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

٢...............................ةمدقملا
٢..........................ةلاسرلاناونع
٢..............................بتاكلا
٣.................مهيلإةلاسرلاهذهتبتُكنم
٣................اهناكموةلاسرلاهذههباتكنامز
٣..............انحويةراشبىلإةلاسرلاهذهةبسن
٣..................ةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلا
ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٤.........................ُلَّـو

٤...............٤ىلإ١عيلوسرلاريشبتلاةياغ
رونهللانأاهتصالخيتلاةادانملا

٦.............٢٧ىلإ٢:١صو١٠ىلإ٥ع
ألَا
َ

٨.........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
٨.....................٢و١عةئيطخلاجالع
٩.......٨ىلإ٣عرونلايفكولسلاةيآهللاةعاطلانإ
١١...........١١ىلإ٩عةيوخألاةبحملاراهظإبوجو
١١....١٧ىلإ١٢عرونلايفانكلساذإهلزتعننأبجيام
١٤..............٢٩ىلإ١٨عقحلللالضلاةمواقم

١٧................ةلاسرلاهذهنميناثلامسقلا
ألَا
َ

١٧.........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
١٧........٣ىلإ١عهللاةبحمةجيتنقوفنمةدالولانإ
١٩.........١٠ىلإ٤عنينمؤملايفهللانمةدالولاريثأت
٢١........١٨ىلإ١١عةيهلإلاةبحملاةجيتنةيوخألاةبحملا
٢٣.........٢٤ىلإ١٩عةونبلايفةديجملاهللاةبحمرامثأ
ألَا
َ

٢٥..........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
٢٥...............٦ىلإ١عحاورألاناحتمابوجو
٢٧..١٠ىلإ٧عيحيسملانيدلايفيلصألاأدبملاةبحملانوك
٢٨.................١٥ىلإ١١عةبحملاىلعثحلا
٢٩..٢١ىلإ١٦عهتوخإلهتلماعمونمؤملابلقيفةبحملاةوق

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
٣١........................ُسِمَا

٣٢.....................٥ىلإ١عناميإلاةوق
٣٣...................١٠ىلإ٦عناميإلاساسأ
١٢.٣٥و١١عناميإلاعوضوميهيتلاةيهلإلاةداهشلاةصالخ
٣٦........١٣عةيناثةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلانايب
اوكلسيملنملهيلعبجياموهتابلطعمسيهللانأبنمؤملاةقث

٣٦............١٧ىلإ١٤عةلاسرلاهذهىضتقمب
٣٧........٢٠ىلإ١٨عنأشلاتاذقئاقحلاضعبريركت
٣٨.......................٢١عريخألاراذنإلا
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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

ةلاسرلاناونع
مسابعقوتملوةلاسرلاهذهمهيلإتلسرُأنيذلاركذُيمل

لحمالومهيلإتلسرُأنماهنكسيتلالاحملاركذُتملودحأ
اعدو.ةلاسربولسأةباتكلابولسأنكلو.بتاكلا
عيقوتلامدعيفيهفًارارم»هدالوأ«مهيلإلسرأنمبتاكلا
.نييناربعلاىلإةلاسرلاهبشت

بتاكلا
انحويىلإةلاسرلاهذهةبسنىلعىلوألاةسينكلاتقفتا
سبتقاامًاريثكو.هتراشبكهمسانمتلخاهنأعملوسرلا
اماوبسنوةلاسرلاهذهنمنولوألانويحيسملاةبتكلا
ةخسنلايفهيلإتبسُنو.لوسرلاانحويىلإاهنمهوسبتقا
ىلعلديامو.انحويليجنإبولسأكاهبولسأو.ةينايرسلا
ةلاسرلاهذهبتاكوهةراشبلابتاكلوسرلاانحوينأ
ضعبراركتاهنعةلاسرلاهذهيفملكتيتلاعيضاوملا
»ةبحملا«و»قحلا«لثمصاخىنعمبتارابعلاوتاملكلا
ركُذامف.»هللايفتوبثلا«و»هللانمةدالولا«و»رونلايف«و
هنأنظنمعنمتيهوةلاسرلاهذهوةراشبلايفررُكهلاثمأو
يفةبغرةلاسرلايفو.اقولوأسقرموأىتمكهريغاهبتك
هسفنركذمدعاهيفو.ةراشبلايفةبغرلاكحيسملاميظعت
رهظُتةلاسرلاهذهيفتارابعيتأياميفوةراشبلايفامك
.دحاوانحويىلإةبوسنملاةعبارلاةراشبلابتاكواهبتاكنأ
ةراشبلاةلاسرلاةراشبلاةلاسرلا
١٤٣:٢٢٩:٣١و٤و١:١١:١
٢:٥١٤:٢٣٣:٢٣١٣:٣٤
٦٣:٣١-٢:٦١٥:٤٤:٤
٢:٨١٣:٣٤٤:٩٣:٣٦
٢:١١١٢:٣٤٤:١٢١:١٨
٢٤٤:١٦٦:٦٩و٢:٢٣١٥:٢٣
٤١٤:١٥و٢:٢٧١٤:٢٦٥:٣
٣:١١٧:٢٥٥:٩٥:٣٦
٣:٨٨:٤٤٥:١٢٣:٣٦
٣:١٠٨:٤٧٥:١٣٢٠:٣١
١٦:٢٣و١٤و٣٨٥:١٤١٤:١٣و١٥٥:٢٤-٣:١٣
٣و١٣٥:٢٠١٧:٢و٣:١٦١٥:١٢
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مهيلإةلاسرلاهذهتبتُكنم
ةلاسرلاهذهمهيلإتبتُكنمىلعًاحيرصلديءيشال
تسيلوديدجلادهعلارافسأرثكأكناونعنماهلسيلنأل
وأةسينكىلإتلسرُأاهنأركذيملو.ةثلاثلاوةيناثلاهتلاسرك
نونيعمصاخشأاهيفركذُيملو.ايؤرلارفسكسئانكةلمج
اهنأحجرملاوًاصوصخمًادحأهركذمدعببسىلعليلدالو
مسقلالغشثيحسسفأراوجيفسئانكىلإتبتُك
نألايؤرلارفساهيلإبتكيتلاكنوكتفهتمدخنمريخألا
.ةلاسرلايفاهدنفيتلاعدبلامهنيبترشتناهنأروهشملا

اهناكموةلاسرلاهذههباتكنامز
ةلاسرلاهذهةباتكرصعيفةيحيسملاسئانكلالاوحأ
مداخناكنيحلوسرلاةايحرخآيفتبتُكاهنأىلعلدت
ةريزجيفًانوجسمناكنيحوأسسفأيفسئانكلا
الذإميلشروأبارخدعبتبتُكاهنأحجرألاو.سمطب
ىلعدوهيلااهجاهيتلاتاداهطضالاىلإاهيفةراشإ
ةيدوهيلاةمألانمةوقلالاوزتقويفتهتنايتلانييحيسملا
ذإةيحوراهلكذئمويةسينكللتامواقملاتناكفميلشروأيف
ىلعاهراصتناو)٣:١٣ص(اهلملاعلاضعبىوسركذيمل
نوملعملاةسينكلالخددقناكو.)٥:٤ص(ملاعلا
سسفأسوسقهتبطاخميفمهبسلوبأبنأنيذلانوبذاكلا
سواثوميت٢(سواثوميتىلإهتلاسريفو)٢٠:٢٩لامعأ(
دوهيلاينمؤمنيبتاموصخلاتلازدقو.٤:٣٩و٣:١
.ةيوسوملاضئارفلارئاسوناتخلانأشيفممألاينمؤمو
دعبةسينكلايفتأشنيتلايهلوسرلااهدنفيتلاعدبلاو
نرقلاةءادبيفرشتنتورهظتتأدتباوميلشروأبارخ
امنألهليجنإدعبتبتُكاهنأىلعةيلجلئالدلاو.يناثلا
ةلاسرلايفركُذبانطألاوليصفتلابليجنإلايفهبتك
هليجنإأرقدقةلاسرلائراقنظبتاكلانأكراصتخالاب
ةعاسلايفبتكيهنألاق.ليصفتالباهمهفعيطتسيف
حيسملابلصنيبتقولاكلذبىنعو)٢:١٨ص(ةريخألا
.)١:٢نييناربعو٢:١٨لامعأ(نمحضتيامكةيناثهئيجمو
.ًاخيشناكهنأىلعلدت»ًادالوأ«مهيلإبتكنمهتوعدو
ةلاسرلانأبلوقلاىلعنيرسفملاتلمحرومألاهذهلكو
.م.ب٩٠ةنسلاوحنيفتبتُك

انحويةراشبىلإةلاسرلاهذهةبسن
ةراشبللةمتاخوأةلمكتةلاسرلاهذهنأمهضعبنظ

رئاشبلالكلقحلماهنأحجرألالبكلذىلعليلدالنكل
رئاشبلادعبتبتُكاهنأىلعلئالدلاو.هلكديدجلادهعلاوأ
هنأوءارقللًافورعمةراشبلايفهبتكامبسحيانحوينأيه
هنأكحيسملاميلعتركذفهئادعأةرضحوحيسملاةرضحيف

ركذواهسوسيوةسينكلاملعيلزيملحيسملانأيألصتم
عدبللهتمواقموحيسملاروضحركذنودهميلعتلئاسرلايف
توصىوسعمستالليجنإلايفف.كلذدعبتأشنيتلا
ربعوهبلقوهلقعيفاهلكةراشبلاميلعتظفحهنأكلوسرلا
وهعوسينأوهناطلسلكباهبحّرصوهؤارآاهنأكاهنع
حيسملاتوسانتبثينأةلاسرلايفدهتجاو.هللانباحيسملا
.ًادسجتمهلإلايأعوسيوهحيسملانأولماكلايقيقحلا
ميدقلادهعلانمتاسبتقملانمءيشةلاسرلاهذهيفسيلو
.اهننسوةسينكلاماظنىلإةراشإالو

ةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلا
يِذَّـلٱ«هلوقيفاماهضعبةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلا
ٌةَِكَرشًاضْيَأْمُكَلَنوُكَيْيَكِل،ِهِبْمُُكِربْخُنُهاَنْعِمَسَوُهاَنْيَأَر
َعوُسَيِهِنْبٱَعَمَوِبآلٱَعَمَيِهَفُنْحَناَنُتَِكَرشاَّـمَأَو.اَنَعَم
ملٱ
ص(»ًالِماَكْمُكُحَرَفَنوُكَيْيَكِلاَذٰهْمُكْيَلِإُبُتْكَنَوِ.حيِسَْ
ملٱُمُتْنَأْمُكْيَلِإاَذٰهُتْبَتَك«هلوقو.)٤و١:٣

ِنْبٱِمْسٱِبَنيِنِمْؤُْ
ِنْبٱِمْسٱِباوُنِمْؤُتْيَكِلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحْمُكَلَّـنَأاوُمَلْعَتْيَكِلِهللاٱ
ىلعثحلاءارقللرهظيامىلعاهضعبو.)٥:١٣ص(»ِهللاٱ
هللاةبحملاوناميإلاةكرشيفتابثلاىلعوةيوخألاةبحملا
ميلاعتلانموةيدسجلاتاوهشلانمريذحتلاونبالاوبآلا
امىلعيهذئمويةسينكلايفتأشنيتلاعدبلاو.ةدسافلا
ةعدبو)Docetans(نييتيسودلاةعدبةسينكلاخيراتيف
ســـتـنرـيـسمـيـلــعـــتـباـوـكــســمــتنـوــيـتـيـسودــلـاـفنيـيـسـوــنـغــلا
)Cerinthus(ميرمنباوفسوينباوهحيسملانأوهو
نيحةيدومعملادنعهبدحتاةملكلانأوسانلارئاسءانبأك
هنعلصفناةملكلانأوةمامحلاكسدقلاحورلاهيلعلح
رهظلبًايقيقحًاناسنإسيلحيسملانأاودقتعافهبلصدنع
نيحومهعمبرشولكأوسانلاعمملكتنيحكلذكهنأ
حيسملابميرملبحنأيفليجنإلالوقاوركنأو.تاموملأت
هرمأنمركُذاموهتدالوبقلعتياملكوسدقلاحورلانم
ئطاشىلعًالوأرهظهنأاولاقو.ةمدخلايفهلوخدلبق
عدُخفرهوجالةروصكلذنكلوناسنإةئيهبندرألا
هتوصاوعمسوهاوأرمهنأاونظنيحهؤادعأوهباحصأ
الإمهبضغاوفشيملمهنإفًاثبعهيلعدوهيلابضغف.هوسملو
هتمايقوهتوموهبلصثداوحلكنأويدامريغلايخب
يفعدبلاهذهانحويدنفف.تالايخىوستسيلهدوعصو
ةقيقحدسجلايفىتأحيسملانأهحيرصتبةلاسرلاهذه
ةوالعةلاسرلاهذهيفنابأو.ًاليختالةقيقحتاموشاعو
نأوةبحملاةيمهأحيسملابقلعتملاحيحصلاميلعتلاىلع
نأوحيسملابنودحتممهنأىلعليلدنينمؤملايفاهدوجو
يتلاتامالعلانيبينأيفدهتجاو.صلاخقحمهناميإ
.سانلارئاسنعنويقيقحلانونمؤملااهبزاتمي
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ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

هنالعإقيرطويلوسرلاريشبتلاعوضومحاحصألااذهيف
ةداهشبةايحلاوههنأرهظأيذلايلزألاةملكلاهعوضومو
راهظإلاكلذةياغو.دسجتدقهنوكبنايعدوهشمهنيذلا
ليمكتةصاخلاهتياغونبالاوبآللنينمؤملاةكراشمةماعلا
ّرسةرابعبانهلوسرلانلعأو.اهئارقوةلاسرلابتاكحرف
هبشتف.هبًادوهشاونوكيللسرللهنالعإوحيسملادسجت
ةمدقمهدسجتوحيسملاةيلوأنأشيفةلاسرلاهذهةمدقم
.كلذبدوهشلسرلانأنيبتاهنأباهيلعديزتوهتراشب

٤ىلإ١عيلوسرلاريشبتلاةياغ

لٱَنِمَناَكيِذَّـلَا«١
ْ
ُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ،ُهاَنْعِمَسيِذَّـلٱ،ِءْدَب

ِةَمِلَكِةَهِجْنِم،اَنيِدْيَأُهْتَسََملَو،ُهاَنْدَهاَشيِذَّـلٱ،اَنِنوُيُعِب
حلٱ
ْ
.»ِةاََي
٢ع٤:٢٠لامعأو٣ع١٤و٢:١٣صو١:١انحوي
٤:١٤صو١:١٤انحويو١:١٦سرطب٢و١٩:٣٥انحويو
٥:٢٠لامعأو٢٠:٢٧انحويو٢٤:٣٩اقولو

»هبمكربخن«هلوقبقلعتماذهِءْدَبْلٱَنِمَناَكيِذَّـلَا
ناكيذلا«هلوقف.»ةايحلا«ىنعملحاضيإامهنيبام)٣ع(
يهوةيآلارخآيف»ةايحلاةملك«هلوقكخلا»ءدبلانم
لوسرلادارأيذلاعوضوملايه»ةايحلاةملك«و.اهلحاضيإ
يف«هليجنإلوأيفهلوقهبشيوهوءارقللهيلعملكتينأ
يف«هلوقو»ةملكلاناكءدبلا لٱِ

ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
هلوقو»ُةَمِلَك

حلٱُروُّنلٱَناَك«
ْ
لٱَىلِإًايِتآٍناَسْنِإَّـلُكُريِنُييِذَّـلٱُّيِقيَِق

ْ
ِ»َملاَع

لٱَو«هلوقو
ْ

.)١٤و٩و١:١انحوي(»ًادَسَجَراَصُةَمِلَك
نمدودحملانامزلازييمتلوأ»ءدبلانم«هلوقبدارأو

نأشيفيلزألاهئاضقرهظُينأهللاأدتبانمزكلذولزألا
يفيأ(ِهيِفاَنَراَتْخٱاَمَك«لوسرلاسلوبلوقليلدبحيسملا
لٱِسيِسْأَتَلْبَق)حيسملا

ْ
رهظتنأو.)١:٤سسفأ(ِ»َملاَع

َتْنَأِينْدِّـَجمَنآلٱَو«حيسملالوقليلدبنبالاىلإبآلاةبسن
ملٱِبَكِتاَذَدْنِعُبآلٱاَُّهيَأ

ِنْوَكَلْبَقَكَدْنِعِيلَناَكيِذَّـلٱِدْجَْ
لٱ
ْ
اهبانيلعمعنأيتلاهتمعنرهظُينأو.)١٧:٥انحوي(ِ»َملاَع
هللادصقيفناكيذلاو.)١:٦سسفأ(»بوبحملايف«
ءابآلاةطساوبنامزلارورمىلعسانللنلعُأءدبلاذنم
ًادسجتمهسفننبالابًاريخأونيعرتشملاوءايبنألاونيلوألا
ةملكبقلعتياملكانهلاقلوسرلانأكف.)١:١نييناربع(
هتفرعمعيطتسناملكودسجتملاهللانباوهيذلاةايحلا

ردقتاملكوهليجنإوهتافصوهماقموهتعيبطرومأنم
.هبمكلدهشأهرومأنمهكردتنأةيرشبلاىوقلا

رئاسوهسفنلوسرلااذهيفلخديُهاَنْعِمَسيِذَّـلٱ
يحرخآناكهنأحجرألاوانهمهنعبئانوههنأللسرلا
امهظفلبهسفنحيسملاميلعتوههعمسيذلاو.ذئمويمهنم
ملكتيتلاحيسملاءابنأنمهعمساموهلمعوهتعيبطبقلعتي
نكلهعمسينأيدوهيلابعشلاضفراذهو.ءايبنألااهب
١٦:٢٩اقول(رورسبهولبقمهعمنينمؤملاةعامجولسرلا
.)٥:٣٧انحويو

ضرألاىلعهتمدخمايألكيفحيسملاقيفرانحويناك
نمهاوسهبتكاممرثكأهميلعتنمهعمساممبتكوهو
.ذيمالتلا

ناكهنأىلعةيلجلانيهاربلانماَنِنوُيُعِبُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ
تانلعمنموهتايآنموهرهاظمنمهآرامكلذوهللانبا
يهوهتمدخينساميسالوضرألاىلعهتماقإةدمهتوهال
.)٧:٤و١:٣١انحوي(ةنسفصنونينسثالثوحن

رظنلادصقهنأونايعدهاشهنأديكأتاذهُهاَنْدَهاَش
انحويلناكو.هقدصوهبّرسوىأراممبجعهنأوهققدو
هئاقدصأنمناكهنألهريغلنكتملحيسملاةدهاشملصرُف
ىلعئكتينأحيسملاهلنذأيذلاوهونيزيمملاةثالثلا
.تآكتملايفهردص
حيسملاةمايقدعبثدحامىلإاذهبراشأاَنيِدْيَأُهْتَسََمل
ِينوُّسُج.َوُهاَنَأِّـينِإ:َّـَيلْجِرَوَّـيَدَياوُرُظْنُا«لاقنيح
اقول(»ِيلَنْوَرَتاَمَكٌماَظِعَوٌْمَحلُهَلَسْيَلَحوُّرلٱَّـنِإَف،اوُرُظْنٱَو
ميلعتدنفكلذهلوقبو.)٢٠:٢٧انحويًاضيأرظناو٢٤:٣٩
هنكليقيقحدسجبسيلحيسملادسجنأنييتسودلا
.لايخ

وهفحيسملا»ةايحلاةملكب«دارأِةاَيَْحلٱِةَمِلَكِةَهِجْنِم
ةايحهلنأل»ةايحلا«ىلإفيضُأوبآلاهللانلعأهنألةملك
يمسو.)٣و١:١انحوي(هريغةايحردصمهنأوهسفنيف
:٨انحوي(»ةايحلارون«و)٦:٣٥احوي(»ةايحلاربخ«ًاضيأ
١٢(.

حلٱَّـنِإَف«٢
ْ
حلٱِبْمُُكِربْخُنَوُدَهْشَنَواَنْيَأَرْدَقَو،ْتَرِهْظُأَةاََي

ْ
ِةاََي

.»اَنَلْتَرِهْظُأَوِبآلٱَدْنِعْتَناَكيِتَّـلٱِةَّـيِدَبَألٱ
سرطب١و٣:١٦سواثوميت١و١٦:٢٦ةيمورو١:٤انحوي
١٥:٢٧انحويو٤:١٤صو٥:٢٠و٨و٣:٥صو١:٢٠
١٧:٣و١٠:٢٨انحويو٢٠و١٣و٥:١١و٢:٢٥صو

نالعإنإمعنلاقهنأكفضرتعمةيآلاهذهيفاملك
ىتأيذلاوةايحلابسانلاىتأهنألةايحلانالعإوهحيسملا
.اننيبًاناسنإشاعنالعإلاكلذب

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ىلوألالوسرلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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»ًادسجراصةملكلا«هلوقكاذهْتَرِهْظُأَةاَيَْحلٱَّـنِإَف
ةيمورو٣:٤يسولوك(رهظةايحلاوهيذلاحيسملانإيأ
.)١:١سواثوميت٢و٤:١٠سوثنروك٢و٦:٢٣و٥:٢٠
٧:٤و١:٣١انحوي(حيسملاءيجملوأيفةايحلاترهظُأو
.)٩:٢٦نييناربعو٣:١٦سواثوميت١و١:٢٠سرطب١و
)٢٠:١٤انحويو١٤و١٦:١٢سقرم(هتمايقدنعترهظُأو
.)٥:٤سرطب١و٣:٤يسولوك(ًاضيأرهظيسوهو
هلوقنملكنيبقرفلاْمُكُِربْخُنَوُدَهْشَنَواَنْيَأَرْدَقَو
رابتخانعئشانلوألانإ»ربخن«و»دهشن«و»انيأر«
ثلاثلانأواوأرامبحيرصتيناثلانإوتاذلابلسرلا
١:٣٤انحوي(يفامب»انيأر«هلوقلباق.ينوناقلامهنالعإ
حيسملانكلوطقدحأهريملهللااف.)١٩:٣٥و٩و١٤:٧و
هلوقلباقو.روظنملاريغهلإلاتافصهيفىرنيكلدسجت
:٢١انحويو٤:١٥ص(ءادهشمهتومومهتادانمب»دهشن«
.هدصقوهللارمأىضتقمبكلذبانحويرابخإناكو.)٢٤
ةباتكنملسرلاةمدخلكىلإةراشإ»مكربخن«هلوقيفف
.اهوعنصيتلاتايآلاولئاسرلاورئاشبلا

١٣:٤٦لامعأو١٧:٣انحوي(ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَْحلٱِب
لسرلاىأرامةياغةايحلاهذه.)٦:١٢سواثوميت١و
تناكلبملاعلااذهيفئدتبتمليهوهباوربخأواوعمسو
ةيهلإلاةايحلايهو.ةايحلانمهيفاملكوملاعلاةءادبلصأ
ىتأوانلترهظُأنألبقهلتناكوةيلصألاحيسملاةايح
.اهيفهءاكرشسانلالعجييكل

:١انحوي(هللادنعناكنيحِبآلٱَدْنِعْتَناَكيِتَّـلٱ
ىلعقدصي»ةملكلا«يفةراشبلايفليقاملكف.)١
ءايشألاعيمجهبيذلادحاولابرلاوهفانه»ةايحلا«
.)٨:٦سوثنروك١(
»ةيدبألاةايحلا«نأىنعملاو.لسرلانحناَنَلْتَرِهْظُأَو

لسرللترهظُأةنمزألاةلزتعموبآلاعمةرتتسمتناكيتلا
مهتفرعمو.مهريغلاهباودهشيواهوكردينأاوردقيىتح
.مهتداهشساسأتاذلاباهايإ

ْمُكَلَنوُكَيْيَكِل،ِهِبْمُُكِربْخُنُهاَنْعِمَسَوُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ«٣
ِهِنْبٱَعَمَوِبآلٱَعَمَيِهَفُنْحَناَنُتَِكَرشاَّـمَأَو.اَنَعَمٌةَِكَرشًاضْيَأ
ملٱَعوُسَي

.ِ»حيِسَْ
٤:٥لامعأو٣عو١:١٦سرطب٢و١٩:٣٥انحويو٢ع
١:٩سوثنروك١و٢٢١و١٧:٣انحويو

ةقباسلاةيآلايفلوسرلالاقُهاَنْعِمَسَوُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ
نإانهلاقولسرللترهظُأيتلاةيدبألاةايحلاهعوضومنأ
رومأنمدحاووهمهرابتخابحيسملارمأنمهوفرعيذلا
.نبالاةفرعمبةيدبألاةايحلااولانمهنإيأةايحلاكلت

ملنيذلللبمهسفنأدرجملحيسملااولبقيملِهِبْمُكُِربْخُن
هبًاضيأمهاونمؤييكل)٢٠:٢٩انحوي(ًاضيأهوري
.اوحرفيو

لسرلانحناَنَعَمٌةَكَِرشًاضْيَأْمُكَلَنوُكَيْيَكِل
انلصحيتلاةيحورلاةوقلاىلعاولصحتلحيسملاقحكاردإب
ترهظُأةيحورلاسانلاةايحنإفةيهلإلاهتايحةفرعمباهيلع
يهةكرشلاهذهو.هتسينكوهللاوحيسملايفمهتكرشيف
لصحهسفنهللاابحرفلاوهحرفلااذهو.دحاوحرفبعتمتلا
لكواهبةنرتقملاةيدبألاةايحلاوليجنإلاةفرعمبنونمؤملاهيلع
ةلاسرلاهذهيفلوسرلانلعأو.ةسينكللةمعنلابهاوم
اودحتااهبيتلاةيدبألاةايحلاةفرعميفلسرللنينمؤملاةكرش
.هللااب

لوسرلادريملخلاِبآلٱَعَمَيِهَفُنْحَناَنُتَكَِرشاَّـمَأَو
هلوقبىنعو.ةكرشلاكلتىمسأبالإنونمؤملايفتكينأ
كلتنأنابأوةيحيسملاةكرشلايأنينمؤملاةكرش»انتكرش«
يهًاذإفًاطيسوهنوكرابتعابهنباةطساوببآلاعمةكرشلا

ُبآلٱُهَلَفِنْبالٱِبُِفَرتْعَيْنَم«هلوقليلدبنبالاوبآلاةكرش
ليلدبًاضيأسدقلاحورلاعميهو.)٢:٢٣ص(»ًاضْيَأ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن«هلوق

ِحوُّرلٱُةَِكَرشَو،ِهللاٱُةَّـبََحمَوِ،حيِسَْ
لٱ
ْ
قفوىلعاذهو.)١٣:١٤سوثنروك٢(»ْمُكِعيَِمجَعَمِسُدُق
جلٱَنوُكَيِل«هلوقيهوحيسملاةالص

ْ
َكَّـنَأاَمَك،ًادِحاَوُعيَِم

يفُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأ ،اَنيِفًادِحاَوًاضْيَأْمُهاوُنوُكَيِل،َكيِفاَنَأَوَّـِ
يفَتْنَأَوْمِهيِفاَنَأ...ِيل انحوي(»ٍدِحاَوَىلِإَنيِلَّـمَكُماوُنوُكَيِلَّـِ
ساسحإلايفةيوستلامزلتستةكرشلاهذهو.)٢٣و١٧:٢١
امومههنوبحيهللاهبحيامفحارفألاوتاياغلاولامآلاو
ةكئالملاةكرشكهللايفنينمؤملاةكرشو.مههنوؤاشيهؤاشي
.ءامسلااولخدىتمنوعتمتياهبوءامسلايفهيف

.»ًالِماَكْمُكُحَرَفَنوُكَيْيَكِلاَذٰهْمُكْيَلِإُبُتْكَنَو«٤
٣:٢٩انحويو٢:١ص

.ةصاخلالوسرلاةياغنايبةيآلاهذهيف
نأوهوةقباسلاةيآلايفهركذاماَذٰهْمُكْيَلِإُبُتْكَنَو
هللانيبومهنيبوومهسفنأنيبةيحورلاةكرشلامهلنوكت
هيلعاولصحاممةداعسلاومالسلايفلسرلااوكراشييكل
.هبمهناميإوىتأدقحيسملانأةفرعمب

عممكتكرشةطساوبًالِماَكْمُكُحَرَفَنوُكَيْيَكِل
ةوقلاوةراهطلابحرفلانمضتياذهو.هيفةوخإلاعموحيسملا
.)١٧:١٣و١٥:١١انحوي(ةيدبألاةايحلاوةداعسلاو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ىلوألالوسرلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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رونهللانأاهتصالخيتلاةادانملا
٢٧ىلإ٢:١صو١٠ىلإ٥ع

ليصفتلابكلذو

يأًافنآةروكذملاةكرشلابعتمتلاطورشنايب
١٠ىلإ٥عةسادقلايفهللاةكراشمطورش

خلٱَوُهاَذٰهَو«٥
ْ
َّـنِإ:ِهِبْمُُكِربْخُنَوُهْنِمُهاَنْعِمَسيِذَّـلٱََُرب

لُظِهيِفَسْيَلَوٌروُنَهللاٱ
ْ

لٱٌةَم
ْ
.»َةَّـتَب

:١بوقعيو٦:١٦سواثوميت١و١:١٩انحويو٣:١١ص
١٧

يفهركذامىلإانهعجرُهاَنْعِمَسيِذَّـلٱَُربَْخلٱَوُهاَذٰه
.»هانعمسيذلا«هلوقوهوىلوألاةيآلا

.ةيدبألاةايحلاهبترهظيذلاحيسملانميأُهْنِم
.لسرلاالريخلاردصمهسفنحيسملانأكلذبدصقو

طورشقبساموةرابعلاهذهنيبةقالعلاِهِبْمُكُِربْخُن
ةلدابتملاةفرعملاىلعةينبمةكرشلاكلتوًافنآةروكذملاةكرشلا
ًاضيأفرعننأوهكراشننأردقنلهللافرعننأبجيف
.ةفرعملاكلتةطساوبانسفنأ

رومأنمهفرعاملكةرابعلاهذهيفعمجٌروُنَهللاٱَّـنِإ
كلذلكعمجو»رون«يهوةدحاوةملكبهميلعتوهللا
هللانوكىنعمو.)٣:١١ص(»ةبحم«يهوةدحاوةملكب
ةوقلاوةايحلاودجملاوةسادقلاردصموديجمرهاطهنأًارون
ىدهلاوةايحلاردصمهنأودودحمريغهنأوهنمىندُيالهنأو
»ةلمظلانمرونلااعدهنأل«يعيبطلارونلاردصموهو
لامكوةمكحوةفرعملكردصمهنأليحورلارونلاردصمو
٢:١٠سسفأو١١:٧سوثنروك١و١:٢٧نيوكت(ةقيلخلايف
سباللا«هللايفمنرملالوقلقفاوماذهو.)٣:١٠يسولوكو
ٌناَعََملَناَكَو«يبنلالوقو.)١٠٤:٢رومزم(»بوثكرونلا
قوقبح(»ِهِتَرْدُقُراَتِتْسٱَكاَنُهَو،ٌعاَعُشِهِدَيْنِمُهَل.ِروُّنلٱَك
.)١٢:٣٦انحوي(»رونلاءانبأب«هللاءانبأيمسو.)٣:٤
لاقو.)١:١٧بوقعي(»راونألاوبأ«هنأهللايفبوقعيلاقو
:٦سواثوميت١(»هنمىنديالرونيفنكاس«هنأسلوب
هنأو)٤:٢٤انحوي(»حورهللا«نإلوقلاهبشياذهو.)١٦
.)١٦و٤:٨ص(»ةبحم«

هنإو)١:٤انحوي(»سانلارونهنإ«ليقفحيسملاامأو
حلٱُروُّنلٱ«

ْ
هنإو.)١:٩انحوي(»ٍناَسْنِإَّـلُكُريِنُييِذَّـلٱُّيِقيَِق

.)٨:١٢انحوي(»ملاعلارون«
نأالإًاقباسهلاقامىنعماذهَةَّـتَبْلٱٌةَمْلُظِهيِفَسْيَل
جتنيهنإفبلسلاقيرطباذهوباجيإلاقيرطبكلذ

ةملظلانمءيشهيفسيلنأًارونهللانوكنمةرورضلاب
.هللائطاخلاةكراشمنكمتالفةئيطخلاىبأتهتعيبطنإف

لُقْنِإ«٦
ْ
يفاَنْكَلَسَوُهَعَمًةَِكَرشاَنَلَّـنِإاَن لُّظلٱِ

ْ
،ِةَم

حلٱُلَمْعَناَنْسَلَوُبِذْكَن
ْ

.»َّـَق
٢:١١صو٥:٨سسفأو٦:١٤سوثنروك٢و٨:١٢انحوي
٣:٢١انحويو٤:٢٠و٢:٤صو٨:٥٥انحويو

هدروأنييسونغلالوقوهلوقملاورشبلانحناَنْلُقْنِإ
نييحيسملاوحيسملاحورلٍفانمءالؤهحورو.مهنع
.نييقيقحلا

ىعدا.هعابتأوهؤاقدصأاّنأيأُهَعَمًةَكَِرشاَنَل
.)٣ع(مهمالكبذكتمهتريسوهللالثممهنأنويسونغلا

يفاَنْكَلَسَو دارملاو.لالضلاوةئيطخلايأِةَمْلُّظلٱِ
ةيمورو٦انحوي٢و٢:٦ص(ةيحورلالاحلاانه»كولسلاب«
نكلو.)٣:٢٠يبليفو٤:١٧سسفأو٨:٤و٦:٤
رونلاوهللاةكراشماولزتعاوًابيصنةملظلااوراتخانييسونغلا
َىلِإَءاَجْدَقَروُّنلٱَّـنِإ:ُةَنوُنْيَّـدلٱَيِهِهِذٰهَو«حيسملالوقليلدب
لٱ
ْ
لُّظلٱُساَّـنلٱَّـبَحَأَوِ،َملاَع

ْ
َهلاَمْعَأَّـنَأل،ِروُّنلٱَنِمَرَثْكَأَةَم

ُ
ْم

.)٣:١٩انحوي(»ًةَريِّـِرشْتَناَك
ةئيطخلايفانكولسفانلاوقأبذكتانلامعأيأُبِذْكَن
نأبجيفسودقهللانألانسفنأعدخناننأىلعليلد
.)٣:١٤بوقعي(هءاقدصأنوكننأاننكميلنيسيدقنوكن

ىضتقمبكولسلاوهقحلالمعَّـقَْحلٱُلَمْعَناَنْسَلَو
رونيهحيسملاةنايدف.ًايحيسمناسنإلانوكةمالعوقحلا
نيدنإفةملظلايفكولسللًافالخحرفومالسوةراهطو
نوكينأبجيفناميإلابمئاقوهامكلمعلابمئاقحيسملا
.رونوهيذلاهللاةعيبطلًاقفاوم

