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

٢...............................ةمدقملا
٢...........................بتاكلايف
٣..............اهناكمورفسلااذهةباتكنامزيف
٣...............مهيلإرفسلااذهبتُكنيذلايف
٣................رفسلااذهةباتكنمةياغلايف
٤..................هزومرورفسلااذهزاجميف
٥....................رفسلااذهنومضميف
٦....................يتآلالودجلانومضم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٦.........................ُلَّـو

نيذلاةطبغوهبتاكمساورفسلانومضمركذاهيفوةمدقملا
٦....................٣ىلإ١عهنوأرقي
عبسلاايسأسئانكىلإلئاسرقسنىلعنالعإلاةمدقم

٧..............٣صو٢صو٢٠ىلإ٤ع
ألَا
َ

١٣.........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
انريمسةسينكو٧ىلإ١عسسفأةسينكىلإلئاسر

اريتايثةسينكو١٧ىلإ١٢عسماغربةسينكو١١ىلإ٨ع
١٣.......................٢٩ىلإ١٨ع

ألَا
َ

٢٢........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ايفلداليفةسينكو٦ىلإ١عسدراسةسينكىلإلئاسر

٢٢......٢٢ىلإ١٤عةيكدوالةسينكو١٣ىلإ٧ع

ألَا
َ

٣١.........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
٣١........................ةيدادعتساايؤر

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
٣٤........................ُسِمَا

ألَا
َ

٣٨........................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٣٨...........................موتخلاكف

ألَا
َ

٤٣.........................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص
٤٥............١٢ىلإ٩عءامسلايفنيراتخملاعمج
٤٦........١٧ىلإ١٣عايؤرلاهذهلخويشلادحأريسفت
ألَا
َ

٤٧.........................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٥٢.........................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
٥٦.........................ُِرشاَع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٥٨.....................ََرشَعيِداَْ

ألَا
َ

٦٤......................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٦٩.....................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٧٣......................ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
٧٩....................ََرشَعُسِمَا

ألَا
َ

٨١....................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٨٥.....................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٨٩.....................ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٩٢.....................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
٩٦.......................َنوُْرشِع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
١٠٠..................َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
١٠٧...................َنوُْرشِع
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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ
نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا
بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

ةمدقملا

بتاكلايف
يذلارفسلااذهبتاكنأىلعةريثكوةحيرصةلدألا
ذيملتلايدبزنبالوسرلاانحويوهانحويهسفنوعدي
هذهو.ثالثلالئاسرلاوةعبارلاةراشبلابتاكبوبحملا
نيخرؤملاعامجإةيجراخلانمف.ةيلخادوةيجراخةلدألا
سانلابرقأمهنيذلاىلوألاةسينكلاروصعيفنييحيسملا
.رفسلااذهبتاكوههنأىلعهرصعنم

قفوىلعرفسلاهذهبتاكنأشيفركُذامنإاهنمو
:رومأةثالثوهومولعملالوسرلاخيرات
.انحويهمسانإ:لوألا·
ايسأسئانكنيبًاربتعموًافورعمناكهنإ:يناثلا·

.ىرغصلا
هتداهشلجأنمسمطبيفًايفنمناكهنإ:ثلاثلا·

انحوينأرصعلاكلذخيراتنممولعمهنإف.حيسملل
ةمدخيفهتايحنمةريخألانونسلاهيلعتضقتلوسرلا
سسفأاهتبصقيفةليوطةدمنكسهنإوسئانكلاكلت
ناكهنإةرصاعملاخيراوتلانمفرُعو.كانهتامهنإو
.سنايتيمودروطاربمألارمأبسمطبيفًايفنم

رفسلااذهةباتكبولسأنأةيلخادلاةلدألانمو
ىلإةبوسنملاثالثلالئاسرلاوةعبارلاةراشبلاةباتكبولسأك
حيسملاةيمستاهنمهبةصتخمتاملكركذولوسرلاانحوي
اهنمو)١:١انحوي١و١:٢انحويو١٩:١٣ص(»ةملكلاب«
١٢و٣:٥و٢٦و١٧و١١و٢:٧ص(»ةبلغلا«ةدامهلامعتسا
١٦:٣٣انحويو٢١:٧و١٧:١٤و١٥:٢و١٢:١١و٢١و
تركُذ»قحلا«ةظفلو.)٥:٤و٤:٤و١٤و٢:١٣انحوي١و
تارمعستةعبارلاةراشبلايفوتارمرشعرفسلااذهيف
يفتركُذ»فورخ«ةظفلو.تارمعبرأىلوألاهتلاسريفو
ةظفلتركُذوعوسيءامسأنممساكةرم٢٩رفسلاهذه
هريغيفركذُتملو)٣٦و١:٢٩انحوي(يفعوسيلمساكلمح
هبشعوسينأريغىنعملااذهبديدجلادهعلارافسأنم
ليقاملباق.)١:١٩سرطب١و٨:٣٢لامعأ(يفلمحب
ملو)٥٨و٦:٤٨انحوي(يفليقامب)٢:١٧ايؤر(نملايف
يفونيرفسلانيذهيفالإديدجلادهعلايفنملاركذُي
ايؤرلباق(ةايحلاءاميفليقاماذكهو.)٩:٤نييناربع(
.)٧:٣٧انحويب١٧و٢٢:١و٢١:٦
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وهةعبارلاةراشبلافلأيذلاانحوينأضعبلاركنيو
قرفلانمرهظيامىلعمهلوقنودنسيوايؤرلارفسفلؤم
.ايؤرلاسفنوةراشبلاسفننيب

نكسخيشلاانحويهمساًافلؤمنوضرتفيمهنمضعبلاو
فلؤملانألوقلابنوفتكيضعبلاوىرغصلاايسأيبرغيف
.لوهجم

ةراشبلايفهركذيملورفسلااذهيفهمساانحويركذو
ةراشبلانمهتياغنإفةيفاكبابسألثالثلالئاسرلاو
ةرفووهمساركذلعادنمريملفحيسملامساميظعت
بتكنيذلاىلعوهيلعرطخلاوهلئاسربتكمويداهطضالا
ةءوبنايؤرلارفسناكاذإنكلو.همساركذنمعنممهيلإ
بتاكلانوكينأوهبتاكمساركذُينأيرورضلانمناك
ناكايؤرلارفسبتكاملو.هتحصبءارقلاقثييكلًاروهشم
تاداهطضالاتلطبوحّجريامىلعهافنمنمقلطأدق
.فوخقبيملىتح

اهناكمورفسلااذهةباتكنامزيف
يفبتُكامإهنأحضتي)١:٩ص(رفسلااذهيفركُذامم

سمطبامأ.سسفأبهتماقإوانحويقالطإدعبوأسمطب
سيداروبسرئازجعومجمنمومورلارحبيفةريزجيهف
اهمساوىرغصلاايسأئطاشنمًاليم٢٤دمأىلعيهو
٦٠٠وحنمويلااهناكسوًاليم٢٥وحناهطيحمونيتابنآلا
لوقيفهكاهلابجضعبيفوةبدجةيلبجاهضرأوسفن
.اهيلإهيفنمايأانحوينكسمناكهنأةريزجلاناكس
مهضعبنألرفسلااذهةباتكنامزيفنورسفملافلتخاو
ىلعاهتباتكنمزفنوريننمزيفيفُنانحوينأىلإبهذ
نكلو.مب٦٨ةنسلاوحنوأميلشورأبارخلبقكلذ
اهتباتكنمزفسنايتيمودرمأبيفنهنأىلإروهمجلابهذ
هنأىلإاوبهذنيذلالاقو.م.ب٩٦وأ٩٥ةنسلااذهىلع
ميلشروأةنيدمهيفركذهنألميلشروأبارخلبقبتُك
اولازيملمهنأكًاطبسرشعينثالاو)١١:١ص(لكيهلاو
ضرفىلعينبميأرلااذهنكلو)٨-٧:٤ص(نيزاتمم
ةييقيقحلاميلشروأةنيدمدصقانحوينأوهوهبملسنال
.ٍليلدبتبثيملاذهونييقيقحلاطابسألاو

مهيلإرفسلااذهبتُكنيذلايف
يفسئانكلاعبسلاىلإبتُكهنأرفسلاصننمرهظي

عفنهبدصقهنأىلعةحضاوةريثكتاراشإلانكلًالوأايسأ
ةقفاوماهيفحيسملالاوقأوديعاوملانألاهلكحيسملاةسينك
هتاراذنإاذكوةماعهتآوبنعيضاومنأوةسينكلالكل
ليلداذهوةليوطةنمزأيفةقرفتمعيضاوملاكلتو.هتايزعتو
لكيفنييحيسملاةيزعتلبتُكباتكلااذهنأىلععطاق

لكنعةبئاناهنأكعبسلاايسأسئانكىلإهجُوهنإو.رصع
يتلاايسأسئانكنأيفبيرالو.رصعلكيفهللاةسينك
يذلاددعلاراتخاهنكلوعبسنمرثكأتناكانحوياهمدخ
راتخاو.سئانكلالكلمشيلماكددعهنألةعبسوه
اهلئاضفواهبراجتواهتاقيضواهلاوحأباهنألايسأسئانك
ةسينكنعهلككلذيفبونتنألًالهأتناكخلااهتابجاوو
نوكتنألببسنمنكيملو.نامزلكيفاهرسأبحيسملا
بونيلماكددععباسلانأالإًاينامثوأًاتسسئانكلاكلت
سئانكلارتخيملسدقلاحورلانإوسئانكلالكنع
ةيكاطنأةسينكوةيردنكساةسينككةروهشملاةيحيسملا
لكنعةبئاننوكتايسأسئانكنألالإةيمورةسينكو
خيراتلبقتسملكيفةسينكنوكتالىتحسئانكلا
براجتلةضرعءانفلاوأومنلالاحيفةيحيسملاةسينكلا
عبسلاسئانكلاكلتنماهلوالإةدشلابراجتوأءاخرلا
اهنألاهريغلًالاثمسسفأةسينكسدقلاحورلاراتخاف.لاثم
اهديسلاهتبحمتدقفاهنكللبجنإلاراشتنايفةبغارتناك
عمةحلاصلالامعألايفةينغوةنيمأاهنألانريمسةسينكو
اهنوكلسدراسةسينكو.تومللةضرعوقيضيفاهنوك
ةرتافاهنكلةرختفموةينغاهنوكلةيكدوالةسينكو.ةيناوتم
ايفلداليفةسينكو.يحورلااهرقفنعةلفاغقحلابحيف
ةريغصاهنوكعمةنسحةمدخحيسملاتمدخاهنأل
عماهناميإيفتكسمتاهنألسماغربةسينكو.ةفيعضو
نمواهلدوهيلاةداضمنمةريثكبراجتلةضرعاهنوك
ريخلالمعيفةدهتجماهنوكلاريتايثةسينكو.اهيفنيعدتبملا
ءوسوةسينكلايفرشتنايذلالالضلانعةتكاساهنكل
.اهئاضعأضعببدأ

رفسلااذهةباتكنمةياغلايف
وهوهلوأيفركُذامرفسلااذهةباتكنمةياغلانإ
الامهديبعيريلهللاهايإهاطعأيذلاحيسملاعوسينالعإ«
يهامكبرلالاحنايبوهو.»بيرقنعنوكينأدب
نوكياذهىلعو.مهتيزعتوهبعشميلعتلءامسلايفنآلا
يفلبقتسملايفةسينكلالاوحأبةءوبنرفسلااذهمظعم
اهئادعأةنونيدواهتاراصتناورشلاتاوقاهتبراحمواهتدهاجم
رومألايههذهنألملاعلاةياهنىلإحيسملامايأذنمًاريخأ
نلعُتىؤربكلذنعربعو.)١ع(هديبعبصتختيتلا
لاوقأىؤرلاكلتءانثأيفوةفلتخمقرطبةلبقتسملارومألا
ةلبقتسملارومألانايبقوفركذو.طيشنتلاوةيزعتللهميلعت
اهضعبوةءوبنلاضعبمتدقوةرضاحلاوةيضاملارومألاضعب
.لبقتسملانمنيعيملاميفمتيساهضعبومتينأيفذخأ
همهفننأبجيف»بيرقنعنوكينأدبال«هلوقامأو
»دحاومويكهينيعيفةنسفلأ«يذلاهللارظنبسحب
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ضعبنأاهاضتقمبهنإفهنيعرفسلااذهلاوقأىضتقمبو
دارملالعلو.ةنسفلأىلعديزيامهمامتيضتقيهتآوبن
ليبسيفليلقدعبذخأيهنإ»بيرقنعنوكي«هلوقب
حيسملاءيجميهرفسلااذهاهبأبنأةثداحمظعأو.زاجملا
ءيجمميدقلادهعلاتاءوبنعيضاوممظعأنأامكفةيناث
حيسملاءيجمةءوبنلاهذهعيضاوممظعأكلذكلوألاحيسملا
.هبةنرتقملاوهلةقباسلاثداوحلابهتوكلمراصتناو.يناثلا
رفسلامتُخوهيفًاريثكررُكورفسلالوأيفركُذعوضوملااذهو
.هب

حورنأكفميدقلادهعلاتاءوبنرافسأهبشيرفسلااذهو
منرتييكلىسومحورهيفّلحفهيفّلحءامدقلاءايبنألا
نممظعأيهيتلاةئيطخلاةيدوبعنمهللابعشةاجنب
أبنتييكلايمرإوءايعشإحورهيفّلحو.رصمةيدوبع
ملاعلاشهدُييكلةديدجلالبابىلععقتيتلاتابرضلاب
ةكلمملابئبنيللاينادحورهيفّلحو.اهطوقسءابنأب
اهراسكناواهتدهطضموةسينكلاودعيهيتلاةديدجلا
ديدجلالكيهلادجمانيريللايقزححورهيفّلحو.اهمادهناو
لكنإلاقُينأحصيف.هيفهللادبعُييذلايوامسلا
اهرونواهتمعنواهديعاومويحولارافسأرئاستايزعت
.رفسلااذهيفةعمتجم

اذهميلعتنيبةديدشلاةقالعلاوهرابتعالاقحتسياممو
وهونوتيزلالبجىلعهذيمالتلحيسملاباطخورفسلا
باطخلاكلذيفف)٢٤صىتم(ىتمليجنإيفروكذملا
ءابنإولقبتسملايفةسينكلاخيراترصتخميهةميظعةءوبن
دسافملاوعناوملانمثدحيساموملاعلايفليجنإلاراشتناب
يفهللايراتخمنمأونينمؤملاتاقيضونينمؤملاريغةنونيدبو
متامبرومألاهذهنعربعو.ًاريخأمهئادفومهقيضءانثأ
.ةريخألاةنونيدلاىلإزمروهيذلاميلشروأبارخبًالوأ
تاءوبنلوأزجنوبارخلاكلذمترفسلااذهبتُكنيحو
هتنونيدهللاءارجإنايبايؤرلارفسيفيقبو.ًايئزجبرلا
اذهىلعوميلشروأىلعاهارجأامكملاعلاكلامملكىلع
حيسملامالكطسبسئانكلاىلإرفسلااذهلئاسرنوكت
.خيبوتوراذنإنمضرألايفهبعشلكلنوتيزلالبجىلع

رومألاوةيوامسلارومألانيبةقالعلانالعإرفسلااذهو
رايدلاىلإهتطساوبدعصنفةروظنملاريغوةروظنملاةيضرألا
كانهنمرظننوانلًاحوتفمهللالكيهلخدنوةيولعلا
موتخلاكفف.ءامسلانماهردصميتلاضرألاثداوح
أرطتيتلاتاريغتلاىلعتاماجلابكسوقاوبألاتاوصأو
هللاشرعمامأنحنورظننف.ضرألاكلامموةسينكلايف
ةعبرألاتانويحلاونيرشعلاوةعبرألاخويشلاوفورخلاو
عمسنوضرألاىلعةثداحلارومألاةكئالملانمميظعلفحمو
شرعلاتحتحاورألاتاوصأوشرعلانمةرداصًالاوقأ

نيببرحةموحضرألانأاذهنمحضتيو.دجملاليلاهتو
فورخلاوةهجنمةقيتعلاةيحلاومالظلاةكلممورونلاةكلمم
ةيحلاواهيدافوةسينكلاسأرفورخلاو.ىرخأةهجنم
.مهكلهمورشبلاودع

هئادعألكىلعحيسملانيدراصتنانايبرفسلااذهيفو
دجملابهليلكتواهلةياهنالًانورقملاعلاىلعهطلستوهيمواقمو
ةيزعتلاوءاجرلاتاملكبءولممهلكرفسلاو.ةداعسلاو
لكىلعيدبألاماتلاةسينكلاراصتنابءابنألابوطيشنتلاو
ةنونيدلابواهئادهشنمدرفلكلدجملاليلكإبواهئادعأ
هللاةسادقبةيلجةداهشهيفو.حيسملاءادعألكىلعةلئاهلا
ءاضقبرومألالكدوستيتلاةيهلإلاةيانعلاوحيسملاةوقو
نسحأوهو.مدلابءادفلانأشيفحيرصهمالكو.هللا
ءادفلابةكئالملاونوسيدقلامنرتيهيففةرافكلامدةوقلحاضيإ
ىلإرفسلااذهلوأنمو.هبراصتنالاوريهطتلاوفورخلامدب
رصتنينمدحاوبقلببقُلراصتنالاوداهجلايفهرخآ
رصتنيوبراحييذلا»فورخلا«وهكلذوكلميونيديو
اورهطوهعابتأرصتناهمدبوممألاوكولملابرهتهبضغنمو
مهصالخهيلإنوبسنيوءاضيببايثبهمامأنوفقيومهبايث
ةنيدملاو.فورخلاةايحرفسيفتبتُكنييدفملاءامسأو
فورخلاوريدقلاهللاو.فورخلاةأرماسورعلايهةسدقملا
هللاشرعنمراجاهيفيذلاةايحلارهنو.اهرونواهلكيهامه
ةسينكلليرورضحيسملامدنأانملعيركُذامو.فورخلاو
رصتناحيسملانإواهنمدرفلكليرورضوهامكاهلك
وههنألوانعهسفنلذبوههنألانلوانيلعكلميوانلجأل
ةعبسيأثالثلاتاعبسلاف.»ملاعلاةيطخعفارلاهللالمح«
تاءوبنبتسيلتاماجلاةعبسوقاوبألاةعبسوموتخلا
يرجتف.ةرصاعتمثداوحلبةيلاوتمثداوحبةيلاوتم
ملحوفسويامهرسفنيذللانوعرفيَملُحىرجمكلذب
تددعتولاينادهرسفيذلاكلامملانأشيفرصنذخوبن
نملكيفو.عماسلانهذيفاهريرقتوحاضيإلاةدايزل
ةسينكلاوحيسملاراصتنانأشيفعوبتملايفحضويملامعباتلا
نملكيفدحاوىنعملاف.اهلاوهأوةنونيدلاوامهئادعأىلع
وهفاهيلاوتىلعًاحاضيإديزيهنكلتاماجلاوقاوبألاوموتخلا
.مدقملايفاممحضوأيلاتلايف

هزومرورفسلااذهزاجميف
هيففلامكلاىلإزمرةعبسلافةيزمررفسلااذهدادعأنإ

.)٤:٥و١:٤ص(ةعبسشرعلامادقحاورألانإ
نإو.اهلكةسينكلانعبونتيهوعبسسئانكلاو
ددعنإو)٥:٦ص(نيعأةعبسونورقةعبسفورخلل
ةعبرألاو.ةعبستاماجلاودوعرلاوقاوبألاوموتخلانملك
نعةرابعيهوةعبرألاتاناويحلااهنموةيضرألارومأللزمر
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ىلعنوفقينيذلاكئالملاةعبرأو.)٤:٦ص(ةقيلخلالك
)٧:١ص(ضرألاحايرعبرأنوكسميوضرألااياوزعبرأ
يهو.ةعبرألاتاماجلاوةعبرألاقاوبألاوةعبرألاموتخلاو
نيذلاةكئالملاةعبرألاو.ةيضرألاةنونيدلاايؤرلكيفلمكت
)٩:١٣ص(كالهللاونيُعنيذلااوكلهيلتارفلانماولُح
ممألانماهيفنمناطيشلالضييتلاعبرألاضرألااياوزو
هتطلسعاستاوملاعلابأدىلإزمرةرشعلاو.)٢٠:٨ص(
لاينادةءوبنرفسورفسلااذهيفملاعلاىلإبسُناذهلو
رهاظملاوةسينكلاىلإزمررشعانثالاددعلاو.نورقةرشع
ةداميهيتلارشعانثالابكاوكلاكلذنمواهبةقلعتملا
رشعانثالاةيوامسلاةنيدملاسسُأو.)١٢:١ص(ليلاكألا
رشعانثالااهباوبأواهيلعيتلارشعينثالالسرلاءامسأو
ينثالاليئارسإطابسأءامسأوًاكالمرشعانثااهيلعيتلا
.رشعينثالافعاضموهوةيوامسلاخويشلاددعو.رشع
لسرورشعينثالاليئارسإطابسأنمذوخأمددعلااذهو
ينثايفرشعانثاوهواهطيحمسايقو.رشعينثالاحيسملا
ةرجشهجتنتاميهوةرشعاتنثالاتارمثلاو.١٤٤يأرشع
كلتءازجأكلذنمو.يوامسلاسودرفلايفيتلاةايحلا
ةيمهأهلةعبسلافصنكلذو»فصنلاوةثالثلا«نإفدادعألا
ىضتقمبرطملاكاسمإينسددعوهوةيوبنلالاوقألايف
يتلامايألاددعو.)٥:١٧بوقعي(رظنايبنلاايليإبلط
ددعو.)١١:٩ص(نيتحورطمنيدهاشلااتثجاهيفتيقب
برض٣،٥يواسيوهو١٢٦٠نادهاشلااهيفأبنتييتلامايألا

ةدملاهذهو)١١:٣ص(ةنسفصنونينسثالثيأ٣٦٠
اهلثمو)٢:٦ص(ةيربلايفةأرملااهيفهللالوعييتلايه
شحولارارضإةدميهوًارهشنيعبرالاونينثالاةدم
.)١٣:٥ص(رحبلانمدعاصلا

دارملانأىلعفاكليلدنمتاءوبنلايفسيلو
»ةنسفلألا«كلذيفانيامموةنسمايألاهذهنم»مويلاب«
اهيفكلمييتلاةدملايهو)٧و٢٠:٦ص(يفةروكذملا
هتدمف.يداعلامويلاكهنأىلعليلدالو.هبعشعمحيسملا
.نالوهجم)١١:٣ص(يفناروكذملا»نادهاشلا«و.ةلوهجم
١٣:١٨ص(يفروكذملا»شحولامساددع«كلذكو
.)٦:٦٦عشوهو

اذهيفركُذفةراهطلاىلإزمرضايبلافناولألاكلذنمو
ةرمجلاو.»ضيبأسرفوضيبأشرعوضيببايث«رفسلا
هفرتلاىلإزمرةيزمرقلاو.برحلاومدلاكفسىلإزمر
ىلإزمرداوسلاو.توملاوإبولاىلإزمرةرضخلاو.يكلملا
ةكئالملاكءايحألاةراعتسازاجملانمو.نزحلاوتاقيضلا
.تافصلايفعبسلاايسأسئانكمهبهبشملاةعبسلا
ةبكرميهو)٨-٤:٦ص(يفةركذملاةعبرألاتاناويحلاو
ةقطانلاهللاةقيلخاهبهبشيةفلتخمتاناويحنمقلخلا

يفميفارسلاو)١٠:٣لايفزح(يفميبوركلايهونويدفملاو
همالآيفحيسملاهبهبشيفورخلاو.)٦:٢ءايعشإ(
اهبدارُيوليخلاو.ةوقلاوةعرسلاهبدارُيورسنلاو.هراصتناو
يساقلايوقلاهبدارُيوشحولاو.ضرألاىلعتاكرح
هبدارُيودارجلاو.ةسجنلاحاورألااهبدارُيوعدافضلاو.ملاظلا
ءايحألاريغةراعتسابزاجملااهنمو.ملؤيوفلتُياملك
دارُيوضرألاو.يلقعلاريثأتلاوةايحلاةرئادهبداريوءاوهلاك
.ةأجفبارطضالااهبدارُيوةلزلزلاو.ممألانكسماهب
باحسلاو.ةبرطضملاةيعامتجالاةايحلاهبدارُيورحبلاو
دارُيودوعرلاوقوربلاعمفصاعلاو.هللادجمرهظمهبدارُيو
.ةنونيدلااهب

امعماهضعبركذنريثكركُذاملكلاثمأنميقبو
نأفورخلاالإاهكفياليتلاةعبسلاموتخلابدارُيف.هبدارُي
عاونألكلهللاةمواقمقاوبألابو.حيسملادييفملاعلاةسايس
ميلشروأبو.هئادعأنمهللاةمقنتاماجلابو.رشلا
نينتلابو.حيسمللوهللاةمواقملاملاعلاتاوقلباببو.ةسينكلا
بعشعمجداصحلابو.رشلاثولاثباذكلايبنلاوشحولاو
:١٤ص(ءادعألاباقعةلآةرصعملابو.)٤:١٥ص(هللا
١٩(.

رفسلااذهنومضميف
:ماسقأةعبرأىلإرفسلااذهنومضممسقُي
.)٣-١:١ص(ةمدقملا:لوألا·
٢٠-١:٤ص(سئانكلاعبسلاىلإلئاسرلا:يناثلا·

ةمدقمىلعلمتشيمسقلااذهو.)٣صو٢صو
:١صنم(ةيدادعتساايؤرو.)٨-١:٤ص(لئاسرلا
.)٣و٢ص(اهسفنلئاسرلاو)٢٠-٨
وهو)٢٢:٥س٤ص(نميوبنلاءزجلا:ثلاثلا·

:ماسقأ
.)١١-٤:١ص(يوامسلاايؤرلالحم.١
-٥:١ص(هموتخكفييذلافورخلاوموتخملارفسلا.٢

١٤(.
هيفركُذو)٥-٨:١و٧و٦ص(ةعبسلاموتخلا.٣

عباسلامتخلاوسداسلامتخلانيبناضرتعمنامالك
نيموتخملاددعو)٨-٧:١ص(هللاديبعمتخامهو
.)١٧-٧:٩ص(

-٨:٦و٩صو١٣-٨:٦ص(ةمقنلاقاوبأةعبس.٤
نيبناضرتعمنامالكاذهيفو.)١٩-١١:١٥ص
ص(ريغصلارفسلاامهوعباسلاقوبلاوسداسلاقوبلا
.)١١:١٤ص(نادهاشلاو)١١-١٠:١
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هيفو)١٣:١٨ص-١٢:١ص(ةثالثلااهؤادعأوةأرملا.٥
ص(شحولاو)١٨-١٢:١ص(نينتلافصوركذ
ص(باذكلايبنلاوهيذلاشحولاو)١٠-١٣:١
١٨-٣:١١(.

-١٤:١ص(ةريخألاةمقنلاوريخألاراصتناللدادعتسا.٦
)٥-١٤:١ص(هيراتخموفورخلاركذهيفو)٢٠
تامقنلايهوةيتآلارومألابئبنُتيتلاةثالثلاةكئالملاو
)١٤:٨ص(لبابطوقسو)٧و١٤:٦ص(لزاونلاو
يدانيتوصو)١٢-١٤:٩ص(نينئاخلاباقعو
داصحلاو)١٤:١٣ص(برلايفاوتامنيذلاةطبغب
.)١٩-١٤:١٤ص(ةرصعملاىلإعمجلاو

.)١٥ص(هللابضغتاماجعبسبكس.٧
.)١٨صو١٧ص(لبابةنونيد.٨
حيبستهيفو.)٢٢:٥ص-١٩ص(ريخألاراصتنالا.٩

هدونجوبرلاجورخو)١٠-١٩:١ص(ةسينكلا
يبنلاوشحولاكالهو)١٦-١٩:١١ص(داهجلل
.)٢١-١٩:١٧ص(ضرألاكولموباذكلا
.)٦-٢٠:١ص(ةنسفلأةحاروناطيشلادييقت.١٠
.)١٠-٢٠:٧ص(ًاريخأهكالهوناطيشلاّلح.١١
.)١٥-٢٠:١١ص(ةريخألاةنونيدلا.١٢
ميلشروأداجمأوةديدجلاضرألاوةديدجلاءامسلا.١٣

.)٥-٢٢:١و٢١ص(ةيوامسلا

.)٢١-٢٢:٦ص(ةمتاخلا:عبارلا·

يتآلالودجلانومضم
يتأياموهورفسلاةمدقميفليقامنايب
.سئانكلاعبسلاىلإلئاسرلاونالعإلاورفسلاعوضوم
يوامسلاىأرملااهيفركُذايؤرلارفسلكلةماعةمدقمو
اهيفتركُذةدمعأةتسهولتيهيفترهظيتلاتاوذلاو
تسيلىؤرلاكلتو.ركذلايفاهبيترتبسحةفلتخملاىؤرلا
يفاهيلاوتىلعًاحوضوديزتةيزاوتملبعقاولايفةيلاوتم
نايبلودجلالفسأيفو.ميظعلابرلاموييتأينأىلإركذلا
.دبألاىلإنوكيامونيدلامويدعبيتلاثداوحلا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

هبتاكمساورفسلانومضمركذاهيفوةمدقملا
٣ىلإ١عهنوأرقينيذلاةطبغو

ملٱَعوُسَيُنَالْعِإ«١
َيِرُيِل،ُهللاٱُهاَّـيِإُهاَطْعَأيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

ِهِكَالَمِدَيِبًالِسْرُمُهَنَّـيَبَو،ٍبيِرَقْنَعَنوُكَيْنَأَّـدُبَالاَمُهَديِبَع
»اَّـنَحوُيِهِدْبَعِل

٢:٢٨لايناد١٩ع٢٢:٦ص١٧:٨انحويو٥:٨ص
٦و٤ع١٦و٢٢:٨و٢١:٩و١٩:٩و١٧:١ص

بجحييذلاباجحلاعفريأِحيِسَْملٱَعوُسَيُنَالْعِإ
لبقتسملاورضاحلايفرومألانايبهيفوهللادصاقمرشبلانع
ةبطاخمبانحويرمأحيسملانإف.اهردصمحيسملايتلا
نلعأو.)٦:١ص(ةعبسلاموتخلاحتفوسئانكلاعبسلا

نيسيدقلاتاولصمدقو.)٦:٩ص(نيسيدقلاتاقيض
هذهحورهتداهشوملاعلارونوهنلعملاف.)٨:٣ص(
.ةءوبنلا

ملكتي«وريغتياليذلابآلاُهللاٱُهاَّـيِإُهاَطْعَأيِذَّـلٱ
:١٤و٧:١٦انحوي(يفليقامكتاكربلالكلصأ»نوكيف
عمهنإفحيسملاعوسيناسنإلاوهىطعملاو.)٨و١٧:٧و١٠
ةسينكللهبهييذلانالعإلااذهبآلانملبَقهدجمت
زاجهنألضرألاىلعناكامكسيلوهو.سودقلاهحورب
ىلعوهوتامفةيوامسلاداجمألالخدوةيضرألامالآلا
ىلإنالعإلااذهبىتأو.تاومألانمركبلاوهنآلاوضرألا
هللاةملكوهللاًايلزأًانباوةسينكللًاسأررهظفانحويهدبع
.ًادسجتم

حيسملادسجةيحيسملاةسينكلاءاضعأُهَديِبَعَيِرُيِل
ءايبنألامهنمو)١:١ص(ديبعلاكئلوأدحأانحويناكو
٧:٣و٢:٢٠ص(نينمؤملارئاسو.)١١:١٨و١٠:٧ص(
.)٩و

قولخمءارآتسيلهذهٍبيِرَقْنَعَنوُكَيْنَأَّـدُبَالاَم
نمدباليذلاهءاضقويلزألاهلإلادصاقملبإطخلالباق
هانعمسيل»بيرقنعنوكينأدبالام«هلوقو.متينأ
يأبيرقنعمتيباتكلايفاملكنأمهضعبنظامىلع
ىلعمتيرفسلااذهيفامنإىنعملالبلوسرلارصعيف
هنأومتيسهضعبومامتلايفذخآهضعبومتهضعبفماودلا
.ةيضرألاةنمزألايلاوتىلعهمامتىلاوتيوًالاحمتيذخأي
»دحاومويكةنسفلأهينيعيفنمل«يوبنحالطصااذهو
.انملاعنامزرصقوضرألاىلعانمايأرصقانملعيوهو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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نيبامكباتكلااذهيفةروكذملارظانملاةطساوبُهَنَّـيَبَو
ةتيميأىلإ«حيسملاراشأامكوايركزولايقزحنييبنلل
.ةيساحنلاةيحلاب»تومي

نالعإلةليسوكالملاهللامدختساِهِكَالَمِدَيِبًالِسْرُم
ىلإهركذنعلدعانهكالملااذهركذدعبوانحويلايؤرلا
٢٢:١و١٩:٩و١٥و٧و٧:١ص(رشععباسلاحاحصألا
ايركزايؤرولاينادايؤريفكالملاةمدختركُذو.)٦و
.)١٩و١:٩ايركزو١٠:١٠و٩:٢١و٨:١٦لايناد(

يذلا«ذيملتلارفسلااذهبتاكلوسرلااَّـنَحوُيِهِدْبَعِل
نالعإلااذهلوبقلهتلهأحيسملاىلإهتبسنو»برلاهبحأ
الدبعلانألهتئيشمةفرعمىلإبرقأهللاىلإبرقأوهنمف
ميهاربإفرعامكفرعيبيبحلانكلهديسعنصياذامملعي
ام»ادجبوبحملاناسنإلا«لاينادفرعوهدهعهليلخ
نألانههركذهنكلهتراشبيفهمساانحويركذيمل.عقيس
.اهنلعييكلمهلملاناطلسبتابثإلاىلإجاتحتةءوبنلا

ملٱَعوُسَيِةَداَهَشِبَوِهللاٱِةَمِلَكِبَدِهَشيِذَّـلٱ«٢
ِّـلُكِبِحيِسَْ

.»ُهآَراَم
:١٢ص١:٦سوثنروك١و١٢:١٧و٢٠:٤و٦:٩صو٩ع
١٧

ِحيِسَْملٱَعوُسَيِةَداَهَشِبَوِهللاٱِةَمِلَكِبَدِهَشيِذَّـلٱ
ةروكذملاهللالاوقأنمهعمساموهايؤريفهآرامبدهشيأ
باتكلااذهىلإانحويةبسننايباذهيفو.رفسلااذهيف
هبدهشاموهبهللاملكتامبدهاشىوسسيلهنأيهو
ةظفلتركُذو.انحويلكالملاهبدهشاموكالمللحيسملا
.ةرمنيسمخوًاعستايؤرلايف»ةداهشلا«

انحوينإفرفسلااذهيفامعومجميأُهآَراَمِّـلُكِب
اذهلاق.ءارقلاعفنلهنلعأوهآرامدعبكلذلكركذ
هلاقاممًاليلقاهيفركذهنأهانعماموهتراشبرخآيفلوسرلا
.هآراملكركذهنأانهلاقهنكلوهعنصامموعوسي

،ِةَّـوُبُّنلٱَلاَوْقَأَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلِلَوُأَرْقَييِذَّـلِلىَبوُط«٣
لٱَّـنَأل،اَهيِفٌبوُتْكَمَوُهاَمَنوُظَفَْحيَو

ْ
.»ٌبيِرَقَتْقَو

بوقعيو١٣:١١ةيمور١٢و١٠و٢٢:٧صو١١:٢٨اقول
٣:٧صو٤:٧سرطب١و٥:٨

توصباهولتييذلاأرقينمبدارأُأَرْقَييِذَّـلِلىَبوُط
.ةسينكلايفعومسم

.ئراقلاىلإنوغصينيذلايأَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلِلَو
ةليلقتناكفملقلاببتكُتانحويرصعيفبتكلاتناك

مهعمسباهيفامىلعاوعلطينأىلإسانلارطضافةنيمثو
.اهئراقل

رمألاوهاذهاَهيِفٌبوُتْكَمَوُهاَمَنوُظَفَْحيَو
وهامب«دارملاو.هيلإةليسوءاغصإلاوةءارقلايذلايرهوجلا
ربصلاوناميإلاوةبوتلاىلإةوعدلانماهيفام»اهيفبوتكم
.تابثلاورهسلاوةالصلاوةعاطلاو

امةعلاطمةيمهأديزيتقولابرقٌبيِرَقَتْقَوْلٱَّـنَأل
نإميظعلاهللاموييفًاعيمجنونمؤملاملعيسورفسلااذهيف
ليجنإلابجويف.مايألايلاوتىلعمهيلإًابيرقناكمويلاكلذ
ءيجمنيرظتنموًامئادنيدعتسماونوكينأنييحيسملاىلع
١٣:١٢ةيمور(ريخألاهئيجموةنونيدللامإوةمحرللامإبرلا
.)٩و٣:٨سرطب٢و٥:٩بوقعيو

ايسأسئانكىلإلئاسرقسنىلعنالعإلاةمدقم
٣صو٢صو٢٠ىلإ٤ععبسلا

لٱِعْبَّـسلٱَىلِإ،اَّـنَحوُي«٤
ْ

يفيِتَّـلٱِسِئاَنَك ْمُكَلٌةَمْعِن:اَّـيِسَأِ
لٱَنِمٌمَالَسَو

ْ
ِةَعْبَّـسلٱَنِمَو،ِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَوِنِئاَك

»ِهِشْرَعَماَمَأيِتَّـلٱِحاَوْرَألٱ
جورخ٤:٨صو٨ع١:٧ةيمور٢:٩لامعأ١١و٢٠ع
١٣:٨نييناربعو١٧عو١٦:٥و١١:١٧صو٣:٤
صو١١:٢ءايعشإ٥:٦و٤:٥و٣:١ص٤١:٤ءايعشإو
٨:٢

ءايبنألابءادتقاهتءوبنلوأيفهمسالوسرلاركذاَّـنَحوُي
دجماهيفرهظأيتلاةراشبلايفىتأامفالخىلعءامدقلا
.ةيرشبلاةداهشلانعلالقتسالاقيرطىلعدسجتملاةملكلا
روهشمهنألهبًادهاشنوكينأبجوةءوبنرفسلااذهنألو
يتلاسئانكلايعاروبوبحمذيملتوريشبولوسرهنأب
يفسلوبلعفامكةسينكلايفهماقمنلعُيملو.اهبطاخ
نملًاروهشموًافورعمناكانحوينألنيينامورلاىلإهتلاسر
.مهيلإبتك

يفيِتَّـلٱِسِئاَنَكْلٱِعْبَّـسلٱ ةراقىلإكلذبرشيملاَّـيِسَأِ
وهوىرغصلاايسأبفورعملااهنميبرغلامسقلاىلإالوايسأ
نونسلالوسرلاىلعتضقتثيحسسفأهتبصقيذلا
ةلودللسولاتأكلملااهبهودالبلاهذهو.هتايحنمةريخألا
:٢لامعأريسفترظنا(ايسأرالسنكورببتفرُعوةينامورلا
عبسنمرثكأدالبلاهذهيفةيحيسملاسئانكلاتناكو.)٩
رفسلكانحويبتكو.سيلوباريهويسولوكةسينكاهنمو
هرمأذإطقفنيلوألانيحاحصألاالسئانكلاكلتىلإايؤرلا
نأحجرملاو.)١١ع(»هارييذلا«اهيلإبتكينأحيسملا
نامزلكيفهللاسئانكلكنعتبانعبسلاسئانكلاكلت

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ةسينكلالامكىلإهبراشيلماكددعةعبسلانألناكمو
عمسللنذأهلنم«اهنمةسينكلكلحيسملالاقفةعماجلا
ةمدقمرظنا(نييحيسملالكدصقهنأرهظأاذهبو»عمسيلف
.)رفسلااذه

نملكءاعدلااذهلمعتساٌمَالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن
مهكارتشارهظكلذبوانحويوسرطبوسلوبةثالثلالسرلا
هللاةمعنىلعءانبنانئمطالاوءاجرلابلطوهويحيسملا
ةيحورةكربلكىلعلمتشتيهوةبحملاوةايحلاردصم
.)١:١سوثنروك١ريسفتو١:١ةيمورريسفترظنا(

فصواذهِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَوِنِئاَكْلٱَنِم
دوجولابجاوهنوكرابتعابثولاثلانملوألامونقألل
ُ»َّـريَغَتَأَالُّبَّـرلٱاَنَأ«هلوققفوىلعريغتلانعًاهزنمو
ًاسْمَأَوُهَوُه«حيسملايفسلوبلوقكو.)٣:٦يخالم(
لٱَو
ْ
.)١٣:٨نييناربع(»ِدَبَألٱَىلِإَوَمْوَي

فصواذهِهِشْرَعَماَمَأيِتَّـلٱِحاَوْرَألٱِةَعْبَّـسلٱَنِمَو
ةدحوعمةعونتملاةلماكلاهتافصىلإرظنلابسدقلاحورلل
ِحاَوْرَأُةَعْبَسُهَليِذَّـلٱ«هلوقهانعموهاذهنإنيبيو.همونقأ
لٱُةَعْبَّـسلٱَوِهللاٱ

ْ
لٱَماَمَأَو«هلوقو»ُبِكاَوَك

ْ
ِحيِباَصَمُةَعْبَسِشْرَع

لثمو.)٤:٥و٣:١ص(»ِهللاٱِحاَوْرَأُةَعْبَسَيِه،ٌةَدِقَّـتُمٍراَن
حلٱاَذَوُه«هلوقميدقلادهعلايفاذه

ْ
َماَّـدُقُهُتْعَضَويِذَّـلٱُرََج

ِنَم«هلوقو»ٍُنيْعَأُعْبَس)حيسملاوهٍدِحاَوٍرَجَحَىلَعَعَشوَُهي
اَمَّـنِإ...ُعْبَّـسلٱَكِئَلوُأُحَرْفَتَف.َِةريِغَّـصلٱِروُمُألٱِمْوَيِبىَرَدْزٱ
جلٱِّـبَّـرلٱُُنيْعَأَيِه

ْ
يفُةَلِئَا لُكِضْرَألٱِ

ِّـ
:٤و٣:٩ايركز(»اَه

ىلإزومراهنإفسدقلاحورلاىلإريشتنيعألاهذهو.)١٠
رومألاوهللاسانللنلعُتوءيشلكملعيًايلزأًارونهللانوك
حيسملايفءايعشإلوقلثموهو.اهوملعينأءاشيتلا
حلٱُحوُر،ِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعُِّلَحي«

ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
ملٱُحوُرِ،مْهَف

ِةَروُشَْ
لٱَو
ْ
ملٱُحوُر،ِةَّـوُق

نوكو)١١:٢ءايعشإ(»ِّـبَّـرلٱِةَفاََخمَوِةَفِرْعَْ
سدقلاحورلانأنعةيانكشرعلامامأ»حاورألاةعبسلا«
لثمهنألهماقمنيهيءيشكلذيفسيلولمعللًادعتسم
ملٱاَّـمَأ«هيفحيسملالوق

لٱُحوُّرلٱ،يِّـزَعُْ
ْ
ُهُلِسْرُيَسيِذَّـلٱ،ُسُدُق

لَعُيَوُهَف،يِمْسٱِبُبآلٱ
ِّـ

لُقاَمِّـلُكِبْمُكُرِّـكَذُيَو،ٍْءَيشَّـلُكْمُكُم
ْ
ُهُت

ُمُكيِتْأَيَالْقِلَطْنَأَْملْنِإُهَّـنَألَ،قِلَطْنَأْنَأْمُكَلٌْريَخ«هلوقو»ْمُكَل
ملٱ
،ِينُدِّـجَمُيَكاَذ...ْمُكْيَلِإُهُلِسْرُأُتْبَهَذْنِإْنِكٰلَو،يِّـزَعُْ
ممُذُخْأَيُهَّـنَأل .)١٤و١٦:٧و١٤:٢٦انحوي(»ْمُُكِربُْخيَوِيلاَّـِ
تسوقاس«اهليتلاةيبهذلاةرانملاىلعينبماذهلعلو
مامأةعوضومتناكوسدقلاحورلاىلإزمريهو»بعش
٣٧-٢٥:٣١جورخ(لكيهلاوةميخلايفدهعلاتوبات
.)٤:٢٠٦ايركزو

ملٱَعوُسَيْنِمَو«٥
شلٱِحيِسَْ

لٱ،ِنيِمَألٱِدِهاَّـ
ْ
َنِمِرْكِب

اَنَلَّـسَغْدَقَو،اَنَّـبَحَأيِذَّـلٱ.ِضْرَألٱِكوُلُمِسيِئَرَو،ِتاَوْمَألٱ

»ِهِمَدِباَناَياَطَخْنِم
٦:١٣سواثوميت١و١٨:٣٧و٨:١٤انحويو٣:١٤ص
:١٧ص١:١٨يسولوكو١٥:٢٠سوثنروك١و١٩:١١صو
:٢لاينادو٨٩:٢٧رومزم٦:١٥سواثوميت١و١٩:١٦و١٤
٨:٣٧ةيمورو٤٧

بآلاووهفِنيِمَألٱِدِهاَّـشلٱِحيِسَْملٱَعوُسَيْنِمَو
هنأل»نيمألادهاشلاب«بقلو.رقوملاثولاثلاسدقلاحورلاو
سواثوميت١(نسحلافارتعالابيطنبلاسطاليبمامأدهش
لٱَىلِإُتْيَتَأْدَقاَذِٰهل«سطاليبللاقهنإف.)٦:١٣

ْ
َدَهْشَألَِملاَع

لِل
ْ

ةدملكقحللوهللادهشيناكو.)١٨:٣٧انحوي(»ِّـقَح
.همدبهتداهشمتخوهتايح

نمماقيذلالوألاوههنألِتاَوْمَألٱَنِمِرْكِبْلٱ
٦:٩سوثنروك١و٦:٩ةيمور(تومينلوتاومألا
:٣لامعأ(»ةايحلاسيئر«وهو.)٢٣و١٥:٢٠سوثنروك١و
رزاعلاونييانةلمرأنباماق.)١:١٨يسولوكريسفترظنا١٥
.ًاضيأاتاموصاليلقاشاعامهنكلوتاومألانم

يذلايناثلارومزملايفئبنُأامكِضْرَألٱِكوُلُمِسيِئَر
حيسملانإوبرلاحيسمىلعاوماقضرألاكولمنإنابأ
لوبقبومهايإهقحسبًادناعممهنميقبنمىلعهتردقرهظأ
نوئيجيمهنإف)١٢-٢:١رومزم(هولبقواولقعتنيذلاعوضخ
ماركإلااذهلانو.)٢١:٢٤ص(هيلإمهتماركومهدجمب
ُهُلَعْج«منرملاناسلبىلاعتهلوقليلدببيلصلاىلعهتومب
هلوقو.)٨٩:٢٧رومزم(»ِضْرَألٱِكوُلُمْنِمَىلْعَأًارْكِب
لَعَجْدَقاَذَوُه«ءايعشإناسلب

ْ
ًاسيِئَر،ِبوُعُّشلِلًاعِراَشُهُت

سيلبإهبهدعوامف.)٥٥:٤ءايعشإ(»ِبوُعُّشلِلًايِصوُمَو
ًاضيأرظنا١٦:٣٣انحوي(هتومبهانتقاهلدجسينأطرشب
ًايبنهنوكقفاوتثالثلاتافصلاهذهو.)٢٨:١٨ىتم
.ًاكلموًانهاكو

:١٣انحوي(ةمئادنييدفمللحيسملاةبحماَنَّـبَحَأيِذَّـلٱ
.يتأيامكانلجأنمهلعفامةبحملاكلتةيآو)١

.ةرافكهتومبيأِهِمَدِباَناَياَطَخْنِماَنَلَّـسَغْدَقَو
يِعَمَكَلَسْيَلَفَكُلِسْغَأَالُتْنُكْنِإ«سرطبلحيسملالاق
مامأانرربةمثألالدبرابلاهتومبف.)١٣:٨انحوي(»ٌبيِصَن
.انسدقفاهطلستوةئيطخلاسندنماناجنيذلاوهوهنبا
كاذباندحتاهبهنألسيدقتلاوريهطتلاةطساووهناميإلاو
َعوُسَيُمَدَو«هلوققفوىلعاذهو.ةسادقلاحوروهيذلا
ملٱ
هَطُيِهِنْبٱِحيِسَْ

قفوو.)١:٧انحوي١(»ٍةَّـيِطَخِّـلُكْنِماَنُرِّـ
ملٱِءَالُؤٰه«انحويلاؤسباوج

لٱِباَيِّـثلٱِبَنوُلِبَْرسَتُْ
ْ
ْنَم،ِضيِب

اْوَتَأَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰه«كالملالوقوهو»؟اْوَتَأَنْيَأْنِمَوْمُه
لٱِةَقيِّـضلٱَنِم

ْ
يفاَهوُضَّـيَبَوْمَُهباَيِثاوُلَّـسَغْدَقَو،ِةَميِظَع ِمَدِ

حلٱ
ْ

نكيملطقفريهطتلادصقولف.)١٤و٧:١٣ص(»ِلََم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ةرافكةحيبذهنوككلذىلعةوالعدصقلبهيلإًازمرمدلا
.)٩:٢١نييناربع(ةيطخلانع

ملٱُهَل،ِهيِبَأِِهللاًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنَلَعَجَو«٦
لُّسلٱَوُدْجَْ

ْ
َىلِإُناَط

.»َنيِمآ.َنيِدِبآلٱِدَبَأ
١٩:٦جورخ٩و٢:٥سرطب١و٢٠:٦و٥:١٠ص
١١:٣٦و١٥:٦ةيمور٦١:٦ءايعشإو

ةكلمملاءاضعأيأِهيِبَأِِهللاًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنَلَعَجَو
هعمنكسييتلايهوًاريثكاهيفحيسملاملكتيتلاةيوامسلا
ِّـلُكْنِمَكِمَدِبِِهللااَنَتَْيَرتْشٱ«هلوقلثماذهو.نونمؤملااهيف
لَعَجَو،ٍةَّـمُأَوٍبْعَشَوٍناَسِلَوٍةَليِبَق

ْ
،ًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنِٰهلِإلاَنَت

هللادعوكاذهو.)١٠و٥:٩ص(»ِضْرَألٱَىلَعُكِلْمَنَسَف
ٍةَنَهَكَةَكَلَْممِيلَنوُنوُكَتْمُتْنَأَو«هلوقيفليئارسإميدقلاهبعشل
.)٧:٢٧لاينادًاضيأرظنا١٩:٦جورخ(»ًةَسَّـدَقُمًةَّـمُأَو
اولخدينأمهلقحيراصةنهكمهلكنينمؤملانوكىلعءانبو
مهنألمهريغلومهسفنألتاكربلااوبلطيوباجحلاءاروامىلإ
.)٩:٢١نييناربع(مدلاباوسدقتدق

حيسملاتافصهركذخلاُناَطْلُّسلٱَوُدْجَْملٱُهَل
يفهلحيسبتلابوجوراهظإوهلحيبستلاىلعهلمحهلامعأو
سرطب١(يفيذلاحيبستلااذهلثمو.ةيحيسمةدابعلك
اذهنممظعأو)١١و٤:٩ص(يفامهنممظعأو)٤:١١
.)٧:١١ص(يفامًاضيأ

َنيِذَّـلٱَو،ٍْنيَعُّلُكُهُرُظْنَتَسَو،ِباَحَّـسلٱَعَمِيتْأَياَذَوُه«٧
.»َنيِمآْمَعَن.ِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجِهْيَلَعُحوُنَيَو،ُهوُنَعَط
انحوي١٢:١٠ايركز٧:١٣لايناد٢٤:٣٠و١٦:٢٧ىتم
٢٣:٢٨اقول١٩:٣٧

مظعألاربحلامامأحيسملالاقِباَحَّـسلٱَعَمِيتْأَياَذَوُه
َنوُِرصْبُتَنآلٱَنِم:ْمُكَلُلوُقَأ«نيعبسلاعمجمعماسمىلع
لٱِنيِمَيْنَعًاسِلاَجِناَسْنِإلٱَنْبٱ

ْ
ِباَحَسَىلَعًايِتآَو،ِةَّـوُق

رفسيفهبءابنإلاقفوىلعاذه،.)٢٦:٦٤ىتم(»ِءاَمَّـسلٱ
نوتيزلالبجىلعهذيمالتهبحيسملاأبنأامو)٧:١٣(لايناد
يفِناَسْنِإلٱِنْبٱُةَمَالَعُرَهْظَتٍذِئَنيِح«هلوقوهو .ِءاَمَّـسلٱِ
ًايِتآِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُيَو،ِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجُحوُنَتٍذِئَنيِحَو
رظنا٢٤:٣٠ىتم(ٍ»ريِثَكٍدَْجمَوٍةَّـوُقِبِءاَمَّـسلٱِباَحَسَىلَع
ءاهبىلعلديالباحسلايفهنايتإو.)١٤:٦٢سقرمًاضيأ
باحسلااذهنألنيدهاشملافوخىلعلبهدجموهئيجم
ةيآوهلبيلجتلايفناكيذلاكهدجمباجحبسيل
ُباَحَّـسلٱ«برلاءيجميفمنرملالوقيفامكبضغلا
ُحتَوٌراَنُبَهْذَتُهَماَّـدُق...ُهَلْوَحُباَبَّـضلٱَو

ْ
.ُهَلْوَحُهَءاَدْعَأُقِر

ملٱُهُقوُرُبْتَءاَضَأ
ِتَباَذ.ْتَدَعَتْرٱَوُضْرَألٱِتَأَر.َةَنوُكْسَْ

جلٱ
ْ
شلٱَلْثِمُلاَبِ

لُكِضْرَألٱِدِّـيَسَماَّـدُق،ِّـبَّـرلٱَماَّـدُقِعْمَّـ
ِّـ
»اَه

.)١٩:١ءايعشإو١:٣موحانًاضيأرظنا٥-٩٧:٢رومزم(
:١٢ايركز(يفامىلعينبماذهٍْنيَعُّلُكُهُرُظْنَتَسَو
فصوذإةمعنلانالعإوةيزعتللًالوأتناكايركزةءوبنف)١٠
نولبقيفباجحلامهبولقنععفرينيحميلشروألهأةبوتاهب
كلمهللانباهنوكرابتعاب»هوبلصيذلا«يرصانلاعوسي
نيحريرشلاملاعلاسأيىلإةراشإكلذانحويذختافليئارسإ
.هئادعأنممقتنيلبرلايتأي

ِلِئاَبَقُعيَِمجِهْيَلَعُحوُنَيَو،ُهوُنَعَطَنيِذَّـلٱَو
ىلعحيسملاوانحويهدهاشامىلعينبماذهِضْرَألٱ
:١٩انحوي(هنممدوءامجورخوهبنجنعطنمبيلصلا

نيذلادوهيلامهوهولتاقمهنونعطنيذلاو.)٣٧-٣٤
نأمهيلعناكف.هوتامأنيذلامهنوينامورلاوهبلصاوبلط
ذئموينوحونيمهنكلوربقلايفحيسملاعضُونيحاوحوني
مهحونفمهنيدينأكشوىلعوهوتامامدعبماقهنأل
.امهيفةبوتللرثأالنيذللامدنلاوسأيلاحون

ىلعهللالدعءارجإبماتلاهاضرانحويرهظأَنيِمآْمَعَن
.هماقتناوهمكحىضتقم

لٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«٨
ْ
لٱ،ُءاَي

ْ
ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِب

لٱ
ْ

لٱ،ِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَوُنِئاَك
ْ
.»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق

:١٥و١١:١٧و٤:٨ص٤١:٤ءايعشإ٢٢:١٣و٢١:٦ص
١٩:٦و٢١:٢٢و١٦:٧و٣

فلألا«وبآلاهللاوهانهملكتملاُءاَيْلٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ
ءاجهلافورحنمريخألافرحلاولوألافرحلاامه»ءايلاو
ةيلزأنعةرابعامهو»اغيموأوافلأ«ينانويلالصألايفامهو
ىقبينأنكميالوءيشهلبقسيليذلاهلإلاهتيدبأوهللا

.هدعبءيش
لوقنموهوخسنلارثكأيفسيلاذهُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِبْلٱ
فلألا«ريسفتهبدوصقملاو)٢٢:١٣و٢١:٦ص(نع
.»ءايلاو

ةيدمرسبحيرصتاذهِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَوُنِئاَكْلٱ
هئاقدصأبولقةيزعتهبدصقةدودحملاريغهتوقوهللا
يفليقيذلاو.هايإمهتمواقمبهئادعأةلاهجنايبومهتيبثتو
صو١٧ع(يفهسفنلنبالافصويفليقانهبآلافصو
٢٢:١٣(.

