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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
ةعومجميبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفدجوتالهنأ
رودنأنممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفت
يحيسملابدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلا
قمعبزاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددع
ملرودلاهذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلا
عمجمعفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقت
بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلا
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنألانانبلوايروسسدونيسمركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةينامثاهيفو:ةمدقملا

رفسلااذهمسايف:لوألالصفلا
لامعايأ»سيسكريإ«ةينانويلايفرفسلااذهمسا
انلسيلو.لسرلالامعأوأ»لامعألا«ةيبرعلايفهمساو
نأىلعالويحولابمسالااذهبيمُسهنأىلعليلدنم
ذنمهبهومسنييحيسملانأملعننكلو.هبهامسهبتاك
لكىلعلمتشيهنألهبّمسُيملو.ةيحيسمللىلوألانورقلا
ةسينكلاسيسأتيفهولمعامضعبىلعلبلسرلالامعا
.اهناينبو

نإفةسينكلاةمدخيفلسرلالكلامعأبانئبنيملو
حيسملاف.سلوبوسرطبامهنيلوسرلامعأبقلعتيهرثكأ
ممأللودوهيللةيحيسملاةسينكلاباوبأحتفيلسرطبراتخا
رشنلةليسومظعأسلوبراتخاو.)١٩و١٦:١٨ىّتم(
لوألاضرألاىلعوهوحيسملااعدو.ممألانيبليجنإلا
.يناثلاءامسلايفوهواعدو

رفسلااذهبتاكيف:يناثلالصفلا
ىلعانلو.ةثلاثلاةراشبلابتاكاقولرفسلااذهبتاك

:ةلدأةثالثكلذ
ىلعنآلاىلإدهعلالوأذنمنييحيسملاعامجإ:لوألا·

.اقولىلإهتبسن
ةمدقمبرفسلااذهةمدقمةلباقمنمجتنيام:يناثلا·

مالكلا«لامعألاةمدقميفهلوقاميسالواقولةراشب
ةراشبلاةمدقميفهلوقب»سلويفواثايهتأشنألوألا
زيزعلااهيأكيلإيلاوتلاىلعبتكأنأ...انأتيأر«
رفسبتاكنأ)١(نارمأكلذنمانلو»سوليفواثاي
رفسلااذهبتكهنأ)٢(هلبقرخآرفسبتكلامعألا
الإنارمألاناذهقدصيالوكلذهيلإبتكيذلاىلإ
.اقولىلع
ظفللايفدحاونينثألايفةباتكلابولسأنأ:ثلاثلا·

عباتيناثلانأًايلجىرينيرفسلاأرقييذلاف.بيكرتلاو
قبسدقو.لوألايهتنيثيحأدتبُييناثلانأيألوألل
اهعجارفهتراشبةمدقميفبتاكلاةمجرتىلعمالكلا
اذهبتكينألٌلهأهنأراصتخالابلوقنيكلكانه
ةدميفوهرافسأرثكأيفسلوبقيفرناكهنألرفسلا
نمهبتكامةقيقحفرعفةيموروةيرصيقيفهنجس
هدهاشامىلعةوالعهتارواحموسلوبظعووهعمس
.اهركذيتلارومألانمهسفنب
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اهناكمورفسلااذهةباتكنمزيف:ثلاثلالصفلا
يفبتُكهنأرفسلااذهنم٢٨:٣٠صنمجتنتسن
لوصونمةيناثلاةنسلادعبيأةيموريفم.ب٦٣ةنس
كلذنم١٦عيفركُذهنإف.ةنيدملاكلتىلإسلوب
ملونيتنسكلانههؤاقب٣٠عيفةيمورهغولبحاحصألا
.سلوبرمأنمءيشكلذدعبركذُي

رفسلااذهةباتكةياغيف:عبارلالصفلا
ةسينكخيراتنايبرفسلااذهةباتكةياغنأمهضعبنظ

ىلإداليملل٣٣ذنميأاهئاشنإدعبةنسنيثالثيفحيسملا
ةسينكلاحلركذهيفسيلهنأنظلااذهىلعانلو٦٣ةنس
ةسينكلاءاشنإبإبننمالوسلوبناميإدعبميلشروأ
.ةيموريفالولبابيفالورصميفالوقشمديفةيحيسملا
هبئاصمنمريثكوسلوبرافسأضعبلركذنمهيفسيلو
ركذهيفكرتدقو.)١١:٢٥سوثنروك٢(يفتركُذيتلا
لامعأضعبركذىلعرصتقاوةسينكلللسرلارثكأةمدخ
.سلوبوسرطبنينثا

هدعوزجنأحيسملانأنايبرفسلااذهةياغنأحصألاو
دوهيلانيباهدموةسينكلاءاشنإبسدقلاحورلالاسرإب
نمةرشتنمميلشروأنمةأدتبمةينامورلاةكلمملايفممألاو
لغشو.ةيمورتغلبىتحةكلمملاكلتيفةنيدمىلإةنيدم
رمتسافيكهنأنايبوأ.ةنسنيثالثوحنراشتنالاكلذ
ضرألاىلعوهووههأدتبايذلاءادفلالمعيرُجيحيسملا
سدقلاحورلاةطساوبروظنمريغوهوهتومدعبدسجلاب
.)١٣-١٦:٧انحوي(يفهلوققفوىلع

هيلإرفسلااذهبتُكنميف:سماخلالصفلا
ينانويفيرشلجروهوسوليفواثايىلإرفسلااذهبتُك

نينمؤملاةدئافلًاضيأبتُكهنأحجرألاو.حيسملابنمؤمملاع
ًاماركإلجرلاكلذلهمدقامنإو.ةماعممألاودوهيلانم
.مايألاهذهيفوذئموينيفلؤملادنعةيراجلاةداعلاك

رئاشبلاىلإرفسلااذهةبسنيف:سداسلالصفلا
لئاسرلاو

ىلإةقلحةبسنكلئاسرلاورئاشبلاىلإرفسلااذهةبسن
ةمدقمورئاشبلاةمتتوهوىرخألابامهادحإلصتنيتلسلس
حورلالولحةهجنمرئاشبلاتاءوبنزاجنإهيفو.لئاسرلا
ةميظعلاتازجعملاعنصىلعلسرلارادتقاوسدقلا
داهطضاوهللاةسينكقوقحيفدوهيللممألاةكراشمو
يتلاطئاسولانايبومهئادعأىلعمهراصتناونييحيسملا
ىلعناطلسلاورابتخالاكلئاسرلاةباتكللسرلاتدعأ
كلترثكأبتكيذلاسلوبوهنمهنأنايبو.كلذ

امةباتكلًالهأهلعجيذلااموًالوسرهاعدنمولئاسرلا
هلئاسربتكيتلاصاخشألاوسئانكلاخيراتليصفتوهبتك
.اهيلإ

حورلالولحرمأنمًائيشانفرعامرفسلااذهالولف
رصنتالوًاديهشسونافتساتومالونيسمخلامويسدقلا
الوسلوبءادتهابةقلعتملاةبيرغلاثداوحلاالوسويلينرك
.ةيمورىلإميلشروأنمةسينكلاراشتناليصافت

رفسلااذهدئاوفيف:عباسلالصفلا
هتباتكةياغيفهانركذامريغرفسلااذهدئاوفنم
ديدجلادهعلانمهدعببتُكاموهلبقبتُكامىلإهتبسنو
اهماظتناواهئوشنةيفيكواهتيلوفطيفحيسملاةسينكخيرات
ةيدوهيلاسوقطلاقرنمًاديورًاديوراهئاضعأررحتةيفيكو
.اهتيحوروةيحيسملاةنايدلاةيرحبمهعتمتو

يفممألاودوهيلاةمواقمنمةسينكلابّملأامنايباهنمو
رصعلكوينامورلاروطاربمألاسويرابيطرصعضعب
لكىلعاهراصتناونورينمايأضعبوسويدولكوالوغيلك
ةحصتابثإلحيسملاةمايقبةادانملاةيمهأنايباهنمو.كلذ
يفاهريثأتولسرلاظعاومنمرهظيامكةيحيسملاةنايدلا
حورلايأثلاثلامونقألاهلعفامةدايزاهنمو.نيعماسلا
ميدقلادهعلايمسننأنسحيف.ءادفلالمعيفسدقلا
حورلالامعأرفسلااذهونبالالامعأرئاشبلاوبآلالامعأ
ةحصىلعةلدألاىوقأنمهيفو؟لسرلاةطساوبسدقلا
عماهتمظعونيدلاكلذتاراصتناةعرسيحيسملانيدلا
.مهفعضونيفعسملاةلقومهتوقونيمواقملاةرثك

رفسلااذهيمسقيف:نماثلالصفلا
لمتشيو١٢صىلإ١صنملوألانامسقرفسلااذه

سرطبديىلعدوهيلانيبةيحيسملاةنايدلاراشتناىلع
ىلعلمتشيو٢٨صىلإ١٣صنميناثلاولوسرلا
.سلوبديىلعممألانيباهراشتنا

لوألاحاحصألا

هدوعصوهتمايقدعبريخألاحيسملاباطخ
١١ىلإ١ع

لَا«١
ْ

َأَدَتْبٱاَمِعيَِمجْنَع،ُسُليِفُواَثاَيُهُتْأَشْنَأُلَّـوَألٱُمَالَك
لَعُيَوُهُلَعْفَيُعوُسَي

ِّـ
.»ِهِبُم

١:٣اقول

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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بتاكلااهفلأيتلاةثلاثلاةراشبلايأُلَّـوَألٱُمَالَكْلَا
.اقول

وهلجرلااذهو)١:٣اقول(حرشرظناُسُليِفُواَثاَي
ةراشبلااهيلإتبتُكيتلاةياغللرفسلااذههيلإبتُكيذلا
ةقلعتملاثداوحلاحيحصةفرعميفبغريناكهنأيهو
اهيفعاشدقناكهنأنمدباليتلاةيحيسملاةنايدلاراشتناب
ماهلإيفًاضيأسدقلاحورلاةياغنمناكو.ةفلتخملاوقأ
هنألرصعلكيفممألاودوهيلانمنينمؤملاةدافإهتباتكاقول
ىلعحيسملاةايحثداوحةقيقحاوفرعينأمهمهيناكامك
ثداوحلاهذهةباتكلًالهأاقولناكو.اهدهعلوأيفضرألا
هميلعتاوعمسنمموهرافسأضعبيفسلوبقيفرناكهنأل
٦-٢٠:١و١٧و١٦:١٠صسدقلاحورلاماهلإنعًالضف
.٢٨صو٢٧صو

ةيرورضاهتفرعميتلاةيرهوجلارومألالكيأِعيَِمجْنَع
.عماسلاوأعلاطملاناميإتوبثل

لوأهتراشبيفهبتكامنوكّنيبينأاقولدارأَأَدَتْبٱاَم
امنأودسجلايفضرألاىلعوهوهميلعتوحيسملالمع
وهوهحوربهمّلعيوهلمعيرمتساامرفسلااذهيفهبتكيس
حالطصاىلعءادتبالاركذهنألمتحيو.ءامسلايف
ةيبرعلايفامكلعفلايفعورشلامهدنعهانعمونييناربعلا
١٠:٣٢و٦:٧سقرمو٤:١٦ىّتمو٩:٢٠و٤:٢٦نيوكت(
.)١٤:٦٥و

هباعتأنمضتياذهورشبلاصالخلجألُهُلَعْفَي
همالآنمهلمتحاوةمحرلالامعأنمهاتأاموهتازجعمو
.هتمايقوهتومو

صالخيفهدصاقموىلاعتهتافصبقلعتياممِهِبُمِّـلَعُيَو
.رشبلا

رفسلااذهيفلعفينأدصقاقولنأةيآلاهذهنممهفُي
حيسملاهلعفامةراشبلايفبتكهنإفهتراشبيفلعفام
ةطساوبهلعفيامليصفترفسلااذهيفبتكيسهنأوًاسأر
هليجنإباورشبينأهحوربمهمهلأومهلسرأوهنيذلاهلسر
.هتسينكاوسسؤيو

لٱَىلِإ«٢
ْ
ِحوُّرلٱِبىَصْوَأاَمَدْعَب،ِهيِفَعَفَتْرٱيِذَّـلٱِمْوَي

لٱ
ْ
.»ْمُهَراَتْخٱَنيِذَّـلٱَلُسُّرلٱِسُدُق
:٣سواثوميت١و٩عو٢٤:٥١و٩:٥١اقولو١٦:١٩سقرم
:١٠صو٢٠:٢١انحويو٦:١٥سقرمو٢٨:١٩ىّتم١٦
٤٢و٤١

عنممهفُيامكهتمايقدعبنيعبرألامويلايأِمْوَيْلٱَىلِإ
.)٢٤:٥١اقول(كلذىلإيهتنيامهتراشبيفاقولبتكو٣

هتلمحاهنأكةباحسيفءامسلاىلإدعصيأِهيِفَعَفَتْرٱ
ناكهنألهدوعصإبننمةرابعلاهذهىلعاقولرصتقاو.٩ع
انهلعجف.هتراشبيفًاقباسهبأبنأهنألوًاروهشموًامولعم
.رفسلااذهةءادبةراشبلاكلتةياهنناكام

ىلععوسيهلعفاملكِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِبىَصْوَأ
١٢:٢٠ىّتم(هدايتقاوسدقلاحورلاةطساوبهلعفضرألا
هذيمالتهؤاصيإو.)٢٠:٢٢و٣:٤٣انحويو١٨و٤:١اقولو
رئاسكسدقلاحورلاداشرإبناكهتومدعبهنولعفيامب
سدقلاحورلالعفىلإلامعألارفسراشأامًاريثكو.هلامعأ
ىوسهركذتملاهلكعبرألارئاشبلانأعمةرمنيسمخهركذو
نأبمهايإهرمأانههيلإراشملاصاخلاءاصيإلاو.ةرمنيعبرأ
اهلكةقيلخللليجنإلاباوزركيوعمجأملاعلاىلإاوبهذي
امىلإميلشروأباوميقينأبيتقولاهرمأو)١٦:١٥سقرم(
.)٤٩و٢٤:٤٨اقول(سدقلاحورلالولحدعب

.هتومواذوهيةنايخدعبنيقابلارشعدحألايأَلُسُّرلٱ
.)١٦-٦:١٢اقولو١٠-١٠:١ىّتم(ْمُهَراَتْخٱَنيِذَّـلٱ

اَمَدْعَب،ٍَةريِثَكَنيِهَاَربِبًاّيَحُهَسْفَنًاضْيَأْمُهاَرَأَنيِذَّـلَا«٣
َهلُرَهْظَيَوُهَوَ،َّـملَأَت

ُ
ملٱِروُمُألٱِنَعُمَّـلَكَتَيَو،ًامْوَيَنيِعَبْرَأْم

ِةَّـصَتْخُْ
.»ِهللاٱِتوُكَلَمِب

٢١:١و٢٦و٢٠:١٩انحويو٢٤:٣٦اقولو١٦:١٤سقرم
١٥:٥سوثنروك١و١٤و

.ةفلتخمتاقوأيفًاّيَحُهَسْفَنًاضْيَأْمُهاَرَأَنيِذَّـلَا
هنأاونقيتىتحةيسملوةيعمسوةيرصبٍةَريِثَكَنيِهاََربِب

ةنكمأوتاقوأيفمهبعمتجا.دسجلابيحهنأووهوه
)٧و٢١:٦انحوي(مهمامأتازجعملاضعبلعفوةفلتخم
:٢٤اقول(هنودهعيامكرداقلاميدقلامهقيدصهنأاوملعف

نيهاربلاكلتىلعمهفوقوو.)٢١-٢٠:١٩انحويو٤٨-٣٦
.هتمايقبًادوهشاونوكينأنممهنكمومهعنقأ

.ةعطاقنيهاربلاكلتنأانعنقترومأةتسانلو
نأنكميىتحاهنوعقوتياونوكيمللسرلانأ:لوألا·

.)٢٠:٢٥انحوي(مهعدختمهلامآ
هعماوناكذإةفرعملاقحعوسينوفرعياوناكمهنأ:يناثلا·

.نينسثالثىلعفينتةدممويلك
ناعنميةداهشلايفمهقافتاودوهشلاددعنأ:ثلاثلا·

.اوطلغمهنأناكمإ
اهنإفهققحتوهتمايقرمأنعصحفللةدملالوط:عبارلا·

.رهشنمرثكأتناك
ةفلتخملاوحأوةفلتخمتاقوأيفعوسيروهظ:سماخلا·

.عوسيوههنأاهنملكيفاوققحتةقلتخمنكامأو

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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اهرهظأيتلاتافصلاهتمايقدعبرهظأهنأ:سداسلا·
رماوألاوديعاوملاهديدجتومهيلعهفطعكهتوملبقاهنيع
.توملالبقاهبمهبطاخيتلا

توملاكلذنعّربعوًابولصمتاميأََّـملَأَتاَمَدْعَب
يفامكلذلثموهباهلمتحايتلامالآلاةدشلًارظنملأتلاب
.)٣:١٨سرطب١و١٣:١١نييناربعو١٧:٣و٣:١٨ص(

َهلُرَهْظَيَوُهَو
ُ

.)٢٨:١٧ىّتم(حرشرظناْم
حيسملاةمايقنيبةدملانييعتركذُيملًامْوَيَنيِعَبْرَأ
هموصمايأردقىلعيهوعضوملااذهريغيفهدوعصو
يفايليإموصمايأوانيسروطيفىسومةماقإمايأوهتبرجتو
.ةيربلا

همالكهللاٱِتوُكَلَمِبِةَّـصَتْخُْملٱِروُمُألٱِنَعُمَّـلَكَتَِي
هتوملبقهيفملكتيناكيذلاعوضوملاىلعهتمايقدعب
ريغتتملهدصاقموهراكفأنأووهوهملأتيذلاهنأىلعناهرب
وهىتأيذلاتوكلملاانه»هللاتوكلمب«دارملاو.ًائيش
ىلعو)٣:٢ىّتمحرشرظنا(ضرألاىلعهسسؤيل
ركذنرومأةدعملكتلاكلذنمضتيو.هتسينكصوصخلا

:اهنمةسمخ
:٢٤اقول(عوسيسدقملاباتكلاتاءوبنزاجن:لوألا·

٤٧(.
.)٢٤:٤٧اقول(ممألالكلليجنإلابريشبتلا:يناثلا·
ريشبتنممهتفيظوتابجاوبلسرلاهرمأ:ثلاثلا·

.)٢٠و٢٨:١٩ىّتم(كلذريغىلإديمعتوةذملتو
.)٢٨:٢٠ىّتم(مهعمهروضحبهدعو:عبارلا·
سدقلاحورلابنودمعتيمهنأبمهاّيإهؤابنإ:سماخلا·

.)١:٨لامعأو٢٤:٤٩اقول(

ْنِماوَُحْربَيَالْنَأْمُهاَصْوَأْمُهَعَمٌعِمَتُْجمَوُهاَميِفَو«٤
.»يِّـنِمُهوُمُتْعِمَسيِذَّـلٱِبآلٱَدِعْوَم«اوُرِظَتْنَيْلَب،َميِلَشُروُأ
١٦:٧و١٥:٢٦و٢٧و٢٦و١٤:١٦انحوي٤٩و٢٤:٤٣اقول
٢:٣٣صو

نيتتشتماوناكمهنأحجرألاْمُهَعَمٌعِمَتُْجمَوُهاَميِفَو
ناكتقولاوميلشروأيفهنأروكذمناكملاوهرمأباوعمتجاو
.هدوعصبرقناكهنأحجرألاوةمولعملانيعبرألامايألادحأ

اولعفامكاهنعاوبيغياليأَميِلَشُروُأْنِماوُحَْربَيَال
.هتومرثأىلع

دعوم«يمسوسدقلاحورلالولحيأِبآلٱَدِعْوَم
٤٤:٤ءايعشإ(ميدقلادهعلايفهبدعوبآلانأل»بآلا

٢٤:٤٩اقول(ينمهومتعمسيذلا)٢٩و٢:٢٨ليؤيو
.)١٣-١٦:٧و١٥:٢٦و٢٦و١٤:١٦انحويو

ملٱِبَدَّـمَعاَّـنَحوُيَّـنَأل«٥
ِحوُّرلٱِبَنوُدَّـمَعَتَتَسَفْمُتْنَأاَّـمَأَو،ِءاَْ

لٱ
ْ
.ٍ»ريِثَكِبِماَّـيَألٱِهِذٰهَدْعَبَسْيَل،ِسُدُق
٢:٤صو٣:١٨ليئوي١٩:٤و١١:١٦صو٣:١١ىّتم
١١:١٥و

ليقامذيمالتلاهبركذاقولمالكالحيسملامالكاذه
لباق.هتيدومعمبنادمعملاانحويةيدومعمةلباقميفًاقباس
ليق.)٣:١٦اقولو١:٣٣انحوييفامب٣:١١ىّتم(يفام
حورلابدمعيسحيسملانأوءاملابدمعيانحوينأكانه
عونبمتينأكشوىلعدعولااذهناكورانلاوسدقلا
.بيجع

نيسمخلاموييفيأٍريِثَكِبِماَّـيَألٱِهِذٰهَدْعَبَسْيَل
ناكومايأةرشعىوستسيلدوعصلانيبوهنيبةدملاو
.دوعصلاتقوبرقملكتلاتقو

ملٱُمُهاَّـمَأ«٦
يفْلَه،ُّبَراَي:ُهوُلَأَسَفَنوُعِمَتْجُْ اَذٰهِ

لٱ
ْ
ملٱُّدُرَتِتْقَو

لُْ
ْ

»؟َليِئاَْرسِإَىلِإَك
٩:١١سوماعو٧:٢٧لاينادو١:٢٦ءايعشإ٢٤:٣ىّتم

عامتجالاريغعامتجالااذهَنوُعِمَتْجُْملٱُمُهاَّـمَأَو
ىلع)٩ع(دوعصلاموييفهدعبناكهنأل٤عيفركُذيذلا
.)٢٤:٥٠اقول(اينعتيببرق)١٢ع(نوتيزلالبج

يفْلَه هدقتعاامةجيتنلاؤسلااذهخلاِتْقَوْلٱاَذٰهِ
ةمأررحيًايضرأًاكلمنوكيحيسملانأنمةماعدوهيلا
تناكيتلااهتمظعدريونيينامورلاةطلسنمنييليئارسإلا
١:٢٦ءايعشإ(ديعاوملاقفوىلعناميلسودوادمايأيفاهل
نأومهولااذهيفنينأحيسملادهتجاف.)٧:٢٧لاينادو
هتومو.ملاعلااذهنمسيليحورهتوكلمنأهذيمالتملعي
نكل.)٢٤:٢١اقول(هتوكلمةينمزهذيمالتءاجرلكلطبأ
ذإءاجرلاكلذددجسدقلاحورلالولحبهدعووهتمايق
وهًاذإفهيلعناطلسنمتومللسيلنأووهوههنأاوققحت
سدقلاحورلالولحبدعولاناكذإو.هئادعألكنمردقأ
هئاهبوحيسملاتوكلمةمظعنأشيفديعاوملارئاسبًانرتقم
كلملادرحيسملاةياغنأيفاوكشيمل)٢و٣:١ليؤي(
درينآلأهنأوههيفاوددرتيذلاديحولارمألاو.ليئارسإل
.هولأسكلذلودعبمأكلملاكلذمهل
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َهلَلاَقَف«٧
ُ

يِتَّـلٱَتاَقْوَألٱَوَةَنِمْزَألٱاوُفِرْعَتْنَأْمُكَلَسْيَل:ْم
يفُبآلٱاَهَلَعَج لُسِ

ْ
.»ِهِناَط

٥:١يكينولاست١و١٣:٣٢سقرمو٢٤:٣٦ىّتم

ملحيسملاوكلملادرتقوىوسنعلسرلالأسيمل
هتوكلمةقيقحيفمهظلغحالصإكرتو.كلذىلعالإمهبجي
.ًانسحذئنيحاهنوفرعيمهنألسدقلاحورلالولحتقوىلإ
نأوهوأدبملاىلعءانبتقولامهلّنيعينأهباوجيفىبأو
ةقلعتملاةميظعلاثداوحلاتاقوأبسانلاربخيالهللا
اَنَلْلُق«اولاقنيحلسرللهباوجناككلذلثمو.هتوكلمب
لٱَكِلٰذاَّـمَأَو«هلوقوهو)٢٤:٣ىّتم(»اَذٰهُنوُكَيىَتَم

ْ
ُمْوَي

لِتَو
ْ

هبُمَلْعَيَالَفُةَعاَّـسلٱَك ،ِتاَواَمَّـسلٱُةَكِئَالَمَالَو،ٌدَحَأاَِمِ
٥:١يكينولاست١(ًاضيأرظنا)٢٤:٣٦ىّتم(»ُهَدْحَوِيبَأَّـالِإ
دادعتسالاىلإمهراكفأهجوهنكلو)٣:١٠سرطب٢و٢و
.ةمدخلانممهيلعبجيامبمايقلل

.ةلبقتسملارومألااهيفثدحتيتلاَتاَقْوَألٱَوَةَنِمْزَألٱ
يفُبآلٱاَهَلَعَجيِتَّـلٱ هتمكحباهنّيعيأِهِناَطْلُسِ

المهسفنأةكئالملانأىتحهسفنلاهتفرعمىقبأوةيلزألا
)١٣:٣٢سقرم(ناسنإهنأرابتعابهنيعحيسملاالواهنوفرعي
ملعنالو.)٢٤:٣٦ىّتم(اهنعلأسينأناسنإلابقيليالو
ةديعباهنأاوفرعواهوملعولسانلانأملعنامنإكلذةلع
اوملعوأراظتنالاورهسلااولمهأواهلدادعتسالانعاولفغل
.مهيلعبجيامبمايقلانعاوزجعفاوفاخلةبيرقاهنأ

لٱُحوُّرلٱَّـلَحىَتَمًةَّـوُقَنوُلاَنَتَسْمُكَّـنِكٰل«٨
ْ
،ْمُكْيَلَعُسُدُق

يفًادوُهُشِيلَنوُنوُكَتَو يفَوَميِلَشُروُأِ لٱِّـلُكِ
ْ
ِةَرِماَّـسلٱَوِةَّـيِدوُهَي

.»ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإَو
عو١٥:٢٧انحويو٢٤:٤٨اقول٤و٢:١صو٢٤:٤١اقول
٢:٣٢صو٢٢

نعةباجإلاهتءابإىلعمهلةيزعتكلذبحيسملامهدعو
.مهلاؤس

رابتعابمكيلعبجيامبمايقلاىلعًةَّـوُقَنوُلاَنَتَس
دعوكسدقلاحورلامهلاهبهييتلاةوقلايهوًالسرمكنوك
ميدقلادهعلاتاءوبنيناعمنومهفيمهنأبًاقباسمهايإعوسي
نوطعُيمهنأوتازجعمنوعنصيمهنأوهمالكنوركذيمهنأو
هللاىلإاوعجريومهلاوقأبسانلايدتهيىتحملكتلاةوق
.بئاصملالامتحاىلعةوقوحيسملابناميإلاب

نييعتاذهيفْمُكْيَلَعُسُدُقْلٱُحوُّرلٱَّـلَحىَتَم
.مايأةرشعدعبوهوةوقلامهلاونلتقولا

مهسفنأءارآباوتأينأمهيلعناكامًادوُهُشِيلَنوُنوُكَت
هتريسوحيسملاميلاعتنماوملعامبسانلااوربخينألب

٢١ع(اوعمسواوأرامبهديعاوموهتمايقوهبلصوهتازجعمو
١٥:٢٧انحويو٢٤:٤٨اقولو١٠:٣٩و٢:٣٢صو٢٢و
.)١:١انحوي١و

ةريسلاةسادقبوريشبتلابًادوهشاونوكينأمهيلعناكو
ليبسيفمهتوموقيضلايفمهربصورخآللمهنملكةبحمو
.لاحلاتضتقااذإقحلا

هوقفاروًالسرعوسيمهراتخاةداهشلاكلتميدقتلو
كلذباوراصفهميلعتاوعمسوهلامعأاودهاشونينسثالث
يفيشلكنايفنيمهصولخومهددعناكوةداهشللًالهأ
.مهتداهشةحص

نأللسرلاىلعروصقمريغةداهشلاكلتةيدأتبوجوو
هميلاعتقدصبةدهاشاهلكهتسينكنوكتنأدصقحيسملا
نموضعلكنأونمؤينملكلصالخلاةعسواهتدوجو
ًادهاشنوكيًاريغصوًاريبكةأرماوًالجرةسينكلاكلتءاضعأ
.هل

يف نألمهتنايدزكرمودوهيلاةكلممةصقَميِلَشُروُأِ
لبقكانهو.ًالوأليجنإلابنورشبُيدوهيلانأدصقحيسملا
لسرلايقبوليلقبهدعبونيسمخلامويفولأمهتداهش
لباق(بوقعيسدوريهلتقنأدعبامىلإمهتداهشنودؤي
مهئاقبةدمتناكو.)٢و١٢:١صيفامب٨:١صيفام
.نينسينامثوحنميلشروأيف

يفَو ضرألاماسقأنميبونجلامسقلايأِةَّـيِدوُهَيْلٱِّـلُكِ
.ميلشروألةرواجملانكامألايهوةثالثلاةسدقملا

رظنا(ةيدوهيلاوليلجلانيبطسوتملامسقلاِةَرِماَّـسلٱَو
يفدوهيلانوهبشيةرماسلالهأناكو.)٢:٢٢ىّتمحرش
لبجيفمهدبعمناكو.رخُأهوجويفممألاوهوجولاضعب
هتوملبقاوبهذيالنأهلسررمأدقعوسيناكو.ميزرج
يفلسرلاةداهشو.)١٠:٥ىّتم(ريشبتللةرماسلاىلإ
.)٩:٣١و٢٥-٨:١ص(يفتركُذةرماسلا

:٢رومزم(هنبابآلاهاطعأاموهِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإَو
.)١٦:١٥سقرمو٢٨:١٩ىّتم(يفلوقلاكانهلوقلاو.)٨

ْنَعٌةَباَحَسُهْتَذَخَأَو،َنوُرُظْنَيْمُهَوَعَفَتْرٱاَذٰهَلاَقاَّـَملَو«٩
.»مِهِنُيْعَأ
٢عو٦:٦٢انحويو٢٤:٥١اقول

ًادعاصهودهاشمهنألهدسجب)١١ع(ءامسلاىلإَعَفَتْرٱ
يفكلذناكوهتذخأةباحسلانإلبفتخيملو.كلذك
هتراشبيفاقولدازوملكتيوهولسرلالكنويعمامأراهنلا
وأةيفخمهنعباغولومهنعدرفنانيحمهكرابيناكهنأ
كلذاوققحتمهنكلوءامسلاىلإدعصهنأاوققحتيملًاليل
ءامسلايفّيحهنأو.هبٍضارهللانأاوققحتوةدهاشملاب
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الإدسجلابءامسلاىلإدحأدعصيملو.ءادفلالمعيرجي
كولم٢(ايليإو)١١:٢٥نييناربعو٥:٢٤نيوكت(خونخأووه
٢:١١(.

روضحةمالعةباحسلاتناكامًاريثكٌةَباَحَسُهْتَذَخَأ
ةعيرشلاهئاطعإنيحانيسروطىلعرضحاذكههنألهللا
دومعبةيربلايفليئارسإهبعشداتقاو.)٢٠:١٦جورخ(
نمةباحسبلكيهلايفسادقألاسدقيفىآرتوباحس
نأريمازملايفءاجو)٤-٦:١ءاعيشإو١١و٨:١٠كولم١(رون
يفليقو.)١٠٤:٣رومزم(هتبكرمباحسلالعجهللا
هللاملكتوةباحسيلجتلاتقوهتللظحيسملانأليجنإلا
يتأيحيسملانأبباتكلاأبنأو.)١٧:٥ىّتم(اهطسونم
ًاضيأرظنا١:٧ايؤرو١٤:٦٢سقرم(باحسلايفةيناث
.)٢٦:٦٤و٢٤:٣٠ىّتمو٧:١٣لايناد

نأاذهةلعلعلوحيسملادوعصانحويالوىّتمركذيمل
ردنومهيلإابتكنيذلانيبًاروهشموًافورعمناكدوعصلا
نعسلجوماقهنأاهيفركُذامًاريثكهنكللئاسرلايفهركذ
يفانلو.ءامسلاىلإهدوعصمزلتسياذهوبآلانيمي
:رومأةسمخدوعصلا
.عوسيىوعدةحصتبثتةزجعمهنأ:لوألا·
.يحوريوامسحيسملاتوكلمنأراهظإ:يناثلا·
.سدقلاحورلالولحلًايرورضناكهنأ:ثلاثلا·
ىلعةعافشلاحيسملاةسرامملًايرورضناكهنأ:عبارلا·

مدقينأدعبناكيذلارابحألاسيئرلعفقفو
نعرفكييكلسادقألاسدقىلإلخديةحيبذلا
١٢-٩:٧و٧:٢٥نييناربعو١٤-١٦:١١نييوال(بعشلا
.)٢٤و
ةيكلملاهتفيظوحيسملاسراميلًايرورضناكهنأ:سماخلا·

-٢:٦يبليفو٢٢-١:٢٠سسفأو١٥:٢٥سوثنروك١(
١١(.

اَذِإٌ،قِلَطْنُمَوُهَوِءاَمَّـسلٱَىلِإَنوُصَخْشَياوُناَكاَميِفَو«١٠
هباَفَقَوْدَقِنَالُجَر .»َضَيْبَأٍساَبِلِبِْمِ
٢٠:١٢انحويو٢٤:٤اقولو١٦:٥سقرمو٢٨:٣ىّتم
٣٠و١٠:٣صو

ىلعًافسأامإنورظنييأِءاَمَّـسلٱَىلِإَنوُصَخْشَي
قلعتيبيرغرمأثدحينأًالمأوأهعوجرلًاعقوتوأهباهذ
.)٦ع(ليئارسإىلإكلملادرب

اناكنيذللانيكالملاكنيلجرةئيهبناكالميأِنَالُجَر
هتراشبيفاقولامهفصوو)٢٠:١١انحوي(حيسملاربقيف
.)٢٤:٤اقول(»ةقارببايثبنالجر«امهنأب

.نييتآادهاشيملوةتغبارهظاَفَقَو

جلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:َالاَقَو«١١
ْ
َنيِفِقاَوْمُكُلاَباَم،َنوُّيِليَِل

َىلِإْمُكْنَعَعَفَتْرٱيِذَّـلٱاَذٰهَعوُسَيَّـنِإ؟ِءاَمَّـسلٱَىلِإَنوُرُظْنَت
.»ِءاَمَّـسلٱَىلِإًاقِلَطْنُمُهوُمُتْيَأَراَمَكاَذَكٰهِيتْأَيَسِءاَمَّـسلٱ

سقرمو٢٤:٣٠ىّتمو٧:١٣لايناد١٣:٣١و٢:٧ص
١:١٠يكينولاست١و١٤:٣انحويو٢١:٢٧اقولو١٣:٢٦
١:٧ايؤرو١:١٠يكينولاست٢و٤:١٦و

يفركُذامىلعةكئالملانإَنوُّيِليِلَْجلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ
انهوهنوبطاخينممسابنوحرصيًابلاغاوناكليجنإلا
نألمهنطوىلإمهتبسنباحرصفةعامجناكالملابطاخ
.ليلجلانممهلكاوناكرشعدحألا

باطخناكِءاَمَّـسلٱَىلِإَنوُرُظْنَت...ْمُكُلاَباَم
عوجرمهعقوتىلعفخيبوتلاامأةيزعتللوخيبوتللنيكالملا
موزلبمهربخأهنالميظعدجمبوأّريغتنودبًالاححيسملا
مهبريدجلاناكف.)٢٠:١٧و٦:٦٢انحوي(بآلاىلإهباهذ
ىلعمهيلإحيسملاهلكويذلالمعلااوسراميلاوعجرينأ
ثيحىلإءامسلاىلإنزحوقوشباوصخشينأالضرألا

.حيسملادعص
بآلانيمينعسلجيلِءاَمَّـسلٱَىلِإْمُكْنَعَعَفَتْرٱ
:٧لامعأو١٦:١٩و١٤:٦٢سقرم(هبةرسملاوماركإلالحم
.)١:٣نييناربعو١:٢٠سسفأو٨:٣٤ةيمورو٥٥

اذهونيدلاموييأخلاُهوُمُتْيَأَراَمَكاَذَكٰهِيتْأَيَس
هحوروهدسجيفبهذامكيتأيهنأوةيناثهئيجمانلققحي
ىلعوهناكامكريغتنودبهتافصرئاسوهتوخإلهتبحمو
.نمؤملابئانلاببحريونيئارملانويسيرفلاخبويضرألا
َعَمِيتْأَي«كلذكًاروظنمةباحسلايفبهذامكهنأو
ايركزًاضيأرظنا١:٧ايؤر(»ٍْنيَعُّلُكُهُرُظْنَتَسَو،ِباَحَّـسلٱ
١٤عاذوهيو٤:١٦يكينولاست١و٢٤:٣٠ىّتمو١٤:٤
.)١٥و

١٤ىلإ١٢عميلشروأىلإلسرلاعوجر

جلٱَنِمَميِلَشُروُأَىلِإاوُعَجَرٍذِئَنيِح«١٢
ْ

ىَعْدُييِذَّـلٱِلََب
لٱِبَوُهيِذَّـلٱ،ِنوُتْيَّـزلٱَلَبَج

ْ
ِرَفَسَىلَعَميِلَشُروُأْنِمِبْرُق

.»ٍتْبَس
٢٤:٥٢اقول

بتاكلاّنيع.)٢١:١ىّتم(حرشرظناِنوُتْيَّـزلٱَلَبَج
اينعتيببرقناكهنأبهتراشبيفدوعصلااذهناكمعقوم
.)٢٤:٥٠اقول(يقرشلايبونجلاحفسلاىلعيهو
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لحمدعبالميلشروأنعلبجلادعباذهٍتْبَسِرَفَس
اهنيعيملمهدنعةروهشمةفاسمتبسلارفسودوعصلا
اوبسحوليق.ةوطخ٢٠٠٠يهودوهيلاخياشملبىسوم
ركسعمفارطأنمفرطلكنيبامةفاسمكلذنأ
ةفاسملاهذهعطقوعامتجالاةميخىلإةيربلايفنييليئارسإلا
دعباهلثمعطقاوزاجأفذئنيحيليئارسإلكلًازئاجناك
ذيمالتلانأانهبتُكامىلعهتراشبيفبتاكلادازو.كلذ
اذهو)٢٤:٥٢اقول(ميظعحرفباوعجروعوسيلاودجس
»ِيباوُنِمآَفِهللاٱِبَنوُنِمْؤُتْمُتْنَأ«مهلحيسملالوققفوىلع
.)١٤:١انحوي(

لٱَىلِإاوُدِعَصاوُلَخَداَّـَملَو«١٣
ْ
لُع
ِّـ
َنوُميِقُياوُناَكيِتَّـلٱِةَّـي

طُب:اَهيِف
ْ

اَموُتَوُسُّبُليِفَوُسُواَرَدْنَأَواَّـنَحوُيَوُبوُقْعَيَوُسُر
لَحُنْبُبوُقْعَيَوىَّـتَمَوُسُواََملوُثْرَبَو

ْ
لٱُناَعْمِسَوىَف

ْ
اَذوَُهيَوُروُيَغ

.»بوُقْعَيُنْب
خلا٦:١٤اقولوخلا١٠:٢ىّتم٢٠:٨و٣٩و٩:٣٧ص
١اذوهي

حصفلااهيفاولكأيتلاةّيلعلايهاهنألمتحيِةَّـيِّـلُعْلٱ
.)١٤:١٥سقرم(يفتركُذوينابرلاءاشعلاوريخألا
نوفرصياوناكلسرلانأ)٢٤:٥٣اقول(يفليقاممجتنتسنو
.ةيلعلايفًاعيمجنورهسيمثلكيهلايفراهنلامظعم

حورلالولحنوعقوتيمهوًايتقواَهيِفَنوُميِقُي
.سدقلا

يفةعبارلالسرلاةمئاقهذهخلاُبوُقْعَيَوُسُرْطُب
ملهنأباهتقبسيتلاثالثلامئاوقلانعفلتختوديدجلادهعلا
ءامسألاضعبميدقتواهيفيطويرخسالااذوهيمساركذُي
اموتركُذوًايناثاقولةراشبيفركُذسواردنأنإفضعبىلع
.ًاسداسانهركُذوًانماثةراشبلاكلتيف

ةدعاسمالباوناكنورقتحملاءارقفلاددعلاوليلقلاءالؤهف
عوسيبناميإلابىلاعتهلعوضخلاىلإملاعلادرلهللاةلآةيرشب
.ًابولصمحيسملا

َىلَعٍةَدِحاَوٍسْفَنِبَنوُبِظاوُياوُناَكْمُهُّلُكِءَالُؤٰه«١٤
طلٱَوِةَالَّـصلٱ

ِّـ
ل
ْ
.»ِهِتَوْخِإَعَمَو،َعوُسَيِّـمُأَمَيْرَمَو،ِءاَسِّـنلٱَعَم،ِةَب

:١٣ىّتم٢٤:١٠و٢٣:٤٩و٣و٨:٢اقول٤٦و٢:١ص
٥و٧:٣انحويو٥٥

ملكلذعموسدقلاحورلالاسرإبنيدوعوملسرلاناك
ةقرافمةالصللًاضيأيعاودلاةلمجنمناكو.هنوبلطياوأتفي
هلكويذلاميظعلالمعلانممهيلعناكامومهايإمهملعم
.مهئادعأةرثكومهيلإبرلا

كلذةلعودحاوصخشمهنأكيأٍةَدِحاَوٍسْفَنِب
ءاجرومهديسلةدحاوةبحمودحاونزحيفمهكارتشا
.دحاو

:٢٧ىّتم(ليلجلانمعوسينعبتيتاوللامهنمِءاَسِّـنلٱ
فرعنيتاوللاو)٢٤:١٠و٥٥و٢٣:٤٩و٣و٨:٢اقولو٥٥
يسويوبوقعيمأميرموةيلدجملاميرممهنممهءامسأ
ضعبوةنسوسويزوخةأرماانويويدبزةأرمايمولاسو
لسرلاضعبتاجوزضعبلالعلوعوسيءابسنأنمءالؤه
.)٩:٥سوثنروك١(

تناكواهبانحويلكودقعوسيناكَعوُسَيِّـمُأَمَيْرَمَو
.بلصلاذنمهلزنميفهدنع

لوأيفاوناكو)١٢:٤٦ىّتم(حرشرظناِهِتَوْخِإَعَم
اوعنتقامهنأرهاظلاو)٧:٥انحوي(عوسيبنينمؤمريغمهرمأ
.هباونمآوهتمايقب

يطويرخسالانمًالدبًالوسرمهباختنا
٢٦ىلإ١٥ع

يفَو«١٥ لِتِ
ْ

طُبَماَقِماَّـيَألٱَك
ْ

يفُسُر َناَكَو،ِذيِمَالَّـتلٱِطَسَوِ
»:َلاَقَف.َنِيْرشِعَوٍةَئِمَوْحَنًاعَمٍءاَمْسَأُةَّـدِع
٣:٤ايؤر

يف مويوحيسملادوعصنيبيتلايأِماَّـيَألٱَكْلِتِ
.ةرشعيهونيمسخلا

تاحلطصمنماذهوباطخلايفعرشيأُسُرْطُبَماَق
نأةمولعملاسرطبةيجسنمناكو.)١٥:١٨اقول(باتكلا
١٦:١٦ىّتم(حرشرظنالمعلاويأرلايفئدتبملانوكي
مدقتملانوكينأهبقالفًانسمهربكأناكهنأحجرألاو)١٨و
.ركُذاميف

كلذباومُسومهريغولسرلانمنينمؤملاذيِمَالَّـتلِٱ
.عوسيةسردميفاوملعتمهنأل

١٨:١٥و٤:١٢ص(يفامكصاخشأيأٍءاَمْسَأ
.)٣:٤ايؤرو١:٢١سسفأو

يفنكيملهنأكلذنممزليالَنيِْرشِعَوٍةَئِمَوْحَن
ذئنيحاوعمتجانيذلانألبنينمؤملانممهريغميلشروأ
يفنيروكذملانيعبسلاضعبمهنيبناكهلعلوكلذكاوناك
ةئملاضعبويمارلافسويوسوميدوقينو)١٠:١اقول(
.هتمايقدعبليلجلايفهودهاشنيذلا

ملٱاَذٰهَّـمِتَيْنَأيِغَبْنَيَناَك،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«١٦
ُبوُتْكَْ

لٱُحوُّرلٱَقَبَسيِذَّـلٱ
ْ
يِذَّـلٱاَذوَُهيْنَع،َدُواَدِمَفِبُهَلاَقَفُسُدُق
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.»َعوُسَيَىلَعاوُضَبَقَنيِذَّـلِلًاليِلَدَراَص
١٨:٣انحويو٢٢:٤٧اقول١٣:١٨انحويو٤١:٩رومزم

باطخلاحاتتفايفداتعممالكُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ
.)١٣:٢٦ص(هيبنتلاوددوتلاوماركإلل

حورلاءابنأهنألمتينأنمدباليأَّـمِتَيْنَأيِغَبْنَي
هيفبيرالهثودحنألالإحورلاهبئبنيملوسدقلا
.هتلعبتسيلةءوبنلاف

اماذهوهللارافسأيفبتُكاممءزجلايأُبوُتْكَْملٱاَذٰه
ريصتهرادنأوهو)٦٩:٢٥رومزمنعًالقن٢٠ع(يفركُذ
يفركُذامبمهضعبهرسفو.رخآاهذخأيهتفيظووًابارخ
.)٤١:٩رومزم(

ةيلجةنيباذهَدُواَدِمَفِبُهَلاَقَفُسُدُقْلٱُحوُّرلٱَقَبَس
ديدجلادهعلاةداهشقفاويوهوهيلإىحومناكدوادنأىلع
حورلانمنيقوسم«اوناكميدقلادهعلاةبتكنأبهلك
.)١:٢١سرطب٢(»سدقلا

نأ«وههنعبتُكامويطويرخسالايأاَذوَُهيْنَع
.)١:٢١سرطب٢(خلا»ًابارخهرادنوكت

١٨:٢انحويو٢٦:٤٧ىّتم(خلاًاليِلَدَراَصيِذَّـلٱ
.)٣و

يفٌبيِصَنُهَلَراَصَواَنَنْيَبًادوُدْعَمَناَكْذِإ«١٧ ِهِذٰهِ
خلٱ
ْ
.»ِةَمْدِ
:٢١و٢٠:٢٤و١٢:٢٥صو٢٥ع٦:١٦اقولو١٠:٤ىّتم
١٩

:٦اقول(رشعينثالالسرلادحأيأاَنَنْيَبًادوُدْعَم
ًايقيقحًانمؤمهرمألوأيفناكهنأمزليالاذهو.)١٦-١٣
ةدمبيطويرخسالااذوهيهملسنألبقدهشعوسينأل
ىلعمالكلاقبسو.)٧١و٦:٧٠انحوي(ناطيشهنأةليوط
يفًالوسرروكذملااذوهيحيسملارايتخانمةسينكلادئاوف

.)٢٦:١٦ىّتم(حرش
ناكهنايأةيلوسرلاةفيظولايفخلاٌبيِصَنُهَلَراَصَو

قوقحلالكولسرلارئاسكقحلاةفرعمىلإلئاسولالكهل
.اهاّيإهسفنمرحوهرايتخاباهعاضأهنكلومهلتناكيتلا
الذإةءوبنلاةحصلًانايبانهركُذامىلإسرطبرطضاو
اناكامهنأتبثُيملامماقموةفيظوكرتتابثإنكمي
.كراتلل

لُّظلٱِةَرْجُأْنِمًالْقَحىَنَتْقٱاَذٰهَّـنِإَف«١٨
ْ
َطَقَسْذِإَوِ،م

لٱَنِمَّـقَشْنٱِهِهْجَوَىلَع
ْ
.»اَهُّلُكُهُؤاَشْحَأْتَبَكَسْنٱَف،ِطَسَو

٢:١٥سرطب٢و٨و٧و٢٧:٥و٢٦:١٥ىّتم

باطخنماتسيلاهيلتيتلاوةيآلاهذهنأحجرألا
نأىلإسرطبلةجاحالذإاقولريسفتنمامهلبسرطب
نملقأذنماذوهيلثدحامبمهبطاخينيذلاذيمالتلاربخي
وهو»ًامدلقح«ىنعممهلرسفينأليعادالوًاموينيعبرأ
ريغيفسانأىلإبتكاقولنكلوةمولعملامهتغلتاملكنم
.رومألاكلتثودحنمةنسنيثالثوحندعبةيدوهيلا
ناكسعيمجدنعًامولعمكلذراص«هلوقكلذيوقيو
ًامولعمراصلاقلسرطبمالككلذناكولف»ميلشروأ
.مكدنع

ةنهكلانأاقولةراشبنمملعنًالْقَحىَنَتْقٱاَذٰه
لكيهلايفاذوهياهاقلأيتلاةضفلانملقحلااذهاورتشا
اذهىنتقااذوهينألاقُينأحصينكلو.)١٠-٢٧:٦ىّتم(
هنألمتحيو.هلامبيرتشُأدقوهئانتقاةلعناكهنأللقحلا
لكيفعئاشزاجموهو.اذوهيلقحليقفًاضيأهيلإبسُن
نأنم)٢٧:٦٠ىّتم(يفءاجامهلثموةروهشملاتاغللا
اموكلذىلعناكهنأىنعملاوةرخصلايفهربقتحنفسوي
:٧سوثنروك١و٢:١٦ىّتمو١٦:٢٢و٧:٢١ص(يفءاج
.)٤:١٦سواثوميت١و١٦

دوهيلانماهذخأيتلاةضفلانميأِمْلُّظلٱِةَرْجُأْنِم
.ةعاظفلاةياغيفلمعوهوعوسيميلستىلعةرجأ

ىّتم(حرشرظناخلاَّـقَشْنٱِهِهْجَوَىلَعَطَقَسْذِإَو
طرفوهمثإلههابتناةدشليطويرخسالااذوهينأ.)٢٧:٥
نونظملاو.هريمضخيبوتعمةايحلاىلعراحتنالاراتخاهسأي
لبحلاعطقناقهاشىلعةرجشبهدشلبحبهسفنقنخهنأ
اموىتمهركذامنيبفالخالو.انهركُذامناكوطقسف
ثدحاممًائيشركذيملىّتمنألرمألااذهيفاقولهركذ
هيلعىرجامبًائيشربخيملاقولوهسفنقنخنأدعباذوهيل
.طقسينألبق

ىَّـتَح،َميِلَشُروُأِناَّـكُسِعيَِمجَدْنِعًاموُلْعَمَكِلٰذَراَصَو«١٩
حلٱَكِلٰذَيِعُد

ْ
يفُلَْق .»)ٍمَدَلْقَح:ْيَأ(»اَمَدَلْقَح«ْمِهِتَغُلِ

ءارشرمأنمناكاملكيأًاموُلْعَمَكِلٰذَراَصَو
كلذنأىتمةراشبنمملعنو.ةلئاهلااذوهيةتيمولقحلا
.ءابرغللةربقمراصويراخفلالقحكلذلبقناكلقحلا

اهركذيتلاريغىرخأةلعاقولركذخلاَيِعُدىَّـتَح
ةلعلانأركذىتمنإف»مدلالقحب«لقحلاةيمستلىتم
اذوهيهبحاصتوماهنأاقولركذوعوسيمدنمثنمثلانوك
وأةينايرسلاةغللا»مهتغل«هلوقىنعمو.ةيومدةتيمرش
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نماذهو.ةيدوهيلايفذئمويةعئاشتناكيتلاةيمارآلا
.سرطبمالكالاقولمالكنمةيآلاهذهنأىلعةلدألا

يفٌبوُتْكَمُهَّـنَأل«٢٠ ملٱِرْفِسِ
َالَوًاباَرَخُهُراَدِْرصَتِلِ:ريِماَزَْ

لَو،ٌنِكاَساَهيِفْنُكَي
ْ
.»ُرَخآُهَتَفيِظَوْذُخْأَي

١٠٩:٨رومزم٦٩:٢٥رومزم

لوقي١٦عيفهيلإريشُأاموهةيآلاهذهيفمالكلا
.»متينأيغبني«سرطب

سبتقا)٦٩:٢٥رومزم(ٌنِكاَس...ًاباَرَخُهُراَدِْرصَتِل
راصتخالانمليلقبةينيعبسلاةمجرتلانمةيآلاهذهسرطب
لكبيصيامىلعاهيفدوادملكتو.درفملابعمجلالدبو
كئلوأنمناكهنألاذوهيىلعسرطباهلمحوحيسملاءادعأ
يفعوسيىلعتليقرومزملااذهنمةعساتلاةيآلاو.ءادعألا
:٢٧ىّتم(يفًاضيأهيلعتلمحهنم)٢١ةيآلاو٢:١٧انحوي(
٣٤(.

سبتقماذهو)١٠٩:٨رومزم(ُرَخآُهَتَفيِظَوْذُخْأَيْلَو
رومزملاكهلاثمأورومزملااذهوهفورحبنيعبسلاةمجرتنم
دواداهبفصو٤٣و٢٨ونيرشعلاويناثلارومزملاوسداسلا
هلمولاشيبأةنايخوهايإلواشتاداهطضانمهمالآوهنزح
نإفحيسملاىلإًازمرناكدوادنألعوسيىلعاهلمححصو
ىلعبجويذلافدوادلمتحااملثملمتحاعوسي
نأدوادىأر.عوسييدهطضمىلعبجودواديدهطضم
ذخؤتنأبوجووهلتناكيتلاةفيظولاقحتسيالهودع
اذوهيىلعحصودعلااذهىلعحصامو.هريغلىطعُتوهنم
.حيسملاودع

َّـلُكاَنَعَماوُعَمَتْجٱَنيِذَّـلٱَلاَجِّـرلٱَّـنَأيِغَبْنَيَف«٢١،٢٢
ُذْنُم،َجَرَخَوُعوُسَيُّبَّـرلٱاَنْيَلِإَلَخَدِهيِفيِذَّـلٱِناَمَّـزلٱ
لٱَىلِإاَّـنَحوُيِةَّـيِدوُمْعَم

ْ
ٌدِحاَوُريِصَي،اَّـنَعِهيِفَعَفَتْرٱيِذَّـلٱِمْوَي

.»ِهِتَماَيِقِباَنَعَمًادِهاَشْمُهْنِم
٤:٣٣صو٨عو١٥:٢٧انحوي٩ع١:١سقرم

كرتبامهادحإةقلعتملانيتءوبنلاىلعءانبيأيِغَبْنَيَف
.رخآاهذخأينأبوجوبىرخألاوةفيظولا

تازجعماودهاشواَنَعَماوُعَمَتْجٱَنيِذَّـلٱَلاَجِّـرلٱ
نأللهأءالؤهفهلاوقأاوعمسوةحلاصلاهتريسوحيسملا
ضعبىلإكلذبراشأهلعلواذوهياهكرتيتلاةفيظولااوذخأي
.)٢و١٠:١اقول(يفنيروكذملاًاذيملتنيعبسلا

لدييحالطصامالكاذهَجَرَخَو...اَنْيَلِإَلَخَد
:٢٩ليئومص١و٣١:٢و٢٨:١٩ةينثت(ةطلاخملالاصتاىلع
.)١٢١:٨رومزمو٦

انحويدمعنيحنميأاَّـنَحوُيِةَّـيِدوُمْعَمُذْنُم
كلذو)١:١٤سقرمو١٧و٤:١٢ىّتم(عوسينادمعملا
بختناوذيمالتعمجذئنيحوةينلعلاعوسيةمدخءادتبا
.ةمولعملاهلامعأنمكلذريغىلعًالسر

نينسثالثوحنيأِهيِفَعَفَتْرٱيِذَّـلٱِمْوَيْلٱَىلِإ
.ةنسفصنو

يأِهِتَماَيِقِباَنَعَمًادِهاَشْمُهْنِمٌدِحاَوُريِصَي
كلتنإفحيسملاةمايقبًادوهشاونيُعلسرلانألًالوسر
.هاوعدةحصتبثياملوأوحيسملانيدناكرأنمةمايقلا
٤:٣٣و٣:١٥و٢:٢٣ص(مهريشبتبلسرلارهظأاذكه
١٠:٩و٤:٢٤و١:٤ةيمورمهتباتكبو١٠:٤٠و٥:٣٢و
دهاشلاةيلهأطورشنمو.)١:٣سرطب١و١:١ةيطالغو
لبقةلماكةفرعمهفرعدقنوكينأحيسملاةمايقبةداهشلل
نأدوهيلاعاشأ.وهوههنأققحتيوهتمايقدعبهاريمثهتوم
ملنمف)٢٨:١٣ىّتم(ربقلانمهدسجاوقرسعوسيذيمالت
.ريثأتةمايقلابهتداهشلنكيملهبلصوهتازجعمىوسدهاشي
انأتسلأ«لاقةداهشلاهذهلهتيلهأتابثإسلوبدارأاملو
.»ًابرحيسملاعوسيتيأرامأ...ًالوسر

ملٱاَباَسْراَبىَعْدُييِذَّـلٱَفُسوُي:ِْنيَنْثٱاوُماَقَأَف«٢٣
َبَّـقَلُْ

.»َساَيِّـتَمَو،َسُتْسوُي
١٥:٢٢ص

يفنيقابلانملضفأاناكامهنأحجرألاِْنيَنْثٱاوُماَقَأَف
يفنييواستماناكامهنأوةفيظوللةيلهألاوىوقتلاوةمكحلا
.رخآلاىلعامهدحأراثيإاوعيطتسيملىتحلضفلا

ةحارلانباوأمَسَقلانبايأاَباَسْراَبىَعْدُييِذَّـلٱ
.يبسلانباو

ةماقتسالهببقلهلعلولداعلايأَسُتْسوُيَبَّـقَلُْملٱ
امكءامسأةدعبناسنإلااومسينأدوهيلاداتعاو.هتريس
.)٤-١٠:٢ىّتم(لسرلاةمئاقيفانيأر

امىوسهرمأنمملعنالوبرلاةيطعيأَساَيِّـتَمَو
.انهركُذ

لٱُّبَّـرلٱاَُّهيَأ:َنيِلِئاَقاْوَّـلَصَو«٢٤
ْ
جلٱَبوُلُقُفِراَع

ْ
،ِعيَِم

.»ُهَْتَرتْخٱًاّيَأِْنيَنْثالٱِنْيَذٰهْنِمَتْنَأِّْـنيَع
١١:٢٠ايمرإو٢٩:١٧و٢٨:٩مايأ١و١٦:٧ليئومص١
٢:٢٣ايؤرو١٥:٨صو١٧:١٩٠و

لوسرباختنايفرمألاةيمهألةالصلاىلإاوأجلاْوَّـلَصَو
وأًاينيدًاملعمانباختنايفلسرلابيدتقننأانيلعبجيف
اهيلإاوأجلو.برلانمداشرإلابلطننأبةسينكيعار
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نأرهاظلاونينثالاكنيذنيبزييمتلانعمهزجعلًاضيأ
يفهوكراشمهوتابلطلاميدقتبنيقابلانعبانمهدحأ
.نطابلا

رومألانمبلقلاةفرعمِعيِمَْجلٱَبوُلُقُفِراَعْلٱ
:١٧ايمرإو٢٣و١٣٩:١رومزمو٢٨:٩مايا١(هللاابةصتخملا
ةسمخحيسملاىلإةالصلاهذهاوهجومهنأىلعلديو.)١٠
:رومأ
برلابًابلاغديدجلادهعلايفىمسُيحيسملاّنأ:لوألا·

٢:٨سوثنروك١و١٠:٣٦و٦٠و٧:٥٩و٢:٣٦لامعأ(
.)١١:٨ايؤرو٢:١١يبليفو
بولقلاةفرعمحيسملاىلإبسنليجنإلاّنأ:يناثلا·

٢:١٨ايؤرو٢١:١٧و١٦:١٩و٦:٦٤و٢:٢٥انحوي(
.)٢٣و
اودجسذيمالتلانأ٢٤:٥هتراشبيفاقوللوق:ثلاثلا·

.ةالصلامزلتسيدوجسلاوعوسيل
دعبعوسيلاودجسينأاوداتعاذيمالتلانأ:عبارلا·

.)٧:٥٩لامعأ(سونافتسالعفنمنيبيامكهتمايق
هنألحيسملابصتخياممناكةالصلاعوضومنأ:سماخلا·

ّنيعو)٦:٧٠انحوي(يفهلوقبسحمهبختنايذلاوه
هئاطلخنمناصخشلاكناذناكومهملعومهددع
.رابتخالابامهفرعدقفذيمالتلا

.ًالوسرنوكيلُهَتَْرتْخٱًاّيَأ

خلٱِهِذٰهَةَعْرُقَذُخْأَيِل«٢٥
ْ
اَذوَُهياَهاَّـدَعَتيِتَّـلٱِةَلاَسِّـرلٱَوِةَمْدِ

.»ِهِناَكَمَىلِإَبَهْذَيِل
١٧ع

.ةفيظووأبيصنيأَةَعْرُق
.ةيلوسرلايأِةَمْدِْخلٱِهِذٰه
ًانايبيأاهلًاريسفتةمدخلاىلعاقولاهدازِةَلاَسِّـرلٱَو

.ةيلوسرلاوهوةمدخلاعونل
ملذإاهللهأبسيلهنأرهظأيأاَذوَُهياَهاَّـدَعَتيِتَّـلٱ

.اهاضتقمبمقي
اذوهيىلإعجارهناكميفريمضلاِهِناَكَمَىلِإَبَهْذَيِل
بسُنوةأطخلاباقعلحمهناكمبدوصقملانأيفبيرالو
.هسفنهلتقلوهديسهميلستلهسفنىلعهبجوأهنألهيلإ
يذلاكلذقحتسيملهنأليلوسرلاهناكمنماذوهيطقسو
قبيملفلامللبحمعمطنئاخناسنإوهوءايقتألابصتخي
حيسملاراشأو.ةسلابألاونيكلاهلاهلاثمأناكمالإناكمهل
ُنْبٱُمَّـلَسُيِهِبيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱَكِلٰذِلٌلْيَو«هلوقبكلذىلإ
:٢٦ىّتم(»ْدَلوُيَْملْوَلِلُجَّـرلٱَكِلٰذِلًاْريَخَناَك.ِناَسْنِإلٱ

لكنمعمسمىلعريخألاءاشعلايفكلذلاقو.)٢٤
اوققحتوهوسنيملىتحمهيفرثأكلذنأيفبيرالولسرلا
حيسملاملسنيحيطويرخسإلااذوهيلجرلاكلذبدصقهنأ
ةيدبألايفهلًاناكمءيهيناسنإلكو.رحتناوهيلتاقىلإ
ىلإبهذيةيوامسضرألاىلعهتريسيذلاف.انههفرصتب
رومزم(ايندلالهأعمهبيصنةيويندهتريسيذلاوءامسلا
.)٢٠:١٤ايؤرو١٦:٢٣اقولو١٠:٢٨و٥:٣٠ىّتمو٩:١٧

لَأَّـمُث«٢٦
ْ
لٱِتَعَقَوَف،ْمُهَتَعْرُقاْوَق

ْ
،َساَيِّـتَمَىلَعُةَعْرُق

.»ًالوُسَرََرشَعَدَحَألٱَعَمَبِسُحَف

نيبًاعئاشةعرقلاءاقلإناكْمُهَتَعْرُقاْوَقْلَأَّـمُث
نأشلاتاذرومألانممهيلعيفخامنييعتلنييليئارسإلا
سيتنعهزييمتوليزازعلسيتنييعتكلذلاثمأنمو
:٧عوشي(نئاخلاناخاعنييعتو.)١٦:٨نييوال(ةحيبذلا
ددع(ليئارسإطابسأنيبداعيملاضرأميسقتو.)١٨-١٦
ًاكلملواشباختناو.)١٧صىلإ١٥صعوشيو٢٦:٥٥
ةمدخيفةنهكلاةبوننييعتو.)٢١و١٠:٢٠ليئومص١(
ةعرقلابةبونلانييعتبدوادرمأو.)٢٤:٥مايأ١(لكيهلا
.)١:٩اقول(حيسملامايأىلإكلذيفنورجيسانلايقبو
لٱ«لاثمألارفسيفليق

ْ
لُتُةَعْرُق

ْ
يفىَق حلٱِ

ْ
ِّـبَّـرلٱَنِمَو،ِنْضِ

.)١٦:٣٣لاثمأ(»اَهِمْكُحُّلُك
تامهملايفىلاعتهللاىلإرمألاعفركةعرقلادوهيلاربتعا
نأىلعليلدنمسيلواهيفمكحلامهيلعرسعيناكنيح
ركُذامريغديدجلادهعلامايأيفةعرقلااولمعتساذيمالتلا
دعبواهولمعتسيملمهعمحيسملاناكامةدمهنإف.انه
يفاوقبيملونيسمخلاموييفمهيلعسدقلاحورلالولح
قيرطيأملعنالفةريثكةعرقلاءاقلإقرطو.اهيلإةجاح
نمنيتعطقىلعنيمسالااوبتكمهلعلومهتعرقاهيفاوقلا
اوزهوءانإيفامهوعضوونيتبشخوأيدربلاقرووأقر
وهاهيفيذلامسالافضرألاىلإاهادحإعفترانأىلإءانإلا
.هيلعةعرقلاتعقونممسا

ةعرقلاكلتبتبثيأَساَيِّـتَمَىلَعُةَعْرُقْلٱِتَعَقَوَف
.ًالوسربختنملاوهسايتمنأ

كلذنمبسُحيأًالوُسَرََرشَعَدَحَألٱَعَمَبِسُح
.مهنملكلًايواسملسرلانمرشعيناثلاًادعاصفتقولا
نيأملعنالفديدجلادهعلانمعضوميفكلذدعبركذُيملو
.تامنيأالورشب

باختنالطبيملًالوسركلذدعبسلوبحيسملانييعتو
ّنيُعسلوبنألًايلوضفناكهنييعتنأهنممزليوأسايتم
كلذللِّـهُأونيلوألالسرلاىلعةدايزًاصوصخمًالوسر
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لامعأو٩:١و١٥:٨سوثنروك١(ًانايعحيسملاهتدهاشمب
.)١٨و٢٦:١٧و١٥و١٤و٩و٢٢:٨

:رومأةثالثسايتمباختنايفانلو
ددعلًامامتإاذوهيعضومذخأدرجملبخُتناهنأ:لوألا·

.حيسملاةمايقبٍنيعدهاشرشعينثااونوكيليألسرلا
وهلبءافلخلسرللنأىلعكلذيفليلدالهنأ:يناثلا·

.مهتومبتهتناةيتقوةصاخمهتفيظونأىلعليلد
ةياهندعبءافلخمهلماقُينألاحملانمهنأ:ثلاثلا·

يأاهلنونيعييتلاةداهشلااومدقينأةلاحتسالمهليج
نأمعن.هبنودهشياممهتنياعمىلعةينبملاةداهشلا
تماداممودتنيملعملاوةاعرلاونيرشبملاةفيظو
كلذكتسيللسرلاةفيظونكلوضرألاىلعةسينكلا
.مهيفترصحنااهنأل

يناثلاحاحصألا

١٣ىلإ١عسدقلاحورلالولح

خلٱُمْوَيََرضَحاَّـَملَو«١
ْ

جلٱَناَكَنيِسَْم
ْ

ٍسْفَنِبًاعَمُعيَِم
.»ٍةَدِحاَو
١٦و١٠و١٦:٩ةينثتو٢٣:١٥نييوالو٢٣:١٧جورخ
١:١٤ص٢٠:١٦صو

يتلاىمظعلاةثالثلادوهيلادايعأدحأَنيِسْمَْخلٱُمْوَي
:٢٣جورخ(ميلشروأيفروكذلالكاهيفرضحينأبجي
ىسومرمأبسحناكهنأل»نيسمخلاموي«يّمُسو.)١٦
ةينثتو١٦-٢٣:١١نييوال(حصفلايناثنممايأةعبسدعب
يفناكهنألداصحلاديعوعمجلاديعًاضيأيّمُسو)١٦:٩
ةروكابنمنيفيغرناسنإلكهيفمدقيةطنحلاداصحمايأ
:٢٨ددعو٢٣:١٣نييوال(ةنيعمرخُأتامدقتعمهداصح
.ًادحاوًامويديعلاناكو)٢٦

هيفهللالزنأيذلامويلاوهمويلاكلذنأدوهيلاربتعاو
راتخاهللانأيفبيرالو.ةاروتلايفركذُيملاذهوةعيرشلا
اوناكنيذلادهاشيلسدقلاحورلالاسرإلمويلاكلذ
رطقلكيفةريثكلادوهيلاعمجنمميلشروأيفهيفنوعمتجي
يفسدقلاحورلالولحبتقلعتيتلابئارغلا)١١-٩ع(
حيسملاةمايقبمهريشبتولسرلاظعواوعمسيومويلاكلذ
لكيفىرشبلااوعزوييكلومهسوفنعفنلهتوموهبلصدعب
داليممويناكمويلاكلذو.اهيلإنوعجرييتلادالبلا
تناكهيفو.حيسملابنينمؤملاةعامجيأةيحيسملاةسينكلا

مونقألاءيجميهوملاعلاخيراتيفةيناثلاىمظعلاةثداحلا
ىلوألاتناكوءادفلالمعدئاوفانلوخيوانهثكميلثلاثلا
.ءادفلالمعليناثلامونقألاءيجم

نولمتشيمهوميلشروأيفنينمؤملالكيأُعيِمَْجلٱ
.لسرلاو)١:١٥ص(ًافنآنيروكذملانيرشعلاوةئملاىلع

نيحاوعمتجاثيحةيلعلايفناككلذنأحجرألاًاعَم
لكيهلايفاوعمتجامهنأولو)١:١٣ص(سايتماوبختنا
ع(ًاركابحابصلايفمهعامتجاناكو.كلذبتاكلاركذل
ليلدبدحألامويناكمويلاكلذنأنوريثكبهذو.)١٥
َحت«هلوق

ْ
ِةَمْزُحِبْمُكِناَيْتِإِمْوَيْنِمِتْبَّـسلٱِدَغْنِمْمُكَلَنوُبُس

نكل)٢٣:١٥نييوال(»ًةَلِماَكُنوُكَتَعيِباَسَأَةَعْبَسِديِْدَّـرتلٱ
مويالحصفلاديعتبسلاىنعمنأنيرسفملاضعببهذ
.ريطفلامايأيفعقاولاتبسلا

مهنأىنعملاو)١:١٤ص(يفركُذامكٍةَدِحاَوٍسْفَنِب
ءاجريفوسدقلاحورلالولحىلإقوشلايفنيدحتماوناك
ىلعمئادطرشداحتالاكلذوهنايتإلجألةالصلاوكلذ
.سدقلاحورلامهيفلحيلنييحيسملا

ٍحيِرِبوُبُهْنِماَمَكٌتْوَصِءاَمَّـسلٱَنِمًةَتْغَبَراَصَو«٢
ألَمَوٍةَفِصاَع

َ
لٱَّـلُك

ْ
.»نيِسِلاَجاوُناَكُثْيَحِتْيَب

٤:٣١ص

الومويلامهلّنيعيملحيسملانألعقوتنودبيأًةَتْغَب
حورلالولحاوعقوتينأمهرمألبلولحلاةيفيكالوةعاسلا
.ًامئاد

نألةداعللًافالخسأرلاقوفوجلايأِءاَمَّـسلٱَنِم
.قفألاةهجيأاهبوبهةهجنميتأيحيرلاتوص

هنألقيملٍةَفِصاَعٍحيِرِبوُبُهْنِماَمَكٌتْوَص
رمألاوهاذهوحيرلانعثعبنملاتوصلاكلبحيرلاتوص
.ةلزلزالودعرالورطمالوحيرنمنكيملذإبيرغلا
ليلدب)١٩:١٩جورخ(انيسروطيفهلولحهللارهظأكلذك
لٱُتْوَصَناَكَف«هلوق

ْ
ُمَّـلَكَتَيىَسوُمَو،ًاّدِجًاداَدِتْشٱُداَدْزَيِقوُب

ريشُأو.)١٢:١٩نييناربعًاضيأرظنا(»ٍتْوَصِبُهُبِيُجيُهللاٱَو
هبشلاهجوو)٣:٨انحوي(يفحيرلابوبهبحورلالعفىلإ
حيسملاراشأو.ةروظنمريغاهنأعملعفلاةديدشحيرلانأ
دوصقملاو.)٢٠:٢٢انحوي(خفنلابسدقلاحورلاحنمىلإ
.ةبيجعلاسدقلاحورلاةوقنايبوهيبنتلاتوصلاكلذب

تيبلاذختاوءامسلانمتوصلاىتأِتْيَبْلٱَّـلُكَألَمَو
.نوعماسلاهيلإيدتهيلًارقتسم

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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َهلْتَرَهَظَو«٣
ُ

لَأْم
ْ

ْتَّـرَقَتْسٱَوٍراَنْنِماََّـهنَأَكٌةَمِسَقْنُمٌةَنِس
.»ْمُهْنِمٍدِحاَوِّـلُكَىلَع

اممةيناثلاةزجعملاهذهٍراَنْنِماََّـهنَأَكٌةَمِسَقْنُمٌةَنِسْلَأ
لبةيقيقحًارانتسيليهوسدقلاحورلالولحىلعلد
اذهرثكدقوبهللاةداعكةنسلألاةئيهىلعرانلاهبش
)٧:٢١عوشي(»بهذناسلك«سدقملاباتكلايفهيبشتلا
هلوقىنعمو)١٨:١٩و١٥:٥عوشي(»رحبلاناسلو«
لاصتابةرشتنماللقتسماهنملكةقرفتماهنأ»ةمسقنم«
وذيأمسقنماهنمناسللكنأوأدحاوبهلنع
املقفاومًارانسدقلاحورلاروهظةمالعنوكو.نيتبعش
رانلاو»رانلابوسدقلاحورلاباندمعي«هنأحيسملايفليق
هللانلعأامًاريثكو.ةوقلاوةريغلاوىدهلاوريهطتلاىلإزمر
)٣و٣:٢جورخ(ةبهتلملاةقيلعلارمأيفامكرانلابهروهظ
ًاضيأرظنا٢٠-١٩:١٦جورخ(انيسروطيفىآرتامكو
:١لايقزحو١٤-١٨:١٢رومزمو٤:٢٤ةينثتو١٥:١٧جورخ
.)١٢:٢٩نييناربعو٤

مهسوؤرةلعيأْمُهْنِمٍدِحاَوِّـلُكَىلَعْتَّـرَقَتْسٱَو
ًايناثهلوقو»ترهظ«ًالوأهلوقنمجتنتسنو.حجريامك
ىلعتطبهمثناكلملاءاضفيفةرئادتناكاهنأ»ترقتسا«
نودلسرللكلذناكلهبتاكلاّنيعيملو.مهنملك
ترقتسانيذلانأّنيبامنإنينمؤملالكلناكوأمهريغ
.حورلامهيلعلحنيذلامهةيرانلاةنسلألامهيلع

ألَتْمٱَو«٤
َ

جلٱ
ْ

لٱِحوُّرلٱَنِمُعيَِم
ْ
َنوُمَّـلَكَتَياوُأَدَتْبٱَو،ِسُدُق

لَأِب
ْ

.»اوُقِطْنَيْنَأُحوُّرلٱُمُهاَطْعَأاَمَكىَرْخُأٍةَنِس
سوثنروك١و١٩:٦و١٠:٤٦صو١٦:١٧سقرم١:٥ص
خلا١٤:٢و١٣:١و٣٠و٢٨و١٢:١٠

هتاريثأتنميأِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمُعيِمَْجلٱَألَتْمٱَو
َنوُلاَنَتَسْمُكَّـنِكٰل«هلوقيفحيسملادعولزاجنإاذهوةيلخادلا
لٱُحوُّرلٱَّـلَحىَتَمًةَّـوُق

ْ
دقلسرلاناكو.)١:٨ص(»ُسُدُق

اوئلتميملمهنكلسدقلاحورلاريثأتنمءيشىلعاولصح
.ذئنيحالإهنم

ةزجعملاهذهىَرْخُأٍةَنِسْلَأِبَنوُمَّـلَكَتَياوُأَدَتْبٱَو
تناكومهيلعسدقلاحورلالولحىلعةلالدللةثلاثلا
مهلهدعوحيسملازاجنإىلعلسرللًاناهربثالثلاتازجعملا
مهريغلًاهيبنتتناكوةبهلاكلتةيمهألًانايبوحورلالاسرإب
ةنسلأ«هلوقبدصقو.لسرلاميلاعتةحصبمهعانقإلةيآو
ةينايرسلايأةيمارآلامهتغلتناكومهتغلريغتاغل»ىرخأ
ضعبواهوملعتيملتاغلبنوملكتياوذخأمهنإفةينادلكلا

ةنسلأبةزجعملاكلتتناكو)١١-٩ع(يفركُذتاغللاهذه
١٠:١٤ص(نمرهظيامكنيعماسلاناذآيفالنيملكتملا
.)١٢:١٠سوثنروك١و١٩:٦و

:تاظحالمسمخةزجعملاهذهيفو
اوناكلسرلاكئلوأنألًادجةميظعةزجعماهنأ:ىلوألا·

نكيملوةبيرغلاتاغللااوملعتينألمهلةصرفالنييمأ
ةظحليفوحورلالولحلبقكلذىلإمهوعدياممهل
اهتابّكرموةريثكلاتاغللاكلتتادرفمنوفرعياوراص
ىتحاهبظفلتلاماكحأنمنكمتلاوةفلتخملااهظافلأو
.اهلهأنممهنأك
ُهَّـنِإ«ليقذإميدقلادهعلاديعاوملًازاجنإتناكاهنأ:ةيناثلا·

لَكُيَرَخآٍناَسِلِبَوَءاَنْكَلٍةَفَشِب
ِّـ
ءايعشإ(»َبْعَّـشلٱاَذٰهُم

سلوبلوقنمكلذىلإراشأيبنلانأملعنو.)٢٨:١١
.)١٤:٢١سوثنروك١(يفلوسرلا
نوملكتيمهنإ«هلوقبعوسيهبأبنأاملزاجنإاهنأ:ةثلاثلا·

.)١٦:١٧سقرم(»ىرخأةنسلأب
نسحيناكلوسرلكنأانهركُذامممزليالهنأ:ةعبارلا·

نألبكلذدعبةروكذملاتاغللانملكبملكتلا
تاغلبوأةغلبمهضعبوتاغللاضعببملكتمهضعب
.ىرخأ
ةياغلاكلسرللةيآلاهذهءاطعإنمةياغلانأ:ةسماخلا·

قدصىلعناهربلايهوتازجعملارئاسءاطعإنم
تازجعملاكلتو.هللالسرمهلسرلانوكوليجنإلا
نمسيلو.ليجنإلابريشبتلاةءادبيفةيرورضتناك
مهريشبتيفتاغللاكلتاولمعتسالسرلانأىلعليلد
ةحصببعشلااوعنقيلةزجعملاليبسىلعالإمهميلعتو
ُمَّـلَكَتَيْنَم«لسرلالوقكلذىلعناهربلاومهميلاعت
لٱيِنْبَيَفُأَّـبَنَتَيْنَماَّـمَأَو،ُهَسْفَنيِنْبَيٍناَسِلِب

ْ
»َةَسيِنَك

لَألٱًاذِإ«ًاضيأهلوقو.)١٤:٤سوثنروك١(
ْ

َالٌةَيآُةَنِس
لِل
ْ

ملٱِْريَغِلْلَب،َنيِنِمْؤُم
هلوقو)١٤:٢٢سوثنروك١(»َنيِنِمْؤُْ

يفْنِكٰل« يِنْهِذِبٍتاَمِلَكَسَْمخَمَّـلَكَتَأْنَأُديِرُأٍةَسيِنَكِ
لَعُأْيَكِل

ِّـ
ٍةَمِلَكِفَالآِةََرشَعْنِمَرَثْكَأ،ًاضْيَأَنيِرَخآَم

نسحيسلوبناكو.)١٤:١٩سوثنروك١(»ٍناَسِلِب
ةغلمهفيملكلذعموهريغنمرثكأةفلتخمتاغلبملكتلا
يتلادالبلالكيفجتحيملو)١٤:١١ص(ةيؤاكيللهأ
يفاهيلإجاتحاامكةينانويلاةغللابملكتلاىلإالإاهيفرشب
لسرلانأسانلاضعبنظكلذعمو.هلئاسرهتباتك
ةصاخلادالبلالهأةنسلأبنادلبلايفمهنالوجيفاوملكت
سدقلاحورلالولحموياهيلعاولصحيتلاةوقلاب
مهلاونىلإمهديأىلعناكيذلاميظعلاحاجنلااوبسنو
.ةوقلاكلت
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َحتٍةَّـمُأِّـلُكْنِمُءاَيِقْتَأٌلاَجِرٌدوَُهيَناَكَو«٥
ْ

ِءاَمَّـسلٱَت
يفَنيِنِكاَس .»َميِلَشُروُأِ

ليبسيفنودهتجيوهللانوفاخييأُءاَيِقْتَأٌلاَجِر
.مهتفرعمردقىلعةيدوهيلاةنايدلا

َحتٍةَّـمُأِّـلُكْنِم
ْ

ةفلتخمةريثكدالبنميأِءاَمَّـسلٱَت
.ةيدوهيلاةنايدلااهيفترشتنا

يفَنيِنِكاَس جراخلانماوتأءالؤهضعبلعلَميِلَشُروُأِ
يفرظتنملاحيسملاءيجمنيعقوتمًامئادميلشروأيفاونكسو
روضحيفةبغرةنيدملاكلتىلإىتأهرثكأنكلوتقولاكلذ
ةبغرنيبرغتملادوهيللناكو.نيسمخلاديعوحصفلاديع
اهيلإىتأنيحهنأليق.روضحلاكلذلثميفةديدش
فالآةثالثوحناهيفناكديعلاتقواهرصاحوسطيت
.سفن

جلٱَعَمَتْجٱ،ُتْوَّـصلٱاَذٰهَراَصاَّـمَلَف«٦
ْ

َّـنَأل،اُوَّـريََحتَوُروُهُْم
.»ِهِتَغُلِبَنوُمَّـلَكَتَيْمُهُعَمْسَيَناَكٍدِحاَوَّـلُك

يذلاتوصلاوهتوصلااذهنأحجرألاُتْوَّـصلٱاَذٰه
يفنيذلاهعمسهنأو٢عةفصاعحيربوبهنمكناك
نأمهضعبنظو.هردصمنممهداعبأفالتخاىلعةنيدملا
.ةزجعملاكلتبةنيدملايفرشتنملاربخلاانه»توصلاب«دارملا

روهمجلااذهنأكلذنممزليالُروُهْمُْجلٱَعَمَتْجٱ
لسرلانأحجرألاو.هلوحعمتجاهنألبتيبلايفعمتجا
.هوبطاخيلذئنيحاوجرخ

ناكِهِتَغُلِبَنوُمَّـلَكَتَيْمُهُعَمْسَيَناَكٍدِحاَوَّـلُك
مهنملكعمسكلذعموتاغللايفلتخمسانلاكئلوأ
لكامإورودلابامألسرلاملكتوهتغلبهبطاخيلسرلاضعب
.اهريغنعةدرفنمروهمجلانمةعامجعمدحاو

جلٱَتِهُبَف«٧
ْ

ىَرُتَأ:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَنيِلِئاَقاوُبَّـجَعَتَوُعيَِم
ملٱِءَالُؤٰهُعيَِمجَسْيَل

لَكَتُْ
ِّـ

»؟َنيِّـيِليِلَجَنيِم
١:١١ص

مهنأقباسلاددعلايفليقاوُبَّـجَعَتَوُعيِمَْجلٱَتِهُبَف
يفةبيجعلاريثأتةمظعىلإريشتتاملكلاهذهلكواوريحت
.نيدهاشملا

.نيريثكلاوقأعومجماذهٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَنيِلِئاَق
ولَنيِّـيِليِلَجَنيِمِّـلَكَتُْملٱِءَالُؤٰهُعيَِمجَسْيَلىَرُتَأ
نمبجعنمنكيملةفلتخمنادلبنمذيمالتلاناك

اوفرعو.ةدحاودالبنماوناكمهنكلةفلتخمتاغلبمهملكت
مهنوبطاخملاناكنإمهباوثأومهتئيهنمنويليلجمهنأ
نينمؤملانممهريغولسرلاناكنإو.مهريغنودلسرلا
.ليلجلايبنعوسيمهعابتالنييليلجمهوربتعاف

َدِلُويِتَّـلٱُهَتَغُلاَّـنِمٍدِحاَوُّلُكُنْحَنُعَمْسَنَفْيَكَف«٨
»:اَهيِف

اهيفدلُويتلاةغللابدارملاو.بجعتللماهفتسالااذه
اهلصحييتلاالةيلوفطلاذنماهيلعأشنييتلاةغللاملكتملا
.سردلاب

َْنيَباَمَنوُنِكاَّـسلٱَو،َنوُّيِمَاليِعَوَنوُّيِداَمَوَنوُّيِتْرَف«٩
لٱَو،ِنْيَرْهَّـنلٱ

ْ
.»اَّـيِسَأَوَسُتْنُبَوَةَّـيِكوُدَّـبَكَوَةَّـيِدوُهَي

٢٥:٢٥ايمرإو٢١:١ءايعشإو١٤:١و١٠:٢٢نيوكت
١:١سرطب٢٤:١١نيوكت٨:٢لاينادو٣٢:٢٤لايقزحو

تاغللاددعنايبدوهيلااهنمىتأيتلادالبلااقولركذ
كلتركذيملو.ةزجعملاةمظعونوبطاخملااهبملكتيتلا
دالبلاهتفرعمىلعلدقسنىلعاهركذلببيترتالبدالبلا
دالوأمثثفايدالوأمثماسدالوأًالوأركذذإناكسلاو
ىلعًابرغدالبلامثًاقرشايسآيفدالبلاركذبأدتباوماح
ىلإًاريخأعجرمثةيقيرفأمثابروأغلبىتحاهعقاومبيترت
.ايسآ

يفسرفلاةكلممنممسقيهوايترفلهأيأَنوُّيِتْرَف
٦٠٠ةنساهيلإدوهيلانمنوريثكيبُسمجعلاجيلخراوج
.كلانهمهنمنوريثكيقبوداليملالبق

يبرغلالامشلايفدالبيهويداملهأيأَنوُّيِداَمَو
يادامىلإتبسُناهلعلورزخلارحبيبونجوسرافدالبنم
يفيدامتركُذامًاريثكو.)١٠:٢نيوكت(ثفاينب
كولم٢(ًارارمنيتكلمملاداحتالسرافعمسدقملاباتكلا

٢٥:٢٥ايمرإو١٩و١٨و٤و١:٣ريتسأو١٨:١١و١٧:٦
.)٩:١و٨:٢٠و٦:٨و٥:٢٨لاينادو

ةلالسمهوميدقلادهعلايفًارارماوركُذَنوُّيِمَاليِع
٨:٧و٢:٧ارزعو١٤:١و١٠:٢٢نيوكت(ماسنبماليع
تناكو)٢٢:٦و٢١:٢و١١:١١ءايعشإو٣٤و٧:٢٢ايمحنو
)٨:٢لايناد(سرافةكلممنمةيالولاينادرصعيفمهدالب
يبرغلامجعلادالبمختىلعيهوناتسدركمويلاىمستو
نألاهتمظعبترهتشاوناشوشًاميدقاهتدعاقتناكو
اهيفهانبيذلارصقلاةسافنبوًاليمرشعةسمخناكاهطيحم
.شوريوشحأ

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا

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



هذهتيمُسوتارفلاوةلجدنيبيأِنْيَرْهَّـنلٱَْنيَباَم
نادفىنعمنألدجنلاةثارحيأ(مارآنادفًاضيأدالبلا
)٢٥:٢٠نيوكت()ةعفترمضرأيأدجنمارآىنعموةثارح
:١١نيوكت(ميهاربإدلومنيينادلكلاروأضرألاهذهيفو
٣١(.

ناكيتلانكامأللةلمكتانهاهركذَةَّـيِدوُهَيْلٱَو
نعزاتمتةيدوهيلاناكسةجهلتناكو.اهنمنوعماسلا
نمنيعماسلارثكأناكهنأنمدبالو.ليلجلاناكسةجهل
.ةيدوهيلا

ةيقرشلاىرغصلاايسآتايالونمةيالوَةَّـيِكوُدَّـبَك
بونجلانماهدحةيرصيقنيينامورلامايأيفاهتدعاقتناك
ًابرغوًالامشاهدودحوتارفلاجرخموسروطلبجقرشلاو
.ةفلتخمةنمزأيفًاريثكفلتختتناك

ئطاشىلعىرغصلاايسآيلامشيفةيالوَسُتْنُبَو
ةينيتالةظفليهوستنبتيمُسكلذلودوسألارحبلا
.رحبلااهانعم

ىرغصلاايسآنميبرغلاءزجلاانهايسآبدارملااَّـيِسَأَو
.سسفأاهتدعاقتناكولوضانألاربيأ

َوْحَنيِتَّـلٱَةَّـيِبيِلَيِحاَوَنَو،َْرصِمَوَةَّـيِليِفْمَبَوَةَّـِيجيِرَفَو«١٠
لٱ
ْ
ملٱَنوُّيِناَموُّرلٱَو،ِناََوْريَق

.»ءَالَخُدَوٌدوَُهيَنوُنِطْوَتْسُْ
:٢٧ىّتم١٦:٦و١٤:٢٤و٣:١٣ص١٨:٢٣و١٦:٦ص
١٣:١و١١:٢٠صو٣٢

ةينيثيبًالامشاهدحتىرغصلاايسآيفةيالوَةَّـيِجيِرَف
ايديلًابرغوةيكودبكوةيطالغًاقرشوةيديسيبًابونجو
.ايسيمو

رحبلائطاشىلعىرغصلاايسآنمةيالوَةَّـيِليِفْمَب
لبجًاقرشورحبلاًابونجوةيديسيبًالامشاهدحيطسوتملا
.ةيجيرفًابرغوسروط

اهيضارأىقسُتايقيرفأيلامشةفورعملادالبلايهَْرصِمَو
روصعلايفاهنكسةيطبقلاًاميدقاهتغلتناكو.لينلاهايمب
دهعلارافسأتمجرُتكانهو.دوهيلانمنوريثكةيلاخلا
ةمجرتبفرعُتوسوميلطبدهعيفةينانويلاىلإًالوأميدقلا
.نيعبسلا

.رصميبربغوةيقيرفأيلامشدالبَةَّـيِبيِل
دمأىلعوةيردنكسايبرغةيبيليفةنيدمِناَوَْريَقْلٱ
مويلابرغلاسلبارطندمنميهواهنمليمةئمسمخ
اهلهأنمناكودوهيلانمرفاوددعذئموياهيفناكو
ىّتم(حيسملابيلصلمحبرخُسيذلايناوريقلاناعمس
نيبنييناوريقلاضعبركُذو)٢٣:٢٦اقولو٢٧:٣٢
.)١٣:١و١١:٢٠لامعأ(نيمدقألانييحيسملا

اوذختانيذلادوهيلايأَنوُنِطْوَتْسُْملٱَنوُّيِناَموُّرلٱَو
مهتغلنوكتفديعلاباولفتحيلميلشروأاوتأومهلًانطوايلاطيإ
ةنسلاوحنةيدوهيلاىلعىلوتسااملسويبمبنإفةينيتاللا
اوناكفةيمورىلإمهذخأواهلهأنمًافولأداليملالبقنيتسلا
يفنينكاسكلانهاوقبواوررُحمثنيينامورللديبعةلزنمب
.ربيترهنىلعةنيدملانممسق

.ًالصأنوليئارسإيأٌدوَُهي
.ممألانماوداهنيذلامهُءَالَخُدَو

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَيْمُهُعَمْسَن،ٌبَرَعَوَنوُّيِتيِرِك«١١
ْ

ِمِئاَظَعِباَنِتَنِس
.»؟ِهللاٱ

١٣و١٢و٢٧:٧ص

يهوةيدنكًانايحأىمسُتوتيركةريزجنمَنوُّيِتيِرِك
نيسمخوحناهضرعوليميتئموحناهلوطمورلارحبيف
اهنمليمةئمسمخوحندمأىلعوةيروسيبرغيهوًاليم
سطيت(ليجنإلاةمدخلسطيتسلوباهيفكرتيتلايهو
١:٥(.

.ةيبرعلامهتغلوبرعلادالبناكسمهٌبَرَع
يتلاتاغللانكتملاَنِتَنِسْلَأِبَنوُمَّـلَكَتَيْمُهُعَمْسَن

ةفلتخملااهتاجهلادعامٍنامثوأعبسنملقأاهبلسرلاملكت
دحاولكنألعادخنالاوأعادخلاىلإليبسنمنكيملو
.هريغلكلذبدهشوهتغلمهتفرعمبمكحنيعماسلانم
)٧ع(نويليلجتاغللاكلتبنيملكتملانأمهريحيذلاو
تاغللاكلتاوعمسينأمهليلجيفليلجلالهألليبسالو
.اهوملعتييكلءاملعباوسيلو

امىلعهللاتاركشتلاوحيباستلامعياذهِهللاٱِمِئاَظَعِب
نمهايإهتماقإيفوملاعلاىلإهنباهلاسرإبمئاظعلانمعنص
.همسابتازجعملاهئارجإبوءامسلاىلإهايإهداعصإبوتوملا

جلٱََّـريَحَتَف«١٢
ْ

اَم:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَنيِلِئاَقاوُباَتْرٱَوُعيَِم
.»؟اَذٰهَنوُكَيْنَأىَسَع

رمألاةبارغنماوبجعيأاوُباَتْرٱَوُعيِمَْجلٱََّـريَحَتَف
نأاوعاطتساامفةلعلانييعتيفاوكشوًاميظعًابجع
.هريغنممأيههللانمأاومكحي

ألَتْمٱِدَقْمَُّـهنِإ:َنيِلِئاَقَنوُئِزْهَتْسَيَنوُرَخآَناَكَو«١٣
ُ
او

.»ًةَفَالُس
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ملميلشروأناكسنمءالؤهلعلَنوُئِزْهَتْسَيَنوُرَخآ
اللسرلامالكنأاومكحفةيبنجألاتاغللانمًائيشاومهفي
.هلىنعم

نأاوعيطتسيملىتحًاريثكاوركسيأًةَفَالُساوُألَتْمٱ
ريثأتنمصلختللقيرطلهسأاذهوىنعمهلامباوظفلتي
نمناقيرفعمجلكيفنوكينأبلغيو.ةزجعملاكلت
نوكينأىسعام«اولأسنيذلاكيقتدحاولاقيرفلاسانلا
لثمو.»ةفالساوألتما«اولاقنيذلاكيقشرخآلاو»اذه
لٱَناَك«سلوبملكتمويانيثأيفعمجلاناكعمجلااذه

ْ
ُضْعَب

لٱَو،َنوُئِزْهَتْسَي
ْ
»ًاضْيَأاَذٰهْنَعَكْنِمُعَمْسَنَس:َنوُلوُقَيُضْعَب

٨:٤٨و٧:٢٠انحويو١١:١٩ىّتمًاضيأرظنا١٧:٣٢ص(
.)٢٦:٢٤لامعأو

٣٦ىلإ١٤عسرطبةظعوم

طُبَفَقَوَف«١٤
ْ

َلاَقَوُهَتْوَصَعَفَرَوََرشَعَدَحَألٱَعَمُسُر
َهل
ُ

لٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:ْم
ْ
يفَنوُنِكاَّـسلٱَوُدوُهَي ،َنوُعَْمجَأَميِلَشُروُأِ

.»يِمَالَكَىلِإاوُغْصَأَوْمُكَدْنِعًاموُلْعَماَذٰهْنُكَيِل

:ماسقأةعبرأىلإةظعوملاهذهمسقت
.١٥و١٤علسرلاةئربت:لوألا·
.)٢١-١٦ع(ةءوبنمامتإةثداحلانأنايب:يناثلا·
كلذنأوماقدقبولصملاعوسينأحاضيإ:ثلاثلا·

.تاءوبنمامت
هبدهاشسدقلاحورلاوكلذبدوهشلسرلانأ:عبارلا·

.)٣٦-٢٢ع(حيسموبرعوسيًاذإفًاضيأ

لوسرلااذهىلعأرطيذلاريغتلامظعأامرظناُسُرْطُب
ركنأًانابجذئمويناكهنإفًاموينيسمخونينثاوحنذنم
عوسيةمايقبةبيرغةءارجبدهشيًاعاجشمويلاراصوحيسملا
اذهوسدقلاحورلالعفةجيتنالإكلذاموهاوعدةحصو
.مويلاكلذتازجعممئاظعنم

يذلاسايتموةرشعلالسرلايأََرشَعَدَحَألٱَعَم
عمرشعدحألافوقوناكو.)١:٢٦ص(ًاثيدحهوبختنا
مهلعلوهمالكاوقدصومهنعًابئانهوضرمهنأًانايبسرطب
ذئنيحملكتهنأحجرألاو.ًائيشسرطبمالكىلعاوداز
يفذئمويةعئاشتناكوةينايرسلابةفورعملاةيماعلاةيمارآلاب
.ةيدوهيلا

.ًالصأدوهيلايأُدوُهَيْلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ
يفَنوُنِكاَّـسلٱَو .ءالخدوءالصأَميِلَشُروُأِ

اََّـهنَأل،َنوُّنُظَتْمُتْنَأاَمَكىَراَكُساوُسْيَلِءَالُؤٰهَّـنَأل«١٥
.»ِراَهَّـنلٱَنِمُةَثِلاَّـثلٱُةَعاَّـسلٱ
٥:٧يكينولاست١

.لسرلارئاسووهِءَالُؤٰهَّـنَأل
.»ةفالساوألتما«مهلوقليفناذهىَراَكُساوُسْيَل
رهظلالبقيأِراَهَّـنلٱَنِمُةَثِلاَّـثلٱُةَعاَّـسلٱاََّـهنَأل

ركذودوهيلادنعحبصلاةالصةعاسيهوتاعاسثالثب
ذيمالتلارئاسنعوهنعركسلاهيفنةحصىلعًاليلدكلذ
ولوةالصلاكلتلبقرمخلابرشيدوهيلانمدحأالهنأل
َنوُرَكْسَيَنيِذَّـلٱ«لوسرلالوقكلذديؤيونينمدملاربكأنم
دئاوعنمناكو.)٥:٧يكينولاست١(»َنوُرَكْسَيِلْيَّـللٱِبَف
ةالصلبفًائيشنوبرشيالونولكأيالمهنأدايعألايفدوهيلا
.لوألاسرطبناهرباذهومهبتكهبدهشتامكحبصلا

.»ِّـيِبَّـنلٱَليِئوُيِبَليِقاَماَذٰهْلَب«١٦

ركسلايفنىلعيناثلاسرطبناهربددعلااذهيف
سدقلاحورلالعفوهًاركسهوبسحامنأوهوروكذملا
هنوكقوفوهوحيسملامايأيفثدحيامبليئويةءوبنلًامامتإ
.هبدوعوملاحيسملانايتإىلعناهربةمهتيفنىلعًاليلد

يفُنوُكَيَو:ُهللاٱُلوُقَي«١٧ ْنِمُبُكْسَأِّـينَأَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِ
ْمُكُباَبَشىَرَيَو،ْمُكُتاَنَبَوْمُكوُنَبُأَّـبَنَتَيَفٍ،َرشَبِّـلُكَىلَعيِحوُر
.»ًامَالْحَأْمُكُخوُيُشُمُلَْحيَوًىؤُر
٢:٢٨ليئويو٣٦:٢٧و١١:١٩لايقزحو٤٤:٣ءايعشإ
٢١:٩و٢١٥:٤٥و٧:٣٨انحويو١٢:١٠ايركزو٢٩و

امقفوىلعهانعمو)٣٢-٢:٢٨ليئوي(نمسبتقماذه
.نيعبسلاةمجرتيفاممبرقتهظافلأويناربعلالصألايف

يف ذنمتقولاةرابعلاهذهبدوهيلادصقِةَريِخَألٱِماَّـيَألٱِ
هدجموهتوكلمنمزلكيأملاعلاةياهنىلإحيسملاءيجم
ءايبنألاوكولملاوءابآلامايأبةلباقمةريخألامايألابهومسو
ىلعكلذلديالو.)٢:٢ءايعشإ(ىلوألامايألايهيتلا
نأاوعقوتمهنألحيسملاءيجمرثأىلعملاعلاةياهناوعقوتمهنأ
اهبديدجلادهعلاةبتكدصقو.ضرألاىلعةليوطةدمكلمي
١:٢نييناربع(نيسمخلامويهتءادبيذلاليجنإلانامز
.)٢:١٨انحوي١و٣:٣سرطب٢و١:٢٠سرطب١و

ةرثكبسدقلاحورلابهيهنأةقيقحلاوزاجماذهُبُكْسَأ
رظنا٣:٦سطيت(يفسلوبلوقلثمكلذورفاولاءاملاك
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١٢:١٠ايركزو٤٥:٨و٤٤:٣ءايعشإو٣٦:٢٧بويأًاضيأ
.سفنلاسيدقتبكسلاكلذةياغو)٣:١٠يخالمو

هللاهلسرأوتوهاللانمثلاثلامونقألاوهيِحوُر
دئاوفاولانيلحيسملاىلإسانلادوقيهنألءادفلالمعلامكإل
٣:٥انحوي(سانلابولقديدجتصاخلاهلمعوصالخلا
سطيتو٢٥-٥:٢٢ةيطالغ(ةيحورلالئاضفلاءامنإو)٦و
٣٢:١٥ءايعشإ(هلمعىلعفقوتمليجنإلاحاجنف)٧-٣:٥
عوسيلةداهشتازجعملالسرلالعفهتطساوبو.)١٦و
هتيوقتبنيسمخلاديعمويهريثأترهظو)٤:١٠سوثنروك١(
.سانلانمفالآةثالثبولقديدجتبوظعولاىلعلسرلا

ًاراغصوًاممأوًادوهيسانلانمفنصلكيأٍَرشَبِّـلُك
دعبىلإةءوبنلاىنعمكلذنأسرطبمهفامو.ًارابكو
.)١٠ص(افاييفصاخنالعإ

لواشملكتامكسدقلاحورلاةوقبملكتييأُأَّـبَنَتَيَف
)٢٤-١٩:٢٠و١٠:١٠ليئومص١(ةميدقلامايألايفكلملا
١٠و٢١:٩و١٩:٦و١١:٢٨ص(يفّنيُبدعولااذهمامتإو
.)١٤:٣٤سوثنروك١و

ريغيهوءايشألاروصرظنًىؤُرْمُكُباَبَشىَرَيَو
نلعأيتلاقرطلانماذه.ةقيقحةدوجوماهنأكةدوجوم
موييفنكيملاذهو)٣٣:١٥بويأ(اهيفهتدارإهللا
ص(سونافتسارمأنمناكامكهدعبناكلبنيسمخلا
سويلينركو)١٠و٩:٣ص(اينانحوسلوبرمأو)٧:٥٥
صايؤر(انحويو)١١و١٠:١ص(سرطبو)٢:١٠:٣ص(
.)٢٢ص-

قرطنمرخآقيرطاذهوًامَالْحَأْمُكُخوُيُشُمُلَْحيَو
نيوكت(ميدقلادهعلايفًاريثككلذناكوسانللهللانالعإ

يفكلذىرجو)١٢:٦ددعو٣٧:٥و٢٤و٣١:١١و٢٠:٣
الو)٢٢و١٩و١٣و٢:١٢و١:٢٠ىّتم(ًارارمديدجلادهعلا
مالحألاونالعإلامالحأنيبذئتقونوزّيمياوناكفيكملعن
مالحأبمويلاسانلاملكيهللانأىلعانلليلدالو.ةيداعلا
.مايألاهذهيفاهلرابتعاالًاذإف

يفيِحوُرْنِمُبُكْسَأيِئاَمِإَوًاضْيَأيِديِبَعَىلَعَو«١٨ ِ
لِت
ْ

.»َنوُأَّـبَنَتَيَفِماَّـيَألٱَك
خلا١٤:١و٢٨و١٢:١٠سوثنروك١و٢٠و٩و٢١:٤ص

بهاوملاحنمكلذبىلاعتهدارميِئاَمِإَوًاضْيَأيِديِبَع
ةيطالغ(نيلعأللامكنيندأللسانلانمةبترلكلةيحورلا
نأىلعليلجلايدايصلةوقلاهئاطعإبكلذمتو)٣:٢٨
ةلثمأّنكينأالكسيربوةيديلواثيباطلوملاعلايملعماونوكي
رظنلاعطقبهللاوبحم»ءامإلاوديبعلاب«دارملالعلو.ىوقتلا

قفوىلعكلذوهللاىلإاوفيضأمهنألكيلامملاالمهبترنع
.)١:٣٨اقولو١١٦:١٦و٨٦:١٦رومزم(يفءاجام

لبقتسملايفامنوملعيمهنأاذهنممزليالَنوُأَّـبَنَتَيَف
بيغلاملعريغناعمةثالثلباتكلايفءاجءوبنتلانأل
حورداشرإبيحورلاميلعتلاو)١:٢٧اقول(هللاحيبستلايهو
موييفناكامكةبيرغةنسلأبملكتلاو)٧:٢٢ىّتم(هللا
.ةمحرلاتايآنماهلكهذهونيسمخلا

يفَبِئاَجَعيِطْعُأَو«١٩ َىلَعٍتاَيآَوُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ
.»ناَخُدَراَخُبَوًاراَنَوًامَد:ُلَفْسَأْنِمِضْرَألٱ
٣١و٢:٣٠ليئوي

ًابلاغليجنإلايفتركذو.بئارغوتازجعمَبِئاَجَع
٤:٤٨انحويو١٣:٢٢سقرمو٢٤:٢٤ىّتم(تايآلاعم
وجلاتاقلعتمنمبئاجعلاهذهضعبو.)١٥:١٩ةيمورو
نماهلكهذهوضرألاتاقلعتمنماهضعبوبكاوكلاو
)١٩:٤٤اقول(يفحيسملاةءوبنلثماذهو.ةمقنلاتايآ
ةمحرلانولبقينيذللةمحرموينوكيداقتفالاموينأيهو
.اهنوضفرينيذللةمقنمويو

.اهقارحإوندملابيرختوًالتقوًايرجوةنتفيأخلاًامَد
مويةيدوهيلالهأنمفولأصالخبةءوبنلاهذهلوأمت
يفثدحاموميلشروأبارخباهرخآمتوهدعبونيسمخلا
.ايالبلانمهتقو

لُظَىلِإُسْمَّـشلٱُلَّـوَحَتَت«٢٠
ْ

لٱَوٍةَم
ْ
ْنَأَلْبَق،ٍمَدَىلِإُرَمَق

لٱِّـبَّـرلٱُمْوَيَءِيَجي
ْ
ُ.ريِهَّـشلٱُميِظَع

٢١:٢٥اقولو١٣:٢٤سقرمو٢٤:٢٩ىّتم

١٢:١٠ءايعشإًاضيأرظناو٢٤:٢٩ىّتم(حرشلارظنا
الو.)١٠-٣:٧سرطب٢و١٣:٢٤سقرمو٣٢:٧لايقزحو
ىنعملالبًايقيقحنوكيسلوحتلاكلذنأمالكلانممزلي
يتلالزاونللليثمتوزاجممالكلافرظانللكلذكرهظيهنأ
لثميامكلزالزلاوةئبوألاوبورحلانمضرألاىلععقت
:٦٠ءايعشإ(ةكربلاوحاجنلابناسنإلاىلعسمشلاقورشب
٩:٢و٨:١٢و٦:١٢ايؤرو٨:٩سوماعو١٥:٩ايمرإو٢٠
كلتنمدحاوىوسسيلميلشروأبارخلعلو.)١٦:٨و
.هللاءاشينيحاهريغيتأيسولزاونلا

املكبةءوبنلاهذهنأيأِّـبَّـرلٱُمْوَيَءيَِجيْنَأَلْبَق
)٢٠و١٩ع(يفدعولاو)١٨و١٧ع(يفدعولانمهنمضتت
هتقوفرعياليذلانيدلاموييأبرلاموينايتإلبقمتت
لبنيسمخلاموييفليئويةءوبنةكربرصحنتالو.هللاالإ
ةيلاتلانورقلايفليجنإلاحاجننوبرعاهنمهيفناكام
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ميلشروأبارخموييفرصحنتملةءوبنلاكلتةنعلكلذكو
.ةبيهرلاةنونيدلاموييفلاوهألاةمدقمبارخلاكلذلب

هللابعشلهتاكربةرفولكلذبفصُوُريِهَّـشلٱُميِظَعْلٱ
.هئادعألهلوهةدشلو

.»ُصُلَْخيِّـبَّـرلٱِمْسٱِبوُعْدَيْنَمُّلُكُنوُكَيَو«٢١
١٠:١٣ةيمور

يفناميإلابهللالأسينملكلةمحرلابدعوةيآلاهذه
يكلديعولالاوهأعمدعولاءاجريهفتاقيضلاكلتءانثأ
.دحأسأييال

بَّـرلٱِمْسٱِب
:١٣ايركزو٧٩:٦رومزم(هسفنبرلابيأِّـ

امكحيسملاعوسيانهبرلابدارأسرطبنأحجرألاو)٩
.)١:٢سوثنروك١و١٤و١٠:١٣ةيمور(يفسلوبىنع

يفحصيدعولااذهو.ديعولالاوهألكنمُصُلَْخي
.ةيحورلاةاجنلاوةيدسجلاةاجنلابدعووهولاوحألالك
يفكلهنييحيسملانمدحأالنأانهرابتعالاقحتسياممو
ندرألايقرشىلإميلشروأنماوبرهمهنألميلشروأبارخ
.نيدلاموييفنينمؤمللأجلمحيسملانوكيكلذكواوجنو

ةريخألامايألايفهللانألًانايبليئويمالكسرطبذختا
هتمقنةدشوحورلاهتبهبهتمحرةمظعرهظيملاعلاخيراتنم
انههمالكيفوةمقنلانماوجنيوصالخلاسانلالبقييكل

:دئاوفسمخ
.رطخلابراذنإلا.١
.هّيقوتلدادعتسالابوجو.٢
.صالخلاحنملدعتسمهللانأ.٣
.اذهنممهأطرشالوءاعدلاديحولاطرشلانأ.٤
.هسفنكالهىلعوهفكلهينمهنأ.٥

ُعوُسَي:َلاَوْقَألٱِهِذٰهاوُعَمْسٱَنوُّيِليِئاَْرسِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«٢٢
َبِئاَجَعَوٍتاَّـوُقِبِهللاٱِلَبِقْنِمْمُكَلَنَْهَربَتْدَقٌلُجَرُّيِِرصاَّـنلٱ
يفِهِدَيِبُهللاٱاَهَعَنَصٍتاَيآَو ًاضْيَأْمُتْنَأاَمَك،ْمُكِطَسَوِ
.»َنوُمَلْعَت
٢:٤نييناربعو١٠:٣٨صو١١و١٤:١٠و٣:٢انحوي

وهوسرطبةظعومنمثلاثلامسقلاةءادبةيآلاهذه
دّجمتوءامسلاىلإعفتراوماقدقبولصملاعوسينأحاضيإ
نعاوبوتينأمهيلعناكفحيسملابةقلعتملاديعاوملاقفوىلع
.اوصلخيفهباونمؤيوهلتقيفمهتئيطخ

دوهيلانيبًاعئاشعوسيمساناكُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَي
.رخآعوسينعهلزييمتهبرهتشاامىلعيرصانلابهتعنف

نمميظعبناجىلعذئتقوناكسرطبنأيفبيرالو
رمأببلُصنمباذكهفرتعينأعاطتساىتحةعاجشلا
ركنأدقهسفنوهناكوًاموينيسمخذنم(بنذمكمكاحلا
.هبفارتعالاىلعرطخلاوراعلانمبترتيناكامل)هفرعيهنأ

نأعطاقلاليلدلابتبثيأِهللاٱِلَبِقْنِمْمُكَلَنَهَْربَت
ُمَلْعَن«عوسيلسوميدوقينلوقلثماذهو.هلسرأوهبحأهللا
لَعُمِهللاٱَنِمَتْيَتَأْدَقَكَّـنَأ

ِّـ
َلَمْعَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَلْنَأل،ًام

:٣انحوي(»ُهَعَمُهللاٱِنُكَيَْملْنِإُلَمْعَتَتْنَأيِتَّـلٱِتاَيآلٱِهِذٰه
٢(.

تافدارتمتاملكثالثٍتاَيآَوَبِئاَجَعَوٍتاَّـوُقِب
ةوقىلإرظنلابتازجعملاتاوقلافيرابتعاامهنيبقرفلاو
بئاجعلاو.ىتوملاةماقإوىضرملاءافشاهنمولعافلا
بئارغلااهنمودهاشملايفاهريثأتىلإرظنلابتازجعملا
تازجعملاتايآلاو.هتمايقوهتوموحيسملاداليمبةقلعتملا
ةدوجاهنمواهبنرتقملاميلعتلاةحصىلعةلدأاهنأرابتعاب
.بيغلايفامهلمعوهلاعفأوهميلعت

عوسيىلإعجريهدييفريمضلاِهِدَيِبُهللاٱاَهَعَنَص
تازجعملاعنصيناكنيحهسفنعوسيةداهشلقفاوماذهو
هنباىوعدةحصلهللاقيدصتيهف)٣٠و٥:١٩انحوي(
.)٥:٣٦انحوي(

يف رئاسوميلشروأمكضرأومكدالبيفيأْمُكِطَسَوِ
دقاوناكنيعماسلانمنيريثكنأحجرألاو.ةيدوهيلا
.تازجعملاكلتنمًاريثكاودهاش

ةداهشبوأةيرصبلاةدهاشملابَنوُمَلْعَتًاضْيَأْمُتْنَأاَمَك
يفةرشتنمتناكحيسملالامعأءابنأنإفهينيعبدهاشنم
دوهيلاو.)٣:٨سقرمو٢٥و٤:٢٤ىّتم(ضرألاكلتلك
ناكهنأهيلإاوبسنلبتازجعملاعنصهنأذئموياوركنيمل
انحويو٣:٢٢سقرمو٩:٣٤ىّتم(لوبزلعبةوقباهعنصي
١٥:٢٤(.

ملٱِهللاٱِةَروُشَمِبًامَّـلَسُمُهوُمُتْذَخَأاَذٰه«٢٣
لِعَوِةَموُتْحَْ

ْ
ِهِم

مثَأيِدْيَأِبَوِ،قِباَّـسلٱ
ََ

لَتَقَوُهوُمُتْبَلَصٍة
ْ
.»هوُمُت

٤:٢٨و٣:١٨صو٢٤:٤٤و٢٢:٢٢انحويو٢٦:٢٤ىّتم
٥:٣٠و

لابىلعرطخيضارتعالًاعفدكلذلوسرلالاق
تاموبلُصنمنأوهوعوسيىلعىرجاممنيعماسلا
ًامامتإهتومةرورضلًاتابثإوحيسملابوهسيلناوهلاتوم
عفتراهنأوكلذلدوهشمهوتوملانمماقهنأوهللادصاقمل
يفهتوقتايآبسودقلاهحورلسرأكلذلوهللانيميىلإ
.نيسمخلاموي
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رومأنمسانلاهدهاشيذلاِهللاٱِةَروُشَمِبًامَّـلَسُم
هتومةلعنأعقاولاورشبلالامعأنمناكحيسملاتوم
دهعلايفتاءوبنلانمنيبتيامكهدصقوهللاءاضقةيلصألا
:١٢و١١:١٢ايركزو١٢-١٥:٥٣:١و٥٢:١٣ءايعشإ(ميدقلا
وهو)٢٨و٤:٢٧ص(يفليقانهليقامو)١٣:٧و١٠
لٱَكاَتَفَىلَعَعَمَتْجٱ«هلوق

ْ
،ُهَتْحَسَميِذَّـلٱ،َعوُسَيِسوُّدُق

لٱُسُطَاليِبَوُسُدُوريِه
ْ
،َليِئاَْرسِإِبوُعُشَوٍمَمُأَعَمُّيِطْنُب

.»َنوُكَيْنَأَكُتَروُشَمَوَكُدَيْتَنَّـيَعَفْتَقَبَساَمَّـلُكاوُلَعْفَيِل
سرطبةياغو.ةمكحلاىلعينبملايأرلاانهةروشملابدارملاو
الةروشملاكلتىضتقمبناكحيسملاتومنأنايباذهنم
:١٩انحويو٢٦:٥٣ىّتم(ًاضيأوههلوقليلدبهمغرىلع
نباحيسملاهنأهاوعدتلطبلهمغرىلعناكولو١١و١٠
.هللا

امو.امةلعلرمألاثودحدكؤياذهِقِباَّـسلٱِهِمْلِعَو
هللاءاضقتناكةلعلاكلتنأنلعأةيآلاهذهنمقبس
.)٨:٢٩ةيمور(

هنألينامورلادنجلاوسطاليبةطساوبيأٍةََمثَأيِدْيَأِبَو
بلصلاودحألتقىلعناطلسنمذئمويدوهيللنكيمل
.نيينامورلاتابقاعمنملبدوهيلاتابقاعمنمسيل

بنذلافدوهيلااهيأمتنأيأُهوُمُتْلَتَقَوُهوُمُتْبَلَص
مكحيملكلذًابلاطخرصيوهلتقبعشلادريملولهنألمكبنذ
سرطببسنف)٢١-٢٣:١٨اقول(هقلطألبسطاليبهيلع
هولتقومهحيسماوضفرمهنأوهواياطخلاعظفأنيبطاخملاىلإ
مهكلموليوطنمزذنمهباودعُونيذلامهئابآءاجروهو
.مهمثإةعاظفتدازهماقمةمظعفمهصلخمو

رايتخايفنيالهللاءاضقنأىلعناهربانهليقاميفو
نيينامورلاودوهيلاامأوحيسملاتومبىضقهللانإفناسنإلا
يفنيالةثداحبملعلاقبسف.مهرايتخابهولعفاماولعفف
كلذيفنيالاهعوقودعباهركذنأامكاهثدحمرايتخا
عوسيلمهضغبىلعدوهيلابقاعينأقحهللف.رايتخالا
.هدصاقممامتإىلعمهبقاعيالهنكلهايإمهلتقو

ملٱَعاَجْوَأًاضِقاَنُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلَا«٢٤
ًانِكُْممْنُكَيَْملْذِإ،ِتْوَْ

.»ُهْنِمَكَسْمُيْنَأ
:١٧و٣٤و١٣:٣٠و١٠:٤٠و٤:١٠و٣:١٥صو٣٢ع
١٥:١٥و٦:١٤سوثنروك١و٨:١١و٤:٢٤ةيمورو٣١
يسولوكو١:٢٠سسفأو١:١ةيطالغو٤:١٤سوثنروك٢و
:١سرطب١و١٣:٢٠نييناربعو١:١٠يكينولاست١و٢:١٢
٢١

نمدبالهنأىلعحيسملاةمايقبًانلعىلوألاةادانملاهذه
.ليبسلااذهريغىلعًالبقتعاشدقاهءابنأنأ

دارأامنيعاذهوتوملانميأُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلَا
دوهيلاةمهتنمةءاربعوسيلهللاةماقإبوهتابثإسرطب
.هتوملبقحيسملاهبأبنأامموهوهاوعدةحصبةداهشو

نإفةينكمةراعتساوهوزاجماذهِتْوَْملٱَعاَجْوَأًاضِقاَن
ضقنلااهلتبثأودويقبهسفنيفتوملامالآهبشملكتملا
ةيعبتةراعتساوهوأسفنلايفرمضملاهيبشتلاىلعةلالد
اذهلثموريسألادويقلحبتوملانمةماقإلااهبتهبُش
:٢٢ايمرإو٦٦:٧ءايعشإو١٩:٦١و١٨:٥رومزم(يفءاج
عاجوأتوملاقبسينأبلغيو.)١٣:١٣عشوهو٢٣
ملُأحيسملانأاذهنممزليالو.هيلإعاجوألافاضأكلذلو
عاضتالالاحتناكهتوملاحنأدارملاامنإتوملادعب
.هماقأنيحلاحلاكلتنمهقلطأوهللاهعفرفرسألاو

ىلإًارظننكميملهنإفعقاوللًارظنخلاًانِكُْممْنُكَيَْملْذِإ
هلنألو)٣:١٥ص(ةايحلاسيئرهنألحيسملاصخشماقم
نأًاناطلسهلنألو)٥:٦٢و١:٤انحوي(هسفنيفةايح
نكيملو.)١٠:١٨انحوي(ًاضيأاهذخأينأوهتايحعضي
يكلهبحيسملادهعتيذلاءادفلالمعهيضتقيامىلإًارظن
:٢نييناربع(هبعشصلخيوهكلممدهيوناطيشلاعضُخي
سدقملاباتكلاديعاوموهللاءاضقىلإًارظننكميملو)١٤
.هنّيبيسامك

يفيِماَمَأَّـبَّـرلٱىَرَأُتْنُك:ِهيِفُلوُقَيَدُواَدَّـنَأل«٢٥ ِّـلُكِ
.»َعَزْعَزَتَأَالْيَكِل،يِنيِمَيْنَعُهَّـنَأ،ٍنيِح
خلا١٦:٨رومزم

.سدقلاحورلاماهلإبُلوُقَيَدُواَدَّـنَأل
ع(نمحضتيامكملكتملاوهيذلاحيسملايفيأِهيِف
)١١-١٦:٨رومزم(نمانهسرطبسبتقاو)١٣:٣٦و٣١-٢٩
ةيناربعلالصألانعقرفيوهونيعبسلاةمجرتىلعًايرج
كلذيفدوادمفبهلاقاموًىنعمالًاظفلةدحاوةملكب
ىلعوهوحيسملاهبرعشيامبسدقلاحورلاءابنأرومزملا
.ضرألا

هللاانهذختافًادمتعموًانيعمهيلإرظنأيأَّـبَّـرلٱىَرَأ
.سرتوفيسبحلستمسأبرابجةلزنمب

..ًالاحةجاحلادنعيننيعيلىنمًابيرقيأيِماَمَأ
راسيلانألهللاراسيىلعحيسملاانهيِنيِمَيْنَع

:٢٦ىّتم(يفهلوقوانههلوقنيبةافانمالفةياقولاعضوم
هنيميىلعهنباوهيسركىلعسلاجكلمكهللانأهيفف)٦٤
.ةيانكنيرمألاالكوفرشلاعضوميأ

ةوقالوبئاصملاةدشينبلغتاليأَعَزْعَزَتَأَالْيَكِل
.ءادعألا
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لَقَّـُرسَكِلٰذِل«٢٦
ْ
ًاضْيَأيِدَسَجىَّـتَح.ِيناَسِلَلَّـلََهتَويِب

.»ٍءاَجَرَىلَعُنُكْسَيَس

ضرألاىلعناكاملحيسملاحرفيِبْلَقَّـُرسَكِلٰذِل
:٢١اقول(هتدارإىضتقمبلمعهنأبوبآلابهداحتاىلإرظنلاب
هتاقيضلكنمهيجنيهابأنأهنقيتبو)١١:٤٢انحويو١٠
ِلْجَأْنِميِذَّـلٱ«لوسرلالوقكاذهو.هئادعأىلعهرصنيو
ملٱِروُُّرسلٱ

خلٱِبًانيِهَتْسُمَبيِلَّـصلٱَلَمَتْحٱُهَماَمَأِعوُضْوَْ
ْ
»ِيْزِ

.)١٢:٢نييناربع(
يحورتجهتبايناربعلالصألايفوِيناَسِلَلَّـلََهتَو
يفحورلاةلآناسللانألنتملايفامبنوعبسلااهمجرتو
.جاهتبالاراهظإ

ربقلالعجٍءاَجَرَىلَعُنُكْسَيَسًاضْيَأيِدَسَج
لصألايفوًاعيرسةمايقلاهعقوتليتقونكسمةلزنمب
ىلع«يتظفلبنوعبسلاةمجرتوًانئمطمنكسييناربعلا
.نانئمطالاةلعءاجرلانأل»ءاجرلا

يفِيسْفَنَُكْرتَتْنَلَكَّـنَأل«٢٧ هلٱِ
َْ
َكَسوُّدُقَعَدَتَالَوِةَيِوا

.»ًاداَسَفىَرَي
٢٢و١٠:٢١مايأو٢٢:٦ليئومص٢و٤٢:٣٨نيوكت
١٤:٩ءايعشإو٨٩:٤٨و٨٦:١٣و٣٠:٣رومزمو
١٥:٥٥سوثنروك١و١١:٢٣ىّتمو٣١:١٦لايقزحو

.ينكرتتنليأِيسْفَنَكُْرتَتْنَلَكَّـنَأل
يف ْهلٱِ

َ
تحتىتوملارئاسعمحاورألالحميفيأِةَيِوا

حيسملاةقثتناكو.ةماعلاةمايقلامويىلإتوملاناطلس
بآلاعدوتسانيحهتومةعاسيفوهتايحةدملككلذك
.هسفن

ًافوقومهنوكىلإريشيحيسملاتوعندحأاذهَكَسوُّدُق
ًاضيأتعُنو.)١٧:١٩انحوي(ريسفتلايفرمامكهللاةدابعل
ةراهطلايفهاوسنملكنمسدقأهنأل»سودقلاب«
ايؤرو٧:٢٦نييناربعو٣:١٤لامعأو٤:٣٤اقول(ىوقتلاو
.)١٦:٥و١٥:١٤
ىتحربقلايفًاليوطًانمزىقبياليأًاداَسَفىَرَي

ىلإ«هلوققفوىلعىتوملارئاسيرتعيامكىلبلاهيرتعي
حيسملانأاهلكيآلاىنعمو.)٣:١٩نيوكت(»دوعتبارتلا
ىقبيالفتاومألانيبنمًاعيرسهميقيهللانأنقيتم
.توملاناطلستحتهسفنالوهدسج

حلٱَلُبُسيِنَتْفَّـرَع«٢٨
ْ
ألْمَتَسَوِةاََي

ُ
.»َكِهْجَوَعَمًاروُُرسِين

١٢:٢نييناربع

ىلعوهوحيسملانانئمطانايبيفاهلبقيتلاكةيألاهذه
.ضرألا

ىلإتوملانمهبلصوتياميأِةاَيَْحلٱَلُبُسيِنَتْفَّـرَع
ًاسفنةايحلاىلإهديعيهللانأبقثوحيسملانأىنعملاو.ةايحلا
هليلكتوًاضيأءامسلاىلإهدوعصنمضتياذهوًادسجو
.ةماركلاودجملابكانه

نيحيحرفلمكتيأَكِهْجَوَعَمًاروُُرسِينُألْمَتَس
ءاجامكاذهويندجمتثيحءامسلايفكتدهاشمبموقأ
.)١٢:٢و٩:٢٤نييناربعو٢٢-١:٢٠سسفأ(يف

ْنَعًاراَهِجْمُكَلَلاَقُيْنَأُغوُسَي،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«٢٩
اَذٰهىَّـتَحاَنَدْنِعُُهْربَقَو،َنِفُدَوَتاَمُهَّـنِإَدُواَدِءاَبآلٱِسيِئَر
لٱ
ْ
.»ِمْوَي
١٣:٣٦صو٢:١٠كولم١

ةيداحلاةيآلاىتحاهدعباموةيآلاهذهيفسرطبةياغ
هبملكتيملوحيسملاةمايقبكلذبأبنتدوادنأنايبنيثالثلاو
.هسفنىلع

اهيأ«هلوقب)١٤ع(يفمهبطاخُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ
اهيأ«هلوقب)٢٢ع(يفومهنكسضرأىلإةراشإ»دوهيلا
.ليئارسإلهللاديعاومةثرومهنوكىلإةراشإ»نويليئارسإلا

ينفوتامدوادنأملسمومولعمهنألَلاَقُيْنَأُغوُسَي
يبنوردتقمكلمهنأرابتعابهفرشوهماقمطحيملكلذنأو
.يقت

اذوهييفيكلملاتيبلالوأهنألاذهبتعُنِءاَبآلٱِسيِئَر
.هلسننمحيسملانايتإدوهيلاعقوتيذلا

عديملوميدقلادهعلايفهنعبتُكامكَنِفُدَوَتاَمُهَّـنِإ
مالكنممدقتامهيلعقدصيالكلذلفماقهنأٌدحأ
.رومزملا

اهنمهانبيذلاءزجلايفميلشروأةنيدميفاَنَدْنِعُهُْربَق
نويهصلبجىلعناكو)٢:١٠كولم١(دوادةنيدمبفرُعو
انحويًالوأهربقحتف.اذوهيكولمرثكأنفُدكلانهو
سدوريههحتفمثرابحألاسيئروهويباكملاسوناكره
ربقلاكلذدوجووسئافنلانمهيفيقبامذخأوريبكلا
ليلدهنممقيملدوادنأمهداقتعاومويلاكلذىلإمهدنع
.هيلعالهريغىلعقدصيةءوبنلامالكنأىلععطاق

ْنِمُهَّـنَأٍمَسَقِبُهَلَفَلَحَهللاٱَّـنَأَمِلَعَو،ًاّيِبَنَناَكْذِإَف«٣٠
مث
ََ

لُصِةَر
ْ
ملٱُميِقُيِهِب

جلٱَبَسَحَحيِسَْ
ْ

َىلَعَسِلْجَيِلِدََس
.»ِهِّـيِسْرُك
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٦٩و١:٣٢اقولو١٣٢:١١رومزمو١٣و٧:١٢ليئومص2
٢:٨سواثوميت٢و١:٣ةيمورو

ءابنألاىلعًارداقهللانمًامهلميأًاّيِبَنَناَكْذِإَف
ةريثكتاءوبنبملكت)٢٣:٢ليئومص٢(ةلبقتسملارومألاب
:٢٤اقولو٢٦:٤٦ىّتمعم٢٢:١رومزملباق(حيسملاىلع
:٦٩رومزملباقو٢٧:٣٥ىّتمعم٢٢:١٨رومزملباقو٤٤
لامعأعم٦٩:٢٥رومزملباقو٣٨و٢٧:٣٤ىّتمعم٢١
١:٢٠(.

ليئومص٢(يبنلاناثانةطساوبكلذهفرعهللانألَمِلَع
يفكلذلثمًاضيأركُذو.)١٣٢:١١رومزمو١٦و٧:١٢
.)٣٧-٣٥و٤و٨٩:٣رومزم

.)٣٥و٨٩:٣رومزم(ٍمَسَقِبُهَلَفَلَح
.هلسننميأِهِبْلُصِةَرََمثْنِم
همتأوهلسنمثًالوأناميلسدعولابدصقَحيِسَْملٱُميِقُي

ليجنإلاةبتكهرسفودوهيلادقتعااذكهوحيسملابًاريخأ
انحويو١١:١٠سقرمو٤٥و٢٢:٤٢و٢١:٩و١٢:٢٣ىّتم(
حيسملاىلإريشتتناكةءوبنلاكلتنأدوادملعو.)٧:٤٢
يسرك«نأوهدعولاةلمجنمنألهلبقدحأيفرصحنتالو
سرطبحرصو.)٧:١٣ليئومص٢(»دبألاىلإنوكيهتكلمم
.دعولامهفاذكهدوادنأ

بسحدوادلسننمحيسملانأيأِدَسَْجلٱَبَسَح
عادنمنكيملناسنإدرجمعوسيناكولفةيرشبلاهتعيبط
حيسمللنأدقتعاسرطبنأىلعليلدوهفديقلااذهىلإ
.ةيهلإلاهتعيبطيهوةيرشبلاةعيبطلاريغىرخأةعيبط

ًاحيسمكلملايفهفلخيليأِهِّـيِسْرُكَىلَعَسِلْجَيِل
نمةءوبنلاف.)١٥:١٠صو١:٣٢اقولو١١:١٠سقرم(
يناثلاو.توملانمماقُيهنألوألانيرمأنمضتتحيسملاةهج
كلُمنوكو.ضرألاكلامملكمعيًاكلُمدبألاىلإكلميهنأ
يفدوادكلمهبشيفًايقيقحهنوكعنميالًايحورحيسملا
.هللابعشلكهلومشوهدجم

ملٱِةَماَيِقْنَعَمَّـلَكَتَوىَأَرَفَقَبَس«٣١
نَأِحيِسَْ

َْكْرتُتَْملُهَّـ
يفُهُسْفَن هلٱِ

َْ
.»ًاداَسَفُهُدَسَجىَأَرَالَوِةَيِوا

١٣:٣٥صو١٠٦:١٠رومزم

ًاضيأهملعويحولابهثودحلبقكلذملعىَأَرَفَقَبَس
ًانيقيهدازونيقيبملكتينأعاطتساكلذلوناثانةءوبننم
.ةقباسلاةيآلايفروكذملاهللامسق

اذهبتكدوادنأكلذنممزليو١٦رومزملايفَمَّـلَكَتَو
كرتُتملحيسملاسفننأنايبيأنالعإلاكلذدعبرومزملا

.ةءوبنملكتلاكلذفخلاةيواهلايف

لاقدوادنأبيحولابسرطبحّرصِحيِسَْملٱِةَماَيِقْنَع
ىأردوادنأنمًاضيأحضتياذهو.حيسملاةمايقيفكلذ
.مقيملوًاداسفهدسج

.٢٧عحرشرظناخلاُهُسْفَنْكَْرتُتَْملُهَّـنَأ

.»َكِلٰذِلٌدوُهُشًاعيَِمجُنْحَنَو،ُهللاٱُهَماَقَأاَذٰهُعوُسَيَف«٣٢
١:٨ص٢٤ع

ةءوبننومضمعوسيةمايقّنأّرماميفسرطبنابأ
ماقدقحيسملانأوتّمتدقةءوبنلاهذهنأانهحّرصو
نيذلاذيمالتلانممهريغولسرلاةداهشكلذىلعناهربلاو
يفةمايقلاىلعمالكلاحرشرظنا.هتومدعبًايحهودهاش
.)٢٨:١٦ىّتم(

لٱِحوُّرلٱَدِعْوَمَذَخَأَو،ِهللاٱِنيِمَيِبَعَفَتْرٱِذِإَو«٣٣
ْ
ِسُدُق

ـُهَنوُِرصــْبُتَنآلٱُمــُتْنَأيِذـَّـلٱاَذـٰهَبـَكـَس،ِبآلٱَنـِم
.»ُهَنوُعَمْسَتَو
انحوي١٠:١٢نييناربعو٢:٩يبليفو٥:٣١صو٣٤ع
١٠:٤٥ص١:٤صو١٣و١٦:٧و١٥:٢٦و١٤:٢٦
٤:٨سسفأو

يذلاعاضتالانمهئاقتراوتوملانمهتماقإبَعَفَتْرٱ
لبقهلناكيذلادجملاىلإداعوءادفلالمعلهيلإلزانت
قلطملاناطلسلاىلعىلوتساو)١٧:٥انحوي(ملاعلاءاشنإ
.)١٨:١٨ىّتم(حيسموكلمهنأرابتعاب

:١٤انحويو١:٤ص(سُدُقْلٱِحوُّرلٱَدِعْوَمَذَخَأ
ىلإهلسريلنباللبآلانمهبدوعوملاسدقلاحورلايأ)٢٦
نيرمأنمضتيدعولااذهوبآلانمهبدوعوملاوهذيمالت
ىلإحيسملاعوجردعبالإيتأيالسدقلاحورلانألوألا
:١٥و١٤:٢٦انحوي(نبالاوبآلاةبههنأيناثلاو.ءامسلا

.)١٦:٧و٢٦
سدقلاحورلايأخلاَنآلٱُمُتْنَأيِذَّـلٱاَذٰهَبَكَس

مهمّلكتهوعمسامو.هتازجعميأهريثأتمتدهاشمتنأيذلا
بآلاىلإهبسنامحيسملاىلإسرطببسنف.ةبيرغتاغلب
ذيمالتلاةداهشنعًالضفهتمايقىلعليلدكاذو١٧عيف
.اهب

ُهُسْفَنَوُهَو.ِتاَواَمَّـسلٱَىلِإْدَعْصَيَْملَدُواَدَّـنَأل«٣٤
.»يِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ،ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق:ُلوُقَي
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رخآرومزمنماهيلتيتلاوةيآلاهذهيفسرطبنهرب
.هسفننأشبأبنتيملدوادنأ

ذخأيلهدسجبيأِتاَواَمَّـسلٱَىلِإْدَعْصَيَْملَدُواَدَّـنَأل
٢٩عيفليقاممحضتيامكبآلانيميىلعةماركلاودجملا
ىلعقدصتلبدوادىلعةءوبنلاكلتقدصتالكلذىلعو
.ةرورضلابحيسملا

نابأ.)١١٠:١رومزم(نباللبآلايأِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق
ملهنألدوادىلعقدصتالةءوبنلانأقبساميفسرطب
ىلعسلجيملوءامسلاىلإهدسجبدعصيملوتوملانممقي
.حيسملاوهوهريغىلعةرورضلابقدصتيهفهللانيمي
ًاذإفهبردعصيذلااعددوادنأانهكلذىلعدازو
نابأهبربخأيذلافةءوبنلاكلتبهسفندصقينأليحتسي
ةبتكللًاماحفإاهسفنةيآلاهذهحيسملادروأو.هبروهتيرذهنأ
.عيمجلابرودوادبرحيسملاًاذإف)٢٢:٢٤ىّتم(

ىلإنبالااعدبآلانأيأيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ
يلصألادجملاوهسيلاذهوناطلسلاودجملايفهلةاواسملا
رابتعابهلانيذلادجملالبًاهلإهنوكرابتعابهقحتسييذلا
رشبلاصالخلجألهعاضتالءازجًاطيسووًايدافهنوك
١:٢١سسفأو١١-٢:١يبليف(يفليقامقفوىلعاذهو
:٣سرطب١و١٢:٢٣٠و١٠:١٢و١٣و٨و١:٣نييناربعو
٢(.

.»َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأىَّـتَح«٣٥
سسفأو١٥:٢٥سوثنروك١و٢٢:٤٤ىّتمو١١١:١رومزم
١:١٣نييناربعو٢٢و١:٢٠

سوثنروك١(ةياهنلاىلإءادفلالامعأةياغمتتىتحيأ
٢٨-١٥:٢٤(.

لَف«٣٦
ْ
َعوُسَيَلَعَجَهللاٱَّـنَأَليِئاَْرسِإِتْيَبُعيَِمجًانيِقَيْمَلْعَي

.»ًاحيِسَمَوًاّبَر،ْمُتْنَأُهوُمُتْبَلَصيِذَّـلٱ،اَذٰه
٥:٣١ص

ىلعءانببيرنودبعيمجلاعنتقيليأًانيِقَيْمَلْعَيْلَف
حيسملانأاهومتدهاشيتلابئاجعلاوانتداهشوتاءوبنلا
.ءامسلايفنآلاهنأوىتأدق

ليئارسإتيبلًاناهربناكيذلاَليِئاَْرسِإِتْيَبُعيَِمج
نييليئرسإلاىلإباطخلاهجوامنإسانلارئاسلناهربوه
.نيوعدملالوأمهنأل

هباطخةياغاذه.خلالعجهنأرهظأيأَلَعَجَهللاٱَّـنَأ
.هتجيتنو

مكعمملكتوضرألاهذهيفلاجيذلااَذٰهَعوُسَي
.هسفنبيلصلاىلعتامومكمادقتازجعملاعنصو

.هلتقسطاليبنممتبلطنأبُهوُمُتْبَلَصيِذَّـلٱ
لكقوفًاسأرو)٩:٥ةيمور(عيمجلاىلعًاهلإيأًاّبَر
.)١٧:٢انحويو١:٢٢سسفأ(ةسينكللءيش
يتأيفوسوءامسلايفنآلاكلميةفصلاهذهىلعو

ذنمكلذكهنوكيفانيالًاهلإذئنيحهلعجو.ملاعلانيديل
لمعلءارجإعاضتالالاحيفوهوهدجمرتتسانكللزألا
.ءادفلا

ملاعلاصلخيلهللانمًاحوسمميأ)٣١ع(ًاحيِسَمَو
سرطبمكحو.ءايبنألابهبدوعوملاوهو)٤:٤٢انحوي(
نأىلعمهلمحيامممهحيسمومهبراوبلصمهمهنأبمهيلع
.اوفاخيومهسفنأاوموليواولجخي

سدقلاحورلالولحوسرطبظعوريثأت
٤٧عىلإ٣٧ع

يفاوُسِخُناوُعِمَساَّـمَلَف«٣٧ هبوُلُقِ طُباوُلَأَسَو،ِْمِ
ْ

َسُر
»؟ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأُعَنْصَناَذاَم:ِلُسُّرلٱَرِئاَسَو
١٦:٣٠و٩:٦صو٣:١٠اقولو١٢:١٠ايركز

يذلاعوسينأحيرصلاناهربلااذهاوُعِمَساَّـمَلَف
.حيسملاوههوبلص
يفاوُسِخُن ديدشيناسفنملأىلعلدياذهِْمِهبوُلُقِ
اوضرعيذلارطخلاواولعفامبمهمثإبمهروعشلميظعنزحو
ريثأتنموقحلاريثأتنمةّيعيبطةجيتنيهوهلمهسفنأ
.ًاضيأسدقلاحورلا

بضغليزنليأانتئيطخةجيتننموجننلُعَنْصَناَذاَم
لديلاؤسلااذهو.هقحتسنيذلاباقعلانمذقنُتوانعهللا
مهدادعتساوملعتلايفمهتبغروةاجنلايفمهداهتجاىلع
حيسمللسلوبلاؤسكمهلاؤسف.هللاةدارإلعوضخلل
:١٦لامعأ(اليسوسلوبلناجسلالاؤسو)٩:٦لامعأ(

دادعتسالضفأفوخلاوةمادنلاوةئيطخلابروعشلاو.)٣٠
حورلاريثأتةدشوقحلاةوقنيبياممو.ليجنإلاةراشبلوبقل
نعاورذتعينأاوعيطتسيملهولتقوهوضفرنيذلادوهيلانإف
.باقعلانمةاجنللداشرإلااولأسوهباوفرتعالبمهمثإ

َهلَلاَقَف«٣٨
ُ

طُبْم
ْ

لَواوُبوُت:ُسُر
ْ
ْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكْدِمَتْعَي

ملٱَعوُسَيِمْسٱَىلَع
خلٱِناَرْفُغِلِحيِسَْ

ْ
ِحوُّرلٱَةَّـيِطَعاوُلَبْقَتَف،اَياََط

لٱ
ْ
.»ِسُدُق
٣:١٩صو٢٤:٤٧اقول
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َهلَلاَقَف
ُ

قفوىلعلسرلارئاسنعةباينلابُسُرْطُبْم
خلٱِةَرِفْغَمَوِةَبْوَّـتلٱِبِهِمْسٱِبَزَرْكُي«نأبحيسملارمأ

ْ
اقول(»اَياََط

٢٤:٤٧(.
نزحلانمضتتةبوتلا.)٣:٢ىّتم(حرشرظنااوُبوُت
عوجرلاوًاراهجاهبفارتعالاواهكرتىلعمزعلاوةئيطخلاىلع
باقعلانمفوخلاقوفاذه.ةسادقلاوةعاطلابهللاىلإاهنع
فوخلاكلذفصالخلاقيرطنعاولأسنألبقاوفاخمهنأل
.لاؤسلاكلذةلع

ةّيليجنإلاىلوألاهتظعوميفةبوتللسرطبةوعدتناكو
طرشلايهةبوتلاو.هريشبتلوأيفنادمعملاانحويةوعدك
.اهنودبصالخالوةرفغملليرورضلا

هذيمالتحيسملارمأ.)٣:٦ىّتم(حرشرظناْدِمَتْعَيْلَو
لوبقف)١٦:١٥سقرمو٢٨:١٩ىّتم(نينمؤملااودمعينأ
هبروحيسملاوهعوسينأهناميإبًانلعدمتعملارارقإةيدومعملا
متخوسدقلاحورلاببلقلاريهطتىلإزمريهوهصلخمو
.حيسملاةسينكيفكارتشالاةمالعوديدجلادهعلا

النأكلذنممزليالِحيِسَْملٱَعوُسَيِمْسٱَىلَع
يفحيسملارمأامكسدقلاحورلاوبآلامساباودمتعي
مسابمهدامتعابلطىلعسلوبرصتقاو)٢٨:١٩ىّتم(
بآلابًامئادنوفرتعياوناكًادوهيمهنوكلًارظنمهنألعوسي
حيسملاوهعوسينوكةهجنمًاصقانمهناميإناكفهحورو
نأاودصقومهاياطخباوفرتعاوكلذباوملساملو.هللانبا
مويلايفًانايدوًابروًارربموًايدافحيسملااوذختينأواهوكرتي
ىلعةلالدةيحيسملاةيدومعملالوبقلًالهأاوناكريخألا
ص(يفركُذامقفوىلعاذهوهتسينكوحيسملابمهداحتا
١٩:٥(.

نادمعملاانحوينألمولعمرمأكةيدومعملاسرطبركذو
.هذيمالتوعوسيكلذكونينسذنماهسرام

.طقفحيسملابلصةئيطخالاهلكاَياَطَْخلٱِناَرْفُغِل
طرشةبوتلافةيدومعملاوةبوتلاةياغنارفغلااذهلاونو

الفاهبرمأحيسملانألةبجاوةيدومعملاوةرفغملليرورض
.ةئيطخلاةلازإىلعاهسفنيفاهلةوق

ىلإةيطعلاةفاضإِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَةَّـيِطَعاوُلَبْقَتَف
.سدقلاحورلايهةيطعاوذخأتفىنعملاوةّينايبحورلا
اهسيدقتومهبولقديدجتلهمزلييذلاوههنولانييذلاو
ةبهوماولانينأكلذيضتقيالفريمضلاةحاروةيزعتلاو
كلتنألكلذلكاشاموةبيرغةنسلأبملكتلاكتازجعملا
يفنيالحورلاكلذبدعولاف.ًامئادالًانايحأىطعُتتناك
ناكملاكلذىلإمهنايتإنألًالبقهتاريثأتضعباولبقمهنأ
صالخلانعمهلاؤسومهبولقسخنوظعولاىلإمهءاغصإو
مهبولقيفهللالعفلةلمكمةيطعلاكلتنوكتفهتاريثأتنم

ٍةاَنَأُلوُط،ٌمَالَسٌحَرَفٌةَّـبََحم«يهيتلاحورلارامثأباوتأييكل
طُل
ْ

.)٢٣و٥:٢٢ةيطالغ(»ٌفُّفَعَتٌةَعاَدَوٌناَميِإ،ٌحَالَصٌف

ملٱَّـنَأل«٣٩
َىلَعَنيِذَّـلٱِّـلُكِلَوْمُكِدَالْوَألَوْمُكَلَوُهَدِعْوَْ

ٰهلِإُّبَّـرلٱُهوُعْدَيْنَمِّـلُك،ٍدْعُب
ُ
.»اَن

:١٤و:١٨و١١:١٥و١٠:٤٥ص٣:٢٥صو٢:٢٨ليئوي
١٧و٢:١٣سسفأو٨و١٥:٣و٢٧

.سدقلاحورلابَدِعْوَْملٱَّـنَأل
ىلعءانبًاعيمجدوهيلامتنأمكليأْمُكِدَالْوَألَوْمُكَلَوُه

اذهو.حيسملامتبلصدقمتنكنإوراتخملاهللابعشمكنوك
وهو)٢:٢٨ليئوي(هيلعمالكلاقبسيذلاليئويلوقك
.)٥٩:٢١و٤٤:٣ءايعشإ(يفاملثمًاضيأ

ًاضيأاومُسنيذلاممألايأٍدْعُبَىلَعَنيِذَّـلٱِّـلُكِل
ملٱِدوُهُعْنَعَءاَبَرُغَو،َليِئاَْرسِإِةَّـيِوَعَرْنَعَنيِّـيِبَنْجَأ«

»ِدِعْوَْ
ءايعشإ(يفتاءوبنللقفاومانهليقامو.)٢:١٢سسفأ(
امو)٩:١٢سوماعو٢و٤:١اخيمو٥٤:٤و٤٠:٥و٢:٢
ملو.)١٤:٢٧و١٨-١١:١٥و١٠:٤٥ص(ديدجلادهعلايف
نأنوعيطتسيممألانأنوفرعيلسرلارئاسوسرطبنكي
رسعوةيدوهيلاموسرلاًالوأاولبقيملامنييحيسماونوكي
ننسظفحوناتخلانعممألاءانغتساباوملسينأمهيلع
.ةيحيسملاةسينكلايفاولَبقُييكلىسوم

هلوصحلصأناسنإللهللاةوعدُّبَّـرلٱُهوُعْدَيْنَمِّـلُك
كلتو.ةيرشبلاهتدارإالوقافتالاالصالخلاوناميإلاىلع
بلقللةنطابوساوحللةرهاظيهوىلاعتهنمةمعنةوعدلا
نيذلانيرشبملاوليجنإلاةطساوبناسنإلاىلعضرعُتو
هللادصقمتينأدبالو.سدقلاحورلاةطساوبوهبنوداني
.اهاعدواهراتخاسفنلكيف

َهلُدَهْشَيَناَكٍَةريِثَكَرَخُأٍلاَوْقَأِبَو«٤٠
ُ

:ًالِئاَقْمُهُظِعَيَوْم
جلٱاَذٰهْنِماوُصُلْخٱ

ْ
ملٱِليِ

لُْ
ْ
.»يِوَت

انهركُذامنأاذهنمحضتيٍةَريِثَكَرَخُأٍلاَوْقَأِبَو
وههنأومويلاكلذلسرلاهبظعواممءزجىوسسيل
.مهألا

َهلُدَهْشَيَناَك
ُ

ديعاوملاواهركذيتلاثداوحلاةحصبْم
نيذلاببيحرتلاوراذنإلالامهإنمرطخلاواهدروأيتلا
.نونمؤيونوبوتي
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.صالخللهللاةوعدلوبقىلعمهثحييأْمُهُظِعَيَو
نأبنوبلاطممهف.هظعوةياغاذهخلااوُصُلْخٱ

دوهجملاغارفتسابةاجنللهللااهدعأيتلاطئاسولااولمعتسي
.يتأيامكرارشألامهلازتعابو

اذهدوهيهلكاشمنميأيِوَتْلُْملٱِليِْجلٱاَذٰهْنِم
يفنينمؤملاريغبءادتقالانمرطخلابراذنإاذهو.رصعلا
لمعلاويأرلايفمهكراشييذلانأللامعإلاوءارآلا
رصعلاكلذدوهيناكو.باقعلاوةمقنلايفمهكراشي
٤٢-١٢:٣٩و١٩-١١:١٦ىّتم(ماثآلاباكتراةرثكبنيفوصوم
حيسملامهضفربمهرشاونلعأو)٨:٣٨سقرمو١٦:٤و
كلذنماوصلخينأنيظوعوملاىلعبعصوهاّيإمهبلصو
ةطلسلاوةبيهلانيريثكاوناكنييسيرفلاءاسؤرنألليجلا
دشرلاىبأهنألءاوتلالابليجلاكلذفصوو.بعشلاىلع
:دئاوفثالثرماممانلو.ةماقتسالاوقحلاقيرطىلإ
يفدهتجينأهيلعفصلخينأدارأنمهنأ:ىلوألا·

.هسفنصالخ
ملاعلارورغنمديدشرطخيفناسنإلانأ:يناثلا·

امإكالهلاىلإهودوقيالئلرارشألاقافرلابءادتقالاو
نكيملكلذنمرطخلالعلوديدهتلاوأقلمتلاوأءزهلاب
.مويلاهنمرطخلانممظعأذئموي
نمزرتحينأصالخلايفبغرينمىلعهنأ:ةثلاثلا·

ًادهطضموًاناهموًاضغبمنوكينأىضريوملاعلاةلكاشم
.ةيدمرسلاةداعسلاويدبألادجملاةيغب

يفَّـمَضْنٱَو،اوُدَمَتْعٱَو،ٍحَرَفِبُهَمَالَكاوُلِبَقَف«٤١ لٱَكِلٰذِ
ْ
ِمْوَي

.»ٍسْفَنِفَالآِةَثَالَثُوْحَن

.حيسملاعوسيباياطخلاةرفغميفُهَمَالَك
ةاجنلاقيرطهباودجومهنألحرفبهمالكاولبقٍحَرَفِب

.هلاقثأنمريمضلاةحارومهنزحأيذلارطخلانم
ًانايبو)٢٨:١٩ىّتم(صلخملارمألًاعوطاوُدَمَتْعٱَو

يفمهلوخدومهدهعتلًامتخوحيسملابمهناميإومهتبوتل
.ةروظنملاةسينكلا

لدتامكةيدومعملابحيسملابنينمؤملاةعامجىلإَّـمَضْنٱَو
.ةنيرقلا

يف ظعولاءادتباناكو.نيسمخلاموييأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
ةّيفيكنمًائيشانهركذيملو.هحابصنمةثلاثلاةعاسلايف
تناكاهنأحجرألاوسيطغتلابمأتناكشرلابأةيدومعملا
اللاوحألاوفالآةثالثسيطغتبقيضيتقولانألشرلاب
ةسينكلايفًالاحسانلاكئلوألسرلالخدأو.كلذقفاوت

يفكشلايقلياموأءايرلاىلعمهلمحيامنكيملذإ
.مهصالخإ

ةسينكلاىلإءالؤهمامضناناكٍسْفَنِفَالآِةَثَالَث
عقتملنإ«هلوقيفامىلعحيسملاهعرزيذلاعرزلاةروكاب
نإنكلواهدحوىقبتيهفتمتوضرألايفةطنحلاةبح
موييفسدقلاحورلاباكسناةجيتنو»ريثكرمثبيتأتتتام
روصعلايفعقوتيامنوبرعوهوليجنإلابريشبتلاعمدحاو
ءوشنلرصتخمخيراتاذهو.باتكلاديعاومقفوىلعةيتآلا
.ةّيحيسملاةسينكلا

ِْرسَكَو،ِةَِكَّـرشلٱَو،ِلُسُّرلٱِميِلْعَتَىلَعَنوُبِظاوُياوُناَكَو«٤٢
خلٱ
ْ
.»ِتاَولَّـصلٱَو،ِزُْب
عو١:١٤ص١٠:١٦سوثنروك١و١١و٢٠:٧ص٤٤ع
٤:٢يسولوكو٦:١٨سسفأو١٢:١٢ةيمورو٤٦
١٠:٢٥نييناربعو

اونمآامدعبمهنأىلعانّلدياذهَنوُبِظاوُياوُناَكَو
عم(ناميإلاىلعنيتباثاوقباودهُطضاواونيهُأواودمتعاو
حصأمهتوبثو)ةسينكلاىلإمهمامضناةعرسنمانملع
.مهّددجتومهناميإةحصىلعناهرب

نعسدقلاحورلاةبهوممهنغتملِلُسُّرلٱِميِلْعَتَىلَع
.لسرلاظعاومىلإنوغصياوناكفةمعنلاطئاسولامعتسا

مهلامآيفذيمالتلارئاسولسرلاةكراشميأِةَكَِّـرشلٱَو
راطخألاوتاناهإلالامتحاومهنازحأومهحارفأومهلاوهأو
ًاضيأمهتكراشموتاّيجراخلانمكلذريغوةيلاملارئاسخلاو
هذهتينُبو.ةثداحملاوحيبستلاوةالصلاعيضاوميف
.حيسملاوهدحاوسأربمهداحتاىلعةكراشملا

نولكأياوناكمهنأكلذىنعمنأحجرألاِزْبُْخلٱِْرسَكَو
ماعطلالوانتاومتخيوةدحاوةلئاعكتاعامجيداعلاماعطلا
حصفلالسرلاعملكأحيسملانأامكينابرلاءاشعلالوانتب
نيبددملاتناكو.ينابرلاءاشعلالوانتبكلذمتخمثًالوأ
ةليسوكلذكهراركتناكوةريصقءاشعلاكلذلوانتتارم
ص(مهاياطخنعةحيبذمهمامأحيسملاتومليثمتىلإ

ملمهنأركُذامممزليالو.)١٠:١٦سوثنروك١و١١و٢٠:٧
رسكنألةماعللاهميدقتزوجيالهنأوسأكلاذئموياوبرشي
.نيلكشلالوانتاهبداريةيحالطصاةرابعزبخلا

حورلاباكسناةجيتنةالصلايفةبغرلاِتاَوَلَّـصلٱَو
ِتْيَبَىلَعُضيِفُأَو«هّيبنناسلبىلاعتهلوقليلدبسدقلا
ايركز(»ِتاَعَُّرضَّـتلٱَوِةَمْعِّـنلٱَحوُرَميِلَشُروُأِناَّـكُسَىلَعَوَدُواَد
يفداحتالاىلعلمحينطابلاسحلايفداحتالاو)١٢:١٠
ةراشبيفبرلارمألًالاثتماًاضيأكلذاوتأو.هللاعرضتلا
كفنيالةالصلايفداحتالااذهلثمو.)١٨:١٩ىّتم(ىّتم
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روضحةيآيهواهتبغرواهومنوةسينكلاةايحةمالعًادبأ
روتفلاةمالعةيروهمجلاةالصلالامهإو.اهيفسدقلاحورلا

ةعبرألارومألاو.ةعيبلانعسدقلاحورلالاصفناونيدلايف
ةسينكءدبيفىلوألالامعألايهةيآلاهذهيفةروكذملا
امكةيدومعملاةطساوبناميإلابفارتعالادعبىلوألاحيسملا
.)٤١ع(يفّرم

يفٌفْوَخَراَصَو«٤٣ ٌتاَيآَوُبِئاَجَعْتَناَكَو.ٍسْفَنِّـلُكِ
ُجتٌَةريِثَك

ْ
.»ِلُسُّرلٱيِدْيَأَىلَعىَر

٥:١٢و٤:٢٣صو١٦:١٧سقرم

اذهو.مهنيبهروضحبروعشلانعجتانلاهللانمٌفْوَخ
ناكوذئمويةسينكلااودهطضينأنمءادعألاعنمفوخلا
.اهتيلوفطيفاهلًايرورضكلذ

يف ذيمالتللًاّماعفوخلاكلذناكٍسْفَنِّـلُكِ
حيسملاتومبةقلعتملاثداوحلامهتفرعمهتلعومهئادعألو
مويبئاجعوهمسابلسرلااهعنصيتلاتازجعملاوهتمايقو
نعًالضفثيدحلابهذملاكلذلفولأعابتاونيسمخلا
.عيمجلابولقيفهللاحورريثأت

اذهو)٢٢ع(حرشرظناخلاٌةَريِثَكٌتاَيآَوُبِئاَجَع
حاحصألاو.)١٦:١٧سقرم(لسرللحيسملادعوقفوىلع
بئاجعلاكلتىدحإركذهيفذإةيآلاهذهلحرشثلاثلا
.ليصفتلاب

ُّلُكْمُهَدْنِعَناَكَو،ًاعَماوُناَكاوُنَمآَنيِذَّـلٱُعيَِمجَو«٤٤
.»ًاَكَرتْشُمٍْءَيش
٣٤و٤:٣٢ص

رهوجكلذناكوحيسملاوهعوسينأباوُنَمآَنيِذَّـلٱ
.مهريغنيبومهنيبقرفلا

ةدحاوةعامجمهنوكنعالضفسحلاوركفلايفًاعَم
يفاوقفتا)٥ع(ةفلتخمنكامأنماوناكمهنأعمو.ةزاتمم
مظعأنمداحتالااذهو.ميلعتلاعمسوحيبستلاوةالصلا
نيقرفتملاعمجوهقحلاليجنإلاريثأتو.يحورلاومنلاطئاسو
.دحاوىلإ

نيبناكامكًاكََرتْشُمٍءَْيشُّلُكْمُهَدْنِعَناَكَو
تيبلهأكاوناكمهنإفرشعينثالاوضرألاىلعوهوحيسملا
هبسحلبصاخلاهعفنلهلاممهنمدحأبسحيملو.دحاو
ىلإريشُأوةسينكلايفهتوخإىلعةجاحلادنعاهقفنيةنامأك
نمدجنملو.)١١-٥:١و٤:١٢ص(يفةيلاملاةكرشلاهذه
ناكلبكلذبرمألسرلانمًادحأوأحيسملانأىلعليلد

تناكوعربتهنأىلعوضعبلمهضعببحىلعًاليلدوه
.هيلإئجلُتذئمويلاوحألاتايضتقم

ملٱَوُكَالْمَألٱَو«٤٥
َْنيَباََهنوُمِسْقَيَواََهنوُعيِبَياوُناَكُتاَيَنَتْقُْ

جلٱ
ْ

.»ٌجاَيِتْحٱٍدِحاَوِّـلُكِلُنوُكَياَمَك،ِعيَِم
٥٨:٧ءايعشإ

.تويبلاونيضرألاكُتاَيَنَتْقُْملٱَوُكَالْمَألٱَو
مهتوخإةدافإلءاينغألااهعيبيناكيأاََهنوُعيِبَياوُناَك

نوعيبيوناكلبمهكالمألكاوعابمهنأىلعةنّيبالو.ءارقفلا
.ةجاحلاهيلإوعدتام

مهنيبنيجاتحملاوءارقفلايأِعيِمَْجلٱَْنيَباََهنوُمِسْقَيَو
:تاظحالمسمخميسقتلااذهيفانلو
.ميلشروأريغيفنكيملهنأ:ىلوألا·
.)٥:٤ص(ّعربتهنأ:ةيناثلا·
نمءيشيفلسرلاالوهبرمأيملحيسملانأ:ةثلاثلا·

.مهلئاسر
١٩:٢٧انحوي(لاملاضعبالإنكيملعّزوملانأ:ةعبارلا·

.)١٢:١٢لامعأو
هنإف.لاوحألاتايضتقملًارظنًايتقوناكهنأ:ةسماخلا·

اوتأنيذلاءابرغلادوهيلاينمؤمنمنوريثكمهنيبناك
ةماقإلاىلعاومزعيملوحصفلابلافتحاللميلشروأىلإ
يحورلاميلعتلاةيغبحيسملاباونمآامدعبمهنكلو.كلانه
ناكسناكودوهيلانممهباحصأومهبراقأمهلبقيملو
شاعملالئاسونمنيعونممحيسملاباونمآنيذلاميلشروأ
تابجاونمنأىلعليلدبكلذسيلًاذإف.ةيداعلا
كالمألانوكتنأنامزوناكملكيفنييحيسملا
اهرمألوأيفةسينكلاتناكف.مهنيبةكرتشمتاينتقملاو
باكسناجئاتننمكلذواهئارقفىلعءاخسلابةزاتمم
مهتنايدةحصىلعناهربومهبولقيفسدقلاحورلا
لاملابحنألءوبنتلاوةبيرغلاةنسلألابملكتلانممظعأ
رصعلكيفةسينكلاىلعف.ةمعنلاالإهبلغياليعيبط
.)٢٦:١١ىّتم(اهئارقفبينتعتنأ

ملهنأىلعليلداذهجاَيِتْحٱٍدِحاَوِّـلُكِلُنوُكَياَمَك
ىلعةجاحلادنعناكلبةدحاوةعفدعيزوتلاوعيبملانكي
ص(لسرلامهنمثلانومسقينيذلاناكوتاقوألايلاوت
.)٣٥و٤:٣٤

يفَنوُبِظاوُيٍمْوَيَّـلُكاوُناَكَو«٤٦ هلٱِ
َْ
.ٍةَدِحاَوٍسْفَنِبِلَكْي

خلٱَنوُِرسْكَيْمُهْذِإَو
ْ
يفَزُْب لٱِ

ْ
َماَعَّـطلٱَنوُلَواَنَتَياوُناَك،ِتوُيُب
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لَقِةَطاَسَبَوٍجاَهِتْبٱِب
ْ

.»ٍب
٤٢ع١:١٤ص٥:٤٢صو٢٤:٥٣اقول

.حيسملاوهعوسينأبنينمؤملايأاوُناَك
ةثلاثلاةعاسلايفةنّيعملاةالصلاتاقوأيفَنوُبِظاوُي
.راهنلانمةعساتلاةعاسلاو

يف ْهلٱِ
َ

الاوناكمهنألومهلومهئابآلةدابعلالحمهنألِلَكْي
حيسملابءادتقاةيدوهيلاننسلاوضورفلانوسرامينولازي
اودازوةيوسوملاةنايدللةلمكتةيحيسملاةنايدلانأىلعءانبو
ةيدومعملاكموسرلاضعبوةديدجمينارتوتاولصكلذىلع
نوبهذيلسرلاناكو.حيسملاميلاعتركذوينابرلاءاشعلاو
حيسملابكلانهعومجلاريشبتيفةبغرلكيهلاىلإكلذك
تفرعامو.ىسومةعيرشيفانتالحيسملاةنايدنأًانايبو
تلمكُأاهنأوةيدوهيلاسوقطلانعاهءانغتساةسينكلا
حورلاميلعتنمكلذاوفرعو.ًائيشفَائيشالإحيسملاب
يفيهامكلسرلاميلاعتورابتخالانمومهاّيإسدقلا
.مهلئاسر

.)٤٢ع(حرشرظناَزْبُْخلٱَنوُِرسْكَي
يف عسيدحاوتيبميلشروأيفنكيملهنألِتوُيُبْلٱِ

تويبيفَاقرفاوعمتجامهنأرهاظلاوهيفحيسملاةعامجلك
نومتخياوناكومنرتلاوةالصلاوميلعتلالجألةفلتخم
ءاشعلالوانتبمثدحاوتيبلهأكًاعملكألابعامتجالا
.ينابرلا

اوحرفءاينغألافءارقفوءاينغأعيمجلانمٍجاَهِتْبٱِب
ةنايدف.مهناسحإىلعنينسحملاركشبءارقفلاوءاطعلاب
اهريغةنايدهبهتالامجاهتبالانماهعابتألبهتحيسملا
تناكاهنأعمكلذىلوألااهمايأيفةسينكلاتلانواهيعباتل
هبأبنأامقفوىلعكلذو.سانلانمةضغبموةرقتحم
.)١٦:٢٢انحويو٥:١٢ىّتم(حيسملا

دسحلانممهءولخلصالخإيأٍبْلَقِةَطاَسَب
نأركُذاممانلو.مهركشومهتعانقلوتاذلابحوءايربكلاو
:رومأةسمخباهرمألوأيفتزاتماةيحيسملاةسينكلا
.هللامالكعمسىلعةبظاوملا:لوألا·
.ةيوخألاةبحملا:يناثلا·
.تاذلاراكنإىلعلماحلاءاخسلا:ثلاثلا·
.ةّيروهمجلاةالصلا:عبارلا·
.ًاعمبرلاءاشعوماعطلالوانت:سماخلا·

َهلَو،َهللاٱَنيِحِّـبَسُم«٤٧
ُ

.ِبْعَّـشلٱِعيَِمجىَدَلٌةَمْعِنْم
لٱَىلِإُّمُضَيٍمْوَيَّـلُكُّبَّـرلٱَناَكَو

ْ
.»َنوُصُلَْخيَنيِذَّـلٱِةَسيِنَك

:١١و٥:١٤ص١٤:١٨ةيمورو٤:٣٣صو٢:٥٢اقول
٢٤

.٢٤:٤٣اقولَنيِحِّـبَسُم
َهلَو
ُ

.)حرشلارظنا(٢:٥٢اقولٌةَمْعِنْم
نأدبالودوهيلارثكأيأِبْعَّـشلٱِعيَِمجىَدَل

اوجّيهمهنألكلذنمنونثتسمةنهكلاءاسؤرونييقودصلا
ىلعًالبقهوجّيهامكنييحيسملاىلعليلقدعببعشلا
مهتريسةراهطبعشلادنعةمعنلاكلتةلعتناكوحيسملا
مهلاهبهوهللانأيفبيرالو.ءارقفلاىلإمهناسحإةرفوو
.اهئوشنلوأيفةسينكلاومنىلإةليسو

حاجننأبرارقإلابجيُّمُضَيٍمْوَيَّـلُكُّبَّـرلٱَناَكَو
ذإاهموزلعمةيرشبلاطئاسولانمالهللالمعنمةسينكلا
اَنَأ«لوسرلالوقكاذهو.رشبلاةقاطيفامموهسيل
َسْيَلًاذِإ.يِمْنُيَناَكَهللاٱَّـنِكٰل،ىَقَسُسوُّلُبَأَوُتْسَرَغ
لٱ
ْ
سوثنروك١(»يِمْنُييِذَّـلٱُهللاٱِلَب،يِقاَّـسلٱَالَوًائْيَشُسِراَغ
خيراتاذهو)١١:٣٤و٥:١٤لامعأًاضيأرظنا٧و٣:٦
.ةريثكًامايأىلوألاةسينكلا

هلةفوقوملاهللاةوعدملاةعامجلااهانعملصأِةَسيِنَكْلٱ
لفحملاىلعتقلطُأمثنمولفحملهألكىلعتقلطُأمث
سوثنروك١(ينانويلالصألايف)٤١و١٩:٣٩لامعأ(هسفن
ءاسنوًالاجرحيسملابنينمؤملاةعامجانهاهبدارملاو.)١١:١٨
ناكميفنوعمتجياوناكو.مهناميإبًافارتعااودمتعانمم
ميلعتعمسلوحيبستودوجسوةالصنمةدابعللدحاو
وهةسينكةعامجلالعجيذلايرهوجلارمألاو.لسرلا
ّنيعمماظنةسينكللناكهنأىلعليلدالوحيسملابناميإلا
.لاوحألاءاضتقابسحىلعتمظنتف

مهاّيإهللاةوعدةياغنألكلذباوتعُنَنوُصُلَْخيَنيِذَّـلٱ
صالخلالاونةسينكلاىلإمهمامضناومهناميإومهتبوتو
نمو)٤٠ع(يوتلملاليجلااذهنماوصلخنممءالؤهو
.اهتبقاعوةئيطخلاناطلس

ذنماهيلعقدصاهرمألوأيفةسينكلاىلعقدصامو
وهوةياهنلاىلإاهيلعقدصيسوةعاسلاهذهىلإدهعلاكلذ
حيسملاباونمآواوباتوهللامهاعدنيذلامويلكاهيلإمضينأ
لنيملٌدحأىقبيالىتحضرألاىلعهمساباوفرتعاو
ةرثؤملاةيفاكلالئاسولايهلزتملىلوألالئاسولاو.صالخلا
.سدقلاحورلالعفويليجنإلاميلعتلاوةالصلايهومويلا
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ثلاثلاحاحصألا

١٠ىلإ١عجرعألاءاربإ

طُبَدِعَصَو«١
ْ

هلٱَىلِإًاعَماَّـنَحوُيَوُسُر
َْ
يفِلَكْي ِةَعاَسِ

.»ةَعِساَّـتلٱِةَالَّـصلٱ
١٠:٣و٢:١٥صو٥٥:١٧رومزم٢:٤٦ص

ٌَةريِثَكٌتاَيآَوُبِئاَجَعْتَناَكَو«)٢:٤٣ص(يفليق
ُجت
ْ
ةدحاورفسلاهذهبتاكراتخاو»ِلُسُّرلٱيِدْيَأَىلَعىَر
سرطبظعوىلإةليسوتناكاهنألليصفتلاباهركذواهنم
.ةيناثدوهيلا

نيذهنيبناكًاعَماَّـنَحوُيَوُسُرْطُبَدِعَصَو
عمانحوينإفامهخيراتلوأذنمةيوقةفلأنيذيملتلا
انحوي(ديصلايفناكيرشامهوحيسملابسرطبأبنأسواردنأ
ًاعمابهذو)٥:١٠اقول(ًاعمةيلوسرلاىلإايعُدو)١:٤١
ىلإسرطبانحويلخدأو)٢٢:٨اقول(ريخألاحصفلاةئيهتل
انحوي(ربقلاىلإًاعمابهذو)١٨:١٦انحوي(ةنهكلاسيئرراد
نعلاحلايفهلأسهلبقتسمبسرطبعوسيأبنأاملو)٢٠:٦
ىلإًاعمابهذو)٢١:٢١انحوي(هعمناكوانحويلبقتسم
.)٨:١٤ص(ريشبتللةرماسلا

ْهلٱَىلِإ
َ

دعبلسرلانأاقولةراشبةمتاخيفءاجِلَكْي
نوكرابيونوحبسيلكيهلايفنيحلكاوناكحيسملادوعص
مويلكاوناك«نينمؤملانأ)٢:٤٦ص(يفءاجوهللا
مهرمألوأيفنييحيسملانأليلداذهو»لكيهلايفنوبظاوي
اولمهيملوةدابعلللكيهلاىلإدوهيلارئاسعمنوبهذياوناك
كرتلالكاهوكرتيملومايألايلاوتىلعالإةيدوهيلاسوقطلا
ةدوهيلاحئابذلاةرورضلابتلطبولكيهلامدُهنأدعبالإ
يتلاحئابذلانوبسحياونوكيملو.موسرلانماهبقلعتيامو
ةراشإاهنوبسحياوناكلبةئيطخلاعفرتةيلعافتاذهيفمدقت
ىلعحيسملااهمدقيتلاةلماكلاةدحاولاةحيبذلاىلإ
.بيلصلا

يف ةحيبذلاميدقتتقويأِةَعِساَّـتلٱِةَالَّـصلٱِةَعاَسِ
ًاتقواهتقواولعجينأدوهيلابحأفىسومّنيعامكةيئاسملا
.)٨و٢٨:٤ددع(ًاضيأةالصلل

طَبْنِمُجَرْعَأٌلُجَرَناَكَو«٢
ْ

ُهَنوُعَضَياوُناَك،ُلَمُْحيِهِّـمُأِن
هلٱِباَبَدْنِعٍمْوَيَّـلُك

َْ
جلٱُهَلُلاَقُييِذَّـلٱِلَكْي

ْ
َلَأْسَيِلُليَِم

هلٱَنوُلُخْدَيَنيِذَّـلٱَنِمًةَقَدَص
َْ
.»َلَكْي

٩:٨انحوي١٤:٨ص

ِأ
َ
تسيلهتلعنأًانايبكلذركذهِّـمُأِنْطَبْنِمُجَرْع

ةجلاعملاعيطتستاليقلخءاديهامنإيضرعضرمب
ءافشنممظعأةمحركلذلثمءافشف.هءاربإةيرشبلا
يهوًاعادخنوكتنأليحتسيةنّيبةزجعموثيدحباصم
ناكذإادسحتيبةكربدنعدعقمللحيسملاءافشهبشت
ذنماذهو٥:٥انحوي(ةنسنيثالثونامثذنمًاباصمكلذ
.)٤:٢٢ص(هداليمذنمةنسنيعبرأ

.يشملانعًازجاعناكًاذإفُلَمُْحي
ْهلٱِباَبَدْنِع...ُهَنوُعَضَياوُناَك

َ
ةداعلاتناكِلَكْي

امكةينثولالكايهلابابدنعءارقفلالوستينأًاميدق
ذئموينكيملذإليئارسإلكيهبابدنعمهلاثمألوستي
اوناكفنيسئابللتاقدصتمالوىضرمللتايفشتسم
يذلالحملااودصقكلذلوءاينغألاتاقدصىلإنيرقتفم
تويبباوبأًاضيأنودصقياوناكوًاريثكهيفنودهاشُي
١٠:٤٦سقرم(عراوشلابناوجو)١٦:٢٠اقول(ءاينغألا
.)٨-٩:١انحويو١٨:٣٥اقولو

ناكيذلاريبكلاسدوريهُليِمَْجلٱُهَلُلاَقُييِذَّـلٱ
ىتحهنّيزولكيهلاحلصأحيسملاداليمتقويفدوهيلاكلم
ضيبألاماخرلانمًاينبمناكهنألملاعلاةينبألمجأنمراص
.)٢١:١٢ىّتمحرشرظنا(بهذلاحئافصنمريثكهيلعو
كلذلكيهللتناكيتلاةعستلاباوبألايأققحتنملو
وهوممألارادوءاسنلارادنيبيذلابابلاهنأحجرملابابلا
لمجأوهونوردقيداوهاجتيقرشلالكيهلابناجىلع
هدصقكلذلونيلخاداهرئاسنمرثكأولكيهلاباوبأعيمج
نمًاعونصمناكبابلاكلذنأسوفيسويلاق.نولوستملا
هولعوةضفلاوبهذلاحئافصبىشغميسوثنروكلاساحنلا

هحتفلغشيناكوًاعارذنوعبرأهضرعوًاعارذنوسمخ
.ًالجرنيرشعوةسمخهقالغإو

طُبىَأَراَّـَملاَذٰهَف«٣
ْ

َالُخْدَيْنَأِْنيَعِمْزُماَّـنَحوُيَوَسُر
هلٱ
َْ
.»ةَقَدَصَذُخْأَيِلَلَأَس،َلَكْي

الفامهريغنمهبلطيامكنيلوسرلانمباصملابلط
.ءافشلاامهنمعقوتوامهفرعهنأليلد

طُبِهيِفَسَّـرَفَتَف«٤
ْ

»!اَنْيَلِإْرُظْنٱ:َلاَقَواَّـنَحوُيَعَمُسُر

هالعفامالعفينأامهمهلأهللاحورنأيفبيرال
نمًائيشايأرامهلعلوهبارشبيذلاميلعتللًاتيبثتذئنيح
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ةزجعملاعوضومنوكينأللهأهنأىلعلدتههجوتارامإ
هلاققحيوامهيلإهراكفأاهّجوينأهلامهمالكنمامهتياغف
لمأهبلقيفائشنيوهافعسينأامهتدارإوهيلعامهتقفش
.امهنمءافشلانمهلانيسامنأهلانّيبيوهيلإامهناسحإ

.»ائْيَشاَمُهْنِمَذُخْأَيْنَأًارِظَتْنُماَمُهَظَحَالَف«٥

امهتبطاخموهمامأامهفوقوو.دوقنلانمًائيشعقوتوه
.هلامآاضهنأهايإ

طُبَلاَقَف«٦
ْ

يِذَّـلٱِنِكٰلَو،ٌبَهَذَالَوٌةَّـضِفِيلَسْيَل:ُسُر
ملٱَعوُسَيِمْسٱِب:َكيِطْعُأُهاَّـيِإَفِيل

نلٱِحيِسَْ
.»ِشْمٱَوْمُقِّـيِِرصاَّـ

٤:١٠ص

يفهعقوأاذهنأيفبيرالٌبَهَذَالَوٌةَّـضِفِيلَسْيَل
نكل.سلفمنملئاسلاعقوتيعفنيأهنألامهنمسأيلا
هنأوعاطتساولًالامهبهينأدارأهنأهلّنيبينأدارأسرطب
انهسرطبلوقنمرهظيو.مدُعلاىوسكلذنمهعنميمل
لاملاعمجىلإةليسوتازجعملالمعاوذختيمللسرلانأ
»اوطعأًاناجممتذخأًاناجم«»ىلاعتهلوقننسىلعاورجمهنكل
اممهلبهتلبًابهذوأةضفاهيعباتيطعتالحيسملاةنايدو
نمسفنلاءافشكةيحورلابهاوملاوهوكلذنمريخوه
.هنعئشانلازجعلاومثإلاءاد

هنألبهيفةيتاذءافشلاةوقنأدصقيملِيليِذَّـلٱ
ءربلاردصمنأهانعمامهلوقليلدباهيلعنمتوُأواهعدوأ
.حيسملاعوسي

.)١٨و١٦:١٧سقرم(هناطلسبيأَعوُسَيِمْسٱِب
لمعيفلسرلاوحيسملانيبقرفلاىلإتفتلننأانهانيلعو
ةوقباهلعففعوسيامأومهريغمساباهوتأمهنإفتازجعملا
:٥اقول(»خلامقكللوقأكل«»جولفمللهلوقليلدبهسفن
٢٤(.
همسايفهوكراشنمعًازييمتكلذبتعُنِّـيِِرصاَّـنلٱ
ناكوهبرهتشاوفرُعاموهو)٢:٢٢ص(يفرمامك
هبسانلادصقامف»خلإيرصانلاعوسي«هبيلصناونع
جرعألااذهنأيفبيرالو.ًامركمًامساهللاهلعجةناهإلا
لخديًانايحأهدهاشهلعلوعوسيءابنأعمسدقناك
.لّوستيكانهسلاجوهولكيهلا

درُيملامهيفشينأديريالهنأسرطبنابأِشْمٱَوْمُق
يوقناميإنمهلدبالناكوهعيطتسياملمعيوءافشلا
.لوسرلارمألًاعوطهيفهدهجلذبيومايقلاىلعمزعيل
لثمنمهلدبالوهسفنصالخمويلاديرينمكلذكو

مهسفنأصالخنعنوزجاعرشبلاومزعلاوناميإلاكلذ
٢:١٢يبليف(»اودهتجيواوديري«ملاممهصلخيالهللانكلو
مهتاجايتحاونيجاتحملانمنوريثكملاعلااذهيف.)١٣و
ذإانعةيلوؤسملاعفترتملبهذوأةضفانلنكيملنإفةفلتخم
باصملايفمهلانتكراشمراهظإلثمانلامميطعننأمزلي
نأوهاننكمياملقأوتايحورلامهميلعتوحئاصنلامهحنمو
مهلعفنأكلذلعلوةفيطلةملكبوأةشاشببمهعمملكتن
.بهذلاوةضفلانم

لٱِهِدَيِبُهَكَسْمَأَو«٧
ْ
حلٱيِفَف،ُهَماَقَأَوىَنْمُي

ْ
ْتَدَّـدَشَتِلَا

.»ُهاَبْعَكَوُهَالْجِر

هصالخإوهقدصىلعسرطبكلذبّلدهِدَيِبُهَكَسْمَأَو
باصملاةدعاسملهدادعتسانايبوءافشلاةوقهلنأبهناميإو
ءافشيفحيسملالعفكلذك.موقيهنأبهناميإوهئاجرةيوقتو
.)٩:٢٧سقرم(دلولا

.)١٦ع(هتعاطوهناميإةجيتناذهُهَالْجِرْتَدَّـدَشَت

هلٱَىلِإاَمُهَعَمَلَخَدَو،ِيشْمَيَراَصَوَفَقَوَوَبَثَوَف«٨
َْ
ِلَكْي

طَيَوِيشْمَيَوُهَو
ْ

.»َهللاٱُحِّـبَسُيَوُرُف
٣٥:٦ءايعشإ

هتوقناحتمايفةبغرلاوءربلابحرفلانمَبَثَوَف
.ةديدجلا

ِشميملهنإفةبارغةزجعملادازاماذهِيشْمَيَراَصَو
يشملاداتعانمكيشمينأردقمثهتايحيفةدحاوةوطخ
.ةسرامملاب

ْهلٱَىلِإ
َ

عامتجالابعشلاداتعاثيحهرادىلإيأِلَكْي
ناكهنألسانلابةصاغذئنيحتناكرادلانأنمدبالو
ىغتباونيذيملتللًاقفارملخدوةيئاسملاةحيبذلاتقو
.ءافشلاىلعهتيبيفهللاركشلاميدقتلوخدلاب

كلذبرهظأو.هيلإنسحملاىلعبجيامكَهللاٱُحِّـبَسُيَو
ةلآىوساونوكيملنيلوسرلانأوهافشيذلاوههللانأهنيقي
.هئافشل

.َهللاٱُحِّـبَسُيَوِيشْمَيَوُهَوِبْعَّـشلٱُعيَِمجُهََرصْبَأَو«٩،١٠
ِباَبَىلَعِةَقَدَّـصلٱِلْجَألُسِلَْجيَناَكيِذَّـلٱَوُهُهَّـنَأُهوُفَرَعَو
هلٱ
َْ
جلٱِلَكْي

ْ
ألَتْمٱَف،ِليَِم

ُ
ممًَةْريَحَوًةَشْهَداو .»ُهَلَثَدَحاَّـِ

٢١و٤:١٦ص
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باحصأنملكيهلاراديفناكيذلاِبْعَّـشلٱُعيَِمج
ةنيدملايفًالاحعاشربخلانأنمدبالومهئادعأولسرلا
.)٤:١٦ص(

بابلادنعيطعتسيهودهاشينأاوداتعاُهوُفَرَعَو
ةليسونمنكيملفناكلاحيأيفووهنماوققحتو
نيعبرأذنمًادعقمدهوشيذلانألعادخنالاالوعادخلل
.يشميذئنيحهودهاشةنس

لهذيبجعانهةشهدلاًةَْريَحَوًةَشْهَداوُألَتْمٱَف
لهجلبجعلاةريحلاو.ثدحيامةبارغلهسفننعناسنإلا
ريغطئاسوبهءافشنأنوملعيسانلاناكو.ثداحلاةلع
ءيجمدعبثدحيامبءايعشإةءوبنتمتكلذبوةيرشب
:٣٥ءايعشإ(»ليإلاكجرعألازفقيذئنيح«هلوقيفحيسملا
٦(.

سرطبباطخوناميلسقاوريفبعشلاعامتجا
٢٦ىلإ١١عمهل

ًاكِّـسَمَتُمَيِفُشيِذَّـلٱُجَرْعَألٱُلُجَّـرلٱَناَكاَمَنْيَبَو«١١
طُبِب
ْ

ِقاَوِّـرلٱَىلِإِبْعَّـشلٱُعيَِمجْمِهْيَلِإَضَكاَرَت،اَّـنَحوُيَوَسُر
.»َنوُشِهَدْنُمْمُهَو»َناَمْيَلُسُقاَوِر«ُهَلُلاَقُييِذَّـلٱ
٥:١٢صو١:٢٣انحوي

هتينونمملًانايبكلذىتأاَّـنَحوُيَوَسُرْطُبِبًاكِّـسَمَتُم
النأيفهتبغروهيلإنانسحملامهامهنأموقللةداهشومهل
نيدلايفامهبيصنكهبيصنلعجينأيفودعبامهقرافي
.يحيسملا

املةنيدملانمولكيهلارّودأرئاسنمْمِهْيَلِإَضَكاَرَت
هافشنمويفُشيذلااودهاشينأةيغبةزجعملاأبناوعمس
.كلذناكفيكو

راديفوهو)١٠:٢٣انحوي(حرشرظناَناَمْيَلُسُقاَوِر
لكيهلانملوطأوهويقرشلالكيهلابناجىلعممألا
مئاعدتناكونيبناجلانملكنمًاعارذةرشعسمخب
.ًادومعنيتسونينثاوةئمهفقس

نميعيبطريثأتكلذوًادجنوبجعتميأَنوُشِهَدْنُم
.اذهكبيرغرمأةدهاشم

طُبىَأَراَّـمَلَف«١٢
ْ

ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:ِبْعَّـشلِلَلاَقَكِلٰذُسُر
ِملَو،اَذٰهْنِمَنوُبَّـجَعَتَتْمُكُلاَباَم،َنوُّيِليِئاَْرسِإلٱ

َ
َنوُصَخْشَتاَذا

لَعَجْدَقاَناَوْقَتْوَأاَنِتَّـوُقِباَنَّـنَأَكاَنْيَلِإ
ْ
»؟ِيشْمَياَذٰهاَن

لسرلااهيفبغريتلاةصرفلاعامتجالاكلذبناك
بعشلانمنيريثكللكيهلاراديفحيسملاعوسيبريشبتلل
.مهمالكىلإءاغصإللةزجعملاكلتبنيدعتسم

مهبولقيفلاؤسلًاباوجلوسرلامالكناكِبْعَّـشلِلَلاَق
ضعبلمهضعبلاؤسومهبجعتومههوجوتارامإهيلعتلد
.ةزجعملاكلتنأشيف

.مكرظنمومكلاوقأنمرهظيامكَنوُبَّـجَعَتَتْمُكُلاَباَم
ملمهنكلعقاولارمألاةبارغىلإرظنلابهلحميفمهبجعناك
.نيلوسرلاىلإبيجعلالعفلامهتبسنباوبيصي

ِمل
َ
انتوقبكلذانلعفنحناننأكاَنْيَلِإَنوُصَخْشَتاَذا

.هلءافشلااوبسنتوهللاىلإاوصخشتنأباوصلاف
هايإانتفاخمىلعءازجانلهللااهبهوةردقبيأاَناَوْقَتْوَأ
ىلإًاعبطناسنإلاليمي.)٩:٣١انحوي(يفءاجاملًاقفو
سرطبو.ريقحلصأنمنيذلااميسالودجملاوةرهشلا
ةضرعاناكفًالصأكمسيدايصىوسانوكيملانحويو
الوحلبةدحاوةقيقدًاناكماهايطعيملامهنكلةبرجتلاكلتل
.هدحوهللاىلإامهنعدجملا

ُهاَتَفَدَّـَجم،اَنِئاَبآَهٰلِإ،َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإَهٰلِإَّـنِإ«١٣
،َسُطَاليِبِهْجَوَماَمَأُهوُمُتْرَكْنَأَوْمُتْنَأُهوُمُتْمَلْسَأيِذَّـلٱ،َعوُسَي
طِإِبٌمِكاَحَوُهَو

ْ
.»ِهِقَال

١٢:١٨ىّتم١٧:١و١٢:١٦و٧:٣٩انحوي٥:٣٠ص
انحويو٢١و١٠و٢٣:١٨اقولو١٥:١١سقرمو٢٠و٢٧:٢و
١٩:٤انحويو٢٣:٢٠اقول١٣:٢٨صو١٩:١٥و١٨:٤٠
١٢و

.هللالضفلالكامنإءيشيفانللضفاليأَهٰلِإ
بوقعيوقاحسإوميهاربإهلإنملدباذهاَنِئاَبآَهٰلِإ

رهظأوهوهودبعمهنألءابآلاهلإهللايّمسو.نيلوألاءابآلا
٢٨:١٣و٢٦:٢٤نيوكت(مهنعًايماحمومهلًابحمهسفنمهل
كئلوألرهظيهنأًانايبكلذكهامسو.)١٥و٣:٦جورخو
نأو.مهئابآلًاميدقامهنلعأنيتللاةبحملاوةمحرلادالوألا
ابسنو.ءابآلانيديفانتةنايدوأةعدببايدانيملنيلوسرلا
كئلوأهبدعواملةلمكتاهنأًاحاضيإعوسيلةزجعملاكلت
.)٣:١٦ةيطالغو١٢:٣نيوكت(ءابآلا

نأتابثإيهوةزجعملاةياغاذهَعوُسَيُهاَتَفَدَّـَجم
.هاّيإهداعصإوهتماقإبكلذكهنأتبثأامكحيسملاوهعوسي
كلتنألهتمظعنلعأوهاوعدقدصانه»دجم«ىنعمف
١٧:١انحوي(هنبابهترسموهللاىضرةمالعةزجعملا
اعدو.)٢:٩نييناربعو١١-٢:٩يبليفو٢٢-١:٢٠سسفأو
ىتماهسبتقاو)٤٢:١ءايعشإ(يفةءوبنللًاقفو»هاتف«عوسي
.)٣٠و٤:٢٧صو٢٦ع(يفوانهتارمعبرألامعألايف
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ةيغبهللادصاقمىرجأهنأل»هدبعب«وأهللا»ىتفب«بقلو
هاوعددصاقممهضفربعوسيسانلاناهأ.ملاعلاءادف
هايإهتماقإباولعفامسكعهدجمفهللاامأًاملظهايإمهلتقو
ًايقابناكولهنألهتمايقةحصتبثتيتلاةزجعملاهذهبمث
.همسابهولعفاماولعفينأهذيمالتعاطتساامًاتيم

نأنايباذهنمسرطبةياغْمُتْنَأُهوُمُتْمَلْسَأيِذَّـلٱ
ىلإهوملسأمهنأوحيسملابسيلهنأمزلتسيالعوسيبلص
.هولتقيلنيينامورلا

:١٩انحوي(كلملاحيسملاهنأمتركنأيأُهوُمُتْرَكْنَأَو
١٥(.

-٢٣:١٦اقولو٢٥-٢٧:١٧ىّتم(ِهِقَالْطِإِبٌمِكاَحَوُهَو
مهلعفًالوأسرطبلباق.)١٢و١٩:٤و١٨:٣٨انحويو٢٣
لعفبةيناثهلباقوهوركنأوهوملسأمهوهدجمهنإفهللالعفب
اوخرصفمهامأهقالطإدارأوهتءارببمكحهنإفسطاليب
.»بلصُيل«

لٱُمُتْرَكْنَأْمُتْنَأْنِكٰلَو«١٤
ْ
لٱَسوُّدُق

ْ
َبَهوُيْنَأْمُتْبَلَطَو،َّـراَب

.»ٌلِتاَقٌلُجَرْمُكَل
:٤و٢:٢٧صو١:٣٥اقولو١:٢٤سقرمو١٦:١٠رومزم
٢٢:١٤و٧:٥٢ص٢٧

نأعمهتءاربوهتسادقوحيسملاهنأهاوعدُمُتْرَكْنَأ
.)٢٣:١٩اقولو١٥:٧سقرم(هلدهشينثولاسطاليب

.حيسملاتوعندحأاذهَسوُّدُقْلٱ
سلجمهيلعمكحو.ةئيطخلكنمءيربلايأَّـراَبْلٱ

ليلدالب)٢٦:٦٥ىّتم(فدجمهنأىوعدبتوملابنيعبسلا
اقول(ةنتفجّيهمهنأنيعدمسطاليبىلإهوكشودهاشالو
مهنأمهمثإدازيذلاو.هومهتااممءيربهنأمكحف)٢٣:٢
مهنأكلذباورهظأفهتءارببمكاحلامكحنأدعبهلتقاوبلط
.ةجحالبوأةجحبهولتقينأاودمتعا

.)٢٧:٢١ىّتم(سابارابيأٌلِتاَقٌلُجَر...ْمُتْبَلَط
مهمثإةعاظفلًاراهظإلتاقلاكلذبسودقلارابلاعوسيلباقف
.ءيربىلعًالتاقوهللانباىلعًالجرمهراثيإل

حلٱُسيِئَرَو«١٥
ْ
لَتَقِةاََي

ْ
َنِمُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلٱ،ُهوُمُت

.»َكِلٰذِلٌدوُهُشُنْحَنَو،ِتاَوْمَألٱ
٣٢و٢:٢٤ص٥:١١انحوي١و٥:٩و٢:١٠نييناربع

ةيحورلااميسالواهلكةايحلاردصميأِةاَيَْحلٱُسيِئَر
٢٦و٥:٢١و١:٤انحوي(ءاشينملاهبهاووةايحلاناطلسو
:٥انحوي١و٢:١٠نييناربعو١٥:٤٥سوثنروك١و١٤:٦و
١١(.

.هلتقببسمكنألُهوُمُتْلَتَق
ناهربمظعأاذه)٣٢و٢:٢٤ص(ُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلٱ
هتمايقبلسرلاةداهشتناكو.عوسيىوعدةحصىلع
.مهريشبتمظعم

ُهَنوُرُظْنَتيِذَّـلٱاَذٰهُهُمْسٱَدَّـدَش،ِهِمْسٱِبِناَميِإلٱِبَو«١٦
َماَمَأَةَّـحِّـصلٱِهِذٰهُهاَطْعَأِهِتَطِساَوِبيِذَّـلٱُناَميِإلٱَو،ُهَنوُفِرْعَتَو
.»مُكِعيَِمج
١:٢١سرطب١٤:٩١و٤:١٠صو٩:٢٢ىّتم

ةزجعملاالعفامهنإفنيلوسرلاناميإيأِناَميِإلٱِب
الو)١٧:٢٠ىّتم(يفحيسملادعوىضتقمبهبامهناميإب
سرطبهللاقنيحًاضيأناميإجرعأللناكهنأكلذيفني
لوأيفعقوتيملهنأالإ»شماومقيرصانلاعوسيمساب«
.دوقنلانمءيشىوسرمألا

ىنعمنعهانعمقرفيالاذهوعوسيمسابياِهِمْسٱِب
تاذلاوأصخشلاىنعمبانهمسالافهسفنعوسيانلوق
نالوسرلاف.)٣:٤ايؤرو١:٢١سسفأو٤:١٢و١:١٥ص(
امنإبئاجعلاهباولعفيلمسلطوأةيقركعوسيمسااذخأيمل
.امهتطساوباهعنصيهسفنعوسيناك

ًاحيحصنآلاهنودهاشتيأُهَنوُفِرْعَتَوُهَنوُرُظْنَتيِذَّـلٱ
ةقيقحيفبيرالًاذإفًادعقمكلذلبقناكهنأنوملعتو
اهنأاهتلعيفبيرنوكيالهنأًاضيأسرطبدارأو.ةزجعملا
.بولصملاكلذيه

نيعبرأذنمهباصأامنأْمُكِعيَِمجَماَمَأَةَّـحِّـصلٱِهِذٰه
ًافقاوهاّيإمكرظنباومكحتنأمكنكميامكلازدقةنس
.مكمامأًايشامو

لِمَعٍةَلاَهَجِبْمُكَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأَنآلٱَو«١٧
ْ
اَمَك،ْمُت

.»ًاضْيَأْمُكُؤاَسَؤُر
:٢سوثنروك١و١٣:٢٧صو١٦:٣انحويو٢٣:٣٤اقول
١:١٣سواثوميت١و٨

ةوخإمهتوعدبفطللاةياغسرطبرهظأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
.اياطخلاعظفأمهيلعتبثأامدعب

هنأمكراظتنالحيسملاوهعوسينأمكلهجبيأٍةَلاَهَجِب
مكلةرفغملالعجيامماذهوًارصتنمًابلاغًايضرأًاكلمنوكي
قفوو)٢٣:٣٤اقول(حيسملاةالصقفوىلعكلذو.ةنكمم
١٧:٣٠و١٣:٢٧ص(ممألاةئيطخوهتئيطخيفسلوبلوق
اوناكمهنألٍفاكودعككلذركذيملو.)٦:١٣سواثوميت١و
اودارأولقحلاةفرعملطئاسولانممهلناكاملنيبنذم
عوسياهمدقيتلانيهاربلالوبقاوبأمهنإفاهلامعتسا
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ًابحماوضغبأمهنأباوئطخومهبولقاوقلغأومهنويعاوضمغأف
نممهتئيطخلناكاملحيسملاهنأمهلهجالولو.هولتقوًاراب
ةبوتلاىلإمهدوقينأمالكلااذهنمسرطبةياغف.ةرفغم
.نارفغلاوةمحرلابمهريشبتومهنعسأيلاعفدب

اوُفَرَعْوَلْنَأل«سلوبلوقكاذهًاضْيَأْمُكُؤاَسَؤُراَمَك
ملٱَّـبَراوُبَلَصاََمل

ءاسؤرلاءالؤهنإف)٢:٨سوثنروك١(»دْجَْ
اوجيهفًاضغبوًادسحنيئولمماوناكمهنإفهلتقللوألاببسلا
عطقيملهلككلذعمونيلضمونيلاضاوناكوهيلعبعشلا
.ةبوتلاطرشبمهصالخءاجر

ْنَأ،ِهِئاَيِبْنَأِعيَِمجِهاَوْفَأِبِهِبَأَبْنَأَوَقَبَساَمَفُهللاٱاَّـمَأَو«١٨
ملٱََّـملَأَتَي

.»اَذَكٰهُهَمَّـمَتْدَقُحيِسَْ
:٥٣و٥٠:٦ءايعشإو٢٢رومزم٢٦:٢٢صو٢٤:٤٤اقول
١١و١:١٠سرطب١و٩:٢٦لاينادوخلا٥

.حيسملاعوسيةايحنأشيفِهِبَأَبْنَأَوَقَبَساَمَف
ءايبنألاعيمجلاوقأسرطببسحِهِئاَيِبْنَأِعيَِمجِهاَوْفَأِب
ايؤر(»ِةَّـوُبُّنلٱُحوُرَيِهَعوُسَيَةَداَهَش«نألحيسمللةداهش
.)٢٤:٢٧اقولحرشرظنا١٩:١٠

هايإمكئاسؤرراكنإومكراكنإباَذَكٰهُهَمَّـمَتْدَق
تاءوبنلاقفوىلعهومتلعفامًاذإف.توملاىلإهميلستو
سرطبعفدكلذبو.حيسملاوهعوسينأىلععطاقناهرب
وهويدوهيلكلابىلعرطخينأهنأشنميذلاضارتعالا
بلُصوضفُرهنألحيسملاوهعوسينوكينأنكميالهنأ
عيمجهبأبناوهلدهشيذلاوهنكيملهيلعكلذرجيملول
.ءايبنألا

ُتاَقْوَأَِيتْأَتْيَكِل،ْمُكاَياَطَخىَحْمُتِلاوُعِجْرٱَواوُبوُتَف«١٩
لٱ
ْ
.»ِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِمِجَرَف
٢:٣٨ص

المكلهجومكيلعةبوتلابجوتمكتئيطخنألاوُبوُتَف
.ةرفغملاباوبأمكنودقلغي

ىلإهاّيإمكضفروحيسملابمكناميإمدعنعاوُعِجْرٱ
نمو)٩:٣٥ص(ةسادقلاىلإةئيطخلانموناميإلابهلوبق
امهمالكىلإفضيملو.صالخلاقيرطىلإكالهلاقيرط
ذإهبملسمرمأةيدومعملانأل.)٢:٣٨ص(يفهفاضأ
.مهتبوتلةمالعمايألاكلتيففالآةثالثدّمُع

ةرابعلايفو.ةماتةرفغمرفغتليأْمُكاَياَطَخىَحْمُتِل
ناكنويدملانأوهومايألاكلتدئاوعضعبىلعينبمزاجم
ناكفديدحلانمملقبعمشلابىشغمحولىلعبتكي
فرطلابةباتكلااحمنيدلانمهلامىفوتساىتمنئادلا

الهللاكلذك.رثأنمةباتكللقبيملفملقلاكلذنمرخآلا
٥١:١رومزم(هترفغمباهاحمهنأكفهيلإنيبئاتلااياطخركذي
.)٢:١٤يسولوكو١٨:٢٣ايمرإو٤٣:٢٥ءايعشإو٩و

دئاوقيفاوكرتشتيكليأِجَرَفْلٱُتاَقْوَأَِيتْأَتْيَكِل
هللاةحلاصملابروعشلاوريمضلاةحاراولانتفحيسملاتوكلم
يفةيهلإلاةيزعتلاوءاجرلانيقيوسدقلاحورلاحرفو
.قيضلا

لاونبحيسملامايأيفجرفلانوعقوتيًاعيمجدوهيلاناك
دجملاوةحارلاوينمزلاحاجنلاونيينامورلاةيدوبعنمةاجنلا
جرفلاكلذنأاوبسحوتاءوبنلايفامىلعءانبيويندلا
تتأدقجرفلانأمهلسرطبققحفاهرسأبةيدوهيلاةمألل
ملاذهلوناميإلاوةبوتلابهلاوننأويحورجرفهنأوهتاقوأ
امكمهلهتاقوأتتأاونمآاذإفمهنمليلقلاىوساوديفتسي
.نينمؤملانممهريغلتتأ

اذهردصموهيذلاهللانميأِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِم
هذهيفةروكذملاجرفلاتاقوأنأىلإمهضعببهذ.جرفلا
لوصحلاوةبوتلايتلاةيوامسلاةحارلاتاقوأاهبداريةيآلا
.)١١-٤:٩نييناربع(اهلدادعتسانارفغلاىلع

بلقوتيبوةيرقوةنيدملكىلإنآلاجرفلاتاقوأيتأت
.ناميإلابحيسملالوبقوةبوتلاتدجُوىتم

ملٱَعوُسَيَلِسْرُيَو«٢٠
ملٱَحيِسَْ

.»ُلْبَقْمُكَلِهِبََّـرشَبُْ

سرطبهدصقامانهحضتيملَحيِسَْملٱَعوُسَيَلِسْرُيَو
ركذفلوألاناكنإف.يناثلاهئيجممأوهلوألاحيسملاءيجمأ
لمعلكىلعهقلطأيذلاجرفلاةءادبهنألانههايإسرطب
عوسيلاسرإبهلوأنوكيًاذإف.هرخآىلإهلوأنمءادفلا
مهيدفيوةيوامسلارومألامهملعيوسانللهللانلعُيلحيسملا
ملاعلاةياهنيفةيناثحيسملايتأينأىلإجرفلاتاقوأىقبتو
لكيفاوكرتشييكلةبوتلاىلإدوهيلااعدسرطبف.ةنونيدلل
ءيجملاوهانهلاسرإلانأحجرألاو.جرفلاكلذدئاوف
ىتأهنأ٢٦عيفركُذدقوةيناثلسريولقيملهنأللوألا
هللانألاوبوتىنعملاناكيناثلاءيجملادارملاناكاذإو.مهيلإ
هلاودعتستوةنونيدللحيسملاءيجمًامئاداوعقوتتنأديري
.بابلاىلعهنأك

انحويوميدقلادهعلاءايبنأبُلْبَقْمُكَلِهِبََّـرشَبُْملٱ
هتوموهلامعأوهتافصوهئيجمباورشبمنإفنادمعملا
.هتمايقو

ِّـلُكِّـدَرِةَنِمْزَأَىلِإ،ُهُلَبْقَتَءاَمَّـسلٱَّـنَأيِغَبْنَييِذَّـلٱ«٢١
لٱِهِئاَيِبْنَأِعيَِمجِمَفِبُهللاٱاَهْنَعَمَّـلَكَتيِتَّـلٱ،ٍْءَيش

ْ
ُذْنُمَنيِسيِّـدِق
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.»ِرْهَّـدلٱ
١:٧٠اقول١٧:١١ىّتم١:١١ص

دوهيلالابىلعرطخًاضارتعاعفدينأانهسرطبدصق
المهداقتعاىلعحيسملانألحيسملاوهسيلعوسينأوهو
ًارصتنمًاكلمًامئادضرألاىلعدسجلابىقبيهنأنمدب
ملٱَّـنَأِسوُماَّـنلٱَنِماَنْعِمَسُنْحَن«اولاقكلذلو

َىلِإىَقْبَيَحيِسَْ
»ِناَسْنِإلٱُنْبٱَعِفَتْرَيْنَأيِغَبْنَيُهَّـنِإَتْنَأُلوُقَتَفْيَكَف،ِدَبَألٱ
.)١٢:٣٤انحوي(

هلًانكسمنوكتيأُهُلَبْقَتَءاَمَّـسلٱَّـنَأيِغَبْنَييِذَّـلٱ
هبردجأهنانمويهلإلاءاضقلاتايضتقمنمكلذءاغبناو
قبسدقو.ضرألاىلعىقبينأنمءامسلاىلإدعصينأ
وهوًانكسمءامسلاهذاختابابسأنمدحاوركذىلإحيسملا
لمعءارجإاهنمو)١٦:٧انحوي(سدقلاحورلاهلاسرإ
سيئرهنأرابتعابهبعشبهتعافشوةسينكلاةسايسوءادفلا
٢:٥٢نييناربعو١٩:٢٥سوثنروك١و٨:٣٤ةيمور(رابحألا
.)٢و١انحوي١و١٠:١٣و٩:٢٤و

ٍأ
َ
راصتناتاقوأىلإاذهبراشأءَْيشِّـلُكِّـدَرِةَنِمْز

مدخريشبتوسدقلاحورلالعفةطساوبماتلاليجنإلا
حيسملاعوسيبرلاكلمضرألاكلاممريصتنيححيسملا
ناسللكهبفترعيوةبكرلكهلوثجتو.)١١:١٥ايؤر(
ءادفيفهللادصاقملكلامككلذو.)١٥:٢٥سوثنروك١(
ةداعسلاوةعاطلاوةراهطلالاحىلإذنئيحملاعلاعجريفملاعلا
.ةئيطخلالوخدلبقاهيلعناكيتلا

ّنأ»ءيشلكدرةنمزأ«و»جرفلاتاقوأ«نيبقرفلاو
نأوسدقلاحورلاءيجمبةقلعتملاليجنإلاتاقوأىلوألا
ءيجمىلعةعقوتملاباقعلاوباوثلاوةنونيدلاتاقوأةيناثلا
ىلوالاةيئزجلاتاكربللدادعتسايهةبوتلاو.ةيناثحيسملا
راكفأيفنينرتقمامهالكناكو.ىرخألاةيلكلاتاكربللو
ىرخألااوعقوتوىلوألااودهاشدقاوناكو.نيلوألاذيمالتلا
.)٣:١٢سرطب٢(ديطوءاجروديدشقوشب

هنممزليالفدرلاكلذلديقاذهُهللاٱاَهْنَعَمَّـلَكَتيِتَّـلٱ
تاءوبنلالوأنمهبهللادعواملكلبرشبلالكصالخ
ىلإمهضعببهذ.روكذملادرلاباوأبنأءايبنألانألاهرخآىلإ
يتأتالفءامسلايفىقبيعوسينأةرابعلاهذهىنعمنأ
لاقسرطبنأكفدوهيلاناميإدعبالإءيشلكدرةنمزأ
هبدوعوملادجملانلعتسيوةيناثحيسملايتأييكلاونمآواوبوت
.ريسفتلااذهلدنسالنكلو.هئيجمدنع

ىلعلمتشياذه)١:٧٠اقول(َنيِسيِّـدِقْلٱِهِئاَيِبْنَأ
)٢٢:١٨نيوكت(ميهاربإو)٣:١٥نيوكت(مدآلدعولا
.ءايبنألانمامهريغو

ُمُكَلُميِقُيَسِيلْثِمًاّيِبَنَّـنِإ:ِءاَبآلِلَلاَقىَسوُمَّـنِإَف«٢٢
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
يفَنوُعَمْسَتُهَل.ْمُكِتَوْخِإْنِمْمُك لَكُياَمِّـلُكِ

ِّـ
ْمُكُم

.»ِهِب
٧:٣٧صو١٩و١٨و١٨:١٥ةينثت

لاوقأىلعءانبحيسملالوبقىلإوةبوتلاىلإةوعدانه
عوسيلوبقنأاوعدادوهيلانإفءايبنألارئاسوىسوم
:اوُلاَقَوُهوُمَتَشَف«ريشبلالوقليلدبىسوملضفرًاحيسم
لِتَتْنَأ

ْ
ُمَلْعَنُنْحَن.ىَسوُمُذيِمَالَتاَنَّـنِإَفُنْحَناَّـمَأَو،َكاَذُذيِم

»َوُهَنْيَأْنِمُمَلْعَناَمَفاَذٰهاَّـمَأَو،ُهللاٱُهَمَّـلَكىَسوُمَّـنَأ
عوسيبأبنأىسومنأسرطبنابأف.)٢٩و٩:٢٨انحوي(
.ىسوملضفرهاّيإمهضفرف

هدمتعياممظعأنمىسوملوقناكَلاَقىَسوُمَّـنِإَف
هنأرابتعابةرابعلاهذهيفسرطبهركذولاوقألانمدوهيلا
.هلةعاطلابمهرمأوحيسملاءيجمبأبنأهنإفيبنوعرتشم
.هرمألةعاطلاوهئابنأبةقثلامزلتسيالًاذإف

.ليئارسإينبنمءامدقلامهئافلسيأِءاَبآلِل
»ىنعمو)١٩-١٨:١٥ةينثت(نمسبتقماذهًاّيِبَن

لسريوىلاعتهنعبونيوسانللةدارإنلعينمانه»يبنلا«
نأبىلوأهللاةملكهتومرابتعابحيسملاعوسيو.هناطلسب
.ًايبنىعدُي

لكيفهلثمحيسملانوكينأاذهبىسومدصقيملِيلْثِم
ىسومناكامكهللانمماقمهنأةلثامملاهجونكلوءيش
ةعيرشليجنإلاىطعأهنأو)٨-١٢:٦ددع(وهىتأنأىلإ
قلطأهنأولدعلاةعيرشةاروتلاىسومىطعأامكةمحرلا
قلطأامكةئيطخلاوناطيشلاةيدوبعنميحورلاليئارسإ
دنعهبعشيفعفشهنأورصمةيدوبعنمليئارسإىسوم
نوكو.ًارارمضرألاىلعهبعشيفىسومعفشامكهللا
تنّيُبو.امهنيبةهباشملاعنميالىسومنممظعأحيسملا
.)٦-٣:٢نييناربع(يفىسومىلعحيسملاةيلضفأ

ءاقلتنمةءوبنلاعديملحيسملااذإُّبَّـرلٱُمُكَلُميِقُيَس
.برلالبًايبنسانلاهمقيملوهسفن

هنأبتاءوبنلاقفواذهوةيدوهيلاةمألايأْمُكِتَوْخِإْنِم
.)١:١ىّتمحرشرظنا(دوادلسنوميهاربإلسننم

هنأرابتعابهوعيطتنأمكيلعبجييأَنوُعَمْسَتُهَل
.يوامسنالعإبهللالوسر

يف يفءاجامىنعمدقتعاوِهِبْمُكُمِّـلَكُياَمِّـلُكِ
هذهنأدوهيلادقتعاو.)١٨:١٨ةينثت(هظفلالةينثتلا
لاؤسنمحضتيامكحيسملاىلإصاخعونبريشتةءوبنلا
.)٢٥و١:٢١انحوي(نادمعملاانحويلربكألامهسلجمةنجل
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َنِمُداَبُتِّـيِبَّـنلٱَكِلٰذِلُعَمْسَتَالٍسْفَنَّـلُكَّـنَأُنوُكَيَو«٢٣
.»ِبْعَّـشلٱ

هتياغذإهظفلنودىسوملوقىنعمبسرطبىفتكا
.اهباقعةّدشوةيصعملاةعاظفنايب

ىلعءانبهرماوأعيطتاليأِّـيِبَّـنلٱَكِلٰذِلُعَمْسَتَال
هللامالكضفرىوسسيلهمالكضفرفهللارماوأاهنأ
.)١٣:٢٠انحويو١٠:١٦اقول(هلسرأيذلا

)١٨:١٩ةينثت(»ُهُبِلاَطُأ«لصألايفِبْعَّـشلٱَنِمُداَبُت
ةدابإنييليئارسإلادنعباقعلابلغأناكوهبقاعأيأ
٣٠:٣٣و١٩:٣١و١٢:١٥جورخ(بعشلانمبنذملا
.)٢٧و٢٥و٢١و٧:٢٠نييوالو١٩:١٣و١٥:٣١ددعو
عطقلاىلإزمرضرألاىلعهللابعشنمعطقلاوأةدابإلاو
دكأف.ةبوتلابعفدُيملامهلةمدقمويوامسلابيصنلانم
باقعلادشألمهسفنأاوضرعمهنأدوهيللركُذامبسرطب
اودجيواوبوتينأةيغبهاّيإمهلتقبومهحيسممهضفرب
نيذلالكىلعقدصيدوهيلاىلعسرطبهلاقامف.ةمحرلا
،هرماوأنوصعيوحيسملانعنوضرعي

ُعيَِمج،ُهَدْعَباَمَفَليِئوُمَصْنِمًاضْيَأِءاَيِبْنَألٱُعيَِمجَو«٢٤
هباوُأَبْنَأَواوُقَبَس،اوُمَّـلَكَتَنيِذَّـلٱ .»ِماَّـيَألٱِهِذِٰ

لبقتسملايفامباوأبنأنيذلالكيأِءاَيِبْنَألٱُعيَِمجَو
.حيسملاباوأبنأ

نيذلاءايبنألالوأهنألليئومصركذَليِئوُمَصْنِم
مقيملهنإفءايبنألاينبةسردمئشنموهوىسومدعباوماق
ميروألاب«هتدارإنلعأهللانكلليئومصوىسومنيبيبن
نييناربع(يفامبكلذلباق)١٦-٢٨:١٣جورخ(»ميمتلاو
١:٥(.