يفاَنْكَلَسْنِإْنِكٰلَو«٧ يفَوُهاَمَكِروُّنلٱِ اَنَلَف،ِروُّنلٱِ
ملٱَعوُسَيُمَدَو،ٍضْعَبَعَماَنِضْعَبٌةَِكَرش

هَطُيِهِنْبٱِحيِسَْ
ْنِماَنُرِّـ

.»ٍةَّـيِطَخِّـلُك
:٧ايؤرو٩:١٤نييناربعو٦:١٦سواثوميت١و٢:٥ءايعشإ
٢:١٤سطيتو١٤

يفاَنْكَلَسْنِإ دارملاوهللاعمةكرشلاطرشاذهِروُّنلٱِ
ًاروناهبيحلانوكييكلةسادقلاةايح»رونلايفكولسلاب«
ةينثولاةلالضلابكسمتللًافالخقحلابكسمتلاوملاعلايف
الامماذهوكاردإلاقحرونلاكاردإوهوةلطابلاةفسلفلاو
.)١:١٨سسفأو٤:٢سوثنروك٢(نوينادسجلاهعيطتسي

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ىلوألالوسرلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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هتارسمىلعلوصحلاورونلاننسىلعريسلابجاهتبالاو
نونمؤملاو.)١٣:١١و١:٣سوثنروك٢و٩٤:١٩رومزم(
هنألهللاعمةكرشلامهئاعدابنوبذكيالنويقيقحلا
»رونءانبأ«اوراصفقحلااوملعيوهعماوكلسيلةمعنمهيطعي
اوراصو)٥:٥يكينولاست١و١٦:٨اقولو١٢:٣٦انحوي(
.)٥:٨سسفأ(»برلايفًارون«

يفَوُهاَمَك هللانإفهرادقملالرونلاةفصلنايباذهِروُّنلٱِ
عموةماتلاةبحملاوةلماكلاةراهطلاولماكلارونلايفنكسي
.هتافصكمهتافصنيذلا

رومألايفةيوخأةاساوميأٍضْعَبَعَماَنِضْعَبٌةَكَِرشاَنَل
ًاضعبمهضعبةكراشملسانلادعتهللاعمةكرشلاو.ةيحورلا
.هللاةبحملاىلعليلدةيوخألاةبحملاو

اذهٍةَّـيِطَخِّـلُكْنِماَنُرِّـهَطُيِهِنْبٱِحيِسَْملٱَعوُسَيُمَدَو
ملاعلاةيطخعفرتحيسملاةرافكفرونلايفكولسللةيناثةجيتن
ققحتورشبلاءاضعأيفةئيطخلايشالتو)١:٢٩احوي(
١:٧سسفأو٦:١١سوثنروك١(مهاياطخةرفغمليصحت
و.)٢٣-١:١٩سرطب١و٩:١٤نييناربعو٢٠و١٩و
سيلريهطتلاةطساووريهطتلاكلذطرش»رونلايفكولسلا«
وهفهمدلبهبنمؤملاناميإالوهميلعتالوحيسملاماقم
ةئيطخلاةوقوةئيطخلاةساجنليزيمئادلامدلاكلذريثأتب
يفةيهلإلاوةيرشبلانيتعيبطلادوجوو.ةنونيدلاةلعاهنوكو
كفسلعجحيسملاعوسينيمسالابامهيلإراشملاحيسملا
ريهطتلااذهو.ةميقهمدلناكهللانباهنوكبو.ًانكممهمد
حيسملامدو.هبداحتالاوهللاعمةكرشلليرورضطرش
حلٱَهللاٱاوُمِدْخَتِلٍةَتِّـيَمٍلاَمْعَأْنِمْمُكَرِئاَمَضُرِّـهَطُي«

ْ
»َّـَي

اَنَيِدْفَيْيَكِل،اَنِلْجَألُهَسْفَن)حيسملا(َلَذَب«.)٩:١٤نييناربع(
يفًاروُيَغًاّصاَخًابْعَشِهِسْفَنِلَرِّـهَطُيَو،ٍمْثِإِّـلُكْنِم ٍلاَمْعَأِ
سسفأ(دجملايفهلانرضحييكلو)٢:١٤سطيت(»ٍةَنَسَح
.)٢٧و٥:٢٦

لُقْنِإ«٨
ْ
حلٱَسْيَلَواَنَسُفْنَأُّلِضُنٌةَّـيِطَخاَنَلَسْيَلُهَّـنِإاَن

ْ
َُّق

.»اَنيِف
٣:٢بوقعيو٣:١٠ةيمورو٢٠:٩لاثمأو١٥:١٤بويا
٨:٤٤انحويو٢:٤ص

لالضناكاذهلعلٌةَّـيِطَخاَنَلَسْيَلُهَّـنِإاَنْلُقْنِإ
ةيرحمهلفهللادالوأىلعروظحمالنأوهونييوالوقينلا
.)١٥و٢:٦ايؤر(ءيشلكمهلحابيفحيسملاب

رشبلالكنأبحرصيسدقملاباتكلانألاَنَسُفْنَأُّلِضُن
جلٱِذِإ«ةأطخ

ْ
:٣ةيحور(»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم

نأبنوفلكممهلكوصلخملاىلإنوجاتحيمهلكف.)٢٣

ةئيطخيلسيللوقييذلافةلماكةعاطإهللاةعيرشاوعيطي
.هسفنعداخوعودخموهفهتعيبطةقيقحملعيالهنأرهظي

يفنلعملاوهانهقحلافرمألااذهيفاَنيِفُّقَْحلٱَسْيَلَو
مهرابتخاوسانلارثكأةداهشبتبثملاوهرسأبليجنإلا
.ةملظلايفنوكلسينيذلامهةأطخباوسيلمهنأبنيلئاقلاو

اَنَلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَوٌنيِمَأَوُهَفاَناَياَطَخِباَنَْفَرتْعٱِنِإ«٩
.»ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَرِّـهَطُيَواَناَياَطَخ
٧:١٤ايؤرو٩:١٤نييناربعو٢٨:١٣لاثمأو٣٢:٥رومزم
٢:١٤سطيتو

يفكولسلانمىلوألاةوطخلاهذهاَناَياَطَخِباَنْفََرتْعٱِنِإ
فرتعينملًالماكًانارفغرفغيهللاافليجنإللةمدقمورونلا
ًاراهجرارقإلاوهانه»فارتعالا«و.ًالماكًافارتعاهاياطخب
:١سقرمو٣:٦ىتمو١٥و٣و٤:٢و٢:٢٣ص(ةئيطخلاب
الفارتعالااذهو.)١٠:٩ةيمورو٩:٢٢و١:٢٠انحويو٥
وهو.اهنيعباياطخلاركذبلب»تئطخ«لوقلادرجمبنوكي
.»ةئيطخانلسيل«نأبنيلئاقلالوقفالخ

يذلانالعإلاقفوىلعيهوةرهاظهتنامأوٌنيِمَأَوُهَف
ديدجتوةرفغملابهدعووهدهعيفنيمأوهفهنباهبهنلعأ
هأدتبااملمكينأيفو.)١١:١١و١٠:٢٣نييناربع(بلقلا
)١:٩سوثنروك١و٥:٢٤يكينولاست١(نمؤملاسيدقتنم
١٠:١٣سوثنروك١(هيلعنولكتينيذلالكظفحيفو
.)٤:١٩سرطب١و

:٣ةيمور(عوسيبناميإلاوهنمرربيورابهنألٌلِداَعَو
٢٦(.

فرتعينملهدعوبسحىلعاَناَياَطَخاَنَلَرِفْغَيىَّـتَح
.)٢٨:١٣لاثمأ(اهكرتيوهتئيطخب

هللاافاهسيندتوةئيطخلاةوقنمٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَرِّـهَطُيَو
ًادعتسمهللالثمريصيفحيسملامدبهشربئطاخلارهطي
.هعمةكرشلل

لُقْنِإ«١٠
ْ
لَعْجَنْئِطْخُنَْملاَنَّـنِإاَن

ْ
ْتَسْيَلُهُتَمِلَكَو،ًابِذاَكُه

.»اَنيِف
٣:٢بوقعيو٣:١٠ةيمورو٢٠:٩لاثمأو١٥:١٤بويأ
٢:١٤ص٣:٣٣انحويو٥:١٠ص

ىنعملاوريرقتلل)٨ع(رركماذهْئِطْخُنَْملاَنَّـنِإاَنْلُقْنِإ
.انمآذنمةئيطخلانعانللقتساانإانيعدانإ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ىلوألالوسرلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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)٦ع(يف»بذكن«هلوقنمىوقأاذهًابِذاَكُهْلَعْجَن
لثملقيملو.)٨ع(يف»انسفنألضن«هلوقنمىوقأو
.)١:١٥سواثوميت١(»ةأطخلالوأ«هنألاقذإسلوباذه
َعوُسَياَنِّـبَرَةَْمحَرَنيِرِظَتْنُم«لاقذإاذوهيكلذلقيملو
ملٱ
لكلٍفانمةئيطخلامدعبلوقلاو.)٢١عاذوهي(ِ»حيِسَْ
حورلاةداهشوانرئامضةداهشلوسدقملاباتكلاةداهش
.سدقلا

هسفنلهللاةداهشطقلبقنمليااَنيِفْتَسْيَلُهُتَمِلَكَو
١٤و١٧:٦و١٠:٣٥و٨:٥٥انحويو١:١٤ص(انيلعو
٢١و٨:١١و٥:١اقول(هليجنإًابلاغهللاةملكبدارملاو.)١٧و
.)١١:٢٨و

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةيهلإلااياصولاظفحنوكوِهعجنةمالعوةئيطخلاجالع
نماذهبةيصولاورونلايفكلسنوهللافرعناننأىلعًاناهرب
.)١١-٧ع(ةديدجىرخأةهجنموةديدجبتسيلةهج
نينمؤملانمةفلتخمفونصىلإهمالكهيجوتبابسأو
ةمالعو.)١٧-١٢ع(ملاعلااوبحيالنأبمهايأهتيصوتو
ضعبنايبوحيسملادضءيجمدنعةريخألامايألاثداوح
ءانمأاورمتسينأىلعمهثحو.)٢٦-١٨ع(ةصاخلاهتافص
.)٢٩-٢٧ع(همامأنوحتسيالحيسملاءاجاذإىتح

٢و١عةئيطخلاجالع

ُختَالْيَكِلاَذٰهْمُكْيَلِإُبُتْكَأ،يِدَالْوَأاَي«١
ْ
ْنِإَو.اوُئِط

ملٱُعوُسَي،ِبآلٱَدْنِعٌعيِفَشاَنَلَفٌدَحَأَأَطْخَأ
لٱُحيِسَْ

ْ
.»ُّراَب

١٣:٣٣انحويو٥:٢١و٤:٤و١٨و٣:٧صو٢٨و١٢ع
:٢سواثوميت١و٨:٣٤ةيمورو١:٤ص٤:١٩ةيطالغو
١٤:١٦انحويو٩:٢٤و٧:٢٥نييناربعو٥

ىلعًاليلدمسالااذهبهتيعرلكبطاخيِدَالْوَأاَي
.نسلايفنعطدقهنأومهلهتبحم

يفوهللايفهمالكنمقبساماَذٰهْمُكْيَلِإُبُتْكَأ
.)١٠-١:٥ص(ةئيطخلاةقيقح
ُختَالْيَكِل

ْ
اذهوةسدقمةشيعاوشيعتيكليأاوُئِط

اياطخلانمءيشلةحابإهيفسيلف.ليجنإلاميلعتةياغ
.اياطخلاةرفغمنأشيفهميلعتب

داسفلةئيطخللةضرعسانلالكنألٌدَحَأَأَطْخَأْنِإ
سيلأطخينمؤملانأميلستو.ةايحلاهذهبراجتومهبولق
نمولخلابوجوةيحيسملاةايحلانوناقنألهلرذعب
.ةئيطخلا

ةئيطخلانممهيقيلنينمؤملالكلعيفشٌعيِفَشاَنَلَف
:٥ص(»ةيهلإةبههنأىنعمبانل«وهو.اوطقساذإمهعفريو
موقييذلاوهويزعملاكانه»عيفشلا«و.)٩انحوي٢و١٢
:٥سرطب١و٣:١ايركزو١٢:١٠ايؤر(هيلعىكتشملارمأب
سدقهلوخدبحيسملاىلإًازمرمظعألاربحلاناكو.)٨
يفو.)٢٤و٩:١١و٧:٢٥نييناربع(ةرافكلامويسادقألا
.اهباصأفهتعافشبلطنمؤملانإ»عيفشانل«هلوق

هنوكىلعينبمهتعافشقحوعفاشرضاحِبآلٱَدْنِع
مزلتستبآلاىلإهتبسنوةئيطخلارفغيهدحووهفبآلانبا
.هتوهال

نالدينامسالاوهللانباوناسنإلانباُحيِسَْملٱُعوُسَي
.هبدوعوملاصلخملاوهوهتوهالوهتوسانىلع

نإلقيملوًارابهنوكىلعةينبمهتعافشةوقفُّراَبْلٱ
لامكىلعلبهللانباهنألهتوهالىلعةينبمهتعافش
ملٱَّـنِإَف«سرطبلوققفوىلعاذهو.هتوسان

ََّـملَأَتًاضْيَأَحيِسَْ
خلٱِلْجَأْنِمًةَدِحاَوًةَّـرَم

ْ
لٱ،اَياََط

ْ
مثَألٱِلْجَأْنِمُّراَب

ََ
»ِة

لبهضقنينأدريملفسومانلالمكأهنإف)٣:١٨سرطب١(
لكنمؤملاذخأينأحيسملابلطيف.هبيلاطملكبموقينأ
اذكهو.هبنمؤملاداحتالوقوقحلانمهسفنحيسمللام
حيسمللًازمرةيسومانلابيلاطملالكبماقمظعألاربحلا
ةيفيكهنمنيبتتًائيشلوسرلاركذيملو.)٧:٢٦نييناربع(
ٌّيَح«هنأكلذيفحيسملارمأنمملعننأيفكيوةعافشلا
يف يفهتعافشف)٧:٢٥نييناربع(»ْمِهيِفَعَفْشَيِلٍنيِحِّـلُكِ
ةميقو.)١٧:٢٤انحوي(ضرألاىلعهئادفكةيقيقحءامسلا
ةرثؤمةوقهلفضرألاىلعهلعفامىلعةينبمكانههتعافش
ةيهفشتسيلهللاشرعدنعحيسملاةعافشو.ةدودحمريغ
لفكتحيسملانأاهبدارملافضرألاىلعةدوهعملاةعافشلاك
مهُفامىلعهتعافشو.يضرألاعيفشلانمبلطُياملكب
:رومأةثالثبموقتباتكلانم
الواناياطخرتسيالوةأطخاننأبملسيهنإ:لوألا·

.اهصقني
انلموعوانلرفُغاذإملاعللررضجتنيالهنأبدعي:يناثلا·

.سومانللًاماركإهلعفاملًارظنراربأك
ةئيطخلاىلإعجرنالانلرفُغاذإهنأبلفكتيهنإ:ثلاثلا·
.هللايصعنو

ِخلٌةَراَّـفَكَوُهَو«٢
َ
ِخلَسْيَل.اَناَياَط

َ
ِخلْلَب،ْطَقَفاَناَياَط

َ
اَياَط

لٱِّـلُك
ْ
.»ًاضْيَأَِملاَع
٤:١٤ص٢:١٧نييناربعو٣:٢٥ةيمورو٤:١٠ص
١١:٥١و٤:٤٢انحويو

ألَا
َ
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ِخلٌةَراَّـفَكَوُهَو
َ

هتدارإبةرافكةحيبذهسفنلذبباَناَياَط
ةرافكناكلقيملو.هعنصدقناكامىلعهتعافشىنبف
كلذرارمتساىلعلديوهوكلذكوهلاقلباناياطخل
ةوالعةحيبذهنأل»ةرافك«هنألبرفكمهنألقيملو.هماودو
ُهللاٱُهَمَّـدَقيِذَّـلٱ«هيفسلوبلوقليلدبًانهاكهنوكىلع
ِنَعِحْفَّـصلٱِلْجَأْنِم،ِهِّـرِبِراَهْظِإل،ِهِمَدِبِناَميِإلٱِبًةَراَّـفَك
خلٱ
ْ

طقفرفكملاوهناكولف.)٣:٢٥ةيمور(»ِةَفِلاَّـسلٱاَياََط
ةرافكهدحووههنإف.هسفنريغةحيبذمدقينأهنكميناكل
وهو.)١٤:٦انحوي(»ةايحلاوقحلاوقيرطلا«انلوهامك
»ًءاَدِفَوًةَساَدَقَوًاّرِبَوِهللاٱَنِمًةَمْكِحاَنَلَراَصيِذَّـلٱ«
يف«هلوقلقفاوماذهو.)١:٣٠سوثنروك١( ملٱَيِهاَذٰهِ

:ُةَّـبَحَْ
ُهَنْبٱَلَسْرَأَو،اَنَّـبَحَأَوُهُهَّـنَأْلَب،َهللاٱاَنْبَبْحَأُنْحَناَنَّـنَأَسْيَل
ِخلًةَراَّـفَك

َ
اهيلعىنبيتلاةرافكلاهذهو.)٤:١٠ص(»اَناَياَط

:٢نييناربعو٣:٢٥ةيمور(هتوموهتعاطبموقتهتعافش
١٧(.
ِخلَسْيَل

َ
ِخلْلَب،ْطَقَفاَناَياَط

َ
ًاضْيَأَِملاَعْلٱِّـلُكاَياَط

دوهيلااياطخلمثىرحألابمهللبطقفنينمؤملااياطخلال
كلتنمنوديفتسينينمؤملاريغنأنمدبالو.نيينثولاو
ِهللاٱُلََمح«هنألاوبوتييكلمهيلعهللاةانألوطلًائيشةرافكلا
لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱ

ْ
هصالخوهتعافشف.)١:٢٩انحوي(ِ»َملاَع

نامزلكيفاهجراخوةسينكلالخادهلكمدآلسنناعفني
ردقىلعءاودلاف.سانلانمدولومرخآىلإمدآنمناكمو
ةرافكلاو.اهيلإسانلاجايتحاردقىلعةرافكلاوضرملا
الولكللةيفاكيهواهيلإلكلاجاتحيوةأطخلالكقفاوت
:٤ص(تلمعتسااذإرثأتلاةديدشيهواهريغىلإةجاح
:٥سوثنروك٢و١:٣٠سوثنروك١و٤:٤٢و١:٢٩انحويو١٤
.)٢:٢٤سرطب١و٩:٢٨و٢:٩نييناربعو٢١و١٨و١٤

٨ىلإ٣عرونلايفكولسلاةيآهللاةعاطلانإ

هبَو«٣ نَأُفِرْعَناَذِٰ
.»ُهاَياَصَواَنْظِفَحْنِإ:ُهاَنْفَرَعْدَقاَنَّـ

٤:٧و٣:٦صو٤ع٥:٢و٤:١٣و٣:٢٤صو٥ع
:١٢ايؤرو١٥:١٠و١٤:١٥انحويو٥:٣و٢٤و٣:٢٣ص
١٤:١٢و١٧

جالعلاعجننايباذهيفُهاَنْفَرَعْدَقاَنَّـنَأُفِرْعَناَذِٰهبَو
مالكلابهللاعمةكرشلايفمالكلاانهلدب.ةئيطخلاضرمل
دق«هلوقىنعمو.يتأيامىلإ»اذهب«ةراشإلاوهتفرعميف
كسمتنملفةفرعملاقحرابتخالابهانفرعيأ»هانفرع
اننإ)ةئيطخلانمةاجنلانعةوالع(انفرعو.لايخب
.هبانداحتابايحناننإوهتصاخوهؤاقدصأ

ْمُتْنُكْنِإ«حيسملالوققفوىلعُهاَياَصَواَنْظِفَحْنِإ
ىتمًاضيأرظنا١٤:١٥انحوي(»َياَياَصَواوُظَفْحٱَفيِنَنوُّبُِحت
.)١٤و١٥:١٠و٢٤و١٤:٢٣انحويو٢٨:٢٠و١٩:١٧

ٌبِذاَكَوُهَف،ُهاَياَصَوُظَفَْحيَالَوُهَوُهُتْفَرَعْدَقَلاَقْنَم«٤
حلٱَسْيَلَو

ْ
.»ِهيِفَُّق

٨و١:٦صو١:١٦سطيت

هنأوهبنمؤمهنأىعدانمياُهُتْفَرَعْدَقَلاَقْنَم
.هذيملت

ال.ليجنإلايفيهامكُهاَياَصَوُظَفَْحيَالَوُهَو
هعمجاتحيفهلامعأنوناقناسنإلاريمضنوكينأنكمي
.انبرليجنإبانلمتاذهو.ماتحلاصلاثمولماكنوناقىلإ

:١ص(»ةئيطخهيفسيل«نإلاقيذلاكٌبِذاَكَوُهَف
وهوهنبابهللافرعيهنألوقييذلابذكيكلذك.)١٠و٨
.هعيطيال
:٨انحوي(هتريصبوهراكفأسوسيلِهيِفُّقَْحلٱَسْيَلَو
.هتعيبطلكىلعبذكلاءاليتسالقحلانمالخو.)٤٤

يفًاّقَحَف،ُهَتَمِلَكَظِفَحْنَماَّـمَأَو«٥ ُةَّـبََحمْتَلَّـمَكَتْدَقاَذٰهِ
هب.ِهللاٱ نَأُفِرْعَناَذِٰ

»ِهيِفاَنَّـ
١٥:٤انحويو٤:١٢ص١٤:٢٣انحوي

ةئيشمنالعإظفحنميأُهَتَمِلَكَظِفَحْنَماَّـمَأَو
ليجنإلالكف.)٤ع(هاياصونالعإكلذوليجنإلايفهللا
اماهنمراتختةفلتخمتانالعإالدحاونالعإوهوهللاةملك
.ءاشتاملذرتوءاشت

يفًاّقَحَف »اذهب«ةراشإلاِهللاٱُةَّـبََحمْتَلَّـمَكَتْدَقاَذٰهِ
ةملكلاةحصبفرتعينأيفكيالف»هتملكظفح«نمىلإ
لوقللقيدصتةبحملانكليلقعروصتىوسسيلكلذنأل
»هللاةبحمب«دارملاوهيفةيهلإلاةوقلاترهظةبحملابولعفلاب
هنألانلهتبحمهبشتهللاانتبحمو.)٣:١انحوي١(انلهللاةبحم
هلوقليلدبةوخإللانتبحمئشنتيهواهتياغواهلصأوه
لٱُةَشيِعَمُهَلَناَكْنَماَّـمَأَو«

ْ
َقَلْغَأَو،ًاجاَتُْحمُهاَخَأَرَظَنَوِ،َملاَع

.)٣:١٧ص(»ِهيِفِهللاٱُةَّـبََحمُتُبْثَتَفْيَكَف،ُهْنَعُهَءاَشْحَأ
هلوقو.انيفةبحمعوبنيتراصاهانلبقنيحانلهللاةبحمف
درجمبمقتملةبحملاكلتذإلمكتلاتافصنمانه»ًاقح«
ًاضيأرظنا٣:١٨ص(ًاعملعفلاولوقلابتماقلبلوقلا
.ةعاطلالامكبرهظتةبحملالامكو)٨:٣١و١:٤٧انحوي

جاتحتيهيتلاةعاطلابيأِهيِفاَنَّـنَأُفِرْعَناَذِٰهب
ع(»هانفرعدقاننأفرعن«هلوقك»خلافرعن«هلوقو.ةبحملا
ريشي»هيف«هلوقو.)١:٦ص(»هعمةكرشانل«هلوقكو.)٣

ألَا
َ
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نودشرموهتبحمبنوطاحماننإوهتمعنبانصلخاننأىلإ
انلنأوسودقلاهحورنمنوؤلمموهتعيبطءاكرشوهراكفأب
ىلإريشي»هيف«هلوقف.هتوكلمانثرواننإوةالصلابهيلإًامودق
اذهو.)٢٣و١٧:٢١و١٤:٢٠انحوي(هللاعمنينمؤملاةكرش
ةوقلاننهيفاننوكبو.)٢٨و٢٧و٢٤ع(»هيف«توبثلاهبشي
ققحتوهلسفنلافقووةسدقملاهللاةئيشملمعىلع
.هبداحتالا

َكاَذَكَلَساَمَكُهَّـنَأيِغَبْنَي،ِهيِفٌتِباَثُهَّـنِإَلاَقْنَم«٦
.»ًاضْيَأَوُهُكُلْسَياَذَكٰه
٢:٢١سرطب١و١٥:١٠و١٣:١٥انحوي

البلوقلانمعفناليأِهيِفٌتِباَثُهَّـنِإَلاَقْنَم
نصغلاكهعمةمئادلاةكرشلاوهحيسملايفتوبثلاو.لمع
.هترجشيفرمثملا

َوُهُكُلْسَياَذَكٰهَكاَذَكَلَساَمَكُهَّـنَأيِغَبْنَي
سدقملاهكولسيفحيسملابيدتقينأفلكموهيأًاضْيَأ
يِنَنوُعْدَتْمُتْنَأ«حيسملالوقلثماذهو.شاعامكشيعيو
لَعُم
ِّـ

ُتْنُكْنِإَف.َكِلٰذَكاَنَأِّـينَأل،َنوُلوُقَتًانَسَحَو،ًادِّـيَسَوًام
ملٱَوُدِّـيَّـسلٱاَنَأَو

لَعُْ
ِّـ
لَسَغْدَقُم

ْ
ْمُكْيَلَعُِبَجيْمُتْنَأَف،ْمُكَلُجْرَأُت

»خلاًالاَثِمْمُكُتْيَطْعَأِّـينَأل،ٍضْعَبَلُجْرَأْمُكُضْعَبَلِسْغَيْنَأ
هيفتوبثلاةفرعملالامكنمجتنيف.)١٥-١٣:١٣انحوي(
يتلاةايحلاو.وهكلسامككلسننأةبحملالامكنمو
ىلعوهوحيسملابًالُثمتانيفرهظتنأبجيهللايفوهللانم
سفنلاراكنإوربصلاوعضاوتلايفانلًالاثمناكوهفضرألا
٥:١سسفأو١٥:٢ةيمورو١٣:١٥انحويو١١:٢٩ىتم(
ءادتقالاو.)٢:٢١سرطب١و١٢:٢نييناربعو٢:٥يبليفو
لمتحاامكربصلابتاقشملالامتحادرجمبًانايحأنوكي
.ةمدخلايفامكبيلصلاىلعحيسملا

ْلَب،ًةَديِدَجًةَّـيِصَوْمُكْيَلِإُبُتْكَأُتْسَل،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ«٧
لٱَنِمْمُكَدْنِعْتَناَكًةَميِدَقًةَّـيِصَو

ْ
لٱ.ِءْدَب

ْ
لٱُةَّـيِصَو

ْ
َيِهُةَميِدَق

لٱ
ْ

لٱَنِماَهوُمُتْعِمَسيِتَّـلٱُةَمِلَك
ْ
.»ِءْدَب

٣:١١ص٦:٩نييناربعو١١و٧و٤:١و٢١و٣:٢ص
٢٤ع٦و٥انحوب٢و٤:٢١و٢٣و

هتاملكتناكةبحملاهعوضومناكاملُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
.ةبحملاتاملك

ةيصولاهذهنألًةَديِدَجًةَّـيِصَوْمُكْيَلِإُبُتْكَأُتْسَل
نوناقتناكوليجنإلابريشبتلاءادتباذنمتناكةميدق
نايبيهويحيسملانيدلاةأشنلوأيفةيحيسملاةايحلا
كولسلاو)٣ع(هاياصوظفحاهنألحيسملابءادتقالا

هلوقباهيلإراشإلبةيصولابانهحّرصيملو.)٦ع(هكولسك
ةيصوبمايقلاوحيسملابءادتقالانأل)٦ع(»خلايغبني«
هلوقىلعينبمكانه»يغبني«هلوقو.دحاوءيشةبحملا
ملٱَوُدِّـيَّـسلٱاَنَأَوُتْنُكْنِإَف«

لَعُْ
ِّـ
انحوي(»خلاْمُكْيَلَعُِبَجي...ُم

ةعومجمنأشلااذهيفةريثكلا)٣ع(»اياصولا«و.)١٣:١٤
.ةيآلاهذهيف»ةديدجلاةيصولا«يفو)٥ع(»هتملك«يف
هنإِءْدَبْلٱَنِمْمُكَدْنِعْتَناَكًةَميِدَقًةَّـيِصَوْلَب
يتلاةعيرشلاىلإوةقيلخلامويىلإ»ءدبلاب«راشأهنأنكمي
ممألابولقىلعةبوتكمتناكونويليئارسإلااهيطعُأ
ةسينكلاةءادبىلإهبراشأهنأحجرألاو.مهرئامضو
٣:١١ص(يفامكحيسملابمهناميإةءادبوةيحيسملا
.)٦عانحوي٢و

اَهوُمُتْعِمَسيِتَّـلٱُةَمِلَكْلٱَيِهُةَميِدَقْلٱُةَّـيِصَوْلٱ
ةبحملاةيصويهيتلا»ةميدقلاةيصولا«هذهِءْدَبْلٱَنِم
يتلاةايحلاةلمكيهوهبلسرلاىدانيذلاليجنإلايه
لثامينأانحويسرتحاو.ًادبأةبحملاراهظإلةوعديه
ىدانامعفلتخيديدجءيشبهتادانمبنيبذاكلانيملعملا
.نولوألانويحيسملاهبنمآوحيسملاهب

ِهيِفٌّقَحَوُهاَم،ْمُكْيَلِإُبُتْكَأًةَديِدَجًةَّـيِصَوًاضْيَأ«٨
لُّظلٱَّـنَأ،ْمُكيِفَو

ْ
حلٱَروُّنلٱَو،ْتَضَمْدَقَةَم

ْ
.»ُءِيضُيَنآلٱَّـيِقيَِق

ةيمورو٥:٤يكينولاست١و٥:٨سسفأو١٣:٣٤انحوي
١:٩انحويو١٣:١٢

بحينأيهوْمُكْيَلِإُبُتْكَأًةَديِدَجًةَّـيِصَوًاضْيَأ
)٧ع(»ةميدقلاب«تعنُتنأقحتستيهوًاضعبمهضعب
:١٣انحوي(كلذباهتعنحيسملانأل»ةديدجلاب«تعنتنإو
ًالاثممدقفاهتعاطإلةديدجتاكرحمبىتأهنألو)٣٤
يطعيواهنوظفحينيذللةديدجديعاوموهلمعبًاديدج
انحويريسفترظنا(اهبمايقللةديدجةمعنسدقلاحورلا

١٣:٣٤(.
يهيتلاةبحملارهظمالحيسملايفيأِهيِفٌّقَحَوُهاَم
.هلمعوهميلعتباهتبثأيتلاحيسملاةبحملثم
مكضعبةلماعميفهورهظتنأبجياميأْمُكيِفَو
نماهوملعتدقمهنأل»مكيف«لاقو.مكرابتخايفوضعبل
.هتمايقوحيسملاتومدعبسدقلاحورلا

ضغبأمويلالضلاولهجلايأْتَضَمْدَقَةَمْلُّظلٱَّـنَأ
باجحعفُرحيسملاءيجمدنعهنأكفًاضعبمهضعبسانلا
.اهيلإءامسلارونلخديلضرألاهجونمةملظلا

يذلاليجنإلارونيأُءِيضُيَنآلٱَّـيِقيِقَْحلٱَروُّنلٱَو
١:٤انحوي(»ملاعلارون«حيسملاناكو.هئدابممظعأةبحملا
دهعلاميلعتو.ًاضيأرونهتنايدو.)٩:٢ءايعشإو٨:١٢و٥و

ألَا
َ
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هميلعتوحيسملاةايحةوقبهترانتسالًاديدجراصميدقلا
يفٌدَحَأَناَكْنِإًاذِإ«سلوبلوققفوىلعهلمعو ِ
ملٱ
لٱُءاَيْشَألٱ..ِ.حيِسَْ

ْ
لٱاَذَوُه.ْتَضَمْدَقُةَقيِتَع

ْ
َراَصْدَقُّلُك

ملاعلايفناكيذلا»رونلا«و.)٥:١٧سوثنروك٢(»ًاديِدَج
يذلا»رونلا«ىلإةبسنلابًايدادعتساوًايئزجناكليجنإلالبق
.حيسملاهبىتأ

١١ىلإ٩عةيوخألاةبحملاراهظإبوجو

يفُهَّـنِإَلاَقْنَم«٩ َنآلٱَىلِإَوُهَف،ُهاَخَأُضِغْبُيَوُهَوِروُّنلٱِ
يف لُّظلٱِ

ْ
.»ِةَم
لامعأو٤:٢٠و١٦و٣:١٠ص٤:٢٠و٣:١٥صو١١ع
١:١٥

يفُهَّـنِإَلاَقْنَم طاحميحيسمهنأىعدايأِروُّنلٱِ
.ليجنإلارونبونييحيسملاهتوخإب

هعمنيدحتملانينمؤملادحأيأُهاَخَأُضِغْبُيَوُهَو
انهضغبلابدارأانحويلعلو.حيسملابوكرتشملاناميإلاب
دسحينأبحمسيفةاساوملانمولخيىتحاهتلقوةبحملامدع
تاقاقشناكلذنعأشنيفءوسلاهيفنظيوهاخأ
.تامصاخمو

يفَنآلٱَىلِإَوُهَف يتلالاحللةيفانملاحيفِةَمْلُّظلٱِ
.»رونلايفهنإ«هلوقباهاعدا

يفُتُبْثَيُهاَخَأُِّبُحيْنَم«١٠ .»ٌةَرْثَعِهيِفَسْيَلَوِروُّنلٱِ
١١:٩انحويو١١و١٠ع

يفُتُبْثَيُهاَخَأُّبُِحيْنَم نمةيلاخهتبحمنألِروُّنلٱِ
ةودقلايذحيسملابيدتقيوهيخأعفنبلطيفةيصخشةياغ
.سدقلاحورلالعفنعأشنيكلذوةميظعلا

تارثعللضّرعيةبحملامدعنإفٌةَرْثَعِهيِفَسْيَلَو
ناسنإلاةئطختوتاذلابحوءايربكلاتارثعلاكلتنمو
.هبديدنتلاوهريغ

يفَوُهَفُهاَخَأُضِغْبُيْنَماَّـمَأَو«١١ لُّظلٱِ
ْ

يفَو،ِةَم لُّظلٱِ
ْ

ِةَم
لُّظلٱَّـنَأل،ِيضْمَيَنْيَأُمَلْعَيَالَو،ُكُلْسَي

ْ
.»ِهْيَنْيَعْتَمْعَأَةَم

١:٩سرطب٢و٤:٤سوثنروكو١:٦٢ص١٢:٣٥انحوي

.هسفنكهبحياليأُهاَخَأُضِغْبُيْنَماَّـمَأَو
يفَوُهَف ةطاحإهبةطيحمةملظلانأكِةَمْلُّظلٱِ