يفْمُكُكِيَرشَوْمُكوُخَأاَّـنَحوُياَنَأ«٩ يفَوِةَقيِّـضلٱِ ِتوُكَلَمِ
ملٱَعوُسَي

يفُتْنُك.ِِهْربَصَوِحيِسَْ جلٱِ
ْ
طَبىَعْدُتيِتَّـلٱِةَريَِز

ْ
َسُم

ملٱَعوُسَيِةَداَهَشِلْجَأْنِمَوِهللاٱِةَمِلَكِلْجَأْنِم
.ِ»حيِسَْ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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ىتمو٤:١٤يبليفو١:٧سوثنروك٢و١:١٥لامعأ١ع
:١٣ص٢:١٢سواثوميت٢و٦ع١٤:٢٢لامعأو٢٠:٢٣
٢ع٣:٥يكينولاست٢و١٠

نابأواذهبهسفنبتاكلافصوْمُكوُخَأاَّـنَحوُياَنَأ
.رفسلااذهبتكيذخأنيحهبهلاح

يفْمُكُكيَِرشَو سئانكلاكلتلكتباصأيأِةَقيِّـضلٱِ
يتلالوقلاانهرركف.هتوكلمباهقلعتوحيسملاباهكسمتل
يِغَبْنَيٍَةريِثَكٍتاَقيِضِبُهَّـنَأ«سلوبنمسئانكلاكلتهتعمس
.)١٤:٢٢لامعأ(»ِهللاٱَتوُكَلَمَلُخْدَنْنَأ

يفَو انحويلحيسملالاقِحيِسَْملٱَعوُسَيِتوُكَلَمِ
هناَبَْرشَتَفِيسْأَك«بوقعيهيخألو لٱِةَغْبِّـصلاِبَو،اَِ

هبُغِبَطْصَأيِتَّـ اَِ
بوقعيلتمتةوبنلاهذهف.)٢٠:٢٣ىتم(»ِناَغِبَطْصَتاَنَأ
انحويلتمتو)١٢:٢لامعأ(سابيرغأسدوريههلتقنيح
اميسالوةقيضلاةايحتناكيتلاهتايحمايألكيفًايئزج
تقبسةقيضلاهذهو.هنايبيتأيسوةيآلاهذهبهيلإراشأام
يفليقامكهلًاديهمتتناكوحيسملاتوكلميفلوخدلا
.)٤:١٣سرطب١و٢:١٢سواثوميت٢و٨:١٧ةيمور(

لبةقيقحمهلنكيملتوكلملانأىلعلدياذهِِهْربَصَو
اولصحيلربصلاىلإاوجاتحاكلذلوءاجرلاىضتقمبمهلناك
هيفو)١٤:٢٢لامعأ(ًافنآروكذملاسلوبلوققفوىلعهيلع
هذيمالتلحيسملالوقو»ءاجرلاوربصلاوةقيضلا«ةثالثلاركذ
.)٢١:١٩اقول(»ْمُكَسُفْنَأاوُنَتْقٱُمُِكْربَصِب«

يفُتْنُك ةريزجيهوَسُمْطَبىَعْدُتيِتَّـلٱِةَريِزَْجلٱِ
سسفأنميبرغلابونجلايفنيجيإرحبيفةيرخصةريغص
لصفلارظنا(سونايتنودروطاربمألامايألوسرلااهيلإيفُن
.م.ب٩٥ةنسلاوحنكلذناكو)ةمدقملانمثلاثلا

َعوُسَيِةَداَهَشِلْجَأْنِمَوِهللاٱِةَمِلَكِلْجَأْنِم
اهدهشيتلاةداهشلاواهبهللاملكتيتلاةملكلايأِحيِسَْملٱ
انحويىدان.ًايحيسمهنوكهيفنةلعنأةصالخلاو.حيسملا
هنأكلذةجيتنتناكو»ةداهشلا«كلتدهشو»ةملكلا«كلتب
لقأذئموياوناكاهناكسنأحجرُييتلاةريزجلاكلتىلإيفُن
.مويلامهنم

يفُتْنُك«١٠ يفِحوُّرلٱِ ًاتْوَصيِئاَرَوُتْعِمَسَو،ِّـبَّـرلٱِمْوَيِ
»ٍقوُبِتْوَصَكًاميِظَع

٢٠:٧لامعأو٣٢:٤٣ىتمو٢١:١٠و١٧:٣و٤:٢ص
٤:١ص

يفُتْنُك اذهيفتارمعبرأاذهانحويلاقِحوُّرلٱِ
.)٢١:١٠و١٧:٣و٤:٢ص(يفوةيآلاهذهيف-رفسلا
كلذنكيملفيحولالوبقلدعتسموهوهلاحنيبيوهو

امعًالصفنمهراكفأىلإرظنلابناكو.ًامئادالوًايعيبط
هعمسنعةبوجحمتناكاهنأكفةيداملارومألانمهلوح
ةصتخملاتاوصألاورظانملانيبةعفترمهسفنتناكفهرصبو
هسفنىلعلاقنيحسلوبلاحلثميفناكفحاورألاملاعب
يفَأ« جلٱِ

ْ
جلٱَجِراَخْمَأ،ُمَلْعَأُتْسَل؟ِدََس

ْ
»ُمَلْعَأُتْسَل؟ِدََس

ةبيغهيلعتعقونيحسرطبلاحو.)١٢:٢سوثنروك٢(
اهعمسيملًاتاوصأعمسلاحلاهذهيفو.)١٠:١٠لامعأ(
اهريثأتهتركاذيفيقبنكلهاوساهريملءايشأرظنوهريغ
.اهتباتكبرمُأيتلالاوقألابتكيواهركذينأعيطتسيىتح

يف هيفبرلاةمايقبسّدقتيذلامويلايأِّـبَّـرلٱِمْوَيِ
ةسينكلاسسأهدجمتوهتمايقبحيسملانإف.دحألامويوهو
لسرلاداتعاف.»اهيلعىوقتالميحجلاباوبأ«يتلا
زبخلارسكوةدابعللهيفاوعمتجينأنولوألاذيمالتلاو
.)٢٠:٧لامعأ(

مويانحويردقيملًاميِظَعًاتْوَصيِئاَرَوُتْعِمَسَو
عبسلاسئانكلاىدحإوأسسفأةسينكبطاخينأبرلا
نأردقبرلانكلةريزجلاكلتىلإًايفنمناكهنألهتداعك
ةياهنىلإسئانكلالكعفنينأكلذهتباتكبردقفهملكي
هلئاسرضعبهتباتكبحيسمللًامداخسلوبناكامكنامزلا
ةعلقيفريسأوهوسوريثولنأامكو.ةيمورنجسنم
نأامكو.ةينامرجلاةغللاىلإسدقملاباتكلامجرتغربمترو
»يحيسملاةحايس«درفدبنجسيفوهوبتكناينبانحوي
عفنلًايناثًاعفنملاعلايفحيسملاسئانكعفنيذلاباتكلا
.ليجنإلا

ىلإنوعدُيدوهيلاناك.)٦و٨:٢ص(ٍقوُبِتْوَصَك
ناكو.)١٠:١٠ددع(قوبلاتوصبنأشلاتاذتالافتحالا
:٢ليئويو١٩:١٩جورخ(ةيهلإلارظانملابًانرتقمتوصلاكلذ
فرعيملانحويو.)٤:١٦يكينولاست١و٢٤:٣١ىتمو١
انه»قوبلاتوصب«دارملالعلو.)١٢ع(هتوصنمحيسملا
.قوبلاتوصكًاحيرصًايلاعناكتوصلانإ

لٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ:ًالِئاَق«١١
ْ
يِذَّـلٱَو.ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ.ُءاَي

يفْبُتْكٱُهاَرَت لٱِعْبَّـسلٱَىلِإْلِسْرَأَوٍباَتِكِ
ْ

يفيِتَّـلٱِسِئاَنَك ِ
،اَريِتاَيِثَىلِإَو،َسُماَغْرَبَىلِإَو،اَْنريِمِسَىلِإَو،َسُسَفَأَىلِإ:اَّـيِسَأ
لَدَاليِفَىلِإَو،َسِدْراَسَىلِإَو

ْ
.»َةَّـيِكِدُوَالَىلِإَو،اَيِف

٢٤و١٨و١٢و٢:٨ص١٨:١٩لامعأ٢:١ص١٩ع
٢:١يسولوك١٤و٧و٤و٣:١صو١٦:١٤لامعأ

عريسفترظنا(ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ.ُءاَيْلٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ
نمنيبتيامك«خسنلاضعبيفتسيلةرابعلاهذه.)٨
.»دهاوشلايذليجنإلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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.هاريساموهوُهاَرَتيِذَّـلٱ
يفْبُتْكٱ خلاِسِئاَنَكْلٱِعْبَّـسلٱَىلِإْلِسْرَأَوٍباَتِكِ
كلتىلإةلاسرلكةمدقميفلوسرلابتكاذهىلعءانبف
نوكو(حيسملاةهجنمايؤرلاهذهيفهآرامضعبسئانكلا
ركُذةيحيسملاسئانكلالكنعةبئانعبسلاسئانكلاهذه
لكلةمدقمحيسملاايؤرنأشيفانهليقامو.)ةمدقملايف
.)١٩ع(طقفعبسلاسئانكلاىلإلئاسرللالرفسلااذه

لٱَف«١٢
ْ
لٱاَّـَملَو.يِعَمَمَّـلَكَتيِذَّـلٱَتْوَّـصلٱَرُظْنَألُّتَفَت

ْ
ُّتَفَت

»ٍبَهَذْنِمَرِياَنَمَعْبَسُتْيَأَر
٤:٢ايركزو٣٧:٢٣و٢٥:٢٧جةرخ٢:١صو٢٠ع

.توصلابحاصيأَتْوَّـصلٱَرُظْنَألُّتَفَتْلٱَف
ضعبباهضعباهلاصتابيهوٍبَهَذْنِمَرِياَنَمَعْبَس

:٢٥جورخ(عامتجالاةميخثاثأضعبناكوةدحاوةرانم
ةرانملكايؤرو.)٤:٢ايركز(يفاذهركُذو.)٤٠-٣١
اهسفنبتبثتنأنكميةدرفنمةسينكىلإريشتلاهتدحىلع
.اهتنايخوأاهتنامأبسحبحازُتنأنكميو

يفَو«١٣ ملٱِعْبَّـسلٱِطَسَوِ
ًالِبَْرسَتُم،ٍناَسْنِإِنْبٱُهْبِشِرِياَنَْ

ْنِمٍةَقَطْنِمِبِهْيَيْدَثَدْنِعًاقِطْنَمَتُمَو،ِنْيَلْجِّـرلٱَىلِإٍبْوَثِب
.»ٍبَهَذ

و١٠:٥و٧:١٣لاينادو١:٢٦لايقزحو١٤:١٤و٢:١ص
١٥:٦ص١٦

هسفنىمسحيسملاوحيسملاءامسأنماذهٍناَسْنِإِنْبٱ
ضرألاىلعوهوسانللرهظاذهبوماتلاهتوسانىلعةلالدهب
.هتوملبقسونافتسالرهظنيحوةمايقلادعبوتوملالبق

ماقميذبوثاذهِنْيَلْجِّـرلٱَىلِإٍبْوَثِبًالِبَْرسَتُم
:٩لايقزح(يفاذهلثمركُذو.كلملاومظعألاربحلاكعيفر
.)١٠:٥لاينادو١١و٣و٢

ناكٍبَهَذْنِمٍةَقَطْنِمِبِهْيَيْدَثَدْنِعًاقِطْنَمَتُم
يذلانكلةحيبذلاميدقتدنعمظعألاربحلااذهلثمسبلي
ينوجنامساوبهذنمةقطنمناكهعنصبىسومهللارمأ
اهلكتناكانحوياهآريتلاةقطنملاو.موربمصوبوزمرقو
يتلاتاكربلاةميقواهسبالماقمةمسىلإةراشإبهذنم
نممظعألانهاكلاسبلةيقبهركذمدعنمو.اهحنم
صتخينكيملحيسملاسبلنأجتنتسنةمامعلاودوفألا
يكلمناكامكًاكلموًانهاكهنوكقفاويامملبةنهكلاب
-٧:١و٦:٢٠و١٠و٥:٩نييناربعو١٠:٥لايناد(قداص
١٧(.

ِضَيْبَألٱِفوُّصلٱَكِناَضَيْبَأَفُهُرْعَشَوُهُسْأَراَّـمَأَو«١٤
لَّـثلٱَك

ْ
.»ٍراَنِبيِهَلَكُهاَنْيَعَو،ِج

١٩:١٢و٢:١٨صو١٠:٦و٧:٩لايناد

ِجْلَّـثلٱَكِضَيْبَألٱِفوُّصلٱَكِناَضَيْبَأَفُهُرْعَشَوُهُسْأَر
نمهايإهريهطتدعبهبعشةراهطوهتسادقىلإاذهبراشأ
لانيادلوقكاذهو.)١:١٨ءايعشإو٥١:٧رومزم(هاياطخ
لَّـثلٱَكُضَيْبَأُهُساَبِل«

ْ
لايناد(»ِّـيِقَّـنلٱِفوُّصلٱَكِهِسْأَرُرْعَشَو،ِج

٧:٩(.
وهف.)١٠:٦لاينادو١٩:١٢ص(ٍراَنِبيِهَلَكُهاَنْيَع

اذهو.مثإلاايافخفشكيوةملظلاقامعأىرينأرداق
اهنوكرتينيذلااياطخلانميقني»ةلكآًاران«هنوكىلإةراشإ
:٧لاينادو٢٠:٩ص(اهبكسمتينملكيشاليوقرحيو
.)٧اذوهيو١٠و٩

يفِناَتَّـيِمَْحماَمَُّـهنَأَك،ِّـيِقَّـنلٱِساَحُّنلٱُهْبِشُهَالْجِرَو«١٥ ِ
.»ٍَةريِثَكٍهاَيِمِتْوَصَكُهُتْوَصَو.ٍنوُتَأ

١٩:٦و١٤:٢ص١٠:٦لاينادو١:٧لايقزحو٢:١٨ص
٤٣:٢لايقزحو

يفِناَتَّـيِمَْحماَمَُّـهنَأَك،ِّـيِقَّـنلٱِساَحُّنلٱُهْبِشُهَالْجِر ِ
اتناكومدخيوهونهاكلايلجركناتفوشكمهالجريأٍنوُتَأ
رارشألانمدحأالنألًاراهظإنوتأيفناتيمحمامهنأك
.)٦٣:٣ءايعشإ(هضغبمهسوديمويهايإهسودلمتحي

يفعمسهنإلاينادلاقٍةَريِثَكٍهاَيِمِتْوَصَكُهُتْوَص
ناكف)١٠:٦لايناد(»ٍروُهُْمجِتْوَصَكِهِمَالَكُتْوَص«ايؤرلا
لمحيوحيسملاةبيهىلعلديفصولااذهو.ًابيهرًاديدش
:٩٣و٦٥:٧رومزم(ةدعرلاوفوخلاىلعمهنيديليتأينيذلا
٤(.

يفُهَعَمَو«١٦ لٱِهِدَيِ
ْ
ٍضاَمٌفْيَسَو،َبِكاَوَكُةَعْبَسىَنْمُي

يفُءِيضُتَيِهَوِسْمَّـشلٱَكُهُهْجَوَو،ِهِمَفْنِمُجُرَْخيِنْيَّـدَحوُذ ِ
هتَّـوُق .»اَِ
ءايعشإو١٩:١٥و١٦و٢:١٢ص٣:١و٢:١صو٢٠ع
٥:٣١ةاضق١٠:١ص١٧:٢ىتم٤:١٢نييناربع٤٩:٢

يفُهَعَمَو اذهدعبليقَبِكاَوَكُةَعْبَسىَنْمُيْلٱِهِدَيِ
هدييف«اهنوكو.)٢٠ع(»سئانكلاعبسلاةكئالم«اهنإ
اهدشرمواهيماحواهسئاسواهكلامهنأىلعلدت»ىنميلا
هفارخيفحيسملالوقكهتيانععوضوموهينيعيفةنيمثاهنإو
.)١٠:٢٨انحوي(»يِدَيْنِمٌدَحَأاَهُفَطَْخيَال«هنإ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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فيسلاركُذِهِمَفْنِمُجُرَْخيِنْيَّـدَحوُذٍضاَمٌفْيَس
:١٩و٦:٨و١٦و٢:١٢ص(يفوانهايؤرلايفتارمتس
فيسلااذهولايقزحةءوبنيفركُذامًاريثكو)٢١-١٥
ِهللاٱُةَمِلَكَوُهيِذَّـلٱِحوُّرلٱَفْيَس«وهليجنإلاميلعتبجومب
َىلِإٌةَقِراَخَو،ِنْيَّـدَحيِذٍفْيَسِّـلُكْنِمىَضْمَأيهيتلا
ملٱَوِحوُّرلٱَوِسْفَّـنلٱِقَرْفَم

ملٱَوِلِصاَفَْ
ْ
لٱَراَكْفَأٌةَزِّـيَُممَو،ِخاَخِ

ْ
لَق
ْ

ِب
ءايعشإًاضيأرظنا٤:١٢نييناربعو٦:١٧سسفأ(»ِهِتاَّـيِنَو
:٢ص(هءادعأبلغيفيسلااذهبو)١٢:٤٨انحويو٤٩:٢
اذهدحو.)١٠:٤سوثنروك٢و٢٠و١٩:١٥صو١٦و١٢
ىلعتكبيامهبوديدجلادهعلاوميدقلادهعلاامهفيسلا
لصفيهبو.اهيلعةلماحلارومألاىلعويتاذلاربلاوةئيطخلا
.هبهعطقيوأةئيطخلاوناسنإلانيب

يفُءِيضُتَيِهَوِسْمَّـشلٱَكُهُهْجَوَو يأاَِهتَّـوُقِ
فصُوو.لماكلااهعافتراتقويفميغالبسمشلاك
وهو.)١:٣نييناربع(بآلادجمءاهبهنألاذهبحيسملا
يفًانِكاَس«بألاك .)٦:١٦سواثوميت١(»ُهْنِمىَنْدُيَالٍروُنِ
ةكئالملارظنمنإليقكلذلوةسادقلاوقحلاءاهبرونلااذهو
نيسيدقلايفليقو.)٢٨:٣ىتم(قربلاكنومدخينيذلا
يفِسْمَّـشلٱَكنوئيِضُي«مهنإ .)١٣:٤٣ىتم(»ْمِهيِبَأِتوُكَلَمِ
رابتعابملكتيوهوءيضيناكههجونإىسوميفليقو
اذكهوهئادعأةاشالموصالخلاىلعهتردقويوامسلاهدجم
يكينولاست٢(يفهلوققفوىلعملاعلانيديليتأينيحرهظي
يوقييكلةيفيكلاهذهىلعهسفننلعأو.)١٠-٦:٦
نمىلإجاتحتوداهطضاللةضرعتناكاهنألاهيزعيوهتسينك
ةهجنمانهنالعإلاو.اهئادعأنممقتنينأعيطتسي
لَأْسِا«ىلاعتهلوقوهويناثلارومزملايفنالعإلاكحيسملا

ْ
يِن

لُمِضْرَألٱَِيصاَقَأَوَكَلًاثَاريِمَمَمُألٱَكَيِطْعُأَف
ْ

.َكَلًاك
طَُحت
ِّـ

»خلاْمُهُِّـرسَكُتٍفاَّـزَخِءاَنِإَلْثِم.ٍديِدَحْنِمٍبيِضَقِبْمُهُم
.)١٢-٢:٨رومزم(

طَقَسُهُتْيَأَراَّـمَلَف«١٧
ْ

ُهَدَيَعَضَوَف،ٍتِّـيَمَكِهْيَلْجِرَدْنِعُت
لٱ
ْ
»ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱَوُهاَنَأ،ْفََختَال:ِيلًالِئاَقَّـَيلَعىَنْمُي
١٥و١٢و١٠و١٠:٩و١٨و٨:١٧لايناد١:٢٨لايقزح
٤٨:١٢و٤٤:٦و٤١:٤ءايعشإ١٧:٧و١٤:٢٧ىتم

.انحوييفرظنملاكلذريثأتنايبةيآلاهذهيف
املىسوملهللالاقٍتِّـيَمَكِهْيَلْجِرَدْنِعُتْطَقَس
َناَسْنِإلٱَّـنَأل،يِهْجَوىَرَتْنَأُرِدْقَتَال«هدجمهيرينأبلط
ىأردقوءايعشإلاق.)٣٣:٢٠جورخ(»ُشيِعَيَوِيناَرَيَال
اَتَأَرْدَقَّـيَنْيَعَّـنَأل...ُتْكَلَهِّـينِإ!ِيلٌلْيَو«ايؤريفحيسملا
ملٱ
جلٱَّـبَرَكِلَْ

ْ
كلذلثميفلاقو.)٦:٥ءايعشإ(»ِدوُُن

:١لايقزح(»يِهْجَوَىلَعُتْرَرَخُهُتْيَأَراَّـَملَو«يبنلالايقزح

ُتْنُكيِعَمُمَّـلَكَتَيَناَكْذِإ«لاقلاينادلكالملارهظاملو.)٢٨
رظنملاو.)٨:١٨لايناد(»ِضْرَألٱَىلِإيِهْجَوَىلَعًاخَّـبَسُم
.مظعأهفوخناكفكلذنمدجمأناكانحويهآريذلا

يفناكامكنئمطييكلَّـَيلَعىَنْمُيْلٱُهَدَيَعَضَوَف
.)٢:١٠اقولو١٦:٦سقرمو١٧:٧ىتم(

رابتعابهتيدبأوهتيلزأنايباذهُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱَوُهاَنَأ
.ًاناسنإهنوكىلعةوالعًاهلإهنوك

حلٱَو«١٨
ْ

.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإٌّيَحاَنَأاَهَوًاتْيَمُتْنُكَو.َُّي
هلٱُحيِتاَفَمِيلَو.َنيِمآ

َْ
ملٱَوِةَيِوا

.»ِتْوَْ
:١٥و١٠:٦ص٦:٩ةيمور٢:٨و٤:٩ص٢٤:٥اقول
١١:٢٣و١٦:١٩ىتم٣٨:١٧بويأو٢٠:١و٩:١ص٧

.لالجلابقلاذهوهسفنيفةايحلاهليذلاُّيَْحلٱ
.توملاباوبأتزجيأًاتْيَمُتْنُكَو
ةيمورو٢:٣٤لامعأ(َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإٌّيَحاَنَأاَهَو

هلوقو.هتيلزأرابتعابحيسمللفصو)يح(هلوقف)٦:٩
لجألهلزانترابتعابهلفصو»يحانأاهوًاتيمتنك«
تاومألانممئاقوبيلصلاىلععوفرموهورشبلاصالخ
.ءامسلاىلإدعاصو

ْهلٱُحيِتاَفَمِيلَو
َ
ثلاثفصواذهِتْوَْملٱَوِةَيِوا

هبعشءادعأوهئادعألكىلعًارصتنمهنوكرابتعابحيسملل
يذلالمعلاف.ةسينكللءيشلكسأرهنأىلعلدياذهو
ًانهاكهنوكرابتعابءامسلايفنآلاهيرجيضرألاىلعهلمكأ
.ًاكلمو

ةمالعحيتافملاورارشألااميسالوتاومألاناكمةيواهلا
باذعلاناكمنمالوتوملانمنونمؤملافاخيالفةطلسلا
مهلجألهسفنلذبومهبحأيذلاحيسملاناطلستحتامهنأل
ناطلسلااذهِطعيمليأهتمايقدعبلوقلااذهحيسملالاقو
لازتنلولازتالحيتافملالبهريغلالوابابللالوسرطبل
.هديب

ْنَأٌديِتَعَوُهاَمَو،ٌنِئاَكَوُهاَمَو،َتْيَأَراَمْبُتْكٱَف«١٩
.»اَذٰهَدْعَبَنوُكَي
خلا٤:١صخلا١٢ع

ةرضاحلارومألاوههبتكينأانحويىلعبجوأيذلا
هسأرحيسملايذلادسجلاةسينكلابةقلعتملاةلبقتسملارومألاو
اهراصتناوناطيشلاوةئيطخلااهتبراحمواهراصتناواهداهجيف
ةسينكلاةايحنإ.هيفيذلارشلاوملاعلاةبراحموامهيلع
هتاجنوهتمايقوهدجموهعافتراوهعاضتايفحيسملاةايحهبشت

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُلَّـو
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هللادصاقمىضتقمبنوكياذهوتوملاوميحجلاةوقنم
.اهتداعسواهلامكلينةياغلاو

لٱِةَعْبَّـسلٱُِّرس«٢٠
ْ

،يِنيِمَيَىلَعَتْيَأَريِتَّـلٱِبِكاَوَك
ملٱِعْبَّـسلٱَو

لٱُةَعْبَّـسلٱ:ِةَّـيِبَهَّـذلٱِرِياَنَْ
ْ

ِعْبَّـسلٱُةَكِئَالَمَيِهُبِكاَوَك
لٱ
ْ

ملٱَو،ِسِئاَنَك
لٱُعْبَّـسلٱَيِهاَهَتْيَأَريِتَّـلٱُعْبَّـسلٱُرِياَنَْ

ْ
.»ِسِئاَنَك

٢٥:٣٧جورخ١٢ع٣:١و٢:١صو١٦ع١١:١٥ةيمور
١٥و١٤ىتم١١و٤ع٤:٢ايركزو٣٧:٢٣و

ِةَّـيِبَهَّـذلٱِرِياَنَْملٱِعْبَّـسلٱَو...ِبِكاَوَكْلٱِةَعْبَّـسلٱُِّرس
امنإهاوقبناسنإلاهملعينأعيطتسيالامانه»رسلاب«دارملا
بكاوكلا«ىنعمنإرسلاسيلو.هللانالعإبهكردي
عمزمحيسملانإلب»عبسلاسئانكلاةكئالم«مه»ةعبسلا
نكميالاذهولبقتسملايفسئانكلاهذهخيراتنلعُينأ
كلتىأرانحوينإو.هللاديبعلنلعُأنكلهملعينأملاعلا
.اهبهتيانعوسئانكلاهظفحىلإةراشإبرلادييفبكاوكلا

ِسِئاَنَكْلٱِعْبَّـسلٱُةَكِئَالَمَيِهُبِكاَوَكْلٱُةَعْبَّـسلٱ
اهخويشوسئانكلاةاعرمهةكئالملاءالؤهنإمهضعبنظ
مهواهنوسرحينيذلاةكئالملامهنأمهضعبىأرواهءاسؤريأ
َحتَال،اوُرُظْنُا«هلوقبحيسملامهركذنيذلالثم

ْ
َدَحَأاوُرِقَت

يفْمُهَتَكِئَالَمَّـنِإْمُكَلُلوُقَأِّـينَأل،ِراَغِّـصلٱِءَالُؤٰه ِتاَواَمَّـسلٱِ
ةكئالملالثمو.)١٩:١٠ىتم(»ِيبَأَهْجَوَنوُرُظْنَيٍنيِحَّـلُك
١٠:٢١لايناد(لاينادهركذنيذلامهوممألانوسرحينيذلا
حيسملانأدارملاوهاذهنوكينأنمعنمييذلاو.)١٢:١و
ةبوتلابمهرمأوسئانكلااهتبكترايتلااياطخلاىلعمهخبو
ًاباّونمهنأمهفننأنسحألاف.اوبوتيملنإباقعلابمهرذنأو
نمًالدبءامسلايفانحوياهآريتلااههابشأوأسئانكلا
اهسفنأسئانكلااهنأكحيسملااهربتعاو.اهسفنأسئانكلا
اهأرف.اهرذنأواهلحصنفسئانكلابطاخيامكاهبطاخف
.ضرألاىلعيتلاسئانكلانعًاباونءامسلايفانحوي
.ةكئالملاىلإسئانكلالامعأتبسُنو

ِسِئاَنَكْلٱُعْبَّـسلٱَيِهاَهَتْيَأَريِتَّـلٱُعْبَّـسلٱُرِياَنَْملٱَو
ناسنإلانبااهطسويفوريانملاروصباحويلسئانكلاترهظ
هرينتفملاعلامامأءيضتيكلةيهلإلاةايحلاطئاسواهيطعيل
:٢يبليفو١٢:٣٥اقولو١٦و٥:١٤ىتمو٦٠:١ءايعشإ(
ريانملابتلثماهنكلسئانكلايهبكاوكلاوريانملاو.)١٥
ةيبهذلاةرانلاهبشتهيفبرلاةمعنلةلباقةرثأتماهنأرابتعاب
اهنألبكاوكلابتلثُمو.عامتجالاةميخلخادءيضتيتلا
.ةيواسملاةبقلايفيضتةرثؤم

نإكلذنموكالمءيشلكلرفسلااذهيفركُذهنإ
:١٥و٩و٨و١٤:٦و٨:٢ص(ةكئالملابهدصاقمنلعأهللا
رهظأو)١٤:١٥ص(كالمةطساوبهنبابطاخو)٦و١

.)٢٢:٦و٢٠:١و١:١ص(كالمةطساوبهتئيشمنبالا
:١٤ص(كالمرانللو)١٦:٥ص(كالمهايمللركُذو
ص(كالمةيواهللو.)٧:١ص(ةكئالمحابرأللو.)١٨
٩:١١(.

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةسينكو٧ىلإ١عسسفأةسينكىلإلئاسر
١٧ىلإ١٢عسماغربةسينكو١١ىلإ٨عانريمس

٢٩ىلإ١٨عاريتايثةسينكو
ةسينكلكللاقينأحصيانهةسينكلكلليقام
لكو.اهتيزعتواهراذنإواهداشرإلنامزلارخآىلإةيحيسم
.ةسينكلاكالمىلإبتكينألوسرلارمأبئدتبتةلاسر
نمذوخأمحيسملاباقلأنمبقلركذُيةلاسرلكيفو
حيسمللباطخاهنملكولوألاحاحصألايفايؤرلارهاظم
دعولابوهئيجمإبنبموتخمو»كلامعأفراعانأ«هلوقبءودبم
عمسيلفعمسللنذأهلنم«هلوقبًابلاغبوحصمرصتنملل
.»سئانكللحورلاهلوقيام

ملٱُهُلوُقَياَذٰه:َسُسَفَأِةَسيِنَكِكَالَمَىلِإْبُتْكُا«١
ُكِسْمُْ

لٱَةَعْبَّـسلٱ
ْ

يفَبِكاَوَك ملٱ،ِهِنيِمَيِ
يفِيشاَْ ملٱِعْبَّـسلٱِطَسَوِ

ِرِياَنَْ
»ِةَّـيِبَهَّـذلٱ

١٦و١٣و١٢و١:١١ص

دالبلاةبصقسسفأَسُسَفَأِةَسيِنَكِكَالَمَىلِإْبُتْكُا
لوسرلاانحويباعتأزكرميهوسئانكلاعبسلااهيفيتلا
اهيفةسينكلاسلوبسسأ.هتايحنمةريخألامايألايف
.اهيلإتبسُنةلاسراهيلإبتكونينسثالثاهمدخو
اليكأو)١:٣سواثوميت١(سواثوميتًاضيأاهمدخو
هذهترهتشاو.)٢٤و١٨:١٩لامعأ(سّلبأوالكسربو
عبسلاايندلابئاجعنمّدُعيذلاسيماطرألكيهبةنيدملا
.)١٩:٢٧لامعأرسفترظنا(هئانبةسافنب

يفَبِكاَوَكْلٱَةَعْبَّـسلٱُكِسْمُْملٱُهُلوُقَياَذٰه ،ِهِنيِمَيِ
ال.)١:١٢ص(ايؤرلانمقبساممذوخأماذهخلاِيشاَْملٱ

اممرثكأسسفأةسينكىلعحصيباطخلااذهيفءيش
هنإف.ملاعلاسئانكوأسئانكلاكلتنماهريغىلعحصي
وهواهطشنمواهظفاحوةسينكلاسأرحيسملانإهيفنابأ
َّـلُكْمُكَعَماَنَأاَه«مهايإهتقرافملبقهذيمالتلهلوقلقفاوم
امنيبقرفلاو.)٢٨:٢٠ىتم(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱ
كانهليقهنإ)١:١٦ص(يفليقاموحيسملايفانهليق
»هينميباهكسمم«هناانهليقو»بكاوكلاعبسلاهدييف«

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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هداهتجاىلعلديذإلوألاىنعمنمىوقأىنعمديفياذهو
.)١٠:٢٨انحوي(هدينمدحأاهفطخياليكلاهظفحيف
يف«هنأكانهليقو»رئانملاطسويفشام«هنإانهليقو
هئانتعابلكيالهنإىلعلدياذهو.)١:١٣ص(»اهطسو
نمءيشنعلفغيالهنإوًادبأاهظفحبنتعمهنإوةسينكلاب
اهنيعينألًامئادًادعتسمهنإواهبيصتيتلابراجتلاواهتالز
.هيلإجاتحتاملكاهلبهيو

ْنَأُرِدْقَتَالَكَّـنَأَو،ََكْربَصَوَكَبَعَتَوَكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ«٢
َحت
ْ
لٱَتْبَّـرَجْدَقَو،َراَْرشَألٱَلِمَت

ْ
اوُسْيَلَوٌلُسُرْمَُّـهنِإَنيِلِئاَق

.»َنيِبِذاَكْمَُهتْدَجَوَف،ًالُسُر
٦:٦انحوي٤:١انحوي١و١٥و٨و٣:١صو١٩ع
١٢:١٣سوثنروك٢و

فرعأ«هلوقكىضرلاةفرعمسيلهذهَكَلاَمْعَأٌفِراَع
ىلإريشتورابتخالاةفرعملب.)١٠:١٤انحوي(»يتصاخ
:٤سوماعو٢٤و١٣٩:٢٣رومزم(ءيشلكفرعيهنوك
لدياذههلوقو.)٤:١٣نييناربعو٢٥و٢:٢٤انحويو١٣
نيذللةيزعتهيفواهتافصوةسينكلاةريسربتخاهنأىلع
َّـلُكُمَلْعَتَتْنَأ،ُّبَراَي«سرطبلوقاولوقينأنوردقي

راذنإو)٢١:١٧انحوي(»َكُّبِحُأِّـينَأُفِرْعَتَتْنَأ.ٍْءَيش
.نئاخلامداخلل

نيبيوهو»كلامعأ«هلوقلريسفتاذهَكَْربَصَوَكَبَعَتَو
اهربصوحيسملاةمدخيفاهداهتجاواهتريغوةسينكلاةعاجش
.حيسملالجأنمملاعلاةمواقماهلامتحاىلع

َحتْنَأُرِدْقَتَالَكَّـنَأَو
ْ
دارملاسيلَراَْرشَألٱَلِمَت

مهروجةسينكلاتلمتحانيذلانودهطضملاانه»رارشألاب«
مساىلعراعلااوبلجنممةسينكلالخادنيذلالبربصلاب
ةسدقمةريغبءالؤهتضفرةسينكلانإفمهحئابقبحيسملا
.حيسملااهحدمكلذلو

:١١سوثنروك٢(ٌلُسُرْمَُّـهنِإَنيِلِئاَقْلٱَتْبَّـرَجْدَقَو
سسفأينمؤمنكللوسرلاانحوياولبقيملءالؤهلعل.)١٣
دقو)١:٦انحوي١و٣:٩ص(نيبذاكمهودجوفمهونحتما
هلوقبءالؤهلثمبةسينكلاهذهخويشلوسرلاسلوبأبنأ
لُمٍروُمُأِبَنوُمَّـلَكَتَيٌلاَجِرُموُقَيَسْمُتْنَأْمُكْنِم«

ْ
اوُبِذَتْجَيِلٍةَيِوَت

حيسملاىطعأدقو.)٢٠:٣٠لامعأ(»ْمُهَءاَرَوَذيِمَالَّـتلٱ
ِمثْنِم«هلوقوهوةبذكلاءايبنألانونحتميهبامهذيمالت

َ
ْمِهِرا

.)٧:١٦ىتم(»ْمَُهنوُفِرْعَت

لَمَتْحٱِدَقَو«٣
ْ

يِمْسٱِلْجَأْنِمَتْبِعَتَوٌ،ْربَصَكَلَوَت
.»َّـلِكَتَْملَو
١٥:٢١انحوي

ةمواقمىلعتبثيأٌْربَصَكَلَوَتْلَمَتْحٱِدَقَو
.)٢ع(رارشألا

سسفأةسينكةمواقميِمْسٱِلْجَأْنِمَتْبِعَتَو
مسالجألربصلاباهتلمحاهنكلةظهابًالاقثأاهتلّمحرارشألا
ةطساوبمهلناكيذلاهتبحموهللاةمعننالعإيأحيسملا
.)١٤و١٤:١٣انحوي(حيسملا

ملو)٢ع(بعتلاةسينكلاهذهتلمتحاَّـلِكَتَْملَو
.مظعأهلامتحاةمعنتناكبعتلاةمظععمهنإفهلقثتست
اهرهوجةعبسسسفأةسينكاهبهللاحدميتلارومألانإ
دقو»مهضفرونيبذاكلانيملعملازييمت«وهواهنمعبارلا
نوددئادشلااهلامتحاوهتمدخيفاهبعتواهلمعحدم
تلخديتلاةفطاخلابائذلاةمواقميفاهبيلصلمحوعزعزت
يفو)١٠:١٢انحوي(اهتددبوفارخلاتفطخوحيسملاةريص
مهولسرمهنإنيعدملاناحتماورشلاةلمعلكاههرك
.داهطضالاوةمدخلالمحنماهلالكمدعوًالسراوسيل

.»َىلوُألٱَكَتَّـبََحمَتْكَرَتَكَّـنَأَكْيَلَعيِدْنِعْنِكٰل«٤
٢:٢ايمرإ٢٤:١٢ىتم

ةنسحلاةسينكلالامعأهحدمدعبَكْيَلَعيِدْنِعْنِكٰل
.هيلعموللاقحتستامركذ

ترتفةسينكلاكلتنإيأَىلوُألٱَكَتَّـبََحمَتْكَرَتَكَّـنَأ
طِخَةَّـبََحم،ِكاَبِصََةْريَغ«

ْ
يذلاقوشلاو)٢:٢ايمرإ(»ِكِتَب

.)٥-٣:١داشنألاديشن(اهنارتقاموييفاهبرىلإهتقاتشا
ملهنأوءيشلكىلعهلاهتبحملضفهنأكلذبحيسملارهظأ
.بلقلاةبحمىلعًاسسؤمنكيملامهماركإلاهتريغربتعي
ىلعهللاركشةسينكلاكلتىلإهتلاسربتكاملسلوبو
حيسمللاهتبحمهبشو)١:١٥سسفأ(نيسيدقلالكلاهتبحم
نوثالثّرمف)٣٣-٥:٢٣سسفأ(اهجوزلةجوزلاةبحمب
ناكسلوبهيلإبتكيذلا»ليجلاف«.تقولاكلذنمةنس
ىلعاهتلمحليجنإلاميلاعتلاهتريغلعلو.تامدق
ةروصل«تراغفاهبلقلاوحأنعتلفغفلادجلاوتاموصخلا
وهيذلاهرهوجتدقفو»نيسيدقللةرمملسملاناميإلا
ةيحيسملالئاضفلاةيقبدومخمزلتسيةبحملادومخو.ةبحملا
.)٣-١٣:١سوثنروك١(ًائيشةبحملانودتسيلاهنأل
الواهنمرثكأبلطيالهللاويحيسملانيدلاةصالخةبحملاو
.اهنملقأبيفتكي

طَقَسَنْيَأْنِمْرُكْذٱَف«٥
ْ

َلاَمْعَألٱِلَمْعٱَو،ْبُتَوَت
ْنِمَكَتَراَنَمُحِزْحَزُأَوٍبيِرَقْنَعَكيِتآِّـينِإَفَّـالِإَو،َىلوُألٱ
هناَكَم .»ْبُتَتَْملْنِإ،اَِ

ألَا
َ
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ىتم١:٢ص١٠:٣٣نييناربع٢ع٣:٣صو٢٢و١٦ع
٢:١٥يبليفوخلا٥:١٤

ءاجامىلإةراشإاذهيفلعلَتْطَقَسَنْيَأْنِمْرُكْذٱَف
طَقَسَفْيَك«يبنلالوقيف

ْ
َتْنِب،ُةَرَهُزاَيِءاَمَّـسلٱَنِمِت

نبالايفحيسملالثمانركذيوهو.)١٤:١٢ءايعشإ(ِ»حْبُّصلٱ
وهوهلكأتريزانخلاتناكيذلابونرخلاىهتشايذلالاضلا
نعلضفيناكهيبأتيبيفزبخلانأركذوعوجلاديدشيف
.)١٥:١٧اقول(مدخلا

يعجراةسينكلللقيملَىلوُألٱَلاَمْعَألٱِلَمْعٱَو،ْبُت
يتلاىلوألااهلامعأىلإعوجرلاباهرمألبلوألاكروعشىلإ
ةحيصنةصالخو.ةميقاهلتلعجواهيلعةبحملااهتلمح
.»حلصا«و»بت«و»ركذأ«رماوأةثالثانهحيسملا

ْنِمَكَتَراَنَمُحِزْحَزُأَوٍبيِرَقْنَعَكيِتآِّـينِإَفَّـالِإَو
ةمعنلاصفناىلإريشيةسينكلاةرانمةحزحزاَِهناَكَم
اهلثدحامكاهرونءافطنالاهكرتوةسينكلانعحيسملا
.رخُأسئانكىلإاهنعةكربلاتلقُنفقرشلاسئانكرثكألو
نإفلُزَيملعضوميفقرشأيذلارونلانأبحرفننأانيلعف
حيسملانايتإف.ىرخألااهتحبرسئانكلاىدحإهترسخام
لبنيدلامويءاضقلهنايتإوهسيلهبةسينكلارذنأيذلا
.ملاعللاهتبحموةيحورلاةايحلايفاهروتفىلعاهبيدأتلهنايتإ
نألروكذملاحيسملاراذنأنمتدافتساةسينكلانإرهاظلاو
نيسمخدعبةسينكلاىلإبتكروهشملادهيشلاسويطانغا
اهتابثواهتنامأاهيفحدمةلاسررفسلااذهةباتكنمةنس
ملاهترانمنإديؤياممو.دسافلاميلعتلانمتلخاهنإو
ةنسثلاثلاعمجملايفاهسوسقضعبدوجوذئمويحزحزتت

.م.ب٤٣١

َنيِّـيِوَالوُقُّنلٱَلاَمْعَأُضِغْبُتَكَّـنَأ:اَذٰهَكَدْنِعْنِكٰلَو«٦
.»ًاضْيَأاَنَأاَهُضِغْبُأيِتَّـلٱ

نمملعنملخلاَنيِّـيِوَالوُقُّنلٱَلاَمْعَأُضِغْبُتَكَّـنَأ
ع(يفامبانهليقامةلباقمبنكلقيقحتلابًائيشءالؤهرمأ
-٢٥:١ددع(ماعلبميلعتهبشتمهميلاعتنإمهفن)١٥و١٤
راشأيتلاماعلبلامعألثمتناكمهلامعأنإرهاظلاو.)٩
ملٱَقيِرَّـطلٱاوُكَرَتْدَق«هلوقبسرطباهيلإ

َنيِعِباَتاوُّلَضَف،َميِقَتْسُْ
لَبَقيِرَط

ْ
:٢سرطب٢(»ِمْثِإلٱَةَرْجُأَّـبَحَأيِذَّـلٱَروُصَبِنْبَماَع

مهنإف.)٤اذوهي(ةراعدلابليجنإلاةيرحاولدبمهنإو.)١٥
حئابذلامحللوانتوةينثولالكايهلايفمئالولابنينمؤملااورغأ
لكايهلاكلتيفاهبةنرتقملاشحاوفلافارتقاوناثوأللةمدقملا
ذيمالتنييالوقنلانأىلإمهضعببهذو.مئالولاكلتو

نكل)٥-٦:٣لامعأ(يفحدُميذلايكاطنألاسوالوقن
لالضلاىلإهريغداقهنأوناميإلانعّدتراهنأىلعليلدال
كلتيفاوأشننيذلانييسونغلانمعرفمهنأحجرألاف
تضغبأاهنأهيلعحدملاسسفأةسينكتقحتساامف.مايألا
.حيسملااهضغبأيتلالامعألاوميلاعتلا

لَفٌنُذُأُهَلْنَم«٧
ْ
لِلُحوُّرلٱُهُلوُقَياَمْعَمْسَي

ْ
ْنَم.ِسِئاَنَك

حلٱِةَرَجَشْنِمَلُكْأَيْنَأِهيِطْعُأَسَفُبِلْغَي
ْ
يفيِتَّـلٱِةاََي ِطَسَوِ

.»ِهللاٱِسْوَدْرِف
١١:١٥ىتم١٣:٩و٢٢و١٣و٣:٦صو٢٩و١٧و١١ع
:١١و٣:١٨لاثمأ٢:٩نيوكتو١٤و٢٢:٢و٢١:٧صو
٢٣:٤٣اقول٣١:٨لايقزح١٥:٤و١٣:١٢و٣٠

ِسِئاَنَكْلِلُحوُّرلٱُهُلوُقَياَمْعَمْسَيْلَفٌنُذُأُهَلْنَم
اهنأالإعبسلالئاسرلانملكيفتركُذةرابعلاهذه
لوقكيهوعبرأيفهتلتواهنمثالثيفدعولاتقبس
١١:١٥ىتم(دسجلايفضرألاىلعوهوهذيمالتلحيسملا
نذألالبةيدسجلانذألاانه»نذألاب«دارملاسيلو.)٩و
.)٥و٥٠:٤ءايعشإو٢٩:٤ةينثت(هللااهحتفيتلاةيحورلا
يغصييكلبلقلاحتفىلعلمتشينذألاهذهحتفو
لمتشيانه»عمسلاو«.)١٦:١٤لامعأ(قحلاىلإاهبحاص
عومسملاكاردإيفةبغرلاويرايتخالاءاغصإلاىلع
هلوقييذلا«لاقهنكلحيسملاوهانهملكتملانإ.هتعاطإو
لباهدحوسسفأةسينكىلإهجويملهلاقيذلاو»حورلا
لاقهنأكف.ةعماجلاحيسملاةسينكوعبسلاسئانكلاىلإ
.عيمجللهلوقينيننمؤملانمدحاولحورلاهلوقييذلا

هسفنلذبنأليقهذيمالتلحيسملالاقُبِلْغَيْنَم
لٱُتْبَلَغْدَقاَنَأ«هبعشلكنعومهنعتوملل

ْ
انحوي(َ»َملاَع

ةردقلامهلبهيوهومهلجأنمبلغهنإف.)١٦:٣٣
حيسمللءانمأاوناكنيذلاثادحألادجمنمنإو.اوبلغيل
نإليقو.)١٥و٢:١٤انحوي١(»ريرشلااوبلغدق«مهنأ
لٱَيِهِهِذٰهَو«ملاعلابلغيهللانمدولوملا

ْ
ُبِلْغَتيِتَّـلٱُةَبَلَغ

لٱ
ْ
»ةيحورلاةبلغلا«تركذو.)٥و٥:٤انحوي١(»اَنُناَميِإَ:َملاَع
.ةرمنيرشعانحويتابوتكميفاهنمقتشيامبوأاهظفلب
باذجنالامدعملاعلاسسفأونمؤمهيفبلغيذلاليبسلاو
ناثوأللةمدقملاحئابذلالكأنعاوعنتمامهنإفهتاّذلىلإ
قفاوملاءازجلااولانفةينثولاةدابعلابةنرتقملاةروظحملاتاذللاو
راصتنالايضتقيوةايحلاةرجشرمثنماولكأينأوهوكلذل
.ًاديدشًاداهجملاعلاىلع

اذهخلاِةاَيَْحلٱِةَرَجَشْنِمَلُكْأَيْنَأِهيِطْعُأَسَف
يفليقامىلعينبمسدقملاباتكلارافسأرخآيفدعولا
ناسنإلااهدقفيتلاةكربلانأرهظيو)٢:٩نيوكت(اهلوأ

ألَا
َ
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يذلاوههنألحيسملااهدجو)٣:٢٤نيوكت(هللاهنايصعب
صللحيسملادعوانركذيانهدعولاو.»هيطعأسف«لاق
لٱَكَّـنِإ«هلهلوقوهوهيبناجدحأىلعبلُصيذلا

ْ
ُنوُكَتَمْوَي

يفيِعَم لٱِ
ْ
يفةايحلاةرجشتركُذ.)٢٣:٤٣اقول(»ِسْوَدْرِف

ِملٍةاَيَحُةَرَجَشَيِه«ةمكحلايفهلوقبلاثمألارفس
ُ
»اَهيِكِسْم

مث«هلوقو)٣:١٨لاثمأ(
ََ

:١١لاثمأ(»ٍةاَيَحُةَرَجَشِقيِّـدِّـصلٱُر
للٱُءوُدُه«و)٣٠

ِّـ
هذهو.)١٥:٤لاثمأ(»ٍةاَيَحُةَرَجَشِناَس

ِهِذٰهَو«حيسملااهيفلاقيتلاةيدبألاةايحلاىلإزمرةرجشلا
حلٱَيِه

ْ
حلٱَهٰلِإلٱَتْنَأَكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ْ
َكَدْحَوَّـيِقيَِق

ملٱَعوُسَيَو
لَسْرَأيِذَّـلٱَحيِسَْ

ْ
دارملاو.)١٧:٣انحوي(»ُهَت

.ةايحلاكلتيفكارتشالاوهةرجشلاكلتنملكألاب

ُلَّـوَألٱُهُلوُقَياَذٰه:اَْنريِمِسِةَسيِنَكِكَالَمَىلِإْبُتْكٱَو«٨
.»َشاَعَفًاتْيَمَناَكيِذَّـلٱ،ُرِخآلٱَو

١٨و١٧و١:١١ص

اينويإةبصقًاميدقتناكوريمزإبمويلافرعُتاَنْريِمِس
ىرغصلاايسأندمربكانمتناكوسسفأيلامشيهو
ًاميدقسوخابةدابعبوةراجتلابترهتشاو.اهانغأواهلمجأو
ركذُتملوم.ب١٥٦ةتسلاديهشلاسوبركيلوباهفقسأناكو
نأحجرملاوسلوبلئاسريفالولسرلالامعأرفسيف
يفهتماقإةدماهيفةسينكلاسسأهئاقفردحأوأسلوب
.سسفأ

ذوخأماذهَشاَعَفًاتْيَمَناَكيِذَّـلٱ،ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ
دشألةضرعسسفأةسينكتناك.)١٨و١:١٧ص(نم
هبىزعتتقيرطباهلهسفنحيسملانلعأكلذلوتاداهطضالا
يضرأةفئاطسيئريعباتاونوكيملو.اهيفنوبرجملاددشتيو
.ضرألاكولملكءامسأنممظعأهمسايذلالب
هدعبهتايحوهنمهتمايقبتوملاىلعهتردقرهظأحيسملاف
ًاكلموًاصلخمنوكينأللهأهنإو)١٣:٨و٧:٣نييناربع(
.مهل

)ٌّيِنَغَكَّـنَأَعَم(َكَرْقَفَو،َكَتَقْيِضَوَكَلاَمْعَأُفِرْعَأاَنَأ«٩
َجتَو
ْ
لٱَفيِد

ْ
ُعَمَْجمْمُهْلَب،ًادوَُهياوُسْيَلَوٌدوَُهيْمَُّـهنِإَنيِلِئاَق

.»ِناَطْيَّـشلٱ
:٣ص٢:٥بوقعيو٨:٩و٦:١٠سوثنروك٢و١:٩ص
٤:١٠ىتم٢٤و١٣ع٩

.)٢عريسفترظنا(َكَلاَمْعَأُفِرْعَأاَنَأ
ينمؤملممألاودوهيلاداهطضاَكَرْقَفَو،َكَتَقْيِضَو
نموشاعملاماوقليصحتلاولمعينأنممهعنمانريمس
كلذنعأشنفمهلاومأبلسومهضعبنجسداهطضالاكلذ

٢٠:٢٣لامعأ(ةقيضلاةجيتنرقفلاناكفاورقتفانأ
.)١١:٣٧و١٠:٣٤نييناربعو٣:٤يكينولاست١و

ريغىنغلاورقفلايفحيسملاباسحٌّيِنَغَكَّـنَأَعَم
ةمعنلايفءاينغأاوناكانريمسينمؤمنإفملاعلاباسح
مهلو.)٦:١٨سواثوميت١و٢:٣يسولوكو٨:٣٢ةيمور(
يفًازوُنُك« ُثْيَحَو،ٌأَدَصَالَوٌسوُسُدِسْفُيَالُثْيَح،ِءاَمَّـسلٱِ
.)١٢:٢١اقولو٦:٢٠ىتم(»َنوُِقْرسَيَالَوَنوُقِراَسُبُقْنَيَال
لٱاَذٰهَءاَرَقُفُهللاٱَراَتْخٱ«بوقعيلوققفاوياذهو

ْ
َءاَيِنْغَأَِملاَع

يف ملٱَةَثَرَوَو،ِناَميِإلٱِ
»؟ُهَنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱِهِبَدَعَويِذَّـلٱِتوُكَلَْ

.)٢:٥بوقعي(
َجتَو

ْ
مهرييعتفيدجتلااذهمظعمناكَنيِلِئاَقْلٱَفيِد

دوهيلاعمجمنولخدياوناكنيحنييحيسملانإفنينمؤملا
بولصملاعابتأونييليلجلاونييرصانلابمهنوبقليمهنوعمسي
كلذىلعنوفدجيمهنوعمسيوحيسملامساباوفرتعامهنأل
.)٢:٧بوقعي(مهيلعهبيعُديذلانسحلامسالا

ِناَطْيَّـشلٱُعَمَْجمْمُهْلَب،ًادوَُهياوُسْيَلَوٌدوَُهيْمَُّـهنِإ
لآاونوكيملمهنكلبسنلاومسالادرجمبًادوهياوناكمهنإ
نيذلانييسيرفلارورشمهرورشتناكفقحلابليئارسإ
امب»ناطيشلاعمجم«نماوناكمهنأاورهظأو.حيسملامهخبو
ءالؤهلثمناكو.رفكلاوضغبلاوءايربكلاحورنممهيف
يفهنأليقونييحيسملاداهطضايفنومدقتملامهدوهيلا
ىلإمهريغدوهيلاقبسانريمسيفسوبركيلوبداهشتساتقو
.ًايحهقارحألدوقولادادعإ

لٱِفََختَال«١٠
ْ
ممَةَّـتَب ُسيِلْبِإاَذَوُه.ِهِبََّـملَأَتَتْنَأٌديِتَعَتْنَأاَّـِ

لُيْنَأٌعِمْزُم
ْ
يفْمُكْنِمًاضْعَبَيِق َنوُكَيَو،اوُبَّـرَُجتْيَكِلِنْجِّـسلٱِ

ملٱَىلِإًانيِمَأْنُك.ٍماَّـيَأَةََرشَعٌقيِضْمُكَل
َليِلْكِإَكيِطْعُأَسَفِتْوَْ

حلٱ
ْ
.»ِةاََي
١٧:١٤صو١٣ع١٤و١:١٢لايناد٣:١٤و٣:١٠ص
٣:١١صو٩:٢٥سوثنروك١و٢:١١ص

لدياذهِهِبََّـملَأَتَتْنَأٌديِتَعَتْنَأاَّـِممَةَّـتَبْلٱِفََختَال
نمةجومدعبةجوموداهطضالااولمتحينأمهيلعبجيهنأ
راطخألاوبعاصملاهذيمالتنعفخيملحيسملا.بئاصملا
نمنيضغبمنونوكي«مهنأبمهأبنأوهتمدخاهيضتقتيتلا
بسنو.)١٦:٢١انحويو٢١-١٠:١٦ىتم(»همسالجأ
سانلاضغبجّيهيذلاناطيشلايهواهتلعىلإمهتقيض
ىلعروكذملافيدجتلاوءارتفالالصأوهفمهلمهداهطضاو
.»يكتشملا«همساىنعمقفو

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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يفْمُكْنِمًاضْعَبَيِقْلُيْنَأٌعِمْزُمُسيِلْبِإاَذَوُه ِ
نيينثولاماكحلالعجينأىلإلئاسولاذختييأِنْجِّـسلٱ
ىلعرصتقاو.مهنونجسيومهيلعهبىرتفُيامنوقدصي
.ةريثكيهوداهطضالاعاونألكنمنجسلا

نمأشنياملببرلاناحتماسيلاذهاوُبَّـرَُجتْيَكِل
حيسملانعدادترالاىلعنييحيسملالمحيلناطيشلاداهتجا
١٠:١٤سوثنروك١و٤:١ىتم(همساراكنإىلعو
.)٣:٥يكينولاست١و

هذهبحيسملادصقيملٍماَّـيَأَةََرشَعٌقيِضْمُكَلَنوُكَيَو
ةرشعالونينسةرشعالوةيقيقحمايأةرشعمايألا
امكدودحمريصقتقوىلعلدييزمرددعلاف.تاداهطضا
١:٨ليئومص١و١١:١٩ددعو٢٤:٥٥نيوكت(نمحضتي
ىلعلدو.)٢٥:٦لامعأو١:١٢لاينادو١٩:٣بويأو
.نينسلابالمايألابهنعهريبعتًاضيأتقولارصق

نأًادعتسمةنامألاىلعتبثايأِتْوَْملٱَىلِإًانيِمَأْنُك
:١٠ىتم(لاحلاتضتقااذإكمدبحيسمللكتداهشمتخت
ىلعديزيامنمضتياذهو.)٢:٨يبليفو٢٤:١٣و٢٢
سوبركيلوبةنامأدوصقملاىنعملالاثمو.ةايحلاةدمةنامألا
يلاولاهرمأينامورلايلاولاةرضحيفلثموهبيتُأنيحهنإف
هنمدجأملوهتعبتاةنسنينامثوًاتس«لاقفحيسملاركنينأب
.»نآلاهركنألهفريخلاىوس

اذهوةيدبألاةايحلايأِةاَيَْحلٱَليِلْكِإَكيِطْعُأَسَف
:٤ص(ةينانويلابعالملايفدهاجملاليلكإالكلملاليلكإ
.)١٤:١٤ص(هسفنعوسيبرلاليلكإوهو.)٥:١٠و١٤
سرطبلاقو)٤:٨سواثوميت٢(»ربلاليلكإ«هنإسلوبلاق
ليلكإ«هنإءايعشإلاقو)٥:٤سرطب١(»دجملاليلكإ«هنإ
.)٦٢:٣ءايعشإ(»يكلمجات«و»لامج

لَفٌنُذُأُهَلْنَم«١١
ْ
لِلُحوُّرلٱُهُلوُقَياَمْعَمْسَي

ْ
ْنَم.ِسِئاَنَك

ملٱِهيِذْؤُيَالَفُبِلْغَي
.»ِيناَّـثلٱُتْوَْ

٢١:٨و١٤و٢٠:٦ص

.)٧عريسفترظنا(ٌنُذُأُهَلْنَم
.)٧عريسفترظنا(ُبِلْغَيْنَم
توملا»يناثلاتوملاب«دارملاِيناَّـثلٱُتْوَْملٱِهيِذْؤُيَالَف

امكهنإف.)٢١:٨و١٤و٢٠:٦ص(ةنونيدلادعبيذلا
تومرارشأللنوكيكلذكةيدسجلاةايحلاريغةايحنوكت
النأانريمسةسينكلدعولاناكو.يدسجلاتوملاريغ
ةضرعةسينكلاهذهتناكواهيلعيناثلاتومللةطلسنوكت
الاهنأانهاهلدكأحيسملانكليدسجلاتومللوداهطضالل
وهوسفنلايرتعينأهنكمييذلاتومللةضرعنوكت
.ًادبأهللانعلاصفنالا

لٱِكَالَمَىلِإْبُتْكٱَو«١٢
ْ

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَك اَذٰه:َسُماَغْرَبِ
ملٱُفْيَّـسلٱُهَليِذَّـلٱُهُلوُقَي

حلٱوُذِيضاَْ
ْ

.»ِنْيَّـَد
١٦و١:١١ص

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَكْلٱِكَالَم يفانحويىأرَسُماَغْرَبِ
تناكو.ةسينكلابطاخيهنأككالملابطاخيحيسملاهايؤر
ىصوأهتومدنعيذلايناثلاسولاتأةكلممةبصقسماغرب
اهتبتكمبةنيدملاهذهترهتشاو.ةينامورلاةكلممللهكلمب
انيثأبةفورعملاافرنيملكيهوسفزلكيهاهلكايهبوةميظعلا
.بطلاهلإبالوكسأةدابعواولبألكيهو

ريسفترظنا(ِنْيَّـدَْحلٱوُذِيضاَْملٱُفْيَّـسلٱُهَليِذَّـلٱ
.)١:١٦ص

ُِّيسْرُكُثْيَحُنُكْسَتَنْيَأَو،َكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ«١٣
يفىَّـتَحِيناَميِإْرِكْنُتَْملَويِمْسٱِبٌكِّـسَمَتُمَتْنَأَو،ِناَطْيَّـشلٱ ِ
َلِتُقيِذَّـلٱُنيِمَألٱيِديِهَشُساَبيِتْنَأَناَكاَهيِفيِتَّـلٱِماَّـيَألٱ
.»ُنُكْسَيُناَطْيَّـشلٱُثْيَحْمُكَدْنِع

١٧:٦و١١:٣و١:٥ص٥:٨سواثوميت١و١٤:١٢ص
٩ع٢٢:٢٠لامعأو

ِناَطْيَّـشلٱُِّيسْرُكُثْيَحُنُكْسَتَنْيَأ،فِراَعاَنَأ
ةسينكبةطيحملارطاخملاوةصاخلاتابوعصلاحيسملافرع
نماهيمحينأدعتسمهنأتمزلتساةفرعملاهذهوسماغرب
تعقواذإاهلامتحاىلعةوقوةمعناهحنمينأورطاخملاكلت
ةينثولاندملانماهريغنعتزاتمااذامبملعنالو.اهيلع
.ةملظملاناطيشلاةكلمميسركبسُحتنأتقحتساىتح
ىلإةبوسنملاةبذاكلاتازجعملاكلذةلعنأمهضعبنظ
ببسكلذنأحضتيملنكلبطلاهلإبالوكسألكيه
اهلهأنأاذهنمحضتييذلا.كلذكبسُحتنألفاك
يفدهجلااولذبمهنإوًارايتخاةملظلاناطلسديبعاوناك
.هذيمالتداهطضاوحيسملاتوكلمةمواقم

نمنيريثكنأاذهنمرهظييِمْسٱِبٌكِّـسَمَتُمَتْنَأَو
مهلبجوأدحىلإناميإلايفنيتباثاوقبةسينكلاءاضعأ
توملاىتحاودهاجنيذلاءامسأنمركذيملهنأعمحدملا
.دحاوىوس

الإركذُيملصخشلااذهُنيِمَألٱيِديِهَشُساَبيِتْنَأ
حيسملانأيفكيومهئامدبحيسمللمهتداهشاومتخنممانه
.ةيهلإلادونجلايفًايسنمنكيملهنأانلققحفهحدم

َكاَنُهَكَدْنِعَّـنَأ:ٌليِلَقَكْيَلَعيِدْنِعْنِكٰلَو١٤«١٤،١٥
لَبِميِلْعَتِبَنيِكِّـسَمَتُمًامْوَق

ْ
لَعُيَناَكيِذَّـلٱ،َماَع

ِّـ
ْنَأَقَالاَبُم

لُي
ْ
ألِلَحِبُذاَماوُلُكْأَيْنَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبَماَمَأًةَرَثْعَمَيِق

َ
،ِناَثْو

ألَا
َ
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ِميِلاَعَتِبَنوُكِّـسَمَتُمٌمْوَقًاضْيَأَتْنَأَكَدْنِعاَذَكٰه١٥.اوُنْزَيَو
.»ُهُضِغْبُأيِذَّـلٱَنيِّـيِوَالوُقُّنلٱ
١٠:٢٠سوثنروك١و١٥:٢٩لامعأو٢:١٥سرطب٢و٢٠ع

٦ع(يفنيروكذملانييالوقنلانأحجرملاَماَعْلَبِميِلْعَتِب
ةبرجتلاعونفرعيو.ماعلبميلعتباوكسمتنيذلامه)١٥و
٣١:١٥و٩-٢٥:١ددع(يفليقامممهميلعتيفتناكيتلا
نعلينأنمهللاهعنمنيحماعلبنأملعنكانهنمو)١٦و
ىتحنوأطخينييليئارسإلالعجيفيكقالابمّلعليئارسإ
ماعلبنأىسومركذمدعو.مهكلهيومهيلعهللابضغي
النييليئارسإللةرثعتايباؤملاءاسنلالعجينأقالابملع
ناطيشلانأنمدبالو.ماعلبطسوتنمانهليقاميفني
اهباوطقسيلسانلاقيرطيفرصاعملاعضويفمدقملاوهناك
لاجرنمسانلارارشأكلذلمدختسيهنكلكالهلاىلإ
لبازيإوماعبريوباؤمتانبوماعلبمدختساامكءاسنو
يفدوهيلايرصنتمنإ.ةريرشلاهدصاقمءارجإلمهلاثمأو
ةوكذملاةبرجتلايفطوقسللةضرعاونوكيملسماغربةسينك
يفلمعتسياملكاوهركينأمهتملعمهتيبرتنألانه
)١:٨لاينادو١٠٦:٢٨رومزمو٢٥:٢ددع(ةينثولاةدابعلا
اوفرتعافكلذفالخىلعاوناكممألايرصنتمنكلو
مهنكلًاراهجناثوألاةدابعيفكارتشالانععانتمالابوجوب
نألناثوأللحبُذاملكأنععانتمالابنوفلكممهنأاوريمل
ةيصخشلاوةيروهمجلامئالولالكنعمهلاصفنامزلتسيكلذ
نإفًالوأناثوأللمدقُيملمحلقوسلايفعابُينأردنيهنأل
ىلعاهنمءزجميدقتدعباوناكناثوألاةدبعنمءارقفلا
نممهتبصنأنوعيبيةنهكلاناكو.يقبامنوعيبيحبذملا
قبيملهوحبذاماوعيبينأدوهيلاعنتمااذإفمحللا
ميلشروأيفعمجملامكح.ًامحلاولكأينأنيرصنتملل
يأناثوألاتاساجننعممألايرصنتمعانتماةيرورضب
ىرنو.)٢٧و٢٥و١٥:١٠لامعأ(مانصأللحبُذاممحللكأ
سماغربيفثدحتتارثعلابابسأتناكفيككلذنم
اوبسُحينأاوفاخمهنكلوًائيشنثولااوربتعيملنيذلانيب

سوثنروك١(قوسلايفعابُياماولكأاذإنيطايشلاءاكرش
نمسماغربةسينكيفناكهنأةصالخلاو)١٠:٢٠
ينببرجدقهنوكيفماعلباوهبشأنيذلانييوالوقنلا
.اوأطخييكلليئارسإ

.»يِمَفِفْيَسِبْمُُهبِراَحُأَوًاعِيَرسَكيِتآِّـينِإَفَّـالِإَوْبُتَف«١٦
٢:٨يكينولاست٢و١:٢٦ص٢٠و٢٢:٧ص٥ع

هبرذنأاملثماذهًاعِيَرسَكيِتآِّـينِإَفَّـالِإَوْبُتَف
.)٥ع(سسفأةسينك

نييوالوقنلابقاعيهنأيأيِمَفِفْيَسِبْمُُهبِراَحُأَو
يذلافيسلاىلإةراشإاذهيفسيلو.ةسينكلايفنيذلا
ىنعمنأحجرألاو.ماعلبضرتعايذلاكالملادييفناك
همالكنأوءانمأنيرشبممهنمميقيهللانأفيسلااذه
مهلالضنعمهلصفيلضامفيسكمههاوفأيفنوكي
.كلهملا

لَفٌنُذُأُهَلْنَم«١٧
ْ
لِلُحوُّرلٱُهُلوُقَياَمْعَمْسَي

ْ
ْنَم.ِسِئاَنَك

ملٱَنِمَلُكْأَيْنَأِهيِطْعُأَسَفُبِلْغَي
ملٱِّـنَْ

ًةاَصَحِهيِطْعُأَو،ىَفْخُْ
حلٱَىلَعَو،َءاَضْيَب

ْ
ُْريَغٌدَحَأُهُفِرْعَيَالٌبوُتْكَمٌديِدَجٌمْسٱِةاََص

.»ُذُخْأَييِذَّـلٱ
ص٦٥:١٥و٦٢:٢و٥٦:٥ءايعشإ٥٠و٦:٤٩انحوي٧ع
١٤:٣ص١٩:١٢

حيسملامفنمانحويعمسىَفْخُْملٱِّـنَْملٱَنِمَلُكْأَيْنَأ
نإيذلاءامسلانملزنيذلايحلازبخلا«هنأيفهلاقام
نملابكلذلباقو»دبألاىلإايحيزبخلااذهنمدحألكأ
زبخوهحيسملانإ.اوتاممثةيربلايفليئارسإونبهلكأيذلا
اذهوةيربلايفنويليئارسإلاهلكأيذلانملابهيلإزومرملاةايحلا
خلٱاَذٰهْنِمٌدَحَأَلَكَأْنِإ«زبخلا

ْ
:٦انحوي(»ِدَبَألٱَىلِإاَيَْحيِزُْب

نملاطسقيفخُأامكنآلاانعيفخموهو.)٥١و٥٠و٣٣
اذهيفو.)١٦:٣٤جورخ(ةداهشلامامأسادقألاسدقيف
ملاعلانعىفخمةيحيسملاةايحلاعوبنينوكىلإةراشإ
ناميإلابهبنوتاتقيحيسملابنونمؤملاف)٣:٣يسولوك(
ملو.ةيهلإلاةبحملاوةمعنلانمةروظنملاريغتاكربلانولانيو
نلعُيفوسهنإفدبألاىلإهبعشنعىفخمحيسملانكي
:٣انحوي١(هتروصىلإنوريغتيووهامكهنوريفمهلهسفن
وهحيسملاةروصىلإريغتلاواذهيوامسلانملالكأف.)٢
.ناثوأللحبُذاملكأنمنوعنتمينيذلاباوث

نعهبىنكُيضيبألانوللاَءاَضْيَبًةاَصَحِهيِطْعُأَو
لوقلاكلذنمءامسلايفةريثكءايشأىلإبسنُيوةراهطلا
ِضَيْبَألٱِفوُّصلٱَكِناَضَيْبَأَفُهُرْعَشَوُهُسْأَر«نإهللانبايف
لَّـثلٱَك

ْ
.)٣:٥ص(»ضيبلابايثلا«و.)١:١٤ص(»ِج

ّزَبلاوضيبلاليخلا«و.)١٤:١٤ص(»ءاضيبلاةباحسلا«و
:٢٠ص(»ضيبألاشرعلا«و.)١٤و١٩:١١ص(»ضيبألا
١١(.

