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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ
نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

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

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

ةمدقملا

بتاكلايف
مسايطويرخسالااذوهيادعامنانثاليجنإلايفركذ
رشعينثالادحأوهوبوقعيوخأامهدحأاذوهيامهنملك
)١:١٣لامعأو١٤:٢٢انحويو٦:١٦اقول(يفركُذوًالوسر
انركذامىلعسوادتببقلملاسواّبلوههنأمهضعبحجرو
هركذيذلا»برلاوخأ«رخآلاو.)١٠:٣ىتم(ريسفتيف
همساخأهلناكو.)٦:٣سقرمو١٣:٥٥ىتم(ريسفتيف
ىلإةبوسنملاةلاسرلابتاكوههنأنيرسفملارثكأىأربوقعي
ميلشروأيفلوألاعمجملاسيئرناكيذلاوهوبوقعي
سيلةلاسرلاهذهبتاكنأمهضعبلاقو.)١٥:١٣لامعأ(
يفركذيملنإبيرغلانمناكلًالوسرناكولهنأللوسرب
ملهنأمزلتسيلسرلاميلعتنأشيفةلاسرلاهذهنم)١٧ع(
ملبرلايخأبوقعياخأوهناكنإو.مهنمهنأِعّدي
دعبهنألبرلانودبوقعيىلإهسفنبسنهنأنمبجعن
:١ةيمور(»ةوقبهللانبا«هنأنالعإوهدوعصوعوسيةمايق
امهتبسننعبوقعيووهتكسينأعضاوتلانمىأر)٤
َّـنَأل«انحويلوقو.)٥:١٦سوثنروك٢(حيسملاىلإةيدسجلا
نأىلعلدي)٧:٥انحوي(»ِهِبَنوُنِمْؤُياوُنوُكَيَْملًاضْيَأُهَتَوْخِإ
دعبالإحيسملاهنأةوعدلاةحصباملسيملبوقعيواذوهي
امهنكلو.ةثداحلاكلتبنرتقملاسدقلاحورلاميلعتوهتمايق
١:١٣لامعأ(مهنيباركذونينمؤملانمكلذرثأىلعابسُح
ةلاسرلاهذهنمنولوألاةسينكلاوخرؤمسبتقاو.)١٤و
اورخأتنييتوهاللاضعبنأىلع.ةينوناقاهنوكىلعءانب
بتاكلاةقيقحمهنقيتمدعلاهتينوناقبميلستلانعًاريصقًاتقو
ةدشلوةينوناقلاريغةيدوهيلابتكلانماهبتاكسابتقالو
.ةيناثلاسرطبةلاسرنيبواهنيبةهباشملا

ةلاسرلاهذهتبتُكنميف
هللايفنيسدقملانيوعدملاىلإ«ةلاسرلاةيحتيفليق

اهنأكلذنمجتنتسنف.»حيسملاعوسيلنيظوفحملاوبآلا
نوكنمجتنتسنوممألاودوهيلانمنينمؤملالكىلإتبتُك
سرطبرّذحيتلاةلالضلانيعيهاهدّنفيتلاةلالضلا
اذوهينإىرغصلاايسأونمؤممهومهيلإبتكنيذلااهنم
.رصمونيطسلفينمؤمىلإبتك

اهناكمواهتباتكنامز
تبتُكاهنأحجرملاوةلاسرلاهذهةباتكناكمىلعليلدال
هركذلهدعبتبتُكدقتناكولاهنألميلشروأبارخلبق
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ًالاثمامهذختانيتللاةرومعومودسبارخىلعةوالعاهيف
نمفبارخلاكلذبأبنتحيسملاّنأاميسالوةيهلإلاةمقنلل
ميلشروأبارخنمزبرقاهتباتكنامزنوكينأةرورضلا
هنمرذحوهدنفيذلالالضلاءوشنلةصرفنوكتيكل
سرطبلةيناثلاةلاسرلانيبواهنيبةهباشملاةوقو.هراشتناو
ةئطختلكلتهيفتبتُكيذلانامزلايفتبتُكاهنأىلعلدت
لوقلابلغكلذلوسرطبمهأطخنيذلانيبذاكلانيملعملا
.م.ب٧٠و٦٨ةنسلانيباميفتبتُكاهنأب

ةلاسرلاهذهنومضميف
نمهدصق)٢و١ع(ءاعدلاوةيحتلادعباذوهيركذ

يهو.)٤و٣ع(اهتباتكىلعةلماحلابابسألاوةلاسرلا
:نامسق

نيذلارارشألاباقعيفهللالدعةلثمأ:لوألامسقلا
ةثالثمهنمركذو.نودسافلانوبذاكلانوملعملامههبشي
نومدمدممهنأبًاضيأ)٥ع(نييليئارسإلانمنيدرمتملا
قشياممكلذهبشأامومهتاوهشبسحبنوكلاسنوكتشم
.)١٩-١٦ع(ةراهطلاوناميإلاكرتىلعلمحيوةسينكلا

ناميإلايفاووقتينأىلعنينمؤملاثح:يناثلامسقلاو
يفمهلهحصنو)٢١و٢٠ع(ءاجرلاوىوقتلاوةالصلاو
فلتختةلماعملانإونودسفملانوملعملامهلضأنيذلاةلماعم
تاملكبةلاسرلاهمتخو)٢٣و٢٢ع(مهاياطخفالتخاب
.)٢٥و٢٤(حيبستلاوةيزعتلا

ةلاسروةلاسرلاهذهنيبةهباشملاةوقحضاولانمو
-٢:١سرطب٢و١٨-٣اذوهي(نيباميسالوةيناثلاسرطب

سبتقاورخآلاةلاسرىأردقامهدحأنأّنيبلانمف)١٨
ىلإانلليبسالوامهنمقباسلايفنورسفملافلتخاو.اهنم
ىأرامكانيأراذإةهباشمللًايفاكًاببسىرننكلعطقلا
ةوبنلاليبسىلعهبتكامبتكسرطبنأنمنوريثك
كلتزاجنلًانايبناكاذوهيهبتكامنإو)٣:٣سرطب٢(
اهتيعسرطباهلمعتسايتلاتاملكلااذوهيلمعتسافةوبنلا
.)١٨و١٧اذوهي(نمحضتيامكًاماتًازاجنتزجناهنأّنيبيل

٣ىلإ١عةلاسرلاهذهنمةياغلانايبوةيحتلا

ملٱَعوُسَيُدْبَع،اَذوَُهي«١
ملٱَىلِإ،َبوُقْعَيوُخَأَوِ،حيِسَْ

َنيِّـوُعْدَْ
ملٱ
يفَنيِسَّـدَقُْ ملٱَو،ِبآلٱِهللاٱِ

ملٱَعوُسَيِلَنيِظوُفْحَْ
.ِ»حيِسَْ

١٤:٢٢انحويو٦:١٦اقولو٦:٣سقرمو١٣:٥٥ىتم
٢١ع١٧:١١انحويو٦و١:١ةيمورو١:١٣لامعأو
١:٥سرطب١و

مالكلااذه)ةمدقملارظنا(ِحيِسَْملٱَعوُسَيُدْبَع،اَذوَُهي
.ًارشبمناكهنأىلعلدتةلاسرلانكلرشبمهنأنهربيال
ةلدألانأعملوسربسيلهنألوسرهنأهركذمدععنميالو
يفهسفنوعدينأبلغسلوبف.ةيوقلوسربسيلهنإىلع
هنأركذيملسلوبوسرطبلعفاذكو»ًالوسر«هلئاسر
اوسيلنممهريغمساهمساىلإمضيتلالئاسرلايفلوسر
يكينولاست٢و١:١يكينولاست١و١:١يبليفيفامك(ًالسر
حيسملاربتعاهنأل»حيسملاعوسيدبع«هنأاذوهيلاقو.)١:١
هنأوهضفرامضفروماتلاعوضخلاهلعضخوهلًاديسوًابر
.ليجنإلاةمدخيفسانلادبع

يفلوألاعمجملاسيئررابلابوقعيوهوَبوُقْعَيوُخَأ
ليجنإلايفركُذو)١٣:٥٥ىتم(برلاوخأوةسينكلا
ىلإهتبسناذوهيركذ)٢١:١٨و١١٥:١٣و١٢:١٧لامعأ(
هنألقيملو.هلعمسُينأقحيهنأراهظإلوحاضيإللبوقعي
ناكهدوعصوحيسملاةمايقدعبهنألًاعضاوتحيسملاوخأ
الإتسيلةيدسجلاهتبسنفًاراختفاهيلإةبسنلابحيرصتلا
لعلو.ناميإلابةبسنلاىلإرظنلابءيشبتسيليهوةيتقو
»يتوخإمهنمويمأيهنم«حيسملالوقانهركذتاذوهي
نزحولجخةلعحيسملاىلإهتبسننأىأرو)١٢:٤٨ىتم(
-٧:٣انحوي(هبلصلبقهبنمؤيملامهنيبةبارقلاعمهنأل
٥(.