ضغبملاةايحومالسورونةايحبحملاةايحف.باحسلا
.ةمئادةرثعوةمدص

يفَو بحمنيبوهنيبقرفلاوهاذهوُكُلْسَيِةَمْلُّظلٱِ
.ينغلاوريقفلاوةملظلاورونلانيبقرفلاكوهفهيخأ

ةايحلاةياغىريالفىمعألاكِيضْمَيَنْيَأُمَلْعَيَالَو
َال.ِمَالَّـظلٱَكَفِراَْرشَألٱُقيِرَطاَّـمَأ«ميكحلالاق.ةيقيقحلا
يِذَّـلٱ«حيسملالاقو.)٤:١٩لاثمأ(»ِهِبَنوُرُثْعَياَمَنوُمَلْعَي
يفُريِسَي ُروُّنلٱُمُكَلَماَداَم.ُبَهْذَيَنْيَأَىلِإُمَلْعَيَالِمَالَّـظلٱِ
.)٣٦و١٢:٣٥انحوي(»ِروُّنلٱَءاَنْبَأاوُريِصَتِلِروُّنلٱِباوُنِمآ

ناسنإلالاحرشاذهِهْيَنْيَعْتَمْعَأَةَمْلُّظلٱَّـنَأل
لَغ«يبنلالوقىلعءانبةبحملانميلاحلا

ِّـ
لَقْظ
ْ

اَذٰهَب
طٱَوِهْيَنُذُأْلِّـقَثَوِبْعَّـشلٱ

ْ
ِهْيَنْيَعِبَِرصْبُيَّـالَئِل،ِهْيَنْيَعْسُم

لَقِبْمَهْفَيَوِهْيَنُذُأِبَعَمْسَيَو
ْ
٦:١٠ءايعشإ(»ىَفْشُيَفَعِجْرَيَو،ِهِب

نأنوديريالنيذلانمهللاماقتنانايبو.)١٢:٤٠انحويو
بلقلاةملظو.)٤:٤سوثنروك٢و١١:٢٠ةيمور(اورصبي
يرايتخابلقلاىمعفةريصبلايمعتورصبلانمعنمت
.ًاباصمهنوكنعًالضفبنذو

١٧ىلإ١٢عرونلايفانكلساذإهلزتعننأبجيام

خلٱُمُكَلْتَرِفُغْدَقُهَّـنَألُدَالْوَألٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُتْكَأ«١٢
ْ

اَياََط
.»ِهِمْسٱِلْجَأْنِم
١٣:٣٨لامعأو٦:١١سوثنروك١و١ع

ىلعهتلمحهتيعرلهتبحمعمةيبدألاةملظلالاوحأهركذ
ةيدسجلاتاوهشلاوملاعلاوناطيشلانممهرذحينأ
ًالوأمهلدكأف.اهلةضرعيرشبلابلقلايتلاليطابألاو
.مهيلإباتكلاىلعهتلمحيتلابابسألاومهبهتقثوهتبحم

لكانه»دالوألاب«دصقُدَالْوَألٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُتْكَأ
ةمالعكلذبمهايإهتوعدو.ىلوألاةيآلايفامكهتلاسرءارق
اموهولاحلل»مكيلإبتكأ«هلوقو.نسلايفهنعطوةبحملا
.ةلاسرلاهذهنمهبتكيناك

ةلعلًانايباذهركذاَياَطَْخلٱُمُكَلْتَرِفُغْدَقُهَّـنَأل
ةلعومهيلإبتكينأىلإهبلقباذجناةلعوهبمهطابترا
ةادانملاو.اهيلعوهلصحامكةرفغملاىلعمهلوصح
نوبوتينيذلالكلليجنإلاعوضوم»اياطخلاةرفغمب«
حيسملاتومو.)١٣:٣٨لامعأو٢٤:٤٧اقول(نونمؤيو
حيسملانولبقينملكاياطخلةرفغملاةلعبيلصلاىلع
.ةعاطلاوةبحملاوناميإلاب

بيرالنكلودصقنممساركذيملِهِمْسٱِلْجَأْنِم
حيسملايفسرطبلوققفوىلعحيسملامسادصقهنأيف
ِهِمْسٱِبُلاَنَيِهِبُنِمْؤُيْنَمَّـلُكَّـنَأِءاَيِبْنَألٱُعيَِمجُدَهْشَيُهَل«
خلٱَناَرْفُغ

ْ
ىلعمهلًاروفغممهنوكو.)١٠:٤٣لامعأ(»اَياََط

ألَا
َ
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املكاولزتعينأوةسدقمةشيعاوشيعينأىلعمهثحينأ
.رهاطلاكولسلانمعنمي

َنِميِذَّـلٱُمُتْفَرَعْدَقْمُكَّـنَألُءاَبآلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُتْكَأ«١٣
لٱ
ْ
.َريِّـِّـرشلٱُمُتْبَلَغْدَقْمُكَّـنَألُثاَدْحَألٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُتْكَأ.ِءْدَب
.»َبآلٱُمُتْفَرَعْدَقْمُكَّـنَألُدَالْوَألٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُتْكَأ

١٦:٣٣انحويو٢:٧ايؤرو٥:٤و٤:٤ص١:١ص
:١٤انحويو٣ع٥:١٨و٣:١٢صو١٤عو٥:٣٧ىتمو
٧

نمضعبباطخلابصخُءاَبآلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُتْكَأ
.مهرابتخابومهنسربكباوزاتمانمممهلرفغ
مهرابتخاِءْدَبْلٱَنِميِذَّـلٱُمُتْفَرَعْدَقْمُكَّـنَأل
هلاثموهلمعوحيسملاميلعتاوكردينألمهاّدعأمهتمكحو
دارملاو.ًالوأمهبطاخاذهلوكلذىلعةينبملاتابجاولاو
١:١انحوي(يفامهيلعلديامكحيسملا»ءدبلانميذلاب«
ةيآلايف»همسالجانم«هلوقو.)١٧:٥و٨:٥٨و
.ةقباسلا

دشأيفنيذلامهبدارأُثاَدْحَألٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُتْكَأ
:١٩ىتم(يفامكنيعبرأىلإرثكأفنيرشعءانبأنممهتوق
٢:١٧لامعأو٧:١٤اقولو١٦:١٥و١٤:٥١سقرمو٢٢و٢٠
.)٤:١٢سواثوميت١و

٣:١٢ص(ناطيشلايأَريِّـِّـرشلٱُمُتْبَلَغْدَقْمُكَّـنَأل
مهتوقاورهظأف.)٦:١٦سسفأو١٣:١٩ىتمو٥:١٨و
مهبقثوونأمطاكلذلوناطيشلابراجتىلعمهراصتناب
نأوهاياصوبسحلالضلاةمواقمىلعنوتبثيمهنأبو
.مهيلإبتكفقحلانعاوماحي

هتلاسرءاّرق»دالوألاب«دارأُدَالْوَألٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُتْكَأ
.)١٢و١ع(يفامك

مهلبتك«هنإ)١٢ع(يفلاقَبآلٱُمُتْفَرَعْدَقْمُكَّـنَأل
مهيلإبتك«هنأانهلاقو»مهاياطخمهلترفُغدقمهنأل
نمدبالفةيئزجتناكبآلامهتفرعمو.»بآلااوفرعمهنأل
بتكاذهلوكلذنمرثكأهوفرعينأيفنوبغرياوناكمهنأ
.يوامسلامهيبألنيعئاطوءانمأنوقبيمهنأبهتقثلومهيلإ
مهجايتحابروعشلاوهلعوضخلاوةبحملامزلتستبآلاةفرعمو
.هتيانعىلإ

َنِميِذَّـلٱُمُتْفَرَعْدَقْمُكَّـنَألُءاَبآلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُتْبَتَك«١٤
لٱ
ْ
ِهللاٱُةَمِلَكَو،ُءاَيِوْقَأْمُكَّـنَألُثاَدْحَألٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُتْبَتَك.ِءْدَب
.»َريِّـِّـرشلٱُمُتْبَلَغْدَقَو،ْمُكيِفٌةَتِباَث
٨:٣٧و٥:٣٨انحويو١:١٠ص٦:١٠سسفأ١:١ص
١٣ع

دوجوىلإمهضعببهذُءاَبآلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُتْبَتَك
هبتكام»مكيلإبتكأ«هلوقو»مكيلإتبتك«هلوقنيبقرفلا
نيلوقلاالكيفًادحاوًائيشدصقهنأحجرملانكلةلاسرلايف
متيملًالمعًانايحأومتدقًالمعًانايحأانههبتكامربتعاو
لهأونيغلابلاانه»ءابآلاب«دارأوهمامتإيفذخآوهو
.نينمؤملانمرابتخالا

مهيلإهتباتكةلعِءْدَبْلٱَنِميِذَّـلٱُمُتْفَرَعْدَقْمُكَّـنَأل
ةدمحيسملانيدمهرابتخاف.)١٣ع(يفةروكذملاةلعلاك
ءادتقالايفةوقلاةدايزمهراهظإومئادلامهتابثةلعةليوط
.حيسملاب

يأُءاَيِوْقَأْمُكَّـنَألُثاَدْحَألٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُتْبَتَك
ةمدخللنودعتسممتنأكلذلو.ًاناميإوًادسجنورداق
قحلانعاوماحتونسحلاناميإلاداهجاودهاجتنأنورداقو
ءايوقأاوناكمهو.)٦:١٠سسفأ(ءادعألاتامجههاجت
اوناكو)٤:٤ص(حيسملامهايإمهاطعأيتلاةوقلاببسب
.)١١:٣٤نييناربع(ناميإلايفءايوقأ

َمِب«منرملالوقكمهتوقرساذهْمُكيِفٌةَتِباَثِهللاٱُةَمِلَكَو
رومزم(»َكِمَالَكَبَسَحُهاَّـيِإِهِظْفِحِب؟ُهَقيِرَطُّباَّـشلٱيِّـكَزُي

حورلاميلعتبواهباوتاتقاوحيسملاةملكاولبقمهنإ.)١١٩:٩
.)١٥:٧انحويو٢٧و٢٤ع(سدقلا

باتكلاةحلسأبحيسملاهبلغامكَريِّـِّـرشلٱُمُتْبَلَغْدَقَو
ناميإلاسرتمهلمحبو)١٢:٢٩و٦:١٣ىتم(سدقملا
.)٦:١٧سسفأ(هللاةملكوهيذلاحورلافيسو

لٱاوُّبُِحتَال«١٥
ْ
يفيِتَّـلٱَءاَيْشَألٱَالَوََملاَع لٱِ

ْ
َّـبَحَأْنِإِ.َملاَع

لٱٌدَحَأ
ْ
.»ِبآلٱُةَّـبََحمِهيِفْتَسْيَلَفََملاَع

١٢:٢ةيمورو٤:٤و١:٢٧بوقعي

نممهبطاخنيذلاعيمجليهنلااذهََملاَعْلٱاوُّبُِحتَال
ىنعمو.لكلاىلعةبجاويهنلااذهبابسأودالوألاوءابآلا
:١٧لامعأ(اهرسأبتاقولخملانوكيدقليجنإلايف»ملاعلا«
ًاعيمجرشبلانوكيدقو)١:٩انحوي(ضرألانوكيدقو)٢١
لبهللاةدارإلنوعضخيالنيذلاسانلاانههبدارملاو
نأدارملاسيلومهتاداعومهراكفأومهدصاقمبهللانوفلاخي
ىلإهراهنأوهراحبوهلوهسوهلابجنمروظنملاملاعلابحنال
وهسيلو.هايإهقلخدنعنسحهنأبهللاحّرصاممكلذريغ
:٣انحوي(»خلاملاعلاهللابحااذكه«ليقهنألرشبلالك
نكلوتاذلابًاريرشًائيشقلخيملهللاوهللاةقيلخمهف.)١٦
ًاريرشملاعلاناكولوهتيرحلامعتساءوسبًاريرشراصملاعلا
.)٨:١٢انحوي(»ملاعلارونانأ«حيسملالقيملتاذلاب

ألَا
َ
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يفيِتَّـلٱَءاَيْشَألٱَالَو يفهبحننأزوجياليذلافَِملاَعْلٱِ
مهلخبومهؤايربكومهعمطوهللاسانلانايصعوهملاعلا
تاذللاوتاوهشلابحوهللانايسنوتاذلابحو
يذلا»ملاعلا«وهفهللاةدارإلفلاخموهامرئاسوةروظحملا
:٥ص(»ريرشلايفعضُودق«هنأةلاسرلاهذهيفليق
عاضخإوبلقلاةبحمىوقأملاعلاءاطعإانهعونمملاو.)١٩
ملاعلاةبحم«هلوقببوقعيكلذنعّربعو.هلةئيشملاولقعلا
نوركتفي«هلوقبسلوبهنعّربعو)٤:٤بوقعي(»هللاةوادع
امبلقلاعوضخىمسأو.)٣:١٩يبليف(»تايضرألايف
بحنيبًامسقنمبلقلانوكينأزوجيالفهدحوهللاناك
.)٦:٢٤ىتم(يفحيسملالوقليلدبهللابحوملاعلا
لقتسموهاملك»ملاعلايفيتلاءايشألا«ىنعمةصالخو
سوثتروك١و١٦:٢٦ىتم(هللانعناسنإلاعنمتوهللانع
.)٢:٨يسولوكو٤:٣ةيطالغو١:٢٠

نألِبآلٱُةَّـبََحمِهيِفْتَسْيَلَفََملاَعْلٱٌدَحَأَّـبَحَأْنِإ
هقاوشأوهتاياغوهدصاقمملاعلالغشيملاعلابحييذلا
ةداضمملاعلاةبحمف.ةبصنألامظعأتايضرألابسحيف
عنمتةقيلخلاةبحمةدشنإف.اهايإةدراطوبآلاةبحملًاعبط
دودحملاريغةبحمنمعنمتدودحملاةبحموقلاخلاةبحمنم
ىوسهلسيلناسنإلاو.)٤:٤بوقعيو١:٢٥ةيمور(
.دحاوتقويفتاداضتملابحينأليحتسيفدحاوبلق
نالعإىلإلزانتهللانألهللاةبحملقيملو»بآلاةبحم«لاقو
.هنباحيسملاىلإهتبسنةطساوبناسنإلاةبحمعوضومهنأ
بغريفهدالوأاونوكينألمهاعدهنأبسانللهتبحمهللارهظأو
يفيتلاءايشألاوملاعلابحييذلاف.مهلًابأهوبحينأيف
.هللاةوبأىلإالوةيهلإلاةيانعلاىلإهجايتحابرعشيالملاعلا
الءاملايفاهنوكفرحبلايفةنيفسلاكيقيقحلايحيسملانإ
اليحيسملاكلذكاهيفءاملالوخداهقرغييذلاامنإاهقرغي
.هيفملاعلانوكهرضيلبملاعلايفهنوكهرضي

يفاَمَّـلُكَّـنَأل«١٦ لٱِ
ْ
جلٱَةَوْهَشَِملاَع

ْ
لٱَةَوْهَشَو،ِدََس

ْ
،ِنوُيُع

ملٱَمُّظَعَتَو
لٱَنِمْلَبِبآلٱَنِمَسْيَل،ِةَشيِعَْ

ْ
.ِ»َملاَع

:٢٧لاثمأو٢:١١سرطب١و٢:٣سسفأو١٣:١٤ةيمور
٤:١٦بوقعيو٢٠

ةبحمنألبآلاةبحملةيفانمملاعلاةبحمنإليلعتاذهَّـنَأل
.هيفرصحنتوملاعلانعأشنتتايملاعلا

يفاَمَّـلُك ءايشأةثالثيفملاعلايفاملكرصحَِملاَعْلٱِ
ةروظحمةشيعملاونويعلاودسجلالقيملهنأهبتنننأبجيف
مظعتونويعلاةوهشودسجلاةوهش«وهروظحملانإلب
.»ةشيعملا

ىلإةددجتملاريغةعيبطلاليميأِدَسَْجلٱَةَوْهَش
.اهلامعتسايفهللاةعيرشىلإرظنالباهبءافتكالاوتاذللا
.اهزكرمواهئشنموههنألدسجلاىلإةوهشلاتبسُنو
ىضتقمبةشيعللةيفانمةوهشلاهذهىضنقمبةشيعلاو
.ةيحورلارومألا

فالخبةينمزلاتايئرملاىلإليملايأِنوُيُعْلٱَةَوْهَش
كلذيفةئيطخلاف.ةيدبألاةروظنملاريغرومألاىلإليملا
دوادطقسنويعلاةوهشبف.قلاخلاىلعتاقولخملاليضفت
ناطيشلاو.)٧:٢١عوشي(ناخعو)١١:٢ليئومص(كلملا
هلمحيوهعدخينأةيغباهدجموملاعلاكلامملكحيسملاىرأ
لاقنيعلاةوهشيفو.)٧-٤:٥اقول(هلدوجسلاىلع
لٱَكُنْيَعْتَناَكْنِإ«حيسملا

ْ
لَأَواَهْعَلْقٱَفَكُرِثْعُتىَنْمُي

ْ
،َكْنَعاَهِق

لُيَالَوَكِئاَضْعَأُدَحَأَكِلَْهيْنَأَكَلٌْريَخُهَّـنَأل
ْ
ُهُّلُكَكُدَسَجىَق

يف .)٥:٢٩ىتم(»َمَّـنَهَجِ
نأنودهسفنبناسنإلاراختفاوهِةَشيِعَْملٱَمُّظَعَتَو
ىلإليملاومظعألاريخلاوههنأكهلامبهعتمتوهللاًادجميطعي
ناطيشلاطقسةئيطخلاهذهبو.ةلئازلاةلطابلاةيملاعلازونكلا
.ءامسلانم

١٧:١٤و١٥:١٩انحوي(َِملاَعْلٱَنِمْلَبِبآلٱَنِمَسْيَل
هللانعةلقتسمتاقولخملابناسنإلاعتمتف.)١٨:٣٦و١٦و
مهنألًاراجفوًارارشأسانلانالعجيهللاقحنعرظنلاعطقو
.قلاخللركشالبونوناقالبهللااياطعنولمعتسي

لٱَو«١٧
ْ
ِهللاٱَةَئيِشَمُعَنْصَييِذَّـلٱاَّـمَأَو،ُهُتَوْهَشَوِيضْمَيَُملاَع

.»ِدَبَألٱَىلِإُتُبْثَيَف
٧:٣١سوثنروك١

ةئيطخهتبحمنوكىلعةوالعملاعلانإِيضْمَيَُملاَعْلٱ
قحتسيالهنعناسنإلالصفتلببآلانمتسيلاهنأل
هللاروضحبجحييذلاروظنملاملاعلاوهولئازهنألةبحملا
شاعهنأللاوزلايفًاذخآلوسرلاهربتعاوناسنإلابلقنع
سويرابيطوسوطسغوأمهوًاروطاربمأرشعينثاكلُمةدم
سويلاتيفووثأويبلغونورينوسويدولكوالوغيلاكو
اوعدامهلكوافرنوسونايسيمودوسطيتوسنايسابسيو
.ءوسةتيمتاممهرثكأوهيلإنونسحموملاعلاوصلخممهنأ
ريغلئازيجراخوهامبكسمتلاوهملاعلابكسمتلاب
.يقيقح
.اهليصحتىلعناسنإلاملاعلاثحييتلاُهُتَوْهَشَو
يهو)٢:١٢سطيت(»ةيملاعلاةوهشلا«سلوباهامسو
.ةلئازةلطاباهنوكيفملاعلاك
هنوكعمنمؤملانإيأِهللاٱَةَئيِشَمُعَنْصَييِذَّـلٱاَّـمَأَو
هللاةئيشملعفينأدهتجااذإهكالهإعقوتملالئازلاملاعلايف

ألَا
َ
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)٧:١٧و٦:٣٨و٤:٢٤انحوي(هعملاوزللةضرعنكيمل
ةيلقعلاىوقلالكلامعتسا»هللاةئيشمعنصب«دارملاو
.ليجنإلايفةنلعملاهللاةدارإمامتإلةئيشملاو

٢٩و١٠:٢٨و٨:٣٥انحوي(ِدَبَألٱَىلِإُتُبْثَيَف
هنأدارملالبتوميالهنأىنعملاسيلو.)١:٢٥سرطب١و
يدبأساسأىلعهءاجرىنبناميإلاةطساوبهللاابهداحتال
.دبألاىلإتبثيوهيذلاهسفنهللااك

٢٩ىلإ١٨عقحلللالضلاةمواقم
:عيضاومةثالثلصفلااذهيف
نييحيسملانيبومهنيبزييمتلاوحيسملادادضأ:لوألا·

.)٢١-١٨ع(نييقيقحلا
.)٢٥-٢٢ع(هتوقوقحلا:يناثلا·
.)٢٩-٢٦ع(قحلايفتوبثلا:ثلاثلا·

٢١ىلإ١٨عحيسملادادضأ

َّـنَأْمُتْعِمَساَمَكَو.َُةريِخَألٱُةَعاَّـسلٱَيِهُدَالْوَألٱاَُّهيَأ«١٨
ملٱَّـدِض

لِلٌداَدْضَأَنآلٱَراَصْدَق،ِيتْأَيِحيِسَْ
ْ

.َنُوريِثَكِحيِسَم
.»َُةريِخَألٱُةَعاَّـسلٱاََّـهنَأُمَلْعَناَنُهْنِم
٢٢ع٤:٧سرطب١و٤:١سواثوميت١و١٣:١١ةيمور
٣و٤:١ص٢٤و٢٤:٥ىتمو٧انحوي٢و٤:٣صو
١٣:٢٢سقرمو

تامالعىأرانحوينأيفبيرالُةَريِخَألٱُةَعاَّـسلٱَيِه
لٱَكِلٰذاَّـمَأ«برلاهيفلاقيذلاناسنإلانباءيجم

ْ
لِتَوُمْوَي

ْ
َك

هبُمَلْعَيَالَفُةَعاَّـسلٱ الِإ،ِتاَواَمَّـسلٱُةَكِئَالَمَالَو،ٌدَحَأاَِمِ
ِيبَأَّـ

رخآوهوهلجأبرقىأرهنإف.)٢٤:٣٦ىتم(»ُهَدْحَو
ليجنإلاتانالعإتمتُخهبوًالوسررشعينثالانمدهاش
يفتاقاقشنالاوعدبلاتأشنهمايأيفو.تازجعملاتهتناو
نأىلعلديناكهلكاذهونيرثكةبحمترتفوةسينكلا
تقووهوريخألاتقولايأةريخألاةعاسلايهةعاسلا
تقولدادعتساتقووهيذلابئاصملاوملألاوداهجلا
اذوهيو٣:٣سرطب٢و٣:١سواثوميت٢(بيرقلاراصتنالا
١٨(.
:٢٤ىتم(يفءاجاممِيتْأَيِحيِسَْملٱَّـدِضَّـنَأْمُتْعِمَساَمَك
دارملاو.)٤اذوهيو١٢-٢:٢يكينولاست٢و٢٠:٣لامعأو٥
نأًاضيألواحييذلالبطقفهلداضملاال»حيسملادضب«
:٢ايؤرو١١:١٣سوثنروك٢(همواقييكلهماقموهلحمذخأي

حيسملاتوسانهراكنإهيلعةلادلاةمالعلاانحويلعجو)٢
.)٧انحوي٢و٢٢ع(يقيقحلا

مهنملعلوَنوُريِثَكِحيِسَمْلِلٌداَدْضَأَنآلٱَراَص
سفيرتويدو)٢:١٧سواثوميت٢(ستيليفوسانيميه
)٢٣-٨:١٨لامعأ(رحاسلانوميسو)٩انحوي٣(
.)٢:٦ايؤر(نويوالوقينلاو

ليجنإلايفليقهنألُةَريِخَألٱُةَعاَّـسلٱاََّـهنَأُمَلْعَناَنُهْنِم
.)٢٧-٢٤و٢٤:٥ىتم(ةريخألامايأللةمدقممهروهظنإ

اَّـنِماوُناَكْوَلْمَُّـهنَأل،اَّـنِماوُنوُكَيَْملْمُهَّـنِكٰل،اوُجَرَخاَّـنِم«١٩
.»اَّـنِمْمُهُعيَِمجاوُسْيَلْمَُّـهنَأاوُرَهْظُيِلْنِكٰل.اَنَعَماوُقَبَل
١١:١٩سوثنروك١و٢٠:٣٠لامعأ

يفاوكرتشاوةسينكلاءاضعأنمًالوأاوناكاوُجَرَخاَّـنِم
ءاضعألانممهريغنعرهاظلايفنيزاتممريغاهقوقحلك
اوسيلمهوانتايحلصأريغمهتايحلصأنألانعاولصفناف
ميلعتيّوقيناكاممو.يحورلاحيسملادسجيفةيحءاضعأ
.اهتطلسوةسينكلامسابملكتيناكهنأحيسملادض
ءالؤهلخدينأهللانذأاَنَعَماوُقَبَلاَّـنِماوُناَكْوَلْمَُّـهنَأل

اوجرخيمثةدممهعماوقبيونينمؤملاةعامجنيبنوبذاكلا
يفةنسحمهاوعدتناكامهممهنماونوكيملمهنأنيبتيل
اورسخوانماوسيلمهنأىلعناهربنينمؤملامهلازتعافرهاظلا
نمنيبتو.ةسينكلارارضإىلعمهيوقياممًاريثكمهجورخب
مهلًارهاظةسينكلاباوطبترانيذلالكسيلنأًاضيأكلذ
تسيلنإمهريغلومهلناهربمهجورخفحيسملاعمةكرش
-١٣:٣ىتم(يفاوركُذنممهتلثمأنمو.ةيحورةايحمهل
ةمالعلاو.)٦-٦:٤نييناربعو٥٠-٤٧و٣٠-٢٤و٧
نمؤملانميقيقحلانمؤملازاتمياهبيتلاةديحولاةيقيقحلا
ةديحولاةلعلاوةياهنلاىلإقحلايفهتوبثيهيقيقحلاريغ
ىلعفقوتمهنمأفهتمعنبهايإهللاظفحيهنمؤملاتوبثل
.ًامئادهللاىلإءاجتلالا

لٱَنِمٌةَحْسَمْمُكَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٢٠
ْ
َّـلُكَنوُمَلْعَتَوِسوُّدُق

.»ٍْءَيش
١:٣٨لامعأو١:١٤سقرمو١:٢١سوثنروك٢و٢٧ع
:٢سوثنروك١و١٤:٢٦انحويو١٣:١١ىتمو٢٨:٥لاثمأو
١٥

هنأبلوسرلاحّرصِسوُّدُقْلٱَنِمٌةَحْسَمْمُكَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو
سدقلاحورلانمنوحوسمممهنألاودترينأنمفاخيال

ألَا
َ
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ةبهوميهةحسملاكلتو.هباوكسمتيوقحلااوفرعيىتح
ناكو.)٢٧ع(نيسمخلاموييفةسينكللسدقلاحورلانم
ةمدخللمهفقووةنهكلاوكولملاةماقإةمالعتيزلابحسملا
:٣٠و٢٩:٧و٢٨:٤١جورخو١٦:١٣و١٠:١ليئومص١(
حورلاةمعنىلإًازمرتيزلاكلذناكو.)٤٠:١٥و٢٥
يفمهيلعبجيامبمايقللًالهأمهتلعجيتلاسدقلا
تناكو.هللامهفقوةمالعمهيلعتيزلاعضوف.مهتمدخ
مكحلابهللانعةباينلاىلعةردقهلنأةمالعكلملاةحسم
ةفرعملاةبهومهلنأةمالعيبنلاةحسمو.ةسايسلاو
:١ايؤر(»هللاةنهكوكولم«مهنإنينمؤملايفليقو.ةيحورلا
اولصحمهنإو)٩و٢:٥سرطب١(»يكولمتونهك«مهنإو)٦
اوراصواوسدقتواورانتسااهبيتلاسدقلاحورلاةمعنىلع
ةوقىلعاولصحمهنإ»حيسملاب«انههدارمو.ةمدخللًالهأ
اوسرتحيوقحلاحيسملانيداوفرعينأاهبنوعيطتسيةيحور
يفامك(بآلاهللااّمإانه»سودقلاب«دارملاو.دادترالانم
يفامك(حيسملاامإو)٦:١٩سوثنروك١و١٤:١٦انحوي
.)٣:٧ايؤرو٣٠و٤:٢٧و٣:١٤لامعإو٦:٦٩انحوي
١٥:٢٦انحوي(سدقلاحورلالسرأحيسملانألكلذو
١٥:٢٦انحوي(سدقلاحورلاامأو)٢:٣٣لامعأو
)١:١٩يبليفو٣:١٦سسفأو١٨و٣:١٧سوثنروك٢و
ُحوُر،َكاَذَءاَجىَتَم«هيفليقدارملاوهاذهنأحجرملاو
حلٱ
ْ

حلٱِعيَِمجَىلِإْمُكُدِشْرُيَوُهَف،ِّـَق
ْ

.)١٦:٣احوي(»ِّـَق
ةيرورضلاةينيدلارومألالكيأٍءَْيشَّـلُكَنوُمَلْعَتَو
سفنللولقعللةديدجىوقيطعيالحورلانإف.صالخلل
هيوقيهنكلوًاديدجًاميلعتلقعللنلعيالوبلقلاديدجتب
»ةحسملا«هذهو.هباتكيفهللانالعإلكىنعمكاردإىلع
قئاقحلانمهفرعدقناكامبًاديدجًاروعشنمؤمللبهت
ىتحاهتحصنقيتيوهتجاحلاهتقفاومواهلامجىريفةينيدلا
.اهليبسيفتومينألدعتسي

حلٱَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمُكَّـنَألْمُكْيَلِإْبُتْكَأَْمل«٢١
ْ

ْلَب،َّـَق
حلٱَنِمَسْيَلٍبِذَكَّـلُكَّـنَأَو،ُهَنوُمَلْعَتْمُكَّـنَأل

ْ
.»ِّـَق

انحويو٣:١٩ص٥ا١وهيو١:١٢سرطب٢و١:١٩بوقعي
١٨:٣٧و٨:٤٤

دصقيمليأَّـقَْحلٱَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمُكَّـنَألْمُكْيَلِإْبُتْكَأَْمل
اماولمعتسينأىلعمهثحينألبًاديدجًاميلعتمهملعينأ
الفقحلانوفرعياهبيتلاةحسمللًارظنملعلانممهل
مكبسحأالمهللاقهنأكفمهلضيودسافلاميلعتلامهعدخي
يتلاةحسملابهنوملعتمكنألحيسملانيدةقيقحنولهجت
.اهبمتحسم

بذكلاةقفاومةلاحتسالِّـقَْحلٱَنِمَسْيَلٍبِذَكَّـلُكَّـنَأَو
الونيبذاكلانيملعملاليلضتنمنونمؤملايقياذهوقحلل
ىوقتللًاقفاومهونظيىتحقحلابلالضلاسبلتينأنكمي
ىلعقحلاىنبُينأنكميالهنأاوملعيفسفنلاةداعسو
.قحلاىلعلطابلاالولطابلا

٢٥ىلإ٢٢عهتوقوقحلا

لٱَوُهْنَم«٢٢
ْ

َوُهَعوُسَيَّـنَأُرِكْنُييِذَّـلٱَّـالِإ،ُباَّـذَك
ملٱ
ملٱُّدِضَوُهاَذٰه؟ُحيِسَْ

.»َنْبالٱَوَبآلٱُرِكْنُييِذَّـلٱِ،حيِسَْ
انحويو٩انحوي٢و٥:١و٤:١٥ص٧انحوي٢و٤:٣ص
١٧:٣و١٦:٣و٨:١٩

ةلاحتسالاؤسلااذهنملوسرلاةياغُباَّـذَكْلٱَوُهْنَم
حيسملانيدمهتفرعمنألججحلابًاقحبذكلالوحت
.مهيلعضرُعىتمبذكلااوفرعينأمهناردقتمهتحسمو
انحوي(هللانمقحلاو)٨:٤٤انحوي(ناطيشلانمبذكلاف
.امهنيبقافولاليحتسيًاذإف)١٤:٦

راكنإلااذهنألُحيِسَْملٱَوُهَعوُسَيَّـنَأُرِكْنُييِذَّـلٱَّـالِإ
نأيفنيركنملانألنيدلايفلالضلاعاونألكنمضتي
ةرافكلانكمتالوةميقهتحيبذلنوكتالفهللانباحيسملا
نإنييتيسودلالالضف.ناسنإلاوهللانيبةقالعالوهتومب
هنعلصفناوهتيدومعمدنععوسيناسنإلابدحتاتوهاللا
الودوهيلانيبرصعلاكلذعدبلكةصالخوهفهبلصدنع
هبليجنإلاأبنأيذلاعوسينأاوركنأمهنإفنييسونغلااميس
دحاوصخشيفتوسانلاوتوهاللاداحتااوفنوحيسملاوه
وهعوسينإمهراكنإبوًادسجةملكلارصيملكلذىلعو
ءايبنألايفهبدوعوملاحيسملاوهعوسينوكاوركنأحيسملا
.ةملكلاوههنأو

هراكنإحيسملادضتافصنمنألِحيِسَْملٱُّدِضَوُهاَذٰه
هللاةوبأركنيهنأكلذىلعبترتيوهتوهالويقيقحلاهتوسان
.ًانكممدسجتلاتلعجيتلاحيسملاةونبو

َّـالِإَبآلٱُفِرْعَيٌدَحَأَال«هنألَنْبالٱَوَبآلٱُرِكْنُييِذَّـلٱ

.)١١:٢٧ىتم(»ُهَلَنِلْعُيْنَأُنْبالٱَداَرَأْنَمَوُنْبالٱ
ثولاثلايفنبالاوبآلانيبةبسنلااوركنأنوييتيسودلاف
اليذلاهلإلاونيرخآلاراكنإمزلتسيميناقألادحأراكنإو
سدقملاباتكلاهلإوهسيلنباهلسيلونلعُينأنكمي
.هبحنوهبنمؤنوهعمسنوهارننأهنباباننكمييذلا

ألَا
َ
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ْنَمَو،ًاضْيَأُبآلٱُهَلَسْيَلَنْبالٱُرِكْنُيْنَمُّلُك«٢٣
.»ًاضْيَأُبآلٱُهَلَفِنْبالٱِبُِفَرتْعَي

ءارآهلسيليأًاضْيَأُبآلٱُهَلَسْيَلَنْبالٱُرِكْنُيْنَمُّلُك
نبالابالإسانللنلعُيالبآلانألبآلانأشيفةبيصم
انلسيلو.)٣و١:٢نييناربعو١٤:٩انحويو١١:٢٧ىتم(
ةملكوهنبالانأل)٥:٢٣انحوي(نبالاببآلانمنالعإ
هنأيعّدييذلابآلاًاضيأركنينبالاركنييذلافهللا
.همركي