ناكيتلاءاضيبلاةاصحلاةاصحلابدارأهنأمهضعببهذ
يفنيينانويلاونيينامورلانمنويسايسلاةاضقلااهيقلي
ناكءادوسلاةاصحلامهءاقلإنأامكمهتملاةئربتلعارتقالا
كلتنأيأرلااذهلطبيو.هيلعمكحلاوهتئطختلًانايب
ءيشاهيلعًابوتكمنكيملوّأربملاىطعُتنكتملةاصحلا
تناكيتلاةميركلاةراجحلادحأاهنأىلإمهضعببهذو

ألَا
َ
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نيحمظعألاربحلاةردصيفميمتلاوميروألاىلععضوت
مهريغنظو.)٣٠-٢٨:١٥جورخ(سادقألاسدقلخدي
ةفايضلاقحهلنأًانايبقيدصلااهاطعُيةقادصلاةمالعاهنأ
ةراشإاهنأمهريغلوقيوهيلإجاتحيامليصحتىلعةدعاسملاو
بوتكمفيسلابةزرابملايفبلاغلااهاطعيءاضيبةاصحىلإ
امًانيقيملعنالو.ةزرابملاخيراتوهملعممساوهمسااهيلع
هتمعنوهللاىضرةيآانهاهنأملعناننأالإاهنمدارملا
.ةصاخلا

تفصُوامكٌبوُتْكَمٌديِدَجٌمْسٱِةاَصَْحلٱَىلَعَو
نألةديدجاهنأبكلذكتفصُوءاضيباهنأبتايوامسلا
ٍنافوقيتعوهاملكددجيهنإلاقرفسلااذهنلعُم
.)٢١:٥ص(ًاديدجءيشلكعنصيهنأوةئيطخلابببسب
:٣ص(»ةديدجلاميلشروأ«و»ديدجلامسالا«كلذنمو
»ةديدجلاءامسلا«و)٥:٩ص(»ةديدجلاةمينرتلا«و.)١٢
.)٢١:١ص(

سدقملاباتكلايفبوبحمللًاديدجًامساهللاهاطعٰأ
اذهنرتقيو.لبقتسملايفةداعسلاةايحهلوخدةمالع
كلذةلثمأنمو.ليزجريخبهللفكتيدعوبًابلاغءاطعإلا
يناثللوميهاربإلوأللهللاةيمستببوقعيوماربألناكام
تناكنأدعبتيمُسنأبميلشروألناكاملثمو.ليئارسإ
ناكامكو.)٦٢:٤ءايعشإ(»ةبيصفح«ةشحومةروجهم
نأببوقعيوانحويو.»سرطب«يمُسنأبانوينبناعمسل
ةايحىلإريشيديدجلامسالاءاطعإف.»دعرلاينبا«ايمُس
نمىمسأتافصىلإوةميدقلاةايحلانمىمسأةديدج
ماقمومسىلعلديانهديدجلامسالاف.ىلوألاتافصلا
يفميظعلاهحرفوةديجملاهتافصويحورلاداهجلايفبلاغلا
.ةديدجلاميلشروأ

نمؤملانأاذهبدارملاُذُخْأَييِذَّـلٱُْريَغٌدَحَأُهُفِرْعَيَال
فرعيالوديدجلامسالاكلذقفوىلعلمكتوهتعيبطريغتت
لَا«ميكحلالوقدحىلعهروعشةطساوبوهالإكلذ

ْ
لَق
ْ

ُب
:١٤لاثمأ(»ٌبيِرَغُهُكِراَشُيَالِهِحَرَفِبَو،ِهِسْفَنَةَراَرَمُفِرْعَي
ىلعهيلعهراصتناوملاعلاعمهداهجبنمؤملالصحيف.)١٠
رمثءاجرلاوربصلايفومنلاوةبحملاوناميإلاوةوقلايفمدقتلا
هحوراهبفصتيلئاضفلاهذهلكف.تاقيضلاهلامتحا
.كلذملاعلافرعيالونطابلا

لٱِكَالَمَىلِإْبُتْكٱَو«١٨
ْ

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَك ُهُلوُقَياَذٰه:اَريِتاَيِثِ
ِساَحُّنلٱُلْثِمُهَالْجِرَو،ٍراَنِبيِهَلَكِناَنْيَعُهَليِذَّـلٱ،ِهللاٱُنْبٱ
.»ِّـيِقَّـنلٱ
١٥و١:١٤ص٤:٣ىتم١:١١ص٢٤ع

اهانبسدراسوسماغربنيبةنيدميهاَريِتاَيِث
ةنسلاوحنيفريبكلاردنكسادونجنمنوينودكمنورجاهم

فرُعوسمشلاهلإوّلبأةدابعبةروهشميهوم.ق٣٠٠
ةيديلدوجووناوجرألاةراجتبترهتشاوسنريتبمهدنع
حضاوليلديبليفيفاريتايثءاسنىدحإناوجرألاةعئاب
.)١٦:١٤لامعأ(نيتنيدملانيبلاصتالاىلع

ِساَحُّنلٱُلْثِمُهَالْجِرَو،ٍراَنِبيِهَلَكِناَنْيَعُهَل
نمةذوخأمانهحيسملاىلإبسنُتيتلاتافصلاِّـيِقَّـنلٱ
»هللانبا«انهيعُدهنأالإ)١٥و١:١٤ص(يفهرهظم
ةراشإ»ناسنإلانبا«كانههتوعدنمًالدبهتوهالىلإةراشإ
.يناثلارومزملايفهيفليقامقفاويانهليقامو.هتوسانىلإ
ةيآلاو.انهنيرشعلاوةعباسلاةيآلاككانهةنماثلاةيآلاو
تافصلاكلتو.انهنيرشعلاوةعباسلاةيآلاككانهةعساتلا
نوكف.هتدشوقلطملاهناطلسهبرهظأيذلاهباطخلةبسانم
»بولقلاويلكلاصحاف«هنأىلعلدي»رانبيهلك«هينيع
هنأىلعلدي»يقنساحنكهيلجر«نوكو.)٢٣ع(
.»فزخلاةينآكهءادعأقحسي«

َكَناَميِإَوَكَتَمْدِخَوَكَتَّـبََحمَوَكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ«١٩
.»َىلوُألٱَنِمُرَثْكَأََةريِخَألٱَكَلاَمْعَأَّـنَأَو،ََكْربَصَو
٢ع

نيجوزانهحدملابحيسملاّصخَكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ
لوألاجوزلاةسينكلاهذهلامعأفصيوهولئاضفلانم
١١:٢٩لامعأ(ةبحملاكلتةمالعيهيتلاةمدخلاوةبحملا
ناميإلايناثلاجوزلاو.)٦:١٠نييناربعو١٦:١٥سوثنروك١و
نأليجنإلاركذو.ناميإلاةحصىلعليلدوهيذلاربصلاو
.)١١:٢٧نييناربعو٢:٧ةيمور(ًادبأربصلاردصمناميإلا

اريتايثونمؤممدقتَىلوُألٱَنِمُرَثْكَأََةريِخَألٱَكَلاَمْعَأَّـنَأَو«
هذهرهظتيتلالامعألاوناميإلاربصوةبحملاةمدخيف
نعاوزاتماكلذيفومهديسحدماولانومنلااذهبولئاضفلا
تفلتخاو)٤ع(ىلوألااهتبحمتكرتيتلاسسفأةسينك
ْتَراَص«نيذلانمسرطبهركذامعفالتخالالكاهتافص
َهل
ُ

.)٢:٢٠سرطب٢(»ِلِئاَوَألٱَنِمَّـَرشَأُرِخاَوَألٱُم

ملٱُبِّـيَسُتَكَّـنَأ:ٌليِلَقَكْيَلَعيِدْنِعْنِكٰل«٢٠
َلَباَزيِإَةَأْرَْ

لَعُتىَّـتَح،ٌةَّـيِبَناََّـهنِإُلوُقَتيِتَّـلٱ
ِّـ
اوُنْزَيْنَأيِديِبَعَيِوْغُتَوَم

ألِلَحِبُذاَماوُلُكْأَيَو
َ
.»ِناَثْو

:١٥لامعأو٩:٧كولم٢و٢١:٢٥و١٦:٣١كولم١و١٤ع
١٠:٢٠سوثنروك١و٢٩

ألَا
َ
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َةَأْرَْملٱُبِّـيَسُتَكَّـنَأ:ٌليِلَقَكْيَلَعيِدْنِعْنِكٰل
بيدأتالوعدرالبتءاشثيحبيستاهتكرتيأَلَباَزيِإ
ظفحبءانتعالاةسينكلاكلتلنكيملهنأاذهنمنيبتف
بيدأتلاءارجإلةبجاولاةريغلاالوبجيامكحيحصلاميلعتلا
قحللتراغيتلاسسفأةسينكنعكلذيفتفلتخاف
يفاهإبنامحضتيانهلبازيإبهدصقامو.ةبحملايفترتفو
نوديصكلملعبثاتنبلبازيإتناك.)١٦:٣١كولم١(
نألبقو.هناكمكلموسبليفكلملالتق.تورتشعنهاك
نودبعيةرشعلاليئارسإطابسأناكباخآةجوزتراص
ىسومةعيرشننسىلعبهذنمنيلجعةطساوبهللا
اهنكلوةينثولاةيرصملاةدابعلابةيحورلاهللاةدابعاوجزمف
هللاءايبنألضغبلادشأترهظأباخآلةجوزتراصنيح
ةدابعلاصئتساو)١٨:١٣كولم١(ًاعيمجمهلتقيفتعسو
وهايباوجنمرهظيامكةبذاكةيبنيهفةكلمملانمهللا
انزماداممالسيأ«هلوقوهو»وهايايمالسأ«ماروهيلوقل
لبقلخدأماعلبنأامكف.»ريثكلااهرحسوكمألبازيإ
لامعأنماهبنرتقياموناثوألاةدابعليئارسإيفكلذ
نيسمخوةنسةئمسمخدعبلبازيإتلعفكلذكةساجنلا
ذإاريتايثةسينكيفةريرشةأرماتلعفاذكو.كلذنمةنس
.اهمسابىمسُتنأتقحتساولبازيإتاوطختفتقا
ناطيشلاميلعتمّلعتيهواهيلإىحويهنأوةيبناهنأتعداف
.)١٤ع(ناثوأللحبُذاملكأوىنزلابحيسملاديبعيرغُتو
ماعلبعابتأوانهلبازيإعابتأاوعُدنيذلانأحجرملاو
ةعيرشلاظفحبوجواوفنمهنإفدحاومهنييوالوقنلاو
اياطخلاعظفأاوبكتراواهنممهررححيسملانأمهنظلةيبدألا
.ةسادقلامظعأنوعديمهو

يفةيبنلاماقمةأرملاهذهتغلبفيكهنأانلرهظيو
حورلانأهانعمامهلوقوهوليئويةءوبنيفامماريتايثةسينك
أبنتتتانبلانإوديبعلاىلعامكءامإلاىلعبكسُيسدقلا
.همايأيفتزجنةءوبنلاكلتنإسرطبلوقو.نابشلاك
حورلااهيفيتلاةأرملانأاودقتعايبليفينثونأىرنو
ضعبنأو.)١٦:١٦لامعأ(ةفارعلاحوراهيفناكسجنلا
ةفوشكمنهسوؤروسوثنروكةسينكيفنأبنتءاسنلا
ىلعنسينأسلوبرطضاىتح)١٠-١١:٥سوثنروك١(
رمأو)٣٥و١٤:٣٤سوثنروك١(ةسينكلايفتوكسلاءاسنلا
اـيسأسـئـاـنكيفةــنسـلاكـلـتيرجينأسوـاثـومـيت
ةميدقلاخسنلاضعبيفدروو)١٢و٢:١١سواثوميت١(
زاجممالكلانإنيرسفملاضعبلوقيو»لبازيإكتأرما«
دسافلاميلعتلااوملعموقاريتايثةسينكيفناكهنأىنعملاو
ةبسنكةسينكلاىلإمهتبسنتناكوةدسافلالامعألااولمعو
كالمواهبيسيلباهعدرياليذلااهلجرىلإةينازةأرما
.)١:٢٠(ريسفتيفركُذامكةسينكلاوهةسينكلا

.»ْبُتَتَْملَواَهاَنِزْنَعَبوُتَتْيَكِلًاناَمَزاَهُتْيَطْعَأَو«٢١
٣:٩سرطب٢و١١و١٥:٩و٩:٢٠صو٥و٢:٤ةيمور

نأحيسملابلطخلاَبوُتَتْيَكِلًاناَمَزاَهُتْيَطْعَأَو
تربتعااهنكلاهتريسحالصإباهتبوتةحصرهظُتنأوبوتت
١٠:٦رومزم(اهبقاعيالهنأىلعًاليلداهباقعنعهللاءوطب
كلذنأاهلحيسملاققحو)٢٦:١٠ءايعشإو٨:١١ةعماجو
سرطب٢و٢:٤ةيمور(بوتتيكلاهلةصرفالإسيلءوطبلا
٣:٩(.

لُأاَنَأاَه«٢٢
ْ
يفاَهيِق يفاَهَعَمَنوُنْزَيَنيِذَّـلٱَو،ٍشاَرِفِ ٍةَقيِضِ

.»ْمِِهلاَمْعَأْنَعَنوُبوُتَيَالاوُناَكْنِإ،ٍةَميِظَع
١٨:٩و١٧:٢ص

يفاَهيِقْلُأاَنَأاَه ناسنإلاسلوبملسأامكٍشاَرِفِ
صلختيكلدسجلاكالهلناطيشلاىلإسوثنروكيفينازلا
اونواهتنيذلاضرمامكو.)٥:٥سوثنروك١(حورلا
هنأبسماغربيبنذمحيسملارذنأكلذكاوتامويبرلاءاشعلاب
تاذللاشارفنوكينأبكلذوةيعيبطلامهمثإجئاتنبمهبقاعي
.توملاوضارمألاومالآلاعجضمةروظحملا

يفاَهَعَمَنوُنْزَيَنيِذَّـلٱَو دارملاٍةَميِظَعٍةَقيِضِ
وألعفلاباهنوديؤينيذلااهماثآءاكرش»اهعمنونزينيذلاب«
.ديدشلاءالبلابحيسملامهرذنأو.اهنعتوكسلاب

ملٱِبْمُهُلُتْقَأاَهُدَالْوَأَو«٢٣
لٱُعيَِمجُفِرْعَتَسَف.ِتْوَْ

ْ
ِسِئاَنَك

لٱَوُهاَنَأِّـينَأ
ْ
لٱُصِحاَف

ْ
لٱَوَىلُك

ْ
ٍدِحاَوَّـلُكيِطْعُأَسَو،ِبوُلُق

.»ِهِلاَمْعَأِبَسَحِبْمُكْنِم
اقول١٧:١٠و١١:٢٠ايمرإو١٣٩:١و٢٦:٢و٧:٩رومزم
١٦:٢٧ىتم٨:٢٧ةيمورو١:٢٤لامعأو١٦:١٥

اهذيمالتواهيعباترذنأِتْوَْملٱِبْمُهُلُتْقَأاَهُدَالْوَأَو
.توملاب

ةياهنىلإملاعلالكيفِسِئاَنَكْلٱُعيَِمجُفِرْعَتَسَف
ةربعنونوكيفمهتئيطخةجيتنمهتومنأققحتتفنمزلا
ةيطالغ(»هيلعخمشيالهللا«نإو)١٦:٢٩ددع(مهريغل
تاوهشلازكرماهنوكرابتعاب(يلكلاصحفيهنأو)٦:٧
بلقلاو)١١:٢٠ايمرإو١٣٩:١و٧:٩رومزمةيدسجلا
:٨كولم١و١٦:٧ليئومص١فطاوعلازكرمهنوكرابتعاب(

.»هللانبا«هنأحيسملاىوعدةحصنهربياذهو)٣٩
ِهِلاَمْعَأِبَسَحِبْمُكْنِمٍدِحاَوَّـلُكيِطْعُأَسَو
.)٢:٦ةيمورو١٦:٢٧ىتمو٢٤:١٢لاثمأو٦٢:١٢رومزم(

ألَا
َ
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لِلَوْمُكَلُلوُقَأيِنَّـنِكٰلَو«٢٤
ْ
يفَنيِقاَب َنيِذَّـلٱِّـلُك،اَريِتاَيِثِ

َهلَسْيَل
ُ

،ِناَطْيَّـشلٱَقاَمْعَأاوُفِرْعَيَْملَنيِذَّـلٱَو،ُميِلْعَّـتلٱاَذٰهْم
لُأَالِّـينِإ،َنوُلوُقَياَمَك

ْ
»َرَخآًالْقِثْمُكْيَلَعيِق

٢:١٠سوثنروك١و١٥:٢٨لامعأ

يفَنيِقاَبْلِلَو ملولبازيإاولزتعانيذلايأاَريِتاَيِثِ
نمربكألاءزجلانعهرظنلوححيسملا.اهلامعأيفاوكرتشي
.رغصألاءزجلاىلإهمالكهجووةسينكلاءاضعأ

نإَنوُلوُقَياَمَك،ِناَطْيَّـشلٱَقاَمْعَأاوُفِرْعَيَْملَنيِذَّـلٱ
نمرثكأةيهلإلارومألاةفرعماوعدانيعدتبملانييسونغلا
ًاصاخًاكاردإهللارارسأقامعأاوكردأمهنإونينمؤملارئاس
معز.ناطيشلاقامعأةفرعممهكاردإاعدحيسملانكلو
اهنمبرهيودسجلاتاذلبفختسييذلانإنييسونغلا
عمظفحواهنمعبشوتاذللاكلتقاذيذلانكلونابج
يفناطيشلابلغهنألرفاظلاعاجشلاوههحورةراهطكلذ
امكرشلاناسنإلاربتخينأيرورضلانمهنأاولاقو.هتوكلم
لاوقأضعبىلعاودنتساف.ًالماكنوكييكلريخلاربتخي
سيدقتلاةطساوالوريربتلالصأبسيلسومانلانأبسلوب
مهتايحنوناقبسيلسومانلانأكلذنماوجتنتساو
.هلمحاوضفرينأنينمؤمللقحيًالقثهوبسحو

كلتاوضفرتنأىوسَرَخآًالْقِثْمُكْيَلَعيِقْلُأَال
اماذهو.اهودنفتواهبةنرتقملالامعألاوةدسافلاميلاعتلا
هلوقبممألايرصنتمىلعميلشروأيفيلوسرلاعمجملاهبجوأ
لٱُحوُّرلٱىَأَرْدَقُهَّـنَأل«

ْ
ًالْقِثْمُكْيَلَعَعَضَنَالْنَأ،ُنْحَنَوُسُدُق

لٱِءاَيْشَألٱِهِذٰهَْريَغ،َرَثْكَأ
ْ
َحِبُذاَّـمَعاوُعِنَتْمَتْنَأ:ِةَبِجاَو

ألِل
َ

ملٱَو،ِمَّـدلٱِنَعَو،ِماَنْص
١٥:٢٨لامعأ(»اَنِّـزلٱَو،ِقوُنْخَْ

ًاليقثًالمحاذهيبدألاسومانلاعضيملحيسملانإ.)٢٩و
.)١١:٣٠ىتم(هلسرلهلوقكًافيفخًالمحلبهلمحرسعي

.»َءيِجَأْنَأَىلِإِهِباوُكَّـسَمَتْمُكَدْنِعيِذَّـلٱاَمَّـنِإَو«٢٥
٢١:٢٢انحوي٣:١١ص

نممكلاميأِهِباوُكَّـسَمَتْمُكَدْنِعيِذَّـلٱاَمَّـنِإَو
تاكربلاوءاجرلانممكلامونيدلايفحيحصلاميلعتلا
.هايإدحأمكبلسياليكلةوقبهباوكسمت

ةياهنبرلاءيجمتقونإليجنإلاىريَءيِجَأْنَأَىلِإ
ناسنإلاتومتقواللطابلاوقحلانيبيحيسملاداهجلا
.يصخشداهجالةسينكلاداهجداهجلانأىلعءانب

ِهيِطْعُأَسَفِةَياَهِّـنلٱَىلِإِيلاَمْعَأُظَفَْحيَوُبِلْغَيْنَمَو«٢٦
لُس
ْ

»ِمَمُألٱَىلَعًاناَط

٣:٢١ص٢:٨رومزم٣:٦نييناربعو١٠:٢٢ىتم٧ع
٢٠:٤و

مدقيملوةسينكلايفنينمؤمللحيسملادعوءادتباانه
نمّرماميفامك»عمسيلفعمسللنذأهلنم«هلوقانه
.ةلاسرلارخآىلإهكرتلبلئاسرلا

لامعأِةَياَهِّـنلٱَىلِإِيلاَمْعَأُظَفَْحيَوُبِلْغَيْنَم
هذهو.هحوررامثأيهفهبرسيوهبىصوأاميهحيسملا
ةدشىلعلدتفحيسملااهاتأيتلالامعألالثملامعألا
وهةياهنلاىلإلامعألاهذهظفحو.هبعشبحيسملاداحتا
.نيحىلإاهنايتإالواهيفذخألاالحودمملارمألا

نأحيسملاربتعيِمَمُألٱَىلَعًاناَطْلُسِهيِطْعُأَسَف
هنوكراشيوًاضيأنوكلميمهفكلميوههبعشقوقحهقوقح
سواثوميت٢و٥:١٧ةيمورو٣:٢١ص(هناطلسوهماقميف
ص(يفممألاىلعنينمؤملاناطلسوهامحضتيو)٢:١٢
حيسملالوقاميسالو)٦:٢سوثنروك١و٢٢:٥و٢٠:٤
حلٱ«

ْ
يفِينوُمُتْعِبَتَنيِذَّـلٱُمُتْنَأْمُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق ،ِديِدْجَّـتلٱِ

َجت،ِهِدَْجمِّـِيسْرُكَىلَعِناَسْنِإلٱُنْبٱَسَلَجىَتَم
ْ
ْمُتْنَأَنوُسِل

ْيَنْثالٱَليِئاَْرسِإَطاَبْسَأَنوُنيِدَتًاّيِسْرُكََرشَعْيَنْثٱَىلَعًاضْيَأ
.)١٩:٢٨ىتم(»ََرشَع

ْنِمٌةَيِنآَُرسْكُتاَمَك،ٍديِدَحْنِمٍبيِضَقِبْمُهاَعْرَيَف«٢٧
»ِيبَأِدْنِعْنِمًاضْيَأاَنَأُتْذَخَأاَمَك،ٍفَزَخ

١٩:١١ايمرإو٣٠:١٤ءايعشإ١٩:١٥و١٢:٥ص

اذهومهسوسييأٍديِدَحْنِمٍبيِضَقِبْمُهاَعْرَيَف
:١٩و١٢:٥ص(يفًاضيأركُذو)٢:٩رومزم(نمسبتقم
لدعلاةوقىلإ»ديدحلانمبيضقلاب«راشأو.)١٥
حيملتةيآلايفنكلراذنإةرابعلاهذهو.)٤:٢١سوثنروك١(
ًالوأمهاعريفةمحرلاراهظإلديهمتءاضقلاراهظإف.ةبحملاىلإ
بهذنمبيضقبدعبمهاعرييكلديدحنمبيضقب
نعمهلصفىتماولبقيىتحرشبمهنأاوملعيلمهقحسيف
َكُمْسٱَكَّـنَأاوُمَلْعَيَو«نيهلاحيسملارينمهدانعومهئايربك
لٱَكَدْحَو،ُهَوَْهي

ْ
)٨٣:١٨رومزم(»ِضْرَألٱِّـلُكَىلَعُِّيلَع

ضافخناىلإةليسوةمأقيضنوكينأثدحيامًاريثكو
.ليجنإلااهلوبقفاهئايربك

ًابيضق«حيسملالامعتساٍفَزَخْنِمٌةَيِنآَُرسْكُتاَمَك
ةمظعىلعلديدوهعملاكولملاناجلوصنملدب»ديدحنم
اوسيلمهنأكهيمواقملكقحسينأىلعرداقهنأوهتوق
مهيلعهراصتناةلوهسنيبياذهو.فزخنمةينأىوس
.)١٩:١١ايمرإو٣٠:١٤ءايعشإ(هومواقاذإماتلامهكالهإو

ألَا
َ
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نأحيسملاناطيشلادعوِيبَأِدْنِعْنِمُتْذَخَأاَمَك
الهركبكلذضفرهنكل»اهدجموملاعلاكلامملكهيطعي«
الإذخأينأدريملهنأللبثرإلاوقحلابهلنكيملكلذنأل
هيبأنمكلملاكلذذخأهنإف)٢٨:١٨ىتم(هيبأيدينم
لاقًابذكناطيشلاهبدعويذلاف.هديبعلهبيهيوهبموقيل
.)٢٢:٢٩اقول(»ءاشينملهيطعي«هنأًاقححيسملا

.ِ»حْبُّصلٱَبَكْوَكِهيِطْعُأَو«٢٨
٣:٢انحوي١و٢٢:١٦ص

وههنأهسفنيفحيسملالاقِحْبُّصلٱَبَكْوَكِهيِطْعُأَو
نسحأنأحّرصكلذبو)٢٢:١٦ص(»حبصلابكوك«
مهيطعينأبهديبعهدعوبف.هلامجمسروهةقيلخلايفرظنم
وهنوكيهنأوهسفنمهلبهينأمهدعو»حبصلابكوك«
ص(هناطلسوهلالجءاكرشمهلعجيهنأومهدجمومهرخف
امًاريثكو)٢:٢ىتم(كلملانعةيانكبكوكلانأل)٣:٢١
ٌبَكْوَكُُزْربَي«ماعلبلوقليلدبكلملاناجلوصببكوكلانرتقي
)٢٤:١٧ددع(»َليِئاَْرسِإْنِمٌبيِضَقُموُقَيَو،َبوُقْعَيْنِم
ةنيمأتناكذإةسينكلاةيلحنوكتةروظنملاةقيلخلاةيلحف
.اهبرل

لَفٌنُذُأُهَلْنَم«٢٩
ْ
لِلُحوُّرلٱُهُلوُقَياَمْعَمْسَي

ْ
.»ِسِئاَنَك

٧ع

.)٧عريسفتعجار(

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةسينكو٦ىلإ١عسدراسةسينكىلإلئاسر
٢٢ىلإ١٤عةيكدوالةسينكو١٣ىلإ٧عايفلداليف

لٱِكَالَمَىلِإْبُتْكٱَو«١
ْ

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَك اَذٰه:َسِدْراَسِ
لٱُةَعْبَّـسلٱَوِهللاٱِحاَوْرَأُةَعْبَسُهَليِذَّـلٱُهُلوُقَي

ْ
اَنَأ.ُبِكاَوَك

.»ٌتِّـيَمَتْنَأَوٌّيَحَكَّـنَأًامْسٱَكَلَّـنَأ،َكَلاَمْعَأٌفِراَع
٥:٦سواثوميت١و٢:٢ص١٥و٨ع١٦و١١و١:٤ص

رهنىلعسلومتلبجضيضحىلعةنيدمَسِدْراَس
ةينغةميظعةكلممتناكيتلاةيديلةبصقتناكوسلوتكب
ةهالإلاةدابعواهرجتمبترهتشاسسيركاهكلمناك
.راذنإةلاسرلاهذهةصالخو.ةحقلاوروجفلاويليبس

دارملاو)١:٤ص(يفامكِهللاٱِحاَوْرَأُةَعْبَسُهَليِذَّـلٱ
يفدحاووهيذلاسدقلاحورلاوه»هللاحاورأةعبسب«
لكنعةرابعةعبسلاددعو.هلامعأرابتعابددعتمورهوجلا

هللاحاورأةعبسحيسمللنأرهظيو.هتعيبطلامكوهتافص
يفاَذِإَفُتْيَأَرَو«رخآعضوميفهلوقنم لٱِطَسَوِ

ْ
ِشْرَع

حلٱَو
ْ
يفَوِةَعَبْرَألٱِتاَناَوََي ُهَّـنَأَكٌمِئاَقٌلََمحِخوُيُّشلٱِطَسَوِ
»ِهللاٱِحاَوْرَأُةَعْبَسَيِه،ٍُنيْعَأُعْبَسَوٍنوُرُقُةَعْبَسُهَل،ٌحوُبْذَم
.)٤:١٠و٣:٩ايركز(يفاماذهبلباق.)٥:٦ص(
هللانباهنألسدقلاحورلايأهللاحاورأةعبسحيسمللو
رهظينأقالوهريغلهحنميلحورلاهلو.بآللاهنأامك
ةيحورلابهاوملالامكاذسدراسةسينكلهسفنحيسملا
اهيفطقاسلاضهنيوفيعضلايوقينأىلعرداقهنأرهظُيل
ةسينكنألكالهلانماوبرقنيذلاتوملاباوبأنعدريو
ناكونييحورلارَدخلاوتابسلالاحيفتناكسرداس
.ئفطنينأكشوىلعاهناميإجارس

هذهو.)١:٢٠ص(يفامكُبِكاَوَكْلٱُةَعْبَّـسلٱَو
نمنيبتيفسئانكلاعبسلاةكئالميهبكاوكلاةعبسلا
ةسينكلامدخسأرًاضيأوهسدقلاحورلابهاونأكلذ
مايقلاىلعمهردقتيتلالئاضفلاوبهاوملامهتبحمبف
٢٣و٢٠:٢٢انحويو١٢-٤:٧سسفأ(يفامكمهتمدخب
مدخلحيسملادكأف.)١٢-٤:٧سسفأو١:٨لامعأو
اهيلإنوجاتحييتلاةعونتملالئاضفلاالبمهكرتيالهنأنيدلا
.ةلماكلئاضفلاكلتبهييذلاسدقلاحورلاهلنأل

.)٢:٢صريسفترظنا(َكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ
لوقهبشياذهٌتِّـيَمَتْنَأَوٌّيَحَكَّـنَأًامْسٱَكَلَّـنَأ
»ةيحيهوتتامدقاهنإ«ةمعنتملاةأرملايفسلوب
١٥:٢٤اقولو٨:٢٢ىتميفليقامو٥:٦سواثوميت١(
.)٩:١٤و٦:١نييناربعو٥و٢:١سسفأو٦:١٣ةيمورو
ةسينكنأكلذنممهفنوتيصلاىنعمبانه»مسالا«و
يفةطيشنةيحاهنأكسئانكلانيبةفورعمتناكسدراس
تناكاهلعلواهدنعةحودممتناكوةيحورلاةايحلارهاظم
اهنأىلعةمالعالواهتيصبةرختفمواهسفنبةبجعم
لاحلاكلتنكلو.ةايحلارهظمتحتتوملاناكفةدهطضم
ةايحلاربتعييذلا»رانبيهلكهانيع«يذلاىلعفختمل
.ًاميظعناكامهمرهاظلاحاجنلاربتعياممرثكأةيحورلا

،َتوُمَيْنَأٌديِتَعَوُهيِذَّـلٱ،َيِقَباَمْدِّـدَشَوًارِهاَسْنُك«٢
.»ِهللاٱَماَمَأًةَلِماَكَكَلاَمْعَأْدِجَأَْملِّـينَأل

ألَا
َ
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ًك
ُ

:٢٥و٤٣و٢٤:٤٢ىتم(يفامباذهلباقارِهاَسْن
سوثنروك١و٢٠:٣١لامعأو١٣:٣٧سقرمو٢٦:٤١و١٣
ةسينكتلفغ.)٥:٨سرطب١و٥:٦يكينولاست١و١٤:١٣
اهلاهتضرعيتلااهتئيطخلصأناكاذهورهستملوسدراس
سسفأةسينكلسلوبهيبنتانركذيهيبنتلااذهو.اهؤايربك
َكَلَءِيضُيَفِتاَوْمَألٱَنِمْمُقَوُمِئاَّـنلٱاَُّهيَأْظِقْيَتْسٱ«هلوقب
ملٱ
.)٥:١٤سسفأ(»ُحيِسَْ

دارملاَتوُمَيْنَأٌديِتَعَوُهيِذَّـلٱ،َيِقَباَمْدِّـدَش
توملاكشوىلعاوناكلبًايحوراوتوميملنم»يقبامب«
اونوكيفمهتايحديدجتيفاودهتجينأمهتوخإلحصنفيحورلا
مهئاقفرءاضعأاوكرففقرغلاوأسرقللاوضّرعتنيذلاك
»مهديدشتب«دارملاو.مهسفنأكلذباويحأفمهويحأوةردخلا
»تيملا«نأةيآلاهذهنمحضتيو.هللاةمعنيفمهتيبثت
الىتوملانألتوملالكتميمل)١ع(يفركُذيذلا
نمحضتيو.)٨:٢٢ىتم(»مهاتوماونفدي«نأالإنوردقي
ناكةمعنلابهلنأمهريغاوددشينأبمهلحيسملارمأ
يفبهللااويحينأاوردقيملالإودمخيملهنكلوًادجًافيعض
.مهريغبولق

اوتأنيذلانإِهللاٱَماَمَأًةَلِماَكَكَلاَمْعَأْدِجَأَْملِّـينَأل
يذلاوهناميإلاف.يحلاناميإلاباهولمعيمللامعألاهذه
نودحتيناميإلابنونمؤملاذإهللادنعةلوبقملامعألالعجي
تناكلامعألاكلتنإف.ًادبأهبهللارسييذلاحيسملاب
ثدحيدقةصقاناهنأحيسملاىأركلذلوةيحورالةيجراخ
ضعببهمايقىلعسانلانمًاحودممناسنإلانوكينأ
هيلعًاظاتغمهنيعتقولاكلذيفهللانوكيوتابجاولا
.تابجاولانمهكرتيذلاضعبلل

ْنِإِّـينِإَف،ْبُتَوْظَفْحٱَوَتْعِمَسَوَتْذَخَأَفْيَكْرُكْذٱَف«٣
ُمِدْقُأٍةَعاَسَةَّـيَأُمَلْعَتَالَو،ٍّصِلَكَكْيَلَعْمِدْقُأْرَهْسَتَْمل
.»َكْيَلَع

ىتم٣:١سرطب٢و٥:٢يكينولاست١و١٦:١٥و٢:٥ص
٢٤:٤٣

ةسينكلاحيسملاركذَتْعِمَسَوَتْذَخَأَفْيَكْرُكْذٱَف
لوأيفليجنإلااهبتلبقيتلاحرفلاوةريغلاوةبحملاةمظع
سلوباهيفلاقيتلاةيطالغةسينككلذبتهبشأفاهرمأ
لِبَقِهللاٱَنِمٍكَالَمَك«

ْ
ملٱَك،ِينوُمُت

ًاذِإَناَكاَذاَمَف.َعوُسَيِحيِسَْ
طَت
ْ

ْمُكَنوُيُعْمُتْعَلَقَلَنَكْمَأْوَلُهَّـنَأْمُكَلُدَهْشَأِّـينَأل؟ْمُكُبيِو
يكلكلذحيسملالاقو.)١٥و٤:١٤ةيطالغ(»ِينوُمُتْيَطْعَأَو
.رضاحلايفمهروتفويضاملايفمهتريغنيبقرفلامهيري
يأمهيلإليجنإلاىتأفيكًاضيأاوركذينأمهيلعناكو
حيسملاءارفسيتفشنمىتأةوقلاوحورلانمنيهاربلايأب

ةريسلاةراهطنممهنيباوكلسفيكوسدراساوتأنيذلا
.ةبحملاصالخإو

نمهنباهللالسرأيذلاقحلاظفحايأْبُتَوْظَفْحٱَو
وهوتازجعملابهتبثيلسدقلاحورلاوكلهنلعيلءامسلا
ةرسملابهتلبقوليجنإلابنيرشبملانمهتعمسيذلاقحلا
)١:٩سرطب٢(رضاحلايفروتفلانمهيلعتنأامعبتف
.كتريسحالصبكتبوتةقيقحرهظأو

.هتبنتيأْرَهْسَتَْملْنِإ
.ًاديدشًاباقعكبقاعألخلاٍّصِلَكَكْيَلَعْمِدْقُأ
يفهذيمالتلاهلاقيتلاتاملكلاهبشتانهحيسملاتاملكف
سلوباهرركيتلاو)٤٣و٢٤:٤٢ىتم(ريخألاهئيجمنأش
)٣:١٠سرطب٢(يفسرطبو)٥:٢يكينولاست١(يف
نيديحيسملانأنمدبالف.)١٦:١٥ص(يفانحويو
اهرذنأيذلاباقعلانكلوريخألامويلايفسدراسةسينك
يذلاو.وهامركذيملوليلقدعباهيلععقيامموهانههب
نمهيتأيامقوفعقوتمريغهنوكوهًافيخمصللامودقلعجي
ةيذحأبيتأتةمقنلاةهلآنأنانويلادقتعا.فالتإلاوريسختلا
.مهمودقبنوبنذملارعشياليكلفوصنم

يفٌةَليِلَقٌءاَمْسَأَكَدْنِع«٤ ،ْمَُهباَيِثاوُسِّـجَنُيَْملَسِدْراَسِ
يفيِعَمَنوُشْمَيَسَف .»َنوُّقِحَتْسُمْمَُّـهنَألٍضيِبٍباَيِثِ

٤:٤صو١٨و٥ع٢٣اذوهي١:١٥لامعأو١١:١٣ص
١٩:١٤و١٣و٧:٩و٦:١١و

يفٌةَليِلَقٌءاَمْسَأَكَدْنِع »ءامسالاب«دارملاَسِدْراَسِ
يفليق.)١١:١٣صو٨:١٥لامعأ(يفامكصاخشأانه
مهوءايحألاءامسأةسينكلاءاضعأضعبلنأىلوألاةيآلا
نأانهنابأو.طقفىوقتلاةروصمهلنمءامسأيأتاومأ
لاق.مهحدمومهسنيملبرلانكلنوليلقمهيفءانمألا
َتيِمُتْنَأ،ِرْمَألٱاَذٰهَلْثِمَلَعْفَتْنَأَكَلاَشاَح«هللاميهاربإ
لٱ
ْ
ًانِماَثًاحوُنَظِفَح«هنإف.)١٨:٢٥نيوكت(ِ»ميِثَألٱَعَمَّـراَب
لِلًازِراَك

ْ
لٱَِملاَعَىلَعًاناَفوُطَبَلَجْذِإِّـِرب

ْ
:٢سرطب٢(»ِراَّـجُف

فطخو.ةرومعومودسلهأبلحاممرابلاًاطولذقنأو.)٥
دجُوهنأليتآلارشلانمهذقنيلايخأريرشلاماعبريتيبنم
تفتلااذكهو.)١٤:١٣كولم١(برلاوحنحلاصرمأهيف
مهنعلفغيملهنأمهلققحوسدراسيفءانمألانيليلقلاىلإ
.مهريغبونذبمهنديملو

يتلااياطخلايفاوطقسيمليأْمَُهباَيِثاوُسِّـجَنُيَْمل
ظفحرشبلانمدحأالنأقحلاو.مهريغبولقتسند
هللانباوهيذلاناسنإلانباالإهللامامأسندالبهسفن
سانلانممهريغىلإسايقلابنينمؤملاضعبنكلو.ًاضيأ
اذإمهف.)١:٢٧بوقعي(ملاعلانمسندالبمهسفنأاوظفح

ألَا
َ
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ةساجنلاوةيطخللحوتفملاعوبنيلاىلإاوعرسأةئيطخلاباوسندت
:٧ص(فورخلامدباهوضيبومهبايثاولسغو)١٣:١ايركز(
١٤(.

يفيِعَمَنوُشْمَيَسَف ةرابعلاهذهٍضيِبٍباَيِثِ
يشميالهنألةايحلابدعواهيففةريثكتاكربىلعلمتشت
نألةيرحلابدعوو.ةكرحنمتاومأللسيلذإءايحألاالإ
نألةراهطلابدعوو.نوديقملاالرارحألامهنوشمينيذلا
حيسملاعمنوشميمهنألماركإلاةرفوبدعوو.ضيبمهبايث
.)٨:١٧ةيمورو١٧:٢٤انحوي(يوامسلادجملايف

ةعاطبسحيهتمعنوهلزانتبهللانإَنوُّقِحَتْسُمْمَُّـهنَأل
نمدحأسيل.باوثلاوحدملاقحتستةيئزجلانمؤملا
بسحيهتمحربهللانكللدعلاىضتقمبًاقحتسمنينمؤملا
ءامسلاباوثنيقحتسمهوعيطيوهوبحينأنودهتجينيذلا
.ناميإلابمهيلإبوسنملاحيسملاقاقحتساب

لَيَسَكِلٰذَفُبِلْغَيْنَم«٥
ْ
ُهَمْسٱَوُْحمَأْنَلَو،ًاضيِبًاباَيِثُسَب

حلٱِرْفِسْنِم
ْ
.»ِهِتَكِئَالَمَماَمَأَوِيبَأَماَمَأِهِمْسٱِبُِفَرتْعَأَسَو،ِةاََي

:١٠اقول٢١:٢٧و١٥و٢٠:١٢و١٧:٨و١٣:٨و٢:٧ص
١٢:٨اقولو١٠:٣٣ىتم٢٠

.ناطيشلاوةوهشلاوملاعلاُبِلْغَيْنَم
.)٤ع(يفدعوللراركتاذهًاضيِبًاباَيِثُسَبْلَيَس

سدراسيفسندلانممهسفنأاوظفحنيذلانأنايبهيفو
اذهو.مهبايثضايبيفءامسلايفمهريغنعنوزاتميس
يفِسْمَّـشلٱَكنوئيِضُي«مهنأبراربأللحيسملادعوهبشي ِ
نييدفملالاحفصواذهو.)١٣:٤٣ىتم(»ْمِهيِبَأِتوُكَلَم
هبشىلإنوريغتموبيعلكنمنورهطممهنإوءامسلايف
نوطاحموحيسملاعمنودجممو)٣:٢١يبليف(حيسملادسج
.بوثكرونلاب

رفسلااذهىلإراشأِةاَيَْحلٱِرْفِسْنِمُهَمْسٱَوُْحمَأْنَلَو
:١٠اقولو١٢:١لاينادو٦٩:٢٨رومزمو٣٢:٣٢جورخ(يف
١٧:٨و١٣:٨صو١٢:٢٢نييناربعو٤:٣يبليفو٢٠
يفةبوتكملاءامسألانأملعتناذهنمو.)٢١:٢٧و٢٠:١٥و
ملفحبُذيذلافورخللًاماركإهيفتبتُكامنإرفسلااذه
كلذةحيبذاهتباتكةلعو.هسفنقاقحتسابدحأهيفبتكُي
سيسأتذنمرفسلاكلذيفتبتُكءامسالاكلتو.فورخلا
مامأمهبحيسملافرتعيهيفمهؤامساتبتُكنيذلانإ.ملاعلا
نإوةيوامسلاةنيدملانولخديمهنإوةكئالملامامأوهللاشرع
نملكنإوبلغينممسارفسلاكلذنموحميالهللا
دعولاو.رانلاةريحبيفحرطُيرفسلاكلذيفهمساسيل
كلنإ«هلوقىلعينبم»خلاهمساوحمأنل«هلوقوهيذلا
رفسرفسلاكلذنألو.)١ع(»تيمتنأويحكنأًامسا

ءامسأهنمىحميفءايحأللالإهيفلحمالعبطلابناكةايحلا
مهؤامسألازتالنيبلاغلالكنأدكؤتةرابعلااذهو.ىتوملا
نيراتخملالكلدعولاكلذًاذإفرفسلاكلذيفةبوتكم
بتكنيذلانأباتكلاميلعترئاسلقفاوموهو.نيرصتنملا
نودحتممهنألنوكلهيالةايحلارفسيفمهءامسأهللا
هدسجءاضعأاوراصدقوفارتعالابوناميإلابحيسملاب
.ةسادقلايفوهتمدخيفةياهنلاىلإنوتبثيسفيحلا

اذهِهِتَكِئَالَمَماَمَأَوِيبَأَماَمَأِهِمْسٱِبُِفَرتْعَأَسَو
ِساَّـنلٱَماَّـدُقِيبُِفَرتْعَيْنَم«هذيمالتلحيسملالوقلثم
يفيِذَّـلٱِيبَأَماَّـدُقِهِبًاضْيَأاَنَأُِفَرتْعَأ :١٠ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ

ةكئالملاوسانلالفحميففرتعيناّيدلانأبدعواذهو.)٣٢
مزلتسياذهو.هلمهةايحلارفسيفمهؤامسأنيذلانأب
نيرتشملانييدفملاقوقحلكمهلنإوةنونيدلكنممهنمأ
.هتعافشوهمالآوحيسملاةعاطب

لَفٌنُذُأُهَلْنَم«٦
ْ
لِلُحوُّرلٱُهُلوُقَياَمْعَمْسَي

ْ
.»ِسِئاَنَك

٢:٧ص

.)٢:٧صريسفترظنا(ٌنُذُأُهَلْنَم

لٱِكَالَمَىلِإْبُتْكٱَو«٧
ْ

يفيِتَّـلٱِةَسيِنَك لَدَاليِفِ
ْ
اَذٰه:اَيِف

لٱُهُلوُقَي
ْ
حلٱُسوُّدُق

ْ
َالَوُحَتْفَييِذَّـلٱ،َدُواَدُحاَتْفِمُهَليِذَّـلٱ،َُّق

.»ُحَتْفَيٌدَحَأَالَوُقِلْغُيَوُ،قِلْغُيٌدَحَأ
٥:٢٠انحوي١و١٩:١١صو١٤ع٦:١٠و١:١١ص
١٢:١٤بويأو١:١٨ص١٦:١٩ىتمو٢٢:٢٢ءايعشإ

نمةسداسلاةسينكلااهيفيتلاةنيدملاهذهاَيِفْلَدَاليِف
سلومتلبجضيضحىلعاهانب.اهبطاخيتلاسئانكلا
م.ق١٣٨ةنستاميذلاسماغربكلمسفلداليفسلتأ
سوخابمسااهيفتبُرضيتلادوقنلاىلعو.همساباهامسو
ناكسلانماهيلختتداكفةريثكلزالزاهتباصأ.رمخلاهلإ
هللااهمساوةبوصنملزتملةدمعأىوساهنممويلاقبيملو
.رهش

ةسادقلانأبانهحيسملاحّرصُسوُّدُقْلٱُهُلوُقَياَذٰه
.)٧:٢٦نييناربعو٢:٢٧لامعأ(يفءاجامكهتافصنم
نعهزنملاينانويلالصألابسحبانه»سودقلا«ىنعمو
فصويالوميدقلادهعلايفهوهيهبفصوياموهوةئيطخلا
.ًافدجمناكرشبلانمًادحأهبفصونموهريغهب

بذكينأليحتسييذلاقداصلاوهحيسملانإُّقَْحلٱ
معنهمالكنمةملكلكوقحلابحيوقحلابملكتيوهو
قحهلإهنأنايبهنكلانهدوصقملااذهسيلنكلو.نيمآو
زومربلكبهيلإزومرملاوهو.نيينثولاتادوبعملًافالخ

ألَا
َ
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رونلا«هلوقيفامكيقيقحلاانه»قحلاف«.ميدقلاباتكلا
)٦:٣٢انحوي(»يقيقحلازبخلا«و)١:٩انحوي(»يقيقحلا
.)٨:٢نييناربع(»يقيقحلانكسملا«و

الناطلسلاحاتفماذهخلاَدُواَدُحاَتْفِمُهَليِذَّـلٱ
اوعنموةبتكلاهذخأهنأحيسملالاقيذلاةفرعملاحاتفم
ىلعةسينكلاةسايسحاتفمالو.)١١:٥٢اقول(هنمبعشلا
اذهنوكويوامسلاتوكلملانئازخحاتفمالوضرألا
نوكيلهيبأتيبحتفينأًاناطلسهلنأمزلتسيهلحاتفملا
يفءايعشإلوقلقفاوماذهو.ءاشنملرشلكنمأجلم
َدُواَدِتْيَبَحاَتْفِمُلَعْجَأَو«حيسملاىلإزمروهيذلاميقايلا
»ُحَتْفَيْنَمَسْيَلَوُقِلْغُيَوُقِلْغُيْنَمَسْيَلَوُحَتْفَيَف،ِهِفِتَكَىلَع
يوامسلاتيبلا»دوادتيبب«دارملاو.)٢٢و٢٢:٢١ءايعشإ(
دقوحيسملاىلإًازمرناكدوادنإفءامسلاتوكلميأ
نأىنعملاو.)٢٤و٣٤:٢٣لايقزح(همسابحيسملاىمسُي
كلذناكسهديبعلكويوامسلاتيبلابرحيسملا
نإ.هللاتوكلمحاتفميدييفلاقحيسملانأكف.تيبلا
اوحتفييكللسرلارئاسوسرطبلحاتفملااذهىطعأحيسملا
اولعففةيحيسملاةسينكلاباوبأممألاودوهيلانمنينمؤملل
نيباوبكاوناكلبنيطلستمكسيلوحيسملامادخككلذ
نودحيسمللحاتفملافتيبلابررمأتحتنوقلغيونوحتفي
.ديرينمدرطيوكلملاهجوىريلديرينملخدُيوهوهريغ
نأحيسملاديريالًاناسنإلخدُينأديرينمدهتجيًالطابف
قوفحيسملاهاطعأيذلاطبرلاولحلاناطلسو.هلخدي
حاتفملااذهو.هبماكحألايفاهأطخحلصتيكلاهناطلس
قحلاةنازخكلذنموبآلاتيبيفيتلاةريثكلالزانملل
.ةيحورلاتاكربلارئاسومالسلاوةسادقلاوةحارلاعدخمو
ىلإيتأيدحأال«و»قحلاانأ«حيسملالاقىنعملااذهيفو
.»يبالإبآلا

لَعَجْدَقاَذَنَئَه.َكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ«٨
ْ

ًاباَبَكَماَمَأُت
ْدَقَو،ًةَريِسَيًةَّـوُقَكَلَّـنَأل،ُهَقِلْغُيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيَالَوًاحوُتْفَم
.»يِمْسٱِرِكْنُتَْملَويِتَمِلَكَتْظِفَح
٢:١٣ص١٤:٢٧لامعأ١ع

.)٢:٢صريسفترظنا(َكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ
هيفلخدتًاحوُتْفَمًاباَبَكَماَمَأُتْلَعَجْدَقاَذَنَئَه

كلذىلعةوالعوكتمدخوكيعسيفيوامسلادجملاىلإ
:١٤لامعأ(نمحضتيامكليجنإلابةدانمللةصرفكتيطعأ

.)٤:٣يسولوكو٢:١٢سوثنروك٢و١٦:١٩سوثنروك١و٢٧
حاتفمهلنممريخلالعفةمعنايفلداليفةسينكتيطعُاو
حتفواهتورثواهتوقةلقعموءاضعألاةليلقاهنوكعمدواد
الهنأبحّرصو.اهميلعتاولبقيلسانلانمنيريثكبولق

بهذيهتكربنودهنأوليجنإلايعسقيعينأردقيدحأ
.ًالطاباهبعتلك

َْملَويِتَمِلَكَتْظِفَحْدَقَو،ًةَريِسَيًةَّـوُقَكَلَّـنَأل
ةريقفةريغصتناكايفلداليفةسينكنإيِمْسٱِرِكْنُت
-١:٢٦سوثنروك١(سانلانويعيفاهلرابتعاالةدَهطضم
اهحاجنواهتريغبهللادجمتينألةصرفناكاهرغصو)٢٨
يفتتبثهللاةنوعمبيهفهلهعنصتاممدجملالكنوكييكل
ملفاهتعاطواهتبحمواهناميإصالخإترهظأوقيضلاةنمزأ
»اميثانأ«حيسملااوعددوهيلانأعمًالعفالوًالوقهمساركنت
ىلعنينمؤملاربجينأيفاودهتجاو.)١٢:٣سوثنروك١(
بابلاوهبرلانمةريسيلااهتوقباوثناكو.هوتأاملثم
.اهلهحتفيذلا

لٱَنِم،ِناَطْيَّـشلٱِعَمَْجمْنِمَنيِذَّـلٱُلَعْجَأاَذَنَئَه«٩
ْ
َنيِلِئاَق

َنوُتْأَيْمُهُرِّـيَصُأاَذَنَئَه:َنوُبِذْكَيْلَب،ًادوَُهياوُسْيَلَوٌدوَُهيْمَُّـهنِإ
.»َكُتْبَبْحَأاَنَأِّـينَأَنوُفِرْعَيَو،َكْيَلْجِرَماَمَأَنوُدُجْسَيَو

انحوي٤٣:٤و٦٠:١٤و٤٩:٢٣و٤٥:١٤ءايعشإ٢:٩ص
١٧:٢٣

َنِم،ِناَطْيَّـشلٱِعَمَْجمْنِمَنيِذَّـلٱُلَعْجَأاَذَنَئَه
اهلةباثإًاضيأاذهيفًادوَُهياوُسْيَلَوٌدوَُهيْمَُّـهنِإَنيِلِئاَقْلٱ
حيسملاهحتفيذلابابلايفاهلوخدةجيتنواهتنامأىلع
نأوهوانريمسةسينكلهدعونممظعأدعولااذهو.اهمامأ
مهرّيصتومهيلعرصتنتاهنإواهيلعنوردقيالاهءادعأ
نومضمو.ًاعمنوبولغملاونوبلاغلاحرفييكلاهءاقدصأ
نيذلا)مهلكال(نيبذاكلانيملعملاضعبنإدعولااذه
مهنأعم»مهيفشغالنويقيقحنويليئارسإ«مهنأاوعدا
»ناطيشلاعمجم«اوعدُينأاوقحتساوهليجنإوحيسملاءادعأ
حيسملاىلإنورظنيوقحلابمهعمهللاحيسملانإنوفرتعي
كلمهبدوعوملاحيسملاوههنأهحوربنوققحتيوهونعطيذلا
بحأهنأبنوفرتعيوةسينكلايفهلنوحبسيفليئارسإ
لكيفحيسملاةسينكىلعقدصدعولااذهو.ةسينكلا
اوراصفلواشكنيدهطضملادوهيلانمةريثكًارارمملاعلا
ـةـسـيـنـكلاـيخرـؤماورـاصوسـلـوـبكـلـيجـنإلـابنـيـرشـبم
رـاـفسأللنـيرســفموةـيتـوهاللاـاهـسرادـميفنيـمـلـعـمو
.مهئامدبمهتداهشاومتخقحللءادهشوةسدقملا

ألَا
َ
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ْنِمَكُظَفْحَأَسًاضْيَأاَنَأ،ِيْربَصَةَمِلَكَتْظِفَحَكَّـنَأل«١٠
لٱِةَبِرْجَّـتلٱِةَعاَس

ْ
لٱَىلَعَِيتْأَتْنَأِةَديِتَع

ْ
لُكَِملاَع

ِّـ
َبِّـرَجُتِلِه

.»ِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلٱ
سواثوميت٢و٢:٩سرطب٢و١:٩ص١٧:٦انحويو٨ع
٨:١٣و٦:١٠ص٢٤:١٤ىتم١٦:١٤و٢:١٠ص٢:١٢
١٧:٨و١٤و١٣:٨و١١:١٠و

هذيمالتلهرمأظفحيأِيْربَصَةَمِلَكَتْظِفَحَكَّـنَأل
انحوي(هئيجمنيرظتنمتاقيضلاءاجرلاوربصلااولمتحينأب
.)٣:١٢سواثوميت٢و١٦:٢

اذهخلاِةَديِتَعْلٱِةَبِرْجَّـتلٱِةَعاَسْنِمَكُظَفْحَأَس
هتملكتظفحةسينكلاهذهنألةمدخلاقفوىلعةباثإ
براجتلانماهيفعيهنأبمهدعيملحيسملاو.وهاهظفحف
لكبيصيواهبيصيساقديدشداهطضاباهأبنأهنكل
سرطبًاضيأاهبأبنأيتلاتاداهطضالايهو(سئانكلا
اهتوقفعضتالواهناميإكلذبلكيالهنإو.)٤:١٢سرطب١
:٣جورخ(قرتحتالودقوتتتناكيتلاةقيلعلاكنوكتلب
وهو)٤٣:٢ءايعشإ(ءايعشإيفهللادعوقفوىلعوهف.)٢
داهطضالاتقويطغتتاقيضلاوبراجتلاجاومأنإ
مهحنميلملاعلالكيفنينمؤملاىلععقييذلاديدشلا
.مهبرلمهتبحمومهناميإصولخنيبيومهلبرغيو

ٌدَحَأَذُخْأَيَّـالَئِلَكَدْنِعاَمِبْكَّـسَمَت.ًاعِيَرسِيتآاَنَأاَه«١١
.»َكَليِلْكِإ
٣عو٢:٢٥ص٢٠و١٢و٢٢:٧و١:٣صو٤:٥يبليف

٢:١٠ص

اذهيفةرابعلاهذهتررُكامًاريثكًاعِيَرسِيتآاَنَأاَه
راذنإةملكيهو)٢٠و١٢و٢٢:٧و١٦و٢:٥ص(رفسلا
ةيزعتةملكو)٤:٥سرطب١و٥١-٢٤:٤٨ىتم(نيناوتملل
.)٩-٥:٧بوقعيو٤:٥يبليف(ءانمألانيتباثلل

كناميإىلعتموادامكمواديأَكَدْنِعاَمِبْكَّـسَمَت
.ةريسلانسحبهتلمعيذلاكلمعوكربصوكداهتجاو
:٩سوثنروك١(هيفتعرشيذلايعسلالّمكىنعملاو
٢٤(.