نممهاعدهللانألنينمؤملابقلاذهَنيِّـوُعْدَْملٱَىلِإ
سرطب١(حيسملاعوسبصالخلاوليجنإلاةفرعمىلإملاعلا
مهنوكىلعةوالعمهو)٥:١٠و٣:٩و٢١و٢:٩و١:١٥
.ينبتلابهللاءانبأاوراصوةوعدلااولبق»نيوعدم«

يفَنيِسَّـدَقُْملٱ هتمعنبنيرهطملاهتمدخلنيفوقوملاياِهللاٱِ
:١سوثنروك١ًاضيأرظنا٧و١:٦ةيمورريسفترظنا(هتردقو
.)١:٢سرطب١و١:٦ةيطالغو١:١يبليفو٢٤و٢

حيسمللمهنأنايباذهِحيِسَْملٱَعوُسَيِلَنيِظوُفْحَْملٱ
أدتباو.هتوكلميفهدجمءاكرشاونوكينأىلإهلنوقبيمهنأو
اولصحنأىلإيقبواهيفاونمآيتلاةعاسلاذنمظفحلااذه
لجأنمحيسملاةالصقفوىلعءامسلايفنمألاىلع
ظفحينأبدعوهللاو.)٢٤و١٢و١٧:١١انحوي(هذيمالت
مهيفعيالاذهو.)٣:١٠ايؤر(هربصةملكنوطفحينيذلا
لاقو)٢١ع(»هللاةبحميفمهسفنأاوظفحينأ«بوجونم
مهادفومهقلخحيسملانأل»حيسملاعوسيلنيظوفحم«
قدصامو.)٢:١٤سطيت(صاخلاهبعشمهومهددجو
رئاسىلعقدصياذوهيمهيلإبتكنيذلانينمؤملاىلع
نيتباثاوقبيوةئيطخلايفطوقسلانماوظفُحيملمهنألنينمؤملا
.مهيمحتومهيوقتومهدضعتيتلاهللاةمعنبالإةسادقلايف
فعضياليكلهنكرومهصالخردصمباذوهيمهركذ
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هللاةمعنوةيهلإلامهتوعدنإفقاشملانمهنوساقيامممهناميإ
.يدبألامهنمأمهلنادكؤتمهظفحتيتلا

ملٱَوُمَالَّـسلٱَوُةَْمحَّـرلٱُمُكَلْرُثْكَتِل«٢
.»ُةَّـبَحَْ

سرطب٢و١:٢سرطب١و١:٢سواثوميت١و٦:١٦ةيطالغ
١:٢

مهلئاسريفلسرلاتاّيحتنعًاليلقفلتختةيحتلاهذه
.مظعألامهريخيفهتبغرةدشىلعلدتيهو

نيزجاعمهنوكرابتعابمهيلعهللاونحيهَُةْمحَّـرلٱ
.ءايقشأو

ةجيتنيهواهيلإاوراصيتلالاحلاهذهُمَالَّـسلٱَو
.ةمحرلا

هللاىلإمهفطاوعيفهللاةمحرةجيتنامإهذهُةَّـبَحَْملٱَو
امكمهلهللاةبحمامأو)٦:٢٣سسفأ(يفامكسانلاىلإو
.حجرألاوهرخآلاو)١٣:١٤سوثنروك٢و٢١ع(يف
ةبهوه»مالسلاو«.)٢١ع(حيسملاةمحريه»ةمحرلاف«
.)٢١ع(بآلاةبهيه»ةبحملاو«.)٢٠ع(سدقلاحورلا
.توهاللايفةثالثلاميناقألاهيفكرتشالمعصالخلاًاذإف

جلٱَّـلُكُعَنْصَأُتْنُكْذِإ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«٣
ْ

ْمُكْيَلِإَبُتْكَألِدَْه
خلٱِنَع

ْ
ملٱِصََال

ْنَأًاظِعاَوْمُكْيَلِإَبُتْكَأْنَأُتْرِرُطْضٱ،َِكَرتْشُْ
َجت
ْ
ملٱِناَميِإلٱِلْجَألاوُدِهَت

لِلًةَّـرَمِمَّـلَسُْ
ْ

.»َنيِسيِّـدِق
سواثوميت١و١:٤سواثوميت١و٢٠و١٧عو٦:٩نييناربع
٩:١٣لامعأو٢:٢١سرطب٢و٦:٧لامعأو٦:١٢

اذهبرهظأْمُكْيَلِإَبُتْكَألِدْهَْجلٱَّـلُكُعَنْصَأُتْنُكْذِإ
هذهةباتكيفذخأنألبقهدصقليمكتىلإهقايتشاةدش
دجيىتحهلابيفهدّدروعوضوملايفلمأتهنإفةلاسرلا
.هراكفأنعريبعتللقيرطنسحأ

نمنونمؤملاهبعتمتيذلايأِكََرتْشُْملٱِصَالَْخلٱِنَع
صتخمعوضوميفملكتلااذوهيدصقيملو.ممألاودوهيلا
صالخلاهذهيفةيرهوجلارومألاربتعاو.نينمؤملانمءزجب
مهنوكىلعلدتةنيرقلانألهايإمهظفحوهبعتمتلاوهلين
هتايرهوجوصالخلائدابميفنوعدُخيمهنأرطخلةضرع
ًالبقمرطخلاةسينكلايعارىأرىتمف.اهباوفختسينأو
نأةيعرلاىلعبجوهيلعمههبنينأيفدهتجاوهتيعرىلع
.رطخلانمسرتحتنأوههيبنتلهابتنالايفدهتجت

هتياغاذهبنابأًاظِعاَوْمُكْيَلِإَبُتْكَأْنَأُتْرِرُطْضٱ
مهنولضينيذلاةبذكلانيملعملاخيبوتيهوةلاسرلانم
.مهيلإءاغصإلانمنينمؤملاريذحتو

َجتْنَأ
ْ
نأبجويذلاناميإلاِناَميِإلٱِلْجَألاوُدِهَت

هباونمؤييكلليجنإلامهيلعهضرعيذلاوههلجألاودهتجي
هامسو.هلسروحيسملاهملعامكيحيسملانيدلارهوجيأ
سيليحيسملانيدلانألوهيفيرهوجلاأدبملاهنأل»ناميإلا«
.ناميإلاالبءيشب

دِقْلِلًةَّـرَمِمَّـلَسُْملٱ
ًالماكهللاهنلعأيذلايأَنيِسيِّـ

هيلإفاضُينأجاتحيالوهلسربوهحوربوهنبابوهمالكب
ليلدبباتكلايفنلعميرورضهداقتعااملكف.ءيش
اَمِْريَغِبِءاَمَّـسلٱَنِمٌكَالَمْوَأُنْحَنْمُكاَنَّْـرشَبْنِإ«سلوبلوق
لَف،ْمُكاَنَّْـرشَب

ْ
اَمِْريَغِبْمُكُِّـرشَبُيٌدَحَأَناَكْنِإ...اَميِثاَنَأْنُكَي

لِبَق
ْ
لَف،ْمُت

ْ
النأمهيلعف.)٩و١:٨ةيطالغ(»اَميِثاَنَأ«ْنُكَي

هئشنمهللاابًاقئالهنوكلو.ناميإلاكلذنمًائيشاوكرتي
نينمؤمللقحيو.رييغتالبهظفحبجوناسنإللًايرورضو
النأمهيلعبجيوناميإلاكلذبةفرعملاةدايزاوعقوتينأ
ةميقالنأىلععطاقليلداذهو.رخآًانالعإاوعقوتي
مهنوكىلإرظنلابنونمؤملاانه»نيسيدقلاب«دارملاو.ديلاقتلل
:٩لامعأ(ملهينلئاسومهاطعأهللانإوةسادقللنيوعدم
راجفلانعمهلًازييمتكلذبمهبقلو.)٤١و٣٢و١٣
.ةيتآلاةيآلايفنيروكذملا

يفاملكاولذبينأوهةيآلاهذهيفروكذملاداهتجالاو
امكًالعفوًالوقناميإلاكلذىفاناملكلازتعايفمهتقاط
َهلْنِعْذُنَْمل«هسفننعسلوبلاق

ُ
خلٱِبْم

ْ
،ًةَعاَسَالَوِعوُُض

اذهيفو.)٢:٥ةيطالغ(»ِليِجْنِإلٱُّقَحْمُكَدْنِعىَقْبَيِل
ريسفترظنا(ةينانويلادهاشملايفنيرابتملاداهتجاىلإةراشإ
ننسىضتقمباودهاجينأدصقهنإ.)٩:٢٤سوثنروك١
باتكةلدأبلبتاداهطضابالوةيدسجةحلسأبالليجنإلا
اذهو.ليجنإلاميلاعتلكبكسمتلاوةريسلانسحبوهللا
سردلاقحهللاباتكاوسردينأنينمؤملاىلعبجوأ
اونبي«يكلةماتلاةفرعملاهوفرعييكلةالصلابكلذاونرقيو
نعاوماحينأردقيو)٢٠ع(»سدقألامهناميإىلعمهسفنأ
ايمحنباودتقينأبجاولانمناكف.نيمواقملاهاجتقحلا
اهنعاوعفدوديبميلشروأراوسأاونبنيذلاهئاقدصأو
.)١٨و٤:١٦ايمحن(ىرخألاب

٤عةسينكلايفنيعدتبملانمريذحت

لُخَلَخَدُهَّـنَأل«٤
ْ
لٱُذْنُماوُبِتُكْدَقٌساَنُأًةَس

ْ
ِهِذِٰهلِميِدَق

َنوُرِكْنُيَو،ِةَراَعَّـدلٱَىلِإاَنِٰهلِإَةَمْعِنَنوُلِّـوَُحي،ٌراَّـجُف،ِةَنوُنْيَّـدلٱ
لٱَدِّـيَّـسلٱ

ْ
ملٱَعوُسَياَنَّـبَرَوَهللاٱ:َديِحَو

.»َحيِسَْ
لامعأو٢:٨سرطب١و٢:٤ةيطالغو٣:٦سواثوميت٢
:١سطيتو٢:١٢سواثوميت٢و٧و٢:١سرطب٢و١١:٢٣
٢:٢٢انحوي١و١٦
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.مهايإهريذحتةلعنايباذهٌساَنُأًةَسْلُخَلَخَدُهَّـنَأل
يفسلوبلاقامكةيفخكلذاوتأةسينكلااولخدنيذلاو
لاقامكمهو)٢:١سرطب٢(يفسرطبو)٢:٤ةيطالغ(
.)١٠:١انحوي(»صوصلوقارس«مهلاثمأيفحيسملا
يفنينمؤملاىلإبتكينأىلعاذوهيربجأةسلخمهلوخدو
نممظعأةسينكلايفنيبذاكلانيملعملانمرطخلاو.لاحلا
.اهنعنيجراخلااهئادعألكرطخ

