتلااذهلثم

:١٥اقولو١٣و١٨:١٢ىتمو١١و٣٤:٥لايقزحو١١٩:١٧٦
نمنيرصنتملاودوهيلانمنيرصنتملاىلعقدصيوهو.)٤
.ممألا

يأاَهِفُقْسُأَوْمُكِسوُفُنيِعاَرَىلِإَنآلٱُمُتْعَجَر
مكسوفنلًايعارهايإنيربتعمناميإلابحيسملاىلإمتعجر
:١٠انحوي(يفهبعشلًايعارهسفنعوسياعدو.اهايإًارظانو
هاعدو.)٥:٤ص(يفةاعرلاسيئرسرطبهاعدو)١١

نملاضلابلطينأيعارلالمعنمهنألًاضيأًافقسأ
لامعأو٢١:١٦انحويو١٢و٣٤:١١لايقزح(هدجيوفارخلا

ليجنإلايفنيدلامدخيمُسو.)٥:٢صو٢٠:٢٨
.)١٧-٢١:١٥انحوي(ةياعرلامهيلإلكوحيسملانأل»ةاعر«
.)٢٣رومزم(»ًايعار«هللايعُدو

ثلاثلاحاحصألا

نهلاجرلتانمؤملاىلعبجيامنايبحاحصألااذهيف
١ع(نهكولسيفةراسبنهلثمتونهسابلنمومهماركإنم
ماركإلانهماركإنممهئاسنلنينمؤملاىلعبجيامو.)٦-
داحتالانمةوخإلالكىلعبجيامو.)٧ع(نهبقئاللا
بوجوو.)١٤-٨ع(رشبرشلاىلعةازاجملامدعوةبحملاو
هربصوهتاقيضيفحيسملااوركذينأةبواجمللدادعتسالا
نيذلاةاصعلارشبيوهوهحورةانآلوطنيركذتمهراصتناو
.)٢٢-١٨ع(هلهأوحونةاجنونافوطلاباوكله

٦ىلإ١عنهلاجرلتانمؤملاىلعبجيام

ىَّـتَح،َّـنُكِلاَجِرِلٍتاَعِضاَخَّـنُكُءاَسِّـنلٱاَهُتَّـيَأَّـنُكِلٰذَك«١
لٱَناَكْنِإَو

ْ
لٱَنوُعيِطُيَالُضْعَب

ْ
ِءاَسِّـنلٱِةَريِسِبَنوُحَبْرُي،َةَمِلَك

»ٍةَمِلَكِنوُدِب
٩:١٩سوثنروكو٥:٢٢١سسفأو٢:١٨ص

نأديبعلاىلعبجيامكيأُءاَسِّـنلٱاَهُتَّـيَأَّـنُكِلٰذَك
.خلاءاسنلاىلعبجيليجنإلاىضتقمباوكلسي

تابجاولالوأعوضخلاَّـنُكِلاَجِرِلٍتاَعِضاَخَّـنُك
سوثنروك١(يفسلوبلوقكانهسرطبلوقوانهةروكذملا
لكريسفترظناف)٢:٥سطيتو٥:٢٢سسفأو٩-١١:٣
امملوسرلارصعيفنيينثولانيبءاسنلالاوحأتناك.كلذ
ىلعةطلسلجرللتحابأةينامورلاةعيرشلانألهلىثرُي
لمتحملانمو.هتميهبوهدبعىلعهتطلسكهدالوأوهتأرما
حصنفملاظلااهجوزكرتتنألةضرعتناكةنمؤملاةأرملانأ
-٧:١٣سوثنروك١(نهجاوزأنكرتيالنأتانمؤملاسلوب
نأولاحلاكلتيفعوضخلابانهًاضيأسرطباهرمأو.)١٥
.كلذللعىدحإنابأوكرتلاىلععوضخلااهيفرثؤت

ناكنإويأَةَمِلَكْلٱَنوُعيِطُيَالُضْعَبْلٱَناَكْنِإَو
ثدحينأنمدبالاذهو.ينثولعبتانمؤملاىدحإل
لبقتءاسنلانإفممألانيبليجنإلالوخدلوأيفًاريثك
نيينثولالاجرلانأانهضرفهنإفهنوضفريلاجرلاوليجنإلا
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هايإمهعامسدنعهنوضفريمهنإونيرشبملاظعوبنوعنتقيال
.مههاوفأنم

نوحبرُييأٍةَمِلَكِنوُدِبِءاَسِّـنلٱِةَريِسِبَنوُحَبْرُي
ذإمهئاسنكولسنسحبهلةعاطلاوحيسملابناميإلل
ىلعنوظحاليمهوهتوقويحيسملانيدلاةحصبنوعنتقي
نهلامعأونهلاوقأوءاسنلاعابطيفهريثأتمايألايلاوت
سيلقحلانأمزلتسيالاذهو.هللانمهنأىلعنولدتسيف
بوقعييفامىلع(لاحلاكلتلثميفبلقلاديدجتلةلآب
هنعقحلازجعامنأىلعلديلب.)١٧:١٧انحويو١:١٨
ةريسبنلعُينأبهعيطتسيةسينكلاربنمىلعهبيدانيوهو
نكينهراونأةءاضإونهكولسنسحبهنإفةسدقملاءاسنلا
.ًةَمِلَكيِطْعُيُّبَّـرلٱ«منرملالوقةقيقحمتيوتارشبملضفأ
ملٱ
هبُتاَِّـرشَبُْ .)٦٨:١١رومزم(ٌ»ريِثَكٌدْنُجاَِ

»ٍفْوَخِبَةَرِهاَّـطلٱَّـنُكَتَريِسَنيِظِحَالُم«٢

ليجنإلابريشبتلانأاومهوتلاجرلالعلَنيِظِحَالُم
امكتيبلايفءاسنلانايصعئشنيةيحيسملاةيرحلابيدانملا
اوأرنأدعبمهنكلديبعلانايصعئشنيهنأةداسلامهوت
.مهوتلاكلذاوحرطكلذسكع

هركذامبلوسرلافصوٍفْوَخِبَةَرِهاَّـطلٱَّـنُكَتَريِس
رسفمث.ليجنإلاىضتقمبةنمؤملاةأرملاكولسلكزاجيإلاب
هللانمفوخلاانه»فوخلا«و.ًاباجيإوًابلسيتأيامبكلذ
.جاوزألانمفوخلاال

خلٱَةَنيِّـزلٱَّـنُكُتَنيِزْنُكَتَالَو«٣
ْ
ِرْعَّـشلٱِرْفَضْنِمَةَّـيِجِرَا

»ِباَيِّـثلٱِسْبِلَوِبَهَّـذلٱِبِّـيلَحَّـتلٱَو
٣:١٨ءايعشإو٢:٩سواثوميت١

ايسأسئانكتانمؤمضعبنأةيآلاهذهنمجتني
سسفأتانمؤميفليقامكلذديؤيوتاينغنكىرغصلا
.)٢:٩سواثوميت١(

نمنهرذحينألوسرلادصقيملخلإَّـنُكُتَنيِزْنُكَتَال
نألببهذلابيلحتلاوةنيزلاوةينمثلاتاسوبلملاسبلةبحم
نهيلإنهلاجربولقبذجىلإقيرطلضفأنإمهلحضوي
نأنعقوتيالنأوهحيسملاليجنإلوبقيفنهباولثمتينأو
ركذ.ةيبلقلالئاضفلابلبةيجراخلاةينزلابقحللمهنحبري
يهوءاسنلااهتداتعايتلاةنيزلانمعاونأةثالثانهلوسرلا
»ةرخافلابايثلاسبل«و»بهذلابيلحتلا«و»رعشلارفض«
ًامامتهاوةرفاوةقفنيضتقتوتقولانمًاريثكلغشتيهو
تاقفنةرفورصعلاكلذيفنيينامورلاوخرؤمركذدقوًادئاز

لاقفكلذبنهمامتهاطرفويلحلاوتاسوبلملاىلعءاسنلا
انيلوبايلاليهوتاديسلاىدحإيلحةميقتغلب«سونيلب
تاريللانمًافلأنيثالثونينثاوفلأةئمعبرألدعيام
هليتفتورعشلارفضلةصاخراوجنهلناكو.ةيزيلكنإلا
نهبتانمؤملالثمتتنأسرطبدريملف.»هبئلآللاقيلعتو
هذهنأنهلنيبينأدصقلبةيجراخلاةنيزلاوهفرتلايف
ّرسوهللااهراتخاىرخأةنيزىلإةبسنلابًائيشتسيلةنيزلا
ىلإلاجرلابولقبذجيهودوصقملااهبغلبُياميهواهب
َءاَسِّـنلٱَّـنَأَكِلٰذَك«سلوبلوققفاوياذهو.نهتنايدلوبق
هتاَوَذَّـنِّـيَزُي حلٱِساَبِلِبَّـِنِ

ْ
ْوَأَرِئاَفَضِبَال،ٍلُّقَعَتَوٍعَرَوَعَمِةَمْشِ

ٍءاَسِنِبُقيِلَياَمَكْلَب،ِنَمَّـثلٱَِةريِثَكَسِبَالَمْوَأَئِلآلْوَأٍبَهَذ
ِحلاَصٍلاَمْعَأِبِهللاٱىَوْقَتِبٍتاَدِهاَعَتُم

َ
٢:٩سواثوميت١(»ٍة

.)كلذريسفترظناف١٠و

لٱَناَسْنِإْلَب«٤
ْ
لَق
ْ

خلٱِب
ْ
يفَّـيَِف لٱِ

ْ
لٱِةَميِدَع

ْ
َةَنيِز،ِداَسَف

لٱِحوُّرلٱ
ْ
هلٱِعيِدَو

َْ
»ِنَمَّـثلٱُريِثَكِهللاٱَماَّـدُقَوُهيِذَّـلٱ،ِئِدا

هلوقىلعفوطعماذهَّـيِفَْخلٱِبْلَقْلٱَناَسْنِإْلَب
حبرنهلةنيز»ناسنإلا«اذهنوكةياغف»ةيجراخلاةنيزلا«
ام»يفخلابلقلاناسنإب«دوصقملاو.ليجنإلاقحلنهجاوزأ
سسفأو٧:٢٢ةيمور(»نطابلاناسنإلاب«سلوبهنعربع
وهو.)٤:١٦سوثنروك٢(»لخادلاناسنإلا«و)٣:١٦
ىلعبلقلايفسدقلاحورلااهقلخييتلاةديدجلاةعيبطلا

يلحلاكسوسحمريغهنأل»يفخلاب«تعُنو.حيسملاةروص
انه»بلقلا«و.ةريسلايفهجئاتنهيلعلدتنكلهعاونأىلع
تالاعفنالابةيلحتملاسدقلاحورلابةددجتملاسفنلاوه
.ةيوامسلالئاضفلاوةيحيسملا

يف يتلاةرهاظلايلحلاكتسيليهفِداَسَفْلٱِةَميِدَعْلٱِ
.اهبةيلحتملاسفنلاكةمئاداهنكلوىنفتواهلامجلوزي

ْهلٱِعيِدَوْلٱِحوُّرلٱَةَنيِز
َ

ةنيزللرخآفصواذهِئِدا
عضاوتلاةنيزيهو.ةمئادةيبلقاهنوكنعًالضفةيقيقحلا
ةنوشخوقوقحلابكسمتلابلطوءايربكلااهكسعوءودهلاو
سفنلاراكنإىلعينبماذهو.بضغلاراهظإوعبطلا
:٢١و١١:١٩ىتم(بلقلاعضاوتملاعيدولاحيسملابءادتقالاو
٥(.

.ُناَسْنِإلٱُرُظْنَياَمَكَسْيَل«هنألِنَمَّـثلٱُريِثَكِهللاٱَماَّـدُق
لٱَىلِإُرُظْنَيَناَسْنِإلٱَّـنَأل

ْ
َىلِإُرُظْنَيُهَّـنِإَفُّبَّـرلٱاَّـمَأَو،ِْنيَنْيَع

لٱ
ْ
لَق
ْ

بيطفصوسرطبهفصوف.)١٦:٧ليئومص١(»ِب
فصوو.)١٢:٣انحوي(برلاميرمهبتنهديذلانيدران
:١٣ىتم(تاوامسلاتوكلماهببرلاهبشيتلاةؤلؤللا

يتلاةلضافلاةأرملاتافصلثمانهةنمؤملاةنيزو.)٤٦
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نأمهضعبنظو.)٣١:٢٥لاثمأ(لاثمألارفسيفتركُذ
هنأرخآنظو»ئداهلاعيدولاحورلا«وه»نمثلاريثك«
ةعيبطةفصوهو.حجرألاوهاذهو»يفخلابلقلاناسنإ«
اهبربواهبيدتقيواهبحياهجوزلعجتيتلاةددجتملاةنمؤملا
.ًادبأهللاىلإةميركةبوبحماهلعجتو

لٱُءاَسِّـنلٱًاميِدَقْتَناَكاَذَكٰهُهَّـنِإَف«٥
ْ
ًاضْيَأُتاَسيِّـدِق

ملٱ
»َّـنِِهلاَجِرِلٍتاَعِضاَخَّـنُهَسُفْنَأَّـنِّـيَزُي،ِهللاٱَىلَعُتَالِّـكَوَتُْ
١:٣صو٥:٥سواثوميت١

رسيهللانأىلعناهربوقبساملتابثإةيآلاهذهيف
.ةنيزلاكلتب

تناكيتاوللاميدقلاهللابعشتاّيقتركذاَذَكٰهُهَّـنِإَف
نأيفتانمؤملابغرييكلنهلاجرلنهعوضخنهتنيز
رسيًاميدقكئلوأبّرسامكهللانأنهلدكؤيونهنيزتنيزتي
.مويلاّنهبنيدتقييتاوللاب

نأبنهؤامسأتمركيتاوللاُتاَسيِّـدِقْلٱُءاَسِّـنلٱ
فصولوسرلانهفصوفةسدقملارافسألايفتحدُموتركُذ
:٣سسفأو٣:٢١لامعأو١:٧٠اقول(ءامدقلاءايبنألا
.ميدقلاهللابعشءاسنرئاسىلعنزتمانهنأل.)٥

لدينهحالصلناثفصواذهِهللاٱَىلَعُتَالِّـكَوَتُْملٱ
ملاعلااذهرومأىلإالهللاىلإةهجوتمتناكنهبولقنأىلع
زاجنإنربتعانهنإورشبلانمالىلاعتهنمحدملانبلطنهنإو
.ضرألاىلعنهتاينتقملكنملضفأنهلهللاديعاوم

نهعوضخناكَّـنِِهلاَجِرِلٍتاَعِضاَخَّـنُهَسُفْنَأَّـنِّـيَزُي
كلتتربتعاو.ةيتيبلانهتابجاوبمايقلاهبدارملاونهتنيز
هيلعنهبيثيىلاعتهنإوهللايضريعوضخلااذهنأءاسنلا
.ملاعلااهربتعييتلاةينافلاةيجراخلاةنيزلانيزتتنأهتشتملف

.»اَهَدِّـيَس«ُهاَّـيِإًةَيِعاَدَميِهاَرْبِإُعيِطُتُةَراَسْتَناَكاَمَك«٦
ًافْوَخٍتاَفِئاَخَْريَغَو،ًاْريَخٍتاَعِناَص،اَهَدَالْوَأَّـنُتِْرصيِتَّـلٱ
لٱ
ْ
.»َةَّـتَب
١٤ع١٨:١٢نيوكت

ءاسنلاتذختاَميِهاَرْبِإُعيِطُتُةَراَسْتَناَكاَمَك
نهلاجرلةعاطإللًاسايقميهاربإلةراسةعاطإتاسيدقلا
نأقحتستتناكونييليئارسإلامأاهنألًالاثماهنذختاو
رصحو.ًاثيدحوًاميدقهللاتوكلميفاهتانبلكاهبيدتقي
.»عيطت«هلوقبةجوزاهنوكرابتعابةراستافصلكسرطب

تناكاهنأميدقلادهعلايفركذُيمل»اَهَدِّـيَس«ُهاَّـيِإًةَيِعاَد
اهسفنلاهباطخيفكلذبهتعداهنكل»يديس«اهلوقبهيدانت
تناكاهنأىلعًاليلدكلذسرطبذختاف)١٨:١٢نيوكت(

نأهلقحييذلاتيبلابرهتربتعااهنأوًامئادكلذبهبطاخت
ةلاسرلايفةراستركُذو.هلهألكهلعضخينأوهسوسي
نييناربع(ناميإلانسحبنزتمايتاوللانيبنييناربعلاىلإ
ىلعتّرصأاهنأركذسدقملاباتكلاخيراتنإمعن.)١١:١١
نيترمرجاهدرطينأميهاربإنماهبلطيفاهتئيشمءارجإ
بسحننأانلقحيالنكلو)٢١:١٠و٦و١٦:٥نيوكت(
قوقحةياقويفةبغركلذتتأاهنألاهنمعوضخمدعكلذ
اممزلتسيالو.هنأشيفهللادعوزاجنإيفوقاحسإاهنبا
نألباهديسباهجوزةنمؤملكوعدتنأبوجوانهليق
كلذاهمزلتسينيذلارابتعالاوماركإلاهربتعتوهمركت
.فصولا

اهدالوأنيعدتنأنكلقحيأاَهَدَالْوَأَّـنُتِْرصيِتَّـلٱ
تاّيقتلاءاسنلاسرطبفصو.اهتازاجمهللانمنيزاجتنأو
.هدعوزاجنإتايجاريأهللاىلعتالكوتمنهنوكبًاميدق
كلذوهبدوعوملاحيسملانايتإصاخلانهئاجرعوضومناكو
ناميإعوضومًاضيأناكميهاربإناميإعوضومناكامك
ميهاربإدالوأليجنإلارصعيفتانمؤملالكنكيملو.ةراس
ةراستنمآ.اهناميإيفنهكارتشابلبةعيبطلابةراسو
يذلاحيسملابنمؤينأنهيلعناكفيتأينأعقوتملاحيسملاب
يتلاةيحورلاتاكربلالكيفنكرتشيكلذبوىتأدق
.اهيلعةراستلصح

ىنعملاوطرشلاماقمتماقلاحهذهًاْريَخٍتاَعِناَص
نتمداهرمأنمقبسامكريخلاعنصىلعنترباثاذإنكنأ
.اهتباثإنتبثُأواهالوأ

نكلاجرتاديدهتنمَةَّـتَبْلٱًافْوَخٍتاَفِئاَخَْريَغ
تالثمتمكلذبنكتفكلذهبشأامومهتداهطضاونيينثولا
جئاتنلاىلإتافتلاالبهللاواهجوزلةنيمأتناكاهنأيفةراسب
ءانثأيفنكناميإعزعزتينأنمنكنوصينيذلاف.ةراضلا
َال«حيسملالوققفوىلعهللافوخوهةديدشلابراجتلا
جلٱَنوُلُتْقَيَنيِذَّـلٱَنِماوُفاََخت

ْ
حلٱِباوُفاَخْلَب...َدََس

ْ
َنِمِّـيَِر

جلٱَوَسْفَّـنلٱَكِلُْهيْنَأُرِدْقَييِذَّـلٱ
ْ

يفاَمِهْيَلِكَدََس ىتم(»َمَّـنَهَجِ
لوقاذهبتكنيحهلابىلعرطخسرطبلعلو.)١٠:٢٨
َختَال«ميكحلا

ْ
ِراَْرشَألٱِباَرَخْنِمَالَو،ٍتِغاَبٍفْوَخْنِمىَش

ْنَأْنِمَكَلْجِرُنوُصَيَو،َكَدَمَتْعُمُنوُكَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل.َءاَجاَذِإ
.)٢٦و٣:٢٥لاثمأ(»َذَخْؤُت

٧عءاسنلللاجرلاىلعبجيام

لٱِبَسَحِبَنيِنِكاَساوُنوُكُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأْمُكِلٰذَك«٧
ْ
طِف
ْ
َعَمِةَن

لٱَكًةَماَرَكَّـنُهاَّـيِإَنيِطْعُم،ِفَعْضَألٱَكِّـيِئاَسِّـنلٱِءاَنِإلٱ
ْ
ِتاَثِراَو

حلٱَةَمْعِنْمُكَعَمًاضْيَأ
ْ
.»ْمُكُتاَوَلَصَقاَعُتَالْيَكِل،ِةاََي

٤:٤يكينولاست١و٣:١٩يسولوكو٥:٢٥سسفأ
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كلذكلاجرللتابجاوءاسنلاىلعهنأامكيأْمُكِلٰذَك
.نهلتابجاولاجرلاىلع

نينمؤملادارأهنأحجرملا.نونمؤملايأُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ
)١ع(قبساميفدارأهنأامكةينثولزتملمهؤاسننيذلا
.نيينثواولازيملنهلاجريتاوللاتانمؤملا

اوقلطتاليأِّـيِئاَسِّـنلٱِءاَنِإلٱَعَم...َنيِنِكاَساوُنوُك
رطخهلعلو.نهيلعاوسقتالونهنعاولصفنتالومكءاسن
ُهَلٌخَأَناَكْنِإ«هلوقوهونأشلااذهيفسلوبمالكسرطبل
»اَهُْكْرتَيَالَفُهَعَمَنُكْسَتْنَأِيضَتْرَتَيِهَو،ٍةَنِمْؤُمُْريَغٌةَأَرْمٱ
دارملاولقعتلاوةهابنلا»ةنطفلا«ىنعمو.)٧:١٢سوثنروك١(
يفاوتأينأونيجوزلانيبلاوحألاتايضتقميفاولمأتينأ
كلذبهللانوضريفحيسمللمهءاسنهبنوحبرياممهفرصت
الو.لبقتسملايفمالسلاوةحارلانولانيونهسفنأنوصلخيو
مّلعتلاوهللامالكةعلاطمبةنطفلااولانينأدصقهنأيفبير
سدقلاحورلاداشرإاوبلطينأومهئاسنلمهيلعبجيامهنم
نمثانإلاسنج»يئاسنلاءانإلاب«هدارمو.ةالصلايف
يفهنمفةينآلابداسجألاهيبشتباتكلايفقبسو.رشبلا
ايمرإو٦٤:٨و٤٥:٩و٢٩:١٦ءايعشإ(يفامميدقلادهعلا