»ربــلالـيـلــكإ«ـوـهَكـَليـِلـْكِإٌدـَحَأَذـُخـْأَيَّـالـَئـِل
اذهو.)٢:١٠ص(»ةايحلاليلكإ«و)٤:٨سواثوميت٢(
يتلاةلاعجلاذخأينأنينمؤملانمًادحأنكميهنأديفيال
)٢٥:٣٤نيوكت(وسيعةكرببوقعيذخأامكهريغاهرسخ
ذخأامكو)٨و٤٩:٤نيوكت(نيبوأرةكرباذوهيذخأامكو
ممألاذخأامكو)١٣و١٦:١ليئومص١(لواشةكربدواد
رسختةسينكلانأديفيلب)١١:١١ةيمور(دوهيلاةكرب

سلوبلوقىنعمكاذهىنعمف.ءامسلايفاهلدعملاباوثلا
جلٱٌدَحَأْمُكِّْـرسَُخيَال«

ْ
»ليلكإلا«و.)٢:١٨يسولوك(»َةَلاَعِ

يذلاليلكإلالبةسينكلاهتلاندقيذلاليلكإلاسيلانه
.)٤:٨سواثوميت٢(يفامكهذخأتفوس

يفًادوُمَعُهُلَعْجَأَسَفُبِلْغَيْنَم«١٢ َالَو،يِٰهلِإِلَكْيَهِ
ِةَنيِدَمَمْسٱَو،يِٰهلِإَمْسٱِهْيَلَعُبُتْكَأَو،ٍجِراَخَىلِإُجُرَْخيُدوُعَي
جلٱَميِلَشُروُأيِٰهلِإ

ْ
،يِٰهلِإِدْنِعْنِمِءاَمَّـسلٱَنِمِةَلِزاَّـنلٱِةَديَِد

جلٱيِمْسٱَو
ْ

.َديَِد
٢٢:٤و١٤:١و٢:١٧ص٢:٩ةيطالغو٧:٢١كولم١
:٢٢ص١٠و٢١:٢صو١٢:٢٢نييناربعو٤:٢٦ةيطالغ
٤

يفًادوُمَعُهُلَعْجَأَسَف دعواذهيِٰهلِإِلَكْيَهِ
وهودهاجمللالهلةباثإبلغييذللءامسلايفةداعسلاب
انحويوافصوبوقعيكنوكينأىنعملاسيلف.ضرألاىلع
نوكينأىنعملالب)٢:٩ةيطالغ(ةروظنملاةسينكلاةدمع
يفاوتبثنيذلانيراتخملاةكئالملاكدبألاىلإءامسلايفًاتباث
لبلكيهلاكلذيفطقفًايحًارجحسيلوهفهللاةعاطلا
يوامسلاهللاتيبيفنوكيبلاغلاف.هنمنكمأولمجأ
ءايعشإًاضيارظنا٨:٣٥انحوي(»ِدَبَألٱَىلِإىَقْبَيَفُنْبالٱك«
٢٢:٢٣(.

النم«سونيطسغوألاقٍجِراَخَىلِإُجُرَْخيُدوُعَيَال
اهلخديالوقيدصاهنمجرخياليتلاةنيدملاىلإقاتشي
.»ودع

اهبتكيءايشأةثالثلوأاذهيِٰهلِإَمْسٱِهْيَلَعُبُتْكَأَو
نعلدعهبهَّـبشمدومعلانألدومعلاىلعالرصتنملاىلع
يفنييدفملايفليقاملثماذهو.هّبشملاىلإهبهّبشملا
همتخوأهللامسامهلنأوهورفسلااذهنمرخُأعضاوم
بيرالو.)٢٢:٤و١٤:١و٩:٤و٧:٣ص(مههابجىلع
وهومظعألاربحلاةمامعىلعبتُكامىلإكلذبراشأهنأيف
ضعبلسيلاذهو.)٣٨-٢٨:٣٦جورخ(»برللسدق«
يتونهكتوكلميوامسلاتوكلملانألضعبنودنييدفملا
.لكللقحيهئاضعأدحألقحيامف

مسافرعنِةَديِدَْجلٱَميِلَشُروُأيِٰهلِإِةَنيِدَمَمْسٱَو
كانهبرلايأ»همشهوهي«يبنلالوقنمةنيدملاهذه
ص(مسالااذهكةنيدملادجممساالو.)٤٨:٣٥جورخ(
قوقحهلنوكيةنيدممساهيلعبتكُييذلاف.)٢٣و٢١:١١
لهأقوقحهلضرألاىلعوهونمؤملاو.ةنيدملاكلتناكس
انههلرهظتالقوقحلاكلتنكل.)٣:٢٠يبليف(ءامسلا
)٣:٣يسولوك(»حيسملاعمةرتتسم«انههتايحنأل
نأقحهلنوكيفًانلعهبحيسملافرتعيانهروكذملابلاغلاو

ألَا
َ
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ةنيدملاهذهو)٢٢:١٤ص(ةنيدملاىلإبابلانملخدي
َهليِتَّـلٱ«يهوميهاربإاهعقوت

َ
اَهُعِناَصيِتَّـلٱ،ُتاَساَسَألٱا

ملٱ«ًاضيأىمستو)١١:١٠نييناربع(»ُهللاٱاَهُئِراَبَو
َةَنيِدَْ

لٱ
ْ
ملٱَميِلَشُروُأَةَميِظَع

ُميِلَشُروُأ«و.)٢١:١٠ص(»َةَسَّـدَقُْ
لٱ
ْ
لُع
ْ
هللاةنيدم«و.)٤:٢٦ةيطالغ(»ًاعيَِمجاَنُّمُأَيِهيِتَّـلٱ،اَي

هنكلطقفةنيدملامساانهركذو)١٢:٢٢نييناربع(»يحلا
.)٢٢:٥و٩-٢١:٢ص(اهءاهبواهدجمفصيفوس
ةيضرألاميلشروأنعاهلًازييمتانه»ةديدجلاب«تتعُنو
.ةئيطخلابسندتتملهللااهعناصيتلاةنيدملانألةئطاخلا

نأضعبلابهذيِٰهلِإِدْنِعْنِمِءاَمَّـسلٱَنِمِةَلِزاَّـنلٱ
ىلإءامسلانمةيقيقحةيدامةنيدملوزنىلعلدياذه
يفانحوياهآريتلاةنيدملاةروصاذهنأقحلاوضرألا
ةليمجاهنأويهلإاهردصمنأنيبيفصولااذهو.ايؤرلا
حيسملامهسيئرنيذلانييدفملاةعامجيهوةتباثوةعساوو
هللاتيباهيفناكيتلاةميدقلاميلشروأباهيلإزومرملا
مسااودمحيلطابسألاتدعصثحةسدقملاتاعامتجالاو
،)١٢٢رومزم(برلا

مساحيسمللو.ثلاثلاءيشلااذهَديِدَْجلٱيِمْسٱَو
اذهنأىلإمهضعببهذ.ًايدافهنوكىلإرظنلابديدج
»فورخلا«هنأىلإمهضعبو)١٩:١٣ص(»هللاةملك«مسالا
ىلإهريغبهذوةرمنيرشعوينامثرفسلااذهيفاذهركذو
عنمينكل.)١٩:١٦ص(»بابرألابروكولملاكلم«هنأ
ًالبقتركُذاهنألديدجءامسألاهذهنمءيشالنأكلذ
الإهفرعيالفمسالااذهوهامركذيملحيسملاو.باتكلايف
هسفننلعُيهنأىلعلديمسالااذهو.)١٩:١٢ص(وه
دعتسمضرألايفدحأالوةديدجلاميلشروأناكسل
:١٢سوثنروك١(اوفرعامكنوفرعيدعباميفنكلهكاردإل
١٢(.

لَفٌنُذُأُهَلْنَم«١٣
ْ
لِلُحوُّرلٱُهُلوُقَياَمْعَمْسَي

ْ
.»ِسِئاَنَك

٦عو٢٩و١٧و١١و٢:٧ص

.)٢:٧صريسفترظنا(خلاٌنُذُأُهَلْنَم

ُهُلوُقَياَذٰه:َنيِّـيِكِدُوَّـاللٱِةَسيِنَكِكَالَمَىلِإْبُتْكٱَو«١٤
.»ِهللاٱِةَقيِلَخُةَءاَدَب،ُقِداَّـصلٱُنيِمَألٱُدِهاَّـشلٱ،ُنيِمآلٱ
يسولوك٧عو٢٢:٦و١٩:١١و١:٥ص١:٢سوثنروك٢
١:١٥

نيبةينغةروهشمةنيدمةيكدوآلتناكَنيِّـيِكِدُوَّـاللٱ
تيمسمثسيلوبسويدميدقلااهمساويسولوكوايفلداليف
مساباهاّمسواهنّيزواهءانبيناثلاسوخويتنأدّدج.ساّوُر

يفةنيدملاهذهتناكو.هتلتقفهتّمساهنأىلعةيكدوالهتأرما
ةلزلزاهتمدهىرغصلاايسأندممظعأنمنيينامورلامايأ
ةدعاسمنودباهلهأاهددجوسويرابيطروطاربمألامايأيف
ملوم.ب٣٦١ةنسلايحيسمعمجماهيفمأتلاوجراخنم
.ةريثكلااهراثآىوسةميظعلاةنيدملاهذهنممويلاَقبي
يذلاف.راصحيكسأاهمساةريقحةيرقراثآلاهذهنيبو
.همفنمةسينكلاهذهأيقتاهناكمنمسسفأةرانمحزحز

ديدجلادهعلايفديحولاعضوملااذهُنيِمآلٱُهُلوُقَياَذٰه
وهو»خوهي«بقلهبشيو.بقللااذهبهسفنحيسملاهيفبقل
»قحلاوهانأ«حيسملالوقو.)٦٥:١٦ءايعشإ(»قحلاهلإلا«
:١ص(»نيمألادهاشلا«هيفانحويلوقو.)١٤:٦انحوي(
حيسملايفِهللاٱُديِعاَوَم«لكنإسلوبلوقانركذيوهو.)٥
ِمل،ُنيِمآلٱاهيِفَوْمَعَّـنلٱاهيِف

َ
.)١:٢٠سوثنروك٢(»ِهللاٱِدْج

»نيمألا«هلوقلحاضيإاذهُقِداَّـصلٱُنيِمَألٱُدِهاَّـشلٱ
»نيمألاهلإلا«هنأوهوهللايفىسوملوقلثموهوًالبق
يِذَّـلٱُمُكوُعْدَييِذَّـلٱَوُهٌنيِمَأ«سلوبلوقو.)٧:٩ةينثت(
ٌنيِمَأ«انحويلوقو.)٥:٢٤يكينولاست١(»ًاضْيَأُلَعْفَيَس
نأقفاويو.)١:٩انحوي١(»اَناَياَطَخاَنَلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَو
راذنإوخيبوتاهمالكنألةلاسرلاهذهناونعاذهنوكي
مهروتفومهاياطخبسانلاىلعنيمأدهاشوهحيسملاو
.نينمؤمللهللاةبحمبةادانملابنيمأهنأامكمهفافختساو

لوألانيينعملمتحتةرابعلاهذهِهللاٱِةَقيِلَخُةَءاَدَب
هلوقببوقعيهدارأيذلاىنعملاباهلمجأوهللاةقيلخلوأهنأ
ِةَعْفِّـرلٱُلْضَف،ِيتَرْدُقُلَّـوَأَوِيتَّـوُقيِرْكِبَتْنَأ،ُْنيَبوُأَر«نيبوأرل
لٱُلْضَفَو

ْ
لصأحيسملانأوهويناثلاو.)٤٩:٣نيوكت(»ِّـزِع

رفسلاهذهيفحيسملايماسألكواهعدبمواهلكةقيلخلا
وهويناثلاىنعملابهرسفننأبجوكلذلفهتوهالىلعلدت
سأروللعلاةلعوهلبهللاقلخاملوأسيلحيسملانأ
ٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك«نألةقيلخلالكعبن
مم صو١٨و١:١٥يسولوكًاضيأرظنأ١:٣انحوي(»َناَكاَّـِ
٥:١٣(.

َكَتْيَل.ًاّراَحَالَوًادِراَبَتْسَلَكَّـنَأ،َكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ«١٥
.»ًاّراَحْوَأًادِراَبَتْنُك
١ع

ةيكدوالةسينكتناكًاّراَحَالَوًادِراَبَتْسَلَكَّـنَأ
عقيملوملاعلاولاملاةبحماهتبلغفةيويندلارومألايفةحجان
ةرسملاوتاذللاىلإةلئامةيخارتمتناكاذهلوداهطضااهيلع
التناكفتاذلاراكنإىلإولمعلاىلإليمتالاهتاينتقمب
هوخأوانحويناكامكقحللرَغَتملوةيحورلارومألابيلابت
لزنُينأحيسملاالأسينأىلعةريغلاامهتلمحذإدعرلاانبا

ألَا
َ
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نأتبأيتلانييرماسلاىرقىدحإقرحتفءامسلانمًاران
انحويةريغلثمنيبةسينكلاهذهلاحتناكف.هلبقت
ملوفرعيملنمانهدرابلاف.حيسملااوفرعيملنيذلاةدوربو
ةرانإوقحلاهيلعضرُعاذإهنأىجريفهتمعنةوقربتخي
قاذيذلاوهرتافلاو.ًارويغوًاراحنوكيسدقلاحورلا
ملو)٥و٦:٤نييناربع(يتآلاملاعلاتاوقوةيوامسلاةبهوملا
يفةانزلاونيراشعلانإ.ةايحلانمةرارشىوسهيفمرضُي
ناكو»نيراح«اوناكلسرلاو»نيراب«اوناكحيسملانامز
»نيرتاف«نيقيرفلاكنيذىلإةبسنلابةبتكلاونويسيرفلا
ةأرملاواكزويليجنإلاىتمنيدرابلاكئلوأنمجرخنكلو
اولازيملنويسيرفلاوةبتكلاوهللاتوكلماولخدنيذلاةينازلا
.ًاجراخ

ْنَأٌعِمْزُماَنَأ،ًاّراَحَالَوًادِراَبَتْسَلَو،ٌرِتاَفَكَّـنَألاَذَكٰه«١٦
.»يِمَفْنِمَكَأَّـيَقَتَأ

ليقيِمَفْنِمَكَأَّـيَقَتَأْنَأٌعِمْزُماَنَأ...ٌرِتاَفَكَّـنَأل
لجأنمنيلوألااهناكستفذقاهنأناعنكضرأيف
ممألاكئلوأاولثامينأنمليئارسإينبهللارّذحومهاياطخ
رثكأاذهنكلو)١٨:٢٨نييوال(اهباصأاممهبيصيالئل
ةهاركلاطرفنع»مفلانمءويقتلاب«ىنكوكاذنمةبهر
هثودحنكمياممريذحتاذهو.برقلاةدشدعبدعبلاةدشو
.ثدحينأدبالامبءابنأال

َةَجاَحَالَو،ُتْيَنْغَتْسٱِدَقَوٌّيِنَغاَنَأِّـينِإ:ُلوُقَتَكَّـنَأل«١٧
لٱَوُّيِقَّـشلٱَتْنَأَكَّـنَأُمَلْعَتَتْسَلَو،ٍْءَيشَىلِإِيل

ْ
ٌريِقَفَوُسِئاَب

.»ٌناَيْرُعَوىَمْعَأَو
٤:٨سوثنروك١و١٢:٨عشوه

ع(يف»كيلعريشأ«هلوقبقلعتماذهُلوُقَتَكَّـنَأل
١٨(.
ىلعتلصحيأُتْيَنْغَتْسٱِدَقَوٌّيِنَغاَنَأِّـينِإ

كلتىلعاولصحمهنأنويكدواللامعز.ةيحورلاتاينتقملا
يتاذلامهرببمهئافتكابمهسفنأاوعدخمهنكلوتاينتقملا
مهلاثمأيفليقامقفوىلعةيحورلاةفرعملايفمهمدقتو
مهلاثمأنمو)٤:٨سوثنروك١و١٢:٢١اقولو١٢:٨عشوه(
١٨:١١اقول(اقولةراشبيفنوروكذملانويسيرفلاويسيرفلا
نمنوريثك.يحورلاىنغلايفمهتبغرلعلو.)١٦:١٥و١٢و
ةحارلاومهنعهللاىضرةيآيويندلاحاجنلانوبسحيسانلا
ةنازخلمهتامدقتةرفونأونطابلامالسلاةمالعةيدسجلا

راكنإوحيسمللمهتبحمةرفوراهظإنممهيفعتةسينكلا
.هتمدخليبسيفتاذلا

ةسينكلانابسححيسملاركذامدعبُمَلْعَتَتْسَلَو
نيبقرفلاواهليقيقحلاهنابسحبحّرصاهلاحللطابلا
.فيخمميظعنينابسحلا

ةيويندلاهتداعسنألًايقشهاعدو.ديعسلادضُّيِقَّـشلٱ
.نزحومهاهيلي

ةضرعناكهنألًاسئابهاعدوسئابلاانهدارملاُسِئاَبْلٱ
.لاحلاكلتيفوهويدبألاكالهلل

هللاىضرنمكلميالءامسلايفهلزنكاليأٌريِقَف
.ًائيش

ةرفوباورختفانيحنييكدوآللانإفًايحورىمعىَمْعَأ
نأاوعيطتسيملىتحمهريمضظلغهللارارسأمهتفرعم
ملىمعلااذهو.بجيامكاهوربتعيوةيحورلارومألااوزيمي
هضرعيذلالحكلانمنوديفتسيالمهفالإوًاماتنكي
نييسيرفلالاحكمهلاحتناكف.هورتشيلمهيلعحيسملا
.ٌةَّـيِطَخْمُكَلْتَناَكاََملًاناَيْمُعْمُتْنُكْوَل«عوسيمهللاقنيذلا
:٩انحوي(»ٌةَيِقاَبْمُكُتَّـيِطَخَف،ُِرصْبُناَنَّـنِإَنوُلوُقَتَنآلٱِنِكٰلَو
٤١(.

حيسملارببىستكادقنكيملئطاخلكنأشٌناَيْرُع
.هريمضنمنيدموةئيطخلابسندتموهف

ْيَكِلِراَّـنلٱِبًىّفَصُمًابَهَذيِّـنِمَِيَرتْشَتْنَأَكْيَلَعُريِشُأ«١٨
لَتْيَكِلًاضيِبًاباَيِثَو،َيِنْغَتْسَت

ْ
.َكِتَيْرُعُيْزِخُرَهْظَيَالَف،َسَب

.»َِرصْبُتْيَكِلٍلْحُكِبَكْيَنْيَعْلِّـحَكَو
٥:٣سوثنروك٢و٢٥:٩و١٣:٤٤ىتمو٥٥:١ءايعشإ
١٩:٨و١٥و١٦و٧:١٣صو

ةسينكلاىلعراشأيِّـنِمَِيَرتْشَتْنَأَكْيَلَعُريِشُأ
لحكلاواهيرعلضيبلابايثلاواهرقفلبهذلاءايشأةثالثب
اَُّهيَأ«ءايعشإمفبهللالوقك»يرتشتنأ«هلوقو.اهينيعل
لٱ
ْ
ملٱَىلِإاوُّمُلَهًاعيَِمجُشاَطِع

ْ
لٱَو،ِهاَيِ

اْوَلاَعَتٌةَّـضِفُهَلَسْيَليِذَّـ
مثَالِبَوٍةَّـضِفَالِباُوَرتْشٱاوُّمُلَه.اوُلُكَواُوَرتْشٱ

ََ
»ًانَبَلَوًارَْمخٍن

ةنيمثةيآلاهذهيفةيزمرلاةيحورلازونكلاو.)٥٥:١ءايعشإ(
اهضرعهتمحربهللاافاهنمثيدؤينأناسنإلاعيطتسيالًادج
امحيسملانميرتشيناسنإلانألاقينأقحيوًاناجمهيلع
لصحييكلضرألاىلعهزنككرتيهنألنبللاورمخلاهبشي
اورتشالسرلاف.)٤٦و١٣:٤٤ىتم(ءامسلايفزنكىلع
.)٢٩و١٨:٢٨اقول(حيسملااوعبتوءيشلكاوكرتنأبقحلا

نأسانلارقفألحيسملاحّرصِراَّـنلٱِبًىّفَصُمًابَهَذ
هللايطعينأبكلذوءامسلايفًازنكهيطعيفهنميرتشي
.ءاشيامكاهبفرصتييكلهحوروهلقعوهدسجيأهتاذ

ألَا
َ
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راجتبطاخفمهرمأينأقحنمىلعريشيحيسملاف
اهيأمهللاقهنأكفةداتعملاةراجتلاةغلباهفرايصوةيكدوال
اورظناءارشلاوعيبلابنورسينيذلاوةراجتلامهتفرحنيذلا
بهذلاوةضفلاسئافننماهيلإنوجاتحتةعاضبيلنأ
اورتشينأمهلهحصنبو.ةيبطلاداوملالضفأوبايثلاو
نمةليضفالهنألناميإلااونتقينأمهلحصنبهذلا
ىنغلاوذوهناميإلاينغف.ناميإلانمنمثألئاضفلا
نأبوجوو.)١:٧سرطب١و١:٥سوثنروك١(يقيقحلا
ايالبلاوبيدأتلاةدافإىلإريشي»رانلابىفصمبهذلا«نوكي
ًادادعتسا)١:٣بوقعي(ناميإلاناحتماوبلقلاةيقنتيف
.ريخألامويلايفرانلابناحتمالالامتحال

ُيْزِخُرَهْظَيَالَف،َسَبْلَتْيَكِلًاضيِبًاباَيِثَو
ةسادقىلإكلذبراشأ.نيدلامويصحفدنعَكِتَيْرُع
هيففولخملاوئطاخلاىلإبوسنملاحيسملاربوةنطابلابلقلا
.)٣٢:١رومزم(حيسملامدبهلسغتلةمعنلاب

»لحكلاب«راشأَِرصْبُتْيَكِلٍلْحُكِبَكْيَنْيَعْلِّـحَكَو
رظنلابوههلمعىلإونهذلاريونتيفسدقلاحورلالمعىلإ
.ًايحورًارصبريمضلايطعييذلاميظعلابيبطلاهنوكىلإ
ىلإًازمرناكاذهوةيقيقحنايمعلانويعحيتفتريظناذهو
ئطاخلاف.)٩:٦انحويو٨:٢٣سقرم(رئاصبلانويعحتف
ةمعنلاةرفوىريمثهيزخوهءاقشوهتئيطخًالوأرصبي
ةيآلاهذهيفنأشلاتاذةملكلاو.حيسملاعوسيبةرفغملاو
ملٱ«وههنأل»ينميرتشتنأ«هلوقنم»ينم«هلوق

ِهيِفِرَخَّـذُْ
حلٱِزوُنُكُعيَِمج

ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
لِع
ْ
دحأسيلف.)٢:٣يسولوك(ِ»م

.مهسوفنعفنلهيلإنوجاتحياممهعيبينأردقيهاوس

.»ْبُتَوًاروُيَغْنُكَف.ُهُبِّـدَؤُأَوُهُخِّـبَوُأُهُّبِحُأْنَمُّلُكِّـينِإ«١٩
٢:٥ص١١:٣٢سوثنروك١و١٢:٦نييناربع

كلذبحيسملانابأُهُبِّـدَؤُأَوُهُخِّـبَوُأُهُّبِحُأْنَمُّلُكِّـينِإ
هفرصتنإو.ودعمالكالقيدصلامالكهخيبوتوهراذنإنأ
لوققفوىلعهبعشلكعمهفرصتكةسينكلاهذهعم
...ُهُلَبْقَيٍنْبٱَّـلُكُدِلَْجيَو،ُهُبِّـدَؤُيُّبَّـرلٱُهُِّبُحييِذَّـلٱ«باتكلا
جلٱَراَصْدَق،ٍبيِدْأَتَالِبْمُتْنُكْنِإْنِكٰلَو

ْ
ْمُتْنَأَف،ِهيِفَءاَكَُرشُعيَِم

-٣٣:١١بويأ٢يفامو٨و١٢:٦نييناربع(»َنوُنَبَالٌلوُغُن
ركذو.)٣:١٢لاثمأو٩٤:١٢رومزمو٥:١٧بويأو١٣
:٦لاثمأو٣٨:١و٦:١رومزم(يفًاعم»بيدأتلاوخيبوتلا«
هتئيطخبئطاخلاعانقإانه»خيبوتلا«و.)١٢:٥نييناربعو٢٣
.)١٦:٨انحوي(سدقلاحورلالعفنوكينأبلغيوهو
ناثانخبوف.ايالبلاةطساوبميلعتلاانه»بيدأتلا«ىنعمو
»ِّـبَّـرلٱَىلِإُتْأَطْخَأْدَق«لوقينأىلعهلمحودواد

:١٢ليئومص٢(دلولاةتامإبهللاهبدأو)١٢:١٣ليئومص٢(
١٨(.

برلاههركيذلاروتفلادضةريغلاْبُتَوًاروُيَغْنُكَف
.)١٤:١و١٢:٣١سوثنروك١(داهتجالاوةرارحلاهانعمو

لٱَىلَعٌفِقاَواَذَنَئَه«٢٠
ْ
ٌدَحَأَعِمَسْنِإ.ُعَرْقَأَوِباَب

لٱَحَتَفَوِيتْوَص
ْ
.»يِعَمَوُهَوُهَعَمىَّـشَعَتَأَوِهْيَلِإُلُخْدَأ،َباَب

١٠:٣انحوي١٢:٣٦اقول٥:٩بوقعيو٢٤:٣٣ىتم
١٤:٣٣و

لوطىلعلدتةرابعلاهذهِباَبْلٱَىلَعٌفِقاَواَذَنَئَه
ةبوتللةصرفمهيطعيلةأطخلاىلعىنأتيهنأعوسيبرلاةانأ
ةانألاكلتىلعهتلمحيتلاهتبحمىلعو)٣:٢٠سرطبذ(
بلقانه»بابلاب«دارملاو.ةبوتلاىلإئطاخلابيتأيل
بجيهنأو)١٠:٧انحوي(بابلاوهحيسملانإمعن.ناسنإلا
ىتم(يفهرمأىضتقمبهتمحرنيبلاطعرقنوفقننأانيلع
نأبجييذلاناكملايففقينأيضرهلزانتبهنكل)٧:٧
)هتسينكيأ(ةبوبحملاتيبدنعًاعراقفقيفهيفنحنفقن
،يِتَلِماَكاَييِتَماََمحاَييِتَبيِبَحاَي،يِتْخُأاَيِيليِحَتْفِا«ًالئاق
ألَتْمٱِيسْأَرَّـنَأل

َ
ديشن(»ِلْيَّـللٱىَدَنْنِمِيصَصُقَوِّـلَّـطلٱَنِم

هروضحبرقىلإريشيبابلاحيسملاعرقو.)٥:٢ديشانألا
ةفلتخمقرطببلقلاحيسملاعرقيوانكرابينألهدادعتساو
ةنزحملاوةحرفملاهتيانعلامعأبوةباتكوًاظفلوهتملكب
حورلالعفبواهرارسأوةسينكلامادخوريمضلاخيبوتبو
هنايتإىلإلبكلذىلإريشتالانههتياغنكلسدقلا
هموننممئانلانالسكلاظقويبابلاحيسملاعرقو.هسفنب
وعديوبدؤيوخبويلبيرقنايدلانأىلعئطاخلاهبنيو
.)٢١:٢٨اقول(هصالخبرقبجاهتبالاىلإهمودقرظتنملا
ةيكدوالةسينكبابىلإحيسملايتأيلاحيأيفليقنإف
سورعوأهتبيطخرظتنيبيطخكيتأيهنأمهضعبلاقانلق
يتأيهنأرخآلاقو.)٩و٢١:٢ص(يفامكهسورعرظتني
ةعرقلوأيفرهظيف.ظعيودشريورسيلليللايففيضك
»هسأرعضينيأهلسيل«يذلاناسنإلانباةئيهببابلل
رمخلاوزبخلاكرابوتيبلابرلحميأهلقحيلخدىتمو
.يوامسلاهفيضعمىشعتيبابلاحتفيذلاو

امىلإريشياذهَباَبْلٱَحَتَفَوِيتْوَصٌدَحَأَعِمَسْنِإ
نمءامسلايفثدحيامىلإةيآلاةيقبوضرألاىلعثدحي
انربتعااذإالإهتوصوحيسملاعرقنيبزييمتالفنمؤملاةباثإ
ضرموحرفونزحنمةيجراخلالئاسولاىلإريشيعرقلانأ
نإ«لاق.حيسملاتوصعمسلناسنإلاسفنّدعتلةحصو
نأناسنإلاةقاطيفنأىلإةراشإ»حتفويتوصدحأعمس
ءيشىلإتفتليالنأوأحتفيوتوصلاوعرقلاىلإتفتلي

ألَا
َ
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يعديحيسملانإ.حتفينأهسفنناسنإلاىلعفكلذنم
ىقبيالىتحهتوصعفريولوخدلاقحهلنأبابلاهعرقب
لخديالحيسملانكلوعمسيتيبلايفنمنأيفكش
حيسملافحيسمللهبلقحتفيملاذإيذلاتيبلابرمغرىلع
ًارسخرسخيفهتداعسهنععفديهدانعوهتيامعبفلخديال
سيلو)٥:٣١لامعأ(عفترملابرلاةبهةبوتلانإمعن.ًايدبأ
عرقىتموعرقيوهوالإهلمهبولقاوحتفينأةدارإةأطخلل
نمةنطابلاةوعدلاكلذقفارعجولاوأنزحلابوأهتملكب
.هرايتخاببابلاناسنإلاحتفيفسدقلاحورلا

ىشعتأهلوقبدوصقملاسيليِعَمَوُهَوُهَعَمىَّـشَعَتَأ
يفهتداعسيعموهوهلوقبوضرألاىلعنمؤملاةداعسهعم
يفهدجمونمؤملارورسىلإناريشتناترابعلاامنإءامسلا
.دبألاىلإبرلاعموهويتآلاملاعلا

يفيِعَمَسِلَْجيْنَأِهيِطْعُأَسَفُبِلْغَيْنَم«٢١ اَمَك،ِيشْرَعِ
يفِيبَأَعَمُتْسَلَجَوًاضْيَأاَنَأُتْبَلَغ .»ِهِشْرَعِ

:٢سواثوميت٢و١٩:٢٨ىتم٢:٢٦و٢٠:٤و٢:٧ص
١٦:٣٣انحوي١٧:١٤و٦:٢و٥:٥ص١١

يفيِعَمَسِلَْجيْنَأِهيِطْعُأَسَفُبِلْغَيْنَم ِيشْرَعِ
لوقو)٢٤و١٧:٢٢انحوي(يفحيسملاىنعمرركماذه
ديعاوممظعأنموهو)٢:١٢سواثوميت٢(يفسلوب
َسَلَجىَتَم«هلوقبلسرللهدعومظعحيسملانإ.حيسملا
َجت،ِهِدَْجمِّـِيسْرُكَىلَعِناَسْنِإلٱُنْبٱ

ْ
ْيَنْثٱَىلَعًاضْيَأْمُتْنَأَنوُسِل

:١٩ىتم(»ََرشَعْيَنْثالٱَليِئاَْرسِإَطاَبْسَأَنوُنيِدَتًاّيِسْرُكََرشَع
دعولانممظعأوهونمؤملكلانهدعولانكلو.)٢٨
يفلمأتنامدنعهتمظعةرفونيبتتونيراتخملارشعينثإلل
ًالبقمهرذنأنملهشرعيفًاناكمىطعأهنإف.مهدعونم
فصولاةقئافلاهللاةمعننمف.همفنمهركبمهأيقتينأب
.ًاميظعًابهلاهلعجتوةريغصلاناميإلاةرارشذخأتاهنأ
امكهراسيوضرعلانييمينعسولجلابدعولااذهسيلف
حيسملاعمسولجلاوهلبنوبحينمضرألاكولممركي
هلقحيامكطسولايفحيسملانوكيفهسفنهشرعىلع
.هنيعهشرعىلعهبنيطيحمنوبلاغلانوكيو

يفِيبَأَعَمُتْسَلَجَوًاضْيَأاَنَأُتْبَلَغاَمَك ِهِشْرَعِ
انههمالكو.هقوقحلكيفءانمألاهديبعحيسملاكراش
لٱُتْبَلَغْدَقاَنَأاوُقِث«هلوقانركذي

ْ
.)١٦:٣٣انحوي(َ»َملاَع

نمهيبأعمشرعلاىلعهسولجوهراصتنانيبقلعتلانيبيو
يفَدِجُوْذِإَو«سلوبلوق هلٱِ

َْ
َعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَكِةَئْي

ملٱىَّـتَح
ُهاَطْعَأَو،ًاضْيَأُهللاٱُهَعَّـفَرَكِلٰذِل.ِبيِلَّـصلٱَتْوَمَتْوَْ

َجتْيَكِلٍمْسٱِّـلُكَقْوَفًامْسٱ
ْ
ممٍةَبْكُرُّلُكَعوُسَيِمْسٱِبَوُث يفْنَّـِ ِ

َحتْنَمَوِضْرَألٱَىلَعْنَمَوِءاَمَّـسلٱ
ْ

٢:٨يبليف(»ِضْرَألٱَت

وههشرعف.هيبأشرعوهشرعنيشرعانهركذو.)١٠-
شرعوههيبأشرعو.هعمنوسيدقلاهيلعدجمتييذلا
سلجينأدحألقحيالىمسألالالجلاويهلإلاناطلسلا
حيسملاسولجف.دسجلايفهللاوهيذلاهنباوهللاالإهيلع
ةسائركةسائرهلنأىلعلديهنيميىلعوأهللاشرعىلع
.هنمقولخموندينأعيطتسياليذلابآلا

لَفٌنُذُأُهَلْنَم«٢٢
ْ
لِلُحوُّرلٱُهُلوُقَياَمْعَمْسَي

ْ
.»ِسِئاَنَك

٢:٧ص

.)٢:٧صريسفترظنا(خلاٌنُذُأُهَلْنَم
نيبلاغلاءانمأللديعاوملانملئاسرلاهذهيفليقام

ةسينكيفبلاغلادعوف.يلاوتلاىلعولعييوامسلاباوثلاب
ص(هللاسودرفيفيتلاةايحلاةرجشنملكأينأسسفأ
امأو.)٢صو١صنيوكت(يفامبكلذانركذف)٢:٧
يفءانمألادعُوف.توملامثةيطخلاهتلخدفيضرألاسودرفلا
اهتلازإوةبرضلاكلتفيفختبناكملكيفءانمألاوانريمس
ملٱِهيِذْؤُيَال«ليقذإ

ةسينكدعومث.)٢:١١ص(»ِيناَّـثلٱُتْوَْ
مايأيفةيربلايفليئارسإينبلثدحاممذخُأامبسماغرب
ملٱَنِمَلُكْأَيْنَأِهيِطْعُأَسَفُبِلْغَيْنَم«هلوقوهوىسوم

ِّـنَْ
ملٱ
ناكامءاضيبلاةاصحلاانربتعااذإف.)٢:١٧ص(»ىَفْخُْ
اممكلذناكةميركلاةراجحلانممظعألاربحلاةردصىلع
ةعبارلاةسينكلادعوو.ةيربلايفةسينكلاخيراتبصتخا
مظعتوناميلسودوادمايآبقلعتموهامباريتايثةسينك
ِهيِطْعُأَسَف...ُبِلْغَيْنَم«هلوقوهوممألاىلعليئارسإ
لُس
ْ

٢:٢٧ص(»ٍديِدَحْنِمٍبيِضَقِبْمُهاَعْرَيَفِمَمُألٱَىلَعًاناَط
)٣٠و١٢:٢٩و١٠:١٩ليئومص٢يفامباذهلباق٢٧و
لبضرألاىلعًائيشهبشيامبةباثإللدعيملاذهدعبو
نمولعيباوثلاناكفدوادنبابةصتخملاةيوامسلارومألاب
همساوحميالنأسدراسيفبلاغلادعوف.دجمىلإدجم
ءامسلاةكئالموهيبأمادقهبفرتعيهنإوةايحلارفسنم
ايفلداليفةسينكيفنوبلاغلادعُوو.دولخلاورونلاسبلينأو
اهيفنطوتلامهلقحيوةيوامسلاةنيدملاباوبأنولخديمهنأب
ةسينكيفنوبلاغلادعُوو.دبألاىلإاهنمنوجرخيالو
نوسلجيمهنإوحيسملاوبآلاهدجميفاوكرتشينأةيكدوآل
.هشرعيفهيبأعموهسلجامكهشرعيفحيسملاعم
نألقعلانكميالةداعسوفرشباودعُوكلذقوفو
لئاسرلامتخدعولااذهبفامهنعربعينأناسللاوامهروصتي
.سئانكلاىلإ

ألَا
َ
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ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ةيدادعتساايؤر
يفوسداسلاحاحصألانمئدتبيةسينكلاداهجنايب

ةوقرهظُتةيدادعتساىؤرسماخلاوعبارلانيحاحصألا
لاوحأبنومتهينيذلامهومهدجمونييوامسلاتاوذلا
لزاونلانماهبصُيامهمهنأكلذبققحتتيكلةسينكلا
اهلمتحتنأهتمعنبردقتاهنإوهللانذإبالإثدحتالايالبلاو
هللادوجورهظُتايؤرحاحصألااذهيفو.اهنموجنتو
ةعبرألانمءامسلادونجةسادقلاهذهبدهشيوهتسادقو
ايؤرايؤرلاهذهلثمو.تاناويحلاةعبرألاوًاخيشنيرشعلاو
ىلعهللاءاضقبهتادانملًاديهمتتناكيتلايبنلاءايعشإ
ٍِّيسْرُكَىلَعًاسِلاَجَدِّـيَّـسلٱُتْيَأَر«هلوقيفاميهوليئارسإ
ُةَّـتِسٍدِحاَوِّـلُكِل،ُهَقْوَفَنوُفِقاَوُميِفاََّـرسلٱ...ٍعِفَتْرُمَوٍلاَع
ُّبَرٌسوُّدُقٌسوُّدُقٌسوُّدُق«:َكاَذىَداَناَذٰهَو...ٍةَحِنْجَأ
جلٱ
ْ
.)٣-٦:١ءايعشإ(»ِضْرَألٱِّـلُكُءْلِمُهُدَْجم.ِدوُُن

يفٌحوُتْفَمٌباَباَذِإَوُتْرَظَناَذٰهَدْعَب«١ ،ِءاَمَّـسلٱِ
:ًالِئاَقيِعَمُمَّـلَكَتَيٍقوُبَكُهُتْعِمَسيِذَّـلٱُلَّـوَألٱُتْوَّـصلٱَو
.»اَذٰهَدْعَبَريِصَيْنَأَّـدُبَالاَمَكَيِرُأَفاَنُهَىلِإْدَعْصٱ

١١:١٢صو١:١لايقزحو١٩:١ص١٩-١٢و١:١٠ص
٢٢:٦و

ريثكاذهلثموةينامزالةيرابخإانهةيدعبلااَذٰهَدْعَب
روصتيالفةديدجلاايؤرلاءدبيفركذيو.رفسلااذهيف
ةدحاوايؤرنلعألوسرلافايؤروايؤرلكنيبةدملائراقلا
.دهاشملاةريثك

هلوقليلدبيحولانيعبلبدسجلانيعبالُتْرَظَن
.ايؤرلاهذهلكيفحورلايفئتفامو»حورلايفتنك«

يفٌحوُتْفَمٌباَباَذِإَو نأنودًاحوتفمهآرِءاَمَّـسلٱِ
يفيتلاايؤرلانعايؤرلاهذهزاتمتاذهبوهحتفدهاشي
.)١٠:١١و٧:٥٦لامعأيفو٣:١٧ىتميفو١:١لايقزح(
ىلعنيذللاهءاروامرهظوءامسلاتقلفناكلتيفنأل
ىلعنيذلامامأًادصومهللاحرصيقبهذهيفو.ضرألا
بلغ.هايؤريفبابلانمرظنيذلالوسرلاىوسضرألا
ىلإءامسلانميحولانيعبانحويرظنينأرفسلااذهيف
هلوحثدحيامًانايحأىريواهيلعثدحيامىريلضرألا
.ءامسلايف

يفروكذملاوهوٍقوُبَكُهُتْعِمَسيِذَّـلٱُلَّـوَألٱُتْوَّـصلٱَو
ملعننكلتوصلااذهنمتوصركذيملو.)١:١٠ص(

ص(يفهركذيذلاتوصلاوههنألحيسملاتوصسيلهنأ
الةريثكهايمتوصكوهوهدعبحيسملاتوصركُذو)١:١٠
.)١:١٧ص(قوبتوصك

.بابلالخدأيأاَنُهَىلِإْدَعْصٱًالِئاَق
الامكلذناكاَذٰهَدْعَبَريِصَيْنَأَّـدُبَالاَمَكَيِرُأَف
هتقوىلإ»اذه«هلوقبراشأو.هبىضقهللانألريصينأدب
وهملكتملانأ»كيرأف«هلوقنممهضعببهذ.رضاحلا
:٢١ص(يفاممحضتيامكناهرببسيلاذهنكلوحيسملا
ةسينكلالاوحأوههيرينأدارأيذلاو.)٩و٢٢:٨و١٠و٩
.اهديجمتنيحىلإيأنامزلاةياهنىلإلبقتسملايف

لِلَو«٢
ْ
يفُتِْرصِتْقَو يفٌعوُضْوَمٌشْرَعاَذِإَو،ِحوُّرلٱِ ِ

لٱَىلَعَو،ِءاَمَّـسلٱ
ْ
.»ٌسِلاَجِشْرَع

:١لايقزحو٦:١ءايعشإو٢٢:١٩كولم١و٩ع١:١٠ص
٧:٩لاينادو٢٦

يفُتِْرصِتْقَوْلِل تالاعفنابترعشيأِحوُّرلٱِ
امىنعمبكلذفءامسلاىلإايؤرلايفتلقُنينأكفةديدج
.)١:١٠ص(يف

يفٌعوُضْوَمٌشْرَعاَذِإَو .كانههآريأِءاَمَّـسلٱِ
نمشرعلاىلعنميمُسوٌسِلاَجِشْرَعْلٱَىلَعَو
بآلاامإوهو.»شرعلاىلعسلاجلاب«رفسلارخآىلإانه
نبالانعزاتممهنأل)٩:٤و٧:١٠ص(يفروكذملايلزألا
هللاامأو.)٥ع(سدقلاحورلانعو)٧:١٠و٦:١٦ص(
امكميناقألانيبزايتمالانعرظنلاعطقبسدقألاثولاثلا
نيرسفملالكهذختايذلا)٦صءايعشإ(ءايعشإايؤريف
بهذينم«ايؤرلاكلتيفهلوقليلدبثيلثتلاىلعًاليلد
ًاثالث»سودق«راركتنمو)٦:٨ءايعشإ(»انلجأنم
.)٦:٣ءايعشإ(

جلٱَناَكَو«٣
ْ
يفُسِلَا ملٱِ

لٱِرَجَحَهْبِشِرَظْنَْ
ْ
لٱَوِبْشَي

ْ
ِ،قيِقَع

لٱَلْوَحَحَزُقُسْوَقَو
ْ
يفِشْرَع ملٱِ

.»ِدُّرُمُّزلٱُهْبِشِرَظْنَْ
١٠:١ص١:٢٨لايقزح٢٠و٢٢:١٩و٢١:١١ص

ناميركنارجحامهِقيِقَعْلٱَوِبْشَيْلٱِرَجَحَهْبِش
ةردصىلعيتلارشعينثالاةراجحلانمرخآلاولوألا
»ٍّيِروُّلَبعمالٍرَجَحِمَرْكَأ«هنأبشيلارجحيفليقو.نوراه
ًاهافشوناولألافلتخمهنوكلهنولققحتيملو.)٢١:١١ص(
ةراجحبشيلانمًاميدقاوذختاوةجومتمةفلتخمناولأهلو
ىدتنمللًاطالبمويلاءاينغألاهذختيويلحلاومتاوخلا
.رانلاكرمحأنوكينأبلغيميركرجحقيقعلاو.دئاوملاو
تافصىلإريشتةراجحلاكلتنأىلإنيرسفملارثكأبهذ

ألَا
َ
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امًاريثكو.هلدعىلإقيقعلاوهتسادقىلإريشيبشيلافهللا
»رانلايف«تناكهللارهاظمنإميدقلادهعلاىؤريفركُذ
.»عماللارونلا«و

١٧-٩:١٢نيوكت(يفسوقلاهذهتركُذَحَزُقُسْوَقَو
.)١:٢٨لايفزحو

نمهريغبلغيوهورضخأدرمزلانولِدُّرُمُّزلٱُهْبِش
الكلذوركذلابانحويهصخكلذلحزُقسوقيفناولألا
بهذ.ةفورعملاسوقلاناولأرئاساهيفنأنمعنمي
هظفحوهللاةمعنىلإريشيحزُقسوقنأىلإنورسفملا
:٩نيوكت(حونلهدعويفكلذةيآهللاهلعجامكهدهع
ىلإريشتسوقلاوقيقعلاوبشيلانأبنورثكألالاقو.)١٣
هتمحرديكأتبُامئادنانرتقمهلدعرانوهللاةسادقءاهبنأ
.هءاقدصأيزعيوهءادعأفيخييكلهتدوجو

لٱَلْوَحَو«٤
ْ
َىلَعُتْيَأَرَو.ًاشْرَعَنوُْرشِعَوٌةَعَبْرَأِشْرَع

لٱ
ْ
ٍباَيِثِبَنيِلِبَْرسَتُمَنيِسِلاَجًاخْيَشَنِيْرشِعَوًةَعَبْرَأِشوُرُع
.»ٍبَهَذْنِمُليِلاَكَأْمِهِسوُؤُرَىلَعَو،ٍضيِب
١٤و٨و٥:٦صو١ع١١:١٦و٧:١١و٥:١١صو٦ع
٣:١٨ص١٩:٤و

رغصأاهلعلًاشْرَعَنوُْرشِعَوٌةَعَبْرَأِشْرَعْلٱَلْوَحَو
.هنعةضفخنموهللاشرعنم

خلاًاخْيَشَنيِْرشِعَوًةَعَبْرَأِشوُرُعْلٱَىلَعُتْيَأَرَو
ةحارلاىلإريشيمهسولجفءامسلايفةسينكلاباونءالؤه
ليلاكأو.هللاةنهكمهنإوةراهطلاىلإمهبايثضايبوماركإلاو
نوك»نيرشعوةعبرأ«مهنوكةلعو.كولممهنأىلإبهذلا
حيسملالسرددعوليئارسإطابسأددععومجمددعلاكلذ
ةميدقلاةسينكلاةكراشمو.)٢٢:٣٠اقولو١٩:٢٨ىتم(
ةمينرتبءامسلايفمنرتلانمةرهاظةيحيسملاةسينكلل
ءامسأنإكلذلثمو.)١٥:٣ص(فورخلاوىسوم
:٢١ص(رشعينثالاةنيدملاسسُأىلعرشعينثالالسرلا
.)١٤و١٢

لٱَنِمَو«٥
ْ
َماَمَأَو.ٌتاَوْصَأَوٌدوُعُرَوٌقوُرُبُجُرَْخيِشْرَع

لٱ
ْ
تُمٍراَنِحيِباَصَمُةَعْبَسِشْرَع

.»ِهللاٱِحاَوْرَأُةَعْبَسَيِه،ٌةَدِقَّـ
٤:٢ايركز١٩:١٦جورخ١٦:١٨و١١:١٩و٨:٥ص
١:٤ص٢٥:٣٧جورخ

هذهٌتاَوْصَأَوٌدوُعُرَوٌقوُرُبُجُرَْخيِشْرَعْلٱَنِمَو
ةعيرشلاىطعأمويانيسروطىلعهللاروضحتامالع
نإوهتردقوهللاناطلستامالعيهو.)١٩:١٦جورخ(

لكيفلبانحويلهروهظتقويفالةنونيدلاشرعهشرع
.ةيدبألاةيرهوجلاهتافصنمهتوقوهناطلسنألنيح

اهريسفتوٌةَدِقَّـتُمٍراَنِحيِباَصَمُةَعْبَسِشْرَعْلٱَماَمَأَو
يهو)١:٤ص(يفامك»هللاحاورأةعبس«وهواهيليام
نأانديفياذهو.ةلماكلاةعونتملاهلامعأيفسدقلاحورلا
ةياغو.)١:١٤ص(يفامكبلقلاقامعأفشكيهللارظن
وأرارشألايقنيومهجهبيونيحلاصلارينينأسدقلاحورلا
.هلكرفسلاةياغكلذومهينفي

لٱَماَّـدُقَو«٦
ْ
لٱُهْبِشٍجاَجُزُرْحَبِشْرَع

ْ
يفَو.ِروُّلَب ِطَسَوِ

لٱ
ْ
لٱَلْوَحَوِشْرَع

ْ
ٍماَّـدُقْنِمًانوُيُعٌةَّـوُلَْممٍتاَناَوَيَحُةَعَبْرَأِشْرَع

.»ٍءاَرَوْنِمَو
١:٥لايقزح٤ع١:٢٢لايقزحو٢١و٢١:١٨و١٥:٢ص
١٩:٤و١٥:٧و١٤:٣و٧:١١و٦و٦:١و٥:٦و٩و٨عو
١٠:١٢و١:١٨لايقزح

لثميأِروُّلَبْلٱُهْبِشٍجاَجُزُرْحَبِشْرَعْلٱَماَّـدُقَو
ءامسلاةراهطىلإريشيوهوهنوكسوهتافصيفرولبلا
ةراهطلانرقيلشرعلامادقرحبلااذهناكو.اهئودهو
رحبلااذهنأىلإمهضعببهذو.هللالالجبنوكسلاو
مهزايتجابليئارسإينبلاهرهظأيتلاهللاةيانعىلإريشي
كلذنكلوةيربلايفمهرفسيفعورشلالوأيفرمحألارحبلا
.حضاوريغ

يفَو ٍتاَناَوَيَحُةَعَبْرَأِشْرَعْلٱَلْوَحَوِشْرَعْلٱِطَسَوِ
ىأرملاانهانحويركذٍءاَرَوْنِمَوٍماَّـدُقْنِمًانوُيُعٌةَّـوُلَْمم
رظنهنكلشرعلالوحاهلكتاناويحلانإفهلرهظامك
.هفقومىضتقمبشرعلاطسويفامهنأكهلنيلباقملانينثالا
اهارينأعاطتسافشرعلاوحنتانويحلاةعبرألاهجوأناكو
.تاهجلالكنم

حلٱَو«٧
ْ
حلٱَو،ٍدَسَأُهْبِشُلَّـوَألٱُناَوََي

ْ
،ٍلْجِعُهْبِشِيناَّـثلٱُناَوََي

حلٱَو
ْ
حلٱَو،ٍناَسْنِإِهْجَوُلْثِمٌهْجَوُهَلُثِلاَّـثلٱُناَوََي

ْ
ُعِباَّـرلٱُناَوََي

.»ٍرِئاَطٍْرسَنُهْبِش
١٠:١٤و١:١٠لايقزح

..ٍلــْجــِعُهــْبــِشِينـاـَّـثــلٱ..ٍدــَسَأُهــْبــِشُلَّـوَألٱ
ءالؤههبشيٍْرسَنُهْبِشُعِباَّـرلٱ...ٍناَسْنِإ...ُثِلاَّـثلٱ
.)٢٠-١٠:١و١٠-١:٥لايقزح(ميدقلادهعلايفميبوركلا
نإ.لايقزحرفسيفيتلانعزاتمتانهتاناويحلانكلو
لايقزحتاناويحنملكلنإوًادحاوًاهجوانهناويحلكل
تاركبلايقزحايؤريفناويحلاعمركُذو.هجوأةعبرأ
ًاضيأاهنادبألعلو)١:١٨لايقزح(ًانويعةءولمماهرطُأ

ألَا
َ
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ةعبرألايقزحايؤريفناويحلكلنإو.)١٠:١٢لايقزح(
ةتسناويحلكلنإانحويايؤريفو.)١:٦لايقزح(ةحنجأ
روصنوكتف.)٦:٢ءايعشإ(ءايعشإايؤريفامكةحنجأ
لايقزحايؤرروصوءايعشإايؤرروصنمةبكرمانحويايؤر
مهضعببهذفتاناويحلاهذهيفًاريثكنورسفملافلتخاو
يأاوفلتخامهنكلوعبرألارئاشبلاةبتكىلإريشتاهنأىلإ
بهذو.خلاسقرمىلإريشييأوىّتمىلإريشيناويح
بهذو.ىمظعلاعبرألالئاضفلاىلإريشتاهنأىلإمهضعب
مهضعبو.عبرألاناسنإلاسفنةوقىلإريشتاهنأىلإمهريغ
ندملاىلإمهضعبو.ءادفلالمعيفحيسملاتافصعبرأىلإ
ميلشروأىمظعلاعبرألاحيسملاسئانكاهيفيتلاعبرألا
لسرلاىلإمهضعبو.ةينيطنطسقوةيردنكساوةيكاطنأو
انحويوبوقعيوسرطبًارابتعارثكأمهنيذلاةعبرألا
ىلإريشتاهنإنيرسفملارثكأهيلعقفتايذلاو.سلوبو
تاناويحلافرشأناسنإلانوكرابتعابةعبرألاةقيلخلاماسقأ
ةنجادلامئاهبلافرشأروثلاوألجعلاورويطلافرشأرسنلاو
ةعبرألاتاناويحلاءالؤهف.ةسرتفملاتاناويحلافرشأدسألاو
ريشياهيفءيشالليقنإف.ناويحلاسنجلكنعبونت
ىلإرويطلابسننيوكتلارفسنإانلقرحبلاتاناويحىلإ
اذهىلإنورثكألابهذامنإو.)٢١و١:٢٠ص(رحبلا
لوقوهوةقيلخلاحيبستوهفحيبستلايفةقيلخلاركذلىنعملا
َيِهَو،ِءاَيْشَألٱَّـلُكَتْقَلَخَتْنَأَكَّـنَأل«تاناويحلاوخويشلا
ةعبرألاتاناويحلاهذهو.)١١ع(»ْتَقِلُخَوٌةَنِئاَكَكِتَداَرِإِب
اهراهظإةقيلخلانكمييتلاىمظعلاتافصلانعتايانك
ناسنإلاوربصلانعروثلاوةعاجشلاوةوقلانعةيانكدسألاف
.بأدلاوةكرحلانع)٦ص(رسنلاولقعلانع

حلٱُةَعَبْرَألٱَو«٨
ْ
ٍةَحِنْجَأُةَّـتِساَهْنِمٍدِحاَوِّـلُكِلُتاَناَوََي

َهلْوَح
َ
:ًةَلِئاَقًالْيَلَوًاراََهنُلاَزَتَالَو،ًانوُيُعٌةَّـوُلَْممٍلِخاَدْنِمَوا

لٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱ،ٌسوُّدُقٌسوُّدُقٌسوُّدُق
ْ
،ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق

لٱَوَناَكيِذَّـلٱ
ْ

.»ِيتْأَييِذَّـلٱَوُنِئاَك
٨و١:٤صو١٤:١١ص٣و٦:٢ءايعشإ

هجوألاةيطغتو.ءايعشإايؤرنمذوخأمٍةَحِنْجَأُةَّـتِس
رظنتنأةقحتسمريغاهنأكمارتحالاىلإريشينيحانجلاب
اهمسجرتستاهنأكعضاوتلاىلإلجرألاةيطغتوهللالالج
اهنألةعاطلاىلإنيحانجلابناريطلاو.قلاحلادجمنم
.ةيهلإلارماوألاءارجإلةدعتسم

هتوقباذهانلباقاذإًانوُيُعٌةَّـوُلَْممٍلِخاَدْنِمَو
نأحضتي)٦ع(ٍءاَرَوْنِمَوٍماَّـدُقْنِمًانوُيُعٌةَّـوُلَْممًالبق
نويعلانألنويعلاةدهاشمنمعنمتملةتسلاةحنجألا

نادبأىلعواهعافترادنعاهنطابوةحنجألارهظىلعتناك
.تاناويحلا

ٌسوُّدُقٌسوُّدُقٌسوُّدُقًةَلِئاَقًالْيَلَوًاراََهنُلاَزَتَالَو
سيدقتتاملككاهسيدقتتاملكوًامئادسدقتيأ
.)٦صءايعشإ(ءايعشإايؤريفميبوركلا

:١صريسفترظنا(ِيتْأَييِذَّـلٱَوُنِئاَكْلٱَوَناَكيِذَّـلٱ
ءايعشإميفارسولايقزحميبوركنأدهشملااذهةصالخ.)٨
الإهللاةقيلخنمناويحلاباونيهودحاوايؤرلاتاناويحو
ةلقتسمصاخشألاتركُذايؤرلارفسوءايعشإرفسيفهنأ
ركُذنكلو.تاناويحلارئاساذكوهسفنبلايقزحيفركُذيأ
دحاولامسجللنأيأدحاومسجيفةعبرألالايقزحيف
.رسنهجووروثهجوودسأهجووناسنإهجوهجوأةعبرأ
هتوقىلعهللاحيبستلاوهللادجملانالعإتاناويحلاهذهةياغو
رفسيفلوقلانمحضتيامكقلاخلاهنوكرابتعابهدجمو
جلٱُّبَرٌسوُّدُقٌسوُّدُقٌسوُّدُق«ءايعشإ

ْ
ِّـلُكُءْلِمُهُدَْجم.ِدوُُن

.ايؤرلاةيآيفةمينرتلانمو.)٦:٣ءايعشإ(»ِضْرَألٱ
ةعبرأهبطيحيهللاشرعنإاهلكايؤرلاهذهةصالخو
ليئارسإطابسأباوثمهنمرشعانثاًاخيشنورشعو
رشعانثالاو.داليملالبقةسينكلاباونمهورشعينثالا
مهوحيسملاةسينكباونمهوًالوسررشعانثالانورخآلا
ىلعةقيلخلاباونيهيتلاةعبرألاتاناويحلاعماوقفتا
.قلاخللحيبستلاميدقت

حلٱيِطْعُتاَمَنيِحَو«٩
ْ
ًارْكُشَوًةَماَرَكَوًادَْجمُتاَناَوََي

لِل
ْ

لٱَىلَعِسِلاَج
ْ
حلٱ،ِشْرَع

ْ
»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإِّـَي

ةينثتو١٥:٧و١٠:٦ص٧٤:٨رومزمو٦:١ءايعشإ٢ع
١٢:٧و٤:٣٤لاينادو٣٢:٤

يفًارْكُشَوًةَماَرَكَوًادَْجمُتاَناَوَيَْحلٱيِطْعُتاَمَنيِحَو
ةقيلخلانميدبألادجملاةمينرتنيتيلاتلانيتيآلاوةيآلاهذه
عوضومنكلو.كلذىلعةسينكلاةقفاوموقلاخللًاحيبست
ةمينرتامأ.قبسامىلعقلخلالبءادفلاريغحيبستلااذه
تاناويحلاو.)١٠و٥:٩ص(يفيتأتسفءادفلايفنييدفملا
.هركشوهماركإوقلاخلادجمبحيبستلااذهيفتفرتعا
.)١٥:٣و٧:١١ص(يدبأحيبستلااذهو

لٱَوُةَعَبْرَألٱُِّرَخي«١٠
ْ
جلٱَماَّـدُقًاخْيَشَنوُْرشِع

ْ
َىلَعِسِلَا

لٱ
ْ
لِلَنوُدُجْسَيَو،ِشْرَع

ْ
طَيَو،َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإِّـيَح

ْ
َنوُحَر

لٱَماَمَأْمُهَليِلاَكَأ
ْ
َنيِلِئاَقِشْرَع

١٩:٤و١١:١٦و٧:١١و١٤و٥:٨ص٤ع

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٣٣
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َىلَعِسِلاَْجلٱَماَّـدُقًاخْيَشَنوُْرشِعْلٱَوُةَعَبْرَألٱُّرَِخي
ةدابعلاوديجمتلاومارتحالاىلعلديءالؤهرورخِشْرَعْلٱ
»نيدبآلادبأىلإيحلا«ميظعلاكلملاهنوكرابتعابهللاةبجاولا
منرتيةعبرألاتاناويحلاةمينرتتناك.يدمرسلايلزألايأ
ُتْسَّـسَأَنيِحَتْنُكَنْيَأ«هلوقليلدبقلخلاذنماهب
ُعيَِمجَفَتَهَو،ًاعَمِحْبُّصلٱُبِكاَوَكْتَمَّـنَرَتاَمَدْنِعَ...ضْرَألٱ
نيرشعلاوةعبرألاةمينرتامأو.)٧و٣٨:٤بويأ(»ِهللاٱيِنَب
ءادفلالمعيفحيسملاعرشذنمالإاهبمنرتيملفًاخيش
.منرتلاىلإخويشلاتاناويحلاقبسةلعاذهو

مهنأىلعًاليلدِشْرَعْلٱَماَمَأْمُهَليِلاَكَأَنوُحَرْطَيَو
اوبسنوماركإلاودجملانمءيشمهسفنألنوكينأاوضفر
.هللاىلإهلككلذ

ملٱَذُخْأَتْنَأُّبَّـرلٱاَُّهيَأٌّقِحَتْسُمَتْنَأ«١١
لٱَوَدْجَْ

ْ
َةَماَرَك

لٱَو
ْ
ٌةَنِئاَكَكِتَداَرِإِبَيِهَو،ِءاَيْشَألٱَّـلُكَتْقَلَخَتْنَأَكَّـنَأل،َةَرْدُق
.»ْتَقِلُخَو

١٥و١٤:٧و١٠:٦و١:٦و٥:١٢ص

ًالبقهيلإهبسنيذلا»دجملا«هللاىلإخويشلابسن
نمًالدب»ةردقلا«هيلإاوبسنمهنأالإةعبرألاتاناويحلا
ةقيلخلانمءزجمهخويشلاف.تاناويحلاةمينرتيف»ركشلا«
اوربتعاواهنعنولقتسممهنأكةقيلخلاىلإاورظنمهنكل
.هللاةردقةيآاهيفمهدوجو

ةمينرتلاعوضوماذهِءاَيْشَألٱَّـلُكَتْقَلَخَتْنَأَكَّـنَأل
.ةصاخلا

نيملاعلادوجوةلعفْتَقِلُخَوٌةَنِئاَكَكِتَداَرِإِبَيِهَو
ةدوجوماهنإ»ةنئاك«هلوقبدارأو.هللاةئيشمىوستسيل
هللانإ»تقلخ«هلوقبو.هللاةدارإىلعفقوتماهظفحنإو
.نكتملنأدعباهدجوأيأاهعدبأ