قلعتملاميلعتلانألًاضْيَأُبآلٱُهَلَفِنْبالٱِبُِفَرتْعَيْنَمَو
ةفرعمنبالافرعينمفبآلابقلعتملاميلعتلاةمتتنبالاب
انحوي(بآلافرعيهنأرهظيًامفوًابلقهبفرتعيوةيقيقح
هكراشيهنإ»بآلاهلف«هلوقىنعمف.)١٠:٩ةيمورو١٧:٣
نممهيقتيتلاةحسملاةميقانلققحياذهو.ةبحملايف
.كلهملالالضلا

لٱَنِمُهوُمُتْعِمَساَمَفْمُتْنَأاَّـمَأ«٢٤
ْ
لَفِءْدَب

ْ
ًاذِإْتُبْثَي

لٱَنِمُهوُمُتْعِمَساَمْمُكيِفَتَبَثْنِإ.ْمُكيِف
ْ
ًاضْيَأْمُتْنَأَف،ِءْدَب

يفَنوُتُبْثَت يفَوِنْبالٱِ .»ِبآلٱِ
٩انحوي٢و١٤:٢٣انحويو١:١٣ص٧ع

.نيلضملاونيلاضلاريغْمُتْنَأاَّـمَأ
نكيملْمُكيِفًاذِإْتُبْثَيْلَفِءْدَبْلٱَنِمُهوُمُتْعِمَساَمَف
ميلعتلاباوكسمتينأيهوهذهنمىمسأةيصولوسرلل
مهنإفليجنإلابهوعمسييذلاوهوحيسملانأشيفطيسبلا
مهديدجتىلعةوقهلناكمهبولقيفميلعتلاكلذاولبقاذإ
.)٢انحوي٢و٣:١٦يسولوكو٨:٣١انحوي(ديدجتلالك
.حيسملانأشيفةحيحصلاءارآلاةيرورضنيبتتاذهنمو
.مهناميإنمزانه»ءدبلاب«دارملاو

يفَنوُتُبْثَتًاضْيَأْمُتْنَأَف يفَوِنْبالٱِ نولانتمكنألِبآلٱِ
نيمونقألانبالاوبآلابنودحتتوهللاعمةكرشلاكلذب
.ىضرلاوةبحملاب

لٱَوُهاَذٰهَو«٢٥
ْ
حلٱ:ِهِبَوُهاَنَدَعَويِذَّـلٱُدْعَو

ْ
ُةاََي

.»ُةَّـيِدَبَألٱ
١:٢ص٦:٤٠و٣:١٥انحوي

بآلايفتوبثلابةيدبألاةايحلالينُدْعَوْلٱَوُهاَذٰهَو
.)١٧:٣انحوي(نبالاو

انبرحيسملاهباندعويذلايأخلاِهِبَوُهاَنَدَعَويِذَّـلٱ
.ةايحلاكلتوةكرشلاكلتىلعسانلالمحينأهتياغنأل
ةمألاوبسنلاوماقملاباوزاتمانيذلاةايحلاهذهبدعيملو
ةئيطخلانعنوبوتينيذلالبةوقلاوملعلاوةعاجشلاو
.حيسملابنونمؤيو

٢٩-٢٧عقحلاورونلايفتوبثلا

.»ْمُكَنوُّلِضُيَنيِذَّـلٱِنَعاَذٰهْمُكْيَلِإُتْبَتَك«٢٦
٧انحوي٢و٣:٧ص

امىلعةسينكلايفنيلضملاميلعتبقلعتياميأاَذٰه
.)٢٥-١٨ع(قبس

قحلانعمكودعبينأنودهتجييأْمُكَنوُّلِضُيَنيِذَّـلٱ
.)٢٠ع(حورلاةحسملمهدصقاوغلبيملهنكلو

ملٱَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٢٧
،ْمُكيِفٌةَتِباَثُهْنِماَهوُمُتْذَخَأيِتَّـلٱُةَحْسَْ

لَعُيْنَأَىلِإْمُكِبَةَجاَحَالَو
ِّـ

لَعُتاَمَكْلَب،ٌدَحَأْمُكَم
ِّـ

ِهِذٰهْمُكُم
ملٱ
اَمَك.ًابِذَكْتَسْيَلَوٌّقَحَيِهَو،ٍْءَيشِّـلُكْنَعاَهُنْيَعُةَحْسَْ
.»ِهيِفَنوُتُبْثَتْمُكْتَمَّـلَع
٢:١٢سوثنروك١و٢٦و١٧و١٤:١٦انحوي٢٠ع
٤:٩يكينولاست١و

.نيلضملاونيلاضلاريغْمُتْنَأاَّـمَأَو
.)٢٠ع(»سودقلانمةحسم«يأُةَحْسَْملٱَف
لالضلانممكيقتومكملعتلمكلةمئاديأْمُكيِفٌةَتِباَث
.ةنومأمةققحمهللابهاومف

تايرهوجنمًائيشٌدَحَأْمُكَمِّـلَعُيْنَأَىلِإْمُكِبَةَجاَحَالَو
مكيقيومكنوصيهتحسمىلعينبملاهللاداشرإفمكناميإ
.نامألاقيرطيفمكظفحيو

سدقلاحورلانألاَهُنْيَعُةَحْسَْملٱِهِذٰهْمُكُمِّـلَعُتاَمَك
.هنيدلوحيسمللمكسفنمكفقوىلعاهايإمكاطعأ

ةهجنمقحةحسملاميلعتيأًابِذَكْتَسْيَلَوٌّقَحَيِهَو
حوروهسدقلاحورلانألهدسجتوحيسملابقلعتياملك
لٱُتِّـكَبُيَكاَذَءاَجىَتَمَو«حيسملالوقليلدبقحلا

ْ
َىلَعََملاَع

نيملعملالعلو)١٦:٨انحوي(»ٍةَنوُنْيَدَىلَعَوٍّرِبَىلَعَوٍةَّـيِطَخ
.بذكالقحمهميلعتنأاوعّداةبذكلا

ألَا
َ
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مهميلعتلوأفحيسملايفيأِهيِفَنوُتُبْثَتْمُكْتَمَّـلَعاَمَك
.هرخآكحيسملارومأ

ُنوُكَيَرِهْظُأاَذِإىَّـتَح،ِهيِفاوُتُبْثٱ،ُدَالْوَألٱاَُّهيَأَنآلٱَو«٢٨
يفُهْنِمُلَجْخَنَالَو،ٌةَقِثاَنَل .»ِهِئيَِجمِ
٤:١٧ص١٧:٣٠اقولو٣:٤يسولوكو٢١و٣:٢ص
:٢يكينولاست١و٨:٣٨سقرمو٣:١٢سسفأو٥:١٤و
١٩

ريغتتالهللاةيطعنألعزعزتىندأالبِهيِفاوُتُبْثٱ
نممكيلعضرُعامهمفريغتيالحيسملابقلعتملاميلعتلاو
ىتحةمدخلاوناميإلايفنيخساراوقبافةلطابلاميلاعتلا
.برلاعجري

نيذلاءاقبنكلوهيفبيرالهراهظإرمأَرِهْظُأاَذِإىَّـتَح
راهظإلااذهو.ققحمريغءايحأهراهظإنيحىلإمهيلإبتُك
:٥سرطب١و٣:٤يسولوكو٣:٢ص(هبعشلكهققحتي
٤(.

امكءاجرلااذهيفهدالوأىلإهسفنمضٌةَقِثاَنَلُنوُكَي
.هدعوبناميإلاىلعةينبم»ةقثلا«هذهو.)١ع(يف
يفُهْنِمُلَجْخَنَالَو يفاوّكشنيذلالجخيامكِهِئيَِجمِ
فوقولايهفوخلاةلعو.)٢٣-٧:٢١ىتم(هوركنأوهئيجم
٥:١٠سوثنروك٢و١٤:١٢ةيمور(ةنونيدللهمامأ
ناميإلاقحنونمؤينيذلادعوهنإف)١:٩يكينولاست٢و
٢:٦سرطب١و٥:٥ةيمورو٨:٣٨سقرم(نولجخيالمهنإ
.٤:١٦٩و

ُعَنْصَيْنَمَّـلُكَّـنَأاوُمَلْعٱَف،َوُهٌّراَبُهَّـنَأْمُتْمِلَعْنِإ«٢٩
لٱ
ْ
.»ُهْنِمٌدوُلْوَمَّـِرب
١٨و٤و٥:١و٤:٧صو٧:١٨انحويو٩و٣:٧ص
٣:٢و١:١٣انحويو١١انحوي٣و

وهورابحيسملانأمتملعنإياٌّراَبُهَّـنَأْمُتْمِلَعْنِإ
و١ع(يف»ًاراب«يعُدو.)٢٨ع(هيفاوتبثينأمهرمأيذلا
نألهنمنيدولوممهنوكةجيتنملعلااذهو.)٣:٧ص
نيدحتممهنوكرابتعابالإهللاابنينمؤملايفركفيالانحوي
.ًاهلإهنوكرابتعابالإحيسملابركفيالوحيسملاب

ناهربةايحلاةسادقنإُهْنِمٌدوُلْوَمَّـِربْلٱُعَنْصَيْنَمَّـلُك
ردصمحيسملايفهللاوةونبلاةجيتنربلاوةديدجلاةدالولا
كلذكو)٤:٧ص(ةونبلاكلتةمالعةبحملاوةسادقلا
عنصنملكف.)٥:١ص(حيسملاوهعوسينأبناميإلا

:٣ص(هللاةروصلامكغلبينأىلإًاديورًاديورمدقتيربلا
هللادالوأاونوكينأنكميالنيملاظلانيبذاكلانكلو.)٧
»هللانمدولوملاب«دارملاو.ًادمعمثإلانوبكترينيذلاالو
٤:٧و٣:٩ص(ةيهلإةديدجةايحايحيوبأهللاهليذلا
.)٥:١و

ةلاسرلاهذهنميناثلامسقلا

.)١٢-٥:١ص(ةبحمهللانإمسقلااذهعوضوم
اهفرعيالوهللاةبحمةجيتنقوفنمةدالولانإكلذليصفتو
ءاجرنإوهللامهتهباشمبموقينينمؤملادجمنإو.ملاعلا
نإو.)٣-٣:١ص(مهسفنأمهريهطتلةليسونينمؤملا
)١٠-٣:٤ص(نمؤملاةريسنسحهللانمةدالولاةجيتن
:تامالعسمخاهلو
.يدعتلايهيتلاةئيطخلااهدضوةراهطلا:ىلوألا·
.هتفرعممدعهدضو.حيسملايفتوبثلا:ةيناثلا·
ةأطخلانإهدضو.هللانوهباشمنينمؤملانإ:ةثلاثلا·

.ناطيشللنوهباشم
دالوأنإهدضو.نوأطخيالهللاءانبأنإ:ةعبارلا·

.نومثأيناطيشلا
.مهتوخإنوبحيوربلانوعنصيهللاءانبأنإ:ةسماخلا·
مهتوخإنوبحيالوربلانوعنصيالمهريغنإكلذدضو
.)١٨-٣:١١ص(
:عبرأةديجملاةّونبلاتامالعو
.)٢١-٣:١٩ص(ةقثلا:ىلوألا·
.)٣:٢٢ص(مهتاولصهللاعامتسا:ةيناثلا·
.)٣:٢٣ص(مهعمهللاروضح:ةثلاثلا·
.)٣:٢٤ص(مهلسدقلاحورلاةبه:ةعبارلا·

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

٣ىلإ١عهللاةبحمةجيتنقوفنمةدالولانإ

!ِهللاٱَدَالْوَأىَعْدُنىَّـتَحُبآلٱاَناَطْعَأٍةَّـبََحمَةَّـيَأاوُرُظْنُا«١
لٱاَنُفِرْعَيَالاَذٰهِلْجَأْنِم

ْ
.»ُهُفِرْعَيَالُهَّـنَألُ،َملاَع

١١:٥٢و١:١٢انحويو١٠و٢ع٣:١٦انحويو٤:١٠ص
١٦:٣و٢١و١٥:١٨انحويو٨:١٦ةيمورو

:٢ص(يف»هللانمنيدولوم«نينمؤملاةيمستاوُرُظْنُا
نينمؤملاانهاعدفةدالولاكلتدجميفلمأتلاىلإهتداق)٢٩

ىلوألالوسرلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاةلاسرلاهذهنميناثلامسقلا
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مهعنصفكلذيفنولمأتيمهوهعمبجعتلاوهللاحيبستىلإ
.هلًادالوأمهلعجهنأومهلهللاةبحمةمالعربلا

لثمو.ةبيجعةبيرغاهنإفاهمظعأاميأٍةَّـبََحمَةَّـيَأ
.اهنمانلعفنلامظعأامفهتمعنةمظعىلاعتهتبحمةمظع

هتبحمةمظعلًانايب»بآلا«انههللااعدُبآلٱاَناَطْعَأ
لببآلاانلاهرهظأ«لقيملو.هدالوألدلاولاةبحمكاهنإو
نوكنلةيهلإةديدجةايحردصمانيفنألًانايب»اناطعأ

هللاةبحمةمظعققحتنو.)١٩و٤:١٧ص(هتعيبطءاكرش
ريغنودرمتمةأطخاننإوهديعنصاننأركذننيحانل
يلعلاونباننأكانلماعكلذعمهنأوءادعأونيركاش
.نيعئاطلا

ةميظعلاهللاةبحمةجيتنهذهِهللاٱَدَالْوَأىَعْدُنىَّـتَح
ومسلًانايب»هللادالوأ«لبهدالوألقيملو.اهسايقمو
»هللادالوأ«هلوقو.هللاوهيذلاكلذدالوأمهنأومهماقم
هيلإمهراقتفانيبيومحلومدنماودلويملمهنأومهلصأنيبي
هتبحموهبمهداحتاوهلمهتهباشمومهايإهتاساومومهبهتيانعو
هنإلبهللادالوأنوعدُيسمهنألقيملو.هتثرومهنأومهل
١:١٣انحويريسفترظنا(ًارهجمهبفرتعيونآلامهوعدي
.)٦:١٨سوثنروك٢و١٧-٨:١٥ةيمورو

ةدالولاكلتنأليأَُملاَعْلٱاَنُفِرْعَيَالاَذٰهِلْجَأْنِم
ناسنإلانكميالىتحةبيجعةبحملاكلتوّرسةديدجلا
.امهروصتينأيعيبطلا

هللاضغبيوهويرايتخاهللاملاعلالهجُهُفِرْعَيَالُهَّـنَأل
َناَك«لوسرلالوقليلدبهنباضفريوهضفريفهايإهلهجقوف
يف لٱِ
ْ
لٱَنِّـوُكَوِ،َملاَع

ْ
لٱُهْفِرْعَيَْملَو،ِهِبَُملاَع

ْ
.)١٠:انحوي(ُ»َملاَع

لٱُبآلٱاَُّهيَأ«حيسملالوقو
ْ
لٱَّـنِإ،ُّراَب

ْ
انحوي(»َكْفِرْعَيَْملََملاَع

هفرعيملوهبهتيانعبوملاعلاقلخبهسفننلعأهللاو.)١٧:٢٥
.)١٦:٣انحوي(هنباباهنلعأو.)١:٢١سوثنروك١(كلذب
٢:٨سوثنروك١(ًاعداخهربتعااذإهنبالهجوملاعلاهلهجو
اوفرعيملمهنأةلعهللاملاعلاةفرعممدعو.)٣:١٧لامعأو
لِّـتلٱَسْيَل«نألهنمنيدولوملا

ْ
ملٱَنِمَلَضْفَأُذيِم

لَعُْ
ِّـ
لٱَالَوِ،م

ْ
ُدْبَع

.)١٠:٢٤ىتم(»ِهِدِّـيَسْنِمَلَضْفَأ

اَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْملَو،ِهللاٱُدَالْوَأُنْحَنَنآلٱ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«٢
ُهاَرَنَساَنَّـنَأل،ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَنْنِكٰلَو.ُنوُكَنَس
.»َوُهاَمَك
٨:١٦ةيمورو١١:٥٢و١:١٢انحويو١٠و٢ع٢:٧ص
٢:٢٩ص٥:٢١سوثنروك٢و٢٣ع٨:١٩ةيمورو٢٩و
٣:١٨سوثنروك٢و١٧:٢٤انحويو١:٤سرطب٢و

»ءابحأ«مهاعدِهللاٱُدَالْوَأُنْحَنَنآلٱ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ
فرتعاومهفرعهللانكلومهفرعيململاعلانأعمدالوأمهنأل

ركشلاوحرفلاعوضوموهفاذهنممظعأفرشالو.مهب
.نآلاىلإهانربتخاوهانفرعامردقىلع
اذامدحألأسنإُنوُكَنَساَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْملَو
دجملاانلنلعُيملهنألملعنالباوجلافلبقتسملايفنوكنس
.ةونبلابهيلعلصحنيذلا

اَُّهيَأ«هتالصيفهلوقاهنميتلاديعاومنمُمَلْعَنْنِكٰلَو
ُثْيَحيِعَمَنوُنوُكَييِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلٱِءَالُؤٰهَّـنَأُديِرُأُبآلٱ
١٧:٢٤انحوي(»يِنَتْيَطْعَأيِذَّـلٱيِدَْجماوُرُظْنَيِل،اَنَأُنوُكَأ
١٣١٢سوثنروك١و١٧:١٥و١١:٧رومزمًاضيأرظنا
.)٣:١٨سوثنروك٢و

هعقوتينأنكمياممظعأاذهُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإ
دسجلايفحيسمللةهباشملاوهودجملاوةداعسلانمناسنإلا
هرهوجمسروهللادجمءاهبحيسملافتافصلاوسفنلاو
.هللانيهباشمريصنحيسمللنيهباشماننوكبف

اهنألةداعسلانسحأهتيؤروَوُهاَمَكُهاَرَنَساَنَّـنَأل
انهحّرصيملو.دجملامظعأيهيتلاهلةهباشملامزلتست
أبنأيذلانأيفبيرالنكلونبالامأوهبآلأيئرملاب
:١انحوي(»طقدحأهريمل«بآلاهللانألنبالاوههارناننأب
دجموههارنسيذلاو.)٤:١٢انحويو٣٣:١٨جورخو١٨
َّـنَأل«لوسرلاسلوبلوققفوىلعحيسملاعوسيهجويفهللا
لُظْنِمٌروُنَِقْرشُيْنَأَلاَقيِذَّـلٱَهللاٱ

ْ
يفَقَْرشَأيِذَّـلٱَوُه،ٍةَم ِ

يفِهللاٱِدَْجمِةَفِرْعَمِةَراَنِإل،اَنِبوُلُق ملٱَعوُسَيِهْجَوِ
ِ»حيِسَْ

،ُهَهْجَوَنوُرُظْنَيَسْمُهَو«انحويلوقو.)٤:٦سوثنروك٢(
لوحتحيسملاةدهاشمو.)٢٢:٤ايؤر(»ْمِهِهاَبِجَىلَعُهُمْسٱَو
لٱِبَفاَنَأاَّـمَأ«منرملالوقليلدبهتروصىلإدهاشملا

ْ
ُرُظْنَأِّـِرب

.)١٧:١٥رومزم(»َكِهَبَشِبُتْظَقْيَتْسٱاَذِإُعَبْشَأ.َكَهْجَو
َىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَشُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«سلوبلوقو
يفناسنإلاعمط.)٣:٢١يبليف(»خلاِهِدَْجمِدَسَجِةَروُص
اهنعيُهنيتلاةرمثلاهلكأبةفرعملايفهللالثمنوكينأ
نأوطوقسلاكلذنمموقننأعيطتسنحيسملابوطقسف
ِهْبِشِبُهَعَمَنيِدِحَّـتُماَنِْرصْدَقاَّـنُكْنِإُهَّـنَأل«ةقيقحهلثمريصن
ُهَعَماَّـنِفُدَف«.)٦:٥ةيمور(»ِهِتَماَيِقِبًاضْيَأُريِصَن،ِهِتْوَم
ملٱِب
لِلِةَّـيِدوُمْعَْ

ْ
ملٱَميِقُأاَمَكىَّـتَح،ِتْوَم

،ِتاَوْمَألٱَنِمُحيِسَْ
يفًاضْيَأُنْحَنُكُلْسَناَذَكٰه،ِبآلٱِدْجَمِب حلٱِةَّـدِجِ

ْ
»ِةاََي

.)٦:٤ةيمور(

َوُهاَمَكُهَسْفَنُرِّـهَطُي،ِهِبُءاَجَّـرلٱاَذٰهُهَدْنِعْنَمُّلُكَو«٣
.»ٌرِهاَط
سرطب٢و٧:١سوثنروك٢و١:٣سرطب١و١٥:١٢ةيمور
١٧:١٩انحويو٢:٦ص٣:١٢

ألَا
َ

ىلوألالوسرلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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نأرظتنينملكيأُءاَجَّـرلٱاَذٰهُهَدْنِعْنَمُّلُكَو
:٥ىتم(هلثامينأيفنآلادهتجينأبجيهللالثمنوكي
هيفركذيذلاديحولاعضوملااذهو.)٥:٥ةيطالغو٨
.ةلاسرلاهذهيف»ءاجرلا«انحوي

.هديعاومىلعلاكتالابحيسملايفهللاابيأِهِب
)٥و١٥:٣انحوي(هيفملاعلاحيسملاحوربُهَسْفَنُرِّـهَطُي
نأوًارهاطنوكينأليبسيفداهتجالالكنمؤملادهتجيف
هلهللااهبهييتلاةمعنلابملاعلااذهسندنمهسفنظفحي
.)١:٢٢سرطبو٤:٨بوقعيو٧:١سوثنروك٢(
هللامامأاولثمينألبقمهسفنأنورهطياوناكنويليئارسإلاف
اذهىلعو.)٢١:٢٤لامعأو١١:٥٥انحويو١٩:١٠جورخ(
ليقكلذلومهسفنأاورهطينأنينمؤملاىلعبجيقسنلا
ِمَدِب»ِساَدْقَألٱ«َىلِإِلوُخُّدلٱِبٌةَقِثُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَنَلْذِإَف«
لَقِبْمَّـدَقَتَنِل...َعوُسَي

ْ
يفٍقِداَصٍب ًةَشوُشْرَم،ِناَميِإلٱِنيِقَيِ

»ٍّيِقَنٍءاَمِباَنُداَسْجَأًةَلِسَتْغُمَو،ٍريِّـِرشٍريِمَضْنِماَنُبوُلُق
.)٢٢-١٠:١٩نييناربع(

قدصوًادبأرهاطحيسملاامكيأٌرِهاَطَوُهاَمَك
يفدجمموهوهيلعقدصتضرألاىلعهيلعةراهطلا
.ءامسلا

١٠ىلإ٤عنينمؤملايفهللانمةدالولاريثأت

خلٱُلَعْفَيْنَمُّلُك«٤
ْ

خلٱَو.ًاضْيَأَيِّـدَعَّـتلٱُلَعْفَيَةَّـيَِط
ْ

ُةَّـيَِط
.»يِّـدَعَّـتلٱَيِه
٤:١٥ةيمور٥:١٧ص

يأًاضْيَأَيِّـدَعَّـتلٱُلَعْفَيَةَّـيِطَْخلٱُلَعْفَيْنَمُّلُك
.اهعيطينأبجيةيصويصعي

ىلعناسنإلاةئيشمراثيإيأيِّـدَعَّـتلٱَيِهُةَّـيِطَْخلٱَو
خلٱَةَفِرْعَمِسوُماَّـنلٱِبَّـنَأل«سومانلاةفلاخموهللاةئيشم

ْ
»ِةَّـيَِط

باذجنا«بوقعيلاقامىلعةئيطخلاو.)٣:٢٠ةيمور(
انحويلوقىلعو.)١:١٤بوقعي(»ةوهشلانمعادخناو
بجيامةعيرشفلاخيفهيلعبجيامبناسنإلامايقمدع
بجيامةعيرشوهبيرقلهيلعبجيامةعيرشوهسفنلهيلع
ناكامهمًايدعتنوكتنأنعجرختالةئيطخلاو.هبرلهيلع
نيذللباقعواهعضاونمناطلسةعيرشللو.اهبكترمرذع
هضعبوملاعلااذهيفيرجيباقعلاكلذضعبواهنودعتي
.يتآلاملاعلايفيرجي

َسْيَلَو،اَناَياَطَخَعَفْرَيْيَكِلَرِهْظُأَكاَذَّـنَأَنوُمَلْعَتَو«٥
.»ٌةَّـيِطَخِهيِف

:٢ص٢٠-١:١٨سرطبو١:٢٩انحويو٨عو١:٢ص
٥:٢١سوثنروك٢و٢٩و٢

الاَناَياَطَخَعَفْرَيْيَكِلَرِهْظُأَكاَذَّـنَأَنوُمَلْعَتَو
نيبياذهونوبذاكلانوملعملالاقامكسومانلاعفرييكل
ةئيطخلانإفةئيطخلاباكتراونينمؤملاةونبنيبةافانملاةدش
دسجتهنإ»رهظُأكاذنإ«هلوقىنعمو.حيسملالمعيفانت
ناكو.)١:٢٩انحوي(»ملاعلاةيطخعفريلهللالمح«راصو
.)١٦:١٠نييوال(ةيطخلالمعيفهيلإًازمرليزازعسيت
ىتم(صالخللدسجلايفرهظوهللانباًالصأحيسملاناكو
لكبقلعتيراهظإلاكلذو.)٣:١٦سواثوميت١و١:٢١
هتمايقوهتوموهتمدخوهومنوهتدالونمضرألاىلعهتايح
لمعهتوموهتايحيفهراهظإءازجأنمءزجلكلهدوعصو
ىلعاهتلازإمزلتسياناياطخلًاعفارهنوكو.ةيطخلاعفر
البأطخينأىلإًاليبسناسنإلللعجيلالاهعاونأفالتخا
انيدفييكلوًادجةعيظفةئيطخلانأىأربرلانإفباقع
زوجيالًاذإف.توميوملأتييكلدسجتوملاعلاىلإىتأاهنم
نمملأتلادشأملأتواهنمانذقنيلىتأيتلاةئيطخلابكترننأ
ةواسقىلعوانركشمدعىلعليلداياطخلاانباكترافاهلجأ
.انبولق
عفرهتعاطتسالًانايبكلذلاقٌةَّـيِطَخِهيِفَسْيَلَو

٧:١٨انحوي(ةئيطخلانيبوهنيبدعبلاطرفلواياطخلا
هولخلًانايب»ةيطخهيفسيل«لاقو)٥:٩و٢:١٠نييناربعو
نمهولخو.هدسجتلبقةيوامسلاهتعيبطيفةيطخلانم
.حيسمللهنأيعديالفالإواهنمهبعشولخىلعةيطخلا

ُهِْرصْبُيَْملُئِطُْخيْنَمُّلُك.ُئِطُْخيَالِهيِفُتُبْثَيْنَمُّلُك«٦
.»ُهَفَرَعَالَو
١١انحوي٣و٢:٣ص٦ع

نإفةمركلايفنصغلاتبثيامكِهيِفُتُبْثَيْنَمُّلُك
.هتايحبايحيفهبدحتمنمؤملا

هبدحتملاولخمزلتسيةيطخلانمحيسملاولخُئِطُْخيَال
هلوقو.ةعاطلاوناميإلايفتوبثلامزلتسيهبداحتالانأامك
ىلعفنمؤملككولسنوناق»ئطخيالهيفتبثينملك«
سلوبلوقلثماذهو.مثإلانعدعبيحيسملايفهتوبثردق
خلٱِنَعاَنْتُمَنيِذَّـلٱُنْحَن«

ْ
هلوقو»اَهيِفُدْعَبُشيِعَنَفْيَك،ِةَّـيَِط

خلٱَنِمْمُتْقِتْعُأْذِإَو«
ْ

لِلًاديِبَعْمُتِْرصِةَّـيَِط
ْ
٦:٢ةيمور(»ِّـِرب

ةسادقلالماكنمؤملكنوكينأكلذنممزليالو.)١٨و
.ةيطخالبدوادالوبوقعيالوىسومالوميهاربإنكيملف
الوةيطخلاىلعرمتسيالهنأ»ئطخيال«نمؤملانأىنعمو

ألَا
َ
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الوةبرجتلاهبلغتملامأطخيالفًارايتخااهبكتريالواهدمعتي
.هتيطخبكلهيفةياهنلاىلإأطخي

ةيطخلانألُهَفَرَعَالَوُهِْرصْبُيَْملُئِطُْخيْنَمُّلُك
نمردقيالقةيناثدلُويذلارارقإلونمؤملارارقإلةيفانم
ًاقحًايحيسمنوكينأًادمعاهبكتريوةيطخلاىلعرمتسي
حيسملارصبناننإ.ةفرعملاقحهنيدالوحيسملافرعيالو
نيحهفرعنفهلامكوهتوقوهتبحموهلامجوهقحبرعشننيح
يكلهتمعنةوقرايتخالابفرعناننإفًارابتخاراصبإلاريصي
هتاملكيفلمأتلاوةداعسهبداحتالااندجووانرهطيوانيوقي
.ةذلهلامعأو

لٱُلَعْفَيْنَم.ٌدَحَأْمُكَّـلِضُيَال،ُدَالْوَألٱاَُّهيَأ«٧
ْ
،ٌّراَبَوُهَفَّـِرب

.»ٌّراَبَكاَذَّـنَأاَمَك
٢٩و٢٦و٢:١ص

مهتبطاخمىلعهلمحمهبطيحملارطخلانإُدَالْوَألٱاَُّهيَأ
.ةقرلاب

نمم)٢:٢٦ص(ةيطخلارمأيفٌدَحَأْمُكَّـلِضُيَال
:١ص(مثإلانعنورذتعيوحيسملانمناطلسلانوعدي
نودبًاراربأنوبسحيمهنأمهمهوتوهميظعلالالضلاو.)٨
.ربلالامعأاولمعينأ

هنأىلعلدتهتريسنميأٌّراَبَوُهَفَّـِربْلٱُلَعْفَيْنَم
لٱُعَنْصَيْنَمَّـلُكَّـنِإ«هلوقليلدبرابوهفراب

ْ
»ُهْنِمٌدوُلْوَمَّـِرب

رببرربتمهنأنهربيربلالعفينملكف.)٢:٢٩ص(
ناسنإلارربتاللامعألاف.)١٠-١٠:٣ةيمور(حيسملا
هنكلورجشلاةدوجبرمثلادهشيامكربلاعنصيرربتملانكلو
هلنأ»رابوهف«هلوقىنعمو.ًاديجالوًايدررجشلالعجيال
.نطابلاهبلقلاحنلعُيرهاظلاهلمعفةيهلإلاةونبلاةمالع
َنِمَو،ٌِّيضْرَأَوُهِضْرَألٱَنِميِذَّـلٱ«حيسملالوقكاذهو
.)٣:٣١انحوي(»ُمَّـلَكَتَيِضْرَألٱ

ربلالماكلاديحولالاثملاوهحيسملافٌّراَبَكاَذَّـنَأاَمَك
ةسادقلايفانلنوناقوهوهلامعأوهلاوقألكيفًارابناكو
.هلثمنوكننأيفدهتجننأبجيفربلاو

خلٱُلَعْفَيْنَم«٨
ْ

َنِمَسيِلْبِإَّـنَأل،َسيِلْبِإْنِمَوُهَفَةَّـيَِط
لٱ
ْ
َلاَمْعَأَضُقْنَيْيَكِلِهللاٱُنْبٱَرِهْظُأاَذٰهِلْجَأل.ُئِطُْخيِءْدَب
.»َسيِلْبِإ
انحويو٤:٣ىتمو٨:٤٤انحويو١٣:٣٨ىتمو١٠ع
١٢:٣١و١٦:١١

هلوقةمتتاذهفَسيِلْبِإْنِمَوُهَفَةَّـيِطَْخلٱُلَعْفَيْنَم
لٱُلَعْفَيْنَم«

ْ
ع(»ٌّراَب)حيسملايأ(َكاَذَّـنَأاَمَك،ٌّراَبَوُهَفَّـِرب

ةيطخلاباكتراىلعرمتسييذلانإةرابعلاىنعمو.)٧
ىتح.هللاًانبانوكينأعيطتسيالفسيلبإنباوهًادمع
نإوسيلبإلثمهنأرهظيأطخيامردقىلعنمؤملانإ
هلوقلثماذهو.هلنباككلذبنوكيفهئدابمسيلبإئدابم
َوُهٍبَأْنِمْمُتْنَأ«دوهيللحيسملالوقو.)١٢ع(»ريرشلانم«
ىلإةئيطخلاةءادبسلوببسنو.)٨:٤٤انحوي(»ُسيِلْبِإ
اهعبتتفانحويامأو)١٥:٢٢سوثنروك١و٥:١٤ةيمور(مدآ
نموه«لب»سيلبأنمدولوم«لقيملو.اهتموثرجىلإ
.هحوركهحورنأوههبشيهنأديري»سيلبإ

سيلبإنأدارملاسيلُئِطُْخيِءْدَبْلٱَنِمَسيِلْبِإَّـنَأل
ةكئالملارئاسكًاسدقمقلُخهنألهدوجوءدبنمأطخي
ملاعلاىلإةيطخلالخدأيذلاوههنأوةأطخلالوأهنأدارملاف
.اهباكتراىلعرمتسمهنأو

َلاَمْعَأَضُقْنَيْيَكِلِهللاٱُنْبٱَرِهْظُأاَذٰهِلْجَأل
ةيآلايف»اناياطخعفرييكلرهظُأ«هنأركذَسيِلْبِإ
لوأوهو»هللانبا«ةيآلاهذهيفحيسملايمسو.ةسماخلا
هنأًاراهظإاذهبهامسو.كلذبةلاسرلاهذهيفيمسةرم
اذهلبقهنعّربعو.ةديدشلاسيلبإةبراحمىلعرداق
ًامصخناسنإلاودعلنأًانايب»هللا«ىلإانههفاضأو»نبالاب«
يتلالامعألا»سيلبإلامعأب«دارملاو.ناسنإلانمىوقأ
١٣:١٢ةيمور(»ةملظلالامعأ«يهواهضقنيلحيسملاىتأ
.)٥:١٩ةيطالغ(»دسجلالامعأ«و.)٥:١١سسفأو
لامعأل«و.)٩:٣انحوي(»هللالامعأل«ةيفانميهو
اهجئاتنلكوةيطخلااهتصالخو.)١١:٥ىتم(»حيسملا
»ةيحلاسأرقحسي«هنأليقيذلاةأرملالسنوهحيسملاف
ليحتسيهنأانههلاقامبلوسرلادصقو.)٣:١٥نيوكت(
.هضقنيلحيسملاىتأامنويقيقحلانويحيسملابكترينأ
يعسلكمغرىلعنينمؤملاصالخدكؤتةيآلاهذهو
امبحيسملاتوكلمةرئادةعسنيبتومهكالهإيفناطيشلا
ةيناثيتأينيحضقنلاكلذمتيو.ةيهلإلاهتافصنمرهظي
يذلاةملظلاتوكلمذئنيحيشاليهنإفهبعشءادفمامتإل
.ةيدبأدويقبسيلبإديقيوسيلبإتوكلموه

ُهَعْرَزَّـنَأل،ًةَّـيِطَخُلَعْفَيَالِهللاٱَنِمٌدوُلْوَمَوُهْنَمُّلُك«٩
.»ِهللاٱَنِمٌدوُلْوَمُهَّـنَألَئِطُْخيْنَأُعيِطَتْسَيَالَو،ِهيِفُتُبْثَي
:١سرطب١و١:١٨بوقعيو٥:١٨صو٦ع٢:٢٩ص
٢٣

امردقىلعف.ةعباسلاةيآللحاضيإوريرقتةيآلاهذه
ةدالولانألهللانمدولومهنأرهظُيةيطخلانمنمؤملاعنتمي
.ناعفادتممثإلاباكتراهللانم

ألَا
َ
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هنأيأًةَّـيِطَخُلَعْفَيَالِهللاٱَنِمٌدوُلْوَمَوُهْنَمُّلُك
عفادتللهللانمدولومهنأنيبيةيطخلالزتعيامدقىلع
.ركُذامكامهنيب

ةايحلاةءادبانه»عرزلاب«دارملاِهيِفُتُبْثَيُهَعْرَزَّـنَأل
ومنلائشنياذهوسدقلاحورلااهسرغيتلاةديدجلا
نمبهيهللانإف.ةسادقلاىلعرارمتسالاىلعوهويحورلا
عرزلااذهنمو.هسفنلهكرتيوهيفلمعيالفنمؤمللهتايح
هددجيوهييحيعرزلااذهولماكلالجرلانيحدعبأشني
ُّلُك«هلوقلثماذهو)١:١٣انحوي(ًارمثمهلعجيوهسدقيو
عرزلاكلذةءادبةطساوو)٦ع(»ُئِطُْخيَالِهيِفُتُبْثَيْنَم
سرطب١و١:١٨بوقعيو١٥و٨:١٢اقول(هللاةملكييحملا
١:٢٣(.

