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

٢........................باتكلايفةمدقملا
٣..............مهيلإةلاسرلاهذهتبتكنميف
٣.............اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف
٣...............ةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلايف
٣..سلوبلئاسروةلاسرلاهذهنيبةافانمنملههنأيف

٣.........................لوألاحاحصألا
٣..........................١عةيحتلا
٤..................٤ىلإ٢عربصلابوجو
٥..............٨ىلإ٥عةمكحلالينلةالصلا

٦...............١١ىلإ٩ععضاوتلاىلعثح
٧...١٨ىلإ١٢عبئاصملاوبراجتلايفتبثينمةطبغ
تامالعونّيدتلاوسفنلاةفرعموملحلاوةعاطلابوجو

١٠..............٢٧ىلإ١٩عةرهاطلاةنايدلا
ألَا
َ

١٣.........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
١٣................٩ىلإ١عةاباحملانمريذحت
١٦.........١٣ىلإ١٠عسومانلالكظفحبوجو
١٧..........٢٦ىلإ١٤علامعألاىلإناميإلاةبسن

ألَا
َ

٢١........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
٢١.......١عنيملعماونوكينأيفةبغرلانمريذحت
٢١.......١٢ىلإ٢عناسللالامعتساءوسنمرطخلا
تافصلانميروهمجلاملعملاىلعبجيام

٢٤.......................١٨ىلإ١٣ع

ألَا
َ

٢٦..........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
اهئشنتيتلاةيدسجلاتاوهشلاوتاموصخلاوبورحلانمريذحت

٢٦.........................٣ىلإ١ع
٢٧...٥و٤عةيرشبلاةمكحلاجئاتننمدسحلاوملاعلاةبحم
٢٨........٧و٦عسيلبإةمواقموهللاعوضخلابوجو
٢٩..٩و٨عبلقلاونيديلاةيقنتوهللاىلإبارتقالابوجو
٣٠...............١٠عهللامامأعاضتالابوجو
٣٠..............١٢و١١عّمذلانمنينمؤملاريذحت
لبقتسملايفعمطلانموتايملاعلابمامتهالاطرفنمريذحت

هللايدييفانحاجنلكوانتايحماودنأبرارقإلابوجوو
٣١.......................١٦ىلإ١٣ع

٣٢..............١٧علمعيالوملعينمةئيطخ
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٣٢........................ُسِمَا
٣٣..............٦ىلإ١عمهراذنإوءاينغألاحيبوت
٣٤...........١١ىلإ٧عنينمؤملاىلعربصلابوجو
٣٦.................١٢عمَسقلابانتجابوجو
ضرملايفوحرفلايفونزحلايففرصتلابجيفيك

٣٦.......................١٦ىلإ١٣ع
٣٨................١٨و١٧عاهلعفوةالصلاةوق
كلذنعةئشانلاةكربلاوهلالضنعلاضلادر

٣٩.........................٢٠و١٩ع
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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

باتكلايفةمدقملا

ًازييمتةعماجلابةفورعملاةماعلالئاسرلالوأةلاسرلاهذه
ةصاخدارفأوأسئانكىلإاهبتكهنألسلوبلئاسرنعاهل

يفنورسفملافلتخاو.نينمؤملالكىلإتبتُكهذهنإف
هنألديدجلادهعلايفاوركُذنمموهبوقعييأهنأيأاهبتاك
.بوقعيمهنملكمسارهاظلابسحبصاخشأةعبسركُذ
:١٠ىتم(يفلحنببوقعييناثلاويدبزنببوقعيلوألا
عبارلاو.)١:١٩ةيطالغ(برلاوخأبوقعيثلاثلاو.)٣و٢
سماخلاو.)٢٤:١٠اقولو١٣:٥٥ىتم(ميرمنببوقعي
وخأبوقعيسداسلاو.)١٥:٤٠سقرم(ريغصلابوقعي
ميلشروأةسينكمداخبوقعيعباسلاو.)٦:١٦اقول(اذوهي
)١٢-٢:٩ةيطالغ(يفامانلباقاذإو.)١٥:١٣لامعأ(
ميلشروأةسينكمداخبوقعيوبرلااخأبوقعينأىرن
يفامب)٢٧:٥٦ىتم(يفامانلباقاذإو.دحاوصخش
نببوقعيوهبرلااخأبوقعينأانيأر)١٣:٥٥ىتم(
)١عاذوهي(يفامب)٦:٣سقرم(يفامانلباقاذإو.ميرم
صخشاذوهياخأبوقعيوبرلااخأبوقعينأانيأر
:١٥سقرم(يفامب)٢٧:٥٦ىتم(يفامانلباقاذإو.دحاو

قبيملفريغصلابوقعيوهميرمنببوقعينأانيأر)٤٠
يفلحنببوقعيويدبزنببوقعيصاخشأةثالثىوس
هذهبتكيذلابيعطقلامكحلاو.برلايخأبوقعيو
يدبزنباهنأبمكحلانمعنمييذلاو.رذعتممهنمةلاسرلا
لوألاسابيرغأسدوريههلتقهنأوهلوسرلاانحويوخأ
تقوهتوملبقنكيملو)١٢:١لامعأ(م.ب٤٤ةنسلا
لئاسرلاهذهتبتُكيتلاةيحيسملاسئانكلاسيسأتلفاك
أشنينألالواهلوأيفّنيُبامىلعمهتتشتلالواهئاضعأىلإ

ةلاسرلاهذهيفتيفُنيتلاليلاضألاةيحيسملاسئانكلايف
وهف)١:١٩ةيطالغ(برلاوخأبوقعياهبتاكنأحجرملاو
هتايحةدمحيسملاوهعوسينأبنمؤيملبرلاةوخإرئاسك
هتمايقرثأىلعهلرهظمويهبنمآهنكل)٧:٥انحوي(
ةصاخهيلإسرطبلسرأيذلاوهو.)١٥:٧سوثنروك١(
يفليقامو.)١٢:١٧لامعأ(نجسلانمهقالطإأبن
هنكلرشعينثالالسرلانمهنأبلوقلاعنمي)٧:٥انحوي(
ناكيذلاوهو.ابانربوسلوبربُتعاامكمهنمدحاوكربُتعا
عمجملامكحبحّرصوميلشروأيفلوألاعمجملاسيئر
سيلهنأعمًالوسرربُتعادقنوكيف)١٥:١٩لامعأ(
لامعأريسفترظنا(ةوخإلانيبهماقمىلإرظنلابلوسرلاب

اهتسينكيعارناكوميلشروأيفيقبهنأحّجرملاو.)١٥:١٣
ريشبتللريخألاهرفسنمسلوبعجرنيحو.يفوتنأىلإ
ممألانيبهحاجنبةسينكلاربخييكلةرمرخآميلشروأىلإ
يفهيأرسلوبدمتعاوهباوقتلانيذلاةلمجنمبوقعيناك
وهسلوبهربتعاو.)٢١:١٨لامعأ(ذئمويهفرصترمأ
هنأليق.)٢:٩ةيطالغ(ةسينكلاةدمعانحويوسرطبو
سوفيسويلاقو.م.ب٦٩ةنسلاميلشروأيفًاديهشتام
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هللابضغميلشروأبارخبابسأنمنإيدوهيلاخرؤملا
.رابلاصخشلااذهلتقلاهيلع

مهيلإةلاسرلاهذهتبتكنميف
دوهيلانمحيسملابنينمؤملاىلإتبتُكةلاسرلاهذهنإ

نيبنيتتشتماوناكلبةيدوهيلايفذئموياونوكيملمهنكل
ينثالا«مهايإهتوعدًالصأًادوهيمهنوكىلعليلدو.ممألا
امحيسملابنينمؤممهنوكليلدو.)١:١ص(»ًاطبسرشع
ةطساوبةلاسرلايفركذُيملو.)٥:٧و١٤و٧و٢:١ص(يف
ةجيتنحيسملاىلإمهءادتهانأحّجرملاوحيسملاباونمآنم
.نيسمخلاديعيفسرطبظعووسدقلاحورلالولح

اهناكموةلاسرلاهذهةباتكنامزيف
بهذوميلشروأيفتبتُكةلاسرلاهذهنأحّجرملا
ميلشروأيفلوألاعمجملامائتلالبقتبتُكاهنأىلإمهضعب
الوممألانمنونمؤملااهيفركذيملهنأل.م.ب٥٠ةنسلا
ممألانيبنينمؤملاكسمتبوجوةلئسمىلإاهيفةراشإ
نوكتاذهىلعفهيفعمجملامكحىلإالوةيوسوملاننسلاب
ىلإموقبهذوم.ب٥٠ةنسلاو٤٥ةنسلانيبتبتُكدق
بارخلبقيأم.ب٦٢و٦٠ةنسلانيبتبتُكاهنأ
عاونأىلعكلذاونبونينسعستوأنامثوحنبميلشروأ
ةلاسرلاهذهيفاهدنفواهيلعلوسرلاخبويتلاتالالضلا
ءوشنوسئانكلاسيسأتودحلاكلذىلإليجنإلاراشتنانأل
.تقولاكلذلثميضتقتةلاسرلايفةروكذملاتالالضلا

ةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلايف
ىلعنييحيسملاثحةلاسرلاهذهةباتكنملوسرلاةياغ

تاقيضلاءانثأيفهلةعاطلاوحيسملابمهناميإيفتوبثلا
كلتةلعو.اهلةضرعاوناكيتلاةفلتخملابراجتلاوةديدشلا
ذئموياوناكةيدوهيلايفنينكاسلادوهيلامهءابرقأنأدئادشلا

دوهيلاكئلوأنإفنيينامورلاةالولاملظنمميظعقلقيف
ملظلانماوقلاملةينامورلاةلودلااوصعينأكشوىلعاوناك
.ب٦٧ةنسلانايصعلاكلذأدتباو.ممأللميدقلامهضغبلو
ىهتناوسورولفسويساجذئتقوةيدوهيلايلاوناكوم
نينمؤمللدبالناكفم.ب٧٠ةنسلاميلشروأبارخب
ةاجنلابلطيفدوهيلامهءابرقأاوكراشينأنمنييحيسملا
مهلمأيفمهوكراشينأمهنكميملمهنكلنيينامورلاريننم
ىلعةينمزةكلممئشنيونيينامورلابلغيويتأيسحيسملانأ
ةرفكمهوبسحومهسفنأدوهيلامهضغبأكلذلوضرألا
نيدهطتضماوناكفةلودللةاصعمهنأكماكحلاىلإمهباوشوو
مهنيباوقرفيملنيينامورلانألًاضيأنيينامورلانمنيضغبمو

ةلاسرلاهذهةباتكنمهتياغنمو.ةاصعلادوهيلانيبو
داقتعالايفللخلانمنويحيسملاهيفعقوامحالصإ
ليجنإلايفنلعملاقحلانعلضنممهنمخبوف.لمعلاو
صالخللاولكتاوهوعيطيملوهللامالكاوعمسمهنألمهددهو
ءارقفلااوملظوةبوتلابقيلترامثأبيتأيملغرافناميإىلع
ةيويندلاتاينتقملااوبحأومهقوقحاوسادومهءايشأاوسلتخاو
مهضعبمصاخياوناكو.مهبقيلياممرثكأةيدسجلاتاذللاو
.هللاىلعنورمذتيوًاضعب

ةلاسرلاهذهنيبةافانمنملههنأيف
سلوبلئاسرو

سلوبميلعتوبوقعيميلعتنيبةافانملامدعحّجرييذلا
ميلشروأيفلوألاعمجملانمزقافولانمهيلعاناكاميف
رظنلاماعنإةافانملاكلتمدعتبثييذلاو.)١٥صلامعأ(

ةلعنأنايبسلوبتاياغنمف.نيبتاكلانملكةياغيف
قبسييذلاناميإلابولقلاصحافهللامامأئطاخلاريربت
.ريربتلاةلعلامعألانوكتنأنكميالف.ةحلاصلالامعألا
نمهريغلوهريمضلنمؤملاريربتناهربنأنايببوقعيةياغو
نأيفسلوبملكتنيحف.ةحلاصلالامعألاوهسانلا
لمعييذلايحلاناميإلاكلذبىنعريربتلاةلعناميإلا
يفبوقعيملكتنيحو.ةحلاصلارامثألائشنيوةبحملاب
ناميإلاهبىنعريربتلاةلعنوكينأنكمياليذلاناميإلا
.بلقلابالناسللابرارقإلاىوسسيليذلاتيملا

لوألاحاحصألا

١عةيحتلا

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَوِهللاٱُدْبَع،ُبوُقْعَي«١
َمَالَّـسلٱيِدُْهيِ،حيِسَْ

يفَنيِذَّـلٱًاطْبِسََرشَعْيَنْثالٱَىلِإ .»ِتاَتَّـشلٱِ
١:١سرطب٢و١:١ةيمورو١:١سطيتو١٧و١٢:٢لامعأ
٢٦:٧لامعأو٢٢:٣٠اقولو١٥:٢٣لامعأو١اذوهيو
١٣:١٤نييناربعو٣:٢سطيتو١:١سرطب١و

.ةلاسرلاهذهةمدقمنم»بتاكلايف«رظناُبوُقْعَي
اذكوةعاطلاوةبحملابِحيِسَْملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَوِهللاٱُدْبَع

)١:١سرطب٢(سرطبو)١:١ةيمور(هسفنسلوباعد
هنأل»برلااخأ«الوًالوسرهسفنعديملو)١اذوهي(اذوهيو
نمىمسأاذهو»هللادبع«نوكينأبةماركلانمىفتكا
.ةسينكلايفهماقمنموحيسملاىلإةيدسجلاهتبسن
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مهوطابسألاهذهاياقبيأًاطْبِسََرشَعْيَنْثالٱَىلِإ
ناكو.)٣:١٦جورخ(رشعينثالابوقعيءانبألسن
ةدحاوةكلمماوناكوةيدوهيلاةكلمملالهأطابسألاكئلوأ
اذوهيةكلمميهوةيبونجنيتكلمماوراصمثةنس١٢٢وحن
رشعلاطابسألاةكلمموهةيلامشوميلشروأاهتبصقتناكو
كولم١(ةرماسلااهتبصقتناكوليئارسإةكلممبتفرُعو
طابسألاكئلوأىلإهتلاسرههيجوتعمبوقعينإ.)١١:٣٥
نمىلوألاةيآلانمحضتيامكمهنمنينمؤملاىوسدصقيمل
مهلصأىلإرظنلاب»رشعينثالاب«مهاعدويناثلاحاحصألا
هنأنمًاضيأحضتيامكو)كلذريسفتو٢٦:٨لامعأرظنا(
وهعوسينأىلعةلدألانمءيشبةلاسرلاهذهيفيتأيمل
ًالوأتهجوةلاسرلاهذهنوكو.هبناميإلابوجووحيسملا
ًاضيأاهبدصقسدقلاحورلانأعنميالدوهيلايرصنتمىلإ
.ممألاينمؤمعفن

يفَنيِذَّـلٱ يفاوتتشتمثةيدوهيلايفًالوأاونكسِتاَتَّـشلٱِ
اورصتنانيذلامهابسهنألكلذىلعاوربجأمهضعبفتاهجلا
يفوأملظلانمةاجنلايفةبغركلذاوراتخامهضعبومهيلع
يبسدعبةيدوهيلاىلإاوعجرنيذلارثكأو.ةراجتلانمحبرلا
نمربكألاءزجلايقبونيماينبواذوهييطبسنماوناكلباب
يفطابسألاكئلوأناكو.يبسلادالبيفًاطبسرشعينثالا
ملو.رصموةيروسولبابيفةريبكماسقأةثالثحيسملارصع
.هلبقناكامكرخآوطبسنيبزييمتلالبابيبسدعبقبي
طابسألامظعمفرعيملةلاسرلاهذهةباتكتقوهنأحّجرملاو
بارخلبقمهنمفولأناكو.ةيطبسلامهتبسنةرشعلا
مهاعدو.ايسأيفمهتتشتكابروأيفنيتتشتمميلشروأ
تاءوبنلاىضتقمىلعممألانيباوتتشتمهنأل»تاتشلاب«
نوفرعُياوناكو)عضاومريغو٣٤:١٧ايمرإو٢٨:٢٥ةينثت(

)٧:٣٥انحوي(نمنيبتيامك»تاتشلاب«حيسملارصعيف
.ىرغصلااييسأتاتشىلإهيتلاسرسرطببتكو

٤ىلإ٢عربصلابوجو

يفَنوُعَقَتاَمَنيِحِيتَوْخِإاَيٍحَرَفَّـلُكُهوُبِسْحِا«٢ َبِراََجتِ
»ٍةَعِّـوَنَتُم
١:٦سرطب١و٥:١١صو١٢ع٥:١٢ىتم

مهناميإلةوخإمهاعدِيتَوْخِإاَيٍحَرَفَّـلُكُهوُبِسْحِا
اهيأةرابعلاىنعمو.)٢:١ص(نمحضتيامكحيسملاب
هوبسحتالوحرفللةلعبراجتلايفعوقولااوبسحاةوخإلا
لك«لاقو.ةكربهنألةنعلهوعدتالوفسألاونزحللةلع
مهنأدارأفبئاصملاعاونألكىلعملكتلايفعرشهنأل»حرف
.ةجهبملاجئاتنلاىلإرظنلابعاونألاكلتنملكيفنوحرفي

نمحضتيلزاونلاءانثأيفحرفلاىلعنينمؤملاةعاطتساو
.)٥:٣ةيمورو٥:٤١لامعأ(

يفَنوُعَقَتاَمَنيِح اهبدارأٍةَعِّـوَنَتُمَبِراََجتِ
لكاشامورقفلاوةيداملارئاسخلاوضارمألاوتاداهطضالا
قاشملةضرعبوقعيمهيلإبتكنيذلانونمؤملاناكو.كلذ
نيينامورلاونينمؤملاريغدوهيلاضغبىلإرظنلابةصاخ
نمًائيشدريملو.مهايإنيقيرفلاداهطضاومهلنيينثولا

ةالصلايفانلوقباهنمةاجنلابلطنيتلامثإلابذاوج
.)١٤و١٣ع(نمحضتيامك»ةبرجتيفانلخدتال«ةينابرلا
)١:٦سرطب١(يفوانه»براجتلاب«لزاونلاكلتتيّمُسو
نهربتويحيسمهنأيعّدملاناسنإلاناميإنحتمتاهنأل
هللاناحتماناكاهلثمو.هنعهدادتراوأحيسملايفهتبوت
اهببيصُأيتلادسجلاةكوشو)٢٢:١نيوكت(ميهاربإل
سلوببلطيتلاتاقشملااهنمو)١٢:٧سوثنروك٢(سلوب
حيسملاعوسيلحلاصيدنجكاهلمتحينأسواثوميتنم
داهجدهاجينأعيطتسيىتحًاعاجشوًايوقنوكييكل
ةنوعملابدعونمؤمللو.)٢:٣سواثوميت٢(نسحلاناميإلا
َهللاٱ«نإلوسرلالوقوهوبراجتلاكلتلامتحاىلعةيهلإلا
ْلَب،َنوُعيِطَتْسَتاَمَقْوَفَنوُبَّـرَُجتْمُكُعَدَيَاليِذَّـلٱ،ٌنيِمَأ

ملٱًاضْيَأِةَبِرْجَّـتلٱَعَمُلَعْجَيَس
َحتْنَأاوُعيِطَتْسَتِل،َذَفْنَْ

ْ
»اوُلِمَت

.)١٠:١٣سوثنروك١(

.»ًاْربَصُئِشْنُيْمُكِناَميِإَناَحِتْمٱَّـنَأَنيِِملاَع«٣
١٢:١٩اقولو٦:١٢نييناربعو١:٧سرطب١

.مكريغةداهشبوأرابتخالابَنيِِملاَع
.براجتلاكلتبْمُكِناَميِإَناَحِتْمٱ
نمةكرابملارامثلاىدحإيهةّيجسيأًاْربَصُئِشْنُي

ةليضفبوقعيربتعاو.ةدملاةليوطلاةريثكلاتاقشملالامتحا
اهيلعنينمؤملاثحو.اهلينىلعقفنُياملكيواستربصلا
يفسرطبلوقلقفاومانههلوقو.)١١-٥:٧ص(يفًاضيأ
،ْمُكِناَميِإُةَيِكْزَتَنوُكَتْيَكِل«ةعونتملابراجتلاىلعهمالك
مثَأَيِهَو

َْ
لٱِبَهَّـذلٱَنِمُن

ْ
ُدَجوُت،ِراَّـنلٱِبُنَحَتْمُيُهَّـنَأَعَم،ِيناَف

لِل
ْ

لٱَوِحْدَم
ْ

ملٱَوِةَماَرَك
يفسلوبلوقو.)١:٧سرطب١(»ِدْجَْ

»ًاْربَصُئِشْنُيَقيِّـضلٱَّـنَأَنيِِملاَع«ةيمورةسينكىلإهتلاسر
ربصلائشنتاهسفنتاقشملانأدارملاسيلو.)٥:٣ةيمور(
.ةالصللةباجإهيلإةليسواهلعجيهللاحورنألب

لَفُْربَّـصلٱاَّـمَأَو«٤
ْ
َنيِّـماَتاوُنوُكَتْيَكِل،ٌّماَتٌلَمَعُهَلْنُكَي

يفَنيِصِقاَنَْريَغَنيِلِماَكَو .»ٍْءَيشِ
:٥يكينولاست١و٤:١٢يسولوكو٥:٤٨ىتمو٣:٢ص
٢٣
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ىعسينأنمؤملاىلعبجييأٌّماَتٌلَمَعُهَلْنُكَيْلَف
سلوباهيلعملكتيتلايهوربصلابةنرتقملالئاضفلاةيبرتيف
ُةَيِكْزَّـتلٱَو،ًةَيِكْزَتُْربَّـصلٱَو،ًاْربَصُئِشْنُيَقيِّـضلٱَّـنَأَنيِِملاَع«هلوقب
.)١:٧سرطب١(يفسرطبو)٥-٥:٣ةيمور(»خلاًءاَجَر
يفهللاىلعرمذتلاوهماتلاهلمعنمربصلاعنمييذلاو
حيسملالوقكاذهو.ناحتمالايفهتئيشمنايصعوبراجتلا
.)٢١:١٩اقول(»مكسفنأاونتقامكربصب«

ىلعاولصحتليأخلاَنيِلِماَكَوَنيِّـماَتاوُنوُكَتْيَكِل
اذإبئاصملاجئاتننوكتنأهللادصقيتلاةعفنملالك
ةايحلاب«سلوباهفصوهذهلامكلالاحو.ربصلابتلمُتحا
لاحلاكلتتسيلو.)١٢ةيمور(»هللايفحيسملاعمةرتتسملا

همامأنوراتخملافقينيحءامسلايفةماتلاةسادقلالاح
نكل)١٣:٥ايؤرو٣:١٤سرطب٢(سندالوبيعالب
يفنونمؤملااهيلعلصحينأهللادصقيتلاةسادقلاضعب
سلوبهبلطاماذهو.ربصلابلزاونلامهلامتحابملاعلااذه
ْمُكُسِّـدَقُيُهُسْفَنِمَالَّـسلٱُهٰلِإَو«هلوقبيكينولاستةسينكلهأل
لَو.ِماَمَّـتلٱِب

ْ
َالِبًةَلِماَكْمُكُدَسَجَوْمُكُسْفَنَوْمُكُحوُرْظَفْحُت

نينمؤمللكلذعنصييذلاو.)٥:٢٣يكينولاست١(»ٍمْوَل
يفٍنْصُغُّلُك«حيسملالوققفوىلعهللاوه ٍرَمَثِبِيتْأَيَالَّـِ
:١٥انحوي(»َرَثْكَأٍرَمَثِبَِيتْأَيِلِهيِّـقَنُيٍرَمَثِبِيتْأَياَمُّلُكَو،ُهُعِزْنَي
٢(.

٨ىلإ٥عةمكحلالينلةالصلا

لَفٌةَمْكِحُهُزِوْعُتْمُكُدَحَأَناَكْنِإاَمَّـنِإَو«٥
ْ
طَي
ْ

ِهللاٱَنِمْبُل
جلٱيِطْعُييِذَّـلٱ

ْ
.»ُهَلىَطْعُيَسَفُ،ِّـريَعُيَالَوٍءاَخَسِبَعيَِم

ىتمو٦-٢:٣لاثمأو١٢و١١و٣:٩كولم١و٣:١٧ص
٧:٧

ةراشإاذهيفٌةَمْكِحُهُزِوْعُتْمُكُدَحَأَناَكْنِإاَمَّـنِإَو
مهونولانيالواولانيملمهنأرابتخالابنودجينينمؤملانأىلإ
هتقالعو.ءيشيفصقنلامدعولامكلالاحضرألاىلع
نأبجياميفباتريقيضلاءانثأيفيحيسملانأقبسامب
انهةروكذملا»ةمكحلا«و.هلمعينأبجياموهيفركتفي
نوكيوهلبقتسماهبناسنإلازيمييتلاةيوامسلاةمكحلايه
.هللارارسأةفرعمال)١٩:٢٠لاثمأ(»هترخآيفًاميكح«
حلٱاَّـمَأَو«هلوقببوقعياهفصوو

ْ
ًالَّـوَأَيِهَفُقْوَفْنِميِتَّـلٱُةَمْكِ

ِملاَسُمَّـمُث،ٌةَرِهاَط
َ
مثَأَوًةَْمحَرٌةَّـوُلَْمم،ٌةَنِعْذُم،ٌةَقِّـَفَرتُم،ٌة

َْ
ِحلاَصًارا

َ
،ًة

.)٣:١٧ص(»ِءاَيِّـرلٱَوِبْيَّـرلٱُةَميِدَع
لهاجلاوملاعلاىلعاهلينطرشاذهِهللاٱَنِمْبُلْطَيْلَف

هتمكحنمىمسأةمكحىلإهجايتحابرعشينملكنم

انحوي(اهبحاصل»ةيدبأةايح«يهيتلاةفرعملاهللافرعياهب
ناميلسبلطوهيلعبجياملكبملايقللهلهؤتو.)١٧:٣
هللانماهبلطو.)١:١٠مايأ٢(اهلانفةمكحلاهذههللاىلإ
.ةمدخروذنالوةنيمثةحيبذالاهلينلديحولاطرشلاوه
ديجمتللمعتسُتنأةيغبةينلاصلاخببلطُتنأبجيو
ُةَقِّـثلٱَيِهِهِذٰه«لوسرلاانحويلاقكلذيفو.هتمدخوهللا
.اَنَلُعَمْسَيِهِتَئيِشَمَبَسَحًائْيَشاَنْبَلَطْنِإُهَّـنَأ:ُهَدْنِعاَنَليِتَّـلٱ
طلٱاَنَلَّـنَأُمَلْعَن،اَنَلُعَمْسَياَنْبَلَطاَمْهَمُهَّـنَأُمَلْعَناَّـنُكْنِإَو

ِّـ
ل
ْ

ِتاَب
حيسملالاقو.)١٥و٥:١٤انحوي١(»ُهْنِماَهاَنْبَلَطيِتَّـلٱ
طُا.اْوَطْعُتاوُلَأْسِا«

ْ
:٧ىتم(»ْمُكَلْحَتْفُياوُعَرْقِا.اوُدَِجتاوُبُل

٧(.
هللااهبزاتميةفصيهءاخسبءاطعلايِطْعُييِذَّـلٱ

ريغءاطعلاىلعهتردقوءاطعلابرسُيوهوهتقيلخلكنع
رصُحتالهاياطعنأليطعُياذاملوسرلالقيملو.ةدودحم
نأهللاابقيلياموهيلإناسنإلارقتفياملكىلعلمتشتو
.هيطعي

هنأنايبكلذنمدصقلاو.نيبلاطلالكيأَعيِمَْجلٱ
نإّنيبينأدصقبوقعيلعلو.عيمجلايطعينألدعتسم
مهنألمهمعزبسحدوهيلاىلعةروصقمريغهللااياطع
بلطيجاتحملكيطعينأدعتسمهنإفراتخملاهللابعش
.ةمألكنمهتاكرب

.ةاباحمبالوحشبالٍءاَخَسِب
وأهاياطعقحتسيالهنأىوعدببلاطلاُِّـريَعُيَالَو

الوةقباسلابهاوملاىلعهلهركشمدعوهاياطخهركذتب
ةالصلاعفنببوقعيمكحو.بولطملاةمظعوأهبلطراركتب
.)١٢-٧:٧ىتم(يفامىلعينبم

طَيِلْنِكٰلَو«٦
ْ

لٱٍباَتْرُمَْريَغٍناَميِإِبْبُل
ْ

ملٱَّـنَأل،َةَّـتَب
َباَتْرُْ

لٱَنِمًاجْوَمُهِبْشُي
ْ

َختِرْحَب
ْ
.»ُهُعَفْدَتَوُحيِّـرلٱُهُطِب

:٤سسفأو١٠:٢٠لامعأو١١:٢٣سقرمو٢١:٢١ىتم
٣١و١٤:٢٨ىتمو١٤

نأرداقهللانأبًاقثاويأٍناَميِإِبْبُلْطَيِلْنِكٰلَو
لوقو.هلدعتسموكلذديريىلاعتهنأوهبلطيامهيطعي
ربتعيملبوقعينأضعبلامهوتيفانيناميإلاموزلببوقعي
نودبةالصلانأبانههحيرصتلبجاولارابتعالاناميإلا
ردصموهيذلاهللانمبلطيلهلوقرثأهلوقلوةلطابناميإ
ةوقةلاسرلاهذهرخآيفهنايبلو»ناميإببلطيل«ةكربلك
.)٥:١٥ص(ناميإلاةالص

»بيرلاو«.هتاولصعمسيهللانأيفَةَّـتَبْلٱٍباَتْرُمَْريَغ
نقيتمنوكينأبجيفيفنلاوباجيإلانيبددرتلاوه
نوبجعيمهوهذيمالتلحيسملالوقانركذيانههلوقو.ةباجإلا
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حلَا«ًاعيرسةنيتلاسبينم
ْ

ٌناَميِإْمُكَلَناَكْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
لُقْنِإْلَب،ْطَقَفِةَنيِّـتلٱَرْمَأَنوُلَعْفَتَالَف،َنوُّكُشَتَالَو

ْ
ًاضْيَأْمُت

جلٱاَذِٰهل
ْ

يفْحِرَطْنٱَوْلِقَتْنٱ:ِلََب لٱِ
ْ

اَمُّلُكَو.ُنوُكَيَفِرْحَب
طَت
ْ

يفُهَنوُبُل .)٢٢-٢١:١٢ىتم(»ُهَنوُلاَنَتَنيِنِمْؤُمِةَالَّـصلٱِ
انلقةماتلاةقثلاىلعلصحينأنمؤملاردقيفيكليقنإف
ةبهلاكلتنمءيشىلعلصحنملكفهللاةيطعكلذ
ىلعبجيو.تفعضالإوةريغلاوةبحملاباهلمعتسينأهيلعف
ِهِبيِذَّـلٱ،ِناَميِإلٱَسْرُت«عفرينأةبرجتلاتاقوأيفبرجملا
طُتْنَأَنوُرِدْقَت

ْ
ملٱِريِّـِّـرشلٱِماَهِسَعيَِمجاوُئِف

لُْ
ْ

:٦سسفأ(»ِةَبِهَت
ناميإلايوقتيتلاهديعاوموهللاتافصيفلمأتينأو.)١٦
يفهتنامأوهريغتمدعوىلاعتهتبحميفوةالصلاهتباجإبوهب
لثمو.كشللةدلوملاراكفألاةمواقملالكمواقينأو.هدعو
:١١سقرمًاضيأرظنا٤:٢٠ةيمور(يفبايتراالبناميإلا

٢٤(.
َختِرْحَبْلٱَنِمًاجْوَمُهِبْشُيَباَتْرُْملٱَّـنَأل

ْ
ُحيِّـرلٱُهُطِب

فوخلاوقلقلاوسفنلابكشلارارضإلنايباذههُعَفْدَتَو
لمعنمعنميوريخلالعفىلعسفنلاةردقفعضيوهو
ةنيفسلايفمهوذيمالتلالاحتناككلذلثمو.اهيفهللا
حيسملاتومدعبو)٥٠-٦:٤٧سقرم(ليلجلارحبىلع
لاحنممهصالخأبنو)٢٥و٢٤:١٧اقول(هتمايقلبقو
:١٤ىتم(يفنمألاوءودهلالاحىلإمهريصموبارطضالا

لاحنيبيانهبتاكلاهيبشتو)٢٠:٢٠انحويو٣٣و٣٢
نوكيوىرخأسأيلابقرغيوةراتءاجرلابعفتريهنأباترملا
.نزحلاضيضحيفىرخأوةرسملاجوأيفةرات

ِدْنِعْنِمًائْيَشُلاَنَيُهَّـنَأُناَسْنِإلٱَكِلٰذَّـنُظَيَالَف«٧
.»ِّـبَّـرلٱ

سفنىلعبجيهنأنايبوكشلانمريذحتةيآلاهذه
ةلطابهتاولصفالإوناميإلايفةخسارنوكتنأبلاطلا
َالٍناَميِإِنوُدِب«نييناربعلاىلإةلاسرلابتاكلوقكاذهو
ُهَّـنَأِبُنِمْؤُيِهللاٱَىلِإِيتْأَييِذَّـلٱَّـنَأُِبَجيُهَّـنَأل،ُهُؤاَضْرِإُنِكْمُي
طَيَنيِذَّـلٱيِزاَُجيُهَّـنَأَو،ٌدوُجْوَم

ْ
هللاو.)١١:٦نييناربع(»ُهَنوُبُل

هدوجوبناميإمدعانيفىأرنإفيلصننحنوانبولقىري
يفكشلاوأةباجإللهدادعتساوهتبحموهديعاوموهتافصو
ضعبحنميهللانإ.انتاولصىلإتفتليالنأهبقالكلذ
طرشلعجهنكلوةوسكلاوتوقلاوةايحلاكبلالبتاكربلا
هذهيف»برلا«و.ناميإلاباهبلطةيحورلاتاكربلالين
الحيسملاعوسيبهسفننلعأيذلاميناقألاثلثملاهللاةيآلا
.هدحونبالاالوهدحوبآلا

لَقَتُمَوُهِْنيَيْأَروُذٌلُجَر«٨
ْ

يفٌلِق .»ِهِقُرُطِعيَِمجِ
٢:١٤سرطب٢و٤:٨ص

نايباهلبقيتلاوةيآلاهذهنيبةقالعلاِْنيَيْأَروُذٌلُجَر
قيرطبىلاعتهيلإبارتقالانمهعنمتيتلاباترملابلقلاح
قثييذلاوه»نييأرلاوذو«ةيوامسلاةمكحلالينوةلوبقم
هيفرخآهجونمكشيوهتمدخبوجوبوهللاابهجونم
ملاعلاوهللانيبمسقنمهبلقفهلًابيصنملاعلاذخأينأليميو
غارفتساوهللاابةقثلاىلإليميةراتفضرألاوءامسلاو
ىلإليميةراتوهاوسىلعهليضفتوهئاضرإيفدوهجملا
ىضرهليضفتوهفرشوهانغوملاعلااذهتاّذلبكسمتلا
ُرِدْقَيَال«حيسملالوقكلوقلااذهو.هللاىضرىلعناسنإلا
َختْنَأَنوُرِدْقَتَال...ِنْيَدِّـيَسَمِدَْخيْنَأٌدَحَأ

ْ
ملٱَوَهللاٱاوُمِد

»َلاَْ
.)٦:٢٤ىتم(

يفٌلِقْلَقَتُم هئدابميفتباثريغيأِهِقُرُطِعيَِمجِ
دنعنمًائيشلانيالهنأةلعاذهوهتاولصوهناميإوهتاياغو
قثياليذلاوهتريسىلعدمتعيالهناميإيفلقلقتملاف.برلا
نيبهبلقمسقنييذلاو.هبسانلاقثينأقحتسيالهللااب
.هللايضريالورشبلاهتوخإالوهسفنعفنيالملاعلاوهللا

١١ىلإ٩ععضاوتلاىلعثح

لَو«٩
ْ
ملٱُخَألٱِرِخَتْفَي

»ِهِعاَفِتْرٱِبُعِضَّـتُْ
١٤:١١اقول

هنأاهلعلوةحضاوريغاهلةقباسلاوةيآلاهذهنيبةقالعلا
نيببلقلاماسقناوةالصلايفكشلانمةقباسلايفانرذح
وههللاةيانعيفكشللةضرعانلعجييذلاو.ملاعلاوهللا
ىلعبجيًاذإفضرألاىلعنحنوانيلعأرطتيتلاتارييغتلا
ىلإىنغنموأىنغىلإرقفنمريغتلكربتعينأيحيسملا
كلتلوبقلًادعتسمنوكينأوهللاةئيشمنعئشانرقف
ىلاعتهداشرأىلإهرومأملسيوهئاضقباهنأرابتعابتاريغتلا
يتلاتاريغتلانأنايبهدصقاهلعلوأهلًاعيطمهبًاقثاو
ًاناحتماهللااهذختييتلالئاسولانميهانهثدحت
عافترالايفهيلعنولكتيوهبنوقثيلهىريلنينمؤملل
.عاضتالاو

لوقيفامكرورسلاانه»راختفالاب«دارملاِرِخَتْفَيْلَو
.»حيسملاعوسيبيلصبالإرختفأنأيلاشاح«سلوب

ًاقيضتمناكيذلانمؤملايأِهِعاَفِتْرٱِبُعِضَّـتُْملٱُخَألٱ
هلاحّريغتبحرفينأبوجوىلعو.ىنغتسامثزوعلاورقفلاب
هاوقتصولخنحتميكلذبهللانأىنغلاىلإرقفلانم
ىلإناسحإلانمهنكمتالوةقافلانمهصّلختالهناميإو
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ليطابأةبحموءايربكللناسنإلاضرعياممريغتلااذهو.هريغ
يقباذإحرفينأهلقحيفهللانايسنواهتاذلوايندلاهذه
اذإو.ضرألايفهزنكىلعءامسلايفهزنكًالضفمًاعضاوتم
هناميإنأنابأيلكوتهيلعويبيصنهللالوقينأىلعرمتسا
.ًاقحيحيسمهنأققحتوتباث

لٱاَّـمَأَو«١٠
ْ

لٱِرْهَزَكُهَّـنَأل،ِهِعاَضِّـتٱِبَفُّيِنَغ
ْ

.»ُلوُزَيِبْشُع
٧:٣١سوثنروك١و١:٢٤سرطب

ىلإىنغلانمهطاطحنابيأِهِعاَضِّـتٱِبَفُّيِنَغْلٱاَّـمَأَو
هعافترابريقفلاحرفكالرسعهعاضتابينغلاحرفف.رقفلا
ةلعهيفدجينأهيلعبجينكلعبطلاتايضتقمنمهنإف
هنأويضرألاهانغبقلعتمريغهبلقنأنايبلةصرفهنألحرفلل
يفهمدخامكءاشاذإهرقفمايأيفهللامدخينأدعتسم
هربتخينأينغلاعيطتسياللئاضفلاضعبنإو.هانغمايأ
يفكلذنمنكمتيهنكلودغرلاةورثلالاحيفهسراميو
اوفرعمهنأبنويحيسملادهشامًاريثكو.قيضلاورقفلالاح
ضارمألاشارفىلعمهوحيسملاةمعنوهللاديعاومعفننم
نمهرقفربتعانإف.ةريثكلاةحصلاينسيفهوفرعيملام
كلذبققحتيذإرورسللةلعهذختينأهلقحهلهللابيدأت
هنوكنعًائشانهرقفناكنإو.)١٢:٧نييناربع(هللانباهنأ

اوُحَرْفِا«لاقحيسملانألهبحرفينأهلقححيسمللًامداخ
يفٌميِظَعْمُكَرْجَأَّـنَأل،اوُلَّـلََهتَو اوُدَرَطاَذَكٰهْمَُّـهنِإَف،ِتاَواَمَّـسلٱِ
.)٥:١٢ىتم(»ْمُكَلْبَقَنيِذَّـلٱَءاَيِبْنَألٱ

سانلالكىلعقدصياذهُلوُزَيِبْشُعْلٱِرْهَزَكُهَّـنَأل
ىلعبجيفهاضتقمبنورجيوهنوركذينمنيليلقنكل
بوجوىلعههبنيوهايإهركذيهلاحّريغتنأبحرفينأنمؤملا
نمالوريغتنمهيفسيليذلاريخألاملاعللدادعتسالا
هاتأيذلاهيبشتلاكانهبوقعيهاتأيذلاهيبشتلاو.لاوز
رومزمو١٤:٢بويأًاضيأرظنا٦:٣٠ىتم(يفحيسملا

١٠٣:١٥(.