وهورفسلارئاسلدادعتسالاىلوألاايؤرلاهذهةياغو
انحويفرع.ايالبلانماهيلععقيساميفةسينكلاةيزعت
شرعىلعسلاجهنأبهللاهأبنأفةينامورلاةكلمملالاوزب
دعبىقبيهناطلسيذلانيدبآلادبأىلإيحلاكلملاءامسلا
ءيشلكىلعرداقلاهلإلابرلاوةيضرألاكلامملالكلاوز
لزنامهموّريغتيالوهفتاقولخملانمّريغتامهمف.همسا
.ىلاعتهنذإبهايالبنألربصبهلمتحتةسينكلافايالبلانم
لاحنايبهنكليتقودهشمبسيلءامسلايفانحويهآرامف
هلإهللادجمةدهاشملحميهو.ةمئادلاوةرضاحلاءامسلا
ماودلةيآحزقسوقهشرعبطيحملادهعلاظفاحصالخلا
.دهعلا

شرعلامامأنيدجاسلاعّونتةءوبنلاهذهنمققحتنو
ةيوامسلادونجلانممهريغوضرألانمنويدفملامهف

نألكولممهفةنهكوكولمروصيفانهنويدفملاو.ةيحورلا
.ًاضيبًابايثهوسبالمهنألةنهكوبهذلانمليلاكأمهل
مهنأبنوفوصومعبرألامهروصبنيدجاسلانممهريغو
اذهو.ًاليلواراهنهللانوحبسينوأتفيالمهنإوًانويعنوءولمم
هللاةمدخيفمهبأدومهتاكرحومئادلامهظقيتىلعلدي
مايقلايفمهلامعأعونتىلعلدتعبرألامهروصو.ًادبأ
.مهتبحمومهحيبستعوضوموهيذلاكلذديجمتلمهتمدخب
اهبيضقمةنيعمملاعلاخيراتثداوحلكنأاذهنمملعتنو
دبالامكيرأفمله«انحويعمملكتملالاقهنإفلزألاذنم
قولخملكلوشروقلهللالوقك»دبال«هلوقف.»ريصينأ
هللادييفهلكلبقتسملاف»ينفرعتملتنأوكتقطنانأ«
لٱ«
ْ
حلٱَوُلْدَع

ْ
َماَمَأِناَمَّـدَقَتَتُةَناَمَألٱَوُةَْمحَّـرلٱ.َكِّـيِسْرُكُةَدِعاَقَُّق

.)٨٩:١٤رومزم(»َكِهْجَو
ًادالبتسيلاهنإواّنمءامسلابرقًاضيأاهنمملعنو
قلغيتوملانإ.ءامسلاتدجُوفبابلاحتُفهنإفًادجةديعب
يفنوكنةظحليفوانحويىرتعايذلاتابسلاكانساوح
.»نيلمكملاحاورألا«ةرضحولكللناّيدلاهللاةرضح

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

هيفبتُكموتخةعبسبموتخمرفسحاحصألااذهيفركُذ
هارينألانحوييعُديذلاوهواذهدعبريصينأدبالام
موتخلاحتفينأقحتسي»تاقولخملانم«دحأدوجومدعو
نأبهايإهتيزعتوخيشلاباطخوكلذىلعلوسرلانزحو
ةمينرتبةيوامسلادونجلامنرتو.)٧-١ع(اهحتفيفورخلا
ةسينكلاباّونةكراشمورفسلافورخلاذخأامدنعدجملا
كلتلةكئالملاقيدصتو.)١٠-٨ع(كلذيفةقيلخلاباّونل
ىلعوءامسلايفةقيلخلككارتشاو.)١٢و١١ع(ةمينرتلا
.)١٣ع(ةمينرتلاكلتقيدصتيفضرألاتحتاموضرألا
.)١٣ع(خويشلاوتاناويحلاةعبرألانيمآو

جلٱِنيِمَيَىلَعُتْيَأَرَو«١
ْ
لٱَىلَعِسِلَا

ْ
ًابوُتْكَمًارْفِسِشْرَع

.»ٍموُتُخِةَعْبَسِبًاموُتَْخم،ٍءاَرَوْنِمَوٍلِخاَدْنِم
٢٩:١١ءايعشإ١٠و٢:٩لايقزح٤:٩ص١٣و٧ع
٢:٤لاينادو

هللاةرضحنمقباسلاحاحصألايفىأرامريغُتْيَأَرَو
.هلنيدجاسلاوءامسلايف

هنيميتناكًارْفِسِشْرَعْلٱَىلَعِسِلاَْجلٱِنيِمَيَىلَع
ايمرإًاضيأرظنا٢:٩لايقزح(يفامكجرداهيلعوةحوتفم
يفًاعوضومجردلاكلذنوكو.)٥:٢ايركزو٢٣و٣٦:٢

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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نمعنامالوأرقُيوذخؤُينأديريهنأىلعليلدهللانيمي
.ةيلاتلاةيآلايفركُذامالإكلذ

هنطابوهرهاظىلعيأٍءاَرَوْنِمَوٍلِخاَدْنِمًابوُتْكَم
ةياغلاو.نطابلايفبتكُينأوهوداتعملافالخىلعاذهو
رفسلاكلذيفروطسملايهلإلاءاضقلاراهظإكلذنم
كلذهبشيناكو.ةدايزلللحمهيفنوكيالىتحهلامكو
،ُهاَفَقْنِمَوٍلِخاَدْنِمٌبوُتْكَمَوُهَو«لايقزحهآريذلاجردلا
.)٢:١٠لايقزح(»ٌلْيَوَوٌبيِحَنَوٍثاَرَمِهيِفَبِتُكَو

»ةعبسلاو«.لوسرلاينيعلةرهاظٍموُتُخِةَعْبَسِبًاموُتَْخم
ةقيقحيفنورسفملافلتخا.لامكلاىلإريشيلماكددع
باتكلكهنأنورخآوميدقلادهعلامهضعبهنظفرفسلااذه
ةسينكلاءادعأةنونيدباتكهنأىلإنورخآبهذويحولا
هنأنورخآوءزجهنأنورخآوهنيعايؤرلارفسهنأنورخآو
نإحجرألاو.صالخلاباتكهنأوهتيانعوهللادصاقمباتك
نلعُيملوهتسينكبةقلعتملاةّيرسلاهللادصاقمرفسلااذهيف
يهيتلاةسينكلالاوحأىوسسيلانهنلعُأامف.دعب
.هأرقتنأةسينكلاقحتستىتحلامكلااذهلدادعتسا

َوُهْنَمٍ:ميِظَعٍتْوَصِبيِداَنُيًاّيِوَقًاكَالَمُتْيَأَرَو«٢
»؟ُهَموُتُخَّـكُفَيَوَرْفِّـسلٱَحَتْفَيْنَأٌّقِحَتْسُم

١٨:٢١و١٠:١ص

يكلًايوقنوكينألاحلاتضتقاًاّيِوَقًاكَالَمُتْيَأَرَو
.)٣ع(ىتوملالحموضرألاوءامسلاناكسهتوصغلبي

امأرقيلُهَموُتُخَّـكُفَيَوَرْفِّـسلٱَحَتْفَيْنَأٌّقِحَتْسُمَوُهْنَم
راصتنالاوداهجلاىلعينبميبدأانهقاقحتسالاو.هيف
.)٤:١٥و٢:٩نييناربعو١٤:٣٠انحوي(ةبرجتلالامتحاو

يفٌدَحَأْعِطَتْسَيْمَلَف«٣ َالَوِضْرَألٱَىلَعَالَوِءاَمَّـسلٱِ
َحت
ْ

.»ِهْيَلِإَرُظْنَيْنَأَالَوَرْفِّـسلٱَحَتْفَيْنَأِضْرَألٱَت
٢:١٠يبليفو١٣ع

.قحتسمريغهنألتاقولخملانمٌدَحَأْعِطَتْسَيْمَلَف
.حتفُينأدعبهأرقييكلِهْيَلِإَرُظْنَيْنَأَالَو

ْنَأًاّقِحَتْسُمٌدَحَأْدَجوُيَْملُهَّـنَأل،ًاريِثَكيِكْبَأاَنَأُتِْرصَف«٤
.»ِهْيَلِإَرُظْنَيْنَأَالَوُهَأَرْقَيَوَرْفِّـسلٱَحَتْفَي

دعُوامىلإهقوشةدشلىكب»ًاريِثَكيِكْبَأاَنَأُتِْرصَف«
نمدجويالنأبسأيلانمهفوخو)٤:١ص(هارينأ

بتكُيملايؤرلارفسمهضعبلاق.رفسلاحتفينأقحتسي
.عومدالبهانعمكردُيالوعومدالب

َبَلَغْدَقاَذَوُه.ِكْبَتَال:ِخوُيُّشلٱَنِمٌدِحاَوِيلَلاَقَف«٥
َّـكُفَيَوَرْفِّـسلٱَحَتْفَيِل،َدُواَدُلْصَأ،اَذوَُهيِطْبِسْنِميِذَّـلٱُدَسَألٱ
.َةَعْبَّـسلٱُهَموُتُخ
ةيمورو١٠و١١:١ءايعشإ٧:١٤نييناربعو٤٩:٩نيوكت
٢٢:١٦صو١٥:١٢

ىلإبرقأخويشلاناكِكْبَتَالخوُيُّشلٱَنِمٌدِحاَوِيلَلاَق
نوفرعيوةيرشبلاةعيبطلافصوهليذلاانحوينمشرعلا
.هدجموحيسملاراصتنابهنمرثكأ

ةيوامسلاحاورألاملكتتنأرفسلااذهبولسأنمنإ
١٩:٩و١٧:١و٨و١٠:٤و٧:١٣و٦:١ص(انحويعم
.حرفىلإلوسرلاءاكبلّوحخيشلاءابنإف.)٢٢:٦و٢١:٩و

اذوهيطبسىلإًازمردسألاناكُدَسَألٱَبَلَغْدَقاَذَوُه
ْنِم.ٍدَسَأُوْرَجاَذوَُهي«ةيعادولاةكربلاببوقعيهيفلاقيذلا
ْنَم.ٍةَوْبَلَكَوٍدَسَأَكَضَبَرَواَثَج.يِنْبٱاَيَتْدِعَصٍةَسيِرَف
ةوقلاىلإ»دسألاب«راشأو.)٤٩:٩نيوكت(»ُهُضِهْنُي
اذوهيطبسنمحيسملانوكينأئبنُتو.ةسائرلاوةعاجشلاو
عوسيداهجىلإ»بلغ«لوقبراشأو.)٤٩:١٠نيوكت(
رفسلاحتفينأقحتساامهبنيذللاهراصتناوميظعلا
نباهنوكىلإرظنلابهلنكيملقحلااذهو.)٢:٩نييناربع(
هنإسلوبلوقكًاعضاوتمناسنإلانباهنوكللبًادجممهللا
يفًارِئاَص،ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَنَىلْخَأ« ْذِإَو.ِساَّـنلٱِهْبِشِ
يفَدِجُو هلٱِ

َْ
ملٱىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَكِةَئْي

َتْوَْ
-٢:٧يبليف(»خلاًاضْيَأُهللاٱُهَعَّـفَرَكِلٰذِل.ِبيِلَّـصلٱَتْوَم
١١(.

تحضوأامكلصألاكلذنمعرفيأَدُواَدُلْصَأ
.)١٠و١١:١ءايعشإ(ةءوبنلا

.حتفللديهمتكفلاَةَعْبَّـسلٱُهَموُتُخَّـكُفَيَوَرْفِّـسلٱَحَتْفَيِل

يفاَذِإَفُتْيَأَرَو«٦ لٱِطَسَوِ
ْ
حلٱَوِشْرَع

ْ
يفَوِةَعَبْرَألٱِتاَناَوََي ِ

ُعْبَسَوٍنوُرُقُةَعْبَسُهَل،ٌحوُبْذَمُهَّـنَأَكٌمِئاَقٌلََمحِخوُيُّشلٱِطَسَو
ملٱِهللاٱِحاَوْرَأُةَعْبَسَيِه،ٍُنيْعَأ

.»ِضْرَألٱِّـلُكَىلِإُةَلَسْرُْ
:١انحوي١٣:٨سو٦و٤:٤ص١٤و١٢و١١و٩و٨ع
١:٤ص٤:١٠و٣:٩ايركز٤و٨:٣لايناد٢٩

يفاَذِإَفُتْيَأَر يفَوِةَعَبْرَألٱِتاَناَوَيَْحلٱَوِشْرَعْلٱِطَسَوِ ِ
نمضشرعلامادقناكهآريذلانإحجرألاِخوُيُّشلٱِطَسَو
َرْفِّـسلٱَذَخَأَوىَتَأ«هنإليقهنألًاخيشنيرشعلاوةعبرألاةرئاد
جلٱِنيِمَيْنِم

ْ
لٱَىلَعِسِلَا

ْ
.)٧ع(»ِشْرَع

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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مح
ََ

يبنلاناك.»فارخلانمريغص«ينانويلالصألايفٌل
ًافورخىأرفاذوهيطبسنميذلادسألاروضحبدعُودق
اذهنكل.عضاوتلاوملحلاوربلاوةراهطلاىلإزمروهوًاريغص
علتبينأًاسمتلملوجييذلارئازلادسألانمىوقأفورخلا
.)٥:٨سرطب١(هللابعش

اذإفًاسلاجناكلشرعلاىلعناكولٌحوُبْذَمُهَّـنَأَكٌمِئاَق
هللانيبطيسوةلزنمبخويشلاوشرعلانيبًافقاوناك
ناكهنأىلعلدتتامالعفورخلاذهىلعناك.سانلاو
عمهنألحورطمال»مئاق«هنإليقوًاتيممًاحرجحرُجدق
هنأك«لاقو.دبألاىلإايحيوًايحذئنيحناكتامدقهنوك
ريغللتُقهنإالةحيبذمّدُقناكهنأىلعةلالد»حوبذم
لازيالهعافترالاحيفحيسملانإكلذنمملُعف.كلذ
ةداهشوايؤرلارفسةداهشفةحيبذهتوموهمالآتامالعهيلع
تامدقهنوكلحيسملابنويدفماننإيهوةدحاوليجنإلا
.ةديجموةديدجةايحلماقهنألوانعةحيبذ

تامالعهملحوهعضاوتتامالعقوفهلٍنوُرُقُةَعْبَسُهَل
ميدقلادهعلانمملُعامكةردقلاةمالعنرقلانألةوقلا
»نورقةعبس«هيلإبسُنو.)١:٦٩اقولو٣٣:١٧ةينثت(
.هتردقلامكىلعلديل

ةعبسلاحيباصملاكِهللاٱِحاَوْرَأُةَعْبَسَيِه،ٍُنيْعَأُعْبَسَو
هبهاومبسدقلاحورلاينعتيهو)٤:٥ص(يفةروكذملا
ىمظعلاحيسملاةمكحىلإًاضيأريشتوةعونتملاةلماكلا
.ءيشلكهملعو

ىلإسدقلاحورلالاسرإبسُنِضْرَألٱِّـلُكَىلِإُةَلَسْرُْملٱ
يفحيسملانإف.)١٤:٢٦انحوي(بآلاىلإبسُنامكنبالا
لسرأامكهبعشلةمعنحنميلسدقلاحورلالسريءامسلا
لَتَواوُبَهْذٱ«ًالئاقضرألاىلعوهولسرلا

ْ
»ِمَمُألٱَعيَِمجاوُذِم

.)٢٨:١٩ىتم(

جلٱِنيِمَيْنِمَرْفِّـسلٱَذَخَأَوىَتَأَف«٧
ْ
لٱَىلَعِسِلَا

ْ
.»ِشْرَع

١ع

هدييفيقبهنأىلعلدتةنيرقلاخلاَرْفِّـسلٱَذَخَأَوىَتَأَف
دعبيكبينأىلإلوسرلليعادالف»فورخلابلغ«ًاذإف
»ءادفووةسادقوربوةمكح«ةسينكللحيسملانأل
وههنألرفسلاكلمينأقحهلف.)١:٣٠سوثنروك١(
يكلهللارارسأرفسهلفانعمهللايأليئونامعوهوبلاغلا
١:٢٤سوثنروك١(ًامئالمكلذىأرىتمةسينكللهنلعي
.)١:١٨يسولوكو١٠و١:٩سسفأو

حلٱُةَعَبْرَألٱِتَّـرَخَرْفِّـسلٱَذَخَأاَّـَملَو«٨
ْ
ُةَعَبْرَألٱَوُتاَناَوََي

لٱَو
ْ
حلٱَماَمَأًاخْيَشَنوُْرشِع

ْ
َهلَو،ِلََم

ُ
ٌتاَراَثيِقٍدِحاَوِّـلُكْم

لٱُتاَوَلَصَيِهًاروُخَبٌةَّـوُلَْممٍبَهَذْنِمٌتاَماَجَو
ْ
.»َنيِسيِّـدِق

٦ع٤:٤ص١٤و٦ع٤:٦ص١٤و١١و٦ع٤:١٠ص
٤و٨:٣ص٧و١٥:٢و١٤:٢ص٣:٨ص٢و
١٤١:٢رومزمو

ُةَعَبْرَألٱَوُتاَناَوَيَْحلٱُةَعَبْرَألٱِتَّـرَخَرْفِّـسلٱَذَخَأاَّـَملَو
ةسينكلاسيلف.فورخللتدجسيأًاخْيَشَنوُْرشِعْلٱَو
نايتإنمعناوملاوةيهلإلارارسألافشكبةمتهماهدحو
ربلاكلمتةعقوتمنئتاهلكةقيلخلانإفحيسملاتوكلم
عمةقيلخلانعةبئانلاةعبرألاتاناويحلاتقفتاكلذلو
حيبستلاوةدابعلاميدقتيفةسينكلانعنيبئانلاخويشلا
مينرتلابسُنو.رفسلاهديبذخأينأقحتسايذلافورخلل
.خويشلاىلإبسُنامكةعبرألاتاناويحلاىلإ

ضرعلاىلعسلاجللةدابعلانوكتفِلَمَْحلٱَماَمَأ
.ًاعمفورخللو

َهلَو
ُ

ٌةَّـوُلَْممٍبَهَذْنِمٌتاَماَجَوٌتاَراَثيِقٍدِحاَوِّـلُكْم
موسرنمذوخأماذهَنيِسيِّـدِقْلٱُتاَوَلَصَيِهًاروُخَب
روخبلل»تاماجلا«وحيبستلل»تاراثيقلاف«لكيهلاوةميخلا
سدقىلإهلوخدبمظعألاربحلااهلمعتسياميهو
اممرثكأخويشلابقيلتةمدخلاهذهنإرهاظلاو.سادقألا
باونمدقُتنأىلإعادنمىرنالذإتاناويحلابقيلت
ىلإريشتتاماجلاوتاراثيقلاو.نيسيدقلاتاولصةقيلخلا
تاراثيقلانإف.ةالصلاوحيبستلاامهوةدابعلانمنيعون
تمدُقهنأانهليقو.ريخبتللةيبهذلاتاماجلاوحيبستلل
تاولصلاهذهف.ضرألايفملأتملاهللابعشتاولصاهيف
حيسملايدييفتعضُوخويشلاتاماجيفتعُمجامدعب
حضتاامكهقاقحتساروخببهللااهمدقدقوهفميظعلاطيسولا
يفنيسيدقلاطسوتلانهركذالو.)٨:٣ايؤر(يتأيامم
ىلعةسينكلاىلعف.ضرألاىلعةسينكلالجأنمءامسلا
ةسينكلاباونامأةدهطضمةملأتماهنأليلصتنأضرألا
ىلإالإرشبلاجاتحيالف.نوحبسيفءامسلايفةروصنملا
.شرعلامامأمئاقلاحوبذملافورخلاوهوحيسملاةعافش

َتْنَأٌّقِحَتْسُم:َنيِلِئاَقًةَديِدَجًةَميِنْرَتَنوُمَّـَنَرتَيْمُهَو«٩
ِِهللااَنَتَْيَرتْشٱَوَتْحِبُذَكَّـنَأل،ُهَموُتُخَحَتْفَتَوَرْفِّـسلٱَذُخْأَتْنَأ
»ٍةَّـمُأَوٍبْعَشَوٍناَسِلَوٍةَليِبَقِّـلُكْنِمَكِمَدِب

ص١٤٩:١٠و٩٨:١و٤٠:٣رومزمو١٥:٣و١٤:٣ص
٦:٢٠سوثنروك١و١٤:٣ص١٣:٨صو١٢و٦ع٤:١١

١٧:١٥و١٠:١١ص١٤:٦و١٣:٧و١١:٩و٧:٩ص
٥:١٩و٣:٤لاينادو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا
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تناكو.خويشلامنرتييأًةَديِدَجًةَميِنْرَتَنوُمَّـنََرتَيْمُهَو
ديدجاهبمنرتلاىلعلماحلانأىلعةديدجةمينرتلاةحيبذلا
ماتلاءادفلاةمينرتيهةمينرتلاو.حيسملاقاقحتسانايبوهو
قاقحتسااهيفركشلاعوضومو.ةديدجتناككلذلو
:رومأةثالثبتبثُأوحيسملا
هعضاوتلكىلعلمتشياذهوحبُذفورخلانإ:لوألا·

.ضرألاىلعهتايحةدملكهسفنلهراكنإو
لكىلعلمتشياذهوهمدبهللانيراتخملاهؤارتشا:يناثلا·

مهلينوتوملاوداهطضالاونزحلاوةئيطخلانممهتاجن
.اهتداعسوءامسلاةسادق
:١صريسفترظنا(هللاةنهكوًاكولممهايإهلعج:ثلاثلا·

٦(.
حيسملاةحيبذوهونييدفملانمثوهمدلااذهَكِمَدِب

.ةيرافكلا
رشبللماسقأةعبرأهذهٍةَّـمُأَوٍبْعَشَوٍناَسِلَوٍةَليِبَق
.ماتلالومشلاىلإةيضرألارومألايفريشيةعبرألاددعو
ةعبرأىلإةرشعةثلاثلاةيآلايفةقيلخلاتمسُقكلذلو
.ماسقأ

لَعَجَو«١٠
ْ
َىلَعُكِلْمَنَسَف،ًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنِٰهلِإلاَنَت

.»ِضْرَألٱ
٣:٢١و٢٠:٤و١:٦ص

بابسأةثالثاذهيفخلاًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنِٰهلِإلاَنَتْلَعَجَو
يناثلا.»هللاةكلمميأ«ةكلمماوفلأتنييدفملانإلوألاركشلل
هلوقو.كولملاةوقمهلبهُوهنإثلاثلا.ةنهكاولعُجمهنإ
يفقدصيامكرضاحلايفقدصي»ضرألاىلعكلمنسف«
تكلمفكلمدقوةسينكلاسأرحيسملانأللبقتسملا
تحتهنألاهيمدقتحتءيشلكعضووهعمةسينكلا
ملاعلاوةناهموةدهطضماهنوكعمةسينكللقحاذهو.هيمدق
.اهقحبفرتعيمل

َلْوَحَنِيريِثَكٍةَكِئَالَمَتْوَصُتْعِمَسَوُتْرَظَنَو١١«١١،١٢
لٱ
ْ
حلٱَوِشْرَع

ْ
ٍتاَوَبَرِتاَوَبَرْمُهُدَدَعَناَكَو،ِخوُيُّشلٱَوِتاَناَوََي

حلٱَوُهٌّقِحَتْسُم«ٍ:ميِظَعٍتْوَصِبَنيِلِئاَق١٢،ٍفوُلُأَفوُلُأَو
ْ

ُلََم
ملٱ
لٱَذُخْأَيْنَأُحوُبْذَْ

ْ
لٱَوَةَرْدُق

ْ
حلٱَوىَنِغ

ْ
لٱَوَةَمْكِ

ْ
لٱَوَةَّـوُق

ْ
َةَماَرَك

ملٱَو
لٱَوَدْجَْ

ْ
.»َةََكَرب

:٧لايناد١٤و٦عو٤:٦صو١٤و١١و٦عو٤:٤ص
١٣:٨صو١٢و٦ع٩:١٦ص١٠

نمقبسامَنِيريِثَكٍةَكِئَالَمَتْوَصُتْعِمَسَوُتْرَظَنَو
ىلعاوقتُعمهونييدفملاباونوةقيلخلاباونمّنرتوهمّنرتلا

ملباونلاكئلوأنكل.توملاوةئيطخلاةيدوبعنمءاجرلا
نعباونباوسيلمهوءامسلادونجنمءزجىوساونوكي
يفاوكرتشيملميظعلاراربألاةكئالملاروهمجو.دونجلاكئلوأ
دعبلوسرلاعمسمث.انهروكذملاتقولاىلإمنرتلاكلذ
دونجلكنمًاعفترمميظعلاءادفلاحيبستمنرتليلق
ةسينكلاوةقيلخلاباونتاوصأىلعةوالععمسف.ءامسلا
تاسائر«نممهبترفالتخاىلعةكئالملاتاوصأ
لكيفمهف.)١:٢١سسفأ(»ةدايسوتاوقونيطالسو
دوجسلاوحيبستلاةمدقتحوبذملافورخللنومدقيمهرئاود
.حيبستلاكلذبءامسلالكتفتخافميظعتلاو

ةسينكلاتناكِخوُيُّشلٱَوِتاَناَوَيَْحلٱَوِشْرَعْلٱَلْوَح
نسحأنلعُتاهنألفورخلاوشرعلاىلإاهاوسنمبرقأ
ةسينكلالوحناكو.هتمكحوهتبحموفورخلاةوقنالعإ
اوثحبينأيفنيدهتجمونيمنرتمونيحبسمةيوامسلادونجلا
:٣سسفأ(ةسينكللةيبحلاهلامعأوهللارارسأىلعاوعلطيو
.)١:١٢سرطب١و١٠

كلذبدارملاٍفوُلُأَفوُلُأَوٍتاَوَبَرِتاَوَبَرْمُهُدَدَعَناَكَو
ًافالخرثكألادعبلقألاركذو.مهترثكلنوصُحيالمهنأ
.تاوبرلانمةبترمظعأفولألانإببسلالعلوةداعلل

يتلاتافصلاخلاَةَمْكِْحلٱَوىَنِغْلٱَوَةَرْدُقْلٱَذُخْأَيْنَأ
لامكىلعةلالدعبسةيآلاهذهيفحيسملاىلإتبسُن
.هتافص

ممٍةَقيِلَخُّلُكَو«١٣ يفاَّـِ َحتَوِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ
ْ

َت
لٱَىلَعاَمَو،ِضْرَألٱ

ْ
:ًةَلِئاَقاَهُتْعِمَس،اَهيِفاَمُّلُك،ِرْحَب

لِل
ْ

لٱَىلَعِسِلاَج
ْ
لِلَوِشْرَع

ْ
لٱِلَمَح

ْ
لٱَوُةََكَرب

ْ
ملٱَوُةَماَرَك

ُدْجَْ
لُّسلٱَو

ْ
.»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُناَط

١:٦صو١١:٣٦ةيمور١و٣ع٢:١٠يبليف

لكاهيف»ةقيلخلاب«دارملاو.ماعحيبستةيآلاهذهيف
.ءايحألا

يفاَّـِمم .نييدفملايسيدقوةكئالملالمشياذهِءاَمَّـسلٱِ
نيذلامهوضرألاىلعءايحألالكيأِضْرَألٱَىلَعَو
.منرتلاكلذيفاوكرتشادقلوسرلامهآردق

َحتَو
ْ

ناكمانهاهبدارملاوةيواهلاناكسيأِضْرَألٱَت
.تاومألا

ىلعرهظتيتلارحبلاتاناويحيأِرْحَبْلٱَىلَعاَمَو
.ههجو

ةروكذملاعضاوملاىلإعجريانهريمضلااَهيِفاَمُّلُك
.لومشلاديكأتلتديزةرابعلاو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِمَا

٣٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.)٤:٢صريسفترظنا(ِشْرَعْلٱَىلَعِسِلاَجْلِل
تكراش.بآلانودبعيامكنبالانودبعيياِلَمَحْلِلَو

تاناويحلااهنعتبانيتلاةقيلخلااهخويشةطساوبةسينكلا
هلزانتىلعهللانبالةكئالملاحبس.ءادفلامنرتيفةعبرألا
فورخلاوبآلاهللادجماومظعءالؤهلكو.دودحملاريغ
ةعبرأيهوناطلسلاودجملاوةماركلاوةكربلاامهيلإاوبسنو
.ةيضرألارومألايفلومشلاىلعةلالد

حلٱِتَناَكَو«١٤
ْ
ُخوُيُّشلٱَو.َنيِمآ:ُلوُقَتُةَعَبْرَألٱُتاَناَوََي

لٱَوُةَعَبْرَألٱ
ْ
لِلاوُدَجَسَواوُّرَخَنوُْرشِع

ْ
.»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإِّـيَح

١٩:٤و٧:١٢صو١٤:١٦سوثنروك١

كلذبترهظأَنيِمآُلوُقَتُةَعَبْرَألٱُتاَناَوَيَْحلٱِتَناَكَو
.هتقدصومنرتلايفاهريغلةقفاوملا

توصنودبخلااوُّرَخَنوُْرشِعْلٱَوُةَعَبْرَألٱُخوُيُّشلٱَو
ةبيهلانعًاجتانناكهنإفقطنلانمغلبأناكتوكسلااذهو
ةيهلإلاةيانعلارفسنإايؤرلاهذهيفاممانلو.ةبحملاوركشلاو
ةوالعةلبقتسملاملاعلاكلامملاوحأهيفوحيسملادييفنآلا
ىلعسلاجلاكلملاوهبرلاو.ةسينكلالبقتسمىلع
يفنيتروصبحيسملاهيبشتببسىرنكلذيفو.ميبوركلا
دسألا«هنوكرابتعابوهف»فورخلا«و»دسألا«يأايؤرلاهذه
هئادعأنمهبعشيمحينأرداق»اذوهيطبسنميذلا
هيساؤينأدعتسموهف»حوبذملافورخلا«هنوكرابتعابو
.هيفعفشيوهيلعقفشيو

دجملامّنرتةلع»شرعلاطسويفحوبذملافورخلا«ايؤرو
اوأطخيملنيذلامهوىصحتاليتلاةكئالملاتاوبرنمماعلا
نإنايباذهيفو.نييدفملاىلعةوالعىدفلاىلإاوجاتحيملو
نبالاةبحموةيلزألابآلاةبحمةيآوهيذلاحيسملابيلص
ضرألاوتاوامسلالهألغشياموهةدودحملاريغ
.نيدبآلادبأىلإحيبستلاب

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

موتخلاكف
حيسملادوعصدعبملاعلاخيراتطسبىلإريشيموتخلاكف

عوجلاوبرحلانمكلاممللثدحيامنالعإوءامسلاىلإ
هبأبنأامليروصحاضيإموتخلاهذهكفيفو.توملاوءابولاو
َفْوَسَو«هلوقوهونوتيزلالبجىلعًاظفلهذيمالتحيسملا
ٍةَّـمُأَىلَعٌةَّـمُأُموُقَتُهَّـنَأل...ٍبوُرُحِراَبْخَأَوٍبوُرُحِبَنوُعَمْسَت
يفُلِزَالَزَوٌةَئِبْوَأَوٌتاَعاََجمُنوُكَتَو،ٍةَكَلَْممَىلَعٌةَكَلَْممَو »َنِكاَمَأِ
لزاونلاكلتنأىلعلديموتخلاكفو.)٧و٢٤:٦ىتم(

يفاهببردتتةسينكلانإوءيشلكةياهنىلإةيراجلظت
نييناربع(اهملعملّمُكامكملألابلمكتوبيدأتلاةسردم
َلُخْدَنْنَأيِغَبْنَيٍَةريِثَكٍتاَقيِضِب«اهنأفرعتف)٢:١٠
يفملعملانوكيثيحو.)١٤:٢٢لامعأ(»ِهللاٱَتوُكَلَم
يفاهولخدينأبجينكلوهعمهديبعنوكيءامسلا
.ملألاونزحلاقيرطوهوهيفاهلخدوهيذلاقيرطلا

قبسدقفىرخأةمألثدحينأنكميةمألثدحيامو
اذكو.قلقلاوءاقشلاوعوجلاوبرحلاميلشروأبارخقفارو
اذهنمملعتنو.ةينامورلاةكلمملابالقنايفلاحلاتناك
.لبقتسملايفثداوحلاهذهلثمعقوتننأحاحصألا

ةرورضريشتالانهةروكذملاموتخلانإظحالننأبجي
نإًالثمنكميفةيزاوتمنوكتنأنكميفةيلاوتمثداوحىلإ
امًاريثكهنألًاعمايرجينأوأءابولاسرفقبسيعوجلاسرف
ظحالننأبجيو.ءابولاعوجلانعوعوجلابرحلانعأشني
ةصاخثداوحالةماعئدابميفملكتيرفسلااذهنإًاضيأ
ناسنإلانباىرنوملاعلاداهجيفةسينكلاىرنانإفةيخيرات
اهئادعأىلعرصتنياهكلموةسينكلانهاكهنوكرابتعاب
اهتاقيضلكيفةسينكلايمحيوربلاوقحلاةكلممتبثيو
ميلشروأيفةماتلاةداعسلاىلإًاريخأاهدوقيواهرهطيو
.ةديدجلا

يفاهلةعباتلاةثالثلانعزاتمتىلوألاموتخلاةعبرألانإ
ةباجإيتأيهنإوًاسرافهكفدنعرهظيةعبرألانمالكنأ
كفدنعركذُيالنكلو»مله«تاناويحلانمدحاولوقل
مث.امهلبلاطالوبكارالوسرفةيلاتلاةثالثلانملك
ملاعلانمايؤرلالحمريغتسداسلامتخلاكفدنعىرن
ايؤرهبشتايؤرلاهذهو.)٩ع(روظنملاريغملاعلاىلإروظنملا
.)٨-٦:١و١١-١:٧ايركز(ايركز

حلٱَحَتَفاَّـَملُتْرَظَنَو«١
ْ

خلٱَنِمًادِحاَوُلََم
ْ
،ِةَعْبَّـسلٱِموُُت

حلٱِةَعَبْرَألٱَنِمًادِحاَوُتْعِمَسَو
ْ
:ٍدْعَرِتْوَصَكًالِئاَقِتاَناَوََي

»!ْرُظْنٱَوَّـمُلَه«
١٩:٦و١٤:٢و٥:١ص

باونمهِتاَناَوَيَْحلٱِةَعَبْرَألٱَنِمًادِحاَوُتْعِمَسَو
خلٱَّـلُكَّـنَأُمَلْعَن«لوسرلاسلوبمهيفلاقنيذلاةقيلخلا

ْ
ِةَقيَِل

٨:٢٢ةيمور(»َيِّـنَبَّـتلٱَنيِعِّـقَوَتُم...ًاعَمُضَّـخَمَتَتَوُّنِئَت
ىلعةيدفملاةسينكلاباونعمّرماميفاوقفتامهف.)٢٣و
ةدشاورهظينإمهبقالففورخللركشلاةمينرتميدقت
.توصلااذهيفيدافلاءيجمىلإمهقوش

هبحاصّنيعيالدعرتوصكهنوكٍدْعَرِتْوَصَكًالِئاَق
ىلعةيماسلاةيرسلاةعبرألاتاناويحلانملكةعيبطنإف
.)١:١٠١٠:٣ص(توصلاةمظعلةيفاك

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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هلوقنماهحصأوخسنلانسحأالخ!ْرُظْنٱَوَّـمُلَه
كلذدازخاسنلاضعبنإنيرسفملارثكأىأرف»رظناو«
دحأهرمأينأىلإيعادالنكلوانحويلرمألانإهمهوتل
نيبوهنيبو.كفيفورخلاىأروًابيرقناكهنألءيجملاب
نأليعادالوهربعينأعيطتسيالجاجزنمرحبشرعلا
ليلدبحيسملاءيجميهرفسلاةياغو.كلذنمرثكأبرتقي
نإىرنكلذلف.)١:٧ص(»يتأياذوه«رفسلالوأيفهلوق
يفليقامقفاوياذهوهسفنحيسملاىلإهجومتوصلا
لٱَوُحوُّرلٱ«رخآعضوم

ْ
اَنَأ!ْمَعَنهلوقوَلاَعَت:ِنَالوُقَيُسوُرَع

توصبسحننأبجيف.)٢٠و٢٢:١٧ص(»ًاعِيَرسِيتآ
نمةالصةعبرألاموتخلانملككفدنع»مله«لئاقلا
يتلااهنازحأواهمالآيهتنتالذإحيسملاءيجملجألةقيلخلا
!مله!مله!ملهيدانتكلذلو.هئيجمبالإاهلةدعتسميه
ءيجملدادعتساوهلباوجتوصلادعبيتأيامو!مله
ةدشةعبرألاتاناويحلاتنابأامدعبف.ضرألاىلإحيسملا
تحتءادهشلاسوفنًاضيأهتنابأحيسملاءيجمىلإاهقوش
لٱُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأىَتَمىَّـتَح«نيلئاقمهخارصبحبذملا

ْ
»ُسوُّدُق

ناكوميظعلاهئيجملدادعتسامتخلككفو.)٦:١٠ص(
.دادعتسالانمنوكياممظعأسداسلامتخلاكف

ريشتاممركأقلقلاتاقوأىلإريشتانهعبرألاىؤرلاو
يتلاةيئدرلاماكحألاةعبرألاب«ءابنإاهنإفةحارلاتاقوأىلإ
ئيدرلاشحولاوعوجلاوفيسلايهولايقزحاهبئبنُأ
:١٤لايقزح(»ناويحلاوناسنإلاميلشروأنمعطقيلءابولاو
نايتإلدادعتسا-ةمقنلاتايآ-تايآلاهذهنايتإف.)٢١
.مالسلاسيئر

جلٱَو،ُضَيْبَأٌسَرَفاَذِإَو،ُتْرَظَنَف«٢
ْ
،ٌسْوَقُهَعَمِهْيَلَعُسِلَا

.»َبِلْغَيْيَكِلَوًابِلاَغَجَرَخَو،ًاليِلْكِإَيِطْعُأْدَقَو
٩:٧و١٤:١٤صو٤و٦:٣و١:٨ايركز١٩:١١ص
٣:٢١ص٦:١١ايركزو١٩:١٢و

نألرصنلاىلإزمراذهُضَيْبَأٌسَرَفاَذِإَو،ُتْرَظَنَف
نولفًاضيبتناكرصنلابكاوميفنيينامورلاداوقلاليخ
.هسرافراصتناةيآسرفلا

ًاليِلْكِإَيِطْعُأْدَقَو،ٌسْوَقُهَعَمِهْيَلَعُسِلاَْجلٱَو
ةروصبرهظفًاكلموًايدنجهنوكرابتعابحيسملاةروصهذه
ْدَقاَذَوُه«ةلئاقلاةءوبنلاقفوىلعهبعشلسيئرودئاق
لَعَج
ْ
رظنا٥٥:٤ءايعشإ(»ِبوُعُّشلِلًايِصوُمَوًاسيِئَر...ُهُت

رفسلااذهلوقو.)٤١:٢ءايعشإو٥-٤٥:٣رومزمًاضيأ
هبشياذهو.)٢:٩نييناربعًاضيأرظنا١٦-١٩:١١ص(يف
.)٩:١٠و١:٤ايركز(يبنلاايركزهآرام

ىونينولبابيبلاغكسيلَبِلْغَيْيَكِلَوًابِلاَغ
حيسملاراصتنانإفاوبلُغمثاوبلغنيذلاةيموروةينودكمو
هنَالِهِتَساَيِرِّـوُمُنِل«يدبأ ٍةَلآُّلُك«.)٩:٧ءايعشإ(»َةَياَِ
يعُدهنأعمو.)٥٤:١٧ءايعشإ(»ُحَجْنَتَالِكَّـدِضْتَرِّـوُص
هكلمةبقاعومالسلاىمظعلاهتياغنأل»مالسلاسيئر«
لُألُتْئِجِّـينَأاوُّنُظَتَال«هكلملنيداضملايفلاقكلذك

ْ
َيِق

لُألُتْئِجاَم.ِضْرَألٱَىلَعًامَالَس
ْ
ىتم(»ًافْيَسْلَبًامَالَسَيِق

باوبأو«هتوكلمراصتنامزلتسيحييسملاراصتناو.)١٠:٢٤
ةسينكراصتنانايبلوألامتخلاكفف»هيلعىوقتنلميحجلا
.اهكلمواهسأرراصتنابهبعشوحيسملا

خلٱَحَتَفاَّـَملَو٣«٣،٤
ْ
ِيناَّـثلٱَمَْت

َ
حلٱُتْعِمَس،

ْ
ِيناَّـثلٱَناَوََي

َ

َيِطْعُأَو،ُرَْمحَأُرَخآٌسَرَفَجَرَخَف٤!ْرُظْنٱَوَّـمُلَه:ًالِئاَق
لِل
ْ

َلُتْقَيْنَأَو،ِضْرَألٱَنِمَمَالَّـسلٱَعِزْنَيْنَأِهْيَلَعِسِلاَج
.»ًاميِظَعًافْيَسَيِطْعُأَو،ًاضْعَبْمُهُضْعَب

٦:٢ايركز٤:٧ص

محَأُرَخآٌسَرَف
َْ
.)٣:٢٢كولم٢(مدلانولكهنوليأُر

متخلاكفيفامكبكارلاةفصىلإريشيسرفلانولانهو
.لوألا

الوطقفةيدوهيلانمالِضْرَألٱَنِمَمَالَّـسلٱَعِزْنَيْنَأ
لكنملبصاخرخآناكمنموأةينامورلاةكلمملانم
.عضوم

عزننمقبساماذهىنعمًاميِظَعًافْيَسَيِطْعُأَو
نمفيسلاءاليتساوضعبلسانلاضعبلتقومالسلا
ىلإريشيالاذهف)١٠:٣٤ىتم(ةيناثحيسملاءيجمتادعم
ةلآهنوكرابتعاببرحلاىلإلبصاخلانييحيسملاداهطضا

لوققفوىلعايؤرلاهذهو.مالسلاسيئركلملةيرورض
:٢٤ىتم(»ٍةَكَلَْممَىلَعٌةَكَلَْممَوٍةَّـمُأَىلَعٌةَّـمُأُموُقَت«حيسملا
لوألابكارلانيبدوصقملاقرفلاًايلجحضتيملو.)٧
نيذلاىلإريشيلوألانإانضرفاذإالإيناثلابكارلاو
منرملالوقوحنىلعًارايتخاحيسملاناطلسلنوعضخي
يفٌبَدَتْنُمَكُبْعَش« انضرفو.)١١٠:٣رومزم(»َكِتَّـوُقِمْوَيِ
ديرنال«نولوقيوحيسملاكلملنيمواقملاىلإريشييناثلانإ
سانلارارشأمهنولتاقتملاو.»انيلعكلميناسنإلااذهنأ
مهلًاباقعبرحلاهذهتعقوو.ًاضعبمهضعبلتقيمهنأل
اوصلخينأاوديريملمهنإ.مالسلاكلمةسائراوضفرمهنأل
ًاضعبمهضعبضغبينأبهللاحمسفحوبذملافورخلامدب
.ًاضعبمهضعبحبذيو

ايؤرلاءابنإلقدصمةءوبنلاهذهذنمضرألاخيراتنإ
ممألانيببورحوةينامورلاةكلمملايفبورحتثدحف
اهئادعأوةيجراخلااهئادعأنمةسينكلاىلعبورحو

ألَا
َ
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مهلامعأوحيسملاعابتأوةوخإمهنإاوعدانيذلامهوةيلخادلا
.كلذكاونوكيملمهنأىلعتلد

خلٱَحَتَفاَّـَملَو«٥
ْ
حلٱُتْعِمَس،َثِلاَّـثلٱَمَْت

ْ
:ًالِئاَقَثِلاَّـثلٱَناَوََي

جلٱَو،ُدَوْسَأٌسَرَفاَذِإَوُتْرَظَنَف!ْرُظْنٱَوَّـمُلَه
ْ
ُهَعَمِهْيَلَعُسِلَا

يفٌناَزيِم .»ِهِدَيِ
٤:١٦لايقزح٦:٢ايركز٤:٧ص

هبكارلمعىلإةراشإسرفلااذهنولُدَوْسَأٌسَرَف
.نزحملا

يفٌناَزيِم ةمسقىلإريشيهنألعوجلاةيآنازيملاِهِدَيِ
َخت«يبنلالوققفوىلعنزولابماعطلا

ْ
ْمُكَزْبُخٍءاَسِنَُرشَعُزِب

يف لٱِبْمُكَزْبُخَنْدُدْرَيَو،ٍدِحاَوٍروُّنَتِ
ْ
َالَوَنوُلُكْأَتَف،ِنْزَو

َماَوِقُِّـرسَكُأاَذَنَئَه«ىلاعتهلوقو.)٢٦:٢٦نييوال(»َنوُعَبْشَت
خلٱ
ْ
يفِزُْب خلٱَنوُلُكْأَيَف،َميِلَشُروُأِ

ْ
لٱِبَزُْب

ْ
.)٤:١٦لايقزح(»ِنْزَو

يفًاتْوَصُتْعِمَسَو«٦ حلٱِةَعَبْرَألٱِطَسَوِ
ْ
:ًالِئاَقِتاَناَوََي

مث
ُْ

مثُثَالَثَو،ٍراَنيِدِبٍحْمَقُةَّـيِن
ََ
ِينا
ِّـ

مَأَو.ٍراَنيِدِبٍريِعَش
ُتْيَّـزلٱاَّـ

خلٱَو
ْ

.اَُمهَّـُرضَتَالَفُرَْم
٩:٤و٧:٣صو٧و٤:٦ص

تناكٍراَنيِدِبٍحْمَقُةَّـيِنُْمث...ًاتْوَصُتْعِمَسَو
ناكوموييفزبخلانمناسنإلاهلكأيامنزوذئمويةّينمثلا
.ينامورلايدنجلاةرجأومويلايفلعافلاةرجأرانيدلا
ىتم(شورغةعبرأنمبرقتذئمويرانيدلاةميقتناكو
يفتالذئمويةيمويلاناسنإلاةرجأكلذنمرهظيف.)٢٠:٢
.ةطنحلازبخنمهلكأيامبالإ

ِيناََمثُثَالَثَو
ِّـ

ديزتالمويلاةرجأنإيأٍراَنيِدِبٍريِعَش
مثىلع

َ
.ريعشلازبخنمسفنأةثالثيذتيبماعطن

يكلبكارلاةقفشبلطوقيضلابءابنأتوصلاكلذناكف
.رشبلالككلهيوقيضلادتشيالئليرجلانعفقي

نوتيزلارجشيأ(اَُمهَّـُرضَتَالَفُرْمَْخلٱَوُتْيَّـزلٱ
ىلإلبتوملاىلإعوجلاوههيلإراشملاعوجلاسيل)مركلاو
تيزلاوًامامتريعشلاوحمقلاعطقنيالفميظعلاقيضلا
اممءيشهعمويرورضلاتوقلاىقبييأنايقبيرمخلاو
وهزبخلانإىرخأريسافتنمو.رورسلاوحرفلائشني
ىنعملافهفرتلالئاسونمرمخلاوتيزلاويرورضلاتوقلا
.نيفرسمءاينغألانوكيفءارقفلاىلععقيقيضلانإكلذيف

ملوريعشلاوحمقلاىلعتعقوةبرضلانإمهريغلوقيو
داصحدعبنوكياهلالغتسانألتيزلاورمخلاىلععقت
اذهنإةصالخلاو.)٣٢و٩:٣١جورخ(ريعشلاوحمقلا
عطقيفباقعلاددشياليكلهللاةمحربلطيتوصلا

ىلإريشيالثلاثلاسرفلاف.سانلانعشاعملابابسأ
عوجلابعشللئشنياموميظعلاقيضلاىلإلبًاعوجتوملا
.ةنتفلاوقلقلانم

خلٱَحَتَفاَّـَملَو٧«٧،٨
ْ
حلٱَتْوَصُتْعِمَس،َعِباَّـرلٱَمَْت

ْ
ِناَوََي

،َُرضْخَأٌسَرَفاَذِإَوُتْرَظَنَف٨!ْرُظْنٱَوَّـمُلَه:ًالِئاَقِعِباَّـرلٱ
جلٱَو
ْ
ملٱُهُمْسٱِهْيَلَعُسِلَا

هلٱَو،ُتْوَْ
َْ
لُساَيِطْعُأَو،ُهُعَبْتَتُةَيِوا

ْ
ًاناَط

جلٱَوِفْيَّـسلٱِبَالُتْقَيْنَأِضْرَألٱِعْبُرَىلَع
ْ
ملٱَوِعُو

ِشوُحُوِبَوِتْوَْ
.ِضْرَألٱ

٥:٥لاثمأ٢٠:١٣و١:١٨ص٦:٣ايركز٤:٧ص
٢٩:١٧و٢٤:١٠و١٥:٢ايمرإ١١:٢٣ىتم١٣:١٤عشوهو
١٤:٢١و١٧و٥:١٢لايقزحو

وأتوملاىلعفرشملاناسنإلانولاذهَُرضْخَأٌسَرَف
.ءابولابباصملا

هلتبثأفتوملالثمُتْوَْملٱُهُمْسٱِهْيَلَعُسِلاَْجلٱَو
.هانعمرسُفيذلاديحولاسرفلاوهاذه.ةروص

ْهلٱَو
َ
نكسمانه»ةيواهلاو«.هتكيرشاهنأكُهُعَبْتَتُةَيِوا

.ىتوملاحاورأ
نمًارفاوًاددعكلذبدارأهنأحجرألاِضْرَألٱِعْبُر

.يقيقحلاىنعملاالسانلا
ِشوُحُوِبَو)ءابولايأ(ِتْوَْملٱَوِعوُْجلٱَوِفْيَّـسلٱِب
:٣٢جورخ(يفةروكذملاةيماقتنالاهللاماكحأهذهِضْرَألٱ
روصاهيفيتلاىلوألاموتخلاةعبرألاكفةياهنانه)٢٥و٢٤
باونيأتاناويحلاةعبرألااهراضحإيفكرتشيوةزيمتم
امو.»مله«اهلوقبناسنإلانباروضحتبلطاهنإفةقيلخلا
رصتنملاةئيهيفًالوأىتأفميظعلاهئيجملديهمتركُذ
ثلاثلاويناثلامتخلاكفف.ملاعلاخيراترصتخمهتاراصتناو
أبولاوعوجلاوبرحلاهقفاريليجنإلاراشتنانأنيبيعبارلاو
،ٍةَكَلَْممَىلَعٌةَكَلَْممَوٍةَّـمُأَىلَعٌةَّـمُأُموُقَت«هلوقبحيسملاأبنأامك
يفُلِزَالَزَوٌةَئِبْوَأَوٌتاَعاََجمُنوُكَتَو .)٢٤:٧ىتم(»َنِكاَمَأِ
موتخلاهذهنأىلعنورسفملاقفتا.ايؤرلايفررُكاذهو
لكيفةسينكلاخيراتىلعقدصتاهنأوةرصاعتمةعبرألا
ال»بلغييكلوًابلاغ«هتوكلمبحيسملانايتإف.اهلبقتسم
.هدنعيهتنتوهئيجمبرقةبسنىلعدتشتاهنإواهبالإنوكي

خلٱَحَتَفاَّـَملَو٩«١١-٩
ْ
خلٱَمَْت

ْ
َحتُتْيَأَر،َسِمَا

ْ
ملٱَت

ِحَبْذَْ
ِةَداَهَّـشلٱِلْجَأْنِمَوِهللاٱِةَمِلَكِلْجَأْنِماوُلِتُقَنيِذَّـلٱَسوُفُن
ىَّـتَح:َنيِلِئاَقٍميِظَعٍتْوَصِباوُخََرصَو١٠،ْمُهَدْنِعْتَناَكيِتَّـلٱ
لٱُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأىَتَم

ْ
حلٱَوُسوُّدُق

ْ
َنِماَنِئاَمِدِلُمِقَتْنَتَوِيضْقَتَال،َُّق

،ًاضيِبًاباَيِثٍدِحاَوُّلُكاوُطْعُأَف١١؟ِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلٱ
َهلَليِقَو

ُ
لٱَلَمْكَيىَّـتَحًاضْيَأًاريِسَيًاناَمَزاوُِحيَرتْسَيْنَأْم

ْ
ُديِبَع

ألَا
َ
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لٱ،ًاضْيَأْمُُهتَوْخِإَو،ْمُهُؤاَقَفُر
ْ
.»ْمُهَلْثِماوُلَتْقُيْنَأَنوُديِتَع

١٤:١٨ص١٦:٢انحويو٤:٧نييوالو٢٩:١٢جورخ
١:١٢ايركز١٢:١٧ص٩و١:٢و٢٠:٤ص١٦:٧و
:٣٢ةينثت١٩:٢ص٣:٧ص٢:٢٩اقول٢:١سرطبو٢
٧:٩١و٥و٣:١٠ص١٨:٧اقولو٧٩:١٠رومزمو٤٣
١١:٤٠و٤:١٠نييناربعو١:٧يكينولاست٢و١٤:١٣
٤:٧سواثوميت٢و٢٠:٢٤لامعأ

دعبرهظتالفايؤرلاةروصتّريغتسماخلاحتفدنع
.اهوبكاروسارفألارهظتالوتتكسوتداناهنإفتاناويحلا
يوامسلاحبذمللرواجملاناكملاراصفًاضيأايؤرلالحمّريغتو
توصلبةقيلخلانينأتوصبسيلوهوهنمتوصىتأف
.ةبرطضملاةدهطضملاةسينكلا

َحت
ْ

ىلعلدتامكحئابذلاحبذميأَسوُفُنِحَبْذَْملٱَت
لاحيفيأحورلايفذئنيحلوسرلاناك.ةنيرقلاكلذ
فيكلأسننأىلإةجاحالاذهىلعفهيلعهللاحورلولح
الوحاورألارئاسكذئتقوناكهنألسوفنلاىرينأعاطتسا
»سوفنلاب«دارملاو.ًاضعبحاورألاضعببطاخيفيكملعن
رظنيملهنأىنعملالعلومدلايفيهيتلاةعامجلاةايحانه
.مدلاالإ

ِلْجَأْنِمَوِهللاٱِةَمِلَكِلْجَأْنِماوُلِتُقَنيِذَّـلٱ
اهومتخفحيسمللاودهشيلمهيلإتملسيتلاِةَداَهَّـشلٱ
ةريزجىلإانحوييفُنةداهشلاهذهلو)١٢:١٧ص(مهئامدب
يفءادهشلاةداعسيفنيالانهليقامو)١:٩ص(سمطب
رمأنموهانهركُذامنألمهبرعمةحاريفمهنوكوءامسلا
:١١نييناربع(هبالإنولمكياليذلاحيسملاءيجممهعقوت

لدعلابهللاةمقنةسدقمةبغربنيرظتنممهنوكو.)٤٠و٣٩
انهمهيلعمالكلافءادعسمهنأيفنيالرارشألاملاعنم
حيسملالجأنماولتُقنيذلاءادهشلاةلباقمهيفو.زاجم
دصقلاسيلو.هللالكيهيفًاميدقتحبُذيتلاحئابذلاب
نايبلبةمايقلاوتوملانيبىتوملاحاورألاحنايبكلذنم
مدنإ.هتوكلممدقتليرورضءزجهللابعشملأتنإ
كلذكمهمديفاهتايحتناكفحبذملاتحتبكُسحئابذلا

ءامسلاحبذمتحتتبكُساهنأكءادهشلاسوفنتوص
بلطوتوصمدلاىلإبسُنامكماقتنالابلطتيهو
رابتخاكةسينكلارابتخانإىنعملاو.)٤:١٠نيوكت(ماقتنالا
ءاهتناومحلتيبيفةديجملاةكئالملاايؤررورمدعبهنإفاهبر
ىلعىتأ»مالسلاضرألاىلع«مهلوقوهويلافتحالامهمنرت
هلوقببيلصلاىلعخارصلاوةثجلجلاويناميسثجملأحيسملا
ةسينكلاتدعُواذهىلعف»ينتكرتاذامليهلإيهلإ«
داهطضالاملأىتأمثلوألامتخلاحتفدنعراصتنالاب

اهيأىتمىتح«ةلئاقهللاىلإاهقيضيفخرصتنأترطضاو
.»خلاقحلاوسودقلاديسلا

نوكيكانهانأنوكأثيح«ةسينكللحيسملالاق
وهزاتجاامكقيضلانارينيفزاتجتاهنأبجوف»يمداخ
نمىلوألاموتخلاةعبرألاف.راصتنالايفهكراشتيكل
ةسينكلاراصتناترهظأءابولاوعوجلاوبرحلاعمراصتنالا
سماخلامتخلاو.ةقيقحاهتوموًايتقواهراكسناةطساوبنوكي
نأوقحللوحيسمللةسينكلاةداهشضفرملاعلانإنييبي
اهلبرلالوقمتكلذبو.مهمدبمهتداهشاومتخءادهشلا
يف« لٱِ

ْ
بجيهنإو.)١٦:٣٣انحوي(ٌ»قيِضْمُكَلُنوُكَيَسَِملاَع

ملٱِدِئاَدَشَصِئاَقَناولِّـمَكي«نأنينمؤملاىلع
يفِحيِسَْ ِ

.)١:٢٤يسولوك(»مهماسجأ
ءادهشلانأك)١٠ع(ٍميِظَعٍتْوَصِباوُخََرصَو

لباولتُقنيحنييحيسملاتوصسيلاذهواوخرصمهسفنأ
نيوكت(نيياقهلتقمويليباهمدتوصكوهفمهمدتوص
مهءامدنكلوميدقنمزذنماولتُقءالؤهلعلو)٤:١٠
لجألتكفُساهنألهللانمماقتنالاتبلطءايربإمهنوكل
.حيسملاةداهشوقحلا

ِيضْقَتَال،ُّقَْحلٱَوُسوُّدُقْلٱُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأىَتَمىَّـتَح
هيراتخملماقتنالاتقونيعيوهفهسفنهللاباطخلاُمِقَتْنَتَو
ًاراََهنِهْيَلِإَنيِخِراَّـصلٱ،ِهيِراَتُْخمُهللاٱُفِصْنُيَالَفَأ«هلوقليلدب
»ًاعِيَرسْمُهُفِصْنُيُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأ؟ْمِهْيَلَعٌلِّـهَمَتُمَوُهَو،ًالْيَلَو
ريسفترظنا)٣٦و٢٣:٣٥ىتمًاضيأرظنا٨و١٨:٦٧اقول(
.)٣:٧ص(ريسفتيف»قحلاوسودقلا«

الفرارشألانميأِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلٱَنِم
انهايؤرلابيترتو.نونمؤملاةسينكلالهأكلذيفلخدي
نوتيزلالبجىلعحيسملاةءوبنيفةروكذملاثداوحلابيترتك
بورحلاملاعلاةياهنوهئيجمتامالعنإًالوأركذهنإف
»ِعاَجْوَألٱُأَدَتْبُماَهَّـلُكِهِذٰهَّـنِكٰل«لاقمثةئبوألاوتاعاجملاو
.هداهشتساوهبعشداهطضابأبنأو)٢٤:٨ىتم(

ميلشروأبارخلبقمامتلاضعبايؤرلاهذهتمت
نآلاىلإتقولاكلذذنمةريثكًارارمتمتوهتقويفوليلقب
ىلعًالوهدشأوكلذنمحضوأبًاضيأمتتاهنأيفبيرالو
دنعةداهشلامدخارصدعصو.برلاءيجمبارتقاردق
حربيالوداهطضالكتقويفوبوقعيوسونافتسالتق
١٨:٧اقول(يفبرلالوقمتينأىلإدتشيتوصلااذه
عوضومريصيانهةالصلاعوضومناكيذلاو.)٨و
لَه«مهلوقوهوهمامتدنعحيبستلا

ِّـ
خلٱ!اَيوُل

ْ
ملٱَوُصََال

ُدْجَْ
لٱَو
ْ

لٱَوُةَماَرَك
ْ
ْذِإ،ٌةَلِداَعَوٌّقَحُهَماَكْحَأَّـنَأل،اَنِٰهلِإِّـبَّـرلِلُةَرْدُق

لٱَةَيِناَّـزلٱَناَدْدَق
ْ
َمَقَتْنٱَو،اَهاَنِزِبَضْرَألٱِتَدَسْفَأيِتَّـلٱَةَميِظَع

.)٢و١٩:١ص(»اَهِدَيْنِمِهِديِبَعِمَدِل

ألَا
َ
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ملهللانإ)١١ع(ًاضيِبًاباَيِثٍدِحاَوُّلُكاوُطْعُأَف
انهليقامو.لاحلايفماقتنالامهبلطبيجينأنسحتسي
ديجمتوسيدقتةمالعيه»ضيبلابايثلاف«ةيتقوةباجإ
كلتف.)٣:٤ايركزو٦١:١٠ءايعشإ(يفامقفوىلع
:٤ص(»ماركإلابايث«و)١٩:٨ص(»ربلابايث«بايثلا
هلمهنأبفرتعاوهوةسادقلايفهللانوهبشياهيسبالنأل)٤
يفنومركمضرألاىلعنيناهمنيدهطضممهنوكعممهف
ءامسلابايثسانلانمنيدورطممهنوكعممهلو.ءامسلا
.ةيوامسلاةحارلاو

وأميدقلادهعلاءادهشمهنوكيفنورسفملافلتخا
نيقيرفلادحأىلعقدصييذلانكلوديدجلادهعلاءادهش
ِءَالُؤٰهَف«نييناربعلاىلإةلاسرلايفليق.رخآلاىلعقدصي
َهلًادوُهْشَم،ْمُهُّلُك