ِهلِميِدَقْلٱُذْنُماوُبِتُكْدَق
ٰ

نايتإبئبنتِةَنوُنْيَّـدلٱِهِذ
سلوبأبنتو.)١٨و٧ع(ةلاسرلاهذهةباتكلبقءالؤه
أبنتو.)٣:١سواثوميت٢و٤:١سواثوميت١(مهنايتإب
لهأونييليئارسإلانمةاصعللثدحامبًاضيأمهتنونيدب
هلوقبراشأهنأمهضعبنظو.ماعلبوحروقوةرومعومودس
بهذو.ميدقلادهعلاءايبنأتاءوبنلكىلإ»ميدقلاذنم«
سبتقايتلاخونخأةءوبنيفامىلإكلذبراشأهنأمهضعب
.ةلاسرلاهذهيفاهنم

١:١٨سرطب١(هلنوعضخيالوهللانوفاخياليأٌراَّـجُف
يتآلانيقيرطلابمهروجفاورهظأو)٣:٧و٢:٥سرطب٢و
.امهركذ

ةمعننوذختييأِةَراَعَّـدلٱَىلِإاَنِٰهلِإَةَمْعِنَنوُلِّـوَُحي
.ةئيطخلاباكترالًارذعةرفغملابئطاخلادعتيتلاهللا
تاوهشلاحيبتةيحيسملاةيرحلانأنودقتعيمهنأةصالخلاو
.ةروظحملا

اوفرتعينأنوبأييأخلاَديِحَوْلٱَدِّـيَّـسلٱَنوُرِكْنُي
دارملاو.دوجومريغهنأكهرماوألاوعضخينأوهناطلسب
ريمضىلإ»برلا«فاضأوبآلاهللاانه»ديحولاديسلاب«
ديسوهديسوهراجفلاهركنأيذلانإنايبلنيملكتملا
حصيفخسنلاضعبيف»هللا«ةظفلتكرُتو.يهلإلانينمؤملا
قفوىلعاذهوحيسملاوهديحولاديسلانوكينأكلذىلع
نيبداحتالاىلعءانب)٢٣و٢:٢٢انحوي١(يفانحويميلعت
.نبالاوبآلا

٧ىلإ٥عراجفلانمهللاماقتنالةلثمأةثالث

َّـبَّـرلٱَّـنَأ،ًةَّـرَماَذٰهْمُتْمِلَعْوَلَو،ْمُكَرِّـكَذُأْنَأُديِرُأَف«٥
َْملَنيِذَّـلٱًاضْيَأَكَلْهَأ،َْرصِمِضْرَأْنِمَبْعَّـشلٱَصَّـلَخاَمَدْعَب
.»اوُنِمْؤُي
-١٠:٥سوثنروك١و٢:٢٠انحوي١و٣:١و١:١٢سرطب٢
٣:١٦نييناربعو١٠

اميأًةَّـرَماَذٰهْمُتْمِلَعْوَلَو،ْمُكَرِّـكَذُأْنَأُديِرُأ
.ميدقلادهعلاثداوحنمهومتملعامضعبوههبمكركذأ
.رمألااذهيفمهتركاذهيبنتلالإكلذتأيملهنأىنعملاو

انحوي١و١:٢١سرطب٢و١٥و١٥:١٤ةيمور(يفاماذهبلباق
اوكسمتينأىلعمهثحينأكلذنماذوهيةياغو.)٢:٢١
دادترالابقاوعىلعرظنلابنيسيدقللةؤمملسملاناميإلاب
.ةيربلايفنييليئارسإلايدترمباصأامكناميإلانع

َْرصِمِضْرَأْنِمَبْعَّـشلٱَصَّـلَخاَمَدْعَبَّـبَّـرلٱَّـنَأ
ةوقنممهذاقنإبنييليئارسإللهتمحررهظأنأدعبيأ
.نوعرف

خيراتلانمرهظيامكاوُنِمْؤُيَْملَنيِذَّـلٱًاضْيَأَكَلْهَأ
انهاذوهيرشيمل.)١:٤٥ةينثتو٣٥و١٤:٢٩ددع(سدقملا
نألمهضعبمعزامكميلشروأبارخبدوهيلاكالهىلإ
اذوهيدصقيذلاو.مهنيعأمهصّلخنيذلامهمهكلهأنيذلا
هلثمودعبكالهلامهيقتالةرممهتاجننأوههايإمهملعينأ
مهنإفهللاعابتأنماوراصوةئيطخلانماوجنمهنأاورهظأنم
ملمهكلهأنيذلاو.ةبوتالبمثإلاباكتراباوكلهينأنكمي
نييناعنكلانممهصلخينأىلعهتردقوهللاةيانعباونمؤي
مهلسرأنيذلاسيساوجلاعوجردعبفرصتلااوؤاسأو
.)١٩-٣:١٦نييناربعو٤-١٤:١ددع(ىسوم

ملٱَو«٦
ْمُهَنَكْسَماوُكَرَتْلَب،ْمُهَتَساَيِراوُظَفَْحيَْملَنيِذَّـلٱُةَكِئَالَْ

لٱِةَنوُنْيَدَىلِإْمُهَظِفَح
ْ
لٱِمْوَي

ْ
َحتٍةَّـيِدَبَأٍدوُيُقِبِميِظَع

ْ
.»ِمَالَّـظلٱَت

٩و٢:٤سرطب٢

.)٢:٤سرطب٢ريسفترظنا(ُةَكِئَالَْملٱَو
مهلناكيذلامهماقميأْمُهَتَساَيِراوُظَفَْحيَْملَنيِذَّـلٱ
.ةيلصألامهتراهطوءامسلايف

ىلإةراشإاذهيفو.ءامسلايأْمُهَنَكْسَماوُكَرَتْلَب
ريغةلعلاو.كلانهمهلاحباوضتريملذإًارايتخاكلذاوتأمهنأ
.مهؤايربكاهنأحجرملاوةفرعملاقحةفورعم

يتلاةنونيدلايأِميِظَعْلٱِمْوَيْلٱِةَنوُنْيَدَىلِإْمُهَظِفَح
ًاضيأفرعُتو.ةكئالملاوسانلارارشألملاعلاةياهنيفنوكت
٦:٣٩انحوي(»ريخألامويلاةنونيد«و»برلامويةنونيدب«
.)١٢:٤٨و١١:٢٤و٥٤و٤٤و٤٠و

َحتٍةَّـيِدَبَأٍدوُيُقِب
ْ

مهبًاطيحممالظلاربتعاِمَالَّـظلٱَت
َىلَعْقِفْشُيَْملُهللاٱَناَكْنِإ«سرطبلوققفوىلعدويقلاك
يفْلَب،اوُأَطْخَأْدَقٍةَكِئَالَم »ْمُهَحَرَطِمَالَّـظلٱِلِسَالَسِ
ىلإىقبتاهنأل»ةيدبألاب«»دويقلا«تعنو.)٢:٤سرطب٢(
ريخألامويلاةنونيدلبقمهلاحنيبياذهو.ريغتالبدبألا
دعبو.رونلانمءيشهلخديالنجسيفنونوجسممهنأكف
:٢٥ىتم(مهلةدعملاةيدبألارانلايفنوحرطيةنونيدلاموي

.)١٦:١٤و٦:١٧ايؤرو٤١
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ملٱَوَةَروُمَعَوَموُدَسَّـنَأاَمَك«٧
َهلْوَحيِتَّـلٱَنُدُْ

ُ
ْتَنَزْذِإ،اَم

ًَةْربِعْتَلِعُج،َرَخآٍدَسَجَءاَرَوْتَضَمَواَمِهِلْثِمٍقيِرَطَىلَع
.»ٍةَّـيِدَبَأٍراَنَباَقِعًةَدِباَكُم
:٢٥ىتمو١١:٨عشوهو٢٣و٢٩ةينثتو٦و٢:٢سرطب٢
٣:٧سرطب٢و١:٨يكينولاست٢و٤١

.)٢:٦سرطب٢ريسفترظنا(َةَروُمَعَوَموُدَسَّـنَأاَمَك
َهلْوَحيِتَّـلٱَنُدُْملٱَو

ُ
نيتاهكالههللاباتكذختااَم

:٥ايمرإو١٣:١٩ءايعشإ(يهلإلاماقتناللنيلاثمنيتنيدملا
.)٩:٢٩ةيمورو٤٠
يفندملاهذهكرتشتملاَمِهِلْثِمٍقيِرَطَىلَعْتَنَزْذِإ
.امهماثآيفكرتشتملولنيتنيدملاكنيتكاله

قرطباهتاوهشتعبشأيأَرَخآٍدَسَجَءاَرَوْتَضَم
.روظحملاحابملابتلدبفةيعيبطريغ

يفمهلاثمأنمهللاةمقنلربتعيًالاثميأًةَْربِعْتَلِعُج
.مهرورش
كلتلاوحأفصواذهٍةَّـيِدَبَأٍراَنَباَقِعًةَدِباَكُم

بارخيهومدهلالكتمدهاهنإفنآلايهامكندملا
فصواذهواهراثآتيملارحبلاهايمتطغواهقارتحاليدبأ
.منهجرانبمهلهللاةبقاعملاهلهألاحلًاضيأ

راجفلاىلعةروكذملاةثالثلاةلثمألاقيبطت
١٠ىلإ٨ع

ملٱ،ًاضْيَأِءَالُؤٰهَكِلٰذَكْنِكٰلَو«٨
َنوُسِّـجَنُي،َنوُمِلَتْحُْ

جلٱ
ْ
.»ِداَْجمَألٱيِوَذَىلَعَنُوَرتْفَيَو،ِةَداَيِّـسلٱِبَنوُنَواَهَتَيَو،َدََس

٢:١٠سرطب٢

نأةرشاعلاةيآلاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذهيفنابأ
يفنيبذاكلانيملعملاىلعقبطنتةثالثلاةلثمألاكلت
.ذئمويةيحيسملاةسينكلا