حلٱِبْتَقَْرشَأَسْمَّـشلٱَّـنَأل«١١
ْ

لٱِتَسَّـبَيَف،ِّـَر
ْ

،َبْشُع
لٱُلُبْذَياَذَكٰه.ِهِرَظْنَمُلاََمجَيِنَفَوُهُرْهَزَطَقَسَف

ْ
يفًاضْيَأُّيِنَغ ِ

.»ِهِقُرُط

ُّلُكَو،ٌبْشُعٍدَسَجُّلُك«يبنلاءايعشإلوققفاوياذه
حلٱِرْهَزَكِهِلاََمج

ْ
لٱَسِبَي.ِلَْق

ْ
َةَخْفَنَّـنَأل،ُرْهَّـزلٱَلُبَذ،ُبْشُع

٤٠:٦ءايعشإ(»ٌبْشُعُبْعَّـشلٱًاّقَح.ِهْيَلَعْتَّـبَهِّـبَّـرلٱ
ةوقوسمشلاّرحريثأتنمًامئادهدهاشنامماذهو.)٧و
.هلامجوهتراضنةلازإوبشعلاسيبيتىلعةيقرشلاحيرلا

يفًاضْيَأُّيِنَغْلٱُلُبْذَياَذَكٰه لكووهلوزيفِهِقُرُطِ
فبطخيتوملانإفاهءاروىعسييتلاهدصاقموهلامعأ
ةمظعلاهئاجرويملاعلاهدجموهئاهبلكنمهدرجيوناسنإلا
هضبقفعضوهتايحرصقبهلاحهرييغتيينغلاهللامّلعيف
.لاوزلاةعرسيفيتقولارهزلاكهلاملكوهنأوهلام

بئاصملاوبراجتلايفتبثينمةطبغ
١٨ىلإ١٢ع

ىَّـكَزَتاَذِإُهَّـنَأل،َةَبِرْجَّـتلٱُلِمَتَْحييِذَّـلٱِلُجَّـرلِلىَبوُط«١٢
حلٱَليِلْكِإ«ُلاَنَي

ْ
.»ُهَنوُِّبُحيَنيِذَّـلِلُّبَّـرلٱِهِبَدَعَويِذَّـلٱ»ِةاََي

١١و١٠٢:٤رومزمو٤٠:٧ءايعشإو٢٠:١٢ىتم

كلانهطبغيهنألهيلعديزيوةيناثلاةيآلايفامتبثياذه
نمؤملاف.ةبرجتلالمتحييذلاانهوةبرجتلايفنوعقينيذلا
زونكنممظعأةكربلانياهبلغيوةبرجتلابنحتمُييذلا
ىلإحيسملااهبسنيتلاتابيوطتلاف.اهنمىقبأوءاينغألا
ىلإشاطعلاوعايجلاوءاعدولاوىنازحلاوحورلابنيكاسملا
نيدورطملاومالسلايعناصبوبلقلاءايقنألاوءامحرلاوربلا
ىلإانهتبسُن)١١-٥:٣ىتم(نيدهطضملاوربلالجأنم
.نيدهطضملانيدورطملااميسالوةبرجتلانولمتحينيذلا

.هللاةدارإلعوضخوربصبَةَبِرْجَّـتلٱُلِمَتَْحييِذَّـلٱ
لعفامكةبرجتلاهلامتحابهتيكزتنابأيإىَّـكَزَتاَذِإ

ءانثأيفحيسمللءانمأاوقبنيذلاءادهشلاولسرلا
.ةديدشلاتاداهطضالا

ليلكإلاو.هتطبغتبثياذهِةاَيَْحلٱَليِلْكِإُلاَنَي
ةيدبألاةايحلاوهوفرشلاوراصتنالاةمالعوهروكذملا
اهبللكتيناكيتلاليلاكألالثممنكيملفةديجملا
دنعرابتعااهلنكيملكلتفةينانويلابعالملايفنورصتنملا
ريصتنونمؤملااهلمتحايتلاةيضرألابراجتلانإ.دوهيلا
.ةيوامسلامهليلاكألًاراهزأ

سرطب١و٤:٨سواثوميت٢رظنا(ُّبَّـرلٱِهِبَدَعَويِذَّـلٱ
.)٤:٤و٣:١١و٢:١٠ايؤرو٥:٤

اهبزاتمييتلاةمالعلايههللاةبحملاُهَنوُّبُِحيَنيِذَّـلِل
:١ةيمور(ةبجاولاةبحملاهنوبحيسانلالكسيلهنألراربألا

نممالآلالامتحاىلعهردقتحيسمللنمؤملاةبحمو.)٣٠
.تابثوربصبهلجأ

َّـنَأل،ِهللاٱِلَبِقْنِمُبَّـرَجُأِّـينِإَبِّـرُجاَذِإٌدَحَأْلُقَيَال«١٣
.»ًادَحَأُبِّـرَُجيَالَوُهَوِروُُّرشلٱِبٍبَّـرَُجمُْريَغَهللاٱ
٢٢:١نيوكت
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يفركُذاميفدارملا.ةئيطخلاباكتراىلعَبِّـرُجاَذِإ
بئاصملابراجتلانمةيآلاهذهىلإاهدعباموةيناثلاةيآلا
انهةموهفملابراجتلاونزحلاىلعةلماحلاةيجراخلاتاقشملاو
ريصتنأنكميو.ماثآلاباكتراىلعةلماحلاةيلخادلايه
ىلعرُّمذتلاىلإبّرجملاتبذجاذإةيلخادةيجراخلابراجتلا
نايتإىلعهتلمحوأهتيانعبوهبرفكلاوهئاضقوهللا
.تاروظحملا

لوقلااذهنعبوقعيىهنِهللاٱِلَبِقْنِمُبَّـرَجُأِّـينِإ
مثإلاىلعهلمحتلاوحأيفهايإهلعجىلعهللاموليهلئاقنأل
ةلئامهتعيبطقلخهنأىلعوأاهيلعراصتنالانعزجاعوهو
ةعيرشلاوهريمضفلاخيهتلعجهقالخأنأىلعوةئيطخلاىلإ
.ةيهلإلا

هللاريغىلإكّرشبسنافِروُُّرشلٱِبٍبَّـرَُجمُْريَغَهللاٱَّـنَأل
نأاهنكميالفةبرجتلالبقيامىلاعتهتعيبطيفسيلنأل
ناسنإلاكمثإلاىلإليمنمهيفسيلف.اهبربتُخيملوهسمت
ةضرعنوكيىتحةداعسلاوألاملاوأةوقلايفصقنالو
.ةطبغوأةورثوأةردقنمةدايزلاةيغبةبرجتلل

ًائيشناسنإلامامأعضياليأًادَحَأُبِّـرَُجيَالَوُهَو
لكيفنيحيرصلالوقلااذهو.مثإلاباكتراىلعهلمحي
عنميملهنأىلعءانبمهبرجيهللانأنمسانلاىوكش
لكبقباسلاهءاضقنأىلعو.ملاعلالخدتنأنمةئيطخلا
هنأواهتلعوههنأو.ةئيطخلابىضقهنأمزلتسيثدحيام
ىلعاهلةردقالوةبرجتلاةلباقةعيبطاذناسنإلاقلخ
نأيفبيرال.ةئيطخلاىلإبذاوجلانمهلوحامةمواقم
يرشبلالقعلانأوقيمعرسهللاقئالخنيبةئيطخلادوجو
حضاولانكلرمألااذهيفتاضارتعالالكعفدنعزجاع
ءيشهنمسيلنأوةيلوؤسملكهسفننعىفنهللانأانه
.اهيلعتالماحلاوةئيطخلانم

ْنِمَعَدَخْنٱَوَبَذَجْنٱاَذِإُبَّـرَُجيٍدِحاَوَّـلُكَّـنِكٰلَو«١٤
.»ِهِتَوْهَش

ةلعوةبرجتلاردصموههسفنناسنإلانأنايبةيآلاهذه
ىلعاهلولحبحمسيوألزاونلالسريهللانإمعن.ةئيطخلا
ىلعنوكتالومثإلاثعاوبنمةصلاخاهلسريهنكلهبعش
يتلايهاهنإفمهلايمأوأمهبولقتاوهشالولسانللةمدص
اهبدصقهللانأعممثإلاىلإةليسواهذختيناسنإلالعجت
ماهتانإ.ةيضرألانمىمسأةمدخىلعهتيوقتوهناحتما
لاقيذلانييسيرفلافيدجتكةئيطخللبرجيهنأبىلاعتهللا
ىتم(هسفنىلعمسقنمهللاتوكلمنأمزلتسيهنأحيسملا

ةّلعفاهباكتراىلعناسنإلابرجيالهللانإ)٣٧-١٢:٢٢

ةعلقناسنإلاحتفيملنإف.هتاوهشيهاهبكتريةئيطخلك
.ًاثبعناطيشلاهرصاحةبرجتلالوخدلهبلق

ةوهشلاىلإبسنِهِتَوْهَشْنِمَعَدَخْنٱَوَبَذَجْنٱاَذِإ
يذلاناسنإلالعجتاهنألبذجلاةوقىلعةوالععادخلاةوق
يدؤتاهنإالةنامأوةذلقرطاهقرطنأدقتعياهيفلخدي
ةبيرغلاةأرملايفميكحلالوقرظنا(دسجلاوسفنلاكالهىلإ
ىلعهلمحتنأبهعدختوأ.)٢٧-٧:١٠و٥-٥:٣لاثمأ
هنكلدارأىتماهتطلسنمهسفنيجنينأعيطتسيهنأمهوت
ةعماج(كلذنمًائيشعيطتسيالفةكبشيفريطكنوكي
٩:١٢(.

خلٱَو،ًةَّـيِطَخُدِلَتْتَلِبَحاَذِإُةَوْهَّـشلٱَّـمُث«١٥
ْ

ْتَلَمَكاَذِإُةَّـيَِط
.»ًاتْوَمُجِتْنُت
٥:١٢ةيمورو٥٩:٤ءايعشإو٧:١٤رومزمو١٥:٢٥بويأ
٦:١٣و

.هكالهىلإئطاخلاطوبهتاكردةيآلاهذهيف
رفسيفلوقلاكانهلوقلاْتَلِبَحاَذِإُةَوْهَّـشلٱَّـمُث

مثِإَدَلَوَوًةَواَقَشَلِبَح«بويأ
ْ

طَبَو،ًا
ْ

:١٥بويأ(»ًاّشِغَأَشْنَأُهُن
ةيبدألاتافصلانمولختيتلاةيعيبطلاةوهشلانإ.)٣٥

نمناكامكروظحمىلإتهجُوىتمةئيطخللةبرجتريصت
مثاهتهتشاواهنعيهنملاةرمثلاىلإترظناهنألءاوحرمأ
برشلاولكألاهتيلباقوةاعسلايفناسنإلاةبغرنإ.اهتلوانت
اذإًامثإريصتنأنكمياهنكلمثإبتسيلةوسكلاهبلطو

يّدعتنماهكاردإىلإةمرحملالئاسولاذاختاىلعهتلمح
يتلاةعيبطلاف.هللاةعيرشةفلاخموسانلانمهريغقوقح
نأىلعانلمحتامهطوقسدعبنيلوألانيدلاولانماهانثرو
دعبقحالف.ةمرحمًالامعألمعننأوتامرحملايهتشن
نحنوةئيطخلادوجوةّلعوههنأبهللامعنينأدحألاذه
.اهئاشنإلةيفاكًاللعناسنإلاةعيبطيفنأىرن

ةينازلاةلزنمةئيدرلاةوهشلابوقعيلزناًةَّـيِطَخُدِلَت
كلذةجيتنومحرملانارتقالاةلزنمةوهشلاىلإةدارإلاميلستو
فالتخابفلتخيةئيطخلاعونو.ةئيطخلايهنارتقالا
.ةوهشلا

اهتياغتغلباذإيأًاتْوَمُجِتْنُتْتَلَمَكاَذِإُةَّـيِطَْخلٱَو
نمريثكباكتراىلإةليسوةدحاولاةئيطخلاف.خلاجتنُت
يفرشتنتوومنتإبولاةموثرجكهلكناسنإلاداسفواياطخلا
ةئيطخلامأةئيدرلاةوهشلااذإفاهتيمتفدسجلاءاضعألك
يحورينمزتومانهتوملاو.توملاةئيطخلادولومو
٦:٢ةيمور(يفسلوبمالكهبشيانهبوقعيمالكو.يدبأ
يذلاجالعلاالولةئيطخلاةجيتنمومعنيبيوهو)٢٣-
بلقلسدقلاحورلاديدجتوحيسملاعوسيةرافكبهللاهدعأ
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نمتسيلمثإللةبرجتلانأركُذاملكةصالخو.ناسنإلا
نإوةوهشلاةئيطخلالصأنإو.هنمناحتمالاناكنإوهللا
.هتاجردوهعاونألكبتوملالصأةئيطخلا

.»َءاَّـبِحَألٱِيتَوْخِإاَياوُّلِضَتَال«١٦
١٠و٤:١و١٤و١:٢و٢:٥صو١٩ع٦:٩سوثنروك١
١:١٥لامعأو٤:١١صو١٩و٥:١٢و

الهللانأقبساميفبلسلاقيرطببوقعينهرب
نيتنثالاوةيآلاهذهيفكلذنهربيانهذخأوناسنإلابّرجي
حالصلكردصمهللانأنايبوهوباجيإلاقيرطباهدعب
.ريخللهلمعياملكف

باطخلاوراذنإلااذهنمنيبتيِيتَوْخِإاَياوُّلِضَتَال
ةوخإلانأونأشوذرمأوهنوكيسامنأربتعالوسرلانأ

امهللاىلإاوبسنينأوهوسانلارئاسعملالضلارطخيف
وههنأوهنممثإللةبرجتلانأيأهتعيبطنمديعبوه
.اهنعةئشانلاملاعلارورشلكوةئيطخلاردصم

ِحلاَصٍةَّـيِطَعُّلُك«١٧
َ
،ُقْوَفْنِمَيِهٍةَّـماَتٍةَبِهْوَمُّلُكَوٍة

ُّلِظَالَوٌريِيْغَتُهَدْنِعَسْيَليِذَّـلٱ،ِراَوْنَألٱِيبَأِدْنِعْنِمٌةَلِزاَن
.»ٍناَرَوَد

:١انحوي١و١٣٦:٧رومزمو٣:٣انحويو١٧و٣:١٥ص
٣:٦يخالمو٥

ْنِمَيِهٍةَّـماَتٍةَبِهْوَمُّلُكَوٍةَِحلاَصٍةَّـيِطَعُّلُك
رهوجكاهرهوجنإوةيطعلاردصمنايبلااذهيفُقْوَف
و»ةحلاصلاةيطعلا«نيبزييمتلاانيلعرسعيو.اهردصم
اهتقيقحىلإ»ةحلاص«اهنوكبراشأهلعلو»ةماتلاةبهوملا«
.صقنالباهنوكىلإواهرادقمىلإ»ةمات«اهنوكبواهتجيتنو
نإوهللانميتأتةيحورلاتاكربلالكنأحضاولانمو
اهيلعسانللهللاثحنعةئشانةحلاصلاسانلالامعأ
وهىلاعتهنأىلعصنانهوهو.اهلمعنممهايإهنيكمتو
نأىتحلاموةوقوةحصنميضرأريخلكبهاو
اذإمهنألمهعفنةيغبالإمهيلعاهلسريملسانلابئاصم
َّـلُك«هلوقليلدبمالسللربرامثأبمتتأاهبناحتمالااولمتحا
يفٍبيِدْأَت حلٱِ

ْ
لِلُهَّـنَأىَرُيَالِِرضَا

ْ
لِلْلَبِحَرَف

ْ
ًاريِخَأاَّـمَأَو.ِنَزَح

مثِهِبَنوُبَّـرَدَتَيَنيِذَّـلٱيِطْعُيَف
ََ

)١٢:١١نييناربع(»ِمَالَّـسلِلٍّرِبَر
تاكربلاتاونقنكلوءامسلانميضرأريخلكعوبنينإ
اهيفلمأتلاوةيهلإلارافسألايهانيلإلصتاهيفيتلاةيحورلا
انلهللااهبهيةينمزلاتاكربلاوتاولصلاوةسينكلارارسأو
يهيتلاريبدتلاوداصتقالاوداهتجالابةنرتقملاةالصللةباجإ
نيذلاعيمجلصالخلابهيوهو.ىلاعتهبهاومةلمجنم

اهنوبحينيذللمالسلاوةيزعتلاوحرفلابهيفحيسملابهنوبلطي
هينبنمنيليلقلاهيطعيففرشلاوىنغلاامأوهنوعيطيو
.ءامسلاءاجروحيسملاعوسيهنباعيمجلايطعيهنكلو

مارجألاانه»راونألاب«دارملاِراَوْنَألٱِيبَأِدْنِعْنِمٌةَلِزاَن
يفءيشالو.اهقلاخهنألاهايإهللايعُدوةيوامسلا
هردصمهللانوكو.هنمًاعفنرثكأورونلانمرهطأتاقولخملا
لوسرلاانحويلوقليلدبرشلاردصمنوكينأنمعنمي
لُظِهيِفَسْيَلَوٌروُنَهللاٱَّـنِإ«

ْ
لٱٌةَم

ْ
ىلاعتهنإ)١:٥انحوي١(»َةَّـتَب

رمقلاوسمشلارونيأ(يداملارونلاردصمهنوكقوف
لقعلارونردصموه)ءامسلايفءيضتيتلاموجنلاو
نمئيضيو.ناسنإلاسفنيفءيضييذلاريمضلاو

عضوميفرينمجارسك«يهيتلاةءوبنلارونوهتعيرش
يذلارونلاو.ملاعلالكيفءيضييذلاليجنإلارونو»ملظم
نيبحيسملاباوفرتعانيذلاوءادهشلاولسرلاةطساوبقرشأ
رونوانبولقيفقرشأيذلاسدقلاحورلارونو.ممألالكلا
رون«وهيذلاحيسملاعوسيوبأوهويوامسلاةنيدملا
.»ملاعلا

الهنإٍناَرَوَدُّلِظَالَوٌريِيْغَتُهَدْنِعَسْيَليِذَّـلٱ
مارجألاراونأريداقميفهدهاشنيذلاّريغتلاهللايرتعي
ريغتبهريغتومويلكاهبورغواهقورشيفرهظيوةيوامسلا
ضرألانمعضوملكيفالإقرشتالسمشلاف.لوصفلا

يفةيواستماهترارحواهتعشأنوكتالودحاوتقويف
كلذريغولوصفلاوضورعلافالتخابنافلتخيلبنكامألا
لظ«هلوقبراشأهنأحّجرملاو.كلذلاثمأنعهزنمهللاو
امف.هفوسخوههجوريغتنمرمقلايرتعيامىلإ»نارود
النينسلانمىصحتالتابوروفولأذنمهللاهيلعناك
ينستاوبرنمىصحيالامىلإكلذىقبيونآلاهيلعلازي
انارتعاامهمف.ةوقلاوةبحملاوةمكحلايفريغتينلف.ةيدبألا
انعضاومنمانلقتناوةحصوضرموىنغورقفنمريغتنم
لظيفويلعلارتسيفنينكاسلزنملضرألايصاقأىلإ
لٱُّلَحْنَتَو،ٍجيِجَضِبُتاَواَمَّـسلٱُلوُزَت«.تيبنريدقلا

ْ
ُِرصاَنَع

َحتَو،ًةَِقَرتُْحم
ْ

ملٱَوُضْرَألٱُِقَرت
:٣سرطب٢(»اَهيِفيِتَّـلٱُتاَعوُنْصَْ

لَتَو«و)١٠
ْ

ُمِلْظُت«)٣٤:٤ءايعشإ(»ٍجْرَدَكُتاَواَمَّـسلٱُّفَت
لٱَو،ُسْمَّـشلٱ

ْ
َنِمُطُقْسَتُموُجُّنلٱَو،ُهَءْوَضيِطْعُيَالُرَمَق

َالُّبَّـرلٱاَنَأ«لوقيلازيالهللاو)٢٤:٢٩ىتم(»ِءاَمَّـسلٱ
.)٣:٦يخالم(ُ»َّـريَغَتَأ

حلٱِةَمِلَكِباَنَدَلَوَفَءاَش«١٨
ْ

ْنِمًةَروُكاَبَنوُكَنْيَكِلِّـَق
.»ِهِقِئَالَخ
٦:٧سوثنروك٢و٢٣و١:٣سرطب١و١٥عو١:١٣انحوي
:١٤ايؤرو٢:٣ايمرإو٢:١٥سواثوميت٢و١:١٣سسفأو
٤

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا

٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هنأوحلاصهللانأىلعناهربىوقأاذهيفاَنَدَلَوَفَءاَش
ديدجتلااذهو.ناسنإلاديدجتردصمهنألحالصلاردصم
انحوي(»قوفنمةدالولاو«ًاضيأ»ةديدجلاةدالولاب«فرعُي
لاقو.)٥:١٧سوثنروك٢(»ةديدجلاةقيلخلاب«و)٦و٣:٣
لبكلذهيلعتبجوأةيجراخةوقالهنأنايبل»اندلوفءاش«
»اندلو«يفزرابلاريمضلاو.هتمعنوهتدوجنمهلكرمألانأ
ةدالولااذهو.سودقلاهحوربةيناثمهدلوهللاونييحيسملل
اوُدِلُوَنيِذَّـلَا«نيددجتملايفانحويلوقنمنيبتيامكةيحور
،ٍلُجَرِةَئيِشَمْنِمَالَو،ٍدَسَجِةَئيِشَمْنِمَالَو،ٍمَدْنِمَسْيَل
َنيِدوُلْوَم«سرطبلوقنمو)١:١٣انحوي١(»ِهللاٱَنِمْلَب
ممْلَب،ىَنْفَيٍعْرَزْنِمَال،ًةَيِناَث .)١:٢٣سرطب١(»ىَنْفَيَالاَّـِ

سدقلاحورلابهبىحوملاليجنإلايأِّـقَْحلٱِةَمِلَكِب
يفْمُهْسِّـدَق«حيسملالوقليلدبقحلاوههنإف َكُمَالَك.َكِّـقَحِ
...َنيِدوُلْوَم«سرطبلوقو)١٧:١٧انحوي(»ٌّقَحَوُه
حلٱِهللاٱِةَمِلَكِب

ْ
لٱِةَّـَي

ْ
.)١:٢٣سرطب١(»ِدَبَألٱَىلِإِةَيِقاَب

:١سسفأ(»صالخلاليجنإب«ًاضيأ»قحلاةملك«ىمسُتو
هنألهسفنحيسملاعوسي»قحلاةملكب«مهفننأانلو.)١٣
هللاءانبأريصننأهبردقنيكلسنأتيذلايلزألاهللاةملك
ةملكهنألهسفنحيسملاليجنإليجنإلانألىنعملاريغتيالو
الوهللاءانبأريصننأهبردقنيكلسنأتيذلايلزألاهللا
لعجييذلاوهوحيسملاليجنإليجنإلانألىنعملاريغتي
.سودقلاهحوربةديدجلاةايحلاةطساوليجنإلاكلذ

سانلاةروكابنإِهِقِئَالَخْنِمًةَروُكاَبَنوُكَنْيَكِل
تزاتماكلذلوهتعيرشىضتقمبهللافقوترامثألاومئاهبلاو
١٨:١٢ددعو٢٣:١٠نييوال(ماركإلاوةسادقلاباهريغىلع
داصحلانوبرعبسُحتداصحلاةروكابتناكو.)٢٦:٢ةينثتو
ةدالولابهللاءانبأاوراصنيذلابوقعيربتعااذهىلعو.هلك
رئاسةروكابكماركإلابهتقيلخرئاسىلعنيزاتممةديدجلا
نوبرعمهبطاخنيذلانيلوألانييحيسملاربتعاو.ءايشألا
لكيفممألاودوهيلانمنونمؤيفوسنيذلانيريثكلا
ىلإرظنلابةروكابمهاعددقناكنإف.ىلاعتهدجملضرألا
يحورداصحةروكابمهءادفربتعاهنأبوأفرشلاوومسلا
ليلدمهديدحتنأيهوةدحاوةجيتنلافلبقتسملايفميظع
لكلوسرلاسلوبلاق.هحالصوهللاناسحإىلععطاق
نوكيف)٢١و٨:١٩ةيمور(هللاءانبأنالعتساعقوتتةقيلخلا
لكمعيديجمميظعءادفةروكابنيلوألانييحيسملاءادف
.ةقيلخلا

نّيدتلاوسفنلاةفرعموملحلاوةعاطلابوجو
٢٧ىلإ١٩عةرهاطلاةنايدلاتامالعو

يفًاِعْرسُمٍناَسْنِإُّلُكْنُكَيِل،َءاَّـبِحَألٱِيتَوْخِإاَيًاذِإ«١٩ ِ
يفًائِطْبُم،ِعاَمِتْسالٱ يفًائِطْبُمِ،مُّلَكَّـتلٱِ لٱِ

ْ
»ِبَضَغ

١٦:٣٢و١٧:٢٧و١٠:١٩لاثمأو٢:٢١انحوي١

الهنأوحالصلكردصمهللانوكىلعءانبيأًاذِإ
نمةروكابهتمعنبانلعجنأبانمركأهنأومثإللًادحأبرجي
انتاوهشعضخُنوىلاعتهلوقىلإيغصننأبجوهقئالخ
.ءيشلكيفهللاعيطنوةّيدرلا

يفًاِعْرسُمٍناَسْنِإُّلُكْنُكَيِل يفًابغاريأِعاَمِتْسالٱِ
انبولقيفهحوربواهبملكتملاتوصوقحلاةملكعمس
امك(ةملكلاكلتىضتقمبريسلاةيغبهيرشبمتاوصأو
ًالداجموأاهلًاملعمنوكينأةيغبال)٢٢عنمحضتي
.ةيآلايقابنمرهظيامكًامصاخمو

يفًائِطْبُم ملعمكملكتلايفبغارريغيأِمُّلَكَّـتلٱِ
.)٣ص(»نيريثكنيملعماونوكتال«هلوقنمرهظيامك
لٱُةَرْثَك«هلوقبناميلسدارمهدارملعلو

ْ
َختَالِمَالَك

ْ
ْنِموُل

وهو)١٠:١٩لاثمأ(»ٌلِقاَعَفِهْيَتَفَشُطِباَّـضلٱاَّـمَأ،ٍةَيِصْعَم
مالكلانمراثكإلاولمأتلالبقملكتلايأءادتبالانمريذحت
َّـلُكْمُكُمَالَكْنُكَيِل«سلوبلوقىنعمبوهوينبياليذلا

لِمِبًاحَلْصُم،ٍةَمْعِنِبٍنيِح
ْ

.)٤:٦يسولوك(ٍ»ح
يفًائِطْبُم لَا«ميكحلالوقكِبَضَغْلٱِ

ْ
لٱُءيِطَب

ْ
ِبَضَغ

جلٱَنِمٌْريَخ
ْ

ممٌْريَخِهِحوُرُكِلاَمَو،ِراَّـَب لاثمأ(»ًةَنيِدَمُذُخْأَيْنَّـِ
ُحتٍدوُقُوَّـيَأ،ٌةَليِلَقٌراَن«هسفنبوقعيلوقو.)١٦:٣٢

ْ
»ُقِر

نعيهنهذهيفو.رانلاكدقوتيبضغلانإف)٣:٥ص(
دئاقعلايفانوقفاويالنيذلاوانيلعنيدتعملاىلعبضغلا
تاموصخلاىلعلمحيبضغلااذهنإف.ةينيدلاضئارفلاو
بضغلاكلذنأىلعلدتةنيرقلاو.قاقشنالاوبزحتلاو
.ينيدلافالخلانعئشان

.»ِهللاٱَّـرِبُعَنْصَيَالِناَسْنِإلٱَبَضَغَّـنَأل«٢٠
٤:٢٦سسفأو٥:٢٢ىتم

نوكينأيحيسملاىلعبجيهنأةلعةيآلاهذهيف
هنيدوهللارويغوهو»بضغلايفًائطبمملكتلايفًائطبم«
ءارآةمواقمولادجلاىلعناسنإلالمحتةينيدلاةريغلانأل
حورلارمثوهوهبهللارسييذلاربلاامهنمجتنيالفهريغ
نيلوألانييحيسملانأراذنإلااذهنمجتنتسنو.انيفسدقلا
مهسفنأنيبامإةينيدلارومألايفةفينعلاتاموصخلاىلإاولام
نيبيكلذنأاونظوممألاودوهيلانممهناريجنيبامإو
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ريغرمألانأعميقيقحلامدقتلاىلإلوؤيوحيسمللمهتريغ
.قحلانيدللعفنالببضغلاىوسهنمأشنيالهنأوكلذ

طٱَكِلٰذِل«٢١
ْ

ٍةَعاَدَوِباوُلَبْقٱَف.ٍَّرشَةَرْثَكَوٍةَساَجَنَّـلُكاوُحَر
لٱ
ْ

ملٱَةَمِلَك
لٱَةَسوُرْغَْ

ْ
لَُختْنَأَةَرِداَق

ِّـ
.»ْمُكَسوُفُنَص

١:١٣سسفأو١:٢٢و٢:١سرطب١و٤:٢٢سسفأ

.)٢٠و١٩ع(يفقبساملَكِلٰذِل
نعةشانةئيطخلكيأٍةَساَجَنَّـلُكاوُحَرْطٱ
اهتاذبةهوركماهنوكل»ةساجن«تيعُدو.ةيدسجتاوهش
ةيهلإلاةملكلاعامتسانمعفنلكعنمتاهنألاهحرطبجيف
ةملكلاقنخهنأعرازلالَثميفركُذيذلاكوشلاكةسورغملا
.)١٣:٢٢ىتم(رمثالباهلعجو

دسحلاودقحلاوثبخلاكةئيدرلاقالخألايأٍَّرشَةَرْثَكَو
لعلو.سانلاضغبىلعهبتماقنملمحيامرئاسو
ةوهشلانعةئشانلااياطخلاىلإ»ةساجنلاب«راشألوسرلا
»ةرثكلا«فاضأوةيبلقلااياطخلاىلإ»رشلاب«راشأوةيدسجلا
رشتنتنأاهنأشنمنأّنيبيلواهايإههركىلعلديلاهيلإ
.قحلاةملكعامتسانمعنمتاهنألاهنمرّذحوضيفتو

ءايربكلانألَةَسوُرْغَْملٱَةَمِلَكْلٱٍةَعاَدَوِباوُلَبْقٱَف
نمعنمتهعاونأفالتخاىلعرشلاوضغبلاوةساجنلاو
ناسنإلانهذحتفتنيللاوةعادولاوملحلاو.ةملكلالوبق
١٨:٢ىتمرظنا(هنمةدافتسالاوليجنإلاببيحرتللهبلقو
»ةسورغملاةملكلاب«ليجنإلانعهريبعتو.)كلذريسفتو٣و
حلٱِهللاٱِةَمِلَك«هلوقبهنعسرطبريبعتقفوىلع

ْ
لٱِةَّـَي

ْ
َىلِإِةَيِقاَب

يفليجنإلاريثأتنأكلذىنعمو.)١:٢٣سرطب١(»ِدَبَألٱ
يتأتالىتحةعيبطلاكلتهرييغتوهةيوتلملاةسدافلاانتعيبط
انيفحيسملا»ةسورغملاةملكلا«نممهفننأانلو.ربلارامثأب
.)٤:١٩ةيطالغ(

ةسورغملاةملكلانإيأْمُكَسوُفُنَصِّـلَُختْنَأَةَرِداَقْلٱ
نمسفنلاصلختنأهللادييفةوقئطاخلابلقيف
لوقلبسانماذهف.ةجيتنلاهذهاهصاوخنمو.توملا
لِلِهللاٱُةَّـوُق«هنأحيسملاليجنإيفسلوب