ةدالولانيبةافانملاةدشنيبياذهِهللاٱَنِمٌدوُلْوَمُهَّـنَأل
تناكةيقيقحةديدجةدالودلونملكف.ةيطخلاوهللانم
مدعبدارُيالوهتايحرهوجقحلتالًاضارعإةريرشلاهلامعأ
يعيبطلازجعلاةيطخلابكترينأهللانمدولوملاةعاطتسا
ُحوُر«هلوقو»اوُنِمْؤُيْنَأاوُرِدْقَيَْمل«هلوقيفامكيبدألالب
حلٱ
ْ

لٱُعيِطَتْسَيَاليِذَّـلٱِّـَق
ْ
:١٤و١٢:٣٩احوي(»ُهَلَبْقَيْنَأَُملاَع

يلابأالفّيفهللاعرزنإلوقينأنمؤملاردقيالف.)١٧
هولخىلعًاليلدهلوقناككلذلاقنإو.ةيطخلاباكتراب
نأبجومثإلايفطقسوبرُجاملكفيهلإلاعرزلانم
حورلاةدعاسمبلطيفهيفسيلهللاعرزنأنمفاخي
»ئطخينأعيطتسيال«انههلوقف.ةيطخلاةمواقملسدقلا
ًادولومسيلهنأنابأًادمعئطخاذإوأطخيالهنأمزلتسي
هنكلةيطخلانمًايمويحرُجيهللانمدولوملكنإفهللانم
.هسفنّودعلملسيوهتحلسأحرطيال

هب«١٠ َالْنَمُّلُك.َسيِلْبِإُدَالْوَأَوَنوُرِهاَظِهللاٱُدَالْوَأاَذِٰ
لٱُلَعْفَي

ْ
.»ُهاَخَأُِّبُحيَالْنَماَذَكَو،ِهللاٱَنِمَسْيَلَفَّـِرب

ىتمو٨ع٨:١٦ةيمورو١١:٥٢و١:١٢انحويو٢و١ع
خلا١٣:٨ةيمورو٤:٨ص٨:٤٤انحويو١٣:٣٨
٢:٩ص١:٥سواثوميت١و٣:١٤يسولوكو

ةيآلاهذهيفَسيِلْبِإُدَالْوَأَوَنوُرِهاَظِهللاٱُدَالْوَأاَذِٰهب
هللادالوأامإسانلانإفعوضوملااذهيفهلاقاملكةصالخ
نممهربلالعفيفنودهتجينيذلالكفسيلبإدالوأامإو
ةبحملاانهركذو.ناطيشلانممثإلانوراتخينيذلاوهللا
مظعأاهنوكرابتعاب)٢:٩ص(يفاهركذامكةيوخألا
»اذهب«هلوقبراشأو.ةسادقلاوةيطخلانيبةزيمملالئاضفلا
دالوأ«ىلعهمالكيفو.ًادمعأطخياليحيسملانوكىلإ
سانلانمنيفنصىوسبملسيمل»سيلبإدالوأ«و»هللا
لكىلعفامهلثلاثالوةملظلاورونلابامهنعربعملاامهو

ناسنإلكفرعيىتحوهنيفنصلايأنمرظنينأناسنإ
.)١١:١٩سونثروك١و٧:١٣لامعأو١٢:١٦ىتم(وهنم

راذنإاذهِهللاٱَنِمَسْيَلَفَّـِربْلٱُلَعْفَيَالْنَمُّلُك
نأبجيفنييحيسممهتيمستدرجمىلعنولكتينيذلل
.طقفًامساالًالعفنييحيسماونوكي

ةيوخألاةبحملالوسرلابسحُهاَخَأُّبُِحيَالْنَماَذَكَو
نألًالطابيحيسمهنأبهفارتعانوكياهنودبفربلالامعأنم
.ةبحملاكلتءاشنإليجنإلاةياغ

١٨ىلإ١١عةيهلإلاةبحملاةجيتنةيوخألاةبحملا
هنوكنمو)١١ع(حيسملارمأنمكلذلوسرلاتبثأ
نيياقلمعهبشييذلاملاعلالمعلونيياقلمعلًايفانم
ةيوستو.)١٥ع(تامملابضغبلاوةايحلابةبحملانارتقانمو
ةايحلادسجلالتاقلالانينأةلاحتساولتاقلابضغبملا
اموانلجأنمهنبالذبانلهللاةبحملاثمنمو.ةيدبألا
بوجوو.انريغعفنةيغبانتاوذلانراكنإنمكلذمزلتسي
ع(ةيمويلامهتاجاحبمايقللةوخإلاليبسيفتاذلاراكنإ
.لوقلادرجمباللعفلابةبحملانوكتنأبوجوو)١٧

خلٱَوُهاَذٰهَّـنَأل«١١
ْ
لٱَنِمُهوُمُتْعِمَسيِذَّـلٱََُرب

ْ
ْنَأ:ِءْدَب

»ًاضْعَباَنُضْعَبَّـِبُحي
١١و٤:٧صو١٥:١٢و١٣:٣٤انحويو٢:٧و١:٥ص
٥انحوي٢و٢١و

يأِءْدَبْلٱَنِمُهوُمُتْعِمَسيِذَّـلٱَُربَْخلٱَوُهاَذٰهَّـنَأل
نومضمانه»ربخلا«ىنعمو.يحيسملانيدلاءدبنم
اهمهأويحيسملانيدلائدابملوأةبحملاميلعتنألليجنإلا
خيراتو.ةبحملاراهظإهرخآىلإهلوأنمحيسملالمعةياغف
نوناقحيسملالعجو.تاذلاراكنإوةبحملاخيراتهتايح
٣٥و١٣:٣٤انحوي(ةسينكلايفىقبألاولوألاةبحملا
.)٢:٧انحوي١و

ةايحةياغوةيهلإلاةياغلااذهًاضْعَباَنُضْعَبَّـبُِحيْنَأ
ريخيفةبغرهتاذراكنإناسنإلاملعيوهوهلمعوحيسملا
.هريغ

ِملَو.ُهاَخَأَحَبَذَوِريِّـِّـرشلٱَنِمُنيِياَقَناَكاَمَكَسْيَل«١٢
َ
اَذا

.»ٌةَّـراَبِهيِخَأَلاَمْعَأَو،ًةَريِّـِرشْتَناَكُهَلاَمْعَأَّـنَأل؟ُهَحَبَذ
٣٨:٢٠رومزمو٥:٣٧ىتمو٢:١٣ص٤:٨نيوكت
٤١و٨:٤٠انحويو٢٩:١٠لاثمأو

ألَا
َ
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»ريرشلاب«دارأِريِّـِّـرشلٱَنِمُنيِياَقَناَكاَمَكَسْيَل
هتبحممدعبسيلبإىلإنيياقةبسنرهظأوناطيشلا
.ربللهتداضمبو
هتعاطإوربللهضغبنمهيخألهلتقجتنُهاَخَأَحَبَذَو
.هاوغأيذلاناطيشلل

ِملَو
َ
:بابسأةثالثكلذللوسرلاركذُهَحَبَذاَذا

.هللانمالريرشلانمهنوك:لوألا·
نأامكهاخأهلتقةلعاذهوةريرشهلامعأنوك:يناثلا·

.هرمثوربلاةلعنوكتةديدجلاةدالولا
جّيهيراربألاربنأوهوةيتآلاةيآلايفهركذام:ثلاثلا·

ضغبودسحللًالاثمنيياقمدقفًادبأرارشألاضغب
.رابلاريرشلا

لٱَناَكْنِإِيتَوْخِإاَياوُبَّـجَعَتَتَال«١٣
ْ
.»ْمُكُضِغْبُيَُملاَع

١٧:١٤و١٥:١٨انحوي

نأبجيامكلذنألخلاِيتَوْخِإاَياوُبَّـجَعَتَتَال
نألرونلادالوألةملظلايفمهنمضغبنمهوعقوتت
ةمالعةبحملانإامكملاعلااهبزاتمييتلاةمالعلاوهضغبلا
البهيخألنيياقضغبًالبقركذ.ةيهلإلاةديدجلاةايحلا
ملاعلاضغبنوكينأبيرغلانمسيلهنأانهّنيبوببس
لٱَناَكْنِإ«حيسملالوقكاذهو.ليباهلنيياقضغبك

ْ
َُملاَع

لٱَنِمْمُتْنُكْوَل.ْمُكَلْبَقيِنَضَغْبَأْدَقُهَّـنَأاوُمَلْعٱَفْمُكُضِغْبُي
ْ
َِملاَع

لٱَناَكَل
ْ
لٱَنِمْمُتْسَلْمُكَّـنَألْنِكٰلَو.ُهَتَّـصاَخُِّبُحيَُملاَع

ْ
..ِ.َملاَع

لٱُمُكُضِغْبُيَكِلٰذِل
ْ
ْدَقاَنَأ«هلوقو.)١٩و١٥:١٨انحوي(ُ»َملاَع

لٱَو،َكَمَالَكْمُهُتْيَطْعَأ
ْ
لٱَنِماوُسْيَلْمَُّـهنَألْمُهَضَغْبَأَُملاَع

ْ
ِ»َملاَع

مهلهتبحملًاراهظإ»يتوخإاي«هلوقبمهبطاخ.)١٧:١٤انحوي(
دريملنكلوكلذبمهيلإبتكنمبوقعيبطاخامًاريثكو
ةايحلايفمهيواستىلإةراشإهيفو.انهالإةلاسرلاهذهيف
هنأنمبجعالفهبلصوحيسملاضغبأملاعلانإ.ةيحيسملا
ملاعلاانحويلزنأف.)٢٥و١٠:٢٤ىتم(هذيمالتضغبي
.ليباهةلزنمنينمؤملاونيياقةلزنم

لَقَتْنٱِدَقاَنَّـنَأُمَلْعَنُنْحَن«١٤
ْ
ملٱَنِماَن

حلٱَىلِإِتْوَْ
ْ
اَنَّـنَألِةاََي

يفَقْبَيُهاَخَأَّـِبُحيَالْنَم.َةَوْخِإلٱُّبِحُن ملٱِ
.»ِتْوَْ

١٣:٣٥انحويو٢:١٠ص٥:٢٤انحوي

بحلابروعشلانإ.نطابلارابتخالابُمَلْعَنُنْحَن
يذلاميظعلاريغتلايأ.ةديدجلاةدالولاىلعناهربةوخإلل
.اهيلعليلدلالبةدالولاكلتببسوهسيلفهيلعلصحن

توملانميأِةاَيَْحلٱَىلِإِتْوَْملٱَنِماَنْلَقَتْنٱِدَقاَنَّـنَأ
اننأىلعلدياذهوةيدبألاوةيحورلاةايحلاىلإيحورلا
تاماقمىمسأانه»ةايحلاب«دارملاو.نويقيقحنويحيسم
حيسملالوقليدبهغولبناسنإلاعيطتسييذلاةداعسلا
حلٱَلُخْدَتْنَأَكَلٌْريَخ«

ْ
ْنِإ«هلوقو.)١٨:٨ىتم(»خلاَةاََي

حلٱَلُخْدَتْنَأَتْدَرَأ
ْ
ةيلعفلاةبحملاف.)١٩:١٧ىتم(»خلاَةاََي

ميظعريغتىلعلدتةبحملاةءادبو.اهرمثوةايحلاةمالعيه
نونمؤملاهبسيقيسايقيهف.ًاتيمناسنإلانوكياهلبقف
ىلإبوسنميحيسمهنألهريغلهبحبدحأرعشاذإفمهسفنأ
هرظنملامجوأهملعوأهانغببسلالهلهباشموحيسملا
حيسملالوقهبشيانهلوسرلالوقو.ًاقحنمؤمهنأققحتيلف
حلَا«
ْ

حلٱَّـَق
ْ

ٌةاَيَحُهَلَف...يِمَالَكُعَمْسَيْنَمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ملٱَنِمَلَقَتْنٱِدَقْلَب،ٍةَنوُنْيَدَىلِإِيتْأَيَالَو،ٌةَّـيِدَبَأ

َىلِإِتْوَْ
حلٱ
ْ
لمحتيتلايهةوخإللةبحملانإ.)٥:٢٤انحوي(»ِةاََي
املانحوينإليق.هاخأهبعفنياملمعينأىلعنمؤملا
اوناكفةسينكلاىلإيشمينأعطتسيملنسلايفنعط
كلانهملكتينأىلعًارداقنكيملواهيلإريرسىلعهنولمحي
رركتاذاملهلليقف»ًاضعبمكضعباوبحأيدالوأاي«هلوقبالإ
.اهعيطننأيفكيوانبرةيصواهنأللاقةيصولاهذه

يفَقْبَيُهاَخَأَّـبُِحيَالْنَم يحورلاتوملايأِتْوَْملٱِ
ملهنأةمالعةبحملامدعدرجمفيدبألاتوملاهتياهنيذلا
ةبحملانيبطسوالوددجتيملهبلقنإيأهتعيبطريغتت
.توملاوةايحلانيبقرفلاكامهنيبقرفلافضغبلاو

َنوُمَلْعَتْمُتْنَأَو،ٍسْفَنُلِتاَقَوُهَفُهاَخَأُضِغْبُيْنَمُّلُك«١٥
.»ِهيِفٌةَتِباَثٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَسْيَلٍسْفَنِلِتاَقَّـلُكَّـنَأ
٢١:٨ايؤرو٥:٢٠ةيطالغو٨:٤٤انحويو٥:٢١ىتم

بسحٍسْفَنُلِتاَقَوُهَفُهاَخَأُضِغْبُيْنَمُّلُك
نيياقحورضغبمللنإوهلًاضغبخأللبحلامدعانحوي
لتقىلعنيياقجّيهناطيشلانإمعن.ناسنإلاةلتقلوأ
سيلو.ًارايتخاهعاطأنيياقنكلءدبلاذنملتاقلاهنألهيخأ
لتاقهنأبسُحيهاخأبحيالنملكنألوسرلادارم
يذلالاعفنالايبريهيخألهضغببهنأدارأهنكلةقيقحسفن
.لتاقلاكهبسحيهللاوهيلعيقباذإلتقلاىلعلمحي
اذهكرتخلاٍسْفَنِلِتاَقَّـلُكَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأَو
نأديريةيهلإلاةيحورلاةايحلاهلنممدحأالفريمضلامكحل
.ةايحلابهتنأةايحلاكلتنأشنمنألهريغةايحليزي
نوكيةبحملانوكتالثيحهنأانهلوسرلادارمةصالخف
نوكيثيحولتقلانوكيضغبلانوكيثيحوضغبلا
.)٢٦-٥:٢١ىتمرظنا(ةيدبأةايحنوكتاللتقلا

ألَا
َ
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هب«١٦ ملٱاَنْفَرَعْدَقاَذِٰ
،اَنِلْجَألُهَسْفَنَعَضَوَكاَذَّـنَأ:َةَّـبَحَْ

.»ِةَوْخِإلٱِلْجَألاَنَسوُفُنَعَضَنْنَأاَنَليِغَبْنَيُنْحَنَف
٢:٨يكينولاست١و٢:١٧يبليفو١٠:١١و١٥:١٣انحوي
٢:٩ص

هاجتلوسرلاعضو.هللاداشرإبَةَّـبَحَْملٱاَنْفَرَعْدَقاَذِٰهب
نمسفنلالذبوهوةبحملللاثممظعألتقلاوضغبلا
هاتأيذلابفاهامسأانه»ةبحملاب«دارملاو.بوبحملالجأ
هلعفىلعهتلمحامماهتوقوةبحملاةقيقحانملعةبحملابحيسملا
.هسفنراكنإو

حيسملاهلعفاماذهاَنِلْجَألُهَسْفَنَعَضَوَكاَذَّـنَأ
ةميقةبحملاةيآ.)١٥:١٣و١٧و١٥و١٠:١١و٣:١٦انحوي(
ضرألاوتاوامسلايفءيشالوبوبحملالجأنملذُبام
.ًادسجراصيذلاهللانباةايحنمنمثأ

ِةَوْخِإلٱِلْجَألاَنَسوُفُنَعَضَنْنَأاَنَليِغَبْنَيُنْحَنَف
وهوكلذكلعفحيسملانألمهعفنلًايرورضاذهناكاذإ
كلذلثمىتأدقو.هميلعتلكةصالخاذهوانللاثم
سانلاو.قحلاوةسينكلاساسأاوعضوفءادهشلاوءايبنألا
مهسئافنومهسوفناولذبنيذلانطولايبحماومركأاملاط
نباةايحنمنمثأانتايحنوكتالنأبجيفمهدالبلجأل
انلجأنمهسفنعضوحيسملانإفانلجأنمتلذُبيتلاهللا
انيلعبجياملقأف.هللااناياطخنعرفكيوانلهتبحمرهظُيل
ةمدخلاوتاولصلاوةيانعلاوتقولاانتوخإليبسيفقفنننأ
انتبحمراهظإيفحيسملاباوطخيفتقننأالإانيلعقبيملف
.هلكملاعللةيفاكهترافكنألانتوخإل

لٱُةَشيِعَمُهَلَناَكْنَماَّـمَأَو«١٧
ْ
،ًاجاَتُْحمُهاَخَأَرَظَنَوِ،َملاَع

»؟ِهيِفِهللاٱُةَّـبََحمُتُبْثَتَفْيَكَف،ُهْنَعُهَءاَشْحَأَقَلْغَأَو
٤:٢٠ص١٥:٧ةينثتو٢:١٥بوقعي

اذهبيمسولاملايأَِملاَعْلٱُةَشيِعَمُهَلَناَكْنَماَّـمَأَو
يذلارمألاوهوملاعلااذهيفةايحلامزاولبموقيهنألمسالا
لاوحألاتضتقااذإهنألوسرلاىنعمو.ًابلاغملاعلاهبمتهي
نأىلوألابفاهلذبننأبجوانتوخإلجأنمانسوفنلذب
.مهشاعمبموقيامانلامنممهيطعن

ةوسكلاوتوقلاىلإًارقتفميأًاجاَتُْحمُهاَخَأَرَظَنَو
.هتيبلهألوهلةدعاسملاوةيانعلاونكسملاو
.هنيعيىتحهيلعقفشيمليأُهْنَعُهَءاَشْحَأَقَلْغَأَو
اهتياغهللايتلاةبحملايأِهيِفِهللاٱُةَّـبََحمُتُبْثَتَفْيَكَف
نأنكمياليأيراكنإانهماهفتسالاو.اهلاثمواهردصمو
ملٱاَم«بوقعيلوقلثماذهو.هيفهللاةبحمتبثت

اَيُةَعَفْنَْ
...ٌلاَمْعَأُهَلَسْيَلْنِكٰلَوًاناَميِإُهَلَّـنِإٌدَحَأَلاَقْنِإِيتَوْخِإ

لِلِنْيَزاَتْعُمَوِْنيَناَيْرُعٌتْخُأَوٌخَأَناَكْنِإ
ْ
لٱِتوُق

ْ
َلاَقَفِّـيِمْوَي

َهل
ُ

َْملْنِكٰلَو.اَعَبْشٱَواَئِفْدَتْسٱ،ٍمَالَسِباَيِضْمٱ:ُمُكُدَحَأاَم
جلٱِتاَجاَحاَُمهوُطْعُت

ْ
ملٱاَمَف،ِدََس

)١٦-٢:١٤بوقعي(»ُةَعَفْنَْ
َفْيَك،ُهََرصْبَأيِذَّـلٱُهاَخَأُِّبُحيَالْنَم«هسفنانحويلوقو
ليلدالف)٤:٢٠انحوي١(»ُهِْرصْبُيَْمليِذَّـلٱَهللاٱَّـِبُحيْنَأُرِدْقَي
قولخملاهاخأبحيالوهوهللانمًادولومناسنإلانوكىلع
حيسملاف.)٦:١٠ةيطالغو٢٥:٤٥ىتم(هللاةروصىلع
لجأنمانلاومأعضننأبجيامفأهريغلجألهسفنعضو
لهفمهلجأنمهمدهنميرجييكلهبلقحتفهنإو.انتوخإ
.انتوخإنودانبولققلغن

لٱِبَّـبِحُنَال،يِدَالْوَأاَي«١٨
ْ
للٱِبَالَوِمَالَك

ِّـ
ْلَب،ِناَس

لٱِب
ْ
حلٱَوِلَمَع

ْ
»!ِّـَق

١انحوي٣و١انحوي٢و٢:١ص٧ع

.هدالوألدلاوكمهبطاخيِدَالْوَأاَي
النأبجييأخلاِناَسِّـللٱِبَالَوِمَالَكْلٱِبَّـبِحُنَال

انتدابعكنوكتنألبلمعالبرارقإلادرجمبةبحملانوكت
هتبحمرهظأحيسملاو.)٤:٢٣انحوي(»قحلاوحورلاب«بآلل
.لعفننأبجياذكهفًالعفوًالوقسانلل

٢٤ىلإ١٩عةونبلايفةديجملاهللاةبحمرامثأ
:ليصفتلابرامثألاهذه

.)٢١-١٩ع(انبولقنانئمطا.١
.)٢٢ع(انتاولصعامتسا.٢
.)٢٣ع(انعمهللاروضح.٣
.)٢٤ع(سدقلاحورلاةيطع.٤

هبَو«١٩ نَأُفِرْعَناَذِٰ
حلٱَنِماَنَّـ

ْ
.»ُهَماَّـدُقاَنَبوُلُقُنِّـكَسُنَوِّـَق

٢:٢١ص

يأقحلاولمعلابانتوخإلانتبحمراهظإبيأُفِرْعَناَذِٰهب
.انبولقيفهبرعشناممانتاوذراكنإوانلامعأب

نإوةقيقحنويحيسماننأملعنيأِّـقَْحلٱَنِماَنَّـنَأ
حيسملايتلاقحلاةكلممءاضعأاننإوقحلاىلعةينبمانتايح
اننأل»هللاءانبأاننإ«انلوقبنيعودخمانسلاننأملعنواهكلم
.فوخلليعادالفهللابحيامكبحنانكاذإ

انتكبتامذئنيحىقبيالهنألُهَماَّـدُقاَنَبوُلُقُنِّـكَسُنَو
ىنعمو.هللادالوأاننإانققحتدقنوكناننألوهيلعانرئامض
هتبحملثمانتبحمنوكو.هترضحيفاننأكاننإ»همادق«هلوق
.هيلإةيقيقحلاانتبسنلديكأتوهعمانتكرشىلعناهرب

ألَا
َ
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ُمَلْعَيَو،اَنِبوُلُقْنِمُمَظْعَأُهللاٱَفاَنُبوُلُقاَنْتَمَالْنِإُهَّـنَأل«٢٠
.»ٍْءَيشَّـلُك

تقويفانتوخإنعانلفاغتاننأىلعاَنُبوُلُقاَنْتَمَالْنِإ
.رئامضلاىنعمبانهبولقلاو.مهجايتحا

يفامأانهمظعألاوخلااَنِبوُلُقْنِمُمَظْعَأُهللاٱَف
عطتسنملانيخأىلإانأطخأاذإف.ةمحرلايفوأانبولقصحف
ملعيهللاافهراكنإوأءاطخألامتكبانبولقيفمالسلادجننأ
انيلعمكحينأنمدبالواهيلعتاكرحملاوانلامعألك
لمعنوبوتننأانيلعبجيف.نيبنذمانكاذإانبقاعيو
امبوأقحنودبانبولقانتمالاذإنكلو.ةبوتلابقيلتًالامعأ
صالخإهملعلانلرفغيوانرذعيميحرهللاافقحلاىلعديزي
مكحضقنيىلاعتهنإف.هعمانتكرشوانتوخإلًانطابانتبحم
.هنمةمحرانيلعانبولق

ِوْحَنْنِمٌةَقِثاَنَلَفاَنُبوُلُقاَنْمُلَتَْملْنِإ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«٢١
.»ِهللاٱ

٥:١٤و٢٨و٢:٧ص

انتبحمصولخانققحتاذإيأاَنُبوُلُقاَنْمُلَتَْملْنِإ
لينوهللاعمانتكرشققحتنانلامعأباهانرهظأوانتوخإل
لاؤسىلعسرطبباوجقفوىلعاذهو.انرئامضلمالسلا
.ٍْءَيشَّـلُكُمَلْعَتَتْنَأ،ُّبَراَي«هلوقوهو»ينبحتأ«حيسملا
.)٢١:١٧انحوي(»َكُّبِحُأِّـينَأُفِرْعَتَتْنَأ

الهدلاووحننمدلولاةقثكِهللاٱِوْحَنْنِمٌةَقِثاَنَلَف
هنأنيترمةلاسرلاهذهيفءاج.نايدلامامأنيدملافوخك
ةقثلاانلنإ«نيترمو»نيدلاموييفهللامامأةقثانلنوكت«
قلعتتانه»هللاوحننمةقثلا«و.»انتاولصعمسيهللانأب
.ةالصلاةجيتنةيتآلاةيآلايفركذهنألهلانتابلطميدقتب

لَأَساَمْهَمَو«٢٢
ْ
ُلَمْعَنَو،ُهاَياَصَوُظَفْحَناَنَّـنَأل،ُهْنِمُلاَنَناَن

ملٱَلاَمْعَألٱ
.»ُهَماَمَأَةَّـيِضْرَْ

:٢ص٩:٣١انحويو٧:٧و٢١:٢٢ىتمو٢٢:٢٦بويأ
١٣:٢١نييناربعو٨:٢٩انحويو٣

رامثأنمةيناثلاةجيتنلاهذهُهْنِمُلاَنَناَنْلَأَساَمْهَم
دعولااذهو.ةباجإلاىلعانتابلطميدقتنأىنعملاوةبحملا
)١٥:٧و١٤:١٣انحويو٧:٧ىتم(هللادالوأبصتخم
ىلاعتهديريامالإبلطنالنأوهوردقمطرشبدّيقمو
ُلوُقَأ«حيسملالوقلثماذهو.انلًاقفاومهاريوأ)٥:٤ص(
َنآلٱَىلِإ.ْمُكيِطْعُييِمْسٱِبِبآلٱَنِمْمُتْبَلَطاَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَل

طَتَْمل
ْ
طُا.يِمْسٱِبًائْيَشاوُبُل

ْ
١٦:٢٣انحوي(»اوُذُخْأَتاوُبُل

.)٢٤و
لجألانتاولصعمسيهللانإُهاَياَصَوُظَفْحَناَنَّـنَأل

انتاولصفهللااياصوظفحنملاذإنكلوحيسملاقاقحتسا
معن.تيمةبولطملالامعألاالبحيسملابناميإلانألةلطاب
دالوأاننأرهظُتاهنكلةباجإلابةقثلاةلعتسيلةعاطلانإ
.هللاةدارإقفوىلعانتاولصنإونويقيقحلاهللا

لوقلثماذهُهَماَمَأَةَّـيِضْرَْملٱَلاَمْعَألٱُلَمْعَنَو
ُبآلٱيِنُْكْرتَيَْملَو،يِعَمَوُهيِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَو«هسفنيفحيسملا
يفِّـينَأل،يِدْحَو .)٨:٢٩انحوي(»ِهيِضْرُياَمُلَعْفَأٍنيِحِّـلُكِ
انناميإنأىلعليلدوحيسملابانناميإوهللاةمعنةجيتناذهو
لِّـمَكُيِل«لوسرلالوققفوىلعقح

ْ
يفْمُك ٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِ

َعوُسَيِبُهَماَمَأِيضْرُياَمْمُكيِفًالِماَع،ُهَتَئيِشَماوُعَنْصَتِل
ملٱ
وهوانمهبلطيامهللايطعنف.)١٣:٢١نييناربع(ِ»حيِسَْ
لمعناملكيفهضرنملنإنكلوهنمهبلطنامانيطعي
.لطابانلعمسينأانؤاجرف

َعوُسَيِهِنْبٱِمْسٱِبَنِمْؤُنْنَأ:ُهُتَّـيِصَوَيِهِهِذٰهَو«٢٣
ملٱ
.»ًةَّـيِصَواَناَطْعَأاَمَكًاضْعَباَنُضْعَبَّـبِحُنَوِ،حيِسَْ
:١٥و١٣:٣٤انحويو٣:١٨و٢:٢٣و١:١٢و٦:٢٩انحوي
٢:٨و١٢

امةصالخوهاياصومهأوىلوألاُهُتَّـيِصَوَيِهِهِذٰهَو
ةبحملاوحيسملامسابناميإلانيئيشنمضتتيهوهيضري
.ةيوخألا

نأبناميإلاِحيِسَْملٱَعوُسَيِهِنْبٱِمْسٱِبَنِمْؤُنْنَأ
نينمؤملاضعبةكرشوهللاءانبأاننوكنكرحيسملاوهعوسي
٦:٢٩انحوي(ةيقيقحلاةعاطلالكساسأوهوضعبل
حيسملانوكهنايببو.)١:٥سواثوميت١و١٤-٥:٦ةيطالغو
عوسيهللانبا«وهوهلامكبهمساحضويانناميإعوضوم
.ليجنإلالكةصالخاذهو»حيسملا

ةيصولانمءزجاذهخلاًاضْعَباَنُضْعَبَّـبِحُنَو
.)١٣:٣٤انحويو١٢و١١و٤:٧صو١١ع(ىمظعلا

هبَو.ِهيِفَوُهَوِهيِفْتُبْثَيُهاَياَصَوْظَفَْحيْنَمَو«٢٤ ُفِرْعَناَذِٰ
.»اَناَطْعَأيِذَّـلٱِحوُّرلٱَنِم:اَنيِفُتُبْثَيُهَّـنَأ

٤:١٣ص١٠:٣٨و١٦:٥٦انحويو٤:١٥و٢٤و٢:٦ص
٤:٨يكينولاست١و١٤:١٦و٨:٩ةيمورو١٤:١٧انحويو
٢:٥ص

نمةثلاثةجيتنهذهِهيِفْتُبْثَيُهاَياَصَوْظَفَْحيْنَم
:١ص(هيفنمؤملاتوبثونمؤملايفبآلاتوبثيهوةونبلا

ألَا
َ
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ىصوأاملك»هاياصوب«دارأو.)٤:١٣و٢٤:٢٨و٢:٦و3
هللاةكرشنوبرعانتعاطف.)٢٢ع(يفامكهيضرياموهب
،ِيبَأُهُِّبُحيَو،يِمَالَكْظَفَْحيٌدَحَأيِنَّـبَحَأْنِإ«حيسملالوقليلدب
اننأناهربو)١٤:٢٣انحوي(»ًالِزْنَمُعَنْصَنُهَدْنِعَو،ِيتْأَنِهْيَلِإَو
.نويقيقحنويحيسم
َّـنَأََفَرتْعٱِنَم«هلوقكهللايفتبثينمؤملايأِهيِفَوُهَو
يفَوُهَوِهيِفُتُبْثَيُهللاٱَف،ِهللاٱُنْبٱَوُهَعوُسَي :٤ص(»ِهللاٱِ
١٥(.
يِذَّـلٱِحوُّرلٱَنِم:اَنيِفُتُبْثَيُهَّـنَأُفِرْعَناَذِٰهبَو

ركذيملونبالاوبآلايفقبساميفانحويملكتاَناَطْعَأ
٢:٢٠ص(»ةحسملاب«هيلإةراشإلابالإسدقلاحورلا
نكريهيتلا(هللاةبحملانمنمؤملاهبرعشيامنإو.)٢٦و
رينيلهحورنمهيطعيهللاوهللاعمةكرشلاهلققحت)هتعاط
لكنمهألميونازحألايفهيزعيوهقاوشأعفريوهلقع
٥:٢٢ةيطالغ(هتمعنوهروضحبةنرتقملاحورلابهاوم
.)٢٣و

١٤:١٦انحويو٤:١٣ص(انمآنيحاناطعأيذلا
.)١٥:٨و٨:١٨و٥:٣٢لامعأو

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

٦ىلإ١عحاورألاناحتمابوجو

اوُنِحَتْمٱِلَب،ٍحوُرَّـلُكاوُقِّـدَصُتَال،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«١
ْدَقَنِيريِثَكًةَبَذَكَءاَيِبْنَأَّـنَأل؟ِهللاٱَنِمَيِهْلَه:َحاَوْرَألٱ
لٱَىلِإاوُجَرَخ

ْ
.ِ»َملاَع

٢:٢يكينولاست٢و١٢:١٠سوثنروك١و٢٩:٨ايمرإ
:٢سرطب٢و١٤:١٤ايمرإو٢:١٨ص٥:٢٠يكينولاست١و
١

مالكلااذهلثملعجينألوسرلاداتعاُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ
.)٣:٢صو٧عرظنا(نأشيذرمألةمدقم

