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

٢...............................ةمدقملا
٢...........................بتاكلايف
٢..............مهيلإةلاسرلاهذهتبتُكنميف
٢.............اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف
٣..................ةلاسرلاهذهنمةياغلايف

ألَا
َ

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

٣..................١٢و١عةيداعلاتايحتلا
٤........٤و٣عةيحورلالئاضفلايفمدقتلابوجو
نأوًاجردتةيحورلالئاضفلايفاومدقتينأنينمؤملاثح

٥.....١١ىلإ٥عنيتباثمهرايتخاومهتوعداولعجي
٨..........١٥ىلإ١٢عةلاسرلاهذهةياغبحيرصتلا
٨..............١٩ىلإ١٦علسرلاميلعتتابثإ
ميدقلادهعلالاوقأنمحيسملاءيجمتابثإ

١٠.......................٢١ىلإ١٩ع
ألَا
َ

١١.........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
مهتافصضعبركذوةبذكءايبنأمايقبءابنإلا

١٢........................٣ىلإ١ع

سدقملاباتكلاخيراتنملوسرلامالكتابثإ
١٣........................٩ىلإ٤ع

مئاهبلابوأاوطقسنيذلاةكئالملابةبذكلانيملعملاسرطبهيبشت
١٤........................١٦ىلإ١٠ع

ىرخأرومأبنيبذاكلانيملعملاسرطبهيبشت
١٦.......................٢٢ىلإ١٧ع

ألَا
َ

١٨.........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
١٨.........٢و١عةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلانايب
حيسملاعوجرنوركنينيذلانيئزهتسملاءيجمبءابنإلا

١٩..........................٤و٣ع
١٩..............٩ىلإ٥عنيئزهتسملالاوقأدينفت
كلذىلعةينبملاتابجاولاوّيتغبهنأوةيناثحيسملاءيجمديكأت

٢١.......................١٣ىلإ١٠ع
٢٢.....١٦ىلإ٤عقبسامىلإرظنلابنينمؤملاتابجاو
حيبستلاوومنلابرومألانمولالضلانمريذحتلا

٢٤.........................١٨و١٧ع
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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
ُناَعْمِس«ةلاسرلاءدبيفهلوقليلدبلوسرلاسرطبوه

طُب
ْ
ملٱَعوُسَيُدْبَعُسُر

هنإو.)١:١ص(»خلاُهُلوُسَرَوِحيِسَْ
َنآلٱاَهُبُتْكَأِهِذٰه«هلوقليلدباهريغةلاسرللهذهلبقبتك
مويحيسملاعمناكهنإو.)٣:١ص(»خلاًةَيِناَثًةَلاَسِرْمُكْيَلِإ
رمأنمفرُعامقفاوياذهو)١٨-١:١٦ص(يلجتلا
حيسملاءابنإىلإةراشإاهيفو.)٨-١٧:١ىتم(سرطب
هيفانحويلوققفوىلعاذهو.)١:١٤ص(وههتومب
ةلاسرلاهذهةيحيسملاةينكلاتبسنو.)١٩و٢١:١٨انحوي(
يتلاكوكشلاةلازإلفاكاذهوقيقدتلاوصحفلادعبهيلإ
اهمالكبولسأواهميلعتوًارخؤمتبتكدقاهنوكنعتأشن
يفاملولوسرلالامعأيفةروكذملاسرطببُطخلناقفاوم
.ىلوألاهتلاسر

مهيلإةلاسرلاهذهتبتُكنميف
مهيلإبتكنيذلامهةلاسرلاهذهمهيلإبتكنيذلانإ
ًةَلاَسِرْمُكْيَلِإَنآلٱاَهُبُتْكَأِهِذٰه«هلوقليلدبىلوألاةلاسرلا
ىرغصلاايسأسئانكءاضعأمهو)٣:١ص(»ًةَيِناَث
ةينيثيبوايسأوةيكودبكوةيطالغوستنبيفنوتتشتملا
.)١:١سرطب١(

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف
ةلاسرلاهذهةباتكناكمنييعتىلععطاقليلدال
هلوقليلدبليلقبّيفوتنألبقتبتُكاهنأحّجرملاواهنامزو
لَخَّـنَأًاِملاَع«اهيف

ْ
لوقو.)١:١٤ص(»ٌبيِرَقيِنَكْسَمَع

،َكُقِطْنَمُيُرَخآَوَكْيَدَيُّدُمَتَكَّـنِإَفَتْخِشىَتَم«هلحيسملا
يتلاعدبلاف.)٢١:١٨انحوي(»ُءاَشَتَالُثْيَحَكُلِمَْحيَو
مزلتستةلاسرلاهذهيفلوسرلااهضقانوةسينكلايفتأشن
الذإميلشروأبارخلبقتبتُكاهنإوًارخؤمتبتُكاهنأ
٧٠ةنسلابارخلاكلذناكواهيفبارخلاكلذىلإءاميإ
ةنسوحنيأىلوألاةلاسرلادعبتبتُكدقنوكتف.م.ب
ةلاسرلاتبتُكثيحلبابيفتبتُكاهنأحّجرملاو.م.ب٦٩
.هّريغولعقوتيناكامكلحملارييغتهركذمدعلىلوألا
نوكينأوأقرشلايفةروهشملاةنيدملانوكتنأامإلبابو
.ةيمورلًايزاجمًامسا
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ةلاسرلاهذهنمةياغلايف
نيملعملانمريذحتلاةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلا
نيملعملاكئلوأنماهلةضرعاوناكيتلاراطخألاونيبذاكلا
نأنمدباليذلاكالهلابءابنإلاو.)٣:٧صو٢:١ص(
يفتابثلاىلعنينمؤملاثحونيلضملاكئلوأبيصننوكي
٣:١٧صو١:١١ص(ةسادقلاوةفرعملايفناينبلاوناميإلا
.)١٨و

تاقيضلايفمهتيزعتلىلوألاةلاسرلابتكنأدعبهلعلو
كلتيفنيبذاكلانيملعملادوجوأبنهغلبتاداهطضالاو
رطخلاىلعسئانكلاهبنينأةرورضلانمىأرفسئانكلا
لسرلاحيسملاهاطعأيذلاناطلسلالمعتسينأومهنم
.نيلضملاكئلوأتالالضنمو.نيلضملاةمواقمىلع
.مهارتشايذلابرلاراكنإ.١
-٢:١٠ص(ةيناويحلاةيدسجلاتاوهشلايفمهلغوت.٢

١٩(.
.)١٢-٢:١٠ص(بيترتمدعوشيوشتبمهكولس.٣
.عمطلاوعادخلابهكولس.٤
.)١٨و٢:١٧ص(ةيرحلامهؤاعداومهربكت.٥
ىتحبادآلانأشيفةيليجنإلاىلوألاءارآلامهكرت.٦

.ممألانمأدرأاوراص
موينايتإوملاعلاءاهتنارمأيفلوسرلاميلعتمهراكنإ.٧

.ةنونيدلا

هذهلاطبإبداهتجاوةريغلكبلوسرلاحّرصو
نوكتيتلاتاريغتلابوةيناثحيسملاءيجمدنعتالالضلا

هذهنوعقوتينيذلابقيليامكاوشيعينأمهثحوذئنيح
ةهباشملاةدشرابتعالاقحتسياممو.نأشلاتاذثداوحلا
.اذوهيةلاسروةلاسرلاهذهنيب

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

نميهىوقتلاوةايحلابةصتخملاتاكربلالكنإنايبو
٣ع(ةنيمثةميظعديعاوممهلبهودقىلاعتهنإوهللا
ًاجردتةيحورلالئاضفلايفاومدقتينأنينمؤملاّثحو.)٤و
يكلنيتباثمهرايتخاومهتوعداولعجينأو.)٩-٥ع(
حيسملاعوسيانبرتوكلمىلإلوخدلاةعسكلذبمهلنوكي
اهولبقيتلاقئاقحلاًامئادمهركذينأهدصق.)١١و١٠ع(
ةدشودعبمهئابنإةصرفمدعوهلجأبرقبرعشهنألهنم
.)١٥-١٢ع(مهناميإعزعزتينأنمرطخلا

لبتافارختسيلاهمّلعيتلاميلاعتلانأبحيرصت
وهويلجتلاروطىلعهعمساممهلتتبثاهنأل)١٦ع(قئاقح

نيسيدقلاءايبنألالاوقأنمهيلعفقواممونباوهعوسينأ
-١٦ع(نورفاكلامهمواقامهماهباوكسمتينأمهيلعناكف
٢١(.

١٢و١عةيداعلاتايحتلا

طُبُناَعْمِس«١
ْ
ملٱَعوُسَيُدْبَعُسُر

َنيِذَّـلٱَىلِإ،ُهُلوُسَرَوِحيِسَْ
مثًاناَميِإاَنَعَماوُلاَن

َ
ملٱَواَنِٰهلِإِّـِربِب،اَنَلًايِواَسُمًانيِ

لَخُْ
ِّـ

َعوُسَيِص
ملٱ
.ِ»حيِسَْ
:١سرطب١و١:١بوقعيو١اذوهيو١:١يبليفو١:١ةيمور
ةيمورو١:٤سطيتو٤:١٣سوثنروك٢و١:١٢ةيمورو١
٢:١٣سطيتو٣:١٨و٢:٢٠و١١عو٢٦-٣:٢١

»خلاسرطب«ىلوألاهتلاسريفلاقُسُرْطُبُناَعْمِس
افصوأسرطبامأوهادلاوهبهامسيذلاهمساناعمسو
:١٦ىتمو١:٤٢انحوي(حيسملاهبهامسيذلامسالاوه
انحويو٥:٨اقول(يفاركُذامكانهنييمسالاركذو)١٨
.رخُأنكامأو)٢١:١٥و٢٠:٢و١٣:٦

ىلعسلوبلاقامكاذهُهُلوُسَرَوِحيِسَْملٱَعوُسَيُدْبَع
رهظأبقللااذهبو.)١:١سطيتو١:١ةيمور(يفهسفن

نألهدادعتساوهتمدخلهسفنفقووحيسمللهعوضخ
ةسينكلايفهلمعىلإكلذبراشأهلعلو.ءاشيامكهمدخي
سيلهنأنايبهيفو.حيسملابًارشبموًاملعمنوكينأنم
هنكلهتريسوهناميإنأشيفمهعيطييكلسانللديعب
.حيسملاةطلسلهريمضوهلقععضخينأبفلكم

حضتياَنَلًايِواَسُمًانيَِمثًاناَميِإاَنَعَماوُلاَنَنيِذَّـلٱ
ةلاسرلامهيبإبتكنيذلاىلإةلاسرلاهذهبتكهنأاذهنم
يتلادالبلاىلإةبسنلابكلانهمهبطاخو.)٣:١ص(ىلوألا
رابتعابانهمهبطاخو.مهايإهللارايتخاىلإواهونكاسمه
.ناميإلابنييحيسملارئاسنوواسممهنأ

مهناميإعوضوموهيذلاقحلا»ناميإلاب«دصقهلعلو
:١٥لامعأ(ميلشروأعمجميفهبدصقامك)١٢ع(حيسملاب
مهبولقيفاهربتخايتلاناميإلاةمعندصقهلعلوأ.)٩
ذإحجرألاوهاذهواهيفاومنينأعقوتيناكوهللاةبهيهو
ملةيناجمةبهناميإلانأديفياذهو.كلذاولانمهنإلاق
فصوو.مهداهتجاومهتمكحباهونتقيملواهوقحتسي
امكهينتقمىلإرظنلابهتميقلًانايب»ًانيمث«هنوكب»ناميإلا«
.)٧-٢:٤و١٩و١:٧سرطب١(ىلوألاةلاسرلايفنابأ
يفاهنيعهناميإةميقمهناميإلنإ»انلًايواسم«هلوقبدارأو
يفهناميإلواسمهنإالًاناجمعيمجللهبهوهنألهللارظن
نمآيتلاقئاقحلاباونمآمهنأىلإ»انل«هلوقبراشأو.رادقملا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيناثلالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ليجنإلايفليلدالذإاهنيعمهسفنألسرلاونويحيسملااهب
رئاسناميإنعًائيشفلتخيناكلسرلاناميإنأىلع
نأاوملسينأدوهيلاينمؤمىلعبعصيناكو.نينمؤملا
ميدقلاهللابعشينمؤملناميإلايفنوواسمممألاينمؤم
.ةاواسملاكلتانهمهلدكأف

هلوقبقلعتماذهِحيِسَْملٱَعوُسَيِصِّـلَخُْملٱَواَنِٰهلِإِّـِربِب
اذهيفةكرشلااولاناهبيتلالئاسولانيبيوهو»اولان«
.ةيهلإلاةمعنلاهتدعأيذلاريربتلاقيرطوهونيمثلاناميإلا
مهوتوهاللاميناقأنمنيمونقأىلإ»ربلا«اذهبسنو
هلإلاهدحوحيسملاوعدينأدصقيملهنألنبالاوبآلا
امكنبالاحيسملاعوسيوبآلاهلإلابدصقلبصلخملاو
يفدحاونبالاوبآلانإنابأاذهلو.ةيلاتلاةيآلانمحضتي
رربتيهبيذلا»ربلا«اذهبسنو.ةردقلاوفرشلاودصقلا
هنألنبالاحيسملاىلإوهئشنمهنألبآلاهللاىلإنمؤملا
.)١:١٧ةيمورريسفترظنا(هتوموهتعاطبهلّصحذإهتطساو
هلعجةاباحمالبهللانوكوهللالدعبانه»ربلا«مضعبرسفو
ىطعأفممألاينمؤمنيبودوهيلاينمؤمنيبزيميال
.ًايواستمًاناميإنيقيرفلا

.»اَنِّـبَرَعوُسَيَوِهللاٱِةَفِرْعَمِبُمَالَّـسلٱَوُةَمْعِّـنلٱُمُكَلْرُثْكَتِل«٢
١٧:٣انحويو٣:١٨و٢:٢٠صو٨و٣عو١:٧ةيمور
٣:٨يبليفو

:١سرطب١(يفامكاذهُمَالَّـسلٱَوُةَمْعِّـنلٱُمُكَلْرُثْكَتِل
.كانهريسفتلاىلإعجراف)٢

هبيذلاطرشلانيبياذهاَنِّـبَرَعوُسَيَوِهللاٱِةَفِرْعَمِب
تسيل»ةفرعملا«هذهو.مالسلايفوةمعنلايفمدقتلالاني
يهو.ةبحملابةحتمًاضيأةيبلقيهلبةيلقعلاةفرعملادرجم
َيِهِهِذٰهَو«حيسملالوققفوىلعنبالاوبآلانمضتت
حلٱ
ْ
حلٱَهٰلِإلٱَتْنَأَكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ْ
َعوُسَيَوَكَدْحَوَّـيِقيَِق

ملٱ
لَسْرَأيِذَّـلٱَحيِسَْ

ْ
بآلافرعنالاننأل.)١٧:٣انحوي(»ُهَت

ةمعنلارسةيحورلاةفرعملاهذهنإلوسرلاحّرصفنبالابالإ
نوبذاكلانوملعملااهاعدايتلاةفرعملافالخبناميإلاو
.ةلطابةيمهوتناكواهباورختفاوليجنإلانعاهباونغتساف

٤و٣عةيحورلالئاضفلايفمدقتلابوجو

لِلَوُهاَمَّـلُكاَنَلْتَبَهَوْدَقَةَّـيِٰهلِإلٱُهَتَرْدُقَّـنَأاَمَك«٣
ْ

ِةاَيَح
ملٱِباَناَعَديِذَّـلٱِةَفِرْعَمِب،ىَوْقَّـتلٱَو

لٱَوِدْجَْ
ْ
»ِةَليِضَف

٢:١٤يكينولاست٢و٢:١٢يكينولاست١و١:٥سرطب١
٥:١٠سرطب١و

قبسامنألقبسءيشبقلعتمبسيلاذهامك
امساسأاهيلتيتلاوةيآلاهذهيفامنإرهاظلاف.لقتسم
ةمعنلاةرفوساسألااذهو.تابجاولانم.)١١-٥ع(يف
اهتعسواهردصمنايبباهفصوفهللانمنونمؤملااهلانيتلا
هللالعفنابأونيتيآلانيتاهبو.اهجئاتنواهلينلئاسوو
ناسنإلاىلعامنايب.)١١ع(ىلإامهدعبامو.نمؤملالجأل
.هللاملعبعفتنييكلهلمعينأ

بآلاهللاةردقيأاَنَلْتَبَهَوْدَقَةَّـيِٰهلِإلٱُهَتَرْدُق
نكيملاهدحوبآلاةوقدصقولهنألنيدحتمنبالاةردقو
حيسملاةردقفصوهنكلةيهلإاهنوكباهتعنىلإعادنم
ِةَّـوُقِبٌّيَحُهَّـنِكٰلٍفْعَضْنِمَبِلُصْدَقَناَكْنِإَوُهَّـنَأل«كلذب
دكؤيةيهلإحيسملاةردقنوكو.)١٣:٤سوثنروك٢(»ِهللاٱ
.ًىنغبةيحورةكربلكمهلبهينأرداقهنأنينمؤملل

املكحنميملهللانإىَوْقَّـتلٱَوِةاَيَحْلِلَوُهاَمَّـلُك
ةايحلاكلتنإفمهداهتجاالبنينمؤمللىوقتلاوةايحللوه
ةيقيقحلاهللاةفرعمةجيتناهنإحيسملالاقوسفنلاةايح
ةديدجةفرعميهف.)١٧:٣انحوي(هلسرأيذلاةفرعمو
هيلإتدرُوطوقسلابناسنإلااهدقفةيدبأةميدقةيهلإ
يفةروكذملاهللاةفاخمانه»ىوقتلاب«دارملاو.ةمعنلاب
سرطباهيفملكتو.)٨و٤:٧و٣:١٦و٢:٢سواثوميت١(
رهظميهو)٣:١١و٦و١:٣صو٣:١٢لامعأ(يفهسفن
.لامعألالكبقاريهللانأبروعشلاةجيتنوةايحلا

ناسنإللقبيملهنأىلعليلدوهونأشوذ»لك«هلوقو
.هلهللاهبهيملىوقتلاوةايحللءيشىلإةجاحنم

ديدجلادهعلانألهللاةفرعميأاَناَعَديِذَّـلٱِةَفِرْعَمِب
ةفرعمبدارملاو.)٢:٩سرطب١رظنا(ةوعدلالكهيلإبسن
.صالخلاىلإوعدييذلاوهوهنوكوهتافصكاردإ

تافصلاعومجم»دجملا«ىنعمِةَليِضَفْلٱَوِدْجَْملٱِب
ًالعفهتافصراهظأوإهللاةدوج»ةليضفلا«وةنلعملاةيهلإلا
ةيهلإلاةردقلاهتلصحامنإةرابعلاىنعمو.هتقيلخعفنل
الإًالعفمهلنوكيالمهاوقتومهتايحلعفانوهاممنينمؤملل
ىلإةملظلانممهاعديذلاحيسملاهنلعأيذلاهتفرعمب
ةغيصب»اناعديذلا«لاقو.ةايحلاىلإتوملانمورونلا
ةوعدلانألًانايب)عراضملاةغيصباننوعدييذلاال(يضاملا
.صالخلالينأدتبميهةيهلإلا

هبِنْيَذَّـللٱ«٤ ملٱاَنَلَبَهَوْدَقاَِمِ
لٱَديِعاَوَْ

ْ
َةَنيِمَّـثلٱَوىَمْظُع

هباوُريِصَتْيَكِل لٱَنِمَنيِبِراَه،ِةَّـيِٰهلِإلٱِةَعيِبَّـطلٱَءاَكَُرشاَِ
ْ
ِداَسَف

يفيِذَّـلٱ لٱِ
ْ
.»ِةَوْهَّـشلٱِبَِملاَع

١٢:١٠نييناربعو٢٤و٤:١٣سسفأو١٣و٣:٩ص
١:٢٧بوقعيو٢٠و١٩و٢:١٨صو٣:٢انحوي١و

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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.ةليضفلاودجملايأاَِمِهبِنْيَذَّـللٱ
.اناعديذلاهللايأاَنَلَبَهَوْدَق
اهبدوعوملاتاكربلايأَةَنيِمَّـثلٱَوىَمْظُعْلٱَديِعاَوَْملٱ
دهعلاتاكربتسيلتاكربلاهذهو.اهسفنديعاوملاال
ليجنإلاديعاوملبحيسملاءيجمىلإرظنلابطقفميدقلا
هئيجمةياغنايبيفهسفنحيسملااهبملكتيتلايهوًاضيأ
ناميسالواهببآلادعويتلاسدقلاحورلاةبهومو
.رارشألابقاعيوهديبعبيثيلةيناثهئيجمبةقلعتملاهديعاوم

لامكاهبقلعتيهنأل»ىمظعلاب«ديعاوملاهذهفصوو
اهيفنونمؤملانوكييتلالاوحألالكقفاوتوةيحيسملاةايحلا
اهنألولاوقأدرجمالةدكؤمةيقيقحهنأل»ةنيمثلاب«اهفصوو
لكهلدكؤتنأىلعوناسنإلاسفنةيزعتىلعةرداق
ةرفغمكلذنمو.امهلانينأردقينيذللاةداعسلاوفرشلا
ةمايقلاونيدلاموييفريربتلاوتوملادنعنمألاوةئيطخلا
هللاديعاومديعاوملاهذهنوكو.ةيدبألاةداعسلاوةديجملا
صتخياملكنمضتتيهواهزاجنإنمدبالنأدكؤي
رهظُتوهو.لوهجملايتآلاملاعلاوملاعلااذهيفانتداعسب
قوفتيتلاةبحملااهولعواهقمعواهلوطوهللاةبحمضرع
ةءولممةيبهذةينآالإيهامو.ةياغلاىلإةنيمثيهًاذإفملاعلا
.ءامسلارهاوجرخفأب

نايباذهو.ديعاوملاهذهةطساوبيأاَِهباوُريِصَتْيَكِل
حورلاوحيسملاهئاطعإبةنرتقماهنأذإاهئاطعإنمهللاةياغ
تاكربلامهئاجرلكنونمؤملاينبينأهللادصقف.سدقلا
سلوبلوقهبشيلوقلااذهو.ديعاوملاكلتىلعانهةروكذملا
ملٱِهِذٰهاَنَلْذِإ«