ْ
ْنَمِّـلُكِلِصَالَخ

هلٱَدْنِعِبيِلَّـصلٱَةَمِلَك«هلوقو.)١:١٦ةيمور(»ُنِمْؤُي
َْ

َنيِكِلا
ملٱُنْحَناَنَدْنِعاَّـمَأَو،ٌةَلاَهَج

»ِهللاٱُةَّـوُقَيِهَفَنيِصَّـلَخُْ
بسنو.)٣:١٥سواثوميت٢ًاضيأرظنا١:١٨سوثنروك١(
هلوقبسسفأةفقاسأهتبطاخميفةوقلاهذهلثمليجنإلاىلا
لٱ،ِهِتَمْعِنِةَمِلَكِلَوِِهللاِيتَوْخِإاَيْمُكُعِدْوَتْسَأَنآلٱ«

ْ
ْنَأِةَرِداَق

ملٱِعيَِمجَعَمًاثَاريِمْمُكَيِطْعُتَوْمُكَيِنْبَت
:٢٠لامعأ(»َنيِسَّـدَقُْ

ناسنإلابلقيفسيلهنأىلإ»ةسورغملا«هلوقبراشأو.)٣٢
هسفنءاقلتنمىشنُتيتلاةيعيبطلائدابملانمءيش

بلقلايفرثؤياملكف.صالخلاىلإيدؤتوةسادقلا
.ةيهلإلاديلاهسرغتوهجراخنميتأيامنإصالخلل

لٱِبَنيِلِماَعاوُنوُكْنِكٰلَو«٢٢
ْ

ْطَقَفَنيِعِماَسَال،ِةَمِلَك
.»ْمُكَسوُفُنَنيِعِداَخ
:٢ةيمورو٤٩-٦:٤٦اقولو٢٧-٧:٢٤ىتمو٢٥-٢٢ع
٢٠-٢:١٤صو١٣

يفًاعرسمناسنإلكنكيل«هلوقلحاضيإاذه
.هلليمكتو»عامتسالا

اهبيلاطملكواهانعممامتىلعِةَمِلَكْلٱِبَنيِلِماَع
اَيُّبَراَي:ِيلُلوُقَيْنَمُّلُكَسْيَل«حيسملالوقىضتقمب
ِيبَأَةَداَرِإُلَعْفَييِذَّـلٱِلَب.ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَمُلُخْدَي،ُّبَر
يفيِذَّـلٱ َنيِذَّـلِلىَبوُط«هلوقو.)٧:١ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
ْنِإ«هلوقو.)١١:٢٨اقول(»ُهَنوُظَفَْحيَوِهللاٱَمَالَكَنوُعَمْسَي
لِمَعْنِإْمُكاَبوُطَفاَذٰهْمُتْمِلَع

ْ
.)١٣:١٧انحوي(»ُهوُمُت

َنيِذَّـلٱَسْيَل«سلوبلوقكاذهْطَقَفَنيِعِماَسَال
َنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱِلَب،ِهللاٱَدْنِعٌراَرْبَأْمُهَسوُماَّـنلٱَنوُعَمْسَي
حيسملالثمرظناف.)٢:١٣ةيمور(»َنوُرَّـَربُيْمُهِسوُماَّـنلٱِب

سيلو.)٢٧و٧:٢٦ىتم(لمرلاىلعينُبيذلاتيبلايف
اذإهعفنمدعنايبنكلعمسلابفافختسالاانهدوصقملا
.لمعلانعكفنا

ةملكلاعمسدرجمنأمكمهوتبْمُكَسوُفُنَنيِعِداَخ
.مكعفنيةرهاظلانذالاب

لِلًاعِماَسٌدَحَأَناَكْنِإُهَّـنَأل«٢٣
ْ

،ًالِماَعَسْيَلَوِةَمِلَك
لِخَهْجَوًارِظاَنًالُجَرُهِبْشُيَكاَذَف

ْ
يفِهِتَق »ٍةآْرِمِ

١٣:١٢سوثنروك١

نعًالصفنمهعفنمدعلًانايبةملكلاعامتساانههّبش
ريصقديهزهريثأتومويلكناسنإلاهيتأييداعرمأبلمعلا

.ًادج
ناسنإلنافصوناذهًالِماَعَسْيَلَوِةَمِلَكْلِلًاعِماَس

.دحاو
يفِهِتَقْلِخَهْجَوًارِظاَنًالُجَرُهِبْشُيَكاَذَف يأٍةآْرِمِ
ةلاسرلاهذهتبتكمويةآرملاتناك.اهيلعدلُويتلاهتروص
.نداعملاليقصنمذخؤت

لِلَو،ىَضَمَوُهَتاَذَرَظَنُهَّـنِإَف«٢٤
ْ

.»َوُهاَمَِيسَنِتْقَو
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.ةآرملامامأنمبهذيأىَضَم
بوقعيركذ.هتروصيسنيأَوُهاَمَِيسَنِتْقَوْلِلَو

نيحهنإفلماكلالمأتلامدعكلذةلعوًابلاغثدحيام
هلايخنمبهذتمثهتروصةروصلانأفرعيةآرملايفرظني
ريثأتلالاوزةعرسنايبهيبشتلاهذهنمهدوصقمو.هتركاذو
هسفنهتفرعمةهجنمناسنإلايفهللاةلمكنمئشانلا
نأوقحاهنأفرعيهللاةلمكعمسينيحهنإفهتابجاوو
نإف.ههجولةآرملاةلزنمبهسفنلهيفةقداصهيلعاهتداهش
نمهيفتباثريثأتنماهلنكيملاهعامتسادرجمبىفتكا

يفتباثريثأتنمنكيملامكاهحالصإوهسفنهتفرعمةهج
.ةيقيقحلاةآرملايفههجوهرظننمهلايخ

لٱِسوُماَّـنلٱَىلَعَعَلَّـطٱِنَمْنِكٰلَو«٢٥
ْ

ِسوُماَنِلِماَك
حلٱ
ْ

لٱِبًالِماَعْلَبًايِساَنًاعِماَسَسْيَلَراَصَو،َتَبَثَوِةَّـيِّـُر
ْ

،ِةَمِلَك
يفًاطوُبْغَمُنوُكَياَذٰهَف .»ِهِلَمَعِ

٨:٣٢انحويو٢:٤ةيطالغو٣:١٧انحويو٢:١٢ص
٢:١٦سرطب١و٦:٢ةيطالغو٨:٢ةيمورو

عضاوتلابةيهلإلاةملكلاعلاطملفصوةيآلاهذهيف
.اهبجومبلمعلاواهبتاكةدارإةفرعميفةبغرلاوصرحلاو

رظانلامعنيةآرملثمليجنإلاربتعيلزيملَعَلَّـطٱِنَم
عالطالاف.يضميوةحملههجورظنينملًافالخرظنلااهيف
ملٱيِهَتْشَت«سرطبلوقيفعالطالاكانه

َعِلَّـطَتْنَأُةَكِئَالَْ
ماقيذلاربقلايفانحويرظنلثمو.)١:١٢سرطب١(»اَهْيَلَع
:٢٠انحوي(»َنَمآَفىَأَرَوَلَخَد«هنأهيفليقذإهنمحيسملا
٨(.

لامكّنيبيهنأل»لامكلاب«هفصوِلِماَكْلٱِسوُماَّـنلٱ
ليجنإلافهلعفينأناسنإلاىلعبجياملكنييبتلا
.هتايحلكسومانيحيسملل

ةديدجلاهتدالوىضتقمبنمؤملانألِةَّـيِّـرُْحلٱِسوُماَن
ًارطضمهديسدبعلاعيطيامكالًارورسمًاراتخمهللاعيطي

سومانللالسومانلاعئاطلاعلطمللةفصةيرحلاف.ًافئاخ
.هسفن

رظن«هنأًافنآليقامفالخبةعاطلايفيأَتَبَث
ىلعهلمحيفهبلقيفهفرعامطفحيوهف»يسنوىضمو
.لمعلا

»هتقلخهجورظن«نيذلاكًايِساَنًاعِماَسَسْيَلَراَص
.)٢٤ع(

وهفهبزاتمييذلاوهلمعلافِةَمِلَكْلٱِبًالِماَعْلَب
بجيامىريوهسفنحلصيفهصئاقنسومانلاكلذيفرظني
امبمئاقهنأ»ةملكلابًالماع«هلوقبدارملاو.هبموقيوهيلع
.هيلعليجنإلاهبجوأ

يفًاطوُبْغَمُنوُكَياَذٰهَف ىلعهبيثيهللانإيأِهِلَمَعِ
نعنيذللكلملالاقامكهللاهللوقيوةعاطلاهتموادم
ملٱاوُثِر،ِيبَأيِكَراَبُماَياْوَلاَعَت«هنيمي

ملٱَتوُكَلَْ
ُذْنُمْمُكَلَّـدَعُْ

لٱِسيِسْأَت
ْ

ىَبوُط«حيسملالوقكوهو.)٢٥:٣٤ىتم(ِ»َملاَع
نوكتف)١١:٢٨اقول(»ُهَنوُظَفَْحيَوِهللاٱَمَالَكَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلِل

ىلعينبملاتيبلالثميففصُويذلاةداعسكهتداعس
.)٢٥و٧:٢٤ىتم(رخصلا

لُيَسْيَلَوُهَو،ٌنِّـيَدُهَّـنَأُّنُظَيْمُكيِفٌدَحَأَناَكْنِإ«٢٦
ْ

ُمِج
لَقُعَدَْخيْلَب،ُهَناَسِل

ْ
.»ٌةَلِطاَباَذٰهُةَناَيِدَف،ُهَب

١٤١:١و٢٩:١رومزمو١٢-٣:٢ص

ىلإةرشعةعساتلاةيآلانمحاحصألااذهيفءاجامم
امو.)١٩ع(عامتسالايفًاعرسمهلوقلحاضيإةيآلاهذه
ع(»ملكتلايفًائطبم«هلوقلحاضيأ)٢٧و٢٦ع(يفيتأي

١٩(.
.نيدلارهاظمبنوموقينمميأْمُكيِفٌدَحَأَناَكْنِإ
ةدابعهللادبعيويقتهنأبسحييأٌنِّـيَدُهَّـنَأُّنُظَي

.ةلوبقم
لوأنأبوقعيدقتعاُهَناَسِلُمِجْلُيَسْيَلَوُهَو

نوصقحلانيدلابحاصهنوكوناسنإلاىوقتتامالع
ُرَّـَربَتَتَكِمَالَكِب«حيسملالوقكاذهو.رشلانعهناسل
هناسلمجلياليذلاف.)١٢:٢٧ىتم(»ُناَدُتَكِمَالَكِبَو
بضغلاوةموصخلانععنتميالوفدجيوفلحيوهببذكي
.انههدارأامرثكأاذهو

نيدلارهاظمنمهبموقيامنأًامهوتمُهَبْلَقُعَدَْخي
.هفالخقحلاولطاباذهوهللاىضرلانييكلهيفكي

الاهنألةلطابةينيدلاهتدابعيأٌةَلِطاَباَذٰهُةَناَيِدَف
.هيضرتالوميظعلاناّيدلاناحتمالمتحت

:ِهِذٰهَيِهِبآلٱِهللاٱَدْنِعُةَّـيِقَّـنلٱُةَرِهاَّـطلٱُةَناَيِّـدلَا«٢٧
لٱُداَقِتْفٱ

ْ
يفِلِماَرَألٱَوىَماَتَي ُهَسْفَنِناَسْنِإلٱُظْفِحَو،ْمِهِتَقيِضِ

لٱَنِمٍسَنَدَالِب
ْ

.ِ»َملاَع
١٤:٢٩ةينثتو٢٥:٣٦ىتمو٣:١٠ةيطالغو٢:١٣ةيمور
١:١٧ءايعشإو١٤٦:٩رومزمو٢١و١٧و٣١:١٦بويأو
٢:٢٠و١:٤سرطب٢و٢:١٣سطيتو٤:٤ص٢٣و
١٧-٢:١٥انحوي١و١٢:٣٢ىتمو٢:٢سسفأو

ةقحلاةينيدلاةدابعلايأُةَّـيِقَّـنلٱُةَرِهاَّـطلٱُةَناَيِّـدلَانإ
.شغلاوءايرلانمةصلاخلا

رظنا(بآلاوهيذلاهللارظنيفيأِبآلٱِهللاٱَدْنِع
ًابلس»قحلانيدلا«فصو.)٣:١١ةيطالغو٢:١٣ةيمور

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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نارمأاذهيفو.يتأياميفًاباجيإهفصوو)٢٦ع(يف
مكحوبلقلاةراهطوءارقفلاىلإناسحإلاامهونايرهوج
.قحلانيدلانوكيكلانهفنارمألاكناذنوكيامنيحهنأب

يفِلـِماَرَألٱَوـىَمـاَتـَيْلٱُدـاـَقـِتْفٱ ّربـعْمــِهـِتَقـيِضِ
دارملاو.نيجاتحملابءانتعالكنعمهيلإناسحإلاب
مدقو.مهلةدعاسملاومهبءانتعاللمهترايز»داقتفالاب«
نمةجاحدشأىماتيلانألًانايبلمارألاىلعىماتيلا
ةيضرموةلوبقملمارألاوىماتيلاةدعاسمنوكولمارألا
لٱوُبَأ«ىلاعتهلوقاهدكؤيهللادنع

ْ
ُهللاَاِلِماَرَألٱِيضاَقَوىَماَتَي

يف ١٠:١٨ةينثتًاضيأرظنا٦٨:٥رومزم(»ِهِسْدُقِنَكْسَمِ
٧:٦ايمرإو١:١٧ءايعشإو٨٢:٣و١:١٤رومزمو١٤:٢٩و
ىماتيلابءانتعالابسحينأبوقعيلغاسف.)٤٩:١١و
ليمكتءانتعالاكلذنألةيقيقحلاىوقتلاةمالعلمارألاو
.»كسفنككبيرقبحت«حيسملالوقوهويكلملاسومانلا

دصقَِملاَعْلٱَنِمٍسَنَدَالِبُهَسْفَنِناَسْنِإلٱُظْفِحَو
لمحياملك»ملاعلاب«دارأو.ةريسلاوبلقلاةراهطكلذب
هللانعًالصفنمانهملاعلاربتعاهنألةئيطخلاباكتراىلع
اذهىلعملاعلاف.)٥:١٠انحوي١(»ريرشلايفعضُو«هنأو
ملاعلانعهسفنلصفيحيسملانأليحيسملاسيندتةلع
هبسندتينأنمسرتحينأىلإجاتحافهيفيقبنإو
ىَبوُط«حيسملالوققفوىلعانههلوقو)٦:١٤سواثوميت١(
ألِل
َ

لٱِءاَيِقْن
ْ

لَق
ْ

نإمعن.)٥:٨ىتم(»َهللاٱَنوُنِياَعُيْمَُّـهنَأل،ِب
انحوي(هللالامعأنموهملاعلاسندنمنييحيسملاظفح
لامعأنمنوكينأنمعنميالكلذنكل)١٧:١٥
كسفنظفحا«سواثوميتللوسرلالوقليلدبًاضيأناسنإلا

هلوقىنعمكانهامىنعمو.)٥:٢٢سواثوميت١(»ًارهاط
ِديِدْجَتِبْمُكِلْكَشْنَعاُوَّـريَغَتْلَب،َرْهَّـدلٱاَذٰهاوُلِكاَشُتَال«
ِحلاَّـصلٱِهللاٱُةَداَرِإَيِهاَماُوِربَتْخَتِل،ْمُكِناَهْذَأ

َ
ملٱُة
لٱُةَّـيِضْرَْ

ْ
»ُةَلِماَك

-٢:١٥انحوي١و١٥:٢٢ليئومص١ًاضيأرظنا١٢:٢ةيمور(
مهنإفنويسيرفلامهانهركُذامفالخباوتأنيذلاو.)١٧
سطاليبراداولخدينأاوبأمهنأىتحةدئازلاةراهطلااوعدا
نوبلطيذنئيحاوناكمهنأعماوسندتيالئلديعلاتقو
.)١٨:٢٨انحوي(هلتقوءيربةمكاحم

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:قحلانيدلااهبحضتيرومأةثالثحاحصألااذهيف

ماركإلثم)٩-١ع(ةاباحملاكرتبوجو:لوألا
:ةلدأةعبرأبكلذتابثإوءارقفلاةناهإوءاينغألا

.ةصاخهلءاقدصأءارقفلاراتخاهللانإ.١

دئازلاماركإلانوقحتسيالفمهنوملظيءاينغألانإ.٢
.صاخلا

.يحيسملانيدلابنونيهتسيءاينغألانمنيريثكنإ.٣
سومانفلاخيةاباحملاهذهلثمبيتأينملكنإ.٤

.ةبحملا

١٠ع(هلكسومانلاظفحبجويقحلانيدلانإ:يناثلا
:بابسأةثالثل)١٣-

يفبنذمهضعبكرتيوسومانلاضعبعيطييذلانإ.١
ظفحالإوةيقيقحلاةعاطلاحورهلسيلنأللكلا
.لكلا

يذلافلكلابنوفلكمنحنفهللانمسومانلالكنإ.٢
عضخننأعيطتسنالفىنزلانعىهنلتقلانعىهن
.هللاصعنملاماهضعبيصعنوهللارماوأضعبل

هاضتقمبنادنوانتايحلًانوناقعضُوسومانلالكنإ.٣
.نيدلامويهلك

هلينتابثإلةحلاصلالامعألابوجووريربتلارمأ:ثلاثلا
.)٢٦-١٤ع(ةقيقح

٩ىلإ١عةاباحملانمريذحت

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُناَميِإْمُكَلْنُكَيَال،ِيتَوْخِإاَي«١
ِّـبَرِ،حيِسَْ

ملٱ
يف،ِدْجَْ ملٱِ

.»ِةاَباَحُْ
٧:٢لامعأو٢:٨سوثنروك١و١٢:٢نييناربعو١:١٦ص
١٠:٣٤لامعأو٩ع

.ناميإلاىلإولصألاىلإرظنلابةوخإمهاعدِيتَوْخِإاَي
نكياليأِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرُناَميِإْمُكَلْنُكَيَال

نأل»ناميإلاب«نيدلااذهنعّربعو.يحيسملانيدلامكل
نايدألارئاسنعهبزيمتييذلايرهوجلاأدبملاوهناميإلا
.)٣:٩سواثوميت١(

يف مكتسرامميفةاباحملااولزتعتنأبجييأِةاَباَحُْملٱِ
مهنأاوعدأنيذللديدشخيبوتاذهيفو.حيسملانيد
ءارقفلانونيهيوءاينغأللمهرابتعانوديزيمهونويحيسم
هلوقليلدبحيسملاهلعفامةنيابملالكمهلعفنيابكلذبو
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَةَمْعِنَنوُفِرْعَتْمُكَّـنِإَف«

َرَقَتْفٱُمُكِلْجَأْنِمُهَّـنَأِ،حيِسَْ
.)٨:٩سوثنروك٢(»ِهِرْقَفِبْمُتْنَأاوُنْغَتْسَتْيَكِل،ٌّيِنَغَوُهَو
هنأىتحءارقفلالجألهسفنعضودقدجملابرناكنإف
اولضفيوءارققلاباونيهتسينأهعابتابقليملمهلجأنمرقتفا

ألَا
َ

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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حيسملابقلو.)٧-٢:٤يبليفًاضيأرظنا(مهيلعءاينغألا
هنألوتاذلابديجمهنأل)٢:٨سوثنروك١(»دجملابرب«
ىلعءاضعألاضعبليضفتف.ةيولعلادجملادونجبطاحم
مهتمدخوأنيلضفملاىوقتةدايزلالةسينكلايفرخألا
هباتكيفلاقذإهللاةهركموةاباحموهمهانغللبسانلل
لٱُةاَباَُحم«

ْ
يفِهوُجُو حلٱِ

ْ
ِحلاَصْتَسْيَلِمُْك

َ
و)٢٤:٢٣لاثمأ(»ًة

لٱَىلِإاوُرُظْنَتَال«
ْ

يفِهوُجُو لٱِ
ْ

لٱَكِريِغَّـصلِل.ِءاَضَق
ْ

ِريِبَك
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ«و.)١:١٧ةينثت(»َنوُعَمْسَت

َ
ِهلآلٱُهٰلِإَوُهْمُك

َ
ُّبَرَوِة

لٱُهٰلِإلٱ،ِباَبْرَألٱ
ْ

جلٱُميِظَع
ْ

ملٱُراَّـَب
لٱِبُذُخْأَيَاليِذَّـلٱُبيِهَْ

ْ
»ِهوُجُو

.)١٠:١٧ةينثت(

يفٍبَهَذِمِتاَوَخِبٌلُجَرْمُكِعَمَْجمَىلِإَلَخَدْنِإُهَّـنِإَف«٢ ِ
ٍ»خِسَوٍساَبِلِبٌريِقَفًاضْيَأَلَخَدَو،ٍِّيَهبٍساَبِل
٣:٣ايركزو٣عو٢٣:١١اقول

.اهنمرذحيتلاةاباحملالاثمبانهلوسرلاىتأ
بيرغدحأهيلإلخدنإيأْمُكِعَمَْجمَىلِإَلَخَدْنِإ

ةياغلانألهيلإتفتلُيالاذهنإفًاينثووأناكًايحيسم
ةلماعمنيبلباقينأدوصقملاولثمداريإىوستسيل
هتيمستو.ءارقفلانمرخآلاوءاينغألانمامهدحأنيلجر
ملودوهيلانعذوخأم»عمجملاب«ةدابعللنييحيسملاعمتجم
دقهنوككلذبهايإهتيمستةلعو.انهالإىنعملااذهبركذُي
ةدابعلاعمجملانمةياغلانوكودوهيلايرصنتمىلإبتك
.عمجملاةئيهىلعتناكةسينكلانأحجرملاوةسينكلاةياغك

يفٍبَهَذِمِتاَوَخِب نمانهركُذامٍِّيَهبٍساَبِلِ
.)١٦:١٩اقولو٤١:٤٢نيوكت(ماقملاومسوىنغلاتامالع

هنوكوهرقفىلعلديهسوبلميأٍخِسَوٍساَبِلِبٌريِقَف
.شاعملابابسأليصحتللمعلاىلإًارقتفم

للٱِسِبَّـاللٱَىلِإْمُتْرَظَنَف«٣
ِّـ

لٱَساَب
ْ

لُقَوَّـيِهَب
ْ

ْسِلْجٱ:ُهَلْمُت
لُقَو.ًانَسَحاَنُهَتْنَأ

ْ
لِلْمُت

ْ
ْسِلْجٱ:ِوَأَكاَنُهَتْنَأْفِقِ:ريِقَف

َحتاَنُه
ْ

»َّـيَمَدَقِئِطْوَمَت
٣عو٢٣:١١اقول

.مارتحالانيعبيأْمُتْرَظَنَف
.ينغللمتلقيأًانَسَحاَنُهَتْنَأْسِلْجٱ:ُهَلْمُتْلُقَو

.)٢٣:٦ىتم(»ىلوأسلاجم«ةيدوهيلاعماجملايفناك
اهيفوبيترتلايفعماجملاكتناكسئانكلانأحجرملاو
ىلإءاينغألااوعدفةحارلاوفرشللاهريغنعزاتمتسلاجم
.اهيلعدوعقلا

»كانه«هلوقبراشأَكاَنُهَتْنَأْفِقِ:ريِقَفْلِلْمُتْلُقَو
راشأامكةسيفنلادعاقملانموأملكتملانمديعبناكمىلإ
.هنمبيرقناكمىلإ»انه«هلوقب

َحتِوَأ
ْ

الملكتملانأىلإكلذبراشأَّـيَمَدَقِئِطْوَمَت
الهسابلءاهبلينغلامرتحاهنأىلعليلداذهو.ريقفلابيلابي

ريقفلارقتحاهنأوةحلاصلاهلامعأوةيبدألاهتافصنسحل
يفنوكينأقيليالاممةروكذملاةاباحملاف.هسابلةءاندل
هللاوعبطلابةأطخمهلكوهتاقولخمسانلالكنألهللاتيب
.قرفالبةدابعلاةيغبمهنمهيلإيتأينملكلبقي

يفَنوُباَتْرَتَالْلَهَف«٤ ٍراَكْفَأَةاَضُقَنوُريِصَتَو،ْمُكِسُفْنَأِ
»؟ٍةَريِّـِرش
٧:٢٤انحويو١٨:٦اقول

يفَنوُباَتْرَتَالْلَهَف نيبةاباحملانوتأتنيحْمُكِسُفْنَأِ
هدنعسيليذلاهللانيبنوددرتتمتنكامفأ.ريقفلاوينغلا

اذهبنوفلاختالًوأنييأريوذمترصوملاعلانيبوةاباحم
ينغلانيبقرفلامدعبىدانيذلاحيسملابمكناميإكولسلا
برلاناميإلًايفانمسيلَوأ.هللامامألهاجلاوملاعلاوريقفلاو
.ًاعمناميإلاكلذوةاباحملااوتأتنأدجملابرحيسملاعوسي

راكفأيوذةاضقيأٍةَريِّـِرشٍراَكْفَأَةاَضُقَنوُريِصَتَو
يضاقب«ملاظلايضاقلانعريبعتلاكريبعتلااذهف.ةريرش
نمًالدبهنألةريرشمهراكفأتناكو.)١٨:٦اقول(»ملظلا
ىلعءانبلدعلائدابمىضتقمبسانلايفاومكحينأ

ءاهبلماركإللينغلاقاقحتساباومكحمهلامعأومهتافص
مهيلعبجوأاممو.هبوثحبقلهقحتسيالريقفلانإوهسابل
َالْيَكِلاوُنيِدَتَال«حيسملالوقلًافالخمهريغاونادمهنأموللا
اونوكينأمهيلعناكنيحهنألمهخبوف)٧:١ىتم(»اوُناَدُت

.)٤:١١صةاضقاوناكهبجومبنيلماعوسومانللنيعماس
حيسملالوقمهماكحأباوركنأمهنألةريرشراكفأةاضقاوناكو
َناَكْذِإ«هنأوهوهلاثمبهملعاموةوخإمهلكمهنأهعابتايف
يف لُخْبِسَْحيَْمل،ِهللاٱِةَروُصِ

ْ
ُهَّـنِكٰل.ِِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأًةَس

.)٨-١:٦يبليف(»خلاٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَنَىلْخَأ

اَذٰهَءاَرَقُفُهللاٱَراَتْخٱاَمَأ،َءاَّـبِحَألٱِيتَوْخِإاَياوُعَمْسٱ«٥
لٱ
ْ

يفَءاَيِنْغَأَِملاَع ملٱَةَثَرَوَو،ِناَميِإلٱِ
َنيِذَّـلٱِهِبَدَعَويِذَّـلٱِتوُكَلَْ

؟ُهَنوُِّبُحي
١٢:٢١اقولو٣٤:١٩بويأو١:٢٧سوثنروك١و١:١٦ص
١:١٢صو٣٥:٣٤و٥:٣ىتمو٢:٩ايؤرو

ماركإلاقحتسيريقفلانأةيآلاهذهيفامبلوسرلانابأ
.ينغلانمرثكأ

ألَا
َ

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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امنأىلعًاهيبنتاذهلاقَءاَّـبِحَألٱِيتَوْخِإاَياوُعَمْسٱ
نمهوتأامبمهتئيطخىلإاوتفتلينأىلعونأشوذهلوقيس
.ةاباحملا

ريقفلانأاذهبنابأَِملاَعْلٱاَذٰهَءاَرَقُفُهللاٱَراَتْخٱاَمَأ
أطخيهيلعينغلالضفينمنأوينغلانمماركإلابقحأ
يفءارقفلاانه»ءارقفلاب«دارملاو.هللالاثمفلاخيكلذبهنأل
هللارايتخاوءارقفملاعلالهأمهوعدينيذلاوةيويندلارومألا
مهراتخاهنأةمالعو.مهريغىلعمهلّضفهنأىلعليلدمهايإ

،َّـَيلَعِّـبَّـرلٱُحوُر«هلوقليلدبليجنإلاعمسبمهايإهصيصخت
ملٱَِّـرشَبُأليِنَحَسَمُهَّـنَأل

يتلاةيآلاو.)٤:١٨اقول(»َنيِكاَسَْ
لَا«هلوقيتآلاحيسملاهنأىلعانحويلاهنلعأ

ْ
...َنوُِرصْبُيُيْمُع

ملٱَو
ملٱَو،َنوُموُقَيىَتْوَْ

هلوقو)١١:٥ىتم(»َنوَُّـرشَبُيُنيِكاَسَْ
ملٱاَُّهيَأْمُكاَبوُط«

،)٦:٢٠اقول(»ِهللاٱَتوُكَلَمْمُكَلَّـنَأل،ُنيِكاَسَْ
لٱَءاَفَعُضُهللاٱَراَتْخٱ«لوسرلاسلوبلوقو

ْ
َيِزْخُيِلَِملاَع

لٱَءاَيِنْدَأُهللاٱَراَتْخٱَو،َءاَيِوْقَألٱ
ْ

ملٱَوَِملاَع
سوثنروك١(»خلاىَرَدْزُْ

.)٢٨و١:٢٧
يفَءاَيِنْغَأ مهنأدارملاسيلوكلذكاونوكيليأِناَميِإلٱِ

رخآلانمىنغأمهدحأنوكيىتحناميإلارادقمبءاينغأ
ىنغلاكلذنأيأمهانغعونلنايبناميإلافناميإلايف
زنكوهويحورهانغورابتعالااذهبينغنمؤملكفيحور
ناسنإلادكأتيناميإلابوناميإلاةطساوبلانييذلاصالخلا
هلنأوبهذلانمنمثأوهيذلا.زنكلاكلذىلعلوصحلا
يذلاتوكلملاثراووهللاًانباهنوكىلعءانبًاميظعًاثاريم
ًاناهربميقينأبوقعيجتحيملو.)٣٢و١٢:٣١اقول(هبدعُو
هللامهراتخانيذلانأىلعةلاسرلاهذهمهيلإبتكنيذلل
اونمآنيذلارثكأنأرابتخالاباوفرعمهنألملاعلااذهءارقفمه
رصعيفقدصام،ءارقفاوناكتاتشلايفمهوحيسملاب
ةضرعءاينغألافةسينكلاروصعلكيفقدصيبوقعي
ةينيقيريغىلع«لاكتالايهواهلةضرعبريقفلاسيلةبرجتل
ميثألاملاعلاتاريخنممهبيصننوراتخيمهنأو»ىنغلا
لاقهنوبحينيذللهللاهدعأيذلاتوكلملانعنولفغيو
»ِهللاٱِتوُكَلَمَىلِإِلاَوْمَألٱيِوَذَلوُخُدََرسْعَأاَم«حيسملا
.)١٠:٢٣سقرم(

لٱُمُتْنَهَأَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٦
ْ

َنوُطَّـلَسَتَيُءاَيِنْغَألٱَسْيَلَأَ.ريِقَف
ملٱَىلِإْمُكَنوُّرَُجيْمُهَوْمُكْيَلَع

ِ»مِكاَحَْ
١٩و١٦و٨:٣لامعأ

.هللالعفاملًافالخْمُتْنَأاَّـمَأَو
٢ع(يفهركذيذلالثملابنابأامكَريِقَفْلٱُمُتْنَهَأَف
.هلّذأنماوّزعأوهللاهّزعأنماوّلذأف)٣و

ناثنايباذهْمُكْيَلَعَنوُطَّـلَسَتَيُءاَيِنْغَألٱَسْيَلَأ
ءادعأمهنيذلااورثآفريقفلاىلعينغلااولضفنأبمهتئيطخل
اوطلستنيذلانأحجرملاو.ءاقدصأمهنيذلاىلعمهلوهللا
ىلعمهيدهطضمنأونينمؤملاءاينغأنماوسيلمهيلع
يفمهتورثومهتوقاولذبونيربكتمءاينغأاوناكمهللمفالتخا

.مهرارضإليبس
دوهيلاءاينغأكلذىتأِمِكاَحَْملٱَىلِإْمُكَنوُّرَُجيْمُهَو

دوهيلعفامكةنايخلابنيينامورلاماكحدنعمهومهتانأب
)١٤:٢لامعأ(ةينوقيإدوهيو)١٣:٤٥لامعأ(ةيديسيب
نوسايتيبواليسوسلوببيكينولاستدوهيوابانربوسلوبب
ةطساوبهسفننعريقفلاةاماحمتناكو.)٦و١٧:٥لامعأ(
روجلمتحينأرطضيناكفاهعيطتسيالةقفنيضتقتليكو
.ًاتكاسينغلا

حلٱِمْسالٱَىلَعَنوُفِّـدَُجيْمُهاَمَأ«٧
ْ

ِهِبَيِعُديِذَّـلٱِنََس
»؟ْمُكْيَلَع
١١:٢٦لامعأو٤:١٦سرطب١

دارأخلاِنَسَْحلٱِمْسالٱَىلَعَنوُفِّـدَُجيْمُهاَمَأ
نوعدُينونمؤملاناكوحيسملامسا»نسحلامسالاب«
ًانايبكلذكاوعدينأبلغوةيدومعملادنعنييحيسم
بوقعيراشأو)٣:٢٣سوثنروك١(حيسملاىلإمهتبسنل
اوربجيلدوهيلانمنينمؤملاريغهلعفامىلإانههترابعب
لواشلعفاكحيسملامساىلعاوفدجينأىلعنينمؤملا
يفدوهيلاهاتأاموأ)٢٦:١١لامعأ(هئادتهالبقيسوسرطلا

هايإمهضغبلًانايبحيسملامساىلعفيدجتلانممهعماجم
ءاينغألاضعبىلإوأديهشلاسونيتسويمهيلعدهشامك
مهحيسماوّريعمهتريسبونويحيسممهنأاوعدانيذلا
)٦:١سواثوميت١(نيينثولاودوهيلافيدجتلةضرعهولعجو
مهنألةاباحملابنوأطخيهبيذلاثلاثلارمألاوهاذهو
مهمارتحابحيسملاىلعفيدجتلايفامعونىلعنوكرتشي
.هيلعنيفدجملا

ملٱَسوُماَّـنلٱَنوُلِّـمَكُتْمُتْنُكْنِإَف«٨
لٱَبَسَحَّـيِكوُلُْ

ْ
ِباَتِك

.»َنوُلَعْفَتًانَسَحَف.»َكِسْفَنَكَكَبيِرَقُّبُِحت«
٧:١٢ىتمو١٩:١٨نييوال

مهتاباحمبمهنأىلعناهرباهيلتيتلاوةيآلاهذهيف
.هللاسوماناوفلاخ

هلضفليكلملابسومانلاتعنَّـيِكوُلُْملٱَسوُماَّـنلٱ
سوسينأبوجولوميظعلاماركإلاهقاقحتساوهومسو
هنألوهتيعركلملاسوسيامكمهكولسوسانلاراكفأ

ألَا
َ

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ةيمور(»سومانلاليمكتةبحملا«نوكلوكولملاكلمسومان
.اهلكسيماونلاكلمةبحملاسوماننوكيف)١٣:١٠

١٩:١٨نييوال(يفاذهركُذَكِسْفَنَكَكَبيِرَقُّبُِحت
حلاصلايرماسلالثميفحيسملاهانعمرسفو)١٩:١٩ىتمو
.)٣٧-١٠:٢٥اقول(

سانلالكاوبحتنأبجيهنأيأَنوُلَعْفَتًانَسَحَف
بيجلبهودرطتوينغلااوضغبتنأزوجيالفءارقفوءاينغأ
سومانلامتعطأوًانسحمتلعفهومتببحأنإفهوبحتنأ
.يكلملا

َنِمَنيِخَّـبَوُم،ًةَّـيِطَخَنوُلَعْفَتَنوُباَُحتْمُتْنُكْنِإْنِكٰلَو«٩
.»َنيِّـدَعَتُمَكِسوُماَّـنلٱ
١:١٧ةينثتو١٠:٣٤لامعأ٩ع

ع(اوباحتنأنممكترذحدقوَنوُباَُحتْمُتْنُكْنِإْنِكٰل
.)٣و٢ع(ةاباحملابمتئطخمكنأتنبأو)١

ةبحملاسومانمتعطأمكنأمتننظًةَّـيِطَخَنوُلَعْفَت
هومتلضفنأبمكتاباحمبهومتيدعتمكنكلينغلامكماركإب
.)٣:٤انحوي١(»ةئيطخسومانلايدعتو«ريقفلاىلع