ىلعثعاوبلاانه»حاورألاب«دارأٍحوُرَّـلُكاوُقِّـدَصُتَال
نمامإيهودصقوركفنمناسنإلاسفنيفرشوأريخ
نملكباوقثينأنمانهمهرذحفناطيشلانمامإوهللا
حيسملالوقلقفاوماذهو.سدقلاحورلاداشرإاوعدا
...يِمْسٱِبَنوُتْأَيَسَنِيريِثَكَّـنِإَف.ٌدَحَأْمُكَّـلِضُيَال،اوُرُظْنٱ«
نيبذاكلانيملعملانإ.)٥و٢٤:٤ىتم(»َنِيريِثَكَنوُّلِضُيَو
هللانإويحولانوعّديملاعلاروصعنمرصعلكيفاوناك
نييحيسمللو.مهقدصىلعًاناهربتسيلمهاوعدومهلسرأ

نأبفارتعالاوهوينيدميلعتلكهبنوسيقيدحاوسايقم
.دسجتملاةملكلاحيسملاوهعوسي

سوثنروك١(ِهللاٱَنِمَيِهْلَه:َحاَوْرَألٱاوُنِحَتْمٱِلَب
:٥يكينولاست١و٥:١٠سسفأو١٢:١٠و١١:١٣و١٠:١٥
قحلانيباوزيمينأنينمؤملالكىلعلوسرلابجوأ.)٢١
يفنابأفمهدحونيدلامدخىلإكلذلِكيملولطابلاو
رومألامظعأنميهيتلانيدلارومأيفانيلعنإةيآلاهذه
يعديًاملعملبقنالنأةرخآلاوايندلايفناسنإلابةصتخملا
هللانملسرمهنأىلعناهربحضوأبتأيملامهللانمهنأ
.)١٧:١١لامعأو٨:٢٠ءايعشإ(

اذهَِملاَعْلٱَىلِإاوُجَرَخْدَقَنِيريِثَكًةَبَذَكَءاَيِبْنَأَّـنَأل
»ءايبنألاب«دارأو.نيبذاكلانيملعملانممهايإهريذحتةلع
٢:١سرطب٢و١٢:٦ةيمورريسفترظنا(نيدلاوملعمانه
١٩:٢٠و١٦:١٣ايؤرو٢٣و٢٤:١١و٧:١٥ىتمًاضيأرظناو
لوسرلارّذحفذئمويةبذكلاءالؤهلثمرثكو.)٢٠:١٠و
ميلاعتاوملعوحيسملادضحورمهلنألمهنمنينمؤملا
سانلانيبمهروهظ»ملاعلاىلإمهجورخ«ىنعمو.ةكلهم
نيأنمليقنإو.نيدلاوملعممهنأةلزنمبمهوعدخيل
يبأمنهجبحاصمامأنميأمنهجنمانلقاوجرخ
.)٢٠:٨و١٦:١٤و١٢:٩ايؤر(باذكلا

هب«٢ َعوُسَيِبُِفَرتْعَيٍحوُرُّلُك:ِهللاٱَحوُرَنوُفِرْعَتاَذِٰ
ملٱ
نَأِحيِسَْ

يفَءاَجْدَقُهَّـ جلٱِ
ْ

»ِهللاٱَنِمَوُهَفِدََس
١:١٤انحويو١:٢ص٢:٢٣ص١٢:٣سوثنروك١

.ةيآلاهذهيفةيتآلاةمالعلابيأاَذِٰهب
مهلملاهللانملسرملانوزيمتيأِهللاٱَحوُرَنوُفِرْعَت
ةمجرتملاةملكلاف.هنونحتمتوأهنوربتختوأسدقلاحورلاب
:١٢اقول(يف»نوزيمتب«ةمجرتملاةملكلايهانه»نوفرعتب«
يف»نحتميب«و١٢:٢ةيمور(يف»اوربتختب«و)٥٦
.)١١:٢٨سوثنروك١(

لكنإيأخلاِحيِسَْملٱَعوُسَيِبُِفَرتْعَيٍحوُرُّلُك
ةحصوهو(فارتعالااذهبنحتمُيهلسرأهللانإيعّديملعم
لوسرمأوهبذكلوسرأفرعيف)حيسملاتافصهميلعت
دسجتقحبًاراهجةادانملاانه»فارتعالا«ىنعمو.قدص
امكهرومأبةادانملا»حيسملابفارتعالاب«دارملاو.حيسملا
وههنإوحيسملاليجنإلاةصالخنإفليجنإلايفتنلعُأ
هتيلسرملكنضمتي»دسجلايفءاج«هلوقو.رشبلايداف
انحوي(»ِيبَأِمْسٱِبُتْيَتَأْدَقاَنَأ«هسفنحيسملالوقكهرهاظمو
َْملِّـينَأل.ُتْيَتَأَوِهللاٱِلَبِقْنِمُتْجَرَخِّـينَأل«هلوقو)٥:٤٣
اذهلثمو)٨:٤٢انحوي(»يِنَلَسْرَأَكاَذْلَب،ِيسْفَنْنِمِتآ
دقحيسملانأوهانههبحّرصملارمألاو.ليجنإلايفريثك

ألَا
َ
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:٥ص(هبةقلعتملاديعاوملالكزجنأوةقيقحدسجلايفىتأ
اذهنمجتنيالو.)٢٧-٢٠:٢٥و٣٥و١٩:٣٤انحويو٦
نأشيفحيحصلاداقتعالادقتعاناسنإلكنألوقلا
ناكذئمويداقتعالاكلذنألبصلخيحيسملاتوسان
دسفأكلذركنأنمفملعملكناميإاهبفرعُيةمالع
ملعمهنأوهبقثوينأللهأريغهنأنهربوهميلعترئاس
هللانبانأوهنوبذاكلانوملعملاهركنأيذلارمألاو.بذاك
هنأبرهاظتوأًايتقوتوسانلاذخأهنأاولاقفةقيقحسنأت
.ناسنإهنأكرهظلبةقيقحناسنإبسيلوهوناسنإ

ملٱَعوُسَيِبُِفَرتْعَيَالٍحوُرُّلُكَو«٣
نَأِحيِسَْ

يفَءاَجْدَقُهَّـ ِ
جلٱ
ْ

ملٱِّـدِضُحوُرَوُهاَذٰهَو.ِهللاٱَنِمَسْيَلَفِدََس
لٱِحيِسَْ

يِذَّـ
يفَوُهَنآلٱَو،ِيتْأَيُهَّـنَأْمُتْعِمَس لٱِ

ْ
.ِ»َملاَع

٢:٣يكينولاست٢و٢:١٨ص١٨ع٢:٢٢ص٧انحوي٢
-٧

يفَءاَجْدَقُهَّـنَأِحيِسَْملٱَعوُسَيِبُِفَرتْعَيَالٍحوُرُّلُك ِ
ناميإلايفةيرورضةديقعلاهذهِهللاٱَنِمَسْيَلَفِدَسَْجلٱ
نأنكميالهيلعتضرُعامدعباهركنييذلافيحيسملا
سنأتيملولحيسملانألًايحيسمالوًاقداصًاملعمربتعُي
ةمكحميفويناميسثجيفهمالآنأشيفليقاملكبذك
.نيدهاشمللًاعداخالإنكيملوبيلصلاىلعوسطاليب
ملفبيلصلاىلعتميملوهمدكفسيملهنأكلذنممزليف
ةعدخهنيدلكناكوهتمايقتلطبوةرافكنمنكت
.لماكلاتوسانلابهروهظدسجلايفهئيجمىنعمو.ًاليحو
عاونأدحأاذهيأِحيِسَْملٱِّـدِضُحوُرَوُهاَذٰهَو

رهاظمنمهلناكامهمفلضملاكلذبصتخييذلالالضلا
هنأًاضيألاقُيلبهللانمسيلهنأطقفهيفلاقُيالىوقتلا
.حيسملادضحور

.)٢:١٨صريسفترظنا(ِيتْأَيُهَّـنَأْمُتْعِمَسيِذَّـلٱ
يفَوُهَنآلٱَو ةسينكلاعوقتتنألبقةّوبنلاتمتَِملاَعْلٱِ

.اهزاجنإ

يِذَّـلٱَّـنَألْمُهوُمُتْبَلَغْدَقَو،ُدَالْوَألٱاَُّهيَأِهللاٱَنِمْمُتْنَأ«٤
يفيِذَّـلٱَنِمُمَظْعَأْمُكيِف لٱِ

ْ
.ِ»َملاَع

٨:٣١ةيمورو٢:١٦كولم٢و٣:٢٠و١٣و٢:١ص
١٢:٣١انحويو

متبثمكنأل)٢و٣:١ص(هللادالوأيأِهللاٱَنِمْمُتْنَأ
.كلذكاوسيلنوبذاكلانوملعملاومكتونبمتققحتوقحلايف
ءادعأةبذكلاءايبنألامتبلغيأْمُهوُمُتْبَلَغْدَقَو

ةطساوبمهوبلغو.»هللانمتسيل«يتلاحاورألاحيسملا

ْدَقاَنَأ«هلوقكمهيلعرصتناومهبلغيذلاوههنألحيسملا
لٱُتْبَلَغ

ْ
.مهراصتناهراصتناو)١٦:٣٣انحوي(َ»َملاَع
يفيِذَّـلٱَنِمُمَظْعَأْمُكيِفيِذَّـلٱَّـنَأل يذلايأَِملاَعْلٱِ
ةوقنممظعأ)ملاعلادضيهيتلا(ةيحيسملاةسينكلايف
:٢ص(اهيفلاحلاهللاحورةوقةسينكلاراصتناةّلعف.ملاعلا
:٢ص(مهيفةيناثلاهللاةملكوأحيسملايفهللاةوقوأ)١٤
»هللاعرز«وأ.)٢:٢٧ص(»اهوذخأيتلاةحسملا«وأ)١٤
بسنفناطيشلاةوقيهملاعلايفيتلاةوقلاو)٣:٩ص(
انحوي(ملاعلااذهسيئرىلإةلضملاحاورألالكةوقلوسرلا
»ريرشلايفعضُو«هنأملاعلايفليقهنأل)١٤:٣٠و١٢:٣١
.)٥:١٩ص(

لٱَنِمْمُه«٥
ْ
لٱَنِمَنوُمَّـلَكَتَيَكِلٰذِلْجَأْنِمِ.َملاَع

ْ
ِ،َملاَع

لٱَو
ْ
َهلُعَمْسَيَُملاَع

ُ
.»ْم

١٦و١٧:١٤و١٥:١٩انحوي

.مهتنونيدةلعومهلةزيمملاةمالعلاهذهَِملاَعْلٱَنِمْمُه
دصقو.مهدصاقمومهلامآومهراكفأةرئادومهنكسمملاعلاف
ًالصفنمملاعلانوكرابتعابةيبدألاملاعلالهأتافص»ملاعلاب«
.)١٦و١٧:١٤و١٥:١٩انحويو٢:١٦ص(هللانع

مهميلعتومهحورىلعاولصحمهنأليأَكِلٰذِلْجَأْنِم
.ملاعلانمءزجمهنمم

.يويندمهميلعترهوجيأَِملاَعْلٱَنِمَنوُمَّـلَكَتَي
َهلُعَمْسَيَُملاَعْلٱَو

ُ
ملاعلادنعلوبقممهميلعتنإيأْم

تارمثالثانه»ملاعلا«ركذدق.ةبغروةذلبهنوعمسيف
.)٣:١٧انحوي(يفررُكامك

ْنَمَو،اَنَلُعَمْسَيَهللاٱُفِرْعَيْنَمَف.ِهللاٱَنِمُنْحَن«٦
حلٱَحوُرُفِرْعَناَذٰهْنِم.اَنَلُعَمْسَيَالِهللاٱَنِمَسْيَل

ْ
َحوُرَوِّـَق

.»ِلَالَّـضلٱ
:١٤سوثنروك١و١٨:٣٧و١٠:٣و٤٧و٨:٢٣انحويو٤ع
٤:١سواثوميتو١٤:١٧١انحويو٣٧

يذلانييقداصلانيملعملاةفصاذهِهللاٱَنِمُنْحَن
نينمؤملااذهلثمبفصوومهنملسرلارئاسوهسفنبسح
ًايحًاداحتاهللاابمهداحتانايباذهو)٤ع(مهبطاخنيذلا
.مهنوعمسينيذللومهلقحلانلعيهللانإو

نوعمسيملاعلالهأاَنَلُعَمْسَيَهللاٱُفِرْعَيْنَمَف
نينمؤملانكلومهلقفاوممهميلعتنألنيبذاكلانيملعملل
.هلعمسلايفنوبغريوقحلاهللايفملكتينملنوعمسي
يتلاةيحورلاةفرعملاىلإمهقوشنعأشنتعمسلايفمهتبغرو
ِهللاٱَنِميِذَّـلَا«حيسملالوققفوىلعاهيفاومنيلاهبنوذلي

ألَا
َ
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بلطتةيمانهللاةفرعمو.)٨:٤٧انحوي(»ِهللاٱَمَالَكُعَمْسَي
.ًادبألمكألانالعإلاوةدايزلا

الملاعلالهأيأاَنَلُعَمْسَيَالِهللاٱَنِمَسْيَلْنَمَو
.لسرلانماوملعتنيذللالولسرللنوعمسي

يتلازييمتلاةوقنميأِّـقَْحلٱَحوُرُفِرْعَناَذٰهْنِم
نودنيدلامدخلالنينمؤملالكةوقلاهذهوهللااهبهي
يفملكتييذلاسدقلاحورلا»قحلاحورب«دارملاو.مهريغ
نييقيقحلانينمؤملابولقيفنكسيوقحلابمهلاثمأولسرلا
ليلدبلالضلاضفروهلوبقوقحلازييمتىلعمهيوقياذهو
حلٱُحوُر«حيسملالوق

ْ
لٱُعيِطَتْسَيَاليِذَّـلٱِّـَق

ْ
،ُهَلَبْقَيْنَأَُملاَع

ْمُكَعَمٌثِكاَمُهَّـنَألُهَنوُفِرْعَتَفْمُتْنَأاَّـمَأَو،ُهُفِرْعَيَالَوُهاَرَيَالُهَّـنَأل
.)٢:١٢سوثنروك١(»ْمُكيِفُنوُكَيَو
بذكلاحوروهوقحلاحوردضاذهِلَالَّـضلٱَحوُرَو
فرعُيو)٢:١١يكينولاست٢و٤:٢٤سسفأو١:٢٥ةيمور(
.قحللهضفرنم

حور«و»حيسملادضحور«يفانهانحويمالكىهتنا
نعةئشانلاةيحيسملاةايحلالامكيفملكتيذخأو»لالضلا
نمرشعثلاثلاحاحصألاةلمكتاذهوةبحمهللانإةفرعم
.ىلوألاسوثنروكةلاسر

يحيسملانيدلايفيلصألاأدبملاةبحملانوك
١٠ىلإ٧ع

ملٱَّـنَأل،ًاضْعَباَنُضْعَبَّـبِحُنِل،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«٧
َنِمَيِهَةَّـبَحَْ

.»َهللاٱُفِرْعَيَوِهللاٱَنِمَدِلُوْدَقَفُِّبُحيْنَمُّلُكَو،ِهللاٱ
٨:٣سوثنروك١و٢٩و٢:٣و٥:١و٣:١١و٢:٧ص

ريسفتيفاذهريسفترظنا(ًاضْعَباَنُضْعَبَّـبِحُنِل
نأانيلعف.)٢٣و٣:١١صًاضيأرظناو٣٥و١٣:٣٤انحوي
انتوخإبحننأوملاعلابحأهللانإامكرشبلالكبحن
.ةبحملارهاظمىمسأاذهنألةصاخ
هللاافةبحملاردصملنايباذهِهللاٱَنِمَيِهَةَّـبَحَْملٱَّـنَأل
ءامسلايفنيسيدقلاوةكئالملابولقيفةبحملالكردصم
الوهاياطعلكيفهللااهرهظأدقوضرألاىلعنينمؤملايفو
ضعبلانضعباتبحمف.)٣:١٤انحوي(هنباهتيطعاميس
ديزنانلعجتةبحملافهدالوأكهتصاخاننأوهحورانلنأنيبت
.)٣:١٩ص(ينبتلاةمالعيهواهتدابزبهلةهباشم

ةايحيفكرتشييأِهللاٱَنِمَدِلُوْدَقَفُّبُِحيْنَمُّلُك
سمشلاتافصنمهنأامكهتافصنمةفصةبحملانإفهللا
تافصنموءامجرخينأعوبنيلاتافصنموءيضتنأ
هلققحيهللاةبحملابنمؤملاروعشف.ًارمثلمحتنأةرجشلا
.اهتكربوةبحملاةيرورضرهظُياذهو.هللاهتونب

هتايحنأل.هنميذلانالعإلاةقيقحوَهللاٱُفِرْعَيَو
.هللاابٌدحتموهوهللانمةيحورلا

.»ٌةَّـبََحمَهللاٱَّـنَأل،َهللاٱِفِرْعَيَْملُِّبُحيَالْنَمَو«٨
١٧و١٦ع

يفهرارقإف.هبفرتعانيحَهللاٱِفِرْعَيَْملُّبُِحيَالْنَم
لوسرلانابأ.ةحيحصةفرعمىلعينبمريغًالثمةيدومعملا
هللاةفرعمةدايزمزلتسيةبحملادوجونإةعباسلاةيآلايف
هللاةفرعمنمهيعديامنإناهربةبحملامدعنإانهنابأو
.يقيقحبسيل

بحيىلاعتهنأامكبحيهللافرعنمفٌةَّـبََحمَهللاٱَّـنَأل
يفلوسرلانابأ.حورلايفةهباشملامزلتستةيقيقحلاةفرعملاف
هيلإبسنكلذبو)١:٥ص(»رونهللا«نإةلاسرلاهذهلوأ
هللانإ«انههلوقو.لدعلاوةوقلاوةسادقلاوةفرعملاوقحلا
ةقادصلاوةقفشلاوفطللاوملحلالصأهنأمزلتسي»ةبحم
هبطيحينأيفةبغرلاوةدوجلاوةقيلخلاةداعسبرورسلاو
.هتبحمعوضوماونوكيلنوسدقملاءادعسلاهديبع

هب«٩ ُهَنْبٱَلَسْرَأْدَقَهللاٱَّـنَأ:اَنيِفِهللاٱُةَّـبََحمْتَرِهْظُأاَذِٰ
لٱ
ْ
لٱَىلِإَديِحَو

ْ
.»ِهِباَيْحَنْيَكِلَِملاَع

٥:١١صو١٠ع٣:١٦انحويو٩:٣انحويو١٦ع

حيسملانايتإنإنايباذهيفِهللاٱُةَّـبََحمْتَرِهْظُأاَذِٰهب
هللانإكلذةصالخو.هتبحمرهظمهلمعوهدسجتوملاعلاىلإ
ةيناجمةبههنمةبحملاكلتتناكوهنبالسرأفملاعلابحأ
سفنيفناكامىلعلدي»ترهظُأ«هلوقو.)٨:٣٢ةيمور(
حيسملانايتإتقويفرهظورشبللهتبحمنملزألاذنمهللا
لٱ«هلمعةياهندنعهسفنحيسملالوقليلدب

ْ
يِذَّـلٱَلَمَع

لَمْكَأْدَقَلَمْعَأليِنَتْيَطْعَأ
ْ
ًاضيأرظنا١٧:٤انحوي(»ُهُت

.)١:٩سواثوميت٢
نمناكهللاةبحمراهظإمظعمنإف.نينمؤملانحناَنيِف

.هللاةبحمةيآنمؤملافمهلجأ
ليقامكَِملاَعْلٱَىلِإَديِحَوْلٱُهَنْبٱَلَسْرَأْدَقَهللاٱَّـنَأ
هتيطعةمظعبهتبحمةمظعهللارهظأف.)٣:١٦انحوي(يف
هنعلصفنمملاعلاوملاعلاىلإهلسرأهنإفديحولاهنبايهيتلا
نعتأشنيتلاتاكربلابعتمتننحنوهلسرأفهلودعو
يلزآلاهنباتعنو.)٢٠:٢١و٥:٣٦انحويو١٤ع(هئيجم
.هبنونمؤملامهوينبتلابهدالوأنعهلًازييمت»ديحولاب«

٣:١٤ص(ًاتاومأةيعيبطلالاحلايفانكِهِباَيْحَنْيَكِل
انهةايحلاو.)١٤:١٩و١١:٢٥و٥٧و٦:٥١و٥:٣٥انحويو
هلوقيفريمضلاو.صالخلاىلعةوالعملاعللطاشنلامزلتست

ألَا
َ
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ُبآلٱيِنَلَسْرَأاَمَك«هسفنحيسملالوقليلدبحيسملل»هب«
حلٱ
ْ

لُكْأَيْنَمَف،ِبآلٱِبٌّيَحاَنَأَو،َُّي
ْ
:٦انحوي(»ِيباَيَْحيَوُهَفيِن

َعَمٌَةِرتَتْسُمْمُكُتاَيَحَوْمُّتُمْدَقْمُكَّـنِإ«سلوبلوقو.)٥٧
ملٱ
يفِحيِسَْ ديفيامحيسملايفهلوقو.)٣:٣يسولوك(»ِهللاٱِ
حلٱَِيل«هلوقو.)١٤:٨ةيمور(انتايحةياغحيسملانإ

ْ
َيِهَةاََي

ملٱ
ةديحولاةايحلايهحيسملابةايحلاف.)١:٢١يبليف(»ُحيِسَْ
)٤:١٩ةيطالغ(انيفحيسملاروصتينيحلمكتوةيقيقحلا
.)١:٤سرطب٢(ةيهلإلاةعيبطلاءاكرشنوكنو

يف«١٠ ملٱَيِهاَذٰهِ
ْلَب،َهللاٱاَنْبَبْحَأُنْحَناَنَّـنَأَسْيَل:ُةَّـبَحَْ

ِخلًةَراَّـفَكُهَنْبٱَلَسْرَأَو،اَنَّـبَحَأَوُهُهَّـنَأ
َ
.»اَناَياَط

٥:١١صو٣:١٦انحويو١:٢ص١٩ع١٠و٥:٨ةيمور

يف نايبوةبحملارهاظممظعأيأُةَّـبَحَْملٱَيِهاَذٰهِ
لعفامرثكأةلعنوكتنأنكميالةبحملانأكاهتقيقح
قلطألبسانلاةبحمالوهللاةبحملقيملو.هدسجتبحيسملا
هللااهرهظأيتلايههذهو.اهنمروصتياملكىلعةبحملا
.ًارايتخاهنبالذبنمهاتأامكلذىلعناهربلاو

هلمحانيفءيشاليأَهللاٱاَنْبَبْحَأُنْحَناَنَّـنَأَسْيَل
هتبحمةلعكلذناكلنيعئاطونيبحمانكولف.انلهتبحمىلع
.انل

ةأطخلانحنانبحأفهتئيشمدرجمباَنَّـبَحَأَوُهُهَّـنَأْلَب
ةدارإالنيذلاركشلايدقافلاةاصعلاةبحملانيقحتسملاريغ
بحألباناياطخبحيملوهو.هيضرننأالوهبحننأانل
انحوي(ةدوجلاوةقفشلاةبحمهتبحمفاهصالخدارأوانسوفن
٢:٤سسفأو١٠-٥:٨ةيمورو١٥:١٦و٣:١٦
.)٥-٣:٣سطيتو٢:١٦يكينولاست٢و
ِخلًةَراَّـفَكُهَنْبٱَلَسْرَأَو

َ
يتلايهةرافكلاهذهاَناَياَط

ركُذو.هلانتبحماهتضتقاامالةحلاصمللاناياطخاهتضتقا
.)٢:٢انحوي١و٣:٢٥ةيمور(يفةرافكلاىلعمالكلا

١٥ىلإ١١عةبحملاىلعثحلا

اَنَليِغَبْنَي،اَذَكٰهاَنَّـبَحَأْدَقُهللاٱَناَكْنِإ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«١١
.»ًاضْعَباَنُضْعَبَّـِبُحيْنَأًاضْيَأ

٣:١١و٢:٧ص

دسجتباهتايآمظعأوةبحملاردصملوسرلانابأامدعب
هتبجوأاميفملكتيذخأاناياطخلةرافكهسفنهلذبوحيسملا
.انيلعةبحملاكلت

هلاسرإنمرهظيامكاَذَكٰهاَنَّـبَحَأْدَقُهللاٱَناَكْنِإ
رهظأيذلالالجلنايبانه»هللا«مساركذو.انلةرافكهنبا
.هتبحم
امانيلعتبجوأانلهللاةبحمنإياًاضْيَأاَنَليِغَبْنَي
.يتأي

هللابحننألاقينأقحيًاضْعَباَنُضْعَبَّـبُِحيْنَأ
ًاناجمانبحأهللانألكلذوًاضعبانضعببحينألاقهنكلو
ةءاندلاةياغيفمهونيقحتسمريغمهنيذلابحأو
مهنيذلابحننأىرحألاببجيفهتمظعىلإةبسنلاب
نأوهحورنمانلنإوهللانوهباشماننأرهظنفانلنوواسم
هللاو.رشبلاانتوخإعفنيفانتبغربهللااننيدضعبيفون
.سانلاعفنيفهءالكونوكننأيفانلحمسي

ُهللاٱَفًاضْعَباَنُضْعَبَّـبَحَأْنِإ.ُّطَقٌدَحَأُهْرُظْنَيَْملُهللاَا«١٢
.»اَنيِفْتَلَّـمَكَتْدَقُهُتَّـبََحمَو،اَنيِفُتُبْثَي
١٧عو٢:٥ص٢٠عو٦:١٦سواثوميت١و١:١٨انحوي

)١:١٨انحوي(يفاملثماذهُّطَقٌدَحَأُهْرُظْنَيَْملُهللاَا
نأدحأعيطتسيالهنأكانهنيُبهنإفكانهريسفتلارظناف
نأناسنإلاردقيفيكانهنيُبو.هدسجينيعبهللاىري
نمريخاذهو.هلةمئادلاهتكرشوهيفهللالولحبهللافرعي
راصتنالانمنوسيدقلالانامهمفةرصابلانيعلابةدهاشملا
اذهيفو.وهامكهورينأاوعيطتسيملهللاىلإبرقتلانمو
:رومأةثالثةيآلا
.روظنمريغةبحملاعوضومنوك:لوألا·
.انيفروظنملاريغاذهىنكس:يناثلا·
.انبولقيفلماكلاهلمع:ثلاثلا·

هللاانتفرعمليصحتطرشاذهًاضْعَباَنُضْعَبَّـبَحَأْنِإ
ةوقلابهيلعلصحنالامىلعةبحملابلصحناننإوهو
.ةرصابلا

هبشياذهو)١٥ع(يفًاضيأءاجامكاَنيِفُتُبْثَيُهللاٱَف
يفَتْنَأَوْمِهيِفاَنَأ«حيسملالوق ٍدِحاَوَىلِإَنيِلَّـمَكُماوُنوُكَيِلَّـِ
.)١٧:٢٣انحوي(»خلا

انلتنلعُأهللاةبحمنإيأاَنيِفْتَلَّـمَكَتْدَقُهُتَّـبََحمَو
اهلعجيوهللاةبحمهبلقيفلبقينمؤملانإف.قيرطلضفأب
يفهللاروضحةيآةيوخألاةبحملاانحويربتعاف.هتبحم
مهنأومهيفهللاةروصكلذبىأرهنألمهيفهثكمونييحيسملا
مهنوكلانتوخإلانتبحمب(اننأانلنيبياذهو.ةيناثاودلُو
ىلعبرتقن)ةبحملالامعأةسراممبمهايإانعفنونييحيسم
لاق.انمهبلطياملامكإوهللاةهباشملاىلإةدايزلاننس
.)٢:٥ص(هتملكظفحبانيفلمكتتهللاةبحمنإًاقباس

ألَا
َ

ىلوألالوسرلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص

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



نالوقلاوضعبلنينمؤملاضعبةبحمبلمكتتاهنإانهلاقو
هذيمالتىصوأهنألةعاطلاةلمكتةبحملاةلمكتنألناقفتم
نإ«ًاضيأليقو.)٣:٢٣ص(»ًاضعبمهضعببحي«نأب
لمكتتةبحملاًاذإف)١٨و١٧ع(»فوخلاحرطتةلماكلاةبحملا
.ةلماكلاةقثلاوةصلاخلاةبحملاوةعاطلايهوءايشأةثالثب

هب«١٣ نَأُفِرْعَناَذِٰ
اَناَطْعَأْدَقُهَّـنَأ:اَنيِفَوُهَوِهيِفُتُبْثَناَنَّـ

.»ِهِحوُرْنِم
٨:٩ةيمورو٣:٢٤ص

.ةبحملاحورانلنوكينأبيأاَذِٰهب
.انيفنكاسهللانأبانبولقيفرعشنيأُفِرْعَن
اذهنملوألاءزجلاتبثأاَنيِفَوُهَوِهيِفُتُبْثَناَنَّـنَأ
ىنعمو.)١٥ع(يفامبهنمءزجلاتبثأو)١٢ع(يفهلاقام
جتنيو.هيلإعجراف)٣:٢٤ص(ريسفتيف»هيفتبثي«هلوق
نمامهريغلوىسوملوميهاربإلهللارهاظملكنإاذهنم
ةمالعناكيذلالكيهلايفرونلاىوسنوكتملءابآلا
ناكمإمدعلًانايباذهلاقو.ىلاعتهرهوجالهللاروضح
ناكيذلاحيسملادسجتةميقلوةرصابلانيعلابهللاةيؤر
نالعإلسدقلاحورلالاسرإةميقلوةيؤرلاكلتنمًالدب
.هللا

سدقلاحورلايأِهِحوُرْنِماَناَطْعَأْدَقُهَّـنَأ
حورلالاسرإبهذيمالتدعوحيسملانإ.)٤:٩يكينولاست١(
روضحو.)١٦:٧و١٥:٢٦و٢٦و١٧و١٤:١٦انحوي(سدقلا
هللادالوأاننوكىلعةلدألالضفأبلقلايفحورلااذه
.)٨:١٦ةيمور(

َنْبالٱَلَسْرَأْدَقَبآلٱَّـنَأُدَهْشَنَواَنْرَظَنْدَقُنْحَنَو«١٤
لَُخم
ِّـ

لِلًاص
ْ
.ِ»َملاَع
٢:٢صو٤:٤٢و٣:١٧و١٥:٢٧انحويو١:٢ص

انرظندقلسرلانحنيأُدَهْشَنَواَنْرَظَنْدَقُنْحَن
حيسملللسرلاةداهشنأبلوسرلااذهحّرصامًاريثك.خلا
١٦و١:١٤انحويو٣-١:١ص(ليجنإلاميلعتساسأ
ىلوألاةسينكلامهتكراشو)٢٦:١٦و٢٢:١٥و٤:٢٠لامعأو
ةداهشلاهذهلزتملومهتداهشاهلوبقبةداهشلاورظنلايفاهلك
نكلوىرُيالهللانأمولعملانم.نآلاىلإةسينكلايف
دوهشلابوحيسملابنالعإلاحيرصىلعينبمهبناميإلا
.مهنّيعنيذلا

يفقبسامكَِملاَعْلِلًاصِّـلَُخمَنْبالٱَلَسْرَأْدَقَبآلٱَّـنَأ
ِخلٌةَراَّـفَكَوُهَو«هلوق

َ
ِخلَسْيَل.اَناَياَط

َ
ِخلْلَب،ْطَقَفاَناَياَط

َ
اَياَط

لٱِّـلُك
ْ
َىلِإُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُيْ«هلوقو.)٢:٢ص(»ًاضْيَأَِملاَع

لٱ
ْ
لٱَنيِدَيِلَِملاَع

ْ
لٱِهِبَصُلْخَيِلْلَبَ،َملاَع

ْ
.)٣:١٧انحوي(ُ»َملاَع

اَنْعِمَسْدَقُنْحَناَنَّـنِإ«نييرماسلاةداهشقفوىلعكلذو
حلٱِبَوُهاَذٰهَّـنَأُمَلْعَنَو

ْ
ملٱِةَقيَِق

لَُخمُحيِسَْ
ِّـ

لٱُص
ْ
:٤انحوي(ِ»َملاَع

لَأْدَق«سلوبةداهشو.)٤٢
ْ
حلٱِهللاٱَىلَعاَنَءاَجَراَنْيَق

ْ
يِذَّـلٱ،ِّـَي

لَُخمَوُه
ِّـ

ملٱاَمَّـيِسَالَوِساَّـنلٱِعيَِمجُص
:٤سواثوميت١(»َنيِنِمْؤُْ

١٠(.