امديدجلادهعلايفو)٨:٨عشوهو٢٢:٢٨و١٩:١١و١٨:٦
٤:٧سوثنروك٢و٢٣و٨:٢١ةيمورو٩:١٥لامعأ(يف
.)٢:٢١سواثوميت٢و

لجرلاىلإةبسنلابفعضألاءانإلايأِفَعْضَألٱَك
)تالآيأ(ةينآلاجرلاوءاسنلانمالكنإاذهمزلتسيو
امهنيبقرفلاو.ملاعلااذهيفهدصاقماهبيرُجينأهللادصق
داسجأةوقنأيأةعيبطلايفيناثلانمفعضأامهدحأنأ
ًاضّرعتمهنمرثكأنهفلاجرلاداسجأةوقنملقأءاسنلا
.ةايحلاتاقشموبعتللًالمحتمهنملقأومالآلاوضارمألل
امو.ًالوقعلاجرلانمفعضأءاسنلانأمزلتسيالاذهو
امنهلسيلنأهتلعًانايحأنهلوقعفعضنمرهظي
يفلئاسولانهلترسيتاملهنإفملعتلالئاسونملاجرلل
ةوقنملقأنكتملفنهلوقعةوقترهظدالبلاضعب
ًادسجلجرلانمفعضأةأرملانوكو.لاجرلالوقع
نابجينيذللاةقرلاوفطللاباهلماعينألاجرلاىلعبجوي
.فيعضللفيرشلايوقلاىلع

رابتعالانمنهلةبجاوًةَماَرَكَّـنُهاَّـيِإَنيِطْعُم
.قوقحلاةاعارموةيانعلاومامتهالاو

ةلعاذهركذِةاَيَْحلٱَةَمْعِنْمُكَعَمًاضْيَأِتاَثِراَوْلٱ
ًاسفننهلبهوهللانإفماركإلانمبجيامنهوطعينأل
يفءاسنلاولاجرلانيبزيميملولاجرللبهوامكةدلاخ
نملكلحوتفمناميإلابابفةيدبألاةايحلابهاوملذب
.اوصلخيواهولخدييكلنيقيرفلا

ةيعيبطلاةايحلايهانه»ةايحلا«نأىلإمهضعببهذ
لسنلاءاشنإةوقنيجوزللبهوهللانأةرابعلاىنعمنأو
ءاضقبسحمدآمايآنمامهيلإلصوًاثاريمهاذختااذهو
َلاَقَوُهللاٱُمُهَكَراَبَو.ْمُهَقَلَخىَثْنُأَوًارَكَذ«ىلاعتهلوقيفهللا
َهل
ُ

مثَأ:ْم
ْ
ألْمٱَواوُرُثْكٱَواوُرِ

ُ
.)٢٨و١:٢٧نيوكت(»َضْرَألٱاو

.لوألاحّجرننكللمتحملانماذهو
رصقاذإهنأمزلتسياذهْمُكُتاَوَلَصَقاَعُتَالْيَكِل

اوعاريملوءاسنللمهيلعبجيامبمايقلانعنونمؤملا
بجيامباولصينأاوعاطتساامومهرئامضمهتبنأنهقوقح
نميهوتيبلايفتاموصختثدحوةرارحلاوناميإلانم
مهتاولصلبقيملومهيلعهللاظاتغاوةالصلاحورلتايفانملا
مثِإُتْيَعاَرْنِإ«منرملالوققفوىلع

ْ
يفًا لَقِ

ْ
َِيلُعِمَتْسَيَاليِب

سوثنروك١و٦:١٥ىتمًاضيأرظنا٦٦:١٨رومزم(»ُّبَّـرلٱ
قوقحلاةاعارمتفتناىتمهنأسرطبىنعملعلو.)٧:٥
ىلعةالصلاهيفتعنتماتيبلايفماصخكلذنعأشنو
َقَفَّـتٱِنِإ«هلوقيفاهبدوعوملاةكربلالنُتملوهللايضريهجو
يفِضْرَألٱَىلَعْمُكْنِمِناَنْثٱ طَيٍْءَيشِّـيَأِ

ْ
َهلُنوُكَيُهَّـنِإَفِهِناَبُل

ُ
اَم

يفيِذَّـلٱِيبَأِلَبِقْنِم ِناَنْثٱَعَمَتْجٱاَمُثْيَحُهَّـنَأل،ِتاَواَمَّـسلٱِ
يفُنوُكَأَكاَنُهَفيِمْسٱِبٌةَثَالَثْوَأ ١٨:١٩ىتم(»ْمِهِطَسَوِ
ماركإلاءاسنلااومركينألاجرلاىلعهنأةصالخلاو.)٢٠و
أشنييذلاميسجلاررضللمهسفنأاوضرعيالئلنهليذلا
.مهتاولصعامتسامدعنم

ةهجنمضعبلمهضعبةماعةوخإلاتابجاو
١٣ىلإ٨عرشلابرشلاةازاجممدعوةبحملاوداحتالا

،ٍدِحاَوٍّسِحِبِيْأَّـرلٱيِدِحَّـتُمًاعيَِمجاوُنوُك،ُةَياَهِّـنلٱَو«٨
»َءاَفَطُل،َنيِقِفْشُم،ٍةَّـيِوَخَأٍةَّـبََحميِوَذ
٢:٦يبليفو٣٢و٤:٢سسفأو١:٢٢صو١٢:١٦ةيمور
٥:٥صو

عجرورماميفصاخلاحصنلانمانهىهتناُةَياَهِّـنلٱَو
يتآلامالكلافةيلزنملاوةيندملاتابجاولايفماعلاحصنلاىلإ
.)٢:١١ص(يفقبسامبقلعتم

نمنسحتسييكلِيْأَّـرلٱيِدِحَّـتُمًاعيَِمجاوُنوُك
راهظإف.هباونيديفمككولسنممكنيدممألانممكلوح
َنوُكَيِل«لئاسومظعأنمةيوخألاةبحملاحيسملابنينمؤملا
جلٱ
ْ

يفُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأَكَّـنَأاَمَك،ًادِحاَوُعيَِم اوُنوُكَيِل،َكيِفاَنَأَوَّـِ
لٱَنِمْؤُيِل،اَنيِفًادِحاَوًاضْيَأْمُه

ْ
لَسْرَأَكَّـنَأَُملاَع

ْ
اَنَأ«هلوقو»يِنَت

يفَتْنَأَوْمِهيِف لٱَمَلْعَيِلَو،ٍدِحاَوَىلِإَنيِلَّـمَكُماوُنوُكَيِلَّـِ
ْ
َكَّـنَأَُملاَع

لَسْرَأ
ْ
اونوكينأدارملاسيلو.)٢٣و١٧:٢١انحوي(»يِنَت

ةاساوملاوتاياغلاوءارآلايفلبطقفدئاقعلايفنيدحتم
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١:١٠سوثنروك١و١٥:٥و١٢:١٦ةيموررظنأ(ًاضيأ
.)٣:١٥و٢:٢يبليفو١٣:١١سوثنروك٢و

لٱَعَمًاحَرَف«سلوبلوققفوىلعٍدِحاَوٍّسِحِب
ْ
َنيِحِرَف

لٱَعَمًءاَكُبَو
ْ
.)١٢:١٥ةيمور(»َنيِكاَب

.)١:٢٢صريسفترظنا(ٍةَّـيِوَخَأٍةَّـبََحميِوَذ
.)٤:٣٢سسفأ(نيباصملاونيسئابلاىلعَنيِقِفْشُم
نعئشانلافطللااذهنأديفيينانويلالصألاَءاَفَطُل

نوينامورلاهربتعيملاذهو.سانلامامأوهللامامأعضاوتلا
دعييحيسملانيدلايفهنكلوةءاندهنأاودقتعالبةليضف
لٱَف«سلوبلوقهبشياذهو.لئاضفلامظعأنم

ْ
...اوُسَب

طُلَو،ٍتاَفْأَرَءاَشْحَأ
ْ

»ٍةاَنَأَلوُطَو،ًةَعاَدَوَو،ًاعُضاَوَتَو،ًاف
.)٣:١٢يسولوك(

ْلَب،ٍةَميِتَشِبٍةَميِتَشْنَعْوَأٍَّرشِبٍَّرشْنَعَنيِزاَُجمَْريَغ«٩
لٱِب
ْ
اوُثِرَتْيَكِلْمُتيِعُداَذِٰهلْمُكَّـنَأَنيِِملاَع،َنيِكِراَبُمِسْكَع
.»ًةَكَرَب
٢٣و٢:٢١صو٥:١٥يكينولاست١و١٢:١٧ةيمور
ةيطالغو١٢:١٤ةيمورو٦:٢٨اقولو٤:١٢سوثنروك١و
١٢:١٧و١٦:١٤نييناربعو٣:١٤

ىلعمالكلانمانهلقتناٍَّرشِبٍَّرشْنَعَنيِزاَُجمَْريَغ
مهيلعبجيامىلعمالكلاىلإضعبلةوخإلاضعبتابجاو
رشلابلغي«نأيهوليجنإلاةنسلقفاوماذهومهئادعأل
.)١٢:٢١ةيمور(»ريخلاب

نعةقباسلاةرابعلايفعنمٍةَميِتَشِبٍةَميِتَشْنَعْوَأ
.يمالكلارشلانعهذهيفعنمويلمعلارشلا

نمنونعليملاعلالهأنإَنيِكِراَبُمِسْكَعْلٱِبْلَب
َىلِإاوُنِسْحَأ.ْمُكيِنِعَالاوُكِراَب«لاقحيسملانكلومهنعلي
:٥ىتم(»ْمُكْيَلِإَنوُئيِسُيَنيِذَّـلٱِلْجَألاوُّلَصَو،ْمُكيِضِغْبُم
٤٤(.

ِهل
ٰ

ًالعفريرشلايذؤملاعفنيفاوبغرتليأْمُتيِعُداَذ
هذهوهوعبتيوبيلصلااولمحينأمهاعدحيسملانإف.ًالوقو
.ةكربلابةنعللاوريخلابرشلااوزاجينأمهيلعتبجوأةوعدلا
ًاماقتنارخآبرضوهفيسلتساهنأدهُعناسنإميلعتاذهو
ىتم(تانعللابةمهتلاوءزهلاىلعباجأوهروجىلعهنم
سدقلاحورلالعفبهّريغتةدشرهظأف)٧٥و٧٣و٢٦:٥١
.هداشرإو

ىلإهللاهراتخايذلاقيرطلانايباذهًةَكَرَباوُثِرَتْيَكِل
تارييعتلاومالآلاقيرطيهوءامسلايفةظوفحملاةكربلالين
اولمتحييكلاوعُدمهنإف)١٤:٢٢لامعأ(تاداهطضالاو
مكنأمهللاقهنأكف.مهئادعألجأنمةالصلاوربصلابكلذ
الهتمعندرجملهللانمةكربلااوثرتلءامسلاىلإنوبهاذ

سانلارييعتنمًائيشاولمتحتنأريسيرمأفهايإمكقاقحتسال
نيعقوتملانأيهوهللادصققفوىلعاذهو.قيرطلاىلع
تالاعفنالاةتامإانهدارملاريخلاو.ريخلانولعفيريخلاثرإ
.ًالعفوًالوقماقتنالاىلعةلماحلاةيعيبطلا

حلٱَّـِبُحيْنَأَداَرَأْنَمَّـنَأل«١٠
ْ
ِحلاَصًاماَّـيَأىَرَيَوَةاََي

َ
،ًة

لَف
ْ
ملٱِباَمَّـلَكَتَتْنَأِهْيَتَفَشَوِّـَّـرشلٱِنَعُهَناَسِلْفُفْكَي

»ِرْكَْ
خلا٣٤:١٢رومزم

يفليقامةعاطإىلعلمحترخُأبابسأةيآلاهذهيف
ىضتقمبكولسلاكلذلثمنمةكرابملاجئاتنلايهو)٩ع(
:٣٤رومزم(نمىنعمهمالكسبتقاو.هباتكيفهللاديعاوم
١٨-١٣(.
ذليلةايحلايفبغرنميأَةاَيَْحلٱَّـبُِحيْنَأَداَرَأْنَم

نأدارأنمف.ةردكمةغرافةايحلادجينملرياغموهاهب
اهربتخينأةحلاصًامايأىريوةكربةءولممهتايحنوكت
.)١١:٣نييناربعو٢٧:١٣رومزم(

عتمتلاطرشاذهخلاِّـَّـرشلٱِنَعُهَناَسِلْفُفْكَيْلَف
يذؤياممناسللانوصةرابعلاىنعموةديعسلاةايحلاب
بوقعي(بوقعيلوقلقفاوماذهوعادخلا»ركملاو«.نيرخآلا
.)١٢-٣:١و١:٢٦

خلٱِعَنْصَيَوِّـَّـرشلٱِنَعْضِرْعُيِل«١١
ْ

طَيِلَ،َْري
ْ
َمَالَّـسلٱِبُل

يفَّـِدَجيَو .»ِهِرَثَأِ

يفِْرسَتَال«ميكحلالوقكِّـَّـرشلٱِنَعْضِرْعُيِل ِقيِرَطِ
مثَألٱ
ََ

:٤لاثمأ(ْ»ُربْعٱَوُهْنَعْدِح.ِهِبَّـرُمَتَال.ُهْنَعْبَّـكَنَت.ِة
.)١٥و١٤

.ٍفاكريغريخلاعنصنودرشلاكرتفَْريَْخلٱِعَنْصَيَو
١٧و١:١٦ءايعشإو٣٧:٢٧رومزم(يفاماذهلثمو
.)١٢:٩ةيمورو

سانلارثكأوبلطالبدجُواملقهنألَمَالَّـسلٱِبُلْطَيِل
ْمُكِتَقاَطَبَسَحَفًانِكُْممَناَكْنِإ«سلوبلاقاذهلوهنوبحيال
ِملاَس
ُ
هنولانيالهيبلاطلعلو.)١٢:١٨ةيمور(»ِساَّـنلٱَعيَِمجاو

.ةمعنلاشرعنمالإ
يفَّـدَِجيَو .هنعدعبيهكرتيالفهنمّرفذإِهِرَثَأِ

لِطَىلِإِهْيَنْذُأَوِراَرْبَألٱَىلَعِّـبَّـرلٱِيَنْيَعَّـنَأل«١٢
ْ
،ْمِهِتَب

.»ِّـَّـرشلٱِيلِعاَفُّدِضِّـبَّـرلٱَهْجَوَّـنِكٰلَو
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نمةسبتقمةيآلاهذهِراَرْبَألٱَىلَعِّـبَّـرلٱِيَنْيَعَّـنَأل
نمهللابلقيفامىلعلدياماهيفو)٣٤:١٥رومزم(
نأةرابعلاىنعمو.هئادعأىلعظيغلاوهئاقدصأنعىضرلا
مهظفحيومهرومأبينتعيومهبرسيوةبحملابراربألابقاريهللا
نأعمةكربوةياقولكبمهللفكتتةبقارملاهذهو.مهكرابيو
.مهرارضإيفنوعسيومهيلعنورتفيسانلا

لاقتاقيضلايفمهتاولصعمسيلْمِهِتَبْلِطَىلِإِهْيَنْذُأَو
يلتاقنإو.داهطضالاتاقوأيفمهعجشيومهيزعيلكلذ
عوسيلهتداهشاوعمسياليكلمهناذآاودسسونافتسا
عمستلةحوتفمتناكحيسملانذأنكل)٧:٥٧لامعأ(
:٧لامعأ(هلوبقلناتدودممهيعارذوهيلتاقلجأنمهتبلط
٦٠(.

يقابركذيملِّـَّـرشلٱِيلِعاَفُّدِضِّـبَّـرلٱَهْجَوَّـنِكٰلَو
»ْمُهَرْكِذِضْرَألٱَنِمَعَطْقَيِل«هلوقيهورومزملايفةيآلا
امو.كلذمزلتسيمهدضبرلاهجونكل)٣٤:١٦رومزم(
ىلإنايدؤيهبلطومالسلابحنأديفيلصفلااذهيفركذ
عنميالهنكلوًابلاغسانلارابتخاهقدصياذهورمعلالوط
نونوكيورمعلافصتنميفنوتوميدقنيقيدصلانأنم
ينيعنوكنكلوسانلارئاسكتوملاوءابولاوعوجللةضرع
امهميقيقحرشمهبيصيالمهنأمهلققحيريخللمهيلعهللا
ملمهرارضإيفسانلارارشأوناطيشلادهتجانإف.ثدح
مويهللاوًايتقومهتيصومهداسجأىوساورضينأاوعيطتسي
ةكئالملامامأهلجأنممهمالآلكىلعمهبيثيومهرربينيدلا
.ةقطانلاةقيلخلالكوراهطألا

خلٱِبَنيِلِّـثَمَتُمْمُتْنُكْنِإْمُكيِذْؤُيْنَمَف«١٣
ْ

»ِ؟َْري
١٦:٧لاثمأ

لوقدحىلعاذهومكيذؤيدحأاليأْمُكيِذْؤُيْنَمَف
ْنَم«هلوقو»!اَنْيَلَعْنَمَفاَنَعَمُهللاٱَناَكْنِإ«سلوب
ْنَعاَنُلِصْفَيَسْنَم...ُنيِدَييِذَّـلٱَوُهْنَم...يِكَتْشَيَس
ملٱِةَّـبََحم

ءاجو.)٣٥-٣٣و٨:٣١ةيمور(»«هلوقوِ»حيِسَْ
يفامكلذلثمو.دارمللًاريرقتماهفتسالاةروصيفكلذب
.)٩و٥٠:٨ءايعشإ(

اميسالوريخلالهأبيأِْريَْخلٱِبَنيِلِّـثَمَتُمْمُتْنُكْنِإ
ةقباسلاةيآلايفنوروكذملاراربألامهانهنوبطاخملا.حيسملا
مهتبلطىلإهينذأوةيانعلاوةبحملابمهيلعبرلاينيعنوكو
مهوذؤينأنوعيطتسيالسانلارارشأوناطيشلانأدكؤي
لثمتلانعاوضرعأاذإالإءيشمهرضيالفيقيقحلاىذألا
.رشلاىلإاولدعوريخلاب

يحيسملاءاجرلانعةبواجمللدادعتسالابوجو
١٧ىلإ١٤ع

َّـملَأَتْنِإَوْنِكٰلَو«١٤
ْ
لٱِلْجَأْنِمْمُت

ْ
اَّـمَأَو.ْمُكاَبوُطَفِّـِرب

»اوُبِرَطْضَتَالَوُهوُفاََختَالَفْمُهَفْوَخ
٦ع٨:١٢ءايعشإو٥:١١بوقعيو٤:١٥وخلا٢:١٩ص

كلذضرفىلعيأِّـِربْلٱِلْجَأْنِمْمُتَّْـملَأَتْنِإَوْنِكٰلَو
راربألا«نأبحمسيدقهللانأوهوًانايحأثدحيامك
هضرفيذلاو.حيسملاعابتأهنألنودهطضُي»ريخلابنيلثمتملا
َنوُديِرُيَنيِذَّـلٱُعيَِمج«هلوقبعقاولاهنأسلوبركذانهسرطب
يفىـَوـْقَّــتلـٱِباـوُشــيِعـَيْنَأ ملٱِ

»َنوُدـَهـَطـْضـُيَعـوُسـَيِحـيِسـَْ
لجأنممتملأت«انهسرطبلاقو.)٣:١٢سواثوميت٢(
ىنعمبامهالكو»ملظلابًاملأتم«رخآعضوميفلاقو»ربلا
.دحاو

ِلْجَأْنِمَنيِدوُرْطَمْلِلىَبوُط«لاقحيسملانألْمُكاَبوُطَف
لٱ
ْ

َهلَّـنَأل،ِّـِرب
ُ

:٥ىتمريسفترظناف(»ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَمْم
.)١٤و٤:١٣ص(يفهلوقبانههلوقرسفو.)١٠

ةعبرأنمحصنلوأاذهُهوُفاََختَالَفْمُهَفْوَخاَّـمَأَو
نيذلامهئادعأديدهتنمفوخلانعمهاهنفنيدهطضملل
ىلعمهولمحيوحيسملانعمهودصينأمهديدهتباودصق
ينبماذهو.مهرارضإنماوفاخيالنأىلعمهعجشفهراكنإ
َّـبَراوُسِّـدَق.اوُبَهْرَتَالَوُهَفْوَخاوُفاََختَال«يبنلالوقىلع
جلٱ
ْ
رظنا١٣و٨:١٢ءايعشإ(»ْمُكُتَبْهَرَوُهَوْمُكُفْوَخَوُهَفِدوُُن
.)٩١:٥رومزمًاضيأ

برطضاامكمكبطيحملارطخللاوُبِرَطْضَتَالَو
برطضاامكو)٢:٣ىتم(سوجملاإبننمسدوريه
:١٤ىتم(رحبلاهجوىلعًايشامحيسملااودهاشاملذيمالتلا