انهسومانلاماقأَنيِّـدَعَتُمَكِسوُماَّـنلٱَنِمَنيِخَّـبَوُم
نأحضاولانموهرمأىدعتييذلامثإبمكحيمكاحماقم
.هبيلاطممظعأيفسومانللداضممهلعف

١٣ىلإ١٠عسومانلالكظفحبوجو

يفَرَثَعاَمَّـنِإَو،ِسوُماَّـنلٱَّـلُكَظِفَحْنَمَّـنَأل«١٠ ،ٍةَدِحاَوِ
يفًامِرُْجمَراَصْدَقَف لٱِ

ْ
.»ِّـلُك

ىتمو٥:٣ةيطالغو٢٤اذوهيو١:١٠سرطب٢و٣:٢ص
٥:١٩

طبرتةريثكتاقلحتاذةلسلسكسومانلابوقعيربتعا
ناسنإلافلاخاذإفةنامألاوربلابهللاشرعبناسنإلاسفن
ةلسلسلاكلتنمةقلحرسكهنأكفسومانلانمةيصو
سومانللةلماكلاةعاطلاوسفنلاوهللانيبةلصلاتعطقف

ةيصواوفلاخاذإفهبريربتلانوبلطينمىلعيرورضطرش
.سومانلابريربتلالاحتسااذهلوطرشلااودعتةدحاو

يف .سومانلااياصونمةدحاوةيصوبيأٍةَدِحاَوِ
يفًامِرُْجم هايإًايدعتمسومانلانمًانيدميأِّـلُكْلٱِ

.هبرربتينأنعًازجاع

ْنِإَف.»ْلُتْقَتَال«:ًاضْيَأَلاَق»ِنْزَتَال«:َلاَقيِذَّـلٱَّـنَأل«١١
لَتَقْنِكٰلَوِنْزَتَْمل

ْ
.»َسوُماَّـنلٱًايِّـدَعَتُمَتِْرصْدَقَف،َت

٥:١٧ةينثتو٢٠:١٣جورخ

دحاولاهللانأوهو)١٠ع(يفليقامنايبةيآلاهذهيف
ةئيشملرهظمهتلمجبسومانلافهلكسومانلاعضويذلاوه
ناسنإلانأشنمو.هتئيشملةفلاخمهنمةيصوةفلاخمفهللا
امبسحينأوًاديهزاياطخلانمهبكتريامبسحينأليملا
وهودحاوعرتشملانأىسنيوًاريبكاهنمهريغهبكتري
.نايدلا

اذاملليقاذإْلُتْقَتَال:ًاضْيَأَلاَقِنْزَتَال:َلاَقيِذَّـلٱ
انلقاياصولانميقبامنودنيتيصولانيتاهبوقعيراتخا
هبلطييذلاربلانأنايبيفحيسملاىرجماذهبىرجهنأ
ىتم(نويسيرفلاوةبتكلاهبلطييذلاربلانممظعأليجنإلا
اياصولاةءادبنيتيصولانيتاهدوهيلاربتعاو)٢٧و٥:٢١
ركذاذاملليقنإو.ناسنإللناسنإلاتابجاوبصتختيتلا
لصألايفاهبيترتلًافالخةسداسلالبقةعباسلاةيصولا
تركذاهنإفةينيعبسلاةمجرتلاىرجمىرجهنأانلقيناربعلا
)٢٠:١٥جورخ(يفةسداسلاو)٢٠:١٣جورخ(يفةعباسلا
:١٣ةيمورو١٨:٢٠اقولو١٠:١٩رومزم(يفناكاذهلثمو
٥:٢١ىتم(يناربعلابيترتلاىلعىرجحيسملانكلو.)٩
نآزجنيتيصولاكنيتنأاهلكةيآلاىنعمو.)١٩:١٨و٢٧و
دحاوهللانأامكدحاوسومانلااذهنأوهللاسوماننم
هتلمجبدحاولاهللاسومانىدعتيامهادحإىدعتييذلاف
سومانلايدعتمهقحتسييذلاباقعلليدعتملاضرعيو
.ىلاعتهللاناطلسيصاعلاوهلك

اوُمَكاَُحتْنَأَنيِديِتَعَكاوُلَعْفٱاَذَكٰهَواوُمَّـلَكَتاَذَكٰه«١٢
حلٱِسوُماَنِب

ْ
.»ِةَّـيِّـُر

١:٢٥ص

)١:١٩ص(»ملكتلايفًائطبم«هلوقريسفتبهمالكمتخ
.اهدعبيتلاوةيآلاهذهيفامب

مكبأداذهنكيليأاوُلَعْفٱاَذَكٰهَواوُمَّـلَكَتاَذَكٰه
.ةاباحملارمأيفًاصوصخولمعلاومالكلايف

اذهببطاخِةَّـيِّـرُْحلٱِسوُماَنِباوُمَكاَُحتْنَأَنيِديِتَعَك
حيسملانألةيرحلاسومانمهليبدألاسومانلانإفنينمؤملا
مهيلعبجوتيذلاباقعلالمتحابيلصلاىلعهتومب
ةديدجلامهتدالوبمهنألةئيطخلاةطلسنماوررحتوسومانلاب

)١٨و٦:١٧ةيمور(هللارماوأاوعيطينأيفنيبغاراوراص
ةعاطنمًالدبهلًابحهدلاولدلولاةعاطإهللانوعيطيمهف
وههبنونادييذلاسومانلاف.)٨:١٥ةيمور(ةيدوبعلا

ألَا
َ
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»ةيرحلاسومانب«يعُدو.ليجنإلاسومانيحورلاسومانلا
ةعاطللبجوملاو.)٢:١٧ةيطالغ(»ةمعنلا«و)١:٢٥ص(
اهلبجوملانممظعأةيرحلاسومانتحتمهنيذلاىلع
ةبوتكملاةعيرشلانألةيدوبعلاسومانتحتمهنيذلاىلع
لمكأهذهوركشلاوةبحملاةعاطاهنوعيطيفمهبولقىلع
هذهةصالخو.باقعلانمًافوخةعاطلانمةيلوبقمرثكأو
نوناديفوسمهنأاوركذينأنينمؤملاىلعبجيهنأةيآلا
نونادُييذلاسومانلانأونولمعيونوملكتياملكىلع
ناطلسنممهررحينأهتياغيذلاليجنإلاسومانوههب
.ًارايتخاهللااوعيطينأبجيفةئيطخلا

حلٱَّـنَأل«١٣
ْ

ِملٍةَْمحَرَالِبَوُهَمُْك
َ

ُةَْمحَّـرلٱَو،ًةَْمحَرْلَمْعَيَْملْن
حلٱَىلَعُرِخَتْفَت

ْ
.ِ»مُْك

٢١:١٣لاثمأو٦:٣٧اقولو٣٥-١٨:٢٢و٥:٧ىتم

انجرخالإولمعنوملكتنامبمتهننأةّلعةيآلاهذهيف
ةمقنلاوبضغلاةرئاديفانرصوةمعنلاوةمحرلاةرئادنم
هلوقو»َنوَُمحْرُيْمَُّـهنَأل،ِءاََمحُّرلِلىَبوُط«حيسملالوققفوىلع
هبيِتَّـلٱِةَنوُنْيَّـدلٱِبْمُكَّـنَأل،اوُناَدُتَالْيَكِلاوُنيِدَتَال« َنوُنيِدَتاَِ
لاِبَو،َنوُناَدُت

ْ
٥:٧ىتم(»ْمُكَلُلاَكُيَنوُليِكَتِهِبيِذَّـلٱِلْيَك

ىتم(هقيفرمحريمليذلادبعلالثميفهمالكو)٢و٧:١و
٣٥-١٨:٢١(.

ِملٍَةْمحَرَالِبَوُهَمْكُْحلٱ
َ

قفاوياذهًَةْمحَرْلَمْعَيَْملْن
لوقو.)٢٧و٢٢:٢٦ليئومص٢و٢١:١٣لاثمأ(يفبتُكام
لٱِلُجَّـرلٱَعَم.ًاميِحَرُنوُكَتِميِحَّـرلٱَعَم«هللايفمنرملا

ْ
ِلِماَك

ُنوُكَتِجَوْعَألٱَعَمَو.ًارِهاَطُنوُكَتِرِهاَّـطلٱَعَم.ًالِماَكُنوُكَت
لُم
ْ

اوُرِفْغَتَْملْنِإ«حيسملالوقو.)٢٦و١٨:٢٥رومزم(»ًايِوَت
هتَّـالَزِساَّـنلِل :٦ىتم(»ْمُكِتَّـالَزًاضْيَأْمُكوُبَأْمُكَلْرِفْغَيَال،ِْمِ

١٥(.
نأل.ءادفلالمعيفيأِمْكُْحلٱَىلَعُرِخَتْفَتَُةْمحَّـرلٱَو

ةمحرلانكلوهاياطخىلعئطاخلاةنونيدبلطيلدعلا
.بلغتفحيسملاةرافكىلإرظنلابنمؤمللةرفغملابلطت

ةنونيدلاهللايرجياهاضتقمبيتلائدابملابانهبوقعيحّرص
ةمالعو.رارشألاىلعمكحلانوكياذامنابأوريخألامويلايف
البمهنأىلعليلداذهومهريغنومحريالمهنأةأطخمهنوك
ةمحرالبءالؤهىلعمكحلاف.ةبحمالبوناميإالبوىوقت
ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا«هنوناقيذلالدعلاىضقتمب

ْ
َيِهُئِط

بيلاطمفحيسملابنونمؤملاامأو.)١٨:٤لايقزح(»ُتوُمَت
.مهنعىفعُيفلدعلابيلاطمبلغتمهنأشيفةمحرلا
بجيهنأوانهلإكءامحرنوكننأانيلعبجيهنأةجيتنلاو
.هللاانيبأةمحرانعقوتذإرشبلاانتوخإلةمحرلارهظننأانيلع
ةميركاهنإهتمجرتامةمحرلانأشيفبهذلامفانحويلاق

فشكتو.هدويقعطقتو.ئطاخلايفعفشتو.هللاىلإ
تومياليذلادودلالتقتو.منهجرانئفطتو.هتملظ
ةكلميهو.ءامسلاباوبأحتفت.نانسألاريرصنمذقنتو
اوُنوُك«بوتكمهنألهللانيهباشمسانلالعجتولئاضفلا
ةحنجأاهلو.)٦:٣٦اقول(»ٌميِحَرًاضْيَأْمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَءاََمحُر
يهو.ىلعلايفريطتبهذلانمشيروةمامحلاكةضفنم
يفنوكننيحو.هللاشرعدنعفقتوًايهلإًادجمةيستكم
انرتستوانلجأنمعرضتتوهللامامأفقتةنونيدلارطخ
رثكأةمحرلابحأهللانإ.اهيحانجتحتانعمجتوانلةيماح
.)٩:١٣ىتم(ةحيبذلانم

٢٦ىلإ١٤علامعألاىلإناميإلاةبسن

ملٱاَم«١٤
ْنِكٰلَوًاناَميِإُهَلَّـنِإٌدَحَأَلاَقْنِإِيتَوْخِإاَيُةَعَفْنَْ

لَُخيْنَأُناَميِإلٱُرِدْقَيْلَه؟ٌلاَمْعَأُهَلَسْيَل
ِّـ

»؟ُهَص
١:٢٢ص

بوقعينإ.يتأيامهلبقامولصفلااذهنيبةقالعلا
لبضئارفلاةسراممدرجمبموقتالقحلاةنونيدلانإنابأ
اهنإوىماتيلاولمارألاكنيكاسملاوءارقفلاىلإناسحإلاب
كلذىلعانهدازوءارقفلاةناهإوءاينغألاماركإبةاباحملايفانت
ناميإلابرارقإلادرجمبموقتالقحلاةنايدلانأنايبلا
لقعلاميلستنإو.رارقإلاكلذمئالتلامعأنودبحيسملاب
ساسحإلانإامكو.لطابوغرافرامثإنودليجنإلاقئاقحب
كلذكتيمفيطللامالكلادرجميفرصحاذإءارقفلاىلإ
صلخيوئطاخلارربينأنعزجاعوتيملامعأالبناميإلا
.هسفن

هتدئافيراكنإانهماهفتسالاًاناَميِإُهَل...ُةَعَفْنَْملٱاَم
نأبجيف.نيدلامويهصالخنأشيفئطاخلاعفنيفن
هبسلوبدوصقمبهلباقنوناميإلاببوقعيدوصقمزيمن
دارأبوقعينإفنيدصقملانيبضقانتلامهوتناليكل
هنيدنأوحيسملاوهعوسينأبلقعلاميلستدرجمناميإلاب

يفالوةريسلاوبلقلارييغتيفًائيشعفنيالاذهنأوقح
مالكو.نيطايشلاناميإلثماذهنإوئطاخلاصالخ
وهوهددجتدعبناسنإلاهيعدييذلاناميإلايفانهبوقعي
سلوبامأوهتحصبهريغووهمكحيوهبحاصهيفرظنييذلا
هيفهللارظنييذلاوهوددجتلالبقناميإلايفملكتف
.ريربتلاطرشهنأرابتعابهللامامأناميإلاوهوهبمكحيو
لامعأنودبناميإلابرربتيناسنإلانأبسحت«سلوبلوقف
هزجعوهتئيطخبرعشييذلائطاخلاىلعروصقم»سومانلا
ةنلعملاهللاةمحرىلعهتاذيقليفهسفنصلخينأنع
ةبحملابلمعيناميإلااذهو.)٥:٨و٣:١٥ةيمور(حيسملاب

ألَا
َ
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يضتقيضارمألاعّونتنإ.بلقلارهطيو)٥:٦ةيطالغ(
يفانملاميلعتلاعّونتيضتقيلالظلاعّونتكلذكةيودألاعّونت
رارقإدرجمباوصلخينأباوقثونيذلابطاخبوقعيف.هل
لامعألاىلإمهتجاحنعاولفغوليجنإلاقئاقحبنيتفشلا
ظفحبنوصلخيمهنأباوقثونيذلاىلإبتكسلوبو.ةيبدألا

.ةيجراخلااهننسوىسومةعيرش
هرامثأوهناميإجئاتننوكتٌلاَمْعَأُهَلَسْيَلْنِكٰلَو

يتلالامعألايهو)٣:١٣ص(ةمكحلاوةعادولاوةبحملاك
يتلالامعألانكلو.ةبحملاوةعاطلاحوربنمؤملااهلمعي
لامعألايه)٢٨و٣:٢٧ةيمور(يفسلوباهيلعملكت
لكتيوءايربكبددجتملاريغناسنإلااهلمعييتلاةيزمرلا
بوقعيمهيلإبتكنيذلاطالغأف.هللامامألوبقللاهيلع
حورلامهلأكلذلسلوبمهيلإبتكنيذلاطالغأريغ
ةلاسرلاهذهمهيلإبتكنيذلالالضيفنيلبوقعيسدقلا
.بولسألااذهىلع

هصّلخينأردقياليأُهَصِّـلَُخيْنَأُناَميِإلٱُرِدْقَيْلَه
هنوكنألناسللارارقإولقعلاميلستدرجمبمئاقلاناميإلا
ينبمريغوحيحصناميإبسيلهنأىلعليلدلامعأالب
نورركيمهوصالخلابدوهيلالمألطبأاذهبو.ةبحملاىلع
اَيْعَمْسِإ«باتكلالوقةافولاةعاسىلإةيلوفطلاذنممويلك
ٰهلِإُّبَّـرلٱ:ُليِئاَْرسِإ

ُ
لمألطبأو)٦:٤ةينثت(»ٌدِحاَوٌّبَراَن

مهفارتعادرجمبصالخلااوعقوتونويحيسممهنأاوعدانيذلا
.قحهنيدنأوحيسملاوهعوسينأ

ِنْيَزاَتْعُمَوِْنيَناَيْرُعٌتْخُأَوٌخَأَناَكْنِإ١٥«١٧-١٥
لِل
ْ

لٱِتوُق
ْ
َهلَلاَقَف١٦،ِّـيِمْوَي

ُ
،ٍمَالَسِباَيِضْمٱ«:ُمُكُدَحَأاَم

جلٱِتاَجاَحاَُمهوُطْعُتَْملْنِكٰلَو»اَعَبْشٱَواَئِفْدَتْسٱ
ْ

اَمَف،ِدََس
ملٱ
ٌتِّـيَم،ٌلاَمْعَأُهَلْنُكَيَْملْنِإ،ًاضْيَأُناَميِإلٱاَذَكٰه١٧؟ُةَعَفْنَْ

يف .»ِهِتاَذِ
٥:٦ةيطالغو٣:١٧انحوي١و٣:١١اقولو٢٥:٢٥ىتم
٢٦و٢٠عو

لثميفلامعأالبناميإلانالطبنيبيبوقعيذخأ
يفليثمتوهولقاعلكهبمّلسييذلايلعفلاريغناسحإلا

دباليتلاةبحملاةفصنارمألااهصقنيتلاةفصلانألهلحم
.ناسحإلايفاهنمدبالامكناميإلايفاهنم

انيلعبجوتنيذلانييحيسملانمٌتْخُأَوٌخَأَناَكْنِإ
.مهنيعننأحيسمللانتبحم

ةياغيفيأّيِمْوَيْلٱِتوُقْلِلِنْيَزاَتْعُمَوِْنيَناَيْرُع
.لاحلايفماعطلاوةوسكلاىلإجايتحالا

جاتحيامءاطعإدعباذهلاقُي)١٦ع(ٍمَالَسِباَيِضْمٱ
اقول(مهيفشينيذلافرصيعوسيناكةرابعلاهذهبو.هيلإ

نمًائيشاهلبقاولعفيملانهاهولاقنيذلانكلو)٧:٥٠
.ناسحإلا

.نينايرعاناكامهنألاَئِفْدَتْسٱ
تاملكلاهذهف.يمويلاتوقلاامهلنكيملهنألاَعَبْشٱ

نعًاضوعتناكاذإةنسحتسيلاهنكلاهسفنيفةنسح
.تانسحلا

امهايإكتبطاخمدرجمبنيجاتحمللوكلُةَعَفْنَْملٱاَمَف
.كلذب

يفٌتِّـيَم يتلالامعألانمًالصفنمهنوكل)١٧ع(ِهِتاَذِ
ًائيشنيجاتحملاعفنتالفطللاتاملكنأامكف.هبقيلت
املمعالبًائيشعفنيالنمؤمهنأيعدملاناميإكلذك
ريقفللناسنإلاةبحمصولخةمالعنإهناميإهيلعهبجوي
ةحصناهربفهيلإهناسحإوههدعاسينأعيطتسيوهو
نأةصالخلاو.حيسملاهبلطياملمعوهحيسمللةبحملا
ةسدقملاةريسلاوةحلاصلالامعألاىلعلمحيقحلاناميإلا
لدلامعألاكلتدجوتملنإف.ًالعفحيسمللةمدخلاو
هنموهأشنييحلصأالبيأتّيمناميإلانأىلعاهمدع
هبحاصرربينأزجعهنأىلعنيدهاشمللرهظيورمثيو
.هصلخيو

»!ٌلاَمْعَأِيلاَنَأَو،ٌناَميِإَكَلَتْنَأ«:ٌلِئاَقُلوُقَيْنِكٰل«١٨
.»ِيناَميِإِيلاَمْعَأِبَكيِرُأاَنَأَو،َكِلاَمْعَأِنوُدِبَكَناَميِإِينِرَأ
٧:١٦ىتم١١:٣٣نييناربع٤:٦و٣:٢٨و٩:١٩ةيمور
٣:١٣ص٥:٦ةيطالغو

هيأرىلعبوقعيقفارنممالكاذهٌلِئاَقُلوُقَيْنِكٰل
درجمبريقفلافرصييذلاناسنإلاناميإةحصقدصيالف
بوقعيركذو.ماعطالوةوسكالببهذيففيطللامالكلا
.حاضيإلاةدايزللوقلااذه

تبثيامبيتأتملنكليعدتاذكيأٌناَميِإَكَلَتْنَأ
.كءاعدا

.يلدهشتيهوٌلاَمْعَأِيلاَنَأَو
بجييتلالامعألاالبَكِلاَمْعَأِنوُدِبَكَناَميِإِينِرَأ

ًاذإفلاحمكلذنكلو.تعطتسانإناميإلابنرتقتنأ
ىمسينأقحتسيالتيمغرافهيعّدتيذلاناميإلا
.ًاناميإ

ىلعلئاقلاليلداذهِيناَميِإِيلاَمْعَأِبَكيِرُأاَنَأَو
وهوهتلاسرلكيفبوقعيهبلطيذلاوهوهناميإةحص
١٠:٣٧انحوي(هاوعدةحصىلعدوهيللعوسيهدروأيذلا
اهبنوزيميهذيمالتنأحيسملالاقيتلاةمالعلاوهو)٣٨و
)٧:٢٠ىتم(نيقداصلانيملعملانمنيبذاكلانيملعملا
.)١:١٧سرطب١(ريخألامويلايفنادُنكلذىضتقمبو

ألَا
َ
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يكرابماياولاعت«مهلهلوقبةرخآلايفناّيدلامهبيثينيذلاو
ماعطإبمهتبحمومهناميإصولخاورهظأنيذلامه»خلايبأ
ىضرملاداقتفاوةارعلاوسكوءابرغلاةفاضإوعايجلا
.)٣٦-٢٥:٣٤ىتم(نينوجسملاو

ُنيِطاَيَّـشلٱَو.ُلَعْفَتًانَسَح.ٌدِحاَوَهللاٱَّـنَأُنِمْؤُتَتْنَأ«١٩
»!َنوُّرِعَشْقَيَوَنوُنِمْؤُي
:٤اقولو٥:٧و١:٢٤سقرمو٨:٢٩سقرمو٦:٤ةينثت

٣٤

البناميإلاةيافكدقتعينملهسفنبوقعيباطخاذه
.لامعأ

قافتالةديقعلاهذهركذٌدِحاَوَهللاٱَّـنَأُنِمْؤُتَتْنَأ
ممأرئاسىلعاهباوزاتمادوهيلانألواهيلعىراصنلاودوهيلا
.اهبنورختفياولازيملوضرألا

تاذلابحلاصدحاوهللانأبداقتعاللُلَعْفَتًانَسَح
.ةريثكبابرأوةريثكةهلآباونمآمهنألممألاداقتعافالخب

الوهنوعيطيالودحاوهللانأبَنوُنِمْؤُيُنيِطاَيَّـشلٱَو
.كناميإلثممهناميإًاذإفًاحالصنولمعي

دوجواهمزلتسييتلاةنونيدلانمةفيخَنوُّرِعَشْقَيَو
كناميإريثأتنمرثكأمهيفنيطايشلاناميإريثأتًاذإف.هللا
ناميإىلعديزياليذلاناميإلانأحضاولانمو.كيف
نإفئطاخلاناسنإلاصلخينأنعزجاعولطابنيطايشلا
تامهنأبوهللانباهنأبوحيسملابوهللاابنونمؤينيطايشلا
نورربتينيطايشلانأنظيدحأالنكلوةأطخلالجأنم
.مهناميإلثمبصالخلااوعقوتينأسانللسيلفمهناميإب

لٱُناَسْنِإلٱاَُّهيَأَمَلْعَتْنَأُديِرُتْلَهْنِكٰلَو«٢٠
ْ

َّـنَأُلِطاَب
»ٌتِّـيَمٍلاَمْعَأِنوُدِبَناَميِإلٱ
١٥:٣٦سوثنروك١و٩:٢٠ةيمور

ىلعفقتنأديرتتنكنإيأَمَلْعَتْنَأُديِرُتْلَه
عنقتملنإف.ةدعميهفلامعأالبناميإلاةلطبملانيهاربلا

كلذلاق.قحلاىلعفوقولاكتدارإمدعكلذببسفاهب
يبأبقلعتياممهللامالكنمعطاقلاناهربلاةماقإلًاديهمت
.نينمؤملا

وألطابمهوىلعكدانتسالُلِطاَبْلٱُناَسْنِإلٱاَُّهيَأ
.لطابوهفلامعأالبكناميإنوكل

يهانهلامعألاٌتِّـيَمٍلاَمْعَأِنوُدِبَناَميِإلٱَّـنَأ
ةرابعلاهذهو.هبنرتقتنأبجيوناميإلابصتختيتلا

امو.يتأيامباهتابثإيفانهعرشو)١٧ع(ًالبقاهبحّرص
ةرجشلاةايحنإفناميإلاىلعقدصيةرجشلاىلعقدصي

لامعأف.ناميإلاكلذكواهتدوجواهرامثأبفرعُتاهتدوجو
ًاحلاصناميإلاتافصىلعليلداهمدعوأةحلاصلاناميإلا
لبةايحةرجشلايطعتالرامثألانإ.ًاتيموأًايحًاريرشوأ
لبةايحناميإلايطعتالةحلاصلالامعألافاهتايحرهظت
.هتايحرهظت

ُهَنْبٱَقاَحْسِإَمَّـدَقْذِإ،ِلاَمْعَألٱِباَنوُبَأُميِهاَرْبِإْرَّـَربَتَيَْملَأ«٢١
ملٱَىلَع

»ِ؟حَبْذَْ
١٨-١٦و١٢و١٠و٢٢:٩نيوكت

ميهاربإلاثمنملامعأالبناميإلانالطبةيآلاهذهيف
النكلو)٥-٤:١ةيمور(يفلاثملااذهىلإسلوبراشأو
لاثمنأللبرخآلابءادتقاهركذامهدحأنأىلعليلد
.هيلعاودنتساوًاريثكنويحيسملاودوهيلاهربتعاميهاربإ

هنأل»انوبأ«لاقِلاَمْعَألٱِباَنوُبَأُميِهاَرْبِإْرَّـَربَتَيَْملَأ
دارأو.دوهيلارئاسكهلسننممهبطاخنيذلاليكووهناك
رربت«هنألاقو.نيدهاشملالكمامأرربتهنأ»هرربتب«
ًاناهربتناكوهناميإةحصتنّيبلامعألانأل»لامعألاب
عمجلاةغيصب»لامعألا«لاقو.رربتدقهنوكىلعًاسوسحم
قاحسإميدقتوهودحاولمعىلإالإاهبرشيملهنأعم
ميهاربإنأبوقعيلقيملو.هناميإةمظعرهظأهبيذلا

تناكةحلاصلاهلامعأنإلقيملوهبرربتفسومانلاظفح
نأهلوقدافمف.هريربتةلعهلامعأنأعّديملوهاياطخلةرافك
وألطاببسيلهناميإنأورربتهنأتنلعأةحلاصلاهلامعأ
.تيم

لبهحبذلقيملِحَبْذَْملٱَىلَعُهَنْبٱَقاَحْسِإَمَّـدَقْذِإ
.)٢٢:١٠نيوكت(هحبذينأةيغبحبذملاىلعهعضو

ِلاَمْعَألٱِبَو،ِهِلاَمْعَأَعَمَلِمَعَناَميِإلٱَّـنَأَىَرتَف«٢٢
»ُناَميِإلٱَلِمْكُأ

١:٣يكينولاست١و٦:٢٩انحويو١١:١٧نييناربع

سانلادهاشيذلاوهروكذملاريربتلانألدياذهىََرتَف
يفركُذاممحضاورمألانأىنعملاو.قبسامكهتامالع
.خيراتلا

ناميإةحصرهظتلِهِلاَمْعَأَعَمَلِمَعَناَميِإلٱَّـنَأ
يذلاناميإلابنكيملهنيدنأنابأف.هللامامأهلوبقوميهاربإ
لكنارتقابلبناميإلانودلامعأبالولامعأنودوه
ريربتلامتوًاعمالمعةعاطلاوناميإلاف.رخآلابامهنم
متخلانوهللاىضرأوناحتمالاميهاربإلمتحا.امهداحتاب
لمعلاىلعهردقهناميإف.هايإهللاهدعويذلادعولابهاضر
.هتحصوهناميإصولختبثأهلمعو

ألَا
َ
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تجتنوهتياغتلمكُأيأُناَميِإلٱَلِمْكُأِلاَمْعَألٱِبَو
اهرهظتةبحملانأامكف.اهنودبهتقيقحرهظتاليتلاهرامثأ
.لامعألابنوكيناميإلاكلذكاهيلعثحتيهيتلااهلامعأ
رهظينيحةطنحلالمكُتامكلامعألابناميإلالمكُأو
ىلإةلاسرلالوقلثماذهو»لبنسلايفنآلمحمقلا«
َمَّـدَقٌبَّـرَُجمَوُهَوَقاَحْسِإُميِهاَرْبِإَمَّـدَقِناَميِإلٱِب«نييناربعلا
ملٱَلِبَقيِذَّـلٱ

ىَعْدُيَقاَحْسِإِبُهَّـنِإ:ُهَلَليِقيِذَّـلٱُهَديِحَو،َديِعاَوَْ
ِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَقِإلٱَىلَعٌرِداَقَهللاٱَّـنَأَبِسَحْذِإ.ٌلْسَنَكَل
نمميهاربإةعاطتناكف.)١٩-١١:١٧نييناربع(»ًاضْيَأ
دقناكهنأوًايحًاناميإناكهناميإنأىلعةلدألامظعأ
للكتلامعألانإولامعألائشنيناميإلانإ.رربت
.ناميإلا

لٱَّـمَتَو«٢٣
ْ

لٱُباَتِك
ْ

ُهَلَبِسُحَفِهللاٱِبُميِهاَرْبِإَنَمآَف:ُلِئاَق
.»ِهللاٱَليِلَخَيِعُدَوًاّرِب
٢٠:٧مايأ٢و٤١:٨ءايعشإو٤:٣ةيمورو١٥:٦نيوكت

َبِسُحَفِهللاٱِبُميِهاَرْبِإَنَمآَفُلِئاَقْلٱُباَتِكْلٱَّـمَتَو
سلوبهسبتقاو.)١٥:١٦نيوكت(نمسبتقماذهًاّرِبُهَل
نيترمباتكلامتو)٣:٦ةيطالغو٤:٣ةيمور(نيترم
ملنيحميهاربإنإفقاحسإبهللادعوبميهاربإناميإبىلوألا
نمآ)نسلايفوهنعطدقو(ةيراجلانباىوسدلوهلنكي
)دلُودقنكيمليذلا(قاحسإهنبانمنوكينأبهللادعوب
هنباميدقتوهتعاطبةيناثلاو.ةرثكلايفءامسلاموجنكلسن
مزعذإهناميإةقيقحرهظأكلذبوهللارمألًاعوطقاحسإ
.ديعاوملالكثراوناكيذلاتوملاىلإمّلسينأىلع
نينسةدعذنمثدحامىلإريشيانهسبتقملامالكلاف
هللانأنهربيوهوهتدالولبقلبقاحسإهميدقتلبق
بوقعياهيلإراشأيتلاةعاطلاًاذإف.ذئمويًارابهبسح
يهلبهريربتبةلعنوكتنأنكميالقاحسإهميدقتب
.يقيقحيحهناميإنأىلعناهرب

رسهللانأّنيبيلاذهبوقعيركذِهللاٱَليِلَخَيِعُدَو
ةاروتلايفىسوملقيملو.كلذبمتباتكلانأّنيبيلالهب
نمجتنينكلهنبامدقهنألهليلخميهاربإاعدهللانأ
دهعلايفيمسدقو.هللابيبحناكهنأهلهللاديعاوم
.)٤١:٨ءايعشإو٢٠:٧مايأ٢(نيترم»هللاليلخ«ميدقلا

ِناَميِإلٱِبَال،ُناَسْنِإلٱُرَّـَربَتَيِلاَمْعَألٱِبُهَّـنَأًاذِإَنْوَرَت«٢٤
.»ُهَدْحَو

لامعألانألُناَسْنِإلٱُرَّـَربَتَيِلاَمْعَألٱِبُهَّـنَأًاذِإَنْوَرَت
.ّيحلاناميإلااهبفرعييتلارامثألايه

ةظفلةرابعلاهذهيفنأشلاوذُهَدْحَوِناَميِإلٱِبَال
هنأورربياللامعأنوديلقعلاميلستلانأاهانعمو»هدحو«
.حيحصلاناميإلانعكفنتنأةحلاصلالامعألانكميال

ْذِإ،ِلاَمْعَألٱِبْتَرَّـَربَتاَمَأ،ًاضْيَأُةَيِناَّـزلٱُباَحاَرَكِلٰذَك«٢٥
يفْمُهْتَجَرْخَأَوَلُسُّرلٱِتَلِبَق »؟َرَخآٍقيِرَطِ
١١:٣١نييناربعو١٥و٦و٢:٤عوشي

باحارلاثموهبوقعيهبىتأيذلايناثلالاثملانإ
اهناميإترهظأاهنإف.)١١:٣١نييناربع(يفهبيتُأدقو
ركسعمنمالسرُأنيحامهايإاهتيامحونيسوساجلااهلوبقب
لاثمهبىتأيذلالوألالاثملاناك.)٢صعوشي(ليئارسإ
.ةينازاهنأبتفرُعةأرمالاثميناثلاو.ىوقتلابروهشملجر
تناكو.دوهيلانماورربتنملكبئانلجرلاكلذناكو
.لصألاةينثوتناكاهنألممألانماورربتنملكةبئانكلت

هلإباهناميإنأاهلامعأبترهظأِلاَمْعَألٱِبْتَرَّـَربَت
ينبيديأىلإاحيرإعفديهنأبوًايقيقحًايحناكليئارسإ
ُمُكاَطْعَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأُتْمِلَع«هلوقنمرهظيامكليئارسإ
ِضْرَألٱِناَّـكُسَعيَِمجَّـنَأَو،اَنْيَلَعَعَقَوْدَقْمُكَبْعُرَّـنَأَو،َضْرَألٱ
ِرْحَبَهاَيِمُّبَّـرلٱَسَّـبَيَفْيَكاَنْعِمَسْدَقاَنَّـنَأل،ْمُكِلْجَأْنِماوُباَذ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل...َْرصِمْنِمْمُكِجوُرُخَدْنِعْمُكَماَّـدُقَفوُس

َ
ْمُك

يفُهللاٱَوُه َحتْنِمِضْرَألٱَىلَعَوُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ
ْ

عوشي(»ُت
١١-٢:٩(.