ِسَنَدِّـلُكْنِماَنِتاَوَذْرِّـهَطُنِلُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأُديِعاَوَْ
جلٱ
ْ

لٱَنـيـِلِّـمـَكـُم،ِحوُّرـلٱَوِدـََس
ْ
يفَةـَساَدــَق »ِهللاٱِفـْوَخِ

.)٧:١سوثنروك٢(
يفهللايتلاةيبدألااهتافصيأِةَّـيِٰهلِإلٱِةَعيِبَّـطلٱَءاَكَُرش

لثمهبشلاضعباهيفههبشتنأهتقيلخنكميولامكلا
ةّرسملاوحرفلاومالسلاوربلاوقحلاوةبحملاوةسادقلا
ريصتةيرشبلاةعيبطلانإىنعملابالةانألالوطوناسحإلاب
ًالصأناسنإلاقلخيذلاهللانأاهانعمنأةصالخلاو.ةيهلإ
حورلاةبهوموحيسملادسجتبدصقىلاعتهتروصىلع
دالوألانوكينأنكمياملكيفهلثمانلعجينأسدقلا
لَت«كلذويوامسلامهيبأك

ْ
جلٱَناَسْنِإلٱاوُسَب

ْ
ملٱَديَِد

َقوُلْخَْ
يفِهللاٱِبَسَحِب لٱِ

ْ
حلٱِةَساَدَقَوِّـِرب

ْ
.)٤:٢٤سسفأ(»ِّـَق

يفيِذَّـلٱِداَسَفْلٱَنِمَنيِبِراَه شلٱِبَِملاَعْلٱِ
راشاِةَوْهَّـ

ةوهشلالبملاعلايفيذلاداسفلاةلعنأىلإ»ةوهشلاب«هلوقب
رارضإىلعةئيطخلاةوقىلعليلد»داسفلا«اذهو.اهسفن
ملاعلالهألكدسفتةئيطخلاو.امهكالهإودسجلاوسفنلا
نونمؤملاو.مهتاوهشلنيعضاخوهللانعنيلصفنماوناكاذإ
هللانماولانينأ»ةيهلإلاةعيبطلاءاكرشاوريصييكل«بجي

ليحتستاهنودبيتلاداسفلاكلذنمةاجنلاةمعن
نيذلاةيهلإلاةعيبطلاءاكرشنيبنيابتلاانهو.مهتسادق
.ةوهشلابملاعلاداسفلهأوملاعلاداسفنماوبره

ةيحورلالئاضفلايفاومدقتينأنينمؤملاثح
نيتباثمهرايتخاومهتوعداولعجينأوًاجردت

١١ىلإ٥ع

يفاوُمِّـدَقٍداَهِتْجٱَّـلُكَنوُلِذاَبْمُتْنَأَوِهِنْيَعاَذِٰهلَو«٥ ْمُكِناَميِإِ
يفَو،ًةَليِضَف لٱِ

ْ
»ًةَفِرْعَمِةَليِضَف

٢ع٢:٣يسولوك

ِهلَو
ٰ

قلعتماذهٍداَهِتْجٱَّـلُكَنوُلِذاَبْمُتْنَأَوِهِنْيَعاَذ
ةايحلليرورضوهاملكليننأنيبيوهوةثلاثلاةيآلاب
بوجومزلتسيةفرعمبةيهلإلاةعيبطلاةكراشموىوقتلاو
ةريغلاطرفمهيلعتبجوأةمعنلاةمظعف.مدقتلاوداهتجالا
.لامكلااوغلبيوىمظعلاةمعنلاهذهباوعفتنييكل

يفاوُمِّـدَق هنأبهللالمعفصوًةَليِضَفْمُكِناَميِإِ
هلوقليلدبةليضفلاميدقتناسنإلالمعو)٤ع(انلبهُو
غرفتتيذلالصألاوهناميإلانألوسرلاربتعاف»اومّدق«
ًامُأناميإلاربتعافانهةروكذملاةيحورلاعبسلالئاضفلاهنم
هنوكلمّدقيالوهنعمّدقُيًاتباثناميإلارتبعاو.ًاعيمجاهل
اورهظُينأدصقيملو.)٢:٨سسفأو٣ع(هللانمةبهوم
ةليضفلااورهظينأانهروكذملابيترتلاىلعلئاضفلاهذه
نوكتنأزوجيالهنإوخلاًاثلاثففعتلاوًايناثةفرعملاوًالوأ
لكنيبةبسنلانيبيملو.ًالوألئاضفلانماهريغوأةفرعملا
اودهتجينأمهيلعبجوألباهدعباموأاهلبقاموةليضف
وأةدحاوباوفتكيالنأولئاضفلاكلتلكاونتقييكل
.اهلكاهبالإلمكتالةيحيسملامهتايحنألاهنمنيتينثا
ساسأوهليجنإلاىضتقمبهنألناميإلابوجوبهركذو
هباورربتًاناميإمهلنأاومهوتياليكلوةيحورلالئاضفلالك
يفاومدق«مهللاقلئاضفلانمهريغىلإنوجاتحيالمهنأو
لوققفاوياذهو.»خلاةفرعمةليضفلايفوةليضفمكناميإ
ملٱاَم«لوسرلابوقعي

ًاناَميِإُهَلَّـنِإٌدَحَأَلاَقْنِإِيتَوْخِإاَيُةَعَفْنَْ
لَُخيْنَأُناَميِإلٱُرِدْقَيْلَه؟ٌلاَمْعَأُهَلَسْيَلْنِكٰلَو

ِّـ
»ُهَص

يحورطاشنانه»ةليضفلاب«دارملاو.)٢:١٤بوقعي(
»ًالاجراوناك«سلوبلوقىنعملثميهفسفنلاةعاجشو
.)١٦:١٣سوثنروك١(

يفَو ةوقانه»ةفرعملاب«دوصقملاًةَفِرْعَمِةَليِضَفْلٱِ
ةدارإيهامنمؤملاكردينأومارحلاولالحلانيبزييمتلا
قيرطلاوةحلاصلاةياغلافرعييكلرومألالكيفهللا
ةينانويلاةملكلاو.قفاوملاتقولايفةياغلاكلتلينلةحلاصلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيناثلالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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اهبةمجرتملاةينانويلاةملكلايهتسيل»ةفرعملاب«انهةمجرتملا
.ةماتلاةفرعملاينعتيتلا)٣٨و٢ع(يفةفرعملا

يفَو«٦ ملٱِ
يفَو،ًافُّفَعَتِةَفِرْعَْ يفَو،ًاْربَصِفُّفَعَّـتلٱِ ِْربَّـصلٱِ

»ىَوْقَت
٢١:١٩اقولو٢٤:٢٥لامعأ

ةريرشلالايمألالكنعسفنلاعانتماففعتلاًافُّفَعَت
لقعلاةعاطإلتاوهشلاعاضخإةوقو.ةمرحملاتايهتشملاو
نألًافنآةروكذملاةفرعملارمثففعتلاربتعننأحصيفريمضلاو
:٥ةيطالغ(حورلالامعألئاضفرخآنمؤملاملعتياهب
٢٣(.

لامعأ(ففعتلابوجويفيلاولاسكليفسلوببطاخ
حورلالامعألئاضفرخآةليضفلاهذهركذو.)٢٤:٢٥
.)٥:٢٣ةيطالغ(

البتاقيضلاوبئاصملالامتحاىلعةوقلاوهوًاْربَص
راطخألاورقفلاوناوهلاتقويفنمؤملاتابثدكؤيوهفرمذت
لاق.عزعزتالبملاعلااذهبراجتلامتحاوداهطضالاو
.)٢١:١٩اقول(»ْمُكَسُفْنَأاوُنَتْقٱُمُِكْربَصِب«هذيمالتلحيسملا
نمؤملالامكىلإيدؤيربصلانإلوسرلابوقعيلاقو
.)٤و١:٣بوقعي(

ميظعتىلعناسنإلالمحتيتلاهللاةفاخميهىَوْقَت
هاضرلعجيوهلامعأوهلاوقأوهراكفألكيفهماركإوهللا
لصأىوقتلاهذهو.هتداعسلكردصموهتايحةياغىلاعت
.ةئيدرلاتاوهشلالازتعاوففعتلاوتاقيضلايفربصلا

يفَو«٧ يفَو،ًةَّـيِوَخَأًةَّـدَوَمىَوْقَّـتلٱِ ملٱِ
.»ًةَّـبََحمِةَّـيِوَخَألٱِةَّـدَوَْ

١:٢٢سرطب١و١٢:١٠ةيمور

مهيذلاناميإلاتيبلهأةبحميأًةَّـيِوَخَأًةَّـدَوَم
سيلنمؤملانإ.)٣:٧سرطب١(»هللاةمعن«يفمهؤاكرش
وهامىلعرظنلارصقينأقيليالفملاعلااذهيفًادرفنم
بحينأهيلعبجويحيسملانيدوةوخإلابطاحمهنكلهسفنل
١٣:٣٤انحويو٢١و٤:٢٠انحويذ(ًاضيأهاخأبحيوهللا
نييناربعو٤:٩يكينولاست١و٦:١٠ةيطالغو١٢:١٠ةيمورو
.)١:٢٢سرطبو١٣:١

يحيسملالمحتفرشبلالكلةلماشلاةبحملايهًةَّـبََحم
هللاةروصىلعاوقلُخمهنألعيمجلاعفنيفبغرينأىلع
٤٧و٥:٣٦ىتم(عيمجلاسوفننعتامحيسملانألو
اهرخآوناميإلالئاضفلاهذهلوأو.)٣:١٢يكينولاست١و
نمؤملاىلعليحتسيفاهليلكإيهفةبحملااهركذبيترتىلع
يفْتُبْثَيْنَمَو،ٌةَّـبََحمُهللاَا«نأل.نايبلااذهىلعديزينأ ِ

ملٱ
يفْتُبْثَيِةَّـبَحَْ نايبةءادبو.)٤:١٦انحوي١(»ِهيِفُهللاٱَوِهللاٱِ
يفسلوبهركذيذلانايبلالثماهتياهنولئاضفلاهذه
هيفتركُذيتلاثالثلاتايآلاو.)١٤-٣:١٢يسولوك(
يفاهيفةليضفلاىلعملكتهنألىلوألاسرطبةلاسررصتخم
)٢:١١و١:١٥(يفففعتلاو)٢:١٥(يفةفرعملاو)١:١٣(
.)٣:٤و١٦و١:١٥(يفىوقتلاو)٢:٢١و١:٦(يفربصلاو
يفةبحملاو)٤:٨و٣:٨و٢:١٧و١:٢٢(يفةيوخألاةدوملاو
ينبينأنمؤملكىلعبجيةروصلاهذهىلعو.)٤:٨(
يفةجردلكف.برللًاسدقمًانكسمهناميإساسأىلع
.اهقوفيتلاةجردلاىلإدوعصلالهستلئاضفلاهذهملس

َالْمُكُرِّـيَصُت،ْتَرُثَكَوْمُكيِفْتَناَكاَذِإِهِذٰهَّـنَأل«٨
ِملَنيِرِمْثُمَْريَغَالَوَنيِلِساَكَتُم

َ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِةَفِرْع

.ِ»حيِسَْ
١:١٠يسولوك

ةسراممبومدقتلابلوسرلارمأةلعنايبةيآلاهذهيف
.انهةروكذملالئاضفلا

»هذهب«دارملاْتَرُثَكَوْمُكيِفْتَناَكاَذِإِهِذٰهَّـنَأل
مهبولقيفتسرُغيأاهونتقانإف.ًافنآةروكذملالئاضفلا
مويلكاهايإمهتسراممبومهداهتجابترثكوهللاةمعنب
.)١:٣يكينولاست٢(

ربتعيالَنيِرِمْثُمَْريَغَالَوَنيِلِساَكَتُمَالْمُكُرِّـيَصُت
ةبولطملاةياغلاعبسلالئاضفلاهذهىلعلوصحلالوسرلا
ىلعبجوأفاهيلعلوصحلابنمؤملايفتكيىتحتاذلاب
ًاموياهرادقمديزينأدهتجينأوًازنكاهربتعينأنمؤملا
هيفاهدوجوف.اهنممظعأءيشلينللئاسواهبسحيوًامويف
رمثمهنأىلعةنيبهيفاهترثكوًايحوريحهنأىلعليلد
نهربي»نيرمثمريغالونيلساكتمريغمهريصم«و.عفان
نيلاطبقوسلايفراهنلالكنيفقاولاةلعفلاكاوسيلمهنأ
نأباهبحاصرمأيتلاةرجشلالثمالو.)١٦-٢٠:٣ىتم(
نأىلعلدياذهو.)١٣:٧اقول(رمثالباهنألعطقُت
للكيلبًاثبعسيلةيحورلاةايحلايفمدقتلايفداهتجالا
ملعلاوأفرشلاوألاملابسكيفسانلاداهتجاكحاجنلاب
فصوتاملكلاهذهبدصقسرطبلعلو.يويندلا
اوناكومهوعدخيلمهنيباولخدنيذلانيبذاكلانيملعملا

.لئاضفلاكلتنمنيلاخ
ِمل
َ
نأبجييتلاةياغلاهذهِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِةَفِرْع
تركُذيتلاةفرعملاتسيل»ةفرعملا«هذهو.اهلينيفاودهتجي
حيسمللةماتلاةفرعملااهنكلةدايزلاةلباقيهو)٥ع(يف
هتياغنإسلوبلاق.»ملعلاوةمكحلازونكعيمجهيفرخذملا«
لثميحيسملارّيصُتيهو)٣:١٠يبليف(ةفرعملاهذهلين

.)٣:٢انحوي١(هديس

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيناثلالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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لٱُريِصَقىَمْعَأَوُهِهِذٰهُهَدْنِعَسْيَليِذَّـلٱَّـنَأل«٩
ْ

،َِرصَب
طَتَِيسَنْدَق

ْ
.ِةَفِلاَّـسلٱُهاَياَطَخَريِه

٢:١٤سطيتو٥:٢٦سسفأو٢:١١انحوي١

ْمُكيِفْتَناَكاَذِإ«هلوقب)٨ع(يفًاباجيإهبأبنأامنإ
َسْيَليِذَّـلٱ«هلوقبةيآلاهذهيفًابلسهبأبنأ»خلاْتَرُثَكَو
ةروكذملالئاضفلا»هذه«هلوقبهيلإراشملاو.»خلاِهِذٰهُهَدْنِع
.)٧-٥ع(يف

الولئاضفلاهذهةميقىريالفًايحورىمعىَمْعَأَوُه
:٩انحوي(هبطيحملارطخلاالوهاياطخىريالواهنمهولخ
.)٣:١٧ايؤرو٨:٢سوثنروك١و٢:١٩ةيمورو٤١

ةيملاعلاةيويندلارومألاالإىرينأردقيالَِرصَبْلٱُريِصَق
وهفةيدبألاةديعبلاةيوامسلارومألاىريالوهيلإةبيرقلا

ملٱاوُلاَنَيَْمل«نيذلانينمؤملافالخ
ٍديِعَبْنِمْلَب،َديِعاَوَْ

فالخو.)١١:١٣نييناربع(»اَهوُّيَحَواَهوُقَّـدَصَواَهوُرَظَن
»ىَرُيَالْنَمىَرَيُهَّـنَأَك،َدَّـدَشَت«هنأبهلدهشيذلاىسوم
ةنلعملاهتابجاوىريالرصبلاريصقو.)١١:٢٧نييناربع(
.هميلعتةياغالوليجنإلاب

لوسرلاهيلإبسنِةَفِلاَّـسلٱُهاَياَطَخَريِهْطَتَِيسَنْدَق
نعلصفنانمآنيحهنأركذيمل.ىمعلاقوفنايسنلا
ايحيودسجللتوميهنأدعووقباسلاهكولسوةينثولا
النأوهوهاياطخةرفغمهيلعتبجوأاميسنفةسادقلل
لئاضفلايفهناكمإردقىلعمدقتيهنإوةئيطخلاىلإعجري
اذهواهنايسنىلإهداقتابجاولاهذهبهمايقمدعف.ةيحيسملا
دحأوهلبهرصبرصقوهامعةلعبسيلنايسنلا
.امهضارعأ

َجتْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُدِهَتْجٱِرَثْكَألٱِبَكِلٰذِل«١٠
ْ
ْمُكَتَوْعَداوُلَع

لَعَفاَذِإْمُكَّـنَأل.ِْنيَتِباَثْمُكَراَيِتْخٱَو
ْ

.»ًادَبَأاوُّلِزَتْنَلَكِلٰذْمُت
١:٤يكينولاست١و٢٢:١٤ىتمو٣عو١١:٢٩ةيمور
٢:١٠بوقعيو٣:١٧صو٢٤اذوهيو

هلوقوهوةسماخلاةيآلايفهرمأةيآلاهذهيفلوسرلارّرك
نمهتعاطإىلعفقوتياملًارظن»ةليضفمكناميإيفاومدق«
.ةمظعلاعفانملا

.)٩و٨ع(يفةروكذملابابسألليأَكِلٰذِل
سدقلاحورلاىلإانراقتفاليجنإلاانملعياوُدِهَتْجٱ

السدقلاحورلانإانلحّرصيهنكلوصلخنوسدقتنيكل
اهلامعتساىلعنينمؤملاثحيفلئاسولالامعتسانودلعفي
حورلاةدارإءارجإيفمهلوقعومهتينومهتدارإلامعتساو
يفمهيعسبمهنأمهلدكؤيوةالصللرهسلاورشلاةمواقمو

بسحاولمعيواوديرييكلمهعمهللالمعيمهصالخ
.)٢:١٣يبليف(ةّرسملا

َجتْنَأ
ْ
مالكلاقبسِْنيَتِباَثْمُكَراَيِتْخٱَوْمُكَتَوْعَداوُلَع

ىلعو)٤:١سفأ(ريسفتيفنينمؤمللهللاةوعدىلع
امهالكو)١:٤يكينولاست١و٩:١١ةيمور(ريسفتيفرايتخالا
يفامكصالخللمهراتخيونيصلخملاوعديهنإفهللالمع
ةوعديفبيرنوكينأنكميالو.)١:٢سرطب١و٣ع(
هدصقوقباسلاهللاملعىلإرظنلابمهرايتخاونيراتخملا
نوراتخملاونووعدملامهنمهنأديكأتىلإانلقيرطالنكلو
هنأبئبنيءامسلانمتوصالنألانهةنلعملاقيرطلابالإ
أرقينأردقيدحأالوكلذنلعُتايؤرالونوراتخملامهنم
ةديحولاةرامإلاو.فورخلاةايحرفسيفةبوتكملاءامسألا
ةسرامموةسدقملاةايحلايهكلذيفاهبمكحننأردقنيتلا
.)٧-٥ع(يفةروكذملالئاضفلا

امو)٥ع(يفبركُذاميأَكِلٰذْمُتْلَعَفاَذِإْمُكَّـنَأل
مدقتلايفمتدهتجااذإمكنأىنعملاو.)٧ع(ىلإهدعب
.لئاضفلاكلتةسراممو

اذهو.ةلزللاليفنللدييأتلاو.اوكلهتالفًادَبَأاوُّلِزَتْنَل
يفاَنَّـنِإ«لوسرلابوقعيلاقصالخللديكأت ٍَةريِثَكَءاَيْشَأِ
نمؤملارّدقتهللاةمعننكلو.)٣:٢بوقعي(»اَنُعيَِمجُرُثْعَن
.)٢٤:١٦لاثمأو٣٧:٢٤رومزم(رثعىتمموقينأ

اَنِّـبَرِتوُكَلَمَىلِإٌلوُخُدٍةَعِسِبْمُكَلُمَّـدَقُياَذَكٰهُهَّـنَأل«١١
لَُخمَو
ِّـ

ملٱَعوُسَياَنِص
يِدَبَألٱِحيِسَْ

.»ِّـ
صو٤:١٨سواثوميت٢و٦:١٧سواثوميت١و٢:٤ةيمور
٣:١٨و٢:٢

يفمتنأمتمدقتاذإيأٍةَعِسِبْمُكَلُمَّـدَقُياَذَكٰهُهَّـنَأل
)٨ع(اهتسراممنممترثكأو)٥ع(يفةروكذملالئاضفلا
.هتوكلمىلإلوخدلاةعسبمكلهللامّدق

لوخدكمكلوخدنوكيفخلااَنِّـبَرِتوُكَلَمَىلِإٌلوُخُد
نيذلاكاونوكتالفهيبأتيبىلإمّركملابوبحملانبالا
دهجلابنيذلاوأ)٣:١٥سوثنروك١(»رانبامكنوصلخي«
حتفُتلب)٤:١٨سرطب١(ةنيفسلاراسكنادنعنوصلخي
لكمكللكتواهتعسىلعةيوامسلاةنيدملاباوبأمكل
١٤:٢انحوي(نيرصتنملابكوميفنمكةروكذملالئاضفلا
ةمعننمديفتسنامردقىلعانلرهظيو.)٦:٨ةيطالغو
.يتآلاملاعلايفةداعسوًادجمبسكنملاعلااذهيفهللا
يفهبةءوبنلاىضتقمبيدبأهنأبحيسملاتوكلمفصو
.)٧:١٤و٢:٤٤لايناد(

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيناثلالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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١٥ىلإ١٢عةلاسرلاهذهةياغبحيرصتلا

هبًامِئاَدْمُكَرِّـكَذُأْنَأُلِْمهُأَالَكِلٰذِل«١٢ ْنِإَو،ِروُمُألٱِهِذِٰ
يفَنيِتَّـبَثُمَوَنيِِملاَعْمُتْنُك حلٱِ

ْ
حلٱِّـَق

ْ
.»ِِرضَا

١:٥يسولوكو٢:٢١انحوي١و٣:١يبليفو٥اذوهي
٢انحوي٢و

لينطرشتابجاولانمركُذامبمايقلانأليأَكِلٰذِل
.هداجمأوتوكلملاكلذتاكرب

هتباتكبيأِروُمُألٱِهِذِٰهبًامِئاَدْمُكَرِّـكَذُأْنَأُلِْمهُأَال
قئاقحلا»رومألاهذه«هلوقبدارملاو.انهلعفامكاهيف
.ًافنآةروكذملا