هعادونيحبارطضالانعهذيمالتحيسملاىهندقو)٢٦
تمكحنإ«بهذلامفانحويلاق)١٤:١انحوي(مهايإ
ضرألافتبهذثيحينأللعفتلفىفنُأنأبةروطاربمألا
حرطتلفرحبلايفينحرطتنأتدارأنإو.اهؤلموبرلل
رانلانوتأيفينيقلتنأتءاشنإو.يبنلانانويركذأينإف
.نييناربعلانمنايتفةثالثيلبقهيفيقلُأدقفقلتلفدقتملا
بجيفيقلألاينادنأتركذةيراضلاشوحوللينتقلأنإو
كيرشكلذبتنكمجرلابيلعتمكحنإو.دوسألا
ةوسأيلفيسأرتعطقنإو.ءادهشلالوأسونافتسا
ىلإتيتأينأملاعانأفيلامتبلسنإو.نادمعملاانحويب
نايبهلوقو.ءيشالبهنمجرخأينإوءيشالبملاعلااذه
.»انهلوسرلاسرطبدارملنسح
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يفَهٰلِإلٱَّـبَّـرلٱاوُسِّـدَقْلَب«١٥ ًامِئاَدَنيِّـدِعَتْسُم،ْمُكِبوُلُقِ
ِمل
ُ

ْمُكيِفيِذَّـلٱِءاَجَّـرلٱِبَبَسْنَعْمُكُلَأْسَيْنَمِّـلُكِةَبَواَج
»ٍفْوَخَوٍةَعاَدَوِب

١:١٧صو٢:٢٥سواثوميت٢و٤:٦يسولوكو١:٣ص

.ربلالجأنمنيدهطضملليناثلاحصنلاةيآلاهذهيف
يفَهٰلِإلٱَّـبَّـرلٱاوُسِّـدَق ةطساولاوهاذهْمُكِبوُلُقِ

نأىلإنووعدممهوبارطضالاوفوخلانممهتياقول
ىنعمو.)٨:١٣ءايعشإ(يبنلالوقكاذهو.اوملأتي
ةالصلانمىلوألاةبلطلايفهانعمكديجمتلا»سيدقتلا«
ةديجملاهللاتافصاوركذينأنيدهطضملاىلعف.ةينابرلا
نأنمًالدبهديعاوملهتنامأوهتبحموهتردقيفاولمأتينأو
.هبمهورضينأمهنكميامومهئادعأةوقيفاوركتفي
رظنا(سانلانمفوخلااهنمدرطيمهبولقيفبرلاسيدقتف
سانلافوخىلعهللافوخراصتناةلثمأو.)٥و١٢:٤اقول
نمناكامو.)١١:٢٣نييناربع(ىسوميدلاونمناكام
نيذلاةثالثلانايتفلاو.)١١:٢٧نييناربع(هسفنىسوم
نيحلسرلاو.)٣:٦لايناد(توملابلبابكلممهرذنأ
لوقاذهلثمو.)٢٠و٤:١٩لامعأ(دوهيلاسلجممهدده
لَعَج«ءايعشإمفبحيسملا

ْ
َالِّـينَأُتْفَرَعَوِناَّـوَّـصلٱَكيِهْجَوُت

ءايعشإ(»يِنُمِصاَُخيْنَم.ِينُرِّـَربُييِذَّـلٱَوُهٌبيِرَق.ىَزْخَأ
نيدهطضملادعاسيبرلاديعاوميفلمأتلاو.)٨و٥٠:٧
يبليفو١٢-٥و٢و٦٢:١رومزم(يفامديعاوملاكلتنمو
رومزم(يفامكةنوعملانمءايقتألاهدجوامركذيفو)٤:٦
.)١٧:٢٢و١٠و٣٤:٩
ِملًامِئاَدَنيِّـدِعَتْسُم

ُ
خلاْمُكُلَأْسَيْنَمِّـلُكِةَبَواَج

ًامئاداونوكينأوهونيدهطضمللثلاثلاحصنلااذه
ءاجرلابانهيحيسملاناميإلانعربعف.ركُذاملنيدعتسم
هلوقو.)١١:١نييناربع(»ىَجْرُياَمِبُةَقِّـثلٱَوُهُناَميِإلٱ«نأل
:رومأةتسنمضتيانه
.سانلارئاسنعهبنوزاتميءاجرنينمؤمللنإ:لوألا·

تايضرألابقلعتمملاعلالهألمأفًالامآسانلالكلنإ
ىمسوتايوامسلابقلعتمنييحيسملانينمؤملاءاجرو
و»ةيدبألاةايحلاءاجر«و»صالخلاءاجر«مهءاجر
.»ناميإلابيذلاربلاءاجر«و»هللادجمءاجر«
ماهوأالةيفاكللعىلعينُبءاجرلاكلذنإ:يناثلا·

لمعوهسفنهللالبهللاباتكديعاومهساسأو.ةلطاب
.حيسملاعوسيبءادفلا
نألزوجيالوهنامتكنكميالءاجرلاكلذنإ:ثلاثلا·

اَنَأُِفَرتْعَأِساَّـنلٱَماَّـدُقِيبُِفَرتْعَيْنَمُّلُك«لاقحيسملا
يفيِذَّـلٱِيبَأَماَّـدُقِهِبًاضْيَأ ِينُرِكْنُيْنَمْنِكٰلَو،ِتاَواَمَّـسلٱِ
يفيِذَّـلٱِيبَأَماَّـدُقًاضْيَأاَنَأُهُرِكْنُأِساَّـنلٱَماَّـدُق ِ

دارأولو.)١٢:٨اقولو٣٣و١٠:٣٢ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱ
ناطيشلاهلحمسيالهبلقيفهءاجرمتكينأيحيسملا
هتمدخنمبرهينأةفيخسانلاهيلعجيهيلبكلذب
هنأىلإامإوناطيشللهنأىلإامإرارقإلاىلإرطضيف
.هيلع
ببسنعسانلامهلأسينأنونمؤملاعقوتينأ:عبارلا·

.عاونأةثالثنولئاسلاو.ءاجرلاكلذ
.اوكرتشييكلهوفرعينأنوديرينيذلا:لوألا·
ًارمأهنوريويحيسملانيدلاأبننوعمسينيذلا:يناثلا·

انيثإةفسالفكوهاماوفرعينأنوبحيفًابيرغًاثيدح
.)٢٠و١٧:١٦لامعأ(
ىلعةياكشةلعنوبلطيوحيسملانوضغبينيذلا:ثلاثلا·

أبنأامكةالولاوكولملامادقمهورجييكلهعابتاوهميلعت
.)٢١:١٢اقول(حيسملا
نيدعتسماونوكينأنييحيسملاىلعبجيهنإ:سماخلا·

ناكملاوتقولايفهنعةاماحملاومهناميإةقيقحنايبل
نيدلائدابماوفرعينأمزلتسياذهو.نيقفاوملا
سدقملاباتكلايفةنلعميهامكةيرهوجلايحيسملا
ناسنإلانألاهتحصاوققحتييكلاهبمهءارآاولباقينأو
قحهفرعدقنكيملامىلعهريغبواجينأهنكميال
هناميإنعنمؤملاةبوجأنمنكميامنسحأو.ةفرعملا
يذلانمؤملاىمعألاباوجكهرابتخاىلعينُباموه
حيسملانأىلعًاناهربكلذمدقهنإفهينيععوسيحتف
:٩انحوي(»ُِرصْبُأَنآلٱَوىَمْعَأُتْنُكِّـينِإ«لاقذإيبن
هدهاشهنأعوسيبهناميإىلعهناهربسلوبميدقتو.)٢٥
.)٨-٢٢:٦لامعأ(هتوصعمسوقشمدقيرطيف
مهنإحيسملاعوسيةمايقبمهناميإىلعلسرلاناهربو
لامعأ(هعماولكأوهعماوملكتمهنإومهنيعأبهودهاش
١٠:٤١(.
ةعادوبءاجرلاكلذببسنعةبواجملا:سداسلا·

مهناميإنأبراختفالانعًايهن»ةعادوب«لانف.فوخو
يفةوسقلاولادجلابحنعومهريغناميإنمريخ
.مهيلعبرلابضغبمهيمواقمديدهتنعومالكلا
سطاليبمامأعوسياهرهظأامةعادولاكلتلثمو
سلجميفانحويوسرطبو)٣٧و١٨:٣٦انحوي(
سوتسفمامأسلوبو.)١٢-٤:٧لامعأ(نيعبسلا
انه»فوخلاب«دارملاو.)٢٦صلامعأ(سابيرغأو
نعاوماحيالنأنوفاخيفهلدوهشمهيذلاهللافوخ
اذهو.اهنودؤييتلاةداهشلاةيمهألًارظنبجيامكقحلا
مهتمكحىلعاولكتيالنأىلعمهلمحيفوخلا
رمأقفوىلعسدقلاحورلاميلعتىلعلبمهتحاصفو
.)٢٠و١٠:١٩ىتم(يفبرلا
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َنوُمِتْشَيَنيِذَّـلٱَنوُكَيْيَكِل،ٌحِلاَصٌريِمَضْمُكَلَو«١٦
ِحلاَّـصلٱُمُكَتَريِس

َ
يفَة ملٱِ

يفَنْوَزُْخيِحيِسَْ ْمُكْيَلَعَنُوَرتْفَياَمِ
.»ٍَّرشِيلِعاَفَك
١٥و٢:١٢صو١٣:١٨نييناربعو١:٥سواثوميت١و٢١ع

ربلالجأنمنيدهطضمللعبارلاحصنلاةيآلاهذهيف
.عوسيلةداهشلانودؤيمهو

تافصلانمهنأانهلوسرلادارمٌحِلاَصٌريِمَضْمُكَلَو
هلدهشينأوهحيسملايفهئاجربدهشينيذللةيرورضلا

اهبفرتعييتلاةنايدلابيلاطمىضتقمبكلسيهنأبهريمض
و»ريخلابنيلثمتم«مهتيمستنمقبسامقفوىلع
»مهبولقيفبرلانوسدقي«مهنإو»ربلالجأنمنيملأتملا«
ةريسلاوبلقلاةسادقمهلنوكينأبوجوبحيرصتهيفو
كولسنسحيحيسملانيدلاةحصبةداهشىوقأنإو
.هعابتأ

هللاةملكبًارينتسمنوكينأ»حلاصلاريمضلا«طرشو
حيسملاعوسيمدبًاشوشرمنوكينأوسودقلاهحورو
.سفنلاىلعيسائرمكحهلنوكينأو)٩:١٤نييناربع(

يفَةَِحلاَّـصلٱُمُكَتَريِسَنوُمِتْشَيَنيِذَّـلٱَنوُكَيْيَكِل ِ
ىلإعجراف)٢:١٢ص(يفامىنعمكانهىنعملاِحيِسَْملٱ
يفلعفامكانه»حيسملايف«هلوقبمهتريسدّيقو.هريسفت
يحيسملانأربتعاهنإف)٢:٦يسولوكو٤:١٧سوثنروك٢(
.حيسملايفاهلكةايحلاايحي

يفَنْوَزُْخي نمنيبتىتمخلاْمُكْيَلَعَنوَُرتْفَياَمِ
لثميزخلاكلذف.نوبذاكيأنورتفمنيكتشملانأعقاولا
نيذلاةنيدملابتاكخبونيحسسفأيفمهيزخناكام
.)٤٠-١٩:٣٧لامعأ(ًابذكهئاقفروسلوبىلعاودهش
اَذٰهَّـَيلِإْمُتْمَّـدَق«دوهيللسطاليبلاقنيحناكاملثمو
ْمُكَماَّـدُقُتْصَحَفْدَقاَنَأاَهَو.َبْعَّـشلٱُدِسْفُيْنَمَكَناَسْنِإلٱ
يفْدِجَأَْملَو ممًةَّـلِعِناَسْنِإلٱاَذٰهِ َالَو.ِهْيَلَعِهِبَنوُكَتْشَتاَّـِ
نيحناكاملثمو.)١٥و٢٣:١٤اقول(»ًاضْيَأُسُدُوريِه
َناَسْنِإلٱاَذٰهَّـنِإ«امهلوقبسلوبلسابيرغأوسوتسفدهش
ملٱُّقِحَتْسَيًائْيَشُلَعْفَيَسْيَل

لٱِوَأَتْوَْ
ْ
:٢٦لامعأ(»َدوُيُق

٣١(.

َنوُعِناَصْمُتْنَأَوِهللاٱُةَئيِشَمْتَءاَشْنِإْمُكَُّملَأَتَّـنَأل«١٧
.»ًاَّرشَنوُعِناَصْمُتْنَأَوُهْنِمُلَضْفَأ،ًاْريَخ

:٤و٢:٢٠صو١٨:٢١لامعأو٤:١٩و٢:١٥و١:٦ص
١٥

ريمضمهلنوكينأبوجولتابثإةيآلاهذهيفليقام
دحأناكنإلضفاذهنأل«ًاقباسهلوقلقفاوماذهوحلاص
رظنا(»ملظلابًالمأتمًانازحألمتحيهللاوحنريمضلجأنم
.)٢٠و٢:٩صريسفت

.)١٨ع(ليلدبتوملاىتحْمُكَُّملَأَتَّـنَأل
المهءادعأنأنايباذهِهللاٱُةَئيِشَمْتَءاَشْنِإ

ةلعكلذهللاةئيشمدرجمفهللاةدارإبالإمهيلعنوردقي
ملأتبحمسيالهللانأمولعملانمو.ربصلابمالآلالامتحال
َرَثْكَأ«مهلينىلإةليسومهلمأتنوكينأدصقيملامهبعش
.)٤:١٧سوثنروك٢(»ًاّيِدَبَأٍدَْجمَلَقِثَرَثْكَأَف

مكريغسوفنلومكسوفنلًاْريَخَنوُعِناَصْمُتْنَأَو
.يحيسملانيدللو

اذهىنعمحضوأًاَّرشَنوُعِناَصْمُتْنَأَوُهْنِمُلَضْفَأ
رشلالجأنمنمؤملاملأتاذإهنألقحاذهو)٤:١٤ص(يف
هبرىلعوهبفرتعييذلانيدلاىلعوهمساىلعراعكلذف
.هللابضغهيلعبلجيف

٢٢ىلإ١٨عحيسملالاثمنمقبسامتابثإ

ملٱَّـنِإَف«١٨
خلٱِلْجَأْنِمًةَدِحاَوًةَّـرَمََّـملَأَتًاضْيَأَحيِسَْ

ْ
،اَياََط

لٱ
ْ
مثَألٱِلْجَأْنِمُّراَب

ََ
يفًاتاَُمم،ِهللاٱَىلِإاَنَبِّـرَقُيْيَكِل،ِة جلٱِ

ْ
ِدََس

يفًىيُْحمْنِكٰلَو »ِحوُّرلٱِ
٥:٢ةيمورو١٠:١٠و٢٨و٩:٢٦نييناربعو٢:٢١ص
٤:٦صو١:٢٢يسولوكو٤:١صو٣:١٢سسفأو

هنأورابهنأعمملأتحيسملانألصفلااذهيفسلوبررق
هللانيمينعدجملاىلإدعصهنأوتوملاةطلسلطبأهتومب
ىبوطفربلالجأنماوملأتاذإ«مهنأىلعًاناهربكلذدروأو
نإًافيخمًاثداحالوًابيرغًارمأسيلهنأىلعو)١٤ع(»مهل
.ًاملظملأتيرابلا

نمهميدقتهنكمياملضفاذهًاضْيَأَحيِسَْملٱَّـنِإَف
كلملاحيسمللثدحامنأنمبجعالو.رابلاملأتةلثمأ
هاوساملكنعزاتمانملثدحاموهديبعضعبلثدحي
ثدحينأسودقلابقلبدرفتينأهلقحىتحةسادقلاب
.رشبلانمءادهشلل

ديهشللةرمالإنوكيالدسجلاتومًةَدِحاَوًةَّـرَمََّـملَأَت
تومللضّرعملانمؤمللةيزعتاذهوحيسمللثدحامك
.ًاديهش

نايباذهِةََمثَألٱِلْجَأْنِمُّراَبْلٱ،اَياَطَْخلٱِلْجَأْنِم
تام)ًارابهنوكعم(هنأنايبوئطخهنألحيسملاملأتيملهنأ
امكاياطخللةرافكمهنعًالدبتاميأةأطخلالجأنم
٨و١:٦نييناربعو١:٤ةيطالغو٨:٣ةيمور(يفحضتا
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اذهنمحضتيو.)٣:١٠و٢:٢انحوي١و١٣:١١و٢٦و١٨و
ةسادقلابزاتممرابمالآاهنوكنعًالضفتناكحيسملامالآنإ
صاصقلمتحاهنألةياهنلاريغىلإءادهشلامالآنمدشأ
ىلعبجيمكف.مهاياطخنعرفكنيحهلكملاعلاةأطخ
نمتوملااولمتحينأمهاياطخىلعتوملااوقحتسانيذلا
ةكوشهتومبحيسملالازأنأدعبربصلابحيسملامسالجأ
رابلاحيسملاوربلالجأنماوملأتينأنمبجعالف.توملا
.ةأطخلالجأنمتام

ًاذإف)١٢:٣٢و٣:١٤انحوي(ِهللاٱَىلِإاَنَبِّـرَقُيْيَكِل
اوتوميوهلاويحييكلهللانوفوقومحيسملاتومبنونمؤملا
هيلإحيسملامهبرقهايإمهلهجلهللانمنوديعبمهنيذلاو.هل
َهللاٱَّـنَأل«)١:١٧انحوي(مهلهللانلعأهنألمهايإهميلعتب
لُظْنِمٌروُنَِقْرشُيْنَأَلاَقيِذَّـلٱ

ْ
يفَقَْرشَأيِذَّـلٱَوُه،ٍةَم ِ

يفِهللاٱِدَْجمـِةــَفِرـــْعـــَمِةَرـاــَنِإل،ـاـــَنــِبـوــُلـــُق َعـوــُســـَيـِهــْجَوِ
ملٱ
هنيبةحلاصملالعجهنألو.)٤:٦سوثنروك٢(ِ»حيِسَْ
يفَناَكَهللاٱَّـنِإ«سلوبلوقليلدبهءادعأاوناكنيذلانيبو ِ
ملٱ
لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ

ْ
رفكهنألو)٥:١٩سوثنروك٢(»ِهِسْفَنِلََملاَع

ًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱَلَعَجُهَّـنَأل«هتومبةأطخلانع
رظنا٥:٢١سوثنروك١(»ِهيِفِهللاٱَّـرِبُنْحَنَريِصَنِل،اَنِلْجَأل
هتروصنيلثامممهلعجهنألو)١٤:٦و١:٢٩انحويًاضيأ
سفنقلخهللانإ.)٥:٣١لامعأ(ىلاعتهبنيدحتمو
هنعتلصفنااملوهبداحتالابةداعسلاوةحارلادجتلناسنإلا
عجرتنأنعوقحلاةحارلادجتنأنعتزجعةئيطخلاب
سلوبلوقليلدبحيسملابالإاهلتقلُخيتلاةداعسلادجتو
يفَنآلٱِنِكٰلَو« ملٱِ

لٱُمُتْنَأ،َعوُسَيِحيِسَْ
َنيِديِعَبًالْبَقْمُتْنُكَنيِذَّـ

ملٱِمَدِبَنيِبيِرَقْمُتِْرص
٢:١٣سسفأ(»اَنُمَالَسَوُهُهَّـنَألِ.حيِسَْ

نأاولقثتسيالنأبجيهنأميلعتلااذهةجيتنو.)١٧و١٤و
حيسمللةداهشمهتومناكاذإقحلاليبسيفءادهشاوتومي
هللاىلإدوهيونيينثونممهئادعأبيرقتلةطاسووقحللو
.حيسملابمهناميإب

مم ُِ يفًاتاَ )١:٣ةيمور(ًاناسنإهنوكرابتعابيأدَسَْجلٱِ
يفسلوبلوقليلدبةيرشبلاةعيبطلاانه»دسجلاب«دارملاف
جلٱِةَهِجْنِمَدُواَدِلْسَنْنِمَراَصيِذَّـلٱ«حيسملا

ْ
ةيمور(»ِدََس

.)١:١٤انحوي(»ًادسجراصةملكلا«انحويلوقو)١:٣
)٣:١٦سواثوميت١(»دسجلايفرهظهللا«سلوبلوقو
ملٱَعوُسَيِبُِفَرتْعَيٍحوُرُّلُك«ًاضيأانحويلوقو

نَأِحيِسَْ
ْدَقُهَّـ

يفَءاَج جلٱِ
ْ

َلَخَدْدَقُهَّـنَأل«)٤:٢انحوي١(»ِهللاٱَنِمَوُهَفِدََس
لٱَىلِإ

ْ
لِضُمَِملاَع

ملٱَعوُسَيِبَنوُِفَرتْعَيَال،َنُوريِثَكَنوُّ
يفًايِتآِحيِسَْ ِ

جلٱ
ْ

ىلإرظنلابحيسملانأةرابعلاىنعمو.)٧انحوي٢(»ِدََس
تلصفنايأسانلارئاسيفرثؤيامكهيفتوملارثأهتوسان
.ًايقيقحًالاصفناهدسجنعهسفن

يفًىيُْحم هللانباهنوكرابتعابةيهلإلاهحوريأِحوُّرلٱِ
سلوبدارمنوكينأنكميالف.توهاللايفيناثلامونقألا
ةيلاتلاةيآلايفلاقهنألةيرشبلاحيسملاسفنانه»حورلاب«
نوكينأنكميالو»رشبوحونمايأيفهببهذحيسملانإ«
ال»يحم«لاقو.هنيعوهبهذهنألسدقلاحورلاهبهدارم
اذهيفءاجامكتاومألانمةمايقلابهتايحدّدجهنألًايح
:٥انحوي(يفوانهديدجلادهعلانمعضاومةتسيفىنعملا
ىنعمو.)٤٥و١٥:٢٢سوثنروك١و٨:١١و٤:١٧ةيمورو٢١
تهتناامدعبًاناسنإوًاهلإهنوكرابتعابحيسملانأةرابعلا
هتايحيفهسفنةوقبلخدضرألاىلعةيرشبلاهتايح
هتايحف.نآلااهايحييتلاةايحلايهوةمايقلارثأىلعةيحورلا
ةيقابلاةايحلاوةيدسجلاهتايحيهبيلصلاىلعتهتنانآلا
هلوقلقفاوماذهو.ةيهلإلاهتوقباهددجةيحورةايحنآلاهل
ْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل.ًاضْيَأاَهَذُخآلِيسْفَنُعَضَأ«
لُسِيل.ِيتاَذْنِماَنَأاَهُعَضَأ

ْ
لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط

ْ
ْنَأٌناَط

.)١٨و١٠:١٧انحوي(»ًاضْيَأاَهَذُخآ

ألِلَزَرَكَفَبَهَذًاضْيَأِهيِفيِذَّـلٱ«١٩
َ
يفيِتَّـلٱِحاَوْر ِ

»ِنْجِّـسلٱ
٤:٦ص

دعبهسفنايحأهبيذلايهلإلاحورلايفيأِهيِفيِذَّـلٱ
يذلاتقولايفدّسجتيذلايلزألاهللانباحوروهوهلتق
.هللاهنّيع

.ةيلاتلاةيآلانمرهظيامكحونمايأيفَزَرَكَفَبَهَذ
هلوقك»زركوبهذ«هلوقف»بهذ«هلوقلصاخىنعمالو
باتكلالوقىنعموهف)٢:١٧سسفأ(»مكرشبوءاج«
:١٨نيوكتًاضيأرظنا١١:٥نيوكت(»رظنيلبرلالزنف«
حيسملانإ«هيفءاجهنإفليجنإلايفهلثمليقو.)٢١
حيسملالوقو)٢١:١ىتم(»زركيوملعيلكانهنمفرصنا
لٱَىلِإْبَهْذَنِل«هذيمالتل

ْ
ملٱىَرُق

سقرم(»َكاَنُهَزِرْكَألِةَرِواَجُْ
راذنإلاةادانملاعوضوموىدان»زرك«ىنعمو.)١:٣٨
ةزاركلاكلتتناكو.هلدادعتسالابوجوونافوطلاب
ضعبةطساوبةادانملاهللاىلإبسنامًاريثكو.حونةطساوب
يفسلوبلوقلقفاوماذهو.سانلاوةكئالملانمهتاقولخم
:١٠سوثنروك١(ةيربلايفليئارسإينبعمناكهنإحيسملا
٤(.