ِهيِفُتُبْثَيُهللاٱَف،ِهللاٱُنْبٱَوُهَعوُسَيَّـنَأََفَرتْعٱِنَم«١٥
يفَوُهَو .»ِهللاٱِ
ص١٠:٩ةيمورو٥:١و٤:٢و٣:٢٣و٥:٥و٢:٢٣ص
٣:٢٤و٢:٤٢

لبقنميأِهللاٱُنْبٱَوُهَعوُسَيَّـنَأَفََرتْعٱِنَم
هناميإبرهاجوهبلقيفلوبقلاقححيسمللةيلوسرلاةداهشلا
ْنَأ:ُهُتَّـيِصَوَيِهِهِذٰهَ«نألهللانمدولومهنأكلذبرهظأهب
ملٱَعوُسَيِهِنْبٱِمْسٱِبَنِمْؤُن

ْتُبْثَيُهاَياَصَوْظَفَْحيْنَمَو..ِ.حيِسَْ
ُّلُك«هلوققفوىلعاذهو.)٢٤و٣:٢٣ص(»ِهيِفَوُهَوِهيِف
ملٱَعوُسَيِبُِفَرتْعَيٍحوُر

نَأِحيِسَْ
يفَءاَجْدَقُهَّـ جلٱِ

ْ
َنِمَوُهَفِدََس

روضحةيآهللانالعإقدصبنمؤملافارتعاف.)٢ع(»ِهللاٱ
ٌدَحَأَسْيَلْنَأْمُكُفِّـرَعُأَكِلٰذِل«سلوبلوققفوىلعوهيفهللا
ُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَلَو.اَميِثاَنَأُعوُسَي:ُلوُقَيِهللاٱِحوُرِبُمَّـلَكَتَيَوُهَو
لٱِحوُّرلٱِبَّـالِإ»ٌّبَرُعوُسَي«:َلوُقَيْنَأ

ْ
:١٢سوثنروك١(»ِسُدُق

٣(.
يفَوُهَوِهيِفُتُبْثَيُهللاٱَف بهينمؤملايفهللانوكِهللاٱِ
ققحيهللايفنمؤملانوكوضرألاىلعهتمدخىلعةردقهل

ةبحمنإًالبقلاق.ةماتلاةداعسلاوهللاعمةلماكلاهتكرش
ع(يفلاقو.)٣:١٧ص(صلخملانمؤملايفتبثتهللا
هللاوهللايفتبثيةبحملايفتبثينمفانيفهللاةبحمنإ)١٦
ص(هيفةتباثةيدبألاةايحلانإبحملانمؤملايفلاقو.هيف
:٥ص()هللانبايأ(هنبايفةيدبألاةايحلانإلاقو)٣:١٥
نإو«)٢:١٤ص(نمؤملايفةتباثهللاةملكنإلاقو.)١١
رومألانملكف)٨:٣١انحوي(»هللامالكيفتبثينمؤملا
.ًاسكعوًادرطقدصيةروكذملاةثالثلا

هتوخإلهتلماعمونمؤملابلقيفةبحملاةوق
٢١ىلإ١٦ع

ملٱاَنْقَّـدَصَواَنْفَرَعْدَقُنْحَنَو«١٦
ُهللاَا.اَنيِفِِهللايِتَّـلٱَةَّـبَحَْ

يفْتُبْثَيْنَمَو،ٌةَّـبََحم ملٱِ
يفْتُبْثَيِةَّـبَحَْ .»ِهيِفُهللاٱَوِهللاٱِ

١٢و٨و٧عو٩:٣انحويو٩ع٦:٦٩انحوي

ألَا
َ
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ع(مهرابتخانماودهشينأنوردقينيذلايأُنْحَن
١٤(.
لبقةفرعملاضعبنمدبالهنإاَنْقَّـدَصَواَنْفَرَعْدَق

ىلعلوصحللناسنإلاردقيحيسملابناميإلانكلوناميإلا
.ةفرعملاةدايز

انحوي(سانلاعيمجبحيهللانإاَنيِفِِهللايِتَّـلٱَةَّـبَحَْملٱ
مهيفرهظتفميظعريثأتتاذنينمؤمللهتبحمنكل)٣:١٦
يفَنيِلِماَح«سلوبلوقليلدبمهتطساوبمهريغيفرثؤتو ِ
جلٱ
ْ

َعوُسَيُةاَيَحَرَهْظُتْيَكِل،َعوُسَيِّـبَّـرلٱَةَتاَمِإٍنيِحَّـلُكِدََس
يفًاضْيَأ انيفحيسملاةايحنأل)٤:١٠سوثنروك٢(»اَنِدَسَجِ
.هللاةبحمتانالعإلضفأيه

هللاةبحمنوكرابتعابًالبقاذهلوسرلاركذٌةَّـبََحمُهللاَا
.)٨و٧ع(هتفرعمةلعوةديدجلاهتدالوىلعنمؤملل
هنأنايبوهلمعونمؤملاومنةلعهنوكرابتعابانههركذو
نوكيلهرركوهللاةعيبطلةقفاومنمؤملاةعيبطنوكتنأبجي
.همالكلًاديدجًاعوضوم
يفْتُبْثَيْنَمَو ةايحيهيتلانمؤملاةايحنإِةَّـبَحَْملٱِ

هللاعمةكرشلاةايحيههريغعفنةيغبسفنلاراكنإ
بيرالنكلبوبحملاوهنملوسرلاركذيمل.هبلثمتلاو
ىمسأقحتسملاديحولاوهنألحيسملايفهللاوههنأيف
.ةبحملا

يفْتُبْثَي ًايحورهبًاطيحمهللانوكيفِهيِفُهللاٱَوِهللاٱِ
ةبحميفتبثيهنأهلوقلثماذهو.ًايدسجهبءاوهلاةطاحإ
)٨:٣١انحوي(ةملكلايفتبثيهلوقو)١٥:٩انحوي(حيسملا
يفو)٢:١٠ص(رونلايفتبثيهنأنمؤملايفليقكلذكو
توملايفو)١٢:٤٦انحوي(ةملظلايفتبثيهنأنمؤملاريغ
هللايفنمؤملاتوبثونمؤملايفهللاتوبثو.)٣:١٤ص(
هذهو.تاقيضلايفةيزعتلاوةمدخلاىلعهتوقهلنادكؤي
)٣:٢٤ص(ةعاطلابةنرتقماهنأًالبقليقةجودزملاةكربلا
ةعاطلامزلتستةبحملاهذهو.)١٥ع(حيسملابفارتعالابو
ُهَدْنِعيِذَّـلَا«حيسملالوققفوىلعةفرعملاةدايزطرشيهو
،ِيبَأُهُِّبُحييِنُِّبُحييِذَّـلٱَو،يِنُِّبُحييِذَّـلٱَوُهَفاَهُظَفَْحيَوَياَياَصَو
.)١٤:٢١انحوي(»ِيتاَذُهَلُرِهْظُأَو،ُهُّبِحُأاَنَأَو

هب«١٧ ملٱِتَلَّـمَكَتاَذِٰ
يفٌةَقِثاَنَلَنوُكَيْنَأ:اَنيِفُةَّـبَحَْ ِمْوَيِ

يفَوُهاَمَكُهَّـنَأل،ِنيِّـدلٱ لٱاَذٰهِ
ْ
.»ًاضْيَأُنْحَناَذَكٰهَِملاَع

:٣و٢:٦ص١٠:١٥ىتمو٢:٢٨صو١٢عو٢:٥ص
١٧:٢٢انحويو١٦و٧و١

.هللايفنمؤملاتوبثونمؤملايفهللاتوبثبيأاَذِٰهب
لبقنمهللايفةلماكةبحملانإاَنيِفُةَّـبَحَْملٱِتَلَّـمَكَت
ىتحًاضيأنمؤملايفةلماكنوكتنأديريهللاو.دعبنمو
.فخيملنيدلامويلاوهأكلاوهألادشأهبتطاحأاذإ

يفٌةَقِثاَنَلَنوُكَيْنَأ حيسملايتأينيحِنيِّـدلٱِمْوَيِ
ناميإنحتميمويلاكلذف.)٢:٢٨ص(ملاعلانيديل
ىلعناهربذئمويمهتقثفمايألالكنمرثكأمهتقثونينمؤملا
.دبألاىلإمودتاهنأ

يفَوُهاَمَكُهَّـنَأل ةكرشلامزلتسيهبانناميإَِملاَعْلٱاَذٰهِ
تافصلالكيفهلثمنوكننأمزلتسياذهوهتعيبطيف
يفنوكنىتحانريغتانتوخإلوهللاانتبحمتدازاملكفةنكمملا
اذهيف«لاقو.هنمفوخلالكانمدرطياذهونايدلاهبش
نكلوملاعلااذهكرتحيسملاويتقولااننكسمهنأل»ملاعلا
نأبجيلمعمهيلعو)١٧:١١انحوي(هيفاوقبهذيمالت
ًالاثمعوسيناكلمعلااذهيفو)١٧:١٨انحوي(هولمعي
لكبمئاقهيبشتلااذهو.مهتايحنوناقهبلثمتلاو.مهل
قفوىلعكلذوةبحملاوأناميإلاكةدحاوةفصبالمهتعيبط
.)١٧صانحوي(يفهذيمالتلجأنمهتالص

يفَفْوَخَال«١٨ ملٱِ
ملٱِلَب،ِةَّـبَحَْ

لٱُةَّـبَحَْ
ْ
طَتُةَلِماَك

ْ
خلٱُحَر

ْ
َفَْو

خلٱَّـنَألٍجِراَخَىلِإ
ْ
ْلَّـمَكَتَيْمَلَفَفاَخْنَماَّـمَأَو.ٌباَذَعُهَلَفَْو

يف ملٱِ
.»ِةَّـبَحَْ
٤:٣٠ةيطالغو٨:١٥ةيمور

يفَفْوَخَال اهدضركذيهلعجةقثلاهركذِةَّـبَحَْملٱِ
اهنأشنمةبحملاوًاعبطناسنإلابلقيففوخلاو.فوخلا
.ناسنإلابلقيفناعمتجيالفوخلاوةبحملافهدرطتنأ
الوهنمبرتقنهريخيفبغرنوًادحأبحنامردقىلعف
»فوخلا«و.هنمفوخلاوهنعلاصفنالاىلإعادنمىقبي
:٨ةيمور(هديسنمدبعلاوأهمكاحمنمبنذملافوخانه
يفنمؤملاةقثو.)٥:٧نييناربع(هدلاولنبالاةبيهال)١٥
صلخهنأنعوهقيدصحيسملانوكنعةئشاننيدلاموي
.هفوخةلعيهيتلاةئيطخلانم

تلمكىتميأَفْوَْخلٱُحَرْطَتُةَلِماَكْلٱُةَّـبَحَْملٱِلَب
ضعبنمؤملايفقابهنأمزلتسياذهو.خلاحرطتةبحملا
اذهو.ةبحملاةءادبعمةيحورلاهتايحلوأيففوخلا

ةبحملايفهومنعمنكلو.ةئيطخلانععنتمييكليرورض
٣:٢سسفأ(فوخلانمءيشهبلقيفىقبيالةسادقلاو
.)١:٤بوقعيو٥:١٤نييناربعو٤:١٣و

ىلعقدصياذهو.ملأهليأٌباَذَعُهَلَفْوَْخلٱَّـنَأل
ءادعألاماقتناوةراسخلاورقفلافوخنمفوخلاعاونألك
هللافوخاميسالويدبألاتوملاوينمزلاتوملاوضرملاو

ألَا
َ
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هنعلاصفنالاةجيتنهللانمفوخلاو.دحتالهتردقنأل
ىلعلديهدوجوفبيدأتلاوراذنإلاهبهللادصقو.ةئيطخلاب
بحييذلاف.نانئمطالالينلةلعلاةلازإبجيفةلعدوجو
.تلازتوملادعباممفوخلاةلعنإفتوملافاخيالهللا
نإ.ةنونيدلانمهفوخىلإيعادالهاياطخترفُغيذلاف
نويدفملاكلذكوهنوفاخيالًادبأهللانوبحينيذلاةكئالملا
ةئيطخلابروعشلايهوكلانههتلععافترالءامسلايفنيذلا
ذإفوخلاةلازإمزلتستةئيطخلاةلازإو.اهيلعباقعلاعقوتو
.ةعاطلاوةبحملاهلحمتلح

يفْلَّـمَكَتَيْمَلَفَفاَخْنَم لديهفوخيأِةَّـبَحَْملٱِ
نمنيليلقلعل.هبلقيفماتلااهلعفلعفتملةبحملانأىلع
مهنأىتحةبحملانمميظعردقىلعاولصحنينمؤملا
اوعمسيوءامسلااولخدينألبقهللافوخنماوحارتسا
.فواخملالكنّكسييذلابيحرتلامالكهنم

.»ًالَّـوَأاَنَّـبَحَأَوُهُهَّـنَألُهُّبِحُنُنْحَن«١٩

يناثلاريسفتلاوةرشعةيناثلاةيآللثلاثريسفتةيآلاهذه
.ةرشعةعباسلاةيآلل

انلهتبحمنإيأًالَّـوَأاَنَّـبَحَأَوُهُهَّـنَألُهُّبِحُنُنْحَن
نألةبحملاةوقانلنإوهايإانتفرعمةلعاهنألهلانتبحمساسأ
يفحبذملارانتناكامكهللاةبحمنمًاسبقالإتسيلانتبحم
٧:١مايأ٢و٩:٢٤نييوال(ةيوامسراننملكيهلاوةميخلا
انحوي(ةتباثاهنأوهللانمةبحملالصأنأنايباذهو.)٣-
ىلعبجوأهللانمؤملابحلبقنمؤمللهللابحو)١٥:١٦
هريغنأعقوتيالوهريغهبحينألبقهريغبحينأنمؤملا
.)٥:٨ةيمورو٥:٤٤ىتم(ًالوأهبحي

َوُهَف،ُهاَخَأَضَغْبَأَوَهللاٱُّبِحُأِّـينِإ:ٌدَحَأَلاَقْنِإ«٢٠
ْنَأُرِدْقَيَفْيَك،ُهََرصْبَأيِذَّـلٱُهاَخَأُِّبُحيَالْنَمَّـنَأل.ٌبِذاَك
»؟ُهِْرصْبُيَْمليِذَّـلٱَهللاٱَّـِبُحي
١٢عو٣:١٧و١١و٢:٩ص٢:٤و١٠و٨و١:٦ص
١:٨سرطب١

لوقاذهُهاَخَأَضَغْبَأَوَهللاٱُّبِحُأِّـينِإ:ٌدَحَأَلاَقْنِإ
لوسرلالاق.يحيسملانيدلايفنيبذاكلانيملعملادحأ
لاقو)٢:٩ص(ةملظلايفنآلاوهفهاخأضغبينمًالبق
عمجو)٣:١٠ص(هللانمسيلهاخأبحياليذلانإ
ةوخإلاةبحممزلتستهتيصوبسحهللاةبحمنإانهنيلوقلا
هتوخإلهتبحمبهلهتبحمرهظُيملوهللابحيهنأىعدانمف
.)٢:٤ص(هعيطيالوهوهللاةفرعميعّدييذلاك

ص(هباتكيفهللاةداهشوهنادجوةداهشبٌبِذاَكَوُهَف
.)٥٥و٨:٤٤انحويو٥:١٠و١:١٠

ُرِدْقَيَفْيَك،ُهََرصْبَأيِذَّـلٱُهاَخَأُّبُِحيَالْنَمَّـنَأل
اهنسحتسنلتاروظنملاقئاقحةفرعمىلعانرّدقيرظنلاخلا
وهيذلاخألابحننأانيلعلهسأهنأحضوأواهضفرنوأ
لوسرلاةيمستو.روظنملاريغبحننأنمهارناننألانلثم
نإ.هيفنكاسهللانأىلعلدي»ًاخأ«هبحننأبجييذلا
حيسملالوقليلدبسانلاةطساوبحيسملايفهسفننلعأهللا
لَعَفْمُكَّـنَأاَمِب«

ْ
لَعَفيِبَف،ِرِغاَصَألٱِءَالُؤٰهِيتَوْخِإِدَحَأِبُهوُمُت

ْ
»ْمُت

الهبعشيفنلعملاهللارصبيمليذلاف.)٢٥:٤٠ىتم(
ىلعهريدقتلاهنّيعيتلاةليسولاضفرهنألهبحينأعيطتسي
.اهيلعنينمؤملاقلخيتلاهتروصةطساوبهبحوهتفرعم

لٱِهِذٰهاَنَلَو«٢١
ْ
ُهاَخَأُِّبُحيَهللاٱُِّبُحيْنَمَّـنَأ:ُهْنِمُةَّـيِصَو

.»ًاضْيَأ
ص١٩:١٨نييوالو١٣:٣٤انحويو٢٢:٣٧و٥:٤٣ىتم
٣:١١

ركذُتملوةقباسلاةيآلايفةنمضتملاُةَّـيِصَوْلٱِهِذٰهاَنَل
.)٣:٢٣ص(يفتركُذاهنكلوًاحيرص
انملعانلجأنمهنباهلذببهنإفبآلاهللانميأُهْنِم

»رصبلا«ةوخإلاةبحمةلعنإةقباسلاةيآلايفركذ.هبحننأ
»هللاةيصو«يهواهنممظعأىلعانهركذو

ىصوأحيسملانإًاضْيَأُهاَخَأُّبُِحيَهللاٱُّبُِحيْنَمَّـنَأ
ْمُكُضْعَباوُّبُِحتْنَأ:ْمُكيِطْعُأاَنَأًةَديِدَجًةَّـيِصَو«هلوقبهذيمالت
كلتو.هللانمةيصولالصأنكل)١٣:٣٤انحوي(»ًاضْعَب
قفاويو.صالخإةبحمانتوخإبحننألةيفاكةلعةيصولا
،ُلُواَش،ُلُواَش«هذيمالتلدهطضملالواشلحيسملالوقكلذ
ِمل
َ
يفهنوكعمحيسملانإ.)٩:٤لامعأ(»ِينُدِهَطْضَتاَذا
هذيمالتبضرألاىلعرضاحهللانيميىلعًاسلاجءامسلا
.)٤٠-٢٥:٣٥و١٨:٥و١٠:٤٠ىتم(يفهلوقليلدب

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

)١٢-١ع(ةبحملاةرصنيهحيسملابناميإلاةرصننإ
.ليصفتلابكلذو

-٦ع(ناميإلاساسأنايبو)٥-١ع(ناميإلاةوق
.)١٢و١١ع(ناميإلابجيامو.)١٠

املقفاوموهومهيلإةباتكلانمهضرغبناثحيرصتاذه
نينمؤملاتابجاو.)١٣ع(ظفللانودىنعملايفًالبقهبتك
ضعبريركتو.)١٧-١٤ع(ةلاسرلاهذهميلعتاولبقيملنمل
هللادالوأنإيهوةلاسرلاهذهيفًالبقاهركذيتلاقئاقحلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
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ع(هللادالوأمهنأمهتقثىلعنايبو.)١٨ع(نوأطخيال
هولبقمهنأودسجلابىتأدقحيسملانأبحيرصتلاو.)١٩
حيسملاةطساوبهيفنوتبثيوقحلايفاهبنوزيميةريصباولانو
.)٢١ع(ريخأراذنإو.)١٠ع(

٥ىلإ١عناميإلاةوق

ملٱَوُهَعوُسَيَّـنَأُنِمْؤُيْنَمُّلُك«١
.ِهللاٱَنِمَدِلُوْدَقَفُحيِسَْ

لٱُِّبُحيْنَمُّلُكَو
ْ
ملٱُِّبُحيَدِلاَو

.»ًاضْيَأُهْنِمَدوُلْوَْ
:١انحويو٢:٢٩ص١٨و٤ع٢:٢٢ص١٥ع٤:٢ص
٨:٤٢انحويو٣:٣و١٣

أدبملاوهاذهِهللاٱَنِمَدِلُوْدَقَف...ُنِمْؤُيْنَمُّلُك
.)١٥و٤:٢ص(ًارارمةلاسرلاهذهيفهركذويلصألا
يأهللاابةايحلاوهللانمةدالولاةمالعحيسملابناميإلاو
نيبةقالعلاانهركذيملو.هلمعبوحيسملاصخشبناميإلا
اهنأدصقهنأىلعلدتةنيرقلانكلةديدجلاةدالولاوناميإلا
.ةيحورلاةديدجلانمؤملاةايحنمنكرةيوخألاةبحملا

اذهًاضْيَأُهْنِمَدوُلْوَْملٱُّبُِحيَدِلاَوْلٱُّبُِحيْنَمُّلُك
بحييذلانإ«كانهلاقهنأالإ)٤:٢٠ص(يفاملثم
دولوملابحيدلاولابحينملك«انهلاقو»هاخأبحيهللا
هللابحننأردقنالفرخآلامزلتسينيلوقلانملكو»هنم
يهةبحملانألهتروصىلعنيقولخملاهدالوأبحنملام
حيسملابناميإلاو.هتاذىلإالبوبحملاتافصىلإرظنت
ةوخإودحاوتيبءاضعإمهنإفنييحيسملالكلةبحملائشني
ردصتيهولماعلاناميإلاىوستسيلةبحملاف.نويحور
.ةديدجلاةيحورلاةايحلانعًاعبط

هب«٢ نَأُفِرْعَناَذِٰ
َهللاٱاَنْبَبْحَأاَذِإ:ِهللاٱَدَالْوَأُّبِحُناَنَّـ

.»ُهاَياَصَواَنْظِفَحَو
٢:١٤صو٢:٥ص

.يتأيامبيأاَذِٰهب
ناميإلاانلنأفرعنيأِهللاٱَدَالْوَأُّبِحُناَنَّـنَأُفِرْعَن

ةيعيبطلاةبحملانعةيحورلاةبحملازاتمتو.حيسملابقحلا
ىتمف.ناميإلاةجيتنكلذوهللارمألةعاطلاىلعةينبماهنأب
اننأىلعًاناهربكلذناكهللارمألةعاطإةوخإلاانببحأ
نأوهنبامسابنمؤننإ«هتيصواذهنألهبحنوهللافرعن
.)٣:١٣ص(»ًاضعبانضعببحن

رابتعالاقحتسيامُهاَياَصَواَنْظِفَحَوَهللاٱاَنْبَبْحَأاَذِإ
هبَو«هلوقوانههلوقنيبقافتالاانه نَأُفِرْعَناَذِٰ

:ُهاَنْفَرَعْدَقاَنَّـ
نأهتيصويههذه«هلوقو.)٢:٣ص(»ُهاَياَصَواَنْظِفَحْنِإ

امكًاضعبانضعببحنوحيسملاعويسيهنبامسابنمؤن
هلةبحملاةمالع»هللااياصو«ظفحربتعاو.»ةيصواناطعأ
هذهيفلوسرلالقيملو.ةوخإلاةبحماياصولاهذهمظعأو
مهنيبامنأل»هللادالوأبحن«لاقلبةوخإلابحنةيآلا
ةبسنلاالهللاةونبلاةبحملاةلعيهيتلاةبسنلانم
.ةيدسجلا

ُهاَياَصَوَو.ُهاَياَصَوَظَفْحَنْنَأ:ِهللاٱُةَّـبََحمَيِهِهِذٰهَّـنِإَف«٣
»ًةَليِقَثْتَسْيَل
٢٣:٤و١١:٣٠ىتمو٢:٣ص٦انحوي٢

اذهُهاَياَصَوَظَفْحَنْنَأ:ِهللاٱُةَّـبََحمَيِهِهِذٰهَّـنِإَف
.ريرقتلاوحاضيإللةقباسلاةيآلانمةريخألاةرابعلارركم
اياصوظفحيفًامئاددهتجننأيهةبحملاكلتنأىنعملاو
لمعيفدهتجنبحنامردقىلعفكلذلرهسنوهللا
ناسنإلاةدارإتقفاوىتمف.)٢١و١٤:١٥انحوي(هتئيشم
.رورسلالككلذبهللارسهللاةدارإ

يفامليقثلالمحلالاثمًةَليِقَثْتَسْيَلُهاَياَصَوَو
:١١ىتم(يفامفيفخلالمحلالاثمو.)٢٣:٤ىتم(
ةوقهللابهيملاماهسفنيفةرسعهللارماوألةعاطلاف.)٣٠
هللارماوأةعاطإنينمؤملاىلعلهسييذلاو.اهبمايقلاىلع
ريخوهامبالإانرمأيالهنأوءابآلالضفأبأرماوأاهنأوه
.هلًاماركإاهبموقناننإوانل

لٱُبِلْغَيِهللاٱَنِمَدِلُوْنَمَّـلُكَّـنَأل«٤
ْ
َيِهِهِذٰهَوَ.َملاَع

لٱ
ْ
لٱُبِلْغَتيِتَّـلٱُةَبَلَغ

ْ
.»اَنُناَميِإَ:َملاَع

٤:٤و٢:١٣ص

نيبةقالعلاََملاَعْلٱُبِلْغَيِهللاٱَنِمَدِلُوْنَمَّـلُكَّـنَأل
انحوي(اهتعاطإرسعتاهلكهللارماوأنأيهقبسامواذه
بحينإناسنإلاىلعبعصيدقو)١٤:٢٢لامعأو١٦:٣٣
تاوقنممظعأهنمةوقلاني»هللانمدولوملا«نكلوهتوخإ
وهاملكانه»ملاعلاب«دارأو.كلذىلعردقيىتحملاعلا
ىلعةرسعهرماوأةعاطإلعجياممهللاةدارإلفانم
انريخىلإلوؤتةياغالبءيشبرمأيالهللاو.ناسنإلا
انلهللارماوأتناكلةسادقلايلماكانكولف.انتحلصمو
ءاشيامءاشنهللابحنامردقىلعفتايزيرغلاةلزنمب
ملاعلابراحيهللانمدولوملاف.اهتدوجوهرماوألامجىرنو
.هعمبراحيهللانألهبلغيو
عوناَنُناَميِإَ:َملاَعْلٱُبِلْغَتيِتَّـلٱُةَبَلَغْلٱَيِهِهِذٰهَو

وهيذلاانهناميإلاةصالخو.راصتنالاانلدكؤيانهداهجلا
حيسملاوهعوسينأبفارتعالاوهةبلغلاةطساووةبحملاةيآ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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نأعم)١٦:٣٣انحوي(ملاعلابلغحيسملانإ.هللانبا
ترهظهراصتناةقيقحنكلوتامذإبلُغهنأرهاظلا
اذإف.سدقلاحورلاهلاسرإوهللانيميىلعهسولجوهتمايقب
هانكراشةرضاحلاتاقيضلايفهانكراشوًاريخأهراصتنابانمآ
اننأنوبرعورصتنميحيسملاناميإلاف.هراصتنايفًاريخأ
نمؤملاداهتجابيحيسملاراصتنالاف.ةماتلاةبلغلاملاعلابلغن
٢:١٣ص(»انناميإ«لوسرلاهاعدكلذلوحيسملاةدعاسمو
.)٥٧-١٥:٥٥سوثنروك١و١٤و

لٱُبِلْغَييِذَّـلٱَوُهْنَم«٥
ْ
َعوُسَيَّـنَأُنِمْؤُييِذَّـلٱَّـالِإَ،َملاَع

»هللاٱُنْبٱَوُه
١ع٤:١٥ص

لاؤسلااذهلوسرلالأسََملاَعْلٱُبِلْغَييِذَّـلٱَوُهْنَم
نإف.هربتخاامبهيلعبيجينأىلعيحيسملالمحيل
ريغدحأسيلو.ملاعلاىلعرصتنيهنأهلققحيهرابتخا
.هللاودعوهيذلاملاعلابلغينأىلعرداقبنمؤملا

عوضومهللاٱُنْبٱَوُهَعوُسَيَّـنَأُنِمْؤُييِذَّـلٱَّـالِإ
حّرصوهللانباوهحيسملاعوسيناسنإلانأوهانهناميإلا
هللانباوهعوسينأبفارتعالايهناميإلاةبلغنأبًالبق
.فارتعالااذههمزلتسيامانهنيبيذخأو

١٠ىلإ٦عناميإلاساسأ

ملٱُعوُسَي،ٍمَدَوٍءاَمِبىَتَأيِذَّـلٱَوُهاَذٰه«٦
ملٱِبَال.ُحيِسَْ

ِءاَْ
ملٱِبْلَب،ْطَقَف

َحوُّرلٱَّـنَأل،ُدَهْشَييِذَّـلٱَوُهُحوُّرلٱَو.ِمَّـدلٱَوِءاَْ
حلٱَوُه

ْ
.»َُّق

١٥-١٦:١٣و١٥:٢٦انحويو١٩:٣٤انحوي

»عوسي«ةسماخلاةيآلايفوعدملاوهانههيلإراشملااَذٰه
هتوهالىلإءاميإ»حيسملاعوسي«ةيآلاهذهيفوعدملاو
.ًاعمهتوسانو

نيمسربحيسمللهللادهشٍمَدَوٍءاَمِبىَتَأيِذَّـلٱَوُه
نيمسرلانيذهبوهبلصوهتيدومعميأ»مدلاوءاملا«نيرهاظ
يتلاةيدومعملاءامناكف.هئارجإقيرطوهلمعةقيقحرهظأ
ةيجراخلاةمالعلاهنإفسومانلامتخنادمعملاانحوياهبماق
اودعوومهاياطخنعاوباتاودمتعانيذلانأىلعةلادلا
نيح»ءاملابىتأ«حيسملاو.ًالماكًاظفحسومانلاظفحب
ىتم(»ربلكلمكي«هنأهدصقنلعأوهتيدومعمبدمتعا
ليلدبحيسملانلعُيلءاملابًادمعمانحويلسرأو.)٣:١٥
ُتْئِجَكِلٰذِلَليِئاَْرسِإلَرَهْظُيِلْنِكٰل.ُهُفِرْعَأْنُكَأَْملاَنَأَو«هلوق
ملٱِبُدِّـمَعُأ

ىلعليلدحيسملاةيدومعمو.)١:٣١انحوي(»ِءاَْ

ًاضيأهتيدومعمتناكو.هضقنيلالسومانلالمكيلىتأهنأ
انحوي(هيفهثكموهيلعسدقلاحورلالولحلةيجراخةليسو
امهبلطنيذللاربلاوريهطتلانأامهبرهظأف)٣٤-١:٣٢
ةراشإمدلاف.هتوكلمنوناقامهلعجيوامهتبثيلىتأسومانلا
هتومبةحلاصملاوةرافكلالمعوهوصاخلاحيسملالمعىلإ
لدتهموسروميدقلادهعلاحئابذتناكاملكوهمالآو
لدتهموسروميدقلادهعلاحئابذهنوكحيسملاتبثأف.هيلع
اهيلإزومرملاةيقيقحلاةحيبذلاهنوكحيسملاتبثأف.هيلع
تازجعملانمهعنصامبوهتريسوهتعيبطةسادقب»مدلاب«
.هميلعتومسبو.هبةقلعتملاتاءوبنلاهمامتإبو.تايآلاو
.هدوعصوهتمايقوهتوموهتايحبةقلعتملاةبيرغلاثداوحلابو
ًاءولممًادسجتمهللاةملكناكهنأبهوفرعنيذلالكرابتعابو
بيلصلاهتومبىتأو.بآلادجمبدجمتهنإوًاقحوةمعن
هتومبىرجأوءادفلالمعوههلمعنأرهظأكلذبومدلاب
.)١:١٥ايؤرو١:٧ص(سانللةايحلاعوبني

يدانينادمعملاانحويكتأيمليأْطَقَفِءاَْملٱِبَال
بيلاطمىضتقمبةرهاظلاةئيطخلاتاريثأتةلازإوةبوتلاب
.سومانلا

.نادمعملاانحويهبىتأامىلعةوالعِمَّـدلٱَوِءاَْملٱِبْلَب
قّلُعنيحف.هللاًانايصعاهنوكرابتعابةئيطخلاهتومبرّفكهنإف
ًادِحاَو«ةيدسجلاةايحلاةهجنمًاتيمبيلصلاىلعحيسملا
لٱَنِم

ْ
لِلَو،ٍةَبْرَحِبُهَبْنَجَنَعَطِرَكْسَع

ْ
»ٌءاَمَوٌمَدَجَرَخِتْقَو

ناكهبنجنمًاعممدلاوءاملاجورخف.)١٩:٣٤انحوي(
ةرافكلاويحورلاريهطتلاةكربيأةفعاضملاةكربلاىلإةراشإ
لوسرلاانحوينإ.ًادبأهنمةيراجلاةيحورلاةكربلانوبرعو
هتيدومعمبنادمعملاانحوياهدهشيتلاةداهشلاهبلصبدهش
لاقو)١:٣٤انحوي(»تدهشوتيأر«نادمعملالاقذإ
ُهَّـنَأُمَلْعَيَوُهَو،ٌّقَحُهُتَداَهَشَو،َدِهَشَنَياَعيِذَّـلٰو«لوسرلا
حلٱُلوُقَي

ْ
ىلعًاعطاقًاناهربناكاذهو.)١٩:٣٥انحوي(»َّـَق

نكيملهدسجنإمهلوقبنويتيسودلاهافنيذلاهتومةقيقح
نإملعيذلاسوثنريسميلعتلًادينفتوةيلايخةروصىوس
هتوملبقهكرتهنكلهتيدومعميفعوسيعمناكتوهاللا
هنايتإسانلايفحيسملاريثأتلئاسونمف.بيلصلاىلع
مههافشهبتخطلتيذلايبدألاداسفلانممهرهطيلءاملاب
ةبوتلابًالوأاورهطتف.مهسوفنسندومهتاداعدسفأومهيديأو
رركتمريهطتبمثةيدومعملاهتمالعيذلابلقلاديدجتو
لئاسولاكلتنمو.مثإلكنمرهطييذلاهحوروهتملكب
هيلإزومرملاناكوبيلصلاىلعهتومىلإريشممدبهنايتإ
حصيو.ةنسفالآةعبرأةدمترمتسايتلاةيمويلاحئابذلاب
ءدبيفوملاعلاسيسأتذنممدلابىتأحيسملانألاقُينأ
رهظذنمةثجلجلاةمكأو»ميلشروأوحنههجو«ناكفهتمدخ
حالصإبنيدانمهدحوءاملابنورخآنوحلصمىتأملاعلايف

ألَا
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خلٱُحاَحْص
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نعًارفكممدلابىتأهدحوحيسملاورضاحلايفةريسلا
.لبقتسملايفحالصإلاًداكؤمةيضاملااياطخلاسانلا

وهسدقلاحورلايأُدَهْشَييِذَّـلٱَوُهُحوُّرلٱَو
تركُذوهاوسنملكةداهشتبثأيذلامظعألادهاشلا
.)اهريسفترظناف٨ع(يفهتداهش
انحوي(قحلاوهعوسينأامكُّقَْحلٱَوُهَحوُّرلٱَّـنَأل
١٤:١٧انحوي(قحلاحوروههلسرأيذلاحورلاف)١٤:٦
امنلعُيقحلاوهحورلاكلذنوكو.)١٦:١٣و١٥:٢٦و
ةمئاقهتداهشو.قيدصتلاقحتسمهنأوهتحصتبثيوهملعي
ءايبنأةداهشبوىمسألاشرعلانمتءاجيتلاةداهشلاب
ذيمالتهريكذتبوهميلعتوحيسملاتازجعمبوميدقلادهعلا
.مهلهلاقاملكبمهقرافنأدعبحيسملا

يفَنوُدَهْشَيَنيِذَّـلٱَّـنِإَف«٧ ،ُبآلٱ:ٌةَثَالَثْمُهِءاَمَّـسلٱِ
لٱَو
ْ

لٱُحوُّرلٱَو،ُةَمِلَك
ْ
.»ٌدِحاَوْمُهُةَثَالَّـثلٱِءَالُؤٰهَو.ُسُدُق

١٨:١٦ىتم

يفَنوُدَهْشَيَنيِذَّـلٱَّـنِإَف ةثالثلافٌةَثَالَثْمُهِءاَمَّـسلٱِ
امكتايحورلايفقدصياذهوةداهشلكاوتبثينألنوفاك
»هللانباعوسي«نأ)٥ع(يفليق.تايدسجلايفقدصي
ىلإلوقلااذهقيدصتجاتحيىسومةعيرشنوناقبسحو
.)٨:١٧انحويو١٩:١٥ةينثت(ةثالثوأنيدهاشةداهش
يفكشلاىلعانلمحتبابسأانلعباسلايأددعلااذهو
هسبتقيملواهحصأوخسنلالضفأيفدجويالهنألهتيلصأ
نمىرنالوحيسملاوهعوسينأتابثإلنولوألانويتوهاللا
ءامسلايفةداهشلاىلإيعادلاامفكلذتابثإلهيلإةجاح
تبثتفيكفسانللمدقتملاذإوكانهنلعمءيشلكو
ضرألاىلعوءامسلايفدهشيالو.حيسملانايتإبمهتداهش
.ةدحاونيلحملايفهتداهشودحاوحورالإ

يفَنوُدَهْشَيَنيِذَّـلٱَو«٨ ملٱَو،ُحوُّرلٱ:ٌةَثَالَثْمُهِضْرَألٱِ
،ُءاَْ

يفْمُهُةَثَالَّـثلٱَو.ُمَّـدلٱَو لٱِ
ْ
.»ِدِحاَو

يف خسنلالضفأيفدجويال٧ددعلالثمِضْرَألٱِ
.اهحصأو

هنإفهلاسرإبهللادعويذلاسدقلاحورلايأُحوُّرلٱ
.حيسملاوهعوسينأبدهش
.)١٧و٣:١٦ىتم(هتيدومعمدنع:الوأ·
سدقلاحورلانمألتماحيسملانإليقنيح:ًايناث·