ُ
ملٱاوُلاَنَيَْمل،ِناَميِإلٱِبْم

ُهللاٱَقَبَسْذِإ،َدِعْوَْ
:١١نييناربع(»اَنِنوُدِباوُلَمْكُيَالْيَكِل،َلَضْفَأًائْيَشاَنَلَرَظَنَف
يتأيىتحيوامسلادجملاباوفتكينأهللارمأف.)٤٠و٢٩
ديجمتلالإماقتنالااوبلطيملمهو.ًاراهجمهلماقتنالاتقو
.ضرألاىلعهتسينكوهللامسا

َهلَليِقَو
ُ

نأيأًاضْيَأًاريِسَيًاناَمَزاوُِحيَرتْسَيْنَأْم
هلوققفوىلعًاقباساوناكامكمهتحاربنيعتمتماوقبي
ألِلىَبوُط«

َ
يفَنوُتوُمَيَنيِذَّـلٱِتاَوْم ُلوُقَيْمَعَنَنآلٱُذْنُمِّـبَّـرلٱِ

هباَعْتَأْنِماوُِحيَرتْسَيْيَكِل،ُحوُّرلٱ تناكو.)١٤:١٣ص(»ِْمِ
ملاعلااذهيفةحايسلاوةيويندلاباعتألانمةحارلامهتحار
.)١:٢١يبليف(مهلًاحبرتوملاناكف

نإخلاْمُُهتَوْخِإَو،ْمُهُؤاَقَفُرُديِبَعْلٱَلَمْكَيىَّـتَح
مهديسىلإةبسنلاب»ًاديبع«اوعُدودحاوانهةوخإلاوديبعلا
رابتعابنييحيسملارئاسىلإةبسنلاب»ةوخإو«حيسملاعوسي
متتىتح»لمكيىتح«هلوقىنعمو.ًادحاوًاتيبمهنوك
لٱَحوُّرلٱَّـنِإ«سلوبلوقكاذهو.مهتداهشومهتمدخ

ْ
َسُدُق

يفُدَهْشَي .ِينُرِظَتْنَتَدِئاَدَشَوًاقُثُوَّـنِإ:ًالِئاَقٍةَنيِدَمِّـلُكِ
يشِلُبِسَتْحَأُتْسَليِنَّـنِكٰلَو

مثِيسْفَنَالَو،ٍءَْ
َ
ىَّـتَح،يِدْنِعٌةَنيِ

خلٱَويِيْعَسٍحَرَفِبَمِّـمَتُأ
ْ
لٱَةَمْدِ

،َعوُسَيِّـبَّـرلٱَنِماَُهتْذَخَأيِتَّـ
ًاضيأرظنا٢٤و٢٠:٢٣لامعأ(»ِهللاٱِةَمْعِنِةَراَشِبِبَدَهْشَأل
اذهىنعمو.)٤٠و١١:٣٩نييناربعو٨-٤:٦سواثوميت٢
نوكتوىرخأتاداهطضانوكتىتحاورظتنينأبجيمهنأ
ىتحمهتايحاوبحيمل«يذلاضرألاىلعمهئاقفرلةصرف
نولانيالنينمؤملاضعبفمهمدبمهتداهشاومتخينأ»توملا
رخآمهيرشدعبًاعيمجهيفاوكرتشيىتحةداعسلالامك
.ضرألاىلعملألاسأكيفةرطق

ملاعلالاحنيبينأايؤرلاهذهنملوسرلادصقنكيمل
ىرنليجنإلايفرخُأنكامأيفنكلةسينكلادهطضيوهو
رورشلادادتشاتقوسداسلامتخلاحتفلبقنوكيهنأ
لثمبهيلإراشملاتايويندلابةذللاوهفرتلاورفكلاءاليتساو

يِدِّـيَس«لاقيذلادبعلالثموتالهاجلاىراذعلاسمخلا
لٱُبِْرضَيُئِدَتْبَيَف.ُهَموُدُقُئِطْبُي

ْ
ُبَْرشَيَوُلُكْأَيَوُهَءاَقَفُرَديِبَع

ملاعلالاحهبشتف،)٤٩و٢٤:٤٨ىتم(»ىَراَكُّسلٱَعَم
لبقةرومعومودسلاحونافوطلالبقهلاحذئنيح
.ليللايفصلكيتأيبرلامويوامهبالقنا

خلٱَحَتَفاَّـَملُتْرَظَنَو«١٢
ْ
لَزاَذِإَو،َسِداَّـسلٱَمَْت

ْ
ٌةَميِظَعٌةَلَز

لٱَو،ٍرْعَشْنِمٍحْسِمَكَءاَدْوَسْتَراَصُسْمَّـشلٱَو،ْتَثَدَح
ْ
ُرَمَق

»ِمَّـدلٱَكَراَص
:٥٠ءايعشإ٢٩و٢٤:٧ىتم١٦:٢٨و١١:١٣و٨:٥ص
١١:٢١ىتم٣

-١٢ع(لغشيوهوهبةنرتقملاايؤرلاوسداسلاحتفانه
ءيجياهرثأىلعيتلاةريخألاملاعلالاوحأنايبهيفو)١٧
.برلا

ٌةَلَزْلَزاَذِإَو،َسِداَّـسلٱَمْتَْخلٱَحَتَفاَّـَملُتْرَظَن
١٣:١٣ءايعشإو٦٠:٢رومزم(يفاذهلثمركذٌةَميِظَع
.)٥و١٤:٤ايركزو٢٣و٢٢و٧و٢:٦يجحو

اذهٍرْعَشْنِمٍحْسِمَكَءاَدْوَسْتَراَصُسْمَّـشلٱَو
٤:٢٣ايمرإو١٣:١٠ءايعشإو٢٤:١٩ىتم(يفلوقلالثم
سمشلانأىنعملاو)٢٤:٢٩ىتمو٨و٣٢:٧لايقزحو
.ءامسلايفةملظمءادوسةرئادترهظ

١٢:٣١ليئوي(يفاملثماذهِمَّـدلٱَكَراَصُرَمَقْلٱَو
.)١٠و٨:٩سوماعو٣:١٥و

طَتاَمَكِضْرَألٱَىلِإْتَطَقَسِءاَمَّـسلٱُموُجُنَو«١٣
ْ

ُحَر
.»ٌةَميِظَعٌحيِراَْهتَّـزَهاَذِإاَهَطاَقُسِنيِّـتلٱُةَرَجَش

٣٤:٤ءايعشإ٢٤:٢٩ىتم٩:١و٨:١٠ص

ىلعلدياذهِضْرَألٱَىلِإْتَطَقَسِءاَمَّـسلٱُموُجُنَو
اهنأربتعُتموجنلانإفملاعلاخيراتيفريظناهلقبسيملتاريغت
.اهريغنمىقبأ

طقسيامطاقُّسلااَهَطاَقُسِنيِّـتلٱُةَرَجَشُحَرْطَتاَمَك
ةرخأتمةرجشلاتلمحىتماذهلثمثدحيو.ءيشلانم
.طقسحيرلااهتكّرحاذإفجضنينألبقاهرمثلبذيف

لُمٍجْرَدَكْتَقَلَفْنٱُءاَمَّـسلٱَو«١٤
ْ
ٍةَريِزَجَوٍلَبَجُّلُكَو،ٍّفَت

.»اَمِهِعِضْوَمْنِماَحَزْحَزَت
ص٣:١٠سرطب٢و٢١:١و٢٠:١١صو٣٤:٤ءايعشإ
٣٨:٢٠لايقزحو٤:٢٤ايمرإو٥٤:١٠ءايعشإ١٦:٢٠
١:٥موحانو

ألَا
َ
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امدعب(دلجلاىأرٍّفَتْلُمٍجْرَدَكْتَقَلَفْنٱُءاَمَّـسلٱَو
وحنىلعقرولاجردكفتلامثحتفنا)هنمموجنلاتطقس
لَتَو،ِتاَواَمَّـسلٱِدْنُجُّلُكىَنْفَيَو«ءايعشإلوق

ْ
ُتاَواَمَّـسلٱُّفَت

لٱِراَثِتْنٱَكُرِثَتْنَياَهِدْنُجُّلُكَو،ٍجْرَدَك
ْ
لٱَنِمِقَرَو

ْ
ِطاَقُّسلٱَوِةَمْرَك

.)٣٤:٤ءايعشإ(»ِةَنيِّـتلٱَنِم
داتعملااَمِهِعِضْوَمْنِماَحَزْحَزَتٍةَريِزَجَوٍلَبَجُّلُكَو

انهركذفاهعضاوميفرئازجلاولابجلاىقبتةلزلزلادعبهنأ
ركذنأدعبف.هلثمنكيملكلذنأىلعةلالدحزحزتتاهنأ
يفهريثأتركذةيوامسلامارجألايفسداسلامتخلاحتفريثأت
مهلكوضرألانمماسقأةعبسركذواهناكسوضرألاءازجأ
.راربألاءايقتألانمًادحأمهنيبركذيملورارشأ

لٱَوِضْرَألٱُكوُلُمَو«١٥
ْ
ُءاَرَمُألٱَوُءاَيِنْغَألٱَوُءاَمَظُع

يفْمُهَسُفْنَأاْوَفْخَأ،ٍّرُحُّلُكَوٍدْبَعُّلُكَوُءاَيِوْقَألٱَو ملٱِ
يفَوِرِياَغَْ ِ

جلٱِروُخُص
ْ
»ِلاَبِ

١٩:١٨صو٢٤:٢١و٢١و١٩و٢:١٠ءايعشإ

ُءاَرَمُألٱَوُءاَيِنْغَألٱَوُءاَمَظُعْلٱَوِضْرَألٱُكوُلُم
مهيلعدنتسيفنيتباثاونوكينأسانلاعقوتنيذلاُءاَيِوْقَألٱَو
الًاذإفدسجلاوبلقلاءايوقأانه»ءايوقألا«و.سانلارئاس
ًائيشدسجلاةوقالولقعلاةوقالوةبترلاالوةسائرلاعفنت
ايازرلايفسانلاهيلعلكتايذلاف.رطخلانماهبحاصيقتل
ةيدسجتسيلهللاةبراحمتاودأف.ذئنيحًائيشمهعفنيال
يأ(ًالزعمهسفنأنودجيمهنإفاهئاقتاىلعسانلاردقيىتح
.برلابرحموييفو)ةحلسأالب

نمامهيقتالريقفلاودبعلاةءاندفٍّرُحُّلُكَوٍدْبَعُّلُكَو
.ءاينغألاينغلايقياممرثكأرطخلا

يفْمُهَسُفْنَأاْوَفْخَأ يفَوِرِياَغَْملٱِ امكِلاَبِْجلٱِروُخُصِ
١:٦موحانو١٠:٨عشوهو١٩و٢:١٠ءايعشإ(يفركُذ
.)٣:٢يخالمو

لِلَنوُلوُقَيْمُهَو«١٦
ْ

اَنْيَلَعيِطُقْسٱ:ِروُخُّصلٱَوِلاَبِج
جلٱِهْجَوْنَعاَنيِفْخَأَو

ْ
لٱَىلَعِسِلَا

ْ
حلٱِبَضَغْنَعَوِشْرَع

ْ
»ِلََم

٣:٥سقرم٥:١و٤:٩و٩:٦ضو٢٣:٣٠اقول

اَنْيَلَعيِطُقْسٱ:ِروُخُّصلٱَوِلاَبِجْلِلَنوُلوُقَيْمُهَو
وهوحيسملالوقو)١٠:٨عشوه(يفاملثماذهخلا
َنوُئِدَتْبَيٍذِئَنيِح...ِيتْأَتٌماَّـيَأاَذَوُه«ةثجلجلاىلإبهاذ
لِلَنوُلوُقَي

ْ
طَغ:ِماَكآلِلَواَنْيَلَعيِطُقْسٱ:ِلاَبِج

ِّـ
:٢٣اقول(»اَني

ظافلألاانهاولمعتسارارشألانإبيرغلانمو.)٣٠و٢٩
سانلانإ.حيسملاوهللانأشيفنونمؤملااهلمعتسايتلا
ميظعلاماقتنالامويرونباهوركنأدقاوناكيتلاقئاقحلانوري

مهلًاصلخميرصانلاعوسياولبقيملنيذلافاهبنوفرتعيو
بيرغلانمو.مهنمًامقتنموًاناّيدهوفرعينأًاريخأهنورطضي
مويناكامكًافورخلبذئمويدجمكلمرهظيالحيسملانأ
.هوضفروسانلاهناهأ

لٱِهِبَضَغُمْوَيَءاَجْدَقُهَّـنَأل«١٧
ْ
ُعيِطَتْسَيْنَمَو.ُميِظَع

لٱ
ْ
»؟َفوُقُو
٣١و١١و٢:١و١:١٥ليؤيو٣٠:٧ايمرإو٦٣:٤ءايعشإ
١:٦موحانو٧٦:٧رومزم١٦:١٤صو١:١٤اينفصو
٢١:٢٦اقولو٣:٢يخالمو

برلاءيجمموينإُميِظَعْلٱِهِبَضَغُمْوَيَءاَجْدَقُهَّـنَأل
ءيجممويلبتوكلمءيجممويدرجمالصخشءيجمموي
تقونأىلعلدياذهو.ًاضيأءامسلانمهللانباكلم
وهوبابلاىلعحيسملافوقوتقووهسداسلامتخلاحتف
َىلَعٌبيِرَقُهَّـنَأاوُمَلْعٱَفُهَّـلُكاَذٰهْمُتْيَأَرىَتَم«هلوقيفام
دقةنّيعملاهئيجمتامالعلكف)٢٤:٣٣ىتم(»ِباَوْبَألٱ
وهودحاورمأيقبيذلاف.دعبرهظيملوههنأالإترهظ
:٢٥ىتم(يفهبدوعوملاضرألااياوزعبرأنمنيراتخملاعمج
امىلعمههابجىلعهللابعشمتخكلذلًاديهمتو.)٣١
.)٧ص(يفركُذ

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

حتفنيبةضرتعمحاحصألااذهيفةروكذملارومألانإ
يتأيالسداسلامتخلاحتفنألعباسلامتخلاوسداسلامتخلا
بضغتايآيهوةفيخموةميظعرومأهيففةياهنلاىلإانب
هدعبتمتوميلشروأبارخبمامتلاضعبتمتيتلاهللا
.ملاعلاةياهنيفمامتمظعأمتتسوةينامورلاةكلمملالاوزب
.نيتباثلاءايقتألاهللاديبعبيصيامبءابنأهيفسيلنكلو
يجنينأهللافرعيفيكمهيريفمهلةيزعتحاحصألااذهف
نوثريكلذدنعورومألاعزعزتءانثأيفبراجتلانمراربألا
.)١٢:٢٧نييناربع(عزعزتيالًاتوكلم

اَياَوَزِعَبْرَأَىلَعَنيِفِقاَوٍةَكِئَالَمَةَعَبْرَأُتْيَأَراَذٰهَدْعَبَو«١
َىلَعٌحيِرَّـبَُهتَالْيَكِلِضْرَألٱِحاَيِرَعَبْرَأَنيِكِسُْمم،ِضْرَألٱ
لٱَىلَعَالَوِضْرَألٱ

ْ
.»اَمٍةَرَجَشَىلَعَالَوِرْحَب

:٤٩ايمرإ٧:٢لايقزح١١:١٢ءايعشإو٢٠:٨و٩:١٤ص
٩:٤و٨:٧صو٣ع٢٤:٣١ىتم٦:٥ايركزو٣٦

ىلإالىرخُأايؤرةءادبىلإاذهبلوسرلاراشأاَذٰهَدْعَبَو
متخلابصتخياممًاءزجسيلهركذيذلاو.نامزلانممسق

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ضرتعممالكوهلبعباسلامتخلانمًاءزجالوسداسلا
هيراتخمعمجوضرألاىلعهللابعشمتخنيتثداحهيفركذ
صتخيامركذلبريخألامويلاةنونيدركذيملو.ءامسلايف
مهناحتماجئاتنوهومويلاكلذثداوحنمنيسيدقلاب
ملاعلانمانحوياهعمسيتلاةريخألاتاملكلاو.ذئموي
نموميظعلاهبضغمويءاجدق«هلوقيهفئاخلابرطضملا
نيذلامهنمنايبحاحصألااذهيفو.»فوقولاعيطتسي
.مويلاكلذيفنينئمطمنينمآنوفقي

اذهبراشأِضْرَألٱِحاَيِرَعَبْرَأَنيِكِسُْمم...ٍةَكِئَالَمَةَعَبْرَأ
حايرلاف.ةكئالملاىلإةلوكومةيعيبطلارصانعلاةسارحنأىلإ
يفحيرلاعمج«يذلاوهفهللاةدارإلةعضاخلزالزلاك
جلٱ«وهو.)٣٠:٤لاثمأ(»هيتنفح

ْ
.ُهَتَبَكْرَمَباَحَّـسلٱُلِعَا

ملٱ
انحويناكاميفو)١٠٤:٣رومزم(»ِحيِّـرلٱِةَحِنْجَأَىلَعِيشاَْ
ىأراهناكسفوخورئازجلاحزحزتولابجلابالقناىري
رحبلاجيهتاليكلحايرلاطبضلةسارحللنيفقاوهللاةكئالم
ةكئالملافوقوو.اهقالطإبهللانذأيىتحءيشبرضتالو
هللادصقينيذلاظفحمامتىلإريشيضرألااياوزعبرأىلع
ءاضقنمبرهينأردقيرارشألانمدحأالنأوممهتيامح
.عباوزلاوحايرلاقلطينيحهللا

ِسْمَّـشلٱِِقْرشَمْنِمًاعِلاَطَرَخآًاكَالَمُتْيَأَرَو٢«٢،٣
حلٱِهللاٱُمْتَخُهَعَم

ْ
ملٱَىلِإٍميِظَعٍتْوَصِبىَداَنَف،ِّـَي

ِةَعَبْرَألٱِةَكِئَالَْ
لٱَوَضْرَألٱاوُُّرضَيْنَأاوُطْعُأَنيِذَّـلٱ

ْ
اوُُّرضَتَال:ًالِئاَق٣َرْحَب

لٱَالَوَضْرَألٱ
ْ
َىلَعاَنِٰهلِإَديِبَعَمِتْخَنىَّـتَح،َراَجْشَألٱَالَوَرْحَب

.»ْمِهِهاَبِج
صو١٦:٦ىتم٣ع٩:٤ص٤١:٢ءايعشإ١٦:١٢ص
لايقزحو٢٢:٤و١٤:١ص٣:٣٣انحوي٨-٣ع٦:٦
٢٠:٤و١٤:٩و١٣:١٦ص٦و٩:٤

كالملااذهِسْمَّـشلٱِقِْرشَمْنِمًاعِلاَطَرَخآًاكَالَمُتْيَأَرَو
هلمعيفهلهّبشموأ»ملاعلارونانأ«لاقيذلاحيسملاامأ
.ةكئالملاةعبرألاىلعناطلسهلف

نأمزلتسيهدييفكلملامتخدوجوِّـيَْحلٱِهللاٱُمْتَخُهَعَم
ذخأمويرصميففسويرمأنمناكامككلملاناطلسهل
متخذخأمويياخدرمو)٤١:٤٢نيوكت(نوعرفمتاخ
ةمظعةدايزل»يحلاب«هللاتعُنو)٨:١٠ريتسأ(شريوشحأ
.متخلا

حايرلاقالطإبَضْرَألٱاوُُّرضَتَالًالِئاَق...ٍتْوَصِبىَداَنَف
.اهيلع

.حيسملاهنوكيديؤياذهو.ملكتملاوهللايأَمِتْخَنىَّـتَح
تناكثيحوًاحضاومتخلارهظيثيحْمِهِهاَبِجَىلَع

.»برللسدق«اهيلعبوتكملامظعألاربحلاةمامععضوت

ِميِظَعٍقوُبِبُهَتَكِئَالَمُلِسْرُيَف«حيسملالوققفاوياذهو
ِءاَصْقَأْنِم،ِحاَيِّـرلٱِعَبْرَألٱَنِمِهيِراَتُْخمَنوُعَمْجَيَف،ِتْوَّـصلٱ
رفسيفامهبشيو.)٢٤:٣١ىتم(»اَهِئاَصْقَأَىلِإِتاَواَمَّـسلٱ
ميلشروألاجرهابجىلعةمسعضونملايقزحةءوبن
اهيفةعونصملاتاساجرلاىلعنودهنتيونونثينيذلا
نمءايقتألاةياقولايقزحةمسةياغتناكو)٩:٤لايقزح(
ةمالعدرجممتخلانكيملف.كلذكانهمتخلاورارضألا
امكًاضيأمهلهللاةبحمةيآلبرارشألاورايخألانيبزييمتلل
لَعْجِا«داشنألاديشنيفسورعلالوقيف

ْ
َىلَعٍمِتاَخَكيِن

لَق
ْ
لوقو.)٨:٦ديشانألاديشن(»َكِدِعاَسَىلَعٍمِتاَخَك،َكِب
اَذٰهُهَلْذِإ،َتَبَثْدَقَخِساَّـرلٱِهللاٱَساَسَأَّـنِكٰلَو«لوسرلا
خلٱ
ْ
.)٢:١٩سواثوميت٢(»ُهَلْمُهَنيِذَّـلٱُّبَّـرلٱُمَلْعَي.ُمَْت
برلامهبفرتعاهباومتُخنيذلانإةمالعمتخلاكلذناكو
ةمالعمتخلاسيلف.)١٢:٨اقول(راربألاهتكئالموهيبأمادق
نيموتخملانألمتحملانمهنإفةيدسجلارارضألانمةياقولا
نوتوميوتابرضونوجسيوتداهطضاوتاقيضيفاوعقي
الفهلمهفبرلابمهصاصتخاةمالعوهمتخلالبءادهش
.هدينممهفطخيدحأالوهللاةبحمنعمهلصفيءيش

ملٱَدَدَعُتْعِمَسَو«٤
لَأَنيِعَبْرَأَوًةَعَبْرَأَوًةَئِمَنيِموُتْخَْ

ْ
،ًاف

.»َليِئاَْرسِإيِنَبْنِمٍطْبِسِّـلُكْنِمَنيِموُتَْخم
٣و١٤:١ص٩:١٦ص

اذهًافْلَأَنيِعَبْرَأَوًةَعَبْرَأَوًةَئِمَنيِموُتْخَْملٱَدَدَعُتْعِمَسَو
لسرددعيفليئارسإطابسأددعبرضنملصاح
يوامسلاباسحلانيبقرفللفلألااذهوفلأيفحيسملا
يرصنتمنمَأهنأيفنورسفملافلتخاو.يضرألاباسحلاو
ضرألافئاوطلكنمءانمألاهللاديبعنممأمهدوهيلا
نإنورثكألاهدمتعايذلاو.دوهيلاطابسأءامسأبمهنعّربع
:بابسألكلذومهلكحيسملاةسينكءاضعأمهنينوتخملا
نمنمؤملانيبزييمتنمسيلايؤرلارفسيفنإ:لوألا·

لكرفسلااذهميلعتىلعفممألانمنمؤملاودوهيلا
َسْيَل«نيباهيفزيميالحيسمللةدحاوةسينكنينمؤملا
ِيناَنوُي

ٌّ
،ٌّرُحٌدْبَع،ٌّيِثيِّـكِسٌّيِرَبْرَب،ٌةَلْرُغَوٌناَتِخ،ٌّيِدوَُهيَو

ملٱِلَب
لٱُحيِسَْ

ْ
يفَوُّلُك لٱِ

ْ
.)٣:١١يسولوك(»ِّـلُك

تاملكلاريعتسينأرفسلااذهحالطصانمنإ:يناثلا·
نموةيوامسلاةيحورلارومأللميدقلادهعلايفةفولأملا
نويهصلبجوحبذملاوعامتجالاةميخولكيهلاكلذ
ةيمور(يفيحورىنعمبليئارسإةظفلتلمعُتسااهنإف
طابسأتريعُتسانإبجعالف.)٦:١٦ةيطالغو٩:٦
ريعُتساواهيفنينمؤمللوضرألاكلاممماسقألليئارسإ
.)٢١:١٢ص(نينمؤملالكلطابسألاءالؤه

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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نوكقفاويالحايرللةكئالملاكاسمإنإ:ثلاثلا·
ظفحةياغلاتناكاذإهنألطقفدوهيلانمنيموتخملا
حايرلاتكسمُأاذاملفمهريغنوددوهيلانمنينمؤملا
لكمعي»انهلإديبعمتخن«هلوقو.ضرألالكنع
نأانبسحاذإو.صيصختلانمعنميونينمؤملا
ملممألاينمؤمنأكلذنممزلطقفدوهيلانيموتخملا
نأةجيتنلاف.اومتُخمهنأىلعرخآليلدالذإاومتُخي
دوهيلاينمؤمالةعماجلاهللاةسينكءاضعأمهنيموتخملا
لكناكملاعلارارشأىلعهللاماكحأتعقوىتمو.طقف
عقتيتلاتابرضلانمنيظوفحمةياقوللنيموتخمنينمؤملا
نيعبرأوةعبرأوةئميأروكذملاددعلانإو.رارشألاىلع
دقفُيالونوظفُحيمهلكنينمؤملاىلإريشيلماكددعًافلأ
هتصاخفرعيبرلانإو.)١٧:١٢انحوي(مهنمدحأ
ربكألاكنيموتخملانيبةسينكلانمرغصألاءزجلانإو
ص(همسابنوموتخممهنألهللاةصاخمهنيموتخملانإو
.هللاةنيدمىلإملاعلانمنوعومجممهنإو)١٤:١و٣:١٢
رفسنمعساتلاحاحصألايفنيروكذملامتخةياغاذهو
تويبتابتعىلعمدلاشرةياغولايقزحةءوبن
برهةياغوحونكلفقالغإورصميفنييليئارسإلا
.)٢٤:١٦ىتم(ميلشروأبارخمايألابجلاىلإنيحيسملا

لَأََرشَعاَنْثٱاَذوَُهيِطْبِسْنِم٥«٨-٥
ْ

ْنِم.ٍموُتَْخمَف
لَأََرشَعاَنْثٱَْنيَبوُأَرِطْبِس

ْ
ََرشَعاَنْثٱَداَجِطْبِسْنِم.ٍموُتَْخمَف

لَأ
ْ

لَأََرشَعاَنْثٱَريِشَأِطْبِسْنِم٦.ٍموُتَْخمَف
ْ

ْنِم.ٍموُتَْخمَف
لَأََرشَعاَنْثٱِيلاَتْفَنِطْبِس

ْ
اَنْثٱىَّـسَنَمِطْبِسْنِم.ٍموُتَْخمَف

لَأََرشَع
ْ

لَأََرشَعاَنْثٱَنوُعْمَشِطْبِسْنِم٧.ٍموُتَْخمَف
ْ

َف
لَأََرشَعاَنْثٱيِوَالِطْبِسْنِم.ٍموُتَْخم

ْ
ِطْبِسْنِم.ٍموُتَْخمَف

لَأََرشَعاَنْثٱَرَكاَّـسَي
ْ

ََرشَعاَنْثٱَنوُلوُبَزِطْبِسْنِم٨.ٍموُتَْخمَف
لَأ
ْ

لَأََرشَعاَنْثٱَفُسوُيِطْبِسْنِم.ٍموُتَْخمَف
ْ

ْنِم.ٍموُتَْخمَف
لَأََرشَعاَنْثٱَنيِماَيْنِبِطْبِس

ْ
.»ٍموُتَْخمَف

٣و١٤:١ص٩:١٦ص

هاوساملكنعقرفيانهرشعينثالاطابسألالودج
نادطبسهنمكرُتهنإفسدقملاباتكلايفلاودجلانم
نمًالدبفسويركُذوةداعلاريغىلعيوالطبسهيفركُذو
هنأمتخلارسعيوببسالبنكيملرييغتلااذهو.ميارفأ
ىلعنينمؤملالك»نيموتخملاب«دوصقملانأريغ.ببسب
ريغنميوالطبسكرتىلعو.مهلئابقومهفونصفالتخا
مويىسومهّدعيملوهلطبسلااذهزرفأهللانإلودجلااذه
لبًادحاوًاطبسهلرتخيملحيسملانكلو.طابسألارئاسّدع
نمنادطبسكرتنأحجرملاو.ةنهكنينمؤملالكراتخا
الو)٤٩:١٧نيوكت(هلًاراعشةيحلاذخأهنوكلودجلااذه

نمطقسنملوأهنوكوًايحيسمًاراعشنوكتنأقيلي
عضوىلعو.)١٨ص(ةاضقناثوألاةدابعيفطابسألا
يذلااذوهيوميارفأنيبةمئادلاةوادعلاميارفألدبفسوي
اذهيفًالوأاذوهيعضوةلعةدالولاكلتو.هنمحيسملادلُو
.بوقعيءانبأنمعبارلاهنأعملودجلا

١٢ىلإ٩عءامسلايفنيراتخملاعمج
متخريخألاوعباسلامتخلاحتفللوألادادعتسالاناك

هنإفمهديسحرفيفاوكرتشييكلمهعمجيناثلاونيراتخملا
هللالامعأّرسنلعُيوموتخلالكحتفدقنوكيكلذدنع
.»اوفرُعامكنونمؤملافرعيو«

ْنَأٌدَحَأْعِطَتْسَيَْملٌريِثَكٌعَْمجاَذِإَوُتْرَظَناَذٰهَدْعَب«٩
لٱَوِمَمُألٱِّـلُكْنِم،ُهَّـدُعَي

ْ
لَألٱَوِبوُعُّشلٱَوِلِئاَبَق

ْ
َنوُفِقاَو،ِةَنِس

لٱَماَمَأ
ْ
حلٱَماَمَأَوِشْرَع

ْ
يفَوٍضيِبٍباَيِثِبَنيِلِبَْرسَتُم،ِلََم ِ

»ِلْخَّـنلٱُفَعَسِْمهيِدْيَأ
٢٣:٤٠نييوال:١٤ع٦:١١و٢٢:٣ص١٥عو٥:٩ص

ريسفترظنا(ىرخأايؤرةءادبىلإاذهبراشأاَذٰهَدْعَب
.)١ع

مزلتسيالاذهُهَّـدُعَيْنَأٌدَحَأْعِطَتْسَيَْملٌريِثَكٌعَْمج
ًادجرفاوددعلانإدارملافعاطتسااموهدعلواحيًادحأنأ
لٱَدَدَعِيصُْحي«يذلاهملعي

ْ
»ٍءاَمْسَأِباَهَّـلُكوُعْدَي.ِبِكاَوَك

.)١٤٧:٤رومزم(
رظنا(ِةَنِسْلَألٱَوِبوُعُّشلٱَوِلِئاَبَقْلٱَوِمَمُألٱِّـلُكْنِم

.)٥:٩صريسفت
ايؤرلالحمناكِلَمَْحلٱَماَمَأَوِشْرَعْلٱَماَمَأَنوُفِقاَو

لحموهو)٤ص(يفناكامراصفحبذملابرققباسلا
.ةعبرألاسارفألاويوامسلادجملا

ةلادلاءامسلابايثيهٍضيِبٍباَيِثِبَنيِلِبَْرسَتُم
.)١٦:١١صريسفترظنا(فرشلاوةراهطلاىلع

يفَو جاهتبالالافتحاةيآاذهِلْخَّـنلٱُفَعَسِْمهيِدْيَأِ
يذلالاظملاديعيفلخنلافعساولمحينأدوهيلاداقتعا
نييوال(ةسدقملاضرألاىلإةّيربلايفمهرفسلًاراكذتهوظفح
اوناكذإلوألانيرشتيفديعلااذهبنوفتحياوناكو.)٢٣:٤٠
.ةنسلارخآيفعمُجتيتلارمخلاوتيزلالالغنوعمجي
نوجرخيولحنلافعسوراجشألاناصغأنوذخأياوناكف
دارملاف.ةنسلكيفمايأةينامثلاظملابنوميقيومهتويبنم
.يوامسلالاظملاديعبءافتحالاةيآلاهذهيفامب

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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خلٱ:َنيِلِئاَقٍميِظَعٍتْوَصِبَنوُخُْرصَيْمُهَو«١٠
ْ

اَنِٰهلِإلُصََال
جلٱ
ْ
لٱَىلَعِسِلَا

ْ
لِلَوِشْرَع

ْ
.»ِلَمَح

٢٢:٣صو٣:٨رومزم١٩:١و١٢:١٠ص

.نوخرصينوكفنياليأَنوُخُْرصَيْمُهَو
ِلَمَحْلِلَوِشْرَعْلٱَىلَعِسِلاَْجلٱاَنِٰهلِإلُصَالَْخلٱ

هيلعهللادمحننأانيلعبجويهانلنيذلاصالخلايأ
يكلتومللهنبالذبهنألوصالخلاردصموههنألهركشنو
انلىرتشاهنألهركشنوفورخلادمحننأو.هيلعلصحن
.ميركلاهمدبصالخلا

ملٱُعيَِمجَو«١١
لٱَلْوَحَنيِفِقاَواوُناَكِةَكِئَالَْ

ْ
ِخوُيُّشلٱَوِشْرَع

حلٱَو
ْ
لٱَماَمَأاوُّرَخَو،ِةَعَبْرَألٱِتاَناَوََي

ْ
ْمِهِهوُجُوَىلَعِشْرَع

»ِِهللاوُدَجَسَو
١٠و٦و٤:٤ص

نأبمنرتلايفنييدفملاةكئالملاكراشِةَكِئَالَْملٱُعيَِمجَو
اوطاحأو)٥:١١ص(يفامكهولوادتومههاجتاومظتنا
نييدفملاباونخويشلااهطسويفةميظعةرئادشرعلاب
يذلادهشملاكدهشملااذهناكف.ةقيلخلاباونتاناويحلاو
.موتخلاةعبرألاحتفيفّرم

ِِهللاوُدَجَسَوْمِهِهوُجُوَىلَعِشْرَعْلٱَماَمَأاوُّرَخَو
مهنوكىلعمهرورخلدو.راقولاوةبيهلاوةدابعلاىلعةلالد
.رشبلاةروصيف

لٱ!َنيِمآ:َنيِلِئاَق«١٢
ْ
ملٱَوُةََكَرب

حلٱَوُدْجَْ
ْ
ُرْكُّشلٱَوُةَمْكِ

لٱَو
ْ

لٱَوُةَماَرَك
ْ
لٱَوُةَرْدُق

ْ
»َنيِمآ.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإاَنِٰهلِإلُةَّـوُق

١٢و١٤و٥:٣ص

لامكىلعًاليلدةمظعلاتافصعبسهللاىلإانهبسُن
.هتافصلامكوهحيبست

١٧ىلإ١٣عايؤرلاهذهلخويشلادحأريسفت

ملٱِءَالُؤٰه:ِخوُيُّشلٱَنِمٌدِحاَويِنَلَأَسَو«١٣
َنوُلِبَْرسَتُْ

لٱِباَيِّـثلٱِب
ْ
»؟اْوَتَأَنْيَأْنِمَوْمُهْنَم،ِضيِب

٦:١١ص٣:١٢لامعأ

باوندحأنأقالِخوُيُّشلٱَنِمٌدِحاَويِنَلَأَسَو
.ةدجمملاةسينكلابةصتخملاايؤرلارسفيةسينكلا

ْنِمَوْمُهْنَم،ِضيِبْلٱِباَيِّـثلٱِبَنوُلِبَْرسَتُْملٱِءَالُؤٰه
.ةقيقحلااوفرعيلءابرغلالاؤسلااذهلثملأسياْوَتَأَنْيَأ
.ريسفتللقيرطلاديهمتوثيدحلاحتفانههنمةياغلاو

لُقَف«١٤
ْ

ُمُهِءَالُؤٰه:ِيلَلاَقَف.ُمَلْعَتَتْنَأُدِّـيَساَي:ُهَلُت
لٱِةَقيِّـضلٱَنِماْوَتَأَنيِذَّـلٱ

ْ
اَهوُضَّـيَبَوْمَُهباَيِثاوُلَّـسَغْدَقَو،ِةَميِظَع

يف حلٱِمَدِ
ْ

.»ِلََم
٩:١٤نييناربع٣:٣٠٥ايركز٢٢:١٤ص٢٤:٢١ىتم
١:٧انحوي١و

هقحتسييذلامارتحالابخيشلالوسرلابطاخُدِّـيَساَي
مارتحالااذهدودحو.ةيوامسلادونجلادحأهنوكىلإرظنلاب
.)٩و٢٢:٨و١٩:١٠ص(يفتركُذ

.انأالُمَلْعَتَتْنَأ
.ةدحاوةعفدالنامزلايلاوتىلعاْوَتَأَنيِذَّـلٱُمُه
ةضرعهللاينبلكناكيتلاِةَميِظَعْلٱِةَقيِّـضلٱَنِم

ناطيشلاوةئيطخللمهتبراحمومهداهجيفاهوربتخاواهل
خيشلاربتعاف.نامزلاةياهنىلإةمأورصعلكيفتاوهشلاو
تهتناوتلمكدقاهنوكلةميظعةدحاوةقيضمهتاقيضلك
.باطخلاتقويف

يفاَهوُضَّـيَبَوْمَُهباَيِثاوُلَّـسَغْدَقَو نيحِلَمَْحلٱِمَدِ
ىلإ»فورخلامدبمهبايثمهلسغب«راشأ.ضرألاىلعاوناك
سرطبلوققفوىلعةرافكناكحيسملاتومنأبمهناميإ
ْذِإ،ٍءَْيشِبْمُهَنْيَبَواَنَنْيَبْزِّـيَمُيَْمل«سدقلاحورلانإممألايف
ُمَد«انحويلوقو.)١٥:٩لامعأ(»ْمَُهبوُلُقِناَميِإلٱِبَرَّـهَط
ملٱَعوُسَي

هَطُيِهِنْبٱِحيِسَْ
رظنا١:٧انحوي١(»ٍةَّـيِطَخِّـلُكْنِماَنُرِّـ

»لسغلاب«دارملاسيلو.)٢٧-٥:٢٥سسفأًاضيأ
لسغلاةجيتنضايبلافًادحاوًالمعلبنيلمع»ضيببتلا«و
ةايحلكلغشوهيذلاسيدقتلالمعىلإريشيامهالكو
كلذبشرلابلطىلعةموادملابسفنلاريهطتوهونمؤملا
حيسملالمعىلإنادمعملاانحويراشأو.ميركلامدلا
لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱِهللاٱُلََمحاَذَوُه«هلوقبيريهطتلا

ْ
ِ»َملاَع

.)١:٢٩انحوي(

ًاراََهنُهَنوُمِدَْخيَوِهللاٱِشْرَعَماَمَأْمُهَكِلٰذِلْجَأْنِم«١٥
يفًالْيَلَو جلٱَو،ِهِلَكْيَهِ

ْ
لٱَىلَعُسِلَا

ْ
.»ْمُهَقْوَفُِّلَحيِشْرَع

٢٦:١١نييوالو٣و٢١:٢٢و١١:١٩و٤:٨و٢٢:٣ص
١:١٤انحويو٣٧:٢٧لايقزحو

قبيملىتحاورهطتمهنألجأنميأَكِلٰذِلْجَأْنِم
ْلَب،َكِلٰذِلْثِمْنِمٌْءَيشْوَأَنْضَغَالَواَهيِفَسَنَد«مهيف
.)٥:٢٧سسفأ(»ٍبْيَعَالِبَوًةَسَّـدَقُمُنوُكَت

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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نورَيمهنإو)٥:٨ىتم(مهريغالِهللاٱِشْرَعَماَمَأْمُه
.)٣:٢انحوي١(نورُيامك

يفًالْيَلَوًاراََهنُهَنوُمِدَْخي تسيلمهتايحنإِهِلَكْيَهِ
ةايحكًاضيأةمدخلاةايحاهنكلنمألاوحرفلاةايحدرجم
يوامسلالكيهلايفمنرتلاةمّيأاوناكمهنإفلكيهلايفةنهكلا
نكل.)٢٢:٣ص(يضرألالكيهلايفةنهكلاناكامك
ليلالولكيهالذإزاجمانهايؤرلامالكنإركذننأبجي
.ءامسلايف

لصألايفوْمُهَقْوَفُّلَِحيِشْرَعْلٱَىلَعُسِلاَْجلٱَو
هبعشهللادعوامك»ةداهشلاةميخكمهللظي«ينانويلا
دجملانإكلذبدارملاو.)٦و٤:٥ءايعشإو٢٦:١١نييوال(
ةميخيفسادقألاسدقيفليئارسإينبلرهظيذلا
يفهللابعشىلإًاضيأعجريسلكيهلانمعفتراوةداهشلا
،ِساَّـنلٱَعَمِهللاٱُنَكْسَماَذَوُه«هلوقليلدبمهلرهظيوءامسلا
لايقزحًاضيأرظنا٢١:٣ص(»خلاْمُهَعَمُنُكْسَيَسَوُهَو

مهلققحيمهعمهللاىنكسف.)١:١٤انحويو٣٧:٢٨
.اهركذيتآلارارضألانممهايإهظفحومهبهءانتعا

ِمِهْيَلَعُعَقَتَالَوُدْعَباوُشَطْعَيْنَلَوُدْعَباوُعوَُجيْنَل«١٦
حلٱَنِمٌْءَيشَالَوُسْمَّـشلٱ

ْ
»ِّـَر

١٢١:٥رومزم٤٩:١٠ءايعشإ

قفاوماذهخلاُدْعَباوُشَطْعَيْنَلَوُدْعَباوُعوَُجيْنَل
َالَوٌّرَحْمُُهبِْرضَيَالَو،َنوُشَطْعَيَالَوَنوُعوَُجيَال«ءايعشإلوقل
ملٱِعيِباَنَيَىلِإَوِْمهيِدَْهيْمُهَُمحْرَييِذَّـلٱَّـنَأل،ٌسْمَش

ْ
»ْمُهُدِروُيِهاَيِ

ليبسيفمهتباصأيتلاتاقيضلانأيأ.)٤٩:١٠ءايعشإ(
نويعيالونوبعتيالودعبمهبيصتالحيسملاةمدخوقحلا
نممزليو.)٢١:٤ص(»ْتَضَمْدَقَىلوُألٱَروُمُألٱَّـنَأل«
نولانيفنوعبشيربللنوشطعيونوعوجياوناكنيذلانإكلذ
ةنطابلاةيحورلاةوقلاو)٥:٦ىتم(يفاهبدوعوملاةطبغلا
مهتقاذحوسانلالامجنإ.ةيجراخلالزاونلانمةياقولاو
لوقليلدببراجتلارانبىفنتولبذتةحلاصلامهدصاقمو
ُسْمَّـشلٱِتَقَْرشَأاَّـَمل«ةرجحملاضرألايفعروزملايفخيشلا
نيذلاو.)١٣:٦ىتم(»َّـفَجٌلْصَأُهَلْنُكَيَْملْذِإَو،ََقَرتْحٱ
مهحرفنامزأدتباومهناحتمانامزىضمدقايؤرلاهذهيف
.مهتباثإو

حلٱَّـنَأل«١٧
ْ

يفيِذَّـلٱَلََم لٱِطَسَوِ
ْ
،ْمُهاَعْرَيِشْرَع

ْنِمٍةَعْمَدَّـلُكُهللاٱُحَسْمَيَو،ٍةَّـيَحٍءاَمِعيِباَنَيَىلِإْمُهُداَتْقَيَو
هنوُيُع .»ِْمِ
٢١:٦ص١٠:١٠انحويو١:٦ىتمو٢و٢٣:١رومزم
٥:٤ىتم٢٥:٨ءايعشإو٢١:٤ص٤:١٤انحوي٢٢:١و

يفيِذَّـلٱَلَمَْحلٱَّـنَأل ًافقاوناكهلعلِشْرَعْلٱِطَسَوِ
.)٥:٦ص(هطسويفهنأكانحويهآروشرعلامامأ

ءاجامكٍةَّـيَحٍءاَمِعيِباَنَيَىلِإْمُهُداَتْقَيَو،ْمُهاَعْرَي
يذلاحلاصلايعارلاىلعمالكلايفو)٢٣:٢رومزم(يف
:١٠انحويو١٥:٤اقول(هدشنولاضلافورخلانعشتف
ءامنممهيقسيلبءامسلايفهفارخسنيالوهف.)١١
:٧و١٤و٤:١٣انحوي(دبألاىلإمهشطعيورييذلاةايحلا

٣٩-٣٧(.
نأهننسنمنأللاظملاديعرومأىلإةراشإةرابعلايفو
منرتيوةفرحملاحبذملوحهبكسيولكيهلارادىلإبهذي
ِعيِباَنَيْنِمٍحَرَفِبًاهاَيِمَنوُقَتْسَتَف«مهلوقبهلكبعشلا
خلٱ
ْ

.)١٢:٣ءايعشإ(»ِصََال
لوقكاذهِْمِهنوُيُعْنِمٍةَعْمَدَّـلُكُهللاٱُحَسْمَيَو

ملٱُعَلْبَي«هتءوبنيفءايعشإ
ُدِّـيَّـسلٱُحَسْمَيَو،ِدَبَألٱَىلِإَتْوَْ

لٱِّـلُكْنَعَعوُمُّدلٱُّبَّـرلٱ
ْ
.)٢٥:٨ءايعشإ(»ِهوُجُو

حاحصألااذهيفنييؤرلايفنيروكذملاصاحشألانإ
ةيناثلايفو»نوموتخم«مهىلوألاايؤرلايفف.ةدحاوةعامج
تحتمهلبطقفنينمآمهسيلو.نوموتخممهنأل»نونمآ«
توملاو.جاهتبالاوراصتنالاومالسلااولانيلًاضيأهللالظ
مهىلوألاايؤرلايفو.ةعمدلكحسُموةبلغلاىلإعلُتبا

يفمهنأبمئاققرفلاو.ىصحيالددعةيناثلايفو١٤٤٠٠٠
يفومهدعيوبكاوكلايصحييذلاهللامهاريامكىلوألا
نأبميهاربإهللادعواموحنىلعسانلامهاريامكةيناثلا
ِنِإَموُجُّنلٱَّـدُعَوِءاَمَّـسلٱَىلِإْرُظْنٱ«هلوقبهلسننوكي
نيوكت(»َكُلْسَنُنوُكَياَذَكٰه:ُهَلَلاَقَو.اَهَّـدُعَتْنَأَتْعَطَتْسٱ
ةهجلكنمةبرطضمةسينكلاىرنىلوألايفو.)١٥:٥
لكنمةصلاخةيناثلايفو.هللاةموسوموةظوفحماهنكل
.ةلماكلاةيدبألاةداعسلاةلئانودبألاىلإاهتاقيض

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

خلٱَحَتَفاَّـَملَو«١
ْ
يفٌتوُكُسَثَدَحَعِباَّـسلٱَمَْت َوْحَنِءاَمَّـسلٱِ

.»ٍةَعاَسِفْصِن
٥:٩ص١٢و٩و٧و٥و٣و٦:١و٥:١ص

حاحصألانمًاءزجةيآلاهذهنوكتنأبجيناك
مثةتسلاموتخلاحتفبأبنأعباسلاحاحصألايفهنإف.عباسلا
مثمهعمجونيراتخملامتخامهونيتضرتعمنيتثداحركذ
اذهكفوموتخلارخآوهيذلاعباسلامتخلاحتفىلإعجر
.ةءارقللًادعمًاحوتفمرفسلاكرتمتخلا

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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نمميظعلاروهمجلامنرتامدعبَعِباَّـسلٱَمْتَْخلٱَحَتَفاَّـَملَو
.راصتنالاةمينرتبةيوامسلادونجلاونييدفملا

يفٌتوُكُسَثَدَح اذهلعلٍةَعاَسِفْصِنَوْحَنِءاَمَّـسلٱِ
-٧:١ص(يفروكذملامنرتلانعتوكسوهتوكسلا
نمةجراخلا»تاوصألاودوعرلاوقوربلا«توكسوأ.)١٢
ىلإتداعيتلايه.)٥:٤ص(يفامىلعشرعلا
.حجرألاوهاذهوحاحصألااذهنم)٦ع(يفثودحلا
نإضعبلالوقي.ةريصقةدمىلإ»ةعاسفصنب«راشأو
عباسلامتخلاحتفدنعهنإفنلعُيالءيشىلعلديتوكسلا
نلعُيملهنأمهريغلوقيو.توكسناكفءيشنلعُيمل
هموتخحتفدعبالإحتفُيالرفسلانألًاقلطمرفسلانومضم
٨ص(ةعبسلاقاوبألانإحجرألااذهومهريغلوقيو.اهلك
عباسلامتخلاحتفنمةجتانيه)١٦ص(تاماجلاو)١١-
ةيتآلاتانالعإللًادادعتساامعونىلعتوكسلاناكو
ةحارةءادبىلإريشي»توكسلا«اذهو.ةفيخملاةميظعلا
بعشكلمينيحيوامسلاببسلايأ.ةيدبألانيسيدقلا
»نذأاهعمستالونيعاهارتال«يتلاءايشألابعتمتيوهللا
.اهنيعهللاةحارهبشيفتقولاكلذيفالإ

ىلإ٨ص(لوأنمةروكذملاةعبسلاقاوبألابقيوبتلانإ
عباسلامتخلاحتفبقلعتملاايؤرلانمءزجبسيل)١١صرخآ
حيسملاةسينكمدقتنلعُتيتلاةعبسلاموتخلاايؤرنأل
ىرنو.تهتنادقاهيلإةبسنلابملاعلالمعوملاعلاىلإةبسنلاب
ثداوحلايلاوتنأىلإريشياذهوموتخلاكةعبسقاوبألانإ
حتفبةقلعتملاثداوحلايلاوتناكامكلماكقيوبتلابةقلعتملا
ىلوألاقاوبألاةعبرألانيبزييمتدجويهنأىرنو.موتخلا
ىلوألاموتخلاةعبرألانيبزييمتلاكةريخألاقاوبألاوةثالثلاو
تعقوىلوألاقاوبألاةعبرألايفف.ةريخألاموتخلاةثالثلاو
ماكحألاعوقوةريخألاةثالثلايفو.تايداملاىلعهللاماكحأ
ىرنو.»ليو«توصبقوبلكنرتقاو.سانلاىلعةيهلإلا
نييؤرلةرتفعباسلاقوبلاوسداسلاقوبلانيبهنأ
سايقايؤرةيناثلاوريغصلارفسلاايؤرىلوألانيتضرتعم
متخلانيبناكامك)١٤-١١:١صو١٠ص(لكيهلا
طقفةتسقاوبألاةعبسلانمنإو.عباسلامتخلاوسداسلا
لثمعباسلاقوبلاوهللاماكحأبقلعتتىؤرىلإتراشأ
قوربتثدح«هلوقبقاوبألاايؤرتهتناو.عباسلامتخلا
يفاملباق(موتخلاايؤرةياهنيفليقامك»دوعروتاوصأو

ةحارلابتهتناموتخلاو.)٨:٥صيفامب١١:١٩ص
ملاعلااهدهطضيةسينكلاموتخلاايؤريفو.راصتنالابقاوبألاو
لزاونلاقاوبألاايؤريفوةحارلاىلإبعتلانممدقتتيهو
تباصأيتلالزاونلاكةسينكلامدقتردقىلعملاعلابيصن
مهكالتماوليئارسإينبمدقتردقىلعناعنكناكس
.ضرألا

ملٱَةَعْبَّـسلٱُتْيَأَرَو«٢
ْدَقَوِهللاٱَماَمَأَنوُفِقَيَنيِذَّـلٱَةَكِئَالَْ

.»ٍقاَوْبَأَةَعْبَساوُطْعُأ
١٨:١٠ىتم١:٤ص١١:١٥و١٣و٩:١صو١٣-٦ع
٤:١٦يكينولاست١و١٥:٥٢سوثنروك١و

ثداوحلانأىلعتوكسلادعبايؤرلاهذهُتْيَأَرَو
.نامزلارابتعابةيلاوتمانهةروكذملا

كلملامادخنإِهللاٱَماَمَأَنوُفِقَيَنيِذَّـلٱَةَكِئَالَْملٱَةَعْبَّـسلٱ
مهةكئالملاءالؤهوايلعلاةبترلايفمهمادقنوفقينيذلا
ٍنيِحَّـلُك«يفمهنإبرلالاقيذلا»ةرضحلاةكئالم«
يفيِذَّـلٱِيبَأَهْجَوَنوُرُظْنَي .)١٨:١٠ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
لٱُليِئَاْربِجاَنَأ«مهنمدحاولاقو

ْ
:١اقول(»ِهللاٱَماَّـدُقُفِقاَو

مهريغىلعاوزاتمامهنأرهظُتانهمهيلإةلوكوملاةمدخلاو.)١٩
ةرورضريشيالمهددعوةردقلاوناطلسلايفةكئالملانم
ةعبسريشتامكلامكلاىلإريشيلبمهرادقمنييعتىلإ
لامكىلإةعبسلاهنويعوةوقلالامكىلإفورخلانورق
هدصاقمءارجإلهللامهنيعنيذلاةكئالملاكلذك.هملع
مهلنأوءارجإلاكلذىلعةردقلالامكمهلنأىنعمبةعبس
.مهلمعاهيضتقييتلاةعونتملاتافصلا

قاوبألاليئارسإونبلمعتساٍقاَوْبَأَةَعْبَساوُطْعُأْدَقَو
باهذلاو.)٨-١٠:٤ددع(ليحرلاوعامتجالاىلإةوعدلل
هللاءاطعإتقويفليقو.دايعألابءافتحالاوبرحلاىلإ
لٱُتْوَصَناَك«ةعيرشلا

ْ
ىَسوُمَو،ًاّدِجًاداَدِتْشٱُداَدْزَيِقوُب

تقويفلمحو.)١٩:١٩جورخ(»ٍتْوَصِبُهُبِيُجيُهللاٱَوُمَّـلَكَتَي
مويلايفاهباوقّوبوقاوبأةعبسةنهكةعبساحيرأراصح
قاوبألاو.)٢٠و٦:١٧عوشي(اهراوسأتقطسفعباسلا
يفليئارسإونباهلمعتسايتلاكبرحلاقاوبأانهةروكذملا
يفعامتجاللهبعشلهللاةوعدىلإريشتو.احيرأراصح
ئبنتيهو.هاياصوقيرطيفمدقتلاويوامسلانكسملا
رهنألاورحبلاوضرألاىلعهللاماكحأعقوبوهئادعأراسكناب
سانللهللاةوعديهماكحألاكلتو.تاوزغلاوبورحلابو
وأىضماميفاهنعاولفاغتيتلاهتوصاوعمسينأىلإ
ةقلعتملاةميظعلاثداوحلابءيبنتقاوبألاهذهف.اهوضفر
لالضلانوصحلكاومدهيلضرألايفهللادونجرورمب
مهرورشلًاميدقنييناعنكلاهللاكلهأامكف.اهيفةئيطخلاو
يتلارشلاتاوقلكديبينأدصقنييليئارسإلامامأمهدابأو
ةلزابنةءوبنقوبلكف.)١١:١٨ص(اهبرختوضرألاسجنت
رشبتوةايحلاميلاقأنماهنومدهينيذلاينفتوضرألايقنت
.هللاءانبأنالعتساب

ملٱَدْنِعَفَقَوَوُرَخآٌكَالَمَءاَجَو«٣
ٌةَرَخْبِمُهَعَمَوِ،حَبْذَْ

ِتاَوَلَصَعَمُهَمِّـدَقُيْيَكِلًاريِثَكًاروُخَبَيِطْعُأَوٍبَهَذْنِم

ألَا
َ
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لٱ
ْ
ذلٱِحَبْذَمَىلَعْمِهِعيَِمجَنيِسيِّـدِق

لٱَماَمَأيِذَّـلٱِبَهَّـ
ْ
.»ِشْرَع

٥:٨ص٩:٤نييناربع٩:١سوماع٦:٩و٧:٢ص
٤:١١ددعو٣و٣٠:١جورخ

لاقفكالملااذهيفءارآلاتفلتخاُرَخآٌكَالَمَءاَج
هللاهميدقتبطيسولالمعهيلإبسُنهنألحيسملاوهمهضعب
فقاووهوءاضقلكيطعُأهنألونيسيدقلالكتاولص
رابتعابحيسملافقينأقيليثيحيوامسلاحبذملادنع
بئانكالموهفحيسملاوهنكيملنإو.رابحألاسيئرهنوك
.تافصلانمحيسمللامرثكأهلهنع

ىمسيو)٤ع(حبذملاوهاذهِحَبْذَْملٱَدْنِعَفَقَوَو
ةيوامسلاءايشألارثكأويوامسهنألًاضيأ»بهذلاحبذم«
.)٤:٤ص(»ليلاكألا«كلذنموبهذنماهنأتركُذ
.)١٥:٦ص(»قطانملا«و.)٥:٨ص(»سايقلاتاماج«و
فوقوكانهكالملافوقوو.)٢١:١٥ص(»سايقلاةبصق«و
لكيهلالخاديفرخبيوهونادمعملاانحوييبأايركز
ضعبلالوقيو.)١١-١:١اقول(نولصيجراخلايفبعشلاو
رادلايفناكيذلاةقرحملاحبذموهانهروكذملاحبذملانإ
)٥ع(يفهركذىلعءانبكلذلولكيهلاوةميخلابابمامأ
ًاقباسروكذملاحبذملاهنأىلعلدتهيلعةلخادلافيرعتلالآو
ىلعسيلوةقرحملاحبذمىلعةمئادرانلاتناكو)٣ع(يف
حبذمىلإةقرحملاحبذمنماهنوذخأياوناكلبروخبلاحبذم
تحتنمدعصتنيسيدقلاتاولصنإقفاوملانمو.روخبلا
هللاةملكلجأنماولتُقنيذلاسوفنتناكثيححبذملا
)٦:٩(.