مهنماذوهيرذحنيذلاراجفلايأِءَالُؤٰهَكِلٰذَكْنِكٰلَو
هديعاومبءزهلاوحيسملاراكنإيفةينلايفنيدرمتملاكاوناك
اوكرتمهنألىلوألامهتسائراوظفحيملنيذلاةكئالملاكو
.ةروظحملاتاذللاءارويعسلايفمودسلهأكو.ناميإلا

ركسلاتابسيفمهومالحألانوؤارلايأَنوُمِلَتْحُْملٱ
مالحأبةينيدلامهءارأفصو.)١٢و١٣:١١ةيمور(مثإلاو
ميلعتلاىلإةبسنلاباهلةيقيقحالةليخأاهنأيفنيملتحملا
.قحلا

اوناكف.مهريغدسجومهدسجَدَسَْجلٱَنوُسِّـجَنُي
اودهشنيلوألانيخرؤملانإ.ةرومعومودسلهأكاذهب
رحاسلانوميسذيمالتمهنيذلاةحيبقلاعدبلالهأةراعدب

مهتاوهشىلإمهسفنأاوملسأنمممهريغونييوالوقنلاو
.)٢:١٠سرطب٢(ةروظحملاةيدسجلا

اوطقسنيذلاةكئالملااذهباوهبشأفِةَداَيِّـسلٱِبَنوُنَواَهَتَي
ريسفترظنا(هاياصوةعاطإاوبأوهللاناطلساوضفرمهنإف
.)٢:١٠سرطب٢

اودرمتملعفامكِداَْجمَألٱيِوَذَىلَعَنوَُرتْفَيَو
حاورألا»داجمألايوذب«دارملانأحّجرملاو.ةيربلايفليئارسإ
ىلعلمتشيهنألمتحيومارتحالاقحتستيتلاةيوامسلا
.نييسايسلاماكحلاوةسينكلاءاسؤر

ملٱُسيِئَرُليِئاَخيِماَّـمَأَو«٩
َسيِلْبِإَمَصاَخاَّـمَلَف،ِةَكِئَالَْ

ْلَب،ٍءَاِرتْفٱَمْكُحَدِروُيْنَأُْرسَْجيَْمل،ىَسوُمِدَسَجْنَعًاّجاَُحم
.»ُّبَّـرلٱَكْرِهَتْنَيِل«:َلاَق
ايركزو٢:١١سرطب٢و١٢:٧ايؤرو١٢:١و١٠:١٣لايناد
٣٤:٦ةينثتو٤:١٧يكينولاست١و٣:٢

لاينادرفسيفركذِةَكِئَالَْملٱُسيِئَرُليِئاَخيِماَّـمَأَو
يفركُذو)١٢:١و١٠:٢١لايناد(صاخلاليئارسإسراحهنأ
داجمألايوذىلعنورتفيءالؤهنأاذوهيدارأف.)١٢:٧ايؤر(
ىلعهلوقينأةكئالملاسيئرحبقتسااممهيلعنولوقيف
.ناطيشلا

الىَسوُمِدَسَجْنَعًاّجاَُحمَسيِلْبِإَمَصاَخاَّـمَلَف
املكنألىسومدسجيفةجاحملاعوضومناكاذامملعن
يفُهَنَفَد«هللانأهدسجنأشيفباتكلاهركذ جلٱِ

ْ
يفِءاَوِ ِ

َىلِإَُهْربَقٌناَسْنِإْفِرْعَيَْملَو.َروُغَفِتْيَبَلِباَقُم،َبآوُمِضْرَأ
لٱاَذٰه

ْ
همالكىنباذوهيّنأحجرألاو.)٣٤:٦ةينثت(»ِمْوَي
همالكلًاقفانمهآرواهقدصيتلاةيدوهيلاديلاقتلاضعبىلع
نألحيحصبسيلكلذنأنهربينأردقيدحأالوهدروأف
رارشألاورايخألاامهوةكئالملانمنيعونركذيهللاباتك
ةكئالملارارشأنأنمبجعالفمهرايخأنومصاخي
نأبجيفلادجلادرجمانهةموصخلاو.مهرايخأنومصاخي
دوهيلاديلاقتنمرمألااذهيفاذوهيسبتقينأبرغتسنال
سينييفديلاقتلاكلتنمسلوبسابتقابرغتسناممرثكأ
نييليئارسإللةرخصلاعابّتاو.)٣:٨سواثوميت٢(سيربميو
نمناطيشلادارأاذامليقنإف)١٠:٤سوثنروك١(ةيربلايف
ةدابعزكرمهنفدملعجينأالإملعنالانلقىسومدسج
.نييليئارسإلل

الكلذنأىأرهنألٍءاَِرتْفٱَمْكُحَدِروُيْنَأُْرسَْجيَْمل
امهسفنلسلتخيكلذبهنألهللايضريالوهماقمبقيلي
لبهنيديوناطيشلاىلعمكحينأبلفكتيملفهللاابصتخي
ناكاذإهنأنيبينأكلذنماذوهيدصقو.هللاةنونيدلاكرت
ناطيشلاىلعمكحينأهلزوجيالةكئالملاسيئرليئاخيم
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يوذىلعاورتفينأسانلاكئلوألزوجيالهنأىرحألابف
.اوأطخأولوداجمألا

برلاكالملاقامكُّبَّـرلٱَكْرِهَتْنَيِل:َلاَقْلَب
لكيهددجمةنهكلاسيئرعوشيمواقيوهوناطيشلل
ايركزأبنلعلو.)٣:٢ايركز(ةيمويلاةحيبذلاوناميلس
يفديلقتلاكلذساسأوهناطيشلاوعوشينأشيفروكذملا
ردنكسايفسلوبلوقًاضيأرظنا(ىسومدسجنأش
.)٤:١٤سواثوميت٢ساحنلا

اَماَّـمَأَو.َنوُمَلْعَيَالاَمَىلَعَنُوَرتْفَيِءَالُؤٰهَّـنِكٰلَو«١٠
حلٱَك،ِةَعيِبَّـطلٱِبُهَنوُمَهْفَي

ْ
نلٱِْريَغِتاَناَوََي

َكِلٰذيِفَف،ِةَقِطاَّـ
.»َنوُدُسْفَي
٣:١٩يبليفو٢:١٢سرطب٢

.ةكئالملاسيئرهاتأامفالخاوتأِءَالُؤٰهَّـنِكٰلَو
ريغداجمألايوذىلعيأَنوُمَلْعَيَالاَمَىلَعَنوَُرتْفَي

.مهيلعءارتفالابومهمارتحامدعبمهيلإاوأطخأفنيروظنملا
ِْريَغِتاَناَوَيَْحلٱَك،ِةَعيِبَّـطلٱِبُهَنوُمَهْفَياَماَّـمَأَو

ةيعيبطلاتاوهشلاوةزيرغلابهنوملعياميأِةَقِطاَّـنلٱ
ةرواجمباهيلعهللامهقلخيتلاةعيبطللًافالخاوئطخف
ةيحورلاتاوقلاىلإاوأطخأمهنأامكةعالخلاباهدودح
.مهفيدجتب

مهكالهىلإلوؤيامنولمعييأَنوُدُسْفَيَكِلٰذيِفَف
هللانأاوفرعلةيقيقحةفرعممهلتناكولفًادسجوًاسفن
لامعتسااوملعتيومهتاوهشاهباوعمقييكلمهلوقعمهاطعأ
.ًازئاجًالامعتسامهزئارغ

١٩ىلإ١١عمهباقعومهلاصخوراجفلافصو

َهلٌلْيَو«١١
ُ

َىلِإاوُّبَصْنٱَو،َنيِياَقَقيِرَطاوُكَلَسْمَُّـهنَألْم
لَبِةَلَالَض

ْ
يفاوُكَلَهَو،ٍةَرْجُأِلْجَألَماَع .»َحَروُقِةَرَجاَشُمِ

سرطب٢و٣:١٢انحوي١و١٢:٤نييناربعو٨-٤:٣نيوكت
-٢١و٣-١٦:١ددعو٢:١٤ايؤرو٣١:١٦ددعو٢:١٥

٣٥

َهلٌلْيَو
ُ

باصملانممهبيصيامىلإًارظنكلذلاقْم
:١١ىتم(هتءادروهتمظعيفلمأتملاهنمرعشقييذلالئاهلا

٢١(.
.)١٢-٤:٥نيوكت(َنيِياَقَقيِرَطاوُكَلَسْمَُّـهنَأل
هئايربكوهنايصعيفوهللانمهفوخمدعيفهوهبشأمهنإف
لتقلاكهللاهبسحياممهايإهضغبويقتلاهيخألهدسحو
سانلاوهللاىلعنيدتعملالوأنيياقناك.)٣:١٥انحوي١(

هلثماوئطخراجفلاءالؤهوهيخألةيعيبطلاهتبحمفلاخف
هللاراذنإىلإتافتلاالبمهلايمأومهتاوهشءارومهيعسب
امكلطابلامهميلعتبمهسوفناوكلهأفمهرئامضهيبنتو
.هيخأةايحنيياقبلس

:٢٢ددع(ٍةَرْجُأِلْجَألَماَعْلَبِةَلَالَضَىلِإاوُّبَصْنٱَو
ماعلباهفلاخامكهللاةعيرشاوفلاخ.)٢٣:٤ةينثتو٧
ليئارسإينببرجينأقالابملعماعلب.بسكلابًاعمط
نوملعملاءالؤهكلذك)٢:١٤ايؤر(ناثوألاةدابعوىنزلاب
يفاوكلسينأبسكلايفًاعمطهذيمالتاوملعنوبذاكلا
ءاجو.كالهلاومثإلاىلإمهوداقفعنامالبمهتاوهشليبس
.)١٦و٢:١٥سرطب٢(يفمالكلااذهلثم