سلوبفطلتلااذهلثمرهظأَنيِِملاَعْمُتْنُكْنِإَو
نيذلانإ.)٢:٢١انحوي١(انحويو)١٥و١٥:١٤ةيمور(
مهركذينأىلإنوجاتحيهباوفرتعاوليجنإلااوعمس
اذهمومهجئاتننمنألمهأوهامبنويحورلامهوملعم
كلذنوسنيسانلالعجتنأهبراجتوهنازحأوهيهالموملاعلا
مهرئامضومهبولقيفرثؤيالىتحهبنوفختسيوأمهألا
.بجيامك

يفَنيِتَّـبَثُمَو هتلاسريفهلوقلثماذهِِرضاَْحلٱِّـقَْحلٱِ
َتْنَأَو«هلحيسملالوققفوىلعو)٥:١٠سرطب١(ىلوألا
قحلاب«دارأو.)٢٢:٢اقول(»َكَتَوْخِإْتِّـبَثَتْعَجَرىَتَم
لوقكاذهو.ليجنإلاريشبتبهوفرعيذلاقحلا»رضاحلا
يفًالْبَقِهِبْمُتْعِمَسيِذَّـلٱ«سلوب يِذَّـلٱ،ِليِجْنِإلٱِّـقَحِةَمِلَكِ
ملٱِناَميِإلٱ«وهو)٦و١:٥يسولوك(»ْمُكْيَلِإََرضَحْدَق

ِمَّـلَسُْ
لِلًةَّـرَم

ْ
نوملعملادهتجاقحلااذهو.)٣اذوهي(»َنيِسيِّـدِق

.هايإمهومرحيوهودسفينأنوبذاكلا

يفُتْمُداَمًاّقَحُهُبِسْحَأيِّـنِكٰلَو«١٣ ملٱاَذٰهِ
ْنَأِنَكْسَْ

»ِةَرِكْذَّـتلٱِبْمُكَِضْهنُأ
٣:١صو١٤عو٤و٥:١سوثنروك٢و١:٧يبليف

ينوكىلإرظنلابيلعًابجاوهربتعأياًاّقَحُهُبِسْحَأ
ملف)٢١:١٦انحوي(»يمنغعرا«هلوقبحيسملاهرمأًالوسر
.كلذىلعلفطتي

يفُتْمُداَم ربتعا.ًايحتيقباميأِنَكْسَْملٱاَذٰهِ
سوثنروك٢ريسفترظنا(هسفنلًايتقوًانكسمهدسجلوسرلا
رصقوسفنلادولخبحيرصتلوقلااذهيفو.)٢و٥:١
ىلإنمؤملالاقتناةلوهسبدسجلانكستهيفيذلاتقولا
.يوامسلاهنكسم

نمىلإجاتحتةمئانمهسوفننأكِةَرِكْذَّـتلٱِبْمُكَِضْهنُأ
.)٨:٢٤اقولو٣٩و٤:٣٨سقرمو٣:١ص(اهظقوي

كلتلنيهبتنمريغرطخيفمهبسحهنأكلذنمرهظيو
ةصرفزاهتنالنودعتسممهؤادعأونأشلاتاذقئاقحلا
هذهيفهاتأام»ةركذتلاب«دارملاو.مهوبسيلمهتلفغ
.ةلاسرلا

لَخَّـنَأًاِملاَع«١٤
ْ
اَنُّبَرِيلَنَلْعَأاَمَكٌبيِرَقيِنَكْسَمَع

ملٱُعوُسَي
.»ًاضْيَأُحيِسَْ

:٢١و١٣:٣٦انحويو٥:١سوثنروك٢و٤:٦سواثوميت٢
١٩

هنأىلعلدياذهٌبيِرَقيِنَكْسَمَعْلَخَّـنَأًاِملاَع
ةليلقتراصمهراذنإومهميلعتلهصَرفنأوهتافوبرقنقيت
.ةريغلاوةرارحلابًالاحمهيلإبتكينأىلعهلمحاذهو

ىلعوهوًاضْيَأُحيِسَْملٱُعوُسَياَنُّبَرِيلَنَلْعَأاَمَك
تخشىتم«هللاقذإهمايقرثأىلعليلجلارحبئطاش
هنأكلذنمفرعفخاشدقنآلاوهو)٢١:١٨انحوي(»خلا
هنأوأهمغرىلعنوكيسهتومنأوتومينأكشوىلع
هتومبرقبئبنتاهدحوهتخوخيشنإمعن.بلصلابتومي
نعطو.ةخوخيشلاءابنإىلعةدايزكلذبهايإحيسملاأبنأو
داهتجالاىلعهلمحيامملجألابرقهنقيتونسلايفناسنإلا

.تابجاولانمهيلعهللاهعضواملكمامتإيف

َّـلُكَنوُرَّـكَذَتَتيِجوُرُخَدْعَباوُنوُكَتْنَأًاضْيَأُدِهَتْجَأَف«١٥
هبٍنيِح .»ِروُمُألٱِهِذِٰ
١٩:٣١اقول

هتومدعبدهشتهلئاسرنأةيآلاهذهبلوسرلادصق
راشأَمىلإًانيقيملعنال.هتايحيفاهبرشبيتلاقئاقحلاب
ةلاسرلاهذهىلإهبراشأهنأحّجرملانكلولوقلااذهبهيلإ
سقرمهبتكيذلاليجنإلاىلإراشأهنأمهضعبنظو.اهنيع
هنأمهريغنظوًاضيأهبتكينأكشوىلعناكوأهداشرإب
يقبنإنيتلاسرلانيتاهلثمبتكينأهدصقىلإراشأ

راشأهنأنيديلقتلاضعبلوقةحصىلعليلدالو.ًايح
يفاهيفعفشيهنأوًامئادةسينكلاسوسيهنأىلإكلذب
تومنعهريبعتك»جورخلاب«هتومنعانههريبعتو.ءامسلا
.)٩:٣١اقول(حيسملا

١٩ىلإ١٦علسرلاميلعتتابثإ

اَنِّـبَرِةَّـوُقِبْمُكاَنْفَّـرَعْذِإًةَعَّـنَصُمٍتاَفاَرُخْعَبْتَنَْملاَنَّـنَأل«١٦
ملٱَعوُسَي

.»ُهَتَمَظَعَنيِنِياَعُماَّـنُكْدَقْلَب،ِهِئيَِجمَوِحيِسَْ
١٤:٦٢و١٣:٢٦سقرمو٢:٣صو١:٤سواثوميت١

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيناثلالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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خلا٩:٢سقرموخلا١٧:١ىتمو٢:١٩يكينولاست١و
خلا٩:٢٨اقولو

نأيفهداهتجاةلعانهركذ.لسرلانحنيأاَنَّـنَأل
.ةيليجنإلاقئاقحلابمهركذي

عبتنمللسرلانحنيأًةَعَّـنَصُمٍتاَفاَرُخْعَبْتَنَْمل
تافارخلاب«راشأو.انتباتكيفالوانظعويفالكلذ
ةبذاكلاةهلآلانأشيفةينثولاتافارخلالاثمأىلإ»ةعنصملا
يفةرطسميهودوهيلاضعباهدقتعايتلاتافارخلاو
لاوقأيفامو.افيركوبألابةفورعملاةينوناقلاريغرافسألا
سواثوميت١(سلوباهيلإراشأيتلاتاليختلانمنييسونغلا
كلتةياغنإف.)١:١٤سطيتو٤:٤سواثوميت٢و١:٤
.قحلابكسمتلانعمهفرصوءاطسبلاعادخاهلكتافارخلا

مهضعبنظِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِةَّـوُقِبْمُكاَنْفَّـرَعْذِإ
:١سرطب١(ىلوألاهتلاسريفمهلهبدهشامكلذبدصقهنأ
لسرلالكظعوهبدصقهنأنورخآنظو.)٤:١٣و١٣و٥
.ضرألاىلعوهوهتازجعموحيسملاميلعتبهباودهشنيذلا
هداشرإببتُكيذلاسقرمليجنإهبدصقهنأنورخآنظو
.لوألاوهحجرألاوهصنوأ

ةداهشلاوهتوقنالعإبيأِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِةَّـوُقِب
هيلجتاميسالوهلاوقأباهنلعأوهتازجعمباهرهظأيتلااهب
.هتمايقو

٢٧و٢٤:٣ىتمو٣:٤ص(ملاعلانيديلِهِئيَِجمَو
لامعأريسفترظناف٤:١٦يكينولاست١و١٥:٢٣سوثنروك١و
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِةَّـوُقِب«دصقهلعلو.)١:١١

ًادحاوًائيشِ»حيِسَْ
ةميظعلاهتردقرهظُيهبيذلاةنونيدللةيناثهنايتإوهو
يفِناَسْنِإلٱِنْبٱُةَمَالَعُرَهْظَتٍذِئَنيِح«هلوقبسح ِ
ِءاَمَّـسلٱِباَحَسَىلَعًايِتآِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُيَو...ِءاَمَّـسلٱ
٣:٩سقرمًاضيأرظنا٢٤:٣٠ىتم(ٍ»ريِثَكٍدَْجمَوٍةَّـوُقِب
ىتوملاةماقإبهتوقذئنيححيسملارهظُيو.)٢٢:٦٩اقولو
بيصننييعتوضعبنعمهضعبلصفوةنونيدللمهعمجو
.مهنملك

ءيجمةلاسرلاهذهمهيلإسرطببتكنمضعبركنأ
نإاولاقفكلذىلعلدتتامالعاوريملمهنألةيناثحيسملا
رطخيفمهريغناكو)٣:٤ص(ناكامكٍقابءيشلك
دروأكلذلو.)٣:١٧ص(»مهتابثنم«طوقسلانم
.هبةقثلابابسأ

ىتم(يلجتلاروطىلعُهَتَمَظَعَنيِنِياَعُماَّـنُكْدَقْلَب
سرطبةثالثكلذلنيدهاشملالسرلاناكو.)٥-١٧:١
.ةيناثهئيجمىلعًاناهربحيسملايلجتناكو.انحويوبوقعيو
.قحاهلكهاوعدًاذإفحيسملاهنأمهلدكأهنإ.١

هللانباهنأًالئاقءامسلانمًاتوصذئنيحاوعمسمهنإ.٢
.بوبحملا
قيرطلانايبوةيناثهئيجمنوبرعهيلجتنوكينأدصقهنإ.٣

حلَا«هلوققفوىلعذئنيحاهيفرهظييتلا
ْ
ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

لٱَنِمَّـنِإ
ْ
ملٱَنوُقوُذَيَالًامْوَقاَنُهٰهِماَيِق

َنْبٱاُوَرَيىَّـتَحَتْوَْ
يفًايِتآِناَسْنِإلٱ ًاضيأرظنا١٦:٢٨ىتم(»ِهِتوُكَلَمِ
ًالضفسرطبىأرو)٢٨و٩:٢٧اقولو٩و٩:١سقرم
يفاثرمللاقذإىتومللحيسملاةماقإيلجتلايفهآرامع
»ِهللاٱَدَْجمَنْيَرَتِتْنَمآْنِإ:ِكَلْلُقَأَْملَأ«رزاعلةماقإ
رابتعابسرطبةداهشلثمو.)٤٤-١١:٤٠انحوي(
انحويةداهشحيسملادجمةمظعبنايعدهاشهنوك
.)١:١٤انحوي(

ِهْيَلَعَلَبْقَأْذِإ،ًادَْجمَوًةَماَرَكِبآلٱِهللاٱَنِمَذَخَأُهَّـنَأل«١٧
ملٱَنِماَذٰهَكٌتْوَص

حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه:ىَنْسَألٱِدْجَْ
ْ

يِذَّـلٱُبيَِب
.»ِهِبُتِْرُرساَنَأ

١:٣نييناربعو٩:٣٥اقولو٩:٧سقرمو١٧:٥ىتم

هنأمهضعبنظًادَْجمَوًةَماَرَكِبآلٱِهللاٱَنِمَذَخَأُهَّـنَأل
ءاضيذلارونلاىلإ»دجملابو«توصلاىلإ»ةماركلاب«راشأ

نأيرورضلالبليصفتلااذهىلإيعادالنكلوهلوح
بآلارورسوهتوهالوحيسملاةمظعلًاتابثإرهاظملالكربتعن
يتلاةداهشلانأل»بآلا«هللاانهلوسرلااعدو.هلمعبوهب
.هنباهنأيهحيسمللاهبدهش

.هركذأسيذلااَذٰهَكٌتْوَص
ةراشإوأهللالالجلًانايباذهلاقىَنْسَألٱِدْجَْملٱَنِم
كلتتناكو.اهنمتوصلاجرخيتلاةرينملاةباحسلاىلإ
ينبمادقريستتناكيتلاةيرانلاةباحسلالثمةباحسلا
دوجوىلعةسوسحمةمالعمهلتناكوةيربلايفليئارسإ
،ْمُهْتَلَّـلَظٌةَرِّـيَنٌةَباَحَساَذِإُمَّـلَكَتَيَوُهاَميِفَو«ىتملاق.هللا
حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه:ًالِئاَقِةَباَحَّـسلٱَنِمٌتْوَصَو

ْ
ِهِبيِذَّـلٱُبيَِب

:٩اقولو٩:٧سقرمًاضيأرظنا١٧:٥ىتم(»ُتِْرُرس
٣٥(.

اَّـنُكْذِإِءاَمَّـسلٱَنِمًالِبْقُمَتْوَّـصلٱاَذٰهاَنْعِمَسُنْحَنَو«١٨
يفُهَعَم جلٱِ

ْ
ملٱِلََب

.»ِسَّـدَقُْ
٥:١٥عوشيو٣:٥جورخ

.نيفورعملادوهشلاركذبةثداحلاةحصانهتبثي
دوهشبوقعيوانحويوسرطبانأيأاَنْعِمَسُنْحَن
هينيعبرظنمهنمالكنإف.)١٦ع(ًاقباسنوروكذملانايعلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيناثلالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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وأةيلايخةروصيلجتلانوكينأنكميالفهينذأبعمسو
.ايؤر

يف هيفهللادجمروهظبًاسدقمراصِسَّـدَقُْملٱِلَبَْجلٱِ
َكَءاَذِحْعَلْخٱ«هللاقذإىسوملهيفهللارهظيذلاناكملاك
ملٱَّـنَأل،َكْيَلْجِرْنِم

ٌضْرَأِهْيَلَعٌفِقاَوَتْنَأيِذَّـلٱَعِضْوَْ
نكيملو.)٥:١٥عوشيًاضيأرظنا٣:٥جورخ(»ٌةَسَّـدَقُم
نيذلاًاسدقمهربتعاهنكلًالبقفصولاكلذيلجتلاروطل

.هيفناكامأبناوعمس

ميدقلادهعلالاوقأنمحيسملاءيجمتابثإ
٢١ىلإ١٩ع

لٱاَنَدْنِعَو«١٩
ْ
َنوُلَعْفَتيِتَّـلٱ،ُتَبْثَأَيِهَو،ُةَّـيِوَبَّـنلٱُةَمِلَك

يفٍريِنُمٍجاَِرسَىلِإاَمَكاَهْيَلِإْمُتْهَبَتْنٱِنِإًانَسَح ٍ،مِلْظُمٍعِضْوَمِ
طَيَوُراَهَّـنلٱَرِجَفْنَيْنَأَىلِإ

ْ
يفِحْبُّصلٱُبَكْوَكَعَل »ْمُكِبوُلُقِ

١:١٧اقولو١١٩:١٥رومزمو٢:٢نييناربعو١:١٠سرطب١
٤:٦سوثنروك٢و٢٢:١٦ايؤرو

ءيجمنأشيفانميلعتتّبثتُةَّـيِوَبَّـنلٱُةَمِلَكْلٱاَنَدْنِع
ىلإ»ةيوبنلاةملكلاب«راشأولبقتسملاهدجمويناثلاحيسملا
.هنيعبيبنىلإرشيملوكلذبءايبنألالكةداهش

سرطبنأاذهبدارملانوكينأليحتسيُتَبْثَأَيِهَو
نمتبثألبقتسملاحيسملاءيجمبءايبنألاةداهشنإىنع
رمألااذهيفلسرلالاوقأنموءامسلانمبآلاتوص
يِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱِنَعاوُأَّـبَنَتَنيِذَّـلٱ«ًاقباسءايبنألايفلاقهنأل
لٱاَمْوَأٍتْقَوُّيَأَنيِثِحاَب،ْمُكِلْجَأل

ْ
ِهْيَلَعُّلُدَيَناَكيِذَّـلٱُتْقَو

ملٱُحوُر
لٱِحيِسَْ

لِليِتَّـلٱِمَالآلٱِبَدِهَشَفَقَبَسْذِإ،ْمِهيِفيِذَّـ
ْ
ِحيِسَم

ًاضيألاقو.)١١و١:١٠سرطب١(»اَهَدْعَبيِتَّـلٱِداَْجمَألٱَو
َّـنَأيِغَبْنَييِذَّـلٱ«لكيهلايفهظعويفحيسملايفسرطب
ُهللاٱاَهْنَعَمَّـلَكَتيِتَّـلٱ،ٍْءَيشِّـلُكِّـدَرِةَنِمْزَأَىلِإ،ُهُلَبْقَتَءاَمَّـسلٱ
لٱِهِئاَيِبْنَأِعيَِمجِمَفِب

ْ
.)٣:٢١لامعأ(»ِرْهَّـدلٱُذْنُمَنيِسيِّـدِق

رظنلابلسرلاةداهشنمتبثأءايبنألاةداهشنإهانعمًاذإف
ةثالثىوساوسيلنينياعملايلجتلادوهشنألمهترثكىلإ
ةدحاولسرلاةداهشوةددعتممهتداهشورثكأءايبنألاو
اهضعبةلباقمواهيفرظنلانكميةبوتكمءايبنألاةداهشو
الددملايلاوتىلعوليوطنمزبيلجتلالبقتبتُكوضعبب
ةفلتخملاددملانممهنيبامعممهنيبقافتانوكينأنكمي
نيبنوكينأنكميفقافتالاكلذامأو.سانلاعادخىلع
ركُذاملتبثأتناكءايبنألاةداهشف.دحاونآيفةثالث
ققحتينأدارأنملكنإىتحتزجننأبتتبثاهنألو
.ةءوبنلامامتإىلإرظنلاهيجوتبهنكمأكلذ

يفٍريِنُمٍجاَِرسَىلِإاَمَك جارسلادوجوٍمِلْظُمٍعِضْوَمِ
امحضويوهنودبىرُتاليتلاتايفخلارهظيمالظلايف
ًاريثكانيوقتاهنإفةءوبنلاهلثمو.ققحمريغًامهبمهنودبنوكي
لمعتسنامكاهلمعتسننأبجيفهفشكوقحلاكاردإىلع
ًاريثكعفنينمشلارونكًارونطعيملنإوجارسلانإفجارسلا
كلذعموبيرلكليزتالوًالماكًارونيطعُتالةءوبنلاو
»ِيليِبَسِلٌروُنَوَكُمَالَكِيلْجِرِلٌجاَِرس«يبنلالوقاهيلعقدصي
َيِهاَه«هلوقبمالظلاءايعشإفصو.)١١٩:١٠٥رومزم(
لُّظلٱ

ْ
طَغُتُةَم

ِّـ
:٦٠ءايعشإ(»َمَمُألٱُسِماَّـدلٱُمَالَّـظلٱَوَضْرَألٱي

مهرابتخاوةليلقةيحورلامهتفرعمنملفصواذهو.)٢
مالظلاو.يلجلاليجنإلارونمهلنيذلاىلإةبسنلابديهز
.سدقلاحورلاوحيسملاالبملاعلالاح

رونلاىلعاذهبلوسرلالدُراَهَّـنلٱَرِجَفْنَيْنَأَىلِإ
ةيناثحيسملاءيجمبرومألالكىلعقرشييذلاعطاسلا
دهعلاتآوبنجارسىوسمهلسيلنيذللةمهبماهنأعم
٢١:٢٣ايؤررظنا(تآوبنلاكلتمهلسيلنملةلوهجموميدقلا
ةدالولابمهنكلوةملظمهمهبولقديدجتلبقةأطخلاف.)٢٥-
نونمؤملاو.)٥:٨سسفأ(برلايفًاراونأاوراصةديدجلا
دعبمهسفنأىلإةبسنلابةملظيفةيناثحيسملاءيجملبق
لوقليلدبمهرورسومهتسادقومهتفرعمةهجنمكلذ
لٱَضْعَبُمَلْعَناَنَّـنَأل«سلوب

ْ
لِع
ْ
ْنِكٰلَو.ِؤُّبَنَّـتلٱَضْعَبُأَّـبَنَتَنَوِم

لٱَءاَجىَتَم
ْ
سوثنروك١(»ٌضْعَبَوُهاَمُلَطْبُيٍذِئَنيِحَفُلِماَك

.ةءوبنلازاجنإتقوانه»راهنلا«و.)١٠و١٣:٩
يفِحْبُّصلٱُبَكْوَكَعَلْطَيَو حبصلابكوكْمُكِبوُلُقِ

:٢٢و٢:٢٨ايؤر(راهنلاعولطبرقبئبنيوسمشلاقبسي
لبقبكوكلاكلذةلزنمبنادمعملاانحويناكو.)١٦
ملٱَجاَِّـرسلٱَوُهَناَك«حيسملالوقليلدبحيسملانالعتسا

َدَقوُْ
ملٱ
نأىلإ»مكبولقيف«هلوقبراشأو.)٥:٣٥انحوي(َ»ريِنُْ
وهقرشييذلارونلانإو.ًالبقةملظمتناكبولقلاكلت
يفانهليقامو.ةيدسجلانويعلاالبولقلارينييحوررون
مهومهتفرعملًادادعتساذئموينينمؤمللءايبنألاميلعتنوك
ىلعقدصيدجملايفحيسملانايتإدعبءامسلايفنيسيدق
ملَا«يبنلالوقمتيذئنيحوسدقملاباتكلاميلاعتلك

َكِلَْ
.)٣٣:١٧ءايعشإ(»ًةَديِعَبًاضْرَأِناَيَرَت.َكاَنْيَعُرُظْنَتِهِئاَهَبِب
َىلِإَنوُجاَتَْحيَالَو،َكاَنُهٌلْيَلُنوُكَيَالَو«لوسرلاانحويلوقو
:٢٢ايؤر(»ْمِهْيَلَعُريِنُيَهٰلِإلٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ٍسْمَشِروُنْوَأٍجاَِرس
٥(.