.هللارمأبًاريِثَكًاروُخَبَيِطْعُأَو
طعُيملخلاْمِهِعيَِمجَنيِسيِّـدِقْلٱِتاَوَلَصَعَمُهَمِّـدَقُيْيَكِل

نوسيدقلاءالؤهو.كالملالبروخبلاكلذمهسفنأنوسيدقلا
مهتقفاونيذلا.)٦:٩صيفنوروكذملاءادهشلامه
يأخويشلادحأةداهشبسحةالصلاىلعاهلكةسينكلا
ىلعتاولصلاكلتعوضومو.)٧:١٤ص(ةسينكلاباون
تاولصنأىلإراشأكلذبواهعمروخبلاكالملامدقوحبذملا
ءيشاهيلإفاضينأجاتحتةصقانةفيعضاهدحونيسيدقلا
ىلإكلذبراشأهنأحضاولانمو.ةلوبقماهلعجيليوامس
اَنَّـبَحَأ«هنألهترافكوهقاقحتساىلعةينبملاحيسملاةعافش
ملٱ
ًةَحِئاَرِِهللاًةَحيِبَذَوًاناَبْرُق،اَنِلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَوًاضْيَأُحيِسَْ
ريغةحلسأكتاولصلاكلتتراصو.)٥:٢سسفأ(»ًةَبِّـيَط
رثأىلعةروكذملاهللاماكحأفهللادونجيديأيفةروظنم
.تاولصلاكلتجئاتنيهقاوبألا

لٱُناَخُدَدِعَصَف«٤
ْ
لٱِتاَوَلَصَعَمِروُخَب

ْ
ِدَيْنِمَنيِسيِّـدِق

ملٱ
.»ِهللاٱَماَمَأِكَالَْ
١٤١:٢رومزم

اهلعجوَنيِسيِّـدِقْلٱِتاَوَلَصَعَمِروُخَبْلٱُناَخُدَدِعَصَف
نمنيبتيتاولصلايفةسينكلارادتقاو.هللامادقةلوبقم
يفْمُّتَبَثْنِإ«حيسملالوق طَتْمُكيِفيِمَالَكَتَبَثَوَّـِ

ْ
اَمَنوُبُل

تبثيالانهركُذامو.)١٥:٧انحوي(»ْمُكَلُنوُكَيَفَنوُديِرُت
تاولصنإتبثيامنإةكئالملاةعافشالونيسيدقلاةعافش
يوامسرمأاهيلإفاضينأنوديأاهسفنبردقتالرشبلا
درجمىلعميلاعتينبننأانلزوجيالو.حيسملاقاقحتساوهو
.زاجملا

ملٱَذَخَأَّـمُث«٥
ملٱُكَالَْ

ْ
ألَمَوَةَرَخْبِ

َ
ملٱِراَنْنِماَه

لَأَوِحَبْذَْ
ْ
اَهاَق

لَزَوٌقوُرُبَوٌدوُعُرَوٌتاَوْصَأْتَثَدَحَف،ِضْرَألٱَىلِإ
ْ
.»ٌةَلَز

٦:١٢و٤:٥ص١٠:٢لايقزح١٦:١٢نييوال

.روخبلااهيفناكيتلاَةَرَخْبِْملٱُكَالَْملٱَذَخَأَّـمُث
.دامرلاورانلايقلأيأاَهاَقْلَأَوِحَبْذَْملٱِراَنْنِماَهَألَمَو
لبقهللانأىلإةراشإةيآلاهذهيفامِضْرَألٱَىلِإ

ىلعتعقويتلاةيرانلاماكحألاباهباوجىتأوتاولصلا
ىلإهارذونوتألادامرنمىسومذخأكلذك.ضرألا
ىلعتناكيتلاةبرضلاىلإةراشإنوعرفنويعمامأءامسلا
كلذكو)١٠-٩:٨جورخ(هبعشىلعوهيلععقتنأكشو
تحتتاركبلانيبلخدًالجرهايؤريفيبنلالايقزحىأر
ىلعاهرذوميبوركلانيبنمرانرمجهيتنفحألموبوركلا
نماهيلععقيسامىلإةراشإ)١٠:٢لايقزح(ميلشروأ
.تابرضلا

قباوسيهٌةَلَزْلَزَوٌقوُرُبَوٌدوُعُرَوٌتاَوْصَأْتَثَدَحَف
بيجتسيذخأهللانإواهعوقوبرقبئبنتةيتآلاماكحألا
ِهِلَكْيَهْنِمَعِمَس«هللانإدوادلاقكلذكو.تاولصلا

َنِمُّبَّـرلٱَدَعْرَأ...ِهْيَنُذُأَلَخَدُهَماَّـدُقيِخاَُرصَو،ِيتْوَص
لٱَو،ِتاَواَمَّـسلٱ

ْ
:١٨رومزم(»ٍراَنَرَْمجَوًادَرَبُهَتْوَصىَطْعَأُِّيلَع

مهبلطوهللابعشتاولصنإثدحيامًاريثكو.)١٣و٦
الةمحرلانإىلعلدياذهوايالبلالاسرإبباجتستتاكربلا
روكذملاكالملالعفو.ةيلباهقبستملاماهلعفلعفتولخدت
باوجتابرضلاكلتلكو.قاوبألالكلةمدقمانه
.ةسينكلاءادعأىلعتعقوذإنيسيدقلاتاولصل

ملٱَةَعْبَّـسلٱَّـنِإَّـمُث«٦
ُقاَوْبَألٱُةَعْبَّـسلٱُمُهَعَمَنيِذَّـلٱَةَكِئَالَْ

.»اوُقِّـوَبُيْيَكِلاوُأَّـيََهت
٢ع

ألَا
َ
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قاوبألاتاوصأو.مههاوفأىلإقاوبألااوعفرمهنأىنعملا
نوهبتنيسانلالعجتيكلهللاةيانعثداوحىلإريشت
هذهو.ضرألاممأىلعطلستيهنإمهركذيلوهمالكل
ىلإريشتيهوحيسملاتوكلممدقتتامالعيهثداوحلا
لوؤيامتابثإوضرألانملالضلاوملظلابابسألكةلازإ
يفٍبيِدْأَتَّـلُكَّـنِكٰل«قحلاوربلاىلإ حلٱِ

ْ
لِلُهَّـنَأىَرُيَالِِرضَا

ْ
ِحَرَف

لِلْلَب
ْ

مثِهِبَنوُبَّـرَدَتَيَنيِذَّـلٱيِطْعُيَفًاريِخَأاَّـمَأَو.ِنَزَح
ََ

ٍّرِبَر
.)١٢:١١نييناربع(»ِمَالَّـسلِل

ملٱَقَّـوَبَف«٧
،ٍمَدِبِناَطوُلَْخمٌراَنَوٌدَرَبَثَدَحَف،ُلَّـوَألٱُكَالَْ

لُأَو
ْ
ٍبْشُعُّلُكََقَرتْحٱَوِراَجْشَألٱُثُلُثََقَرتْحٱَف،ِضْرَألٱَىلِإاَيِق
.»ََرضْخَأ
ص١٢-٧ع٢:٢٠ليؤيو٢٨:٢ءايعشإ٣٨:٢٢لايقزح
٩:٤ص٩و١٣:٨ايركزو١٢:٤و١٨و٩:١٥

تعقونيذلاةعبرألاةكئالملانمُلَّـوَألٱُكَالَْملٱَقَّـوَبَف
.تايداملاىلعمهتابرض
اذهوِضْرَألٱَىلِإاَيِقْلُأَو،ٍمَدِبِناَطوُلَْخمٌراَنَوٌدَرَبَثَدَحَف
رّكذيو)٢٥-٩:٢٣جورخ(رصمتابرضضعبهبشي
ًاميدقهبعشلهللااهعنصيتلاةميظعلاتايآلابنييحيسملا
مادقاهبقّوُبيتلاقاوبألاتاوصألعجهللانأبورصميف
ًارداقلزيملهنأبمهربخيو.اهراوسأمدهةطساواحيرأراوسأ
لالضلانوصحتايلاعلكمدهيهنإوهلنيذلاصلخينأ
.ةئيطخلاوءايربكلاو

يفوََرضْخَأٍبْشُعُّلُكَقََرتْحٱَوِراَجْشَألٱُثُلُثَقََرتْحٱَف
راجشألاثلثقرتحاوضرألاثلثقرحأف«ةميدقلاخسنلا
جلٱِّـبَرِلَّـنِإَف«ءايعشإلوقهبشياذه»خلا

ْ
ِّـلُكَىلَعًامْوَيِدوُُن

َناَنْبُلِزْرَأِّـلُكَىلَعَو،ُعَضوُيَفٍعِفَتْرُمِّـلُكَىلَعَوٍلاَعَوٍمِّـظَعَتُم
لٱ
ْ
ملٱِيلاَع

٢:١٢ءايعشإ(»َناَشاَبِطوُّلَبِّـلُكَىلَعَو،ِعِفَتْرُْ
.ةايحلليرورضبسيلامىلعتعقوةبرضلاهذهو.)١٣و
هبضغيفهللانإطقف»راجشألاثلث«ىلعاهعوقولديو
:١٣ايركز(مهينفينأالمهبدؤينأديريهنإوهتمحرركذي
ةلازإ»راجشألاثلث«قارتحابدارملانإمضعبنظ.)٨
.ةلطابلارشبلانايدأضعب

ىلعنيلوألاانيدلاوىلععقويذلامكحلارركماذه
نمالكأينأكلذلبقامهلمكحلاناكو.ىلوألاةئيطخلا
تناكو.رشلاوريخلاةفرعمةرجشالإةنجلارجشلك
تناكو.سانللةهكافومئاهبللًابشعةيستكمضرألا
كسحوكوشتبنائطخاملامهنكلوامهلةعضاخةعيبطلا
تراصو.ًاليقثًالمحضرألايفلمعلاراصوةهجلكيف
ليوطلاربصلابالإاهلالغبضرألاتأتملفًارافقنانجلا
ضفرةئيطخو.نيميلاءايعإونيبجلاقرعبديدشلابعتلاو

ًاباذعتقحتسافاهنعيهنملاةرمثلالكأنمعظفأحيسملا
.ًاماليإدشأ

ملٱَقَّـوَبَّـمُث٨«٨،٩
ًادِقَّـتُمًاميِظَعًالَبَجَّـنَأَكَف،ِيناَّـثلٱُكَالَْ

لُأِراَّـنلٱِب
ْ
لٱَىلِإَيِق

ْ
لٱُثُلُثَراَصَف،ِرْحَب

ْ
ُثُلُثَتاَمَو٩.ًامَدِرْحَب

خلٱ
ْ

لٱِقِئََال
يفيِتَّـ لٱِ

ْ
َهليِتَّـلٱِرْحَب

َ
.»ِنُفُّسلٱُثُلُثَكِلْهُأَو،ٌةاَيَحا

:٢ءايعشإ٧:١٧جورخو١١:٦و١٦:٣ص٥١:٢٥ايمرإ
١٦

رظنماذهِرْحَبْلٱَىلِإَيِقْلُأِراَّـنلٱِبًادِقَّـتُمًاميِظَعًالَبَج
انركذيوهورحبلايفىقلُيجئاهناكربرظنموهوًادجفيخم
اَذَنَئَه«اهيلعةيتآلاتابرضلابلبابرذنيوهوايمرإلوق
جلٱاَُّهيَأَكْيَلَع

ْ
ملٱُلََب

ملٱ،ُّبَّـرلٱُلوُقَيُكِلْهُْ
،ِضْرَألٱَّـلُكُكِلْهُْ

ًالَبَجَكُلَعْجَأَو،ِروُخُّصلٱِنَعَكُجِرْحَدُأَوَكْيَلَعيِدَيُّدُمَأَف
.)٥١:٢٥ايمرإ(»ًاقَرُْحم

ىلإلينلاهايملوحتبانركذياذهًامَدِرْحَبْلٱُثُلُثَراَصَف
رحبلايفهءاقلإولبجلالقنلعجو)٢١و٧:٢٠جورخ(مد
ةطساورحبلاو.)٢١:٢١ىتم(ناميإلاةالصةوقىلإًازمر
.ةمعطأردصمورخآىلإعضومنمعئاضبلاوسانلالقنل
قيضثودحىلإريشيًامدهايإهرييصتوهيفلبجلاعوقوف
ةلازإىلإةبرضلاهذهبراشأهلعلو.شاعمءوسوسانلل
داوطألاكةتباثةيوقاهنإرهظتيتلاريرشلاملاعلاتاداعضعب
يفاهحرطهنأكهللااهلازأفةقرحمةماسةراضةيرشبهللااهآر
نمةريرشةوقوأدسافإدبملاصئتسانكميالف.رحبلا
نأامكسانلاضعبلًاررضوًاقيضئشنيامبالإضرألا
نفسلاضعبفالتإنودرحبلايفىقلُينأنكمياللبجلا
ررضلااذهىلإراشأو.سانلاضعبةورثوةيئاملاتاناويحلاو
ثلثكالهإوقئالخلاثلثتوموًامدرحبلاثلث«ريصمب
.»نفسلا

لوألاريثأتنأيفيناثلاقوبلانعلوألاقوبلافلتخيو
هجونمامهالكورحبلايفيناثلاريثأتناكوةسبايلايفناك
امهدحأنإمهضعبنظىلعانلمحيامىرنالو.ضرألا
ىلإريشيرخآلانإونيينثولابيصتيتلاايالبلاىلإريشي
.دوهيلابيصتيتلاايالبلا

ملٱَقَّـوَبَّـمُث١٠«١٠،١١
ِءاَمَّـسلٱَنِمَطَقَسَف،ُثِلاَّـثلٱُكَالَْ

َىلَعَوِراَْهنَألٱِثُلُثَىلَعَعَقَوَو،ٍحاَبْصِمَكٌدِقَّـتُمٌميِظَعٌبَكْوَك
ملٱِعيِباَنَي

ْ
لٱُمْسٱَو١١.ِهاَيِ

ْ
ُثُلُثَراَصَف.ُنيِتْنَسْفَألٱ«ِبَكْوَك

ملٱ
ْ
ملٱَنِمِساَّـنلٱَنِمَنُوريِثَكَتاَمَو،ًانيِتْنَسْفَأِهاَيِ

ْ
اََّـهنَألِهاَيِ

.»ًةَّـرُمْتَراَص
:٩ايمرإ١٦:٤و١٤:٧و٢٦:١٣و٢٩:١و١٤:١٢ءايعشإ
٢٣:١٥و١٥

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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يذلارحبلاىوسامءايملاتلثىلعبكوكلااذهعقو
باصملافيناثلاقوبلابقيوبتلارثأىلعيناثلاءاضقلاببُرض
كالهلانإ»ثلثلاب«دوصقملاو.هايملاعيبانيوراهنألاثلثانه
اهنأررضلانمهايملاباصأامناكو.ًاصاخلبًاماعنكيمل
ريشُأو.ًاينتنسفأىمسُتنأنسحىتحةماستراص
نموءازرألاولزاونلاىلإسدقملاباتكلايف»نيتنسفإلاب«
طُأاَذَنَئَه«ليئارسإيفايمرإلوقكلذ

ْ
َبْعَّـشلٱاَذٰهُمِع

لٱَءاَمْمِهيِقْسَأَوًانيِتْنَسْفَأ
ْ
لَع
ْ
دَبُأَوِمَق

يفْمُهُدِّـ اَهوُفِرْعَيَْملٍمَمُأِ
نمليئارسإينبىسومرذحو.)١٦و٩:١٥ايمرإ(»خلا
ْوَأٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَرْمُكيِفَنوُكَيَّـالَئِل«هلوقبناثوألاةدابع
لَقٌطْبِسْوَأٌةَريِشَع

ْ
لٱُهُب

ْ
ْيَكِلاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱِنَعٌفَِرصْنُمَمْوَي

ِهلآَدُبْعَيِلَبَهْذَي
َ
لِتَة

ْ
ُرِمْثُيٌلْصَأْمُكيِفَنوُكَيَّـالَئِل.ِمَمُألٱَك

لَع
ْ
»ةّرملاهايملا«هذهانركذتو.)٢٩:١٨ةينثت(»ًانيِتْنَسْفَأَوًامَق
اهركذيتلاهايملاو.)١٥:٢٣جورخ(يفةروكذملاةرامهايم
نمةيراجلاةيحلاهايملابالإىفشتاليتلايهويبنلالايقزح
ناثوألاةدابعلههركىسومرهظأ.)٤٧:٩جورخ(لكيهلا
ةدابعللليئارسإونبهعنصيذلايبهذلالجعلاهقحسب
هنمنوبرشياوناكيذلالودجلايفهارذوًارابغهلعجو
هذهلعلو.)٣٢:٢٠جورخ(هءاماوبرشينأىلعمهربجأو
نأسانلايهتشييتلاةيويندلاتاذللاىلإريشت»ةرملاهايملا«
.ةايحلاءامبهوورينأنمًالدبمهسفنأشطعاهباووري
طَقَسَفْيَك«هلوقبطقسيذلابكوكلاءايعشإركذو

ْ
َنِمِت

.)١٤:١٢ءايعشإ(ِ»حْبُّصلٱَتْنِب،ُةَرَهُزاَيِءاَمَّـسلٱ
ةيناثلاتعقوو.ناويحلاريغىلعىلوألاةبرضلاتعقو
رضييتلاداوملاىلعةثلاثلاتعقوو.مئاهبلاوتابنلاىلع
نأبلغيو.يلاوتلاىلعءالبلادتشااذهبواهرارضأبسانلا
كولمنمميظعكلمتومىلإًازمربكوكلاطوقسنوكي
امًاريثكو.هودبعامبروهبسانلابجعيناكضرألا
نمميحيسملانيدلامدقتيلاوتىلعطقسلااذهلثمثدح
ًاراضمهطوقسناكوينيدلابصعتلاوتاحوتفلاباورهتشا
ةرمرورسلاعيبانيريصمكلذهبشيفسانلانممهلوحنمل
.ةفشانحاجنلاراهنأوةماس

ملٱَقَّـوَبَّـمُث«١٢
لُثَوِسْمَّـشلٱُثُلُثَبُِرضَف،ُعِباَّـرلٱُكَالَْ

ْ
ُث

لٱ
ْ
لُثَوِرَمَق

ْ
ُءِيضُيَالُراَهَّـنلٱَو،َّـنُهُثُلُثَمِلْظُيىَّـتَح،ِموُجُّنلٱُث

.»َكِلٰذَكُلْيَّـللٱَو،ُهُثُلُث
خلا١٠:٢١جورخ٦:١٢ص

ثلثورمقلاوسمشلايفعبارلاقوبلاريثأتةيآلاهذهيف
مارجألاانهركذُتملو.ةيوامسلامارجألانميقبام
اهيفنينكاسلاةحاروضرألاىلإاهتبسنبالإةيوامسلا
متخلابةقلعتملاةبرضلانمفخأةبرضلاهذهو.مهتداعسو

ْنِمٍحْسِمَكَءاَدْوَسُسْمَّـشلٱ«اهبتراصيتلاسداسلا
لٱَو،ٍرْعَش

ْ
َىلِإْتَطَقَسِءاَمَّـسلٱُموُجُنَو،ِمَّـدلٱَكَراَصُرَمَق

يتلامالظلاةبرضبانركذياذهو.)١٣و٦:١٢ص(»ِضْرَألٱ
،ُهاَخَأٌدَحَأِْرصْبُيَْمل«ىسوماهيفلاقونييرصملاىلعتعقو
َليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجْنِكٰلَو.ٍماَّـيَأَةَثَالَثِهِناَكَمْنِمٌدَحَأَماَقَالَو
َهلَناَك

ُ
يفٌروُنْم ًاضيأانركذيو.)١٠:٢٣جورخ(»ْمِهِنِكاَسَمِ

يفُنوُكَيَو«يبنلاايركزلوق لٱَكِلٰذِ
ْ
.ٌروُنُنوُكَيَالُهَّـنَأِمْوَي

َراََهنَال.ِّـبَّـرلِلٌفوُرْعَمٌدِحاَوٌمْوَيُنوُكَيَو.ُضِبَقْنَتيِراَرَّـدلَا
يفُهَّـنَأُثُدَْحيْلَب،َلْيَلَالَو ملٱِتْقَوِ

ايركز(»ٌروُنُنوُكَيِءاَسَْ
ُنوُكَتَو«هئيجمتامالعيفحيسملالوقو.)٧و١٤:٦
يفٌتاَمَالَع لٱَوِسْمَّـشلٱِ

ْ
ُبْرَكِضْرَألٱَىلَعَو،ِموُجُّنلٱَوِرَمَق

لَا.ٍَةْريَحِبٍمَمُأ
ْ
ْنِمْمِهْيَلَعىَشْغُيُساَّـنلٱَو،ُّجِضَتُجاَوْمَألٱَوُرْحَب

ملٱَىلَعِيتْأَياَمِراَظِتْنٱَوٍفْوَخ
ِتاَواَمَّـسلٱِتاَّـوُقَّـنَأل،ِةَنوُكْسَْ

مغلاونزحلامايأىلإريشيو.٢٦٩و٢١:٢٥اقول(»ُعَزْعَزَتَت
فسكتوةيرشبلاةمكحلاراونأسانلانمملظتنيح
ةروكذملاةقيلخلالامعأنإرهظيف.يحورلاداشرإلاسومش
ضرألابشعبُرضذإتضقُندقنيوكتلارفسلوأيف
تفلتفتملظأءامسلاراونأورحبلاوربلاهايمتطلتخاو
سيلبارخلااذهلكو.راحبلاوراهنألايفءايحألاةايح
نكسيةديدجضرأوةديدجءامس«قلخلديهمتىوس
.»ربلاامهيف

يفًارِئاَطًاكَالَمُتْعِمَسَوُتْرَظَنَّـمُث«١٣ ِءاَمَّـسلٱِطَسَوِ
ِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلِلٌلْيَوٌلْيَوٌلْيَوٍ:ميِظَعٍتْوَصِبًالِئاَق
ملٱِةَثَالَّـثلٱِقاَوْبَأِتاَوْصَأِةَّـيِقَبِلْجَأْنِم

ملٱِةَكِئَالَْ
ْنَأَنيِعِمْزُْ

.»اوُقِّـوَبُي
٣:١٠ص١٢:١٢و١١:١٤و٩:١٢و١٩:١٧و١٤:٦ص

يتلاةريخألاثالثلالزاونللةمدقمةيآلاهذهيفركُذام
.ىلوألاعبرألانمًالوهدشأيه

يفًارِئاَطًاكَالَم ةملكلاىنعمنإحّجرملاِءاَمَّـسلٱِطَسَوِ
خسنلاضعبيفئرُقامكرسن»كالمب«ةمجرتملاةينانويلا
انه»رسنلاب«زمرو.دهاوشلايذليجنإلاةيشاحيفهركذو
رسنلاءاجو.ةسيرفلاكسميفةبغرلاوةوقلاوةعرسلاىلإ
٤٩:٢٢و٤٨:٤٠ايمرإو٢٨:٤٩ةينثت(يفىنعملااذهب
:١٤ىتمو١:٨قوقبحو٨:١عشوهو١٨:٣لايقزحو
ىلعةردقلاىلإريشتفديعبنمىرترسنلانيعو.)٢٨
هارينأءامسلاطسويفهناريطةلعو.ةيتآلاماكحألاكاردإ
نينكاسللليوليوليو«لوقيوهوهتوصاوعمسيوعيمجلا
.سانلاراجفليأ»ضرألاىلع

ألَا
َ
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ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ملٱَقَّـوَبَّـمُث«١
خلٱُكَالَْ

ْ
َنِمَطَقَسْدَقًابَكْوَكُتْيَأَرَف،ُسِمَا

هلٱِرْئِبَحاَتْفِمَيِطْعُأَو،ِضْرَألٱَىلِإِءاَمَّـسلٱ
َْ
.»ِةَيِوا

١١و٢عو٨:٣١اقول١:١٨و٨:١٠ص

بكوكلاطوقسَريملِءاَمَّـسلٱَنِمَطَقَسْدَقًابَكْوَكُتْيَأَرَف
ىلعةبرضبسيلاذهوطقسامدعببكوكلاىأرلب
.سانللًاررضراصذإبكوكلالاحفصولببكوكلا
لاقيذلاناطيشلانعةيانكبكوكلااذهنإحجرألاو
لٱَلْثِمًاطِقاَسَناَطْيَّـشلٱُتْيَأَر«هيفحيسملا

ْ
»ِءاَمَّـسلٱَنِمِْقَرب

حيسملاداضيناطيشلاو.)٩-١٢:٧ايؤرو١٠:١٨اقول(
)٢٢:١٦ص(»رينملاحبصلابكوك«وهحيسملانإفًادبأ
بكوكناطيشلانأبلوقلاو.طقسدقبكوكوهناطيشلاو
ءامسلانمطقسهنإفهطوقسةمظعىلإريشيطقسدق
ءادعسللًاقفارمًاديعسكلانهناكورونلاوةراهطلانكسم
.ءاقشلاوةئيطخلالحمضرألاىلإطقسدقو

ْهلٱِرْئِبَحاَتْفِمَيِطْعُأَو
َ
ىلإ»يطعأ«هلوقبراشأِةَيِوا

نماذهو.هيلإبوسنملالمعلاىلعناطيشلارادتقا
فوجيفةقيمعةوهانه»ةيواهلا«و.باتكلاتاحلطصم
ةيواهلاهذهو.هحتفوهقالغإنكميبابوةرغثاهلضرألا
.)١١ع(هتكئالموناطيشلانكسمحلطصملاكلذبسح
جرخناخدلانموميظعنوتأناخدهنمجرخهحتفدنعف
ىتحرضلاريبكمسجلاريغصهنوكعمدارجلااذهودارج
ليلدبرصميفدارجلاةبرضتربُتعااذك.ةلئاهةلزانربُتعا
جلٱَدِعَصَف«هلوق

ْ
يفَّـلَحَو،َْرصِمِضْرَأِّـلُكَىلَعُداََر ِعيَِمجِ

ُهَلْثِماَذَكٰهٌداَرَجُهَلْبَقْنُكَيَْملًاّدِجٌليِقَثٌْءَيش.َْرصِمِموُُخت
ىَّـتَحِضْرَألٱِّـلُكَهْجَوىَّـطَغَو،َكِلٰذَكُهَدْعَبُنوُكَيَالَو
مثَعيَِمجَوِضْرَألٱِبْشُعَعيَِمجَلَكَأَو.ُضْرَألٱِتَمَلْظَأ

ََ
ِر

لٱُهَكَرَتيِذَّـلٱِرَجَّـشلٱ
ْ
يفَُرضْخَأٌْءَيشَقْبَيَْملىَّـتَح،َُدَرب ِرَجَّـشلٱِ

يفَالَو حلٱِبْشُعِ
ْ
يفِلَْق ١٠:١٤جورخ(»َْرصِمِضْرَأِّـلُكِ

ُذْنُمُُهريِظَنْنُكَيَْملٌّيِوَقَوٌريِثَكٌبْعَش«هيفليئويلوقو.)١٥و
ٌراَنُهَماَّـدُق.ٍرْوَدَفٍرْوَديِنِسَىلِإُهَدْعَبًاضْيَأُنوُكَيَالَو،ِلَزَألٱ
لَخَوُلُكْأَت

ْ
لَخَوٍنَدَعِةَّـنَجَكُهَماَّـدُقُضْرَألٱ.ُقِرُْحيٌبيَِهلُهَف

ْ
ُهَف

خلٱِرَظْنَمَك.ٌةاَجَنُهْنِمُنوُكَتَالَو،ٌبِرَخٌرْفَق
ْ
َلْثِمَو،ُهُرَظْنَمِلَْي

ملٱِفيَِرصَك.َنوُضُكْرَيِساَرْفَألٱ
جلٱِسوُؤُرَىلَعِتاَبَكْرَْ

ْ
ِلاَبِ

َنيِّـفَطْصُمَءاَيِوْقَأٍمْوَقَك.ًاّشَقُلُكْأَتٍراَنِبيَِهلِريِفَزَك.َنوُبِثَي
لِل
ْ
ِلاَجِرَكَروُّسلٱَنوُدَعْصَي.ٍلاَطْبَأَكَنوُرَْجي...ِلاَتِق
حلٱ
ْ
ُسْمَّـشلَا.ُءاَمَّـسلٱُفُجْرَتَوُضْرَألٱُدِعَتْرَتُهَماَّـدُق...ِبَْر
لٱَو
ْ
َحتُموُجُّنلٱَوِناَمِلْظُيُرَمَق

ْ
.)١٠-٢:٢ليئوي(»اََهناَعََملُزِج

هلٱَرْئِبَحَتَفَف«٢
َْ
لٱَنِمٌناَخُدَدِعَصَف،ِةَيِوا

ْ
ٍنوُتَأِناَخُدَكِرْئِب

جلٱَوُسْمَّـشلٱِتَمَلْظَأَفٍ،ميِظَع
ْ
لٱِناَخُدْنِمَُّو

ْ
.»ِرْئِب

١٠و٢:٢ليئوي١٩:١٨جورخو١٩:٢٨نيوكت

توكلمنإِرْئِبْلٱِناَخُدْنِمُّوَْجلٱَوُسْمَّـشلٱِتَمَلْظَأَف
٢١:٢٣ص(رونحيسملاتوكلموةملظلاتوكلمناطيشلا
.)٦:١٢سسفأو

َيِطْعُأَف،ِضْرَألٱَىلَعٌداَرَجَجَرَخِناَخُّدلٱَنِمَو«٣
لُس
ْ

لُسِضْرَألٱِبِراَقَعِلاَمَكًاناَط
ْ

.»ٌناَط
١٤و١٠:١١مايأ٢و١٠و٥ع١٥-١٠:١٢جورخ٧ع
٢:٦لايقزحو

تافصيفاهنوكبودونجلاةرفونع»دارجلاب«ىنك
دارجلانإمولعملانمو.اهماليإواهئاذيإةدشىلإ»براقعلا«
تافصيقيقحلادارجللسيلنأليقيقحبسيلانه
.براقعلا

ََرضْخَأًائْيَشَالَوِضْرَألٱَبْشُعَّـُرضَيَالْنَأُهَلَليِقَو«٤
َهلَسْيَلَنيِذَّـلٱِطَقَفَساَّـنلٱَّـالِإ،اَمًةَرَجَشَالَو

ُ
َىلَعِهللاٱُمْتَخْم

.»ْمِهِهاَبِج
٨:٧ص٣و٧:٢و٦:٦ص

سيلوهلكأنعانهيُهنيذلالكأيدارجلانإعبطلانم
ىلععنُمدارجلااذهنكل.سانلايذؤينأهتداعنم
ريغهماعطناكويعيبطلادارجلاماعطنمةداعلافالخ
دعبثدحيقوبلااذههيلإريشيامنإنيبياذهو.يعيبط
ناكسىلععقيامىلعلديو)٦ص(يفروكذملامتخلا
عقيالفسانلارئاسنعمهلصفوهللاديبعمتخدعبضرألا
لُسْمُكيِطْعُأاَنَأاَه«حيسملالوقليلدبديبعلاكئلوأىلع

ْ
ًاناَط

حلٱاوُسوُدَتِل
ْ
لٱَوِتاَّـَي

ْ
لٱِةَّـوُقَّـلُكَوَبِراَقَع

ْ
ْمُكُُّرضَيَالَو،ِّـوُدَع

وأةيدسجالةيحورةبرضلاهذهنذإف)١٠:١٩اقول(»ٌْءَيش
تبنيهنألنآلااهيفوهيتلالاحلايفسيلملاعلاوثدحتاهنإ
.ًاعمناوزلاوحمقلانآلا

.ٍرُهْشَأَةَسَْمخاوُبَّـذَعَتَيْنَأْلَبْمُهَلُتْقَيَالْنَأَيِطْعُأَو«٥
.»ًاناَسْنِإَغَدَلاَذِإٍبَرْقَعِباَذَعَكُهُباَذَعَو
١٠ع

الإرهشأةسمخبذعينأدارجللنوكينأةّلعملعنمل
نافوطلاهايمءاقبةدمةدملاهذهو.ةدودحمهرارضأنإنايب

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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براقعلاةوقدارجلاىلإبسُنو.)٨:٣و٨:٢٤نيوكت(
.اهلوهوةبرضلاةدشىلإاهرارضأو

يفَو«٦ لِتِ
ْ

طَيَسِماَّـيَألٱَك
ْ
ملٱُساَّـنلٱُبُل

،ُهَنوُِدَجيَالَوَتْوَْ
ملٱُبُرْهَيَفاوُتوُمَيْنَأَنوُبَغْرَيَو

.»ْمُهْنِمُتْوَْ
٦:١٦صو٨:٣ايمرإو٧:١٥و٣:٢١بويأ

ئشانلاديدشلاملألانماوجنيلتوملايفسانلابغري
مل«بويألوقىلعبراقعلاعسلنع ،ٌروُنٍّيِقَشِلىَطْعُيَِ
ِملٌةاَيَحَو

ُ
ملٱَنوُرِظَتْنَيَنيِذَّـلٱ؟ِسْفَّـنلٱيِّـر

َوُهَسْيَلَوَتْوَْ
لٱَنِمَرَثْكَأِهْيَلَعَنوُرُفَْحيَو

ْ
ًاضيأرظنا٢١و٣:٢٠بويأ(»ِزوُنُك

ةقيقحلاىلإزاجملانماذهبانحويلقتناف.)٨:٣ايمرإ
.ةيوبنلا

جلٱُلْكَشَو٧«١٠-٧
ْ
لِلٍةَأَّـيَهُمٍلْيَخُهْبِشِداََر

ْ
َىلَعَو،ِبْرَح

٨.ِساَّـنلٱِهوُجُوَكاَهُهوُجُوَو،ِبَهَّـذلٱِهْبِشَليِلاَكَأَكاَهِسوُؤُر
َهلَناَكَو

َ
ِناَنْسَأَكاَُهناَنْسَأْتَناَكَو،ِءاَسِّـنلٱِرْعَشَكٌرْعَشا

َهلَناَكَو٩،ِدوُسُألٱ
َ
ُتْوَصَو،ٍديِدَحْنِمٍعوُرُدَكٌعوُرُدا

َجتٍَةريِثَكٍلْيَخِتاَبَكْرَمِتْوَصَكاَهِتَحِنْجَأ
ْ
١٠.ٍلاَتِقَىلِإيِر

َهلَو
َ
لٱُهْبِشٌباَنْذَأا

ْ
يفْتَناَكَو،ِبِراَقَع هباَنْذَأِ ،ٌتاَُمحاَِ

لُسَو
ْ

.»ٍرُهْشَأَةَسَْمخَساَّـنلٱَيِذْؤُتْنَأاَُهناَط
٥و١٩عو٤٧:٣ايمرإ٢:٥و١:٦و٢:٤ليئوي

هرارضأيفملكتنأدعبدارجلافصوىلإلوسرلاعجر
مث)٢:٤ليئوي(ةبهرهديزيلليخلالكشكهلكشنإركذف
:اهبزاتميتافصعبسهلركذ
.»بهذلاهبشليلاكأك«هلنإ:ىلوألا·
ىلإكلذبراشأو»رشبلاهوجوكًاهوجو«هلنإ:ةيناثلا·

.هتواسقوهتوقوهتءارج
لودسمليوطيأ»ءاسنلارعشكهرعش«نإ:ةثلاثلا·

.)١١:١٤سوثنروك١رظنا(
دارجلايفليقامك»دوسألانانسأكهنانسأ«نإ:ةعبارلا·

.)١:٦ليئوي(يف
.»ديدحنمعوردكعوردهلناك«هنإ:ةسماخلا·
ليختابكرمتوصكهتحنجأتوص«نإ:ةسداسلا·

.»ةريثك
»تامحبانذألايفوبراقعلاهبشًابانذأهل«نإ:ةعباسلا·

.تاكوشيأ
.»دارجلا«اذهبدارملاىلعاوقفتينأنورسفملاهعطتسيملو
.ةفتلخملارورشلاعاونأدارجلااذهتافصبدارأهنإحّجرملاو
دارجلاكددعلارفاوًاشيجةبرضلاكلتبدارأهنأهملعنيذلاو
نولقاعوكولملاكءاليتساللنوبحموبراقعلاكةيذؤمهدونجو

المهنإودوسألاكناعجشوءاسنلاكنولاتحموسانلاك
.نورهقُي

َهلَو«١١
َ
هلٱُكَالَما

َْ
لٱِبُهُمْسٱاَهْيَلَعًاكِلَمِةَيِوا

ْ
ِةَّـيِنَاْربِع

لٱِبُهَلَو»َنوُّدَبَأ«
ْ
لوُبَأ«ُمْسٱِةَّـيِناَنوُي

ِّـ
.»َنوُّي

٣١:١٢و٢٨:٢٢و٢٦:٦بويأ٥:٢انحوي١٦:١٦ص
١٥:١١لاثمأو٨٨:١١رومزمو

َهلَو
َ
ْهلٱُكَالَما

َ
دارجلانيبزييمتحضوأاذهًاكِلَمِةَيِوا

هلكلماليقيقحلادارجلانأليزاجملادارجلاويقيقحلا
جلٱ«ميكحلالوقليلدب

ْ
ُهُّلُكُجُرَْخيُهَّـنِكٰلَوٌكِلَمُهَلَسْيَلُداََر

.)٣٠:٢٧لاثمأ(»ًاقَرِفًاقَرِف
هتافصىلعليلدهمساَنوُّدَبَأِةَّـيِناَْربِعْلٱِبُهُمْسٱ
ءاسؤردحأهنأحجرألاو.كاله»نودبأ«ىنعمو.هلامعأو
هذهو.)٩و١٢:٣ص(سيلبإمهسيئرريغرارشألاةكئالملا
صالخلاحورنيبةمواقملاهوجوضعبىلإريشتايؤرلا
ضرألالككولمسيئرحيسملانيب.كالهلاحورو
يضرأدحاوكلمىلإريشتالوملاعلااذهسيئرناطيشلاو
تاوقلاروهظوةصخشملاةئيطخلاةوقىلإلبةدحاوةوقوأ
قحلانيبداهجنامزاهنامزو.ةرتتسمتناكيتلاةيمنهجلا
اهتجيتنو.هضفريامولقعلاهبملسيامنيبولالضلاو
مظعأملاظموبورحعقوومهبيذعتوسانلالوقعدابعتسا
خيبوتوريمضلابيذعتلبدسجلالتقسيلاهرارضأ
.سفنلا

ملاعلكىلععقتاهريسفتناكامهمةلزانلاهذهو
ىلعناهربلاو.ةسينكلابلزنتالوهنمءزجىلعالرارشألا
.نوتوميالوتوملايفنوبغريسانلانإيحوراهمظعمنأ
لقثأيهيتلاناطيشلاةيدوبعلقثسانلاملعتنأاهتياغف
.توملانم

لٱ«١٢
ْ
لٱُلْيَو

ْ
َدْعَبًاضْيَأِنَالْيَوِيتْأَياَذَوُهىَضَمُدِحاَو

.»اَذٰه
١١:١٤و٨:١٣ص

يفهنإفقاوبألارئاسيفثدحيساملوهبراذنإةيآلاهذه
هنكلهيبنتالبقوبىلإقوبنملقتناىلوألاةعبرألاقاوبألا
.رّذحوهّبنهذهيف

ملٱَقَّـوَبَّـمُث«١٣
ْنِمًادِحاَوًاتْوَصُتْعِمَسَف،ُسِداَّـسلٱُكَالَْ

ذلٱِحَبْذَمِنوُرُقِةَعَبْرَأ
»ِهللاٱَماَمَأيِذَّـلٱِبَهَّـ

٨:٣جورخ١٠و٢٣:٢جورخ

ألَا
َ
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قاوبألانمسداسلااذهُسِداَّـسلٱُكَالَْملٱَقَّـوَبَّـمُث
قوبلاهذهةبرضو.ةثالثلاليولاقاوبأنميناثلاوةعبسلا
دونجاهيفركُذاهنمدشأاهنكلسماخلاقوبلاةبرضهبشت
ضعبودسألاتافصضعبوليخلاتافصضعباهلةرفاو
ةيعيبطلااهتاوقىلعديزتايؤرلايفاهتاوقو.ىعفألاتافص
تايحلاهبشبانذأاهلورانبيهلليخلاهاوفأنمجرخيهنأل
لتقىلعنيعتستيكلو.سانلانمنيريثكلتقتيهو
ناكو.تارفلارهندنعنوديقملاةكئالملاةعبرالاكفسانلا
هللانعلفاغلاةأطخلاملاعىلعميظعلااهشيجموجه
قيرطلاوةلطابلاءارآلايفكمهنملاةسادقللوهلضغبملا
ةوقنايبةبرضلاهذهنمةياغلاو.ةحيبقلالاصخلاةيرفكلا
سانلايهنو.ةريرشلاتاداعلاوةبذاكلادئاقعلانمرشلا
حضتيامكتاوهشلاوملاعلابحنعوةلطابلاةدابعلانع
.)٢١و١٠ع(نم

ِبَهَّـذلٱِحَبْذَمِنوُرُقِةَعَبْرَأْنِمًادِحاَوًاتْوَصُتْعِمَسَف
روخبلاهنمدعصيذلايبهذلاحبذملاوهاذهِهللاٱَماَمَأيِذَّـلٱ
:٨ص(اهلًاباوجقاوبألاتناكيتلانيسيدقلاتاولصعم
نيذللاتقولايفوقيرطلابتاولصلاهذههللاباجأ.)٣
نإكلذليلدوهلكحبذملا»ةعبرألانورقلاب«دارأو.امهراتخا
ّيلونمبرهييذلالتاقلانإونورقلاىلعّشُرةرافكلامد
نورقلانمتوصلانوكيفنورقلاكلتبكسمتيمدلا
نيبلاطلانيسيدقلاةالصلحموهوهنيعحبذملانمتوصلا
.مهبلطلباوجةعبرألاةكئالملاكفو.مهيلتاقنمماقتنالا

لِلًالِئاَق«١٤
ْ

لٱُهَعَميِذَّـلٱِسِداَّـسلٱِكَالَم
ْ
َّـكُف:ُقوُب

ملٱَةَعَبْرَألٱ
ملٱَةَكِئَالَْ

لٱِرْهَّـنلٱَدْنِعَنيِدَّـيَقُْ
ْ
لٱِميِظَع

ْ
.»ِتاَرُف

صو١:٤عوشيو١:٧ةينثتو١٥:١٨نيوكت٧:١ص
١٦:١٢

ِتاَرُفْلٱِميِظَعْلٱِرْهَّـنلٱَدْنِعَنيِدَّـيَقُْملٱَةَكِئَالَْملٱَةَعَبْرَألٱَّـكُف
ليلدبليئارسإضرأنميلامشلامختلايفتارفلارهننإ
ِرَْهنْنِم،َضْرَألٱِهِذٰهيِطْعُأَكِلْسَنِل«ميهاربإلىلاعتهلوق
لٱِرْهَّـنلٱَىلِإَْرصِم

ْ
لٱِرَْهنِريِبَك

ْ
كلمو.)١٥:١٨نيوكت(»ِتاَرُف

باتكلالوقليلدبناميلسمايأيفضرألاكلتليئارسإ
لَسَتُمُناَمْيَلُسَناَك«

ِّـ
ملٱِعيَِمجَىلَعًاط

َىلِإِرْهَّـنلٱَنِمِكِلاَمَْ
ناكو.)٤:٢١كولم١(»َْرصِمِموُُختَىلِإَوَنيِطْسِلِفِضْرَأ
ءايوقألاليئارسإءادعأنييروشألاوليئارسإنيبًالصافرهنلا
مواقتيتلاىوقلارئاسوروشأةوقىلإًازمرناكو.نيعماطلا
َبْعَّـشلٱاَذٰهَّـنَأل«ءايعشإلوقنمحضتيامكهبعشوهللا
جلٱَهوُليِشَهاَيِمَلَذَر

ْ
لَمَرِنْبٱَوَنيِصَرِبَّـُرسَو،ٍتوُكُسِبَةَيِرَا

ْ
.اَي

لٱِرْهَّـنلٱَهاَيِمْمِهْيَلَعُدِعْصُيُدِّـيَّـسلٱاَذَوُهَكِلٰذِل
ْ
لٱَوَةَّـيِوَق

ْ
،ََةريِثَك

َقْوَفيِرَْجيَوِهيِراََجمِعيَِمجَقْوَفُدَعْصَيَف،ِهِدَْجمَّـلُكَوَروُّشَأَكِلَم

لٱُغُلْبَيُ.ُربْعَيَوُضيِفَي.اَذوَُهيَىلِإُقِفَدْنَيَوِهِطوُطُشِعيَِمج
ْ
َ.قُنُع

»ُليِئوُناَّـمِعاَيَكِدَالِبِضْرَعَءْلِمِهْيَحاَنَجُطْسَبُنوُكَيَو
ةكلمملاوةيروشألاةكلمملانإ.)٨-٨:٦ءايعشإ(
ةوقىلإةيروشألاةكلمملابزمُرفنيتداضتماتناكةيليئارسإلا
ةوقيأةيحورلاةوقلاىلإةيليئارسإلاةكلمملابوضرألا
كفف.نيتوقلانيبزجاحلاىلإ»تارفلاب«ريشُأو.ةسينكلا
ةيملاعلاتاوقلالحىلإريشيتارفلادنعنيديقملاةكئالملا
زجاحلاةلازإىلإريشيرهنلاكلذفشنو.ةسينكللةداضملا
دنعنيديقملاةعبرألاةكئالملاكفو.ةسينكلاوملاعلانيب
ددعوهةعبرألانألملاعلاةنونيدىلإزمرىوسسيلتارفلا
مهدويقواهوّرضيلملاعلاتاهجلكىلإنوبهذيف.ملاعلا
.هللارماوأىوستسيل

ملٱُةَعَبْرَألٱَّـكَفْنٱَف«١٥
ملٱُةَكِئَالَْ

لٱَوِةَعاَّـسلِلَنوُّدَعُْ
ْ
ِمْوَي

.»ِساَّـنلٱَثُلُثاوُلُتْقَيْيَكِل،ِةَنَّـسلٱَوِرْهَّـشلٱَو
٨:٧ص١٨ع٢٠:٧ص

اوُلُتْقَيْيَكِل،ِةَنَّـسلٱَوِرْهَّـشلٱَوِمْوَيْلٱَوِةَعاَّـسلِلَنوُّدَعُْملٱ
هدصاقميرجيلهللاوهمهدعأيذلاِساَّـنلٱَثُلُث
هللانإاهملعلةدهطضملاةسينكللةيزعتكلذو.ةيماقتنالا
.نودِهطضملالذُيونودَهطضملازعُيهيفيذلاتقولاّنيع
تقولايفسانلاىلععقتماكحألاكلتنأىلعلدياذهو
ةبرضلانإو.هنعرخأتتالوهقبستالِهنيعهنّيعيذلا
ةكئالملاكئلوأنإ.مهلكالسانلاضعبتيمتةروكذملا
ءاروهللارمأبعمتجتيتلاةميظعلاشويجلاداوقةعبرألا
.ةمقنللةدعملاهللاشويجزكرمىلإزمروهيذلاتارقلا
مهنإلوقلاداضيالهللانوفرعيالنيذلاممألانمهنوكو
مهملعنودكلذناكنإوهدصاقماورجأمهنألهللاشويج
هبوبرلاديببدأبيضقروشأناكامكمهتدارإنودو
هللانإميدقلادهعلايفلاقو.)١٠:٥ءايعشإ(هبعشبّدأ
نمهصلخيهنإفانهامأنييروشألاةطساوبهبعشبّدأ
.هشويجةطساوبهيدهطضم

لٱِشوُيُجُدَدَعَو«١٦
ْ
لِماَتَئِمِناَسْرُف

ْ
ُتْعِمَساَنَأَو.ٍنوُي

.»ْمُهَدَدَع
٧:٤و٥:١١ص

ةفاخملاعيضاومنمليخلاًاميدقنويليئارسإلاربتعا
لٱٌميِقُماَذَنَئٰهَف«يبنلاقوقبحلوقليلدب

ْ
لِك
ْ

ملٱَةَّـمُألٱَنيِّـيِناَد
َةَّـرُْ

لٱ
ْ
يفَةَكِلاَّـسلٱَةَِمحاَق ْتَسْيَلَنِكاَسَمَكِلْمَتِلِضْرَألٱِباَحِرِ
َهل
َ
اَهُمْكُحُجُرَْخياَهِسْفَنِلَبِقْنِم.ٌةَفوَُخمَوٌةَلِئاَهَيِه.ا
ُهلَالَجَو

َ
ملٱِباَئِذْنِمُّدَحَأَوِروُمُّنلٱَنِمُعَْرسَأاَهُلْيَخَو.ا

،ِءاَسَْ

ألَا
َ
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ملٱِْرسَّـنلٱَكَنُوريِطَيَو،ٍديِعَبْنِمَنوُتْأَيَوَنوُِرشَتْنَياَُهناَسْرُفَو
ِِعْرسُْ

ايؤرلاهذهليخىلإبسُنو.)٨-١:٦قوقبح(»ِلْكَألٱَىلِإ
.ةقباسلاايؤرلادارجىلإبسُنامكةيعببطريغتاوق
لئاهلاءاضقلانعبونتىتحةفيخمنوكتالةيداعلاليخلاف
.يتآلا

نويلماتئميأٍنوُيْلِماَتَئِمِناَسْرُفْلٱِشوُيُجُدَدَع
.جنرفإلاحالطصابسح

ملهنألمهددععمسهنأركذْمُهَدَدَعُتْعِمَساَنَأَو
ًادونجوًايقيقحًاددعدصقيملوهو.مهيصحينأعطتسي
،ٌتاَوَبَرِهللاٱُتاَبَكْرَم«منرملالوقىلعهمالكىنبو.نييقيقح
ةيوامسمنرملاتابكرمو.)٦٨:١٧رومزم(»ٌةَرَّـرَكُمٌفوُلُأ
.هللارمأتحتامهالكونويضرأايؤرلاناسرفو

خلٱُتْيَأَراَذَكٰهَو«١٧
ْ
يفَلَْي جلٱَواَيْؤُّرلٱِ

ْ
َهل،اَهْيَلَعَنيِسِلَا

ُ
ْم

خلٱُسوُؤُرَو،ٌةَّـيِتِيْربِكَوٌةَّـيِنوُجْناَمْسَأَوٌةَّـيِراَنٌعوُرُد
ْ
ِسوُؤُرَكِلَْي

.»ٌتِيْربِكَوٌناَخُدَوٌراَنُجُرَْخياَهِهاَوْفَأْنِمَو،ِدوُسُألٱ
٢٠:١٠و١٩:٢٠و١٤:١٠صو١٨ع٩:٢١و٨:٢لايناد
١١:١٥ص٢١:٨و

ًاعورد«نيسبالاوناكمهنأبناسرفلافصوةيآلاهذه
ةبراضءاقرزيأ(»ةينوجنامسا«و)رانلانولاهنوليأ(»ةيران
رومزم(هللابضغةمالعرانلاف.»ةيتيربك«و)داوسلاىلإ

١٤:١٠ص(ةيمنهجاهنأىلعلدتةيتيربكاهنوكو)١٨:٨
.ةراضيهف)٢١:٨و١٩:٢٠و

ِراَّـنلٱَنِمِساَّـنلٱُثُلُثَلِتُقِةَثَالَّـثلٱِهِذٰهْنِم١٨«١٨،١٩
لٱَوِناَخُّدلٱَو

ْ
خلٱِتِيْربِك

ْ
لُسَّـنِإَف١٩،اَهِهاَوْفَأْنِمِةَجِرَا

ْ
َوُهاََهناَط

يف يفَواَهِهاَوْفَأِ هباَنْذَأِ حلٱُهْبِشاََهباَنْذَأَّـنَأل،اَِ
ْ
َهلَوِتاَّـَي

َ
ٌسوُؤُرا

هبَو .ُُّرضَتاَِ
١٧ع

ةروكذملا»تيربكلاوناخدلاورانلا«يأِةَثَالَّـثلٱِهِذٰهْنِم
.ةقباسلاةيآلايف

يفَوُهاََهناَطْلُسَّـنِإَف يفَواَهِهاَوْفَأِ ضعبيفواَِهباَنْذَأِ
ىلعاهناطلسيأ»اهبانذأيفليخلاناطلس«ةميدقلاخسنلا
اهبانذأيفرارضإلاىلعدارجلاةوقتناك.سانلاتيمتنأ
مهتوقفاهبانذأواههاوفأيفكلذىلعناسرفلاةوقو.)١٠ع(
الةريغصاهمارجأدارجلاودارجلاةوقنممظعأرارضإلاىلع
دوسألاكًاناعجشناسرفلاكئلوأناكو.ناسرفلاوليخلاك
قرحتومهئادعأراصبأىمعُتمهسافنأوتايحلاكّنيماسو
ةقفشالبًادجةراضةردتقمتاوقىلإزمرمهف.مهداسجأ
.ةلطابلامهتدابعوملاعللمهبحىلعسانلااوبقاعيلاوتأف

مهمجلمدعوسانلااياطخنإملاعلايفثدحامًاريثكو
روجلاعاونألكبمهتباصإةلعةروظحملاتاوهشلانعمهسفنأ
هعبتيًاودعريصتناسنإلااهبكتريةئيطخلكنأكفنونجلاو
اهداصحنوكيًاروزبعرزينأكةيطخلالعفيهنإوهبرضيو
.ءاقشلاومثإلاةرفو

هباوُلَتْقُيَْملَنيِذَّـلٱِساَّـنلٱُةَّـيِقَباَّـمَأَو٢٠«٢٠،٢١ ِهِذِٰ
اوُدُجْسَيَالىَّـتَح،ِْمهيِدْيَأِلاَمْعَأْنَعاوُبوُتَيْمَلَفِتاَبََّـرضلٱ
لٱَوِبَهَّـذلٱِماَنْصَأَوِنيِطاَيَّـشلِل

ْ
حلٱَوِساَحُّنلٱَوِةَّـضِف

ْ
ِرََج

خلٱَو
ْ

َالَوَعَمْسَتَالَوَِرصْبُتْنَأُعيِطَتْسَتَاليِتَّـلٱِبََش
ْنَعَالَوْمِهِرْحِسْنَعَالَوْمِهِلْتَقْنَعاوُباَتَالَو٢١،َِيشْمَت
.»ْمِهِتَقِْرسْنَعَالَوْمُهاَنِز

لامعأو٥:١٣اخيمو١:١٦ايمرإو٤:٢٨ةينثت٢:٢١ص
-١٣٥:١٥و٧-١١٥:٤رومزم١٠:٢٠سوثنروك٧:٣١١
:١٧و١٨:٢٣صو١٢و٤٧:٩ءايعشإ٥:٢٣لاينادو١٧
٥و٢

اهانعمناكامهمتابرضلاهذهنإناتيآلاناتاهدكؤت
ةئيطخلاتابسنممهظاقيإوةبوتلاىلعسانلاثحاهتياغف
توملانماوجننيذلانأىلعًاضيألدتو.ليوطلاقيمعلا
.مهماثآنعنوبوتيالومهرئامضمهخبوتالونوفاخيالاهب
ىلعهللابضغتجّيهيتلااياطخلاعاونأراهظإاذهيفو
رّذحيتلااياطخلايهو.مهيلعتابرضلاكلتلسرأفسانلا
ناثوألاةدابعيهواهيفاوطقسوًاميدقاهنمهبعشهللا
.)٧:٤١لامعأو١٣٥:١٥و٤٠-١٠٧:٣٤رومزم(

»مهيديألامعأب«دارملانأىلعةنيرقلاّلدتِْمهيِدْيَأِلاَمْعَأ
ِهلآ«ىسوملوقلثماذهوًاصوصخناثوألاعنص

َ
َةَعْنَصًة

ممٍرَجَحَوٍبَشَخْنِمِساَّـنلٱيِدْيَأ َالَوُعَمْسَيَالَوُِرصْبُيَالاَّـِ
٧-١١٥:٤رومزمًاضيأرظنا٤:٢٨ةينثت(»ُّمُشَيَالَوُلُكْأَي
.)٥:٢٣لاينادو

ًادمعنيطايشلااودبعمهنأمزلتسيالاذهِنيِطاَيَّـشلِل
نيطايشلانودبعيًارهاظناثوألانودبعينيذلانإىنعملاف
اَمَّـنِإَفُمَمُألٱُهُحَبْذَياَمَّـنِإْلَب«سلوبلوقليلدبةقيقح
.)١٠:٢٠سوثنروك١(»ِِهللاَال،ِنيِطاَيَّـشلِلُهَنوُحَبْذَي

تسيلةئيطخلاهذه)٥:٢٠ةيطالغ(ْمِهِلْتَقْنَعَالَو
الإعقتالتابرضلاكلتنأجتنتسنىتحنيينثولابةصتخم
ةبحمىلعًاضيألمتشتناثوألاةدابعف.ةينثولادالبلاىلع
عمطلا«نإنيترمليجنإلايفليقهنأللاملاةبحموملاعلا
هذهو.)٣:٥يسولوكو٥:٥سسفأ(»ناثوأةدابع
يفنوكتوتناكيهفناكمبالونامزبصتختالةئيطخلا
ىلإءاغصإالوهللافوخامهيفسيلرصعوضرألك

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص

٥٥
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دالبلايفثدحدقف.سانلاىلعةقفشالوريمضلاتوص
.مثإلاةربابجالإاهيتأيالعدخوعيظفسالتخاةيحيسملا

نمسانلاهيتأيامانه»رحسلاب«دارملاْمِهِرْحِسْنَع
)٢٠ع(يفركُذ.سانلاةايحاورضينأةيغبةيّرسلالاعفألا
نملوألاحوللايفبتُكاممهللاقوقحبةقلعتملااياطخلا
سانلاقوقحبةقلعتملااياطخلا)٢١ع(يفو.ةعيرشلايحول
يفمهتالغوتتامالعمظعأو.يناثلاحوللايفبتُكامم
ةردقلامهدقفوهللافوخوريمضلاحصنمهضفرةئيطخلا
:٣٦رومزم(ةئيطخلاهركىلإليملااودقفمهنألةبوتلاىلع
٤(.

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

ناكعباسلامتخلاكفلبقوسداسلامتخلاكفدعب
عمجومههابجىلعنيراتخملامتخامهوناتضرتعمناييؤر
عباسلاوسداسلانيقوبلانيبلوسرلالّوحو.مهاّيإةكئالملا
ىلإهيلعهللاءاضقوملاعلابةصتخملارومألانمهرظن
ةبسنلابةسينكلاةلاحنيبينأكلذنمهتياغو.ةسينكلا
عقوامبهاياطخنعبتيمليذلامثإلايفعوضوملاملاعلاىلإ
اتلغشنيتضرتعمنييؤرركذف.تابرضلانمهيلع
حاحصألانمًاددعرشعةعبرأوهلكرشاعلاحاحصألا
رخآيفهكرتيذلاعوضوملاىلإعجرمث.رشعيداحلا
رفسلابقلعتيامحاحصألااذهةياغو.عساتلاحاحصألا
.ريغصلا

ًالِبَْرسَتُم،ِءاَمَّـسلٱَنِمًالِزاَنًاّيِوَقَرَخآًاكَالَمُتْيَأَرَّـمُث«١
ُهَالْجِرَو،ِسْمَّـشلٱَكُهُهْجَوَو،َحَزُقُسْوَقِهِسْأَرَىلَعَو،ٍةَباَحَسِب
»ٍراَنْيَدوُمَعَك

ىتم١٦و١:١٥ص٤:٣ص٢٠:١و١٨:١و٥:٢ص
١٧:٢

ةعبسلاةكئالملانمسيلكالملااذهًاّيِوَقَرَخآًاكَالَم
روكذملايوقلاكالملانعهلًازييمترخآبهتعنواوقوبنيذلا
عمحيسملاكالملااذهبدصقيملهنأحّجرملاو.)٥:٢ص(يف
امو.هللاءاضقبملعلاوهليتلالامعألاوتافصلاهلنأ
.هسفنحيسملاالحيسملانعبئانهنأنيبي)٦ع(يفليق

٨ع(ءامسلايفايؤرلايفانحوييقبِءاَمَّـسلٱَنِمًالِزاَن
.)٩و

كالمهنأىلعلدتةباحسلاهذهٍةَباَحَسِبًالِبَْرسَتُم
.)١:٧ص(ةمقنلا

هلوقىضتقمبهللاسوقاذهَحَزُقُسْوَقِهِسْأَرَىلَعَو
ةمحرلابهللاقاثيمةمالعيهو»باحسلايفيسوقتعضو«

...ِضْرَألٱَْنيَبَويِنْيَبٍقاَثيِمَةَمَالَعُنوُكَتَف«هلوقليلدب
لٱِرَهْظَتَو

ْ
يفُسْوَق يِنْيَبيِذَّـلٱيِقاَثيِمُرُكْذَأِّـينَأ،ِباَحَّـسلٱِ

يفٍةَّـيَحٍسْفَنِّـلُكَْنيَبَوْمُكَنْيَبَو -٩:١٣نيوكت(»ٍدَسَجِّـلُكِ
١٥(.

هنوكلهللادجمنمءيشهلناكِسْمَّـشلٱَكُهُهْجَوَو
.)١٨:١و١:١١ص(هنمًالسرم

:١صريسفترظنا(هاقاسيأٍراَنْيَدوُمَعَكُهَالْجِرَو
١٥(.