عوسيبقلعتتيتلااهثداوحبيأِماَّـيَألٱِهِذِٰهباوُأَبْنَأ
كئلوألاوقأاوعمسينأدوهيلاىلعناكًاذإفيرصانلا
.ىضمامعمهتبوتبحيسملااولبقيوءايبنألا

لٱَو،ِءاَيِبْنَألٱُءاَنْبَأْمُتْنَأ«٢٥
ْ
اَنَءاَبآُهللاٱِهِبَدَهاَعيِذَّـلٱِدْهَع

.»ِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجُكَراَبَتَتَكِلْسَنِبَو:َميِهارْبِإلًالِئاَق
٣:٢٦ةيطالغو١٥:٨و٨و٩:٤ةيمورو٢:٣٩ص
ةيطالغو٢٨:١٤و٢٦:٤و٢٢:١٨و١٨:١٨و١٢:٣نيوكت
٣:٨

يفامكاذهومهعابتأومهذيمالتيأِءاَيِبْنَألٱُءاَنْبَأ
مهيلعبجوءايبنألاءانبأمهنوكىلعءانبف.)١٢:٢٧ىّتم(
ىلعمهيلإةلسرملاةمحرلاديعاوماومنغيومهلاوعمسينأ
.حيسملااولبقينأكلذرهوجومهيديأ

مهيلإهجوملادهعلاكلذيأدهعلاءانبأويأِدْهَعْلٱَو
.مهيبإميهاربإىلإههيجوتب

رئاسبئانميهاربإهللاربتعااَنَءاَبآُهللاٱِهِبَدَهاَع
.ءايبنألاعيمجدهاعهدهاعاملفءايبنألا

.)٢٢:١٨و١٢:٣نيوكت(َميِهارْبِإلًالِئاَق
:٣ةيطالغ(يفسلوبحّرصامكحيسملايأَكِلْسَنِبَو
١٦(.
تاكربلالكحنملةطساونوكيعوسينأيأُكَراَبَتَت

.ةيوامسلاوةيضرألا
.ممألاودوهيلاسانلالكيأِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمج

ْمُكُكِراَبُيُهَلَسْرَأ،َعوُسَيُهاَتَفُهللاٱَماَقَأْذِإ،ًالَّـوَأْمُكْيَلِإ«٢٦
.»ِهِروُُرشْنَعْمُكْنِمٍدِحاَوِّـلُكِّـدَرِب
٤٦و٣٣و١٣:٣٢صو٢٤:٤٧اقولو١٥:٢٤و١٠:٥ىّتم
١:٢١ىّتم٢٢ع

لبقمهيفمتيدهعلااذهأدتبا.دوهيلامتنأًالَّـوَأْمُكْيَلِإ
مهريشبتبهذيمالتحيسملاىصوأكلذكو.بوعشلارئاس
١:١٦ةيمورو١٣:٤٦لامعأًاضيأرظنا٢٤:٤٧اقول(ًالوأ
.)١١:١١و١٠و٢:٩و

ىنعمكانه»ماقأ«ىنعمو.دهعللًازاجنإُهللاٱَماَقَأْذِإ
.توملادعبايحأاللسرأيأ)٢٢ع(يفماقأ

.١٣عحرشرظنأَعوُسَيُهاَتَف
.ميهاربإهبدعواملكبءافوْمُكُكِراَبُي
لكطرشاذهِهِروُُرشْنَعْمُكْنِمٍدِحاَوِّـلُكِّـدَرِب

ةبوتلابالإاهنمةعفنمالفءايبنأللوأءابآللديعاوملاودوهعلا
درجمسيلمثإلانعهعانتمابالإمومسمللءافشالهنأامك
كلتمظعمنألاهنمربكألاءزجلاوهلبةكربلاطرش
ةيدوبعنملبنيينامورلاقرنمررحتلاسيلتاكربلا
مهناميإبةسادقلاىلإرورشلانممهدرموقيو.ةئيطخلا
ةءوبنلاتمتدقو.١٩عيفامكانهةجيتنلاو.حيسملاب
.ةبوتلابهباوعفتنينأالإمهيلعقبيملفحيسملاءيجمب

رومأةثالثيفنيسمخلامويةظعومهبشتةظعوملاهذهو
:ةمهم
وهعوسينأةسدقملارافسألانمنيهاربلاميدقت:لوألا·

.حيسملا
مهحيسممهضفربدوهيلاىلعةئيطخلاتابثإ:يناثلا·

.هاّيإمهبلصو
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ةبوتلاىلإةوعدلاوهتطساوبةمحرلابةادانملا:ثلاثلا·
.هبناميإلاو

عبارلاحاحصألا

٢٢ىلإ١عسلجملامامأانحويوسرطب

لٱاَمِهْيَلَعَلَبْقَأ،َبْعَّـشلٱِناَبِطاَُخياَُمهاَمَنْيَبَو«١
ْ

ُةَنَهَك
هلٱِدْنُجُدِئاَقَو

َْ
.»َنوُّيِقوُّدَّـصلٱَوِلَكْي

٥:٢٤صو٢٢:٤اقولو٤:٢٣ددع

ثيحممألاراديفنابطاخياناكَبْعَّـشلٱِناَبِطاَُخي
.)٣:١١ص(بعشلانمنوريثكعمتجا

مهلناكفةينيدلاميلاعتلايفناطلسةنهكللناكُةَنَهَكْلٱ
نيرشعوًاعبرأاوناكوهوعنميوأًارهجميلعتلاباوحمسينأ
ًاعوبسأمدختةقرفلكتناكو)١٩-٢٤:١مايأ١(ةقرف
.)١:٩اقول(ةعرقلاباهنملكلامنيعتيو

ْهلٱِدْنُجُدِئاَقَو
َ

نملكيهلاسرحمظعمناكِلَكْي
ناكوناجيهلاوبغشلااوعنمينأمهيلعناكونييواللا
ملينامورلادنجلادئاقنألنيينامورلانمالًايوالمهدئاق
.)٢١:٣١ص(ةديدشلاةنتفلاتقوالإلكيهلارضحي

رظناةروهشملاةثالثلادوهيلابازحأدحأَنوُّيِقوُّدَّـصلٱ
رثكألسرلاميلعتنمنيظاتغماوناكو)٣:٧ىّتم(حرش
إدبملةافانملالكًايفانمناكميلعتلاكلذنألمهاوسنم
ماقعوسينأتبثاذإفةمايقالهنأوهوصاخلانييقودصلا
رثكأاوناكفنويسيرفلاامأ.ًاضيأهريغموقينأنمعنامالف
يفنيناكهنألضرألاىلعهتايحيفعوسيلةداضمسانلا
.لسرلاةمواقميفمهئدابممظعأيهيتلامهتاديلقت
اوعمسوةزجعملااودهاشنيذلابعشلاضعبنأرهاظلاو
بعشلاءاسؤرأبنأوبهذوسمحتنيلوسرلاظعو
الةمواقملادرجملءاسؤرلاكئلوأىتأفناكامبنيروكذملا
.ثدحامةحصققحتل

يفاَمِهِئاَدِنَو،َبْعَّـشلٱاَمِهِميِلْعَتْنِمَنيِرِّـجَضَتُم«٢ َعوُسَيِ
لٱِب
ْ
.»تاَوْمَألٱَنِمِةَماَيِق
٢٣:٨صو٢٢:٢٣ىّتم

ضرألاىلعيحوهوهنيدوعوسياوضغبأَنيِرِّـجَضَتُم
طحومهلامعأىلعمهخبوومهميلاعتضعبلطبأهنأل
مهدصاقماوذقنأوهولتقيلهيلعاورمآتفبعشلانعمهناطلس

نيينامورلاربقلاسارحةوشربهتمايقأبناوفخينأاودهتجامث
يرصانلاميلعتاوشالمهنأنونظياوناكو.)٢٨:١٣ىّتم(
نظلاكلذىفناملسرلاميلعتيفاوأرمهنكلهاّيإمهلتقب
.داهتجالاودصاقملايفمهتبيخمهلنابأو

نأنمفوخللمهمهنكيملَبْعَّـشلٱاَمِهِميِلْعَتْنِم
ءافشبارهظأامهنألامهميلعتببعشلانارضينيلوسرلا
نمفوخللناكامنإررضلاالعفنلاامهتياغنأمهنمدحاو
مهريغنودمهمهنأاوعّداةنهكلانألمهمهناطلسطاطحنا
نودباملعنييليلجلاكنيذنأمهظاغو.بعشلاوملعم
يكلاهمدعوأةزجعملاةحصنعاوثحبيملو.مهناذئتسا
ملامهنأباوفتكافالوأهللاالوسرامهنأناهربىلعاوفقي
.ميلعتلايفنذإلامهالأسي

يفاَمِهِئاَدِنَو عوضوممهظاغخلاِةَماَيِقْلٱِبَعوُسَيِ
نماوقفتادقدوهيلاناكو.هسفنميلعتلانعةوالعةادانملا
اونزحفهولتقيلعوسيىلعنييسيرفلاونييقودصلانيقيرفلا

ظاتغاوحيسملاوههنأهاوعدديدجتنمهوعمساملًاعيمج
ةمايقبنيلوسرلاةادانمنألعيمجلانمرثكأنويقودصلا
يفمهتقرفتناكفىمظعلامهتديقعيفنتتناكحيسملا
نأنالوسرلافرعو.ةادانملاكلتةدايزبيشالتلارطخ
هباحرصامهنكلءاسؤرلابضغامهيلعجّيهياذهامهميلعت
ليلقلبقاناكنيذللانيذهنألاحملانمو.ةعاجشلكب
دقانوكيملولناعجشلالوأنمنآلاناريصيءانبجلانم
يكلءالعلانمةوقالانوهتمايقدعبًانايعحيسملاادهاش
.ادهاشامبادهشي

لَأَف«٣
ْ
يفاَُمهوُعَضَوَوَيِداَيَألٱاَمِهْيَلَعاْوَق لٱَىلِإٍسْبَحِ

ْ
،ِدَغ

ملٱَراَصْدَقَناَكُهَّـنَأل
.»ُءاَسَْ

قبيملف)٣:١ص(ةعساتلاةعاسلايفةزجعملاتناك
امدعبريبكلاسلجملامائتلالبورغلالبقتقوءاسؤرلل
.ظعولابراهنلارئاسنالوسرلالغش

لٱاوُعِمَسَنيِذَّـلٱَنِمَنُوريِثَكَو«٤
ْ

ُدَدَعَراَصَو،اوُنَمآَةَمِلَك
.»ٍفَالآِةَسَْمخَوْحَنِلاَجِّـرلٱ
١:٢٠بوقعيو٢:٤١صو١١:٣١اقول

اعنمينأامهسبحونيلوسرللءاسؤرلاةمواقمعطتستمل
اهللعجحورلانألبعشلابولقيفميلعتلاوةزجعملاريثأت
الهسفنقحلافقحلاباحصأنجُساذإفميظعلاريثأتلاكلذ
.نجسُي
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.حيسملاعوسييفميلعتلاَةَمِلَكْلٱ
ددعكلذبدارأهنأحجرألاخلاِلاَجِّـرلٱُدَدَعَراَصَو

.ًابيلغتلاجرلاركذو)٢:٤١ص(يفامكسوفنلا
مويلبقاونمآنيرشعوةئممهنمٍفَالآِةَسَْمخَوْحَن

نيسمخلاموياونمآفالآةثالثمهنمو)١:١٥ص(نيسمخلا
سدقلاحورلاروضحناهربعيرسلاومنلااذهف)٢:٤١ص(
.هتوقو

يفَثَدَحَو«٥ لٱِ
ْ
ُمُهَتَبَتَكَوْمُهَخوُيُشَوْمُهَءاَسَؤُرَّـنَأِدَغ

»َميِلَشُروُأَىلِإاوُعَمَتْجٱ

ثالثلاقرفلامهُمُهَتَبَتَكَوْمُهَخوُيُشَوْمُهَءاَسَؤُر
خويشلاوةنهكلامهءاسؤرلافنيعبسلاعمجماهنمفلأتيتلا
.هوملعموبعشلاءاملعمهةبتكلاورئاشعلاءاسؤرمه
هنأىوعدبتوملابحيسملاىلعهؤاضعأمكحسلجملااذهو
ميلعتاوشالهنأاونظفهولتقينأسطاليباوعنقأوفدجم
ًالوأمهلاههتومنممايأةثالثدعبهنكلوهايإمهلتقبعوسي
امىلعًايناثمهلاهوةوشرلابربخلااوطغفهتمايقبمهدنجءابنأ
كلتربخًاثلاثمهلاهونيسمخلامويثدحامأبنهيفبيرال
نأبجاولانماوأرفظعولانماهيلعينُباموةزجعملا
.اهيلإاوعدفاهريثأتعنملاوضهني

ةداعهيفنوعمتجييذلاسلجملاثيحَميِلَشُروُأَىلِإ
نماونوكيملءاضعألاضعبنأىلعلدياممالكلايفو
.ميلشورأناكس

لٱِسيِئَرَناَّـنَحَعَم«٦
ْ

،ِرَدْنَكْسِإلٱَواَّـنَحوُيَواَفاَيَقَوِةَنَهَك
لٱِءاَسَؤُرِةَريِشَعْنِماوُناَكَنيِذَّـلٱِعيَِمجَو

ْ
.»ةَنَهَك

١٨:١٣و١١:٤٩انحويو٣:٢اقول

.)١١:٤٩انحوي(حرشرظناِةَنَهَكْلٱِسيِئَرَناَّـنَح
ةعباسلاةنسلاذنمينوناقلارابحألاسيئروهنانحناك
مسالاهليقبنكلهنعتلقُنمثةرشعةسماخلاىلإداليملل
.هتعاربوهفرشوهنسىلإًارظنًالوأانهركُذفناطلسلاو

نمةنهكلاةسائرىلوت)١٨:١٣انحوي(حرشرظنااَفاَيَق
افايقوناّنحناكوم.ب٣٦ةنسىلإم.ب٢٤ةنس
يفامهداهتجانمبجعالفعوسيةمكاحميفنيدهتجم
بعشلايفامهميلعتراشتناهنموهلسرنمنينثاتيكست
.هيلعامهمكحيفامهمثإلتابثإعوسيىوعدتابثإنأل

ىوسًائيشامهرمأنمملعنالِرَدْنَكْسِإلٱَواَّـنَحوُي
نمناوضعوحجرألاىلعافايقوناّنحءابرقأنمامهنأ

بابرأنماناكامهنأكلذنممزلفريبكلاسلجملاءاضعأ
.ميلشروأيفرابتعالا

هذهةيمهأىلعلدياممِةَنَهَكْلٱِءاَسَؤُرِةَريِشَع
ةسائرىلوتاهنمةسمخنأنمسوفيسويهركذامةريشعلا
.ةنهكلا

يفاَُمهوُماَقَأاَّـَملَو«٧ لٱِ
ْ
ٍةَّـوُقِةَّـيَأِب:اَمَُهنوُلَأْسَياوُلَعَج،ِطَسَو

»؟اَذٰهاَمُتْنَأاَمُتْعَنَصٍمْسٱِّـيَأِبَو
٧:٢٧صو٢١:٢٣ىّتمو٢:١٤جورخ

يف نأاونظمهلعلوسلجملاءاضعأطسويأِطَسَوْلٱِ
.سلجمللامهعضخيوامهفيخيةليلنيلوسرلانجس

ىّتم(لاؤسلاهذهلثمًالبقحيسملااولأسدقٍةَّـوُقِةَّـيَأِب
نألءافشلاةقيقحنيلوسرلاىلعاوركنيمل.)٢١:٢٣
.)٩ع(ًارضاحناكيفُشيذلاناسنإلا

ةيغبكلذامهولأسيمل.نمناطلسبيأٍمْسٱِّـيَأِبَو
اودهاشنمماوعمسمهنأنمدبالذإقحلاىلعفوقولا
اوأرو)٣:٦ص(حيسملاعوسيمساباهاعنصامهنأةزجعملا
رطخيملوعيمجلادنعةملسملارومألانمنيعداخامهنوكنأ
الوسرمهنأىلعةنّيبهالعفامنأنعاوثحبينأمهلابىلع
مهنظلنيلوسرلافيوختمهلاؤسباودصقمهنأحجرألاو.هللا
هيلعمكُحنماذيملتامهنأبفارتعالاىلعنارساجتيالمهنأ
مسابةزجعملاالعفامهنأالاقنإو.همساناركنيفبلُصو
مكحنايصعوأرحسلاوأفيدجتلابامهيلعاومكحعوسي
.ءاسؤرلا

ألَتْمٱٍذِئَنيِح«٨
َ
طُب
ْ

لٱِحوُّرلٱَنِمُسُر
ْ
َهلَلاَقَوِسُدُق

ُ
اَي:ْم

.»َليِئاَْرسِإَخوُيُشَوِبْعَّـشلٱَءاَسَؤُر
صو٣١عو١٦و٢١:١٤و١٢و١٣:١١اقولو١٣:١١سقرم
١٣:٩

ص(حرشعجارِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمُسُرْطُبَألَتْمٱ
مامأقحلانعةاماحمللهلةيوقتءالتمالااذهناك.)٢:٤
ْمُكوُمَلْسَأىَتَمَف«هلوقوهوحيسملادعوقفوىلعسلجملا
يفَنْوَطْعُتْمُكَّـنَأل،َنوُمَّـلَكَتَتاَمِبْوَأَفْيَكاوُّمَتَْهتَالَف لِتِ

ْ
َك

ملٱُمُتْنَأْمُتْسَلْنَأل،ِهِبَنوُمَّـلَكَتَتاَمِةَعاَّـسلٱ
لَكَتُْ

ِّـ
ُحوُرْلَبَنيِم

امبكلذلباق)٢٠و١٠:١٩ىّتم(»ْمُكيِفُمَّـلَكَتَييِذَّـلٱُمُكيِبَأ
.)١٥و٢١:١٤اقولو١٣:١١سقرم(يف

ىلإةليسونويقودصلاوةنهكلاءاسؤرهلعفامناك
سلجملامامأماقدقعوسينأبسرطبةادانملليبسلاديهمت
.بعشلامامألكيهلايفىداندقهنأامكهيلعمكحيذلا
ثالثعوسيلهراكنإذئنيحركذسرطبنأيفبيرالو
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امحلصيهنأيفبغرفسلجملاكلذمدخمامأتارم
.ةينالعهبفارتعالابناكمإلاردقىلعدسفأ

رمأامكمارتحالكبمهبطاخِبْعَّـشلٱَءاَسَؤُراَي
.)١٧-٣:١٥سرطب١و١٣:٧ةيمورو٢٢:٢١ىّتم(ليجنإلا

لٱُصَحْفُناَّـنُكْنِإ«٩،١٠
ْ
ٍناَسْنِإَىلِإٍناَسْحِإْنَعَمْوَي

لَف،اَذٰهَيِفُشاَذاَمِبٍ،ميِقَس
ْ
ِعيَِمجَوْمُكِعيَِمجَدْنِعًاموُلْعَمْنُكَي

ملٱَعوُسَيِمْسٱِبُهَّـنَأ،َليِئاَْرسِإِبْعَش
نلٱِحيِسَْ

يِذَّـلٱ،ِّـيِِرصاَّـ
َفَقَوَكاَذِب،ِتاَوْمَألٱَنِمُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلٱ،ُمُتْنَأُهوُمُتْبَلَص
.»ًاحيِحَصْمُكَماَمَأاَذٰه

٢:٤٢ص١٦و٣:٦ص

هتداهشوقحلابهرارقإنمسرطبىلعميظعرطخناك
كلذنمصلختينأهيلعًالهسناكفسلجملايفعوسيل
قحلابحرصلبكلذلعفيملهنكلةسبتلمةبوجأبرطخلا
رخصيأسرطبببقلينأقحتسمهنأرهظأوةعاجشب
ناك.)١:٤٢انحويو١٨و١٦:١٧ىّتم(حيسملاهبقلامك
امفًافوخحيسملاركنأةنابجلاريثكةريصقةدمذنمسرطب
برلادهاشيملولريغتلااذهىلعلصحينأنكميناك
دقحيسملانكيملولف.هاوعدةحصققحتيوماقدقًانايع
نألاحتساوهبسرطبفارتعاىلإعادنمناكامماق
هلامتحافتوملاوداهطضالاوراعلاوةراسخللهسفنضرعي
.عوسيرمأنمنيقيىلعناكهنأرهظيكلذ

كلذىلإسلجملاراشأ.دعقملاءافشيأٍناَسْحِإْنَع
نأةداعلاو.هقحتسيامبلوسرلاهركذف»اذه«مهلوقب
راشأفناسحإلانعالةءاسإلانعسلاجملابابرأضحفي
.ةداعلافالخهولعفامنأىلإسرطب

ةرضحلايفناكيفُشيذلانأاذهنمحضتياَذٰه
.ًادهاشموأًادهاش

.)٣:٦ص(يفامكناطلسوةوقبيأِمْسٱِب
نمرخآلابنيمسالانيذهدحأنرقِحيِسَْملٱَعوُسَي

حيسملاوهعوسينأركنأهنألسلجملاكلذههركياممظعأ
ةراسجنعالإردصيالاذهووهوههنأبحرصسرطبو
.ًادجةميظع

كلذبهتعنو.هبيلصناونعيفبتُكامكِّـيِِرصاَّـنلٱ
ءافشلالصحيذلانأنابأفسابتلالكعفدلوريرقتلل
.ناهملايرصانلاوههمساب

هيلعمكحيذلاناكنإوُمُتْنَأُهوُمُتْبَلَصيِذَّـلٱ
اذهبابرأءاسؤرلااهيأةلعلامتنأمكنألسطاليبتوملاب
:٢ص(بعشلاىلإهبلصبسندقسرطبناك.سلجملا

يذلاوههنألىلوأسلجملاىلإهتبسنو)١٥و٣:١٤و٢٣
مكاحلانمهبلطىلعبعشلاجّيهمثًالوأتوملابهيلعمكح

نأاوعقوتيملسلجملاكلذبابرأهيلعمكحاملو.ينامورلا
.كلذبمهبنذنايبليلقدعباوعمسي

هللاةماقإنألهللاهرربمههوناديذلاُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلٱ
يهرومأةثالثسرطبنلعأاذإف.مهمكحداسفتنّيبهاّيإ
يناثلاوحيسملاوهعوسينألوألامهدنعةهاركلاةياغىلع
.هماقأهللانأثلاثلاوحيسملاةلتقمهنأ

.حيسملايأَكاَذِب
يذلانأىلعناثليلداذهوْمُكَماَمَأاَذٰهَفَقَو
فقاوهنأنابأوهيلإراشأهنألًاروظنمةرضحلايفناكيفُش
.مهمامأ

رضاحماقهنأنعًالضفعوسينأاذهبنلعأًاحيِحَص
يفضرألاىلعوهولعفيناكامكيفشيوتازجعملالعفي
.دسجلا

حلٱَوُهاَذٰه«١١
ْ

لٱاَُّهيَأُهوُمُتْرَقَتْحٱيِذَّـلٱُرََج
ْ
يِذَّـلٱ،َنوُؤاَّـنَب

.»ِةَيِواَّـزلٱَسْأَرَراَص
:٢سرطب١و٢١:٤٢ىّتمو٢٨:١٦ءايعشإو١١٨:٢٢رومزم
٦

ًالبقحيسملااهسبتقاو١١٨:٢٢رومزملانمةيآلاهذه
عجار)٢٠:١٧اقولو٢١:٤٢ىّتم(هيفتليقاهنأحضوأو
٩:٣٣ةيمورو٢٨:١٦ءايعشإ(ًاضيأرظناوكانهحرشلا
.)٢:٢٠سسفأو

.ًاظفلالًىنعملصألاقفوىلعاذهُهوُمُتْرَقَتْحٱ
اوراصنيذلادوهيلاءاسؤرمهبدارأَنوُؤاَّـنَبْلٱاَُّهيَأ
ليئارسإةسينكوهيذلايحورلاهللاتيبةظفحمهتفيظوب
نأمهيلعناكاذهلفهللاةسينكلنيئانبلاةلزنمبكلذلاوناكف
نيفرتعملاوعوسيىوعدةحصنعنيصحافلالوأاونوكي
مهنكلاهعيسوتوهتكلممديطوتيفنيدهتجملاوحيسملاهنأب
امو.مهمغرىلعهدصاقممتهللانكلوكلذفالخاوءاج
ةنسنيالثوحندعبةباتكهرركًاهافشذئتقوسرطبهلاق
.)٨-٢:٦سرطب١(كلذنم

حضوأوءانبلايفنوكياممهأيهِةَيِواَّـزلٱَسْأَر
ةيوازلاسأرحيسملاناكًىنعميأبةيلاتلاةيآلايفسرطب
هيلعينبيصالخلانكروههنأكلذويحورلاهللاءانبيف
.ءامسلالاونومنهجنمةاجنلامهءاجرنونمؤملا

اهنألحيسملاوهعوسينأةيهلإلابتكلانمسرطبتبثأ
عوسيبهولعفامنيعحيسملابنولعفيءاسؤرلانأبتأبنأ
سأروأهللاراتخمهنأهاوعدةحصبتبثهاّيإمهضفرف
.ةيوازلا

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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خلٱِِهْريَغٍدَحَأِبَسْيَلَو«١٢
ْ

ُرَخآٌمْسٱَسْيَلْنَأل.ُصََال
َحت
ْ

ْنَأيِغَبْنَيِهِب،ِساَّـنلٱَْنيَبَيِطْعُأْدَق،ِءاَمَّـسلٱَت
.»َصُلْخَن
٦و٢:٥سواثوميت١و١٠:٤٣صو١:٢١ىّتم

ىلإجرعألاءافشيفمالكلانعانهنمسرطبلدع
دسجلاصالخنممظعأصالخنايبوهوىمسأعوضوم
ًايدبأًاصالخةئيطخلانمسفنلاصالخوهوضرملانم
ركُذامف.نيدهعلانملكةياغوهلكليجنإلاعوضوموهو
ةقيقحلاليبسىلعركُذزاجملاليبسىلعةقباسلاةيآلايف
.ديحولاصلخملاوهعوسينأهيلعديزو

دقتعاامكالهبالإسيلوهبيأِِهْريَغٍدَحَأِبَسْيَلَو
مهتعاطبوأميهاربإنممهلسلستبنوصلخيمهنأدوهيلا
نوكلاهحيسملانودبمهنإفيتاذلامهرببوأىسومةعيرشل
.لماكلاصالخلاهبو

٤:١٨اقولو١:١٢ىّتم(اهبقاوعوةئيطخلانمُصَالَْخلٱ
سرطبف.)٥:١ةيطالغو٨:٢١ةيمورو٥:٣١لامعأو
حيسملابلصامهوبكتراامىلعسلجملابابرأرذنأامدعب
.هتطساوبصالخلابمهرشبيذخأ

يذلاليلعتةرابعلاهذهخلاُرَخآٌمْسٱَسْيَلْنَأل
نأببسلاوحيسملاريغبصالخلامدعببسنايبيأاهلبق
طعُيملويطعُأيذلاوههنألهريغةاطخللًاصلخمّدعيملهللا
ءامسلانمنلعُأهنأ»سانلانيبيطعأ«هلوقىنعمو.رخآ
لدييتلاتاذلاانه»مسالاب«دارملاو.مهنيبفرُعورشبلل
هنبابهدعأامنإسانللهللاهدعأيذلاصالخلاو.اهيلعوه
ُهَّـنَأل«سلوبلوقكاذهوتاقولخملانمهريغبالوكالمبال
ُناَسْنِإلٱ:ِساَّـنلٱَوِهللاٱَْنيَبٌدِحاَوٌطيِسَوَوٌدِحاَوٌهٰلِإُدَجوُي
ملٱُعوُسَي

نإوٍفاكمسالااذهو.)٢:٥سواثوميت١(»ُحيِسَْ
همدونيسيآلاةمثأللرورسلاوءاجرلابهيهنألًاديحونكي
ةمعنلابانيتأتهتعافشوسندلانمانلريهطتواننيدنعةيدف
لافطألانأىتحةرخآلاراديفدجملاولوبقلاورادلاهذهيف
هظفلاوعيطتسيوأمسالااذهاوفرعينألبقنوتومينيذلا
ّنيعيذلاهللاءاضقىلإ»يغبني«هلوقبراشأو.نوصلخيهب
لسرلا»صلخن«هلوقبلعجو.صالخللمسالاكلذ
يفوصالخلاىلإةجاحلايفةدحاوةلزنمبخويشلاوءاسؤرلاو
ًاصلخمناكبولصملاعوسيفهدحوعوسيبهودجينأناكمإ
.هنوكبيبيلصلاتحتاوفقونملًاصلخمناكامكهيبلاصل

طُبَةَرَهاَُجماْوَأَراَّـمَلَف«١٣
ْ

اَمَُّـهنَأاوُدَجَوَو،اَّـنَحوُيَوَسُر
لٱاَميِدَعِناَناَسْنِإ

ْ
لِع
ْ
اَناَكاَمَُّـهنَأاَُمهوُفَرَعَف.اوُبَّـجَعَت،ِناَّـيِّـماَعَوِم

.»َعوُسَيَعَم
١:٢٧سوثنروك١و١١:٢٥ىّتم

فيخيهنأيفسلجملاءاجرباخَةَرَهاَُجماْوَأَراَّـمَلَف
وأهالعفاماركنيلامهاّيإمهلاؤسوهمامأامهفوقوبنيلوسرلا
.مكحلاامهيلعبجويامالوقي

انحويمالكنمًائيشبتاكلاركذيملاَّـنَحوُيَوَسُرْطُب
وألوقلابسرطبمالكقّدصانحوينألمتحملانمنكلو
.سرطبةرهاجمكهترهاجمباومكحفههجوتارامإةداهشب

ةيدوهيلاسرادملايفاملعتيملِمْلِعْلٱاَميِدَعِناَناَسْنِإ
.ةعيرشلاملعتلنيينابرلامادقأدنعاسلجيملوةبتكلاك

ًالاحةبترالبوًالصأسانلاةلفسنميأِناَّـيِّـماَعَو
امهمالكناكفامهتجهلوامهتئيهنمكلذاوجتنتساو
راصتنامظعمناكو.امهلاثمأنمعقوتيالاممامهتءارجو
كنيذلثميديأىلعمويلاىلإهدهعلوأذنمليجنإلا
.)١:٢٧سوثنروك١(نيلجرلا

نمامهودهعمهنأوهوهوسناماوركذخلااَُمهوُفَرَعَف
الو.هالعفامممهبجعتكلذىلعمههبنيذلاوعوسيذيمالت
لامعأًارارماودهاشءاسؤرلاكئلوأنمنيريثكنأنمدب
٢١:٢٣ىّتم(هعمهذيمالتناكنيحهميلعتاوعمسوعوسي
ًافورعمناكانحوينأليقو)١٢:٤٢انحويو١٨:١٨اقولو
ملنإونالوسرلاكناذف.)١٨:١٥انحوي(ةنهكلاسيئردنع
عوسيبرلانماملعتدقاناكنيينابرلانماملعتدقانوكي
امبنيقثاوًاضيأاناكوًاماهلإسدقلاحورلانموًاهافش
نوعماسلاو.ةميظعةوقامهمالكللعجاذهفهباملكت
.هاوساوديفتسيملفبجعتلاىلعاورصتقا

مويلاءاسميفملكتيذلاوهمويلااذهيفملكتيذلا
يفاهماقأيتلاةلدألانيعاذهيفماقأولكيهلايفهلبقيذلا
مويلااذهيفنمؤيملونافلأقباسلامويلايفنمآنكلوكاذ
ِهمدعةلعودادعتسالالوألايفقحلالوبقةلعودحأ
.ُهمدع

َْمل،اَمُهَعَمًافِقاَوَيِفُشيِذَّـلٱَناَسْنِإلٱاوُرَظَنْذِإْنِكٰلَو«١٤
َهلْنُكَي

ُ
.ِهِبَنوُضِقاَنُيٌْءَيشْم

٣:١١ص

ملمهنأامكاهعفنالوةزجعملاةقيقحاوركنينأمهنكميمل
:٩انحوي(ىمعألاينيعحتفعوسينأراكنإاوعيطتسي
يفبيرالونيلوسرلاىلعهبنوكتشيًائيشاودجيملو)٢٤
همالكيفاودجوولفسرطبباطخنمًاظيغاوألتمامهنأ
قحلاةوقنكلنوعيطتسيامردقىلعامهوبقاعلةلع
نيمهتملاةلزنمبةاضقلاونيّوكشمنوكاشلاراصفمهتمحفأ
نمكمسادايصربكتملادوهيلاسلجماتكسأناذللاو
.ليلجلا

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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ملٱِجِراَخَىلِإاَجُرَْخيْنَأاَُمهوُرَمَأَف«١٥
اَميِفاوُرَمآَتَو،ِعَمْجَْ

»ْمُهَنْيَب

نأمهفرشبقيليالهنأاودجو.سلجملايأِعَمْجَْملٱ
اوقبينأالونيمهتملانيلوسرلامامأمهتيبولغمباوفرتعي
نوصلختيامىلإلصوتللاورواحتييكلامهوجرخأونيتكاس
يفثدحامفرعاقولنأنمبجعالو.مهسبرعتنمهب
اونمآةنهكلانمنيريثكنألنيلوسرلاجورخدعبسلجملا
ملنإ)٦:٧ص(راصامباوربخأمهنأنكميفامهميلعتب
.ةطساوالبسدقلاحورلاهمهلأدقنكي

هبُلَعْفَناَذاَم:َنيِلِئاَق«١٦ ٌرِهاَظُهَّـنَأل؟ِنْيَلُجَّـرلٱِنْيَذِٰ
ِجل
َ
،اَِمهيِدْيَأِبْتَرَجْدَقًةَموُلْعَمًةَيآَّـنَأَميِلَشُروُأِناَّـكُسِعيِم
.»َرِكْنُنْنَأُرِدْقَنَالَو
١٠و٣:٩ص١١:٤٧انحوي

لتقبمهتئيطخباورقينأمهيلعبجيناكُلَعْفَناَذاَم
نماوصلختيوحالصإلانممهنكمياميفاورواشتيوعوسي
ةحصىلعًاعطاقًاناهربتناكةزجعملانألمهتيصعمةبقاع
سلجملاءاضعأنمدحأالهنأرهاظلاو.نالوسرلاهلاقام
امنإعوسيةمواقمنالطببرقأوأقحللرصتنانيعبسلا
ةنايدلاعنموسانلامولنمصخلتلاىلعًاعيمجاوقفتا
.راشتنالانمةديدجلا

ىضتقمبمكحللًانيعممهسلجمناكِنْيَلُجَّـرلٱِنْيَذِٰهب
نكلونيمهتملانيلوسرلااوقلطينأمهيلعناكفنيهاربلا
ناكامعهولعفينأًالدعمهيلعبجيامعنكيملمهلاؤس
.مهلًاقفاوم

ءافشيأةيآلاكلتاوركنينأمهنكميملًةَموُلْعَمًةَيآ
.اهتحصيفبيرلكمدعلوعيمجللاهروهظلدعقملا

راكنإلاىلإليبسنمانلناكوليأَرِكْنُنْنَأُرِدْقَنَالَو
ةوشربعوسيةمايقراكنإبانلعفامكانبذكولوانركنأ
.)٢٨:١٣ىّتم(ركسعلا

يفَرَثْكَأَعيِشَتَّـالَئِلْنِكٰلَو«١٧ ًاديِدَْهتاَُمهْدِّـدَهُنِل،ِبْعَّـشلٱِ
لَكُيَالْنَأ

ِّـ
هبُدْعَباَميِفِساَّـنلٱَنِمًادَحَأاَم .ِ»مْسالٱاَذِٰ

نألءيشلكنمرثكأهوفاخيذلااذهَعيِشَتَّـالَئِل
عيمج...دنعًامولعمنكيل...«مهللاقدقسرطب
.»خلايرصانلاعوسيمسابهنأليئارسإبعش

تاديدهتلاباوتكسينأقحلاءادعأداتعاَمُهْدِّـدَهُنِل
ذئنيحاوفتكاونيهاربلابهوتكسينأاوعيطتسيملنمملظلاو
ىلإهليملبعشلانماوفاخمهنألمهمغرىلعديدهتلاب
.نيلوسرلا

اوركذينأمهنيباميفسلجملاءاضعأفنأِمْسالٱاَذِٰهب
.عوسيمسا

لٱاَقِطْنَيَالْنَأاَُمهْوَصْوَأَواَُمهْوَعَدَف«١٨
ْ
لَعُيَالَو،َةَّـتَب

ِّـ
اَم

.»َعوُسَيِمْسٱِب
٥:٤٠ص

وهوهيلعاوقفتايذلامكحلاقفوىلعسلجملارمأاذه
.هوفلاخاذإديدهتلانمضتي

طُبْمَُهباَجَأَف«١٩
ْ

ْنَأِهللاٱَماَمَأًاّقَحَناَكْنِإ:اَّـنَحوُيَوُسُر
.»اوُمُكْحٱَف،ِهللاٱَنِمَرَثْكَأْمُكَلَعَمْسَن

٥:٢٩ص

اهارهظأيتلاةرهاجملاامهباوجيفانحويوسرطبرهظأ
نافلكمامهنأوهادهاشامةحصامهنقيتوباطخلايف
قحلانأباومكحينأمهسفنأةاضقلاالأسمث.ةداهشلاب
.مهرمأنايصعبامهعم

راشأوهللامكحبسلجملامكحنالوسرلالباقِهللاٱَماَمَأ
مهملالاؤسلانأوىلوألاهلةعاطلاوقحلاوههللامكحهنأىلإ
نمهريغوأسلجملاهبوصتساامالهللاهبوصتساامامهدنع
.هللامامأناكامالإقحالنأوسانلا

.مكعيطنيأَعَمْسَنْنَأ
امهناطلسباملكتيملامهنأمزلتسياذهِهللاٱَنِمَرَثْكَأ

تكسننأباننورمأتمتنأوملكتننأهللاانرمأالاقامهنأكف
نمنيلاخسلجملاءاضعأناكولفهعيطننأبجيّيأف
هللاباونمهمهنأاوعدامهنكلهللاةعاطإباومكحلىوهلا
ناهربنيلوسرللناكهنكل.مهتبترلًارظنهناطلسبنوملكتي
.ةزجعملاوهوهللاناطلسبناملكتملاامهامهنأ

نمةيحيسملاةسينكلايفًاريثكىرجامللوألالاثملااذه
ةيرحونييسايسونيينيدءاسؤرلارماوأنيبفالتخالا
دعبلسرلارئاسوهباوجكانهسرطبباوجو.ريمضلا
ص(»ِساَّـنلٱَنِمَرَثْكَأُهللاٱَعاَطُيْنَأيِغَبْنَي«مهلوقوهوليلق
٥:٢٩(.

يفهللامالكنأوهذئنيحسرطبهعضويذلاأدبملاو
لكقوفةينيدلارومألايفهيلعلوعملاوهريمضلاوأباتكلا
ناطلسالفناميإلايفهدحوهللالوؤسمناسنإلافهاوسام
ًاعمجممأةسينكمأناكًادلاوناسنإلابلقىلعهاوسدحأل
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حالصإنكروهأدبملااذهو.تاقولخملانمكلذريغمأ
نيبعقويذلافالخلاو.رشعسداسلانرقلايفةسينكلا
رمأيهللاافنآلاىلإلازيالنيعبسلاسلجمءاضعأونيلوسرلا
.هيفانيامبنورمأيسانلاوءيشب

اَنْيَأَراَمِبَمَّـلَكَتَنَالْنَأاَنُنِكْمُيَالُنْحَناَنَّـنَأل«٢٠
.»اَنْعِمَسَو

٣و١:١انحوي١و٢٢:١٥و٢:٣٢و١:٨ص

انقيتامهنأيهوبابسأةدعلَمَّـلَكَتَنَالْنَأاَنُنِكْمُيَال
هبةادانملاىلعاهبحاصربجتقحلاةبحمنأوهباملكتامقح
١٦:١٥سقرم(اققحتامباملكتينأهللانمارمُأامهنأو
سوثنروكلهألسلوبلوقكانهامهلوقو.)١:٨لامعأو
»ُِّـرشَبُأَالُتْنُكْنِإِيلٌلْيَوَف،َّـَيلَعٌةَعوُضْوَمُةَروَُّـرضلٱ«
.)٩:١٦سوثنروك١(

اميسالوهلاوقأوعوسيلاعفأنماَنْعِمَسَواَنْيَأَراَمِب
.هتمايق

طَأًاضْيَأاَُمهوُدَّـدَهاَمَدْعَبَو«٢١
ْ
لٱاوُِدَجيَْملْذِإ،اَُمهوُقَل

ْ
َةَّـتَب

جلٱَّـنَأل،ِبْعَّـشلٱِبَبَسِباَمَُهنوُبِقاَعُيَفْيَك
ْ

َنوُدِّـجَمُياوُناَكَعيَِم
.»ىَرَجاَمَىلَعَهللاٱ
:٣ص٥:٢٦صو٢٢:٢و١٩و٢٠:٦اقولو٢١:٢٦ىّتم
٨و٧

بعشلانممهفوخالولو١٨عيفيذلاديدهتلااوررك
وأبرضلابامهوبقاعلةيعرشةّلعاودجوولوامهوبذعل
.نجسلا

.رثكألايأَعيِمَْجلٱ
ءافشلاةحصاوققحتمهنألىرجامىلعَهللاٱَنوُدِّـجَمُي

ذئنيحناكهنأوجرعأهنأنينسذنميفُشيذلامهتفرعمل
هنأورحسلابالهللاةوقبهءافشاوربتعامهنأوًاحيحصمهمامأ
قحنيلوسرلاميلعتنأمهلًانالعإوباصمللةمعنناك
.هللاًاديجمتناكهلكاذهو

َناَكِهِذٰهِءاَفِّـشلٱُةَيآِهيِفْتَراَصيِذَّـلٱَناَسْنِإلٱَّـنَأل«٢٢
.»ًةَنَسَنيِعَبْرَأْنِمُرَثْكَأُهَل

لاطاملكهنألةزجعملاةمظعلًاراهظإكلذبتاكلاركذ
ءافشنعةزجاعةيرشبلاطئاسولانأوهؤافشرسعضرملا
.عادخلاىلإكلذيفةليسوالهنأوهلثم

٣٧ىلإ٢٣عةسينكلاومنوجرعألاءافشةجيتن

طُأاَّـَملَو«٢٣
ْ
ُهَلاَقاَمِّـلُكِبْمُهَاَربْخَأَواَمِهِئاَقَفُرَىلِإاَيَتَأاَقِل

َهل
ُ

لٱُءاَسَؤُراَم
ْ

.»خوُيُّشلٱَوِةَنَهَك
١٢:١٢ص

٢:٤٤ص(نييحيسملارئاسولسرلايأاَمِهِئاَقَفُر
.)٤٥و

امهرارضأنعسلجملازجعبمهاجهبييكلْمُهاََربْخَأ
.ةياهنلاىلإتابثلاةيغبهللاةالصلايفامهعماودحتيلو

.سلجملاءاضعأيأُخوُيُّشلٱَوِةَنَهَكْلٱُءاَسَؤُر

ِهللاٱَىلِإًاتْوَصٍةَدِحاَوٍسْفَنِباوُعَفَر،اوُعِمَساَّـمَلَف«٢٤
َضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱُعِناَّـصلٱُهٰلِإلٱَوُهَتْنَأ،ُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأ:اوُلاَقَو
لٱَو
ْ
.»اَهيِفاَمَّـلُكَوَرْحَب
١٩:١٥كولم٢:٢٩٢اقول

ريخاذهوةالصلايفًاتْوَصٍةَدِحاَوٍسْفَنِباوُعَفَر
ةالصلالمهتالنأبجيف.نيدهطضملاونيدّدهتمللإجلم
ىلاعتهيلإأجلننحنو.ةيرشبلاةدعاسملانمانلناكامهم
ةجراخاهنأكةالصلاكلتتناكو.هديعاوموهتبحموهتردقل
.هيخألةبحموهللاةريغءولممدحاوبلقنم

اهيفو)١٤٦:٦رومزم(نمةرابعلاهذهخلاُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأ
مهبفرصتينأهقحوءيشلكىلعهتردقراتبعابهللاميظعت
ةمدقمكلذاولعجاذهلونيملاعلاقلخهنأليلدبءاشيامك
ةالصلاهذهيفمهتمدقمف.هبمهناميإلةيوقتمهتالصل
يفايقزحةمدقمو)٩:٦ايمحن(هتالصيفايمحنةمدقمك
:٣٢ايمرإ(هتالصيفايمرإةمدقمو)١٩:١٥كولم٢(هتالص
لكيرجيهنأانلققحيةدودحمريغهللاةردقنوكف.)١٧
ةمواقمنالطبًاضيأققحيوهديعاوملكمتيوهدصاقم
.ةلاحمالنورصتنيمهعمهللاوهللاعمنيذلانأوهاّيإرارشألا

لٱ«٢٥
ْ
ِمل:َكاَتَفَدُواَدِمَفِبُلِئاَق

َ
َرَّـكَفَتَوُمَمُألٱِتَّـَجتْرٱاَذا

لٱِبُبوُعُّشلٱ
ْ
»؟ِلِطاَب

٢و٢:١رومزم

.)٢و٢:١رومزم(نماذه
اذهبتاكدوادنأىلعناهرباذهَدُواَدِمَفِبُلِئاَقْلٱ

يفمالكلااذهمهذاختاو.يحولابهبملكتهنأورومزملا
مهريشبتيفنوحجنيمهنأمهتقثىلعليلدمهتالص
نالعإرومزملااذهةياغنألمهيدهطضمىلعنورصتنيو
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لمكينأهللاىلإبلطهيفو.هئادعألكىلعقحلاةرصن
.هنباتوكلمرصننمهيفهبدعوام

ِمل
َ
بّجعتلانهماهفتسالاوحيسملاىلعُمَمُألٱِتَّـَجتْرٱاَذا

.مهاّيإكلهموثبعمهجاجترانألنيدتعملاخيبوتوملكتملا
ميقينأدصقهللانألًالطابناكحيسملاءادعأداهتجالكف
لعجينأرداقومكحأومهنمىوقأوهواهديؤيوهنباةكلمم
.همدقتىلإةليسوهلمهتمواقم

لكبوعشلاوممألاّمعيِلِطاَبْلٱِبُبوُعُّشلٱَرَّـكَفَتَو
لطابلابهباوركفتيذلارمألاومهريغوًادوهيسانلافونص
.حيسملامّدقتعنم

َىلَعًاعَمُءاَسَؤُّرلٱَعَمَتْجٱَو،ِضْرَألٱُكوُلُمْتَماَق«٢٦
.»هِحيِسَمَىلَعَوِّـبَّـرلٱ

دقناكءاسؤرلاوكولملاةمواقمةهجنمدوادهبأبنأام
.دوهيلاءاسؤرةمواقمبذئنيحمت

حيسملاىوعدةمواقملمهدادعتساىلإكلذبراشأْتَماَق
.فنعب

هجولاىلعحيسملالسرأيذلابآلايأِّـبَّـرلٱَىلَع
.ءاسؤرلاهدارأيذلاركفلافالخوهوهراتخايذلا

هحسمسدقلاحورلانألةحوسمميأِهِحيِسَمَىلَع
ةمواقميهحيسمللةمواقملاو.)٤:١٨اقول(ءادفلالمعل
ةناهإلوسرلاةناهإلوسرلاةناهإنألودحاوبآلل
.لسرملل

حلٱِبُهَّـنَأل«٢٧
ْ
لٱَكاَتَفَىلَعَعَمَتْجٱِةَقيَِق

ْ
،َعوُسَيِسوُّدُق

لٱُسُطَاليِبَوُسُدُوريِه،ُهَتْحَسَميِذَّـلٱ
ْ
ِبوُعُشَوٍمَمُأَعَمُّيِطْنُب

.»َليِئاَْرسِإ

.حيسملابتمتدوادةءوبننأنايباذه
.)٣٦و٣:١٣ص(حرشرظناِسوُّدُقْلٱَكاَتَف
نمكلموهو)١٢-٢٣:١اقول(حرشرظناُسُدوُريِه

.نيقابلانعبئانوحيسملاىلعاوماقنيذلاكولم
٢٣:٢٤اقولو٢٧:٢٦ىّتم(ُّيِطْنُبْلٱُسُطَاليِبَو
.ةؤبنلايفمهيلإراشملاءاسؤرلانموهو)١٩:١٦انحويو

حيسملابرخسيذلاينثولاينامورلاركسعلايأٍمَمُأَعَم
.)٣٥-٢٧:٢٧ىتم(هبلصو

ضعبمهو)٢٧:٢٠ىّتم(َليِئاَْرسِإِبوُعُشَو
.بوعشلارئاسنعباونوةؤبنلايفمهيلإراشملابوعشلا

ْنَأَكُتَروُشَمَوَكُدَيْتَنَّـيَعَفْتَقَبَساَمَّـلُكاوُلَعْفَيِل«٢٨
.»َنوُكَي

٣:١٨و٢:٢٣ص

.)٣:١٨و٢:٢٣ص(حرشرظنا
مهنكلمهعامتجاةياغكلذوحيسملااولتقيليأاوُلَعْفَيِل
اودارألبهللاةروشماوممتينأاودصقيوأاوديريمل
حاحلإلةباجإوًاضغبوًادسحهولعفاماولعففهفالخاودصقو
اوذفنأدقاوناكنإواومرجأاذهلوًارايتخاكلذاوتأوضعبلا
.هللاهنّيعام

.حيسملاتوكلمةماقإيفكتوقيأَكُدَي
.)٣:١٨ص(ءادفلالمعيفكتمكحيأَكُتَروُشَم

هتاَديِدَْهتَىلِإْرُظْنٱ،ُّبَراَيَنآلٱَو«٢٩ ْنَأَكَديِبَعْحَنْمٱَو،ِْمِ
.»ٍةَرَهاَُجمِّـلُكِبَكِمَالَكِباوُمَّـلَكَتَي
٢٦:٢٦و١٩:٨و١٤:٣و١٣:٤٦و٠:٢٧صو٣١و١٣ع
٦:١٩سسفأو٢٨:٣١و

لعفلااوكرتوبلطلااذهىلعاورصتقا.تفتلايأْرُظْنٱ
اممةيامحلاالومهئادعأكالهإاوبلطيملوهتمكحوهتدارإل
.هبمهودده

ةمعنكديبعنحنانحنمايأَكَديِبَعْحَنْمٱَو
.ةعاجشو

نودباوملكتينأاودصقَكِمَالَكِباوُمَّـلَكَتَيْنَأ
ليبسلاكلذيفرطخلااوعقوتوسانلاتاديدهتىلإتافتلا
نمءيشمهلناكمعن.ةأرجلاوةمعنلالبةيامحلااولأسيملو
اوفرعمهنألاهماودواهتدايزاودارأمهنكل١٣عةعاجشلا

.مهتعيبطفعض

لَو،ِءاَفِّـشلِلَكِدَيِّـدَمِب«٣٠
ْ
ِمْسٱِبُبِئاَجَعَوٌتاَيآَرْجُت

لٱَكاَتَف
ْ
.»َعوُسَيِسوُّدُق

٢٧عو١٦و٣:٦ص٥:١٢و٢:٤٣ص

دم«ىنعموهوبلطاممناثرمأاذهِءاَفِّـشلِلَكِدَيِّـدَمِب
ةياقوللالتازجعملالمعةوقهولأسو.ةوقلانالعإانه»ديلا
ةحصىلعةنّيبنوكتلوحيسملاةمدخللبمهئادعأنم
.حيسملاوهعوسينأبسانلاعانقإلةليسوومهميلعت

.جرعألاءافشكُبِئاَجَعَوٌتاَيآ
نعءاسؤرلامهاهنيذلامسالاكلذَعوُسَي..ِ.مْسٱِب

.هباودانينأمهاودصقو)١٩ع(هبظفلتلا
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ملٱَعَزْعَزَتاْوَّـلَصاَّـَملَو«٣١
،ِهيِفَنيِعِمَتُْجماوُناَكيِذَّـلٱُناَكَْ

ألَتْمٱَو
َ

جلٱ
ْ

لٱِحوُّرلٱَنِمُعيَِم
ْ
ِمَالَكِبَنوُمَّـلَكَتَياوُناَكَو،ِسُدُق

.»ةَرَهاَجُمِبِهللاٱ
٢٩ع١٦:٢٦و٤و٢:٢ص

هللاةباجإلةيسحةمالعكلذناكُناَكَْملٱَعَزْعَزَت
.ةالصلاةياهندنعثدحهنألًاقافتاكلذنكيملومهتالص
هللااولأس.ةرارحوداحتابةالصلاةيلعافىلعليلدركُذامو
.هللاالإهعيطتسيالاممكلذوناكملازهباهنلعأفهتوقنالعإ
نايلصيونامنرتياليسوسلوبناكموياذهلثمثدحو
.)١٦:٢٦ص(

هللااولأسِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمُعيِمَْجلٱَألَتْمٱَو
لكوةحاصفلاوةرهاجملاةلعمهلبهوفهنيدبةرهاجملا
.لئاضفلا

اذهواوبلطامكٍةَرَهاَجُمِب...َنوُمَّـلَكَتَياوُناَكَو
دعبميلشروأيفهوتأامو.سدقلاحورلانممهئالتماةجيتن
نأىلعليلدمهرماوأوءاسؤرلاتاديدهتمغرىلعكلذ
.ةالصلاكلتلةباجإمهلتمادةرهاجملاكلت

لَقاوُنَمآَنيِذَّـلٱِروُهُْمِجلَناَكَو«٣٢
ْ

ٌسْفَنَوٌدِحاَوٌب
َناَكْلَب،ُهَلِهِلاَوْمَأْنِمًائْيَشَّـنِإُلوُقَيٌدَحَأْنُكَيَْملَو،ٌةَدِحاَو
.»اَكَرتْشُمٍْءَيشُّلُكْمُهَدْنِع

:١يبليفو١٣:١١سوثنروك٢و٦و١٥:٥ةيمورو٥:١٢ص
٢:٤٤ص٣:١٨سرطب١و٢:٢و٢٧

وحنكلذلبقاوناكوًاريثكنينمؤملاددعدازِروُهْمُِجل
ًالعفًايراجلزيملًاقباسمهيفليقامو٤عفالآةسمخ
.)٤٤و٤٢و٢:٤١ص(

لبقاوناكوًاريثكاوناكيأٌةَدِحاَوٌسْفَنَوٌدِحاَوٌبْلَق
بلقمهلناك«لاقينأالإكلذكفالآةسمخوحنكلذ
ىلعمهتبظاومداحتالاكلذليلدو.»ةدحاوسفنودحاو
مدعوءاخسلاراهظإوًاعمةالصلاولسرلاميلعتعمس
.سوأرتلابلطوفاغشنالا

ًاجاتحمهريغماداميأخلاُلوُقَيٌدَحَأْنُكَيَْملَو
عيمجلاعفنلمهلاماوبسحوًالعفوًالوقتاذلابحاوركنأف
.)٢:٤٤ص(حرشرظنأةصاخلاملابحاصعفنال
مهبينتعتنأاهيلعبجيفًامئادةسينكلايفنوجاتحملاو
.ىلوألاةسينكلايفناكامكتاذلاراكنإوءاخسب

ِةَماَيِقِبَةَداَهَّـشلٱَنوُّدَؤُيُلُسُّرلٱَناَكٍةَميِظَعٍةَّـوُقِبَو«٣٣
.»ْمِهِعيَِمجَىلَعْتَناَكٌةَميِظَعٌةَمْعِنَو،َعوُسَيِّـبَّـرلٱ

٢:٤٧و٢٢و١:٨ص

نولانتسمكنكل«هلوقبلسرللحيسملادعوقفوىلعاذه
عانقإللسانلابولقىلعةوقمهلتناكو.)١:٨ص(»ةوق
كلتاولانوهتابثإلاهوعنصيتلاتازجعملاومهمالكةطساوب
.سدقلاحورلانمةوقلا

مهتداهشرهوجوهبرلاةمايقِّـبَّـرلٱِةَماَيِقِبَةَداَهَّـشلٱ
هبناميإلاىلإسانلاداشرإلوحيسملاوهعوسينأنايبل
.مهسوفنصالخل

مهنعهاضريهوهللاةمعنيأخلاٌةَميِظَعٌةَمْعِنَو
وأمهتحاصفلالمهريغيفمهمالكريثأتردصمةمعنلاهذهو
يفامكمهبسانلاةرسمىلعًاضيألمتشتيهو.مهتغالب
مهردقمهنعهللاىضرنأليناثللةلعلوألاو)٢:٤٧ص(
.هيدلةمعنلامهبسكأفبعشلاةعفنملةزجعملالعفىلع
لوققفوىلعمهيلإسانلابولقتبذجةمعنلاكلتو
ًاضْيَأُهَءاَدْعَأَلَعَجٍناَسْنِإُقُرُطَّـبَّـرلٱِتَضْرَأاَذِإ«ميكحلا
ِملاَسُي

ُ
داحتالاةجيتنةمعنلاكلتلاونو.)١٦:٧لاثمأ(»ُهَنو

.هركذفلسامىلعةبحملاو

اوُناَكَنيِذَّـلٱَّـلُكَّـنَأل،ًاجاَتُْحمٌدَحَأْمِهيِفْنُكَيَْملْذِإ«٣٤
مثَأِبَنوُتْأَيَو،اََهنوُعيِبَياوُناَكٍتوُيُبْوَأٍلوُقُحَباَحْصَأ

َْ
ِنا

ملٱ
.»ِتاَعيِبَْ

٢:٤٥ص

.ةمعنلاكلتةيآانهركُذام
اوماقمهنمءاينغألانألًاجاَتُْحمٌدَحَأْمِهيِفْنُكَيَْمل

كلذلثميفمهلثمدوجونمدبالنيذلاءارقفلاتاجاحب
.روهمجلا

ةلعاذهخلاٍلوُقُحَباَحْصَأاوُناَكَنيِذَّـلٱَّـلُكَّـنَأل
مهتبحمتناكف.مهجايتحايفمهنمنوجاتحملاقبيملهنأ
ليقامممزليالو.لاملابحقوفهلجألةوخإللوحيسملل
لعفمهضعبلعلومهتاينتقملكاوعابلاملاباحصأنأانه
ًادعتسمناكوةجاحلاردقىلعلعفمهنمًالكنكلوكلذك
:٢ص(حرشرظنالاحلاتضتقااذإهلاملكقفنينأ

ءاخسلاناسنإلاملعتحيسملاةنايدنأاذهنمانلو.)٤٥
نينمؤملالعجتوكلهملايعيبطلالاملابحهبلقنمعزنتو
نيباصملاوءارقفلاةمحرىلعناسنإلالمحتودحاوتيبلهأ
.»ينغلاوهوانلجألرقتفا«يذلااهسيئربءادتقا

ِّـلُكَىلَعُعَّـزوُيَناَكَف،ِلُسُّرلٱِلُجْرَأَدْنِعاََهنوُعَضَيَو«٣٥
.»ٌجاَيِتْحٱُهَلُنوُكَياَمَكٍدَحَأ
٦:١٠و٢:٤٥ص٥:٢صو٣٧ع
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مهنأةقيقحلاوزاجماذهِلُسُّرلٱِلُجْرَأَدْنِعاََهنوُعَضَيَو
ىلعاوقفنييكلهوعابامنامثألسرلانوطعياوناك
كلذبمايقلاىلعلسرلاعاطتسافةسينكلايفنيجاتحملا
لمحلالقثتربكاملمهنكلةريغصةسينكلاتناكةدم
.)٢و٦:١ص(هولمحينأاوعيطتسيملىتحمهيلع

نمحضتيٌجاَيِتْحٱُهَلُنوُكَياَمَك...ُعَّـزوُيَناَكَف
لكيفاوكرتشيملوةعفدةماعلاةمسقلااورجيملمهنأاذه
.ةجاحلاردقىلعءارقفلاىلعءاينغألاقفنألبلاومألا

ُمَْجَرتُييِذَّـلٱ،اَباَنْرَبِلُسُّرلٱَنِمَيِعُديِذَّـلٱُفُسوُيَو«٣٦
لٱَنْبٱ

ْ
جلٱُُِّيسْربُقٌّيِوَالَوُهَو،ِظْعَو

ْ
.»ِسْنِ

١١:٢٣ص

هصيصختلعلونيعزوملانمركُذاملًالثمفسويدروُأ
هنألوءاخسلابهريغقافهنألونطولايبنجأهنألركذلاب
.رشبمهنأبكلذدعبرهتشا

١٤:١٢و٥٠و٢و١٣:١و١٢:٢٥و٣٠و٢٤و١١:٢٢ص
٩و٢:١ةيطالغو٩:٦سوثنروك١و١٥:١٢و

سواردنأيعُدامكهتافصنمرهظاملًارظنَيِعُد
ناعمسيعُدامكو)٣:١٧سقرم(دعرلاينبابانحويو
.)١:٤٢انحوي(ًارخصيأسرطب

ًاغيلبناسللاحيصفناكهنأاذهنمجتنيظْعَوْلٱَنْبٱ
.نيعماسلابجعيةجحلايوق

ةينيدلاةمدخللهللانمّنيعملايوالطبسنميأٌّيِوَال
مهرئاسوهلسنونورهةنهكلافنييوالوةنهكهلاجرناكو
١٩و١٢:١٨ةينثتو٣صددع(ةنهكلانودعاسينويوال
يفبيصنطبسلااذهلنكيملو.)٢٣:٢٤مايا١و٨-١٨:٦و
اوعنمُيملنكل)١٨:٢٠ددع(طابسألاةيقبكداعيملاضرأ
ايمرإ(يوالوهوايمرإلعفامكاوؤاشاذإٍضرأءارتشانم
لامعأ(ميلشروأيفتيباهلناكابانربتخأو)١٢-٣٢:٧
.)١٢:٢٥ص(ةالصللهيفنوعمتجيذيمالتلاناكو)١٢:٢٥

رحبيفةبصخمةريبكةريزجيهوسربقنميأُِّيسُْربُق
٥و١٠:٤نيوكت(ميّتكًاميدقتيمُسوةيروسيبرغمورلا
.لسرلارصعيفدوهيلانمريثكاهيفناكو)٢٤:٢٤ددعو

َدْنِعاَهَعَضَوَوِمِهاَرَّـدلٱِبىَتَأَو،ُهَعاَبٌلْقَحُهَلَناَكْذِإ«٣٧
.»ِلُسُّرلٱِلُجْرَأ
٢و٥:١صو٣٥و٣٤ع

نألهتيلهأتاذلاراكنإوءاخسلانمهرهظأامنلعأ
.ليجنإلابًارشبمنوكي

سماخلاحاحصألا

١١ىلإ١عةريفسواينانحربخ

لُمَعاَب،َُةريِّـفَسُهُتَأَرْمٱَو،اَّـيِناَنَحُهُمْسٱٌلُجَرَو«١
ْ

.»اك

نأنايبو)٣٤و٤:٣٢ص(يفليقاملءانثتسايتآلاأبنلا
الو.اهيلعنولصحينيذلاحالصققحتالةمعنلاطئاسو
اوفرتعانيذلانيريثكلانيبنيئارملاضعبدوجونمبجع
ناكورشعينثالاىلعاوديزيمللسرلانإفيحيسملانيدلاب
حمقلاوناوزلالثمبكلذلثمبحيسملاأبنأو.ًانئاخمهدحا
نمةسينكلاتباصأبراجتلانأنايبهيفو)١٣صىّتم(
نماهتباصأدقتناكامكاهئاضعأضعبعمطنملخادلا
.دوهيلاداهطضانمجراخلا

برلاونحاينانحىنعموقاقتشالايفانحويكاَّـيِناَنَح
.ناّنحبرلاانحويىنعمو

ملنامسااينانحوةريفسو.ةليمجوأةئيضميأُةَريِّـفَس
.امهييّمسمتافصباقيلي

ص(ةسينكلاءاينغأنمهريغك٣عًالقحًاكْلُمَعاَب
ةبحمةسينكلاءارقفعفنلكلذلعفهنأىوعدب)٤:٣٤
)٩و٢ع(هعماهقافتاوهتأرمايأرباذهءاجو.حيسملل
.مثإلانمكلذيفهاتأاميفهلةكيرشتناكاذهلف

َهلُهُتَأَرْمٱَو،ِنَمَّـثلٱَنِمَسَلَتْخٱَو«٢
َ
ىَتَأَو،َكِلٰذَُربَخا

.ِلُسُّرلٱِلُجْرَأَدْنِعُهَعَضَوَوٍءْزُجِب
٤:٣٧ص

هسفنلنمثلاضعبىقبأيأِنَمَّـثلٱَنِمَسَلَتْخٱَو
نمءيشهيلعنكيملو.لكلاوههنمهبهوامنأرهاظتو
نألهلكالنمثلاءزجوههمدقامنأبأبنأولهاقبأامبمثإلا
.يرارطضااليرايتخاءاطعلا

َهلُهُتَأَرْمٱَو
َ
نمثءزجيطعُأامنأتفرعاهنأيأَُربَخا

.بذكلاوعادخلادصقيفاهجوزتكراشفعيبملا
لوقنمرهظيامكهلكنمثلاهنأًايعدمٍءْزُجِبىَتَأَو

٣ع(»ِهللاٱَىلَعْلَبِساَّـنلٱَىلَعْبِذْكَتَْملَتْنَأ«هلسرطب
.)٤و

نأىغتباهنألءايرلاًايناثوبذكلاًالوأهتئيطختناكو
لاملابحأهنألعمطلاًاثلاثوهتاذًاركنمًاميركسانلاهربتعي
.حدملالاونيفةبغرلكلاءاطعإىعّداوهضعبأّبخىتح
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طُبَلاَقَف«٣
ْ

ِمل،اَّـيِناَنَحاَي:ُسُر
َ
ألَماَذا

َ
لَقُناَطْيَّـشلٱ

ْ
َكَب

لٱِحوُّرلٱَىلَعَبِذْكَتِل
ْ
َختَوِسُدُق

ْ
مثْنِمَسِلَت

ََ
حلٱِن

ْ
»؟ِلَْق

٩عو٢٢:٣اقولو٥:٤ةعماج٢٣:٢١ةينثتو٣٠:٢ددع

هحدمينأعقوتاينانحنأيفبيرالُسُرْطُبَلاَقَف
بذكسرطبملعيملوروهمجلالكمامأهئاخسىلعسرطب
ةئيطخنلعُتيكلكلذبهملعأهللاافيحولابالإاينانح
.اهيلعبقاعيوبذاكلا

ِمل
َ
هذهلصأسرطببسنَكَبْلَقُناَطْيَّـشلٱَألَماَذا

٢٢:٣اقول(يفاملثماذهوناطيشلاةبرجتىلإةئيطخلا
:٨انحوي(»باذكلاابأ«ناطيشلايّمُسو)١٣:٢٧انحويو
.)٥-٣:١نيوكتًاضيأرظنا٤٤

هميلستبئطخهنألاينانحلرذعبتسيلناطيشلاةبرجتو
ًادادعتساهيفدجيملولهءاوغإناطيشلاعطتسيملوهتبرجتل
هلوقو.قدصلابثارتكالامدعوعمطلانمهيفاملةياوغلل
ًارداقناكهنأوةعاطإىلعربجمريغهنأىلعليلدخلا»اذامل«
ألم«هلوقبراشأو.هعفدينأهيلعًابجاووهمواقينأىلع
امدعبةرسموداهتجالكبمثإلاكلذبكتراهنأىلإ»هبلق
.تاكسإلالكهريمضتكسأ

.هلكنمثلاهنأةوعدبلقحلانمثضعبميدقتبَبِذْكَتِل
.توهاللانمثلاثلامونقألاِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَىلَع

نكلطقفةسينكلارئاسولسرلاعدخينأدصقاينانحف
ريثأتبهولعفاماولعفلسرلانألنظامممظعأتناكهتئيطخ
تازجعملااوعنصوميلعتلااوملعهبوسدقلاحورلا
رشسدقلالسرلاىلعبذكلافبيغلاةفرعماوعاطتساو
.)٢٩و٣:٢٨سقرمو٣٢و١٢:٣١ىّتم(اياطخلالكنم
ذإةيتوهاللاميناقألانيبزييمتلاىلعناهربركُذاميفو
اينانحنألةيهلإةفصالمونقأسدقلاحورلانأانهحضوأ
نأىلعرخآناهربهيفو.ةفصىلعبذكينأعيطتسيال
رداقهنألوةعبارلاةيآلايفيمساذكهنألهلإسدقلاحورلا
الاذهونيصلخملاونيئارملانيبزييمتلاوبولقلاصحفىلع
سوثنروك١و١٧:١٠ايمرإو٢٨:٩مايأ١(هللاالإهيلعردقي
.)٢:٢٣ايؤرو٢:١٠

يفْنُكَيَْملَأ،َعيِباَّـَملَو؟َكَلىَقْبَيَناَكٍقاَبَوُهَوَسْيَلَأ«٤ ِ
لُس
ْ

يفَتْعَضَوَكُلاَباَمَف؟َكِناَط لَقِ
ْ
َْملَتْنَأ؟َرْمَألٱاَذٰهَكِب

.»ِهللاٱَىلَعْلَبِساَّـنلٱَىلَعْبِذْكَت

.عبُيمليأٍقاَبَوُهَو
ًاربجمنكيملهنأىلععطاقليلداذهَكَلىَقْبَيَناَك

.اوعابنممهريغكلذكوعيبلاىلع

يفْنُكَيَْملَأ،َعيِباَّـَملَو نمثلانكيملأيأَكِناَطْلُسِ
تئطختنأفهيقبتمأهيطعتتئشفيكهبفرصتتيكل
ملولفباقعلانمةبهرالوموللانمًافوخالبجومريغل
كنكلكيلعٌدحأبتعيملًانلعُاءزجتيطعأوأًائيشطعُت
مركلابتيصلابسكتولاملاوهللادبعتنأيفتدهتجا
.كعمطليبسيفيرجتوىوقتلاو

يفَتْعَضَوَكُلاَباَمَف لعفلاوكركفركفلافَكِبْلَقِ
الناطيشلانألكبلقألمدقناطيشلاناكنإوكلعف
ىنعمو.)٤:٧بوقعي(ةئيطخلاىلعًادحأربجينأردقي
دازسالتخالاىلعهمزعو.مزعلاوةّينلا»بلقلايفعضولا«
.كلذيفهكراشتهتأرماهلْعجاذكوةعاظفهمثإ

.طقفِساَّـنلٱَىلَعْبِذْكَتَْملَتْنَأ
رشاذهو٣عسدقلاحورلاىلعيأِهللاٱَىلَعْلَب

ةءاسإلاىلإةبسنلابًائيشتسيلسانلاىلإةءاسإلافاياطخلا
لاقكلذعموايروأىلإوهللاىلإأطخأدوادنإف.هللاىلإ
ىلإهؤاطخإامأ.)٥١:٤رومزم(»تأطخأكدحوكيلإ«
لسرلاديىلعىلاعتهلنمثلالكفقوهنأهؤاعدافهللا
همزعوةمدقتلاكلتىلعهّثحسدقلاحورلانأبهرهاظتو
ملعيالءيشلكملاعلانأبسحهنأمزلتسيعادخلاىلع
.هءايروهعادخ

لٱاَذٰهاَّـيِناَنَحَعِمَساَّـمَلَف«٥
ْ

َراَصَو.َتاَمَوَعَقَوَمَالَك
.»كِلَذِباوُعِمَسَنيِذَّـلٱِعيَِمجَىلَعٌميِظَعٌفْوَخ
١١و١٠ع

فرعورهظهعادخنأسرطبمالكنماينانحفرع
.همثإةعاظف

:رومأةسمخاذهنمانلوَتاَمَوَعَقَو
الهتئيطخىلعاينانحلًاسأرهللاصاصقكلذنأ:لوالا·

الو)ةدشلاةياغيفاناكنإو(هتمادنوأهلجخةجيتن
.هلوقوأسرطبدصقةجيتن
عمطلاوءايرلاوبذكلاةعاظفبهللاةداهشهنأ:يناثلا·

ههركيىلاعتهنأللوألااميسالوهللاحوربفافختسالاو
.ةهاركلالك
ناكركُذامكمولعملاباقعلاةدشلثمنأ:ثلاثلا·

كلذنمءاقتاةديدجلاةسينكلارمألوأيفًايرورض
ةيوسوملاةعيرشلاهللاعضواملوأناككلذكو.ءايرلا
نييوال(امهتامأنورهادلووهيبأوباداناهادعتاملهنإف
لوأيفنييليئارسإلاىلعباقعلاددُشكلذكو)١٠:١٢
.)٧صعوشي(هرماوأمهيدعتوداعيملاضرأمهلوخد
ىلعيئارملاةنامأبهتمقنةدشوجرعألاءافشهللارهظأف
.رثألا
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امكلخادنمةسينكلاررضعنمبمتهيهللانأ:عبارلا·
.)١٢:٧و٥:١٩ص(جراخنمهعنمبمتهي
لسرلاناطلستبثينأكلذبدصقهللانأ:سماخلا·

ًاتابثإرحاسلاميلعةبرضاذهلثمو.هلسرمهنأو
.)١١-١٣:٨صابانربوسلوبةيلوسرل

اوعمسنيذلايأخلاِعيَِمجَىلَعٌميِظَعٌفْوَخ
برقلايفكلذأبنعاذمث)٦ع(لفحملايفسرطبباطخ
.هتمقننموهللاةظاغإنماوفاخفدعبلاو

.»هوُنَفَدَوًاجِراَخُهوُلََمحَوُهوُّفَلَوُثاَدْحَألٱَضَهَنَف«٦
١٩:٤٠انحوي

ًاعبطةمدخلاهذهبموقيوةماعلاةداعلاقفوىلعكلذاوتأ
.خويشلانودثادحألا

نونفدياونوكيملهنألةنيدملانموعمتجملانمًاجِراَخ
.ءافرشلاوكولملاريغميلشروأةنيدميف

ُهَتَأَرْمٱَّـنَأٍتاَعاَسِثَالَثِوْحَنِةَّـدُمَدْعَبَثَدَحَّـمُث«٧
َهلَسْيَلَو،ْتَلَخَد

َ
.»ىَرَجاَمَُربَخا

ةدمنيعمتجماورمتسانينمؤملاةعامجنااذهنمرهظي
.نفدللثادحألااهيفباغيتلاثالثلاتاعاسلا

.لفحملاْتَلَخَدُهَتَأَرْمٱَّـنَأ
َهلَسْيَلَو

َ
نمدبالواهجوزرمأنمىَرَجاَمَُربَخا

ةكيرشتناكاهنألوحجندقعادخلانأنظتتناكاهنأ
.باقعلايفهتكيرشنوكتنأقالعادخلايفاهجوزل

َهلَأَسَف«٨
َ
طُبا

ْ
هبَأ،ِيلِيلوُق:ُسُر ملٱاَذِٰ

ْ
حلٱاَمُتْعِبِراَدْقِ

ْ
؟َلَْق

هبْمَعَن:ْتَلاَقَف ملٱاَذِٰ
ْ
.»ِراَدْقِ

اهبطاخلبىرجامعماهفتساللةصرفسرطباهطعيمل
.لاحلايف
نأحجرألاو.ةدايزالبلْقَْحلٱاَمُتْعِبِراَدْقِْملٱاَذِٰهبَأ
هنّيعهنأوةأرملاهباطخدنعهيلإراشأوهمامأناكرادقملاكلذ
اهنكلةلاحمالتصلخلقحلابتفرتعاولف.لّصفيملاقولو
.اهجوزعمهيلعتقفتايذلاقافنلاىلعترصأ

َهلَلاَقَف«٩
َ
طُبا

ْ
َجتَىلَعاَمُتْقَفَّـتٱاَمُكُلاَباَم:ُسُر

ْ
ِحوُرِةَبِر

لٱَىلَعِكَلُجَراوُنَفَدَنيِذَّـلٱُلُجْرَأاَذَوُه؟ِّـبَّـرلٱ
ْ
،ِباَب

.»اجِراَخِكَنوُلِمْحَيَسَو
٣عو٤:٧ىّتم

.هلثمةبنذماهلعجاهحوزعماهقافتااَمُتْقَفَّـتٱ
َجتَىلَع

ْ
امهنكللسرلاعادخادصقامهِّـبَّـرلٱِحوُرِةَبِر

ىلعمهيفنكاسلابرلاحورردقيلههنأكلذبانحتما
.الوأعادخلافشك

.لوصولاكشوىلعيأِباَبْلٱَىلَع...ُلُجْرَأاَذَوُه
لمحبتاعاسثالثوحنثادحألالغشنأبجعالو
ىلإمهعوجربوهلنفدملاةئيهتبوةنيدملاجراخىلإاينانح
ةبرجتباهاعسمةبيخباهأبنأسرطبهلاقامبو.اوناكثيح
.اهجوزتومبوبرلاحور

ملع.بيرقاهتومنأاهربخأًاجِراَخِكَنوُلِمْحَيَسَو
باصملايفاهجوزبيصنكاهبيصننأهللايحوبسرطب
ظيغةمالعواهتجيتنهنأنابأةئيطخلارثأىلعتوملاعوقوو
.هللا

يفْتَعَقَوَف«١٠ حلٱِ
ْ
َلَخَدَف.ْتَتاَمَوِهْيَلْجِرَدْنِعِلَا

ِبِناَجِباَهوُنَفَدَوًاجِراَخاَهوُلَمَحَف،ًةَتْيَماَهوُدَجَوَوُباَبَّـشلٱ
.»اَهِلُجَر
٥ع

طسويفناكوسرطبأبنأامكًاعيرساهتومناك
عحرشيفاهركذّرماذهباقعلاةدشبابسأو.لفحملا
هرثأىلععقيالمثإلانعرخأتيباقعلانأًابلاغىرنو.٥
ةئيطخلاىلعبقاعينأنمدبالهللانأققحملانمنكلو
ءايرلاوبذكلااميسالوةبوتلابحمُتملامًالجآوأًالجاع
اقولو١٩:٩و١٢:٢٢و٦:١٧لاثمأو٣٦:١٣و٨:١٣بويأ(
نكيملةريثكلاةمحرلاتازجعمنيبف.)٢١:٨ايؤرو٢و١٢:١
تقويفكلذوةمقنلاتازجعمنمةدحاوةزجعمىوس
لدعلاهلإهنأاهبهللانلعأفراذنإلاوميلعتللاهيلإجايتحالا
.ةمحرلاوةبحملاهلإهنأاهريغبنلعأامكقحلاو

لٱِعيَِمجَىلَعٌميِظَعٌفْوَخَراَصَف«١١
ْ

ِعيَِمجَىلَعَوِةَسيِنَك
.»َكِلَذِباوُعِمَسَنيِذَّـلٱ

١٩:١٧صو٥عو٢:٤٣ص

ةمقنلاولدعلاهلإهنأرابتعابهللانمٌميِظَعٌفْوَخ
دنعًاعبطأشنيفوخلااذهلثمودابعلالامعأبيقرهنأو
لثمةجيتنوهئاضقءارجإوناسنإلانمهللابرقةدهاشم
ةالصلاورهسلاوسفنلاناحتماوبولقلاصحففوخلااذه
نأيفكشالوهتأرماواينانحمثإلثميفدحأعقياليكل
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ىلإلزيملوةسينكلايفًاليوطًاتقويقبثداحلاكلذريثأت
.نولمأتيوهأبننوأرقينملمويلا

يفمسالااذهلركذلوأاذهونينمؤملاةعامجِةَسيِنَكْلٱ
:١٨و١٦:١٨ىّتم(نيترمحيسملاهركذولسرلالامعأ
١٧(.
تومريثأتنإفةسينكلانماوسيلنمماوُعِمَسَنيِذَّـلٱ

نييحيسملاريغنمأبنلاهغلبنملكيفرثأةتغبنيجوزلا
.مهبقاصتلالانمنوؤارملاعنتماىتح

١٦عىلإ١٢علسرلاتايآوةسينكلاومن

يفٌَةريِثَكُبِئاَجَعَوٌتاَيآِلُسُّرلٱيِدْيَأَىلَعْتَرَجَو«١٢ ِ
جلٱَناَكَو.ِبْعَّـشلٱ

ْ
يفٍةَدِحاَوٍسْفَنِبُعيَِم .»َناَمْيَلُسِقاَوِرِ

سوثنورك٢و١٥:١٩ةميورو١٩:١١و١٤:٣و٢:٤٣ص
٤:٣٢و٣:١١ص٢:٤نييناربعو١٢:١٢

ةرشعةسماخلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذهنمىلوألاةلمجلا
)٤:٣٣ص(يفلوقلاراركتوهوضرتعممالكامهنيبامو
.هلحرشو

باوجاذهو٢:٤٣صحرشرظناُبِئاَجَعَوٌتاَيآ
.)٤:٣٠ص(يفتركُذيتلانينمؤملاةالص

ءاضعأناكيأٍةَدِحاَوٍسْفَنِبُعيِمَْجلٱَناَكَو
.ةدابعلاوةالصلاوةبحملايفنيدحتمةسينكلا

يف ٢١:١٢ىّتمو٣:١١ص(حرشرظناَناَمْيَلُسِقاَوِرِ
سانلاةماعلًاعمتجمقاورلاكلذناكو)١٠:٢٣انحويو
داضماذهوبعشللمهتابطاخملحملسرلاهذختافمهتصاخو
وأاقطنينأنعنيلوسرلادوهيلاسلجميهنلةداضملالك
.)٤:١٨ص(عوسيمساباملعي

لَيْنَأُُرسَْجيْمُهْنِمٌدَحَأْنُكَيْمَلَفَنوُرَخآلٱاَّـمَأَو«١٣
ْ
َقِصَت

هب .»ْمُهُمِّـظَعُيُبْعَّـشلٱَناَكْنِكٰل،ِْمِ
٤:٢١و٢:٤٧ص١٤ع

نونمؤملاالاينانحكنوؤارملايأَنوُرَخآلٱاَّـمَأَو
.نويقيقحلا

مهنأدقتعاومهمركأومهربتعايأْمُهُمِّـظَعُيُبْعَّـشلٱ
ليملًاداضممهاّيإهرابتعاناكف.هلسرونوصلخملاهللاديبع
ذئنيحرظنلااوضغمهنكلومهنوهركياوناكنيذلاءاسؤرلا
.ًاريصقًاتقوةينالعةمواقملانع

ْنِمُريِهاََمج،َرَثْكَأِّـبَّـرلِلَنوُّمَضْنَيَنوُنِمْؤُمَناَكَو«١٤
.»ءاَسِنَوٍلاَجِر

ًالوأحيسملالسرهبفرُعيذلامسالااذهَنوُنِمْؤُم
.مهدقتعمرهوجحيسملاوهعوسينأبناميإلانألكلذو

نينمؤملاىوسبرلابقصتليمليأِّـبَّـرلِلَنوُّمَضْنَي
قرطىدحإانهركذو.)١٣ع(ًافوخاوعنتمافنوؤارملاامأو
ديدهتمغرىلعمهيلإزايحنالاوهومهاّيإبعشلاميظعت
اممو»حيسملاعوسيانه»برلا«ىنعمو.مهتمواقموءاسؤرلا
ال»برللاومضنا«مهنألاقيحولانأانهةظحالملاقحتسي
برللًالوأنكيملنإثبعاهلمامضنالانألةسينكلل
لعجييذلاوهوحيسملابناميإلامامضنالاكلذليبسو
.)٥و١٥:١انحوي(ةيقيقحلاةمركلايفةيحًاناصغأسانلا

.مهترثكلمهددعنايبنعانهلدعٍءاَسِنَوٍلاَجِر
نيحو)١:٥٠ص(»نيرشعوةئم«اوناكنيحهركذف
ةمسخ«اوغلبنيحو)٢:٤١ص(»فالآةثالث«اوراص
فالخىلعانهءاسنلاركذنممزليالو)٤:٤ص(»فالآ
ةنايدلاف.نيلوألانيبءاسنلانكتملهنأكلانهركُذام
امكءاسنلاةيقرتبلطتيتلاةديحولاةنايدلايهةيحيسملا
.مهصالخكّنهصالخولاجرلاةيقرتبلطت

ملٱَنوُلِمَْحياوُناَكْمَُّـهنِإىَّـتَح«١٥
يفًاجِراَخىَضْرَْ ِعِراَوَّـشلٱِ

طُبَءاَجاَذِإىَّـتَح،ٍةَّـِرسَأَوٍشُرُفَىلَعْمَُهنوُعَضَيَو
ْ

ْوَلَوُمِّـيَُخيُسُر
.»ْمُهْنِمٍدَحَأَىلَعُهُّلِظ
١٩:١٢صو١٤:٣٦و٩:٢١ىّتم

اموةرشعةيناثلاةيآلانمىلوألاةلمجلابقلعتماذه
.ضرتعمامهنيب

.باحصألاوءاقدصألايأَنوُلِمَْحياوُناَك
.لكيهلاىلإةيدؤملاميلشروأةقزأيأِعِراَوَّـشلٱ
اولُمحنيذلانيباصملانأىلعليلداذهَّـِرسَأَوٍشُرُف

.ءارقفللةرسألاوءاينغأللشرفلافتاقبطلايفلتخماوناك
محدزابعشلانأكلذنمجتنتسُيُهُّلِظْوَلَوُمِّـيَُخي

سمتليوهيلإبرتقينألكىلعبعصىتحسرطبىلع
يفنيالوكلذباوعفتنالوقيالباتكلاو.ءافشلاهنم
:بابسأةثالثلاوعفتنامهنأحجرألاوهبعافتنالا
طرشلااذهو.مهناميإةوقىلعلديمهلعفنأ:لوألا·

يفشينأىلعرداقهللاو(ءافشلالاونليرهوجلا
ةطساولانوكتنأبهدنعقرفالواهنودبوطئاسولاب
.)ًامالكوأًاسملوأًالايخ
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دقوسلوبىلإبسُنامهبشيانهثداحلانأ:يناثلا·
ْنَعىَتْؤُيَناَكىَّـتَح«باتكلالوقوهوهيفءافشلاقِّـقُح
ملٱَىلِإَرِزآَمْوَأَليِداَنَمِبِهِدَسَج

ُمُهْنَعُلوُزَتَف،ىَضْرَْ
.)١٩:١٢ص(»ُضاَرْمَألٱ
يتأيالًامهوكلذىلعمهلمحيذلاناكولهنأ:ثلاثلا·

ةيآلانمرهاظلاو.هايإاقولركذلهجونمنكيملعفنب
ءاوسلاىلعلسرلاعيمجنمءافشلانأرشعةيناثلا
هنوكلسرطبىلإةصاخةوقبسنبعشلانكلو
.لمعلاومالكلايفمدقتملا

ملٱُروُهُْمجَعَمَتْجٱَو«١٦
ملٱِنُدُْ

َنيِلِماَحَميِلَشُروُأَىلِإِةَطيِحُْ
.»ْمُهُعيَِمجَنوَُأْربُياوُناَكَو،ٍةَسِجَنٍحاَوْرَأْنِمَنيِبَّـذَعُمَوىَضْرَم
١٤:١٢انحويو١٨و١٦:١٧سقرم

اهنيعميلشروأةنيدمنماوناك١٥عيفاوركُذنيذلا
ةرواجملادالبلايفربخلاعويشنعجتنامةيآلاهذهيفركُذو
.اهل

ةساجنلاو)٢٤و٤:٢٣ىّتم(حرشرظناٍةَسِجَنٍحاَوْرَأ
ةّيدسجلامثةّيدسجلاضارمألابتاكلاركذو.ةيبدأانه
.ةّيحورلاو

دوعصلبقلسرلاىلعرسعْمُهُعيَِمجَنوُأَْربُياوُناَك
رسعيملكلذدعبوةسجنلاحاورألاضعبجارخإحيسملا
.)١٩و١٧:١٦ىّتم(ءاربإلانمءيشمهيلع

٢٤عىلإ١٧عمهاّيإكالملاقالطإولسرلانجس

لٱُسيِئَرَماَقَف«١٧
ْ

ْمُهَنيِذَّـلٱ،ُهَعَمَنيِذَّـلٱُعيَِمجَوِةَنَهَك
ألَتْمٱَو،َنيِّـيِقوُّدَّـصلٱُةَعيِش

ُ
.»ًَةْريَغاو

٦و٢و٤:١ص

لوألانمدشأوهولسرلاىلعٍناثجايهاذهَماَقَف
.ليجنإلامّدقتيفلوألاةجيتنكهتجيتننكلو

افايقمأانهدوصقملاناّنحأحضتيملِةَنَهَكْلٱُسيِئَر
يفناهباشتمامهنألامهالكهيلإليميامملمعلانكلو
.تالاعفنالا

.هتعيشنميأُهَعَمَنيِذَّـلٱ
لاق.)٢٣:٨صو٣:٧ىّتم(حرشرظناَنيِّـيِقوُّدَّـص

ريثأتلاةريثكوددعلاةليلقنييقودصلاةقرفتناكسوفيسوي
ئدابملامهأناكو.ءاينغألاوءاسؤرلانماهرثكأوسانلايف
نييسيرفلائدابممظعأنكلو»ةمايقالنأ«مهدنع
نييقودصلارابتعاطحياملكبنورسياوناكف»ةمايقلا«

اوناكمهنأللسرلااودهطضاًاملقكلذلفمهميلعتيفانيو
.مهرسياممكلذوةمايقلابنوداني

ميلعتتبثيومهميلعتيفنيلسرلاظعونألًةَْريَغ
فالخهنألوحيسملالتقبنيقيرفلاىلعمكحيونييسيرفلا
بعشلايفلسرلاميلعتريثأتو)٢١-٤:١٨ص(مهرماوأ
.مهتريغومهدسحجّيهمهتازجعمةطساوبمهتيصراشتناو

لَأَف«١٨
ْ
يفْمُهوُعَضَوَوِلُسُّرلٱَىلَعْمَُهيِدْيَأاْوَق ِسْبَحِ

لٱ
ْ
.»ِةَّـماَع
٢١:١٢اقول

.مهعيمجيأِلُسُّرلٱَىلَع
ًانيتمناكهنأيفبيرالوميلشروأيفِةَّـماَعْلٱِسْبَح

بيرالوةزجعمبالإهنممهتاجنىلإليبسالنأّنيبتيىتح
.ةالصلابمهنجسةدماولغشمهنأيف

يفِّـبَّـرلٱَكَالَمَّـنِكٰلَو«١٩ ِنْجِّـسلٱَباَوْبَأَحَتَفِلْيَّـللٱِ
:»َلاَقَوْمُهَجَرْخَأَو

١٦:٢٦و١٢:٧ص

هذهلثمركُذولسرلاةيامحيفهللاةلخادملوأاذه
نودبانهامكذئتقوثدحو)١٢:١٠ص(يفةزجعملا
:رومأةثالثةبيجعلاهذهةياغو)٢٣ع(سارحلاةفرعم
.قحلامهتمواقمنالطبراهظإوءاسؤرللتيكبت:لوألا·
.مهايإهللاةيامحقيقحتولسرلاناميإتيبثت:يناثلا·
ميلعتةحصىلعبعشللديدجناهربةماقإ:ثلاثلا·

ءاسماونجُسمهنأًانيقيملُعهنألهللالسُرمهنأولسرلا
.ةيرشبةطساوالبنجسلاجراخًاحابصاودهوشو

لَكَواوُفِقاوُبَهْذٱ«٢٠
ِّـ

يفَبْعَّـشلٱاوُم هلٱِ
َْ
ِمَالَكِعيِمَجِبِلَكْي

حلٱِهِذٰه
ْ
.»ِةاََي

٥:١١انحوي١و١٧:٣و٦:٦٨انحوي

.اوئبتخااوبهذالقيملاوُفِقاوُبَهْذٱ
يف ْهلٱِ

َ
ةنيدملاعضاومبسنأوهعضوميفِلَكْي

مهنأحجرألاومهنوعمسيوعيمجلاهيفمهدهاشيذإمهنالعإل
.ناميلسقاوريفاوملكت

ىلعاذهو.حيسملاعوسيميلاعتيأِةاَيَْحلٱِهِذٰهِمَالَك
ُمَالَك؟ُبَهْذَنْنَمَىلِإ،ُّبَراَي«عوسيلسرطبلوققفو
حلٱ
ْ
اهيلإراشملاةايحلاو.)٦:٦٨انحوي(»َكَدْنِعِةَّـيِدَبَألٱِةاََي
نمةاجنلانمضتتوليجنإلايفةنلعملاةيدبألاةايحلايهانه
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ةمئادلاةداعسلاوةسادقلالاونومنهجوةئيطخلاتوم
.)١٧:٣انحوي(حيسملاعوسيهنباوهللاةفرعماهتءادبو
الورطخلانممهتياقودرجملالنجسلانمهللامهجرخأ
باعتأللًاضيأمهسفنأاوضرعيللبنيلاطباوسلجييكل
.قحلالجألتامواقملاورطاخملاوبئاصملاو

هلٱاوُلَخَداوُعِمَساَّـمَلَف«٢١
َْ
اوُلَعَجَوِحْبُّصلٱَوْحَنَلَكْي

لَعُي
ِّـ

لٱُسيِئَرَءاَجَّـمُث.َنوُم
ْ

ملٱاُوَعَدَو،ُهَعَمَنيِذَّـلٱَوِةَنَهَك
َعَمْجَْ

حلٱَىلِإاوُلَسْرَأَف،َليِئاَْرسِإيِنَبِةَخَيْشَمَّـلُكَو
ْ
هبىَتْؤُيِلِسَْب .»ِْمِ

١٧عو٦و٤:٥ص

هللارمألةعاطإكلذاوتأامنإمهتمأومهتحارباولابيمل
.كالملاةطساوب

:٨انحويو٢٤:١اقول(حيسملالعفامكِحْبُّصلٱَوْحَن
٢(.

ةداعلاكةالصللًاحابصًاعمتجمبعشلاناكَنوُمِّـلَعُي
.هومّلعيوهودهاشينألسرلانكمأف

.)١٧ع(نييقودصلاةقرفنمُهَعَمَنيِذَّـلٱَو
اومكاحيليعرشلانيعبسلاعمجميأَعَمْجَْملٱاُوَعَد

.هرماوأمهنايصعللسرلا
بعشلايربتعميأَليِئاَْرسِإيِنَبِةَخَيْشَمَّـلُك

نماوسيلمهومهرابتخاومهتمكحلونسلايفمهمدقتل
رظنللسلجملاىلإنوعدُياوناكلبًاينوناقسلجملاءاضعأ
ءاسؤرلانأكلذنمجتنيف.نأشلاتاذرومألايف
.ةقيرطنسحأبمهتاشالماودصقولسرلارمأاومظعتسا

يفاوناكلسرلانأاوفرعيملمهنألِسْبَْحلٱَىلِإاوُلَسْرَأ
.لكيهلايفنومّلعيةعاسلاكلت

خلٱَّـنِكٰلَو٢٢«٢٢،٢٣
ْ

يفْمُهوُِدَجيَْملاوُءاَجاَّـَملَماَّـُد ِ
حلٱاَنْدَجَواَنَّـنِإ:َنيِلِئاَق٢٣اُوَربْخَأَواوُعَجَرَف،ِنْجِّـسلٱ

ْ
َسَْب

حلٱَو،ٍصْرِحِّـلُكِبًاقَلْغُم
ْ
،ِباَوْبَألٱَماَمَأًاجِراَخَنيِفِقاَوَساَّـُر

يفْدِجَنَْملاَنْحَتَفاَّـَملْنِكٰلَو .»ًادَحَأِلِخاَّـدلٱِ
٤:١ص

.)٢٢:٥٢اقولو٤:١ص(لكيهلادنجيأَماَّـدُْخلٱ
رمأبنجسلاىلإلسرلابسمأاوبهذنيذلامهمهنأحجرألاو
.ءاسؤرلا

قلغأكالملانأاذهنممزليًاقَلْغُمَسْبَْحلٱاَنْدَجَو
.)١٩ع(لسرلاقلطأواهحتفنأدعبنجسلاباوبأ
ةفرعممدعوةحيحصلافقألاوةقلغملاباوبألادوجوو
يفاولازيمللسرلانأمهداقتعاولسرلاجورخبسارحلا

اوجرخامنإةيرشبطئاسوباوجرخيملمهنأتبثأنجسلا
.ةيهلإةزجعمب

٣٢عىلإ٢٤عمهباطخوعمجملامامألسرلافوقو

لٱَعِمَساَّـمَلَف«٢٤
ْ

هلٱِدْنُجُدِئاَقَوُنِهاَك
َْ
ُءاَسَؤُرَوِلَكْي

لٱ
ْ

َريِصَيْنَأىَسَعاَم:ْمِهِتَهِجْنِماوُباَتْرٱ،َلاَوْقَألٱِهِذٰهِةَنَهَك
»؟اَذٰه
٤:١صو٢٢:٤اقول

ْهلٱِدْنُجُدِئاَق
َ

:٢٢اقولو٤:١ص(حرشرظناِلَكْي
٥٢(.
ريثأتالنأاودجومهنأًالوأمهبايتراةلعخلااوُباَتْرٱ

.اهتيلعافاوربتخادقاوناكامدعبمهرماوأومهناطلسل
هتعفدلسرلاىلعهوعقوأيذلاصاصقلااوأرمهنأ:ًايناث
.مهمهتوقنممظعأةيرسةوقمهنع

دازهلاطبإيفاوعسيذلاميلعتلانأاونقيتمهنأ:اثلاث
.مهمغرىلعبعشلانيبمظعو

ريغلسرلادعاسمةمواقمنعاوزجعمهنأ:ًاعبار
نأحضوهنألاوباترينألعادنمنكيملهنأقحلاو.روظنملا
مظعأليجنإلاعمتناكيتلاةوقلانأولسرلاعمناكهللا
راصتنانمدبالهنأّنيبتومهتوقيأهيلعتناكيتلانم
.مهراسكناوليجنإلا

َنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱاَذَوُه:ًالِئاَقْمَُهَربْخَأَوٌدِحاَوَءاَجَّـمُث«٢٥
يفْمُهوُمُتْعَضَو يفْمُهِنْجِّـسلٱِ هلٱِ

َْ
لَعُيَنيِفِقاَوِلَكْي

ِّـ
َنوُم

.»َبْعَّـشلٱ

اوبرهمهنأليقولفهوعمسينأنكميامبعصأاذه
.اذهىلإةبسنلابمهيلعناهلاوأبتخاو

جلٱُدِئاَقىَضَمٍذِئَنيِح«٢٦
ْ
خلٱَعَمِدُْن

ْ
َالْمُهََرضْحَأَف،ِماَّـُد

.»اوَُمجْرُيَّـالَئِلَبْعَّـشلٱَنوُفاََخياوُناَكْمَُّـهنَأل،ٍفْنُعِب
٢١:٢٦ىّتم٢٤ع

نألمهيلعتلهسلءاسؤرلاىلعةنتفلاذيمالتلاءاشول
.ةعفانلاتازجعملاوتانسحلانماولعفاملمهيلإلامبعشلا
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.مهيلعاوسقيوأمهوبرضيوأمهوفتّكيملٍفْنُعِبَال

يفْمُهوُفَقْوَأْمُهوَُرضْحَأاَّـمَلَف«٢٧ ملٱِ
َهلَأَسَف.ِعَمْجَْ

ُ
ُسيِئَرْم

لٱ
ْ

:»ِةَنَهَك

يفءاسؤرلارماوأًامئادنوعيطياوناكوًاعوطلسرلاىتأ
.هللارماوأفلاخيالاملك

لَعُتَالْنَأًةَّـيِصَوْمُكاَنْيَصْوَأاَمَأ«٢٨
ِّـ

هباوُم اَهَوِ؟مْسالٱاَذِٰ
ألَمْدَقْمُتْنَأ

ْ
َجتْنَأَنوُديِرُتَو،ْمُكِميِلْعَتِبَميِلَشُروُأْمُت

ْ
اَنْيَلَعاوُبِل

.»ِناَسْنِإلٱاَذٰهَمَد
:٣و٣٦و٢:٢٣صو٢٧:٢٥و٢٣:٣٥ىّتم٤:١٨ص
٧:٥٢و١٥

رمأنعًاحيملتالوًاحيرصتالةنهكلاسيئرمهلأسيمل
ىلعرصتقاوةزجعملانالعإنمًارذحنجسلانممهجورخ
.)٤:١٨ص(سلجملارماوأمهتفلاخمببسنعمهلأسنأ

.ءاردزاوًاهركعوسيلوقينأىبأِمْسالٱاَذِٰهب
مهيلعىلوألاهاوكشهذهْمُكِميِلْعَتِبَميِلَشُروُأْمُتْألَم
.بعشلايفهريثأتةمظعوميلعتلايفمهتنامأبٌرارقإيهو

َجت
ْ
مهنأيهومهيلعةيناثلاهاوكشهذهَمَداَنْيَلَعاوُبِل

هللاىلعاودتعامهنأوًايرباولتقءاسؤرلانأببعشلانوعنقي
فلتخيانهمهلوقف.حيسملامهلتقبهتمقنلمهسفنأاوضّرعو
ىلعوانيلعهمد«سطاليبمامأمهلوقنعفالتخالالك
نأانوملعامباوغتبيمللسرلاو.)٢٧:٢٥ىّتم(»اندالوأ
بعشلااوبطاخاملمهنأليلدبءاسؤرلاىلعبعشلااوجيهي
اذهيفءاسؤرلاىلعهولاقامامأوهلتقببنذمنأهلاونابأ
.)٤:١٠و١٤و٣:١٣و٢:٣٦ص(ةهجاومهبمهوبطاخ

قحتسيالهنأءاعّداهركذيملوعوسييأِناَسْنِإلٱاَذٰه
.ىّمسينأ

طُبَباَجَأَف«٢٩
ْ

َرَثْكَأُهللاٱَعاَطُيْنَأيِغَبْنَي:ُلُسُّرلٱَوُسُر
.»ِساَّـنلٱَنِم

٤:١٩ص

سلجملارمأقوفهللارمأنأًالوأمهباوجبلسرلانابأ
.)٢٠و٤:١٩ص(يفسرطبلوقك

يذلاكالملامفبمثعوسيمفبهرمأيأُهللاٱَعاَطُي
.نجسلانممهجرخأ

.ريبكلاسلجملاءاضعأمتنكنإومتنأيأِساَّـنلٱ
ناطلسنأنايبلبسلجملاناطلسلراكنإكلذيفسيلو

ءادهشلكهدمتعاةيحيسملاةيرحلاأدبماذهو.مظعأهللا
.اهدوهشوةسينكلا

لَتَقْمُتْنَأيِذَّـلٱَعوُسَيَماَقَأاَنِئاَبآُهٰلِإ«٣٠
ْ
لَعُمُهوُمُت

ِّـ
ُهاَّـيِإَنيِق

.»ٍةَبَشَخَىلَع
ةيطالغو١٣:٢٩و١٠:٣٩ص٢٢:١٤و١٥و٣:١٣ص
٢:٢٤سرطب١و٣:١٣

ةنايدباودانيملمهنأًانايبءابآلاىلإةفاضإاَنِئاَبآُهٰلِإ
ةاروتلاهلإوهليجنإلاهلإنكلةميدقلاةنايدلايفانتةديدج
كولموءايبنألاوءابآلانيديفاملكثراوحيسملانيدو
.ميدقلادهعلا

.توملادعبايحأيأَماَقَأ
نايبوميقُأنملنيعمديقاذهُهوُمُتْلَتَقْمُتْنَأيِذَّـلٱ

ملوحيسملالتقنمءاسؤرلاىلإهوبسنامعاوعجريملمهنأ
َجتْنَأَنوُديِرُتَو«مهلوقنماوفاخي

ْ
»ِناَسْنِإلٱاَذٰهَمَداَنْيَلَعاوُبِل

لسرلانأعمو.هتلعمهنألمهيلإلتقلاكلذاوبسنو)٢٨ع(
ةيآلايفمهورشبحيسملااولتقمهنأدوهيلاءاسؤرىلعاوتبثأ
.نارفغلاوةمحرلابةيلاتلا

ىلإهاّيإمكميلستبٍةَبَشَخَىلَعُهاَّـيِإَنيِقِّـلَعُم
امىلعةينبم»ةبشخلاب«بيلصلاةيمستو.هبلصيلسطاليب
هباطخيفسرطبكلذبهامسو)٢١:٢٣ةينثت(يف
.)٣:١٣ةيطالغ(يفسلوبو)١٠:٣٩ص(سويلينركل

لَُخمَوًاسيِئَرِهِنيِمَيِبُهللاٱُهَعَّـفَراَذٰه«٣١
ِّـ

َليِئاَْرسِإَيِطْعُيِل،ًاص
خلٱَناَرْفُغَوَةَبْوَّـتلٱ

ْ
.»اَياََط

ص١٢:٢و٢:١٠نييناربعو٢:٩يبليفو٣٦و٢:٣٣ص
١٣:٣٨و٣:٢٦صو٢٤:٤٧اقول١:٢١ىّتم٣:١٥
١:١٤يسولوكو١:٧سسفأو

هلعفامسكعاذه)٢:٣٣ص(حرشرظناُهللاٱُهَعَّـفَر
الماركإلالكهمركأهللاوةياغلاىلإهوناهأمهنإفءاسؤرلا
لمعءارجإىلعكلذقوفهردقيللبطقفهديجمتوهتئربتل
.ءادفلا

نوكيف»هينميىلإ«لصألالمتحيوهتوقبيأِهِنيِمَيِب
.ناطلسلاوفرشلالحمىنعملا

ًاكلمهلعجهنأدارملاو)٣:١٥ص(حرشرظناًاسيِئَر
مزليو.ءامسلاوضرألايفهتسينكيهوةيحورلاهتكلممل
هنأبةقثلاوهلةعاطلابجتفٌينغورداقهنأكلذكهنوكنم
.ةرفغملاوةبوتلابهينأعيطتسي

نأقحتسيف)١:٢١ىّتم(اهتبقاعوةئيطخلانمًاصِّـلَُخم
لسرلاهبسنامو.مثإلانمةاجنلايفبغرينمهيلعلكتي
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ناتصتخمناتفصصيلختلاوةسائرلانمعوسيىلإانه
مالكلاو.هنيعبوهعوسينأىلعناهربوهبدوعوملاحيسملاب
.لبقتسملايفٍرمأىلعالىضمءيشىلعانه

هدالوأانه»ليئارسإ«ىنعمَةَبْوَّـتلٱَليِئاَْرسِإَيِطْعُيِل
اهبهونييليئارسإللهللااهبهويتلاةبوتلاةمعنو.دوهيلايأ
ضرُعليجنإلانألركذلابليئارسإّصخهنكلًاضيأممألل
معنلانمةمعنلاهذهو.دوهيانهنيبطاخملانألومهيلعًالوأ
نمةبوتلابةادانملاتناكو.هعافترادعبحيسملااهبهييتلا
هلسروحيسملاميلاعتو)٣:٢ىّتم(نادمعملاانحويميلاعت
سدقلاحورلالولحوحيسملادوعصدعبنكلوبلصلالبق
ةبوتللةمعنلاتحنُمونالعإحضوأنيبئاتللةرفغملاتنلعُأ
.ةرفوب

ةبوتلانيبةقالعلانايبليجنإلاةياغاَياَطَْخلٱَناَرْفُغَو
كلذحضويوءادفلالمعمامتإىلعناهربامهالكوةرفغملاو
:رومأةثالث
ىلعحيسملاتوملبقهللانأكلذنممزليهنأ:لوألا·

.نيبئاتللةرفغملابابحتففةيفاكةرافكبيلصلا
يفناطلسلكذخأحيسملانأهنممزليهنأ:يناثلا·

هللاابصتخيامماياطخلاةرفغمنألضرألاوءامسلا
.سانلاصاوخنماهلاونو
حورلانأىلعلديةرفغملاوةبوتلاحنمنأ:ثلاثلا·

.ءادفلالمعمامتإجئاتننماذهويطعُأدقسدقلا

ليلدهللااباهحنمصتخييتلاةرفغملابهيحيسملانوكو
:٩لاينادو٤٣:٢٥ءايعشإو١٣٠:٤رومزم(هللاهنأىلع
٩(.

هبُهَلٌدوُهُشُنْحَنَو«٣٢ لٱُحوُّرلٱَو،ِروُمُألٱِهِذِٰ
ْ
،ًاضْيَأُسُدُق

.»هَنوُعيِطُيَنيِذَّـلِلُهللاٱُهاَطْعَأيِذَّـلٱ
١٠:٤٤و٢:٤ص٢٧و١٥:٢٦انحوي

عيطتسنالكلذلوةداهشللهللااننيعُهَلٌدوُهُشُنْحَنَو
٤:٢٠و٣:١٥و٢:٣٢و٢٢و٢١و١:٨ص(تكسننأ
.)٢٤:٤٨اقولو

بيلصلاىلعهتومدعبهتمايقيهوِروُمُألٱِهِذِٰهب
ةادانملاوهللانيميىلإهعافتراوءامسلاىلإهدوعصو
.هطورشوصالخلاب

لكنمقدصأدهاشلااذهوًاضْيَأُسُدُقْلٱُحوُّرلٱَو
ةرهاظتايآبنيسمخلامويهتداهشنلعأوهللاهنألرشبلا
بوبهكتوصوةفلتخمتاغلبملكتلاوةيرانلانسلألانم
بولقيفهريثأتبًاضيأاهنلعأو)٤-٢:١ص(ةفصاعحير
:٥و٤:٤و٢:٤١ص(ناميإلاوةبوتلاىلإمهداقنأبسانلا

قوفوهولسرلايديأىلعاهارجأيتلاتازجعملابو)١٤
٤:٦ةيطالغو٨:١٦ةيمور(نينمؤملابولقيفدهشيكلذ
حيسملانأىلععطاقليلدهلككلذو.)٣:٢٤انحوي١و
امكسدقلاحورلالسرأوءامسلاىلإدعصوتوملابلغ
.دعو

حيسملاوهعوسينأهتداهشلوبقبهَنوُعيِطُيَنيِذَّـلِل
مهنكميةاسقلانيربكتملانييقودصلاكئلوأنأمزلتسياذهو
.اوءاشاذإةروكذملاتاكربلااولانينأ

ليئالامغةروشمةطساوبلسرلاةاجن
٤٢عىلإ٣٣ع

ْنَأَنوُرَواَشَتَياوُلَعَجَو،اوُقِنَحاوُعِمَساَّـمَلَف«٣٣
.»ْمُهوُلُتْقَي

٧:٥٤و٢:٣٧ص

راركتيفلسرلامالكنويقودصلايأاوُعِمَساَّـمَلَف
اوتكسيملمهنأىلعنايبيفوحيسملاةلتقمهنأبمهيلعمكحلا
.مهمامأعوسيبظعولاومهرمأقفوىلع

كئلوألواطتمهظيغةلعوًاديدشًاظيغاوظاتغااوُقِنَح
ىلإاوبسننأبنيمهتمةمكاحملايفمهومهيلعنيدايصلا
نألمظعأنييقودصلاقنحناكو.ماثآلاعظفأءاسؤرلا
.ةمايقلانييسيرفلاداقتعادنسلسرلاميلعت

مهبولقيفكلذىلعاومزعْمُهوُلُتْقَيْنَأَنوُرَواَشَتَي
ناكولاوقألاوتارامإلابكلذاورهظأويسلجممكحالب
.لسرلالتقةيفيكمهرواشتعوضوم

تناكةريغصلاةيحيسملاةسينكلانأنيبتيركُذامىلعو
يديأنيباوناكاهيربدملكنألرطخلاديدشيفذئموي
اومزعومهيلعًاقنحمهبولقتألتمانيذلاسلجملابابرأ
قالطإنمبجعأرمأكلذنممهعنميذلاومهلتقىلع
.مهنعليئالامغةاماحموهونجسلانممهاّيإكالملا

يفَماَقَف«٣٤ ملٱِ
،ُليِئَالاَمَغُهُمْسٱٌِّيسيِّـرَفٌلُجَرِعَمْجَْ

لَعُم
ِّـ
َجَرُْخيْنَأَرَمَأَو،ِبْعَّـشلٱِعيَِمجَدْنِعٌمَّـرَكُم،ِسوُماَّـنلِلٌم

.»ًاليِلَقُلُسُّرلٱ
٢٢:٣ص

.يسلجملاباطخلايفمهتداعكَماَقَف
يف ملٱِ

.نيعبسلاسلجميأِعَمْجَْ
دقتعتةقرفنموهو)٢:٧ىّتم(حرشرظناٌِّيسيِّـرَف

.نويقودصلااهركنييتلاةمايقلا
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اذهنأرهاظلا.دوهيلانيبعئاشمساُليِئَالاَمَغ
ءاضعأرئاسنمرثكأةينيدلاةيرحلاىلإًالئامناكسيئرلا
النكلفاصنإلاولدعلابحيمهنمملحأناكهنأوسلجملا
ينابرلاديفحهنأليقو.كلذدعبرصنتهنأىلعليلد
وبأناعمسهنباليلهةفيلخنأوليلهىّمسملاروهشملا
يذلاخيشلاوهاذهناعمسنأضعبلانظوليئالامغ
نكلو)٢:٣٢اقول(لكيهلايفهيعارذىلعحيسملالمح
نأحجرألاو.كلذةحصىلععطاقليلدنمسيل
دبالو.مهخيراوتيفةعبسلادوهيلاريهاشمدحأليئالامغ
ةهجنمسلجملايفسوميدوقينةروشمعمسهنأنم
فسويوسوميدوقينكناكهلعلو)٥١و٧:٥٠انحوي(عوسي
يفمهلمعوءاسؤرلايأرلنيقفاومانوكيملامهنأيفيمارلا
.)٢٣:٥١اقول(حيسملالتق

وهو)١٥:٣ىّتم(ىسومةاروتيأِسوُماَّـنلِلٌمِّـلَعُم
نوحرشيوهنورسفيوباتكلانوبتكينيذلاةبتكلانم
نم)سلوبيأ(لواشهدصقملعملااذهةرهشلوديلاقتلا
.)٢٢:٣ص(هنعملعلاذخأيلسوسرط

هيأرنوكيكلذىلعوهاوقتوهتمكحوهملعلٌمَّـرَكُم
.ًادمتعممهدنع

:٤ص(ةركاذملادنعسلاجملاةداعكُلُسُّرلٱَجَرُْخيْنَأ
لعلو.نوملكتياممهيلعوكشملاعمسياليكل)١٥
يفمهدوجونأهتفرعملمهجارخإبذئنيحرمأليئالامغ
اوعمسينأنوعيطتسيالفنييقودصلاقنحجيهيسلجملا
ةيصعميفلسرلاعمطياليكلواهوربدتيوهتروشم
.مهنعهتاماحمىلعءانبسلجملا

َهلَلاَقَّـمُث«٣٥
ُ

اوُِزَرتْحٱ،َنوُّيِليِئاَْرسِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:ْم
يفِساَّـنلٱِءَالُؤٰهِةَهِجْنِمْمُكِسُفْنَأل ْنَأَنوُعِمْزُمْمُتْنَأاَمِ
.»اوُلَعْفَت

ىلعروجلانمًافوخظيغلابًائيشاولعفتالاوُِزَرتْحٱ
.مكيلعهللابضغنموسانلا

يف مهيلعمكحلايفيأاوُلَعْفَتْنَأَنوُعِمْزُمْمُتْنَأاَمِ
كلذنأجتنتساو.كلذىلإلئاسولايفرواشتلاوتوملاب
.مهلاوقأنمومههوجوتارامإنممهدوصقم

ُهَّـنِإِهِسْفَنْنَعًالِئاَقُساَدوُثَماَقِماَّـيَألٱِهِذٰهَلْبَقُهَّـنَأل«٣٦
لٱيِذَّـلٱ،ٌْءَيش

ْ
يِذَّـلٱ،ٍةَئِمِعَبْرَأُوْحَنِلاَجِّـرلٱَنِمٌدَدَعِهِبَقَصَت

.»َْءَيشَالاوُراَصَواوُدَّـدَبَتِهْيَلِإاوُداَقْنٱَنيِذَّـلٱُعيَِمجَو،َلِتُق

لسرلالتقىلعمهمزعنعمهدرينأليئالامغةياغ
ناكنإهنأًانايب)٣٨و٣٧ع(يفنيلثممهلدروأو)٣٨ع(
رثأنممهلقبيملوليلقدعبمهتوقتشالتنيعداخلسرلا
.مثأوثبعمهلةمواقملافنيقداصاوناكنإو

.ةنيعمريغةدملاِماَّـيَألٱِهِذٰهَلْبَق
.نايصعلاوةروثلليأَماَق
اذهريغيفركذُيملدوهيلانيبعئاشمساُساَدوُث

اذهبرخآًاناسنإيدوهيلاخرؤملاسوفيسويركذنكلوعضوملا
ةرشعسمخدعبناكهنكلةينامورلاةلودلاىصعمسالا
ىوسهعبتيملاذهنكلفولأهعبتوةمكاحملاكلتنمةنس
.ةئمعبرأ

هنأوأيبنهنأىعداهلعلٌءَْيشُهَّـنِإِهِسْفَنْنَعًالِئاَق
اوناكمايألاكلتيفكلذاوعدانيذلانألرظتنملاحيسملا
.نيريثك

.هعبّتاوهبنمآيأِهِبَقَصَتْلٱ
هرمألوأيفحجنلجرلاكلذنأعمفَءَْيشَالاوُراَص

نمليئالامغةياغو.توملاوراسكنالاوناوهلاهتبقاعتناك
ةرخآكلسرلاةرخآنوكتهنأىلإحيملتلاةصقلاهذه
.سادوث

جلٱاَذوَُهيَماَقاَذٰهَدْعَب«٣٧
ْ
يفُِّيليَِل َغاَزَأَو،ِباَتِتْكالٱِماَّـيَأِ

اوُداَقْنٱَنيِذَّـلٱُعيَِمجَو،َكَلَهًاضْيَأَكاَذَف.ًاريِفَغًابْعَشُهَءاَرَو
.»اوُتَّـتَشَتِهْيَلِإ
٢:١اقول

اوراثأاذوهيمهنملكمسالاجرةثالثسوفيسويركذ
هنأبهنّيعومهنمًادحاوركذلابصخفنينسعبرأةدمنتفلا
نكسوةلامجيفدلُولاقهنأالإباطخلااذهيفامكيليلج
.ليئالامغهركذيذلاوهاذهنأحجرألاف.ليلجلايف
اقول(يفركُذيذلاباتتكالاسيلاذهِباَتِتْكالٱِماَّـيَأ
وحنبهدعبفاذهامأوحيسملاداليمدنعناككلذنأل)٢:١
روطاربمأرصيقسطسغوأرمأهيفوعبسوأنينستس
كلذاذوهيمواقفدوهيلالكنمةيزجلاذخأبنيينامورلا
يفنيضرأكلملةيزجلاةيدأتنأىلعةمواقمللبعشلاجّيهو
لاق.)٢٢:١٧ىّتم(يوامسلاكمللاهللامهتدهاعم
ةوقلابنوينامورلااهلازأفذئمويتمظُعةروثلانأسوفيسوي
نمنيريثكاوبلصوبرحلايفةاصعلانمنيريثكاولتقو
نمهتياغكربخلااذهنمليئالامغةياغو.كلذدعبىرسألا
.هلبقيذلاربخلا

ِساَّـنلٱِءَالُؤٰهْنَعاْوَّـحَنَت:ْمُكَلُلوُقَأَنآلٱَو«٣٨
لٱاَذٰهْوَأُيْأَّـرلٱاَذٰهَناَكْنِإُهَّـنَأل!ْمُهوُكُرْتٱَو

ْ
ِساَّـنلٱَنِمُلَمَع
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.»ُضِقَتْنَيَفْوَسَف
١٥:١٣ىّتمو٨:١٠ءايعشإ

مهومواقتالومهنأشومهوعديأِءَالُؤٰهْنَعاْوَّـحَنَت
ملع.اهنمعفنالامإواهيلإيعادالامإمهتمواقمنأل
ةديهزلارومألامظعتامًاريثكةمواقملانأهتهابنلليئالامغ
امإومهيناوتونيمواقملاروتفىلإلوؤياهكرتنأوةيفالخلا
.بصعتلاوةريغلاجّيهيفاهنايتإ

نأبوبذكيواوعدخينألسرلادصقيأُيْأَّـرلٱاَذٰه
.حيسملاهنأوتاومألانمماقعوسي

.مهيأراوتبثيللسرلاهاتأيذلاُلَمَعْلٱاَذٰه
.هللانودِساَّـنلٱَنِم
نمحضتيامكمكداهتجانودبلطبييأُضِقَتْنَي

.مكلامهتدروأنيذللانيلاثملا

َّـالَئِل،ُهوُضُقْنَتْنَأَنوُرِدْقَتَالَفِهللاٱَنِمَناَكْنِإَو«٣٩

.»ًاضْيَأِِهللاَنيِبِراَُحماوُدَجوُت
٧:٥١ص١:٢٥سوثنروك١و٢١:١٥اقولو٢١:٣٠لاثمأ
٢٣:٩و٩:٥و

.هئشنمهللاناكنإيأِهللاٱَنِمَناَكْنِإَو
هيأريفريغتمريغهللانألُهوُضُقْنَتْنَأَنوُرِدْقَتَالَف
يذلانوناقلااذهىضتقمبتبثدقو.هلمعىلعرداقو
اوغرفتساسانلانأليحيسملانيدلاةحصليئالامغهركذ
ملوفيسلاونوجسلاومهئزهبهوشالينأيفدوهجملا
.هتاشالماوعيطتسي

مهلسرأنيذلالسرلامكتمواقمبِِهللاَنيِبِراَُحماوُدَجوُت
كرتبجينيضرفلاىلعوًاثبعوًامثإةمواقملاكلتنوكتو
.ةمواقملا

ةمكحلاكلتلثمناسنإلااذهنوكينأبجعلانمو
ًايحيسمناكهنأىلإمهضعببهذ.حصنلااذهلثمميدقتل
هيبنناسنإهنأرهاظلاو.كلذىلعليلدالنكلوبلقلايف
هدصاقميرجيلهللاهمدختسافاصنإلاولدعلابحي
همالكويحولابملكتيملهنكلوةدابإلانمهتسينكيمحيو
الةلالضلانأةدرطمةدعاقبسيلهنألينيدنوناقبسيل
دبالنكلوًاميظعًاحاجنًانايحأتحجندقهنألحجنت
لعجننأانلزوجيالفلطابلابلغينأنمًاريخأقحلل
اهحاجنمدعواهتحصىلعًاليلدتانايدلانمةنايدحاجن
دحأنالطباندقتعااذإو.اهنالطبىلعًاليلدلاحلايف
ىشالتييكليحنتلالكهنعىحنتنالنأبجوميلاعتلا
طئاسولابالةيبدألاطئاسولابهلطبننألبهسفننم
ءاضعأتابجاولكفوتسيملليئالامغنوناقف.ةيسايسلا

يفبعشلاءاسؤرمهنأرابتعابمهيلعبجيناكهنألسلجملا
دعباهباوملسيولسرلاىوعدةحصنعاوثحبينأنيدلا
.كلذىلإلئاسولاةرفولتابثإلا

ْمُهْوَصْوَأَو،ْمُهوُدَلَجَوَلُسُّرلٱاْوَعَدَو.ِهْيَلِإاوُداَقْنٱَف«٤٠
طَأَّـمُث،َعوُسَيِمْسٱِباوُمَّـلَكَتَيَالْنَأ

ْ
.»ْمُهوُقَل

ص١٣:٩سقرمو٢٣:٣٤و١٠:١٧ىّتمو٢٥:٢ةينثت
٤:١٨

هحصنيفةمكحلانممهلرهظاملِهْيَلِإاوُداَقْنٱَف
ملمهنكللسرلالتقمهدصقنعاولدعفهاّيإمهرابتعالو
.ًادبأمهكرتىلإاوداقني

سلوبدلُجامكةدلجالإةدلجنيعبرأْمُهوُدَلَجَو
عوسيةءوبنلمامتإاذهو.)١١:٢٤سوثنروك٢(تارمسمخ
طوقسنممهفوخمهايإمهدلجةّلعو)١٠:١٧ىّتم(
مهنأحجرألاوصاصقالبمهوفرصاذإبعشلادنعمهرابتعا
نأاونظمهلعلو.مهظيغنمًائيشاوفشيلًاضيأكلذاوتأ
ميلعتلانعاوفكيفًانلعمهدلجلبعشلانمنولجخيلسرلا
نوينامورلاىهنًاديدشًاراعمهدنعناككلذنألو.ءايح
.ينامورناسنإدلجنع

ص(ةدئافالبنيترمًاقباساولفغامكخلاْمُهْوَصْوَأَو
.)٥:٢٨و٤:٨

ملٱِماَمَأْنِمَنيِحِرَفاوُبَهَذَفْمُهاَّـمَأَو«٤١
ْمَُّـهنَأل،ِعَمْجَْ

.»ِهِمْسٱِلْجَأْنِماوُناَُهيْنَأَنيِلِهْأَتْسُماوُبِسُح
:١يبليفو١٢:١٠سوثنروك٢و٥:٣ةيمورو٥:١٢ىّتم
١٦و٤:١٣سرطبذو١:٢بوقعيو١٠:٣٤نييناربعو٢٩

نكتملونوكينأسلجملاعّقوتامكنيلجخالَنيِحِرَف
:رومأةسمخلبةرورضلابةناهإلاوبرضلاملأمهحرفةلع
.برلاةدارإنورجيوهوكلذاوساقمهنأ:لوألا·
مهلجألهلثمبملأتيذلامهديسهباولثاممهنأ:يناثلا·

:٤سرطب١و١:٢٤يسولوكو٣:١٠يفامباذهلباق(
١٣(.

ءاقدصأمهنأىلعًاليلدمهباصأاماوذختامهنأ:ثلاثلا·
ِّـينَإ«هسفنيفسلوبلوققفوىلعهوعباتوحيسملا

يفٌلِماَح :٦ةيطالغ(»َعوُسَيِّـبَّـرلٱِتاَمِسيِدَسَجِ
لجأنمنودهطضُيمهنأبمهديسءابنأقفوىلعو)١٧
١٢:١٠سوثنروك٢ًاضيأرظنا٢٢و١٠:١٧ىّتم(همسا
.)١:٢بوقعيو١:٢٩يبليفو
ةلمجنمداهطضالامهلامتحانأمهتفرعم:عبارلا·

.ليجنإلاراشتناىلإلئاسولا

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا

٥٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ىلعمهلةباثإدجملاليلكإمهلدعُأهنأمهتفرعم:سماخلا·
هلوقوهوحيسملارمألاولثتمااذهىلعومهدئادش
يفٌميِظَعْمُكَرْجَأَّـنَأل،اوُلَّـلََهتَواوُحَرْفِا« ىّتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
٥:١٢(.

اوبونيلًالهأهللامهّدعيأَنيِلِهْأَتْسُماوُبِسُحْمَُّـهنَأل
هنعةباينللًالهأمهدعامكدئادشلالامتحايفحيسملانع
.هيفءادهشاوناكامكقحلابًادوهشاوناكفميلعتلايف
مهولماعفحيسملانعًاباونمهوبسحدوهيلاءاسؤركلذكو
.هاّيإمهتلماعم

كلذبمهتناهإءاسؤرلادصقناك.دلجلاباوُناَُهيْنَأ
يفركُذاملًافرشهوربتعافلسرلاامأوةماعلاهربتعااذكو
.ةيآلاةياهن

مهفارتعالمهؤادعألسرلادهطضاِهِمْسٱِلْجَأْنِم
مسالاكلذنألاونيهُأامباوحرففمهامأوعوسيمساب
نمملاعلالهأحربامو.ربصلابةناهإلامهلامتحابدّجمت
مساباومستنيذلانودهطضيةعاسلاهذهىلإتقولاكلذ
تايانجلاعظفأبمهومهتاومهودلجومهونجسمهنإفحيسملا
فيسلاوقارحإلابمهولتقومهوبذعومهلاومأاوبلسو
نآلاىلإدهعلاكلذنمنويحيسملاحربامو.بلصلاو
نونقويوبوبحملامسالاكلذلًابحءازرألاولزاونلابنوحرفي
.)٢٠-١٥:١٨انحويو١٠:٢٥ىّتم(ًالعفوًالوقنوباثُيمهنأ

يفٍمْوَيَّـلُكَنوُلاَزَيَالاوُناَكَو«٤٢ هلٱِ
َْ
يفَوِلَكْي لٱِ

ْ
ِتوُيُب

لَعُم
ِّـ

ملٱَعوُسَيِبَنِيِّـرشَبُمَوَنيِم
.ِ»حيِسَْ

٢٩و٤:٢٠و٢:٤٦ص

نملسرلاعنمينأءاسؤرلاديدهتنكميملَنوُلاَزَيَال
.داهطضالانممهنماوقالامالوليجنإلابةينالعملكتلا

يفٍمْوَيَّـلُك ْهلٱِ
َ

.)٢:٤٦ص(حرشرظناِلَكْي
يفَو ربانملاىلعظعولا.)٤:٢سواثوميت٢(ِتوُيُبْلٱِ

نأًاضيأمهيلعفةاعرلاىلعبجياملكسيلةحاصفب
يفىضرملااوبطاخيوتويبلايفمهوملعيوسانلااوروزي
.دالوألااودشريومهعجاضم

لامعألارفسيفريشبتلادورولةرملوأهذهَنيِِّـرشَبُم
)١٠:٣٧و٨:٥ص(»ةزارك«ًاضيأىمسيوظعولاىنعمب
:٤و٢:٤٢ص(»ًاميلعت«و)١٧:١٨و٤:٢ص(»ةادانم«و
.)٢٣:١١و٤:٣٣ص(»ةداهش«و)٢٨و٢

سداسلاحاحصألا

٨ىلإ١عهتلعوةسمامشلانييعت

يفَو«١ لِتِ
ْ

َنِمٌرُّمَذَتَثَدَح،ُذيِمَالَّـتلٱَرَثاَكَتْذِإِماَّـيَألٱَك
لٱ
ْ
لٱَىلَعَنيِّـيِناَنوُي

ْ
يفَّـنُهْنَعُلَفْغُيَّـنُكْمُهَلِماَرَأَّـنَأَنيِّـيِنَاْربِع ِ

خلٱ
ْ
لٱِةَمْدِ

ْ
.»ِةَّـيِمْوَي

ص١١:٢٠و٩:٢٩ص٧عو٥:١٤و٤:٤و٢:٤١ص
٤:٣٥

يف ثداوحنيبةدملالوطىلعليلدالِماَّـيَألٱَكْلِتِ
دقناكهلعلوهلبقيذلاحاحصألاثداوحوحاحصألااذه
ومنتوهونينسعبسونينسثالثنيبامةسينكلاىلعرم
.نيدهطضملامغرىلعديزتو

ءاضعأددعنييعتنعاقوللدعُذيِمَالَّـتلٱَرَثاَكَت
تناكو.)٥:١٤ص(فالآةسمخاوغلبذنمةسينكلا
تابجاولالكاوممتينألسرلاىلعرسعتلاةلعمهترثك
.اهنمةدحاولمُهيالىتحةسينكللةيحورلاوةينمزلا

ناكهنأ.موللاوبضغلارهظُأيأٌرُّمَذَتَثَدَح
»ةدحاوسفنودحاوبلق«ةسينكلادهعلوأيفذيمالتلل
اياطعمهئارقفىلعاوعزوينألسرلاعاطتساو)٤:٣٣ص(
)٤:٣٤ص(ةجاحيفمهنمدحأكرتُيالىتحءاينغألا
ىلإاوتفتلينألسرلاردقيملةسينكلاتربكامدعبنكلو
رمذتلاىلعلمحيامثدحهلعلو.نيجاتحملانمدرفلك
دعتسمناطيشلانألفاكريغببسلضعبلارمذتامبرو
.مهبولقيفعمطلاودسحلاجيهينأ

ءاضعأنمامهالكوَنيِّـيِناَْربِعْلٱَىلَعَنيِّـيِناَنوُيْلٱَنِم
نعاوزاتمانيينانويلانكلوًالصأدوهيلانموةسينكلا
ةينثولادالبلايفيأةيدوهيلاريغيفمهنكسبنييناربعلا
ءالؤهيمُسو.ةيناربعلاةلزنمبةينانويلاةغللااوذختاو
:١بوقعيرظناو٧:٣٥انحويحرشرظنا(»ًاتاتش«مهلاثمأو
ةيدوهيلانونكسياوناكفنويناربعلاامأو.)١:١سرطب١و١
.ةينادلكلابةجوزمملاةيناربعلايهوةيمارآلامهتغلىلعاوقبو
مهنألنيينانويلانمسدقأمهسفنأاوربتعانويناربعلادوهيلاف
لكيهلاثيحداعيملاضرأيهوءايبنألاوءابآلاضرأيفاوقب
.ةسدقملاةغللاباوملكتمهنأوةينيدلارئاعشلالكةسراممو
نيبلزيملفمهنيبفالخلابابسألكلزُتملةينارصنلاف
.بيرلاونونظلانيقيرفلا

ةسينكلاناسحإعيزوتيفَّـنُهْنَعُلَفْغُيَّـنُكْمُهَلِماَرَأ
)٤:٣٥ص(مويلكنيجاتحملاىلععزوُيناكيذلا
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بجياذكولمارألابينتعتامرثكأةسينكلاتناكو
مزليالو)١:٢٧بوقعيو١٦و١٠و٩و٥:٣سواثوميت١(
أشنيملنكللمارألاىلعًاروصقمناكعيزوتلانأكلذنم
مهولسرلاناسحإلاوعزومناكونيتهجنمالإرمذت
ضعبىلإكلذاولكومهلعلو)٤:٣٥ص(نويناربع
نمحضتيملو.ًاضيأنييناربعاوناكمهنأحجرألاومهئاصخأ
.الوأةيفاكةلعنمرمذتلاكلذلناكلهمالكلاقايس
لمارألاكئلوأنعلفُغدقناكنإهنأهيفبيرالاممو
لاوحألاتايضتقملعقووهسنعلبدمعنعسيلكلذف
لمارألانألمتحيو.نيعزوملاةلقونيجاتحملاةرثكاهنمو
يفتابيرغّنهنوكلتاجاتحمنهنأًافورعمنكيملتاينانويلا
اهتيلوفطيفةسينكلاهيفتعقوثلاثرطخاذهو.ةيدوهيلا
يفلتخملاءاضعألانيبدسحلانمقاقشناللةضرعتناكف
رطخلاناكو.ريبدتلاوةمكحلابلسرلااهذقنأو.سنجلا
ةعاجشبهنمةسينكلاتجنوجراخنمداهطضالانملوألا
لوخدنميناثلاو.ليئالامغةحيصنوهللاةيانعولسرلا
اينانحباقعبهنمتجناذهوةسينكلايفنيعمطلانيئارملا
.ةريفسو

ْنَأِيضْرُيَال:اوُلاَقَوِذيِمَالَّـتلٱَروُهُْمجََرشَعاَنْثالٱاَعَدَف«٢
.»َدِئاَوَمَمِدْخَنَوِهللاٱَةَمِلَكُنْحَنَُكْرتَن

مهنأالوةمهتلاكلتنماوءاتسالسرلانأرهظيمل
مهنإف)١٨:٢٥جورخ(هريبدتيفىسومباودتقاامنإاورذتعا
اوعفدوءانعلامهنعاوففخفمهناطلسضعبمهريغىلإاولكو
نمةسينكلااوذقنأونيجاتحملابةيانعلااونسحأونونظلا
.قاقشنالارطخ

نممزليالو.ةسينكلاءاضعأيأِذيِمَالَّـتلٱَروُهُْمج
ًافولأمهددعغلبنيذلانينمؤملادارفألكاوعمجمهنأكلذ
.ةلئسملاكلتمهمهتنممنيريثكاوعمجمهنكلذئموي

.ءالقعلادنعنسحياليأِيضْرُيَال
.لسرلايأُنْحَن
.ريشبتلايأِهللاٱَةَمِلَك
.ةسينكلاءارقفىلعناسحإلاعزونيأَدِئاَوَمَمِدْخَنَو

اهايإةفرايصلالامعتسالامإكلذنعةيانك»دئاوملاةمدخف«
امإو)٢:١٥انحويو٢١:١٢ىّتم(اهيلعدوقنلاعضول
:٢٢اقولو١٥:٢٨ىّتم(بارشلاوماعطللًاعضوماهذاختال
:رومأةعبرأركُذاممحضتيو)٢١
لسرلاكلذكوةسينكللًاماظنبتريملحيسملانأ:لوألا·

لاحلاتايضتقمبسحمظتنتلكلذاوكرتفرمألالوأيف
ميظعقرفرمألااذهيفناكو.سدقلاحورلاداشرإب

ةيحيسملاةسينكلاواهدهعلوأيفةيدوهيلاةسينكلانيب
ىسومديىلعبعشللهنلعأوهللاهبتركلتماظننإف
.ًاققدمًاعساوناكو
ءانتعالاوينيدلاميلعتلانارمأةسينكلاىلعهنأ:يناثلا·

امكيناثلابمتهيالولوألابجوتنايدألالكوءارقفلاب
ةوالعةيحيسملاةسينكلاف.يحيسملانيدلاىوسيغبني
مكفءارقفلابءانتعالالكينتعتميلعتلايفاهداهتجاىلع
ـئـجالــملاوتـاـنـاــتـسرـاـملاوتـاــيــفــشــتـســملانــمتدـاـش
.تاقدصتملاو
مدخنمةدحاوةبتربابرأعيطتسيالهنأ:ثلاثلا·

تنتعانإفةيدسجلاوةيحورلاتاجاحلابمايقلاةسينكلا
عيزوتبءانتعالالمعتنأمزلريشبتلاببجاولاءانتعالا
نعترصقتاقدصلاببجيامكتنتعانإوناسحإلا
.ةيحورلاتابجاولا
ءانتعالاىلعمدقمسانلاسوفنبءانتعالانأ:عبارلا·

يفدهجلااولذبينأنيدلامدخىلعبجيفمهداسجأب
النأةسينكلايعارىلعفيناثلايفهنولذبياممرثكألوألا
لباهبهفلكتالنأةسينكلاىلعوتايدسجلابكبتري
.ىرخأةليسوبكلذىلإليبسلادهمت

َهلًادوُهْشَم،ْمُكْنِمٍلاَجِرَةَعْبَسُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُبِخَتْنٱَف«٣
ُ

ْم
لٱِحوُّرلٱَنِمَنيِّـوُلَْممَو

ْ
ِهِذٰهَىلَعْمُهَميِقُنَف،ٍةَمْكِحَوِسُدُق

حلٱ
ْ
.»ِةَجَا
٣:٧سواثوميت١و١٦:٢و١:٢١صو١:١٣ةينثت

:نيرمألكلذببعشلااورمأو.متنأيأاوُبِخَتْنٱ
ّنيعينأقالفطقفهمهياممناسحإلاعيزوتنأ:لوألا
تافصلااونابألسرلانكلومهديرينيذلانيعزوملاوه
.مهومسرونيعزوملاىلعةبجاولا

نيبختنملامهاوناكاذإمهنألنيرمذتملاتيكست:يناثلا
الولسرلامهبختناولامفالخبنيبختنملافرصتباوضر
.لسرلاىلعرمذتلاونونظللعادنمكلذدعبىقبي

اودازولوةبولطملاةمدخللفاكددعاذهٍلاَجِرَةَعْبَس
نمةعبسلاددعنأمولعملانمو.كابترالاعقولكلذىلع
ىلإاوعنتقامهنأىلعليلدالنكلدوهيلادنعةسدقملادادعألا
.انهكلذ

.نييناربعلاونيينانويلانيبزحلايأْمُكْنِم
َهلًادوُهْشَم

ُ
ةبتربحاصلكىلعبجيفةماقتسالابْم

.تافصلانسحوهامكتيصلانسحنوكينأ
مهاوقتكلذةمالعوِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمَنيِّـوُلَْمم

.تازجعملالعفالةسدقملامهتريسو

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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الةمكحالبىوقتلافةيملاعلارومألاريبدتيفٍةَمْكِحَو
مدخلاءالؤهتافصو.تانسحلاقودنصنيمأيفكت
.)١٠-٣:٨سواثوميت١(يفتلصُف

نولصحياذهبو)٦ع(ةالصلاويدايألاعضوبْمُهَميِقُنَف
.لسرلانمناطلسىلعوبعشلارابتعاىلع

رئاسولمارألاىلعناسحإلاعيزوتيأِةَجاَْحلٱِهِذٰه
ةبترنماونوكيملًاذإف.ريشبتللمهوميقيميفنيجاتحملا
يتلاةجاحلانألو.لسرلاةبترنوديهيتلاسوريلكإلا
.ًاضيأمهتبترتمادةسينكلايفةمئاداهلاونّيع

لٱِةَمْدِخَوِةَالَّـصلٱَىلَعُبِظاوُنَفُنْحَناَّـمَأَو«٤
ْ

.»ِةَمِلَك
٢:٤٢ص

ملفةيلوسرلالامعألايفنايرورضلاامهنارمألاناذه
.ةيدسجلارومألاامهنعمهقيعينألسرلادري

»ةالصلاب«دوصقملانأةنيرقلاةلالدبجتنتسنِةَالَّـصلٱ
لسرلانأبمكحلانمعنميالاذهوةيروهمجلاةالصلاانه
ينغتسيالاممكلذنألةيدارفنالاةالصلاىلعاوبظاو
.هنعيحيسملا

ةطساولاهنألليجنإلابريشبتلايأِةَمِلَكْلٱِةَمْدِخَو
سيدقتوصالخلاقيرطىلإسانلاداشرإلهللااهنّيعيتلا
ةملكهبرشبملانوكينأحيحصلاريشبتلاطرشو.مهسوفن
لعفالو.اهتوقنيربتخمًاسانأنورشبملانوكينأوهللا
ةالصلاةطساوبلانُتكلتوسدقلاحورلاةوقبالإريشبتلل
الوريشبتلانودبةالصلايفكتالفًاعمنارمألاركُذكلذلف
.ةالصلانودبريشبتلا

لٱاَذٰهَنُسَحَف«٥
ْ
جلٱِّـلُكَماَمَأُلْوَق

ْ
اوُراَتْخٱَف،ِروُهُْم

لٱِحوُّرلٱَوِناَميِإلٱَنِمًاّوُلَْممًالُجَر،َسوُناَفِتْسٱ
ْ
،ِسُدُق

،َساَنيِمْرَبَو،َنوُميِتَو،َروُناَكيِنَو،َسُروُخوُرُبَو،َسُّبُليِفَو
.»ًاّيِكاَطْنَأًاليِخَدَسُوَالوُقيِنَو

٢١:٨و٢٦و٨:٥ص١١:٢٤ص

هنأبليلقدعبرهتشاهنألةعبسلالوأركُذَسوُناَفِتْسٱ
.ةيحيسملاةسينكلاءادهشلوأ

مزليالِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَوِناَميِإلٱَنِمًاّوُلَْممًالُجَر
اونوكيملةسينكلاءاضعأرئاسونيقابلاةتسلانأاذهنم
ريثأتوناميإلاوىوقتلايفعيمجلاىلعزاتماهنكلكلذك
.هيفحورلا

)٢٥-٨:٥ص(ةرماسلارشبمهنأبرهتشااذهوَسُّبُليِف
ًارشبمناكهنأركُذوشبحلاةمكلمةكادنكيصخرشبمو

هلناكهنأوكلذنمةنسنيرشعوسمخدعبةيرصيقيف
.)٢١:٨لامعأ(َنأبنتيتانبعبرأ

داهمثًالصأًاينثوناكهنأيأًاليِخَدَسُوَالوُقيِنَو
نيقابلانأىلعلديهريغنودكلذبهؤانثتساو.نتتخاو
سيئرهنأنمضعبلاهنظامىلإيعادالو.ًالصأدوهي
رثكأو.)١٥و٢:٦ايؤر(يفةروكذملانييوالوقينلاةعيش
نوينانويمهنأًاعطقبجويالاذهوينانويةعبسلاءامسأ
رخآلاوينانويامهدحأنامسادوهيلانمنيريثكلناكهنأل
اليكلنيينانويلادوهيلانممهرثكأنأحجرألاويناربع
.)١ع(رمذتلاىلإليبسنمىقبي

ءيشبانلةفرعمالو)١٣:١ص(حرشرظناًاّيِكاَطْنَأ
اهنمءيشاذهدعبركذُيملذإةعبسلانمنيقابلارومأنم
.مهؤامسأالو

ِمِهْيَلَعاوُعَضَوَواوُّلَصَف،ِلُسُّرلٱَماَمَأْمُهوُماَقَأَنيِذَّـلٱ«٦
.»َيِداَيَألٱ

٤:١٤سواثوميت١و١٣:٣و٩:١٧و٨:١٧و١:٢٤ص
١:٦سواثوميت٢و٥:٢٢و

.مهيلعهللاةكرباوبلطيأاوُّلَصَف
نيحًالوأديلاعضوركُذَيِداَيَألٱِمِهْيَلَعاوُعَضَوَو

امنيحمث)٢٠-٤٨:١٢نيوكت(فسويينبابوقعيكراب
يفركُذو)٢٧:١٨ددع(هلةفيلخعوشيىسومّنيع
ةماسريفو)٨:١٧ص(سدقلاحورلاحنمدنعليجنإلا
:٦نييناربعو٥:٢٢سواثوميت١و١٣:٣ص(نيدلامدخ
ةكربلانأىلإةراشإيلصملاهاتأوًادبأةالصلابنرتقموهف)٢
ملًاذإفهديهيلعوهعضويذلاىلعرقتستاهبلطييتلا
.هسفنيلصملانمةكربلانأهبدصقي

تعضُويذلانأنايبةماسرلايفعضولاكلذبدارملاو
ةمدخلاةسراممىلعنيعضاولانمًاناطلسذخأهيلعيديألا
بعشلانمنوراتخمانهنوروكذملاةسمامشلاو.ةينيدلا
ةراشإلاهذهو.لسرلانمةسرامملاناطلساوذخأمهنكل
ءاشعلاوةيدومعملاعماهدهعلوأنمةسينكللتيقب
لبةسمامشلسرلالامعأيفاومسُيملءالؤهو.ينابرلا
بجياموهلمعوهتافصوسامشلامساركُذامنإو»ةعبسلا«
.)١:١يبليفو١٢-٣:٨سواثوميت١(لئاسرلايفهيلع

ًاّدِجُرَثاَكَتَيِذيِمَالَّـتلٱُدَدَعَو،وُمْنَتِهللاٱُةَمِلَكْتَناَكَو«٧
يف لٱَنِمٌريِثَكٌروُهُْمجَو،َميِلَشُروُأِ

ْ
.»َناَميِإلٱَنوُعيِطُيِةَنَهَك

١٢:٤٢انحوي١:٦يسولوكو١٩:٢٠و١٢:٢٤ص

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا

٥٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



رطخنماهصلختدعبةسينكلامدقتنايبةيآلاهذهيف
مدقتلااذهلثمبتاكلاركذوضعبلارمذتنمقاقشنالا
:٥و٤:٤ص(ىرخأرطاخمنمةسينكلاصلخترثأىلع
١٤(.

.هليجنإوحيسملاعوسيبلسرلاةادانميأِهللاٱُةَمِلَك
.ةملكلاةطساوبةسينكلايأوُمْنَت
لبابنماوعجرنيذلاةنهكلاددعناكٌريِثَكٌروُهُْمج
.كلذدعباودازمهنأنمدبالو٤٢٨٩
ةنهكلانمًادحأنأانعمساملوأاذهِةَنَهَكْلٱَنِم

ليجنإلاراصتناىلععطاقناهربوهوهعبتوحيسملابنمآ
ةسينكلايفءاقبلاىلعمهلمحتةريثكيعاودةنهكللنأل
نأشنمو.ءاسؤرللعوضخلاواهزومرةسرامموةيدوهيلا
اوملسينأاوهركيفءايربكلاورخنلاىلإمهبليمتنأمهتلزنم
لعلو.عيضولابيلصلاميلعتاولبقيونييليلجلاميلعتب
رثأبيلصلاىلععوسيتومدنعلكيهلاباجحقاقشنا

ّرصنتو.تايحورلانمهريغريثأتلوبقلمهدعأفمهبولقيف
.مهشاعمباسأومهتبترومهماقممهرسخةنهكلاكئلوأ

انه»ناميإلا«ىنعمو.اونمآيأَناَميِإلٱَنوُعيِطُي
يّمسو.)١٦:٢٦و١:٥ةيمور(يفامكيحيسملانيدلا
ريغحيسملابناميإلاةيرهوجلاهئدابمنمنألناميإلابنيدلا
١٦:١٦سقرم(ىرتاليتلاةيحورلارومألاليضفتوروظنملا
مسالااذهنععفرحيسملابةنهكلاناميإف.)١٠:١٦ةيمرو
ْوَأِءاَسَؤُّرلٱَنِمًادَحَأَّـلَعَلَأ«نييسيرفلالوقنعمزاللاراعلا
لٱَنِم

ْ
.)٧:٤٨انحوي(»؟ِهِبَنَمآَنيِّـيِسيِّـرَف

ُعَنْصَيَناَك،ًةَّـوُقَوًاناَميِإًاّوُلَْممَناَكْذِإَفُسوُناَفِتْسٱاَّـمَأَو«٨
يفًةَميِظَعٍتاَيآَوَبِئاَجَع .»ِبْعَّـشلٱِ

المحميظعلاهريثأتواذهدعبًاديهشسونافتساتوم
نممسونافتساناكو.هلتقبابسأنايبوهركذىلعاقول
اهيلعرصتقيملهنكلتاينمزلايفةسينكلاةمدخلاوبختنا
.ةملكلابّرشبف

ةحصوليجنإلاقدصبةقثلاريثكيأًاناَميِإًاّوُلَْمم
هلعجاذهوهديعاومتوبثوهللانباحيسملاهنأعوسيىوعد
هفصوورطخللهسفنضيرعتيفًاعاجشوةادانملايفًارويغ
.)١١:٢٤ص(يفابانربفصوامكبتاكلا

.تازجعملالمعيفترهظًةَّـوُقَو
ىلعهتمعنهللارصقيملخلاَبِئاَجَعُعَنْصَيَناَك

.تايآلااولعفيواوّرشبيللسرلا

١٥ىلإ٩عسونافتسالدوهيلاةمواقم

ملٱَنِمٌمْوَقَضَهَنَف«٩
ُعَمَْجمُهَلُلاَقُييِذَّـلٱِعَمْجَْ

للٱ
ِّـ
لٱَوَنيِّـيِنيِْتَربي

ْ
ْنِمَنيِذَّـلٱَنِمَو،َنيِّـيِرَدْنَكْسِإلٱَوَنيِّـيِناََوْريَق

.»َسوُناَفِتْسٱَنوُرِواَُحي،اَّـيِسَأَوَةَّـيِكيِليِك

ناكامجّيهميظعلاسونافتساحاجنفهتمواقملَضَهَنَف
.نيمواقملاداهطضانمنكسدق

دوهيلابتكيفليق)٤:٢٣ىّتم(حرشلارظناِعَمْجَْملٱ
ىلعانمكحاذإوًاعمجمنونامثوةئمعبرأميلشروأيفناكهنأ
كلتةرثكوهاهيلعلماحلانمدبالفةغلابمكلذنأ
اوناكنيذلادوهيلاءابرغنمفنصلكلناكهنألعماجملا
عمجمميلشروأيفدايعألاروضحلةفلتخمدالبنمنوتأي
.رثكأوأصوصخم

نوينامورلامهرسأًالصأدوهيمهنأحجرألاَنيِّـيِنيِتَْربيِّـللٱ
كلذلاومسفمهررحمثًاديبعايلاطيإىلإمهوذخأو
سويبمبنألنوريثكمهو.نيرَّـرحملايأ»نيينيتربيللاب«
.م.ب٦٣ةنسةيدوهيلاىلعىلوتسااملينامورلادئاقلا
.ةيمورىلإهعمًافولأبلج

ناكوةيقيرفأيفناوريقلانمنيذلاَنيِّـيِناَوَْريَقْلٱ
حرشرظنا(كانهنمحيسملابيلصلمحيذلاناعمس
عبرنأسوفيسويلاقةريبكةنيدميهو)٢٧:٣٢ىّتم
ناكو.كلانهىلإسوغالسوميلطبمهذخأدوهياهناكس
)٢:١٠ص(»نيسمخلا«مويبلافتحاللميلشروأيفمهضعب
.)١٣:١و١١:٢٠ص(يفًاضيأاوركُذو

تناكورصميفةيردنكسإلاناكسيأَنيِّـيِرَدْنَكْسِإلٱَو
لينلارهنبصمىلعيهو.ةمظعلايفةيمورةيناثذئتقو
ناكوداليملالبق٣٣٢ةنسريبكلاردنكسااهانبيبرغلا
فلأةئمثالثاهيفناكوًاليمرشعةسمخذئموياهطيحم
نانويلاملعزكرمتناكو.ديبعلانممهلثمورارحألانم
بابيبسذنمرصميفدوهيلارثكو.ةيقيرفأيفمهندمتو
سوميلطبذخأو.داليملالبقةنسةئمتسوحنكلذو
ةمجرتبرمأوةيردنكسالاىلإدوهيلاىرسأنمنيريثكلوألا
لبق٣٠٠ةنسوحنيفةينانويلاىلإةيناربعلانمميدقلادهعلا
نيذلانأمهنظلنيعبسلاةمجرتبةمجرتلاتيّمسوداليملا
ثلثدوهيلاردنكساىطعأو.نيعبسوحناوناكاهومجرت
نيينانويللنيواسممهلعجواهءانبلمكأنيحةيردنكسالا

يفةنيدملاكلتناكسسُمخوحنناكهنأليقو.قوقحلايف
لكيفذئموينييليئارسإلاددعغلبودوهيلانمحيسملامايأ
.فلأفلأوحنرصم
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يقرشلابونجلاىلعىرغصلاايسآيفةيالوَةَّـيِكيِليِك
تناكولوضانألارببمويلافرعُتوسربقيلامشاهنم
لوسرلاسلوبوهيذلالواشدلُوثيحسوسرطاهتدعاق
نمهنألعمجملاكلذرضحهنأنمدبالو)٩:١١ص(
.كانهسونافتسالداجهنألمتُحيوةيكيليك

تناكيذلاىرغصلاايسآنميبرغلاءزجلايهاَّـيِسَأ
ايراكوايسيمىلعلمتشيناكو)٢:٩ص(سسفأهتدعاق
.ايديلو

عماجملاكلتءاملعناكيأَسوُناَفِتْسٱَنوُرِواَُحي
هنأسونافتساحرصيذلاعوسيرمأيفسونافتسانورظاني
ميدقلادهعلاتاؤبنبتبثُأهللاميلعتهميلعتنأوحيسملا
.تازجعملانموههعنصامبو

حلٱاوُمِواَقُيْنَأاوُرِدْقَيَْملَو«١٠
ْ
لٱَحوُّرلٱَوَةَمْكِ

َناَكيِذَّـ
.»ِهِبُمَّـلَكَتَي

٥:٣٩صو٢١:١٥اقولو٥٤:١٧ءايعشإو٤:١٦جورخ

عفداوعيطتسيملمهنأيأاوُمِواَقُيْنَأاوُرِدْقَيَْملَو
اهحضوأوهتلدأباهتبثأومهبتكنماهبمهّجحيتلاهججح
هدروأامةفرعماننكميو.مهئاملعلضفأكملعوةحاصفب
:يتآلالودجلانمججحلانم
١:٣سقرمعم٤٠:٣ءايعشإلباق
١١:١٠ىّتمعم٤٠:٣ءايعشإلباق
٤:١٤ىّتمعم٩:١و٨:١٤ءايعشإلباق
٤:١٨اقولعم٦١:١ءايعشإلباق
١٣:٣٥ىّتمعم٧٨:٢رومزملباق
١٣:١٣و٤:١١لامعأو٢:٣٤اقولعم١١٨:٢٢رومزملباق
٢٦:٢٧ىّتمو١٣:١٨انحويعم١١:١٢ايركزو٤١:٩رومزملباق
١٩:٣٧انحويعم١٢:١٠ايركزلباق
٢:٢٧لامعأو١٢:٤٠ىّتمعم٦:١٠رومزمو٥٣:٩ءايعشإلباق
١:١٣نييناربعو٢:٣٣لامعأعم١١٠:١رومزملباق

.اهريسافتوةينيدلادوهيلابتكةفرعميأَةَمْكِْحلٱ
ةبغرلاوطاشنلاانه»حورلاب«دارملاخلاَحوُّرلٱَو
.هتيمهأوهبملكتامةحصًانقيتمناكهنأّنيباممصالخإلاو
.سدقلاحورلابهاومنمناكحورلاكلذنأيفبيرالو

ُمَّـلَكَتَيُهاَنْعِمَساَنَّـنِإ:َنوُلوُقَيٍلاَجِرِلاوُّسَدٍذِئَنيِح«١١
َجتِمَالَكِب

ْ
.»ِهللاٱَىلَعَوىَسوُمَىلَعٍفيِد

٦٠و٢٦:٥٩ىّتمو١٣و٢١:١٠كولم١

لطابلاىلإاوأجلقحلابسونافتساةبلغنعاوزجعامل
كلذباوجّيهوهيلعبصعتملابعشلانوجّيهياوعرشو
.ءاسؤرلا

اوعمسينأًارسمهوملعيأٍلاَجِرِلاوُّسَدٍذِئَنيِح
اولعفامكءيدرلابهيلعاودهشيلهوفّرحيوسونافتسامالك
.)٦١و٢٦:٦٠ىّتم(حيسملاب

هنأحجرألاوكلذاوعمسىتماونّيبيملُهاَنْعِمَساَنَّـنِإ
.عماجملايفهلمهترواحميفناك

َجتِمَالَكِب
ْ
نأنمدبالو)٩:٣ىّتم(حرشرظناٍفيِد

اننكمينكلىسوممرتحاوهللامّظعهنألةلطابةمهتمهلوق
.هلوقيناكاممهاوعدنمجتنتسننأ

عرتشمعوسينألاقسونافتسالعلىَسوُمَىلَع
يتلازومرلارئاسوتاريهطتلاوحئابذلانأوىسومنممظعأ
الهنأوئطاخلاريربتوةئيطخلانعريفكتلانعةرصاقاهبرمأ
ناكملكيفزوجتةيبلقلاةيحورلاةدابعلانأواهلاوزنمدب
.ًافيدجتهولعجيلهمالكاوفّرحمهنكلونامزو

مهدنعوهوهللانباعوسينألاقهنألِهللاٱَىلَعَو
ىلعًافيدجتهوبسحىسومىلعًافيدجتهوبسحامو.فيدجت
ىوستسيلةعيرشلانأاوفرعيملمهنإفهلسرأيذلاهللا
.»ةديتعلاتاريخلالظ«

لٱَوَخوُيُّشلٱَوَبْعَّـشلٱاوُجَّـيَهَو«١٢
ْ

ُهوُفَطَخَواوُماَقَف،َةَبَتَك
ملٱَىلِإِهِباْوَتَأَو

.»ِعَمْجَْ

هلمهتمواقمنأمهتفرعملكلذاوتأَبْعَّـشلٱاوُجَّـيَهَو
نعبعشلاىضرنألهعمبعشلاناكاذإًاثبعنوكت
)٥:٢٦ص(مهبشطبلانمًاقباسءاسؤرلاعنملسرلا
مهعماوملكتيلسانلاىلإمالكلامهيلإاوسدنيذلااولسرأف
مهنيدناهأسونافتسانأمهلاولوقيوتويبلاوأعماجملايف
.هيلعمهبصعتومهضغبكلذباوجّيهفمهّيبنىلعفّدجو
نمعوبسأرخآيفحيسملاىلعةنهكلاءاسؤراذهلثمىتأو
دنعهباوبحرتنيذلاعومجلانأىتحضرألاىلعهتايح
ةعبرأدعباوخرص»خلاانصوأ«مهلوقبميلشورأىلإهلوخد
.)٢٣٧:٢٠و٢٦:٦٥ىّتم(»هبلصاهبلصا«نيلئاقمايأ

.سلجملاءاضعأنمَخوُيُّشلٱَو
.)٢:٤ىّتم(حرشرظناَةَبَتَكْلٱَو
كلذلناكو)٢:٤ىّتم(نيعبسلاعمجميأِعَمْجَْملٱ

ناكو.ةينيدلارومألانمرمألكيفمكحلاقحعمجملا
لوأيفلسرلاموصخمهءاضعألاكئلوأنمنويقودصلا
ًاضيأنييسيرفلابضغجاهفانهامأوةمايقلابمهتادانملرمألا
.لكيهلاوىسومةعيرشىلعمهتريغل
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َالُلُجَّـرلٱاَذٰه:َنوُلوُقَيًةَبَذَكًادوُهُشاوُماَقَأَو١٣«١٣،١٤
َجتَمَّـلَكَتَيْنَأْنَعُُرتْفَي

ْ
ملٱاَذٰهَّـدِضًافيِد

ملٱِعِضْوَْ
ِسَّـدَقُْ

اَذٰهَّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَيَّـنِإ:ُلوُقَيُهاَنْعِمَساَنَّـنَأل١٤،ِسوُماَّـنلٱَو
ملٱاَذٰهُضُقْنَيَس

لٱُِّـريَغُيَو،َعِضْوَْ
ْ
اَهاَّـيِإاَنَمَّـلَسيِتَّـلٱَدِئاَوَع

.»ىَسوُم
٩:٢٦لايناد٢٥:٨ص

مالكاوفّرحيل)١١ع(اودعُأنيذلامهًةَبَذَكًادوُهُش
.»ةبذك«بتاكلامهاعدفيرحتلاكلذلوسونافتسا

نمرهاظلاولكيهلايأِسَّـدَقُْملٱِعِضْوَْملٱاَذٰهَّـدِض
.لكيهلارودأىدحإيفذئنيحنيعمتجماوناكمهنأاذه

.ىسومةعيرشيأِسوُماَّـنلٱَو
.ةناهإللكلذبهوتعنَّـيِِرصاَّـنلٱ
دوهشلاكئلوأاقولىمسَعِضْوَْملٱاَذٰهُضُقْنَيَس

نألهبهومهتااملاقسونافتسانأىلعناهربالف»ةبذك«
ِيتْأَتُهَّـنَأ«حيسملالوقركذامبرهنكل.هلقيملهسفنحيسملا
يفَال،ٌةَعاَس جلٱاَذٰهِ

ْ
يفَالَو،)ميزرجيأ(ِلََب َميِلَشُروُأِ

هبأبنأامىلإراشأهلعلو.)٤:٢١انحوي(»ِبآلِلَنوُدُجْسَت
اوبسنف)٢٤صىّتم(لكيهلامدهتسممألانأنمحيسملا
.ممألاىلإهئابنأيفهدنسأامهيلإ

لسرلانألكلذلاقسونافتسانظنالَدِئاَوَعْلٱُِّـريَغُيَو
رورمىلعالإهودقتعاامورييغتلاكلذذئنيحاوقدصيمل
سدقلاحورلاميلعتوةيوامسلاىؤرلادعبونامزلا
:٢١و١٥:٢٠و١١:٢و١٠:١٤ص(ةروشمللمهعامتجاو
ًاناسنإنأهداقتعانكيملكلذنأنعًالضفنظُيالو.)٢٠
بولسأبقحلانعربعي»حورلاوةمكحلانمًاءولمم«هلثم
دارملاو.ميلعتلالوبقنممهعنميوهيلعسانلابضغجّيهي
زييمتلاوةيدوهيلادايعألاوماوصألاوحئابذلاانه»دئاوعلاب«
اهلادبإبوأاهئاغلإبنوكينأامإاهرييغتوةمعطألانيب
حيسملالوقىلعّينبمهلككلذبهايإمهماهتالعلو.اهريغب
هلٱاَذٰهاوُضُقْنٱ«

َْ
يفَوَلَكْي )٢:١٩انحوي(»ُهُميِقُأٍماَّـيَأِةَثَالَثِ

ىّتم(»ُضَقْنُيَالٍرَجَحَىلَعٌرَجَحاَنُهٰهَُكْرتُيَالُهَّـنِإ«هلوقو
.حيسملانعسونافتساهلقناممكلذوحنو)٢٤:٢

جلٱُعيَِمجِهْيَلِإَصَخَشَف«١٥
ْ
يفَنيِسِلَا ملٱِ

اْوَأَرَو،ِعَمْجَْ
.»ٍكَالَمُهْجَوُهَّـنَأَكُهَهْجَو

اذهلثمبميدقلادهعلاّربعٍكَالَمُهْجَوُهَّـنَأَكُهَهْجَو
٣٣:١٠نيوكت(ةيماسلاةمكحلابابرأنعهيبشتلا
ملهنأانهىنعملانأحجرألاو)١٩:٢٧و١٤:١٧ليئومص٢و
وأبضغلاوأفوخلاتارامإنمءيشههجوىلعرهظي

ىضرلاوملحلاونانئمطالاتامالعهيلعترهظلبءايربكلا
هنأبّرسوههجوىلعتعبُطدقهبلقتاساسحإنألةءاربلاو
هنأفرُعنإوةيدبألاةداعسلابءاجرهبلقألتماوقحللدهش
.حيسملاليبسيفلتقيس

ىسومهجوعملامكعمليناكههجونأضعبلابهذو
٣٠و٣٤:٢٩جورخ(انيسلبجنملزنامدنع
نمءيشنكيملهنأحجرألاو)١٣و٣:٧سوثنروك٢و
.هرظنميفتازجعملا

عباسلاحاحصألا

٥٣ىلإ١سونافتساجاجتحا

لٱُسيِئَرَلَأَسَف«١
ْ

»؟َيِهاَذَكٰهُروُمُألٱِهِذٰهىَرُتَأ:ِةَنَهَك
٢٦:٦٢ىّتم

امىلإحيسملاتومذنمةسينكلاىلعّرمدقناكهلعل
.نينسعبسوحنانهثدح

رابتعابهبصتخياممكلذنألِةَنَهَكْلٱُسيِئَرَلَأَسَف
.سلجملاسيئرهنأ

امبتنأبنذمأيأَيِهاَذَكٰهُروُمُألٱِهِذٰهىَرُتَأ
ىلعوىسومىلعتفدجلههنمءيربمأكيلعيكتشُأ
.الوأهللا

َرَهَظ.اوُعَمْسٱ،ُءاَبآلٱَوُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:َباَجَأَف«٢
ملٱُهٰلِإ

يفَوُهَوَميِهاَرْبِإاَنيِبَألِدْجَْ َنَكَساَمَلْبَق،ِنْيَرْهَّـنلٱَْنيَباَمِ
يف .»َناَراَحِ
١١:٣١نيوكت٢٢:١ص

:رومأةعبرأسونافتساباطخيفظحالننأانيلع
نيعماسلاخارصنأللماكريغباطخلاكلذنأ:لوألا·

.هعطق
أبنأوباطخلاكلذعمسحجريامىلعسلوبنأ:يناثلا·

ةهباشملاةدشلوهرافسأيفهقيفرناكاقولنألاقولهب
يفسلوبهبتكاموهباطخيفسونافتساهلاقامنيب
صعم٤٨عو٣:٩ةيطالغعم٥٣علباق(هلئاسر
١٧:٢٤(.

ىلإةلاسرلارصتخمهنأكسونافتساباطخنأ:ثلاثلا·
ةنايدلاىلإةيدوهيلاةنايدلاةبسننالعإيفنييناربعلا
.ةيحيسملا
:رومأةثالثباطخلااذهةياغنأ:عبارلا·
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هللاىلعفيدجتلاوهوهبهومهتااممهسفنهتئربت:لوألا·
ريغهللاروهظنأىلعنيهاربلاةماقإبكلذىتأوىسومو
نيرهنلانيبامميهاربإلرهظهنألميلشروأىلعروصقم
يفوانيسروطيفوةيربلايفىسوملورصميففسويلو
ىسوملوقنمنابأو.لكيهلاءانبلبقةداهشلاةميخ
ءيجمبابنأهنألةيدبأبتسيلةيوسوملادئاوعلانأهسفن
ناكامرخآميلعتنوكينأكلذنممزلفرخآيبن
.هلدادعتساىوسىسومميلعت
.هبىدانامةقيقحنايب:يناثلا·
حيسملاوهعوسينأمهضفربدوهيلانأنالعإ:ثلاثلا·

خيراتمايألكيفمهؤابآهيلعدرمتامكهللاىلعاودرمت
همتخلهباطخلمكيهوكرتولهنأيفبيرالو.ةمألا
يذلاعوسيمدةطساوبةحلاصملاوةرفغملابةادانملاب
.)٣و٢ص(يفهتظعومسرطبمتخامكهوكفس
ةمكحلالبسنسحأباطخلااذهيفسونافتساكلسو
.ةياغلاعولبل

نأداتعااممباطخلااذهُءاَبآلٱَوُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ
.مهتبترلومهلمارتحالاهبرهظأفسلجملاءاضعأهببطاخي

اذهبوماركإلاودجملالكقحتسملاهللايأِدْجَْملٱُهٰلِإ
هنأبهاّيإمهماهتاهنععفدوليئارسإهلإلهمارتحاةرفورهظأ
عماللاءايضلاىلإةراشإةبسنلاهذهيفو.هللاىلعفدج
لكيهلاودهعلاةبقيفوةّرينلاةباحسلايفهبهللارهظيذلا
ددعو٩:٢٣نييوالو٤٠:٣٤و٣٣:١٨و٢٤:١٦جورخ(
.)٥:٢٤ةينثتو١٤:١٠

ىّتم(ميهاربإىلإمهتبسنبدوهيلارختفاَميِهاَرْبِإاَنيِبَأل
.مهلًافاطعتساانهاهبسونافتساحّرصف)٣:٩

يفَوُهَو ثيحنيينادلكلاروأيفِنْيَرْهَّـنلٱَْنيَباَمِ
يرهننيبةعقاويهو)١١:٢٨نيوكت(ًالوأميهاربإنكس
خيراوتنيردصمنمانهسونافتساهلاقامو.تارفلاوةلجد
نيعبسلاةمجرتوسدقملاباتكلاىوسمهنيبةعئاشلادوهيلا
.يناربعلالصألانعرومألاضعبيففلتختيتلا

يفَنَكَساَمَلْبَق تارفلايبرغعضومناراحَناَراَحِ
نمهيلإبوقعيبرهو)١١:٣٢نيوكت(حراتتامثيح
انهليقامنيبةافانمالو.)٢٧:٤٣نيوكت(هيخأوسيع
هللانأهنمنيبتيام)١٢:١و١١:٣١نيوكت(يفليقامو
هاعدهنألنيينادلكلاروُأكرتامدعبناراحيفميهاربإلرهظ
َكَجَرْخَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱاَنَأ«ىلاعتهلوقنمحضتيامكنيترم
لٱِروُأْنِم

ْ
لِك
ْ

:١٥نيوكت(»اَهَِثَرتِلَضْرَألٱِهِذٰهَكَيِطْعُيِلَنيِّـيِناَد
يدوهيلاخرؤملاوليفركذو.)٩:٧ايمحنو٢٤:٣عوشيو٧
روأيفمهاربإهللاملكفنيترمميهاربإاعدهللانأهخيراتيف

هللاروهظنأىلععطاقناهربكلانههتدهاعموناراحيفو
تسيلهتدابعنأوميلشروألكيهىلعروصقمريغسانلل
.ىنعملااذهيفهلاقامبفدجيملوههنأوهيفةروصحم

َىلِإَّـمُلَهَو،َكِتَريِشَعْنِمَوَكِضْرَأْنِمْجُرْخٱ:ُهَلَلاَقَو«٣
.»َكيِرُأيِتَّـلٱِضْرَألٱ
١٢:١نيوكت

لصفنيهنأبهأبنأهللانأكلذنممهفتَكِتَريِشَعْنِم
قيرطلانمءزجيفهقفارحراتهابأنأمعنهئابرقأوهلهأنع
.ناراحزواجيملهنكل

ىلعلاكتالاىلإاذهبهللاهاعدَكيِرُأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإ
هرماوألةعاطلاىلإوهديعاومقدصوهتبحموىلاعتهتمكح
نأىلإناسنإلاةوعدهبشتكلذىلإهتوعدوهسفنراكنإو
.)١٤:٣٣اقولو٢٩و٢٨:٢٧ىّتم(ًايحيسمنوكي

لٱِضْرَأْنِمٍذِئَنيِحَجَرَخَف«٤
ْ

لِك
ْ

يفَنَكَسَوَنيِّـيِناَد ِ
ِضْرَألٱِهِذٰهَىلِإ،ُهوُبَأَتاَماَمَدْعَب،ُهَلَقَنَكاَنُهْنِمَو.َناَراَح
.»اَهيِفَنوُنِكاَسَنآلٱُمُتْنَأيِتَّـلٱ
٥و١٢:٤و١١:٣١نيوكت

ُحَراَتَشاَعَو«١١:٢٦نيوكتيفليقُهوُبَأَتاَماَمَدْعَب
نيوكتيفليقو»َناَراَهَوَروُحاَنَوَماَرْبَأَدَلَوَو،ًةَنَسَنيِعْبَس
ْنِمَجَرَخاَّـَملًةَنَسَنيِعْبَسَوٍسَْمخَنْبٱُماَرْبَأَناَكَو«١٢:٤
نأانجتنتسالنيأبنلانيذهىوسانلنكيملول.»َناَراَح
نمميهاربإجرخاملنيعبرألاوةسماخلاوةئملانسغلبحرات
حرابيملميهاربإنأانهسونافتسالاقامىلعو.ناراح
ملحراتنأهلبقامموهنمانلف.هيبأتومدعبالإناراح
نيوكتيفءاجنكلنيعبرألاوةسماخلاوةئملانسزواجتي
.َنيِنِسَسَْمخَوِْنيَتَئِمَحَراَتُماَّـيَأْتَناَكَو«هّصنام١١:٣٢
يفُحَراَتَتاَمَو هانجتنتساامواذهنيبقرفلاف.»َناَراَحِ
كتيفليقامىنعمنأبفالتخالاةهبشعفدُتوةنسنوتس
دعبهلدلوونيعبسلانسلبقدلوحراتلدلويملهنأ١١:٢٦
نظلانعدعبيوةدالولانمزنييعتنودبنينبةثالثكلذ
ميهاربإنأوةدحاوةنسوأدحاوموييفاودلُوةثالثلانأ
ثفايلبقماسكلذنمعنميالًالوأهركذوةثالثلارغصأ
يفامب٥:٣٢نيوكتيفاملباق(رغصألاوهًاماسنأعم
ميهاربإنباقاحسإنألوقلااذهديؤياممو.)١٠:٢١نيوكت
مهوروحاننيبرغصأوهوليئوتبتنبروحانةديفحجوزت
دلُوناراحنوكيكلذىلعو.)٢٣و٢٢:٢٢نيوكت(ةينامث
هلدلُووباتكلابسحنيعبسلانسيفحراتوحراتل
ةسماخلاونيتئملاغلباملونيثالثلاوةئملانسيفوهوميهاربإ
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نمجرخونيعبسلاوةسماخلاغلبدقميهاربإناكتامو
.ناراح

داقتعابسحكلذيفملكتسونافتسانأيفبيرال
اوناكمهنألطلغلااقوللقنيملوهيلعاوضرتعاالإودوهيلا

.ميهاربإخيراتنوفرعيًاعيمج
.)١١:٣١نيوكت(روُأنميأَنيِّـيِناَدْلِكْلٱِضْرَأْنِم

طَوَالَوًاثَاريِماَهيِفِهِطْعُيَْملَو«٥
ْ
ْنَأَدَعَوْنِكٰلَو،ٍمَدَقَةَأ

لُماَهَيِطْعُي
ْ

.»ٌدَلَوُدْعَبُهَلْنُكَيَْملَو،ِهِدْعَبْنِمِهِلْسَنِلَوُهَلًاك
٢٦:٣و١٧:٨و١٨و١٥:٣و١٣:١٥و١٢:٧نيوكت

يفلّحرلاةشيعاهيفشاعفًاثاَريِماَهيِفِهِطْعُيَْمل
ميقيكلمالوهلمئادنكسمالوناكمىلإناكمنمهلاقتنا
لهأنمًاربقيرتشينأىلإهراقتفاكلذىلعليلدلاوهب
نمنوربحيفًانفدمهؤارشكلذيفانيالو)١٦ع(دالبلا
.نكسللًاثاريمربتعُيالكلذنألّثحدالوأ

لثملاىرجمٍراجمالكلاوءيشاليأٍمَدَقَةَأْطَوَالَو
.)٢:٥ةينثت(

نوكتضرألاكلتنأدعولاكلذىنعموَدَعَوْنِكٰلَو
.)١٥:٥نيوكت(هلًاماركإهتلالسل

نيوكت(هلنوكينأءاجرالوٌدَلَوُدْعَبُهَلْنُكَيَْملَو
هللادعوميهاربإقيدصتسلوبركذو)١٢و١٨:١١و١٥:٢٣
.)٤:١٨ةيمور(هناميإةوقىلععطاقليلدلاوحألاكلتيف

يفًابِّـرَغَتُمُهُلْسَنَنوُكَيْنَأ:اَذَكٰهُهللاٱَمَّـلَكَتَو«٦ ٍضْرَأِ
.»ٍةَنَسِةَئِمَعَبْرَأِهْيَلِإاوُئيِسُيَوُهوُدِبْعَتْسَيَفٍةَبيِرَغ
٣:١٧ةيطالغو١٢:٤٠جورخ١٦و١٥:١٣نيوكت

نعلوقنمانهلوقلاو)١٥:١٣نيوكت(ُهللاٱَمَّـلَكَتَو
.هزاجنإلبقرمتيتلاةدملانايبودعوهيفونيعبسلاةمجرت

.يبنجأوفيضكًايتقوًانكاسًابِّـرَغَتُمُهُلْسَنَنوُكَي
يف ضرأاهرثكأوناعنكضرأاهضعبٍةَبيِرَغٍضْرَأِ

.رصم
.١:١١جورخُهوُدِبْعَتْسَيَف
.هوبذعيوهوملظييأِهْيَلِإاوُئيِسُيَو
:١٥نيوكت(يفىلاعتهلوقىلعءانبٍةَنَسِةَئِمَعَبْرَأ
:لوقلااذهيفنيئيشريسفتىلإجاتحن.)١٣
٤٣٠ةبرغلاةدمنإ١٢:٤٠جورخيفءاجهنأ:لوألا
دعولاتقونمةدملانأ٣:١٧ةيطالغيفسلوبلاقوةنس
نأرهظيفةنس٤٣٠ءانيسيفةعيرشلاءاطعإىلإميهاربإل
ةهبشلاهذهعفدتوًافالخهدعبنيلوقلاولوألالوقلانيب
عبرأوحنيأ»ةنسةئمعبرأ«الاقسونافتساوىسومنأب

رسكلانعرظنلااّضغوةلماكنورقةعبرأاهنأرابتعابةئم
.بيرقتللةباتكوًاظفلعئاشاذهونرقلانم

رهاظفةروكذملاةدملاةءادبيذلاتقولانييعت:يناثلا
كلتيفةيدوبعلاوةبرغلانأ١٢:٤٠جورخيفوانهمالكلا
نمتقولانألكلذكسيلعقاولاورصميفنوكتاهلكةدملا
نمتقولاوةنس٤٠٠رصمنمجورخلاىلإقاحسإةدالو
امكلذنايبوقاحسإداليملبقةنسنوثالثميهاربإلدعولا
:يتأي

ناراحنمهجورخوهلهللادعونيبةدملانأضرفنف
هلدلُونألبقناعنكضرأيفيقبهنأونينسسمخ
١٤قاحسإداليمىلإليعامسإةدالونموةنس١١ليعامسإ
بوقعيداليمىلإقاحسإداليمنمونوثالثعومجملافةنس
نموةنس٩٠فسويداليمىلإبوقعيداليمنموةنس٦٠
ىلإفسويتومنمونينس١١٠هتومىلإفسويداليم
نمجورخلاىلإىسومداليمنموةنس٦٠ىسومداليم
٤٣٠نيعومجملاعومجموةئمعبرأةلمجلافةنس٨٠رصم
كلتغلبتملرصميفةيدوبعلاةدمنأدكؤييذلاو.ةنس
لزناملبقدلُوتاهقنأ١١و٤٦:٨نيوكتيفءاجامةدملا
شاعو)٦:١٨جورخ(ةنس١٣٣شاعورصمىلإبوقعي
فقونيحةنس٨٠ىسومرمعناكوةنس١٣٧مارمعهنبا
مارمعوتاهقيتايحعومجمو)٧:٧جورخ(نوعرفمامأ

هاشاعاماهانضرفوةنس٥٥كلذنمانحرطاذإفةنس٢٧٠
تقولابسحننأانيلعف.ةنس١٢٥يقبامهلدلُوامدعب
٤٣٠وهيذلارصمنمجورخلاىلإميهاربإلهللادعونم
ءالزنوءابرغهيفاوناكهلسنوميهاربإنألةيدوبعتقوةنس
)٣:١٧ةيطالغ(يفسلوببسحامكمهلتسيلضرأيف
.ًابيرقتةدملاكلتركذسونافتسانأو

َهلَنوُدَبْعَتْسُييِتَّـلٱُةَّـمُألٱَو«٧
َ
.ُهللاٱُلوُقَي،اَنَأاَهُنيِدَأَسا

يفيِنَنوُدُبْعَيَوَنوُجُرَْخيَكِلٰذَدْعَبَو ملٱاَذٰهِ
.»ِناَكَْ

٣:١٢جورخ

يف هللاناكثيحناعنكضرأيفيأِناَكَْملٱاَذٰهِ
ىلعروصقمريغهللاروهظنأىلعناهرباذهوهعمملكتي
يفيرجينأنكمييضاملايفىرجامفميلشروأيفلكيهلا
ديفياملاقدقناكنإسونافتسافدجيملًاذإفلبقتسملا
امبهدعويفميهاربإلهللاغيلبتنعسونافتساّربعو.كلذ
حيملتهمالكيففةقيلعلايفهلرهظنيحىسوملىلاعتهلاق
.لكيهلاريغيفىرخأةرمهللاروهظىلإنسح

خلٱَدْهَعُهاَطْعَأَو«٨
ْ
يفُهَنَتَخَوَقاَحْسِإَدَلَواَذَكٰهَو،ِناَتِ ِ

لٱ
ْ
َءاَسَؤُرَدَلَوُبوُقْعَيَو،َبوُقْعَيَدَلَوُقاَحْسِإَو.ِنِماَّـثلٱِمْوَي
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.»ََرشَعْيَنْثالٱِءاَبآلٱ
خلا٢٩:٣١و٢٥:٢٦وخلا٢١:٢نيوكتخلا١٧:٩نيوكت
٢٦ىلإ٢٣و٣٥:١٨وخلا٣٠:٥و

ناتخلاناكيذلادهعلايأِناَتِْخلٱَدْهَعُهاَطْعَأَو
نأوةميظعةمأهلعجينأوهدهعلاكلذوهمتخوهتمالع
هلسنبهنأوهلسنلوهلًاهلإهللانوكينأوةريثكممألًابأنوكي
ةمالعلاهذهبو.)١٣-١٧:٩نيوكت(ضرألالئابقلككرابتت
هللابعشمهنأاوفرعوبوعشلارئاسنعليئارسإونبزاتما
.ميهاربإلدعولاةثرووصاخلا

.هتمالعودهعلاذخأامدعبيأاَذَكٰهَو
لبقدلُوهنألليعامسإةدالوركذيملَقاَحْسِإَدَلَو

.دهعلا
ةيدوهيلاةمألافالسأمهوََرشَعْيَنْثالٱِءاَبآلٱَءاَسَؤُر
نألو)٧:٤نييناربع(يفامكمهلًارابتعاكلذكمهامسو
.نييليئارسإلانمةريشعسيئرمهنمدحاولك

،َْرصِمَىلِإُهوُعاَبَوَفُسوُياوُدَسَحِءاَبآلٱُءاَسَؤُرَو«٩
.»ُهَعَمُهللاٱَناَكَو
٢١و٣٩:٢نيوكت١٠٥:١٧رومزمو٢٨و١١و٣٧:٤نيوكت
٢٣و

هرهظأاممرثكأهلهبحرهظأمهابأنألَفُسوُياوُدَسَح
.)١١-٣٧:٣نيوكت(مهل

)٤٥:٥نيوكت(مهلفسويلاقامكَْرصِمَىلِإُهوُعاَبَو
ًاعابتارصمىلإهوذخأيلنييليعامساللهوعابفمهامأ
.)٢٨-٣٧:٢٥نيوكت(هولتقياليكلاذوهيةروشمل

فسويةوخإةلماعمىلإريشينأدارأسونافتسالعلو
ناكيذلاعوسيلءاسؤرلاةلماعملثمتناكفسويل
:٣٧نيوكت(ًادسحهتوخإهملساامهيلكنألهلًازمرفسوي

هللاهراتخاوسانلاهضفرامهيلكنأو)٢٧:١٨ىّتمو٢٨
ذقنأامهنمًالكنأوةمظعلانيميىلإدعبعفُرامهيلكنأو
.هبعش

قيضلايفهيلعجرفورطخلانمهامحوهعمهللاناك
.ميظعريخةطساوهلعجوفرشلاىلإهاقرو

ًةَمْكِحَوًةَمْعِنُهاَطْعَأَو،ِهِتاَقيِضِعيَِمجْنِمُهَذَقْنَأَو«١٠
ِّـلُكَىلَعَوَْرصِمَىلَعًارِّـبَدُمُهَماَقَأَف،َْرصِمِكِلَمَنْوَعْرِفَماَمَأ
.»ِهِتْيَب
٤٢:٦و٤١:٣٧نيوكت

.راعلاوةيدوبعلانميأِهِتاَقيِضِعيَِمجْنِم
.ةهاجويأًةَمْعِن
صنيوكت(كلملامالحأريسفتىلعةوقيأًةَمْكِحَو
٤١(.

امكًاميدقرصمكولمنمكلملكلملعوهَنْوَعْرِف
ةيموريفرصيقودالبلاكلتيفكلذدعبسوميلطبناك
.مويلاابروأكلاممضعبيفو

.)٤٣-٤١:٤٠نيوكت(ًاريشموًاريزوًارِّـبَدُم
ةيكلملارماوألاهنمردصتيذلاكلملاطالبىلعيأِهِتْيَب

.نوعرفدنعمظعألاردصلافسويناكًاذإف

ٌقيِضَو،َناَعْنَكَوَْرصِمِضْرَأِّـلُكَىلَعٌعوُجىَتَأَّـمُث«١١
.»ًاتوُقَنوُِدَجيَالاَنُؤاَبآَناَكَف،ٌميِظَع
٤١:٥٤نيوكت

.)٤١:٥٤نيوكت(يفءاجامك
.هتريشعوبوقعينكسيثيحناَعْنَكَو
.مهئاهبلومهلًاماعطيأًاتوُق

يفَّـنَأُبوُقْعَيَعِمَساَّـَملَو«١٢ اَنَءاَبآَلَسْرَأ،ًاحْمَقَْرصِمِ
.»ٍةَّـرَمَلَّـوَأ
٤٢:١نيوكت

نيماينبوفسويريغمهوهئانبأنمةرشعيأاَنَءاَبآ
.)٤١جورخ(

يف ملاعلاةنوشًاميدقضرألاكلتتناكًاحْمَقَْرصِمِ
لسرلامايأيفاوناكنيينامورلانأىتحلينلايداوبصخل
.)٣٨و٢٧:٦لامعأ(رصمنمحمقلانوبلجي

.)٤٥:٤نيوكت(ٍةَّـرَمَلَّـوَأ

يفَو«١٣ ملٱِ
،ِهِتَوْخِإَىلِإُفُسوُيَفَرْعَتْسٱِةَيِناَّـثلٱِةَّـرَْ

.»َنْوَعْرِفِلَفُسوُيُةَريِشَعْتَنَلْعَتْسٱَو
١٦و٤٥:٤نيوكت

.)٤٥:١٦نيوكت(ِةَيِناَّـثلٱِةَّـرَْملٱ
نوعرففرعَنْوَعْرِفِلَفُسوُيُةَريِشَعْتَنَلْعَتْسٱَو
ذئنيحفرعو)٤١:١٢نيوكت(يناربعفسوينأًاقباس
.)٤٧:٢نيوكت(ًاريخأاهبفّرعتمثهتريشعضعبلوصو

َعيَِمجَوَبوُقْعَيُهاَبَأىَعْدَتْسٱَوُفُسوُيَلَسْرَأَف«١٤
.»ًاسْفَنَنيِعْبَسَوًةَسَْمخ،ِهِتَريِشَع
١٠:٢٢ةينثتو٤٦:٢٧و٢٧و٤٥:٩نيوكت
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.)٢٦-٤٦:١و١٨و٤٥:١٧نيوكت(
ةمجرتكلذيفسونافتساعبتًاسْفَنَنيِعْبَسَوًةَسَْمخ

ةغللاعويشذئمويدوهيلانيبةعئاشتناكيتلانيعبسلا
فسويبةصتخملاسوفنلانأةخسنلاهذهيفءاجو.ةينانويلا

عمتناكيتلابوقعيةريشعلكنأوةعستاوناكرصميف
يفيناربعلالصألايفونيعبسوةسمخكلانهبوقعي
اوناكمهنأ)١٠:٢٢ةينثتو١:٥جورخو٤٦:٢٦نيوكت(
مهنأ١٠:٢٢ةينثتو١:٥جورخو٤٦:٢٦نيوكت(يفونيعبس
ددعنأنيتخسنلايف٤٦:٢٩٠نيوكتيفونيعبساوناك
دازونوتسوةتسبوقعيعمىتأيذلايقيقحلاسوفنلا
ميارفأهينباوفسويوبوقعيةعبرأةيناربعلايفءالؤهىلع
ىلعتدازفنيعبسلاةمجرتامأو.نيعبساوناكفىسنمو
يفمهؤامسأةروكذملاىسنموميارفأدالوأةسمخءالؤه
ةسمخلاكئلوأنومجرتملادازاذاململعنالو.)٢١-٧:١٤مايأ١(
أرقامكركذسونافتسانأوعقاولاوهكلذنأملعنامنإ
ملٱَكاَنْبٱَنآلٱَو«فسويلبوقعيلوققفاوياذهو

َكَلِناَدوُلْوَْ
يف ُمِياَرْفَأ.ِيلاَُمهَْرصِمَىلِإَكْيَلِإُتْيَتَأاَمَلْبَقَْرصِمِضْرَأِ
.)٤٨:٥نيوكت(»ِيلِناَنوُكَيَنوُعْمَشَوَْنيَبوُأَرَكىَّـسَنَمَو
لقأمهاعدتسانيذلانأعمسوفنلاكلتىعدتسا«هلوقو
لسننوبسحياوناكمهنألنييناربعللحالطصاكلذنم
سونافتساضرغو.)١٠و٧:٩نييناربع(»هيفهنأكناسنإلا
لوأيفاوناكنيذلانأراهظإلبًامامتددعلانييعتسيل
سيلنمزدعبهللاةكربباوراصةريغصةمذرشمهرمأ
.)١٠:٢٢ةينثت(يفامكةميظعةمأليوطب

١٦،اَنُؤاَبآَوَوُهَتاَمَوَْرصِمَىلِإُبوُقْعَيَلَزَنَف١٥«١٥،١٦
يفاوُعِضُوَوَميِكَشَىلِإاوُلِقُنَو لٱِ

ْ
لٱِْربَق

ٍنَمَثِبُميِهاَرْبِإُهَاَرتْشٱيِذَّـ
.»َميِكَشِيبَأَروَُمحيِنَبْنِمٍةَّـضِف
:٢٤عوشيو١٣:١٩و١:٦جورخو٤٩:٣٣و٤٦:٥نيوكت

٦و٣٤:٢نيوكت٣٥:١٩و٢٣:١٦نيوكت٤:٥انحويو٣٢

لبقاوتامبوقعيينبلكو)٤٩:٣٣نيوكت(َتاَمَو
.رصمنمجورخلا

نفٌديذلامهابأبوقعيادعامءابآلالكيأاوُلِقُنَو
.)٥٠:١٣نيوكت(نوربحيف

يلامشيهومويلاسولبانىمستيتلايهوَميِكَش
:٤انحوي(حرشرظنااهنمًاليمنيعبرأدمأىلعوميلشروأ
يفتنفُدفسويماظعنأ«ميدقلادهعلايفليقو.)٥
ماظعرمأنمًائيشركذيملو)٢٤:٣٢عوشي(»ميكش
الوهماظعباولعفامكمهماظعباولعفمهنأحجرألاونيرخآلا

امىلعءانبدوهيلاداقتعابسحملكتسونافتسانأبير
.مهخيراوتيفرطس

خاّسنلاضعبنأضعبلانظُميِهاَرْبِإُهاََرتْشٱيِذَّـلٱ
نيوكت(يفبتُكامنألًاوهسميهاربإمساببوقعيمسالدب

نمهارتشايذلاوهبوقعينأ)٢٤:٣٢عوشيو٣٣:١٩
نوربحيفةراغموهفميهاربإهارتشايذلاامأورومحدالوأ
نأنمًالامتحابرقأاذهوّثحدالوانماهارتشا
همالكبتكاقولنأوسلجملاءاسؤرماّدقطلغسونافتسا
ملوهيلإحويملهنألخسانلانعكلذدعبيالوحالصإالب
ًاضرأىرتشاميهاربإنأنورخآنظو.نيموصعملانمنكي
يفليقهنألنيوكتلارفسيفكلذأبنركذُيملنإوميكشيف
كانهىنبوميكشيفميهاربإلرهظهللانأ٧و١٢:٦نيوكت
هلقحيملضرألاكلتىرتشادقنكيملولوبرللًاحبذم
ىنبوكلانهىلإىتأنيحبوقعينإفاهيفحبذملاينبينأ
)٢٠-٣٣:١٨نيوكت(اهيفهئانبلضرألاةعطقىرتشاًاحبذم
بوقعيمايأوميهاربإمايأيفرومحتيبدوجونمبجعالو
دعبةنسةئمسمخًايقابناكتيبلاكلذنأانفرعاننأل
همّلكتلسونافتسانأمهريغنظو)٩:٢٨ةاضق(كلذ
املاقفراصتخالاراتخاعيمجلادنعةمولعمرومأيفًالاجترا
عضُووميكشونوربحىلإاولقُنلوقينأنمًالدبركذ
دالوأنمميهاربإهارتشايذلاربقلايف)بوقعييأ(مهضعب
.خلابوقعيهارتشايذلاربقلايفمهضعبوّثح

ملٱُتْقَوُبُرْقَيَناَكاَمَكَو«١٧
ِهْيَلَعُهللاٱَمَسْقَأيِذَّـلٱِدِعْوَْ

يفُرُثْكَيَووُمْنَيُبْعَّـشلٱَناَك،َميِهاَرْبِإل .»َْرصِمِ
٢٥و١٠٥:٢٤رومزموخلا١:٧جورخ٦عو١٥:١٣نيوكت

.دعوملازاجنإتقويأِدِعْوَْملٱُتْقَو
رثاكتيناكاملو)٩-١:٧جورخ(وُمْنَيُبْعَّـشلٱَناَك

ىوقينأنمنييرصملاءاسؤرفاخةوقوًاددعبعشلااذه
.لبقتسملايفهيلع

.»َفُسوُيُفِرْعَيْنُكَيَْملُرَخآٌكِلَمَماَقْنَأَىلِإ«١٨

حجرألاو.)١:١٨جورخ(يفليقامكُرَخآٌكِلَمَماَق
.يناثلاسيسمعروههنأ

هركشيملوهناسحإركذيمليأَفُسوُيُفِرْعَيْنُكَيَْمل
ملهنألاحملانموهلسنوهتريشعلنويدمهنأبرعشيوأ
.فسويرمأنمًائيشفرعي
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ىَّـتَح،اَنِئاَبآَىلِإَءاَسَأَواَنِسْنِجَىلَعاَذٰهَلاَتْحٱَف«١٩
طَأاوُلَعَج

ْ
َهلاَف
ُ

.»اوُشيِعَيَالْيَكِلَنيِذوُبْنَمْم
٢٢و١:١٠جورخ

ةيغبكلملااذههلعفامىلإاذهبراشأاَذٰهَلاَتْحٱَف
جورخ(مهديلاومنمروكذلالتقبنييليئارسإلاددعليلقت
١:٢٢(.

نأدارأكلملانأىنعملارهاظخلااَنِئاَبآَىلِإَءاَسَأ
قّيضهنأكلذواوتوميلمهدالوأاوحرطينأءابآلابصتغي
باذعلاوشيعينأىلعمهدالوأةتامإاولضفىتحءابآلاىلع
رمأهلعلوءابآلاضعبنمهدارمغلبهنألمتحيو.مهباذعك
.لينلايفمهوحرطيونايبصلااوفطخينأطرشلا

يفَو«٢٠ لٱَكِلٰذِ
ْ
َِّـيبُرَف،ًاّدِجًاليَِمجَناَكَوىَسوُمَدِلُوِتْقَو

يفٍرُهْشَأَةَثَالَثاَذٰه .»ِهيِبَأِتْيَبِ
١١:٢٣نييناربع٢:٢جورخ

يف :٢جورخ(ملظلاوةدشلانمزيأِتْقَوْلٱَكِلٰذِ
٢(.

امبكلذلباق)٢:٢جورخ(يفليقاذكًاّدِجًاليَِمج
ذبُنهنأمالكلااذهنمجتنتسنو)١١:٢٣نييناربع(يف
ةّلعناكىسوملامجنأونييليئارسإلالافطأنمنوريثك
.هئاقب

.)٦:٢٠جورخ(مارمعِهيِبَأ

.»ًانْبٱاَهِسْفَنِلُهْتَّـبَرَوَنْوَعْرِفُةَنْبٱُهْتَذََّـختٱ،َذِبُناَّـَملَو«٢١
خلا٢:٣جورخ

.)٢:٣جورخ(لينلائطاشىلعحرُطيأَذِبُن
اهمسانأيدوهيلاخرؤملاسوفيسويلاقَنْوَعْرِفُةَنْبٱ

.سيتومرث
يفمّلعتوامنف)٢:١٠جورخ(هتنبتيأاَهِسْفَنِلُهْتَّـبَرَو
يفمولعلاىلإةلصوملاطئاسولالضفأهلناكفنوعرفحرص
.رصم

ملٱِةَمْكِحِّـلُكِبىَسوُمَبَّـذَهَتَف«٢٢
ْ
ًارِدَتْقُمَناَكَو،َنيِّـيِْرصِ

يف .»ِلاَمْعَألٱَوِلاَوْقَألٱِ
٢٤:١٩اقول

ةميدقلاةنمزألايفرصمترهتشاَنيِّـيِْرصِْملٱِةَمْكِح
)١٢و١٩:١١ءايعشإو٤:٣٠كولم١(يفءاجامكمولعلاب
اهدصقىتحراطقألالكنمملعلاةبلطاهدصقكلذلو

تـاـّيعــيـبطـلـابنـوـنـتعـيـامرــثكأاـونـاكونـانوـيلاـةـفسالـف
ميجنتلاوباسحلاوكلفلاوبطلاملعكتاّيضايرلاو
مظعمناكويرصملانيدلارارسأومالحألاريسفتو
.ةنهكلانمةدتاسألا

يفًارِدَتْقُم نألبقكلذكناكِلاَمْعَألٱَوِلاَوْقَألٱِ
لاقو.نايدمىلإبرهاملبقورصمنمنويليئارسإلاجرخ
امىلعدازوخيراتلانمهفرعامىلعءانبكلذسونافتسا
هنأونييرصملاشيجسيئرناكىسومنأسونافتساهلاق
ةداهشامأو.رصمىلإنيفحازاوناكامدنعشيجلابلغ
لٱُليِقَثاَنَأ«هلوقبهسفنىلعىسوم

ْ
للٱَوِمَف

ِّـ
:٤جورخ(»ِناَس

نمةداهشلاكلتنأللاوقألايفًاردتقمهنوكيفنيال)١٠
.هيلإهللاهاعداميفعورشلانمءافعتسالاوعضاوتلاباب

ْنَأِهِلاَبَىلَعَرَطَخ،ًةَنَسَنيِعَبْرَأُةَّـدُمُهَلْتَلَمَكاَّـَملَو«٢٣
.»َليِئاَْرسِإيِنَبُهَتَوْخِإَدِقَتْفَي

خلا٢:١١جورخ

نكلميدقلادهعلايفكلذلركذدريملًةَنَسَنيِعَبْرَأ
ةنسنيعبرأشاعهنأمهخيراوتيفامىلعءانباودقتعادوهيلا

وهوةيربلايفةنسنيعبرأونايدميفةنسنيعبرأورصميف
.نييليئارسإلادوقي

هللاحورروطخلااذهةلعنأبيرالِهِلاَبَىلَعَرَطَخ
.حلاصركفلكىلعوهيذلا

٢٥عةيدوبعلانممهذاقنأةيغبمهروزييأَدِقَتْفَيْنَأ
نعنيلصفنماوناكنييليئارسإلانأىلعكلذنملدتسنو
نوعرفحرصيفوهومهطلاخينكيملىسومنأونييرصملا
هتوخإويكلملاحرصلاكلذيفمظعتيومعنتينأضريملو
نأدارأفمهقيضءابنأنمهلعفامبفتكيملوةقيضلايف
.هسفنبمهلاوحأدهاشي

َفَصْنَأَو،ُهْنَعىَماَحًاموُلْظَمًادِحاَوىَأَرْذِإَو«٢٤
ملٱ
ملٱَلَتَقْذِإَبوُلْغَْ

ْ
.»َّـيِْرصِ

:٢جورخ(يرصمهبرضًايليئارسإيأًاموُلْظَمًادِحاَو
اوناكنيذلانيرخسملانمناسنإلاكلذلعلو)١٢و٢٢
.ءانبلايفليئارسإينبلامعأنونيعي

ْمِهيِطْعُيِهِدَيَىلَعَهللاٱَّـنَأَنوُمَهْفَيُهَتَوْخِإَّـنَأَّـنَظَف«٢٥
.»اوُمَهْفَيْمَلَفْمُهاَّـمَأَو،ًةاَجَن
٥١ع
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مهنمدحاونعهتاماحمنمنومهفينييليئارسإلانأنظ
مهلًاذقنمهوذختينأوعيمجلانعيماحينأدعتسمهنأ
هنأىلعلديانههمالكو.مهنمهنوكوهتبترمومسلًارظن
يفهتلخادماوضفرمهنأوبعشلاخويشنيبوهنيبمالكراص
ةلخادمدوهيلاءاسؤرضفركلذكرصمةيدوبعنممهذاقنإ
.توملاوةئيطخلاةيدوبعنممهذاقنإيفحيسملاعوسي

يفَو«٢٦ لٱِ
ْ
َهلَرَهَظِيناَّـثلٱِمْوَي

ُ
ْمُهَقاَسَف،َنوُمَصاَخَتَيْمُهَوْم

ِمل.ٌةَوْخِإْمُتْنَأ،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:ًالِئاَقِةَمَالَّـسلٱَىلِإ
َ
َنوُمِلْظَتاَذا

»؟ًاضْعَبْمُكُضْعَب
خلا٢:١٣جورخ

.)٢:١٣جورخ(ىسومطسوتمهضفرلًانايباذهركذ
.ةتغبىتأيأَرَهَظ
نمًاعيمجنومصاختملاناكَنوُمَصاَخَتَيْمُهَو

امكبرضلابالظعولابماصخلاضفىسومدارأفنييناربعلا
.يرصملارمأيفلعف

باصملايفءاكرشوةدحاوةمأنميأٌةَوْخِإْمُتْنَأ
نأالرخآلامكدحأدعاسيوًاضعبمكضعببحينأبجيف
ءابرقألاوةوخإلانيبةموصخلانأىرنامًاريثكو.همصاخي
.كلذفالخىلعنوكتنأبجاولاواهتدشةياغىلع

َكَماَقَأْنَم:ًالِئاَقُهَعَفَدُهَبيِرَقُمِلْظَيَناَكيِذَّـلٱَف«٢٧
»؟اَنْيَلَعًايِضاَقَوًاسيِئَر
٤:٧صو١٢:١٤اقول

.هلثمًايدوهييأُهَبيِرَق
نعدعبأنوكيملاظلانأبلغيو.ىسومعفديأُهَعَفَد

وأهدقحةدشلالإملظلابكتريملهنألمولظملانمحلصلا
.هضرغلاوننعهقيعياملكضفريفهعمططرف

مليأيراكنإماهفتسااذهخلاًاسيِئَرَكَماَقَأْنَم
نمدحاوتاملكنمو.كتسائرضفرتفخلادحأكمقي
ًاعئاشماهفتسالااذهناكوهرئاسراكفأىلعلدتسنبعشلا
سونافتسادروأو.حصنلامهضفردنعنيملاظلاةنسلأىلع
اولعفامكىسومبكلذاولعفمهئابآنأىلإءاميإمالكلااذه
هللالسراوضفرمهدهعلوأذنممهنأوحيسملابهلثممه
.دحاوبولسأىلع

لَتَقاَمَكيِنَلُتْقَتْنَأُديِرُتَأ«٢٨
ْ

ملٱَسْمَأَت
ْ
»؟َّـيِْرصِ

هنمذقنُأيذلالعلويرصملالتقبفرعفيكرهظيمل
.)١٢و٢:١١جورخ(هءاقدصأربخأ

لٱِهِذٰهِبَبَسِبىَسوُمَبَرَهَف«٢٩
ْ

يفًابيِرَغَراَصَوِةَمِلَك ِ
.»ِْنيَنْبٱَدَلَوُثْيَح،َناَيْدَمِضْرَأ

٤و١٨:٣و٤:٢٠و٢٢و٢:١٥جورخ

نأونوريثكهفرعيدحاوهفرعيذلانأهنظلَبَرَهَف
هنظيفباصأو.رطخيفهتايحنوكتفنوعرفغلبيربخلا
»ىَسوُمَلُتْقَيْنَأَبَلَطَف،َرْمَألٱاَذٰهُنْوَعْرِفَعِمَسَف«ليقهنأل
.)٢:١٥جورخ(

دصقلباهيفناطيتساللنايدمىلإبرهيملًابيِرَغَراَصَو
.ًايتقواهلزنينأ

يف يقرشبرعلادالبنمءزجيهَناَيْدَمِضْرَأِ
ًالامشبآومضرأىلإبيروحلابجنمدتممرمحألارحبلا
ىسوماهلحومايخلاًابلاغاهلهأنكسيةيربضرألاكلتو
٢٥:٢جورخ(ةروطقنمميهاربإةلالسنوينايدملاو.ًانمآ
.)١:٣٢بويأو

هلناكونايدمنهاكتنبةروفسجوزتِْنيَنْبٱَدَلَو
)١٠:٢٩ددعو٣:١و٢:١٨جورخ(نورثيوليئوعرنامسا
.رزاعيلأونوشرجىسوميدلوامساو

يفِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَلَرَهَظًةَنَسَنوُعَبْرَأْتَلَمَكاَّـَملَو«٣٠ ِةَّـيِّـرَبِ
يفَءاَنيِسِلَبَج .»ٍةَقْيَّـلُعِراَنِبيَِهلِ
خلا٢و٣:١جورخ

نسذئنيحىسومغلبفًةَنَسَنوُعَبْرَأْتَلَمَكاَّـَملَو
)٢:٢٣جورخ(يفليق.دوهيلاخيراوتيفامىلعنينامثلا
.يناثلاسيسمعروهوتامدقناكرصمكلمنأ

مونقألاهنأحجرألاولوسر»كالم«ىنعمِّـبَّـرلٱُكَالَم
يفةريثكنكامأنمحضتيامكيلزألاهللاةملكيأيناثلا
٣:٤جورخو٣١ع(»برلا«ىمسدقو.ميدقلادهعلا
.)٦٣:٩ءايعشإيفامبكلذلباق

يف .لبجلاكلذةرواجملاةيربلايأَءاَنيِسِلَبَجِةَّـيِّـرَبِ
كلذيفسيلو»بيروحلبج«)٣:١جورخ(يفيمسو
امهنألامإكلذوىسوموسونافتسالوقنيبةافانمنم
ةراتوامهدحأىلإةراتةيربلاتبسُنودحاولبجيفناسار
بيروحاهلكةلسلسلامسانأحجرألاوهامأورخآلاىلإ
.ءانيساهرهشأةريثكسوؤرىلعلمتشتيهو

يف .ىسوملرهظامككلذسونافتساركذِراَنِبيَِهلِ
اذهلثمبهللارهاظمنعسدقملاباتكلاربعيامًاريثكو
-١٧:١ىّتمو٢:٩اقول(رظنادجملاوءاهبلانمهيفاملرظنملا
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ليئارسإينبلرهظةروصلاهذهبو)١٢:٧و٩:٣لامعأو5
اهلثمرهظيناكوًاليلمهللظتةرّينةباحستناكذإةيربلايف
.ناميلسلكيهيفوةداهشلاةبقيفسادقألاسدقيف
ميهاربإلهللاروهظبًاقباسهنهربامكلذبسونافتسانهربف
يفلكيهلاىلعروصقمريغهروضحنأناراحوروُأيف
حئابذلاميدقتوةنهكلاةمدخبةديقمتسيلهتدابعوميلشروأ
.سوقطلاةسراممو

ملٱَنِمَبَّـجَعَتَكِلٰذىَسوُمىَأَراَّـمَلَف«٣١
َوُهاَميِفَو.ِرَظْنَْ

:»ِّـبَّـرلٱُتْوَصِهْيَلِإَراَص،َعَّـلَطَتَيِلُمَّـدَقَتَي

لٱاَذِإَوَرَظَنَف«هنأهبجعتةلعَبَّـجَعَت
ْ
،ِراَّـنلٱِبُدَّـقَوَتَتُةَقْيَّـلُع

لٱَو
ْ
َحتْنُكَتَْملُةَقْيَّـلُع

ْ
٣:٢جورخ(رانلاعبطهيضتقيامب»ُِقَرت

.)٣و
هللاتوصعمسامنإامةئيهىسومريملِّـبَّـرلٱُتْوَص

.ةدقوتملاةقيلعلاطسونمهمّلكيهنأكهمّلكي

.َبوُقْعَيُهٰلِإَوَقاَحْسِإُهٰلِإَوَميِهاَرْبِإُهٰلِإ،َكِئاَبآُهٰلِإاَنَأ«٣٢
.»َعَّـلَطَتَيْنَأُْرسَْجيَْملَوىَسوُمَدَعَتْرٱَف
١١:١٦نييناربعو٢٢:٣٢ىّتم

نيبةرابعلاىنعمو.دعبمهركذنيذلامهَكِئاَبآُهٰلِإ
هنأىلإةراشإءابآلاىلإهللاةبسنو.)٢٢:٣٢ىّتم(حرشيف
.مهدعبمهلسنلومهلًاهلإنوكينأبمهلهدهعركذيومهبحي
يفزجنينأًاعمزمهنوكىسوملكلذبهسفنةيمستةلعو
.نينبللءابآلاديعاومتقولاكلذ

ههجوىطغهنأ)٣:٦جورخ(يفليقىَسوُمَدَعَتْرٱَف
.هللاىلإرظنينأفاخهنأل

ملٱَّـنَأل،َكْيَلْجِرَلْعَنْعَلْخٱ:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف«٣٣
َعِضْوَْ

.»ٌةَسَّـدَقُمٌضْرَأِهْيَلَعٌفِقاَوَتْنَأيِذَّـلٱ
٥:١٥عوشيو٣:٥جورخ

.)٨-٣:٥جورخ(نمهظفلبذوخأماذه
ذئتقومارتحالاةمالعكلذناكَكْيَلْجِرَلْعَنْعَلْخٱ
نومدخيةنهكلاناكو)٥:١٥عوشي(مويلاقرشلايفوهامك
.ةافحلكيهلايفوةميخلايف
هروهظوهللاروضحبكلذكتراصٌةَسَّـدَقُمٌضْرَأ

ةوالعمارتحالاتامالعبلطيهللانأكلذنمجتنيو.اهيف
ىلعًاناهربكلذسونافتساركذو.بلقلايفهبروعشلانع
نمهريغدجويهنأولكيهلايفهروضحرصحيملهللانأ

كلذنألفيدجتبسيلكلذبلوقلانأو.ةسدقملانكامألا
ةنسةئمسمخذنمهيفهللاروضحبسدقتةيربلايفلحملا
اذهو.ةحيبذالوحبذمالونهاكالثيحلكيهلاءانبلبق
.َّـيَمَدَقُئِطْوَمُضْرَألٱَويِّـيِسْرُكُتاَواَمَّـسلٱ«ىلاعتهلوقلثم
لٱَنْيَأ

ْ
:٦٦ءايعشإ(»يِتَحاَرُناَكَمَنْيَأَو،ِيلَنوُنْبَتيِذَّـلٱُتْيَب

١(.

يفَنيِذَّـلٱيِبْعَشَةَّـقَشَمُتْيَأَرِّـينِإ«٣٤ ُتْعِمَسَو،َْرصِمِ
لَزَنَوْمُهَنيِنَأ

ْ
.»َْرصِمَىلِإَكُلِسْرُأَنآلٱَّـمُلَهَف.ْمُهَذِقْنُألُت

٣:٧جورخ

ليزأيكلهيلإتفتلايأيِبْعَشَةَّـقَشَمُتْيَأَر
.هتقشم

.ةقشملاكلتلقثنمْمُهَنيِنَأ
مهتغلبسانلاهللاملك.يوامسلاشرعلانمُتْلَزَنَو

.مهيجنينأعمزمهنأىنعملاوًالزانتوًافطل
.)١٠-٣:٧جورخ(يفامرصتخماذهَكُلِسْرُأ

ًاسيِئَرَكَماَقَأْنَم:َنيِلِئاَقُهوُرَكْنَأيِذَّـلٱىَسوُماَذٰه«٣٥
ملٱِدَيِبًايِداَفَوًاسيِئَرُهللاٱُهَلَسْرَأاَذٰه؟ًايِضاَقَو

َرَهَظيِذَّـلٱِكَالَْ
يفُهَل لٱِ

ْ
.»ِةَقْيَّـلُع

٢٠:١٦ددعو١٤:١٩جورخ

ةنسنيعبرأذنميأمهيلإهلاسرإءدبيفُهوُرَكْنَأيِذَّـلٱ
.)١٤و٢:١٣جورخ(

هركذ)٢٧ع(يفسونافتسالوقرركماذهَكَماَقَأْنَم
سانلانمضوفرميبنوهو(ىسومنيبةهباشمللًانايب
يفورمحألارحبلايفورصميفهبعشلذقنمهللانممركم
نمذقنموىسومنممظعأيبنوهوحيسملاعوسيو)ةيربلا
دوهيلاىلعسونافتساتبثأف.رصمةيدوبعنمأدرأةيدوبع
ةياغلاوفسويرمأيفًاقباسمهيلعهتبثأامىسومرمأيف
مهتلماعموكنيذلمهتلماعمنيبةهباشملاوهوةدحاو
.عوسيل

ىنعمو)٣٨ع(هللاةملكوهكالملانأِكَالَْملٱِدَيِب
.هتنوعموهداشرإانه»كالملادي«

يفٍتاَيآَوَبِئاَجَعًاعِناَصْمُهَجَرْخَأاَذٰه«٣٦ ،َْرصِمِضْرَأِ
يفَو لٱِ

ْ
يفَو،ِرَْمحَألٱِرْحَب لٱِ

ْ
.»ًةَنَسَنيِعَبْرَأِةَّـيِّـَرب

:١٠٥رومزمو١٤صىلإ٧صو٣٣:١و١٢:٤١جورخ
٢٥و١٦:١وخلا١٤:٢١جورخو٢٧
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وهودحاوىنعمبتايآلاوبئاجعلاٍتاَيآَوَبِئاَجَع
اهيجيهتل»بئاجع«تّيمسف.يرابتعافالتخالاوتازجعملا
هنأل»تايآ«تيمسو.دهاشملاسفنيفبجعلاوةريحلا
تايآلاوبئاجعلاكلتسونافتسابسنو.نالعإلاتامالع
نألبىسومنيهينأدريملهنأىلعًاليلدىسومىلإ
.ناسنإلابقيليماركإنسحأهمركي

يف ةفورعملايهاهيفاهعنصيتلابئاجعلاَْرصِمِضْرَأِ
.رشعلاتابرضلاب

يفَو محَألٱِرْحَبْلٱِ
ْ

نيبرحبلااذهو)١٤صجورخ(َِر
الب»رحبلا«باتكلايفًانايحأىمسيوبرعلادالبورصم
جورخ(»فوسرحب«و)٢٤:٦عوشيو١٤:٢جورخ(تعن
يفوةيآلاهذهيف»رمحألارحبلا«يمسو)١٣:١٨و١٠:١٩
هتيمستةلعو.نيعبسلاةمجرتىلعًايرج)١١:٢٩نييناربع(
ءارمحلاباشعألااهنأمهضعبنظنكلوةلوهجم»رمحألا«ب
كانهرمحألالمرلاوأهئطاشىلعاهنمهحرطياموهئاميف
هلحاسىلعيتلالابجلانولوأهيفيذلارمحألاناجرملاوأ
.يبرغلا

ِيلْثِمًاّيِبَن:َليِئاَْرسِإيِنَبِلَلاَقيِذَّـلٱىَسوُمَوُهاَذٰه«٣٧
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكَلُميِقُيَس

ُ
.»َنوُعَمْسَتُهَل.ْمُكِتَوْخِإْنِمْمُك

٣:٢٢صو١٧:٥ىّتمو١٨و١٨:١٥ةينثت

مهأبنأذإنيحىلإهتسائرنأنييليئارسإلاىسومملع
.هوعيطينأمهيلعبجيرخآيبنروهظب

كلذلثمسرطبلاق.)١٨و١٨:١٥ةينثت(ِيلْثِمًاّيِبَن
.)٣:٢١ص(حرشرظنالكيهلايفبعشلاظعونيح
عوسييبنلااذهاوعيطينأبوجومهركذَنوُعَمْسَتُهَل

نمًالوأًاضوفرمهنوكوهتافصيفىسومكناكيذلاحيسملا
هبمهأبنأيذلاىسوماوناهأهايإمهضفربمهنأو.هتوخإ
.هبسونافتسااومهتايذلامثإلااوبكترافهتعاطإبمهرمأو
ىلإًازمرهربتعيوهوىسومىلعفدجينأهنكميفيكو
.هلًاهيشوحيسملا

يفَناَكيِذَّـلٱَوُهاَذٰه«٣٨ لٱِ
ْ

يفِةَسيِنَك لٱِ
ْ

ملٱَعَم،ِةَّـيِّـَرب
ِكَالَْ

لَكُيَناَكيِذَّـلٱ
ِّـ

يفُهُم َلِبَقيِذَّـلٱ.اَنِئاَبآَعَمَو،َءاَنيِسِلَبَجِ
.»اَهاَّـيِإاَنَيِطْعُيِلًةَّـيَحًالاَوْقَأ

٣:١٩ةيطالغو٦٣:٩ءايعشإ١٧و١٩:٣جورخ
٣٣:٤و٣١و٥:٢٧ةينثتو٢١:١جورخ٢:٢نييناربعو
٣:٢ةيمورو١:١٧انحويو

يفِةَسيِنَكْلٱ هللاةعامجىنعمبانه»ةسينكلا«ِةَّـيِّـَربْلٱِ
اهنأىلإةراشإ»ةيربلا«يفاهنأباهدّيقونييليئارسإلاانهيهو

ديحولاهللارهظممهؤاسؤراهربتعايتلاةيدوهيلايفرصُحتمل
نألبقمهرثكأووهتاموةيربلايفميظعلامهيبنمهملكذإ
.ةسدقملاضرألااولخدي

ليئارسإراتخايذلا»هوهي«وهوحيسملايأِكَالَْملٱَعَم
ىلعةعيرشلاهاطعأنيحهعمىسومناكوصاخلاهبعش
ملكتملانألكالملاةيهولأنهربتةيآلاهذهو.انيسروط
.خلا»كهلإبرلاانا«هسفننعلاقذئنيح

.)٢١و٢٠:٢جورخ(اَنِئاَبآَعَم
هسومانيأ»هللالاوقأ«اهنأسلوبلاقوًةَّـيَحًالاَوْقَأ

رظنلابةيحاهنأباهفصوو.)٣:٢ةيمور(ىسوملهنلعأيذلا
ىلعهتكبتوئطاخلاريمضهبنتيهفاهتيلعافواهتياغىلإ
.ةسادقلاوةبوتلاىلإهدوقتواهباكترانمهعنمتوةئيطخلا
لبهيفصقننمسانللسيلةايحلاسومانلاةبهمدعو
.اهيلعةئيطخلاةوقوةيرشبلاةعيبطلافعضنم

نأشتاذرومأةثالثباطخلااذهيفسونافتساركذف
هنأيهوهرمألوأيفهبعشهضفريذلاىسوماهبهللامركأ
هيلعلزنأهنأوهجولًاهجوهملكهللانأوحيسملاىلإزمر
.ةعيرشلا

،ُهَلَنيِعِئاَطاوُنوُكَيْنَأاَنُؤاَبآْأَشَيَْمليِذَّـلٱ٣٩«٣٩،٤٠
هبوُلُقِباوُعَجَرَوُهوُعَفَدْلَب ِهلَنيِلِئاَق٤٠َْرصِمَىلِإِْمِ

َ
:َنوُرا

ِهلآاَنَلْلَمْعٱ
َ
اَنَجَرْخَأيِذَّـلٱىَسوُماَذٰهَّـنَأل،اَنَماَمَأُمَّـدَقَتَتًة

.»ُهَباَصَأاَذاَمُمَلْعَنَالَْرصِمِضْرَأْنِم
٣٢:١جورخ

.)٢٣و٣٢:١جورخ(روطلاىلعىسومواذهناك
رصمىلإعوجرلااودارأمهنألمتحيِْمِهبوُلُقِباوُعَجَر
نأحجرألاو.)١١:٥ددع(اهنمجورخلاىلعاومدنوةقيقح
مهبولقتلامونييرصملاةهلآىلإهللانعاولدعمهنأىنعملا
ةسدقملاهللادودحاوهركومهناثوأومهتاوهشومهدئاوعىلإ
.ةيحورلاهتدابعو

ِهلآ
َ

ةداعكهمادقلمُحتًاناثوأيأاَنَماَمَأُمَّـدَقَتَتًة
ًالدبحاجنلاوةياقوللمهبورحومهرافسأيفذئموينيينثولا
رحبلايف»رانلادومع«وةباحسلايفهمدقتيذلا»هوهي«نم
.ةيربلاورمحألا

اوناخامكهوناخففافختساللةراشإلاىَسوُماَذٰه
.هللا

ىلعًاموينيعبرأيقبهنأل.انكرتمأكلهأُهَباَصَأاَذاَم
.ههلإبالوىسومبةقثنممهيفقبتملفلبجلا
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يفًالْجِعاوُلِمَعَف«٤١ لِتِ
ْ

ِ،مَنَّـصلِلًةَحيِبَذاوُدَعْصَأَوِماَّـيَألٱَك
.»ِْمهيِدْيَأِلاَمْعَأِباوُحِرَفَو
١٠٦:١٩رومزمو٩:١٦ةينثت

رصمنمهباوتأيذلايلحلانمًالْجِعاوُلِمَعَف
ىلعناكلجعلاكلذنأحجرألاو.)٤-٣٢:٢جورخ(
سيبأسيفمميفهومسونويرصملاهدبعيذلاروثلاةروص
ىلإكلذدعبنويليئارسإلالامفسيفينسيلوبويلهيفو
يلجعاودبعةرشعلاطابسألانألهللاىلإًازمرهذاختا
ركذو.نادوليإتيبيفماعبرياهبصنناذللابهذلا
ىلإةيليئارسإلاةمألاليمةدشىلإةراشإاذهسونافتسا
.ةئيطخلايفطوقسلاوهللاضفر

:٣٢جورخ(يفروكذملامهلافتحايفكلذناكاوُحِرَفَو
٦(.

كارتشاللمعلاعمجومهمنصيأِْمهيِدْيَأِلاَمْعَأِب
.ةحيبذلاعباوتمنصلاعمعمجهلعلوأهيفنيريثك

َوُهاَمَك،ِءاَمَّـسلٱَدْنُجاوُدُبْعَيِلْمُهَمَلْسَأَوُهللاٱَعَجَرَف«٤٢
يفٌبوُتْكَم َنيِباَرَقَوَحِئاَبَذِيلْمُتْبَّـرَقْلَه:ِءاَيِبْنَألٱِباَتِكِ
يفًةَنَسَنيِعَبْرَأ لٱِ

ْ
»؟َليِئاَْرسِإَتْيَباَيِةَّـيِّـَرب

١:٢٤ةيمورو٣٩و٢٠:٢٥جورخو٨١:١٢رومزم
١٧:١٦كولم٢و١٧:٣و٤:١٩ةينثت٢:١١يكينولاست٢و
٢٦و٥:٢٥سوماع١٩:١٣ايمرإو٢١:٣و

راهظإنعهللاعجرفهللانعمهبولقتعجرُهللاٱَعَجَرَف
جئاتننمكلذدعبمهظفحيملومهيلعهتكربومهنعهاضر

.مهرورش
نمكلذدعبمهايإهظفحنعلدعيأْمُهَمَلْسَأَو

ينبىلعاذهنممظعأباصمالو.مهتاوهشىلعمهتفاهت
مهكرتيومهبولقنمسودقلاهحورهللاعزنينأوهورشبلا
.مهئاوهأومهتاوهشىضتقمبنولعفي

كلذو.موجنلاورمقلاوسمشلايأِءاَمَّـسلٱَدْنُج
نييقينيفلانعةدابعلاكلتاوذخأو.مهايإهللاكرتةبقاع
اهيفطقسولعبلاباهومسوسمشلامظعألامههلإناكو
.كلذدعبًاريثكنويليئارسإلا

بوتكموهامبسونافتسادهشتساٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
ىلعًايرجًاظفلالىنعمهركذو)٢٦و٥:٢٥سوماع(يف
.نيعبسلاةمجرت

يف ةرشعينتثالاتاءوبنلادوهيلاعمجِءاَيِبْنَألٱِباَتِكِ
.»ءايبنألاباتك«هومسدحاوباتكيفةريصقلا

يدحويلكلذمتمدقلهيأَحِئاَبَذِيلْمُتْبَّـرَقْلَه
اودبعمهنأمعن.خلااوبرقتملمكنأيأيراكنإماهفتسالاف

تقولايفاوناكوًانطابالًارهاظهودبعوًامئادالًانايحأهللا
هللاابهوكرشأفكولومةميخنولمحيهيفهنودبعييذلا
.ءيشالكهايإمهتدابعتراصف

لََمحْلَب«٤٣
ْ
،َناَفْمَرْمُكِٰهلِإَمْجَنَو،َكوُلوُمَةَمْيَخْمُت

َهلاوُدُجْسَتِلاَهوُمُتْعَنَصيِتَّـلٱَليِثاَمَّـتلٱ
َ
َءاَرَواَمَىلِإْمُكُلُقْنَأَف.ا

.»َلِباَب
٣٢:٣٥ايمرإو٢٣:١٣كولم٢و١١:٥كولم١

مكنأىنعملاو٦عيفهسفنهللالاؤسلهللاباوجاذه
.خلا»متلمحلب«خلا»اوبرقتمل«

بلُعامإومنصلاكلذلةيقيقحةميخامإاذهَةَمْيَخ
كولوملراغصليثامتبلعلاكلتيفوةميخةئيهكةبكرم
ةهالإسيماطرألةيضفلالكايهلاكيهف.حجرألاوهو
كولومةميخنأيفبيرالو.)١٩:٢٤لامعأ(نييسسفألا
اوناكوزارحألاةلزنمباهوذختاعارتشالاةميخةئيهكتناك
مهتالافتحايفامإومهتعتمأرئاسكمهرافسأيفامإاهنولمحي
قوفةرينلاهتباحسوهللااوكرتكلذبوكولوملًاماركإةينيدلا
.ًامويفًامويمهيلعنملارطميوهومهداشرإلمهسوؤر

يناربعلالصألايفونيعبسلاةمجرتبسحاذهَكوُلوُم
وهودحاولصأنمناقتشمامهالكوكولومال»موكلم«
.ةيرشبلاحئابذلاهلنوبرقياوناكونيينومعلاهلإوهفكلم
رذنأوكولوملمهدالوأبيرقتنعنييليئارسإلاىهنىسومو
ناميلسىنبو)٥-٢٠:٢و١٨:٢١نييوال(توملابفلاخنم
ىسنمو.)١١:٧كولم١(نوتيزلالبجىلعكولوملًالكيه
.)٦-٢١:٣كولم٢(هلًاماركإ»رانلايفهنباربع«اذوهيكلم
ساحنلانمهلاثمتنأمهتافلؤمضعبيفنوينابرلالاق
اوناكومامأىلإهيديدامناسنإةئيهىلعًادجريبكفوجأ
ىلعلفطلااوعضوًاريثكيمحىتموهفوجيفرانلانودقوي
نويليئارسإلااهلمحيتلاليثامتلاتناكو.ًاعيرستامفهيدي
ةيوامسلامارجألايأققحتيملو.هتئيهىلعًاراغصةيربلايف
.نييقينيفلادنعلعبكسمشلاهنأحجرملاوكولوموه

.مجنلاةئيهكعونصملامكهلإمنصيأْمُكِٰهلِإَمْجَنَو
ىمسملنامساامهو»ناويك«يناربعلايفوهوَناَفْمَر
لحُزةيبرعلايفىمسيةراّيسلاموجنلانممجنوهودحاو
ناويكاولدبنوعبسلاف.ةيناربعلايفامكًاضيأناويكىمسيو
نعسونافتساهلقنوةيطبقلايفلحُزمساوههنألنافمرب
.مهتمجرت

.اهتاودأوهتميخومنصلامعيلعمجَليِثاَمَّـتلٱ
.ناثوألامكتدابعىلعًاباقعنييبسمْمُكُلُقْنَأَف
ةيناربعلايفونيعبسلاةمجرتيفامكاذهَلِباَبَءاَرَواَم

مكضرأجراخىلإنييبسممكلقنأىنعملاو»قشمدءاروام«
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لبابءاروامىلإاوبُسمهولبابىلإقيرطلايفقشمدو
.)١٧:٦كولم٢(

يفاَنِئاَبآَعَمْتَناَكَفِةَداَهَّـشلٱُةَمْيَخاَّـمَأَو«٤٤ لٱِ
ْ

اَمَك،ِةَّـيِّـَرب
ملٱَىلَعاَهَلَمْعَيْنَأىَسوُمَمَّـلَكيِذَّـلٱَرَمَأ

ْ
لٱِلاَثِ

ْدَقَناَكيِذَّـ
.»هآَر
نييناربعو٢٦:٣٠و٢٥:٤٠جورخ١٧:٢٣و٩:١٥ددع
٨:٥

ليئارسإينبنايصعىلعسونافتساملكتامدعب
.يقيقحلاةدابعلالحمىلعملكتيذخأمانصألامهتدابعو

هنأل)١٧:٨ددع(يفتيمُساذكِةَداَهَّـشلٱُةَمْيَخ
اهنألوهللاةئيشمبدهشتتناكيتلاةعيرشلااحولاهيفعضُو
نيبوركلانيباهيفهللاروضحبدهشتاهسفنيهتناك
.)٢٥:٢٢جورخ(

ماظننأسونافتساانهركذِلاَثِْملٱَىلَعاَهَلَمْعَي
ىلعفدجهنأمهتمهتلًاعفديهلإرمأبناكلكيهلاوةميخلا
.)٢٥:٤٩جورخ(يفكلذبىسوملهللارمأو.لكيهلا
هللاىضرينأنكميهنأمالكلااذهنمهدارمنأرهاظلاو
ةميخلايفدبعينأيضرامكهدعبلكيهلاريغيفهتدابع
ىوستسيلةيضرألاةميخلانأ»لاثملا«ركذبهركذو.هلبق
ليقامكلضفأدهعيفحيسملابمتتةيوامسةقيقحىلإزمر
ىلعحصيةميخلاىلعحصامو)٥و٨:٢نييناربع(يف
.لضفأوهنممظعأوهامىلإًازمرالإسيلًاضيأوهفلكيهلا

َعوُشَيَعَماَهْيَلَعاوُفَّـلََختْذِإاَنُؤاَبآًاضْيَأاَهَلَخْدَأيِتَّـلٱ«٤٥
يف لُمِ

ْ
ِماَّـيَأَىلِإ،اَنِئاَبآِهْجَوْنِمُهللاٱُمُهَدَرَطَنيِذَّـلٱِمَمُألٱِك

.»َدُواَد
صو٧٨:٥٥و٤٤:٢رومزمو٩:٢٤ايمحن٣:١٤عوشي
١٣:١٩

ضرأىلإءابآلااهلخدأيتلاةميخلايأاَهَلَخْدَأيِتَّـلٱ
.داعيملا

ليجلاتامهنألةثارولاباهوذخأيأاَهْيَلَعاوُفَّـلََختْذِإ
ةميخلاذخأوهفَلخماقورصمنمجرخيذلالوألا
.ةسدقملاضرألاىلإاهلخدأو

.ىسومدعبمهدئاقَعوُشَيَعَم
يف ضرأيفممألااهنكسيتلادالبلايأِمَمُألٱِكْلُمِ

.ناعنك
هلوقبامإو»اهلخدأ«هلوقبقلعتمامإاذهَدُواَدِماَّـيَأَىلِإ

هللااودبعوةميخلااوظفحمهنأللوألاحجرألاو»مهدرط«
نوكتفميلشورأنمنييسوبيلادرطنيحدوادمايأىلإاهيف

كلمةياهنىلإىسوممايأةنسةئمسمخوحنةميخلاةدم
.دواد

لٱَو،ِهللاٱَماَمَأًةَمْعِنَدَجَويِذَّـلٱ٤٦«٤٦،٤٧
ْ
ْنَأَسَمَت

.»ًاتْيَبُهَلىَنَبَناَمْيَلُسَّـنِكٰلَو٤٧.َبوُقْعَيِهٰلِإلًانَكْسَمَِدَجي
صو٨٩:١٩رومزمو٧:١ليئومص٢و١٦:١ليئومص١
٥و١٣٢:٤رومزمو٢٢:٧مايأ١و٨:١٧كولم١٣:٢٢١
٣:١مايأ٢و١٧:١٢مايأ١و٨:٢٠و٦:١كولم١

هئادعأىلعرصتناوهلامعأيفحجننأبًةَمْعِنَدَجَو
.ًاتيبهلينبينأهلنذؤيملهلككلذعموهكلميفتبثو
رمأبهللادنعسيللكيهلاناينبكلذنمسونافتساةياغو
.هئانببدوادلحمسلالإويرهوج

اذهميدقلادهعلاركذيملًانَكْسَمَدَِجيْنَأَسَمَتْلٱ
:٢٢مايأ١وخلا٧:٤ليئومص٢(يفهيلإحملهنكلسامتلالا
ةدابعلتباثدبعموههينبينأسمتلايذلانكسملاف.)٧
.هيفزومرلارئاسوهتوباتظفحوهللا

.)١٣٢:٥رومزم(يفدوادركذامكَبوُقْعَيِهٰلِإل
نذأيملاميفناميلسلهللانذأىَنَبَناَمْيَلُسَّـنِكٰلَو

لجرناكدوادنأكلذةلعو)٨و٦:٧مايأ٢(دوادلهيف
لكدعأدوادنكل)٢٢:٨مايا١(ةريثكءامدكفسبرح
اذهنمرهظيو.)٢٢صمايأ١و٦صكولم١(ءانبلامزاول
اذإف.ةنسةئمسمخوحنلكيهالباوقبنييليئارسإلانأ
ىسوملهللاهارأيذلالاثملاىلعتعنُصيتلاةميخلاتناك
ماقوتليزُأةسدقملاداوملارئاسودهعلاتوباتاهيفناكو
لكيهلانألمتُحيلاقُينأيففيدجتيأفاهماقملكيهلا
.هماقمهريغموقيولوزيًاضيأ

لٱَّـنِكٰل«٤٨
ْ
يفُنُكْسَيَالَّـِيلَع ،يِداَيَألٱِبٍةَعوُنْصَمَلِكاَيَهِ

:»ُّيِبَّـنلٱُلوُقَياَمَك
١٧:٢٤صو٦:١٨و٢:٦مايأ٢و٨:٢٧كولم١

يفُنُكْسَيَالَّـِيلَعْلٱَّـنِكٰل رصحنيالهنأيأَلِكاَيَهِ
ناميلسهلاقامرهوجاذهو.نوكلائلاملايلعلاهنألاهيف
:٤انحوي(ةيرماسلاةأرمللحيسملاهلاقامو)٨:٢٧كولم١(
دصق.)١٧:٢٤ص(انيثأيفسلوبهلاقامو.)٢٣-٢١
نأولكيهلابدوهيلاةالاغمليزينأاذهداريإبسونافتسا
.هانعماوفرحمهوهيفهلاقامرسفي

امو)٢و٦٦:١ءايعشإ(ءايعشإيأُّيِبَّـنلٱُلوُقَياَمَك
.هظفلنودكلذىنعمبسونافتساهركذ
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َّـيَأ.َّـيَمَدَقِلٌئِطْوَمُضْرَألٱَو،ِيلٌِّيسْرُكُءاَمَّـسلٱ«٤٩
»؟يِتَحاَرُناَكَمَوُهٌّيَأَوُّبَّـرلٱُلوُقَيِيلَنوُنْبَتٍتْيَب
٢٣:٢٢و٣٥و٥:٣٤ىّتمو٢و٦٦:١ءايعشإ

٥:٣٤ىّتم(حرشرظناَّـيَمَدَقِلٌئِطْوَم...ٌِّيسْرُك
.)٣٥و

عسيتيبىبنُينأنكمياليأِيلَنوُنْبَتٍتْيَبَّـيَأ
.هتمظعبقيليوأدودحملاريغهللا

يفامكضرألاىلعمئادلاينكسميأيِتَحاَرُناَكَم
.)٩٥:١١رومزم(

»؟اَهَّـلُكَءاَيْشَألٱِهِذٰهْتَعَنَصيِدَيْتَسْيَلَأ«٥٠

هذهعناصنأليحتسيفضرألاوتاومسلايأاَهَّـلُك
ملسونافتسانأةجيتنلاف.ضرألانمعضوميفرصُحياهلك
هللادبعُينأزوجيلاقدقناكنأفيدجتلانمًائيشبكتري
.ناكملكيفدجويهنألناكملكيفةيحورةدابع

ملٱَْريَغَو،ِباَقِّـرلٱَةاَسُقاَي«٥١
لٱِبَنيِنوُتْخَْ

ْ
،ِناَذآلٱَوِبوُلُق

لٱَحوُّرلٱَنوُمِواَقُتًامِئاَدْمُتْنَأ
ْ
َكِلٰذَكْمُكُؤاَبآَناَكاَمَك.َسُدُق

.مُتْنَأ
٢٦:٤٢نييوال٤٨:٤ءايعشإو٣٣:٣و٣٢:٩جورخ
٤٤:٩لايقزحو٩:٢٦و٦:١٠و٤:٤ايمرإو١٠:١٦ةينثتو

ىرجمانهّريغسونافتسانأىلإنيرسفملارثكأبهذ
هلامكإيفهلاونذأينأاوبأنيعماسلانأهتظحالملباطخلا
وأمههوجوتارامإنماّمإكلذفرعو.لوألاقسنلاىلع
نأىوسلةصرفنمهلقبيملفهبمهتهصهصومهرمذتنم
مهئابآننسىلعاورجمهنأمهلّنيبيلتاملكلاضعبلوقي
.درمتلاودانعلايف

وهونايصعلاودانعلالهأاييأِباَقِّـرلٱَةاَسُقاَي
اذهو.ةثارحلاورينللةعضاخلاريغناريثلالمعنمراعتسم
٥و٣٣:٣و٣٢:٩جورخ(ميدقلادهعلايفلامعتسالاريثك
.)١٠:١٦و١٣و٩:٦ةينثتو٣٤:٩و

دوهيلارختفاِناَذآلٱَوِبوُلُقْلٱِبَنيِنوُتْخَْملٱَْريَغَو
بضغنممهيمحيلًايفاكناتخلااوبسحونينوتخممهنوكب
اوذختامهنألهللاينيعيففلغمهنأنابأفسونافتساامأهللا
سيلاذهوةقيقحلانودريهطتلاوةعاطللةيجراخلاةمالعلا
لَصُتَالَو،ْمُكِبوُلُقَةَلْرُغاوُنِتْخٱَف«ىسوملوقليلدبناتخب

ِّـ
اوُب

نماهيفامبولقلاةلرغو.)١٠:١٦ةينثت(»ُدْعَبْمُكَباَقِر
ةثيبخلاءاوهألاوةدسافلاتاوهشلانموهللاةعيرشلةيصعملا

ايمرإو٢٦:٤١نييوال(هللاتوصعمسضفرناذآلاةلرغو
٩:٢٦(.