لٱِةَّـوُبُنَّـلُكَّـنَأ:ًالَّـوَأاَذٰهَنيِِملاَع«٢٠
ْ
ْنِمْتَسْيَلِباَتِك

»ٍّصاَخٍريِسْفَت
١٢:٦ةيمورو٣:٣ص

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةيناثلالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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مالكلهابتنالابوجوىلعةوالعهنإًالَّـوَأاَذٰهَنيِِملاَع
يكلهلاوهبتنيوهركذيساماوملعينأمهيلعبجيةءوبنلا
.هانعماوكدي

الٍّصاَخٍريِسْفَتْنِمْتَسْيَلِباَتِكْلٱِةَّـوُبُنَّـلُكَّـنَأ
وأمهسفنأءايبنألاريسفتدصقلههنأصنلانمًايلجرهظي
امهلوقيهوىلوألاّنيعتةيتآلاةيآلانكلةءوبنلاءارقريسفت
حورلانملبمهسفنأءايبنألانمتسيلتاءوبنلانأهانعم
ىنعممامتناسنإلاكاردإانه»ريسفتلاب«دارملاو.سدقلا
لوقنمرهظيامك.هريغلهحضوينأردنيىتحةءوبنلا
لَكُيْنُكَيَْملٍلَثَمِنوُدِبَو«حيسملايفيليجنإلا

ِّـ
َىلَعاَّـمَأَو.ْمُهُم

.)٤:٣٤سقرم(»ٍْءَيشَّـلُكِهِذيِمَالَتِلُِّـرسَفُيَناَكَفٍداَرِفْنٱ
اوأبنتامًالبقاوفرعمهنألاوأبنتيملءايبنألانأةلمجلاىنعمو
يفامملعىلعمهلةوقالهنألاوفرعامباوملكتمثهب
.صاخلامهملعريسفتمهتءوبننوكتىتحلبقتسملا

ليحتسيهنأنييديلقتلاضعبنظامكانهىنعلاسيلو
مهلبسدقملاباتكلاىنعمنومهفينينمؤملادارفأنأ
الهنأىنعملاسيلو.اهلكةسينكلاريسفتىلإنورقتفم
مهفُتنأنكميالةءوبنلانأالوًاعمةءوبنلارسفننأنسحي
دارملابسيلهنكلوحيحصاذهلعلواهزاجنإبلباسهفنب
الءايبنألانأقباسلاهلوقريركتلوسرلادصقسيلوانه
تآوبنلاءارقنأالو.)١٢-١:١٠سرطب١(مهتآوبننومهفي
ميلعتىلإنورقتفيلبمهسفنأبىنعملااوكردينأنوردقيال
هنكلحيحصاذهفاهريسفتاويعطتسييكلسدقلاحورلا
نأبحيرصتلادارملاف.ةنيرقلالدتامكانهدوصقملاسيل
هلقعتاروصتوأةصاخيبنلاراكفإىضتقمبتسيلةءوبنلا
.اهتقيقحواهلصأيفًاريثككلذنعفلتختاهنإلب

ُساَنُأَمَّـلَكَتْلَب،ٍناَسْنِإِةَئيِشَمِبُّطَقٌةَّـوُبُنِتْأَتَْملُهَّـنَأل«٢١
لٱِهللاٱ

ْ
لٱِحوُّرلٱَنِمَنيِقوُسَمَنوُسيِّـدِق

ْ
.»ِسُدُق

١:١١سرطب١و٣:١٦سواثوميت١و٢٣:٢٦ايمرإ
٣:١٨و١:١٦لامعأو١:٧اقولو٢٣:٢ليئومص٢و

امةلعاذهٍناَسْنِإِةَئيِشَمِبُّطَقٌةَّـوُبُنِتْأَتَْملُهَّـنَأل
سيلةءوبنلالصأنأىلعصنوهوةقباسلاةيآلايفليق
نممأميدقلادهعلاتاءوبننمتناكءاوسناسنإلانم
باتكيفاملكىلعقدصياذهو.ديدجلادهعلاتاءوبن
نمبتاكلكوةيهلإةياغزاجنإلباتكلايفاملكفهللا
»ناسنإةئيشم«هلوقبدارملاو.هللانملسرمنيمهلملاهتبتك
نأتبثيويرشبةءوبنلالصأنأيفنيفهسفنناسنإلا
ةوقنمتسيلهتءوبننأوهللاامبلبهلامبأبنتيمليبنلا
.هيفةيتاذ

نيذلاسانلايأَنوُسيِّـدِقْلٱِهللاٱُساَنُأَمَّـلَكَتْلَب
نماوملكتيملفملكتلاىلعمهلمحاذهوهللامهمهلأ
قفوىلعاذهوهنالعإوسدقلاحورلالمحبلبمهتئيشم
َناَك،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«مهدحأيفنيسمخلاموييفهلوق
ملٱاَذٰهَّـمِتَيْنَأيِغَبْنَي

لٱُحوُّرلٱَقَبَسيِذَّـلٱُبوُتْكَْ
ْ
ُهَلاَقَفُسُدُق

.)١:١٦لامعأ(»َدُواَدِمَفِب
نمةنيفسلاقاسُتامكِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمَنيِقوُسَم
سانلارئاسكءايبنألاناك.)١٧و٢٧:١٥لامعأ(حيرلا
نوملكتيمهلعجيذلاوهفهتوقوحورلاريثأتبءايبنأاوراصو
ةئيشملبمهتئيشماونلعيملحورلابنيئلتمماوناكاذإمهو
١:٢٢ىتم(يفليقامقفاويةءوبنلايفانهليقامو.هللا
ميدقلادهعلايفليقامو)٣:١٨و١:١٦لامعأو٢:١٥و
٢٣و١٩:٢٠و١٠و١٠:٦ليئومص١و٢٩-٢٥و١١:١٧ددع(
.)٧-١:٥ايمرإو

تالآاوناكرشبلانكلويهلإسدقملاباتكلالصأنإ
هتاملكنكلسانلاتاغلببوتكموهوهنالعإلحورلا
.»ءامسلانمملكت«يذلاتاملك

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

مهنيبةبذكءايبنأمايقبحاحصألااذهيفلوسرلاأبنأ
نيريثكنوعدخيمهنإودوهيلانيبةبذكءايبنأناكامك
ضعبمهئيجمبءابنألاقوفركذو.ًاريخأنوكلهيومهنولضيو
مهنأو.)١ع(مهادفيذلابرلانوركنيمهنأاهنممهتافص
نأيفنودهتجيتايملاعلايفمهعمطلولامللنيبحمنونوكي
.)٣و٢ع(مهلًاعابتأمهولعجيوناميإلانعسانلااولوحي
نيدنأنومّلعيوةريسلايدسافنيقسافنونوكيمهنأو
٤ع(ةيدسجلامهتاوهشىضتقمباوشيعينأمهلحيبيحيسملا
نوهبشيوفالتخالالكةكئالملانعنوفلتخيكلذبو)١٠-
نونيهيمهنأو.)١٢و١١ع(اهلثمنوكلهيفوسمهنأومئاهبلا
مهنأو)١٤و١٣ع(اهيلإنوبستنييتلاةسينكلاومهسفنأ
ع(مهتاوهشديبعمهوةيرحلانوعّديونودسفمونودساف
ًالوأهودقتعايذلاناميإلانعاودترامهنأو.)١٩-١٥
مهنأاوعديملوةيلصألالاحلايفاوقبولمهلًاريخناكف
.)٢٩-٢٠ع(نويحيسم

نمملعناذوهيةلاسريفامليوقهبشحاحصألااذهيفو
.اذوهيمأسرطبأقباسلا

ألَا
َ

ةيناثلالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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مهتافصضعبركذوةبذكءايبنأمايقبءابنإلا
٣ىلإ١ع

يفًاضْيَأَناَكْنِكٰلَو«١ ُنوُكَيَساَمَك،ٌةَبَذَكُءاَيِبْنَأِبْعَّـشلٱِ
لَعُمًاضْيَأْمُكيِف

ِّـ
ْذِإَو.ٍكَالَهَعَدِبَنوُّسُدَيَنيِذَّـلٱ،ٌةَبَذَكَنوُم

ًاكَالَهْمِهِسُفْنَأَىلَعَنوُبِلَْجي،ْمُهَاَرتْشٱيِذَّـلٱَّـبَّـرلٱَنوُرِكْنُيْمُه
.»ًاعِيَرس
:٧ىتمو٤:١سواثوميتو٦:١٣١ايمرإوخلا١٣:١ةينثت
٤اذوهيو٢:٤ةيطالغو١١:١٣سوثنروك٢و١٥
٦:١٠ايؤرو٥:٢٠ةيطالغو١١:١٩سوثنروك١و
٦:٢٠سوثنروك١و

ص(يفنيروكذملانيسيدقلاءايبنألافالخبيأْنِكٰلَو
.مهمالكلهابتنالابجينيذلا)١

يفًاضْيَأَناَك »بعشلاب«دارملاٌةَبَذَكُءاَيِبْنَأِبْعَّـشلٱِ
ةسينكسرطبربتعافراتخملاهللابعشنويليئارسإلاانه
ةروصمهلثدحامنإوًاميدقنييليئارسإلاةلزنمبحيسملا
نيذلا»ةبذكلاءايبنألاب«دارملاو.ةديدجلاةسينكللثدحيام
:٢٣و١٤:١٤ايمرإ(كلذكاوسيلمهوءايبنأمهنأًابذكاوعدا
.)٥-١٣:١ةينثت(ىسوممهبأبنأو.)٢٥

أبنتامكٌةَبَذَكَنوُمِّـلَعُمًاضْيَأْمُكيِفُنوُكَيَساَمَك
لٱِءاَيِبْنَألٱَنِماوُِزَرتْحِا«هلوقبةسينكلايفمهمايقبحيسملا

ْ
ِةَبَذَك

حلٱِباَيِثِبْمُكَنوُتْأَيَنيِذَّـلٱ
ْ
ٌباَئِذٍلِخاَدْنِمْمُهَّـنِكٰلَو،ِنَالُْم

ةسينكخئاشملسلوبلاق.)٢٤:٢٤و٧:١٥ىتم(»ٌةَفِطاَخ
لُمٍروُمُأِبَنوُمَّـلَكَتَيٌلاَجِرُموُقَيَسْمُتْنَأْمُكْنِمَو«سسفأ

ْ
ٍةَيِوَت

.)٢٠:٣٠لامعأ(»ْمُهَءاَرَوَذيِمَالَّـتلٱاوُبِذَتْجَيِل
مهعادخىلعلدي»نوسدي«هلوقَنوُّسُدَيَنيِذَّـلٱ
ةقيقحهيلعمهامفالخاوعدامهنإفميلعتلايفمهتنايخو
.قحلانومّلعيمهنأبنورهاظتيمهولطابلااومّلعو

اهمالسوةسينكلاةحاربلستةينيدءارآٍكَالَهَعَدِب
.)٤اذوهيو٣:١٩يبليف(سوفنلاكلهتو

مهنألماثآلارشكلذوْمُهاََرتْشٱيِذَّـلٱَّـبَّـرلٱَنوُرِكْنُي
ىتحهباوفرتعينأبجيناكومهيلإنسحملاىلإاوءاسأ
ملهاوعداوضفروةينالعحيسملاتوهالاوركنأولف.توملا
ةطساوبمهنكلمهمالكسانلاعمسينأىشخينكي
وهاماولبقفحيسملارمأنمبيريفسانلااولعجمهسئاسد
»همدبانانتقاحيسملانإ«ليجنإلالاق.حيسملاقحلفانم
:٦سوثنروك١(»نمثبانيرتُشادقاننإو«.)٢٠:٢٨لامعأ(
يتلاعدبلايهامنيبيملو.)٥:٩ايؤرو٧:٢٣و٢٠
يذلاءادفلاةقيقحاوفنمهنأىلعلدتةنيرقلانكلاهوسد
نعةيرافكلاهتحيبذةميقوبيلصلاىلعهتومبحيسملاهأشنأ

نزحلاطرفبركذاذهبتكنيحسرطبلعلو.اناياطخ
.رملاهئاكبنمكلذنعأشناموتارمثالثحيسملاهراكنإ

كالهلااذهًاعِيَرسًاكَالَهْمِهِسُفْنَأَىلَعَنوُبِلَْجي
ىنعمبسفنألانوكتفًايدسجنوكيهنألمتحيويحور
.باقعلارشاوقحتسافتالالضلارشاومّلعمهنألتاوذلا
لئاههنأورظتنمريغنوكيمهكالهنأىلع»ًاعيرس«هلوقو
.)٥:٣يكينولاست١(حيسملاءيجميفنوكيامك

هتاَكُلَْهتَنُوريِثَكُعَبْتَيَسَو«٢ لٱ.ِْمِ
َىلَعُفَّـدَُجيْمِهِبَبَسِبَنيِذَّـ

حلٱِقيِرَط
ْ
.»ِّـَق

٢:٤٢ةيمورو١٨و٧و٢عو٤اذوهيوخلا١٩:٥نيوكت
٢٤:١٤و٢٢:٤و١٦:١٧لامعأو٦:١سواثوميت١و

يفامك»مهتراعد«وأِْمِهتاَكُلَْهتَنوُريِثَكُعَبْتَيَسَو
)دهاوشلايذديدجلادهعلاةيشاحرظنا(خسنلاضعب
امكمهتريسءوسبًانرتقمناكمهميلعتءوسنأىلعلديو
دهشيرابتخالاو.)١٩و١٨ع(يفامكلذيوقيوبلاغلاوه
نوعبتينوريثكف.يدعيلالضلانإفانهليقامةحصب
.ًايلهجًابيرغمهميلعتناكامهمنيلاضلا

مهنأنوعديِّـقَْحلٱِقيِرَطَىلَعُفَّـدَُجيْمِهِبَبَسِب
مهريغلةرثعةيوتلملامهتريسنكلوليجنإلاقحبنوكسمتم
حيسملاذيمالتلامعأنأامكف.هنيدوحيسمللةناهإةلعو
ىتم(تاوامسلايفيذلامهيبأديجمتببسنوكتةحلاصلا
نيذلاةريسءوساذكهفليجنإلاءادعأمكبتو)٥:١٦
.ةناهإللليجنإلاولجخللمهضّرعينويحيسممهنأنوعّدي

يفْمُهَو«٣ َنيِذَّـلٱ،ٍةَعَّـنَصُمٍلاَوْقَأِبْمُكِبَنوُرِجَّـتَيِعَمَّـطلٱِ
لٱُذْنُمْمُهُتَنوُنْيَد

ْ
.»ُسَعْنَيَالْمُهُكَالَهَوىَناَوَتَتَالِميِدَق

يكينولاست١و٢:١٧سوثنروك٢و٦:٥سواثوميت١و١٤ع
٣٢:٣٥ةينثتو١:١٦صو١٦:١٨ةيمورو٢:٥

يهونيلضملانيملعملاكئلوأةياغةيآلاهذهيفنابأ
راجتلارجاتيامكسانلاسوفنباورجاتمهنإفيويندلاحبرلا
توملاوناطيشلاولالضللسانلابسكلئاسوو.عئاضبلاب
لاوقألاكلتعوضومنأحّجرملاو.»ةعنصم«لاوقأيه
مهفمهتاوهشىضتقمباولعفييكلحيسملابةيرحلامهدعو
لٱِبَ«مهيفسلوبلاقنيذلالثم

ْ
ِلاَوْقَألٱَوِبِّـيَّـطلٱِمَالَك

حلٱ
ْ

:١صرظنا١٦:١٨ةيمور(»ِءاَمَلُّسلٱَبوُلُقَنوُعَدَْخيِةَنََس
.)١٦و١١عاذوهيو١١:١سطيتو٦:٥سواثوميت١و١٦

دقتعاىَناَوَتَتَالِميِدَقْلٱُذْنُمْمُهُتَنوُنْيَدَنيِذَّـلٱ
مهنأبميدقنمزذنممكحلداعلانايدلاهللانإسرطب
ىلعباقعلاكلذنإوهوقحتسايذلاباقعلابونوبنذم

ألَا
َ
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عيمجباقعبمكحدقهللانأىلعمهيلععقينأكشو
.ةئيطخلاءدبذنمةأطخلا

لسرُيكالهلانإسرطبربتعاُسَعْنَيَالْمُهُكَالَهَو
طيشنظقيتسملسرُملااذهنأوهتمقنيرجيلهللانم
هبهللاىضقيذلامكحلايرجيومهيلعضبقينألدعتسم
.ميدقلاذنم

سدقملاباتكلاخيراتنملوسرلامالكتابثإ
٩ىلإ٤ع

،اوُأَطْخَأْدَقٍةَكِئَالَمَىلَعْقِفْشُيَْملُهللاٱَناَكْنِإُهَّـنَأل«٤
يفْلَب يفْمُهَحَرَطِمَالَّـظلٱِلِسَالَسِ َنيِسوُرَْحمْمُهَمَّـلَسَو،َمَّـنَهَجِ
لِل
ْ
»ِءاَضَق
٢٠:١ايؤرو٦اذوهيو٦نيوكت

ةيخيراتثداوحثالثركذيفةيآلاهذهيفسرطبذخأ
.نيبذاكلانيملعملاباقعلًاديكأت

بترىمسأنممهنأعمٍةَكِئَالَمَىلَعْقِفْشُيَْمل
ىلوألابفاوأطخأذإمهيلعهمكحءارجإهللاعنميملقئالخلا
ملٱَو«كلذيفاذوهيلاق.سانلاةمثأبقاعيهنأ

َْملَنيِذَّـلٱُةَكِئَالَْ
لٱِةَنوُنْيَدَىلِإْمُهَظِفَحْمُهَنَكْسَماوُكَرَتْلَب،ْمُهَتَساَيِراوُظَفَْحي

ْ
ِمْوَي

لٱ
ْ
َحتٍةَّـيِدَبَأٍدوُيُقِبِميِظَع

ْ
ةلعمهتئيطخو.)٦اذوهي(»ِمَالَّـظلٱَت

ركذيملو.مهصاصقنعفعييأمهيلعقفشيملهللانأ
نأىلإريشياذوهيمالكومهتئيطختناكاذامسرطب

نأمهضعبنظو.مهتسائربمهئافتكامدعتناكمهتئيطخ
اوطقسنيذلاةكئالملامهسانلاتانباوذخأنيذلاهللاءانبأ
تيشءانبأمهءالؤهنأحجرألانكلو.)٦:٢نيوكت(
اهلساسأاليتلاةيدوهيلاتافارخلانمةكئالممهنأبلوقلاو
هللاباتكيف

يفْلَب يفْمُهَحَرَطِمَالَّـظلٱِلِسَالَسِ هلوقلعلَمَّـنَهَجِ
ققحتللبقتسملانعيضاملابريبعتلانم»خلامهحرط«
مهزجعومهلاحءاقش»مالظلالسالسب«دارأهلعلوهعوقو
٥:٨سرطب١و٨:٣١اقول(يفليقامامأو.هنمةاجنلانع
سسفأ(»ءاوهلاناطلسسيئر«سيلبإنوكو)٢٠:٧ايؤرو
اممكلذلاثمأو)٤:٤سوثنروك٢(»رهدلااذههلإ«و)٢:٢
نأىلعلديفسانلاةبرجتىلعهتوقوهتيرحىلإريشي
هنكسمىلإعوجرلانمهعنميفكيام»مالظلالسالس«
سانلانيبنالوجلانمهعنمتالاهنكلولوألاينارونلا
مهباقعلدادعتساكلذلكوهتدارإلنوملسينيذلايبسيل
مهلوقبكلذىلإنيطايشلاراشأو)٢٠:٢٠ايؤر(ًاريخأ
لٱَلْبَقاَنُهَىلِإَتْئِج«حيسملل

ْ
.)٨:٢٩ىتم(»اَنَبِّـذَعُتِلِتْقَو

١٠ايؤر(ريخألامويلايفِءاَضَقْلِلَنيِسوُرَْحمْمُهَمَّـلَسَو
.)٢٥:٤١ىتمو

لٱَىلَعْقِفْشُيَْملَو«٥
ْ
لٱَِملاَع

ْ
ًانِماَثًاحوُنَظِفَحاَمَّـنِإْلَبِ،ميِدَق

لِلًازِراَك
ْ

لٱَِملاَعَىلَعًاناَفوُطَبَلَجْذِإِّـِرب
ْ
.»ِراَّـجُف

٣:٦صو٣:٢٠سرطب١و٢٦:٢لايقزحو٣:٦ص

نأىلعميدقلايحولاخيراتنمناقليلدةيآلاهذهيف
.نيبذاكلانيملعملابقاعيهللا

ضرألاناكسىلعيأِميِدَقْلٱَِملاَعْلٱَىلَعْقِفْشُيَْملَو
ذئمويهللاةمقنو.)٧-٦:١نيوكت(نافوطلالبقرارشألا
نوكتنأليحتسيهنأومويلاهتمقنيرجيهنأىلعناهرب
.باقعالبةئيطخلا

ىلوألاهتلاسريفأبنأامكًانِماَثًاحوُنَظِفَحاَمَّـنِإْلَب
نيذلاةينامثلانمًادحاوحوننوكو.)٣:٢٠سرطب١(
رارشألاةرثكنأوباقعلاكلذةمظعىلعناهرباوصلخ
.مهكالهلةلعنوكتالءايقتألاةلقنأومهحاجنلةلعنوكت

خبوهنإفناميإلابيذلاربلاالىوقتلليأِّـِربْلِلًازِراَك
نييناربعو٩نيوكت(ةبوتلاىلعمهثحومهرورشىلعسانلا
.)٣:٢٠سرطب١و١١:٧

جُفْلٱَِملاَعَىلَعًاناَفوُطَبَلَجْذِإ
ىلإسرطببسنِراَّـ

:٦نيوكت(ىسوملعفامكسانلاماثآةجيتنوهامهللا
نأامكةئيطخلانعكفنيالباقعلانأكلذةجيتنو.)١٣
.هقرافيالناسنإلالظ

اَمِهْيَلَعَمَكَحَةَروُمَعَوَموُدَسْيَتَنيِدَمَدَّـمَرْذِإَو«٦
لِلًَةْربِعًاعِضاَو،ِبَالِقْنالٱِب