يفاوُكَلَهَو لاق.)٣٠-١٦:١ددع(َحَروُقِةَرَجاَشُمِ
ًاققحممهكالهىأرهنألاوكلهمهنأنيملعملاءالؤهيفاذوهي
.هتبقاعكمهبقاعوحروقراوطأكمهراوطأىأروعقوهنأك
عوضخلااوبأوةسائرلااوبلطفىسوملوهللامهنايصعبهباولثمت
اوفختساوةسينكلاةطلساوركنأوهللاهنّيعيذلاناطلسلل
.اهضئارفب

يفٌروُخُصِءَالُؤٰه«١٢ ملٱُمُكِمِئَالَوِ
َمِئَالَوَنيِعِناَص،ِةَّـيِّـبَحَْ

َحتٍءاَمَالِبٌموُيُغ.ْمُهَسُفْنَأَنيِعاَر،ٍفْوَخَالِبًاعَم
ْ

اَهُلِم
مثَالِبٌةَّـيِفيِرَخٌراَجْشَأ.ُحاَيِّـرلٱ

ََ
.»ٌةَعَلَتْقُم،ًافَعاَضُمٌةَتِّـيَمٍر

٣٤:٢لايقزحوخلا١١:٢٠سوثنروك١و٢:١٣سرطب٢
٤:١٤سسفأو٢:١٧سرطب٢و٢٥:١١٤لاثمأو١٠و٨و
١٥:١٣ىتمو

يفٌروُخُصِءَالُؤٰه سرطبلاقِةَّـيِّـبَحَْملٱُمُكِمِئَالَوِ
يفَنوُمَّـعَنَتَي،ٌبوُيُع«مهنأمهيف َمِئَالَوَنيِعِناَصْمِهِروُرُغِ
ًالضفةسينكلاىلعرطخمهنإف.)٢:١٣سرطب٢(»ْمُكَعَم
نوتأيفنفلاليبسيفروخصكمهنألاهيلعًاراعمهنوكنع
نفسنورسكيمهذيمالتنولعجيوةسينكلاىلعراعلاب
راشأو)١:١٩سواثوميت١و٢٢-١١:٢سوثنروك١(ناميإلا
مهتبحماورهظأاهبمهنأليبرلاءاشعلامئالوىلإةيبحملامهئالوب
يتلاةيبحملامئالولاىلإوأضعبلمهضعبةبحموحيسملل
تتعُنو.)٢:٤٦لامعأ(هيلتوأيبرلاءاشعلاقبستتناك
ةمعطأبنينمؤملاءاينغأىتأاهتأشنلوأيفهنأل»ةيبحملاب«
مهعماوعمتجاوءابرغلاولمارألاوىماتيلاوءارقفلااومعطيل
نماهبنرتقااملةسينكلانمتيغلأنكلمهلمهتبحملًاراهظإ
.فرصتلاءوس

مهعابتااوعدامهنأاذهنمرهظيًاعَمَمِئَالَوَنيِعِناَص
مهلنكيمليبرلاءاشعلانكلوهتسينكءاضعأمهنأوحيسملا
.ةبحمالبةميلولبةبحمةميلو
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هنأكيبرلاءاشعلااوسرامْمُهَسُفْنَأَنيِعاَر،ٍفْوَخَالِب
برلادسجاوزيميملومزاللاراقولاباوتأيملفةيداعةميلو
ضعبلعفامكركسلاوةهارشلاىلإةليسوهوذختالبهيف
ةمقناوفاخيملف)٢٢و١١:٢٠سوثنروك١(سوثنروكةسينك
مهسفنأنومعطياوناكفهوبكتراامىلعسانلارييعتالوهللا
مهلعلوأبجيامكءارقفلامهتوخإاومعطينأنمًالدب
زبخلامهلةاعرلامدقينألبقيبرلاءاشعلالوانتىلإاوقبس
ٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأل«سوثنروكلهأيفلوسرلالوقكرمخلاو
يفِهِسْفَنَءاَشَعُذُخْأَيَفُقِبْسَي لٱَف،ِلْكَألٱِ

ْ
ُرَخآلٱَوُعوَُجيُدِحاَو

اذهبتكنيحاذوهيلعلو.)١١:٢١سوثنروك١(»ُرَكْسَي
:٣٤لايقزحيفاموأ٥٦:١١ءايعشإ(يفامهلابىلعرطخ
٣(.

رظناو٢٥:١٤لاثمأ(يفامباذهلباقٍءاَمَالِبٌموُيُغ
»ءامالبرابآ«مهيفهلوقوهو)٢:١٧سرطب٢يفامريسفت
ميلعتلايفباتكلالاق.ًاليلقاوعفنوًاريثكاوعدامهنإف
ملٱَكُلِطَْهي«حيحصلا

.يِمَالَكىَدَّـنلٱَكُرُطْقَيَو،يِميِلْعَتِرَطَْ
لٱَىلَعِّـلَّـطلٱَك

ْ
لاَكَو،َِإلَك

ْ
لٱَىلَعِلِباَو

ْ
)٣٢:٢ةينثت(»ِبْشُع

عدختةبذاكلاميلاعتلانكلو.تبنلايوقيوضرألانيزيف
.نوبيخيونوسأييفنيلمآلا

َحت
ْ

ةكرباللاوزلاةعيرسةغرافةفيفخيهفُحاَيِّـرلٱاَهُلِم
رطملابدعتوددرتتورشتنتهذهكيهيتلامويغلانإف.اهيف
اهلثمف.ًائيشىشطعلاةبرتلايقستالذإنيجارلاعدختف
تسيلاهنوكلمهميلاعتنإفنيعداخلانيملعملاكئلوأميلاعت
نيعماسلاءارآريغتكريغتتقحلاساسأىلعةيبنم
.مهضارعإو

يذلالصفلاوهفيرخلاٍرََمثَالِبٌةَّـيِفيِرَخٌراَجْشَأ
ءالؤهامأو.رامثألابةلقثمراجشألاهيفنوكتنأبجي
اهنعليتلاميقعلاةنيتلاكمهامنإكلذكسيلفنوملعملا
رامثأمهلسيلفجضنينألبقاهرمثطقسييتلاوأحيسملا
.دحألمهيفعفنالوحورلارامثأالوربلا

البتراصمثرمثالبًالوأتناكيأًافَعاَضُمٌةَتِّـيَم
ملوناتنساهيلعتضماهنإوأةقيقحةتيماهنإوأ.قرو
اوتامنيذلاىلعقدصماذهو.ةايحلاتامالعاهيلعرهظت
مهنإواوددجتمهنأاوعداامدعبمهاياطخىلإاوعجرفًايحور
مثنيينثولصألايفاوناكمهلعلوأ.مثإلاتومنماوماق
ملوليجنإلااوملعتمثىسومةعيرشنماوديفتسيملواودّوهت
.ًائيشهباوعفتني

اهنمحالفلاسأيواهتومتامالعرخآاذهٌةَعَلَتْقُم
زاجمىلعزاجمبكلذباذوهيىتأف.ًادوقونوكتلاهعلقيف
.مهلههركنيبيلتابنلاملاعنملاثمىلعلاثمو

هيْزِخِبٌةَدِبْزُمٌةَجِئاَهٍرْحَبُجاَوْمَأ«١٣ ٌظوُفَْحمٌةَهِئاَتٌموُجُن.ِْمِ
َهل
َ

.»ِدَبَألٱَىلِإِمَالَّـظلٱُماَتَقا
٦ع٢:١٧سرطب٢و٣:١٩يبليفو٥٧:٢٠ءايعشإ

ًالبقمههبشِْمِهيْزِخِبٌةَدِبْزُمٌةَجِئاَهٍرْحَبُجاَوْمَأ
يتلا»جاومألاب«انهمههبشو»ءامالبمويغب«مث»روخصب«
رحبلايفةحورطملاراذقألاعمجتوئطاشلادنعبرطضت
اَّـمَأ«ءايعشإلوقانههلابيفرطخاذوهيلعلو.اهبددرتتو
لٱَكَفُراَْرشَألٱ

ْ
ملٱِرْحَب

ُفِذْقَتَو،َأَدَْهيْنَأُعيِطَتْسَيَالُهَّـنَألِبِرَطْضُْ
نوملعملاهبشأو.)٥٧:٢٠ءايعشإ(»ًانيِطَوًةَأَْمحُهُهاَيِم
ةحاقولاوةئيدرلاقالخألاوروجفلايفجاومألاكلتنوعداخلا
دبزلابالإيتأتالفروخصلامدصتاهنأيفًاضيأاهوهبشأو
ىوسبضيرعلامهئاعداومهراختفانماوتأيملمهنإفراذقألاو
.لجخلا

الفةنيعملااهكالفأبكرتتارايسبمههبشٌةَهِئاَتٌموُجُن
اهبمئاقلاننسلاكلتتارايسلارئاسكةيكلفلاننسلاعيطت
نيحالملاعفنتتباوثلاموجنلانإ.اهلامجوتارايسلاماظن
ىلإاودتهيفرحبلايفمهعضوماوفرعينأنوعيطتسيهبمهنأل
عدختوعفنالبفاهننسفلاختيتلاتارايسلاامأو.مهقيرط
تباوثلاكءانمألاءامكحلانوملعملاف.اهيلعنولكتينم
نوعداخمهفنوبذاكلانوملعملاامأو)٢:١و١:٢٠ايؤر(
وهيذلاحيسملانعفالتخالالكنوفلتخمنيعفانريغ
.)٢٢:١٦ايؤر(»رينملاحبصلابكوك«

َهلٌظوُفَْحم
َ
كلتنإيأِدَبَألٱَىلِإِمَالَّـظلٱُماَتَقا

يدبألامالظلاىلإيهتنتواهرونئفطنيوىنفتةهئاتلاموجنلا
:٢سرطب٢ريسفترظنا(نيلضملاونيلاضلاةبقاعكلذك
١٧(.