اممتضفرمكنألَسُدُقْلٱَحوُّرلٱَنوُمِواَقُتًامِئاَد
حيسملاعوسيوءايبنألاوىسومىلإسدقلاحورلاهبيحوأ
ةمواقملانيعيهسدقلاحورلاباوملكتنمةمواقمفهلسرو
.)١٠:٤٠ىّتم(حورلاكلذل

ع(يفحضُوأامبسحكلذوخلاْمُكُؤاَبآَناَكاَمَك
.)٤٣-٣٩و٣٥عو٢٧

َنيِذَّـلٱاوُلَتَقْدَقَو،ْمُكُؤاَبآُهْدِهَطْضَيَْملِءاَيِبْنَألٱُّيَأ«٥٢
لٱِءيِجَمِباوُأَبْنَأَفاوُقَبَس

ْ
لَسُمْمُتِْرصَنآلٱُمُتْنَأيِذَّـلٱ،ِّـراَب

ِّـ
ِهيِم

.»ِهيِلِتاَقَو
يكينولاست١و٣٧و٢٣:٣٤و٢١:٣٥ىّتمو٣٦:١٦مايأ٢
٣:١٤ص٢:١٥

ءايبنألالكاودهطضامهءابآنأنمضتيلاؤسلااذه
يفحيسملالاقواذكوةمأمهنوكرابتعابمهيلعقدصياذهو
.)٣٥-٢٣:٢٩و٤٠-٢١:٣٣ىتم(

اولتقمهنألمهمثإةعاظفدازاذهواوُأَبْنَأَفاوُقَبَسَنيِذَّـلٱ
وهيذلاحيسملاءيجمبريشبتلامهئابنأمظعميذلاءايبنألا
.ةمألاىلعهللاتاكربمظعأ

اذهّلعلو.)٣:١٤ص(حرشرظناحيسملاياِّـراَبْلٱ
هامسو)٥٣:١٢و٥و١١:٤ءايعشإ(نمذوخأمبقللا
توملابهيلعمكحيذلاسلجملامامأ»رابلا«سونافتسا
لوقو)٢٧:١٩ىّتم(يفسطاليبلوقلثماذهوبنذمك
.)٢:١انحوي١(يفانحويلوقو)٥:٦بوقعي(يفبوقعي

كلذكمكؤابآناكامك«ًاقباسلاقَنآلٱُمُتْنَأيِذَّـلٱ
متنأوحيسملاءيجمباوأبنانيذلاءايبنألااولتقمهنإف»متنأ
.هسفنحيسملامتلتقنأبمهيلعمتدزومهبمتيدتقا

يطويرخسالااذوهياورجأتسامهنألِهيِلِتاَقَوِهيِمِّـلَسُم
اومكحفهيلعاودهشروزدوهشاورجأتساومهيلإهملسيل
هبلصىلعهوربجأوهلتقيلسطاليبىلإهوملسوًاملظهيلع
نيذلادوهيلامهوهببسموأهتلعىلإلعفلااودنسأف
عمجملالاقامبمهتأفيدجتلابمهتملاسونافتساف.مهبطاخي
.ًامهتممهتملاراصفماثآلاعظفأب

َْملَوٍةَكِئَالَمِبيِْتَرتِبَسوُماَّـنلٱُمُتْذَخَأَنيِذَّـلٱ«٥٣
َحت
ْ
.»؟ُهوُظَف
٢:٢نييناربعو٣:١٩ةيطالغو٢٠:١جورخ
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.انيسروطىلعةاطعملاىسومةعيرشيأَسوُماَّـنلٱ
نيعبسلاةمجرتيفءاجامقفواذهٍةَكِئَالَمِبيِتَْرتِب
دنعماعلايأرلاقفوو)٦٨:١٧رومزمو٣٣:٢ةينثت(يف
ًافرشهديزي»ةكئالمبيترتبسومانلا«نأبلوقلاو.دوهيلا
هحضويملميلعتلااذهو.ًاباقعوًامثإهنوفلاخينيذلاوًاراقوو
نييناربعو٣:١٩ةيطالغ(يفوانهحضوأهنكلميدقلادهعلا
ءاطعإدنعًاقاوجأاورضحةكئالملانأىنعملالعلو)٢:١
رهظاملتالآوألئاسومهنأوكلذبًادوهشاوناكوسومانلا
ناخدلاورانلاوقوبلاتوصكهئاطعإدنعتايآلانم
نأسونافتسالاوحمسيملمهنأرهظيانهفلزالزلاودوعرلاو
ةبوتلاطرشبةرفغملاوةمحرلابمهرشبلالإودعبةملكبهوفتي
.ناميإلاو

٨:٣صىلإ٥٤عسونافتساتوم

هبوُلُقِباوُقِنَحاَذٰهاوُعِمَساَّـمَلَف«٥٤ هناَنْسَأِباوَُّرصَوِْمِ ِْمِ
.»ِهْيَلَع

٥:٣٣ص

بويأ(مهقنحومهظيغةدشةمالعِْمِهناَنْسَأِباوَُّرصَو
.)٣٧:١٢و٣٥:٦رومزمو١٦:٩

ِحوُّرلٱَنِمٌئِلَتُْممَوُهَوِءاَمَّـسلٱَىلِإَصَخَشَفَوُهاَّـمَأَو«٥٥
لٱ
ْ
.»ِهللاٱِنيِمَيْنَعًامِئاَقَعوُسَيَو،ِهللاٱَدَْجمىَأَرَف،ِسُدُق
٦:٥ص

دجيملذإهللاىلإهاوعدعفريهنأكِءاَمَّـسلٱَىلِإَصَخَش
ةيامحلاهللالأسولدعالوةمحرنمسلجملاكلذيف
.ةئربتلاو

)٢:٤ص(حرشرظناِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمٌئِلَتُْمم
ناكامكتوملادنعناكف)٦:٥ص(ًالبقكلذكناكو
هعجشيوهيزعيلذئنيحسدقلاحورلاهمهلأفةيامحلاتقو
.هتايحيفهلدهشامكهتوميفقحللدهشينأىلع

هبهتثاغتسالةباجإاهبهيلعهللامعنأةيوامسايؤرىَأَرَف
يفهلوحاملكنعهرظنلّوحفءامسلاىلإصخشامل
لداعلاناّيدلاوءامسلاسلجمىأروةيوامسلاميلشروأ
.ًاديهشتومينأعمزمهلجأليذلا

:٢٤و١٦:٢٧ىّتمهللاروضحىلإًاعطاسًارونِهللاٱَدَْجم
.)٢:٩اقولو٣٠
٢:٢٥ص(ةطلسلاوفرشلالحمِهللاٱِنيِمَيْنَع

.)٢٦:٦٤سقرمو

ِناَسْنِإلٱَنْبٱَو،ًةَحوُتْفَمِتاَواَمَّـسلٱُرُظْنَأاَنَأاَه:َلاَقَف«٥٦
.»ِهللاٱِنيِمَيْنَعًامِئاَق

٧:١٣لايناد١٠:١١صو٣:١٦ىّتمو١:١لايقزح

)١:١لايقزح(رظنازاجماذهًةَحوُتْفَمِتاَواَمَّـسلٱ
ًارهاظءارواموهسأرقوفًاحوتفموجلارظنهنأكىنعملاو
برقلًاقيقحتوهئاجرلةيوقتهلتحنُمايؤرلاهذهو.هينيعل
لكةدافإلوهررقاملكلًاقيدصتوهبهتيانعوهنمحيسملا
.نيكورتمريغمهنأحيسملالجألنيدهطضملا

ملومسالااذهبهسفنحيسملااعدامًاريثكِناَسْنِإلٱَنْبٱَو
هايؤريفانحويوانهسونافتساىوسهبهريغهعدي
هنأكلذىلعنأحجرألاو)١٤:١٤و١:١٣ايؤر(ةيوامسلا
.ناسنإلاةئيهيفهآر

»ِهللاٱِنيِمَيْنَعسلاَج«هنأنكامأةدعيفركُذًامِئاَق
كلذو)١١٠:١رومزمو١:٢٠سسفأو١٦:١٩سقرم(
ىلإرظنلابكلذو»مئاق«هنأانهركُذو.ًانايدهنوكىلإرظنلاب
.هلابقتساوهدبعةناعإلهدادعتسا

دَسَوٍميِظَعٍتْوَصِباوُحاَصَف«٥٧
ِهْيَلَعاوُمَجَهَو،ْمَُهناَذآاوُّ

.»ةَدِحاَوٍسْفَنِب

لاقمهضعبنأحجرألاواولاقاذامركذُيملاوُحاَص
هبشأامو»سرخأ«مهضعبو»هوذخ«مهضعبو»فدج«
.)١٩:١٢انحويو٢٧:٢٣ىّتمو١٩:٣٢ص(كلذ

هفيدجتةعاظفنماوفنأمهنأىلإةراشإْمَُهناَذآاوُّدَسَو
كلذنعمزليامبوهلالجوعوسيدجمبهتداهشبمهيأرىلع
.ملظلابمهيلعمكحلانم

كلذىلإاوقبسسلجملاءاضعألعلِهْيَلَعاوُمَجَه
نورعشيونوعمسياوناكنيذلابعشلانمنوريثكمهعبتو
.مهروعش

ملٱَجِراَخُهوُجَرْخَأَو«٥٨
اوُعَلَخُدوُهُّشلٱَو.ُهوَُمجَرَوِةَنيِدَْ

.»ُلُواَشُهَلُلاَقُيٍّباَشَْيلْجِرَدْنِعْمَُهباَيِث
:٢٤نييوال١٣:١٢نييناربعو٤:٢٩اقولو٢١:١٣كولم١
٢٢:٢٠و٨:١صو١٧:٧و١٠و١٣:٩ةينثت١٦

ذئتقودوهيللنكيملذإيعرشرمأىضتقمبسيلاذه
ناكو)١٨:٣١انحوي(حرشرظنادحألتقىلعناطلسنم
ملهنألهنعهرظنيلاولاضغو.قحنودببعشلابغش
رثأىلعضعبلانظامككلذناكامبرو.هناطلسبرضي
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٣٦ةنسيفكلذناكوهريغىتأنألبقسطاليبلزع
.داليملل

ىلاعتهلوقىلعءانبدوهيلاةداعقفوىلعُهوُجَرْخَأَو
ملٱِجِراَخَىلِإَّـبَسيِذَّـلٱِجِرْخَأ«ىسومل

:٢٤نييوال(»ِةَّـلَحَْ
ندملابمهتماقإوداعيملاضرأنييليئارسإلالوخددعبو)١٤
مهيلعموكحملااوجرخأوةلحملاةلزنمبةنيدملكاوربتعا
توبانباولعفامكاهنملتقلاعاونأنمهريغوأمجرلاب
اودارأنيحةرصانلايفعوسيباولعفامكو)٢١:١٣كولم١(
.)٤:٢٩اقول(ًاحرطهلتق

هريغوفيدجتلاىلعّنيعملاصاصقلاوهاذهُهوَُمجَرَو
ةينثتو١٩:١٣جورخو٢٤:١٦نييوال(بونذلاعظفأنم
.)١٠:٣١انحويحرشرظنا٧:٢٥عوشيو١٧:٥

:٦ص(يفاوركُذنيذلاةبذكلادوهشلايأُدوُهُّشلٱَو
١٣(.

ةداعىلعًايرجوةراجحلابهيمرلًاليهستْمَُهباَيِثاوُعَلَخ
دقو.)٥:٤٠ىّتم(حرشرظناًاقاشًالمعنورشابينيذلا
:١٣ةينثت(»ًالوأةراجحلابنومريدوهشلا«نأةعيرشلاترمأ
نألدوهشلاقدصقيقحتكلذنمةياغلاو)١٧:٧و١٠و٩
نمهعنمياممءيربلالتقيفئدتبيهنأدهاشلاةفرعم
سونافتساىلعمهمكحعمدوهيلانأىرنف.روزلاةداهش
رومألايفةيدوهيلاةعيرشلاولدعلاةعيرشلمهتفلاخموًاملظ
مهتملاجارخإكتايضرعلاىلعءانتعالكباوظفاحةيرهوجلا
.مجرلايفدوهشلاءادتباوهمجرو

يسوسرطلالواشركذلوأاذهخلاٍّباَشَْيلْجِرَدْنِع
ةسينكلاهداهطضاباذهدعبرهتشاهنأانههركذىلعو
نيمجارلاعمهروضحف.حيسملاعوسيلًالوسرهريصمبو
هيفمهعمكرتشاوهولمعاميضرهنأةمالعمهباوثأهظفحو
عمجمنمناكو)٢٢:٢٠ص(يفهسفننعلاقامك
هنأقّدصوسونافتسالادجعمسهنأدبالفنييكيليكلا
قحتسمهنأومهنيدومهميلاعتودوهيلاديلاقتلودعوعدتبم
نيثالثلانسنيبامهنأىلعلدي»باشلاب«هتعنو.توملا
ناكهنأىلإريشي)٢٦:١٠ص(يفهلاقامو.نيعبرألانسو
نسقوفنوكينأىضتقافريبكلاسلجملاءاضعأنم
.)٨:٣ص(يفهتمجرتيتأتسونيثالثلا

اَُّهيَأ:ُلوُقَيَووُعْدَيَوُهَوَسوُناَفِتْسٱَنوُُمجْرَياوُناَكَف«٥٩
.»يِحوُرْلَبْقٱُعوُسَيُّبَّـرلٱ

٢٣:٤٦اقولو٣١:٥رومزم٩:١٤ص

انههريركتمث)٥٨ع(يفكلذركذَنوُُمجْرَياوُناَكَف
.همجربًاليوطًاتقواولغشمهنأىلإريشي

هسفننعىلوألانيتالصسونافتساىلصوُعْدَيَوُهَو
لجأللبهمالآنموأتوملانمهدسجةيامحلالكلذو
يفحيسملابىدتقاف.هيلتاقنعةيبدأوةيحورتاكرب
هسفننعمثهيلتاقنعًالوأىلصحيسملانأالإنيتالصلا
.ءيشىلإجاتحتالحيسملاسفننأكلذببسو

دنععوسيىلإهتالصسونافتساهجوُعوُسَيُّبَّـرلٱاَُّهيَأ
بآللواسموءاعدلاعماسعوسينأرابتعابتوملاةعاس
ىرينأهللاهحنمو.سدقلاحورلانمًاءولممذئنيحناكو
هللايلصنامكحيسملليلصننأغوسيهنأققحتفدجمايؤر
هللايحوأامبتكاقولو.توملادنعانسفنأهعدوتسننأو
هاتأامنأفرعهنأعمةئطختوأمولالبكلذركذيفهب
.هريغلًالاثمنوكيسونافتسا

اقول(هيبألبيلصلاىلعحيسملالاقاذكهيِحوُرْلَبْقٱ
يفكعمنكتليأ»يحورلبقا«هلوقىنعمو.)٢٣:٤٦
يتلاسفنلاو.توملادنعةالصنسحأاذهوءامسلا
الفماتلانمألايفيهحيسملايدييفناسنإلااهعدوتسي
.قولخميديهسفنعدوتسينمىلعكلذلاقُينأنكمي

،ُّبَراَيٍ:ميِظَعٍتْوَصِبَخََرصَوِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجَّـمُث«٦٠
َهلْمِقُتَال

ُ
خلٱِهِذٰهْم

ْ
.»َدَقَراَذٰهَلاَقْذِإَو.َةَّـيَِط

٦:٢٨اقولو٥:٤٤ىّتم٢١:٥و٢٠:٣٦و٩:٤٠ص
٢٧:٥٢ىّتم٢٣:٣٤و

مجرلاملأنمهبملأاممًارابجإالًارايتخاكلذىتأاَثَج
هنألوعضاوتبةراحلاةالصلايفعضوللًارابتعااثجو
.اذكهيلصيوهوتومينأنسحتسا

.)١:٢٤ص(يبرعوسياييأُّبَراَي
َهلْمِقُتَال

ُ
ىلصاذكلتقلامثإيأَةَّـيِطَْخلٱِهِذٰهْم

ةنايدلاريغةنايدالو.)٢٣:٣٤اقول(هيلتاقلجأنمحيسملا
لأسينأًالدبهنإفةالصلاهذهلثمناسنإلاملعتةيحيسملا
عوسيلمهتمواقممثإمهلرفغينأهلأسهيلتاقىلعهباقعهللا
نيرضاحلاكئلوأنممكملعنالو.هذيمالتنمدحاولتقو
دحاواهدجوهنأملعنامنإةالصلاكلتلةباجإةمحرلادجو
ةالصالوللاقنمقدصفسلوبيألواشوهومهنم
.سلوبةسينكلاتحبرامسونافتسا

هيتبكرىلعثاجوهوتوملاهاتأَدَقَراَذٰهَلاَقْذِإَو
كلتلثميفتوملالدبسونافتساىلإداقرلاةبسنو.يلصي
الامممهملظومهخارصوسانلاناجيهءانثأيفلاوحألا
هنانئمطاوهسفنمالسوهبلقءودهىلإريشتيهفهعقوتن
هجوو.ةيجراخلالاوهألامظعأنمءيشهيفرثؤيملىتح
بعتلاهقبسيداقرلانأوهداقرلاويحيسملاتومنيبهبشلا
ملاعلاةمواقموهاياطخنمبعتيهتوملبقيحيسملاو
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يذلاوةحارلاهبقعتداقرلانأو.ةقاشلاةمدخلاوناطيشلاو
ىَبوُط«ىلاعتهلوققفوىلعحيرتسيناميإلابتومي
ألِل
َ

يفَنوُتوُمَيَنيِذَّـلٱِتاَوْم ،ُحوُّرلٱُلوُقَيْمَعَنَنآلٱُذْنُمِّـبَّـرلٱِ
هباَعْتَأْنِماوُِحيَرتْسَيْيَكِل ُهلاَمْعَأَو،ِْمِ

ُ
:١٤ايؤر(»ْمُهُعَبْتَتْم

حيسملايفنوتومينيذلاوةظقيلاهبقعتداقرلانأو.)١٣
يفسفنلاكراشتوةمايقلامويحابصيفمهداسجأموقت
سوثنروك١ًاضيأرظناو١٢و١١:١١انحوي(حرشرظناةداعسلا
.)٥:١٠و١٤و٤:١٣يكينولاست١و٥١و١٥:١٨و١١:٣٠

نماثلاحاحصألا

يفَثَدَحَو.ِهِلْتَقِبًايِضاَرُلُواَشَناَكَو«١ لٱَكِلٰذِ
ْ
ِمْوَي

لٱَىلَعٌميِظَعٌداَهِطْضٱ
ْ

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَك َتَّـتَشَتَف،َميِلَشُروُأِ
جلٱ
ْ

يفُعيَِم لٱِرَوُكِ
ْ
.»َلُسُّرلٱاَدَعاَم،ِةَرِماَّـسلٱَوِةَّـيِدوُهَي

١١:١٩ص٢٢:٢٠و٧:٥٨ص

حاحصألانمةريخألاةيآلاهذهبسُحتنأىلوألاناك
.سونافتساتوملةعباتاهنألعباسلا

يف .سونافتساتومرثأىلعِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
هيلتاقظيغفشيملسونافتساتومٌميِظَعٌداَهِطْضٱ

.سونافتسالاثمأمهنيذلاعوسيعابتاىلعنيبضاغاولظف
بلسونينمؤملاضعبسبحناكداهطضالاكلذلعلو
ةدشلانممهيلععقواملمهريغرارفومهدلجومهلاومأ
.)١١:١٩ص(قيضلاو

ةسينكلاءادعأدصق.مهرثكأيأُعيِمَْجلٱَتَّـتَشَتَف
ًاريخمهتتشتلعجهللانكلاهئاضعأتيتشتباهتاشالم
قفوىلعميلشروأجراخليجنإلارشنىلإلآهنألةسينكلل
.)٢٨:١٩ىّتم(حيسملارمأوهللاءاضق

يف ٢٩:٣٢ص(افايودلوةزغونوربحكِةَّـيِدوُهَيْلٱِرَوُكِ
.)٣٦و

دوهيلاءادعأنويرماسلاوميلشروأةرواجماهنألِةَرِماَّـسلٱَو
ضعبنأحجرألاو.دوهيلانممهيلإنورافلانمأكلذلو
اننألةيدوهيلاجراخىلوألامهنكاسمىلإعجرنيرافلاكئلوأ
سربقوةيقينيفىلإبهذمهضعبنأ١١:١٩صنمملعن
.ةيكاطنأو

مهنوكرابتعابمهيلعبجيهنأاوأرمهلعلَلُسُّرلٱاَدَعاَم
رطخللمهسفنأاوضّرعنإوكلانهاوقبينأةسينكلايملعم
َالَوٌ،ريِجَأُهَّـنَألُبُرَْهيُريِجَألٱ«حيسملالوقمهيلعقدصيالئل
خلٱِبِيلاَبُي

ْ
.)١٠:١٣انحوي(»ِفاَرِ

ًةَحاَنَمِهْيَلَعاوُلِمَعَوَسوُناَفِتْسٱُءاَيِقْتَأٌلاَجِرَلََمحَو«٢
.»ًةَميِظَع
٣:٢١ليئومص١و٥٠:١٠و٢٣:٢نيوكت

مح
ََ

ص(يفنيروكذملاكدوهيمهنأحجرألاُءاَيِقْتَأٌلاَجِرَل
اقولمهاّمسلنييحيسماوناكولوخيشلاناعمسكو)٢:٥
نفدباولفتحينأذئنيحاورسجيملةوخإلانألةوخإ
لتقاونسحتسيملءايقتألاكئلوأو.ًانلعسونافتسا
انه»لمحلا«ىنعموةماركلابهنفداودارأفسونافتسا
فئافلوبايطأنمنفدلامزاوللكدادعإىلعلمتشي
.خلا

:٩ىّتم(ىتوملابدنيفدوهيلاةداعكًةَميِظَعًةَحاَنَم
اورهظيلكلذنمداتعملاىلعاودازمهنألمتحيو.)٢٣
نمنييسيرفلانمنوبصعتملاونويقودصلاهبكترااممههرك
.سونافتسالتق

لٱَىلَعوُطْسَيَناَكَفُلُواَشاَّـمَأَو«٣
ْ

ُلُخْدَيَوُهَو،ِةَسيِنَك
لٱ
ْ
لَسُيَوًءاَسِنَوًالاَجِرُّرَُجيَوَتوُيُب

ِّـ
.»ِنْجِّـسلٱَىلِإْمُهُم

١١و٢٦:١و٤٠و٢٢و٢١و١٣و٩:١و٧:٥٨ص
٣:٦يبليفو١:١٣ةيطالغو١٥:٩سوثنروك١و
١:١٣سواثوميت١و

نيبةنيابمللًاراهظإ»اّمأب«لواشىلعمالكلارّدصاَّـمَأَو
سونافتسانفدىلعمهقفاويملوهفءايقتألاكئلوألعفوهلعف
.هيلعةحانملاو

كلذدعبفرُعيذلالجرلاكلذليناربعمساُلُواَش
يفًادولومهنوكرابتعابهبيعُدينامورمساوهو»سلوبب«
هنأحجرألاو.ةينامورلاندملاقوقحاهلناكيتلاسوسرط
فصوهنأليحيسملاخيراتلانملوألانرقلالوأيفدلُو
نمًايناربعناكو)٩نوميلف(خيشهنأب٦٤ةنسيفهسفن
٣:٥يف(يسيرفنباًايسيرفنيماينبطبسنمنييناربعلا
)٢١:٣٩لامعأ(ينامورناسنإقوقحهلناكو)٢٣:٦و
بسحاذهو)١٨:٣لامعأ(مايخلاةعانصملعتدقناكو
ملعتهنأحجرألاو.عئانصلامهدالوأميلعتيفدوهيلاةداع
يفةروهشملاسوسرطسرادميفةفسلفلاوةينانويلانونفلا
نمجتنتسنامكةيردنكساواينثأسرادمةرهشمايألاكلت
:١٥سوثنروك١و١٧:٢٨ص(نانويلاءارعشنمهسابتقا

ةيدوهيلاةعيرشلاسرديلميلشروأىتأو)١:١٢سطيتو٣٣
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:٢٢لامعأ(ليئالامغروهشملاينابرلايمدقدنعبذهتو
.ّرصنتنألبقهرمأنمهملعنامةصالخاذهو.)٣

فارخلاىلعةسرتفملاشوحولاوطستامكوُطْسَيَناَكَف
:٩ص(يفليقاممحضتيامكةغلابمالبهيلعقدصياذهو
١:١٣ةيطالغو١٥:٩سوثنروك١و١١-٢٦:٩و١٣و٢و١
.)١:١٣سواثوميت١و٣:٦يبليفو

يتلاتويبلاوأنييحيسملاتويبيأَتوُيُبْلٱُلُخْدَي
.اهيفاوأبتخامهنظ

هروجوةوسقلاوروجلابمهذخأييأًءاَسِنَوًالاَجِرُّرَُجيَو
.)٢٢:٤و٩:٢ص(يفوانهتارمثالثركُذءاسنلاىلع
ىلعاوبقوعاملقءاسنلانألهتواسقطرفىلعكلذلدف
.ةينيدلانهدئاقع

يفُتْسَبَح«هلوقكاذهوِنْجِّـسلٱَىلِإْمُهُمِّـلَسُيَو ٍنوُجُسِ
لٱَنِمَنِيريِثَك

ْ
لُّسلٱًاذِخآ،َنيِسيِّـدِق

ْ
ِءاَسَؤُرِلَبِقْنِمَناَط

لٱ
ْ

نمليلقىوسسيلانهركُذامو.)٢٦:١٠ص(»ِةَنَهَك
َنوُلَتْقُياوُناَكاَّـَملَو«هلوقليلدبلواشاهاتأيتلاتابقاعملا
لَأ
ْ
يفَو.َكِلَذِبًةَعْرُقُتْيَق ملٱِّـلُكِ

ًاراَرِمْمُهُبِقاَعُأُتْنُكِعِماَجَْ
٢٢:٤و١١و٢٦:١٠ص(»ِفيِدْجَّـتلٱَىلِإْمُهُّرَطْضَأَو،ًَةريِثَك
نمتشالتتناكهتسينكلهللاةياقوالولو)١:٢٣ةيطالغو
ءافعضونيليلقاوناكاهءاضعأنألداهطضالاكلذةدش
.ءادشأونيريثكاهؤادعأو

٢٥عىلإ٤عليجنإلابةرماسلاريشبت

لٱِبَنِيِّـرشَبُماوُلاَجاوُتَّـتَشَتَنيِذَّـلٱَف«٤
ْ

.»ِةَمِلَك
١١:١٩صو١٠:٢٣ىّتم

ضعبركذوداهطضالاةدشنمبرهلاباوُتَّـتَشَت
.)١١:١٩ص(يفاهيفاوقرفتيتلانكامألا

مهتوكسبمهنانئمطاومهتحاراوبلطيملَنيِِّـرشَبُماوُلاَج
مهعيمجبسحننأاذهنممزليالوقحللاودهشلب
ةمظنمظعاوماوظعومهنأوأنيموسرمنيرشبموأًاسوسق
يذلاو.ةسينكلاةكرشيفمهولبقوسانلااودّمعمهنأوأ
مهترواحميفحيسمللاودهشفنييحيسملاةماعنممهنأهنقيتن
رمألًامامتإتناكمهريشبتومهتتشتةجيتنف.سانلاعم
يفًادوُهُشِيلَنوُنوُكَتَو...«هلوقبحيسملا يفَوَميِلَشُروُأِ ِّـلُكِ
لٱ
ْ
.)١:٨لامعأ(»ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإَوِةَرِماَّـسلٱَوِةَّـيِدوُهَي
.حيسملاعوسيبصالخلامالكيأِةَمِلَكْلٱِب

ُزِرْكَيَناَكَوِةَرِماَّـسلٱَنِمٍةَنيِدَمَىلِإُسُّبُليِفَرَدَحْنٱَف«٥
َهل
ُ

ملٱِبْم
.ِ»حيِسَْ
٢١:٨و٦:٥ص

.نيتتشتملاكئلوأضعبلامعألصفلااذهيفاقولركذ
هنإفلوسرلاسبليفالةعبسلاةسمامشلادحأُسُّبُليِف

رشبملاةفيظوذختاةيسامشلاةمدخلانمهيلعناكامقوف
.)٢١:٨ص(

.)٤:٤انحوي(حرشلارظناِةَرِماَّـسلٱَنِمٍةَنيِدَم
يرمعاهانبيتلاةنيدملاالدالبلا»ةرماسلاب«انهدوصقملاو
ةنيدملاهذهو.ليئارسإةكلممةبصقيهوليئارسإكلم
مثةنس٧١٩وحنبداليملالبقرصانملشمدهلاضعباهمده
اهءانبددجمث.م.ق١٠٩ةنسسوناكرهمدهلالكاهمده
رصيقسطسغوألًاماركإةيتسيساهامسوريبكلاسدوريه
طالخألالسننويرماسلاو.ستسيسةينانويلايفهمسانأل
نييليئارسإلانكامأمهنكسأوروشأكلممهلسرأنيذلا
لبجىلعًالكيهاونبوةيدوهيلابةينثولااوجزمفمهابسنيذلا
رافسأيحواودقتعاو)سلبانيأ(ميكشقوفميزرج
نمرهظيملوحيسملااورظتناوناتخلااوظفحوةسمخلاىسوم
.اهلخدةرماسلانمةنيدميأانهربخلا

َهلُزِرْكَيَناَكَو
ُ

نأهميلعتةصالخنأيأِحيِسَْملٱِبْم
.ًاصلخموًايدافماقوبلُصومّلعهنأوىتأدقحيسملا

جلٱَناَكَو«٦
ْ

ُهُلوُقَياَمَىلِإٍةَدِحاَوٍسْفَنِبَنوُغْصُيُعوُُم
.»اَهَعَنَصيِتَّـلٱِتاَيآلٱُمِهِرَظَنَوْمِهِعاَمِتْسٱَدْنِعُسُّبُليِف

نمميظعريثأتلصحهنأرهظياذهُعوُمُْجلٱَناَكَو
رشبوًالبقكانهىلإىتأحيسملانأكلذةلعلعلوهميلعت
اذهو)٤:٣٥انحوي(»داصحللتضيبالوقحلانإ«لاقو
نايتٰإنيعقوتماوناكمهفهتومدعبنيرشبملاحاجنلدادعتسا
ىتأدقهنأاوعمسينأبنيرورسمو)٤:٢٥انحوي(حيسملا
لوبقلمهبولقدعأدقهلككلذقوفهللاحورنأيفبيرالو
ليجنإلاحاجنبمهربخأونينسدعبسلوبمهرازو.ةملكلا
.)١٥:٣ص(رورسبربخلااوعمسفممألانيب

.عوسيبريشبتلاْمِهِعاَمِتْسٱ
نمآفهميلعتةحصلًاتابثإاَهَعَنَصيِتَّـلٱِتاَيآلٱ

:٤انحوي(ةيآهنماورينأنودنمًالوأحيسملابنويرماسلا
٤١(.

هبَنيِذَّـلٱَنِمَنِيريِثَكَّـنَأل«٧ َختْتَناَكٌةَسِجَنٌحاَوْرَأِْمِ
ْ
ُجُر

ملٱَنِمَنُوريِثَكَوٍ،ميِظَعٍتْوَصِبًةَخِراَص
لٱَوَنيِجوُلْفَْ

ْ
ِجْرُع

.»اوُفُش
١٦:١٧سقرم
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.)٤:٢٤ىّتم(حرشرظناٌةَسِجَنٌحاَوْرَأ
٤:٣٣اقولو١:٢٦سقرم(حرشلارظناًةَخِراَص

مهظيغلنيطايشلانعًاببسمخارصلااذهنوكيدق.)٤١و
يذلاحيسمللةداهشمهنمنوكيدقو.مهجارخنم
.هتعاطىلعمهربجأ

.)٤:٢٤ىّتم(حرشلارظناَنيِجوُلْفَم

يفٌميِظَعٌحَرَفَناَكَف«٨ لِتِ
ْ

ملٱَك
.»ِةَنيِدَْ

لهألوصحوأمهلوصح:لوألا،نارمأحرفلااذهةلع
يناثلاويدسجلاءافشلاكةيدسجتاكربىلعمهتويب
.مهسوفنصالخكةيحورتاكربىلعكلذكمهلوصح
نمحرفلاوهلبقينملكلرورسعوبنيوةراشبليجنإلاف
ةيمورو١٦:٣٤و١١:٢٣صو٣٩ع(سدقلاحورلارامثأ
.)٥:٢٢ةيطالغو١٤:١٧

يفًالْبَقَناَكَو«٩ ملٱِ
ُلِمْعَتْسَي،ُنوُميِسُهُمْسٱٌلُجَرِةَنيِدَْ

.»!ٌميِظَعٌْءَيشُهَّـنِإ:ًالِئاَق،ِةَرِماَّـسلٱَبْعَشُشِهْدُيَوَرْحِّـسلٱ
٥:٣٦ص١٣:٦ص

١١عليوطنامزبسبليفءيجملبقيأًالْبَقَناَك
ىرجكلذدعبورحسلاوليجنإلانيبةعقاولوأهذهو
يفو)١٦:١٦ص(يبليفيفو)١٣:٨ص(سربقيفاهلثم
نودقتعيمايألاكلتيفسانلاناكو)٩:١٣ص(سسفأ
.ةميظعةوقرحسللنأًالهج

انهإبنلالبقًائيشناسنإلااذهرمأنمملعنالُنوُميِس
ىلإضعبلابهذنكلكلذدعبهرمأنمًائيشققحتنالو
ىعداهنأوعدبلالهأنممهونييسيسرونلاسيئرراصهنأ
.نوريثكسانأهعبتهنأوطيلقرافلاوحوروهللانباهنأ

ةوقنييرصملاونيينادلكلانمنوريثكىعداَرْحِّـسلٱ
مامأنوراهوىسوماومواقنيذلاةرحسلامهنمورحسلا
دوهيلاكلذىعّداو.)٨:٧و٢٢و٧:١١جورخ(نوعرف
وأىتوملاحاورأةناعتسابكلذنوعيطتسيمهنأاولاقوًاضيأ
اولمحينأنوردقيمهنأاولاقوةريرشلاحاورألامادختسا
نورسفيولبقتسملايفامنوفرعيوذيواعتلاوزارحألابسانلا
رحسلامرحهللاو.تاقورسملاونئافدلانوفشتكيومالحألا

ملعنالو.)٨:٦٩ءايعشإو١٩:٣١نييوال(ميدقلادهعلايف
فرعيناكهلعلونوميسهاطاعتيذلارحسلاعونناكاذام
هلهجتاممءايميكلاوأةيعيبطلاةفسلفلابئارغنمًائيش
ىلإهيتأيامبسنيوهنوعيطتسيالامكلذبلعفيوةماعلا
هلعلوأهعيطتاهنأىعدايتلاحاورألاةوقىلإوأةيتاذلاهتوق

لمعيهنأرهظيفديلاةفخنمميظعبناجىلعناك
.كلذكسيلعقاولاوتازجعم

ملمهنألمهّريحيومهبّجعييأِةَرِماَّـسلٱَبْعَشُشِهْدُيَو
.مهشهدياماهبلعفيناكيتلاطئاسولااوفرعي

هبمهعدخامىلعءانبٌميِظَعٌءَْيشُهَّـنِإًالِئاَق
.مهشهدأو

جلٱَناَكَو١٠«١٠،١١
ْ

لٱَىلِإِريِغَّـصلٱَنِمُهَنوُعَبْتَيُعيَِم
ْ

ِريِبَك
لٱِهللاٱُةَّـوُقَوُهاَذٰه:َنيِلِئاَق

ْ
هنْوَكِلُهَنوُعَبْتَياوُناَكَو١١.ُةَميِظَع ِْمِ

.»ِهِرْحِسِبًاليِوَطًاناَمَزاوُشَهَدْنٱِدَق

هلاقاماوقدصيأُةَميِظَعْلٱِهللاٱُةَّـوُقَوُهاَذٰهَنيِلِئاَق
هتوقرهظأهللانأاودقتعاف.هيلعاودازوةقباسلاةيآلايفوه
ةوطسنأةصالخلاو.هريغطعُيملامهاطعأوهتطساوب
سانلاعادخناوةرمتسموةماعوًادجةميظعتناكنوميس
تاوقمهمامأىرُجتنأىضتقاةبذاكلاتايآلابًاليوطًانامز
ناميإلاىلإبذكلاقيدصتنعاهتطساوباولدعيلةيقيقح
.قحلاب

ملٱِروُمُألٱِبُِّـرشَبُيَوُهَوَسُّبُليِفاوُقَّـدَصاَّـَملْنِكٰلَو«١٢
ِةَّـصَتْخُْ

ملٱَعوُسَيِمْسٱِبَوِهللاٱِتوُكَلَمِب
.»ًءاَسِنَوًالاَجِراوُدَمَتْعٱِ،حيِسَْ

١:٣ص

يحورلاتوكلملايأِهللاٱِتوُكَلَمِبِةَّـصَتْخُْملٱِروُمُألٱِب
.هئشنيلحيسملاىتأيذلا

يهرومألاكلتوهتاذعوسييأِحيِسَْملٱَعوُسَيِمْسٱِبَو
.خلاهتمايقوهتوموهميلعتوهتايح

مهاياطخنعمهتبوتوحيسملابمهناميإبًارارقإاوُدَمَتْعٱ
لطُبنوميسبمهناميإف.ةسينكلاةكرشيفمهلوخدلةيآو
سمشلاعولطدنعليللامالظنالطبكحيسملابمهناميإب
نورهوىسومهلإمامأرصمةرحسرحسنالطبوًادبأ
مامأنوجادطوقسطقسو)٩:١١و٧٩و٨:١٨جورخ(
يفيليجنإلاحاجنلااذهو.)٤:٤ليئومص١(برلاتوبات
ناكف.داهطضالابنينمؤملاتتشتجئاتنلوأناكةرماسلا
.ةرماسلايفحيسملاةسينكسيسأتىلإةليسو

ُمِزَالُيَناَكَدَمَتْعٱاَّـَملَو.َنَمآُهُسْفَنًاضْيَأُنوُميِسَو«١٣
ُجتًةَميِظَعٍتاَّـوُقَوٍتاَيآىَأَرْذِإَو،َسُّبُليِف

ْ
.»َشَهَدْنٱىَر
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ميلعتلاوتايآلاقدصيأَنَمآُهُسْفَنًاضْيَأُنوُميِسَو
لعفينأعيطتسيعوسينأوقيدصتلاضعبهتدّيأيذلا
صلخأهنأرهاظتوحيسملاوههنأووههلعفيامممظعأ
ملهنكلةديدجلاةنايدلانمحبرلاًالمآهريغبءادتقاناميإلا
امكصّلخيورّهطيورربييذلاقحلاناميإلابحيسملابنمؤي
.)٢١:٢٣و١٨ع(يفرهظيس

امسبليففناميإلانمرهظأامىلعءانبَدَمَتْعٱاَّـَملَو
.هرارقإىتضقمبهدّمعفهبلقفرعينأردق

نأاوبلطنيذلاذيمالتلارئاسكَسُّبُليِفُمِزَالُيَناَك
ملعتينأهتياغنكلوةفرعملاقححيسملاميلعتاوفرعي
.اهلثملعفينأسبليفتازجعمةبقارمب

هنأّىعدااممًادجمظعأتناكتايآلاكلتنألَشَهَدْنٱ
.اهلعفي

يفَنيِذَّـلٱُلُسُّرلٱَعِمَساَّـَملَو«١٤ ْدَقَةَرِماَّـسلٱَّـنَأَميِلَشُروُأِ
طُبْمِهْيَلِإاوُلَسْرَأ،ِهللاٱَةَمِلَكْتَلِبَق

ْ
.»اَّـنَحوُيَوَسُر

اولعفوًاعماورواشتمهنأرهظُيلسرلايفانهليقام
.ناطلسلايفرخآللًايواسماهنموضعلكةدحاوةنجلك

مليتلارومألانمكلذنأيفبيرالِهللاٱَةَمِلَكْتَلِبَق
نأنحنانعمسولامكمهدنعكلذناكفاهثودحاوعقوتي
ةراشبلاةيمستو.حيسملاوهعوسينأباونمآمويلادوهيلا
وههللاةملكرهوجنأنيبت»هللاةملك«حيسملاعوسيب
ملاعلاًاحلاصمحيسملابناكهللانإ«يأحيسملاعوسي
.»هسفنل

:بابسأةعبرألكلذلعلْمِهْيَلِإاوُلَسْرَأ
.دحاولجرىلعريثكلمعلانأ:لوألا·
سيسأتويحورلاداصحلاعمجكنأشاذًارمأنأ:يناثلا·

لسرلاضعبروضحيضتقيةرماسلايفةسينك
.مهرابتخاومهتمكحباودعاسيل
.سبليفهلعفامللسرلاقيدصت:ثلاثلا·
ةصاخلاسدقلاحورلابهاومنييرماسلاحنم:عبارلا·

نأةيدوهيلاةنايدلايفاوبرتنيذلاىلعلهسرمأبسيل
ةسينكيفدوهيللامكًاقوقحنييرماسللنأاوملسي
)٤:٩انحوي(حرشرظناءامسلاوضرألايفحيسملا
اولسرأفبصعتلاقرنماوررحتدقاوناكلسرلانأىلع
يفثدحامبمهترسمومهاضراورهظُيلمهنمنينثا
.ةرماسلا

ملهنأىلعلديلسرلالبقنمًالسرمهنوكَسُرْطُب
اوعمجأاملعيطممهنمدحاوهنألبمهيلعناطلساذنكي
.هيلع

املةبسانملاةياغيفناكسرطبعمهلاسرإاَّـنَحوُيَو
نألو)٣:١ص(حرشرظناصاخلابحلانمامهنيب
ًاروسجناكسرطبنإفرخآلاصقنلمكيامهدحأ
ًافيطلًاعيدوناكانحويوبقاوعللبسحيالًارويغًاسمحتم
.لسرلالامعأيفانحويلركذرخآاذهوًاينأتمًاميلح

َحوُّرلٱاوُلَبْقَيْيَكِلْمِهِلْجَألاَيَّـلَصَالَزَناَّـَملِنْيَذَّـللٱ«١٥
لٱ
ْ
.»َسُدُق
٢:٣٨ص

دالبلاراسىلعأميلشروأنأبلاغلايفدوهيلاربتعاَالَزَن
.)٥:٩و٢٠:١٨ىّتم(

نيلوسرلانيذهظعوبتاكلاركذيملْمِهِلْجَألاَيَّـلَص
ةطساواهنوكلةالصلانألظعولاىلعةردقلانمامهلامعم
رئاسنممظعأةبهيهءامسلانمسدقلاحورلانايتإ
.تابهلا

وههنأىلعلدياذهَسُدُقْلٱَحوُّرلٱاوُلَبْقَيْيَكِل
ةيتاذةوقامهلنأايعديملامهوةالصلايفاهولأسيتلاةكربلا
)٢٠ع(يفسدقلاحورلاّيمسو.سدقلاحورلاحنمىلع
هبيذلايداعلاريثأتلاريغريثأتهبدوصقملاو»هللاةبهوم«
دقاوناكةرماسلالهأنألسدقتتوسانلابولقريغتت
يفنونمؤملاهيلعلصحامكوهف)٦ع(اذهىلعاولصح
ةبيرغةنسلأبملكتلاةوقيأنيسمخلاديعيفميلشروأ
تامالعريثأتلاكلذلناكهنأرهاظلاوءوبنتلاوتايآلاعنصو
يِدْيَأِعْضَوِبُهَّـنَأُنوُميِسىَأَراَّـَمل«١٨عيفليقهنألةرهاظ
لٱُحوُّرلٱىَطْعُيِلُسُّرلٱ

ْ
.»ُسُدُق

ةبهوملاكلتحنمينأردقلسرلاريغنأىلعةلالدالو
اهنأللسرلاتومدعبةسينكلاناطلسيفتيقباهنأوأ
حيسملابنييرماسلاىوعدقدصتيبثتلًايتقوتحنُم
.حيسملانيدباورهاجييكلتايآلاكلتةطساوب

ْمَُّـهنَأَْريَغْمُهْنِمٍدَحَأَىلَعُدْعَبَّـلَحْدَقْنُكَيَْملُهَّـنَأل«١٦
.»َعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَنيِدِمَتْعُماوُناَك

١٩:٥و١٠:٤٨و٢:٣٨صو٢٨:١٩ىّتم١٩:٢ص

ةيداعلاريغحورلاتاريثأتنعّربعَّـلَحْدَقْنُكَيَْمل
ًالبقهلولحمدعةلعو.ةتغبءامسلانمتتأاهنأللولحلاب
.نييرماسلاناميإمدعالهحنمنعلسرلاريغزجع

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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بَّـرلٱِمْسٱِب
صرظناو٢:٣٨ص(حرشلارظناَعوُسَيِّـ

.)٦و١٩:٥و١٠:٤٨

لٱَحوُّرلٱاوُلِبَقَفْمِهْيَلَعَيِداَيَألٱاَعَضَوٍذِئَنيِح«١٧
ْ
.»َسُدُق

٦:٢نييناربعو١٩:٦و٦:٦ص

ًانرتقملمعلااذهناكْمِهْيَلَعَيِداَيَألٱاَعَضَو
كلتاوبلطنملًانايبوسدقلاحورلالولحةيغبةالصلاب
هيديبوقعيعضواذكهنألةديدجةداعبكلذاموهلةكربلا
اذكهو)٤٨:١٤نيوكت(امهكرابنيحىسنموميارفأىلع
ددع(هلةفيلخهماقأنيحعوشيىلعهيديىسومعضو
ّنيبيملو.)٦:٢نييناربعو١٩:٦و٩:١٨ىّتمرظنا٢٧:٢٣
ركُذاممحضتينكلمهيلعيديألااوعضونيذلاددعبتاكلا
ىلعاهوعضيملمهنأليلدبلكلاىلعاهوعضيملمهنأ
.نوميس

ةبيرغةنسلأبملكتلاةوقيأَسُدُقْلٱَحوُّرلٱاوُلِبَقَف
:نيرمأىلعاذهلدوكلذلكاشاموءوبنتلاو

.نالوسرلاوسبليفهملعيذلاميلعتلاةحص:لوألا
صالخإبوةرماسلايفريشبتلابهللاىضر:يناثلا

.ناميإلانييرماسلا

ِلُسُّرلٱيِدْيَأِعْضَوِبُهَّـنَأُنوُميِسىَأَراَّـَملَو١٨«١٨،١٩
لٱُحوُّرلٱىَطْعُي

ْ
َهلَمَّـدَقُسُدُق

ُ
اَنَأِيناَيِطْعَأ:ًالِئاَق١٩َمِهاَرَداَم

لُّسلٱاَذٰهًاضْيَأ
ْ

ُلَبْقَيَّـيَدَيِهْيَلَعُتْعَضَوْنَمُّيَأىَّـتَح،َناَط
لٱَحوُّرلٱ

ْ
.»َسُدُق

ةوقتامالعوهنوميسهآرامُنوُميِسىَأَراَّـَملَو
ةنسلألابملكتلاىلعنينمؤملاردقهنأيهوسدقلاحورلا
نمةوقلاهذهلثمدهاشدقوتازجعملاعنصوةبيرغلا
دحاونمتبهُوةوقلاكلتنأدعبَريملهنأريغسبليف
ةوقوهتوقنممظعأةوقنيلوسرللناكهنأققحتفرخآل
هلناكةوقلاكلتلثمىلعلصحاذإهنأنقيتوسبليف
.ردقيالحبرىلإةليسووميظعناطلس

َهلَمَّـدَق
ُ

مهاردلانوبحياوناكلسرلانأنظَمِهاَرَداَم
لامللنأدقتعيناكفاهببولطملاهنولينيفوهاهبحيامك
.ءيشلكىلعًاناطلس

حنملاناطلسيأَناَطْلُّسلٱاَذٰهًاضْيَأاَنَأِيناَيِطْعَأ
يتلاةطلسلانأدارأ.نييرماسللامكالنيلوسرللامك
نأققحتوهسفنعفنلديزتوهلىقبتسانلاىلعهلتناك
.هتيغبكاردإىلإلئاسولانسحألسرلاةوقلثمةوق

طُبُهَلَلاَقَف«٢٠
ْ

لِلَكَعَمَكُتَّـضِفْنُكَتِل:ُسُر
ْ
َكَّـنَأل،ِكَالَه

.»َمِهاَرَدِبِهللاٱَةَبِهْوَمَيِنَتْقَتْنَأَتْنَنَظ
١١:١٧و١٠:٤٥و٢:٣٨صو١٠:٨ىّتمو٥:١٦كولم٢

اذهبسرطبدصقِكَالَهْلِلَكَعَمَكُتَّـضِفْنُكَتِل
وأةنعلبهلسيلوهفنوميسبلطلههركنالعإمالكلا
نمةاجنلاقيرطىلإ٣٢عيفهدشرأهنألهكالهبلط
هنأوكالهلاىلعًافرشمنوميسىأرهنأينعيوكالهلا
الونوميساهمدقيتلامهاردلابفافختسالالكفختسي
ًاضيأوهوسدقلاحورلاعيبىلإهبليمتةميقىندأاهلىري
لكللبهدحوهيلعسيلوبتيملاذإهلثدحيامبةءوبن
نملكاذكهونافلتيبهذلاوةضفلانأللامللبحم
.)٧:١٨سرطب١(امهيلعلكتي

هبهاومحورلااذهبدارملاوسدقلاحورلايأِهللاٱَةَبِهْوَم
اهبهيةبهوموهامنإلاملابىرتشُيهنظيذلاف.ةداتعملاريغ
رابتعابهللااف.)١١:١٧و١٠:٤٥ص(دارأىتمديرينملهللا
عيبيىلاعتهنأنظلاوًاناجمسودقلاهحورحنميًاكلمهنوك
تابهنوكنممزليو.داحلإولهجوهللاةناهإلاملابهبهاوم
كلذهبشتىرخأقيرطبىنتقتالاهنألاملابينتقتالهللا
تاولصلابالوسئانكللفقولاوءارقفلاىلعقدصتلاك
.ةحلاصلالامعألاوعومدلاوتافشقتلانمهريغوموصلاو
لاومألكباهيلعلصُحياليتلاسدقلاحورلاةيطعف
.نمثالبوةضفالبانلاهحنمينأدعتسمهللاضرألا

يفٌةَعْرُقَالَوٌبيِصَنَكَلَسْيَل«٢١ لَقَّـنَأل،ِرْمَألٱاَذٰهِ
ْ
َكَب

.»ِهللاٱَماَمَأًاميِقَتْسُمَسْيَل

ذخأىلعينبمزاجماذهٌةَعْرُقَالَوٌبيِصَنَكَلَسْيَل
ذخأمثةعرقلابداعيملاضرأيفمهتبصنأليئارسإينب
ةيحورلاتاكربلالانينآلاهبعشوثاريملاباهاّيإمهلاسنأ
هنأسرطبنابأف.ءابآلانعثاريملابالحيسملابناميإلاب
الهللانأوهوةيحورلابهاوملايفبيصننوميسلسيل
.هبّرسيالوهلًانباهفرعي

يف .ليجنإلاتاكربوأحيسملانيديفيأِرْمَألٱاَذٰهِ
نأكلذنمرهظيوهدّمعتعموناميإلابهرهاظتعماذه
هلامعأنمدحاولمعفيتاذعفنةسينكلارارسأيفسيل
كرديملهنأوةيويندهدصاقمنأوّريغتيملهبلقنأنابأ
.ليجنإلاةيناحور

الوًاصلخمتسليأًاميِقَتْسُمَسْيَلَكَبْلَقَّـنَأل
ناطيشلاوةئيطخلاةطلستحتيويندتنأامنإًاددجتم
نأترهظأوةيملاعتاياغلةيحورلاةبهوملاتبلطكنأليلدب
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ةبغرالوسانلاىلعناطلسلاوةرهشلاوبهذلابعلومكبلق
.ةئيطخلانمهتطساوبصالخلاالوليجنإلايفهل

تاياغلاىلإرظنيوبلقلاايافخفرعييذلاِهللاٱَماَمَأ
هنيديفوسونآلااهبناسنإلكنيديولعفلاىلعةلماحلا
.ريخألامويلايفًاضيأاهب

طٱَو،اَذٰهَكِّـَرشْنِمْبُتَف«٢٢
ْ
َرَفْغُيْنَأىَسَعِهللاٱَىلِإْبُل

لَقُرْكِفَكَل
ْ
.»َكِب

٢:٢٥سواثوميت٢و٤:٢٧لايناد

.هسفنعفننوميسلهخيبوتنمسرطبةياغ
هاياطخنعدعببتيملنوميسنأبسرطبمكحْبُتَف
ةرفغملالاونلةصرفلاهيلعضمتملهنأبوهبلقدّدجتيملو
ًالوأهرمأيملو.ًالاحبوتينأهيلعبجيهنأوةبوتلاةطساوب
لبقرخآًائيشلعفينأوأهللاباتكسرديوأيلصينأ
ةئيطخلاهركينألبقهتاولصلبقُتالئطاخلانألةبوتلا
ءايعشإو١:٢٨لاثمأو٦٦:٨رومزم(هللاىلإعجريواهكرتيو
.)٣:٤اخيمو١:١٥

ةالصلايهةبوتلادعبةالصلانإِهللاٱَىلِإْبُلْطٱَو
ملنحنواياطخلاةرفغمهللالأسننأثبعلانمفةلوبقملا
بيبطلاجلاعينأثبعلانمهنأامكاهكرتنواهيلعمدنن
مالكنملدتسنو.مسلابرشيأتفيالوهوًامومسم
ءانباياطخلانارفغىلعناطلسهلنكيملهنأاذهسرطب
انحوي(»ُرَفْغُتُهاَياَطَخْمُتْرَفَغْنَم«هلسرلعوسيلوقىلع
نأًاضيأهنملدتسنو.كلرفغاينلسهللاقالإو)٢٠:٢٣
.يلصيووهبتيملامهديفتالئطاخلالجأنمرابلاةالص

لاونءاجرىلعلمحيمالكلااذهَكَلَرَفْغُيْنَأىَسَع
نأملعينأعطتسيملسرطبنألهنّقيتىلعالةرفغملا
لعلوأ.ةجاجلبةرفغملابلطيوةيقيقحةبوتبوتينوميس
حورلاىلعفيدجتلامثإنوميسبكترالهملعيملسرطب
نأهلّنيبو.)١٢:٣١ىّتم(الوأهلةرفغماليذلاسدقلا
بلطيفهبغريورطخلانمهرذحيلةنقيتمالةوجرمةرفغملا
هيلإضعبلاهبسنيذلاناطلسلاسرطبلناكولف.نارفغلا
يفكشيملءامسلاتوكلمحيتافمهاّيإحيسملاءاطعإنم
.كلةرفغمالوأكلترفغلاقناكلبكلذ

ىرتشُتسدقلاحورلاةبهومنأكنظيأَكِبْلَقُرْكِف
راكفأيفرشلالكلصأفاهبرجتتنأكدصقومهاردب
ةريرشلالامعألاولاوقألاىلإدوقتةريرشلاراكفألاوبلقلا
نألةرفغملاوةبوتلاىلإجاتحيركفلايفالإئطخياليذلاو
ملنوميسو.اهاضتقمبسانلانيديوبولقلاايافخىريهللا
مثإبسيلسدقلاحورلاهبلطفركفلامثإىوسانهبكتري
.ىلاعتهلةنيهمطئاسوبةيويندةياغلهايإهبلطمثإلاامنإ

يفَكاَرَأِّـينَأل«٢٣ ملٱِةَراَرَمِ
لُّظلٱِطاَبِرَوِّـرُْ

ْ
.ِ»م

١٢:١٥نييناربع

رهظأنوميسلوقنإف.كلوقنمتفرعيأَكاَرَأِّـينَأل
هتاياغنألهبلقددجتيملوحيسملانيدةقيقحفرعيملهنأ
دويقبنوميسديقتنمسرطبهآرامو.ةيملاعتناكاهلك
يتلاقيرطلايفةرفغملابلطيلهكشلاىلعهلمحمثإلا
.الوأاهيفلانُت

يف ىلإهبريشأزاجممالكلاوةرارملاةياغيأِّـرُْملٱِةَراَرَمِ
عمطلاولخبلانمنوميساهرهظأيتلابلقلاءاوهأةعاظف
ةدابعيفليئارسإينبلىسوملوقلثماذهو.ءايرلاو
لَعُرِمْثُيٌلْصَأْمُكيِفَنوُكَيَّـالَئِل«ناثوألا

ْ
ةينثت(»ًانيِتْنَسْفَأَوًامَق

طَيَّـالَئِل«لوسرلالوقو.)٢٩:١٨
ْ
َعَنْصَيَوٍةَراَرَمُلْصَأَعُل

ًاضيأرظنا١٢:١٥نييناربع(»َنُوريِثَكِهِبَسَّـجَنَتَيَف،ًاجاَعِزْنٱ
ىنعملاو)٤:٣١سسفأو٣:١٤ةيمورو٤:٨و٢:١٩ايمرإ
.ةهوركملامثإلاراكفأنمٌءولممنوميسبلقنأ

طّلستلةيدوبعاهنأةئيطخلانعانهىنكِمْلُّظلٱِطاَبِرَو
دّيقمهنأكئطاخلانأودبعلاىلعديسلاطلستئطاخلاىلع
٥:٢٢لاثمأو١١٦:١٦رومزم(يفاذهلثمءاجو.لسالسب
ةوقبطبترمنوميسنأسرطبىأرف.)٢٤و٧:٢٣ةيمورو
.هللانبابسيلوهفةئيطخللدبعوههنأورشلا

طٱ:ُنوُميِسَباَجَأَف«٢٤
ْ
ِيلْجَأْنِمِّـبَّـرلٱَىلِإاَمُتْنَأاَبُل

ممٌْءَيشَّـَيلَعَِيتْأَيَالْيَكِل .»اَمُتْرَكَذاَّـِ
كولم١و٦١:٧ددعو٨:٨جورخو١٧و٢٠:٧نيوكت
٥:١٦بوقعيو٤٢:٨بويأو١٣:٦

نعوهيلصيوبوتينأسرطبهرمأَىلِإاَمُتْنَأاَبُلْطٱ
سرطبنأنسحتسالبكلذدريملهنأرهاظلاوهسفن
بلطلاىلعسانلاىلإبلطلارثآفهلجأنمنايلصيانحويو
امكهرطخوهمثإةعاظفبرعشيملهنأكلذنمّنيبتفهللاىلإ
.اهنععلقينأهدنعدريملدحىلإةئيطخلاّبحأهنأوامه
الفهللانمةيحورلاتاكربلالأسننأانسفنأنحنانيبأنإف
.انلجأنمانريغتابلطباهعقوتننأانلقح

نمصلخيليلصينأسرطبهرمأخلاَّـَيلَعَِيتْأَيَال
باقعلانمصالخلاىوسلأسيملفوهامأةئيطخلاطابر
وجنينأدارأفوهامأوهتالصوهتبوتبوجنينأسرطبهرمأو
عوقونيحنوعرفناككلذك.انحويوسرطبةالصب
هلجأنمايلصينأنوراهوىسوملأسوفاخفباصملا
.هبلقاسقمث)١٠:١٧و٩:٢٨و٣٢و٢٩و٨:٢٨جورخ(
نوميسنأةصالخلاو)١٣:٦كولم١(ماعبريناككلذكو
املكاذهو.ةالصالوةبوتالبةاجنلاوةرفغملايفبغر
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نمجتنتسننكلونوميسرمأنمهخيراتيفاقولهركذ
ةسينكلاخيراتنمحجرملاو.ناكامكيقبهنأهنعهتوكس
ةمواقموعادتبالابرهتشاوناطيشلاوةئيطخللًادبعيقبهنأ
.)٩عحرشرظنا(ليجنإلا

اَعَجَر،ِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِباَمَّـلَكَتَواَدِهَشاَمَدْعَباَمَُّـهنِإَّـمُث«٢٥
.»َنيِّـيِرِماَّـسلِلًَةريِثَكًىرُقاََّـرشَبَوَميِلَشُروُأَىلِإ

.امهتملكبالعوسيِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِب
ةرماسلايفايقبامهنأحجرألاوانحويوسرطبيأاَعَجَر

ةسينكماظتناونينمؤملاتيبثتوبعشلاميلعتلةيفاكةدم
.هلمعمّمتيلسبليفاكرتامهنأو

ناك.ميلشروأىلإناعجارامهوخلاًىرُقاََّـرشَبَو
دقصالخلاىرشببنييرماسلاىتأيذلاانحويوهوامهدحأ
نآلاىتأفمهكلهتوءامسلانمًارانلزنُينأعوسيىلإبلط
مهسيدقتومهريونتلسدقلاحورلاراننأىرخأرانب
ميدقلاضغبلالازأحيسملانيدف.منهجراننممهذاقنإو
الدوهيلانإ«هلوقبهيلإريشُأيذلانييرماسلاودوهيلانيب
.)٤:٩انحوي(»نييرماسلانولماعي

مهراز.كلذدعباوركُذاملقةرماسلايفنونمؤملاو
:١٥ص(ايسآيفريشبتلللوألاامهنالوجدعبابانربوسلوب
.دوهيلانيبومهنيبزجاحلالاوزبومهناميإباوحرفف)٣
يفةدابعلاوميدقلاهداقتعاىلعيقبسانلاءالؤهضعبو
مهدالبتبرُخمثميلشروأبارختقوىلإميزرجلبج
ةديدجةنيدماهلحميفتينُبفميكشامأومهلكيهمدُهو
ىلإكلذبىّمستلزتملوةديدجةنيدميأسلبانتيمس
.مويلا

٤٠ىلإ٢٦عيشبحلاريزولاءادتها

َوْحَنْبَهْذٱَوْمُق:َسُّبُليِفِلَلاَقِّـبَّـرلٱَكَالَمَّـنِإَّـمُث«٢٦
جلٱ
ْ
ملٱِقيِرَّـطلٱَىلَع،ِبوَُن

يِتَّـلٱَةَّـزَغَىلِإَميِلَشُروُأْنِمِةَرِدَحْنُْ
.»ٌةَّـيِّـرَبَيِه
كولم٢و٦:١٧ليئومص١و١٥:٤٧عوشيو١٠:١٩نيوكت
٩:٥اريكزو٨ىلإ١:٦سوماعو١٨:٨

هللامهلسرينممةيوامسلادونجلادحأِّـبَّـرلٱَكَالَم
٢٢:١١و١٩:١نيوكتو١:١٤نييناربع(هدصاقمءارجإل
ةكئالملاهللامدختساامًاريثكو.)٢:١٣ىّتمو٦:١٢ةاضقو
١٢:٧و١٠:٣و٥:١٩و١:١٠ص(هتسينكسيسأتءدبيف

نمليلقدعبثدحانهركُذامنأحجرألاو)٢٧:٢٣و
.انحويوسرطبباهذ

.ةرماسلانمْمُق
ناكثيحةرماسلايبونجيأِبوُنَْجلٱَوْحَنْبَهْذٱ

معنةيرشبطئاسوبكلذويصخلاصالخهللادصق.رشبي
سبليفةطساوبنوكينأراتخاهنكلواهيلإرقتفمريغهنأ
.ةعاطلاىلإهبلقلامأوباهذلابهرمأكلذلف

يفةروكذميهوملاعلاندممدقأنميهَةَّـزَغَىلِإ
عوشياهاطعأونيينيطسلفللةعباتتناكو)١٠:١٩نيوكت(
)١٥:٤٧عوشي(طابسأللضرألامسقموياذوهيطبس
ًانامزاهوكلمينأاوردقاممهنكل)١:١٨ةاضق(اهذخأف
ةسمخلامهندمنمتناكونيينيطسلفللتعجرفًاليوط
بابيعارصمنوشمشذخأو.)١٦:١٧ليئومص١(رابكلا
لبجلاسأرىلإهيفتكىلعاهلمحوامهبقلعتياموةنيدملا
لتقوهيفًاريسأناكيذلاتيبلامدهكانهونوربحهاجت
اهيلعىلوتساو.نيينيطسلفلانمفالآةثالثعمهسفن
يفًاليمنيتسدمأىلعيهو)٤:٢٤كولم١(ناميلس
ةفورعمنآلاىلإةمئاقلازتالوميلشروأنميبرغلابونجلا
.مسالااذهب

اهلهنألقيرطللتعناذهنأحجرألاٌةَّـيِّـرَبَيِهيِتَّـلٱ
ىرخألاوعايضلاوىرقلابةرماعةميقتسمامهادحإناقيرط
ناكسلانمةيلاخيهوتابكرمللةقفاومرثكأاهنكلدعبأ
هذهبرمينأسبليفكالملارمأف»ةيرب«اهنوكباهتعنكلذلو
.)٢٨ع(يشبحلايقالييكلاهريغنودقيرطلا

ٌريِزَو،ٌِّيصَخٌِّيشَبَحٌلُجَراَذِإَو.َبَهَذَوَماَقَف«٢٧
حلٱِةَكِلَمَةَكاَدْنَكِل

ْ
ْدَقَناَكاَذٰهَفاَهِنِئاَزَخِعيَِمجَىلَعَناَك،ِةَشََب

.»َدُجْسَيِلَميِلَشُروُأَىلِإَءاَج
١٢:٢٠انحوي٣:١٠اينفص

ةرواجمرصميبونجةيقيرفإكلاممىدحإشبحلاٌِّيشَبَح
ةكلممًاميدقتناكورمحألارحبلااهيقرشولينلاعورفدحأ
ءزجىلعوشبحلادالببمويلاىمسيامىلعلمتشتةريبك
وريمةميدقلااهتبصقونافودركوراعنشوةبونورصمنم

MEPOEيمسو.)١٠:٦نيوكت(ماحلسننماهناكسو
ًانايحأولقتستًانايحأتناكوًاشوكشبحلادالبنويناربعلا
ةلقتسمهدعباموحيسملاداليملبقتناكورصمعبتت
امكةكادنكاهنملكمساويلاوتلاىلعتاكلماهكلمت
.نوعرفرصمكولمنملكيمس

ركُذامًاريثكو.)١٩:١٢ىّتم(حرشلارظناٌِّيصَخ
يفاميسالوكولملاةمدخنمسدقملاباتكلايفنايصخلا
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نونوكيفةيلاعلابصانملاىلإنوقتريًانايحأاوناكومهتويب
.ةالوونيريشم

ناخرؤملانابأامكشبحلاتاكلمليسنجملعَةَكاَدْنَك
.وبارتسوينيلب

ناطلسوةيماسةبتراذناكفاَهِنِئاَزَخِعيَِمجَىلَعَناَك
.ةكلمللةدمعولماش

هنأامإكلذنمنيبتيَدُجْسَيِلَميِلَشُروُأَىلِإَءاَجْدَق
رصميففسويمدخامكةكادنكمدخًالصأيدوهي
يدوهيلانيدلاملعتلصألايشبحهنأامإولبابيفلاينادو
يفدوهيلاىلعناكامهنألديعلارضحيلميلشروأىتأوداهو
.)١٢:٢٠انحوي(ءالخدلاىلعناكةعيرشلا

َّـيِبَّـنلٱُأَرْقَيَوُهَوِهِتَبَكْرَمَىلَعًاسِلاَجَوًاعِجاَرَناَكَو«٢٨
.»َءاَيْعَشِإ

يفوبرحلايفًاميدقتابكرملاتلمعتسُأِهِتَبَكْرَمَىلَع
نينثاعستنيبالودتاوذتناكو.لوألايفبلغورفسلا
ملو)٢٤و٩:٢٠كولم٢و٢٢:٣٤كولم١و٣٨ع(ةثالثوأ
:٩ايؤر(يفوعضوملااذهىوسيفديدجلادهعلايفركذُت
٩(.

يفكلذأرقيناكهنأحجرألاَءاَيْعَشِإَّـيِبَّـنلٱُأَرْقَيَوُهَو
.م.قةنس٢٨٠ذنمرصميفتمجرُتيتلانيعبسلاةمجرت
ناكهنأ٣٠عنمرهظيو.ذئموياهلامعتساعاشيتلايهو
كلتةءارقىلعهلمحاذامحضتيملو.عومسمتوصبأرقي
هتمايقوعوسيتومأبنميلشروأيفعمسهلعلوةءوبنلا
هباصأاملكنأهذيمالتىوعدوحيسملاوههنأهاوعدو
تاءوبنلاكلتعجاريذخأفحيسملابةقعلتملاتاءوبنلاقفاوم
ءابنأهأرقييذلاءزجلاناكوىوعدلاكلتنعصحفلل
.عقيسامبءابنأالعقوامخيراتهنأكليصفتلابحيسملاب

نممفرعُيامكاهأرقييتلابتكلانمناسنإلافرعُي
ىلعًاليلدهللاباتكيشبحلاكلذةعلاطمتناكفمهرشاعي
بتكلاةعلاطموألسكلابهتقولغشيملذإةنسحلاهراوطأ
لمعتسييذلاناسنإلانأةصقلاهذهنمانلو.ةحيبقلا
داهتجالانأواهنملمكأةفرعمهللانملانيهليتلاةفرعملا

تائمرفاسناسنإلااذهنإف.ىدسبهذيالنيدلايف
كلذىلعهللاهباثأفةريثكًاراطخأوًاباعتأىساقولايمألانم
يفدجوفهيفهداقوحضوألاصالخلاقيرطهلفشكنأ
.هلًاصلخمحيسملاوهولكيهلايفهدجيملامةيربلا

ملٱِهِذٰهْقِفاَرَوْمَّـدَقَت:َسُّبُليِفِلُحوُّرلٱَلاَقَف«٢٩
.»َةَبَكْرَْ

هذهو.هبلقيفهريثأتبهمهلأيأَسُّبُليِفِلُحوُّرلٱَلاَقَف
ةفصالمونقأسدقلاحورلانأنهربتيتلاتايآلانمةيآلا
نإف)٢١:١١و١٣:٢و٢٠و١٠:١٩و١:١٦ص(يفامك
.ملكتتالةفصلا

كوعدينأىلإةيدؤملاطئاسولالمعتسايأخلاْمَّـدَقَت
ملستوهيلإمدقتتنأيهوهعمسولجللةبكرملابحاص
.كلذهبشأاموهيلع

،َءاَيْعَشِإَّـيِبَّـنلٱُأَرْقَيُهَعِمَسَو،ُسُّبُليِفِهْيَلِإَرَداَبَف«٣٠
»؟ُأَرْقَتَتْنَأاَمُمَهْفَتَكَّـلَعَلَأ:ُهَلَأَسَف

رمألةعاطلايفهتبغركلذبرهظأوعرسأيأِهْيَلِإَرَداَبَف
ىمسأهنأوبيرغيشبحلانأبرذتعينأهنكميناكفحورلا
نمىلعبضغيهلعلو.ةءارقلابًامتهمناكهنأوةبترهنم
ًاناسنإرشبينأبّرسسبليفلعلو.لاحلاكلتيفهبطاخي
يفسانلاريهامجريشبتبرسولامكهللارمأبًادحاو
.ةرماسلا

.ةءارقلايفرهجيناكهنأىلعلدياذهُأَرْقَيُهَعِمَس
امركذياممرثكألاعتوصبهأرقيامركذيسانلاضعب
سدقملاباتكلاذختييذلاناسنإللىبوطف.ًاتكاسهأرقي
عفانهنإفتيبلايفًاريشعهذختيامكقيرطلايفًاقيفر
يفدشرمريخو.ءاطسبلاوءاملعلاوديبعلاونيريشبملل
.قيضلايفّزعمريخولمعلا

امكقحلالوبقليشبحلابلقّدعأهللاحورنأبيرالو
يذلاعوضوملاةءارقىلإهدشرأيذلاوهوهيلإًادشرمهلدعأ
.ليجنإلابريشبتللةمدقمنسحأوه

لكهلأسُينأنسحيلاؤساذهخلاُمَهْفَتَكَّـلَعَلَأ
امكًائيشديفيالىنعملاكاردإنودبةءارقلادرجمنألئراق
.اهتميقفرعيملاماهبحاصديفتالةرهوجلانأ

َبَلَطَو؟ٌدَحَأِينْدِشْرُيَْملْنِإيِنُنِكْمُيَفْيَك:َباَجَأَف«٣١
.»ُهَعَمَسِلَْجيَوَدَعْصَيْنَأَسُّبُليِفَىلِإ

لديباوجلااذهومهفأاللاقهنأكفيفنلاهباوجىنعم
ىلإهجايتحاوهلهجبفرتعينأيحتسيالعضاوتمهنأىلع
نوبأيمهذإبصانملابابرأنيبةردانةفصلاهذهوميلعتلا
كلذرهظأفةينيدلارومألايفاميسالومهلهجباورقينأ
اوعجرتملنإ«هلوقبحيسملاهيلإراشأيذلادلولاحورريزولا
.»تاوامسلاتوكلماولخدتنلفدالوألالثماوريصتو
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اوبرتنيذلاىلعًامهفلهسأناكهأرقيناكيذلاعوضوملاف
ركذيهنكلوحيسملاىلإريشيهرهاظنألدوهيلانيديف
ىلعرفظملاديجملاكلملاحيسملانأشبقيليالامضعب
عمجرسعيفهمالآوهتمكاحموهعاضتاىلعملكتهنألمهداقتعا
.دحاوصخشيفنيداضتملانيفصولا

بيرغلانمملعتينأيضرخلاَسُّبُليِفَىلِإَبَلَطَو
.رهاظوهامكةبترلايفهنمىندأوهيذلا

لٱُلْصَفاَّـمَأَو«٣٢
ْ

:اَذٰهَناَكَفُهُأَرْقَيَناَكيِذَّـلٱِباَتِك
يِذَّـلٱَماَمَأٍتِماَصٍفوُرَخَلْثِمَوِ،حْبَّـذلٱَىلِإَقيِسٍةاَشَلْثِم
.ُهاَفْحَتْفَيَْملاَذَكٰهُهُّزَُجي
٨و٥٣:٧ءايعشإ

ةمجرتيفامىلع)٨و٥٣:٧ءايعشإ(نمذوخأماذه
داتعاو.ظفللايفيناربعلالصألانيبوهنيبقرفلاونيعبسلا
كلذنعاولدعاموحيسملاىلإةءوبنلاهذهاوبسنينأدوهيلا
نأاهنايبعفدنعمهزجعونييحيسمللمهلادجدعبالإ
.حيسملاوهعوسي

ربصلاوةءاربلايفاهلثمحيسملاناكوةمنغيأٍةاَشَلْثِم
.ملحلاو

.ةقفشالبًاملظهلتقىلإةراشإاذهِحْبَّـذلٱَىلِإَقيِس
.ملحلاوربصللًارايتخاٍتِماَص

يف«٣٣ َّـنَأل،ِهِبُِربُْخيْنَمُهُليِجَو،ُهُؤاَضَقَعَزَتْنٱِهِعُضاَوَتِ
»؟ِضْرَألٱَنِمُعَزَتْنُتُهَتاَيَح

يتلاةواسقلاوروجلاوةناهإلاىلعليلدةيآلاهذهيفام
.ةمكاحملادنعحيسملاىلعتعقو

يف يناربعلايفونيعبسلاةمجرتيفامىلعاذهِهِعُضاَوَتِ
ىلععقوامىلإةراشإنيرمألانملكو»ةطغضلانم«
ىلإةمكحمنمذخُأورسُأودّيُقوهيلعضبُقنيححيسملا
.بلصلالحميأةثجلجلاىلإةموكحلارادنموةمكحم

فقوهنألهليذلاقحلاءاضقلاعنتمايأُهُؤاَضَقَعَزَتْنٱ
اومكحيملفسطاليبوسدوريهوافايقوناّنحمامأءاضقلل
.هوقلطأللدعلاننسىلعاورجولوقحلابًامكحهيلع

كلذلهأانه»ليجلا«ىنعمِهِبُِربُْخيْنَمُهُليِجَو
نيذلاسانلاكئلوأرشنمبجعتللماهفتسالاو.رصعلا
فصينأعيطتسيدحأاللاقهنأكفهللانبامهحيسماولتق
فاكمالكتاغللايفسيلذإحيسملايرصاعممثإةعاظف
.اهنايبل

امكًاملظلتقييأِضْرَألٱَنِمُعَزَتْنُتُهَتاَيَحَّـنَأل
ُعَطْقُيًاعوُبْسُأَنيِّـتِسَوِْنيَنْثٱَدْعَبَو«هلوقبيبنلالاينادأبنأ
ملٱ
اليذلاعيظفلامثإلاوهاذهف.)٩:٢٦لايناد(»ُحيِسَْ
لسرفرشأحيسملاةايحعزنوهوهفصينأدحأعيطتسي
ناكنمهليجيفو«هصناميناربعلايفكلذلصأوءامسلا
نمنييليلقنأىنعملاو»ءايحألاضرأنمعطُقهنأنظي
نعءادفعطُقوبُرضهنأهتومةياغاوفرعهرصعلهأ
.هبعشاياطخ

خلٱَلَأَسَف«٣٤
ْ

طَأ:َسُّبُليِفَُِّيص
ْ
ُلوُقَيْنَمْنَع:َكْيَلِإُبُل

»؟َرَخآٍدِحاَوْنَعْمَأِهِسْفَنْنَع؟اَذٰهُّيِبَّـنلٱ

هلحميفلاؤسلااذهناكاَذٰهُّيِبَّـنلٱُلوُقَيْنَمْنَع
ءامدقنأمعن.هيفملكتييذلامساركذيملءايعشإنأل
عمسلةصرفهلنكتمليشبحلانكلوحيسملاوهاولاقدوهيلا
ةمظعنمهعمسامنيبقفوينأهيلعبعصومهريسفت
برقيوهمالآوهتناهإإبننمانهليقاموهدجموحيسملا
ضعبنأويرصانلاعوسيءابنأميلشروأيفعمسهنألقعلل
ةءوبنلاهذهيفهيلإراشملاحيسملاهنأهربخأعوسيذيمالت
ةجحلًاعفدايمرإوأءايعشإهنألاقدوهيلاضعبنأو
كلذأرقذإو.مويلاىلإنولوقينولازيالامكنييحيسملا
دّدرتيوهوقحلانعثحبلايفدهتجاويهلإلاباتكلاريزولا

نأنمدبالوهملعيًادشرمهيلإهللالسرأةءوبنلاىنعميف
ىطعُيهلنم«نأبهدعوقفوىلعًامئادكلذكلعفيهللا
.)٢٥:٢٩ىّتم(»دادزيو

لٱاَذٰهْنِمُسُّبُليِفَأَدَتْبٱَف«٣٥
ْ

.»َعوُسَيِبُهَِّـرشَبُيِباَتِك
١٨:٢٨صو٢٤:٢٧اقول

.)٥:٢ىّتم(حرشرظناُسُّبُليِفَأَدَتْبٱَف
ةءوبنوهوهأرقيناكيذلايأِباَتِكْلٱاَذٰهْنِم

.همالكعوضومكلذلعجو)٥٣ص(ءايعشإ
يفالوهسفنيفملكتيمليبنلانأًانيبمَعوُسَيِبُهَِّـرشَبُي

نابأوًاعمًاهلإوًاناسنإناكنميفملكتامنإرشبلانمهريغ
هتوموهميلعتوعوسيلامعأيفةءوبنلاتمتفيكهل
وهاذهعوسيًاذإفًاصلخموًاسيئرنوكيلعفُرهنأوهتمايقو
.حيسملا

يشبحلابلقيفًارثؤمسبليفميلعتهللاحورلعج
يفهلاؤسنمحضتيامكعضاوتلاوناميإلابميلعتلالبقف
.ةيلاتلاةيآلا
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يفِناَرِئاَساَُمهاَميِفَو«٣٦ َلاَقَف،ٍءاَمَىلَعَالَبْقَأِقيِرَّـطلٱِ
خلٱ
ْ

»؟َدِمَتْعَأْنَأُعَنْمَياَذاَم.ٌءاَماَذَوُه:َُِّيص
١٩:٤٧ص

يفِناَرِئاَس ريزوناكثيحبونجلاةهجىلإِقيِرَّـطلٱِ
.ًاهجوتمةشبحلاةكلم

ءاملاكلذنأىلعلديانهإبنلايفءيشالٌءاَماَذَوُه
كلتدنعسيلهنأمولعملانموةكربوأًانيعوأًارئبءامناك
ةيدومعملاةيفيكىلعانهركُذاممليلدالًاذإفرهنقيرطلا
ءاملانأملعنامنإشرلابمأبصلابمأتناكسيطغتلابأ
ىلإةراشإةيدومعملاةيفيكتناكولف.ةيدومعمللًايفاكناك
ةراشإلاكلتوسدقلاحورلابةئيطخلانمسفنلالسغ
.هتيمكبالةيريهطتلاءاملاةفصبةمئاق

سبليفنألاؤسلااذهنممزليَدِمَتْعَأْنَأُعَنْمَياَذاَم
ىلعاهبوجووةيدومعملاىنعمثيدحلاءانثأيفهملعدقناك
مزليو.هتسينكيفًاوضعلخديوحيسملابهناميإبفرتعينم
دارأوحيسملاوهعوسينأبنمآريزولانأهسفنلاؤسلانم
هتمدخلهتايحفقيوحيسملارمأعيطيوهناميإبفرتعينأ
قحتسمهنأكةيدومعملابلطيملهنألهعضاوتهلاؤسبرهظأف
ىلعمالكلارمدقو.سبليفلكلذمكحكرتلباهل
:١٦سقرمو٢٨:١٩ىّتم(حرشلايفليصفتلابةيدومعملا
١٦(.

لَقِّـلُكْنِمُنِمْؤُتَتْنُكْنِإ:ُسُّبُليِفَلاَقَف«٣٧
ْ
.ُزوَُجيَكِب

ملٱَعوُسَيَّـنَأُنِموُأاَنَأ:َباَجَأَف
.»ِهللاٱُنْبٱَوُهَحيِسَْ

:٩و٦:٦٩انحويو١٦:١٦ىّتم١٦:١٦سقرمو٢:١٩ىّتم
١٣و٥:٥و٤:١٥انحوي١و٩:٢٠صو١١:٢٧و٣٨و٣٥

ىلعةيدومعملاطرشباوجلااذهيفسبليفرهظأ
ناميإلايهو)١٦:١٦سقرم(يفحيسملااهنّيعامكنيغلابلا
بلقلالكنمناميإلانوكينأوًاصلخمحيسملالوبقيأ
نأمعن.طقفنهذلانمالةدارإلاوفطاوعلانميأ
.)٢١ع(هبلقلكنمنمؤيملهنكلو)١٣ع(نمآنوميس
هدادعتساوريزولاكلذناميإةحصبسبليفمكحيملو
ةليسونمنكتملهنألهريمضلمكحلاكرتلبةيدومعملل
.هناميإصولخةفرعمل

ىلعلمتشتةرصتخمناميإةدعاقاذهخلاُنِموُأاَنَأ
هلإهنأوهبدوعوملاحيسملاوهعوسينأامهوطقفنيرمأ
تمتباتكلاديعاوملكنألنيدلايفنايرهوجامهالكو
نألفاكحيسملاعوسيمدنأانققحتيناثلابهنأولوألاب
داشرإبةيفاوهتمكحنأوهلكملاعلااياطخنعةرافكنوكي
فتكيملو.مهصلختومهيمحتنأيفكتهتوقنأورشبلاعيمج

هذختالبكلذكحيسملانأهداقتعابفرتعينأيشبحلاكلذ
.دبألاىلإًاهلإوًابر

ملٱَفِقَتْنَأَرَمَأَف«٣٨
ملٱَىلِإاَُمهَالِكَالَزَنَف،ُةَبَكْرَْ

ُسُّبُليِف،ِءاَْ
خلٱَو

ْ
.»ُهَدَّـمَعَف،َُِّيص

هباوجنمريزولاصالخإققحتهنأسبليفهلعفاممرهظي
ىلإةجاحيفًايقابهريملهنأوءايرلاىلإيعادالهنأنمو
نموهللاباتكنمملعتهنألةيدومعملالبقينيدميلعت
لبهدمعينأنمًاعنامريملفسدقلاحورلانموسبليف
اهيفطئاسوالةديعبدالبىلإبهاذهنألكلذلًابجومىأر
.هقرافينأكشوىلعسبليفنأوةيدومعملاىلإ

ِف
َ
ةيفيكىلعانهليلدالءاَْملٱَىلِإاَُمهَالِكَالَزَن

ىلإوأهسفنءاملاىلإالزنامهنأىنعملالامتحالةيدومعملا
ًارئبقيرطلانعًاضفخنمناكءاملانأجتنتسننكلوهتفاح
نأمالكلايضتقيالةكربهنأانفرعولوًانيعمأةكربمأناك
هبناجىلعفقوهنألمتحيواهيفريزولاسّطغسبليف
ةيدومعملاةيفيكبيهلإرمأدوجومدعو.هيلعءاملابصو
.ةيرهوجبتسيلةيفيكلانأىلعليلد

ملٱَنِماَدِعَصاَّـَملَو«٣٩
ْمَلَف،َسُّبُليِفِّـبَّـرلٱُحوُرَفَطَخِءاَْ

خلٱُهِْرصْبُي
ْ

يفَبَهَذَو،ًاضْيَأَُِّيص .»ًاحِرَفِهِقيِرَطِ
١٤و٣:١٢لايقزحو٢:١٦كولم٢و:١٨كولم١

ثيحىلإهبناجنموأهسفنءاملانميأِءاَْملٱَنِم
.ةبكرملاتفقو

سبليفسدقلاحورلارمأَسُّبُليِفِّـبَّـرلٱُحوُرَفَطَخ
هنعباهذلابهرمأانهو)٢٩ع(ناكملاكلذىلإءيجملاب
باتكذإدشرمالبيشبحلاكرتيملفرخآًالمعسراميل
هنممزليال»فطخ«هلوقو.هنادشرينالازيالهحوروهللا
ريزوللرهظامىلعكلذركذاقولنألةزجعمتثدحهنأ
كلذثدحيملهنأوكلذكباغةتغبرضحامكهنإف
ًارورسمناكريزولانأحجرألاوهمغرىلعلبهرايتخاب
شبحلادالبىلإهعمهذخأينأيفبغروسبليفةقفارمب
حورنكلوًانامزهعمىقبينأدارأسبليفلعلو.هملعيل
»داعصإلاب«دارملاكانه»فطخلاب«دارملاف.ةقرافملابهمزلأهللا

نأانهليقامىنعمنأمهضعببهذو.)٤:١ىّتم(يف
.ةقيقحسبليفلمحسدقلاحورلا

يفَبَهَذَو ةجيتنحرفلاو.ريزولايأًاحِرَفِهِقيِرَطِ
صخشبلقيفمأ)٨ع(ناكةنيدميفًادبأليجنإلاريثأت
لانوهبدوعوملاحيسملادجودقهنأهحرفعوضومو.ٍدحاو
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حرفوةيدبألاةايحلاءاجروهللاةحلاصموهاياطخةرفغمهنم
رارقإلابهتابجاوهليمكتىلعهلهريمضحدمنمًاضيأ
زنكلابهءاقدصأربخينأهعقوتبًاضيأحرفهلعلوهناميإب
نأهقحناكو.)١٣:٢٤ىّتم(ةّيريملايفهدجويذلايفخملا
ىتأف.)٢:١٠اقول(»ميظعحرفبةراشب«ليجنإلانألحرفي
دجووهيلعيهواهنععجروةئيطخلالاقثأًالماحميلشروأ
حرفلاكلذنأنمدبالو.هنعاهلمحفقيرطلايفحيسملا
ةدهاشموءامسلاهغولبدنعمتومايألايلاوتىلعهيفداز
لكلدعمحرفلااذهلثمو.ةيدبألاةداعسلالوخدوحيسملا
ملو.ريزولاكلذهنمآيذلاناميإلامدآدالوأنمنمؤينم
اممحجرتنكلفيرشلاكلذرمأنمًائيشذئدعبعمسن
يفحيسمللًانيمأًادهاشناكهنأةعاطلاوناميإلانمهرهظأ
ُِعْرسُتُشوُك«هلوقيفدوادةءوبنلقفاومكلذوةشبحلا
ركذيملخيراتلانكلو.)٦٨:٣١رومزم(»ِهللاٱَىلِإاَْهيَدَيِب
.م.ب٣٣٣ةنسوحنالإيحيسملانيدلاشبحلاةمألوبق
.ًارشبمسويشنمورفاهيلإبهذنيح

يفَدِجُوَفُسُّبُليِفاَّـمَأَو«٤٠ َناَكٌزاَتُْجمَوُهاَمَنْيَبَو.َدوُدْشَأِ
ملٱَعيَِمجُِّـرشَبُي

.»َةَّـيَِرصْيَقَىلِإَءاَجىَّـتَحِنُدُْ
:٢٥ايمرإو٢٠:١ءايعشإو٥:٥ليئومص١و١٣:٣عوشب
٢١:٨ص٢٠

يفَدِجُوَف لبقءيشهرمأنمعمسُيمليأَدوُدْشَأِ
ةنيدمدودشأو.ةزجعمهنأيضقتيالاذهو.دودشأهغولب
)١٥:٢٧عوشي(اهوكلميملمهنكلاذوهيطبسعوشياهاطعأ
ليئومص١(ةريبكلاةسمخلانيينيطسلفلاندمىدحإيهو
لكيهيفبرلاتوباتنوينيطسلفلاعضوكلانهو.)٦:١٧
)٣-٥:١ليئومص١(نييليئارسإلانمهوذخأنيحنوجاد
مايأ٢(اهضرأيفًاندمىنبواذوهيكلماّيزعاهراوسأمدهو
رحبلانملايمأةثالثوحندمأىلعاهعقومو.)٢٦:٦
ةزغلامشًالثمنيرشعوةعبرأوحندمأىلعوطسوتملا
لزتملةريقحةيرقيهوافاينمبونجلاوحنًاليم٢٤وحنو
يفدوادةءوبناهيفسبليفريبشتبمتهلعلو.دودشأىمسُت
.)٨٧:٤رومزم(

دلوافايكهرواجامورحبلائطاشىلعِنُدُْملٱَعيَِمج
)٣٦و٩:٣٢ص(يفريشبتلااذهةجيتنتركُذو.اهريغو
يشبحلاريزولاعموةرماسلايفهلعفنماقولهبأبنأامو
نينمؤملارئاسلبهدحووهسيلوناكثيحهلعفيناكام
.نيتتشتملا

نمقيرطلاىلعرحبلائطاشىلعةريبكةنيدمَةَّـيَِرصْيَق
ًابونجءاكعنمًاليمنيثالثوةتسدمأىلعورصمىلإروص
لكايهلاورمرملانمروصقباهمظعوريبكلاسدوريهاهانب

اهامسونفسللأفرماهيفأشنأوةعساولابعالملاوةرخافلا
ةالوزكرمتناكو.رصيقسطسغوألًاماركإ»ةيرصيق«
٢٣:٣٣ص(امهريغوسوتسفوسكليفكنيينامورلاةيروس
يتـوهاللاسـوناجيروأنـطوتـنـاكو.)١٣و٢٥:٦و
ـًاـنطوســبلـيفـاهذختاو.ـيحـيسـملاخرـؤملاسوـيبـاسوأو
سمخرورمدعباهيلإىتأنيحسلوبهدجوكانهو
وحناهيفًاريسأسلوبناكو.)٢١:٨ص(ةنسنيرشعو
ىتشنكامأىلإاهراجحرثكألقُنوةبرخنآلايهونيتنس
.ءانبلل

عساتلاحاحصألا

قيرطلايفهلبرلاروهظوقشمدىلإلواشباهذ
٢٥ىلإ١عكلذنمأشنامو

ِذيِمَالَتَىلَعًالْتَقَوًادُّدََهتُثُفْنَيْلَزَيَْملَناَكَفُلُواَشاَّـمَأ«١
لٱِسيِئَرَىلِإَمَّـدَقَتَف،ِّـبَّـرلٱ

ْ
.»ِةَنَهَك

١:١٣سواثوميت١و١:١٣ةيطالغو٨:٣ص

امانهلواشىلعمالكلاليصفتىلعاقوللمحيذلا
ّودعنملّوحتونمآنأدعبعوسيلةمدخلانملواشهاتأ
ةقلعتمةيآلاهذهو.ممأللًالوسرراصواهلبحمىلإةسينكلا
ضرتعممالكامهنيبامفنماثلاحاحصألانمةعبارلاةيآلاب
ببسبميلشروأنماوتتشتنيذلانمدحاوباعتألًانايب
.سونافتسالتقرثأىلعداهطضالا

هبهادلاوهامسيذلايدوهيلاهمسااذهُلُواَش
:٢١ص(سوسرطيفدلُو.سلوبةينيتاللايفهمتجرتو
ص(نيماينبطبسنمنييناربعلانمًايناربعهوبأناكو)٣٩
نيينامورلاقوقحهلو)٢٣:٦ص(ًايسيرفناكو)٢٢:٢٨
:١٨ص(ًانايحأاهسرامومايخلاةعانصملعتو)٢٢:٢٨ص(
يمدقدنعميلشورأيفةيدوهيلاةعيرشلاسردو)٣
نيدلاًادهطضمهرمألوأيفناكو.)٢٢:٣صليئالامغ
ناكهنأحجرألاو.هبًاديهشمثهلًالوسرراصمثيحيسملا
نيرشعوًاسمخًارشبملاجونيثالثلانسغلبنأىلإًايدوهي
حجرألاونينسعبرأًاريسأناكهنأًانيقيهملعتيذلاو.ةنس
ىلعةلاسرةرشععبرأبتكو.نينسعبسكلذكناكهنأ
.نييناربعلاةلاسربتكهنأبلوقلا

امرادقمنيدهعلايفنيمهلملاةبتكلانمدحأبتكيملو
ةوقىلعليلدهيفأشنيذلاريغتلاو.ىسومىوسبتك
هراكفأىرجملكوناسنإلابلقرييغتىلعةيهلإلاةمعنلا
ذقنأهنأوهوهللاةمحرةمظعةلثمأنمرييغتلاكلذوهتريسو
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اَذِٰهل«هلوقلقفاوماذهويدبألاكالهلانممواقملاكلذلثم
ملٱُعوُسَيَرِهْظُيِل:ُتِْمحُر

يفُحيِسَْ ًالاَثِم،ٍةاَنَأَّـلُكًالَّـوَأاَنَأَّـِ
لِل
ْ
لِلِهِباوُنِمْؤُيْنَأَنيِديِتَع

ْ
.)١:١٦سواثوميت١(»ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَح

ملهنألةيحيسملاةنايدلاقدصىلعًاضيأناهربريغتلاكلذو
لبيويندحبرىلعلصحيملهنألوةلدألاحضوأبالإاهلبقي
ةمألاوهيفىبرتيذلانيدلاكرتذإاهلجألءيشلكرسخ
ىساقوةناهمةضغبمةعامجبقصتلاواهيفًاوضعناكيتلا
يفًاريخأهتايحلذبوديدجلانيدللهتمدخيفةريثكًاباعتأ
.نيهاربلاىوقأبعانتقانودكلذهنايتإلاحملانموهليبس
ميهاربإةوعدكنأشوذرمأديدجلادهعلايفلواشةوعدو
ثالثليصفتلاباهركذنمّنيبتتاهتيمهأو.ميدقلادهعلايف
.)٢٦و٩:٢٢ص(يفرفسلااذهيفتارم

بضغلانمءولممهبلقنأىلإريشيزاجماذهُثُفْنَي
وألفتيلالإسفنتيملفدقتمنوتأكداهطضالايفةريغلاو
لثمكلذونييحيسملاىلعتوملابءاضقوةنعلوًاديدهتخفني
.)٢٦:١١ص(»ْمِهْيَلَعيِقَنَحَطَرْفَأْذِإ«هاتأامبًائبنمهلوق

هيلعمزعامبمهئبنيوهوهئاقدصأعماسميفامأًادُّدََهت
ناكهنأبمهسفنأىراصنلاعماسميفوأىراصنلابهلعفينأ
.عوسيبمهناميإنعاوعجريملنإتوملاوأباذعلابرذني

لتقلابسلجملامهيلعمكحينأدهتجيناكيأًالْتَقَو
ناكهنألسيلكلذو)١١و٢٤:١٠ص(مهلتقبحرفيناكو
هنأوةحيبقةعدبةيحيسملاةنايدلانظهنأللبعبطلابًايساق
نيأطخكلذببكترافاهعابتألتقباهوحمينأهيلعبجي
.قحلاءادهشنمفولألتقجتنوهريغنوريثكامهبكترا

ص(ذئنيحنييحيسماوّمسدقاونوكيملِّـبَّـرلٱِذيِمَالَت
١١:٢٦(.

ريبكلاسلجملاسيئرهنألِةَنَهَكْلٱِسيِئَرَىلِإَمَّـدَقَتَف
١٤ع(سلجملامتخاهيلععضيوبيتاكملاعقوينأقحهلو
نميقودصهنأوسليفواثهمسانأحجرألاو)٢٢:٥صو
.ب٣٧ةنسينامورلايلاولاسويلاتيفهنّيعدقونانحتيب
.م

جلٱَىلِإَقْشَمِدَىلِإَلِئاَسَرُهْنِمَبَلَطَو«٢
ْ

ىَّـتَح،ِتاَعاََم
َنيِقَثوُمْمُهُقوُسَي،ًءاَسِنْوَأًالاَجِرِ،قيِرَّـطلٱَنِمًاساَنُأَدَجَواَذِإ
.»َميِلَشُروُأَىلِإ

٢٢:٤و٢٣و١٩:٩و١٨:٢٥و١٦:١٧ص

ذيمالتبلعفامبلواشفتكيملَلِئاَسَرُهْنِمَبَلَطَو
نماهريغيفمهدهطضينأيفبغرفميلشروأيفبرلا
لئاسرلاتناكو.هيلإدحأهعديملذإًاعربتكلذىتأوندملا
ةيلوتيفةموكحلابابرأناذئتساىلعلمتشتاهبلطيتلا

ناطلسسلجمللناكامكنييحيسملاىلعناطلسلالواش
.اهريغوةيدوهيلايفدوهيلالكىلع

مايأيفةرماعتناكملاعلاندممدقأنميهَقْشَمِد
:٨ليئومص٢(دواداهذخأ)١٥:٢و١٤:١٥نيوكت(ميهاربإ
١١:٢٤كولم١(نييليئارسإلااهكولمبراحامًاريثكو)٦
.ق٦٠ةنسنوينامورلااهذخأو)١٦:٥و١٤:٢٥كولم٢و
تحتاهاّيإلواشةرايزنامزيفتناكاهنأحجرألاو.م
:١١سوثنروك٢(نييناسغلابرعلاءارمأدحأثراحلامكح
مايأةعبسةفاسموحنوأًاليم١٤٠دمأىلعيهو)٣٣و٣٢
.ًالامشميلشروأنم

ىّتم(حرشرظناتاعامجلاخويشيأِتاَعاَمَْجلٱَىلِإ
كلذىلعليلدلاودوهيلانمريثكذئتقواهيفناكو)٤:٢٣
يفلتُقميلشروأتبرخنيحهنأخرؤملاسوفيسويلوق
رشعةينامثىرخأةرمويدوهيفالآةرشعةرمقشمد
.ًافلأ

ددعناكمكالوكلانهليجنإلابّرشبنمملعنالو
موييفاونمآنيذلاضعبلعلو.كلانهحيسملابنينمؤملا
ليجنإلاباورشباهيلإاوداعاملواهلهأنماوناكنيسمخلا
.اهيلإاوبرهداهطضالانماوتتشتنيذلاضعبلعلو

يفنأًاققحتمنكيملهنأاذهنمرهظيًاساَنُأَدَجَواَذِإ
هحيجرتناكوكلذحّجرامنإنييحيسملانمًاموققشمد
.)١٠ع(عقاولاقفوىلعًاحيحص

٢٢:٤و١٩:٩ص(ةيحيسملاةنايدلايأِقيِرَّـطلٱَنِم
قيرطو)١٨:٢٦ص(هللاقيرطوهو.)٢٢و٢٤:١٤و
لصألعلوءامسلاقيرطوةايحلاوةسادقلاقيرطوناميإلا
.)١٤:٦انحوي(»قيرطلاوهانأ«حيسملالوقهلامعتسا

ةقفشهبلقيفنكيملهنأىلعلدياذهًءاَسِنْوَأًالاَجِر
.ةديعبةفاسمءاسنلارجينأبلطامالإو

.مهتقطرهىلعكلانهاومكاحيلَميِلَشُروُأَىلِإَنيِقَثوُم
نيعبسلاسلجمناطلسبقشمدةموكحبابرأتملس
تناكوكلانهنينطوتسملادوهيلاىلعتاعامجلاحويشو
.مهتدعاسملةدعتسم

يفَو«٣ َقَرْبَأًةَتْغَبَفَقْشَمِدَىلِإََبَرتْقٱُهَّـنَأَثَدَحِهِباَهَذِ
.»ِءاَمَّـسلٱَنِمٌروُنُهَلْوَح

١٥:٨سوثنروك١و٢٦:١٣و٢٢:٦ص

ريغهنأحجرألاوفورعملاريغناكملاَقْشَمِدَىلِإَبََرتْقٱ
.)٢٦:١٣ص(راهنلافصتنمتناكوةنيدملانعديعب

هفصوسلوبنأليلدبًاقربسيلاذهِءاَمَّـسلٱَنِمٌروُن
ناعملنملضفأءامسلانمرون«هنأب)٢٦:١٣ص(يف
باتكلانأودّجمتموهوعوسيلالجءاهبوهف»سمشلا
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اينانحلوقكلذنموسلوبلعوسيروهظبنرتقاهنأبحرص
يفَكَلَرَهَظيِذَّـلٱُعوُسَيُّبَّـرلٱيِنَلَسْرَأْدَق« ع(ِ»قيِرَّـطلٱِ
ََرصْبَأَفْيَك«هنأنمسلوبرمأبلسرللابانربءابنإو)١٧
يفَّـبَّـرلٱ نَأَوِقيِرَّـطلٱِ

َرِخآَو«سلوبلوقو)٢٧ع(»ُهَمَّـلَكُهَّـ
لٱ
ْ

اذهو.)١٥:٨سوثنروك١(»اَنَأِيلَرَهَظِطْقِّـسلِلُهَّـنَأَكِّـلُك
ةقيلعلايفىسوملرهظكلذكهنإفسانللًاقباسهللاروهظك
:١٢جورخ(رانلادومعيفليئارسإبعشلو)٣:٢جورخ(
يفو)٣٨و٤٠:٣٤جورخ(عامتجالاةميخيفو)٢٢و٢١
دنعرهظكلذكو)٦-٤:٤ءايعشإو٣-٧:١مايأ٢(لكيهلا
:١٧ىّتم(لبجلاىلعهيلجتدنعو)٢:٩اقول(عوسيداليم
وه«هنألًارونحيسملاروهظةمالعنوكتنأقئاللانمو)٥-١
وهو)٨:١انحوي(»ملاعلارون«و)٩و١:٤انحوي(»رونلا
.)١:٣نييناربع(»بآلادجمءاهب«

،ُلُواَش:ُهَلًالِئاَقًاتْوَصَعِمَسَوِضْرَألٱَىلَعَطَقَسَف«٤
ِمل،ُلُواَش

َ
»؟ِينُدِهَطْضَتاَذا

خلا٢٥:٤٠ىّتم

ناعملروهظنمفوخلاوةريحللِضْرَألٱَىلَعَطَقَسَف
دجملابهسفنحيسملاعوسينالعإنموةتغبميظعلارونلا
لايناد(هللادجمدهاشامدنعلاينادرمأنمناككلذكو
.)٢٠:٨و٨:١٧

دحأريملنكلورونلاهقافرلكىأرًاتْوَصَعِمَسَو
)٧ع(توصلااوعمسمهلكوسلوبىوسعوسيمهنم
صيفءاجو.هاوسملكتملاتاملكمهنمدحأزيميملنكلو
ليقاميفةافانمالو.ةيناربعلاةغللابهملكبرلانأ٢٦:١٢
يِعَماوُناَكَنيِذَّـلٱَو«هلوقوهو)٢٢:٩ص(يفليقاملانه
يِذَّـلٱَتْوَصاوُعَمْسَيَْملْمُهَّـنِكٰلَو،اوُبَعَتْرٱَوَروُّنلٱاوُرَظَن
ثداحلااذهناكفةموهفمتاملكاوعمسيمليأ»يِنَمَّـلَك
َءاَجَف«يليجنإلالوقوهو)١٢:٢٨انحوي(يفروكذملاك
هنظتوصلااذهو»ًاضْيَأُدِّـَجمُأَو،ُتْدَّـَجم:ِءاَمَّـسلٱَنِمٌتْوَص
.كالمتوصهنأمهريغنظوًادعرمهضعب

لعفكلذكهيفهمالكريرقتلهمسارركُلُواَش،ُلُواَش
:٢٢اقول(سرطبناعمسلو)١٠:٤١اقول(اثرملهباطخيف
.هلهجمأناسنإلاكلذهفرعناسنإلكفرعيحيسملاف)٣١
ِمل
َ
ملهنإفهعضاوتوهفكللاؤسلااذهبحيسملارهظأاَذا

نأرهاظلاو.هيلعهللماحلانايبهلأسلبهلعفىلعهددهي
ببسنملواشلسيلىنعملانوكيليراكنإماهافتسالا
.هظغيملوهذؤيملحيسملانألحيسملاهداهطضالٍفاك
ةلعالبهتسينكلوحيسمللرارشألاةمواقملككلذكو
:١٥انحوي(»ببسالبينوضغبأ«عوسيلوقلقفاومكلذو
يبنلالايقزحناسلبىلاعتهلوقاذهنمبرقيو.)٢٥

َتْيَباَيَنوُتوُمَتاَذاَمِلَف.ِةَئيِدَّـرلٱُمُكِقُرُطْنَعاوُعِجْرٱاوُعِجْرِا«
.)٣٣:١١لايقزح(»َليِئاَْرسِإ

)٦-١٥:١انحوي(دحاوهتيسنكوعوسيِينُدِهَطْضَت
اذهو)٤٥و٢٥:٤ىّتم(رخآللداهطضاامهدحأداهطضاف
ِهِْمَحلْنِم،ِهِمْسِجُءاَضْعَأ«نينمؤملانأيفليقامقفاوم
هللامفنعكالملالوقو.)٥:٣٠سسفأ(»ِهِماَظِعْنِمَو
نمانلو.)٢:٨ايركز(»ِهِنْيَعَةَقَدَحُّسَمَيْمُكُّسَمَيْنَم«
ًادحاوهبعشوهسفنبسحيدجملايفوهوحيسملانأاذه
.ملأتمودهطضملكلةيزعتهلكمالكاذهو

ُعوُسَياَنَأ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف؟ُدِّـيَساَيَتْنَأْنَم:ُهَلَأَسَف«٥
.»َسِخاَنَمَسُفْرَتْنَأَكْيَلَعٌبْعَص.ُهُدِهَطْضَتَتْنَأيِذَّـلٱ

٥:٣٩ص

ملوملكتملاوهنملواشفرعيمل؟ُدِّـيَساَيَتْنَأْنَم
وهنملأسفناسنإتوصهنأكًاتوصعمسفهلابىلعرطخي
هنألليئارسإهلإهيدانييذلانأنظيملوتوصلابحاص
نمةريغدشأهسفنىريوهوهلدهطضمهنأبهيلعمكح
دصقيوهوناكملاكلذغلبدقوهتعيرشلسانلارئاس
.هتمدخ

سدقملاباتكلايفعئاشلاحيسملاعوسيمسااذهُّبَّـرلٱ
.)١:٢٤ص(حرشرظنا

ىتأعوسينإفتوصلابحاصباوجاذهُعوُسَياَنَأ
ودعنمهلوحيوحيسملاوههنأهعنقيللواشلرهظوهسفنب
هلاقامانهاقولرصتخا.لوسروبحاصىلإدهطضمو
ُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَياَنَأ«هلوقبهلكهركذسلوبنكلوعوسي
عوضومانألاقهنأكف)٢٢:٨ص(»ُهُدِهَطْضَتَتْنَأيِذَّـلٱ
حيسملاوةيلزألاهتملكوهللانباانألقيملوكضغبوكئزه
يرصانلاعوسيلبكاذدهطضأملانألواشلوقيالئل
.بلُصيذلا

يتوخإويذيمالتكداهطضابُهُدِهَطْضَتَتْنَأيِذَّـلٱ
.)١٠:٤٠ىّتم(»يِنُلَبْقَيْمُكُلَبْقَيْنَم«هلوقكاذهو

نعذوخأمزاجمَسِخاَنَمَسُفْرَتْنَأَكْيَلَعٌبْعَص
نمديفتسيالهنإفحالفلاسخنمحلفيوهوروثلاسفر
لواشلًاررضناكهنأىنعملاو.هسفنحرجينأىوسكلذ
عوسيلًامواقمًايصاعًادينعىقبينأًاثبعهنوكىلعةوالع
ىوسىلعلصحيالفهنمىوقأوهنمكلذبدناعيذإ
هللامهتمواقمفًادبأرارشألاىلعقدصياذهو.هسفنرارضأ
هللاةيانعىلعرمذتلاوريمضلاةفلاخماذكو.ًاعممثإولهج
وهوسدقلاحورلاةمواقمهلثموتاقيضلالاسرإيف
حيسملابنورضينيدهطضملانأةصالخلاو.انبولقبطاخي
.ًادجرثكأمهسفنأنورضيمهنكلوهتسينكو
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ْنَأُديِرُتاَذاَم،ُّبَراَيٌ:ِّـريَحَتُمَوٌدِعَتْرُمَوُهَوَلَأَسَف«٦
ملٱِلُخْدٱَوْمُق:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف؟َلَعْفَأ

اَذاَمَكَلَلاَقُيَفَةَنيِدَْ
.َلَعْفَتْنَأيِغَبْنَي
١٦:٣٠و٢:٣٧صو٣:١٠اقول

باقعلانموهمثإةعاظفبهروعشنمفئاخٌدِعَتْرُم
.هقحتسييذلا

يأحيسملاوهيرصانلاعوسينأدجوهنأنمٌِّـريَحَتُمَو
لكهمواقينأًاقحتسموًافدجموًاعداخهنظيناكيذلانأ
نعهفقوأويوامسلادجملايفهلرهظيذلاوهةمواقملا
طلغهلعفيناكامنأهلرهظأوهدصقليبسيفريسلا
.ةئيطخو

عوسينأعنتقاهنأىلعلدياذه؟َلَعْفَأْنَأُديِرُتاَذاَم
ةحمليفو.ًاصلخمهبنمآوًابرهلعضخهنأوحيسملاوه
ىلإهسفنربىلعلكتمربكتميسيرفنملوحتفرط
نينمؤملالتاقنموعوسيربىلعلكتمعضاوتميحيسم
لعفأنأديرأاذام«لوقيكلذلبقناكو.ممألالوسرىلإ
هللالأسوقوفىلإرظننآلاو»هلعفأنأسانلابحياذامو
ىلإةعاسلاكلتذنمهرمأعيطينأةيغبىلاعتهتدارإنع
هللاهتدارإعضخينأئطاخلكىلعبجياذكهو.دبألا
.صلخييكللواشهلاهعضخأامك

برتقادقناكيتلاقشمديأَةَنيِدَْملٱِلُخْدٱَوْمُق
رمألوهتدارإلةباجإاهلخدينأدصقناك.)٣ع(اهنم
.هللارمأباهلخدفنيعبسلاسلجم

نأعملواشنأاذهنمرهظيخلااَذاَمَكَلَلاَقُيَف
نيدولوملانأوهيلعبجياذاممهفلامامتمهفيملددجتهبلق
يفميلعتلاىلإنوجاتحيحيسملايفلافطأىوساوسيلةيناث
طئاسوبسانلاملعينأراتخيهللانأولامعألاودئاقعلا
يحورميلعتلكلواشملعينأهنكميناكفةيرشب
هنكميناكو.برلاحيسملاوههنأهبهملعامكنالعإلاب
هملعينأراتخاهنكلهملعيًاكالمهيلإلسرينأًاضيأ
ص(سرطبةطساوبسيولينركملعامكاينانحةطساوب
.ملاعلايفهنيدرشنلءاطسوسانلاهللاذختياذكهو)١٠:٥
ملعتينأيحيسملكىضربوجوًاضيأكلذنمرهظيو
نأنوربتخملاىضرينأونيربتخملانييحيسملانمهريغنم
.مهميلعتىلإنيجاتحملااوملعي

ملٱُلاَجِّـرلٱاَّـمَأَو«٧
،َنيِتِماَصاوُفَقَوَفُهَعَمَنوُرِفاَسُْ

.»ًادَحَأَنوُرُظْنَيَالَوَتْوَّـصلٱَنوُعَمْسَي
٢٦:١٣و٢٢:٩صو١٠:٧لايناد

لوألاوهؤاقفرمأمههمدخأملعنالُهَعَمَنوُرِفاَسُْملٱ
.حجرأ

المهنأكاوراصىتحنيريحتميأَنيِتِماَصاوُفَقَوَف
هلوقيفاموانهليقامنيبةافانمالف.قطنلانوعيطتسي
طَقَساَّـمَلَف«)٢٦:١٤ص(يف

ْ
هنأل»ِضْرَألٱَىلَعاَنُعيَِمجاَن

نعرظنلاعطقبةريحلانممهتمصىلإريشينأدصق
نمًالوأاوطقسمهنأعقاولاوأ.نيطقاسوأنيفقاومهعضو
كلذدعبريصياذامنيرظتنماوفقوواوماقمثرظنملاريثأت
.ةريحلايفمهو

ملكتملاتاملكاومهفيملمهنكلوَتْوَّـصلٱَنوُعَمْسَي
َتْوَصاوُعَمْسَيَْملْمُهَّـنِكٰل«)٢٢:٩ص(يفهلوقىنعماذهو
سدقملاباتكلاربعامًاريثكهنأليلدب»يِنَمَّـلَكيِذَّـلٱ
هلوقكلذنموتاملكلانودعمسلايفريثأتلانعتوصلاب
ملٱَىلَعِّـبَّـرلٱُتْوَص«

ْ
ُتْوَص،ِزْرَألٱُِّـرسَكُمِّـبَّـرلٱُتْوَص.ِهاَيِ

ُهلُحَدْقَيِّـبَّـرلٱ
ُ

لَزُيِّـبَّـرلٱُتْوَص.ٍراَنَب
ْ
لٱُلِز

ْ
رومزم(»َةَّـيِّـَرب

٢٤:٣١ىّتميفءاجامهلثمو)٨و٧و٥و٢٩:٣
لواشعماوناكنملثدحامكو.)٤:١٦يكينولاست١و
رونلاىأرلواشف.)١٠:٧لايناد(لاينادءاقفرلثدح
رونلااوأرفهقافرامأهتاملكوهتوصعمسوًاضيأحيسملاىأرو
.تاملكلااوعمسيملوتوصلااوعمسوحيسملااوريملو

لٱُحوُتْفَمَوُهَوَناَكَو،ِضْرَألٱِنَعُلُواَشَضَهَنَف«٨
ْ
ِْنيَنْيَع

.َ»قْشَمِدَىلِإُهوُلَخْدَأَوِهِدَيِبُهوُداَتْقٱَف.ًادَحَأُِرصْبُيَال

حرشرظنا(ًادمجتمحيسملادهاشهنأًادَحَأُِرصْبُيَال
نودبهلامتحايرشبلارظنلاعيطتسيالرظنملااذهو)٢ع
نمًادحأرصبيملهنأ»ًادحأرصبيال«هلوقبدارملاو.رثأت
مايأةثالثكلذكهرصبيقبوقيرطلايفنيراملاوأهقافر
نأل«رونلاةدشنميعيبطريثأتىوسسيلكلذلعلو
هلوقبًاضيأكلذّنيبو.)٢٢:٦ص(»ًاميظعناكرونلاكلذ
.)٢٢:١١ص(»ِروُّنلٱَكِلٰذِءاََهبِلْجَأْنِمُِرصْبُأَالُتْنُكْذِإ«
ريثأتانلقهئاقفرنمدحألكلذلثمثدحيملاذاملليقنإف
ىأرهنأركذننأانيلعونويعلافالتخابفلتخيءوضلا
.هدجميفبرلاهوأرامىلعةوالع

قشمدلخدينأعقوتيلواشنكيملِهِدَيِبُهوُداَتْقٱَف
يفاهلخدينأرظتنيناكلبًاعضاوتمًانيزحًاداتقمىمعألاك
دوهينمًامركمميظعلادوهيلاسلجمبئانبقيليبكوم
هيلعىرجةسكاعملاهذهلثمو.نييحيسمللًافيخمةنيدملا

ىرسألانمروهمجبجورخلاًاعقوتمناكهنإفهجورخيف
.روسلانملسبًاليلىلدمجرخفميظعلافتحابنيدعترملا
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.»ْبَْرشَيَْملَوْلُكْأَيْمَلَف،ُِرصْبُيَالٍماَّـيَأَةَثَالَثَناَكَو«٩

ارصبتملهدسجينيعنأمعنُِرصْبُيَالٍماَّـيَأَةَثَالَث
.راصبإنسحأقئاقحلارصبتتناكهسفننكلداوملا

لمأتلاوموصلابتقولالغشْبَْرشَيَْملَوْلُكْأَيْمَلَف
ةوهشهنملازأهركفبارطضالعلو.)١١ع(ةالصلاو
.ديدشلانزحلاتاقوأيفسانللًاريثكثدحيامكماعطلا
ةيضاملاهلامعأهركذتلواشراكفأبارطضابابسأنمو
حيسملاهرارضأوهمثإوهتيامعنمقبسامىلعهنزحو
لواش«هلبرلالوقماودلاىلععمسيناكهنأكفهذيمالتو
لبقتسملايفنوكياميفهبيراهنمو.»يندهطضتاذامللواش
اذامكللاقي«هلحيسملالوقمتيملتقولاكلذىلإناكهنأل
نعمأكلذنوكيةمحرنعأفرعيملف»لعفتنأيغبني
.رفغُيهمثإنأققحتيملفةمقن

يفَناَكَو«١٠ لِتَقْشَمِدِ
ْ

ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف،اَّـيِناَنَحُهُمْسٱٌذيِم
يف .»ُّبَراَياَذَنَئٰه:َلاَقَف.اَّـيِناَنَحاَي:اَيْؤُرِ
٢٢:١٢ص

ًالُجَر«ناكهنأكلذىلعديزعوسيذيمالتنمٌذيِمْلِت
لٱِعيَِمجْنِمُهَلًادوُهْشَمَو،ِسوُماَّـنلٱَبَسَحًاّيِقَت

ْ
ص(»ِدوُهَي

ع(ةريصقبتسيلةدمذنمنمآهنأحجرألاو.)٢٢:١٢
١٣(.
ةيادهإبنيفروكذملاديحولامونقألاعوسييأُّبَّـرلٱ
ذيمالتلاىلعمالكلايفهلوقعوسيهنأليلدو.سلوب
)١٤ع(»كمسابنوعدينيذلا«هلوقو)١٣ع(»كيسيدق«
.)١٧ع(خلا»عوسيبرلاينلسرأ«هلوقو

يف ىلعوةظقيلايفمأكلذناكمونلايفأّنيبيملاَيْؤُرِ
.يهلإنالعإكلذنأققحتنيهجولاالك

.ةعاطللدعتسموهبتنميأاَذَنَئٰه

ُهَلُلاَقُييِذَّـلٱِقاَقُّزلٱَىلِإْبَهْذٱَوْمُق:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف«١١
ملٱ
طٱَو،ُميِقَتْسُْ

ْ
يفْبُل ُهُمْسٱًاّيِسوُسْرَطًالُجَراَذوَُهيِتْيَبِ

.»ِّـيلَصُياَذَوُهُهَّـنَألُلُواَش
٢٢:٣و٢١:٣٩ص

ذئموياذهناكُميِقَتْسُْملٱُهَلُلاَقُييِذَّـلٱِقاَقُّزلٱ
برغلاىلإقرشلانمدتمموهوقشمديفلوألاعراشلا
نمفوفصهيبناجىلعناكوفصنوعرذأينامثهضرعو
دقومويلاىلإاهاياقبلزتملوةشوقنملاةبلصلاةراجحلادمع
ميظعلاقشمدعراشو.ضرألاتحتًانوفدماهضعبنودجي

يناطلسلابوميقتسملابفرعُيوبرغلاىلإقرشلانممويلا
وحنيضمدعبهنيعميقتسملاقاقزلاهنأتابثإرسعينكلو

.ةنيدملاكلتيفتاريغتلانمثدحامعمةنس١٩٠٠
يف هبقلعتياموناسنإلكعوسيفرعياَذوَُهيِتْيَبِ

ءازعاذهوكلذهبشأاموهلصأوهنكسموهمساكليصفتلاب
.رارشأللديدشلوهونيحلاصللميظع

ءزجيهوةيكيليكةيالوةدعاقسوسرطًاّيِسوُسْرَط
ًالامشنيسرمنمًاليم٢٠وحندمأىلعىرغصلاايسآنم
اهتمظعبًاميدقترهتشاسندسرهنىلعاهعقوموًايقرش
انيثأكةفسلفلاوملعلاسرادمنماهيفامواهتراجتو
ص(»ةيندريغةنيدم«اهنأبسلوباهفصواذهلوةيردنكساو
هنأاهنمرومأةدعبرصيقسطسغوأاهزيم.)٢١:٣٩
سويبمبلهتبراحميفهلتبزحتاهنألةينامورةنيدماهبسح
.ميدقلااهدجمتدقفاهنأالإمويلاىلإلازتاليهو

ةثالثلامايألايفلواشهلعفامّنيبياذهِّـيلَصُياَذَوُه
هنأهلنيبيلكلذباينانحعوسيربخأ.)٩ع(يفةروكذملا
لبًادهطضمًايسيرفقبيملهنإفميظعّريغتلواشيفثدح
نأشيفهراكفأتريغتذإهنأوهيدهطضمبرليلصيراص
.ًاضيأمهنأشيفتريغتمهبر

نألًالبقلصيملهنأ»يلصياذوه«هلوقنممزليالو
اقول(اهتاقوأبةنيعملاتاولصلاىلعنوظفاحياوناكنييسيرفلا

ربتعيملحيسملانأديفيهنكل)٦و٣:٤يبليفو١٨:١٠
هسفنربىلعلكتموهواهمدقهنألةلوبقمىلوألاهتاولص
وهواهمدقهنألةيقيقحاهربتعافنآلاهتاولصامأنييسيرفلاك
نمالهبلقنماهالصوحيسملاعوسيبهللاةمحرىلعلكتم
ميدقتبلقلاديدجتىلعليلدلوأنمهنإ.طقفهيتفش
.ةراحلاةالصلا

يفىَأَرْدَقَو«١٢ ًاعِضاَوَوًالِخاَداَّـيِناَنَحُهُمْسٱًالُجَراَيْؤُرِ
.»َِرصْبُيْيَكِلِهْيَلَعُهَدَي

يتلاةقيرطلاالوايؤرلاهذهلواشىأرىتمملعنال
دكؤيلاينانحءيجملًادادعإوهبلقلةيزعتهلتبهوواهيفاهآر
.بيرلكعفدلًاضيأهمسابهربخأفهتيلسرمةحصهل

ْنِمُتْعِمَسْدَقُّبَراَي:اَّـيِناَنَحَباَجَأَف١٣«١٣،١٤
يفَكيِسيِّـدِقِبَلَعَفِروُُّرشلٱَنِمْمَك،ِلُجَّـرلٱاَذٰهْنَعَنِيريِثَك ِ
لُسُهَلاَنُهٰهَو١٤.َميِلَشُروُأ

ْ
لٱِءاَسَؤُرْنِمٌناَط

ْ
َقِثوُيْنَأِةَنَهَك

.»َكِمْسٱِبَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱَعيَِمج
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هتءابإىلعالهفوخواينانحةريحىلعلديباوجاذه
املوأناسنإةهجاوميقتينأعبطلانموحيسملارمأةعاطإ
نألضفألاناكهنأىلعهنمءابتخالاوبرهلاهلابىلعرطخي
.حيسملاهرمأنأدعبفقوتالببهذي

نيريثكلاءالؤهنأحجرألاَنِيريِثَكْنِمُتْعِمَسْدَق
قشمدىلإميلشروأنمتاقوألايلاوتىلعاوبرهنيذلامه
ًاروهشمناكلواشنأاذهنمرهظيو.داهطضالانمءاقتا
هربخغلبىتحداهطضالاديدشهللاةسينكدهطضمهنأب
عمسهنأاينانحلوقنمجتنتسنو.ةديعبلاةنيدملاكلتلثم
نمآنأدعبليلقبسيلتقوهيلعرمدقهنأنيريثكنم
.ءالؤهلكنمءابنألاعمسينأعاطتساامالإوعوسيب

نوفقاوونوسدقممهنألبرلاذيمالتلبقلَكيِسيِّـدِقِب
ىنتعاومهاعدومهراتخاوههنألهيلإاوفيضُأو.هلمهسفنأ
.)١:١يبليفو١:١سسفأ(هيلعاولكتامهومهسدقومهب

ةليسولانأحجرألاِةَنَهَكْلٱِءاَسَؤُرْنِمٌناَطْلُسُهَل
مهتوخإاوربخأميلشروأيحيسمنأكلذاينانحةفرعمىلإ

لعلومهيلعلبقملارطخلاىلعمهلًاهيبنتكلذبقشمديف
عنتميوديدجلامهناميإنعاوعجريلكلذبمهورذنأمهءادعأ
.مهبقاصتلالاوأعوسيبناميإلانعمهريغ

اماذهوكمسابنولصييأَكِمْسٱِبَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱ
رارقإةالصلايفعوسيبمهؤاعدفمهريغنغنييحيسملازيمي
.)٢:٢٢سواثوميت٢و١:٢سوثنروك١(بآللٍواسمهلإهنأب

َلِمْحَيِلٌراَتُْخمٌءاَنِإِيلاَذٰهَّـنَأل،ْبَهْذٱ:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف«١٥
.»َليِئاَْرسِإيِنَبَوٍكوُلُمَوٍمَمُأَماَمَأيِمْسٱ

١٥:١٠سوثنروك١و١:١ةيمورو٢٦و٢٢:٢١و١٣:٢ص
٢:٧سواثوميت١و٨و٣:٧سسفأو١:١٤ةيطالغو
٨و٢:٧ةيطالغو١١:١٣و١:٥ةيمور١:١١سواثوميت٢و

خلا٢٦:١و٢٣و٢٥:٢٢ص

امبرمأيالكهلإفًاباترموأًاعنتقمًافئاخوأًانمآْبَهْذٱ
.ةيفاكرمألابابسأفريخبسيل

ناكمنمءيشلاهبلمُحيءاعولا»ءانإلا«ٌراَتُْخمٌءاَنِإ
ةليسولانوكيهنأىنعملاناكناسنإللريعتسُأاذإفرخآىلإ
٢٣-٩:٢١ةيمور(سانلاىلإهللانمصالخلاةراشبلقنل
)٢٠:٢١سواثوميت٢و٤:٤يكينولاست١و٤:٧سوثنروك٢و
ًالوسررشعينثالاراتخاامكةمدخلاهذهلعوسيهراتخاو
هلًابرعوسيًالوأرتخيمللواشف.)١٦-١:١٥ةيطالغ(ًالوأ
َسْيَل«ىلاعتهلوققفوىلعكلذوًالوأهراتخاعوسينكل
.)١٥:١٦انحوي(»ْمُكُْتَرتْخٱاَنَأْلَبِينوُمُْتَرتْخٱُمُتْنَأ

لدتحيسملاءامسأنأليتفرعميأيِمْسٱَلِمْحَيِل
.هلمعوهتافصىلع

هلمعاذهو.دوهيلاىوسضرألابوعشيأٍمَمُأ
١١:١٣ةيمور(ممألالوسريمسكلذلوديحولاالصاخلا
نيلوألانييحيسملاىلعرسعو.)٢:٨ةيطالغو١٥:١٦و
ناكوليجنإلاةمعنيفدوهيلاءاكرشممألانأداقتعالا
.هاضتقمبنيلماعلاوكلذنيدقتعملالوأسلوب

سدوريهمادقفقونيحدعولااذهزجنٍكوُلُمَو
ةكلملامادقو)٢٥:٢٣لامعأ(ةيرصيقيفيناثلاسابيرغأ
صةيمور(يفرصيقنورينمامأو)٢٦:٣٢ص(يكينرب

سكليفككولملاباونمامأهفوقوبًاضيأزجنو)٢٧:٢٤
.نويلاغوسلوبسويجرسوسوتسفو

لوسرناكهنأعمسلوب.دوهيلايأَليِئاَْرسِإيِنَبَو
ع(ناكملاهلوخدلوأيفمهعماجميفدوهيلارشبيأدتباممألا

.)٢٨:١٧و١٣:٤٦صو٢٢-٢٠

.»يِمْسٱِلْجَأْنِمََّـملَأَتَيْنَأيِغَبْنَيْمَكِهيِرُأَسِّـينَأل«١٦
١١:٢٣سوثنروك٢و٢١:١١و٢٠:٢٣ص

بيرلكىفنوعوسيلذيملتلواشنأّدكأانهليقام
صخشلجأنمملأتينأدعتسانمهنألاينانحبلقنم
ناهربانلجأنمحيسملاملأتفصخشلاكلذلقيدصوهف
ةحصىلعناهربهلجأنمًارايتخاانملأتوانبحأهنأىلع
يفتلصُفءابنإلااذهقفوىلعسلوبملأتةلثمأو.هايإانتبحم
:٦سسفأو٢٧-١١:٢٣سوثنروك٢و٢١:١١و٢٠:٢٣ص(
نأنيبتةيآلاهذهو.)٢:٩و١٢و١:١١سواثوميت٢و٢٠
ةديفملاةمدخلليحيسملادادعتسانمءزجدئادشلالامتحا
نييناربع(»مالآلابصالخسيئرلمك«هسفنحيسملانإف
٢:١٠(.

لٱَلَخَدَواَّـيِناَنَحىَضَمَف«١٧
ْ
ِهْيَدَيِهْيَلَعَعَضَوَوَتْيَب

َرَهَظيِذَّـلٱُعوُسَيُّبَّـرلٱيِنَلَسْرَأْدَق،ُلُواَشُخَألٱاَُّهيَأ:َلاَقَو
يفَكَل لٱِقيِرَّـطلٱِ

َنِمَئِلَتْمَتَوَِرصْبُتْيَكِل،ِهيِفَتْئِجيِذَّـ
لٱِحوُّرلٱ

ْ
.»ِسُدُق

٨:١٧و٤:٣١و٢:٤ص٨:١٧ص١٤و٢٢:١٢ص
١٣:٥٢و

.هفوخوهكوكشبلابمريغاَّـيِناَنَحىَضَمَف
نوكتيهوةكربلاحنملةمالعِهْيَدَيِهْيَلَعَعَضَوَو

٩:١٨ىّتم(ًاضيأرظناو)٨:١٧حرش(رظناةالصلابةنرتقم
ملهللانأليكيريلكإمسربسيلعضولااذهو)١٩:١٣و
ّنيبيأتفيملهسفنسلوبوهيفشيللبهمسريلاينانحلسري
.ناسنإنمالهسفنحيسملانمًالوسرنييعت
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ًاذيملتهايإهلوبقةمالعوددوتمالكاذهُخَألٱاَُّهيَأ
ةوخإنييحيسملالكفهسفنبرلاةداهشبحيسمللًايقيقح
لواشنأيفبيرالو.حيسملاوهيذلاسأرلابمهداحتاب
ًاخأهتوعدوهقيضيفهايإهتارايزنم(اينانحهاتأامربتعا
.ميظعفطل)مهيلإةءاسإللالإتأيملنمموهو

لسرُأهناهلحضويلاذهركذَكَلَرَهَظيِذَّـلٱُعوُسَي
رهظعوسيبرلانألواشلّدكأامماذهوبرلانمةقيقح
.)١٥:٨و٩:١سوثنروك١(يفوهلاقامكهتاذبهل

نيتكربهحنميللواشىلإاينانحىتأَِرصْبُتْيَكِل
.يتأتسوةيحورةيناثلاوانهركُذاميهوةيدسجامهادحإ

ةيحورلاةكربلايههذهِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمَئِلَتْمَتَو
نمحورلاهبهوامىلعةدايزيهو.)٢:٤ص(حرشرظنا
.برلاىأرةديدجلاةدالولا

لِلَف«١٨
ْ
يفََرصْبَأَف،ٌروُشُقُهَّـنَأَكٌْءَيشِهْيَنْيَعْنِمَعَقَوِتْقَو ِ

حلٱ
ْ
.»َدَمَتْعٱَوَماَقَو،ِلَا

لصحامنايباذهٌروُشُقُهَّـنَأَكٌءَْيشِهْيَنْيَعْنِمَعَقَو
برلاىأرنأدعبمايأةثالثيقبهنألءافشلاةيآنمهيلع
هنأنالعإانهوراصبإلانمهتعنمًاروشقهينيعىلعنأك
روشقهنأكامبرعشهينيعىلعهدياينانحعضونيح
ىمعلاناكف.ًاماتلاحلايفهؤافشناكوامهنعتعقو
ناكفءافشلاامأو.ديدشلارونلاريثأتنمهنألًايعيبط
لسرُأاينانحنأوةيدامطئاسوالبناكهنأليلدبةزجعم
لصحءافشلانأبوهيلإهئيجملبقاهبربخُأوةياغلاكلتل
.ًاجيردتالةعفد

٢:٤١ص(نيلوألانينمؤملارئاسكةبقاعالبَدَمَتْعٱَو
حيسملابهناميإةيدومعملاكلتبرهظأو.)٣٩-٣٦و٨:١٢و
اذوهيتيبيفدمتعاهنأحجرألاو.حيسملاةسينكيفهلوخدو
هرشبيذلاوههدمعيذلاو.هيفلزنيذلاتيبلاوهو
.اينانحيأهافشو

ِذيِمَالَّـتلٱَعَمُلُواَشَناَكَو.ىَّـوَقَتَفًاماَعَطَلَواَنَتَو«١٩
يفَنيِذَّـلٱ .»ًاماَّـيَأَقْشَمِدِ

٢٦:٢٠ص

سلوبنكلوذئتقوسلوبلامعأربخانهاقولرصتخا
هنأدافأو)١٨-١:١٦ةيطالغ(ىلإهتلاسريفهطسبهسفن
قشمدىلإعجروبرعلادالبىلإهددجترثأىلعبهذ
.ميلشروأىلإنينسثالثدعببهذاهنمو

موصلاورفسلاةقشمنمفعضدقناكهلعلىَّـوَقَتَف
.بارطضالاو

.مهلًاقيدصوًاخأناكفنييحيسملايأِذيِمَالَّـتلٱَعَم
تّريغت.مهنيبًافورخراصهنكلوفارخلاسرتفيلبئذكىتأ
ةنهكلاءاسؤركلذلبقهؤاقدصأناكوهترمزتّريغتفهتفص
نيرقتحملاعوسيذيمالتذئنيحاوراصفعماجملاخويشو
.نيعضاوتملا

ذيمالتلابفّرعتمايألاكلتيفوهناميإرثأىلعًاماَّـيَأ
لمأتللغرفتيولزتعيلبرعلادالبىلإهّجوتمثمهعمملكتو
امكةمهملاهتفيظوةسرامملًادادعتساحيسملانمملعتلاو
نيبامكلانهيقبوةيربلايفنادمعملاانحويوىسوملزتعا
هباهذركذيملاقولنأببسلالعلونينسثالثونيتنس
ملوةسينكلاةمدخيفسلوبلعفامنايبهدصقنأانه
حيسملامادقأدنعًاسلاجًاذيملتلبًارشبمةيربلايفنكي
.ليئالامغمادقأدنعًاقباسميلشروأيفسلجامك

لِلَو«٢٠
ْ
يفُزِرْكَيَلَعَجِتْقَو ملٱِ

ملٱِبِعِماَجَْ
َوُهاَذٰهْنَأِحيِسَْ

.»ِهللاٱُنْبٱ
٨:٣٧ص

ىلإهباهذلبقهلعفامىلعقدصيانهركُذاملعل
.ًاعمنيربخلااقولعمجفاهنمهعوجردعبوةيبرعلا

عنتقااملاحهنأبهدّدجتةحصرهظأُزِرْكَيَلَعَجِتْقَوْلِل
يفىعسيناكامينبيوهلدهشيذخأحيسملاىوعدةحصب
ناكهاتأامو.ءزهلاوىذألافوخكلذنمهعنميملوهمده
هلًادوهشاونوكينأوهوهذيمالتلكلحيسملارمأقفوىلع
يفركُذامكةصاخهلحيسملارمأقفوىلعو)١:٨ص(
.)٢٠و٢٦:١٩ص(

يف دوهيلاةرظانملصرفلانسحأكلانهنألِعِماَجَْملٱِ
.)١٣:٤٦ص(مهريغلبقليجنإلامهيلعضرعنيذلا

هنأو)٢٢ع(حيسملاوهعوسينأمهلًانهربمِحيِسَْملٱِب
ًاميلعتملعوًاريخلمعيلاجودسجتهّنأويلزألاهللاةملك
ماقهنأوهوبلصوًاملظءاسؤرلاهيلعمكحهنأوًانسح
نملكيفعفشيهللانيميىلعسلجوءامسلاىلإدعصو
.سودقلاهحوربةسينكلايفرضحيهنأوهبنمؤي

وهوهلإهنأتبثيعوسيلبقلاذهِهللاٱُنْبٱَوُهاَذٰهْنَأ
لَعُماَي«ليئانثنلوقلقفاوم

ِّـ
ُكِلَمَتْنَأ!ِهللاٱُنْبٱَتْنَأ،ُم

ملٱَوُهَتْنَأ«سرطبلوقو.)١:٤٩انحوي(»َليِئاَْرسِإ
ُحيِسَْ

حلٱِهللاٱُنْبٱ
ْ

نودقتعينويسيرفلاناكو.)١٦:١٦ىّتم(»ِّـَي
عوسينأاوركنأمهنكلهللانباناكىتأىتمحيسملانأ
.وه
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اَذٰهَسْيَلَأ:اوُلاَقَوَنوُعَمْسَياوُناَكَنيِذَّـلٱُعيَِمجَتِهُبَف«٢١
يفَكَلْهَأيِذَّـلٱَوُه هبَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱَميِلَشُروُأِ ْدَقَوِ،مْسالٱاَذِٰ
لٱِءاَسَؤُرَىلِإَنيِقَثوُمْمُهَقوُسَيِل:اَنُهَىلِإَءاَج

ْ
.»؟ِةَنَهَك

٢٣و١:١٣ةيطالغو٢و١عو٨:٣ص

ناكواولتقينأاودارأمثاوضغبأمثاوبجعتيأَتِهُبَف
ءافشنممظعأةزجعمناكهريغتنألاوبجعتينأمهلقحي
ملامموهفنيطايشلاجارخإوأيمعلانويعحتفوأىضرملا
.ةيهلإلاةردقلاىوسهعطتسي

ءادعأنينمؤموًادوهيَنوُعَمْسَياوُناَكَنيِذَّـلٱُعيَِمج
ليكوتأبناذكوقشمدىلإهقبسهتيصنألءاقدصأو
.هاّيإءاسؤرلا

ميلشروأيفدهطضمهنأعاشدقناكَوُهاَذٰهَسْيَلَأ
.ةيدوهيلايفلعفامكقشمديفلعفينأاوعقوتف

لصأتسينأيهوهئيجمةياغتفرُعاَنُهَىلِإَءاَجْدَقَو
اوعمساملهلامعأةفاخمنماوبجعتفقشمدنمعوسينيد
.هدصقمإبننم

لٱُِّـريَُحيَو،ًةَّـوُقُداَدْزَيَناَكَفُلُواَشاَّـمَأَو«٢٢
ْ
َنيِنِكاَّـسلٱَدوُهَي

يف ملٱَوُهاَذٰهَّـنَأًاقِّـقَُحمَقْشَمِدِ
.»ُحيِسَْ

١٨:٢٨ص

يفوةيحيسملاةنايدلاةحصهنّقيتيفًةَّـوُقُداَدْزَيَناَكَف
ةوقلاهذهوموصخلاتاضارتعاعفديفوةعنقملانيهاربلاةماقإ
.ةءارجلامزلتست

ىلإًاليبساودجيملمهنأل)٢:٦ص(َدوُهَيْلٱُِّـريَُحيَو
مهيلعرصتناومهجاجتحانمىوقأهجاجتحاناكفهتبواجم
مهججحلكفرعفمهلثمًابصعتمبيرقدهعذنمناكهنأل
دحأالونييحيسملاىلعاهدروأامًاريثكهنألمهتاضارتعاو
نمدحاولثمدسافلاداقتعالاطالغأحضوينأعيطتسي
.هلهأ

.عوسييأاَذٰهَّـنَأ
ىلإهتباتكوسلوبظعولكعوضوماذهُحيِسَْملٱَوُه

وهعوسينأىلعنيهاربلاماقأهنأحجرألاو.هتايحةياهن
هتازجعمنموهبتمتيتلاميدقلادهعلاتاءوبننمحيسملا
سلوببحأامف.ًادجممهايإهتدهاشمنممثهتمايقنمو
.هولبقيوأهوعمسينأدوهيلاهركامسفنوههيلعمالكلا

لٱَرَواَشَتٌَةريِثَكٌماَّـيَأْتَّـمَتاَّـَملَو«٢٣
ْ
.»ُهوُلُتْقَيِلُدوُهَي

١١:٢٦سوثنروك٢و٢٥:٣و٢٣:١٢ص

مايألاكلتردق)١:١٧ةيطالغ(نمفرعنٌةَريِثَكٌماَّـيَأ
دالبيفاهرثكإهيلعىضقتهنأونينسثالثوحنيهو
ملاقولنأببسلعلو.قشمدىلإاهنمداعهنأوبرعلا
يفسلوبةمدخنايبهتياغناكةيبرعلاىلإهباهذركذي
كلذنعهبرضنمبجعالوةيصخشلاهتمجرتالريشبتلا

تنّيبيتلاسلوبرومأنمريثكنعهرظنفرصهنألًاحفص
.هلئاسرنمًائيشبتكهنأركذيملو)١١صسوثنروك٢(يف
ملعتيلميلشروأيفليئالامغيمدقدنعسلجيناكيذلاف
برعلاةيدابيفعوسييمدقدنعسلجةيدوهيلاةعيرشلا
.ةيوامسلاةعيرشلاملعتيل

٢٣:١٢(يفامباذهلباقُهوُلُتْقَيِلُدوُهَيْلٱَرَواَشَت
يفهمالكريثأتعنموهنيهاربعفدنعاوزجع.)٢٥:٣و
تكسأامكلتقلابهوتكسينأاودصقواوظاتغافبعشلا
ثالثىلعديزيامبكلذلبقسونافتساميلشروأدوهي
.نينس

هتَديِكَمِبُلُواَشَمِلَعَف«٢٤ ًاضْيَأَباَوْبَألٱَنوُبِقاَرُياوُناَكَو.ِْمِ
.»ُهوُلُتْقَيِلًالْيَلَوًاراََهن
١١:٣٢سوثنروك٢

هذهىلإسلوبراشأو.ملعفيكركذُيملُلُواَشَمِلَع
يف«هلوقبةديكملا حلٱِيلاَوَقْشَمِدِ

ْ
ملٱِثِرَا

ُسُرَْحيَناَكِكِلَْ
.)١١:٣٢سوثنروك٢(»يِنَكِسْمُيْنَأُديِرُيَنيِّـيِقْشَمِّـدلٱَةَنيِدم
.لواشكسمىلعيلاولاعماوقفتادوهيلانأرهاظلاو

دحاويفّرمينأنمدبالهنأنيناظَباَوْبَألٱَنوُبِقاَرُي
.هولتقيوهيلعاوضبقينأكلذنممهتياغتناكواهنم

لَدُمِروُّسلٱَنِمُهوُلَزْنَأَوًالْيَلُذيِمَالَّـتلٱُهَذَخَأَف«٢٥
ِّـ
ُهاَّـيِإَني

يف .»ٍّلَسِ
١٩:١٢ليئومص١و٢:١٢٥عوشي

دحأتيبنأاذهنمجتنتسنِروُّسلٱَنِمُهوُلَزْنَأ
ىلإهتلاسريفسلوبلوقنمحضتيوروسلاىلعناكةوخإلا
.)١١:٣٣سوثنروك٢(»ةوكنمهولد«مهنأسوثنروكلهأ

يف ىّتمرظنا١١:٣٣سوثنروك٢(يفامكليبنزوأٍّلَسِ
رمأقفوىلعهبرهناكو.)٢٠و٨:٨سقرمو١٥:٣٧
يفْمُكوُدَرَطىَتَمَو«هلوقبحيسملا ملٱِهِذٰهِ

َىلِإاوُبُرْهٱَفِةَنيِدَْ
لمحيوهوقشمدلواشدصقامل.)١٠:٢٣ىّتم(»ىَرْخُألٱ
كلتنمجرخيهنأعقوتيملريبكلادوهيلاسلجمبيتاكم
ميظعلافتحاباهنمجرخينأعقوتلبناوهلاكلذيفةنيدملا
متفنييحيسملاىرسألانمنيفئاخلابودوهيلاهئاقدصأنم
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ِلْجَأْنِمََّـملَأَتَيْنَأيِغَبْنَيْمَكِهيِرُأَسِّـينإَ«حيسملالوقًالاحهيف
.)١٦ع(»يِمْسٱ

٣١ىلإ٢٦عميلشروأيفلواش

لَيْنَأَلَواَحَميِلَشُروُأَىلِإُلُواَشَءاَجاَّـَملَو«٢٦
ْ
َقِصَت

جلٱَناَكَو،ِذيِمَالَّـتلٱِب
ْ

لِتُهَّـنَأَنيِقِّـدَصُمَْريَغُهَنوُفاََخيُعيَِم
ْ

.»ٌذيِم
١٨و١:١٧ةيطالغ

ميلشروألواشكرتَميِلَشُروُأَىلِإُلُواَشَءاَجاَّـَملَو
ًامركمدوهيلاسلجمليكوةلزنمبوهونينسثالثذنم
نمهميلعتلصأتسيوعوسيذيمالتدهطضينأهيلإًاضوفم
وهوًاناهمميلشروأىلإداعوقشمدىتحاهرواجامودالبلا
نيدلاتابثإيفًابغارههركيناكيذلاديسلاكاذذيملت
.هيشالينأيفهدهجلذبيناكيذلا

بغرفمهنمدحاوكِذيِمَالَّـتلٱِبَقِصَتْلَيْنَأَلَواَح
ةيطالغ(هربخعمسدقناكهنألسرطبىرينأيفةصاخ
١:١٨(.

ديريسوساجهنأمهنظلُهَنوُفاََخيُعيِمَْجلٱَناَكَو
يذلاميظعلاّريغتلاأبنمهغلبهنأيفبيرالو.دعبمهرارضإ
هرمأنمًائيشاوعمسيملمهنأامبنكلوقشمديفهلثدح
اذاماوملعيمل)ةيبرعلايفدرفنموهو(نينسثالثةدم
أشنيذلافوخلاوهتواسقمهرابتخاو.هئابنأنمنوقدصي
.قيدصىلإّودعنملوحتينأمهلمأابلغمهبولقيفهنم

َفْيَكْمُهَثَّـدَحَو،ِلُسُّرلٱَىلِإُهََرضْحَأَواَباَنْرَبُهَذَخَأَف«٢٧
يفَّـبَّـرلٱََرصْبَأ نَأَوِقيِرَّـطلٱِ

يفَرَهاَجَفْيَكَو،ُهَمَّـلَكُهَّـ َقْشَمِدِ
.»َعوُسَيِمْسٱِب

٢٢و٢٠ع١٣:٢و٤:٣٦ص

ذيمالتلادحأوهو)٣٧و٤:٣٦ص(يفركُذاَباَنْرَب
هلامعابمهئاينغأنمناكويسربقسنجلايوالنيلوألا
اذهو.ظعولانباذيمالتلاهبّقلوةسينكلاءارقفىلعهعزوو
هبذيمالتلارئاسفّرعوامقيرطبهصولخولواشفرع
لوألاهرفسيفسلوبقيفرناكومهبقثوينممهنأمهلنابأو
.)١٥ص(ريشبتلل

١:١٨ةيطالغ(نمفرعنومهضعبيأِلُسُّرلٱَىلِإ
رئاسنأحجرألافبوقعيوسرطبىوسَريملهنأ)١٩و
.نيبئاغلسرلا

يفُجُرَْخيَوُلُخْدَيْمُهَعَمَناَكَف«٢٨ ِمْسٱِبُرِهاَُجيَوَميِلَشُروُأِ
.»َعوُسَيِّـبَّـرلٱ

١:١٨ةيطالغ

مهلثمرشبموبرلايفقيدصوٍخأةلزنمبْمُهَعَمَناَكَف
:١ةيطالغ(ًامويرشعةسمخىوسمهعمهتماقإنكتملو
١٨(.

بَّـرلٱِمْسٱِبُرِهاَُجيَو
البةينالعهبفرتعيَعوُسَيِّـ

.حيسملاوههنأملعيوفوخ

لٱُثِحاَبُيَوُبِطاَُخيَناَكَو«٢٩
ْ
ْنَأاوُلَواَحَف،َنيِّـيِناَنوُي

.»ُهوُلُتْقَي
١١:٢٦سوثنروك٢و٢٣ع١١:٢٠و٦:١ص

نيبنونكسياوناكنيذلادوهيلايأَنيِّـيِناَنوُيْلٱ
حجرألاو)٦:١ص(حرشرظنامهتغلبنوملكتيونيينانويلا
يكيليكلاعمجملايفدوهيلانمّينابركمهرظانيناكهنأ
.)٦:٩ص(سونافتسامهرظانثيح

دوهيهفاخو)٢٣ع(قشمددوهيكُهوُلُتْقَيْنَأاوُلَواَحَف
.ةرظانملاوملعلايفهرادتقاوةقباسلاهترهشلًاريثكميلشروأ

َىلِإُهوُلَسْرَأَوَةَّـيَِرصْيَقَىلِإُهوُرَدْحَأُةَوْخِإلٱَمِلَعاَّـمَلَف«٣٠
.»َسوُسْرَط

٢١ىلإ٢٢:١٧ص

.هذاقنإيفمهتبغروهاّيإمهبحىلعليلدةوخإلاهلعفام
افايواكعنيبرحبلائطاشىلعةنيدميهَةَّـيَِرصْيَق

هاتأامىوسانهاقولركذيملو.)٨:٤٠صحرشرظنا(
اذهلىرخأةلعركذفسلوبامأوكلذمهنايتإةلعوةوخإلا
يهوملسلاىلعوهوبعشلاهباطخيفةنسنيرشعدعب
الو.)٢١-٢٢:١٧ص(ميلشروأنمجورخلابهلبرلارمأ
ميلشروأيفيقبلرمألاكلذالولهنألنيربخلانيبةافانم
.ءادعألاديدهتوةوخإلاحصنمغرىلع

هاعدنأىلإكلانهيقبو)١١ع(هنطوَسوُسْرَطَىلِإ
)٢٦و١١:٢٥ص(ريشبتلايفهدعاسيلةيكاطنأىلإابانرب
نينسثالثنيبامسوسرطيفهتماقإةدمنأحجرألاو
يفريشبتلابةدملاكلتلغشنأنظلابلغيونينسعبرأو
َدْعَبَو«هلوقليلدبةيكيليكندمنماهرواجاموهتنيدم
.)١:٢١ةيطالغ(»َةَّـيِروُسِميِلاَقَأَىلِإُتْئِجَكِلٰذ

لٱاَّـمَأَو«٣١
ْ

يفُسِئاَنَك لٱِعيَِمجِ
ْ
جلٱَوِةَّـيِدوُهَي

ْ
ِةَرِماَّـسلٱَوِليَِل

َهلَناَكَف
َ
يفُريِسَتَوىَنْبُتْتَناَكَو،ٌمَالَسا ،ِّـبَّـرلٱِفْوَخِ
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لٱِحوُّرلٱِةَيِزْعَتِبَو
ْ
.»ُرَثاَكَتَتْتَناَكِسُدُق

٨:١ص

َهلَناَكَف...ُسِئاَنَكْلٱاَّـمَأَو
َ
هتيانعبهللاحنمٌمَالَسا

ملعتللةصرفاهلنوكيلداهطضالادعبةسينكللمالسلا
تراثيتلاتاداهطضالاتهتنادقذئنيحتناكو.ناينبلاو
اهلاطأولواشاهدّيأو)١١:١٩ص(سونافتسالتقرثأىلع
:بابسأةثالثلمالسلاكلذناكو)٨:٣ص(
.نييحيسملارثكأتتشت:لوألا·
نأوذيمالتلانمًادحاوراصداهطضالاجّيهمنأ:يناثلا·

.مهنعميظعلاصخشلاكلذلاصفنابكبتراسلجملا
الىتحةيسايسلامهرومأيفدوهيلابارطضا:ثلاثلا·

ةنسيفهنألنييحيسملااودهطضينأمهنكامأيفىقبي
رمأةنسبةصقلاهذهتقولبقيأم.ب٣٩
ًاشيجدوقينأةيروسيلاوسوينورتبالوغيلكروطاربمألا
لتقينأبهرمأولكيهلايفًالاثمتهلميقيوميلشروأىلإ
فحزف.مهرئاسدبعتسيودوهيلانمهمواقينم
ًافوخدوهيلابولقتألتمافهشيجبءاكعىلإسوينورتب
سوينورتبىلإاوتأومهنكاسمىرقلاوندملالهأرجهو
نأهنوجريهمامأمهسفنأاوحرطوًادالوأوًءاسنوًالاجر
يفداصحوعرزلكلمهُأف.الوغيلكرمأيرجيال
نعفقوتوعوجلامومعنمسوينورتبفاخفةيدوهيلا
بقاوعلاهلنابأوالوغيلكىلإبتكوهبرُمأامذافنإ
نورظتنيةدماوقبوهرمأءارجإنعأشنتيتلاةميخولا

ةروكذملاةسينكلاةحارتقوةدملاكلتتناكفكلذيف
.هرمأيغلُأوالوغيلكتامكلذءانثأيفوةيآلاهذهيف

ةرماسلاوليلجلاوةيدوهيلايأانهةروكذملادالبلاماسقأو
ملعالو)٢:٢٢ىّتمحرشرظنا(ةسدقملاضرألالكيه
ناكنكلو.ليلجلايفسئانكءاشنإبةيآلاهذهريغيفانل
ةرصانلاوموحانرفكنمضرألاكلتيفءاقدصأحيسملل
نونوكيكلذلواهنممهسفنألسرلاناكواديصتيبواناقو
اهيلإىتأرشبملاسبليفلعلو.سئانكلاكلتلنوئشنملامه
يفهعبتامكلسرلاهعبتواهلةرواجميهيتلاةيرصيقنم
هيلعمالكلاقبسفةرماسلاليجنإلالوخدامأو.ةرماسلا

.)٨ص(يف
ميلعتللةصرفسئانكلاحنممالسلانألىَنْبُتْتَناَكَو
يتلاةيحورلاتاعامتجالاوةالصلاىلعقافتالاومّلعتلاو
.ناينبلاوومنلالئاسويه

يفُريِسَتَو ننسيفةريسلافصواذهِّـبَّـرلٱِفْوَخِ
هرماوألةعاطلائشنيناكهللافوخنألحالصلاوىوقتلا

اقولو١٩:٩و٢و١:١رومزمو٢٨:٢٨بويأو١٩:٧مايأ٢(
.)٢:٦انحوي١و١:١٠يسولوكو٤:١يكينولاست١و١:٦

حوراهئشنييتلاةيزعتلايأِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِةَيِزْعَتِب
يزعملايأ»طيلقرافلا«يمسكلذلفنمؤملابلقيفهللا
قوفةيزعتلالمتشتو)٥-٥:١ةيمورو١٧و١٤:١٦انحوي(
تلعفيتلااهسفنحورلااذهةوقوداشرألاىلعةيلستلا
نينمؤملابولقلبهتتذخأسانلاداسجأيفتازجعملا
.ةيحورلادئاوفلا

ريثأتنودبةسينكلافحورلاةيزعتةجيتناذهُرَثاَكَتَت
حورلاثيحنكلوومنلانعفقتورتفتسدقلاحورلا
.ّنيبومنوريغلاداشرإيفةريغوةايحكلانهف

٤٣ىلإ٣٢عافايوةّدليفسرطب

طُبَّـنَأَثَدَحَو«٣٢
ْ

جلٱِبُزاَتَْجيَوُهَوَسُر
ْ

َىلِإًاضْيَأَلَزَنِعيَِم
لٱ
ْ
يفَنيِنِكاَّـسلٱَنيِسيِّـدِق .»َةَّـدُلِ
٨:١٤ص

تقولاكلذيفلسرلاهلعفيناكامةيآلاهذهنمرهظي
ًازكرمةنيدملاكلتاولعجلبميلشروأيفاوحيرتسيملمهف
ىتحسسفأيفسلوبلعفامكةرواجملادالبلايفريشبتلل
سوثنروكيفلعفامكوليجنإلاايسآناكسلكعمس
الإركذيملو.ليجنإلاةريمخبةيئاخألكذئتقوترمتخاف
ةدمهلعفاملكنعتكسهنألسرطبةمدخنمًاءزج
كلتلكيقبهنأنظلانعدعبيوكلذلبقنينسثالث
.ًائيشلمعيالةدملا

ليلجلاوةرماسلاوةيدوهيلايأِعيِمَْجلٱِبُزاَتَْجيَوُهَو
ىّتم(»ِةَّـلاَّـضلٱَليِئاَْرسِإِتْيَبِفاَرِخَىلِإ«الإبهذيملهنكل
ةيرصيقوافايوةدليفهلامعأنمانهركُذامو.)١٠:٦
يفهلعفيناكامللاثمىوسسيل)١٢:١٨ص-٩:٣٢ص(
.ًاضيألسرلانملكلعفيناكامكتقولالك

يفنوعاسلانونمؤملاليجنإلايفاذهبفصُوَنيِسيِّـدِقْلٱ
ةسادقلاىلعاولصحنيذلاهبفصُووضرألاىلعةسادقلا

نييحيسمللءامسأةعبرأىلعانهىلإانفقوف.ءامسلايف
و)٢:٤٤ص(»نينمؤم«»و)١:١٥ص(»ذيمالت«يهو
.)٩:٣٠ص(»ةوخإ«و)٩:١٣ص(»نيسيدق«

ىلعوافاينملايمأةعستدمأىلعةنيدميهَةَّـدُل
تيببةراملايلامشلاقيرطلاىلعيأاهنميقرشلالامشلا
)٢:٣٣لايقزح(يفتركُذوميلشروأىلإافاينمنوروح
اهامسويرتشملايأسفزلًالكيهاهيفنوينامورلاىنب
.نآلاةريغصةيرقيهوهللاةنيدميأسيلوبسيد
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َىلَعًاعِجَطْضُمُساَيِنيِإُهُمْسٱًاناَسْنِإَكاَنُهَدَجَوَف«٣٣
مثُذْنُمٍرِيَرس

ََ
.»ًاجوُلْفَمَناَكَو،َنيِنِسِينا

انهركُذامىوسًائيشهرمأنمفرعنالُساَيِنيِإ
ثيحهادلاووأوهيبرهنأاذهنمرهظيوينانويهمساو
.ةينانويةغللا

.)٤:٢٤ىّتمحرشرظنا(ًاجوُلْفَم

طُبُهَلَلاَقَف«٣٤
ْ

ملٱُعوُسَيَكيِفْشَي،ُساَيِنيِإاَي:ُسُر
.ُحيِسَْ

لِلَماَقَف.َكِسْفَنِلْشُرْفٱَوْمُق
ْ
»ِتْقَو

٤:١٠و١٦و٣:٦ص

ءافشلاةوقسرطبعديملُحيِسَْملٱُعوُسَيَكيِفْشَي
امكلقيملف)٤:١٠و١٦و٣:٦صيفامباذهلباق(ةتبلا
و»ًاجراخملهرزاعل«و»شماوكريرسلمحا«حيسملالاق
هناميإنعسرطبلأسيملو.»يموقلوقأكلةيبصاي«
.ههجوتارامإوهمالكنمهققحتهنأحجرألاو

نأهنممزليوهعطتسيملءيشكلذَكِسْفَنِلْشُرْفٱ
ًانايبكلذبهرمأوينامثلانينسلاةدمهلشرفيناكهريغ
٥:١٠انحويو١١و٢:٩سقرمو٩:٦ىّتم(هئافشةحصل
.)١٢و

طقهعقوتيملاملانفةيرشبطئاسوالبِتْقَوْلِلَماَقَف
ةزجعمهءافشنأققحتكلذبوءافشلامامتلاحلايفيفُشو
يفُشهمسابهنألحيسملاوهعوسينأىلععطاقليلدو
ٌ.قحهميلعتنأوهلوسرسرطبنأىلعو

يفَنيِنِكاَّـسلٱُعيَِمجُهآَرَو«٣٥ اوُعَجَرَنيِذَّـلٱَنوُراَسَوَةَّـدُلِ
.»ِّـبَّـرلٱَىلِإ
٥:١٦مايأ١

ساينيإنأحجرملاو.مهنمنوريثكيأَنيِنِكاَّـسلٱُعيَِمج
ربخعاشفًاجولفمنينسينامثهيلعىّضقتهنأوًاروهشمناك
.ًاريثكهئافش

ىلإافاينمرحبلائطاشىلععساولهسَنوُراَسَو
٢٧:٢٩و٥:١٦مايأ١(ةجهبلاوبصخلابروهشمةيرصيق
.)٦٥:١٠و٣٥:٢و٢٣:٩ءايعشإو٢:١ديشنو

لكنأىنعملاوةزجعملاةجيتناذهِّـبَّـرلٱَىلِإاوُعَجَر
عوسينأباونمآاهأبناوعمسوأةزجعملاكلتاودهاشنيذلا
رونلاىلإةملظلانمعوجركلذومهبولقتددجتوحيسملاوه
ىلإتوملانمواهتحصبميلستلاىلإعوسيىوعدراكنإنمو
.)٣:١٦سوثنروك٢و١١:٢١صرظنا(ةايحلا

يفَناَكَو«٣٦ لِتاَفاَيِ
ْ

ُهُتََمجْرَتيِذَّـلٱ،اَثيِباَطاَهُمْسٱٌةَذيِم
ِحلاَصًالاَمْعَأًةَئِلَتُْممْتَناَكِهِذٰه.ُةَلاَزَغ

َ
ْتَناَكٍتاَناَسْحِإَوًة

.»اَهُلَمْعَت
٣:٨سطيتو٢:١٠سواثوميت١

ةياغىلعةيرصيقيبونجمورلارحبىلعءانيماَفاَي
يهوميلشروأيبرغًاليمنيعبرأوةسمخواهنمًاليمنيثالث
لكيهللزرألاناميلساهيلإبلجةيدوهيلايناوممظعأ
ددجمويارزعلعفهلثمو)٢:١٦مايأ٢و٥:٩كولم١(
وهوةنيفسلايفنانويلزنكانهنمو)٣:٧ارزع(لكيهلا
دهعلايفتركُذو.)١:٣نانوي(برلاهجونمبراه
.)١١:٥و٢٣و١٠:٥ص(يفوانهديدجلا

.ينايرسمسااَثيِباَط
ًاريثكريخلابةمتهميأًةَِحلاَصًالاَمْعَأًةَئِلَتُْمم

سطيتو٢:١٠سواثوميت١(هلجألةمركموكلذبةروهشمو
امكءاسنلاىلعريخلالمعبجوييحيسملانيدلاو.)٢:٧
ميلشروأيفتايحيسملانأيفبيرالو.لاجرلاىلعهبجوي
امكّنهناطوأيفريخلالعفبهللانمدخامهريغوةيطالغو
.افاييفاثيباطتمدخ

يفَثَدَحَو«٣٧ لِتِ
ْ

،ْتَتاَمَوْتَضِرَماََّـهنَأِماَّـيَألٱَك
يفاَهوُعَضَوَواَهوُلَّـسَغَف لُعِ

ِّـ
.»ٍةَّـي

١:١٣ص

نيينامورلاونيينانويلاودوهيلاةداعىلعًايرجاَهوُلَّـسَغَف
.نفدللًادادعإ

يفاَهوُعَضَوَو ىوساذهركذلعادنمنكيملٍةَّـيِّـلُعِ
امنإوهتومدنعتيملااونفدينأيهوةداعلافالخهنأ
.سرطبيجمنيرظتنماوناكمهنألةداعلااوفلاخ

َّـنَأُذيِمَالَّـتلٱَعِمَسَو،اَفاَيْنِمًةَبيِرَقُةَّـدُلْتَناَكْذِإَو«٣٨
طُب
ْ

طَيِنْيَلُجَراوُلَسْرَأ،اَهيِفَسُر
ْ
ْنَأْنَعىَناَوَتَيَالْنَأِهْيَلِإِناَبُل

.»ْمِهْيَلِإَزاَتَْجي

.لايمأةعستىوساهنعدعبتالاَفاَيْنِمًةَبيِرَق
الوامهايإمهلاسرإةلعانلحضتتملِنْيَلُجَراوُلَسْرَأ
اويحيمللسرلانألاهييحينأاوعقوتمهنأىلعليلد
مهدصقىلعليلداهايإمهلسغو.هريغالوهسفنسونافتسا
هنألتاليحتسملانمسيلهئايحأعقوتنأىلعاهونفدينأ
هولأسمهنأحجرألاوساينيإهئافشأبنمهغلبنأنمدبال
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ظعولونيحئانلاةيزعتلوماركإلاباثيباطنفدلنايتإلا
.ةزانجلابلفتحملابعشلا

.ءيجينألبقاهونفديالئلئطبياليأىَناَوَتَيَال

طُبَماَقَف«٣٩
ْ

ِهِباوُدِعَصَلَصَواَّـمَلَف.اَمُهَعَمَءاَجَوُسُر
لٱَىلِإ

ْ
لُع
ِّـ
ًةَصِمْقَأَنيِرُيَوَنيِكْبَيِلِماَرَألٱُعيَِمجِهْيَدَلْتَفَقَوَف،ِةَّـي

ممًاباَيِثَو .»َّـنُهَعَمَيِهَوُةَلاَزَغُلَمْعَتْتَناَكاَّـِ

اقولحرشرظنا(لعفلالوأيفذخأوأعرشيأَماَقَف
١٥:١٨(.

نرهظأفاهناسحإَنلنينكيتاوللاّنهِلِماَرَألٱُعيَِمج
ىلعةيسحةلدأةماقإبواهتانسحنهركذباهلنهركش
تاسبالّنكّنهلعلوهايإّنهتحنمامضعبضرعباهئاخس
.اهيلإَنرشأوحنملاكلت

سبلُيامميأءابقوراعشنمسبلُياممًاباَيِثَوًةَصِمْقَأ
نأبحينملكىلعف.هقوفسبلُيامودسجللًارشابم
يفهدهجلذبيوهسفنركنينأركشوةبحمبهتومدعبركذُي
ءانتعالابانرمأييحيسملانيدلاوًادسجوًاسفنهريغعفن
ناسنإلاهكرتيامنسحأو.مهحاورأوسانلاداسجأعفنب
يفهلاثمتالسانلابولقيفةحلاصلاهلامعأراثآهلًاركذ
رمرملاةراجحنمسيفنلاهنفدمالوةنيدملادهاشمىلعأ
.كلذلكاشامو

.ةايحلايفيهويأَّـنُهَعَمَيِهَو

طُبَجَرْخَأَف«٤٠
ْ

جلٱُسُر
ْ

ِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجَو،ًاجِراَخَعيَِم
لٱَّـمُث،َّـىلَصَو

ْ
جلٱَىلِإَتَفَت

ْ
!يِموُق،اَثيِباَطاَي:َلاَقَوِدََس

طُبْتََرصْبَأاَّـَملَو.اَهْيَنْيَعْتَحَتَفَف
ْ

.»ْتَسَلَجَسُر
١١:٤٣انحويو٤٢و٥:٤١سقرم٧:٦٠ص٩:٢٥ىّتم

:٩ىّتم(عوسيلعفامكَعيِمَْجلٱُسُرْطُبَجَرْخَأَف
:نيرمألكلذلعفهنألمتحيو)٢٩
الاممكلذوةرارحبةالصللةصرفهلنوكتنأ:لوألا

:٤كولم٢(نوخرصينوبدانلاوهنومحزيسانلاوهنكمي
٣٣(.
بيجاعألابهرهاظتةهبشوهلعفامةرهشلازتعا:يناثلا
.هسفنب

نمةوقلاكلتنأبًافارتعااهتماقإىلعةوقلأسيَّـيلَصَو
.هسفننمالقوف

هللانأهنقيتىلعلدتاهايإهتادانميِموُق،اَثيِباَطاَي
.هتالصباجتسا

َهلَواَنَف«٤١
َ
لٱىَداَنَّـمُث.اَهَماَقَأَوُهَدَيا

ْ
َلِماَرَألٱَوَنيِسيِّـدِق

.»ًةَّـيَحاَهََرضْحَأَو

.)١٣عحرشرظنا(َنيِسيِّـدِقْلٱ
:١٧كولم١(ةايحلايفاهايإمهارأيأًةَّـيَحاَهََرضْحَأَو
٢٣(.

يفًاموُلْعَمَكِلٰذَراَصَف«٤٢ لُكاَفاَيِ
ِّـ
َنُوريِثَكَنَمآَف،اَه

.»ِّـبَّـرلٱِب
١٢:١١و١١:٤٥انحوي

.ىتوملاةماقإلثمنمعقوتيامكًاموُلْعَمَكِلٰذَراَص
رزاعلعوسيماقأنيحنوريثكنمآامكَنوُريِثَكَنَمآَف

.ًاتيمهيفلسرلادحأماقأتقولوأاذهو.)١١:٤٥انحوي(
حيسملاىوعدةحصلًاتابثإةزجعملاهذهسرطبىتأو
ءارقفلاعفنىلعةوالعكلذوهتوكلمدادتمالةطساوو
.مهتمدخلةفوقومةايحديدجتب

.مهناميإعوضوموهيذلاحيسملاعوسييأِّـبَّـرلٱِب

يفًَةريِثَكًاماَّـيَأَثَكَمَو«٤٣ ٍلُجَرَناَعْمِسَدْنِع،اَفاَيِ
.»ٍغاَّـبَد

٣٢و١٠:٦ص

يفًةَريِثَكًاماَّـيَأَثَكَمَو ًازكرماهلعجهنأحجرألااَفاَيِ
نكلةريثكمايأبهنعّربعملانامزلارادقمملعنملوريشبتلل
.نينسثالث٢٣عيفهانعمنأملعن

نأنيدلايفنوبصعتملادوهيلابسحٍغاَّـبَدٍلُجَر
هتيبلعلو.هتثجكتيملادلجنألةسجنةعانصةغابدلا
.جراخلايفةغابدلاوةنيدملايفناك

رشاعلاحاحصألا

٨ىلإ١عهيلإكالملالاسرإوسويلينركربخ

يفَناَكَو«١ ٍةَئِمُدِئاَق،ُسوُيِليِنْرَكُهُمْسٱٌلُجَرَةَّـيَِرصْيَقِ
لٱَنِم

ْ
.»َةَّـيِلاَطيِإلٱىَعْدُتيِتَّـلٱِةَبيِتَك

١٥:١٦سقرمو٢٧:٢٧ىّتم
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لوبقوهوةسينكلاخيراتيفمهمرمأحاحصألااذهيف
نودبيأًالوأاودوهتينأنودبةيحيسملاةسينكلايفممألا
.ةيسقطلاىسومةعيرشلاوعضخيواونتتخينأ

سفنممأللنأاوملسينأًادجدوهيلاىلعرسعف
هنأاونظوةزاتممةمأمهنأاونظمهنألمهليتلاهللامامأقوقحلا
ةمألااوطلاخينأالإمعنلايفاوكرتشينأمهريغنكميال
.اهنمًاءزجاونوكينأو

ةقيلخلالكليجنإلايفاورشبينأهلسرحيسملارمأدق
ْنِمْتَسْيَلُرَخُأٌفاَرِخِيل«ًالئاقمهربخأو)١٦:١٥سقرم(
حلٱِهِذٰه

ْ
حيسملادصقاومهفيملمهنكل)١٠:١٦انحوي(»َِةريَِظ

ملمهوهدوعصدعبنينسينامثمهيلعىضمدقوكلذنم
ىلغاوجاتحافةسينكلايفمهلوبقوأممألاريشبتيفاوعرشي
.كلذبوجوبمهعنقيلصوصخميهلإنالعإ

باوبأحتفيلونالعإلاذخأيلسرطبحيسملاّنيع
)٢ص(دوهيللًاقباساهحتفامكممأللةيحيسملاةسينكلا
»ِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَمَحيِتاَفَمَكيِطْعُأ«هلوققفوىلعاذهو
هلوبقلثمهتسينكيفممألاهللالوبقو.)١٦:١٩ّىتم(
رختفايذلاةريثكلايجأذنمموتكملارسلانالعإوهدوهيلا
.)٢٧و١:٢٦يسولوكو٦-٣:٣سسفأ(هتفرعمبسلوب

سبليفنكسميهو)٨:٤٠ص(حرشرظناَةَّـيَِرصْيَق
:١٨ص(ريشبتلليناثلاهنالوجدعبسلوباهيلإىتأ.رشبملا

نمأللاهيلإلسرأو)٢١:٨ص(ثلاثلاهنالوجدعبو)٢٢
ًاريسأاهيفيقبو)٢٣:٢٣ص(ميلشروأيفةنتفلادعب
يفةينامورلاةوقلاةدعاقيهو.ةيمورىلإاهنمرفاسونيتنس
.ةيدوهيلاةكلمملاةدعاقميلشروأتناكامكنيطسلف

لجرلااذهنأيفبيرالوينيتالمساُسوُيِليِنْرَك
نيدلايفًاليخدناكهنأضعبلانظلصألاينامورلا
قوقحلاهلناكلًاليخدناكولهنألدودرماذهويدوهيلا
ةجاحمالو٢٨عيفسرطبلوقهيلعقدصاموةيدوهيلا
تبثتةلدألالكو)٣-١١:١ص(سرطبلميلشروأيفةوخألا
.يدوهيلانيدلايفءالخدلانمالممألانمهنأ

.)٨:٥ىّتمحرشرظنأ(ينامورلاشيجلايفٍةَئِمُدِئاَق
ةئمتسىلعلمتشتشيجلانممسقيهِةَبيِتَكْلٱ
ةئمعبرأنملقأىلعقلطتالوةلماكتناكاذإيركسع
.)٢٧:٢٧ىّتمحرشلارظنا(

اهديقوايلاطيإنملاجرنمةفلؤملايأَةَّـيِلاَطيِإلٱ
دالبلالاجرنمةفلؤملابئاتكلانعاهلًازييمتكلذب
.اهريغنمفرشأتبسُحكلذلونيينامورللةعضاخلا

ٍتاَنَسَحُعَنْصَي،ِهِتْيَبِعيَِمجَعَمِهللاٱُفِئاَخَوٌّيِقَتَوُهَو«٢
يفِهللاٱَىلِإِّـيلَصُيَو،ِبْعَّـشلِلًَةريِثَك .»ٍنيِحِّـلُكِ

٣٥ع٢٢:١٢و٢٢عو٨:٢ص

.هحدملرومأةسمخباقولهفصو
الهللادبعيناكهنأاهبدارملاوىلوألاةفصلاهذهٌّيِقَت·

ناثوألاوتاقولخملانمهدبعيناكامكرتهنألناثوألا
عماذه)٨:٢و٢:٥لامعأو٢:٢٥اقولحرشلارظنا(
يسنُتتنأاهنأشنمةريثكبراجتلةضرعيركسعلانأ
.شويجلايفىوقتلاةلثمأدهاشُينأعقوتيالفهللا
هنأىنعملاوهاوقتةيآيهوةيناثلاةفصلاهذهِهللاٱُفِئاَخ·

عمهرماوأعيطيوهللايضريامالإيتأينأدصقيالناك
لئاسولانمةليسوبعمسهنأرهاظلافلصألاينثوهنأ
هانكسةجيتنكلذلعلوهدبعوهمركأفقحلاهلإلافصو
مهدوبعمبقلعتيامدوهيلانمهعمسوةيدوهيلايف
.طئاسولاهذهىلعهللاةكربعممهبتكىلعهعالطإو
ص(صاخلاهركسعوهديبعوهلهأيأِهِتْيَبِعيَِمجَعَم·

اممهملعلبهئابآنيدكرتهنأمهنعفخيملهنإف)٧
ىلإهتريسوهميلعتبمهادهوقحلاهلإلارمأنمهفرع
ميلعتيفدهتجييقتلكنأيفبيرالو.ىلاعتهفوخ
.مهصالخوهتيبلهأ
هنأىنعملاوةعبارلاةفصلاهذهًةَريِثَكٍتاَنَسَحُعَنْصَي·

نماذهودوهيمهرثكأنأعمءارقفلاىلعوخسيناك
)٤١:١رومزم(يقتهنأوهللاًادبعناكهنأىلعةلدألا
ءارقفلاباونتعيناسانلارمأتملةينثولاةنايدلاف
لهأنوملظينيينامورلاركاسعلارثكأناكو.نيباصملاو
.اهنوبلسيواهيلعاولوتسايتلاتايالولا
يف...ِّـيلَصُيَو· هنأىنعملاوةسماخلاةفصلاهذهٍنيِحِّـلُكِ

ًادبأىوقتلابنرتقماذهوةالصلاىلعًابظاومناك
:١٢ةيمورو١٨:١اقولو٥-٢:٢لاثمأو١١٩:٢رومزم(
دنعةالصللةنيعملاتاقوألايفيلصيناكهلعلو.)١٢
تاولصلانارتقاو.رصعلاورهظلاوحابصلايهودوهيلا
انتبحمىلإريشتىلوألانألتاقئاللاريخنمتانسحلاب
يحولاياصوةصالخاذهوبيرقللانتبحمةيناثلاوهللا
.ةيهلإلاةعيرشلا

يفًارِهاَظىَأَرَف«٣ ،ِراَهَّـنلٱَنِمِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱَوْحَناَيْؤُرِ
.»ُسوُيِليِنْرَكاَي:ُهَلًالِئاَقَوِهْيَلِإًالِخاَدِهللاٱَنِمًاكَالَم
١١:١٣صو٣٠ع

يفًارِهاَظىَأَرَف هلوقو)٩:١٠صحرشرظنا(اَيْؤُرِ
امكسيلوليختبسيلهنأوهآرامققحتهنأديفي»ًارهاظ«
)١:٢٠ىّتم(ميرمبيطخفسويكملحلايفناسنإلاىري

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا

٩٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نمو.)٢٢:١٧ص(سلوبو)١٠ع(سرطبكةبيغيفوأ
.كالملاهاتأنيحًاظقيتسمناكهنأجتنتسنءايؤرلاتقو

دحأيهورهظلادعبةثلاثلايأِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱَوْحَن
ةيئاسملاةحيبذلامدقتهيفودوهيلادنعةنّيعملاةالصلاتاقوأ
.كلذيفدوهيلاعبتسويلينركنأرهاظلاو

ةيرشبةئيهيفناكوةيلايخةروصاليقيقحًاكَالَم
همامأفقو«هنأ)٣٠ع(يفءاجو.عومسمتوصبملكتو
اقول(نادمعملاانحوييبأايركزلرهظكلذكو»عمالسابلب
.)١:٢٨اقول(عوسيمأميرملو)١:١١

لصحيتلاةفرعملاركذامكانههلوخدركذًالِخاَد
)٣١-٨:٢٧ص(يشبحلاريزولاًاضيألعفدقامكاهيلع
هلوقبدعوامقفوىلعةفرعملمكأامهنملكلهللاحنمف
سويلينركلعلو)١٣:١٢ىّتم(»دازيوىطعيسهلنم«
ةباجإهيلإكالملاهللالسرأفةفرعملاةدايزوأىدهلاهللالأس
.هتبلطل

هلوقياملهبتنيوهبسنأيلهمسابهادانُسوُيِليِنْرَكاَي
.هلنالعإلانأملعيو

خلٱُهَلَخَدَوِهْيَلِإَصَخَشاَّـمَلَف«٤
ْ
؟ُدِّـيَساَياَذاَم:َلاَقُفَْو

.»ِهللاٱَماَمَأًاراَكْذِتْتَدِعَصَكُتاَقَدَصَوَكُتاَوَلَص:ُهَلَلاَقَف
.ملكتملانمققحتيلِهْيَلِإَصَخَش

حاورألاملاعنملوسرهنأهققحتلُفْوَْخلٱُهَلَخَد
.اذهكبيجعيتغبرظنمنمًاعبطبهريف

.ينمهديرتيذلااذاميأُدِّـيَساَياَذاَم
نأكلذنمهتياغْتَدِعَصَكُتاَقَدَصَوَكُتاَوَلَص

رومألانمهنمناكاملكىلعهحدميوهفوخنّكسي
نأبجيامبهربخيوىرخأتاكربلوبقلهدعيوةحودمملا
.تاكربلاكلتلانيلهلمعي

اهنأكهتاقدصوهتاولصلبقهللانأيأِهللاٱَماَمَأًاراَكْذِت
نييوال(لكيهلايفاهمدقتدوهيلاتناكيتلاحئابذلاوروخبلا
هنأ.تاقدصلاىلعهبيثينأدصقوتاولصلاعمسف.)٢:٢
لبهسنيملهللاافهناسحإوهتاولصيفهركذلبهللاسنيمل
لوسرلالاسرإبمثهيلإًالوأكالملالاسرإبهباثأوهركذ
باوثلايهوسدقلاحورلاةبهومبوصالخلاىرشببو
لكوهتوخإلوهللاًابحناسنإلااهيتأييتلالامعألاف.مظعألا

ىلإليبسلالهستوىلاعتهينيعيفةمعندجتةيبلقةالص
.ىمظعلاتاكربلالاون

تناكهتاقدصوسويلينركتاولصنأكالملالقيملو
حيسملابهربخيلسرطبوعدينأهرمأيملالإوهصالخلةيفاك
نأانهركُذاممجتنتسينأدحألسيلو.هبصالخلاوأ
ناهربالهنألحيسملانودبصالخلاهيفكتةحلاصلاهلامعأ

لاونةيغبةحلاصلاهلامعأىلعلكتاسويلينركنأىلع
.هبريشبلاهعمسدنعناميإلابحيسملالبقهنإفريربتلا

ملٱَناَعْمِسِعْدَتْسٱَوًالاَجِراَفاَيَىلِإْلِسْرَأَنآلٱَو«٥
َبَّـقَلُْ

طُب
ْ

.»َسُر

نأهللادارأفهتالصلةباجإكالملاىتأاَفاَيَىلِإْلِسْرَأ
ملكلذلوهبلطييذلاىدهلالانيلًائيشلعفيسويلينرك
نودنمهملعيلهيلإسرطبلسريالوهملعينأكالملارمأي
.هروضحبلطيهسفنوههنأ

تارمعبرأركُذتعنلااذهَسُرْطُبَبَّـقَلُْملٱَناَعْمِس
.)١١:١٣و:٣٢و١٠:١٨ص(يفةدحاووانهةدحاو

لٱَدْنِعُهُتْيَبٍغاَّـبَدٍلُجَرَناَعْمِسَدْنِعٌلِزاَنُهَّـنِإ«٦
ْ
َوُه.ِرْحَب

.»َلَعْفَتْنَأيِغَبْنَياَذاَمَكَلُلوُقَي
١١:١٤صو٣٢ع٩:٤٣ص

.)٩:٤٣صحرشرظنا(َناَعْمِسَدْنِعٌلِزاَن
هرركوقيقدتلابسويلينرككالملاربخأٍغاَّـبَدٍلُجَر

.)٣٢ع(يفكلذكسويلينرك
جاتحتاهنألةغابدللبسانمعضومِرْحَبْلٱَدْنِعُهُتْيَب

سحلاههركياممةعانصلاكلتيفأشنيامةلازإلريثكءامىلإ
اذهنكلوهتغابدلًارواجمهتيبانضرفاذإاذهةحصلابّرضيو
نألاهنعًاديعبناكتيبلانأحجرألاويرورضريغضرفلا
نيسمخنملقأدمأىلعةغابدلانوكتنأنعاوهننيينابرلا
رئاعشلةفلاخملانماهيفاملةبيرقلاوأةنيدملانمًاعارذ
.ةراهطلا

ناسنإلامدختسينأهللانسحتساخلاَكَلُلوُقَيَوُه
نأكالمللحمسينأهيلعرسعينكيملوناسنإلارشبيل
مركينأبحأهنكلصالخلاقيرطوحيسملابسويلينركربخي
بجوأامماذهو)٤:٧سوثنروك٢(ىرشبلاثببرشبلا
ليجنإلابةادانملايفءانمأونيدهتجمنوكنلانيلعةيلوؤسملا
.مهاّيإانلامهإبةأطخلاكلهيالئل

انهركُذاممعقوتينأليجنإلااوعمسنممدحألقحالو
هسفنصالخبلطينأىلعهثحيلءامسلانمكالمءيجم
:١٦اقول(كلذلبقليجنإلاعمسدقنكيملسويلينركنأل
٣١(.

)٢١:٨و٨:٤٠ص(ةيرصيقيفًانكاسسبليفناك
ةسينكلايفهلخديوسويلينركرشبيلهراتخيملهللانكل
لثمبسرطبدعوهنأللوسرلاسرطبراتخالبةيحيسملا
رمأةسينكلاىلإممألالاخدإنألو)١٦:١٩ىّتم(يفكلذ
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يدوهيلانيدلايفةقباسلادئاوعلالكلفلاخمونأشوذ
جايهنيطسلفيفهنعأشنينأيرورضلانمفيحيسملاو
ةسينكلايفربتعمديىلعهؤادتبانوكينأقالفميظع
.هللاًايضرموهتاذيفًانسحهودعيونييحيسملارئاسهلبقيل

ملٱَقَلَطْنٱاَّـمَلَف«٧
لَكُيَناَكيِذَّـلٱُكَالَْ

ِّـ
ىَداَن،َسوُيِليِنْرَكُم

.»ُهَنوُمِزَالُياوُناَكَنيِذَّـلٱَنِمًاّيِقَتًاّيِرَكْسَعَو،ِهِماَّـدُخْنِمِْنيَنْثٱ

هلسرلسرافيوامسلارمألالاحلايفسويلينركعاطأ
.هدغيفافاياوغلبمهنأليلدبراهنلاكلذيف

رصًحيملهميلعتوسويلينركىوقتًاّيِقَتًاّيِرَكْسَعَو
يركسعلااذهيفارثألب)٢ع(هديبعوهلهأيفامهريثأت
.قحلاهلإللًادبعًاضيأوهراصفًاضيأ

.»اَفاَيَىلِإْمُهَلَسْرَأَوٍْءَيشِّـلُكِبْمَُهَربْخَأَو«٨

نمهنوعقوتيامورمألاواهعيمجايؤرلابٍءَْيشِّـلُكِب
.باوجلا

:٩ص(اثيباطةماقإدعبسرطبثكمثيحاَفاَيَىلِإ
ينامثذنمنانوييدوهيلايبنلاهللالسرأكانهنمو)٤٣
.ةبوتلاىلإنيينثولاىونينناكسوعديلكلذلبقةنسةئم

١٦ىلإ٩عحطسلاىلعيلصيوهوسرطبايؤر

يفَّـمُث«٩ لٱِ
ْ
ملٱَىلِإَنوُِبَرتْقَيَوَنوُرِفاَسُيْمُهاَميِفِدَغ

،ِةَنيِدَْ
طُبَدِعَص

ْ
طَّـسلٱَىلَعُسُر

ْ
يلَصُيِلِح

.»ِةَسِداَّـسلٱِةَعاَّـسلٱَوْحَنَِّـ
خلا١١:٥ص

يف ًاليمنيثالثوسمخوحنةنيدملانيبةفاسملاِدَغْلٱِ
رصعلادعبايؤرلاراهننميقباملغشفاهعطقيضتقيف
.دغلافصنوليللانمًائيشو

حوطستناكَِّـيلَصُيِلِحْطَّـسلٱَىلَعُسُرْطُبَدِعَص
ايمرإو٢٣:٨ةينثت(مويلااهرثكأكةيوتسمقرشلايفتويبلا
)١٧:٣١و٥:١٩اقولو١٠:٢٧ىّتمو١:٥اينفصو١٩:١٣
.ةالصلاودارفناللًاقفاومحطسلاناكو

ًاضورفمناك.رهظلاوحنيأِةَسِداَّـسلٱِةَعاَّـسلٱَوْحَن
ةعاسلاوةثلاثلاةعاسلايفمويلكاولصينأدوهيلاىلع
ةسداسلاةعاسلايفةالصلاكلذىلعءايقتألادازوةعساتلا
ُحوُنَأَووُكْشَأًارْهُظَوًاحاَبَصَوًءاَسَم«دوادلوقكلذلاثمو
ةءوبنيفلوقلاو.)٥٥:١٧رومزم(»ِيتْوَص)هللايأ(ُعَمْسَيَف

يفٍتاَّـرَمَثَالَثِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجَف«لايناد لٱِ
ْ
َدََمحَوَّـىلَصَو،ِمْوَي

.)١٣و٦:١٠لايناد(»َكِلٰذَلْبَقُلَعْفَيَناَكاَمَكِهِٰهلِإَماَّـدُق
ىلإكالملالسرأهنأليلدبةالصلامركيهللانإ
.كلذكوهوسرطبلايؤرلانلعأويلصيوهوسويلينرك

ُهَلَنوُئِّـيَُهيْمُهاَمَنْيَبَو.َلُكْأَيْنَأىَهَتْشٱَوًاريِثَكَعاَجَف«١٠
»ٌةَبْيَغِهْيَلَعْتَعَقَو

١:١٠ايؤرو٢٢:١٧و١١:٥ص

يذلاتقولاناكتقولانأكلذنمجتنتسنَعاَجَف
ةالصلاةعاسىلإًامئاصناكهلعلوهيفلكأينأداتعا
ةروصىضتقاهعوجنأحجرألاوهعوجةلعاذهوةيرهظلا
ىريناشطعلاوةمعطألاملحلايفىريعئاجلانألايؤرلاكلت
ّصقاملفذئنيحهلاحلةبسانمسرطبايؤرف.ءاملاهيف
اممًائيشركذيملةثداحلاهذهميلشروأخويشىلعسرطب
رومألاكلتنألعوجلاالاوحطسلاالوايؤرلاتقوبقلعتي
تاذرومألانمكلذويلصيناكهنأركذهنكلةيضرع
.ةمكحلاوداشرإلاذئنيحًابلاطناكهنأّنيبيلنأشلا

.هيفثكاملاتيبلالهأيأُهَلَنوُئِّـيَُهيْمُه
ىلعذئنيحىوقتسفنلانألايؤرللةقفاوملاحٌةَبْيَغ

هلوققفوىلعاذهو.ةيعيبطلااهاوقباهكردنالرومأكاردإ
يفُتْيَأَر«ميلشروأيفةوخإلل هذهو)١١:٥ص(»اَيْؤُرٍةَبْيَغِ
ىأرسويلينركنأل)٣ع(سويلينركايؤركتسيلايؤرلا
هآريذلاامأو.ظقيتسموهوةيعيبطلاهاوقبةيقيقحًارومأ
ماعلبايؤركتناكفهساوحالهلقعىلعضرُعفسرطب
.)١١:٣سوثنروك٢(يفسلوبايؤركو)٢٤:٤ددع(

ٍةَءَالُمَلْثِمِهْيَلَعًالِزاَنًءاَنِإَو،ًةَحوُتْفَمَءاَمَّـسلٱىَأَرَف«١١
طَأِةَعَبْرَأِبٍةَطوُبْرَمٍةَميِظَع

ْ
.»ِضْرَألٱَىلَعٍةَّـالَدُمَوٍفاَر

١٩:١١ايؤرو٧:٥٦ص

وجلاىريهنأكهلرهظيأًةَحوُتْفَمَءاَمَّـسلٱىَأَرَف
.)٧:٥٦لامعأو٣:١٦ىّتمحرشلارظنا(ًاقشنم

.)٩:١٥صحرشرظنا(ًءاَنِإ
اهرظن.جيسنلانمةعساوةعطقيأةفحلمٍةَءَالُم

ىرينأهنكميىتحهنمبرقىلعوجلانمهيلإةطباه
.اهيفاملكًانسح

ىلعتاناويحلالكعستلكلذكنوكتنأمزلٍةَميِظَع
.اهعاونأ

رهظامعسيءانإريصتيكلٍفاَرْطَأِةَعَبْرَأِبٍةَطوُبْرَم
.اهيف
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ةطانملابحبةلسرميأِضْرَألٱَىلَعٍةَّـالَدُمَو
.اهفارطأب

لٱَوِضْرَألٱِّـباَوَدُّلُكاَهيِفَناَكَو«١٢
ْ
ِتاَفاَّـحَّـزلٱَوِشوُحُو

.»ءاَمَّـسلٱِروُيُطَو

تاناويحلاو.عوجلانمهيلعناكاملةبسانمايؤرلاتناك
اهضعبوهلكأزوجيًارهاطاهضعبناكةيآلاهذهيفةروكذملا
هللادصقناكو.دوهيلاةعيرشىضتقمىلعهلكأمرحيًاسجن
كلذلوقحلانيدلامهملعيلممألارئاسنعدوهيلالصفينأ
لكلريخهنأدوهيلادقتعاومهتلكاؤمومهتمعطأنعمهعنم
.ًاسجنًاماعطلكأينأنمًاعوجتومينأمهنم

طُباَيْمُق:ٌتْوَصِهْيَلِإَراَصَو«١٣
ْ

.»ْلُكَوْحَبْذٱ،ُسُر

.ًاتوصعمسيهنأهلرهظيأٌتْوَصِهْيَلِإَراَص
نممزليو.زييمتالبتئشعونلكنمْلُكَوْحَبْذٱ
تاناويحلانمسجنلاورهاطلانيبزييمتلاءاغلإرمألااذه
:٧نيوكت(ةعاسلاكلتىلإحونمايأنمًامئاقناكيذلا
.)٢٠-١٤:٣ةينثتو٢٧-١١:٢نييوال(يفهتعيرشتركُذو)٢

طُبَلاَقَف«١٤
ْ

ًائْيَشُّطَقْلُكآَْملِّـينَأل،ُّبَراَيَّـالَك:ُسُر
.»ًاسِجَنْوَأًاسِنَد
٤٠:١٤لايقزحو٧و١٤:٣ةينثتو٢٠:٢٥و١١:٤نييوال

راهظإلبهللاةعاطلاضفرسيلاذهُّبَراَيَّـالَك
لكنملكأيوحبذينأبءامسلانمٍتآرمأنمبجعتلا
ةعيرشلارمأةفلاخمنمهفوخنايبوزييمتالبتاناويحلاعاونأ
ذنماهعيطيناكةعيرشلاكلتوىسومىلعهللااهلزنأيتلا

عوسيسرطببطاخ.اهاغلأهللانأطقملعيملوهئابص
ُنوُكَيَال!ُّبَراَيَكاَشاَح«هلوقوهوًالبقمالكلااذهلثمب
.»ًادبأّيلجرلسغتنل«هلوقو)١٦:٢٢ىّتم(»!اَذٰهَكَل

تاذلابالةيوسوملاةعيرشلاىضتقمبًاسِجَنْوَأًاسِنَد
دوهيلادنعًاسجنناكممألارئاسدنعًارهاطناكامضعبف
ةمعطألانمةصاخةعيرشلعضاخزاتممبعشمهنأل
.كلذلكاشامولسغلاوتاسوبلملاو

ُهْسِّـنَدُتَالُهللاٱُهَرَّـهَطاَم:ًةَيِناَثٌتْوَصًاضْيَأِهْيَلِإَراَصَف«١٥
»!َتْنَأ

سوثنروك١و١٧:٢٠و١:١٤ةيمورو٢٨عو١٥:١١ىّتم
١:١٥سطيتو٤:٤سواثوميت١و١٠:٢٥

طُباَيْمُق«لوألاتوصلاناكًةَيِناَثٌتْوَص
ْ

ْحَبْذٱ،ُسُر
نإكلذبةوخإللهرابخأيفسرطبلاقو.)١٣ع(»ْلُكَو
.)١١:٩ص(»ءامسلانم«ناكتوصلااذه

حّرصامبسحتاليأَتْنَأُهْسِّـنَدُتَالُهللاٱُهَرَّـهَطاَم
نم»هللاهرهطام«هلوقبًايلجحضوأو.ًاسجنهتراهطبهللا
ملعينألوقلااذهبهللادصقو.ايؤرلاىنعماموملكتملاوه
سجنلاورهاطلانيبزييمتلايغلُأهنألوألانيرمأسرطب
زييمتلالطبُأهنأمهألاوهويناثلاوةيناويحلاتالوكأملانم
مهدحودوهيلانأىلإرظنلابممألاودوهيلانيبهللامامأ
هلعفامىلعءانبكلذمتو.نوسجنسانلارئاسونورهاطلا
اهلعجواهمركأةيرشبلاةعيبطلاهذاختابهنألحيسملاعوسي
البيرشبلاسنجلارّهطسانلانعهتومبوهللاةيضرم
تاكربلاوةيحورلاقوقحلاممأللتراصفهللامامأءانثتسا
ليجنإلابكئلوأرشبينأبجيف.دوهيلليتلاةيوامسلا
.ميلشروأيفامكةيرصيقيفءالؤهك

هبرمأدقيذلازييمتلايغلأهللانأانلوقبةضقانمالو
َضُقْنَألُتْئِجِّـينَأاوُّنُظَتَال«هلوقلسجنلاورهاطلانيبوه
)٥:١٧ىّتم(»َلِّـمَكُألْلَبَضُقْنَألُتْئِجاَم...َسوُماَّـنلٱ
اموسومانلالمكأفهولبقنيذلالكهمدبرّهطحيسملانأل
َسْيَل.ٌّرُحَالَوٌدْبَعَسْيَل«سلوبلوققفوىلعانهليق
يفٌدِحاَوًاعيَِمجْمُكَّـنَأل،ىَثْنُأَوٌرَكَذ ملٱِ

ةيطالغ(»َعوُسَيِحيِسَْ
٣:٢٨(.

يتلاةلعلالاوزدنعىغلُتةعيرشلانأةنّيبلائدابملانم
نعدوهيلالصفلتعضُوةراهطلاةعيرشفاهلجألتعضُو
نأىلإهوظفحيفقحلانيدلاهللامهملعييكلممألارئاس
رئاسونييليئارسإلانيبزجاحلاوىتأدقحيسملاوحيسملايتأي
ةيرصيقهعفرنالعإلحمو.عفُرةنسيفلأوحنممألا
سرطبهلنلعملاوةيوامسايؤرنالعإلاكلذىلإةليسولاو
ينامورلادئاقلاكلذنمدافتسانملوأولوسرلا
.سويلينرك

ًاضْيَأُءاَنِإلٱَعَفَتْرٱَّـمُث،ٍتاَّـرَمِثَالَثَىلَعاَذٰهَناَكَو«١٦
.»ِءاَمَّـسلٱَىلِإ
٤١:٣٢نيوكت

ةدئافوايؤرلاالكلذكتوصلارركيأٍتاَّـرَمِثَالَث
قفوىلعكلذوايؤرلاةيمهأسرطبميلعتوديكوتللراركتلا
حلٱِراَرْكَتْنَعاَّـمَأَو«٤١:٣٢نيوكتيفليقام

ْ
ُل
ْ
َنْوَعْرِفَىلَعِم

ألَف،ِْنيَتَّـرَم
َ
»ُهَعَنْصَيِلٌِعْرسُمُهللاٱَو،ِهللاٱِلَبِقْنِمٌرَّـرَقُمَرْمَألٱَّـن
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يمنغعراتارمثالثسرطبلحيسملالوقراركتكوهو
.)١٧-٢١:١٥انحوي(

اذهوهنمطبهيذلاناكملاىلإداعيأخلاَعَفَتْرٱَّـمُث
ناكامكضحمليختالةيوامسايؤرلانأسرطبلققح
.هلحميفرظنملالحمضاولهلرهظي

٤٤ىلإ١٧عةيرصيقىلإسرطبباهذ

طُبَناَكْذِإَو«١٧،١٨
ْ

يفُباَتْرَيُسُر ىَسَعاَذاَم:ِهِسْفَنِ
ْمُهَلَسْرَأَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱاَذِإ؟اَهآَريِتَّـلٱاَيْؤُّرلٱَنوُكَتْنَأ
َىلَعاوُفَقَوَوَناَعْمِسِتْيَبْنَعاوُلَأَسْدَقاوُناَك،ُسوُيِليِنْرَك
لٱ
ْ
ملٱُناَعْمِسْلَه:َنُوِربْخَتْسَياْوَداَنَوِباَب

طُبُبَّـقَلُْ
ْ

ٌلِزاَنَسُر
»؟َكاَنُه

يفُباَتْرَي درجميهأايؤرلاىنعمبراتحييأِهِسْفَنِ
سجنلاورهاطلانيبزييمتلاىغلأهللانأيأرهاظلاىنعملا
يتلاةيزمرلاةيوسوملاةعيرشلالكىغلأهنأوأةمعطألانم
نيبزييمتلاةلازإوهوهقوفامىلعلمتشتوأاهنممسقاذه
راتحيوهلجألةمعطألازييمتميقُأيذلاًاضيأممألاودوهيلا
.ًالمعاهنمدوصقملابًاضيأ

سرطبلنلعأايؤرلابلاجرلاءيجمنارتقاُلاَجِّـرلٱاَذِإ
ًانايبنوكتنأدصقهللانأواهنمدوصقملاواهانعمًايلج
رهظُيامًاريثكو.)١١ص(يفسرطبدهشاذكهوهتدارإل
بابهلحتفتيتلاثداوحلانمهيرجيامبناسنإللهتدارإهللا
هداشرإهللالأساذإاميسالوهنودهدصويوأهمامأهدصق
.ةصاخةالصيف

١٩«١٩،٢٠ طُباَمَنْيَبَو
ْ

يفٌرِّـكَفَتُمُسُر ُهَلَلاَق،اَيْؤُّرلٱِ
طَيٍلاَجِرُةَثَالَثاَذَوُه:ُحوُّرلٱ

ْ
ْلِزْنٱَوْمُقْنِكٰل٢٠.َكَنوُبُل

يفٍباَتْرُمَْريَغْمُهَعَمْبَهْذٱَو لَسْرَأْدَقاَنَأِّـينَأل،ٍْءَيشِ
ْ
.»ْمُهُت

١٥:٧و١١:١٢ص

نمايؤريفكلذدعبحورلاهملكيملُحوُّرلٱُهَلَلاَق
لسرلوصوبهايإًاربخمًاسأرهحورملكيناكلبءامسلا
بيرلكعفريلكلذىتأوهلعفينأبجيامبوسويلينرك
.ايؤرلاكلتيف

سدقلاحورلالعفلامعألارفسيفاقولنلعأامًاريثكو
.)١٥و١١:١٢و١٠:٤٥صرظنا(ثداوحلاءارجإيف

مهتياغيهامالومهنمركذيملٍلاَجِرُةَثَالَثاَذَوُه
.دعبهملعيلهكرتلب

نأهيلعذإبهذينيأىلإهللقيملْمُهَعَمْبَهْذٱ
.رمألاعيطي

نمسرطبلضرعيامبحورلاملعٍباَتْرُمَْريَغ
دوهيلانماوسيلهيلإاولسرأنيذلانأىرينيحكوكشلا
كلتبةالابمالبةعاطلاونيقيلاىلإهاعدفممألانملب
هلوقبهلةعاطلاوناميإللًالبقهديسهاعداذك.كوكشلا
اَميِفُمَهْفَتَسَكَّـنِكٰلَو،ُعَنْصَأاَنَأاَمَنآلٱَتْنَأُمَلْعَتَتْسَل«
حورلاةيمونقأتبثيانهليقامو.)١٣:٧انحوي(»ُدْعَب
ملكتملاريمضبسرطبلهباطخليلدبهتوهالوسدقلا
.هللاريغاهعيطتسيالاممةفرعملاهذهوهراكفأهتفرعمو

لَسْرَأْدَقاَنَأِّـينَأل
ْ
سدقلاحورلافمهلاسرإةلعانأيأْمُهُت

٧عًايناثسويلينركةطساوبوعًالوأكالملاةطساوبمهلسرأ
.)٧و١٦:٦و١٣:٢١ص(ًاضيأسلوبلسرأحورلااذهو

طُبَلَزَنَف«٢١
ْ

ِهْيَلِإْمُهَلَسْرَأَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱَىلِإُسُر
طَتيِذَّـلٱاَنَأاَه:َلاَقَو،ُسوُيِليِنْرَك

ْ
يِذَّـلٱُبَبَّـسلٱَوُهاَم.ُهَنوُبُل

»؟ِهِلْجَألْمُتَْرضَح

ىلإايؤرلاىأرثيححطسلانميأُسُرْطُبَلَزَنَف
.لاجرلافقوثيحبابلاوأزيلهدلا

نألاقولمالكاذهُسوُيِليِنْرَكِهْيَلِإْمُهَلَسْرَأَنيِذَّـلٱ
الوذئنيحسويلينركرمأنمًائيشفرعدقنكيملسرطب
.ةيرصيقيفهلثدحاممًائيش

لسرأيذلاوههنأحورلاهربخأخلاُبَبَّـسلٱَوُهاَم
.مهروضحةلعبهئبنيملهنكللاجرلا

َفِئاَخَوًاّراَبًالُجَر،ٍةَئِمَدِئاَقَسوُيِليِنْرَكَّـنِإ:اوُلاَقَف«٢٢
لٱِةَّـمُأِّـلُكْنِمُهَلًادوُهْشَمَوِهللاٱ

ْ
ٍكَالَمِبِهْيَلِإَيِحوُأ،ِدوُهَي

.»ًامَالَكَكْنِمَعَمْسَيَوِهِتْيَبَىلِإَكَيِعْدَتْسَيْنَأٍسَّـدَقُم
٢٢:١٢صخلا٢و١ع

نيريثكةسدقملاضرألايفناكٍةَئِمَدِئاَقَسوُيِليِنْرَك
٨:٥ىّتم(ةبترلاهذهيفينامورلاشيجلاءاسؤرنم
٢٣و٢٣:١٧و٢٢:٢٥و٢١:٣٢لامعأو١٥:٤٩سقرمو
ىلعنيلوتسمذئموياوناكنيينامورلانأل)٢٧:١و٢٤:٢٣و
.ضرألاهذه

ىوقتلانمّمعأّربلاو»يقت«هنأ٢عيفليقًاّراَبًالُجَر
مايقلانعًالضفسانللتابجاولابمايقلانمضتيهنأل
يفرخآةئمدئاقناميإحدميفحيسملالاق.هللاتابجاولاب
ملٱَنِمَنوُتْأَيَسَنِيريِثَكَّـنِإ«موحانرفك

ملٱَوِقِراَشَْ
ِبِراَغَْ
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يفَبوُقْعَيَوَقاحْسِإَوَميِهاَرْبِإَعَمَنوُئِكَّـتَيَو ِتوُكَلَمِ
.)٨:١١ىّتم(»ِتاَواَمَّـسلٱ

عحرشرظنا(ليئارسإهلإقحلاهلإلايأِهللاٱَفِئاَخ
٢(.

دنعًابوبحمًاربتعميأِدوُهَيْلٱِةَّـمُأِّـلُكْنِمُهَلًادوُهْشَم
نيبكلذكناكامكنوريثكمهونييليئارسإلانمةقرفلك
نأهتفرعملهباتكيفاذهاقولركذ.نيينامورلاهسنجلهأ
مهيضرياممءيشلكبمهربخينأدارأفهيلعنوفقيدوهيلا
رمأوهوةيهلإلاةمعنلاةكرشيفممألانملجرلوبقب
.مهيلعبعصي

.)٢٢و٢:١٢ىّتم(فسويإبنيفليقامكِهْيَلِإَيِحوُأ
.)٥-٣ع(يفقبسامهلنلعأهللانأىنعملاو

نعهلًازييمتةسادقلابكالملاتعنٍسَّـدَقُمٍكَالَمِب
ملٱ«دحأ

.)٦اذوهي(»ْمُهَتَساَيِراوُظَفَْحيَْملَنيِذَّـلٱُةَكِئَالَْ
رمأيملسدقلاحورلاِهِتْيَبَىلِإَكَيِعْدَتْسَيْنَأ
كلذلسرلاركذفسرطبثيحافايىلإباهذلابسويلينرك
.سرطبىلإهئيجممدعيفسويلينركلًارذع

ع(يفدعولابسحىلعاذهًامَالَكَكْنِمَعَمْسَيَو
٦(.

يفَّـمُث.ْمُهَفاَضَأَوٍلِخاَدَىلِإْمُهاَعَدَف«٢٣ لٱِ
ْ
َجَرَخِدَغ

طُب
ْ

.»ُهوُقَفاَراَفاَيْنِمَنيِذَّـلٱِةَوْخِإلٱَنِمٌساَنُأَو،ْمُهَعَمُسُر
١١:١٢صو٤٥ع

ملمهنأيضتقيالاذهْمُهَفاَضَأَوٍلِخاَدَىلِإْمُهاَعَدَف
هدنعنوتيبيًافويضمهببحرهنأدارملاوبابلاجراخاولازي
لسرنألراهنلاكلذيفرفسلانسحيملذإةليللاكلت
تقوىلإًاجاتحمناكسرطبنألواويعأدقاوناكسويلينرك
.رفسللهئاقفروهبهأتل

يف .سويلينركلسرلوصووايؤرلامويدغيأِدَغْلٱِ
.ةنيدملاوتيبلانميأُسُرْطُبَجَرَخ
دوهيلانمحيسملاباونمآنممخلاِةَوْخِإلٱَنِمٌساَنُأ

سرطبنأيفبيرالو)١١:١٢ص(ةتسمهو)٤٥ع(
نوناقلاىلعًايرجثدحياملكبًادوهشاونوكيلمهذخأ
افايةسينكاوربخييكلو)١٩:١٥و١٧:٦ةينثت(يفروكذملا
نأشيذبيرغرمأيفىرجاملكبسئانكلانماهريغو
ميلشروأىلإكلذدعباوبهذةتسلاءالؤهنأملعنو.اذهك
ددعناكو.)١١:١٢ص(مهتداهشبسرطبهلاقاماوتبثو
ةثالثودوهيلانمنيرصنتمةتسوسرطبةرشعنيرفاسملا
.يركسعمهدحأممألانم

يفَو«٢٤ لٱِ
ْ
َناَكَفُسوُيِليِنْرَكاَّـمَأَو.َةَّـيَِرصْيَقاوُلَخَدِدَغ

.»َنيِبَرْقَألٱُهَءاَقِدْصَأَوُهَءاَبِسْنَأاَعَدْدَقَو،ْمُهُرِظَتْنَي

يف نمعبارلامويلاوهوافاينممهجورخدغيأِدَغْلٱِ
ًاليم٣٥وحنيهوةيرصيقوافاينيبةفاسملافكالملاروهظ
.مويضعبوًاموياهعطقباولغش

تقولافرعهنألْمُهُرِظَتْنَيَناَكَفُسوُيِليِنْرَكاَّـمَأ
ةدشرهظأوسرطببمهعوجروهلسرباهذليرورضلا
هلوبقلهدادعتساوةيويندلالامعألالكهكرتبهئاجروهمامتها
.همالكوهللالوسر

نيريثكاوناكمهنأ١٧عنمملعنخلاُهَءاَبِسْنَأاَعَدْدَق
هديبعمهلتمجنملعلوركسعلانممهضعبنأحجرألاو
لكىلعوةينيدلاءارآلايفهلنيكراشماوناكمهنألةصاخلا
كلذنمهعماوديفتسينأبحيسويلينركناكلاح
هنأرهظُيوحدملاهلبجوياممناكاذهو.يهلإلانالعإلا
الورشبلامهتوخإوبحمهللايبحملكنألهللانمملعتم
نملكهفرعينأيفنوبغريلبقحلااوفرعينأبنوفتكي
كلذوسويلينركباودتقينأنيدلاولاىلعف.ًاضيأمهنوبحي
نأيفاودهتجينأمهيلعبجوحيسملاىلإاوتأىتممهنأ
مهيدلاولدالوألاىلعبجياذكو.هيلإمهدالوأاودوقي
نمو«ىلاعتهلوققفوىلعاذهو.ًارجملهوةوخإللةوخإلاو
نيذلاكئلوأميلستو.)٢٢:١٧ايؤر(»لاعتلقيلفعمسي
اوعمسيواورضحينأوهوسويلينركبولطمبممألانم
دقناكسدقلاحورلانأىلعليلدحيسملايفسرطبمالك
اوعمسنألبقليجنإلالوبقىلإمهلامتساومهبولقيفلعف
.هبنيرشبملادحأباوعمتجاوأهب

طُبَلَخَداَّـَملَو«٢٥
ْ

ًاعِقاَوَدَجَسَوُسوُيِليِنْرَكُهَلَبْقَتْسٱُسُر
.»ِهْيَمَدَقَىلَع

ع(يفءاجامليلدبيجراخلابابلايأَلَخَداَّـَملَو
٢٧(.