يفْمُهْتَجَرْخَأَوَلُسُّرلٱِتَلِبَقْذِإ عوشي(َرَخآٍقيِرَطِ
مدهبتوملانمتذقنأاهنأاهناميإةجيتنتناك.)١٦و٢:١
نمةدحاويليئارسإلانوملساهجوزتبتراصواحيرأ
نيبسدقلاحورلاماهلإباهمساريطستو.حيسملافالسأ
تلاناهنأبمكحننأىلعانلمحيمهناميإةمظعبنيزاتمملا

يفةيدبأةايحتلانويدبألاكالهلانماهسفنصالخ
.ءامسلا

جلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«٢٦
ْ

ُناَميِإلٱاَذَكٰه،ٌتِّـيَمٍحوُرِنوُدِبَدََس
.»ٌتِّـيَمٍلاَمْعَأِنوُدِبًاضْيَأ

٢٦و٢٠ع٥:٢٦ةيطالغ

مهنألسانلارثكأهعقوتيامفالخةيآلاهذهيفهيبشتلا
ريغيحورهنألحورلاةلزنمبناميإلااوبسحينأاوداتعا
نكل.ةسوسحمةرهاظاهنألدسجلاةلزنمبلامعألاوروظنم
ةيحيسملاةايحلايفدسجلاةلزنمناميإلالزنأبوقعي
.ةكرحلاوةايحلااهبيتلاحورلاةلزنمةعاطلايألامعألاو

ألَا
َ

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

٢٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ناميإلاتومّنيبينأهتياغيههيبشتلااذهةروصةلعو
فيكةدحاوةجيتنلاوناميإالبلامعألاتوماللامعأالب
.ةيآلالوقيهوهيبشتلاةروصتناك

تلصفناىتمدسجلايأٌتِّـيَمٍحوُرِنوُدِبَدَسَْجلٱ
لككلذبدقفيذإرابتخالابملعنامكتامهنعحورلا
.ةايحلاتامالع

نألٌتِّـيَمٍلاَمْعَأِنوُدِبًاضْيَأُناَميِإلٱاَذَكٰه
لامعألاتفتنااذإفةايحللةيرورضلاتامالعلايهلامعألا
يلقعلاميلستلانأةصالخلاو.ةرورضلابناميإلاةايحتفتنا
هتقرافمرثأىلعدسجلاكًاماظنوةروصنسحينيدلائدابمب
الوةبحمالبناكاذإطقفةثجىوسنوكيالهنكلحورلا

.هتايحوهترارحرهظياممسانللوهللاةمدخالوةعاط
نمةايحلاذختييحلاناميإلانأركُذامممزليالهنإ

.ةايحلاتامالعاهبرهظُيامنإلامعألا

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

نأيفةبغرلانمنينمؤملاحاحصألااذهيفبوقعيرّذح
اذهيفو.كلذلًالهأاونوكيملاذإنييروهمجنيملعماونوكي
يفنيملعماونوكينأبلطنممهلماعريذحتحاحصألا
مهضرعتونيملعملاىلعةيلوؤسملاةمظعىلإرظنلابنيدلا
لامعتساءوسنمةئشانلارورشلانايبو.)١ع(ةنونيدلل
ةرثعللةضرعًاعيمجاننأكلذليصفتو.)١٢-٢ع(ناسللا
سرفلاطبضكهناسلناسنإلاطبضنإو.)٢ع(ناسللاب
ناسللانإو.)٤و٣ع()ةفدلا(ناَّـكسلابةنيفسلاوماجللاب
اذإهنأوًاريبكًالعفلعفينأىلعًارداقًاريغصًاوضعهنوكعم
عمسانلانأو.)٦و٥ع(ةريثكرورشبىتأطبضُيمل
لالذإاوعيطتسيملشوحولاعاونألكلالذإمهتعاطتسا
اذهو.)٩-٧ع(ةضقانتموةداضتمرومأبيتأيهنإفناسللا
ًابذعءامجرختةدحاوًانيعنأكلقعلاماكحأفلاخيام
بجياميفاذهرثأىلعملكتو.)١٢-١٠ع(ًاجاجُأءامو
هيفلاقف.)١٨-١٣ع(تافصلانميروهمجلاملعملاىلع
-١٤ع(ًاملاسمًاميلح)١٣ع(ًاميكحنوكينابجيهنأ

.)١٨و١٧ع(اهرامثأوقحلاةمكحلاتافصنايبو.)١٦

١عنيملعماونوكينأيفةبغرلانمريذحت

لَعُماوُنوُكَتَال«١
ِّـ

ُذُخْأَناَنَّـنَأَنيِِملاَع،ِيتَوْخِإاَيَنِيريِثَكَنيِم
»!َمَظْعَأًةَنوُنْيَد
١:١٦صو١:٧سواثوميت١و٢:٢٠ةيمورو٢٣:٨ىتم
١٠ع

مكنملكبغرياليأَنِيريِثَكَنيِمِّـلَعُماوُنوُكَتَال
نيملعملاةرثككلذنعأشنتىتحًاماعًاملعمنوكينأيف
هوعدينأيفبغرينييسيرفلانملكناكمكسئانكيف
يفسلوبلاقو.)٢٣:٧ىتم(»يديسيديس«سانلا
يفنيذللراونأونايمعللةداقمهنأبنوقثياوناكمهنأدوهيلا
ةروصمهلنإولافطأللنيملعموءايبنأللنيبذهموةملظلا
اونوكينأاودارأنيذلاأطخو)٢٠و٢:١٩ةيمور(ملعلا
هنورقيامالونولوقيامنومهفيالمهوسومانلايملعم
ناكهنأبوقعيريذحتنمحضتيف.)١:٧سواثوميت١(
رطضافاهنيعمهلكدوهيللتناكيتلاةبغرلادوهيلايرصنتمل
اهنمسوثنروكةسينكسلوبرّذحامكاهنممهرذحينأ
ٍدِحاَوُّلُكَفْمُتْعَمَتْجٱىَتَم؟ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإَوُهاَمَف«هلوقب
»ٌةََمجْرَتُهَل،ٌنَالْعِإُهَل،ٌناَسِلُهَل،ٌميِلْعَتُهَل،ٌروُمْزَمُهَلْمُكْنِم
اْوَعْدُتَالَو«هذيمالتلحيسملالاقو.)١٤:٢٦سوثنروك١(
لَعُم

ِّـ
لَعُمَّـنَأل،َنيِم

ِّـ
ملٱٌدِحاَوْمُكَم

ملو.)٢٣:١٠ىتم(»ُحيِسَْ
نمريشبتلاوميلعتلللهأمهنيذلاعنمينأبوقعيدري
عنمدارأامنإاهيلإهللامهاعدنيذلاويماسلالمعلاكلذ
.هلًالهأاوسيلوهيلإمهوعديملهللاوكلذاوبلطنيذلا

.اوملعتنأنيرداقيأَنيِِملاَع
نعنيملكتملاريمضبّربعَمَظْعَأًةَنوُنْيَدُذُخْأَناَنَّـنَأ

مهنمدحاولثمهسفنلعجوبعشلاوملعممهنيذلا
ذخأن«هلوقبدارأو.هريذحتنماورفنينألًاعفدوًاعضاوت
نممظعأنيملعملاىلعيتلاةيلوؤسملانإ»مظعأةنونيد
مهنأبمهيلعرطخلاوكلذكاوسيلنيذلاىلعيتلاةيلوؤسملا
مظعأةسينكلابولطمبسحمهيلعبجيامبنوموقيال
ةنونيدلاتحتنوعقيمهنإو.مهريغىلعرطخلانم
نيرشبملاىلعيتلاةيلوؤسملاركذدعبسلوبلاق.مهروصقل
يفلاقو.)٢:١٦سوثنروك٢(»ِروُمُألٱِهِذِٰهلٌءوْفُكَوُهْنَمَ«
َّـنَألًارِهاَظُريِصَيَسٍدِحاَوِّـلُكُلَمَع«نيرشبملاونيملعملا
لٱ
ْ
ِّـلُكَلَمَعُراَّـنلٱُنِحَتْمَتَسَو،ُنَلْعَتْسُيٍراَنِبُهَّـنَأل.ُهُنِّـيَبُيَسَمْوَي
ُذُخْأَيَسَفِهْيَلَعُهاَنَبْدَقٍدَحَأُلَمَعَيِقَبْنِإ.َوُهاَمٍدِحاَو
،ُصُلْخَيَسَفَوُهاَّـمَأَو،َُرسْخَيَسَفٍدَحَأُلَمَعََقَرتْحٱِنِإ.ًةَرْجُأ
.)١٥-٣:١٣سوثنروك١(»ٍراَنِباَمَكْنِكٰلَو

١٢ىلإ٢عناسللالامعتساءوسنمرطخلا

يفاَنَّـنَأل«٢ َالٌدَحَأَناَكْنِإ.اَنُعيَِمجُرُثْعَنٍَةريِثَكَءاَيْشَأِ
يفُرُثْعَي لٱِ

ْ
لُيْنَأٌرِداَق،ٌلِماَكٌلُجَرَكاَذَفِمَالَك

ْ
جلٱَّـلُكَمِج

ْ
ِدََس

.»ًاضْيَأ
٢٦و١:٤صو٣٧-١٢:٣٤ىتمو١٢-٢عو٢:١٠ص

ألَا
َ
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يفاَنَّـنَأل ئطخناننأيأاَنُعيَِمجُرُثْعَنٍةَريِثَكَءاَيْشَأِ
نمهلمهنامبوتاروظحملانمهلمعنامبةريثكقرطب
امكانتريسلكيفتالزلانمولخنالاننأىتحتابجاولا

البهريغنيدينميفلثملابُرضىتحرابتخالابانققحت
لَفٍةَّـيِطَخَالِبْمُكْنِمَناَكْنَم«حيسملالوقوهوةقفش

ْ
اَهِمْرَي

لاخدإبهعضاوتبوقعيرهظأف.)٨:٧انحوي(»ٍرَجَحِبًالَّـوَأ
لُقْنِإ«هلوقبانحويلعفاذكونيرثاعلانيبهسفن

ْ
َسْيَلُهَّـنِإاَن

حلٱَسْيَلَواَنَسُفْنَأُّلِضُنٌةَّـيِطَخاَنَل
ْ

.)١:٨انحوي١(»اَنيِفَُّق
يفُرُثْعَيَالٌدَحَأَناَكْنِإ ىلإءاميإاذهيفِمَالَكْلٱِ

ةلعاذهو.هاوسنمرثكأناسللاإطخلةضرعسانلانوك
رثكتالئلنيملعماونوكينأيفاوبغرينأنعمهلهيهن
نألمهتنسلأباورثعينأسانلاىلعلهسيو.كلذبمهتالز
لٱِةَلْضَف«نموةدسافمهبولق

ْ
لَق
ْ

لٱُمَّـلَكَتَيِب
ْ

:١٢ىتم(»ُمَف
هبجيهتامبملكتينأبذلينأناسنإلاعبطنمو.)٣٤
.اهلةجيهملاتاملكلاعمسينأوتاوهشلا

.سانلانمهريغىلإةبسنلابٌلِماَكٌلُجَرَكاَذَف
لكيذلاناسنإلاانه»لماكلاب«دارملانأىلعلدتةنيرقلاو
.هريمضوهلقعلةعضاخهاوق

ناسللاطبضًاضْيَأِدَسَْجلٱَّـلُكَمِجْلُيْنَأٌرِداَق
رداقهنأرهظأكلذىلعرداقهنأرهظأنمفرومألارسعأ
ةيمور(»مثإتالآ«اهنوكىلإرظنلابهئاضعألكطبضىلع
عمهنكلوملحلابسانلارئاسنعىسومزاتما.)٦:١٣
.)١٠٦:٣٣رومزم(»هيتفشبطّرف«هملح

خلٱاَذَوُه«٣
ْ

يفَمُجُّللٱُعَضَن،ُلَْي ،اَنَعِواَطُتْيَكِلاَهِهاَوْفَأِ
.»ُهَّـلُكاَهَمْسِجَريِدُنَف

٣٢:٩رومزم

ةثالثبةسداسلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيفبوقعيىتأ
رئاسنيبناسللاةيمهأاهنمنينثايفنابأناسللهيباشت
.هلامعتساءوسنمةئشانلارارضألاةثلاثلايفوءاضعألا

يفَمُجُّللٱُعَضَن،ُلْيَْخلٱاَذَوُه اذهبىتأاَهِهاَوْفَأِ
نأرداق«مالكلايفرثعياليذلانإهلوقةحصلًانايبهيبشتلا
.)٢ع(»دسجلالكمجلي

عضخُناننأيأُهَّـلُكاَهَمْسِجَريِدُنَف،اَنَعِواَطُتْيَكِل
كلذكةريغصةلآوهيذلاماجللاباهتوقةدشعمليخلا
ةطلسهلهتالاعفناوهراكفأرهظُيهبيذلاهناسلطبضييذلا
.هاوقلكىلع

هبٌةَميِظَعَيِهَو،ًاضْيَأُنُفُّسلٱاَذَوُه«٤ ملٱاَذِٰ
ْ
اَهُقوُسَتَو،ِراَدْقِ

ُدْصَقَءاَشاَمُثْيَحَىلِإًاّدِجٌَةريِغَصٌةَّـفَداَهُريِدُت،ٌةَفِصاَعٌحاَيِر

ملٱ
.»ِريِدُْ

ةيمهألًانايبهبىتأناثهيبشتاذهًاضْيَأُنُفُّسلٱاَذَوُه
.ناسللا

ٌحاَيِراَهُقوُسَتَو،ِراَدْقِْملٱاَذِٰهبٌةَميِظَعَيِهَو
ثيحىلإهجوتورادُتنأرسعيهنأاذهنمرهظيفٌةَفِصاَع
.حالملامغرىلعرطخلاىلإحايرلااهعفدتالىتحدارملا
ةديدشلاتالاعفنالاوءاوهألاىلإ»ةفصاعلاحايرلاب«راشأو
.روجفلاوروجلاىلإمهقوستيتلاسانلابولقيف

»ةفدلاب«مجرتملادارأخلاًاّدِجٌةَريِغَصٌةَّـفَداَهُريِدُت
:ينايبذلاةغبانلالاق.ةنارزيخلابوناّكُسلابفرعيام

نيألادعبةنارزيخلابًامصتعمحّالملاهفوخنملظي
دجنلاو

ةريغصيهو.ةماعلاةنسلأىلععئاشلااهمساةفدلاو
نابرلانكمتاهرغصعماهنكلوةنيفسلاىلإةبسنلابًادج
ىلإرحبلابارطضادشأتقويفةنيفسلاهجوينأنم
.ئفارملانمدصقاماهبغلبيوتاهجلانمءاشثيح

للٱاَذَكٰه«٥
ِّـ

ُرِخَتْفَيَوٌريِغَصٌوْضُعَوُه،ًاضْيَأُناَس
ُحتٍدوُقُوَّـيَأ،ٌةَليِلَقٌراَناَذَوُه.ًامِّـظَعَتُم

ْ
»؟ُقِر

٧٣:٨و١٢:٣رومزمو٢٦:٢٠لاثمأ

مسجلاىلإةبسنلابريغصهنأيأًاضْيَأُناَسِّـللٱاَذَكٰه
سرفلامسجىلإماجللاةبسنكهيلإهتبسنفيرشبلا
.ةنيفسلامرجىلإةنرازيخلاو

هلنأورومألامئاظعىلعرداقهنأبًامِّـظَعَتُمُرِخَتْفَي
ليلدبرشلاىلعوريخلاىلعهتوقىلإرظنلابكلذيفقحلا
ملَا«ميكحلالوق

حلٱَوُتْوَْ
ْ

يفُةاََي للٱِدَيِ
ِّـ

)١٨:٢١لاثمأ(»ِناَس
ناسللاراختفانمجتنيهنأةرابعلاىنعمنأمهضعببهذو
.ةميسجرارضأ

ُحتٍدوُقُوَّـيَأ،ٌةَليِلَقٌراَناَذَوُه
ْ

ًاديهمتاذهلاقُقِر
نإفرارضإلاةدشىلعهتردقلًانايبرانلابناسللاههيبشتل
تويبيفوأةريبكةمجأيفاهنمةريغصةوذجتعقواذإرانلا
.اهلكاهقرحتنأاهنكمأةنيدم

للٱَف«٦
ِّـ

يفَلِعُجاَذَكٰه.ِمْثِإلٱَُملاَع!ٌراَنُناَس اَنِئاَضْعَأِ
للٱ
ِّـ

جلٱُسِّـنَدُييِذَّـلٱ،ُناَس
ْ
لٱَةَرِئاَدُمِْرضُيَو،ُهَّـلُكَمْسِ

ْ
،ِنْوَك

.»َمَّـنَهَجْنِمُمَْرضُيَو
:٢و١٨و١٥:١١ىتمو١٦:٢٧لاثمأو٤و١٢٠:٣رومزم

٥:٢٢ىتمو٣٦

ألَا
َ
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ًاريثكفرارضألادشأءاشنإىلعرداقيأٌراَنُناَسِّـللٱَف
رامثألكعزنوبرحلاوضغبلاوةنتفلاوجايهلاببسناكام
ةدحاوةملكةجيتنهلككلذلثمنإوةجهبلامالسلا

جايهللمهدادعتسارثأىلعبصعتلابابرأاهعمس
دقحلاللعنمقبسامولصألاونيدلايففالتخالل
.عَدبلاوءارتفالاوةميمنلابابسألاكلتنمو.ماقتنالاو
ناطيشلالوقرارضإلاةديدشلاةريغصلاتاملكلانمو
لوقاهنمو.)٣:٤نيوكت(»اتومتنل«نيلوألانيدلاولل
لامعأ(»سيماطرأيهةميظع«:سسفأيفسويرتميد
ىسومىلعفدجهنإ«سونافتسايفدوهيلالوقو.)١٩:٢٨
ْنِإ«سطاليبلدوهيلالوقو)٦:١٣لامعأ(»لكيهلاو
طَأ
ْ

.)١٣و١٩:١٢انحوي(»ََرصْيَقِلًاّبُِحمَتْسَلَفاَذٰهَتْقَل
مئاهبلاوسانلانمعاونألالكلمشيملاعلاِمْثِإلٱَُملاَع

ةرثكيفهبناسللاهبشوءالقعلالامعأرئاسوةينبألاو
هبشياذهو.ناسللانعأشنتنأنكمييتلاةعونتملاهرورش
»رورشلالكلصأ«هنألاملابحيفسلوبلوق
.)٦:١٠سواثوميت١(

اممحضاواذهو.هلكناسنإلايأُهَّـلُكَمْسِْجلٱُسِّـنَدُي
وهوروزدهاشوًانجامًامامنًامامتًافدجمملكتملاناكاذإ
لٱُلُخْدَياَمَسْيَل«حيسملالوقلثم

ْ
ْلَب،َناَسْنِإلٱُسِّـجَنُيَمَف

لٱَنِمُجُرَْخياَم
ْ

امف.)١٥:١١ىتم(»َناَسْنِإلٱُسِّـجَنُياَذٰهِمَف
.هلعفينأدسجلارئاسرسجيهبملكتينأناسللارسجي

بسحب»نوكلاةرئاد«ىنعمِنْوَكْلٱَةَرِئاَدُمِْرضُي
هلعلوةفرعملامامتهدارمفرعنالاننكلاهلكةقيلخلارهاظلا
دارأهلعلوأاهرخآىلإاهلوأنمهدحوناسنإلاةايحاهبدارأ
اهبدارأوأمهتومىلإمهتدالوذنماهتلمجبسانلارومأ
ةهجنمعفتريًابالوداهنوكرابتعابروصعلايلاوتىلعنورقلا
بالقنالاوقلقللةلباقاهربتعاوىرخأةهجنمطبهيو
رارضأنمأشنتهذهلكنإفمدهلاولالتخالاوشيوشتلاو
نأهبىنع»نوكلاةرئادمرضي«ناسللايفهلوقو.ناسللا
ملاعلالهأتالاعفناوأهنيعبناسنإلاتالاعفناجّيهيناسللا

هريثأتنوكيىتحةيلاوتمروصعيفوأنيعمرصعيف
طرفلهترارحةدشبلعتشيهنأىتحةعرسبروديبالودك

ْنِمِيسْفَنِّـجَنُّبَراَي«منرملالوققفوىلعاذهو.هتعرس
لٱِهاَفِش

ْ
َكَلُديِزَياَذاَمَوَكيِطْعُياَذاَم.ٍّشِغِناَسِلْنِم،ِبِذَك

لٱُناَسِل
ْ

رومزم(ِ»مَتَّـرلٱِرَْمجَعَمًةَنوُنْسَمٍراَّـبَجَماَهِس؟ِّـشِغ
٤-١٢٠:٢(.
هبملكتياملصأنأاذهبنابأَمَّـنَهَجْنِمُمَْرضُيَو

سقرم(سدقلاحورلاىلعفيدجتلاوبذكلانمناسللا
ئشانلامالكلاو.)٢و١١و١٦:٩ايؤر(هللاىلعو)٣:٢٨
يذلاوههنألمنهجنكاسلاناطيشلانموهدقحلانع
.ناسللااياطخلكباكتراىلعهثحيوناسنإلابّرجي

لِلٍعْبَطَّـلُكَّـنَأل«٧
ْ

ِتاَفاَّـحَّـزلٱَوِروُيُّطلٱَوِشوُحُو
لٱَو
ْ

لٱِعْبَّـطلِلَلَّـلَذَتْدَقَو،ُلَّـلَذُيِتاَّـيِرْحَب
ْ

.»ِّـِيَرشَب

مدعوناسللانايصعلفصواهيلياموةيآلاهذهيف
.ًافنآلاقامكراضهنأتبثتيهوُهللاذت

ماسقأةعبرأمئاهبلالعجسنجلكيأٍعْبَطَّـلُكَّـنَأل
دارأو.ةيربلانكستيتلاعبرألاتاوذ»شوحولاب«دارأو
ملسيفىلوألاةجردلايفيهوءاوهلاناكس»رويطلاب«
اهلاثمأوتاّيحلا»تافاحزلاب«دارأوةقطانلاريغتاناويحلا
رحبلاتاناويح»تايرحبلاب«دارأو.ناويحلاعاونأىندأيهو
يفميسقتلاقفوىلعميسقتلااذهو.اهعاونأفالتخاىلع
:١٠لامعأ(يفميسقتلانعًاليلقفلتخيو.)٩:٢نيوكت(
١٢(.

.دهاشُيامكلاحلايفُلَّـلَذُي
لكنأىنعملاوخيراتلاةداهشبيضاملايفَلَّـلَذَتْدَقَو

دقوءاشاذإاهعضخينأناسنإلاردقيتاقولخملاكلت
.اهعضخأ

ىضتقمبروصعلايلاوتىلعرشبلليأِّـيَِرشَبْلٱِعْبَّـطلِل
٨:٧رومزمو٢٨-١:٢٦نيوكت(قلخلادنعهللاءاضق
اهايإهلتماعمهتدارإلمئاهبلاناسنإلاعاضخإقيرطو.)٨و
بوقعيركذو.هلداقنتوهبقثتىتحةفأرلاوفطللاب

عاونألكنيبقرفللًانايبناسنإللمئاهبلاعاونأعوضخ
ىلعهتوقنأًاتابثإوهعاضخإنكمياليذلاناسللاومئاهبلا
.ًافنآركُذامكمنهجنمةدمتسمرشلا

للٱاَّـمَأَو«٨
ِّـ

.َُِّـهللاَذُيْنَأِساَّـنلٱَنِمٌدَحَأُعيِطَتْسَيَالَفُناَس
.»ًاتِيُممًاّمُسٌّوُلَْمم،ُطَبْضُيَالٌَّرشَوُه
٣:١٣ةيمورو١٤٠:٣رومزم

ْنَأِساَّـنلٱَنِمٌدَحَأُعيِطَتْسَيَالَفُناَسِّـللٱاَّـمَأ
نأعيطتسيالوهناسلطبضينأديريالناسنإلاَُِّـهللاَذُي
ةميمنلاوبذكلانمهعنميلسانلانمهريغناسلطبضي
.هللاةمعنالإكلذعيطتسيالفاهريغو

هطبضنكميالفًادجلئاهوهفُطَبْضُيَالٌَّرشَوُه
.بيغرتلابالوبيهرتلاب

رفسنمسبتقملاسلوبلوقلثماذهًاتِيُممًاّمُسٌّوُلَْمم
لَأِب.ٌحوُتْفَمٌْربَقْمُُهتَرَجْنَح«ريمازملا

ْ
ُّمُس.اوُرَكَمْدَقْمِهِتَنِس

َحتِلَالْصَألٱ
ْ

ةيمور(»ًةَراَرَمَوًةَنْعَلٌءوُلَْممْمُهُمَفَو.ْمِهِهاَفِشَت
كيكشتلاناسللامومسنمو.)١٤٠:٣رومزمو١٤و٣:١٣
نيببيرلاءاقلإوليجنإلاقحيفوهتبحموهلدعوهللايف
ةوادعلاودسحلاوةريغلاعرزوءاقدصألانيبونيجوزلا

ألَا
َ
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بجيكلذىلعءانبف.فيدجتلاورفكلاوشغلاوةراعدلاو
انتنسلأبإطخلانمظفحتنيكلةمعنلاهللالأسننأ
ىلإاندشرينإو.)٣٩:١رومزم(»ةمامكانهاوفألظفحنلو«
ةنيفسرسكُتاليكليغبنيامكاندسجةنارزيخبمصتعننأ
انتنسلأنمرانةوذجعقتنأنمسرتحننأو.انئاجر
.اهينفتوةيدبألاوةينمزلاانتايحةرئادمرضتف

لَنِهِبَو،َبآلٱَهللاٱُكِراَبُنِهِب«٩
ْ

ْدَقَنيِذَّـلٱَساَّـنلٱُنَع
.»ِهللاٱِهْبِشَىلَعاوُنَّـوَكَت

١١:٧سوثنروك١و١:٢٧ص

نكرُيالهنألللذُيالناسللانأىلعناهربةيآلاهذه
.رشلابةّرموريخلابةّرمملكتيهنوكلهيلإ

انتنسلأبكلذلعفنرشبلانحنيأَبآلٱَهللاٱُكِراَبُنِهِب
ىنعمومهاياطخبنيفرتعملاهتوخإنعةباينلاببوقعيملكتف
.حّبسنانه»كرابن«

هبيذلاناسللابكلذلعفنيأَساَّـنلٱُنَعْلَنِهِبَو
.هللاانكراب

َلاَق«باتكلالوقكِهللاٱِهْبِشَىلَعاوُنَّـوَكَتْدَقَنيِذَّـلٱ
َناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَفاَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن:ُهللاٱ
امكانيلعبجيناكف.)٢٧و١:٢٦نيوكت(»ِهِتَروُصَىلَع
.هتروصىلعاوقلخنيذلاهبكرابننأناسللابهللاكرابن
وهيذلاهقلاخنيهيهللاةروصوهيذلاناسنإلانعلينمف
نونعلينوكفنيالدوهيلانمنوبصعتملانكلو.هتروصلصأ
انهراشأبوقعيلعلومهنمنيرصنتملااميسالونييحيسملا
.كلذىلإ

لٱَنِم«١٠
ْ

لٱِمَف
ْ

َختِدِحاَو
ْ
اَيُحُلْصَيَال!ٌةَنْعَلَوٌةَكَرَبُجُر

»!اَذَكٰهُروُمُألٱِهِذٰهَنوُكَتْنَأِيتَوْخِإ

َختِدِحاَوْلٱِمَفْلٱَنِم
ْ

ناسنإلايأٌةَنْعَلَوٌةَكَرَبُجُر
وههللاهتعاطوهتبحمنايبوةدابعلايفهناسلمدختسييذلا
تاملكبهوفتلاىلإركشلاوحيبستلاميدقتنملقتنيهسفن
.سانلاضغبوتقملاوةميمنلاودقحلا

هنأمكرئامضدهشتوهللاهَضريملِيتَوْخِإاَيُحُلْصَيَال
نكميالهنأمولعملانمو.نيرمألانيبةافانمللقيليالامم
ًاعبطقيليالودحاوبلقيفناطيشلاووههللانكسينأ
.هناسلامهنملكمدختسينأ

لٱٍةَدِحاَوٍْنيَعِسْفَنْنِمُعِبْنُيًاعوُبْنَيَّـلَعَلَأ«١١
ْ

َبْذَع
ملٱَو
»؟َّـرُْ

نأليحتسيرمألانأىنعملافيراكنإانهماهفتسالا
هللالامعأنمسيلشيوشتكلذلثمنإف.كلذكنوكي
بلقانربتعااذإف.ناسنإلالامعأنمنوكينأقيليالف
ةايحلايراجمهنمنوكينأليحتسيهنأانيأرًاعوبنيناسنإلا
.توملاو

ٌةَمْرَكْوَأ،ًانوُتْيَزَعَنْصَتْنَأٌةَنيِتِيتَوْخِإاَيُرِدْقَتْلَه«١٢
»!ًابْذَعَوًاِحلاَمًءاَمُعَنْصَيٌعوُبْنَيَكِلٰذَكَالَو؟ًانيِت

٧:١٦ىتم

ْوَأ،ًانوُتْيَزَعَنْصَتْنَأٌةَنيِتِيتَوْخِإاَيُرِدْقَتْلَه
النأبجيفتايعيبطلايفليحتسياذه؟ًانيِتٌةَمْرَك
كلذكصاخلااهرمثبيتأتةتبنلكنألتايبدألايفنوكي
ناميإلابدهشيامبالإملكتيالنأبجينمؤملاناسل
.سانللوهللاةبحملاوةسادقلاو

سيليأًابْذَعَوًاِحلاَمًءاَمُعَنْصَيٌعوُبْنَيَكِلٰذَكَالَو
نأبجيفعوبنيلااذهلثمىصُحتاليتلاضرألاعيبانييف
هردصمامبةراتملكتيفسانلاةنسلأيفهلثمنوكيال
فيداجتكمنهجهردصمامبةراتوةكئالملامينارتكءامسلا
ريغعنمركُذاملكنمبتاكلادوصقمو.نيطايشلا
نايبونييروهمجنيملعماونوكينأاوبلطينأنمنيقحتسملا
يرورضلانمهنأوناسللالامعتساءوسنعئشانلارطخلا
مهتنسلألعجمهماقمنيذلل(نورشبملاونوملعملانوكينأ
ىتحىقتورابتخاولقعتوةمكحلاجر)ناطلستاوذ
.باوصلاننسىلعناطلسلاكلذاولمعتسي

تافصلانميروهمجلاملعملاىلعبجيام
١٨ىلإ١٣ع

ملاَعَوٌميِكَحَوُهْنَم«١٣ لَفْمُكَنْيَبٌِ
ْ
ِفَُّرصَّـتلٱِبُهَلاَمْعَأِرُي

حلٱ
ْ

يفِنََس حلٱِةَعاَدَوِ
ْ
.»ِةَمْكِ

٢:١٢سرطب١و٢:١٨ص

ملاَعَوٌميِكَحَوُهْنَم ةمكحوذمكنمنميأْمُكَنْيَبٌِ
.هللابعشلًارشبموًاملعمنوكينألهنالهؤتةفرعمو
.ةيلقعةيويندةمكحدرجمالةيوامسانهةمكحلاو

ألَا
َ
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هتريسبريلفيأِنَسَْحلٱِفَُّرصَّـتلٱِبُهَلاَمْعَأِرُيْلَف
هاعداامهلنأناسنإللةعفانلاهللاةدجمملاهلاعفأوةّيوقتلا
.لامعألانايبالبءاعدالاهينغيالفةفرعملاوةمكحلانم

يف لدبةعادولابةنرتقملاةمكحلايأِةَمْكِْحلٱِةَعاَدَوِ
َةَمْكِحَّـنَأل«لوسرلالاقاهيفيتلاراختفالابةنرتقملاةمكحلا
لٱاَذٰه

ْ
بجيف.)٣:١٩سوثنروك١(»ِهللاٱَدْنِعٌةَلاَهَجَيِهَِملاَع

نيبغاشمنيربكتمالءاملحءالقعنوملعملانوكينأ
لٱُعِضاَوَتُمَوٌعيِدَو«وهيذلامهملعمبنيلثمتم

ْ
لَق
ْ

ىتم(»ِب
حلٱَكَءاَمَكُحاوُنوُك«هلوقلنيلثتمم)١١:٢٩

ْ
َءاَطَسُبَوِتاَّـَي

حلٱَك
ْ

.)١٠:١٦ىتم(»ِماََم

يفٌبُّزََحتَوٌةَّـرُمٌَةْريَغْمُكَلَناَكْنِإْنِكٰلَو«١٤ َالَف،ْمُكِبوُلُقِ
حلٱَىلَعاوُبِذْكَتَواوُرِخَتْفَت

ْ
.»ِّـَق

٥:١٩صو١٢:٢٠يسولوكو٢:٨ةيمور١٦ع
٢:٤سواثوميت١و

امىلإانهراشأٌبُّزََحتَوٌةَّـرُمٌةَْريَغْمُكَلَناَكْنِإْنِكٰل
ةسائرلابحوهوًارشبموًاملعمنوكينأنمناسنإلاعنمي
ءارآةداضموةيضرعلاضورفللةريغلاوةموصخلاىلإليملاو
ىرـاـيغـلاةريـغتـنـاكاذـهلــثمومهلـامـعأونـيرـخآلا
)Zealots(ةريغلايديدشاوناكدوهيلانمةعامجمهو
ىلعاوفلاحتواوقفتايذلانوعبرألامهنموةيوسوملاننسلل
لامعأ(»َسُلوُباوُلُتْقَيىَّـتَحَنوُبَْرشَيَالَوَنوُلُكْأَيَال«مهنأ

َهلُدَهْشَأ«ًاعيمجدوهيلايفسلوبلاق)٢٣:١٢
ُ

َهلَّـنَأْم
ُ

ًَةْريَغْم
ملٱَبَسَحَسْيَلْنِكٰلَو،ِِهللا

تيمُسو.)١٠:٢ةيمور(»ِةَفِرْعَْ
هللاقوقحلةحلاصلاةريغلانعاهلًازييمت»ةرم«ةريغلاهذه
.هنيدو

اونوكتنأللهأمكنأاوعّدتاليأاوُرِخَتْفَتَالَف
كلتنألكلذلمتسلمكنأعقاولاف.ةريغلاهذهلنيملعم
.ًاداهطضاوًاضغبوًاقاقشناةسينكلايفئشنتةريغلا

نأعمريشبتلاوميلعتللمكضّرعتبِّـقَْحلٱَىلَعاوُبِذْكَتَو
امهنإف»ةرملاةريغلاوبزحتلا«ىلإليملانعئشانمكميلعت
قحلاىلعنادهشيمكلامعأومكمالكفمكبولقيفكلذماد
»قحلا«وههنألهسفنحيسمللروزدوهشنونوكتفهلال
.)١٣:٦ايركز(هئابحأتيبيفحرجُيف

حلٱِهِذٰهْتَسْيَل«١٥
ْ
ٌةَّـيِضْرَأَيِهْلَب،ُقْوَفْنِمًةَلِزاَنُةَمْكِ

.»ٌةَّـيِناَطْيَشٌةَّـيِناَسْفَن
١٩اذوهيو١:١٢سوثنروك٢و٣:١٩و٢:٦سوثنروك١
٢:٢٤ايؤرو٤:١سواثوميت١و٢:٩يكينولاست٢و

ةمكحلايهيأُقْوَفْنِمًةَلِزاَنُةَمْكِْحلٱِهِذٰهْتَسْيَل
تسيليهفبزحتلاوةرملاةريغلابةنرتقملاةعادولانمةيلاخلا
راشأو.مالسلاوبحلاىوسكانهسيلذإءامسلانم
ُبآلٱاَُّهيَأَكُدَْمحَأ«هلوقبةبذاكلاةمكحلاكلتىلإحيسملا
حلٱِنَعِهِذٰهَتْيَفْخَأَكَّـنَأل

ْ
لٱَوِءاَمَُك

ْ
.)١١:٢٥ىتم(»ِءاَمَهُف

لٱَْنيَبٍةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَناَنَّـنِكٰل«هلوقبسلوباهيلإراشأو
ْ

،َنيِلِماَك
اَذٰهِءاَمَظُعْنِمَالَو،ِرْهَّـدلٱاَذٰهْنِمْتَسْيَلٍةَمْكِحِبْنِكٰلَو
.)٢:٦سوثنروك١(»ِرْهَّـدلٱ

.اهتقيقحواهلصأنيبياذهٌةَّـيِناَسْفَنٌةَّـيِضْرَأَيِهْلَب
هلوقبوملاعلااذهنماهلصأنأ»ةيضرأ«هلوقبنابأف
ددجتملاريغيعيبطلاناسنإلابلقنمردصتاهنأ»ةيناسفن«
باحصأيفاذوهيلاق.)٣:٣و٢:١٤سوثنروك١(هللاحورب
ملٱُمُهِءَالُؤٰه«ةمكحلاهذه

َالَنوُّيِناَسْفَن،ْمِهِسُفْنَأِبَنوُلِزَتْعُْ
َهلَحوُر

ُ
.)١٩اذوهي(»ْم
ىوستسيليتلاناطيشلاةمكحكيأٌةَّـيِناَطْيَش

مهعدخيوسانلايذؤينأةيغبالإاهلمعتسيالهنأللايتحا
هذهلبوقعيفصوانربتعااذإف.لالضلاىلإمهدوقيو
نمةيلاخاهنوكىلإريشي»ةيناسفنةيضرأ«اهنوكبةمكحلا
ةءولمماهنوكىلإريشي»ةيناطيش«اهنوكباهايإهفصوفحالصلا

.ًامس

لٱُثْيَحُهَّـنَأل«١٦
ْ

ُّلُكَوُشيِوْشَّـتلٱَكاَنُهُبُّزَحَّـتلٱَوَُةْريَغ
.»ٍءيِدَرٍرْمَأ

يفقدصيوهفةيآلاهذهةحصبدهشيسانلالكرابتخا
ةريغلاكلتنوكتثيحف.ةسينكلاوةريجلاوتيبلارومأ
لمعلايفداحتالانكميالوضعببسانلاضعبةقثيفتنت
املاثمو.ةيريخلادصاقملايفتابثلاالوماعلاحالصلاةيغب
اهنإفليئارسإركسعميفحروقةنتفةيآلاهذهيفليق
.توملاونايصعلابتهتناوةريغلاودسحلابتأدتبا

حلٱاَّـمَأَو«١٧
ْ
َّـمُث،ٌةَرِهاَطًالَّـوَأَيِهَفُقْوَفْنِميِتَّـلٱُةَمْكِ

ِملاَسُم
َ
مثَأَوًةَْمحَرٌةَّـوُلَْمم،ٌةَنِعْذُم،ٌةَقِّـَفَرتُم،ٌة

َْ
ِحلاَصًارا

َ
ُةَميِدَع،ًة

.»ِءاَيِّـرلٱَوِبْيَّـرلٱ
١٢:١١نييناربعو٥:٩ىتمو٧:١١سوثنروك٢و٤:٨ص
١٣و٢:٤صو٦:٣٦اقولو٤:٥يبليفو٣:٢سطيتو
٦:٦سوثنروك٢و١٢:٩ةيمورو

هللااهردصمنأنايباذهُقْوَفْنِميِتَّـلٱُةَمْكِْحلٱاَّـمَأ
»حورلارامثأ«سلوبنايبلقفاوموهواهتافصلنايبيتأيامو

ألَا
َ
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صسوثنروك١(يفةبحملافصوهبشيو)٥:٢٢ةيطالغ(
١٣(.