:ًالِئاَقَمَدآْنِمُعِباَّـسلٱُخوُنْخَأًاضْيَأِءَالُؤٰهْنَعَأَّـبَنَتَو«١٤
يفُّبَّـرلٱَءاَجْدَقاَذَوُه »ِهيِسيِّـدِقِتاَوَبَرِ
٧:١٠لايناد١٦:٢٧ىتم٣:٢٣ةينثت٢١و٥:١٨نيوكت
١٢:٢٢نييناربعو

يفخونخأهبتكامُخوُنْخَأًاضْيَأِءَالُؤٰهْنَعَأَّـبَنَتَو
عديمل.رصعلكرارشأىلعومهيلعقدصيهرصعرارشأ
يفاوظفحدوهيلاويبنهنأفنيملنكلًايبنخونخأىسوم
ةريثكديلاقتدوهيللنأملعنو.هبأنبتامضعبمهخيراوت
ىلإىحوأهللانأنمعنامالولطاباهضعبوقحاهضعب
ليلدالو.انتدافإلهسبتقيفاهنمقحلاضعبراتخينأاذوهي
دنعاهنمسبتقايتلاخونخأةءوبنرفسناكهنأانهليقامم
هيلإبوسنملاباتكلاامأو.مويلاهدوجوىلعليلدالدوهيلا
ىلعليلدالفةينانويلاىلإاهنممجرُتوةيشبحلاةمجرتلايف
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يذلانأوداليملليناثلانرقلايفبتُكهنأرهاظلاوهمدق
ينامورلاسونايردأروطاربمألامايأيفهبتكهنأويدوهيهبتك
الو.هبةقثالفحيسملاهنأىعدايذلاابيشوكىوعدتبثيل
نألدوهيلاديلقتنمسبتقااذوهينأنمبجعتننأنسحي
سطيتو١٧:٢٨لامعأ(نيينثولاءارعشلانمسبتقاسلوب
.)٣:٨سواثوميت٢(يدوهيلاديلقتلانمو)١:١٢

نيوكت(.لوألاوهمدآنأىلإرظنلابَمَدآْنِمُعِباَّـسلٱ
دوهيلادقتعاو)١١:٥نييناربع(يفخونخأركُذو)٨-٥:٣
امردقىلعددعلاكلذاوركذوسدقمددععباسلانأ
نمعباسلاىسومنإمهلوقكلذنمومهبتكيفمهنكمأ
.بوقعينمعباسلاساحنيفنأوميهاربإ

ضرألاىلإءامسلانملزنييأُّبَّـرلٱَءاَجْدَقاَذَوُه
.هعوقوققحتليضاملاظفلبهركذوةنونيدلل

يف ٣٣:٢ةينثت(يفامقفاوياذهِهيِسيِّـدِقِتاَوَبَرِ
امًاريثكو.)٢:٢٢نييناربعو٢٥:٣١ىتمو٦٨:١٧رومزمو
ةكئالملانمميظعروهمجيفهللاروهظسدقملاباتكلاركذ
.نيسيدقلاو

جلٱَىلَعًةَنوُنْيَدَعَنْصَيِل«١٥
ْ

ْمِهِراَّـجُفَعيَِمجَبِقاَعُيَو،ِعيَِم
هباوُرَجَفيِتَّـلٱِمِهِروُجُفِلاَمْعَأِعيَِمجَىلَع ِعيَِمجَىلَعَو،اَِ
لٱ
ْ

هبَمَّـلَكَتيِتَّـلٱِةَبْعَّـصلٱِتاَمِلَك .»ٌراَّـجُفٌةاَطُخِهْيَلَعاَِ
١:٩سواثوميت١وخلا٢:٦سرطب٢

سانلالكنيديليأِعيِمَْجلٱَىلَعًةَنوُنْيَدَعَنْصَيِل
.ةبقاعملاوةباثإللًاديهمترايخألاورارشألا

:١٦انحوي(نوقحتسيامكْمِهِراَّـجُفَعيَِمجَبِقاَعُيَو
نأنوريمهنإومهباقعةلعمهماثآنأىلإاذهبراشأ.)٨
.مهعادخءازجاهنألةلداعمهتنونيد

ِعيَِمجَىلَعَو...ِمِهِروُجُفِلاَمْعَأِعيَِمجَىلَع
.مهتنونيدةلعيهلامعألاهذهخلاِةَبْعَّـصلٱِتاَمِلَكْلٱ
ىلعهيفشاعيذلانامزلاقفاوتهذهخونخأةءوبنو
مامأهقيرطرشبلكدسفأ«نيحنافوطلالبقضرألا
ةيساقةبعصتاملكبنوتأيراجفلاكئلوأنأعقوتيف»برلا
اذوهيىأرو.ةنونيدلابمهرذنينمىلعمالكلانوظلغييأ
كئلوأاوهبشأةيحيسملاةسينكلايفنيبذاكلانيملعملانأ
.مهيلععقتفوسيتلاةنونيدلاومهلاوقأومهلامعأبراجفلا

ِبَسَحِبَنوُكِلاَس،َنوُّكَشَتُمَنوُمِدْمَدُمْمُهِءَالُؤٰه«١٦
هتاَوَهَش لٱِبَنوُباَُحي،َمِئاَظَعِبُمَّـلَكَتَيْمُهُمَفَو،ِْمِ

ْ
ِلْجَأْنِمِهوُجُو

ملٱ
.»ِةَعَفْنَْ
١٠و٢:٣سرطب٢و١٠:٥سوثنروك١و٤١و١٦:١١ددع
١٨و

يفهتيانعوهللاىلعَنوُّكَشَتُمَنوُمِدْمَدُمْمُهِءَالُؤٰه
ةبصنألانممهلنيُعامىلعوهلامعأوهدصاقموملاعلا
مهتاوهشبسحنوكلسيمهنألًاعبطكلذكوهو.ًاصوصخ
اورمذتذإةيربلايفليئارسإينباذهباوهبشأفعبشتاليهو
حيبقلاحبرلابعمطيذلاماعلباوهبشأوقيرطلاةقشمنم
كاردإىلإليبسلايفهللااهعضويتلاعناوملالقثتساو
دنعيهيتلاةعانقللةيفانممهلامعأومهلاوقأتناكو.هتياغ
.)٦:٦سواثوميت١و١٢و٤:١١يبليف(نمثلاةريثكهللا

كلتةطلستحتمهفِهِتاَوَهَشِبَسَحِبَنوُكِلاَس
نماهتامجالنمهللامسرامىلإرظننودةيدسجلاتاوهشلا
.)٣:٣سرطب٢رظنا(ةعيرشلاوريمضلاولقعلا

)٢:١٨سرطب٢ريسفترظنا(َمِئاَظَعِبُمَّـلَكَتَيْمُهُمَفَو
مهلعلومهريغنملضفأمهنإومهلامعألكيفةيرحلااوعدا
مهوعنمنيذلانيينامورلانيطلستملاىلعمالكلاباولواطت
.تاروظحملاةحابإمهميلعتنم

اومرتحيملمهنأيأِةَعَفْنَْملٱِلْجَأْنِمِهوُجُوْلٱِبَنوُباَُحي
مركأيذلاماعلبكلذباوهبشأفءامظعلاوءاينغألاىوس
مهاوقتىلعءاينغأللمهماركإنكيملو.هنمةعفنملاةيغبقالاب
نونوكيءالؤهلثمو.مهنمحبرلالمأللبمهقاقحتساوأ
نوكينأقحلاو.مهنوئرطُيومهنوحدميكولملاطالبيفًامئاد
.مههوجووأمهماقملالمهتافصنسحلسانلاماركإ

َهلاَقيِتَّـلٱَلاَوْقَألٱاوُرُكْذٱَفُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُتْنَأاَّـمَأَو«١٧
َ

ا
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُلُسُرًاقِباَس

.ِ»حيِسَْ
٢:٣نييناربعو٣:٢سرطب٢

اننألمهيواعدومهراختفاباوعدُختاليكلاوُرُكْذٱَف
.ًالبقمهنممكانرذح

َهلاَقيِتَّـلٱَلاَوْقَألٱ
َ
َعوُسَياَنِّـبَرُلُسُرًاقِباَسا

الإ)٣-٣:١سرطب٢(يفسرطبلوقلثماذهِحيِسَْملٱ
نحنانتيصوو«هلوقبلسرلانمهسفندعسرطبنأ
نمنوريثكلمحاماذهو.كلذتأيملاذوهيو»لسرلا
سرطبنابأو.لسرلانمسيلهنأاولوقينأىلعنيرسفملا
)٩-٣:٤سرطب٢(هلساسأالنأومهئازهتساعوضوم
لاوقأبًاضيأمهركذهلعلوسرطبلاوقأبهركذاذوهينكلو
٥-٤:١سواثوميت١و٦و٢و٣:١سواثوميت٢(يفسلوب
.)٢:١٨انحوي١و

يفُهَّـنِإْمُكَلاوُلاَقْمَُّـهنِإَف«١٨ ٌمْوَقُنوُكَيَسِريِخَألٱِناَمَّـزلٱِ
.»ْمِهِروُجُفِتاَوَهَشِبَسَحِبَنيِكِلاَس،َنوُئِزْهَتْسُم
٤:١سواثوميت١و٢٠:٢٩لامعأو٣:٣سرطب٢
١٦و٤ع٤:٣و٣:١سواثوميت٢و
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يف لوقنماللسرلالاوقأنماذهِريِخَألٱِناَمَّـزلٱِ
هئيجموحيسملادوعصنيبتقولا»نامزلااذهب«دارملاو.اذوهي
:١سرطب١و١:٢نييناربعو٦و٢و٣:١سواثوميت٢(يناثلا