ألِل
َ

يفيِتَّـلٱِحاَوْر رادانه»نجسلاب«دارملاِنْجِّـسلٱِ
:٢٠ايؤرو٦اذوهيو٢:٤سرطب٢(يفامكمنهجوأىتوملا
نيحىتوملاراديفاوناكنيذلامهانه»حاورألا«و.)٧
حونمايأيفءايحأاوناكمهنكلوةلاسرلاهذهسرطببتك
مهنعّربعو.حونمفبحيسملاةزاركاوعمسينأاوبأو
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بتكموياهداسجأةقرافمًاحاورأاوناكمهنأل»حاورألاب«
.)١٢:٢٣نييناربع(يفامقفوىلعاذهوةلاسرلاهذه
يف«هلوقبةزاركلاكلتنامزحضتاو لٱَناَكْذِإ،ٍحوُنِماَّـيَأِ

ْ
لُف
ْ

ُك
وهزراكلانإومنهجالضرألااهعضومنإو.)٢٠ع(»ىَنْبُي
ًازراك«ناكهنأحونيفلاقكلذلوحونمفبزركهنأوحيسملا
.)٢:٥سرطب٢(»ربلل

»نجسلايفيتلاحاورألاب«دوصقملانأمهضعببهذ
مهنأوهارسأوناطيشلاديبعمهنوكرابتعابًاقلطمرارشألا
اوقلطينأنعنوزجاعمهنأومثإلالسالسبنوديقم
ةراتوهلسربةراتوهئايبنأبةراتمهلزركحيسملانإومهسفنأ
ِدِّـيَّـسلٱُحوُر«هيفءايعشإلوققفوىلعيأرلااذهو.هسفنب
لِلَيِداَنُأل...يِنَحَسَمَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َّـَيلَعِّـبَّـرلٱ

ْ
َنيِّـيِبْسَم

لٱِب
ْ
لِلَوِ،قْتِع

ْ
طِإلٱِبَنيِروُسْأَم

ْ
.)٦١:١ءايعشإ(»ِقَال

يفًةَّـرَمُرِظَتْنَتِهللاٱُةاَنَأْتَناَكَنيِح،ًاميِدَقْتَصَعْذِإ«٢٠ ِ
لٱَناَكْذِإ،ٍحوُنِماَّـيَأ

ْ
لُف
ْ

ْيَأ،َنوُليِلَقَصَلَخِهيِفيِذَّـلٱ،ىَنْبُيُك
مث
ََ
ملٱِبٍسُفْنَأِينا

.»ِءاَْ
١١:٧نييناربعو١٣و٥و٦:٣نيوكتو٢:٤ةيمور
١:٩صو٢:١٤لامعأو٨:١٨نيوكتو٢:٥سرطب٢و
٤:١٩و٢:٢٥و٢٢و

ُرِظَتْنَتِهللاٱُةاَنَأْتَناَكَنيِح،ًاميِدَقْتَصَعْذِإ
يفًةَّـرَم ةئمةدمكلذوىَنْبُيُكْلُفْلٱَناَكْذِإ،ٍحوُنِماَّـيَأِ
هللاهرذنأامدعبكلفلاينبيحونناكوةنسنيرشعو
ةدملكيدانيناكهنأحجرألاو)٦:٣نيوكت(نافوطلاب
هنألدادعتسالاوةبوتلاىلعسانلاثحيورطخلابرذنيوءانبلا
ْنَعِهْيَلِإَيِحوُأاَّـَملٌحوُنِناَميِإلٱِب«ليقدقو»ربللًازراك«ناك
لُفىَنَبَف،َفاَخُدْعَبَرُتَْملٍروُمُأ

ْ
ِخلًاك

َ
َناَدِهِبَف،ِهِتْيَبِصَال

لٱ
ْ
.)٢:٥سرطب٢و١١:٧نييناربع(َ»َملاَع

مهوٍسُفْنَأِيناََمثْيَأ،َنوُليِلَقَصَلَخِهيِفيِذَّـلٱ
:٧نيوكت(ثالثلامهؤاسنوةثالثلاهؤانبأوهتأرماوحون
٧(.

مه»نجسلايفيتلاحاورألا«نأىلإاوبهذنيذلا
حيسملاةزاركركذسرطبنأىلإًاضيأاوبهذًاقلطمرارشألا

نيليلقلاركذهنأوةأطخللهتزاركلكلًالاثمحونمايأيف
مهبلباقيل)طقفسفنأينامثمهو(هتزاركبذئتقواونمآنيذلا
.هدوعصوهتمايقدعبلسرلاريشبتبهباونمآنيذلافولألا

مهصالخةطساوناكءاملانإفهيفقرغلانميأِءاَْملٱِب
.كلفلالمحهنأل

لَُخيُهُلاَثِميِذَّـلٱ«٢١
ِّـ

ملٱِيَأ،َنآلٱُنْحَناَنُص
َال.ُةَّـيِدوُمْعَْ

جلٱِخَسَوُةَلاَزِإ
ْ

ِةَماَيِقِبِهللاٱِنَعٍحِلاَصٍريِمَضُلاَؤُسْلَب،ِدََس

ملٱَعوُسَي
ِ»حيِسَْ

١٠:٢٢و٩:١٤نييناربعو١٦:٣٣لامعأو٣:٥سطيت
١:٣صو

ةطساوءاملاناكَنآلٱُنْحَناَنُصِّـلَُخيُهُلاَثِميِذَّـلٱ
ةطساوءاملاراصاذكحونمايأيفنيليلقليدسجلاصالخلا
هيبشتاذهنألوسرلانيبيملو.نينمؤملليحورصالخ
وأءاملارادقمةهجنمحصياليأهجولكنمحصيال
.هيبشتنأنايبىلعرصتقالبهتيلعافوأهلامعتساقيرط

لكىلإمنهجنمنينمؤملاصلختيهفُةَّـيِدوُمْعَْملٱِيَأ
طرشنإف.بجيامكتسروماذإرسلااذهبقلعتيام
ناميإلابرارقإلابوةصلاخلاةبوتلابنرتقتنأةيقيقحلاةيدومعملا
ريهطتةمالعذختُننأوهلسفنلافقووحيسملاعوسيب
.هللاودمتعملانيبدهعلامتخوسدقلاحورلاببلقلا
كلفلاهلمحبهتيبلهأوًاحونصلخءاملانأةصالخلاو
نمانريهطتىلإريشيةيدومعملاءامنإوهيفاوناكيذلا
مدشرنإليقىنعملااذهبوهللانمانبرقييذلاةئيطخلا
ةيدومعملاءامكناكهنألنييليئارسإلاصلخحصفلافورخ
.اوصلخهبيذلاىلإريشيانه

ةيجراخلاءاملاةيدومعماليأِدَسَْجلٱِخَسَوُةَلاَزِإَال
لبديهزيدسجريهطتىوساهنعردصيالهنألطقف
اوبسنينأنمًاسارتحاكلذلوسرلالاق.ةيحورلاةيدومعملا
.صالخلاىلعةوقرسلاىلإ

ةدمعتناكِهللاٱِنَعٍحِلاَصٍريِمَضُلاَؤُسْلَب
ةكرشىلإلوخدلاوةيدومعملانوبلطينيذلالأستةسينكلا
هللاةدهاعممهدصقومهرابتخاومهناميإنعىلوألاةسينكلا
ةئيطخلانعةيقيقحلامهتبوتىلعلدتمهتبوجأتناكف
حيسملابنيدحتممهنوكوسدقلاحورلانمةيناثمهتدالوو
ةقداصةيننعةرداصةبوجألاكلتتناكاذإناميإلاب
مهقاقحتساةمالعوةيدومعمللًادادعإكلذناكوصالخإو
لبةيدومعملاتارثؤمنمسيلحلاصلاريمضلاكاذو.اهايإ
ةيجراخلاةيدومعملايفلوقلاف.اهنوقحتسينيذلاصاوخنم
ضئارفلايفلوسرلالوقكانهةيحورلاةيدومعملابوجوو
ْنَأِريِمَّـضلٱِةَهِجْنِمُنِكْمُيَالُحِئاَبَذَوُنيِباَرَق«ةيوسوملا
طَأِبٌةَمِئاَقَيِهَو،ُمِدَْخييِذَّـلٱَلِّـمَكُت

ْ
ٍتَالَسَغَوٍةَِبْرشَأَوٍةَمِع

ِتـْقَوَىلِإٍةـَعـوُضـْوَم،ْطــَقَفٍةـَّـيِدـَسـَجَضـِئاـَرَفَوٍةــَفـِلَتُْخم
حلٱِبْمَكَف...ِحَالْصِإلٱ

ْ
ملٱُمَدُنوُكَيِّـيَِر

ٍحوُرِبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
:٩نييناربع(»ْمُكَرِئاَمَضُرِّـهَطُي،ٍبْيَعَالِبِِهللاُهَسْفَنَمَّـدَقٍِّيلَزَأ
.)١٤و١٠و٩

هيلإيتأينأنمؤملاريمضلهللالاؤسانهلاؤسلالعلو
نمؤملاهبلطييذلابلطلاوهوأةينلاصالخإىلعهدهاعيل
هيلعتبجوأامبموقينأعيطتسيىتحةنوعمللهللانم

ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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هذهةصالخو.ةسينكلاةدمعلاؤسهنأىلوألاوةيدومعملا
سدقلاحورلاةيدومعمىلإةراشإةبولطملاةيدومعملانإةيآلا
ريمضب«انهفوصوملا(بلقلاددجتبةنرتقمتناكىتم
توملانمنينمؤملاصالخةطساويهف)»هللادنعحلاص
ةطساوناككلفلالمحيذلاءاملانإامكيدبألايحورلا
.يدسجلاتوملانمهتيبلهأوحونصالخل
لوأيف»انصلخيب«قلعتماذهِحيِسَْملٱَعوُسَيِةَماَيِقِب

كلتتناكحيسملاةمايقالولهنأةلمجلاىنعموةيآلا
نمحضتيامكصالخلانعتزجعوةلطابةيدومعملا
ةمايقلاو.)٢٩و١٤و١٥:١٣سوثنروك١و٥و٦:٤ةيمور(
رابلا«حيسملاتومنمةديجملاجئاتنلالوأيهتاومألانم
.)١٨ع(»ةمثالالجأنم

اهنم)٢١-١٩لامعأ(ثالثلاتايآللةريثكريسافتءاج
ىرسأاوناكنيذلارارشألامه»نجسلايفيتلاحاورألا«نإ
حيسملابهذنيذلامهءالؤهنإومثإلانجسيفناطيشلا
يذلاو.نيرشبملاوهلسرةطساوبهتمايقدعبمهلزركومهيلإ
ىلإةزاركلاوباهذلابسنسرطبنإريسفتلااذهلطبي
يفيتلاحاورألابدارملانوكوهلسرىلإالهسفنحيسملا
كلتنإاهنمو.لقعلاىلعهلوقرسعياممةأطخلالكنجسلا
نافوطلاباوكلهنيذلاحاورأاهنإومنهجيفتناكحاورألا
هنأريسفتلااذهلطبيواهرشبومنهجىلإلزنحيسملانإو
الةمعنلالينوريشبتلانمزنإباتكلاميلعتلفلاخم
توملادعب«هلوقليلدبةرضاحلاةايحلاةدمالإنانوكي
ًاببسىرننأاننكميالو.)٩:٢٧نييناربع(»ةنونيدلا
سيلو.مهريغنودنافوطلانمزاوتامنيذللحيسملاةزاركل
ثحوهوانهلوسرلاةياغقفاويءيشريسفتلااذهيف
مهضعبدنسدقو.لامتحالاوربصلاىلعًاملظنيدهطضملا
ىلإبهذحيسملانأىلإاوبهذفتايآلاكلتبرهطملابلوقلا
يفكيامباذعلانماولمتحانيذلاصلخييكلرهطملا
ناكولويأرلااذهدنسيباتكلايفءيشالو.ريهطتلل
هفلاختهنكلوباتكلاتايآنمرخُأتايآبتبثُألًاحيحص
.ةريثكتايآ

يفَوُهيِذَّـلٱ«٢٢ ،ِءاَمَّـسلٱَىلِإىَضَمْدَقْذِإ،ِهللاٱِنيِمَيِ
.»ُهَلٌةَعَضُْخمٌتاَّـوُقَوُنيِطَالَسَوٌةَكِئَالَمَو
٨:٣٨ةيمورو٦:٢٠و٤:١٤نييناربعو١٦:١٩سقرم
١:٦نييناربعو

ةجيتنوهوهدجموحيسملاةمظعلنايبةيآلاهذهيفام
اذإهعقوتينأنمؤمللامنايبو»ةمثألالجأنمرابلامالآ«
نمةمواقملاوةناهإلاوتاقيضلاهلامتحابحيسملابىدتقا
.ًاثيدحوًاميدقةأطخلا

يفَوُهيِذَّـلٱ ِءاَمَّـسلٱَىلِإىَضَمْدَقْذِإ،ِهللاٱِنيِمَيِ
ةكئالملانكسمىلإىضميأ)هريسفتو١:٩لامعأرظنا(
اهيلإدعصوملأتيلاهنملزنوهوهللادجمرهظمونيسيدقلاو
يفبآللهتكراشمىلإءاميإ»هللانيمييف«لاقو.دجمتيل
.)١٦:١٩سقرمريسفترظنا(ماقملاوةطلسلا

ريسفترظنا(ُهَلٌةَعَضُْخمٌتاَّـوُقَوُنيِطَالَسَوٌةَكِئَالَمَو
نمسرطبةياغ.)١٥-٢:١يسولوكو٢١و١:٢٠سسفأ
ملبونذىلعنونمؤملاملأتينأبجعالهنأنايبلوقلااذه
برقييكلتامهنإ.ملأتاذكرابلاحيسملانألاهوبكتري
اودهشيلاوعُدذإنونمؤملارسينأبجيفهللاىلإسانلا
بيرقتةطساوكلذلاونوكيوتوملابيحيسملانيدلاةحصب
هتمايقبتهتناحيسملامالآو.ةبوتلاوناميإلابهللاىلإةاصعلا
نينمؤملامالآيهتنتاذكةماركلاودجملابهللكتوهدوعصو
ْنَم«هلوقليلدبهدجميفهنوكراشيمهنألًاملظنوملأتينيذلا
يفيِعَمَسِلَْجيْنَأِهيِطْعُأَسَفُبِلْغَي اَنَأُتْبَلَغاَمَك،ِيشْرَعِ
يفِيبَأَعَمُتْسَلَجَوًاضْيَأ .)٣:١٢ايؤر(»ِهِشْرَعِ

عبارلاحاحصألا

اوحلستينأبنينمؤملاحاحصألااذهيفلوسرلاىصوأ
ةيضاملااياطخلانعاوفكيوحيسمللتناكيتلاةينلاب
مهبساحيفوسهللانأنيركذتمممألاقيرطيفكولسلاو
مهيلعبجوأوءيشلكةياهنبرقبمهركذو.)٦-١ع(
مهضعبفيضيوًاضعبمهضعببحينأواولصيواورهسينأ
ع(ناسحإوظعونممهلامعألكيفةنامألابمهرمأوًاضعب
كلذبنونوكيمهنألدئادشلااوبرغتسيالنأو.)١١-٧
نيبنذممهنوكلاوملأتيالنأبجينكلوحيسملامالآءاكرش
نإونوصلخيدهجلابراربألانإمهلنابأو.)١٦-١٢ع(
قلاخلامهسفنأاوعدوتسينأبجوفةلاحمالنوكلهيرارشألا
.)١٩-١٧ع(نيمألا

ةئيطخلانعفكلاوحيسملابءادتقالاىلعمهثح
٦ىلإ١ع

ملٱََّـملَأَتْدَقْذِإَف«١
جلٱِباَنِلْجَألُحيِسَْ

ْ
ًاضْيَأْمُتْنَأاوُحَّـلَسَت،ِدََس

هب يفََّـملَأَتْنَمَّـنِإَف.ِةَّـيِّـنلٱِهِذِٰ جلٱِ
ْ

خلٱِنَعَّـفُكِدََس
ْ

»ِةَّـيَِط
٦:٧ةيمورو٦:١٣سسفأو٢:٢١ص

قفوىلعاذهِدَسَْجلٱِباَنِلْجَألُحيِسَْملٱََّـملَأَتْدَقْذِإَف
ىلعهتومدرجم»ملأت«هلوقبدريملو.)٣:١٨ص(يفليقام
مالآلاوراعلاوسفنلاراكنإنمهلمتحااملكلببيلصلا

ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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هنأىلإةراشإ»دسجلاب«لاقو.رابلاوهوةمثالالجأنم
.ًاناسنإهنوكرابتعابركُذاملمتحا

لكاودمتعايأِةَّـيِّـنلٱِهِذِٰهبًاضْيَأْمُتْنَأاوُحَّـلَسَت
نإ.لاحلاتضتقاذإملأتامك»دسجلاباوملأتت«نأدامتعالا
يحورلاداهجلايفمهسوفنلًاحالسةينلاكلتربتعاسرطب
لامتحايفوةيدسجلاتاوهشلاةمواقميفهيلإاوعُديذلا
نمنمؤملاهيلإجاتحيامسلوبركذامًاريثكو.داهطضالا
سسفأو٦:٧سوثنروك٢و١٣:١٢ةيمور(ةيحورلاةحلسألا
.)٥:٨يكينولاست١و١٧-٦:١٠

يفََّـملَأَتْنَمَّـنِإَف اذهِةَّـيِطَْخلٱِنَعَّـفُكِدَسَْجلٱِ
ملأتلا«نمدارملاو.يحيسملكوحيسملاىلعقدصي
حيسملابدحتانمؤملانأةرابعلاىنعمو.توملا»دسجلاب
بيلصلاىلعحيسملاتومبةئيطخلانعتامهنأىتح
خلٱِنَعاَنْتُمَنيِذَّـلٱُنْحَن«سلوبلوقليلدب

ْ
َفْيَك،ِةَّـيَِط

لٱاَنَناَسْنِإَّـنَأ:اَذٰهَنيِِملاَع...اَهيِفُدْعَبُشيِعَن
ْ
ْدَقَقيِتَع

خلٱُدَسَجَلَطْبُيِلُهَعَمَبِلُص
ْ

َنِمَأَّـَربَتْدَقَتاَميِذَّـلٱَّـنَألِةَّـيَِط
خلٱ
ْ

حيسملاعم«هسفنيفهلوقو.)٧و٦و٦:٢ةيمور(»ِةَّـيَِط
٣:٣و٢:٢٠يسولوكًاضيأرظنا٢:٢٠ةيطالغ(»تبلص
يأةئيطخلانعتامحيسملانإ.)٢:١١سواثوميت٢و
َّـنَأل«هلوقليلدباياطخلانعرفكيلهيلعناكاملكلمكأ
ملٱ
لِلُهَتاَمْدَقُهَتاَميِذَّـلٱَتْوَْ