.)٣:٣سواثوميت١و٥:٩ىتم(ٌةَرِهاَط
ِملاَسُم

َ
حماستوتاذلابحبلطتالفةنوشخالبٌة

.نيبنذملا
ىلإءاغصإلاىلعاهبابرألمحتةفينعبتسيليأٌةَقِّـفََرتُم

.مهونيدينألبقمهججحومهريغءارآ
سوثنروك١(قحللةراضلاريغةحابملارومألايفٌةَنِعْذُم

٢٢-٩:٢٠(.
:٥ىتم(»ةمحرلاوبأ«وهيذلاهللالثمًَةْمحَرٌةَّـوُلَْمم

.نيجاتحملاونيباصملاىلعةقفشلاىلعاهبحاصلمحتف)٧
٢:١٤ص(ناسحإلاوةدوجلاولدعلاكًةَِحلاَصًاراَْمثَأَو
.)٩:١٠سوثنروك٢و١:١١يبليفو٢٦-

اهلصأةهجنمبيرلانمةيلاخيهفِبْيَّـرلٱُةَميِدَع
الباهنأوهورخآىنعمينانويلالصألالمتحيو.اهتقيقحو
.ةنايدلاوأةمألاوأماقملاىلإرظنلابةاباحم

سوثنروك٢و١٢:٩ةيمور(ءايرلانمةصلاخيأِءاَيِّـرلٱَو
٢٨:١٤بويأ(يفاهفصوقفاويانهةمكحلافصوو.)٦:٦
بهذىطعُيال«اهنأقحف)١٨-٣:١٣لاثمأيفو١٩-

.»اهدجينملىبوطواهلًانمثةضفنزوتالواهلدبصلاخ

مثَو«١٨
ََ

لٱُر
ْ

يفُعَرْزُيِّـِرب َنوُلَعْفَيَنيِذَّـلٱَنِمِمَالَّـسلٱِ
.»َمَالَّـسلٱ
:٦سوماعو٣٢:١٧ءايعشإو١٠:١٢عشوهو١١:١٨لاثمأ

٦:٨ةيطالغو١٢

يفُعَرْزُيِّـِربْلٱُرََمثَو .خلاربلارمثرمثياميأِمَالَّـسلٱِ
انه»ربلاب«دارملاو.اهنعجتنيامةمكحلافصوامدعبنابأ
١٢:١١نييناربع(يفامقفوىلعةرابعلاوقحلانيدلا
،ِمَالَّـسلٱيِعِناَصِلىَبوُط«حيسملالوقو)٣٢:١٧ءايعشإو
ىلعنوكيربلاعرزو.)٥:٩ىتم(»َنْوَعْدُيِهللاٱَءاَنْبَأْمَُّـهنَأل
لوققفوىلعءامسلايفنوكيهداصحنكلوضرألا
:٦ةيطالغ(»ًاضْيَأُدُصَْحيُهاَّـيِإُناَسْنِإلٱُهُعَرْزَييِذَّـلٱ«لوسرلا
»ِجاَهِتْبالٱِبَنوُدُصَْحيِعوُمُّدلٱِبَنوُعَرْزَيَنيِذَّـلٱ«منرملالوقو)٧
.)١٢٦:٥رومزم(

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

نميهيتلاةمكحلاثلاثلاحاحصألايفبوقعيلباق
»ةيناطيشةيناسفنةيضرأ«اهنإلاقيتلاةبذاكلاةمكحلابقوف
ةمكحلاجئاتنحاحصألااذهيفنابأو.)١٨-٣:١٣ص(
ةنايدلايهيتلاةيقيقحلاةمكحلاةيلضفألًاتابثإةيوامسلا

نعمهيلإتبتُكنمفكيلتاراذنإوحئاصنهيفو.ةيبلقلا
بورحلانعمهيلإتاوهشلانماوبرهيوتاموصخلاوبورحلا
ةيدسجلاءاوهألاوةيملاعلاتاوهشلانماوبرهيوتاموصخلاو
ذإةالصلاكرتنعأشنتتاموصخلاكلتو.كلذىلإةيدؤملا

.)٢و١ع(نوغتبيامىلعنولصحيالمهنأاهكرتنمثدحي
ع(ةيسفنمهتاياغنألنوبلطيامنولانيالاولصنإمهنإو
دسحلااذكوةيويندلاةمكحلاجئاتننمملاعلاةبحمنإو.)٣
ىلعمعنيونيربكتملامواقيهللانأبحيرصتلاو.)٥و٤ع(
ع(سيلبإاومواقينأمهيلعبجيهنإو.)٦ع(نوعضاوتملا
نأو)٨ع(مهيديأومهبولقاوقنينأوهللاىلإاوبرتقينإو.)٧
همامأاوعضتينأو.)٩ع(هللااوقتيومهاياطخىلعاوحوني
اونيديالئلًادحأاومذيالنأو.)١٠ع(مهعفرييكلىلاعت
ىلعمهايإهخيبوتو.)١٢و١١ع(مهتوخإنومذيمهوسانلا
ناسنإلاةايحنأبمهايإهؤابنإولبقتسملايفمهينامأةدايز
مهنأاورقينأمهيلعبجيهنإوءاقبلاةققحمريغةريصق
-١٣ع(ةايحلايفءانبلاوملاعلايفحاجنللهللاىلإنوقرتفم
َالَوًانَسَحَلَمْعَيْنَأُفِرْعَيْنَم«هلوقبهمالكماتخو.)١٦
.)١٧ع(»ُهَلٌةَّـيِطَخَكِلٰذَف،ُلَمْعَي

تاوهشلاوتاموصخلاوبورحلانمريذحت
٣ىلإ١عاهئشنتيتلاةيدسجلا

حلٱَنْيَأْنِم«١
ْ

خلٱَوُبوُُر
ْ

ْنِمْتَسْيَلَأ؟ْمُكَنْيَبُتاَموُُص
ملٱُمُكِتاَّـذَلْنِم:اَنُه

يفِةَبِراَحُْ »؟ْمُكِئاَضْعَأِ
٧:٢٣ةيمورو٣:٩سطيت

اميفملكت؟ْمُكَنْيَبُتاَموُصُْخلٱَوُبوُرُْحلٱَنْيَأْنِم
:٣ص(ةيوامسلاةمكحلارمثوهيذلاماتلامالسلاىلعّرم
ةديدشتايفانمنممهنيبراجوهامبكلذلباقو.)١٨
دوهيلانيباهجراخيفناكامكةسينكلايفةفلتخمبازحأو
اورهتشارصعلاكلذدوهينإف.مهلصأمهنيذلا
ةينامورلاةلودلااوصعنإاهباوغلبىتحتارجاشملاب
.مهتنيدمتمدهف

يفِةَبِراَحُْملٱُمُكِتاَّـذَلْنِم:اَنُهْنِمْتَسْيَلَأ ِ
ملتاموصخلاكلتنأبحيرصتلاؤسلااذهيفْمُكِئاَضْعَأ
نملبهنعةاماحملاىلعمهتريغوقحلامهتبحمنمأشنت
يويندلاحبرلايفعمطلاوسفنلاوةسايرلابحودسحلا
تاموصخلاوبورحلاكلتلكو.ةيدسجلاتاذللاءاهتشاو
هنميرجيامفءيدرعوبنيلافءاوهألاكلتنعةئشان
بورحكملاعلايفتثدحيتلاةميظعلابورحلانإ.كلذك
ءامدقلانمهريغوينامورلارصيقسويلويوينودقملاردنكسا

ألَا
َ

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ةيمومعلابرحلاويضاملانرقلايفلوألانويلوبانبورحو
ءاليتسالاوةدايسلايفعمطلانمالإجتنتملةريخألا
ندملايفقاقشنالاو.كالمألاولاومألاحبروماقتنالاو
ريثأتنكلو.كلذلثمنعالإأشنيملةسينكلاوىرقلاو
قوقحتاعارموقدصلاولدعلابرمآلايحيسملانيدلا
كلامملانمًاريثكنأىلعضرألانمبورحلايفنيسانلا
ننسىلعةيسايسلااهرومأيفيرجتالةيحيسمةامسملا
.ليجنإلا

َحتَوَنوُلُتْقَت.َنوُكِلَتْمَتْمُتْسَلَوَنوُهَتْشَت«٢
ْ

ْمُتْسَلَوَنوُدِس
،َنوُكِلَتْمَتْمُتْسَلَوَنوُبِراَُحتَوَنوُمِصاَُخت.اوُلاَنَتْنَأَنوُرِدْقَت
طَتَالْمُكَّـنَأل

ْ
.»َنوُبُل

٥:٦صو٣:١٥انحوي١

نإهلوقلريسفتاذهَنوُكِلَتْمَتْمُتْسَلَوَنوُهَتْشَت
مهلسيلامىلعلوصحلايفمهتبغريأبورحلاةلعمهتاذل
نإ.مهريغقوقحةاعارمالبنوبلطيامنولانيمهنأمهمعزو
دجملاوةاهابملاوتاسفانملاوهفرتلاىلإلئاسولانوغتبيسانلا
اومزعةزئاجلئاسوباهيلعلوصحلامهنكميملنإفيملاعلا
برحلافلتختالنأبلغيو.اهبابرأمغرىلعاهذاختاىلع
نمهيضتقتاممرثكأيضتقتواهنممظعأاهنأبالإةقرسلانع
لوصحلاةدايزردقىلعديزتكالتمالاةوهشو.ةياردلاوةوقلا
ردنكسايفمهضعبلوقليلدبًادبأعبشتالوبولطملاىلع
فسأةفورعملاكلامملالكىلعىلوتسانأدعبهنأريبكلا
.هفيسبهحتتفيامقبيملنأىلعىكبو

ىلعنيرخآللامكالتمايفةبغرلالمحتدقَنوُلُتْقَت
دئاصقودارفألاوكلامملاخيراتدهشيامكةقيقحلتقلا
اورختفاءارعشلاكئلوأنإف.لاطبألالامعأبةئبنملاءارعشلا
داقامًاريثكو.سانلانملاطبألاكئلوألتقنمةرثكب
يهتشيهنألهبلقيفلتقلابحليصأتىلإهبحاصعمطلا
اذهوهتومأبنهرسيوهلاممنغييكللاملابحاصتوم
.ًاليلقالإلتقلانعهللادنعقرفيالءاهتشالا

َحتَو
ْ

.مكلسيلاممهلنألءاينغألاَنوُدِس
نأّدعف.ةزئاجلئاسوباوُلاَنَتْنَأَنوُرِدْقَتْمُتْسَلَو
مهريغىلعاودتعينأمهلمحتدسحلاعمكالتمالاةوهش
نععفادينملتقىلعومهلاومأاوسلتخيومهقوقحاومضهيو
لبازيإوباخآهلعفامكلذةلثمأنمو.مهنمهقوقح
دوادهلعفامو.)١٦-٢١:١كولم١(توبانمركاكلتميل
.)١٠و١٢:٩ليئومص٢(هتأرماذخأيلاّيروألتقهنأوهو

يفدوهيلاقَرفلعفاذكَنوُبِراَُحتَوَنوُمِصاَُخت
.سوفيسويخيراتنمملعُيامكليلقباهبارخلبقميلشروأ
نيحدعبلتُقةلاسرلاهذهبتاكهسفنبوقعينإليقو

حيسملااولتقدقاوناكميلشروأدوهيو.مهتاموصخىدحإب
بوقعيلوقو.سلوباولتقينأاوبلطوًادسحسونافتساو
نمتالاعفنالايفمهكراشنمىلعومهيلعقدصيانه
.مهنمنيرصنتملا

نوبلطتاليأَنوُبُلْطَتَالْمُكَّـنَأل،َنوُكِلَتْمَتْمُتْسَلَو
اوُلَأْسِا«حيسملالاق.ةنيرقلانممهفُيامكةالصلايفكلذ
طُا.اْوَطْعُت

ْ
ُلَأْسَيْنَمَّـلُكَّـنَأل.ْمُكَلْحَتْفُياوُعَرْقِا.اوُدَِجتاوُبُل

طَيْنَمَو،ُذُخْأَي
ْ

هللالأسينمف.)٨و٧:٧ىتم(»ُِدَجيُبُل
ىضتقمبهلانينأهلفهدسجوهسفنلةقيقحهيلإجاتحيام
هتوقبهلينيفبغروةالصلابهبلطكرتاذإنكلودعولااذه
.هلنيمللدعلاوقحلاريغبهاوسنم

طَت«٣
ْ

طَتْمُكَّـنَأل،َنوُذُخْأَتْمُتْسَلَوَنوُبُل
ْ

ْيَكِلًاّيِدَرَنوُبُل
يفاوُقِفْنُت .»ْمُكِتاَّـذَلِ
٥:١٤و٣:٢٣انحوي١

نيذلالهجنيبياذهَنوُذُخْأَتْمُتْسَلَوَنوُبُلْطَت
دسفتاهنألاهيفلغوتلاوأةئيدرلاتاوهشلاىلعنوصرحي
سانلاتاولصبهذتامًاريثكف.ةغرافاهلعجتومهتاولص
بلطبتنرتقااذإاميسالوةيسفنتاياغلاهنألًالطاب
ءارويعسلاىلعهللاةدعاسمءاغتباومهريغلتانعللا
ىلعظيغبمهلبيجتسيدقىلاعتهنإفةريرشدصاقم
ةوأتهتوربقيفليئارسإيببللعفامكمهتدارإىضتقم
الةقيقحنمؤملاف.)١٠٦:١٥رومزمو٣٣و٣١و١١:٤ددع(
َالْنُكَتِل«هعملوقيفحيسملاهبلطامبهتاولصنرقيأتفي
لكهبلقنمعزنيو.)٢٢:٤٢اقول(»َكُتَداَرِإْلَبِيتَداَرِإ
هتاولصقلعُتاليكلبضغلاوتاموصخلاتالاعفنا
.)٣:٩سرطب١و٢:٨سواثوميت١(

نأانتاولصهللاةباجإطورشنمًاّيِدَرَنوُبُلْطَتْمُكَّـنَأل
الفالإوهدجمىلإةليآوهتئيشملةقفاومةياغلناميإلابمدقت

.باجتسُتنأعقوتننأانلقح
يفاوُقِفْنُتْيَكِل نوبلطت«هلوقلريسفتاذهْمُكِتاَّـذَلِ

ءاوهأيضرياموةيسفنتاياغلينلنوّلصياوناكمهنإف»ًايدر
دقاوناكلةوسكلاوتوقلانميرورضلااوبلطولف.دسجلا

شيعلئاسوكلذقوفاوبلطمهنكلًايدرالًانسحاوبلط
.ةيندبلاتاذللابعتمتلاوعفرتلا

٤عةيرشبلاةمكحلاجئاتننمدسحلاوملاعلاةبحم
٥و

لٱَةَّـبََحمَّـنَأَنوُمَلْعَتاَمَأ،ِيناَوَّـزلٱَوُةاَنُّزلٱاَُّهيَأ«٤
ْ

ٌةَواَدَعَِملاَع
لِلًاّبُِحمَنوُكَيْنَأَداَرَأْنَمَف؟ِِهللا

ْ
.»ِِهللاًاّوُدَعَراَصْدَقَفَِملاَع

ألَا
َ
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١٢:٣٩ىتمو١٦:٣٢لايقزحو٢:٢ايمرإو٥٤:٥ءايعشإ
١٥:١٩انحويو٢:١٥انحوي١و٨:٧ةيمورو١:٢٧صو
٦:٢٤ىتمو

ةيزاجملاتارابعلاببوقعيانهىتأِيناَوَّـزلٱَوُةاَنُّزلٱاَُّهيَأ
ةدابعاوكرتنيذلامثإنايبلميدقلادهعلاةبتكاهداتعايتلا
هللاديبعةنايخنعربعفناثوألااودبعوقحلاهلإلاهللا
ايمرإو٥٤:٥ءايعشإو٧٣:٢٧رومزم(اهجوزلةأرملاةنايخب

رثكيو.)٢:٢عشوهو٤٣-٢٣:٣٧و١٦صولايقزحو٢٢
سقرمو١٦:٤و١٢:٣٩ىتم(ديدجلادهعلايفزاجملااذه
سلوبهّبشو)١٥و٥و١٧:١و٢٢-٢:٢٠ايؤرو٨:٣٨
:١١سوثنروك٢(»حيسمللةبوطخمةفيفعءارذعب«ةسينكلا
٢(.

»ملاعلاب«دارأ؟ِِهللاٌةَواَدَعَِملاَعْلٱَةَّـبََحمَّـنَأَنوُمَلْعَتاَمَأ
وهو.هتئيشملنيصاعهللانعنيلصفنممهنوكرابتعابهلهأ
:١٢ىتم(»َّـَيلَعَوُهَفيِعَمَسْيَلْنَم«حيسملالوققفوىلع

تايويندلايفةبغرلاطرفانه»ملاعلاةبحمب«دارملاو)٣٠
رومألاهذهليضفتويملاعلادجملاويضرألاىنغلاةوهشو
يقيقحلايحيسملاف.ةيحورلاهتاكربلينوهللاءاضرإىلع
ملاعلااذهنمنوكيالىتحهبدحتيحيسملابنمؤينيح
ًاضيأرظنا١٧:١٤انحوي(ملاعلانمسيلهحيسمنأامك

نوكينأليحتسيًاذإف.)٢:١٥انحوي١و١:٢٧ص
مهدصاقميفمهكيرشونييملاعلاقيدصكلذدعبيحيسملا
:٢٠لايقزح(»رويغهلإ«وهيذلاهللاظيغينأنودةيويندلا
قصتلانمىتحةداضملاةياغىلعملاعلاوهللانإواذهو.)٥
.رخآلانعلصفناامهدحأب

ىلعمزعنميأَِملاَعْلِلًاّبُِحمَنوُكَيْنَأَداَرَأْنَمَف
نإهلبقامواذهنيبقرفلاو.ةادارإوًاركفملاعلاةقداصم
وهو.ًاضيأهللاةوادعملاعلاةبحمىلإليملانأنايباذه
ةرورضلابهللاًاودعبسُحيملاعلاةبحمديرييذلانأبحيرصت
يفمهكراشيوهلهأبلثمتييذلاوهملاعلاةبحمديرينمنإف
نوكو.هللاًاودعنوكينأدبالفمهحدملانيومهتاذل
هتاولصباُجتالهنأمزلتسيوًادجفيخمهللاًاودعناسنإلا
نأناكمإنومهوتينوريثكف.ءامسلاليننمسأيينأو
نيبتةيآلاهذهوًاعمملاعلاءاقدصأوهللاءاقدصأاونوكي
.كلذةيلاحم

لٱَّـنَأَنوُّنُظَتْمَأ«٥
ْ

َّـلَحيِذَّـلٱُحوُّرلٱ:ًالِطاَبُلوُقَيَباَتِك
حلٱَىلِإُقاَتْشَياَنيِف

ْ
»؟ِدََس

٦:١٦سوثنروك٢و٦:١٩سوثنروك١و٢٣:١٩ددع

ماهفتسااذهًالِطاَبُلوُقَيَباَتِكْلٱَّـنَأَنوُّنُظَتْمَأ
.عقاولاوقحلاالإلوقيالباتكلانأهدافميراكنإ
ةيآباتكلايفسيلنأليفرحالينمضانهسابتقالاو
دصقبوقعيف.اهسفنلوقملاتاملكىلعلمتشتةصاخ
.عوضوملااذهيفهلكباتكلاميلعتىلإةراشإلا

فلتخاِدَسَْحلٱَىلِإُقاَتْشَياَنيِفَّـلَحيِذَّـلٱُحوُّرلٱ
حورلانأىلإمهضعببهذفةرابعلاهذهىنعميفنورسفملا
نأنيبينأبوقعيدصقنإويناسنإلاحورلاوهانهروكذملا

باتكلاميلعتنمو.ًاعبطدسحلاىلإةلئامناسنإلاةعيبط
٥:٢بويأ(يفامدسحلاىلإلئامطقاسلاناسنإلانأ
النورخآلاقو.)٤:٤ةعماجو٢٧:٤و١٤:٣٠لاثمأو
هلوقلناسنإلاحورانه»حورلاب«دوصقملانوكينأنكمي
ناسنإلاةعيبطىلإدسحلاانه»انيفلح«يذلاحورلا
ةبحمنأوهوانههيلعملكتاميفهدوصقمنمتسيل
وهانهحورلانأاوبهذاذهىلعوءانزلاكدعُتملاعللنينمؤملا
نينمؤملابولقيفلحيلهللاهلسرأيذلاسدقلاحورلا
ةرابعلاىنعمنإو.)٦:١٩و٣:١٦سوثنروك١(يفامليلدب
هدحوهللااوبحينأنينمؤملاىلعبجويسدقلاحورلانأ
ةريغمهيلعراغيهنأىتحًاديدشًاقوشكلذىلإقاتشيو
ىلإ»ةريغلا«هتبسنو.ملاعلانوقداصيمهارينيحةسدقم
ٰهلِإَّـبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل«ىلاعتهلوققفوىلع»سدقلاحورلا«

َ
ٌهٰلِإَك

هللاىلإةسدقملاةريغلاهذهتبسُنو.)٢٠:٥جورخ(»ٌروُيَغ
:٢٤عوشيو٦:١٥و٥:٩و٤:٢٤ةينثتو٣٤:١٤جورخ(يف
راشأو.)٨:٢ايركزو١:٢موحانو٣٩:٢٥لايقزحو١٩
نأىلإديدشلاهقوشوهبعشلهللاةبحمطرفىلإةباتكلاهذهب
هبضغمهئاقتاوملاعلانعمهلاصفناوهلمهبحيفءانمأاونوكي
هنأوهيلعرصقينأبجييذلابحلاملاعلااوبحأاذإمهيلع
سلوبلوقانهبوقعيلوقلثمو.ءانزلالثمكلذبسحي
ِّـينَأل،ِهللاٱََةْريَغْمُكْيَلَعُراَغَأِّـينِإ«سوثنروكةسينكلهأل

لِلًةَفيِفَعَءاَرْذَعَمِّـدَقُأل،ٍدِحاَوٍلُجَرِلْمُكُتْبَطَخ
ْ

ِ»حيِسَم
ىلإرظنلابحيحصلاوهريسفتلااذهو)١١:٢سوثنروك٢(
نألةريغلاب»دسحلا«لدبينأانهقفاوملانأالإةنيرقلا
٥:٢بويأ(يف»ةريغلاب«مجرُتدقو.نيينعملالمتحيلصألا
.)١٣:٤٥لامعأو٢٦:١١ءايعشإو

٧و٦عسيلبإةمواقموهللاعوضخلابوجو

ُهللاٱُمِواَقُي:ُلوُقَيَكِلٰذِل.َمَظْعَأًةَمْعِنيِطْعُيُهَّـنِكٰلَو«٦
ملٱ
ملٱاَّـمَأَو،َنِيِربْكَتْسُْ

.»ًةَمْعِنْمِهيِطْعُيَفَنوُعِضاَوَتُْ
:٥سرطب١و٣:٣٤لاثمأو١١٣:١٢ىتمو٥٤:٧ءايعشإ
٢٣:١٢ىتمو٣٨:٦رومزمو٥

ألَا
َ
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نينمؤملايطعيهللايأَمَظْعَأًةَمْعِنيِطْعُيُهَّـنِكٰل
يفلحيلهايإهلاسرإبمهيلعسدقلاحورلاةريغلكلذ
بهاوملانينمؤمللبهييذلاوهسدقلاحورلاف.مهبولق
لاثمأ(ةئيطخلاةمواقمىلعمهءافعضيوقيوهوةيحورلا

يفاوُروَُخيَواوُّلِكَيَّـالَئِل«نيعضاوتملاعفريو.)١٦:١٨ »ْمهِسوُفُنِ
.)١٢:٣نييناربع(

سبتقملوقملاو.سدقلاحورلاوأهللايأُلوُقَيَكِلٰذِل
.ةينيعبسلاةمجرتلايفامىلع)٣:٣٤لاثمأ(نم

مهنأبمهفصونيذلامهءالؤهَنِيِربْكَتْسُْملٱُهللاٱُمِواَقُي
.)٤ع(ملاعللنوبحمو)١ع(ةيدسجتاّذلوتاموصخووذ
ءادعأءالؤهلثمبسحيهللانأىلععطاقليلدانههلوقو
.مهمواقيهنأوهل

انهنوعضاوتملاًةَمْعِنْمِهيِطْعُيَفَنوُعِضاَوَتُْملٱاَّـمَأَو
ملا«مه

حلاو،ِحوُّرلٱِبِنيِكاَسَْ
ْ

لاوىَناََز
ْ

:٥ىتم(»ِءاََمحُّرلاوِءاَعَدُو
مهيطعينأبّرسيوهلءابحأهللامهربتعيءالؤهف.)٧-٣
.ةيوامسلاتاكربلالكمعتيهوهتمعن

.»ْمُكْنِمَبُرْهَيَفَسيِلْبِإاوُمِواَق.ِِهللاوُعَضْخٱَف«٧
٨و٥:٦سرطب١و٦:١١و٤:٣٧سسفأ

نيربكتسملامواقيهنألنوربكتسملااهيأِِهللاوُعَضْخٱَف
ىلإلوؤياملكهتمعنوهتيانعببترهنألديريامباومّلسو
.يتآلاملاعلايفمكصالخوملاعلااذهيفمكسيدقتومكعفن
هئاضقلاوعضختنأمكيلعفمكلريخوهامبىضقدقهللانإ
ئشنيوهوةعانقلاوربصلاقيفرعوضخلانإ.عضاوتلكب
ئشنينايصعلانكلولئاضفلانمامهريغوءاجرلاوةقثلا
.ةريرشلاتالاعفنالالكوضغبلاودسحلاورمذتلا

نإف)١٢:٣١انحوي(ملاعلااذهسيئرَسيِلْبِإاوُمِواَق
هللاودعسيلبإنألةمواقملاهذهمزلتسيهللاعوضخلا
ءايربكلائشنيهنألهتمواقممزلتسترشلاةمواقموانودعو
لكيفهللاعضخننأانيلعبجيف.لئاذرلارئاسوماصخلاو

يتلاةحلسألاو.ءيشيفناطيشللعضخنالنأوءيش
مظعمو.)١٨-٦:١١سسفأ(يفتركُذةيحوراهبهمواقت
سرطبلاقاذهىلعوةالصلاورهسلابنوكيةمواقملاكلت
،ٍرِئاَزٍدَسَأَكْمُكَمْصَخَسيِلْبِإَّـنَألاوُرَهْسٱَواوُحْصُا«لوسرلا

لُمُلوَُجي
ْ

يفَنيِخِساَرُهوُمِواَقَف.َوُهُهُعِلَتْبَيْنَمًاسِمَت »ِناَميِإلٱِ
.)٩و٥:٨سرطب١(

شربالو»بيلصلامسر«نمبرهيالْمُكْنِمَبُرْهَيَف
هلاوقأببلقلاةيوقتوهللاىلعدانتسالابلبسدقملاءاملا
٤:٤ىتم(ةيربلايفناطيشلابراجتحيسملاعفدامكىلاعت
زجعيناطيشلانإ.هبيراجتىلإتافتلالامدعبو)١٠و٧و
نيذلاالإكلهيملفحيسملاةنوعمبهمواقييذلارارضإنع

نأىلعليلدةيآلاهذهو.هيلإةخاصإلابمهسفنأاوكلهأ
ضعبمهوتامكلثممرشاليقيقحصخشناطيشلا
.سانلا

بلقلاونيديلاةيقنتوهللاىلإبارتقالابوجو
٩و٨ع

اَُّهيَأْمُكَيِدْيَأاوُّقَن.ْمُكْيَلِإَِبَرتْقَيَفِهللاٱَىلِإاوُِبَرتْقِا«٨
خلٱ
ْ

.»ِْنيَيْأَّـرلٱيِوَذاَيْمُكَبوُلُقاوُرِّـهَطَو،ُةاَُط
٧:١٩نييناربعو٣:٧يخالمو١:٣ايركزو١٥:٢مايأ٢
:٤ايمرإو٢:٨سواثوميت١و١٧:٩بويأو١:١٦ءايعشإو
٣:١٧و١:٨صو٣:٣انحوي١و١:٢٢سرطب١و١٤

برلارظني«هنألْمُكْيَلِإَِبَرتْقَيَفِهللاٱَىلِإاوُِبَرتْقِا
ىأريذلالاضلانبالايبأكوهف.)٣:١٨ءايعشإ(»فأرتيل
ِهِقُنُعَىلَعَعَقَوَوَضَكَرَوَنَّـنَحَتَف«هيلإًاعجارهنباديعبنم
حلَا«حيسملالوقلثماذهو.)١٥:٢٠اقول(»ُهَلَّـبَقَو

ْ
حلٱَّـَق

ْ
َّـَق

»ْمُكيِطْعُييِمْسٱِبِبآلٱَنِمْمُتْبَلَطاَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأ
اناياطخبانفرتعاىتمهللاىلإبرتقنو.)١٦:٢٣انحوي(
.)٧:١٩نييناربع(هديعاومبانقثووناميإلاةالصهلانمدقو
اَمْمُكَعَمُّبَّـرلٱ«ديدوعنبايرزعيبنلالوققفاوياذهو
هلوقو.)١٥:٢مايأ٢(»ْمُكَلْدَجوُيُهوُمُتْبَلَطْنِإَو،ُهَعَمْمُتْنُك
جلٱُّبَرُلوُقَيَّـَيلِإاوُعِجْرٱ«ىلاعت

ْ
:١ايركز(»ْمُكْيَلِإَعِجْرَأَفِدوُُن

لٱَىلَعٌفِقاَواَذَنَئَه«حيسملالوقو.)٣
ْ

َعِمَسْنِإ.ُعَرْقَأَوِباَب
لٱَحَتَفَوِيتْوَصٌدَحَأ

ْ
َوُهَوُهَعَمىَّـشَعَتَأَوِهْيَلِإُلُخْدَأ،َباَب

.)٣:٢٠ايؤر(»يِعَم
تالآيهسانلايديأنإُةاَطُْخلٱاَُّهيَأْمُكَيِدْيَأاوُّقَن

مدبلتاقلااديسندتتامكلمعلاةساجنبسجنتتفلمع
ةبوتلاتامالعنمةرهاظةمالعيديألاةيقنت.ليتقلا
دوادلوقهلثمو.اهسندنمصلختلاوةئيطخلاكرتاهانعمو
يفُموُقَيْنَمَو،ِّـبَّـرلٱِلَبَجَىلِإُدَعْصَيْنَم« ؟ِهِسْدُقِعِضْوَمِ
لٱُرِهاَّـطلَا

ْ
يبنلىلاعتهلوقو.)٤و٢٤:٣رومزم(»ِنْيَدَي

.ًامَدٌةَنآلَمْمُكيِدْيَأ.ُعَمْسَأَالَةَالَّـصلٱُمُتْرَّـثَكْنِإ«ليئارسإ
ءايعشإ(»َّـيَنْيَعِماَمَأْنِمْمُكِلاَعْفَأَّـَرشاوُلِزْعٱ.اْوَّـقَنَت.اوُلِسَتْغِا
.)١٦و١:١٥

نيذلامهءالؤهِْنيَيْأَّـرلٱيِوَذاَيْمُكَبوُلُقاوُرِّـهَط
ًالبقمهاعدهنأل»مهيديأةيقنتب«هرمأو»ةأطخلاب«ًافنآمهاعد
»نييأرلايوذب«انهمهاعدو.)٤ع(»يناوزلاوةانزلاب«
مهبولقنأديفيامًاقباسلاقهنألمهبولقريهطتىلإنيجاتحملا
نأمهيلعبجيهنأنابأفهللابحوملاعلابحنيبةمسقنم
نيحسطاليبلعفامكةيجراخلاريهطتلاةمالعباوفتكيال
كلذعموحيسملامدنماهريهطتىلإءاميإهيديلسغ

ألَا
َ
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ةيقنتاوبلطينألب)٢٧:٣٤ىتم(نيبلاصلاىلإهمّلس
هبلطامكمهايإسدقلاحورلاريهطتاوبلطينألبمهبولق
طَأَفاَفوُّزلٱِبِينْرِّـهَط«هلوقبدواد

ْ
لِسْغٱ.َرُه

ْ
َنِمَرَثْكَأَّـضَيْبَأَفيِن

لَّـثلٱ
ْ

لَق...ِج
ْ

يفْقُلْخٱًاّيِقَنًاب يفْدِّـدَجًاميِقَتْسُمًاحوُرَوُهللاَااَيَّـِ ِ
.)١٠و٥١:٧رومزم(»ِيلِخاَد

ٍحْوَنَىلِإْمُكُكْحِضْلَّـوَحَتَيِل.اوُكْبٱَواوُحوُنَواوُبِئَتْكٱ«٩
.»ٍّمَغَىلِإْمُكُحَرَفَو
٨:٩ايمحنو١٤:١٣لاثمأو٦:٢٤اقول

نإ.ًافنآةروكذملامكاياطخلاوُكْبٱَواوُحوُنَواوُبِئَتْكٱ
ءاكبلاّرمو.نزحلاديدشمهيلعبجوأاياطخلاكلتمهباكترا
حلٱَّـنَأل«ًادجةصلاخلاحوصنلاةبوتلابنرتقملا

ْ
يِذَّـلٱَنُْز

ِخلًةَبْوَتُئِشْنُيِهللاٱِةَئيِشَمِبَسَحِب
َ

»ٍةَماَدَنَالِبٍصَال
مويسرطبنزحاونزحي«نأبجيف.)٧:١٠سوثنروك٢(
.)٢٦:٧٥ىتم(»حيسملاركنا

حرفلاوكحضلانإخلاٍحْوَنَىلِإْمُكُكْحِضْلَّـوَحَتَيِل
نيمرجملابالمهنعٍضارهللانأاونقيتنيذلاراربألابناقيلي
ناكف.مهماثآبهوظاغأيذلاهللااوحلاصيواوبوتينألبق
ينبلاحكمهلاحتناكو.اوحرفينألبقاوبوتينأمهيلع
جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱاَعَدَو«يبنلالاقمويليئارسإ

ْ
يفِدوُُن َكِلٰذِ

لٱ
ْ
لٱَىلِإِمْوَي

ْ
لٱَوِحْوَّـنلٱَوِءاَكُب

ْ
ملٱِبِقُّطَنَّـتلٱَوِةَعْرَق

ْ
ٌةَجَْهباَذَوُهَفِ،حْسِ

ءايعشإ(»ٍرَْمخُبُْرشَوٍْمَحلُلْكَأٍ،مَنَغُرْحَنَوٍرَقَبُحْبَذ،ٌحَرَفَو
.)١٣و٢٢:١٢

١٠عهللامامأعاضتالابوجو

.»ْمُكَعَفْرَيَفِّـبَّـرلٱَماَّـدُقاوُعِضَّـتٱ«١٠
٥:١١بويأو٦ع

)٨ع(هللاىلإبارتقالاقيرطاذهِّـبَّـرلٱَماَّـدُقاوُعِضَّـتٱ
.)٦ع(نيربكتسملاىلعبجياموهو)٧ع(هلعوضخلاو
لٱَلاَقاَذَكٰه«ىلاعتهلوققفوىلعاذهو