.)٢:١٨انحوي١و٢٠
عيضاوماذهىلعسرطبدازَنوُئِزْهَتْسُمٌمْوَق

ةنونيدلاوتاومألاةمايقويناثلاحيسملاءيجميهومهئازهتسا
ءاغصإلانممهيقيلسرلاتاوبنركذتنأاذوهيىأر.ةماعلا
.نيبذاكلانيملعملاىلإ

اوعسةوهشلكْمِهِروُجُفِتاَوَهَشِبَسَحِبَنيِكِلاَس
نعتهنيتلاةيهلإلاةيصولاةطلسراكنإىلعمهتلمحاهءارو
ءادتعاىلعمهلمحةيهلإلاةطلسللضفرلكوةوهشلاكلت
هتلاسريفسلوبنابأامكةفعلاوةراهطلاةنسىلعديدج
.)٢٩و٢٢و١:٢٤ةيمور(ةيمورىلإ

ملٱُمُهِءَالُؤٰه«١٩
َحوُرَالَنوُّيِناَسْفَن،ْمِهِسُفْنَأِبَنوُلِزَتْعُْ

َهل
ُ

.»ْم
٣:١٥بوقعيو٢:١٤سوثنروك١

)١١ع(ةيخيراتلاثمأبالنيبذاكلانيملعمللفصواذه
مهئيجمبتاءوبنبالو)١٣و١٢ع(ةيدامهيباشتبالورمامك
فصووهلب)١٦ع(مئاظعلابمهملكتبالو)١٥و١٤ع(
.مهسفنأيفوةسينكلايفمهريثأتوةيقيقحلامهتعيبط

.)١٦و١٢ع(يفاذهلثمبمالكلاحتتفاُمُهِءَالُؤٰه
ىلعملعلاةدايزنوعدينيذلاْمِهِسُفْنَأِبَنوُلِزَتْعُْملٱ
ةعامجبحروقلعفامكًابازحأةسينكلااولعجومهريغ
اوريغمهاوساهجرديملةفرعممهئاعداىلعءانبو.ليئارسإ
رثكأنويناحورمهنأمهئاعداىلعو.ةيساسألانيدلائدابم
تاوهشلاعنمننستحتاوسيلمهنإاولاقمهاوسنم
روجفلاعاونأنماودارأاماوبكترينأمهلزوجيهنإوةيدسجلا
عدبلاةسينكلايفماسقنالاللعتناكو.اوسندتينأنود
ءالؤهوةراعدلاوةسائرلابلطوتاذلابحوءايربكلاو
ةسينكلاماسقناكلذنمجتنفماثآلاكلتلكاوبكترا
.اهبارخو

ىوسنوربتعيالمهسفنأبنوبجعميأَنوُّيِناَسْفَن
مهلايمأىضتقمينوكلسيومهماهوأومهتاليختومهئارآ
.ةددجتمتسيلمهتعيبطذإمئاهبلاكمهعفانمومهقاوذاو

َهلَحوُرَال
ُ

نمنولاخمهنأكوهللاحورنمنولاخيأْم
اوناكفةبحمالوريمضالوىوقتالبمهفيرشبلاحورلا
نمنيلاخمهنوكنعًالضفهبنيسندتمودسجللنيعضاخ
اذهلوسدقلاحورلانمًاصاخًايحواوعدامهلعلو.هللاحور
:٣بوقعيو١٥و٢:١٤سوثنروك١(نينمؤملااولزتعاوهولزتعا

.)٣:٢٤انحوي١و١٥و١٤

٢١و٢٠عةيماتخحئاصن

ُمُكِناَميِإَىلَعْمُكَسُفْنَأاوُنْبٱَفُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُتْنَأاَّـمَأَو«٢٠
لَصُم،ِسَدْقَألٱ

ِّـ
يفَني لٱِحوُّرلٱِ

ْ
»ِسُدُق

٦:١٨سسفأو٥:١١يكينولاست١و٢:٧يسولوك٣ع

كئلوأفالخمهنيذلاُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُتْنَأاَّـمَأَو
ةسينكلااومسقدقومهلحورالنيذلانييناسفنلا
.اهومدهو

ىلعيأِسَدْقَألٱُمُكِناَميِإَىلَعْمُكَسُفْنَأاوُنْبٱَف
ميلاعتوهوهلسروحيسملاهعضويذلانيتملامكناميإساسأ
قّرفيانه»ناميإلا«و.هديعاوموهيهاونوهرماوأوليجنإلا
حيسملاعوسيوهيذلاناميإلاعوضومنعًاليلق
»مكسفنأاونبا«لاقو.)٢:٢٠سسفأو٣:٩سوثنروك١(
ةرسملابسحاولمعيواوديريلنينمؤملايفملاعلاوههللانأل
ةرمملسملاوههنألمهيلإ»ناميإلا«فاضأو)٢:٢يبليف(
فالتخالالكفلتخيهنأل»سدقألاب«هديقو.)٣ع(مهل
لعجينأهتياغنالوةلاسرلاهذهيفاهدنفيتلاميلاعتلانع
ةوقبوهناميإلايفومنلانألونيسدقمهبنيكسمتملا
لمعلااوممتهانعمو.ةسادقلالامكهتياغوسدقلاحورلا
وهيذلاليجنإلابنيمصتعماوكفنتالوهومتأدتبايذلا
.ةسادقلاىلإىمظعلاةطساولا

يفَنيِّـلَصُم اونبينأنونمؤملاردقيالِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِ
ةالصلابالإاوعزعزتيالىتحناميإلاساسأىلعمهسفنأ
ةمكحلابوسدقلاحورلاةوقباولصينأمهيلعبجوأاذهو
داهتجالاباولصيلمهبولقكرحينأنيعقوتماهحنميوهيتلا

ِّـيلَصُأَوِحوُّرلٱِبِّـيلَصُأ«سلوبلوققفوىلعةرثؤمةالص

هلوقو.)١٤:١٥سوثنروك١(»ِحوُّرلٱِبُلِّـتَرُأ.ًاضْيَأِنْهِّـذلٱِب
َحوُّرلٱَّـنِكٰلَو.يِغَبْنَياَمَكِهِلْجَألِّـيلَصُناَمُمَلْعَناَنْسَلاَنَّـنَأل«
هبُقَطْنُيَالٍتاَّـنَأِباَنيِفُعَفْشَيُهَسْفَن اذهو.)٨:٢٦ةيمور(»اَِ
هللامهتدابعيفحورلاريثأتذئموياورظتنانينمؤملانأمزلتسي
٨:١١اقول(يفهذيمالتىلعةالصلاحيسملابجوأو.ًارهج
)٥:١٧يكينولاست١(يفكلذيفلوسرلابجوأو)٢١:٣٦و
لازتعالئاسونميهو.رصعلكيفءايقتألالُثمو
.ىمظعلاتاكربلالينوةئيطخلا

يفْمُكَسُفْنَأاوُظَفْحٱَو«٢١ اَنِّـبَرَةَْمحَرَنيِرِظَتْنُم،ِهللاٱِةَّـبََحمِ
ملٱَعوُسَي

لِلِحيِسَْ
ْ
.»ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَح

٩:٢٨نييناربعو٣:١٢سرطب٢و٢:١٣سطيت

يفْمُكَسُفْنَأاوُظَفْحٱ مكتبحمةرئاديفيأِهللاٱِةَّـبََحمِ
ناميإلاباهيفاونكسةلظمهللاةبحمنأكومكلهللاةبحموهللا
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لصأهللاةبحمنإ.اهنمنوجرخيالفةالصلاباهومعدو
لمعوحيسملالمعنعمهينغيالاذهونينمؤملاصالخ
لمعثولاثلاميناقأنممونقألكلًاذإفمهيفسدقلاحورلا
لئاسولانسحأنمانلهللاةبحمركذ.سيدقتلاوءادفلايف
لئاسولالكلمعتسننأانيلعف.هللاانتبحميفانسفنأظفحل
انسفنأظفحنيكلداهتجالاوةالصلاوهللاباتكةوالتنم
.)٥:١٨اتحوي١رظنا(ةبحملاكلتيف

اهرهظييتلاِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرََةْمحَرَنيِرِظَتْنُم
٤:٨سواثوميت٢(ريخألامويلايفةنونيدلاشرعىلعوهو
نمنونمؤملاهرظنيامف.)٣:١٢سرطب٢و٢:١٣سطيتو
.ةمحرلاوهلبقتسملاورضاحلايفمهاندأىلإمهالع

»اوظفحا«هلوقباذهقلعننأحصيِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَحْلِل
»ةيدبألاةايحلا«لينو.»ةمحر«هلوقبو»نيرظتنم«هلوقبو
نمىمظعلاةجيتنلاوراظتنالاضرغوسفنلاظفحةياغ
يفامكحضاوثيلثتلاميلعتو.حيسملاعوسيبهللاةمحر
.)٢١و٢٠ع(نيتيآلا

هذهميلعتنولبقيالنيذلاهبلماعينأبجيام
٢٣و٢٢عةلاسرلا

لٱاوَُمحْرٱَو«٢٢
ْ
»َنيِزِّـيَُممَضْعَب

ىجرُيالنأكمهوكرتتاليأَضْعَبْلٱاُوَمحْرٱ
نوملعملامهلضأنيذلاانه»ضعبلاب«دارأو.مهصالخ
بلطنوةأطخلالكمحرنالنأكلذبينعيالف.نوعداخلا
ملحلالكبًاضعبمهضعباولماعينأدارملالبعيمجلاحالصإ
ىلإاوجاتحاوةلوهسباوعدُخنوفئاخلاءافعضلامهوةبحملاو
.ناميإلاىلإعوجرللةبحملاوفطللا