مركينأدصقسويلينركنأىلعلدياذهخلاَدَجَسَو
نمهنمىلعأوهنملناسنإلاماركإنممظعأًاماركإسرطب
الو.هللاريغلزوجتاليتلاةدابعلاكناكهنأيأرشبلا
ةهلآلانأهدئاقعنموًاينثوّيبرودلُوسويلينركنألبجع
اممو.ةيرشبةئيهيفرشبلانوروزيامًاريثكمهنأونوريثك
نأهرمأكالملانأرشبنممظعأسرطبربتعينأهلمح
سويلينركهاتأامو.هللانالعإبهيتأيهنأبهربخأوهيعدتسي
.)٢٢:٨ايؤر(كالمللانحويهاتأيذلالثمناكسرطبل
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طُبُهَماَقَأَف«٢٦
ْ

.»ٌناَسْنِإًاضْيَأاَنَأ،ْمُق:ًالِئاَقُسُر
٩و٢٢:٨و١٩:١٠ايؤرو١٥و١٤:١٤ص

.هعقومنعهعفريأُهَماَقَأَف
ّيلإهجوينأرظُحيكلثمقولخميأٌناَسْنِإًاضْيَأاَنَأ
سلوبلوقانههلوقلثمو.هدحوهللاابصتخمهنألاذهلثم
.)٢٢:٩ايؤر(يفكالملالوقو.)١٤:١٥ص(ةرتسليف
لوبقطقبأيملحيسملانأرابتعالاوهابتنالاقحتسياممو
١٥:٢٥و١٤:٣٣و٩:١٨و٨:٢ىّتم(ماركإلااذهلثم
.)٩:٣٨انحويو١٧و٢٨:٩و٢٠:٢٠و

.»َنيِعِمَتُْجمَنِيريِثَكَدَجَوَوُهَعَمُمَّـلَكَتَيَوُهَوَلَخَدَّـمُث«٢٧

نايتإلاءانثأيفابطاختامهنأرهاظلاُمَّـلَكَتَيَوُهَوَلَخَد
تايحتلابعامتجالالحموأةهدرلابابىلإرادلابابنم
نأىلعلوخدلالبقاقفتاامهنأةجيتنلانمملعنو.ةفولأملا
يتلالاوحألاليصفتةهدرلايفباطخلاعوضومالعجي
هلوخدبسرطبفلاخهللارمألةعاطإو.اهعامتجاتبجوأ
نمقبساملكومهديلاقتودوهيلادئاوعسويلينركتيب
ملةيوسوملاةعيرشلانأىلع.لاحلاهذهلثميفهلامعأ
امنإممألانعلاصفنالااذهلثمنييليئارسإلاىلعبجوت
ميرحتكلذنعجتنوطقفةمعطألاضعبمهيلعتمرح
كلذىلعاودازفمهامأ.مّرحاملكأاوزاجأنملمهتلكاوم
نأوأدحاوريرسىلعيممأعممهدحأسلجينأميرحت
رظنا.هنميممألابرشوألكأءانإنمبرشيوألكأي

لوأهذهنأرابتعالاقحتسياممو.)٤و٧:٣سقرم(حرش
.ممألانملجرتيبمالسلايرشبممادقأتئطوةرم

هؤابسنأوسويلينركءاقدصأمهءالؤهَنِيريِثَكَدَجَوَو
اوبجعتهءاقفروسرطبنأرهاظلاو)٢٤ع(يفاوركُذنيذلا
.كلذلثماورظتنادقاونوكيملذإمهترثكنم

َهلَلاَقَف«٢٨
ُ

ٍلُجَرَىلَعٌمَّـرَُحمَوُهَفْيَكَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ:ْم
لَيْنَأٍّيِدوَُهي

ْ
ْدَقَفاَنَأاَّـمَأَو.ِهْيَلِإَِيتْأَيْوَأٍّيِبَنْجَأٍدَحَأِبَقِصَت

.»سِجَنْوَأٌسِنَدُهَّـنِإاَمٍناَسْنِإْنَعَلوُقَأَالْنَأُهللاٱِيناَرَأ
ص١٤و٢:١٢ةيطالغو١١:٣صو١٨:٢٨و٤:٩انحوي
٣:٦سسفأو٩و١٥:٨

باطخةمدقماذهٌمَّـرَُحمَوُهَفْيَكَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ
سويلينركدنعةمولعملادوهيلادئاوعلهتفلاخمنايبيفسرطب
تناكاذإاهنألًاوهسوأًالهجةفلاخملاكلتتأيملهنأوهموقو
.هدنعةفورعمنوكتىلوألابفمهدنعةفورعم

ىلإاهدحوةملكلاهذهبراشأنأبىفتكاَقِصَتْلَيْنَأ
ممألانعدوهيلالاصفنانمةيدوهيلاديلاقتلاهتبجوأاملك
.ًاروهشمًارمأهنوكل

تيبىلإيدوهيلانايتإعنمىلعلدتةنيرقلاِهْيَلِإَِيتْأَي
اميسالوهليلخىلإليلخلاوأهتيبىلإناسنإلانايتإيبنجأ
.)٢:١٢ةيطالغو١١:٣ص(ةلكاومللهنايتإ

اوناكنيعمتجملانأىلعءانباذهلاقُهللاٱِيناَرَأ
ىمسألاناطلسلاوذهنأوقحلاهلإلاوههللانأنودقتعي
افاييفاهآريتلاايؤرلابدوصقملامهفهنأ»ينارأ«هلوقبنابأو
دقهللانأوهونأشلاتاذرومألانمهتنمضتاملكو
نيبزييمتلالطبأامكممألاودوهيلانيبزييمتلاكلذبلطبأ
ملذإايؤرلامهيلعصقيملو.ةمعطألانممرحملاوللحملا
.هللارمأبناكهلعفامنأنايبىلإالإةجاحنمنكي

ةعيبطلاهذاختابهللانبانأخلاٍناَسْنِإْنَعَلوُقَأَال
نممهرسأبرشبلارّهطاهيدفيلبيلصلاىلعهتومبوةيرشبلا
سرطبىلعناكهنأةجيتنلاو.مهيلعهمدشربمثإلاةساجن
هلغوسيفًايبنجأولوسانلانمدحأنعهسفنزرفيالنأ
سرطبهدقتعاامفالخاذهو.هعمبرشيولكأينأ
.ممألاعمةريسلاةهجنمهبلمعوًاقباس

.ِينوُمُتْيَعْدَتْسٱِذِإٍةَضَقاَنُمِنوُدْنِمُتْئِجَكِلٰذِلَف«٢٩
.»؟ِينوُمُتْيَعْدَتْسٱٍبَبَسِّـيَأل:ْمُُكِربْخَتْسَأَف

.هللانالعإىلعءانبيأَكِلٰذِلَف
ةلعلددرتالولادجالبيأٍةَضَقاَنُمِنوُدْنِمُتْئِج

راكفأةاعارموهدئاوعنمقبساموديلاقتلانمدهُعام
اذهيفهضرتعياملكعفدهللارمأنإفمهلاوقأودوهيلا
.ليبسلا

سويلينركلسرنمسرطبفرعخلاْمُكُِربْخَتْسَأ
حورلاهلنلعأو)٢٢ع(هيلإمهلاسرإنمدوصقملاضعب
لكفرعيملهنكللسرلاكئلوألاسرإةلعوههنأسدقلا
عفنوهسفنعفنلليصفتلاسويلينركنمدارأفدوصقملا
.افاينمهعماوتأنيذلاهئاقفر

ِةَعاَّـسلٱِهِذٰهَىلِإٍماَّـيَأِةَعَبْرَأُذْنُم:ُسوُيِليِنْرَكَلاَقَف«٣٠
يفَو.ًامِئاَصُتْنُك يفِّـيلَصُأُتْنُكِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱِ ،يِتْيَبِ
.»ٍعِمَالٍساَبِلِبيِماَمَأَفَقَوْدَقٌلُجَراَذِإَو
١:١٠صو٢٤:٤اقولو١٦:٥سقرمو٢٨:٣ىّتم

٣ع(يفءاجامانهسويلينركرركُسوُيِليِنْرَكَلاَقَف
.ديهزفرصتب)٦-
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باهذلابنيمويسويلينركلسرلغشٍماَّـيَأِةَعَبْرَأُذْنُم
.ةيرصيقىلإاهنمعوجرلابنيمويوافايىلإةيرصيقنم

ةعاساهنأحجرألاوملكتلاةعاسيأةَعاَّـسلٱِهِذٰهَىلِإ
.ةنيرقلاليلدبرهظلا

هتريغىلعلديةالصلابموصلاهنرقًامِئاَصُتْنُك
.موصلاوةالصلاتاقوأيفدوهيلادئاوععبتهنأوهصالخإو
نمناكو.قحلاهلإلادبعيذخأوةينثولاةدابعلاكرتهنأو
ةالصلاتاقوأدحأرهظلااولعجينأنينيدتملادوهيلادئاوع
يتلاةنيرقلايههذهو.هيلإحبصلانماوموصينأوةنّيعملا
ةعاسلاكلتنأةنّيعملايهوةقباسلاةيآلايفاهيلإانرشأ
.رهظلاةعاستناك

يف تاقوأدحأيهورصعلايأِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱِ
نارخآلاو)٣:١ص(دوهيلادنعةنّيعملاةثالثلاةالصلا
:٦لاينادو٥٥:١٧رومزم(ةسداسلاةعاسلاوةثلاثلاةعاسلا
.)٢:١٥لامعأو١٠

يف .سانللهربراهظإٍغتبمريغءافخلاودارفنالابيِتْيَبِ
.)١٧و١٦و٦:٥ىّتم(حيسملارمأقفوىلعاذهو

هفصووكالمهنأ٣عيفاقوللاقٌلُجَراَذِإَو
ةروصذختاكالملانإفاهيفهلرهظيتلاةئيهلابسويلينرك
.ًايتقوناسنإ

اقول(حيسملاربقدنعةكئالملارهظاذكٍعِمَالٍساَبِلِب
موينوتيزلالبجىلعارهظناذللاناكالملااذكو.)٢٤:٤
ةكئالملاةدهاشمرثأناعمللااذهو.)١:١٠ص(دوعصلا
دوصقملاوةيوامسًالسرمهنوكىلعليلدويوامسلادجملا
.مههيبنتونيدهاشملابولقيفةبيهلاعاقيإهنم

ْتَرِكُذَوَكُتَالَصْتَعِمُس،ُسوُيِليِنْرَكاَي:َلاَقَو«٣١
َناَعْمِسِعْدَتْسٱَواَفاَيَىلِإْلِسْرَأَف٣٢.ِهللاٱَماَمَأَكُتاَقَدَص
ملٱ
طُبَبَّـقَلُْ

ْ
يفٌلِزاَنُهَّـنِإ.َسُر َدْنِعٍغاَّـبَدٍلُجَرَناَعْمِسِتْيَبِ

لٱ
ْ
لَكُيَءاَجىَتَمَوُهَف.ِرْحَب

ِّـ
.»َكُم

٦:١٠نييناربعوخلا٤عو١٢و١٠:١١لايناد

رصتقاو)٣ع(يفكالملاباطخةمدقمسويلينرككرت
.هظفلريغبباطخلاكلذىنعمةصالخركذىلع

ةجيتنلاو.اهتباجإرظتنافتلبُقيأَكُتَالَصْتَعِمُس
قحلاةفرعمبلطناكةالصلاعوضومنأىلعانلدت
.صالخلاقيرطىلإداشرإلاو

.)٤عحرشرظنا(َكُتاَقَدَص
هللانأىلعًاليلدكلذنمدجتفاَفاَيَىلِإْلِسْرَأَف

.كءاعدباجتسا
ةهجنمكراكفأتلغشيتلالئاسملايفَكُمِّـلَكُي

.صالخلاقيرطةفرعموقحلاهلإلاةدابع

لَسْرَأَف«٣٣
ْ

لَعَفَتْنَأَو.ًالاَحَكْيَلِإُت
ْ

ْذِإًانَسَحَت
َعيَِمجَعَمْسَنِلِهللاٱَماَمَأَنوُِرضاَحًاعيَِمجُنْحَنَنآلٱَو.َتْئِج
.»ُهللاٱِهِبَكَرَمَأاَم

لعفاملعفهنأىلعلدياذهو.ةّيببسءافلاُتْلَسْرَأَف
.هدعوزاجنإلًاعقوتوهللارمألةعاطإ

هفطلىلعسرطبلهركشكلذبنابأًانَسَحَتْلَعَف
.هيلإنايتإلابهمركتو

اهانربتخايتلاةبيرغلاثداوحلاهذهلكدعبيأَنآلٱَو
.اهانعقوتيتلاةميركلاديعاوملاو

مهنأكلذنابأِهللاٱَماَمَأَنوُِرضاَحًاعيَِمجُنْحَن
ذئنيحمهلةبقارمتناكءيشلكملاعلاهللانيعنأباورعش
هللارمأباوعمتجامهنأوةيهلإلاةيانعلانمًاداشرإمهلنأو
.سرطبمفبمهملكيوههنأو

نوهبتنممهنأيأُهللاٱِهِبَكَرَمَأاَمَعيَِمجَعَمْسَنِل
.ًالعفوًالوقسرطبمفبهللالوقياماوعيطينأنودعتسمو
كلذلوبقلةأيهمتناكةديجلابولقلاكلتةبرتنأقحلاف
هللانيبزييمتنسحأسويلينركزّيمانهو.ديجلاعرزلا
.)٢٥ع(ًالوأهلدجسيذلاهمالكلقانسرطبوملكتملا
مهنإفهللاقئاقحلبسرطبءارآاوعمسيلاوعمتجيملمهف
روضحباورعشاممرثكأروظنملاريغديسلاروضحباورعش
.روظنملاهدبع

لكيفرعشننأانيلعبجيهنأةرابعلاهذهنمانلو
هنأويلكلاوبولقلاصحافلاهللاروضحبةينيدلاانتاعامتحا
.همداختوصوهباتكبانبطاخيىلاعت

طُبَلاَقَف«٣٤
ْ

حلٱِب:ُسُر
ْ

ُلَبْقَيَالَهللاٱَّـنَأُدِجَأاَنَأِّـَق
لٱ
ْ
.»هوُجُو
٢:١١ةيمروو٣٤:١٩بويأو١٩:٧مايا٢و١٠:١٧ةينثت
سرطبذو٣:٢٥يسولوكو٦:٩سسفأو٢:٦ةيطالغو
١:١٧

يذرمأيفملكتلاءادتباىلعلدياذهُسُرْطُبَلاَقَف
ةادانملةمدقماهيلتيتلاوةيآلاهذهو.)٥:٢ىّتم(لاب
.صالخلاىرشبليجنإلابسرطب

ةعطاقنيهارببهتادارإنلعأهللانأيأُدِجَأاَنَأِّـقَْحلٱِب
ايؤرلانمهلناكامىلإكلذبراشأو.يكوكشلكتلازأ
نمنيرضاحلايفهآراموسويلينركلعقواملاهتقفاومو
.هللاةملكلوبقلدادعتسالا

:٢ةيمور(يفامىنعمككلذىنعمَهوُجُوْلٱُلَبْقَيَال
دهُشاذهلثميو.)٩و٤-٢:١بوقعيو٦:٩سسفأو١١
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دحألضفيالهللانأدوصقملاو.)٢٢:١٦ىّتم(حيسملل
)١٦:٧ليئومص١(هرظنملامجىلإرظنلابهريغىلعسانلا
لكاشاموأهبسنفرشوأهانغوأهماقموهتبترىلإوأ
الناسنإلابلقىلإرظنيهنألسوفنلاصالخنأشيفكلذ
هللانأدوهيلادتقعمفالخاذهو.هسنجىلإالوهرهاظىلإ
.)٣:٨اقول(ميهاربإلسنمهنألسانلارئاسىلعمهلضف
قباسلايداقتعايفيطلغتيأرينأانهلاقسرطبنأكف
ًادحأضفريالوًايدوهيهنوكلًادحأصلخيالهللانأتنقيتو
ىلعاذهو.نمؤينملكلحابمصالخلانأوًايممأهنوكل
ءيشالو.)٣:٢٥يسولوكو٢:١١ةيمور(يفليقامقفو
ًاعمممألاودوهيلامعيكلذنألرايتخالاميلعتيفانياذهيف
هناحبسهنألحلاصلاكريرشلاربتعيهللانأديفياممالو
وهومويلكئطاخلاىلعطخسيوقيدصلابحيىلاعتو
ىلعطخسيوحلاصلايدوهيلابحيامكحلاصلايمألابحي
.ريرشلايمألاىلعطخسيامكريرشلايدوهيلا

ىلإرظنالبيأرلاصِلخملاصلخيهللانأهانعمسيلو
هملعينمسويلينركىلإلسريملالإوهناميإمدعوأهناميإ
.حيسملابناميإلاةطساوبصالخلابوجو

:رومأةعبرأةيآلاهذهنمهانملعتامةصالخو
.ممألاودوهيلانيبزجاحلاليزُادقهنأ:لوألا·
ةبوتلاطرشبسانلاعيمجلحابمصالخلانأ:يناثلا·

.ةعاطلاوناميإلاو
مهنمدحألقاقحتساالفةأطخمهلكرشبلانأ:ثلاثلا·

.)٣صو٢صو١صةيمور(
ةمحرلابنوصلخيامنإنوصلخينيذلالكنأ:عبارلا·

.)٢:٦ةيطالغو١٠:١٢و٣:٢٢ةيمور(

يفْلَب«٣٥ لٱُعَنْصَيَوِهيِقَّـتَييِذَّـلٱٍةَّـمُأِّـلُكِ
ْ

ٌلوُبْقَمَّـِرب
.»ُهَدْنِع

١٣و١٠:١٢و٢٩و٣:٢٢و٢٧و٢:١٣ةيمورو١٥:٩ص
١٨و٢:١٣سسفأو٣:٢٨ةيطالغو١٢:١٣سوثنروك١و
٣:٦و

الهللانأ«هلوقنمهدارمةيآلاهذهيفسرطبنابأ
دوهيلااهبعتمتيتلاةيهلإلاتاكربلانأوهو»هوجولالبقي
.اهسفندوهيلاىلعيتلاطورشلابممأللةحابم

يف ةيآلاهذههيلعرودتيتلاروحملاوهاذهٍةَّـمُأِّـلُكِ
رطنلاعطقبهتريسوناسنإلابلقىلإرظنيهللانأهاضتقمو
هنكميديرينملكنأو.هريغوأميهاربإنمهلسلستنع
عمجمهيلععمجأاملثماذهوًاناجمةايحلاءامذخأينأ

يفنييدفملانأانحويىأرو.)١١و١٥:٩ص(ميلشروأ
.)٥:٩ايؤر(ةمأوبعشوناسلوةليبقلكنمءامسلا

حرشرظنا(.سويلينركلعفامكَّـِربْلٱُعَنْصَيَوِهيِقَّـتَي
هللاتابجاولابمايقلايأ(ّربلاوىوقتلاف.)٩:٣١ص
.ًادبأنانرتقم)سانلاو

هاوقتبرربتيملهنألسويلينركلبُقامكُهَدْنِعٌلوُبْقَم
نأوحيسملاليجنإعمسينأًاقحتسمبسُحلبهتاقدصو
نمدوصقملاو.حيسملابهناميإبصالخلالاونةصرفىطعُي
امىضتقمبكلساذإهتمأتناكامهمناسنإلكنأكلذ
املكلانيسوهفهتابجاوةفرعموهللاةفرعمنمهكردأ
هنكميىتحصالخلاقيرطوحيسملاةفرعمنمهيلإجاتحي
هانعماذهنأسرطبنابأو.لماعلايحلاهناميإبصلخينأ
لبقدوهيلاهبرشبيذلاليجنإلابهرشبيذئتقوذخأذإ
.دعبو

ليجنإلاةفرعمنأىلعًاليلدةيآلاهذهمهضعبذختا
الةيآلانكلنيينثولايأممألاصالخلةيرورضبتسيل
مهريغلوهامكمهلليجنإلانأديفتلبىنعملااذهديفت
دالبلايفنيذلاىلعيتلاطورشلابمهلحابمصالخلاو
هللاةلماعمّنيبينأانهسرطبدارمسيلو.ةيحيسملا
ةمعنلانأقباسلاهداقتعابهطلغبفرتعيهنكلممألل
نيبزييمتلانأانهققحتدقف.دوهيلاهتمأىلعةروصقم
نأوهتمأىلعالهتافصىلعفقوتمهللامامأرخآوناسنإ
.سانلادنعًالوبقمنوكينأبجيهدنعلوبقملا

لٱ«٣٦
ْ

ِمَالَّـسلٱِبُِّـرشَبُيَليِئاَْرسِإيِنَبَىلِإاَهَلَسْرَأيِتَّـلٱُةَمِلَك
ملٱَعوُسَيِب

لٱُّبَرَوُهاَذٰهِ.حيِسَْ
ْ

.»ِّـلُك
ىّتم١:٢٠يسولوكوخلا٢:١٤سسفأو٥٧:٢٩ءايعشإ

١:٢٠سسفأو١٥:٢٧سوثنروك١و١٠:١٢ةيمورو٢٨:١٨
١٩:١٦و١٧:١٤ايؤرو٣:٢٢سرطب١و٢٢و

ليلدب»اهنوملعت«هريدقتفوذحمهربخأدتبمُةَمِلَكْلٱ
كانه»رمألا«نإفةيلاتلاةيآلايف»رمألانوملعت«هلوق
وأليجنإلابةادانملاهذهةملكلابدارملاوانه»ةملكلا«ىنعمب
لسرأيتلايهفاهبىدانملاةديدجلاةنايدلاوأهنيعليجنإلا
قبسامكاهنألهءاقدصأوسويلينركاهبرشبيلسرطبهللا
.ةمألكليهلبنييليئارسإلاىلعةروصقمريغمالكلا

ًالوأاهبرشُبيتلايأَليِئاَْرسِإيِنَبَىلِإاَهَلَسْرَأيِتَّـلٱ
.)٢٤:٤٧اقول(حيسملارمأبجومبميلشروأيف
ةحلاصملاوهوةملكلاكلتعوضومةصالخاذهِمَالَّـسلٱِب
٥٧:١٩ءايعشإ(ئطاخلادبعلاناسنإلاورابلاكلملاهللانيب
روعشلاىلعفقوتييذلاريمضلامالسو.)٥:١ةيمورو
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ممألاودوهيلانيبمالسلاو.اياطخلاةرفغموةحلاصملاكلتب
.)١٧-٢:١٤سسفأ(

ليجنإلابريشبتلاوحيسملاءيجمةياغِحيِسَْملٱَعوُسَيِب
انعهللاهتعاطبانلهدجوأعوسينإفمالسلااذهءاشنإ
ضرألاىلعوهوهبرشبوانلجأنمبيلصلاىلعهتومبو
هلسرلسرأوهبنينمؤملاىلإهلصويلسودقلاهخورلسرأو
.ضرألاراطقأيفهباودانيلمهريغو

ةلمجلاهذه.رشبلالكيأِّـلُكْلٱُّبَرَوُهاَذٰه
بآلانملبمدومحلنمالاهتقيقحسرطبفرعةضرتعم
سويلينركعنماهبسرطبدارأو)١٦:١٧اقول(يوامسلا
اهيفحّرصوملعموأيبندرجمعوسينأنظلانمهتعامجو
دوهيلانأرشبلالكبرهنوكنمجتنيو.هتمظعوهتوهالب
ىدانينأديريونيقيرفلابحيهنإفهيدلءاوسممألاو
ىلعلمتشتةضرتعملاةلمجلاهذهف.امهيلكامهلمالسلاب
:نيمهمنيرمأ

.هللاحيسملانأ:لوالا
:٢٨ىّتميفاملباق(همامأءاوسسانلالكنأ:يناثلاو
١٠:١٢و٣٠و٣:٢٩ةيمورو١٧:٢انحوييفامب١٨
.)٢٨-١:٢٠سسفأو

يفَراَصيِذَّـلٱَرْمَألٱَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ«٣٧ لٱِّـلُكِ
ْ
ِةَّـيِدوُهَي

جلٱَنِمًائِدَتْبُم
ْ
ملٱَدْعَب،ِليَِل

هبَزَرَكيِتَّـلٱِةَّـيِدوُمْعَْ .»اَّـنَحوُياَِ
٤:١٤اقول

يف»ةملكلا«ىنعمبانه»رمألا«َرْمَألٱَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ
ةنايدلاوأهسفنليجنإلاوأليجنإلابةادانملايأةقباسلاةيآلا
نأنمدبالمكنأةرابعلاىنعمو.اهبىدانملاةديدجلا
لكيفهبيدونهنأليحيسملانيدلاقئاقحضعبمتملع
ص(ربشملاسبليفاهيفواهتدعاقبنوميقممتنأيتلاةيدوهيلا
رومأيفمالكلاسرطبرصتخاكلذمهتفرعملو.)٨:٤٠
.نيينثولاءالهجبطاخولهلعفيناكاملًافالخليجنإلا
وههايإسرطبهملعينأىلإجاتحاوسويلينركهلهجيذلاو
.هدئاوفمهلينقيرطومهنموهنيذلاممألاىلإليجنإلاةبسن

يف ١:٣٩سقرم(ِليِلَْجلٱَنِمًائِدَتْبُمِةَّـيِدوُهَيْلٱِّـلُكِ
ناكفةيرصيقلةرواجمليلجلانأ.)٢٣:٥و٤٤و٤:١٤اقولو
.ةراشبلاءانبأعمسسويلينركىلعلهسي

ملحيسملانألةيدومعملادعبلاقخلاِةَّـيِدوُمْعَْملٱَدْعَب
هنألانحويركُذو.تازجعملانمًائيشلمعيملواهلبقرشبي
تناكهتمدخنألوهمامأقيرطلاديهمتلحيسملاقباس
ةيدومعملاركذو.ديدجلادهعلاوميدقلادهعلانيبلصافلا
.يتآلاحيسملابناميإلابفارتعالاوةيوتلاةمالعاهنأل

ِحوُّرلٱِبُهللاٱُهَحَسَمَفْيَكِةَِرصاَّـنلٱَنِميِذَّـلٱُعوُسَي«٣٨
لٱ
ْ
لٱَوِسُدُق

ْ
َعيَِمجيِفْشَيَوًاْريَخُعَنْصَيَلاَجيِذَّـلٱ،ِةَّـوُق

ملٱ
لَسَتُْ

ِّـ
.»ُهَعَمَناَكَهللاٱَّـنَأل،ُسيِلْبِإْمِهْيَلَعِط

٣:٢انحوي١:٩نييناربعو٤:٢٧و٢:٢٢صو٤:١٨اقول

هتوسانىلإةراشإاذهيفِةَِرصاَّـنلٱَنِميِذَّـلٱُعوُسَي
ىلإهبسنوهتوهالبحيرصتنيثالثلاوةسداسلاةيآلايفو
اهنميبنهنأبهراهتشالو.)٢:٢٣ىّتم(هنطوهنألةرصانلا
.)٢:٢٢صحرشرظنا(

نوملعت«ةقباسلاةيآلايفهلوقيفرمأللنايباذهَفْيَك
.»رمألا

ةيآلايفامك»حيسملا«عوسييمسكلذلُهللاٱُهَحَسَم
.)٤:١٨اقولو١:١ىّتمحرشرظنا(نيثالثلاوةسداسلا
ًاكلمهنييعتةمالعوبآلاهللانمهلةداهشهحسمناكو
.سانلاوهللانيبطيسولالمعبموقيلًايبنوًانهاكو

هلمعتابجاومامتإبموقيلهريثأتبيأِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِب
اذهبراشأامرثكأسرطبنأحجرألاو)١٨و١٤و٤:١اقول(
.)٣:١٦ىّتم(دمتعيوهوهيلعحورلالولحىلإ

سدقلاحورلالولحنمةيرورضةجيتنهذهِةَّـوُقْلٱَو
يذلاتازجعملاعنصىلعةردقلاةوقلاهذهبدارملاوهيلع
.ممألاودوهيلانمدالبلاناكسنيبهبعوسيرهتشا

عوسيةايحخيراترصتخماذهًاْريَخُعَنْصَيَلاَجيِذَّـلٱ
نايبو.هيلإنيرضاحلاراكفأهيجوتسرطبدارأضرألاىلع
عفنلاليصحتيفضرألاكولمكهتوقلمعتسيملعوسينأ
نألسانلاىلإناسحإلايفلبهئادعأنمماقتنالاوهسفنل
يدانينأسرطببحأو.مهعفنلتناكهتازجعملك
ناّيدهنأرابتعابهبيدانياملبقمعنمهنأرابتعابحيسملاب
.نيعبرألاوةيناثلاةيآلايفنابأامك

رصتقاُسيِلْبِإْمِهْيَلَعِطِّـلَسَتُْملٱَعيَِمجيِفْشَيَو
وهوريخلاحيسملاعنصنمدحاولثمركذىلعسرطب
طلستنيذلاءافشركذو.ًادسجوًاسفنىضرملاءافش
رهتشيامموةوقلاتارهظممظعأنمهنألناطيشلامهيلع
ىلعملاظلاطلستمهيلعسيلبإطلستو.سانلانيب
فذاقهانعموةينانويلايفسلبايدبرعمسيلبإو.مولظملا
ىلإانهرشُيملسرطبنأحجرألاو.كتشموأبرجموأ
امىلإراشألبةصاخسانلانمنيطايشلاحيسملاجارخإ
ملٱِءاَمَقُّسلٱَعيَِمج«ءافشنمحيسملاهلعف

ٍضاَرْمَأِبَنيِباَصُْ
ملٱَو،ٍةَفِلَتُْخمٍعاَجْوَأَو

ملٱَوَنيِناَجَْ
ملٱَوَنيِعوُْرصَْ

ىّتم(»َنيِجوُلْفَْ
يفاملًاقفوناطيشلاىلإاهلكءالؤهضارمأبسنو.)٤:٢٤
.)١٢:٧سوثنروك٢و١٦و٣:١١اقول(

هلسوميدوقينةداهشلثماذهُهَعَمَناَكَهللاٱَّـنَأل
:نيرمأنمضتيهعمهللانوكو.)٣:٢انحوي(
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.ءايبنألارئاسعمناكامكهعمناكهنأ:لوألا
يفيناثلامونقألاهنأرابتعابهبًاصتخمناكهنأ:يناثلا

اوعمسامملوألاةحصنودقتعينوعماسلاناكف.توهاللا
.يناثلارمألااوملعتينأىلإنيجاتحماوناكف.اوملعو

يفَلَعَفاَمِّـلُكِبٌدوُهُشُنْحَنَو«٣٩ لٱِةَروُكِ
ْ
يفَوِةَّـيِدوُهَي ِ

لَعُمُهوُلَتَقًاضْيَأيِذَّـلٱ.َميِلَشُروُأ
ِّـ
.»ٍةَبَشَخَىلَعُهاَّـيِإَنيِق

٥:٣٠ص٢:٣٢ص

رومأنمهوملعامهريغوسويلينركملعٌدوُهُشُنْحَنَو
اوملعلسرلاهءاقفروسرطبنكلوطقفعمسلابحيسملا
مهرمأكلذبو)١:٨ص(اهباودهشوةدهاشملابرومألاكلت
يفًالعفكلذبسرطبماقأو)٢١:٨و٢٤:٤٨اقول(عوسي
يفو)٣:١٥ص(يناثلاهظعوو)٢:٣٢ص(لوألاهظعو
هظعويفو)٤:١٠ص(دوهيلالفحممامأثلاثلاهظعو
هظعويفو)٥:٣٢ص(نيعبسلاسلجممامأعبارلا
حيسمللدوهشلانمدحأهنأبهفارتعابسرطبوانهسماخلا
دارأيذلادئازلاماركإلاقحتسيهنأمهوياملكعفد
.)٢٥ع(هايإهمركينأسويلينرك

نأسانلامهياممةينلعلاهتمدخيفَلَعَفاَمِّـلُكِب
هتوموهميلعتوهتريسنمهبةداهشلابلسرلامزتليوهوفرعي
.هدوعصوهتمايقو

يف يفَوِةَّـيِدوُهَيْلٱِةَروُكِ حيسملاةمدخمسقَميِلَشُروُأِ
يفانحويهبأبنأاذهوميلشروأةنيدميفاهنمهاتأامنيمسق
اذهوضرألاكلتنمةنيدملاهذهريغيفهاتأاموهتراشب
.اقولوسقرموىتمنوريشبلاهبأبنأ

اوناكنيذلادوهيلاىلإحيسملالتقسرطببسنُهوُلَتَق
رظنا(دوهيلادصقماوذقنأنيذلانيينامورلاىلإالهلتقةلع
سرطبنأ.)٥:٣٠و٤:١٠و٣:١٥و٢٤و٢:٢٣صحرش
هنأعمحيسملاعاضتابقعلتملارمألااذهركذنعضرعيمل
هنأبًافنآهتعنيذلانأشنيينامورلادنعطحينأنمدبال
كلذبناميإلاىلإمهدشرينأدصقهنأل»لكلابر«
.)٤٣ع(مهسفنأصالخلبولصملا

.)٥:٣٠صحرشرظنا(ٍةَبَشَخَىلَعُهاَّـيِإَنيِقِّـلَعُم

يفُهللاٱُهَماَقَأاَذٰه«٤٠ لٱِ
ْ
َريِصَيْنَأىَطْعَأَو،ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

.»ًارِهاَظ
٢:٢٤ص

هلعفامةقباسلاةيآلايفسرطبركذُهللاٱُهَماَقَأاَذٰه
هجوىلعهبهللاهلعفامةيآلاهذهيفركذوحيسملابسانلا
انهسرطبةبطخيفىمسألادصقملايههتمايقو.ةلباقملا

٢:٢٤ص(يفءاجامكلسرلارئاسبطُخوهبطخرئاسو
.)٢٦:٢٣و١٧:٣١و٥:٣٠و٤:١٠و٣:١٥و

درجمبالنيدهاشملاةداهشبًارِهاَظَريِصَيْنَأ
.ةعاشإلا

ِجلَسْيَل«٤١
َ
ُهللاٱَقَبَسٍدوُهُشِلْلَب،ِبْعَّـشلٱِعيِم

لَكَأَنيِذَّـلٱُنْحَناَنَل.ْمُهَبَخَتْنٱَف
ْ
َنِمِهِتَماَيِقَدْعَبُهَعَماَنِْبَرشَواَن

.»ِتاَوْمَألٱ
انحويو٤٣و٢٤:٣٠اقول١٣:٣١صو٢٢و١٤:١٧انحوي
٢١:١٣

اذهودوهيلالكلسيليأِبْعَّـشلٱِعيِمَِجلَسْيَل
رهظهنأطقاوركذيملمهنإفةعبرألانيريشبلاةداهشلقفاوم
قليملذإهتمايقتابثإلًايرورضنكيملكلذنألنمؤمريغل
ملمهوهولتقنيذللرهظينأهتمايقدعبدُّجميذلاحيسملاب
لضفأةداهشبهتمايقتبثتنأراتخاهللانإفكلذاوقحتسي
يفمهلةياغالذإنوعدَخيالونوعدُخيالنيذلاتاقثلا
نمحيسملاةمايقو.ددعلاوريثكمهورمألااذهبعادخلا
دنعناميإلابلبقُياممونيدهاشملاةداهشبتبثتيتلارومألا
لهألكلحيسملارهظولف.رصعلكيفنينمؤملالك
رثكأمهو(مهدعبنيذلارطضالهتمايقرثأىلعضرألا
اهباونمؤينأىلإمايألاةياهنىلإتقولاكلذنم)نينمؤملا
.اودهاشنيذلاةداهشب

اوراتخيملمهنايأْمُهَبَخَتْنٱَفُهللاٱَقَبَسٍدوُهُشِل
لقاعيأف.ةداهشللمهراتخاهسفنهللالبًادوهشمهسفنأ
نمًالدبسطاليبكلذبدهشينألضفألاناكهنألوقي
نودساحلاةبذكلابعشلاخويشوةنهكلاءاسؤروسرطب
يذلاءانمألالسرلارئاسنمًالدبنولتاقلانوضغبملاو
»مهبختنافهللاقبس«هلوقبدارملاو.مهئامدبمهتداهشاومتخ
.ماقنألبقحيسملاةمايقبًادوهشمهراتخاهنأ

.مهنمدحاوسرطبانأنيذلالسرلايأُنْحَناَنَل
امىلإكلذبراشأخلاُهَعَماَنْبَِرشَواَنْلَكَأَنيِذَّـلٱ
نيبًاموينيعبرألاةدميفهذيمالتعمحيسمللثدح
٤٣و٣٢و٢٤:٣٠اقول(انحويواقولاهركذيتلاهدوعصو
ةدش»هعمانبرشوانلكأ«هلوقبدصقو.)١٥-٢١:١٢انحويو
.برشلاولكألابءابنألادرجمالةدملاكلتيفهاّيإمهتطلاخم
قبيملذإةمايقلاةحصيفًابيريقبُتالةطلاخملاهذهلثمو
ايؤرىلعكلذاونبمهنأبوألسرلاليختبلوقللعضوماهيف
.ًاعيمجمهلتقفتا

َوُهاَذٰهَّـنَأِبَدَهْشَنَو،ِبْعَّـشلِلَزِرْكَنْنَأاَناَصْوَأَو«٤٢
ملٱ
ألِلًاناَّـيَدِهللاٱَنِمَُّـنيَعُْ

َ
.»ِتاَوْمَألٱَوِءاَيْح
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:١٧صو٢٧و٥:٢٢انحوي١:٨صو٢٠و٢٨:١٩ىّتم
٤:١سواثوميت٢و٥:١٠سوثنروك٢و١٠و١٤:٩ةيمور٣١
٤:٥سرطب١و

هضرفلبهلسرناسحتسالكلذكرتيمليأاَناَصْوَأ
:١٦سقرمو٢٨:١٨ىّتم(مهتابجاولوأنمهلعجومهيلع
.)٢٩و٥:٢٨و١٩و٤:١٨و١:٨لامعأو١٥
ص(رمأللًاعوطكلذاوتأدقوربخلابيداننيأَزِرْكَن
.)٩:٢٠و٨:٥

اذهوةحضاوةداهشًادبأحيسملابقلعتياملكبَدَهْشَن
.)٨:٢٥و٢:٤ص(يفءاجامك

.ماقوتاميذلايأاَذٰهَّـنَأِب
نأبًاقباسسرطبمهلحّرصًاناَّـيَدِهللاٱَنِمَُّـنيَعُْملٱ

ىلعدازو)٣٨ع(حيسملاهنأو)٣٦ع(لكلابروهعوسي
حيسملافصُوةرملوأهذهو.ًاناّيدهنّيعهللانأانهكلذ
نيينامورلاكئلوألسرطبهبحّرصورفسلااذهيفكلذب
هباطخيفسلوبلعفاذك.هتوقوهلالجمهلّنيبيل
ىلعمالكلاءاجدقو.)١٧:٣١ص(انيثأيفنيينانويلل
نوكو.كانهحرشلارظناف)٥:٢٢انحوي(يفًاناّيدهنييعت
تابهرملامظعأوهباحصأليزاعتلامظعأنمًاناّيدحيسملا
.هئادعأل

ألِل
َ

ةيضاملارشبلالايجألكليأِتاَوْمَألٱَوِءاَيْح
١٧و٤:١٦يكينولاست١و١٤:٩ةيمور(ةيتآلاوةرضاحلاو
.)٤:٥سرطب١و٤:١سواثوميت٢و

ُلاَنَيِهِبُنِمْؤُيْنَمَّـلُكَّـنَأِءاَيِبْنَألٱُعيَِمجُدَهْشَيُهَل«٤٣
خلٱَناَرْفُغِهِمْسٱِب

ْ
.»اَياََط

٧:١٨اخيمو٩:٢٤لاينادو٣١:٣٤ايمرإو٥٣:١١ءايعشإ
:٢٦و١٥:٩ص٢٦:٢٢صو٤:٢يخالمو١٣:١ايركزو
٣:٢٢ةيطالغو١٠:١١ةيمورو١٨

ىلإًاقباسسرطبراشأِءاَيِبْنَألٱُعيَِمجُدَهْشَيُهَل
لاوقأذختاانهو)٣٨ع(هاوعدةحصلًاتابثإحيسملاتازجعم
مهءابنأاوعمسمهنأميلستىلعكلذىلعًاناهربءايبنألا
قفوىلعنيضاملاءالؤهةداهشنأنايبدارأومهلاوقأباوقثوو
ىلعمالكلاءاجدقو.اهلةتبثماهنأوءايحألالسرلاةداهش
نممزليالو.)٤٤و٢٤:٢٧اقول(حرشيفءايبنألاةداهش
مسابحّرصمهنمالكنأ»ءايبنألاعيمجدهشيهل«هلوق
هلةداهشلاوهءايبنألارفسةصالخنأىنعملافحيسملا
ُحوُرَيِهَعوُسَيَةَداَهَشَّـنِإَف«انحويلكالملالوقكلذحضويو
حرشيفكلذىلعمالكلامدقتدقو)١٩:١٠ايؤر(»ِةَّـوُبُّنلٱ
.)٣:٢٤ص(

نمقبساملكنمسرطبةياغِهِبُنِمْؤُيْنَمَّـلُكَّـنَأ
ركذكلذلوحيسملابناميإلاىلإنيعماسلادوقينأهمالك
حورلابهحسمووههتازجعممثهلنادمعملاانحويةداهش
هنأوهتمايقوهتوموهللسرلاوءايبنألاةداهشوسدقلا
ناّيدهنأوهللانمّنيعمهنأوهبةادانملابهلسرىصوأ
النأ»نمؤينملك«هلوقبدصقو.ريخألامويلايفنيملاعلا
ىلعديحولاطرشلاذإكلذيفهريغويدوهيلانيبقرف
.ناميإلابلبهسفنّرببايحيالرابلانأوناميإلاعيمجلا

.)٤:١٢و٢:٢١صحرشرظنا(هسفنهبيأِهِمْسٱِب
سرطباهركذيتلارومألارخآاذهاَياَطَْخلٱَناَرْفُغ

يفناميإلاةطساوبةرفغملالاونىلعمالكلامدقتدقو.انه
خلا»نمؤينملكنأ«هلوقو.)٥:٣١و٢:٣٨ص(حرش
:هباحصأوسويلينركلنييرهوجنيرمأنمضتي

عوسيبناميإلاوهديحولاةرفغملاطرشنأ:لوألا
.حيسملا

نوموقينيذلارشبلالكلةرفغملابدعولانأ:يناثلاو
١:١١ةيمور(يفسلوبلوقكانههلوقو.طرشلاكلذب
مومهلجرفاذهسرطبمالكيفناكهنأنمدبالو.)١٢و
ىلعفقوتممهصالخنأهنماوفرعمهنإفةعامجلاكلت
رئاسوناتخللمهعوضخىلعالحيسملاعوسيبناميإلا
.ةيدوهيلاةعيرشلاموسر

مهديمعتوممالاينمؤمىلعسدقلاحورلالولح
٤٨ىلإ٤٤ع

طُباَمَنْيَبَف«٤٤
ْ

هبُمَّـلَكَتَيُسُر لٱُحوُّرلٱَّـلَحِروُمُألٱِهِذِٰ
ْ
ُسُدُق

لٱَنوُعَمْسَياوُناَكَنيِذَّـلٱِعيَِمجَىلَع
ْ

.»َةَمِلَك
١١:١٥وخلا٨:١٥و٤:٣١ص

اذإفهمالكنمغرفاملبقيأُمَّـلَكَتَيُسُرْطُباَمَنْيَبَف
.هراظتنانودبناكثدحام

مهيلعسدقلاحورلالزنأيأُسُدُقْلٱُحوُّرلٱَّـلَح
مويميلشروأيفدوهيلاىلعاهلزنأامكءامسلانمبهاوملا
٤٦ع(يفءاجاممكلذىنعماذهنأحضتيو.نيسمخلا
٢:٤ص(يفبهاوملاكلتةيهامنايبو)١١:١٥صو
امنأبةيهلإةداهشلولحلااذهو.)٩-١٤:٧سوثنروك١و
هللانأوهوةيهلإلادصاقمللقفاومهنأوقحسرطبهبملكت
مهعوضخنودبدوهيللهبهوامكصالخلاممأللبهو
.مهتعيرشموسرل

سويلينركيأَةَمِلَكْلٱَنوُعَمْسَياوُناَكَنيِذَّـلٱ
مفنمليجنإلايأهللاةملكاوعمسنيذلاهباحصأو
.سرطب
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ملٱَشَهَدْنٱَف«٤٥
خلٱِلْهَأْنِمَنيِذَّـلٱَنوُنِمْؤُْ

ْ
ْنَمُّلُك،ِناَتِ

طُبَعَمَءاَج
ْ

لٱِحوُّرلٱَةَبِهْوَمَّـنَألَسُر
ْ
َىلَعْتَبَكَسْنٱِدَقِسُدُق

.»ًاضْيَأِمَمُألٱ
٣:١٤ةيطالغو١١:١٨ص٢٣ع

اوءاجنيذلادوهيلاونمؤميأِناَتِْخلٱِلْهَأْنِمَنيِذَّـلٱ
.)١١:١٢صيفو٢٣ع(يفاوركُذدقوافاينمسرطبعم
.ثدحيامبنيدهاشاونوكيلسرطبىتأو

ةنسلأبملكتلاةزجعميأِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَةَبِهْوَم
.ةبيرغ

ىوسرشبلالك»ممألاب«دارملاِمَمُألٱَىلَعْتَبَكَسْنٱ
سويلينركيأممألاضعبلثدحامانهبسُن.دوهيلا
ىلعحصيءالؤهىلعحصامنألةماعممألاىلإهباحصأو
بكسنتملةبهوملاكلتنأمعن.نأشلااذهيفعيمجلا
أدبمراصمهلناكامنكلممألاضعبىلعالإذئنيح
افايينمؤمشاهدناةلعو.نامزوناكملكيفعيمجلل
هلثمةدهاشملنيدعتسماونوكيملمهنأباكسنالاكلذنم
لانتنأاوعقوتيملفايؤرلانمسرطبلناكاممهلنكيملذإ
موسرلعوضخالبدوهيلااهلانيتلاةيحورلاةكربلاممألا
.ةيوسوملاةعيرشلا

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَيْمَُهنوُعَمْسَياوُناَكْمَُّـهنَأل«٤٦
ْ

َنوُمِّـظَعُيَوٍةَنِس
طُبَلاَقٍذِئَنيِح.َهللاٱ

ْ
»سُر

اونوكيملةديدجتاغلبيأٍةَنِسْلَأِبَنوُمَّـلَكَتَي
:٢ص(حرشيفكلذلثمىلعمالكلاقبسدقو.اهنوفرعي
.كانههلّصفامبءانغتساانهمالكلااقولرصتخاو)٤
.ىرجامبهاضروهللاروضحةمالعةبهوملاكلتتناكو
.نطابلايفسدقلاحورلالعفىلعرهاظليلديهو

ةبيرغلاتاغللابمهملكتعوضومناكيأَهللاٱَنوُمِّـظَعُي
ًالهأمويلاكلذناكف.هتمحروهتمظعنالعإوهللاديجمت
ناكو.مهدنعنيسمخلاديعيأممألاةرصنعبىمسُينأل
.نوأبنتياوناكنيحهللانومظعيًاميدقءايبنألا

ملٱَعَنْمَيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيىَرُتَأ«٤٧
َدِمَتْعَيَالىَّـتَحَءاَْ

لٱَحوُّرلٱاوُلِبَقَنيِذَّـلٱِءَالُؤٰه
ْ
»؟ًاضْيَأُنْحَناَمَكَسُدُق

١٠:١٢ةيمورو٩و١٥:٨و١١:١٧ص

ءاميأَءاَْملٱَعَنْمَيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيىَرُتَأ
ىلعلحيناكسدقلاحورلانأةداعلاتناك.ةيدومعملا
فالخانهثدحامويديألاعضووةيدومعملادعبسانلا

يفناتخلالهأبولقنمبيرلكةلازإهنمةياغلاوكلذ
يراكنإانهماهفتسالاف.رسلاكلذلوبقلممألاكئلوأةيلهأ
قبسيملهنأبءالؤهديمعتنمعنمينأدحأردقيالىنعملاف
نلعأدقهللاو.نتتُخينألبقممألانمدحأدمعُينأطق
ةراشإلاعنمُتنأقحالو.هتصاخنممهبسحهنأًايلج
.ًالخاداهيلإراشملاققحتدعبةيهلإلاةمعنلاىلإةيجراخلا

.)١٨:١٩ىّتم(حيسملامسرامكَدِمَتْعَي
نيذلادوهيلايرصنتمًابطاخماذهلاقًاضْيَأُنْحَناَمَك
.افاينمهعماوءاج

ْنَأُهوُلَأَسٍذِئَنيِح.ِّـبَّـرلٱِمْسٱِباوُدِمَتْعَيْنَأَرَمَأَو«٤٨
.»ًاماَّـيَأَثُكْمَي
٨:١٦و٢:٣٨ص١:١٧سوثنروك١

لهأنمدحأالهنأىلعليلداذهاوُدِمَتْعَيْنَأَرَمَأ
ةيدومعمىلعضرتعاسرطبعماوءاجنيذلاناتخلا
انلو.اهزاوجباوعنتقاًاعيمجمهنأىلعوهباحصأوسويلينرك
ننسىلعًايرجهسفنوهمهدمعيملهنأ»رمأ«هلوقنم
٤:٢انحوي(امهريغىلإديمعتلاالكونيذللاسلوبوعوسي
ىلإديمعتلالكوسرطبلعلو.)١٧و١:١٤سوثنروك١و
سبليفلعلو.هنمالإنكيملناكامنأةمهتلًاعفدهريغ
هاعدفانهةسينكمظندقناكةيرصيقنطوتسمرشبملا
لعلو.)٢١:٨و٨:٤٠ص(ةعامجلاكلتديمعتلسرطب
.ًاسيسقناكافاينمنيذلاةوخإلاضعب

انهسرطبوسلوبوعوسيعانتماةلعنأيفبيرالو
رسلبقتسملايفةسينكلاربتعتنأرذحلاديمعتلانع
ةيحورلاةيلعافلابسنُتنأوأهقحتستالًارابتعاةيدومعملا
.دمعُييذلاىلإ

انلقهيلإراشملادوجوعمةراشإلانمعفنيأليقنإف
اهنأوةراشإاهنأامكيحيسملادهعلامتخةيدومعملانأ

ىلإلوخدلاةمالعيهواهبرمأةسينكلابرنألةيرورض
.ةروظنملاةسينكلا

بَّـرلٱِمْسٱِب
ضعبيفبتُكامكحيسملاعوسييأِّـ

ىلإالةيحيسملاةيدومعملاىلإكلذبراشأوةميدقلاخسنلا
كلتذئنيحاولمعتسامهنأحجرألاو.ةروهشملااهتلمسب
.)٢٨:١٩صىّتم(يفحيسملااهنّيعيتلايهوةملسبلا
هرمألةباجإاودمتعامهنأ»برلامساب«هلوقنمدوصقملاو
.ًانطابهبداحتالابوًارهاظهبمهناميإبًافارتعاوهتعاطبًادهعتو

لسرلاقيدصتبوةيرصيقيفذئنيحسرطبهلعفامبامنإ
نأيرورضلانمسيلهنأحُرصميلشروأيفهاّيإةسينكلاو
نألبقةيوسوملاموسرلاننسىلعاورجيوممألادوهتي
ةيوضعلايفنولبقُيتقولاكلذذنماوراصمهنأواورصنتي

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا

١٠٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ًاراهظإاهدحوةيدومعملابةيحيسملاةسينكلايفةماتلا
.مهناميإل

ةمعنللراتخملاديحولاءانإلاةيدوهيلاةسينكلاتلظ
اونوكيلدوهيلادعيهللاوةنسةئمسمخوفلأوحنةيهلإلا
هلاوقأىلعاونمأتسُييكلوهتدابعةيناحوروهديحوتلًادوهش
زكرمميلشروأمهتنيدمنوكتيكلوةسدقملارافسألايف
لكمتاملو.ةيحيسملاةسينكلاسيسأتوميظعلاءادفلالمع
يتلادئاوفلاضرألالهأرئاسلحابإكلذيفهللاهدصقام
.ةيليئارسإلاةسينكلايفةروصحمتناك

دعبهباحصأوسويلينرككلذهلأسًاماَّـيَأَثُكْمَيْنَأ
باجأهنأ)١١:٢ص(يفليقامملدتسنو.اودمعتنأ
يفةوخإمهايإنيربتعمافاينمهعماوتأنيذلاووهمهبلط
سندتلانمفوخىندأالبةطلاخملالكمهوطلاخوحيسملا
.ةقباسلامهديلاقتبسح

رشعيداحلاحاحصألا

يفهاتأاممميلشروأيفهسفننعسرطبةاماحم
١٨ىلإ١عةيرصيق

يفاوُناَكَنيِذَّـلٱُةَوْخِإلٱَوُلُسُّرلٱَعِمَسَف«١ لٱِ
ْ
َّـنَأِةَّـيِدوُهَي

.»ِهللاٱَةَمِلَكاوُلِبَقًاضْيَأَمَمُألٱ

يف..ُةَوْخِإلٱَوُلُسُّرلٱَعِمَسَف هنأحجرألاِةَّـيِدوُهَيْلٱِ
اهريغيفًالئاجمهضعبوميلشروأيفًايقابلسرلاضعبناك
.ذئنيحسرطبناكامكريشبتللةسدقملاضرألانم
وأناتخالبدوهيللقحياميفممألالوبقلثمرمأثودحو
اممةيرصيقكةميظعةنيدميفةيوسوملاموسرلانمهريغ
نمةفلؤملاةيدوهيلاسئانكلالكنيبعيشينأعقوتي
أشنينأوىسومسومانلةريغلايريثكلادوهيلايرصنتم
.مهيفميظعريثأتهنع

سويلينركاوربتعامهنألكلذلاقًاضْيَأَمَمُألٱَّـنَأ
غوُسمهلغوُسامنأوممألالكنعًاباونهباحصأو
.عيمجلل

ةديدجلاةنايدلاوأليجنإلايأِهللاٱَةَمِلَكاوُلِبَق
مهرارقإهايإمهلوبقىنعمو.هللانالعإهنأرابتعابةيحيسملا
اذهيفو.صالخلاوةرفغملالاونلهطورشبمهميلستوهقدصب
.ةسينكلاةكرشيفاولبُقمهنأىلإحيملت

طُبَدِعَصاَّـَملَو«٢
ْ

ْنِمَنيِذَّـلٱُهَمَصاَخَميِلَشُروُأَىلِإُسُر
خلٱِلْهَأ

ْ
.»ِناَتِ
٢:١٢ةيطالغو١٠:٥٤ص

.ةيرصيقنمُسُرْطُبَدِعَصاَّـَملَو
دوهيلاورصنتميأِناَتِْخلٱِلْهَأْنِمَنيِذَّـلٱُهَمَصاَخ

نأىلإةراشإنمضتيهنأالإ.)١٠:٤٥ص(يفّرمامك
ناتخلااوربتعانمماوناكدوهيلانممهنوكنعًالضفءالؤه
ءالؤهلاثمأناكواهنمدباليتلاةينيدلاتايرورضلانم
دعبةسينكلاامهيلإتراصنيذللانيمسقلانمًاريبكًامسق
ةلعمهوهيفّرشبناكملكيفسلوبنوداعياوناكو.كلذ
.)٩:١٥ةيطالغرظنا(ةيطالغلهأىلإةلاسرلاهتباتك
ءانبًايداعًالادجهولداجمهنأ»خلاهمصاخ«هلوقبدارملاو
مهلاهنلعأيتلاةيهلإلاةعيرشللًافلاخمهاتأاماوربتعامهنأىلع
.ىسومةطساوب

لَخَدَكَّـنِإ:َنيِلِئاَق«٣
ْ

لُغيِوَذٍلاَجِرَىلِإَت
ْ
لَكَأَوٍةَف

ْ
َت

.»ْمُهَعَم
٢:١٢ةيطالغو١٠:٢٨ص

يليئارسإللزوجيالاملمعهنأهيلعمهاوكشةصالخ
دقو.مهعملكأهنأىتحدوهيللهتطلاخمممألاطلاخهنأل
.)١٠:٢٨ص(يفداقتعالايفمهلثمناكهنأسرطبرقأ
وهوكلذنممظعأوهامبهوكشيملمهنأبجعلانمو
نعهموزللكلذنعاولدعملعلو.فلغلاكئلوأديمعت
نوكينأىلوألافًامارحمهتلكاومتناكاذإهنأللوألا
ىوكشللًاحاتتفاكلذاولعجمهلعلوأ.كلذكمهديمعت
ىوكشلانمهسفنسرطبريربتنكلو.يناثلارمألابهيلع
ىلإلوألانمهلعفاملكىلعمهتاضارتعالكعفدىلوألا
.مالكلاىلإليبسنممهلقبيملفرخآلا

راكفأكتناكةسينكلاولسرلاراكفأنأحضاولانمو
ىلإةجاحيفاوناكمهنأوافاييفايؤرلاىأرنألبقسرطب
ًاروُمُأِيلَّـنِإ«هلوقبحيسملاحضوأامكةيحورلاةفرعملاةدايز
َحتْنَأَنوُعيِطَتْسَتَالْنِكٰلَو،ْمُكَلَلوُقَألًاضْيَأًَةريِثَك

ْ
اوُلِمَت

حلٱُحوُر،َكاَذَءاَجىَتَماَّـمَأَو.َنآلٱ
ْ

َىلِإْمُكُدِشْرُيَوُهَف،ِّـَق
حلٱِعيَِمج

ْ
.)١٣و١٦:١٢انحوي(»ِّـَق

نمًاموصعمسرطباوربتعيملمهنأًاضيأحضاولانمو
.لعفامىلعهومصاخامالإوطلغلا

طُبَأَدَتْبٱَف«٤
ْ

َهلُحَْرشَيُسُر
ُ

:»ًالِئاَقِعُباَتَّـتلٱِبْم
١:٣اقول
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متخوترجامكثداوحلاركذنأسرطبجاجتحاناك
أبنهتعجارميفو.ثداوحلاكلتىلعينبملاؤسبهمالك
تايضرعلاكرتوةيرهوجلارومألالكركذثداوحلاكلت
.ةليلقلا

يفُتْنُكاَنَأ٥«١٠-٥ يفُتْيَأَرَفِّـيلَصُأاَفاَيِةَنيِدَمِ ٍةَبْيَغِ
طَأِةَعَبْرَأِبٍةَّـالَدُمٍةَميِظَعٍةَءَالُمَلْثِمًالِزاَنًءاَنِإ:اَيْؤُر

ْ
َنِمٍفاَر

َّـباَوَدُتْيَأَرَف،ًالِّـمَأَتُمِهيِفُتْسَّـرَفَتَف٦.َّـَيلِإىَتَأَفِءاَمَّـسلٱ
لٱَوِضْرَألٱ

ْ
ُتْعِمَسَو٧.ِءاَمَّـسلٱَروُيُطَوِتاَفاَّـحَّـزلٱَوَشوُحُو

طُباَيْمُق:ِيلًالِئاَقًاتْوَص
ْ

لُقَف٨.ْلُكَوْحَبْذٱُسُر
ْ

اَيَّـالَك:ُت
يِنَباَجَأَف٩.ٌسِجَنْوَأٌسِنَدُّطَقيِمَفْلُخْدَيَْملُهَّـنَأل،ُّبَر
١٠.َتْنَأُهْسِّـجَنُتَالُهللاٱُهَرَّـهَطاَم:ِءاَمَّـسلٱَنِمًةَيِناَثٌتْوَص
جلٱَلِشُتْنٱَّـمُث،ٍتاَّـرَمِثَالَثَىلَعاَذٰهَناَكَو

ْ
ِءاَمَّـسلٱَىلِإُعيَِم

.»ًاضْيَأ
خلا١٠:٩ص

.)١٦-١٠:٩صرظنا(
ىلعاهنوكوايؤرلاتقوكرتبأبنلاسرطبرصتخااَيْؤُر

اهركذلةرورضنمنكيملذإذئنيحًاعئاجناكهنأوحطسلا
.انه

كرت)٥ع(ٍفاَرْطَأِةَعَبْرَأِبٍةَّـالَدُمٍةَميِظَعٍةَءَالُم
.ةطوبرماهنوكركذ

.)١٠:١١ص(ناكثيحىلإيأَّـَيلِإ
يذلانأىلعانلدياذه)٦ع(ًالِّـمَأَتُمِهيِفُتْسَّـرَفَتَف

عاونأنمهيفامزّيميلهيلإرظنلانعمأوهنمًابيرقناكهآر
.تاناويحلا

لكآمل«ًالبقهلوقىنعمباذه)٨ع(يِمَفْلُخْدَيَْمل
.»طق

ص(عفترايأ)١٠ع(ِءاَمَّـسلٱَىلِإُعيِمَْجلٱَلِشُتْنٱ
١٠:١٦(.

لِلاوُفَقَوْدَقٍلاَجِرُةَثَالَثاَذِإَو١١«١١،١٢
ْ
لٱَدْنِعِتْقَو

ْ
ِتْيَب

ُحوُّرلٱِيلَلاَقَف١٢.َةَّـيَِرصْيَقْنِمَّـَيلِإَنيِلَسْرُمِهيِفُتْنُكيِذَّـلٱ
يفٍباَتْرُمَْريَغْمُهَعَمَبَهْذَأْنَأ ًاضْيَأيِعَمَبَهَذَو.ٍْءَيشِ
لَخَدَف.ُةَّـتِّـسلٱُةَوْخِإلٱِءَالُؤٰه

ْ
.»ِلُجَّـرلٱَتْيَباَن

١٠:٢٩ص١٥:٧و١٠:١٩صو١٦:١٩انحوي

.)٢٣-١٠:١٧صرظنا(
اممناكثدحامنأىلعةلالدللةيئاجفانه»اذإ«اَذِإَو

.هثودحعقوتيمل
يفٍباَتْرُمَْريَغ قباسلاكداقتعاهيلإيدؤيًابايتراٍءَْيشِ

.ةيدوهيلاكدئاوعو

اوناكمهنأىلعلدياذهُةَّـتِّـسلٱُةَوْخِإلٱِءَالُؤٰه
إبنلايفركذُيملوهومهددعانهانملعوذئنيحنيرضاح
.لوألا

سويلينركهنأمهملعلهمساسرطبركذيملِلُجَّـرلٱ
لَخَد«مهلوقبهيلإراشملا

ْ
لُغيِوَذٍلاَجِرَىلِإَت

ْ
لَكَأَوٍةَف

ْ
َت

.)١١:٣ص(»ْمُهَعَم

ملٱىَأَرَفْيَكاََنَربْخَأَف١٣«١٣،١٤
يفَكَالَْ ًامِئاَقِهِتْيَبِ

ملٱَناَعْمِسِعْدَتْسٱَو،ًالاَجِراَفاَيَىلِإْلِسْرَأ:ُهَلًالِئاَقَو
َبَّـقَلُْ

طُب
ْ

لَكُيَوُهَو١٤،َسُر
ِّـ

َختِهِبًامَالَكَكُم
ْ
.»َكِتْيَبُّلُكَوَتْنَأُصُل

خلا١٠:٣٠ص

لصألانمرهظيامكةيدهعانهفيرعتلامالَكَالَْملٱ
هوعمسأبنمهلرركيناكسرطبنأىلعلدتيهفينانويلا
لبلوهجمةفرعممهتدافإليبسىلعانههركذيملًاذإف.ًالبق
هتفلاخمبإطخلانمهسفنةئربتوجاجتحالاليبسىلع
.لاجرلاكئلوأةطلاخمبةيزمرلاةعيرشلا

يف يفناكولامكعدُخينألةضرعنكيملثيحِهِتْيَبِ
.بيرغناكم

َختِهِبًامَالَك
ْ
عمسلابلبهاّيإهعمسدرجمبالُصُل

طقفةينيدلادئاقعلاهعوضومنكيملمالكلاكلذو.ةعاطلاو
لامعألاوناميإلاوةبوتلانمهبموقينأهيلعبجياملب
.يدبألاصالخلاصلخيكلذبهمايقبهنأوةحلاصلا

ةيبهذفرحأببتكتنأقحتستةرابعلاهذهةدئاف
.نيعماسلاونيظعاولاةدافإلةيحيسمةسينكلكيفقلعُتو
صلخيهبًامالكملكتينأىمظعلاظعاولاةياغنأاهيفف
هبًامالكاوعمسينأىمظعلانيعماسلاةياغنأونوعماسلا
.نوصلخي

لَا«حيسملالوقيفاموهانهةيآلايفمالكلاو
ْ

يِذَّـلٱُمَالَك
لَكُأ

ِّـ
هتصالخو.)٦:٦٣انحوي(»ٌةاَيَحَوٌحوُرَوُهِهِبْمُكُم

يذلامالكلاوهو)٢:٢سوثنروك١(ًابولصمحيسملابءابنألا
.سدقلاحورلاهبحاصي

يفكوكراشمهنألةمعنلايفكنوكراشيفَكِتْيَبُّلُكَو
هءاكرشاوناكمهنأيفبيرالو.)١٠:٢ص(برلاةفلاخم
.صالخلاقيرطةفرعمىلإهقايتشاوهتاقدصوهتاولصيف

لٱُحوُّرلٱَّـلَح،ُمَّـلَكَتَأُتْأَدَتْبٱاَّـمَلَف«١٥
ْ
اَمَكْمِهْيَلَعُسُدُق

يفًاضْيَأاَنْيَلَع لٱِ
ْ
.»ِةَءاَدَب

٢:٤ص
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هرربياممنكيملذإةيرصيقيفهلاقامانهسرطبركذيمل
امالهللاهلعفامىلعفقوتمهريربتذإلعفامبءاطخلانم
.وههلعف

.مالكلايفيعورشرثأىلعيأُتْأَدَتْبٱاَّـمَلَف
نأرابتعالاقحتسياممو.ءامسلانملزنيأَّـلَح

اهنعّربعيسدقلاحورلاةيدومعمنعّربعينيحباتكلا
.سيطغتلاىلعالشرلاوأبكسلاىلعلدتتاراشإب

ىلعولسرلانحنانيلعّلحامكيأًاضْيَأاَنْيَلَعاَمَك
.نيسمخلاموييفنيلوألانينمؤملارئاس

يف دهعلاماظنوأةيحيسملاةسينكلاةءادبيأِةَءاَدَبْلٱِ
هللاءاطعإموييفميدقلادهعلاةءادبتناك.ديدجلا
نيسمخلاديعدوهيلاربتعاوءانيسىلعىسوملةعيرشلا
نمزةءادبنيسمخلاموينوكيمهرابتعاىلعفكلذلًاراكذت
.نيدهعلاوأنيماظنلانملك

ٍءاَمِبَدَّـمَعاَّـنَحوُيَّـنِإ:َلاَقَفْيَكِّـبَّـرلٱَمَالَكُتْرَّـكَذَتَف«١٦
لٱِحوُّرلٱِبَنوُدَّـمَعُتَسَفْمُتْنَأاَّـمَأَو

ْ
.»ِسُدُق

ءايعشإ١٩:٤و٢١:٥و٣٣و١:٢٦انحويو٣:١١ىّتم
٣:١٨و٢:٢٨ليؤيو٤٤:٣

تاعامتجارخآيفثدحامىلإةراشإةيآلاهذهيف
.)١:٥ص(هذيمالتعمعوسي

.ةءوبنلاكلتنومضملًازاجنإثدحامتيأرُتْرَّـكَذَت
ىلإًازمرتناكهتيدومعمنأ.نادمعملايأاَّـنَحوُي

هيلإزومرملاعقوتىلعلمحيزمرلاوسدقلاحورلابةيدومعملا
تمتونيسمخلاموييفتمتاهيلإزومرملاةيدومعملاكلتو
ىلعةسينكلاتمادامًاضيأمتتوسويلينركتيبيفًاضيأ
.ضرألا

ملٱُمُهاَطْعَأْدَقُهللاٱَناَكْنِإَف«١٧
ًاضْيَأاَنَلاَمَكَةَبِهْوَْ

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱِبَنيِنِمْؤُمِةَّـيِوَّـسلٱِب
ْنَأٌرِداَقَأ؟اَنَأْنَمَفِ،حيِسَْ

.»؟َهللاٱَعَنْمَأ
١٠:٤٧ص٩و١٥:٨ص

هجاجتحالكةياغُمُهاَطْعَأْدَقُهللاٱَناَكْنِإَف
امبمكحيذلاوههللانأوهولوقلااذهىلإلوصولا
ةعنقأكلذهققحتوسرطبلعفالىلاعتهلعفوهفثدح
.ممألاكئلوأديمعتبدوهيلانمهءاقفرعنقأو

.ةيهاملاوةيمكلايفِةَّـيِوَّـسلٱِبًاضْيَأاَنَلاَمَكَةَبِهْوَْملٱ
ريمضلانمةعقاواهنألمتحتلاحِّـبَّـرلٱِبَنيِنِمْؤُم

نموأاونمآنيذلاممألاىلإعجارلا»مهاطعأ«يفبوصنملا

امهنموأنينمؤملادوهيلايأ»انل«يفنيملكتملاريمض
.ةبهوملاوناميإلايفنييواستماناكامهنألرخآلاحجرألاو

لهاومكحالوقيهنأكفريقحتللانهماهفتسالااَنَأْنَمَف
ىلعهدئاوعوهداقتعانمقبساموهيأررثؤينأيلثملغوسي
.هللارمأ

اماذهوًايلجهدارأامبملسأالنأبَهللاٱَعَنْمَأْنَأٌرِداَقَأ
.عيظفمثإاذهفعيطتسأنإوعيطتسيال

َهللاٱَنوُدِّـجَمُياوُناَكَو،اوُتَكَسَكِلٰذاوُعِمَساَّـمَلَف«١٨
لِلَةَبْوَّـتلٱًاضْيَأَمَمُألٱُهللاٱىَطْعَأًاذِإ:َنيِلِئاَق

ْ
.»!ِةاَيَح

١٦و١٥:٩و١٣و١٠:١٢ةيمور

ناكهلعفامنأبمهعنقأوًالاحمهيفسرطبجاجتحارثأ
.هللارمألةباجإوًاباوص

ةوالعمهنأديفياذهَهللاٱَنوُدِّـجَمُياوُناَكَو،اوُتَكَس
اوملسوعانتقالالكاوعنتقاماصخلانعمهلودعىلع
مهنأكلذىلعليلدلاوًالبقهيلعاومصاخامبوجوب
اوحرفوممألاىلعهتمعنناضيفنماوققحتامل»هللااودجم«
.مهصالخبحيسملادجمتلوريخلاممألالاونلًاسدقمًاحرف

.هعوقواندعبتساامعوقوتناكةجيتنلانأيأًاذِإ
امكاودوهتينأنودبدوهيلانعًالضفيأًاضْيَأَمَمُألٱ
.دقتعنانك

.ةيدبألاةايحلالاونلةيرورضلاةبوتلايأِةاَيَحْلِلَةَبْوَّـتلٱ
قيلتيتلاةحلاصلالامعألاوناميإلاىلعلمتشتانهيهو
.ةبوتلاب

مالكلاةياهنهنألانهحاحصألايهتنينأبجاولاناك
.ديدجعوضومىلعمالكهيلياموعوضوملاىلع

٢٤ابانربلاسرإوةيكاطنأىلإليجنإلادادتما

لٱِقيِّـضلٱِءاَّـرَجْنِماوُتَّـتَشَتَنيِذَّـلٱاَّـمَأ«١٩
َلَصَحيِذَّـ

،َةَيِكاَطْنَأَوَُسْربُقَوَةَّـيِقيِنيِفَىلِإاوُزاَتْجٱَفَسوُناَفِتْسٱِبَبَسِب
لَكُيَالْمُهَو

ِّـ
لٱِبًادَحَأَنوُم

ْ
لٱَّـالِإِةَمِلَك

ْ
.»ْطَقَفَدوُهَي

٨:١ص

ليجنإلاةعشألعبارلاعوطسلاهيفركُذلصفةءادبانه
ص(ةرماسلاىلإاهنملوألاعوطسلاناكفميلشروأنم
افايوّدلىلإوسبليفةطساوبةشبحلاىلإاهنميناثلاو.)٨
يفممألاىلإاهنمثلاثلاو.)٩ص(سرطبةطساوب
.لصفلااذهيفاموهوةيكاطنأىلإاهنمعبارلاو.ةيرصيق
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:٨ص(يفمالكلابقلعتمانهمالكلااوُتَّـتَشَتَنيِذَّـلٱ
دقو»ةملكلابنيرشبماولاجاوتتشتنيذلاف«هلوقوهو)٤
.لصفلااذهةمدقمنمقبساميفكلذلاثمأركُذ

بسبيأَسوُناَفِتْسٱِبَبَسِبَلَصَحيِذَّـلٱِقيِّـضلٱ
لمحاذهوسونافتساظعوهجّيهيذلادوهيلابضغ
.)٨:١صحرشرظنا(ميلشروأنمبرهلاىلعذيمالتلا
ذيمالتلاتتشتبهنألًاريخداهطضالااذهةجيتنلعجهللااف
اموةسينكلاتدتماواهولمحيتلاصالخلاىرشبترشتنا

.كلذىلعنيهاربلانموهلصفلااذهيف
هامساملينانويمسايهولخنلاضرأيأَةَّـيِقيِنيِف

طسوتملارحبلالحاسيهوةصتخملاضرألايأناعنكهلهأ
نمدتمتيهواديصوروصاهندممظعأنانبلورحبلانيب
وحناهلوطًالامشةيقذاللاىلإروصيبونجضيبألاسأرلا
ليمنملقأنمفلتخماهضرعوًاليمنيرشعوليمةئم
.ًاليمنيرشعوحنىلإ

اهيفناكايروسيبرغمورلارحبيفةريبكةريزجَسُْربُق
.)٤:٣٦صحرشرظنا(دوهيلانمريثك

ىلعويصاعلارهنةودعىلعةميظعةنيدمَةَيِكاَطْنَأ
ًانمزةيروسةبصقتناك.هبصمنمًاليمرشعةسمخدمأ
هيبأمساباهامسوداليملالبق٣٠١ةنسسقولساهانبًاليوط
مههفرتومهتورثوناكسلاةرثكبةروهشميهوسخويطنأ
اهتدابعيفامولكايهلاكلتءاهبواهلكايهواهمانصأةرفوو
مهنمنوريثكونيينثولانماهناكسرثكأناكوءاشحفلانم
نمةنيدملاهذهلعجيذلاو.نيينامورلاكزايتمايوذًادوهي
اومُسعوسيبنينمؤملانأوهوىراصنلادنعندملاريهاشم
كلذليناثلاةراشبلازكرمتراصاهنأو»نييحيسم«اهيفًالوأ
.لوألاهزكرمميلشروأيذلاديدجلانيدلا

.ليجنإلايأِةَمِلَكْلٱِبًادَحَأَنوُمِّـلَكُيَال
ىرشبنأًاعيمجدوهيلايأرىلعًايرجْطَقَفَدوُهَيْلٱَّـالِإ

أبناوعمسيملمهنأحجرألاو.ممألانودمهلصالخلا
.تتشتلاوداهطضالادعبثدحكلذذإسويلينرك

َنوُّيُِسْربُقٌلاَجِرْمُهَو،ٌمْوَقْمُهْنِمَناَكْنِكٰلَو«٢٠
لٱَنوُبِطاَُخياوُناَكَةَيِكاَطْنَأاوُلَخَداَّـَملَنيِذَّـلٱ،َنوُّيِناََوْريَقَو

ْ
َنيِّـيِناَنوُي

.»عوُسَيِّـبَّـرلٱِبَنِيِّـرشَبُم

.)٤:٣٦ص(ابانربكَنوُّيِسُْربُق
يلامشدالبيهوناوريقلالهأنميأَنوُّيِناَوَْريَقَو

اهيفناكوسنوتبمويلافرعُتونيينامورللةعباتةيقيرفإ
جتنتسنو.)٢٧:٣٢ىّتم(دوهيلايرجاهمنمنوريثكذئموي
ميلشروأاونطوتسادقاوناكنيروكذملاءالؤهنأةنيرقلانم

نممهريغعماهنماوبرهينأاورطضاواهيفبرلاباونمآو
ناكهنأحجرألاو.ةيكاطنأىلإاوأجلوداهطضالانمزةوخإلا
امبو.)١٣:١ص(سويكولو)٢١:١٦ص(نوسانممهنم
دوهيبصعتنعمهبصعتلقءابرغًادوهياوناكءالؤهنأ
.ةيدوهيلا

دوهيمهنألوألانيينعمةملكلاهذهلمتحتَنيِّـيِناَنوُيْلٱ
مهنأيناثلاو.ةينانويلاةغللابنوملكتيةيدوهيلاجراخاودلُو
انهدارملانأحجرألاوممألانممهيأًانيدوًالصأنوينانوي
عادنمناكامللوألاىنعملادارملاناكولهنأل.يناثلاىنعملا
ذنمةسينكلاةداعناككلذنألمهورشبذيمالتلانأركذل
دارملانكيملنإو.)٩:٢٩و٦:١و١:٥ص(رظنااهتأشن
يفانلَقبيملممألانمنيينانويلاكئلوأنأيأيناثلاىنعملا
هنأققحملاوةيكاطنأةسينكممألالوخدبإبننمليجنإلا
.)٣١و١٥:٣٠ص(ممألانمنوريثكاهيفناك

بَّـرلٱِبَنيِِّـرشَبُم
نمحيسملابنونمؤملاناكَعوُسَيِّـ

ًافوخمهنملقأوةيدوهيلادوهينمًابصعتلقأءابرغلادوهيلا
ىلعنيينانويلاريشبتاولزتعيملكلذلوةيدوهيلاةمالملانم
ع(دوهيلاالإًادحأةملكلاباوملكيملنيذلامهتوخإننس
١٩(.

َىلِإاوُعَجَرَوٌريِثَكٌدَدَعَنَمآَف،ْمُهَعَمِّـبَّـرلٱُدَيْتَناَكَو«٢١
.»ِّـبَّـرلٱ
٩:٣٥ص١:٤٧صو١:٦٦اقول

ىلعًايرج»ديلاب«اهنعّربعو.هتوقيأِّـبَّـرلٱُدَي
عارذلابًانايحأاهنعّربعو.تاباتكلايفنييناربعلاحالطصا
ديب«هتراشبيفاقولّربعو.)١٢:٢٨انحويو٥٣:١ءايعشإ(
انهحّملهلعلو)٤:٢٩اقول(تازجعملالمعةوقنع»برلا
.اهبكلذىلإ

ةوقلاكلتراهظإيفف.ممأللنيرشبملاعميأْمُهَعَم
ىلعمهلعيجشتوممألامهريشبتبهللاىضرناهربةيهلإلا
.هيلعةبظاوملاوكلذةلوازم

ةسينكًاعيرسةيكاطنأةسينكتراصٌريِثَكٌدَدَعَنَمآَف
.)١٣:١و٢٦و١١:٢٤ص(ريثأتتاذةريبك

.حيسملاعوسييأِّـبَّـرلٱَىلِإ

خلٱَعِمُسَف«٢٢
ْ

يفْمُهْنَعََُرب لٱِناَذآِ
ْ

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَك ِ
.»َةَيِكاَطْنَأَىلِإَزاَتَْجيْيَكِلاَباَنْرَباوُلَسْرَأَف،َميِلَشُروُأ

٩:٢٧ص
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.حيسملابمهناميإوممألاريشبتربخيأَُربَْخلٱ
يف :١٠ىّتم(يفامكًارسءابنألاىلإريشيالاذهِناَذآِ
حراوجاذًاصخشةعامجلالثمتةيناربعةرابعوهامنإ)٢٧
.ًىوقو

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَكْلٱ ةراشإلاليجنإلايفبلغَميِلَشُروُأِ
كلذنمونامزوناكملكيفهللاةعامجلكىلإةسينكلاب
)١:١٨يسولوكو١:٢٢سسفأو١٦:١٨ىّتم(يفام
يفوانهامكةصاخةعامجىلإاهبةراشإلاترذنو
مأميلشروأةسينكتناكو)١:٢ةيطالغو١:١سوثنروك١(
يفيحيسملانيدلازكرملزتملتناكوةيحيسملاسئانكلا
يفثدحامنأامبو.اهعقومواهمدقكلذةلعوملاعلالك
ماظنلرئاغموةداعلاقراخهنأميلشروأينمؤملرهظةيكاطنأ
بجياممهنأكقيقدتلابكلذنعنولأسياوذخأةسينكلا
.مهيلع

لسرلاىلعلمتشياذهوةسينكلالهأيأاوُلَسْرَأَف
ًاضيأمهلاسرإةلعلعلو.)١٥:٢ص(نمرهظيامكًاضيأ
ةسينكىلإاولسرأدوهيلانمنيذلاةيكاطنأيحيسمنأ
نأشيفاوفرصتينأبجيامىلإداشرإلااهنولأسيميلشروأ
.ممألانماونمآنيذلا

حجرألاو.)٤:٣٦ص(يفهيلعمالكلاقبساَباَنْرَب
اهتضتقايتلاتافصلانمهيفاملةمدخلاهذهلهوراتخامهنأ
ليلدبظعولابهترهشلوىوقتلاوةفرعملاوةمكحلانملاحلا
يسربقوهوميلعتلاىلعًارداقناكف»ظعولانباب«بقلهنأ
.نييسربقلاةيكاطنأيرشبمدنعًالوبقرثكأنوكيفسنجلا

ةسينكلانأىلعلدياذهَةَيِكاَطْنَأَىلِإَزاَتَْجيْيَكِل
يفالهقيرطيفهلخديناكملكيفرشبينأهيلإتلكو
.طقفةيكاطنأ

جلٱَظَعَوَو،َحِرَفِهللاٱَةَمْعِنىَأَرَوىَتَأاَّـَمليِذَّـلٱ«٢٣
ْ

َعيَِم
يفاوُتُبْثَيْنَأ لٱِمْزَعِبِّـبَّـرلٱِ

ْ
لَق
ْ

.»ِب
١٤:٢٢و١٣:٤٣ص

ممألاةرانإبرهظيذلاهللاةمعنريثأتيأِهللاٱَةَمْعِن
.مهبولقديدجتو

هنألمالملابجويامدجينأعقوتهنألمتحيَحِرَف
بجويامالإدجيملهنكلداقتعالاوةيبرتلاولصألايدوهي
ص(اقولةراشبيفركُذاملثمهحرفةلعو.حدملاورورسلا
.تاومسلاةكئالمحرفنم)١٠و١٥:٧

ظعولابةحاصفلابابانربرهتشاخلاَعيِمَْجلٱَظَعَوَو
ميلشروأةسينكلوسروهو»ظعولانباب«هايإمهبيقلتليلدب
قحتسياممهظعونوكينأعقوتيفنأشيذرمأيفاهبئانو
خبويملظعاولااذهو.ًالاثموةدعاقذختياممورابتعالالك

لثمنعلودعلابمهيلعرشيملونيينانويلااورشبنيذلا
انلامو.ًاديدجًاميلعتكانهنينمؤملاملعيملوريشبتلاكلذ
:رومأةثالثاهتصالختاملكعضبىوسانههظعونم
لكيفةليضفلاهذهةيمهأانلنيبياذهوتابثلا:لوألا·

حصنلاىلإةجاحيفةيكاطنأونمؤمناكو.ناكمونامز
ةديدشبراجتةينثولاةنيدملاكلتيفناكهنألكلذب
.قحلانيدلانعدادترالاىلعلمتحت
ًارضاحًايحهنوكرابتعابهسفنبرلابقاصتلالا:يناثلا·

انملعياذهو.دسجلابًابئاغناكنإوحورلابمهنيبًالعاف
الهسفنحيسملايفتابثلاحيحصلانيدلاهيضتقيامنأ
نمضرغلارهوجوهيملعتوأهتسينكيفتابثلادرجم
ةعيرشلاريناولمحينأىلإمهلةجاحالنأةحيصنلاهذه
يفتابثلامهيفكيهنأوليجنإلالوبقىلإةعيرذةيوسوملا
.هباونمآنم
يأبلقلامزعىلعًاينبمتابثلاكلذنوكينأ:ثلاثلا·

.خسارلادصقلاوةيبلقلاتالاعفنالاىلع

لٱِحوُّرلٱَنِمًائِلَتُْممَوًاِحلاَصًالُجَرَناَكُهَّـنَأل«٢٤
ْ
ِسُدُق

.ٌ»ريِفَغٌعَْمجِّـبَّـرلٱَىلِإَّـمَضْنٱَف.ِناَميِإلٱَو
٢١عو٥:١٤ص٦:٥ص

ةيآلايفركُذاملةلعاذهًاِحلاَصًالُجَرَناَكُهَّـنَأل
الوةنظيذريغصلخمهنأ»ًاحلاص«هنوكبدارملاوةقباسلا
عمممألاصالخيأحلاصلابحرفًاحلاصهنوكلو.دقتنم
هدئاقعهيضتقتتناكامريغناكصالخلامهغولبقيرطنأ
ةيعيبطلاهقالخأنمحالصلااذهضعبناكو.ةيدوهيلا
ًاقباسهحالصرهظأدقو.ةيهلإلاةمعنلاريثأتنمهضعبو
ىلعهوعزويللسرلامادقأدنعهنمثعضووهلقحعيبب
.)٤:٣٧ص(ميلشروأيفنيجاتحملا

ىرخأةلعاذهِناَميِإلٱَوِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمًائِلَتُْممَو
»سدقلاحورلابهئالتما«نمدارملاسيلو.هظعووهحرفل
ةرانإنميهلإلاحورلاريثأتةرثكلبماهلإلاوأيحولا
راكفألاحلاصنمؤملكلعجياذهلثمو.سيدقتو
.لامعألاولاوقألاو

امىلعةدايزيهوابانربظعوةجيتناذهخلاَّـمَضْنٱَف
.حاجنللرارمتساو)٢١ع(هبحرفوهئيجمدنعهدهاش
مضنادقنكيملنإةسينكلاىلإريفغلاعمجلاكلذمامضناو
.عفنلاليلقوهفناميإلاببرلاىلإًالوأ
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٢٦ريشبتلايفكارتشالاىلإلواشلابانربةوعد

طَيِلَسوُسْرَطَىلِإاَباَنْرَبَجَرَخَّـمُث«٢٥
ْ
اَّـَملَو.َلُواَشَبُل

.»َةَيِكاَطْنَأَىلِإِهِبَءاَجُهَدَجَو
٩:٣٠ص

يفةيكيليكةبصقتناكةروهشمةنيدميهَسوُسْرَط
سلوبدلوماهنوكبوملعلاوةراجتلابترهتشاوىرغصلاايسآ
دجو.)٢٢:٣و٢١:٣٩و٩:١١لامعأ(هنطوولوسرلا
ىتحميظعةيكاطنأممأنيببرلامركيفلمعلانأابانرب
امفرعهنألهتناعإللواشةيلهأملعو.نيعمىلإجاتحا
يذلاوهوقشمدقيرطىلعةزجعمبهبلقديدجتنمناك
هتمكحفرعو)٩:٢٧ص(ميلشروأيفهبلسرلافرع
ميلشروأيفنيينانويلاوقشمديفدوهيلاهترهاجموهتريغو
هرانأنيحهلبرلالوقملعهنأحجرألاو.)٩:٢٩ص(
َكُلِسْرُأَنآلٱاَنَأَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَنِمَوِبْعَّـشلٱَنِمَكاَّـيِإًاذِقْنُم«
ٌراَتُْخمٌءاَنِإِيلاَذٰه«اينانحلهيفهلوقو.)٢٦:١٧ص(»ْمِهْيَلِإ
يفهلهلوقو.)٩:١٥ص(»خلاٍمَمُأَماَمَأيِمْسٱَلِمْحَيِل
ص(»ًاديِعَبِمَمُألٱَىلِإَكُلِسْرُأَسِّـينِإَف،ْبَهْذٱ«ميلشروأايؤر
لواشكرتذنمنامزلانمّرمامملعنالو.)٢٢:٢١
مهضعببهذف)٩:٣٠ص(سوسرطىلإبهذوميلشروأ
الو.ةنسىلعديزيالهنأىلإمهضعبونينسعستهنأىلإ
هتافصنمانربتخااممنكلنامزلاكلذلغشاذامبملعن
.لمعالبدعقيملهنأجتنتسنهدعبوكلذلبقهفرصتو
يتلاةيكيليكسئانكسسأيذلاوههنأنورثكألانظو
لعفهنأو.)١٥:٤١ص(ريصقنمزبكلذدعبتركُذ
:١١سوثنروك٢(يفةروكذملاتاقشملالمتحاولاعفألاذئتقو
كلذيفالإهتريسخيراتيفاهلًالحمىرنالو)٢٧-٢٣
.تقولا

يفأققحتمريغناكابانربنأىلعلدياذهُهَدَجَواَّـَملَو
.هدجوىتحبعتهنأورشبياهريغيفمألواشسوسرط

بلطبلواشميلستةلعنوكتنأدبالخلاِهِبَءاَج
ناكيذلالمعلانممظعألمعىلإهاعدهللانأابانرب
ابانربهبحاصيضرينأدرجملهبملسيملفهلمعي
.هدعاسيو

يفاَعَمَتْجٱاَمَُّـهنَأَثَدَحَف«٢٦ لٱِ
ْ

اَمَّـلَعَوًةَلِماَكًةَنَسِةَسيِنَك
يف»َنيِّـيِحيِسَم«ُذيِمَالَّـتلٱَيِعُدَو.ًاريِفَغًاعَْمج .»ًالَّـوَأَةَيِكاَطْنَأِ

دصقلبعشلاعمهللاتيبيفًاعمارضحيأاَعَمَتْجٱ
ركُذامملوألارمألااذهوةنسوحنكلذايتأوميلعتلاوةدابعلا
.امهتمدخرومأنم

اوعمسنيذلانأوهويناثلارمألااذهًاريِفَغًاعَْمج
ةرورضهنممزليملنإواذهوًادجنيريثكاوناكامهميلعت
اولصحمهنأىلعةنيرقلاعملدياوددجتواونمآواوعنتقامهنأ
ناكميلعتلانأىلعوصالخلاةليسووهيذلاميلعتلاىلع
.ًارثؤم

ثلاثلارمألاوهاذهخلا»َنيِّـيِحيِسَم«ُذيِمَالَّـتلٱَيِعُدَو
بقلبعوسيعابتأبقلناكملاكلذونامزلاكلذيفهنأوهو
نأيضتقيماقملانكلهبمهبقلنمباتكلاركذيملو.ديدج
ةوخإًاضعبمهضعبوعدياوناكمهمهنألهبمهاعدمهريغ
هبنألكلذبمهومسدوهيلانأنظلانعدعبيو.ذيمالتو
ىلإمهضعببهذو.حيسملاوهيرصانلاعوسينأبًاميلست
انهتمجرُتيتلاةملكلانأليلدبيحولابهباوبقُلمهنأ
يتلاةملكلانيعينانويلالصألايفيه»يعُد«ةظفلب
ىلإنورخآبهذو.)٢:١٢ىّتم(يف»يحوُأ«ةظفلبتمجرُت
يأ(ةملكلاةغيصنأليلدبنوينامورنييحيسملانأ
ريقحتللأملعنالو.ةينيتاليألصألاةينامور)نييحيسم
بقللااذهنأىلعدوهيلارئاسنعزييمتللمأكلذبمهوبقل
٢٦:٢٨ص(ريقحتللامهيلكيفناكنيترمكلذدعبركُذ
عوسيعابتألنيينامورلابيقلتةلعلعلو.)٤:١٦سرطب١و
عوضوموهيذلاحيسمللمهركذةرثك»نييحيسملاب«
ىلعاولكتاوًاكلموًانهاكوًايبنهبنودانياوناكومهريشبت
روحمناكو.مهتاولصلوبقلهمساىلعوريربتلالاونلهتوم
مهلةعيرشهمالكاوذختاوةيحورلامهيناغأيفمهحيبست
ملاعللًانايدضرألاىلإهئيجماورظتناو.مهتايحلًالاثمهتريسو
اودمتعاو»برلاموي«هوعدوهوسدقوهتمايقموياوظفحو
.ينابرلاءاشعلارسبهتوماوركذوهمساب

ةرشاعلاةنسلاوحنيف»نييحيسملاب«مهبقلتناكو
دنعةمظعلايفةثلاثلاةنيدملايهوةيكاطنأةنيدميفبلصلل
ترهتشاو)ةيردنكسالاةيناثلاوةيمورىلوألاو(نيينامورلا
ةرثكواهتسافنواهتينبأءاهبواهعقومنسحواهتمظعبةيكاطنأ
بلجامًاريثكو.مهتعالخواهلهأهفرتواهلكايهواهمانصأ
هباودحتامهنكلتوملاوةراسخلاوراعلاهلهأىلعبقللااذه
.هدجموهربيفاوكرتشاوحيسملاب

٣٠ىلإ٢٧عميلشروأىلإلواشوابانربلاسرإ

يفَو«٢٧ لِتِ
ْ

َىلِإَميِلَشُروُأْنِمُءاَيِبْنَأَرَدَحْنٱِماَّـيَألٱَك
.»َةَيِكاَطْنَأ
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١٢:٢٨سوثنروك١و٢١:٩و١٥:٣٢و١٣:١و٢:١٧ص
٤:١١سسفأو

يف يفلواشوابانربريشبتةدميأِماَّـيَألٱَكْلِتِ
.ةيكاطنأ

نمناكوهتدارإاونلعُينأهللامهمهلأسانأُءاَيِبْنَأ
ناكلهملعنالو.ةلبقتسملارومألاضعبباوئبنينأمهلمع
ناكوأةماعلامهضورفنمانهركُذامكريشبتللمهنالوج
يتأيعوجبةيكاطنأةسينكاورذنينأوهوًاصاخًارمأ
ةوخإلانمءارقفلاهبنودعاسياممهناسحإنماوعمجيل
.ميلشروأيف

َّـنَأِحوُّرلٱِبَراَشَأَو،ُسوُباَغَأُهُمْسٱُمُهْنِمٌدِحاَوَماَقَو«٢٨
ملٱِعيَِمجَىلَعَريِصَيْنَأًاديِتَعَناَكًاميِظَعًاعوُج

يِذَّـلٱِةَنوُكْسَْ
يفًاضْيَأَراَص .»ََرصْيَقَسوُيِدوُلُكِماَّـيَأِ
٢١:١٠ص

.ًانلعمهبطاخيلةسينكلاعامتجاءانثأيفٌدِحاَوَماَقَو
يفركُذاموانهركُذامريغهرمأنمعمسنملُسوُباَغَأ

.)٢١:١٠ص(
.ًايوبنًانالعإنلعأيأِحوُّرلٱِبَراَشَأ
.)٧:١١صحرشرظنا(ًاميِظَعًاعوُجَّـنَأ
حالطصاىلعبتاكلاىرجِةَنوُكْسَْملٱِعيَِمجَىلَع

ناكهنألصاخلاةدارإوماعلاركذنمنيينامورلاونيينانويلا
ًامظعتةنوكسملابهتكلمموأهدالبنعربعينيقيرفلانملك
دالبانه»ةنوكسملاب«اقولدارمنوكيكلذىلعوًاراختفاو
رظنا(ةينامورلاةكلمملاوأيدوهيهنألنيطسلفوةيروس
نيطسلفانه»ةنوكسملاب«دارملاناكاذإو.)٢:١اقولحرش
ةنسيهو(ةعبارلاةنسلايفثدحامهيلإراشملاعوجلاناك
سويدولككلمينسنمةسداسلاوةسماخلاو.)م.ب٤٤
نوخرؤملادهشامكةيدوهيلايفنوريثكهبتامورصيق
ةعساتلاةنسلايفو.سويسوروأوسويباسوأوسوفيسوي
لوقىلعنانويلادالبيفديدشعوجثدحهكلمنم
سوطيساتناينامورلاناخرؤملاهبتكاممانملعو.سويباسوأ
ةنيدملالهأنأىتحةيموريفعوجثدحهنأسوينوتيوسو
هذهلوصحلو.قيرطلايفراموهوةراجحلابروطاربمألااومر
ربتعُتنأحصضعبنماهضعببرقيتاقوأيفتاعاجملا
ةينامورلاةكلمملايأةنوكسملاعيمجةماعاهنأوةدحاوةعاجم
.قبسامك

َلِسْرُيْنَأْمُهْنِمٍّلُكِلََّـرسَيَتاَمَبْسَحُذيِمَالَّـتلٱَمَتَحَف«٢٩
يفَنيِنِكاَّـسلٱِةَوْخِإلٱَىلِإًةَمْدِخ،ًائْيَشٍدِحاَوُّلُك لٱِ

ْ
.»ِةَّـيِدوُهَي

٩:١سوثنروك٢و١٦:١سوثنروك١و١٥:٢٦ةيمور

.ًابوجوةيكاطنأويحيسممكحيأُذيِمَالَّـتلٱَمَتَح
نملكةقاطردقىلعيأْمُهْنِمٍّلُكِلََّـرسَيَتاَمَبْسَح

.ةيكاطنأينمؤمنمءارقفلاوءاينغألا
ىلعلدياذهو.ًاناسحإيأًةَمْدِخ...َلِسْرُيْنَأ

ةاساوموضعببنييحيسملاضعبداحتاةدشلوألانيرمأ
ينمؤمنأيناثلاو.سنجلايفمهفالتخاعمضعبلمهضعب
اممرهاظلاو.ميلشروأينمؤمنمًالاحنسحأاوناكةيكاطنأ
يفتناكةيدوهيلاسئانكنأرفسلااذهيفيتأيامموقبس
.اهتدعاسمىلإىعدُيناكسئانكلارئاسنأوةمئادةجاح
ىلعبجوتىلوألاسئانكلارئاسوةيكاطنأةسينكتناكو
:١٥ةيمور(سئانكلامأهنألميلشروأةسينكةدعاسماهسفن
-٩:١و١٥-٨:١سوثنروك٢و٤-١٦:١سوثنروك١و٢٧-٢٥
١٥(.

ةيآلاهذهيفمهلناثفصووهونينمؤملايأِةَوْخِإلٱ
لاسرإيفةرهاظلامهتبحم»ةوخإلاب«انهمهفصوةلعلعلو
.دحاوتيبلهأمهنأكناسحإلااذه

ملٱَىلِإَنيِلِسْرُمَكِلٰذاوُلَعَفَف«٣٠
اَباَنْرَبِدَيِبِخِياَشَْ

.»َلُواَشَو
١٢:٢٥ص١:٥سطيتو٢٨و٢٠:١٧ص

مهتبحماورهظأوًالاحاودصقاماورجأيأَكِلٰذاوُلَعَفَف
.ًالعفسئانكلامأل

ةدمعانه»خئاشملاب«دارملانأحجرملاِخِياَشَْملٱ
ًالكنأللسرلاىلعنولمتشيذئنيحاوناكمهلعلو.ةسينكلا
خئاشملانمًاخيشهسفناعدانحويوسرطبنيلوسرلانم
.)١انحوي٣و١انحوي٢و٥:١سرطب١(

ةسمامشلانييعتولسرلانييعتىلعليجنإلايفانفقو
امنإخيشنييعتىلعهيففقنملونيرصنتملادوهيلانيب
ةلعنأحجرألاو.ةسينكلايفاوناكخئاشملانأىلعانفقو
يفةيرورضًامئادتناكخئاشملاةبترنأمهنييعتركذمدع
ةيحيسملاةيسنكلاتمظتنااملو.ةسايسوًانيددوهيلاماظن
نكيملنكلو.كلذلركذنودبةداعلاكخئاشملاةبترتيقب
مهنمةيحيسمةسينكتمظتنااملفممألانيباذهلثم
.)١٤:٢٣ص(ًاصاخًانييعتخئاشملانيعتنأاهرمأىضتقا
مهومسينأممألانسحتساخئاشمدوهيلامهامسنمو
سئانكلاىدحإتناكاملو.ًاراظنيأةفقاسأوًاسوسق
ًاسوسقًانايحأوخئاشممهومسممألاودوهيلانمفلأتت
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٧و١:٥سطيتو١٨و٢٠:١٧صرظنا(دحاوىنعملاو
.)٥:١٤بوقعيو

مهدنعناسحإلانمهوعمجاماوقبيمل.ةطساوبيأِدَيِب
ع(كلانههتمدخةنسةياهنيفميلشروأىلإابانربدوعىلإ

:١٢ص(ةصاخناسحإلالامبلواشوهولسرألب)٢٦
ةسينكيفًادجنيربتعماناكنيذهنأكلذنمرهظيف.)٢٥
مهأنمناسحإلاعيزوتاوربتعاةيكاطنأينمؤمنأوةيكاطنأ
انهلواشىلعابانربميدقتنمنيبيو.ةيحيسملاضورفلا
نمرثكأةعاسلاكلتىلإناكابانربنأ٢و١٣:١صيفو
.ًارابتعالواش

رشعيناثلاحاحصألا

هتاجنوسرطبنجسوبوقعيداهشتسا
١٩ىلإ١ع

يفَو«١ لٱَكِلٰذِ
ْ
ملٱُسُدُوريِهَّـدَمِتْقَو

َىلِإَءِيسُيِلِهْيَدَيُكِلَْ
لٱَنِمٍساَنُأ

ْ
»ِةَسيِنَك

يف ىلإلواشوابانربءيجمتقويأِتْقَوْلٱَكِلٰذِ
.م.ب٤٤ةنسناكو)١١:٣٠صٍّيفروكذملاةيدوهيلا

ايدوريهوخألوألاسابيرغأوهُكِلَْملٱُسُدوُريِه
يفروكذملاسدوريهريغوهف)١٤:٣ىّتم(يفةروكذملا
وهامنإ.)٦:١٤سقرم(يفروكذملاريغو)٣و٢:١ىّتم(
هدجهلتقيذلاسلوبتسرأيأيناثلايخأنباولوألاديفح
سابيرغأسدوريهناكو.م.ب٧ةنسيفريبكلاسدوريه
عمكلانهيبُروةيمورىلإهيبألتقمدنعلسرأدقلوألا
راصاملو.ءابصلانسيفمهوسويدولكوالوغيلك
الوغيلكهفلخاملوهنجسوهنمظاتغاوًاروطاربمأسويرابيط
نزوكاهنزوبهذنملسالسهلغاصوهنجسنمهجرخأ
هدجةكلممنمًاءزجهالوواهبدّيقيتلاديدحلالسالس
ةكلممةيقبهالوسويدولكهفلخاملو.ريبكلاسدوريه
سواليخرأنيبهتافودعبةمسقنمتناكوريبكلاسدوريه
عمكلملااذهو.)٢:٢٢ىّتمحرشرظنا(سابيتنأوسبليفو
ةريغلابةيدوهيلاىلعىلوتسانيحرهاظتنيينثولانيبيبُرهنأ
هنألدوهيلايضرييكلةيوسوملاةعيرشلاويدوهيلانيدلل
اولوتسينأنوهركياوناكونيينامورلارمأبمهيلعىلوتسا
هنيعيًاكلماولبقينأمهيلعبعصوةهاركلالكمهدالبىلع
.مهيلعنوينامورلا

نييحيسملادهطضيوملظينأيفعرشيأَءِيسُيِلِهْيَدَي
لتقلابامإولاومألابلسبامإويفنلابامإونجسلابامإ
ىلعراثداهطضالوأاذهو.هكلمتيبثتيهوةيسايسةياغل
داهطضالانمقبسامونييساسلاءاسؤرلانمنييحيسملا
.نوينيدلاءاسؤرلاهراثأ

.م.ب٤٤ةنسيسايسلاداهطضالااذهةءادبتناكو
مايأهبةسينكلاتعتمتيذلامالسلاةياهنةنسيهو
حرشرظناف)٩:٣١ص(يفركُذامكالوغيلكةيروطاربمأ
.كلذ

مهؤامسأالومهددعانهركذيملِةَسيِنَكْلٱَنِمٍساَنُأ
اوركُذنيذلاوةسينكلاةماعنمسانلاءالؤهنأحجرألاو
مهفينأكلذنمبتاكلاةياغو.ءاسؤرلانممهمهدعب
مكفءاسؤرلاىلععقودقكلذلثمناكنإهنأئراقلا
.ةسوؤرملاةماعلاىلععقاولانوكي

.»ِفْيَّـسلٱِباَّـنَحوُياَخَأَبوُقْعَيَلَتَقَف«٢
٢٠:٢٣و٤:٢١ىّتم

:١٠ىّتم(ًالسرًالوأحيسملامهاعدنمموهَبوُقْعَي
ذإةصاخهيلإحيمسلامهبرقنيذلاةثالثلادحأناكو.)١
نيحو.)٥:٣٧سقرم(سريايةنباماقأنيحهعممهذخأ
ناتسبيفملأتنيحو.)١٧:١ىّتم(لبجلاىلعّىلجت
.)٢٦:٣٧ىّتم(يناميسثج

رفسلااذهاقولبتكنألبقبوقعيتاماَّـنَحوُياَخَأ
»انحويوخأ«هنأركذفًاروهشمًايحناكانحوينكلونينسب
.هنولهجينملًانايب

همعلعفامكحجريامىلعهسأرعطقيأِفْيَّـسلٱِب
مكحولوةناهإدوهيلاهدعامملتقلااذهو.نادمعملاانحويب
.ًامجرهلتقبمكحلًالثمفيدجتلابهيلعنيعبسلاسلجم
هلحيسملالوقلًاحاضيإهلثدحامبسُحينأقحيف
هناَبَْرشَتَفِيسْأَكاَّـمَأ«هيخألو لٱِةَغْبِّـصلاِبَو،اَِ

هبُغِبَطْصَأيِتَّـ اَنَأاَِ
نمتامنملوأبوقعيناكو.)٢٠:٢٢ىّتم(»ِناَغِبَطْصَت
.حجرألاىلعمهنمتامنمرخآانحويهوخأولسرلا
مالآنمةدملوطأحيسملاةمدخيفانحويمالآتناكو
ضبقنملوأهنوكنمانلو.ةدشلقأتناكنإوبوقعي
نيبنيروهشملانيمدقتملانمناكهنأسدوريهمهيلع
.نييحيسملا

لٱِيضْرُيَكِلٰذَّـنَأىَأَرْذِإَو«٣
ْ
َىلَعَضَبَقَفَداَع،َدوُهَي

طُب
ْ

لٱُماَّـيَأْتَناَكَو.ًاضْيَأَسُر
ْ
.ِ»ريِطَف

٢٣:١٥و١٥و١١٢:١٤جورخ
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مهءاسؤرالمهتماعَدوُهَيْلٱِيضْرُيَكِلٰذَّـنَأىَأَرْذِإَو
ةهجنمتريغتدوهيلاةماعراكفأنأرهاظلافطقف
٢:٤٧ص(يفنيُبامكًالبقهيلعتناكامعنييحيسملا
بعشلانأوبعشلادنعةمعنمهلناكهنأ«نم)٥:١٣و
نمدسحلاريغتلااذهةلعنأحجرألاو.»مهمظعيناك
يذلالعلومهنيبفينعلالادجلانممهلضغبلاومهترثك
ملهنأرهاظلاو.نيضغبملانييحيسملالوبقانهمهبضغجّيه
لبقدحلااذهىلإبعشلاكلذبرسيهنأًافراعنكي
سدوريهةياغكداهطضالاكلذنمهتياغتناكو.ناحتمالا
حضتيويدوهيلانيدلايفةبغرلااللكيهلاميمرتنمريبكلا
ةدابعلاهسفنللبقينأهدادعتسانم٢٢عيفركُذاممكلذ
.هللاريغلزوجتاليتلا

ةلزنملسرلاربكأنمهنألًاضْيَأَسُرْطُبَىلَعَضَبَق
مهءاسؤرلتقاذإنييحيسملايشالينأحجرهلعلوًارابتعاو
دهتجاوم.ب٢٥١-٢٤٩ةنسسويسيدروطاربمألانظاذكو
نظو.اهءاسؤروةسينكلايرشبملكلتقينأيف
دجاسملاهتاشالمبيحيسملانيدلايشاليهنأسونايلكود
تناكةسينكلانألًالطابكلذلكناكوةيحيسملابتكلاو
.داهطضالاةدايزبدادزت

اهيفدوهيلللحياليتلاةعبسلامايألايأِريِطَفْلٱُماَّـيَأ
٢٧و١٢:٨جورخ(ريمخلانمءيشمهتويبيفنوكينأ
٢٢:١اقولو١٤:١٢سقرمو٢٦:١٧ىّتمو١٦:٣٨ةينثتو
ناسيننمرشععبارلامويلامايألاكلتةءادبتناكو.)٧و
لعلو.حيسملابلصنمةرشعةيداحلاةنسلايفانهيهو
ذئنيحدوهيلاةرثكلعفاملتقولاكلذسدوريهرايتخاةلع
يدوهيلانيدللةريغهداهطضاإبنراشتناةعرسوميلشروأيف
.كلذب

يفُهَعَضَوُهَكَسْمَأاَّـَملَو«٤ لَسُم،ِنْجِّـسلٱِ
ِّـ

ِةَعَبْرَأَىلِإُهاَّـيِإًام
لٱَنِمَعِباَرَأ

ْ
لٱَدْعَبُهَمِّـدَقُيْنَأًايِواَن،ُهوُسُرْحَيِلِرَكْسَع

ْ
َىلِإِحْصِف

.»ِبْعَّـشلٱ
٢١:١٨انحوي

نجسلانعًالضفَعِباَرَأِةَعَبْرَأَىلِإُهاَّـيِإًامِّـلَسُم
وذريسأهنأكهيلعصرحلاةدشىلعليلداذهو.يداعلا
»عبارألاةعبرألاب«دارملاو.هؤاقدصأهذقنينأىشخينأش
مهومسقينأنيينامورلاماظننمناكًايدنجرشعةتس
نانثاسرحيتاعاسثالثمهنمةعبرألكةبونماسقأةعبرأ
امهنمٍلكديوهلخادنانثاونجسلابابجراخةعبرألانم
.نوجسملاديبةطوبرم

لبةمكاحمللالِبْعَّـشلٱَىلِإ...ُهَمِّـدَقُيْنَأ
نمًافنآمدقتامهلتقدصقهنأىلعليلدلاوهلتقمهتدهاشمل

نمسدوريهةياغو.كلذببعشلاىضروبوقعيلتق
ظفحيفهتريغراهظإديعلاةياهنىلإسرطبلتقريخأت
دايعألامايأيفلتقلانوبسحياوناكمهنإفةيدوهيلاننسلا
دئاقعللًارابتعاكلذبرهظأف.)١٨:٢٨انحوي(اهلًاسيجنت
اوربجأمهنألمهسفنأةنهكلاءاسؤرهرهظيملةيدوهيلا
.ركُذامفالخىلعديعلايفعوسيبلصىلعسطاليب
نكلديعلايفبلصُينأرمألالوأيفاوءاشيملمهنأمعن
:٢٦ىّتم(بعشلايفبغشثودحنممهفوخكلذةلع
دوهيلاراكفأنأهتفرعمهتلعوةينيدلامهتنسةفلاخمنمال)٥
نورسيالفديعلامايأةدمموسرلاةسراممبةلوغشمنوكت
.مهلهدصقيذلارورسلاسرطبلتقب

طُبَناَكَف«٥
ْ

يفًاسوُرَْحمُسُر لٱاَّـمَأَو،ِنْجِّـسلٱِ
ْ

ُةَسيِنَك
.»ِهِلْجَأْنِمِهللاٱَىلِإٍةَجاَجَلِبٌةَالَصاَهْنِمُريِصَتْتَناَكَف
٥:١٧يكينولاست١و٦:١٨سسفأو١:١١سوثنروك٢

يفًاسوُرَْحم بتاكلاقاسقبساملريرقتاذهِنْجِّـسلٱِ
لاقهنأكفسرطبلجأنمةسينكلاتاولصةلعنايبهيلإ
ةسينكلاتناكهدونجبسرطبسرحيسدوريهناكنيح
ةالصلانيبةقالعلاىلإحيملتكلذيفو.هلجأنميلصت
.ةاجنلانماهبقعامو

ميظعنأشوذرمألااذهٌةَالَص...ُةَسيِنَكْلٱاَّـمَأَو
ديكّرحتاهنإفهشيجوكلملاةوقنممظعأةالصلاةوقنأل
نألركُذامةسينكلاتباصأدقو.ءيشلكىلعرداقلاهللا
.ةصاختاولصيضتقتةصاخلاتاقيضلا

سرطبلةسينكلاةبحمةدشىلعليلداذهٍةَجاَجَلِب
.اهعمهئاقبىلإاهجايتحاوهبطيحملارطخلاةمظعباهروعشو
هنأبوقعيةاجنةيغبكلذكلصتملةسينكلانأةلعلعلو
.هلجأنمةالصللةصرفاهلنكيملفةتغبلتُقوهيلعضبُق

دحألالوسرطبنعوفعييكلسدوريهلالِهللاٱَىلِإ
لكللاثمكلذيفو.كلملادنعهيفعفشيلهاجلالهأنم
هسفنهللااولأسينأوهوربلالجألنيدهطضملاونيمولظملا
ثدحياملكهناطلسبوسانلاعيمجبولقهدييفيذلا
هللاىلعاولكوتينأولئاسولانمكلذريغاوذختينألبق
.لكوتلامظعأ

طُبَناَك،ُهَمِّـدَقُيْنَأًاعِمْزُمُسُدُوريِهَناَكاَّـَملَو«٦
ْ

يفُسُر ِ
لِت
ْ

لِسِبًاطوُبْرَمِْنيَّـيِرَكْسَعَْنيَبًامِئاَنِةَلْيَّـللٱَك
ْ

َناَكَو،ِْنيَتَلِس
لٱَماَّـدُق

ْ
.»َنْجِّـسلٱَنوُسُرَْحيٌساَّـرُحِباَب
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امكديعلاةياهنيفسانلامامألتقللُهَمِّـدَقُيْنَأًاعِمْزُم
.)٤ع(ىون

يف هللارّخأ.هلتقلنيعملامويلاةليليأِةَلْيَّـللٱَكْلِتِ
عضبدوصقملاهلتقمتقوليقبنأىلإسرطبةاجن
عيزهلايفوتيقبةليلرخآيفالإنكتملهتاجننأل.تاعاس
اورعشيملركسعلانأ١٨عيفهلوقليلدباهنمعبارلا
ثالثلكنولدبتيمهوراهنلاعولطدنعالإسرطبباهذب
مهواورعشاوناكلريخألاعيزهلالبقجرخُأولفتاعاس
رمأنمناكاملاثمأنويحيسملاربتخاامًاريثكو.نولدبتي
.سرطب

اهّلحفءامسلانمءاضقلالزنتدّقعتوترسعترومألااذإو
برطضيملهنأيأسرطبنانئمطاىلعلدياذهامِئاَن

)هفرعدقنوكينأدبالرمأوهو(هتومبرقوهرطخنم
جلٱَنوُلُتْقَيَنيِذَّـلٱَنِماوُفاََختَال«هديسلوقظفحهنأل

ْ
َدََس

امف.)١٠:٢٨ىّتم(»اَهوُلُتْقَيْنَأَنوُرِدْقَيَالَسْفَّـنلٱَّـنِكٰلَو
هريمضنموهلكوتمهللايذلايحيسملانانئمطامظعأ
.هلحبرتوملانأفرعينموحيرتسم

دحأىرسيبىنميلاهيديبِْنيَتَلِسْلِسِبًاطوُبْرَم
ًاميدقةداعلاتناكاذك.رخآلانيميبىرسيلاونييركسعلا
سدوريهطبُراذكهنأسوفيسويلاق.سارتحالاةدشدنع
.سويرابيطرمأبلوألاسابيرغأ

يفَءاَضَأٌروُنَو،َلَبْقَأِّـبَّـرلٱُكَالَماَذِإَو«٧ لٱِ
ْ
َبََرضَف،ِتْيَب

طـُبَبــْنَج
ْ

ـِتَطــَقَسـَف.ًالـِجـاَعْمـُق:ًالـِئـاَقـُهَظــَقْيَأَوَسـُر
لِّـسلٱ

ْ
.»ِهْيَدَيْنِمِناَتَلِس
٥:١٩ص

.ًاعقوتمنكيملثدحامنأيأاَذِإَو
رهظهنأحجرألا)٥:١٩صحرشرظنا(ِّـبَّـرلٱُكَالَم
مودقظقيتسانيحرظتنيناكسرطبلعلوةيرشبةئيهيف
لوسرهاتأ.هذاقنإلمداقكالماذإولتقلاىلإهدوقيلدالجلا
.سدوريهلوسرنمًالدبهللا

اذهنوكينألمتحي.)٩:٣ص(حرشرظناٌروُنَو
وأدجملاورونلاءامسنمنيلبقملاةكئالملاصاوخنمرونلا
رهظاذكو.سرطبجورخلًاليهستهللاهلسرأيداعرونهنأ
.)٢:٩اقول(حيسملاداليمىرشببةاعرللكالملا

يف .ًافيطلتتيبلابهنعّربعونجسلايأِتْيَبْلٱِ
.هيبنتللًايفاكًافيفخًابرضيأَبََرضَف
يفبيرالوتوصلاوبرضلابههبنيأًالِئاَقُهَظَقْيَأ

.مهتابسيفاولظًاجراخوًالخادسارحلانأ

.لاؤسوأبيرلفقوتالبيأًالِجاَعْمُق
الامهايإًاكسامناكهنأكِناَتَلِسْلِّـسلٱِتَطَقَسَف

لكليبليفنجسيفثدحاذلثمو.امهبًاطوبرم
هدصاقميرجيهللانأانيرياذهو)١٦:٢٦ص(هينوجسم
.ةلوهسلكب

ملٱُهَلَلاَقَو«٨
لٱَوْقَطْنَمَت:ُكَالَْ

ْ
َلَعَفَف.َكْيَلْعَنْسَب

لٱ:ُهَلَلاَقَف.اَذَكٰه
ْ
.»يِنْعَبْتٱَوَكَءاَدِرْسَب

هبايثّلحدقناكسرطبنأىلعلدياذهْقَطْنَمَت
.لاحلاكلتىلعيهواهبجرخينأنسحيملىتحمونلل

صمخأبنّكميًادلجذئمويلعنلاناكَكْيَلْعَنْسَبْلٱَو
لاثمأنمناك.اهرهظىلعطبرتدلجلانمرويسبمدقلا
طبرتىتحقّوعتنالمهلوقةعرسلاىلعًاثحنيينانويلا
بهذينأىلععارسإللًامزاعناكسرطبلعلو.كيلعن
النأهلّنيبينأهرمأامبدصقكالملاناكفءاذحالب
.ًافوخعارسإللبجوم

سبليمل.بايثلاقوفسبلُيبوثءادرلاَكَءاَدِرْسَبْلٱ
ىلإةجاحنمنكتملذإسبليهنأبهرمألبسرطبكالملا
هاّيإهرمأو.سرطبهعيطتسيالاملمعىلعرصتقافكلذ
مق«هلهلوقيفانيالءادرلاسبلوقطنمتلاكًاتقولغشيامب
قوعتيالنأمايقلاةعرسبهاّيإهرمأبدصقهنأل»ًالجاع
هنمعنميلًاتقولغشياممركُذامبهرمأولاؤسوأبيرل
نيذلانييمارآلافوخكناميإلافعضنمجتانلافوخلا
نمقيرطلايفمهبايثاوحرطوةرماسلامامأنماوبره
نمكالملاةياغنمناكهلعلو.)٧:١٥كولم٢(مهتلجع
العقاوقحةثداحلانأسرطبلدكؤينأرماوألاكلتلك
.ايؤروأملح

ِةَطِساَوِبىَرَجيِذَّـلٱَّـنَأُمَلْعَيَالَناَكَوُهُعَبْتَيَجَرَخَف«٩
ملٱ
.»اَيْؤُرُرُظْنَيُهَّـنَأُّنُظَيْلَب،ٌّيِقيِقَحَوُهِكَالَْ
١١:٥و١٧و١٠:٣صو١٢٦:١رومزم

.هرمألًاعوطُهُعَبْتَيَجَرَخَف
نألٌّيِقيِقَحَوُه...ىَرَجيِذَّـلٱَّـنَأُمَلْعَيَالَناَكَو

ءودهلاوةعرسلايفتثدحدقوعقوتتملةبيرغثداوحلا
سرطبناكو.ةليحتسماهنأرهظتيتلارومألانمتناكو
ريغًاروندهاشدقومئانوهبتنمنيبمونلانمهتظقيلوأيف
هيفبتاكلالوقنمحضتيامكهسبرعوكلذهّريحفيداع
.)١١ع(»هسفنىلإعحردق«كلذدعب
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ىأربيرقدهعنمسرطبنأاَيْؤُرُرُظْنَيُهَّـنَأُّنُظَي
يفهلثدحامنأجحرف)١٢و١٠:١١ص(افاييفايؤر
بعصيكلذك.ًايقيقحًارمأالايؤرلاكلتلثمناكنجسلا
يفهللاهلخادمجرفلالوأيفاوقدصينأهللابعشىلع
الاممةلخادملاكلتنأمهلرهظيذإقيضلادنعمهرومأ
.هلاوننكمي

ملٱاَزاَجَف«١٠
ِيناَّـثلٱَوَلَّـوَألٱَسَرْحَْ

َ
حلٱِباَبَىلِإاَيَتَأَو،

ْ
ِديَِد

ملٱَىلِإيِّـدَؤُييِذَّـلٱ
َهلَحَتَفْنٱَف،ِةَنيِدَْ

ُ
اَمَّـدَقَتَواَجَرَخَف،ِهِتاَذْنِماَم

لِلَو،ًادِحاَوًاقاَقُز
ْ
ملٱُهَقَراَفِتْقَو

.»ُكَالَْ
١٦:٢٦ص

ِيناَّـثلٱَوَلَّـوَألٱَسَرْحَْملٱ
َ

يفنجسلانمنامسقامه
ناكسرطبنأانلحجرياذهو.سارحلاضعبامهنملك
ص(يبليفيفاليسوسلوبناكامكيلخادلانجسلايف
١٦:٢٤(.

هنوكىلعءانببابلااذهاقولركذِديِدَْحلٱِباَبَىلِإ
.نجسلكيفهلثمدوجوىلعءانبوأًافورعم

َهلَحَتَفْنٱَف
ُ

نكتملهنألسرطبلرهظاذكِهِتاَذْنِماَم
ًائيشدهاشيملوهيلعهديًاعضاوكالملاريملوهحتفيفديهل
.هتحتفهللادينأملعننحنوةروظنملاحتفلاتاودأنم

ىتحًالوطًادحاوهاعطقيأًادِحاَوًاقاَقُزاَمَّـدَقَتَو
.ٍناثقاقزهعطق

املكىرجأهنألهينيعنعىراوتيأكَالَْملٱُهَقَراَف
نأًارداقًاقيلطهكرتهنكلهدحوسرطبكرتفهللسرأ
.هسفنبينتعي

طُبَلاَقَف«١١
ْ

ُتْمِلَعَنآلٱ:ِهِسْفَنَىلِإَعَجَرْدَقَوُهَو،ُسُر
ْنِمَو،َسُدُوريِهِدَيْنِمِينَذَقْنَأَوُهَكَالَمَلَسْرَأَّـبَّـرلٱَّـنَأًانيِقَي
لٱِبْعَشِراَظِتْنٱِّـلُك

ْ
.»ِدوُهَي

١:١٤نييناربعو٦:٢٣و٣:٢٨لاينادو٣٤:٧رومزم
:١٧و٤١:٢و٣٤:٢٢و١٩و٢٣:١٨سقرمو٥:١٩بويأ
٢:٩سرطب٢و١:١٠سوثنروك٢و١٠

ىتحهراكفأنمتتشتاملكعمجِهِسْفَنَىلِإَعَجَر
وأوهايؤرأملعيوًاباوصثدحامةقيقحبمكحينأعاطتسا
ع(يفهرمأنمركُذامحالصإاذهوسحلاملاعيفعقاوٌرمأ
٩(.

لاوحألالكيفلمأتامدعبًانيِقَيُتْمِلَعَنآلٱ
:رومأةعبرأهلحضتا
باصأامهبصيملفةاجنلاىلعلصحهنأ:لوألا·

.بوقعي

همداخةطساوبهللاةوقبالإنكتملةاجنلاكلتنأ:يناثلا·
.كالملا
عمسدوريهمغرىلعتلصحةاجنلاكلتنأ:ثلاثلا·

.طئاسولامظعنمهذختااملك
نيبصعتملانيدساحلادوهيللةبيختناكاهنأ:عبارلا·

لتقةدهاشمبةرسملااوعقوتوبوقعيلتقباوجهتبانيذلا
.نييحيسملاءاسؤرلانمٍناث

دوهيلانمنييحيسملاءادعأنعّربعِدوُهَيْلٱِبْعَش
.مهترثكلهلكبعشلاب

ملٱاَّـنَحوُيِّـمُأَمَيْرَمِتْيَبَىلِإٌهِبَتْنُمَوُهَوَءاَجَّـمُث«١٢
ِبَّـقَلُْ

.»َنوُّلَصُيْمُهَوَنيِعِمَتُْجمَنُوريِثَكَناَكُثْيَح،َسُقْرَم
٥ع١٠:٣٧و٣٥عو٤:٢٣ص

.هلمعينأبجياميفلمأتميأٌهِبَتْنُمَوُهَو
ضعبهجاوينأمزعهنأىلعلدياذهَمَيْرَمِتْيَبَىلِإ

سـيساـوجنـعىراـوـتينأـلـبقنيــيحـيسـملاـهبـاحـصأ
ناكملانمهبرقتيبلااذههنايتإةلعلعلو.سدوريه
هنأوهئاقدصأنمتناكتيبلاةبحاصنأوهيفناكيذلا
.اهتيبىلإنايتإلاداتعا

ةيناثلاةراشبلابتاكوهَسُقْرَمِبَّـقَلُْملٱاَّـنَحوُي
همساسقرمودوهيلانيبعئاشلاهمساانحوينأحجرألاو
يفنيريثكةداعبسحكلذناكدقوممألانيبروهشملا
يفسلوبوابانربقفارهنأاذهدعبًارارمركُذ.مايألاكلت
ًانيعمسلوبهركذو)٣٩و١٥:٣٧و١٣:١٣و٢٥ع(اهرافسأ
هنباسرطبهاعد.)٤:١٠يسولوك(هلئاسرنمثالثيفهل
لعلوقحلاىلإمهدشرأنممناكهنأىنعمبناميإلاب
تيبىلإهئيجمبابسأنمناكاذهنعتأشنيتلاةقادصلا
.تقولاكلذيفهمأ

مهعامتجاناكخلاَنيِعِمَتُْجمَنوُريِثَكَناَكُثْيَح
نملعلو.سرطبلجأنماولصينأيهوةصوصخمةياغل
نممهتعنمداهطضالاةدشنأًاليلمهعامتجاللع
ةداعلافالخىلعاوعمتجامهنأحجرألاو.ًاراهنعامتجالا
هنأمهتفرعموسرطبقيضةدشلةالصلابليللارثكأاولغشو
هلجأنمةالصللةليللاكلتريغيفمهلةصرفنمقبيمل
مهلعلو.ًاحابصهلتقينأىلعمزاعسدوريهنأمهملعل
بجنملاينادهللاىجنفيكاوركذتنأبمهءاجراووق
.رانلانوتأنموغندبعوخشيموخردشودوسألا

نمىوقأتناكاهنأةالصلاكلتةيلعافىوقأامرظناف
سرطبيتلسلستلحاهنإفركسعلاةسارحوسدوريهمزع
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تناكيذلاتيبلاىلإهبتتأوهنجسباوبأتحتفو
.هنمدعصتهلجألةالصلا

طُبَعَرَقاَّـمَلَف«١٣
ْ

اَهُمْسٱٌةَيِراَجْتَءاَجِزيِلْهِّـدلٱَباَبُسُر
.»َعَمْسَتِلاَدْوَر

نعًالضفليلناكهنألًادصومبابلاناكُسُرْطُبَعَرَق
.فوخلاوداهطضالاةدشتقوناكتقولاكلذنأ

.ةدرواهانعمةينانويةظفلاَدْوَر
.اذنماهلوقباوجَعَمْسَتِل

طُبَتْوَصْتَفَرَعاَّـمَلَف«١٤
ْ

لٱِحَتْفَتَْملَسُر
ْ
لٱَنِمَباَب

ْ
،ِحَرَف

طُبَّـنَأَْتَربْخَأَوٍلِخاَدَىلِإْتَضَكَرْلَب
ْ

َماَّـدُقٌفِقاَوَسُر
لٱ
ْ
.»ِباَب

ملكتبهتعمسدقتناكاهنألَسُرْطُبَتْوَصْتَفَرَع
.امهيلكيفوأدبعملايفامإوتيبلايفامإًارارم

بابلاحتفنعتلهذِحَرَفْلٱَنِمَباَبْلٱِحَتْفَتَْمل
هئيجمبريشبتلاةعرسيفةبغروسرطبةاجنبًاحرف
كلتلثميفسانللثدحيامًاريثكاذهلثمو.نيعمتجملل
ناكهنأواهقيدصناكهنأىلعليلداهرورسو.لاحلا
.مهبتارمفالتخاىلعسانلاقداصيًاعضاوتم

َهلاوُلاَقَف«١٥
َ
َّـنَأُدِّـكَؤُتْتَناَكَفَيِهاَّـمَأَو.!َنيِذَْهتِتْنَأ:ا

.»!ُهُكَالَمُهَّـنِإ:اوُلاَقَف.َوُهاَذَكٰه
١٨:١٠ىّتمو٤٨:١٦نيوكت

ىلعمهلحيلةالصلاةيلعافبفاكناميإمهلناكاوُلاَقَف
ىلعمهلمحيلًايفاكنكيملهنكلسرطبلجأنماولصينأ
كلذىلعو.اهلوعفمتذخأامدنعةباجألاعوقوقيدصت
اهتلازإنأمهلرهظعناوميفاهيلعاولصحيتلاةكربلاةمظع

اهليمنمرثكأسأيلاىلإمهبولقتلامفلاحملانمبرض
نأبةراشبلاقيدصتبوقعيىلعبعصاذاك.ءاجرلاىلإ
يفحيسملالسرقيدصتو)٢٢٥:٤١نيوكت(يحفسويهنبا
.)٢٤:٤١اقول(هتمايقأبنرمألالوأ

ةيراجلاىلعاومكحنأبًالوأمهتقثفعضاورهظأَنيِذَْهت
برقأاهلقعلالتخااونظمهنأكإبنلاكلذللقعلالالتخاب
.سرطبءيجمنمًاعوقو

نأللوقعلاولتخمهيتأيامفالخاذهُدِّـكَؤُتْتَناَكَف
.رخآىلإمهونمًاعيرساولقتنينأمهنأشنم

ةيراجلانأاونقيتنأدعباذهباومكحُهُكَالَمُهَّـنِإاوُلاَقَف
سرطبةسارحلهللاهنيعيذلاكالملاىتأدقهنأوهوِذهتمل
برقبوأهتومبئبنيلبابلابفقوهنأوهتوصلثمبًاملكتم
نمهلسيلًاسراحًاكالمناسنإلكلنأمهمعزو.هلجأ
ةسارحانلدكؤيباتكلانأالإهللاباتكيففاكدنس
:٤٨نيوكت(يفءاجامكلذنموًالامجإنينمؤمللةكئالملا
:١نييناربعو١٨:١٠ىّتمو٥:٦ةعماجو٩١:١١رومزمو١٦
١٤(.

طُباَّـمَأَو«١٦
ْ

ُهْوَأَرَواوُحَتَفاَّـمَلَف.ُعَرْقَيَثِبَلَفُسُر
.»اوُشَهَدْنٱ

جئاتنمهعقوتنمنكيامهمهنأةيآلاهذهنمّنيبتي
.هلامكوهتعرسىلعثدحامنوعقوتياونوكيملمهتالص

ُهَجَرْخَأَفْيَكْمُهَثَّـدَحَو،اوُتُكْسَيِلِهِدَيِبْمِهْيَلِإَراَشَأَف«١٧
هبَةَوْخِإلٱَوَبوُقْعَياُوِربْخَأ:َلاَقَو.ِنْجِّـسلٱَنِمُّبَّـرلٱ َّـمُث.اَذِٰ
.»َرَخآٍعِضْوَمَىلِإَبَهَذَوَجَرَخ

٢١:٤٠و١٩:٣٣و١٣:١٦ص

مهباطخةءادبيفءابطخلاةداعكِهِدَيِبْمِهْيَلِإَراَشَأَف
.نيعماسللًاهيبنت

ًاراهظإًاعيمجنوملكتياوناكمهنأحجرألااوُتُكْسَيِل
.هتاجنبمهترسمل

.كالملاةطساوبيأُّبَّـرلٱُهَجَرْخَأ
.نيعمتجمللسرطبيأَلاَقَو
بوقعينأل)١:٣١ص(ىفلحنببوقعييأَبوُقْعَي
رابخألابهصيصختةلعلعلو.)٢ع(لتُقدقناكيدبزنب
ًارظانّنيعهنألوأميلشروأيفلسرلانمهريغنكيملهنأ
.ميلشروأةسينكل

.ميلشروأيفنييحيسملارئاسيأَةَوْخِإلٱَو
.ةنيدملانمامإوميرمتيبنمامإَجَرَخ
نأىلإهسيساوجوأسدوريهنمأيثيحَرَخآٍعِضْوَم

ةيمورىلإذئنيحرفاسهنأىلإمهضعببهذ.رطخلايهتني
ركُذامثودحمايأميلشروأيفناكهنألهلدنسالاذهو
.)١٥:٧ص(يف

َْنيَبٍليِلَقِبَسْيَلٌباَرِطْضٱَلَصَحُراَهَّـنلٱَراَصاَّـمَلَف«١٨
لٱ
ْ
طُبِلىَرَجاَذاَمىَرُت:ِرَكْسَع

ْ
»؟َسُر
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نمسرطبجارخإنأيضتقياذهُراَهَّـنلٱَراَصاَّـمَلَف
لكلدبُتةعبرألاركاسعلانالعبارلاعيزهلايفناكنجسلا
عبارلاعيزهلالبقجارخإلاكلذناكولوتاعاسثالث
وأةثلاثلاةعاسلايفلدبلاةطساوبحابصلاتقولبقاوفرعل
.ليللانمةعساتلاوأةسداسلا

مدعوربتعمريسأرارفلخلاٍليِلَقِبَسْيَلٌباَرِطْضٱ
اولتقُينأسارحلاعقوتلوهرارفةيفيكىلعلديرثأىندأ
.رارفلاكلذىلعًاباقع

حلٱَصَحَفُهِْدَجيَْملَوُهَبَلَطاَّـمَلَفُسُدُوريِهاَّـمَأَو«١٩
ْ
،َساَّـُر

لٱَىلِإاوُداَقْنَيْنَأَرَمَأَو
ْ
لٱَنِمَلَزَنَّـمُث.ِلْتَق

ْ
َةَّـيَِرصْيَقَىلِإِةَّـيِدوُهَي

.»َكاَنُهَماَقَأَو

.سرطباجنفيكمهنمفرعيلَساَّـرُْحلٱَصَحَف
وأةفرعمهديفيمهنمءيشىلعلصحيملهنأحضاورمألاو
.ًاريربتمهديفي

كلذبرمأهنألمتحيِلْتَقْلٱَىلِإاوُداَقْنَيْنَأَرَمَأَو
:بابسأةعبرأل
ةينامورلاةعيرشلاهتبجوأامىضتقمبناكهنأ:لوألا·

وأريسألاعنميالوأهتبونيفسراحلانممانينمىلع
.)١٦:٢٧لامعأو٢٨:١٤ىّتم(رارفلانمنوجسملا
ةيركسعلاةعيرشلاملعيةيموريفهتيبرتلسدوريهناكو
.ةينامورلا
لصحيهنأنمهلمأباخنيحًادجظاتغاهنأ:يناثلا·

هظيغىفشفمهمامأسرطبلتقببعشلارابتعاىلع
محلتيبلافطألتقبهدجلعفامكسارحلامدكفسب
.لفطوهوعوسيكسمنمهلمأباخنيح
ةدارإبالإنكيملسرطبرارفنأبمكحهنأ:ثلاثلا·

.مهلتقفسارحلا
نمدبالفكلذكهرارفنأبمكحيملناكنإهنأ:عبارلا·

ىجنهللاناسانلاداقتعالًاعفدنيمرجمكمهبقاعهنأ
ةنايخبّرفهونظدوهيلارثكأنأحجرملاو.ةزجعمبسرطب
ربقلانمهدسجاوقرسعوسيذيمالتاونظامكسارحلا
.)٢٨:١٥ىّتم(ماينسارحلاو

يفميلشروأيناثةنيدملاهذهَةَّـيَِرصْيَقَىلِإ...َلَزَنَّـمُث
يلامشلامختلايفرحبلائطاشىلعيهوسدوريهةكلمم
ىرجفةكلمملاةبصقنيينامورلااهلعجةكلمملاكلتنم
سدوريهنأىلعانلليلدالو.هيلعاورجامىلعسدوريه
.كلذدعبنييحيسملادهطضاوأسرطبنعشتف

كانهمقيملسدوريهنأهنممزليملاذهَكاَنُهَماَقَأَو
ملاهنأحجرملاوهتايحمايأرئاسكانهيقبهنأىنعملاوًالبق
.ةريثكنكت

٢٥ىلإ٢عسابيرغأسدوريهتوم

َنيـــِّـيِرـوــُّصـــلٱَىلـــَعـًاــطـــِخـاــَسُسُدُوريـــِهَنـاــَكَو«٢٠
اوُفَطْعَتْسٱَوٍةَدِحاَوٍسْفَنِبِهْيَلِإاوَُرضَحَف،َنيِّـيِواَدْيَّـصلٱَو
ملٱِعَجْضَمَىلَعَرِظاَّـنلٱَسُتْسَالَب

لَياوُراَصَّـمُث،ِكِلَْ
ْ
َنوُسِمَت

ملٱ
ملٱِةَروُكْنِمُتاَتْقَتْمَُهتَروُكَّـنَألََةَحلاَصُْ

»ِكِلَْ
٢٧:١٧لايقزحو٣:٧ارزعو١١و٥:٩كولم١

نألمتحينكلهظيغببسناكاذامملعنالًاطِخاَس
ةديدجءانيمتلعُجيتلاةيرصيقراّجتنيبةارابملانوكي
تناكنيذلانيتيقيفنيفلانيتنيدملاراّجتوةيرحبلاةراجتلل
.مهريغنودمهلةراجتلاكلت

امهواديصوروصلهأيأَنيِّـيِواَدْيَّـصلٱَوَنيِّـيِروُّصلٱ
نيينامورللةعضاختناكيتلاةيقينيفندمتاهمأنم
.ةيبنجألادالبلايفًارحبراجتالامهتنهمتناكو

حيملتاذهيفوقافتالالكنيقفتميأٍةَدِحاَوٍسْفَنِب
.ًالبقكلذكاونوكيملنيتنيدملالهأنأىلإ

الوينيتالهمسانألينامورهنأحجرملاَسُتْسَالَب
هنألنيينامورلامدختسادقناكسدوريهنأنمبجع
.ةيموريفةايحلارثكأهيلعىضقت

كولملالكدنععئاشلاِكِلَْملٱِعَجْضَمَىلَعَرِظاَّـنلٱ
مهسفنأبةمدخلااوسرامةبترلاهذهيفًاسانأاومدختسينأ
مهئاقدصأنمناكنمالإةبترلاكلتيفنولعجيالوالمأ
.مهتروشملهأوةصاخلا

»كلملاةروكب«دارُملاِكِلَْملٱِةَروُكْنِمُتاَتْقَتْمَُهتَروُك
ًالحاسةيقينيفتناك.اهعباوتوةيدوهيلايهوسدوريهةكلمم
نأترطضافاهلهأةجاحبموقتالاهلالغتناكفًاقيض
ةرواجملادالبلانمةيذغتلاداومنماهريغوةطنحلابلجت
امماهلاكشأوتاجوسنملااهنمًالدبىطعُتوةيدوهيلااميسالو
لايقزحو٥:١١كولم١(ًارحبةيبنجألادالبلانمهبتتأ

مهيلعطخسنيذلابراحينأسدوريهلنكيملو)٢٧:١٧
ةيقينيفنيبةراجتلاعنمهنأحجرألابنيينامورلانذإنودب
ةعاجملاةءادببنويقينيفلارطضافدالبلانمهيلعىلوتساامو
.)١١:٢٨ص(سباغأاهبأبنأيتلا

حلٱُسُدُوريِهَسِبَلٍَّـنيَعُمٍمْوَييِفَف«٢١
ْ
ملٱَةَّـُل

،َةَّـيِكوُلُْ
ملٱِّـِيسْرُكَىلَعَسَلَجَو

لُْ
ْ

»ْمُهُبِطاَُخيَلَعَجَوِك
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ذنمةيرصيقىنبدقسدوريهناكٍَّـنيَعُمٍمْوَييِفَف
هيفلفتُحينينسسمخلكيفًاديعّنيعوةنسنيسمخوحن
لاق.هيلإةنيدملابسنيذلارصيقسطسغوألًاماركإ
اميفبآرهشيفناكديعلاكلذنأخرؤملاسوفيسوي
نميناثلامويلاّنيعسدوريهنأوم.ب٤٤ةنسقفاوي
ةملاسملاومهنعحفصلاراهظإواديسوروصءارفسةلباقملديعلا
ةلحلايفريبكلاةيرصيقدهشممويلاكلذيفلخدهنأومهل
تعقواملفةيضفلاكالسألابةاشوملاةرخافلاةيكلملا
ىلعاذهونويعلاهبترهجءاضيبتءاضاهيلعسمشلا
.»َةَّـيِكوُلُْملٱَةَّـلُْحلٱُسُدوُريِهَسِبَل«انهاقوللوققفو

كلذيفةالولاوكولملابصتخييقترميأِكْلُْملٱِّـِيسْرُك
.دهشملا

مهنعهوفعنأمهلرهظأهنأحجرألاْمُهُبِطاَُخيَلَعَجَو
نمناكهيلعمهيّدعتنأوتابهلامظعأنممهيلعهملحو
.بونذلارش

»!ٍناَسْنِإُتْوَصَالٍهٰلِإُتْوَصاَذٰه:ُبْعَّـشلٱَخََرصَف«٢٢

نويواديصلاونويروصلاناكخلاُبْعَّـشلٱَخََرصَف
يفمثإنماوريملفةيرصيقناكسرثكأناكاذكونيينثو
كلذاوأدتبانيذلانأحجرألاو.ٍهلإماقمسدوريهةماقإ
ينثونأوكلملاملحلمهنانتمالًاراهظإنويقينيفلامهخارصلا
لوقينأنكميالو.مهعماوخرصومهباودتقاةيرصيق
كلذبرسكلملانكلوًاضحمًافيدجتهدقتعيهنألمهلوقيدوهي
مظعأامو.ةيلاتلاةيآلانمرهظيامكهقحتسياممهنأكهلبقو
دجسينأسويلينركلحمسيملذإسرطبنيبوهنيبقرفلا
.)١٠:٢٦ص(هل

حلٱيِفَف«٢٣
ْ
ملٱِطْعُيَْملُهَّـنَألِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَبََرضِلَا

،ِِهللاَدْجَْ
.َتاَمَوُدوُّدلٱُهُلُكْأَيَراَصَف
١١٥:١رومزم٢٤:١٧ليئومص٢و٢٥:٣٨ليئومص١

.توملااللاحلايفةبرضلاتناكِلاَْحلٱيِفَف
رهظكالملانأكلذنممزليالِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَبََرض

.كالمةطساوبهللانمناكهباصأامنأدارملافنيرضاحلل
ىلإتوملاوضرملابةباصإلاسدقملاباتكلابسنامًاريثكو
يفءاجامكلذنمو.امهلةطساولامهنيذلاةكئالملا
.)٣٢:٢١مايأ٢و١٥و٢١:١٢مايأ١و٢٤:١٦ليئومص٢(

دجملاهسفنللبقهنأليأِِهللاَدْجَْملٱِطْعُيَْملُهَّـنَأل
.هلهومدقنيذلاخبويملوهللاابصتخملا

ديدشهوركمضرماذهوَتاَمَوُدوُّدلٱُهُلُكْأَيَراَصَف
سنافيبأسخويطنأباصماهنملاثمأخيراتلايفهلوماليإلا
ناوريقلاةكلماميتارفباصمو.ًاديدشدوهيلادهطضايذلا
رخآسويريلاكروطاربمألاباصمواهتواسقبترهتشايتلا
يفاقولهلاقامو.نيينامورلاكولملانمةسينكلايدهطضم
ملهنأالإكلذيفسوفيسويهلاقامقفاويسدوريهتوم
لاقنأبىفتكاوبيبطلااقولهصخشامكهضرمصخشي
مايأةسمخدعبتامهنأوهئاشحأيفديدشضرمهباصأ
نسيفتامسدوريهنأسوفيسويهلاقاممو.هتبرضنم
.هكلمنمةعبارلاةنسلاونيسمخلاوةعبارلا

.»ُديِزَتَووُمْنَتْتَناَكَفِهللاٱُةَمِلَكاَّـمَأَو«٢٤
١:٦يسولوكو١٩:٢٠و٦:٧صو٥٥:١١ءايعشإ

تأشنيتلاةسينكلايأةيحيسملاةنايدلاوأِهللاٱُةَمِلَك
اذهلو.هيفنلعملقحلابتكسمتوليجنإلاينعأهللاةملكب
.)١٩:٢و٦:٧ص(يفاماهنمباتكلايفرئاظنزاجملا

اهتمعنرفوتتواهؤاضعأرثكييأُديِزَتَووُمْنَتْتَناَكَف
سانلاهدهاشامل)سدوريههراثأيذلاداهطضالامغرىلع(
داهطضالاىلعمهربصونييحيسملانينمؤملاةعاجشنم
نكمتوداهطضالانوكسوسدوريهتومةجيتنكلذناكو
ةبيجعلاسرطبةاجنلعلو.ريشبتلاصرفنمنيرشبملا
ةنايدلانأسانلانمنوريثكققحتفذئنيحاهأبنعاش
.هللانمةيحيسملا

لاوحألانيبقرفلاةمظعرظنالوقننأانهنسحيو
ناكهلوأيففهتياهنوحاحصألااذهةءادبيفةروكذملا
ناهتردقنقيتيهراختفاوهتطلسلكيفكلملاسدوريه
يفةسينكلاتناكو.ةيحيسملاةسينكلايشاليوسرطبلتقي
هيلعًاموكحمًانوجسملسالسلايفسرطبناكوقيض
ةسينكلاوةماتلاةيرحلايفسرطبناكهتياهنيفو.لتقلاب
ناكو.تامنأىلإدودلاهلكأيسدوريهوةوقوًاددعومنت
مظعأامفنييحيسملاتاولصةجيتنميظعلاّريغتلاكلذلك
نأكف.ةسينكللءادعألاةمواقمنالطبدشأاموةالصلاةوق
.يناثلارومزمللًاتابثإوًاحاضيإءاجحاحصألااذه

َالَّـمَكاَمَدْعَبَميِلَشُروُأْنِمُلُواَشَواَباَنْرَبَعَجَرَو«٢٥
خلٱ
ْ
ملٱاَّـنَحوُياَمُهَعَماَذَخَأَو،َةَمْدِ

.»َسُقْرَمَبَّـقَلُْ
١٥:٣٧و١٣و١٢:٥صو١٢ع٣٠و١١:٢٩ص
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.َميِلَشُروُأىلإةيكاطنأْنِمُلُواَشَواَباَنْرَبَعَجَر
ةيكاطنأةسينكاهيلإاهلكويتلاَةَمْدِْخلٱَالَّـمَكاَمَدْعَب
هتلسرأيذلاناسحإلالامميلشروأيفةسينكلاةيدأتيهو
.)١١:٣٠ص(ةعقوتملاةعاجملايفاهلةدعاسم

اذهيفةروكذملاثداوحلاثودحىلعلدتةنيرقلا
كلتبمايقللميلشروأيفامهدوجوةدماهرثكأوأحاحصألا
.ةمدخلا

نأحجرألاو)١٢ع(يفروكذملاَسُقْرَمَبَّـقَلُْملٱاَّـنَحوُي
:٤يسولوك(هتخأنباهنوكهاّيإابانربمادختسابابسأنم
١٠(.

رشعثلاثلاحاحصألا

٣ىلإ١عةنّيعمةمدخللواشوابانربنييعت

يفَناَكَو«١ يفَةَيِكاَطْنَأِ لٱِ
ْ

لَعُمَوُءاَيِبْنَأَكاَنُهِةَسيِنَك
ِّـ

:َنوُم
لٱُسوُيِكوُلَو،َرَجيِنىَعْدُييِذَّـلٱُناَعْمِسَو،اَباَنْرَب

ْ
ِيناََوْريَق

ُّ
،

.»ُلُواَشَو،ِعْبُّرلٱِسيِئَرَسُدُوريِهَعَمىَّـبَرَتيِذَّـلٱُنِياَنَمَو
سسفأو١٢:٢٨سوثنروك١٥:٣٥١و١٤:٢٦و١١:٢٧ص
١٦:٢١ةيمور٢٦و١١:٢٢ص٤:١١

رفسلااذهيمسقنميناثلامسقلاةءادبحاحصألااذه
لوألامظعمو.امهيلإهمسقتنأحصينيذللانيميظعلا
.سلوبلامعأنايبيناثلامظعموسرطبلامعأنايب
ميلشروألوححيسملاةسينكومنىلعلوألالمتشيو
.دوهيلانيبومنلااذهمظعموةراشبلازكرماهنأرابتعاب
اهنأرابتعابةيكاطنأنمةسينكلاومنىلعيناثلالمتشيو
مظعموةيمورىتحىرغصلاايسآوةيروسيفةراشبلازكرم
.ممألانيبومنلااذه

يف ليجنإللًايناثًازكرمتراصةنيدملاهذهَةَيِكاَطْنَأِ
اهنمأدتباو.ممألااميسالوملاعلايفةسينكلاتدتمااهنمو
اذه.ةيدوهيلاجراخيهيتلادالبلايفريشبتللنالوجلا
ًالوسررشعانثالاهأدتبايذلاريشبتلاةرئادعيسوت
.ًاذيملتنوعبسلاو

عوسيعابتاةيمستلوألانيرمألةيكاطنأترهتشاو
ريشبتللنالوجلاءادتبايناثلاو.)١١:٢٦ص(اهيفنييحيسم
.ةيبنجألادالبلايف

يف نايب»ةسينكلا«ركذببتاكلادصقَكاَنُهِةَسيِنَكْلٱِ
.اهمدخواهتدمعيفبيترتلاوماظنلاةمكحمتناكاهنأ

نيعونىلإةراشإاذهيفنألمتحيَنوُمِّـلَعُمَوُءاَيِبْنَأ
نأحجرألاومهلمريغيناثلاومهلمامهدحأنيملعملانم

مدخنمةدحاوةعامجلناتفصانهنيملعملاوءايبنألا
نملكنوكيكلذىلعو.ميلعتلاوةءوبنلاعيطتستنيدلا
رومأبئبنييأًاملعموًايبنانههدعبركُذنموابانرب
.يحولالاوقأرسفيولبقتسملا

ةسينكلايرشبممدقأنمهنأمالكلامدقتاَباَنْرَب
:١١ص(ةيكاطنأةسينكلوسرهنأو)٤:٢٦ص(ةيحيسملا
.اهخيشوأةسينكلاكلتيعارناكهلعلو.)١٢

يأرجينينامورلاهمساودوهيلانيبعئاشمساُناَعْمِس
ص(نييناوريقلاضعبةيكاطنأةسينكيفناكهنوكلودوسأ
لمحيذلايناوريقلاناعمسهنأىلإمهضعببهذ)١١:٢٠
.)٢٧:٣٢ىّتم(حيسملابيلص
ِيناَوَْريَقْلٱُسوُيِكوُل

ُّ
انهركُذامريغهرمأنمفرعنال

نمسيلنكلورفسلااذهبتاكاقولهنأىلإمهضعببهذو
.مهبهذمتابثإلٍفاكليلد

:١٥كولم٢(يناربعلايفميحنممسالااذهظفلُنِياَنَم
١٤(.
هعمسدوريهتعضرأهمأيأَسُدوُريِهَعَمىَّـبَرَت
سدوريهقيفرناكهنألمتُحيوينانويلالصألاديفيامىلع
رئاشبلايفركُذامًاريثكاذهسدوريهو.ةلوفطلاذنم
.سابيتنأسدوريهوهونادمعملاانحويلتاقهنأبرهتشاو

هنألًارخآركُذهنكلنيملعملاوءايبنألانمبسُحُلُواَش
.ًالوسرهنّيعهللانأبفرُعدقنكيمل

ُحوُّرلٱَلاَقَنوُموُصَيَوَّـبَّـرلٱَنوُمِدَْخيْمُهاَمَنْيَبَو«٢
لٱ
ْ
لِلَلُواَشَواَباَنْرَبِيلاوُزِرْفَأ:ُسُدُق

ْ
اَمُُهتْوَعَديِذَّـلٱِلَمَع

.»ِهْيَلِإ
:١ةيطالغو١:١ةيمورو٢٢:٢١و٩:١٥صو٨:١٤ددع
١٠:١٥ةيمورو١٤:٢٦صو٩:٣٨ىّتم٢:٩و١٥
١:١١سواثوميت٢و٢:٧سواثوميت١و٨و٣:٧سسفأو
٥:٤نييناربعو

يفةيروهمجلاةدابعلابقلعتياملكيفَّـبَّـرلٱَنوُمِدَْخي
.ميلعتلاوةالصلااميسالوةسينكلا

نيدلاضورفنمموصلاليجنإلاّنيعيملَنوُموُصَيَو
يفقئالوديفمهنأىلإراشأهنكلليجنإلاةءارقوةالصلاك
نكميوهو.ةالصلابنرتقينأطرشبلاوحألاضعب
البموصلانأىلعليلدنمسيلو.اهماكحأنمناسنإلا

نمناسنإلاملأبرسيالهللانألًايحورًائيشديفيةالص
كلتنمدصقلاناكهنأيفبيرالو.شطعلاوعوجلا
ّنيبيوملاعلايفهنيدرشنيلهللاعرضتلاموصلاكلذوةالصلا
.كلذيفمهيلعبجياممهل
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امإوعيمجلاهعمستوصبامإُسُدُقْلٱُحوُّرلٱَلاَق
.هبعيمجلاربخيلءايبنألادحالصاخنالعإب

انهةمدخلانعامهوّحنيأَلُواَشَواَباَنْرَبِيلاوُزِرْفَأ
.ةصوصخمةمدخينومدخيلمكعمعامتجالاو

ىلعةوالعةيبنجألادالبلايفريشبتلليأخلاِلَمَعْلِل
ءايبنألارئاسعمامهنايتأياناكنيذللاميلعتلاوءوبنتلا
انهلواشوابانربهللاةوعدو.ًافنآنيروكذملانيملعملاو
ةنسةرشعىدحإذنمهذيمالتعيمجلحيسملارمأاهنمضت
ةقيلخللليجنإلاباوزركاوعمجأملاعلاىلإاوبهذا«هلوقوهو
نأمزلفكلذىلإعارسإلانعتلفغةسينكلانكلو.»اهلك
.هبمايقلاىلإاهدارفأضعباعدواهيلعسدقلاحورلااههبن
نيينطولانيرشبملاوعديلزيملكلذىلإامهاعديذلاحورلاو
سيلفنيلسرموأةاعرجراخلايفوأنطولايفةمدخلل
نملسيلواهيلإهللاُهُعديملامةمدخلاكلترشابينأدحأل
ةيكاطنأةسينكىلعناكامكو.اهابأينأاهيلإهللاهاعد
اذهدمتنأاهناكميفءيضياهرونلعجتنأنعًالضف
نوكتنأةسينكلكىلعكلذكةفلتخمنكامأىلإرونلا
اهتايحليرورضهنإفملاعلايفليجنإلارونرشنلًازكرم
.اهومنو

َّـمُث،َيِداَيَألٱاَمِهْيَلَعاوُعَضَوَواوُّلَصَوٍذِئَنيِحاوُماَصَف«٣
طَأ
ْ
.»اَُمهوُقَل
٦:٦ص

كلذررُكوأهيلعناكامكاوُّلَصَوٍذِئَنيِحاوُماَصَف
يفهللاةكربىلعلوصحلاةيغبكلذاوتأو.ريرقتللانه
.ديدجلامهعورشم

ةمدخللامهزارفإةمالعَيِداَيَألٱاَمِهْيَلَعاوُعَضَوَو
ةيهلإلاةمعنلالولحاوبلطناذللاامههنأنايبوةصاخلا
ًامسرسيلاذهو)٩:١٢و٨:١٧و٦:٨صرظنا(امهيلع
لمعلاكلذاسرامامهنأافرُعامهنأليسيسقلالمعللامهل
افرُعدقاناكوبولسأنسحأىلعةليلقبتسيلةدم
سلوبنأالإ)١٤و١٤:٤ص(نيلوسرنآلاافرُعفنيرشبم

ناسنإنمالهسفنحيسملانمهيتلوسرنأبحرص
نكيملسلوبنأىلع.)١:١٧ةيطالغو١٢:٥سوثنروك٢(
سايتم«نأليقذإاذوهينمًالدبًالوسررشعينثالانم
ناكامنإ.)١:٢١ص(»ًالوسررشعدحالاعمبسًح
.رشعينثالاىلعةوالعحيسملاهنّيعممأللًالوسر

هبنيفراعانوكيمللواشوابانربنأهنممزليالأبنلااذه
ناعقوتياناكودارفناىلعامهلهنلعأهللانألامتحالًالبق
هلوقليلدبلواشلكلذعقودقو.ليصفتلابًارهجنالعإلا

َكُلِسْرُأَسِّـينِإَف،ْبَهْذٱ:ِيلَلاَقَف«ميلشروأبعشلهباطخيف

حورلانالعإلبقناكاذهو.)٢٢:٢١ص(»ًاديِعَبِمَمُألٱَىلِإ
دنعةسينكلااوعدامهلعلو.ةيكاطنأةسينكيفابانربوهزارفإ
امىلإهللاداشرإبلطلموصلاوةالصلاةماقإىلإحورلارمأ
.هالمعينأبجي

ىلإامهولصووريشبتلللوألالواشوابانربنالوج
١٢ىلإ٤عسربق

لٱِحوُّرلٱَنِمَالِسْرُأْذِإِناَذٰهَف«٤
ْ
َىلِإاَرَدَحْنٱِسُدُق

يفاَرَفاَسَكاَنُهْنِمَو،َةَيِكوُلَس لٱِ
ْ
.»َُسْربُقَىلِإِرْحَب

٤:٢٦ص

نأةقباسلاةيآلايفليقِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمَالِسْرُأْذِإ
لسرملانأًانايبهلوقرّركأطخللًاعفدفامهتلسرأةسينكلا
.ةيسنكلاةطساوبسدقلاحورلاوهامهل

.رحبلائطاشىلإةيكاطنأنمالزناَرَدَحْنٱ
اهانبةيديوسلامويلااهمساةنيدميهَةَيِكوُلَسَىلِإ
تناكيصاعلابصمبرقيهوهمساىلإاهبسنوسكولس
اهنمًاليمرشعةتسدمأىلعيهوةيكاطنأانيمذئموي
.ًابرغ

ناكونيينامورللذئمويتناكةريبكةريزجَسُْربُقَىلِإ
ىنغوبصخلابةروهشمتناكودوهيلانمنوريثكاهيف
حاتتفالةريزجلاهذهاراتخااذاململعنالو.مههفرتوناكسلا
نمرثكأدعبتالاهنإف(ةيكاطنأنمامهبرقالإامهريشبت
)٤:٣٦ص(ابانربدلوماهنوكو)ةيكولسنعًاليمنيسمخ
نأيفبغرفسربقنمهلصأةيكاطنأينمؤمضعبنوكو
.ًالبقهبراقأوهلهأارشبي

يفاَراَصاَّـَملَو«٥ يفِهللاٱِةَمِلَكِباَيَداَنَسيِمَالَسِ ِعِماََجمِ
لٱ
ْ
.»ًامِداَخاَّـنَحوُياَمُهَعَمَناَكَو.ِدوُهَي
١٥:٣٧و١٢:٢٥ص٤٦ع

سربقنميقرشلابونجلايفةميدقةنيدمَسيِمَالَس
سربقندمرفوأذئمويتناكواطسغامفمويلاىمست
.ةراجت

.حيسملابءادفلاةراشببيأِهللاٱِةَمِلَكِب
يف رشبينأبحيسملارمألًاعوطكلذايتأِدوُهَيْلٱِعِماََجمِ

سانلانمروهمجلريشبتلاةصرفامهلنوكتلوًالوأدوهيلا
.هحرشوميدقلادهعلامالكعمسلكانهنوعمتجياوناك
نمواهلخدةنيدملكيفعمجملالخدينألواشداتعاو
ةيديسيبةيكاطنايفو)٩:٢٠ص(قشمديفهاتأامكلذ
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سوثنروكيفو)١٧:١ص(يكينولاستيفو)13:4ص(
.)١٨:٤ص(

امهيلكوأتايحورلاوأتايدسجلايفًامِداَخاَّـنَحوُي
اذهانحويوةمدخلاهذهنممظعأيليجنإلمعلًادادعتسا
.ابانربتخأنباسقرموه

جلٱاَزاَتْجٱاَّـَملَو«٦
ْ
ًاّيِبَنًارِحاَسًالُجَراَدَجَوَسوُفاَبَىلِإَةَريَِز

.»ُعوُشَيْراَبُهُمْسٱًاّيِدوَُهيًاباَّـذَك
٨:٩ص

ًاقرشسوفابىلإًابرغسيمالسنمَةَريِزَْجلٱاَزاَتْجٱ
.ًاليم١٥٠هلكةريزجلالوطوليمةئموحنامهنيبةفاسملاو
ةداعكامهقيرطىلعةريغصلاندملايفارشبامهنأحجرملاو
.)٩:٣١و٤٠و٨:٢٥صرظنا(نيرشبملا

ةيالولاراداهيفيبرغلاةريزجلائطاشىلعةنيدمَسوُفاَب
ميظعلكيهاهلناكوةرهزلاةدابعبًاميدقترهتشاةينامورلا
اهنأوةهالإلاكلتدلومسوفاباوربتعاو.ةنيدملاكلتبرق
.كلانهرحبلادبزنمتأشن

.)٨:٩صحرشرظنا(ًارِحاَس
ماهلإلاىعدالصألايدوهييأًاّيِدوَُهيًاباَّـذَكًاّيِبَن
رحسلاتمرحهتعيرشنأنمًابذكبيغلايفامةفرعمو
اذهلثمرثكو.)١٢-١٨:٩ةينثتو٢٠:٦و١٩:٣١نييوال(
ةيراجو)٨:٩ص(رحاسلانوميسمهنمومايألاكلتيف
بتكبابرأو)٩:١٣ص(اواكسونبو)١٦:٢٦ص(يبليف
حبرلامهتياغتناكو.)١٩:١٩ص(سسفأيفرحسلا
مهاوعداودنسونوميسرمأنمملُعامكةطلسلاوةرهشلاو
مئازعوًىقربتكوةينيدلامهبتكمهتفرعمىلإةلطابلا
.ًاروزميكحلاناميلسىلإاهوبسن

.عوشينبايأُعوُشَيْراَبُهُمْسٱ

لٱَعَمَناَك«٧
ْ
.ٌميِهَفٌلُجَرَوُهَو،َسُلوُبَسوُيِجَْرسِيلاَو

لٱَوَلُواَشَواَباَنْرَباَعَداَذٰهَف
ْ
.»ِهللاٱَةَمِلَكَعَمْسَيْنَأَسَمَت

نأىلإمهضعببهذ.ًاريشموًاقيفرِيلاَوْلٱَعَمَناَك
نأرحاسلايدوهيلااذهلينثولاينامورلايلاولامادختساةلع
بيريفاوناكمهئامكحونيينامورلاءالقعنمنيريثك
ملعمءيجمبدوهيلامهأبنأدقو.ينثولامهنيدنمديدش
مهلعجفأنبلاكلذمهيفرثأفدوهيلانمريدقذقنموميظع
.يدوهيلارحاسلااذهلثمعادخلةضرع

يتلاتايفخلاةفرعمبحيرظنوةريصبوذٌميِهَفٌلُجَر
نيلوسرلاهتوعدهمهفتبثياممواهنالعإعوشيرابىعدا
.امهميلعتةحصبميلستلاو

ليجنإلابايداندقاناكامهنأحجرملاَلُواَشَواَباَنْرَباَعَد
رضحتسينأهلثمنمعقوتيوامهأبنيلاولاعمسوةنيدملايف
ميلعتبةيروسنمايتأنيذللانيروهشملانيملعملاكنيذ
.ديدج

نلعأيذلاديدجلاميلعتلايأِهللاٱَةَمِلَكَعَمْسَيْنَأ
هنأحجرألاو.هللانعهاذخأامهنأامهتادانمبلواشوابانرب
هنألالتاثدحملاةفرعميغبيفوسليفكامهعمسبلط
نمامهميلعتنأًاعنتقموأهسفنصالخبذئتقوًامتهمناك
.هللا

،ُهُمْسٱُمَْجَرتُياَذَكٰهْنَأل،ُرِحاَّـسلٱٌميِلَعاَمُهَمَواَقَف«٨
لٱَدِسْفُيْنَأًابِلاَط

ْ
.»ِناَميِإلٱِنَعَِيلاَو

٣:٨سواثوميت٢و٧:١١جورخ

ًاظفلةيبرعلاكةيمارآةملكميلعٌميِلَعاَمُهَمَواَقَف
ملعنمهاعداامىلعينُبعوشيرابلناثمسايهوًىنعمو
لمحوءازهتسالاولادجلابنيلوسرلاهتمواقمتناكو.بيغلا
ذختاهنأيفبيرالو.هادارأيذلاىنعملاريغىلعامهمالك
كلتىلإةليسويلاولانيبوهنيبيتلاةميدقلاةقادصلا
نمرثأتينأنميلاولاعنماهنمهتياغتناكو.ةمواقملا
.هيلعهتطلسوهنمهحابرأوهدقفيفامهميلعت

ةنايدلانعهعنمييأِناَميِإلٱِنَعَِيلاَوْلٱَدِسْفُي
نعوألئاسولانمعاطتسااملكباهبايدانيتلاةديدجلا
.ًايبلقًاميلستهليجنإةحصوحيسملاءادفبميلستلا

ألَتْمٱَف،ًاضْيَأُسُلوُبَوُهيِذَّـلٱ،ُلُواَشاَّـمَأَو«٩
َ

ِحوُّرلٱَنِم
لٱ
ْ
.»ِهْيَلِإَصَخَشَوِسُدُق
٤:٨ص

رفسإبنيفىرنًاضْيَأُسُلوُبَوُهيِذَّـلٱ،ُلُواَش
سربقيلاولسلوبةرايزدنعأشننيّريغتانهنيلوسرلا
.ةرايزلاكلتبامهلقعتبمكحننأالإانلسيلف

لبقىمسيناكهنإفممألالوسرمساّريغت:لوألا
سلوبهسفنىمسوهو.سلوباهدعبيمُسولواشةرايزلا

يفميلشروأعمجمهامساذهبو.لئاسرلانمهبتكاملكيف
نينسدعبسرطبهامسهبو.ممألاسئانكىلإهميقر
نوكينأذئمويدوهيلاةداعنمناكو.)٣:١٥سرطب٢(
امكينيتالوأينانويمساويناربعمسانامسامهنمدحاولل
نأحجرملاف.)١٢:١٢و٩:٣٦و٥:١و١:٢٣ص(يفءاج
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سلوبوهينيتالمسابًاتاقوأيعُدرصنتنألبقلواش
نيينامورللامهلةيدوهيلاجراخًادولومًايدوهيهنوكرابتعاب
ًابلاغفرُعهنكلو)٢٨و٢٢:٢٧ص(قوقحلانمنييلصألا
هنأالإلواشوهويناربعلاهمسابةرايزلاهذهلبقرهتشاو
كلذلعلوينامورلاهمسابىعدينأنسحتسااهتقونم
ةقادصلاةيآوسلوبسويجرسهريصنتلراكذتلوألانيرمأل
راهظإلهللانمّنيعملانامزلانايتإيناثلاو.كلذىلعةينبملا
.هديىلعىلوألاةزجعملاىرجأذإممأللًالوسرهنيعهنأ
نأبسانممألانيبمويلاكلذذنمهلمعمظعمنوكلو
ىلعظفللالهسلاممألادنعسونأملامسالابىعدي
.مهتنسلأ

ناكنأدعبابانربىلعهاّيإاقولميدقت:يناثلاريغتلاو
.هيلعابانربمدقي

سدقلاحورلاهمهلأيأِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمَألَتْمٱَف
حّرصينأورحاسلاميلععادخفشكيلةصاخةوقبًاثيدح
.باقعلانمهيلعهبهللاىضقامنلعيوهاّيإهخيبوتب

.رضحنملكووههلهبتنيلِهْيَلِإَصَخَشَو

ملٱاَُّهيَأ:َلاَقَو«١٠
َنْبٱاَي!ٍثْبُخَّـلُكَوٍّشِغَّـلُكُئِلَتْمُْ

ِهللاٱَلُبُسُدِسْفُتُلاَزَتَالَأ!ٍّرِبِّـلُكَّـوُدَعاَي!َسيِلْبِإ
ملٱ
»؟َةَميِقَتْسُْ
٣:٨انحوي١و٨:٤٤انحويو١٣:٣٨ىّتم

هاوقلكعادخلالغشيذلايأٍّشِغَّـلُكُئِلَتْمُْملٱ
سلوبىنبوقحلانمءيشللحماهيفقبيملىتحةيلقعلا
ًارحاسهنوكراتبعابهرمأنمرهتشاامىلعفصولااذه
.ابانربلوهلهتمواقميفهنمادبامىلعوًاباذكًايبنو

هنأوةءاندبعادخلاىتأهنأىلعلدياذهٍثْبُخَّـلُكَو
.مهعدخنمرارضإدصق

نألهلامعأوهتافصيفسيلبإلثميأَسيِلْبِإَنْبٱ
هيلعقدصو)٨:٤٤انحوي(باذكلاوبأوباذكسيلبإ
.هلامعأوهلاوقأنمفلساملكلذ

دهتجاوربلابنيرشبملامواقهنألاذهبهاعدٍّرِبِّـلُكَّـوُدَع
لاخهنأنعًالضفربلاننسيفريسلانميلاولاعنمينأيف
نملكوريخللودعرشلانمحبرينملكف.ربلكنم
.قحللودعشغلابشيعي

خيبوتلانمدشأوهوخيبوتللماهفتسالااذهُلاَزَتَالَأ
.ًادبأرشلانعفكتالتنأهللاقهنأكفحيرصلا

ىلعنيلوسرلامالكهلمحيكلذناكخلاَلُبُسُدِسْفُت
نادترمنايدوهيامهنألثمبامهيفهحدقبوهادصقامريغ
ىلعيلاولالمحيلكلذلكىتأو.ناعدتبموامهنيدنع
انه»هللالبس«ىنعمو.امهميلعتنموامهنمرفنينأ

لئاسونمهبهللاىضقاموأصالخلاىلإتالصوملا
هتمحروهللالدعلةقفاوميأةميقتسملبسلاهذهو.هتمحر
اهنأيلاولايرُينأيفدهتجافميلعامأ.دصاقلكلةحضاو
لِلٌلْيَو«ءايعشإلوقهيلعقدصفةجوعم

ْ
ًاْريَخِّـَّـرشلِلَنيِلِئاَق

لِلَو
ْ

جلٱ،ًاَّرشِْريَخ
ْ
:٥ءايعشإ(»ًامَالَظَروُّنلٱَوًاروُنَمَالَّـظلٱَنيِلِعَا

٢٠(.

ُِرصْبُتَالىَمْعَأُنوُكَتَف،َكْيَلَعِّـبَّـرلٱُدَياَذَوُهَنآلٱَف«١١
حلٱيِفَف.ٍنيِحَىلِإَسْمَّـشلٱ

ْ
لُظَوٌباَبَضِهْيَلَعَطَقَسِلَا

ْ
،ٌةَم

لُمُروُدَيَلَعَجَف
ْ
.»ِهِدَيِبُهُدوُقَيْنَمًاسِمَت

٥:٦ليئومص١و٩:٣جورخ

دارملاوةردقلاانه»ديلا«ىنعمَكْيَلَعِّـبَّـرلٱُدَي
لوسرلالاق.هرشىلعهباقعبهتوقرهظُيهللانأةرابعلاب
هسفنسلوبىلإوأقافتالاىلإهبيصيامبسنُيالئلكلذ
يأءاشنإالربخانهمالكلاو.هدحوهللاىلإهبسنييكلو
نأوهبرضيلهديعفردقهللانأديفيوهوميلعىلعءاعدال
.بيرقباصملا

ةرابعلاهذهنمريخألاءزجلاُِرصْبُتَالىَمْعَأُنوُكَتَف
نأنالعإةزجعملاهذهنمهللاةياغو.لوألاءزجللديكوت
نيلوسرلاهماهتانمهاتأاملكنأوعداخلجرلاكلذ
بذاكلاكلذبقاعينأوصلاخقحامهميلعتيفهحدقو
.مواقملا

يمعدقسلوبناك.هللاءاشامىلإيأٍنيِحَىلِإ
هلعلف.هتداعكرصبأمثءامسلانمرونبهبلقرينُأفمايأةثالث
ةرورضلابموديالميلعىمعنأىلإ»نيحىلإ«هلوقبراشأ
ةبرضبهللارهظأو.قحللةمواقملاوعادخلاًالوازمقبيملام
يفلمأتيلةصرفهاطعأهنأوهتريسلهيلعطخاسهنأميلع
هبحرصميلعلهلوقبانهسلوبهبحملامو.بوتيوهمثإ
طٱَو،اَذٰهَكِّـَرشْنِمْبُت«رحاسلانوميسلهلوقبسرطب

ْ
ْبُل

لَقُرْكِفَكَلَرَفْغُيْنَأىَسَعِهللاٱَىلِإ
ْ
.)٨:٢٢ص(»َكِب

عقودقالإهمالكنمسلوبغرفيمليأِلاَْحلٱيِفَف
.»كيلعبرلادي«هلهلوققفوىلعميلعىلعءاضقلا

بلط.يمعمثًالوأهرصبفعضيأٌةَمْلُظَوٌباَبَض
ىمعبوهبُرصفسانلانمهريغويلاولابلقىمعميلع
.هينيع

نايمعلاكيشملاعطتسيملِهِدَيِبُهُدوُقَيْنَمًاسِمَتْلُم
بتاكلانابأو.يئاجفلاهامعلوأيفناكهنألنيربتخملا
.ًالماكًىمعيمعهنأرهظُيللاحلاهذه

دهعلااميسالوهللاباتكيفباقعلاتازجعمتردن
عقواموةريفسواينانحباصأامناتنثااهرهشأوديدجلا
باقعلانألةيداعاياطخىلعنكيملمهباقعو.ميلعىلع
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.سدقلاحورلاىلعبذكلاونيدلايفءايرللناكلوألا
ةمواقملاالإتسيليتلانيلوسرلاةمواقملناكيناثلاباقعلاو
رمأنمدعبناكاممًائيشملعنالو.حورلاكلذلمعل

.رحاسلاميلعرمأنمالوسلوبسويجرس

لٱَف«١٢
ْ
ْنِمًاشِهَدْنُمَنَمآ،ىَرَجاَمىَأَراَّـَملٍذِئَنيِحِيلاَو

.»ِّـبَّـرلٱِميِلْعَت

ميلعىمعيهوةزجعملادهاشهنألَنَمآ...ِيلاَوْلٱَف
هبرشبيذلاحيسملابامإهناميإناكوهبسلوبءابنأرثأىلع
.يحيسملانيدلاةحصبوأسلوب

لثمبسُنوهناميإللعنمانههشاهدناركُذًاشِهَدْنُم
:٢٢و٧:٢٨ىّتم(هميلاعتوحيسملاتازجعمىلإريثأتلااذه
.)٤:٣٢اقولو١١:١٨و١:٢٢سقرمو٣٣
بَّـرلٱِميِلْعَتْنِم

ًالوقهاّيإبرلاميلعتةيفيكنميأِّـ
دمتعايلاولانأانهبتاكلاركذيملو.سلوبةطساوبًالعفو
اهنعمزليليجنإلايفناميإلاةملكذإنايبلانعينغهنأل
ةسينكلالوخدبرهاظلايففارتعالاونطابلايفةقثلاًابلاغ
٤:٤ص(يفءاجامكلذلاثمأنمو.ةيدومعملاةطساوب
ُةَحِئاَراَنَّـنَأل«لوسرلالوققفاويانهءاجامو.)١١:٢١و
ملٱ
ذلٱِحيِسَْ

يف،ِِهللاِةَّـيِكَّـ يفَوَنوُصُلَْخيَنيِذَّـلٱِ .َنوُكِلَْهيَنيِذَّـلٱِ
ِملٍتْوَمُةَحِئاَرِءَالُؤِٰهل

َ
ِحلٍةاَيَحُةَحِئاَرَكِئٰلوُألَو،ٍتْو

َ
»ٍةاَي

نأراتخينأعمسيناسنإلكلف.)١٦و٢:١٥سوثنروك٢(
نأوأهبصلخوقحلاعمسيذلاسلوبسويجرسكنوكي
.هتمواقمىلعبقوعفهمواقوهعمسيذلاميلعكنوكي

ثدحاموةيديسيبةيكاطنأىلإنيلوسرلالوصو
٥٢ىلإ١٣عكانهامهل

َةَجْرَبَىلِإاْوَتَأَوَسوُفاَبْنِمُهَعَمْنَمَوُسُلوُبَعَلْقَأَّـمُث«١٣
.»َميِلَشُروُأَىلِإَعَجَرَوْمُهَقَراَفَفاَّـنَحوُياَّـمَأَو.َةَّـيِليِفْمَب

١٥:٣٨ص

.ًارحبرفاسيأَعَلْقَأ
نمامهريغوانحويوابانربووهيأُهَعَمْنَمَوُسُلوُب

ريغتلاىلإريشيلانهةرابعلاهذهلمعتسااقوللعلو.قافرلا
مدقيناكهنإفابانربهقيفروسلوبماقميفانهئدتبُأيذلا
.سلوبىلعابانربًالبق

يبرغىرغصلاايسآيفةيالوةيليفمبَةَّـيِليِفْمَبَةَجْرَب
نملايمأةعبسدمأىلعاهعقومواهتدعاقةجربوةيكيليك
ةئموحنسوفابنيبواهنيبوسورتسسرهنةودعىلعرحبلا

ريشبتلاادصقابانربوسلوبنأحجرملاو.ًاليمنيثالثوليم
اهيفدوهيلاةرثكلوسوفابنماهبرقلةيليفمبيفليجنإلاب
ةدابعبةروهشمةجربتناكو.تايالولانماهرواجاميفو
سسفأيفاهلكيهيناثاهيفاهلكيهناكوسيماطرأةهالإلا
.اهلالطأىوسمويلاةنيدملهذهنمقبيملو

يفركُذيذلاسقرمانحوييأْمُهَقَراَفَفاَّـنَحوُياَّـمَأَو
هتقرافمىلعاقولركذيملوًامداخنيلوسرلاقفارهنأ)٥ع(
تاذوةقاشةمدخلاهنادجواهنأىلإمهضعببهذنكلوامهل
ىلإهقايتشااهنأىلإضعبلابهذوعقوتيناكاممرثكأرطخ
هلاخىلعسلوبمدقتنمهظيغرخآىأروهنطووهتدلاو
نأناعقوتيانوكيملامهنأرهاظلافةلعلانكتامهمو.ابانرب
ص(كلذىلعموللاقحتسمهنأىأرسلوبنأوامهقرافي
نيبفالتخاةلعذئدعبةقرافملاهذهتناكو.)١٥:٣٩
-١٥:٣٧ص(رخآلانعامهدحألاصفناوابانربوسلوب

سلوبةقثىلعدعباميفلصحسقرمنكل.)٣٩
.)٤:١١سواثوميت٢و٤:١٠يسولوك(هرابتعاو

.)٢٤و١٢:١٣ص(هنطوَميِلَشُروُأَىلِإ

،َةَّـيِديِسيِبَةَيِكاَطْنَأَىلِإاْوَتَأَوَةَجْرَبْنِماوُزاَجَفْمُهاَّـمَأَو«١٤
ملٱاوُلَخَدَو

.»اوُسَلَجَوِتْبَّـسلٱَمْوَيَعَمْجَْ
١٨:٤و١٧:٢و١٦:١٣ص

يفارشبيملنيلوسرلانأرهاظلاَةَجْرَبْنِماوُزاَجَف
ىلإًاسأرابهذامهنأوةيليفمبندمنماهريغيفالوةجرب
ص(اهيفارشبوكلذدعباهيلإاعجرامهنكلةيديسيبةيالو
١٤:٢٥(.
ىلعيهوةيديسيبةيالوةبصقيأَةَّـيِديِسيِبَةَيِكاَطْنَأ

مويلااهمساوًالامشةجربنملحارمتسوحندمأ
نمرطختاذذئمويتناكوةيلبجةرعواهقيرطوشابولي
يفاهلمتحايتلاتاقشملاىلإراشأسلوبلعلو.صوصللا
...ٍصوُصُلِراَطْخَأِب.ٍلوُيُسِراَطْخَأِب«هلوقباهيلإرفسلا
يفٍراَطْخَأِب لٱِ

ْ
ةنيدملاهذهىنب.)١١:٢٦سوثنروك٢(»ِةَّـيِّـَرب

هنباىلإةبسنكلذباهامسوةيروسةيكاطنأينابسقولس
ءالخدلانمودوهيلانمنوريثكاهيفناك.كلتىمسامك
.نيينانويلانم

لوسرهنأعمدوهيهيفناكملكيفهتداعكَعَمْجَْملٱ
.)٤:٢٣ىّتمو٦:٩صو٥عحرشرظنا(ممألا

صتخملالحملااوذختامهنأمهصعبنظاوُسَلَج
.مهسولجركذىلإةجاحنمناكامالإونيملعملاب

ُءاَسَؤُرْمِهْيَلِإَلَسْرَأ،ِءاَيِبْنَألٱَوِسوُماَّـنلٱِةَءاَرِقَدْعَبَو«١٥
ملٱ
ُةَمِلَكْمُكَدْنِعْتَناَكْنِإ،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:َنيِلِئاَقِعَمْجَْ
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.»اوُلوُقَفِبْعَّـشلِلٍظْعَو
١٣:٢٢نييناربع٢٧عو٤:١٦اقول

كلذدوهيلاداتعا.ىسومرافسأيأِسوُماَّـنلٱِةَءاَرِق
.خيراتلااهركذيتلاةيحورلامهتاعامتجالوأذنم

رافسأةءارقركذدرواملوأ.مهرافسأيأِءاَيِبْنَألٱَو
هنإفسينافيبأسخويطنأمايأيفناكعماجملايفءايبنألا
اهنعاوضاتعافةينيدلاتاعامتجالايفسومانلاةءارقعنم
يفامهيلكةءارقكلذدعباوداتعامثءايبنألارافسأةءارقب
.ينوناقعامتجالك

نيمدقتملانماوناكءالؤهنأرهاظلاِعَمْجَْملٱُءاَسَؤُر
بيترتمهلقحينيذلاتويبلاسوؤروماقملاونسلايف
.ةيروهمجلاةدابعلا

مهسبلومهتئيهنماوفرعوءابرغمهوأرخلاَنيِلِئاَق
يفمهتداعكملكتلاىلإمهوعدفءاملعمهنأمهسولجو
نأاوعمسدقاونوكيملءاسؤرلاءالؤهنأحجرملاوعماجملا
ميلشروأيفدوهيلاءاسؤراهمرحةلقتسمةفئاطنييحيسملا
مهوعديو»ةوخإلالاجرلااهيأ«مهوهمركيومهباوبحريملالإو
.ملكتلاىلإ

ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:َلاَقَوِهِدَيِبَراَشَأَوُسُلوُبَماَقَف«١٦
.»اوُعَمْسٱ،َهللاٱَنوُقَّـتَيَنيِذَّـلٱَوَنوُّيِليِئاَْرسِإلٱ

١٠:٣٥صو٤٣و٤٢و٢٦ع١٢:١٧ص

نكامألارئاسيفامكانهًاذختمريشبتللُسُلوُبَماَقَف
ممأللًالوسرًانّيعمهنوكىلعءانبباطخلاسيئرماقم
ظاعولاريهاشمنمهنأعمكلذبملسابانربنأرهاظلاو
.ةبوتكملاسلوبظعاوملوأباطخلااذهو.)٤:٣٦ص(

امكمهلًاماركإوًاتافلتساونيرضاحللًاهيبنتِهِدَيِبَراَشَأ
.)١٢:١٧ص(يف

.بوقعيلسنًالصأدوهيلايأَنوُّيِليِئاَْرسِإلٱ
نيدلالهأاذهبفصوينأحصيهللاٱَنوُقَّـتَيَنيِذَّـلٱَو

نمنيدوهتملاهبفصوينأبلغهنكلمهريغوًادوهيقحلا
يدوهيلانيدلاىلإاولامنيذلاو)٦:٥و٢:١٠ص(ممألا
:٢٢و١٠:٢ص(اونتتخيملمهنكلوناثوألاةدابعاوكرتو
مهتاعامتجايفدوهيلاعمنوعمتجيءالؤهلاثمأناكو.)٣٥
.نيريثكءالؤهنملسرلاّرصنوةينيدلا

ثيدحٌرمأهبملكتيامنأىلإاذهبريشياوُعَمْسٱ
.هيلإءاغصإلاقحتسي

َبْعَّـشلٱَعَفَرَو،اَنَءاَبآَراَتْخٱاَذٰهَليِئاَْرسِإِبْعَشُهٰلِإ«١٧
يف لٱِ

ْ
يفِةَبْرُغ .»اَهْنِمْمُهَجَرْخَأٍةَعِفَتْرُمٍعاَرِذِبَو،َْرصِمِضْرَأِ

:٧صو٢٤و١٠٥:٢٣رومزمو١:١جورخ٧و٧:٦ةينثت
١٦و١٣:١٤و٦:٦جورخ١٧

خيراترصتخمباطخلااذهنمىلوألاسمخلاتايآلايف
ةمدقموهوحيسملارصعىلإمهتوعدلوأنمليئارسإينب
هبدوعوملاصلخملادوادنباهنأرابتعابهبةادانمللديهمتو
هنماورفنلحيسملاوهعوسينأبريشبتلاسلوبأدتباولهنأل
نمؤمهنأًالوأرهظأنأبةمكحلاننسكلسفاوغصيملو
مهتمأخيراتبفراعهنأواهيلعهباطخٍنابوةينيدلامهبتكب
مثحيسملاءيجمبدعولااهمظعأيتلامهلهللاديعاومو
.ىتأدقهنأمهلنلعأ

قحلاهلإلايأاَنَءاَبآَراَتْخٱاَذٰهَليِئاَْرسِإِبْعَشُهٰلِإ
ًابعشاونوكينأىلإمهدارفأاعدهبعشمهومههلإوهيذلا
هنأبحرصوةمأمهمظنوضرألاممألكنيبنمهلًاصاخ
قاحسإوميهاربإ»ءابآلاب«دصقو.مهنعيماحملاومهليلخ
٧:٦ةينثت(ركُذاملقفاوماذهوطابسألاءاسؤروبوقعيو
٣:١٣صرظنا(نيرشبملاولسرلانمهريغهلاقاملو)٧و
دصقو.)٤٥و٣٩و٣٨و١٩و١٥و١١و٧:٢و٥:٣٠و٢٥و
.مهنمدحاوهنأنايبمكءابآال»انءابآ«هلوقب

ًالوأمهزّيمنأبكلذومهنأشىلعأيأَبْعَّـشلٱَعَفَر
نممهلقنمثهسفنلًابعشمهايإهرايتخابممألارئاسىلع
مهرثكومهحجنأوةيرحلاوزعلالاحىلإةيدوبعلاولذلالاح
.رصميفمهيلعراثيذلاداهطضالامغرىلع

يف يفِةَبْرُغْلٱِ ًانطورصماوذختيملمهنألَْرصِمِضْرَأِ
.ةمأوأًانيدمهنممهنأكاهلهأاوطلاخيملو

دارأوجورخلاإبنرصتخماذهخلاٍةَعِفَتْرُمٍعاَرِذِبَو
راهظإوهو»ةدودمملاعارذلاب«دارأامك»ةعفترملاعارذلاب«
تابرضلابنييرصملاهبرضنممهبهتيانعيفهتردقهللا
.مهئادعأىلعمهاّيإهرصنومهمامأرمحألارحبلاهقشورشعلا
٣٢:٢١ايمرإو٥:١٥ةينثتو٦:٦جورخ(يفامباذهلباق
.)١٣٦:١٢رومزمو

يفْمُهَدِئاَوَعَلَمَتْحٱًةَنَسَنيِعَبْرَأِةَّـدُمَوْحَنَو«١٨ لٱِ
ْ

.»ِةَّـيِّـَرب
رومزمو١:٣١ةينثتو٣٤و١٤:٣٣ددعو١٦:٣٥جورخ
٧:٣٦صو١٠و٩٥:٩

ةنسنيعبرأةيربلايفهيتلاخيراترصتخمةيآلاهذهيف
ضرأمهلوخدمويىلإرصمنممهجورخموينمكلذو
.)٣٣:٣٨ددعو١٦:٣٥جورخ(ناعنك

مهوربصومهيلعىنأتيأْمُهَدِئاَوَعَلَمَتْحٱ
.هنوصعيوهيلعنورمذتي
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يفٍمَمُأَعْبَسَكَلْهَأَّـمُث«١٩ َهلَمَسَقَوَناَعْنَكِضْرَأِ
ُ

ْم
لٱِبْمُهَضْرَأ

ْ
.»ِةَعْرُق

٧٨:٥٥رومزمو٢و١٤:١عوشي٧:١ةينثت

.ناعنكضرأىلعءاليتسالاخيراترصتخمةيآلاهذهيف
.ًاممأاوقبيملفمهلمشتتشَكَلْهَأ
يفٍمَمُأَعْبَس نييشجرجلاونييثحلاَناَعْنَكِضْرَأِ

نييسوبايلاونييوحلاونييزرفلاونييناعنكلاونييرومألاو
مظعأءالؤهو)٩:٨ايمحنو٣:١٠عوشيو٧:١ةينثت(
مظعأنممهنألنييناعنكلاىلإاهبسنوداعيملاضرأبوعش
ضرألاوهوناعنكىنعمرابتعابكلذىتأهلعلو.اهممأ
ةعفترملاضرألانعاهلًازييمترحبلاوندرألانيبةضفخنملا
.ةعفترملاضرألايأمارآىمستيهوندرألايقرشاهنع

روكذملاعوشيلمعىلإاذهبراشأِةَعْرُقْلٱِب...َمَسَقَو
.عوشيرفسنم١٥و١٤صيف

يفَكِلٰذَدْعَبَو«٢٠ ْمُهاَطْعَأًةَنَسَنيِسَْمخَوٍةَئِمِعَبْرَأِوْحَنِ
.»ّيِبَّـنلٱَليِئوُمَصىَّـتَحًةاَضُق
٣:٢٠ليئومص٢:١٦١ةاضق

.ةاضقلاخيراترصتخمةيآلاهذهيف
ضرغنمنكيملًةَنَسَنيِسَْمخَوٍةَئِمِعَبْرَأِوْحَن
ةاضقلااهيفتناكيتلانينسلاددعمهلّنيبينأانهسلوب
ىلعليلدلاو.هرصعيفدوهيلاداقتعاقفوىلعملكتامنإ
بتكيذلاخرؤملاسوفيسوينيبوسلوبنيبقافتالاكلذ
باتكلانم١١١لصفلايفلاقفسلوبرصعبرقهخيرات
ةنسلايفلكيهلاينبيأدتباناميلسنأهخيراتنمعباسلا
.رصمنمجورخلادعب٥٩٢ةنسكلذوهكلمنمةعبارلا
سلوبوسوفيسويلصتافيكّنيبننأىلإنيرطضمانسلو
باسحلااذهىلعهنألوقننكلوكلذىلإدوهيلارئاسو
٤٥٠ةاضقلامكحو١٨عوشيمكحونسو٤هيتلاونسنوكت
ونسو٤٠دوادمكحونسو٤٠لواشوليئومصمكحونسو
اوبسحمهنأرهاظلاو.٥٩٢عومجملاف٤ناميلسكلمءزج
ناكهنألةاضقلاينسعممهيلعبناجألاءاليتساينس
مهيلعىلوتساعوشيتومدعبمهنإف.ةاضقلارصعيفكلذ
ىضقمث.نينسينامثنيرهنلامارآكلممياتعشرناشوك
.ةنس١٨نويباؤملامهيلعىلوتسامث.ةنس٤٠ليئينثعمهيف
مهيلعىلوتسامث.ةنس٨٠رجمشودوهأمهيفىضقمث
.ةنس٤٠قارابوةروبدمهيفىضقمثةنس٢٠ارسيسونيباي
مهيفىضقمث.نينسعبسنوينايدملامهيلعىلوتسامث
مث.ةنس١٨نومعونبمهيلعىلوتسامث.ةنس٤٠نوعدج
١٠نوليأو.نينس٧ناصبأو.نينس٦حاتفيمهيفىضق

٤٠نهاكلايلاعو.ةنس٢٠نوشمشمهيفىضقمث.نينس
٣٣٩ةاضقلامكحةدماهنم.ةنس٤٥٠كلذعومجمو.ةنس
.ةنس١١١بناجألاءاليتساةدموةنس

ةحصلًاتابثإالددعلاكلذىلإمهلصوتلنايبهانركذامو
الو.هرصعءاملعهيلإبهذامىلعملكتسلوبنألمهلوق
نييعتىلعفقننأمويلاانيلعبعصيهنأئراقلاىلعىفخي
ىلعاولدمهنألليصفتلاوطبضلابيدوهيلاخراتلاينس
ةضرعخسانلااهبنوكيامميهوماقرألابالفورحلابددعلا
اهتياهنوةاضقلاينسةءادبةفرعممويلاانيلعرذعتيو.طلغلل
رهاظلاف.دوهيلانمهرصعءاملعوسلوبباسحىضتقمب
رفسبتاكاهكلسيتلاقيرطلاريغًاقيرطاوكلسامهنأ
نمهنأوه)٦:١كولم١(يفءاجامنأللوألاكولملا
كلمنمةعبارلاةنسلاىلإرصمنمليئارسإينبجورخ
.ةنس٤٨٠ناميلس

نيسمخوةئمعبرأوحن«يفهلوقنأىلإضعبلابهذو
»كلذ«و.»ةاضقمهاطعأ«قلعتمال»كلذ«ةلص»ةنس
ةءادبدعبهنأىنعملانوكيفضرألاةمسقوةبرغلاىلإةراشإ
ةنسنيسمخوةئمعبرأوحنيفضرألاةمسقوةبرغلا
.باسحلايفلاكشإالفكلذىلعوخلا.ةاضقمهاطعأ

،ٍسْيَقَنْبَلُواَشُهللاٱُمُهاَطْعَأَف،ًاكِلَماوُبَلَطَّـمَثْنِمَو«٢١
.»ًةَنَسَنيِعَبْرَأ،َنيِماَيْنِبِطْبِسْنِمًالُجَر
١٠:١و٨:٥ليئومص١

ةيآلاواذه.)١٩و٨:٥ليئومص١رظنا(ًاكِلَماوُبَلَط
.كولملاخيراترصتخمةيلاتلا

.)٨و٨:٧كولم١(ةّرسمريغنعُهللاٱُمُهاَطْعَأَف
قفاويهنكلوكلذميدقلادهعلاركذيملًةَنَسَنيِعَبْرَأ

ةافولبقةنسةرشعينامثكلملواشنأسوفيسويلوق
.اهدعبةنسنيرشعونيتنثاوليئومص

َهلَماَقَأَوُهَلَزَعَّـمُث«٢٢
ُ

،ًاضْيَأُهَلَدِهَشيِذَّـلٱ،ًاكِلَمَدُواَدْم
لَقَبَسَحًالُجَرىَّـسَيَنْبَدُواَدُتْدَجَو:َلاَقْذِإ

ْ
يِذَّـلٱ،يِب

.»يِتَئيِشَمَّـلُكُعَنْصَيَس
١٣:١١عشوهو١٦:١و٢٢٨و٢٦و١٥:٢٣ليئومص١
٨٩:٢٠رومزم٥:٣و٢:٤ليئومص٢و١٦:١٣ليئومص١
٧:٤٦صو١٣:١٤ليئومص١

:١٦و٣٥و٢٣و١٥:١١ليئومص١(يفركُذامكُهَلَزَع
١(.
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َهلَماَقَأَو
ُ

يفركُذامكهحسموهنّيعيأًاكِلَمَدُواَدْم
يفروكذملاهجيوتتريغاذهو)١٣و١٦:١ليئومص١(
.)٢:٤ليئومص٢(

ىلعليقامنومضمانهسلوبدارأُهَلَدِهَشيِذَّـلٱ
:تارابعثالثيفدواد
َبَسَحًالُجَرِهِسْفَنِلُّبَّـرلٱَبَخَتْنٱِدَق«هلوق:ىلوألا·

لَق
ْ
.)١٣:١٤ليئومص١(»ِهِب

.)٨٩:٢٠رومزم(»يِدْبَعَدُواَدُتْدَجَو«هلوق:ةيناثلا·
لِسْرُأَلاَعَت«هلوق:ةثلاثلا·

ْ
لٱىَّـسَيَىلِإَك

ْ
ْدَقِّـينَأل،ِّـيِمْحَلَتْيَب

يفِيلُتْيَأَر َّـنَألُهْحَسْمٱِمُق:ُّبَّـرلٱَلاَقَف...ًاكِلَمِهيِنَبِ
.)١٢و١٦:١ليئومص١(»َوُهاَذٰه

يرماوألكبموقييأيِتَئيِشَمَّـلُكُعَنْصَيَسيِذَّـلٱ
يذلالواشهلعفاملًافالخ.يبعشىلعًاكلمهنوكرابتعاب
نأىنعملاسيلف.)٢٣و١٥:١١ليئومص١(هللارماوأىصع
لوقلقفاومانهليقامو.ًاناسنإهنوكرابتعابأطخيالدواد
يِذَّـلٱَدُواَديِدْبَعَكْنُكَتَْمل«ماعبريليبنلااّيخأمفبهللا
لَقِّـلُكِبيِئاَرَوَراَسيِذَّـلٱَوَياَياَصَوَظِفَح

ْ
َوُهاَمَلَعْفَيِلِهِب

يفْطَقَفٌميِقَتْسُم .)١٤:٨كولم١(»َّـيَنْيَعِ

لٱَبَسَحاَذٰهِلْسَنْنِم«٢٣
ْ
َليِئاَْرسِإلُهللاٱَماَقَأِدْعَو

لَُخم
ِّـ

.»َعوُسَي،ًاص
١:٣ةيمورو٢:٣٠صو٦٩و١:٣٢اقولو١١:١ءايعشإ
:١١ةيمورو١:٢١ىّتم١٣٢:١١رومزمو٧:١٢ليئومص٢
٢٦

ىلعانهمالكللةمدقمةيآلاهذهلبقليقاملك
املكجاتوهولسرلاظعاوملكةياغوهيذلاحيسملا
صحرشرظنا(ليئارسإينبىلعهللامعننملوسرلاهركذ
٢:٣٠(.

١٣و٧:١٢ليئومص٢(ِدْعَوْلٱَبَسَحاَذٰهِلْسَنْنِم
٨٩:٣٦رومزميفامباذهلباقو٢:٣٠صحرشرظنا١٦و
لسنيهيتلاميرمنمعوسيةدالوبكلذمتدق.)٣٧و
رظنا(حيسملاوهعوسينكيملالإوهنمدبالاذهودواد
.)١:١ىّتمحرش
ىلإىتأحيسملانألصاخلاهبعشَليِئاَْرسِإلُهللاٱَماَقَأ

.ًالوأدوهيلا
نلعأامكىمسمللًاقباطممسالاناكفَعوُسَيًاصِّـلَُخم

نباعوسينوكبسلوبحّرصنأدعب.)١:٢١ىّتم(يف
دروأهلمعىلعليلدهمسانأوهبدوعوملاوههنأودواد
ميظعيبنهنأعيمجلافرعيذلاهلنادمعملاانحويةداهش
صلخملاكلذبصالخلاىلإنيعماسلااعدمث.)٢٥و٢٤ع(

هنفدوهتومو)٢٧ع(هايإدوهيلاضفرركذمث.)٢٦ع(
اهبئبنُأرومالاهذهلكنأنابأمث.)٣١-٢٨ع(هتمايقو
ىلإةيناثمهاعدمث)٣٧-٣٢ع(عوسيبتمتوًاميدق
مهضفربكالهلانممهرذحو.)٣٩و٣٨ع(هبصالخلا
.)٤١و٤٠ع(هاّيإ

ِةَبْوَّـتلٱِةَّـيِدوُمْعَمِبِهِئيَِجمَلْبَقَزَرَكَفاَّـنَحوُيَقَبَسْذِإ«٢٤
ِجل
َ
.»َليِئاَْرسِإِبْعَشِعيِم
٣:٣اقولو٣:١ىّتم

هتداهشوانحويةادانمسلوبركذاَّـنَحوُيَقَبَسْذِإ
.ٌيبنهنأمهداقتعاوهاّيإدوهيلارثكأةفرعملوعوسيل

.هتدالوالهتمدخلبقيأِهِئيَِجمَلْبَق
ةبوتلااهطرشيتلاةيدومعملايأِةَبْوَّـتلٱِةَّـيِدوُمْعَمِب
.ريهطتلااهلولدمو

ْنَم«:ُلوُقَيَلَعَجُهَيْعَسُلِّـمَكُياَّـنَحوُيَراَصاَّـَملَو«٢٥
يِذَّـلٱيِدْعَبِيتْأَياَذَوُهْنِكٰل،ُهاَّـيِإاَنَأُتْسَل؟اَنَأِّـينَأَنوُّنُظَت
.»ِهْيَمَدَقَءاَذِحَّـلُحَأْنَأًاّقِحَتْسُمُتْسَل
٢٧و١:٢٠انحويو٣:١٦اقولو١:٧سقرمو٣:١١ىّتم

يعسلاو.هقيرطءيهموحيسملاقباسهنأرابتعابُهَيْعَس
راعتسموهوناديملايفيرجلاينانويلالصألارابتعابانه
سلوبلوقيفهانعماذهوداهتجالاوةعرسلايضتقملالمعلل
جلٱُتْدَهاَج«

ْ
حلٱَداَهِ

ْ
لَمْكَأ،َنََس

ْ
:٤سواثوميت٢(»َيْعَّـسلٱُت

كشوىلعراص»هيعسلمكيانحويراص«هلوقىنعمو.)٧
.هلمعليمكت

هانعملوقنملاو.دحاوتقوالةفلتخمتاقوأيفُلوُقَي
.)٢٧و١:٢٠انحويو١٦و٣:١٥اقولو٣:١١ىّتم(هظفلال

ةنيرقلاهيلعتلدفوذحممالكانهاَنَأِّـينَأَنوُّنُظَتْنَم
.حيسملاينونظتأهريدقت

انحويناكاذإهنأسلوبدارأخلاًاّقِحَتْسُمُتْسَل
عوسيلامداخنوكينأللهأبسيلهنأىأرميظعلايبنلا
.هتمظعوعوسيومسنوكيمكفدبعك

َنيِذَّـلٱَو،َميِهاَرْبِإِسْنِجيِنَبُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«٢٦
خلٱاَذٰهُةَمِلَكْتَلِسْرُأْمُكْيَلِإ،َهللاٱَنوُقَّـتَيْمُكَنْيَب

ْ
.»ِصََال

٤٦عو٣:٢٦صو٢٤:٤٧اقولو١٠:٦ىّتم

عوسيبرلااولبقينأىلعنيعماسلاانهسلوبّثح
.ًاصلخموًاحيسم
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هبحوهفطللًاراهظإةوخإمهاعدُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ
.همالكاولبقيفهيلإاوليميل

ىلإمهبسن.ًالصأدوهيلايأَميِهاَرْبِإِسْنِجيِنَب
ىلعلوصحلايفمهبغريوهبهللاهدعواممهركذيلميهاربإ
.كلذدئاوف

امكنيقّتملاءالخدلايأَهللاٱَنوُقَّـتَيْمُكَنْيَبَنيِذَّـلٱَو
يذلاصالخلايفاوكرتشيلمهبطاخو)١٦ع(ريسفتيفرم
.عوسيهبىتأ

بسحميدقلادهعلاديعاوميفخلاْتَلِسْرُأْمُكْيَلِإ
ةراشب»صالخلااذهةملك«هلوقبدارملاو.هللادصق
تيسلةراشبلانأةلمجلاىنعمو.حيسملاعوسيبصالخلا
دوهينمنورضاحلااهيأمكليهفةيدوهيلادوهيىلعةروصقم
مكنأهنممزليالحيسملاوهعوسينأكئلوأضفرو.ممأو
.هنوضفرتمتنأ

يفَنيِنِكاَّـسلٱَّـنَأل«٢٧ اوُفِرْعَيَْملْمُهَءاَسَؤُرَوَميِلَشُروُأِ
اوُمَكَحْذِإ،اَهوُمَّـمَتٍتْبَسَّـلُكُأَرْقُتيِتَّـلٱِءاَيِبْنَألٱُلاَوْقَأَو.اَذٰه
.»ِهْيَلَع
١٥و١٤ع٢:٨سوثنروك١و٣:١٧صو٢٣:٣٤اقول
٢٨:٢٣و٢٦:٢٢صو٤٤و٢٤:٢٠اقول١٥:٢١صو

يواعدمهئاسؤروميلشروأدوهيضفرسلوبفخيمل
ذإًاضيأمههوضفرينأىلعكلذمهلمحينأةفيخعوسي
ناكهنأليواعدلالكتةحصىلعًاليلدضفرلاكلذذختا
.حيسملابةقلعتملاتاءوبنلاهتضتقاامم

يفَنيِنِكاَّـسلٱَّـنَأل ةماعيأْمُهَءاَسَؤُرَوَميِلَشُروُأِ
.هءاملعوهءالهجهتصاخوبعشلا

:٢سوثنروك١(حيسملاوهعوسينأيأاَذٰهاوُفِرْعَيَْمل
:٣صحرشرظنا(عداخهنأوناسنإدرجمهونظمهنإف)٨
١٧(.

.يتآلاحيسملارومأنمهباوأبنأاميأِءاَيِبْنَألٱُلاَوْقَأَو
ًارفاظًاديجمًايضرأًاكلمنوكيحيسملانأاهنماومهفمهنأل
لجرنوكيحيسملانأاونابأمهنإفءايبنألاميلعتلنيابماذهو
.توميوملأتيًاناهمًاريقفنازحألاًاربتخموعاجوألا

بجعأنمف.مهعماجميفٍتْبَسَّـلُكُأَرْقُتيِتَّـلٱ
لاوحأةقيقحاولهجمهءاملعىتحدوهيلانأباجعلا
ءابنأنمهبقلعتيامًامويفًامويمهعمسعممهحيسم
دقمهبولقنكتملاممهنمروصتيالاذهوةحضاولاءايبنألا
.بّصعتلاوءايربكلابتيمع

ملهيلعمهمكحًاذإفِهْيَلَعاوُمَكَحْذِإاَهوُمَّـمَت
.ِهنيعءايبنألاهبأبنأاممهنألاهاوقلبهاوعدفعضي

لِلًةَدِحاَوًةَّـلِعاوُِدَجيَْملْمَُّـهنَأْعَمَو«٢٨
ْ

ْنِماوُبَلَطِتْوَم
.»َلَتْقُيْنَأَسُطَاليِب
٢٢و٢٣:٢١اقولو١٤و١٥:١٣سقرمو٢٧:٢٢ىّتم
١٤و٣:١٣ص١٥و١٩:٦انحويو

.داهتجابكلذمهبلطعماوُدَِجيَْمل
ًالدعوًاعرشهتنامأبجوتيأِتْوَمْلِلًةَدِحاَوًةَّـلِع

ةداهشو.)٢٣:٢٢اقول(يفسطاليبلوقنمرهظيامك
تومللةلعهيفدجيملهنأبلتقلابهيلعمكحيذلامكاحلا
هومهتانيذلاهؤادعأو.بنذبتامهنأبلوقلكلطبت
روزلادوهشبالومهاوعداوتبثينأاوعيطتسيملفيدجتلاب
.)٢٦:٦٠ىّتم(

:٢٣اقولو٢و٢٧:١ىّتم(خلاَسُطَاليِبْنِماوُبَلَط
.)٥و٤

خلٱِنَعُهوُلَزْنَأ،ُهْنَعَبِتُكاَمَّـلُكاوُمَّـمَتاَّـَملَو«٢٩
ْ

ِةَبََش
يفُهوُعَضَوَو .ٍ»ْربَقِ
ىّتم٣٧و٣٦و٣٠و١٩:٢٨انحويو٢٤:٤٤و١٨:٣١اقول

١٩:٣٨انحويو٢٣:٥٣اقولو١٥:٤٦سقرمو٢٧:٥٩

ةنايخبهميلستلثمُهْنَعَبِتُكاَمَّـلُكاوُمَّـمَتاَّـَمل
يفءاجامكهماليإوهدلجوهتناهإوهذيمالتنمدحاو
١٢:١٠و١٣و١١:١٢ايركزو٥٣صءايعشإو٢٢رومزم(
عوسييشاليهنأرهظياممهيفاوعساملكف.)١٣:٧و
ًاتابثإوهبةقعلتملاتاءوبنللًازاجنإالإنكيملًاعمهيواعدو
.هدجمتوهراصتنالًادادعتساوهاوعدل

هولزنأنيذلامههولتقنيذلانأسلوبلقيملُهوُلَزْنَأ
ميلشروأدوهيىلإعوسيىلعىرجاملكبسنلبهونفدو
هانفدوهالزنأنيذللاسوميدوقينويمارلافسويفمهئاسؤرو
اناكنإومهئاسؤرنمودوهيلانمامه)٣٩و١٩:٣٨انحوي(
ءاسؤرلاىلإكلذبسنننأحصيو.ًارسعوسيذيمالتنم
هيلعسارحلامهعضووربقلامهمتخبكلذيفاوكرتشامهنأل
.)٢٨:٦٦ىّتم(

ىنعمبةظفللاهذهلامعتساىلعمالكلاقبسِةَبَشَْخلٱ
.)٥:٣٠ص(حرشيفبيلصلا

.»ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأَهللاٱَّـنِكٰلَو«٣٠
٥:٣٠و٢٦و١٥و٣:١٣و٢:٢٤صو٢٨:٦ىّتم

تومنأدحأنظنإف)٢٤و٢:٢٣ص(حرشرظنا
يفنيةيآلاهذهيفركُذامفحيسملاهنأهاوعديفانيعوسي
هللاهماقأهولتقوسانلاهضفرنمنأليفنلالككلذ
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نباحيسملاهنأهسفنيفهلاوقألكتتبثكلذبو.همركأو
هلٱاَذٰهاوُضُقْنٱ«هلوقاهنموهللا

َْ
يفَوَلَكْي »ُهُميِقُأٍماَّـيَأِةَثَالَثِ

يفًامهمًارمأحيسملاةمايقسلوبلعجدقو.)٢:١٩انحوي(
ةحصاهيلعفقوتيهنألمهبطخيفلسرلارئاسكهباطخ
.صالخللئطاخلاءاجرلكواهلكيحيسملانيدلا

جلٱَنِمُهَعَماوُدِعَصَنيِذَّـلِلًَةريِثَكًاماَّـيَأَرَهَظَو«٣١
ْ
َىلِإِليَِل

.»ِبْعَّـشلٱَدْنِعُهُدوُهُشْمُهَنيِذَّـلٱ،َميِلَشُروُأ
١:١١صخلا١٥:٥سوثنروك١و١:٣صو٢٨:١٦ىّتم

٥:٣٢و٣:١٥و٢:٣٢و١:٨ص

ملنممًاديلقتاهبملسياممالوناهربالبهتمايقنكتمل
دعبًايحهونياعنيذلاةداهشبةمايقلاتبثألباودهاشي
ملدوهشلاكئلوأو.ةريثكًامايألبًادحاوًامويالتوملا
ىلإليلجلانمهعماودعصنيذلامهاوناكلبءابرغاونوكي
مالكلااذهنيحاوناكوهتمايقاونقّيتوًانسحهوفرعفميلشروأ
»بعشلادنعهدوهش«اوناكلبهلمهتداهشاورتسيملءايحأ
.نيراتخملا

سوثنروك١و١:٣ص(ًاموينيعبرأيأًةَريِثَكًاماَّـيَأ
٨-١٥:٣(.
لسرلامهوريخألاهرفسيفُهَعَماوُدِعَصَنيِذَّـلِل
ءالؤهلثمةئمسمخنمرثكألًاضيأرهظومهريغو
.)١٥:٦سوثنروك١(

ملٱِبْمُكُِّـرشَبُنُنْحَنَو«٣٢
.»اَنِئاَبآلَراَصيِذَّـلٱِدِعْوَْ

٤:١٣ةيمورو٢٦:٦صو٢٢:١٨و١٢:٣و٣:١٥نيوكت
٣:١٦ةيطالغو

يفحيسملاءاقفراهادأيتلاةداهشلانأةيآلاىنعم
لبيخيراتربخكالةيكاطنأيفابانربوسلوباهيدؤيةيدوهيلا
وهامنإبيرغثيدحرمأبسيلربخلاكلذو.مهرسيربخك
ءابآللدعوهنألروصعلايلاوتىلعقوشبعقوتمدعوزاجنإ
.حيسملاوههبدوعوملاو.مهدالوأنممهدعبنمو

َماَقَأْذِإ،ْمُهَدَالْوَأُنْحَناَنَلاَذٰهَلَمْكَأْدَقَهللاٱَّـنِإ«٣٣
يفًاضْيَأٌبوُتْكَمَوُهاَمَكَعوُسَي ملٱِ

اَنَأيِنْبٱَتْنَأ:ِيناَّـثلٱِروُمْزَْ
لٱ
ْ
.»َكُتْدَلَوَمْوَي
٥:٥و١:٥نييناربعو٢:٧رومزم

.نييحورونيعيبطْمُهَدَالْوَأُنْحَن
ىنعمف.ًادسجتمملاعلاىلإهلسرأيأَعوُسَيَماَقَأْذِإ

نعاهيفزّيمفةيتآلاةيآلايفماقأىنعمكسيلانه»ماقأ«
.»تاومألانم«هلوقبلوألا

يف ىلعوههنمسبتقاامددعنييعتِيناَّـثلٱِروُمْزَْملٱِ
.حيسملاهنأعوسيةلعو.يحولارافسأةبتكةداعفالخ
بتكيفةريثكلاديعاوملاةلمجنموهانهسلوبهدروأامو
حيسملاتوكلمعئارشبهللاحرصرومزملااذهيفو.ءايبنألا
.حيسملانيبوهنيبىبرقلاةبسنلابو

نلعأولزألاذنمهللانباحيسملاناكخلايِنْبٱَتْنَأ
ةيناثهنلعأو.انهامكملاعلاىلإهايإهلاسرإدنعكلذبآلا
دصقو.)١:٤ةيمور(يفامكتاومألانمهايأهتماقإب
انألاقىلاعتهنأكفحيسملالاسرإبءاضقلاتقوانه»مويلاب«
.كلٌبأينأمويلانلعألزألاذنمكتدلويذلا

َىلِإًاضْيَأَدوُعَيْنَأٍديِتَعَْريَغ،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأُهَّـنِإ«٣٤
.»َةَقِداَّـصلٱَدُواَدَمِحاَرَمْمُكيِطْعُأَسِّـينِإ:َلاَقاَذَكٰهَف،ٍداَسَف
٥٥:٣ءايعشإ

نكيملحيسملاميقيهنأبهللادعونأنايبسلوبدارأ
ملاعلاىلإهلاسرأنميناثلارومزملايفءاجامىلعًاروصقم
يفركُذامكًاضيأتاومألانمهتماقإنمضتيناكلب
.)٥٥:٣ءايعشإ(

سلوبدارإٍداَسَفَىلِإًاضْيَأَدوُعَيْنَأٍديِتَعَْريَغ
مقتسيملالإو)ةداعداسفلاهبقعيهنأل(توملاانه»داسفلاب«
ةيآلايفّنيبتامكًاداسفريملحيسملادسجنألىنعملا
.ةيتآلا

نيعبسلاةمجرتنمانهسلوبسبتقاخلاَلاَقاَذَكٰهَف
نودةدحاوةظفلبيناربعلالصألايفامعفلتخيسبتقملاو
راصتناحيسملاةمايقنأكلذنومضموىنعملايففالتخالا
وأرزاعلةمايقكنكتملهتمايقنإف.ٌيدبألماكتوملاىلع
نكلوةيناثاوتاممهنإفسريايةنباوأنييانيفةلمرألانبا
محارمانه»سادقألا«ىنعمو.دبألاىلإايحيلماقحيسملا
)ًاسادقأىمستهللاتاصتخملكوهللاابصتختمحارملانأل(
يفةروكذميهويناربعلالصألايفامكدواداهبدعُو
٥و٨٩:١رومزمو١٤-١٧:١١مايأ١و١٦-٧:٨ليئومص٢(
هللانأاهبدوعوملاسادقألاكلتمظعمو.)١٢و١٣٣:١١و
.دبألاىلإهكلمموديوايحيهدالوأنمةفيلخدوادلميقي
٩:٦ءايعشإيفامباذهلباق(حيسملابزجنُأدقدعولااذهو
ةيناثتوميالنأهنممزليهزاجنإو)٣٣و٩:٣٢اقولو٧و
بوجوبسلوبحّرصو.دبألاىلإًايحهتمايقدعبىقبيلب
.)١:١٨ايؤريفامباذهلباق٦:٩ةيمور(يفرمألااذه
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يفًاضْيَأَلاَقَكِلٰذِلَو«٣٥ َكَسوُّدُقَعَدَتْنَل:َرَخآٍروُمْزَمِ
.»ًاداَسَفىَرَي
٢:٢١صو١٦:١٠رومزم

يف ةيآلارظنا(رشعسداسلارومزملايأَرَخآٍروُمْزَمِ
.)هنمةرشاعلا

دعبحيسملانأةقداصلاهللامحارمنممزلييأَكِلٰذِل
.دعبتوملاهيلعدوسيالةرمتوملانمماقام

ّلحنيالنأبوجوًاداَسَفىَرَيَكَسوُّدُقَعَدَتْنَل
طقفةيلقعةجيتنالدعووةءوبنعوضومحيسملادسج
اهسبتقايتلااهنيعةرابعلاكلذىلعًاليلدسلوبسبتقاف
لاحملانموهلاقونيسمخلامويهظعويفاهّرسفوسرطب
هنأبحرصودوادىلعرومزملااذهيفليقامقدصينأ
.حيسملاىلعقدصي

ِهللاٱِةَروُشَمِبُهَليِجَمَدَخاَمَدْعَبَدُواَدَّـنَأل٣٦«٣٦،٣٧
ُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلٱاَّـمَأَو٣٧.ًاداَسَفىَأَرَو،ِهِئاَبآَىلِإَّـمَضْنٱَوَدَقَر
.»ًاداَسَفَرَيْمَلَف
٢:٢٩صو٢:١٠كولم٢٢١عو٧٨:٧٢رومزم

ةدمسانللوهللاًامداخناكهنأبانهدوادسلوبفصو
عضخوروصعةدعذنمهئابآعمعجطضاهنكلوةايحلا
ةيآلايفليقامهيلعقدصيالكلذلفداسفلاناطلسل
امأو.اهعوضومسيلوهفرشعسداسلارومزملانمةرشاعلا
ملوهفهدسجلالحناةءادبلبقهللاهماقأيذلاعوسي
انحضوأدقوحيسملاوههنأتبثفداسفلاناطلسلعضخي
.)٢:٣٢ص(حرشيفكلذ

مهمدخفهرصعلهألهتابجاوبماقيأُهَليِجَمَدَخ
هئاضقوهتسايسبوبورحلايفهتاراصتنابوريمازملاهتباتكب
.لدعلاب

تابجاولابماقهنأيأمدخبقلعتمِهللاٱِةَروُشَمِب
.هداشرإوهللاةدارإىتضقمب

راعتسيو)٢:١٠كولم١(يفليقامكتاميأَدَقَر
صحرشرظنا(نيحلاصلاتوملسدقملاباتكلايفداقرلا
٧:٦٠(.

هدسجعامتجابامإمهبعمتجايأِهِئاَبآَىلِإَّـمَضْنٱَو
ملاعيفمهحاورأبهحورعامتجابوأنفدملايفمهداسجأب
.حاورألا

ىلإعجرنأبلالحنالاهدسجىرتعايأًاداَسَفىَأَر
.هنمذخُأيذلابارتلا

لَف«٣٨
ْ
هبُهَّـنَأ،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأْمُكَدْنِعًاموُلْعَمْنُكَي اَذِٰ

خلٱِناَرْفُغِبْمُكَلىَداَنُي
ْ

.»اَياََط
٢:٢١انحوي١و٢٤:٤٧اقولو٩:٢٤لاينادو٣١:٣٤ايمرإ

حيسملابةقلعتملاتاءوبنلالكنأسلوبحضوأامدعب
تزجنُأدقءايعشإةءوبنودوادريمازميفتركُذيتلا
نأوهونأشاذًالوقكلذىلعدازماقوتاميذلاعوسيب
امهلاونبسانلادعُوريربتلاوةرفغملانيتميظعلانيتكربلا
لصحيونآلاديحولاامهردصموهعوسيفحيسملاةطساوب
المهلكلذسلوبنلعأو.ًاحيسموًابرهولبقنيذلاامهيلع
.ًارربموًارفاغهولبقيوهباونمؤينأىلإةوعدلبربخدرجم

نأشيذرمأىلعهيبنتوةمدقماذهًاموُلْعَمْنُكَيْلَف
هظعويفسرطباذهلثملهلمعتساونوعماسلاهنعلفغ
مساىلإدعقملاءافشهتبسنيفو)٢:١٤ص(نيسمخلاموي
امنأديفتنكيلىلعةلخادلاءافلاو.)٤:١٠ص(عوسي
.قبساملكةجيتنانهءاج

راقتفالالكريربتلاوةرفغملاىلغنورقتفممكنألْمُكَدْنِع
.حيسملاعوسيبامهيلعلوصحلابةراشبلامكلو

هاتأ)٢٦ع(يفهلوقلريركتاذهُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ
.مهلهتبحمومهاّيإهماركإلًاراهظإ

وههنأمكلتنهربوميلشروأدوهيهلتقيذلابيأاَذِٰهب
.هبدوعوملاحيسملا

:١٠و٥:٣١و٢:٣٨صحرشرظنا(اَياَطَْخلٱِناَرْفُغِب
٤٣(.

هبَو«٣٩ ْنَأاوُرِدْقَتَْملاَمِّـلُكْنِمُنِمْؤُيْنَمُّلُكُرَّـَربَتَياَذِٰ
.»ىَسوُمِسوُماَنِبُهْنِماوُرَّـَربَتَت
٧:١٩نييناربعو٨:٣و٣:٢٨ةيمورو٥٣:١١ءايعشإ

ريربتلانأوهوميظعلانوناقلابةيآلاهذهيفسلوبحرص
لكيفهيفبتكوسلوبهبحأنوناقلااذهو.ناميإلاب
.ةيطالغلهأوةيمورلهأىلإهتلاسراميسالوهلئاسر
باقعلانمانذقنينارفغلانإفنارفغلانممظعأريربتلاو
.ءيربلاةلزنمبرربتملافهسفنمثإلانمانذقنيريربتلانكلو
.رربينأنعًازجاعسومانلاناكو

انهو.هنعهتومبوئطاخلانععوسيةعاطبيأاَذِٰهب
.ىسومسومانبحيسملالوسرلالباق

كلذقفوىلعهلماعيوًارابهبسحيهللانأيأُرَّـَربَتَي
.نابسحلا

عوسيبناميإلاوهريربتللديحولاطرشلاُنِمْؤُيْنَمُّلُك
هئاقدصأوسويلينركلهباطخيفسرطبلاقاذكو.ًاصلخم
.)١٠:٤٣ص(يف
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قلعتماذهُهْنِماوُرَّـَربَتَتْنَأاوُرِدْقَتَْملاَمِّـلُكْنِم
سانلاىلإوهللاىلإناسنإلااياطخلكهانعمورربتيهلوقب
.ًانطابوًارهاظ

امنإريربتلكنعرصاقسومانلااذهىَسوُمِسوُماَنِب
باوثلابهظفحينمدعيوهيلعبجيامناسنإلايرُيوه
لقأنمّرربينأعيطتسيالهنكلباقعلابهفلاخمددهيو
ملاعلااياطخلكلمحفعوسيامأ.صئاقنلاوأتايدعتلا
.ماثآلالكرتسلٍفاكهربوبيلصلاىلعوهو

يفَليِقاَمْمُكْيَلَعَِيتْأَيَّـالَئِلاوُرُظْنٱَف«٤٠ .»ِءاَيِبْنَألٱِ
١:٥قوقبحو٢٩:١٤ءايعشإ

يفنرتقيامًاريثكو.رطخلاىلعهيبنتاذهاوُرُظْنٱَف
ىنعملاوليلعتللانهءافلاو.ديعولابدعولاسدقملاباتكلا
مكنأناكمإوميلشروأيفهضفروحيسملانايتإىلعءانبهنأ
ةئيطخلانماروذحتواوهبتنتنأبجوكئلوأءاطخنوأطخت
.رطخلاو

.يهلإلاباقعلاْمُكْيَلَعَِيتْأَي
يف سدقملاباتكلانمًامسقانهءايبنألابدارأِءاَيِبْنَألٱِ

مهرذح.)٧:٤٢صو١٥ع(حرشيفهيلعمالكلاقبس
تاليولامهناميإمدعبمهسفنأىلعاوبلجينأنملوسرلا
.اهبرارشألاءايبنألارذنأيتلا

ملٱاَُّهيَأاوُرُظْنُا«٤١
ًالَمَعيِنَّـنَأل،اوُكِلْهٱَواوُبَّـجَعَتَوَنوُنِواَهَتُْ

يفُلَمْعَأ .»ِهِبٌدَحَأْمَُكَربْخَأْنِإَنوُقِّـدَصُتَالًالَمَع،ْمُكِماَّـيَأِ

نمةسماخلاةيآلاوهونيعبسلاةمجرتنمانهسبتقملا
امبيبنلااذههبأبنت.قوقبحةءوبننملوألاحاحصألا
ىلعنيينادلكلاةطساوبباقعلانمهرصعدوهيىلعيتأيس
ًالئاهًاديدشباقعلاكلذناكو.مهتواسقومهناميإمدع
مهلكيهمدهوهدونجورصنذخوبنىتأمويمهيلععقو
نأنمسلوبمهرذحو.لبابىلإبعشلاىبسومهتنيدمو
حـيـسملامـهـضـفرـببـاـقـعلاكـلذلــثملمـهــسـفنأاـوضرــعُي
.هصالخو

هراذنإاوعمسوذئمويسلوبباطخاورضحنيذلانمو
باقعلاكلذلثملوهاوربتخاموقهءادفوعوسياوضفرو
ىتأذإكلذنمةنسنيرشعوحندعبنيينامورلانم
مهلكيهاوقرحأومهتنيدماومدهوهدونجبميلشروأنوينامورلا
.ًاديبعنيقابلااوعابودوهيلانمنيريثكاولتقو

درطوةيديسيبةيكاطنأيفبرلاةملكحاجن
٥٢ىلإ٤٢عاهنمنيلوسرلا

لٱَجَرَخاَمَدْعَبَو«٤٢
ْ
ملٱَنِمُدوُهَي

طَيُمَمُألٱَلَعَجِعَمْجَْ
ْ
َنوُبُل

لَكُيْنَأاَمِهْيَلِإ
ِّـ

هبْمُهاَم لٱاَذِٰ
ْ

يفِمَالَك لٱِتْبَّـسلٱِ
ْ
.»ِمِداَق

يفظعوللعمجملاىلإايعُدنيلوسرلانأةيآلاهذهرهوج
اولعجاجرخامدعب«خسنلاضعبيفئرقو.مداقلاتبسلا
.»خلاامهيلإنوبلطي

صحرشرظنا(عوسيبقلعتملاديدجلاميلعتلاِمَالَكْلٱ
٥:٢٠(.