ْ
لوقو)٦:١٠ةيمور(»ِةَّـيِطَخ

نعتامنمؤملاو.)١٩:٣٠انحوي(»لمكأدق«حيسملا
اهتطلسنمررحتوًادمعدعباهبكتريملواهلزتعايأةئيطخلا
.توملابدسجللسفنلالازتعاكهيلع

لٱَناَمَّـزلٱًاضْيَأَشيِعَيَالْيَكِل«٢
ْ
يفَيِقاَب جلٱِ

ْ
ِدََس

.»ِهللاٱِةَداَرِإلْلَب،ِساَّـنلٱِتاَوَهَشِل
١:١٤صو٣:٣يسولوكو٦:٢ةيمور

يفَيِقاَبْلٱَناَمَّـزلٱًاضْيَأَشيِعَيَالْيَكِل ِدَسَْجلٱِ
دارملاو.)١ع(»ةينلاهذهباوحلست«هلوقبقلعتماذه
ةايحلانمنمؤملليقبام»دسجلايفيقابلانامزلاب«
.هناميإذنمضرألاىلعةيدسجلا

ناكوهبنيطيحماوناكنيذلاممألايأِساَّـنلٱِتاَوَهَشِل
.ةيلاتلاةيآلايف»تاوهشلا«كلتتعضُوو.ًالبقمهنموه

وهوسانلاتاوهشلةلباقملاهذهركذِهللاٱِةَداَرِإلْلَب
مامتإيهواهلجألشيعينأيحيسملاىلعيتلاةياغلاّنيبي
لوقلقفاوماذهو.هباتكيفةنلعميهامكهللاةئيشم
جلٱِلْجَألَتاَمَوُهَو«حيسملايفسلوب

ْ
َشيِعَيْيَكِعيَِم

»َماَقَوْمِهِلْجَألَتاَميِذَّـلِلْلَب،ْمِهِسُفْنَألَالُدْعَباَميِفُءاَيْحَألٱ
.)٥:١٥سوثنروك٢(

حلٱَناَمَزَّـنَأل«٣
ْ
لِمَعْدَقَنوُكَنِلاَنيِفْكَيىَضَميِذَّـلٱِةاََي

ْ
اَن

يفَنيِكِلاَس،ِمَمُألٱَةَداَرِإ خلٱِناَمْدِإَو،ِتاَوَهَّـشلٱَوِةَراَعَّـدلٱِ
ْ

،ِرَْم
لٱَو
ْ
ملٱَو،ِرَطَب

ملٱِناَثْوَألٱِةَداَبِعَو،ِتاَمَداَنُْ
»ِةَمَّـرَحُْ

٤:١٧و٢:٢سسفأو١٣:١٣ةيمورو١٢:٢سوثنروك١

.ناميإلالبقىَضَميِذَّـلٱِةاَيَْحلٱَناَمَزَّـنَأل
ىنعمو.ًافطلتمهنعةباينلابملكتهنإفمكيفكييأانيفكي

هلوقو»هرشمويلايفكي«حيسملالوقىنعمك»يفكي«هلوق
.)١٠:٣٥و٦:٣٤ىتم(»هملعمكنوكينأذيملتلايفكي«
دئازيصاعملانمرمامنأدوصقملاوغيلبزاجيإةرابعلايفو
مهأاذهو.ًادبأهيلإدوعلامدعوهنعفكلابجوفًادج
لازتعاىلعمهثحوهوحاحصألااذهنملوسرلاتاياغ
امو.نيينثولانيبمهنوكلاهباكترالةضرعمهيتلااياطخلا
مزلتسيالاذهو.ةئيطخلانعاوفكينألىلوألاةلعلاوهركُذ
بوجولنايبهنإفتاروظحملاباكترامهلزوجيًالبقناكهنأ
.لاصفنالالكماثآلانعتقولاكلذذنماولصفنينأ

ًاعوطممألالمعاولمعيأِمَمُألٱَةَداَرِإاَنْلِمَع
هلوقيفو.نونمؤملالعفينأممألاءاشامكوأمهتاوهشل
.اهباوزاتمايتلااياطخلاركذب»ممألاةدارإ«

ىلإنوريثكلاهلعفامبسن.نيرمتسميأَنيِكِلاَس
.لكلا

.قسفلايأِةَراَعَّـدلٱ
.)١:٢٤ةيمور(ةمرحملاِتاَوَهَّـشلٱ
.هيفطارفإلايأِرْمَْخلٱِناَمْدِإ
.)٥:٢١ةيطالغو١٣:١٣ةيمور(ِرَطَبْلٱ
داتعاامكتاركسملافشرلتاسلاجملاِتاَمَداَنُْملٱ

.مهمئالويفنوينثولا
لامعألانماهبنرتقياموِةَمَّـرَحُْملٱِناَثْوَألٱِةَداَبِع

يهلإلاباتكلاوميلسلالقعلامكحباهنعيهنملاةحيبقلا
ىلعرداقهنأليجنإلاةوقرهظأامم.)٣١-١:٢٦ةيمور(
ةايحلاوهللاىلإمهداشرإواهنعماثآلاكلتاوداتعانيذلافك
يضاملانمزلاةيافكىلعقدصامو.اهنممهنكموةسدقملا
ىلعقدصيسرطبمهيلإبتكنملنيينثولاماثآباكترال
ءاضرإوملاعلاننسيفريسلاوةوهشلاةعاطإلنمزلكةيافك
هديريامبمايقلانعرصقيةايحلانميقبامنألسانلا
.هللا

ْمُهَعَمَنوُضُكْرَتْمُتْسَلْمُكَّـنَأَنوُبِرْغَتْسَيِهيِفيِذَّـلٱُرْمَألٱ«٤
خلٱِهِذٰهِضْيَفَىلِإ

ْ
.»َنيِفِّـدَُجم،اَهِنْيَعِةَعََال

٣:١٦صو٥:١٣سسفأ
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يذلاةمرحملاتاوهشلاننسيفكولسلايأُرْمَألٱ
.ًالوأهيفاوكلس

عميأْمُهَعَمَنوُضُكْرَتْمُتْسَلْمُكَّـنَأَنوُبِرْغَتْسَي
اهوكرتينأاوديريملورومألاهذهباورسنيينثولانإفنيينثولا
»ضكرلاب«ربعو.نونمؤملااهكرتاذاملاوفرعينأاوردقيملو
ةدبعضعبناكوةروكذملااياطخلايفةديدشلاةبغرلانع
اوناكمهنإفمهمئالويفةقيقحنوضكريرمخلاهلإسوخاب
ملممألاف.نيناجملاكفاتهلابنيضكارهحبذمبنوطيحي
سفنلاراكنإنمهبلطيامويحيسملانيدلابةتبلااورسي
بجعتامكاهبنينمؤملارورسنماوبجعوةسادقلاوةبوتلاو
هللاقفحيسملانيديفملكتلابسلوبةذلنمسوتسف
لٱ!ُسُلوُباَييِذَْهتَتْنَأ«

ْ
لٱُبُتُك

ْ
هلٱَىلِإَكُلِّـوَُحتَُةريِثَك

َْ
»ِناَيَذ

تابجوماورينأاوعيطتسيملممألانإ.)٢٦:٢٤لامعأ(
كلذلوهرطخالوهمرجاوريملمهنألمثإلانينمؤملاكرت
.ةلاهجنونمؤملاهلعفاماوبسح

تاوهشلاعابتاةعالخلااَهِنْيَعِةَعَالَْخلٱِهِذٰهِضْيَف
هؤامزواجيذلارهنلابتاوهشلاكلتهبشوطلستتىتح
.هيئطاش

اوذخأنأبنينمؤملاىلعممألافدجَنيِفِّـدَُجم
مهوأطخمثةلاهجلامهيلإاوبسنمثهولعفامنوبرغتسي
مهوبقلوةيرسةئيدرًالامعأوةريرشدصاقممهيلإاوبسنو
نمسدقأمهنأنوعّدمونوؤارممهنأاولاقوةحيبقباقلأب
.اهوبكتريملشحاوفبمهومهتاومهريغ

ٍداَدْعِتْسٱَىلَعَوُهيِذَّـلِلًاباَسِحَنوُطْعُيَفْوَسَنيِذَّـلٱ«٥
.»َتاَوْمَألٱَوَءاَيْحَألٱَنيِدَيْنَأ
١٤:٩ةيمورو٤:١سواثوميت٢و١٠:٤٢لامعأ

ًابذكنيمهتمللةيزعتةيآلاهذهيفاملوسرلاركذ
.ةريرشلامعأوةئيدرتاياغب

ممألاىلعمالكلااذهًاباَسِحَنوُطْعُيَفْوَسَنيِذَّـلٱ
.نيفدجملا

يذلاتقولايف»َنيِدَيْنَأٍداَدْعِتْسٱَىلَعَوُهيِذَّـلِل«
دادعتساىلع«هلوقو.حيسملاعوسيبرلاوهناّيدلاو.هنّيع
اذهوةبيرقاهنأوةنونيدلانمدبالهنأىلعلدي»نيدينأ
١٢:١٤سوثنروك٢و٢١:١٣و١٩:٤٠لامعأ(يفاملقفاوم
.)١٣:١٧نييناربعو

نيذلاوضرألاهجوىلعنيقابلاَتاَوْمَألٱَوَءاَيْحَألٱ
نيدِهَّـطضُمونيِمَهَّـتُمونيِمِهَّـتُمنمروبقلاىلإاوبهذ
يفهلوقليلدبةاباحمالبنوناديًاعيمجمهنإفنيدَهَّـطضُمو
ملٱَوُهاَذٰهَّـنَأِبَدَهْشَنَو،ِبْعَّـشلِلَزِرْكَنْنَأاَناَصْوَأ«حيسملا

َُّـنيَعُْ
ألِلًاناَّـيَدِهللاٱَنِم

َ
لوقو.)١٠:٤٢لامعأ(»ِتاَوْمَألٱَوِءاَيْح

َعوُسَيِّـبَّـرلٱَوِهللاٱَماَمَأًاذِإَكُدِشاَنُأ«سواثوميتلسلوب
ملٱ
لٱِ،حيِسَْ

ْ
:٤سواثوميت٢(»َتاَوْمَألٱَوَءاَيْحَألٱَنيِدَيْنَأِديِتَع

١(.

ملٱَِّـرشُباَذٰهِلْجَألُهَّـنِإَف«٦
َبَسَحاوُناَدُيْيَكِل،ًاضْيَأىٰتْوَْ

جلٱِبِساَّـنلٱ
ْ

.»ِحوُّرلٱِبِهللاٱَبَسَحاْوَيْحَيِلْنِكٰلَو،ِدََس
٣:١٩و١:١٢ص

اذهو.تاومألاوءايحألاةنونيدليأاَذٰهِلْجَألُهَّـنِإَف
ةدارإللبسانلاتاوهشل«دعباوكلسيالنألةيناثةلع
.)٢ع(»هللا

مهنأركذو.)٥ع(يفنوروكذملامهًاضْيَأىٰتْوَْملٱَِّـرشُب
اورشُبوةلاسرلاهذهبتكنيحكلذكاوناكمهنأل»ىتوم«
نأسرطبمهلدكأو.هباونمآوءايحأاوناكمويليجنإلاب
اوفرتعاوهباونمآوليجنإلااوعمسنيذلامهءالؤهمهتوخإ
.هللامامأءايحأاولازيملمهناميإلجأنماولتُقوحيسملاب

نإوءالؤهف.ِدَسَْجلٱِبِساَّـنلٱَبَسَحاوُناَدُيْيَكِل
تتامونيدهطضملايديأبتوملابمهيلعمكحدقاوناك
عوسيةلزنميفكلذبمهسانلارئاسداسجأكمهداسجأ
همحريذلاسونافتساةلزنموممألاودوهيلاهلتقيذلاحيسملا
سابيرغأسدوريههلتقيذلالوسرلابوقعيةلزنمودوهيلا
ًالْتَقاوُتاَم،اوُبِّـرُج،اوُِرشُن،اوُِمجُر«نيذلاءادهشلارئاسةلزنمو
.)١١:٣٧نييناربع(»خلاِفْيَّـسلٱِب

مهسفنأايحتليأِحوُّرلٱِبِهللاٱَبَسَحاْوَيْحَيِلْنِكٰلَو
هايؤريفانحويلوقكةداعسلاودجملاةايحءامسلايف
َحتُتْيَأَر«

ْ
ملٱَت
ِهللاٱِةَمِلَكِلْجَأْنِماوُلِتُقَنيِذَّـلٱَسوُفُنِحَبْذَْ

ُّلُكاوُطْعُأَف...ْمُهَدْنِعْتَناَكيِتَّـلٱِةَداَهَّـشلٱِلْجَأْنِمَو
ِءَالُؤٰه«:ِخوُيُّشلٱَنِمٌدِحاَويِنَلَأَسَو...ًاضيِبًاباَيِثٍدِحاَو
ملٱ
لٱِباَيِّـثلٱِبَنوُلِبَْرسَتُْ

ْ
لُقَف»؟اْوَتَأَنْيَأْنِمَوْمُهْنَم،ِضيِب

ْ
ُت

اْوَتَأَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰه«:ِيلَلاَقَف.»ُمَلْعَتَتْنَأُدِّـيَساَي«:ُهَل
لٱِةَقيِّـضلٱَنِم

ْ
مهلينو.)١٤و٧:١٣و١١و٦:٩ايؤر(»ِةَميِظَع

نإ.ليجنإلابمهريشبتنمىمظعلاةياغلاةداعسلاكلت
اوفاخوًاعيرسحيسملاعوسيءيجماورظتنانيلوألانييحيسملا
ضعبنومرحيحيسملاءيجملبقاوتامنيذلامهتوخإنأ
حضتيامكهئيجميفءايحألامهتوخإاهبعتمتييتلادئاوفلا
يفدهتجاسلوبنأامكو.)١٨-٤:١٣يكينولاست١(نم
نوكرتشيمهنمءايحألاوىتوملانإيكينولاستلهأعنقينأ
يفسرطبدهتجااذكهحيسملاءيجمدئاوفيفءاوسلاىلع
يذلاريشبتلانأةصالخلاو.مهيلإبتكنيذللكلذديكأت
سوفنصالخلناميإلاوةبوتلاىلإةوعدلاوهانهركُذ
ناكمو.مهلسرأنيذلاوحيسملامهنورشبملاو.نيعماسلا
.ضرألاهذهريشبتلا
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نيروكذملاىتوملانإمهضعبلوقةيآلاهذهريسافتنمو
مهيلإراشأواياطخلاوبونذلاباوتامنيذلارارشألامهانه
ملٱِعَد«هلوقبحيسملا

.)٨:٢٢ىتم(»ْمُهاَتْوَمَنوُنِفْدَيىٰتْوَْ
ىلعاويحيوةئيطخللاوتومييكلليجنإلاباورشُبمهنإو
ىتوملانإاذهيفنييذلاو.هللاةديدجةيحورةايحضرألا
.اهلريسفتاهدعباموةقيقحىتومةسماخلاةيآلايفنيذلا
نمو.انههمالكنملوسرلاةياغالوةنيرقلاقفاويالوهو
ًادسجوًاحوراوتامنيذلامهانهىتوملانإريسافتلاكلت
هتومدعبحيسملانإومنهجىلإمهحاورأتبهذوًايقيقحًاتوم
نيذلاريشبتلاباوصخومهرشبومهيلإبهذهتمايقلبقو
اذهلٍفاكدنسنمسيلونافوطلابحونمامأًاقرغاوتام
.ريسفتلا

ةالصلاووحصلابوجووءيشلكةياهنبرق
١١ىلإ٧ععيمجللةيحيسملالئاضفلاةسراممو

هناَمَّـنِإَو«٧ اوُحْصٱَواوُلَّـقَعَتَف،ْتََبَرتْقٱِدَقٍْءَيشِّـلُكُةَياَِ
.»ِتاَوَلَّـصلِل
:٢انحوي١و٩:٢٦نييناربعو٥:٨بوقعيو٣:١١ةيمور
١:١٣صو١٨

هلوقلقفاوماذهْتَبََرتْقٱِدَقٍءَْيشِّـلُكُةَياَِهناَمَّـنِإ
:٤ىتم(يفحيسملالوقو)٥ع(»نيدينأدادعتساىلع«
رشيملف)١٠-٣:٤سرطب٢(هسفنسرطبهلاقامو.)١٧
سانلادارفأضعبتومىلإوأميلشروأبارخىلإكلذب
برلاهربخأدقوهبقلعتياموةيناثحيسملاءيجمىلإلب
-١٢:٤١اقول(هئيجمنامزفرعينأدحأردقيالهنأهسفن
.حيسملادصقامكًامئادهرظتنينأهيلعناككلذلو)٤٦
مكلوقعلةعضاخمكؤاوهأومكتاوهشنكتليأاوُلَّـقَعَتَف
.)٣:٢سواثوميت١ريسفترظنا(مكرئامضو

وهاملةئيطخلايفاوطقستالئلاوهبتنايأاوُحْصٱَو
اوُرَهْسِا«حيسملالوقكةرابعلاف.براجتلانممكبطيحم
يفاوُلُخْدَتَّـالَئِلاوُّلَصَو َجتِ

ْ
.)٢٦:٤١ىتم(»ٍةَبِر

تاولصلاكلتةياغو.ةيروهمجلاوةيدارفنالاِتاَوَلَّـصلِل
.قيضلايفةنوعملاوبراجتلالامتحاىلعةوقلالين
هبلقيفاهريثأتلنمؤمللعفانةالصلابهللاىلإبارتقالاف
هلوقو.ةيولعلاةدعاسملاىلعلوصحلاةطساواهنوكلو
لكاومنتغينأمهيلعبجيهنأمزلتسي»تاولصللاوحصا«
نمةثداحلكاولعجيوةمعنلاشرعنمبارتقاللةصرف
ءيجمبرقنألدتةنيرقلاو.ةبلطعوضومرهدلاثداوح
ًاريثكاولصيواورهسينأوهوعقوتينأمهيلعبجويحيسملا
.يتأيىتمدحأملعيالوًامويفًامويبرتقيهئيجمموينأل

ليللايفصلءيجمكنوكيهئيجمنإحيسملالاقدقو
٢١:٣٤اقولو٤٣-٣٤:٣٧ىتم(هلدعتسمريغملاعلاو
اوحصيواولقعتينأمهيلعناكف)٥:٢يكينولاست١و٣٥و
ًاينغنوكيةالصللوحصينمنألةالصلايفاوردتقييكل
.ةمعنلايف

ٍضْعَبِلْمُكِضْعَبْمُكُتَّـبََحمْنُكَتِلٍْءَيشِّـلُكَلْبَقْنِكٰلَو«٨
ملٱَّـنَأل،ًةَديِدَش

خلٱَنِمًةَرْثَكُُرتْسَتَةَّـبَحَْ
ْ

.»اَياََط
:١٣سوثنروك١و٥:٢٠بوقعيو١٠:١٢لاثمأو١:٢٢ص
٤

ناكو.مكنمبلطُياممهأيتأياميأٍءَْيشِّـلُكَلْبَق
ةبحملانوكوحيسملارمألامأوةصاخلامهلاوحألامإكلذك
.)١٣و١٣:٤سوثنروك١و١٣:١٠ةيمور(سومانلاليمكت

لدياذهًةَديِدَشٍضْعَبِلْمُكِضْعَبْمُكُتَّـبََحمْنُكَتِل
دادزينأيفبغرلوسرلانكلبحلانمًائيشمهلنأىلع
ىصوأدقو.لمعلاولوقلابروهظلمكأرهظينأوًاريثك
.)١:٢٢ص(ةيوخألاةبحملاباذهلبقلوسرلا

سبتقماذهاَياَطَْخلٱَنِمًةَرْثَكُُرتْسَتَةَّـبَحَْملٱَّـنَأل
لكرتست«لاثمألارفسيفءاجهنأالإ)١٠:١٢لاثمأ(نم
ةنسلألاهتلوادتيذلاوهسرطبهركذاملعلو.»بونذلا
لكلارتسيامو)٥:٢٠بوقعي(كلذكهسبتقابوقعينأل
»اياطخلارتس«ىنعمو.ةضقانمالفةرورضلابريثكلارتسي
نإامكو.)٨٥:٢و٣٢:١رومزم(نمرهظيامكاهنارفغ
ضعبةبحمكلذكمهتالزرتسىلعهلمحتهدالوألدلاولاةبحم
نأنمًالدبرخآلارذعىلعدحاولالمحتضعبلةوخإلا
تاموصخلائشنياذهلثمنإفهريغلاهفشكبّرسيواهبقاري
نأةرابعلاىنعمو.قافولائشنيرتسلانكلوةسينكلايف
وأاهنعهتوكسبسانلانعبوبحملابونذرتسيبحملا
هلالضنعلاضلاهدريهللانعاهرتسيوهنعهراذتعاب
املعلو.ناميإلاوةبوتلابهيلإعجريلحيسملاىلإهداشرإو
بوقعيهدصقاموسانلانعاهرتسانهسرطبهدصق
.هللانعاهرتسوه)٥:٢٠بوقعي(

.»ٍةَمَدْمَدَالِبًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِفيِضُماوُنوُك«٩
٢:١٤يبليفو١٣:٢نييناربعو٣:٢سواثوميت١

ىلعاذهبجوأامًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِفيِضُماوُنوُك
رظنا١٢:١٣ةيمور(ريسفتيفركُذنيلوألانييحيسملا
١٣:٢نييناربعو١:٨سطيتو٥:١٠و٣:٢سواثوميت١
.)٨-٥انحوي٣و

ىلوألالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا

٣٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةقفنوءانعنمهنوفلكتاملرمذتالبيأٍةَمَدْمَدَالِب
ةشاشبلاراهظإكةفايضلاتابجاونمريثكوتقوليطعتو
.بيحرتلاو

هبُمِدَْخيًةَبِهْوَمَذَخَأاَمِبَسَحِبٍدِحاَوُّلُكْنُكَيِل«١٠ اَِ
ملٱِهللاٱِةَمْعِنَىلَعَنيِِحلاَصَءَالَكُوَك،ًاضْعَبْمُكُضْعَب

»ِةَعِّـوَنَتُْ
٤:٧سوثنروك١و١٢:٦ةيمور

هحنمامانه»ةبهوملاب«دارملاًةَبِهْوَمَذَخَأاَمِبَسَحِب
يفاهبهريغعفنينأعيطتسييتلالئاسولانمناسنإلاهللا
اهبهللامعنأيتلاةيحورلابهاوملاو.تايدسجلاوتايحورلا
.)١٠-١٢:١سوثنروك١(يفتركُذنيلوألانييحيسملاىلع
كلذنممزلفمهداهتجاباهونتقيملواهوذخأمهنأبمهركذ
هلوقو.مهسفنأعفندرجملاهولمعتسيالنأبوجو
.بهاوملاعونتىلعلدي»ذخأامبسحب«

اممًاظفلوىنعمبرقياذهًاضْعَبْمُكُضْعَباَِهبُمِدَْخي
مزليو.)هريسفتىلإعجراف٨-١٢:٦ةيمور(يفسلوبهلاق
ىلعبهاوملاكلتمهيلعهبجوتامباوموقينأاذهنم
:٣سوثنروك٢(اهيلإنوجاتحينملةيحوروأةيدسجاهعاونأ
.)٢٠و٨:١٩و٣

هللاءالكومهسفنأاوربتعينأبجوَنيِِحلاَصَءَالَكُوَك
ةمعنوتانزووبهاوممهاطعأهللانإومهريغعفنيف
مهدجمومهتذلومهعفنلالةيريخلاةياغلاكلتلًالاموةفرعمو
.)٨و٢و١٦:١اقولو٢و٤:١سوثنروك١ريسفترظنأ(
يفمهبهاومنولمعتسيمهنأًانايب»نيحلاصلاب«ءالكولاتعنو
وهوهلابىلعرطخسرطبلعلوسانلاوهللااهاضريقيرط
)٣٩-٢٥:١٤ىتم(تانزولارشعلالَثممالكلااذهبتكي
ةيآلايفيتأيامو.)١٣-١٦:١اقول(ملظلاليكولَثمو
.اهلامعتساقيرطوةبهوملابهدصقامنايبةيلاتلا

ُمِدَْخيَناَكْنِإَو،ِهللاٱِلاَوْقَأَكَفٌدَحَأُمَّـلَكَتَيَناَكْنِإ«١١
يفُهللاٱَدَّـجَمَتَيْيَكِل،ُهللاٱاَهُحَنْمَيٍةَّـوُقْنِمُهَّـنَأَكَفٌدَحَأ ِّـلُكِ

ملٱَعوُسَيِبٍْءَيش
ملٱُهَليِذَّـلٱِ،حيِسَْ

لُّسلٱَوُدْجَْ
ْ

ِدَبَأَىلِإُناَط
.»َنيِمآ.َنيِدِبآلٱ
١٣:٧نييناربعو١٥و٢:١سطيتو٢:٤يكينولاسن١
سوثنروك١و١:١٩صو٦:١٠سسفأو٧:٢٨لامعأو
ةيمورو٥:١١صو٥:١٣و١:٦ايؤرو٢:١٢صو١٠:٣١
١١:٣٦

.ظعيوأليجنإلابرشبييأٌدَحَأُمِدَْخيَناَكْنِإ
رهظييكلهئارآبملكتينأهلزوجياليأِهللاٱِلاَوْقَأَكَف

هلهللاهنلعأامبملكتينأهيلعبجيلبهتحاصفوهملع

مالكىلإ»لاوقألاب«ةراشإلارثكأو.باتكلابوأيحولاب
مالكنمسرطبرصعيفرشُننكيملذإميدقلادهعلا
:٥نييناربعو٣:٢ةيمورو٧:٣٨لامعأ(ليلقالإليجنإلا
وأةلآوههنأوملكتملاهللابسحينأبجيهنأةصالخلاو)١٢
.)١:٢٣انحوي(توص
يطعينأبجييأُهللاٱاَهُحَنْمَيٍةَّـوُقْنِمُهَّـنَأَكَف
مهنأوهريغعفنييكلهلامهاطعأهللانأًابساحعضاوتب
نئازخنمفسويعزوامكىلاعتهنئازخنمنوعوزوي
.)٢٦-٤٧:٢٣نيوكت(نوعرف

يفُهللاٱَدَّـجَمَتَيْيَكِل نإِحيِسَْملٱَعوُسَيِبٍءَْيشِّـلُكِ
مهئاخسلمهسفنألماركإلانوذخأيالنييقيقحلانينسحملا
ققحتيوهللاةمعنءالكوىوساوسيلمهنأبنوفرتعيلب
ققحتيو.مهيلإاونسحأامحيسملاالولهنأمهيلإنسحملا
ةطساوباهتغلبامنإةسينكلااهتداتعايتلابهاوملانإعيمجلا
بهاوملاىلإ»ءيشلك«هلوقبراشأو.هللادجملجألحيسملا
.ةيحورلاوةيدسجلا

حجرملاَنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُناَطْلُّسلٱَوُدْجَْملٱُهَليِذَّـلٱ
مهتاعمتجميفنولوألانويحيسملاهداتعاهللاحيبستاذهنإ
:١ايؤر(هايإلوسرلاانحويلامعتساكلذديؤيوةيحورلا
انههبىتأوحيسملاىلإحيبستلااذهسرطببسنو.)٦
قحيهنألبهاوملاكلتةطساوبهللامركينأبجيهنأتابثإل
يفنيدجمتملانيبوضرألاىلعةسينكلايفماركإلاذههل
.ءامسلا

املتابثإلبمالكلاماتخىلعًاليلداذهسيلَنيِمآ
.»كلذنكيل«لاقهنأكهيفسرطبكرتشاوقبس

داهطضالامايأيفربصلاوةعاجشلاىلعثح
١٩ىلإ١٢ع

لٱاوُبِرْغَتْسَتَال،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«١٢
ْ
لَب
ْ
ملٱىَو

ْمُكَنْيَبيِتَّـلٱَةَقِرْحُْ
»ٌبيِرَغٌرْمَأْمُكَباَصَأُهَّـنَأَك،ْمُكِناَحِتْمٱِلْجَأل،ٌةَثِداَح

١:٦صو٢:١١ص

ربصلابتاداهطضالالامتحاىلعًالبقسرطبملكت
ملكتو)١٧-٣:١٣ص(سانلانمةرداصاهنأرابتعاب
ًاديهمتوحيسمللةكراشملاتامالعاهنوكرابتعابانهاهيلع
مهيلعيتأتاهنأنمسارتحالابوجونابأو.هعممهدجمتل
مسالجأنمالإنوكتالنأبوجوومهبونذىلعمهلًابيدأت
ملاعلاىلعةيتآلاةنونيدلانمءزجبئاصملاكلتنإوحيسملا
.هللاتيبنماهتءادبيتلا

امنأىلإءاميإاذهبمهادان)٢:١١ص(ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ
.مهيلعهتقفشومهلهبحصلاخنعجتانهبملكتي
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ءازرألانممكيلععقيساماوبسحتاليأاوُبِرْغَتْسَتَال
باصأاملوأحيسملابمتنمآنيحهومتعقوتاملًافلاخمًارمأ
.نينمؤملانممكريغ

ةدشاذهبىنعٌةَثِداَحْمُكَنْيَبيِتَّـلٱَةَقِرْحُْملٱىَوْلَبْلٱ
ةدشىلإةراشإ»ةقرحملاب«اهفصوو.ايسأسئانكلداهطضالا
هللادصقىلإودسجللرانلاعذلنعئشانملأهنأكملألا
ىلعةصحمملاةطوبلارانبنداعملانحتمُتامكاهبمهناحتما
لٱِصْحَمَكاَنَتْصََحم.ُهللاَااَياَنَتْبَّـرَج«منرملالوققفو

ْ
»ِةَّـضِف

.)٣:١٨ايؤرو١:٧صًاضيأرظنا٦٦:١٠رومزم(
.ىولبلاعوقوبهللاحمساذهليأْمُكِناَحِتْمٱِلْجَأل
اوبرغتستالهلوقبقلعتماذه»ٌبيِرَغٌرْمَأْمُكَباَصَأُهَّـنَأَك«
هيعباتهبهللادعواملةفلاخمتسيلوًاقافتاعقتملىولبلانأل
ٌدْبَعَسْيَل«لاقحيسملانألداتعملاقوفتسيلوةيامحلانم
»ْمُكَنوُدِهَطْضَيَسَفِينوُدَهَطْضٱِدَقاوُناَكْنِإ.ِهِدِّـيَسْنِمَمَظْعَأ
يف«.)١٥:٢٠انحوي( لٱِ

ْ
:١٦انحوي(ٌ»قيِضْمُكَلُنوُكَيَسَِملاَع

يفٌدَحَأَعَزْعَزَتَيَال«يكينولاستينمؤملسلوبلاقو.)٣٣ ِ
»اَذِٰهلَنوُعوُضْوَماَنَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأْمُكَّـنِإَف.ِتاَقيِّـضلٱِهِذٰه
اقولو٨:٣٤سقرمو١٦:٢٤ىتمرظنا٣:٣يكينولاست١(
.)٣:١٢سواثوميت١و١٤:٢٢لامعأو٨:٢٣

يفْمُتَْكَرتْشٱاَمَكْلَب«١٣ ملٱِمَالآِ
اوُحَرْفَتْيَكِلاوُحَرْفٱِحيِسَْ

يف .»َنيِجِهَتْبُمًاضْيَأِهِدَْجمِنَالْعِتْسٱِ
٨:١٧ةيمورو٤:١٠و١:٥سوثنروك٢و٣:١٠يبليف
٥:١و١:٧صو٢:١٢سواثوميت٢و

يفْمُتْكََرتْشٱاَمَك مهتكراشماوُحَرْفٱِحيِسَْملٱِمَالآِ
حيسملاملأتاهليتلاةياغللاوملأتمهنأيهمالآلايفحيسملا
اودهُطضاو.سانلاعفنوهللادجموربلاوقحلاتابثإيهو
ربتعاهنأرهظأحيسملاوهايإنيعباتوحيسملابنيلثمتممهنوكل
هبعشلدهطضملالواشلهلوقبهتاقيضهذيمالتتاقيض
ِمل،ُلُواَش،ُلُواَش«

َ
ًاضيأرظنا٩:٤لامعأ(»ِنُدِهَطْضَتاَذا

نييناربعو١:١٤يسولوكو٤:١٠سوثنروك٢و٥:١٢ىتم
يفحيسملامالآةكرشيفسلوبلوقريسفتو.)١٣و١٣:١٢
ىلإرظنلاب»اوحرفا«لاقو.)هيلإعجراف٣:١٠يبليف(ريسفت
.مهلهديعاوموحيسملابءامسلا

يفاوُحَرْفَتْيَكِل هئيجمدنعيأًاضْيَأِهِدَْجمِنَالْعِتْسٱِ
.)٢٣:٣٠ىتم(يناثلا

يئزجةيآلالوأيفهبرمأيذلاحرفلانإَنيِجِهَتْبُم
روكذملاحرفلاامأوناحتمالانمءزجهنألنزحلابجوزممو
برلاةرضحيفًالماكنوكيوهتياهندنعنوكيوهفةيناث
.همسالجأنمهولمتحاوهولعفاملكىلعمهبيثينيح

ملٱِمْسٱِبْمُْتِّـريُعْنِإ«١٤
نَأل،ْمُكَلىَبوُطَفِحيِسَْ

ملٱَحوُرَّـ
ِدْجَْ

ْنِماَّـمَأَو،ِهْيَلَعُفَّـدَجُيَفْمِهِتَهِجْنِماَّـمَأ.ْمُكْيَلَعُِّلَحيِهللاٱَو
.»ُدَّـجَمُيَفْمُكِتَهِج
اقولو٥:١١ىتمو١١:٢٦نييناربعو١٦عو١٥:٢١انحوي
١٦و٤:١٠سوثنروك٢و٥:٤١لامعأو٦:٢٢

مكنوكلحيسملالجأنميأِحيِسَْملٱِمْسٱِبْمُتِّْـريُعْنِإ
يِمْسٱِبٍءاَمَسْأَكْمُكاَقَسْنَم«حيسملالوقدحىلعهل
لِلْمُكَّـنَأل

ْ
.)٩:٤١سقرم(»خلاِحيِسَم
نوكىلعو.)٥:١٢ىتمريسفترظنا(ْمُكَلىَبوُطَف

مهنإفراعلالامتحاىلإرظنلابحيسملااوهبشأمهنامهلىبوطلا
نرتقتهنألوهاوعدةحصباودهشوهلمهتبحماورهظأهلامتحاب
ةيوامسةازاجمونآلاتاقيضلاهذهبةميظعةيحورتاكرب
.ًاريخأ

وه»حورلا«اذهْمُكْيَلَعُّلَِحيِهللاٱَوِدْجَْملٱَحوُرَّـنَأل
هنأوديجملاحورلاهنأىنعملاونيتفصبفصُوسدقلاحورلا
حور«و.)١٤:١٧انحوي(»قحلاحور«ًاضيأيمسو.هلإ
،)١٠:٢٩نييناربع(»ةمعنلاحور«و)١:٤ةيمور(»ةسادقلا
ىلعءازجمهيلع»هللاودجملاحور«لولحبنونمؤملادعوو
مهيلعهلولحىنعو.هريثأتوسانلارييعتنممهباصأام
مهتيزعتومهتيوقتلنانئمطالاوةحارلامهايإحنمومهعمهؤاقب
ُحوُر،ِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعُِّلَحي«يبنلالوقبحيسملادعُوامك
حلٱ
ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
ملٱُحوُرِ،مْهَف

لٱَوِةَروُشَْ
ْ
ملٱُحوُر،ِةَّـوُق

ِةَفاََخمَوِةَفِرْعَْ
ددع(ليئارسإخويشيفليقامكو.)١١:٢ءايعشإ(»ِّـبَّـرلٱ
مهيلعحورلالحينيذلاعمثكميهسفنهللاو)٢٦و١١:٢٥
نيحركذسرطبلعلو.ناكثيحةحارلافهللاحورهنأل
سادقألاسدقيفرهظتتناكيتلاةرينملاةباحسلااذهلاق
هللاروضحةمالعليئارسإلتناكولكيهلاوةميخلايف
.مهلهتيامحو

.نيدِهَّـطضملاةهجنميأْمِهِتَهِجْنِماَّـمَأ
ىلعلحييذلاسدقلاحورلاىلعيأِهْيَلَعُفَّـدَجُيَف

ىلإهبتكاميفسونيلببسن.مهبهسفننلعُيونينمؤملا
نأاوبأمهنألدانعلانييحيسملاىلإروطاربمألاسناجيرت
.كلذىلعصاصقلانوقحتسممهنإلاقوناثوألااودبعي
اولضفمهنأبلهجلاروطاربمألاسويليروأسقرممهيلإبسنو
نييحيسمللمهتناهإبو.ناثوأللاوحبذينأىلعاوتومينأ
.مهيلعلحيذلاحورلااوناهأ

مكمالكبهايإمكماركإبُدَّـجَمُيَفْمُكِتَهِجْنِماَّـمَأَو
.مكتريسةراهطوتاقيضلايفمكربصو

ْوَأ،ٍَّرشِلِعاَفْوَأ،ٍقِراَسْوَأ،ٍلِتاَقَكْمُكُدَحَأَّْـملَأَتَيَالَف«١٥
يفٍلِخاَدَتُم .»ِِهْريَغِروُمُأِ
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:٣يكينولاست٢و٤:١١يكينولاست٢و٣:١٧و٢:١٩ص
٥:١٣سواثوميت١و١١

اوضّرعينأنممهرذحٍلِتاَقَكْمُكُدَحَأَّْـملَأَتَيَالَف
اوكرتينأوبونذلاباكترابتومللوماكحلاضغبلمهسفنأ
نيخرؤملاضعبلاق.مهودهطضيفمهيفنظلاءوسلًاليبس
نيمرجملاضعبفرتعاليجنإلابةادانملاءدبيفهنأنيلوألا
ةداهشتومللمهسفنأاوضّرعويحيسملاناميإلابنيروهشملا
لككلذرّفكءادهشاوتاماذإمهنأمهنظلمهنيدةحصب
.ةيدبألامهتداعساوققحتومهاياطخ

يفٍلِخاَدَتُم ٢:٤يبليفريسفترظنأ(ِِهْريَغِروُمُأِ
اذهبراشأهلعلو.)٥:١٣سواثوميت١و٣:١١يكينولاست٢و
وأةيلهجلامهتدابعىلعهكحضبنيينثولابضغينمىلإ
ةيغبهتريغطرفبوأمهبونذىلعمهيفهحدقومهلامعأهداقتناب
.مهماقتناومهضغبلهسفنكلذبضّرعيفمهدئاقعاوريغينأ

َهللاٱُدِّـجَمُيْلَب،ْلَجَْخيَالَفٍّيِحيِسَمَكَناَكْنِإْنِكٰلَو«١٦
لٱاَذٰهْنِم

ْ
.»ِليِبَق

٢:٧بوقعيو٢٨:٢٢و٥:٤١لامعأ

ًايحيسمهنوكلملأتنإيأٍّيِحيِسَمَكَناَكْنِإْنِكٰلَو
ناكيذلابقللاسرطبلمعتسا.حيسملانيدبهفارتعالو
اذهركذُيملو.مهلًارييعتحيسملابنينمؤملاهبنوبقلينوينثولا
:١١لامعأ(اذهريغنيعضوميفالإديدجلادهعلايفبقللا

و»ةوخإ«ًاضعبمهضعبنوعدياوناكو.)٢٦:٢٨و٢٦
.»قيرطلااذهنمنيذلا«و»نيسيدقوذيمالت«

امبوأقراسوألتاقببِّـقُلوللجخيامكْلَجَْخيَالَف
دشأ»يحيسملاب«ءادعألادصقناكنإوكلذلكاش
مسابفارتعالانماولجخيالنأبجيىلوألابو.رييعتلا
.هلجأنمتوملاوأحيسملا

نأهيلعبجيهنألرييعتلاكلذلجألخلاَهللاٱُدِّـجَمُي
ًاضيأرظنا٥:٤١لامعأ(لسرلاهبسحامكًافرشهبسحي
.)١:٢٤يسولوكو٣:١٠يبليف

لٱُهَّـنَأل«١٧
ْ
لٱِءاَدِتْبالُتْقَو

ْ
َناَكْنِإَف.ِهللاٱِتْيَبْنِمِءاَضَق

هنَيِهاَمَف،اَّـنِمًالَّـوَأ لٱُةَياَِ
»؟ِهللاٱَليِجْنِإَنوُعيِطُيَالَنيِذَّـ

سواثوميت١وو٣:٢سوماعو٩:٦لايقزحو٢٥:٢٩ايمرإ
٢:٩ةيمور٢:٥صو٣:٦نييناربعو٣:١٥
٢٤:٢٤ىتمو١:١ةيمورو١:٨يكينولاست٢و

عقوامنأىلإاذهبراشأِءاَضَقْلٱِءاَدِتْبالُتْقَوْلٱُهَّـنَأل
لكىلعهبيضُقيذلاناحتمالاةءادبداهطضالانممهيلع

نعحمقلازييمتهتياغيذلاميظعلانيدلاموييفسانلا
نعفارخلاو)٣:١٢ىتم(رخآلانعلكلصفوناوزلا
.رارشألانعراربألاو)٣٣و٢٥:٣٢ىتم(ءادجلا

:٢ص(يحورلاهللاتيبةسينكلايأِهللاٱِتْيَبْنِم
اَنْمَكَحاَّـنُكْوَلاَنَّـنَأل«ءاضقلااذهةءادبيفسلوبلوقو.)٥
ُبَّـدَؤُناَنْيَلَعَمِكُحْدَقْذِإْنِكٰلَو،اَنْيَلَعَمِكُحاََملاَنِسُفْنَأَىلَع
لٱَعَمَناَدُنَالْيَكِلِّـبَّـرلٱَنِم