ْ
ملٱُِّيلَع

ُنِكاَس،ُعِفَتْرُْ
لٱ،ِدَبَألٱ

ْ
يف:ُهُمْسٱُسوُّدُق ملٱِ

ملٱِعِضْوَْ
ملٱِعِفَتْرُْ

،ُنُكْسَأِسَّـدَقُْ
ملٱَعَمَو

ملٱَوِقِحَسْنُْ
ملٱَحوُرَيِيْحُأل،ِحوُّرلٱِعِضاَوَتُْ

َنيِعِضاَوَتُْ
لَقَيِيْحُألَو

ْ
ملٱَب

نمبرقيو.)٥٧:١٥ءايعشإ(»َنيِقِحَسْنُْ
َحتاوُعَضاَوَتَف«سرطبلوقاذه

ْ
لٱِهللاٱِدَيَت

ْ
ْمُكَعَفْرَيْيَكِلِةَّـيِوَق

يف ُهَسْفَنْعَفْرَيْنَمَف«حيسملالوقو.)٥:٦سرطب١(»ِهِنيِحِ
حيسملاو.)٢٣:١٢ىتم(»ْعِفَتْرَيُهَسْفَنْعَضَيْنَمَو،ْعِضَّـتَي
يفَناَكْذِإ«هنإفهعاضتابعضاوتلاهذيمالتمّلع َْمل،ِهللاٱِةَروُصِ
لُخْبِسَْحي

ْ
ًاذِخآ،ُهَسْفَنَىلْخَأُهَّـنِكٰل.ِِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأًةَس

يفًارِئاَص،ٍدْبَعَةَروُص يفَدِجُوْذِإَو.ِساَّـنلٱِهْبِشِ هلٱِ
َْ

ِةَئْي

ملٱىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَك
»ِبيِلَّـصلٱَتْوَمَتْوَْ

ةيحيسملالئاضفلالمجأنمعضاوتلانإ.)٨-٢:٦يبليف(
يتلاءايربكلاودسحلاوتاموصخلاىلإليملاهدضواهردنأو
.اهنمبوقعيمهرّذح

يتآلاملاعلايفوهداشرإوهتمعنبملاعلااذهيفْمُكَعَفْرَيَف
.هدجمةرضحمكاّيإهلاخدإب

١٢و١١عّمذلانمنينمؤملاريذحت

ُهاَخَأُّمُذَييِذَّـلٱ.ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاضْعَبْمُكُضْعَبَّـمُذَيَال«١١
ُنيِدَتَتْنُكْنِإَو.َسوُماَّـنلٱُنيِدَيَوَسوُماَّـنلٱُّمُذَيُهاَخَأُنيِدَيَو
.»ُهَلًاناَّـيَدْلَب،ِسوُماَّـنلٱِبًالِماَعَتْسَلَفَسوُماَّـنلٱ
١٠و٩و٥:٧صو٢:١سرطب١و١٢:٢٠سوثنروك٢
٢:٨صو١٤:٣ةيمورو٧:١ىتمو٢٢و١:١٦صو

ناسللااياطخىلعةلاسرلاهذهيفًاريثكلوسرلاملكت
كلذىلإانهعجرفماسقنالاوماصخلاةلعتناكاهنأنابأو
.)هلك٣صو٢٦و١:١٩ص(يفهلاقامىلعديزيل

روكذملامذلانإةنيرقلالدتًاضْعَبْمُكُضْعَبَّـمُذَيَال
هيفءوسلاهنظوفنعبرخآللمهدحأةنونيدىلعينبمانه
.ةيوتلمةريسوةحيبقتاياغوةئيدراياجسهيلإهتبسنو

مذينأةقايلمدعلًانايب»ةوخإ«مهاعدُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
نأنمسلوبفاخيتلااياطخلانم»مذلا«و.هاخأخألا
سوثنروك٢(هئيجمدنعسوثنروكةسينكءاضعأنيبنوكت

هلوقبهحرطبايسأسئانكسرطبرمأاموهو)١٢:٢٠
طٱ«
ْ

حلٱَوَءاَيِّـرلٱَوٍرْكَمَّـلُكَوٍثْبُخَّـلُكاوُحَر
ْ

»ٍةَّـمَذَمَّـلُكَوَدََس
ىلإرقتفيالملاعلاسئانكنمليلقهلعلو.)٢:١سرطب١(
.حصنلااذه

هتاياغوهضارغإيفُهاَخَأُنيِدَيَوُهاَخَأُّمُذَييِذَّـلٱ
عنميالاذهو.هيخألخألاىلعبجيامفالخهتريسو
ةيبدألاهللاةعيرشهبفلاخيامىلعهاخأخبوينأنمخألا
لبدوادناثانيبنلاوسدوريهنادمعملاانحويخبوامك
الذإةيصخشًاضارغأوةئيدرتاياغهيلإبسنينأعنمي
.هللاالإبولقلاايافخفرعي

حيسملاسومانيأَسوُماَّـنلٱُنيِدَيَوَسوُماَّـنلٱُّمُذَي
نمنونمؤملاررُحهبيذلا)١:٢٥ص(ةيرحلاسومان
دوهيلانمحيسملاباونمآنيذلاوةيدوهيلاضورفللةيدوبعلا
نمةيوسوملاننسلاظفحنأشيفًاريثكمهنيباميفاوفلتخا
نيذلاف.ةمعطألانيبزييمتلاوناتخلاوتوبسلاودايعألا
مذىلإاولامضئارفلاكلتظفحبنينمؤملافيلكتىلإاوبهذ
فالتخالااذهنعأشنواهبمهفيلكتباولوقيملنيذلا

٣٢-١٠:١٩سوثنروك١(ةسينكلايفبازحأوتاموصخ

ألَا
َ
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يذلاحيسملانوّمذيّمذلاكلذبو.)١٨-٢:١٦يسولوكو
ةيوسوملاننسللةيدوبعلاريننييحيسملاقانعأنععفر
لدبحيسملاهنسيحوروهيذلاديدجلاسومانلانونيديو
الةدابعلاةروصبيهلإرمأنمسيلذإو.يزمرلاسومانلا

هدبعنيتلاقيرطلايفهللانودبعيالنيذلامذننأانلقح
نولصيواهنسحتسناليتلاةسايسلاةسينكلانوسوسيواهيف

سحتسيوةيلاجترالانسحتسننحنوةبوتكمتاولص
زوجيالهنأةصالخلاو.ةبوتكملانسحتسننحنوةيلاجترالا
يفهريغلامعأىلعمكحللًاسايقهريمضلعجينأدحأل
نأانريغلكرتنوانرئامضعيطننأانيلعفةينيدلاننسلا
.هريمضىتضقمبكلسي

ًالـِمـاَعَتـْسـَلـَفَسوـُمـاَّـنـلٱُنـيِدـَتَتـْنـُكْنِإَو
عيطننأانيلعهنأبحيرصتاذهيفخلاِسوُماَّـنلٱِب
.هنأشيفمكحنالنأوهللاسومان

لٱ،ِسوُماَّـنلٱُعِضاَوَوُهٌدِحاَو«١٢
ْ

لَُخيْنَأُرِداَق
ِّـ

.َكِلُْهيَوَص
»؟ََكْريَغُنيِدَتْنَماَيَتْنَأْنَمَف
١٤:٤ةيمور١٠:٢٨ىتم٥:٩ص٣٣:٢٢ءايعشإ

ىّدعتييذلافهللاياِسوُماَّـنلٱُعِضاَوَوُهٌدِحاَو
.هظيغيهسومانىلعهمكحبهللاقوقح

يرجينأىلعرداقهنأيأَكِلُْهيَوَصِّـلَُخيْنَأُرِداَقْلٱ
لوقلثماذهو.ةاصعلاباقعونيعيطملاةباثإيفهمكح
حلٱِباوُفاَخ«حيسملا

ْ
َسْفَّـنلٱَكِلُْهيْنَأُرِدْقَييِذَّـلٱَنِمِّـيَِر

جلٱَو
ْ

يفاَمِهْيَلِكَدََس هلنكتملولو.)١٠:٢٨ىتم(»َمَّـنَهَجِ
بغرتةردقلاهذهوحصُنىوسهتعيرشنكتملةردقلاكلت
.هنايصعنممهبهرتوهتعاطإيفسانلا

وأةيضرعلارومألايفَكَْريَغُنيِدَتْنَماَيَتْنَأْنَمَف
ىلعناطلسكلسيل.هللانيبوهنيباميفوأةيصخشلا
ىلعباوصلابمكحتيكلسانلابولقملعتالكنألكلذ
نأىلعكلناطلسالومهلامعأنممهضارغأوأمهتاياغ
نأىلعرسجتفيكفمهنيدتنيذلايتآلاملاعلايفيزاجت
هلوقف.هبحيسملامهنيديسيذلاسومانلاوأكتوخإنيدت
َوُه؟َِكْريَغَدْبَعُنيِدَتيِذَّـلٱَتْنَأْنَم«سلوبلوقهبشيانه
ِمل
َ
لوقةصالخلاو.)١٤:٤ةيمور(»ُطُقْسَيْوَأُتُبْثَيُهَالْو
.)٧:١ىتم(»اوُناَدُتَالْيَكِلاوُنيِدَتَال«حيسملا

يفعمطلانموتايملاعلابمامتهالاطرفنمريذحت
لكوانتايحماودنأبرارقإلابوجوولبقتسملا

١٦ىلإ١٣عهللايدييفانحاجن

لٱاَُّهيَأَنآلٱَّـمُلَه«١٣
ْ

لٱُبَهْذَن:َنوُلِئاَق
ْ
ِهِذٰهَىلِإًادَغْوَأَمْوَي

ملٱ
لِتْوَأِةَنيِدَْ

ْ
.»ُحَبْرَنَوُرِجَّـتَنَوًةَدِحاَوًةَنَسُفِْرصَنَكاَنُهَو،َك

٢٠-١٢:١٨اقولو٢٧:١لاثمأو٥:١ص

)٥:٦ص(ىلإةيآلاهذهيفبوقعيمالكنأحّجرملا
اهيفنمىلإوةسينكلاجراخمهنيذلاءاينغألاىلإهجوم
.هللامهيلعبجياملامهإوىنغلابحيفمهنوهبشينمم

وذهنألعوضوملاىلإاوفتليلءارقللهيبنتاذهَنآلٱَّـمُلَه
.نأش

لدياميفاوملكتينأاوداتعانيذلايأَنوُلِئاَقْلٱاَُّهيَأ
.ملاعلابحوعمطلاىلع

اذهَكْلِتْوَأِةَنيِدَْملٱِهِذٰهَىلِإًادَغْوَأَمْوَيْلٱُبَهْذَن
نومتهيالويويندلاحبرلاةيغبنولوجينيذلاراجتلالوقك
مهرادتقاومهتطلسومهتايحماودبةقثلاوديدشمهفهريغب
مهموييفرفسلانودصقياوناكو.مهدصاقملكءارجإىلع
لٱِبْرِخَتْفَتَال«ميكحلالوقىلإنيتفتلمريغمهدغيفوأ

ْ
ِدَغ

لحملانونيعيو.)٢٧:١لاثمأ(»ٌمْوَيُهُدِلَياَذاَمُمَلْعَتَالَكَّـنَأل
لَق«هنأنوسنيوهيلإباهذلانودصقييذلا

ْ
ِناَسْنِإلٱُب

يفُرِّـكَفُي طَخيِدَْهيُّبَّـرلٱَو،ِهِقيِرَطِ
ْ

هنأو.)١٦:٩لاثمأ(»ُهَتَو
.)١٠:٢٣ايمرإ(»ِهِتاَوَطَخَيِدَْهيْنَأِيشْمَيٍناَسْنِإلَسْيَل«

ريبدتنأكاذهنودمتعيًةَدِحاَوًةَنَسُفِْرصَنَكاَنُهَو
ثدحياملكاوفرعمهنأكومهناطلسيفةنسلالكمهتايح
.اهيف

ىوسمهلنكيملهنأىلعليلداذهُحَبْرَنَوُرِجَّـتَنَو
لبمهراجتالًامثإمهيلإبسنيملبوقعيو.يويندلادصقملا
يفمهسفنأبمهتقثطرفومهدصقميفهللاىلإمهتافتلامدعل
.لمعلاىلعمهاردتقاومهتايحماود

لٱَرْمَأَنوُفِرْعَتَالَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ«١٤
ْ

َيِهاَمُهَّـنَأل!ِدَغ
.»ُّلِحَمْضَيَّـمُثًاليِلَقُرَهْظَي،ٌراَخُباََّـهنِإ؟ْمُكُتاَيَح
١٤٤:٤و٣٩:٥سقرمو٧:٧بويأو١٠٢:٣رومزم

سنجلانممتنأيأِدَغْلٱَرْمَأَنوُفِرْعَتَالَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ
لبقتسملارومأفرعينأهتقاطيفهلسيليذلايرشبلا
ءايحأءالقعءاحصأمكؤاقباهنموهثداوحنولهجتمتنأف
دبعلايفحيسملالوقانركذياذهو.كلذلكنولهجتمتنأف
يفَلاَق«يذلانئاخلا لَقِ

ْ
ُئِدَتْبَيَف.ُهَموُدُقُئِطْبُييِدِّـيَس:ِهِب

لٱُبِْرضَي
ْ

ِيتْأَي.ىَراَكُّسلٱَعَمُبَْرشَيَوُلُكْأَيَوُهَءاَقَفُرَديِبَع

ألَا
َ

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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لٱَكِلٰذُدِّـيَس
ْ

يفِدْبَع يفَوُهُرِظَتْنَيَالٍمْوَيِ ،اَهُفِرْعَيَالٍةَعاَسِ
طَقُيَف

ِّـ
ملٱَعَمُهَبيِصَنُلَعَْجيَوُهُع

لٱُنوُكَيَكاَنُه.َنيِئاَرُْ
ْ

ُءاَكُب
.)٥١-٢٤:٤٨ىتم(»ِناَنْسَألٱُريَِرصَو

فافختساللماهفتسالااذهْمُكُتاَيَحَيِهاَمُهَّـنَأل
.اهيلإناكرإلامدعواهتوبثمدعلةايحلاب

يذليجنإلاةيشاحيفامكراخبمتنأووأٌراَخُباََّـهنِإ
فلتخيوًالاوزاهعرسأوداوملافخأنمراخبلاو.دهاوشلا
بويألوقلثماذهوةدامبسيليذلالايخلانعًاليلق
يحوشلاددلبلوقو.)٧:٧بويأ(»ٌحيِرَيِهاَمَّـنِإِيتاَيَح«
»ٌّلِظِضْرَألٱَىلَعاَنَماَّـيَأَّـنَأل،ُمَلْعَنَالَوٍسْمَأْنِمُنْحَناَنَّـنَأ«
هلوقو»ٍلِئاَمٍّلِظَكيِماَّـيَأ«دوادلوقو.)٨:٩بويا(
سانلايفهلوقو»ٍرِباَعٍّلِظُلْثِمُهُماَّـيَأ.ًةَخْفَنَهَبْشَأُناَسْنِإلٱ«
:٧٨و١٠٢:١١رومزم(»ُدوُعَتَالَوُبَهْذَتٌحيِر.ٌَرشَبْمَُّـهنَأ«

ةققحمريغةلئازناسنإلاةايحنوكيضتقيو.)١٤٤:٤و٣٩
فقوتتاهلكاهنأللبقتسملايفهدصقياملكلانيلءاقبلا
رهظييذلاراخبلاءاقبعقوتيدحأسيلف.ًايحهئاقبىلع
بجيفليلقدعبلحمضيوسمشلاقورشلبقلبجىلع
.ًاليوطءاقبلادحأعقوتيالنأكلذك

ْوَأاَذٰهُلَعْفَناَنْشِعَوُّبَّـرلٱَءاَشْنِإ:اوُلوُقَتْنَأَضَوِع«١٥
.»َكاَذ
١٨:٢١لامعأ

ةيآلاوةرشعةثلاثلاةيآلابقلعتماذهاوُلوُقَتْنَأَضَوِع
نولوقتمكنأىنعملاومهلهجنايبلةضرتعمةرشعةعبارلا
.خلااولوقتنأبجيامضوعخلابهذن

كلمهللانأبرارقإاذهيفخلااَنْشِعَوُّبَّـرلٱَءاَشْنِإ
انتايحءاقبيفهئاضقوهتئيشمىلعةفقوتمرومألالكنأو
يفلوقلااذهلامعتسالاثمأنمو.لمعلاىلعاناردتقاو
َءاَشْنِإًاضْيَأْمُكْيَلِإُعِجْرَأَس«سسفألهألسلوبلوقهلحم
ِيتآَس«سوثنروكةسينكلهلوقو.)١٨:٢١لامعأ(»ُهللاٱ
ْمُكَدْنِعَثُكْمَأْنَأوُجْرَأ«هلوقو»ُّبَّـرلٱَءاَشْنِإًاعِيَرسْمُكْيَلِإ
زوجيالو.١٦:٧٩و٤:١٩سوثنروك١(»ُّبَّـرلٱَنِذَأْنِإًاناَمَز
الباهظفلنوريثكلاداتعاامكةرابعلاكلتظفلبيفتكننأ
انرومأفقوتوهللاىلإانراقتفابةقيقحرعشننأبجيلبركف
.هتئيشمىلع

يفَنوُرِخَتْفَتْمُكَّـنِإَفَنآلٱاَّـمَأَو«١٦ ٍراَخِتْفٱُّلُك.ْمُكِمُّظَعَتِ
.»ٌءيِدَراَذٰهُلْثِم
٥:٦سوثنروك١

يفَنوُرِخَتْفَتْمُكَّـنِإَفَنآلٱاَّـمَأَو اممًالدبْمُكِمُّظَعَتِ
مكبهتياعوبرلابمكراختفانمهولوقتوهباورعشتنأبجي
حاجنلاومكتمكحومكتراهمبوهنولعفتامبنورختفتمكنإف
مكديسهنأبرارقإلاوهللاىلإنيتفتلمريغهيلعنولصحتيذلا
.مكظفاحو

ءايربكلانعئشانهنألٌءيِدَراَذٰهُلْثِمٍراَخِتْفٱُّلُك
هقوقحراكنإوهتمعنبوهللاابرفكوهفمكسفنأىلعلاكتالاو
لكاهيلعفقوتييتلاهللاةكربليننممكعنميهنألو
.هتمقنوهطخسلةضرعمكلعجيوحاجنلا

١٧علمعيالوملعينمةئيطخ

َكِلٰذَف،ُلَمْعَيَالَوًانَسَحَلَمْعَيْنَأُفِرْعَيْنَمَف«١٧
.»ُهَلٌةَّـيِطَخ
٩:٤١انحويو٢:٢١سرطب٢و١٢:٤٧اقول

اموهاهيفنسحلالمعلاوقبساملكةجيتنةيآلاهذه
ءيدرلافالخوهوهيلعريمضلاثحياموهبهللارمأي
ةفرعمدرجمبنوفتكينملراذنإاهيفو)١٦ع(يفروكذملا
يفاوُمِّـدَق«سرطبلوقبانركذتفتابجاولا ملٱِ

يفَو،ًافُّفَعَتِةَفِرْعَْ ِ
يفَو،ًاْربَصِفُّفَعَّـتلٱ .)٧و١:٦سرطب٢(»خلاىَوْقَتِْربَّـصلٱِ
ةحيرصاياصونوفلاخينيحالإنوأطخيمهنأنونظيالنملو
املكلعفينأناسنإلكىلعبجيهنأنيبتو.ةروهشم
هناكمإردقىلعهيلإنوجاتحينيذلالكلريخلانمهعيطتسي
ىلعأطخينمةئيطخةعاظفةصاخحضوتو.ًايحمادام
نيحف.ريمضلاتاهيبنتوةفرعملاورونلانمهلاممغر
مظعأيتأيًانسحلمعينأفرعيوهومثإلابكتري
.رورشلا

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

بوجو)٦-١ع(مهملظىلعمهراذنإوءاينغألاحيبوت
ةلغلاعقوتييذلاحالفلالثموملاظملاىلعنونمؤملاربصينأ
-٧ع(هسفنعوسيبرلاوبويأاميسالوءايبنألالثمو
بجيفيك.)١٢ع(مسقلانععانتمالابوجوو.)١١
فرتعينأبوجووضرملاوحارفألاونزحلايففرصتلا
١٣ع(ايليإإبننمةالصلاةوقنايبوتالزلابضعبلانضعب
.)٢٠و١٩ع(هلالضنعلاضلادربوجو.)١٨-

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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٦ىلإ١عمهراذنإوءاينغألاحيبوت

لَوُماوُكْبٱ،ُءاَيِنْغَألٱاَُّهيَأَنآلٱَّـمُلَه«١
ْ

ُمُكِتَواَقَشَىلَعَنيِلِو
لٱ
ْ

.»ِةَمِداَق
١٣:٦ءايعشإو٦:٩سواثوميت١و٦:٢٤اقولو٤:١٣ص
٣٠:٢لايقزحو١٥:٣و

ًاءزجةيآلاهذههلوأيذلالصفلانوكينأبجيناك
.هبقلعتمهنألعبارلاحاحصألانم

.)٤:١٣صريسفترظنا(َّـمُلَه
نوملاظلاوىنغلاوبحممهنمنيذلاُءاَيِنْغَألٱاَُّهيَأ
مّرحيلبةورثلاءانتقامّرحيالسدقملاباتكلانإ.ءالخبلاو
ىنغلاىلعيملاعلاىنغلاليضفتواهليصحتيفةبغرلاطرف
هنزخوهليصحتللئاسولانممرُحامذاختاويحورلا
نمًالدبةيسفنلاتاياغلاىلعهقافنإوتاذلابحوراختفالل
حيسملاليبسيفهلذبونيجاتحملاوءارقفلاىلعهقافنإ
.هليجنإو

اذهيفوِةَمِداَقْلٱُمُكِتَواَقَشَىلَعَنيِلِوْلَوُماوُكْبٱ
قيرطيفمهاياطخىلعمهبلزاونلالوزنبرقققحتةءوبن

ديدشلااهنزحوبولقلاقيضوقافنإلاءوسوىنغلامهليصحت
لَو«يبنلاءايعشإلوقكاذهوكلذنم

ْ
ِّـبَّـرلٱَمْوَيَّـنَألاوُلِو

لٱَنِمٍباَرَخَكٌمِداَق،ٌبيِرَق
ْ

يَِختْرَتَكِلٰذِل.ٍْءَيشِّـلُكَىلَعِرِداَق
لَقُّلُكُبوُذَيَو،يِداَيَألٱُّلُك

ْ
١٣:٦ءايعشإ(»ٍناَسْنِإِب

ىلإانهراشأبوقعينأىلإنيرسفملاضعببهذ.)٧و
نكلوميلشروأبارختقويفمهيلعيتأتسيتلاتاقيضلا
.ءاوسءاينغألاوءارقفلاىلععقتتناكتاقيضلاكلت
ةيناثحيسملاءيجممويمهنمهللاماقتناىلإراشأهنأحّجرملاو
ىلإةأطخللةوعدنممالكلااذهيفسيلو.نيملاعلانيديل
باتكلالكيفىرناننكلنيبئاتللةرفغملابدعوالوةبوتلا
ةأطخلادرةمقنلاوطخسلابراذنإلانمهللاةياغنأسدقملا
.هنارفغوهتمعنبلطوةبوتلابهللاىلإ

لٱاَهَلَكَأْدَقْمُكُباَيِثَو،َأَّـرََهتْدَقْمُكاَنِغ«٢
ْ

.»ُّثُع
٥٠:٩ءايعشإو٦:١٩ىتمو١٣:٢٨بويأ

قحالبةورثلاداومنممتعمجامياَأَّـرََهتْدَقْمُكاَنِغ
يضاملابلبقتسملانعربعوهريغوأدصلاهدسفأهومتنزخو
.هعوقوقيقحتل

نامزلاكلذيفنكيملُّثُعْلٱاَهَلَكَأْدَقْمُكُباَيِثَو
اوناكمهنكلظفحُيفلاملااهيفعضويانرصعيفامكفراصم
)٤٥:٣ءايعشإ(قرسُتوأأدصتفئباخملايفدوقنلانوأبخي

ثعلااهلكأيفاههبشأاموقيدانصلايفةرخافلابايثلاو
.)٢٠و٦:١٩ىتمو٥١:٨ءايعشإو١٣:٢٨بويأ(

ًةَداَهَشُنوُكَياَُمهُأَدَصَو،اَئِدَصْدَقْمُكُتَّـضِفَوْمُكُبَهَذ«٣
يفْمُتْزَنَكْدَق!ٍراَنَكْمُكَمُوُحلُلُكْأَيَو،ْمُكْيَلَع .»َِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِ

نملكدقفينأنكمياَئِدَصْدَقْمُكُتَّـضِفَوْمُكُبَهَذ
اناكامهنكلةليوطةدمزنكلايفهناعملوهنولةضفلاوبهذلا

لعلو.ًاريثكثدحيامكساحنلاكأدصيامبنيطولخم
نمامهريغصاوخنموهامامهيلإبسنبوقعي
.امهبابرألامهئاقبمدعىلإءاميإتافرطتملا

ىطعأهللانإْمُكْيَلَعًةَداَهَشُنوُكَياَُمهُأَدَصَو
رمأامكريخلاليبسيفامهوقفنييكلةضفلاوبهذلاسانلا
امهلامعتسامدعىلعليلدامهيلعداسفلاتامالعدوجوف
لسكلابميهلعامهأدصدهشيفهللااهدصقيتلاةياغلا
لٱ«ىلعحيسملامكحامكةنايخلاو

ْ
لٱَوُريِّـِّـرشلٱُدْبَع

ْ
»ُنَالْسَك

يفَرَفَح«يذلا ٢٥:١٨ىتم(»ِهِدِّـيَسَةَّـضِفىَفْخَأَوِضْرَألٱِ
.)٢٦و

هللاةنونيدرانىلإًازمرنوكييأٍراَنَكْمُكَموُُحلُلُكْأَيَو
روزلاةداهشةرجأوهيذلالاملانأحيرصتاذهيفو.مهل
سانلاهحبريامونوملاظلاةاضفلااهذخأييتلاةوشرلاو
ملظلاوةقرسلاوتاركسملاعيبوةرماقملاوشغلاوبذكلاب
.مهسوفنبذعيوسانلايديأقرحيروجفلاو

يفْمُتْزَنَكْدَق لبقيتلامايألايأِةَريِخَألٱِماَّـيَألٱِ
يتلامايألايهو)٣:١سواثوميت٢(ةنونيدللبرلاءيجم
عمجباهولغشمهنإلاقفسفنلاصالخوةبوتللهللااهحنم
مايألاهذهبوقعيربتعا.هباوعفتنيمليذلاينافلالاملا
يفًةَّـرَمُرِظَتْنَتِهللاٱُةاَنَأْتَناَك«يذلانامزلاك »ٍحوُنِماَّـيَأِ
هللاعقوتيتلامايألاكو.)٦:٣نيوكتو٣:٢٠سرطب١(
نيوكت(مهكلهيل»لمكدقَنيِّـيِروُمَألٱَبْنَذ«نوكينأاهيف
امكبيرقبرلاءيجمنأدقتعيبوقعيناكو.)١٥:١٦
اونوكييكلرصعلكيفهذيمالتهدقتعينأحيسملادارأ
:١٢اقول(ةدقوممهحيباصموهئيجمنيعقوتمونيدعتسم

٣٥(.

لٱُةَرْجُأاَذَوُه«٤
ْ

ملٱُمُكَلوُقُحاوُدَصَحَنيِذَّـلٱِةَلَعَف
ُةَسوُخْبَْ

حلٱُحاَيِصَو،ُخُْرصَتْمُكْنِم
ْ

ِّـبَرَْينُذُأَىلِإَلَخَدْدَقَنيِداَّـَص
جلٱ
ْ

.»ِدوُُن
:٣يخالمو٢٢:١٣ايمرإو٢٤:١٠بويأو١٩:١٣نييوال
:٩ةيمورو٢:٢٣جورخو٣١:٣٨بويأو٢٤:١٥ةينثتو٥
٢٩

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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ُمُكَلوُقُحاوُدَصَحَنيِذَّـلٱِةَلَعَفْلٱُةَرْجُأاَذَوُه
ملظلاعاونأدحأةيآلاهذهيففصوْمُكْنِمُةَسوُخْبَْملٱ
ةرجأسخبوهوىنغلاليصحتلءاينغألاهبكترايذلا
َال«هلوقليلدبىسومةعيرشيفهللاهبرمأاملًافالخلعافلا
لٱَىلِإَكَدْنِعٍريِجَأُةَرْجُأْتِبَت

ْ
هلوقو.)١٩:١٣نييوال(»ِدَغ

لٱَنِمْوَأَكِتَوْخِإْنِمًاريِقَفَوًانيِكْسِمًاريِجَأْمِلْظَتَال«
ْ

ِءاَبَرُغ
يفَنيِذَّـلٱ يفَكِضْرَأِ يف.َكِباَوْبَأِ َالَو،ُهَتَرْجُأِهيِطْعُتِهِمْوَيِ
َّـالَئِل،ُهَسْفَنٌلِماَحاَهْيَلِإَوٌريِقَفُهَّـنَأل،ُسْمَّـشلٱاَهْيَلَعْبُرْغَت

٢٤:١٤ةينثت(»ٌةَّـيِطَخَكْيَلَعَنوُكَتَفِّـبَّـرلٱَىلِإَكْيَلَعَخُْرصَي
.)٣:٥يخالمو٢٢:١٣ايمرإًاضيأرظنا١٥و

يفةنوزخملاةسوخبملاةلعفلاةرجأبوقعيرّوصتُخُْرصَت
هلتاقنمماقتناللهللاىلإخرصيليباهمدكخرصتمهنئازخ
يفروكذملاطئاحلانمخراصلارجحلاكو)٤:١٠نيوكت(
.)٢:١١قوقبح(قوقبحةءوبن

ِدوُنُْجلٱِّـبَرَْينُذُأَىلِإَلَخَدْدَقَنيِداَّـصَْحلٱُحاَيِصَو
يسوخبملاةلعفلاحايصبًانرتقمنيمولظملاحايصبسح
اعدو.مهتابلطةباجإوقوقحلاليصحتولدعلاةيغبةرجألا
كلذكهاعدهنإفيخالميبنلابءادتقا»دونجلابر«انههللا
ةنونيدلايسركىلعسلاجهنأبهفصووةرمنيرشعوًاثالث
ـنيملـاظـلابـاـقـعيونيـمـومـلـظـملارارـبألاتاـوعدعـمـسـيل
هللااعدبويأنأىلإمهضعببهذو.)٣:٥يخالم(
مهلنيعمالهنأنماوفاخنيذلاءارقفللةيزعت»دونجلابر«
.)٧٢:١٢رومزم(

اَمَك،ْمُكَبوُلُقْمُتْيَّـبَرَوْمُتْمَّـعَنَتَوِضْرَألٱَىلَعْمُتْهَّـفَرَتْدَق«٥
يف .ِ»حْبَّـذلٱِمْوَيِ
سواثوميتو١٦:٤٩جورخو٢:١٢سرطب٢و١٦:١٩اقول
٢٥:٣٤و١٢:٣ايمرإو٥:٦

رارشألاءاينغألابوقعيخّبواهيلتيتلاوةيآلاهذهيف
.راربألالتقوهفرتلاامهوةرجألاسخبقوفنيتئيطخىلع

دونجلابرنإبوقعيرّوصتِضْرَألٱَىلَعْمُتْهَّـفَرَت
ىلعاهنوبكترييتلااياطخلاىلعهشرعمامأءاينغألانيدي
مهفارسإطرفواهيلعمهشيعةهافرىلعمهئطخيوضرألا
ةءوبنو٩:٢٥ايمحن(ايمحنرفسيفنيروكذملاكاوناكف
-٦:٤سوماع(سوماعةءوبنو)١٦:٤٩لايقزح(لايقزح
مظعأمههفرتناكو)١٦:١٠اقول(اقولةراشبيفروكذملاو)٦

كلذليصحتيفاوبعتنيذلاةلعفلاتاقشمىلإرظنلابرش
.روجفلاىلعقفنُأومهنعكسمُأيذلالاملا

يفاَمَك،ْمُكَبوُلُقْمُتْيَّـبَرَو متنمسيأِحْبَّـذلٱِمْوَيِ
مهنإفةميلولامويلفارخلاوناريثلانمسُتامكمكنادبأ

يفمهكامهنأبًارايتخاةنونيدلامويلمهسوفناودعأكلذك
.)١٨و١٩:١٧ايؤرو٢٤:٣٤ايمرإ(يفاملثماذهوتاذللا

لٱَىلَعْمُتْمَكَح«٦
ْ

لَتَق.ِّـراَب
ْ

»!ْمُكُمِواَقُيَال.ُهوُمُت
٤:٢٠صو٤:١٨سرطب١و١٠:٣٨نييناربع

ةثلاثلاةئيطخلاهذهُهوُمُتْلَتَق.ِّـراَبْلٱَىلَعْمُتْمَكَح
بهذو.اهيلعءاينغألاءالؤهبوقعيخبويتلااياطخلانم
دوهيلاهركنأيذلاحيسملاعوسيانه»رابلاب«دارملانأمهضعب
ىنعمنإو)٧:٥٢و٣:١٤لامعأ(يفءاجامكهولتقو
دوهيلاةمأنممهنألمهيلعحيسملالتقمرجنأانهبوقعي
دقو.)٢٧:٢٥ىتم(»اَنِدَالْوَأَىلَعَواَنْيَلَعُهُمَد«اولاقنيذلا
نكل.)٢٣:٣٢ىتم(مهلامعأكلامعأبمهئابآلايكماوألم
»مكمواقيال«هلوقهيفنيوىنعملااذهىلعلدتانهةنيرقال
يضاملايفامىلعاللاحلايفامىلعقدصياذهنإف
مهوتامأنيذلاراربألاسنج»رابلاب«دارملانأحجرألاف
بعشلمهتلماعمنإوةلطابلامهمهتومهعادخومهملظب
.حيسمللدوهيلاةلماعمكتناكحيسملا

مهملحوراربألاءايقتألاربصىلإاذهبراشأْمُكُمِواَقُيَال
.هللامهرومأاوكرتلبمهيدهطضماومواقيملمهنأب

١١ىلإ٧عنينمؤملاىلعربصلابوجو

لٱاَذَوُه.ِّـبَّـرلٱِءيَِجمَىلِإُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاْوَّـنَأَتَف«٧
ْ

ُرِظَتْنَيُحَّـالَف
مث
ََ

ملٱَلاَنَيىَّـتَحِهْيَلَعًايِّـنَأَتُمَنيِمَّـثلٱِضْرَألٱَر
ملٱَرَطَْ

َرِّـكَبُْ
ملٱَو
.»َرِّـخَأَتُْ

٢:١٩يكينولاست١و٢١:٢٢انحويو١٠و٩عو٤:١١ص
٢:٢٣ليؤيو٥:٢٤ايمرإو١١:١٤ةينثتو٦:٩ةيطالغو

نيملاظلاءاينغألادوهيلاخيبوتنعانهلوسرلالدع
روجلالامتحاىلعمهّثحيونيمولظملاهتوخإبطاخيذخأو
.رّمذتالب

هنايتإلوألاناعمةثالثانهِّـبَّـرلٱِءيَِجمَىلِإ...اْوَّـنَأَتَف
ميلشروأمدهيلهنايتإيناثلا.مهسوفنذخأيلتوملادنعمهيلإ
لخديوملاعلانيديلهنايتإثلاثلا.ةمأدوهيلانوكلطبيو
يذلاملعنالوانهةنسحةثالثلايناعملاو.دجملارادهبعش
ماقتناموينألحجرملاوهريخألانكلواهنملوسرلاهدصق
دارأو.نيمولظمللمالسوةحارمويوهملاظلانمهللا
نأيفمهبغريلربصلاةلثمأضعبعضوملااذهيفبوقعي
.مهلهللاةباثإةءادبىلإوهتياهنىلإمهناحتمااولمتحي

يفسيلذإَنيِمَّـثلٱِضْرَألٱَرََمثُرِظَتْنَيُحَّـالَفْلٱاَذَوُه
ذإهلقبيملفداصحلاتقولّجعينأراذبلاءاقلإدعبهتقاط

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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سمشلاةرارحرشنيورطملالسريهللانأرظتنينأالإكاذ
.كردُيوعرزلاتبنيل