ْ
»اوُرُجْفَيْنَأَنيِديِتَع

:٩ةيمورو١١:٢٣و١٠:١٥ىتمو٧ا١وهيو١٩:٢٤نيوكت
١٥اذوهيو١:٩ءايعشإو٢٩

يفركُذامكَةَروُمَعَوَموُدَسْيَتَنيِدَمَدَّـمَرْذِإ
هللانأىلعثلاثلاناهربلااذهو.)٢٥و١٩:٢٤نيوكت(
لديًادامراتراصىتحنيتنيدملاهقارحإو.رارشألابقاعي
.لماكلاامهكالهىلع

هيلعموكحملاناسنإلاكِبَالِقْنالٱِباَمِهْيَلَعَمَكَح
امهماثآلامهناكسىلعبضغهنأىلعليلداذهو.توملاب
.)١٩:٢٩نيوكترظنا(

ًالاثمًالعاجيأاوُرُجْفَيْنَأَنيِديِتَعْلِلًةَْربِعًاعِضاَو
يفمهاياطخىلعهوعقوتينأسانلاىلعبجييذلاباقعلل
سانلاضعبباقعنوكينأهللادصقو.ناكمونامزلك
.نيرخآللةربع

ألَا
َ
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لٱًاطوُلَذَقْنَأَو«٧
ْ

يفِءاَيِدْرَألٱِةَريِسْنِمًابوُلْغَمَّـراَب ِ
.»ِةَراَعَّـدلٱ
٣:١٧صو٢٩و١٩:١٦نيوكت

هنأىلعناهربلاو.)١٩:١٦نيوكت(َّـراَبْلٱًاطوُلَذَقْنَأَو
هللالاسرإوهلوحناكيذلاداسفلابهسندتمدعراب
نيكالملالوقهقيدصتوهتيبلهأذاقنإوهذاقنإلنيكالم
:١٩نيوكت(رغوصلجأنمهتبلطهللالوبقوامهلهتعاطإو
رايخألانيبزّيميهنأىلعناهربًاطولهللاذاقنإف.)٢١
ملهنألًارابيعُدو.ءالؤهكلهيوكئلوأصّلخيورارشألاو
ًاطولنأىلعليلدالو.مهرورشيفهلوحنيذلاكراشي
ّ.ربلايفهلثمًادحألعجينأهظعوبعاطتسا

لٱَناَكْذِإ«٨
ْ

ُبِّـذَعُيْمُهَنْيَبٌنِكاَسَوُهَوِعْمَّـسلٱَوِرَظَّـنلٱِبُّراَب
لٱُهَسْفَنًامْوَيَفًامْوَي

ْ
.»ِةَميِثَألٱِلاَعْفَألٱِبَةَّـراَب

١١:٤نييناربع

ِةَميِثَألٱِلاَعْفَألٱِبَةَّـراَبْلٱُهَسْفَنًامْوَيَفًامْوَيُبِّـذَعُي
.طولتافصنميحولابهفرعاممسرطبكلذجتنتسا
ةأطخلاىلعنزحلانماهملأتىلإسفنلاباذعبراشأو
اهايإهتدهاشمتناكو.ةريرشلامهلاوقأومهلامعأهتدهاشمل
.رابلاةاجنركذيملورارشألاكالهاذوهيركذو.هيلعةليقث
هتمقنهللاءارجألاثمرانلابةرومعومودسبالقناو
الماتكالههنألكلذنممظعأوءاملابميدقلاملاعلاكالهإك
.ىلوألالاحلاىلإهيفدر

مثَألٱَظَفَْحيَوِةَبِرْجَّـتلٱَنِمَءاَيِقْتَألٱَذِقْنُيْنَأُّبَّـرلٱُمَلْعَي«٩
ََ
َة

»َنيِبَقاَعُمِنيِّـدلٱِمْوَيَىلِإ
٦اذوهيو١٠:١٥ىتمو٣:١٠ايؤرو١٠:١٣سوثنروك١

ةقباسلاةلثمألايفهللااهدصقيتلاةجيتنلاةيآلاهذهيف
.)٨-٤ع(

ةوقلامزلتسيملعلااذهَءاَيِقْتَألٱَذِقْنُيْنَأُّبَّـرلٱُمَلْعَي
لثمنيذلاسانلاانه»ءايقتألاب«دارملاو.ذاقنإلاءارجإىلع
.طولوحون

تاداهطضالاوبئاصملاوتاقيضلايأِةَبِرْجَّـتلٱَنِم
لئاسوهللاو.)١:٢بوقعيو٤:١٢و١:٦سرطب١(يفامك
مهيلإلسرينأبمهذقنيًانايحأفاهملعنالهئايقتأذاقنإل
ًانايحأوسرطبولاينادوطولىلإهلسرأامكًاكالم
ًاتاقوأو)١٢:صلامعأ(دِهطضملاةتامإبًانايحأوتازجعملاب
.ءامسلاىلإمهلقنبوأرطخلانممهنوذقنيءاقدصأةماقإب

ميهاربإخيراتيفامكسدقملاباتكلايفريثكاذهلثمو
.لبابيفةيتفلاةثالثلاودوادوفسويوبوقعيو

لعفيسامكَنيِبَقاَعُمِنيِّـدلٱِمْوَيَىلِإَةََمثَألٱَظَفَْحيَو
.)٢٠:١٠ايؤر(ريخألامويلايفةسلابألارمأيف

نيذلاةكئالملابةبذكلانيملعملاسرطبهيبشت
١٦ىلإ١٠عمئاهبلابوأاوطقس

جلٱَءاَرَوَنوُبَهْذَيَنيِذَّـلٱاَمَّـيِسَالَو«١٠
ْ

يفِدََس ِةَوْهَشِ
َنـوـُبِجـْعـُم،َنوُرـوُسـَج.ِةَداـَيِّـسـلـٱِبَنـوـُنـيِهــَتْسـَيَو،ِةـَسـاَجـَّــنلٱ
»ِداَْجمَألٱيِوَذَىلَعاُوَرتْفَيْنَأَنوُبِعَتْرَيَال،ْمِهِسُفْنَأِب

:١سطيتو٢٢:٢٨جورخو٨و١٨و١٦اذوهيو٣:٣ص
٧

ناكسكِدَسَْجلٱَءاَرَوَنوُبَهْذَيَنيِذَّـلٱاَمَّـيِسَالَو
نيذلاةماعنيقسافلاكو.)١٩٨:٥نيوكت(ةرومعومودس
.نوبذاكلانوملعملامهنم

يف دسجلاسجنتيتلاةوهشلايأِةَساَجَّـنلٱِةَوْهَشِ
.)١٩و٤:١٨سسفأو٤:٥يكينولاست١(سفنلاو

يذلابرلانوركنييأِةَداَيِّـسلٱِبَنوُنيِهَتْسَيَو
اوناهتسا)٣ع(نيعمطمهنوكقوفمهنإ.)١ع(مهارتشا
.ةيآلاهذهيفامكًاضيأنيقسافءاثبخاوناكوةدايسلاب
ةيدسجلاةدايسلاوةيحورلاةدايسلالمشتانهةدايسلاو
ةالولاةسائرنمةيدسجلاةدايسلاانهرثكألادارملاو
هللاةسائرلكباوفختسامهنأةيلاتلاةيآلانمانلو.ةسينكلاو
.كولمللوةسينكللوةكئالمللو

َنوُمِّـدَقُيَالًةَرْدُقَوًةَّـوُقُمَظْعَأْمُهَو،ٌةَكِئَالَمُثْيَح«١١
.»ٍءَاِرتْفٱَمْكُحِّـبَّـرلٱىَدَلْمِهْيَلَع
٦اذوهي

نمًةَرْدُقَوًةَّـوُقُمَظْعَأْمُهَو،ٌةَكِئَالَمُثْيَح
.نيبذاكلانيملعملا

مهنأيأٍءاَِرتْفٱَمْكُحِّـبَّـرلٱىَدَلْمِهْيَلَعَنوُمِّـدَقُيَال
ءانبأاوناكنيذلانيطايشلايأةسائرلايوذىلعنورتفيال
لبقهيلعاوناكامىلإرظنلابةكئالماوربتعاوًاميدقهللا
»ءارتفالاب«انهتمجرُتيتلاةينانويلاةملكلاو.طوقسلا
٦:١١لامعأ(فيدجتلابعضوملااذهريغيفتمجرُت
يأىلعملعنالو.)٣:٢سواثوميت٢و١:١٣سواثوميت١و
ليئاخيمةمصاخمىلعأانههمالكسرطبىنبءيش

ثدحامىلعمأ)٩اذوهي(ىسومدسجىلعناطيشلل

ألَا
َ
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ىلعمأ)٣:٢ايركز(ناطيشلاوكالملاونهاكلاعشوهينيب
.ةينوناقلاريغةيدوهيلابتكلايفركذءيش

ٍةَدوُلْوَم،ٍةَّـيِعيِبَط،ٍةَقِطاَنِْريَغٍتاَناَوَيَحَكَفِءَالُؤٰهاَّـمَأ«١٢
هلٱَوِدْيَّـصلِل

َْ
يفَنوُكِلْهَيَسَف،َنوُلَهَْجياَمَىلَعَنُوَرتْفَي،ِكَال ِ

»ْمِهِداَسَف
٢:٢٢يسولوكو١٠اذوهيو١٢:٣ايمرإ

ٍةَّـيِعيِبَط،ٍةَقِطاَنِْريَغٍتاَناَوَيَحَكَفِءَالُؤٰهاَّـمَأ
مهنوكليلدو.مهشيوشتومهلهجلًاراهظإاذهبمهفصو
يفومهاتافصيفمئاهبلانوهبشيمهو.ةيآلاةيقبمئاهبلاك
مئاهبلاكثبعمهتايحفًائيشسانلااوعفنيملمهنإفمهترخآ
.لتقُتوداصُتيتلا

مهلهجنوكينأبجيناكَنوُلَهَْجياَمَىلَعَنوَُرتْفَي
مهسفنأىلعاومكحفمهئارتفاىلعهولعجمهنكلمهتوكسةلع
.مئاهبمهنأب

يفَنوُكِلْهَيَسَف اهوتأيتلاشحاوفلانإيأمِهِداَسَفِ
نوبلجيفمهكالهىلعنوكيًايدسجًاداسفمهلئشنت
اوغلبيىتحمهاياطخىلعمهترباثمبمهسوؤرىلعمهتنونيد
.يدبألاتوملاوينمزلاتوملايهواهتياهن

.ًةَّـذَلٍمْوَيَمُّعَنَتَنوُبِسَْحيَنيِذَّـلٱ.ِمْثِإلٱَةَرْجُأَنيِذِخآ«١٣
يفَنوُمَّـعَنَتَي،ٌبوُيُعَوٌساَنْدَأ َمِئَالَوَنيِعِناَصْمِهِروُرُغِ
.»ْمُكَعَم
٢١و١١:٢٠سوثنروك١و١٢اذوهيو١٣:١٣ةيمور
٥:٧يكينولاست١و

وهوةقباسلاةرابعلاريسفتاذهِمْثِإلٱَةَرْجُأَنيِذِخآ
ُناَسْنِإلٱُهُعَرْزَييِذَّـلٱ«نأيهوةيدبألاهللاةعيرشقفوىلع
ِجلُعَرْزَيْنَمَّـنَأل.ًاضْيَأُدُصَْحيُهاَّـيِإ

َ
جلٱَنِمَفِهِدَس

ْ
ُدُصَْحيِدََس

.)٢٢:١١ايؤرًاضيأرظنا٨و٦:٧ةيطالغ(»ًاداَسَف
نورسيمهنأيأًةَّـذَلٍمْوَيَمُّعَنَتَنوُبِسَْحيَنيِذَّـلٱ
نولذبيمهلًابيصنهدنعاهنوبسحيدحىلإدحاومويتاذلب

نيميىلعنيذلاتاذلكةمئادلاةيقيقحلاتاذللاهليبسيف
يذلاوسيعنوهبشيكلذيفاوناكو)١٦:١١رومزم(برلا
.)١٢:١٦نييناربع(هتيروكبعابةدحاوةلكألجأل
لَ«اولاقنيذلانييركويبألاو

ْ
»ُتوُمَنًادَغاَنَّـنَألْبَْرشَنَوْلُكْأَن

سوثنروك١(هنأشلدغلاعدومويلاةذللاتاهاولاقمهنأكف
ليللاىلعةوالعراهنلااولغشىنعملانإوأ.)١٥:٣٢
ةداعىلعءانبسرطبنإفةداعنيملولمللًافالخمئالولاب
هلوقكلذوىراكسباوسيللسرلانأنهربًاليلمئالولاذاختا

َنوُرَكْسَيَنيِذَّـلٱَو.ِراَهَّـنلٱَنِمُةَثِلاَّـثلٱُةَعاَّـسلٱاََّـهنَأل«هانعمام
.)٥:٧يكينولاست١و٢:١٥لامعأ(»َنوُرَكْسَيِلْيَّـللٱِبَف

اوناكوهوسجنلحميفاودجواذإفنوسجنياٌساَنْدَأ
.هيلعًاراع

بجينمموإمهئاقفرللجخويزخةلعمهيأٌبوُيُع
.مهتقفارمنمايحتسُينأ

يفَنوُمَّـعَنَتَي يأخلاَمِئَالَوَنيِعِناَصْمِهِروُرُغِ
مهنأوأعادخلاوشغلاباهيلعاولصحيتلاتاذللابنوهفرتي
عادخلاوءايرلابنونمؤملااهيتأييتلاةيبحلامئالولانولخدي
ءاشعلااولعجمهلعلو.ةيندبلاتاذللاىلإاهبنولصوتيو
ًالهجسوثنروكةسينكتلعفامكةيدسجةميلويبرلا
.)٢٢-١١:٢٠سوثنروك١(ًاريصقًاتقوكلذىلعتيقبو

َهل«١٤
ُ
خلٱِنَعُّفُكَتَالًاقْسِفٌةَّـوُلَْممٌنوُيُعْم

ْ
َنوُعِداَخ،ِةَّـيَِط

َهل.ِةَتِباَّـثلٱَْريَغَسوُفُّنلٱ
ُ
لَقْم

ْ
يفٌبِّـرَدَتُمٌب ُدَالْوَأ.ِعَمَّـطلٱِ

.»ِةَنْعَّـللٱ
٢:٣سسفأو٣:١٦صو١:٨بوقعي

َهل
ُ

مهبولقيفاممهنويعبنورهظيفًاقْسِفٌةَّـوُلَْممٌنوُيُعْم
مهنإوأةمرحملاتاذللاىلإمهقايتشاوةئيدرلاراكفألانم
.ةروظحملاةيدسجلاتاذللامانتغالةصرفًامئادنوعقوتي

هلوقيفحيسملارمألًافالخِةَّـيِطَْخلٱِنَعُّفُكَتَال
لٱَكُنْيَعْتَناَكْنِإَف«

ْ
لَأَواَهْعَلْقٱَفَكُرِثْعُتىَنْمُي

ْ
ىتم(»َكْنَعاَهِق

.هنورظنياملكنوهتشيمهنإف)٥:٢٩
سواثوميت٢و١٨ع(ِةَتِباَّـثلٱَْريَغَسوُفُّنلٱَنوُعِداَخ
مئالولاكلتيفنودهتجياوناكمهنإف.)١:٤بوقعيو٣:٦
.رشللسانلااوديصينأ

َهل
ُ

يفٌبِّـرَدَتُمٌبْلَقْم ٥:١١سوثنروك١(ِعَمَّـطلٱِ
.ةراعدلاوهفرتلاىلعلاملابحاودازف.)٥و٥:٣سسفأو

مهتافصمهيلعبجوتنمممهنأيأِةَنْعَّـللٱُدَالْوَأ
نونوعلممهنأهللانلعأنيذلامهنأوأةنعللامهلامعأو
نوكفنيالمهنأوأ)٢:٣يكينولاست٢(كالهللةضرعو
.مهريغنونعلي

ملٱَقيِرَّـطلٱاوُكَرَتْدَق«١٥
َقيِرَطَنيِعِباَتاوُّلَضَف،َميِقَتْسُْ

لَب
ْ
.»ِمْثِإلٱَةَرْجُأَّـبَحَأيِذَّـلٱَروُصَبِنْبَماَع
١١اذوهيو٢٣:٤ةينثتو٧و٢٢:٥ددعو١٣:١٠لامعأ
٢:١٤ايؤرو١٣:٢ايمحنو

رحاسلاميلعلسلوبلاقَميِقَتْسُْملٱَقيِرَّـطلٱاوُكَرَتْدَق
ملٱِهللاٱَلُبُسُدِسْفُتُلاَزَتَالَأ«

.)١٣:١٠لامعأ(»َةَميِقَتْسُْ
و.)٢١:٣٢ىتمو٢ع(»قحلاقيرط«ميقتسملاقيرطلاو

ألَا
َ
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نيوكت(»برلاقيرط«و)١٦:٣١لاثمأو٢١ع(»ربلاقيرط«
قيرط«و)٥٩:٨ءايعشإ(»مالسلاقيرط«و)١٨:١٩
و)١٠:١٧لاثمأ(»ةايحلاقيرط«و)٤:١١لاثمأ(»ةمكحلا
ًالوأاوناكءالؤهف.)١٦:١٧لامعأ(»صالخلاقيرط«
.اودترامثنييحيسم

انحوي(توملاوةئيطخلاكلاسمولالضلاةيربيفاوُّلَضَف
.)٣:١٣سواثوميت٢و٧:١٢

لاق)٢٢صددع(َروُصَبِنْبَماَعْلَبَقيِرَطَنيِعِباَت
هللاةدارإاومواقمهنألماعلباوهبشأنيبذاكلانيملعملانإ
اوصلُخيملوهللاديبعمهنأاوعداومهسفنأةئيشماوبلطو
ناكو.حيبقلاحبرللةليسوهللامهتمدخاولعجوهلةيدوبعلا
ريغسوفنلااوعدخ«و»عمطلايفبردتمبلق«مهل
ماعلبىرغأاهبيتلاةئيطخلاباكترابسانلااورغأو»ةتباثلا
انهسرطبهاعدو)٣١:١٦ددع(قسفلايهونييليئارسإلا
ئشانقرفلااذهلعلو»روعبنب«ىسومهاعدو»روصبنب«
لاقو.ةينانويلاوأةينايرسلاوةيناربعلايفظفللاقرفنع
.)١١اذوهي(حروقونيياقنوهبشينيملعملاءالؤهنإاذوهي

هبهاتأيذلالاملايهوِمْثِإلٱَةَرْجُأَّـبَحَأيِذَّـلٱ
نعليماعلباولعجيلقالابنمنيينايدملاونييباؤملاخويش
قوفهبقالابهدعويذلالاملاو.)٢٢:٧ددع(ليئارسإ
يرُتاهرخآىلإاهلوأنمماعلبةصقو.)٢٢:١٧ددع(كلذ
لامىهتشاهنإوقالاببلطفالخهللاةئيشمنأملعهنأ
الإكلذنمهعنميملوهبلطىضتقمبلعفينأءاشوقالاب

.هتردقوهللافوخ

ِّـيِبَّـنلٱَةَقاََمحَعَنَمْذِإ،ِهيِّـدَعَتِخيِبْوَتَىلَعَلَصَحُهَّـنِكٰلَو«١٦
.»ٍناَسْنِإِتْوَصِبًاقِطاَنُمَجْعَأٌراَِمح
٣٠و٢٨و٢٣و٢٢:٢١ددع

هرارمتساهيّدعتناكِهيِّـدَعَتِخيِبْوَتَىلَعَلَصَحُهَّـنِكٰل
عمقالابلامبسكيوليئارسإنعلينأهناكمإلمأىلع
بهذينأهلصّخروليئارسإكرابيهنأدارأهللانأملعهنأ
ةرابعلايفهخيبوتقيرطو.مهكرابينأطرشىلعقالابىلإ
.ةيلاتلا

ًايبنناكماعلبنإُمَجْعَأٌرَاِمحِّـيِبَّـنلٱَةَقَاَمحَعَنَمْذِإ
ىلإرقتفاهنكلسانلارئاسنممكحأنوكينأبجوف
هذهبسرطبراشأو.هسفنهكالهإنمهعنميلرامحداشرإ
:٢٢ددع(ددعلارفسيفةروكذملاماعلبةقامحىلإةرابعلا
ناكيذلاناكملاىلإمدقتلانمهعنمرامحلانأاهأبنو)٢٣
.فيسلابهبرضينأكشوىلعبرلاكالمهيف

نمماعلبىجنرامحلاهاتأامٍناَسْنِإِتْوَصِبًاقِطاَن
ةوقرامحلاىطعأهللانكلوكالملالاقامكهتقامحةجيتن
.رامحلاهبرضبهروجوهلهجماعلبلرهظُيلقطنلا

ىرخأرومأبنيبذاكلانيملعملاسرطبهيبشت
٢٢ىلإ١٧ع

َنيِذَّـلٱ.ُءْوَّـنلٱاَهُقوُسَيٌموُيُغ،ٍءاَمَالِبٌراَبآْمُهِءَالُؤٰه«١٧
َهلَظِفُحْدَق

ُ
.»ِدَبَألٱَىلِإِمَالَّـظلٱُماَتَقْم

١٣و١٢اذوهي

.ءامالبمويغباذوهيمههبشٍءاَمَالِبٌراَبآْمُهِءَالُؤٰه
نودجيمهنألمأىلعرابآلانودصقيةيدابلايفنورفاسملاو
دقمهنكلًاشطعتوملانمنوصلخيوهبنوشعتنيءاماهيف
نودصقينماذك.ءاطخمهتايحنورسخيدقونوبيخي
ديفياذهو.نوبيخيفمهبعاقتنالاةيغبنيبذاكلانيملعملا
.)١٤:٣و٢:١٣ايمرإو٢٠-٦:١٥بويأ(يفامىنعم

شاعنإورطملابئبنتمويغلاهذهوُءْوَّـنلٱاَهُقوُسَيٌموُيُغ
عفنتنأنودلوزتةرطممريغةقيقراهنكلوتابنلاورشبلا
مهف.نوفيالونودعيمهنإفنوملعملاكئلوأكلذكفًائيش
.مهلتسيللئاضفبنورهاظتيمويغلاك

َهلَظِفُحْدَقَنيِذَّـلٱ
ُ

حجرألاِدَبَألٱَىلِإِمَالَّـظلٱُماَتَقْم
نممهباقعونيبذاكلانيملعمللًافصوالإسيلاذهنأ
مهكالهإنعًالضفةسينكلاىلعمهنمرطخلابءابنإوهو.هللا
نيذلاةكئالملايفهلوقك»مهلظفح«مهيفهلوقو.مهسفنأ