جلٱِتَّـضَفْنٱاَّـَملَو«٤٣
ْ

لٱَنِمَنُوريِثَكَعِبَت،ُةَعاََم
ْ
ِدوُهَي

ملٱِءَالَخُّدلٱَو
لَكُياَناَكِنْيَذَّـللٱ،اَباَنْرَبَوَسُلوُبَنيِدِّـبَعَتُْ

ِّـ
هناَم ِْمِ

هناَعِنْقُيَو يفاوُتُبْثَيْنَأِْمِ .»ِهللاٱِةَمْعِنِ
١٢:١٥نييناربعو٢:١١سطيتو١٤:٢٢و١١:٢٣ص
٥:١٢سرطب١و

ىلإنيلوسرلاةوعدنعًالضفهنأةيآلاهذهانديفت
نمنيرضاحلانمروهمجامهعبتمداقلاتبسلايفريشبتلا
اورهظيلامهتيبمىلإامهمالكمهيفرثأنيذلاءالخدلاودوهيلا
.امهميلعتنمًاضيأاوديفتسيلوامهنماوعمسامبمهترسم

يفاوُتُبْثَيْنَأ ىلعبتاكلارصتقااماذهِهللاٱِةَمْعِنِ
ابانربمالكىنعموهو.امهحصنونيلوسرلاميلعتنمهركذ
اهيلإىتأمويةيروسةيكاطنأيفنييحيسملاهببطاخيذلا
اوبظاوينأةحيصنلاهذهبدارملاو.)١١:٢٣ص(ميلشروأنم
يتلاهللاةمحربنالعإلاديدجيأقحلاةفرعميفةبغرلاىلع
لامعأبريربتلاىلعلاكتالاىلإاوعجريالنأوحيسملاعوسيب
.سومانلا

امهيديأبنيتبسلانيبنالمعياناكنيلوسرلانأحجرألاو
سوثنروك١(يفليقامليلدبشاعملاطئاسوىلعالصحيل
مويلكامهيلإنوتأياوناكسانلانمنيريثكنأو.)٩:٦
.ديدجلانيدلاكلذرومأنعثحبلل

يفَو«٤٤ ملٱُّلُكْتَعَمَتْجٱِيلاَّـتلٱِتْبَّـسلٱِ
ًابيِرْقَتِةَنيِدَْ

.»ِهللاٱَةَمِلَكَعَمْسَتِل

سانلالمأتويضاملاتبسلايفظعولاةجيتنانهركُذام
ضعبلمهضعبةرواحموذئنقوهوعمساميفنيتبسلانيب
ملو.كلذلكقوفسدقلاحورلاريثأتوهيفًاضيألسرللو
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ركذيملو.عمجملاهنأحجرملانكلوعامتجالالحماقولركذي
يفسانلابغرأتازجعملانمًائيشالعفنيلوسرلانأ
عمسيفمهتبغرنمكلذلكناكف.هتدهاشملعامتجالا
يذلاتقولاىتأدقهنأىلعحضاوليلداذهيفو.ميلعتلا
.صالخلاىلإممألاةوعدلهللاهنّيع

لٱىَأَراَّـمَلَف«٤٥
ْ
جلٱُدوُهَي

ْ
ألَتْمٱَعوُُم

ُ
اوُلَعَجَو،ًَةْريَغاو

.»َنيِفِّـدَُجمَوَنيِضِقاَنُمُسُلوُبُهَلاَقاَمَنوُمِواَقُي
١٠اذوهيو٤:٤سرطب١و١٨:٦ص

ديدجلاميلعتلامهضفروأدوهيلالوبقانهليقاممرهظيمل
ةلعبتاكلاركذيملو.ممألاهبرشبُيملومهيلعرصُقول
نيلوسرلاىلإًاجاوفأنيتآنيينثولامهتدهاشمريغمهتمواقمل
جهبأدهشملاكلذنأنمدبالو.امهميلعتاوعمسينأةيغب
.قحلايبحملكبولقونيلوسرلايَبلق

.ةينثولاممألانماهرثكأيتلاَعوُمُْجلٱ
جّيهيذلاو.بصعتلاوءايربكلانمًةَْريَغاوُألَتْمٱ
ملرابتعاىلعتلصحةديدجلاةيحيسملاةناّيدلانأمهدسح
كنيذظعونإوةميدقلاةيدوهيلاةنايدلاطقهيلعلصحت
ءاسؤرميلعتلنكيملًاريثأتممألايفرّثأًادحاوًاموينيملعملا
الكلذكلاحلاتيقبنإهنأاوفاخواهلكمهتايحةدمدوهيلا
مهنوكرابتعابمهلالويدوهيلانيدللرابتعالانمٌءيشىقبي
نوكينأباومّلسينأاوعيطتسيملهلككلذقوفو.ءاسؤر
اوناكيتلاحيسملاءيجمتاكربيفمهلنيواسمممألا
نارينتدقتاكلذلودوهيلاىلعةروصقمًادبأاهنوبسحي
نولخديفلغلاكئلوأاودهاشنيحمهبولقلكيفدسحلا
.نودقتعيامىلعمهروضحباهنوسجنيوًاجاوفأمهعمجم

عوسينأمهلوقبَنيِضِقاَنُمُسُلوُبُهَلاَقاَمَنوُمِواَقُي
نأىلعلدتالءايبنألالاوقأنأوهبدوعوملاحيسملاوهسيل
قدصتالكلذلفتوميوملأتيًاناهمنوكيهبدوعوملاحيسملا
.ةتبلاعوسيىلع

نيلوسرلابنيئزاهوعوسيىلإعادخلانيبسانَنيِفِّـدَُجمَو
هلككلذناكو.امهلاوقأوامهتافصيفنينعاطامهميلعتو
ٌطغلكلذنعأشندقنوكينأنمدبالوعمجملالخاد
.جيجضو

اوُمَّـلَكُتْنَأُِبَجيَناَك:َالاَقَواَباَنْرَبَوُسُلوُبَرَهاَجَف«٤٦
ْمُتْمَكَحَو،ْمُكْنَعاَهوُمُتْعَفَدْذِإْنِكٰلَو،ِهللاٱِةَمِلَكِبًالَّـوَأْمُتْنَأ
لِلَنيِّـقِحَتْسُمُْريَغْمُكَّـنَأ

ْ
.»ِمَمُألٱَىلِإُهَّـجَوَتَناَذَوُه،ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَح

:٣٢جورخ١:١٦ةيمورو٢٦عو٣:٢٦صو١٠:٦ىّتم
ةيمورو٢١:٤٣ىّتمو٥٥:٥ءايعشإو٣٢:٢١ةينثتو١٩
٢٨:٢٨و١٨:٦ص١٠:١٩

ةءارجلالكامهمالكبارهظأيأاَباَنْرَبَوُسُلوُبَرَهاَجَف
امهفيوختهنممهتياغتناكيذلاءاسؤرلاخارصبنيلابمريغ
.امهتيكستو

حيسملارمأىتضقمبًالَّـوَأْمُتْنَأاوُمَّـلَكُتْنَأُبَِجيَناَك
.هللادصاقمو)١:١٦ةيمورو١:٨لامعأو٢٤:٤٧اقول(
يفطقفنذأالومهيلعليجنإلارصقينأدصقيملحيسملاف
.ضفرلاكلذلوأةراشبلادوهيلاضفردعبممألاريشبت
.ينانويلامثًالوأدوهيلارشبينأءدبلاذنمدصقهنكلو
نيبىرشبلاثبىلإةليسودوهيلالعجينأًاضيأدصقو
يفُكَراَبَتَي«ىلاعتهلوقيفميهاربإلدعولاقفوىلعممألا ِ
ضفراملنكل)٢٢:١٩نيوكت(»ِضْرَألٱِمَمُأُعيَِمجَكِلْسَن
.ًاسأرممألاىلإلسرُأليجنإلادوهيلا

ءوسفمكسفنأىلعنوناجلامتنأفْمُكْنَعاَهوُمُتْعَفَد
.مكنملبانمسيلةبقاعلا

ةَّـيِدَبَألٱِةاَيَحْلِلَنيِّـقِحَتْسُمُْريَغْمُكَّـنَأْمُتْمَكَحَِو
صالخلاىرشبنوضفريمهومهلامعأهيلعتلداماذه
ًالوأنيلوسرلالعلو.مهقاقحتسامدعاوريملاوناكنإو
كلذلوةيدبألاةايحلاوتاكربلامظعأنيقحتسممهانظ
مهدسحومهئايربكلمهنكلوحيسملاعوسيبمهيلعاهوضرع
نالوسرلامكحامريغمهسفنأىلعاومكحوحيسملااوضفر
ةايحللًاقحتسمئطاخلالعجييذلاامليقنإف.اهيلع
ةطساوباهلبقينأةدارإلاوهوةيآلاهذهيفباوجلافةيدبألا
قحتسمريغئطاخلالعجييذلاامليقنإو.حيسملا
بكتراامةرثكالةدارإلاكلتمدعباوجلافةيدبألاةايحلل
.هماثآةعاظفالوبونذلانم

ىرشبمهيلعضرعنيأِمَمُألٱَىلِإُهَّـجَوَتَناَذَوُه
نإ.)٤٥ع(مهفيدجتومهتضقانماذهةلعو.صالخلا
مهنألهنيهارببمهراكفأّريغينأءاجرىلإًاليبسريملسلوب
.هلاقاملكباوئزهوليلدلكنودمهبولقباوبأاودصوأ
دعبرشبيالهنأ»ممألاىلإهجوتناذوه«هلوقنممزليالو
هنكلممألاىلعهظعولكرصقيهنأودوهيلانمًادحأكلذ
انهسلوبهلاقامو.عمجملاكلذيفًاضيأملكتيالنأدصق
ةبيغيفوهوميلشروألكيهيفهلحيسملالوققفوىلع
.)٢٢:٢١ص(»ًاديِعَبِمَمُألٱَىلِإَكُلِسْرُأَسِّـينِإَف،ْبَهْذٱ«

ألِلًاروُنَكُتْمَقَأْدَق:ُّبَّـرلٱاَناَصْوَأاَذَكٰهْنَأل«٤٧
ُ

،ِمَم
.»ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإًاصَالَخَتْنَأَنوُكَتِل
٢:٣٢اقولو٤٩:٦و٤٢:٦ءايعشإ
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اميفهسفنزربيلهللاباتكنمةيآلوسرلادهشتسا
عساتلاحاحصألانمةسداسلاةيآلايهةيآلاكلتوهلعف
.حيسملاهللوقملاوهللالئاقلاوءايعشإةءوبننمنيعبرألاو

.)١:٤انحوي(ًاروُن
١:٦و١٦و٥و٦٠:٣و٥٤:٣و٤٣:١ءايعشإ(ِمَمُألِل
.)١٢-١٥:٩ةيموريفامباذهلباق٦٦:١٢و٦٢:٢و٩و

َنوُدِّـجَمُيَوَنوُحَرْفَياوُناَكَكِلٰذُمَمُألٱَعِمَساَّـمَلَف«٤٨
لِلَنيِنَّـيَعُماوُناَكَنيِذَّـلٱُعيَِمجَنَمآَو،ِّـبَّـرلٱَةَمِلَك

ْ
ِةاَيَح

.»ِةَّـيِدَبَألٱ
٢:٤٧ص

دوهيلامغرىلعليجنإلاباورشبُينأيأَكِلٰذُمَمُألٱ
موسرللاوعضخينأنودنماوصلخينأنوعيطتسيمهنأو
.ةيدوهيلا

انهبرلاةملكبدوصقملاِّـبَّـرلٱَةَمِلَكَنوُدِّـجَمُيَو
نأباهودجموحيسملاعوسيبناميإلابصالخلابةادانملا
.اهلجأنمهللااوحبسواهولبقنأبوهللانماهورتبعا

انلِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَحْلِلَنيِنَّـيَعُماوُناَكَنيِذَّـلٱ...َنَمآَو
:رومأةعبرأاذهنم
اوضفرةيكاطنألهأنمنوريثكناكنإوهنأ:لوألا·

.هبمهضعبنمآحيسملا
لهأضعببولقّدعأصالخلاّدعأيذلاهللانأ:يناثلا·

يفّنيبُموهامكسودقلاهحورلعفبهلوبقلةنيدملاكلت
رصقيملو)٤٤و٦:٣٧و١:١٣انحويو٦و٣:٥سطيت(
.هنعضعبلااذهنمدحأ
ملةايحللنينّيعماوناكنإواونمآنيذلاكئلوأنأ:ثلاثلا·

ليقذإصالخللةنّيعملاطئاسولالامعتسانعاورتفي
.اونمآمهنأ
مهنأصالخلااولانيملنيرخآلانوكببسنأ:عبارلا·

كلذلرخآببسالومهيلعضرُعامدعبًارايتخاهوضفر
)٤٦ع(»ةيدبألاةايحللنيقحتسمريغمهنأاومكح«مهف
حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَوَنوُصُلَْخيِساَّـنلٱَعيَِمجَّـنَأُديِرُي«هللانأل

ْ
ِّـَق

.)٢:٤سواثوميت١(»َنوُلِبْقُي

يفِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتََرشَتْنٱَو«٤٩ لٱِّـلُكِ
ْ

.»ِةَروُك

يف ايسآنمةيكاطنألوحاميفيأِةَروُكْلٱِّـلُكِ
دوهيلاءاسؤرمغرىلعكلانهليجنإلاراشتناناكوىرغصلا

دهجلالكنيلوسرلالذببالإرشتنيملومهتمواقملكدعب
.امهعمسدقلاحورلالعفبو

لٱَّـنِكٰلَو«٥٠
ْ
ملٱَءاَسِّـنلٱاوُكَّـرَحَدوُهَي

ِتاَفِيَّـرشلٱِتاَدِّـبَعَتُْ
ملٱَهوُجُوَو

،اَباَنْرَبَوَسُلوُبَىلَعًاداَهِطْضٱاوُراَثَأَو،ِةَنيِدَْ
.»ْمِهِموُُختْنِماَُمهوُجَرْخَأَو
٣:١١سواثوميت٢

بّصعتلاحورجييهتونيلوسرلالاوقأفيرحتباوُكَّـرَح
.يدوهيلا

ءاسنلاءالؤهتناكِتاَفيَِّـرشلٱِتاَدِّـبَعَتُْملٱَءاَسِّـنلٱ
خرؤملاسوفيسويلاق.ندّوهتوقحلاهلإلابّنمآلصالاةينثو
نيدلانرتخاوةينثولاةنايدلانضفريتاوللاتاينثولاددعنأ
.ًادجًارفاوناكرصعلاكلذيفيدوهيلا

نألنوينثوةرورضلابمهوماكحلايأِةَنيِدَْملٱَهوُجُوَو
ءاسنلاكئلوأءابرقأمهلعلوةينامورذئمويتناكةنيدملا
ةوشرلابمهوكرحدوهيلافالإونهكرحتباوكّرحتفتافيرشلا
امهنأبمهلوقكةلطابلامهتلانمنيلوسرلاىلعاوفلتخاامبو
.نتفلاناجيهيوةحيبقلاعدبلاناملعي

.ةناهإوًارابجإْمِهِموُُختْنِماَُمهوُجَرْخَأَو...اوُراَثَأَو
يفهيلإراشأسلوبنأبداهطضالااذهةدشىلعلدتسنو
نينسدعبهتايحرخآيفاهبتكيتلاسواثوميتىلإهتلاسر
.)٣:١١سواثوميت٢(ةريثك

َىلِإاَيَتَأَو،ْمِهْيَلَعاَمِهِلُجْرَأَراَبُغاَضَفَنَفاَُمهاَّـمَأ«٥١
.»َةَيِنوُقيِإ
١٨:٦صو٩:٥اقولو٦:١١سقرمو١٠:١٤ىّتم

اديريملامهنأةمالعكلذايتأاَمِهِلُجْرَأَراَبُغاَضَفَنَف
ايقبينأاديريملىتحناكملالهأنيبوامهنيبةقالعىندأ
حيسملارمأقفوىلعكلذايتأوامهتيذحأىلعمهضرأرابغ
.)١١و١٠و٩:٥اقولو٦:١١سقرمو١٠:١٤ىّتم(

.)٩:٥اقول(يفامكمهيلعةداهشيأْمِهْيَلَع
ىلعىرغصلاايسآيفةنيدميهَةَيِنوُقيِإَىلِإاَيَتَأَو

ةيديسيبةيكاطنأنميقرشلابونجلايفًاليمنيمسخةياغ
راوسأتاذةريبكةنيدملازتاليهوةينوقمويلااهمساو
.نيليموحناهطيحم

لٱَنِمَنوُئِلَتْمَياوُناَكَفُذيِمَالَّـتلٱاَّـمَأَو«٥٢
ْ
ِحوُّرلٱَوِحَرَف

لٱ
ْ
.»ِسُدُق
٢:٤٦صو١٦:٢٢انحويو٥:١٢ىّتم
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ةيكاطنأيفاورصنتنيذلاممألاودوهيلايأُذيِمَالَّـتلٱ
.ةيديسيب

نمنزحلابجويامةرثكعمِحَرَفْلٱَنِمَنوُئِلَتْمَي
مهيدشرمدرطوةنيدملاهوجوودوهيلاءاسؤرداهطضا
.امهميلعتىلإمهراقتفاةدشعمنيلوسرلا

دعبمهمدقتومهتوبثومهحرفةلعاذهِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَو
.مهاّيإمهيدشرمكرت

رشععبارلاحاحصألا

٧ىلإ١عةينوقيأيفنيلوسرلاريشبتأبن

يفَثَدَحَو«١ لٱِعَمَْجمَىلِإًاعَمَالَخَداَمَُّـهنَأَةَيِنوُقيِإِ
ْ
ِدوُهَي

لٱَنِمٌريِثَكٌروُهُْمجَنَمآىَّـتَح،اَمَّـلَكَتَو
ْ
لٱَوِدوُهَي

ْ
.»َنيِّـيِناَنوُي

كلذباهنكمتلامهتداعكِدوُهَيْلٱِعَمَْجمَىلِإًاعَمَالَخَد
.ممألانمنيدبعتملاودوهيلاةبطاخمنم

نمامهعسويفاملكالذبيأَنَمآىَّـتَح،اَمَّـلَكَت
ّرصنتىتحسدقلاحورلاةدعاسمعمةوقلاوةرارحلا
.نوريثك

املكعماوداهنيذلاةبطاخمنعارتفيملِدوُهَيْلٱَنِم
.ةيديسيبةيكاطنأيفمهنمامهابصأ

ىلإاولاموأاوداهنيذلاًالصأنيينثولاَنيِّـيِناَنوُيْلٱَو
.ًاديدجًائيشاوعمسينأةيغبعمجملااوتأنيذلاوأةيدوهيلا

لٱَّـنِكٰلَو«٢
ْ
ملٱَْريَغَدوُهَي

ِمَمُألٱَسوُفُناوُدَسْفَأَواوُّرَغَنيِنِمْؤُْ
.»ِةَوْخِإلٱَىلَع

نيذلانيينانويلاريغمهف.ًاداقتعاوًالصأنيينوثلاِمَمُألٱ
ناقحتسينارمأةيآلاهذهيفو.ىلوألاةيآلايفاوركذ
ىلعاورصتقيملمهنإفقحللدوهيلاةاداعمةدشلوألارابتعالا
ريثأتةوقيناثلاو.هلوبقنممهريغعنماودارألبهضفر
.نييحيسملاىلعمهوجيهينأاوعاطتساىتحممألايفدوهيلا
يتلانييحيسملاتاداهطضالكنأركذلابجوتسياممو
ةلعو.نيداهطضاالإدوهيلااهأدتبالسرلالامعأيفتركُذ
رابتعابمهبةصتخملاتاكربلااورسخينأمهفوخمهتوادع
يفممألالبُقاذإديعاوملاةثرووراتخملاهللابعشمهنوك
.حيسملابةمعنلاةكرش

اممو.ممألاودوهيلانمحيسملابنينمؤملايأِةَوْخِإلٱ
ضعبلدوهيلاضعبةوعدنينمؤملاريغدوهيلابضغجّيه
.ةوخأممألا

ُدَهْشَيَناَكيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِبِناَرِهاَُجيًاليِوَطًاناَمَزاَماَقَأَف«٣
ُجتْنَأيِطْعُيَو،ِهِتَمْعِنِةَمِلَكِل

ْ
َىلَعُبِئاَجَعَوٌتاَيآىَر

.»اَِمهيِدْيَأ
٢:٤نييناربعو١٦:٢سقرم

قحلاغيلبتهللادصقمامتإلًايفاكيأًاليِوَطًاناَمَز
.مهضعبيفهريثأتوةينوقيألهأل

هناطلسبنارهاجياناكو.حيسملاعوسيبيأِّـبَّـرلٱِب
.ًارثؤمامهمالكلعجوامهعجشيذلاوهوهيلعلاكتالاو

نيلوسرلالمعيفهاضرهللارهظأُدَهْشَيَناَكيِذَّـلٱ
.هميلعتامهميلعتنأو

ةيهلإلاةمعنلاهتّلعيذلاهليجنإليأِهِتَمْعِنِةَمِلَكِل
.ةأطخللاهراهظإهتياغو

ًائيشايتأنيلوسرلانأبتاكلاركذيملُبِئاَجَعَوٌتاَيآ
ةوخإلاناميإنأرهاظلاوةيديسيبةيكاطنأيفتازجعملانم
تايآلاةدهاشمنمالنيهاربلاعامسنعجتنةينوقيأيف
.)١ع(خلا»نمآىتحاملكت«هلوقليلدب

ملٱُروُهُْمجَّـقَشْنٱَف«٤
لٱَعَمْمُهُضْعَبَناَكَف،ِةَنيِدَْ

ْ
ِدوُهَي

.»ِنْيَلوُسَّـرلٱَعَمْمُهُضْعَبَو
٢٨و٢٨:٢٤و١٧:٤و١٣:٣ص

مالسلاةنايدحيسملاةنايدنأِةَنيِدَْملٱُروُهُْمجَّـقَشْنٱَف
حيسملاءابنأقفوىلعماسقنالاملاعلايفاهنالعإةجيتننكل
هودعجّيهيقحلاحجنيثيحو.)٣٥و١٠:٣٤ىّتم(يف
.ةمواقملاىلعهدونج

.)٢ع(يفنوروكذملامهونينمؤملاريغِدوُهَيْلٱ
نأعم(نيلوسراّيمسوابانربوسلوبيأِنْيَلوُسَّـرلٱ
نمريشبتللالسرأامهنأل)نييلصألالسرلانمسيلابانرب
يفلوسرةظفلتءاجىنعملااذهلثمبو.ةيكاطنأةسينك
:٢يبليفو٨:٢٣سوثنروك٢و١٦:٧ةيمورو١٣:١٦انحوي(
٢٥(.

لٱَوِمَمُألٱَنِمَلَصَحاَّـمَلَف«٥
ْ
ٌموُجُهْمِهِئاَسَؤُرَعَمِدوُهَي

.»اَُمهوُُمجْرَيَواَمِهْيَلَعاوُغْبَيِل
٣:١١سواثوميت٢
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ةنيرقلانألموجهلادصقيأٌموُجُه...َلَصَحاَّـمَلَف
ءاسؤرانهءاسؤرلابدارملاو.ًالعفاومجهيملمهنأىلعلدت
.امهيلكدوهيلاوممألا

نمكلذيفامىفخيالواوروجيواوملظيليأاوُغْبَيِل
.رارضألاوةناهإلادصق

امىلعًاباقعوأمهظيغنمًايفشتامإاَُمهوُُمجْرَيَو
نباحيسملاوهعوسينأمهلوقيففيدجتلانمهبامهومهتا
.)٥٩-٧:٥٧ص(هللا

،َةَبْرَدَوََةِرتْسِل:َةَّـيِنوُأَكيِلْيَتَنيِدَمَىلِإاَبَرَهَف،ِهِباَرَعَش«٦،٧
لٱَىلِإَو

ْ
ملٱِةَروُك

.»ِناَِّـرشَبُيَكاَنُهاَناَكَو.ِةَطيِحُْ
١٠:٢٣ىّتم

افرعويغبلاوموجهلادصقنمقبسامبيأِهِباَرَعَش
ةديكمبسلوبملعاذك.بتاكلاهركذيملقيرطبكلذ
لبةنابجابرهيملو.)٩:٢٤ص(برهفقشمديفدوهيلا
ناكملااكرتامهنإمعن.)١٠:٢٣ىّتم(حيسملارمألةعاطإ
.ريشبتلااكرتيملامهنكل

اهبطيحتىرغصلاايسآيفةيلخادةيالوَةَّـيِنوُأَكيِل
ربكأوهلهساهيفوةيكيليكوةيكودبكوةيطالغوةيجيرف
.ىرغصلاايسآلوهس
نيعبرأوحندمأىلعةينوأكيليبونجيفةنيدمَةَِرتْسِل

سلوبءاقدصأدحأسواثوميتدلوميهوةينوقيأنمًاليم
ةسينكفلأيأةسيلكريبكيبنآلااهمساونيصلخملا
.اهيفسئانكلاراثآةرثكلكلذبتّيمُسةسينكو

حجرألاومويلالوهجماهعقومةرتسليقرشةنيدمَةَبْرَد
سلوبحبرو.ةرتسلنمًاليمنيرشعوةمسخةياغىلعاهنأ
سوياغ«وهوهاوسحبردقنكيملنإًادحاوًاقيدصكلانه
.)٢٠:٤ص(»يبردلا

ريغكلانهامهتماقإنامزو.هصالخوحيسملابِناَِّـرشَبُي
يفىرشبلارشنلًايفاكناكهنأىلعلدتةنيرقلانكلروكذم
اوناكدوهيلانأحجرملاو.اهنمناتبصقلاناتاهيتلاةيالولا
ناكهنأىلعلدياماقولركذيملذإضرألاكلتيفنييليلق
قاوسألاوتاحاسلايفارشبامهنأوةبردوأةرتسليفعمجم
.ممألانمنيعماسلامظعمنأو

هنعأشناموةبردوةرتسليفنيلوسرلاريشبت
٢٠ىلإ٨ع

يفُسِلَْجيَناَكَو«٨ ٌدَعْقُمِنْيَلْجِّـرلٱُزِجاَعٌلُجَرََةِرتْسِلِ
طَبْنِم

ْ
.»ُّطَقِشْمَيَْملَو،ِهِّـمُأِن

٣:٢ص

يفنيلوسرللترجيتلاثداوحلانماقولركذ
أشناموةرتسليفسلوباهاتأةزجعمةينوأكيليفامهتمدخ
ةريثكتازجعمنمةدحاواهلعلو.ةعضلاوةعفرلانماهنم
.)٣ع(ةينوقيأيفتعنُص

يفُسِلَْجيَناَك ًاسلاجناكهنأحّجرملاٌلُجَرَةَِرتْسِلِ
سلوبنأولوستللهءاقدصأاهيلإهلمحيةنيدملايفةحاسيف
.سانللًاعمتجمتناكاهنألريشبتللًاناكمةحاسلاكلتذختا

ءافشلااهيفعنتميلاحيفناكفخلاِنْيَلْجِّـرلٱُزِجاَع
.ةتبلايشمينألمأنمنكيملفةيرشبطئاسوب

ْذِإَو،ِهْيَلِإَصَخَشَف،ُمَّـلَكَتَيَسُلوُبُعَمْسَيَناَكاَذٰه«٩،١٠
َكْيَلْجِرَىلَعْمُقٍ:ميِظَعٍتْوَصِبَلاَقىَفْشُيِلًاناَميِإُهَلَّـنَأىَأَر
.»ِيشْمَيَراَصَوَبَثَوَف.ًابِصَتْنُم
٣٥:٦ءايعشإ٢٩و٩:٢٨و٨:١٠ىّتم

.ًانلعهتنايدوحيسملاعوسييفُمَّـلَكَتَيَسُلوُبُعَمْسَي
ىرييكلهيفرظنلاسلوبنعمأيأِهْيَلِإَصَخَشَف

بهوهللالعلو.هبلقيفمالكلاريثأتتارامإههجوىلع
.هراكفأايافخىريلةيداعريغةوقسلوبل

نأٌرداقحيسملاعوسينأبةقثيأىَفْشُيِلًاناَميِإ
.هيلعننحتينأدعتسمهنأوسفنلاودسجلاضارمأيفشي
اممحيسملاهلعفامهباطخيفركذيناكسلوبنأحّجرملاو
انهناميإلاو.ءاجرلامهيفئشنيوهبنيعماسلاناميإيوقي

دهعلاتازجعمرثكأيفكلذكوهامكءافشللطرش
.ديدجلا

رزاعلرمأاملعوسيخرصامكٍميِظَعٍتْوَصِبَلاَق
لاعفنالاةجيتناذهو.)١١:٤٣انحوي(ربقلانمجورخلاب
.ملكتملابلقيفديدشلا

يفناسنإلااهيتأييتلاتاكرحلانماذهوزفقيأَبَثَوَف
هتعاطهاتأامبرهظأف.هربتخينألبقيشملايفهعورشلوأ
اذهو.سلوبلهللااهبهويتلاةوقلاوهناميإةوقوسلوبرمأل
لكيهلابابدنعميلشروأيفيفشيذلادعقُملابانركذي
نمطقفةقدصلاءافشلالبقرظتنيناككاذنأالإليمجلا
رثأتيوهلبقسلوبىلإيغصيناكفاذهامأوانحويوسرطب
هعمسدنعاذهوهماقأوهديبسرطبهكسمأكاذوهميلعتب
.ىشموبثوسلوبرمأ

جلٱَف«١١
ْ

ِةَغُلِبْمَُهتْوَصاوُعَفَر،ُسُلوُبَلَعَفاَماْوَأَراَّـَملُعوُُم
ِهلآلٱَّـنِإ:َنيِلِئاَقَةَّـيِنوُأَكيِل

َ
.»اَنْيَلِإاوُلَزَنَوِساَّـنلٱِباوُهَّـبَشَتَة

٢٨:٦و٨:١٠ص

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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.نيينثولانممهلكوأمهرثكأنيذلاُعوُمُْجلٱَف
.دعقملاءافشوهوُسُلوُبَلَعَفاَم
.مهترسمومهتشهدلةمالعْمَُهتْوَصاوُعَفَر
تناكاهنكلوةغللاكلتامنآلاملعُيالَةَّـيِنوُأَكيِلِةَغُلِب
سلوبملكتيتلاةينانويلانكل.ةيربربلاةروكلاكلتبصتخت
كلتيفةماعلاةغللاتناكاهنألكلانهةفورعمتناكاهب
فوخلاهيفدتشااذإناسنإلانأةيعيبطلارومألانمو.مايألا
هتغلبهلاعفنارهظيتالاعفنالانمامهريغوأبجعلاوأ
اقولركذو.اهسرامواهمكحأامهمةيبنجألاالةيلصألا
يفمهاعنميملابانربوسلوبنأًانايبةصاخلامهتغلبمهملكت
امهلةدابعلاميدقتنمخارصلادنعمهدصقنمرمألالوأ
املفانمكلذيفءيشالو.هباوملكتامامهفيملامهنأل
ليلدالذإةنسلألابملكتلاةبهومسلوبلناكهنأنمتبث
لبمهلتبهُونمعةكفنمريغتناكةبهوملاكلتنأىلع
سدقلاحورلانممهلماهبحاصنأىلعةيآتناكاهنأمعن
يتلاةيبنجألاةغللاىنعماهبحاصمهفينأيضتقتالاهنأو
.)٢٨و١٥:٢٧سوثنروك١(هريغاهبملكتي

ِهلآلٱ
َ

مهتهلآنأنوينثولادقتعاخلاِساَّـنلٱِباوُهَّـبَشَتَة
لاثمأاوبتكو.رشبلانوطلاخيوسانلاةئيهانايحأنوذختي
كلتيفو.ايجولوثيملابةفورعملامهديلاقتبتكيفكلذ
نيركنتمسمرهوسفزةيحانلاكلتيفرهظهنأبتكلا
اوبأءالخبلانيسرشلاةيحانلاكلتلهأنأونيلجريتئيهب
خوكيفنانكسياناكناريقفناصخشامهلبقنكلامهتفايض
نأو.نوميليفرخآلاوسخوبامهدحأمساءارحصلايف
سفزمهقرغأفضرألاكلتلهأىلعاطخسنيهلإلاكنيذ
امهباثأفنوميليفوسخوبامأ.اولعفامىلعًاباقعنافوطب
هتدابعلًاميظعًالكيهامهخوكلعجنأبامهمركىلع
ًارشبطقاودهعيملةرتسللهأنألو.هيفنينهاكامهلعجو
رشبلاةقاطقوفهلعفامنأاونقيتوسلوبلعفاملعفي
.مهديلاقتيفقبسامكمهدقتفاًاسفزنااوجتنتسا

ْذِإ»َسَمْرَه«َسُلوُبَو»َسْفَز«اَباَنْرَبَنوُعْدَياوُناَكَف«١٢
ملٱَوُهَناَك

يفَمِّـدَقَتُْ لٱِ
ْ

.»ِمَالَك

.ةينانويلايفهمساسفزوةيبرعلايفيرتشملاوهسْفَز
هنوعديوةهلآلاكلمهنوربتعياوناكونيينامورلارتيبوجوهو
.سانلاوةهلآلاابأ

يفهمساسمرهوةيبرعلايفدراطعوهَسَمْرَه
نيينثولادنعناكو.ةينامورلايفهمساسويروكرموةينانويلا
ناكورشبلاهترايزيفهمداخوسفزنامجرتوةهلألالوسر
.ةحاصفلاهلإهنأربتعُي

يفَمِّـدَقَتُْملٱ .مدقتلااذهلالإسمرههوعديملِمَالَكْلٱِ
سفزةهلآلانمهترايزعقوتينمنأمهداقتعاىلعهنإف
كلذىلعف.ملكتييذلاوهسمرهنأو.سمرههنامجرتو
الف.ةرورضلابسفزابانربوسمرهملكتملاسلوباوبسح
امهتئيهنمءيشىلإامهايإمهتيمستبسنننأىلإيعاد
.امهراقوو

ملٱَماَّـدُقَناَكيِذَّـلٱَسْفَزُنِهاَكىَتَأَف«١٣
ٍنَاريِثِبِةَنيِدَْ

جلٱَعَمِباَوْبَألٱَدْنِعَليِلاَكَأَو
ْ

.»َحَبْذَيْنَأُديِرُيَناَكَو،ِعوُُم
٢:٤٦لايناد

نأىلعاومزعًالوقهونلعأوًاركفسانلاكئلوأهآرام
.ًالعفهيضتقياماورجي

لكيهلاوأهمنصيأِةَنيِدَْملٱَماَّـدُقَناَكيِذَّـلٱَسْفَز
لاثمتاوعضينأاوداتعانيينثولانألهنثوهيفناكيذلا
.اهيماحواهدوبعموهيتلاةنيدملالخدمدنعهلإلا

هلإبقيلتيتلاحئابذلاسفنأنمّدعُتتناكٍناَريِثِب
.مهدنعةهلآلا

الوةينثولاةدابعلايفاهنولمعتسيامًاريثكاوناكَليِلاَكَأَو
ةنيزمهدنعتناكومويلادنهلايينثودنعةلمعتسملازت
لكيهلاوحئابذلاوةنهكلانماهتاقلعتملكوةينثولاةحيبذلل
.منصلاو

كلذنمانلو.نثولاوألكيهلابرقيأِباَوْبَألٱَدْنِع
نأوأباوبألاكلتبرقةزجعملاعنصوظعوسلوبنأ
.كلانهىلإهوبذجسانلا

ناهلإامهنأهداقتعالنيلوسرلليأَحَبْذَيْنَأُديِرُيَناَك
.َحَبَذلهاعنميملولنادسجتم

،اَمَُهباَيِثاَقَّـزَم،ُسُلوُبَواَباَنْرَب،ِنَالوُسَّـرلٱَعِمَساَّـمَلَف«١٤
جلٱَىلِإاَعَفَدْنٱَو

ْ
.»ِْنيَخِراَصِعَْم

٢٦:٦٥ىّتم

نمدبالذإاودارأامأبناعمسيأِنَالوُسَّـرلٱَعِمَس
الأسامهنأحجرألافدارملاامهفيملوًالبقخارصلااعمسامهنأ
.اربخُأفليلاكألاوناريثلانمايأراممهتياغوكلذنع

مهراهظإةدارإدنعدوهيلاةداعنماذهاَمَُهباَيِثاَقَّـزَم
نالوسرلادصقف.هعوقولنزحلاوأرمألانمروفنلاةدش
ةصتخملاةدابعلاامهلمدقينأنمامهروفنوامهرارعشقانالعإ
١:٢ليئومص٢(مهمثإوةرتسللهألهجىلعنزحلاوهللااب
انركذيماركإلاكلذلوبقنيلوسرلاعنمو.)٢٦:٦٥ىّتمو
)١٠:٢٥ص(سويلينركدوجسلبقينأسرطبضفر
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هنألهايإكالملابرضنمسدوريهباصأامًاضيأانركذيو
.)١٢:٢٢ص(هللاابصتخملاماركإلاهسفنليضر

روهمجلاخارصنألِْنيَخِراَصِعْمَْجلٱَىلِإاَعَفَدْنٱَو
نعهوفكيوهيفالخديملامامهمالكعمسنمهعنميناك
.تاراشإلاوتاوصألابهلعف

ِمل،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«١٥
َ
َحتٌَرشَبًاضْيَأُنْحَن؟اَذٰهَنوُلَعْفَتاَذا

ْ
َت

ِهٰلِإلٱَىلِإِليِطاَبَألٱِهِذٰهْنِماوُعِجْرَتْنَأْمُكُِّـرشَبُن،ْمُكُلْثِمٍمَالآ
حلٱ
ْ

لٱَوَضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱَقَلَخيِذَّـلٱِّـَي
ْ
.»اَهيِفاَمَّـلُكَوَرْحَب

١٢:٢١ليئومص١٩:١٠١ايؤرو٥:١٧بوقعي١٠:٢٦ص
سوثنروك١و٢:٤سوماعو١٤:٢٢ايمرإو١٦:١٣كولم١و
:١٤٦و٢٣:٦رومزمو١:١نيوكت١:٩يكينولاست١و٨:٤
١٤:٧ايؤرو٦

ِمل
َ
.مّرحمهنإفهولعفتاليأاَذٰهَنوُلَعْفَتاَذا
.متمهوتامكةهلآانسليأٌَرشَبًاضْيَأُنْحَن
َحت
ْ

اننأيفمكنيبواننيبقرفاليأْمُكُلْثِمٍمَالآَت
نأملُعاممتوملاوضرملاوعجولاوشطعلاوعوجللةضرع
.ةيهلإلاةدابعلانيقحتسمريغاننأةجيتنلاو.هنعهّزنمهلإلا

ذئنيحاراشأامهلعلِليِطاَبَألٱِهِذٰهْنِماوُعِجْرَتْنَأ
اهنأل»ليطابأ«امهامسوخلاحبذملاومنصلاولكيهلاىلإ
الواهدابععفنىلعةوقالواهلةايحاليتلاةهلآلابةصتخم
ايتأامهنأنيلوسرلادارمو.ةيقيقحالةيمهويهذإاهلدوجو
مهتفرعمريصتيذلاقحلاهلإلاىلإاهلهأادشريلةنيدملاكلت
.ةراشبىمستنأهبةادانملاقحتستىتحمهلًارورسهايإ

زييمتللميدقلادهعلايفهوهيلفصواذهِّـيَْحلٱِهٰلِإلٱ
ةايحالواهلسحاليتلا»مكبلاناثوألا«نيبوهنيب
٣:١٠عوشيو٥:٢٦ةينثتو١٧:٢٦ليئومص١(
.)١:٩يكينولاست١و

وهكلذلوةكربلكردصموييحموهفخلاَقَلَخيِذَّـلٱ
ديحوتلاميلعتنأنمدبالو.هاوسالةدابعلاقحتسييذلا
تعدبُأةهلآدوجواودقتعامهنألمهدنعًاديدجًاميلعتناك
.هللاةملكبءيشالنم

دوجوةقيلخلاةدهاشمنماوفرعينأسانلاىلعناك
نودقولخملااودبعوهولهجمهنكلهتافصضعبوهللا
.قلاخلا

يفيِذَّـلٱ«١٦ ملٱِلاَيْجَألٱِ
َنوُكُلْسَيِمَمُألٱَعيَِمجَكَرَتِةَيِضاَْ

يف .»ْمِهِقُرُطِ
٤:٣سرطب١و١٧:٣٠صو٨١:١٢رومزم

يف لبقتناكيتلاروصعلايأِةَيِضاَْملٱِلاَيْجَألٱِ
.ةنس٤٠٠٠وحنيهوهليجنإنالعإوحيسملاءيجم

الإسانلاعيمجممألابدارملاِمَمُألٱَعيَِمجَكَرَت
مهلهسفننلعيملهنأمهايإهكرتىنعمو.نييليئارسإلا
كلذنممزليالو.اولعفواودقتعاامعمهعنميملويحولاب
داشرإلمهاّيإهكرتةلعملعنالو.مهلعفومهداقتعايضرهنأ
اهلعلونيدلانمنوؤاشياممهرايتخالومهماكحألومهلوقع
هظفحيوناسنإلادشرينأنعلقعلازجعىرينأهدصق
ةدشنهربيلوماثآلاعظفأولالضلارشىلإطوقسلانم
.يحولاىلإهراقتفا

يف .اهبرمأيتلاهللاقيرطاليأْمِهِقُرُطِ

،ًاْريَخُلَعْفَيَوُهَوٍدِهاَشَالِبُهَسْفَنُْكْرتَيَْملُهَّـنَأَعَم«١٧
ألْمَيَو،ًةَرِمْثُمًةَنِمْزَأَوًاراَطْمَأِءاَمَّـسلٱَنِماَنيِطْعُي

ُ
اَنَبوُلُق

.»ًاروُُرسَوًاماَعَط
١١:١٤ةينثتو٢٦:٤نييوالو١:٢٠ةيمورو١٧:٢٧ص
١٤:٢٢ايمرإو١٤٧:٨و٦٥:١٠رومزمو٥:١٠بويأو
٥:٤٥ىّتمو

لسريملهللانأمعنٍدِهاَشَالِبُهَسْفَنْكُْرتَيَْملُهَّـنَأَعَم
نممهلسيلومهلالضومهلهجباوبنذأمهنكليحولامهيلإ
لامعأبهتافصوهدوجوًامئادمهلنهربيناكهنألرذع
نيينامورلاىلإهتلاسريفسلوبنابأامكةيانعلاوةقيلخلا
.)٢١-١:١٨ةيمور(

هنأبدهشيريخلاهلعفف.دهاشلاضعباذهًاْريَخُلَعْفَي
فالخكلذومهترسمبرسيمهيلإنسحمسانللبحم
.ًائيشريخلانملعفتاليتلاناثوألا

هتمكحوهتردقوهتيانعبدهشتًاضيأهذهوًاراَطْمَأ
هيلإضرألاجاتحتيذلاردقلابءاملالسريهنألهتبحمو
٦:٣١انحويو٢١:١١و١٧:٢٩و٩:٥٤اقولو٨:١٢سقرم(
.)٣٢و

نأردنيهنإفهللاةدوجبدهشياذهوًةَرِمْثُمًةَنِمْزَأَو
ةدم«حونمايأذنمبرلالوقتبثهنألًاميقعةنمزألانوكت
راهنوءاتشوفيصورحودربوداصحوعرزضرألامايألك
.»لازتالليلو

ّمغلاةلعطحقلاورورسلاةلعبصخلاًاروُُرسَوًاماَعَط
دهاشًاماعطهاوفألاءالتمانمًارورسبولقلاءالتماف
.قلخلابينتعملاهللاةدوجب

مهميلعتنونهربياوناكدوهيلااوبطاخنيحلسرلانإ
٣٦-٢:١٦ص(اهنمةريثكعضاوميفءاجامكمهباتكتايآب
نونهربياوناكممألانوبطاخياوناكنيحو.)٢٦-٣:٢٢و
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سلوبباطخيفوانهءاجامكةقليخلاتايآنممهبيلاطم
.)١٧ص(انيثأيف

جلٱاَّـفَكاَذٰهاَمِِهلْوَقِبَو«١٨
ْ

جلٱِبَعوُُم
ْ

اوُحَبْذَيْنَأْنَعِدَْه
َهل
ُ

.»اَم

كئلوأعنموهوامهدارمالاننيلوسرلانأحاضيإاذه
ملمهنأودهجلالكلذبدعبامهلةدابعلاميدقتنمسانلا
نيهلإباسيلامهنأوليطابأناثوألانأوهوامهميلعتاوقدصي
مهنأةصالخلاو.كلذفالخمهمهوأةزجعملاكلتعنصنأل
.اوعنقامواوعنُم

جلٱاوُعَنْقَأَوَةَيِنوُقيِإَوَةَيِكاَطْنَأْنِمٌدوَُهيىَتَأَّـمُث«١٩
ْ

،َعوُُم
ملٱَجِراَخُهوُّرَجَوَسُلوُباوَُمجَرَف

.»َتاَمْدَقُهَّـنَأَنيِّـناَظ،ِةَنيِدَْ
٣:١١سواثوميت٢و١١:٢٥سوثنروك١٣:٤٥٢ص

نيتللانيتنيدملانميأَةَيِنوُقيِإَوَةَيِكاَطْنَأْنِمٌدوَُهي
مهظيغةدشلنودهطضملاءالؤهو.مهتطساوبامهنمادرُط
سانلاراكفإاودسفيلةليوطةفاسمامهوعبتمهدسحو
.امهيلعمهوجيهيو

ممألاعانقإنمدوهيلانّكميذلالعلَعوُمُْجلٱاوُعَنْقَأ
مهناثوأيفامهلوقنممهظيغنيلوسرلاداهطضابوجوب
مهودقتفاةهلآلانأمهنظةبيخو»ليطابأ«اهنأةدوبعملا
كلذلكنممظعأوروفنلاتامالعبامهايإمهماركإامهضفرو
سيئرلوبزلعببةزجعملاالعفامهنأامهيلعدوهيلاءارتفا
:١٢ىّتم(عوسيىلعميلشروأدوهيىرتفاامكنيطايشلا

٢٤(.
اومجرنيذلامهنممالكلانمرهظيملَسُلوُباوَُمجَرَف
مهنأليناثلاحجرألاومهنذإبدوهيلامأمهسفنأممألاسلوب
ملباقعمجرلاو.هوعاطتسااموةينوقيإيفكلذاودصق
مدقتملاناكهنألابانربنودسلوباومجرو.دوهيلاريغهدتعي
سوثنروك٢(يفسلوبهركذمجرلااذهو.لمعلاومالكلايف
سلوبنأنظلانعدعبيالو.)٣:١١سواثوميت٢و١١:٢٦
ناكهنأووههمجرةّلعكةلعلسونافتسامجُرمويذئتقوركذ
.نيمجارلاةباصعنم

ةنيدملالخادهومجرًاذإفِةَنيِدَْملٱَجِراَخُهوُّرَجَو
املبقةنيدملانمهوجرخأامهنألسونافتسالمهمجرفالخب
لتقلابسجَّـنُتةسدقمةنيدمميلشروأمهرابتعالهومجر
اهنأاوربتعيملفةينثوةنيدمتناكفةرتسلامأ.اهلخاد
لبهنفدةيغبًاجراخسلوباوّرجيملو.كلذبسّندتت
.ًاماعطشوحوللهوحرطيل

وأًاقحتامهنأاذهنممزليالَتاَمْدَقُهَّـنَأَنيِّـناَظ
اولانمهنأاوبسحومجرلابهوتيمينأاودصقفمهامأتميمل
هلاوزةعرسويملاعلادجملالطبكلذنمىرنو.مهدوصقم
دعبهولتقًاهلإسلوباودبعينأنيدعتسماوناكنيذلانأل
اذهلثمو.نفدلاقحتسيالميهبكًاجراخهوحرطوليلق
ليلقدعباوخرصانصوأحيسملامامأاوخرصنيذلانأ
.هبلصاهبلصانيلئاق

ملٱَلَخَدَوَماَقُذيِمَالَّـتلٱِهِبَطاَحَأْذِإْنِكٰلَو«٢٠
يفَو،َةَنيِدَْ ِ

لٱ
ْ
.»َةَبْرَدَىلِإاَباَنْرَبَعَمَجَرَخِدَغ

ىنعمفنويحيسملايأُذيِمَالَّـتلٱِهِبَطاَحَأْذِإْنِكٰلَو
مهضعبهبطاحأو)٢ع(يفةوخإلاىنعمكانهذيمالتلا
ملسلوبف.تيممأوهّيحأاوريلنورخآلاهيلعحونلل
ذإًالطاببعتيملهنكلوريصقتقوىوسكانهلغشي
ليلدبسواثوميتمهنمنأحجرألاوبرلاىلإةعامجدشرأ
»ةرتسليفينباصأامملعتتنأ«هلسلوبلوق
.)٣:١١سواثويمت٢(

دقناكسلوبنأمهضعبنظَةَنيِدَْملٱَلَخَدَوَماَق
نظو.ليلقدعبقافأمثتامدقهنأرهظفهيلعيمغأ
يفسيلو.ةيهلإةزجعمبماقمثةقيقحتامهنأمهضعب
ةيانعبهظفحهللانأحجرألاونييأرلادحأتبثيامخيراتلا
هتوقىلإداعىتحهاّوقمثمجرلاهتميملىتحةداعلاةقراخ
ظعيورفاسيويشمينأعاطتسافهباصأاملكدعبةيداعلا
.هتداعك

يفرشلانمءيشابانربباصأهنأرهظيملاَباَنْرَبَعَم
مالكلاكرتهنأكلذةّلعوةرتسليفثدحيذلاجايهلا
.موقلابضغنمًائيشهسفنىلعجّيهيملفسلوبل

سلوبنأىلعليلداذه.)٦عحرشرظنا(َةَبْرَدَىلِإ
.رفسلاعاطتساىتحةداتعملاهتوقىلإداع

ةجربىلإاهيفايتأيتلاقيرطلايفنيلوسرلاعوجر
٢٨ىلإ٢١عةيروسةيكاطنأىلإاهنمو

يفاََّـرشَبَف«٢١ لِتِ
ْ

ملٱَك
لَتَوِةَنيِدَْ

ْ
َىلِإاَعَجَرَّـمُث،َنِيريِثَكاَذَم

.»َةَيِكاَطْنَأَوَةَيِنوُقيِإَوََةِرتْسِل
٢٨:١٩ىّتم

يفاََّـرشَبَف يفدهُطضاسلوبنأعمسنملِةَنيِدَْملٱَكْلِتِ
.دعبهنعاولأسيملفتامهنأاودقتعاهءادعأنألةبرد
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.)٢٠:٤ص(يبردلاسوياغمهنمَنِيريِثَكاَذَمْلَتَو
ةحارلانمامهلثدحامبايزعتنيلوسرلانأيفبيرالو
ةرتسليفةمواقملاءالبنمامهيلععقوامعحاجنلاو
.امهريغو

ةبرديفامهونالوسرلاناكخلاَةَِرتْسِلَىلِإاَعَجَرَّـمُث
سوسرطوةبردنيبةفاسملاتناكوةّيكيليكمختىلع
اذكو)سروطقيضمةطساوب(ةبيرقسلوبسأرطقسم
الضفامهنكل.ةيروسةيكاطنأوسوسرطنيبةفاسملا
ركُذاملًارطخوةقشمرثكأوكلتنملوطأقيرطيفعوجرلا

نكامألايفةديدجتاداهطضاأبنعمسنملو.ةيلاتلاةيآلايف
اظعيملامهنأكلذةلعنأحجرملاوًالبقاهيفدهُطضايتلا
تيبثتامهتياغنألطقفةوخإلاعمامعمتجالبًارهج
ىلعبجيهنأكلذنمانلو.نينمؤملاريغماحفإالنينمؤملا
عضودعباونبينأواوعرزينأدعباوقسينأةاعرلا
.ساسألا

هناَظِعَيَوِذيِمَالَّـتلٱَسُفْنَأِناَدِّـدَشُي«٢٢ يفاوُتُبْثَيْنَأِْمِ ِ
»ِهللاٱَتوُكَلَمَلُخْدَنْنَأيِغَبْنَيٍَةريِثَكٍتاَقيِضِبُهَّـنَأَو،ِناَميِإلٱ

٨:١٧ةيمورو١٦:٢٤و١٠:٣٨ىّتم٢٢:٢٣ص
٣:١٢و١٢و٢:١١سواثوميت٢و

ىلإاورقتفافناميإلايثيدحِذيِمَالَّـتلٱَسُفْنَأِناَدِّـدَشُي
ىلعثحلاىلإوةيحيسملالامعألاودئاقعلايفميلعتلاةدايز
.اهبمايقلا

يفاوُتُبْثَيْنَأ يفذيمالتللابانربحصنكاذهِناَميِإلٱِ
ةيكاطنأيفنيلوسرلاظعوو.)١١:٢٣ص(ةيروسةيكاطنأ
براجتلاةرثكلكلذىلإاورقتفاو.)١٣:٤٣ص(ةيديسيب
.مهبةطيحملا

نينمؤملاىلعقدصينوناقاذهخلاٍةَريِثَكٍتاَقيِضِب
اوسأيياليكلمهلنالوسرلاهركذ.ناكمونامزلكيف
قيضلايفنمؤملاعوقونألءالبلايفمهعوقودنعاودتريو
نأبجيامملبنينمؤملارابتخايفرومألابئارغنمسيل
هللاطخسلاضهبيلتبملانأىلعليلدبوهسيلو.عقوتُي
عضُونوناقلااذهو.هنعلفاغتوأهبسندقهللانأوأهيلع
رثعيالفمهّزعأىتحنيعمجأهذيمالتىلعوحيسملاىلع
.ءامسلاىلإهوقبسنيذلاكتبثيللبايازرلابدحأ

لوألاهردصم»يغبني«هلوقبهيلإراشملارارطضالاو
ملاعلااذهيفنييحيسملالاوحأهيضتقتاميناثلاوهللاةئيشم
.قحلاهللاّودع

يفلمكينيحهتوكلمانه»هللاتوكلمب«دارملاو
بيلصلالمحلقثتسييذلافةحارلاوباوثلاثيحءامسلا

:٧ايؤر(كانهةايحلاليلكإسبلعقوتينأعيطتسيالانه
١٤(.

َهلاَبَخَتْنٱَو«٢٣
ُ

يفًاسوُسُقْم ٍماَوْصَأِباَيَّـلَصَّـمُث،ٍةَسيِنَكِّـلُكِ
.»ِهِباوُنَمآْدَقاوُناَكيِذَّـلٱِّـبَّـرلِلْمُهاَعَدْوَتْسٱَو

١:٥سطيتو٢٠:١٧ص

لكيفمهثحوذيمالتلاميلعتنعًالضفنيلوسرلانإ
توبثلليرورضماظنلااذهو.سئانكمهومظنةنيدم
حيسملانأمعن.ليجنإلاىرشببعفنلاىلعرادتقالاومدقتلاو
امباومكحينأمهلكرتلبماظنلاطورشهذيمالتلّنيعيمل
.مهيلعلحيذلاسدقلاحورلاداشرإبةسينكلاهيلإجاتحت

َهلاَبَخَتْنٱَو
ُ

وشيشاقنمسقعمجسوسقلاًاسوُسُقْم
ةيآلالباق(ةفقاسأًاضيأنومسيوخيشهانعموةينايرسلايف
نيذلاف٢٠صنمنيرشعلاوةنماثلاةيآلابةرشعةعباسلا
.)ةيناثلايفةفقاسأاومسىلوألايفًاسوسقاومس

ماظنلاثمىلعىلوألاةيحيسملاسئانكلاتمظتنا
بيترتمهتفيظوتناكونسلايفنيمدقتملانيرقوملاتويبلا
تمظتنااملو.تايحورلايفةسايسلاوميلعتلاوةدابعلا
عماجملاءاسؤررايتخااهؤاسؤرربتخاةيحيسملاسئانكلا
ىلإلكواممهيلإلكوومهماقماوماقومهئامسأباومسو
.تايحورلايفكئلوأ

سوسقلاباختناةيفيكنمًائيشبتاكلاركذيملو
مسرويحلاتوصلابمأ)١:٢٦ص(يفامكناكةعرقلابأ
بتاكلاركذيملو.امهرايتخابمأ)٦و٦:٥(يفامكنيلوسرلا
امسرامهنأهملعنيذلاوًاسوسقمهمسرةقيرطنمًائيش
يفةسينكلاةمدخلموصلاوةالصلاوباختنالابضعبلا
ءاشعلايفزبخلارسكوديمعتلاوةسايسلاوةيزعتلاوميلعتلا
.ىتوملانفديفوينابرلا

اونوكيملسئانكلاكلتيفسوسقلانأهيدبلانمو
نماوناكمهنكليحورلامهلمعهيضتقيامكنيملعتم
سدقلاحورلاناكوىوقتوةفرعمذئموينينمؤملالضفأ
اوناكلبمهتنهماوكرتيملمهنأحجرألاو.مهصقنلمكي
نومدخيمهواهضعبوأةقفنلالكىلعاهبنولصحي
.سئانكلا

يف نيلوسرلانأانهمالكلامزلتسيالٍةَسيِنَكِّـلُكِ
دعبيالو.ًاسوسقوأًادحاوًاسيسقةسينكلكيفامسر
رثكأوأنيسيسقسئانكلاضعبيفامسرامهنأنظلانع
)٢٠:٧ص(سوسقسسفأةسينكيفناكهنأملعنامك
.)١:١يبليف(يبليفيفكلذكو

لثمةيروسةيكاطنأةسينكتتأٍماَوْصَأِباَيَّـلَصَّـمُث
١٣:٢ص(ةصاخلاامهتمدخلابانربوسلوبةماسريفاذه
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سوسقلاكئلوأةماسريفنالوسرلاهلثمىتأو.)٣و
يفموصلابةالصلانارتقابجيوقيليهنأكلذنمجتنتسنف
ٌءزهةالصالبمهزارفإنألةيحورلاةمدخللسانلازارفإ
.ةالصلاىلعدعاسمموصلاوٌثبعو

امهعوجرنيحىلإسئانكلاميظنتنعنيلوسرلارخأت
اومدقتينأةصرفنينمؤمللنوكتلدمعنعناكهنألمتحي
نأللهأمهنيذلامهنمرهظيلوةيحورلاةايحلايفًائيش
نيلوسرلانألرارطضانعناكهنأونيقابلايدشرماونوكي
.امهنالوجلوأيفةعرسلابادرُط

اهملسةنيمثةعيدومهنأكةالصلابِّـبَّـرلِلْمُهاَعَدْوَتْسٱَو
يفسلوبلعفاذكواهظفحيلعوسيبرلاىلإنالوسرلا
نيلوسرلاةقثىلعلديكلذو)٢٠:٣٢ص(سسفأةسينك
.ةوخإللامهتبحموحيسملاب

.مهيدافهنأباونمآيأِهِباوُنَمآ

يفاَزاَتْجٱاَّـَملَو٢٤«٢٤،٢٥ ٢٥،َةَّـيِليِفْمَبَىلِإاَيَتَأَةَّـيِديِسيِبِ
لٱِباَمَّـلَكَتَو

ْ
يفِةَمِلَك .»َةَيِلاَّـتَأَىلِإَالَزَنَّـمُث،َةَجْرَبِ

يف .اهتبصقةيكاطنأنيرئازَةَّـيِديِسيِبِ
يف كلانهواهيفارشبيملامهنكلًالبقاهايتأَةَجْرَبِ

امواقيملامهنأرهاظلاو.)١٣:١٣ص(سقرمانحويامهكرت
.ركذُيًاحاجناحجنيملواهيف

مويلافرعُترحبلائطاشىلعةيليفمبيفةنيدمَةَيِلاَّـتَأ
تناكامكةراجتلابةروهشمةريبكةنيدملازتالوايلاضأب
اهيلإابهذامهلعلواهيفارشبامهنأبتاكلاركذيملو.ذئموي
.ةيروسىلإاهيفنارفاسيةنيفسادجيل

يفاَرَفاَسَكاَنُهْنِمَو«٢٦ لٱِ
ْ
اَناَكُثْيَح،َةَيِكاَطْنَأَىلِإِرْحَب

لِلِهللاٱِةَمْعِنَىلِإاَمِلْسُأْدَق
ْ
.»ُهَالَمْكَأيِذَّـلٱِلَمَع

١٥:٤وخلا١٣:١ص

.ةيروسةيكاطنأيأَةَيِكاَطْنَأ
ةالصلابامهقالطنادنعةسينكلاامهتملسيأاَمِلْسُأ

اهنأوامهلامعأوامهرفسيفامهظفحيلمعنملاهللاةيانعىلإ
نكيملو.امهبايغيفامهلجأنمةالصلاىلعترباث
.ةمالسلاباعجروامهلمعيفاحجنامهنألًاثبعمهميلست

وهوةيبنجألادالبلايفليجنإلابريشبتلليأِلَمَعْلِل
هلامهتزرفأوسدقلاحورلاهيلإامهاعديذلالمعلا
.ةسينكلا

لٱاَعََمجَواََرضَحاَّـَملَو«٢٧
ْ

ُهللاٱَعَنَصاَمِّـلُكِبَاَربْخَأ،َةَسيِنَك
ألِلَحَتَفُهَّـنَأَو،اَمُهَعَم

ُ
.»ِناَميِإلٱَباَبِمَم

:٢سوثنروك٢و١٦:٩سوثنروك٢١:١٩١و١٢و١٥:٤ص
٣:٨ايؤرو٤:٢يسولوكو١٢

سدقلاحورلارمأبريشبتللامهتلسرأيتلاَةَسيِنَكْلٱ
.)٣و١٣:٢ص(

يتلانكامألاوةيكاطنأنيبرابخألاطئاسوتناكاََربْخَأ
يفةسينكلاتناكفمايألاكلتيفةرداننالوسرلااهيلإبهذ
ةبغرلاةديدشتناكاهنأيفبيرالفامهرومألهجتامهبايغ
.ليصفتلابامهربخعمسيف
امهنأكامهتطساوبيأاَمُهَعَمُهللاٱَعَنَصاَمِّـلُكِب

هيلعو)٣:٩سوثنروك١(يفءاجاملثماذهو.هلناتلآ
.هلدجملالكوهللاوهلماعلانوكي

هللاتيبىلإيدؤملاِناَميِإلٱَباَبِمَمُألِلَحَتَفُهَّـنَأَو
ةنس١٥٠٠ذنمدصوُأدقناكيذلابابلاوهو.يوامسلا
ىسومسومانلاوعضخنموأدوهيلاالإعيمجلاىلع
لخدفرمألالوأيفًائيشممأللسرطبهحتفو.مهلثم
سلوبمهلهحتفمثو.)١٠:٤٥ص(هباحصأوسويلينرك
.مهلًاحوتفملازيالوهوريشبتللهتالوجيفحتفلالك
صالخلامعأبابنعهلًازييمت»ناميإلاباب«يمسو
.ةيوسوملاموسرلاظفحنودحيسملاعوسيبناميإلابسوفنلا

.»ِذيِمَالَّـتلٱَعَمٍليِلَقِبَسْيَلًاناَمَزَكاَنُهاَماَقَأَو«٢٨

لمتحيونيتنسنملقأسيليأٍليِلَقِبَسْيَلًاناَمَز
ناسحإلابميلشروأىلإدعصهنألنيتنسنمرثكأنوكينأ
كلذناكو)١٢ص(يفروكذملاسدوريهتوموعوجلاتقو
ةنسابانربعمريشبتللنالوجلايفعرشو.م.ب٤٤ةنس
نينسسمخيأ٥٠ةنسو٤٥ةنسنيباملغشف٤٥
يميلشروألاعمجملانألانهةروكذملاةماقإلابورفسلاب
.م.ب٥٠ةنسمأتلا)١٥ص(يفروكذملا

لوألاامهلمعىلإاعجرامهنأديفياذهِذيِمَالَّـتلٱَعَم
ةسينكلاامدخيل)١٣ص(»نيملعملاوءايبنألا«نيب
.نيلاّطباميقيملفممألانيبٍتآلمعلادعتسيو
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رشعسماخلاحاحصألا

ظفحممألاينمؤمىلعبجيلههنأيفةثحابم
٢٥ىلإ١عةيوسوملاموسرلا

لٱَنِمٌمْوَقَرَدَحْنٱَو«١
ْ
لَعُياوُلَعَجَو،ِةَّـيِدوُهَي

ِّـ
:ُهَّـنَأَةَوْخِإلٱَنوُم

َختَْملْنِإ
ْ
َختْنَأْمُكُنِكْمُيَال،ىَسوُمِةَداَعَبَسَحاوُنِتَت

ْ
.»اوُصُل

يبليفو٥:٢ةيطالغو٥عو٧:٢٢انحوي٢:١٢ةيطالغ
:١٢نييوالو١٧:١٠نيوكت١٦و١١و٢:٨يسولوكو٣:٢
٣

ةيآلابةقلعتمةيآلاهذهِةَّـيِدوُهَيْلٱَنِمٌمْوَقَرَدَحْنٱَو
ةماقإءانثأيفهنأىنعملاو)١٤ص(نمنيرشعلاوةنماثلا
امبرهاظلاو.موقلاردحناريشبتللةيكاطنأيفابانربوسلوب
ىلعسدقلاحورلالولحوافاييفهايؤرنمسرطبهبأبنأ
لوخدزاوجىلعلداممةيرصيقيفهئاقدصأوسويلينرك
ًالوأاودوهتينأنودبةيحيسملاةسينكلاممألاينمؤم
ةريغلامهضعبتلمحهنأو.ةيوسوملاموسرلالكلاوعضخيو
ةوخإلااوبذجيلةيكاطنأىلإلوزنلاىلعةيوسوملاةعيرشلل
ظفحممألانمنينمؤملاىلعاوبجوينأوهومهيأرىلإمهيف
.ىسومسومان

ًاباوناولسرُأمهنأمهاوعدىلإحيملتاذهيفَنوُمِّـلَعُي
تنتعاسئانكلامأتناكذإاهنألميلشروأيفةسينكلانع
.لامعألاودئاقعلايفسئانكلارئاسةراهطب

.ممألايرصنتمنمةوخإلاءالؤهرثكأناكَةَوْخِإلٱ
َختَْملْنِإُهَّـنَأ

ْ
ةصالخةيآلاهذهيفركُذاماوُنِتَت

موسرلالكنعانهناتخلاباونكو.هظفلبمهلوقالمهميلعت
:١سوثنروك١(هلكليجنإلانعبيلصلابينُكامكةيوسوملا

.)٣:١٨يبليفو١٤و٦:١٢ةيطالغو١٨
َختْنَأْمُكُنِكْمُيَال

ْ
ريغمهوربتعينأاوفتكااماوُصُل

المهنأباومكحىتحةروظنملاةسينكلايفمهعمةكرشلللهأ
نأمهميلعتنوكيف.ءامسلايفنيصلخملاعممهلةكرش
رئاساوظفحيواونتتخيملاممهصلخيالحيسملابناميإلا
يتلاةينويبألاةقرفلادنعمظعألاأدبملااذهو.ىسومسومان
.ىلوألاةيحيسملانورقلايفترهتشا

ْتَسْيَلٌةَثَحاَبُمَوٌةَعَزاَنُماَباَنْرَبَوَسُلوُبِلَلَصَحاَّـمَلَف«٢
َنوُرَخآٌساَنُأَواَباَنْرَبَوُسُلوُبَدَعْصَيْنَأاوُبَّـتَر،ْمُهَعَمٍةَليِلَقِب
ملٱَوِلُسُّرلٱَىلِإْمُهْنِم

ِهِذٰهِلْجَأْنِمَميِلَشُروُأَىلِإِخِياَشَْ

ملٱ
.»ِةَلَأْسَْ
٣و٢:١ةيطالغ

.دعبركُذامدسافلاميلعتلاكلذنعجتننيحاَّـمَلَف
ريغادقتعاامهنألٌةَعَزاَنُماَباَنْرَبَوَسُلوُبِلَلَصَح

اهمدقتوةسينكلاةحارلراضمهميلعتنأبامكحومهداقتعا
اولاقامبعنتقاةوخإلاضعبلعلو.ليجنإلاحورلداضمو
نيذلاممألايرصنتمنمنيريثكرئامضتقلقومهلبّزحتو
.ناتخالبةسينكلااولخد

مهنأحجرألاواوبترنيذلامهنمبتاكلاركذيملاوُبَّـتَر
.نابزحلا

ءايبنألا«نمامهنوكراتبعاباَباَنْرَبَوُسُلوُبَدَعْصَيْنَأ
ممألاينمؤمامظننيذللاممألاالوسرامهنأو»نيملعملاو
اوردحنانيذلانيملعملاكئلوأئدابمىلإتافتلاالبسئانك
مهئدابمادنفينأارطضاف)١٤:٢٣ص(ةيدوهيلانم
.ةيحيسملاةيرحلانعوقحلانعوامهسفنأنعًاعفدةدسافلا
ذئتقوميلشروأىلإسلوبدوعصنأنيرسفملارثكأبهذو
هذهيفهلوقو)٩-٢:١ةيطالغ(يفهركذيذلادوعصلاوه
هنأنمانهليقاميفانيالنالعإبجومبدعصهنأةلاسرلا

رمأبونالعإلابهنألمتحيفةيكاطنأةسينكرمأبدعص
نأوريشبتللابانربوهلسرأحورلانأليقامكًاعمةسينكلا
.ًاضيأامهتلسرأةسينكلا

لعلوةسينكلاءاضعأنميأْمُهْنِمَنوُرَخآٌساَنُأَو
.)٢:١ةيطالغ(مهتلمجنمناكسطيت

ىلإهنمنوبهذيًازكرمميلشروأاوذختانيذلاِلُسُّرلٱَىلِإ
ًازكرمةيكاطنأابانربوسلوبذختاامكهيلإنوعجريوريشبتلا
.كلذك

يفتمجرُتيتلاةينانويلاةظفللاةمجرتهذهِخِياَشَْملٱَو
كلذيفنييحيسملانأرهاظلاوسوسقلاب)١٣:٢٣ص(
ةسينكلاسأرناكلسرلانمًادحأنأاودقتعيملرصعلا
.هريغنودهولأسيىتحطلغلانمموصعمهنأو

يرصنتمظفحةلئسميأِةَلَأْسَْملٱِهِذٰهِلْجَأْنِم
ةثالثميلشروأةسينكىلإاهعفرةلعو.ىسومسومانممألا
:رومأ
مكحتنأىلعةرداقنكتملةيكاطنأةسينكنأ:لوألا·

هبعيمجلاعنقيًامزاجًامكحةلئسملاكلتنمءيشب
.ةراضاهيفلادجلاةلاطإتأراهنأو
داتعاوةيحيسملاسئانكلامأميلشروأةسينكنأ:يناثلا·

ىلإةينيدلالئاسملالكاوعفرينأميدقلاذنمدوهيلا
كلذىلعاوقبوينيدلاناطلسلاردصماهنأكميلشروأ
.ممألامهبىدتقاواورصنتنأدعب
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نمورابتخالابابرأمهولسرلااهيفناكهنأ:ثلاثلا·
.ًاهافشهنماوملعتوهسفنحيسملااودهاش

لٱُمُهْتَعَّـيَشاَمَدْعَبِءَالُؤٰهَف«٣
ْ

يفاوُزاَتْجٱُةَسيِنَك َةَّـيِقيِنيِفِ
ًاروُُرسَنوُبِّـبَسُياوُناَكَو،ِمَمُألٱِعوُجُرِبْمَُهنُوِربُْخيِةَرِماَّـسلٱَو
ِجلًاميِظَع

َ
.»ِةَوْخِإلٱِعيِم

١٤:٢٧ص١١و١٦:٦سوثنروك١و١٥:٢٤ةيمور

بسُنو.ماركإلاوةدومللًاراهظإُةَسيِنَكْلٱُمُهْتَعَّـيَش
اوناكعادوللمهعماوجرخنيذلانألةسينكلاىلإعييشتلا
تناكةسينكلانأىلعلدياذهو.اهلكةسينكلانعًاباون
نماوردحنانيذلانيملعملاءارآالابانربوسلوبءارآةيضار
.ةيدوهيلا

.)١١:١٩صحرشرظنا(َةَّـيِقيِنيِف
.)٨:٥صحرشرظنا(ِةَرِماَّـسلٱ
يحلاهللاةدابعىلإناثوألاةدابعنمِمَمُألٱِعوُجُرِب

.يقيقحلا
ةرماسلاوةيقينيفيفنيذلاةوخإلانألِةَوْخِإلٱِعيِمَِجل

يفنييحيسملاكىسومسومانيفنيبصعتماونوكيمل
حرفلابجويامبمهرورسلعنامنمنكيملفةيدوهيلا
.ركشلاو

لٱُمُهْتَلِبَقَميِلَشُروُأَىلِإاوَُرضَحاَّـَملَو«٤
ْ

ُلُسُّرلٱَوُةَسيِنَك
ملٱَو
.»ْمُهَعَمُهللاٱَعَنَصاَمِّـلُكِبْمُهُوَربْخَأَف،ُخِياَشَْ

٢١:١٩صو:١٢عو١٤:٢٧ص

.مهبتبحريأُمُهْتَلِبَق
سلوبلرابخألامظعمْمُهَعَمُهللاٱَعَنَصاَمِّـلُكِب
ىلإمثسربقىلإامهرفسثداوحمهيلعاصقامهنإفابانربو
لوبقًاصوصخوامهلدوهيلاةمواقمنيركاذىرغصلاايسآ
مهادّمعامهنأاركذامهنأيفبيرالو.ليجنإللممألا
ظفحىلعمهاربجينأنودبةسينكلاةكرشيفمهالبقو
ناكفعمجملامائتلالبقناكعامتجالااذهو.سومانلا
.هلةمدقم

ِبَهْذَمْنِماوُنَمآْدَقاوُناَكَنيِذَّـلٱَنِمٌساَنُأَماَقْنِكٰلَو«٥
لٱ
ْ
اوُظَفَْحيْنَأِباْوَصوُيَو،اوُنَتُْخيْنَأيِغَبْنَيُهَّـنِإ:اوُلاَقَوَنيِّـيِسيِّـرَف
.»ىَسوُمَسوُماَن
١ع

نمءزجالرفسلااذهبتاكاقولمالكةيآلاهذهيفام
.ابانربوسلوبربخ

نمابانربوسلوبغرفامدعبباطخللٌساَنُأَماَق
.نيلوسرلاىلعاوضرتعينأدصقاوتأءالؤهوامهثيدح

دوهيلانيببهذملااذهزاتماَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱِبَهْذَمْنِم
نورصنتملايقبفةيوسوملاةعيرشلاموسربهبابرأكسمتةدشب
ًالصأسلوبناكوموسرلاكلتبكسمتلايديدشهلهأنم
اونمآفمهامأهصلخموملاعلاحيسمعوسينأبنمآهنكلمهنم
.طقفمهصلخمودوهيلاحيسمهنأب

موسرنمهريغلبقناتخلااوركذاوُنَتُْخيْنَأيِغَبْنَي
.اهمهأمهدنعناكهنألسومانلا

نايبو»يغبني«مهلوقلريسفتاذهىَسوُمَسوُماَناوُظَفَْحي
.ةيسومانلاموسرلانمهريغوناتخلابوجول

ملٱَوُلُسُّرلٱَعَمَتْجٱَف«٦
يفاوُرُظْنَيِلُخِياَشَْ .»ِرْمَألٱاَذٰهِ

خئاشملااوعدلبمهدحوةلئسملاهذهبلسرلامكحيمل
ةرواجملاسئانكلاخئاشمضعباوعدمهلعلواهيفرظنلل
.لبقتسملايفاهتحاروةسينكلاحاجنلرمألاةيمهألميلشورأل
رثكأهرضحةيحيسملاةسينكلايفلوألاعمجملاوهاذهو
لقأتسيلةلئسملاهذهوتقولاكلذيفةينارصنلاءاسؤر
تلغشيتلاىمظعلاثالثلالئاسملايفاهريغنمةيمهأ
.ب٥٠ةنستناكواهلوأيهواهسيسأتذنمةسينكلاراكفأ
ًارهوجةثالثلاميناقألليهواهسيسأتةلئسميناثلاو.م
يههذهتناكودجملاوةردقلايفنوواستممهنأوًادحاو
نرقلايفتناكوناميإلابريربتلاةلئسمةثلاثلاو.عبارلانرقلا
فقوتيهنأةلوألاةلأسملاةيمهأققحياممو.رشعسداسلا
ةيدوهيلاةسينكلانمًاعرفةيحيسملاةسينكلانوكتنأاهيلع
حتفتةعماجةسينكنوكتنأوأةريغصلااهترئاديفةروصحم
.ضرألارشبلكلاهباوبأ

طُبَماَقٌَةريِثَكٌةَثَحاَبُمْتَلَصَحاَمَدْعَبَف«٧
ْ

َهلَلاَقَوُسُر
ُ

:ْم
َراَتْخٱٍةَميِدَقٍماَّـيَأُذْنُمُهَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ
.»َنوُنِمْؤُيَوِليِجْنِإلٱَةَمِلَكُمَمُألٱُعَمْسَييِمَفِبُهَّـنَأاَنَنْيَبُهللاٱ

١١:١٢و١٠:٢٠ص

ناكيذلاقيتعلايدوهيلانيبزحلانيبٌةَريِثَكٌةَثَحاَبُم
نينمؤملاقانعأىلعةيوسوملاموسرلارينعضينأديري
ةثحابملاعوضومناكو.ةيرحلايفبغارلاديدجلاينانويلاو
ىلإىسومةبسنوليجنإلاىلإيزمرلاسومانلاةبسن
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ناكاذامالونوثحابتملامهنمبتاكلاّنيبيملو.حيسملا
.يماتخلامالكلاركذىلعرصتقاهنكلمهمالك

ايؤرلاىسنينأسرطبعطتسيملهَلَلاَقَوُسُرْطُبَماَق
ىلعهحورهللابكسثيحةيرصيقيفهرابتخاوافاييف
ةسينكمامأهسفننعذئنيحهعفدوهئاقدصأوسويلينرك
ممألانمًاسانأهتطلاخملناتخلالهأهاكشنيحميلشروأ
يفبيرالو.)١١:٢ص(ةيحيسملاةسينكلامهايإهلاخدإو
لسرلايقئافنمهنألميظعريثأتعمجملايفهمالكلناكهنأ
.ًانسمهربكأو

ىلإكلذبراشأٍةَميِدَقٍماَّـيَأُذْنُمُهَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ
هريغالوناتخالبةسينكلاهلخدأوهيذلاسويلينركةصق
.نينسرشعوحنبةثحابملاهذهلبقةيوسوملاموسرلانم

.)١٠صلامعأو١٦:١٨ىّتمرظنا(ُهللاٱَراَتْخٱ
.نينمؤملارئاسولسرلانحنيأاَنَنْيَب
ابانربوسلوبىلعىوكشلاتناك.يظعوبيأيِمَفِب

دوهيلاقوقحلًاّيدعتهوبسحنيدلايفًاديدجًارمأايتأامهنأ
ذنمكلذىلإامهقبسناتخلالوسروهيذلاسرطبنكل
.ةسينكلايفمهلبقوممألانمًاسانأظعوذإنينسةدع

لٱُهللاٱَو«٨
ْ
لٱُفِراَع

ْ
َهلَدِهَشَبوُلُق

ُ
َهلًايِطْعُمْم

ُ
َحوُّرلٱُم

لٱ
ْ
.»ًاضْيَأاَنَلاَمَكَسُدُق
١٠:٤٤ص١:٢٤صو٢٨:٩مايأ١

امنإهسفنءاقلتنمركُذامتأيملسرطبنأيأُهللاٱ
يفهجاجتحاكانههجاجتحاف.لعفامبهرمأيذلاوههللا
.)١١:٧ص(

هنألو)١:٢٤ص(يفتعنلااذهّرمَبوُلُقْلٱُفِراَعْلٱ
قحلابنونمؤمهيلعىفخينأنكميالبولقلافراعىلاعت
.دهشُيملمأمهلدُهش

َهلَدِهَش
ُ

امكمهيلعهحوربكسبممألاينمؤمليأخلاْم
١٠:٤٥ص(دوهيلاينمؤمنحنانيلعنيسمخلامويهبكس
.)٤٦و

ِناَميِإلٱِبَرَّـهَطْذِإ،ٍءَْيشِبْمُهَنْيَبَواَنَنْيَبْزِّـيَمُيَْملَو«٩
.»ْمَُهبوُلُق
١:٢٣سوثنروك١و٤٣و٢٨و١٠:١٥صخلا١٠:١١ةيمور
١:٢٢سرطب١و

عوسيبنينمؤملاناتخلالهأدوهيلانحنْمُهَنْيَبَواَنَنْيَب
نيقيرفللنلعأهللانإ.هبنينمؤملاةلرغلالهأنيينثولاو
ًايبلقًاريثأتو)سدقلاحورلالولحيأ(ةدحاوةزجعم
.ًادحاو

يفىلاعتهلوقىلإاذهبراشأْمَُهبوُلُقِناَميِإلٱِبَرَّـهَطْذِإ
نإ.)١٠:١٥ص(»َتْنَأُهْسِّـنَدُتَالُهللاٱُهَرَّـهَطاَم«ايؤرلا
نورهطيمهنإوفلغمهنألنيسجنممألااوبسحدوهيلا
ناميإلابمهرهطهللانإانهلاقسرطبنكلو.ناتخلاب
بكسىلاعتهنأكلذىلعناهربلاو.يقيقحلابلقلاناتخ
امكنينوتخمريغمهوممألانمنينمؤملاىلعسدقلاحورلا
»ناميإلابرهط«انههلوقو.دوهيلانمنينؤملاىلعبكس
يفْمُهْسِّـدَق«حيسملالوقلقفاوم »ٌّقَحَوُهَكُمَالَك.َكِّـقَحِ
ليجنإباونمآهءاقدصأوسويلينركنأل.)١٧:١٧انحوي(
.نينمؤملابولقحورلاهبسدقييذلاحيسملا

ِملَنآلٱَف«١٠
َ
تلٱِقُنُعَىلَعٍريِنِعْضَوِبَهللاٱَنوُبِّـرَُجتاَذا

ِذيِمَالَّـ
»؟ُهَلِمْحَنْنَأُنْحَنَالَواَنُؤاَبآْعِطَتْسَيَْمل
٥:١ةيطالغو٢٣:٤ىّتم

.ركُذامكرمألاناكاذإويأَنآلٱَف
رخُأنيهارببلطبهتانألوطوهربصيأَهللاٱَنوُبِّـرَُجت

نأبحّرصدقهللانألحاضيإنسحأهحضوأامىلع
بلطينمفةسينكلالوخدلديحولاطرشلاوهناميإلا
يذلاطرشلاقوفرخُأًاطورشوأكلذىلعناهربةدايز
.ىلاعتهبرجيوهفهللاهعضو

اذهبًاضيأدصقهلعلو.ةيوسوملاةعيرشلاملوسريأٍريِن
ربلاىلعنولصحيمهنأسانلانظيذلاسومانلالكرينلا
.)٥:١ةيطالغ(هظفحب

الرشبلافعضبرارقإاذهخلااَنُؤاَبآْعِطَتْسَيَْمل
هنأىنعملاو.هعضاوهللاىلعالوهسفنسومانلاىلعىوكش
النأبجورينلاكلذلانرابتخاوانئابآرابتخااذهناكاذإ
.هلمحمهيلعبجونوأممألاىلعهعضن

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱِةَمْعِنِبْنِكٰل«١١
َصُلْخَنْنَأُنِمْؤُنِحيِسَْ

.»ًاضْيَأَكِئَلوُأاَمَك
٥و٣:٤و٢:١١سطيتو٢:٨سسفأو٣:٢٤ةيمور

يهو»ةمعنلا«يهةيآلاهذهيفنأشلاتاذةملكلا
لامعأالصالخلاانؤاجريهةمعنلاف.سومانلاةلباقم
اذإفاهبصلخنالانكللامعألاكلتسرامنمعن.سومانلا
اذاملفةمعنلابنوصلخيامنإاهبنوصلخيالممألااهسرام
:٢ةيطالغو٨:١ةيمور(ًاعفنمهيدجيالاممهيلعبجون
ليجنإلاميلاعتلكروحموهوةمعنلابصالخلاميلعتو.)١٦
نمنيحلاصلايفسيلفنيكلاهلاةأطخللديحولاءاجرلاهيفف
هرشهعنمينمرارشألايفسيلوةمعنلانعهحالصهينغي
:رومأةثالثسرطبباطخةصالخو.اهنم
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ةءابإفنينسذنمةلئسملاكلتبىضقهللانإ:لوألا·
.ىلاعتهلةبرجتنآلاهئاضق
فلسلارابتخاليلدبرينىسومةعيرشنإ:يناثلا·

.صالخلل
.صالخللةيفاكاهدحوعوسيبرلاةمعننإ:ثلاثلا·

.سرطبرومأنمرفسلااذهيفركُذامرخآاذهو

.دوهيلاونمؤميأُنِمْؤُن
.ممألاونمؤميأَكِئَلوُأ

جلٱَتَكَسَف«١٢
ْ

َسُلوُبَواَباَنْرَبَنوُعَمْسَياوُناَكَو.ُهُّلُكُروُهُْم
لٱَوِتاَيآلٱَنِمُهللاٱَعَنَصاَمِعيِمَجِبِناَثِّـدَُحي

ْ
يفِبِئاَجَع ِمَمُألٱِ

.»ْمِهِتَطِساَوِب
١٤:٢٧ص

سرطبمالكريثأتنماذهناكولادجلانعَتَكَسَف
موقلانمءاغصإوملكتللةصرفابانربوسلوبلراصهنأهنمو
.ةلئسملايفمكحلاذافنإناطلسهمالكلنكيملومهيلإ

عمجملايفناكهنأاذهنمجتنتسنُهُّلُكُروُهْمُْجلٱ
رهظيامكخئاشملاولسرلاريغةسينكلاءاضعأنمنوريثك
.)٢٢ع(نمًاضيأ

يفِبِئاَجَعْلٱَوِتاَيآلٱَنِم ةسينكلاًالبقاربخأِمَمُألٱِ
تايآلابانهاهاربخأوامهريثأتوليجنإلابممألاامهتادانمب
ىلاعتهنأىلعًاناهربامهيديأىلعهللااهارجأيتلابئاجعلاو
ممألاامهديمعتيضرهنأوممألاارشبيلامهلسرأيذلاوه
املًاتابثإوىسومسومانلعوضخالبسئانكمهايإامهمظنو
.)٨ع(يفسرطبهلاق

،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:ُبوُقْعَيَلاَقاَتَكَساَمَدْعَبَو«١٣
.»ِينوُعَمْسٱ
١٢:١٧ع

نمقبساملباوجلاةلزنمبهمالكناكُبوُقْعَيَلاَق
رظنللاوعمتجايتلاةلئسمللوابانربوسلوبوسرطبمالك
.ةلئسملاكلتيفلوقلكلًاعطاقهباوجناكو.اهيف

١:١٩ةيطالغرظنا(برلاوخأوهانهروكذملابوقعيو
ناكهنأمهرثكأدقتعاوةروهشملاةلاسرلابتاكوهو)٢:٩و
ملهنأولسرلانمسيلهنأمهضعبنظ.عمجملااذهسيئر
روهظنمعنتقاهنكل)٧:٥انحوي(هبلصلبقحيسملابنمؤي
هنأنورخآنظو.)١٥:٧سوثنروك١(هتمايقدعبهلحيسملا
يفهاخأيمُسوحيسملاةلاخنباهنأويفلحنببوقعي
هنأحجرألاو)١٥و٢٩:١٢و١٤:١٦نيوكت(دوهيلاحالطصا

ءانتعااهتسينكبىنتعاولسرلارئاسنمرثكأميلشورأبماقأ
:١٥سوثنروك١و٢١:١٨و١٢:١٧ص(اهلعارةلزنمبًاصاخ
.)١٢و٢:٩و١:١٩ةيطالغو٧

َمَمُألٱًالَّـوَأُهللاٱَدَقَتْفٱَفْيَكََربْخَأْدَقُناَعْمِس١٤«١٤،١٥
،ِءاَيِبْنَألٱُلاَوْقَأُهُقِفاوُتاَذٰهَو١٥.ِهِمْسٱَىلَعًابْعَشْمُهْنِمَذُخْأَيِل
:»ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
١٢و٩:١١سوماع٧ع

.)١:١سرطب٢و١٠:٢ىّتم(سرطبيأُناَعْمِس
ابانربوسلوبذخأنألبقيأَمَمُألٱًالَّـوَأُهللاٱَدَقَتْفٱ

هلعفامزاجأوامهالةلئسملايفمكحهللاًاذإف.مهنارشبي
.امههالعفاموسرطب

.ًاميدقدوهيلاةمأذخأامكًابْعَشْمُهْنِمَذُخْأَيِل
نمضتيوهيلعًالكتموهيلإًابوسنموهليأِهِمْسٱَىلَع

.ًالبقنويليئارسإلاناكامكهماركإوهدجملنوكينأكلذ
هللالعفامنأنهربيانهبوقعيذخأِءاَيِبْنَألٱُلاَوْقَأ
ءايبنأللهمالكقفاويممألالوبقنمابانربوسلوبةطساوب
دنعترهظيتلا»بئاجعلاوتايآلا«نوكتكلذىلعو
ريشبتبتنرتقايتلاوةسينكلايفهلوبقوسويلينركناميإ
ءايبنألابهبأبنأاملهللامتخالإتسيلممأللابانربوسلوب
.ةريثكنورقذنم

نالوسرلاهلعفامقيدصتلبوقعياهذختايتلاقيرطلا
نأوهورصعلكيفيحيسملكقيرطنوكتنأبجي
الإوهبملساهقفاونإفهللالاوقأبينيدرمألكلباقي
.هضفربجو

،َةَطِقاَّـسلٱَدُواَدَةَمْيَخًاضْيَأيِنْبَأَواَذٰهَدْعَبُعِجْرَأَس«١٦
.»ًةَيِناَثاَهُميِقُأَواَهَمْدَرًاضْيَأيِنْبَأَو

ًالاثمءايبنألالاوقأنمدحاولوقىلعبوقعيرصتقا
)١٢و٩:١١سوماع(سوماعةءوبننملوقلااذهواهرئاسل
وهو.اهلامعتسادوهيلاداتعايتلانيعبسلاةمجرتيفامىلع
نودبحيسملاءيجمدئاوفيفةكرشلاىلإممألاةوعدبءابنإ
ًايرورضًاطرشةيوسوملاموسرلانمهريغوأناتخلاركذ
.كلذل

هتاكربوهمعنبعجريىلاعتهنأيأاَذٰهَدْعَبُعِجْرَأَس
:٩سوماع(يفةروكذملاتاقيضلاوتاقشملاثودحدعب
١٠-٨(.

انههللاحّرصَةَطِقاَّـسلٱَدُواَدَةَمْيَخًاضْيَأيِنْبَأَو
ًاديدجاهينبينأدصقهنأوتطقسدقةيدوهيلاةسينكلانأب
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هبعشبهترسمدعولااذهنمضتيو.ةميدقلااهلالطأىلع
ءابنأوهوةيحورلاهتاكربنمقبساملكببعشلاعتمتو
ةسينكلايهةيحورةكلممءاشنإودوادنباحيسملاءيجمب
.اهلةيدادعتساالإنكتملدوهيلاةسينكيتلاةيحيسملا

طَيْيَكِل«١٧
ْ
لٱَبُل

ْ
ِمَمُألٱُعيَِمجَو،َّـبَّـرلٱِساَّـنلٱَنِمَنوُقاَب

.»ُهَّـلُكاَذٰهُعِناَّـصلٱُّبَّـرلٱُلوُقَي،ْمِهْيَلَعيِمْسٱَيِعُدَنيِذَّـلٱ

ةسينكلاجراخنيذلايأِساَّـنلٱَنِمَنوُقاَبْلٱ
بوقعيهمهفاموهةينيعبسلاومجرتمهمهفيذلاف.ةيدوهيلا
لصألادافموهو.انههلاقامبممألادصقهللانأوهو
نأىلعءانبكلذىلعةدايزمودأركذهنأالإيناربعلا
مهنكلومهدهعلوأذنمنييليئارسإللءادعأاوناكنييمودآلا
نأىلاعتهدعوًاذإف.دعولاةرئادنعنوجرخيالكلذعم
يفدوهيلاكراشتممألانأنمضتيحيسملابدوادةميخينبي
كلذنوبلطيمهنأدعولااذهزاجنإةمالعو.ءانبلااذهدئاوف
.»خلابلطييكل«ةيآلاهذهلوأيفهلوقديفيامكةبغرلاب

ىلعيعُدامكْمِهْيَلَعيِمْسٱَيِعُدَنيِذَّـلٱِمَمُألٱ
امةصالخو.هبعشمهلعجيهللانأىنعملاوًالبقنييليئارسإلا
دوادةميخةماقإنأسوماعةءوبننمبوقعيهسبتقا
نممدآلسننمنمؤملكلوبقنمضتتةقحلاةيحورلا
بوجوىلإحيملتىندأالبحيسملاةسينكيفممألاودوهيلا
.ةيوسوملاموسرلاظفح

.ةلاحمالدعوامزجنييذلاُهَّـلُكاَذٰهُعِناَّـصلٱُّبَّـرلٱ

.»ِهِلاَمْعَأُعيَِمجِلَزَألٱُذْنُمِّـبَّـرلٱَدْنِعٌةَموُلْعَم«١٨

دوادةميخةماقإبقلعتياملكيأِهِلاَمْعَأُعيَِمج
لمتشييحورتوكلمءاشنإكلذو.ممألاةوعدوةطقاسلا
طرشبةيوسوملاموسرلاظفحنودباءوسممألاودوهيلاىلع
ّريغتينأنكمياليذلاهللاهدصقامماذهو.طقفناميإلا
يفممألالوبقنأبنيمهتملالوقلًاعفداذهبوقعيلاقو
بوقعيمالكنممزليو.نيدلايفةعدبةيحسملاةسينكلا
نعممألااوعنمنإمهنإفهبهللاىضقامةمواقمرظح
.هللااومواقمهناتتخامدعلصالخلا

َنِمِهللاٱَىلِإَنيِعِجاَّـرلٱَىلَعَلَّـقَثُيَالْنَأىَرَأاَنَأَكِلٰذِل«١٩
.»ِمَمُألٱ
١:٩يكينولاست٢٨١ع

.ءايبنألاهبدهشوهللاهنلعأامىلعءانبيأَكِلٰذِل
.ًالصافًامكحمكاحكالعمجملانمدحاوكىَرَأاَنَأ

ملهنإفهلبقهريغهلاقامووههلاقامبعنتقاعمجملانكل
ىلعضرعوهوًائيشملكتيوأدحأهمالكدعبضرتعي
.)١٦:٤ص(مهلكهيضريذلاميقرلاعمجملا

هنأكةيوسوملاموسرلاظفحىلعمهرابجإبَلَّـقَثُيَال
.ناميإلاىلعةوالعصالخلليرورضطرش
هللاىلإةلطابلاةهلآلانمخلاِهللاٱَىلِإَنيِعِجاَّـرلٱَىلَع

.قحلا

،ِماَنْصَألٱِتاَساَجَنْنَعاوُعِنَتْمَيْنَأْمِهْيَلِإْلَسْرُيْلَب«٢٠
ملٱَو،اَنِّـزلٱَو

.»ِمَّـدلٱَو،ِقوُنْخَْ
٢٠:٣٠لايقزحو٢٣و٢٠:٣جورخو٤٦:٢نيوكت
٢٠و٢:١٤ايؤرو٢٩و١٠:٢٠و٨:١سوثنروك١و
٥:٣سسفأو٥:١٩ةيطالغو١٨و٦:٧سوثنروك١
نيوكت٤:٣سرطب١و٤:٣يكينولاست١و٣:٥يسولوكو
٢٤و٢٣و١٢:١٦ةينثتو١٤و١٧:١٣و٣:١٧نييوالو٩:٤

ينمؤمىلإنوبتكيمهنأبوقعيىأتراْمِهْيَلِإْلَسْرُيْلَب
تاقلعتمنماهنمنانثارومأةعبرأنعاوعنتمينأممألا
مهعفنامهنعيهنلانمدوصقملاو.هوكرتيذلاينثولانيدلا
اليكلوىلوألامهتريسبراجتلكنماوصلختينأوهو
ةيوسوملاةعيرشلاتاقلعتمنمنانثاو.مهريغلةرثعاونوكي
ينمؤمنممهتوخإاورثعُينأيقوتامهنعيهنلابدوصقملاو
.دوهيلا

مهمئالويفنيينثولاةكراشميأِماَنْصَألٱِتاَساَجَن
حبُذاممهنولكأييذلامحللانوكيثيحوةيتيبلاوةيلكيهلا
نماوعنتمينأًاضيأدصقهلعلو.اهلةدابعوًاماركإناثوألل
لاقاموهو.قاوسألايفعيبومحللاكلذنميقباملكأ
هلازتعابجوأهنكلهسفنبًامرحمهلكأسيلنأسلوبهيف
هوبسحنيذلادوهيلاينمؤمنمةوخإلاراثعإنمًارذح
.)٣٣-١:١٩سوثنروك١(ًاسجنموًاسجن

موسرلاضعبعمانزلاركذنممهضعببجعاَنِّـزلٱَو
فطعنمممألاتاساجنىلعانزلافطعنأحجرألاو
لوألايفممألامهتكراشمنأىنعملاو.ببسلاىلعببسملا
ةدابعنألاهلةضرعوأيناثلايفمهايإمهتكراشملببس
امًاريثكلكايهلانأل.ةليذرلاكلتبنرتقتامًاريثكناثوألا
نأدحأعطتسيملفتاينازاهتانهاكوينازملاةلزنمبتناك
نوينثولاو.انزلابمهتينأنودبةينثولالكايهلامئالويتأي
.مهلهتّلحأمهتنايدنألةتبلاةئيطخكلذاوبسحيملءامدقلا
عيظفلامثإلاكلذلمهتقماورهظينأممألاينمؤمىلعناكف
.ًالعفوًالوق
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دارأ.مدكفسالبلوتقملاقونخملاِمَّـدلٱَو،ِقوُنْخَْملٱَو
نمامهنألنيرمألانيذهنعممألاونمؤمعنتمينأبوقعي
٥و٩:٤نيوكت(امهنعىهنذإدوهيلادنعتامرحملا
عسويفنكيملف.)١٢:١٦ةينثتو٧:٢٦و٣:١٧نييوالو
ينمؤمنممهتوخإاورثعينأنودبامهولكأينأممألاينمؤم
.شيوشتلاوماصخلاكلذنملصحيفدوهيلا

كلذيفنييحيسملالاوحأاهتضتقاعبرألاحئاصنلاهذهو
معن.اهظفحلبجوملاماودعمالإةبجاونكتملفنامزلا
ةيحيسملاةنايدلاترشتنااملنكلومئاديناثلاظفحبوجو
تهتناوناثوألالكايهترجُهوةينثولاتنهوممألانيب
نأمهنمنونمؤملاىأردوهيلانيبترشتنااملو.اهتاساجن
زومرلاىلإةجاحنمقبيملهنأوتمدقدقةميظعلاةحيبذلا
.زومرلاكلتنأشطحيامععانتمالاواهيلإ

يفُهَلٍةَميِدَقٍلاَيْجَأُذْنُمىَسوُمَّـنَأل«٢١ ْنَمٍةَنيِدَمِّـلُكِ
يفُأَرْقُيْذِإ،ِهِبُزِرْكَي ملٱِ

.»ٍتْبَسَّـلُكِعِماَجَْ
٢٧و١٣:١٥ص

عرظنا(دوهيلانودممألاىلإةباتكللليلعتامإاذهَّـنَأل
مهعماجميفاهلثممهعمسلاهيلإنوجاتحيالدوهيلاذإ)٢٣
دوهيلاينمؤمنوظيغيممألاينمؤمنأنمزارتحاامأوًامئاد
ينمؤمنعنيلصفنماونوكيملممألاينمؤمنألمهنورثعيوأ
لباهنوظفحيوىسومةعيرشنوعمسياوأتفيملنيذلادوهيلا
.ًامئادمهنوطلاخياوناك

نأدقتعابوقعينأىلعحضاوليلداذهىَسوُم
رومأيفعرتشملاوههنأوةعيرشلارافسأبتاكوهىسوم
.ةدابعلا

يف ةريبكلاندملالكيفرجاهمدوهيللناكٍةَنيِدَمِّـلُكِ
ةكلمملاورصموسربقندمكاهيبرغوميلشروأيقرش
.دوهيلاعماجماهرثكأيفوةينامورلا

.هبتكأرقُتيأُأَرْقُيْذِإ
يف ٦:٩ص(يفعماجملاىلعمالكلاقبسِعِماَجَْملٱِ

نييحيسمللًاحابمعماجملاكلتلوخدناكو)٤:٢٣ىّتمو
مهلامعأودوهيلادئاقعاوفرعينأمهيلعبعصيالفممألاو
حرجيوأدوهيلاينمؤمرّدكيامباكترايفمهلةجحالف
.ةمدصرجحمهمامأعضيومهرئامض

ةسدقمةحاروهيذلاعباسلامويلايأٍتْبَسَّـلُك
ةدابعللّنيعملاىسومبتكنوعمسيالاوناكاذإفدوهيلل
.مهدنع

ملٱَوُلُسُّرلٱىَأَرٍذِئَنيِح«٢٢
لٱِّـلُكَعَمُخِياَشَْ

ْ
ْنَأِةَسيِنَك

َسُلوُبَعَمَةَيِكاَطْنَأَىلِإاَُمهوُلِسْرُيَف،ْمُهْنِمِنْيَلُجَراوُراَتَْخي

ملٱاَذوَُهي:اَباَنْرَبَو
يفِْنيَمِّـدَقَتُمِنْيَلُجَر،َاليِسَو،اَباَسْرَبَبَّـقَلُْ ِ

.»ِةَوْخِإلٱ
١:٢٣ص

.مكحيأىَأَر
ءاضعأمهوِةَسيِنَكْلٱِّـلُكَعَمُخِياَشَْملٱَوُلُسُّرلٱ

رئاسنودخئاشملاولسرلاالوطقفلسرلاالعمجملا
.ةسينكلا

يتلاميلشروأةسينكءاضعأنميأْمُهْنِمِنْيَلُجَر
خئاشمنماناكنيلجرلاكنيذلعلوسئانكلامأيه
.ةسينكلا

تعفُرةوعدلانألةيكاطنأىلإامهولسرأَةَيِكاَطْنَأَىلِإ
.مهيلإاهنم

امهبميلشروأةسينكةقثلًاراهظإاَباَنْرَبَوَسُلوُبَعَم
تناكنإةباتكلاريوزتبامهماهتاعفدلوامهايإامهرابتعاو
ضعبيأرةباتكلاهذهنأمهوتلًاعفدوأامهريغنودامهعم
.اهلكالةسينكلا

:١ص(يفركُذيذلاستسويكاباسنبايأاَباَسْرَب
هنأىوسهرمأنمملعنالوهاخأمهضعبهنظكلذلو)٢٣
.)٣٢ع(يبن

لامعألارفسيفلوألابيمُسسناولسوهَاليِس
١:١يكينولاست٢و١:١يكينولاست١(لئاسرلايفيناثلابو
سلوبقيفرناكوهو)٥:١٢سرطب١و١:١٩سوثنروك٢و
يبليفيفهعمنجسو)١٥:٤٠ص(ريشبتلليناثلاهرفسيف
.)١٦:٢٥ص(

يفِْنيَمِّـدَقَتُم اوقفارنمماناكامهنألمتحيِةَوْخِإلٱِ
.دئازمارتحاامهلناككلذلوضرألاىلعوهوحيسملا

ملٱَوُلُسُّرلَا:اَذَكٰهِْمهيِدْيَأِباوُبَتَكَو«٢٣
ُةَوْخِإلٱَوُخِياَشَْ

يفِمَمُألٱَنِمَنيِذَّـلٱِةَوْخِإلٱَىلِإًامَالَسَنوُدُْهي َةَيِكاَطْنَأِ
»َةَّـيِكيِليِكَوَةَّـيِروُسَو

ةعبرألاةطساوبهولسرأوميقرلااوبتكيأِْمهيِدْيَأِباوُبَتَك
.فذحلازاجيإةرابعلايففاليسواذوهيوابانربوسلوب

ميقرللةمدقم)٢٧ع(ةياهنىلإةملكلاهذهنمُلُسُّرلَا
نيلوسرلابيوصتومهمذوةبذكلانيملعملاةئطختنمضتت
.امهحدمو

هذهلثمومكلًامالسهللانولأسييأًامَالَسَنوُدُْهي
نمعضوملااذهريغيفنييحيسملالئاسريفركذُيملةيحتلا
امماذهو)١:١بوقعي(بوقعيةلاسريفالإديدجلادهعلا
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ىلعلديامكبوقعيءاشنإنمتناكةلاسرلانأىلعلدي
.هباطخبولسألميقرلاةقفاومكلذ

نودمهيلإةباتكلانألِمَمُألٱَنِمَنيِذَّـلٱِةَوْخِإلٱ
ممألاينمؤملاهتدومميلشروأةسينكترهظأانهو.مهريغ
.ةوخإمهتعدنأب

ةريغىلعانلدياذهَةَّـيِكيِليِكَوَةَّـيِروُسَوَةَيِكاَطْنَأ
ةمظعونكامألاكلتيفهللاةملكعرزيفهريغوسلوب
نأانفرعاماذهالولو.هللاةمعنبهنمناكيذلاداصحلا
يفوةيكاطنأبةطيحملادالبلايهيتلاةيروسيفممألا
اونمآسلوبدلومسوسرطلرواجملادالبلايهوةيكيليك
ىلإمهتباتكببسلعلو.سئانكاومظتناوتاعامجحيسملاب
مهيلإاوبهذنيدسفملانيملعملانأةيكيليكوةيروسيفةوخإلا
.ميلشروأىلإمهنعًاباوناولسرأفمهوجعزأو

اَنِدْنِعْنِمَنيِجِراَخًاساَنُأَّـنَأاَنْعِمَسْدَقْذِإ«٢٤
لَقُم،ٍلاَوْقَأِبْمُكوُجَعْزَأ

ِّـ
َختْنَأَنيِلِئاَقَو،ْمُكَسُفْنَأَنيِب

ْ
اوُنِتَت

َحتَو
ْ
.»ْمُهْرُمْأَنَْملُنْحَنَنيِذَّـلٱَسوُماَّـنلٱاوُظَف
١:١٠سطيتو٥:١٢و٣:١و٢:٤و١:٧ةيطالغو١ع
١١و

كئلوأنأىلعليلداذهاَنِدْنِعْنِمَنيِجِراَخًاساَنُأ
اولاقاميفاهباونوميلشروأةسينكلسرمهنأاوعدانيملعملا
سئانكلااوجعزأنيذلاكئلوأءاعّداةحصتفنةسينكلاف
.ممألاينمؤمنمةمظتنملا

لوبقيفمكوكشومكرئامضةحاراولازأيأْمُكوُجَعْزَأ
.حيسملابمكناميإدرجمبمكايإهللا

أشنجاعزإلانمرشباصماذهْمُكَسُفْنَأَنيِبِّـلَقُم
هبمهسفنأاورضأمهنألةيسيرفلانيملعملاكئلوألاوقأنع
صالخلانعمهباولدعنأبيدبألاكالهللةضرعمهولعجو
.لامعألابصالخلاىلإناميإلاب

زومرملانايتإبلازيذلايزمرلاسومانلايأَسوُماَّـنلٱ
ةلعةظفحمهلعجرابتعابًايبدأوًايزمرسومانلاوأهيلإ
.صالخلاوريربتلا

اهنأميلشروأةسينكتفنْمُهْرُمْأَنَْملُنْحَنَنيِذَّـلٱ
ولوميلعتلاناطلسنمًائيشنيملعملاكئلوأتطعأ
.فالخلااذهعقوامًالبقلسرلااوراشتسا

َراَتْخَنْنَأٍةَدِحاَوٍسْفَنِباَنِْرصْدَقَواَنْيَأَر٢٥«٢٥،٢٦
ِنْيَلُجَر٢٦،َسُلوُبَواَباَنْرَباَنْيَبيِبَحَعَمْمُكْيَلِإاَمُهَلِسْرُنَوِنْيَلُجَر
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِلْجَألاَمِهْيَسْفَنَالَذَبْدَق

.ِ»حيِسَْ
:١١سوثنروك٢و١٥:٣٠سوثنروك١و١٤:١٩و١٢:٥٠ص
٢٦و٤٣

نإومهنأىلإحيملتاذهيفٍةَدِحاَوٍسْفَنِباَنِْرصْدَقَو
نمميلشروأةسينكءاضعأنيبءيشثدحدقناك
.قافتالالكةرواحملادعباوقفتا)١٥و١٤ع(ءارآلافالتخا

وههنأعمجملاحّرصاَمُهَلِسْرُنَوِنْيَلُجَرَراَتْخَنْنَأ
.ابانربوسلوبالامهلسرأونيبئانلاراتخايذلا

لسرلاةقثلنايبوامهلةنسحةداهشهذهاَنْيَبيِبَح
ممألاميلعتىلعامهناطلسبرارقإوامهلماركإوامهبخئاشملاو
.سئانكمهينمؤمامهمظنو

عمجملاءاضعأنأىلعلدياذهخلااَمِهْيَسْفَنَالَذَب
صةرتسلو)١٣:٥٠ص(ةيديسيبةيكاطنأثداوحاوفرع
اضرعامهنأوامهتعاجشمهحدمنمضتيو.)١٤:١٩
هنوكرابتعابهتمدخوحيسملاماركإيفةبغررطخللامهسفنأ
مهنيبةقالعلا»انبر«مهلوقباونابأو.ًاحوسممًاكلموًاصلخم
انّبروههلجألامهسفنأالذبيذلانأيهونيلوسرلانيبو
.امهبرو

مهضعبحدمينأنيلوألانييحيسملاةداعنمنكيمل
نيملعملانعطانهابانربوسلوبحدملبجوملالعلوًاضعب
امهايإلسرلاةفرعميفوامهناطلسوامهتيصيفنيسدفملا
.نيلوسر

لَسْرَأْدَقَف«٢٧
ْ
ِروُمُألٱِسْفَنِبْمُكِنَاِربُْخياَُمهَو،َاليِسَواَذوَُهياَن

.»ًاهاَفِش

.ةباتكاهبمكانربخأيتلاِروُمُألٱِسْفَنِبْمُكِناَِربُْخي
هسفنعمجملانمميقرلاكلذنأمهلادكؤينأامهلناكف
نامركمابانربوسلوبنأوهيلعاوقفتاهئاضعألكنأو
يفنيذلانييحيسملارئاسولسرلاعيمجىدلنابوبحمو
نمامهلأسينملكابواجينأنيَّـدعتسماناكوميلشروأ
يكلكلذلكوريسفتلاىلإجاتحيامارسفيوةيكاطنأةسينك
.نيجعزملارئامضاوحيريوةسينكلاءاضعأنيبقافتالاالعجي

لٱُحوُّرلٱىَأَرْدَقُهَّـنَأل٢٨«٢٨،٢٩
ْ
َالْنَأ،ُنْحَنَوُسُدُق

لٱِءاَيْشَألٱِهِذٰهَْريَغ،َرَثْكَأًالْقِثْمُكْيَلَعَعَضَن
ْ
ْنَأ٢٩:ِةَبِجاَو

ألِلَحِبُذاَّـمَعاوُعِنَتْمَت
َ

ملٱَو،ِمَّـدلٱِنَعَو،ِماَنْص
،اَنِّـزلٱَو،ِقوُنْخَْ

اوُنوُك.َنوُلَعْفَتاَّـمِعِنَفاَهْنِمْمُكَسُفْنَأْمُتْظِفَحْنِإيِتَّـلٱ
.»َنْيَفاَعُم
١٧:١٤نييوال٢٠و٢:١٤ايؤرو٢١:٢٥صو٢٠ع

هلبقاموعمجملامكحىلعنالمتشتناتيآلاناتاه
.هلةمدقم
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خئاشملاولسرلاحيرصتاذهُسُدُقْلٱُحوُّرلٱىَأَر
حورلاهبمكحاموهعمجملايفهباومكحامنأبةسينكلاو
ْمُكْنِمِناَنْثٱَقَفَّـتٱِنِإ«حيسملالوققفوىلعاذهو.سدقلا
يفِضْرَألٱَىلَع طَيٍْءَيشِّـيَأِ

ْ
َهلُنوُكَيُهَّـنِإَفِهِناَبُل

ُ
:١٨ىّتم(»اَم

ملٱاَّـمَأَو«هلوقو.)٢٠و١٩
لٱُحوُّرلٱ،يِّـزَعُْ

ْ
يِذَّـلٱ،ُسُدُق

لَعُيَوُهَف،يِمْسٱِبُبآلٱُهُلِسْرُيَس
ِّـ

:١٤انحوي(»ٍْءَيشَّـلُكْمُكُم
٢٦(.

امو.ةيهلإلاةئيشملانالعإللئاسواننوكرابتعابُنْحَنَو
هبمكحامنأىلعلديالعمجملاهبمكحاميفانهليق
مأتلاهنأنهربينأالإيهلإناطلسبناكعماجملانمهريغ
.هتسايسوسدقلاحورلاداشرإب

ىضتقمنماهبوجوناكِةَبِجاَوْلٱِءاَيْشَألٱِهِذٰهَْريَغ
اهبمكحو.انزلانععنملاىوسةيتقويهفذئمويلاوحألا
:تاياغعبرألعمجملا
دوهيلاينمؤمنممظتنملاسئانكلامالسظفح:ىلوألا·

.ممألاو
.ممألاينمؤمرئامضةحارإ:ةيناثلا·
يتلابراجتلالازتعاىلعممألاينمؤملمح:ةثلاثلا·

.ىلوألامهتنايديفاهوداتعا
ةنايدلالئاذرنمًارهجةيحيسملاةسينكلاروفن:ةعبارلا·

.ةينثولا

ألِلَحِبُذاَّـمَع
َ

»مانصألاتاساجنل«ريسفتاذهِماَنْص
قبسامكانهةيآلارئاسو.كانهريسفتلاعجارف)٢٠ع(يف
ةمرحملاةمعطألاانهعمجذإبيترتلايفالإنيرشعلاةيآلايف
.ًاريخأانزلادرفأو

.اهنعّيهنملارومألاةعبرأيأاَهْنِم
:ٍناعمةثالثاذهلمتحيَنوُلَعْفَتاَّـمِعِنَف
.هللامامأمهيلعبجيامنولعفيكلذبمهنأ:لوألا·
رثعيالىتحمهتوخإلمهيلعبجيامنولعفيمهنأ:يناثلا·

.مهنمءافعضلا
لبقنمحدمعمجملاانهو.مهسفنأنوعفنيمهنإ:ثلاثلا·

.هفلاخنممرحيوأهتعاطبرمأينأنودنمُهحصن

اهداتعايتلاةروصلابميقرلاماتخاذهَنْيَفاَعُماوُنوُك
ًاسفنحاجنلاماودةدارإهانعمو)٢٣:٣٠ص(نوينانويلا
.ًادسجو

ينمؤملدوهيلاينمؤمنمةفلؤملاميلشروأةسينكتحابأ
ينمؤمرئاسعمتيقباهنكلوةيوسوملاموسرلاكرتممألا
مثًاتقوًالماكًاظفحةيحيسملاموسرلاعماهظفحتدوهيلا
ةنيدمنوينامورلامدهنأىلإًائيشفًائيشاهكرتتتذخأ
.اهلكاهتكرتمويلاكلذنمولكيهلاوميلشروأ

طُأاَّـَملِءَالُؤٰهَف٣٠«٣٠،٣١
ْ
اوُعََمجَو،َةَيِكاَطْنَأَىلِإاوُءاَجاوُقِل

جلٱ
ْ

ِبَبَسِلاوُحِرَفاَهوُأَرَقاَّـمَلَف٣١.َةَلاَسِّـرلٱاوُعَفَدَوَروُهُْم
.»ِةَيِزْعَّـتلٱ

مهتعيشوباهذلايفمهلنذأنيحيأاوُقِلْطُأاَّـَمل
.ًاماركإوًاددوتةسينكلا

ىلإابانربوسلوبتلسرأيتلاةسينكلاةعامجَروُهْمُْجلٱ
.ًاعيمجمهيلإلسرأميقرلانألميلشروأ

.اهلكةسينكلاعمسمىلعمهضعباهأرقيأاَهوُأَرَق
.لادجلابابسأعاطقنايهوِةَيِزْعَّـتلٱِبَبَسِلاوُحِرَف
مهسوفننأوًالطابنكيملمهناميإنأمهققحتهنممظعأو
سومانمهظفحمدعنمكالهلارطخلةضرعبتسيل
نمهريغوناتخلالقثمهلمحتملةسينكلانأوىسوم
داشرإبةسينكلاهيلعترجيتلابولسألانأو.موسرلا
.سئانكلاّمألوسدقلاحورللًايضرمناكابانربوسلوب
مهريغومهحرفينأهنأشنمناكحرفلاىلعمهلمحيذلاو
عنميذلازجاحلاهبلازهنألةعاسلاهذهىلإمويلاكلذنم
اهحنميتلاةيحيسملاةيرحلانالعإهنألوةسينكلادادتما
ةعيرشىلعةمعنلاةعيرشليضفتواهسيئرةسينكلل
اهحرشميقرلاكلذاهنمضتيتلاقئاقحلاو.لامعألا
لهأىلإهتلاسروةيمورلهأىلإهتلاسريفسلوباهحضوأو
.ةيطالغ

َةَوْخِإلٱاَظَعَو،ِْنيَّـيِبَنًاضْيَأاَُمهاَناَكْذِإ،َاليِسَواَذوَُهيَو«٣٢
دَشَوٍريِثَكٍمَالَكِب

.»ْمُهاَدَّـ
١٨:٢٣و١٤:٢٢ص

ىلعمالكلاقبسوميلشروأةسينكامهتلسرأنألبق
.)١٣:١و١١:٢٧ص(يفءايبنألا

هذهيفظعوف.ةيزعتلاىنعمنمضتيانهظعولااَظَعَو
لصأنمةينانويلايفناقتشمةقباسلاةيآلايفةيزعتلاوةيآلا
يذلاميقرلارمأيفامهظعوبمهايّزعامهنأىنعملافدحاو
نيهاربلانمهبتبثُأامنايبوهايإامهحرشومهيلإلسرُأ
.بوقعيباطخوسرطبباطخيفامك

حيسملابمهناميإيفمهاتّبثومهايّوقيأْمُهاَدَّـدَش
.امهميلعتب

طُأًاناَمَزاَفََرصاَمَدْعَبَّـمُث«٣٣
ْ
َىلِإِةَوْخِإلٱَنِمٍمَالَسِباَقِل

.»ِلُسُّرلٱ
١١:٣١نييناربعو١٦:١١سوثنروك١
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.امهيلإلكُواممامتإلًايفاكًاناَمَز
ـامـهـعـوجـربةـســيـنكـلاتـمـلـسيأٍمَالـَسـِبـاَقـِلـْطُأ
ةيحيسملاامهتريغىلعامهلركشلاوهللاةالصلابامهتعيشو
.مهايإامهتيزعتو

.لسرلاماقمميلشروأىلإيأِلُسُّرلٱَىلِإ

لَيْنَأىَأَرَاليِسَّـنِكٰلَو«٣٤
ْ
.»َكاَنُهَثَب

هنأوأًاليلقباغنأدعبعجراليسنأاذهنمرهظي
.ةوخإلابلطلةباجإًاتقوةيكاطنأبميقينأهلادب

يفاَماَقَأَفاَباَنْرَبَوُسُلوُباَّـمَأ«٣٥ لَعُيَةَيِكاَطْنَأِ
ِّـ

ِناَم
.»ِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِبًاضْيَأَنِيريِثَكَنيِرَخآَعَمِناَِّـرشَبُيَو

١٣:١ص

يذلالمعلاىلعنيبظاوماَماَقَأَفاَباَنْرَبَوُسُلوُباَّـمَأ
.)١٤:٢٨ص(ميلشروأىلإامهباهذلبقهناسرامياناك

زكرمتناكةيكاطنأنأحّجرملاَنِيريِثَكَنيِرَخآَعَم
مهضعبناكفنورشبملااهيفرثككلذلوةيروسلكلريشبتلا
نيذلانومّلعينوقابلاوةفلتخملانكامألايفظعيواهنمجرخي
.مّلعتلاةيغبمهيلإنوتأي

يناثلارفسلايفهعورشوابانربلسلوبةقرافم
٤١ىلإ٣٦ع

اَنَتَوْخِإْدِقَتْفَنَوْعِجْرَنِل:اَباَْنَربِلُسُلوُبَلاَقٍماَّـيَأَدْعَبَّـمُث«٣٦
يف .»ْمُهَفْيَك،ِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِباَهيِفاَنْيَداَنٍةَنيِدَمِّـلُكِ
٢٥و٢٤و٦و١٤:١و١٥و١٤و١٢و١٣:٤ص

ةنسوحنمهضعباهنظنكلاهددعملعنالٍماَّـيَأَدْعَب
رفسلايفعرشسلوبنأويميلشروألاعمجملامكحدعب
ةدملايفهنأةبتكلارثكأنظو.م.ب٥١ةنسريشبتلليناثلا
ةيطالغ(يفركُذامثدحيناثلاسلوبرفسوعمجملانيب
سلوبخيبوتوةيكاطنأيفسرطبفرصتنم)١٣-٢:١١
.هايإ

سئانكلابهتيانعةدشاذهبسلوبرهظأُسُلوُبَلاَق
هلوقكلذديؤيواهيلإهلئاسريفاهرهظأامكاهأشنأيتلا
رظنا١١:٢٨سوثنروك٢(»سئانكلاعيمجبمامتهالاّيلع«
.)١:٣يبليفو١:١٦سسفأًاضيأ

يف ندمدصقهلعلوىرغصلاايسآيفٍةَنيِدَمِّـلُكِ
.لوألاهرفسيفاهيلإىتأدقناكذإًاضيأسربق

.حيسملاعوسيليجنإيأّبَّـرلٱِةَمِلَكِب
سئانكلاءاضعأرثكلهفرعينأيفبغرْمُهَفْيَك
.ةّيحورلالئاضفلايفمهنموضعلكمدقتلهو

اَّـنَحوُيًاضْيَأاَمُهَعَماَذُخْأَيْنَأاَباَنْرَبَراَشَأَف٣٧«٣٧،٣٨
َّـنَأُنِسْحَتْسَيَناَكَفُسُلوُباَّـمَأَو٣٨،َسُقْرَمىَعْدُييِذَّـلٱ
لِلاَمُهَعَمْبَهْذَيَْملَوَةَّـيِليِفْمَبْنِماَمُهَقَراَفيِذَّـلٱ

ْ
َال،ِلَمَع

.»اَمُهَعَمِهِناَذُخْأَي
:٤سواثوميت٢و٤:١٠يسولوكو١٣:٥و٢٥و١٢:١٢ص
١٣:١٣ص٢٤نوميلفو١١

سقرمذخأيفابانرببغرَسُقْرَم...اَباَنْرَبَراَشَأَف
نعرظنلاضغاذهلو)٤:١٠يسولوك(هتخانباهنالهعم
.اهتءادبيفةمدخلاهكرتبًاقباسهفرصتءوس

ةمدخللهأريغهنأسقرمبسحخلاُسُلوُباَّـمَأَو
ىلعهديهعضولوأيفًاقباسابانربوهكرتهنألليجنإلا
امهوامهكرتينأًاضيأفاخهلعلو.)١٣:١٣ص(ثارحملا

:١٣ص(حرشيفليقامّحصنإو.هيلإجايتحالاةدشيف
لوسرسلوبفرعينأدريملذإامهكرتهنألامتحانم)١٣
ناكهلاخىلعمّدقتلاقحتسيكلذلنأوهللاّنيعامكممألا
.هتقفارمسلوبلوبقمدعلركُذامممظعأًاببسكلذ

اَُمهُدَحَأَقَراَفىَّـتَحٌةَرَجاَشُماَمُهَنْيَبَلَصَحَف٣٩«٣٩،٤٠
يفَرَفاَسَوَسُقْرَمَذَخَأاَباَنْرَبَو.َرَخآلٱ لٱِ

ْ
٤٠.َُسْربُقَىلِإِرْحَب

َىلِإِةَوْخِإلٱَنِمًاعَدْوَتْسُمَجَرَخَوَاليِسَراَتْخٱَفُسُلوُباَّـمَأَو
.»ِهللاٱِةَمْعِن

١٤:٢٦ص

هادمتعااميففالتخالاىلإىدأيأرلايفامهفالتخا
.رخآلايأرىلإهيأرنعلدعينأدحأضريملذإًالبق
ضغبهنعأشنيملوًايتقوالإنكيملفالتخالااذهنكلو
برلالمعيفهلًاكيرشذئدعبابانربركذسلوبنألةتبلا
سواثوميت٢(هحدموسقرمنعيضرو)٩:٦سوثنروك١(
تبثيفالتخالاكلذنأىلع)١١و٤:١٠يسولوكو٤:١١
)١٤:١٥ص(رشبًاضيأنحنةرتسللهألسلوبلوق
ريشبتللناتقرفهبراصهنألريخمظعألهعوقوبهللاحمسو
.نينثانمًالدبنيرشعوةعبرأوةدحاونمًالدب

تالزرتسيالهنأسدقملاباتكلاقدصتبثيامم
ركذىلعرصتقتاهنإفنيرّوزملابتكفالخبهلهألضافأ
.اهلهألئاضف

ىبأوهذخأينأراتخايذلاَسُقْرَمَذَخَأاَباَنْرَبَو
.هذخأسلوب
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.)٤:٣٦ص(يلصألاهنطومَسُْربُقَىلِإ
هباهذنيبةدملابتاكلاركذيملَجَرَخَوَاليِسَراَتْخٱَف
سلوببتكينألفاكتقودعبناكهلعلوابانربباهذو
امكاهيلإلصودقناكنإاهنماليسيعدتسيميلشروأىلإ
ريشينيثالثلاوةعبارلاةيآلايفركُذامو)٣٣ع(نمجتنتسي
تقودعباليسناكو.ميلشروأنمهعوجردعبناكامىلإ
.)٥:١٢سرطب١(لوسرلاسرطبقيفر

ةيانعةسينكلاتلأسيأخلاِةَوْخِإلٱَنِمًاعَدْوَتْسُم
تنسحتساةسينكلانأىلعليلداذهوهاّيإهظفحوهبهللا
هذهيفو.سقرممادختساهتءابإىلعهملتمليأهلعفام
ثالثوحنهبلغشيذلايناثلاسلوبرفسةءادببءابنأةيآلا
م.ب٥٤ةنسىلإ٥١ةنسنمكلذوةنسفصنونينس
سمخيناثلايفهعورشولوألاهرفسنمهعوجرنيبامو
.نينس

يفَزاَتْجٱَف«٤١ لٱُدِّـدَشُيَةَّـيِكيِليِكَوَةَّـيِروُسِ
ْ

.»َسِئاَنَك
١٦:٥ص

يفَزاَتْجٱَف ةيكاطنأامهاتبصقنيتللاَةَّـيِكيِليِكَوَةَّـيِروُسِ
ملعنالولوألاهرفسيفهيلإبهذيملاممناتاهوسوسرطو
ةيروسيفاهيسسؤمنأحجرملاو.امهيفسئانكلاسسأنم
نأو)٣٥ع(ةيكاطنأةسينكنمامهريغوابانربوسلوب
ةيكاطنأىلإابانربهاعدنألبقسلوبةيكيليكيفاهسسؤم
.)٢٦و١١:٢٥و٩:٣٠ص(

يحيسملاناميإلايفاهتبثيواهيوقييأَسِئاَنَكْلٱُدِّـدَشُي
.)٢٣ع(مهيلإلسرملاعمجملاميقراهيلعولتيو

رطضافلوألاكرحبلايفالّربلايفيناثلاسلوبرفسناك
.لوألايفاهّرشبيتلاندملاىلإةّيكيليكوةيروسيفزاتجينأ

رشعسداسلاحاحصألا

١٠ىلإ١عىرغصلاايسآيفسلوبرفس

لِتاَذِإَو،ََةِرتْسِلَوَةَبْرَدَىلِإَلَصَوَّـمُث«١
ْ

َكاَنُهَناَكٌذيِم
ُهاَبَأَّـنِكٰلَوٍةَنِمْؤُمٍةَّـيِدوَُهيٍةَأَرْمٱُنْبٱ،ُسُواَثوُميِتُهُمْسٱ
ِيناَنوُي

ٌّ
«.
٤:١٧سوثنروك١و١٦:٢١ةيمورو١٩:٢٢ص١٤:٦ص
١:٢سواثوميت١و٣:٢يكينولاست١و٢:١٩يبليفو
١:٥سواثوميت١:٢٢سواثوميت٢و

.اليسهقيفرعمسلوبيأَلَصَوَّـمُث
صحرشرظنا(لوألارفسلايفامهرازَةَِرتْسِلَوَةَبْرَد
قيضميفسوسرطنميناثلايفامهيلإبهذو)١٤:٦
بونجلاىلإلامشلانمةدتمملابجةلسلسوهوسروط
.ًاليمنينامثوحناهلوط

سلوبنألةبردىلعةرتسل)١٤:٦ص(يفبتاكلامدق
ةبردانهمدقوةبردلبقةرتسلغلبفبرغلانمامهيلإىتأ
لبقةبردغلبفقرشلانماهيلإىتأسلوبنألةرتسلىلع
.بتاكلاقدصىلعةلدألانماذهوةرتسل

مأوهةبردنمأملعنالحيسملابنمؤميأٌذيِمْلِتاَذِإَو
نممناكوةرتسلنمهنأىلإريشتةنيرقلانكلةرتسلنم
اذهلبقنينستسذنملوألاهرفسيفسلوبمهذملت
١:٢سواثوميت١و٤:١٧سوثنروك١(هنباهاعدسلوبنأل
عضوونيتلاسرهيلإبتكو.)٢:١و١:٢سواثوميت٢و١٨و
مدخذيملتلااذهو.هلئاسرنمسمخناونعيفهمسا
سسفأةسينكو)١٦:١٠سوثنروك١(سوثنروكةسينك
ىلوألاةرملاةيموريفسلوبعمنجُسو)١:٣سواثوميت١(
ةيناثنجُسمايأهيلإيتأينأسلوببلطو.)٢:١٩يبليف(
.)٢١و٤:٩سواثوميت٢(هتايحرخآيفكانه

اهمسانأ١:١٥سواثوميت٢نمملعنٍةَّـيِدوَُهيٍةَأَرْمٱ
.سدقملاباتكلااهنباتمّلعاهنأويكينفأ

ِيناَنوُيُهاَبَأ
ٌّ

نمآهنأبتاكلاركذيملذإينثوهنأحجرألا
نتخونتتخألكلذكناكولواوداهنممسيلوهوحيسملاب
ةعيرشهتعنمجاوزلااذهلثمو.هنبانتخيملهنكلوهنبا
.)١٣:٢٣ايمحنو٤٤و١٠:٢ارزعو٧:٤ةينثت(ىسوم
نعدعباممةينوأكيللثميفرثكهنكلةيدوهيلايفردنو
ةجوزةكلملاريتسأهتتأامىلعهوتأنمدنتساوميلشروأ
.سوريوشحأ

يفَنيِذَّـلٱِةَوْخِإلٱَنِمُهَلًادوُهْشَمَناَكَو«٢ ََةِرتْسِلِ
.»َةَيِنوُقيِإَو

٦:٣ص

داشرإبنيتنيدملاكنيتيفليجنإلابّرشبسواثوميتلعل
ثيدحناكوسلوبهمدختسانألبقاهسئانكخئاشم
سسفأةسينكةمدخبهرمأمويهلسلوبلوقليلدبنسلا
امباذهلباق٤:١٢سواثوميت١(»كتثادحبدحأنهتسيال«
ةفرعمسواثوميتإبننمانلو.)١:١٣سواثوميت١يف
ًافراعنوكينأيهورشبمللنوكتنأبجاولاتافصلا
نوكينأو)٣:١٥سواثوميت٢(ًانسحةسدقملابتكلاب
نمداشرإبةسينكلاةمدخمّلعتينأوةوخإلانمهلًادوهشم
.ًارايتخاوًاملعهديزي
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.)١٤:٢١ص(حرشىلإعجراَةَيِنوُقيِإ

ْنِمُهَنَتَخَوُهَذَخَأَف،ُهَعَماَذٰهَجُرَْخيْنَأُسُلوُبَداَرَأَف«٣
لٱِلْجَأ

ْ
يفَنيِذَّـلٱِدوُهَي لِتِ

ْ
جلٱَّـنَأل،ِنِكاَمَألٱَك

ْ
اوُناَكَعيَِم

ِيناَنوُيُهَّـنَأُهاَبَأَنوُفِرْعَي
ٌّ
«.

٥:٢و٢:٣ةيطالغو٩:٢٠سوثنروك١

نوكيوريشبتللهعملوجييأُهَعَماَذٰهَجُرَْخيْنَأ
.ابانربةلزنمباليسناكامكلوألارفسلايفسقرمةلزنمب

ناتخلااذهسلوببسحيملِدوُهَيْلٱِلْجَأْنِمُهَنَتَخ
يفُهَّـنَأل«هلوقليلدبهداقتعاىضتقمبسواثوميتلًايرورض ِ
ملٱ
خلٱَسْيَلَعوُسَيِحيِسَْ

ْ
)٦:١٥ةيطالغ(»ًائْيَشُعَفْنَيُناَتِ

يفهبوجومدعباومكحذإدوهيلاينمؤمداقتعاىضتقمبو
نكمتيلهنسحتساهنكلو.)٢٩و٢٨و١٥:١ص(عمجملا
ينثونباهنأنوفرعياوناكذإدوهيلاريشبتنمسواثوميت
هولبقالومهعماجميفملكتينأهلاوحمسامنتتخيملولف
يفهركذيذلاإدبملاقفوىلعكلذلعفو.ًاينيدًاملعم
لِلُتِْرصَف«هلوقوهوسوثنروكلهأىلإىلوألاهتلاسر

ْ
ِدوُهَي

لٱَحَبْرَألٍّيِدوُهَيَك
ْ
َحتَنيِذَّـلِلَو،َدوُهَي

ْ
َحتِّـينَأَكِسوُماَّـنلٱَت

ْ
َت

َحتَنيِذَّـلٱَحَبْرَألِسوُماَّـنلٱ
ْ

٩:٢٠سوثنروك١(»ِسوُماَّـنلٱَت
٢٨و١٠:٢٥و٨:٨سوثنروك١و١٤:٢١ةيمورًاضيأرظنا
سواثوميتنتخامكسطيتنتخيملو.)٢٦-٢١:٢٣لامعأو
ناكلهنتخولوممألاريشبتىلعًارصتقمناكسطيتنأل
.)٤و٢:٣ةيطالغ(صالخللناتخلاةيرورضبًافارتعاكلذ
نيخساراونوكينأنييحيسملاىلعبجيهنأكلذنمانلو
ناكاذإتايضرعلايفاولهاستينأونيدلاتايرهوجيف
دنسيءيشاذهيفسيلو.سوفنلاحبرىلإةليسولهاستلا
يتأتيكلتائيسلالعفننأ«وهوحيبقلاأدبملاكلذ
.»تاريخلا

يفَنوُزاَتَْجياوُناَكْذِإَو«٤ ملٱِ
لَسُياوُناَكِنُدُْ

ِّـ
لٱُمَُهنوُم

ْ
اَياَضَق

هبَمَكَحيِتَّـلٱ ملٱَوُلُسُّرلٱاَِ
يفَنيِذَّـلٱُخِياَشَْ َميِلَشُروُأِ

.»اَهوُظَفْحَيِل
٢٩و١٥:٢٨ص

ةينوقيإوةرتسلوةبرديهوًاقباساهيفاورشبيتلاِنُدُْملٱ
.ةّيحيسمسئانكاهيفاممامهريغوةيديسيبةيكاطنأو

)٢٨-١٥:٢٢ص(يفاهيلعمالكلاقبسيتلااَياَضَقْلٱ
نأعماهتدحووةسينكلاةحارلةيرورضذئنيحتناكو
.ّيتقواهرثكأ

.اهلكةسينكلانعةباينلابُخِياَشَْملٱَوُلُسُّرلٱ

لٱِتَناَكَف«٥
ْ

يفُدَّـدَشَتَتُسِئاَنَك يفُداَدْزَتَوِناَميِإلٱِ لٱِ
ْ
ِدَدَع

.»ٍمْوَيَّـلُك
١٥:٤١ص

يفُدَّـدَشَتَت نأبوليجنإلاقئاقحبةقثديزتيأِناَميِإلٱِ
ناكةيآلاهذهيفءاجامو.صّلخملاوهحيسملاعوسي
هبنرتقااملكوسئانكلاكلتاليسوسلوبداقتفاةجيتن
عناومعمجملامكحنمهاّصقامبلازف.ةيزعتوميلعتنم
ةعيرشظفحبوجوبميلعتلاداسفيهوليجنإلاراشتنا
يفثحبلاىلإتايضرعلايفلادجلانعاولدعمهنإفىسوم
.تايرهوجلا

يفاوُزاَتْجٱاَمَدْعَبَو«٦ ُمُهَعَنَم،َةَّـيِطَالَغِةَروُكَوَةَّـِيجيِرِفِ
لٱُحوُّرلٱ

ْ
لٱِباوُمَّـلَكَتَيْنَأُسُدُق

ْ
يفِةَمِلَك .»اَّـيِسَأِ

ىرغصلاايسآطساوأنمربكألامسقلايهَةَّـيِجيِرِف
سيلوباريهويسولوكاهندممظعأنموةيديسيبيبرغيهو
.ةيكدوالو

ةيجيرفيقرشىرغصلاايسآنممسقيهَةَّـيِطَالَغ
اهيفاوثكموءامدقلااسنرفناكسمهونويلاغلااهيلعىلوتسا
اهيلعىلوتساومهمساىلإاهوبسنوم.ق٣٠٠ةنس
نيينثولانماهناكسرثكاناكوم.ب٢٦ةنسنوينامورلا
باعتأنمناكاماقولركذيملو.دوهيلانمنوريثكاهيفو
يفثدحيامالإركذيالنأداتعاذإاهيفهيقيفروسلوب
كانهًاليوطًانمزاولغشمهنأملعناننكلةريبكلاندملا
بتكوسئانكةدعاومظنوميظعحاجنىلعاولصحو
ًاريثكاهلهأىلإًابوبحمناكهنأاهنمرهظةلاسراهيلإسلوب
.)١٥و٤:١٤ةيطالغ(

.مهعنمةطاسويأبملعنالُسُدُقْلٱُحوُّرلٱُمُهَعَنَم
يف يذلاىرغصلاايسآنميبرغلاانهايسأبدارملااَّـيِسَأِ

ايسآكلمسولاتأاهبهو)٢:٩صسسفأ(هتبصق
اهيلإبتكيتلاعبسلاسئانكلااهيفوةينامورلاةيروهمجلل
اهيلإبهذيناسلوبدارأ.ايؤرلارفسلوسرلاانحوي
نذأهنكلذئنيحسدقلاحورلاهلنذأيملفليجنإلابريشبتلل
.ًاميظعًاحاجنحجنواهيفرشبفدعبهل

َىلِإاوُبَهْذَيْنَأاوُلَواَحاَّـيِسيِمَىلِإاْوَتَأاَّـمَلَف٧«٧،٨
َىلِإاوُرَدَحْنٱَواَّـيِسيِمَىلَعاوُّرَمَف٨.ُحوُّرلٱُمُهْعَدَيْمَلَف،َةَّـيِنيِثِب
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.»َساَوُرَت
٤:١٣سواثوميت٢و٢:١٢سوثنروك٢

.ةرغصلاايسآنميبرغلالامشلامسقاَّـيِسيِم
اهتدعاقدوسألارحبلائطاشىلعايسيميقرشَةَّـيِنيِثِب

ةنسنيطنطسقمايأيفماعلاعمجملااهيفمأتلايتلاةيقين
٣٢٥.
ةيغباهوتأينأيفاودهتجامهنأعمُحوُّرلٱُمُهْعَدَيَْمل

حورلاعنمببسنأيفبيرالو.ليجنإلاباهلهأريشبت
ىلإاوبهذينأهللادصقةينيثيبوايسأىلإباهذلانممهاّيإ
.جيردتلابحورلادصقماوفرعينأوابروأ

.اوثكميملواَّـيِسيِمَىلَعاوُّرَمَف
ةنيدمراثآبرقروفصوبلاىلعايسيمةضرفيهَساَوُرَت

مظنو.اهاّيإنيينانويلاةبراحمبًاميدقترهتشايتلاةداورت
.برحلاكلتيفةروهشملاهتديصقينانويلارعاشلاسوريموه
:٤سواثوميت٢و٢:١٢سوثنروك٢(يفًاضيأساورتتركُذو
نماليسوسلوبهغلبامةياغاذهو)٢٠:٥لامعأو١٣
ينامثبرفسلااذهثداوحخيراتاقولرصتخاو.ايسآةراق
سماخلاحاحصألانمةدحاوةيآوحاحصألااذهنمتايآ
ثداوحىلعلمتشاًازيجوناكنإوخيراتلااذهو.رشع
.ةريثكروهش

يفاَيْؤُرَسُلوُبِلْتَرَهَظَو«٩ ِينوُدِكَمٌلُجَر:ِلْيَّـللٱِ
ٌّ

ٌمِئاَق
طَي
ْ
.»!اَّـنِعَأَوَةَّـيِنوُدِكَمَىلِإُْربْعٱ:ُلوُقَيَوِهْيَلِإُبُل

هتدارإاهبرهظُينأهللاداتعايتلاقرطلانمهذهاَيْؤُر
هللادصقنممهيلعمهبُأامحورلاحاضيإاذهيفوهديبعل
٩:١٠ص(اذهبلباقةينيثيبوايسأىلإباهذلانممهعنمب
)١١:٥و١٩و١٧و١٠:٣و١٢و

ِينوُدِكَمٌلُجَر
ٌّ

وأهتجهلوأهسوبلمنمسلوبهفرع
ةينودكميلامشلانيمسقذئموينانويلادالبتناك.هرابخأ
اهبأبعيالةريغصةينودكمًاميدقتناكو.ةيئاخأيبونجلاو
تدازوهمايأيفتمظعمثسبليفمايأىلإكلذكتلظو
اهتبصقونيينامورللةعضاخسلوبمايأيفاهتمظع
نييحيسملادنعترهتشاوينامورلامكاحلاماقميكينولاست
.ليجنإلاباهيفرشُبابروأيفضرألوأاهنوكب

ساورتنيبرحبلاعطقايأَةَّـيِنوُدِكَمَىلِإُْربْعٱ
.ةينودكمو

يقابمثنانويلارئاسمثةينودكملهأدعاسيأاَّـنِعَأَو
ىرشبثببكالهلاومثإلاولهجلاوناطيشلاىلعابروأ
.ابروأضرألوأاهنألةينودكمركذىلعرصتقاو.صالخلا

رطخوجايتحايفدالبلاكلتلهأنأةثاغتسالاهذهدافمو
هبرشبيذلاليجنإلانأومهسفنأذاقنإنعنوزجاعمهنأو
نوينامورلاونوينانويلاناكو.مهتاجنةليسووهسلوب
ىنغلاوةراجتلابنيروهشمونونفلاوةفسلفلابنيعلوم
قيرطوقحلاهلإلانولهجياوناكمهنكلوبحرلاىلعرادتقالاو
ّقريفويحورلاىنغلاىلإراقتفالاةياغيفاوناكوصالخلا
.ةيصعملاوناطيشلا

ىرشبىلإةينودكملهأجايتحاايؤرلاهذهيفهللانلعأ
الو.اهلهأرشبيواهيلإسلوببهذينأهتدارإوصالخلا
جايتحالاكلذباورعشةينودكملهأنأىلعاهيفليلد
هللانمهلكرمألافنييحيسملانيملعملاداشرإىلإاوقاتشاو
ءالهجلانيينثوللايدانينأاليسوسلوباعديذلاوههنإف
ةدانملاكلتبالمتحينأوحيسملاعوسيصالخبنيكلاهلا
ةنايدلالاخدإايؤرلاهذهةجيتنو.راطخألاوتاقشملا
اموندمتلاكدئاوفلانماهنعجتنياموابروأىلإةيحيسملا
نوكتنأنمًالدبقرشلاىلإةوعدلاتناكولو.هبقلعتي
مويلانيصلاودنهلالاوحأنوكتنأحجرلبرغلاىلإ
ندمتلاوقحلانيدلاةفرعمنمهيفاكريمأوابروألاوحأك
.هيفنيصلاودنهلالاوحأكاكريمأوابروألاوحأنوكتنأو

لِلاَيْؤُّرلٱىَأَراَّـمَلَف«١٠
ْ
َىلِإَجُرْخَنْنَأاَنْبَلَطِتْقَو

.»ْمُهَِّـرشَبُنِلاَناَعَدْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأَنيِقِّـقَحَتُم،َةَّـيِنوُدِكَم
٢:١٣سوثنروك٢

ةرسموةعرسبهللاةوعداليسوسلوبباجأِتْقَوْلِل
ىلإهللامهوعديامدنعنييحيسملالكلةودقكلذباناكف
نيينودكملاةثاغتسالثممويلالازيالو.هليجنإبريشبتلا
لهجتسفننوكتثيحهنألةنوكسملاراطقألكنمعمسُي
ىلعو.ليجنإلالهأبةثيغتسمخرصتصالخلاقيرط
لذببوأريشبتللباهذلابةوعدلااوبيجينأنييحيسملا
لثمعمستيتلاةسينكللليوف.كلذلنوبهذينمتاقفن
ملنإاهدارفأنملكلليوومعنثيغتالوةثاغتسالاهذه
.)١٢:٣لايناد(ثيغيوعمسينملىبوطوثغي

لئاسوىلعلوصحلاانلواحيأَجُرْخَنْنَأاَنْبَلَط
ىلعلدتانهملكتلاةغيصو.ةينودكمىلإًارحبرفسلا
امهلهتكراشمواليسوسلوببرفسلااذهبتاكاقولعامتجا

.سلوبهتقفارمءدباذهنأرهاظلاو.ةيتآلاثداوحلالكيف
ًارشبمو)٤:١٠يسولوك(يفامليلدبًابيبطاقولناكو
لئاسريفةريثكلاوقأو»مهرشبنل«ةيآلاهذهيفهلوقليلدب
هنألمتحملانمنكلوهرصنترمأنمًائيشفرعنملوسلوب
بهذمثةيكاطنأوأسوسرطيفسلوبنمليجنإلاعمس
ملسلوبنألاهيفةسينكأشنأوليجنإلابرشبوساورتىلإ
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دنعاهيفدجُوورفسلااذهنمهعوجردعبالإكانهرشبي
)٢٠:٧ص(ةدابعللنيعمتجمنييحيسملانمةدعهلوصو
نألريشبتلانعًالضفهتحصبينتعيلسلوبقفارهلعلو
ةيطالغ(اهيفضرمنأدعبةيطالغنمىتأدقناكسلوب
ناكوهتمدخمايأرثكأيفسلوبلًاقفارملظو)١٥-٤:١٣
هاوسنملكهكرتنيحهتايحمايأرخآيفهعم
.)٤:١١سواثوميت٢(

هءاقفرنكلسلوبىوسايؤرلاىأرامخلاَنيِقِّـقَحَتُم
.ّيلّيخترمأالهللاةوعدةوعدلانأاوقدصوهتداهشباهوققحت
دقتفينأرفسلااذهىلعهمزعلوأيفسلوبدصقناك
ملقيرطيفهداقهللاحورنكلاهسسأيتلاسئانكلا
.ًارورسمًايضارهعبتفاهدصقي

٤٠ىلإ١١عيبليفثداوحوابروأسلوبغولب

َىلِإِةَماَقِتْسالٱِباَنْهَّـجَوَتَوَساَوُرَتْنِماَنْعَلْقَأَف«١١
يفَو،يِكاَرْثوُماَس لٱِ

ْ
.»َسيِلوُباَيِنَىلِإِدَغ

.ًارحبرفسلايفانعرشيأاَنْعَلْقَأَف
نألةقفاومتناكحيرلانأىلعلدياذهِةَماَقِتْسالٱِب
.)عولقتاذيأ(ةيعارشتناكمايألاكلتنفس

ساورتنيبقيرطلافصتنميفةريزجيِكاَرْثوُماَس
.سيلوباينو

يف ريغهباولغشوطقفنيمويرفسلااذهباولغشِدَغْلٱِ
.)٢٠:٦ص(مايأةسمخةّرم

يبليفةضرفيهوةديدجلاةنيدملايأَسيِلوُباَيِن
اهيفاوثكميملمهنأىلعلدتةنيرقلاو.ولافكمويلااهمساو
ىربكلاةنيدملاغولبيفةبغرلاوأدوهيلانماهولخكلذةلعو
.نيريثكلانيبريخلالعفلصرفلانسحأزاهتنال

ْنِمٍةَنيِدَمُلَّـوَأَيِهيِتَّـلٱ،يِّـبِليِفَىلِإَكاَنُهْنِمَو«١٢
يفاَنْمَقَأَف.ُةَّـيِنوُلوُكَيِهَو،َةَّـيِنوُدِكَمِةَعَطاَقُم ملٱِهِذٰهِ

ِةَنيِدَْ
.»ًاماَّـيَأ
١:١يبليف

كلمسبليفىلإتبسُنةريبكةنيدميهيِّـبِليِف
اهيفثدح.اهنصحواهءانبدّدجهنإفهلًاماركإةينودكم
امهدحأادئاقنيبزحنيبةديدشبرحم.ق٤٢ةنس
سوينوطنأوسطسغوأرخآلاادئاقوسويساكوسوتورب
.ةيكلمتلوحتةينامورلاةيروهمجلانأاهنعجتنف

نمرفاسملااهغلبييتلاندملالوأيأٍةَنيِدَمُلَّـوَأ
يفىلوألاندملانيبدعتنأقحتستوبرغلاىلإقرشلا
تسيليهو.يكينولاستىوسًاماقماهقفُيملهنألةينودكم
.ةريثكلالطأاهبطيحيةريغصةيرقالإمويلا

نمًاروهمجرصيقسطسغوأهنكسأرجهميأُةَّـيِنوُلوُك
املكهناكسللعجوكانههراصتنالًاراكذتينامورلادنجلا
اهتموكحماظنيفاهتواسفقوقحلانمةيمورناطسل
ًالوسرسلوبذئتقوةنيدملاهذهىتأو.ةيندملااهعئارشو
ىلعراصتنالانممظعأًاراصتنارصتنينأًاعمزمًايحيسم
.سطسغوأةكلممنمىقبأةكلممسسؤيوسوتورب

يفَو«١٣ ملٱِجِراَخَىلِإاَنْجَرَخِتْبَّـسلٱِمْوَيِ
،ٍرَْهنَدْنِعِةَنيِدَْ

لٱِتَرَجُثْيَح
ْ
لَكُناَّـنُكَواَنْسَلَجَف،ٌةَالَصَنوُكَتْنَأُةَداَع

ِّـ
ُم

.»َنْعَمَتْجٱِيتاَوَّـللٱَءاَسِّـنلٱ

دوهيللعمجمةنيدملاكلتيفنكيملهنأةيآلاهذهديفت
دنعنوكينأاوراتخاوةيربلايفًادبعماوذختاكلذلومهتلقل
رهنلاكلذمساوتاريهطتلانممهتدابعهيضتقتاملرهنلا
.ريغصرهنيألودجوهوسجنك

ةلعبتاكلاركذيملو.ليجنإلاقئاقحبَءاَسِّـنلٱُمِّـلَكُن
لاجرنميبليفّولخةلعلاتناكامبروطقفءاسنلادوجو
ةيمورنمدوهيلالكىفندقناكرصيقسويدولكنإفدوهي
اهعئارشوًايركسعًانصحذئموييبليفتناكو)١٨:٢ص(
اهنماوفندقدوهيلالاجرناكامبرفةيمورعئارشكةيندملا
نيثرتكمريغاوناكلاجرلانأوأ.ةيمورنماوفنامك
امهموذئنيحينوناقلاعامتجالاتقونكيملهنأوأنيدلاب
اهمنتغافريشبتللةصرفىأرسلوبنإفكلذنمنكي
.هتداعك

ْنِمٍناوُجْرُأُةَعاَّـيَب،ُةَّـيِديِلاَهُمْسٱٌةَأَرْمٱُعَمْسَتْتَناَكَف«١٤
لَقُّبَّـرلٱَحَتَفَف،ِِهللاٌةَدِّـبَعَتُم،اَريِتاَيِثِةَنيِدَم

ْ
اَمَىلِإَيِغْصُتِلاَهَب

.»ُسُلوُبُهُلوُقَيَناَك
٢٤:٤٥اقول٢:١٨ايؤر

.نيينامورلاونيينانويلانيبعئاشمساُةَّـيِديِل
يفةنيدماريتايثتناكاَريِتاَيِث...ٍناوُجْرُأُةَعاَّـيَب

ىدحإيهوسيدرسوسماغربنيبةعقاوىرغصلاايسآ
ايؤر(اهسئانكىلإايؤرلارفسلوسرلاانحويبتكيتلاندملا
نمهنوجرختسياوناكرمحأغبصبًاميدقترهتشاو.)٢:١٨

ةيديلنألمتحملاو.طسوتملارحبلايففدصلانمبرض
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حجرألاوغبصلاكلذعيبتيكليبليفىلإاريتايثنمتتأ
.هبةغوبصملاتاجوسنملاعيبتلتتأاهنأ

ةدابعاوكرتنمعريبعتلاىلعاقولحلطصاِِهللاٌةَدِّـبَعَتُم
هوعمساملنيدبعتملابممألانمقحلاهلإلااودبعوناثوألا
نمتناكةيديلنأرهاظلاف.مهعماجميفوأدوهيلابتكنم
.)٥٠و١٣:٤٣صرظنا(ءالؤه

ةدارإلازكرمىنعمبانهبلقلااَهَبْلَقُّبَّـرلٱَحَتَف
نمهنإفسدقلاحورلالامعأنمهحتفونهذلاوفطاوعلاو
.قحلابميلستلاوقحلاىلإهبليميوبلقلانيلينأهنأش
وهملكتللهيتفشحتفوكلانهىلإسلوبلسرأيذلاحورلاف
اهلرهظألبًارابجإاهبلقحورلاحتفيملو.ءاغصإللاهبلقحتف
بلقلاتاقلغُمو.ًارايتخاهبتملسوهيلإتتفتلايهوقحلا
.قحلاهركويلهجلابصعتلاوءايربكلاقحلانود

ْنِإ:ًةَلِئاَقْتَبَلَطاَهِتْيَبُلْهَأَوَيِهْتَدَمَتْعٱاَّـمَلَف«١٥
.اوُثُكْمٱَويِتْيَباوُلُخْدٱَف،ِّـبَّـرلٱِبٌةَنِمْؤُمِّـينَأْمُتْمَكَحْدَقْمُتْنُك
لَأَف
ْ
.»اَنْتَمَز
٢٤:٢٩اقولو١٩:٢١ةاضقو٣٣:١١و١٩:٣نيوكت
١٣:٢نييناربعو

اهنأاذهيضقتيالاَهِتْيَبُلْهَأَوَيِهْتَدَمَتْعٱاَّـمَلَف
نأدعبناكاهديمعتفقحلامالكاهعمسلوأيفكلذتتأ
يفرئاظناهعماهتيبلهأدامتعالو.اهناميإةحصتربتخا
امماذهو)١:١٦سوثنروك١و١٦:٣٣و١٠:٤٨ص(ليجنإلا
ىرجمةيدومعمللءارجإلافطألاديمعتزاوجىلعهبلدتسي
تفرتعااهنأةيديلناميإءارجإلوأنمو.دوهيلادنعناتخلا
ملنمفاهتيبلهألةينيدلااهتابجاوبتنتعاوًاراهجاهناميإب
.هناميإةحصيفكشُيهيتبلهأصالخبنتعي

دقيايأمكديمعتبمكنألْمُتْمَكَحْدَقْمُتْنُكْنِإ
.يناميإةحصبمتملس

تنب.يبليفبمكتماقإةدميتيبباوميقأيأاوُثُكْمٱ
وعدينأقحتسادمتعينأقحتسانمهنأىلعمهايإاهتوعد
نألاهناميإرامثأنمًاضيأاذهو.هتيبىلإليجنإلامدخ
١٢:١٣ةيمور(ةيحيسملاتابجاولانمءابرغلاةفاضإ
ىلعاهتلمححيسمللاهتبحمنإ.)٣:٢سواثوميت١و
ع(نمآنيحكلانهناجسلالعفامكهديبعىلإناسحإلا

.)٢٥:٤٠ىّتم(هلًاماركإهديبعماركإبسحيحيسملاو)٣٤
هئاقفرعماهتفايضسلوبلبقكلذلواهحاحلإباَنْتَمَزْلَأَف

مدخيهنأبمهتُيالئل)٣٤و٢٠:٣٣ص(هتداعفالخىلع
قدنفلايفًالوأاوناكمهنأحجرألاو.يويندحبرلليجنإلا
امموهتعانصنمهلصحيناكاممامهيلعقفنيناكسلوبنأو
.ىضرملاةجلاعمنماقولهلصحي

هبًةَيِراَجَّـنَأ،ِةَالَّـصلٱَىلِإَنيِبِهاَذاَّـنُكاَمَنْيَبَثَدَحَو«١٦ اَِ
ًاريِثَكًابَسْكَماَهَيِلاَوَمُبِسْكُتْتَناَكَو.اَنْتَلَبْقَتْسٱٍةَفاَرِعُحوُر
.»اَهِتَفاَرِعِب
١٨:١٠ةينثت

.ةيديلتيبنمَنيِبِهاَذ
ةثلاثلاةيآلايفروكذملايجراخلادبعملايفِةَالَّـصلٱَىلِإ
.ًاينيدًاعمتجمهوذختاةنيدملايفناكموأةرشع

.ةكولمميأةمَأاهنأىلعلدتةنيرقلاًةَيِراَج
رهظيامكناطيشاهيفناكهنأقحلاٍةَفاَرِعُحوُراَِهب

يبليفلهأداقتعاىضتقمبملكتاقولنكلو)١٨ع(نم
دالبيفيفلدلكيهيفنأىلإذئموياوبهذنيينثولانإف
لكيهلاكلذهلإولبأيحوبرارسألانلعُتتانهاكنانويلا
لهأنظف.مهرومأيفنيراتحملانمنوريثكهدصقاذهلو
تناكاهلعلو.تانهاكلاكلتلثمةيراجلاكلتنأيبليف
اهيلاومناكو.تانهاكلاكلتخارصخرصتوعرصلابباصت
.سانلااوعدخيلاوءاشامكاهخارصنورسفي

اهنمثةرثكءايسأةدعاهلنأةلعواهدايسأيأاَهَيِلاَوَم
.اهبحبرلاةرثكل

اذهولبقتسملاثداوحوايافخلااهراهظإبيأاَهِتَفاَرِعِب
ناكامبرهنألرومألاضعبيفقحامإوهتلمجبلطابامإ
عطتسيملامضعبنالعإىلعاهدعاسياهيفيذلاناطيشلا
.هتفرعمرشبلا

ِءَالُؤٰه:ًةَلِئاَقْتَخََرصَواَناَّـيِإَوَسُلوُبْتَعَبَّـتٱِهِذٰه«١٧
لٱِهللاٱُديِبَعْمُهُساَّـنلٱ

ْ
ِقيِرَطِبْمُكَلَنوُداَنُيَنيِذَّـلٱِّـِيلَع

خلٱ
ْ

.»ِصََال
٤:٣٤اقولو٨:٢٩ىّتم

اوناكاملككلذيتأتتناكْتَخََرصَو...ْتَعَبَّـتٱ
.ةالصلاىلإنوبهذي

ذإدبعملايفسلوبتعمساهنأنمدبالخلاًةَلِئاَق
صالخلاقيرطويلعلاهلإلايفظعيوهوكانهىلإهتعبت
الوهانعمةكردمريغامإواهبةئزهتسمامإهلوقتددرف
حورلاربجُأقحلابةداهشناكاهلوقنأوأ.هبةثرتكم
سقرم(حيسمللنيطايشلادهشامكاهتيدأتىلعسجنلا
.)٨:٢٤و٤:٣٤اقولو٥:٧و١:٨

ُسُلوُبَرِجَضَف.ًَةريِثَكًاماَّـيَأاَذٰهُلَعْفَتْتَناَكَو«١٨
لٱَو
ْ
ملٱَعوُسَيِمْسٱِبَكُرُمآاَنَأ:َلاَقَوِحوُّرلٱَىلِإَتَفَت

ْنَأِحيِسَْ
َخت
ْ
يفَجَرَخَف.اَهْنِمَجُر لِتِ

ْ
.»ِةَعاَّـسلٱَك

١٦:١٧سقرم٣٤و١:٢٤سقرم

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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اهنأهرجضةلعو.ًارارملامتحالادعبُسُلوُبَرِجَضَف
اهنعأشنيوهميلعتعمسنماهخارصبسانلاعنمتتناك
هظعونمنوديفتسيالنيذلانيلذرألانمنيريثكماحدزا
دعيناكهنأو.مهريغةدافتساىلإًاليبسمهطغلبنوكرتيالو
نإو(قحلابرضتدهاشلاكلذلثمنمةداهشلاكلتلثم
قفشهلعلو.)١:٣٤سقرم(عوسيهبربءادتقا)ًاقحتناك
.اهايإناطيشلادابعتسانممئسوًاضيأاهيلع

يهوحورلااهيفيتلاةيراجلاىلإيأِحوُّرلٱَىلِإَتَفَتْلٱ
داسفوأًاضرمنكيملاهباصأامنأىلعليلداذهو.هعبتت
:٥ص(يفركُذامكاهنكسسجنحورريثأتناكلبلقع
١٦(.
يفف.هنعةباينلابوهناطلسبيأِحيِسَْملٱَعوُسَيِمْسٱِب

يفنونجملانمنوئجللاهجارخإيفعوسيبسلوبىدتقااذه
.)٣٥-٨:٢٦اقول(نييردجلاةروك

يف رمأنمانهّنيبتامو.ًالاحيأِةَعاَّـسلٱَكْلِتِ
كلتنكاسناطيشلاناكهنأهلناطيشلاةعاطإوسلوب
دعبًائيشةيراجلاهذهرمأنمعمسنالو.ةقيقحةيراجلا
عماتدهاجنيتللانيتأرملانأنظلانعدعبيالنكلوكلذ
ًاسفناهباتنتعا)٤:٢يبليف(كلانهليجنإلايفسلوب
.ًادسجو

،ْمِهِبَسْكَمُءاَجَرَجَرَخْدَقُهَّـنَأاَهيِلاَوَمىَأَراَّـمَلَف«١٩
حلٱَىلِإِقوُّسلٱَىلِإاَُمهوُّرَجَوَاليِسَوَسُلوُباوُكَسْمَأ

ْ
.»ِماَّـُك

١٠:١٨ىّتم٦:٥سوثنروك٢٦٢و١٩:٢٥ص

اهتئيهّريغتوأةيراجلاتوكسنماوملعاَهيِلاَوَمىَأَر
.تئرباهنأاهمالكو

ناكيذلاناطيشلاجرخيأْمِهِبَسْكَمُءاَجَرَجَرَخ
.لبقتسملايفحبرلامهئاجرولاحلايفمهحبرةلع

مهحبرمهتراسخلًاماقتناوًابضغَاليِسَوَسُلوُباوُكَسْمَأ
اهريرحتبعفنلانمةيراجلاهيلعتلصحامباولابيملومرحملا
ناكلسرلاىلعمهجّيهامو.ةرئاجلاناطيشلاةيدوبعنم
رهاظلاو.ةيحيسملاةنايدللةريثكتامواقمةلعرصعلكيف
مالكلايفارهاظتيملامهنوكلسواثوميتواقولاوكسميملمهنا
.اليسوسلوبةلزنمنودةلزنميفامهولمعلايفالو

.سانلاعمتجموةموكحلارادثيحِقوُّسلٱَىلِإ

هباْوَتَأْذِإَو٢٠«٢٠،٢١ لٱَىلِإاَِمِ
ْ
ِنَالُجَّـرلٱِناَذٰه:اوُلاَقِةَالُو

لَبُي
ْ
اَنَلُزوَُجيَالَدِئاَوَعِبِناَيِداَنُيَو٢١،ِناَّـيِدوَُهياَُمهَو،اَنَتَنيِدَمِنَالِب
هبَلَمْعَنَالَواَهَلَبْقَنْنَأ .»َنوُّيِناَموُرُنْحَنْذِإ،اَِ
١٧:٦صو١٨:١٧كولم١

.١٩عيفنيروكذملاماكحلانمفنصِةَالُوْلٱ
اهنأاوفرعذإةقحلامهاوكشةلعماكحللاوركذيملاوُلاَق

اليسوسلوبميلعتلنيلابماونوكيملو.ًاعرشبنذبتسيل
الوءيشبامهيلعاوكشاممهبسكمةعاضإنممهظيغالولو
سلجمنإفحيسملاىلعىرجكلذلثمو.امهيلإاوتفتلا
مهنكلوفدجهنأىوعدبباقعلابهيلعمكحنيعبسلا
انحويو٧١-٢٢:٦٦اقول(نتفلاجيهيهنأبسطاليبىلإهوكش
.)١٩:١٢و١٨:١٩
يفاموةنيدملالهأراكفأناقلقييأاَنَتَنيِدَمِنَالِبْلَبُي

.ةرابعلاهذهلريسفتنيرشعلاوةيداحلاةيآلا
امههركىلعماكحلااولمحيلكلذكلتاوركذِناَّـيِدوَُهي
بغشلهأمهنوبسحيودوهيلانوهركياوناكنيينامورلانأل
نممهيفنبرصيقسويدولكرمأاذهلثمىلعءانبودياكمو
لعلو.يبليفيفًافورعمناككلذنأنمدبالوةيمور
يبليفنأىلعورمألاكلذىلعءانباهنماوفندقاوناكدوهيلا
نيبنوينثولاقرفيملو)١٢عحرشرظنا(ةيناثةيموركتناك
نمرثكألزاونللةضرعنويحيسملاناكفنييحيسملاودوهيلا
نوينثولاومهنماوسيلمهنألمهودهطضادوهيلافمهريغ
.دوهيمهنأرابتعابمهودهطضا

ىلإكلذباوراشأاَهَلَبْقَنْنَأاَنَلُزوَُجيَالَدِئاَوَعِب
.ةينيدلامهموسرودوهيلادئاقع

رئاسنعمهتازايتماىلإاذهباوراشأَنوُّيِناَموُرُنْحَنْذِإ
لهألنكيملف)١٢ع(ةينولوكمهتنيدمنوكبةينانويلاندملا
مهنأاوركذو.اذهلثماولوقينأقحلاًالثميكينولاست
نيَّـيدوهيلاكلذباولباقيلسانلافرشأمهنأيأ»نوينامور«
يفامهداهتجاامهبنذنأوسانلاىندأنممهدنعامهنيذللا
امهدئاوعوامهنيدىلإةفيرشلامهدئاوعومهنيدنعمهليوحت
نوينامورلاناكو.ةنيدملاكلذباقلقأفمهلوقىلعةئيندلا
هموسراوسراميومهنيديفاوقبينأمهيلعاولوتسانملاوحابأ
نمًادحأٌدحألوحينأباوحمسيملمهنكلةضراعمالب
نذإريغبًاديدجًانيدئشنينأوهنيدنعنيينامورلا
.ةموكحلا

جلٱَماَقَف«٢٢
ْ

لٱَقَّـزَمَو،اَمِهْيَلَعًاعَمُعَْم
ْ
اوُرَمَأَواَمَُهباَيِثُةَالُو

لٱِباَبَْرضُيْنَأ
ْ
.»ِّـِيصِع

٢:٢يكينولاست١و٢٥و١١:٢٣و٦:٥سوثنروك٢

ءالهجةيراجلايلاومكّرحاَمِهْيَلَعًاعَمُعْمَْجلٱ
ىلإىوكشلايفمهعماوقفتافاليسوسلوبىلعبعشلا
عمجلالمحيذلاو.ةصاخالةماعةياكشلااولعجفةالولا
هركيفمهسنجلهألمهتاساومكلذيفيلاوملاةكراشمىلع
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ةلازإبًاميظعًاعفناورسخمهنأمهمعزونيضغبملادوهيلا
جييهتللةطساوالو.ةيراجلانمةفارعلاحوراليسوسلوب
:١٩ص(سسفأيفجييهتلاهلاثمونيدلاىلعيدعتلانظك
٣٤-٢٧(.

امهتيرعتبنيدالجلااورمأيأاَمَُهباَيِثُةَالُوْلٱَقَّـزَم
ىتحفنعلابامهورعفنيبنذملادلجبرمألادنعمهتداعك
ًاتيكستضحفالبنيبنذمكامهولماعو.امهبايثاوقزم
مهضغبلًاراهظإوجيهيوخرصيناكيذلاعمجللًانيكستو
.دوهيلا

ريثكملألاديدشباقعلااذهناكِّـِيصِعْلٱِباَبَْرضُيْنَأ
ةعيرشلاىضتقمبينامورهببقاعُينأزوجيالةناهإلا
ىدحإبرضلااذهناكو.ناوهلاةرفونمهيفاملةينامورلا
ُتْبُِرضٍتاَّـرَمَثَالَث«هلوقبسلوباهركذيتلاثالثلاتارملا
لٱِب
ْ
نيترملابُرضنيأملعنالو.)١١:٢٥سونثروك٢(»ِّـِيصِع
امهقوقحاليسوسلوببلطيملاذاملليقنإف.نييرخألا
ع(ابُرضنأدعبدغلايفاللاحلايفناينامورامهنأرابتعاب

موقلاجيجضةرثكلاعمسُيملوكلذايتأامهلعلتلف)٣٧
.اعمُسدقاناكنإامهقيدصتمدعو

لَأَفًَةريِثَكٍتاَبََرضاَمِهْيَلَعاوُعَضَوَف«٢٣
ْ
يفاَُمهْوَق ،ِنْجِّـسلٱِ

.»ٍطْبَضِباَمُهَسُرَْحيْنَأِنْجِّـسلٱَظِفاَحاوُصْوَأَو

اممرثكأامهوبرضمهنأىلعلدياذهًةَريِثَكٍتاَبََرض
ةعيرشلاكتابرضلاددعددحتملةينامورلاةعيرشلاو.اوداتعا
.اوءاشامنيبنذملانوبرضياوناكف)٢٥:٣ةينثت(ةيوسوملا
برضلاهيفأشنأاملًايمادناكامهنملكرهظنأدبالو
ىلوألاهتلاسريفكلذىلإسلوبراشأو.همحلىلعديدشلا
َّـملَأَتاَمَدْعَب«هلوقبيكينولاستلهأىلإ

ْ
اَنْيَلَعَيِغُبَوًالْبَقاَن

يف،َنوُمَلْعَتاَمَك .)٢:٢يكينولاست١(»يِّـبِليِفِ
اوفكيلوعيمجلاعمسيلًاراهجِنْجِّـسلٱَظِفاَحاوُصْوَأ
نومكاحيسماكحلانأاومهفيلوجيجضلاوخارصلانع
ناجسلامهتيصوتو.ناقحتسيامكامهنوبقاعيواليسوسلوب
ًارارضأمهرثكأونيبنذملارشنمامهوبسحمهنأىلعلدت
.امهنمسارتحالاديدشيضتقيهنأو

لَأِهِذٰهَلْثِمًةَّـيِصَوَذَخَأْذِإَوُهَو«٢٤
ْ
يفاَُمهاَق ِنْجِّـسلٱِ

يفاَمُهَلُجْرَأَطَبَضَو،ِّـِيلِخاَّـدلٱ ملٱِ
ْ
.»ِةَرَطْقِ

ةلعلًانايباذهاقولركذِهِذٰهَلْثِمًةَّـيِصَوَذَخَأْذِإ
ماكحلاةيصوتلةعاطإهلعفاملعفهنإفناجسلاةواسق
.ةصاخلا

لوألاماسقأةثالثًابلاغنجسلاناكِّـِيلِخاَّـدلٱِنْجِّـسلٱ
مكحمديدحابابلخاديناثلاوءاوهلاهيفددجتيورونلاهلخدي
ضرألاتحتنوكينأبلغيناثلاءاروثلاثلاوداصيإلا
.توملاهيلعبجونمالإهيفنجسُيالنأوفهكلالثم

يفاَمُهَلُجْرَأ سارتحاللةيناثةطساوهذهِةَرَطْقِْملٱِ
ةبشخيهوطبضوبيذعتةلآةرطقملاو.ةيصولاىضتقمب
نأبلغونينوجسملاءاضعأطبضلقورخاهيفةليقثةبلص
نيديللنانثاوسأرلاطبضلدحاوةسمخاهقورخنوكت
ىلإرخآلانعديعبنيلجرلايَقرخنملكونيلجرللنانثاو
طبضيمليبليفناجسو.نوجسمللًاديدشًاملأئشنيدح
روصعلاميدقنمةرطقملاسانلالمعتساو.امهلجرأىوس
.)٢٩:٢٦و٢٠:٢ايمرإو١٣:٢٧بويأ(

لَصُيَاليِسَوُسُلوُبَناَكِلْيَّـللٱِفْصِنَوْحَنَو«٢٥
ِّـ
ِناَي

ملٱَو،َهللاٱِناَحِّـبَسُيَو
.»اَمَُهنوُعَمْسَيَنوُنوُجْسَْ

نمةئشانلاحارجلاملأمونلاامهمرحِلْيَّـللٱِفْصِن
امهبعتعمنكلو)٣٤ع(عوجلاوةرطقملابيذعتوبرضلا
ّلكبلقوناحيرتسمامهنملكريمضناكيدسجلا
.ةيهلإلاةمعنلابًادونسم

ةالصللاوثجينأاعيطتسيملَهللاٱِناَحِّـبَسُيَوِناَيِّـلَصُي
ملوءامسلاىلإبلقلاوتوصلااعفرينأاعاطتساامهنكل
نمكلذلعجنأبهللاىلعًارمذتيملوامهباصااملالّوعي
يفادجوامهنكلساورتايؤريفهرمألامهتعاطإبقاوع
ضعبلعلو.حيبستلاوةالصلاىلعامهلمحامهلككلذ
نمامهبيصيساموامهباصأامنوكينأامهتالصعوضوم
للعضعبو.ليجنإلاراشتناىلإةليسودغلايفامهتمكاحم
برلامسالجأنماناُهينأنيلهأتسمابسُحامهنأحيبستلا
ْمُكُوَّـريَعاَذِإْمُكَلىَبوُط«ديسلالوقاركذامهنأو)٥:٤١ص(
،ِيلْجَأْنِم،ٍةَريِّـِرشٍةَمِلَكَّـلُكْمُكْيَلَعاوُلاَقَوْمُكوُدَرَطَو
يفٌميِظَعْمُكَرْجَأَّـنَأل،اوُلَّـلََهتَواوُحَرْفِا.َنيِبِذاَك »ِتاَواَمَّـسلٱِ
.قيضلاكلذيفامهددشهللانأو)١٢و٥:١١ىّتم(
هقيضةدشيفمونلانمهنكمهنجسيفسرطبنانئمطا
هنعاضاتعافمونلابامهلحمستملاليسوسلوبلاوحأنكل
دوادريمازمضعببامنرتامهنأحجرملاو.حيبستلاوةالصلاب
.هيفاناكامقفاوتيتلا

ًانايبكلذبتاكلاركذاَمَُهنوُعَمْسَيَنوُنوُجْسَْملٱَو
رورسلاوطاشنلاوةعاجشلاتاوصأبامنرتوايلصامهنأ
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نأوسدقلاحورلابامهحرفوبنذلانمامهتآربلًاراهظإ
بجعباوغصأومونلاىلععامتسالااولضفنينوجسملا
كلذيفاهلثماودهعيمليتلاتاوصألاكلتىلإةرسمو
.ناكملا

:دئاوفثالثكلذنمانلو
هعفديالًايلخادًاحرفءشنتةيحيسملاةنايدلانأ:ىلوألا·

.ةيجراخلالاوحألانمءيش
هرورسهوبلسينأيحيسملاءادعأعيطتسيالهنأ:ةيناثلا·

هومرحينأاوعيطتسيملةيويندلاعفانملالكهومرحنإف
.هللاةمعن
يفوهوهبحاصحنمحلاصلاريمضلانأشنمنإ:ةثلاثلا·

يفوهوهبحاصىنغلااهحنميالةداعسوًامالسنجسلا
.جرفلا

لَزًةَتْغَبَثَدَحَف«٢٦
ْ
ُتاَساَسَأْتَعَزْعَزَتىَّـتَحٌةَميِظَعٌةَلَز

يفْتَحَتَفْنٱَف،ِنْجِّـسلٱ حلٱِ
ْ
ُدوُيُقْتَّـكَفْنٱَو،اَهُّلُكُباَوْبَألٱِلَا

جلٱ
ْ

.»ِعيَِم
١٠و١٢:٧و٥:١٩ص٤:٣١ص

ةيآهللااهلعجلبةيداعةلزلزلانكتملٌةَميِظَعٌةَلَزْلَز
هتباجإوامهبهتيانعوامهايإهتيامحهيدبعلدكؤيلهروضح
بنذلكنمًاراهجامهتئربتو)٤:٣١ص(امهتالصل
ارشبيتلاةنايدلاةحصبةداهشوامهتاجنلةليسونوكتلو
.اهب

ةلعنأحجرألاِنْجِّـسلٱُتاَساَسَأْتَعَزْعَزَتىَّـتَح
ساسألادنعضرألاتحتيلخادلانجسلانوكاذهركذ
.ًاضيأوهعزعزتىتح

يفْتَحَتَفْنٱَف ةدحاوةعفديأاَهُّلُكُباَوْبَألٱِلاَْحلٱِ
بابلانمتحتفناوناسنإاهحتفولامكيلاوتلاىلعال
ةجيتنوةزجعملانمءزجاذهويلخادلابابلاىلإيجراخلا
.ةلزلزلا

ةزجعملانمرخآءزجاذهوِعيِمَْجلٱُدوُيُقْتَّـكَفْنٱَو
اليسوسلوباهبرشبيتلاةنايدلاةحصبةداهشلاهتياغو
نمدبالو.امهحيبستوامهتالصنونوجسملاعمسناذللا
اممناكثدحامنأاوجتنتساوامهنجسةلعاوفرعمهنأ
.امهذاقنإوامهتئربتيفذخأهنأنلعأهللانأوامهنمهوعمس
حاتفناوةيداعةلزلزلااونظينأمهلناكلدويقلاكاكفناالولو
بولقيفلعجهللانأنمدبالو.اهريثأتةدشنمباوبألا
هنأىلعبرهللصرفلاعمنجسلايفاوقبينأنينوجسملا
لكمهلهجوةلزلزلالوهريثأتنمهيفاوقبمهنأنكمي
.ليللامالظللاوحألا

لسرينأهنكميفهديبعذاقنإلطئاسولالكهللانإ
ص(سرطبذقنأامكنجسلانمنوكسبمهدوقيلهكالم
فيخيونجسلاسسأعزعزيةلزلزلسرينأو)١٢
.انهلعفامكهلنمقلطُيونيدهطضملا

ِنْجِّـسلٱَباَوْبَأىَأَرَو،ِنْجِّـسلٱُظِفاَحَظَقْيَتْسٱاَّـَملَو«٢٧
َّـنَأًاّناَظ،ُهَسْفَنَلُتْقَيْنَأًاعِمْزُمَناَكَوُهَفْيَسَّـلَتْسٱ،ًةَحوُتْفَم
ملٱ
.»اوُبَرَهْدَقَنيِنوُجْسَْ

باوبأىأراملاوبرهنينوجسملانظينأعبطلانمناك
نملتقبجوتةينامورلاةعيرشلانأملعوةحوتفمنجسلا
ىلإنيلوكوملانينوجسمللحمسوةسارحلاةبونيفمان
)٢٧:٤٢صيفامباذهلباق١٢:١٩ص(برهلابهتسارح
راعلااذهبسحوًاراهجلتقلاراعنمًافوخرحتنينأمزعف

ىتأامًاريثكو.حاورألاملاعيفهبيصينأنكميامًارش
كلتيفنإف.لاوحألاهذهلثميفراحتنالانوينامورلا
امهناوعأنمنوريثكوسويساكوستوربرحتنااهنيعةنيدملا
وخرؤمىأرو.سوينوطنأوسطسغوأةبراحميفابلُغنيح
حدملاامهلبجويامموامهتعاجشنمكلذنأرصعلاكلذ
هنأيحيسملانيدلادئاوفنمو.كلذيفةودقامهوذختاو
.ًاريثكهللقوراحتنالاةعاظفنابأ

اهدصوأهنأعمًةَحوُتْفَمِنْجِّـسلٱَباَوْبَأىَأَر
.همونلبقماكحأب

لكتابجاونمهؤانتقاناكيذلاُهَفْيَسَّـلَتْسٱ
هدلقمىلعوأذئتقوهنمًابيرقفيسلاكلذناكوناّجس
.مئانوهو

َكِسْفَنِبْلَعْفَتَال:ًالِئاَقٍميِظَعٍتْوَصِبُسُلوُبىَداَنَف«٢٨
.»اَنُهٰهاَنَعيَِمجَّـنَأل،ًاّيِدَرًائْيَش

الو.همزعنعفكيوناّجسلاهعمسيلٍميِظَعٍتْوَصِب
نأوراحتنالاىلعناجسلامزعسلوبلنلعأهللانأيفبير
الثيحيلخادلانجسلايفناكهنألاوبرهيملنينوجسملا

.)٢٩ع(نمرهظيامكرونلانمءيش
كدسجرضتاليأًاّيِدَرًائْيَشَكِسْفَنِبْلَعْفَتَال

هنعهللاىهنمثإهنأللتقلاباكترابكحورالوهتايحةلازإب
كلهينأدريملوهيلعقفشذإكلذهللاقو»لتقتال«هلوقب
امهيلعهتواسقلهنمماقتنالاسلوبدارأولف.ًادسجوًاسفن
لكللوقتحربتالةيحيسملاةنايدلاف.رحتنيهكرتوتكسل
يفنانعلااهلهقالطإوتاركسملابهسفنوهدسجرضيناسنإ
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كسفنبلعفتال«رفكلالاوقأىلإءاغصإلاوتاوهشلاناديم
.»ًايدرًائيش

نينوجسملارئاسواليسوسلوبنحنيأاَنُهٰهاَنَعيَِمج
.كسفنرضتوأفاختنألةلعالف

َاليِسَوَسُلوُبِلَّـرَخَو،ٍلِخاَدَىلِإَعَفَدْنٱَوًاءْوَضَبَلَطَف«٢٩
.»ٌدِعَتْرُمَوُهَو

عيمجدوجوققحتيلهلكنجسلاةرانإلًاءْوَضَبَلَطَف
.اليسوسلوبعفنيلونينوجسملا

سلوبثيحيلخادلانجسلاىلإيأٍلِخاَدَىلِإَعَفَدْنٱ
امههلإاهلعجةيداعريغةلزلزلانأققحتهنأرهاظلاف.اليسو
هئادتعالهلإلاكلذبضغلهسفنضرعهنأوامهبهتّرسمةيآ
.امهيلع

امهنأبًافارتعاوامهلًاريقوتوًامارتحاَاليِسَوَسُلوُبِلَّـرَخ
.ًالهجامهيلعاسقهنأوةيهلإةوقةيامحيف

.ثدحينأنكميامموثدحاممًافوخٌدِعَتْرُمَوُهَو
ًاسأيوةبآكوةبهرناجسلاألتماةلزلزلاتثدحاملرهظيانهو
مالسونانئمطايفذئنيحاناكنيلوسرلانكلوًامدنو
ًاريخالعفينأناذهدارأوهسفنلتقينأكاذدارأ.حرفو
قرفلانوكياذكو.ًادسجوًاسفنكالهلانمامهريغذاقنإب
لكبردجأامف.نيدلاموييفوتوملاوضرملاتاقوأيف
حيسملاعوسيبهمامأعوضوملاءاجرلابكسمتينأناسنإ
.نمألاوةحارلالانيهدحوهبيذلا

َلَعْفَأْنَأيِغَبْنَياَذاَم،َّـيَدِّـيَساَي:َلاَقَواَمُهَجَرْخَأَّـمُث«٣٠
»؟َصُلْخَأْيَكِل
٩:٦و٢:٣٧صو٣:١٠اقول

يجراخلانجسلاىلإيلخادلانجسلانماَمُهَجَرْخَأ
.ملكنللقفوأوكاذنمبحرأهنأل

ىندألاةبطاخممارتحاوفطلبامهبطاخَّـيَدِّـيَساَي
.ىلعألل

نملاؤسلاىنعمانفرعخلاَلَعْفَأْنَأيِغَبْنَياَذاَم
ملذإيدبألاهسفنصالخةليسونعلأسهنأيأباوجلا
نينوجسملانمدحأبرهيملهنألماكحلانمفوخيفنكي
نيعتسينأعقوتيملمهنمفوخيفناكهنأضرفىلعو
عيباسألاومايألايفملعدقناكهنأدبالو.اليسوسلوبب
امهظعوةياغنأيبليفيفنيلوسرلاىلعتضقتيتلا
ةيراجلالوقعمسدقناكهنأيفبيرالو.سوفنلاصالخ
لٱِهللاٱُديِبَعْمُهُساَّـنلٱِءَالُؤٰه«مهعبتتيهو

ْ
َنوُداَنُيَنيِذَّـلٱِّـِيلَع

خلٱِقيِرَطِبْمُكَل
ْ

هريمضظقيأهللاحورنأو)١٧ع(»ِصََال
رقتفمهنأوهمثإىلعباقعلانمرطخيفهسفننأهلنابأو
هتوقققحتيذلا(هلإلاكلذبضغنميدبأصالخىلإ
سلوبًامويعمسهنأديعببسيلو.يدبألاكالهلاو)ةلزلزلاب
لأسيناانملكىلعف.هصالخوحيسملابنارشبياليسو
امكامهمهيهنألباوجلايفًانسحلمأتينأولاؤسلااذه
ءامسلانمهللانبالزنصالخلااذهو.ناجسلامهيناك
.هيلعلصحنيكلتاموملأتوضرألاىلإ

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱِبْنِمآ:َالاَقَف«٣١
ُلْهَأَوَتْنَأَصُلْخَتَفِحيِسَْ

.»َكِتْيَب
٥:١٠انحوي١و٦:٤٧و٣٦و٣:١٦انحوي

.امهالكاليسوسلوبيأَالاَقَف
نموجنتيأَصُلْخَتَفِحيِسَْملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱِبْنِمآ

ناميإلاةطساوبيتآلاملاعلايفوملاعلااذهيفاهباقعوةئيطخلا
زاجيإنسحأبصالخلاطورشلعماجباوجلااذه.حيسملاب
الو.سانلانمتاوبروفولألةكربراصدقونايبحضوأو
ةءارقوةالصلاكةيدادعتسالالئاسولانمءيشلهيفركذ
يفناميإلادرجمبرمأوهامنإهللاةمعنعقوتوباتكلا
ءافيإكةحلاصلالامعألانمءيشلهيفركذالو.لاحلا
ريغطيسولالوةسدقملانكامألاةرايزوروذنلاونيناوقلا
سانلالاؤسناكو.لسروأنيسيدقوأةكئالمنمحيسملا
باوجو.)٢:٣٧ص(ناجسلالاؤسلثمنيسمخلاموي
اوبوت«هصناموهوًاظفلالًىنعمسلوبباوجكسرطب
نارفغلحيسملاعوسيمساىلعمكنمدحاولكدمتعتيلو
امهدحأدوجووًادبأةبوتلابنرتقيناميإلانإف»اياطخلا
بوجونأعمناجسلادّمعسلوبو.رخآلادوجومزلتسي
.انههباوجيفهلركذالةيدومعملا

كتيبلهأوكناميإبصلختتنأيأَكِتْيَبُلْهَأَوَتْنَأ
امهلوقبارهظأو.مهنعةبياينكناميإبالتنمآامكمهناميإب
صالخلانأوهلثمصالخلاىلإةجاحيفهتيبلهأنأكلذ
.نمألاومالسلاوحرفلايفهوكراشيلمهيلعضورعم

يفْنَمَعيَِمجَوُهاَمَّـلَكَو«٣٢ .»ِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِبِهِتْيَبِ

يفْنَمَعيَِمج نألمتحيوهمدخوهلهأنمِهِتْيَبِ
اذهلحمبرغأامف.ًاضيأنيعماسلانماوناكنينوجسملا
نيبناكهنإفهتقوبرغأامونجسلارادهنأظعولا
.حبصلاوليللافصتنم
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نانمًاقباسهلاقامحرشيامبيأِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِب
عوسيمسانأانيبفحيسملاعوسيبرلابناميإلابصالخلا
هآبنأمهنأنمدبالو.صلخملاوههنأنلعُتهلاوقأوهلامعأو
هاملعأوهتمايقوهتوموهتايحثداوحنمنأشلاتاوذب
هللاهبنمآنمىلعبجيامونينمؤمللةرفغملادجوأفيك
تابجاولاكلتةلمجنماركذامهنأنمدبالو.سانللو
.ينابرلاءاشعلاوةيدومعملا

يفاَُمهَذَخَأَف«٣٣ لِتِ
ْ

َنِماَمُهَلَّـسَغَوِلْيَّـللٱَنِمِةَعاَّـسلٱَك
جلٱ
ْ
يفَدَمَتْعٱَو،ِتاَحاَرِ حلٱِ

ْ
.»َنوُعَْمجَأُهَلَنيِذَّـلٱَوَوُهِلَا

يف نأّنيبيلتقولااقولركذِلْيَّـللٱَنِمِةَعاَّـسلٱَكْلِتِ
يفنوكتنأدتعيملتقويفةمدخلاكلتىتأناجسلا
.هلثم

يتلاحارجلامدنميأِتاَحاَرِْجلٱَنِماَمُهَلَّـسَغَو
نمحارجلاكلتىلعمكارتيذلاخسولانموبرضلااهأشنأ
.ةرطقملايفامهويلخادلانجسلايفنيرهظلاىلعامهحرط
دقو.نيجاتحملانيملأتمللةمحرهنإفهناميإرامثألوأاذهو
هتغلبناكملكيفرامثألاكلتلثمبةيحيسملاةنايدلاتتأ
نيزجاعلاومكبلاويمعلائجالموةماعلاتايفشتسملاتنبف
.ىماتيلاو

لسرلارئاسلناكامكهريغءافشىلعةوقسلوبلناك
.ةوقلاكلتبهسفنعفنيملهنكلو

ةرورضو)٢٨:١٩ىّتم(حيسملارمأبجومبَدَمَتْعٱَو
.شرلابةيدومعملاكلتنأىلإريشتلاحلا

يف نيلوسرلاققحتعمةصرفلاتاوفنمًارذحِلاَْحلٱِ
ةرفغملاةمالعيهيتلاةيدومعملابوجووهناميإةحص
.اهمتخو

ةيدومعمبلوقلادنسيامماذهَنوُعَْمجَأُهَلَنيِذَّـلٱَو
ةرابعلافراغصنمناجسلاكلذلناكنإهنأللافطألا
.مهلمشت

َهلَمَّـدَقِهِتْيَبَىلِإاَُمهَدَعْصَأاَّـَملَو«٣٤
ُ

َعَمَلَّـلََهتَو،ًةَدِئاَماَم
.»ِهللاٱِبَنَمآْدَقَناَكْذِإِهِتْيَبِعيَِمج
١٩:٦و٥:٢٩اقول

.قوفهلزنمىلإتحتنجسلانمِهِتْيَبَىلِإاَُمهَدَعْصَأ
َهلَمَّـدَق

ُ
هبلقنألنأًاضيأهناميإرامثأنمناكًةَدِئاَماَم

نيحامهماعطىلإتفتليملنمةفايضبماقوةوسقلادعب
ءاذغلاىلإنيجاتحماناكنيلوسرلانأنمدبالو.امهنجس
امهواكسمأذنمًاماعطاقوذيملحجريامىلعامهنألذئنيح

ةدحإيهوراهنلانمةثلاثلاةعاسلايفةالصلاىلإنابهاذ
نأنظلانعدعبيالو.دوهيلادنعةضورفملاةالصلاتاقوأ
هلهأوناجسلاعمماعطلالوانتةصرفاذختااليسوسلوب
نولوألانويحيسملاداتعايتلاةبحملاةميلول«ةصرفءاذغلل
٢:٤٢ص(»حيسملاعوسيبمهتوخأةمالعاهوذختينأ
.)٤٦و

مهلاكتاهتيبحرفوهحرفةلعو.حرفيأخلاَلَّـلََهتَو
امهلناكهنأقحلاو.صالخللحيسملاعوسيبهللاةمحرىلع
لهجيًاينثوناكهدقرميفعجطضانيحهنألحرفلابجوي
يدبألاكالهلاوهللابضغلةضرعصالخلاقيرطوحيسملا
ىلعمزعدقوهريمضهبنؤيًافئاخليللافصنظقيتساو
الإراهنلاعلطيملهنكلوهبةطيحملاراطخألانمًابرهراحتنالا
دقوصالخلاقيرطفرعيريمضلاحيرتسميحيسموهو
حرفلاليجنإلاأشنأامكوهتيبلهأوهيفريسلايفعرش
:٨ص(يشبحللو)٨:٨ص(ةرماسلالهألهأشنأءالؤهل
.ضرألاهذهىلعهبنمآنملكلو)٣٩

لٱَلَسْرَأُراَهَّـنلٱَراَصاَّـَملَو«٣٥
ْ
جلٱُةَالُو

ْ
طَأ:َنيِلِئاَقَنيِدَّـَال

ْ
ْقِل

.»ِنْيَلُجَّـرلٱَكِنْيَذ

.ًالبقنيلوسرلااوبرضنيذلاَنيِدَّـالَْجلٱ
اورمأنيحهودصقامفالخىلعخلاَنيِلِئاَق
اومكحيوةمكاحملاىلإامهباوتأينأاودصقمهنإفامهنجسب
اهنإفةينامورلاةعيرشلابسحبتوملاوأباقعلابامهيلع
بابرأهرشنيفنذأتالًاديدجًانيدعدتبملكلتقبرمأت
ةلزلزلاريثأتهلعلومهمزعنعمهانثاذامملعنالو.ةموكحلا
مهمدنوأ)حابصلالوأيفنيدالجلااولسرأمهنأكلذديؤيو(
ةمكاحمالبامهسبحوامهبرضبمهرمأبةعيرشلاةفلاخمىلع
كلذنماوصلختينأاودارأفامهنمقبسامعلاؤسوأ
.ةيفخامهقالطإب

لٱَّـنَأَسُلوُبِنْجِّـسلٱُظِفاَحََربْخَأَف«٣٦
ْ
ْنَأاوُلَسْرَأْدَقَةَالُو

طُت
ْ
.»ٍمَالَسِباَبَهْذٱَوَنآلٱاَجُرْخٱَف،اَقَل

حرفهنأنمدبالَسُلوُبِنْجِّـسلٱُظِفاَحََربْخَأَف
نأنمفاخاممامهتاجنبونيديدجلاهيقيدصقالطإب
يفكابترالانمكلذباجنهنأهرسوةمكاحملادعبامهبيصي
كلذيفهللاهيلعبجياموامهرمأيفةالوللهيلعبجيام
مهنمًافطلوًالزانتامهلةالولاقالطإبسحهنأيفبيرالو
.ركشوحرفباليسوسلوبهلبقي
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نمقبيملفكلذيفاونذأةالولانألَنآلٱاَجُرْخٱَف
.امكجورخلعنام

ص(ةقرافملادنعءاقدصألاةيحتمهاّيحٍمَالَسِباَبَهْذٱ
.لاحلايفباهذلاةصرفنامنتغيامهنأًاناظ)١٥:٣٣

َهلَلاَقَف«٣٧
ُ

،اَنْيَلَعٍِّيضْقَمَْريَغًارْهَجاَنوُبََرض:ُسُلوُبْم
لَأَو،ِناَّـيِناَموُرِنَالُجَرُنْحَنَو

ْ
يفاَنْوَق طَيَنآلٱَفَأِنْجِّـسلٱِ

ْ
اَنَنوُدُر

.»اَنوُجِرُْخيَوْمُهُسُفْنَأْمُهاوُتْأَيِلْلَب!َّـالَك؟ًاِّرس
٢٢:٢٥ص

َهلَلاَقَف
ُ

اممةملكلكتناك.نيدالجلليأُسُلوُبْم
ىلوألادافمفاهميقينأدارأولةالولاىلعةوعدسلوبهلاق
»برضلاب«مجرُتامنإفداتعملاقوفًاديدشناكمهبرضنأ
كلذاوتأمهنأةيناثلاو.ينانويلالصألايفخلسلاوهانه
ملألاقوفًاراعنيلوسرلاكلذدازفروهمجلالكمامأًارهج
.ةمكاحموأضحفالبكلذاوتأمهنأةثلاثلا.ديدشلا
ةعيرشلاتمكحنممامهوكلذامهباولعفمهنأةعبارلاو
تابثإوةمكاحملالبقمهنجسوًاقلطممهبرضعنمبةينامورلا
)يدوهيهنأعم(قحلااذهىلعسلوبلصحو.بنذلا
اليسلصحةليسويأبملعنالو)٢٢:٢٩ص(ثرإلاب
:١سوثنروك٢(سناولسبىمسيناكهنأانملعانكلهيلع
هفالسأدحألعلفينامورمساوهو)١:١يكينولاست١و١٩
ىلعلصحفبرحلابةينامورلاةلودلامدخهدجوأهيبأك
مهمهنأاولاقمهيلعاوكتشانيذلاف.هلسنلوهلقحلاكلذ
مهقوقحىلعايدعتنيلوسرلانأاوتبثيل)٢١ع(نوينامور
ناينامورامهنأسلوبلاقفامهوريعيلنايدوهيامهنأاولاقو
ةئربتناقحتسمامهنأوامهقوقحىلعاودعتمهنإتبثيلمهلثم
.امهايإةالولا

.ملظلااذهدعبأيأَنآلٱَفَأ
بولسألااذهىلعامهقالطإلوسرلابسحاَنَنوُدُرْطَي
.ًادرط

ًارهجانوبرضيأاَنوُجِرُْخيَوْمُهُسُفْنَأْمُهاوُتْأَيِل
سيلاذهلكنمسلوبةياغو.ًارهجانوقطلينأبجيف
ًاماقتنامهفيوختوةالولاليجختالواليسلوهلفرشلاةيغب
لوصحلاوامهتناهإبتنيهُأواهبايدانيتلاةنايدلاماركإلب
مهبولقعيجشتلوكلذدعبيبليفينمؤمرئاسلنمألاىلع
ىضتقمبيواعدلايفاومكحينأةالولاملعينأدارأهلعلو
.نيكتشملاخارصدرجمبالةعيرشلا

مهريغكةيندملاةعيرشلاةيامحاوبلطينأنييحيسمللقحي
هلهأربجياليحيسملانيدلاف.فاصنإلااهنماوبلطينأو
.مهقوقحكرتىلع

جلٱََربْخَأَف«٣٨
ْ

لٱَنوُدَّـَال
ْ
هبَةَالُو لٱاَذِٰ

ْ
اَّـَملاْوَشَتْخٱَف،ِمَالَك

.»ِناَّـيِناَموُراَمَُّـهنَأاوُعِمَس

مهلتماعمبمهنألهلحميفمهؤاشتخاناكاْوَشَتْخٱَف
Lex)ةينامورلاةعيرشلاهتضتقاامفالخىلعاليسوسلوب

Porcia(اوناكمهنألنادقفللةضرعمهتايحومهلاومأتناك
بعشلالكقوقحىلعاودعتمهنأكيدعتلاكلذب
وكشملاراصلامهاوعدعفراليسوسلوبدارأولف.ينامورلا
نإمهنألمهلةجحالو.مهيلعاّوكشمةالولاونيكاشامهيلع
لبقامهولأسينأمهيلعناكناينامورامهنأاوفرعيمل

.امهبرض

ْنَأاَُمهوُلَأَسَو،اَُمهوُجَرْخَأَواَمِهْيَلِإاوُعَّـَرضَتَواوُءاَجَف«٣٩
ملٱَنِماَجُرَْخي

.»ِةَنيِدَْ
٨:٣٤ىّتم

مهيلعًابعصناكلزانتلااذهنأيفبيرالاوُءاَجَف
.إطخلانمهوبكتراامجئاتننمهباوصلخينأباورسمهنكل

ًاظفحوامهلةياقوِةَنيِدَْملٱَنِماَجُرَْخيْنَأاَُمهوُلَأَسَو
.ةنيدملاةحارل

اََرصْبَأَف،َةَّـيِديِلَدْنِعَالَخَدَوِنْجِّـسلٱَنِماَجَرَخَف«٤٠
.»اَجَرَخَّـمُثْمُهاَيَّـزَعَوَةَوْخِإلٱ
١٤ع

هيفعمتجيناكوًافويضهولزنيذلااهتيبيأَةَّـيِديِلَدْنِع
.حّجريامىلعةوخإلا

رثأىلعةنيدملانمابهذيملْمُهاَيَّـزَعَوَةَوْخِإلٱاََرصْبَأَف
ةوخإلابولقايوقيلًاتقوايقبلبنجسلانمامهجورخ
هلاثمأنمامهيلععقينأاوفاخامموامهباصأامبةبرطضملا
نمفرعنملو.ليجنإلالاوقأوليللاثداوحركذبمهايزعف
هتلاسريفسلوبنكلناجسلارمأىوسانهةوخإلارومأ
مهايإهتبحموهايإمهتبحمةدشركذةنيدملاهذهلهأىلإ
ريثكاهيفلبمهنمدحألمولةملكةلاسرلاكلتيفسيلو
.)٢٥:ص(يفسوتيدورفبأركذلاباهيفصخوحدملانم
اهتدعاسملوبقسلوبيضريتلاةديحولاةسينكلاكلتو
ًارارمهودعاسلبةرمهتدعاسمىلعاورصتقيملمهو.هايإ
.)١٩-٤:١٤يبليفو١٢-١١:٧سوثنروك٢(

هادصقاممظعمالمكأامهنألةنيدملانماَجَرَخَّـمُث
ةبهأىلعاناكوةسينكاسسأوليجنإلابارشبامهنإفاهيف
امهءاقبنألاثكمينأاديريملامهنأىلعاهريغىلإرفسلا
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نأرهاظلاو.ةوخإلاىلعوامهيلعرطخهنعأشنيكلانه
نعلدعهنألريشبتللكلانهيقبلبامهعمجرخيملاقول
ىلإنالوسرلاعجرنأىلإةبيغلاةغيصىلإملكتلاةغيص
.)٢٠:٥ص(يبليف

رشععباسلاحاحصألا

٩ىلإ١عيكينولاستيفاليسوسلوب

يفاَزاَتْجٱَف«١ ،يِكيِنوُلاَسَتَىلِإاَيَتَأَو،َةَّـيِنوُلوُبَأَوَسيِلوُبيِفْمَأِ
لٱُعَمَْجمَناَكُثْيَح

ْ
.»ِدوُهَي

نيتظفلنمبكرمةنيدملاهذهمساَسيِلوُبيِفْمَأ
.ةنيدملاسيلوبولوحيفمأفةنيدملالوحامهانعمنيتينانوي
اهمساو.ًاليلقالإاهبطيحينوميرتسرهننألكلذبتيمُسو
ةينانويلاخيراوتلاميدقيفرهتشاامميهويلوبمأمويلا
.ًابرغيبليفنمًاليمنيثالثوةثالثدمأىلعاهعقومو

سيلوبيفمأنمًاليمنيثالثةياغىلعةنيدمَةَّـيِنوُلوُبَأ
اثكميملونيتنيدملانيتاهيفاليسوسلوبزاتجا.ًابرغ
احتتفيلدوهيلانمامهولخكلذىلعنأحجرملاوريشبتلل
.مهتطساوبريشبتلا

نيثالثوةعبسةياغىلعةينودكمةبصقيِكيِنوُلاَسَت
ةهجيفيبليفنمليمةئمةياغىلعوةينولوبأنمًاليم
ردنسكاهءانبددجامرثاهمساناك.يبرغلابونجلا
تخأايلاستهتجوزلًاماركإيكينولاستاهامسواهنصحو
ترهتشاامرثجيلخسأرىلعةضرفيهو.ريبكلاردنكسا

مويلااهمساويسايسويراجتزكرماهنأبرصعلكيف
نيعبسوحناهناكسةحجانةريبكةنيدملازتالوكينولاس
.ًافلأ

يدوهيعمجملوأاذهِدوُهَيْلٱُعَمَْجمَناَكُثْيَح
نمنوريثكةنيدملايفناكةينودكميفاليسوسلوبهدجو
نمعمجملاناكو.مويلااهيفنيريثكنولازيالوذئمويدوهيلا
يفهركذنعاقوللفغيملوليجنإلارشنللئاسولانسحأ
اهيلإنالوسرلابهذيتلاةنكمألانمهيفدجُوناكملك
.ريشبتلل

ْمُهُّجاَُحيَناَكَو،ِهِتَداَعَبَسَحْمِهْيَلِإُسُلوُبَلَخَدَف«٢
لٱَنِمٍتوُبُسَةَثَالَث

ْ
»ِبُتُك

:١٩و١٦:١٣و١٤:١و١٤و١٣:٥و٩:٢٠صو٤:١٦اقول
٨

:٤اقول(حيسملاىلعاذهلثمليقِهِتَداَعَبَسَح
لذبنعفكيهلعجيملممألاسيئرسلوبنوكف.)١٦
حيسملاعوسيبناميإلاىلإدوهيلاداشرإليبسيفهدهج
ةوالعهنكميناكو.)١٣:٤٦صحرشرظنا(هجوتثيح
ىلإممألانملامنمرشبينأعمجملايفدوهيلاريشبتىلع
.قحلانيدلا

نأكلذنممزليملٍتوُبُسَةَثَالَثْمُهُّجاَُحيَناَكَو
هركذامنالعيباسأةثالثىوسيكينولاستبمقيمللوسرلا
يفركُذامواهيفليجنإلاحاجننملامعألارفسيفاقول
ملهنالًاليوطًانامزاهيفيقبهنأمزلتسياهيلإسلوبيتلاسر
نماهئاضعأرثكأةريبكةسينكاهيفأشنأنألبقاهكرتي
وهوشاعملابابسأليصحتلهيديباهيفلمعيناكو.ممألا
وهويبليفلهأةدعاسمهتتأو.)٢:٩يكينولاست١(رشبي
يفهئاقببلوقلاديرياممكلذو)٤:١٦يبليف(نيترمكلانه
نيتنيدملانيبةفاسملانالعيباسأةثالثنمرثكأيكينولاست
.ةليلقبتسيلةدمامهنيبةلسارملايضتقتفليمةئموحن
كلانههتماقإةدمنمصخسلوبنأركُذاممجتنتسنف
ملنيينابرلانأوأمهريغنوددوهيلاةبطاخمبتوبسةثالث
.كلذنمرثكأعمجملايفبعشلابطاخينأهلاوحمسي

كلتلاوقأنإفميدقلادهعلارافسأيأِبُتُكْلٱَنِم
.هساسأوسلوبميلعتلكعوبنيبتكلا

ملٱَّـنَأيِغَبْنَيَناَكُهَّـنَأًانِّـيَبُمَوًاحِّـضَوُم«٣
ُموُقَيَوَُّـملَأَتَيَحيِسَْ

ملٱَوُهاَذٰهَّـنَأَو،ِتاَوْمَألٱَنِم
ْمُكَليِداَنُأاَنَأيِذَّـلٱُعوُسَيُحيِسَْ

.»ِهِب
٣:١ةيطالغو١٨:٢٨صو٢٤:٢٦اقول

نمدوهيلاهتجاحميهوةيناثلاةيآللريسفتةيألاهذه
.بتكلا

مهفلارسعوأمهبموهامًارسفمًانِّـيَبُمَوًاحِّـضَوُم
نوكيلهوملعاممهايإًاركذمو)٢٤:٣٢اقوليفءاجامك(
.هجاجتحالًاساسأ

.هباتكيفنلعملايلزألاهللاءاضقبجومبيِغَبْنَي
امهتابثإدصقنيذللانيرمألالوأاذهَُّـملَأَتَيَحيِسَْملٱَّـنَأ
هبدوعوملاحيسملانأيهميدقلادهعلاىوحفنأىنعملاو
يفكلذىلعمالكلاقبسدقو.مثإلانعةرافكتومي
اذهبحرصباتكلانأعمو.)٢٧و٢٤:٢٦اقول(حرشلا
نآلاىلإهنوبأياولازيملوذئتقوهلوبقدوهيلاىبأميلعتلا
دوادشرعىلعيضرأكلمككلميحيسملانأنيدقتعم
.هبسنكولمنمدحأهلنيمليذلايويندلادجملامظعأب
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نيذلانيرمألايناثاذهخلاُعوُسَيُحيِسَْملٱَوُهاَذٰه
ملأتيذلاحيسملاوهيرصانلاعوسينأوهوامهتابثإدصق
.باتكلاتاءوبنقفوىلعهحيراتثداوحنأوماقوتامو
مهنألريثأتلادشأمهيفرثؤيدوهيلابتكنمكلذتابثإو
نودقتعيلبهللانماهبىحوماهيفةملكلكنأنودقتعي
يتلاتاؤبنلانمو.كلذكهفورحنمفرحلكنأ
:حيسملابتمتوسلوباهدهشتسا
.)٥:٢اخيم(محلتيبيفدلويهنأ:ًالوأ·
.)٤٩:١٠نيوكت(اذوهيطيسنمنوكيهنأ:ًايناث·
:١١ءايعشإ(دوادةلالسوىسيلسننمنوكيهنأ:ًاثلاث·

.)١٠و١
.)٢٧و٩:٢٤دواد(هئيجمتقونييعت:ًاعبار·
.)٥٣صءايعشإ(خلاهلمعوهتافصوهتئيه:ًاسماخ·

عوسياهلعفيتلاتازجعملاركذسلوبنأنمدبالو
ةزجعملمعيالهللاوكلذىعداهنألحيسملاهنأىلعًاناهرب
ًاليلدًاضيأهتمايقركذهنأنمدبالو.بذاكىوعدلًاتابثإ
.حيسملاوههنأىلع

َنِمَو،َاليِسَوَسُلوُبَىلِإاوُزاَحْنٱَوْمُهْنِمٌمْوَقَعَنَتْقٱَف«٤
لٱ
ْ
ملٱَنيِّـيِناَنوُي

ملٱِءاَسِّـنلٱَنِمَوٌ،ريِثَكٌروُهُْمجَنيِدِّـبَعَتُْ
ٌدَدَعِتاَمِّـدَقَتُْ

.»ٍليِلَقِبَسْيَل
٤٠و٣٢و٢٧و١٥:٢٢ص٢٨:٢٤ص

.لاحلايفميظعريثأتسلوبريشبتلناك
مهنإفءالخدلاودوهيلانميأْمُهْنِمٌمْوَقَعَنَتْقٱَف
.ليجنإلايأسلوبهلاقامةحصباوملس

بيصناوراتخامهنأينانويلالصألايفىنعملااوُزاَحْنٱ
ةسينكلاىلإاومضنامهنأيأمهلًابيصناليسوسلوب
.ةيدومعملاةطساوبمهناميإبنيفرتعمةيحيسملا

ديحولاقحلاهلإلااودبعنممهَنيِدِّـبَعَتُْملٱَنيِّـيِناَنوُيْلٱ
المأيدوهيلانيدلاةحصاودقتعاءاوسممألانم
.)٤:٥و٢:١٤و١:٩يكينولاست١(

وأماقملاتاعفترملايأخلاِتاَمِّـدَقَتُْملٱِءاَسِّـنلٱَنِم
جاوزأءاسنلاءالؤهضعبنوكينأدبالو.تافيرشلا
ةبطاخمىلإاليسوسلوبلةليسونكممألانمنايعأ
.ليجنإلابنهلاجر

لٱَراَغَف«٥
ْ
ملٱُْريَغُدوُهَي

ْنِمًاراَْرشَأًالاَجِراوُذََّـختاَوَنيِنِمْؤُْ
ملٱاوُسَّـجَسَواوُعَّـمََجتَو،ِقوُّسلٱِلْهَأ

ِتْيَبَىلَعاوُماَقَو،َةَنيِدَْ
.»ِبْعَّـشلٱَىلِإاَُمهوُِرضُْحيْنَأَنيِبِلاَطَنوُساَي
١٦:٢١ةيمور

يفهجّيهامكانهدوهيلادسحجّيهليجنإلاحاجن
نأمهيلعقفشيناكهنإف)١٣:٥٠ص(ةيديسيبةيكاطنأ
اهنأاودقتعايتلاتاكربلابنوحرفيممألانمنيريثكاوري
.مهريغنودمهل

دوهيلاناكِقوُّسلٱِلْهَأْنِمًاراَْرشَأًالاَجِراوُذََّـختا
الإةنيدملايفًابغشاوئشنينأاوعيطتسيملوكلانهءابرغ
ةعامجمهدصقذافنإلةطساواوذختافةنيدملايينطوةطساوب
ةاسقلاءايدرألاءالهجلانيلاطبلابعشلاءايندأنم
قوسلالهأناكهنإفاهلكاشاموأةوشرلابكلذكمهوذختاو
.شابوألابمويلامهيمسناممهحالطصايف

مهماحدزابمهوردكواهلهأاوجّيهيأَةَنيِدَْملٱاوُسَّـجَس
.مهخارصو

.نوساييفيضاليسوسلوبيأاَُمهوُِرضُْحي
يفنوسايو.هيلعاومجهيأَنوُساَيِتْيَبَىلَعاوُماَق

ناكوهتيبيفاليسوسلوبناكوةيناربعلايفعوشيكةينانويلا
.)١٦:٢١ةيمور(سلوببراقأنم

ـةـلـقـتسـمةــنيدـميـكـينـولـاسـتتـنـاكِبـْعـَّـشـلٱَىلِإ
يكينولاستزّيمو.نوينامورةالواهسوسيسوسرطك
مويهلاهبزحتىلعاهلةباثإرصيقسطسغوألالقتسالاب
بابرألناكو.م.ق٤٢ةنسسويساكوستوربهتبراحم
.ةايحلاوتوملاناطلسيلحملاسلجملا

َىلِإِةَوْخِإلٱَنِمًاساَنُأَوَنوُساَياوُّرَج،اَُمهوُِدَجيَْملاَّـَملَو«٦
ملٱِماَّـكُح

ملٱاوُنَتَفَنيِذَّـلٱِءَالُؤٰهَّـنِإ:َنيِخِراَصِةَنيِدَْ
َةَنوُكْسَْ

.»ًاضْيَأاَنُهٰهَىلِإاوَُرضَح
١٦:٢٠ص

.)٤ع(حيسملابًاثيدحاونمآنيذلامهِةَوْخِإلٱ
ماكحلاريغةينانويلايفانهماكحلاِةَنيِدَْملٱِماَّـكُح

ةسايسنيبقرفلاكلذةلعو)١٦:١٩ص(يفنيروكذملا
يملاعلاخيراتلاهبقفاوامواقولتاقيقدتنماذهونيتنيدملا
.رفسلااذهيفهبتكامةحصىلعةلدألانمناكف

ىوكشلاهذه.اهولبلبواهوقلقأيأَةَنوُكْسَْملٱاوُنَتَف
ةيحيسملاةنايدلاراشتناأبنيكينولاستغلبدقهنأىلعلدت
ةيحيسملاةنايدلارييعتاهباودصقمهنأعميهوًابيجعًاراشتنا
»سيلبإلامعأضقن«اهتياغنألقحلاضعبنمولختال
ملظلاكملاعلانمرشلاعاونألكيفنو)٣:٨انحوي١(
ةماقإوةلطابلاماهوألاوروجفلاوناثوألاةدابعوةواسقلاو
ةلبلبالبنوكيالاذهواهعضومةيناحورلاقحلاهلإلاةدابع
.هرايتخابهتكلممملسيالناطيشلاذإ
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.انتنيدمنيتفتةيغبًاضْيَأاَنُهٰهَىلِإ

ِماَكْحَأَّـدِضَنوُلَمْعَيْمُهُّلُكِءَالُؤٰهَو.ُنوُساَيْمُهَلِبَقْدَقَو«٧
»!ُعوُسَي:ُرَخآٌكِلَمُدَجوُيُهَّـنِإَنيِلِئاَقََرصْيَق
٢:١٣سرطب١و١٩:١٢انحويو٢٣:٢اقول

رئاسوامهبزحواليسوسلوبيأْمُهُّلُكِءَالُؤٰه
.نييحيسملا

نايصعوهويسايسمرجبمهومهتاََرصْيَقِماَكْحَأَّـدِض
مهلمحومهظاغأيذلانأقحلاوينامورلاروطاربمألارصيق
ليجنإلاراشتنابةيدوهيلاةنايدلارارضإمهفوخىوكشلاىلع
:١٦ص(يبليفيفامهيلعتناكيتلاهبشتىوكشلاهذهو
سطاليبىلإحيسملاىلعدوهيلاىوكشلثميهو.)٢٠
٣٧-١٨:٣٣انحويو٣و١٥:٢سقرمو١٢و٢٧:١١ىّتم(
ماعمسا»رصيقو«ةطلسلاانهماكحألابدارملاو.)٢و١٩:١و
.لوألارصيقسويلويمايأنمينامورروطاربمألكل

هبرشبيذلاتاومسلاتوكلم!ُعوُسَي:ُرَخآٌكِلَم
كلميلىتاهنإف)٢٣:٢اقول(ملاعلااذهنمسيلسلوب
ًاداضمالورصيقلًايرابمنكيملفمهداسجأالسانلابولق
اودارأولهوفرعينأمهلناكوأكلذاوفرعنوكتشملاو.هل
نأنمسلوبريشبتيفءاجامىلعمهاوكشاونبمهلعلو
يفهظعويفلمعتساسلوبنأنمدبالو.برعوسي
.اهيلإهيتلاسريفهتارابعضعبهبشتتارابعيكينولاست
:٢يكينولاست١يفامك(اهلثمىلإمهاوكشيفاوراشأمهلعلو
يفهلاقاماولوحو.)٢:١و١:٥يكينولاست٢و٥:١و١٢
.ضرألاىلعنآلاكلميهنأىلإكلملليناثلاحيسملاءيجم

جلٱاوُجَعْزَأَف«٨
ْ

ملٱَماَّـكُحَوَعَْم
.»اَذٰهاوُعِمَسْذِإِةَنيِدَْ

مهجييهتبةلمجةنيدملالهأاوقلقأيأَعْمَْجلٱاوُجَعْزَأ
.نييحيسملاىلعمهايإ

ةلطابمأمهاوكشةقحأاوفرعيملمهنألِةَنيِدَْملٱَماَّـكُحَو
ىلإىكتشُينأنماوفاخوهولعفينأمهيلعبجيامالو
.يكينولاستيفنايصعلاثودحبةيمور

ىلعىوكشلانمركُذاميأاَذٰهاوُعِمَسْذِإ
.نييحيسملا

لٱَنِمَوَنوُساَيْنِمًةَلاَفَكاوُذَخَأَف«٩
ْ
َّـمُث،َنيِقاَب

طَأ
ْ
.»ْمُهوُقَل

مهاردلانمًارادقماوذخأمهنأحجرألاًةَلاَفَكاوُذَخَأَف
رفاسينأوأةنيدملاةحاريفانيًائيشنوتأيالمهنأةنامض
.اهنماليسوسلوب

.جايهلادنعنييحيسملانممهيلعضبقنيذلاَنيِقاَبْلٱ
يبليفماكحكالنيلداعاوناكماكحلاكئلوأنأرهاظلاو
ناكوبعشلاةلفساوضريلنيلوسرلااوملظنيذلا
مهلكنييحيسملانودهطضملاوممألاودوهيلانمنودهطضملا
يكينولاست١(يفءاجامليلدبامهريغنوداليسوسلوبال
٢:١٤(.

١٥ىلإ١٠عةيريبيفسلوب

لِلَفُةَوْخِإلٱاَّـمَأَو«١٠
ْ
َىلِإًالْيَلَاليِسَوَسُلوُباوُلَسْرَأِتْقَو

لٱِعَمَْجمَىلِإاَيَضَمَالَصَواَّـَملاَُمهَو.َةَّـيِريِب
ْ
.»ِدوُهَي

١٤عو٩:٣٥ص

مويلاكلذءاسميفامهولسرأمهنأحجرألاِتْقَوْلِلَف
ًازاجنإوديدجسجسنمةسينكللوامهلةياقوهنيع
.ماكحللمهدعول

.)٩:٢٥ص(قشمدنمسلوبجرخامكًالْيَل
يكينولاستنميبرغلابونجلايفةنيدميهَةَّـيِريِبَىلِإ
وحناهناكسوةيريقنآلاىمستواهنمًاليمنيتسةياغىلعو
.ًافلأنيرشع

دوهينمًاددعلقأةيريبدوهيناكِدوُهَيْلٱِعَمَْجم
ريشبتللنالوسرلاهرضحعمجممهلناكنكليكينولاست
.هيف

يفَنيِذَّـلٱَنِمَفَْرشَأِءَالُؤٰهَناَكَو«١١ اوُلِبَقَف،يِكيِنوُلاَسَتِ
لٱ
ْ

لٱَنيِصِحاَفٍطاَشَنِّـلُكِبَةَمِلَك
ْ

ِهِذٰهْلَه:ٍمْوَيَّـلُكَبُتُك
»؟اَذَكٰهُروُمُألٱ

٥:٣٩انحويو١٦:٢٩اقولو٣٤:١٦ش

مهتيفرشأاورهظأو.ًابسنالًابدأوًالقعَفَْرشَأ
يفرظنللمهدادعتساوقحلاناطلسلمهعوضخومهصالخإب
.ًىوهالبةديدجلاةنايدلايواعد

يفَنيِذَّـلٱَنِم رثكأكاوناكءالؤهنأليِكيِنوُلاَسَتِ
ملاهنألصحفالبةنايدلاكلتيواعداوضفرنيذلادوهيلا
مهلعفاولعفيملةيريبلهأنكلوءارآلانمهوفلأامقفاوت
لٱاوُشِّـتَف«حيسملالوقاوعاطأمهنإف

ْ
َّـنَأَنوُّنُظَتْمُكَّـنَألَبُتُك

.)٥:٣٩انحوي(»ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَهيِفْمُكَل
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.اهباوملسواهوعمسيأَةَمِلَكْلٱاوُلِبَقَف
دادعتسالانممهلناكامكلذباورهظأٍطاَشَنِّـلُكِب
مهسوفنتاجاحبمايقللةيفاكةديدجلاةنايدلااودجومهنأو
.اهيفاوبغرف

اولباقفميدقلادهعلارافسأيأخلاَبُتُكْلٱَنيِصِحاَف
ملواهنالطبوأميلاعتلاهذهةحصاوريلسلوبميلاعتباهيفام
كلذنمو.مويلكيفلبطقفتوبسلايفكلذاوتأي
.قحلانعثحبليفًالاثمةيريبلهأراصرصعلا

لٱِءاَسِّـنلٱَنِمَو،َنُوريِثَكْمُهْنِمَنَمآَف«١٢
ْ
ِتاَّـيِناَنوُي

.»ٍليِلَقِبَسْيَلٌدَدَعِلاَجِّـرلٱَنِمَو،ِتاَفِيَّـرشلٱ

مهاياجسنمعقوتامكتناكةجيتنلانأيأَنَمآَف
الذإةسدقملارافسألامهتعلاطموقحلاىلإمهليموةنسحلا
بيذكتىلعو.)١٠:٤ةيمور(اوعمسيملامسانلانمؤي
نألبقايهلعمهمكحليجنإلالاوقأسانلاضعب
سدقملاباتكلاةءارقدحأعيطتسيالف.اهوعمسي
نيدلايواعدةحصبعنتقيالوةالصلاوصالخإلاب
.يحيسملا

.ةّيريبدوهينميأْمُهْنِم
نهلصأيتاوللايأِتاَفيَِّـرشلٱِتاَّـيِناَنوُيْلٱِءاَسِّـنلٱ
ع(يكينولاستيفّنمآيتاوللاكةنيدملانايعأنمنهوينثو
٤(.