ْ
١١:٣١سوثنروك١(ِ»َملاَع

ةكئالملهللالوقاذهبتكاملركذسرطبلعلو.)٣٢و
لٱَوَّـباَّـشلٱَوَخْيَّـشلَا«ةمقنلا

ْ
طلٱَوَءاَرْذَع

ِّـ
اوُلُتْقٱ.َءاَسِّـنلٱَوَلْف

لِل
ْ
ْنِماوُئِدَتْبٱَو،ُةَمِّـسلٱِهْيَلَعٍناَسْنِإْنِماوُبَرْقَتَالَو.ِكَالَه
دارأسرطبنأمهضعببهذ.)٩:٦لايقزح(»ِيسِدْقَم
ىلإراشأوةيدوهيلاةمألاوأميلشروألكيه»هللاتيبب«
هنأحّجرملاو.ثودحلاكشوىلعناكيذلاميلشروأبارخ
ذئنيحاوناكنيذلاةيحيسملاةسينكلاينمؤمىلإكلذبراشأ
.يقيقحلاهللابعش

هللاناكنإفخلاُةَياَِهنَيِهاَمَف،اَّـنِمًالَّـوَأَناَكْنِإَف
ىلوألابمكفتاقيضلاهذهبنوعئاطلاباصُينأبحمسدق
اهعوقوبحمسدقناكنإهنألةديدشةاصعلابئاصمنوكت
هئادعأبئاصمنوكتمكفمهنحتمييكلمهبحينيذلاىلع
لاضلاهبعشبّدأدقناكنإو.مهلباقعيهوةديدش
مكفيوامسلاهنطوىلإهدوقيوةعاطلاىلإهبيتأييكل
.)١٨-٧٣:١٢رومزم(هلنيمواقملارارشألابقاعيىلوألاب
يذلاوهوةيآلاهذهلوأيفروكذملاءاضقلا»ةياهنلاب«دارأو
ىلعرُجيملوهتيقنتوهناحتمالهللاتيبيفمويلالبقأدتبا
ريغ»هللاليجنإنوعيطيال«نيذلابدارملاو.دعبملاعلا
نينمؤمللراذنإلوقلااذهيفو.ممألاودوهيلانمنينمؤملا
يفاوعقيوأةيدوهيلاةنايدلاىلإاوعجريفاوبرجيالئلًاضيأ
.ةينثولااياطخ

لٱَناَكْنِإَو«١٨
ْ
جلٱِبُّراَب

ْ
لٱَف،ُصُلَْخيِدَْه

ْ
خلٱَوُرِجاَف

ْ
َنْيَأُئِطَا

»؟ِناَرَهْظَي
١:٩سواثوميت١و٢٣:٢١اقولو١١:٣١لاثمأ

)١١:٣١لاثمأ(نمسبتقماذهخلاُّراَبْلٱَناَكْنِإ
يذلاوهانه»رابلاب«دارملاوةينيعبسلاةمجرتلايفامىلع
رابامنإورارشألافالخبهللاقيرطيفريسينأدهتجي
.هللامامأًاريخأنيرربتملاىلإالرارشألاىلإةبسنلاب

ناحتمالاةدشىلإرظنلاباذهلاقُصُلَْخيِدْهَْجلٱِب
مويهللارظنينيحو.هفعضىلإوهبنمؤملانحتمُييذلا
مكوضرألاىلعهتايحيفيحيسملالامعألكيفنيدلا
هءاضقىلعهتارمذتوهكوكشةرثكوهتبحموهناميإةلقتناك
سوفنصالخوهللادجملهتريغةلقوهريمضلهتفلاخمةرثكو
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ىلإًادجًابيرقناكهنأل»صلخدهجلاب«لاقينأقحيسانلا
.ةريثكًارارمكالهلا

نأملاعلااذهقرافيوهونييحيسملالضفأنكمأولف
هتنامإمدعبهيلعهللاةمعنلباقيوهتايحثداوحلكعجاري
بجعيملوءامسلالخدينأهنكمأفيكهنأنمبجعنهللا
َدْعَبىَّـتَح،ُهُدِبْعَتْسَأَويِدَسَجُعَمْقَأْلَب«لاقسلوبنأنم
سوثنروك١(»ًاضوُفْرَمِيسْفَناَنَأُريِصَأَالَنيِرَخآلِلُتْزَرَكاَم
ٍدَحَأُلَمَعََقَرتْحٱِنِإ«هلوقلوقلااذههبشيو.)٩:٢٧
سوثنروك١(»ٍراَنِباَمَكْنِكٰلَو،ُصُلْخَيَسَفَوُهاَّـمَأَو،َُرسْخَيَسَف
لوقةيآلاهذهبتكنيحركذسرطبلعلو.)٣:١٥
ْيَكِلْمُكَبَلَطُناَطْيَّـشلٱاَذَوُه،ُناَعْمِسُناَعْمِس«هلحيسملا
حلٱَكْمُكَلِبْرَغُي

ْ
ىَنْفَيَالْيَكِلَكِلْجَأْنِمُتْبَلَطيِّـنِكٰلَو!ِةَطْنِ

يتلاتابوعصلاىلإانرظناذإو.)٣٢و٢٢:٣١اقول(»َكُناَميِإ
اهلةضرعوهيتلابراجتلاةدشونمؤملاصالخقيرطيف
لٱَنِماوُلُخْدَتْنَأاوُدِهَتْجٱ«حيسملالوقنمبجعنمل

ْ
ِباَب

طَيَسَنِيريِثَكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأِّـينِإَفِ،قِّـيَّـضلٱ
ْ
َالَواوُلُخْدَيْنَأَنوُبُل

هصالخليحيسملاءاجريوقيو.)١٣:٢٤اقول(»َنوُرِدْقَي
ملٱُْريَغ«حيسملالوق

»ِهللاٱَدْنِعٌعاَطَتْسُمِساَّـنلٱَدْنِعِعاَطَتْسُْ
ةمظعىلإرظانوهوةيآلاهذهسرطبلاق.)١٨:٢٧اقول(
ِتوُكَلَمَىلِإٌلوُخُدٍةَعِسِبْمُكَلُمَّـدَقُي«صالخللةمعنلئاسو
لَُخمَواَنِّـبَر

ِّـ
ملٱَعوُسَياَنِص

يِدَبَألٱِحيِسَْ
.)١:١١سرطب٢(»ِّـ

ءاجرّيأيأِناَرَهْظَيَنْيَأُئِطاَْخلٱَوُرِجاَفْلٱَف
امهاياطخةرثكلةلاحمالناكلهيامهنأىنعملاو.امهصالخل
امهيلعناطيشلاةوقوامهبولقةواسقلوةئيطخللامهبحو
لينلهللااهايإاهحنميتلالئاسولاالمعتسيملامهنألو
.صالخلا

لَفِهللاٱِةَئيِشَمِبَسَحِبَنوَُّـملَأَتَيَنيِذَّـلٱ،ًاذِإَف«١٩
ْ
اوُعِدْوَتْسَي

ِخلاَمَكْمُهَسُفْنَأ
َ
يفٍنيِمَأٍقِلا خلٱِلَمَعِ

ْ
.ِ»َْري

٣:١٧ص

ًادجةديهزنينمؤملانمءاضقلاةءادبنأليأًاذِإَف
هذهبمهنحتميهللانألوةفيخملارارشألاةياهنىلإةبسنلاب
.ملاعلاعماونادياليكلمهيقنيوبئاصملا

نأنينمؤملاىلعِهللاٱِةَئيِشَمِبَسَحِبَنوَُّـملَأَتَيَنيِذَّـلٱ
هللاءاضقىضتقمبمهلًاعفنتوملاىتحمهتاداهطضااوربتعي
.)١٦و٤:١٥و٣:١٧ص(

نسحتسااذإمهداسجأةيامحلْمُهَسُفْنَأاوُعِدْوَتْسَيْلَف
رطخهلعلو.لاوحألالكيفيدبألامهصالخلواويحينأهللا
يف،ُهاَتَبَأاَي«بيلصلاىلعحيسملالوقسرطبلابىلعانه ِ
نأسرطبمهرمأف.)٢٣:٤٦اقول(»يِحوُرُعِدْوَتْسَأَكْيَدَي
ةقثلكبهللايفهنوعضيًازنكوأةعيدومهسوفناوبسحي

١٢:٤٨اقول(يفهانعمكانهعادبتسالاىنعمف.نانئمطاو
سواثوميت٢و١:١٨سواثوميت١و٢٠:٣٢و١٤:٢٣لامعأو
.)٢:٢و١٤و١:١٢

ِخلاَمَك
َ
هتيانعدكؤيسفنلاقلاخهللانوكٍنيِمَأٍقِلا

»ُكِلَْهتَالْمُكِسوُؤُرْنِمًةَرْعَش«حيسملالوقكلذديؤيواهب
هبعشلهدوهعوهديعاوملكيفًانيمأهنوكو.)٢١:١٨اقول(
.ةعيدوللهظفحدكؤي

يف نعةلفغلاولسكلانمريذحتهذهيفِْريَْخلٱِلَمَعِ
يحيسملامسالادرجملصالخلايفعمطلاوتابجاولابمايقلا
،ُّبَراَيُّبَراَي:ِيلُلوُقَيْنَمُّلُكَسْيَل«لاقحيسملانإف
.)٧:٢١ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَمُلُخْدَي

سماخلاحاحصألا

حاحصألااذهنومضم
يفءانمأاونوكينأسئانكلاسوسقنملوسرلابلط

نمهبلطو.)٤-١ع(مهاياعرلمهيلعبجيامبمايقلا
اومركينأسوسقلانمرغصأمهنيذلاةسينكلاءاضعأ
مهمومهلكاوقليواوعضتينأوًانسحمهويعطيوخويشلا
اورهسيواوحصينأعيمجلانمهبلطو.)٧-٥ع(هللاىلع
ناطيشلامهودعليحوراطخألانممهبطيحيامىلإًارظن
تاقيضكيهيتلامهتاقيضربصلاباولمتحينأوهتوقو
.)١٤-١٢ع(ةلاسرلاةمتاخ)١١-٨ع(ملاعلايفمهتوخإ

٤ىلإ١عةمدخلايفةنامألاىلعلوسرلاثح

طَأ«١
ْ
،ْمُهَقيِفَرَخْيَّـشلٱاَنَأ،ْمُكَنْيَبَنيِذَّـلٱِخوُيُّشلٱَىلِإُبُل

ملٱِمَالآلَدِهاَّـشلٱَو
ملٱَكِيَرشَوِ،حيِسَْ

لٱِدْجَْ
ْ
»َنَلْعُيْنَأِديِتَع

١٤:٤٨اقولو١انحوي٣و١انحوي٢و١١:٢٠لامعأ
١:٩ايؤرو٤:١٣و٧و١:٥صو١٢:١نييناربعو

هنوكلكلذقحهلنأعمسرطبمهرمأيملُبُلْطَأ
.ملحوفطلبمهبطاخلبًالوسر

نوزاتميمهو.ةفقاسألاوأسوسقلايأِخوُيُّشلٱَىلِإ
١١:٣٠لامعأريسفترظنا(ماقملاونسلابةسينكلايفًابلاغ
.)١٥:٢و١٤:٢٣و

ملوًالوسرهنوكىلعهبلطنبيملْمُهَقيِفَرَخْيَّـشلٱاَنَأ
ىعداامكةسينكلاسأروأضرألاىلعبئانهنأعّدي
.مهلثمًاخيشهنوكىلعنييديلقتلاضعب

ضبقلايفنيعدهاشناكِحيِسَْملٱِمَالآلَدِهاَّـشلٱَو
رئاشبلانمرهظيامكهيلعمكحلاوهتمكاحموحيسملاىلع
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ريثأتديزينأيفةبغركلذركذو.انههمالكنمققحتيو
حيسملامالآاولثمينأىلعمهلمحينأومهبولقيفهمالك
مهبحديزيكلذبوةينايعلاهتداهشىلعءانبمهمامأاهنأك
ملأتامكاوملأتينأنوبرغتسيالفهلمهتنامأومهركشو
.)٣:١نييناربع(»ِهِتَنَهَكَسيِئَرَواَنِفَاِرتْعٱَلوُسَر«

ةكرشلاسرطبربتعاَنَلْعُيْنَأِديِتَعْلٱِدْجَْملٱَكيَِرشَو
اذهسلوبفصوو.هدجميفةكرشلابةنرتقمحيسملامالآيف
حلٱِناَمَّـزلٱَمَالآَّـنَأُبِسْحَأِّـينِإ«هلوقبدجملا

ْ
ُساَقُتَالِِرضَا

ملٱِب
لٱِدْجَْ

ْ
ىَتَم«هلوقو.)٨:١٨ةيمور(»اَنيِفَنَلْعَتْسُيْنَأِديِتَع

ملٱَرِهْظُأ
يفُهَعَمًاضْيَأْمُتْنَأَنوُرَهْظُتٍذِئَنيِحَف،اَنُتاَيَحُحيِسَْ ِ

ملٱ
،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«هلوقبانحويهفصوو.)٣:٤يسولوك(»ِدْجَْ
ْنِكٰلَو.ُنوُكَنَساَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْملَو،ِهللاٱُدَالْوَأُنْحَنَنآلٱ
مهربتعاو.)٣:٢انحوي١(»ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَن
دجملايفهعمةثروومالآلاوةمدخلاوناميإلايفهءاقفر
.ةيناثحيسملاءيجمبنلعُينأديتعلا

ْلَبٍراَرِطْضٱِنَعَال،ًاراَّـظُنْمُكَنْيَبيِتَّـلٱِهللاٱَةَّـيِعَراْوَعْرٱ«٢
»ٍطاَشَنِبْلَبٍحيِبَقٍحْبِرِلَالَو،ِراَيِتْخالٱِب
سواثوميت١و١٤نوميلفو٢٠:٢٨لامعأو٢١:١٦انحوي
٣:٨

نع»اوعرا«هلوقبربعْمُكَنْيَبيِتَّـلٱِهللاٱَةَّـيِعَراْوَعْرٱ
.داشرإوةسايسوةيامحنمهتيعرليعارلاىلعبجياملك
عرا«هلتارمثالثحيسملالوقذئنيحركذهنأحّجرملاو
.)١٧-٢١:١٥انحوي(ةيربطرحبئطاشىلعوهو»خلا
ْمُكِسُفْنَألًاذِإاوُِزَرتْحِا«سسفأخويشلسلوبلوقلثماذهو
ِجلَو

َ
لٱُحوُّرلٱُمُكَماَقَأيِتَّـلٱِةَّـيِعَّـرلٱِعيِم

ْ
،ًةَفِقاَسَأاَهيِفُسُدُق

.)٢٠:٢٨لامعأ(»ِهِمَدِباَهاَنَتْقٱيِتَّـلٱِهللاٱَةَسيِنَكاْوَْعَرتِل
اهربتعااذإايسأسئانكلكنعخلا»هللاةيعر«هلوقبربعو
ةيعرلبةقيقحةفقاسألاةيعرتسيلاهنأوةدحاوةيعر
لبمنغلاوأكمنغعراسرطبللقيملحيسملاو.اهقلاخ
.»يفارخعرا«»يمنغعرا«

امكةفقاسأمكنوكىلإرظنلاباوعرتنأبجييأًاراَّـظُن
يفنينثالاباوبقلو.ًاسوسقمكنوكرابتعاباوعرتنأبجي
ًاظفلهللالاوقأمهميلعتبنوعريمهو.)٢٨و٢٠:١٧لامعأ(
مهل»راظن«مهو.)٣٤:٢لايقزحو٤-٢٣:١ايمرإ(ًالمعو
نيلضملالخدينأنممهايإمهتياقويفمهتيانعلذبب
:٢٠لامعأ(»ةفطاخبائذ«نيلضملاكئلوأنإفمهتريظح
.هيلإنوجاتحياملكبمهايإمهنايتإبو)١٠:١٢انحويو٢٩

النأبجييأِراَيِتْخالٱِبْلَبٍراَرِطْضٱِنَعَال
هنمءافعتسالاىلإنوليميًاليقثًالمحةيعرلاةمدخاوبسحي
لبًاصوصخاهلجأنمداهطضاللةضرعمهنوكلوأاهلقثل

اوركذينأوةّيعرللوةاعرلاسيئرلًابحاهيفاوبغرينأبجي
.ةمدخلاهذهلمهنّيعهللانإ

نأدحألزوجيالف.يويندبسكيأٍحيِبَقٍحْبِرِلَال
:١سطيتو٣:٣سواثوميت١رظنا(كلذةيغبةسينكلامدخي
اهمدخييتلاةسينكلانمهتقفنذخأينأرشبمللمعن.)٧
:٩سوثنروك١و١٠:٧اقول(»هترجأقحتسملعافلا«نإف
تسيلهترجأفةرجألابًاعمطليجنإلامدخييذلانكل.)١٤
.»حيبقحبر«ىوس
سانلاسوفنلوحيسمللةبحملانعئشانٍطاَشَنِبْلَب
صالخللهللاةوقهبرشبييذلاليجنإلانأنقيتنعو
.)٩:١٦سوثنروك١و١:١٦ةيمور(

ًةَلِثْمَأَنيِرِئاَصْلَبِةَبِصْنَألٱَىلَعُدوُسَيْنَمَكَالَو«٣
»ِةَّـيِعَّـرلِل

يكينولاست١و٣:١٧يبليف٢٠:٢٥ىتمو٣٤:٤لايقزح
:٢سطيتو٤:١٢سواثوميت١و٣:٩يكينولاست٢و١:٧
١٣:١٥انحويو٧

برللاهلكةسينكلاِةَبِصْنَألٱَىلَعُدوُسَيْنَمَكَال
دارملاو)٣٢:٢ةينثت(»هبعشبرلامسقنإ«هلوقليلدب
ةيانعىلإهللااهلكويتلاةسينكلاماسقأانه»ةبصنألاب«
اوعدينأنممهعنم»دوسينمكال«هلوقبو.سوسقلا
.اهوسرامينأونييسايسلابصانملايوذليتلاةطلسلا
ةعطاقلاججحلابليجنإلاقحىلإسانلااودشرينأمهيلعف
.هننسيفكولسلابو

هلاقبلسلاقيرطبًالبقهلاقامةيعرللةلثمأنيرئاصلب
ْنُك«سواثوميتلسلوبلوقكاذهو.باجيإلاقيرطبانه
لِلًةَوْدُق

ْ
يفَنيِنِمْؤُم لٱِ

ْ
يف،ِمَالَك يف،ِفَُّرصَّـتلٱِ ملٱِ

يف،ِةَّـبَحَْ ِ
يف،ِحوُّرلٱ يف،ِناَميِإلٱِ رظناف)٤:١٢سواثوميت١(»ِةَراَهَّـطلٱِ
بونذةثالثنعمالكلاهذهيفسرطبىهنف.هريسفت

مادقإلايهواهريغنمرثكأمايألايلاوتىلعةسينكلاتّرض
حيبقلاحبرلايفةبغرلاو.هللاةوعدنودةينيدلاةمدخلاىلع
.هللاالإقحيالوهوةسينكلاىلعطلستلاو.اهنم

ملٱَليِلْكِإَنوُلاَنَتِةاَعُّرلٱُسيِئَرَرَهَظىَتَمَو«٤
َاليِذَّـلٱِدْجَْ

.»َىلْبَي
١:٤صو٩:٢٥سوثنروك١و٢:٢٥ص

يمسوحيسملايأِةاَعُّرلٱُسيِئَرَرَهَظىَتَمَو
:١٣نييناربع(»ميظعلايعارلا«و)٢:٢٥ص(»يعارلا«
سيئر«انهيمسو)١٠:١١انحوي(»حلاصلايعارلا«و)٢٠
ىلعهتيعربءانتعالامهيلإلكونمىلإةبسنلاب»ةاعرلا
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بيثيوكلميلةيناثهنايتإانه»هروهظ«ىنعمو.ضرألا
٢:٢٨انحوي١و٣:٤يسولوكو١:٢٠ص(يفامكهديبع
.)٣:٢و

نممهيلععقوامىلعءازجِدْجَْملٱَليِلْكِإَنوُلاَنَت
عضاوتلاوربصلابكلذمهلامتحالمهلمهتناهإوسانلارييعت
)٦٢:٣ءايعشإ(»لامجلاليلكإ«ءايعشإهامساموهو
انحويوبوقعيو)٤:٨سواثوميت٢(»ربلاليلكإ«سلوبو
يذلابهبشملا)٢:١٠ايؤرو١:١٢بوقعي(»ةايحلاليلكإ«
ليلكإ«مهلينىنعمو.ةينانويلاباعلألايفنورصنتملاهبللُك
اهبحيسملابيثييذلارورسلاوماركإلاىلعلوصحلا»دجملا
.ءانمألاهديبع

نينسلايلاوتبهدجموهلامجلوزياليأَىلْبَيَاليِذَّـلٱ
:٩سوثنروك١رظنا(يضرألايداملالامجلالكلوزيامك
٢٥(.