.)١:٤سرطب١و٥ع(اوطقس

لٱِمِئاَظَعِبَنوُقِطْنَيْذِإْمَُّـهنَأل«١٨
ْ

طُب
ْ

ِتاَوَهَشِبَنوُعَدَْخي،ِل
جلٱ
ْ

يفِدََس يفَنوُريِسَيَنيِذَّـلٱَنِمًاليِلَقَبَرَهْنَمِةَراَعَّـدلٱِ ِ
»ِلَالَّـضلٱ

١:٤صو٢٠ع٤:١٧سسفأو١٦اذوهي

قبسامىلعينبماذهِلْطُبْلٱِمِئاَظَعِبَنوُقِطْنَيْذِإ
ةفرعملانوعّديف»رطمالبمويغوءامالبرابآب«مههيبشتنم
.نأشوذمهميلعتنإوةميظعلاةمكحلاوةقئافلا

هبنوعدخيامنايباذهِدَسَْجلٱِتاَوَهَشِبَنوُعَدَْخي
نولعجيفةروظحملاتاّذللاباكتراىلعمهولمحيلسانلا
مهتكبشىلإمهبذجلةليسوةيدسجلاتاوهشلابعتمتلا
لكنمنوهتشياماولعفينأمهللحيهنأاوملعفكالهلل
.ءيش

ألَا
َ
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يف .ةقباسلاةرابعلايفهانعملًاحاضيإاذهلاقِةَراَعَّـدلٱِ
يفَنوُريِسَيَنيِذَّـلٱَنِمًاليِلَقَبَرَهْنَم ِلَالَّـضلٱِ
هنمرشلالضيفاوعقووناثوألاةدابعلالضنماوجنيأ
مهوعدخفنويحيسمنوملعممهنأاوعدانيذلاهبىتأ
.دسجلاتاوهشب

حلٱِبْمُهاَّـيِإَنيِدِعاَو«١٩
ْ
لٱُديِبَعْمُهُسُفْنَأْمُهَو،ِةَّـيِّـُر

ْ
.ِداَسَف

»!ًاضْيَأٌدَبْعَتْسُمُهَلَوُهَفٌدَحَأُهْنِمَبَلَغْنٱاَمَّـنَأل
٨:٣٤انحويو٦:١٦ةيمور

ُديِبَعْمُهُسُفْنَأْمُهَو،ِةَّـيِّـرُْحلٱِبْمُهاَّـيِإَنيِدِعاَو
هولصحينأاويعطتسيملامبمهريغاودعويأِداَسَفْلٱ
اميحيسملانيدلايفمهلحابُيهنأمهومّلعف.مهسفنأل
نأنوردقيةيرحيأفداسفلاقرتحتمهوسانلاهمرح
كلذنإوناميإلابريربتلانإمهومّلعف.اهايإمهومّلعي
نأحيسملابنينمؤمللزوجيفسومانلاظفحنممهررحي
سومانللاوتاممهنأًاضيأمهومّلعو.اوؤاشامكاوشيعي
نألطبهنأكلذنماوجتنتساوريربتلاةطساوهنوكرابتعاب
سلوبلوقكلوسرلاسرطبلوقف.مهتريسنوناقنوكي
لِلْمُتيِعُداَمَّـنِإْمُكَّـنِإَف«ةيطالغلهأللوسرلا

ْ
اَُّهيَأِةَّـيِّـرُح

حلٱاوُرِّـيَصُتَالُهَّـنَأَْريَغ.ُةَوْخِإلٱ
ْ
لِلًةَصْرُفَةَّـيِّـُر

ْ
ةيطالغ(»ِدَسَج

عمجملااهرشنيتلااياصولانإاوربتعامهلعلو.)٥:١٣
نينمؤملانإوطقفممألابةصتخمميلشروأيفلوألاا
ْنَعاوُعِنَتْمَيْنَأ«يهواهظفحنمنوفعمنييليئارسإلا
ملٱَو،اَنِّـزلٱَو،ِماَنْصَألٱِتاَساَجَن

:١٥لامعأ(»ِمَّـدلٱَو،ِقوُنْخَْ
حلٱ«عوسيلاق.)٢٠

ْ
حلٱَّـَق

ْ
ُلَمْعَيْنَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

خلٱ
ْ
لِلٌدْبَعَوُهَةَّـيَِط

ْ
.)٨:٣٤انحوي(»ِةَّـيِطَخ

ًاضْيَأٌدَبْعَتْسُمُهَلَوُهَفٌدَحَأُهْنِمَبَلَغْنٱاَمَّـنَأل
لاق.)٣:١٧سوثنروك٢و٢٠-٦:١٦ةيمورريسفترظنا(
.داسفلاديبعمهنأهلوقتبثُيلسرطبكلذ

لٱِتاَساَجَنْنِماوُبَرَهاَمَدْعَباوُناَكاَذِإُهَّـنَأل«٢٠
ْ
ِ،َملاَع

ملٱَوِّـبَّـرلٱِةَفِرْعَمِب
لَخُْ

ِّـ
ملٱَعوُسَيِص

،اَهيِفًاضْيَأَنوُكِبَتْرَيِ،حيِسَْ
َهلْتَراَصْدَقَف،َنوُبِلَغْنَيَف

ُ
.»ِلِئاَوَألٱَنِمَّـَرشَأُرِخاَوَألٱُم

١٢:٤٥ىتمو٢:٤سواثوميت٢و٣:١٨و١١و١:٢ص
١١:٢٦اقولو

تاساجننميأَِملاَعْلٱِتاَساَجَنْنِماوُبَرَهاَمَدْعَب
ديبع«نيبذاكلانيملعملايفملكتيلزيملوهفةينثولاةنايدلا
نعوملاعلاتاساجننعاولصفنامهنأاوعدامهو»داسفلا
.حيسملاباونمآنيحاهبقلعتياملك

يتلاةيدسجلاتاوهشلايفيأاَهيِفًاضْيَأَنوُكِبَتْرَي
.نوكلهيواهبنوداصيسوفنلاةكبشيه

َهلْتَراَصْدَقَف
ُ

ىلعاذهِلِئاَوَألٱَنِمَّـَرشَأُرِخاَوَألٱُم
ةحصو.)١٢:٤٥ىتم(هنعنيدترملايفحيسملالوققفو
ًارذعمهلهجاوذختينأنوردقيالهنألةحضاولوقلااذه
لبصالخللةفرعملاتسيلانهةروكذملاةفرعملاو.مهلامعأل
يفانيانهءيشالًاذإف.)٨و٤و١:٢ص(يفركُذاميه
يفكلهييذلاينثولاةنونيدنإةصالخلاو.نينمؤملاتوبث

ليجنإلاعمسيذلاةنونيدنمفخأهتيامعوهتئيطخ
ةسراممىلإعجرمثهاضتقمبريسيهنإوهلبقهنأىعداو
ريرشلاانهلوسرلالباقف.اهلزتعاهنأىعدايتلاشحاوفلا

اهلباقهذهفأطخأفًالهاجناكمويلوألالاحلانيلاحيف
رانتساامدعباهسفنةئيطخلابكتريوهوةيناثلاهلاحب
بلقلاةراهطنمهتنايدهنمهبلطتامفرعيوليجنإلاب
.كلذبماقهنأىعداوةريسلاو

َهلًاْريَخَناَكُهَّـنَأل«٢١
ُ
لٱَقيِرَطاوُفِرْعَيَْملْوَلْم

ْ
ْمَُّـهنَأْنِم،ِّـِرب

لٱِنَعَنوُّدَتْرَياوُفَرَعاَمَدْعَب
ْ
ملٱِةَّـيِصَو

ملٱِةَسَّـدَقُْ
َهلِةَمَّـلَسُْ

ُ
.»ْم

٤:١٧بوقعيو١:٣٦وخلا٦:٤نييناربعو١٨:٢٤رومزم
٣اذوهيو٦:١٤سواثوميت١و٦:٢ةيطالغو٣:٢صو

.اهلبقيتلاةيآلايفليقامةلعةيآلاهذهيف
َهلًاْريَخَناَك

ُ
»ربلاقيرط«ِّـِربْلٱَقيِرَطاوُفِرْعَيَْملْوَلْم

حيسملاهيفمّلعةيناثلاةيآلايفروكذملا»قحلاقيرط«وه
يفمهرشةعاظفرهظيل»ربلاقيرط«لوسرلاهاعدو.هلسرو
.هنعلودعلا

نوريسينيذلاباوثوهبيلاطماوُفَرَعاَمَدْعَبْمَُّـهنَأْنِم
.هنعاولامنيذلاباقعوهيف

َهلِةَمَّـلَسُْملٱِةَسَّـدَقُْملٱِةَّـيِصَوْلٱِنَعَنوُّدَتْرَي
ُ

يأْم
ناميإلا«اذوهياهامسوةسدقملاةيبدألاليجنإلاةعيرش
حيسملاةيصواهبدارملاسيلو»نيسيدقللةرممّلسملا
لبجلاىلعظعولايفاهريسفتالو)١٣:٣٤انحوي(ةديدجلا
.)٧و٦و٥صىتم(

يفاَمْمَُهباَصَأْدَق«٢٢ ملٱِ
لَك:ِقِداَّـصلٱِلَثَْ

ْ
َىلِإَداَعْدَقٌب

حلٱِةَغاَرَمَىلِإٌةَلِسَتْغُمٌةَريِزْنِخَو،ِهِئْيَق
ْ
.»ِةَأَْم

٢٦:١١لاثمأ

نانيبينيلثمبنيبذاكلانيملعملايفهلوقلوسرلاحضوأ
هتلوادتاممأنيبتيملو.ىلوألامهلاحىلإمهعوجرةعاظف
.سدقملاباتكلانممأنالثملاناذهذوخأمسانلاةنسلأ

ألَا
َ
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يفاَمْمَُهباَصَأْدَق َداَعْدَقٌبْلَك:ِقِداَّـصلٱِلَثَْملٱِ
هلوقوهوًاليلقلثملااذههبشياملاثمألارفسيفِهِئْيَقَىلِإ
لٱُدوُعَياَمَك«

ْ
لَك
ْ

جلٱاَذَكٰهِهِئْيَقَىلِإُب
ْ
»ُهَتَقاََمحُديِعُيُلِهَا

.)٢٦:١١لاثمأ(
»ةغارملا«ِةَأْمَْحلٱِةَغاَرَمَىلِإٌةَلِسَتْغُمٌةَريِزْنِخَو
.نتنملادوسألانيطلا»ةأمحلا«وغرمتلاناكميأغّرمتملا
اوُطْعُتَال«ةهباشملاضعبحيسملالوقهبشياذههلوقو
ملٱ
لِلَسَّـدَقُْ

ْ
طَتَالَو،ِبَالِك

ْ
خلٱَماَّـدُقْمُكَرَرُداوُحَر

ْ
َّـالَئِل،ِريِزاََن

لَتَواَهِلُجْرَأِباَهَسوُدَت
ْ

نيذهبو.)٧:٦ىتم(»ْمُكَقِّـزَمُتَفَتِفَت
ددجتلوأمهتعيبطيفيقيقحريغتأشنيملهنأرهظينيلثملا
ىوسمهنمنكيملفةسينكلاةيوضعمهلوخدبمهبولق
ترهظةيقيقحلامهتعيبطنإوًايتقوةيجراخلاةريسلاحالصإ
الاذهو.رهاظلامهريغتومهفارتعالكمغرىلعنيحدعب
ريغتلانأىلعًاناهربدعُيلبةمعنلانمًاطوقسبسحي
ةسدقملاةريسلابيتأيالبلقلايفةمعنلانوديجراخلا
.ءامسللناسنإلالهؤينأليحتسيو

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

هذهةباتكنمهتياغحاحصألااذهيفلوسرلارهظأ
ًافالخملاعلااذهىلإعجريسحيسملانإنايبيهوةلاسرلا
كلذرثأىلعنوكيهنأوقرتحتضرألانإونيئزهتسملالوقل

ىلإرظنلابنينمؤملاتابجاووةديدجضرأوةديدجءامس
:ماسقأةثالثحاحصألااذهيفو.رومألاهذه

حيسملاعوجرىلعسانلاضعبتاضارتعا:لوألا·
بابسألاوكلذىلعتارامإلامدعلملاعلاكالهو
ضرألاتوبثنإوملاعلابارخاهنعأشنييتلاةيعيبطلا
.)٤-١ع(ةتباثاهرارمتساىلعلدينآلاىلإ
هيفوحيسملاعوجرىلعتاضارتعالالوسرلاعفد:يناثلا·

هنأواهيفاملكوضرألاقارتحاوحيسملاءيجمديكأت
نهربياممو.ةديدجضرأوةديدجتاوامسنوكت
ءاملابميدقلاملاعلاكالهإوهةعيبطلاماظنريغتناكمإ
رانلابىرخأةرمثدحينأنكميءاملابةرمثدحامو
هبسحيامكنامزلابسحيالهللانإو.)٧-٥ع(
نأبجيهولعفينأبجيامفلاوزلاوعيرسمهنألسانلا
ممتييدبأهللانكلهنولعفيالمهفالإوًالاحهولعفي
هرييغتىلعلديالهدنعءوطابتلافةيدبألايفهدصاقم
هتانألوطةجيتنهللاءوطابتنإو.)٩و٨ع(هدصق
هذهىلإرظنلابنينمؤملاتابجاوو.)١٣-١٠ع(هربصو

نإو.)١٥و١٤ع(همالكنمقبسامتابثإورومألا
امأو.مهفلاةرسعءايشأهبتكاميفركذلوسرلاسلوب
.)١٦و١٥ع(حضاوهلكفةيناثحيسملاءيجميفهلاقام
ع(حيبستوقبسامىلعةينبملاةيعادولاهتحيصن:ثلاثلا·

.)١٨و١٧

٢و١عةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلانايب

اَمِهيِف،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأًةَيِناَثًةَلاَسِرْمُكْيَلِإَنآلٱاَهُبُتْكَأِهِذٰه«١
»َّـيِقَّـنلٱُمُكَنْهِذِةَرِكْذَّـتلٱِبُِضْهنُأ
١:١٣صو٢:١١سرطب١و١٧و١٤و٨ع

حيرصتاذهيفًةَيِناَثًةَلاَسِرْمُكْيَلِإَنآلٱاَهُبُتْكَأِهِذٰه
بتكهنأوديعبريغدمأذنمىلوألاةلاسرلابتكهنأىلإ
ىلوألاةلاسرلامهيلإتبتكنيذلاصاخشألاىلإةلاسرلاهذه
بيرقهلالحناتقونإ»نآلا«هلوقبدصقهلعلو.مهسفنأ
.مهنيبنيئزهتسملادوجوىلإةراشإلاو

ةياغنأنايباذهيفِةَرِكْذَّـتلٱِبُِضْهنُأاَمِهيِف
.ةدحاونيتلاسرلا

.عادخلاوأتاوهشلابردكتملاريغيأَّـيِقَّـنلٱُمُكَنْهِذ
تمجرتانه»يقنلاب«تمجرُتيتلاةينانويلاةملكلاو
مهناهذأنوكتنأدارأف.)١:١٠يبليف(يف»صلخملاب«
قيرطلضفأو.ةيناثحيسملاءيجمةميقربتعتيكلةهبتنم
ةطساوبانلهللاهنلعأامركذتننأوهانناهذأضاهنإىلإ
.هلسروهئايبنأ

َهلاَقيِتَّـلٱَلاَوْقَألٱاوُرُكْذَتِل«٢
َ
لٱُءاَيِبْنَألٱًاقِباَسا

ْ
،َنوُسيِّـدِق

ملٱَوِّـبَّـرلٱَةَّـيِصَو،َلُسُّرلٱُنْحَناَنَتَّـيِصَوَو
لَخُْ

ِّـ
.»ِص

ص٣:٥سسفأو٣:٢١لامعأو١:٧٠اقولو١٧اذوهي
٦:١٤سواثوميت١و٦:٢ةيطالغو٢:٢١

.)١:١٩ص(يفقبسامكَنوُسيِّـدِقْلٱُءاَيِبْنَألٱ
ِصِّـلَخُْملٱَوِّـبَّـرلٱَةَّـيِصَو،َلُسُّرلٱُنْحَناَنَتَّـيِصَوَو
نينمؤملاثحيلديدجلادهعلاوميدقلادهعلانمةلدأبىتأ
هلوقلريسفتاذهيفوةيناثحيسملاءيجمراظتناىلع
برلاولسرلاوءايبنألالاوقأبمهركذهنإف»ةركذتلاب«
٢٤:٥و٧:١٥ىتم(ةبذكلاءايبنألانمتاريذحتلامزلتسيو
٥:٦سسفأو١٦:١٧ةيمورو١٣:٢٢سقرمو١١و
ةيناثحيسملاءيجميفليجنإلاملكتو.)٤:٣سواثوميت٢و
:١٢اقولو٣٧-١٣:٣٥سقرمو٣٠-٢٤:٢٦ىتم(ًاحيرص
.)٤-٥:٢يكينولاست١و٤٠

ألَا
َ
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عوجرنوركنينيذلانيئزهتسملاءيجمبءابنإلا
٤و٣عحيسملا

يفِيتْأَيَسُهَّـنَأ:ًالَّـوَأاَذٰهَنيِِملاَع«٣ ٌمْوَقِماَّـيَألٱِرِخآِ
»ْمِهِسُفْنَأِتاَوَهَشِبَسَحِبَنيِكِلاَس،َنوُئِزْهَتْسُم

١٨اذوهيو١:٣نييناربعو٤:١سواثوميت١و١:٢٠ص
٢:١صو

مايقبءابنإلاىلوألافةلاسرلاهذهيفةيناثلاةوبنلاهذه
.)١٠-٢:١ص(نيبذاكلانيملعملا

)١:٢٠ص(ءايبنألامالكعوضوميأًالَّـوَأاَذٰهَنيِِملاَع
.اهركذننأبجييتلارومألامهأنمهنإو

يفِيتْأَيَسُهَّـنَأ يفةروكذملامايألايهِماَّـيَألٱِرِخآِ
:٢٠لامعأ(ةيناثحيسملاءيجمقبستيهو)١:٥سرطب١(
ءالؤهركُذو.)٣:٢سواثوميت٢و٤:١سواثوميت١و٢٩
.)١٨عاذوهي(اذوهيةلاسريف»نوئزهتسملا«

ةءوبنلاقدصمهراكنإمهؤازهتساناكَنوُئِزْهَتْسُم
.ةءوبنلاتبثأمهنايتإنكلوءايبنإلايحوو

الةروظحملاْمِهِسُفْنَأِتاَوَهَشِبَسَحِبَنيِكِلاَس
باوثأاوسبلينأنعاوعجرف.هسومانوهللاةئيشمىضتقمب
ص(ةئيدرلامهتعيبطنلعألبمهريغاوعدخييكلنالمحلا
لبقنيذلااياطخمهاياطختهبشأف)١٨و١٦اذوهيو٢:١٩
.ةرومعومودساياطخونافوطلا

َدَقَرَنيِحْنِمُهَّـنَأل؟ِهِئيَِجمُدِعْوَمَوُهَنْيَأ:َنيِلِئاَقَو«٤
خلٱِءْدَبْنِماَذَكٰهٍقاَبٍْءَيشُّلُكُءاَبآلٱ

ْ
.»ِةَقيَِل

١٢:٢٢و١١:٣لايقزحو١٧:١٥ايمرإو٥:١٩ءايعشإ
٢:١٩يكينولاست١و١٢عو٢:١٧يخالمو٢٤:٤٨ىتمو
١٠:٦رومزمو٧:٦٠لامعأو

مالكاذهو.دعولازاجنإنيأيأِهِئيَِجمُدِعْوَمَوُهَنْيَأ
يفاذهلثمءاجو.لطابهنأءاعداودعوللراكنإوءازهتسا
مهنأكف.)٢:١٧يخالمو١٧:١٥ايمرإو٧٩:١٠رومزم(
لبقتمتتناكلًاقحتناكولوةلطابةءوبنلاهذهاولاق
يفريمضلاو.متتالاهنأىلعليلدنآلااهمامتإمدعونآلا
لاوقأنم»هئيجمدعوم«ةرابعاوذخأوحيسملاىلإ»هئيجم«
بقاعيلدسجلابةيناثهنايتإنعاهبنوربعييتلانينمؤملا
يكينولاست١و٣٧و٢٧و٢٤:٣ىتم(راربألابيثيورارشألا
.)٣:١٢سرطب٢و٣:١٣و٢:١٩

نيذلاانه»ءابآلاب«دارملاُءاَبآلٱَدَقَرَنيِحْنِمُهَّـنَأل
ةبسنولوألايحيسملاليجلامهوحيسملاءيجمباودعُو
قاحسإوميهاربإةبسنكةيحيسملاةسينكلاىلإكئلوأ

دعولازاجنإةعرساوعقوتمهنإفةيدوهيلاةسينكلاىلإبوقعيو
انحوي(اوتام»ءابآلادقر«هلوقبدارملاو.زجنينألبقاوتامو
٢٠و١٨و١٥:٦سوثنروك١و١٣:٣٠و٧:٦٠لامعأو١١:١١
ةحارىلعلديداقرلابتوملاهيبشتو.)٤:١٤يكينولاست١و
طاشنبمهداسجأةمايقوءامسلايفءايحأمهدوجووىتوملا

.ديدج
لزيمليأِةَقيِلَْخلٱِءْدَبْنِماَذَكٰهٍقاَبٍءَْيشُّلُك

.ةقيلخلاءدبذنممهلبقنمونينمؤملاتومذنمهلاحىلع

٩ىلإ٥عنيئزهتسملالاوقأدينفت

هتَداَرِإِبْمِهْيَلَعىَفَْخياَذٰهَّـنَأل«٥ ْتَناَكِتاَواَمَّـسلٱَّـنَأ:ِْمِ
لٱُذْنُم

ْ
ملٱَنِمًةَمِئاَقِهللاٱِةَمِلَكِبَضْرَألٱَوِميِدَق

ملٱِبَوِءاَْ
»ِءاَْ

٣٦:٦و٢٤:٢رومزمو١١:٣نييناربعو٩و١:٦نيوكت
١:١٧يسولوكو

نولوقينيحيأِْمِهتَداَرِإِبْمِهْيَلَعىَفَْخياَذٰهَّـنَأل
ةقيقحلاىلإرظنلانعمهنويعنوضمغيخلا»قابءيشلك«
يتأيامىلإاذههلوقبراشأوىسوملاوقأيفةنلعميهامك
.همالكنم