اليسوسلوبنأحجرملا.ينثومهلصأنيذلاِلاَجِّـرلٱ
ةرثكليلدبرهشأةعضبوأعيباسأةدعةيريبيفايقب
روزينأدهتجاةدملاكلتيفهنأسلوبلوقواهيفامهلامعأ
.)١٨و٢:١٧يكينولاست١(نيترموأةرميكينولاستلهأ
نمءيشيفةّيريبيحيسمركذيملسلوبنأبجعلانمو
.لامعألايحودممددعلايريثكاوناكمهنأعمهلئاسر

لٱَمِلَعاَّـمَلَف«١٣
ْ
يفُهَّـنَأيِكيِنوُلاَسَتْنِمَنيِذَّـلٱُدوُهَي َةَّـيِريِبِ

جلٱَنوُجِّـيَُهياوُءاَج،ِهللاٱِةَمِلَكِبُسُلوُبىَداَنًاضْيَأ
ْ

َكاَنُهَعوُُم
.»ًاضْيَأ

نمف.هميلعتوسلوبلدوهيلاضغبةدشىلعلدياذه
نأاوديريىتحهنوبحينمسانلانمنأليجنإلاصاوخ
هنوضغبينممهنمنأوهليبسيفمهتايحومهلاومأاولذبي
سانلااوجّيهيلليوطلارفسلاةقشماوصاقينأاوبحيىتح
ص(ةينوقيإوةيديسيبةيكاطنأيفوانهدوهيلالعفامكهيلع

ِِهللاَنيِضْرُمُْريَغْمُه«هلوقبسلوبمهفصوو.)٢٤:١٩
ِجلٌداَدْضَأَو

َ
.)٢:١٥يكينولاست١(»ِساَّـنلٱِعيِم

لِلَسُلوُبُةَوْخِإلٱَلَسْرَأٍذِئَنيِحَف«١٤
ْ
َىلِإاَمَكَبَهْذَيِلِتْقَو

لٱ
ْ
.»َكاَنُهاَيِقَبَفُسُواَثوُميِتَوَاليِساَّـمَأَو،ِرْحَب
١٠:٢٣ىّتم

ًاليمرشعةتسةياغىلعرحبلاناكِرْحَبْلٱَىلِإاَمَك
يفهقيرطو.مايأةثالثىوسلغشيالهنألةّيريبيقرشنم
وحناهعطقلغشيفًاليم٢٥٠نعلقيالاهلوطوةبعصربلا
ًاربرفاسولهنألًارحبرفاسسلوبنأحجرألاو.مايأةرشع
امك«لاقهلعلوسلوباهبرميتلاندملاهتداعكاقولركذل
دقاونوكيملسلوبقافرنأل»رحبلاىلإ«ال»رحبلاىلإ
نأىلعاومزعلبةّيريباوكرتنيحةنّيعمةضرفاودصق
.انيثأىلإرفسللةبهأتمةنيفسنودجيثيحرحبلاىلإاولزني
رحبلايفهجوتينأةّيريبكرتنيحدمتعيملسلوبلعلو
)٢:١٧يكينولاست١(يهتشيناكامكًالامشيكينولاستىلإ
ديكوتللامكيففاكلالعلوأًابونجانيثأىلإهيفهجوتيوأ
ديكوتللامكيففاكلالعلوأًابونجينانويلاهلصأديفيامك
سلوبةرايزةياهنهذهو.ًانايحأينانويلاهلصأديفيامك
ىلإربعا«لوقلايفوساورتيفايؤرلاةوعدلةباجإةينودكمل
ةسينكسسأواهيفةريبكندمثالثرازف»اّنعأوةينودكم
تاحوتفلًابرغرفسلايفهمدقتىلعو.اهنملكيفةيحيسم
حيسملاءادعأرشلبايؤرلاةوعدكتسيلليجنإلابةديدج
لكنأنمدبالومدقتلاىلعهربجأوعوجرلانمهعنمهنإف
.هللادصقلًامامتإناككلذ

ءافخإامإامهئاقبةلعخلاُسُواَثوُميِتَوَاليِساَّـمَأَو
.هلًانمأرثكأهدحوهرفسنوكامإوسلوبرفس

اَّـَملَو.اَنيِثَأَىلِإِهِباوُءاَجَسُلوُباوُبَحاَصَنيِذَّـلٱَو«١٥
اَمِعَْرسَأِبِهْيَلِإاَيِتْأَيْنَأَسُواَثوُميِتَوَاليِسَىلِإًةَّـيِصَواوُذَخَأ
.»اْوَضَم،ُنِكْمُي

١٨:٥ص

.هتياقووهداشرإلَسُلوُباوُبَحاَصَنيِذَّـلٱَو
هادعاسلامهبلطخلاَسُواَثوُميِتَوَاليِسَىلِإًةَّـيِصَو

هيلإسواثوميتىتأفسوثنروكيفوأانيثأيفريشبتلاىلع
ىلإكلانهنمًالاحهعجرأسلوبنكلوانيثأيفوهو
اهلهأرابخأنمهغلبامكلذةلعنأحجرألاو.يكينولاست
.)٥-٣:١يكينولاست١(
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سوغابسويرأيفهباطخوانيثايفسلوب
٣٤-١٦ع

يفاَُمهُرِظَتْنَيُسُلوُباَمَنْيَبَو«١٦ ْذِإ،ِهيِفُهُحوُرْتَّـدَتْحٱاَنيِثَأِ
ملٱىَأَر

.»ًاماَنْصَأًةَؤُلَْممَةَنيِدَْ
٢:٨سرطب٢

ملسلوبنأىلعلدياذهاَُمهُرِظَتْنَيُسُلوُباَمَنْيَب
.سواثوميتواليسيتأينأالإانيثأبةماقإلادصقي

ةدعاقيكينولاستنأامكةيئاخأةعداقيهاَنيِثَأ
زكرمةيلاخلاروصعلاذنمنانويلادنعتناكو.ةينودكم
ترهتشاوةسايسلاوةوقلاوةعانصلاوندمتلاوةمكحلاوملعلا
سلوبىتأمويتناكو.ةيرحلاوملعلابرشبلاتمدخاهنأب
اهيلعنيينامورلاءاليتسابةيسايسلااهتطلستدقفدقاهيلإ
اهدصق(ةميظعسرادمتاذلزتملاهنكلم.ق٤٠ةنس
.ًادجةرخافةينبأو)نابشلالضفأ

رئاسنمرثكأسلوبيفرثأيذلاًاماَنْصَأًةَؤُلَْمم
هجوتامثيحىأرهنألةريثكلااهناثوأةسيفنلااهدهاشم
.حباذموليثامتولكايه

نأنملهسأانيثأيفًاهلإدجتنأ«خرؤملاسينورتيبلاق
ةهلآنمرثكأانيثأةهلآنأ«سايناسربلاقو.»ًاسانأاهيفدجت
حبذمىوسانيثأام«نوفنيزلاقو.»نانويلادالبرئاس
انيثأيفنأ«ينامورلاخرؤملاسوفيسويلاقو.»ةمدقتو
اهليثامتتناكو.»ةهلآلالكلداوملاوعاونألاةفلتخمليثامت
ةقزألااياوزنمةيوازلكيفةمئاقوةحاسلكبةطيحم
.عدخملكيفورادلكةحابيفوعراوشلاو

قحلاهلإلاهللاةناهإلانمكلذيفاملُهُحوُرْتَّـدَتْحٱ
شحاوفلانمهبنرتقياملسانللرارضالاوهتيصولةفلاخملاو
كلتنمريثكو.)٢٧-١:٢٤ةيموريفّنيُبامك(روجلاو
اكينسلاق.ةصخشمناسنإلاتاوهشىوسنكيملةلهآلا
يحتستةهلآلاهذهلثمةدبعنألاحملانم«فوسليفلا
.»روجفلاعاونأنمءيشب

لَكُيَناَكَف«١٧
ِّـ
يفُم ملٱِ

لٱِعَمْجَْ
ْ
ملٱَدوُهَي

َنيِذَّـلٱَو،َنيِدِّـبَعَتُْ
يفُهَنوُفِداَصُي .»ٍمْوَيَّـلُكِقوُّسلٱِ

يف هتبطاخمعوضومناك.هتداعكَدوُهَيْلٱِعَمْجَْملٱِ
ىلعناهربتوملانمهتمايقنأوحيسملاوهعوسينأدوهيلا
.كلذ

يف عمسلسانلاعامتجاوهزنتلاوةراجتلالحمِقوُّسلٱِ
فداصينأسلوبلناكفتارظانملاوتارواحملاورابخألا

مهبهاذمفالتخاىلعمهعابتاونيملعملاوةفسالفلاكلانه
عمستقولكيفقحلانععفدهنأيفبيرالوةيفسلفلا
.هركنيمهضعبهيف

لٱَنِمٌمْوَقُهَلَباَقَف«١٨
ْ
،َنيِّـيِقاَوِّـرلٱَوَنيِّـيِروُكيِبَألٱِةَفِسَالَف

ملٱاَذٰهُديِرُياَذاَمىَرُت:ٌضْعَبَلاَقَو
ْ
:ٌضْعَبَو؟َلوُقَيْنَأُراَذْهِ

ِهلآِبًايِداَنُمُرَهْظَيُهَّـنِإ
َ
َعوُسَيِبْمُهُِّـرشَبُيَناَكُهَّـنَألٍةَبيِرَغٍة

لٱَو
ْ
.»ِةَماَيِق

ركذةريثكةفسالفلاقرفتناكِةَفِسَالَفْلٱَنِمٌمْوَق
.اهرهشاامهاهنمنيتنثابتاكلا

فوسليفوهوسويروكيبأعرابتأمهَنيِّـيِروُكيِبَألٱ
انيثأبماقأم.ق٣٤٢ةنسسوماسةريزجيفدلُوينانوي
نوكينأبىصوأوم.ق٢٧٠ةنساهيفتاموةليوطةدم
يعُدامًاريثككلذلوهتفسلفلةسردمهتومدعبهناتسبوهتيب
مهنكلةهلآدوجولايفنأهتفسلفنمو.نييناتسبلابهعابتأ
الومهماثآبالوسانلانازحأبنولابيالملاعلانعنوديعب
ةحاريفةهلآلانأومادعأمهنأكمهلامعأرئاسنمءيشب
مهتاولصنوعمسيالوسانلانيبارقىلإنوجاتحيالةمات
ناسنإلاةياغةذللانأوًاقافتاتبتُروتمظُنةيلزأةداملانأو
ملامتاوهشلانمءاشامعبتينأناسنإللنأوىمظعلا
نمفوخالفايندلاةايحلاىوسةايحالنأو.ملأاهنعأشني
تومتدسجلاكةدامسفنلانأو.باقعالوباسح
نعًالقنهلوقبمهتفسلفةصالخىلإسلوبراشأو.هتومب
لَف«مهلوق

ْ
:١٥سوثنروك١(»ُتوُمَنًادَغاَنَّـنَألْبَْرشَنَوْلُكْأَن

ىلعمهمواقيهنألليجنإلانومواقيبهذملااذهعابتأو.)٣٢
.مهتاوهش

يفدلُوينانويفوسليفوهوونيزعابتأمهَنيِّـيِقاَوِّـرلٱ
ةنسرحتناوةنس٥٨انيثأيفملعم.ق٣٥٠ةنسيفسربق

روصلابنيزمقاوريفهذيمالتملعيناكوم.ق٢٥٨
ألنأيههدنعةمكحلاو.نييقاورلابهعابتأيعُدكلذلو
دوسينأوًانزحموأًاحرفمثداوحلانمءيشبناسنإلارثأتي
نمثدحامهمىقلتينأو.هيلعدوستالوثداوحلاىلع
ثارتكالامدعبموقيقحلانيدلانأو.ةنينأمطلابملأوأةذل
ملاعلاوهللانيبزّيميملهنكلهللاابًانمؤمناكو.تالاعفنالاب
ردقوءاضقبءيشلكنأو.دحاوءيشهدنعهللاوملاعلاذإ
هللاىلإًاريخأدوعتسوفنلانأو.ءاوسملاعلاوهللاىلع
هنألليجنإلانومواقينويقاورلاناكو.هيفىنفتواهلصأ
.ةمكحلابمهراختفاويتاذلاربلامهدامتعاىلعمهمواق

سلوبنوينينثألافصو.لطابلامالكلاريثكلاُراَذْهِْملٱ
هباودارأو.تاتفلاظقتلمةينانويلايفهلصأوًاريقحتكلذب
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ىلعاهعزويوراكفألاتاقرفتمنمًاليلقطقتلينمانه
.ةيبرعلايفةفتُنلانمبيرقوهفسانلا

ِهلآِب
َ

لصماسقأةثالثةهلآلانوينينثآلامسقٍةَبيِرَغٍة
.ةثالثلاهذهنمىندألامسقلاديفتةينانويلايفانهةهلآلا
توملابهيلعاومكحوفوسليفلاطارقسنوينانويلانجس
.اهنيعىوعدلاهذهلثملم.ق٣٩٩ةنس

ةهلآبًايدانم«مهلوقةلعاذهِةَماَيِقْلٱَوَعوُسَيِب...ُهَّـنَأل
لقعيالو.هماقأيذلاوعوسيبمهلىدانهنأىنعملاو»ةبيرغ
مجمجسلوبنأوًاهلإةمايقلااوبسحةفسالفلاكئلوأنأ
.كلذمهمهوأىتحهدارممهبأوهمالك

،َسوُغاَبَسوُيِرَأَىلِإِهِباوُبَهَذَوُهوُذَخَأَف١٩«١٩،٢٠
جلٱُميِلْعَّـتلٱاَذٰهَوُهاَمَفِرْعَنْنَأاَنُنِكْمُيْلَه:َنيِلِئاَق

ْ
ُديَِد

،ٍةَبيِرَغٍروُمُأِباَنِعِماَسَمَىلِإِيتْأَتَكَّـنَأل٢٠.ِهِبُمَّـلَكَتَتيِذَّـلٱ
.»ِهِذٰهَنوُكَتْنَأىَسَعاَمَمَلْعَنْنَأُديِرُنَف

نمابانربهذخأامكقيدصللقيدصلاذخأُهوُذَخَأَف
.)٩:٢٧ص(سوسرط

يرخصلتيهوخيّرملاةمكأيأَسوُغاَبَسوُيِرَأ
مهسلاجمتناكو.جردبهتنقىلإدعصُيةنيدملاىلعفرشم
ملواهرخصيفةتوحنمةاضقلادعاقمتناكوكلانهىمظعلا
نألكلانهىلإسلوباوذخأو.مويلااذهىلإةيقابلزت
.روهمجلاةبطاخملًابسانمناكملا

رفاوفطلةرابعلاهذهرهاظَفِرْعَنْنَأاَنُنِكْمُيْلَه
.مكهتلاضعبنمولختالاهنكلو

.)١٧ع(قوسلايفِهِبُمَّـلَكَتَتيِذَّـلٱ

لٱَوَنوُعَْمجَأَنوُّيِنيِثَألٱاَّـمَأ«٢١
ْ
ملٱُءاَبَرُغ

َالَف،َنوُنِطْوَتْسُْ
يشِلَنوُغَّـرَفَتَي

ًائْيَشاوُعَمْسَيْوَأاوُمَّـلَكَتَيْنَألَّـالِإَرَخآٍءَْ
.»ًاثيِدَح

يفانيثألاجرةبغرلنايبيهواقولمالكنمةيآلاهذه
اهرازيتلاندملالهأرئاسلًافالخسلوبمالكاوعمسينأ
.هلوبقيفةبغروأليجنإللةبحمكلذاوتأيملمهنكل

.ءالهجوءاملعءارقفوءاينغأمهرسأبَنوُّيِنيِثَألٱ
ًانطوةنيدملاكلتاوذختانيذلاَنوُنِطْوَتْسُْملٱُءاَبَرُغْلٱ
نادلبلارئاسنماهنودصقياوناكملعلاةبلطنألًايتقو
لهأىرجمنورجياوناكوةعونتملاةفسلفلاتاقلحاورضحيل
.ةنيدملا

نأهبدارملاوةغلابملانماذهَرَخآٍءَْيشِلَنوُغَّـرَفَتَيَالَف
ثداوحلابئارغنعثحبلاوةفلُألامهلامعأمظعم
.ميلاعتلاو

.سمأهوعمساممثدحأًاثيِدَحًائْيَش

يفُسُلوُبَفَقَوَف«٢٢ اَُّهيَأ:َلاَقَوَسوُغاَبَسوُيِرَأِطَسَوِ
َنوُنِّـيَدَتُمْمُكَّـنَأَكٍهْجَوِّـلُكْنِمْمُكاَرَأ،َنوُّيِنيِثَألٱُلاَجِّـرلٱ
.»ًاريِثَك

قفوىلعناكهنألانهسلوبباطخنمنوريثكحدم
بولسألابةمكحلاةياغهيفرهظأسلوبنألولاحلاىتضقم
امىلعهنلعأامىنبذإنيينثأللقحلانالعإلهراتخايذلا
.ًالبقهودقتعا

.مكتنيدميفهتدهاشوهتربتخااممْمُكاَرَأ
رومألامهتاعارمةدشبانيثألهأرهتشاًاريِثَكَنوُنِّـيَدَتُم

نأىلإةليسوكلذركذسلوبذختافكلذباورختفاوةينيدلا
مهحدميملهنألقلمتلانمسيلاذهو.هيلإاوغصيوهوضري
يفمهتبغرنمعقاولاوهامركذلبكلذىلعمهمذيملو
نأسلوببحأو.مهداقتعاومهتفرعمبسحةدابعلا
ةدابعلايفةبغرلاىلإةلطابلاةدابعلايفمهتبغرنعمهلوحي
ةفرعمىلإةموهومةريثكةهلآمهداقتعانممهدوقيوةقحلا
يلزألادودحملاريغوروظنملاريغسودقلادحاولاهلإلا
.بحملا

،ْمُكِتاَدوُبْعَمَىلِإُرُظْنَأَوُزاَتْجَأُتْنُكاَمَنْيَبيِنَّـنَأل«٢٣
ُهَنوُقَّـتَتيِذَّـلٱَف.ٍلوُهَْجمٍهٰلِإل:ِهْيَلَعًابوُتْكَمًاحَبْذَمًاضْيَأُتْدَجَو
َجتْمُتْنَأَو

ْ
.»ِهِبْمُكَليِداَنُأاَنَأاَذٰه،ُهَنوُلَه

٤:٢٢انحوي

.اهتاحاسومكتنيدمةقزأيفُزاَتْجَأ
لكايهلانمهبقلعتياملككلذبدارأْمُكِتاَدوُبْعَم
.ليثامتلاوحباذملاو

ةهلآبةصتخملاحباذملاقوفًاحَبْذَمًاضْيَأُتْدَجَو
.تافصلاوءامسألاةفورعم

دهشو.»ًاريثكنونيدتم«هلوقلتابثإاذهٍلوُهَْجمٍهٰلِإل
بوتكمحباذمانيثأيفناكهنأبسوتيرتسليفوسايناسوي
ىشفتهنأةينانويلاخيراوتلايفءاجو.»لوهجمهلإل«اهيلع
اودارأوةهلآلادحأبضغىلإهوبسنوانيثأيفديدشءابو
اوقلطُينأمهرمأفسدنيميبأاوراشتسافوهنماوفرعينأ
وألكيهبرقاهادحإضبرتثيحهنأوةنيدملايفمنغلا

هلإلاماقمىلإةمنغلايتأتنأءاجركانهاهنوحبذيمنص
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ضبراهضعبنكل.مهنعهتمقنعفريفمهيلعبضغيذلا
اوبتكوًاحبذمضبرملايفاوماقأفلكيهالومنصالثيح
وهوةمقنلالسرأيذلاوههنأًاداقتعا»لوجمهلإل«هيلع
ةرفوعممهتنايدنأباوملساذهبو.اهعفرينأردقييذلا
مهكرتتالىتحتادوبعملالكمهلّنيبتنأبةيفاوريغاهتهلآ
يفسلوبذخأف.ءالبلاعفدلاهنمدبالهتدابعنمنولهجي
اذهيفو.هتفرعمىلإمهجايتحاباوملسنممهلنلعُينأ
»ةمكحلابهللافرعيململاعلانأ«ىلعناهربناونعلا
هتمكحةطساوبناسنإلاعيطتسيالهنأو)١:٢١سوثنروك١(
.لقعلاةحارلةيافكلاهيفامىلاعتهنأشنمفرعينأ

َجتْمُتْنَأَو
ْ
الوهمسانوملعتالمتنأويأخلاُهَنوُلَه

متتررقأناونعلاكلذبف.هيضرتيتلاةدابعلاالوهتافص
هاّيإفتافصلاومسالالوهجمةدابعلاقحتسيهلإدوجوب
هسفنسلوبصّلخاذهبو.يحلادحاولاهلإلاوهومكلنلعأ
ىدانهنأيهوتوملابطارقسىلعمكُحاهبيتلاةمهتلانم
ىلإلصوتوهاّيإمهلهجباوفرتعانمبمهأبنأوةديدجةهلآب
ناكلمهعمجميفدوهيلابطاخولو.هباطخلةفيطلةمدقم
هباطخيفهنكلىسومسوماننمهباطخعوضومذخأ
ناونعهتبطخعوضومذختاسوغابسويرأيفنيينانويلا
.ةينثولامهحباذمدحأ

يزيرغلاأدبملاذختالبةينثولاةدابعلايفسلوبنعطيمل
هاضتقمبيرجلابوجومهلّنيبوةيهلإلاةدابعلاىلعلماحلا

.باوصلاننسيف

لٱَقَلَخيِذَّـلٱُهٰلِإلٱ«٢٤
ْ
ُّبَرَوُهْذِإ،اَذٰه،ِهيِفاَمَّـلُكَوََملاَع

يفُنُكْسَيَال،ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱ .»يِداَيَألٱِبٍةَعوُنْصَمَلِكاَيَهِ
٧:٤٨ص١١:٢٥ىّتم١٤:١٥ص

دحاولاقحلاهلإلاتافصّنيبييتأياميفسلوبعرش
.ةبجاولاهتدابعقيرطوهلامعأو

فانمهللاديحوتبحيرصتاذهََملاَعْلٱَقَلَخيِذَّـلٱُهٰلِإلٱ
ًافالخءيشلكعدبمهنأبوةهلآلاةرثكمهداقتعال
.ًاقافتااهماظتناوةداملاةيلزأنيدقتعملل

هنوكنعمزالاذهِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱُّبَرَوُهْذِإ
قلخاملكىلعطلستمهللانأهانعمو.ءيشلكقلاخ
نأبجييذلاهلإلاهنأكلذنمجتنيو.هبٍنتعموهسئاسو
.هاوسهلإنمسيلهنأوهدحوهفاختوهدبعن

يفُنُكْسَيَال ئلاموهفلكلاقلاخهنألخلاَلِكاَيَهِ
دبالو.سانلاهثدحألكيهيفرصُحيالفدودحمريغلكلا
ةرخافلكايهبنوطاحممهولوقلااذهةبارغباورعشمهنأنم
يفةرابعلاهذهعمسسلوبنإ.ةهلآلانكاسماهوربتعاف
هنأيفبيرالو)٥٨و٧:٤٨ص(سونافتساباطخ

يفمهلكيهاوربتعانيذلادوهيلارئاسكاهنمذئنيحظاتغا
هنكلو.فيدجتكلذفالخبلوقلانأوهللانكسمميلشروأ
رمأيفمهلالضلةافانماذهيفواهنيعةرابعلاكلتبىدانانه
ةيرماسلاةأرمللحيسملاميلعتقفوىلعانههميلعتفدباعملا

يفَال،ٌةَعاَسِيتْأَت«هلوقيف جلٱاَذٰهِ
ْ

يفَالَو،ِلََب َميِلَشُروُأِ
.)٤:١٢انحوي(»ِبآلِلَنوُدُجْسَت

ةيآنلعأهللانوكلضقانمانهسلوبلوقيفءيشال
لكيهيفوعامتجالاةميخيفسادقألاسدقيفهدجم
ةسينكلااوبسحينأنمنييحيسمللهيفعنامالوناميلس
وأدودحمهللانأهنممزليالكلذنألةسدقماهنأوهللاتيب
.ناكميفروصحم

َوُهْذِإ،ٍْءَيشَىلِإٌجاَتُْحمُهَّـنَأَكِساَّـنلٱيِداَيَأِبُمَدُْخيَالَو«٢٥
جلٱيِطْعُي

ْ
.»ٍْءَيشَّـلُكَوًاسْفَنَوًةاَيَحَعيَِم

١٢:١٠بويأو١٦:٢٢ددعو٢:٧نيوكت٥٠:٨رومزم
١٢:١ايركزو٤٢:٥ءايعشإو٣٣:٤و٢٧:٣و

انهسانلايديأبدارملاِساَّـنلٱيِداَيَأِبُمَدُْخيَالَو
امبرخآحيرصتاذه.مهتمدخةلآمهيديأنأرابتعابسانلا
مدعهبنابأهتدابعقيرطوهللانأشيفمهداقتعافلاخي
.مهحئابذنعهانغوناسنإلاةمدخىلإهللاراقتفا
ةسيفننيبارقمهتهلآلاومّدقنيينثولارئاسكنويونيثألاف
ىلعمهتورثاوقفنأواهلةرخافمئالواوملوأوةرفاوحئابذو
ىلإترقتفاوحئابذلابتتاتقاةهلآلاكلتنأكمهلكايهنييزت
لكنعينغهللانأبسلوبحرصو.اهباورسونيبارقلا
اذهو.»لكلابرولكلاقلاخهنأ«ًافنآهلوقىلعءانبكلذ
ُتْنُكَفَّـالِإَوٍةَحيِبَذِبَُّرسُتَالَكَّـنَأل«دوادلوققفوىلع
رومزمًاضيارظنا٥١:١٦رومزم(»ىَضْرَتَالٍةَقَرْحُمِب.اَهُمِّـدَقُأ

ةيغبناسنإلاةدابعنعهانغعمهللانأواذه.)١٢-٥٠:١
انتداعسوانريخةيغبانتدابعىضريهدجموىلاعتهتّرسم
قيليفةيحورلاوةينمزلاهئالآلكىلعهلانركشراهظإو
.)٤:٢٣انحوي(اهمدقينأهيلعبجيوناسنإلاب

لعجيدباعلانأوهةينثولاةدابعلاأدبميِطْعُيَوُهْذِإ
هللانوكينأنكميالهنأنابأسلوبنكلهلًانويدمهدوبعم
ىلإهلةجاحالومهلءيشلكبهاولاوههنألهدابعلًانويدم

.ءيش
انهسفنلاوةايحلابدارملاٍءَْيشَّـلُكَوًاسْفَنَوًةاَيَح
ًاسْفَنُمَدآَراَصَف«هلوقكوهفريسفتللفطعلافدحاوءيش
ةايحلاتاموقم»ءيشلكب«دارأو.)٢:٧نيوكت(»ًةَّـيَح
ينتعيوماودلاىلعاهظفحييذلاوهةايحلابهويذلاهللااف
ىلإناسنإلاراقتفاةدشّنيبياذهو.اهسافنأنمسفنلكب
.هنعىنغلاةياغيفهللانأكلذنعجتنيوهللا

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا

١٦٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َنوُنُكْسَيِساَّـنلٱَنِمٍةَّـمُأَّـلُكٍدِحاَوٍمَدْنِمَعَنَصَو«٢٦
ملٱِتاَقْوَألٱِبَمَتَحَو،ِضْرَألٱِهْجَوِّـلُكَىلَع

ِدوُدُحِبَوِةَنَّـيَعُْ
.»ْمِهِنَكْسَم
٣٢:٨ةينثت

لصألاةدحومّلعيانهذخأوهللاديحوتًافنآسلوبمّلع
مهنإفنيينثولانيملعملانمدحأهمّلعيملامماذهويرشبلا
لعلو.رشبللةريثكًالوصأاودقتعاةريثكةهلآاودقتعاامك
مهنأبمهوهزىلعنيينانويلاخيبوتةيآلاهذهيفدصقسلوب
.مهمعزىلعاكيتأةبرتنماوأشنمهنألًالصأسانلافرشأ
عبطلانأاوبسحفربربلاونانويلانيمسقرشبلااومسقف
ىلإديبعلاةبسنكنانويلاىلإربربلاةبسننوكتنأبيضقي
.ةداسلا

تاذرشبلافونصلكيأٍةَّـمُأَّـلُكٍدِحاَوٍمَدْنِم
يفليقاملقفاوماذهو.دحاولصأنمةدحاوةعيبط
بأنمرشبلالكنانمنيوكتلارفسنملوألاحاحصألا
فونصفالتخانمدهاشُياماذهيفانيالو.مدآوهدحاو
ٍللعلفالتخالاكلذنألتاغللاوتآيهلاوناولألايفرشبلا
لاثمأوتاداعلاوتالوكأملافالتخاوميلقإلالاوحأكةفورعم
.كلذ

نمكلذو.ممألاخيراتيفِةَنَّـيَعُْملٱِتاَقْوَألٱِبَمَتَحَو
هذهراصتناورخآلاضافخناواهضعبءاقتراةنمزأةهج
.مهترجاهمومهرضحوكلتراسكناو

ىلعاهعقاوموممألاكلاممريداقمبْمِهِنَكْسَمِدوُدُحِب
موختبضعبنعاهضعبلصفبكلذىضمأو.اهفالتخا
يهوهتسايسوةيهلإلاهتيانعبورهنألاوراحبلاولابجلاكةيعيبط
ىضقهللانأبةيآلاهذهيفلوسرلاحّرصو.مظعألالعافلا
اذهو.مهقلخوسانلاقالخأيفرثؤتيتلالاوحألالكب
ىلإءيشلكاوبسنمهنإفنيينثولاةفسالفلاءارآلفانم
.)يمعألاردقلابفورعملا(رارطضالاوأقافتالا

طَيْيَكِل«٢٧
ْ
ُهَّـنَأَعَم،ُهوُدِجَيَفُهَنوُسَّـمَلَتَيْمُهَّـلَعَلَهللاٱاوُبُل

.»ًاديِعَبَسْيَلاَّـنِمٍدِحاَوِّـلُكْنَع
٨و١٠:٦ةيمورو١٤:١٧صو٢٣:٢٣ايمرإ١:٢٠ةيمور

هعضووناسنإلاهقلخنمهللاةياغبانهلوسرلاحّرص
.هدبعيوهقلاخفرعينأيهوهلامعأدهاشيثيحهاّيإ

هتفرعمىلعلوصحلايفاوبغرييأَهللاٱاوُبُلْطَيْيَكِل
ىلاعتهنأ.هلامعأيفهتدوجوهتوقوهتمكحتايآةدهاشمب
هدوجوبفارتعالاىلعمهربجيقيرطيفسانللهسفننلعيمل
هدقتعياميفًارحناسنإلانوكينأدارأهنكلهتافصو

نأنمهنوبلطينيذلانكميقيرطيفهسفننلعأكلذلو
.هودجي
هلامعأمهتدهاشمبُهوُدِجَيَفُهَنوُسَّـمَلَتَيْمُهَّـلَعَل
ةفرعموهللاةينادحوةفرعمنوعيطتسيمهفاهبمهلالدتساو
اذهيفةروصحمطئاسولاوةيانعلاوةقيلخلالامعأنمهتافص
ةقيقحلاهذهلثمةرتسليينثوسلوبملعو.يحولانود
هلوقبو.)٢١-١:١٨ةيموريفامباذهلباق١٧و١٤:١٥ص(
ةدهاشمبهللاةفرعمنوبلطينيذلاممألاهبش»هنوسملتي«
لاحاذهوةملظلايفهدارمسمتلملاناسنإلابهلامعأ
ىلعةلالدخلا»مهلعل«هلوقو.مهليحوالنيذلانيينثولا
ىلعمهتباتكًاضيأكلذتبثيو.هللااودجيملمهرثكأنأ
مهلهجىلععطاقليلدمهتهلآةرفوو»لوهجمهلإل«حبذملا
هنأةفرعمنعمهزجعًاضيأهتبثيو.فولأمأدوبعملادحاوأ
لثموهتقلخامدعبهنأشلهتكرتمأملاعلابينتعتةهلآلاتلظأ
.ةيضرملاةدابعلاقيرطيفمهبيراذه

هبرقعميأًاديِعَبَسْيَلاَّـنِمٍدِحاَوِّـلُكْنَعُهَّـنَأَعَم
هللانألهودجيلمهيديأدمىلإالإاوجاتحيالىتحمهيلإ
دهاوشيهو(تذختااذإهتفرعملةيفاكطئاسودجوأ
ةجيتنهنألهللاىلعاللهجلايفناسنإلاىلعقحلاف)هلامعأ
ةافانم»ًاديعبسيل«لوقيفو.ةيرايتخالاناسنإلاةيامع
لكوملاعلاتلزتعاقلخلادعبةهلآلانأنويروكيبألالوقل
رثكأداقتعالةافانمومهبةيانعلكورشبلاىلإتافتلا
ةهلآلانكسمنأاودتقعامهنألمهقرففالتخاىلعنيينثولا
هلوقبدارأو.مهرثكأنعةديعبلكايهوأسوبملوألبجةنق
ةداهشو.رشبلادارفأنمدرفلك»انمدحاولك«
هذهىلإراشأوكلذىلعناهربلاعطاوقنممهرئامض
اَهَنْيَباَميِفْمُهُراَكْفَأَوْمُُهريِمَضًاضْيَأًادِهاَش«هلوقبةداهشلا
ىسوملوقكانههلوقو.)٢:١٥ةيمور(»ًةَّـجَتُْحمْوَأًةَيِكَتْشُم
لٱِهِذٰهَّـنِإ«

ْ
هبَكيِصوُأيِتَّـلٱَةَّـيِصَو لٱاَِ

ْ
َكْيَلَعًةَِرسَعْتَسْيَلَمْوَي

يفَيِهْتَسْيَل.َكْنِمًةَديِعَبَالَو ْنَم:َلوُقَتىَّـتَحِءاَمَّـسلٱِ
َلَمْعَنِلاَهاَّـيِإاَنُعِمْسُيَواَنَلاَهُذُخْأَيَوِءاَمَّـسلٱَىلِإاَنِلْجَألُدَعْصَي
هب يفَيِهَالَو؟اَِ لٱِْربَعِ

ْ
لٱاَنِلْجَألُُربْعَيْنَم:َلوُقَتىَّـتَحِرْحَب

ْ
َرْحَب

هبَلَمْعَنِلاَهاَّـيِإاَنُعِمْسُيَواَنَلاَهُذُخْأَيَو لٱِلَب؟اَِ
ْ

ٌةَبيِرَقُةَمِلَك
يف،ًاّدِجَكْنِم يفَوَكِمَفِ لَقِ

ْ
هبَلَمْعَتِلَكِب -٣٠:١١ةينثت(»اَِ

١٤(.

ُضْعَبَلاَقاَمَك.ُدَجوُنَوُكَّـرَحَتَنَواَيْحَنِهِباَنَّـنَأل«٢٨
.»ُهُتَّـيِّـرُذًاضْيَأاَنَّـنَأل:ًاضْيَأْمُكِئاَرَعُش
١:١٢سواثوميت١:٣نييناربعو١:١٧يسولوك
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هبرقىلعناهرباذهُدَجوُنَوُكَّـرَحَتَنَواَيْحَنِهِباَنَّـنَأل
نأىلإمهضعببهذو.انئاقبواندوجوةلعهنألانمىلاعت
:رومأةثالثىلإكلذبراشألوسرلا
.ةيحورلاانتايح:لوألا·
.ةيناويحلاانتايح:يناثلاو·
اّنإلوسرلادارمنأرخآىأرو.قلطملااندوجو:ثلاثلاو·

امكةكرحلاعطتسنملوةيرشبةايحيوذنكنملهللاالول
ةيحتسيليهيتلااهلاكشأوموجنلاكدامجلاكرحتي
رومألاكلتبدصقلوسرلانأحجرألاو.ًاقطمدجونملو
ةيدسجلاىوقلانماهبقلعتياملكوانتايحةثالثلا
هلكاذهةلعنأبحّرصو.اهتالعافناواهلاعفاأوةيلقعلاو
.انمهللابرقوهللانمانبرق

ءارعشضعبدهشتساْمُكِئاَرَعُشُضْعَبَلاَقاَمَك
دوهيلايأروأهيأرنمسيلهلاقامنأىلعلديلنانويلا
نمهدهشتسايذلاو.ًاضيأمهئاملعيأروهلبةصاخ
ةيكيليكيفرعاشلااذهدلُو.ينانويلاسوتارأءارعشلاكئلوأ
هنعهذخأهلوقنملوسرلاهركذاموم.ق٢٧٧ةنسوحن
رخآرعاشوهوشنيلكلوقيفهانعملثمءاجو.هظفلب
سلوبةيبرتو.م.ق٣٠٠ةنسوحنيفناكنيينانويلانم
ةيملعلااهسرادمبترهتشايتلاسوسرطيفريغصوهو
يفسبتقاو.اهربتخيونيينانويلاءارعشلالاوقأفلأيهتلعج
ردننيمامهونيرخآنيرعاشلاوقأضعبهلئاسرضعب
.)١:١٢سطيتو١٥:٣٣سوثنروك١(سيدنميبأو

.هلسنيأُهُتَّـيِّـرُذ

َتوُهَّـاللٱَّـنَأَّـنُظَنْنَأيِغَبْنَيَالِهللاٱُةَّـيِّـرُذُنْحَنْذِإَف«٢٩
ِعَاِرتْخٱَوِةَعاَنِصِشْقَنٍرَجَحْوَأٍةَّـضِفْوَأٍبَهَذِبٌهيِبَش
.»ٍناَسْنِإ
٤٠:١٨ءايعشإ

.مكئارعشومكلوقعةداهشىلعءانبيأْذِإَف
نمانأىنعملاو.هلنولثامماننأةمزلتسملاِهللاٱُةَّـيِّـرُذ

.هقلاخهللاتافصىلإلصوتننأردقنناسنإلاةعيبط
ًايحًاحورهقلاخنوكينأمزليفةلقاعةيحسفنناسنإلاف
.ًالقاع

نظنلاقو.نايذهنظلااذهنألَّـنُظَنْنَأيِغَبْنَيَال
مهيلعبجيامكهيلعبجيهنأكًافطلتاونظتلقيملو
كلذنأىلإحيملتهيفو.روكذملالالضلانمسارتحالا
وهوروصعلاذنمعقاولاوهامكسانلارثكأماعلالضلا

.ينثولاملاعلالكلالض

.يهلإلارهوجلايأَتوُهَّـاللٱ
الدامجاهنمالكنألٍرَجَحْوَأٍةَّـضِفْوَأٍبَهَذِبٌهيِبَش

ناسنإلاتافصو.تافصلانمهلسيلامبهينأعيطتسي
ربتعننأنايذهلانمفدامجللتسيلاهنأمولعموةفورعم
نأًانايذهنوكينأىلوألاف.لقاعلايحلاناسنإلاكدامجلا
نأولقعلاوةايحلابهاووناسنإلاقلاخهللااكدامجلاربتعن
بهذلاسفزلاثمتاودبعوانيثألهأربتعاامكهدبعن
رئاسوةيضفلاسيماطرألكيهليثامتسسفألهأو
.انيثأيفىصحتاليتلاماخرلاليثامتنيينثولا

تناك.تاتوحنميأٍناَسْنِإِعاَِرتْخٱَوِةَعاَنِصِشْقَن
سانلاتحنينأىلعردقيملناقتإلاةياغيفانيثأتاتوحنم
لعجينأعيطتسيقافتانمسيلنكلواهدعبواهلبقاهلثم
لازيالتوحنملارجحلافةيهلإتافصهللعجيوًايحدامجلا
.رهوجلاريغيالةئيهلاريغتفًارجح

يفِساَّـنلٱَعيَِمجُرُمْأَيَنآلٱُهللاٱَف«٣٠ ،اوُبوُتَيْنَأٍناَكَمِّـلُكِ
جلٱِةَنِمْزَأْنَعًايِضاَغَتُم

ْ
.»ِلَْه

٤:٣و١:١٤سرطب١و١٢و٢:١١سطيتو٢٤:٤٧اقول
٣:٢٥ةيمورو١٤:١٦ص

لكلهسفنهللانالعإوليجنإلابريبشتلامايأيأَنآلٱ
تاقوأوناسنإلالهجمايأتهتناهنألةدحاوةمألالسانلا

.هللاربص
وهونايصعلانعفرطلاضغيالكلمكناطلسبُرُمْأَي

.هبنيدانملاوليجنإلاةطساوبرمأي
يفِساَّـنلٱَعيَِمج ةدايزناكملكيفهلوقٍناَكَمِّـلُكِ

البرشبلادارفأنمدرفلكرمأيهنأىنعملاولومشلاريرقتل
هصاصتخانمليجنإلادهعلبقلعفامفالخبءانثتسا
.هرماوأبدوهيلا

مهلامعأوةلطابلامهراكفأنعاوعجرييأاوُبوُتَيْنَأ
نعةبيرغةظفلةبوتلاو.ناثوألاةدابعاميسالوةئيسلا
ملواهانعماومهفيملمهملعلكعمفنييونيثألاناهذأ
ةئيطخلااوضغبينأمهملعتملمهتفسلففاهبوجوباورعشي
نأنآلانييحيسملاىلعبجيانهو.اهباكترانعاوعجريو
قحلاةفرعمىلإمهوعديونيينثولانيبهللارمأاورشني
.صالخلاقيرطو

هنأنمسلوبفَخيملِلْهَْجلٱِةَنِمْزَأْنَعًايِضاَغَتُم
رشبلارئاساوقافمهنأبنيرخافتملانييونيثألاىلإلهجلابسن
.مهحبذمىلعهوبتكامةداهشىلعكلذىنبهنألةفرعملاب
ليجنإلالبقتضميتلاتاقوألالك»لهجلاةنمزأب«دارملاو
تناكو.ناثوألااودبعوهللااولهجاهيفسانلارثكأنأل
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ىلعرصتقاهنكلوداسفلاوةئيطخلاةنمزأبىمستنأبةريدج
.ًافطلتلهجلاىلإاهتفاضإ

اهلهأكرتهنأ»ةنمزألاكلتنعهللاىضاغت«ىنعمو
ةدابعلانعمهعنميملوةعيبطلاةداهشبنودشترينيينثولا
امكمهبقاعيملودوهيلللعفامكمهلنالعإوإيحوبةلطابلا
عجارف)١٤:١٦ص(يفءاجاملثماذهو.نوقحتسي
.)٣:٢٥ةيمور(يفامبهلباقوكانهريسفتلا

ملٱَنيِدَيْنَأٌعِمْزُمِهيِفَوُهًامْوَيَماَقَأُهَّـنَأل«٣١
َةَنوُكْسَْ

لٱِب
ْ
لِلًامِّـدَقُم،ُهَنَّـيَعْدَقٍلُجَرِب،ِلْدَع

ْ
َنِمُهَماَقَأْذِإًاناَميِإِعيِمَج

.»ِتاَوْمَألٱ
٢:٢٤ص١٤:١٠و٢:١٦ةيمورو١٠:٤٢ص

ىلعةبوتلاتبجوأيتلاةلعلاةيآلاهذهيفسلوبركذ
ظحالينأدصاقةبوتلابرمأيذلاهلإلانأيهونيينثولا
مويىضمدقهنإف.ةاصعلابقاعينأوالمأسانلاعيطيأ
ةبوتلابهرمأوهتدارإنالعإمويىتأوهللاةانأوناسنإلالهج
.هللاهنّيعيذلانايدلامامأباسحلاموييتأيهدعبو

لاقامكةرخآلاةنونيدللًاتقوّنيعيأًامْوَيَماَقَأ
.)١٠:٢٢ص(ةيرصيقيفممأللهباطخيفسرطب

.ممأودوهينمرشبلالكَةَنوُكْسَْملٱ
اذهيفو.ةمكاحملايفملظالوةاباحمالبِلْدَعْلٱِب

ةطساوبهنأوءازجلاوباسحلايضتقيهللالدعنأىلإحيملت
.هقئالخلكمامأروهظمظعأهللالدعرهظيةمكاحملاكلت

لحمناكسلوببطخثيحسوغابسويرآنإ
باسحلايضتقيهللالدعنأىلإحيملتاذهيفو.ةمكاحملا
مظعأهللالدعرهظيةمكاحملاكلتةطساوبهنأوءازجلاو
.هقئالخلكمامأروهظ

وهلجرلااذهواناّيدهللاهراتخايأُهَنَّـيَعْدَقٍلُجَرِب
صىّتمو٥:٢٥انحويو١٠:٤٢ص(نمرهظيامكحيسملا
اوربصولكلذّنيبينأديريناكهنأيفبيرالو.)١٥
.هيلع

نملكلعنقملانايبلاىتايأًاناَميِإِعيِمَجْلِلًامِّـدَقُم
.هيلإيغصي

انههتبطخيفسلوبحّرصِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأْذِإ
لكتتبثأحيسملاةمايقنأهبطخرئاسيفحرصامك
هللانأيواعدلاكلتنمو)١:٢٢صحرشرظنا(هيواعد
.نيملاعللًاناّيدهنّيع

لٱِباوُعِمَساَّـَملَو«٣٢
ْ
لٱَناَكِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَيِق

ْ
ُضْعَب

لٱَو،َنوُئِزْهَتْسَي
ْ
اَذٰهْنَعَكْنِمُعَمْسَنَس:َنوُلوُقَيُضْعَب

.»!ًاضْيَأ

نانويلاءامدقدنعةمايقلاتناكِةَماَيِقْلٱِباوُعِمَساَّـَمل
لوقىتوملايفمهدئاقعةصالخولاحملابورضنم
ركذف»ةمايقهلسيلفتامنم«ينانويلارعاشلاسوليتسا
باطخلانعهفقوأًاريثأتنيعماسلايفرّثأةمايقلاسلوب
دوهيلانمميلشروأيفسونافتساىلعىرجانهىرجامكو
.)٧:٥٧ص(

يفءازهتسالاكانهءازهتسالاَنوُئِزْهَتْسَيُضْعَبْلٱَناَك
وأنونجممالكسلوبمالكاوبسحمهنإف)٢:١٣ص(
.هبكحضينأقحتسيناركس

ناكمإاوربتعامهنأهولاقامممزليملَنوُلوُقَيُضْعَبْلٱَو
.ًامالكمهنمفطلأاوناكمهنكلاوئزهتسانممرثكأةمايقلا

ىوحفلكنعيأًاضْيَأاَذٰهْنَعَكْنِمُعَمْسَنَس
نمءافعتساللفيطلبولسأاذهو.طقفةمايقلاالهباطخ
شيطلالهأنويروكيبألامهمهنمنيئزهتسملالعلو.عمسلا
ًاراقوءالؤهنمرثكأنيذلانويقاورلانيرخآلاووهللاو
لثمهيلعاوباجأفًايتقومهضعبيفرثأهمالكلعلو.ةناصرو
كلذدعباولابيملو)٢٤:٢٥لامعأ(يلاولاسكليفباوج
ملمهنإفببسلانكيامهمو.هباطخنماوعمساممءيشب
قيرطوحيسملابمهئبنيوهتبطخممتينأسلوبلاوحمسي
.هبصالخلا

.»ْمِهِطَسَوْنِمُسُلوُبَجَرَخاَذَكٰهَو«٣٣

لوسركرتتقبسيتلالاحلاىلعيأَجَرَخاَذَكٰهَو
نيرختفملانيينانويلاةمّيأقرافوسوغابسويرآممألا
ريغمهضعبوئزهتسممهضعبونيدلاوندمتلاوةمكحلاب
هلوقو.نكتملىرخأةصرفنوعقوتينوقابلاورمألابثرتكم
سوغابسويرآىلإذخؤيملًارحناكهنأىلعلدي»جرخ«
.)١٩ع(ةمكاحمللًارابجإ

هنأعموةيناثانيثأرازسلوبنأاذهدعبعمسنملو
ىلإبتك(ةينانويرخُأندمثالثىلإلئاسرسمخبتك
)نيتنثاسوثنروكىلإونيتنثايكينولاستىلإوةدحاويبليف
نيطنطسقمايأدعبىلإتيقبفاهنمةدحاويفانيثأركذيمل
ابروأندمرخآتناكوةينثولاةفسلفلاوةنايدلازكرمريبكلا
.ةيحيسملاةنايدلاتلبقيتلا
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لٱًاساَنُأَّـنِكٰلَو«٣٤
ْ
ُسوُيِسيِنوُيِدْمُهْنِم،اوُنَمآَوِهِباوُقَصَت

.»اَمُهَعَمَنوُرَخآَوُسِرَماَداَهُمْسٱٌةَأَرْمٱَو،ُّيِغاَبوُيِرَألٱ

يفسلوبةمدخنأىلعلديكاردتسالااذهَّـنِكٰلَو
ىلإةبسنلابًاليلقناكرمثلاكلذنأىلعرمثالبنكتملانيثأ
.يكينولاستويبليفيفىنجام

ريغهميلعتباوملسوهوعبتايأِهِباوُقَصَتْلٱًاساَنُأ
.نيمواقملاةمواقمونيئزهتسملاءزهبنيثرتكم

ناكيذلاحيسملابوةفسالفللهباطخيفهلاقامباوُنَمآَو
.ًامئادهبيداني

نممناكاذهيأُّيِغاَبوُيِرَألٱُسوُيِسيِنوُيِدْمُهْنِم
سويرآىلإهتبسننألنأشاذناكهنأيفبيرالواونمآ
ناكيذلاسلجملاكلذءاضعأنمهنأىلعليلدسوغاب
نكيملاموضعهيفّنيعيملهنإفملاعلاسلاجمىمسأذئموي
.رخآسلجميفًايضاقكلذلبقناكونيتسلانسغلبدق
.هرمأنمفرعناملكانهليقامو

نماهاوسنمؤيملهنأالإاهركذلةلعىرنالُسِرَماَد
.انيثأيفءاسنلا

امىلعًاليلقنوكينإوانيثأيفسلوبباطخريثأتنإ
نمهيفامبتعفتناحيسملاةسينكنألًاثبعنكيملرهظ
هنمملعتفةعاسلاهذهىلإمويلاكلذنمةوقلاوةمكحلا
هلإلاةدابعبنيينثولاعانقإلةبسانملاججحلاليجنإلابنورشبملا
.ةيتآلاةنونيدلابمهراذنإوةبوتلاىلإمهتوعدويحلاديحولا

رشعنماثلاحاحصألا

١٧ىلإ١عسوثنروكيفسلوب

َىلِإَءاَجَواَنيِثَأْنِمُسُلوُبىَضَماَذٰهَدْعَبَو«١
.»َسوُثْنِروُك

نكلةلوهجمةدملاوانيثأثداوحدعبيأاَذٰهَدْعَبَو
.ةريصقتناكاهنأ)١٧:١٦ص(يفاموةنيرقلانمجتنتسُي

.اهيفحاجنلاعقوتيملهنألاَنيِثَأْنِمُسُلوُبىَضَم
نمًاليمنيسمخةياغىلعةنيدمَسوُثْنِروُكَىلِإَءاَج

نأامكنانويلادالبيمسقدحأةيئاخأةبصقيهًابرغانيثأ
خزربىلعةينبمتناك.رخآلامسقلاةينودكمةبصقيبليف
اهمساوةيقرشومويكيلاهمساوةيبرغناتضرفاهلقيض
اوناهأاهلهأنألم.ق١٤٦ةنسنوينامورلااهمدهايرخنك

سويلوياهانبمثةنسةئموحنةبرختيقبومهءارفس
عبساهديدجتىلعرمدقناكسلوباهرازاملو.رصيق
.لوألااهدجمنممظعأذئنيحاهدجمناكوةنسنونامثو
اهلكايهواهحورصءاهبواهانغواهرجتمةمظعبترهتشاو
فوقوملكيهيفناكهنأنيخرؤملالوقليلدباهروجفو
اهتورثنمريثكىلعةنيدملاتلصحةينازةنهاكفلأةرهزلل
يفسلوبراشأو.تامدقتلانملكيهلاكلذلخدنم
٦:٩و٥:١سوثنروك١(ةيبدألاةلاحلاكلتىلإهلئاسرضعب
ةرفولةنيدملاهذهيفريشبتلاسلوبدصق.)١٩-١٣و١١و
بيرالو.اهيلإنيرجاهملادوهيلاةرازغواهراوزةرثكواهلهأ
نأهيلإأموأةينودكمىلإهاعديذلاسدقلاحورلانأيف
ةنايدللًاعبارًازكرمةنيدملاهذهتراصو.سوثنروكىلإيتأي
اهيفيقب.ةيئاخآيفليجنإلاةعشأهنمرشتنتةيحيسملا
ىلإنيتلاسرلااهيفبتكو)١١ع(ةنسفصنوةنسسلوب
.يكينولاست

جلٱَّـيِطْنُب،َاليِكَأُهُمْسٱًاّيِدوَُهيَدَجَوَف«٢
ْ
ْدَقَناَك،ِسْنِ

َناَكَسوُيِدوُلُكَّـنَألُهَتَأَرْمٱَّـالِكْسيِرِبَو،اَيِلاَطيِإْنِمًاثيِدَحَءاَج
لٱُعيَِمجَِيضْمَيْنَأَرَمَأْدَق

ْ
.»اَمِهْيَلِإَءاَجَف.َةَيِموُرْنِمِدوُهَي

٤:١٩سواثوميت٢و١٦:١٩سوثنروك١٦:٣١ةيمور

هنكللصألايفايدوهييأَاليِكَأُهُمْسٱًاّيِدوَُهيَدَجَوَف
نملاوقألاحجرأىلعةيموريفرصنتًايحيسمذئنيحناك
.)٢:٩ص(نيسمخلامويثداوحريثأت

يتتشتمنمسطنبيفاودلونمميأِسْنِْجلٱَّـيِطْنُب
:١سرطب١(مهيلإىلوألاهتلاسرسرطببتكنيذلادوهيلا
.ىرغصلاايسآنميقرشلايلامشلامسقلايفدالبيهو)١

نأىلعلدياذهوةينامورلايفاكسيربرغصمَّـالِكْسيِرِب
:٤سواثوميت٢(يفريغصتالبتركُذوةينامورةأرملاهذه
ىلعلدتسنكلذبوسّلبأامّلعاليكأاهجوزوهذهف.)١٩
اهمساركُذسدقملاباتكلاةربتخمةلماعةأرماتناكاهنأ
:٤سواثوميت٢و١٦:٣ةيمورو١٨ع(اهجوزمسالبقًابلاغ
١٩(.

وهسويدولكَةَيِموُرْنِم...َسوُيِدوُلُكَّـنَأل
.٥٤ةنسىلإم.ب٤١ةنسنمكلمعبارلاةيمورروطاربمأ
ةيمورنمدوهيلاىفنهنأينامورلاخرؤملاسوينوتيوسركذ
.مهنتفةرثكل

نيقيدصامهفرعهنأكامهنكسمىلإيأاَمِهْيَلِإَءاَجَف
.هتدهاشملبقارصنتامهنأتّبثيامكلذيفو

،ُلَمْعَيَناَكَواَُمهَدْنِعَماَقَأاَمِهِتَعاَنِصْنِمِهِنْوَكِلَو«٣
يفاَناَكاَمَُّـهنَأل .»ِْنيَّـيِماَيِخاَمِهِتَعاَنِصِ
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٢:٩يكينولاست١و٤:١٢سوثنروك١و٢٠:٣٤ص
٣:٨يكينولاست٢و

ىتحعئانصلامهدالوأاوملعينأًاعيمجدوهيلاداتعا
اوعيطتسييكلنيدلاوةعيرشلاوملعللمهنمنيفوقوملا
.ةلاطبلابراجتنماوصلخيولاحلاتضتقااذإاهبشاعملا
»هدلولدلاولاىلعتابجاولاام«مهلوقلًاباوجدوملتلايفليق
.ةعانصهملعيوةراوتلابههقفيوهنتخينأ

نيذللوهلشاعملابابسأىلعلوصحللُلَمْعَيَناَكَو
٢:٩سوثنروك١و٢٠:٣٤ص(سسفأيفلمعامكهعم
.)٣:٨يكينولاست٢و

وهودولجلانمامإًاميدقعنصُتمايخلاتناكِْنيَّـيِماَيِخ
.بلغامماذهوىزعملارعشتاجوسنمنمامإوردنامم
اذهحيبستمسالزيملوةيكيليكيفًاريثكرعشلااذهناكو
ًايكيليكهانعمامةيلاطيإلاوةينابسإلاوةيسنرفلايفرعشلا
.كلانهةعانصلاكلتملعتةيكيليكدولومسلوبلعلو

يفُّجاَُحيَناَكَو«٤ ملٱِ
ًادوَُهيُعِنْقُيَوٍتْبَسَّـلُكِعَمْجَْ

.»َنيِّـيِناَنوُيَو
١٧:٢ص

يفو.)١٣:٥ص(سيمالسيفلعفاملثماذه
ص(يكينولاستو)١٤:١ص(ةينوقيإو.)١٣:١٤(ةيكاطنأ
.)١٧:١٧ص(انيثأو.)١٧:١٠ص(ةيريبو.)١٧:٢
.يدوهيلانيدلاىلإنيلئاموأنيدوهتمَنيِّـيِناَنوُي

َناَك،َةَّـيِنوُدِكَمْنِمُسُواَثوُميِتَوَاليِسَرَدَحْنٱاَّـَملَو«٥
لِلُدَهْشَيَوُهَوِحوُّرلٱِبًاِرصَحْنُمُسُلوُب

ْ
ملٱِبِدوُهَي

.»َعوُسَيِحيِسَْ
٢٨عو١٧:٣صو٣٢:١٨بويأ١٥و٧:١٤ص

يكينولاستنميأَةَّـيِنوُدِكَمْنِمُسُواَثوُميِتَوَاليِس
ىتأف)١٧:١٦ص(انيثأيفسلوبامهرظتنا.اهندمىدحإ
ًايتقويكينولاستىلإهعجرأفاهيفوهوسواثوميتهيلإ
.)٢و٣:١يكينولاست١(

امبةداهشللةريغهحورتدتشاِحوُّرلٱِبًاِرصَحْنُم
كلتىلإنييثنروكلاةجاحةدشلوهلهتبحمةدشلحيسملل
هذههيفسدقلاحورلاأشنأواهيلعمهصالخفقوتلةداهشلا
كلتيفهادجوسواثوميتواليسنأةرابعلاحيرصو.ةريغلا
هتالاعفناةدشىلإريشتينانويلالصألايفةملكلاو.لاحلا
،اَهُغِبَطْصَأٌةَغْبِصِيل«هسفنيفحيسملالوقلثماذهوذئتقو
.)١٢:٥٠اقول(»؟َلَمْكُتىَّـتَحُِرصَحْنَأَفْيَكَو

دهعلايفهبدوعوملاحيسملانأيأَعوُسَيِحيِسَْملٱِب
.ةعبارلاةيآلايفهتجاحمةصالخهذهوعوسيوهميدقلا

َهلَلاَقَوُهَباَيِثَضَفَنَنوُفِّـدَُجيَوَنوُمِواَقُياوُناَكْذِإَو«٦
ُ

:ْم
َىلِإُبَهْذَأَنآلٱَنِم.ٌءيِرَباَنَأ.ْمُكِسوُؤُرَىلَعْمُكُمَد
.»ِمَمُألٱ

١٠:١٤ىّتمو٥:١٣ايمحن٤:٤سرطب١و١٣:٤٥ص
١:١٦ليئومص٢و١٢و١١و٢٠:٩نييوال١٣:٥١صو
٣٣:٩و١٩و٣:١٨لايقزح٣٣:٤و١٨:١٣لايقزحو
٢٨:٢٨و١٣:٤٦ص٢٠:٢٦صو

امكةمواقمللاهلثممهيفتأشنأقحللهتريغةدش
.)٥٧-١٣:٥٤ص(ةيديسيبةيكاطنأيفثدح

سلوباومتشمهنأينانويلالصألالمتحيَنوُفِّـدَُجي
توهالاوركننأبهللاىلإاوئطخوأمهورقحوهقافرو
.حيسملا

نأىلإةراشإكلذو)١٣:٥١ص(يفامكُهَباَيِثَضَفَن
يفاملكلعفسلوبنأىلإوقحلااوضفرمهنألمهضفرهللا
اهوراتخايتلاةيامعلايفمهكرتاوبأمهنكلومهعنقيلهتقاط
تاحلطصمنمةراشإلاهذهو.هوقحتسايذلاكالهللو
.)١٠:١٤ىّتم(اهبهلسرحيسملارمأدوهيلا

يفمكسفنأىلعموللايأْمُكِسوُؤُرَىلَعْمُكُمَد
مالكلااذهلثمبو)٣٣:٤لايقزح(نمةرابعلاو.مككاله
حيسملالتقةيلوؤسممهدالوأومهسفنأىلعدوهيلالمح
.)٢٧:٢٥ىّتم(

سيليأهبايثضفننمهدارملريسفتاذهٌءيِرَباَنَأ
.مككالهبءيشّيلع

همالكو.ًارشبموًالوسرينوكرابتعابُبَهْذَأَنآلٱَنِم
ةيكاطنأدوهيىلعرصُقامكسوثنروكدوهيىلعروصقم
.)١٣:٣٦ص(يفةيديسيب

ُهُمْسٱٍلُجَرِتْيَبَىلِإَءاَجَوَكاَنُهْنِمَلَقَتْنٱَف«٧
لِلًاقِصَالُمُهُتْيَبَناَكَو،ِِهللاًادِّـبَعَتُمَناَك،ُسُتْسوُي

ْ
.»ِعَمْجَم

ّجاحيناكثيحعمجملانميأَكاَنُهْنِمَلَقَتْنٱ
.نيفدجملادوهيلا

سانلاةلباقملعمجمةلزنمبهذختاِتْيَبَىلِإَءاَجَو
.اليكأعمهلزنمكرتهنأاذهنممزليالفمهاّيإهميلعتو

.ينامورمساُسُتْسوُي
ىلعاقولحلطصاو.قحلاهلإلايأِِهللاًادِّـبَعَتُمَناَك

اودبعواودوهتنيذلاممألاىلإةرابعلاهذهلثمبةراشإلا
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.)١٧و١٧:٤و١٦:١٤و٥٠و١٣:٤٣ص(يفءاجامكدوهي
.حيسملاوهعوسينأهداقتعاهللاابهناميإىلعستسيودازو

تيبلااذهسلوبراتخاِعَمْجَمْلِلًاقِصَالُمُهُتْيَب
كلذدوهينعهلاصفنانالعإلوسانلاعامتجالهتبسانمل
.نيفدجملانيمواقملاعمجملا

ملٱُسيِئَرُسُبْسيِرِكَو«٨
،ِهِتْيَبِعيَِمجَعَمِّـبَّـرلٱِبَنَمآِعَمْجَْ

لٱَنِمَنُوريِثَكَو
ْ

.»اوُدَمَتْعٱَواوُنَمآاوُعِمَسْذِإَنيِّـيِثْنِروُك
١:١٤سوثنروك١

سبسيركنأحضاولانمنكلينامورمساُسُبْسيِرِك
دنعنكيملًاليخدهنوكو.ًاليخدوأًاليصأًايدوهيناك
.عمجمسيئرنوكينأًاعنامدوهيلا

برهنأوقحلاحيسملاوهعوسينأيأِّـبَّـرلٱِبَنَمآ
.صلخمو

.ريغصوريبكنمهتيبلهأيأِهِتْيَبِعيَِمجَعَم
.ليجنإلاةراشباوُعِمَسْذِإ
.اورصنتيأاوُنَمآ
هديبسلوبهدمعدحاواودمتعانممناكاوُدَمَتْعٱَو

نمو.)١:١٤سونثروك١(سبسيركوهوهتداعفالخىلع
يفراصتنالااذهرصتناهنأليجنإلاريثأتةوقىلعتانيبلا
بجيف.ةحجانةسينكاهيفتمظتناوةريرشلاةنيدملاكلت
سيلوليجنإلابرشُبنيأريثأتلاكلذلثمنمسأينالنأ
ناكمنمالوهترانإىلعليجنإلاردقيالملظمناكمنم
.هريهطتىلعردقيالسجن

يفاَيْؤُرِبَسُلوُبِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٩ ْمَّـلَكَتْلَب،ْفََختَال:ِلْيَّـللٱِ
.»ْتُكْسَتَالَو

٢٣:١١ص

وأنلعملاهلرهظلهملعنالوهللانمنالعإانهايؤرلا
.ال

ةضرعذئنيحناكسلوبنأىلإةراشإاذهيفْفََختَال
يلوتسملارشللودوهيلاةمواقمةدشلًارظنسأيلاوفوخلل
لمألاريثكًاعاجشناكسلوبنإمعن.ةنيدملاكلتىلع
ةيزعتلاىلإًانايحأهجايتحانمبجعالفًاناسنإناكهنكل
كلذىلإراشأامكايالبلاوبراجتلابطاحموهوعيجشتلاو
يفْمُكَدْنِعُتْنُك«هلوقب »ٍَةريِثَكٍةَدْعِرَوٍفْوَخَوٍفْعَضِ
.)٢:٣سوثنروك١(

ِيلَّـنَأل،َكَيِذْؤُيِلٌدَحَأَكِبُعَقَيَالَو،َكَعَماَنَأِّـينَأل«١٠
يفًاريِثَكًابْعَش ملٱِهِذٰهِ

.»ِةَنيِدَْ
٢٨:٢٠ىّتمو١٩و١:١٨ايمرإ

.نانئمطالاةلعهايإهتيامحوهعمهنوكنأنابأ
حيسملادعوو.ةياقولاوةناعإللصاخعونبَكَعَماَنَأ
.)٢٨:٢٠ىّتم(يفدعولااذهلثمبهلسر

امو.ًارضكبعقوياليأَكَيِذْؤُيِلٌدَحَأَكِبُعَقَيَال
دعبنوريثكهمواقهنألٌدحأهمواقيالهنأكلذببرلادارأ
هرارضإنوعيطتسيالنيمواقملانأدارأامنإ)١٧-١٢ع(كلذ
.ريشبتلانمهعنموأ

ملكتيًاعاجشنوكينأةلعاذهًاريِثَكًابْعَشِيلَّـنَأل
ىلإسوثنروكلهأنمنيريثكبيتأينأهللادصق.ةءارجب
.سلوبريشبتةطساوبكلذنوكينأوصالخلاوناميإلا
نأدحأردقيالهنأهلدكأسلوبلدصقلااذههنالعإبو
حاجنلالمأكرشبملاطشنيءيشالو.هللادصقلطبيفهلتقي
نيينثولاناميإءاجرةلعنكتملو.حيسملاىلإسانلاداشرإب
ةاطخةبوتلةلعالومهصالخهللادصقالإسوثنروكيف
يلزألامعنملادصقالإمهصالخوحيسملابمهناميإوملاعلا
عيجشتلخلا»ًابعشسيلنأ«هللالوقو.نيراتخملاصالخ
يفُتْيَقْبَأْدَق«يبنلاايليإعيجشتلىلعتهلوقانركذيسلوب ِ
َجتَْمليِتَّـلٱِبَكُّرلٱَّـلُك،ٍفَالآَةَعْبَسَليِئاَْرسِإ

ْ
لِلُث

ْ
»ِلْعَب

.)١٩:١٨كولم١(

لَعُيٍرُهْشَأَةَّـتِسَوًةَنَسَماَقَأَف«١١
ِّـ
.»ِهللاٱِةَمِلَكِبْمُهَنْيَبُم

.رمألاعاطأودعولاقدصسلوبنأاذهنمرهظي
.ًانئمطمًاحيرتسمَماَقَأ
يفهيلعىّضقتتقولوطأاذهٍرُهْشَأَةَّـتِسَوًةَنَس

ىتأوةعاسلاكلتىلإريشبتللهرافسأأدتباذنمدحاوعضوم
لهأىلإهيتلاسريفاهيلإراشأيتلاةرفاولالامعألاهيف
مهمظنوةنيدملاكلتيفنينمؤملاعمجهنأيهوسوثنروك
كلذنمواهلةرواجملاىرقلاوندملالهأرشبوةسينك
هلوقكلذديؤيو)١٦:١ةيمور(ايرخنكيفةسينكهسيسأت
يِتَّـلٱِهللاٱِةَسيِنَك«سوثنروكلهأىلإةيناثلاهتلاسرةمدقميف
يف لٱَعَم،َسوُثْنِروُكِ

ْ
يفَنيِذَّـلٱَنيِعَْمجَأَنيِسيِّـدِق »َةَيِئاَخَأِعيَِمجِ

يفبتكهلكاذهقوفو.نانويلادالبفصنوحنةيئاخأو
امهعفنرصقيملنيتللايكينولاستلهأىلإهيتلاسرةدملاكلت
كلذذنمةيحيسملاسئانكلالكمعلبةسينكلاكلتىلع
.ةعاسلاهذهىلإدهعلا
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.حيسملاعوسيبصالخلاةراشبيأِهللاٱِةَمِلَكِب

لٱَماَق،َةَيِئاَخَأَّـىلَوَتَيُنوُيِلاَغَناَكاَّـَملَو«١٢
ْ
ٍسْفَنِبُدوُهَي

لٱِّـِيسْرُكَىلِإِهِباْوَتَأَو،َسُلوُبَىلَعٍةَدِحاَو
ْ
.»ِةَيَالِو

ينامورلافوسليفلايقاورلااكينسوخأوهُنوُيِلاَغ
سوثنروكىلوت.روطاربمألانورينذاتساناكيذلاروهشملا
هقالخأةدوجبرصعلاكلذوخرؤمدهش.م.ب٥٣ةنس
ىلإًابوبحمعيمجلابًاقفرتمًاميلحناكهنأبوهاياجسنسحو
سلوبناكمويىلوتهلعلو.ءارمالونهادمريغعيمجلا
ىلعنوردقيمهنأيفهملحلدوهيلاعمطو.كلانهرشبيي
.نوديريامكهئاقفروسلوببعاقيإلا

نيذللانانويلادالبيمسقنميبونجلامسقلاَةَيِئاَخَأ
تناكواهيلعمهئاليتسادعبنوينامورلاامهيلإامهمسق
.اهتدعاقسوثنروك

:١٣ص(ةيديسيبةيكاطنأيفدوهيلالعفامكَماَق
.)١٧:٥ص(يكينولاستدوهيو.)٥٠
مايأيفاوفوطينأنيينامورلاةالولاداتعاِةَيَالِوْلٱِّـِيسْرُك

ةماعيواعداوعمسيلاهيلعنيلوتملاندملاةحاسيفةنيعم
سلجيلةموكحلايسركمهضعبلقنو.اهيفاورظنيوسانلا
ميظعنأشيسركلاكلذلمهدنعناكومكحلادنعهيلع
نويلاغسلجنيحةصرفلادوهيلازهتنافصاخمارتحاو
.هلهوكشوهيلإهباوتأوسلوبىلعاوضبقفهيسركىلع

َهللاٱاوُدُبْعَيْنَأَساَّـنلٱُليِمَتْسَياَذٰهَّـنِإ:َنيِلِئاَق«١٣
.»ِسوُماَّـنلٱِفَالِخِب

ميلعتوهدوهيلاظاغأيذلانإِسوُماَّـنلٱِفَالِخِب
كلذباوحرصيملمهنكلىسومسومانفلاخيًاميلعتسلوب
اهبمهفيهنأنيلمآةمهبمسومانلاةظفلاوكرتفنويلاغل
نذأيمليتلاةثيدحلانايدألالكنمةعناملاةينامورلاةعيرشلا
ىلعىوكشلالثمهذهو.اهيفةينامورلاةموكحلابابرأ
.ةالولارمأبانجُسوابُرضاهيلعويبليفيفاليسوسلوب

لِلُنوُيِلاَغَلاَق،َمَّـلَكَتَيْنَأًاعِمْزُمُسُلوُبَناَكْذِإَو«١٤
ْ
:ِدوُهَي

لُظَناَكْوَل
ْ

لٱاَُّهيَأًاّيِدَرًاثْبُخْوَأًام
ْ
حلٱِبُتْنُكَل،ُدوُهَي

ْ
ِدَقِّـَق

لَمَتْحٱ
ْ
.»ْمُكُت
١٩و٢٥:١١و٢٣:٢٩ص

.ىوكشلاعفدلوهسفننعةاماحمللَمَّـلَكَتَيْنَأ
عمسيلكلانهًايفاكًاتقومكحهنأحجرملاُنوُيِلاَغَلاَق

دوهيلابصعتملعهنأنمدبالوهميلعتوسلوبءابنأ
ىوعدلانأهباوجنومضمناكو.شيوشتلاىلإمهليمو
عفدللءيشبهوفتيناهيلعوكشمللةجاحالفاهسفنبةلطاب
ةعيرشلاىضتقمبمرجبسيلهبهومهتاامنأوهسفننع
.ةينامورلا

.عقاولاريغضرفَناَكْوَل
نمءيشوأهصخشوأهلاميفدحأىلعًايدعتًامْلُظ

.هقوقح
نأانهثبخلاوملظلانيبقرفلامظعمًاّيِدَرًاثْبُخ

نوكيامرثكأثبخلانأويفخٍّدعتيناثلاورهاظٍّدعتلوألا
لمتشيو.تايداملايفنوكيامرثكأملظلاوتايبدألايف
نوينامورلااهيفرظنييتلامئارجلاعاونألكىلعنانثالا
.اهيلعنوبقاعيومهتعيرشىضتقمب

امهممكاوعدتعمسيأْمُكُتْلَمَتْحٱِدَقِّـقَْحلٱِب
تايضتقمنمكلذنألاهعمسلقثيامموأةليوطتناك
يواعدلكلقثتسيناكهنأبضيرعتهمالكيفويتبتر
.دوهيلا

،ٍءاَمْسَأَو،ٍةَمِلَكْنَعًةَلَأْسَمَناَكاَذِإْنِكٰلَو١٥«١٥،١٦
ًايِضاَقَنوُكَأْنَأُءاَشَأُتْسَلِّـينَأل.ْمُتْنَأَنوُِرصْبُتَف،ْمُكِسوُماَنَو
لٱَنِمْمُهَدَرَطَف١٦.ِروُمُألٱِهِذِٰهل

ْ
.»ِّـِيسْرُك

عقاولاريغضرفالعقاولابميلستاذهَناَكاَذِإ
.قباسلاك

.لادجلاوأثحبلااهبدارأًةَلَأْسَم
ثبخلاوملظلاكلمعللًازييمتلوقلاةملكلابدارأٍةَمِلَك

.ظافلأدرجمةينيدلالئاسملاربتعاف
نأيفبيرالو.ةيقيقحةسوسحمًارومأتسيلٍءاَمْسَأَو

عوسيسلوبةيمستنماوظاتغادوهيلانأفرعنويلاغ
هنأبسلوبنيبومهنيبمكحينأدريملوحيسملابيرصانلا
.الوأمسالاكلذقحتسيعوسيناكله

ملهنأمهلحضوأف.ةيدوهيلامكتعيرشيأْمُكِسوُماَنَو
.سومانلاةظفلبىوكشلايفماهبإلانمهوتأامبعدُخي
اهربتعيملوةيحيسملاةعامجلاًافراعناكهنأًاضيأرهظيو
نمدوهيللامكنييحيسملانأودوهيلانمةقرفىوس
.قوقحلا

اذوهيلةنهكلاءاسؤرلوقكاذهفْمُتْنَأَنوُِرصْبُتَف
ةنايخلاةرجأدروعوسيهميلستىلعمدننيحيطويرخسالا
بقاعتالةينامورلاةعيرشلانأىنعملاو.)٥-٢٧:٣ىتم(
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ةيدوهيلاةعيرشلاتاقلعتمنمفنيدلايفهئارآىلعناسنإلا
هنأكف.كلذيفنتنأوأحيسملاوهعوسيناكنإتبثتنأ
اوضقاومكتعيرشبجومبكلذيفاورظنامهللاق
حيسملارمأيفدوهيللسطاليبلوقكوهو.اهاضتقمب
اوبأمهنكلو»ْمُكِسوُماَنَبَسَحِهْيَلَعاوُمُكْحٱَوْمُتْنَأُهوُذُخ«
التوملااهباقعةيئانجىوعدلانوكتنأاودارأمهنألكلذ
.)١٨:٣١انحوي(عمجملانمعطقلااهباقعةينيد

ِهلًايِضاَق...ُءاَشَأُتْسَل
ٰ

هذهب«دارأِروُمُألٱِهِذ
نأشيفمهلادجاميسالوةينيدلادوهيلاتالداجم»رومألا
كلتنأنويلاغلابىلعرطخيملو.هايإمهضفروعوسي
اهيلإتافتلالاقحتسيالامماهنأكاهبفختسايتلاةلئسملا
لقعللضرعتيتلالئاسملامظعأنميهةدحاوةقيقدولو
لادجلااذهعوضوميرصانلاعوسينأفرعيملو.يرشبلا
هنأوبابرألابروكولملاكلموهًاريقحًايدوهيهبسحيذلا
َجت«
ْ
ممٍةَبْكُرُّلُكَعوُسَيِمْسٱِبَوُث يفْنَّـِ َىلَعْنَمَوِءاَمَّـسلٱِ
َحتْنَمَوِضْرَألٱ

ْ
َعوُسَيَّـنَأٍناَسِلُّلُكَِفَرتْعَيَو،ِضْرَألٱَت

ملٱ
ِملٌّبَرَوُهَحيِسَْ

َ
.)١١و٢:١٠يبليف(»ِبآلٱِهللاٱِدْج

ىبأ.مهلهلوقىضتقمبهلماعِّـِيسْرُكْلٱَنِمْمُهَدَرَطَف
هلوقو.همامأمهروضحلمتحينأودعبمهمالكعمسينأ
.مهمغرىلعاوبهذمهنأىلعلدي»مهدرط«

لٱُعيَِمجَذَخَأَف«١٧
ْ
ملٱَسيِئَرَسيِناَتْسوُسَنيِّـيِناَنوُي

،ِعَمْجَْ
لٱَماَّـدُقُهوُبََرضَو

ْ
.»َكِلٰذْنِمٌْءَيشَنوُيِلاَغَّـمَُهيَْملَو،ِّـِيسْرُك

١:١سوثنروك١

ًامئاددوهيلااوضغبأنيينثولاءالؤهنإَنيِّـيِناَنوُيْلٱ
ملوهيلعمهاوكشاوعمسوسلوبلمهداهطضااودهاشو
نالطببمكحنويلاغنأاوأراملوكلذنمءيشباوضري
نماوفشتينألةصرفلااوزهتنامهبفختساودوهيلاىوعد
.مهايإمهضغب

رئاسبئانهوربتعاعَمْجَْملٱَسيِئَرَسيِناَتْسوُس
.سلوبلنيدهطضملادئاقناكهلعلودوهيلا

نأدوهيلادصقامهباولعفِّـِيسْرُكْلٱَماَّـدُقُهوُبََرضَو
.سلوببلعفُي

عنملالوسيناتسوسذاقنإلضرعتيملَنوُيِلاَغَّـمَُهيَْملَو
الةلعلهنأرهاظلاو.ماظنلافلاخياممهباكترانعنيينانويلا
مهأاملقو.سيئرلاكلذلمهبرضهيلعبعصيملاهفرعن
.دوهيلاناهينأنيينامورلا

ريغسلوبرصعيفنيينامورلاءاملعمظعمناك
نمةينثولامهتدابعيفاماوققحتذإةنايدلارومأبثرتكم
هتدابعوقحلاهلإلابقلعتياممًائيشاوملعتيملوةلاهجلا
ةلئسملاهذهيفنويلاغفرصتنمحضتيملهنكلو.ةيحورلا

ةعيرشلاباهلةقالعالةينيدىوعداهربتعاهنأىوسءيش
نأةيروسايلاوسوتسفوسكليفىبأاذكو.ةينامورلا
رومألاكلتنأىلعءانبدوهيلاهدارأامبسلوبىلعامكحي
.)٢٦صو٢٤ص(ةينامورلاةعيرشلاتاقلعتمنمتسيل

٢٣ىلإ١٨عةيروسىلإسلوبعوجر

َةَوْخِإلٱَعَّـدَوَّـمُث،ًَةريِثَكًاماَّـيَأًاضْيَأَثِبَلَفُسُلوُباَّـمَأَو«١٨
يفَرَفاَسَو لٱِ

ْ
اَمَدْعَب،َاليِكَأَوَّـالِكْسيِرِبُهَعَمَو،َةَّـيِروُسَىلِإِرْحَب

يفُهَسْأَرَقَلَح .»ٌرْذَنِهْيَلَعَناَكُهَّـنَألاَيِرَخْنَكِ
١٦:١ةيمور٢١:٢٤صو٦:١٨ددع

نمنكيملودوهيلاجايهتوكسدعبًاضْيَأَثِبَلَف
.هلضراعم

اومظتنانيذلاسوثنروكلهأنمنينمؤملايأَةَوْخِإلٱ
.ةيحيسمةسينك

يف طسوتملارحبلانمءزجوهوايجيإرحبيأِرْحَبْلٱِ
.ايسآونانويلانيبلصاف

هنمرفسلاأدتبايذلاهماقمةيكاطنأًادصاقَةَّـيِروُسَىلِإ
ع(مداقلاديعللًالوأميلشروأروزينأًامزاعناكهنكلو
٢١(.

بتاكلامدقو.)٢ع(يفنيروكذملاَاليِكَأَوَّـالِكْسيِرِب
ًاملعهنمرثكأاهنألكلذلعلواهجوزىلعالكسيربانه
ةلعلاريغملعنالفةلعالبنوكيالكلذنألةهابنو
.ةروكذملا

يذلاناكولوسلوبلانهريمضلاُهَسْأَرَقَلَحاَمَدْعَب
وهذإكلذاقولركذينأعادنمنكيملاليكأهسأرقلح
.مهرمأسانلامهينممالوروهشمريغناسنإ

ةسينكاهيفناكةيقرشلاسوثنروكةضرفيهاَيِرَخْنَك
.)١٦:١ةيمور(ةيحيسم

ناكهرذننأحّجرملاوهللادعولاوهرذنلاٌرْذَنِهْيَلَع
ةاجنلرذنلاكلذناكلهو.امةلعلهصخشىلعًاروصقم
هركيملهنأدوهيلايرُيلوأهريشبتيفحاجنلوأرطخنم
الكلذهومهتاامكاهلًاودعسيلهنأوةيدوهيلاةنايدلا
سدقملاباتكلايفةريثكةيصخشلاروذنلالاثمأو.هملعن
٣٠:٢ددعو٢٧:٢نييوالو٢٢:٢٠نيوكت(يفاماهنم
ليئومص٢و١:١١ليئومص١و١١:٣٠ةاضقو٢٣:٢١ةينثتو
سارلاقلحناكو.)٥:٤ةعماجو٦٥:١رومزمو١٥:٧
وهامكهئافيإبةقعلتملاموسرلانمروذنلاةدمةياهندنع
سيلو.)٢١:٢٤لامعأًاضيأرظنا٢١-٦:١ددع(يفلصفم
هنأمعن.ةيحيسملاهلامعأوهناميإيفانيامسلوبهاتأاميف
ملوةيسومانلاموسرلاظفحىلعممألاينمؤمربجينأدريمل
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وهاهسرامينأنسحتساهنأالإصالخللةيرورضاهبسحي
.هرغصذنمهتداعك

َلَخَدَفَوُهاَّـمَأَو.َكاَنُهاَمُهَكَرَتَوَسُسَفَأَىلِإَلَبْقَأَف«١٩
ملٱ
لٱَّـجاَحَوَعَمْجَْ

ْ
.»َدوُهَي

مالكلارظنا(ىرغصلاايسآيفةريبكةنيدمَسُسَفَأ
دقتناكنفسلانأحّجرملا.)١٩:١صحرشيفاهيلع
ىسرموسوثنروكىسرمنيباهإفرميفيسرُتنأتداتعا
.مايأةثالثوأنامويسسفأ

يفاليكإوالكسيربكرتسلوبنأيأَكاَنُهاَمُهَكَرَتَو
.ةيروسىلإًارئاسلظوسسفأ

سسفأيفهيقيفرسلوبكرتاقولركذنأدعبَوُهاَّـمَأَو
.سسفأيفةريصقلاهصبرتةدمسلوبهلعفامركذىلإداع

صالخيفهتبغرنأكلذنمرهظيَعَمْجَْملٱَلَخَدَف
هلازتعاوهيلعسوثنروكدوهيروجبرتفتملةيدوهيلاهتمأ
.)٦ع(مهتاعامتجا

.١٧و١٧:٢صو٤ع(يفاذهحرشقبسَّـجاَح
سسفأيفنيريثكاوناكدوهيلانإسوفيسويلاق
ناكسرئاسكةيندملانيينامورلاقوقحلثمىلعاولصحو
.سوثنروك

طَياوُناَكْذِإَو٢٠«٢٠،٢١
ْ
ًاناَمَزْمُهَدْنِعَثُكْمَيْنَأَنوُبُل

طَأ
ْ

ْنَأٍلاَحِّـلُكَىلَعيِغَبْنَي:ًالِئاَقْمُهَعَّـدَوْلَب٢١.ِْبُجيَْملَلَو
لٱَلَمْعَأ

ْ
لٱَديِع

ْ
يفَمِداَق ًاضْيَأْمُكْيَلِإُعِجْرَأَسْنِكٰلَو.َميِلَشُروُأِ

.»َسُسَفَأْنِمَعَلْقَأَف.ُهللاٱَءاَشْنِإ
٦:٣نييناربعو٤:١٩سوثنروك٢٠:١٦١و١٩:٢١ص
٤:١٥بوقعيو

ىتحسلوبظعواونسحتساسسفأدوهينأرهاظلا
.ًاظعاومهدنعىقبينأهولأس

يفَمِداَقْلٱَديِعْلٱ...يِغَبْنَي رثكأنظَميِلَشُروُأِ
هنأكلذىلعونيسمخلاديعناكديعلاكلذنأنيرسفملا
ىلعرطخلاةدشلحصفلاديعلبقرحبلاكلذيفرفسلارذن
.حصفلادعبنَمؤيناكوذئمويةيعارشتناكاهنألنفسلا
لصينأهنكميذئنيحكلانهنمًارحبرفاسييذلاو
ديدشلاهمزعةلعملعنالو.نيسمخلاديعبرقميلشروأ
يفهتبغراهلعلوميلشروأيفديعلاكلذرضحينأىلع
نيحلاكلذيفميلشروأنيتآلانيريثكلادوهيلابهعامتجا
هتدهاشموحيسملابمهايإهريشبتوةنوكسملاراطقألكنم
مهربخيومهناميإيفمهتبثيومهعجشيلكلانهدوهيلاينمؤم

لاق.هرذنتاقلعتمهتبجوأامماهعلوأممألاهريشبتجئاتنب
نأنيرذانلاىلعتبجوأةيدوهيلاةعيرشلانأسوفيسوي
ليكهلايفةينيدلاموسرلاضعبباوموقيوميلشروأاورضحي
ديعهتافولفمهسوؤرقلحنمًاموينيثالثرورملبق
لوألانيرشتلبقرخآديعهلنكيملميلشروأيفنيسمخلا
.)٢٧:٩ص(»ًارطخرحبلايفرفسلا«نوكيذئنيحو

ثالثكلانهثكمو)١٩:١ص(لعفامكُعِجْرَأَس
.)٢٠:٣١ص(نينس

يفَلَزَناَّـَملَو«٢٢ لٱَىلَعَمَّـلَسَوَدِعَصَةَّـيَِرصْيَقِ
ْ

َّـمُث،ِةَسيِنَك
.»َةَيِكاَطْنَأَىلِإَرَدَحْنٱ

انيمذئمويتناكو)٨:٤٠ص(حرشرظناَةَّـيَِرصْيَق
ةدهاشمبجهتباسلوبنأيفبيرالو.مويلاافايكميلشروأ
.)٢١:٨و٨:٤٠ص(كانهرشبملاسبليف

دعباهاّيإةعبارلاهترايزهذهوميلشروأىلإَدِعَص
.هرصنت

سئانكلامأميلشروأةسينكيأِةَسيِنَكْلٱَىلَعَمَّـلَس
راصتخالاةياغاذهيفو.اهلهتدوموهمارتحاكلذبرهظأف
رئاسولسرلابهعامتجانأنمدبالوةرايزلاهذهءابنأل
.ةليوطلاةقرافملاكلتدعبًادجًاراسناكةوخإلا

قبسيتلاةيروسةيكاطنأيأَةَيِكاَطْنَأَىلِإَرَدَحْنٱ
هرفسىهتنااهيلإهلوصوبو)٢٦و)١١:١٩ص(يفاهركذ
نميهونينسثالثوحنرفسلااذهبلغشوريشبتلليناثلا
سلوبتارايزرخآةرايزلاهذهوم.ب٥٤ةنسىلإ٥١ةنس
.ةيكاطنأل

يفِعُباَتَّـتلٱِبَزاَتْجٱَوَجَرَخًاناَمَزَفََرصاَمَدْعَبَو«٢٣ ِةَروُكِ
.»ِذيِمَالَّـتلٱَعيَِمجُدِّـدَشُيَةَّـِيجيِرِفَوَةَّـيِطَالَغ
٤١و١٥:٣٢و١٤:٢٢ص٤:١٨و١:٢ةيطالغ

عبرأوحنهبلغشريشبتللثلاثلاسلوبرفسةءادباذه
.٥٨ةنسىلإ٥٤ةنسنمنينس

سسأىرغصلاايسآيفناتروكَةَّـيِجيِرِفَوَةَّـيِطَالَغ
ص(قباسلاهرفسيفةّيحيسمسئانكامهندميفسلوب
١٦:٦(.

نأيفبيرال.ًاحوروًالقعِذيِمَالَّـتلٱَعيَِمجُدِّـدَشُي
اهنأوةرايزلاكلتنمةدعاسموةيزعتىلعتلصحسئانكلا
ذئنيحثدحتملهنأحّجرملاو.ليلقبسيلًابعتسلوبتفلك
عرسأهنكلاهنمًائيشاقولركذيملكلذلونأشتاذثداوح
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يفةليوطلاهتماقإةدمسلوبباعتأنممهألاءزجلاركذىلإ
.سسفأ

٢٨ىلإ٢٤عيردنكسالاسوّلبأ

،ُسوُّلُبَأُهُمْسٱٌّيِدوَُهيَسُسَفَأَىلِإَلَبْقَأَّـمُث«٢٤
جلٱُّيِرَدْنَكْسِإ

ْ
يفٌرِدَتْقُمٌحيِصَفٌلُجَر،ِسْنِ لٱِ

ْ
.»ِبُتُك

٣:١٣سطيتو٤:٦و٦و٣:٥و١:١٢سوثنروك١

.سسفأىلإسلوبءيجمةمدقملصفلااذه
.ةيبرتوًالصأٌّيِدوَُهي
اهينابىلإتبسُنرصميفةنيدمةيردنكساُّيِرَدْنَكْسِإ

ًاراهتشاوةمظعةيناثلاةنيدملاذئتقوتناكوريبكلاردنكسا
ماكحإواهرجتمةرفوبترهتشا.ةينامورلاةكلمملايف
نوريثكاهنكس.اهيفةيناربعلامولعلاوةينانويلامولعلاسرادم
ردنكساءافلخنييسوميلطبلاكولملادهعذنمدوهيلانم
ناكو.ةينانويلاةفسلفلابةينيدلامهدئاقعتطلتخااهيفو
ةمجرتلاكلتتفرُعو.م.ق٢٨٥ةنسكلذيفعورشلا
مظعأيهةبتكمةنيدملاكلتيفناكو.نيعبسلاةمجرتب
.رصعلاكلذيفملاعلابتاكم

مالكنسحأبدارملانعريبعتلاىلعرداقيأٌحيِصَف
مكحأدقناكهنأًاضيأةينانويلاةملكلالمتحتوبولسأو
.خيراتلاملعاميسالومولعلالك

يفٌرِدَتْقُم هللارافسأةفرعمبًازاتمميأِبُتُكْلٱِ
.اهتوقباورعشيلاهريسفتةعاطتساو

يفًاريِبَخاَذٰهَناَك«٢٥ ٌّراَحَوُهَوَناَكَو.ِّـبَّـرلٱِقيِرَطِ
لَعُيَوُمَّـلَكَتَيِحوُّرلٱِب

ِّـ
ًافِراَع.ِّـبَّـرلٱِبُّصَتَْخياَمٍقيِقْدَتِبُم

.»ْطَقَفاَّـنَحوُيَةَّـيِدوُمْعَم
١٩:٣ص١٢:١١ةيمور

.سسفأىلإهئيجملبقًاريِبَخاَذٰهَناَك
يف ٩:٢صيفامكحيسملاةنايديأِّـبَّـرلٱِقيِرَطِ

.٢٢و٢٤:١٤و٢٢:٤و٢٣و١٩:٩و
ناكنموهلقعهكردأامبهبلقرعشحوُّرلٱِبٌّراَح

.ًالعفوًالوقهحورةرارحرهظينأدبالفكلذك
سانلادارفأهتثداحمنعكلذبربعُمِّـلَعُيَوُمَّـلَكَتَي
.تاعامجلاهظعوو

.ليجنإلانمفرعامردقىلعٍقيِقْدَتِب
.حيسملاعوسيليجنإنمفرعاممِّـبَّـرلٱِبُّصَتَْخياَم
.نادمعملاانحوييأْطَقَفاَّـنَحوُيَةَّـيِدوُمْعَمًافِراَع

نمةمدخنعهتمدخهبتزاتماًارمأانحويةيدومعمتناك

تقلطُأو.)٣:١ىّتم(نادمعملاببقُلكلذلوهفلس
ءزجلامسابلكلاةيمستبابنمهتمدخلكىلعةيدومعملا
مهلوبقبكلذاورهظأانحويداقتعااودقتعانيذلانألو
ًاسأرنادمعملاانحوينمسولبأمّلعتأملعنالو.هتيدومعم
ملناكذإو.رصمىلإاوبهذنيذلاهذيمالتنممّلعتمأ
ةدمانحويهربتخاوهفرعامىوسعوسيرمأنمفرعي
نأملعانحوينأمعن.يحيسملاريشبتللءوفكنكيملهتايح
عنصهنأققحتوهلدهشوهدّمعهنألىتأدقحيسملا
ُأبنةيردنكنسايفهغلبسوّلبأنأنمدبالو.تازجعم
حورلالولحربخهغلبيملهنأحجرملاو.هتمايقوعوسيبلص
ةيناحورنمذئتقوذيمالتلاهفرعامونيسمخلامويسدقلا
ىلعًارصتنمًارهاظًاكلمنكيملهنأيأحيسملاتوكلم
انحويذيمالتنممهلكذيمالتلاًالبقنظامكضرألا
نعةرافكحيسملاتومنأبًاملاعنكيملو.عوسيذيمالتو
لكيهلاحئابذلكنعهباونغتساسانلانأوملاعلااياطخ
.ةيوسوملاةعيرشلاموسررئاسو

يفُرِهاَُجياَذٰهَأَدَتْبٱَو«٢٦ ملٱِ
َاليِكَأُهَعِمَساَّـمَلَف.ِعَمْجَْ

ِرَثْكَأِبِّـبَّـرلٱَقيِرَطُهَلاَحََرشَو،اَمِهْيَلِإُهاَذَخَأَّـالِكْسيِرِبَو
.ٍ»قيِقْدَت

يفُرِهاَُجي رضحسوّلبأنأاذهنمرهاظلاِعَمْجَْملٱِ
نأنابأوسلوبننسىلع)Rabbi(ينابرةلزنمبعمجملا
ىلإخويشلاهاعدفعمجملالهأىلعهصقديريأبنهدنع
ناكو.)١٣:١٥ص(لاوحالاهذهلثميفمهتداعكملكتلا
ةيربلايفنادمعملاانحويةادانمىوحفكهباطخىوحف
.هتفرعمردقىلعحيسملابناميإلاوةبوتلاىلإمهاعدو

اناكامهنأكلذنمحضتيَّـالِكْسيِرِبَوَاليِكَأُهَعِمَس
نأداتعااليكألعلو.سوّلبأاعمسيلعمجملانارضحي
.كلانهسانلابطاخي

ميلعتلالكهلاحضوأيأخلاِّـبَّـرلٱَقيِرَطُهَلاَحََرش
دقحيسملانأكلذنموسلوبنمهاملعتامكيليجنإلا
نمقبيملهنأوملاعللءادفناكهتومنأوهلكسومانلالمكأ
نأبوسدقلاحورلاةبهومبهآبنأو.لكيهلاحئابذىلإةجاح
.ينابرلاءاشعلاوةيحيسملاةيدومعملاىنعمبناميإلابريربتلا
ىلععطاقليلدهاملعينأهاضرونيذهىلإسولبأءاغصإو
ًاملاعناكهنألقحلاةفرعميفهتبغرةدشوهعضاوتطرف
ةبسنلابامهوايلعلاةيردنكسالاسرادميفًاملعتمًاحيصف
.ًادجناطيسبهيلإ
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َىلِإُةَوْخِإلٱَبَتَكَةَيِئاَخَأَىلِإَزاَتَْجيْنَأُديِرُيَناَكْذِإَو«٢٧
ِةَمْعِّـنلٱِبًاريِثَكَدَعاَسَءاَجاَّـمَلَف.ُهوُلَبْقَيْنَأْمَُهنوُّضَُحيِذيِمَالَّـتلٱ
.»اوُنَمآْدَقاوُناَكَنيِذَّـلٱ
٣:٦سوثنروك١

ةبصقسوثنروكدصقسوّلبأنأبيرالَةَيِئاَخَأَىلِإ
ةسينكلاحاجنبهايإالكسيربواليكأرابخأىلعءانبةيئاخأ
)١:١٢سوثنروك١و١٩:١ص(يفامكلذديؤيوكانه

ليجنإلايفةيصوتلالئاسرركذلوأاذهُةَوْخِإلٱَبَتَك
نأل)٣:١سوثنروك٢(كلذدعبًاريثكةسينكلااهتداتعايتلا
ريشبتللمهضعبلوجينالوجلانورثكيذئموياوناكنييحيسملا
ةلاسرلمحيناكيذلاف.داهطضالانمًابرهضعبلاو
نماهريغيفهببيحرتلادجيةيحيسمةسينكنمةيصوت
سسفأيفةوخإلاءاطعإو.ةلاسرلااهلمدقينيحسئانكلا
ذختاو.ًاريثكهايإمهرابتعاىلعليلدسوّلبألةلاسرلاكلت
هنأىلعًاليلدةيصوتلاكلتبمهيلإهنايتإذئدعبسوّلبأبزح
ىلعسلوبباجأفةيصوتالبمهاتأهنألسلوبنملضفأ
اهسسأيتلاةسينكلانألاهلثمىلإجتحيملهنأهلوقبكلذ
ًةَبوُتْكَم،اَنُتَلاَسِرْمُتْنَأ«هلوقبكلذحضوأوهتلاسراهسفنيه
يف سوثنروك٢(»ِساَّـنلٱِعيَِمجْنِمًةَءوُرْقَمَوًةَفوُرْعَم،اَنِبوُلُقِ
٣:٢(.

يتلاةصاخلاةمعنلانأيأخلاِةَمْعِّـنلٱِبًاريِثَكَدَعاَس
سوثنروكةسينكعفنىلعهتردقسدقلاحورلاهلاهبهو
هتمدخةدوجلسلوبدهشو.هتحاصفوهلمعدرجمالًاريثك
ُسوُّلُبَأَوُتْسَرَغاَنَأ«سوثنروكةسينكلهلوقبكانهبرلا
امإنينمؤملادعاسو.)١٠-٣:٦سوثنروك١(»خلاىَقَس
دوهيلامهنعهترواحمبامإوناميإلاوةفرعملايفمهاّيإهتيوقتب
.نينمؤملاريغ

لٱُمِحْفُيٍداَدِتْشٱِبَناَكُهَّـنَأل«٢٨
ْ
لٱِبًانِّـيَبُم،ًارْهَجَدوُهَي

ْ
ِبُتُك

ملٱَوُهَعوُسَيَّـنَأ
.»ُحيِسَْ

٥عو١٧:٣و٩:٢٢ص

نأىلعليلدوهوةريثكلاهتدعاسملليلعتاذهُهَّـنَأل
ملنيذلادوهيلاهترظانمبناكةسينكللهتدعاسممظعم
ةيردنكسالاسرادميفهنّرمتكلذلهدعأيذلاو.اونمؤي
سلوبناكو.)٣٤ع(يحولارافسأيفهرادتقاوةروهشملا
رهاظلاو.مهدانعوهلهلهأةمواقمةدشلعمجملالزتعادق
ًادلقتمةجحلايوقناكحيصفلايردنكسإلاملاعلاكلذنأ
ملفمهتجحعطقومهبلغفهللاةملكوهيذلاحورلافيس
ناتفصاهلبقيتلاوةيآلاهذهيفو.ًاباوجاوعيطتسي

ةدافإىلعةردقلاىلوألا.يحيسملارشبمللناتيرورض
.نينمؤملاريغعانقإىلعةوقلاةيناثلاونينمؤملا

نمملعنانكلسوّلبأرمأنماقولهركذاملكانهامو
سوثنروكةسينكيفًاربتعمًامركمناكهنأسلوبلئاسر
بتكاملو.)١:٢٢سوثنروك١(اهيفبزحهلراصىتح
ناكسوثنروكلهأىلإىلوألاهتلاسرسسفأنمسلوب
سوثنروكىلإعجرينأهيلعّحلأوسسفأيفهعمسوّلبأ
نأهدعوهنكلاهيفبزحتلانمهفوخلكلذلعلودرُيملف
برقسلوبهركذمث.)١٦:٢١سوثنروك١(نيحدعبعجري
َّـِيسوُماَّـنلٱَساَنيِزْزِّـهَج«هلوقبم.ب٦٥وحنهتايحةياهن
ىلعانلدياذهو)٣:١٣سطيت(»ِرَفَّـسلِلٍداَهِتْجٱِبَسوُّلُبَأَو
كلذوسلوبةايحرخآىلإةديدشتيقبامهنيبةقادصلانأ
.نينسرشعوحن

رشععساتلاحاحصألا

٤١ىلإ١عسسفأيفسلوبةمدخ

يفُسوُّلُبَأَناَكاَميِفَثَدَحَف«١ َدْعَبَسُلوُبَّـنَأَسوُثْنِروُكِ
يفَزاَتْجٱاَم لٱيِحاَوَّـنلٱِ

ْ
َدَجَوْذِإَف.َسُسَفَأَىلِإَءاَجِةَيِلاَع

»َذيِمَالَت
٧و٣:٥و١:١٢سوثنروك١

يفُسوُّلُبَأَناَكاَميِف لوصولبقيأَسوُثْنِروُكِ
.سسفأىلإسلوب

يفَزاَتْجٱ ةروكوةيطالغةروكيأِةَيِلاَعْلٱيِحاَوَّـنلٱِ
ص(لحاسلايفاهنألسسفأنعناتعفترمامهوةيجيرف
ًايرجليوطلارفسلااذهثداوحنعاقولتكسو.)١٨:٢٣
سلوباهلخديتلانكامألارومأريغلصفيالنأهتداعىلع
.ًاثيدح

كلتو.)١٨:٢ص(يفهدعولًازاجنإَسُسَفَأَىلِإَءاَج
امكثلاثلاهرفسوهورفسلاكلذيفهتمدخزكرمةنيدملا
رفسلايفهتمدخنمرخآلاءزجلازكرمسوثنروكتناك
ةبصقنوينامورلااهلعجةميدقةريبكةنيدمسسفأو.يناثلا
يبرغلامختلاىلعرتسيكرهنبصمىلعاهعقوم.ايسآةروك
اهتورثواهرجتمةعسبذئمويترهتشا.ىرغصلاايسآنم
بعلماهيفناكورحسلااهلهأةسرامموناثوأللاهتدابعو
نصحاهلعجينأسلوبدصق.دهاشمفلأنيثالثعسي
اذهنصحسوثنروكلعجامكايسآيفيحيسملانيدلا
اذهوسيماطرألكيهاهيفناك.نانويلادالبيفنيدلا
ردنكساةدالوةليلقرتحاوم.ق٦٠٠ةنسينُبلكيهلا
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نممظعأءاهبىلإراصفددُجمثم.ق٣٥٦ةنسريبكلا
.عبسلاايندلابئاجعنمذئمويبسُحىتحلوألاهئاهب
لالطأاهعقوميفلزتملوم.ب٢٦٢ةنسسسفأتمدُهو
.كولاساّيأمويلااهمساةريغصةيرقوةعساوةريثك

لصألايفًادوهيذيمالتلاءالؤهناكَذيِمَالَتَدَجَوْذِإَف
امردقىلعحيسملاباوفرتعامثنادمعملاانحويلًالوأاوذملتت
.انحويهفرع

َهلَأَس«٢
ُ

لِبَقْلَه:ْم
ْ
لٱَحوُّرلٱُمُت

ْ
:ُهَلاوُلاَق؟ْمُتْنَمآاَّـَملَسُدُق

لٱُحوُّرلٱُدَجوُيُهَّـنَأاَنْعِمَسَالَو
ْ
.»ُسُدُق

٨:١٦ص

.متدمتعانيحُمُتْلِبَقْلَه
ةنسلألابملكتلاكبيجعلاهريثأتيأَسُدُقْلٱَحوُّرلٱ
ص(ناميإلابرارقإلاوةيدومعملانايلياناكنيذللاءوبنتلاو
.)١٥:٨و١٦و١١:١٥و٤٨-١٠:٤٤و٩:١٧و٨:١٧و٢:٣٨
امًاريثكناكريثأتلاكلذنأسلوبلاؤسنمجتنتسنو
.تايرورضلانمهبسحهنأالةيدومعملارثأىلعثدحي

ناكو.نادمعملاانحويهنلعأامكحيسملابْمُتْنَمآاَّـَمل
.لماكريغناميإلاكلذ

انمآنيحانغلبيمليأخلاُدَجوُيُهَّـنَأاَنْعِمَسَالَو
نينمؤملايفوأةسينكلايفدجويسدقلاحورلانأاندمتعاو
لاحملانمو.سدقلاحورلامساذئنيحدحأانلركذيملذإ
وأانحويذيمالتوأًالصأًادوهيمهنوكرابتعابءالؤهنوكينأ
نألسدقلاحورلارومأنمًائيشاوعمسيملحيسملاذيمالت
نادمعملاانحويهركذو.هركذبةءولممميدقلادهعلارافسأ
لٱِحوُّرلٱِبْمُكُدِّـمَعُيَسَوُه«هلوقب

ْ
.)٣:١١ىّتم(»ٍراَنَوِسُدُق

مهنأًافنآهانركذامامإنيرمأدحأمهانعمنوكينأمزليف
هنأاوعمسيملمهنأامإوهمسااوعمسيملةيدومعملانيح
َّـنَأل«هلوقيفهانعمءاجامكةرهاظتامالعبسانلليطعُأ
لٱَحوُّرلٱ

ْ
ْدَقْنُكَيَْملَعوُسَيَّـنَأل،ُدْعَبَيِطْعُأْدَقْنُكَيَْملَسُدُق

ًائيشاوعمسيملسوّلبأكمهًاذإف.)٧:٣٩انحوي(»ُدْعَبَدِّـُجم
ةبيجعلاهبهاومهئاطعإونيسمخلامويثداوحءابنأنم
لبقةيدوهيلااوكرتمهنأحجرملانأل)١٨:٢٥ص(نينمؤملل
قيرطلاديهمتتناكانحويةادانمةياغنألو.حيسملابلص
ًاريثكهذيمالتلنلعينأىلإعادنمنكيملحيسملاءيجمل
هذيمالتةفرعمصقننمبجعالفسدقلاحورلارومأنم
سسفأيفذيمالتلاءالؤهلثمدوجوو.حورلاكلذب
هتافونمةنسنيثالثدعبانحويةزاركعضومنعنيديعب
.ريثأتلانمهلناكامةدشىلععطاقليلد

َهلَأَسَف«٣
ُ

.»اَّـنَحوُيِةَّـيِدوُمْعَمِب:اوُلاَقَف؟ْمُتْدَمَتْعٱاَذاَمِبَف:ْم
١٨:٢٥ص

نيحهبمتفرتعايذلاناميإلااميأْمُتْدَمَتْعٱاَذاَمِبَف
ًائيشاوعمستملمتنأواودمتعتنأمكنكمأفيكوأمتدمتعا
.سدقلاحورلارومأنم

أبنمهعمسمدعلةيفاكةلعاذهاَّـنَحوُيِةَّـيِدوُمْعَمِب
اوعمسلةيحيسملاةيدومعملاباودمعتولمهنألسدقلاحورلا
ِنْبالٱَوِبآلٱِمْسٱِب«يهاهنألةلاحمالسدقلاحورلاركذ
لٱِحوُّرلٱَو

ْ
تناكو.)٢٨:١٩ىّتم(حيسملارمأامك»ِسُدُق

نأعقوتملاحيسملابناميإلاوةبوتلاةمالعانحويةيدومعم
:١انحويحيسملاوهيرصانلاعوسينأمّلعهّنأمعن.يتأي
ًائيشاوفرعينأهذيمالتلنكيملنكل)٣٠و٣:٢٦و٣٦و٢٩
إبنوةئيطخلانعةرافكهتومإبننموحيسملاميلعتنم
الو.ذيمالتلاىلعسدقلاحورلاهبكسوهدوعصوهتمايق
ملفميناقألادحأمساهتيدومعميفركذانحوينأىلعليلد
.ركُذامىلعناميإلاوةبوتلاةمالعىوسهتيدومعمنكت

ًالِئاَقِةَبْوَّـتلٱِةَّـيِدوُمْعَمِبَدَّـمَعاَّـنَحوُيَّـنِإ:ُسُلوُبَلاَقَف«٤
ملٱِبْيَأ،ُهَدْعَبِيتْأَييِذَّـلٱِباوُنِمْؤُيْنَأِبْعَّـشلِل

.»َعوُسَيِحيِسَْ
١١:١٦و١:٥صو٣٠و٢٧و١:١٥انحويو٣:١١ىّتم
٢٥و١٣:٢٤و

ةمدخىوسنكتملانحويةمدخنأانهسلوبنابأ
ةنايدلاةقيقحنايبلةيفاكنكتملفبرلاقيرطلدادعإ
حيسملاىلعسانلاتلدامنإصالخلاحنمياممالوةيحيسملا
لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱِهللاٱُلََمح«وهيذلا

ْ
:١انحوي(ِ»َملاَع

٢٩(.

.»َعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْسٱِباوُدَمَتْعٱاوُعِمَساَّـمَلَف«٥
٨:١٦ص

يفسلوبمالكريثأتلًانايباهركذاقولمالكنمةيآلاهذه
حيسملايفمالكلاطسبهنأيفبيرالونيعماسلاسوفن
ةيدومعملامهلوبقبمهناميإاورهظأواونمآفانهركُذاممرثكأ
.ةيحيسملا

بَّـرلٱِمْسٱِب
امكةيحيسملاةيدومعملابيأعوُسَيِّـ

.)١١:٤٨و٢:٣٨صحرشرظنا٢٨:١٩ىّتم(يفتمسُر
ةيدومعمريغانحويةيدومعمنأانهليقاممحضتي

كلتلدادعإىوستسيلاهنألاهنعينغتالاهنأوحيسملا
نيذلافالآلاةثالثلانمنيريثكنأحجرملاف.)٣:١١ىّتم(
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نيبو.انحويذيمالتنماوناكنيسمخلاموياودمتعا
:قورفةعبرأنيتيدومعملا
يذلاحيسملابناميإلابتناكانحويةيدومعمنأ:لوألا·

يذلاحيسملابناميإللتناكةيحيسملاةيدومعملاويتأيس
.ىتأدق
ةيناثلاوانحويةمدخرئاسكةيتقوتناكىلوألانأ:يناثلا·

.ملاعلاةياهنىلإةمئاد
لدباليحيسملاماظنللًادادعإتناكىلوألانأ:ثلاثلا·

ًالدبةسينكللحيسملاهاطعأًارستناكةيناثلاوناتخلا
.ناتخلانم
ةثالثلاتوهاللاميناقأمسابتناكةيناثلانأ:عبارلا·

.ميناقألاكلتدحأمسابتناكاهنأىلعليلدالىلوألاو

لٱُحوُّرلٱَّـلَحْمِهْيَلَعِهْيَدَيُسُلوُبَعَضَواَّـَملَو٦«٦،٧
ْ
ُسُدُق

ُعيَِمجَناَكَو٧.َنوُأَّـبَنَتَيَوٍتاَغُلِبَنوُمَّـلَكَتَياوُقِفَطَف،ْمِهْيَلَع
.»ََرشَعْيَنْثٱَوْحَنِلاَجِّـرلٱ

١٠:٤٦و٢:٤ص٨:١٧و٦:٦ص

حورلانأالإ)١٠:٤٦ص(يفركُذامكانهركُذام
.يدايألاعضونودبوةيدومعملالبقلحكانهسدقلا

حرشرظنا(حورلاةبهومةمالعِهْيَدَيُسُلوُبَعَضَو
.)٨:١٧ص
:١٠و١٨و٢:١٧صحرشرظنا(ٍتاَغُلِبَنوُمَّـلَكَتَي
٤٦(.

.)١١:٢٧و٢:١٧صحرشرظنا(َنوُأَّـبَنَتَيَو
راشملاسسفأينمؤملكالطقفََرشَعْيَنْثٱَوْحَن

مهلكمهنأمهوتلًاعفداقولركذو)١٨:٢٧ص(يفمهيلإ
.ناميإلاةيلوفطيفرشعينثالاءالؤهلثماوناك

ملٱَلَخَدَّـمُث«٨
ًاّجاَُحمٍرُهْشَأِةَثَالَثَةَّـدُمُرِهاَُجيَناَكَو،َعَمْجَْ

يفًاعِنْقُمَو .»ِهللاٱِتوُكَلَمِبُّصَتَْخياَمِ
٢٨:٢٣و١:٣ص١٨:٤و١٧:٢ص

ليبسيفهباعتألذبودوهيلاىلإهراكفأسلوبهجو
ص(قباسلامهبلطلةباجإًاضيأكلذىتأوهتداعكمهعفن
وأيحيسملاميلعتلاانه»هللاتوكلمب«دارملاو.)١٨:٢٠
هلوقىنعمو.)٨:١٢و١:٣ص(يفامكةديدجلاةنايدلا
ةعطاقلاةلدألابةنايدلاكلتةقيقحّنيبهنأ»ًاعنقموًاجاحم«
.اهايإمهلوبقىلعدوهيلاثحواهيلعتاضارتعالاعفدو
.)١٨:٤ص(سوثنروكيفهلعفكانههلعفو

َقيِرَّـطلٱَنيِمِتاَش،َنوُعَنْقَيَالَوَنْوَّـسَقَتَيٌمْوَقَناَكاَّـَملَو«٩
جلٱَماَمَأ

ْ
يفٍمْوَيَّـلُكًاّجاَُحم،َذيِمَالَّـتلٱَزَرْفَأَوْمُهْنَعَلَزَتْعٱ،ِروُهُْم ِ

.»ُسُّناَريِتُهُمْسٱٍناَسْنِإِةَسَرْدَم
عو٩:٢ص١٠اذوهيو٢:٢سرطب٢و١:١٥سواثوميت٢
٢٤:١٤و٢٢:٤صو٢٣

لاصفنانمزىلإريشتيهوةيليلعتةيفرظانه»امل«اَّـَمل
.لاصفنالاكلذةلعودوهيلاعمجمنمسلوب

نأمهضفروليجنإلاقئاقحبمهناميإمدعبَنْوَّـسَقَتَي
امإيسقتلاكلذةلعو.هتومبصالخلاوًاحيسمعوسياولبقي
امإوهميلعتوسلوبنمميلشروأيفنيدلاءاسؤرريذحت
ديعاوميفدوهيلانوكراشينيضغبملاممألااوأرذإمهدسح
.ميهاربإلسن

.)١٨:٦و١٣:٤٨ص(يففيدجتلاكًامتشَنيِمِتاَش
قيرطب«ًاضيأهنعربعيويحيسملانيدلايأَقيِرَّـطلٱ

.)١٦:١٧ص(»صالخلاقيرط«و)١٨:٢٥ص(»برلا
نأقحيكلذلوهللاهئشنملراقتحاقيرطلااذهمهراقتحاو
.ًافيدجتبسُحي

نأرهاظلا.عمجملايفعمتجملاِروُهْمُْجلٱَماَمَأ
.ةرواحملاترذعتىتحخارصوفنعبتناكمهتمواقم
دوهيلادصقنيينثولانمقوسلالهأ»روهمجلا«ىنعملعلو
يكينولاستدوهيلعفامكاولعفامبسلوبىلعمهجييهت
.)١٧:٥ص(

.ًامئادًالازتعاْمُهْنَعَلَزَتْعٱ
عمجملانمونينمؤملاريغدوهيلانعَذيِمَالَّـتلٱَزَرْفَأ
.)٧و١٨:٦ص(سوثنروكيفلعفامةسينكمهمظنو
نيذلادوهيلامهكلذىلعهولمحنيذلانأبيرغلانمو
:١٨ص(مهايإهتبطاخمومهدنعثكملاىلإًاقباسهوعد
٢٠(.

ىلعمهتمواقمبهوربجأمهنألبولسألااذهبملعًاّجاَُحم
.لادجلاقيرطىلعهميلعتداريإ

ةرثكىلعليلداذهو)١٠:٣١ص(ًاراهنوًاليلٍمْوَيَّـلُك
ىلعلصحيلهتعانصيفلمعيوهوريشبتلايفهباعتأ
.)٢٠:٣٤ص(شاعملابابسأ

يف يدوهيّيباراذهسناريتلهُسُّناَريِت...ِةَسَرْدَمِ
خويشلاديلاقتوةيوسوملاةعيرشلاسيردتلةسردملاكلتحتف
قطنملاميلعتلةسردملاكلتحتفينانويفوسليفوهوأ
فوسليفهنأحجرألاوهملعنالكلذةفسلفلاوأنايبلاو
الو.رصنتدقناكهنأبيرالفهلصأنكيامهمو.ينانوي
وأ.اهبدرفنامأةسردملاكلتيفهعمسلوبنكسأملعن
.ةيمهألانمءيشكلذيفسيلوةرجألابمأاهذخأًاناجم

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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ِّـبَّـرلٱَةَمِلَكَعِمَسىَّـتَح،ِْنيَتَنَسَةَّـدُمَكِلٰذَناَكَو«١٠
يفَنيِنِكاَّـسلٱُعيَِمجَعوُسَي .»َنيِّـيِناَنوُيَوٍدوَُهيْنِم،اَّـيِسَأِ

٢٠:٣١ص

امهيفّرشبو.عمجملاهلازتعاتقونمِْنيَتَنَسَةَّـدُم
ةسينكذئنيحذيمالتللنكيملهنألسّناريتةسردميفسلوب
هودجوناكميأيفةدابعللنوعمتجياوناكفةيحيسم
.كلذلًابسانم

ـاهردـصـمبـرلايــتلاـةمـلـكـلايأِّـبَّـرـلٱَةـَمـِلـَك
.اهعوضومو

رشعيتنثاىلإنانويلادنعىرغصلاايسأتمسُقاَّـيِسَأ
ةيكيلوةيليفمبوةيكيليكيهوبونجلاىلعاهنمةثالثًامسق
ىلعةثالثوايسيموايديلوايراكيهوبرغلاىلعةثالثو
اهطسويفةثالثوستنبوةينوغالفبوةينيثيبيهولامشلا
ةينوأكيلوةيديسيبامأوةيجيرفوةيطالغوةيكودبكيهو
امهرواجاممناءزجامهف)١٤صو١٣ص(يفناتروكذملا
.كلتنمنيئزجوهذهنمنيئزجنابسحُيفنيريغتماناكو
ىلإايسيموايديلوايراكيهواهنمةثالثنوينامورلاعمجو
يهوسسفأاهتدعاقاولعجوايسآاهومسةدحاوةروك
اهيلإبتكيتلاعبسلاسئانكلااهيفناكو.ةيآلايفةدارملا
سماغربوانريمسوسسفأسئانكيهوايؤرلارفسانحوي
تناكةيكدوالنأالإةيكدوالوايفلداليفوسيدرسواريتايثو
.ةيجيرفيفةلخاد

امىلعةروكلاكلتيفليجنإلاراشتنالئاسونمناكو
اهتروكراطقألكنمسسفأنوتأياوناكسانلانأركُذ
نمو.ليجنإلاعمسلةصرفمهلتناكفةدابعللوأةراجتلل
سلوبهافشنمليجنإلانوعمسياوناكمهنألئاسولاكلت
مهوسارفبأوسطيتوسواثوميتواقولمهنمنيذلاهئاقفرو
هنأحجرألاو.كانهىرقلاوندملايفريشبتللنولوجي
ذئنيحوًافنآةروكذملاىرغصلاايسآسئانكذئمويتسسُأ
اهيفركذوسوثنروكلهأىلإىلوألاهتلاسرسلوببتك
.سسفأيفهلامعأ

َْريَغٍتاَّـوُقَسُلوُبْيَدَيَىلَعُعَنْصَيُهللاٱَناَكَو١١«١١،١٢
ملٱ
َىلِإَرِزآَمْوَأَليِداَنَمِبِهِدَسَجْنَعىَتْؤُيَناَكىَّـتَح١٢،ِةَداَتْعُْ
ملٱ
َختَو،ُضاَرْمَألٱُمُهْنَعُلوُزَتَف،ىَضْرَْ

ْ
ُةَريِّـِّـرشلٱُحاَوْرَألٱُجُر

.»ْمُهْنِم
٥:١٥صو٤:٢٩كولم١٤:٣٢صو١٦:٢٠سقرم

زاتمتتازجعملاهذهلعجيذلاِةَداَتْعُْملٱَْريَغٍتاَّـوُق
تسمةعتمأةطساوبٍدعبىلعتعنُصاهنأوهاهريغنع
ركذُيملو.اهتمظعالوتازجعملاكلتةرثكالسلوبدسج

سمخةدمتازجعملانمًائيشعنصسلوبنأباتكلايف
يفةيراجلانمةفارعلاحورجرخأذنميهوكلذلبقنينس
.)١٦:١٨ص(يبليف

ريغنمهدسجسمامموأهسبلامميأِهِدَسَجْنَع
.هتاسوبلم

نعقرعلاهبحسمُيامينانويلااهلصأىنعمَليِداَنَمِب
اقول(تاجوسنملانمةريغصلاعطقلاىلعتقلطُأمثهجولا
.)٢٠:٧و١١:٢٤انحويو١٩:٢٠

ىلعلمعلادنععانصلااهسبليامينانويلايفيهَرِزآَم
نأىنعملالمتحيو.بايثلانماهتحتاملةياقودسجلامدقم
اهوراعتساسانلانأوسلوبهلمعتسااممتناكةعتمألاكلت
لمتحيو.هيلإاهودرمثاهباوفشيلىضرملاىلإاهولمحوهنم
سلوبدسجاهباوسمومهتويبنماهباوتاسانلانأ
.ىضرملاىلإاهوذخأو

ًامهوناكةليسولاكلتبىضرملاءافشنظننأيعادال
ةلزنمبتناكةعتمألاكلتنإفسلوبهقدصيملءايبغألانم
ىّتم(عوسيبوثبدهةلزنمو)٥:١٥ص(سرطبلظ
ينيعحيسملاهبىلطيذلانيطلاةلزنمو.)٢١و٩:٢٠
لعفلااذهلئاسولاكلتللعاجلاو.)٩:٦انحوي(ىمعألا
كلتف.يفُشيذلاناميإوءافشللاهبةلماعلاهللاةوق
هللاةمعنباهلقأناكوثبعهللاملعالولاهلكلئاسولا
.ًالاعف

يفُشاهبنأللئاسولاكلتبىضرملايفشينأهللاىضق
نماهريغباوفشينأنكميالةديعبتافاسمىلعنوريثك
كلذردصميفبيرلانمءيشنوكياليكلوطئاسولا
سلوبمفنمةملكبثدحولنوكينأنكميامكءافشلا
يفةوقاهلنكتملرزآملاوليدانملاكلتو.سوسحمرمأنود
هلوسرلاهبهويتلاهللاةوقىلعةلدأتناكلباهسفن
ناميإلاةالصلنأكلذبسسفألهأملعتفهميلعتلًاقيدصت
مهذيواعتلكىوقنممظعأةوقلوسرلانمليدنمو
.مهمئامتومهاقرو

يجملانعنيزجاعلاوسلوبنعنيديعبلاىَضْرَْملٱ
.هيلإ

لوخدنمجتنيضارمألارشناكُةَريِّـِّـرشلٱُحاَوْرَألٱ
ىلعةلدألامظعأنماهجارخإناكوناسنإلايفنيطايشلا
نأسلوبلناكف.)٨:٧و٥:١٦ص(يفامكةيهلإلاةوقلا
سوثنروكلهألاهيفهلاقامسسفألهألهسفنيفلوقي
يفْمُكَنْيَبْتَعِنُصِلوُسَّـرلٱِتاَمَالَعَّـنِإ« ٍتاَيآِبٍ،ْربَصِّـلُكِ
.)١٢:١٢سوثنروك٢(»ٍتاَّـوُقَوَبِئاَجَعَو

لٱَنِمٌمْوَقَعََرشَف«١٣
ْ
ملٱَنيِفاَّـوَّـطلٱِدوُهَي

اوُّمَسُيْنَأَنيِمِّـزَعُْ
هبَنيِذَّـلٱَىلَع :َنيِلِئاَق،َعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْسٱِبُةَريِّـِّـرشلٱُحاَوْرَألٱِِمِ
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»!ُسُلوُبِهِبُزِرْكَييِذَّـلٱَعوُسَيِبَكْيَلَعُمِسْقُن
٩:٤٩اقولو٩:٣٨سقرم١٢:٢٧ىّتم

جارخإىلعةوقلااوعدانيذلامايألاكلتيفرثك
لوقىلعمهنأوذيواعتلاويقرلاومئازعلابنيطايشلا
ناميلسنملسلستلاباهرثكأمهبلصتاسوفيسوي
نيذلاددعةدايزلنوعدملاءالؤهذئمويرثكو.ميكحلا
اوناكامىلعلسرلاوحيسملارصعيفنيطايشلامهتنكس
.)١٢:٢٧ىّتمهبلباقو٥:١٦صرظنا(هدعبوكلذلبق
ةرثكبندملانماهاوساممرثكأذئمويسسفأترهتشاو
مهلاثمأنمو.اواكسدالوأمهنمناكومهترهشوءالؤه
يفرحاسلاميلعو)٨:٩ص(ةرماسلايفرحاسلانوميس
رحسلاسدقملاباتكلامّرحامًاريثكو)١٣:٦ص(سربق
:٨ءايعشإو١٩:٣١نييوال(مهيلعلاكتالاوهلهأةرواشمو
١٩(.

ةنيدمىلإةنيدمنمنولوجينيذلايأَنيِفاَّـوَّـطلٱ
ىعدانيذلاىضرملانمونينوكسملانمنيطايشلاجارخإل
.مهيفناطيشلانكسمهضارمأةلعنأنوفاوطلاءالؤه

بَّـرلٱِمْسٱِب...اوُّمَسُيْنَأ
همسانوذختييأَعوُسَيِّـ

اوعمسمهنأيفبيرالو.ةسجنلاحاورألاجارخإىلإةليسو
ىلعةميظعةيلعافهلنأاوأرومسالااذهلمعتسيسلوب
هباوجرخُيلمسالاكلذةيلعافاونحتمينأاودصقفهدي
ًاقباسنولمعتسيءالؤهناكو.حبرلاىلإًالصوتنيطايشلا
مساوأةكئالملاضعبءامسأوأمظعألاهللامساهوهي
عوسيمسالامعتسابحجنيسلوباودهاشاملفناميلس
.هبءادتقالايفاوبغر

حاروألانوربجيةرابعلاهذهبمهنأاونظَكْيَلَعُمِسْقُن
.مهتعاطىلعةريرشلا

وأعوسيمساناكُسُلوُبِهِبُزِرْكَييِذَّـلٱَعوُسَيِب
نعهلًازييمتخلا»يذلاب«هوتعنفدوهيلانيبًاعئاشعوشي
.مسالااذهباومسنممهريغ

ٍلُجَر،اَواَكَسِلَنيِنَبَةَعْبَساَذٰهاوُلَعَفَنيِذَّـلٱَناَكَو«١٤
.»ٍةَنَهَكِسيِئَرٍّيِدوَُهي

املنايبوهوأةريثكةلثمأنملاثمةيآلاهذهيفركُذام
.قبس

.ذئنيحهداقتعانعرظنلاعطقبًالصأٍّيِدوَُهي
وأميلشروأيفرابحألاريبكبقلاذهناكٍةَنَهَكِسيِئَر

دوهيلاةنهكمسُقيتلانيرشعلاوةعبرألانممسقميعز
ةبترلاكلتلثميفناكنمنأقيدصترسعينكل.اهيلإ

ةنهملاكلتلثمهونبسراميوسسفأيفنوكيةيلاعلاةينيدلا
كلذنألمتحملاف.ةيدوهيلاةعيرشلايفةمرحملاةئيندلا
هنأوأسسفايفدوهيلاعمجميفةينيدةبتريذلناكبقللا
يدوهيهنأحجرألاوهرحسلًاجيورتًابذكبقللاكلذىعد
سيماطرألكيهيفًانهاكراصوةينثولاىلإهنيدنمقرم
تاكوكسملاىلع»ةنهكلاسيئر«مسادهوشامًاريثكهنإف
.ةينثولاةدابعلابةصتخملاسسفأراثآنمةراجحلاو

َهلُريِّـِّـرشلٱُحوُّرلٱَلاَقَف«١٥
ُ

،ُهُفِرْعَأاَنَأَفُعوُسَياَّـمَأ:ْم
»؟ْمُتْنَأْنَمَفْمُتْنَأاَّـمَأَو،ُهُمَلْعَأاَنَأُسُلوُبَو

اذهو.اواكسينبمسقىلعُريِّـِّـرشلٱُحوُّرلٱَلاَقَف
همادختساوهتوقةدشيف)٨:٢٨ىّتم(يفروكذملاكحورلا
.وههراكفأنعهبربعيلناسنإلاناسل

جارخإىلعيهلإلاهناطلسبمّلسُأوُهُفِرْعَأاَنَأَفُعوُسَي
.)٤:٣٤اقولو١:٢٤سقرمو٨:٢٩ىّتم(نيطايشلا

ًاناطلسيطعُأهنأوعوسيمداخهنأُهُمَلْعَأاَنَأُسُلوُب
.)١٢ع(حاورألاجارخإىلع

لاقهنأكففافختساوظيغمالكاذهخلاْمُتْنَأاَّـمَأَو
قحيأفسلوببالوعوسيبمتسلمكنإفمكلناطلسيأ
بوقعي(هنمرعشقنيذلامسالاكلذبّيلعاومسقتنأمكل
٢:١٩(.

،ُريِّـِّـرشلٱُحوُّرلٱِهيِفَناَكيِذَّـلٱُناَسْنِإلٱُمِهْيَلَعَبَثَوَف«١٦
لٱَكِلٰذْنِماوُبَرَهىَّـتَح،ْمِهْيَلَعَيِوَقَوْمُهَبَلَغَو

ْ
ًةاَرُعِتْيَب

.»َنيِحَّـرَُجمَو

ملكتلاةقباسلاةيآلايفبسنُناَسْنِإلٱُمِهْيَلَعَبَثَو
حورلاةوقبسنانهوسجنلاحورلاىلإناسنإللوهيذلا
ناسنإلانألقحنيتبسنلانملكوناسنإلاىلإسجنلا
ناسنإلاىطعأحورلافلمعلايفاكرتشاسجنلاحورلاو
.مهبلغيوةعبسلاىلعبثينأردقىتحةوقلا

وأةيرعتلالكمهاّرعومهباوثأقزممهيلعبثواملًةاَرُع
.اهضعب

لٱِعيَِمجَدْنِعًاموُلْعَماَذٰهَراَصَو«١٧
ْ
لٱَوِدوُهَي

ْ
َنيِّـيِناَنوُي

يفَنيِنِكاَّـسلٱ ُمْسٱَناَكَو،ْمِهِعيَِمجَىلَعٌفْوَخَعَقَوَف.َسُسَفَأِ
.»ُمَّـظَعَتَيَعوُسَيِّـبَّـرلٱ
١١و٥:٥و٢:٤٣صو٧:١٦و١:٦٥اقول
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نألسانلايفاهريثأتةدشلانهةثداحلاهذهتركُذ
عوسيمسابحاورألاىلعميزعتلانعكلذدعباوفكنيمّزعملا
نعتزاتماسلوبتازجعمنأسسفألهألكلاهقيقحتلو
.عادخلاورحسلالامعأ

هللابرضنيحميلشروأيفعقوامكٌفْوَخَعَقَوَف
رهظهنألسدقلاحورلاىلعامهبذكلتوملابةريفسواينانح
يفريظننماهلدهاشُيملومواقُتالةيرسةوقدوجوعيمجلل
هللاةوقالإتسيليهواهترحسةراهمبةروهشملاةنيدملاكلت
ىلاعتهوفاخينأمهيلعبجوفهلوسرسلوبديبةلعافلا
فوخلاكلذلثمعقوهنأيفبيرالو.راقولاوةبيهلافوخ
لامعأوىسومبئاجعنيبقرفلارهظاملرصميف
.ةرحسلا

هبتنننأانهبجيُمَّـظَعَتَيَعوُسَيِّـبَّـرلٱُمْسٱَناَكَو
عنصيذلاسلوبمساوهسيلهنإفمظعتيذلامسالاىلإ
)١٣ع(سلوبهبزركيذلاعوسيمساوهلبتازجعملا
مهراسكنافنومّزعملاهناهأمسالااذهوهبتازجعملالعفو
.هوناهأنممسالميظعت

َنِيِربُْخمَوَنيِّـرِقُمَنوُتْأَياوُنَمآَنيِذَّـلٱَنِمَنُوريِثَكَناَكَو«١٨
»ْمِِهلاَعْفَأِب
٣:٦ىّتم

.اهلبقاميفةثداحلاةجيتنةيآلاهذهيفركُذام
دنعهوتأمهنأنكميمهيلإبسُناماوُنَمآَنيِذَّـلٱ

ًاتقواوقبمهنأيأنيحدعبالإهوتأيملمهنأحجرألاومهناميإ
ةئيطخلاباورعشيملمهوًارسرحسلانوسراميمهناميإدعب
مهرئامضتهبتناةروكذملاةثداحلادعبمهنكلكلذيف
مهلعفءوسبفارتعالاىلعورحسلاكرتىلعمهتربجأو
هنأوقحهراذنإنأوسلوبعمهللانأاهباوققحتمهنألكلذو
.رحسلابلغتشينملكىلعبضغيىلاعت

سانلانمدهشمىلعًارهجنيفرتعميأَنيِّـرِقُمَنوُتْأَي
.مهلامعأنممهفارتعابنرتقااممةيلاتلاةيآلانمنيبتيامك

دعبرشلانمهولعفامبيأْمِِهلاَعْفَأِبَنِيِربُْخم
قلعتياموعادخلكنولزتعيمهنأمهدهعتومهتيدومعم
نيطايشلاجارخإاوعدامهنأنمولخيالهنألناطيشلاةمدخب
.نيمزعملاةرحسلااوراشتساوأرحسلااوسراموأًابذك
.ةرفغملالاونلبجياممةيرهجلالامعألابينلعلافارتعالاو

َنوُعَمَْجيَرْحِّـسلٱَنوُلِمْعَتْسَيَنيِذَّـلٱَنِمَنُوريِثَكَناَكَو«١٩
لٱ
ْ

جلٱَماَمَأاََهنوُقِّـرَُحيَوَبُتُك
ْ

مثَأاوُبَسَحَو.ِعيَِم
َْ
اَهوُدَجَوَفاََهنا

لَأَنيِسَْمخ
ْ
لٱَنِمًاف

ْ
.»ِةَّـضِف

هلةقفاوملامهفارتعابةنراقملامهلامعأةيآلاهذهيفركذ
.ًاثبعمهفارتعاناكلامعألاكلتالولو

ريسفتكاهريغوةفارعنمَرْحِّـسلٱَنوُلِمْعَتْسَي
فكوقراسلاوقورسملاةنابإكرارسألانالعإومالحألا
نمدعسلامايأزييمتولوبقلاوةبحملالئاسووايابخلاوزونكلا
ةيفارعلامئامتلاوةلبقتسملاناسنإلاثداوحوسحنلامايأ
كلذلكو.ةلطابلاتايعدملانماهلاثمأوىقرلاومئازعلاو
وهفهللاابةصتخملارئارسلاكاردإيفناسنإلاداهتجاهنالمرحم
ملٱَو،اَنِٰهلِإِّـبَّـرلِلُرِئاََّـرسلٱ«باتكلالوقلفلاخم

اَنَلُتاَنَلْعُْ
.)٢٩:٢٩ةينثت(»ِدَبَألٱَىلِإاَنيِنَبِلَو

بتكلاب«فرُعامةميدقلاةنمزألايفرهتشاَبُتُكْلٱ
باوثأىلعةبوتكملاظافلألانملقُناميهو»ةيسسفألا
نكيملواهليثامتدعاوقواهيمدقواهرانزواهجاتوسيماطرأ
»نويكتك«و»نويكسأ«اهنموتاغللانمةغليفىنعماهل
اهنولمحيواهنوبتكيسانلاناكو.»سارتيت«و»سكيل«و
سويتاتسويلاق.رطخلاتاقوأيفاهبنوظفليوًازارحأ
لكيسسفأعراصمعرصةيدايبملوألاباعلألايفهنأينانويلا
ضعبهيفًابوتكمهفيظوىلعًاطابراودجومثهعراصنم
عرصُيناكهنمطابرلاذخُأاملفةيسسفألابتكلاظافلأ
يفةروكذملارحسلابتكنمناكهنأنمدبالو.ةلوهسب
ىلإلئاسولاىلعلمتشياممةيسسفألابتكلاريغةيآلاهذه
.هدعبامومالحألاريسفتنمهانركذاملك

انهةضفلابدوصقملاناكنإِةَّـضِفْلٱَنِمًافْلَأَنيِسَْمخ
فصنوشورغةسمخهتميقف)حجريامك(ينانويلامهردلا
يفلأىلعديزياموأشرغ٢٧٥٠٠٠عومجملاةميقوشرغ
ناكيدوهيلالقاشلااهبدوصقملاناكنإو.ةيزيلكنإةريل
ةميقنأىفخيالو.كلذفاعضأةثالثنمبرقيامغلبملا
نامثأتغلبوًاريثكمويلااهتميقنمىلغأتناكذئمويدوقنلا
اهنلعتيتلارارسألاةمظعلواهتلقلروكذملاغلبملابتكلاكلت
.مهمعزىلع

ةملظتناكفهتاملظلكليزيلملاعللًارونعوسيىتأ
رسخامهمف.لخدثيحهليجنإمامأددبتتليطابألاهذه
تاركسملاعيبورحسلاكتامرحملانمهكرتنمناسنإلا
نأوًاباصمهتراسخبسحيالنأبجيدئازلاابرلاوةرماقملاو
حبرولناسنإلاعفتنياذام«هنألسسفأينمؤمبيدنقي
.»هسفنرسخوهلكملاعلا

.»ٍةَّـدِشِبىَوْقَتَووُمْنَتِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَناَكاَذَكٰه«٢٠
١٢:٢٤و٦:٧ص
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لهأىلإسسفأنمسلوببتكتقولااذهيف
ِيلَحَتَفْنٱِدَقُهَّـنَأل«ةيآلاهذهيفاملقفاوملاهلوقسوثنروك
:١٦سوثنروك١(»َنُوريِثَكَنوُدِناَعُمُدَجوُيَو،ٌلاَّـعَفٌميِظَعٌباَب
٩(.

ىلعهراصتناوهتازجعموسلوبريشبتةطساوبيأاَذَكٰه
.رحسلا

يفُسُلوُبَعَضَو،ُروُمُألٱِهِذٰهْتَلَمَكاَّـَملَو«٢١ ُهَّـنَأِهِسْفَنِ
يفُزاَتَْجياَمَدْعَب :ًالِئاَق،َميِلَشُروُأَىلِإُبَهْذَيَةَيِئاَخَأَوَةَّـيِنوُدِكَمِ
.»ًاضْيَأَةَيِموُرىَرَأْنَأيِغَبْنَيَكاَنُهُريِصَأاَمَدْعَبِّـينِإ

١٨:٢١ص٢:١ةيطالغو١٥:٢٥ةيمورو٢٠:٢٢ص
٢٨ىلإ١٥:٢٤ةيمورو

نيبوهنيبىرجامرومألاهذهصخأُروُمُألٱِهِذٰه
ريشبتبةقلعتملاثداوحلاىلعلمتشتاهنأحجرألاوةرحسلا
اهلةرواجملاندملاوسسفأيفليجنإلابهقافروسلوب
ص(نينسثالثلغشاميهواهيفسئانكلاسيسأتو
دوهيلاعمجميفهظعوباهلغشرهشأةثالثاهنمو.)٢٠:٣١
يفهنالوجوسناريتةسردميفميلعتلابامهلغشناتنسو
ةعستو)١٣ع(نيمزعملانيفاوطلاهتمواقملبقةروكلاكلت
ع(سويرتميدهجيهيذلابغشلالبقكلذدعبرهشأ

٢٣(.
يف .سدقلاحورلاداشرإبِهِسْفَنِ
مـسـقناذللانـامـســقلاامهَةـَيـِئـاَخَأَوَةَّـيـِنوُدـِكـَم

ةياغو.اهيلعاولوتسانيحامهيلإنانويلادالبنوينامورلا
ةيحورلاذيمالتلاةريغضاهنإامهيلإرفسلانمسلوب
اميسالوةثيدحلاسئانكلايفللخلانمأشنامحالصإو
عمجلامكإواهيلإنيتلاسرلايفركُذامكسوثنروكةسينك
ةيمور(يفركُذامكميلشروأيفنييحسملاءارقفلناسحإلا
.)٣-١٦:١سوثنروك١و١٥:٢٥
امكناسحإلانمعمجاماهيلإلمحيلَميِلَشُروُأَىلِإ

:١٥ةيمورو٩-١٦:١سوثنروك١و٢٦:٣١ص(نمرهظي
٢٥(.
.هئاقدصالًالِئاَق
قفوىلعكانهليجنإلابرشبيلًاضيأَةَيِموُرىَرَأْنَأ

ًازكرمةينامورلاةكلمملايفريبكزكرملكلعجينأهدصق
امميحورلاحيسملاتوكلمربتعاهنألًاضيأيحيسملانيدلل
اذهءوشنبهنإف.ةيضرأةكلمملكيفنوكينأبجي
ةثالثلاملاعلازكارميفسسأتدقنوكيةيموريفتوكلملا
زكرمىلوألاف.ةيمورونانويلادالبوميلشروأيهوىربكلا
.ةطلسلازكرمةثلاثلاوةفسلفلازكرمةيناثلاوةيدوهيلاةنايدلا
.اهيفرشبيوةيمورىلإبهذينأبالإدصقلااذهمتيالو

١٥:٢٣و١:٣ةيمور(ليوطنامزذنمكلذدصقدقناكو
عقوتامكنكيملهنكلدصقلااذهمتأهنأمعن.)٢٨و٢٤و
.ًادّيقمًاريسأاهيلإبهذهنأل

:ُهَنوُمِدَْخياوُناَكَنيِذَّـلٱَنِمِْنيَنْثٱَةَّـيِنوُدِكَمَىلِإَلَسْرَأَف«٢٢
يفًاناَمَزَوُهَثِبَلَو،َسوُطْسَرَأَوَسُواَثوُميِت .»اَّـيِسَأِ

٤:٢٠سواثوميت٢و١٦:٢٣ةيمور١٣:٥ص

امكاهندمربكأيكينولاستويبليفيأَةَّـيِنوُدِكَمَىلِإ
.حّجرملاوه

ص(ريشبتلاوتايدسجلايفهنودعاسييأُهَنوُمِدَْخي
:١٦ةيمورو٨:٢٣سوثنروك٢و٣:٢يكينولاست١و١٣:٥
.)١٣نوميلفو٤:١١يسولوكو٢:٢٥يبليفو٢١

لامكإدعبهنأبسواثوميتسلوبرمأَسُواَثوُميِت
ةسينكلادعُييكلسوثنروكىلإبهذيةينودكميفهتمدخ
-٤:١٧سوثنروك١(ميلشروأءارقفللاهناسحإعمجيلوهئيجمل
.)١٦:١٠و١٩
١٦:٢٣ةيمور(يفروكذملاوههنأحجرملاَسوُطْسَرَأ
ال»سسفأةنيدمنزاخ«هنوكو.)٤:٢٠سواثوميت٢و
يفناكهنألامتحالسلوبلًادعاسمنوكينأنمعنمي
ًانزاخناكنإواهدعبوأسلوبلهتمدخلبقةفيظولاكلت
هتيرومأمتابجاونألمتحملانمفكانهسلوبةماقإةدم
.ًايتقوسسفأكرتينأنمهعنمتال

ناكهنأىلعسوطسرأوسواثوميتباهذدعبًاناَمَز
ماقأهلعلو)٢١ع(ليلقدعبامهرثأىلعبهذينأدصقي
.ًالوأدصقاممرثكأًانمز

يفَثَدَحَو«٢٣ لٱَكِلٰذِ
ْ
ِبَبَسِبٍليِلَقِبَسْيَلٌبَغَشِتْقَو

ِ»قيِرَّـطلٱاَذٰه
١٨:٢٦و٩:٢ص١:٨سوثنروك٢

ةحاريفناكهنأىلعلدياذهٌبَغَش...َثَدَحَو
كلذىلإنيمّزعملانيفاّوطلاىلعهراصتنادعبنوكسو
.تقولا

نيدلااذهيّمُسو.يحيسملانيدلايأِقيِرَّـطلٱاَذٰه
صالخلاوةسادقلاوحالصلاوناميإلاقيرطهنأل»قيرطلاب«
٢٤:١٤و٢٢:٤و١٩:٩و٩:٢ص(ءامسلاوةداعسلاو
.)٢٢و

ِلِكاَيَهُعِناَصٌغِئاَص،ُسوُِيْرتِميِدُهُمْسٱًاناَسْنِإَّـنَأل«٢٤
.»ٍليِلَقِبَسْيَلًابَسْكَمَعاَّـنُّصلٱُبِّـسَكُيَناَك،َسيِماَطْرَألٍةَّـضِف

٢٢و٢٤:١٤و٢٢:٣ص
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تناكو.»غئاص«هلوقلنايباذهٍةَّـضِفِلِكاَيَهُعِناَص
.ريبكلاسيماطرأةهالإلالكيهلةريغصليثامتلكايهلاهذه
ةدابعىلعمهدعاستلاهنوذخأينورتشملاوًاريثكعابُتتناكو
نيرفاسمللزارحإةباثمبًاضيأتناكو.ةهالإلاكلت
.راطقألانمهودصقنيذلااهلكيهراوزلًاراكذتوناكسللو
ةميدقلانيينثولادئاوعنملكايهلاهذهلاثمألمحناكو
لََمحْلَب«هلوقليلدبًاضيأنويليئارسإلااهيفطقسيتلا

ْ
ْمُت

اَهوُمُتْعَنَصيِتَّـلٱَليِثاَمَّـتلٱ،َناَفْمَرْمُكِٰهلِإَمْجَنَو،َكوُلوُمَةَمْيَخ
َهلاوُدُجْسَتِل

َ
كلتعنصبنوريثكلغتشاف.)٧:٤٣ص(»ا

.ةرفاوحابرأىلعهباولصحولكايهلا
بابرأنممهريغوسويرتميدءاكرشةغاصلاَعاَّـنُّصلٱ

.ةعانصلاكلت

لٱَوْمُهَعَمَجَف«٢٥
ْ
يفَةَلَعَف لٱَكِلٰذِلْثِمِ

ْ
اَُّهيَأ:َلاَقَوِلَمَع

.»ِةَعاَنِّـصلٱِهِذٰهْنِمَيِهاَمَّـنِإاَنَتَعِسَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأُلاَجِّـرلٱ

.ةغايصلايفءارجألايأَةَلَعَفْلٱ
ةياغلانأكلذنمحضتي.انتورثيأخلااَنَتَعِس

امأويصخشلاحبرلاباطخلاوعامتجالااذهنمىمظعلا
.ًايوناثًارمأناكفنيدلانعةاماحملا

،ْطَقَفَسُسَفَأْنِمَسْيَلُهَّـنَأَنوُعَمْسَتَوَنوُرُظْنَتْمُتْنَأَو«٢٦
ًاعَْمجاَذٰهُسُلوُبَغاَزَأَوَلاَمَتْسٱ،ًابيِرْقَتاَّـيِسَأِعيَِمجْنِمْلَب
ِهلآْتَسْيَليِداَيَألٱِبُعَنْصُتيِتَّـلٱَّـنِإ:ًالِئاَقًاريِثَك

َ
.»ًة

١٠:٣ايمرإو٢٠ىلإ٤٤:١٠ءايعشإو١١٥:٤رومزم

مّلسمحضاورمألانأيأَنوُعَمْسَتَوَنوُرُظْنَتْمُتْنَأَو
.موهومالهب

يفامقفوىلعاذهًابيِرْقَتاَّـيِسَأِعيَِمج...َسُسَفَأ
ةرواجملاروكلايفسلوبظعوةهجنمةرشاعلاةيآلا
ىلعحورلاةكرببهللاةملكريثأتىلعليلدوهوسسفأل
ةداهشكةيآلاهذهيفسويرتميدةداهشو.لوسرلاباعتأ
سوناجرتروطاربمأللسسفألةرواجملاةينيثيبيلاوسوينيلفأ
اهيفلاقةليوطبتسيلةدمدعبةيحيسملاةنايدلاراشتناب
نيبىودعلاك)يحيسملانيدلاهبدارأ(مهولااذهرشتنا
ءارقفوءاينغأًاراغصوًارابكًاثانأوًاروكذسانلانمرفاوددع
الباهحباذموةدبعالبةهلآلالكايهتكُرتفءايندأوءافرش
.حئابذ

ِهلآْتَسْيَليِداَيَألٱِبُعَنْصُتيِتَّـلٱ
َ

لاقامكاذهًة
سلوبمالكسويرتميدريسفتف)٧:٢٩ص(انيثأيفسلوب

راشتنابهحبرعاطقناوةينثولاةنايدلالاوزنمهفوخوقح
.هلحميفناكيحيسملانيدلا

يفُهَدْحَواَذٰهاَنُبيِصَنَسْيَلَف«٢٧ َلُصَْحيْنَأْنِمٍرَطَخِ
يف ٰهلِإلٱَسيِماَطْرَأُلَكْيَهًاضْيَأْلَب،ٍةَناَهِإِ

َ
لٱِة

ْ
ْنَأِةَميِظَع

اَهُدُبْعَييِتَّـلٱَيِه،اَهُتَمَظَعُمَدُْهتَفْوَسْنَأَو،َْءَيشَالَبَسُْحي
ملٱَواَّـيِسَأُعيَِمج

.»ِةَنوُكْسَْ

رابتعاللقليجنإلابريشبتلانألانحبريأاَنُبيِصَن
.ليثامتلاداسككلذنعجتنفناثوألا

بعشلايفهؤاقفروسويرتميدىدانولًاضْيَأْلَب
كلذجّيهامسلوبةادانمببسبمهتراجتيفمهحبرناصقنل
اوريملوعيمجلامهترارضأباودانينأاورطضافهيلعبعشلا
لبقنمرطخيفمهنيدنأمهلوقنمنسحأكلذلةليسو
.ليجنإلابريشبتلا

نمًاينبمسيماطرألكيهناكَسيِماَطْرَأُلَكْيَه
نأىتحايسآندملكهئانبةقفنيفكرتشاضيبأماخر
٤٢٥هلوطناكو.كلذليبسيفاهالحرهاوجتلذبءاسنلا
١٢٧هنمفقُساممئاعدتناكوًامدق٢٢٠هضرعوًامدق
ماخرلاسفنأنمتناكوًامدق٦٠اهنملكولعًادومع
ًاقلعمناكو.ةنولم٣٦وضيباهنم٩١كلمةيدهاهنملكو
ىلعاولصحنممركشلاتامدقتيهنمثتالايادهاهيلع
روصوليثامتهيفناكو.رطخنمةاجنوأميظعحاجن
ىدحإنأليق.نيينانويلانيروصملاونيتاحنلارهمأاهعنص
ةسمخيواسياماهتقفنتغلبسيلابأعنصنميتلاروصلا
.ةيزيلكنإةريلفالآ

ٰهلِإلٱ
َ

ةهلآنعاهلًازييمتةميظعلابتتعُنِةَميِظَعْلٱِة
اهتدبعمعز.سسفأريغيفاهليثامتنعواهنمىندأىرخأ
بشخنملاثمتلاكلذناكو.ءامسلانمطبهاهلاثمتنأ
دوقنلاتاكوكسمىلعسيماطرأةروصاوعبطامًاريثكو
فصنناك.رظنملاةحيبقتناكاهنأةروصلاكلتنمرهظيو
ةحناماهنأىلإةراشإةريبكلاّيدثلابىطغمىلعألااهندب
ًاعبرمًاروشنملفسألافصنلاناكوةيذغتلاوبصخلا
ةمظعتناكو.راهزألاوةطنحلالبانسولحنلاروصبىطغم
.اهلكيهةمظعىلعةفقوتمةهالإلاكلت

سانلاميلستنمةرورضلابجتنياذهَءَْيشَالَبَسُْحي
ِهلآْتَسْيَليِداَيَألٱِبُعَنْصُتيِتَّـلٱ«سلوبلوقب

َ
.)٢٦ع(»ًة

ًاريخأّمتامبسويرتميدأبنتاَهُتَمَظَعُمَدُْهتَفْوَس
الإةمظعلاكلتمدهلةطساولانكتملو.يبنهنأملعيالوهو
هنمقبيمللكيهلاكلذنإف.ليجنإلابريشبتلاوهوهركذام
.هلالطأىوسمويلا
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لوقلااذهيفسيلِةَنوُكْسَْملٱَواَّـيِسَأُعيَِمجاَهُدُبْعَي
امكةينامورلاةكلمملا»ةنوكسملاب«ديرُأاذإةغلابملانمريثك
ةمظعلايفاهلكيهريظنهلكملاعلايفنكيملهنإفًاعئاشناك
نودصقينوصُحيالاهتدبعناكو.يفلديفنولبألكيهالإ
.صاقونادلكنماهلكيه

سيماطرأليجبتنمسويرتميدهعاطتساامةصالخ
مظعأامف.ةغاصلاحبرردصماهنأوةنيدملاةنيزاهلكيهنأ
ةنايدللنييحيسملانيرشبملافصووفصولااذهنيبقرفلا
لعجتنأىلعاهتردقاهدجمنأباهنوفصيمهنإفةيحيسملا
.ءامسلايفنيدجمموضرألاىلعءايقتأسانلا

ألَتْمٱاوُعِمَساَّـمَلَف«٢٨
ُ
َنوُخُْرصَياوُقِفَطَو،ًابَضَغاو

.َنيِّـيِسُسَفَألٱُسيِماَطْرَأَيِهٌةَميِظَع:َنيِلِئاَق

نمسويرتميدباطخلناكامةيآلاهذهنمرهظي
ىلعًافوخًاظيغاودقتامهنإفهتعانصلهأيفريثأتلاديدش
.مهنيدلةريغومهحبر

يه»ةميظع«هلوقخلاُسيِماَطْرَأَيِهٌةَميِظَع
رهوجةرابعلاهذهيفو.ةرابعلاهذهيفنأشلاتاذةملكلا
نأقحتستاهودبعيتلاةهالإلاهذهنأوهومهداقتعا
ىرتفاامهمكلذكىقبتونآلاةميظعيهفةمظعلابفصوت
ضعب.مهيلعىوكشمهخارصنمضتو.اهيلعسانلا
رخفيهيتلاسيماطرأةناهإىلعاورمآتمهنأسانلا
خارصلاكلذىلإعادنمنكيملالإومهدجمونيسسفألا
اوبسحودوهيلاىلعالإعقتالىوكشلاهذهنأاوفرعدقو
.مهنمسلوب

ألَتْمٱَف«٢٩
َ

ملٱِت
ٍسْفَنِباوُعَفَدْنٱَو،ًاباَرِطْضٱاَهُّلُكُةَنيِدَْ

ملٱَىلِإٍةَدِحاَو
َسُْخَرتْسِرَأَوَسوُياَغْمُهَعَمَنيِفِطاَخِدَهْشَْ

ملٱ
يفَسُلوُبْيَقيِفَر،ِْنيَّـيِنوُدِكَْ .»ِرَفَّـسلٱِ
٢٧:٢و٢٠:٤ص١:١٤سوثنروك١و١٦:٢٣ةيمور
٢٤نوميلفو٤:١٠يسولوكو

روهمجىلإةغاصلانمجايهلارشتناُةَنيِدَْملٱِتَألَتْمٱ
نماوجتنتسامهنإفمهعئانصومهبترفالخىلعةنيدملا
بهذو.مهتهالإناهأبناجألادوهيلاضعبنأخارصلا
يذلارايأرهشيفثدحرمألااذهنأىلإنيرسفملاضعب
ددعرثككلذلوسيماطرأةدابعىلعايسآلهألكهفقو
ىلعاوناكمهواهتدابعيفةريغاودازوةنيدملايفنيعمتجملا
ىلعلدتسُأو.رمألاكلذلثمبجيهتللدادعتسالاةياغ
يفذئنيحايسآهوجوعامتجانمرايأرهشيفهثودح

رهشلاكلذيفسسفأىلإنوتأياوناكءالؤهنإفسسفأ
.)٣١عحرشرظنا(ديعلاتابجاوبمايقلل

ةداعكضعببمهضعبًايدتقمِدَهْشَْملٱَىلِإ...اوُعَفَدْنٱ
عمتجمهنألدهشملاىلإاوبهذو.لاحلاكلتلثميفسانلا
يفشوحوللةبراحملاوضعبللاطبألاضعبةلزانموروهمجلا
ملودهاشمفلأنيثالثعسيدهشملاكلذناكو.هتحاس
.مويلاىلإهراثآلزت

مهنأحجرألاَسُخَْرتْسِرَأَوَسوُياَغْمُهَعَمَنيِفِطاَخ
ناكسلوبنأونيلجرلانيذهاوفطخودوهيلاةلحمباورم
)٤:٩و١٥:٣٢سوثنروك١(مهنمرطخلاديدشيفذئنيح
)١٧:٦ص(يكينولاستيفهلثمنماجنامكهنماجنهنكل
نيضرعماليكأوالكسيربهيفهذقنأاموهتقولااذهلعلو
مساسوياغو.)٤و١٦:٣ةيمور(كلذبتومللامهيسفن
يفركُذوذئمويًاعئاشناك)ةينيتاللايفسوباكوهو(ينانوي
سلوبهدّمعيذلايثنروكلاسوياغهباومسةعبرأليجنإلا
.)١٦:٢٣ةيمورو١:١٤سوثنروك١(ًافيضهيلعلزنو
يذلاوهويسسفألاسوياغو)٢٠:٤ص(يبردلاسوياغو
انهروكذملاسوياغو.ةثلاثلاهتلاسرلوسرلاانحويهيلإبتك
نملجرسخرتسرأو.انحويهيلإبتكيذلاوههلعلو
ناكونيطسلفىلإسلوبقفار)٢٠:٤ص(يكينولاست
ةيموريفهعمناكو)٢٢٧:٢(ةنيفسلاتقرغنيحهعم
.)٢٤نوميلفو٤:١٠يسولوك(لوألاهسبحموي

ُهْعَدَيَْملِبْعَّـشلٱَْنيَبَلُخْدَيْنَأُديِرُيُسُلوُبَناَكاَّـَملَو«٣٠
.»ُذيِمَالَّـتلٱ

دارأوروهمجلاعمتجاثيحدهشملاَلُخْدَيْنَأُديِرُي
نيكستىلعدعاسينأًالمآهيقيفربهمامتهاللوخدلااذه
انوكينأدريملهنإفرمألاناكفيكو.هلوقيامبناجيهلا
.امهنعهتاماحموهيفامهلهتكراشمنودرطخللةضرع

سسفألهأنمنويحيسملايأُذيِمَالَّـتلٱُهْعَدَيَْمل
نيفراعوسيماطرألسسفألهأةريغنيربتخماوناكمهنإف
دقتملاروهمجلاكئلوأنمسلوبىلعرطخلانمعقيامب
.ًاظيغ

اوُلَسْرَأُهَءاَقِدْصَأاوُناَكاَّـيِسَأِهوُجُوْنِمٌساَنُأَو«٣١
طَي
ْ
لَسُيَالْنَأِهْيَلِإَنوُبُل

ِّـ
ملٱَىلِإُهَسْفَنَم

.»ِدَهْشَْ

لصألاديفيامىلعةصاخلابترلالهأيأاَّـيِسَأِهوُجُو
ةفلتخملاايسآندمنمةنسلكنوراتُخيةرشعمهوينانويلا

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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رهشيفىتؤتيتلابعالملاوحئابذلابيترتمهلامعأتناكو
نماهترفوىلعاهلكةقفنلاتناكوسيماطرألةدابعرايأ
اوتأينأمهيلعناكوةريثكتناكحئابذلانألمهلاومأ
لاطبألااورجأتسينأوةديعبدالبنمبعالملاشوحوب
نماوناكمهنأةرورضلانمفاهريغومهدالبنمنيروهشملا
يذلامارتحالاردقانلرهظيو.ةيلاعلابتارملاوةورثلابابرأ
اونتعاومهئاقدصأنمهوبسحمهنأءالؤهنمسلوبلناك
.هتمالسب

مهنأاهنممزليالةيصخشهلمهتقادصتناكُهَءاَقِدْصَأ
.ةهالإلانومدخياوقبيملالإوهميلاعتباونمآ

.يهافشمالكبًالسراولسرأمهنأحجرألااوُلَسْرَأ
بصعتلارانبجئاهلاروهمجلاىلإخلاُهَسْفَنَمِّـلَسُيَال

.هبهظيغيفشينمبلاطلاينيدلا

لٱَناَكَو«٣٢
ْ
لٱَوٍءَْيشِبَنوُخُْرصَيُضْعَب

ْ
،َرَخآٍءَْيشِبُضْعَب

ملٱَّـنَأل
ٍْءَيشِّـيَألَنوُرْدَيَالْمُهُرَثْكَأَو،ًابِرَطْضُمَناَكَلَفْحَْ

»!اوُعَمَتْجٱِدَقاوُناَك

.روهمجلاكلذلثمهيفنوكينأعقوتياملنايباذه
ىلعامأءادتعالاعوقومهمهوتةجيتناولعفاملكناكو
سيماطرألكيهوأمهتهالاىلعوأمهنيدىلعوأمهتنيدم
مهنمالويدعتلاكلذوهاماوفرعيملاوناكمهنكل
.نودتعملا

جلٱَنِمَرَدْنَكْسِإاوُبَذَتْجٱَف«٣٣
ْ

لٱَناَكَو،ِعَْم
ْ
ُدوُهَي

.»ِبْعَّـشلِلَّـجَتَْحيْنَأُديِرُيِهِدَيِبُرَدْنَكْسِإَراَشَأَف.ُهَنوُعَفْدَي
١٢:١٧ص٤:١٤سواثوميت٢و١:٢٠سواثوميت١

مهمدقتينأةيغبُهَنوُعَفْدَيُدوُهَيْلٱَناَكَو...َرَدْنَكْسِإ
نأجتنتسنسلوبءادعأاوناكدوهيلانأامبو.ًابيطخ
هلوقبسلوبهيلإراشأيذلاوههلعلو.هودعناكردنكسا
:٤سواثوميت٢(»ًَةريِثَكًاروُُرشِيلَرَهْظَأُساَّـحَّـنلٱُرَدْنَكْسِإ«
نيبيلةباطخلاىلإهايإمهعفدنممهدصقنأحجرألاو.)١٤
ءاكرشاوسيلمهفنييحيسمباوسيلدوهيلانأروهمجلل
.هلامعألكاوهركوهوهركمهنأوهيقيفروسلوب

َنِمٌدِحاَوٌتْوَصَراَص،ٌّيِدوَُهيُهَّـنَأاوُفَرَعاَّـمَلَف«٣٤
جلٱ
ْ

ُسيِماَطْرَأَيِهٌةَميِظَع:ِْنيَتَعاَسِةَّـدُمَوْحَنَنيِخِراَصِعيَِم
.»!َنيِّـيِسُسَفَألٱ
٦:٧ىّتمو١٨:٢٦كولم١

هبايثوأهتئيهنمكلذاوفرعٌّيِدوَُهيُهَّـنَأاوُفَرَع
ًايفاكناكوًامئاددوهيلانوضغبينوينثولاناكو.هتجهلو
.نيضغبملاكئلوأنمناكهنأردنكساعمسنممهرافنل
نأشعفريامبيدوهيملكتينألاحملانمهنأاوفرعو
.اهيلعةناهإلاعوقواونظيتلاسيماطرأ

املثمانههباوتأامخلاُسيِماَطْرَأَيِهٌةَميِظَع
ِرْهُّظلٱَىلِإِحاَبَّـصلٱَنِم«اوناكمهنإفلعبلاةنهكهبىتأ
انركذياذهو.)١٨:٢٦كولم١(»اَنْبِجَأُلْعَباَي«)نوخرصي(
لٱاوُرِّـرَكُتَالَنوُّلَصُتاَمَنيِح«حيسملالوق

ْ
»ِمَمُألٱَكًالِطاَبَمَالَك

سيماطرألمهتدابعنمًاءزجهولعفامناكو.)٦:٧ىّتم(
طرفاورهظينأكلذقوفاودصقو.ًاضيأ)٢٨ع(يفامك
.ةناهملامهتهالإلمهماركإومهتريغ

لٱَنَّـكَسَّـمُث«٣٥
ْ

جلٱُبِتاَك
ْ

ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:َلاَقَوَعَْم
َةَنيِدَمَّـنَأُمَلْعَيَاليِذَّـلٱُناَسْنِإلٱَوُهْنَم،َنوُّيِسُسَفَألٱ
ٰهلِإلٱَسيِماَطْرَألٌةَدِّـبَعَتُمَنيِّـيِسُسَفَألٱ

َ
لٱِة

ْ
ِلاَثْمِّـتلٱَوِةَميِظَع

»؟َسْفَزْنِمَطَبَهيِذَّـلٱ

مهبضغراننأرهاظلاَعْمَْجلٱُبِتاَكْلٱَنَّـكَسَّـمُث
ضعبرضحفنيتعاسوحناوخرصنأدعبًاليلقتدمخ
بربتاكلااذهناكو.اوتكسفتوكسلابمهرمأوماكحلا
ظفحينأهتلزنمتابجاونمناكوسسفأيفةيماسةلزنم
دقسانلاناكوةجاحلادنعاهرضحيوةمكحملاتالجس
.هوعيطيوهومركينأاوداتعا

نألةجاحالفملعيناسنإلكيأُمَلْعَيَال...ْنَم
.هنالعإىلإرقتفُيلوهجمرمأهبنودانتامنأككلذكاودانت
ةداهشيفنيهراكنإلهفكلذركنأًايدوهينأضرفىلعو
.ملاعلالك

ةمجرتملاةينانويلاةملكلاوٌةَدِّـبَعَتُمَنيِّـيِسُسَفَألٱَةَنيِدَم
ةدشنعةيانكاهلكيهةسنكميأ)(ةدبعتمب
نمنيريثكىلعةبوتكمةملكلاهذهتناكو.اهلاهدبعت
.نآلاىلإًاظوفحمتاكوكسملاكلتضعبلزيملواهتاكوكسم
مهتنيدمتادجمممظعأنمنوبسحينويسسفألاناكو
ميظعلااهلكيهلاهتسارحواهتمدخبندملارئاسنعاهزايتما
.نوروطاربمألاوكولملاكلذىلعاهدسحف

نملاثمتلاكلذنأ«خرؤملاسوينيلفألاقَطَبَهيِذَّـلٱ
كلذوتارمعبسددجوبرخلكيهلانإفتايداعلامدقأ
نمطبههنأاودقتعاسانلانأو»هيفظوفحملاثمتلا
.ءامسلا

هلاقام.ةهلآلاهلإمهدنعوهويرتشملايأَسْفَز
ضعبمهبضغنكسنيسسفأللةيآلاهذهيفبتاكلا
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مهتنيدمبراحتفالاىلإبضغلانممهناهذألّوحفنيكستلا
نمنكيملبتاكلاكلذنأرهاظلاو.مهتهالإومهلكيهو
.داهطضالاىلإنوليمينممالونيبصعتملا

اوُنوُكَتْنَأيِغَبْنَي،ُمَواَقُتَالُءاَيْشَألٱِهِذٰهْتَناَكْذِإَف«٣٦
.ًاماَحِتْقٱًائْيَشاوُلَعْفَتَالَوَنيِئِداَه

لكيهلاةسراحسسفأةنيدمنأيأُءاَيْشَألٱِهِذٰه
.ءامسلانمطبهيذلالاثمتلاو

يفرظنولمأتالبيأاماَحِتْقٱًائْيَشاوُلَعْفَتًَال
اليذلاماحتقالامتبكترانيجئاهمتيقباذإمكنإفبقاوعلا
.مكبنسحي

هبْمُتْيَتَأْمُكَّـنَأل«٣٧ ْيَقِراَساَسْيَلاَُمهَو،ِنْيَلُجَّـرلٱِنْيَذِٰ
ٰهلِإَىلَعِنْيَفِّـدَُجمَالَو،َلِكاَيَه

َ
.»ْمُكِت

٢٩ع

اميفاوعقودقمهنأىلإةيآلاهذهيفامببتاكلاراشأ
ىلإءيشبابنذيملنيلجرىلعاوضبقمهنألهنممهرذح
.ةهالإلاىلإوألكيهلا

.ةناهإلاورابجإلابْمُتْيَتَأ
سخرتسرأىلإهديبراشأهلعلِنْيَلُجَّـرلٱِنْيَذٰه

.كلذلاقنيحسياغو
ملوبنذلااذهبدحأاهمهتيملَلِكاَيَهْيَقِراَساَسْيَل

.لكيهلانمءيشنادقفدحأعدي
ىلعهظعاوميفملكتسلوبنأمعنخلاِنْيَفِّـدَُجمَالَو

هباطخنمنيبتيامكلهجاهنأىلعوةينثولاةدابعلانالطب
نمصاخدوبعميفنعطيملهنكل)١٧:٢٩ص(انيثألهأل
لمحيالكلذنأهملعلنيينامورلاوأنيينانويلاتادوبعم
اهراتخايتلاقيرطلاو.ةمواقملاوبضغلاىلعالإاهتدبع
يهورصعلكيفقرطلالضفأيهلالضلاةقرافملسلوب
هنأيأةلباقملابلطابلاىلعهلضفرهظُيلقحلارهظأهنأ
ضفخيملهنإفةملظلايفنعطينأنودبرونلابةملظلاخسن
اورظنيلحيسملانأشعفرلباهتدبعمامأسيماطرأماقم
يفهلاقامىلعبتاكلادازو.لضفألااوراتخيوامهنيبقرفلا
هنأمهبنسحيالهولعفامنأنمنيثالثلاوةسداسلاةيآلا
.ءيشبابنذيملنيلجرىلعاوضبقمهنألملظ

َهلُهَعَمَنيِذَّـلٱُعاَّـنُّصلٱَوُسوُِيْرتِميِدَناَكْنِإَف«٣٨
ُ

ىَوْعَدْم
لِلٌماَّـيَأُماَقُتُهَّـنِإَف،ٍدَحَأَىلَع

ْ
لَف،ٌةَالُوُدَجوُيَو،ِءاَضَق

ْ
اوُعِفاَرُي

.»ًاضْعَبْمُهُضْعَب
١٧:٦و١٦:١٩ص

ضبقلانملضفأقيرطىلإةيآلاهذهيفبتاكلاراشأ
ةيعرشةقيرطيهودهشملاىلإمهرجوًاماحتقاءايربألاىلع
امنإوةيروهمجبتسيلةوعدلانأبمكحوقحللةرهظم
.ةيصخشيه

َهل...ُعاَّـنُّصلٱَوُسوُِيْرتِميِدَناَك
ُ

نإيأىَوْعَدْم
الهيلعنوكتشيمهمهنأبجومهيلعىدتعاًادحأنأاونظ
.دهشملاالةمكحملاىوعدلاةماقإلحمنأواهلكةنيدملا
ةدابعلهتعامجوسويرتميدةريغنأفرعهنأهلاقامبرهظأف
.اهفرشالمهحبرضرغلاوءايروًاعادخسيماطرأ

قوسلايفامإةصوصخمنكامأيفِءاَضَقْلِلٌماَّـيَأُماَقُت
سوثنروكيفامكاهريغيفامإو)١٦:١٩ص(يبليفيفامك
.)١٨:١٣ص(

اومكحيويواعدلايفنورظنيةاضقيأٌةَالُوُدَجوُي
.ةعيرشلاىتضقمب

هاوكشطسبييكتشملايأًاضْعَبْمُهُضْعَباوُعِفاَرُيْلَف
.عاطتساامهسفننعيماحيهيلعىكتشُملاو

طَتْمُتْنُكْنِإَو«٣٩
ْ
ُهَّـنِإَف،َرَخُأٍروُمُأِةَهِجْنِمًائْيَشَنوُبُل

يفىَضْقُي .»ٍّيِعَْرشٍلِفَْحمِ

يواعدلايفلدعلاوةمكحلاىضتقمّنيبنأدعب
وأةيندمةيروهمجلايواعدلايفكلذىضتقمّنيبةيصخشلا
.ةماع

سويرتميدىلإًاسأرهباطخانههجوْمُتْنُكْنِإَو
.هترمزو

مكاحملايفىرُتيتلاةيصخشلارومألاريغَرَخُأٍروُمُأ
.ىرغصلا

ىتضقمبثداوحلاقفوىلعهبمكُحييأىَضْقُيُهَّـنِإَف
.مكحلاةحصيفىقبيالفهبةقلعتملاةعيرشلا

يف اوناكيذلالفحملانأىلإكلذبراشأٍّيِعَْرشٍلِفَْحمِ
.هيفيواعدلايفرظنلللحمالفيعرشبسيلذئنيحهيف
يفرهشأةثالثلكماقُيلفحمىلإراشأبتاكلانأحجرألاف
يواعدلايفمكحللنونيعمةاضقهرضحيةريبكلاندملا
.ىرغصلامكاحملانمةفنأتسملا

يفاَنَّـنَأل«٤٠ لٱاَذٰهِةَنْتِفِلْجَأْنِمَمَكاَحُنْنَأٍرَطَخِ
ْ
.ِمْوَي

اَذٰهْنَعًاباَسِحَمِّـدَقُنْنَأاَهِلْجَأْنِماَنُنِكْمُيٌةَّـلِعَسْيَلَو
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.»ِعُّمَجَّـتلٱ

ريغيفيماحتقالامهعامتجانأبتاكلانابأنأدعب
مظعأًاببسركذفاصنإللةينوناقلاقرطلادوجوعمهعضوم
عيمجىلعرطخوذهنأوهوهنعلودعلابوجولقبسامم
نألًاضيأسسفألهأعيمجىلعلبهيفاوكرتشانيذلا
يتلاكلامملاةسايسيفةفيطلتناكةينامورلاةموكحلا
تناكاهنإفةيروهمجلاتاجايهلاىوسيفاهيلعتلوتسا
.اهيفةديدش

.نيسوؤرموءاسؤرةنيدملالهألكيأاَنَّـنَأل
سويرتميداهلمعتسايتلاةملكلانيعيههذهٍرَطَخ

نأانه»رطخلاب«هدارمو.ةغاصلابيصنوهبيصنيف)٢٧ع(
يتلاةيسايسلاقوقحلاسسفأةنيدممرحتةينامورلاةلودلا
.مهدنعءايشألازعأنموهواهايإاهتحنم

انمبلطيوةيموريفىوعدلاانيلعماقُتيأَمَكاَحُن
.يروهمجلاجايهلااذهةلع

.باقعللةضرعنوكنفجاجتحاللةيفاكٌةَّـلِعَسْيَلَو
.اهبُأربتنًاججحيأًاباَسِح

ملٱَفََرصاَذٰهَلاَقاَّـَملَو«٤١
.»َلَفْحَْ

هنأرابتعابفارصنالابنيعمتجملارمأَلَفْحَْملٱَفََرص
.اوعاطأفمكاح

قحتسيامموةمكحلاىضتقمببتاكلااذهباطخناك
نممهلوحوةينيدلامهتريغحدمنأبًالوأمهاضرأهنإفحدملا
سيماطرألاثمتةظفحمهنأبراختفالاةهجىلإبضغلاةهج
يواعدلاضفللئاسولانممهلامةدوجمهلّنيبواهلكيهو
.ةبقاعلاءوسنمرطخلابمهرذنأمثةيروهمجلاوةيصخشلا
سلوبةايحلةياقويسسفألابتاكلااذهةحاصفهللاذختاف
يفهتيامحللداعلاينامورلايلاولانويلاغمدختساامك
سكليفنييلاولامدختساامكو.)١٦-١٨:١٢ص(سوثنروك
٣٣و٢٤:٣٢ص(دوهيلاةرماؤمنمسلوبذاقنإلسوتسفو
.)٢٥:٤صو

نورشعلاحاحصألا

٦ىلإ١عنانويلاىلإسسفأنمسلوبرفس

،ْمُهَعَّـدَوَوَذيِمَالَّـتلٱُسُلوُباَعَد،ُبَغَّـشلٱىَهَتْنٱاَمَدْعَبَو«١
.»َةَّـيِنوُدِكَمَىلِإَبَهْذَيِلَجَرَخَو
٦و٧:٥و١٣و٢:١٢سوثنروك٢و١٦:٥سوثنروك١
١:٣سواثوميت١و

اهأشنأيتلاةنتفلايأُبَغَّـشلٱىَهَتْنٱاَمَدْعَب
.هتمكحبيسسفألابتاكلااهلازأوهؤاقفروسويرتميد
كلذتامولعمنمسيلسسفأنمسلوبباهذو
باهذلاىلعًالبقمزعدقناكهنألهبقعامملببغشلا
.)١٩:٢١ص(

.ةيلوسرلاهتيانعوةيوخألاهتوملًانايبْمُهَعَّـدَو
سوـاـثـوـمـيـتهــمـاـمألــسرأثـــيـحَةَّـيــِنوُدــِكــَمَىلِإ
لظينأسواثوميتىصوأو)١٩:٢٢ص(سوطسرأو
اهظعيواهتسينكرذنيلسوثنروكىلإكلانهنمًارئاس
لصينيحسلوبلمحيًائيشيقبُتالىتحاهنوؤشحلصيو
.)٢١و٤:١٧سوثنروك١(بيدأتلاوأحيبوتلاىلعاهيلإ
سواثوميتخألالبقتنأةسينكلاكلتىلإسلوببتكو
:١٦سوثنروك١(هتثادحبنيهتستالنأوماركإلاوبيحرتلاب
.)١١و١٠

نمسانأسسفأىلإىتأامهباهذرثأىلعهنأرهاظلاو
تاموصخلاةدشبهوربخأو)١:١١سوثنروك١(يولخلهأ
يفشئاعةسينكلاءاضعأدحأنأوسوثنروكةسينكيف
نمميقرهاتأهنأو.)٥:١سوثنروك١(هيبأةأرماعمانزلا
سوثنروك١(هقافروسونافتسايديأىلعسوثنروكةسينك
سوثنروك١(ةسينكلابقلعتتلئاسمةدعنمضتي)١٦:١٧
ىلإىلوألاةلاسرلابفرعُتاميهواهتبوجأمهيلإبتكف)٨:١
مهعملسرأوهقافروسونافتساعماهلسرأوسوثنروكلهأ
يفهتلاسرريثأتبهربخيوًاعيرسهيلإعجرينألمأىلعسطيت
كلذنمقلقفهدجيملفساورتيفهدجينأعقوتوةسينكلا
ريشبتللًاحوتفمًابابةنيدملاكلتيفدجوهنأعمو.ًاريثك
هجاوييكلةينودكمىلإعرسأوًاليلقالإثكميملليجنإلاب
نمليلقدعبهيقلف)١٣و٢:١٢سوثنروك٢(اهيفسطيت
ةنسيكلالاوحأنمهبهأبنأامبنأمطافاهايإهغولب
لهأىلإةيناثلاهتلاسربتكذنيحو)٧:١٣سوثنروك٢(
بهذهنأ)١٥:١٩ةيمور(يفليقاممجتنتسنو.سوثنروك
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دالبيهوليجنإلابريشبتللنوكيريللاىلإكلذرثأىلع
.ةينودكميبرغاهعقوم

يفَزاَتْجٱِدَقَناَكاَّـَملَو«٢ لِتِ
ْ

ٍمَالَكِبْمُهَظَعَوَويِحاَوَّـنلٱَك
»َسَّـالَهَىلِإَءاَجٍ،ريِثَك

يبليفاهنموةينودكمندميأيِحاَوَّـنلٱَكْلِت
ةيآلاحشيفركُذامكنوكيريللادالبوةيريبويكينولاستو
.ىلوألا

تيمُسمثنانويلادالبيفةنيدممسااذهناكَسَّـالَه
دالبنميبونجلامسقلاىلعقلطُأمثةريغصلااهتروكهب
.ةيئاخألناثمساوهفنانويلا

َنِمٌةَديِكَمْتَلَصَحْذِإَّـمُث.ٍرُهْشَأَةَثَالَثَفََرصَف«٣
لٱ
ْ
ْنَأٌيْأَرَراَصَةَّـيِروُسَىلِإَدَعْصَيْنَأٌعِمْزُمَوُهَوِهْيَلَعِدوُهَي
.»َةَّـيِنوُدِكَمِقيِرَطَىلَعَعِجْرَي

١١:٢٦سوثنروك٢و٢٣:١٢و٩:٢٣ص

هذهرثكأهيلعىضقتهنأحّجرملاوٍرُهْشَأَةَثَالَثَفََرص
ةيمورلهألهيتلاسرذئنيحبتكهنأوسوثنروكيفةدملا
كلترومأرفسلااذهيفاقولركذيملو.ةيطالغلهألو
ةيمورلهأىلإسلوبةلاسرنمملعننكلليصفتلابةرايزلا
)١٦:٢٣ةيمور(سوياغىلعًافيضسوثنروكيفلزنهنأ
ةيمور(ةيمورىلإسسفأنماعجرالكسيربواليكأنأو
يفمهبفّرعتسانأكلانهىلإامهعمعجرهنأو)١٦:٣
سويدولكرمأنأاذهنمجتنتسنو.سوثنروكوسسفأ
)١٨:٢ص(يسُنوأخسُندقناكةيمورنمدوهيلاباهذب

.لتقلايفةيّرسةرماؤمانهةديكملابدارملاٌةَديِكَم
ملوسلوبلمهضغبًاقباساورهظأنيذلاِدوُهَيْلٱَنِم

.)١٨:١٤ص(مهتيغبنميلاولامهنكمي
يفلوزنلاىلعمزعهنأحجرألاَةَّـيِروُسَىلِإَدَعْصَيْنَأ
ىلإاهيفبهذينأوسوثنروكءانيمايزخنكنمةنيفس
دوهيلانأهغلبف)١٨:١٨ص(.ًاقباسلعفامكًاسأرةيروس
اهيلإهقيرطيفامإوةنيفسلايفامإهولتقييكلهلاونمك
.ًالامشةينودكمقيرطيفًاربرفاسوهمزعنعلدعف

نماهيلياموساورتىلإاهنموَةَّـيِنوُدِكَمِقيِرَطَىلَع
.ةيروسىلإدالبلا

لٱُسُرَتاَبوُساَّـيِسَأَىلِإُهَقَفاَرَف«٤
ْ
ِلْهَأْنِمَو،ُِّيريِب

ُِّيبْرَّـدـلٱُسـُيـاَغَوُسُدـْنـوُكـَسَوُسـُْخَرتـْسِرَأ:يـِكـيِنـوُلـاَسـَت
.»ُسُميِفوُرُتَوُسُكيِخيِت:اَّـيِسَأِلْهَأْنِمَو.ُسُواَثوُميِتَو

:١٩ص٢٤نوميلفو٤:١٠يسولوكو٢٧:٢و١٩:٢٩ص
سواثوميت٢و٤:٧يسولوكو٦:٢١سسفأ١٦:١ص٢٩
٤:٢٠سواثوميت٢و٢١:٢٩ص٣:١٢سطيتو٤:١٢

امكريشبتلاىلعةدعاسمللنينمؤملاضعبُهَقَفاَرَف
ميلشروأةسينكىلإسئانكلاناسحإلمحلوةداعلاترج
نمءالؤههقفاريملو.حيسمللممألاةروكاباونوكيو
كلانهنموساورتىلإرحبلايفهوقبسلبسوثنروك
.هوقفار

ةيمور(يفروكذملاسرتابيسوسرصتخماذهُسُرَتاَبوُس
.سلوبءابسنأنموهو)١٦:٢١

سلوبباهدوهيبحريتلاةيريبلهأنميأُِّيريِبْلٱ
.)١٧:١١ص(

.)١٩:٢٩ص(يفروكذملاوهُسُخَْرتْسِرَأ
ريغيفركذُيملويناثلاهانعمينيتالمساُسُدْنوُكَس

.ديدجلادهعلانمعضوملااذه
:١٩ص(يفروكذملاسوياغريغاذهُِّيبْرَّـدلٱُسُياَغَو
.ةينوأكيلةبردنماذهولصألايفينودكمكاذنأل)٢٩
:٦سسفأ(سئانكلاىلإسلوبلوسروهُسُكيِخيِت
:٣سطيتو٤:١٢سواثوميت٢و٤:٧يسولوكو٢٢و٢١
١٢(.

رضح)٢١:٢٩ص(سسفألهأنموهُسُميِفوُرُتَو
ىلعدوهيلاضبقةلعهروضحناكفميلشروأيفسلوبعم
هكرت)٢١:٢٩ص(هنمدصقريغىلعهنجسوسلوب
.)٤:٢٠سواثوميت٢(ًاضيرمسوتيليميفكلذدعبسلوب

يفاَنوُرَظَتْنٱَواوُقَبَسِءَالُؤٰه«٥ .»َساَوُرَتِ

.نوروكذملاةعبسلاِءَالُؤٰه
ىرجيتلاةبيغلاةغيصنعانهاقوللدعاَنوُرَظَتْنٱ
نينسسمخباذهلبقيبليفنمسلوبباهذذنماهيلع
ةقفارمىلإعجرهنأكلذنمجتنتسنو.ملكتلاةغيصىلإ
٥٧ةنسيأ(تقولااذهنمهكرتيملهنأحجرألاو.سلوب

هتسارحتلكُواهيفيتلانيتسلاوةيناثلاةنسلاىلإ)م.ب
.ةيموريفيرسكعلاىلإ

.)١٦:٨ص(حرشرظناَساَوُرَت

يفاَنْرَفاَسَفُنْحَناَّـمَأَو«٦ لٱِ
ْ
لٱِماَّـيَأَدْعَبِرْحَب

ْ
ْنِمِريِطَف

يفْمُهاَنْيَفاَوَو،يِّـبِليِف اَنْفََرصُثْيَح،َساَوُرَتَىلِإٍماَّـيَأِةَسَْمخِ
.»ٍماَّـيَأَةَعْبَس
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٢:١٢سوثنروك٢و١٦:٨ص٢٣:١٥و١٥و١٢:١٤جورخ
٤:١٣سواثوميت٢و

يفناسين١٥نميهوحصفلاعوبسأيأِريِطَفْلٱِماَّـيَأ
.هنم٢٢ىلإدوهيلاباسح

ايسآنيبلصافلانايجيإرحبعطقباهولغشٍماَّـيَأِةَسَْمخ
اهعطقةفاسملاهذهنأىلعًاليم١٧٠وحنةفاسملاوابروأو
قرفلااذهنأحجرألاو)١٦:١١ص(نيمويبًالبقسلوب
غلبنيحسلوبنأيفبيرالو.حيرلافالتخالناك
ًالئاقهوعديينودكملاواهيفاهآريتلاايؤرلاركذساورت
رشبمالبهمامأابروأدالبذئنيحتناكو»انعأوانيلإربعا«
ةوعدلاكلتباجأفناثوأةدبعاهناكسرثكأوةسينكالو
سمخدعبهرفسأدتباثيحىلإعجرانهو.اهيلإبهذو
يفكرتوابروأيفنييحيسملاةروكابنمةثالثهعمونينس
ةمظتنملاةيحيسملاسئانكلانمًاريثكةيئاخأوةينودكمندم
ةرواجملاروكلالكىلإليجنإلاةريمخترشتنادقوحاجنيف
.اهل

١٢ىلإ٧عساورتيفعامتجالا

يفَو«٧ اوُِرسْكَيِلَنيِعِمَتُْجمُذيِمَالَّـتلٱَناَكْذِإِعوُبْسُألٱِلَّـوَأِ
يفَِيضْمَيْنَأٌعِمْزُمَوُهَوُسُلوُبْمُهَبَطاَخ،ًازْبُخ لٱِ

ْ
َلاَطَأَو،ِدَغ

لٱ
ْ

.»ِلْيَّـللٱِفْصِنَىلِإَمَالَك
٢:٤٢ص١:١٠ايؤرو١٦:٢سوثنروك١و٢٠:٢٦انحوي
خلا١١:٢و١٠:١٦سونثروك١و٤٦و

يف موينأاذهنمرهظي.دحألاموييأِعوُبْسُألٱِلَّـوَأِ
ركُذهنألةدابعللنييحيسملاعامتجامويراصحيسملاةمايق
)١٦:٢سوثنروك١(يفركُذدقوهبملسمدوهعمرمأكانه
عامتجالانكيملولفءارقفللناسحإلاعمجمويهولعجدقو
كلذكءاجو.عمجلاكلذلًاموينوكينأبسانامماعلا
نأحضتاف.برلامويكلانهيمُسو)١:١٠ايؤر(يفًاضيأ
ذنمةدابعللهنييعتودحألامويظفحىلعاوقفتاذيمالتلا
)٢٦و٢٠:١٩انحوي(يفءاجاماذهىلعلديوبرلاةمايق
لوأيفةدابعلللسرلاعامتجاركذةرشعةعساتلاةيآلايفف
اهلًاضيأمهعامتجاركذنيرشعلاوةسداسلايفوعوبسألا
نكلو.دوهيلاحالطصابسحعوبسأيأ»مايأةينامث«دعب
نأىلإًاضيأتبسلاموينوظفحياولظدوهيلانمنيرصنتملا
ةقرفالإدحألاىوساوظفحيملمثنموميلشروأتبرخُأ
.ةينارصنلانمرثكأةيدوهيلايفنيلغوتملانيينويبألا

ءاشعلالوانتمهدصقمظعمناكًازْبُخاوُِرسْكَيِل
كلذنوتأياوناكو)٢٦:٢٦ىّتم(برلارمألًاعوطينابرلا

-١١:٢٠سوثنروك١و٤٦و٢:٤٢ص(ةبحملاةميلورثأىلع
.ةيشعلايفكلذمهنايتإبلغو)٢٢
تقولاكلذنوكظعولاهتلاطإةلعخلاَمَالَكْلٱَلاَطَأ

تقولاكلذضعبلاغشنالومهتبطاخملاهعقوتةصرفرخآ
ًامسقلغشنأبجعالفهبقلعتاموسخيتفأطوقسب
.ةبوجألاولئاسملاويحورلاثيدحلابليللانمًاميظع

يفٌَةريِثَكُحيِباَصَمْتَناَكَو«٨ لٱِ
ْ
لُع
ِّـ
َنيِعِمَتُْجماوُناَكيِتَّـلٱِةَّـي

.»اَهيِف
١:١٣ص

اذهركذتبجوأيتلاةلعلاامملعنملٌةَريِثَكُحيِباَصَم
كلذركذمهضعبلاق.نأشيذسيلهنأرهظييذلارمألا
نأرخآلاقو.ًاليلتاعاتجالايفدوهيلاةداعقفوىلع
اوعمتجامهنأمهئادعأنظلًاعفدحيباصملااورثكأنييحيسملا
مونةلعلًانايبركُذهريغلاقو.ةحيبقةيرسلامعألًاليل
نعًالضفحيباصملاةرثكبةرارحلاةدايزنألسوخيتفأ
املاقولنأحجرألاو.ساعنلابجوتسانلاةرثكباهدايدزا
ةرثكوةيّلعلاهآرامكءيشلكهمامأروصةثداحلاهذهبتك
امكهركذوةّوكلايفسلاجلاباشلاوماحدزالاوحيباصملا
.اهتايضرعواهتايرهوجبيه

يفًاسِلاَجُسوُخيِتْفَأُهُمْسٱٌّباَشَناَكَو«٩ ًالِّـقَثَتُمِةَقاَّـطلٱِ
َبَلَغ،ًاليِوَطًاباَطِخُبِطاَُخيُسُلوُبَناَكْذِإَوٍ.قيِمَعٍمْوَنِب
.»ًاتِّـيَمَلُِمحَو،ُلَفْسَأَىلِإِةَثِلاَّـثلٱِةَقَبَّـطلٱَنِمَطَقَسَفُمْوَّـنلٱِهْيَلَع

نألءاوهلاديدجتلنيعارصملاةحوتفمةوكلايأِةَقاَّـطلٱ
.حيباصملاةرخبأوسانلاسافنأبدسفيناكةيّلعلاءاوه
رخآًاسلجميقلامهنأةوكلايفهسولجةلعنأحجرألاو
.نيعمتجملاةرثكل

يفنوعمتجينولوألاذيمالتلاناكِةَثِلاَّـثلٱِةَقَبَّـطلٱ
نممهلنكيملهنأل)١:١٣لامعأ(ميلشروأيفةيلعلا
اهتلخديتلانكامألالكيفنويحيسملاناكو.ةسينك
نوعيطتسيامقفوأيفاوعمتجينأاورطضاةديدجلاةنايدلا
مهتاعمتجمنوكتنأبلغوعامتجاللنكامألانمهنادجو
.نكاسملايلالع

مح
ُِ

.ةقيقحًاتِّـيَمَل

اوُبِرَطْضَتَال:ًالِئاَقُهَقَنَتْعٱَوِهْيَلَعَعَقَوَوُسُلوُبَلَزَنَف«١٠
.»ِهيِفُهَسْفَنَّـنَأل
٩:٢٤ىّتم٤:٣٤كولم٢و١٧:٢١كولم١
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.قاقزلاوأرادلاةحاسىلإةيّلعلانمُسُلوُبَلَزَنَف
نباةماقإيفايليإلعفامكُهَقَنَتْعٱَوِهْيَلَعَعَقَو

.)٣٥-٤:٣٣كولم٢(عشيلأو)١٧:٢١كولم١(ةيمنوشلا
ةديدشلاهتبغرىلعوهتقفشوهبلقةقرىلعلدكلذكهلعفو
ةالصلابلمعلاكلذنرقهنأنمدبالوهيلإةايحلاعوجريف
.ةينالعوأًارس
.امهبنيطيحملاذيمالتلارئاسوءابرقأللًالِئاَق
لعفيامكاولولوتالونيسيآاوقلقتاليأاوُبِرَطْضَتَال

.ةداعتيملالهأ
لوقانركذياذهو.هيلإتعجريأِهيِفُهَسْفَنَّـنَأل

ناكو)٥:٣٩سقرم(»ةمئاناهنكلةيبصلاتمتمل«حيسملا
ساورتلىلوألاسلوبةرايزتناكف)١٢ع(لاقامكعقاولا
.ةزجعمباهلةيناثلاهترايزونالعإوةيوامسايؤربةنرتقم

لٱَىلِإًاريِثَكَمَّـلَكَتَوَلَكَأَوًازْبُخََّـرسَكَوَدِعَصَّـمُث«١١
ْ
.ِرْجَف

.»َجَرَخاَذَكٰهَو

.ةيلعلاىلإَدِعَص
ينابرلاءاشعلاوهاذهنأحجرألاَلَكَأَوًازْبُخََّـرسَكَو

نكيملسوخيتفأعقونيحهنأوهلجألعامتجالاناكيذلا
لبقسلوبهلوانتيذلاماعطلاهنألمتحينكلهزجنأدق
.رفسلا

.ظعولاالثيدحلاليبسىلعةيحورلارومألايفَمَّـلَكَتَو
باطخلايفسلوبةريغىلععطاقليلداذهِرْجَفْلٱَىلِإ
.عامسلايفسانلاةبغرو

لٱِباْوَتَأَو«١٢
ْ
.»ٍةَليِلَقِبْتَسْيَلًةَيِزْعَتاْوَّـزَعَتَو،ًاّيَحىَتَف

ولفةقيقحتامهنأ٩عحرشيفانلوقدنسياذهًاّيَح
ةلعاذهو.ًاشعتنموأًاهبتنملاقلهيلعيشغُأدقناك
.ةلزانلادعبباطخلاسلوبفانئتساوةيلعلاىلإمهدوع

.ًايحهدوعبخلااْوَّـزَعَتَو
١٦ىلإ١٣عستيليمىلإساورتنمسلوبرفس

،َسوُّسَأَىلِإاَنْعَلْقَأَوِةَنيِفَّـسلٱَىلِإاَنْقَبَسَفُنْحَناَّـمَأَو«١٣
اَذَكٰهَبَّـتَرْدَقَناَكُهَّـنَأل،َكاَنُهْنِمَسُلوُبَذُخْأَنْنَأَنيِعِمْزُم
.َ»ِيشْمَيْنَأًاعِمْزُم

.سلوبىوسهؤاقفروبتاكلااقوليأُنْحَن
لبقهجورخركُذنأوسلوبلبقانرفاسيأاَنْقَبَسَف

.)١١عرظنا(اذه
نإملعنالو.اهيفرفسلااودصقيتلاِةَنيِفَّـسلٱَىلِإ
تناكنإف.اهريغمأساورتىلإاهيفاوتأيتلايهتناك
يفمايأةعبسمهتماقإببسيهاهلعلفاهيفاوتأيتلايه
نيحالملاعّقوتلوأهريغلمحتواهلومحمعزوتيكلساورت
.ةقفاوملاحيرلا

ًاليم٢٤دمأىلعساورتيبونجةضرفيهَسوُّسَأ
.اهنم

.بترامىضتقمبةنيفسلايفَسُلوُبَذُخْأَن
وحنًاربسوسأىلإقيرطلاناكَِيشْمَيْنَأًاعِمْزُم

.موتكلسأرلوحنحنمهنألرحبلايفاهيلإقيرطلافصن
الكلذتاعاسعبسوحنيشمينأسلوبراتخااذاملو
دارفنالاةيغبوأةضايرلاةيغبكلذدصقامبر.هملعن
ضعبةقفارملوأةنيفسلايفهعطتسيملامملمأتلاوةالصلل
.ساورتلهأنمةوخإلا

.»يِنيِليِتيِمَىلِإاَنْيَتَأَوُهاَنْذَخَأَسوُّسَأَىلِإاَناَفاَواَّـمَلَف«١٤

.بترامكُهاَنْذَخَأ
ىسمُتمويلاوسبسلةريزجةبصقيهيِنيِليِتيِم

نيبواهنيبةفاسملاواهتبصقمسابينيليتيماهلكةريزجلا
.ًاليمنوثالثسوسأ

يفَكاَنُهْنِماَنْرَفاَسَّـمُث«١٥ لٱِ
ْ
لَبْقَأَوِرْحَب

ْ
يفاَن لٱِ

ْ
َىلِإِدَغ

يفَو.َسوُيِخِلِباَقُم لٱِ
ْ
لَصَوِرَخآلٱِمْوَي

ْ
اَنْمَقَأَو،َسوُماَسَىلِإاَن

يف يفَّـمُث،َنوُّيِليِجوُرُتِ لٱِ
ْ
.»َسُتيِليِمَىلِإاَنْئِجِيلاَّـتلٱِمْوَي

٤:٢٠سواثوميت٢

نأمايألاكلتيفنيحالملاةداعنمناكاَنْرَفاَسَّـمُث
.ًاراهناورفاسيورطخللًايقوتمهنكمأاذإًاليلاوسري

ًاليم٣٢وحناهلوطبصخلاةرفاوةريبكةريزجَسوُيِخ
ينيليتيمنيبواهنيبةفاسملاوسقاصوويشمويلااهمساو
.ًاليمنوتس

اذهبةفورعملزتملومهقيرطيفةريبكةريزجَسوُماَس
سروغاثيفدلوماهنوكبترهتشاةريثكماكآتاذيهومسالا
ةفاسملاوسفزةأرماونويةدابعةرفوبوينانويلافوسليفلا
.ًاليمنيعبسوحنسويخنيبواهنيب
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دمأىلعوسوماسيقرشربلايفةنيدمَنوُّيِليِجوُرُت
.اهنمًاليمنيرشع

نيبواهنيبرتسيقرهنبصمىلعةنيدمَسُتيِليِم
.رهنلاكلذىلعاهسفنسسفأوًاليم٣٠ةفاسمسسفأ

يفَسُسَفَأَزَواَجَتَيْنَأَمَزَعَسُلوُبَّـنَأل«١٦ لٱِ
ْ
َّـالَئِلِرْحَب

يفًاتْقَوَفِْرصَيْنَأُهَلَضِرْعَي اَذِإىَّـتَحُِعْرسُيَناَكُهَّـنَأل،اَّـيِسَأِ
يفُنوُكَيُهَنَكْمَأ يفَميِلَشُروُأِ خلٱِمْوَيِ

ْ
.»َنيِسَْم

٢:١ص٢٤:١٧و١٢و٢١:٤و١٩:٢١و١٨:٢١ص
١٦:٨سوثنروك١و

ًافوخاهلخديالوًارحباهبرمينأَسُسَفَأَزَواَجَتَيْنَأ
ةماقإلابهيلعهئاقدصأحاحلإنمًاريثككلانهقّوعتينأنم
ىلإهباهذنيبقرفلاامليقنإف.مهتباجإىلإهليمةدشو
نأانلقستيليمىلإهوفاوينأاهخويشىلإهلاسرإوسسفأ
يفوهوسسفأيفاهنملقأستيليميفةقاعلاةبرجت
ةنيفسلاهيفتمزعتقويأيفرفسلاةبهأىلعستيليم
.عالقإلا

غولبيفبرلانمءيشىلعلدياذهُهَنَكْمَأاَذِإ
نمبيرلااذهو.دارملاتقولايفدوصقملااهاسرمةنيفسلا
وأحيرلانوكسلامتحالةيعارشةنيفسيفرفاسملكنأش
ةنيفسلابابرألغشلوأريسلاةهجلةداضملاحيرلابوبه
.قيرطلاىلعيتلاضَرفلايفلومحملاعيزوتبًاليوطًاتقو

يف يفَميِلَشُروُأِ بابسألالكملعنالَنيِسْمَْخلٱِمْوَيِ
ىلعلصحينأاهنملعلوكلذيفداهتجالاىلعهلتمحيتلا
ةنوكسملاراطقألكنمنيتآلاراوزلاتاوبربعامتجالاةصرف
حيسملاوهعوسينأبمهنمدوهيلاعنقينأوديعلاكلذيف
دئاوفيفممألاةكراشمباوضترينأدوهبلانمنيرصنتملاو
رربينأو.سومانلاموسرلعوضخلانودبيحيسملانيدلا
.ةيدوهيلاةنايدلاهراقتحابهايإهئادعأماهتانممهمادقهسفن
ديعلاروضحيفهتبغركلذىلعهللماحلانأًاضيألمتحيو
نأهللادصقيتلاةيحورلادئاوفلايفهريغعمهكارتشاو
ىوسذئمويديعلانبيوهنيبنكيملو.دايعألايفنوكت
عوبسأةياهندعبالإيبليفكرتيملهنإفًاموينيرشعوةينامث
ع(مايأةسمخساورتىلإيبليفنمرفسلابلغشف.حصفلا
نمرفسلابلغشو)٧ع(مايأةعبسساورتبماقأو)٦
يفمايأةعبرأهيلعىضقتومايأةسمخستيليمىلإساورت
نميقابلافًاموينورشعودحاوكلذعومجموستيليم
ًاموينورشعوةينامثنيديعلانيبامًاموينيعبرألاوةعستلا
ىضقت.يتأيامكلذليصفتوميلشروأىلإرفسلاباهلغش
مويسدورىلإاهنمومويسويخىلإستيليمنمهيلع
روصبماقأومايأةمسخروصىلإاهنموموياراتبىلإاهنمو

ىلإاهنمو.ًاموياهبماقاومويسياملوتبىلإاهنمو.مايأةعبس
ةثالثميلشروأىلإاهنمو.مايأةعبساهبماقأومويةيرصيق
يبليفنيبةفاسملاو.ًاموينورشعوةينامثعومجملاومايأ
ةفاسملانكلوليمفلأوحنميقتسمطخىلعميلشروأو
سمخوفلأنملقأتسيلًارحبوًاربسلوباهعطقيتلا
.ليمةئم

٢٨ىلإ١٧عسسفأسوسقلسلوبباطخ

َسوُسُقىَعْدَتْسٱَوَسُسَفَأَىلِإَلَسْرَأَسُتيِليِمْنِمَو«١٧
لٱ
ْ

.»ِةَسيِنَك
١:٥سطيتو١٤:٢٣صو٢٨عو١١:٣٠ص

سسفأيفنينمؤملاةعامجةيآلاهذهيف»ةسينكلاب«دارملا
ندملاسوسقوعدينأهلحمسيملتقولارصقنألاهدحو
يف»ةفقاسأ«اومُسانه»ًاسوسق«نومسملاو.اهلةرواجملا
ةبتريوذلنامساامهنأنيبياذهو.نيرشعلاوةنماثلاةيآلا
ةسينكلاباونمهنأسوسقلاءالؤهلهتوعدةلعو.ةدحاو
.ايسآسئانكرئاسسوسقيفًاميظعًاريثأتمهلنأواهلك
نيبةبسنلاكايسآسئانكوسسفأةسينكنيبةبسنلالعلو
ةبسنلانكتامهمو.ةيدوهيلاسئانكرئاسوميلشروأةسينك
لكسوسقمهتطساوببطاخسلوبمهبطاخامدنعهنإف
كلذلوناكملكيفةسينكلكسوسقلبةروكلاكلت
.هللاحوريحوبانهبتك

َهلَلاَقِهْيَلِإاوُءاَجاَّـمَلَف«١٨
ُ

ٍمْوَيِلَّـوَأْنِمَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ:ْم
لَخَد

ْ
.»ِناَمَّـزلٱَّـلُكْمُكَعَمُتْنُكَفْيَك،اَّـيِسَأُت
١٠و١٩:١و١٨:١٩ص

َهلَلاَق
ُ

ىوسانهسلوبباطخنمانلسيلْم
مهأنمباطخلااذهنكلوحجريامىلعهتصالخ
تابجاوحاضيإيفرفسلااذهيفةروكذملاسلوبتاباطخ
اننكميونامزوناكملكيفمهاياعرلنييحيسملاةاعرلا
:ماسقأةثالثباطخلااذهةمسق
ةعرسبابسأومهنيبهتريسنمفلسامركذ:لوألا·

.)٢٤-١٨ع(مهنعهباهذ
راطخأنممهايإهريذحتوةنامألاىلعمهايإهثح:يناثلا·

.)٣١-٢٥ع(لبقتسملا
هبءادتقالاىلعمهثحومهنيبهباعتأمهايإهريكذت:ثلاثلا·

هللاةمعنمهايإهعاديتسابهمالكمتخو)٣٥-٣٢ع(
.عضوملااذهريغيفركذتمللاوقأنمءيشركذبو

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا

١٩٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يتبحمصولخويتريسنسحويتنامأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ
ينومتربتخادقمكنأللوقأامقدصباومكحتنأنوردقتف
سلوبلوقو.لوقأامفالخيئادعألاقنإونينسثالث
لواشاوراتخاامدعبليئارسإينبلليئومصلوقانركذيانه
عوشيباطخباذهلباق)٢٥-١٢:١ليئومص١(مهلًاكلم
.)٢٤صو٢٣ص(نييليئارسإلليعادولا

.نينسثالثذنمُتْلَخَدٍمْوَيِلَّـوَأْنِم
مكنيبًانكاستنكينأرابتعابْمُكَعَمُتْنُكَفْيَك
.حيسملاعوسيلًالوسروًارشبموًاقيدص

.سسفأيفّيلعىضقتيذلاِناَمَّـزلٱَّـلُك

َبِراَجَتِبَو،ٍَةريِثَكٍعوُمُدَوٍعُضاَوَتِّـلُكِبَّـبَّـرلٱُمِدْخَأ«١٩
لٱِدِياَكَمِبيِنْتَباَصَأ

ْ
.»ِدوُهَي

٣ع

تنكفيك«هلوقلليصفتهدعبامواذهَّـبَّـرلٱُمِدْخَأ
ةيمور(»حيسملاعوسيلدبعسلوب«هلوقلثماذهو»مكعم
دقهنأدارملاو)١:١سطيتو١:١يبليفو١:١٠ةيطالغو١:١
.ًالوسروًايحيسمهنوكرابتعابهيلعبجياملكبماق

نمءيشبرهاظتيملهنأمهدهشتساٍعُضاَوَتِّـلُكِب
دوسينأيفالوسانلاهحدمينأيفبغريملوءايربكلا
هعنصبوأًالوسرهنوكبرختفينأيفالوحيسملاةيعر
ًاعضاوتديزينأبلغيناسنإلاف.هباعتأحاجنبوأتازجعملا
.ةسادقوًاملعدازاملك

نيذلاىلعهتقفشعومدلاهذهةلعٍةَريِثَكٍعوُمُدَو
هبحأوهيذلاصلخملااوناهأومهسفنأكالهلقحلااومواق
يفهتبغرطرفوضغبلابهزواجمهلريخلادارأنيذلانأو
٣:١٨يبليفو٢:٤سوثنروك٢(نيكلاهلاصالخ
اذهيفتارمثالثهعومدسلوبركذو)١:٤سواثوميت٢و
حيسملاىكباذكو.)٣٧عو٣١ع(يفوانهباطخلا
ميلشروأىلعهنزحلو)١١:٣٥انحوي(هريغنازحأبهروعشل
ىلععطاقليلدسلوبعومدو.)١٩:٤١اقول(بتتملاهنأل
مهعفنيفهتبغرةدشومهبئاصمبهتوخإعمهروعشوهبلقةقر
هذهلكاوتيمينأمهذيمالتاوملعنانويلاةفسالفنكلو
مهراهظإنمسارتحالالكاوسرتحينأوتاساسحإلا
.اهترامأ

.بئاصميأَبِراَجَتِبَو
سانللهعفنعنميفمهدهجلذبيأِدوُهَيْلٱِدِياَكَمِب
.هتايحفالتإوهتيصداسفإو

ىلعسانلادايتقايفهحاجنلوعوسيلهتريغلهوضغبأمهنإ
مهنيذلاممألاصالخيفهتبغرةدشاميسالوهبناميإلا
يفركُذامريغسسفأيفدوهيلادياكمبأبنالو.مهوضعبأ

ةوادعنعلقتملمهتوادعنأيفبيرالو.)١٩:٩ص(
ةيديسيبةيكاطنأويكينولاستوسوثنروكوقشمديفدوهيلا
.ميلشروأو

لٱَنِمًائْيَشْرِّـخَؤُأَْملَفْيَك«٢٠
ْ
ْمُكُْتَربْخَأَوَّـالِإِدِئاَوَف

يفَوًارْهَجِهِبْمُكُتْمَّـلَعَو »ٍتْيَبِّـلُكِ
٢٧ع

ًارشبمهنوكرابتعابسلوبةنامألنايبةيآلاهذهيفام
.ةأطخللهخيبوتوهللاةملكسانلاميلعتيفهداهتجاوًايعارو

نمةليسوكرتأملينأيأِدِئاَوَفْلٱَنِمًائْيَشْرِّـخَؤُأَْمل
جّيهأومكتبحمرسخأنأنمًافوخمكسوفنلعفنلالئاسو
.مكبضغ

ةقباسلاةرابعلايفهدافأامِهِبْمُكُتْمَّـلَعَوْمُكُتَْربْخَأ
يفنلعأامكقحلامهلنلعأهنأىنعملاوًاباجيإانههدافأًابلس
.هللاباتك

ثيحسناريتةسردميفدوهيلاعمجميفًارْهَج
.ةماعلاتاعامتجالا

يفَو دارفناىلعدارفألاهتبطاخمىلإاذهبراشأٍتْيَبِّـلُكِ
لئاسولكىلعلمتشيهلبقامواذهو.مهسوفننأشيف
ىدحإذاختابيفتكيالنيمألايعارلافسانللقحلاغيلبت
رثؤيالسانلانمنيريثكنإفىرخألانودنيتقيرطلانيتاه
مهيفرثؤيهنكلوةعامجلاعممهبطاخيوهوظعاولامالكمهيف
دوادلناثانلاقامكمهلًالئاقدارفناىلعمهبطاخاذإًالاح
.)١٢:٧ليئومص٢(»لجرلاوهتنأ«

لِلًادِهاَش«٢١
ْ
لٱَوِدوُهَي

ْ
ِناَميِإلٱَوِهللاٱَىلِإِةَبْوَّـتلٱِبَنيِّـيِناَنوُي

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبيِذَّـلٱ
.ِ»حيِسَْ

٢:٢٨صو٢٤:٤٧اقولو١:١٥سقرم١٨:٥ص

تناكمهنيبهتمدخنأقبساميفسلوبحّرص
ناكامانهّنيبوةنامألاوداهتجالاودادولاوعضاوتلاب
.مهلهتبطاخمعوضوم

قفوىلعقحللةداهشلاهميلعتةصالختناكًادِهاَش
.)١:٨ص(»ًادوهشيلنونوكت«هلسرلحيسملالوق

مهنألسانلافونصلكليأَنيِّـيِناَنوُيْلٱَوِدوُهَيْلِل
طورشومهلكلليجنإلاوءاوسلاىلعنوجاتحمةأطخمهلك
.عيمجللةدحاوصالخلا

لكناّمعينيذللانيرمألالوأاذهِهللاٱَىلِإِةَبْوَّـتلٱِب
نمعوجرلايهوةبوتلاةيرورضوهوقحللسلوبةداهش
تناكوهلعوضخلاىلإهللانايصعلانموةسادقلاىلإةئيطخلا
هسفنهللاوىلاعتهيلإئطخئطاخلانأل»هللاىلإ«ةبوتلا
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رفغينأردقيهدحووههنأوةرفغملابدعيوةبوتلاىلإوعدي
.ةئيطخلا

كلتنميناثلارمألااذهخلااَنِّـبَرِبيِذَّـلٱِناَميِإلٱ
ًاصلخمحيسملاىلعلاكتالانمضتيناميإلااذهوةداهشلا
وهواناياطخلجأنمبيلصلاىلعتامهنأل«ًاعيفشو
هريغدحأبسيلوانيفعفشيلهللانيمينعنآلاسلاج
ناذهو.)١٦:١٦سقرمو٤:١٢صحرشرظنا(»صالخلا
ىلعبجياملكىلعنالمتشيناميإلاوةبوتلايأنارمألا
الف.رخألاامهدحألصفنيالوصالخلالاونلناسنإلا
البةبوتلاوًابئاتبلقلانكيملاميقيقحلاناميإلانكمي
.سأيلاىلإيدؤتالناميإ

َال،ِحوُّرلٱِبًادَّـيَقُمَميِلَشُروُأَىلِإُبَهْذَأاَنَأاَهَنآلٱَو«٢٢
.»َكاَنُهيِنُفِداَصُياَذاَمُمَلْعَأ

١٩:٢١ص

ىلإيضاملايفملكتلانمةيآلاهذهيفسلوبلقتنا
.لبقتسملايفملكتلا

يريمضينربخيامبمايقلاىلعًارطضمِحوُّرلٱِبًادَّـيَقُم
نمعونممريغويئادعأديدهتبثرتكمريغّيلعبجاوهنأ
.يئاقدصأتاحاحلإبباهذلا

عنصيوسانلاملعيلًامهلمًالوسرهنوكفخلاُمَلْعَأَال
ملعينأىلعهردقيملتالبقتسملاضعببئبنيوتازجعملا
.هتايحلبقتسماميسالورومألالك

عونملعيمل.ميلشروأيفيأَكاَنُهيِنُفِداَصُياَذاَم
توميوأهدعبايحيأهتبقاعالوكانههيلععقييذلارطخلا
ريغتابجاولاقيرطيفريسينأيحيسملكىلعف.هب
قيرطلاكلتيفرئاسوهوهبهللاحمسيامفلاوهألابلابم
.لضفألاوه

لٱَحوُّرلٱَّـنَأَْريَغ«٢٣
ْ
يفُدَهْشَيَسُدُق َّـنِإ:ًالِئاَقٍةَنيِدَمِّـلُكِ

.»ِينُرِظَتْنَتَدِئاَدَشَوًاقُثُو
٣:٣يكينولاست١و١١و٢١:٤ص

حورلانأىنعملاوةقباسلاةيآلايفهلاقاملريسفتاذه
يفينفداصتيتلالزاونلاينعبجحيذلاسدقلا
ثيحلامجإلابهعقوتانأبجييذلايلفشكميلشروأ
.تهجوت

يف اهضعبيفدلُجهنألاهنمريثكيفيأٍةَنيِدَمِّـلُكِ
لكيفهيلعرطخلاناكوهريغيفمجُرورخآيفنجُسو
.ناكم

نمهريغلنالعإلابوأملحوأايؤربهلنالعإبامإًالِئاَق
نمهربتخاامبوأ)١٢-٢١:١٠ص(يفامكهبهأبنأفءايبنألا
ناكفاهريغوسوثنروكويكينولاستويبليفيفهبئاصم
نمآمويهلنلعُأامبزاجنإاذهوًاضيأهعقوتيامىلعًاليلد
ص(»يِمْسٱِلْجَأْنِمََّـملَأَتَيْنَأيِغَبْنَيْمَكِهيِرُأَسِّـينَأل«هلوقب
٩:١٦(.

يفركُذامويبليفنجسيفهباصأامكًاقُثُو
.)١١:٢٣سوثنروك٢(

.مجرلاودلجلاكَدِئاَدَش
.ّيلعاهعوقوعقوتأىتحيلةدعميأِينُرِظَتْنَت

يشِلُبِسَتْحَأُتْسَليِنَّـنِكٰلَو«٢٤
مثِيسْفَنَالَو،ٍءَْ

َ
ٌةَنيِ

خلٱَويِيْعَسٍحَرَفِبَمِّـمَتُأىَّـتَح،يِدْنِع
ْ
لٱَةَمْدِ

َنِماَُهتْذَخَأيِتَّـ
.»ِهللاٱِةَمْعِنِةَراَشِبِبَدَهْشَأل،َعوُسَيِّـبَّـرلٱ

١٧و٤:١٦سوثنروك٢و٨:٣٥ةيمورو٢١:١٣ص
٢٣و١١:٥و٤:١سوثنروك٢و١:١٧ص٤:٧سواثوميت٢
١:٣سطيتو١:١ةيطالغ

الدئادشلاكلتهعقوتنأينعيٍءَْيشِلُبِسَتْحَأُتْسَل
حيسمللسلوبةبحمف.باهذلاىلعهمزعنمًائيشريغي
.فواخملابمتهيالوهسفنىسنيهاتلعجهتمدخيفهتريغو
ِمِئاَتَّـشلٱَوِتاَفَعَّـضلٱِبَُّرسُأَكِلٰذِل«هلوقلقفاوماذهو
ملٱـِلْجَألِتـاَقـيِّـضـلٱَوِتاَدـاَهـِطـْضالٱَوِتاَروَُّـرضـلٱَو

ِ»حـيـِسَْ
.)١٥-٣:٧و١:٢١يبليفًاضيأرظنا١٢:١٠سوثنروك٢(

يفاهلذبأنأدعتسمانأفيِدْنِعٌةَنيَِمثِيسْفَنَالَو
.ةايحلانمنمثأةدعأتابجاولابمايقلانإفحيسملاةمدخ
ةراسخنيبريخاذإو.يحيسملكىلعبجياذهلثمو
.لوالاراتخينأبجوهتابجاوكرتوهتايح

الًامزعهيلعمزعاماذهيِيْعَسٍحَرَفِبَمِّـمَتُأىَّـتَح
يذلالمعلا»يعسلاب«ىنعو.تومالودويقهنعهعجري
١٧-٩:١٥لامعأ(ًالوسروًانمؤمهنوكرابتعابهلبرلاهنّيع
يأةرضاحملاوودعلاانه»يعسلاب«دارأو.)١:١٧ةيطالغو
يفداهتجالاةرضاحملابهلمعلوسرلاهيبشتهجوو؟قابسلا
دهاشامًاريثكلوسرلااذهنإفاهلاونبرورسلاوةلاعجلاكاردإ
الوكلذةداتعملاندملايفناكمويناديملايفنيقباستملا
امةراعتسابيحورلاهدارمحاضيإبحأفسوثنروكاميس
ةيمورو١٣:٣٥صيفامباذهلباق(مهبعالميفهودهع
يبليفو٧و٥و٢:٢ةيطالغو٢٦و٩:٢٤سوثنروك١و٩:١٦
رخآيفهلوقكلذنمو.)١٢:١نييناربعو٣:١٤و٢:١٦
جلٱُتْدَهاَجْدَق«هتايح

ْ
حلٱَداَهِ

ْ
لَمْكَأ،َنََس

ْ
ُتْظِفَح،َيْعَّـسلٱُت

لٱُليِلْكِإِيلَعِضُوْدَقًاريِخَأَو،َناَميِإلٱ
ْ

سواثوميت٢(»خلاِّـِرب
نيقباسلاحرفكبرلاةمدخبسلوبحرفناكو)٨و٤:٧
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هايإهحدموهريمضةحارجاتنحرفلااذهو.ةرضاحملايف
.هبهللاىضرو

ةيلوسرلاهبدارأيذلايعسللريسفتاذهَةَمْدِْخلٱَو
يفامبكلذلباقو٢٥و١:١٧صرظنا(ليجنإلابريشبتلاو
.)١١:١٣ةيمور

هذهىلإهاّيإعوسيةوعدَعوُسَيِّـبَّـرلٱَنِماَُهتْذَخَأ
كلتتناكو.هتايحنمنمثأوًادجةراساهتلعجةمدخلا
٢٢:١٥صًاضيأرظنا١٧و٩:١٥ص(نمآامدنعةوعدلا
.)٢١و

ةمدخلايههنيدقدصبوعوسيلةداهشلاةيدأتَدَهْشَأل
نمليجنإللدهشينأىلعًارداقسلوبناكو.ةيلوسرلا
لكىلإهللااهلكوةيدأتلاكلتو.هسفنيفهريثأتهرابتخا
.نيرشبملاهمدخ

نيذلالكلرفغيهللانأيهوِهللاٱِةَمْعِنِةَراَشِبِب
ةأطخلاملاعلءابنألاّرسأنماذهومهصلخيوحيسملابنونمؤي
.نيكلاهلا

:دئاوفعبرأةيآلاهذهيفةاعرللو
.اهبموقيةمدخيأهاعسيًايعسمهنملكلنإ:ىلوألا·
كلتبمايقلانعاوعنتميالنأمهيلعبجيهنأ:ةيناثلا·

هللاةدارإلمعنمفتوملاوأدئادشلانمًافوخةمدخلا
.هلًاودعهللالعجيواهملعيملنمىلعفوخلافنأمطا
اهتياهننوكتليبسيفريسينأمهنملكىلعنإ:ةثلاثلا·

.ًاحرفوًامالس
ةيفيكنعلأسيالنأمهنملكىلعبجيهنإ:ةعبارلا·

توملاهاتأاذإنوكينأيفاودهتجيلبهتقووأهتوم
.برلارمأميمتتًالوازم

ْمُتْنَأ،ًاضْيَأيِهْجَوَنْوَرَتَالْمُكَّـنَأُمَلْعَأاَنَأاَهَنآلٱَو«٢٥
.»ِهللاٱِتوُكَلَمِبًازِراَكْمُكَنْيَبُتْرَرَمَنيِذَّـلٱًاعيَِمج
١٥:٢٣ةيمورو٣٨ع

.اهباونوسسفأةسينكسوسقمتنأْمُكَّـنَأ
ملسلوبنأكلذنمحضتيًاضْيَأيِهْجَوَنْوَرَتَال

هنأنظفدعبمهارينأوًاضيأسسفأىلإعجرينأرظتني
ىلعنظلااذهىنبوريخألاعادولامهدالبعّدويومهعّدوي
ايلاطيإيهوريشبتللىرخأدالبىلإبهذينأهدصق
هرابتخاىلعو)٢٨-١٥:٢٣ةيمورو١٩:٢١ص(اينابسأو
ةرثكبهتفرعمىلعوقباسلانمزلايفراطخألاولزاونلا
يتلاميلشروأيفنيذلااميسالوهلتقىلعنيمزاعلاءادعألا
)٢٣ع(يفةروكذملاحورلاةداهشىلعواهلإًاهجوتمناك
.مهيلإعجرنإءايحأمهلكمهدجيالهنألامتحاىلعو

عجرهنألذئنيحنظامفالخىلعناكرمألانأحجرألاو
سواثوميت٢(ستيليمىلإو)٤:١٣سواثوميت٢(ساورتىلإ
.)١:٣سواثوميت١(سسفأىلإو)٤:١٣

يفسانلابولقىلعىلاعتهئاليتسابيأِهللاٱِتوُكَلَمِب
.)٣:٢ىّتمحرشرظنا(حيسملاةطساوبضرألا

لٱُمُكُدِهْشُأَكِلٰذِل«٢٦
ْ
ِمَدْنِمٌءيِرَبِّـينَأاَذٰهَمْوَي

جلٱ
ْ

.»ِعيَِم
٧:٢سوثنروك٢و١٨:٦ص

.مكنيبيباعتأويتريسنممتدهاشامليأَكِلٰذِل
.هلوقأساميفقحلابملكتأينأُمُكُدِهْشُأ
.انهانعامتجامايأنممويرخآيأاَذٰهَمْوَيْلٱ
.سفنلاتوميأتوملاانهمدلابدارأِمَدْنِمٌءيِرَب
هنألهيلعبنذالفمهنمدحأكلهنإهنأةرابعلاىنعمو
لايقزح(ةءوبننمةذوخأمةرابعلاهذهو.مهرذنأومهملع
.بيقرلاىلعةيلوؤسملاهللاّنيبثيح)٩-٣٣:١و٢١-٣:١٧
هريمضنأدارأهنإلبةئيطخالبهنأهلاقامبسلوبدريملو
.هتيلوسرتابجاوبماقهنأبحيرتسم

.ممألاودوهيلايأِعيِمَْجلٱ

.»ِهللاٱِةَروُشَمِّـلُكِبْمَُكِربْخُأْنَأْرِّـخَؤُأَْملِّـينَأل«٢٧
١:١١سسفأو١٥:١٥انحويو٧:٣٠اقول٢٠ع

ًافوخملكتلانمعنتمأمليأْمُكَِربْخُأْنَأْرِّـخَؤُأَْملِّـينَأل
قحلانأيملعلمهاضريفًاعمطوأسانلابضغنم
أطخينأنكميف.ناسنإلكلًانلعهبتحّرصلبهوركم
تاّيضرعلاهلعجبوأملكتينأبجينيحهتوكسبرشبملا
.تاّيضرعتاّيرهوجلاوأتاّيرهوج

جايتحاكسوفنلاصالخبقلعتياممِهللاٱِةَروُشَمِّـلُكِب
ىلعنيدلاموييفملاعلاةازاجموةبوتلاوةرفغملاىلإئطاخلا
هلاقامساسأاذهو.)٢١ع(رشوأريخنمهولعفاملك
عفرف.»عيمجلامدنمءيربهنأ«نمةقباسلاةيآلايف
ةيلوؤسملانمهيلعام»هللاةروشم«لكبمهلهتادانمبسلوب
لكباودانينأمويلانيرشبملالكىلعو.مهيلعاهعضوو
نيعماسلانألومهنمكلذبلاطىلاعتهنألهللاةروشم
بجييذلاو.صالخلااوكرديلةروشملاكلتىلإنورقتفي
هلاوهبتنينأنيعماسلاىلعبجيهباودانينأنيرشبملاىلع
.ةادانمللعفنالفالإو

ِجلَوْمُكِسُفْنَألًاذِإاوُِزَرتْحِا«٢٨
َ
ُمُكَماَقَأيِتَّـلٱِةَّـيِعَّـرلٱِعيِم

لٱُحوُّرلٱ
ْ
اَهاَنَتْقٱيِتَّـلٱِهللاٱَةَسيِنَكاْوَْعَرتِل،ًةَفِقاَسَأاَهيِفُسُدُق
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.»ِهِمَدِب
١٤و١:٧سسفأ١٧ع٥:٢سرطب١و٤:١٦سواثوميت١
ايؤرو١:١٩سرطب١و١٤و٩:١٢نييناربعو١:١٤يسولوكو
٥:٩

.هبلثمتلاىلعمهثحهتنامأبسلوبحّرصامدعب
.ةبظاوملاوداهتجالاوةريغلاباومتهايأاوُِزَرتْحِا
حيسمللاهتبحمواهناميإةيوقتلواهصالخليأْمُكِسُفْنَأل

:٤يسولوك(ةريسلاةراهطوةيليجنإلادئاقعلايفخوسرللو
اذهىلعمهسفنألزارتحالاو.)٤:١٤سواثوميت١و١٧
اذهلوسرلامههبنومهريغمهعفنليرورضطرشبولسألا
.ةديدشبراجتلةضرعمهنأهملعلهيبنتلا

حيسملاىّمساهبواهراظنمتنأيتلاةسينكلايأِةَّـيِعَّـرلٱ
نينمؤملاةعامجسرطبىمساهبو.)١٢:٣٢اقول(هذيمالت
ىمسامًاريثكو.)٣و٥:٢سرطب١(مهيلإبتكنيذلا
:٤٠ءايعشإ(»ةيعرلاب«راتخملاهللابعشميدقلادهعلاءايبنأ
٥١:٢٣و٣١:١٠و٢٣:٢و١٣:١٧ايمرإو٦٣:١١و١١
:٧و١١:٤و١٠:٣ايركزو٧:١٤اخيمو٣٤:٣لايقزحو
نينمؤملاو»حلاصلايعارلا«هسفنعوسيىّمسو.)١٧
يعار«حيسملاسرطبىّمسو.)١٦-١٠:١انحوي(»هفارخ«
:٥سرطب١»ةاعرلاسيئر«و)٢:٢٥سرطب١(»انسوفن
٤(.