رذبلانيبرهشألالكةدمربصلابًامصتعمًايِّـنَأَتُم
.هربصذفنيالفداصحلاو

١١:١٦ةينثت(يفركذامكَرِّـخَأَتُْملٱَوَرِّـكَبُْملٱَرَطَْملٱ
نيبامركبملارطملافقوف.)٥:٢٤ايمرإو٢٩:٢٣بويأو
تقوكلذويناثلانيرشتةياهنولوألانيرشتفصتنم
ناسينفصتنموراذآلوأنيبامرخأتملاو.رذبلاوةحالفلا
لبانسلاءالتماتقووهويمسولابفورعملاهلوأو
.اهجضنو

ِدَقِّـبَّـرلٱَءيَِجمَّـنَأل،ْمُكَبوُلُقاوُتِّـبَثَوْمُتْنَأاْوَّـنَأَتَف«٨
.»ََبَرتْقٱ
١٢و١٣:١١ةيمورو١٣:٣يكينولاست١و٢١:١٩اقول
٤:٧سرطب١و

راظتنالاوربصلايفحّالفلاباولثمتيأْمُتْنَأاْوَّـنَأَتَف
حّالفلاعقوتيامكاهتقويفتاقشملانمةاجنلااوعقوتف
.هتقويفداصحلا

ًاديطومكؤاجروًايوقمكناميإنكيليأْمُكَبوُلُقاوُتِّـبَثَو
.اورجضتالواولكتالف

ةّلعبرلاءيجمبرقركذَبََرتْقٱِدَقِّـبَّـرلٱَءيَِجمَّـنَأل
ةعباسلاةيآلايفانلقامكانهلوقنو.ءاجرلاوربصللةيناث
وهنيديلأءيجملااذهنمهدصقامبمكحننأردقنالاننإ
ةيدوهيلاةكلمملامدهيلمأهتومدنعنمؤملاسفنلبقيلمأ
بارخلبقةلاسرلاهذهبتكبوقعينإ.ميلشروأةنيدمو
ىتم(بارخلاكلذبحيسملاءابنأونينسرشعوحنبميلشروأ

ترهظهنألمتحيو.هنورظتنينييحيسملالكلعج)٢٤ص
هبعشنوكينأحيسملادارأو.هبرقتامالعضعبذئموي
نمبيرقتوملاو.هلاودعتسيودجملابهئيجمًاعقوتمهلك
قفاوماذهو.هيناعملكبلوسرلالوقحصيفناسنإلك
اَمَّـنِإ«سرطبلوقو)٤:٥يبليف(»بيرقبرلا«سلوبلوقل
هن .)٤:٧سرطب١(»ْتََبَرتْقٱِدَقٍْءَيشِّـلُكُةَياَِ

.اوُناَدُتَّـالَئِلُةَوْخِإلٱاَُّهيَأٍضْعَبَىلَعْمُكُضْعَبَّـنِئَيَال«٩
لٱَماَّـدُقٌفِقاَوُناَّـيَّـدلٱاَذَوُه

ْ
.»ِباَب

١٠:٢٥نييناربعو٤:٥سوثنروك١و١٢و٤:١١ص
١٩:٢٣سقرمو٢٤:٣٣ىتمو٤:٥سرطب١و

ضرمنمجتنينينألاٍضْعَبَىلَعْمُكُضْعَبَّـنِئَيَال
ًاليوطًانمزتاقشملااولمتحانيذلافغزجورجضوملأو
مهسفنأنماورمذتينألوبضغلايعيرساونوكينألةضرع

.مهنمنيحيرتسملااودسحيومهوئطخيفمهئاقدصأنمو
.مهتدوملهأنماومأسيفةبرجتللاوملسينأنممهرذنأف

نملكنعيماحيوهيذلاحيسملانماوُناَدُتَّـالَئِل
َال«حيسملالوقلثماذهو.ًاملظيكُشوقحالببيع
.)٧:١ىتم(»اوُناَدُتَالْيَكِلاوُنيِدَت

حيسملاوهناّيدلاِباَبْلٱَماَّـدُقٌفِقاَوُناَّـيَّـدلٱاَذَوُه
ع(»ََبَرتْقٱِدَقِّـبَّـرلٱَءيَِجمَّـنَأل«هلوقىنعمكةرابعلاىنعمو
ىتم(»ِباَوْبَألٱَىلَعٌبيِرَقُهَّـنَأ«حيسملالوقلثموهو.)٨
فكلاوربصلابةوخإلاتاياكشلامتحاةلعو.)٢٤:٣٣
برقيهورارشألاتاداهطضالامتحاةلعمهتنونيدنع
مهيلعليقاملكعمسيوعمسيذلالداعلاناّيدلايجم
.مهفصنيومهيلإهبءيسُأاملكىريوًالطاب

ملٱِلاَمِتْحالًالاَثِمِيتَوْخِإاَياوُذُخ«١٠
:ِةاَنَألٱَوِتاَّـقَشَْ

.»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِباوُمَّـلَكَتَنيِذَّـلٱَءاَيِبْنَألٱ
٥:١٢ىتم

ربصلاةلعنإَءاَيِبْنَألٱ...ًالاَثِمِيتَوْخِإاَياوُذُخ
ءامسلاىلإاوقبسنيذلالثمتاقيضلالامتحاىلع
اودهّطضادقءايبنألاكئلوأنوكفقرطلاقاشمنيلمتحم
ىلعاوربصينأةلعوراربألانممهريغدهطضُينأعقوتةلع
ةميظعبئاصمباوبيصأدقنيمهلملاهللالاجرنإ.لزاونلا
اذإرصعلكيفءايقتألانممهريغبجعتيالنأبجوف
مهدضعدقهللانإوتاقشملالامتحاىلإهللامهاعد
هنماوعقوتينأمهريغىلعفتابثلااوعاطتساىتحمهازعو
دهعيفنيسيدقلالُثُمنإ.اوتبثييكلةيزعتلاوةدعاسملا
اماورهظأنيثدحملانإفميدقلادهعلاءايبنألُثُمكليجنإلا
نملكللثُممهوتابثلاوناميإلانمءامدقلاهرهظأ
.مهدعب

َبوُّيَأِْربَصِبْمُتْعِمَسْدَق.َنيِرِباَّـصلٱُبِّـوَطُنُنْحَناَه«١١
.»ٌفوُؤَرَوِةَْمحَّـرلٱُريِثَكَّـبَّـرلٱَّـنَأل.ِّـبَّـرلٱَةَبِقاَعْمُتْيَأَرَو
٤٢:١٠و٢:١٠و١:٢١بويأو٣:١٤سرطب١و٥:١٠ىتم
١٠٣:٨رومزمو٣٤:٦جورخو١٢و

ىلإاذهبراشأ.هللاحوربنيملعتملانينمؤملاُنْحَناَه
.باوصلابمكحينملكوهسفن

ىلإناحتمالانولمتحينيذلايأَنيِرِباَّـصلٱُبِّـوَطُن
ىَبوُط«حيسملالوقلقفاوماذهو.ربصوناميإبةياهنلا
لِل
ْ

طَم
ْ

لٱِلْجَأْنِمَنيِدوُر
ْ

.)١٢-٥:١٠ىتم(»خلاِّـِرب

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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رفسلايفلّصفمهأبنوَبوُّيَأِْربَصِبْمُتْعِمَسْدَق
:١بويأ(ربصلاوبئاصملابهزايتمالهبلثموهيلإبوسنملا

٢١(.
ءالتبانمبرلاهدصقاميأِّـبَّـرلٱَةَبِقاَعْمُتْيَأَرَو

هربصىلعهايإهللاحدميهيتلاةبقاعلانسحوبويأ
رفسنمدوصقملاف.هرسخاميفعضبملاعلااذهيفهتباثإو
روبصلابيثمومهقيدصونيباصملاقيفرهللانأنايببويأ
.ءالبلالهألًالاثمبويأميدقتدرجمال

بويأىلعقفشهنألٌفوُؤَرَوَِةْمحَّـرلٱُريِثَكَّـبَّـرلٱَّـنَأل
هبعشنأهللادصقو.هناحتماةياهنيفهتباثإبّرسوةيّلبلاموي
هتفأروهتمحرنمبويألناكاملاثمبهتاقيضيفىزعتي
.»برلاةبقاع«هلثمرظتنينأو

١٢عمَسقلابانتجابوجو

َحتَالِيتَوْخِإاَيٍْءَيشِّـلُكَلْبَقْنِكٰلَو«١٢
ْ
ِءاَمَّـسلٱِبَالاوُفِل

،َالْمُكَالَوْمَعَنْمُكْمَعَنْنُكَتِلْلَب.َرَخآٍمَسَقِبَالَوِضْرَألٱِبَالَو
َحتاوُعَقَتَّـالَئِل

ْ
.»ٍةَنوُنْيَدَت

١:١٦صوخلا٥:٣٤ىتم

َحتَال...ٍءَْيشِّـلُكَلْبَق
ْ

لاوحأيفبوقعيرظناوُفِل
كلذدوهيداتعا.يهنلااذهلةصاخةّلعمهيلإبتكنيذلا
نوفلحياوناكوةديهزلارومألايففلحلانمراثكإلارصعلا
هللامساباوفلحيملمهنأعمثنحلابنوفختسيوتاقولخملاب
مهنمنيرصنتملاىأربوقعينأحّجرملاو»هوهي«وهومظعألا
اوناكورغصلاذنماهايإمهدوعتلةداعلاكلتنعاوعلقيمل
مهظيغاوفشينألةضرعاوناكفتاقشملانمنورجضي
ناكيذلاملحلاقُلخلفانمهنألهنعلوسرلامهاهنففلحلاب
.هباوقلختينأمهيلع

لوقكاذهَرَخآٍمَسَقِبَالَوِضْرَألٱِبَالَوِءاَمَّـسلٱِبَال
َحتَال«حيسملا

ْ
لٱاوُفِل

ْ
َالَو،ِهللاٱُِّيسْرُكاََّـهنَألِءاَمَّـسلٱِبَال،َةَّـتَب

َحتَالَو...َميِلَشُروُأِبَالَو،ِهْيَمَدَقُئِطْوَماََّـهنَألِضْرَألٱِب
ْ
ْفِل

عنامبوقعيمالكنإرهظيف.)٣٦-٥:٣٤ىتم(»َكِسْأَرِب
مسابفلحلانعهنيملهنأركذننأبجينكلمسقلكنم
َّـبَّـرلٱ«هلوقليلدبهباتكيفهبرمأهللانإفءاضتقالادنعهللا
ٰهلِإ
َ

َحتِهِمْسٱِبَو،ُدُبْعَتُهاَّـيِإَو،يِقَّـتَتَك
ْ
.)٦:١٣ةينثت(»ُفِل

هنَوِ،مَظْعَألٱِبَنوُمِسْقُيَساَّـنلٱَّـنِإَف«لوسرلالوقو ِّـلُكُةَياَِ
لٱَيِهِتيِبْثَّـتلٱِلْجَألْمُهَدْنِعٍةَرَجاَشُم

ْ
َداَرَأْذِإَكِلٰذِلَف.ُمَسَق

ملٱِةَثَرَوِلًاريِثَكَرَثْكَأَرِهْظُيْنَأُهللاٱ
َطَّـسَوَت،ِهِئاَضَقُِّريَغَتَمَدَعِدِعْوَْ

نيحهسفنعوسيو.)١٧و٦:١٦نييناربع(ٍ»مَسَقِب
ىتم(كلذىلإمهباجأحيسملاوههنأبدهشييكلهوفلحتسا

:١سوثنروك٢(هلاقاملًاتابثإفلحسلوبو.)٦٤و٢٦:٦٣

تاذرومألايفهللاابفلحينأيحيسمللزوجيًاذإف.)٣٣
وهانههنعيُهنامف.ةاضقلامادقراقولكعمنأشلا
تاثداحملاوةديهزلارومألايفراقوالبوعادريغل.فلحلا
.)٣٤و٥:٣٣ىتمريسفترظنا(ةيداعلا

يفحيسملالوقكاذهَالْمُكَالَوْمَعَنْمُكْمَعَنْنُكَتِل
الوأمعنانلوقبءافتكالابوجوىنعملاو)٥:٣٧ىتم(
نمءيشبوأهللاابمسقنودبلاحلاىضتقمبسح
.هتاقولخم

َحتاوُعَقَتَّـالَئِل
ْ

ةيصولايفةروكذملاةنونيدلاكٍةَنوُنْيَدَت
َّـنَأل،ًالِطاَبَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسٱِبْقِطْنَتَال«ىلاعتهلوقوهوةثلاثلا
.)٢٠:٧جورخ(»ًالِطاَبِهِمْسٱِبَقَطَنْنَمُِئْربُيَالَّـبَّـرلٱ

ضرملايفوحرفلايفونزحلايففرصتلابجيفيك
١٦ىلإ١٣ع

لَف؟ٌتاَّـقَشَمْمُكَنْيَبٍدَحَأَىلَعَأ«١٣
ْ
؟ٌدَحَأٌروُْرسَمَأ.ِّـلَصُي

لَف
ْ
.»ْلِّـتَرُي
١٤:١٥سوثنروك١و٣:١٦يسولوكو٥٠:١٥رومزمو١٠ع

ةراسخوداهطضالاكٌتاَّـقَشَمْمُكَنْيَبٍدَحَأَىلَعَأ
.كلذلاثمأوةبيخلاوملألاوءاقدصألاولاملاوةيفاعلا

كلذوةيزيرغلاوحألاكلتلثميفةالصلانإِّـلَصُيْلَف
نأرداقهللانأليلصننأبجيف.هللاةيضرماهنأىلعليلد
مايأ٢رظنا(ةكربلئاسواهلعجيوردكلابابسألكليزي

.)٢٨و١٣و١٠٧:٦و٣٤:٤رومزمو٢٣:١٢
.تانزحملانملاخوأديعسأيأٌدَحَأٌروُْرسَمَأ
عموأهدحوهللامّنرتلابهرورسرهظيلفيأْلِّـتَرُيْلَف

ىلع.)٢٠و٥:١٩سسفأو١٤:١٥سوثنروك١(روهمجلا
ءاخروأةدشيفهللاشرعنعاودعتبيالنأنييحيسملا
يفدمحلامينارتبوءارضلايفتاولصلابهباوقدحينأو
.ءارسلا

لَف؟ْمُكَنْيَبٌدَحَأٌضيِرَمَأ«١٤
ْ
لٱَخوُيُشُعْدَي

ْ
اوُّلَصُيَفِةَسيِنَك

»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبٍتْيَزِبُهوُنَهْدَيَوِهْيَلَع
١٦:١٨و٦:٣سقرمو١١:٣٠لامعأ

يفمومعلاهجوىلعايالبلاركذْمُكَنْيَبٌدَحَأٌضيِرَمَأ
فرصتُينأبجيفيكّنيبواهنمةدحاوانهركذو)١٣ع(

.اهئانثأيف
وضعوهيتلاةسينكلايأِةَسيِنَكْلٱَخوُيُشُعْدَيْلَف

نيمدقتملاالنيينيدلااهءاسؤر»ةسينكلاخويشب«دارأواهنم
.نسلايف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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لدتامكهدسجءافشنيسمتلمِهْيَلَعاوُّلَصُيَف
.ةنيرقلا

ضرملااوجلاعينأقرشلالهأداتعاٍتْيَزِبُهوُنَهْدَيَو
تيزلابكسهنإفحلاصلايرماسلاعنصامكنوتيزلاتيزب
عقوواحيرإىلإميلشروأنملزنيذلاناسنإلاحارجىلع
ًاميدقلمعتسُيناكو)١٠:٣٤اقول(هوحرجفصوصللانيب
ةنهكلاهبنوحسمياوناكمهنإفسدقلاحورلالعفىلإةراشإ
١٠:١ليئومص١و٨:١٢نييوال(مهمسرمويكولملاو
.)٤:١٣ايركزو٨٩:٢٠رومزمو

ذيمالتلمعتساو.برلاناطلسبيأِّـبَّـرلٱِمْسٱِب
٢:٣٨لامعأ(تازجعملاعنصوةيدومعملايفكلذحيسملا
نهدلا«و.)١٣و١٩:٥و١٦:١٨و١٠:٤٨و٤:١٠و٣:٦و
»برلامسابوةسينكلاخويش«يديأبناكانه»تيزلاب
ىلإةراشإذئمويذُختاتيزلانأكلذنممهفننأبجوف
انثالالعفامكضيرملاءافشيفهتمعنوسدقلاحورلالعف
َنِيريِثَكىَضْرَمٍتْيَزِباوُنَهَدَو«ريشبلالوقليلدبرشع
امكتيزلااولمعتسامهلعلو.)٦:١٣سقرم(»ْمُهْوَفَشَف
هأربأمويىمعألاينيعهبىلطنأبنيطلاحيسملالمعتسا
مهنكل)٩:٦انحوي(ءربلاأشنأيذلاوههنأىلعةلالد
نهدلاكلذناكًاذإفيفاشلاحورلالعفىلإةراشإلااودصق
ءافشةبهومتناكو.ناميإلاةالصبًانرتقمناكهنألًازمر
اهتيطعُأيتلاةداعلاةقراخلاحورلابهاومىدحإضارمألا
ٍدِحاَوِلُهَّـنِإَف«لوسرلالوقليلدبلسرلارصعيفةسينكلا
ِحوُّرلٱِبٌناَميِإَرَخآلَو...ٍةَمْكِحُمَالَكِحوُّرلٱِبىَطْعُي
لٱ
ْ

لٱِحوُّرلٱِبٍءاَفِشُبِهاَوَمَرَخآلَو.ِدِحاَو
ْ

سوثنروك١(»ِدِحاَو
تامالعيطعيناكسدقلاحورلانأحّجرملاو.)٩و١٢:٨
ىتمتازجعملانوعنصياوناكنمممهريغولسرلااهبفرعُي
ملهنألهيفشينأديرييذلاوهنموةزجعملاعنصينأديري
ضرملابتميملالإومهيلعاولصنيذلاىضرملالكفشُي
يفًاضيرمسوميفورتسلوبكرتامونينمؤملانمدحأ
.هافشوتيزبهنهدلب)٤:٢٠سواثوميت٢(ستيليم

رئاستعفُرنيحةسينكلانمتعفتراءافشلاةبهومنإ
ةسينكلاسيسأتيفاهتياغمامتإدعبةداعلاةقراخلابهاوملا
الو.روكذملاهجولاىلعتيزلابنهدللعادنمقبيملف
انهركُذامنيبىمظعلاةنيابملاانهنيبننأىلإةجاح
نموةيحيسملاقرفلاضعبدنعفورعملا»ةحسملارسو«
توملاكشوىلعوهوىاإضيرملانونهديالمهنأكلذ
لوانتيوهاياطخبفرتعينأدعبمهنإفءافشلانمسأيلاو
كلذبلصحييكلهندبءازجأضعبنونهدييبرلاءاشعلا
بوقعيهركذيذلانهدلانكلو.صالخلاوةرفغملاىلع
ناكوتومللًادادعإالضرملانمءافشلللمعتسيناك
نأرظتنمةزجعمةمالعناكو.حورلاعفنلالدسجلاعفنل

ةرفغملاليصحتلنكيملوةصاخسدقلاحورلاةوقبأشنت
نإمعن.نايدلامامأرضحتسفنلكلبلطُتنأبجييتلا
ضارمألانأىلعمويلاليلدالوتضمتازجعملامايأ
نأدحأضرمنإهنأقيلينكلوةصاخاياطخجئاتنةيداعلا
هوكراشينأةوخإلاوسوسقلالأسنإوءافشلاهللالأسي

هجالعلةلمعتسملالئاسولاكرابييكلهللاةالصلايف
عفنامكهسفنعفنىلإةليسوهدسجضرملعجيوهيفشيو
.)٦-٢٠:١كولم٢(برلادينمءافشلالانوايقزحكلملا

ملٱيِفْشَتِناَميِإلٱُةَالَصَو«١٥
ْنِإَو،ُهُميِقُيُّبَّـرلٱَوَضيِرَْ

.»ُهَلُرَفْغُتًةَّـيِطَخَلَعَفْدَقَناَك
:٤سوثنروك٢و٥:٣٩انحويو١:٢١سوثنروكو١:٦١ص
١٤

ـهضـرمنـمَضـيـِرَْملٱيـِفـْشـَتِنـاَمـيِإلٱُةَالـَصَو
نيذلانمناميإلابمدقُتيتلاةالصلايأ.يدسجلا
وهانهروكذملاناميإلانأحجرملاو.هتبحموهللاةوقبنوقثي
نينمؤملانممهريغولسرللسدقلاحورلاهحنميذلا
اذهو.ةسينكلاسيسأتيفتازجعملالمعىلعمهردقيل
حلَا«هذيمالتلهيفحيسملالاقيذلاناميإلاوهناميإلا

ْ
َّـَق

َرْمَأَنوُلَعْفَتَالَف،َنوُّكُشَتَالَوٌناَميِإْمُكَلَناَكْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأ
لُقْنِإْلَب،ْطَقَفِةَنيِّـتلٱ

ْ
جلٱاَذِٰهلًاضْيَأْمُت

ْ
يفْحِرَطْنٱَوْلِقَتْنٱ:ِلََب ِ

لٱ
ْ

نوكينأبجيهنأرهاظلاو.)٢١:٢١ىتم(»ُنوُكَيَفِرْحَب
يفاقوللوقليلدبًاعمهيلعَّـىلصملاوِّـيلصملايفناميإلاكلذ
ُهَلَّـنَأىَأَرْذِإَو،ِهْيَلِإَصَخَشَف«ةرتسليفناكيذلادعقملا
َراَصَوَبَثَوَف...ْمُقٍ:ميِظَعٍتْوَصِبَلاَقىَفْشُيِلًاناَميِإ
بوقعينأركذننأبجيف.)١٠و١٤:٩لامعأ(»ِيشْمَي
.تيزلابنهدلاىلإالناميإلاةالصىلإءافشلابسن

نمهميقيحيسملاعوسيبرلانإيأُهُميِقُيُّبَّـرلٱَو
ىلعًاروظنمناكمويىضرملاميقينأداتعاامكضرملالاح
.)٤:٣٩اقولو٩:٢٧و٥:٤٢سقرم(ضرألا

ةئيطخبكترايأُهَلُرَفْغُتًةَّـيِطَخَلَعَفْدَقَناَكْنِإَو
يفلسريناكهللانإليجنإلانمرهظيو.هضرمةلعتناك
ضعبىلعًاباقعوهبضغىلعةلالدًاضارمأرصعلاكلذ
ةسينكءاضعأنأشيفسلوبهبتكامكلذليلدواياطخلا
هلوقهنمومهفرصتءوسبيبرلاءاشعلااوناهأنيذلاسوثنروك
َنُوريِثَكَو،ىَضْرَمَوُءاَفَعُضَنُوريِثَكْمُكيِفاَذٰهِلْجَأْنِم«
ءافشو.)٥:١٤انحويرظنا١١:٣٠سوثنروك١(»َنوُدُقْرَي
دقهللانأىلعليلدهتئيطخنعأشنهضرميذلاضيرملا
.)٩:٢ىتم(نمرهظيامكهلرفغ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ْمُكُضْعَباوُّلَصَو،ِتَّـالَّـزلٱِبٍضْعَبِلْمُكُضْعَباوُِفَرتْعِا«١٦
لِط.اْوَفْشُتْيَكِلٍضْعَبِلْجَأل

ْ
لٱُةَب

ْ
يفًاريِثَكُرِدَتْقَتِّـراَب .»اَهِلْعِفِ

:٢سرطب١و١٢:١٣نييناربعو١:٥سقرمو٣:٦ىتم
٩:٣١انحوي٣٢-١٨:٢٣نيوكتو٢٤

بوقعيرمأيملِتَّـالَّـزلٱِبٍضْعَبِلْمُكُضْعَباوُِفَرتْعِا
رمألبمهنمنارفغلابلطونيدلاءاسؤرلفارتعالاب
هبحاصللكفرتعينأبمهريغوًاسوسقًاعيمجنينمؤملا
»اوفشتيكل«هلوقبفارتعالاكلذهدصقبحّرصو.هتالزب
امنأحّجرملاو.تالزلاكلتنعةئشانلاضارمألانم
ءاضعأمامأًاراهجرارقإلاوهفارتعالاببوقعيهدصق
رظنا(ضرملاهيلعتبلجيتلاةصاخلااياطخلابةسينكلا
.)١١:٣٠سوثنروك١ريسفت

يأاْوَفْشُتْيَكِلٍضْعَبِلْجَألْمُكُضْعَباوُّلَصَو
ةلعتناكيتلاةئيطخللهللاةرفغمًاعيمجةوخإلابلطيل
هللاةرفغملينلًاراهجةئيطخلابفارتعالابوجو.ضرملا
١:٦ايمحنو٨:٣٣كولم١و١٦:٢١و٥:٥نييوال(يفّنيُب
.)١:٩انحويو٣:٦ىتمو٩:٢٠لاينادو٣و٩:٢و

هنمةرفغملابلطوهيلإإطخمللةئيطخلابفارتعالانإ
نمأشنتيتلاهلابةحارنإفضيرملابردجأوهوًادبأبجاو
هنوكىلعةوالعءافشلالئاسونمهيلعىدتعمللةحلاصملا
هريمضوملاعلااذهقرافينأيحيسملابقيليالو.هللاًايضرم
ىلإلئاسولالكذختيملوهيخأقوقحىدعتهنأىلعهتكبي
ةوخإلانيبفالخلاوداقحألاةلازإلنوناقالو.هلةحلاصملا
»ْمُكِظْيَغَىلَعُسْمَّـشلٱِبُرْغَتَال«لوسرلالوقلثم
.)٤:٢٦سسفأ(

عفنىلإةليسوضرملابناسنإلاةباصإتناكامًاريثكهنإ
هاياطخبفرتعيوهللامامأعضتينأىلعهتلمحنأبهسفن
لوقاذهىلعو.ملاعللهتبحمطرفبوهللاهدوهعبهئافومدعو
لَلَضاَنَأَلَّـلَذُأْنَأَلْبَق«دواد

ْ
»َكَلْوَقُتْظِفَحَفَنآلٱاَّـمَأ،ُت

لَّـلَذَتِّـينَأِيلٌْريَخ«ًاضيأهلوقو
ْ

رومزم(»َكَضِئاَرَفَمَّـلَعَتَأْيَكِلُت
.)٧١و١١٩:٦٧
بوقعيميلعتنيبةميظعةنيابملانوكنايبلانعينغو

يرسلافارتعالابوجووهوةيديلقتلاسئانكلاميلعتوانه
ةرفغملابلطوناسنإلةيلعفلاوةيلوقلاوةيركفلااياطخلالكب
كلذلنإوهللانمةرفغملاهلينليرورضكلذنإوهنم
رمأ.اهبهلفرتعُييتلااياطخلاةرفغمىلعًاناطلسناسنإلا
بلطينأو)١٣ع(هسفنلجأنميلصينأًافنآيحيسملا

ةصاخلاةوخإلاةالصبوجوو.ةماعةسينكلاةدمعةالص
نملةميظعةكربيهوةيآلاهذهنمنارهاظاهعفنو
مهتقاطيفواهنولمهينيذللةميظعةراسخواهيلعنولصحي
.اهباوزوفينأ

يفًاريِثَكُرِدَتْقَتِّـراَبْلٱُةَبْلِط انه»رابلاب«دارملااَهِلْعِفِ
هناميإيري«نيذلابًالبقهنعربعوصلخملايحيسملا
ةرارحبةالصلا»ةبلطلاب«دارملاو.)٢:٢٤ص(»هلامعأب
اهنإ»اهلعفيفًاريثكردتقت«هلوقىنعمو.رارمتساوقوشو
رمأيفتناكامكةلاحمالهللانمةبولطملاةكربلابيتأت
)٣٢:٢٨نيوكت(وسيعهيخأنمةاجنلابلطيوهوبوقعي
كرحتيتلاديلاكّرحتةالصلا«مهضعبلوقتبثتةيآلاهذهف
هللاامنإاهسفنيفةوقاهلسيلةالصلانأىلع»نيملاعلا
ملاعلاوةسينكلاخيراتو.هتاكربلةانقنوكتنأهتمعنبىضق
نأامكو.ءاعدلاعمسيهللانأتبثيدارفألارابتخاو
لاقو.تابجاولالوأةالصلاكلذكلئاضفلالوأناميإلا
انيلعفلعفلااذهلًادحعضيملو»اهلعفيفًاريثكردتقت«اهنإ
هجايتحابنمؤملارعشىتمفانرايتخاباهلعفرادقمملعتننأ
جايتحالابروعشلاأشنأيذلاهللاافهللانماهبلطوةكربىلإ
ىلإهدييفاهلكيتلالئاسولادعُيوهةالصلاىلعّثحو
.بولطملاةباصإ

١٨و١٧عاهلعفوةالصلاةوق

َحتًاناَسْنِإاَّـيِليِإَناَك«١٧
ْ

ْنَأًةَالَصَّـىلَصَو،اَنَلْثِمِمَالآلٱَت
.»ٍرُهْشَأَةَّـتِسَوَنيِنِسَثَالَثِضْرَألٱَىلَعْرِطْمُتْمَلَف،َرِطْمُتَال
٤:٢٥اقولو١٨:١و١٧:١كولم١و١٤:١٥لامعأ

يذلاايليإلاثمبةالصلاةيلعافيفهلاقامبوقعيتبثأ
نينس٩١٠وحنبحيسملاءيجملبقليئارسإءايبنأنمناك
.كلملاباخآمايأيف

َحتًاناَسْنِإاَّـيِليِإَناَك
ْ

ايليإفصواَنَلْثِمِمَالآلٱَت
ًايبنهنوكنعتجتنهتالصةيلعافنأنظللًاعفدكلذب
ركذاذهلوهتسادقطرفوهماقمومسبسانلارئاسىلعًازاتمم
هريغلقحيفسانلارئاسكتالاعفنالاوبراجتللةضرعهنأ
.ًابنذمًافيعضًالهاجناكنإوهتبلطبيجيهللانأعقوتينأ

هذههتالصةياغتناكيأَرِطْمُتَالْنَأًةَالَصَّـىلَص
ًاماقتناكلذبلطيملو.)١٧:١كولم١(رطملاهللاكاسمإ
هللاةدابعهكرتبهاياطخىلعبعشللًاباقعلبهسفنل
عوجكلذنمناكونيينوديصلاهلإلعبلاةدابعبهكسمتو
.باخآةكلمموأنيطسلفيفديدش

:٤اقول(يفحيسملالاقامكٍرُهْشَأَةَّـتِسَوَنيِنِسَثَالَث
َىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَك«هصنامكولملارفسيفءاجو.)٢٥
يفاَّـيِليِإ »ِضْرَألٱِهْجَوَىلَعًارَطَمَيِطْعُأَف...ِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
امأرهاظلابسحبفالتخالااذهةلعو.)١٨:١كولم١(
نوكامإورسكلانعرظنلاعطقبنينسثالثركذببيرقتلا
ةيقبلعبطلاببدجلامايأنملقأهنألعوجلاةدميفمالكلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

بوقعيةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا

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



ثالثةدمنإوأ)٤:٢٥اقولريسفترظنا(ةيضاملاةنسلاةلغ
ةتسونينسثالثةدمو.رطمالبةيتشأةثالثينعتنينس
رطمهيفسيليذلافيصلاعمةيتشأةثالثينعترهشأ

.ًاعبط

ِتَجَرْخَأَوًارَطَمُءاَمَّـسلٱِتَطْعَأَفًاضْيَأَّـىلَصَّـمُث«١٨
مثُضْرَألٱ

ََ
.»اَهَر

٤٥و١٨:٤٢كولم١

رفسيفةحارصةالصلاهذهركذتملًاضْيَأَّـىلَصَّـمُث
.)١٨:٤٢كولم١(اهيلإًاحيملتهيفنكلكولملا

.)١٨:٤٥كولم١(ًارَطَمُءاَمَّـسلٱِتَطْعَأَف
مثُضْرَألٱِتَجَرْخَأَو«

ََ
سومانوةداعلاننسىلع»اَهَر

.)٨:٢٢نيوكت(ةعيبطلا

كلذنعةئشانلاةكربلاوهلالضنعلاضلادر
٢٠و١٩ع

حلٱِنَعْمُكَنْيَبٌدَحَأَّـلَضْنِإ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ«١٩
ْ

ُهَّـدَرَفِّـَق
»ٌدَحَأ

٣:١٤صو٦:١ةيطالغو١٨:١٥ىتم

هريغللنينمؤملانملكفارتعابوجوىلعمالكلاقبس
نأبوجوانهدازورخآلالجأنمةوخإلانملكةالصو
يدتهيلهحصنوّلضاذإهداشرإيفدهتجيوهاخأخألاحصني
.ئطخاذإهسفنحالصإو

ىلإحيسملاراشأِّـقَْحلٱِنَعْمُكَنْيَبٌدَحَأَّـلَضْنِإ
َال،اوُرُظْنٱ«هلوقبهلنويحيسملاضّرعييذلالالضلارطخ
فرتعايذلاّلضنمبدصقو.)٢٤:٤ىتم(»ٌدَحَأْمُكَّـلِضُي
ضعبوأناطيشلاهاغطأمثهليجنإوحيسملابهناميإب
كلاسمنعلدعىتحهبلقداسفوأنيدسفملانيملعملا
.ًالعفوأًالوقليجنإلايفةنلعميهامكقحلا

هراذنإوهحصنبّربلاوقحلاليبسىلإٌدَحَأُهَّـدَرَف
.هتاولصو

لَف«٢٠
ْ
لَُخيِهِقيِرَطِلَالَضْنَعًائِطاَخَّـدَرْنَمَّـنَأْمَلْعَي

ِّـ
ُص

ملٱَنِمًاسْفَن
خلٱَنِمًةَرْثَكُُرتْسَيَو،ِتْوَْ

ْ
.»اَياََط

٤:٨سرطب١و١:٢١صو١:٢١سوثنروك١و١١:١٤ةيمور

ىلعدشرمللةيزعتبوقعياذهلاقنقيتييأْمَلْعَيْلَف
.هلًاطيشنتوحلاصلاهلمع

ناكنميأِهِقيِرَطِلَالَضْنَعًائِطاَخَّـدَرْنَمَّـنَأ
.كلذىلإهللادييفةليسو

اذهو.ئطاخلاسفنيأِتْوَْملٱَنِمًاسْفَنُصِّـلَُخي
الكلهيءاطخلاىلعرمتسيئطاخلكنأمزلتسيمالكلا

اذهالإتومتالسفنلانألًايدبأًاتومتومييأةلاحم
دهتجملاباعتألعجتهللاةمعننأوهاوسلبقتالذإتوملا

كلتنإومهصالخوةأطخلاةبوتىلإةليسوئطاخلادريف
هللاعمًالماعاهبنوكيناسنإلانألًاريثكهللارستةمدخلا

.)٦:١سوثنروك٢(هلامعأمظعأيف
اياطخلاةرفغمنعّربُعاَياَطَْخلٱَنِمًةَرْثَكُُرتْسَيَو

١٠:١٢لاثمأو٣٢:١رومزمو٤:٥ايمحن(يفاهرتسب
كلذاياطخيهاهرتسييتلااياطخلاو.)٤:٨سرطب١و
ةبوتلابصالخلاةريظحىلإوهللاىلإعجرييذلالاضلا
ولنكلورتسُتنماياطخلقيمللوسرلانإمعن.ناميإلاو
رتسُتلالضلادريفدهتجملااياطخنأدارأهنأانبسح
رربتيناسنإلانإليجنإلاميلعتلًافلاخمكلذناكهداهتجاب
كلتنوكو.هبهناميإبهاياطخلكرفغُتوحيسملاةرافكب
نوكينأنمعنميالدشترملااياطخترتُسيتلااياطخلا
هللانمميظعباوثةلعوهدشرملحرفمظعأةلعهداشترا
لٱ«ىلاعتهلوقليلدب

ْ
ِمهاَف

ُ
جلٱِءاَيِضَكَنوُئيِضَيَنو

ْ
َنيِذَّـلٱَو،ِدََل

لٱَىلِإَنِيريِثَكاوُّدَر
ْ

لٱَكِّـِرب
ْ

:١٢لايناد(»ِروُهُّدلٱِدَبَأَىلِإِبِكاَوَك
٣(.

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
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Germany

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