.ةروظنملاِتاَواَمَّـسلٱَّـنَأ
.ةقيلخلاءدبنميأِميِدَقْلٱُذْنُم
ىلاعتهرمأبلبةداملايفةوقبالوقافتالابالِهللاٱِةَمِلَكِب
ِةَمِلَكِب«منرملالوقوهو٣٣:٦٩رومزمو٩-١:٦نيوكت(
.»اَهِدوُنُجُّلُكِهِمَفِةَمَسَنِبَوُتاَواَمَّـسلٱِتَعِنُصِّـبَّـرلٱ

ِعِمَتْجَتِل«ىلاعتهلوقىلعءانبِءاَْملٱِبَوِءاَْملٱَنِمًةَمِئاَق
ملٱ
ْ
َحتُهاَيِ

ْ
لَو،ٍدِحاَوٍناَكَمَىلِإِءاَمَّـسلٱَت

ْ
لٱِرَهْظَت

ْ
»خلاُةَسِباَي

اذهو.)١٣٦:٦و٢٤:٢رومزمًاضيأرظنا١٠و١:٩نيوكت(
ذإرهاظلابسحباهرمألوأيفةقيلخلالاحفصو
ترهظوهقوفيتلاهايملانعدلجلاتحتيتلاهايملاتلصفنا
.ةسبايلا

هبِيتاَوَّـللٱ«٦ لٱَّـِنِ
ْ
لٱَُملاَع

ْ
ملٱِهْيَلَعَضاَفٍذِئَنيِحُنِئاَك

ُءاَْ
.»َكَلَهَف
٢:٥صو٧:٢١نيوكت

.نافوطلاتقوملاعلافصواذه
نألضرألاوتاومسلاةطساوبيأَّـِنِهبِيتاَوَّـللٱ
لوقليلدبنافوطلاءاشنإيفنكرتشاضرألاوتاومسلا
يف«باتكلا لٱكلذِ

ْ
لٱِعيِباَنَيُّلُكْتَرَجَفْنٱِمْوَي

ْ
لٱِرْمَغ

ْ
ِ،ميِظَع

.)٧:١١نيوكت(»ِءاَمَّـسلٱُتاَقاَطْتَحَتَفْنٱَو

ألَا
َ
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ْقِفْشُيَْملَو«هلوقلقفاوماذهخلاٍذِئَنيِحُنِئاَكْلٱَُملاَعْلٱ
لٱَىلَع

ْ
لٱَِملاَع

ْ
لٱَِملاَعَىلَعًاناَفوُطَبَلَج...ْلَبِ،ميِدَق

ْ
»راَّـجُف

بيترتالبراصىتحنافوطلابملاعلاريغتف.)٢:٥ص(
نيئزهتسملالوقلطبكلذبوًاديدجًاملاعناكهدعبامنأكف
ًاضيأملاعلاماظنريغتينأناكمإنيبتوخلا»قابءيشلك«
.رخآتقويف

لٱُضْرَألٱَوُتاَواَمَّـسلٱاَّـمَأَو«٧
ْ
ٌةَنوُزَْخمَيِهَفَنآلٱُةَنِئاَك

لِتِب
ْ

لٱَك
ْ
ِكَالَهَوِنيِّـدلٱِمْوَيَىلِإِراَّـنلِلًةَظوُفَْحم،اَهِنْيَعِةَمِلَك

لٱِساَّـنلٱ
ْ
.»ِراَّـجُف

نييناربعو١:٧يكينولاست٢و٧:٩لاينادو٦٦:١٥ءايعشإ
٧اذوهيو٣:١٣سوثنروك١و١٠:١٥ىتمو١٢:٢٩

.اهدهاشنيتلايأَنآلٱُةَنِئاَكْلٱ
دعوبسحءاملابكالهلانمةسورحميأٌةَنوُزَْخمَيِهَف
.)٩:١١نيوكت(هللا

تاومسلااهبقلخيتلاةوقلابيأِةَمِلَكْلٱَكْلِتِب
.اهسفنضرألاو

ضعبتقبسامكرانلابكالهلليأِراَّـنلِلًةَظوُفَْحم
٣:١٣سوثنروك١و٢٩و٥:٢٢ىتم(كلذىلعةلدألا
امو.)٢١:٨ايؤرو١٢:٢نييناربعو١:٧يكينولاست٢و
ريغتىلإتاراشإميدقلادهعلايفو.كلذلحاضيإانههركذ
:٣٤ءايعشإو٢٧و١٠٣:٢٦رومزمو١٤:١٢بويأ(ملاعلااذه
ًازمررانلابةرومعومودسكالهناكو.)٦٦:٢٢و٥١:٦و٤
ءارجإىلإهللاةلمكتاراشإو.ًاريخأرارشألاكالهىلإ

٦٦:١٥ءايعشإو٩٧:٣و٥٠:٣رومزم(يفرانلابهمكح
يفميدقلادهعلاةبتكهلاقامو.)١٠و٧:٩لاينادو٢٤و١٦و
امكوةيناثحيسملاءيجمبسرطبهرسفيةنونيدللهللانايتإ
.رانلابةيناثكلهيسءاملابذئتقوملاعلاكله

لٱُْءَّـيشلٱاَذٰهْمُكْيَلَعَفَْخيَالْنِكٰلَو«٨
ْ
اَُّهيَأُدِحاَو

لَأَكِّـبَّـرلٱَدْنِعًادِحاَوًامْوَيَّـنَأ،ُءاَّـبِحَألٱ
ْ

لَأَو،ٍةَنَسِف
ْ

ٍةَنَسَف
.»ٍدِحاَوٍمْوَيَك
٩٠:٤رومزم

.نيئزهتسملاضارتعاىلعيناثلاباوجلاةيآلاهذهيف
مكريغهلهجييذلارمألاْمُكْيَلَعَفَْخيَالْنِكٰلَو

.قحلالكىلإهتفرعممكدوقتوهرايتخاب
هنأيأخلاٍةَنَسِفْلَأَكِّـبَّـرلٱَدْنِعًادِحاَوًامْوَيَّـنَأ
يفهئاطبإلسانلاىلعمكحنامكهللاىلعمكحننأزوجيال
نيبقرفلاف.سانلاكنامزلاسيقيالهنألهديعاومزاجنإ
قلعتيدحاومويكريصقلاتقولاوةنسفلأكليوطلاتقولا

هتايحيذلاناسنإلادنعدحاومويف.هللاابالسانلاب
أطبأنإف.هللادنعنينسلافولأنمًاريثكرثكأةدودعم
ةصرفىلعلصحيالامبرفهديعاومزاجنإيفناسنإ
ىلعف.ءاشىتمهديعاومزجنيفةيدبألاهللانكلواهزاجنإل
وأكشينأرفاكللسيلوهللاديعاومىلعلكتينأنمؤملا
هزاجنإمدعوهدصاقميفريغتلاوأنايسنلاهللاىلإبسني
هللاءاطبإيفانهسرطبهلاقامو.حيسملاءيجمبهدعو
ةبسنلابناسنإلارمعرادقميفمنرملاهلاقهدعوزاجنإنع
لَأَّـنَأل«هصناموهوهللاةيدبأىلإ

ْ
يفٍةَنَسَف ُلْثِمَكْيَنْيَعِ

باقعوهربىلعرابلاباوثنإ.)٩٠:٤رومزم(»ِسْمَأِمْوَي
فلأدعبناكمأمويدعبناكأءاوسدكؤمهمثإىلعريرشلا

.ةنس

،َؤُطاَبَّـتلٱٌمْوَقُبِسَْحياَمَكِهِدْعَوْنَعُّبَّـرلٱُأَطاَبَتَيَال«٩
َلِبْقُيْنَأْلَب،ٌساَنُأَكِلَْهيْنَأُءاَشَيَالَوُهَو،اَنْيَلَعىَّـنَأَتَيُهَّـنِكٰل
جلٱ
ْ
.»ِةَبْوَّـتلٱَىلِإُعيَِم
٢:٤و١٣:١١ةيمورو١٠:٣٧نييناربعو٢:٣قوقبح
٢:٤سواثوميت١و٢:٢١ايؤرو

دارملاوبآلاهللاانه»برلاب«دارملاُّبَّـرلٱُأَطاَبَتَيَال
.هتمكحهيضتقتاممرثكأرخأتيالهنأ»أطابتيال«هلوقب

.ةيناثحيسملاءيجمبِهِدْعَوْنَع
انه»موقلاب«دارأَؤُطاَبَّـتلٱٌمْوَقُبِسَْحياَمَك
مهنإفةداتعملامهئارآىلإرظنلابسانلاضعبوأنيئزهتسملا
ةياغوأزجعلاوأنايسنلاوأءابإلاةجيتن»ءوطابتلا«نوبسحي
.ةيصخش

الهتيدبأوهتيلزأفيدبأيلزأهنألاَنْيَلَعىَّـنَأَتَيُهَّـنِكٰل
.ةلجعلاهيلعنابجوت

ءوطابتهنأانلرهظيامفٌساَنُأَكِلَْهيْنَأُءاَشَيَالَوُهَو
عفنالمهلكرشبلاعفنهتدارإوهللاةمعنةجيتنالإوهسيلف
َُّرسُأًةَّـَرسَمْلَه«يبنلالوقكةرابعلاهذهو.طقفنيراتخملا
ِهِقُرُطْنَعِهِعوُجُرِبَالَأ؟ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَيِريِّـِّـرشلٱِتْوَمِب
ِتْوَمِبَُّرسُأَالِّـينِإ،ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياَنَأٌّيَح«هلوقو»اَيْحَيَف
لايقزح(»اَيَْحيَوِهِقيِرَطْنَعُريِّـِّـرشلٱَعِجْرَيْنَأِبْلَب،ِريِّـِّـرشلٱ
َّـنَأُديِرُييِذَّـلٱ«هللايفلوسرلالوقو)٣٣:١١و١٨:٢٣
حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَوَنوُصُلَْخيِساَّـنلٱَعيَِمج

ْ
سواثوميت١(»َنوُلِبْقُيِّـَق

هللاربصفهللاةعيرشهيدعتبناسنإلائطخاذإف.)٢:٤
ليلدكلذلبدعوأامكهبقاعيالهنأىلعليلدبسيلهيلع
هللاربصاذهىلعوةبوتللةصرفهيطعيلهيلعهللاملحىلع
بجيفملاعلانيديلحيسملالاسرإبرارشألاملاعنيدينأنع
لهسفالإودحأكالهديريالهنأىلعةيآهؤطابتذختننأ
.ًالاحنيدتعملاكلهينأهيلع

ألَا
َ
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نأهللاةدارإمدعفِةَبْوَّـتلٱَىلِإُعيِمَْجلٱَلِبْقُيْنَأْلَب
دصقيالهنألكلهيدحأالهنأىلعليلدبسيلدحأكلهي
املكدصقولو.هتئيشمىلعلدتهرماوأفءاشياملك
سانلانوكينأديريوهفملاعلايفنايصعنمنكيملءاش
اونوكينأكلذمزلتسيالودبألاىلإءادعسوًاراربأمهلك
.ايندلايفملأوأةئيطخنمنكيملالإوكلذك

تابجاولاوّيتغبهنأوةيناثحيسملاءيجمديكأت
١٣ىلإ١٠عكلذىلعةينبملا

يفٍّصِلَكِيتْأَيَسْنِكٰلَو«١٠ ِهيِفيِذَّـلٱ،ِّـبَّـرلٱُمْوَي،ِلْيَّـللٱِ
لٱُّلَحْنَتَو،ٍجيِجَضِبُتاَواَمَّـسلٱُلوُزَت

ْ
َحتَو،ًةَِقَرتُْحمُِرصاَنَع

ْ
ُِقَرت

ملٱَوُضْرَألٱ
.»اَهيِفيِتَّـلٱُتاَعوُنْصَْ

١٦:١٥و٣:٣ايؤرو٢٤:٤٣ىتمو٥:٢يكينولاست١
:٣٤ءايعشإو٢١:١ايؤرو٢٤:٣٥ىتمو١:٨سوثنروك١و
٤:٣ةيطالغو١:٤اخيمو٢٤:١٩و٤

يفٍّصِلَكِيتْأَيَسْنِكٰلَو ملحنإِّـبَّـرلٱُمْوَي،ِلْيَّـللٱِ
يذلاو.ةتغبًاريخأيهتنينأنمدبالفمظعامهمهللا

يكينولاست٢(يف»حيسملاموي«يمُسانه»برلاموي«يمُس
بسنو)١:١٤سوثنروك٢(يف»عوسيبرلاموي«و)٢:٢
هبشياذهو.ذئموينايدلاوههنألحيسملاىلإ»مويلا«كلذ
:٣يخالمو٢:١٢ءايعشإو١:١٥ليؤي(هئيجمبتاءوبنلا
هلوقو.يناثلاهئيجمولوألاهئيجمىلعقدصتيهف)٢
صلك«هلوقو.راكنإلاوكشلامغرىلعهئيجمدكؤي»يتأيس«
:٢٤ىتم(سرطبهعمسيذلاحيسملالوقنم»ليللايف
:١٦و٣:٣ايؤرو٥:٢يكينولاست١رظنا١٢:٣٩اقولو٤٣
.لئاهاليتغبهنأهبشلاهجوو)١٥

دارملاو)٢٤:٣٥ىتم(ُتاَواَمَّـسلٱُلوُزَتِهيِف
٣٤:٤ءايعشإو١٠٢:٢٦رومزم(ةروظنملاانه»تاوامسلاب«
يهيتلاءامسلالوزتنأليحتسيهنإف.)٢١:١١ايؤرو
.هللانكسم

.تاريغتلاكلتيضتقتامكٍجيِجَضِب
دارملانإنيرسفملاضعبنظًةَِقَرتُْحمُِرصاَنَعْلٱُّلَحْنَت

رصانعلانمةنوكماهنوكلةيوامسلامارجألاانه»رصانعلاب«
لِلَو«هلوقليلدببرلاءيجمموييفروكذماهلاوزنأل

ْ
ِتْقَو

لِتِقيِضَدْعَب
ْ

لٱَو،ُسْمَّـشلٱُمِلْظُتِماَّـيَألٱَك
ْ
يِطْعُيَالُرَمَق

رظنا٢٤:٢٩ىتم(»ِءاَمَّـسلٱَنِمُطُقْسَتُموُجُّنلٱَو،ُهَءْوَض
.)٢:٣١ليؤيو٣٤:٤و٢٤:٢٣و١٠و١٣:٩ءايعشإًاضيأ

َحتَو
ْ

لوقكاذهاَهيِفيِتَّـلٱُتاَعوُنْصَْملٱَوُضْرَألٱُِقَرت
٢٤:١رومزم(»اهؤلموةنوكسملا«و»اهؤلموضرألا«منرملا
.ناسنإلالامعأوةقيلخلالامعأهبدارملاو)٥٠:١٢و

نلعُأامريغهبقلعتياموحيسملاءيجمرمأنمملعنال
اماهمظعأوًاليلقالإسدقملاباتكلايفعيضاومةعبرأيف
٤٦-٢٥:٣١ىتم(يفاميهرخألاةثالثلاوةلاسرلاهذهيف
نمامهيفو)١٥-٢٠:١١ايؤرو١٨-٤:١٣يكينولاست١و
:نانثانأشلاتاذرومألا

.حيسملاءيجمديكأت:لوألا
قارتحاو.كلذنعةلفغيفملاعلاوةتغبهنايتإ:يناثلاو
مهفننأانيلعلهسيو.هرمأدرجمىلعفقوتمروكذملاملاعلا
ىلعضرألافوجنأيفانلمأتاذإملاعلاهللاقرحيفيك
ءزجلانإوةرارحلادشأىلعرانةفسالفلانمنيريثكيأر
ىلإةبسنلابةقيقرةرشقىوسسيلضرألانمنوكسملا

.نارينلانماهيفامراجفناواهرسكلهسيفضرألامرج
وأةنسيتئمذنمهنأوهرانلابكلهيملاعلانأحجرييذلاو
ًابكوكرشعةثالثىلإمهراظنأنويكلفلاهجوةنسةئمثالث
ضارعأاهضعبيفرهظوتفتخاوةمولعمتناكتباوثلانم
ةءاضإلاةديدشرمألالوأيفتناكاهنإفرانلابقارتحالا
ّدبرأمثرمحامثرفصاواهءوضفعضمثضيبأاهئوضنولو
تاومسلاو.ءافتخالالكىفتخاودامرلانولكراصيأ
هتوقوةمئادلاهللاةيانعبةرضاحلااهتلاحىلعمودتضرألاو
اهايإهظفحهللاعفرينأالإاهقارتحاجاتحيالفةظفاحلا
.نيوكتلالبقهيلعتناكامىلإعجرتف

اوُنوُكَتْنَأُِبَجيٍساَنُأَّـيَأ،ُّلَحْنَتاَهَّـلُكِهِذٰهَّـنَأاَمِبَف«١١
يفْمُتْنَأ »؟ىَوْقَتَوٍةَسَّـدَقُمٍةَريِسِ

تاوامسلاهذهبدارملاُّلَحْنَتاَهَّـلُكِهِذٰهَّـنَأاَمِبَف
ع(يفامكاهرصانعىلإاهعوجراهلالحنابدارملاو.ضرألاو
١٠(.
نهرملاعلاناكاذإْمُتْنَأاوُنوُكَتْنَأُبَِجيٍساَنُأَّـيَأ
زنكنالوملاعلابحنالنأبوجوًاعبطكلذنمجتنلاوزلا
نأبجيهنأو.اهيفانبولقنوكتىتحضرألاىلعانزونك
اليذلايوامسلاتوكلمللًامئادنيدعتسمنوكن
رهسلاىلعنينمؤمللثحانهلوسرلالوقيفو.عزعزتي
ةمدخبمهليقابلاتقولااولغشييكلةالصلاوىوقتلاو
.ربصلابتاقيضلااولمتحينأوةنامأوداهتجابحيسملا

ِهِبيِذَّـلٱ،ِّـبَّـرلٱِمْوَيِءيَِجمَةَعُْرسَنيِبِلاَطَوَنيِرِظَتْنُم«١٢
لُمُتاَواَمَّـسلٱُّلَحْنَت

ْ
لٱَو،ًةَبِهَت

ْ
.»ُبوُذَتًةَِقَرتُْحمُِرصاَنَع

١:٤اخيمو٢٤:١٩و٣٤:٤ءايعشإو١:٧سوثنروك١
٤:٣ةيطالغو

ألَا
َ
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جاهتباوءاجروةقثببرلاموينيعقوتميأَنيِرِظَتْنُم
سلوبلوققفوىلعاذهو.ليللايفصلكانيتأيالىتح
ملٱَءاَجَّـرلٱَنيِرِظَتْنُم«

لٱِهللاٱِدَْجمَروُهُظَوَكَراَبُْ
ْ
لَُخمَوِميِظَع

ِّـ
اَنِص

ملٱَعوُسَي
.)٢:١٣سطيت(ِ»حيِسَْ
ةياغلاوهاذهنألِّـبَّـرلٱِمْوَيِءيَِجمَةَعُْرسَنيِبِلاَط

هبعشكراشيوهراصتنالمكينأبحيسملااهلجألدعويتلا
دعصمويذنمهنألملاعلاءادفوهرورسمويكلذفهحرفيف
اهلعبةرظتنمسورعكةسينكلاتناكضرألانمحيسملا
هللاىلإنوخرصيةدملاكلتلكيفنونمؤملاوءادهشلاو
لٱُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأىَتَمىَّـتَح«نيلئاق

ْ
حلٱَوُسوُّدُق

ْ
ِيضْقَتَال،َُّق

ُّبَّـرلٱاَُّهيَأَلاَعَت«نيلئاقنونمؤملايلصيو»اَنِئاَمِدِلُمِقَتْنَتَو
يفهلوقنومضماذهو.)٢٢:٢٠وو٦:١٠ايؤر(»ُعوُسَي
سيلتوكلملااذهنأل»كتوكلمتأيل«ةينابرلاةالصلا
نيماضمنموهو.دجملاتوكلملبطقفةمعنلاتوكلم
اوُعِجْرٱَواوُبوُتَف«هلوقوهوناميلسقاوريفسرطبظعو
لٱُتاَقْوَأَِيتْأَتْيَكِل،ْمُكاَياَطَخىَحْمُتِل

ْ
.ِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِمِجَرَف

ملٱَعوُسَيَلِسْرُيَو
ملٱَحيِسَْ

َّـنَأيِغَبْنَييِذَّـلٱ.ُلْبَقْمُكَلِهِبََّـرشَبُْ
ُهللاٱاَهْنَعَمَّـلَكَتيِتَّـلٱ،ٍْءَيشِّـلُكِّـدَرِةَنِمْزَأَىلِإ،ُهُلَبْقَتَءاَمَّـسلٱ
لٱِهِئاَيِبْنَأِعيَِمجِمَفِب

ْ
-٣:١٩لامعأ(»ِرْهَّـدلٱُذْنُمَنيِسيِّـدِق

ًاعبرأنوكينأليحتسيونيعمريغمويلاكلذلوطو.)٢١
نمىصحتالتاوبرنادُينأةلاحتسالةعاسنيرشعو
.ةدملاهذهلثميفةكئالملاورشبلا

لكنأىلعلدياذهُتاَواَمَّـسلٱُّلَحْنَتِهِبيِذَّـلٱ
مويءيجمبهللاءاضقىضتقمبقلعتتًافنآةروكذملارومألا
:٣٤ءايعشإو٤:١يخالمو١:٤اخيميفامبلباق(برلا
٤(.