يفالقحلاىلإمهعاجرإىلإلئاسولاذاختايفَنيِزِّـيَُمم
ىرجحيسملانإفهيفداهتجالايفالومهصالخيفةبغرلا
ًةَبَصَق«هميلعتيفةمكحلالامعتسابننسلاهذهىلع
طُيَالًةَنِّـخَدُمًةَليِتَفَو،ُفِصْقَيَالًةَضوُضْرَم

ْ
َجِرُْخيىَّـتَح،ُئِف

حلٱ
ْ

.)١٢:٢٠ىتم(»ِةَْرصُّنلٱَىلِإَّـَق

لَخَو«٢٣
ِّـ

لٱاوُص
ْ
خلٱِبَضْعَب

ْ
،ِراَّـنلٱَنِمَنيِفِطَتُْخمِفَْو

ملٱَبْوَّـثلٱىَّـتَحَنيِضِغْبُم
جلٱَنِمَسَّـنَدُْ

ْ
.»ِدََس

ايؤرو٣:١٥سوثنروك١و٣و٣:٢ايركزو٤:١١سوماع
٣:٤

نمناثفنصءالؤهِفْوَْخلٱِبَضْعَبْلٱاوُصِّـلَخَو
كئلوأةلماعمنعفلتختةلماعمىلإاوجاتحافنيمواقملا
سومانلاتاديدهتومهليبسراطخأنمراذنإلاىلإنوجاتحيف

انه»اوصلخ«ىنعمو.مهدرمتومهلالضنعمهعنميل
.مهصيلختيفاودهتجا

ًاعيرسلئاسولانيلمعتسميأِراَّـنلٱَنِمَنيِفِطَتُْخم
رانلانمهاخأناسنإلافطخيامكرطخلانممهذاقنإل
لعلو.رطخلاديدشيفمهنأمكلاعفأومكمالكبمهلنيرهظم
ًةَلْعُشاَذٰهَسْيَلَفَأ«ايركزيبنلالوقىلعينبمانههمالك
سوماعيبنلالوقو.)٣:٢ايركز(»ِراَّـنلٱَنِمًةَلَشَتْنُم
ْمُتِْرصَف،َةَروُمَعَوَموُدَسُهللاٱَبَلَقاَمَكْمُكَضْعَبُتْبَلَق«
حلٱَنِمٍةَلَشَتْنُمٍةَلْعُشَك

ْ
كلذف.)٤:١١سوماع(ِ»قيَِر

.)١٩:١٦نيوكت(اهقارتحالبقمودسنمطوللاشتناك
بهذِدَسَْجلٱَنِمَسَّـنَدُْملٱَبْوَّـثلٱىَّـتَحَنيِضِغْبُم

نمثلاثفنصىلإريشتةرابعلاهذهنأىلإنيرسفملارثكأ
يفاوناكنيبطاخملانألمهذاقنإيفاودهتجينأبجينيذلا
هيلإفيضينأبجيهنأومهباوسندتينأنمرطخلاديدش
نوكيف»نيفئاخمهوذقنا«وهوخسنلاضعبيفهلبقركُذام
مهباوسندتتنأنمسارتحالالكنيسرتحممهوصلخىنعملا
مهداسجأسمبنجتباوفتكيالنأدحىلإنوسجنمهنأك
الئلداسجألاكلتيطغتيتلامهباوثأسماوبنتجينأبجيف
داسجأسمنأشيفىسوملوقىلعينبماذهو.اوسندتي
رمأيفهلوقوأ)١٩:١١و٦:٦ددعو٢١:١١نييوال(ىتوملا
اهضغبومهتئيطخهركتامالعف)١٣:٤٦نييوال(صربلا
نأةأطخلاىلعانقفشىتمانيلعفاهتعاظفةدشىلعليلد
٥:١١سـوـثنرـوك١(ـاهــنمسرتـحـنومـهـايـاطـخهـركـن
١٠انحوي٢و١١و٣:١٠سطيتو٥:٢٢سواثوميت١و
داهتجانوكينأثدحيدقهنإريذحتلااذهىلعو.)١١و
ًاعمامهكالهةطساورطخلانمهريغذاقنإرمأيفناسنإلا
سملكنوكتفًارطخهتطلاخموًاتيمملاضلالالضنوكيف
.نوعاطلابباصملابوث

حيبستومهيلإبتكنيذلانينمؤملالجأنمةالص
٢٥و٢٤عهللا

لٱَو«٢٤
ْ

ِهِدَْجمَماَمَأْمُكَفِقوُيَو،َنيِرِثاَعَْريَغْمُكَظَفَْحيْنَأُرِداَق
يفٍبْيَعَالِب »جاَهِتْبالٱِ
٤:١٣سرطب١و٤:١٤سوثنروك٢و١٦:٢٥ةيمور

راجفلارثعامكَنيِرِثاَعَْريَغْمُكَظَفَْحيْنَأُرِداَقْلٱَو
ةلاسرةمتاخهبشتةلاسرلاهذهةمتاخف)٣ع(اوطقسو
رشعنعلقيالامباهلبقتبتكيتلاةيمورىلإسلوب
تاديدهتوتاراذنإبمهبطاخ.)١٦:٢٥ةيمور(نينس
همالكمتخومهبهمامتهاومهيلعهفوخاهنمنيبتيحئاصنو
نأرداقهدحووههنإفهتمحروهللاةردقىلإهرظنهيجوتب
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اذهبنابأو.مهيفةعجانهحئاصنوهتاراذنإلعجيومهظفحي
يدرلامهلاثموراجفلاميلعتءوسنممهظفحيهللانأبهتقث
لكوسانلانمرارشألاوناطيشلاوملاعلابراجتنمو
مهظفحينأحيسملادعويتلاواهلةضرعمهيتلاراطخألا
ةبرجتيفانلخدتال«ةيمويلامهتالصيفلوقللةباجإاهنم
.»ريرشلانمانجننكل

ايؤر(يفاملثماذهٍبْيَعَالِبِهِدَْجمَماَمَأْمُكَفِقوُيَو
»دجملا«و.)٩:١٤نييناربع(هسفنحيسملاكنوكيف)١٤:٥
يتأينيحنيدلاموييفحيسملاهبرهظييذلادجملاوهانه
نأىلعهتمعنبرداقهللاو.نوسيدقلاوةكئالملاهبًاطيحم
يسولوك(مويلاكلذيفهشرعمادقبيعالبنوفقيمهلعجي
.)٣:١٣يكينولاست١و١:٢٢

يف نزحلانماوجندقونييدفممهنوكلِجاَهِتْبالٱِ
مهنطوءامسلايفدبألاىلإنونمآمهنإوةيطخلاوتوملاو
.يدبألا

حلٱُهٰلِإلٱ«٢٥
ْ

لٱُميَِك
ْ
لَُخمُديِحَو

ِّـ
ملٱُهَل،اَنُص

لٱَوُدْجَْ
ْ

ُةَمَظَع
لٱَو
ْ

لُّسلٱَوُةَرْدُق
ْ

.»َنيِمآ.ِروُهُّدلٱِّـلُكَىلِإَوَنآلٱ،ُناَط
:١١ةيمورو١:٤٧اقولو١:١٧سواثوميت١و٥:٤٤انحوي

١٣:٨نييناربعو٣٦

يتلاهتمكحىلعهللاحبسُديِحَوْلٱُميِكَْحلٱُهٰلِإلٱ
ءارجإوهباتكيفكلذنالعإوءادفلالمعءاشنإيفاهرهظأ
ذإ»ديحولابميكحلا«كلذتعنو.ةياهنلاىلإلمعلاكلذ
:١سواثوميت١(ةمكحلايفهللثاممهللاتاقولخميفسيل

١٧(.

لمعئشنمهنأل»ًاصلخم«بآلاىعدُينأقالاَنُصِّـلَُخم
سلوبىتأو.ًابلاغحيسملاهبىعدُيامكلذنأعمءادفلا
:٢و١:٣سطيتو٢:٣و١:١سواثوميت١(يفاذهلثمب

.)٣:٤و١٠
ىلإبسنُناَطْلُّسلٱَوُةَرْدُقْلٱَوُةَمَظَعْلٱَوُدْجَْملٱُهَل

مهراتخانيذللهتمعنوهتبحمنمرهظأاملهنلعأامهللا
ىلعهراصتنايفةردقلانمهرهظأاملومهظفحومهادفو
خويشلالوقلقفاوماذهو.هبعشذاقنإوةئيطخلاوناطيشلا
ملٱَذُخْأَتْنَأُّبَّـرلٱاَُّهيَأٌّقِحَتْسُمَتْنَأ«

لٱَوَدْجَْ
ْ

لٱَوَةَماَرَك
ْ

،َةَرْدُق
ٌةَنِئاَكَكِتَداَرِإِبَيِهَو،ِءاَيْشَألٱَّـلُكَتْقَلَخَتْنَأَكَّـنَأل
«ءامسلايفنييدفملالوقو.)٤:١١ايؤر(»ْتَقِلُخَو
خلٱ
ْ

ملٱَوُصََال
لٱَوُدْجَْ

ْ
لٱَوُةَماَرَك

ْ
.)١٩:١ايؤر(»اَنِٰهلِإِّـبَّـرلِلُةَرْدُق

لبقةروكذملاتافصلاكلتنألِروُهُّدلٱِّـلُكَىلِإَوَنآلٱ
باقعونينمؤملاذاقنإيفدبألاىلإرهظتةرابعلاهذه
.رارشألا

.)٣:١٨سرطب٢و١:٢٥ةيمورريسفترظنا(َنيِمآ
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