٧ىلإ٥عةيعرللحئاصن

ًاعيَِمجاوُنوُكَو،ِخوُيُّشلِلاوُعَضْخٱُثاَدْحَألٱاَُّهيَأَكِلٰذَك«٥
ُمِواَقُيَهللاٱَّـنَأل،ِعُضاَوَّـتلٱِباوُلَبَْرسَتَو،ٍضْعَبِلْمُكُضْعَبَنيِعِضاَخ
ملٱ
ملٱاَّـمَأَو،َنِيِربْكَتْسُْ

.»ًةَمْعِنْمِهيِطْعُيَفَنوُعِضاَوَتُْ
٣:٨صو٥:٢١سسفأو٥:١سواثوميت١و٢٢:٢٦اقول
٤:٦بوقعيو٢:٣٤لاثمأو

ثدحأمهنيذلاةسينكلاءاضعأمهُثاَدْحَألٱاَُّهيَأ
.ًاماقموًالمعخويشلانم

ةعاطلاوماركإلانممهلبجيامبِخوُيُّشلِلاوُعَضْخٱ
.مهلمعومهنسلًارظن

ىلإلكةبسنىضتقمبٍضْعَبِلْمُكُضْعَبَنيِعِضاَخ
الو.ةسينكلايفهيخألخألاوخيشللعضخيخيشلافرخآلا
:٥سسفأريسفترظنا(رخآلاىلعدوسينأيفدحأبغري
.)٢:٣يبليفو٢١

لسغوةفشنمبرزّتاحيسملانإفِعُضاَوَّـتلٱِباوُلَبَْرسَتَو
نأاوضترينأمهيلعف.)٥و١٣:٤انحوي(هذيمالتلجرأ
ًالدبديبعلاىتحرومألارغصأيفةسينكلاوحيسملااومدخي
اممعضاوتلانوكينأبجيف.ةسينكلاءاسؤراونوكينأنم
.مهريغنعهبنوزاتمي

امىلع)٣:٣٤لاثمأ(َنِيِربْكَتْسُْملٱُمِواَقُيَهللاٱَّـنَأل
ىلإعجرافبوقعيكلذسبتقاوةينيعبسلاةمجرتلايف
.هريسفت

»ةمعنلاب«دارملاًةَمْعِنْمِهيِطْعُيَفَنوُعِضاَوَتُْملٱاَّـمَأَو
ءانآلاعضاوتملابلقلابسحفةيحيسملالئاضفلالكانه
.لئاضفلاكلتهيفعضينأهللاّرسييذلا

َحتاوُعَضاَوَتَف«٦
ْ

لٱِهللاٱِدَيَت
ْ
يفْمُكَعَفْرَيْيَكِلِةَّـيِوَق »ِهِنيِحِ

٤:١٠بوقعي

لٱَلْبَق«ميكحلالاق.نيكمتللرِّـرُكاوُعَضاَوَتَف
ْ

ِةَماَرَك
ِعُضاَوَّـتلٱُباَوَث«لاقو.)١٨:١٢و١٥:٣٣لاثمأ(»ُعُضاَوَّـتلٱ
لاقو.)٢٢:٤لاثمأ(»ٌةاَيَحَوٌةَماَرَكَوًىنِغَوُهِّـبَّـرلٱِةَفاََخمَو
طَياَذاَم«اخيم

ْ
حلٱَعَنْصَتْنَأَّـالِإ،ُّبَّـرلٱَكْنِمُهُبُل

ْ
َّـبُِحتَوَّـَق

ًاضيأرظنأ٦:٨اخيم(»َكِٰهلِإَعَمًاعِضاَوَتُمَكُلْسَتَو،َةَْمحَّـرلٱ
.)٢:٨يبليفو١١-١٤:٧اقول

َحت
ْ

بيدأتللناسنإلاىلعاهعضواذإِةَّـيِوَقْلٱِهللاٱِدَيَت
ةقثوعضاوتلكباهلعضخينأناسنإلاىلعفناحتماللوأ
يكلمهتيامحلةدودممهللادينأىنعملالعلو.رمذتنودبو
.مهتاقيضيفهيلإاوأجلي

يفْمُكَعَفْرَيْيَكِل هللاىضقيذلانامزلايفيأِهِنيِحِ
اذهو.ناحتمالاوأبيدأتلانمهدصقاملمكأىتمهب
ُعَضَيْنَمَو،ُعِضَّـتَيُهَسْفَنُعَفْرَيْنَمَّـلُك«حيسملالوقلثم
نيذلاف.)١٤:١١اقولًاضيأرظنا١٨:١٤اقول(»ُعِفَتْرَيُهَسْفَن
نكلوملاعلايفجاهتبالابنودصحيامًاريثكعومدلابنوعرزي
ذئنيحونيدلاموييفهللامهعفربربلالجألنيدهطضملالك
.ةناهإلاورقفلاوداهطضالانمهولمتحااملكىلعمهبيثي

لُم«٧
ْ
.»ْمُكِبيِنَتْعَيَوُهُهَّـنَألِهْيَلَعْمُكِّـَمهَّـلُكَنيِق

٦:٢٥ىتم

منرملالوقىلعينبماذهِهْيَلَعْمُكِّـَمهَّـلُكَنيِقْلُم
لَأ«
ْ

اذهو.)٥٥:٢٢رومزم(»َكُلوُعَيَوُهَفَكَّـَمهِّـبَّـرلٱَىلَعِق
بصيامهمو.)٣٠و٦:٢٩ىتم(يفحيسملالوقلثم
تيصلاولاملاوةيفاعلاوباحصألانادقفكءازرألانمنمؤملا
هنأًانقيتمهيلعهلمحيقليوةالصلابهللاىلإأجلينأهيلعف
نيههرين«نأونسحتسااملكلامتحالةوقوةمعنهيطعي
.)٧و٤:٦يبليفريسفترظنا١١:٣٠ىتم(»فيفخهلمحو

ِناَروُفْصُعَسْيَلَأ«حيسملالوقكْمُكِبيِنَتْعَيَوُهُهَّـنَأل
لَفِبِناَعاَبُي

ْ
ِنوُدِبِضْرَألٱَىلَعُطُقْسَيَالاَمُهْنِمٌدِحاَوَو؟ٍس

»ٌةاَصُْحماَهُعيَِمجْمُكِسوُؤُرُروُعُشىَّـتَحَفْمُتْنَأاَّـمَأَو.ْمُكيِبَأ
ِيبَأَّـنِإ«دوادلوقكو.)٢١:١٨اقولرظنا٣٠و١٠:٢٩ىتم(
هلوقو.)٢٧:١٠رومزم(»يِنُّمُضَيُّبَّـرلٱَوِيناَكَرَتْدَقيِّـمُأَو
يِذِقْنُمَوِينْوَع.ِيبُّمَتَْهيُّبَّـرلٱ.ٌسِئاَبَوٌنيِكْسِمَفاَنَأاَّـمَأ«
ملٱىَسْنَتْلَه«ءايعشإلوقو.)٤٠:١٧رومزم(»َتْنَأ

ُةَأْرَْ
طَبَنْبٱَمَحْرَتَالَفاَهَعيِضَر

ْ
َالاَنَأَو،َنْيَسْنَيِءَالُؤٰهىَّـتَح؟اَهِن

نمىلعالإةليقثتسيلايالبلاو.)٤٩:١٥ءايعشإ(»ِكاَسْنَأ
هسفنلعفننمىريالوبرُجينيحبرلامحارميفكشي
هللانماهنأداقتعالاءازرألايفةيزعتمظعأف.هبئاصمنم
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لَقْنِمُّلِذُيَال«قوفشبحمبأىلاعتهنأو
ْ
يِنَبُنِزُْحيَالَوِهِب

يفباصملاليزينأو.)٣:٣٣ايمرإيثارم(»ِناَسْنِإلٱ
رمأنمناكامكهلامتحالةمعنحنميوأمئالملاتقولا
.)٩-١٢:٧سوثنروك٢(سلوب

ناطيشلامهبرجنيذلااميسالونيباصمللحئاصن
١١ىلإ٨ع

،ٍرِئاَزٍدَسَأَكْمُكَمْصَخَسيِلْبِإَّـنَألاوُرَهْسٱَواوُحْصُا«٨
لُمُلوَُجي

ْ
.»َوُهُهُعِلَتْبَيْنَمًاسِمَت

:٤سواثوميت٢و٤:٧بوقعيو٢٤:٤٢ىتمو١:١٣ص
١٧

ًايتآبئذلاىرييذلايعارلاهيبنتاذهاوُحْصُا
:١ص(يفامكىنعملاو.نومئانسارحلاوفارخلافطخيل
.ناطيشلانمسارتحالاكلذنمةياغلاو.)٤:٧و١٣

وحصلاف«.)٥:٦يكينولاست١ريسفترظنا(اوُرَهْسٱ
ودعلاناكاذإاميسالورطخلانمةاجنللنايرورض»رهسلاو
.)٦:١١سسفأو٢٢:٤٦اقول(ًايوقًالاتحم

١٣:٣٩ىتم(سانلاوهللاودعْمُكَمْصَخَسيِلْبِإ
مزعينيحئطاخلامصاخيهنإف)١٢:١٠ايؤرو٨:٤٤انحويو
عيطينأدهتجيوهسفنصالخبلطيوهللاىلإعوجرلاىلع
.هللا

سارتفالابمتهيوعوجينيحدسألارأزيٍرِئاَزٍدَسَأَك
:١١ايركزو٣:٣انيفصو٢٢:٢٥لايقزحو٢٢:١٣رومزم(
نييحيسملاىلعجّيههنأل»رئازدسأب«ناطيشلاهّبش.)٣
عدخيلةيحلاةروصبًانايحأرهظيوهوةيومدتاداهطضا
)١١:١٤سوثنروك٢(رونكالمكًانايحأو)٤و٣:١نيوكت(
.كلهيلالإيتأيالهنكلو

اهلكضرألانأكَوُهُهُعِلَتْبَيْنَمًاسِمَتْلُمُلوَُجي
رارضإلاىلعهتوقوهظيغوهسئارفنيلفاغلاسوفنوهلناديم
رّذح.اورهسيواوحصينأنينمؤملاىلعبجوتههابتناو
رّذحامك)٢٤:٣١اقول(ناطيشلارطخنمسرطبحيسملا
.ايسأينمؤمسرطب

يفَنيِخِساَرُهوُمِواَقَف«٩ ِهِذٰهَسْفَنَّـنَأَنيِِملاَع،ِناَميِإلٱِ
ُجتِمَالآلٱ

ْ
يفَنيِذَّـلٱُمُكِتَوْخِإَىلَعىَر لٱِ

ْ
.ِ»َملاَع

:١٢نييناربعو١٤:٢٢لامعأو٢:٥يسولوكو٤:٧بوقعي
٨

ناطيشللاوملسيالنأنينمؤملاىلعبجيُهوُمِواَقَف
مهيلعلبرطخلانمًافوخمهتمدخزكارماوكرتيالنأوةتبلا
.هتاديدهتنماوشخيالوهومواقينأ

يفَنيِخِساَر ىلعالهللاىلعنيلكتميأِناَميِإلٱِ
لاق.سفنللناميإلانمأشنتيتلاةوقلاباووقتيومهتوق
َبُرْهَيَفَسيِلْبِإاوُمِواَق«تاتشلاينمؤمللوسرلابوقعي
سسفأينمؤملسلوبلاقو.)٤:٧بوقعي(»ْمُكْنِم
لٱَقْوَفَنيِلِماَح«

ْ
ْنَأَنوُرِدْقَتِهِبيِذَّـلٱ،ِناَميِإلٱَسْرُتِّـلُك

طُت
ْ

ملٱِريِّـِّـرشلٱِماَهِسَعيَِمجاوُئِف
لُْ
ْ
.)٦:١٦سسفأ(»ِةَبِهَت

النأبجييأخلاِمَالآلٱِهِذٰهَسْفَنَّـنَأَنيِِملاَع
ققحكلذلوتاقيضلاكلتلامتحالمهكرتيهللانأاوروصتي
يفو.ءازرألالامتحالاوعُدملاعلايفنييحيسملالكنأمهل
ْمُكْبِصُتَْمل«سوثنروكينمؤملسلوبلاقىنعملااذهلثم
َجت
ْ
َنوُبَّـرَُجتْمُكُعَدَيَاليِذَّـلٱ،ٌنيِمَأَهللاٱَّـنِكٰلَو.ٌةَّـِيَرشَبَّـالِإٌةَبِر
تسيلنذإف.)١٠:١٣سوثنروك١(»خلاَنوُعيِطَتْسَتاَمَقْوَف
دصقهنأومهيلعبضغدقهللانأىلعًاليلدمهبئاصم
ةمعنبكئلوأردقامكهنأاونقيتينأمهيلعنأومهلصاصقلا
هنأوكلذباهولمتحينأمهمهنكميمهتاقيضاولمتحينأهللا
مهاخأنإلبضرألاىلعاوقيوضمهدحومهتوخإتسيل
.تاقيضلادشألمتحاعوسيبرلاربكألا

يفِّـيِدَبَألٱِهِدَْجمَىلِإاَناَعَديِذَّـلٱٍةَمْعِنِّـلُكُهٰلِإَو«١٠ ِ
ملٱ
ملَأَتاَمَدْعَب،َعوُسَيِحيِسَْ

،ْمُكُتِّـبَثُيَو،ْمُكُلِّـمَكُيَوُه،ًاريِسَيْمُتَّْـ
.»ْمُكُنِّـكَمُيَو،ْمُكيِّـوَقُيَو

٢:١٢يكينولاست١و١:٩سوثنروك١و٤:١٠ص
١:٦صو٢:١٠سواثوميت١و٤:١٧سوثنروك٢و
:٣و٢:١٧يكينولاست٢و١٦:٢٥ةيمورو١٣:٢١نييناربعو
٣

داهطضانولمتحينيذللةيزعتوعيجشتةيآلاهذهيف
.ناطيشلانومواقيورارشألا

امكاهحنميةمعنلكردصميأٍةَمْعِنِّـلُكُهٰلِإَو
.)٥:٢٣و٣:١١يكينولاست١(هديبعتاجايتحايضتقت

سلوبريشبتبمكاعدفيناعدومكاعديأاَناَعَديِذَّـلٱ
يفةوعدلاريسفتقبسدقو.)٢٥و١:١٢ص(هئاقفرو
.)٤:١سسفأ(

ملاعلااذهيفةمعنلايطعييذلاِّـيِدَبَألٱِهِدَْجمَىلِإ
هتوعدف.دجمللدادعتساةمعنلاويتآلاملاعلايفدجملايطعي
.هولانيىتحمهكرتيالهنأدكؤيدجملاىلإمهايإ

يف يتأييكلبيبحلاهنباهللامهاطعأَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
هللالذبف.ناميإلابهبمهداحتابكلذنوكيودجملاىلإمهب
سلوبلوقليلدبتاكربلانمهاوساملكنوبرعهنبا
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،َنيِعَْمجَأاَنِلْجَألُهَلَذَبْلَب،ِهِنْبٱَىلَعْقِفْشُيَْمليِذَّـلَا«لوسرلا
.)٨:٣٢ةيمور(»ٍْءَيشَّـلُكُهَعَمًاضْيَأاَنُبََهيَالَفْيَك

هنأب»ملأتلا«كلذسرطبفصوًاريِسَيْمُتَّْـملَأَتاَمَدْعَب
فيفطودبألاىلإةبسملابةدملاريصقهنوكل)١:٦ص(ريسي
:٤سوثنروك٢(»نلعتسُينأديتعلادجملالقث«ىلإةبسنلاب
اوملأتيملاميدبألادجملااولانينأمهنكميالف.)١٨-١٦
.ًاريسي

مكلةاطعملاةمعنلاودئادشلاكلتةطساوبْمُكُلِّـمَكُي
نيدعتسماونوكينأانه»ليمكتلاب«دوصقملاو.اهلامتحال
لئاضفلانمًائيشنيصقانريغمهنمهللادصقاملكل
.)٣:١٠يكينولاست١و١:١٠سوثنروك١(

.مكناميإعزعزتياليكلْمُكُتِّـبَثُيَو
.مواقملكاوبلغتلبودعلامكبلغياليكلْمُكيِّـوَقُيَو
-٧:٢٤ىتم(رخصلاىلعسسؤملاتيبلاكْمُكُنِّـكَمُيَو
٢٧(.

ملٱُهَل«١١
لُّسلٱَوُدْجَْ

ْ
»َنيِمآ.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُناَط

٤:١١صو١١:٣٦ةيمور

هميلعتلوسرلامتخ.)٤:١١صريسفترظنا(
.حيبستلاب

١٤ىلإ١٢عةلاسرلاةمتاخ

لِسِدَيِب«١٢
ْ
ْمُكْيَلِإُتْبَتَكُّنُظَأاَمَك،ِنيِمَألٱِخَألٱَسُناَو

ِهللاٱُةَمْعِنَيِهِهِذٰهَّـنَأ،ًادِهاَشَوًاظِعاَوٍةَليِلَقٍتاَمِلَكِب
حلٱ
ْ
.»َنوُموُقَتاَهيِفيِتَّـلٱُةَّـيِقيَِق
٤:١٠و١:١٣صو١٣:٢٢نييناربعو١:١٩سوثنروك٢
١٥:١سوثنروك١و١١:٢٣لامعأو

رفسيفروكذملااليسوههنأحجرألاَسُناَوْلِسِدَيِب
سونيزكمالعإلاظافلأاورصتخينأاوداتعامهنإفلامعألا
نمسامرهوسوينولوبأنمسولبأوسرودانيزنم
:١٥لامعأ(ميلشروأةسينكءاسؤرنموهو.سورودومره
سلوبكينامورلاقوقحهلودوهيلايرصنتمنموهو.)٢٢
لمحينأميلشروأعمجمهنّيع.)١٦:٣٧لامعأ(لوسرلا
١٥:٢٢لامعأ(ةيكاطنأىلإابانربوسلوبعملئاسرلا
ريشبتلليناثلاهرفسيفسلوبقيفركلذدعبناكو.)٣٢و
عمةيريبيفسلوبهكرت.)١٧:١٤-١٥:٤لامعأ(
يفوهوسلوبىلإىتأو)١٧:١٤لامعأ(سواثوميت
هنأحجرألاو.)١:١٩سوثنروك٢و١٨:٥لامعأ(سوثنروك
ناكو.هقفارهنأدعبعمسنملوسلوبعمميلشروأىلإعجر

بتكيتلاايسأسئانكسيسأتيفلوسرلاكلذعمديهل
فيكملعنالو.هديبةلاسرلابتكينأقالفاهيلإسرطب
.اهيلإهايإهتقفارمولبابيفهلمعيفسرطبكيرشناك

كشللالنيقيللانه»نظأ«ُّنُظَأاَمَك،ِنيِمَألٱِخَألٱ
تبثينأسرطبدارأ.ينانويلالصألانمدافتسُيامىلع
مهايإهريشبتيفهئاقفروسلوبةنامأهسفنةداهشب
سناولسنأىلعةيبنمسناولسةنامأبهتداهشو.ليجنإلاب
لمحلّنيُعهنأوةيميلشروألاةسينكلاعمجميفًاوضعناك
.سئانكلاىلإعمجملاكلذةلاسر

ءاجو.هيدينيبتناكيتلاةلاسرلاهذهْمُكْيَلِإُتْبَتَك
١٩نوميلفو٦:١١ةيطالغ(سلوبلئاسريفاذهلثم
.)٢١و

يتلاعيضاوملاةرثكلراصتخالابيأٍةَليِلَقٍتاَمِلَكِب
.ًاريثكبتكينأهلناكهنأىلعةلاسرلايفاهركذ

.ةلاسرلاهذهيفهبأدكًاملعميأًاظِعاَو
لسرلايعُدو.ليجنإلايفوهامىلعقحلابًادِهاَشَو

دارأيتلاةصاخلاةداهشلاو.)١:٨لامعأ(ًادوهشاونوكيل
سلوبمفبمهغلبيذلاليجنإلاميلعتنأيهاهتيدأتسرطب
ًاعادخوأرشبميلعتالةقحلاهللاةمعننالعإناكهئاقفرو
اميفاوتبثينأومهتاقيضيفةداهشلاهذهباوزعتينأبجوف
.هوملعت

ريغاهيفنيمئاقاولظتنأبجيوَنوُموُقَتاَهيِفيِتَّـلٱ
.مهتاديدهتوأقحلاءادعأتاقلمتنمنيعزعزتم

لَسُت«١٣
ِّـ
يفيِتَّـلٱُمُكْيَلَعُم ملٱ،َلِباَبِ

ُسُقْرَمَو،ْمُكَعَمُةَراَتْخُْ
.»يِنْبٱ
١٢:١٢لامعأ

يفيِتَّـلٱُمُكْيَلَعُمِّـلَسُت لاقْمُكَعَمُةَراَتْخُْملٱ،َلِباَبِ
انهتدهأاهنأولبابيفةيحيسملاةسينكلااهنأنيرسفملارثكأ
مساهنأنظُيوىرغصلاايسأسئانكاهتاوخأىلإتايحتلا
.)ةلاسرلاهذهةمدقمنأشلااذهيفرظنا(ةيمورليزاجم

ابانربتخأنباسقرمانحويهنأحجرألايِنْبٱُسُقْرَم
هلةبحم»هنبا«هاعدو.)١٥:٣٧و١٢:١٢لامعأريسفترظنا(
ىلإهئادتهاةلعناكسرطبنوكلوأًانسهنمرغصأهنوكلو
.حيسملا

لَس«١٤
ِّـ

ملٱِةَلْبُقِبٍضْعَبَىلَعْمُكُضْعَباوُم
ْمُكَلٌمَالَس.ِةَّـبَحَْ

يفَنيِذَّـلٱُمُكِعيَِمج ملٱِ
»َنيِمآ.َعوُسَيِحيِسَْ

٦:٢٣سسفأ١٦:١٦ةيمور
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يلوسرلارصعلايفسئانكلاةداعبسحِةَّـبَحَْملٱِةَلْبُقِب
.)١٦:١٦ةيمورريسفترظنا(

سسفأ(يفسلوبةكربهبشتةيحتلاهذهْمُكَلٌمَالَس
دوصقملا»مالسلاو«ريسفتلاىلإعجراف)٤:٧يبليفو٦:٢٤
ءاضعأنملكنيبومهبولقيفوهللاعممالسلاوهانه
.هريغوةسينكلا

يفَنيِذَّـلٱ ناميإلابهبنيدحتملايأَعوُسَيِحيِسَْملٱِ
.ًاقحًاداحتا

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

Germany

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