مويلاكلذثداوحةلمجنمركذيسدقملاباتكلانإ
.ةماعلاةنونيدلا

ًاضْرَأَوًةَديِدَجٍتاَواَمَسُرِظَتْنَنِهِدْعَوِبَسَحِباَنَّـنِكٰلَو«١٣
لٱاَهيِفُنُكْسَي،ًةَديِدَج

ْ
.»ُِّرب

:٨ةيمورو٢٧و٢١:١ايؤرو٦٦:٢٢و٢٥و٦٥:١٧ءايعشإ
٦٠:٢١ءايعشإو٢١

:٣٠ءايعشإ(يفروكذملاهللادعويأِهِدْعَوِبَسَحِب
.)٢٤-٦٦:٢و٢٥-٦٥:١٧و٢٦

اَهيِفُنُكْسَي،ًةَديِدَجًاضْرَأَوًةَديِدَجٍتاَواَمَس
هللاةدارإىضتقمبريسلاوأةسادقلاانه»ربلا«ىنعمُِّربْلٱ
رهطتملاعلانأامكهنإ.)٢١:٢٦ايؤرو٦٥:٢٥ءايعشإ(
.دبألاىلإرانلابرهطتيكلذكرارشألانمءاملابًاميدق
يفاملقفاومدعولااذهوًادبأهماودمزلتسيهيفربلاىنكسو
.)٢٢-٨:٢٠ةيمور(

دعبالإرهظتالةديدجلاضرألاوةديدجلاتاوامسلانإ
لوسرلاف.ةنونيدلادعبيأىلوألاضرألاوتاوامسلالاوز
ةديدجلاضرألاىلإحيسملانايتإىلعلديًائيشلقيمل
هنأضرألاريغتحضتيملو.ةنونيدلالبقهيسيدقعمنكسيل
دعبًاحالصإنوكيوأةديدجلاةقيلخلاكًالماكنوكيله
ًامئادًانكسمةديدجلاضرألانوكتأّنيبتيملوقارحإلا
يتلاةريثكلالزانملادحأنوكتمأنيدجمملانيسيدقلل
تناكنوسيدقلااهنكسينأهللادصقاذإف.ًايتقونكسُت

دكؤتةيآلاهذهو.ةمايقلادعبسانلاداسجألةقفاومذئنيح
نعةديدجلاضرألاوةديدجلاتاومسلاهبزيمتتامنأانل
املقفاوماذهو.ةسادقلايأربلااهيفنكسيهنأوهةقيتعلا

دكؤياذهو.)١٢:١٤نييناربعو١٠و٦:٩سوثنروك١(يف
اهجئاتننمءيشالوةئيطخاهلخديالهنأباهناكسةداعس
.ةراضلا

١٦ىلإ٤عقبسامىلإرظنلابنينمؤملاتابجاو

اوُدِهَتْجٱ،ِهِذٰهَنوُرِظَتْنُمْمُتْنَأْذِإ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأَكِلٰذِل«١٤
يف،ٍبْيَعَالَوٍسَنَدَالِبُهَدْنِعاوُدَجوُتِل .»ٍمَالَسِ

سواثوميت١و٢:١٥يبليفو١٥:٥٨سوثنروك١و١:١٠ص
١:٧سرطب١و٥:٢٣يكينولاست١و١:٢٧بوقعيو٦:١٤

.ركُذامليأَكِلٰذِل
.)١٣و١٢ع(يفركُذاميأِهِذٰهَنوُرِظَتْنُمْمُتْنَأْذِإ
.بولطملاداهتجالابوجوةلعمهراظتناو

)١:١٠ص(يفهلوقكانه»اودهتجا«هلوقاوُدِهَتْجٱ
نمالوةسادقلايفمدقتنمنوكيالداهتجالاالبهنأل
.ءامسللدادعتسا

يتأينيحهترضحيفحيسملادنعيأُهَدْنِعاوُدَجوُتِل
.)٢٢:١١ىتم(مهلامعأوسانلابولقنعصحفيل

ةسينكلايفسلوبلوقكاذهٍبْيَعَالَوٍسَنَدَالِب
َنْضَغَالَواَهيِفَسَنَدَال،ًةَديَِجمًةَسيِنَكِهِسْفَنِلاَهَِرضُْحيْيَكِل«
»ٍبْيَعَالِبَوًةَسَّـدَقُمُنوُكَتْلَب،َكِلٰذِلْثِمْنِمٌْءَيشْوَأ
ىلعبجوكلذلفسودقنايدلانإ.)٥:٢٧سسفأ(
اذهو.ةئيطخلاسندلازتعايفاودهتجينأنونادُينيذلا

مهرّذحنيذلانوبذاكلانوملعملاهيلعناكامفالخ
.)٢:١٣ص(»بويعوساندأ«مهنأمهلوقبمهنمسرطب
ىلإنولخدينيذلابيعلاوسندلانمولخينأبجياذكو
نوكننأىلإقيرطال.٢١:٢٩و١٩:٨ايؤر(فورخلاسرع
ةئيطخلانمسرتحننأالإبيعالوسندالبحيسملادنع
هللاباتكسردنمةمعنلالئاسولكلمعتسننأو
.هنودجيكلذنوبلطينيذلافسدقلاحورلاسيدقتبلطو

ألَا
َ
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يف اذهويدبألامالسلالينقفاويلاحيفيأٍمَالَسِ
هللالاق.هللانيبومهنيبوسانلانيبريمضلامالسمزلتسي
يفلاقهنكلو)٥٧:٢١و٤٨:٢٢ءايعشإ(»رارشاللمالسال«
لٱِجَجُلَكَكُّرِبَوَكُمَالَسٍرْهَنَك«هبعش

ْ
:٤٨ءايعشإ(»ِرْحَب

١٨(.

اَنوُخَأْمُكْيَلِإَبَتَكاَمَك،ًاصَالَخاَنِّـبَرَةاَنَأاوُبِسْحٱَو«١٥
حلٱ
ْ

حلٱِبَسَحِبًاضْيَأُسُلوُبُبيَِب
ْ
ملٱِةَمْكِ

»ُهَلِةاَطْعُْ
٣:١٠سوثنروك١و٣:٢صو١٥:٢٥و٩:١٧لامعأ
٣:٣سسفأو

هللاملحاوربتعايأًاصَالَخاَنِّـبَرَةاَنَأاوُبِسْحٱ
امككلذاوبسحتالونوصلخيسانلالكنأديريهنأةمالع
.ًادبأةيناثيتأيالحيسملانأىلعةلالدهنأضعبلابسح
يرجيالهنأورارشألابقاعيالهللانأمويلاسانلاجتنتسي
بقاعيالهللانأانمّلعيسدقملاباتكلانكلوهبرذنأام
الوصللاالوبرلامويسندييذلاالولاحلايففدجملا
ةيمورريسفترظنا(صلخيوبوتيلةصرفهيطعييكلينازلا
٢:٤(.

ًاضْيَأُسُلوُبُبيِبَْحلٱاَنوُخَأْمُكْيَلِإَبَتَكاَمَك
اهبتكيتلالئاسرلاو.ايسأسئانكل»مكيلإ«يفريمضلا
سسفأوةيطالغلئاسريهايسأسئانكىلإسلوب
ققحياذهو.نييناربعلاىلإةلاسرلااهنمنأحجرملاويسولوكو
:رومأةعبرأ
.اهنومضمفرعوسلوبلئاسرأرقسرطبنإ:لوألا·
.ًاضيأاهنوفرعيمهيلإوهبتكنيذلانإدقتعاهنإ:يناثلا·
رطضاسلوبنأعمًابوبحمًاخأسلوبربتعاهنإ:ثلاثلا·
.)٢:٢ةيطالغ(هخبوينأ
قئاقحيفهيلعدمتعيًاملعمسلوبربتعاهنإ:عبارلا·
.يهلإقحهنأومهلملوسرميلعتهميلعتنأوليجنإلا
نألئالدىرنسلوبهبتكامبسرطبهبتكامانلباقاذإو
١:٣سسفأ(يفامةلباقمكلذلاثمأنموهأرقسرطب
يفامو٣:٨يسولوكيفامو.٣:١سرطب١يفامو
.١:٣سرطب١و٥:٢٢سسفأو.٢:١سرطب١
١٦:٢٠سوثنروك١و.٥:٨سرطب١و٥:٦يكينولاست١و
٢:١٣سرطب١و٤-١٣:١ةيمورو.١:٢١سرطب١و
سواثوميت١و٣:٣سرطب١و٢:٩سواثوميت١و.١٤و
اهيلإبتكيتلاسئانكلاو.)٣:٥سرطب١و٥:٥
سلوباهسسأيتلاسئانكلايههيتلاسرسرطب
.اهيلإهلئاسربتكواهمدخوهؤاقفرو

سلوبىلإسرطببسنُهَلِةاَطْعُْملٱِةَمْكِْحلٱِبَسَحِب
ةيرشبلاهتمكحرقتحيملو.هتمكحمظعفةيرشبريغةمكح
نماهذخأمظعأةمكحاذناكًالوسرهنوكىلإرظنلابنكل
سلوبةداهشلاذهو.)١٧و١:٥بوقعي(راونألايبأهللا
.)٢:٩ةيطالغو٣:١٠سوثنروك١(هسفنل

يفاَمَك«١٦ لُكِلِئاَسَّـرلٱِ
ِّـ
لَكَتُم،ًاضْيَأاَه

ِّـ
ِهِذٰهْنَعاَهيِفًام

لٱُةَِرسَعُءاَيْشَأاَهيِفيِتَّـلٱ،ِروُمُألٱ
ْ
لٱُْريَغاَهُفِّـرَُحيِ،مْهَف

ْ
ِءاَمَلُع

لٱيِقاَبَكَنيِتِباَّـثلٱُْريَغَو
ْ
ِهل،ًاضْيَأِبُتُك

َ
.»ْمِهِسُفْنَأِكَال

٢عو٢٨:١٣ءايعشإو٢:١٤صو٥:١١نييناربعو١٤ع

يفاَمَك ىلإاهبتكيتلاىلعةوالعاَهِّـلُكِلِئاَسَّـرلٱِ
لهأىلإهاتلاسروةيمورلهأىلإهتلاسراهنمايسأسئانك
.ةلاسرةرشععبرأاهلكويبليفلهأىلإةلاسرلاوسوثنروك
ةرشعسمخبسرطبيتلاسرلبقبتُكاهضعبلعلو
ةعومجمتناكسلوبلئاسرنأكلذمزلتسيالو.ةنس
نإحجرألاواهلكاهتفرعسئانكلالكنأالوًادحاوًادلجم
صرحباهيلإتلسرُأيتلاةلاسرلاتظفحةسينكلك
.اهريغنمهيلعلوصحلااهنكمأاملكتبلطو

امًايلجحضتيملِروُمُألٱِهِذٰهْنَعاَهيِفًامِّـلَكَتُم
ع(»انبرةانأ«هلوقدارأامبرو»رومألاهذه«هلوقبهدصق
ملاعلاكالهوةيناثحيسملاءيجميفهلاقامهنأحجرملاو.)١٥
نيبذاكلانيملعملاعدبواهيلإرظنلابنينمؤملاىلعبجيامو
.ةكلهملا

هذهبدارأهنأمهضعبنظِمْهَفْلٱُةَِرسَعُءاَيْشَأاَهيِف
سوثنروك١(ةيناثحيسملاءيجميفسلوبهبتكام»ءايشألا«
هنأمهريغنظو.)١٧-٤:١٣يكينولاست١و٢٨-١٥:٢٠
يفوةيحيسملاةيرحلاوريربتلانأشيفسلوبميلعتكلذبدارأ
نوكينأيفبجعالو.)٢:٣يكينولاست٢(ةئيطخلاناسنإ

لكنكلواهمهفناسنإلاىلعرسعيرومأيهلإلانالعإلايف
رومألا«و.ناسنإلكلحضاوصالخلليرورضوهام
رومألاوةلبقتسملارومألاباهمظعمقلعتي»مهفلاةرسعلا
يتلاواهلبقينأيعيبطلاناسنإلاىلعبعصييتلاةيحورلا
ىلعناسنإللًاثحاهبهللاىحوأو.ةيداعلاانئارآلةفلاخميه
.سدقلاحورلاةدعاسمبلطوسردلا

مهنأاوعدانيذلاَنيِتِباَّـثلٱُْريَغَوِءاَمَلُعْلٱُْريَغاَهُفِّـرَُحي
نمالوهللانمنيملعتمريغمهونورسفمونوملعم
ءالؤهلاثمأنمو.ةخسارئدابممهلنوكيالفناسنإ
يفسلوبميلعتنماجتنتساناذللاستيليفوسانيميه
»تضمةمايقلانإ«)٢:١٢يسولوكو٢:٥سسفأ(
سلوبميلعتىلإراشأسرطبلعلو.)٢:١٨سواثوميت٢(
ةجاحالنأمهضعبهنمجتنتسافلامعأالبناميإلابريربتلاب

ألَا
َ
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اونبفةيحيسملاةيرحلاهميلعتىلإوأ.ةحلاصلالامعألاىلإ
٢٠-٦:١٢سوثنروك١(نمؤمللءيشلكةحابإهيلع
.)٢:٢٠ايؤرًاضيارظنا١٦-٥:١٣ةيطالغو

ِهل،ًاضْيَأِبُتُكْلٱيِقاَبَك
َ

سرطبلاقْمِهِسُفْنَأِكَال
يقابًاضيأاوفرحمهكالهلسلوبميلاعتاوفرحنيذلانإ
.ةسدقملابتكلا

دهعلابتكانه»بتكلاب«دصقهنأنيرسفملارثكأقفتا
يفملكتيسرطبنأانهةظحالملاقحتسييذلاوميدقلا
ىسومبتكيفاهبملكتيتلاةرابعلابسلوبلئاسر
.ءايبنألاو

سلوبهبتكامةحصبةداهشلابهبتكاملكسرطبمتخ
ىسومبتكامةحصبهتداهشبهتءوبنيخالممتخامك
هبُهُتْرَمَأيِتَّـلٱيِدْبَعىَسوُمَةَعِيَرشاوُرُكْذُا«هلوقب يفاَِ ِ

انحويمتخو.)٤:٤يخالم(»َليِئاَْرسِإِّـلُكَىلَعَبيِروُح
ْتَبِتُكْدَقَفِهِذٰهاَّـمَأ«هلوقبهبتكامةيمهأراهظإبهليجنإ
ملٱَوُهَعوُسَيَّـنَأاوُنِمْؤُتِل

اَذِإْمُكَلَنوُكَتْيَكِلَو،ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ
رخآسلوبمتخو.)٢٠:٣١انحوي(»ِهِمْسٱِبٌةاَيَحْمُتْنَمآ
اَّـمَأ«هلوقبهلكسدقملاباتكلاعفننايببهلئاسرنمةلاسر
ممًافِراَع،َتْنَقْيَأَوَتْمَّـلَعَتاَمَىلَعْتُبْثٱَفَتْنَأ .َتْمَّـلَعَتْنَّـِ
لٱُفِرْعَتِةَّـيِلوُفُّطلٱُذْنُمَكَّـنَأَو

ْ
ملٱَبُتُك

لٱ،َةَسَّـدَقُْ
ْ
ْنَأَةَرِداَق

لِلَكَمِّـكَُحت
ْ

يفيِذَّـلٱِناَميِإلٱِب،ِصَالَخ ملٱِ
ُّلُك.َعوُسَيِحيِسَْ

لٱ
ْ
ِ،خيِبْوَّـتلٱَوِميِلْعَّـتلِلٌعِفاَنَو،ِهللاٱَنِمِهِبًىحوُمَوُهِباَتِك

لٱِبيِدْأَّـتلٱَوِميِوْقَّـتلِل
يفيِذَّـ لٱِ

ْ
ِهللاٱُناَسْنِإَنوُكَيْيَكِل،ِّـِرب

-٣:١٤سواثوميت٢(»ٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِلًابِّـهَأَتُم،ًالِماَك
١٧(.

اوُرُكْذٱَفُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُتْنَأاَّـمَأَو«هلوقبهتلاسراذوهيمتخو
َهلاَقيِتَّـلٱَلاَوْقَألٱ

َ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُلُسُرًاقِباَسا

اذوهي(ِ»حيِسَْ
نيذللةكربلاتاملكهلكديدجلادهعلاةمتاخو.)١٧
اهيلعديزيوأاهنمصقنينملليولاوباتكلالاوقأنوظفحي
.)٢٢:١٩ايؤر(

امقفاويسلوبلئاسرلناطلسلانمسرطبهتبثأامو
هبتكامىلعيهلإلاهناطلسرمأنمهسفنسلوبهبحّرص
لامعأًاضيأرظنا٥-٣:٣سسفأو٢:١٥يكينولاست١(
١٥:٢٨(.

ِهل
َ

اكهللامهبقاعومهرايتخابكلذاولعفْمِهِسُفْنَأِكَال
ةبتكلانمهريغىلعالوسلوبىلعمولالفاوقحتسا
ىلإوأهللانممهلمرسفمىلإسرطبرشيملو.نيمهلملا
ةرسعلاءايشألانورسفملامهمهنأتبثيلةنهكلاوأعماجملا
رسفملكبلطينأيهوهللاهكرتامكرمألاكرتفمهفلا
.سدقلاحورلاداشرإ

ةماعنأانهسرطبلوقىلعنييديلقتلاضعبىنب
نأزوجيالًاذإفسدقملاباتكلامهفتنأعيطتستالسانلا

المهفلاةرسعرومألاضعبنوكلنكلو.مهيديأنيبنوكي
انهسرطبميلعتةصالخو.اهبعفتنيالاهريغنأمزلتسي
حضاولاسدقلاحورلاميلعتلفلاخمريسفتلوبقنمريذحتلا

لوقنعفالتخالالكفلتخياذهوديدجلادهعلارئاسيف
.ةيهلإلابتكلاعلاطتنأةماعللزوجيالهنأنييديلقتلاضعب

حيبستلاوومنلابرومألانمولالضلانمريذحتلا
١٨و١٧ع

ْنِماوُِسَرتْحٱ،ُمُتْفَرَعَفْمُتْقَبَسْدَقْذِإُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُتْنَأَف«١٧
.»ْمُكِتاَبَثْنِماوُطُقْسَتَفِءاَيِدْرَألٱِلَالَضِباوُداَقْنَتْنَأ
٢:٥ايؤرو١٨و٢:٧صو١٠:١٢سوثنروك١

ءيجمُمُتْفَرَعَفْمُتْقَبَسْدَقْذِإُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُتْنَأ
مهليلضتومهتريسومهميلعتءوسونيدسفملانيملعملا
.ةلاسرلاهذهيفهبتكاممكلذو.سانلاضعبل

ابانربىتحمكريغداقناامكاوُداَقْنَتْنَأْنِماوُِسَرتْحٱ
.)٢:١٣ةيطالغ(

نيئزهتسملاونيبذاكلانيملعملايأِءاَيِدْرَألٱِلَالَضِب
.)٣:٣و٣-٢:١ص(

ليجنإلاقحبكسمتلانمياْمُكِتاَبَثْنِماوُطُقْسَتَف
رضمهنأللالضلانممهرذح.لالضلاىلإةيحورلارومألاو
طوقسللةضرعنمؤملانوكو.دسجلابمسلارارضإسفنلاب

يهلإلاباتكلاسرديفدهتجينأهيلعبجويلالضلايف
لئاسولالضفأبلطيوضعببهئازجأضعبلباقينأو
حورلاداشرإًابلاطباتكلاكلذأرقينأوىنعملاكاردإل
.إطخلانمهايإهظفحوسدقلا

يفاوُمْنٱِنِكٰلَو«١٨ يفَوِةَمْعِّـنلٱِ لَُخمَواَنِّـبَرِةَفِرْعَمِ
ِّـ

اَنِص
ملٱَعوُسَي

ملٱُهَلِ.حيِسَْ
.»َنيِمآ.ِرْهَّـدلٱِمْوَيَىلِإَوَنآلٱُدْجَْ

٤:١٨سواثوميت٢و١١:٣٦ةيمورو٢:٢٠و١١و١:٢ص
١:٩ايؤرو

يفاوُمْنٱ نملكيفمدقتلاانيلعبجوأِةَمْعِّـنلٱِ
يأةمعنلايفمدقتلانإ.حيسملاعوسيبةفرعملاوةمعنلا
حيسملاوةيحورلاةايحلاويحيسملانيدلارهوجةسادقلا
ناويحلاوتابنلايفومنلانأامكةمعنلاهذهئشنم
اذهوسفنلايفيحورلاومنلاكلذكلامكلاغولبليرورض
باتكلاسرداميسالوومنلالئاسوذاختابالإنكميال
ةالصلايفهللاراظتناوسدقلاحورلاداشرإبلطويهلإلا
رمأ»خلاومنا«هلوقو)١:١٠يسولوكو٤:١٥سسفأ(
ةداعسلاطرشهسفنوهوهاضتقمبيرجلاانيلعبجوي

ألَا
َ

ةيناثلالوسرلاسرطبةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

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



لطبىتمفةايحلامدعىلعليلدومنلامدعنألصالخلاو
داهتجالاةجيتنىوقتلايفلامكلاو.توملاأدتباومنلا
دحأالفةورثلاوةفرعملاوةيدسجلاةوقلاليصحتلامكك
.داهتجاالبءيشيفةيماسةجردىلعلصحي

يفَو عوسيفِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِصِّـلَُخمَواَنِّـبَرِةَفِرْعَمِ
هنأوهلامعأوهتافصوهتاذرابتعابةفرعملاكلتعوضومحيسملا
انيلإهتبسنىلإرظنلابهفرعننأانيلعفنهاكوكلمويبن
انديسواندشرموانقيدصوانصلخمهنوكرابتعابهايإانرابتخاو
ناسنإلالصحامهمف.)١:١٠سوثنروك١و١٧:٣انحوي(
فرعيملامًائيشهسفنعفنيالةيويندلامولعلايفةفرعملانم
.هعمِرسيوناميإلابحيسملا

املباق(دبألاىلإنامزلكيفدجملالكيأُدْجَْملٱُهَل
بعشبغري)٤:١٨سواثوميت٢يفامب١٦:٢٧ةيموريف
اذهوضرألاهجوىلعءيشلكقوفحيسملاديجمتيفهللا
٦و١:٥ايؤر(ءامسلايفمهتادابعومهحيباستعوضومنوكي
.)١٣و٥٦:١٢و

نينمؤمللرثكت«نأبلطبةلاسرلاهذهلوسرلاأدتبا
.)١:١٢ص(»انبرعوسيوهللاةفرعمبمالسلاوةمعنلا
ةفرعملايفوةيحورلاةايحلايفمدقتلابوجوب«اهمتخو
تناكو.»ةلاسرلايفمهنممهرذحنيذلاعدبنممهتيامحل
ىندأنودوةيعادولاتايحتلانودحيسملاميظعتةياهنلا
.مهيلإبتكنمىلإوأهئاقفرىلإةراشإ
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