حورلانألًةَفِقاَسَأاَهيِفُسُدُقْلٱُحوُّرلٱُمُكَماَقَأ
يذلاوهوةسينكلايفةمدخلاهذهّنيعيذلاوهسدقلا
مهاعدنمبهييذلاوهواهيلإًانطابسانلاضعبوعدي
وههنأومهيلعبجيامبمايقلااهيضتقييتلابهاوملااهيلإ
وأ)٦:٥ص(اهمدخبختنتنأىلإةسينكلادشرييذلا
مهنألو)١٣:٢ص(ةطساوالبمهبختنييذلاوههنأل
مهانهةفقاسألاو.هلةالصلاوحورلاكلذداشرإباومسُر
ةبترلانأاذهنمحضتيفةرشعةعباسلاةيآلايفسوسقلا
ةمدخلاعاونأتركُذاملكهنأهيلإتافتلالاحضويوةدحاو
.نازاتممامهنأكًاعمفقسألاوسيسقلاركذُيملةسينكلايف
لعفيامكسوستورطخلانماوقتواولمعتليأاْوَعَْرتِل

.همنغليعارلا
.ناسنإهنأامكهلإهنألحيسملاةسينكيأِهللاٱَةَسيِنَك
سوثنروك١(يفهيلإتبسُنامكهللاىلإانهةسينكلاتبسُنو
١:١سوثنروك٢و١٥:٩و٢٢و١١:١٦و١٠:٣٢و١:٢
١:٤يكينولاست٢و٢:١٤يكينولاست١و١:١٣ةيطالغو
.)٣:٥سواثوميت١و

.اهلجأنمهتايحلذبنأباهكلتمايااَهاَنَتْقٱ
انهمدلاوناسنإوهلإوهيذلاحيسملامدبيأِهِمَدِب

ًةَراَّـفَكُهللاٱُهَمَّـدَقيِذَّـلٱ«لوسرلالوقليلدبةايحلانعةيانك

يفًادجةنيمثةسينكلاًاذإف.)٣:٢٥ةيمور(»ِهِمَدِبِناَميِإلٱِب
١:١٨سرطب١(هباهارتشايذلانمثللًارظنحيسملاينيع
ةنامألايفمهبغريلسسفأسوسقلاذهسلوبركذو.)١٩و
ةيآلايفهلاقامقوفاذه.مهيلإةملسملاةسينكلاةمدخب
هذهو.سدقلاحورلاووعدممهنأنمنيرشعلاوةعباسلا
.حيسملاتوهالىلعةلدألانمةيآلا

ٌباَئِذْمُكَنْيَبُلُخْدَيَسِيباَهَذَدْعَبُهَّـنَأ:اَذٰهُمَلْعَأِّـينَأل«٢٩
.»ِةَّـيِعَّـرلٱَىلَعُقِفْشُتَالٌةَفِطاَخ
٢:١سرطب٢و٧:١٥ىّتم

يفهدهاشامبمأًاملاعناكيحولابأّنيبيملُمَلْعَأ
ةرثكويرشبلابلقلاثبخهتفرعمبمأىرخأسئانك
.ةيجراخلابراجتلا

هروضحبناكف.توموأرفسبمكاّيإيتقرافمِيباَهَذ
.ةعقوتملاراطخألانممهتياقوةطساوهللاةيانعبمهنيب

لوسرلابقلينأنسحفًادبأمنغلاءادعأبائذلاٌباَئِذ
دصقو.ةّيعرلاباهبّقلامكبائذلابنييجراخلاةسينكلاءادعأ
اميسالونيراضلانيملعملاونيدهطضملاءادعألاءالؤهب
رارشاللبائذلاةراعتساليجنإلايفتقبسو.مهنمدوهيلا
)١٠:١٢انحويو١٠:٣اقولو١٠:١٦و٧:١٥ىّتم(

.ةكلهمةسرتفميأٌةَفِطاَخ
زاجنإانيأردقواهكلهتواهدّدبتنأدصقنخلاُقِفْشُتَال

تسدعبسواثوميتىلإسلوبهبتكاميفةءوبنلاهذه
يفَنيِذَّـلٱَعيَِمجَّـنَأاَذٰهُمَلْعَتَتْنَأ«هلوقوهونينس اَّـيِسَأِ
مهيلإسرطبهبتكامو.)١:١٥سواثوميت٢(»يِّـنَعاوُّدَتْرٱ
لٱاوُبِرْغَتْسَتَال«هلوقوهومهريغىلإو

ْ
لَب
ْ
ملٱىَو

يِتَّـلٱَةَقِرْحُْ
.)٤:١٢سرطب١(»ٌةَثِداَحْمُكَنْيَب

لُمٍروُمُأِبَنوُمَّـلَكَتَيٌلاَجِرُموُقَيَسْمُتْنَأْمُكْنِمَو«٣٠
ْ
ٍةَيِوَت

.»ْمُهَءاَرَوَذيِمَالَّـتلٱاوُبِذَتْجَيِل
٢:١٩انحوي١و١:٢٠سواثوميت١

راشأ.اهسفنسسفأةسينكنميأْمُتْنَأْمُكْنِمَو
نوملعيمهوقحللًارهاظنوراغينيذلاىلإاذهبلوسرلا
.ةسائرلاوهاجلاوةوقللةبحمكلذمهضعبيتأيوبذكلا
تملساذإةيجراخلاءادعألانمفاختنأةسينكللسيلو
.ةيلخادلاءادعألانم

اوسيلوةقباسلاةيآلايفبائذلاريثأتكمهريثأتٌلاَجِر
.اهنمًاررضلقأب

يأةماقتسالاوقحلاسايقملةقباطمريغيأٍةَيِوَتْلُم
.هللاباتك
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.هتجيتنومهميلعتةياغاذهاوُبِذَتْجَيِل
نعحيسملاذيمالتبنولدعيمهنأيأْمُهَءاَرَوَذيِمَالَّـتلٱ

ةدعتبملامهدئاقعىلإنيسيدقلاةكرشوةحيحصلادئاقعلا
هبتكامقفاويانهسلوبهبأبنأامو.قاقشنالاوةلضملا
كلتنأوهونينسدعبسسفأةسينكىلإلوسرلاانحوي
نوملعماهلخدهنأوحيسمللىلوألااهتبحمتكرتةسينكلا
هبتكامو.)٧-٢:٢ايؤر(نييوالوقينلاةقرفنمنودسفم
سيانيميهمهوةسينكلاكلتنمنيعدتبمةسمخيفسلوب
:١سواثوميت٢(ستيليفو)١:٢٠سواثوميت١(ردكنساو
دعبيالو.)١:١٥سوثنروك٢(سناجومرهوسلجيفو)١٧
سوسقلانماناكسناجومرهوسُيانيميهنأنظلانع
.»خلاموقيسمتنأمكنم«مهللاقوذئنيحمهبطاخنيذلا

،ًاراََهنَوًالْيَلَنيِنِسَثَالَثِّـينَأَنيِرِّـكَذَتُم،اوُرَهْسٱَكِلٰذِل«٣١
.»ٍدِحاَوَّـلُكٍعوُمُدِبَرِذْنُأْنَأْنَعُْرتْفَأَْمل

١٩:١٠ص

.رطاخملانمهبمكتأبنأامليأَكِلٰذِل
)١٠و٥:٦يكينولاست١(نيهبتنماونوكاوُرَهْسٱ
.)٥:٨سرطب١(نيزرتحمو

-١٩:٨ص(نينسثالثوحنمكنيبيتريسَنيِرِّـكَذَتُم
.يباودتقاو)١٠
ىلإرظنالبميلعتللةبسانملاتاقوألالكيفًاراََهنَوًالْيَل
.)١٩ع(هتذلوهتحار

.ةصرفكرتأمليأُْرتْفَأَْمل
دصقو.ةاجنلاقيرطىلعريشأورطخلاىلعهبنأَرِذْنُأ
.روهمجلانيبالجارفناىلعسانلاهبظعوامانه

مهصالخىلعهتريغومهيلعهتقفشلنايباذهٍعوُمُدِب
هنأكلذىلعدازلبججحلاةوقبمهعنقينأبفتكيملف
دحألاق.رطخلانممهذاقنإومهعفنيفهتبغرطرفنلعأ
يفرثأاملقفِكبافينّيكبتنأتدرأاذإءارعشلاءامدق
حيسملامالآفصوومنهجباذعبرذنأنممالكنيعماسلا
.ههجوتارامإهرهظتلاعفناالبمهلةبحموةأطخللءادف

،ِهِتَمْعِنِةَمِلَكِلَوِِهللاِيتَوْخِإاَيْمُكُعِدْوَتْسَأَنآلٱَو«٣٢
لٱ
ْ
ملٱِعيَِمجَعَمًاثَاريِمْمُكَيِطْعُتَوْمُكَيِنْبَتْنَأِةَرِداَق

.»َنيِسَّـدَقُْ
١:١٨سسفأو٢٦:١٨ص٩:٣١ص١٣:٩نييناربع
١:٤سرطب١و٩:١٥نييناربعو٣:٢٤و١:١٢يسولوكو

.همالكماتخىلإءاميإاذهلاقَنآلٱَو
اهّدرأفاهظفحّيلإهللالكوةنيمثةعيدوْمُكُعِدْوَتْسَأ
.هيلإيباهذدنع

ةمعنبصالخللاهبىدانملاةملكلايهِهِتَمْعِنِةَمِلَكِلَو
يتلاةطساولايهو)١٤:٣٠صيفو٢٤ص(يفامكهللا
)٤:١٢نييناربع(خلاةلاعفةيحاهنألنينمؤملااهبهللاظفحي
.نينمؤملاظفحينأةمعنلاىضتقمبهللادعويهوأ

ىلعءانببةيحيسملاةايحلاهبشينأسلوببحأْمُكَيِنْبَت
ىنعملاو.لامكلاغلبينأىلإًائيشفًائيشولعيديطوساسأ
ةرفوعمىوقتلايفءاقترالانمناسنإلانكمتهللاةملكنأ
:٢سسفاو١٢:١٤و٣:١٠سوثنروك١(براجتلاوراطخألا
.)٢:٧يسولوكو١٠

اهاّيإهللامهيطعييتلابهاوملانممهبيصناثاَريًِم
١:١٢يسولوكو٥:٥و١:١١سسفأ(هدالوأمهنأرابتعاب
.)٣:٢٤و

مهصالخةياغوغلبمهنأرابتعابنينمؤملاَنيِسَّـدَقُْملٱ
نمنيصلخمللدبالف)١٢:١٤نييناربعو٤:٣يكينولاست١(
.نيسدقماونوكينأ

.»ِهَتْشَأَْملٍدَحَأَساَبِلْوَأَبَهَذْوَأَةَّـضِف«٣٣
٧:٢سوثنروك٢و٩:١٢سوثنروك١و١٢:٣ليئومص١
١٢:١٧و١١:٩و

ةنايدلالعجهنأهاّيإهئادعأضعبماهتالًاعفدكلذلتق
٨و١٢:٧و٧:٢سوثنروك٢(لاملايفهعمطلًارتس
حبرنكتملمهنيبوهوهتياغنإف.)٢:٥يكينولاست١و
حلاصلادبعلااهيأًامعن«برلالوقيفباوثلاومهلاومأ
هسفنةئربتيفليئومصلوقكانهسلوبلوقو.»نيمألاو
.)١٢:٣ليئومص١(عمطلانم

يِعَمَنيِذَّـلٱِتاَجاَحَوِيتاَجاَحَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ«٣٤
لٱِناَتاَهاَهْتَمَدَخ

ْ
.»ِناَدَي

٢:٩يكينولاست١و٤:١٢سوثنروك١و١٨:٣ص
٣:٨يكينولاست٢و

ةيآلايفّجتحاامكقحلابملكتهنأمهتفرعمبّجتحا
.ةرشعةنماثلا

اوذخأينأنوقحتسينيرشبملانأسلوبمّلعِيتاَجاَح
هسفنلقحلااذهعّديملهنكلمهنورشبينممشاعملابابسأ
ليبسيفةرثعكلذنوكيفعمطلابدحأهمهتينأنمًافوخ
-١٢:١٣و١٢-١١:٧سوثنروك٢و١٥-٩:١١سوثنروك١(هعفن
بابسألاكلتىلعلصحو.)١٢-٣:٧يكينولاست٢و١٦
نمبتكو.)١٩و١٨و١٨:٣ص(مايخلاةعانصيفهلمعب
ِهِذٰهَىلِإ«اهيفلاقوسوثنروكلهأىلإىلوألاهتلاسرسسفأ
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لُنَوىَرْعَنَوُشَطْعَنَوُعوُجَنِةَعاَّـسلٱ
ْ

،ٌةَماَقِإاَنَلَسْيَلَوُمَك
.)١٢و٤:١١سوثنروك١(»اَنيِدْيَأِبَنيِلِماَعُبَعْتَنَو

ضعبنأكلذنمجتنتسنيِعَمَنيِذَّـلٱِتاَجاَحَو
وأشاعملابابسأليصحتىلعرداقريغًافيعضناكهئاقفر
تقولارثكأهباولغشفريشبتللىرخأنكامأىلإمهلسرأهنأ
نمنألبابسألاكلتليصحتلةصرفمهلنكيملىتح
ْلُكْأَيَالَفَلِغَتْشَيْنَأُديِرُيَالٌدَحَأَناَكْنِإُهَّـنَأ«سلوبئدابم
.)٣:١٠يكينولاست٢(»ًاضْيَأ

لٱِناَتاَه
ْ
.ملكتيوهومهمامأهيديعفرهلعلِناَدَي

يف«٣٥ َنوُبَعْتَتْمُكَّـنَأيِغَبْنَياَذَكٰهُهَّـنَأْمُكُتْيَرَأٍْءَيشِّـلُكِ
:َلاَقُهَّـنَأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِتاَمِلَكَنيِرِّـكَذَتُم،َءاَفَعُّضلٱَنوُدُضْعَتَو
لٱَوُهٌطوُبْغَم

ْ
.»ِذْخَألٱَنِمُرَثْكَأُءاَطَع

:٦و٢:١٠ةيطالغو٩:١٢سوثنروك١و١٥:١و١٤:١ةيمور
٥:١٤و٤:١١يكينولاست١و٤:٢٨سسفأو٢
٣:٨يكينولاست٢و

يف .لئاسولاوةنمزألانمٍءَْيشِّـلُكِ
يديبتلمعامكَنوُبَعْتَتْمُكَّـنَأيِغَبْنَياَذَكٰه

.ًارايتخا
ةدعاسملاىلإنيجاتحملالكيأَءاَفَعُّضلٱَنوُدُضْعَتَو

.ةّيحوروأةّيدسجةّلعل
تاملكلاهذهركذُتملَعوُسَيِّـبَّـرلٱِتاَمِلَكَنيِرِّـكَذَتُم
دحألوقانأرقاذإكلذنمبجعنالوعبرألارئاشبلايف
ًةَدِحاَوْتَبِتُكْنِإ،ُعوُسَياَهَعَنَصٌَةريِثَكُرَخُأُءاَيْشَأَو«نيريشبلا
لٱَّـنَأُّنُظَأُتْسَلَف،ًةَدِحاَو

ْ
لٱُعَسَيُهَسْفَنََملاَع

ْ
ملٱَبُتُك

»َةَبوُتْكَْ
هذهاوظفحلسرلانأنمبجعالو.)٢١:٢٥انحوي(
»نيركذتم«سلوبلوقكلذليلدوسانللاهركذوتاملكلا
.مهلاهركذينأداتعاهنأك

ةطبغفرعيناسنإلكخلاُءاَطَعْلٱَوُهٌطوُبْغَم
حيسملانكلورشبلاهتوخإنموهللانملوبقلايأذخألا
ىطعأدحأالهنألمكحينأهلوةطبغرثكأءاطعلانأبمكح
هريغيطعُييذلاو.ربتخممكحوهفانعهتايحلذبذإهلثم
ءاطعلانعفكيالىلاعتهنإفهتطبغيفهناحبسهللاكراشي
طبغُينيجاتحملايطعييذلاف.كلذبّرسيوءاخسب
مويهباوثبوهايإهركذتبوىطعأامعجتانلاعفنلاهتدهاشمب
.)٣٦-٢٥:٣٤ىّتم(دعولاىضتقمبءازجلا

.»َّـىلَصَوْمِهِعيَِمجَعَمِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجاَذٰهَلاَقاَّـَملَو«٣٦
٢١:٥و٧:٦٠ص

يفهترارحوحورلايفهريثأتلِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَج
نكيملةالصلايفّوثجلاةبلاغلاةداعلانمناكول.ةالصلا
نيلوألانييحيسملابتكنمملعنو.هركذىلإةجاحنم
سئانكلايفةيروهمجلاةدابعلايففوقولااوداتعامهنأ
.اهريغو

اممانلو.عيمجلانعًابئانةالصلايفمهمدقتهنأَّـىلَصَو
)٢١-٣:١٤سسفأ(ةالصنييسسفألالجأنمهالص
.ذئنيحهتالصتناكاماهنمجتنتسن

جلٱَنِمٌميِظَعٌءاَكُبَناَكَو«٣٧
ْ

ِقُنُعَىلَعاوُعَقَوَو،ِعيَِم
»ُهَنوُلِّـبَقُيَسُلوُب
٤٦:٢٩و٤٥:١٤نيوكت

كئلوأوسلوبنيبةدوملاةدشانلنيبيانهركُذام
ةدشويحوردشرمودلاوومهلقيدصهنأرابتعابسوسقلا
.هقارفىلعمهنزح

ىلإًابوبحمناكامردقيفسلوبكاوناكنيذلانوليلق
.نيرخآلاىلإًاضغبمناكامردقوضعبلا

لٱَنِماَمَّـيِسَالَو،َنيِعِّـجَوَتُم«٣٨
ْ

َهلاَقيِتَّـلٱِةَمِلَك
َ
ْمَُّـهنِإ:ا

.»ِةَنيِفَّـسلٱَىلِإُهوُعَّـيَشَّـمُث.ًاضْيَأُهَهْجَواْوَرَيْنَل
٢٥ع

ةيزعتكلذفقارفلادعبضرألاىلعءاقللايجُراذإهنأ
قارفلاملأفكلذىلإليبسقبيملذإهنكلوةليلقبتسيل
.ديدش

َهلاَقيِتَّـلٱ
َ
مهلاحكلاحناكنموءالؤهلثمل)٢٥ع(ا

نيثكاملاعمثكميزعألاقيدصلاحيسملانأيفءازع
.نيرفاسملاعمرفاسيو

ص(هلمهماركإومهبحلًاراهظإِةَنيِفَّـسلٱَىلِإُهوُعَّـيَش
ىلعبجيامنايبباطخلااذهيفنأمهضعبلاق.)١٥:٣
.)١٩ع(»برللًامداخ«نوكينأوهوًامومعسيسقلا

هسفنلزرتحم«نوكينأوهوًاصوصخهيلعبجيامنايبو
.)٢٨ع(»ةيعرللو

ةبوتلا«يهوميلعتلانمهبزركينأبجيامةصالخو
.)٢١ع(»برلابناميإلاوهللاىلإ

.)٢٠ع(»تيبلكيفوًاراهج«ةزاركلاعضاومو
لكرذنينأنمرتفيال«نأيهوريشبتلاةيفيكو
.)١٩ع(»ةريثكعومدوهعضاوتلكب«)٣١ع(»دحاو

)٢٠ع(»دئاوفلانمًائيشرخؤيال«نأيهوةنامألاو
سانلاربخينأو)٢٦ع(»عيمجلامدنمًائيربنوكي«نأو
.)٢٧ع(»هللاةروشملكب«
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وأةضفوأًابهذهتشمريغ«تاذلاراكنإوصولخلاو
.)٣٣ع(»ًاسابل

ريغودئادشلانمءيشلبستحمريغلامتحالاوربصلاو
ةمدخلاوهيعسحرفبممتيىتحهدنعةنيمثهسفنبساح
.)٢٤ع(عوسيبرلانماهذخأيتلا

مدخينأسيسقلاىلعنابجوينيببسانهركذو
ةمدخلاهذهلهماقأسدقلاحورلانأامهوركُذامكةسينكلا
.)٢٨ع(همدبحيسملااهانتقادقاهمدخييتلاةسينكلانأو

نورشعلاويداحلاحاحصألا

١٦ىلإ١عميلشروأىلإستيليمنمسلوبرفس

لَصَفْنٱاَّـَملَو«١
ْ
ِةَماَقِتْسالٱِبَنيِهِّـجَوَتُماَنْئِجَواَنْعَلْقَأْمُهْنَعاَن

يفَو،َسوُكَىلِإ لٱِ
ْ
َىلِإَكاَنُهْنِمَو،َسُدوُرَىلِإِيلاَّـتلٱِمْوَي

.»اَرَتاَب

سوسقنعهؤاقفروسلوبنحنيأْمُهْنَعاَنْلَصَفْنٱ
نأىلإةراشإباهذلانعلاصفنالابهريبعتيفوسسفأ
.ًاملؤمناكقارفلا

.مهلةقفاومحيرلاتناكًاذإفِةَماَقِتْسالٱِب
دمأىلعةعقاوبصخلاةريثكةريغصةريزجَسوُك

ًاليمنورشعوةثالثاهلوطًابونجستيليمنمًاليمنيعبرأ
اهرمخةدوجبًاميدقترهتشا.وخنتسامويلاىمست
ةسردمبوبطلاهلإسويبالوكسالكيهبواهتاجوسنمو
.روهشملابيبطلاطارقبدلوماهنوكبوهيلإةبوسنملابطلا

يهواهدروةرثكلكلذبتيمُسودرويأَسُدوُر
ًاليمنوعبرأوةتساهلوطبصخلاةرفاوةنسحةريبكةريزج
نمًاليمنيسمخدمأىلعيهوًاليمرشعةينامثاهضرعو
ىمستةنيدميلامشلااهبناجيفوًايقرشًابونجسوك
ءاملعيأنيينانويلانييفارغجلابًاميدقترهتشااهمساب
زيلكنإلالعجامكلوطلاأدبماهولعجفضرألاطيطخت
اهرجتمعاستاونفسلاةعانصبًاضيأترهتشاو.جيونيرك
دودعملايساحنلانولبألاثمتبوريبكلاسمشلالكيهبوًارحب
مادقأسمخومدقةئمهولعناكعبسلاايندلابئاجعنم
تثدحةلزلزبًائيشرسكناوبلقناوم.ق٢٩٠ةنسميقُأ
نورقةعستةحورطمهؤازجأتيقبنأدعبوم.ق٢٢٤ةنس
امىلعلمجةئمعستلومحمتناكفاهلقنوناسنإاهارتشا
يهوميدقلااهمسابةفورعمةرماعةنيدملاهذهلزتملو.ليق
.اهتاهجبةراملانفسلالكلأفرم

نمًاليمنيعبرأةياغىلعةيكيليفةنيدميهاَرَتاَب
هنودصقيءامدقلاناكنولبأليحولكيهاهيفناكسدور
ةنيدملاكلتنمقبيملولبقتسملايفامبمهئبنينأةيغب
.اهلالطأىوس

اَهْيَلِإاَنْدِعَصَةَّـيِقيِنيِفَىلِإًةَرِباَعًةَنيِفَساَنْدَجَوْذِإَف«٢
»اَنْعَلْقَأَو

نماهيفاوتأيتلاةنيفسلانأاذهنمرهظيًةَنيِفَس
تناكىرخأىلإاولقتنافمهقيرطيفةرئاسلظتملساورت
رخمتذئمويةراجتلانفستناكوةيقينيفىلإرفسللةبهأتم
٣٤٠وحنامهنيبةفاسملاوةيقينيفوةيكيليناومنيبًاريثك
.ًاليم

.)٢١١:١٩حرشرظنا(يبرغلاةيروسيففيرَةَّـيِقيِنيِف

َىلِإاَنْرَفاَسَوًةَْرسَياَهاَنْكَرَتَو،َُسْربُقَىلَعاَنْعَلَّـطٱَّـمُث«٣
لَبْقَأَو،َةَّـيِروُس

ْ
ُعَضَتُةَنيِفَّـسلٱِتَناَكَكاَنُهَّـنَأل،َروُصَىلِإاَن

.»اَهَقْسَو

.دعبىلعانرظنيأاَنْعَلَّـطٱ
١٣:٤و٢٠و١١:١٩و٤:٣٦صحرشرظنا(َسُْربُق
.)١٥:٣٩و

نيبوامهنيبالسربقيبرغيفنيراماوناكذإًةَْرسَي
.ةيروس

ةيراجتلااهندمرهشأوةيقينيفيناومربكأتناكَروُص
.)١٢:٢٠صرظنا(

اوُناَكَو.ٍماَّـيَأَةَعْبَسَكاَنُهاَنْثَكَمَذيِمَالَّـتلٱاَنْدَجَوْذِإَو«٤
.»َميِلَشُروُأَىلِإَدَعْصَيَالْنَأِحوُّرلٱِبَسُلوُبِلَنوُلوُقَي

١٢عو٢٠:٢٣ص

ذنمروصلخددقليجنإلاناكَذيِمَالَّـتلٱاَنْدَجَو
يفنييحيسملانأحجرألاو.)١٥:٣و١١:٢٩ص(ليوط
نيفاكاوناكو.اهيفنيينثولاىلإةبسنلابنيليلقاوناكروص
َعَمُروُصَوُنيِطْسِلِفاَذَوُه«منرملالوقمهيلعقدصينأل
يفءايعشإلوقو.)٨٧:٤رومزم(»َكاَنُهَدِلُواَذٰه.َشوُك
:٢٣ءايعشإ(»ِّـبَّـرلِلًاسْدُقاَُهتَرْجُأَواَُهتَراَِجتُنوُكَت«روص
١٨(.

ةنيفسلااهتلغشيتلاةدملاٍماَّـيَأَةَعْبَسَكاَنُهاَنْثَكَم
.بهأتلاوغيرفتلاب
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.)١١:٢٨و١:٢ص(سدقلاحورلايحوبيأِحوُّرلٱِب
وأهتايحىلعًافئاخناكاذإخلاَدَعْصَيَالْنَأ
ةوخإلاضعبلًانالعإلبًايهلإًايهننكيملاذهو.هتمالس
اوحلأاذهلوميلشروأيفرطخلانمسلوبىلعامبءايبنألاو
بوجوسلوبلنلعأحورلانأرهاظلاو.بهذيالنأبهيلع
.رطخلانمهيلعناكامهمباهذلا

لَمْكَتْسٱاَّـَملْنِكٰلَو٥«٥،٦
ْ
ْمُهَو،َنيِبِهاَذاَنْجَرَخَماَّـيَألٱاَن

ملٱِجِراَخَىلِإِدَالْوَألٱَوِءاَسِّـنلٱَعَماَنَنوُعِّـيَشُيًاعيَِمج
اَنْوَثَجَف.ِةَنيِدَْ

ًاضْعَباَنُضْعَباَنْعَّـدَواَّـَملَو٦.اَنْيَّـلَصَوِئِطاَّـشلٱَىلَعاَنِبَكُرَىلَع
.»ْمِهِتَّـصاَخَىلِإاوُعَجَرَفْمُهاَّـمَأَو.ِةَنيِفَّـسلٱَىلِإاَنْدِعَص
١:١١انحوي٢:٣٦ص

رظنا(كلانهاهيفاوثكمينأاورطضايتلاةعبسلاَماَّـيَألٱ
.)٤عحرش
لديلاجرلاعمءالؤهروضحِدَالْوَألٱَوِءاَسِّـنلٱَعَم

ةدملاكلتمهلسلوبةرايزنممهبولقيفريثأتلاةدشىلع
.عيبشتلااذهبًاعيمجمهتدومهلاورهظأوةريصقلا

.)٢٠:٣٦ص(اَنِبَكُرَىلَعاَنْوَثَجَف
مهمدقتنيذلاوهسلوبنأيفبيرالاَنْيَّـلَصَو

.ةالصلاب
ًانايعدهاشممالكاذهخلااوُعَجَرَف...اَنْدِعَص

.هربتخاامبملكت

لَمْكَأاَّـَملَو«٧
ْ
يفَرَفَّـسلٱاَن لٱِ

ْ
لَبْقَأ،َروُصْنِمِرْحَب

ْ
َىلِإاَن

ِملوُتُب
َ
.»ًادِحاَوًامْوَيْمُهَدْنِعاَنْثَكَمَوِةَوْخِإلٱَىلَعاَنْمَّـلَسَف،َسِيا
١:٣١ةاضق

يفَرَفَّـسلٱاَنْلَمْكَأ كلذبىهتنافَروُصْنِمِرْحَبْلٱِ
.ًارحبمهرفس

ِملوُتُب
َ
ةاضق(ّوكعميدقلادعلايفاهمساواكعيأَسِيا

كلمسوميلطبلًاماركإسياملطبًايتقوتيمُسو.)١:٣١
.ًاليم٣٠روصنيبواهنيبةفاسملاو.رصم

سياملوتبيفليجنإلاراشتنابربختملِةَوْخِإلٱَىلَع
١١:١٩ص(ًامومعةيقينيفيفهبريشبتلايفليقامىوسب
.)١٥:٣و

يفاَنْجَرَخَّـمُث«٨ لٱِ
ْ
َىلِإاَنْئِجَوَسُلوُبَءاَقَفُرُنْحَنِدَغ

لَخَدَف،َةَّـيَِرصْيَق
ْ
ملٱَسُّبُليِفَتْيَباَن

َنِمًادِحاَوَناَكْذِإِ،ِّـرشَبُْ
.»ُهَدْنِعاَنْمَقَأَوِةَعْبَّـسلٱ
٤٠و٨:٢٦و٦:٥ص٤:٥سواثوميت٢و٤:١١سسفأ

ةنيدميهوسياملوتبنمًاليم٣٦دمأىلعَةَّـيَِرصْيَق
ةطلسلازكرموةيدوهيلاةضرفاهلعجوريبكلاسدوريهاهانب
صرظناو٨:٤٠صحرشرظنا(ضرألاكلتيفةينامورلا
.)٣٣و٢٤و٢٣:٢٣و١٨:٢٢و١٢:١٩و١٠:١و٩:٣٠
ةياغىلعوميلشروأنميبرغلالامشلاىلعةنيدملاهذهو
تارايزنمةثلاثلايهةرايزلاهذهو.اهنمًاليمنيعبسوحن
سوسرطىلإميلشروأنمهرورمبىلوألاتناك.اهلسلوب
دعبةيكاطنأىلإميلشروأنمهعوجربةيناثلاو)٩:٣٠ص(
.)٨:٢٢ص(ريشبتلليناثلاهرفسةياهن

)٦و٦:٥ص(يفنيروكذملاةعبسلادحأَسُّبُليِف
ةوقبسونافتساووهرهتشاوءارقفلابءانتعاللاونّيُعنيذلا
يذلاداهطضالايفميلشروأنماودرُطنممناكوريشبتلا
ص(ذيمالتلاعيمجهبتتشتفسونافتسالتقمرثأىلعراث
٨:١(.

مهلاسرإلنيرشبماومسةسينكلامدخنورشبملاِِّـرشَبُْملٱ
حصيلبةصوصخمةبترةيرشبملاتسيلفليجنإلابريشبتلل
سوثنروك١(نيرشبملسرلاوسوسقلاوةسمامشلاربتعُينأ
.يحولابمهنعءايبنألازاتماو.)٤:٥سواثوميت٢و١:١٧
ركذُيملو)٦و٦:٥ص(ًاسامشسبليفةماسرتركُذ
ًالوأّرشبورشبملاةمدخسرامهنأركُذنكلًارشبمهنييعت
٨:٢٦ص(يشبحلاريزولاّرشبمث)٨:٥ص(ةرماسلالهأ
:٨ص(ةيرصيقىلإدودشأنمندملاعيمجّرشبمث)٢٦و
ةسينكللًايعارتقولاكلذذنمكلانهيقبهنأرهاظلاو)٤٠
.ةنسنيرشعوحنكلذو

.»َنْأَّـبَنَتَيَّـنُكىَراَذَعٍتاَنَبُعَبْرَأاَذِٰهلَناَكَو«٩
٢:١٧صو٢:٢٨ليؤي

ولونهيبأتيبيفمهدوجوةلعىراذعنهنوكىَراَذَع
نهنوكنيبةقالعالفنهلاجرتويبيفنكلتاجوزتمّنك
يفالوديدجلادهعلايفركذالو.تايبننهنوكوىراذع
بترلانمةبترىراذعلانوكلنيلوألانييحيسملابتك
.مويلاةينابهرلاكةينيدلا

دارفألاعمتيبلايفنأبنتينكنهنأرهاظلاَنْأَّـبَنَتَيَّـنُك
نألةيروهمجلاةدابعلاتاعمتجميفاللاجرلاوءاسنلانم
٣٥و١٤:٣٤سوثنروك١(لوسرلاميلعتلفلاخمكلذ
أبنتيف«يبنلالوقلًازاجنإنهوبنتناكو.)٢:١٢سواثوميت١و
.)٢:٢٨لامعأحرشرظنا٢:٢٨ليؤي(»مكتانبومكونب
ميلشروأيفسلوببيصيسامبنأبنتيّنكنهنألمتحملاو
ركذكلذلو)١١و١٠و٤ع(سوياغأوروصءايبنألعفامك
.انهنهؤبنتاقول
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َنِمَرَدَحْنٱ،ًَةريِثَكًاماَّـيَأَنوُميِقُمُنْحَناَمَنْيَبَو١٠«١٠،١١
لٱ
ْ
َةَقَطْنِمَذَخَأَو،اَنْيَلِإَءاَجَف١١.ُسوُباَغَأُهُمْسٱٌّيِبَنِةَّـيِدوُهَي
ُحوُّرلٱُهُلوُقَياَذٰه:َلاَقَوِهْيَلْجِرَوِهِسْفَنْيَدَيَطَبَرَو،َسُلوُب
لٱ
ْ
ملٱِهِذٰهُهَليِذَّـلٱُلُجَّـرلٱ:ُسُدُق

ْ
لٱُهُطِبْرَيَساَذَكٰهُةَقَطْنِ

ْ
ُدوُهَي

يف لَسُيَوَميِلَشُروُأِ
ِّـ

.»ِمَمُألٱيِدْيَأَىلِإُهَنوُم
خلا١٣:١ايمرإو٢٠:٢ءايعشإو٢٢:١١كولم١١:٢٨١ص
٣٣عو٢٠:٢٣صخلا٤:١لياقزحو

ميلشروأيفديعلاروضحيفسلوببغرًةَريِثَكًاماَّـيَأ
١١علباق(.هلبقاهغلبينأدريملهنأرهاظلاو)٢٠:١٦ص(
.)هنم١ععم٢٤صنم

حجرألاواهندمنماهريغوأميلشروأنمِةَّـيِدوُهَيْلٱَنِم
رطخلانمهيلعامفرعوسلوبلوصوبعمسسوباغأنأ
.هرّذحيلىتأف

روطاربمألامايأعوجلابأبنتفيبنهنأًافنآركُذُسوُباَغَأ
.ًاضيأرشبيناكهنأحجرألاو)٣٠-١٠:٢٧ص(سويدولك

.انلزنمسبليفتيبىلإيأاَنْيَلِإَءاَجَف
ءايبنألاننسىلعًايرجَطَبَرَو،َسُلوُبَةَقَطْنِمَذَخَأَو

يشماهنمو.ةسوسحملاةراشإلابمهتآوبنحاضيإيفءامدقلا
ايمرإرمطو.)٣و٢٠:٢ءايعشإ(ًايفاحيبنلاءايعشإ
-١٣:٤ايمرإ(تارفلائطاشىلعةرخصقشيفهتقطنم
هلعجوميلشروأةنيدماهيلعهمسروةنبللايقزحذخأو.)٩
.ةريثككلذلاثمأو)٢و٤٠:١لايقزح(ًاراصحاهيلع

نيذلالكناكُسُدُقْلٱُحوُّرلٱُهُلوُقَياَذٰه:َلاَقَو
سوباغأامأ.ًالامجإاهيلعاوملكتدقسلوبراطخأباوأبنأ
ةلعنونوكيوهيلعنومجهيدوهيلانأنابأفكلذلّصفف
.نيينامورلادنعًاريسأهدييقتل

نيذلالكدوهيلادنعممألانألنيينامورلايأِمَمُألٱ
.دوهيباوسيل

ملٱَنِمَنيِذَّـلٱَوُنْحَنِهْيَلِإاَنْبَلَطاَذٰهاَنْعِمَساَّـمَلَف«١٢
ِناَكَْ

.»َميِلَشُروُأَىلِإَدَعْصَيَالْنَأ

سلوبءاقفريأِناَكَْملٱَنِمَنيِذَّـلٱَوُنْحَن...اَنْبَلَط
مهتبحمةجيتنمهبلطناكوةيرصيقويحيسمورفسلايف
دقسلوبنأرهاظلاو.رطخلانمهيلعمهفوخوسلوبل
ص(ميلشروأىلإبهذينأحورلابًاديقمناكهنأمهربخأ

٢٠:٢٢(.

َنوُِرسْكَتَوَنوُكْبَت؟َنوُلَعْفَتاَذاَم:ُسُلوُبَباَجَأَف«١٣
لَق
ْ
ًاضْيَأَتوُمَأْنَأْلَب،ْطَقَفَطَبْرُأْنَأَسْيَلٌّدِعَتْسُمِّـينَأل.يِب

يف .»َعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْسٱِلْجَألَميِلَشُروُأِ
٢٠:٢٤ص

هيلعمهفوخراهظإناكيِبْلَقَنوُِرسْكَتَو...اَذاَم
ةراشإهلاؤسو.هبلقلرسكهنأكًاديدشهملآامممهحاحلإةدشو
الوهدصقنعهبلدعيالهنألثبعمهحاحلإلكنأىلإ
.هيلعناكيذلارطخلانمًائيشففخي

لكيفدهشيحورلانأ«هلوقلقفاوماذهٌّدِعَتْسُمِّـينَأل
.)٢٠:٢٣ص(»ينرظتنتًاقثونأًالئاقةنيدم

نمهعنميالتوملاناكاذإيأًاضْيَأَتوُمَأْنَأ
نيحيسملاتاساسحإتناكو.هنمديقلاهعنميلهفباهذلا
ًافولأتلعجيتلايهوسلوبساسحإلثمنيلوألا
.نيرورسميحيسملانيدللءادهشنوتوميتاوبرو

بَّـرلٱِمْسٱِلْجَأل
ةريغوهلًاركشوةعاطإوةبحمَعوُسَيِّـ

ىأرهنألاذهلاق.هليجنإبريشبتلايفةبغروهدجمىلع
.ميلشروأيفهتمدخىلإهوعديعوسي

.»ِّـبَّـرلٱُةَئيِشَمْنُكَتِل:َنيِلِئاَقاَنْتَكَسْعَنْقُيَْملاَّـَملَو«١٤
٢٢:٤٢و١١:٢اقولو٢٦:٤٢و٦:١٠ىّتم

ةعاطإمهتأوبنومهحاحلإبهدصقنعلدعيمليأْعَنْقُيَْمل
مدعالوهئاقدصأسامتلابًاقاقحتساالوًادانعالبرلارمأل
.مهتآوبنهقيدصت

ىلعسلوبءاقبنماوجتنتساِّـبَّـرلٱُةَئيِشَمْنُكَتِل
انهمهترابعفةيهلإلاةدارإلاىلعًاينبمناكهدصقنأهمزع
ةالصكو)١١:١٢اقول(ةينابرلاةالصلانمةيناثلاةبلطلاكيه
.)٢٢:٤٢اقول(ناتسبلايفهسفنحيسملا

لِتَدْعَبَو«١٥
ْ

.»َميِلَشُروُأَىلِإاَنْدِعَصَواَنْبَّـهَأَتِماَّـيَألٱَك

.)١٠ع(ةيرصيقبمهتماقإمايأيأِماَّـيَألٱَكْلِتَدْعَب
دعبوقيرطلايفهيلإجاتحنامانددعأيأاَنْبَّـهَأَت
ناسحإلانمهوعمجاممهعمناكو.ميلشروأىلإانلوصو
.كلانهىلإهولمحمهنأنمدبالف

ِذيِمَالَّـتلٱَنِمٌساَنُأَةَّـيَِرصْيَقْنِماَنَعَمًاضْيَأَءاَجَو«١٦
لِت،ٌُِّيسْربُقٌلُجَرَوُهَو،َنوُساَنَمَىلِإاَنِبَنيِبِهاَذ

ْ
،ٌميِدَقٌذيِم

.»ُهَدْنِعَلِزْنَنِل
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.ميلشروأىلإاَنَعَمًاضْيَأَءاَجَو
هنكلسربقيفدلُوٌِّيسُْربُقٌلُجَرَوُهَو،َنوُساَنَمَىلِإ
.ميلشروأيفذئمويًانكاسناك

حيسملاذيملتهنأوأًالوأنيرصنتملانمٌميِدَقٌذيِمْلِت
حورلاهيفلحيذلانيسمخلاموييفنمآهنأوأهسفن
ىلإاوبهذنيذلانييسربقلانمهلعلو.ذيمالتلاىلعسدقلا
.)٢٠و١١:١٩ص(كانهنيينانويلااورشبوةيكاطنأ

ميلشروأيفتيبهلناكهنأمزلتسياذهُهَدْنِعَلِزْنَنِل
.رَجأتسموأكلم

مهحصنهلوبقوميلشروأةوخإبسلوبعامتجا
٢٦ىلإ١٧عدوهيلايرصنتميضريامنايتإب

لَصَواَّـَملَو«١٧
ْ
.»ٍحَرَفِبُةَوْخِإلٱاَنَلِبَقَميِلَشُروُأَىلِإاَن

١٥:٤ص

نايتإنمةسماخلاةرملاهذهَميِلَشُروُأَىلِإاَنْلَصَواَّـَمل
نييحيسملاداهطضاةيغباهنمهباهذدعبميلشروأىلإسلوب
.م.ب٥٨ةنسكلذناكو)٩:٢ص(

.ممألايرصنتمضعبمهنمناكوهقافروسلوباَنَلِبَق
بابيفامإمهباوقتلانيذلانينمؤملاضعبةَوْخِإلٱ

الوةسينكلااوهجاويملمهنألنوسانمتيبيفامإوةنيدملا
.)١٨ع(مويلاكلذدغيفالإاهخويش

مهوفرعنمممهضعبوبرلايفةوخإمهنوكلٍحَرَفِب
رطخينستناكنينسةدعذنماوعمتجيملومهوبحأو
.ةرفاوةمدخوتاقشمو

يفَو«١٨ لٱِ
ْ
ََرضَحَو،َبوُقْعَيَىلِإاَنَعَمُسُلوُبَلَخَدِدَغ

ملٱُعيَِمج
.»ِخِياَشَْ
١٢و٢:٩و١:١٩ةيطالغو١٥:١٣و١٢:١٧ص

رظناف)١٥:١٣و١٢:١٧ص(يفركُذيذلاوهَبوُقْعَي
مهنأجتنتسنلسرلانمهريغركذمدعنمو.كانهحرشلا
.كانهاونوكيمل

عامتجالاكلذيفهعمسلوبقافرروضحركذاَنَعَم
مهبفّرعتتنأةمهملارومألانمربتعاسلوبنأىلعليلد
.ةوخإمهذختتوميلشروأةسينك

هلبقيذلانمّمعأعامتجالااذهناكِخِياَشَْملٱُعيَِمج
.ًاماظنرثكأو

ِّـلُكِبًائْيَشَفًائْيَشْمُهُثِّـدَُحيَقِفَطْمِهْيَلَعَمَّـلَساَمَدْعَبَف«١٩
.»ِهِتَمْدِخِةَطِساَوِبِمَمُألٱَْنيَبُهللاٱُهَلَعَفاَم

٢٠:٢٤و١:١٧ص١٩و١٥:١٨ةيمورو١٢و١٥:٤ص

ماركإلاراهظإنمةداعلاتضتقاامكْمِهْيَلَعَمَّـلَس
.ةدوملاو

ءابنأقيقدتلاوليصفتلابمهيلعّصقْمُهُثِّـدَُحيَقِفَط
ىلإايسآنمباهذلاىلعهلمحاموليجنإلابريشبتللهرفس
ةينودكمندموسسفأوسوثنروكممأنيبهحاجنوابروأ
ةاجنلاوهبتملأيتلاتاقيضلاواهسسأيتلاسئانكلاو
كلتلكيفسئانكلاناسحإنمهعمجامبمهربخأو.اهنم
.عومجملامهلمّدقوميلشروأةسينكءارقفلجألتاهجلا

.مهيلإًالوسرهللاهنّيعنيذلامهِمَمُألٱ

َتْنَأ:ُهَلاوُلاَقَو.َّـبَّـرلٱَنوُدِّـجَمُياوُناَكاوُعِمَساَّـمَلَف«٢٠
لٱَنِمًةَوْبَرُدَجوُيْمَكُخَألٱاَُّهيَأىَرَت

ْ
ْمُهَو،اوُنَمآَنيِذَّـلٱِدوُهَي

.»ِسوُماَّـنلِلَنوُروُيَغًاعيَِمج
١:١٤ةيطالغو١٠:٢ةيمورو٢٢:٣ص

نمةّدعروضحاهتبثأيتلاسلوبءابنأاوُعِمَساَّـَمل
.ممألاينمؤم

ًاميظعًاحاجنليجنإلاحاجنباوحرفَّـبَّـرلٱَنوُدِّـجَمُي
لكاوسنفهلوسرعمحيسملاروضحتامالعهيفاوأرو
ةكربلكنإومعنلاردصمهنوكرابتعابىلاعتهيلإلصفلا
.)١١:١٨ص(يفاذهلثمءاجوهتمعنضيفنم

يفعيمجلابئانناكبوقعيلعلودحاويأربُهَلاوُلاَق
.هيلعاوقفتاام

ةسينكلالكرارقإوهصخشلةدوملاةرامإاذهُخَألٱاَُّهيَأ
.هوقدصوهلعفاماونسحتسامهنأب

نايبالروهمجلاةرفوكلذباودارأًةَوْبَرُدَجوُيْمَك
نمديعللاوءاجنيذلادوهيلايرصنتمعيمجمهوددعلا

يفنظنالو.طقفميلشروأدوهيورصنتمالراطقألاعيمج
نيرشعوسمخذنمليقهنألةغلابملانمًائيشلوقلااذه
ميلشروأيفنييحيسملالاجرلاددعنأكلذلبقةنس
ومنتكفنتملةسينكلاو)٤:٤ص(فالآةسمخوحناهدحو
.تقولاكلذذنمًامويفًامويدتمتو

.مهرثكأيأًاعيَِمج
مهنيدلمهتريغةدشبمهاوسنمعدوهيلازاتماَنوُروُيَغ

كلتلًاراهظإدازهنألبةريغلاديدشيقبمهضعبرصنتاملف
امرخسينأويدوهيلانيدلاكرتهنأبمهتُينأةفيخةريغلا
.ةيوسوملاموسرلايفرصقاذإقوقحلانمةراتخملاةمألل
ةنايدلاةبسنيفةريثكتارواحمتقولاكلذيفتناكو
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ةلئسملاكلتيفسانلامسقناوةيدوهيلاةنايدلاىلإةيحيسملا
ضعبيفمهضعببيرومهنيببصعتلادتشاوبهاذم
.رخآللقيرفلكةبقارمو

ةمعطألازييمتبمئاقلايزمرلاسومانلايأِسوُماَّـنلِل
موسرلدوهيلايرصنتمةريغللعو.دايعألاوتاريهطتلاو
:سمخسومانلا
.اهتسراممىلعاوبرتمهواهمسرهللانإ:ىلوألا·
:٢٤اقول(ميلشروأيفمهواهلاوعضخلسرلانإ:ةيناثلا·

.)٣:١لامعأو٥٣
كرتنأشيفةثحابمةسينكلايفنكتملهنإ:ةثلاثلا·

زاوجيفةلئسملاف.نورصنتينيحموسرلاكلتدوهيلا
مكحوطقفممألاىلعةروصقمتناكموسرلاكلتكرت
.ًاضيأمهيلعرصُقعمجملا
كلتةسراممنعنينمؤملاىهنامحيسملانإ:ةعبارلا·

اهنأتأرىتماهكرتتنأةسينكللكرتهنكلموسرلا
.هدعباهيلإةجاحالنأوهباهدئاوفلكىلعتلصح
ظفحهاضرمدعّنيبيًائيشنلعيملهللانإ:ةسماخلا·

مدهوةنيدملابارختقوبرقىأرهنألموسرلاكلت
.اهظفحرذعتياممحئابذلالاطبإولكيهلا

لَعُتَكَّـنَأَكْنَعاُوِربْخُأْدَقَو«٢١
ِّـ
لٱَعيَِمجُم

ْ
َْنيَبَنيِذَّـلٱِدوُهَي

َالَوْمُهَدَالْوَأاوُنِتَْخيَالْنَأًالِئاَق،ىَسوُمْنَعَداَدِتْرالٱِمَمُألٱ
لٱَبَسَحاوُكُلْسَي

ْ
.»ِدِئاَوَع

سلوبءادعأمهكلذاوعاشأنيذلاَكْنَعاوُِربْخُأ
ىلإنييناحورلااودريلةيحيسملاةسينكلااولخدنوبذاكةوخإو
.عفناهيفقبيمليتلاةلئازلاةيدوهيلاموسرلاىلعلاكتالا
ةوادعلااوجّيهوليجنإلادادتماةبذكلاءالؤهعنمامًاريثكو
اورصنتنيذلادوهيلاىهنهنأةسينكلاضعباوعنقأوسلوبل
.ىسومسومانةعاطإنع

ةكلمملاتاتشيفنيذلايأِمَمُألٱَْنيَبَنيِذَّـلٱِدوُهَيْلٱ
.)١:١سرطب١و١:١بوقعيو٧:٣٥انحوي(ةينامورلا

يحوُأيذلاسومانلاضفريأىَسوُمْنَعَداَدِتْرالٱ
.ىسومىلإهب

نعسلوبىهنيتلاموسرلانمركذيملخلاًالِئاَق
بسحكولسلاوناتخلاامهونينثاىوسمهلوقىلعاهظفح
نإفلطابءارتفااذهو.ةيزمرلاةيضرعلاموسرلايأدئاوعلا
ِْرصَيَالَف،ٌنوُتَْخمَوُهَوٌدَحَأَيِعُد«هميلعتيفلاقسلوب
يفٌدَحَأَيِعُد.َفَلْغَأ لٱِ

ْ
خلٱَسْيَل.ْنِتَتَْخيَالَف،ِةَلْرُغ

ْ
،ًائْيَشُناَتِ

لٱِتَسْيَلَو
ْ
يِتَّـلٱُةَوْعَّـدلَا.ِهللاٱاَياَصَوُظْفِحْلَب،ًائْيَشُةَلْرُغ

لَفٍدِحاَوُّلُكاَهيِفَيِعُد
ْ
لَي
ْ
.)٢٠-٧:١٨سوثنروك١(»اَهيِفْثَب

صالخللةيرورضبتيسلموسرلاكلتنأمّلعهنأمعن
مهلحضتيملودوهيلايرصنتمىلعةروظحماهنألقيملهنكلو
بذكتتناكهلامعأو.ىسومةعيرشومهئابآدئاوعكرتب
هنتخاهنموموسرلاكلتسرامهسفنوههنألةمهتلاهذه
:١٨ص(ايرخنكيفهسأرقلحو)١٦:٣ص(سواثوميتل
.ديعلاذئمويهروضحو)١٨

َعِمَتَْجيْنَأٍلاَحِّـلُكَىلَعَّـدُبَال؟ُنوُكَياَذاَمًاذِإَف«٢٢
جلٱ
ْ

.»َتْئِجْدَقَكَّـنَأَنوُعَمْسَيَسْمَُّـهنَأل،ُروُهُْم

نممهولااذهةلازإللضفألاقيرطلايأُنوُكَياَذاَم
لدياممهمالكيفو.دوهيلايرصنتمنمنيريثكناهذأ
.ةمهتلاكلتاوقدصيملمهنأىلع

ةريغلاباحصأةعامجيأُروُهْمُْجلٱَعِمَتَْجي...َّـدُبَال
نمدبالنيذلانيروكذملامهيرصنتمودوهيلانمسومانلل
اوعمتجينأو)نيسمخلاديعوهو(ديعلاكلذاورضحينأ
امقحأاوريلكوبقاريوكرمأيفاوملكتيوكنعاولأسيو
كنوضغبيمهاونمؤيملنيذلادوهيلاف.المأكنعهوعمس
.كيفنوكشيمهنماورصنتنيذلاو

اهيفكراهتشاومهدنعةلئسملاةيمهألخلاَنوُعَمْسَيَس
نمضتيانهخئاشملامالكو.كومهتانيذلاةمهتةطساوب
وعمساملمهظيغةوخإلاراهظإنمسلوبىلعنوفئاخمهنأ
نمومهولاكلذمهناهذأنماوليزينأيفنوبغارمهنأوهنع
نيعنتقموسلوببنيرورسممهولعجيوضغبلامهبولق
.هصالخإب

ٍلاَجِرُةَعَبْرَأاَنَدْنِع:َكَلُلوُقَنيِذَّـلٱاَذٰهْلَعْفٱَف«٢٣
.»ٌرْذَنْمِهْيَلَع

ءاضرإوماهوألاةلازإوةمهتلابيذكتلاَذٰهْلَعْفٱ
.سومانللةريغلايوذةوخإلا

.ميلشروأةسينكنحنانتيانعيفيأاَنَدْنِع
.دوهيلايرصنتمنمٍلاَجِرُةَعَبْرَأ
روذنعوننمناكرذنلااذهنأحجرألاٌرْذَنْمِهْيَلَع

)١٨:١٨ص(ًاضيأسلوبرذنكوهو)٢١-٦:١ددع(ريذنلا
.كانهحرشلاعجارف

اوُقِلْحَيِلْمِهْيَلَعْقِفْنَأَوْمُهَعَمْرَّـهطَتَوِءَالُؤٰهْذُخ«٢٤
جلٱَمَلْعَيَف،ْمُهَسوُؤُر

ْ
ممٌْءَيشَسْيَلْنَأُعيَِم ْلَب،َكْنَعاُوِربْخُأاَّـِ
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.»ِسوُماَّـنلِلًاظِفاَحًاضْيَأَتْنَأُكُلْسَت
١٨:١٨صو١٨و١٣و٥و٦:٢ددع

.كتيانعلِءَالُؤٰهْذُخ
ىلعةيراجلاةداتعملاريهطتلاموسرلعضخاْمُهَعَمْرَّـهطَت

يفةعبرألاءالؤهةكراشمنمكنكمتيتلاةنهكلايديأ
.ةيئاهنلارذنلاءافيإضورف

تامدقتلاوحئابذلانمثمهنعِّـدأيأْمِهْيَلَعْقِفْنَأ
فورخكلذنمومهرذنءافيإلهيلإنوجاتحيامرئاسو
شبكوةئيطخةحيبذلكنعةجعنوةقرحملالكنعيلوح
ةتوتلمصارقأقيقدنمريطفلسوةمالسةحيبذلكنع
.اهبئاكسواهتمدقتعمتيزبةتوتلمريطفقاقروتيزب
مايقلاىلعنيرداقريغءارقفاوناكةعبرألاءالؤهنأحّجرملاف
.كلذةقفنب

مهنأرذنلاكلذضورفنمناكْمُهَسوُؤُراوُقِلْحَيِل
)٦:٥ددع(نوفويمويىلإنورذنيموينمرعشلانوقلطُي
ددع(اهتياهنيفنوقلحيًاموينيثالثًابلاغكلذةدمتناكو
يواللاوأنهاكللةقفنلاىلإجاتحياممًاضيأاذهو)٦:١٨
مهينغموقينأدوهيلادئاوعنمناكو.رعشلاقلحييذلا
لوألاسابيرغأىتأنيحهنأسوفيسويلاق.مهريقفةقفنب
سوؤرقلحةقفنبماقكلملاىلوتيلميلشروأىلإةيمورنم
موسرلاىلعهتريغلًاراهظإكلذىتأواورذناممنيريثك
مهحصنيفسلوبءاقدصأهدصقيذلادصقلالثملةيدوهيلا
.هل

مهنأل.مهمهتنمءيشلةحصاليأخلاٌءَْيشَسْيَل
مايقللكريغىلعًاقفنمةينيدلادئاوعلايفًاكرتشمكوأراذإ
ًانايبونيمهتملاةمهتلطبىلعًاعطاقًاليلدكلذاوذختااهب
نعدوهيلايرصنتمهنتملكنأوىسوملودعبتسلكنأ
ماهوألاةلازإلةليسونسحأاذهو.سومانلاظفح
ةـوخألالـكو.نيـعداخلاةـوخإلابـيذـكـتوكـوكـشـلاو
ةنوكسملاراطقألكنمديعلانورضحينيذلانييحيسملا
كمارتحابمهناطوأىلإمهعوجردعباودهاشامبنودهشي
.ةيوسوملاموسرلا

لَسْرَأَف،ِمَمُألٱَنِماوُنَمآَنيِذَّـلٱِةَهِجْنِماَّـمَأَو«٢٥
ْ
ُنْحَناَن

ْنَأىَوِس،َكِلٰذَلْثِمًائْيَشاوُظَفَْحيَالْنَأاَنْمَكَحَوْمِهْيَلِإ
ممْمِهِسُفْنَأَىلَعاوُظِفاَُحي ألِلَحِبُذاَّـِ

َ
ملٱَو،ِمَّـدلٱَنِمَو،ِماَنْص

،ِقوُنْخَْ
.»اَنِّـزلٱَو

٢٩و١٥:٢٠ص

ةيرحلانمءيشلاطبإدحأنظلًاعفدةيآلاهذهاوركذ
ةعيرشلاظفحنممهريرحتيهوممألاينمؤملاهبمكُحيتلا

اذهىلعالإمهيأرلبقيالسلوبنأاوملعمهنألوةيزمرلا
.طرشلا

قفتايذلاميقرلاكلذباودارأْمِهْيَلِإُنْحَناَنْلَسْرَأ
ءيشالنأهنومضموسئانكلاىلإهلسرأوهيلععمجملا
دوهيلامهتوخإرثعيامععانتمالاىوسموسرلانممهيلع
ةيبدألاةعيرشلاهتعنمدقفءانزلاامأ)٢١-١٥:٢٠ص(
.ةيدبألا

يفَلاَجِّـرلٱُسُلوُبَذَخَأٍذِئَنيِح«٢٦ لٱِ
ْ
ْمُهَعَمَرَّـهَطَتَو،ِدَغ

هلٱَلَخَدَو
َْ
طَّـتلٱِماَّـيَأِلاَمَكِبًاِربُْخم،َلَكْي

ْ
ْنَعَبَّـرَقُيْنَأَىلِإِ،ريِه

لٱُمُهْنِمٍدِحاَوِّـلُك
ْ
.»ُناَبْرُق

٦:١٣ددع٢٤:١٨ص

بوقعيةحيصنىلعًايرجَلاَجِّـرلٱُسُلوُبَذَخَأ
هلاوحصنوسئانكلامأميلشروأةسينكباونمهنألخئاشملاو
كلذلبقف.ًامومعاهمالسوةسينكلاعفنلًابسانمهوأرامب
جلٱَنِمًاّرُحُتْنُكْذِإِّـينِإَف«هلوققفوىلع

ْ
ُتْدَبْعَتْسٱ،ِعيَِم

لِلِيسْفَن
ْ

لِلُتِْرصَف.َنيِرَثْكَألٱَحَبْرَألِعيِمَج
ْ
ٍّيِدوُهَيَكِدوُهَي

لٱَحَبْرَأل
ْ
َحتَنيِذَّـلِلَو،َدوُهَي

ْ
َحتِّـينَأَكِسوُماَّـنلٱَت

ْ
ِسوُماَّـنلٱَت

َحتَنيِذَّـلٱَحَبْرَأل
ْ

ٍفيِعَضَكِءاَفَعُّضلِلُتِْرص...ِسوُماَّـنلٱَت
لِلُتِْرص.َءاَفَعُّضلٱَحَبْرَأل

ْ
لَخُألٍْءَيشَّـلُكِّـلُك

ِّـ
ِّـلُكَىلَعَص

ًائيشكلذيفىأرولف.)٢٢-٩:١٩سوثنروك١(»ًامْوَقٍلاَح
ريغوهو.هبمّلسامهبرلهتابجاووةيحيسملاهئدابملًاداضم
الوئطاخلاّرربيالسومانلانأنمهلئاسريفهبتكاملفانم
ىلعسيلهنأوًاثبعناميإلالعجيهيلعلاكتالانأوهصلخي
مدعو.صالخلاةيغبسومانللعضخينأممألانمدحأ
هلعلوةئيطخهنأىلعليلدبسيلهنمةدوصقملاةياغلاةباصإ
نمهبيمُراممءيربهنأدوهيلاينمؤمعانقإبةياغلاكلتلان
حجرألاو.نينمؤملاريغدوهيلامههيلعاومجهنيذلاو.مهتلا
ىلعاونزحولبقيذنمرثكأسلوباوبحأمهنمنينمؤملانأ
دئاوعبسحدبعيوهولكيهلايفهيلعضبُقنأبهباصم
.مهئابآ

ْهلٱ
َ

.هرُّودأىدحإيأَلَكْي
ءافيإدنعريذنلاكيرشىلعبجيامكْمُهَعَمَرَّـهَطَتَو

.)٢٤ع(هرذن
امبةنهكلاربخأهنأيأِريِهْطَّـتلٱِماَّـيَأِلاَمَكِبًاِربُْخم

تاناويحلااودعيل)٢٧ع(ةعبسيهورذنلامايانميقب
نيذللًاكيرشراصهنأبًاضيأمهربخأواهتقويفةحيبذلا
.ةداعلاقفوىلعمهيلعةقفنللدعتسمهنأورذنلامهملع

عحرشرظنا٢١-٦:١ددع(يفهبرمأيذلاُناَبْرُقْلٱ
٢٤(.
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هايإةبيتكلاريمأذاقنإوسلوبىلعدوهيلاجايه
٣٦ىلإ٢٧ع

لٱُهآَر،َّـمِتَتْنَأُةَعْبَّـسلٱُماَّـيَألٱِتَبَراَقاَّـَملَو«٢٧
ْ
َنيِذَّـلٱُدوُهَي

يفاَّـيِسَأْنِم هلٱِ
َْ
جلٱَّـلُكاوُجاَهَأَف،ِلَكْي

ْ
لَأَوِعَْم

ْ
ِهْيَلَعاْوَق

.»َيِداَيَألٱ
٢٦:٢١ص٢٤:١٨ص

كلذمايأنأنكميمتتنأُةَعْبَّـسلٱُماَّـيَألٱِتَبَراَق
نوثالثاهنأحجرألاومايأةعبسنمرثكأنكتملرذنلا
ًاموينيرشعوةثالثيضمدعبسلوبهيفكرتشاةداعلاك
مهأةرخآلاةعبسلامايألاوهكارتشامويةنهكلاربخأواهنم
٢٩:٣٧جورخ(نيبارقلارثكأاهيفمدقُيهنألةدملاكلت
.)١٩:١٤و١٢:١٤ددعو١٣:٦و١٢:٢نييوالو

نمديعللاوتأنيذلادوهيلاوأاَّـيِسَأْنِمَنيِذَّـلٱُدوُهَيْلٱ
عمتجاثيحاهلوحاموسسفأنميأىرغصلاايسآيبرغ
هنممهظيغاوفشينأاوعاطتساامفمهلداجودوهيلابسلوب
ميلشروأيفهوأراملف)٢٠:١٩ص(مهيلعهراصتنالكلانه
نعًادترمهايإمهرابتعالمهبضغنارينتدقتافهوفرع
هاّيإرقتحموهوالإليكهلالخديملهنأاومعزوىسومةعيرش
ىوكشللةصرفاودجيلسيساوجلاكًالبقهوبقارمهلعلو
.هيلع

يفمهوكراشيلنيعمتجملااوكّرحِعْمَْجلٱَّـلُكاوُجاَهَأ
.هنمماقتنالاوسلوبلمهضغب

.رارفلايغبيمرجمهنأكَيِداَيَألٱِهْيَلَعاْوَقْلَأ

اَذٰه!اوُنيِعَأ،َنوُّيِليِئاَْرسِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأاَي:َنيِخِراَص«٢٨
لَعُييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَوُه

ِّـ
جلٱُم

ْ
يفَعيَِم ِبْعَّـشلِلًاّدِضٍناَكَمِّـلُكِ

ملٱاَذٰهَوِسوُماَّـنلٱَو
َىلِإًاضْيَأَنيِّـيِناَنوُيَلَخْدَأىَّـتَح،ِعِضْوَْ

هلٱ
َْ
ملٱاَذٰهَسَّـنَدَوِلَكْي

ملٱَعِضْوَْ
.»َسَّـدَقُْ

٦و٢٤:٥و٦:١٣ص

ـًاجــييهتكـلذـبمـهـوـبطـاخَنوُّيـِلـيـِئاَْرسِإلٱُلـاَجِّــرلٱ
.يفئاطلابّصعتلل

اذهسيجنتنمسّدقملاناكملااذهةياقوىلعاوُنيِعَأ
.فّدجملا

هدهاشوهربخمكلكمتعمسيِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَوُهاَذٰه
.مكنمنوريثك

يفَعيِمَْجلٱُمِّـلَعُي راشتناىلعليلداذهٍناَكَمِّـلُكِ
دوهيلادنعهميلعتةيمهأوهريشبتريثأتوسلوبتيص
.ميلعتلاكلذنممهفوخو

نأاومعزيتلاةراتخملاةمألادوهيلايأِبْعَّـشلِلًاّدِض
ديعاوملايفاهءاكرشممألاهلعجباهقوقحىلعىدعتسلوب
.ثيراوملاو

نعاهظفحبدوهيلازرُفيتلاىسومةعيرشِسوُماَّـنلٱ
.ممألارئاس

لكيهلااميسالوةسدقملاةنيدملاميلشروأِعِضْوَْملٱاَذٰه
مويمهلوقكانهمهلوقناكو.يدوهيلانيدلازكرموهيذلا
هيفمهلًاكيرشناكسلوبنألمتحملاوسونافتسالتقم
.)١٤-٦:١٢ص(ذئموي

.قبساملكقوفيأىَّـتَح
دالبناكساوديريملفممألانمًاسانأيأَنيِّـيِناَنوُي

.ةصاخنانويلا
ْهلٱ
َ

هنإفممألارادءاروةيلخادلاهرّودأدحأيألَكْي
قلُعنالعإبرادلاكلتاوزاتجينأممألاىلعًاروظحمناك
رظحي«هتروصهذهوءاسنلارادورادلاكلتنيبدومعىلع
لكيهلابطيحملارادجلااذهزواجتينأيبنجألكىلع
لتُقًالخادهيلعضبُقفهزواجتنإهنأيبنجألكملعيلف
ناكدومعلاكلذممألانمزواجتنمف.»هسفنىلعهمدو
دوهيللاونذأنيينامورلانأسوفيسويلاق.توملارطختحت
رظنا(نالعإلاكلذيفامفلاخاذإينامورلااولتقينأ
.)٢١:١٢ىّتم(حرشيفلكيهلارودأىلعمالكلا

كلذونكامألانمهريغكسدقملاناكملااوذختاَسَّـنَد
.هلةناهإ

ملٱ
ملٱَعِضْوَْ

ننسلاىضتقمبهللاةدابعلزورفملاَسَّـدَقُْ
.ةيدوهيلا

يفُهَعَماْوَأَرْدَقاوُناَكْمَُّـهنَأل«٢٩ ملٱِ
َسُميِفوُرُتِةَنيِدَْ

هلٱَىلِإُهَلَخْدَأَسُلوُبَّـنَأَنوُّنُظَياوُناَكَف،َّـِيسُسَفَألٱ
َْ
.»ِلَكْي

٢٠:٤ص

يفوهولكيهلايفسلوباودهاشاملبقاْوَأَرْدَقاوُناَك
.ةنيدملاقاوسأضعب

ةيئاخأنماوتأنيذلاممألايرصنتمدحأَسُميِفوُرُت
نيذلاهفرعو)٢٠:٤ص(ساورتىلإهوقبسوسلوباوقفاريل
.ايسآةبصقسسفأنمهنألًالاحايسآنم

سلوبنأمهمعزنظلااذهىلعمهلمحَنوُّنُظَياوُناَك
نظلاكلذمهذاختاولكيهلارقتحمويدوهيلانيدلاودع
.صحفالبنيقيلاةلزنمب

ملٱِتَجاَهَف«٣٠
اوُكَسْمَأَوُبْعَّـشلٱَضَكاَرَتَو،اَهُّلُكُةَنيِدَْ

هلٱَجِراَخُهوُّرَجَوَسُلوُب
َْ
لِلَو.ِلَكْي

ْ
.»ُباَوْبَألٱِتَقِلْغُأِتْقَو

٢٦:٢١ص
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دوهيلاوديعلانامزكلذناكاَهُّلُكُةَنيِدَْملٱِتَجاَهَف
مهلعجةريثكلامهتاوبرماحدزاوةينيدلاةريغلانمةياغىلع
تناكو.ماحدزالاصاوخنموهامكجايهللنيدعتسم
.دوهيللتاجّيهملادشأنمىوكشلاكلت

.خارصلاعفتراثيحلكيهلاىلإُبْعَّـشلٱَضَكاَرَت
.فنعلابَسُلوُباوُكَسْمَأ
ْهلٱَجِراَخُهوُّرَج

َ
ممألاىلعروظحملارادلانمِلَكْي

.اهلوخد
ةنهكلانأحّجرملاولكيهلاباوبأيأُباَوْبَألٱِتَقِلْغُأ

لكيهلاىلإنونظملاهقيفروسلوبعوجرلًاعنماهوقلغأ
يفبغشللًاعفدوهيفالتُقنإامهمدبلكيهلاسيندتو
نمثدحياملكةيلوؤسمنمًاصّلختوسدقملاناكملا
.ةماعلاناجيه

طَيْمُهاَمَنْيَبَو«٣١
ْ
ِريِمَأَىلِإٌَربَخاَمَن،ُهوُلُتْقَيْنَأَنوُبُل

لٱ
ْ

»ْتَبَرَطْضٱِدَقاَهَّـلُكَميِلَشُروُأَّـنَأِةَبيِتَك

ناكولهنألهنومكلياوناكمهنأحّجرملاًابرضُهوُلُتْقَيْنَأ
سندهنأمهمعزلهلتقاودارأو.ًالاحهولتقلةحلسأمهعم
نالعإلاىضتقمبهنإ.هيلإممألانمدحاولاخدإبليكهلا
لتقاودارأمهنكلوهودجوولسميفورتاولتقينأمهلناك
ينانويلاكلذلخدأهنألكاذنمًابنذمظعأهرابتعالسلوب
.مهمعزىلع

لكيهلاةسارحلنينّيعملانيينامورلاسارحلانمٌَربَخاَمَن
ذئنيحىشُخيهنألدايعألايفثداوحلاةبقارملوهيفاملكو
ةيبرغلاةيلامشلاهتيوازىلعلكيهلابرقناكو.بغشلانم
نملكولعجاربأةعبرأاهيلعاينوطنااهمساةينامورةعلق
ًامدقنورشعومدقةئمرخآلاولعوًامدقنونامثاهنمةثالث
يفناكوجردبهبًالصتموهلكلكيهلاىلعًافرشماذهناكو
ةسايسلونتفلاعنملينامورلاركسعلانمدنجةعلقلاكلت
.ةنيدملا

.)٢٣:٢٦ص(سايسيلسويدولكِةَبيِتَكْلٱِريِمَأ
سدُساهنألفلأاهلاجرددعدنجلانمةقرفانهةبيتكلاو
.)٨:٢٩ىّتمحرشرظنا(فالآةتسنوئجللاونوئجللا
.)٦٦و٢٧:٦٥ىّتم(يفةبيتكلاتركُذو

لِلَف«٣٢
ْ
.ْمِهْيَلِإَضَكَرَوٍتاَئِمَداَّـوُقَوًارَكْسَعَذَخَأِتْقَو

لٱَوَريِمَألٱاُوَأَراَّـمَلَف
ْ
.»َسُلوُبِبَْرضْنَعاوُّفَكَرَكْسَع

٢٤:٧و٢٣:٢٧ص

لقألاىلعةئمثالثمهًاذإفٍتاَئِمَداَّـوُقَوًارَكْسَع
.ةئمبيتأيدئاقلكنأل

البغشلانيكستلممألارادىلإةعلقلانمَضَكَر
.ملظلانمءيربناسنإذاقنإل

.هلتقةيغبسلوبيبراضىلإيأْمِهْيَلِإ
ًافوخاوعنتماففكلابمهرمأريمألانأحجرألاخلااوُّفَك

.مهلتقيومهبعقوينأنم

َدَّـيَقُيْنَأَرَمَأَو،ُهَكَسْمَأَوُريِمَألٱََبَرتْقٱٍذِئَنيِح«٣٣
لِسِب

ْ
»؟َلَعَفاَذاَمَوُنوُكَيْنَمىَرُتُ:ِربْخَتْسَيَقِفَطَو،ِْنيَتَلِس
١١عو٢٠:٢٣ص

دّيُقامكهيبناجىلعنييدنجىلإِْنيَتَلِسْلِسِبَدَّـيَقُي
نيكستكلذنمريمألاةياغتناكو.)١٢:٦ص(سرطب
.ًابنذمناكاذإباقعلاوةمكاحمللهظفحيهنأنالعإوجايهلا
رمأو.)٢١:١١ص(سوباغأةءوبنلزاجنإسلوبدييقتيفو
دقنكيملولكلذكهولماعيملدوهيلاناهنظلهدييقتب
.روهمجلالكىلعًابنذبكترا

لٱَناَكَو«٣٤
ْ
لٱَوٍءَْيشِبَنوُخُْرصَيُضْعَب

ْ
َرَخآٍءَْيشِبُضْعَب

يف جلٱِ
ْ

لٱَمَلْعَيْنَأْرِدْقَيَْملاَّـَملَو.ِعَْم
ْ
َرَمَأ،ِبَغَّـشلٱِبَبَسِلَنيِقَي

ملٱَىلِإِهِبَبَهْذُيْنَأ
.»ِرَكْسَعُْ

َرَخآٍءَْيشِبُضْعَبْلٱَوٍءَْيشِبَنوُخُْرصَيُضْعَبْلٱ
.)١٩:٣٢ص(سسفأدهشميفنوجئاهلالعفامك

نمفرعينأريمألاعطتسيمليأَنيِقَيْلٱَمَلْعَيْنَأ
.تاوصألاطالتخالهبنذاموبنذملاوهنمسانلا

نجسودنجلاناكماينوطنأةعلقيفِرَكْسَعُْملٱَىلِإ
.ناكامةقيقحىلعفوقولاوهظفحل)٣١ع(نيمرجملا

لٱَّـنَأَقَفَّـتٱِجَرَّـدلٱَىلَعَراَصاَّـَملَو«٣٥
ْ
ِبَبَسِبُهَلََمحَرَكْسَع

جلٱِفْنُع
ْ

»ِعَْم

ناكوةعلقلاوليكهلاةحاسنيبلصوملاِجَرَّـدلٱَىلَع
.رجحلانمنامّلسوأناضيرعناجردكلانه

سانلاماحدزاةرثكلسلوبلمحيأُهََلَمحَرَكْسَعْلٱَّـنَأ
ىلعًالومحمسلوبدهاشاقولنأحجرألاو.هولقتيلهيلع
.دوهيلابضغةدشلًاراهظإكلذركذورسكعلايديأ
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:َنيِخِراَصُهَنوُعَبْتَياوُناَكِبْعَّـشلٱَروُهُْمجَّـنَأل«٣٦
.»!ُهْذُخ
٢٢:٢٢صو١٩:١٥انحويو٢٣:١٨اقول

حيسملابلصاوبلطنيذلالوقكاذهولتقملاىلإُهْذُخ
انحويو٢٣:١٨اقول(تومللهميلستىلعسطاليباولمحو
.ًايناثنيمألاهدبعلهوبلطًالوأديسللهوبلطامف.)١٩:١٥

بعشلابطاخينأريمألاسلوبناذئتسا
٤٠ىلإ٣٧ع

ملٱَلُخْدَيْنَأُسُلوُبَبَراَقْذِإَو«٣٧
ألِلَلاَقَرَكْسَعُْ

َ
ِ:ريِم

لٱُفِرْعَتَأ«:َلاَقَف»؟ًائْيَشَكَلَلوُقَأْنَأِيلُزوَُجيَأ
ْ
»؟َةَّـيِناَنوُي

ملسلاىلعأغلبامليأَرَكْسَعُْملٱَلُخْدَيْنَأ...َبَراَق
.ماحدزالانعدُعبو

.نذأتأيأُزوَُجيَأ
بطاخسلوبنأكلذنمرهظيَةَّـيِناَنوُيْلٱُفِرْعَتَأ

الهنأدقتعيناكلباذهعقوتيملريمألاوةينانويلابريمألا
.ةيناربعلاىوسبملكتلانسحي

ملٱَتْنَأَتْسَلَفَأ«٣٨
ْ
ِماَّـيَألٱِهِذٰهَلْبَقَعَنَصيِذَّـلٱَّـيِْرصِ

لٱَىلِإَجَرْخَأَو،ًةَنْتِف
ْ

لٱَنِمِلُجَّـرلٱِفَالآلٱَةَعَبْرَأِةَّـيِّـَرب
ْ
.»؟ِةَلَتَق

٥:٣٦ص

نماهعمسةظفللامإكلذنظَّـيِْرصِْملٱَتْنَأَتْسَلَفَأ
نمناكهنأىلعةلادلابعشلابضغةدشلامإوبعشلا

ةنتفنألويرصملانمًارشدهعيملريمألاوسانلارش
رمأيلاولاوبرهدقهنألودهعلاةثيدحتناكيرصملا
سوفيسويركذو.هكسمينمةباثإبدعووهنعشيتفتلاب
صوصللاةقرفدئاقهنالاقوروهشملاهخيراتيفيرصملااذه
ّيبنهنأىعداواهرواجاموةيدوهيلااوقلقأنيذلاةلتقلاو
فقواذإهنأبمهدعووعابتألانمًافلأنيثالثوحنعمجف
عيطتفطوقسلابميلشروأراوسأرمأينوتيزلالبجىلعمهعم
.اهبهنلذئنيحمهدوقيوهرمأ

نمنيريثكنأخيراتلاكلذنمرخآعضوميفلاقو
ةيناثمهددعركذاملهنأىتحهوكرتفهبمهتقثتلازهعابتأ
نمهشيجبىتأيرصملانألاقو.ًالوأناكامعًاريثكصقن
لتقوكانهيلاولاسكليفمهبراحفنوتيزلالبجىلإةيربلا
رئاستتشتويرصملابرهونيتئمرسأومهنمةئمعبرأ
.هشيج

يذلاددعلانمًادجلقأاذهِلُجَّـرِفَالآلٱَةَعَبْرَأ
يهريمألاطلغنمَأقرفلاةلعفرعنالوسوفيسويهركذ
ركذومهنمةامكلاريمألاركذامبروسوفيسويطلغنممأ
ءاسنلاولاجرلانمهلةعباتلاسوفنلاددعسوفيسوي
.دالوألاو

ةلمحيأنويّلَمشِملاينانويلالصألايفمهانعموِةَلَتَقْلٱ
نولخدياوناكفبايثلابىطغتةريصقفويسيهولماشملا
سانلانونعطيوقاوسألاومئالولاولفاحملايفنيمحدزملانيب
ضغبينملكناكف.دحأمهبملعيالفنوراوتيوةيفخ
.هلتقيلنييلمشملاضعبرجأتسيًارسهلتقديريوًادحأ
ةعامجاوراصواورثكمثةليلقةمذرشمهرمألوأيفاوناكو
.ميلشروأبارخبةقلعتملاثداوحلامايأيفاورهتشاةريثك

ِلْهَأْنِم،ٌِّيسوُسْرَطٌّيِدوَُهيٌلُجَراَنَأ:ُسُلوُبَلاَقَف«٣٩
لَأَو.َةَّـيِكيِليِكْنِمٍةَّـيِنَدِْريَغٍةَنيِدَم

ْ
ْنَأِيلَنَذْأَتْنَأَكْنِمُسِمَت

لَكُأ
ِّـ
.»َبْعَّـشلٱَم
٢٢:٣و٩:١١ص

هتنيدمفصينأيفقحسلوبلناكٍةَّـيِنَدِْريَغٍةَنيِدَم
اهحنمةيملعلاسرادملاةرفاوةينغةميظعتناكاهنألكلذب
.ةيسايسلاتازايتمالانمًاريثكنوينامورلا

بعشلاعنقينألمأيسلوبناكَبْعَّـشلٱَمِّـلَكُأْنَأ
عوسيبمهرشبيلةصرفكلذذختيوهبمُهتااممهتئاربب
.هليجنإو

ِهِدَيِبَراَشَأَوِجَرَّـدلٱَىلَعُسُلوُبَفَقَو،ُهَلَنِذَأاَّـمَلَف«٤٠
لٱِةَغُّللٱِبىَداَنَف.ٌميِظَعٌتوُكُسَراَصَف،ِبْعَّـشلٱَىلِإ

ْ
ِةَّـيِنَاْربِع

:»ًالِئاَق
١٢:١٧ص

هلرهظامموهسفنيفسلوبهلاقاممريمألاققحتُهَلَنِذَأ
ةلعهباطخنمفرعينأعقوتوءاهجولانمهنأهتئيهنم
دحأرمأهنأرهاظلاوباطخلايفهلنذأفبغشلاكلذ
ليلدباهتلسلسنملوسرلايديىدحإقالطإبنييدنجلا
.هديبراشأهنأ

دوجوكلذلىلوألاةلعلاتناكٌميِظَعٌتوُكُسَراَصَف
رومألايأيفاوفرعينأيفمهتبغرةيناثلاوركسعلاوريمألا
ةثلاثلاو.مهنمىأرمىلعريمألانيبوهنيبثيدحلاناك
هنأنمركُذاماميسالومهبطاخينأسلوببلطمهبارغتسا
.)٢٢:٢ص(ةيناربعلابمهبطاخ
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بيطخلاوًابيرغًاربنمكلذناكِجَرَّـدلٱَىلَع...َفَقَو
نوبطاخملاناكودونجلابًاطاحمًاريسأناكهنإفهنمبرغأ
.مهبيطخمدكفسيفنيبغارلانيظاتغملانيجئاهلانمًافولأ

ةجوزمملاةيناربعلايهوةيمارآلايأِةَّـيِناَْربِعْلٱِةَغُّللٱِب
.لبابنماهعوجردعبةيدوهيلاةمألاةغلتناكوةينادلكلاب
ةغلراتخاهنكلةينانويلابمهبطاخينأاوعقوتمهنأرهاظلاو
راقتحابمُهتادقناكهنألًائيشمهيضرييكلةصاخلابعشلا

.اهنيعةعيرشلاةغلبمهبطاخفمهتعيرش

نورشعلاويناثلاحاحصألا

٢١ىلإ١عةعلقلاجردىلعسلوبباطخ

َنآلٱيِجاَجِتْحٱاوُعَمْسٱ،ُءاَبآلٱَوُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«١
.»ْمُكْيَدَل

٧:٢ص

بطاخيتلاتاملكلابسلوبمهبطاخُءاَبآلٱَوُةَوْخِإلٱ
هتعنبف)٧:٢ص(نيعبسلاسلجمءاضعأسونافتسااهب
هتعنبودحاولصأنممهايإوهنأمهلرهظأ»ةوخإلاب«مهايإ
خويشلانممهنيبنملهمارتحاوهماركإنلعأ»ءابآلاب«مهايإ
نممهينبناكهلعلو.نيعبسلاسلجمءاضعأوةنهكلاو
.رصنتنألبقهوفرع

نأىلإهمالكنمرهظاممهجاجتحاةياغيِجاَجِتْحٱ
:نارمأمهخارصبهوعطق

الودوهيلابعشلًاودعسيلهنأمهيرينأ:لوألا
هبذههنأوًايدوهيدولومهنألاقكلذلومهلكيهلالومهتعيرشل
دهطضاىتحسومانللًارويغناكهنأودوهيلاييتوهاللضفأ
.)٥-٣ع(داهطضالادشأعوسيعابتأ

ىلإعوسيعابتألًادهطضمهنوكنعهلوحتةلع:يناثلا
.)١٦-٥ع(يوامسنالعإيهوهبًارشبموهلًاعباتهنوك
-١٧ع(ممألاىلإههجوتببسنايبيفذخأمثهنّيباذهو
.دعبملكتلانمهوعنمذئنيحو)٢٠

َهليِداَنُيُهَّـنَأاوُعِمَساَّـمَلَف«٢
ُ

لٱِةَغُّللٱِبْم
ْ
اوُطْعَأِةَّـيِنَاْربِع

:»َلاَقَف.ىَرْحَأًاتوُكُس

اوعقوتمهنأنمهانركذامةحصنهربيةيآلاهذهيفام
نمدبالواومهفلاهبمهبطاخولهنأوةينانويلابمهبطاخينأ
.ًائيشكلذنماوفطلتمهنأ

يفُتْدِلُوٌّيِدوَُهيٌلُجَراَنَأ«٣ ْنِكٰلَو،َةَّـيِكيِليِكَسوُسْرَطِ
يفُتْيَبَر ملٱِهِذٰهِ

َحتَىلَعَليِئَالاَمَغَْيلْجِرَدْنِعًابَّـدَؤُمِةَنيِدَْ
ْ
ِقيِق

لٱُمُكُعيَِمجْمُتْنَأاَمَكِِهللاًاروُيَغُتْنُكَو.ِّـيِوَبَألٱِسوُماَّـنلٱ
ْ
.»َمْوَي

٣٣:٣ةينثت٣:٥يبليفو١١:٢٢سوثنروك٢و٢١:٣٩ص
ص٢٦:٥ص٥:٣٤صو١٠:٣٩اقولو٤:٢٨كولم٢و
١٠:٢ةيمور١:١٤ةيطالغو٢١:٢٠

.دوهيلابعشلودعهنأةمهتلعفدةيألاهذه
يفُتْدِلُو امسوسرطيفهتدالوبءيشالَسوُسْرَطِ

نيدولوملادوهيللناكهنألةيدوهيلاهقوقحنمًائيشيفني
نمجاوزأباونرتقيملامةيدوهيلاقوقحلالكةيدوهيلاجراخ
.ممألا

يفُتْيَبَر نأدحأنظنإف.ميلشروأيأِةَنيِدَْملٱِهِذٰهِ
يفهتيبرتفًايدوهيهنوكنمًائيشصقنتسوسرطيفهتدالو
.نظلاكلذعفدتةسدقملاةنيدملا

مهفهنمملعتهذيملتهنأيأَليِئَالاَمَغَْيلْجِرَدْنِع
تناكهنأل»هيلجردنعبدُأ«هنأليقو.اهماركإوةعيرشلا
ذيمالتلاسلجيوةيلاعيساركىلعاوسلجينأنيملعملاةداع
ًاوضعوًاروهشمًايسيرفليئالامغناكو.مهمادقضرألاىلع
.)٤٠-٥:٣٤صحرشرظنا(نيعبسلاسلجمءاضعأنم
يتوهاللاكلذذيملتهنأانفرعامانهسلوبباطخالولو
.روهشملا

َحتَىلَع
ْ
ناكهنأىلإكلذبراشأِسوُماَّـنلٱِقيِق

دهعُيامككسمتلادشأًاديلقتوةباتكسومانلابًاكسمتم
ملاعهبّذهيسيرفنم نيذلانييقودصلافالخبّيسيرفِ
قفوىلعاذهو.ًالمعوًاداقتعاسومانلاضئارفباوقحتسا
يفُمَّـدَقَتَأُتْنُك«هسفنيفسلوبلوق لٱِةَناَيِّـدلٱِ

ْ
َىلَعِةَّـيِدوُهَي

يفِيباَرْتَأْنِمَنِيريِثَك يفًَةْريَغَرَفْوَأُتْنُكْذِإ،ِيسْنِجِ ِتاَديِلْقَتِ
ِّـينَإ«سابيرغأمامأهباطخيفهلوقو.)١:١٤ةيطالغ(»يِئاَبآ

:٢٦ص(»ًاّيِسيِّـرَفُتْشِعِقَيْضَألٱاَنِتَداَبِعِبَهْذَمَبَسَح
٥(.

هتفرعمردقىلعىلاعتهتمدخلوهمساليأِِهللاًاروُيَغ
ظفحبهتريغرهظأو.سومانلاباتكدرجمبالذئتقو
.اهظفحيملنملكداهطضاوةعيرشلا

نمةرهاظلامهتريغيأَمْوَيْلٱُمُكُعيَِمجْمُتْنَأاَمَك
مظعأتناكاهنألبًالبقهتريغىلعدزتملمهخارصومهجايه
.دعبهمالكيفّنيبامكمهتريغنم

ملٱىَّـتَحَقيِرَّـطلٱاَذٰهُتْدَهَطْضٱَو«٤
لَسُمَوًادِّـيَقُم،ِتْوَْ

ِّـ
ًام

»ًءاَسِنَوًالاَجِرِنوُجُّسلٱَىلِإ
١:١٣سواثوميت١و٣:٦يبليفوخلا٢٦:٩و٨:٣ص
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يكسمتةدشويصالخإكلذبترهظأفُتْدَهَطْضٱ
.يئابآنيدب

قبسامكةديدجلاةينارصنلاةنايدلايأَقيِرَّـطلٱاَذٰه
ىمسو.)٢٣و١٩:٩و٩:٢صحرش(يفمالكلا
ىلإًاليبساهودجوهنالًاراهظإ»قيرطلاب«مهتنايدنويحيسملا
نييحيسملانأىنعمبكلذبءادعألااهامسوةيدبألاةايحلا
.لزاونلانماهيفاممهسفنأىلعاوبجوأفاهيفريسلااوراتخا

.داهطضالانمنكميامةياغتغلبيأِتْوَْملٱىَّـتَح
.)٩:١ص(خلاًادِّـيَقُم

لٱُسيِئَرًاضْيَأِيلُدَهْشَياَمَك«٥
ْ

ملٱُعيَِمجَوِةَنَهَك
،ِةَخَيْشَْ

َ،قْشَمِدَىلِإِةَوْخِإلِلَلِئاَسَرْمُهْنِمًاضْيَأُتْذَخَأْذِإَنيِذَّـلٱ
ْيَكِلَنيِدَّـيَقُمَميِلَشُروُأَىلِإَكاَنُهَنيِذَّـلٱِبَِيتآلُتْبَهَذ
.»اوُبَقاَعُي
١٢و٢٦:١٠و٩:٢ص٤:٥صو٢٢:٦٦اقول

هبدهشينأنكميروهشمرمأكلذنأيأُدَهْشَياَمَك
.مويلاءايحألانمنوريثك

هسفنةنهكلاسيئرنأهانعملمتحيِةَنَهَكْلٱُسيِئَر
ناكعوسيعابتأدهطضيلقشمدىلإةباتكلاهاطعأيذلا
راشملاةنهكلاسيئرناكهانعماذهناكنإف.ذئنيحمهنيب
يأتقولاكلذيفةسائرلاًايلوتمناكهنألسوليفويثهيلإ
نوينامورلاهلزعو)٤:٦صحرشرظنا(م.ب٣٧ةنس
هذهاولوتنملكىلعىقبيناكامكمسالاهيلعيقبنكل
سيئرلاكلذبسلوبدارمناكنإو.مهلزعدعبةسائرلا
هفالسأتالجسلكهدنعنأهانعمفيلاحلاسيئرلااينانح
.بتُكامبدهشيواهعجارينأهنكميفمهتابوتكمو

٩:١و٤:٥ص(نيعبسلاسلجمءاضعأيأِةَخَيْشَْملٱ
لواشركذيًايحلزيملمهضعبنأيفبيرالو.)٢و
اذهلبقةنسنيرشعوسمخذنميذلارويغلايسوسرطلا
.سلجملاكلذنمًاوضعناك

سلجملاءاضعأنميأَلِئاَسَرْمُهْنِمًاضْيَأُتْذَخَأ
انهامو.ةينيدلالئاسملايفًايئاهنًامكحنومكحينيذلا
.)٩:٨ص(يفليقاملحاضيإوليصفت

نأدارملاوقشمددوهيليأَقْشَمِدَىلِإِةَوْخِإلِل
امو.ةنيدملاكلتيفعمجملاخويشىلإتلسرُألئاسرلا
مهضعبنييحيسملاةيمستنأانههيلإتافتلالاقحتسي
اوذخأامكدوهيلاحلطصمنعاهوذخأ»ةوخإلاب«ًاضعب
.مهتسينكيفهيلعاوحلطصاومهعمجمنمًاريثكهريغ

.لتقلاوأدلجلاوأنجسلاباوُبَقاَعُيْيَكِل

َوْحَنُهَّـنَأَقْشَمِدَىلِإٌبِّـرَقَتُمَوٌبِهاَذاَنَأَوِيلَثَدَحَف«٦
.»ٌميِظَعٌروُنِءاَمَّـسلٱَنِمِيلْوَحَقَرْبَأًةَتْغَب،ِراَهَّـنلٱِفْصِن

١٣و٢٦:١٢و٩:٣ص

هتايحبولسألكّريغتةلعىلعملكتيانهلوسرلاذخأ
هباطخيفسلوبهركذامو.ًايهلإًانالعإالإتسيلاهنأو
)١٧-٩:١٣ص(يفاقولهركذامعظفللايفًاليلقفلتخي
ركذُيملامريسفتىلإانهتفتلنو.كانهحرشلاعجارف
حاحصألانمةثلاثلاةيآلايفامكةيآلاهذهيفامو.كانه
رون«هنألاق»كانهرون«هنألاقامنأقرفلاو.عساتلا
.»راهنلافصن«يفناكهروهظتقونأدازو»انهميظع

طَقَسَف«٧
ْ

:ِيلًالِئاَقًاتْوَصُتْعِمَسَو،ِضْرَألٱَىلَعُت
ِمل،ُلُواَشُلُواَش

َ
»؟ِينُدِهَطْضَتاَذا

اهيفنأالإعساتلاحاحصألانمةعبارلاةيآلاكةيآلاهذه
.ةبيغلاريمضلدبملكتلاريمض

ُعوُسَياَنَأ:ِيلَلاَقَف؟ُدِّـيَساَيَتْنَأْنَم:ُتْبَجَأَف٨«٨،٩
اوُرَظَنيِعَماوُناَكَنيِذَّـلٱَو٩.ُهُدِهَطْضَتَتْنَأيِذَّـلٱُّيِِرصاَّـنلٱ
.»يِنَمَّـلَكيِذَّـلٱَتْوَصاوُعَمْسَيَْملْمُهَّـنِكٰلَو،اوُبَعَتْرٱَوَروُّنلٱ
٩:٧صو١:٧لايناد

نكلعساتلاحاحصألايفةسماخلاةيآلاكانهةنماثلاةيآلا
.ةماعلادنعروهشملاعوسيبقلوهو»يرصانلا«انهديز
ةظفلكرتهناالإكانهةعباسلاةيآلاكةعساتلاةيآلاو
.بعرلاوهوهتلعوهامبتمصلااهيفلدبو»نورفاسملا«
نورظنيالوتوصلانوعمسي«عساتلانمةعباسلايفو
توصلااوعمسيملنكلواوبعتراورونلااورظن«انهو»ًادحأ
»توصلاف«.يونعماليظفلامهنيبقرفلاو»ينملكيذلا

ىلعلمتشملاريغطيسبلاتوصلاوهعساتلاحاحصألايف
مهنأوهودحاوىنعملاوىنعمىلعلديظفلانهوتاملكلا
يفءاجاملثمانهامو.سلوبملكيذلالاقاماومهفيمل
ضعبواهنيعبظافلألاركذريشبلانإف)٣٠-١٢:٢٨انحوي(
نيذلافكالمميلكتاهبسحمهضعبوًادعراهبسحنيعماسلا
)٩:٧ص(يفهعمسىنعمبتوصلااوعمسًادعراهوبسح
.)٢٢:٩ص(يفهعمسمدعىنعمبهوعمسيملو

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا

٢١١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لُقَف«١٠
ْ

ْمُق:ُّبَّـرلٱِيلَلاَقَف؟ُّبَراَيُلَعْفَأاَذاَم:ُت
َكَلَبَّـتَرَتاَمِعيَِمجْنَعَكَلُلاَقُيَكاَنُهَوَ،قْشَمِدَىلِإْبَهْذٱَو
.»َلَعْفَتْنَأ

.هتحتلئاطالفالتخاب٩صنم٦ةيآلاكةيآلاهذه

ِينَداَتْقٱ،ِروُّنلٱَكِلٰذِءاََهبِلْجَأْنِمُِرصْبُأَالُتْنُكْذِإَو«١١
.َ»قْشَمِدَىلِإُتْئِجَف،يِعَماوُناَكَنيِذَّـلٱيِدَيِب

ىمعلاىلعانهدازهنأالإ٩صنم٨ةيآلاكةيآلاهذه
.»رونلاكلذءاهب«يهوهتلع

ًادوُهْشَمَو،ِسوُماَّـنلٱَبَسَحًاّيِقَتًالُجَراَّـيِناَنَحَّـنِإَّـمُث«١٢
لٱِعيَِمجْنِمُهَل

ْ
»ناَّـكُّسلٱِدوُهَي

٣:٧سواثوميت١٠:٢٢١ص٩:١٧ص

)١٦-٩:١٠ص(يفركُذامانههباطخيفىسومكرت
مالكلاطسبو.ثيدحلانماينانحوبرلانيبناكاموهو
قشمددوهييروهشمنمهنأّنيبيلاينانحفصويف
هيلإحيسملاهلسرأيذلاوههسفنيدوهيلااذهنأواهيربتعمو
لجر«هنأبهفصوو.ةيحيسملاةسينكلاهلخديوهينيعحتفيل
دوهيلاعيمجنمهلدوهشمهنأبوسومانلابسحيقت
ناكولًايدوهيًاخأهلبقيالاذهلثمنأىلإءاميإ»ناكسلا
حضوأبالإًايحيسمًاخأهلبقيملهنأو.سومانللًاودعوًافدجم
.هريغتىلعنيهاربلا

!ِْرصْبَأ،ُلُواَشُخَألٱاَُّهيَأ:ِيلَلاَقَوَفَقَوَو،َّـَيلِإىَتَأ«١٣
لِتيِفَف

ْ
»ِهْيَلِإُتْرَظَنِةَعاَّـسلٱَك

نعاهبّربعيتلاظافلألابالإ)٩:١٨ص(يفامكاذه
.هرصبدوع

لٱَِرصْبُتَو،ُهَتَئيِشَمَمَلْعَتِلَكَبَخَتْنٱاَنِئاَبآُهٰلِإ:َلاَقَف«١٤
ْ
،َّـراَب

.»ِهِمَفْنِمًاتْوَصَعَمْسَتَو
٢٦:١٦و٩:١٥ص٧:٣٢و٥:٣٠و٣:١٣ص
:١١سوثنروك٧:٥٢١و٣:١٤ص١٥:٨و٩:١سوثنروك١

١:١٢ةيطالغو٢٣

ملامركذسلوبنأالإ)٩:١٧ص(يفامكةيآلاهذه
امهالكىتأفسلوبهركذيملامركذاقولواقولهركذي
.راصتخالا

ًالصأنايدوهيسلوبواينانحنأبحيرصتاذهاَنِئاَبآُهٰلِإ
لعفامكمهيضريلكلذلاقومهبطاخيناكنيذلاك
.)٧:٢ص(نيعبسلاسلجملهباطخيفسونافتسا

.صاخنالعإبُهَتَئيِشَمَمَلْعَتِل
)٧:٥٢و٣:١٤ص(يفامكحيسملايأَّـراَبْلٱَِرصْبُتَو
انهرصبلاو.)٢٧:١٩ىّتم(سطاليبةأرماهتعداذكو
ىلعوهو)٩:١٧ص(يفًاضيأوهامكيزاجماليقيقح
ملٱَعوُسَيُتْيَأَراَمَأ«هلوققفو

.)٩:١سوثنروك١(»اَنَّـبَرَحيِسَْ
لٱَرِخآَو«هلوقو

ْ
سوثنروك١(»اَنَأِيلَرَهَظِطْقِّـسلِلُهَّـنَأَكِّـلُك

١٥:٨(.
لعجاذهوةكئالملاوأسانلاةطاسوالبًاسأرِهِمَفْنِم

١٣:٢صرظنا(ًالوسررشعينثالانملكلًايواسمسلوب
.)١:١ةيطالغهبلباقو

ِجلًادِهاَشُهَلُنوُكَتَسَكَّـنَأل«١٥
َ
َتْيَأَراَمِبِساَّـنلٱِعيِم

.»َتْعِمَسَو
٢٦:١٦و٤:٢٠ص٢٣:١١ص

اونوكيلاونّيعنيذلارشعينثالانمدحاوكًادِهاَش
هتمايقدعببرلانياعيهنأمزلف)١:٨لامعأ(نيعدوهش
.هلسريهسفنبرلانأو)٢:٣٢ص(

ًارارحأوًاديبعءالهجوءاملعًاممأوًادوهيِساَّـنلٱِعيِمَِجل
ىلعزايتمالانممهنيبامعرظنلاعطقبءارقفوءاينغأ
:١ةيموررظنا(يصخشويبعشوّيمأنمهعاونأفالتخا
.)٣:١١يسولوكو١٤
هنمدبالكلذو(هسفنبرلانمَتْعِمَسَوَتْيَأَراَمِب

نأعنميالاذهوًاضيأيحولاوىؤرلانمو)ًالوسرنوكيل
.سانلارئاسكىرخألئاسوبفرعي

ِملَنآلٱَو«١٦
َ
َكاَياَطَخْلِسْغٱَوْدِمَتْعٱَوْمُق؟ىَناَوَتَتاَذا

.»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبًايِعاَد
٩:١٤ص١٠:٢٢نييناربعو٦:١١سوثنروك١و٢:٣٨ص
١٠:١٣ةيمورو

ركذيملنكلدمتعاسلوبنأ)٩:١٨ص(يفاقولركذ
.ةيدومعملاىلإهاعداينانحنأنمسلوبهركذام

نمبلقلاريهطتوزمردامتعالاَكاَياَطَخْلِسْغٱَو
حورلالمعيناثلاوناسنإلالمعلوألاوهيلإزومرمةئيطخلا
.نابجاونيرمألاالكوسدقلا
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بَّـرلٱِمْسٱِبًايِعاَد
هتوهالبرارقإاذهوحيسملاعوسيياِّـ

لعجو.رابتعالااذهبهدبعينآلاهنأوصلخموكلمهنأو
.هتيدومعملًادادعتساوًاطرشكلذاينانح

ُتْنُكَوَميِلَشُروُأَىلِإُتْعَجَراَمَدْعَبِيلَثَدَحَو«١٧
يفِّـيلَصُأ هلٱِ

َْ
لَصَحِّـينَأ،ِلَكْي

ْ
يفُت »ٍةَبْيَغِ

١٢:٢سوثنروك٢و٩:٢٦ص

دعبنينسثالثيفهلثدحامسلوبركذيمل
ىلإلصوفباطخلاكلذيفهيلإجتحيملهنألهتيدومعم
:٩ص(يفتركُذدقوميلشروأيفاهآريتلاايؤرلاثيدح
امبعصأىلإاذههلصوأو.)١٨و١:١٧ةيطالغو٢٩-٢٧
.ممأللًارشبمراصةطساويأبّنيبينأوهوهباطخيف
ةسدقملانكامألابقلعتمرييغتلاكلذنأمهلّنيبينأمتهاف
الإريشبتلاكلذتأيملهنأواهسيندتبضعبلاهمهتايتلا
سفنيفوةسدقملاةنيدملايفوهوهلنلعُأيذلاهللارمأب
.سدقملالكيهلاكلذ

يفِّـيلَصُأُتْنُكَو...ُتْعَجَر ْهلٱِ
َ

لعفهنأركذِلَكْي
اللاقهنأكفهداتعارمأكميلشروأىلإهلوصونيحكلذ
ةالصلانعتلدعولكيهلاتكرتيرصنتدعبينأاونظت
دبعأانأويلثدحمكيلعهصقأاملكنأاوملعاو.هيف
ءابآلابيتاقالععطقينعدعبياممًاذإفهسفنلكيهلايفهللا
ناكملااذهوسومانلاوليئارسإديعاوموميدقلادهعلاو
.سدقملا

يفُتْلَصَحِّـينَأ ايؤرللةقفاوملاحانهةبيغلاٍةَبْيَغِ
.)١٠:١٠صحرشرظنا(ةيهلإلا

،َميِلَشُروُأْنِمًالِجاَعْجُرْخٱَوِْعْرسَأ:ِيلًالِئاَقُهُتْيَأَرَف«١٨
.»يِّـنَعَكَتَداَهَشَنوُلَبْقَيَالْمَُّـهنَأل
١٠:١٤ىّتم١٤ع

قشمدىلإرئاسانأوًالبقهتيأريذلاتيأريأُهُتْيَأَرَف
تانالعإلاورظانملادحأيهوحيسملايأّرابلاوهو)١٤ع(
.)١٢:١سوثنروك٢(سلوباهركذيتلا

ميلشروأبماقأهنأمزلتسياذهًالِجاَعْجُرْخٱَوِْعْرسَأ
.اهيفهئاقبنمةدئافالهنأوبجياممرثكأ

.ميلشروألهأقدصياليأَنوُلَبْقَيَال
ةصتخملارومألانمةداهشلاةيدأتتناكيِّـنَعَكَتَداَهَش

ىلإًالوسرسيلهنأهلبرلاحّرصلوقلااذهبولسرلاب
ةدشملعهنأورشعينثالارئاسوسرطبكدوهيلاوميلشروأ
.اهيفدوهيلاريشبتوميلشروأبةماقإلايفهتبغر

لُقَف«١٩
ْ

ُسِبْحَأُتْنُكِّـينَأَنوُمَلْعَيْمُه،ُّبَراَي:ُت
يفُبِْرضَأَو .»َكِبَنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱٍعَمَْجمِّـلُكِ
٤عو٨:٣صو١٠:١٧ىّتم

نمًاقباسهتيتأامنأوهويركفلًاحاضيإُتْلُقَف
عانقإلينلهؤياهعابتألداهطضالاوةيحيسملاةنايدللةمواقملا
ينعنقأامبمهعنقأنأعيطتسأينألةنايدلاكلتةحصبدوهيلا
.ةيفاكبابسألالإرصنتأملينأنوقدصيمهنإف

.حيسملاوههبطاخيذلانأاذهبرهظأَكِبَنوُنِمْؤُي

ًافِقاَواَنَأُتْنُكَكِديِهَشَسوُناَفِتْسٱُمَدَكِفُسَنيِحَو«٢٠
.»ُهوُلَتَقَنيِذَّـلٱَباَيِثًاظِفاَحَو،ِهِلْتَقِبًايِضاَرَو

١:٣٢ةيمورو٨:١صو١١:٤٨اقول٧:٥٨ص

اهركذو)٧:٥٨ص(يفركُذةيآلاهذهيفءاجام
ّنيبيلدوهيللاهركذينأهنكميةريثكةلثمأنمًالثمسلوب
وهوهصولخيفاوكشياليكلسومانللةقباسلاهتريغمهل
.هتداهشةحصباوعنتقييكلوحيسملاعوسينأبرشبي

.»ًاديِعَبِمَمُألٱَىلِإَكُلِسْرُأَسِّـينِإَف،ْبَهْذٱ:ِيلَلاَقَف«٢١
١:٥ةيمورو٢٦:١٧و١٨:٦و٤٧و٤٦و١٣:٢و٩:١٥ص
:٣سسفأو٢:٧و١٦و١:١٥ةيطالغو١٥:١٦و١١:١٣و
١:١١سواثوميت٢و٢:٧سواثوميت١و٨و٧

ريركتىوسهلحيسملاباوجنكيملْبَهْذٱ:ِيلَلاَق
دوهيلاربخينأسلوبىلعًابعصناكهنأنمدبالو.رمألا
ةدشّنيبيلالإهركذيملفهلخيبوتلانمهيفاملباوجلااذهب
مهنعلدعيملهنأوةيدوهيلاهتمألًاعفنهتايحلذبيفهتبغر
اماذهيفسيلو.هلّدرماليذلابرلارمأبالإممألاىلإ
َىلِإُهوُلَسْرَأَوَةَّـيَِرصْيَقَىلِإُهوُرَدْحَأُةَوْخِإلٱ«نأاقوللوقيفاني
امبرلارمأالولهنأقّقحملاذإ)٩:٣٠ص(»َسوُسْرَط
امكلذىلعناهربلاو.ةوخإلاحاحلإلةباجإميلشروأكرت
.)٤-١٥:١ص(يفليق

يفةيناثةوعدلاهذهلثميعُدِمَمُألٱَىلِإَكُلِسْرُأَس
انهو.)١٣:٢ص(اهتسينكلسدقلاحورلانالعإبةيكاطنأ
لكيهلايفوهوءامسلانمرمأهنأدوهيللسلوبحضوأ
.هلجأنمهلتقاوبلطوهبهيلعاوكتشاامهلعفب
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هتاجنوهدلجبريمألارمأوسلوبباطخعطق
سلجملايفهتماقإوًاينامورهنوكبكلذنم

٣٠ىلإ٢٢ع

لٱِهِذٰهىَّـتَحُهَلاوُعِمَسَف«٢٢
ْ

:َنيِلِئاَقاوُخََرصَّـمُث،ِةَمِلَك
.»َشيِعَيْنَأُزوَُجيَالَناَكُهَّـنَأل،ِضْرَألٱَنِماَذٰهَلْثِمْذُخ

٢٥:٢٤ص٢١:٣٦ص

يتلاةريخألاةلمجلاوأ»ممألا«ةظفليأِةَمِلَكْلٱِهِذٰه
لدعينأسلوبلكيهيفرمأهبدوعوملاحيسملانأاهبحّرص
ًايواسمنيضغبملافلغلاممألاريشبتىلإراتخملاهبعشنع
ملاذهلثمباوأبنأءايبنألانأعمف.ميهاربإءانبأبمهاّيإ
مهبولقألمذئمويهايإسلوبركذفهناكمإدوهيلادقتعي
.نونجلاكًاظيغوًادسح

.دحاومفنمكَنيِلِئاَقاوُخََرصَّـمُث
:٢٣اقول(هبرىلعكلذلثمباوخرصو.توملاىلإْذُخ
الولو)٧:٥٧ص(سونافتساىلعو)١٩:١٥انحويو٢٨
.سونافتسابهولعفامهباولعفركاسعلا

يرجننأاندرأوانمكحامكَشيِعَيْنَأُزوَُجيَال
هلاقاماوذختامهف.انيديأنمرسكعلاهفطخيملولمكحلا
لكةحصىلعًاعطاقًاليلدممألاىلإهلاسرإةهجنمسلوب
نيدلانعدترمهنأوهو)٢١:٢٨ص(يفهبهومهتاام
.لكيهلاسّندموفدجمويدوهيلا

طَيَوَنوُحيِصَياوُناَكْذِإَو«٢٣
ْ

ًاراَبُغَنوُمْرَيَوْمَُهباَيِثَنوُحَر
جلٱَىلِإ

ْ
»ِّـَو

.مهظيغةدشلةمالعكلذلك
.نوعيطتسيامةياغبنوخرصيَنوُحيِصَي
نكلوهملعناماذه.مهظيغلًاراهظإْمَُهباَيِثَنوُحَرْطَي
كلذاوتأمهلعلوكلذىلعًاليلداهحرطاولعجاذاململعنال
اهوحرطمهنأوأ.مهنكمأولهمجرلنودعتسممهنأىلإةراشإ
.مهلاعفناةدشلًايفشتاهباوحيليلمهنع

ناريثلاضعبلعفيامكِّـوَْجلٱَىلِإًاراَبُغَنوُمْرَي
ص(رافنللةمالعسانلاكلذيتأيوهريغةلتاقملًادادعتسا

ركاسعلاعنملرابغلايمرباوفتكاو.)٨:١٤ىّتمو١٨:٦
ملكتللةصرفسلوبلكرتيملاذهو.ةراجحلايمرنممهايإ
.دعب

ةرماعىقبتنأاهلقبيملوناحدقميلشروأبارخناك
ًاملعاهدالوألضفأوهنماهيلإىتأذئنيحوةنس١٢ىوس
نوكينأّدوىتحاهلًابحهبلقءولمممهلمملعموهوىوقتو

الولوملاعلاةيافنهنأكهتلماعف»اهلجألحيسملانمًامورحم«
.همدتكفسهلنيينامورلادونجلاةحلسأةيامح

ملٱَىلِإِهِبَبَهْذُيْنَأُريِمَألٱَرَمَأ«٢٤
ْنَأًالِئاَق،ِرَكْسَعُْ

ِهْيَلَعَنوُخُْرصَياوُناَكٍبَبَسِّـيَألَمَلْعَيِل،ٍتاَبََرضِبَصَحْفُي
.»اَذَكٰه

ملوةيناربعلابهنألسلوبباطخنمًائيشريمألامهفيمل
هباطخنمسلوببنذناكاذامفرعينأنملمأاملني
نمهعمسوبعشلاظيغنمهآراملهيأريفبّلصتف

نأدصقوًاميظعًابنذبكتراسلوبنأدقتعاومهخارص
.باذعلاتحتوهوهرارقإبهرمأةقيقحىلعفقيلهبذعي

نأةيغبًالوأدصقامكِرَكْسَعُْملٱَىلِإِهِبَبَهْذُيْنَأ
.)٢١:٣٤ص(نيبغاشلانمهيمحي

اهذختايتلاقرطلادحأدلجلاناكٍتاَبََرضِبَصَحْفُي
يأمهبونذبرارقإلاىلعنينوجسملااوربجيلًاميدقنوملاظلا
ريمألارمأفبرضلاملأنماوحيرتسيلمهسفنأىلعىوكشلا
.ةداتعملارومألانمهنوكىلعءانبهب

ملٱِدِئاَقِلُسُلوُبَلاَق،ِطاَيِّـسلِلُهوُّدَماَّـمَلَف«٢٥
ْ
لٱِةَئِ

ْ
:ِفِقاَو

َجتْنَأْمُكَلُزوَُجيَأ«
ْ
»؟ِهْيَلَعٍِّيضْقَمَْريَغًاّيِناَموُرًاناَسْنِإاوُدِل

١٦:٣٧ص

نمةروفضملاطايسلابدلجللًادادعتساِطاَيِّـسلِلُهوُّدَم
.دلجلا

يرُجينأريمألاهيلإلكويذلاِفِقاَوْلٱِةَئِْملٱِدِئاَقِل
لكُويذلاناكهلثمو.هءارجإدهاشيوسلوببرضبهرمأ
.٢٣:٤٧٩اقولو٢٧:٥٤ىّتم(حيسملابلصةدهاشمهيلإ

امكينامورهنأرابتعابهقوقحبانهسلوبحّرصُزوَُجيَأ
دصقو.كانهحرشلارظناف)١٦:٣٧ص(يبليفيفحرص
هنألهلعفينأدصقدقناكامزاوجمدعّنيبينأهلاؤسب
وهامىلعةينامورلاةعيرشلايفبونذلامظعأنمناك
.عيمجلادنعمولعملا

قوقحلاةسارحلنينّيعملانيينامورلاركاسعايْمُكَل
.ةينامورلا

هوبرضنيذلامرجمّظعياذهِهْيَلَعٍِّيضْقَمَْريَغ
.)١٦:٣٧ص(يفسلوبحّرصامكهونجسو

ملٱُدِئاَقَعِمَسْذِإَف«٢٦
ْ
:ًالِئاَقَُهَربْخَأَوِ،ريِمَألٱَىلِإَبَهَذِةَئِ

ِيناَموُرَلُجَّـرلٱاَذٰهَّـنَأل!َلَعْفَتْنَأٌعِمْزُمَتْنَأاَذاَمْرُظْنٱ
ٌّ
«.
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ِيناَموُر
ٌّ

ةيمورنممهنأالنينامورلاقوقحمهلنمم
.)٣٨و١٦:٣٧صرظنا(

ِيناَموُرَتْنَأَأ.ِيلْلُق«:ُهَلَلاَقَوُريِمَألٱَءاَجَف«٢٧
ٌّ
»؟

.»ْمَعَن«:َلاَقَف

ًاينامورنوكتنأنكميأ.هانعموبجعتماهفتسااذه
يفريمألاالودئاقلاكشيمل.هتمأهتضفريدوهيتنأو
كلذيعّدييذلانأامهتفرعملينامورهنأسلوبلوقةحص
نأبجعتريمألانكللجاعلاتومللهسفنضرعيًابذك
.زايتمالاكلذلانيهلثم

ِهِذٰهُتْيَنَتْقٱٍريِبَكٍغَلْبَمِبَفاَنَأاَّـمَأُ:ريِمَألٱَباَجَأَف«٢٨
.»اَهيِفُتْدِلُوْدَقَفاَنَأاَّـمَأ:ُسُلوُبَلاَقَف.َةَّـيِوَعَّـرلٱ

نأوينانويوألصألاينايرسريمألانأكلذنمجتني
هلبجويالينامورلاشيجلايفلاعبصنميفهنوك
ًاريسعناكقوقحلاكلتىلعلوصحلانأوةينامورلاقوقحلا
معن.هسفنروطاربمألاىوساهحنمينأدحألنكيملًادج
هتأرماتناكةرواحملاهذهنيحسويدولكمايأيفهنأ
نملةسخبنامثأباهعيبتوهنمةيوعرلاقاروأذخأتانيلسيم
كلتىلعريمألالصحنأدعبناككلذنكلوديرت
ةيدأتبالإكلذلبقاهيلعلوصحلادحأنكميملو.ةيوعرلا
تينتقاغلبمبانأ«ريمألالوقو.ريمألالاقامكرفاونمث
.تنأاهتينتقافيكهلوقنمضتي»ةيوعرلاهذه

هنوكوهفالسأنمهريغوأهيبأنعاهثرواَهيِفُتْدِلُو
انأ«ًاقباسهلوقناكالإوةيوعرلاكلتهحنميالسوسرطنم
ًائيشهقحبحّرصفكلذنايببًايفاو)٢١:٣٩ص(»يسوسرط
نأةصرفهلنوكيلوهتناهإودلجلاملأهسفننععفديل
.بعشلابطاخامكسلجملابطاخي

لِلَو«٢٩
ْ
ْنَأَنيِعِمْزُماوُناَكَنيِذَّـلٱُهْنَعىَّـحَنَتِتْقَو

ِيناَموُرُهَّـنَأَمِلَعاَّـَملُريِمَألٱىَشَتْخٱَو.ُهوُصَحْفَي
ٌّ
ْدَقُهَّـنَألَو،

.»ُهَدَّـيَق

هنأاوفرعنيحركسعلايأُهوُصَحْفَي...َنيِذَّـلٱ
.هنمّدبالاممهنأكريمألارمأنيعقوتمريغكلذاوتأوينامور

ىلعبجويمرجينامورلادلجنألُريِمَألٱىَشَتْخٱ
.كلذبجويبرضللهدملبتوملاهبكترم

لوألاهديقبال)٢٥ع(برضللهّدميلُهَدَّـيَقْدَقُهَّـنَأل
ًايقابلزيملوبرهلانمهعنملناككاذنأل)٢١:٣٢ص(
.)٣٠ع(هيلع

يفَو«٣٠ لٱِ
ْ
لٱَمَلْعَيْنَأُديِرُيَناَكْذِإِدَغ

ْ
ِمل:َنيِقَي

َ
يِكَتْشَياَذا

لٱ
ْ
لٱُءاَسَؤُرَُرضَْحيْنَأَرَمَأَو،ِطاَبِّـرلٱَنِمُهَّـلَح؟ِهْيَلَعُدوُهَي

ْ
ِةَنَهَك

.»ِْمْهيَدَلُهَماَقَأَوَسُلوُبََرضْحَأَف.ْمِهِعَمَْجمُّلُكَو

يف .هكاسمإمويدغيأِدَغْلٱِ
.برضلابسلوبريرقتنعهعانتقاعمَنيِقَيْلٱَمَلْعَي
ىتضقمبمكحللهتيرومأمتابجاونمملعلااذهناكو
اذإهتبقاعموًائيربهدجواذإسلوبنعةاماحملاولدعلا
.ًابنذمهدجو

ملهنألمهسفنأدوهيلالأسينأدصقَُرضَْحيْنَأَرَمَأ
سلوبباطخنمالونيبغاشلاخارصنمًائيشملعي
.ةيناربعلاب

ةنهكلاءاسؤراقولركذْمِهِعَمَْجمُّلُكَوِةَنَهَكْلٱُءاَسَؤُر
مهأمهنألمهدعبروكذملاعمجملاءاضعأنممهنأعم
.نيعبسلاعمجموهانهعمجملاوءاضعألا

ص(يفنيتروكذملانيتلسلسلايأِطاَبِّـرلٱَنِمُهَّـلَح
.برهلانمهلًاعنمامهبطبُرنيتللا)٢١:٣٣

لكيهلاريغيفسلجملاىلإةعلقلانمَسُلوُبََرضْحَأَف
رهاظلاو.هيلإسلوببيتأيوهلخدينأريمألانكمأامالإو
امليلدبعمسموهنمىأرمىلعًاجراخرسكعلاكرتهنأ
ةمكاحمللفقودقسونافتساناكو.)٢٣:١٠ص(يف
ناكًاريسأمهمامأذئنيحفقويذلاسلوبونيبعسلامامأ
ملعينأيفريمألاةبغرهللالعج.مهنمدحاوكسلجيًالبق
لوسرلاكلذةادانمىلإةليسوسلوبرمأنمنيقيلا
.مهسلجميفنيعمتجملادوهيلاءاسؤرمظعأمامأقئاقحلاب

نورشعلاوثلاثلاحاحصألا

١٠ىلإ١عدوهيلاعمجميفسلوب

يفُسُلوُبَسَّـرَفَتَف«١ ملٱِ
،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:َلاَقَوِعَمْجَْ

لٱاَذٰهَىلِإِِهللاُتْشِعْدَقٍحِلاَصٍريِمَضِّـلُكِبِّـينِإ
ْ
.»ِمْوَي

٤:٢و١:١٢سوثنروك٢و٤:٤سوثنروك١و٢٤:١٦ص
١٣:١٨نييناربعو١:٣سواثوميت٢و
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ةنسنيرشعوسمخذنمكلانهرضحُسُلوُبَسَّـرَفَتَف
ذخأكلانهنموهيلعًايضاقوأسونافتساىلعًايكتشم
نييحيسملانماهيفنمدهطضيلقشمدىلإةيصوتلئاسر
ناعمإبرظنيأ»عمجملايفسرفتو«.)٢و٩:١ص(
تاملعنممكحيلوًاقباسهفرعنممهنيبلهفرعيل
يأملعيلوهتهجنممهتاساسحإومهتافصىلعمههوجو
.)٦ع(نمنيبتيامىلعيقودصمهنميأويسيرفمهنم

يف مهلًالجرنوعبسمهوعمجملالهأيأِعَمْجَْملٱِ
.ةيسايسلااهرومأضعبوةينيدلادوهيلاةمأرومأيفمكحلا

يفاهظفليتلا»ءابآلا«ةملككرتُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ
مهلواسمهنأّنيبيلًادمعكلذىتأهلعلوجردلاىلعهباطخ
يفوضعوهوًاقباسهلتناكيتلاقوقحلانمًائيشدقافريغ
باطخلااومهفمهنألةينانويلابمهبطاخيناكو.عمجملاكلذ
.)٢٩ع(ريمألاومه

املكرصتخمةلمجلااذهيفامٍحِلاَصٍريِمَضِّـلُكِب
اوعطقينأنمًافوخهبىتأوعمجملايفهبجتحينأدارأ
:رومأةعبرأبحيرصتهيفو.هنمغرفينألبقهباطخ
ًانيمأناكلبىسومسوماننعدترمبسيلهنأ:لوألا·

.ًايدوهيهنوكرابتعابتابجاولالكب
ىلإةءاسإلانمهءادعأهبهمهتااممءيربهنأ:يناثلا·

.هلبقاميفوتقولاكلذيفمهتنايدودوهيلا
ةمدخكلذنظيوهونييحيسملادهطضاهنأ:ثلاثلا·

.هللا
ةمدخهاتأامًايحيسمهنوكرابتعابنآلاىتأهنأ:عبارلا·

هبتكهسفنلةئربتسلجملايفهلاقامفًاقباسهدصقكهللا
ًاضيأرظنا٤:٤سوثنروك١يفو١:٣سواثوميت٢(يف
.)٢٤:١٦لامعأ

رابتعابهتابجاولكيفهرصنتدعبًانيمأهئاقببهحيرصتو
نأهميلاعتلكيفهبحّرصملاهداقتعاىلعينبمًايدوهيهنوك
.اهلةيفانمالةيدوهيلاةنايدلالامكيهةينارصنلاةنايدلا
َضُقْنَألُتْئِجِّـينَأاوُّنُظَتَال«حيسملالوققفوىلعاذهو
:٥ىّتم(»َلِّـمَكُألْلَبَضُقْنَألُتْئِجاَم.َءاَيِبْنَألٱِوَأَسوُماَّـنلٱ
١٧(.

يصالخإفرعيوهفاهبيحوُأيتلاةعيرشللًاعيطمِِهللا
.نآلاهلوقأامقدصويفرصتيف

ترشبمويوحيسملانيدتدهطضايأِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ
املكبهتمواقًابذكيحيسملانيدلاتننظنيحفهب
يفيدهجلكتلذبهقدصبتعنتقانيحوتعطتسا
.)١٦:٢انحويحرشرظنا(هيواعدتابثإ

لٱُسيِئَراَّـيِناَنَحَرَمَأَف«٢
ْ

لٱ،ِةَنَهَك
ْ
ُهوُبِْرضَيْنَأُهَدْنِعَنيِفِقاَو

.»ِهِمَفَىلَع
٢٣و١٨:٢٢انحويو٢٠:٢ايمرإو٢٢:٢٤كولم١

اذهنأسوفيسويلاقِةَنَهَكْلٱُسيِئَراَّـيِناَنَح
داكفًابهانًاملاظناكهنأوسويديبننبايقودصناسنإلا
سيئريقبو.روشعلالكهذخأبًاعوجراغصلاةنهكلاتيمي
كلذيفةنهكلاءاسؤرنمهريغةدمنملوطأةدمةنهك
مثم.ب٥٢ةنسىلإم.ب٤٨ةنسنميهورصعلا
لسالسلابًاديقمسكليفلبقيذلايلاولاسونامويكهلسرأ
نمكلانهاجنفسويدولكروطاربمألامامأمكاحيلةيمورىلإ
ىلإعجروةميظعةقشمدعبهيلعتميقُأيتلاىوعدلا
ناثانويهبايغيفةنهكلاةسائرىلوتو٥٧ةنسميلشروأ
ةنسهمامأسلوبفقوأو.ًارسهلتقبرمأوسكليفهضغبأف

٥٨.
نودبةسائرلاةسرامميفهلنذأسكليفنأنوريثكنظ

.ًاسيئرليعامسايناثلاسابيرغأماقأنأىلإةيناثمسرُينأ
ةدمةنهكلاسيئرببقليةسائرلاكلتىلوتنملكناكف
هنأىلععطاقليلدبتسيلًاسيئرانههتيمستاذإفهتايح
.ينوناقلاسيئرلاناك

.هنمنيبيرقلاهعابتأيأُهَدْنِعَنيِفِقاَوْلٱ
نوكلًاراهظإوملكتلانمهلًاعنمِهِمَفَىلَعُهوُبِْرضَيْنَأ

ًابنذمهربتعاًاناسنإنأنمظاتغاهنإفًافيدجتوًابذكهلوق
هللاشاعهنأيعّديتوملاًاقحتسمهئابآنيدنعًادترم
هبّذكهسفنهتئربتبهنأنموهفرصتلكيفحلاصريمضب
»ةوخإ«مهاعدهنأنموهيلعنيكتشملاةنهكلاءاسؤررئاسو
نمهتاجننموواسمهنأىلع»ءابآ«مهوعدينأنمًالدب
لثملمتحاهسفنحيسملاو.ينامورهنأبهحيرصتبمهطلست
:١٨انحوي(افايقمادخدحأنمةناهإلاكلتوملظلااذه
مايأ٢(كفلاىلعايقدصهبرضموييبنلااخيماذكو.)٢٢
١٨:٢٣(.

حلٱاَُّهيَأُهللاٱَكُبِْرضَيَس:ُسُلوُبُهَلَلاَقٍذِئَنيِح«٣
ْ
ُطِئَا

ملٱ
َحتٌسِلاَجَتْنَأَفَأ!ُضَّـيَبُْ

ْ
َتْنَأَو،ِسوُماَّـنلٱَبَسَحَّـَيلَعُمُك

»؟ِسوُماَّـنلِلًافِلاَُخمِيبَْرضِبُرُمْأَت
٧:٥١انحويو٢و٢٥:١ةينثتو١٩:٣٥نييوال

نأنمدباللداعهنألكبقاعيسيأُهللاٱَكُبِْرضَيَس
.اذكهءاضقلاجّوعينمبقاعي

سلوبلوقف.هنعيماحيسهللانأوهتءاربسلوبفرع
هبملعهيلععقيسامبةءوبنوهلباينانحىلعءاعدبسيل
لداعناّيدهللانأهملعبوأًايبنناكهنأليحولابسلوب
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ةءوبنلاهذهتزجنُأدقو.ةلاحمالنيملاظلانيئارملابقاعي
لوقليلدبةرواحملاهذهنمنينسسمخوحندعب
سيئرلااينانحىلعاونتفةلتقلانييلمشملانأ«سوفيسوي
.»هولتقواهنمهوجرخأف

نطابلاحيبقلارهاظلانسحلايأُضَّـيَبُْملٱُطِئاَْحلٱ
هنأحضتيسوفيسويهيفلاقامموءارمهنأنعكلذبىنكو
اذهلثمبنييسيرفلاحيسملافصوو.بقللااذهقحتسم
هنأرهاظتاينانحنإف.)١١:٢٤اقولو٢٧و٣:٢٠ىّتم(
هنأىلعهلمعلدفلدعلابءاضقللسلجملايفسلاج
.هتعامجدصاقميرجيلوهظيغيفشيلكلانهسلج

َحتٌسِلاَج
ْ

سلجملاءاضعأنمًادحأوكنوكرابتعابُمُك
نععفدللةصرفهيلعوكشملااوطعينأمهتابجاونمنيذلا
لوقكاذهو.ةيوسوملاةعيرشلاىضتقمباومكحيوهسفن
ًالَّـوَأُهْنِمْعَمْسَيَْملًاناَسْنِإُنيِدَياَنَسوُماَنَّـلَعَلَأ«سوميدوقين
١٨:١٣لاثمأًاضيأرظنا٧:٥١انحوي(»َلَعَفاَذاَمْفِرْعَيَو
.)١٩:١٥ةينثتو٢و٢٣:١جورخو١٦و١٩:١٥نييوالو

يفًارْوَجاوُبِكَتْرَتَال«لئاقلاِسوُماَّـنلِلًافِلاَُخم لٱِ
ْ
»ِءاَضَق

لوألانيرمأبسومانلافلاخاينانحنإف.)١٩:٣٥نييوال(
هيلعمكحرمألاكلذبهنأيناثلاو.ًاروجسلوببرضبهرمأ
.هجاجتحاعمسينألبقبنذمهنأب

ىلعةروصقمتسيلةثداحلاهذهنأظحالننأانيلعف
نإف.هنيدوحيسملاعوسيلوهلةماعلبسلوبصخش
دهعلاتالمتشملكلهتنامأبىلوألاةيآلايفحّرصسلوب
ميدقلادهعلاتآوبنلكبنمآحيسملابهناميإبهنألميدقلا
ريغيوسوملاسومانلاموسرلكلمكأعوسينأبحرصو
حيسملاىلعًاروجناكسلوبىلعروجلاو.هنمًائيشضقان
ْمُكُلِذْرُييِذَّـلٱ«لاقذإًادحاوهذيمالتوهسفنلعجيذلا
ةياغلنكيملاينانحلسلوبخيبوتو.)١٠:١٦اقول(»يِنُلِذْرُي
اوُّمَتَْهتَالَفْمُكوُمَلْسَأىَتَم«هلسرلحيسملالاق.ةيصخش
يفَنْوَطْعُتْمُكَّـنَأل،َنوُمَّـلَكَتَتاَمِبْوَأَفْيَك لِتِ

ْ
اَمِةَعاَّـسلٱَك

ملٱُمُتْنَأْمُتْسَلْنَأل،ِهِبَنوُمَّـلَكَتَت
لَكَتُْ

ِّـ
يِذَّـلٱُمُكيِبَأُحوُرْلَبَنيِم

يفًافقاوناكسلوبنإ.)٢٠و١٠:١٩ىّتم(»ْمُكيِفُمَّـلَكَتَي
سدقلاحورلانأيفبيرالوحيسمللدهشيلسلجملا
هنأمهضعبلوقللحمالف.هدعوقفوىلعهبملكتامهملع
نأمهولااذهلصأتسييذلاوهيتفشبطّرفوةدحبملكت
اَمِبَتْدِهَشاَمَك«هللاقوةليللاكلتيفسلوبلرهظبرلا
يفِيل يفَدَهْشَتْنَأيِغَبْنَياَذَكٰه،َميِلَشُروُأِ ع(»ًاضْيَأَةَيِموُرِ
١١(.

لٱَلاَقَف«٤
ْ
»؟ِهللاٱِةَنَهَكَسيِئَرُمِتْشَتَأ:َنوُفِقاَو

مهلعلواينانحبزحنمنيذلامهَنوُفِقاَوْلٱَلاَقَف
اينانحخيبوتىلعهتءارجنمًالجخسلوبمطلنعاوفقوت
عقوتياممو.ًاخيبوتهولاقامباوفتكاومهنيبريمألانمًافوخوأ
ةحاقوهتءوبننوبسحيسلوبءادعأاينانحباحصأنأ
.هللاحوررمأبأبنتهنأاوملعيملمهنألًاروجفو

ُسيِئَرُهَّـنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأُفِرْعَأْنُكَأَْمل:ُسُلوُبَلاَقَف«٥
.»ًاءوُسِهيِفْلُقَتَالَكِبْعَشُسيِئَر:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،ٍةَنَهَك

:٢سرطب٢و١٠:٢٠ةعماجو٢٢:٢٨جورخ٢٤:١٧ص
٨اذوهيو١٠

ذخأننأنمعنامالُسيِئَرُهَّـنَأ...ُفِرْعَأْنُكَأَْمل
وحندعبًاسيئرميقُأاينانحنألهانعمرهاظىلعلوقلااذه
ىلإةليسونمهلنكيملفسلوبرصنتلةنسةرشععبرأ
سيئرنوكينأمزليالو.ةدملاكلتيفءاسؤرلاةفرعم
.هسولجناكمنمفرعيهنأىتحسلجملاسيئرةنهكلا
الإةصاخلاهباوثأسبلينأةنهكلاسيئردئاوعنمنكيملو
نمهتفرعمىلإليبسالفلكيهلايفةمدخلاةسراممدنع
لوقىنعمنوكينأحصيو.ناكموأنامزلكيفهسوبلم
هنألكلذكسيلهنألهللاةنهكسيئرهفرعيملهنأسلوب
ىقبيونوراهءانبأنم»هللاةنهكسيئر«نوكينأبجي
نوراهءانبأنمرخآهناكمموقيمثتومينأىلإًانهاك
ىلعوأنوراهءانبأنمهنأىلعليلدالناسنإلااذهوًاضيأ
.اهلكاشاموأةوشرللسانلاهماقأامنإيهلإرمأبسيئرهنأ
اولزُعوةسائرلاكلتاولوتنممنوريثكسلجملاكلذيفناكو
هللاًاهباشمهللاةنهكسيئرنوكينأبجاولانمناكو
ةياغىلعناكاينانحنكلةيبدألاهتافصيفةهباشملاضعب
ملوهللاةنهكسيئرهنأبسلوبملسيملفكلذلةفلاخملا
.هلهلاقامبسومانلافلاخهنأبسحي

هسابتقابسلوبرهظأ)٢٢:٢٨جورخ(ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل
هتايحنوناقهربتعموهايإركاذوسومانلافراعهنأاذه
.ًاراذتعاهمالكنكيملومتشلاةمهتنمهسفنرّربوهتريسو
نأل.هللاةنهكسيئرنيافسومانلافلاخأمللاقهنأكف
ىلعليلدمهددعةرثكوةنهكلاءاسؤرنمنيريثكمكنيب
ةنهكلاسيئرةفرعمىلإليبسقبيملوسومانلامتكرتمكنأ
.يقيقحلا

وأيسايسبصنميذلكمعياذهَكِبْعَشُسيِئَر
نمهنأسلوبلاقيذلاةنهكلاسيئرىلعقدصيفينيد
سلوبباوجنأةصالخلاو.ًاءوسهيفلوقينألاحملا
ةنهكسيئراينانحنأفرعيملهنألوالانيرمأىلعلمتشي
.سومانلانعلفاغريغهنأيناثلاوهللا
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َرَخآلٱَوَنوُّيِقوُّدَصْمُهْنِمًامْسِقَّـنَأُسُلوُبَمِلَعاَّـَملَو«٦
يفَخََرص،َنوُّيِسيِّـرَف ملٱِ

ٌِّيسيِّـرَفاَنَأ،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:ِعَمْجَْ
.»ُمَكاَحُأاَنَأِتاَوْمَألٱِةَماَيِقِءاَجَرَىلَع.ٍِّيسيِّـرَفُنْبٱ

٢٨:٢٠و٢٦:٦و٢١و٢٤:١٥ص٣:٥يبليفو٢٦:٥ص

ةيصخشةفرعممهضعبفرعدقناكهنألُسُلوُبَمِلَع
.سانلانيبعاشاممةماعةفرعمرخآلافرعو

امهوَنوُّيِسيِّـرَفَرَخآلٱَوَنوُّيِقوُّدَصْمُهْنِمًامْسِق
حرشيفامهيلعمالكلاقبسودوهيلايفناتريبكلاناتقرفلا
ناتقفتمنيتقرفلانأكلذقوفسلوبملعو)٣:٧ىّتم(
يرصانلاةعيشمادقمهنأامهداقتعالهيلعمكحلاىلع
.ةلاضلا

:بابسأةعبرألَخََرص
لدعلابهرمأيفنومكحيءاسؤرلانأنمهسأي:لوألا·

هنأاودقتعافمهبولقىمعأدقهنممهظيغو.فاصنإلاو
.هرمأيفاورظنينألبقبنذم
.هنيدوحيسملابمهّرشبنإمهتدافإنمهسأي:يناثلا·
هدهاشيامبهومهتااممهتءاربريمألافرعينأ:ثلاثلا·

.داهطضالاوضغبلاوماصخلاودسحلاةلدأنممهنم
قفوىلعهاتأامىلإهاّيإسدقلاحورلاداشرإ:عبارلا·

.)٢٠و١٠:١٩ىّتم(حيسملادعو

نيـيسـيرــفلانيبفالخلاىلإرـظــنلـابٌِّيسـيِّــرَفـاَنَأ
ًايدوهيينوكرابتعابيسيرفانأو.دئاقعلايفنييقودصلاو
.ًاضيأيحيسمهنأراكنإمزلتسيالاذهو.دعبولبق

هيدلاوبءادتقاوةيبرتوًادلوميسيرفوهًاذإفٍِّيسيِّـرَفُنْبٱ
لكهيفتلصأتدقو.قوقحلانمنييسيرفللاملكهلو
ناكومهريغنعنويسيرفلااهبزاتمايتلاةيرهوجلائدابملا
.ةقرفلاكلتنمهيطلاخموهئاقدصألك

مهلكىتوملانأيأخلاِتاَوْمَألٱِةَماَيِقِءاَجَرَىلَع
اذهو.عوسيةمايقبهناميإىلعينبمءاجرلاكلذونوماني
ِنُكَيَْملْنِإ«سوثنروكلهأىلإةلاسرلايفهلوقلقفاوم
ملٱ
ُدَجوُنَو،ْمُكُناَميِإًاضْيَأٌلِطاَبَواَنُتَزاَرِكٌةَلِطاَبَف،َماَقْدَقُحيِسَْ
َماَقَأُهَّـنَأِهللاٱِةَهِجْنِماَنْدِهَشاَنَّـنَأل،ِِهللاٍروُزَدوُهُشًاضْيَأُنْحَن
ملٱ
ملٱَماَقْدَقَنآلٱِنِكٰلَو...ُهْمِقُيَْملَوُهَوَحيِسَْ

َنِمُحيِسَْ
.)٢٠-١٥:١٣سوثنروك١(»َنيِدِقاَّـرلٱَةَروُكاَبَراَصَوِتاَوْمَألٱ
ةحصبمهناميإًامئادنودنسيلسرلارئاسوسلوبناكو
١٣:٣٤ص(توملانمهتمايقىلإحيسملاهنأعوسيةوعد
حيسملاةمايقاوذختاو.)٢٣:٢٥و٧و٢٦:٦و٣٢و١٧:٣١و
عوضوممظعمودوهيللمهترواحملكيفمظعألاناهربلا
ظايتغالالكنييحيسملانمنويقودصلاظاتعاف.مهظعاوم
.نييقودصلاىلعنييسيرفلاةجحىّوقةمياقلامهميلعتنأل

»مكاحأانأاومألاةمايقءاجرىلع«سلوبلوقنممزليالو
هنكلوهلمهضغبوهايإمهتمكاحملةديحولاةلعلاكلذنإ
ىسومسومانبةقلعتملاتافالتخالارئاسنألركذلابهصخ
تبثتوتبثاذإاهلكلطبتاهنألوهيلإةبسنلابًائيشتسيل
ميلاعتلادشأدوهيللهترظانمبسلوبملعدقو.لطباذإاهلك
ةداهشلاوهوانههنيبفهايإهتمواقموهلدوهيلاضغبلًاجييهت
امأهجاجتحاانهسلوبجاجتحالثمو.حيسملاةمايقب
لٱِءاَجَرَىلَعُمَكاَحُأٌفِقاَواَنَأَنآلٱَو«هلوقبسابيرغأ

ْ
ِدْعَو

َنوُجْرَيََرشَعاَنْثالٱاَنُطاَبْسَأيِذَّـلٱ،اَنِئاَبآلِهللاٱَنِمَراَصيِذَّـلٱ
جلٱِبَنيِدِباَع،ُهَلاَوَن

ْ
اَنَأِءاَجَّـرلٱاَذٰهِلْجَأْنِمَف.ًاراََهنَوًالْيَلِدَْه

لٱَنِمُمَكاَحُأ
ْ
ملٱاَُّهيَأِدوُهَي

ِمل.ُساَبيِرْغَأُكِلَْ
َ
ًارْمَأْمُكَدْنِعُّدَعُياَذا

.)٨-٢٦:٦ص(»؟ًاتاَوْمَأُهللاٱَماَقَأْنِإُقَّـدَصُيَال
نيبةنتفلاءاقلانمانهسلوبهلعفامنأمهضعبمعز

َابرضهوبسحوهلثمنمعقوتيالاممامهنمةاجنللنيقيرفلا
ملذإليحلانمءيشىلإهليعادالنكلولايتحالانم
قثولا«عقوتيوهوميلشروأىلإبهذهنألًافئاخنكي
نكيملو.)٢٤و٢٠:٢٣ص(»ءيشلبستحمريغدئادشلاو
.نيينامورلاهركاسعوريمألاةيامحيفهنوكلرطخللةضرع
نمسئيوحيسمللةداهشلاميلشروأىلإهئيجمةياغتناكو
نييسيرفلابذجلةريخألاةصرفلازهتنافنييقودصلاةدافإ
تاومألاةمايقمهداقتعاةطساوبمهدوقيل)نكمأنإ((هيلإ
.توملانمماقيذلاعوسيبناميإلاىلإ

لٱَْنيَبٌةَعَزاَنُمْتَثَدَحاَذٰهَلاَقاَّـَملَو«٧
ْ
َنيِّـيِسيِّـرَف

جلٱِتَّـقَشْنٱَو،َنيِّـيِقوُّدَّـصلٱَو
ْ

»ُةَعاََم

نويسيرفلادارإ.هيلعمكحلاوأسلوبةئربتيفٌةَعَزاَنُم
سومانلانعدترمهنأبهيلعمكحلانويقودصلاوهتئربت
اوبسحنييسيرفلانأل.لكيهللسندموهيلعفدجمو
نماوريملونييقودصلانمداقتعالايفمهيلإبرقأسلوب
يفنويقودصلاىلعمهدعاسيناسنإىلعمكحلاةمكحلا
.هيلعاوفلتخااممظعأ

.عمجملاءاضعأيأُةَعاَمَْجلٱِتَّـقَشْنٱَو

َالَوٌكَالَمَالَوٌةَماَيِقَسْيَلُهَّـنِإَنوُلوُقَيَنيِّـيِقوُّدَّـصلٱَّـنَأل«٨
لٱاَّـمَأَو،ٌحوُر

ْ
.»َكِلٰذِّـلُكِبَنوُّرِقُيَفَنوُّيِسيِّـرَف

٢٠:٢٧اقولو١٢:١٨سقرمو٢٢:٢٣ىّتم

نيبفالتخاللًاحرشاقولهبءاجةيآلاهذهيفام
سلوبةادانممهتعزانمةلعلًانايبداقتعالايفنيتقرفلا
.ةمايقلاب
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قوفاوركنأونوموقيالىتوملانأياٌةَماَيِقَسْيَلُهَّـنِإ
ايندلاهذهيفةايحلاالإةايحالاولاقوسفنلادولخكلذ
.)٢٢:٢٣و٣:٧ىّتمحرشرظنا(

ةيوامسلاحاورألاكلذباوركنأفٌحوُرَالَوٌكَالَمَالَو
ملوداسجألانعةلصفنمرشبلاحاورأوةيمنهجلاحاورألاو
اوفنمهنأسوفيسويمهيفلاق.ةداملاىوسقولخمللاوتبثُي
نأاودقتعاويتآلاملاعلايفباقعلاوباوثلاوسفنلادولخ
نأاودقتعانييسيرفلانأو.دسجلاتومبتومتسفنلا
ىلعداسجألايفيهوبقاعُتوأباثُتةدلاخرشبلاسوفن
دقتعافيكليقنإف.ةريرشلاوأةحلاصلااهلامعأىضتقم
ىسومرافسأةحصبنونمؤيمهوهودقتعاامنويقودصلا
اوربتعامهنأانلقًارارمةكئالملاروضحركذاهيفوةسمخلا
ةصوصخمةياغللاحلايفمهايإهللاقلخبًايتقومهروهظ
.ةياغلاكلتكاردإدعبمهايإهتاشالمو

لٱِمْسِقُةَبَتَكَضََهنَو،ٌميِظَعٌحاَيِصَثَدَحَف«٩
ْ
َنيِّـيِسيِّـرَف

يفًاّيِدَرًائْيَشُدِجَناَنْسَل:َنيِلِئاَقَنوُمِصاَُخياوُقِفَطَو اَذٰهِ
َّـنَبِراَحُنَالَفُهَمَّـلَكْدَقٌكَالَمْوَأٌحوُرَناَكْنِإَو!ِناَسْنِإلٱ
.»َهللاٱ

٥:٣٩ص١٨و١٧و٢٢:٧ص٢٦:٣١و٢٥:٢٥ص

عبطلانمفسومانلااورسفمودوهيلاءاملعمهُةَبَتَك
.مالكلايفنيمدقتملااونوكينأ

مهرثكأونييقودصةبتكلاضعبناكَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱِمْسِق
.ةصوصخمةعيشاوسيلمهفنييسيرف

يفًاّيِدَرًائْيَشُدِجَناَنْسَل ملهنأيأِناَسْنِإلٱاَذٰهِ
ّ.قحةمايقلايفهلاقاملكوىسومةعيرشنمًائيشفلاخي
ًايتقومهاسنأةمايقلابهلوقلسلوبنعنييسيرفلاىضرف
.هيلعيواعدلارئاس

امىلإاذهباوراشأُهَمَّـلَكْدَقٌكَالَمْوَأٌحوُرَناَكْنِإ
يفوقشمدقيرطيفهايؤرثيدحنمسلوبمهيلعهصق
سلوبانربخأاولاقمهنأكف.)١٨و١٧و٢٢:١٤ص(لكيهلا
اممسيلاذهولكيهلايفايؤرللةعاطإممألاىلإبهذهنأ
ةطساوبهتدارإرهظُينأداتعاهللانألهتحصليحتست
كلذلوهلاقامهلنلعأىلاعتهنألمتحيفةكئالملاوحاورألا
اذهمهلوقيفو.تاومألاةمايقبمهليدانيممألاىلإبهذ
دوجومهداقتعابرارقإونييقودصلالالضيفحيرصنعط
مهنأىلعًاليلدمهلوقذختننأانلسيلو.ةكئالملاوحاورألا

نعاوماحمهنإفحيسملانيدباونمآوسلوبلءاقدصأاوراص
مهداقتعانعىماحهنألونييقودصلامهضغبلسلوب
لوقلفيرحتمهلوقيفو.نويقودصلااهافنيتلاةمايقلا

مهو»هملكوهلرهظ)عوسييأ(برلانإ«لاقهنإفسلوب
.»هملكدقكالموأحورناكنإ«اولاق

نأسلوبرمأهللانأضرفىلعهنألَهللاٱَّـنَبِراَحُنَالَف
رظنا(هلسرأيذلاهللاةمواقمهلةمواقملاتناكممألارشبي

.)٥:٣٩صحرش

اوُخَسْفَيْنَأُريِمَألٱىَشَتْخٱٌَةريِثَكٌةَعَزاَنُمْتَثَدَحاَّـَملَو«١٠
لٱَرَمَأَف،َسُلوُب

ْ
اوُتْأَيَوْمِهِطَسَوْنِمُهوُفِطَتَْخيَواوُلِزْنَيْنَأَرَكْسَع

ملٱَىلِإِهِب
.»ِرَكْسَعُْ

.سلجملايفنيتقرفلانيبٌةَريِثَكٌةَعَزاَنُم
.مهعمًارضاححربامهنألُريِمَألٱىَشَتْخٱ
نيتقرفلانمّالكنأرهاظلاَسُلوُباوُخَسْفَيْنَأ

هومحيلهبذجاودارأنويسيرفلافاهيلإسلوببذجتدارأ
.هنماومقتنيلنويقودصلاو

هرمأمهغلبنملسرأيأاوُلِزْنَيْنَأَرَكْسَعْلٱَرَمَأَف
.ةبيرقلاةعلقلانممهلوزنب

يفًالوأهيفهوعضويذلاعضوملاِرَكْسَعُْملٱَىلِإِهِباوُتْأَي
نأهتابجاونمناكو.رطخلانمهيقيل)٢١:٣٤ص(ةعلقلا
اممققحتدقو.ينامورلااميسالوهيلعيدتعملكيمحي
بسحبًائيشًابنذمنكيملسلوبنأسلجملايفىرج
وأيدوهينمباقعلابجوتسمريغونيينامورلاةعيرش
.ينامور

١١عنجسلايفسلوبلبرلاروهظ

يفَو«١١ ،ُسُلوُباَيْقِث:َلاَقَوُّبَّـرلٱِهِبَفَقَوِةَيِلاَّـتلٱِةَلْيَّـللٱِ
يفِيلاَمِبَتْدِهَشاَمَكَكَّـنَأل ْنَأيِغَبْنَياَذَكٰه،َميِلَشُروُأِ
يفَدَهْشَت .»ًاضْيَأَةَيِموُرِ

٢٤و٢٧:٢٣و١٨:٩ص

يف سلجميفهروضحمويلةعباتلايأِةَيِلاَّـتلٱِةَلْيَّـللٱِ
.نيعبسلا

هبةيانعلاهلدكؤيوهعجشيوهيزعيلُّبَّـرلٱِهِبَفَقَو
يفهلعفامبهنعهاضروهبةطيحملارطاخملانمهلةيامحلاو
هنأوتهتنادقميلشروأيفهايإهتمدخنأبهربخيلوميلشروأ
يهتشيناكامكاهيفليجنإلابرشبيوةيمورىلإبهذيس
روهظلااذهو.)١٥:٢٣و١:١٣ةيمور(ليوطنمزذنم
هيلعنورمآتيدوهيلاوهلًادنساناكهايإهدعووهلبرلاروهظ
رحبلايفرفاسموهوةيرصيقنجسيفوهوميلشروأيف
يفهرمأيهتنيفيكملعيالةيموريفوهوبرطضمرحبلاو
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يفًاقباسهلرهظانههلرهظاملثمو.نورينةمكحم
ص(ةنيفسلايفكلذدعبو)١٠و١٨:٩ص(سوثنروك
هنأهايإهتيزعتوهلبرلاروهظنممزليالو.)٢٤و٢٧:٢٣
نمهللاهرهظأاممو.هتداهشدوهيلاضفرلًاسيآًارطضمناك
يفةدحلاهتذخأهنأضعبلانظلطبيانهسلوبنعهاضر
خبوامكهخبوهللاناكالإورافغتسالاىلإرطضاوسلجملا
.)٢٠:١٢ددع(ىسوم

ةيرصيقىلإهلاسرإوسلوبلتقىلعدوهيلارمآت
٣٥ىلإ١٢ع

لٱُضْعَبَعَنَصُراَهَّـنلٱَراَصاَّـَملَو«١٢
ْ
اوُمَرَحَو،ًاقاَفِّـتٱِدوُهَي

اوُلُتْقَيىَّـتَحَنوُبَْرشَيَالَوَنوُلُكْأَيَالْمَُّـهنِإَنيِلِئاَقْمُهَسُفْنَأ
.»َسُلوُب
٢٥:٣صو٣٠و٢١ع

لكبقلفةينيدلاةريغلاباورهتشاسانأدوهيلانيبناك
ةريغاوعاطتسااملكاوتأينأمهتداعنمناكورويغلابمهنم
اوناكانهاورمآتنيذلانأحجرألاو.ًارشمأناكًاريخنيدلل
سيئراينانحعابتأنييقودصلانممهنأوسانلاكئلوأنم
.ةنهكلا

اوفلاحتيأْمُهَسُفْنَأاوُمَرَحَو،ًاقاَفِّـتٱ...َعَنَص
عقونمهنأاودقتعاو.هدهعضقننمنعلينأهللااولأسو
.كالهلاوهللابضغلةضرعناكمرحلاتحت

يففلحلااذهلثمقبسخلاًائْيَشَقوُذَنَالْنَأ
ماعطلانألو)٣:٣٥ليئومص٢و١٤:٢٤ليئومص١(
عانتمالاىلعمهفلحناكةايحلاتايرورضنمبارشلاو
ىلعمهمزعقدصىلعًاعطاقًاليلدمهدهعزاجنىلإامهنع
.هيلإعارسإلاوهيفداهتجالاىلعًاديدشًاكرحموهزاجنإ
يفمهتبغروسلوبلمهضغبةدشةرماؤملاهذهةلعتناكو
ةليسواودجيملفهبقاعيريمألانأيفمهلمأفعضوهكالمإ
.مهيديأبهلتقنولوتيمهنأالإمهدارمىلإ

ْنِمَرَثْكَأَفُلاَحَّـتلٱاَذٰهاوُعَنَصَنيِذَّـلٱَناَكَو١٣«١٣،١٤
لٱِءاَسَؤُرَىلِإاوُمَّـدَقَتَف١٤.َنيِعَبْرَأ

ْ
ْدَق:اوُلاَقَوِخوُيُّشلٱَوِةَنَهَك

.»َسُلوُبَلُتْقَنىَّـتَحًائْيَشَقوُذَنَالْنَأًامْرِحاَنَسُفْنَأاَنْمَرَح

ةرفوىلعنيرمآتملاددعةرثكلدتَنيِعَبْرَأْنِمَرَثْكَأ
نممهتيشخوهيلعمهبضغةدشوهلنيضغبملاددع
كاردإىلعمهمزعةّوقومهدصقنودةلئاحلابعاصملا

ًالكنأنايبلانعّينغو.تابوعصلاتناكامهممهدصقم
.ضحمّرشهيلعمهفلحولتقلاىلعمهمزعنم

ناسنإلتقىلعةرماؤملاكهلتقىلعمهترماؤمنكتمل
ةمالاعفنلهللامسابتناكاهنكل،يصخشلاظيغلانمًايفشت
امف.عمجملاءاضعأرثكأىضربونيدلاةمدخواهرسأب
مدعولتقلاوروجلاباكتراىلعمزعلانمءالؤههرهظأ
دوهيلارثكأنأشنمناكةينيدوةيسايسةعيرشلابثارتكالا
.مهتنيدمريمدتوهللابضغمهيلعبلجيذلاوهوذئموي
اَهيِفٌةَعاَسِيتْأَت«هذيمالتلحيسملالوقلقادصمانهءاجامو
.)١٦:٢انحوي(»ِِهللاًةَمْدِخُمِّـدَقُيُهَّـنَأْمُكُلُتْقَيْنَمُّلُكُّنُظَي

ءاسؤرنأنورمآتملاققحتِخوُيُّشلٱَوِةَنَهَكْلٱِءاَسَؤُر
امملبًابنذهنوبسحيالومهلمعنوضرينيدلاوبعشلا
لهفرشلابنورسيءاسؤرلاناكاذإو.هيلعهللامهبيثي
.نوسوؤرملاهبكترانإبجعت

ملٱَعَمْمُتْنَأَريِمَألٱاوُمِلْعَأَنآلٱَو«١٥
ْمُكْيَلِإُهَلِزْنُيْيَكِلِعَمْجَْ

.ُهَلاَّـمَعٍقيِقْدَتِرَثْكَأِباوُصَحْفَتْنَأَنوُعِمْزُمْمُكَّـنَأَك،ًادَغ
.»ِهِلْتَقِلَنوُّدِعَتْسُم،َِبَرتْقَيْنَأَلْبَق،ُنْحَنَو

نأنيرداقاونوكيملمهنألهيلعاوقفتاامءاسؤرللاوفشك
ىلإاوجاتحافهولتقيوسلوبىلإاولصيوةعلقلاىلإاومجهي
يتأييكلريمألاعادخيفعمجملارئاسةدعاسمومهتدعاسم
.هيلإمهيديألصتثيحىلإةعلقلانمسلوبب

بلطىلعاوقفتااذإعمجملاءاضعأاوققحتِعَمْجَْملٱَعَم
ءاضعأنأمهعقوتو.ةلاحمالهايإمهحنمريمألانمءيش
امريمألالاؤسىلعمهنوقفاويمهنأومهيأربنوملسيعمجملا
نييسيرفلايتقرفنأىلعليلدسلوبلتقىلإًالصوتهودارأ
هنأىلعاتقفتاًايتقوهرمأيفاتفلتخانيتللانييقودصلاو
كلذديؤياممو.امهنمتوملاقحتسيهنأوامهيتلكامهودع
٢٤:٩ص(ةيرصيقيفيلاولاىلإهتياكشىلعاتقفتاامهنأ
.)٢٤:١٥صحرشرظنا١٥و

.سلجملاىلإةعلقلانمُهَلِزْنُي
يكلعمجملاىلإلصينألبقيأخلاَِبَرتْقَيْنَأَلْبَق
مهريبدتنأيفبيرالو.هئاضعأىلعةيلوؤسملانوكتال
مهاعسمبييختبهللاةيانعالولوماكحإلاةياغيفناك
.ةلاحمالحجنل

لٱِبَعِمَسَسُلوُبِتْخُأَنْبٱَّـنِكٰلَو«١٦
ْ

َءاَجَف،ِنيِمَك
ملٱَلَخَدَو

.»َسُلوُبََربْخَأَوَرَكْسَعُْ
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باشلااذهرمأنمًائيشملعنالَسُلوُبِتْخُأَنْبٱ
تلسرأسلوبتخأنأنمبجعالوانهبتُكامريغ
بجعالوهلاخبّذهتامكاهيفبّذهتيلميلشروأىلإاهنبا
سلوبءادعأدصاقملاطبإلةليسوهذختاهللانأنم
.هلتقيفنيبغارلا

نموأنوملاكتيمهونيفلاحتملانمامإِنيِمَكْلٱِبَعِمَس
اميسالوًارسنوكيالنيعبرأنيبّرسلاف.كلذهغّلبدحأ
لعلو.)١٤ع(خويشلاوةنهكلاءاسؤرلنلعُأامدعب
ريسألانعالإًايرورضمهنيمكمتكاوريملنيفلاحتملا
ًادحأمهنيبنأمهلابىلعرطخيملوهوسرحنيذلانيينامورلاو
.مهّرسفشكيسلوبءابرقأنم

هنألةدشبسلوبريمألالماعيملَرَكْسَعُْملٱَلَخَدَو
لبقتسينأيفهلًانوذأمناكفبنذهيلعتبثيملوينامور
لخدف)٢٤:٢٣ص(ذئدعبةيرصيقيفناكامكهءاقدصأ
.هلًاقيدصهنوكرابتعابهتخانبا

ملٱِداَّـوُقْنِمًادِحاَوُسُلوُبىَعْدَتْسٱَف«١٧
ْ
:َلاَقَوِتاَئِ

هبْبَهْذٱ شلٱاَذِٰ
.»ِهِبُُهِربُْخيًائْيَشُهَدْنِعَّـنَألِ،ريِمَألٱَىلِإِّـباَّـ

تلكُويذلاوههنأحجرألاِتاَئِْملٱِداَّـوُقْنِمًادِحاَو
دعودقهللانإ.)٢٢:٢٥ص(يفقبسامكهتسارحهيلإ
ذختيملهنكلةيمورىلإلصيهنأورطخلانمةياقولابسلوب
ءاقتاطئاسولانمهعيطتسيامكرتلًارذعدعولاكلذ
نأهققحتلهلمعىلعهلًاثاحناكدعولاكلذلبرطخلل
نينمؤملاهللادعوكلذك.ًاثبعنوكياللمعلاكلذ
مهتوعدلعجيفداهتجالالذبنعمهينغيالصالخلاب
.)١:١٠سرطب١(نيتباثمهرايتخاو

ُريِسَألٱِيناَعْدَتْسٱ:َلاَقَوِريِمَألٱَىلِإُهََرضْحَأَوُهَذَخَأَف«١٨
ٌْءَيشُهَدْنِعَوُهَو،َكْيَلِإَّـباَّـشلٱاَذٰهَِرضْحُأْنَأَبَلَطَو،ُسُلوُب
.»َكَلُهَلوُقَيِل

هتبغرلامإوهفطللامإلاحلايفسلوببلطدئاقلاباجأ
.ينامورسلوبنأهملعلامإوريمأللرسلافشكيف

ةلسلسبًاطوبرملزيملهنأىلعلدياذهُسُلوُبُريِسَألٱ
هسفنهبىمسذئتقودئاقلاهبهامسامو.دونجلادحأىلإ

.)١:٩نوميلفو٣:١و٣:١سسفأ(هلئاسريف
هنظينأةفيخريمأللكلذلاقَبَلَطَو...ِيناَعْدَتْسٱ
ريسألاعمهملكتىلعهموليوهسفنءاقلتنمرمألايفلخد
.هيلإليملاو

اَم:َُهَربْخَتْسٱَو،ًادِرَفْنُمِهِبىَّـحَنَتَوِهِدَيِبُريِمَألٱَذَخَأَف«١٩
»؟ِهِبَِينِربْخُتِلَكَدْنِعيِذَّـلٱَوُه

ادباملوهتثادحلهيلعةقفشفطلبِهِدَيِبُريِمَألٱَذَخَأَف
عقوتيالو.ةيلاعةبتراذبطاخيوهوفوخلاتارامإنمهنم
يذلالعلوينامورريمأنميدوهيىتفبفطللااذهلثم
.يهلإريثأتهبلقنّيل

دنعنأربخلابولسأنمريمألامهفًادِرَفْنُمِهِبىَّـحَنَت
بغشلاراثأامةلعملعينأيفبغريناكو.ًارسىتفلا
رمألاظفحناكو.ذئتقوهرمأيفبعشلاراكفأوسلوبىلع
نمدبالنيرمآتملانألنمألايفباشلاءاقبلًايرورضًارس
مهترماؤمفشكيذلاوههّنأاوفرعنإهنماومقتنينأ
.ريمألل

لٱَّـنِإ:َلاَقَف«٢٠
ْ
طَيْنَأاوُدَهاَعَتَدوُهَي

ْ
َلِزْنُتْنَأَكْنِماوُبُل

ملٱَىلِإًادَغَسُلوُب
ُهْنَعاُوِربْخَتْسَيْنَأَنوُعِمْزُمْمَُّـهنَأَك،ِعَمْجَْ

.ٍ»قيِقْدَتِرَثْكَأِب
١٢ع

.)١٥و١٤ع(يفامقفوىلعريمأللانهباشلالوق
أشنيذلافالخلانأىلعليلداذهاوُدَهاَعَتَدوُهَيْلٱ
ملسلوبنأشيفسلجملايفنييقودصلاونييسيرفلانيب
يدوهيلانيدللودعهنأىلعناقيرفلاقفتاورثأهلقبي
.نورمآتملاهايإمهلأساماولعفينأىلعاوقفتاو

ْمُهْنِمًالُجَرَنيِعَبْرَأْنِمَرَثْكَأَّـنَأل،ْمِهْيَلِإْدَقْنَتَالَف«٢١
ىَّـتَحاوُبَْرشَيَالَواوُلُكْأَيَالْنَأْمُهَسُفْنَأاوُمَرَحْدَق،ُهَلَنوُنِماَك
لٱَنوُرِظَتْنُمَنوُّدِعَتْسُمَنآلٱُمُهَو.ُهوُلُتْقَي

ْ
.»َكْنِمَدْعَو

مكحلًاقفاومرهظنإومهبلطنألْمِهْيَلِإْدَقْنَتَالَف
.ةئيدرةياغىلإلصوتللعادخوهلقعلا

نعباونىوساوسيلنيعبرألانأىلعليلداذهْمُهْنِم
.دصقلاوليملايفدوهيلاروهمج

ىلإهلزنُتنأمهبلطةباجإيأَكْنِمَدْعَوْلٱَنوُرِظَتْنُم
.سلجملا

طَأَف«٢٢
ْ
ٍدَحَألْلُقَتَال:ْنَأُهاَّـيِإًايِصوُمَّـباَّـشلٱُريِمَألٱَقَل

هبيِنَتْمَلْعَأَكَّـنِإ .»اَذِٰ
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سلوبلسريريمألانأمهلرطخيالئلاذهبريمألاهاصوأ
باشلانوكيالئلوهولتقيوقيرطلايفهلاونمكيفةيرصيقىلإ
.مهماقتنالةضرع

ملٱِداَّـوُقْنِمِْنيَنْثٱاَعَدَّـمُث«٢٣
ْ
ْيَتَئِماَّـدِعَأ:َلاَقَوِتاَئِ

،ٍحِماَرْيَتَئِمَوًاسِراَفَنيِعْبَسَو،َةَّـيَِرصْيَقَىلِإاوُبَهْذَيِلٍّيِرَكْسَع
.»ِلْيَّـللٱَنِمِةَثِلاَّـثلٱِةَعاَّـسلٱَنِم

تراصنينامورلادنعةيسايسلاةيروسةبصقَةَّـيَِرصْيَق
:١٢ص(سابيرغأسدوريهتامذنمةيروسيلاوماقم
٨:٤٠صحرشرظنا(ةريثكًارارمهلبقتناكامك)٢٣
.)٢١:٨و

ريمألامهلسرأنيذلادونجلاناك.حمرلماحيأٍحِماَر
ةسارحللءالؤهلكلسرأفيكليقنإف٤٧٠سلوبةسارحل
نعباونىوساوسيلنيعبرألاكئلوأنأانلقنيعبرأنم
ذئمويةيروسلهأناكو.مهدادمإلنيدعتسمةريثكفولأ
.نيرفاسمللاهيفنمأالونيبرطضم

سلوبىلعةنتفللدوهيلادادعتسانمريمألاهدهاشامو
ىلعمهمزعوهيلعمهترماؤمنموسلجملايفولكيهلايف
سلوبىلعرطخلاةدشهلقّقحسلجملاوةعلقلانيبهلتق
تاروظحملانممهنكمأاملكباكترالنودعتسممهنأو
نمريثكبهبحصينأوميلشروأنعهداعبإىلعهلمحاذهو
.هايإهداعبإدنعدونجلا

برغملادعبةثلاثلايأِلْيَّـللٱَنِمِةَثِلاَّـثلٱِةَعاَّـسلٱَنِم
بهذينمبنوفرعيالفمهتويبيفذئنيحسانلارثكأنوكيف
سلوبىلإهليمنأريمألافرصتنمرهظيو.ءيجينمبالو
رورسمهنأوةنهكلاسيئراينانحىلإهليمنمرثكأناك
باعتأنمهصلختبونمألاثيحةيرصيقىلإسلوبلاسرإب
ةباتكينامورلهتريغيلاوللهنييبتبونأشلااذهيفةريثك
.ًالعفو

َىلِإًاِملاَسُهَالِصوُيَوَسُلوُباَبِكْرُيِلَّـباَوَداَمِّـدَقُيْنَأَو«٢٤
لٱَسْكِليِف

ْ
.»ِيلاَو

.يلاوتلاىلعىرخأحيريوةبادبكرييكلَّـباَوَد
مأاينوطنألنيدبعسالابهوخأوسكليفناكَسْكِليِف

هرصعيخرؤمضعبهامسورّرحمثسويدولكروطاربمألا
سويدولكمهضعبواينوطنأىلإةبسنسكليفسوينوطنأ
ىلإًابوبحمسالابهوخأناكو.اهنباىلإةبسنسكليف
ىلعسكليفلصحهتطساوبوًادجسويدولكروطاربمألا

ةوسقلابنوخرؤملاهفصو.م.ب٥٢ةنسةيروسيلوت
فرصتفّرصت«هنأخرؤملاسوطيساتلاق.روجفلاوعمطلاو
ليلذتيفطاشنلاوةوقلارهظأف.»دبعلاتافصبكلملا
:٢١حرشرظنا(.ةيدوهيلاذئموياوثاعنيذلاةلتقلاوةاصعلا

سيئرناثانويلتقلةلتقلاكئلوأضعبرجأتساهنكل)٢٨
هنأخرؤملاسينوتيوسلاق.هيلوتىلعهدعاسيذلاةنهكلا
.ايناتيرومكلمابويتنبالسوردىلوألاتاكلمثالثجوزت
يناثلاسابيرغأتخأولوألاسابيرغأتنبالسوردةيناثلاو
)صمحيأ(ايسامأكلمسوزيزألوألااهجوزتكرتاهنإف
.اهمساخيراتلاركذيملةثلاثلاو.هذخأتل

٢٦:َةَروُّصلٱِهِذٰهًةَيِواَحًةَلاَسِرَبَتَكَو٢٥«٢٥،٢٦
لٱَىلِإًامَالَسيِدُْهي،ُساَيِسيِلُسوُيِدوُلُك

ْ
َسْكِليِفِزيِزَع

لٱ
ْ
.»ِيلاَو

انفرعامميقرلااذهةمدقمالولُساَيِسيِلُسوُيِدوُلُك
.ينانويمساسايسيلوينيتالمساسويدولكو.ريمألامسا
ىلعلصحهنأليلصألاوهينانويلامسالانأمهضعبىأر
سلوبلعلو.)٢٢:٢٨ص(ءارشلابةينامورلاةيوعرلا
يذلاةئملادئاقوأسكليفنمميقرلااذهةروصىلعلصح
.هسرحيناك

لٱُهَكَسْمَأاَّـَملُلُجَّـرلٱاَذٰه«٢٧
ْ
ْنَأَنيِعِمْزُماوُناَكَوُدوُهَي

لَبْقَأ،ُهوُلُتْقَي
ْ

لٱَعَمُت
ْ
ِيناَموُرُهَّـنَأُْتِربْخُأْذِإ،ُهُتْذَقْنَأَوِرَكْسَع

ٌّ
«.

٢٤:٧و٢١:٣٣ص

ملو.سلوبرمأيفةمهملاثداوحلاركذىلعريمألارصتقا
يفنألينامورسلوبنأةفرعمرمألالوأيفأطخأهنأهربخي
رمأنمًائيشحضويامهيفسيلوهسفنىلعةياكشكلذ
.ريسألا

لٱَمَلْعَأْنَأُديِرُأُتْنُكَو٢٨«٢٨،٢٩
ْ
اوُناَكاَهِلْجَأليِتَّـلٱَةَّـلِع

لَزْنَأَف،ِهْيَلَعَنوُكَتْشَي
ْ
ِهْيَلَعًاّوُكْشَمُهُتْدَجَوَف٢٩،ْمِهِعَمَْجمَىلِإُهُت

ملٱُّقِحَتْسَتىَوْكَشَّـنِكٰلَو.ْمِهِسوُماَنِلِئاَسَمِةَهِجْنِم
ِوَأَتْوَْ

لٱ
ْ
.»ِهْيَلَعْنُكَتَْملَدوُيُق
٢٦:٣١ص٢٥:١٩و١٨:١٥ص٢٢:٣٠ص

.يدوهيلانيدلابقلعتتدئاقعيأْمِهِسوُماَنِلِئاَسَم
اوربتعانوينامورلاةالولاو.هتحتلئاطالاممهذهنأهدارمو
ًارومأدوهيلانعنويحيسملااهبفلتخايتلاىمظعلادئاقعلا
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اذهلثميفنويلاغفرصتفيكرظنا.اهبأبعيالةديهز
.)١٩و٢٥:١٨ص(سوتسفو)١٥و١٨:١٤ص(رمألا

ِلُجَّـرلٱَىلَعَريِصَتْنَأٍةَديِتَعٍةَديِكَمِبُتْمِلْعُأاَّـَملَّـمُث«٣٠
لٱَنِم

ْ
لَسْرَأ،ِدوُهَي

ْ
لِلُهُت

ْ
ملٱًارِمآ،َكْيَلِإِتْقَو

ْنَأًاضْيَأَنيِكَتْشُْ
.»ًىفاَعُمْنُك.ِهْيَلَعاَمَكْيَدَلاوُلوُقَي
٢٥:٦و٢٤:٨ص٢٠ع

بتكيوهوهلعفينأىونامكلذبدارأَنيِكَتْشُْملٱًارِمآ
.يلاولاىلإهميقرلوصونيحمتيهنأىلعءانب

.)١٥:٢٩ص(يفاملثماذهًىفاَعُمْنُك

لٱَف«٣١
ْ
ًالْيَلِهِباوُبَهَذَو،اوُرِمُأاَمَكَسُلوُباوُذَخَأُرَكْسَع

.»َسيِرْتاَبيِتْنَأَىلِإ

ركسعلاىنعمفنوحمارلاوناسرفلاوةاشملايأُرَكْسَعْلٱَف
.ماعانه

هلكليللامهارسىلعلدياذهومهرفسليليأًاليَل
ًائيشاوريسيملمهنأمزلتسيالوةفاسملامظعمهيفمهعطقو
.دغلاحابصيف
ميلشروأنمةيناطلسلاقيرطلاىلعةنيدمَسيِرْتاَبيِتْنَأ

وحنكلذواهنمًاليمنيعبرأوةثالثدمأىلعوةيرصيقىلإ
نأسوفيسويلاق.ةيرصيقوميلشروأنيبةفاسملايثلث
اهامسواهددجريبكلاسدوريهنأواباسرفكميدقلااهمسا
اباسرفكمويلاىمستو.رتابيتنأهيبألًاماركإسيرتابيتنأ
نيذلانيرمآتملارمأنمناكاذامملعنالو.ميدقلااهمسا
حجرألاوسلوباولتقيىتحاوبرشيالواولكأيالنأاوفلح
.ميلشروأنمهباهذببسبمهرذننممهررحتاودقتعامهنأ

يفَو٣٢«٣٢،٣٣ لٱِ
ْ
لٱاوُكَرَتِدَغ

ْ
ُهَعَمَنوُبَهْذَيَناَسْرُف

ملٱَىلِإاوُعَجَرَو
اوُعَفَدَوَةَّـيَِرصْيَقاوُلَخَداَّـَملَكِئٰلوُأَو٣٣.ِرَكْسَعُْ

لٱَىلِإَةَلاَسِّـرلٱ
ْ
.»ِهْيَلِإًاضْيَأَسُلوُباوَُرضْحَأ،ِيلاَو

يفَو .هنمءزجيضمدعبيلاتلامويلايأِدَغْلٱِ
نمسلوبعمقبيملهنأكلذنممهفنَناَسْرُفْلٱاوُكَرَت

ناسرفلامهونيعبسىوسدونجلانمنيعبسلاوةئملاعبرأ
هيلعرطخلامظعملازدقهنأمهداقتعالمهرئاسعجرو
دوهيلاموجهنمفوخقبيملوميلشروأنعمهداعتبال
.يقابلاقيرطلاثلُثيفهتسارحلةافكناسرفلاناكفمهيلع
ىضتقمىلعمهيرجوركسعلاريسةعرسنمانهركُذامو

مهتعاطإنمةروهشملاةينامورلادونجلانمدهُعاممرمألا
.هباورمأامماكحأومهداوقرماوأل

لٱَأَرَقاَّـمَلَف«٣٤،٣٥
ْ
ٍةَيَالِوِةَّـيَأْنِمَلَأَسَو،َةَلاَسِّـرلٱِيلاَو

ََرضَحىَتَمَكُعَمْسَأَس:َلاَق،َةَّـيِكيِليِكْنِمُهَّـنَأَدَجَوَو،َوُه
ملٱ
يفَسَرُْحيْنَأَرَمَأَو.ًاضْيَأَكْيَلَعَنوُكَتْشُْ .»َسُدُوريِهِْرصَقِ

٢٧:٢٧ىّتم٢٥:١٦و١٠و٢٤:١ص٢١:٣٩ص

لاؤسلااذهلثمعوسيسطاليبلأسٍةَيَالِوِةَّـيَأْنِم
كلتىلإهلسرينأكلذنميلاولاةياغلعلو.)٢٣:٦اقول(
نأديريةيالواهنأوهنمةبيرقاهدجونإةمكاحمللةيالولا
نإريسألارمأنمصلختينأوأكلذباهيلاوفطعتسي
ءيشيأفرعينأكلذبدصقهلعلوأ.ةبوعصهيفدجو
نمهاوعدققحتييكلةينامورلاةيوعرلاهءاعداهيلعىنب
.كلذلاحلاتضتقانإاهنموهيتلاةيالولاسوفنرتفد

.ةينوناقةمكاحميفَكُعَمْسَأَس
ريمألاميقريفنوروكذملامهَكْيَلَعَنوُكَتْشُْملٱ

.)٣٠ع(سايسيل
.)١٢:٤ص(ريسأةلزنمبَسَرُْحي
سدوريههانبيذلارصقلاهنأحجرألاَسُدوُريِهِْرصَق

مهلًانكسمنوينامورلاةالولاهذختافًايكلمًانكسمريبكلا
سابيرغأهيفتاميذلارصقلاوههنأحجرملاو.دونجللو
)١٢:٢٣ص(دهشملايفوهوهبرضهللانأاقولركذ.يناثلا
نممايأةسمخدعبتامهنأكلذىلعسوفيسويدازو

.نيلوقلانيبةافانمالوهتبرض

نورشعلاوعبارلاحاحصألا

٢١ىلإ١عسكليفمامأسلوبجاجتحا

لٱُسيِئَراَّـيِناَنَحَرَدَحْنٱٍماَّـيَأِةَسَْمخَدْعَبَو«١
ْ

َعَمِةَنَهَك
لِلاوُضَرَعَف.ُسُّلُتْرَتُهُمْسٱٍبيِطَخَوِخوُيُّشلٱ

ْ
َّـدِضِيلاَو

.»َسُلوُب
٢٥:٢و٣٥و٣٠و٢٣:٢ص٢١:٢٧ص

مايألاهذهةءادبنأىلعانلليلدالٍماَّـيَأِةَسَْمخَدْعَب
ةيرصيقىلإهلوصومويوأميلشروأنمسلوبلاسرإموي
كلتنمسماخلانأملعناننكلمهمرمأنمكلذيفسيلو
يفامميلشروأىلإسلوبلوصونمرشعيناثلاوهمايألا
.ةرشعةيناثلاةيآلا
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نعًابئانةيرصيقىتأف)٢٣:٢ص(يفروكذملااَّـيِناَنَح
.نيعبسلاعمجموةنهكلاقرفلك

نعًاباوننيعبسلاعمجمءاضعأضعبيأخوُيُّشلٱَعَِم
سلوبىلعةياكشللاينانحعمءالؤهنايتإو.دوهيلارئاس
ًابايإوًاباهذًاليمنيعبرأوةئمليوطلارفسلاقاشمنيساقم
.سلوبلمهضغبةدشودوهيلادنعةلئسملاةميهأىلعليلد
يفهتبغروسلوبىلعًاقنحاينانحدازامنأيفبيرالو
هنأبهؤابنأو»ضّيبملاطئاحلاب«هايإهفصوهيلعةياكشلا
.يهلإءاضقبةتيمرشتومي

دوهيلاهرجأتساينامورهنأهمسانمجتنتسنُسُّلُتْرَت
نيينامورلاةالولاىلإيواعدلاعفرهدايتعالمهاوعديفًاليكو
الريثأتوماكحإوهابتنابرمألاحاضيإىلعهرادتقاو
.اهنوعيطتسي

يفُسُّلُتْرَتَأَدَتْبٱ،َيِعُداَّـمَلَف«٢ :»ًالِئاَقِةَياَكِّـشلٱِ

وأرصقلانميعُدهنأىنعملاوسلوبيأَيِعُداَّـمَلَف
.هسفننععفديوهيلعةياكشلاعمسيليلاولامامأفوقولل
عنمتتناكاهنألةينامورلاةيعرشلاىضتقمىلعناكاذهو
ىلعلوصحلاونيكتشمللهتهجاومالبدحأىلعمكُحينأ
.)٢٥:١٦ص(ىوكشلانعجاجتحاللةصرف

يفُسُّلُتْرَتَأَدَتْبٱ ًاخدمءادتبالااذهناكِةَياَكِّـشلٱِ
قفوىلعوهونيكتشملابزحىلإهليمتسييكليلاولل
قلمتهيفوهريغونورشيشكنيينامورلانييقطنملانيناوق
.بذكو

ْدَقَو،ٍليِزَجٍمَالَسَىلَعَكِتَطِساَوِبَنوُلِصاَحاَنَّـنِإ«٣
لٱاَُّهيَأَكِلٰذُلَبْقَنَف.َكِريِبْدَتِبُحِلاَصَمِةَّـمُألٱِهِذِٰهلْتَراَص

ْ
ُزيِزَع

يفٍرْكُشِّـلُكِبُسْكِليِف .»ٍناَكَمِّـلُكَوٍناَمَزِّـلُكِ

ملكتيناكسلترتنألةيدوهيلاةمألانحنيأاَنَّـنِإ
.اهنعةباينلاب

قحلاضعباذهيفٍليِزَجٍمَالَسَىلَع...َنوُلِصاَح
رثكسكليفىلوتنألبقهنأسوفيسويلوقىلعهنأل
ةقرفمهنمناكومهلمشددبهنكلوةيدوهيلايفصوصللا
ىلإهلسرأوهيلعسكليفضبقفرزاعلهمسالجراهسيئر
داقيذلاباذكلايرصملايبنلارفظمث.بقاعيلةيمور
:٢١ص(ةيدوهيلارومأشوشوةيربلايفلجرفالآةعبرأ

.ةيروسرئاسوةيرصيقلهأنيبةنتفلادمخأو)٢٨

ِهل
ٰ

.دوهيلابعشيأِةَّـمُألٱِهِذ
امماهريغونتفلادامخإةطساوبعفانميأُحِلاَصَم

.مدقت
سلترتلاقكهابتناوكطاشنوكتمكحيأَكِريِبْدَتِب
ٍواعدنعتكسودوهيلانعةباينلابسكليفًاحدامكلذ
هلتقاميسالوهبلسوهتواسقوهملظنمهيلعدوهيللةريثك
ىلإهيلعىوعدلااوعفردوهيلانإفةنهكلاسيئرناثانويًارس
.نيتنسوحندعبهلزعوةيمور

يف اهركشدوهيلاةمألكرهظُتيأٍناَكَمِّـلُكَوٍناَمَزِّـلُكِ
.روضحلاوةبيغلايفكل

لَأ،َرَثْكَأَكَقِّـوَعُأَّـالَئِلْنِكٰلَو«٤
ْ
اَنَعَمْسَتْنَأُسِمَت

لِحِبِراَصِتْخالٱِب
ْ

.»َكِم

ةمكحلانمعونمالكلااذهيفَرَثْكَأَكَقِّـوَعُأَّـالَئِل
ركذبقيضينامزلانإلاقهنأكفلايتحالانمبرضو
نأديرتالكعضاوتلكنأوكبقانموكعفانموكلئاضف
.تركذامبتيفتكاكلذلفكحدمعمست

.مهنعًابئانناكهنألدوهيلانحناَنَعَمْسَت
.ربصيوهبتنيلهلاذهلاقِراَصِتْخالٱِب
.كلزانتوكربصوكتءانإيأَكِمْلِحِب

َْنيَبٍةَنْتِفَجِّـيَهُمَوًادِسْفُمَلُجَّـرلٱاَذٰهاَنْدَجَوْذِإاَنَّـنِإَف«٥
لٱِعيَِمج

ْ
يفَنيِذَّـلٱِدوُهَي ملٱِ

»َنيِّـيِِرصاَّـنلٱِةَعيِشَماَدْقِمَو،ِةَنوُكْسَْ
٢١:٢٨و١٧:٦و١٦:٢٠و٦:١٣صو٢٣:٢اقول
١٥و٢:١٢سرطب١و

.انهاهتءادبوىوكشللةمدقمقبسام
ىوكشلالمجماذهًادِسْفُمَلُجَّـرلٱاَذٰهاَنْدَجَو
رضيوةحارلاقلقياملكهداسفإبدارأو.ٍواعدثالثاهيفو
.ًايداموًايبدأسانلا

ةيدوهيلاتناك.ىلوألاىوعدلاهذهٍةَنْتِفَجِّـيَهُمَو
اهيجيهمةلمجنمسلوبسلترتلعجفنتفلابةبرطضم
.هيلعبضغلالكبصيل

ىلعدوهيلاضعبجّيهيسلوبنأيأِدوُهَيْلٱِعيَِمجَْنيَب
ةطلستحتمهنوكلوًاررضوًانزحمهلئشنياذهوضعب
ىلعاهلًاجييهتمهنيبةنتفلاجييهتنوكينيينامورلا
.نيينامورلا

يف فراعتملاىلعةينامورلاةكلمملالكيأِةَنوُكْسَْملٱِ
اهلكةكلمملايفةنتفلاجّيهمسلوبنوكياذهىلعو.ذئموي
.مالسلاوةحارللماعودعوهف
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ةيناثلاةوعدلاهذهَنيِّـيِِرصاَّـنلٱِةَعيِشَماَدْقِمَو
عمجىتحتاذلابٌراضهنأبفتكيملسلوبنأاهانعمو
ةباصعلاكلتىمسو.اهيلعسأرترشلايفهلثمةباصع
لوأهذهو.يرصانلاعوسيعابتأاهنأل»نييرصانلاةعيشب«
دبالو.ليجنإلايفنييرصانلابنييحيسملافصودورولةرم
ةرصانلاىلإهتبسنبعوسياورقحامكريقحتلاهبدصقلانأ
عوسيعابتأمسااذهنأحجرألاو.)٢:٢٢صحرشرظنا(
يذلامسالاامأوميلشروأبارخلبقدوهيلانيبعاشيذلا
.)١١:٢٦ص(نويحيسملاوهفممألانيبًابلاغهباوفرُع

هلٱَسِّـجَنُيْنَأَعََرشْدَقَو«٦
َْ
اَنْدَرَأَوُهاَنْكَسْمَأ،ًاضْيَأَلَكْي

.»اَنِسوُماَنَبَسَحِهْيَلَعَمُكْحَنْنَأ
١٨:٣١انحوي٢١:٢٨ص

ْهلٱَسِّـجَنُيْنَأَعََرش
َ

ةثلاثلاىوعدلاهذهَلَكْي
ىوعدلاىنبوكلذيفهدهجلذبيذخأسلوبنأاهانعمو
سوميفورتلخدأهنأدوهيلاضعبنظىلعةلطابلا
ىوعدلاهذهةصالخو.)٢١:٢٨ص(لكيهلاىلإيسسفألا
لكيهلاةسادقةلازإدارأومهنيدودوهيلاةعيرشىلإءاسأهنأ
.سدقملا

.مهنعملكتسّلترتنألدوهيلانحنيأُهاَنْكَسْمَأ
اودصقدوهيلانأسلترتىعداخلإَمُكْحَنْنَأاَنْدَرَأَو

ةعيرشلانيناوقوقحلاولدعلاىضتقمبسلوباومكاحينأ
.كلذنممهعنمسايسيلريمألانأو

ِْنيَبْنِمُهَذَخَأَوٍديِدَشٍفْنُعِبُريِمَألٱُساَيِسيِلَلَبْقَأَف«٧
»اَنيِدْيَأ

٢١:٣٣ص

نمًاريثكاوظاتغادوهيلانأىلعلديةيآلاهذهيفام
فرشومهءايربكّطحكلذبهنألسلوبةياقولريمألاضّرعت
يفةبغرلاةياغيفمهوسلوبنميفشتلانممهعنمومهتمأ
.هلتق

نمعنمهنأريمألاىلإسّلترتبسنديِدَشٍفْنُعٍِب
هتمكاحمنودصقيمهوسلوبةمكاحميفقحلاولدعلاءارجإ
هلتقةيغبهنومكلياوناكمهناقحلاو.فاصنإوءودهلكب
.مهنمديدشلافنعلاف)٣٢و٢١:٣١ص(مهنمهذقنأنيح

ملٱَرَمَأَو«٨
اَذِإَكُنِكْمُيُهْنِمَو.َكْيَلِإاوُتْأَيْنَأِهْيَلَعَنيِكَتْشُْ

هبيِكَتْشَنيِتَّـلٱِروُمُألٱِهِذٰهَعيَِمجَمَلْعَتْنَأَتْصَحَف .»ِهْيَلَعاَِ
٢٣:٣٠ص

:٢٣ص(َكْيَلِإاوُتْأَيْنَأِهْيَلَعَنيِكَتْشُْملٱَرَمَأَو
نمدوهيلاعنمنعًالضفهنأبريمألاسّلترتَمال.)٣٠
ةقفنلالامتحاىلعمهربجأمهتعيرشىضتقمبسلوبةمكاحم
.يلاولاىلإسلوباوكشيلةيرصيقىلإنايتإلابرفسلاةقشمو

ةحصبدهشيهنأاوعدا.سايسيلريمألانميأُهْنِمَو
ريخأتىلعيلاولالمحاذهمهداهشتسالعلو.مهلوق
نظو.)٢٢ع(ةيرصيقىلإسايسيلردحنينأىلإصحفلا
كنكميىنعملاوسلوبىلإدوعي»هنم«يفريمضلانأمهضعب
صحفلاوفرتعينأىلإهبيذعتبهانلقامةحصىلعفقتنأ
.)٢٢:٢٤صرظنا(بيذعتلاىنعملمتحي

لٱُهَقَفاَوَّـمُث«٩
ْ
.»اَذَكٰهَروُمُألٱِهِذٰهَّـنِإ:َنيِلِئاَقًاضْيَأُدوُهَي

.سلوبىلعهبىكتشاامبهقدصيأُهَقَفاَو
.خويشلاواينانحيأُدوُهَيْلٱ

لٱِهْيَلِإَأَمْوَأْذِإ،ُسُلوُبَباَجَأَف«١٠
ْ
ْذِإِّـينِإ:َمَّـلَكَتَيْنَأِيلاَو

ُّجَتْحَأ،ِةَّـمُألٱِهِذِٰهلٍضاَقٍَةريِثَكَنيِنِسُذْنُمَكَّـنَأُتْمِلَعْدَق
يفاَّـمَع .»ٍروُُرسِرَثْكَأِبيِرْمَأِ

نعوهسفننعثلاثلاهجاجتحااذهُسُلوُبَباَجَأَف
نمنيريثكمامألكيهلايفناكلوألا.يحيسملانيدلا
ديعبلافتحاللةنوكسملاراطقألكنماوعمتجادوهيلا
.نيعبسلاسلجممادقيناثلاو.نيسمخلا

ةظحالملاقحتسياممو.هسأربوأهديبِيلاَوْلٱِهْيَلِإَأَمْوَأ
لدعأناكهلئاذربروهشملاينثولايلاولااذهسلجمنأ
دوهيلاةمأءاسؤرنيعبسلاسلجمءاضعأنمسيكأو
.نييندلا

م.ب٥٢ةنسةيروسسكليفىلوتٍةَريِثَكَنيِنِسُذْنُم
ىلإةبسنلابةريثكيهونينستسوحنمكحدقنوكيف
ةدملاكلتيفربتخاهنأنمدبالوةالولانمهريغيلوتينس
قثويالنمممهنأومهبصعتودوهيلاتافصفرعفهتيالورومأ
هنأيفبيرالو.مهنعسلترتىوكشكهبنوكتشياملكب
يفمهضعبنوكلوةيدوهيلايفمهترثكلنييحيسملابعمس
.هتيالويسركةيرصيق

رومأيلاولارابتخاسلوبلعجٍروُُرسِرَثْكَأِب...ُّجَتْحَأ
لاحلاناكامفالخبةبقاعلانسحيفهئاجرعوضومدوهيلا
يفسيلو.سكليفرابتخاربتخيملديدجٍلاومامأفقوول
ملكتامنإلايتحالاوقلمتلانمءيشسلوبمالكحاتتفا
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هذهيفهرورسعوضومناكيلاولارابتخانأوهوقحلاب
.ةمكاحملا

ْيَنْثٱِنِمُرَثْكَأِيلَسْيَلُهَّـنَأَفِرْعَتْنَأٌرِداَقَتْنَأَو«١١
يفَدُجْسَألُتْدِعَصُذْنُمًامْوَيََرشَع .»َميِلَشُروُأِ

١٧عو٢١:٢٦ص

رابتعابلئاسولانمكلامبَفِرْعَتْنَأٌرِداَقَتْنَأَو
نمرضحتنأكنكمفةيرصيقيفكتماقإنموًايلاوكنوك
ىلإاهنمترفاسنيحوةيرصيقىلإيلوصودنعينودهاش
ذنمّيلعتضقتيتلاةدملارصقنأملعتتنأو.ميلشروأ
.ّيلعهوعداامبكترأنأناكمإعنميميلشروأىلإيلوصو

ميلشروأيفانأواهنمةعبستضمًامْوَيََرشَعْيَنْثٱ
.)٢٤:١ص(اهنميجورخدعبةسمخو)٢١:٢٧ص(

يفهلوقلةافانماذهيفسيلو.ةنتفجّيهألالَدُجْسَأل
هدصاقمدحأدوجسلانألتاقدصعنصيلىتأهنأ)١٧ع(
ريخنمتاقدصلاعنصو)٢٠:١٦ص(ميلشروأىلإهنايتإب
هبيكتشُأامامهبعفدنارمأةيآلاهذهيفو.ةدابعلاعاونأ
بكترُينأنكميامملقأةدملاف.هلوصوةيثدحألوألاهيلع
نيدلاضورفبمايقللىتأهنأيناثلاو.هيلإهوبسناماهيف
.اهمواقواهضفرهنأاوعّدايتلا

يفِينوُِدَجيَْملَو«١٢ هلٱِ
َْ
ًاعُّمََجتُعَنْصَأْوَأًادَحَأُّجاَحُأِلَكْي

يفَالَو،ِبْعَّـشلٱَنِم ملٱِ
يفَالَوِعِماَجَْ ملٱِ

.»ِةَنيِدَْ
٢٨:١٧و٢٥:٨ص

»ةنتفجّيهم«هنأوهوىلوألامهاوعدىفنةيآلاهذهيف
شوشيًائيشلعفيملهنأبحرصواهراكنإبهاوعدعفدف
يتلانكامألالكركذوًارهجًادحأملكيملهنأبومالسلا
لكيهلايهواهبةنتفجّيهيوبطخينأناسنإلانكمي
ةلمكبظفلتهنأركنأف.اهتويبوةنيدملاقاوسأوعماجملاو
ةنتفجّيهدقناكولو.عضاوملاكلتنمعضوميفةجّيهم
لدتانّيبلابمهنايتإمدعو.اهنامزواهناكمنوكتشملافرعل
ىوعدلاتانّيبف.ةلطابمهيواعدنأومهلةنّيبالنأىلع
هذهو.دوهشلاوهيلعىعدملافارتعاولاوحألايهوثالث
عمتناكلاوحألانأىلع.اهنمًائيشاودروينأاوعيطتسيمل
نمءيشةحصبفرتعيملو.تقولارصقلثمهيلعالسلوب
.هيلعدوهشلانمدحأباوتأيملمهو.اهركنألبمهيواعد
امعًادمععنتماهنأانلدي»ًادحأجاحيمل«هنأسلوبلوقو
ملهنأرهاظلاو.اهلخدةنيدملكيفًارهجملكتلانمهداتعا
.ريشبتللًابسانمتقولاري

.»َّـَيلَعَنآلٱِهِبَنوُكَتْشَياَماوُتِبْثُيْنَأَنوُعيِطَتْسَيَالَو«١٣

نأاوعدامهوةطقاسيهةنّيببتبثتاليتلاىوعدلا
.ةطقاسمهاوعدفةنيبلانعاوزجعوةنتفجيهسلوب

هبَكَلُّرِقُأيِنَّـنِكٰلَو«١٤ نَأ:اَذِٰ
لٱِقيِرَّـطلٱَبَسَحيِنَّـ

يِذَّـ
َوُهاَمِّـلُكِبًانِمْؤُم،يِئاَبآَهٰلِإُدُبْعَأاَذَكٰه»ٌةَعيِش«ُهَلَنوُلوُقَي
يفٌبوُتْكَم .»ِءاَيِبْنَألٱَوِسوُماَّـنلٱِ
١:٣سواثوميت٢٣٢و١٩:٩و٩:٢صو٨:١٤سوماع
٢٨:٢٣و٢٦:٢٢ص

اهباودصقامىلعةيناثلامهاوعدللاطبإةيآلاهذهيف
ىوعدلاسلوبركنأ.»نييرصانلاةعيشمادقم«هنأيهو
ًايفاناهباودصقامريغىلعةيناثلاىوعدلاةحصبرقأوىلوألا
.اهنماوجتنتساام

يفنوكتشملاهامس»ٌةَعيِش«ُهَلَنوُلوُقَييِذَّـلٱِقيِرَّـطلٱ
نييرصانلانمهنأسلوبرقأف»نييرصانلاةعيشمادقم«٥ع
.مهمادقمهنوكنعًاعضاوتتكسوةعيشركنأهنكل

»قرطلاب«ةفلتخملانيدلارومأنعاوربعينأدوهيلاداتعا
قيرطوةدابعلاقيرطوناميإلاقيرطمهلاوقأيفءاجدقف
:٩ص(يحيسملانيدلانعقيرطلابربُعامًاريثكو.ةريسلا
.)٢٢:٤و٢٣و١٩:٩و٢

نعجرخيملهنأىلعنيهاربةثالثيتأياميفسلوبماقأ
هدبعييذلاهلإلادباعهنأيهوًايحيسمهنوكبًايدوهيهنوك
لبقتسملايفهءاجرنأونيدلابتكنمامبكسمتمهنأو
.ةعيشباوسيلنييحيسملانأاذهنممزلو.مهئاجرلثم

ملهنأىنعملاوهفالسأومهفالسأهلإيأيِئاَبآَهٰلِإُدُبْعَأ
هدبعيذلادبعيلظلبًاديدجًاهلإًايحيسمهنوكبدبعي
سلجممامأهبحّرصامنومضماذهو.ةيدوهيلاةنايدلل
.)٢٣:١ص(يفنيعبسلا

مهئابآهلإنودبعيمهنأيفدوهيللةينامورلاةموكحلاتنذأ
دبعيمادامةينامورلاةيامحلاقحسلوبلناكفضراعمالب
.هئابآهلإ

يف...ِّـلُكِبًانِمْؤُم ناهربلااذهِءاَيِبْنَألٱَوِسوُماَّـنلٱِ
ملهنألًايحيسمهنوكبًايدوهيهنوكنعجرخيملهنأىلعيناثلا
ةعومجملاةسدقملايدوهيلانيدلابتكًاقدصملزي
سكليفنأيفبيرالو.اهبًاكسمتموءايبنألاوسومانلاب
هعمسامميدوهيلانيدلادمتعمرافسألاكلتنأفرعيناك
عوسيلوقلةقفاوملامامتىلعانهسلوبلوقو.ةريثكًارارم
ُتْئِجاَم.َءاَيِبْنَألٱِوَأَسوُماَّـنلٱَضُقْنَألُتْئِجِّـينَأاوُّنُظَتَال«
.)٥:١٧ىّتم(»َلِّـمَكُألْلَبَضُقْنَأل
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يفِهللاٱِبٌءاَجَرِيلَو«١٥ َفْوَسُهَّـنَأ:ُهَنوُرِظَتْنَيًاضْيَأْمُهاَمِ
ألِلٌةَماَيِقُنوُكَت

َ
مثَألٱَوِراَرْبَألٱ،ِتاَوْم

ََ
.»ِة

:٥انحويو١٢:٢لايناد٢٨:٢٠و٧و٢٦:٦و٢٣:٦ص
٢٩و٢٨

ملهنأىلعثلاثلاناهربلاةيآلاهذهيفِهللاٱِبٌءاَجَرِيلَو
يفوجريهنأوهوعوسيقيرطهعابتابهئابآنيدنعجرخي
.هللاديعاومىلعًاينبمءاجردوهيلاةمأهوجرتاملبقتسملا
ىلعف.نويقودصلاونويسيرفلاهيفكرتشاءاجرلارهاظو
حيسملاهنوكىلعًاناهربعوسيةمايقتناكسلوبداقتعا
باطخنمحضتيو.اهتروكابوةماعلاةمايقلانوبرعهتمايقو
نمضتيةمايقلايفهمالكنأيناثلاسابيرغأمامأسلوب
.)٢٣و٢٢و٨-٢٦:٦ص(هبدوعوملاحيسملاءيجم

يف ةيدوهيلاةمألامظعميأُهَنوُرِظَتْنَيًاضْيَأْمُهاَمِ
ةمايقىلعروصقمةيآلاهذهيفءاجرلانأضرفىلع
ىوساوسيلةمايقلانيركنملانويقودصلانألةماعلاتاومألا

دوعوملاحيسملاىلإرثكألابراشأهنأضرفىلعوةليلقةمذرش
.ةيدوهيلاةمألالكرظتنموهفهب

ةعامجنيكتشملانيبناكهنأىلعليلدةيآلاهذهيفامو
سلجملايفمهنيبعقويذلافالتخالانأونييسيرفلانم
ىلعكلذدعباقفتانيقيرفلانأوًايتقوناكسلوبرمأيف
.هداهطضا

سيلتاومألاةمايقميلعتنأىلعًاضيأليلداهيفو
ةمألادنعميدقميلعتهنألبديدجلادهعلاىلعًاروصقم
ًادهعبوقعيوقاحسإوميهاربإلهدهعبهللاهنلعأةيدوهيلا
هلإلبتاومأهلإسيلهللااف«)١٧:١٧نيوكت(ًايدبأ
.)١٢:٢لايناد٢٦:١٩ءايعشإ(ءايعشإهبأبنتو.»ءايحأ
ةمايقلاءاجرتبثأوهمالكبهقدصوهحضوأحيسملانإمعن
.هتمايقب

مهتافصنعرظنلاعطقبرشبلالكيأِةََمثَألٱَوِراَرْبَألٱ
.ةيبدألا

ٌريِمَضًامِئاَدِيلَنوُكَيِلِيسْفَنُبِّـرَدُأًاضْيَأاَنَأَكِلٰذِل«١٦
.»ِساَّـنلٱَوِهللاٱِوْحَنْنِمٍةَرْثَعَالِب

٢٣:١ص

.ًامئاددهتجأيأِيسْفَنُبِّـرَدُأ
اليذلاوهةرثعالبريمضهليذلاٍةَرْثَعَالِبٌريِمَض

ىلعهريغلمحياميتأيالوريمضلامكحلًافلاخمًائيشلعفي
نوكينأبدهتجاسلوبنأيفبيرالوهريمضمكحةفلاخم
حيرصتلادصقيملهنكلو.هتريسلكيفةرثعالبريمضهل

بجيامىلإرظنلابهفرصتانهدصقامنإانههمالكيفكلذب
.مهنيدودوهيلابعشلهيلع

ينيدوهيذلانيدلاعضاوهنوكرابتعابِهللاٱِوْحَنْنِم
.هظيغأالنأوهرمأىصعأالنأيتياغويئابآنيدو

دهتجاهنأدارأوةيدوهيلاهتمأانهسانلابدصقِساَّـنلٱَو
:٩سوثنروك١(»يدوهيكدوهيللراص«هنألمهرثعيالنأيف
.مهضغبيهنأمهمهوتلًاعفدكلذلاقو)٢٠

يِتَّـمُألٍتاَقَدَصُعَنْصَأُتْئِجٍَةريِثَكَنيِنِسَدْعَبَو«١٧
.»َنيِباَرَقَو

:٨سوثنروك٢و١٥:٢٥ةيمورو٢٠:١٦و٣٠و١١:٢٩ص
٢:١٠ةيطالغو٤

.ةثلاثلامهاوعداهيلتيتلاوةيآلاهذهيفعفد
اهدارأيتلانينسلاهذهةءادبملعنالٍةَريِثَكَنيِنِس

اهنوكرابتعابميلشروأهكرتوهرصنتموياهنأدارأدقناكنإف
دارأدقناكنإونورشعوسمخنينسلاكلتفهلًانكسم
رظنا(نينسعبرأهيفميلشروألةريخألاهترايزتقواهنأ

.)٢٣و١٨:٢٢صحرش
سئانكنماهعمجناسحإلاومأيهيِتَّـمُألٍتاَقَدَص

هلئاسريفعمجلاكلذركُذوميلشروأةسينكءارقفلةينودكم
.)٤-٨:١سوثنروك٢و٤-١٦:١سوثنروك١و١٥:٢٥ةيمور(
ةمألابدارأو.لسرلالامعأنمعضوملااذهريغيفركذُيملو
نمميلشروأةسينكنألكلذودوهيلا»يتمأ«هلوقيف
لمعسيلاذهو.ممألايرصنتمنمالدوهيلايرصنتم
.دوهيلانيبةنتفجيهينم

حئابذنمنيسمخلاموييفاهميدقتداتعملاَنيِباَرَقَو
نأهسفنىلعذختانيذلانيرذانلانعوهسفننعاهريغو
ضعباذهيفو.)٢٥-٢١:٢٣ص(يفرمامكمهيلعقفني
ًادباعلكيهلاىتأهنإف»لكيهلاسنديعرش«مهلوقىلعدرلا
.اهرقتحيهنأبهومهتايتلاةعيرشلاضئارفًاممتمًاسندمال

يفَو«١٨ يفًارِّـهَطَتُمِينَدَجَوَكِلٰذِ هلٱِ
َْ
ٍعَْمجَعَمَسْيَلِلَكْي

.»اَّـيِسَأْنِمٌدوَُهيْمُهٌمْوَقٍبَغَشَعَمَالَو
٢٦:٢١و٢٧و٢١:٢٦ص

يفَو نيبارقلاوءارقفللتاقدصلامدقأانأويأَكِلٰذِ
ةعيرشىلعويتمأىلعيتريغكلذبًارهظمهللاحئابذلاو
.ىسوم

يفًارِّـهَطَتُم ْهلٱِ
َ

)٢٧و٢١:٢٦ص(يفليقامكِلَكْي
ص(مهروذنءافوىلعنيرذانلادعاسيلريهطتلاكلذىتأو
حئابذلاميدقتةطساوبريهطتلاكلذناكو.)٢١:٢٤
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يفعرشيهنأكلذكناكنمليحتسيف.ةضورفملانيبارقلاو
.لكيهلاسندينأ

مهلوقلرخآعفداذهٍبَغَشَعَمَالَوٍعَْمجَعَمَسْيَل
.»ةنتفجيهم«هنأ

.)٢١:٢٧رظنا(اَّـيِسَأْنِمٌدوَُهيْمُهٌمْوَق

َهلَناَكْنِإ،اوُكَتْشَيَوَكْيَدَلاوُُرضَْحيْنَأيِغَبْنَيَناَك«١٩
ُ

ْم
.»ٌْءَيشَّـَيلَع

٢٥:١٦و٢٣:٣٠ص

نمنيذلادوهيلايأَكْيَدَلاوُُرضَْحيْنَأيِغَبْنَيَناَك
.ّيلعاوضبقوينومهتاوهتلعفاماودهاشنيذلامهفايسآ
امإمهاوتأينأبجيناكفراصاملكّيلعراصمهلوقىلعف
امافرعيملامهفاينانحالوسّلترتالنيكتشمامإوًادوهش
الوةنّيبالبهيلعىوعدلااوماقأمهنأةصالخلاو.هانعمس
.دوهش

يفاوُدَجَواَذاَمْمُهُسُفْنَأِءَالُؤٰهْلُقَيِلْوَأ«٢٠ ِبْنَّـذلٱَنِمَّـِ
ملٱَماَمَأٌمِئاَقاَنَأَو

»ِعَمْجَْ

تافدقوايسآنمنيذلادوهيلارضحيملهنأامبيأْوَأ
.مهاوعدتطقسومهراضحتساتقو

.خويشلاواينانحيأْمُهُسُفْنَأِءَالُؤٰهْلُقَيِل
يفاوُدَجَواَذاَم ذلٱَنِمَّـِ

نأىلإانهمهاعدخلاِبْنَّـ
هباودهشينأنوعيطتسيوهنمهودهاشامبهيلعاوكتشي
دقناكنإف)٢٢:٣٠ص(نيعبسلاعمجميفهودهاشمهف
.هبهيلعاودهشينأمهنكمأكلذاودهاشوكانهبنذأ
هنمناكامبهيلعمهتداهشفعمجملاىوسيفهوريملمهنأل
.هايإمهتدهاشممدعلموقتالهريغيف

لٱاَذٰهِةَهِجْنِمَّـالِإ«٢١
ْ
لٱِلْوَق

ْ
ِهِبُتْخََرصيِذَّـلٱِدِحاَو

ُمُكْنِمُمَكاَحُأِتاَوْمَألٱِةَماَيِقِلْجَأْنِمِّـينَأ:ْمُهَنْيَبًافِقاَو
لٱ
ْ
.»َمْوَي
٢٨:١٦و٢٧:٣ص

يفاقولهبتكامىلإكلذبراشأِدِحاَوْلٱِلْوَقْلٱاَذٰه
دحاولالوقلااذهىوسلقيملهنأبحرصو)٢٣:٦ص(
هكسمتناكنإةمكاحمللدعتسمهنألاقوانههداعأيذلا
.ًابنذهايإهنالعإوهب

ص(ريسفتيفقبسخلاِتاَوْمَألٱِةَماَيِقِلْجَأْنِم
مهأتاومألانمعوسيةمايقربتعاسلوبنأنايب)٢٣:٦

وههنأنهربهتمايقبهنألةماعلاةمايقلابةقلعتملارومألا
ةلعيهوًايحيسمهلعجةمايقلاهذهبسلوبناميإوحيسملا
بنذبسيلاذهنكلوهيلعةياكشلاوسلوبىلعضبقلا
.هيلعمكحللةلعبالوةينامورلاةعيرشلاىضتقمب

هنكلسكليفمامأهسفننعةاماحملابسلوبفتكيمل
نأوحيسملاوهعوسينأىرخأةرمدوهيللدهشينأدارأ
.ةداهشلاهذهميدقتبهمالكمتخوكلذىلعليلدهتمايق
هجاجتحاىلعاوضرتعينأاوعيطتسيملنيكتشملانأرهاظلاو
.ًائيش

السوردوسكليفلهباطخورصقلاىلإسلوبعوجر
٢٧ىلإ٢٢ع

ِرَثْكَأِبُمَلْعَيَناَكْذِإ،ْمُهَلَهْمَأُسْكِليِفاَذٰهَعِمَساَّـمَلَف«٢٢
َحت
ْ
ُريِمَألٱُساَيِسيِلَرَدَحْنٱىَتَم:ًالِئاَقِ،قيِرَّـطلٱاَذٰهَروُمُأٍقيِق
.»ْمُكِروُمُأْنَعُصَحْفَأ
٧ع

دوهيلانيبقرفلاسلوبنييبتيأاَذٰهَعِمَس
نألمتحيو.هلمعوهداقتعايفهسفنلهتئربتونييحيسملاو
.سلوبباطخوسّلترتباطخنملكىلإةراشإلا

يفبيرالو.سلوبىلعمكحلانوبلاطمهوْمُهَلَهْمَأ
بعشظيغينأدريملهنكلوةبذاكمهاوكشنأبعنتقاهنأ
سلوبةئربتب)نوكتشملامهنيذلا(هئاسؤرةظاغإبدوهيلا
سّلترتداهشتساىلعءانبءاضقلاقاعاذهلو.هقالطإو
.)٨ع(سايسيلب

َحتِرَثْكَأِبُمَلْعَي
ْ
قيرطلاىنعمِقيِرَّـطلٱاَذٰهَروُمُأٍقيِق

)١٤ع(يفسلوبمالكيفءاجامكةيحيسملاةنايدلاانه
.)٩:٢٠صحرشرظنا(رفسلااذهيفًابلاغدروامكو
ةنايدلاةقيقحفرعسكليفنأ»قيقحترثكأبملعي«ىنعمو
كلذلبقاهايإهتفرعمنمرثكأسلوبباطخدعبةيحيسملا
نيينامورلاماكحلانمهاوسنماهبفرعأهنأوأ.باطخلا
درجمةيحيسملاةنايدلااوربتعانيذللاسايسيلونويلاغك
اهبفرعهنأوأ.)٢٣:٢٩و١٨:١٥ص(»ءامسأولئاسم«
امدنعسلوبنأاوعّدانيذلانوكتشملادوهيلانظاممرثكأ
.ضفرلالكةيدوهيلاةنايدلاضفرًايحيسمراص

كلذلبقةرماسلاىلوتونينستسةيروسسكليفىلوت
نمًاريثكفرعوًاريثكعمسهنأنمدبالونينسةعضب
هتماقإعضومةيرصيقيفهنأةفرعمهدازونييحيسملارومأ
مهرثكأونييحيسملانيرشبملامدقأنموهوسبليفنكس
.ةريغ
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يفثحبيهنأبدعواذهخلاُساَيِسيِلَرَدَحْنٱىَتَم
ةلواحمىوسكلذناكامو.اهبمكحيوةياهنلاىلإىوعدلا
كرتيسايسيلنأقيدصتلانعدعبيمهنألمهنمصلختلا
ةيرصيقىلإبهذيوبارطضالامايأمايألاكلتيفميلشروأ
هوذختادوهيلانأرهاظلاو.سلوبرمأيفةداهشلاةيدأتل
ليلدالذإسلوبىلعمكحينأدريملهنأاوققحتوكلذك
ةيروسهيلوتنمزيقابةدمهيلإىوكشلااوددجمهنأىلع
.ناتنسيهو

ملٱَدِئاَقَرَمَأَو«٢٣
ْ
،ٌةَصْخُرُهَلَنوُكَتَو،ُسُلوُبَسَرُْحيْنَأِةَئِ

.»ِهْيَلِإَِيتْأَيْوَأُهَمِدَْخيْنَأِهِباَحْصَأْنِمًادَحَأَعَنْمَيَالْنَأَو
٢٨:١٦و٢٧:٣ص

ةءارببهعانتقاىلعليلدهبرمأامِةَئِْملٱَدِئاَقَرَمَأَو
ةيآلايفةروكذمةلعلودوهيللًاماركإهقلطيملهنكلسلوب
نأنكمييتلاةيرحلالكهاطعأو.نيرشعلاوةسداسلا
.ريسألااهاطعُي

لوألاعاونأةثالثنيينامورلادنعرجحلاناكَسَرُْحيْنَأ
نجسيفاليسوسلوبسبُحامكدويقلاعمّينجسلا
ريسألاطبرُينأوهونجسالبيدييقتلايناثلاو.يبليف
يفسلوبىلعرجحامكنجسلاجراخيدنجىلإةلسلسب
دييقتالونجسالبّيسارحثلاثلاو.لوألاهسبحيفةيمور
يفهبسلوبىلعرجُحاماذهوةيرحلانمةرفوعم
.سدوريهرصقيفهيلعرجُحهنأحجرألاو.ةيرصيق

.ريسأللبهوتنأنكميامةياغىلإةيرحيأٌةَصْخُر
نمناكهنأدبالِهِباَحْصَأْنِمًادَحَأَعَنْمَيَالْنَأَو
ص(يفنوروكذملاهتيبلهأوسبليفباحصألاءالؤهةلمج
سخرترأوايسآنمهعمىتأيذلاسوميفورتو)٩و٢١:٨
.رفسلااذهبتاكبيبحلابيبطلااقولو)٢٧:٢ص(

َيِهَو،ِهِتَأَرْمٱَّـالِسوُرُدَعَمُسْكِليِفَءاَجٍماَّـيَأَدْعَبَّـمُث«٢٤
ملٱِبِناَميِإلٱِنَعُهْنِمَعِمَسَوَسُلوُبََرضْحَتْسٱَف.ٌةَّـيِدوَُهي

.ِ»حيِسَْ

هبدارينأبلغنكلوّنيعمريغتقواذهٍماَّـيَأَدْعَب
.ريصقتقو

ركُذيذلالوألاسابيرغأسدوريهتنبيهَّـالِسوُرُد
يكينربويناثلاسابيرغأتخأيهو)١٢:٢٣ص(يفهتوم
تجوزت.ريبكلاسدوريهديفحتنبيهو.)٢٥:١٣ص(
سوفيسويلاق.اهذخأييكلدّوهتيذلاصمحكلمزيزع
ةطساوباهجوزكرتىلعاهلمحوهيلإاهلامتساسكليفنأ
نوميسمهضعبيأرىلعوهو(يسربقلارحاسلانوميس

فوزيناكربتافوذقمتحتترمُط)٨:٢٤صيفروكذملا
ءاج«اقوللوقىنعملعلو.م.ب٧٩ةنسايلاطيإيف
.هلةأرمانوكتلهتيبىلإاهبىتأهنأ»اهعمسكليف

ًاعبطليمتتناككلذلوًاناميإوًالصأٌةَّـيِدوَُهيَيِهَو
يذلابهذملاريهاشمدحأوهيذلارشبملاةدهاشمىلإ
.همالكعمسىلإوناكملكيفمواقُي

ءاضرإهاعدتساهنأىلعةنيرقلالدتَسُلوُبََرضْحَتْسٱَف
.ّالسوردل

هعوضوميذلاديدجلانيدلايأِحيِسَْملٱِبِناَميِإلٱ
.)١٢و١٤:١١صرظنا(حيسملاهساسأو

لٱِنَعُمَّـلَكَتَيَناَكاَمَنْيَبَو«٢٥
ْ

ِةَنوُنْيَّـدلٱَوِفُّفَعَّـتلٱَوِّـِرب
لٱ
ْ
َنآلٱاَّـمَأ:َباَجَأَو،ُسْكِليِفَبَعَتْرٱ،َنوُكَتْنَأِةَديِتَع
لَصَحىَتَمَو،ْبَهْذٱَف

ْ
.»َكيِعْدَتْسَأٍتْقَوَىلَعُت

امأةيلستلاووهللاىوسسلوبعمسنمامهتياغنكتمل
الوهليجنإقئاقحوحيسملابامهلدهشيلةصرفلازهتنافسلوب
نأاهنأشنموامهلًاعفنرثكأيهيتلاقئاقحلاطسباميس
سلوبقالطإناكو.سوفنلاصالخوةبوتلاىلإدوقت
مالكنمةملكبهفيملهنكلسكليفةدارإىلعًافقوتم
.هقالطإىلإهليمتسيلبيوصتلاوأميظعتلاوأقّلمتلا

ناكو.سانللوهللابجيامبمايقلاوهولدعلايأِّـِربْلٱ
هلإبئانهنألًالداعنوكينأٍلاوهنأرابتعابسكليفىلع
نأيفبيرالو.ةوشرلبقيالوهدنعةاباحمالولداع
ليلدبةفصلاهذهىلعمالكلاطسبىلإًارقتفمناكسكليف
هنأ«هيفلاقهنإفهيلعينامورلاخرؤملاسوطيساتةداهش
الببونذلالكباكتراهلحيبُأهنأكهرومألكيففرصت
.قشعلاوةواسقلانيتفصبرهتشاهنإلاقو»باقع

اهتمرحيتلاةيدسجلاتاوهشلالكلازتعاِفُّفَعَّـتلٱَو
ّيحاهلجروالسوردبسكليفنارتقاف.ةيهلإلاةعيرشلا
هبلؤوسمامهالكفهللااهعضويتلاففعتلانيناوقلفلاخم
امهباوثأتناكف.امهئاوهأوامهتاذلىوسبامتهيملامهنأل
.ًاداسفنآولممامهيبلقنكلوةيقنةليمج

ةعيرشيفلاخملكىلعَنوُكَتْنَأِةَديِتَعْلٱِةَنوُنْيَّـدلٱَو
.ىلاعتهباتكتاحفصيفورئامضلاحاولأىلعةبوتكملاهللا
.خلاًاريسأوًايلاوناسنإلكفقيةنونيدلاكلتشرعمامأو

ص(سوغابسويرأيفعوضوملااذهىلعسلوبملكت
١٧:٣١(.