.)٣:٣٤انحويو٦١:١و١٢:٢ءايعشإ(هبةءوبنللًازاجنإ

ىلعحيسملادوعصدعبهلولحبهتمايقدعبهلدهش:اثلاث·
ةسينكلاىلإمضنانيحنيسمخلاموييفنيعمتجملا
.)٤٧-٢:٤١لامعأ(سفنفالآةثالث
تابثإلسدقلاحورلااهعنصيتلاتازجعملاب:ًاعبار·

.حيسملارومألسرلاميلعت
هئيجممويذنمحيسملابنمآئطاخلكديدجتب:ًاسماخ·

هنأبحيسمللدهشحورلاكلذنإةصالخلاو.نآلاىلإ
.حورلالامعأيهيتلاهبناميإلاجئاتنلكبهللانبا

ثداوحلاو)٦عريسفترظنا(حيسملاةيدومعميأُءاَْملٱَو
يفعرشهنأوهبدوعوملاحيسملاوههنأتتبثأيتلااهبةنرتقملا
يفوهو.هتنايدةراهطوهتراهطىلإزمرءاملاو.هلمع
.ًانلعهنيديفلوخدلاةمالعةيدومعملا

ةمئاقمدلاةداهشو.بيلصلاىلعهنمكوفسملاُمَّـدلٱَو
:يتأيامب
.ًايلايخالًايقيقحًاتومتامحيسملانأهتداهش:ًالوأ·
ةئملادئاقتلمحيتلاهتومبةنرتقملاثداوحلاةداهش:ًايناث·

ةلزلزلاوةملظلااهنمو»هللانبا«هنابفارتعالاىلع
.لكيهلاباجحقاقشناو
.هبميدقلادهعلازومرنمقلعتياملكمامت:اثلاث·
راركتباياطخللةرافكناكحيسملانأهبنيبتهنإ:ًاعبار·

.مدلاىلإةراشإهيفرمخلانإفهتسرامم

يفْمُهُةَثَالَّـثلٱَو تبثتةثالثلادوهشلاتاوصأفِدِحاَوْلٱِ
ىتأدقهنأوحيسملاوهعوسينأيهوةدحاولاةداهشلا
ماظنلاتاداهشرخآتناكانحويةيدومعمنإ.دسجلاب
بيلصلاىلعحيسملاتومو.هئيجملًادادعإحيسمللميدقلا
.اهلًامتخناكحورلالمعو.هتيلسرمةلمكتناك
.ةثالثانههونيدهاشبلطتةعيرشلاف

َّـنَأل،ُمَظْعَأِهللاٱُةَداَهَشَفِساَّـنلٱَةَداَهَشُلَبْقَناَّـنُكْنِإ«٩
هبَدِهَشْدَقيِتَّـلٱِهللاٱُةَداَهَشَيِهِهِذٰه .»ِهِنْبٱِنَعاَِ
٥:٣٢انحويو٣:١٧ىتمو٨:١٨و٣٧و٥:٣٤انحوي
٣٧و

نمًادبأاننأشوهامكِساَّـنلٱَةَداَهَشُلَبْقَناَّـنُكْنِإ
.ةيباتكةداهشوةيهفشةداهش
عوسيلتيدُأةيهلإلاةداهشلاهذهوُمَظْعَأِهللاٱُةَداَهَشَف
دنعهتوصبهللااهادأوًافنآنيروكذملاةثالثلادوهشلانم
سدقلاحورلاهبكسبوتوملانمحيسملاهتماقإبوةيدومعملا
هسفنقحلاوهوأطخلانعهزنمهللانإ.هذيمالتىلع
.عدخينأنمهناعنمتهتسادقوهقدصف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ىلوألالوسرلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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يتلاةداهشلايأخلاِهللاٱُةَداَهَشَيِهِهِذٰهَّـنَأل
:لاوحأثالثيفتيدُأةدحاويهوهنبالهللااهدهش
انحويتعنقأفةيدومعملادنعتيدُأاهنإ:ىلوألا·

.نادمعملا
.ةئملادئاقتعنقأفبلصلاتقوتيدُأاهنإ:ةيناثلا·
فالآةثالثتعنقأفنيسمخلامويتيدُأاهنإ:ةثلاثلا·

.سفن

يفُةَداَهَّـشلٱُهَدْنِعَفِهللاٱِنْبٱِبُنِمْؤُيْنَم«١٠ َالْنَم.ِهِسْفَنِ
ْدَقيِتَّـلٱِةَداَهَّـشلٱِبْنِمْؤُيَْملُهَّـنَأل،ًابِذاَكُهَلَعَجْدَقَفَهللاٱُقِّـدَصُي
هبَدِهَش .»ِهِنْبٱِنَعُهللاٱاَِ
١:١٠ص١٢:١٧ايؤرو٤:٦ةيطالغو٨:١٦ةيمور
٣٣و٣:١٨انحويو

يفُةَداَهَّـشلٱُهَدْنِعَفِهللاٱِنْبٱِبُنِمْؤُيْنَم ِهِسْفَنِ
ةيجراخلاةداهشلانعهينغتنمؤملابلقيفةنطابلاةداهشلا
مالسلاوحرفلانمهلاناموهيفسدقلاحورلاةداهشيهو
هذهفحيسملابناميإلاةوقبهيفأشنيذلاريغتلاونمآنيح
ملاعلاصلخموههللانباحيسملاعوسينأبدهشتاهلك
.)٣:١٥سرطب١و٨:١٦ةيمور(

لاقخلاًابِذاَكُهَلَعَجْدَقَفَهللاٱُقِّـدَصُيَالْنَم
:١ص(»أطخيالهنإ«لوقينميفًاقباساذهلثملوسرلا
نألهضفرفءامسلانمدهشيهللاتوصعمسهنأكف.)١٠
هتمدخبوحيسملاةيدومعمبةنرتقملاتازجعملابدهشدقهللا
هنلعيلملاعلاىلإلسرُأهنإوهنباوهعوسينأبهتمايقوهتومو
هنأءاعداهللاةداهشلوبقمدعف.ملاعلايدافنوكيلوسانلل
نمنكميامحضوأضفرياهلبقيالنمنألبذاك
امحضوأبهاتأفناسنإلابلقفرعيهللانإفةيهلإلانيهاربلا
هلعجدقف«هلوقلليلعتةيآلايقابونيهاربلانمنكمي
.»ًابذاك

ناميإلاعوضوميهيتلاةيهلإلاةداهشلاةصالخ
١٢و١١ع

،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَناَطْعَأَهللاٱَّـنَأ:ُةَداَهَّـشلٱَيِهِهِذٰهَو«١١
حلٱِهِذٰهَو

ْ
يفَيِهُةاََي .»ِهِنْبٱِ

١:٤انحويو٤:٩ص٢:٢٥و١:٢ص٢٠و١٣ع

عوسيةداهشهذهو.يتأياميأُةَداَهَّـشلٱَيِهِهِذٰهَو
ةداهشوسدقلاحورلاةداهشوًاعيمجلسرلاةداهشوهنيع
ىلإحيسملاءيجمبتاداهشلالكرهوجيهوهسفنبآلا

َّـنِإَف«ةلاسرلاهذهلوأيفلوسرلالاق.اهتصالخوملاعلا
حلٱ
ْ
حلٱِبْمُُكِربْخُنَوُدَهْشَنَواَنْيَأَرْدَقَو،ْتَرِهْظُأَةاََي

ْ
ِةَّـيِدَبَألٱِةاََي

.كلذىنعميفوهامبانهمالكلامتخو.)١:٢ص(»خلا
ةبهحيسملاءيجمةياغًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَناَطْعَأَهللاٱَّـنَأ
اهنولبقينيذلامهوةصاخنينمؤملليهوةايحلاهذه
٢٨و١٠:١٠انحوي(»اناطعأ«هلوقديفيامكاهيلعنوصرحيو
ىتأدقهنإمدلاوءاملاةداهشتناك.)٢٠:٣١و١٧:٢و
هتيدومعمتناكوسانللةايحلاةبههسفنوهناكصخش
همدناكو.سانللاهبهيلةايحلاحورىلعىلوتساهنأةمالع
ايرجنيذللامدلاوءاملاةداهشف.توملانممهتاجنةطساو
ةيهلإلاةداهشلاتناكبيلصلاىلعنوعطملاهبنجنمًاعم
ةايحلامهلينوكالهلانمرشبلاةاجنبىتأحيسملانأب
نمىرجيذلاديحولاةايحلارهنكلذوةيحورلاةديدجلا
نمةاجنلاىلعلمتشتانهةايحلاو.بيلصلاىلعوهوهبنج
اهدضوةداعسلانماهيفاملكوءامسلالينوكالهلا
٢:٢٥ص(دبألاىلإهللاهجونمدرطلاوهويدبألاكالهلا
.)١:١٠سواثوميت٢و١٧:٣انحويو
يفَيِهُةاَيَْحلٱِهِذٰهَو حيسملاباودحتانيذلافِهِنْبٱِ

٦:٢٣ةيمور(ةايحلاكلتيفهوكراشوهللاابهتطساوباودحتا
دبألاىلإةايحلاردصموهحيسملاف.)١:١سواثوميت٢و
هنإفهسفنيفةايحهلهللانباهنوكرابتعابهنألنييدفملل
.)٥:٢٤انحويريسفترظنا(مهلةايحلالانهتومب

حلٱُهَلَفُنْبالٱُهَلْنَم«١٢
ْ
ِهللاٱُنْبٱُهَلَسْيَلْنَمَو،ُةاََي

حلٱُهَلْتَسْيَلَف
ْ
.»ةاََي

٣٦و٣:١٥انحوي

فرعُينبالاةطساوبهنألُةاَيَْحلٱُهَلَفُنْبالٱُهَلْنَم
هناميإبهللاابدحتانمف.)٩عانحوي٢و٢:٢٣ص(بآلا
نأدعبهللانمبرقوةيدبألاةايحلايفهكيرشراصحيسملاب
يفةايحلاكلتةءادبًاضيأهلناكو.ةئيطخلابهنعًاديعبناك
.هصالخدكأتوهسفن

ينكُةاَيَْحلٱُهَلْتَسْيَلَفِهللاٱُنْبٱُهَلَسْيَلْنَمَو
ضفرنإنيبيل»هللانبا«يأةلماكلاهتينكبانهحيسملا
اهردصمهللايتلاةيدبألاةايحلانارسخمزلتسيحيسملا
يتلاةايحلاضفرمزلتسيحيسمللةداهشلاناسنإلاضفرف
يفثكميكلذبفهلسرأيذلابآلاضفرواهبهييكلىتأ
:٣انحويو١٦:١٦سقرم(يفامقفوىلعاذهوتوملا

.رئاسخلالكعومجمةايحلاةراسخو.)٣٦

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ىلوألالوسرلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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١٣عةيناثةلاسرلاهذهةباتكنمةياغلانايب

ملٱُمُتْنَأْمُكْيَلِإاَذٰهُتْبَتَك«١٣
ْيَكِلِهللاٱِنْبٱِمْسٱِبَنيِنِمْؤُْ

.»ِهللاٱِنْبٱِمْسٱِباوُنِمْؤُتْيَكِلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحْمُكَلَّـنَأاوُمَلْعَت
٣:٢٣ص٢٠:٣١انحوي

هذهةباتكنمةياغلانايبانهرركْمُكْيَلِإاَذٰهُتْبَتَك
ةايحلانإنايب«اهتباتكنمةياغلانإًالبقلاق.ةلاسرلا
-١:٢ص(»ًالماكاهلينبمهحرفنوكييكلترهظُأةيدبألا
ةءادببمهروعشنألتمتدقةياغلاكلتنأانهنابأو.)٤
لماكلامهحرفوهللاعممهتكرشمهلدكأةيدبألاةايحلا
هبتكامعجارهنأ»تبتك«هلوقبنابأو.)٢٠:٣١انحوي(
.ةياغلاكلتغلبهنأاجروهمامأاهلعجيتلاةياغلاركذو

مئادلانيقيلاملعًةَّـيِدَبَأًةاَيَحْمُكَلَّـنَأاوُمَلْعَتْيَكِل
نمملعلاكلذنعةئشانلاةقثلاو)٣:١٤و٢:٢٩ص(
ةقثلاهذهقثينأنمؤملكلقحيفسدقلاحورلابهاوم
كلترامثأةطساوبةيدبألاةايحلاهلنأققحتينأهنكميو
ةمالعىلعمهلدفرامثألاكلتترخأتامبرنكلوهيفةايحلا
مهناميإفنينمؤملاصاوخنمةقثلاكلتنأنلعأوةنطاب
امأ.دبألاىلإاهايإمهئانتقانوبرعوةايحلاكلتةيآهللانباب
لضفأيفدجويالف»هللانبامسابنينمؤملامتنأ«لوقلا
.اهحصأوخسنلا

هيلعبجياموهتابلطعمسيهللانأبنمؤملاةقث
١٧ىلإ١٤عةلاسرلاهذهىضتقمباوكلسيملنمل

ًائْيَشاَنْبَلَطْنِإُهَّـنَأ:ُهَدْنِعاَنَليِتَّـلٱُةَقِّـثلٱَيِهِهِذٰهَو«١٤
.»اَنَلُعَمْسَيِهِتَئيِشَمَبَسَح
١٤:١٣انحويو٧:٧ىتمو٢:٢٨و٣:٢١ص

هذهنيبةقالعلاُهَدْنِعاَنَليِتَّـلٱُةَقِّـثلٱَيِهِهِذٰهَو
يتلاةيآلايفروكذملا»ملعلا«نأيهاهلبقيتلاةيآلاوةيآلا
لاق.هتالصعمسيهللانأبةقثنمؤملايفئشنياهلبق
انناميإنعةئشانانتالصهللاعمسبةقثلانإًالبقلوسرلا
اَمْهَمَو.ِهللاٱِوْحَنْنِمٌةَقِثاَنَلَف«هلوقكلذوهبانتقثوهللااب
لَأَس
ْ
.)٢٢و٣:٢١ص(»ُهاَياَصَوُظَفْحَناَنَّـنَأل،ُهْنِمُلاَنَناَن
»هدنع«هلوقيفريمضلاوهللانبابانناميإةجيتنىقثلاهذهو
.هللاىلإعجري

هللاةئيشميأِهِتَئيِشَمَبَسَحًائْيَشاَنْبَلَطْنِإ
نيعقوتموهتروصىلعةيناثنيدولومهدالوأنحنيذلا
انهةروكذملابآلاهللاابةقثلايأ»ةقثلا«كلتو.ةيدبألاةايحلا
لوسرلاسلوبلوقليلدبينبتلاتاكربلوأنميه

ةيمور(»!ُبآلٱاَبَأاَي:ُخُْرصَنِهِبيِذَّـلٱيِّـنَبَّـتلٱَحوُرْمُتْذَخَأ«
اَمُّلُك«هلوقوهوحيسملادعوقفوىلعاذهو.)٨:١٥
طَت
ْ
يفُهَنوُبُل .)٢١:٢٢ىتم(»ُهَنوُلاَنَتَنيِنِمْؤُمِةَالَّـصلٱِ
بسحانبلطنوكينأانلهعمسطرشاَنَلُعَمْسَي
املكويدبألايحورلاناسنإلاعفنءاشيهللاو.هتئيشم
.ةيجراخلالئاسولانمكلذىلإلوؤي

اَنَلَّـنَأُمَلْعَن،اَنَلُعَمْسَياَنْبَلَطاَمْهَمُهَّـنَأُمَلْعَناَّـنُكْنِإَو«١٥
طلٱ
ِّـ
ل
ْ
.»ُهْنِماَهاَنْبَلَطيِتَّـلٱِتاَب
٢٠و١٩و١٨ع

هنألةباجإلاققحتهللالأسىتمنمؤملانأةيآلاىنعم
اذهو)٨:٢٦ةيمور(بلطياذامسدقلاحورلاهملعدق
دقهللاةئيشمنألهللاةئيشميفانيامبلطينأنمهعنمي
ةبلطلاَلِبقهنأيفكشيالةباجإلابأطبأنإوهتئيشمتراص
.اهبيجيفوسو

لِلْتَسْيَلًةَّـيِطَخُئِطُْخيُهاَخَأٌدَحَأىَأَرْنِإ«١٦
ْ

،ِتْوَم
طَي
ْ
لِلَسْيَلَنوُئِطُْخيَنيِذَّـلِلًةاَيَحِهيِطْعُيَف،ُبُل

ْ
ُدَجوُت.ِتْوَم

لِلٌةَّـيِطَخ
ْ

طُيْنَأُلوُقَأِهِذٰهِلْجَألَسْيَل.ِتْوَم
ْ
.»َبَل

١٥:٣٠ددعو١٠:٢٦و٦-٦:٤نييناربعو٥:١٥بوقعي
١٤:١١و٧:١٦ايمرإو

هلمحتهتوخإلنمؤملاةبحمُئِطُْخيُهاَخَأٌدَحَأىَأَرْنِإ
لئاسولضفأنمكلذنأرابتعابمهلجأنمةالصلاىلع
ةقباسلاةيآلايفةقلطملاةالصلانيبةقالعلاو.مهعفن
نأيهةيآلاهذهيفأطخييذلاخألالجأنمةالصلاو
هلهؤاعدواهيلإرقتفييتلاتاكربلامظعأنمهتئيطخةرفغم
عمهتكرشمزلتستهللاعمهتكرشنألهتبحمةلدأمظعأ
الققحتاذإهبدارأ»ىأرنإ«هلوقو.)١:٣ص(نينمؤملا
نمؤملاىلعبجوياذهو.أطخيهنأيففقوتوأطقفنظاذإ
دالوأنمهريغلخأنمؤملكنألهلرفغينأهللالأسينأ
.حيسملادسجءاضعأنموضعوهللا

داحتالايه»ةايحلا«نإِتْوَمْلِلْتَسْيَلًةَّـيِطَخ
ئطاخلالاصفنامزلتستاهنأليحورضرمةئيطخلافحيسملاب
لاصفنالاكلذبجوتاياطخلانمةئيطخلكو.حيسملانع
بجوياهنملكسيلوةدحاوةجردىلعاهلكاهنكلو
ةئيطخلانمانهلوسرلاهضرفيذلاو.يدبألالاصفنالا
ةبرجتلاةدشنمطوقسلاوأةرثعلا»تومللتسيل«يتلا
.ًارايتخاوًادمعهللانعلاصفنالاىلإريشيالامم

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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بلطلاىلعهللماحالفكلذبرمأالبًاعربتُبُلْطَي
ةبوتلاىلإهوعديهنأمزلتسيبلطلااذهو.هيخألهتبحمىوس
.بوتيئطاخلانأوةرفغملابلطوةالصلايفهكراشينأو

وهوةايحئطاخلاهللايطعييأخلاًةاَيَحِهيِطْعُيَف
نمةايحلاءاطعإف.تومللنوأطخيالنيذللةايحلايطعي
.)١٧:٢و١٠:٢٨و٦:٣٣انحويو١١ع(همعنوهللاقوقح
لبنمؤملاتقرافاهنإ)»هطيعيف«هلوقب(ةايحلاانحويربتعيمل
.هقرافتنأكشوىلعتناكاهنأ

نعزاتمتةيطحدجوتيأِتْوَمْلِلٌةَّـيِطَخُدَجوُت
حيسملانعلاصفنالالكاهبكترمىلعبجوتاياطخلارئاس
ضفريه»تومللةيطخلا«نأةلاسرلاهذهميلعتبسحو
بلقلادانعىلعلدياذهواهبحيسملاىتأيتلاةيدبألاةايحلا
.هيلعهضرعدعبقحلالوبقىلعًارداققبيمليذلايساقلا
الاهنأحيسملالاقيتلاةيطخلالثميه»تومللةيطخلا«و
سدقلاحورلاضفراهبكترايذلانأل)١٢:١٠اقول(رفغُت
ةرفغملالانيلهللاىلإعجرينأئطاخلانكميهدحوهبيذلا
مهنأل)٦-٦:٤نييناربع(نيدترملاةيطخهبشتو.هنم
اوسقنيذلانإهلاقامةصالخو.حيسملاةرافكاوضفر
ةيطخنوأطخيسدقلاحورلالوبقاوعيطتسيملىتحمهبولق
ةقالعلكاوعطقمهنألثبعمهلجأنمةالصلافتوملل
.مهصلختنأةرداقلاةوقلاكلتنيبومهنيب

ةالصلابنذأيملَبَلْطُيْنَأُلوُقَأِهِذٰهِلْجَألَسْيَل
هنأكرمألاكرتفاهنعهنيملوتومللأطخييذلالجأنم
.همالكعوضومنمسيل

لِلْتَسْيَلٌةَّـيِطَخُدَجوُتَو،ٌةَّـيِطَخَوُهٍمْثِإُّلُك«١٧
ْ

.»ِتْوَم
١٦عو٢:١و٣:٤ص

اماياطخلانمنأًانايباذهلاقٌةَّـيِطَخَوُهٍمْثِإُّلُك
ىلإوعديوهوهلةضرعنينمؤملالكاممتومللسيل
»مثإلاب«دارأومهلرفغينأهللالاؤسوهيبكترمىلعةقفشلا
هديفيامكهقوقحيفضعبىلعسانلاضعبءادتعاانه
ًامومعهللاةدارإةفلاخم»ةيطخلاب«دارملاو.ينانويلالصألا
.)٣:٤ص(ًاضيأ»دعت«يهوًاصوصخةنلعملاهتعيرشو
امهفهللاةئيشمةدارإةفلاخم»ةيطخلا«و»مثإلا«نملكًاذإف
ىلإجاتحمامهنملكبكترمو.امهتمظعرابتعابنافلتخم
فعضلاوصقنلانعنيئشانانوكينأنكميو.ةرفغملا
اهيبكترملاصفنامامتىلعنيليلدباسيلوةبرجتلاةدشو
.هللانع

ّلجنيذلااهبكتريِتْوَمْلِلْتَسْيَلٌةَّـيِطَخُدَجوُت
اذإفًادبأةسادقلاننسيفريسلاوةيطخلاةمواقممهدصق
اوأطخيملمهنأليجنإلابسحيدمعريغىلعةيطخلااوبكترا

الكلذلوسرلالاق.ةيطخهللاةدارإلةفلاخملكنأعم
.باتوةبرجتلايفعقواذإةرفغملاليننمنمؤملاسأيي
ملسدقملاباتكلاهنعىهناممةيطخالنأركذينأهيلعف
حورلاىلعفيدجتلاالإدجملايفمهنيذلاضعباهبكتري
امنإبئاتللةرفغملانمعنمتالمثإلاةعاظفًاذإف.سدقلا
.هنعةبوتلامدعيأهيلعرارضإلااهنمعنمي

٢٠ىلإ١٨عنأشلاتاذقئاقحلاضعبريركت

ملٱِلَب،ُئِطُْخيَالِهللاٱَنِمَدِلُوْنَمَّـلُكَّـنَأُمَلْعَن«١٨
ُدوُلْوَْ

.»ُهُّسَمَيَالُريِّـِّـرشلٱَو،ُهَسْفَنُظَفَْحيِهللاٱَنِم
:١٤انحوي٢:١٣ص٢١اذوهيو١:٢٧بوقعيو٣:٩ص
٣٠

نيبتوملليتلااياطخلاضعبدوجوعم(لوسرلاررك
ةديدجلاةدلاولاتاكربنمًاقباسهركذامضعبيف)ةوخإلا
ع(ريرشلاملاعلانمةمالسلاوةيهلإلاةوبنلاتاكربو)١٨(
أدتباو)٢٠ع(هعمةكرشلاةطساوبهللاةفرعميفومنلاو)١٩
.»ملعن«هلوقبرومألاهذهنملكيفمالكلا

نمدولوملابقيليالهنأنمًاقباسهوملعامهركذُمَلْعَن
يفهلاقامبةيطخلابئطاخلاخألافختسيالئلأطخينأهللا
ليجنإلاةداهشورابتخالاةجيتنملعلااذهو.هلةرفغملابلط
َّـنَأل،ًةَّـيِطَخُلَعْفَيَالِهللاٱَنِمٌدوُلْوَمَوُهْنَمُّلُك«هلوقيهو
.)٣:٩ص(»خلاِهيِفُتُبْثَيُهَعْرَز

لصفناهناميإبهنألُئِطُْخيَالِهللاٱَنِمَدِلُوْنَمَّـلُكَّـنَأ
ىلإجاتحيورثعيدقامنإهللاابدحتاوناطيشلاتوكلمنع
رظنا(ًارايتخاوًادمعئطخيالهنأريغ.هلجألهتوخإةالص
.)هريسفتو٣:٩ص
.ةكلهملاةيطخلانمُهَسْفَنُظَفَْحيِهللاٱَنِمُدوُلْوَْملٱِلَب

ئطخنإويوامسلابآلانبائطاخلاخألالوسرلاربتعا
»هتوخإمهوعدينأيحتسيهنأل«هربتعيعوسينأامك
وههتوقبالهللاةوقبهسفنددجتملاظفحيو)٢:١١نييناربع(
ةيطخلانمهسفنظفاحلاوهناسنإلاناكولف.هداهتجاو
نممهسفنأنونمؤملاظفحيالفهصالخنمسئيكالهلاو
مهودعنإ)١٧:١١انحوي(اهنمهللامهظفحيملامةيطخلا
سعنيالوهوهنمىوقأمهظفاحهللانكلهبتنميوقملاعلا
.مانيالو
١٧:١٥انحوي(ًاتيممًاحرجهحرجيلُهُّسَمَيَالُريِّـِّـرشلٱَو
.)٣:١٠ايؤرو٥:٨سرطب١و٦:١١سسفأو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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لٱَو،ِهللاٱَنِمُنْحَناَنَّـنَأُمَلْعَن«١٩
ْ
يفَعِضُوْدَقُهَّـلُكََملاَع ِ

.»ِريِّـِّـرشلٱ
١:٤ةيطالغو١٧:١٥و١٢:٣١انحويو٤:٦ص

قدصياذهنإ.نقيتنيأِهللاٱَنِمُنْحَناَنَّـنَأُمَلْعَن
وهفهللاىلإ)مهنمدحاووهنيذلا(نينمؤملاةبسنىلع
.هتايحبنويحيفهبنودحتممهوةديدجلامهتايحردصم
تحتنيذلاملاعلالهأوهللاابنيدحتملانينمؤملانيبنيابتلاف
صو٢٤و٢٣:٩و٢٩و٥و٢:٣ص(ماتناطيشلاةيدوبع
.)١٠و٥:١صو١٥و١٣و٤:٧
يفَعِضُوْدَقُهَّـلُكََملاَعْلٱَو مهلكسانلانإيأِريِّـِّـرشلٱِ
.)١:٤ةيطالغ(ناطيشلاةطلستحتوهللانعنولصفنم
جردنيوناطيشلا»ريرشلاب«ويرشبلاسنجلا»ملاعلاب«دارأف
نماهلكيهوهتياهنوهارجموهتاياغوهئدابموهتاوهشملاعلايف
هلكملاعللةرافكحيسملاناك.ناطيشلاعمةكرشلامزاول
ملاعلانمدحأهبنمؤيملكلذالولوهلكملاعلاصلخمو
هلكملاعلانإنآلالوسرلالوققدصيًاذإفملاعلانعلصفناو
.هللاودعريرشلايفعضُوناميإلاالب

َفِرْعَنِلًةَريِصَباَناَطْعَأَوَءاَجْدَقِهللاٱَنْبٱَّـنَأُمَلْعَنَو«٢٠
حلٱ
ْ

يفُنْحَنَو.َّـَق حلٱِ
ْ

يفِّـَق ملٱَعوُسَيِهِنْبٱِ
ُهٰلِإلٱَوُهاَذٰهِ.حيِسَْ

حلٱ
ْ

حلٱَوَُّق
ْ
.»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

:٣ايؤرو١٧:٣٣انحويو٢٤:٤٥اقولو٨:٤٢انحوي٥ع
انحويو٣:٧ايؤرو٢:٢٣صو١٤:٩و١:١٨انحويو٧
١١ع١:٢ص٢:٢٣صو١٤:٩و١:١٨

انعموهوىتأفهللاهلسرأَءاَجْدَقِهللاٱَنْبٱَّـنَأُمَلْعَن
ِّـينِإ«دوهيللحيسملالوقلقفاوماذهو.انيفثكميونآلا

ْلَب،ِيسْفَنْنِمِتآَْملِّـينَأل.ُتْيَتَأَوِهللاٱِلَبِقْنِمُتْجَرَخ
امبحّرصولوسرلانقيت.)٨:٤٢انحوي(»يِنَلَسْرَأَكاَذ
رخآهذهوسانلانيبنكسودسجتهللانبانأانههنقيت
مهتايحنينمؤمللدكؤينأاهبدارأوةلاسرلاهذهيفهتاداهش
يفحيسملالوقف.لالضلايفطوقسلانممهيقيوةيدبألا
ىتم(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأاَه«ليجنإلا

نإهدنعقئاقحلالكمظعأو.انهلوسرلاهررك)٢٨:٢٠
ةنسنيتسىلعديزيامذنمهلًاديسوًاقيدصناكيذلا
٣:٥و٢:١٣و٢و١:١ص(»دسجتملاهللاةملك«هنأحضتأ
.)١١و٩و٥و٥:١و١٠و٩و٤:٢و٢٣و١٦و٨و
زييمتلاةوقاناطعأيأَّـقَْحلٱَفِرْعَنِلًةَريِصَباَناَطْعَأَو

فرعنو.هاوساملكوقحلاوهللانيبولطابلاوقحلانيب
نألسدقلاحورلاهايإهانملعامبنطابلاانروعشبهللانأ
١٤:٢٦انحويو١٦و٢:٢٠ص(هبهاومىدحإةفرعملاكلت

ةبيرغلاةهلآلالكنعزاتميدحاولاقحلاهلإلاف.)١٦:١٣و
لهألسلوبلوقليلدبسانلاتادوبعمنمهاوساملكو
َهللاٱاوُدُبْعَتِلِناَثْوَألٱَنِمِهللاٱَىلِإْمُتْعَجَرَفْيَك«يكينولاست
حلٱ
ْ

حلٱَّـَي
ْ
نلعموهحيسملاو.)١:٩يكينولاست١(»َّـيِقيَِق

امبٍفاوحيسملاببآلانالعإو)١٤:٩و١:١٨انحوي(بآلا
حيسملابهللاةفرعمو.وهالإكلذبيفيالوهيلإرشبلارقتفي
نوينبمحيسملاذيمالتنأانحويققحتو.ةيدبألاةايحلايه
.هباوكسمتويحلاهنباباونمآمهنألتباثلالماكلاقحلاىلع
يفُنْحَنَو يفِّـقَْحلٱِ نأيأِحيِسَْملٱَعوُسَيِهِنْبٱِ

ةكرشلاكلتلريسفتاذهو.هللاعمةكرشيفنآلانينمؤملا
هلوقبراشأو.حيسملابمهداحتاةطساوبهللاابنودحتممهنإف
.ًاعمًاهلإوًاناسنإنبالااذهنوكىلإ»حيسملاعوسيهنبايف«
املكولمعاملكوهلاملكيفحيسملاءاكرشنونمؤملاف
نوسلجيسوهعماوماقوهبنويحيوهعماوتامفهلنوكيس
هايإهتبحمببآلامهبحأواورربتو»تايوامسلايف«هعم
مهدجميسومهثاريمةثرووهيلإمهتبسنبهللاءانبأاوراصو
نكلونويحيمهفهبنونمؤينيذلالكيفحيسملاف.هدجمب
وهفمهيفايحييذلاوهحيسملالبنويحينيذلامهاوسيل
.مهمينرتعوضومومهتوقومهتايح

امكخلاهلإلاوهبآلاهللايأُّقَْحلٱُهٰلِإلٱَوُهاَذٰه
بآلانلعُينأعطتسيملهللاةملكلانكيملولف.هنباهنلعأ
.سانلل

ةيدبألاةايحلاوههنبابنلعملاهللايأُةَّـيِدَبَألٱُةاَيَْحلٱَو
حلٱَيِهِهِذٰه«هلوقىنعماذهو

ْ
َتْنَأَكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

حلٱَهٰلِإلٱ
ْ
ملٱَعوُسَيَوَكَدْحَوَّـيِقيَِق

لَسْرَأيِذَّـلٱَحيِسَْ
ْ
انحوي(»ُهَت

.)١٣و١٢و١١ع(اذهبلباق.)١٧:٣

٢١عريخألاراذنإلا

».َنيِمآ.ِماَنْصَألٱَنِمْمُكَسُفْنَأاوُظَفْحٱُدَالْوَألٱاَُّهيَأ«٢١
١:٩يكينولاست١و١٠:٧سوثنروك٢:١١ص

ةبحملابقلذاختاىلعهلمحمهبهمامتهاُدَالْوَألٱاَُّهيَأ
:٤ص(نمهنعلدعوةلاسرلالوأيفًاريثكهلمعتسايذلا
.انهىلإ)٤

اذوهيميلعتلثماذهِماَنْصَألٱَنِمْمُكَسُفْنَأاوُظَفْحٱ
حيسملانألمهسفنأاوظفحينأنوعيطتسيمهنإ.)٢١ع(
مهقيعيالاذهو.)١٢و١٧:١١انحوي(مهيفعفشيومهظفحي
»مانصألاب«دارملاو.مهسفنأاوظفحينأيفداهتجالاةمادإنم
دوجومنمبلقلانمهللاعضوملغشياملكانه
املكوذئمويةموهوملاءاطسولاوةلطابلاممألامودعمو
هدحوهللااهقحتسييتلاةقثلاتاقولخملانمهبقثوي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ىلوألالوسرلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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لامعأورشلانممهريغونيسيدقوةكئالمنمحيسملاب
بجحياملكواهرارسأوةسينكلاوليثامتوروصوةحلاص
انعنميوةبحملاوناميإلاعوضومهنوكرابتعابهللانيبواننيب
اذهو.ةيدبألاةايحلاهدحوهبهنألحيسملابوأهبناميإلانم
رومألاسدقأنألرصعلكيفةسينكلاهيلإتجاتحاراذنإلا
لكلعجىلإليمناننألانلًامنصوأةرثعنوكينأنكمي
هتلاسرلوسرلامتخف.هللاانتبحمصقنُيوًامنصهبحنام
وأةسينكلاىلعةكربالوعادوةملكبتأيملفًابيرغًاماتخ
يحيسملابألااذهو.اهلءاعدالواهئاضعأنمدحأىلع
ًاريخأهحصنبو»هدالوأ«مهايإهتوعدبمهيلعهبلقةقررهظأ
.»مانصألانممهسفنأاوظفحي«نأبمهل

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

Germany

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

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ىلوألالوسرلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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