اهنأشنمةنونيدلاوففعتلاوربلاةثالثلاعيضاوملاهذهو
سلوبملكتوّالسوردوسكليفنملكريمضيفرثؤتنأ
ركُذامممزليال.قحللةنامأوةآرجىضتقاامهمامأاهيلع
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لئُسنإفةثالثلاعيضاوملاهذهريغيفملكتيملسلوبنأانه
ىلإكلذيفمالكلاهقاسفحيسملابناميإلاةقيقحنيبينأ
ركذوحيسملابناميإلارامثأيهيتلاةيحورلالئاضفلاركذ
.ملاعلاةياهنيفحيسملااهيرجيسيتلاةنونيدلا

نإف.ريسأىوسّرشبملانكيملنإوُسْكِليِفَبَعَتْرٱ
ماثآلانمهبكتراامركذتامدنعًافوخبرطضاسكليف
شيجلايفىبرتدقسكليفناك.هيلعةنونيدلابعمسو
يدسجررضنموأناسنإنمةفيخبعتريملفينامورلا
هسفنتناكيذلارطخلاوهللابضغنمًافوخدعتراهنكل
يفًاباطخًالبقعمسدقنكيملهنأحجرألاو.هلةضّرعم
امفالخىلعباطخلاكلذناكوعيضاوملاكلتلثم
سدوريهرثأتكناكسلوبباطخنمهرثأتف.هعقوت
الو.)٦:٢٠سقرم(نادمعملاانحويباطخنمسابيتنأ
لعلوسلوبظعونمًائيشترثأتّالسوردنأىلعليلد
لئاضفلاكلتبوجوىلعمالكلاعمساهدوعتكلذىلع
ىلإاهتبسننأتنظاهنألوأةيدوهياهنألةنونيدلاكلتو
رتسلةيفاكةنايدلاموسرباهمايقوحئابذلااهميدقتوميهاربإ
.اهسفنصالخواهاياطخ

نيبوهنبياميفسكليففّرصتخلاْبَهْذٱَفَنآلٱاَّـمَأ
يفلهمتيأنيكتشملاوسلوبرمأيففرصتامكهللا
ملظامهوةئيدرنيلهمتلانملكةجيتنتناكوءاضقلا
.سكليفكالهوسلوب

مهنأوقحلانوعمسيالسانلانأيفبغريناطيشلانإ
لهمتلاىلعمهلمحهباورثأتوقحلااوعمساذإهنكلوهنومواقي
.هلوبقلةبسانمرثكأرخآًاتقونأةوعدبهلوبقنع

نيحسكليفبعتراامكيبليفنجسسراحبعترا
سكليفكلهمتيملهنكلئطاخهنأبرعشوهريمضظقيتسا
ص(صلخملاحيسملابنمآوصالخلاقيرطنعلأسلب
رخآتقوىلإناميإلاوةبوتلانامزريخأتف.)٣١و١٦:٢٠
.نيريثككالهةلعةبسانمرثكأنوكينأءاجرىلعءانب

طُيِلَمِهاَرَدُسُلوُبُهَيِطْعُيْنَأوُجْرَيًاضْيَأَناَكَو«٢٦
ْ
،ُهَقِل

.»ُهَعَمُمَّـلَكَتَيَوَرَثْكَأًاراَرِمُهُِرضْحَتْسَيَناَكَكِلٰذِلَو
٢٣:٨جورخ

سكليفرهتشاَمِهاَرَدُسُلوُبُهَيِطْعُيْنَأوُجْرَي
ع(سلوباهعنصيتلاتاقدصلاأبنعمسدقناكوعمطلاب
هنأوأمهاردلابهسفنيدفينأرداقينغهنأنظف)١٧
نكلوةيدفلالامهلنوعمجيهءاقدصألعجينأعيطتسي
يشرينأىبأفقلطُينأقحتسيٌءيربهنأملعيناكسلوب
ةبرجتعضينأدريملومارحكلذنأدقتعاهنأل.سكليف
يفنألويشترملاكيرشيشارلانألوءاضقلاهدييفنممامأ

نعزجاعهقحنأكبنذلابفارتعالانمًائيشةوشرلاةيدأت
.هتئربت

ناكسلوبنأنمدبالخلاُهُِرضْحَتْسَيَناَكَكِلٰذِلَو
ىلعليلدالنكلوةينيدلارومألانمءيشبةرملكهبطاخي
هتامأًارارمهريمضفلاخنمهنألًائيشهيفرثأهمالكنأ
نمهريغلًاعضومهيفكرتيملفهبلقألمعمطلانألو
.روعشلا

َسوُيِكْروُبُسْكِليِفَلِبَق،ِناَتَنَسْتَلَمَكاَّـَملْنِكٰلَو«٢٧
لٱَعِدوُيْنَأُديِرُيُسْكِليِفَناَكْذِإَو.ُهَلًةَفيِلَخَسوُتْسَف

ْ
َدوُهَي

.»ًادَّـيَقُمَسُلوُبَكَرَت،ًةَّـنِم
١٤و٢٥:٩و١٢:٣صو٢٣:٢جورخ

يفسلوبىلعرجحلاةءادبنمِناَتَنَسْتَلَمَك
لبقيأم.ب٦٠ةنسناككلذنأحجرألاو.ةيرصيق
ناكاذامبتاكلاركذيملو.نينسرشعبميلشروأبارخ
نمًائيشاهيفبتكهنأرهظيملوةدملاكلتيفسلوبلعفي
ىلعاقولهقيفردعاسيناكهنأحجرألاو.دحأىلإلئاسرلا
.ةراشبلاكلتةمدقميفمالكلاقبسامكهتراشبةباتك
.رفسلااذهنمرمامةباتكىلعًاضيأهنواعهلعلو

نورينروطاربمألاىلإدوهيلاهيلعىكتشاُسْكِليِفَلِبَق
الولولزُعفكانهةمكاحملليعُدفةملظةدشلةيموريف
مكحلهرمأيفنورينىلإًابوبحمناكيذلاسالابهيخأطسوت
.هقحتسايذلاباقعلانمهصّلخهلهطسوتبفبقوعوهيلع

.)٢٥:١صحرشرظنا(َسوُتْسَفَسوُيِكْروُب
دوهيللهراهظإةلعًادَّـيَقُمَسُلوُبَكَرَت...ُسْكِليِف

نأهعقوتمهلهملظومهايإهبلسودوهيلاهضغبعمةنملاكلت
ىلإهيلعاهوعفريتلاىوكشلافيفختىلعمهلمحيكلذ
يسركمامأًائيشهدفيملسلوبلهملظنكلوروطاربمألا
.هللاشرعمامأًامرجهدازوقبسامكنورين

نورشعلاوسماخلاحاحصألا

رصيقىلإهاوعدهعفروسوتسفمامأسلوب
١٢ىلإ١ع

لٱَىلِإُسوُتْسَفَمِدَقاَّـمَلَف«١
ْ
ٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبَدِعَصِةَيَالِو

.»َميِلَشُروُأَىلِإَةَّـيَِرصْيَقْنِم
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ىلوتةماقتسالاولدعلابنوخرؤملاهفصوٍلاوُسوُتْسَف
نمهفلسنمرثكألًافالخٍلاووهوتامونيتنسوحن
.ةالولا

هرفسمويوةيرصيقىلإهلوصوموياهنمٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَب
دحاومويىوسةيرصيقيفحرتسيملًاذإفميلشروأىلإاهنم
.هتيالورومأهئاضمإوهطاشنىلعليلداذهو.اهايإهغولبل

عمتجيلواهمهأوهتيالوندمربكأاهنأَميِلَشُروُأَىلِإ
لاوحأفرعينأعاطتساامكلذالولودوهيلاةمأءاسؤرب
نأتنسحتساةينامورلاةموكحلانكلو.ةفرعملاقحهتيالو
.اهتالونكسموةيالولاةبصقةيرصيقلعجت

لٱُسيِئَرُهَلَضَرَعَف«٢
ْ

لٱُهوُجُوَوِةَنَهَك
ْ
،َسُلوُبَّـدِضِدوُهَي

لٱَو
ْ
»ُهْنِماوُسَمَت
١٥عو٢٤:١ص

ذنمسلوبىلعتناكيتلاىوكشلاددجيأَضَرَعَف
مهتدافتسانمًاسأيةدملاكلتاهنعدوهيلاتكسونيتنس
ةلئسملاةيمهأىلعليلداذهو.سكليفمامأاهديدجتنم
ةدشىلعونيعبسلاعمجمءاضعأدنعدوهيلاوسلوبنيب
رشنىلإلئاسولامظعأنمربتعاهنأىلعوسلوبلمهضغب
ناكو.بعشلاىلعمهناطلسطاطحناويحيسملانيدلا
.نيمألارويغلاهلوسرلمهضغبللعمظعأعوسيلمهضغب

لوقىلعيبافنبليعامساوهِةَنَهَكْلٱُسيِئَر
لعجيذلاو.)٢٣:٢ص(يفروكذملااينانحالسوفيسوي
هنوكوهوًاضيأهلًاودعليعامسإلعجسلوبلًاودعاينانح
.يرصانلاعوسينيدلًانكر

ص(يفقبسامكعمجملاءاضعأمهِدوُهَيْلٱُهوُجُوَو
.)٢٤:١و٢٣:١٤و٨:٢٣و٤:٥

ْمُهَو،َميِلَشُروُأَىلِإُهَِرضْحَتْسَيْنَأ،ًةَّـنِمِهْيَلَعَنيِبِلاَط«٣
يفُهوُلُتْقَيِلًانيِمَكَنوُعِناَص .ِ»قيِرَّـطلٱِ
١٥و٢٣:١٢ص

هتبغرلةلعمهيلعهيلوتةثادحاونظًةَّـنِمِهْيَلَعَنيِبِلاَط
.كلذىلإةلهسةليسومهتبلطىريهنأوءاقدصأمهذاختايف
.ةوشرلابهجيوعتوةنمقحلاجيوعتبلطنيبديهزقرفلاو

نأسوتسفىلإمهبلطخلاًانيِمَكَنوُعِناَصْمُهَو
مهدصقنألعادخميلشروأيفةمكاحمللسلوبرضحتسي
مهيلإهلوصولبقسلوبلتقىلإليبسلاديهمتكلذنم
ىلععمجملاءاضعأعماوقفتاواورمآتدقةلتقلاناكو
.)٢٣:١٢ص(ًاقباساولعفامكةديكملا

ًابدأوًانيديدوهيلابعشلاطوقستامالعنمناك
عادخلادمتعيمظعألامهعمجمنأرامدلاىلعمهفارشإو
.لتقلاو

يفُسُلوُبَسَرُْحيْنَأُسوُتْسَفَباَجَأَف«٤ ُهَّـنَأَو،َةَّـيَِرصْيَقِ
.»ًالِجاَعَقِلَطْنَيْنَأٌعِمْزُمَوُه

سلوبنأىلعءانباوبلطامىلإمهتباجإسوتسفىبأ
هسفنسوتسفنأوةمكاحمللدعمةيرصيقيفهيلعروجحم
يفىقبينأهقفاويالفًاعيرسةيرصيقىلإعوجرلاىلعمزاع
قحلابابسألالكملعنالو.اهيفهتمكاحمرضحيلميلشروأ
ىلعميلشروأيفةمكاحملانوكتنأفاخهلعلوهتءابإل
هربخأسايسيلوأسكليفلعلو.بارطضاوبغش
.ذئنيحهلثميشخفسلوبلتقلهوعنصيذلانيمكلاب
يفقحللدهشيهنأبسلوبدعويذلاهللانأللعلامظعأو
سابيرغأل)١٥ع(يفسوتسفلمح)٢٣:١ص(ةيمور
هولأسمهنالاقوحاضيإنسحأبدوهيلاءاسؤرهبلطامكلملا
سيلنأب«مهباجأامدعبهنأوصحفالبهيلعمكحلاًالوأ
نوكينألبقتومللًادحأاوملسينأةداعنيينامورلل
ةصرفىلعلصحيفنيكتشملاعمةهجاومهيلعوكشملا
ىلإهيعدتسينأهيلإاوبلط»ىوكشلانعجاجتحالل
.ميلشروأ

.ةيرصيقىلإَقِلَطْنَيْنَأ

لَف:َلاَقَو«٥
ْ
ْنِإَو.َنوُرِدَتْقُمْمُكَنْيَبْمُهَنيِذَّـلٱيِعَمْلِزْنَي

يفَناَك لَفٌْءَيشِلُجَّـرلٱاَذٰهِ
ْ
.»ِهْيَلَعاوُكَتْشَي

١٨عو١٨:١٤ص

نأبسانيملذإىنعملاوةّيببسانهءافلاْلِزْنَيْلَف
.انهىلإسلوبيعدتسأ

.ةيرصيقىلإيِعَم
وأهئاضعأنممهنألعمجملانعاوبوتينأَنوُرِدَتْقُم
رومألامهتفرعملىوكشلللهأمهنأومهنّيععمجملانأل
.ةقلعتملا

يفَناَكْنِإَو ةيفاكةلعوأبنذيأٌءَْيشِلُجَّـرلٱاَذٰهِ
.ىوكشلل

َرَدَحْنٱٍماَّـيَأِةََرشَعْنِمَرَثْكَأْمُهَدْنِعَفََرصاَمَدْعَبَو«٦
يفَو.َةَّـيَِرصْيَقَىلِإ لٱِ

ْ
لٱِّـِيسْرُكَىلَعَسَلَجِدَغ

ْ
ْنَأَرَمَأَوِةَيَالِو

.»َسُلوُبِبىَتْؤُي
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يفهتنامأولمعللهطاشنىلعليلدةيآلاهذهيفام
.دعولا

.)١٨:١٢و١٢:٢١ص(ِةَيَالِوْلٱِّـِيسْرُك

لٱُهَلْوَحَفَقَو،ََرضَحاَّـمَلَف«٧
ْ
ِدَقاوُناَكَنيِذَّـلٱُدوُهَي

ًَةريِثَكَيِواَعَدَسُلوُبَىلَعاوُمَّـدَقَو،َميِلَشُروُأْنِماوُرَدَحْنٱ
.»اَهوُنِْهَربُيْنَأاوُرِدْقَيَْملًةَليِقَثَو
١٣و٢٤:٥صو١٠و٢٣:٢اقولو١٥:٣سقرم

.ةيالولايسركلوحيأُهَلْوَح
نعًاباونيلاولارمأباوُرَدَحْنٱِدَقاوُناَكَنيِذَّـلٱُدوُهَيْلٱ
.دوهيلاعمجم

يفًاقباسركُذاممةفورعميهوًةَليِقَثَوًةَريِثَكَيِواَعَد
.ةيتآلاةيآلايفاهيلعسلوبباوجنمو)٦و٢٤:٥ص(

تاياكشاومدقاذاملليقنإفاَهوُنِهَْربُيْنَأاوُرِدْقَيَْمل
ىلعومهددعةرثكىلعاولكتامهنأانلقاهتابثإاوعيطتسيمل
ماقمموقيكلذنأنيبساحمهتلزنمولعومهتاوصأعفر
.اهنعينغيوةلدألاودوهشلا

َىلِإَال،ٍءَْيشِبُتْأَطْخَأاَمِّـينَأ:ُّجَتَْحيَوُهَناَكْذِإ«٨
لٱِسوُماَن

ْ
هلٱَىلِإَالَوِدوُهَي

َْ
.»ََرصْيَقَىلِإَالَوِلَكْي

٢٨:١٧و٢٤:١٢و٦:١١٣ص

اهنمومهيواعدىلعسلوبباوجةصالخةيآلاهذهيف
.يواعدلاكلتةّيهامومهاوكشبولسأجتنتسن

ضفرهنأمهاوكشكلذبىفندوُهَيْلٱِسوُماَنَىلِإَال
ًايدوهيلزيملهنأبحّرصوهميلعتوأهتريسبىسومسومان
.ًايحيسمهنوكعم

ْهلٱَىلِإَالَو
َ

سندينأيفعرشهنأمهاوعدىفنِلَكْي
.لكيهلا

ةطلسلاىلعةنتفجّيههنأمهاوعدىفنََرصْيَقَىلِإَالَو
هبىكتشاامةصالخيهثالثلايواعدلاهذهو.ةينامورلا
لكلمسارصيقو)٦و٢٤:٥صنيتنسذنمهيلعسلترت
روطاربمألاوههبيمُسروطاربمألوأوينامورروطاربمأ
مثالوغيلاكمثسويرابيطمثسطسغوأمثسويلوي
.نورينمثسويدولك

لٱَعِدوُيْنَأُديِرُيَناَكْذِإَسوُتْسَفَّـنِكٰلَو«٩
ْ
َلاَقًةَّـنِمَدوُهَي

َّـيَدَلَكاَنُهَمَكاَحُتِلَميِلَشُروُأَىلِإَدَعْصَتْنَأُءاَشَتَأ:َسُلوُبِل
»؟ِروُمُألٱِهِذٰهِةَهِجْنِم

٢٠ع٢٤:٢٧ص

لمعكاذهًةَّـنِمَدوُهَيْلٱَعِدوُيْنَأُديِرُيَناَكْذِإ
ًالدعسلوبلماعينأدارأولو)٢٤:٢٧صرظنا(سكليف
.ىوعدهيلعتبثتملذإهقطأل

ىلإدوهيلاهبلطاماذهَميِلَشُروُأَىلِإَدَعْصَتْنَأُءاَشَتَأ
ميلستهيفوهيلإمهبيجينأىبأوميلشروأيفوهوسوتسف
ةعيرشلاىضتقمبًائيشبنذيملسلوبنأسوتسف
عمجميفمكاحينأسلوبىلعسوتسفضرعو.ةينامورلا
ةعيرشلابصختهيلعيواعدلانوكىلعءانبنيعبسلا
سلجملايفرربتيينامورلاسلجملايفرربتامكهنأوةيدوهيلا
.مهتلالكنمصلخيويدوهيلا

ملظلاناك.روجلكنمكيقأفيترضحيفيأَّـيَدَل
نأهيلعضرعينأوهتءاربفرعامدعبًاريسأهيقبينأ
نيرمأيفلدعلانمًائيشرهظأهنكلهئادعأسلجميفمكاحي
يفهّريخهنأيناثلاوهتيامحلةمكاحملاسلجمرضحيهنألوألا
.هيلعهربجيملوميلشروأىلإدوعصلا

هنأرابتعابهقوقحبحّرصيسلوبنأملعسوتسفلعلو
كلذهضرعبهنكليدوهيسلجميفمكاحينأضفريوينامور
مهسومانمارتحاىلإهليمودوهيللةّنمرهظأسلوبىلع
.مهدئاوعو

ََرصْيَقِةَيَالِوِّـِيسْرُكىَدَلٌفِقاَواَنَأ:ُسُلوُبَلاَقَف«١٠
لٱِمِلْظَأَْملاَنَأ.َمَكاَحُأْنَأيِغَبْنَيُثْيَح

ْ
ُمَلْعَتاَمَك،ٍءَْيشِبَدوُهَي

.»ًادِّـيَجًاضْيَأَتْنَأ

ىلإةيالولابسنََرصْيَقِةَيَالِوِّـِيسْرُكىَدَلٌفِقاَواَنَأ
مكاحوهوهنعبئانيلاولانألنيينامورلاروطاربمأرصيق
ةيالويسركىدلفقاو«هلوقبىنعو.هناطلسوهمساب
ءانبةيدوهيالةينامورةمكحميفمكاحينأًاقحهلنأ»رصيق
.ًاينامورهنوكىلع

يفمكاُحينأسوتسفهلأسَمَكاَحُأْنَأيِغَبْنَيُثْيَح
:نيرمألانهكلذسلوبىبأفدوهيلاعمجم

مهتمكاحمومهتيامحتحتونيينامورلايديأيفهنأ:لوألا
.هريغىلإكلذنمهجورخليعادالف

نأونوينامورلاهيمحينأهلقحيفينامورهنأ:يناثلا
.مهتعيرشىضتقمبمكاحي

هئابإلثلاثببساذهٍءَْيشِبَدوُهَيْلٱِمِلْظَأَْملاَنَأ
أطخأهنأهيلعاوتبثيملمهنأهانعمودوهيلاعمجميفةمكاحملا
ءيشبمهيلإأطخأدقناكولو.مهلكيهومهسومانىلإءيشب
ًافنآنيروكذملانيرمأللمهتمكحميفهومكاحينأمهلقحام
اولذبنأدعباهيفهومكاحينأمهلقحالنأىلوألابف
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نأسلوببأيملو.اوزجعوهيلعبنذلاتابثإيفمهدهج
مكوُحامكلذهلحصولهنأل»ءيربهنأ«هلوقدرجملمكاُحي
تنأملعتامك«هلوقبهاوعدةحصبيلاولادهشتساو.أربتو
.»ًاديجًاضيأ

ملٱُّقِحَتْسَيًائْيَشُتْعَنَصْوَأ،ًاِمثآُتْنُكْنِإِّـينَأل«١١
،َتْوَْ

ملٱَنِميِفْعَتْسَأُتْسَلَف
ممٌْءَيشْنُكَيَْملْنِإْنِكٰلَو.ِتْوَْ اَّـِ

لَسُيْنَأُعيِطَتْسَيٌدَحَأَسْيَلَف،ِءَالُؤٰهِهِبَّـَيلَعيِكَتْشَي
ِّـ

يِنَم
َهل
ُ

.»َياَوْعَدٌعِفاَراَنَأََرصْيَقَىلِإ.ْم
٢٦:٣٢ص٢٦:٣١صو٢٥عو٢٣:٢٩و١٨:١٤ص
٢٨:١٩و

ىلإباهذلاهتئابإنأةيآلاهذهلوأيفسلوبنابأ
نمرماميفنهربتامىلعةّينبمةمكاحمللميلشروأ
صلختلاوأصحفلانمبرهلايفهتبغرىلعالةمكاحملا
.ًابنذمناكنإباقعلانم

ترجيتلاةمكاحملايفّيلعتبثوليأًاِمثآُتْنُكْنِإ
.مثآينأيلع

ّيلعتبثوليأَتْوَْملٱُّقِحَتْسَيًائْيَشُتْعَنَصْوَأ
.توملاّيلعبُجياميباكتراةمكاحملاكلتيف

نموفعلالأسأاليأِتْوَْملٱَنِميِفْعَتْسَأُتْسَلَف
اماورجألوقأتنكلبةقدصوأةنسحبجاولاتوملا
.ّيلعبجو

امفالخرمألاناكاذإيأٌءَْيشْنُكَيَْملْنِإْنِكٰلَو
.هبينومهتااملكلطبوتضرف

َهليِنَمِّـلَسُيْنَأُعيِطَتْسَيٌدَحَأَسْيَلَف
ُ

اليأْم
ميلستلاكلذنألقحلاولدعلادارأدحأكلذعيطتسي
حضوأفنوؤاشيامهباولعفييكلهئادعألءيربةبهنوكي
ميلشروأىلإباهذلاهايإسوتسفلاؤسنأكلذب
فلاخمدوهيللةنمعنصيهتءاربققحتامدعبةمكاحملل
.جئاتنلابرطخللضّرعموعادالبتاذلابلدعلاوقحلل

هلهجردقىلعلدركُذامسلوبلسوتسفلاؤسف
ءارجإىلعدوهيلاءاضرإهراثيإوهتمكحصقنولاوحألا
نكريالوهبقثيالنأىلعسلوبلمحامميهولدعلا
.هنممظعأوهنمىلإأجلينأىلعوهتسايسل

ىوعدلافنأتسمانأيأَياَوْعَدٌعِفاَراَنَأََرصْيَقَىلِإ
مكاحمنمهاوعدعفرينأينامورلاّقحو.روطاربمألاىلإ
قوقحلامظعأنمربتعُأيروطاربمألاطالبلاىلإتايالولا
ىلإهليصحتيفجاتحيذئمويفانئتسالاناكامو.اهنمثاو
يأ»Appello«لوقلادرجمىوسطئاسولاوأةباتكلا
Civis»لوقلاةوقكهتوقفتفنأتسا Romanus Sum«انأيأ
الإفانئتسالاقحنكيملو.)٢١:٢٥و١٦:٣٧ص(ينامور

اهذختايتلاةليسولاوهسلوبلةيوعرلاهذهنوكو.ينامورلل
ىلإةيدوهيةمكحمنمأجلةرشاعلاةيآلايف.ينامورلايلاولا
ىلإيلاولاةمكحمنمأجلةيآلاهذهيفوةينامورةمكحم
ىلعرُجتمليتلاةمكاحملاتهتناكلذبوروطاربمألاةمكحم
مهدياكموهئادعأضغبنمسلوبصّلختولدعلاننس
ةيمورىلإهباهذسلوبلققُحو.هتريحنميلاولاحارأو
١٥:٢٣و١١-١:٩ةيمور(ليوطنمزذنمهيفبغريذلا
.)٢٤و

ملٱِباَبْرَأَعَمُسوُتْسَفَمَّـلَكَتٍذِئَنيِح«١٢
:َباَجَأَف،ِةَروُشَْ

.»ُبَهْذَتََرصْيَقَىلِإ.َكاَوْعَدَتْعَفَرََرصْيَقَىلِإ
٢٣:١١و١٩:٢١ص

ةيالولارومأيفنيينامورلاهيدعاسمنمِةَروُشَْملٱِباَبْرَأ
لههنأيفرظنلاةروشملاكلتعوضوملعلو.ةيسايسلا
لكلناك.رصيقىلإهاوعدعفرنمسلوبعنميامدجوي
لكىلعوفانئتسالاقحةينامورلاةعيرشلاىضتقمبينامور
قيرطلاعاطقنمفنأتسملانكيملامكلذلبقينأمكاح
يفبيرالو.نايصعلاةحلسألماحوهوهيلعضبُقدقو
ليبسلااذهىلعةمكاحملافيقوتنماوبجعتعيمجلانأ
مكحينأدريملهنألسوتسفلرورسعوضومناككلذلعلو
هنأيفكشالو.هقالطإبدوهيلاظيغينأدريملوءيربىلع
سلوبةاجنلنيكتشملادوهيللبضغونزحعوضومناك
.مهديكنم

نأىلإنيرسفملارثكابهذَكاَوْعَدَتْعَفَرََرصْيَقَىلِإ
هبماتلاىضرلامدعراهظإلكلذنمبجعتللماهفتسااذه
سوتسفمادقفقويذلالوألاريسألاوهوسلوبنأل
امبرو.رصيقناطلسىلإهناطلسنمهاوعدعفرةمكاحملل
تننظأ«لاقهنأكفءزهلاتارامإنمًائيشاذههلوقيفرهظأ
ريغتنأوانسلجميفهدجتالًالدعنورينسلجميفدجتكنأ
.»بعتلانمكلثدحيسامبرعاش

لسرينأسوتسفرايتخايفَقبيملُبَهْذَتََرصْيَقَىلِإ
ىأرهنألهيلإهاوعدعفردعبرصيقىلإهلسريالوأسلوب
هلسرينأالإهلقبيملفةروشملابابرأووهوكلذبوجو
.ةصرفلوأيف

٢٧ىلإ١٣عيناثلاسابيرغأمامأسلوب

ملٱُساَبيِرْغَأَلَبْقَأٌماَّـيَأْتَضَماَمَدْعَبَو«١٣
يِكيِنْرَبَوُكِلَْ

لَسُيِلَةَّـيَِرصْيَقَىلِإ
ِّـ

.»َسوُتْسَفَىلَعاَم
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لكعطقرصيقىلإهاوعدسلوبعفرجئاتننمناك
صرفلاعاطقناونييناموردوهينمةيروسيفهيلعةمكاحم
ةصرفتثدحكلذلكعمهنكلودوهيلامامأقحلابهتداهشل
نعجاجتحالوةلزنمدوهيلامظعأةرضحيفهفوقولىرخأ
.هتاجاجتحالكلمكأوحضوأناكقحلا

ًازييمتيناثلاسابيرغأًانايحأىمسيوُكِلَْملٱُساَبيِرْغَأ
:١٢ص(يفهتومركُذيذلالوألاسابريغأهيبأنعهل

يهوهيبأتومةنسيفةرشعةعباسلانسيفناكو.)٢٣
هنألروطاربمألاطالبيفذئتقووهناكوم.ب٤٤ةنس
سويدولكروطاربمألادارأسوفيسويلاق.هدالوأعمىبرت
نسرغصلكلذنعهؤارزوهانثفهيبأناكمهيلوينأ
سُديفسوبيسقهنمًالدبىلوفةيدوهيلابارطضاوسابيرغأ
سدوريههمعتامم.ب٤٨ةنسيفو.ينامورلايلاولا
.ب٥٣ةنسيفو.هعضومسيدولكهكلمفسيكلخكلم
عبرلاوسبليفهمعلناكيذلاعبرلاهكلمىلإفاضأم
ىلعنورينسلجاملو.)٣:١اقول(سيوناسيللناكيذلا
ليلجلاندمضعبهكلمىلإفاضأةيروطاربمالاشرع
هلبهووةيتونهكلاللحلاولكيهلاةسارحهالووةيريبو
هوربتعيملدوهيلانكلوةيدوهيلاةنهكلاسيئربادتناناطلس
نيبىبرتهنألنيدلابكسمتلاهصالخإيفمهكشلًاريثك
هلحميفناكمهكشنأىلعلدياممو.نيينثولانيينامورلا
راصحمهنايصعنعأشنونيينامورلادوهيلاىصعامدنعهنأ
عمسابيرغأقفتالكيهلاوةنيدملابارخوميلشروأ
دنعهرابتعاللقاممو.يليئارسإلاهبعشىلعنيينامورلا
ةثلاثلانسغلبو.ءانزلابيكينربهتخأعمهتشيعدوهيلا
.م.ب٩٩ةنسةيموريفتامونيعبسلاو

نسحبةروهشمتناكوةريبكلاسابيرغأتخأيِكيِنْرَب
كلمسدوريهاهمعًالوأاهجوزتةريسلاحبقوةروصلا
نماهقحلاملًاعفدمث.اهيخأىلإتءاجتاماملوسكيلخ
كلمنوميلبتجوزتركُذامىلعاهيخأتيبباهتماقإبراعلا
اهلامجبًاناتتفاواهلاميفًاعمطاهجوزتيلداهيذلاةيكيليك
مثاهيخأىلإتعجرفليلقدعباهنيدكرتواهكرتهنكل
هنبألمثسونايابسوينامورلاروطاربمأللةيظحتراص
.سطيتروطاربمألا

.ةيروسىلعًايلاومدقهنألَسوُتْسَفَىلَعاَمِّـلَسُيِل

ُسوُتْسَفَضَرَع،ًَةريِثَكًاماَّـيَأَكاَنُهِناَفِْرصَياَناَكاَّـَملَو«١٤
ملٱَىلَع

ُسْكِليِفُهَكَرَتٌلُجَرُدَجوُي:ًالِئاَق،َسُلوُبَرْمَأِكِلَْ
»ًاريِسَأ

٢٤:٢٧ص

رابخألاليبسىلعَسُلوُبَرْمَأ...ُسوُتْسَفَضَرَع
نأسوتسفنظف.ةمكاحمللالةيالولارومأبثدحتلاو
رمأنمهلهجامهلحضوينأردقيًايدوهيهنوكلسابيرغأ
مهايإهتمواقمبهايإمهماهتاوهلدوهيلاضغبةلعكسلوب
هنأوهئابآةنايدبكسمتميدوهيهنأبهحيرصتعممهتنايدو
رمأليصفتنورينروطاربمأللضرعينأبهتنواعمعيطتسي
.حاضيإلابسلوب

.)٢٤:٢٧ص(ًاريِسَأُسْكِليِفُهَكَرَت

لٱُءاَسَؤُرُهْنَعِيلَضَرَعَو«١٥
ْ

لٱُخِياَشَمَوِةَنَهَك
ْ
اَّـَملِدوُهَي

يفُتْنُك .»ِهْيَلَعًامْكُحَنيِبِلاَطَميِلَشُروُأِ
٣و٢ع

سوتسفباوجنملدتسنِهْيَلَعًامْكُحَنيِبِلاَط
سلوبىلعمكحينأهولأسمهنأيلاتلاددعلايفدوهيلل
.توملاقحتسممرجمهنأمهاوعددرجملتوملاب

لَسُيْنَأٌةَداَعِناَموُّرلِلَسْيَلْنَأْمُهُتْبَجَأَف«١٦
ِّـ

ًادَحَأاوُم
لِل
ْ

ملٱَنوُكَيْنَأَلْبَقِتْوَم
ملٱَعَمًةَهَجاوُمِهْيَلَعُّوُكْشَْ

،َنيِكَتْشُْ
.»ىَوْكَّـشلٱِنَعِجاَجِتْحالِلٍةَصْرُفَىلَعُلُصْحَيَف
٥و٤ع

نأوهولأسامىلإهتباجإمدعددعلااذهبسوتسفنابأ
ةعيرشلاتلضف.ةينامورلاةعيرشللفلاخمهوبلطام
.لدعلابضرألاكلاممعئارشلكذئمويةينامورلا

لثمنممهعنمتمهتعيرشيأٌةَداَعِناَموُّرلِلَسْيَل
.هسكعمهيلعبجوتواذه

ةعامجلوأصخشلًاماركإِتْوَمْلِلًادَحَأاوُمِّـلَسُيْنَأ
.اهيلعوأهيلعةنموأ

هيعوكشملافرعييكلخلاَنيِكَتْشُْملٱَعَمًةَهَجاوُم
نإهسفننععفديلمهاوعديهامونوكتشملامهنم
.نكمأ

عم)٤ع(يفاملليصفت)١٦و١٥ع(يفسوتسفلوق
دعبةيناثلامهتبلطىوسكانهركذيملذإةدايزلانمءيش
ضفرو.ةينامورلاةعيرشللاهتفلاخملىلوألامهتبلطهضفر
.هلاهتبسانممدعلةيناثلامهتبلط

يفٍلاَهْمِإِنوُدْنِمُتْسَلَجاَنُهَىلِإاوُعَمَتْجٱاَّـمَلَف«١٧ ِ
لٱ
ْ
لٱِّـِيسْرُكَىلَعِدَغ

ْ
.»ِلُجَّـرلٱِبىَتْؤُيْنَأُتْرَمَأَو،ِةَيَالِو

٦ع
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.)٥ع(يفروكذملارمألاقفوىلعاَنُهَىلِإاوُعَمَتْجٱ
.)٦ع(يفاقولهبتكيذلاكاذهٍلاَهْمِإِنوُدْنِم
.)١٠و٦عرظنا(ِةَيَالِوْلٱِّـِيسْرُك
ص(ةئملادئاقهسرحيثيحنمِلُجَّـرلٱِبىَتْؤُيْنَأ
٢٤:٢٣(.

ملٱَفَقَواَّـمَلَف«١٨
ممٍةَدِحاَوٍةَّـلِعِباوُتْأَيَْملُهَلْوَحَنوُكَتْشُْ اَّـِ

.»ُّنُظَأُتْنُك

سلوبىلعدوهيلاظيغةدشنمسوتسفجتنتسا
ةفلاخمةشحافمئارجبهنومهتيمهنأهرسأىلعنامزلايدامتو
ىأراملبجعتوهلكاشاموةنتفجييهتكةينامورلاةعيرشلل
.مهئارآلةفلاخمءارآىوسبهومهتيملمهنأ

َهلَناَكْنِكٰل«١٩
ُ

ْنَعَو،ْمِهِتَناَيِدِةَهِجْنِمُلِئاَسَمِهْيَلَعْم
.»ٌّيَحُهَّـنِإُلوُقَيُسُلوُبَناَكَو،َتاَمْدَقُعوُسَيُهُمْسٱٍدِحاَو

٢٣:٢٩و١٨:١٥ص

ةيسايسلئاسمالْمِهِتَناَيِدِةَهِجْنِمُلِئاَسَم
وألتقكةيصخشلئاسمالوةموكحلاىلعنايصعلاك
.)١٨:١٧ص(يفنويلاغلوقكانهسوتسفلوقف.ةقرس
.اهبأبعيالرومأنيينامورلادنعلئاسملاكلتلثمو

ٌّيَحُهَّـنِإُلوُقَيُسُلوُب...َتاَمْدَق...ٍدِحاَوْنَعَو
يهولئاسملاكلتنمةدحاوركذىلعسوتسفرصتقا
اهبملكتهمامأهباطخيفكلذةلعنأحجرألاوعوسيةمايق
:٢٤و٢٣:٦ص(يفسكليفمامأملكتامكمامتهاةدايزب
يواعديفانههمالكبهيلإسوتسفراشأامو.)١٦و١٥
ًالمجمالإ)٨و٧ع(يفركذُيملاهيلعسلوبباوجودوهيلا
نمينامورلاينثولايلاولااذهمالكيفامو.راصتخالاةياغب
نايبىلإجاتحيالةيحيسملاةنايدلائدابممظعأبفافختسالا
.ةقامحهقيدصتوًالوضفأدبملاكلذيفلمأتلابسحهنأل

يفًاباَتْرُمُتْنُكْذِإَو«٢٠ ملٱِ
لُقاَذٰهْنَعِةَلَأْسَْ

ْ
ُهَّـلَعَلَأ:ُت

ِهِذٰهِةَهِجْنِمَكاَنُهَمَكاَُحيَو،َميِلَشُروُأَىلِإَبَهْذَيْنَأُءاَشَي
»؟ِروُمُألٱ

يفةمكاحملاسلوبىلعهضرعلىلوألاةلعلاركذيمل
الاذهو)٩ع(»ةنمدوهيلاعدوينأ«هتدارإيهوميلشروأ
يفهتمكاحمهروضحةطساوبهنأًاضيأنظهنأنمعنمي

يدوهيلانينيدلارومأنمهفرعامريغفرعيميلشروأ
.امهنيبقرفلاويحيسملاو

يفًاباَتْرُم هقلطُألهريسألارمأيفًاريحتميأِةَلَأْسَْملٱِ
دوهيلاىوكشلًاديقمهيقبأوأةينامورلاةعيرشلادعتيملهنأل
.مهتعيرشفلاخهنأبهيلع

ِصْحَفِلَظَفُْحيْيَكِلُهاَوْعَدُسُلوُبَعَفَراَّـَملْنِكٰلَو«٢١
.»ََرصْيَقَىلِإُهَلِسْرُأْنَأَىلِإِهِظْفِحِبُتْرَمَأ،َسُطْسُغوُأ

.)١١عريسفترظنا(ُهاَوْعَدُسُلوُبَعَفَر
.اهيفهمكحوهاوعديفهرظنلَسُطْسُغوُأِصْحَفِل
ريقوترقوملاهانعمونورينروطاربمألابقلانهسطسغوأو
رصيقسونايفاتكأًالوأىلعألاينامورلاسلجملاهاطعأفةهلآلا
هنأعمميظعتللهبنورينسوتسفبقلوهءافلخهنعهثروو
.سطسغوأبقلنمىندأوهورصيقبهبقلنأثبلام

سارحوبكرمنمةبسانمطئاسوبخلاُهَلِسْرُأْنَأَىلِإ
.نمألابةيمورهلوصوةعرسل

ْنَأًاضْيَأاَنَأُديِرُأُتْنُك:َسوُتْسَفِلُساَبيِرْغَأَلاَقَف«٢٢
.»ُهُعَمْسَتًادَغ:َلاَقَف.َلُجَّـرلٱَعَمْسَأ

٩:١٥ص

سلوبراهتشالَعَمْسَأْنَأًاضْيَأاَنَأُديِرُأُتْنُك
بولقلايفهمالكريثأتةدشبوسانلانيبةغالبلاوةحاصفلاب
ةدشوهيضغبمةرثكبوةديدجلاهتلمءاسؤرنمهنوكبو
نأنمدبالو.ةيرصيقيفهرسأةدملطبوهيلعمهبضغ
نيدلانمهأشنأاموعوسيءابنأعمسدقناكسابيرغأ
.نيدلاكلذعابتأمظعأنمكلذنايبعسمينأبحأو

هنظنممديفتسيلةصرفلامانتغاىلإسوتسفعرسأًادَغ
ناكفةمهبملاةلئسملاكلتنعباجحلافشكىلعًارداق
قبسيملمالكبيحيسملانيدلاةقيقحنايبلهللاديبةليسو
.ةغالبلاوةحاصفلايفريظنهل

لٱيِفَف«٢٣
ْ
يفيِكيِنْرَبَوُساَبيِرْغَأَءاَجاَّـَملِدَغ ٍلاَفِتْحٱِ

ملٱِلاَجِرَوِءاَرَمُألٱَعَمِعاَمِتْسالٱِراَدَىلِإَالَخَدَوٍ،ميِظَع
ِةَنيِدَْ

ملٱ
.»َسُلوُبِبَِيتُأَفُسوُتْسَفَرَمَأ،َنيِمَّـدَقُْ

اَذٰه«سلوبيفاينانحلحيسملالوقلزاجنإةيآلاهذهيفام
يِنَبَوٍكوُلُمَوٍمَمُأَماَمَأيِمْسٱَلِمْحَيِلٌراَتُْخمٌءاَنِإِيل
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ٍةَالُوَماَمَأَنوُقاَسُت«هلسرلهلوقلو.)٩:١٥ص(»َليِئاَْرسِإ
َهلًةَداَهَشِيلْجَأْنِمٍكوُلُمَو

ُ
ألِلَوْم

ُ
.)١٠:١٨ىّتم(»ِمَم

يف لافتحالاكلذنأاذهنممهفنٍميِظَعٍلاَفِتْحٱِ
ملكلذالولوكولملاتالافتحانمهلاثمأنممظعأناك
كلذيفسابيرغأيبأمُّظعتناك.هركذىلإعادنمنكي
ص(عيظفلاهتومةلعاذهلبقةنسةرشعتسذنمناكملا
.هيبأباصمنمًائيشدفتسيملنبالااذهنكل)٢٣-١٢:٢١

:٢٣ص(سدوريهرصقيفيدانلايأِعاَمِتْسالٱِراَد
٣٥(.
رظنا(ينانويلالصألادافمىلعفولألاداوقيأِءاَرَمُألٱ
نمةسمخناكهنأسوفيسويلاق.)٢١:٢٣صحرش
لفحملااورضحمهنأحجرألاو.ةيرصيقيفءارمألاكئلوأ
.سابيرغألًاماركإ

ملٱاَُّهيَأ:ُسوُتْسَفَلاَقَف«٢٤
ُلاَجِّـرلٱَوُساَبيِرْغَأُكِلَْ

حلٱ
ْ
َّـَيلِإَلَّـسَوَتيِذَّـلٱاَذٰهَنوُرُظْنَتْمُتْنَأ،َنوُعَْمجَأاَنَعَمَنوُِرضَا
لٱِروُهُْمجُّلُكِهِتَهِجْنِم

ْ
يفِدوُهَي ُهَّـنَأَنيِخِراَص،اَنُهَوَميِلَشُروُأِ

.»ُدْعَبَشيِعَيْنَأيِغَبْنَيَال
٢٢:٢٢ص٧و٣و٢ع

عامتجالاةلعبءابرغللءابنأناكانهسوتسفهلاقام
ريسألاقاطنتساوهوةداعلافلاخامهنايتإنعراذتعاللو
.رصيقىلإهاوعدعفردعب

.حاحلإلاودهجلالذببَلَّـسَوَت
نييسيرفلاليمنأاذهنمّنيبتيِدوُهَيْلٱِروُهُْمجُّلُك

)٢٣:٩ص(هلجأنمنييقودصللمهتمصاخموسلوبىلإ
لكنمةماعوخيوشوةنهكنمعيمجلانأونيّيتقواناك
.هيلعمكحلابلطىلعاوقفتاقرفلا

دوهيقافتاىلعليلداذهو.ةيرصيقيفيأاَنُهَو
ىلعحاحلإلاةدشوسلوبىلعميلشروأدوهيعمةيرصيق
.سوتسف

نأةيغبوسلوبنممهظيغةدشلًاراهظإَنيِخِراَص
.مهبلطةباجإىلإيلاولااوليمتسي

ُّقِحَتْسَيًائْيَشْلَعْفَيَْملُهَّـنَأُتْدَجَواَّـمَلَفاَنَأاَّـمَأَو«٢٥
ملٱ
ْنَأُتْمَزَع،َسُطْسُغوُأَىلِإُهاَوْعَدَعَفَرْدَقَوُهَو،َتْوَْ
.»ُهَلِسْرُأ

١٢و١١ع٢٦:٣١و٢٣:٩ص

ةئربتبحيرصتاذهَتْوَْملٱُّقِحَتْسَيًائْيَشْلَعْفَيَْمل
هيفو)٢٠و٨و٧ع(هتمكاحمدعبةعيرشلايدعتنمسلوب

عفرىلعهربجيوُاريسأهيقبينأيفهلةجحالنأبفارتعا
.هقوقحليصحتلرصيقىلإهاوعد

عفرةلعركذيملَسُطْسُغوُأَىلِإُهاَوْعَدَعَفَرْدَقَوُهَو
نأراثيإىلإهليمسوتسفراهظإيهورصيقىلإهاوعدسلوب
.سلوبفصنينأىلعةّنمدوهيلاعدوي

كلذىتأهنأىلعلديةرابعلارهاظُهَلِسْرُأْنَأُتْمَزَع
ةعيرشلاىضتقمبهيلعًابجاوناككلذنأقحلاوًارايتخا
.ةينامورلا

.ِدِّـيَّـسلٱَىلِإَبُتْكَألِهِتَهِجْنِمٌنيِقَيٌْءَيشِيلَسْيَلَو«٢٦
ملٱاَُّهيَأَكْيَدَلاَمَّـيِسَالَو،ْمُكْيَدَلِهِبُتْيَتَأَكِلٰذِل

،ُساَبيِرْغَأُكِلَْ
لٱَراَصاَذِإىَّـتَح

ْ
.»َبُتْكَألٌْءَيشِيلُنوُكَيُصْحَف

ىدحإنمًاريسأاولسرأاذإمهنأنيينامورلاةداعتناك
يواعدلاليصفتهعماولسرأةمكاحمللةيمورىلإتايالولا
ملسلوبنكلوةيلحملاةمكاحملايفىرجامةروصوهيلع
فرعفةينامورلاةعيرشلايّدعتنمءيسهيلعتبثي
نكيملًاذإفهيلإتفتلُيًارمأهبسحيالنوريننأسوتسف
.رصيقىلإهبتكيءيشسلوبىلع

تمجرُتيتلاةينانويلاةملكلاو.نورينيأِدِّـيَّـسلٱ
ًاليلدانههبنورينتعنوبرلابًابلاغمجرتُتانه»ديسلاب«
اذهنولوألانوروطاربمألاضفر.ةباتكلايفاقولقيقدتىلع
هبهوبقلينأنعهتدفحوهدالوأسطسغوأىهنوتعنلا
هلبقنملوأو.ًامؤشوًامارحهلوبقبسحهنألًاّدجوأًالزه
.هبهوبقلينأسانلاربجأفنورينامأسويدولكمثالوغيلك

نيرضاحلانأسوتسفعقوتَكْيَدَلاَمَّـيِسَالَو،ْمُكْيَدَل
ىوعدنايبىلعهوفعسيًايدوهيهنوكلسابيرغأاميسالو
.سلوبىلع

َىلِإَريِشُأَالَوًاريِسَأَلِسْرُأْنَأًةَقاََمحىَرَأِّـينَأل«٢٧
.»ِهْيَلَعيِتَّـلٱيِواَعَّـدلٱ

مح
ََ
نإهيلإبسنُتنأسوتسففاخ.لقعةلقيأًةَقا

رصيقىلإهبتكيامنيرضاحلاةدعاسمبسلوبىلعدجيمل
ىلإهليمةريحلاهذهيفهعقوأيذلاو.ةميظعةريحيفناكف
سلوبملظيالامبتكيفيكراتحاهنإفةّنمدوهيلاعدوينأ
ٌيربهنأبتكولناكفًابنذهسفنىلعبجويالاموهب
ىلعهتربجأاذاملوهقلطتملاذاملنورينلوقىشخي
ىلعةلدألاميقينأمزتليبنذمهنأبتكولو.فانئتسالا
.هيلعليلدنمسيلوكلذ
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نورشعلاوسداسلاحاحصألا

٢٣ىلإ١عسابيرغأمامأسلوبجاجتحا

ِلْجَألَمَّـلَكَتَتْنَأَكَلٌنوُذْأَم:َسُلوُبِلُساَبيِرْغَأَلاَقَف«١
:»ُّجَتَْحيَلَعَجَوُهَدَيُسُلوُبَطَسَبٍذِئَنيِح.َكِسْفَن

ضبُقامدعبسماخلاسلوبجاجتحاحاحصألااذهيف
يفًاناطلسوةبترسانلاىمسأمامأسلوبهجتحا.هيلع
لزيملًايحيسمهنوكعمهنإف.نيينامورودوهينمةيروس
الإنكيملممألاريشبتنمهاتأاموًانيمأًايقيقحًايليئارسإ
:ماسقأةعبرأجاجتحالااذهو.هللارمأب
يفهجاجتحابةرسملاوفطللاراهظإهيفوةمدقملا:لوألا·

.)٣و٢ع(هلاوقأيناعمكاردإىلعرداقريبخةرضح
ىلعدوهيلانمءامدقلاهؤاقفرهوكشينأةبارغ:يناثلا·

ع(تآوبنلالكعوضومومهتنايدرهوجوهامبهكسمت
٨-٤(.
يحيسملانيدلابًاريشبوًانمؤمهريصمةلعنايب:ثلاثلا·

.حيسملاعابتألكلًادهطضموًاودعهنوكدعب
ملأتمصّلخمحيسملانأوهوهريشبتعوضومنايب:عبارلا·

دوهيلابتكقفوىلعهنأعمكلذىلعهلةمواقملاةدشو
.نايذهلابهمهتاوسوتسفهضراعذئنيحوةسدقملا

هايإهلعجبسابيرغأسوتسفمركأُساَبيِرْغَأَلاَقَف
عفرسلوبنألةمكاحملللافتحالانكيملذإلفحملاسيئر
هسفنريربتلريساللةصرفءاطعإهتياغامنإةيمورىلإهاوعد
.نورينمامأهيفجتحيهنأنونظملابولسألاىلعهبمهتاامم

ةطلسلانألكلتنذألقيملَمَّـلَكَتَتْنَأَكَلٌنوُذْأَم
.يلاوللةيدوهيلارئاسوةيرصيقيف
تناكاهلعلوباطخلايفهتداعكُهَدَيُسُلوُبَطَسَب

.٢٩عيفةروكذملالسالسلاىدحإبةقثوم
ىلعهجاجتحاكرومألاضعبيفهجاجتحاناكُّجَتَْحي

ضرعتيملهنأالإ)٢١-٢٢:١و٢١:٤٠ص(اينوطنأرصقجرد
عقوتيملولكيهلاسندومهتعيرشودوهيلامواقهنأةمهتعفدل
ًالوأاجرامنإهرسأنمقالطإلاجاجتحالااذهنمسلوب
دوهيلاضغبفخيفهتئارببفرتعيسابيرغأكلملالعجينأ
.سلوبل

ص(هلةقفاومهنأشيفنورينىلإةباتكلانوكتنأًايناث
.)٢٧و٢٥:٢٦

رئاسوسابيرغأعمسمىلعليجنإلابىدانينأًاثلاث
.مهسوفنعفنلنيعتجملا

ملٱاَُّهيَأًاديِعَسِيسْفَنُبِسْحَأِّـينِإ«٢
اَنَأْذِإ،ُساَبيِرْغَأُكِلَْ

لٱَّـجَتْحَأْنَأٌعِمْزُم
ْ
لٱِهِبيِنُمِكاَُحياَمِّـلُكْنَعَكْيَدَلَمْوَي

ْ
.»ُدوُهَي

نأرداقيدوهيسابيرغأنألكلذسلوبلاقكيدل
اهتفلاخمبسلوبمهتُأيتلاةيدوهيلاةنايدلارومأيفمكحي
ماكحمامأةقباسلاهتاجاجتحانمناجاجتحاناكو
ًاعيمجاهنورقتحيومهدئاقعودوهيلادئاوعنولهجينيينامور
مهفىلعًارداقناكسابيرغأنكلهجاجتحاةوقاومهفيملف
امنورينىلإبتكيهلعجيامسوتسفمهفُيفهبجتحااملك
.سلوبقفاوي

جّيهمودسفملجرينأنمُدوُهَيْلٱِهِبيِنُمِكاَُحياَم
و٢٤:٥ص(لكيهلاسجنمونييرصانلاةعيشمادقموةنتف
٦(.

ملاَعَتْنَأَواَمَّـيِسَال«٣ لٱِعيِمَجِبٌِ
ْ
ملٱَوِدِئاَوَع

يِتَّـلٱِلِئاَسَْ
لٱَْنيَب

ْ
لَأَكِلٰذِل.ِدوُهَي

ْ
.»ِةاَنَألٱِلوُطِبيِنَعَمْسَتْنَأَكْنِمُسِمَت

سراحوهوًاناميإوًالصأيدوهيهنألَتْنَأَواَمَّـيِسَال
رمأبمكاحويدوهيلانيدللًايماحبوسحموينوناقلالكيهلا
نيتمألابهقلعتيفهلثمدوجوردنيفةينامورلاةلودلا
.ىوعدلاهذهيفرظنللهلهؤتيتلاتافصلاو

نمعقوتيامفالخىلعِةاَنَألٱِلوُطِبيِنَعَمْسَتْنَأ
الًاماهوأيدوهيلانيدلارومألكربتعيينامورمكاح
.عمسُتنأقحتست

لٱَنِميِتَّـلٱيِتَثاَدَحُذْنُمِيتَريِسَف«٤،٥
ْ
َْنيَبْتَناَكِةَءاَدَب

يفيِتَّـمُأ لٱُعيَِمجاَهُفِرْعَيَميِلَشُروُأِ
ْ
ِلَّـوَألٱَنِمِيبَنيِِملاَع،ِدوُهَي

ِقَيْضَألٱاَنِتَداَبِعِبَهْذَمَبَسَحِّـينَأاوُدَهْشَيْنَأاوُداَرَأْنِإ
.»ًاّيِسيِّـرَفُتْشِع

٣:٥يبليفو٢١و٢٤:١٥و٢٣:٦و٢٢:٣ص

ييعويصخشىلإرظنلابيِتَثاَدَحُذْنُمِيتَريِسَف
نمهنألهلصفيملو)٢٢:٣ص(يفاملمجماذهوينيدو
.نايبىلإجاتحتاليتلاةروهشملارومألا

.ّرصنتنألبقيأِةَءاَدَبْلٱَنِم
ملهنكلسوسرطيفممألانيبدلُوهنأمعنيِتَّـمُأَْنيَب

.مهنيببرتي
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يف اليدوهيلابعشلاةبصقةسدقملاةنيدملاَميِلَشُروُأِ
.ةلوهجمةيرقيف

نيبرهتشاهنأحجرملاوةيدوهيلادوهييأِدوُهَيْلٱُعيَِمج
هلعلوهتهابنوهتريغبوةيدوهيلاةعيرشلاةفرعمبهرصعءاملع
ةلناكولاهذخأو.ًاينامورنكيملالإوفيرشتيبنمناك
رظنا(رُك١امةحصىلعليلد)٢و٩:١ص(يفةروكذملا
ةملجنمناكهنأيفبيرالو.)٦-٣:٤يبليفًاضيأ
سلوبو.ّرصنتنألبقهوفرعنممنوريثكهيلعنيكتشملا
وهذإهتئربتيفنأشاذًارمأهبعشنيبقباسلاهراهتشاربتعا
.يصخشعفنلّرصتنيملهنأوهصالخإىلعليلد

اوركنأمهنأىلإءاميإاذهاوُدَهْشَيْنَأاوُداَرَأْنِإ
.فلساميفهايإهتفرعم

.ًالمعوًاداقتعاِقَيْضَألٱاَنِتَداَبِعِبَهْذَم
لبًايسيرفىمسُأنأبفتكأملينأيأاّيِسيِّـرَفُتْشِع

.مهدئاوعونييسيرفلاننسلةقباطماهلكيتشيعتناك

لٱِءاَجَرَىلَعُمَكاَحُأٌفِقاَواَنَأَنآلٱَو«٦
ْ
َراَصيِذَّـلٱِدْعَو

»اَنِئاَبآلِهللاٱَنِم
ةينثتو٤٩:١٠و٢٦:٤و٢٢:١٨و٣:١٥نيوكت١٣:٦ص
٤:٢ءايعشإو١٣٢:١١رومزمو٧:١٢ليئومص٢و١٨:١٥
خلا٣٣:١٤و٢٣:٥ايمرإو٤٠:١٠و٩:٦و٧:١٤و
٧:٢٠اخيمو٩:٢٤لاينادو٣٧:٢٤و٣٤:٢٣لايقزحو
٢:١٣سطيتو١٥:٨ةيمورو١٣:٣٢صو

ضغبةلعنأ)١٥و٢٤:١٤ص(يفهلوقلريركتاذه
الهئابآنيدلهتنامأهيلعمهضبقوهايإمهداهطضاودوهيلا
.اولاقامكهضفر

ةقلعتملارومألابدعولامامتإعقوتيأِدْعَوْلٱِءاَجَر
دوعوملاحيسملاءيجملوألانانثااهمظعأوحيسملاتوكلمب
رخآلابامهدحأنرقلوسرلاو.تاومألاةمايقيناثلاوهب
ىلعًاناهربتوملانمعوسيةمايقربتعاهنألدحاوامهنأك
ةمايقلابلوقلاةحصىلعًاناهربوهبدوعوملاحيسملاوههنوك
دعولااذهدهاوشو.رشبلكةمايقنوبرعوتاومألانم
.اهيلإعجرافةيآلاهذهعمتركُذ

هعمعمجوىلإميهاربإنمدوهيلاانفالسأيأاَنِئاَبآل
سابيرغأنألرصعلاكلذدوهيرئاسوسابيرغألوقلااذهب
.قاحسإوميهاربإوهًايمودأهدجناكنإو

َنيِدِباَع،ُهَلاَوَنَنوُجْرَيََرشَعاَنْثالٱاَنُطاَبْسَأيِذَّـلٱ«٧
جلٱِب
ْ

َنِمُمَكاَحُأاَنَأِءاَجَّـرلٱاَذٰهِلْجَأْنِمَف.ًاراََهنَوًالْيَلِدَْه
لٱ
ْ
ملٱاَُّهيَأِدوُهَي

.»ُساَبيِرْغَأُكِلَْ

٣:١٠يكينولاست١و٢:٧اقول٣:١١يبليف١:١بوقعي
٥:٥سواثوميت١و

اهنألةيدوهيلاةمألالكيأََرشَعاَنْثالٱاَنُطاَبْسَأ
ةرشعًالوأمهنميبُس.رشعينثالابوقعيءابنأةلسلس
ىلإنيماينبواذوهيناطبسلايبُسمثروشأدالبىلإطابسأ
نيماينبواذوهينماوسيلمهوعجرنممهنمعجرولباب
ارزع(نمرهظيامفًاضيأةرشعلاطابسالاةيقبنملبطقف
:١٠ارزع(ًاضيأنييواللاوةنهكلانمو)٨:٣٤و١٨و٦:١٧
ًاطبسرشعينثالاهتلاسريفبوقعيبطاخو.)١١-٥
دوهيبطاخبوقعيكسلوبو.)١:١بوقعي(نيتتشتملا
اذهبسنوطبسلك.ةيدوهيلاةسينكلاباونمهنأكهرصع
.ةمألالكىلإءاجرلا

يفرسُفامةلعءاجرلاهذهسلوببسنُهَلاَوَنَنوُجْرَي
ءيجمهوجراممظعمناكهنألدوهيلالكىلإةقباسلاةيآلا
امأو.نويسيرفلاونويقودصلااذهيفكرتشاوحيسملا
.مهتلقلمهبدتعيملفةمايقلااوركنأدقاوناكنإونويقودصلا

تناكولكيهلايفةعيرشلاموسرمهتسراممبَنيِدِباَع
مهضعباهسرامةينطابالةيجراخدوهيلاةدابعرثكأذئتقو
اهربتعاو.اهمسريذلاهللاةعاطإمهضعبورجألايفةبغر
.حيسملاءيجملهدادعإوةيتقورخآلاوةمئادمهضعب

تدهعامكتاقوألايلاوتىلعنيبظاومًاراََهنَوًالْيَل
ًاضيأرظنا٢:٣٧اقول(»ًاراهنوًاليلتابلطوماوصأب«ةنح
ماودلابلكيهلايفةدابعلافصوزاجو.)٥:٥سواثوميت١
حابصلكمدقتتناكةيمويلاةحيبذلانأل»ًاراهنوًاليل«
نيدلامدخضعبيفباتكلالوقليلدبءاسملكو
ملٱُمُهِءَالُؤٰهَف«

يفَنيِّـيِوَّـاللٱِءاَبآُسوُؤُرَنوُّنَغُْ ملٱِ
ْمُهَو،ِعِداَخَْ

لٱِمِهْيَلَعًالْيَلَوًاراََهنُهَّـنَأل،َنْوَفْعُم
ْ
ٌراَن«.)٩:٣٣مايأ١(»ُلَمَع

ملٱَىلَعُدِقَّـتَتٌةَمِئاَد
طُتَالِ.حَبْذَْ

ْ
يفليقو.)٦:١٣نييوال(»ُأَف

يف«هنأقيدصلالجرلا يفَو،ُهُتَّـَرسَمِّـبَّـرلٱِسوُماَنِ ِهِسوُماَنِ
لَي
ْ
.)١:٢رومزم(»ًالْيَلَوًاراََهنُجَه
اممهسفنهتئربتلسلوبّجتحاِءاَجَّـرلٱاَذٰهِلْجَأْنِمَف

ةيدوهيلاةمألاداقتعاوههبىدانوهدقتعاامنأبهبهومهتا
قرفلاو.تاومألاةمايقوهبدوعوملاحيسملاءيجموهواهرسأب
الامعقودقهنأبعانتقالاىلإمهايإهقبسدوهيلانيبوهنيب
نهربيذلاعوسيبمتءاجرلاكلذنأوهوهنوعقوتينولازي
.توملانمهتماقإبحيسملاهنأهللا

ِأ
ُ

يذلاءاجرلامهنيدساسأنيذلادوُهَيْلٱَنِمُمَكاَح
نوركنيمهوهعوقويدانأانأينألهبيكسمتلّيلعاوكتشا
.عقوهنأ
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ِمل«٨
َ
»؟ًاتاَوْمَأُهللاٱَماَقَأْنِإُقَّـدَصُيَالًارْمَأْمُكَدْنِعُّدَعُياَذا

ِمل
َ
بئانهنأكسابيرغأسلوببطاخْمُكَدْنِعُّدَعُياَذا

نوقدصتالاذاملهنألاؤسلاىوحفو.ةفاكدوهيلانع
هتمايقبكلذكهنأنهربتدقوحيسملاوهعوسينأيميلعت
راكنإفهتمايقىلعةعطاقلاتانّيبلابمكتئجدقوتاومألانم
.اهنيعةمايقللراكنإحيسملاوههنأ

ةمايقلاىلإةراشإلاةرابعلارهاظًاتاَوْمَأُهللاٱَماَقَأْنِإ
نوبرعيهيتلاعوسيةمايقىلإةقيقحلابةراشإلاوةقلطملا
نيبةرظانملارهوجعوسيةمايقف.اهجذومنوةماعلاةمايقلا
املو.عوسييواعدلكلتابثإاهتابثإفنييحيسملاودوهيلا
نيبفالخلانألاقسابيرغألسلوبرمأسوتسفضرع
َناَكَو،َتاَمْدَقُعوُسَيُهُمْسٱٍدِحاَوْنَع«وهدوهيلاوسلوب
يلثممتنألاقهنأكف.)٢٥:١٩ص(»ٌّيَحُهَّـنِإُلوُقَيُسُلوُب
انأوتاومألاةمايقوحيسملاءيجمنودقتعتمكنوكيف
الاذاملفتاومألانمهللاهماقأامدعبهتيأرينأبتدهش
نممزليامويتداهشمكقيدصتمدعنأاورتملوأ.نوقدصت
مكناميإلضقانمحيسملاوهعوسينأتابثإنماهبميلستلا
.ىتوملاةمايقب

يفُتْيَأَتْرٱاَنَأَف«٩ ًَةريِثَكًاروُمُأَعَنْصَأْنَأيِغَبْنَيُهَّـنَأِيسْفَنِ
.»ِّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَيِمْسالًةَّـداَضُم
١:١٣سواثوميت١و١٦:٢انحوي

سلوبلوقيهوةسماخلاةيآلابقلعتمةيآلاهذهيفام
ًاراهظإهبءاجضرتعمنيتيآلانيبامو.ًايسيرفشاعهنأ
ءاجرلابهكسمتلدوهيلانمهيلعوكشمهنأوهورمألاةبارغل
هكسمتلنييسيرفلانممهلكنويليئارسإلاهوجرييذلا
نأنايبانههتياغوعيمجلاىلعهباوزاتمايذلاناميإلاب
.يسيرفهنأنلعُتهلامعأ

يفُتْيَأَتْرٱ لعفامىلعهلمحهريمضنأيأِيسْفَنِ
اَذٰهَىلِإِِهللاُتْشِعْدَقٍحِلاَصٍريِمَضِّـلُكِبِّـينِإ«هلوقكاذهو
لٱ
ْ
.)٢٣:١ص(»ِمْوَي

.ريمضلاونيدلاىضتقمبّيلعبجييأيِغَبْنَي
ًالوقهنيدوحيسملاةمواقميفهاتأاممًةَريِثَكًاروُمُأ
.ًالعفو

حيسملاتاذ»عوسيمساب«دارُيامًاريثكَعوُسَيِمْسال
اودمتعانينمؤملانأليقدقوهبقلعتيامبوأهتافصوأ
تازجعممسالااذهبعنصدقهنأو)٢:٢٨ص(همساب
ٌراَتُْخمٌءاَنِإِيلاَذٰه«سلوبنعاينانحلبرلالاقو)٣:٦ص(
:٩ص(»َليِئاَْرسِإيِنَبَوٍكوُلُمَوٍمَمُأَماَمَأيِمْسٱَلِمْحَيِل

ِمْسٱِلْجَألاَمِهْيَسْفَنَالَذَبْدَق«سلوبوابانربنعلاقو.)١٥
ملٱَعوُسَياَنِّـبَر

.)١٥:٢٦ص(ِ»حيِسَْ
وهوةيدوهيلايفهبرهتشايذلامسالااذهِّـيِِرصاَّـنلٱ
.ًايسيرفناكمويحيسملارمأنمهفرعاملك

لَعَفَو«١٠
ْ

يفًاضْيَأَكِلٰذُت يفُتْسَبَحَف،َميِلَشُروُأِ ٍنوُجُسِ
لٱَنِمَنِيريِثَك

ْ
لُّسلٱًاذِخآ،َنيِسيِّـدِق

ْ
ِءاَسَؤُرِلَبِقْنِمَناَط

لٱ
ْ

لَأَنوُلَتْقُياوُناَكاَّـَملَو.ِةَنَهَك
ْ
.»َكِلَذِبًةَعْرُقُتْيَق

٢٢:٥و٢١و٩:١٤ص١:١٣ةيطالغو٨:٣ص

يف كلتيفنييحيسملادهطضيسلوبأدتباَميِلَشُروُأِ
لتقبًايضارناكهنأليقامباذهىلإراشأوةنيدملا
ةسينكلاىلعوطسيناكهنأو)٨:١ص(سونافتسا
نجسلاىلإمهملسيوءاسنوًالاجررجيوتويبلالخديو
.)٨:٣ص(

نمنوفوتملاًابلاغمسالااذهبمويلابقلُيَنيِسيِّـدِقْلٱ
.مهنمءايحألاليجنإلايفهببقُلامًاريثكهنكلنينمؤملا
هنم٤١و٣٢و١٣ع(يفتارمثالث)٩ص(يفاذهباوبقُلو
يفو١٥و١٦:٢و٣١و٢٦و١٥:٢٥و٢٧و٨و١:٧ةيموريفو
:١سوثنروك٢و١٥و١٦:١و١٤:١٣و٤:١٢و١:٢سوثنروك١
ًاريثكهباوبقلو)٢٦و١٢و٤و١:٢يسولوكو١:١سسفأو١
ُارارشأنييحيسملارلتعييسيرفوهوناكو.ركُذامريغيف
فرتعاسابيرغأمامأوهوهنكلو.رارشِألاةلماعممهلماعيو
مهنأبحّرصونيسيدقمهربتعاوءادهشلاكئلوأىلإهئاطخأب
.كلذك

نأدعبةَنَهَكْلٱِءاَسَؤُرِلَبِقْنِمَناَطْلُّسلٱًاذِخآ
مّمتنيذلادوهيلاءاسؤرةئيطخبحّرصهبنذبسلوبفرتعا
ىلعردقمهناطلسبومهرماوأزجنأومهدصاقمومهتدارإوه
.لعفام

انههلوقو.سونافتسالتقريغبأبنانلسيلَنوُلَتْقُي
ملٱىَّـتَحَقيِرَّـطلٱاَذٰهُتْدَهَطْضٱ«)٢٢:٤ص(يفهلوقو

»ِتْوَْ
ُثُفْنَيْلَزَيَْملَناَكَفُلُواَشاَّـمَأ«)٩:١ص(يفاقوللوقو
ريغنيريثكلتقىلعليلد»ِّـبَّـرلٱِذيِمَالَتَىلَعًالْتَقَوًادُّدََهت
.سونافتسا

سلوبنأاذهنمنيرسفملاضعبمهفًةَعْرُقُتْيَقْلَأ
ةاضقلاةلمجنمهنأونيعبسلاسلجمءاضعأدحأناك
قيرطناكو.هبنذتابثإلوأمهتملاةئربتلةعرقلااوقلأنيذلا
يفءاضيبةاصحيقليةاضقلانماهديرييذلانأهتئربت
انهةعرقلاءاقلإنأنورخآنظو.هيفهتئطختقيرطوءانإ
حيجرتىلعةلدألاو.رمألاىلعقافتالامامتهبدارملاوزاجم
.ةيفاكريغنيرمألادحأ
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يفَو«١١ ملٱِّـلُكِ
،ًَةريِثَكًاراَرِمْمُهُبِقاَعُأُتْنُكِعِماَجَْ

ُتْنُكْمِهْيَلَعيِقَنَحَطَرْفَأْذِإَو.ِفيِدْجَّـتلٱَىلِإْمُهُّرَطْضَأَو
طَأ
ْ

ملٱَىلِإْمُهُدُر
يفيِتَّـلٱِنُدُْ خلٱِ

ْ
.»ِجِرَا

٢٢:١٩ص

يف ميلشروأعماجمىلإةراشإاذهيفِعِماَجَْملٱِّـلُكِ
ندملانماهريغيفعماجملاو)٦:٩صحرشرظنا(ةريثكلا
.نييحيسملادهطضيلاهيلإنوعبسلاهلسرأيتلا

وأيصعلابرضبًابلاغعماجملاةبقاعمتناكْمُهُبِقاَعُأ
.)٢٣:٣٤و١٠:١٧ىّتمرظنا(دلجلا

وأعوسيمسانعلىلإيأِفيِدْجَّـتلٱَىلِإْمُهُّرَطْضَأَو
ربجيناكف.عداخهنأبلوقلاىلإوحيسملاهنوكراكنإىلإ
ضّرُعو.ناميإلاءافعضيفهدصقذفنُيوكلذىلععيمجلا
خرؤملاسوناجيرتلاق.كلذلثملًاريثكنولوألانويحيسملا
سلوبفوقولةنسنيعبرأدعبةينيثيبيحيسميفينامورلا
اونعلينأاوربجُأدالبلاكلتيفنييحيسملانإسابيرغأمامأ
.نييقيقحنييحيسماويسلنيذلاالإكلذاوبأفحيسملامسا

ةبجاوةحودممةريغسلوبهبسحيناكاميِقَنَحَطَرْفَأ
.ًانونجوةقامحانههبسحًانيد

يفيِتَّـلٱِنُدُْملٱ يفركُذ.ةيدوهيلاجراخيأِجِراَْخلٱِ
هلتثدحيتلارومألاةيمهألقشمدىلإهباهذرفسلااذه
ىلعليلدبسيلاهريغىلإهباهذركذنعاقوللودعواهيف
.اهيلإهباهذمدع

يفًابِهاَذُتْنُكاَّـَملَو«١٢ لُسِبَ،قْشَمِدَىلِإَكِلٰذِ
ْ

ٍةَّـيِصَوَوٍناَط
لٱِءاَسَؤُرْنِم

ْ
»ِةَنَهَك

٢٢:٦و٩:٢ص

انهدوهيلاءاسؤرلمعركذُيملخلاٍةَّـيِصَوَوٍناَطْلُسِب
هيلعنيكتشملاةكراشمىلعًاناهربلبهبنذهبففخيًارذع
.ةئيطخلاوةواسقلاوبصعتلالامعأيفهل

ىلإةيدوهيلانعهلّوحتةيفيكيفثلاثءابنإةيآلاهذهيفو
صو٩ص(يفيناثلاءابنإلاولوألاءابنإلاناكو.ةيحيسملا

ةدئازلارومألامهأو.قبسامعًاليلققرفيانهامو.)٢٢
:ةثالث
سمشلاءوضنممظعأهلرهظيذلارونلانأ:لوألا·

.ةريهظلادنع
.يناربعهبطاخيذلامالكنأ:يناثلا·
قبسو.»سخانمسفرتنأكيلعبعص«هلوق:ثلاثلا·

هيلإعجراف.)٢٢و٩ص(حرشيفءابنألاهذهريسفت
.هدازامريغحرشىلإيعادالو

يفُتْيَأَر١٣«١٥-١٣ يفِراَهَّـنلٱِفْصِنِ اَُّهيَأِ،قيِرَّـطلٱِ
ملٱ
َقَرْبَأْدَقِسْمَّـشلٱِناَعََملْنِمَلَضْفَأِءاَمَّـسلٱَنِمًاروُن،ُكِلَْ
طَقَساَّـمَلَف١٤.يِعَمَنيِبِهاَّـذلٱَلْوَحَوِيلْوَح

ْ
َىلَعاَنُعيَِمجاَن

لَكُيًاتْوَصُتْعِمَس،ِضْرَألٱ
ِّـ

لٱِةَغُّللٱِبيِنُم
ْ
ُلُواَش:ِةَّـيِنَاْربِع

ِمل،ُلُواَش
َ
١٥َسِخاَنَمَسُفْرَتْنَأَكْيَلَعٌبْعَص؟ِينُدِهَطْضَتاَذا

لُقَف
ْ

َتْنَأيِذَّـلٱُعوُسَياَنَأ:َلاَقَف؟ُدِّـيَساَيَتْنَأْنَم:اَنَأُت
.»ُهُدِهَطْضَت

فصُوِسْمَّـشلٱِناَعََملْنِمَلَضْفَأِءاَمَّـسلٱَنِمًاروُن
يففصوو»ءامسلانم«هنأب)٩:٣ص(يفرونلااذه
مظعأهناعمل«نأبانههفصوو»ميظعرون«هنأب)٢٢:٦ص(
ىوسكلذامو.»راهنلافصتنميفسمشلاناعملنم
امريظناذهوهعافترالاحيفوهوحيسملابطيحملادجملا
يفهلوققفاويو)١٧:٢ىّتم(يلجتلالبجيفلسرلاهدهاش
.)١:٣نييناربع(»هللادجمءاهباهنا«حيسملا

هؤاقفروسلوبيأِضْرَألٱَىلَعاَنُعيَِمجاَنْطَقَس
نأنم)٧و٩:٤ص(يفليقاملةضقانماذهيفسيلو
نألنيتماصاوفقونيرخآلانأوضرألاىلعطقسسلوب
سلوبيفرظنملاريثأتىلإةراشإلادصق)٩:٤ص(يفاقول
.ًاضيأاوطقسدقنورخآلانوكينأنمعنميالفطقف
عنميال»نيتماصاوفقو«توصلامهعمستقونأهلوقو
.اوماقمثاوطقسدقاونوكينأنم

.إبنلااذهريغيفاذهركذُيملِةَّـيِناَْربِعْلٱِةَغُّللٱِب
رثكلثماذهَسِخاَنَمَسُفْرَتْنَأَكْيَلَعٌبْعَص

ًانايحأروثلالعفنعذوخأمنيينانويلاءامدقدنعهلامعتسا
صلختيالروثلانإفلمعلاىلعًاثحهبحاصهسخنينيح
ةمواقمنأانههانعمو.هسفنحرجيلبلمعلانمكلذب
هنأيألماعللراضوثبعلمعهذيمالتداهطضابعوسي
.ليجنإلاعنمينأعيطتسيالوهسفنرضي

،َكَلُتْرَهَظاَذِٰهلِّـينَألَكْيَلْجِرَىلَعْفِقَوْمُقْنِكٰلَو«١٦
»ِهِبَكَلُرَهْظَأَساَمِبَوَتْيَأَراَمِبًادِهاَشَوًامِداَخَكَبِخَتْنَأل

١٢:١سوثنروك٢و٢٣:١١و١٨و٢٢:١٥و١٨:٩ص
١:١٢ةيطالغو

اينانحىلإبسُنامضعبةيآلاهذهيفحيسملاىلإبسُن
هلاقامًالوأسلوبللاقعوسينأامإكلذةلعو٩صيف
امانهربتعاسلوبنأوأسلوبلهلوقينأبهرمأوًايناثاينانحل
رهوجو.ًادحاواينانحةطساوبهلهلاقاموُاسأرهلبرلاهلاق
نعرظنلاعطقبهلهللارمألامجإبسابيرغأرابخإانههدصق
.ةطساولا
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نيأبنلايفانهركذُيملَكْيَلْجِرَىلَعْفِقَوْمُق
.هسنيملسلوبنكلنيقباسلا

ِهل
ٰ

ىلعقحتستامككبقاعألالَكَلُتْرَهَظاَذ
يتسينكيدهطضملةربعكلعجألالويايإكتمواقم
.كدعب

ةيدأترشبملاةمدخمظعمًادِهاَشَوًامِداَخَكَبِخَتْنَأل
يتلارومألاةقيقحًاربتخمرشبملانوكينأبجوفةداهشلا
اذهبسلوبماقو.هربتخاوهآرامبدهشييكلاهبىداني
ىلعًالبقهايإهصقبهبماقامكسابيرغأىلعهايإهصقب
.لكيهلاجرد

.نآلايايإكراظتنابيأَتْيَأَراَمِب
هريغولكيهلايفهلعقوامكِهِبَكَلُرَهْظَأَساَمِبَو

هلحيسملاهنابأامكو.)٥-١١:١سوثنروك١و٢١-٢٢:١٧ص(
ميلاعتةءولمملاهلئاسريفكلذتانلعمانيأردقويحولاب
.ةيهلإ

َنآلٱاَنَأَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَنِمَوِبْعَّـشلٱَنِمَكاَّـيِإًاذِقْنُم«١٧
»ْمِهْيَلِإَكُلِسْرُأ

٢٢:٢١ص

رطاخملهتداهشوهتمدخبضرعتيهنأىلإءاميإاذهيف
اذهو.اهنمهلحيسملاذاقنإبحيرصتوممألاودوهيلانم
داهطضالاديدشنمءيشهيلععقيالهنأمزلتسيالدعولا
نأىلإًايحهظفحدارملاامنإلبًاديهشتوميالهنأالو
.هلةنيعملاةمدخلالمكي

.دوهيلايأِبْعَّـشلٱ
دوهيلاضغبأْمِهْيَلِإَكُلِسْرُأَنآلٱاَنَأَنيِذَّـلٱِمَمُألٱ
نيبينأراتخاكلذلوممألارشبهنألهوكشوسلوب
رهظيذلاكلذرمأبمهرشبوممألاىلإبهذهنأسابيرغأل
ةنيب»خلاكلسرأ«هلحيسملالوقو.يوامسلادهشملايفهل
ٌلوُسَر،ُسُلوُب«بتككلذىلعءانبو.ًاقحلوسرهنأسلوب
ملٱَعوُسَيِبْلَب،ٍناَسْنِإِبَالَوِساَّـنلٱَنِمَال

:١ةيطالغ(ِ»حيِسَْ
١(.

ْنِمَو،ٍروُنَىلِإٍتاَمُلُظْنِماوُعِجْرَيْيَكْمَُهنوُيُعَحَتْفَتِل«١٨
لُس
ْ

َناَرْفُغِيبِناَميِإلٱِباوُلاَنَيىَّـتَح،ِهللاٱَىلِإِناَطْيَّـشلٱِناَط
خلٱ
ْ

ملٱَعَمًابيِصَنَواَياََط
.»َنيِسَّـدَقُْ

٨:١٢انحويو١:٧٩اقولو٤٢:٧و٣٥:٥ءايعشإ
٥:٥يكينولاست١و١:١٨سسفأو٤:٤سوثنروك٢و
١:١٣يسولوكو٥:٨و٤:١٨سسفأو٦:١٤سوثنروك٢
:١سسفأو٢٠:٣٢ص١:٧٧اقول٢٥و٢:٩سرطب١و
١:١٢يسولوكو١١

تاريغتلانمممألاىلإهلاسرإنمجتنيامنايباذه
كلتضعبىلعدوهيلالصحدقو.هريشبتنعةئشانلا
هلخدناكملكيفًالوأمهبطاخيناكسلوبنألدئاوفلا
ليجنإلابةادانملابريثأتلانايبنمةيآلاهذهيفامو.ريشبتلل
.)٧و٤٢:٦ءايعشإ(يفءاجامقفوىلع

نعةئشانلاةيامعلامهنعليزتليأْمَُهنوُيُعَحَتْفَتِل
رومألااورينأاويعطتسييكلنيملعملالالضإولهجلا
ىلإلعفلااذهبسنو.اهتدوجوامهتمظعاوققحتيوةيحورلا
.كلذيفحورلاةلآناكهنألسلوب

قيرطلانأمهرظنومهنويعحتفةجيتناذهاوُعِجْرَيْيَك
ريشبتلاةياغو.كالهوقمحقيرطهيفنيرئاساوناكيذلا
ةوعدلةعاطإمهرايتخاومهتدارإبهللاىلإسانلاعيجرتهلك
.سدقلاحورلا

ليجنإلايفةملظلاراعتستٍروُنَىلِإٍتاَمُلُظْنِم
ـةسادــقلاوةـفرـعـمللرـوـنلاو.ءـاـقشـلاوةــئـيطخلاولـهـجلل
تاملظلانمعوجرللةطساولاوهليجنإلاو.ةداعسلاو
)٨:١٢انحوي(ملاعلارونعوسيسانللنلعُيهنألرونلاىلإ
ناطلسنممهذقنيوهو)٢:٣٢اقول(سانلارينيلىتأهنإف
هرونىلإةملظلانممهوعديو.)١:١٣يسولوك(ةملظلا
٤:١٦ىّتم(يفامكلذلباق٢:٩سرطب١(بيجعلا
سسفأو٤:٦سوثنروك٢و١٣:١٢ةيمورو٥و١:٤انحويو
.)٥:٥يكينولاست٢و١٣-٥:٨

سيئرهللامصخناطيشلانإِناَطْيَّـشلٱِناَطْلُسْنِم
:١٢انحوي(ملاعلااذهسيئرو)١٢:٢٦ىّتم(ةملظلاةكلمم
سوفنلادبعتسمو)٤:٤سوثنروك٢(رهدلااذههلإو)٣١
نلعُملاحيسملابناميإلاوليجنإلاعمسةطساوبف.اهكلهمو
هتعاطنوكرتيوهريننوحرطيوهناطلسنمسانلاوجنيهيف
.ديريامبمايقلاو

هتوكلموهتبحموهماركإوهتمدخوهتعاطىلإيأِهللاٱَىلِإ
نمناسنإلالقتنيهيفًافنآروكذملاعوجرلاةجيتناذهو
.هتمدخوهللاناطلسىلإهتمدخوناطيشلاناطلس

عوجرةجيتناذهاَياَطَْخلٱَناَرْفُغ...اوُلاَنَيىَّـتَح
ىلعاهيفلصحيةديدجلاحىلإهريصموهللاىلإناسنإلا
ةاجنلانمضتياذهو.اياطخلانارفغاهمظعأوءادفلادئاوف
:١٠و٥:٣١و٢:٢٨صرظنا(اهتطلسوةئيطخلاباقعنم
.)١٣:٢٨و٤٣
يتلاةرفغملانعًالضفاذهَنيِسَّـدَقُْملٱَعَمًابيِصَن

لمتشيبيصنلااذهوةنونيدلاونيَّـدلانمةاجنلانمضتت
اذهضعبنولانينونمؤملاو.هللادالوأقوقحلكىلع
رثكألاوهوهرئاسوهريغوسيدقتنمضرألاىلعبيصنلا

.)٢٠:٣٢صحرشرظنا٨:١٧ةيمور(ءامسلايف
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املكلةيفاكلاةديحولاةطساولاوهاذهِيبِناَميِإلٱِب
لاونوةرفغملاوةاجنلاوهللاىلإعوجرلاونويعلاحتفنمركُذ
ماقوتاموبلُصيذلاعوسيىلعلاكتالاوهوثاريملا
.انيفعفشو

ملٱاَُّهيَأَّـمَثْنِم«١٩
اَيْؤُّرلِلًادِناَعُمْنُكَأَْملُساَبيِرْغَأُكِلَْ

»ِةَّـيِواَمَّـسلٱ

اممتققحتوتيأروتعمساملكىلعءانبيأَّـمَثْنِم
.هلعفأنأّيلعبجي

هتمكحىلعلكتاولهنأحيملتكلذيفًادِناَعُمْنُكَأَْمل
ةمدخلاكلتباعتألمتحينأىبألهسفنريخيفبغروأ
ةيطالغو٩:٦ص(يفامهتعاطىلعلدياممو.اهتاقشمو
نمنكيملةدناعملادصقولهنأىلإرخآحيملتهيفو.)١:١٦

هاّيإهللارايتخاعمهنإف.ديريامفالخىلعهربجيءيش
تناكهلسدقلاحورلاةوعدو)٩:٥ص(لمعلااذهل
.ناسنإلاةيرحعزنيالهللارايتخاف.ةيرايتخاهتعاط

»ايؤرلا«يفسلوبجردأ.)١٣ع(ِةَّـيِواَمَّـسلٱاَيْؤُّرلِل
هلوحءاضأيذلارونلاناك.يهلإلانالعإلانمهلبقاملك
.ءامسلانمبرلاتوصهعمسيذلاتوصلاوًايوامس

يفَنيِذَّـلٱًالَّـوَأُْتَربْخَأْلَب«٢٠ يفَوَقْشَمِدِ َميِلَشُروُأِ
لٱِةَروُكِعيَِمجىَّـتَح

ْ
َىلِإاوُعِجْرَيَواوُبوُتَيْنَأ،َمَمُألٱَّـمُث،ِةَّـيِدوُهَي

.»ِةَبْوَّـتلٱِبُقيِلَتًالاَمْعَأَنيِلِماَعِهللاٱ
١٢و١٥:٣وخلا١٣:٤و١١:٢٦صخلا٢٨و٩:٢٠ص
٣:٨ىّتم٢١صىلإ١٦صو٤١و

.ايؤرلاكلتلًاعوطهلعفامةصالخةيآلاهذهيف
.ليجنإلابترشبيأُتَْربْخَأ
يفَنيِذَّـلٱًالَّـوَأ .)٢٢-٩:٢٠ص(رصنتثيحَقْشَمِدِ
يفَو .)٢٩و٩:٢٨ص(َميِلَشُروُأِ
هاتأاملكىلإكلذبراشأَمَمُألٱَّـمُث،ِةَّـيِدوُهَيْلٱِةَروُك
يفرشبىتمملعنالو.ةنسنيرشعوحنةدمهتمدخيف
ةيكاطنأنماهيلإىتأنيحاهيفرشبهلعلو.ةيدوهيلاةروك
ءانثأاهيلإىتأنيحوأ)٣٠-١١:٢٨ص(عوجلانمزيف
.)١٨:٢٢ص(ممألانيبريشبتلليناثلاولوألاهرفس

ةيآلاهذهلوأيفامبتبثأخلااوُعِجْرَيَواوُبوُتَيْنَأ
هتنامأانهتبثأواهنكامأواهتقويفهتمدخمامتإيفهتنامأ
عيضاوملاكلتلعجو)١٨ع(رمُأامكهريشبتعيضاوميف
:ةثالث
.ةفلاسلااياطخلانعةبوتلا:لوألا·

.ةبحملاوناميإلاوةبوتلابهللاىلإعوجرلا:يناثلا·
رامثإيهيتلالامعألابةمئاقلاةسدقملاةريسلا:ثلاثلا·

نادمعملاانحويلوقلثماذهو.اهتحصةلدأوةبوتلا
عيضاوملاهذهو)٨:٣ىّتم(هتيدومعمىلإاوجرخنيذلل
.ةيحورلاةايحلايفتاجردثالثةثالثلا

لٱيِنَكَسْمَأَكِلٰذِلْجَأْنِم«٢١
ْ
يفُدوُهَي هلٱِ

َْ
اوُعََرشَوِلَكْي

يف .»ِيلْتَقِ
٣١و٢١:٣٠ص

رمأللًاعوطناكهاتأاملكنأسلوبنابأنأدعب
فقويتلادوهيلاةمواقمتناككلذةبقاعنأّنيبييهلإلا
.سابيرغأمامأًاريسأاهب

امبممألاودوهيلاترشبينأليأَكِلٰذِلْجَأْنِم
.هبريشبتلابترمُأ

ص(هيلعمهضبقوهايإدوهيلاضغبلةيقيقحلاةلعلاهذه
دالبنماهريغوايسأيفنيدلابهريشبتالولو.)٢٩و٢١:٢٨
لكيهلاسيندتبهيلعاوكتشينأمهلابىلعرطخيملممألا
.)٢١:٢٩ص(يفرهاظوهامك

:٢٥و٦و٢٤:٥ص(ةريثكرومأبهيلعاوكتشادوهيلانإ
حيسملاوهعوسيهنأبهتادانممهدنعمظعألاهبنذنكل)٧
تاكربيفكارتشالاىلإممألااعدهنأورظتنملاوهبدوعوملا
.ةيوسوملاةعيرشلاموسربمايقلانودبهتوكلم

يفاوُعََرش .)٢١:٣١ص(ةمكاحمالبًاروجِيلْتَقِ

لَصَحْذِإَف«٢٢
ْ

اَذٰهَىلِإُتيِقَبِهللاٱَنِمٍةَنوُعَمَىلَعُت
لٱ
ْ
لٱَوِريِغَّـصلِلًادِهاَش،ِمْوَي

ْ
َمَّـلَكَتاَمَْريَغًائْيَشُلوُقَأَالاَنَأَوِ.ريِبَك

»َنوُكَيْنَأٌديِتَعُهَّـنَأىَسوُمَوُءاَيِبْنَألٱ
٣:٢١ةيمورو٢٨:١٣و٢٤:١٤صو٤٤و٢٤:٢٧اقول
٥:٤٦انحوي

هللاةيانعنأىنعِهللاٱَنِمٍةَنوُعَمَىلَعُتْلَصَح
ميلشورأيفدعبولبق(دوهيلاداهتجامغرىلعهتظفح
هردصموههنألهللاىلإكلذبسنو.هولتقينأيف)اهريغو
سـوــتـســفوســـكـلـيـفوساـيـسـيـلنيـيـنـاـموـرـلاذختاـهـنأو
اورينأبنورسينويحيسملاو.هتياقولتاودأمهركسعو
قحيو.ًارهجكلذباوفرتعينأومهتدعاسملةدودممهللادي
ىلاعتهتيامحاوعقوتينأبرلالمعنولمعينيذلالكل
.مهايإ
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هتققوىلإهرصنتموينمةدملاوِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإُتيِقَب
قحللًادهاشهمزعىلعًاتباثًايحاهيفيقبةنس٢٤وحناذه
.)١٦ع(رمُأامك

مهبترفالتخاىلعسانلالكليأِريِبَكْلٱَوِريِغَّـصلِل
.مهرامعأو

لكخلاىَسوُمَوُءاَيِبْنَألٱَمَّـلَكَتاَمَْريَغ...ُلوُقَأَال
ًاقباطمناكهتمايقوهتوموحيسملامالآنمسلوبهمّلعام
ًاعدبملعهنأبهوكشدوهيلانكلوهتاّوبنوميدقلادهعلازومرل
.ةيوسوملاةعيرشلاوةيدوهيلاةنايدلايفانت

ملٱَِّـملَؤُيْنِإ«٢٣
ًاعِمْزُم،ِتاَوْمَألٱِةَماَيِقَلَّـوَأَوُهْنُكَي،ُحيِسَْ

ألِلَوِبْعَّـشلِلٍروُنِبَيِداَنُيْنَأ
ُ

.»ِمَم
ايؤرو١:١٨يسولوكو١٥:٢٠سوثنروك٤٦١و٢٤:٢٦اقول
٢:٣٢اقول١:٥

ترجيتلاةرواحملاعيضاومنمةثالثانهسلوبركذ
.ءايبنألاوىسومنمهذخأاممدوهيلانيبوهنيب

اودقتعامهنألدوهيلاداقتعالفانماذهُحيِسَْملٱَِّـملَؤُيْنِإ
ليقامعاولفغوُارصتنمًادجممًايضرأًاكلمنوكيحيسملانأ
َالَوُهَلَةَروُصَال«هنأنم)١٠-٥٣:١و٥٢:١٤ءايعشإ(يف
حلٱُِربَتُْخمَوٍعاَجْوَأُلُجَر،ِساَّـنلٱَنِمٌلوُذَْخمَلاََمج

ْ
ٌرَقَتُْحم،ِنُْز

ْنِمَعِطُقُهَّـنَأ.اَنِماَثآِلْجَألٌقوُحْسَم،اَنيِصاَعَمِلْجَألٌحوُرَْجم
َعَمَلِعُجَويِبْعَشِبْنَذِلْجَأْنِمَبُِرضُهَّـنَأ،ِءاَيْحَألٱِضْرَأ
مهسفنأحيسملاذيمالتىلعبعصيناكو.»ُُهْربَقِراَْرشَألٱ
ماقامدعبالإهوكرديملو.)٦:٢٢ىّتم(ميلعتلااذهلوبق
ناكو.)٢٦:٤٤و٢٤:٢٥اقول(مهلهرسفوتوملانمحيسملا
.)١:٢٣سوثنروك١(دوهيللةرثعميلعتلااذه

مدعوهماقملًارظنِتاَوْمَألٱِةَماَيِقَلَّـوَأَوُهْنُكَي
وهفهلبقييحُأنمفالخبهتمايقدعبهيلعتوملاةدايس
»نيدقارلاةروكاب«و)١:١٨يسولوك(»تاومألانمركب«
.)١٥:٢٠سوثنروك١(

.ثلاثلارمألااذهِمَمُألِلَوِبْعَّـشلِلٍروُنِبَيِداَنُي
اهلكوءايبنألايفةروكذمةثالثلاوهلديهمتيناثلاولوألاو
لحمهنوكلليجنإلاانه»رونلاب«ىنعو.دوهيلادنعضوفرم
نأًاعمزم«ةيآلاهذهيفهلوقو.ةداعسلاوةسادقلاوقحلا
هتادانمنأنمجاجتحالكيفلاقاملحيضوتخلا»يداني
طرشلانأبحّرصذإدوهيلانيبوهنيبفالتخالاةلعةمايقلاب
.ماقوتامدقنوكينأًاصلخمحيسملانوكليرورضلا
ةعيرشوةيدوهيلاةمأللوهللانيمأهنأهلاقاملكةجيتنو
ةعيرشلاوءايبنألالاوقألقباطمهبىداناملكنألىسوم
.ةيوسوملا

هلسلوبباوجوسلوبلسوتسفةضراعم
جاجتحالاةجيتنوسابيرغأةبطاخمىلإهعوجرو

٣٢ىلإ٢٤ع

هبُّجَتَْحيَوُهاَمَنْيَبَو«٢٤ ٍ:ميِظَعٍتْوَصِبُسوُتْسَفَلاَق،اَذِٰ
لٱ!ُسُلوُباَييِذَْهتَتْنَأ

ْ
لٱُبُتُك

ْ
هلٱَىلِإَكُلِّـوَُحتَُةريِثَك

َْ
.»ِناَيَذ

٢:١٣و١:٢٣سوثنروك١و٢٠-١٠انحويو٩:١١كولم٢
٤:١٠و١٤و

دهعلابتكىلعملكتوسابيرغأىلإهمالكسلوبهّجو
اهفرعييتلاةيدوهيلاةنايدلاوءايبنألاوىسومرافسأميدقلا
ىلعةمهبتسموسابيرغألةيلجاهيناعمنإفسابيرغأ
ايؤرلايفسلوبهلاقاملكف.نيينامورلارئاسوسوتسف
.ًاماهوأينثولايلاولاكلذلرهظتاموبلُصنمةمايقو
.نايذهلاكسوتسفلةرارحبملكتسلوبنأيفبيرالو
مهنألنيئذاهنييحيسملامويلاملاعلااذهلهأربتعيامًاريثكو
راعاوبسحوةينمزلاتاريخلاىلعةيدبألاتاريخلااورثآ
.رصمنئازخنممظعأًىنغحيسملا

دقنكيملسلوبنأىلعلدياذهُّجَتَْحيَوُهاَمَنْيَبَو
.هباطخنمدعبغرف

.سلوبهرهظأامموهلاهذناوهبجعتلٍميِظَعٍتْوَصِب
سوتسفدصقيمل.لقعلالتخمتنأيأيِذَْهتَتْنَأ

هيلعةقفشلارهظألبلاقامبهلةناهإلاوأسلوببءزهلا
هباطخعيضاومبفافختسالاوًايلقعًاباصمباصمهنأهنظل
ناسنإمالكرثأتهيفسلوبباطخريثأتنأسانللهنالعإو
.يذهي

نيدلارافسأبتكلاهذهبدارأخلاُةَريِثَكْلٱُبُتُكْلٱ
ًاريثكسلوباهبدّيأيتلاءايبنألاوىسومبتكيأيدوهيلا
رصقنأمولعموهامدقتعيسوتسفناكفهججحنم
يلقعلالالتخالاللعنمملعلانمدحاوعرفىلعراكفألا
.كلذكسلوبلاحنظو

لٱاَُّهيَأيِذْهَأُتْسَل:َلاَقَف«٢٥
ْ
ُقِطْنَأْلَب،ُسوُتْسَفُزيِزَع

.»ِوْحَّـصلٱَوِقْدِّـصلٱِتاَمِلَكِب

ةنازرلامالكبسوتسفهيلإهبسنامركنأيِذْهَأُتْسَل
.يأرلاديدسلقعلاميلسهنأىلعلدفةمكحلاو

ص(يفهنأىلعليلدهبهاّيإسلوببقلاذهُزيِزَعْلٱ
ئزهتسيملهنأىلعليلدهبهايإسلوبةبطاخمو)٧و٢٤:٣
.»يذهت«هلوقبهتناهإدصقيوهبوه
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هبملكتيامفالخِوْحَّـصلٱَوِقْدِّـصلٱِتاَمِلَكِب
.نوئذاهلا

ملاَع،ِروُمُألٱِهِذٰهِةَهِجْنِمُهَّـنَأل«٢٦ ملٱٌِ
لَكُأيِذَّـلٱُكِلَْ

ِّـ
ُهُم

،َكِلٰذْنِمٌْءَيشِهْيَلَعىَفَْخيْنَأُقِّـدَصُأُتْسَلاَنَأْذِإ،ًاراَهِج
يفْلَعْفُيَْملاَذٰهَّـنَأل .»ٍةَيِواَزِ

ءانثأيفةروكذملاو٣عيفاهيلإراشملاِروُمُألٱِهِذٰه
.باطخلا

ملاَع همالكنأاذهبيلاولاركذُهُمِّـلَكُأيِذَّـلٱُكِلَْملٱٌِ
هلّنيبوهبلطىضتقمبكلذو.هيلإالسابيرغأىلإهجوم
ىلعمهبتسييدوهيىلإهّجوملامالكلانأنمبجعيالهنأ
نأسابيرغأىلإبلطهيفو.نايذهلاكهلرهظيوينامور
لتخممالكالوحصلاوقدصلاتاملكهتاملكنأبدهشي
.لقعلا

سلوبدصقيملٌءَْيشِهْيَلَعىَفَْخيْنَأُقِّـدَصُأُتْسَل
امنأسوتسفلّنيبينألبسابيرغألقّلمتلاوءارطإلااذهب
لصحامبرداقللةمكحووحصمالكرهظيًانايذههلرهظ
.هانعممهفىلعرابتخالاوةيبرتلانمهيلع

يفْلَعْفُيَْمل رثكأدنعًالوهجموأًايفخنوكيىتحٍةَيِواَزِ
هماقميفهلاقامىلإةراشإلاو.روهشمرهاظوهلبسانلا
أشنيذلاّريغتلاواهآريتلاايؤرلاوهلمعودوهيلانيبلوألا
ةمواقموًاراهجليجنإلابةادانملانمكلذدعبهرومأوهيف
.اهيلعهاّيإدوهيلا

يتلاحيسملاةمايقبةقلعتملاثداوحلاىلإًاضيأراشأهلعلو
ءوشنبةقلعتملارومألالكنإف.ترشتناوترهتشاامًاريثك
نعديعبناكميفوأةيوازيفثدحتملةيحيسملاةنايدلا
نمراطقألالهأفلأمميلشروأيفتثدحامنإسانلارثكأ
بتكمويسطاليبنأكلذليلدوةيقيرفأوابروأوايسأ
الاذهلثملعلوتاغلثالثبهبتكحيسملابيلصناونع
.ملاعلايفاهريغةنيدملاوحأهيضتقت

ملٱاَُّهيَأُنِمْؤُتَأ«٢٧
َكَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ؟ِءاَيِبْنَألٱِبُساَبيِرْغَأُكِلَْ

.»ُنِمْؤُت

باجأنأدعبسابيرغأباطخىلإسلوبعجر
ًاناميإوًادلومًايدوهيهنوكىلعينبمهايإهلاؤسوسوتسف
نمهتياغو.اهتحصبدقتعيوةسدقملارافسألافرعيهنأو
:رومأةثالثلاؤسلااذه

قفاومهنأونايذهبسيلهمالكنأبهايإهداهشتسا:لوألا·
.ءايبنألاهنلعأامل
نمءايبنألاهملعاملبقيلسابيرغأريمضهيبنت:يناثلا·

.)٢٣ع(ًاقباسهرسفامكحيسملارومأ
.هلنذُأاذإحيسملايفرخآمالكىلإلصوتلا:ثلاثلا·

سابيرغأنمباوجلاسلوبعقوتيملخلاُمَلْعَأاَنَأ
.هيفهدقتعاامبهنعباجأف

َريِصَأْنَأيِنُعِنْقُتٍليِلَقِب:َسُلوُبِلُساَبيِرْغَأَلاَقَف«٢٨
.»ًاّيِحيِسَم

ةيشخءايبنألابنموأينأمعنلوقينأسابيرغأدريمل
نأوهوهميلعتوسلوبريسفتبميلستلاىلإكلذهدوقينأ
.فيطلبولسأبةلئسملافرصفحيسملاوهعوسي

نمدحىلعسيلمالكلااذهخلايِنُعِنْقُتٍليِلَقِب
ًامكحدوصقملاهانعمىلعمكحننأنماننكميحوضولا
كنأكمالكنمرهظيهلوقكىنعملانألمتحيف.ًاعطاق
بعتلانمليلقيفلالدتسالانمليلقبينّرصنتنأعقوتت
رثأتهنأبفارتعالادارملانألمتحيو.تقولانمليلقيف
.اهلوبقىلإًائيشلاموسلوبلاوقأنمًاليلق

لبقيًاسبتلمهمالكنوكينأدصقسابيرغألعلو
)٢٧ع(يفسلوبلاؤسنمصلختلاهتياغنألنيريسفتلا
.دوصقملاوهلوألالامتحالانأحجرألاو.ةسلجلاماتخو
ةاماحملليعُدامدعبسلوبنألمكهتلانمفرطهيفو
مكاُحينمداشرإيفهعورشبكلذنعضاعتساهسفننع
دقتعانمهتيمستو.حيسملاوهعوسينأبناميإلاىلإهمامأ
يفالةيموريفهتيبرتنعجتن»ًايحيسم«عوسينيدةحص
.ًايرصانهامسلدوهيلانيبىبرتولهنألةيدوهيلا

ٍ،ريِثَكِبَوٍليِلَقِبُهَّـنَأِهللاٱَىلِإِّـيلَصُأُتْنُك:ُسُلوُبَلاَقَف«٢٩
لٱيِنَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱُعيَِمجًاضْيَأْلَب،ْطَقَفَتْنَأَسْيَل

ْ
،َمْوَي

لٱِهِذٰهَالَخاَم،اَنَأاَمَكاَذَكٰهَنوُريِصَي
ْ
.»َدوُيُق

٧:٧سوثنروك١

رصنتيفةبغرلاديدشنمسلوبلامنايبةيآلاهذهيف
نمريثكوأليلقبوألالدتسالانمريثكوأليلقبسابيرغأ
ًاليلقلامدقناكهنأيفوأ)لوألالامتحالاىلع(بعتلا
نمؤيوعانتقالالكعنتقيحيسملاوهعوسينأبناميإلاىلإ
.)يناثلالامتحالاىلع(ناميإلامامت
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تنكلفقوملااذهيفيلنذأوليأِّـيلَصُأُتْنُك
.يريمضيفهيلإبلطأامكًارهجهللاىلإبلطأ

هيفبغراميِنَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱُعيَِمجًاضْيَأ
عيمجللهتبحمطرفلنيعماسلالكلهيفبغرسابيرغأل
ريخمظعأمهرصنتنأهنقيتوعيمجلاعفنيفهتبغرو
.عيمجلل

نوكيفيحيسمانأامكنييحيسميأاَنَأاَمَكاَذَكٰه
.يلامكةيزعتلاوءاجرلاوناميإلامهل

ةصرفهلناكفنييسودوريهلاكولمرخآسابيرغأناك
نمفرضأةرسأنمًاوضعنوكيوحيسملاةنايدلبقينأذئتقو
هانتقاوهفالسأنمهثروامممظعأًاثاريمًاثراووةيكلملاهترسأ
ملهنكلملاعلاناجيتلكنمىقبأونمثأًاجاتونيينامورلانم
شاعهنأخيراتلانمهانفرعيذلانإفةصرفلاكلتزهتني
.روجفلاوهفرتلاةشيعًاقباسشاعامكذئدعب

نيتطوبرمسلوباديتناكَدوُيُقْلٱِهِذٰهَالَخاَم
ىلعرخآلاوهنيميىلعامهدحأنييرسكعىلإنيتلسلسب
.اذهبملكتامدنعنيدهاشملامامأهديعفرهلعلوهراسي
تاكربلاونمهلهبلطعمهنإف.هبلقةقرهلاقامبرهظأو
تاداهطضالالثملةضرعاونوكينأدريملحيسملابناميإلا
.هيلعتعقويتلاتاقيضلاوبئاصملاو

ملٱَماَقاَذٰهَلاَقاَّـمَلَف«٣٠
لٱَوُكِلَْ

ْ
جلٱَويِكيِنْرَبَوِيلاَو

ْ
َنوُسِلَا

»ْمُهَعَم

سانلامايقركذو.ةلسجلاءاهتناةمالعخلاُكِلَْملٱَماَق
امأبنبتكيناكبتاكلانأىلعليلدمهبتارمقفوىلع
.ًانايعهدهاش

لَكُيْمُهَواوُفََرصْنٱَو«٣١
ِّـ

َّـنِإ:َنيِلِئاَقًاضْعَبْمُهُضْعَبَنوُم
ملٱُّقِحَتْسَيًائْيَشُلَعْفَيَسْيَلَناَسْنِإلٱاَذٰه

لٱِوَأَتْوَْ
ْ
.»َدوُيُق

٢٥:٢٥و٢٩و٢٣:٩ص

يفهيلعاوقفتايذلايأرلاوهةيآلاهذهيفليقام
هنأعيمجلاعنقأسلوبجاجتحانإف.نوفرصنممهومالكلا
ءاضعأرثكايأرناكاذهلثمو.هبمهتُااملكنمءيرب
سلوباهرضحيتلاةدحاولاةمكاحملايفنيعبسلاسلجم
.)٢٣:٢٩ص(سايسيلريمألايأرهلثمو.)٢٣:٩ص(
.)٢٧-٢٥:٢٥ص(سوتسفمامأهتمكاحمةجيتنهلثمو
يلاخلاسابيرغأهبمكحيذلاسلجملايفيأرلااذهتّبُثو
يفبيرالو.ةلئسملاكلتيفمكحلاىلعرداقلاوىوهلانم
نورينىلإلسرأسوتسفنأعامتجالاكلذنمجتنهنأ

هتئربتىلعهدعاسوةوسقلابةلماعملاسلوبنععفدًاريرقت
.ةمكاحمللنورينمامأهفوقودنع

طُيْنَأُنِكْمُيَناَك:َسوُتْسَفِلُساَبيِرْغَأَلاَقَو«٣٢
ْ
اَذٰهَقَل

.»ََرصْيَقَىلِإُهاَوْعَدَعَفَرْدَقْنُكَيَْملْوَلُناَسْنِإلٱ
٢٥:١١ص

يتلاةيآلايفامىنعمريركتبسيلةيآلاهذهيفليقام
مدعىلعسوتسفلةئطختلانمًائيشمزلتسيوهواهلبق
:٢٥ص(رصيقىلإهاوعدعفرىلإرطضينألبقهايإهقالطإ
نعاهبرذتعيةجحدجينأنمسوتسفةبيخنايبهيفو)٩
.ركُذامك)٢٥:٢٧ص(سلوبقالطإمدع

سلوبةئربتبلماكحيرصتاذهَقَلْطُيْنَأُنِكْمُيَناَك
.هلامعأىلإرظنلابقلطُينأهقاقحتساو

عرشيفناكََرصْيَقَىلِإُهاَوْعَدَعَفَرْدَقْنُكَيَْملْوَل
ىلإيلاولاسلجمنمهاوعدعفراذإريسألانأنيينامورلا
هبقاعيوهيلعمكحينأناطلسيلاوللىقبيالرصيقسلجم
قحلانأهبدصقيملسابيرغأهلاقامف.هقلطيوهرربينأالو
سكليفىلعقحلانأدصقلبقلطُيملهنأيفسلوبىلع
نيحًاريسأهاقبأهنأوهايإهتمكاحمدنعهقلطيملهنألًالوأ
لبهايإهتمكاحمدعبهقلطيملهنألًايناثسوتسفىلعولزُع
هتئربتدعبًاريسأهايإهئاقبإبةيمورىلإهاوعدعفرىلعهربجأ
يفةمكاحمللميلشروأىلإدعصينأهبلطبوةمكاحملابهايإ
.دوهيلاسلجم

نورشعلاوعباسلاحاحصألا

ةطيلمىلإةيرصيقنمًارحبسلوبرفس
٤٤ىلإ١ع

يفَرِفاَسُنْنَأُيْأَّـرلٱَّـرَقَتْسٱاَّـمَلَف«١ لٱِ
ْ
،اَيِلاَطيِإَىلِإِرْحَب

ِةَبيِتَكْنِمٍةَئِمِدِئاَقَىلِإَنيِرَخآىَْرسَأَوَسُلوُباوُمَّـلَس
.»ُسوُيِلوُيُهُمْسٱَسُطْسُغوُأ

٢٥و٢٥:١٢ص

يفهلمعأبنوةيرصيقيفنيتنسسلوبرسأأبنىهتنا
ةيمورىلإهرفسأبنحاحصألااذهيفئدُتباوةيدوهيلا
.كانههلثدحامضعبو

يفركُذامىلعسوتسفيأريأُيْأَّـرلٱَّـرَقَتْسٱاَّـَمل
نمليلقدعبهذفنأهنأحجرألاو)٢٥و٢١و٢٥:١٢ص(
.ةمكاحملا
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رفسلابتاكنأىلعلدتانهمالكلاةروصَرِفاَسُنْنَأ
نمملكتلاةغيصبتأيملوهونيرفاسملانمًادحاوناكاقول
يفةسينكلاخويشمامأهئاقفروسلوبعامتجانيح
يفسلوبعمهسفنركذمدعو.)٢١:١٨ص(ميلشروأ
هنعهلاصفناىلعليلدبسيلسلوبىلعضبُقذنمءابنألا
رسأبةصتخمتناكاهركذيتلارومألانألكلذىتأامنإ
قيفركلذلبقناكو.طقفهتاجاجتحاوهتمكاحموسلوب
لازاموهتحصبينتعيهلًابيبطوريشبتللهرافسأيفسلوب
هتقفنتناكهلامنمأملعنالو.رفسلااذهةياهنىلإكلذك
.ةموكحلالامنممأ

.ةيلصألانيينامورلادالبيأاَيِلاَطيِإَىلِإ
.هرماوأذافنأمهيلإلكُونيذلاوسوتسفيأاوُمَّـلَس
ىلعةيالولاراطقأنمنوعمجياوناكَنيِرَخآىَْرسَأ

ىلإاولسرُأرصيقىلإمهاوعدعفرلأملعنالو.تاقوألايلاوت
.ىرخأةلعلمأةيمور

ركسعلاقرفىدحإبقلاذهَسُطْسُغوُأِةَبيِتَك
روطاربمأللًاماركإواهريغنعاهلًازييمتهبتبقُلينامورلا
روطاربمألاةسارحلةنّيعمتناكو.)٢٥:٢١صحرشرظنا(
ىلإهنوقفارياوناكفالآةثالثاهدونجددعنورينلعج
هلنوقفصيمهنأمهلمعمظعمناكولفاحملاودهاشملا
لسرأنورينلعلو.عضاوملاكلتيفبطخينيحنوعديو
هلًاماركإةديدجلاهتيالوىلإسوتسفعمهتبيتكوسويلوي
هتمدخىلإةبيتكلاكلتعمًاعجارذئنيحسويلويناكو
ةسارحسوتسفهيلإلكوفروطاربمألاسرحنيبةيداعلا
.ىرسألا

ْنَأَنيِعِمْزُماَنْعَلْقَأَو،ٍةَّـيِنيِتيِماَرْدَأٍةَنيِفَسَىلِإاَنْدِعَصَف«٢
ملٱِبَنيِّـراَمَرِفاَسُن

يفيِتَّـلٱِعِضاَوَْ ،ُسُْخَرتْسِرَأاَنَعَمَناَكَو.اَّـيِسَأِ
ِينوُدِكَمٌلُجَر

ٌّ
.»يِكيِنوُلاَسَتْنِم

٢٤نوميلفو٤:١٠يسولوكو٢٠:٤و١٩:٢٩ص

يهوايسيمةضرفنيتيماردأىلإةبسنٍةَّـيِنيِتيِماَرْدَأ
ةريزجهاجتةضرفلاهذهوىرغصلاايسآيبرغيفةيالو
ةعجارتناكوعئاضبلابايسأنمتتأاهنأحجرألا.سويسل
نيبلاصتاذئموينكيملهنأرهاظلاو.اهدالبىلإذئنيح
كلتسويلويذخأفنفسلاةطساوبًاسأرةيروسوايلاطيإ
اهئفارمضعبيفدجينأًاعقوتمىرغصلاايسأىلإةنيفسلا
كلذناكو.)٦عرظنا(عقودقامكايلاطيإةدصاقةنيفس
ةنسلاكلتيفهنأخيراتلانمملُعذإم.ب٦٠ةنسيف
ناكهنأحجرألاو.ةيروسةيالوىلعسكليفسوتسففلخ
تيركىلإاولصومهنألةنسلاكلتنمبآةياغيفمهرفس

نأاوعقوتمهنأيفبيرالو.)٩عحرشرظنا(لوليأيف
.ءاتشلاةءادبلبقايلاطيإاوغلبي

يف...ِعِضاَوَْملٱِب...َرِفاَسُنْنَأَنيِعِمْزُم هلوقاَّـيِسَأِ
مهنأىنعملاناكةنيفسلابابرأنمًالاحناكنإ»نيعمزم«
ًالاحناكنإو.ةيراجتدصاقملعضاوملاكلتبرورملااودصق
ةيغباهبرورملااودصقمهنأىنعملاماكرسكعلاوسويلوينم
.ةيمورىلإةرفاسمةنيفساودجينأ

هدالبىلإةبسنينودكملاباقولهفصوُسُخَْرتْسِرَأ
دقناكو.دالبلاكلتيفهتنيدمىلإةبسنيكينولاستلابو
:١٩ص(ةينودكمىلإسسفأنمهرفسيفسلوبقفار
ملعنالو.)٢٠:٤ص(ايسأىلإكانهنمهعمعجرو)٢٩
نيتلاسرلاىدحإيفركُذ.نيتيضاملانيتنسلايفناكنيأ
)٢٤نوميلف(هعملماعهنأةيموريفسلوبامهبتكيتلا
نأمولعمو.)٤:١٠يسولوك(هعمروسأمهنأىرخألايفو
يفسلوبلةميظعةيزعتاناكنيبوبحملانيقيدصلانيذه
امهسفنأاضّرعذإهلةبحملاديدشارهظأامهنإفهرفس
.هدويقبايحتسيملورفسلاراطخأل

يفَو«٣ لٱِ
ْ
لَبْقَأِرَخآلٱِمْوَي

ْ
ُسوُيِلوُيَلَماَعَف،َءاَدْيَصَىلِإاَن

َىلَعَلُصْحَيِلِهِئاَقِدْصَأَىلِإَبَهْذَيْنَأَنِذَأَوِ،قْفِّـرلٱِبَسُلوُب
.»ْمُهْنِمٍةَياَنِع

٢٨:١٦و٢٤:٢٣ص

ةيرصيقيلامشنمًاليم٦٧دمأىلإةنيدمَءاَدْيَص
قيرطلايفبهذتنأتدصقتناكنإةنيفسلاكلتو
امإاهتلخدف.اديصلخدتمليهفايسأىلإةميقتسملا
.اهيلإمهتأجلأةداضملاحيرلانألةراجتلل

سلوببسويلويقفريفانهليقامِقْفِّـرلٱِب...َلَماَعَف
للعضعبوةيمورىلإقيرطلالكيفهيلعقدصياديصيف
دئاقسكليفاهاطعأيتلارماوألاكهلسوتسفرمأوكلذ
ةدوجاهضعبوًاينامورهنوكاهضعبو)٢٤:٢٣ص(ةئملا
.نسحلاهريثأتوسلوبةدوجاضهعبوسويلويقالخأ

هؤاقدصأمهنأحجرألاوهفراعممهنأنكميِهِئاَقِدْصَأ
روصويحيسمهببحرامكهباوبحرفنييحيسممهنوكل
نتينيدملااديصوروصتناكو.)٤-٢١:٢ص(ًاقباس
نممدقأءاديصو.ًاعمًابلاغاركُذوةيقينيفيفنيتروهشملا

١٠:١٩نيوكت(ةسمخلاىسومرافسأيفتركُذوروص
.رافسألاكلتيفاهلركذالفروصامأو.)٤٩:١٣و
عوشي(ةميظعلانوديصبعوشيرفسيفءاديصتيمُسو
اهيلعِلوتسيملهنكلريشأطبسبيصننمتناكو)١٩:٢٨
مثنويروشألااهيلعىلوتسا.)٤٢و١٠:١٠و١:٣١ةاضق(
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نمهئافالخكلميفتيقبوينودكملاردنكسامثسرفلا
.نوينامورلااهيلعىلوتسانأىلإةيروسورصمكولم

مهلعلوةسناؤموةفايضنمٍةَياَنِعَىلَعَلُصْحَيِل
.ًارحبرفسلاىلعاهبنيعتسيلايادهلاضعبهوطعأ

يفاَنْرَفاَسَوَكاَنُهْنِماَنْعَلْقَأَّـمُث«٤ لٱِ
ْ
َحتْنِمِرْحَب

ْ
ِت

.»ًةَّـداَضُمْتَناَكَحاَيِّـرلٱَّـنَأل،َُسْربُق

َحتْنِم
ْ

اهبيقتتلًاقرشاهنمبرقلاىلعيأَسُْربُقِت
.ةيبرغلاحيرلاةنيفسلا

اوبهذساورتنماوتأاملًةَّـداَضُمْتَناَكَحاَيِّـرلٱَّـنَأل
حجرألاو)٢١:٣ص(ةريزجلاكلتنميبرغلائطاشلاهاجت
.ةبيرغلاقيرطلايفاوبهذةداضملاحيرلاالولمهنأ

لٱاَْنَربَعاَمَدْعَبَو«٥
ْ
،َةَّـيِليِفْمَبَوَةَّـيِكيِليِكِبِناَجِبيِذَّـلٱَرْحَب

لَزَن
ْ
.»َةَّـيِكيِلَةَّـيِكيِلَاريِمَىلِإاَن

ايسأيبونجيفناتيالوامهَةَّـيِليِفْمَبَوَةَّـيِكيِليِك
.)١٣:١٣و٦:٨صحرشرظنا(ىرغصلا

نميقرشلابونجلايفةيالوةيكيلتناكَةَّـيِكيِلاَريِم
.اهراثآىوساهنمقبيملاهيفةنيدماريموىرغصلاايسأ
ةنيدملاكلتنأىلعلدتهلالطأواهدهشمراثآةمظعو
.ةريبكتناك

ملٱُدِئاَقَدَجَوْذِإَف«٦
ْ
ًةَرِفاَسُمًةَّـيِرَدْنَكْسِإًةَنيِفَسَكاَنُهِةَئِ

.»اَهيِفاَنَلَخْدَأاَيِلاَطيِإَىلِإ

.عّقوتامكِةَئِْملٱُدِئاَقَدَجَو
نميهوةيردنكسإىلإةبوسنمًةَّـيِرَدْنَكْسِإًةَنيِفَس

تناكو.)١٨:٢٤صحرشرظنا(رصمندمتاروهشم
نألحمقلايفاهمظعموةعساوةيمورنيبواهنيبةراجتلا
اريمنكتملو.لينلايداونمبوبحلابتاتقتتناكةيمور
ةنيفسلاهجوتةلعوايلاطيإورصمنيبميقتسملاطخلاىلع
ناكو.حيرلانميّقوتللمأناكةراجتللأةمولعمريغاهيلإ
ةريبكتناكاهنأمزليف)٣٨ع(حمقلاةنيفسلاكلتلومحم
.عئاضبلانماهيفامقوفًاسفن٢٧٦لمحتنأعيطتستل

جلٱِبَو،ًَةريِثَكًاماَّـيَأًادْيَوُرُرِفاَسُناَّـنُكاَّـَملَو«٧
ْ

ِبْرُقِباَنِْرصِدَْه
َحتْنِماَنْرَفاَس،َرَثْكَأُحيِّـرلٱاَّـنِّـكَمُتَْملَو،َسُديِنِك

ْ
َتيِرِكِت

لَسِبْرُقِب
ْ

.»ِينوُم

ةهجفالخىلعتناكحيرلانألًةَريِثَكًاماَّـيَأًادْيَوُر
.مهريس

نمبيرقىرغصلاايسأيفدجنىلعةنيدمَسُديِنِك
دمأىلعيهو)٢١:١صٍّسوكنيبواهنيبسدورةريزج

.اريمنمًاليم١٣٠
ةليمبًابونجرفسلامهدارمناكَرَثْكَأُحيِّـرلٱاَّـنِّـكَمُتَْملَو

مهتربجأفيبرغلالامشلانمبهتحيرلاتناكوبرغلاىلإ
.ةبولطملاةهجلايقرشىلإليملاىلع

َحت
ْ

تناكوحيرلامهتعفدثيحاهقرشيأَتيِرِكِت
.ايدنكًاضيأىمستةريبكةريزجتيركوةياقوللاهنمةبيرق

.يقرشلاتيركةريزجفرطِينوُمْلَس

جلٱِباَهاَنْزَواََجتاَّـَملَو«٨
ْ

ملٱ«ُهَلُلاَقُيٍناَكَمَىلِإاَنْئِجِدَْه
ِيناَوَْ

حلٱ
ْ

هبْرُقِبيِتَّـلٱ»ُةَنََس .»َةَيِئاَسَلُةَنيِدَماَِ

دنعحيرلانأىلعلدياذهِدْهَْجلٱِباَهاَنْزَواََجتاَّـَملَو
ىضتقموهامكهريغدنعاهنمدشأتناكينوملسسأر
وأءارولاىلإحيرلااهعفدتنأرطخيفةنيفسلاتناكفعبطلا
املكلذببالإاهودعتينأاوعيطتسيملكلذلوروخصلاىلإ

.مهتقاطيف
ةريزجنميبونجلائطاشلاىلعةنيدمُةَنَسَْحلٱِيناَوَْملٱ
اهنمةبرقمىلعوٍقاباهمساومويلافورعماهعقومتيرك
.ةيئاسلةنيدم

يفُرَفَّـسلٱَراَصَو،ٌليِوَطٌناَمَزىَضَماَّـَملَو«٩ لٱِ
ْ
،ًارِطَخِرْحَب

»ْمُهُرِذْنُيُسُلوُبَلَعَج،ىَضَمْدَقًاضْيَأُمْوَّـصلٱَناَكْذِإ
خلا٢٣:٢٧و١٦:٢٩نييوال

نممهلةعناملاحيرلاةداضمىلعٌليِوَطٌناَمَزىَضَم
.مّدقتلا

يفُرَفَّـسلٱَراَص رصعلاكلذنفسيفًارِطَخِرْحَبْلٱِ
الوةيرحبةطيرخنيحالمللنكيملوةيعارشتناكاهنأل
ذإًاليلموجنلابوًاراهنسمشلابنولدتسياوناكةحالمةربأ
رخؤملاومدقملاةيلاعنفسلاتناكو.ربلانعنيديعباوناك
برقدحاولقداهلناكوحايرلاريثأتدشألةضرعتناكف
دنعنيبناجلاىلعنيريبكنيفادجمبنابرلااههجويورخؤملا
ةماعلادنعفورعملاةنيفسلاناكسماقمباناكفاهرخؤم
.ةقدلاب
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نمرشاعلاهديعموييذلاةرافكلاموصيأُمْوَّـصلٱ
لوليأنمامهدحأنيئزجنموهويرستعباسلارهشلا
-٢٣:٢٦و٣٤-١٦:٢٨نييوال(لوألانيرشتنمرخآلاو
نوينامورلافتقولانييعتدرجملانهموصلااذهركُذو.)٣٢
لادتعالانمزتقولاكلذناكو.مهيلعًاضرفهوربتعيمل
رصعلاكلذوحالمناكوةيلادتعالاحايرلابوبهويفيرخلا
.اهدعبءاتشلافصاوقنوفاخيوحايرلاهذهنوفاخي

.مهنمرمألابابرأرذنييأْمُهُرِذْنُي

ْنَأٌديِتَعَرَفَّـسلٱاَذٰهَّـنَأىَرَأاَنَأ،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:ًالِئاَق«١٠
،ْطَقَفِةَنيِفَّـسلٱَوِنْحَّـشلِلَسْيَل،ٍَةريِثَكٍةَراَسَخَوٍرََرضِبَنوُكَي
.»ًاضْيَأاَنِسُفْنَألْلَب

كئلوأيفًابيطخفقيريسأوهوسلوبنأبجعلانم
هريثأتةوقىلعليلدلانمءيشاذهيفومهرذنيوسانلا
يأراودمتعينأرفسلاكلذةياهنلبقاوملعتمهو.مهيف
.دامتعالالكريسألاكلذ

رومأهرابتخاوهتنطفىلعءانبامإاذهلاقىَرَأاَنَأ
ءانبامإو)٢٦و١١:٢٥سوثنروك٢(هيفهرافسأةرثكلرحبلا
.هيلإيحوأامىلع

يفراذنإلااذهناكو.كلذلةضرعيأٍةَراَسَخَوٍرََرضِب
الولوةنيفسلاوقسولاىلعاعقوةراسخلاوررضلانألهلحم
هيأرنمسلوبةياغتناكو.سوفنلاىلعتعقوهللاةيانع
.اوناكثيحاوميقينأ

ملٱُدِئاَقَناَكْنِكٰلَو«١١
ْ
َىلِإَوِةَنيِفَّـسلٱِناَّـبُرَىلِإُداَقْنَيِةَئِ

ممَرَثْكَأاَهِبِحاَص .»َسُلوُبِلْوَقَىلِإاَّـِ

ىلعناطلسلانأاذهنمرهظيُداَقْنَيِةَئِْملٱُدِئاَقَناَك
امإكلذوبكرملاسيئرلالدئاقلاسويلويلناكةنيفسلا
.هرمألةنيفسلارجأتساهنألواهماقموهتبترل

ةنيفسلاءارجإبرمأييذلانيحالملاسيئريأِناَّـبُر
.اهرومأرئاسو

باكرلانماهتالومحمبينتعملاواهكلاميأاَهِبِحاَص
نابرلايأرىلإسويلويدايقنانمبجعالو.عئاضبلاو
ىلإهدايقنانمرثكأنفسلاورحبلارومأنَيربتخملابحاصلاو
.ةيبدأوةينيدمولعلجرهنأنمفرعامىلعسلوبيأر
هنأنايبللبةمالملاليبسىلعالامهلهدايقنابتاكلاركذو
مهنأرهاظلاو.كلذرثأىلعبئاصملانممهيلععقوامةلع
دقايلاطيإىلإرفسلاتقونأىلعسلوبعماوقفتامهلك

دعبةزيجوةفاسمعطقمهنكميهنأاونظمهكلوىضم
.كلذ

ملٱَعِقْوَمَّـنَألَو«١٢
ْ
لِلًاِحلاَصْنُكَيَْملاَنيِ

ْ
ُيْأَرَّـرَقَتْسٱ،ىَتْشَم

ُلاَبْقِإلٱُمُهَنِكْمُيْنَأىَسَع،ًاضْيَأَكاَنُهْنِماوُعِلْقُيْنَأْمِهِرَثْكَأ
يفاَنيِمَيِهَو.اَهيِفاوُتْشَيِلَسْكِنيِفَىلِإ َوْحَنُرُظْنَتَتيِرِكِ
جلٱ
ْ
لٱِلاَمَّـشلٱَوِبوَُن

ْ
.»ِْنيَّـيِبْرَغ

يفًايلماورواحتمهنأىلعلدياذهْمِهِرَثْكَأُيْأَرَّـرَقَتْسٱ
.رثكألابناجلايأراودمتعاوةلئسملا

يناوملانمًاليمنيعبرأدمأىلععضومَسْكِنيِف
.َورتُلمويلاهمسااهنمبرغلاىلإوةنسحلا

نأاذهمزلتسيِْنيَّـيِبْرَغْلٱِلاَمَّـشلٱَوِبوُنَْجلٱَوْحَن
اهنمجرختواهلخدتنفسلافةريزجًابرغءانيملاةلابقنوكي
.بونجلانمامإولامشلانمامإ

اوُكَلَمْدَقْمَُّـهنَأاوُّنَظ،ٌبوُنَجٌحيِرْتَمَّـسَناَّـمَلَف«١٣
ملٱاوُعَفَرَف،ْمُهَدَصْقَم

ْ
ِرَثْكَأَىلَعَتيِرِكَنوُزَواَجَتَياوُقِفَطَوَةاَسْرِ

.»ٍبْرُق

.نيلبتبهيأْتَمَّـسَن
برغلاةهجيهومهريسةهجلةقفاومٌبوُنَجٌحيِر

.لامشلاىلإةليمب
ًاحيروًابسانمًاتقواوباصأيأْمُهَدَصْقَماوُكَلَم

.ةقفاوم
نوديعبمهورطخمهلضرعينأةفيخٍبْرُقِرَثْكَأَىلَع

اوغلبينأاوعقوتو.هنمنوبيرقمهوهنوشخيالربلانع
.تاعاسثالثوحندعبسكنيف

َهلُلاَقُيٌةَّـيِعَبْوَزٌحيِراَهْيَلَعْتَجاَهٍليِلَقَدْعَبْنِكٰلَو«١٤
َ
ا

.»ُنوُديِلْكوُروُأ«

ُفنأًابرغةنسحلايناوملانملايمأةسمخةياغىلع
نموسأرلاكلذىلإاولصومهنأحجرملاالاتمسأرىمسي
.ًالامشريسلاةهجنوكتكلانه

.ةديدشةفصاعيأٌةَّـيِعَبْوَزٌحيِر
»وروي«نيتظفلنمةبكرمةينانويةملكُنوُديِلْكوُروُأ

ةيقرشحيراهنأىنعملافجاومأيأ»نودولك«ويقرشيأ
و»وروي«نمةبكرماهنأضعبلانظو.جاومألاجّيهت
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ةيقرشحيراهانعمنوكياذهىلعويلامشلايأ»وليوكأ«
.ةيلامش

،َحيِّـرلٱَلِباَقُتْنَأاَهْنِكْمُيَْملَوُةَنيِفَّـسلٱِتَفِطُخاَّـمَلَف«١٥
.»ُلَمْحُناَنِْرصَف،اَنْمَّـلَس

مواقتالةّوقباهنكسمحيرلانأكُةَنيِفَّـسلٱِتَفِطُخ
.تءاشثيحىلإاهتلمحو

اهنورجينوحالملاوَحيِّـرلٱَلِباَقُتْنَأاَهْنِكْمُيَْملَو
ًةنمياهبجيرعتلابسكنيفاوغلبيينأاوعيطتسيملوفيداجملاب
.ًةرسيو

ىلإةنيفسلاءارجإيفدهجلالذبنعانلدعيأاَنْمَّـلَس
.اهريغوأفيداجملابسكنيف

.ةنيفسلاحيرلاتقاسثيحُلَمْحُناَنِْرصَف

َحتاَنْيَرَجَف«١٦
ْ

َهلُلاَقُيٍةَريِزَجَت
َ
جلٱِبَو»يِدْوَلَك«ا

ْ
اَنْرِدَقِدَْه

لٱَكِلْمَنْنَأ
ْ
.»َبِراَق

َحت
ْ

تناكواهنمحيرللةضّرعملاريغةهجلايأٍةَريِزَجَت
ةيبرغلاةهجلايفةنيفسلاتّرمفةيلامشةيقرشحيرلا
.ةيبونجلا

الاتمسأرنميبرغلابونجلايفةريزجيهيِدْوَلَك
.وُّزغمويلااهمسا)١٤ع(اهنمًاليم٢٣ىلعو

ةنيفسلابراقلاَبِراَقْلٱَكِلْمَنْنَأاَنْرِدَقِدْهَْجلٱِبَو
كلتنموةريبكلاةنيفسلاىلإّربلانماهبسانلاربعيةريغصلا
ليوطلارفسلايفةنيفسلاىلإنوحالملااهعفريّربلاىلإةنيفسلا
يفرطخلااوعقوتيملمهنأىلعةلدألانمو.رحبلاناجيهو
ةنيفسلاهرجتبراقلامهكرتسكنيفىلإريصقلامهرفس
دهجلابوةنيفسلاىلإهوعفرينأاوأريدولكاوغلباملمهنكلو
.جاومألابارطضاوحيرلاةدشلكلذاوعاطتسا

َنيِمِزاَح،ٍتاَنوُعَمَنوُلِمْعَتْسَياوُقِفَطُهوُعَفَراَّـَملَو«١٧
يفاوُعَقَيْنَأَنيِفِئاَخاوُناَكْذِإَو،َةَنيِفَّـسلٱ اوُلَزْنَأ،ِسِتْريِّـسلٱِ
لٱ
ْ
.»َنوُلَمُْحياوُناَكاَذَكٰهَو،َعوُلُق

فنكيفهولعفيلةصرفلااومنتغايذلايناثلارمألااذه
.ةريزجلا

راودأةدعةمخضلابحباهوقطنمَةَنيِفَّـسلٱَنيِمِزاَح
نماهحاولأةياقوكلذنممهتياغو.تاودأباهودّدشو

نأىلعليلدكلذمهنايتإو.جاومألامدصةدشنمقرفتلا
هذهذاختاو.اهذفنيءاملاأدتباوةفيعضتناكةنيفسلا
دقونيحالملاءامدقدنعًافولأمناكةيفاولاتايّوقملا
ةميدقلانفسلاتاودأنمناكو.مايألاهذهيفلمعتسُت
.ةجاحلادنعاهديدشتلتاودأومزحللةّدعملالابحلا

ناوريقلابرقةيقيرفأيلامشقيقرجيلخوهِسِتْريِّـسلٱ
انيأرحيرلاةهجىلإانرظناذإونفسلاىلعرطخلاديدشوهو
.ًالحمفوخلااذهل

ًالبقاهوضفخدقاوناكمهنأنمدبالَعوُلُقْلٱاوُلَزْنَأ
ًاضيأاولزنأمهلعلوًامامتاهولزنأاذهدنعمهنكلحيرلاةدشل
ىلعاوقبيالنأكلذنمدوصقملاو.اهيلعةروشنملاةضراعلا
.ستريسلايفمهحرطتفحيرلاهمدصتًائيشةنيفسلا

ندبجاومألاوحيرلاعفديَنوُلَمُْحياوُناَكاَذَكٰهَو
.عارشلانمةيراعاهتيراسوةنيفسلا

يفاَّـنُكْذِإَو«١٨ يفَنوُغِّـرَفُياوُلَعَجٍفيِنَعٍءْوَنِ لٱِ
ْ
.»ِدَغ

اممةنيفسلايفاملكرحبلايفنوحرطيَنوُغِّـرَفُي
اهفيفختاهغيرفتنممهتياغتناكو.هنعءانغتسالامهنكمي
.جاومألااهرمغتاليكل

يف لازنإوةنيفسلامزحوبراقلاعفرمويدغيأِدَغْلٱِ
.عولقلا

يفَو«١٩ لٱِ
ْ
.»ِةَنيِفَّـسلٱَثاَثَأاَنيِدْيَأِباَنْيَمَرِثِلاَّـثلٱِمْوَي

١:٥نانوي

باكرلانأىلعلدتمالكلااذهةروصاَنيِدْيَأِباَنْيَمَر
كلذيفناكهلعلوًاماعناكرطخلانألنيحالملااودعاس
.ًادجًابيرقتقولا

هوحرطامحرطدعباهيفهوقبأاميأِةَنيِفَّـسلٱَثاَثَأ
اهقيرطيفةنيفسلاءارجإنماوسئيذإهنعًىنغاوريملمهنأل
نأكلذنمجتنتسنو.اهبمهتايحظفحىوسباونتعيملو
.لوألاغيرفتلادعبقرغلاىلعةفرشمةبعتملزتملةنيفسلا
نانويرفاسيتلاةنيفسلايحالملعفاذهمهلعفلثمو
.)١:٥نانوي(رسكنتتداكنيحاهيفيبنلا

،ًَةريِثَكًاماَّـيَأُرَهْظَتُموُجُّنلٱَالَوُسْمَّـشلٱِنُكَتَْملْذِإَو«٢٠
يفٍءاَجَرُّلُكًاريِخَأَعِزُتْنٱ،ٍليِلَقِبَسْيَلٌءْوَناَنْيَلَعَّـدَتْشٱَو ِ
.»اَنِتاَجَن
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ميغلاةفاثكلُرَهْظَتُموُجُّنلٱَالَوُسْمَّـشلٱِنُكَتَْمل
.اهيفنيلومحملاةهجلاةفرعماوعيطتسيملكلذلو

ةرهاظحيرلاةطلستحتةنيفسلاءاقبةلعوًةَريِثَكًاماَّـيَأ
نمو.»ةعبوزلانمةنيفسلاتفطُخ«ليقثيح)١٥ع(يف
.هفطختاملكلمحتواهسفنىلعرودتاهنأةعبوزلاصاوخ
نورجيمهنأىلعةردقنيحالمللوعولقةنيفسللناكولف
تقويفاوجنلةعبوزلاليبسنعاهباوجرخينأىلإةنيفسلا
.ريصق

امانلدومهفوخىلعًالبقركُذامانلدخلاًاريِخَأَعِزُتْنٱ
مدصتةنيفسلانأمهعقوتلًاسأيفوخلالوحتىلعانهركُذ
نمقرغتوأهيفعلتبُتولمرلايفمطترتوأرسكنتورخصلا
اهنوكىلإريشيةمخضلالابحلاباهمزحو.اهاّيإءاملاذوفن
مهاتأةيرشبلاطئاسولابةاجنلانماوسئياملو.كلذلةضرع
.ةيهلإلاطئاسولابسلوب

يفُسُلوُبَفَقَوٍذِئَنيِحٌ،ريِثَكٌمْوَصَلَصَحاَّـمَلَف«٢١ ِ
َالَوِيلاوُنِعْذُتْنَأُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأيِغَبْنَيَناَك:َلاَقَوْمِهِطَسَو
خلٱَوِرََّـرضلٱاَذٰهْنِماوُمَلْسَتَف،َتيِرِكْنِماوُعِلْقُت

ْ
.»ِةَراََس

ًاعاطقنانكيملوًاينيدموصلااذهنكيملٌريِثَكٌمْوَص
هرادقموماعطلاتاقوألهابتنالامدعلدبماعطلانعًالماك
تناكاهنألةنيفسلايفماعطلاةلقلكلذنكيملو.يفاكلا
عقوتومئادلارطخلاموصلاكلذةلعو.)٣٨ع(ةطنحةءولمم
يذلاورحبلابارطضاهأشنأيذلاراودلاوهاضتقمبتوملا
مهباصمو.هدادعإنممدخلاعنمماعطلالوانتنممهعنم
مهيلعتّبهورحبلايفاورفاسنممنوريثكهربتخاامماذه
.رطخلامهبطاحأوعباوزلا

يفُسُلوُبَفَقَو كلذيفمهطشنيومهيزعيلْمِهِطَسَوِ
.رطخلاوقيضلاتقوتقولا

مهاّيإهريذحتمهركذِيلاوُنِعْذُتْنَأ...يِغَبْنَيَناَك
نمناطلسوأرابتخاوملعنودبملكتيملهنأمهيريلًالبق
لبهراذنإمهضفرلمهخيبوتكلذنمهتياغنكتملو.هللا
.دعباميفهحصنلوبقىلعمهلمحينأيفهتبغرتناك

يتلاةنسحلايناوملانميأَتيِرِكْنِماوُعِلْقُتَالَو
.اهيلإنيئجالاوناك

.)١٠ع(امهنممهرّذحنيذللاِةَراَسَْخلٱَوِرََّـرضلٱاَذٰه

ٍسْفَنُةَراَسَخُنوُكَتَالُهَّـنَأل،اوَُّرسُتْنَأْمُكُرِذْنُأَنآلٱَو«٢٢
.»َةَنيِفَّـسلٱَّـالِإْمُكْنِمٍةَدِحاَو

هنألحصنلابجوزمملاراذنإلاانهراذنإلابدارملاْمُكُرِذْنُأ
راسكنابراذنإلاعمسوفنلاةمالسباورسينأمهحصن
.ةنيفسلا

امكهوضفرتالونآلاحصنلااولبقتنأبجيفاوَُّرسُتْنَأ
.نيقيوملعنعامهنمًالكتيتأينألًالبقراذنإلامتضفر
ةنيفسلاىلعروصقمنارسخلاوررضلانمهبمكترذنأامو
ءاجروًاحرفمهيفأشنأهمالكنأنمدبالو.سوفنلانود
.)٢٠ع(مهسأيومهنزحتقويفًاميظع

ُهَلاَنَأيِذَّـلٱِهٰلِإلٱُكَالَمَةَلْيَّـللٱِهِذٰهِيبَفَقَوُهَّـنَأل«٢٣
»ُهُدُبْعَأيِذَّـلٱَو

١:٣سواثوميت٢و١:٩ةيمورو٦:١٦لايناد٢٣:١١ص

ءامسلانملوسرءابنأبرورسلاىلإمهاّيإهتوعددّيأ
.ةصاخلاهئارآنمنكيملهحصننأنابأو

عمسأوهارأنأتعطتساىتحّيلإبرقيأِيبَفَقَو
.همالك

مهونيينثواوناكمهبطاخنيذلاسانلارثكأِهٰلِإلٱ
ةريثكةهلآةدبعمهونويرصمنوحالمونوينامورركاسع
.قحلادحاولاهلإلابمهلدهشف

ينيمحيوءاشيامبينرمأيوينقلخهنألُهَلاَنَأيِذَّـلٱ
.هتصاخنمينأل

ينأرابتعابةيرايتخاةماتةمئادةدابعُهُدُبْعَأيِذَّـلٱ
.هليجنإبرشبمينأويحيسم

َماَمَأَفِقَتْنَأَكَليِغَبْنَي.ُسُلوُباَيْفََختَال:ًالِئاَق«٢٤
ملٱَعيَِمجُهللاٱَكَبَهَوْدَقاَذَوُهَو.ََرصْيَق

.»َكَعَمَنيِرِفاَسُْ

يفهببطوُخيذلاكعيجشتباطخاذهْفََختَال
.)١٨:٩ص(سسفأيفهتمدخةءادب

:٢١:٢٦و١٢-٢٥:٨ص(نورينروطاربمألاََرصْيَقَماَمَأ
.رحبلانمهتاجنمزلتسيرصيقمامأسلوبفوقوو.)٣٢

بهذيهنأسلوبملع.بيجعرمأىلعهيبنتاذهاَذَوُه
ةاجنهبةنرتقمكانهىلإهباهذنأملعيملهنكلةيمورىلإ
كلتيفلوسرلادوجوةجيتن.توملانمهعمنيرفاسملالك
ةرئاسلاةنيفسلايفيبنلانانويدوجوةجيتنفالخةنيفسلا
لكلعجفهللانمًابراهنانويناك.شيشرتىلإافاينم
يفبهاذوهوسلوبامأو.توملارطخيفهعمنيذلا
.هعمنمعيمجلةاجنببسناكفهللاةمدخ

.هئاقفرلكسوفنذاقنأهاضرىلعًاليلدُهللاٱَكَبَهَو
ىلعرارشألالصحيامًاريثكف.ضوعالبةيطعلايهةبهلاو
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هللالوقكلذىلعليلدلاو.مهنيبرايخألادوجولتاكرب
ةرشعمهنيبدجونإمودسرارشألكنعوفعيهنأميهاربإل
.راربأ

ُهَّـنَأِهللاٱِبُنِموُأِّـينَأل،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأاوُُّرسَكِلٰذِل٢٥«٢٥،٢٦
َىلَعَعَقَنْنَأَّـدُبَالْنِكٰلَو٢٦.ِيلَليِقاَمَكاَذَكٰهُنوُكَي
.»ٍةَريِزَج
:٢٨ص١:٢٢سواثوميت٢و٢١و٤:٢٠ةيمورو١:٤٥اقول
١

.كالملاةطساوبهللادعوليأَكِلٰذِل
.روكذملاهدعوبقثأيأِهللاٱِبُنِموُأ
.ةريزجلامساهلنلعيملهللانأرهاظلاٍةَريِزَجَىلَع

ُلَمْحُنُنْحَنَو،ُةََرشَعُةَعِباَّـرلٱُةَلْيَّـللٱِتَناَكاَّـمَلَف«٢٧
يفَنيِهِئاَت ُمَُّـهنَأِلْيَّـللٱِفْصِنَوْحَنُةَّـيِتوُّنلٱَّـنَظ،اَيِرْدَأِرْحَبِ
.»ٍّرَبَىلِإاوَُبَرتْقٱ

.تيركنمعالقإللُةََرشَعُةَعِباَّـرلٱُةَلْيَّـللٱ
نيبوهومورلارحبنمطسوتملاءزجلااَيِرْدَأِرْحَب
فورعملاايردأجيلخالنانويلادالبو)ايليسيسيأ(ةيلقص
.ةيقدنبلابرقوهومويلا

نألبقةنيفسلايفاوناكنيذلانوحالملايأُةَّـيِتوُّنلٱ
نمرئاسنمرثكأرحبلارومأاوربتخممهوسويلوياهرجأتسأ
.ةنيفسلايفاوناك

مهعمسكلذمهنظةّلعنأحجرملاٍّرَبَىلِإاوُبََرتْقٱُمَُّـهنَأ
.لوهجمئطاشيفروخصللجاومألامدصتوص

ًاليِلَقاْوَضَماَّـَملَو.ًةَماَقَنِيْرشِعاوُدَجَوَواوُساَقَف«٢٨
.»ًةَماَقَةََرشَعَسَْمخاوُدَجَوَفًاضْيَأاوُساَق

بلغًاليقثًامسجيوققيقدلبحباوقلعنأباوُساَقَف
.رارقلاغلبىتحرحبلايفهولدوًاصاصرنوكينأ

رثكأوناسنإلالوطلثمنيرشعيأًةَماَقَنيِْرشِع
ءاضعأنعًالصأتذخُأضرألاتاغللكيفسيياقملا
تناكو.خلامدقلاوعبصألاورتفلاوربشلاوعارذلاكناسنإلا
.مهنظةحصىلعًاليلدمهسايقةجيتن

ةليلقلاةدملاكلتيفقرفلااذهًةَماَقَةََرشَعَسَْمخ
يذلاربلاةفصاوفرعيملو.ربلانممهبارتقاةعرسىلعليلد
.ليللامالظةدشلهيلإنوبرتقياوناك

اْوَمَر،ٍةَبْعَصَعِضاَوَمَىلَعاوُعَقَيْنَأَنوُفاََخياوُناَكْذِإَو«٢٩
ملٱَنِم

طَياوُناَكَو،ٍساَرَمَعَبْرَأِرَّـخَؤُْ
ْ
.»ُراَهَّـنلٱَريِصَيْنَأَنوُبُل

تمطترااذإهنإفاهيفروخصلاةرثكلٍةَبْعَصَعِضاَوَم
اذإامممظعأقرغلارطخناكةيرخصعضاوميفةنيفسلا
.ةيلمرعضاوميفتمطترا

نميسارملاءاقلإاونسحتسااذاململعنالٍساَرَمَعَبْرَأ
فالخهنوكىلعلديكلذاقولركذو.مدقملاالرخؤملا
يتلاايلاطيإندمدحأموينالوكرهراثآضعبىلعو.ةداعلا
ةاسرملاةاقلمةنيفسةروصفوزيناكربتافوذقماهترمط
رفسدعبةزيجوةدمةنيدملاكلترمطناكورخؤملانم
نيبقرفلاةليلقةميدقلانفسلاتناكو.انهروكذملاسلوب
.اهتفخليسارملانورثكياوناكو.رخؤملاومدقملا

عولطيفًاريثكنوبغرييأُراَهَّـنلٱَريِصَيْنَأَنوُبُلْطَي
لمألانممهلاموفوخلانممهيلعامامورييكلراهنلا
.نيملاسربلاىلإلوصولالئاسواوذختيو

طَيُةَّـيِتوُّنلٱَناَكاَّـَملَو«٣٠
ْ
،ِةَنيِفَّـسلٱَنِماوُبُرَْهيْنَأَنوُبُل

لٱاوُلَزْنَأَو
ْ
لٱَىلِإَبِراَق

ْ
َِيساَرَماوُّدُمَيْنَأَنوُعِمْزُمْمَُّـهنَأِةَّـلِعِبِرْحَب

ملٱَنِم
»ِمَّـدَقُْ

رئاسوىرسألاوركسعلانعمهزّيميلاذهلاقُةَّـيِتوُّنلٱ
.باكرلا

مهغولبلةليسوالنأوةنيفسلاراسكنااوعقوتاوُبُرَْهيْنَأ
مهعسيالهنأاوملعوريغصلابراقلاىوسنيملاسربلا
اوصلخيوهباودرفنيوهيلعاولوتسينأاودمتعافنيرخآلاو
تاذلابحنمناكو.مهريغبيصيامىلإنيتفتلمريغ
مهنألنيقابلارطخاوديزيوطقفمهسفنأباونتعينأحيبقلا
لئاسوذاختانعنوزجعيونفسلاريبدتنولهجياوناك
.ةاجنلا

يدولكتحتمهورحبلانمهوعفريذلاَبِراَقْلٱاوُلَزْنَأ
.)١٧و١٦ع(

نوقابلافرعاذإهنأمهلعلخلاَنوُعِمْزُمْمَُّـهنَأِةَّـلِعِب
اوحرطينأمهدصقنأاورهاظتفاهكاردإنممهوعنممهتياغ
دبالو.اهرخؤمنماوحرطامكةنيفسلامدقمنميسارملا
اوعُدخلسلوبةضراعمالولوةجحلاكلتاولبقنيقابلانأنم
كلتلثميفعادخلااذهلثمثدحامًاريثكو.ًاعيمجاهب
.لاحلا
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ملٱِدِئاَقِلُسُلوُبَلاَق«٣١
ْ
لٱَوِةَئِ

ْ
يفِءَالُؤٰهَقْبَيَْملْنِإ:ِرَكْسَع ِ

.»اوُجْنَتْنَأَنوُرِدْقَتَالْمُتْنَأَفِةَنيِفَّـسلٱ

ماقمريسألاسلوبماقرفسلااذهيفةثلاثلاةرملاهذه
هتنطفبامأنيحالملادصقكردأهنإف.ماعلاعفنلاةيغبريشملا
١٠ع(يفاتركُذاهلبقناترملاويهلإلانالعإلابوأةيعيبطلا
.)٢١و

نيحالمللًائيشسلوبلقيملِرَكْسَعْلٱَوِةَئِْملٱِدِئاَقِل
دصقبركسعلاوسويلويربخأهنكلٌثبعمهلهلوقنأهتفرعمل
ىلإلئاسولاذاختاىلعمهلمحيعبطلانأهملعلنيحالملا
.مهدصقمنممهعنم

نعةجحةاجنلاوظفحلابهلهللادعوسلوبلعجيمل
.امهيلإةيدؤملاطئاسولاهكرت

مكنإاوُجْنَتْنَأَنوُرِدْقَتَال...ِءَالُؤٰهَقْبَيَْملْنِإ
ةيناثلاةيآلايفهلوقلةافانماذهيفسيلو.ًاقرغنوكلهت
مهتاجنهللادصقنألمهلكنوجنيمهنأهدافمامنيرشعلاو
ضرفننأبجولئاسولاكرتانضرفاذإف.برهلانم
هللادصاقمكلذك.رخآلابامهنملكطابترالدصقلانالطب
طئاسولاناسنإلالامعتساىلعلمتشيةأطخلاصالخيف
رذعينمفةسدقملاةريسلاوناميإلاوةبوتلايهواهبةطبترملا
يصالخبىضقدقهللاناكاذإ«هلوقبةبوتلالامهإنعهسفن
هذهلباقينأهيلعف»دهتجأملمأتدهتجاةلاحمالتصلخ
مهووهرذعطوقسىريلنيرشعلاوةيناثلاةيآلابةيآلا
.هتجح

لٱَعَطَقٍذِئَنيِح«٣٢
ْ
لٱَلاَبِحُرَكْسَع

ْ
.»ُطُقْسَيُهوُكَرَتَوِبِراَق

ىلإبراقلااولزنأنيحالملانأنيثالثلاةيآلانمرهظ
هلخديملورحبلاحطسغلبيملهنأةيآلاهذهنمرهظيورحبلا
طقسفاهبًاقلعمناكيتلالابحلاركسعلاعطقفنوحالملا
يعسلاوءاقبلاىلعاوربجُأوبرهلانمنوحالملاعنتماوهاتو
.مهاوجنيلعيمجلاةاجنيف

طَيُسُلوُبَناَكُراَهَّـنلٱَريِصَيْنَأَبَراَقىَّـتَحَو«٣٣
ْ
َىلِإُبُل

جلٱ
ْ

لٱَوُهاَذٰه:ًالِئاَق،ًاماَعَطاوُلَواَنَتَيْنَأِعيَِم
ْ
،ََرشَعُعِباَّـرلٱُمْوَي

.»ًائْيَشاوُذُخْأَتَْملَو،َنيِمِئاَصَنوُلاَزَتَالَنوُرِظَتْنُمْمُتْنَأَو

املكلدشرملاورّبدملاماقمسوبماقةعبارلاةرملاهذه
رهظأفعقوتياملًادادعتساهلعفبجيامىلإةنيفسلايف
.مهبةيانعلاوعيمجلاىلعهتقفشوهتمكحهحصنب

لغشسلوبنأكلذنممهفنُراَهَّـنلٱَبَراَقىَّـتَح
عولطبرقىلإيسارملااوقلأنيحليللافصتنمنمتقولا
وههنأكفماعطلالوانتىلهثحيومهنمدرفلكعجشيرجفلا
.ًانئمطمًايحاصيقبهدحو

ةعبوزلاءاهتناَنوُرِظَتْنُمْمُتْنَأَو،ََرشَعُعِباَّـرلٱُمْوَيْلٱ
كلتلكيفمتنكفكالهلاوةنيفسلاراسكناوأةاجنلاغولبو
ةمالسلةيداعلاتابجاولانعنيلفاغراكفألايبرطضمةدملا
.مكداسجأ

عاطقنالالكانهمايصلابدريملَنيِمِئاَصَنوُلاَزَتَال
ملمهنأدارألباوكلهلكلذكاوعطقناولمهنألماعطلانع
نمئشانلابارطضالانألةيذغتلليفاكلاماعطلااولوانتي
.ةيداعلاماعطلاةئيهتنعمدخلاقاعرحبلاناجيهوحيرلا
.ةمعطألاضعبلطعيفةنيفسلايفعقيناكجوملالعلو
ةنيفسلانعًافيفخترحبلايفةمعطألاضعباوحرطمهلعلو
.نيلكآلايوقيوماعطلاةوهشجّيهياممنكيملاهنميقبامو
شوشتفهتاقوأيفلكألانمتعنمدقلاوحألاتناكو
ىندأنمسيلو.ماعطلالوانتيفةداعلارثأتىفتناوماظنلا
.ةينيدةياغلناكموصلااذهنأىلعليلد

.ًايفاكًائْيَشاوُذُخْأَتَْملَو

لَأَكِلٰذِل«٣٤
ْ
اَذٰهَّـنَأل،ًاماَعَطاوُلَواَنَتَتْنَأْمُكْنِمُسِمَت

ٍدِحاَوِسْأَرْنِمٌةَرْعَشُطُقْسَتَالُهَّـنَأل،ْمُكِتاَجَنِلًاديِفُمُنوُكَي
.»ْمُكْنِم
٢١:١٨و١٢:٧اقولو١٠:٣٠ىّتمو١:٥٢كولم١

يفاكلاماعطلانعةدملاكلتمكعانتماليأَكِلٰذِل
ةمواقملامتحاىلعمكتردقمدعوكلذنعجتانلامكنهولو
رحبلاىلعمكموعوةنيفسلاراسكنادنعءاملادربوجاومألا
.لبقتسملايفمكتحصبرضيليوطلاموصلانألو

.اهلةيرورضلاطئاسولاىدحإيأْمُكِتاَجَنِلًاديِفُم
لثملاىرجمراجمالكاذهخلاٌةَرْعَشُطُقْسَتَال

.)١٤:٤٥ليئومص١و١:٥٢كولم١(ماتلامالسلاهانعمو
ىلوألاوةيبلقلاةوقلاوةيدسجلاةوقلاةيضتقملاوحألاتناك
نمدافتسملاءاجرلاتآشنمنمةيناثلاوماعطلاتآشنمنم
.ديكوتلااذه
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جلٱَماَمَأَهللاٱَرَكَشَوًازْبُخَذَخَأاَذٰهَلاَقاَّـَملَو«٣٥
ْ

،ِعيَِم
.»ُلُكْأَيَأَدَتْبٱَو،ََّـرسَكَو
:٦انحويو٨:٦سقرمو١٦:٣٦ىّتمو٩:١٣ليئومص١
٤و٤:٣سواثوميت١و١١

نعلفغيملوهباودتقيلمهمامألكأخلاًازْبُخَذَخَأ
هبهاوممهلوانتدنعهللاركشلاميدقتنييحيسملالكةداع
١٤:٦ةيمورو٢٣و٦:١١انحويو٢٦:٢٧و١٥:٣٦ىّتم(
٥:٢٠سسفأو١٤:١٧و١١:٢٤و١٠:٣٠سوثنروك١و
٥:١٨يكينولاست١و

جلٱَراَصَف٣٦«٣٦،٣٧
ْ

ًاضْيَأْمُهاوُذَخَأَوَنيِروُْرسَمُعيَِم
يفاَّـنُكَو٣٧.ًاماَعَط ًةَّـتِسَوِْنيَتَئِمِسُفْنَألٱُعيَِمجِةَنيِفَّـسلٱِ
.»َنيِعْبَسَو

مهنإفمهليمأتومهعيجشتهلعفوسلوبلاوقأةجيتنتناك
.نوشعتنيونولكأياوعرش

يفاَّـنُكَو لكانلكأنيذلانحنيأخلاِةَنيِفَّـسلٱِ
ًاسفننوعبسوتسوناتئميهوةنيفسلايفيتلاسفنألا
كلتيفنفسلارابكمهلمحتتناكنممرثكأاوسيلمهو
اهيفًارفاسمناكيتلاةنيفسلانألاقسوفيسوينإف.مايألا
لاجرنمسوفيسويناكو.سفنةئمتساهيفوترسكنا
.نرقلاكلذ

َةَنيِفَّـسلٱَنوُفِّـفَُخياوُقِفَطِماَعَّـطلٱَنِماوُعِبَشاَّـَملَو«٣٨
حلٱَنيِحِراَط

ْ
يفَةَطْنِ لٱِ

ْ
.»ِرْحَب

نماوعبشةرملوأهذهِماَعَّـطلٱَنِماوُعِبَشاَّـَملَو
.ةعبوزلاءادتباذنمماعطلا

.ةنيفسلايفنيذلالكاوُقِفَط
نكميامرثكأربلاىلإبرقتيكلَةَنيِفَّـسلٱَنوُفِّـفَُخي

.حباسلاىلعةفاسملاّلقتاهبرقبومطترتنألبق
.ةنيفسلافيفختلةطساولاهذهَةَطْنِْحلٱَنيِحِراَط

نمدحاوبناجيفذئنيحتعمجتدقتناكةطنحلالعل
رسعورمتسملاحيرلابوبهبةدحاوةهجىلإاهليملةنيفسلا
دقواوءاشثيحىلإةلئاميهواهورجينأنيحالملاىلع
ليق.ةطنحلاظفحنمعفنقبيملورسكنتةنيفسلانأاوفرع
ةبهاذاهنأوةيردنكسانمةنيفسلاكلتنأةسماخلاةيآلايف
اممةطنحلاو.انهالإاهلومحموهامركذيملوايلاطيإىلإ

ايلاطيإىلإرصمنماهلمحتنأةيردنكسانفستداتعا
.ةصقلاهذهةحصىلعلديامماذهو

ْمُهَّـنِكٰلَو،َضْرَألٱَنوُفِرْعَياوُنوُكَيَْملُراَهَّـنلٱَراَصاَّـَملَو«٣٩
ْنِإَةَنيِفَّـسلٱِهْيَلِإاوُعَفْدَيْنَأاوُعَْمجَأَف،ٌئِطاَشُهَلًاجيِلَخاوَُرصْبَأ
.»ْمُهَنَكْمَأ

تامالعاهيفاوريملَضْرَألٱَنوُفِرْعَياوُنوُكَيَْمل
نوحالملافرعيملاذاملليقنإف.ًالبقاهوتأمهنأمهركذت
باوجلافرصموايلاطيإنيبةداتعملامهقيرطىلعيهوةطيلم
.ةريزجلاكلتةضرفةّتلافأفرماهباولخدينأاوداتعامهنأ
لايمأةعبسدمأىلعناكذئتقوهوغلبيذلاعضوملانكلو
فرعُتمكأوألابجنمكلانهسيلوًاقرشةضرفلاكلتنم
وأءاسرإللقفوألاعضوملااوفرعلضرألااوفرعولواهب
.عافدنالا

يفلخادرحبلانمءزججيلخلاٌئِطاَشُهَلًاجيِلَخ
.ةيسارلاروخصلااللمرلانمطشانهئطاشلابدارملاوربلا

.يأرلايفاوقفتايأاوُعَْمجَأَف
نمكشيفاوناكمهنأىلعلدياذهْمُهَنَكْمَأْنِإ

.ناكمإلا

ملٱاوُعَزَناَّـمَلَف«٤٠
يفاَهاَّـيِإَنيِكِراَتَِيساَرَْ لٱِ

ْ
اوُّلَحَو،ِرْحَب

لِقاوُعَفَر،ًاضْيَأِةَّـفَّـدلٱَطُبُر
ْ
هلٱِحيِّـرلِلًاع

َْ
َىلِإاوُلَبْقَأَو،ِةَّـبا

.»ِئِطاَّـشلٱ

.اهلابحاوصقمهنأحجرألاَِيساَرَْملٱاوُعَزَن
ةنيفسلاهيجوتةلآانهةفدلابدارملاِةَّـفَّـدلٱَطُبُراوُّلَح

يفّرمامكبكرملارخؤميفنافاذجمًاميدقاهتلزنمبناكو
عبرأرخؤملانماومرمهنأ)٢٢ع(يفقبس.)٩ع(حرش
لابحبكبتشتالئلنيفادجملااوطبرينأكلذىضتقافسارم
اولحةنيفسلاءارجإاودارأولابحلاكلتاوعطقاملويسارملا
.طبُرلا

تناكحيرلانأىلعليلداذهِحيِّـرلِلًاعْلِقاوُعَفَر
يسارملاحرطلبقركُذامكلذىلعلدامكربلاىلإةهجوتم
.)٢٨ع(ليللافصتنميف
.هيلإةنيفسلاهيجوتبِئِطاَّـشلٱَىلِإاوُلَبْقَأ

،َةَنيِفَّـسلٱاوُطَّـطَش،ِنْيَرْحَبَْنيَبٍعِضْوَمَىلَعاوُعَقَوْذِإَو«٤١
ملٱَزَكَتْرٱَف

ملٱاَّـمَأَو.ُكَّـرَحَتَيَالَثِبَلَوُمَّـدَقُْ
ْ

ْنِمُّلَحْنَيَناَكَفُرَّـخَؤ
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.»ِجاَوْمَألٱِفْنُع
١١:٢٥سوثنروك٢

.دصقالبهيلإاوراصيأٍعِضْوَمَىلَعاوُعَقَوْذِإَو
نارايتانهنيرحبلاىنعمنأحجرألاِنْيَرْحَبَْنيَب

ًاماكرلمرلااعمجينأنيرايتلانيذهنأشنمونالباقتم
قوفًارهاظنكيملنإناسللااذهورحبلايفناسللثم
نألمتحيو.هايإةينفسلاةزواجمعنملًايفاكناكرحبلاحطس
ةنيفسلاتناكيذلاامهدحأرحبلانمنآزجنيرحبلابدارملا
ناكو.اّتنوملساهمساةريغصةريزجوربلانيبيناثلاوهيف
كلتنيبناكو.ًاعارذنيثالثوةئموحنءزجلااذهضرع
عافدنالةيفاكةلعكلانهف.مئاديوقرايتربشلاوةريزجلا
.نيلامتحالاىلعاهماطتراوةنيفسلا

ثيحىلإئطاشلانماهوندأيأَةَنيِفَّـسلٱاوُطَّـطَش
نألبمطترتنأاودصقيملمهوهنمدمأىلعتمطترا
لمرلاناسلناكاهمطترمنأحجرألاو.جيلخلااهباولغبي
جيلخةلابقيقرشلااتنوملسةريزجفرطنمدتمييذلا

.سلوبرامجيلخبمويلافرعُيريغص
نألنّكمتولمرلايفلخديأَثِبَلَوُمَّـدَقُْملٱَزَكَتْرٱَف

.حيرلاةوقبةعوفدمتناكةنيفسلا
مدصلةضرعناكهنألُّلَحْنَيَناَكَفُرَّـخَؤْملٱاَّـمَأَو

ةنيفسلانمءزجناكاذإهنأعبطلانمومدقملانودجاومألا
ككفتلااذهناكودامعالبرخآءزجومطترملايفتباث
.)٤٤ع(ةحابسلااونسحيملنيذللةاجنللةليسو

لٱُيْأَرَناَكَف«٤٢
ْ
َحَبْسَيَّـالَئِلىَْرسَألٱاوُلُتْقَيْنَأِرَكْسَع

.»َبُرْهَيَفْمُهْنِمٌدَحَأ

امف)١ع(يفنيروكذملاوسلوبىَْرسَألٱاوُلُتْقَي
نإف)٣٠ع(يفنوحالملاهدصقاممرشانهركسعلاهدصق
بحةجيتننيحالملادصقموةواسقلاةجيتنركسعلادصقم
ةدشةواسقلاهذهىلعركسعلالمحامنأىلع.تاذلا

يذلايدنجلالتقبوجويهوةيركسعلانيينامورلاةعيرش
:١٦و٢١٦:١٩حرشرظنا(برهلابهسرحيريسألحمسي

ةيناسنإلاولدعللفانموهامركسعلادصقف.)٢٧
دحأبرهبباقعللمهسفنأاوضرعينأةيشخةعيرشلاو
.ىرسألا

ملٱَدِئاَقَّـنِكٰلَو«٤٣
ْ
لَُخيْنَأُديِرُيَناَكْذِإ،ِةَئِ

ِّـ
،َسُلوُبَص

لٱَّـنَأَرَمَأَو،ِيْأَّـرلٱاَذٰهْنِمْمُهَعَنَم
ْ
ِةَحاَبِّـسلٱَىلَعَنيِرِداَق

لٱَىلِإَنوُجُرْخَيَفًالَّـوَأْمُهَسُفْنَأَنوُمْرَي
ْ

»ِّـَرب

لامَسُلوُبَصِّـلَُخيْنَأُديِرُيَناَكْذِإ،ِةَئِْملٱَدِئاَق
)٣ع(فطللاهلرهظأورفسلاةءادبنمسلوبىلإسويلوي
صالخإوةنطفلاوةمكحلانمهيفىأراملهيلإهليمدازو
.ةيهلإةسارحيفهنوكىلعنيهاربلااميسالوحصنلا

الولسويلوينأاذهنمرهظيِيْأَّـرلٱاَذٰهْنِمْمُهَعَنَم
وهًاذإفىرسألالتقنمركسعلاعنميملسلوبةاجنهتدارإ
.سلوبلهدبعلًاماركإىرسألاةايحظفح

عفرتنأرمأدقناكهنأحجرألاوىرسألايأخلاَرَمَأَو
نأىلعدحاوبرهنمرطخلالضفو.مهنعلسالسلا
هنأومهنمدحأبرهيالنأاجرهلعلو.سلوبهقيدصلتقي
ليلدلاوحألاكلتلثميفرماوألاذوفنو.برهنإهكسمي
.ينامورلاركسعلاماظننسحىلع

لٱَو«٤٤
ْ
لَأَىلَعْمُهُضْعَبَنيِقاَب

ْ
َنِمٍعَطِقَىلَعْمُهُضْعَبَوٍحاَو

جلٱَّـنَأَثَدَحاَذَكٰهَف.ِةَنيِفَّـسلٱ
ْ

لٱَىلِإاْوَجَنَعيَِم
ْ

.»ِّـَرب
٢٢ع

.ةحابسلانونسحيالنيذلايأَنيِقاَبْلٱَو
ع(جاومألافنعبتّلحنااهنألِةَنيِفَّـسلٱَنِمٍعَطِق
٤١(.

قفوىلعةصاخلاهللاةيانعبِّـَربْلٱَىلِإاْوَجَنَعيِمَْجلٱ
نمًاسفن٢٧٦ًاعيمجاوناكو.)٢٣و٢٢ع(ىلاعتهدعو
.)٣٧ع(باكرلانممهريغوىرسأونيحالموركسع
ةنيفسلاراسكنادعبقرغلانمسلوبلةعبارةاجنهذهو
قدصىلعًاناهربتناكعيمجلاةاجنو.اهيفناكيتلا
يناثلاو)١٠ع(رطخلاىلعهيبنتلالوألاهلاقاملكيفسلوب
هنأهدعووهعماورفاسنيذلاعيمجسوفنهبهوهللانأ
ىلعنوعقيمهنأورسكنتةنيفسلانأو)٣٤و٢٤ع(مهيجني
همدخيذلاهلإلانأتبثأكلذلكو.)٢٦ع(ةريزج
.ميحروريدقهنأوقحلاهلإلاوههدبعوسلوب

نورشعلاونماثلاحاحصألا

١١ىلإ١عةطيلميفسلوب

جلٱَّـنَأاوُدَجَواْوَجَناَّـَملَو«١
ْ
.»َةَطيِلَمىَعْدُتَةَريَِز

٢٧:٢٦ص
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ةنيفسلايحالموأناكسلانماوملعيأاوُدَجَو
.اهيلإمهلوصودعبالإاهوفرعاموةريزجلااوتأنيذلا

رشعةعبساهلوطةريغصةريزجيهوةطلاميأَةَطيِلَم
وأ(ةيلقصيبونجاهعقومولايمأةعستاهضرعوًاليم
نويقينيفاهناكس.اهنمًاليمنيتسدمأىلعو)ايليسيس
ةريزجلانأومسالاةطلامةريزجلاكلتنأدكؤياممو.ًالصأ
ةطلامريغنوكتالاهيلإةيقرشلاةيلامشلاحيرلاعفدتيتلا
ستريسلاىلإعفدنتنأةنيفسلاكلتلثمىلعرطخالو
ةطلامنيبةفاسملاو.ةريزجلاكلتةهجيفالإ)٢٧:١٧ص(
اهعطقتنأعقوتييتلايه)ًاليم٤٨٠يهو(تيركو
وحنتعطقاهنألًاموي١٤وحنيفعارشالبةعوفدمةنيفسلا

جيلخنآلاهمساةطلاميفجيلخدوجوو.مويلايفًاليم٣٤
سأرو.ةنيفسلاراسكناإبنيفاقولهركذامقفاويسلوب
عضوملقفاومجيلخلاكلذلخدميفاتنوملسةريزج
ةطلامواتنوملسنيبلصافلارحبلاءزجو.روكذملااهماطترا
:٢٧ص(»ِنْيَرْحَبَْنيَبٍعِضْوَمَىلَعاوُعَقَو«هلوققفوىلع
٤١(.

لٱاَهُلْهَأَمَّـدَقَف«٢
ْ

ملٱَْريَغًاناَسْحِإاَنَلُةَرِبَاَرب
ْمَُّـهنَأل،ِداَتْعُْ

ملٱِلْجَأْنِماَنَعيَِمجاوُلِبَقَوًاراَناوُدَقْوَأ
ْنِمَواَنَباَصَأيِذَّـلٱِرَطَْ

لٱِلْجَأ
ْ

.»ِْدَرب
٣:١١يسولوكو١٤:١١سوثنروك١و١:١٤ةيمور

ملكتيالنملكنوينامورلاونوينانويلاىّمسُةَرِباََربْلٱ
مهتغلبملكتيالنمبرعلاىّمسامكًايربربامهيتغلب
ةينيتاللاالوةينانويلانونسحيالةطيلملهأناكذإوًايمجعأ
.مهنّدمتةلقوأمهشحوتىلعليلدبسيلوهفةرباربمهاعد
.)٣:١١يسولوكو١:١٤ةيمور(يفيربربلاىنعمءاجاذكو

مهنألهيلإجايتحالاةياغيفًاعيمجاوناكًاناَسْحِإاَنَل
دقمهماسجأتناكو.ةنيفسلاراسكنابمهتبهألكاودقف
اوفعأواوللبتدقوةعبوزلاةدمتاقشملاوموصلانمتفعض
.نوحبسيمهوجاومألاةمداصمنم

.انتفايضباوماقيأاَنَعيَِمجاوُلِبَق
.ةعبوزلارثأىلعاَنَباَصَأيِذَّـلٱِرَطَْملٱ
حيرلاوكانهدربلانمزوهويناثلانيرشتلوأناكِدَْربْلٱ

ةيلاعلاايلاطيإلابجنميتأتيهوةباهةيقرشلاةيلامشلا
.جلثلابةاطغملا

لٱَنِمًاريِثَكُسُلوُبَعَمَجَف«٣
ْ
،ِراَّـنلٱَىلَعاَهَعَضَوَوِناَبْضُق

حلٱَنِمْتَجَرَخَف
ْ
يفْتَبِشَنَوىَعْفَأِةَراََر .»ِهِدَيِ

ص(ةنيفسلافيفختبنيقابلاعمًاقباسسلوبلغتشا
كلذناكوديقولاعمجبمهعملغتشيانهذخأو)٢٧:١٩
قفوىلعةصاخلاةيهلإلاةيانعلاتحتهنوكنايبىلإةليسو
ًائْيَشاوُِبَرشْنِإَو،ٍتاَّـيَحَنوُلِمَْحي«نينمؤملايفحيسملالوق
.)١٦:١٨سقرم(»ْمُهُُّرضَيَالًاتِيُمم

ةدماجناديعلاتحتةيحرتمتناكةماسةّيحىَعْفَأ
تشعتنارانلاةرارحبتسحأاملفتيملاكدربلانم
.تبضغو

يفْتَبِشَن .اهيفاهباينألاخدإبتقلعيأِهِدَيِ

لٱىَأَراَّـمَلَف«٤
ْ

لٱُةَرِبَاَرب
ْ
ْمُهُضْعَبَلاَق،ِهِدَيِبًاقَّـلَعُمَشْحَو

لٱُهْعَدَيَْمل،ٌلِتاَقَناَسْنِإلٱاَذٰهَّـنَأَّـدُبَال:ٍضْعَبِل
ْ
ْوَلَواَيَْحيُلْدَع

لٱَنِماَجَن
ْ
.»ِرْحَب

.ةّيربلاةّيحلايأَشْحَوْلٱ
اللتقيىعفألاغدلنأاوملعٌلِتاَقَناَسْنِإلٱاَذٰه

ًامثإًابكترمهونظوريسأهنأسلوبلاوحأنماوأروةلاحم
نأاودقتعاوةمكاحمللةيمورىلإًالسرمناكهنألًاعيظف
لتقلامثإنأللتاقهنأباومكحفهمثإىلعيهلإءاضقبهباصم
نممنيريثككاوناكوتوملاهبكترمىلعبجوييذلاوه
ًادبأصاخمثإىلعهلباقعةصاخلاناسنإلاةيلبنأنوري
.)٣-٩:١انحويحرشرظنا(

وههنإفلداعلاهلإلاهتامأيأاَيَْحيُلْدَعْلٱُهْعَدَيَْمل
قحيارلااذهأدبمو.هئاضقءارجإلةلآىعفألاذختايذلا
كرتياللداعلاهلإلانأداقتعالاناسنإلاةزيرغنمهنأل
ًاباقعباصملكمهرابتعاباوأطخأمهنكلباقعالبميثألا
ءاطخأكمهؤاطخأناكو.هللابضغىلعًاناهربمثإىلع
.هماثآةجيتنهايالبلكنأباومكحذإبويأباحصأ

لٱَوُهَضَفَنَف«٥
ْ
ٍءَْيشِبْرَّـَرضَتَيَْملَوِراَّـنلٱَىلِإَشْحَو

.»ٍءيِدَر
١٠:١٩اقولو١٦:١٨سقرم

.ةزجعمبتوملانمهاقوهللانأىلعليلداذه

َطُقْسَيْوَأَخِفَتْنَيْنَأٌديِتَعُهَّـنَأَنوُرِظَتْنَياوُناَكَفْمُهاَّـمَأَو«٦
ٌْءَيشُهَلْضِرْعَيَْملُهَّـنَأاْوَأَرَوًاريِثَكاوُرَظَتْنٱِذِإَف.ًاتْيَمًةَتْغَب
.»!ٌهٰلِإَوُه:اوُلاَقَواُوَّـريَغَت،ٌِّرضُم

١٤:١١ص
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هوفرعاملكلذاوعقوتًاتْيَمًةَتْغَبَطُقْسَيْوَأَخِفَتْنَي
.ىعفألاغدلضارعأمهرابتخانم

ناسنإلككالهاونقيتمهنأل!ٌهٰلِإَوُه:اوُلاَقَواوَُّـريَغَت
سيلوهفتميملوىعفألاهتغدلنمنأوىعفألاهتغدل
ريغتناكو.ةدلاخلاةهلآلادحأهنأمزليفتوملالباقب
ًالوأهونظةرتسللهأنكلةرتسللهأراكفأريغتكمهراكفأ
هونظةطيلملهأوهومجروتوملاًاقحتسمًاميثإهونظمثًاهلإ
.)١٨و١٤:١١ص(ًاهلإهوربتعامثتوملاًاقحتسمًييمثاًالوأ

يفَناَكَو«٧ ملٱَكِلٰذَلْوَحاَمِ
ِملٌعاَيِضِعِضْوَْ

ُ
جلٱِمَّـدَق

ْ
ِةَريَِز

َةَثَالَثٍةَفَطَالُمِباَنَفاَضَأَواَنَلِبَقاَذٰهَف.ُسوُيِلْبوُبُهُمْسٱيِذَّـلٱ
.»ٍماَّـيَأ

.ةريزجلانميقرشلايلامشلاءزجلايأِعِضْوَْملٱَكِلٰذ
هنأحجرألاوةورثوًاماقماهميظعيأِةَريِزَْجلٱِمَّـدَقُم

كالمأنمتناكةريزجلاكلتنألنيينامورلارمأباهمكاح
.ينامورهنأىلعلديسويلبوبهمساوةيمور

.هءاقفروسلوبودئاقلاسويلويلبقاَنَلِبَق
اهلغشيتلاةدملايهمايألاهذهنأحجرألاٍماَّـيَأَةَثَالَث

يفهتيانعتحتاوناكنملصاخلزنمدادعإبسويلوي
.ةنيفسلا

ًىَرتْعُمًاعِجَطْضُمَناَكَسوُيِلْبوُباَبَأَّـنَأَثَدَحَف«٨
ِهْيَلَعِهْيَدَيَعَضَوَو،َّـىلَصَوُسُلوُبِهْيَلِإَلَخَدَف.ٍجْحَسَوىَّـمُحِب
.»ُهاَفَشَف
صو٤:٤٠اقولو١٦:١٨و٦:٥سقرم١٥و٥:١٤بوقعي
٢٨و١٢:٩سوثنروك١و١٢و١٩:١١

يأايراطنسودلابمويلافرعُيءاعمإلايفضرمٍجْحَس
هلهألةكربسويلبوبتيبيفسلوبدوجوناكف.راحّزلا
يبألهللاءافشناكو.اهلهألةكربةنيفسلابناكامك
حيسملانيدةحصبةداهشوهفورعمىلعهلةباثإسويلبوب
.سلوبهبنمآيذلا

)٩:٤٠ص(اثيباطماقأنيحسرطبلعفامكَّـىلَصَو
اهلعفيملهنأبًانيلعفرتعاوةزجعملالعفىلعةوقلانكلذبو
.هدوبعمةوقبلبهسفنةوقب

سقرم(يفحيسملادعونميناثلاءزجلااذهبمتُهاَفَشَف
ملٱَىلَعْمَُهيِدْيَأَنوُعَضَيَو«هلوقوهو)١٦:١٨

»َنوَُأْربَيَفىَضْرَْ
.)٥ع(يفلوألامتو

لٱَناَك،اَذٰهَراَصاَّـمَلَف«٩
ْ
هبَنيِذَّـلٱَنوُقاَب يفٌضاَرْمَأِْمِ ِ

جلٱ
ْ
.»َنْوَفْشُيَوَنوُتْأَيِةَريَِز

مالكلاونيريثكءافشلًاليبسسويلبوبيبأءافشناك
مهنكمأنيذلاةريزجلاىضرمىفشسلوبنأىلعلدي
.مهيلإبهذينأهلنكيملفًاريسأناكهنألهيلإلوصولا
ناكسنألهلككلذعاطتساسلوبنأنمبجعالو
وحنةليوطتناكاهبسلوبةماقإونيليلقذئموياوناكةريزجلا
.رهشأةثالث

اَمِباَنوُدَّـوَزاَنْعَلْقَأاَّـَملَو.ًَةريِثَكٍتاَماَرْكِإِءَالُؤٰهاَنَمَرْكَأَف«١٠
.»ِهْيَلِإُجاَتُْحي
٥:١٧سواثوميت١و١٥:٥ىّتم

ماركإامهوكانهسلوبتازجعمنمناتجيتنانهتركُذ
دنعايادهلابمهايإمهنايتإومهتماقإةدمهقافروهايإسانلا
ىوسهايإمهماركإربتعيملسلوبنأيفكشالو.مهرفس
ىفشاملكناكهنأو.هنيدراشتناوهبرماركإىلإةليسو
هنأبعوسيلمهعماسمىلعدهشيمهضارمأنمسانلا
ةايحلابهاولاوسفنلاضارمأيفاشلايناحورلابيبطلا
ةيقبيفهيلإنوجاتحياممتناكفايادهلاكلتامأ.ةيدبألا
راسكنابمهتبهألكاودقفمهنألةوسكلاوتوقلانممهرفس
.ةجاحلاديدشيفاوتابفةنيفسلا

اهيفهرسأوةيمورىلإةطيلمنمسلوبرفس
٣١ىلإ١١ع

يفاَنْعَلْقَأٍرُهْشَأِةَثَالَثَدْعَبَو«١١ ٍةَموُسْوَمٍةَّـيِرَدْنَكْسِإٍةَنيِفَسِ
جلٱِةَمَالَعِب

ْ
يفْتَتَشْدَقْتَناَك،ِءاَزَْو جلٱِ

ْ
.»ِةَريَِز

نيرشتلوأوأةنيفسلاراسكنانمٍرُهْشَأِةَثَالَثَدْعَب
رهشلااذهوطابشلوأديدجلامهرفستقونوكيفيناثلا
.رحبلايفرفسللقفاوملانمزلالوأمهدنعًابوسحمناك

اريمنماهيفاوتأيتلاةنيفسلاكٍةَّـيِرَدْنَكْسِإٍةَنيِفَس
.كلتكةطنحةلماحتناكاهنأحجرألاو.)٢٧:٦ص(

يفةباتكوأةروصيهةمالعاهيلعيأٍةَموُسْوَم
.اهريغنعًازيمماهلتلعُجاهمدقم

ىلعاناكنيصخشةروصىلعءامسلايفجربِءاَزْوَْجلٱ
سفزانباامهوضرألاىلعنيمأوتنيينامورلاريطاسأيفام
سكلُبيناثلاو)Castor(روتسكامهدحأمسااديلو
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)Pollux(نيحالملانيمأوتلابنيهلإاراصوءامسلاىلإاجرع
ركذو.ءازوجلابونيمأوتلابفورعملاجربلايهامهتروصو
.ركذتوىأرامكبتكفهدهاشهنألاقولمسرلاكلذ

يفْتَتَشْدَقْتَناَك« جلٱِ
ْ
ايلاطيإغولبعطتستملاهنأل»ِةَريَِز

حجرملاوةطيلمىلإتأجلورطخلاتيشخفءاتشلاةءادبلبق
مويلافورعملاوههنمتجرخوهيفتسريتلاأفرملانأ
ةوالعترسكنايتلاةنيفسلاكلتنأيفبيرالو.ةتلاقب
.لامحألاوباكرلانماهيفناكامىلع

لَزَنَف«١٢
ْ
.»ٍماَّـيَأَةَثَالَثاَنْثَكَمَوَسوُكاَريِسَىلِإاَن

ةيلقصنميقرشلابناجلايفةنيدمَسوُكاَريِس
نمةياغىلعوةريزجلاةبصقًاميدقتناك)ايليسيس(
ىلعيهو.ةفلاسلااهتلزنمنعًاريخأتطقساهنكلراهتشالا
.ةطلامنمًاليمنينامثدمأ

حيرلانوكسكلذةّلعنأحجرملاٍماَّـيَأَةَثَالَثاَنْثَكَمَو
.اهتداضموأ

لَبْقَأَواَنْرُدَكاَنُهْنِمَّـمُث«١٣
ْ
ٍمْوَيَدْعَبَو.َنوُيِغيِرَىلِإاَن

يفاَنْئِجَف،ٌبوُنَجٌحيِرْتَثَدَحٍدِحاَو لٱِ
ْ
َىلِإِيناَّـثلٱِمْوَي

»ِيلوُيِطوُب

ريسلانممهتعنمحيرلانأكلذنممهفناَنْرُد
.اودصقثيحىلإةماقتسالاب

ايلاطيإنميبرغلابونجلاىلعةنيدميهَنوُيِغيِر
.ةيلقصيفانيسيمةنيدمةلابقويجيرمويلااهمسا

اهبازواجمهدصقلةقفاوملاةياغىلعتناكٌبوُنَجٌحيِر
.ايليسيسوايلاطيإنيبرحبلانمءزجوهوانيسامقاقز

يلويزوبمويلاىمستايلاطيإيبرغيفةنيدمِيلوُيِطوُب
ةينامثيلوباننعًاليمنينامثوليمةئمنويغيرنعدعبت
اهيفغرفتيتلاةضرفلايهيلويطوبو.ًايبرغًابونجلايمأ
ةينبالاضعباهيفًامئاقلزيملوةيردنكسالانمةيتآلانفسلا
اهنأباهراهتشاقوفترهتشاو.سلوبرصعيفتناكيتلا
.ةيعيبطلاةراحلااهتامامحبةضرف

ْمُهَدْنِعَثُكْمَنْنَأاَنْيَلِإاوُبَلَطَفًةَوْخِإاَنْدَجَوُثْيَح«١٤
.»َةَيِموُرَىلِإاَنْيَتَأاَذَكٰهَو.ٍماَّـيَأَةَعْبَس

اهبتكيتلاةلاسرلانمانفرعًةَوْخِإاَنْدَجَوُثْيَح
دوجوبنينسثالثبكلذلبقةيمورىلإلوسرلاسلوب
نألعقوتيامميلويطوبيفةوخإدوجوف.ةنيدملاكلتيفةوخإ
رورملانممهلدبالةيمورىلإةيدوهيلانمنوتأينيذلالك
راشتناةرثكىلعليلداهيفةوخإلادوجوو.يلويطوبيف
.ةفلتخمنكامأيفليجنإلا

حمسسويلوينأحجرألاٍماَّـيَأَةَعْبَسْمُهَدْنِعَثُكْمَن
رفسلالوأيففطللااذهلثمهلرهظأهنألكلذبسلوبل
ًافطلهدازكلذءانثأيفهنمهآرامو)٤و٢٧:٣ص(
.هلًافورعمو

نمركُذاملكدعبيأَةَيِموُرَىلِإاَنْيَتَأاَذَكٰهَو
ىلإانلصوكلذبقلعتياموتارييغتلاوتالقنلاوتاماقإلا
.ًاليم١٤٠ةيمورويلويطوبنيبةفاسملاو.ةدوصقملاةنيدملا

اوُجَرَخ،اَِنَربَخِبُةَوْخِإلٱَعِمَساَّـَملَكاَنُهْنِمَو«١٥
حلٱِةَثَالَّـثلٱَوَسوُيِّـبَأِنُروُفَىلِإاَنِلاَبْقِتْسال

ْ
ْمُهآَراَّـمَلَف.ِتيِناََو

.»َعَّـجَشَتَوَهللاٱَرَكَشُسُلوُب

لاوحأليصفتلابركذةيمورىلإمهلوصواقولركذامدعب
.اهيلإيلويطوبنمرفسلا

يفمهتماقإتناكُةَوْخِإلٱَعِمَساَّـَملَكاَنُهْنِمَو
لوصوبةيموريفةوخإلاءابنإلةصرفمايأةعبسيلويطوب
.مهيلإهمودقويلويطوبىلإسلوب

هنأحجرألاو.انلةدوموًاماركإاَنِلاَبْقِتْسالاوُجَرَخ
نممامهريغوالكسيربواليكأنيلبقتسملاكئلوأنمناك
.)١٦ص(ةيموريفاوركُذ

قيرطلايهوايبأةكسىلعقوسَسوُيِّـبَأِنُروُف
نمليمةئمةياغىلعيهوةيمورويلويطوبنيبةّيناطلسلا
.ىرخألانمًاليمنيعبرأوىلوألا

هيفقدانفةدعلكلذبيّمسناكمِتيِناَوَْحلٱِةَثَالَّـثلٱ
سلوبدجولايمأةرشعبيلويطوبنمةيمورىلإبرقأوهو
.ةوخإلانمىرخأةعامجهيف

ىلاعتهظفحىلعفهللاهركشامأَعَّـجَشَتَوَهللاٱَرَكَش
هلردقهنألوةياقولابهايإهدعولًامامتإةريثكرطاخميفهتايح
ذنممهارينأقاتشيناكيذلاةيموريحيسمدهاشينأ
هعجشتامأو.)٣٢و١٥:٢٣و١١-١:٩ةيمور(ليوطنمز
باعتألانملبقتسملايفهعقوتياملامتحالجألف
ةيزعتةطساوةيوخألاةطلاخملاتناكامًاريثكو.تاقشملاو
.اهنازحأوةايحلاهذهباعتأيفيحيسمللشاعتناو

هلعلوةيمورىلإءيجينأليوطنمزذنمسلوبعقوت
عوسيهديسلاهعضُخيوبرلادونجلًاسيئراهلخدينأرظتنا
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يفَنيِذَّـلٱُمُتْنَأْمُكِريِشْبَتِلٌّدَعَتْسُم«انألاقاذهىلعوحيسملا ِ
ملٱِليِجْنِإِبيِحَتْسَأُتْسَلِّـينَأل،ًاضْيَأَةَيِموُر

ِهللاٱُةَّـوُقُهَّـنَألِ،حيِسَْ
لِل
ْ

هنأهلابىلعرطخيملو.)١٦و١:١٥ةيمور(»ِصَالَخ
يفهتعقوأهيلإراصاملهعقوتامةافانملعلو.ًاريسأاهلخدي
ةوخإلابهئاقتلالبققيرطلاىلعوهوهنإفسأيلاونزحلا
هنجسراثآهيلعونسلايفنعطهنأىأرفهلاوحأيفلمأت
داقُيهنأوقرغلانمدهجلاباجنهنأوةيرصيقيفنيتنس
البكورتمكهنأبكلذنمرعشهنأيفبيرالو.ًاريسأ
تددجتوهحورتشعتناهتوخإبعمتجااملهنكلدعاسم
ةيموريفدجينأبهّرشبمهدوجونأاميسالومهبهلامآ
هلرهظموينمهكرتيمليذلاروظنملاريغلضفألاهقيدص
.قشمدقيرطىلعوهو

ملٱُدِئاَقَمَّـلَسَةَيِموُرَىلِإاَنْيَتَأاَّـَملَو«١٦
ْ
ِسيِئَرَىلِإىَْرسَألٱِةَئِ

ملٱ
لٱَعَمُهَدْحَوَميِقُيْنَأُهَلَنِذُأَفُسُلوُباَّـمَأَو،ِرَكْسَعُْ

ْ
ِّـيِرَكْسَع

.»ُهُسُرَْحيَناَكيِذَّـلٱ
٢٧:٣و٢٤:٢٥ص

ةسينكةلماعمنايبةرشعةسماخلاةيآلاهذهيفام
ةموكحلابابرأةلماعمنايبةيآلاهذهيفاموسلوبلةيمور
.هل

سويلويةيرومأمتهتنااذهبوىَْرسَألٱِةَئِْملٱُدِئاَقَمَّـلَس
.ىرسألارئاسوسلوبىلع

.)Burrhus(سُحرُبوهوِرَكْسَعُْملٱِسيِئَرَىلِإ
هلنذأيذلاوهريغنودةصاخُهَلَنِذُأَفُسُلوُباَّـمَأ
هنكلتهتنادقتناكهيلعهتيرومأمنألسويلويالسحرب
قفرلاللعىدحإاذهوسلوبلًانسحدهشهنأيفبيرال
يفيلاولاسوتسفهبتكاممًاضيأللعلاكلتنموسلوبب
.هرمأ

.ماعلانجسلايفىرسألارئاسنعًادرفنميأُهَدْحَو
نايبدارأامنإهنيعبًايركسعاذهبدريملِّـيِرَكْسَعْلٱَعَم

دحأىلإةلسلسبطبرُيناكهنأوهوسرُحيناكفيك
.يلاوتلاىلعهنمًالدبرخآىلإطبرُيمثًانيعمًاتقوركسعلا
يفتارمتسلدبلاكلذاوتأينأنيينامورلاةداعتناكو
راشأو.تاعاسعبرأيركسعلكسرحيفحجريامكمويلا
اهبتكيتلانيتلاسرلايفو)٢٠ع(يفلاحلاهذهىلإسلوب
١٦و١٣و١:٧يبليفو٢:٢٠سسفأ(ةيموريفوهو
.)٤:١٨يسولوكو

َهوُجُواوُناَكَنيِذَّـلٱُسُلوُبىَعْدَتْسٱٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبَو«١٧
لٱ
ْ
َهلَلاَقاوُعَمَتْجٱاَّـمَلَف.ِدوُهَي

ُ
ِّـينَأَعَم،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«:ْم

ًادَّـيَقُمُتْمِلْسُأ،ِءاَبآلٱِدِئاَوَعْوَأِبْعَّـشلٱَّـدِضًائْيَشْلَعْفَأَْمل

»ِناَموُّرلٱيِدْيَأَىلِإَميِلَشُروُأْنِم
٢١:٣٢ص٢٥:٨و١٣و٢٤:١٢ص

نألبقهيلعتّرممايألاهذهلعلٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبَو
.هبتروتيبلارجأتسا

لوألانيرمألِدوُهَيْلٱَهوُجُو...ُسُلوُبىَعْدَتْسٱ
مهريشبتيناثلاو.ءيشبدوهيلاىلإئطخيملهنأمهلهنييبت
نمدوهيلاىفندقسويدولكناك.حيسملاوهعوسينأب
اهيلإاوعجرمهنكلةنسةرشعيتنثاوحنبكلذلبقةيمور
لقأةنيدملاكلتيفمهددعنكيملوةضراعمالبًائيشفًائيش
ءزجوعماجمةعبسةنيدملاكلتيفمهلناكوًافلأنيتسنم
لامهإهنممزليالدوهيلاهوجوهؤاعدتساو.مهبصاخ
هنألهلابقتسالاوجرخوهباوبحرنيذلانييحيسملاةوخإلا
رشبينأيهواهلخدةنيدملكيفهتداعىلعهبىرج
لضفيناكهنأنمدبالوًالوأدوهيلانماهيفنمحيسملاب
مللاوحألانكلريشبتلاوميلعتللرخآىلإعمجمنملوجينأ
دعبهلعجامكذئمويدوهيللًاعمجمهتيبذختافهلحمست
لكنمةينامورلاةكلمملاةبصقىلإنيمداقللًاعمجمكلذ
.ةنوكسملاراطقأ

.ًانيدوًاسنجُةَوْخِإلٱ
يفهنهرباماذهِءاَبآلٱِدِئاَوَعْوَأِبْعَّـشلٱَّـدِض

سوتسفمادقو)١٦-٢٤:١٤ص(سكليفمامأهجاجتحا
ةحصمّلعهنأمعن.)٢٣-٢١و٨-٢٦:٦ص(سابيرغأو
ةيزمرلااهعئارشوةيوسوملاموسرلاةسراممنأويحيسملانيدلا
ةيآلاهذهيفةافانمالنكل.صالخللةيرورضتسيل
نيدللًالمكميحيسملانيدلاربتعاهنألميلعتلاكلذل
يحيسملانأوجضانلارمثلاكاذورهزلااذهنأويدوهيلا
.يقيقحلايليئارسإلاوهرويغلا

دوهيلاىلإبسنِناَموُّرلٱيِدْيَأَىلِإ...ُتْمِلْسُأ
يفهلتقةلواحميفمهداهتجانألنيينامورلاىلإهميلست
هيلعمهتياكشوًالوأهيلعنيينامورلاضبقلةلعناكلكيهلا
ًاديقمهئاقبةلعهيلعمكحلامهبلطوسوتسفوسكليفىلإ
.مهدنع

طُيْنَأَنوُديِرُياوُناَكاوُصَحَفاَّـَملَنيِذَّـلٱ«١٨
ْ
َْملُهَّـنَأل،ِينوُقِل

يفْنُكَت لِلٌةَدِحاَوٌةَّـلِعَّـِ
ْ

.»ِتْوَم
٢٦:٣١و٢٥:٨و٢٤:١٠و٢٢:٢٤ص

:٢٥و٢٧-٢٤:١٠ص(يفليقاملقفاومةيآلاهذهيفام
.هللمكمو)٣٢و٢٦:٣١و٩و٨
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لٱَمَواَقاَّـَملْنِكٰلَو«١٩
ْ
َىلِإَياَوْعَدَعَفْرَأْنَأُتْرِرُطْضٱ،ُدوُهَي

.»يِتَّـمُأَىلَعِهِبَيِكَتْشَألًائْيَشِيلَّـنَأَكَسْيَلََرصْيَق
٢٥:١١ص

.يقالطإاودارأنيذلاُدوُهَيْلٱَمَواَق
)٢٥:١١ص(يفركُذامكََرصْيَقَىلِإ...ُتْرِرُطْضٱ

اوممصدوهيلانألنمألاىلإةليسولاهذهريغهلنكيملذإ
.ةنممهعدوييكلمهيلإهميلستىلإلامسوتسفوهلتقىلع

هتمأنمًامولظمسلوبناكخلاًائْيَشِيلَّـنَأَكَسْيَل
ىلإهاوعدعفرامنإوًاماقتناوًايفشتكلذبمهكشيملهنكلو
.هتايحنععفديوةيصخشلاهقوقحنعيماحيلرصيق

لَكُأَوْمُكاَرَألْمُكُتْبَلَطِبَبَّـسلٱاَذٰهِلَف«٢٠
ِّـ

ْنِمِّـينَأل،ْمُكَم
هبٌقَثوُمَليِئاَْرسِإِءاَجَرِلْجَأ لِّـسلٱِهِذِٰ

ْ
.»ِةَلِس

٦:٢٠و٤:١و٣:١سسفاو٢٦:٢٩صو٧و٢٦:٦ص
١٣و١٠نوميلفو٢:٩و١:١٦سواثوميت٢و

ِهل
ٰ

ًايكتشمانهىلإتيتأينأاونظتالئليأِبَبَّـسلٱاَذ
.يبعشوينيدنئاخينأويتمأىلع

هتنامألجأنميأٌقَثوُمَليِئاَْرسِإِءاَجَرِلْجَأْنِم
ءاجرب«ىنعو.)٢٣:٦ص(حرشيفّنيُبامكهئابآنيدل
دوهيلاءايبنأبتكيفهبدوعوملاحيسملابناميإلا»ليئارسإ
.عوسيبتمتمهتآوبننأوءايبنألاكئلوألاقامبنمآهنأو
ًاضغبموًاقثومهنوكوهتمأنيبوهنيبفالخلاببساذهو
.هيلعًاوكشمو

يرسكعلاىلإهنمطبرُتتناكيتلاِةَلِسْلِّـسلٱِهِذِٰهب
.)٢٦:٢٩صحرشرظنا(ًامئاد

لٱَنِمَكيِفٍتاَباَتِكْلَبْقَنَْملُنْحَن:ُهَلاوُلاَقَف«٢١
ْ
،ِةَّـيِدوُهَي

ٍءَْيشِبَكْنَعَمَّـلَكَتْوَأاََنَربْخَأَفَءاَجِةَوْخِإلٱَنِمٌدَحَأَالَو
.»ٍّيِدَر

ًاهافشوأةباتكمهغلبيملهنأباوجلااذهبمهدارمناكنإ
اوملكتمهنألمتحملافةيرصيقنمهجوتذنمسلوبرمأأبن
رفسلانمنفسلانكميملذئنيحءاتشلالصفنألقحلاب
كلتيفنكيملوسلوبءابنأنمًائيشلمحتلةيمورىلإ
ريغةيمورىلإةيدوهيلانمءابنألالقنىلإةليسونممايألا
طقاولسريملميلشروأدوهينأمهانعمناكنإو.نفسلا
ىلإسلوباوكشينأةيموردوهيهيفنولأسيًاينوناقًاباتك
اوسئيميلشروأدوهينألاوقدصمهنأًاضيألمتحملافنورين
يفمهدهجلكاولذبامدعبسلوبىلعمكحينوريننأنم

كلملاسابيرغأوسوتسفوسكليفوسايسيلنمهولانينأ
رمأنمًائيشاوعمسيملمهنأمهدصقناكنإو.يدوهيلا
اهللعوهيلعدوهيلايواكشولكيهلايفهيلعضبقلاكسلوب
لكىلعوكشمهلوقيففنيتنسةيرصيقنجسيفهئاقبإو
.)١٩-١٧ع(يفسلوبلوقىلعمهباوجاذهنأ

ُهَّـنَأل،ىَرَتاَذاَمَكْنِمَعَمْسَنْنَأُنِسْحَتْسَناَنَّـنِكٰلَو«٢٢
ملٱاَذٰهِةَهِجْنِماَنَدْنِعٌموُلْعَم

يفُمَواَقُيُهَّـنَأِبَهْذَْ ِّـلُكِ
.»ٍناَكَم
٤:١٤و٢:١٢سرطب١و١٤و٢٤:٥صو٢:٣٤اقول

قثومهنأ)٢٠ع(يفهلوقىلعباوجةيآلاهذهيفام
ًايحيسمهنوكنأيأهايإهضفرلالليئارسإءاجربهكسمتل
.ًاقحًايليئارسإهنوكيفانيال

عمسىلإمهليماورهظأَكْنِمَعَمْسَنْنَأُنِسْحَتْسَن
ملهنأهاوعدىنبءيشيأىلعودوهيلاءارآلةفلاخملاهئارآ
.هئابآنيدكرتي

سلوبنأفورعملايحيسملادقتعملايأِبَهْذَْملٱاَذٰه
.هيلإةاعدلانم

ملوهانعمرهاظيفذئتقوًاحيحصناكهولاقامُمَواَقُي
مزلتسيهنكلو.ةنوكسملاراطقأرثكأيفمويلاىلإكلذكلزي
اذهوهلةمواقملاريغيحيسملانيدلارمأنماوفرعيملمهنأ
تومىلعةنسنيثالثوحنىضمدقناكهنأللاحملانم
ىلإنوتأيدوهيلاناكوةيحيسملاةسينكلاءاشنإوحيسملا
مثاهيفدايعألااورضحيلضرألاتاهجلكنمميلشروأ
هنأنمدبالميلشروأيفثدحامف.مهناطوأىلإنوعجري
نمةيحيسمةسينكةيموريفتناكو.دالبلالكيفرشتنا
لاقنينسثالثلبقةلاسراهيلإسلوببتكممألاودوهيلا
ملٱَعوُسَيِبيِٰهلِإُرُكْشَا«اهيف

َّـنَأ،ْمُكِعيَِمجِةَهِجْنِمِحيِسَْ
يفِهِبىَداَنُيْمُكَناَميِإ لٱِّـلُكِ

ْ
.)١:٨ةيمور(ِ»َملاَع

ملٱَىلِإَنُوريِثَكِهْيَلِإَءاَجَف،ًامْوَيُهَلاوُنَّـيَعَف«٢٣
َقِفَطَف،ِلِزْنَْ

َهلُحَْرشَي
ُ

ِسوُماَنْنِمْمُهاَّـيِإًاعِنْقُمَو،ِهللاٱِتوُكَلَمِبًادِهاَشْم
ملٱَىلِإِحاَبَّـصلٱَنِم،َعوُسَيِرْمَأِبِءاَيِبْنَألٱَوىَسوُم

.»ِءاَسَْ
٢٢و٢٦:٦ص١٩:٨و١٧:٢صو٢٤:٢٧اقول

نييعتلانمزنيبوهنيبةدملاركذُتملًامْوَيُهَلاوُنَّـيَعَف
.ةريصقتناكةدملاكلتنأىلعلدتةنيرقلانكل

دوهيلاهوجونماوتأنيذلانأحيملتاذهيفَنوُريِثَك
.ًالوأاوتأنيذلانمرثكأّنيعملامويلايف

َهلُحَْرشَي
ُ

تاقوأيفهبطخرئاسيفلعفامكًادِهاَشْم
.ةفلتخمنكامأو

لسرلالامعأرفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاونماثلاحاحصألا

٢٥٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



متوءايبنألاهبأبنأيذلاحيسملاكلميأهللاٱِتوُكَلَمِب
.)٢٠:٢٥و١٩:٨و١٤:٢٢و٨:١٢و١:٣صرظنا(عوسيب

هبدوعوملاحيسملاهنأَعوُسَيِرْمَأِب...ْمُهاَّـيِإًاعِنْقُمَو
:١٨و١٣:٤٣ص(يفامكًاصلخموًانهاكوًاكلمهولبقينأو
.)٢٨:٢٨و٢٦و١٩:٨و٤

ملٱَىلِإِحاَبَّـصلٱَنِم
هضعبلغشفهلكراهنلايأِءاَسَْ

سلوبربصىلعليلداذهو.ةرواحملابهضعبوباطخلاب
.حيسملاىلإهتريشعداشرإيفةديدشلاهتبغروهتريغو

.»اوُنِمْؤُيَْملْمُهُضْعَبَو،َليِقاَمِبْمُهُضْعَبَعَنَتْقٱَف«٢٤
١٩:٩و١٧:٤و١٤:٤ص

اهيفبطاخرخأنكامأيفهريثأتكانههباطخريثأتناك
١٩:٨و٨:١٢و٦-١٨:٤و٤-١٤:١و٤٥-١٣:٤٣ص(دوهيلا
ةصرفكرتيملهنكلميظعلاحاجنلاسلوبرظتنيملو.)٩و
.قحلابةداهشلل

اَّـَمل،ٍضْعَبَعَمْمُهُضْعَبَنيِقِفَّـتُمُْريَغْمُهَواوُفََرصْنٱَف«٢٥
لٱُحوُّرلٱَمَّـلَكًانَسَحُهَّـنِإ:ًةَدِحاَوًةَمِلَكُسُلوُبَلاَق

ْ
اَنَءاَبآُسُدُق

»ِّـيِبَّـنلٱَءاَيْعَشِإِب

.ةرواحملاوباطخلانمسلوبغرفامدنعاوُفََرصْنٱَف
ىنعملاو)٤ع(يفروكذملالاحلايفمهوَنيِقِفَّـتُمُْريَغ

حيسملاوهعوسينأنمسلوبهلاقامبمهضعبعنتقاهنأ
حجرألاوكلذبعنتقيملمهضعبوهرصنتبهئابآنيدكرتهنأو
.ًاظفلمهراكفأاورهظأمهنأ

يهو.نينمؤملاريغلًاراذنإوهباطخلًاماتخًةَدِحاَوًةَمِلَك
مالكلانعّربعو)١٠و٦:٩ص(ءايعشإنمةسبتقم
نمقبسامىلإةبسنلابديدجلاهراصتخال»ةملكلاب«
هنإفةيآلاهذهكًارارمديدجلادهعلااهسبتقاةيآال.هباطخ
:٨اقولو٤:١٢سقرمو٣:١٤ىّتم(تارمتساهسبتقا
.)انهو١١:٢٥ةيمورو١٢:٤٠انحويو١٠

:ْلُقَوِبْعَّـشلٱاَذٰهَىلِإْبَهْذٱ:ًالِئاَق٢٦«٢٦،٢٧
َالَوًارَظَنَنوُرُظْنَتَسَو،َنوُمَهْفَتَالَوًاعْمَسَنوُعَمْسَتَس
لَقَّـنَأل٢٧.َنوُِرصْبُت

ْ
هناَذآِبَو،َظُلَغْدَقِبْعَّـشلٱاَذٰهَب ِْمِ

ْمِهِنُيْعَأِباوُِرصْبُيَّـالَئِل.اَهوُضَمْغَأْمُهُنُيْعَأَو،ًاليِقَثاوُعِمَس
هناَذآِباوُعَمْسَيَو هبوُلُقِباوُمَهْفَيَوِْمِ .»ْمُهَيِفْشَأَف،اوُعِجْرَيَوِْمِ
١٣:١٤ىّتمو١٢:٢لايقزحو٥:٢١ايمرإو٦:٩ءايعشإ
:١١ةيمورو١٢:٤٠انحويو٨:١٠اقولو٤:١٢سقرمو١٥و
٨

يدانيودوهيلاىلإبهذينأمالكلااذهبءايعشإهللارمأ
مهنأومهرثكأيفرثؤيالهمالكنأهلنلعأهنكلهمالكبمهل
قدصمالكلااذهنأسلوبنابأو.لهجلاتاملظيفنوقبي
ىلعنيهاربلانمهمدقامبمهعانتقامدعنألًاضيأمهيلع
نعالعانتقالامدعمهدصقنعئشانحيسملاوهعوسينأ
ةءوبنلقفاوماذهونهربملاّيعنعالونيهاربلافعض
ءايعشإمايأةيدوهيلايفًالوأتمتةءوبنلاهذهو.ءايعشإ
امدنعةيموردوهييفًاثلاثتمتوحيسملامايأًايناثتمتو
اوحتفينأمهتءابإلاهوراتخايتلاةيامعلاف.سلوبمهرشب
.مهدانعىلعًاباقعمهيلإهللااهلسرأقحلااوريلمهنويع

لَف«٢٨
ْ
َىلِإَلِسْرُأْدَقِهللاٱَصَالَخَّـنَأْمُكَدْنِعًاموُلْعَمْنُكَي

.»َنوُعَمْسَيَسْمُهَو،ِمَمُألٱ
:٢٦و٢٢:٢١و١٨:٦و٤٧و١٣:٤٦صو٤٣و٢١:٤١ىّتم
١١:١١ةيمورو١٨و١٧

نأاوملعاوأ»مكدانعلنكيل«يأليلعتللءافلاْنُكَيْلَف
.مكدانعهتلعيتأيام

.هبريشبتلايأِهللاٱَصَالَخ
ص(ةيديسيبةيكاطنأيفناكامكِمَمُألٱَىلِإَلِسْرُأ
ىلعقدصامو.)١٨:٦ص(سوثنروكيفو.)١٣:٤٦
هذهىلإمهيلعقدصيلازيالذئموياهريغوةيموريفدوهيلا
اهوراتخايتلاهتواسقوبلقلاىمعيفاوقبمهنأ.ةعاسلا
مظعموقحلامهضفرىلعمهلًاباقعاهيفاوقببنأبهللاحمسو
.ممألانيبناكليجنإلابريبشتلاحاجن

ريشبتلانولبقيمهنمنوريثكنأيأَنوُعَمْسَيَسْمُهَو
.هبرشبملاصالخلانولانيو

لٱىَضَماَذٰهَلاَقاَّـَملَو«٢٩
ْ
َهلَوُدوُهَي

ُ
اَميِفٌَةريِثَكٌةَثَحاَبُمْم

.»ْمُهَنْيَب

نمقبساملكةجيتنّنيبمو)٢٥ع(يفامرركماذه
.راذنإوميلعت

يفِْنيَتَلِماَكِنيَتَنَسُسُلوُبَماَقَأَو«٣٠ ُهَرَجْأَتْسٱٍتْيَبِ
»ِهْيَلِإَنوُلُخْدَيَنيِذَّـلٱَعيَِمجُلَبْقَيَناَكَو.ِهِسْفَنِل

اذههيلعىضمو٦٢و٦١ةنسيأِْنيَتَلِماَكِنيَتَنَس
ميدقتكلذةلعونوريندنعةمكاحملاعقوتموهوتقولا
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اهيفرشبدقسلوبناكةفلتخمةديعبنكامأنمدوهشلا
لٱِعيَِمجَْنيَبٍةَنْتِفَجِّـيَهُمَوًادِسْفُم«اودهشيل

ْ
يفَنيِذَّـلٱِدوُهَي ِ

ملٱ
.ىرخأرومأبنورينلاغشناو)٦و٢٤:٥ص(»ِةَنوُكْسَْ
يفهؤاقدصأهايإهاطعأاممقفنيناكسلوبنأحجرألاو
.)١٤-٤:١٠يبليف(ةفلتخمنكامأ

يف هنأالإهفرصتتحتناكوِهِسْفَنِلُهَرَجْأَتْسٱٍتْيَبِ
يناثلاوتيبلاكلذنمجرخيالنألوألاناطرشهيلعناك
:١يبليف(هديبهديةديقميناموريركسعهعمنوكينأ
.)٤:١٨يسولوكو٢٣و١٦-٩

اهوتأنمموةنيدملايفاوناكنممخلاَعيَِمجُلَبْقَيَناَكَو
ةقادصللهيلإنوتأياوناكوةينامورلاتايالولاةفاكنم
ةبغرضعبلاوًاروهشمهنوكلاوعمسيوهورينأةيغبمهضعبو
لوقيفو.هيلإاولسرأنمممهضعبوهنمليجنإلاعمسيف
.مهيلإبهذينأردقيالهنأحيملت»عيمجلالبقي«بتاكلا

لَعُمَو،ِهللاٱِتوُكَلَمِبًازِراَك«٣١
ِّـ

َعوُسَيِّـبَّـرلٱِرْمَأِبًام
ملٱ
.»ٍعِناَمَالِب،ٍةَرَهاَُجمِّـلُكِبِحيِسَْ

٦:١٩سسفأو٤:٣١ص

ملهنإفتقولاهبسلوبلغشامبءابنأةيآلاهذهيف
ًاطيشنًادهتجمًارويغناكلبلاطبوسيآوهوهيلعّضقتي
.مهريغءالؤهبعفنيوهيلإيتأينملكعفني

:١٩و١٠:٤٢و٩:٢٠و٨:٥ص(يفامكًارشبمًازِراَك
.)٢٥و٢٠و١٣
.)٢٣عحرشرظنا(ِهللاٱِتوُكَلَمِب
١٨:٢٥و١٥:٣٥ص(ًارسفموًايدانميأًامِّـلَعُمَو
طئاسولكىلعنالمتشيميلعتلاوةزاركلاو.)٢٠:٢٠و
-١:١يبليفرظنا(عفنالبنكيملاذهوًاهافشقحلانالعإ
نمنوميلفدبعوسميسنُأناميإةطساوناكف.)١٤
نوميلف(هنمةلاسرعمهديسىلإسلوبهعجرأيسولوك
وأسطسغوأةبيتكنميهيتلاركاسعلارشبيناكو.)١٠
نولدبتياوناكمهنألددعلايريثكاوناكوروطاربمألاسرح
ْنَأُديِرُأَّـمُث«يبليفلهألهلوقنمرهظامكمهضعبرصنتو
ِمُّدَقَتَىلِإَرَثْكَأْتَلآْدَقيِروُمُأَّـنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُمَلْعَت
يفًةَرِهاَظْتَراَصيِقُثُوَّـنِإىَّـتَح،ِليِجْنِإلٱ ملٱِ

يفِحيِسَْ ِّـلُكِ
لٱِراَد

ْ
هلوقًاضيأمهيلإبتكو.)١٣و١:١٢يبليف(»ِةَيَالِو

لَسُي«
ِّـ
لٱُعيَِمجْمُكْيَلَعُم

ْ
ِتْيَبْنِمَنيِذَّـلٱاَمَّـيِسَالَوَنيِسيِّـدِق

.)٤:٢٢يبليف(»ََرصْيَق
بعشكلمهنإفهبدوعوملاِحيِسَْملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱِرْمَأِب

.هيبنوهنهاكوليئارسإ
لكًارهظمملكتلايفةيرحلامامتبيأٍةَرَهاَُجمِّـلُكِب

لسرلااهبلطكلذىلعةدعاسملاةمعنلاو.ةاباحمالبقحلا

ص(مهبلطلةباجإمهلهللااهبهوو)٤:٢٩ص(مهتاولصيف
ريشبتلاةسرامميفةيرورضاهنأسلوبنابأو.)٤:٣١
.)١:٢٠يبليفو٢٠و٦:١٩سسفأو٢:٢يكينولاست١(

ىلإنيرشبملسريةيموريفنوجسموهوسلوبناك
لسرأومهملعيوهيلإاوعجرىتممهلبقيوةفلتخمتاهج
يبليفسئانكاهنماهأشنأيتلاسئانكلاىلإلئاسر
ةيمورلعجكلذبونوميلفىلإةلاسروسسفأويسولوكو
راطقألكيفممألانيبليجنإلارونرشنلًاديدجًازكرم
الوشويجالولامالبريسأهنأعموهو.ةينامورلاةكلمملا
.ىقبأونيينامورلاةكلممنممظعأةكلممسسأةحلسأ

اقولوسواثوميتهضعبوأتقولاكلذلكيفهقافرنمو
.سكيخيتوسخرتسراوسقرموسارفباو

اوربتعاةينامورلاةموكحلابابرأنألٍعِناَمَالِب
اهنمفوخالواهلريثأتالدوهيلانمةريغصةقرفنييحيسملا
رثأىلعنييحيسملاىلعديدشداهطضاراث٦٤ةنسيفنكلو
هبلرخُأفعوبسأوحنيقبةيمورةنيدميفلئاهقارتحا
كلذناريندقوأيذلانأنونظملاو.ةنيدملانمريبكءزج
مهتأةمهتلانمصلختييكلونورينوهوقارتحالا
مهتوادـعوسـاـنلاضـعـبمـهـيـلعجــيهـفهـبنيــيحـيسـملا
عيبريفرفسلااذهيفهمالكاقولمتخو.مهداهطضاو
.ةمكاحمللنجسلايفلزيملسلوبو.م.ب٦١ةنس
هتمكاحمنمكلذدعبسلوبلىرجاماقولركذمدعو
نأبجويالهداهشتساوةيناثهنجسوهقالطإواهتجيتنو
ءابنألاىوسنكتملبتاكلاةياغنألًاصقانرفسلابسحت
نمممألاودوهيلانيباهراشتناوةيحيسملاةسينكلاسيسأتب
اذهيفتبثأو.ةيمورىلإميلشروأنمهلثمىلإريبكزكرم
َّـلَحىَتَمًةَّـوُقَنوُلاَنَتَسْمُكَّـنِكٰل«هلسرلبرلالوقرفسلا
لٱُحوُّرلٱ

ْ
يفًادوُهُشِيلَنوُنوُكَتَو،ْمُكْيَلَعُسُدُق يفَوَميِلَشُروُأِ ِ

لٱِّـلُك
ْ
.)١:٨ص(»ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإَوِةَرِماَّـسلٱَوِةَّـيِدوُهَي
ضعبهنجسيفاهبتكيتلاسلوبلئاسرنمملعنو

نيتنسنجُسنأدعبهنأاهنمجتنتسنوهبةقلعتملاثداوحلا
نمرهظيهنأكلذةلدأنموقلطُأوأربتوةمكاحمللفقو
نمىلإءيجملاوقالطإلاوةئربتلاةعرسهعقوتهبتكامضعب
هبٌقِثاَواَنَأْذِإَف«هلوقكمهيلإبتك ينَأُمَلْعَأاَذِٰ

ىَقْبَأَوُثُكْمَأِّـ
يفْمُكِحَرَفَوْمُكِمُّدَقَتِلْجَألْمُكِعيَِمجَعَم :١يبليف(»ِناَميِإلٱِ
ْمُكِتاَوَلَصِبيِنَّـنَأوُجْرَأِّـينَأل،ًالِزْنَمًاضْيَأِيلْدِدْعَا«هلوقو.)٢٥
.)٢٢نوميلف(»ْمُكَلُبَهوُأَس

كرتهنأىلعريشيسواثوميتىلإهيتلاسريفهبتكامو
ُتْبَلَطاَمَك«هلوقكلذنمونانويلادالبوايسأرازوةيمور
يفَثُكْمَتْنَأَكْيَلِإ »َةَّـيِنوُدِكَمَىلِإًابِهاَذاَنَأُتْنُكْذِإ،َسُسَفَأِ
َىلَعْفُكْعٱَءيِجَأْنَأَىلِإ«هلوقو.)١:٣سواثوميت١(
لٱ
ْ
لٱَوِةَءاَرِق

ْ
امهنمو.)٤:١٣سواثوميت١(ِ»ميِلْعَّـتلٱَوِظْعَو
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سيطتاهيفكرتوتيركةريزجىلإبهذهنأىلإريشي
يفَكُتْكَرَتاَذٰهِلْجَأْنِم«هلوقك َبيِتْرَتَلِّـمَكُتْيَكِلَتيِرِكِ
نأدصقيناكهنأّنيبيامو.)١:٥سطيت(»ِةَصِقاَّـنلٱِروُمُألٱ
َىلِإَّـَيلِإَِيتْأَتْنَأْرِداَب«سطيتلهلوقوهوسيلوبوكينيفيتشي
.)٣:١٢سطيت(»َكاَنُهَيِّـتَشُأْنَأُتْمَزَعِّـينَأل،َسيِلوُبوُكيِن
ُسُميِفوُرُتاَّـمَأ«هلوقووهوستيليمرازهنأىلإريشيامهنمو
يفُهُتَْكَرتَف ريشيامو.)٤:٢٠سواثوميت٢(»ًاضيِرَمَسُتيِليِمِ
يفُهُتْكَرَتيِذَّـلٱَءاَدِّـرلَا«هلوقوهوساورترازهنأىلإ َساَوُرَتِ
لٱَو،َتْئِجىَتَمُهِْرضْحَأَسُبْراَكَدْنِع

ْ
اَمَّـيِسَالَوًاضْيَأَبُتُك

ًاتقوىرنالاذهلكو.)٤:١٣سواثوميت٢(»َقوُقُّرلٱ
.ةيموريفهنجسدعبالإهثودحل

يفةيموريفنجُسوةيناثسلوبىلعضبُقهنأحجرملاو
ُلِمَتْحَأِهيِفيِذَّـلٱ«هلوقليلدبةقباسلالاوحألاريغلاوحأ
ملٱ
لٱىَّـتَحِتاَّـقَشَْ

ْ
يفو.)٢:٩سواثوميت٢(»ٍبِنْذُمَكَدوُيُق

ُبَكْسُأَنآلٱاَنَأِّـينِإَف«هلوقليلدبلوالاهراظتناريغراظتنا
.)٤:٦سواثوميت٢(»ََرضَحْدَقِيلَالِحْنٱُتْقَوَو،ًابيِكَس
ًاقاتشمواقولىوسعيمجلانمًاكورتمًانيزحذئنيحناكو
ليلدبسقرمهعمرضحينأوسسفأنمسواثوميتروضحل
يفَنيِذَّـلٱَعيَِمجَّـنَأاَذٰهُمَلْعَتَتْنَأ«هلوق »يِّـنَعاوُّدَتْرٱاَّـيِسَأِ
َّـنَأل،ًاعِيَرسَّـَيلِإَءيَِجتْنَأْرِداَب«هلوقو.)١:١٥سواثوميت٢(
َسيِكْسيِرِكَو،يِكيِنوُلاَسَتَىلِإَبَهَذَو...يِنَكَرَتْدَقَساَميِد
ُهِْرضْحَأَوَسُقْرَمْذُخ.يِعَمُهَدْحَواَقوُل...َةَّـيِطَالَغَىلِإ
.)١١-٤:٩سواثوميت٢(»َكَعَم

نأاهريغوتايآلاهذهنمهجتنتسناملكةصالخو
ةنسيفقلطُأنيتنسوحنةيموريفنجُسنأدعبسلوب

ريشبتلايفنينسسمخوحنهيلعىضقتو.م.ب٦٣
لسرُأوةيناثهيلعضبُقهنأو.اهيقرشوةيموريبرغليجنإلاب
توملاًارظتنمناكهنأوكانههيلعددُشوةيمورىلإ
ىلإعجرأمثةرمةمكاحمللفقوهنأو.هلًادعتسمو
يعمدحأرضحيمللوألايجاجتحايف«هلوقليلدبنجسلا
يعمفقوبرلانكلمهيلعبسُحيالينوكرتعيمجلالب
.»دسألامفنمتذقنُأف...يناوقو

ىلوألاةلاسرلابتكنينجسلانيبةدملايفهنأحجرملاو
بتكهنأنورثكألانظوسطيتىلإةلاسرلاوسواثوميتىلإ
ةلاسرلابتكيناثلاهنجسيفهنأونييناربعلاىلإةلاسرلاًاضيأ
٦٨ةنسفيصيفًاديهشتامهنأو.سواثوميتىلإةيناثلا

.م.ب

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

Germany

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