يفُهَعَمَو«٢ ُهَلْجِرَعَضَوَف.ٌحوُتْفَمٌريِغَصٌرْفِسِهِدَيِ
لٱ
ْ
لٱَىلَعىَنْمُي

ْ
لٱَوِرْحَب

ْ
»ِضْرَألٱَىلَعىَْرسُي

٥:١ص١٠-٨و٥ع

ص(موتخةعبسهليذلارفسلاىلإةبسنلابٌريِغَصٌرْفِس
رفسلااذهنكلو.هللاءاضقلكنمضتدقيذلاو)٥:١
ةياغلبتُكوةسينكلابقلعتيامىوسنمضتيالريغصلا
ةينبمايؤرلاهذهو.ةلبقتسملاهتآوبنبانحويهبأبنتيلةصاخ
ْلُكَوَكَمَفْحَتْفٱ«هلوقيهولايقزحةءوبنيفليقامىلع
ِجْرَدِباَذِإَو،َّـَيلِإٍةَدوُدَْممٍدَيِباَذِإَوُتْرَظَنَف.ُهَكيِطْعُماَنَأاَم
،ُهاَفَقْنِمَوٍلِخاَدْنِمٌبوُتْكَمَوُهَويِماَمَأُهََرشَنَف.اَهيِفٍرْفِس
.)١٠-٨لايقزح(»ٌلْيَوَوٌبيِحَنَوٍثاَرَمِهيِفَبِتُكَو

انهضرألاورحبلاخلاِرْحَبْلٱَىلَعىَنْمُيْلٱُهَلْجِرَعَضَوَف
.نايزاجمالنايقيقح

اَمَدْعَبَو.ُدَسَألٱُرِْجمَزُياَمَكٍميِظَعٍتْوَصِبَخََرصَو«٣
هتاَوْصَأِبُةَعْبَّـسلٱُدوُعُّرلٱِتَمَّـلَكَتَخََرص .»اَِ
-٢٩:٣رومزمو٤:٥ص١١:١٠عشوهو٣١:٤ءايعشإ
٩

نومضمنأىلعلدياذهُدَسَألٱُرِْجمَزُياَمَك...َخََرصَو
لوقليلدبهتسينكوحيسملاءادعألفيخمريغصلارفسلا
يِطْعُيَميِلَشُروُأْنِمَو.ُرِْجمَزُيَنْوَيْهِصْنِمُّبَّـرلٱ«يبنلاليئوي
.)٣:١٦ليئوي(»ُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلٱُفُْجَرتَف،ُهَتْوَص

هذهاَِهتاَوْصَأِبُةَعْبَّـسلٱُدوُعُّرلٱِتَمَّـلَكَتَخََرصاَمَدْعَبَو
.)١٩و١٢:٢٨انحوي(هرمأبيهوأهللاتاوصأتاوصألا
هعوضومنأىلإريشيدوعربًانرتقمرفسلاءاطعإنوكو
عمهللااهيلعبجوامعةلفاغلاهتسينكىلعهللاماكحأ
.ةراهطلايفتبثتوظفُحتاهيفةنيمأةيقب

هتاَوْصَأِبُةَعْبَّـسلٱُدوُعُّرلٱِتَمَّـلَكَتاَمَدْعَبَو«٤ ًاعِمْزُمُتْنُكاَِ
َىلَعْمِتْخٱ:َِيلًالِئاَقِءاَمَّـسلٱَنِمًاتْوَصُتْعِمَسَف،َبُتْكَأْنَأ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُِرشاَع

٥٦
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.»ُهْبُتْكَتَالَوُةَعْبَّـسلٱُدوُعُّرلٱِهِبْتَمَّـلَكَتاَم
٢٢:١٠ص٩و١٢:٤و٨:٢٦لايناد٨ع١٩و١:١١ص

تاوصأاَِهتاَوْصَأِبُةَعْبَّـسلٱُدوُعُّرلٱِتَمَّـلَكَتاَمَدْعَبَو
ةيتآلاماكحألابملكتتاهنأىلإريشتدوعرلابةنرتقملاايؤرلا
تاوصأ«ةعبسباذهلباق)١٦:١٨و١١:١٩و٤:٥ص(
.)٢٩رومزم(يف»برلا

لئاقلابرلارمأىضتقمبَبُتْكَأْنَأًاعِمْزُمُتْنُك
.)١:١٩ص(»خلاتيأرامبتكاف«

ُدوُعُّرلٱِهِبْتَمَّـلَكَتاَمَىلَعْمِتْخٱ...ًاتْوَصُتْعِمَسَف
اَّـمَأ«ىلاعتهلوقوهولاينادةءوبنيفاملثماذهُةَعْبَّـسلٱ
هللااف.)٨:٢٦لايناد(»ٍَةريِثَكٍماَّـيَأَىلِإاََّـهنَألاَيْؤُّرلٱِمُتْكٱَفَتْنَأ
نمامفتاوصألاكلتهتلاقامانلنلعينأانحويلحمسيمل
نأدصقيملهللانإحجرألاو.اهتاملكنعلاؤسلانمةدئاف
نكتملاهنألاهرايتخابةسينكلااهملعتتنألبدبألاىلإمتكُت
نإوةسينكلابصتختاهنإةنيرقلانمملعنو.كلذلةدعتسم
ىلعةقفشاهنالعإنعانحويىهنفتاديدهتاهمظعم
الكلذنكلونلعُياملاوهأباهفواخمديزتالئلةسينكلا
نأةلباقنلعُتملاهنأعمماكحألاكلتنألراذنإلانمولخي
.نيبنذملاىلعهللاءاشىتمعقت

ملٱَو«٥
لٱَىلَعًافِقاَوُهُتْيَأَريِذَّـلٱُكَالَْ

ْ
،ِضْرَألٱَىلَعَوِرْحَب

»ِءاَمَّـسلٱَىلِإُهَدَيَعَفَر
٣٢:٤٠ةينثتو١٤:٣٠ددعو٦:٨جورخو١٤:٢٢نيوكت
١٢:٧لاينادو٢٠:١٥جورخو

تقونإكالملاماهفإاهدعبناتللاناتيآلاوةيآلاهذه
لاينادلوقبانركذيهمالكوًادجبيرقتآوبنلامامتإ
لٱَسِبَّـاللٱَلُجَّـرلٱُتْعِمَس«

ْ
،ِرْهَّـنلٱِهاَيِمِقْوَفْنِميِذَّـلٱِناَّـتَك

حلٱِبَفَلَحَوِتاَواَمَّـسلٱَوْحَنُهاَْرسُيَوُهاَنْمُيَعَفَرْذِإ
ْ

َىلِإِّـَي
.)١٢:٧لايناد(»ٍفْصِنَوِْنيَناَمَزَوٍناَمَزَىلِإُهَّـنِإ:ِدَبَألٱ

هتمظعىلعلدياذهِضْرَألٱَىلَعَوِرْحَبْلٱَىلَعًافِقاَو
.هنعبئانوهيذلاةمظعو

١٤:٢٢نيوكت(نيفلاحلاةداعكِءاَمَّـسلٱَىلِإُهَدَيَعَفَر
رابتعابءامسلاىلإهديعفرو.)٣٢:٤٠ةينثتو٦:٨جورخو
.هللانكسماهنوك

حلٱِبَمَسْقَأَو«٦
ْ

َءاَمَّـسلٱَقَلَخيِذَّـلٱ،َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإِّـَي
لٱَواَهيِفاَمَوَضْرَألٱَواَهيِفاَمَو

ْ
ٌناَمَزُنوُكَيَالْنَأ،ِهيِفاَمَوَرْحَب

»ُدْعَب
٢١:٦و١٦:١٧و١٢:١٢و٦:١١ص١١و٤:٩ص

همسقعوضومنألءيشلكقلاخهللانأبحيرصتاذه
ملاعلاهللاقلخف.هرمأنهريهيتلاتاقولخملايفهّرس
مسقلااذهبولسأوهليمكتوهنباتوكلمبهئانتعانوبرع
.حيسملاوهكالملانوكينأنمعنمي

ةباجإنعدعبءوطبنوكياليأُدْعَبٌناَمَزُنوُكَيَالْنَأ
قاوبألاتناكف.)٦:١٠ص(ةروكذملانيسيدقلاتاولص
ىلإيرجينأعمزمهللانأبانهحِّـُرصو.اهلًاباوجةتسلا
دنعنوكيمامتإلااذهنامزو.اهبرذنأيتلاةمقنلاةياهنلا

ْنَأ«نيسيدقللليقهنإ.)١١:١٩ص(عباسلاقوبلاتوص
لٱَلَمْكَيىَّـتَحًاضْيَأًاريِسَيًاناَمَزاوُِحيَرتْسَي

ْ
،ْمُهُؤاَقَفُرُديِبَع

لٱ،ًاضْيَأْمُُهتَوْخِإَو
ْ
.)٦:١١ص(»ْمُهَلْثِماوُلَتْقُيْنَأَنوُديِتَع

ضرألاوةرضاحلاءامسلابقلعتملاهللاّرسنإانهمهلليقو
ءامس«كلذرثأىلعرهظيهنإوءاهتنالاكشوىلعةرضاحلا
.ّ»ربلااهيفنكسيةديدجضرأوةديدج

يفْلَب«٧ ملٱِتْوَصِماَّـيَأِ
َقِّـوَبُيْنَأَعَمْزَأىَتَمِعِباَّـسلٱِكَالَْ

.»َءاَيِبْنَألٱُهَديِبَعََّـرشَباَمَك،ِهللاٱُِّرسًاضْيَأُّمِتَي
١٦:٢٥ةيمورو٣:٧سوماع١١:١٥ص

يفْلَب .)١١:١٥ص(ِعِباَّـسلٱِكَالَْملٱِتْوَصِماَّـيَأِ
نلعأامكحيسملاتوكلمّرسوهاذهِهللاٱُِّرسًاضْيَأُّمِتَي
لٱَوِيليِجْنِإَبَسَح«لوسرلالوقليلدبهليجنإيف

ْ
ِةَزاَرِك

ملٱَعوُسَيِب
يفًاموُتْكَمَناَكيِذَّـلٱِّـِّـرسلٱِنَالْعِإَبَسَحِ،حيِسَْ ِ

»ِمَمُألٱُعيَِمجِهِبَمِلْعُأَو،َنآلٱَرَهَظْنِكٰلَو،ِةَّـيِلَزَألٱِةَنِمْزَألٱ
َبَسَح،ِهِتَئيِشَمِّـِرسِباَنَفَّـرَعْذِإ«هلوقو.)٢٦و١٦:٢٥ةيمور(
يفاَهَدَصَقيِتَّـلٱِهِتَّـَرسَم َعَمْجَيِل،ِةَنِمْزَألٱِءْلِمِريِبْدَتِل،ِهِسْفَنِ
يفٍْءَيشَّـلُك ملٱِ

يفاَمِ،حيِسَْ »ِضْرَألٱَىلَعاَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ
جلٱَريِنُأَو«هلوقو.)١٠و١:٩سسفأ(

ْ
يفَعيَِم ُةَِكَرشَوُهاَمِ

ملٱِّـِّـرسلٱ
يفِروُهُّدلٱُذْنُمِموُتْكَْ جلٱِقِلاَخِهللاٱِ

ْ
َعوُسَيِبِعيَِم

ملٱ
ليلدبو)٦:١٩سسفأًاضيأرظنا٣:٩سسفأ(ِ»حيِسَْ
.)١١:١٧ص(عباسلاقوبلادعباهبمنُريتلاةمينرتلايفام

هنألحّرفمرسلااذهًاذإفَءاَيِبْنَألٱُهَديِبَعََّـرشَباَمَك
.هباورشبمهنأنيبيءايبنألاهللاديبعىلإهميلستو.ةراشب
قلعتيهنإو)١٨-١١:١٥ص(نمرهاظرسلااذهنومضمو
نألموتخمبسيلرفسلااذهنإف.مهثاريمهللاديبعدادتماب
نيذلاىلعالإفخيملهنإوليجنإلايفنلعُأدقهانعم
رفسلااذهنإمهضعبنظف.»مهراصبأملاعلااذههلإىمعأ«
حتُفرفسلااذهنإوهتاراذنإوهديعاومبليجنإلاىوسسيل
حالصإلارصعيفحتُفامكةفلتخمتاقوأيفسانللًاديدج
.ًالبقاهيلإمجرتُيملةغلىلإليجنإلاهيفمجرُتتقولكيفو
.نيسمخوةئمعبسوحناهيلإمجرُتيتلاتاغللاتغلبدقو

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاُِرشاَع

٥٧
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ِءاَمَّـسلٱَنِمُهُتْعِمَسْدَقُتْنُكيِذَّـلٱُتْوَّـصلٱَو٨«٨،٩
ملٱَريِغَّـصلٱَرْفِّـسلٱِذُخْبَهْذٱ:َلاَقَوًاضْيَأيِنَمَّـلَك

يفَحوُتْفَْ ِدَيِ
ملٱ
لٱِكَالَْ

ْ
لٱَىلَعِفِقاَو

ْ
َىلِإُتْبَهَذَف٩.ِضْرَألٱَىلَعَوِرْحَب

ملٱ
ُهْذُخ:ِيلَلاَقَفَ.ريِغَّـصلٱَرْفِّـسلٱيِنِطْعَأ:ُهَلًالِئاَقِكَالَْ
لُكَو
ْ
يفُهَّـنِكٰلَو،ًاّرُمَكَفْوَجُلَعْجَيَسَف،ُه لُحُنوُكَيَكِمَفِ

ْ
ًاو

لٱَك
ْ
.»ِلَسَع
٣ىلإ٣:١و٢:٨لايقزحو١٥:١٦ايمرإ٢و٤ع

اذه.)٣عرظنا(ُهُتْعِمَسْدَقُتْنُكيِذَّـلٱُتْوَّـصلٱَو
.هرمأبهريغتوصوأهللاتوص

لديرحبلاوربلانملكىلعهفوقوخلاِفِقاَوْلٱِكَالَْملٱ
.هنعبئانوهيذلاهللاةمظعوهتمظعىلع

ْلُك،َمَدآَنْبٱاَي«لايقزحلىلاعتهلوقلثماذهُهْلُكَوُهْذُخ
لَكْبَهْذٱَو،َجْرَّـدلٱاَذٰهْلُك.ُهُدَِجتاَم

ِّـ
.َليِئاَْرسِإَتْيَبْم

طَأَفيِمَفُتْحَتَفَف
ْ

،َمَدآَنْبٱاَي:ِيلَلاَقَو.َجْرَّـدلٱَكِلٰذيِنَمَع
طَأ
ْ

طَبْمِع
ْ
ألْمٱَوَكَن

ْ
اَنَأيِذَّـلٱِجْرَّـدلٱاَذٰهْنِمَكَفْوَج

َكُمَالَكَدِجُو«ايمرإلوقو)٣-٣:١لايقزح(»ُهَكيِطْعُم
لَكَأَف

ْ
ًانسحهانعممهفاوهيفلمأتىنعملاو.)١٥:١٦ايمرإ(»ُهُت
رابتخانعكريغلهبدهشتنأردقتىتحهتميقفرعأو
ُهََرشَنَف«هلوقوهولايقزحةءوبنيفلكألاريسفتليلدب
ٍثاَرَمِهيِفَبِتُكَو،ُهاَفَقْنِمَوٍلِخاَدْنِمٌبوُتْكَمَوُهَويِماَمَأ
منرملالوقانركذياذهو.)٢:١٠لايقزح(»ٌلْيَوَوٌبيِحَنَو
يفَكَمَالَكُتْأَّـبَخ« لَقِ

ْ
.)١١٩:١١رومزم(»يِب

ةسينكلالبقتسمهنمفرعُيهنألًاّرُمَكَفْوَجُلَعْجَيَسَف
هتمدخيفرتفتوهمدباهارتشايذلااهبرىسنتساهنإو
نورسيسانلانمنيليلقنألواهيلعيتآلاباقعلاقحتستو
ءايعشإلوقلوقينألوسرلارطضافهللامالكاولبقينأ
هبلقةرارمنوكتو.)٥٣:١ءايعشإ(»انربخقدصنم«
ِمل،ُدِّـيَساَي«برلللاقمويىسومبلقةرارمك

َ
َىلِإَتْأَسَأاَذا

ِمل؟ِبْعَّـشلٱاَذٰه
َ
لَسْرَأاَذا

ْ
لَخَدُذْنُمُهَّـنِإَف؟يِنَت

ْ
َنْوَعْرِفَىلِإُت

لَُختَْملَتْنَأَو.ِبْعَّـشلٱاَذٰهَىلِإَءاَسَأَكِمْسٱِبَمَّـلَكَتَأل
ِّـ

ْص
.)٢٣و٥:٢٢جورخ(»َكَبْعَش

يفُهَّـنِكٰل رفسلااذهنألِلَسَعْلٱَكًاوْلُحُنوُكَيَكِمَفِ
ضرألابوعشلكنيبنمةسينكلاراتخاهللانأهلققحي
يكلاهلجألهسفنلذبواهبحأحيسملانإو.هتصاخنوكتل
.)٣:١٤سرطب٢(مالسلايفبيعالوسندالبنوكت
لوقليدبهباورشبيوهمالكاوعمسينأهللاديبعلذليهنألو
ِحلَكَلْوَقَىلْحَأاَم«منرملا

َ
لٱَنِمَىلْحَأ!يِكَن

ْ
...يِمَفِلِلَسَع

ِزيِرْبِإلٱَوِبَهَّـذلٱَنِمىَهْشَأ.اَهُّلُكٌةَلِداَعٌّقَحِّـبَّـرلٱُماَكْحَأ
لٱ
ْ

لٱَنِمَىلْحَأَوِ،ريِثَك
ْ
طَقَوِلَسَع

ْ
١١٩:١٠٣رومزم(»ِداَهِّـشلٱِر

.)١٠و١٩:٩و

ملٱِدَيْنِمَريِغَّـصلٱَرْفِّـسلٱُتْذَخَأَف«١٠
لَكَأَوِكَالَْ

ْ
َناَكَف،ُهُت

يف لُحيِمَفِ
ْ
لٱَكًاو

ْ
لَكَأاَمَدْعَبَو.ِلَسَع

ْ
يفْوَجَراَصُهُت .»ًاّرُمِ

١٢و١٠و١٧و٥ص٩و٣٧:٤لايقزح١١:١ص

.ةعساتلاةيآلاريسفتةيآلاهذه

ٍمَمُأَوٍبوُعُشَىلَعًاضْيَأُأَّـبَنَتَتَكَّـنَأُِبَجي:ِيلَلاَقَف«١١
لَأَو
ْ

.»َنِيريِثَكٍكوُلُمَوٍةَنِس

يفوخلاٍبوُعُشَىلَعًاضْيَأُأَّـبَنَتَتَكَّـنَأُبَِجي:ِيلَلاَقَف
رفسلاريصياذاملنيبياذه»خلااولاقف«ةميدقلاخسنلاضعب
هيلإنوتفتليالمهلدهشينيذلانإملعيهبهنألًارمهفوجيف
دبالهنإو.هلسرنوضغبيويقيقحلامهكلملنوعضخيالو
ًاكلمملاعلااذهكلاممنوكتوًاريخأةسينكلارصتنتنأنم
نوتأيفرمتملاممتيالكلذنكلو.حيسملاعوسيبرلل
هللاماكحأواهئاضعأضعبدادتراريصينأوداهطضالا
»ليووبيحنوثارم«رفسلايفبتُككلذلو.اهيلع
فعضتوعدبلابةسينكلابرضُتنأدعبو)٢:١٠لايقزح(
اهؤادعأاهدهطضيوبزحتلابلقلقتتوملاعللاهتبحمب
رصتنتوىوقتتاهنكلكلذبىشالتتالاهتيبلهأاهبراحيو
لوسرلاءابنإبايؤرلاهذهتهتناو.ةرداقلااهديسعارذب
.ةنزحماهنكلةديجمرخُأىؤرب

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

قوبلانيبةضرتعملاةيناثلاايؤرلاحاحصألااذهيف
.هنمةيآ١٤لغشتيهوعباسلاقوبلاوسداسلا

ملٱَفَقَوَو،ًاصَعَهْبِشًةَبَصَقُتيِطْعُأَّـمُث«١
:ِيلًالِئاَقُكَالَْ

ملٱَوِهللاٱَلَكْيَهْسِقَوْمُق
.»ِهيِفَنيِدِجاَّـسلٱَوَحَبْذَْ

٢:١ايركز٤٢:٢٠-٤٠:٣لايقزحو٢٠:١٥ص

دهعلانمايؤرلاهذهساسأنإًةَبَصَقُتيِطْعُأَّـمُث
نماهضعبو.)٢و٢:١ايركز(ةءوبننماهضعبوميدقلا
ءاصحإةياغكسايقلااذهةياغف.)٧-٤٠:٢لايقزح(
يفةيوامسلاةنيدملاسايقو)٧ص(يفمهمتخونيراتخملا
هتياقووسيقملاظفحىلإةراشإلايهو)١٦و٢١:١٥ص(
هلوقنمحصتيامكةنونيدللالهللادجملًانكسمنوكيل
ِيتآاَذَنَئَهِّـينَأل،َنْوَيْهِصَتْنِباَييِحَرْفٱَويِمَّـنَرَت«ىلاعت
يفُنُكْسَأَو ةبصقلاو.)٢:١٠ايركز(»ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ِكِطَسَوِ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ

٥٨
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دحأنوكينأنمدبالواهايإهاطعأنملقيملوسايقلل
.ةيوامسلادونجل

هيلعبجوأفِهيِفَنيِدِجاَّـسلٱَوَحَبْذَْملٱَوِهللاٱَلَكْيَهْسِق
سدقوسدقلاوهو»لكيهلا«يهوةثالثلاسيقينأ
»روخبلاحبذم«وهو»حبذملا«و.ةنيرقلانيبتامكسادقألا
.)٨:٣ص(هللانيسيدقلاتاولصهيلعتعُضويذلا
انهسايقلانأىلعلدينيدجاسلاسايقو»نودجاسلا«و
هللاليئارسإىلإ»سيقملاب«راشأو.ةقيقحالزاجمهلك
نكسيوقحلاوحورلابهنودبعينيذلاءانمألاهديبعويقيقحلا
بئاصملاءانثأيفنيظوفحماونوكينأدصقيفمهنيبىلاعتهللا
نوراتخملاونووعدملا«مهو.ملاعلاوةسينكلابيصتيتلا
»نوموتخملا«مهو)١٧:١٤ص(يفنوروكذملا»نونمؤملاو
ريدقلالظيف«نيذلامهو.)٧:٤ص(يفنوروكذملا
.)٩١:١رومزم(»نوتيبي

هلٱَجِراَخَيِهيِتَّـلٱُراَّـدلٱاَّـمَأَو«٢
َْ
طٱَفِلَكْي

ْ
ًاجِراَخاَهْحَر

ألِلْتَيِطْعُأْدَقاََّـهنَأل،اَهْسِقَتَالَو
ُ
ملٱَنوُسوُدَيَسَو،ِمَم

َةَنيِدَْ
ملٱ
.»ًارْهَشَنيِعَبْرَأَوِْنيَنْثٱَةَسَّـدَقُْ
ىتمو٥٢:١ءايعشإ٢١:٢٤اقولو٢٠و٤٠:١٧لايقزح
لايناد١٣:٥و١٢:٦ص٢٢:١٩و١٠و٢١:٢ص٢٧:٥٣
١٢:٧و٧:٢٥

ْهلٱَجِراَخَيِهيِتَّـلٱُراَّـدلٱاَّـمَأَو
َ

ًاجِراَخاَهْحَرْطٱَفِلَكْي
جارخإىلعينبماذهو.ةسنداهبسحايأاَهْسِقَتَالَو
نماوسيلنوعوطقملاكئلوأو.يدوهيلاعمجملانمعوطقملا
هذهو»خلاممأللتيطعأ«هلوقبمهنعاوزاتمامهنألممألا
ناوزلاكوهفنيمألاريغنئاخلاةسينكلاءزجىلإريشترادلا
هتوكلمحيسملاهبهّبشيذلالقحلايفحمقلاعمتبنييذلا
ردقيالوضرألاهذهيفًاعمناومنيناوزلاوحمقلانإف
نيعملاتقولايفهللانكلوامهنيبقرفينأسانلانمدحأ
مهو.رخآلانعامهدحأنولصفيفهتكئالملسريزييمتلل
»َنوُبَخَتْنُيَنيِليِلَقَوَنْوَعْدُيَنِيريِثَك«حيسملالوقيفنووعدملا
رمثبيتأتاليتلاةمركلاناصغأمهو.)٢٢:١٤ىتم(
مهنكلوةدابعلايفمهريغلثمنورهظيو.)٦و١٥:٢انحوي(
.ةيحورةايحالبوةمعنالب

ةَسَّـدَقُْملٱَةَنيِدَْملٱَنوُسوُدَيَسَو،ِمَمُألِلْتَيِطْعُأْدَقاََّـهنَأل
ىلإزمرنآلايهوميلشروأًاميدقةسدقملاةنيدملاتناك
هبشتاهلعجواهلاوحأدسفأاماهلخديتلاةيحيسملاةسينكلا
ىلوتساملاعلاواهكرتهللاوهللاتكرتاهنألسقُتملو.ملاعلا
ةسجنمولماعلابةطلتخماهنوكلممألااهساداهنأكو.اهيلع
ُنوُكَت«هلسرلحيسملالوقىلعينبملوقلااذهو.هب

اقول(»ِمَمُألٱُةَنِمْزَأَلَّـمَكُتىَّـتَح،ِمَمُألٱَنِمًةَسوُدَمُميِلَشُروُأ
٢١:٢٤(.

وهواهناميإروتفلّنيعملاتقولااذهًارْهَشَنيِعَبْرَأَوِْنيَنْثٱ
كلذوةنسفصنونينسثالثهنألدودحمتقونعةرابع
ىلعملاعلاطلستةدمو.لماكددعيهيتلاةعبسلافصن
.)٣ع(حوسملااهسبلواهملأنمزواهايإهيبسوأةسينكلا
نامزب«هنعربعفةفلتخمقرطبتقولاكلذنعربُعدقو
٣ع()١٢٦٠=١٨٠+٧٢٠+٣٦٠يأ(نامزفصنونينامزو
برض٤٢(»ًارهشنيعبرأونينثابو.)١٢:٦صو
نيبةبسنلاملعنالاننإ.)١٣:٥صو٢ع()١٢٦٠=٣٠
يوبنمويلكنإمهضعبنظفيوبنلامويلاويقيقحلامويلا
ْدَقَف«لايقزحلىلاعتهلوقىلعءانبةيقيقحةنسيواسي
لَعَج
ْ

لعلو.)٤:٦لايقزح(»ٍةَنَسْنَعًاضَوِعٍمْوَيَّـلُكَكَلُت
انفرعولاننأىلعايؤرلكنوناقالةءوبنلاكلتبصتخمكلذ
ءدبملعنالةيوبنلاةنسلاويوبنلارهشلاويوبنلامويلارادقم
.ًاثبعكلذىلعينُباملكنوكيفاهنملكةدم

لَأِنآَّـبَنَتَيَفَّـيَدِهاَشِليِطْعُأَسَو«٣
ْ
،ًامْوَيَنيِّـتِسَوِْنيَتَئِمَوًاف

.»ًاحوُسُمِنْيَسِبَال
نيوكت٧و٢٥:١٢لايناد١٣:٥و١٣:٦و١:٥و٢:١٣ص
:٩كولم٢و٢١:٢٧كولم١و٣:٣١ليئومص٢و٣٧:٣٤
١:١٣ليئويو٦٩:١١رومزمو٤:١ريتسأو٩:١ايمحنو١١
.)٨-٣:٥نانويو

نيذهبراشأنمىلإملعنالَّـيَدِهاَشِليِطْعُأَس
دارألبنينيعمنيصخشامهبدرُيملهنأحجرألاونيدهاشلا
.حيسملايفمهنممةبولطملاتافصلاوةيليجنإلائدابملاامهب
.دالبورصعلكيفحيسملاوهللاقحويحولاادهاشامهو
لكيهلانامزوةنايخلابةنامألاجزممايأيفادهشناذللاامهو
ديكأتايؤرلاهذهتناكاملو.ةسودملارادلاونّوصملاسيقملا
يدييفةملاسظفُحتةيحورلاةيقيقحلاحيسملاةسينكنإ
ىلعيلوتسملاملاعلابحوةبذاكلاميلاعتلاتاقوأيفاهديس
ربللدوهشنمةسينكلاولختالهنأنلعأةروظنملاةسينكلا
هذهةياغحضتتو.ددعلايليلقاوناكنإوقحلاناميإللو
نإ.انحويايؤرساسأيهيتلاايركزايؤرباهتلباقمبايؤرلا
ءافعضاوناكميلشروأىلإلبابنماوعجرنيذلانييبسملا
ىرجمكيفخردصمنمةوقمهلبهوهللانكلونيسيآ
اوعجشتفسانلارئاسنوديبنلاهآريذلاةرانملاىلإتيزلا
لكيهلاءانباوممتيوعناوملالكىلعاورصتنينأاوردقىتح
٤:٦ايركز(»هلةماركةمارك«نيفتاهريخألارجحلااوجرخيو
هذهيفهيلإراشملاتقولايفنوكياذكههنإهللالاقف.)٧و
ال«ةيداعريغةردقبنيتباثنافقيهللايَدهاشنإفايؤرلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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»هللاةمعنبلبةيرشبلا«ةوقلابالو)ةداتعملا(ةردقلاب
طسويفبذكوملظلكىلعهليجنإلوحيسمللنادهشيف
هلوقولالضلابوملاعلابةدسفمةرهاظةسينكودهطضمملاع
نأل»يدهاش«لاقو»هسفنهللالوق»يدهاشليطعأس«
ىوعدلاتابثإلنيدهاشلقألاىلعبلطتىسومةعيرش
يفٍناَسْنِإَىلَعٌدِحاَوٌدِهاَشُموُقَيَال«ىسوملوقليلدب ِ
خلٱِعيَِمجْنِماَمٍةَّـيِطَخْوَأاَمٍبْنَذ

ْ
هبُئِطُْخييِتَّـلٱاَياََط َىلَع.اَِ

:١٩ةينثت(»ُرْمَألٱُموُقَيٍدوُهُشِةَثَالَثِمَفَىلَعْوَأِنْيَدِهاَشِمَف
ًاعمالمعنينثانإسدقملاباتكلايفركُذامًاريثكو.)١٥
عوشيونوراهوىسومكلذلاثمأنمو.هللاةمدخيف
ايركزمايأيفميظعلانهاكلاعشوهيوعشيلأوايليإوبلاكو
نينثانينثاهذيمالتنمريشبتللحيسملالاسرإنمولبابرزو
انههللاقحتّبثينمناكو.اليسوسلوبوابانربوسلوبو
نييقيقحلاهللابعشنكلةعيرشلاننسىلعًايرجنيدهاش
.)١:٨لامعأ(هدوهشمهرصعلكيف

ةدملاهذهنإرهظيًامْوَيَنيِّـتِسَوِْنيَتَئِمَوًافْلَأِنآَّـبَنَتَيَف
اذهو.ةقباسلاةيآلايفًارهشنوعبرأونانثايهيتلاةدملاك
نعرطملاايليإعنماهيفيتلافصنلاونينسلاثالثللقفاوم
.)٤:٢٥اقول(ناثوأللمهتدابعىلعمهلًاباقعليئارسإضرأ
نييسيرفلاوةبتكلاىلعقحللحيسملاهيفدهشيذلاتقولاو
ةبوتلاىلإسانلاةوعدانهروكذملاءونبتلاو.مهميلاعتءوسو
ةنونيدلابءابنإلاوحيسملاونادمعملاانحويونانويمهاعدامك
.ةلبقتسملارومألانالعإو

٦:٣٠كولم٢(نزحلاةمالعاذهًاحوُسُمِنْيَسِبَال
نيبحملانيهفرتملانعهللادهاشزاتماو.)٣:٥نانويو
جايتحاىلإاهبراشأو.نزحلاوسفنلاراكنإتايآبمهسفنأل
عقوتملالزاونلاىلإرظنلابعاضتالاوةبوتلاىلإمهبطاخنيذلا
نانويو٦:٢٦و٤:٨ايمرإو٢٢:١٢ءايعشإ(مهيلععقتنأ
حوسمنوبسحينيناهمونيلذُممهنوكعممهنإف.)٣:٥
مهبركنونوكيو.حيسملاحوربنيئلتممفرشلافراطمنزحلا
.دهاشالبهللانوكيالىتحملاعلايفًارون

ملٱَوِناَتَنوُتْيَّـزلٱاَُمهِناَذٰه«٤
لٱِناَتَراَنَْ

ْ
ِّـبَرِماَمَأِناَتَمِئاَق

.»ِضْرَألٱ
١١:١٦ايمرإو٥:٨رومزم١٤و١١و٤:٣ايركز

ايؤرنأحضوياذهخلاِناَتَراَنَْملٱَوِناَتَنوُتْيَّـزلٱاَُمهِناَذٰه
»نيتنوتيزلاب«دارملاو.نيَدهاشلايفانحويايؤرساسأايركز
عشوهيولبابرزوأيبنلايجحولبابرزايركزايؤريف
تاذةدحاوةرانمايركزايؤريفنكلو.ميظعلانهاكلا
لكفنيَدهاشلاةقفاوملناترانمانحويايؤريفوعورفةعبس
»رينملادقوملاجارسلا«نادمعملاانحويكناكنيدهاشلانم

وأدحاودهاشبلمكيالايؤرلاىنعمو.)٥:٣٥انحوي(
رصعلكيفبرلاحورمهيلعلحينيذلابلبنيَدهاش
ىلعةسينكلاوملاعلانوخبويوقحللوهللانودهشيودالبو
سويسانيأوبهذلامفانحويءالؤهنمناكو.رورشلا
ملاعلايفليجنإلارونمهبرشتناهنإفمهلاثمأوسوريثولو
ةسينكلامايأكهنإوهتسينكقرافتملهللاةمعننإاونهربف
.اهتوق

َخت،اَمَُهيِذْؤُيْنَأُديِرُيٌدَحَأَناَكْنِإَو«٥
ْ
اَمِهِمَفْنِمٌراَنُجُر

َالاَذَكٰهَفاَمَُهيِذْؤُيْنَأُديِرُيٌدَحَأَناَكْنِإَو.اَُمهَءاَدْعَأُلُكْأَتَو
.ُلَتْقُيُهَّـنَأَّـدُب

١٦:٢٩ددع٥:١٤ايمرإو١٢-١:١٠كولم٢و٩:١٧ص
٣٥و

َخت،اَمَُهيِذْؤُيْنَأُديِرُيٌدَحَأَناَكْنِإَو
ْ
اَمِهِمَفْنِمٌراَنُجُر

.مايألايلاوتىلعثدحيامىلإريشياذهاَُمهَءاَدْعَأُلُكْأَتَو
هيلإاوتأنيذلاهئادعألايليإمايأيفثدحامكلذنمو
َوُهُهْتَلَكَأَوِءاَمَّـسلٱَنِمِهللاٱُراَنْتَلَزَنَف«باتكلالوقليلدب
خلٱَو

ْ
قفوىلعوهو.)١٢-١:١٠كولم٢(»ُهَلَنيِذَّـلٱَنيِسَْم

يفيِمَالَكٌلِعاَجاَذَنَئَه«ايمرإلهللادعو اَذٰهَو،ًاراَنَكِمَفِ
يذلابيهللاهنمو.)٥:١٤ايمرإ(»ْمُهُلُكْأَتَف،ًابَطَحَبْعَّـشلٱ
دقوملانوتألايفلاينادءاقفراوقلأنيذلاةربابجلاقرحأ
نبامفنمجرخيذلانيدحلاوذفيسلاو)٣:٢٢لايناد(
.)١:١٦ص(ناسنإلا

هللانإملعننكلواذهىنعمرهظيملخلاٌدَحَأَناَكْنِإَو
.يضاملايفاهايإهحنميتلاةاجنلاهبعشلرركينأدعتسم
عمعطقهنإفريغتلانعهزنمهلإلاينادوايليإوىسومهلإنإ
.ًاتباثًايدبأًادهعهتسينك

َهلِناَذٰه«٦
ُ

لُّسلٱاَم
ْ

َرِطْمُتَالىَّـتَحَءاَمَّـسلٱاَقِلْغُيْنَأُناَط
يفًارَطَم هتَّـوُبُنِماَّـيَأِ َهلَو،اَِمِ

ُ
لُساَم

ْ
ملٱَىلَعٌناَط

ْ
َىلِإاَهَالِّـوَُحيْنَأِهاَيِ

.»اَداَرَأاَمَّـلُكٍةَبَْرضِّـلُكِبَضْرَألٱاَبِْرضَيْنَأَو،ٍمَد
٨:٨ص٣ع٤:٢٥اقول

َهلِناَذٰه
ُ

َرِطْمُتَالىَّـتَحَءاَمَّـسلٱاَقِلْغُيْنَأُناَطْلُّسلٱاَم
.)١٧:١كولم١(ايليإلعفامك

رصميفىسوملعفامكٍمَدَىلِإاَهَالِّـوَُحيْنَأِهاَيِْملٱَىلَع
.)٧:٢٠جورخ(

نإنيبياذهىسوملعفامكخلاَضْرَألٱاَبِْرضَيْنَأَو
امهدحأفامهناطلسوايليإوىسومحوربنايتأينيدهاشلا
ىلاعتهلوقليلدبءايبنألابئانرخآلاوسومانلابئان
هبُهُتْرَمَأيِتَّـلٱيِدْبَعىَسوُمَةَعِيَرشاوُرُكْذُا« يفاَِ ...َبيِروُحِ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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لٱِّـبَّـرلٱِمْوَيِءيَِجمَلْبَقَّـيِبَّـنلٱاَّـيِليِإْمُكْيَلِإُلِسْرُأاَذَنَئَه
ْ
ِمْوَي

لٱ
ْ
ملٱَوِميِظَع

نإنادهاشلاناذهف.)٥و٤:٤يخالم(»ِفوُخَْ
اناكامهمالكاوضفراذإومهلةكرباناكامهيلإسانلاىغصأ
ضرألايطعُتهللاةمسننإامكو»تومللتومةحئار«
ةخفن)٢٠:٢٢انحويو١٠٤:٣٠رومزم(ًالامجوةايحرشبلاو
.)١١:٤ءايعشإ(قفانملاتيمتهيتفش

لٱَفاَمَُهتَداَهَشاَمَّـمَتىَتَمَو«٧
ْ
هلٱَنِمُدِعاَّـصلٱُشْحَو

َْ
ِةَيِوا

.»اَمُهُلُتْقَيَواَمُهُبِلْغَيَوًابْرَحاَمُهَعَمُعَنْصَيَس
٧:٢١لايناد٩:١و٧و٣:١ص

امهتيدأتتقوىهتناىتميأاَمَُهتَداَهَشاَمَّـمَتىَتَمَو
امهيلعةطلسشحوللنكتملكلذلبقهنإف.ةداهشلا
ْيَتَنْثٱِراَهَّـنلٱُتاَعاَسْتَسْيَلَأ«لاقذإحيسملارمأكامهرمأف
يفِيشْمَيٌدَحَأَناَكْنِإ؟َةََرشَع َروُنُرُظْنَيُهَّـنَألُرُثْعَيَالِراَهَّـنلٱِ
لٱاَذٰه

ْ
مايألاةثالثلاتهتناىتمف.)١١:٩انحوي(ِ»َملاَع

امهتداهشابدأوامهريغماقواتامامهتداهشلةنيعملافصنلاو
.يلاوتلاىلعاذكهو

ْهلٱَنِمُدِعاَّـصلٱُشْحَوْلٱَف
َ
اذهءابنألوأاذهِةَيِوا

هردصمفهتعيبطىلعلديهنمدعصيذلالحملاوشحولا
شحولاهنإحجرألاو.)٢و٩:١ص(راضلادارجلاردصم
ةرشعوسوؤرةعبس«وذوهو)١٣:١ص(يفروكذملا
.)٢٥-٧:١٩لايناد(يفركُذوحيسملاودعوهو.»نورق

ةافانمالفةداهشلاامهتيدأتدعباذهاَمُهُلُتْقَيَواَمُهُبِلْغَي
.ةسماخلاةيآلايفليقامنيبوهنيب

ملٱِعِراَشَىلَعاَُمهاَتَّـثُجُنوُكَتَو«٨
لٱِةَنيِدَْ

ْ
يِتَّـلٱِةَميِظَع

.»ًاضْيَأاَنُّبَرَبِلُصُثْيَح،َْرصِمَوَموُدَسًاّيِحوُرىَعْدُت
٢١و١٩و١٨و١٦و١٠و١٨:٢و١٧:١٨و١٦:١٩و١٤:٨ص
٢٣:٣لايقزحو٢٣:١٤ايمرإو٣:٩و١٠و١:٩ءايعشإ
٢٧و١٩و٨و

َموُدَس)ًازاجميأ(ًاّيِحوُرىَعْدُتيِتَّـلٱِةَميِظَعْلٱِةَنيِدَْملٱ
اهنكلوميلشروأةنيدملاهذهبدصقلانإةنيرقلالدتَْرصِمَو
نوكتلبرلااهراتخايتلانويهصةسدقملاةنيدملاتسيل
اهدابعتسايفرصمواهمثإيفمودسهبشتيتلالبهتحار
تناكيتلاةيزمرلاميلشروأنإحجرألاف.هللابعشل
نيذلاءايبنألالكمدبلطُياهنمًاءزجةيقيقحلاميلشروأ
.عيمجلاةلتاقاهنإتربُتعااذإاولتُق

ميلشروأىلعقدصياذهًاضْيَأاَنُّبَرَبِلُصُثْيَح
ةيقيقحلانممظعأيهيتلاةيزمرلاميلشروأىلعوةيقيقحلا

لزنيوهللاماكحألةضرعيهفايؤرلاهذهعوضوميهو
.هباقعاهيلع

لٱَوِبوُعُّشلٱَنِمٌساَنُأُرُظْنَيَو«٩
ْ
لَألٱَوِلِئاَبَق

ْ
ِمَمُألٱَوِةَنِس

يفِناَعَضوُتاَمِهْيَتَّـثُجَنوُعَدَيَالَو،ًافْصِنَوٍماَّـيَأَةَثَالَثاَمِهْيَتَّـثُج ِ
.»ٍروُبُق

١٣:٢٢كولم١و٧٩:٢رومزمو٥:٩صو١٠:١١ص

.اهلىثرُييتلالاحلاكلتيفامهيلعةقفشالبُرُظْنَيَو
.مهنمرارشألانمٌساَنُأ
ةرابعلبةيقيقحمايأبتسيلهذهًافْصِنَوٍماَّـيَأَةَثَالَث
.لماكددعيهيتلاةعبسلافصناهنألريصقتقونع

يفِناَعَضوُتاَمِهْيَتَّـثُجَنوُعَدَيَالَو ىلعلدياذهٍروُبُقِ
ءايعشإو٢٣:٤نيوكت(امهيلعمهتواسقوامهلمهتناهإطرف
.)٢٠و١٤:١٩

هبُتَمْشَيَو«١٠ ،َنوُلَّـلَهَتَيَوِضْرَألٱَىلَعَنوُنِكاَّـسلٱاَِمِ
ْدَقاَناَكِْنيَّـيِبَّـنلٱِنْيَذٰهَّـنَألٍضْعَبِلْمُهُضْعَباَياَدَهَنوُلِسْرُيَو
.»ِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلٱاَبَّـذَع

٢٢و٩:١٩ريتسأو١٢و٨:١٠ع٣:١٠ص

اوحرفٍضْعَبِلْمُهُضْعَباَياَدَهَنوُلِسْرُيَو،َنوُلَّـلَهَتَيَو
امهتريسوامهمالكبامهتاخيبوتنماوملأتدقمهنألامهلتقب
لاسرإو.مهاياطخبمهيلعامهتداهشوحيسمللامهتداهشو
:٨ايمحن(تالافتحالايفنوكيامكةّرسملاةمالعايادهلا
سدوريهحلاصتاذك.)٢٢و٩:١٩ريتسأو١٢و١٠
.)٢٣:١٢اقول(حيسملاةمكاحمبسطاليبو

ِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلٱاَبَّـذَعْدَقاَناَكِْنيَّـيِبَّـنلٱِنْيَذٰهَّـنَأل
ناكفمهاياطخىلعمهلامهخيبوتنمسانلابّذعتيأ
تابرضلابمهباذعوامهخيبوتةحصبمكحتفمهرئامضظقوي
.)٦و٥ع(يفةروكذملا

ٍةاَيَحُحوُراَمِهيِفَلَخَدِفْصِّـنلٱَوِماَّـيَألٱِةَثَالَّـثلٱَدْعَبَّـمُث«١١
َنيِذَّـلٱَىلَعٌميِظَعٌفْوَخَعَقَوَو.اَمِهِلُجْرَأَىلَعاَفَقَوَف،ِهللاٱَنِم
.»اَمَُهنوُرُظْنَياوُناَك
١٤و١٠و٩و٢٧:٥لايقزح

رارشألاراصتنانإِفْصِّـنلٱَوِماَّـيَألٱِةَثَالَّـثلٱَدْعَبَّـمُث
.ناريصقمهحرفو

يبنلالايقزحىأرامكِهللاٱَنِمٍةاَيَحُحوُراَمِهيِفَلَخَد
نإثدحامًاريثكو.)١٠و٣٧:٩لايقزح(ماظعلاةعقبيف
اهميلعتواهطاشنواهتراهطاوبلطةسينكلايفنيحلصملا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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ماهوألاوةلاهجللريصقحرفعوضوممهتومراصواولتُقو
ملٱَدْنِع«منرملالوققفوىلعةواسقلاو

لٱُتيِبَيِءاَسَْ
ْ
يفَو،ُءاَكُب ِ

.)٣٠:٥رومزم(»ٌمُّنَرَتِحاَبَّـصلٱ
امهبمتف)٣٧:١٠لايقزح(يفامكاَمِهِلُجْرَأَىلَعاَفَقَوَف
اَّـنُكْنِإ.ُهَعَمًاضْيَأاَيْحَنَسَفُهَعَماَنْتُمْدَقاَّـنُكْنِإ«لوسرلالوق
.)١٢و٢:١١سواثوميت٢(»ُهَعَمًاضْيَأُكِلْمَنَسَفُِربْصَن

مهنألاَمَُهنوُرُظْنَياوُناَكَنيِذَّـلٱَىلَعٌميِظَعٌفْوَخَعَقَوَو
امهتاراذنإوامهلاوقأنإوامهعمهللانإكلذنماوفرع
.مهيلعناقدصت

َهلًالِئاَقِءاَمَّـسلٱَنِمًاميِظَعًاتْوَصاوُعِمَسَو«١٢
ُ

:اَم
يفِءاَمَّـسلٱَىلِإاَدِعَصَف.»اَنُهٰهَىلِإاَدَعْصٱ« اَُمهَرَظَنَو،ِةَباَحَّـسلٱِ
.»اَُمهُؤاَدْعَأ

١:٩لامعأو٢:١٩كولم٢و٤:١ص

امإاذهاَنُهٰهَىلِإاَدَعْصٱ...ًاميِظَعًاتْوَصاوُعِمَسَو
.هرمأبهريغتوصامإوهللاتوص

هلوقليلدبامهيلتاقنمىأرمىلعِءاَمَّـسلٱَىلِإاَدِعَصَف
.»امهؤادعأامهرظنو«

يف ناكو.)١:٩لامعأ(حيسملادعصامكِةَباَحَّـسلٱِ
.يدبألاامهرورسةءادبوامهراصتناامهدوعص

يفَو«١٣ لِتِ
ْ

لَزْتَثَدَحِةَعاَّـسلٱَك
ْ
ُْرشُعَطَقَسَف،ٌةَميِظَعٌةَلَز

ملٱ
لَّـزلٱِبَلِتُقَو،ِةَنيِدَْ

ْ
َراَصَو.ٍفَالآُةَعْبَس:ِساَّـنلٱَنِمٌءاَمْسَأِةَلَز

لٱ
ْ
يفَنوُقاَب .»ِءاَمَّـسلٱِهٰلِإلًادَْجماوُطْعَأَو،ٍةَبْعُرِ
١٩:٧و١٦:٩و١٤:٧ص١٩و١٦:١٨و٨:٥و٦:١٢ص
١٦:١١ص٩:٢٤انحوي

يف ىلعهللامكحعقوامهدوعصةعاسيأِةَعاَّـسلٱَكْلِتِ
.رارشألا

.هللاةمقنةمالعايؤرلارفسيفةلزلزلاٌةَميِظَعٌةَلَزْلَز
.)٨ع(ةيزمرلاميلشروأةنيدميأِةَنيِدَْملٱُْرشُعَطَقَسَف
نإمولعموةماعتسيلةنونيدلانأل»ةنيدملارشع«لاقو
.كلذكىلتقلاددعوةنيدملاوةيزاجمةلزلزلا

يفَنوُقاَبْلٱَراَصَو سيلِءاَمَّـسلٱِهٰلِإلًادَْجماوُطْعَأَو،ٍةَبْعُرِ
ةبوتلابهللاىلإاوعجردوهيلانإمهضعبمعزامككلذىنعم
نإدارملانكلوةبوتللالودوهيللةيآلايفركذالهنأل
لوهنماودعتراوهللاةوقةمظعاوأرامماوققحتنيدهاشملا
اذهلعلو.)١٦:١١ص(يفامكاوبوتيملمهنكلوهماكحأ
يفنونوصممهنأركُذنيذلاءانمألاةسينكلاءاضعألمشي
.)٢و١ع(سادقألاسدق

امهتءوبننيذللانيدهاشلايفليقامةياهناذهو
ىلعتثدحيتلاتابرضلااذكوضرألالكيفترشتنا
ةعسلنييقيقحنيصخشانوكينأنكميالف.امهيديأ
نملوطأًاموي١٢٦٠وههيفأبنتيذلاتقولانوكوامهريثأت
نإحجرملاو.ةنسهنممويلكانبسحاذإناسنإلارمع
ددعبةقلعتملاةيوسوملاةعيرشلابلطنيدهاشامهنوكساسأ
هذيمالتلهدعوونينثانينثاهذيمالتحيسملالاسرإودوهشلا
يفِضْرَألٱَىلَعْمُكْنِمِناَنْثٱَقَفَّـتٱِنِإ«هلوقب طَيٍْءَيشِّـيَأِ

ْ
ِهِناَبُل

َهلُنوُكَيُهَّـنِإَف
ُ

يفيِذَّـلٱِيبَأِلَبِقْنِماَم :١٨ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
رصعلكيفنينمؤملانعةيانكنادهاشلاناذهًاذإف.)١٩
مهمالكبقحللنودهشيومهبرلءانمأنولازيالنيذلادالبو
ةسينكلانمضةروظنملاريغةيقيقحلاةسينكلامهفمهتريسو
يعارلاتوصنوعمسينيذلاريغصلاعيطقلامهو.ةرهاظلا
الوملاعلانوعبتيالوبهذيثيحىلإهنوعبتيوحلاصلا
بهذملاباحصأو.)١٢و١٠:٥انحوي(ةاعرلانمءارجإلا
»ايليإوىسوم«امهنيدهاشلانإنولوقينيرسفملانميفرحلا
عجريتلاةيقيقحلاميلشروأىلإءامسلانمنالزنيامهنأب
يذلاحيسملادضو.مهتكلممةبصقاهالعجواهيلإدوهيلا
ىلعداهطضالاريثيميلشروأىلإدوهيلاعجرهتدعاسمب
فرتعيكلذرثأىلعوناموقيمثامهلتقيوايليإوىسوم
البلوقوهو.برلاىلإنوعجريوهبنونمؤيوحيسملابدوهيلا
.ليلد

لٱ«١٤
ْ
لٱاَذَوُهَوىَضَمِيناَّـثلٱُلْيَو

ْ
.»ًاعِيَرسِيتْأَيُثِلاَّـثلٱُلْيَو

٩:١٢و٨:١٣ص

قاوبألاتاليونميناثلاليولااذهىَضَمِيناَّـثلٱُلْيَوْلٱ
دارجلاةبرضلوألاليولاو.)٨:١٣ص(ةريخألاةثالثلا
)٢١-٩:١٢ص(ناسرفلاشويجيناثلاو.)١١-٩:١ص(
٦و١١:٥ص(نييبنلايديأىلعتناكيتلاتابرضلاو
.)١٣و

ليولارثأىلعثدحيامًاعِيَرسِيتْأَيُثِلاَّـثلٱُلْيَوْلٱاَذَوُه
.ةسينكلاراصتنانايبهنإفليولابابسأنمسيليناثلا
راسكناىلعًاضيألديةسينكلاراصتناىلعلديامنكلو
رخآلانوكيًاراسًاديجملوألانوكيامردقىلعفاهئادعأ
.ًانزحمًالئاه

ملٱَقَّـوَبَّـمُث«١٥
يفٌةَميِظَعٌتاَوْصَأْتَثَدَحَف،ُعِباَّـسلٱُكَالَْ ِ

لٱُكِلاََممْتَراَصْدَق:ًةَلِئاَقِءاَمَّـسلٱ
ْ
،ِهِحيِسَمَواَنِّـبَرِلَِملاَع

.»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُكِلْمَيَسَف
١٢:١٠ص١٩:١و١٦:١٧ص٨:٢ص١٠:٧ص

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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اقولو٢٧و٧:١٤و١٢:٤٤لايناد٢:٢رومزم٤:٢٦لامعأ
١:٣٣

مالكامهنيباموعساتلاحاحصألارخآبةقلعتمةيآلاهذه
قوبلاتاقلعتمنمحاحصألااذهنميقبامو.ضرتعم
.عباسلا

يفٌةَميِظَعٌتاَوْصَأْتَثَدَحَف هذهتناكِءاَمَّـسلٱِ
حتفدنعاهلثمثدحىؤرةلسلسءاهتناىلعةلدأتاوصألا
عباسلاماجلابكسوعباسلاقوبلاتيوصتوعباسلامتخلا
هذهنمتاوصأنيبيملو.)١٦:١٨و١١:١٩و٨:٥ص(
ةعبرألاتاوصأوأةكئالملاتاوصأامإيهفتاوصألا
نالعإبنوحرفينيذلاةيوامسلادونجلاتاوصأوأتاناويحلا
ركُذامو.لمكينأكشوىلعهنأوهللاءاضقنممتُكام
ةثداحلبةيلاوتمخيراوتتسيلىؤرلاكلتنأىلعلدي
.ةيهلإلاةيانعلاىضتقمبيلاوتلاىلعحضتتةرركتم

ةسائرنإيأِهِحيِسَمَواَنِّـبَرِلَِملاَعْلٱُكِلاََممْتَراَصْدَق
ًادحاوًاكلمربُتعاوحيسملاوبرلادييفتراصهلكملاعلا
حيرصتاذهو.هيمدقتحتاوعضُوحيسملائادعألكنإو
ةبقاعلاهذهتركُذو.رشلاراسكناولدعلاوقحلاراصتناب
مأهناميإوملاعلاةبوتأ.كلذللئاسولاركذُتملنكلوةحرفملا
نم.)١١-٧:٩ص(منرتلاكحيرصتلااذهوكلذريغ
رصنلاةمينرتلديهمتوهو.ةكئالملاوميظعلانييدفملاروهمج
ميظعلاكالملالوقنمعقوتياماذهو)١٩:٦ص(ةريخألا
يف« ملٱِتْوَصِماَّـيَأِ

ًاضْيَأُّمِتَيَقِّـوَبُيْنَأَعَمْزَأىَتَمِعِباَّـسلٱِكَالَْ
.)١٠:٧ص(»َءاَيِبْنَألٱُهَديِبَعََّـرشَباَمَك،ِهللاٱُِّرس

لٱَوُةَعَبْرَألٱَو«١٦
ْ
جلٱًاخْيَشَنوُْرشِع

ْ
َىلَعِهللاٱَماَمَأَنوُسِلَا

»ِِهللاوُدَجَسَوْمِهِهوُجُوَىلَعاوُّرَخْمِهِشوُرُع
١٩:٢٨ىتم١٠و٤:٤ص

لكيفنييدفملاباونمهًاخْيَشَنوُْرشِعْلٱَوُةَعَبْرَألٱ
اوملأتمهنإحيسملاتوكلمسيسأتبمهققحتباوحرفدقورصع
ليلدبءاسملايفهعمذئنيحاوكلموضرألاىلعحيسملاعم
حيسملاسلجامكمهشورعىلعهللامامأاوسلجمهنإ«هلوق
:٣ص(»ناطلسلاوماركإلاودجملايفهوكراشفهشرعىلع
٢١(.

لٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱاَُّهيَأَكُرُكْشَن:َنيِلِئاَق«١٧
ْ
ِّـلُكَىلَعُرِداَق

لٱ،ٍْءَيش
ْ

َكَتَرْدُقَتْذَخَأَكَّـنَأل،ِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَوُنِئاَك
لٱ
ْ
.»َتْكَلَمَوَةَميِظَع
١٩:٦ص١:٨ص

.ركشلاوحيبستلاةمينرتنملوألامسقلاةيآلاهذهيف
ىلعهلتناكيتلاهتوقرهظأهللانإوهركشلاعوضومو
ىبأهنكلواهومواقينأهئادعألحمسدقناكهنإف.ماودلا
تاولصباجأهنأىلعنويدفملاهركشفهدعبمهلحمسينأ
ةباجإلاكلتنإو)١٠و٦:٩ص(حبذملاتحتنيذلاهيسيدق
.اهبةنرتقملاماكحألاوقاوبألاةطساوبتناك

،اوُناَدُيِلِتاَوْمَألٱُناَمَزَوَكُبَضَغىَتَأَفُمَمُألٱِتَبِضَغَو«١٨
لٱَوِءاَيِبْنَألٱَكِديِبَعِلُةَرْجُألٱىَطْعُتِلَو

ْ
خلٱَوَنيِسيِّـدِق

ْ
َنيِفِئَا

لٱَوِراَغِّـصلٱ،َكَمْسٱ
ْ

َنوُكِلُْهياوُناَكَنيِذَّـلٱَكَلْهُيِلَو،ِراَبِك
.»َضْرَألٱ
١٦:٦و١٠:٧ص٧:١٠لايناد٢٠:١٢ص٢:١رومزم

١٥:١٣رومزمو١٩:٥و١٣:١٦ص

هيفركُذركشلاةمينرتعوضومنميناثلاءزجلاةيآلاهذه
ءابنأكلذو.تتأدقاهتعاسنأليتأتنأعقُوُترومأةثالث
.يتأتسايؤرةلسلسب

ِمل«منرملالوقيفامكُمَمُألٱِتَبِضَغ
َ
ُمَمُألٱِتَّـَجتْرٱاَذا

يفُبوُعُّشلٱَرَّـكَفَتَو لٱِ
ْ
ًاضيأرظنا٣-٢:١رومزم(»خلاِلِطاَب

هللااوبضغأمهنإف.)٩و٢٧:٣و١٢:١٧ايؤرو٩٨:١رومزم
توكلمحاجنردقىلعهللاابًاباضغإاودازمهنكلكلذلبق
.)٩-٢٠:٧ص(يف»باضغإلا«اذهىلإراشأو.حيسملا

.ممألابضغنمدشأهللابضغنإَكُبَضَغىَتَأَف
.منرتلاعوضومنملوألاءزجلااذهو

نمرارشألاةنونيدنامزيأاوُناَدُيِلِتاَوْمَألٱُناَمَزَو
.منرتلاعوضومنميناثلاءزجلااذهو.ىتوملا

دعوبسحىلعِءاَيِبْنَألٱَكِديِبَعِلُةَرْجُألٱىَطْعُتِلَو
.)١٠:٤١ىتم(يفحيسملا

لكةرابعلاهذهبلمشَكَمْسٱَنيِفِئاَْخلٱَوَنيِسيِّـدِقْلٱَو
ملاعلايفهليجنإبنودانيءايبنأهللابعشلكنألةسينكلا
هللاةمدخلنوفقوممهنألنوسيدقًاضيأمهوئطاخلا
بلغو.همسانوفئاخلاًاضيأمهونييقيقحلانييليئارسإلاك
ىلإرظنلابممألاينمؤمىلإفصولااذهبليجنإلاريشينأ
عوسيبدحاومهممألاودوهيلانمنينمؤملانكلومهلصأ
.حيسملا

انهمهركذنكلًالبقاوركُذنيذلامهِراَبِكْلٱَوِراَغِّـصلٱ
ةرجألانوطعُينيذلانونمؤملاهللاديبعءالؤهورخآرابتعاب
.نونادُيمهاياطخيفنوتومينيذلارارشألانكلو

ىلإاذهبراشأَضْرَألٱَنوُكِلُْهياوُناَكَنيِذَّـلٱَكَلْهُيِلَو
اذه.ةيتآلاايؤرلايفامكمهيلععقتنأعقوتملاهللاماكحأ
.مّنرتلاعيضاومنمثلاثلاءزجلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعيِداَْ
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يفِهللاٱُلَكْيَهَحَتَفْنٱَو«١٩ يفِهِدْهَعُتوُباَتَرَهَظَو،ِءاَمَّـسلٱِ ِ
لَزَوٌدوُعُرَوٌتاَوْصَأَوٌقوُرُبْتَثَدَحَو،ِهِلَكْيَه

ْ
.»ٌميِظَعٌدَرَبَوٌةَلَز

١٦:٢١و٤:٥ص٩:٤نييناربع٤:١و١٥:٥ص

يفِهللاٱُلَكْيَهَحَتَفْنٱَو يذلاسادقألاسدقيأِءاَمَّـسلٱِ
هلخديالناكومظعألاربحلاالإضرألايفهلاثملخديمل
ةيناثلكيهلاباجحقشناهنأكف.ةنسلايفةرمىوس
.)٢و١ع(يفخلاهللايراتخمأجلمناكاذامنيبيلختفناو

يفِهِدْهَعُتوُباَتَرَهَظَو هبعشلهللاةبحمةيآاذهِهِلَكْيَهِ
الوريغتياليذلاهدعوىضتقمبمهلهدهعهظفحةمالعو
جلٱَّـنِإَف«هلوقليلدبلوزي

ْ
اَّـمَأ،ُعَزْعَزَتَتَماَكآلٱَوُلوُزَتَلاَبِ

ءايعشإ(»ُعَزْعَزَتَيَاليِمَالَسُدْهَعَوِكْنَعُلوُزَيَالَفِيناَسْحِإ
ًازمرناكولبابيبسذنمىفتخادهعلاتوباتنإ.)٥٤:١٠
»همدبناميإلابانلةرافك«وهيذلاحيسملاعوسيبرلاىلإ
قيرطلانوكىلإةراشإلكيهلاحاتفناو.)٣:٢٥ةيمور(
عنامنمقبيملهنإوتدهمدقىلاعتهيلإهللابعشمودقل
توباتيفناكهنألقيضلامايأيف.هسادقأىلإلوخدلانم
يذلاءامسلازبخىلإًازمرناكيذلانملاطسقدهعلا
اهعبطومهتايحنوناقتناكيتلاةداهشلااحولوهباوتاتقا
:١٠نييناربعو٣:٢سوثنروك٢(مهبولقىلعسدقلاحورلا
ىتأيذلاةمعنلاشرعىلإةراشإتوباتلاءاطغناكو.)١٦
يفهلًانوعةمعندجوف«لمحلاليقثلابعتملاهللابعشهيلإ
اَذَوُه«هلوقىنعمكةرابعلاىنعمو.)٤:١٦نييناربع(»هنيح
.)٢١:٣ص(»خلاِساَّـنلٱَعَمِهللاٱُنَكْسَم

لكةياهنيفاذهلثمليقخلاٌتاَوْصَأَوٌقوُرُبْتَثَدَحَو
.)١٦:١٨و١١:١٩و٨:٥ص(ىؤرلالسالسنمةلسلس
يذلاهللالكيهنإنايبوةيتآلاماكحألاىلإتاراشإيهو
.هئادعألكالهلاردصمًاضيأوههيسيدقلأجلموه

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

انربتعااذإرفسلااذهنمعبارلامسقلاةءادباذه
موتخلاةعبسلاو.لوألامسقلاعبسلاسئانكلاىلإلئاسرلا
نأعقوتنانكو.ثلاثلامسقلاقاوبألاةعبسلاو.يناثلامسقلا
يفالإركذُتملاهنكلتاماجلاةعبسلاوهعبارلامسقلانوكي
هبْنَأل،َُةريِخَألٱُتاَبََّـرضلٱُعْبَّـسلٱ«هيفتركُذدقف)١٥ص( اَِ
يأ(تاحاحصألاةثالثلاو.)١٥:١ص(»ِهللاٱُبَضَغَلِمْكُأ
ةسينكلالاحفصو)هنايليناذللانانثالاوحاحصألااذه
.كلذةجيتنواهايإمهتبراحموىمظعلاةثالثلااهئادعأو

يفٌةَميِظَعٌةَيآْتَرَهَظَو«١ ٌةَلِبَْرسَتُمٌةَأَرْمٱ:ِءاَمَّـسلٱِ
لٱَو،ِسْمَّـشلٱِب

ْ
َحتُرَمَق

ْ
ْيَنْثٱِنِمٌليِلْكِإاَهِسْأَرَىلَعَو،اَهْيَلْجِرَت

»ًابَكْوَكََرشَع
:١٠٤رومزم٤:٢٦ةيطالغ١١:١٩ص٢٤:٣٠ىتم٣ع
٦:١٠ديشانألاديشنو٢

يفٌةَميِظَعٌةَيآْتَرَهَظَو اهيلإتافتلالاتعدتساِءاَمَّـسلٱِ
.ضرألاىلعالءامسلايفايؤرلالحمنإنايبيهو

َحتُرَمَقْلٱَو،ِسْمَّـشلٱِبٌةَلِبَْرسَتُمٌةَأَرْمٱ
ْ

هذهاَهْيَلْجِرَت
لكنمرونلابةطاحميهفدجملاةيستكملاةسينكلاىلإزمر
ةسينكلافصولقفاومانهليقامو.اهبرءاهببقرشتةهج
ملٱَيِهْنَم«هلوقيف

لٱَكٌةَليَِمج،ِحاَبَّـصلٱَلْثِمُةَِفْرشُْ
ْ
،ِرَمَق

لَأِبٍشْيَجَكٌةَبِهْرُم،ِسْمَّـشلٱَكٌةَرِهاَط
ْ
:٦ديشانألاديشن(»ٍةَيِو

١٠(.
»رشعانثالا«ًابَكْوَكََرشَعْيَنْثٱِنِمٌليِلْكِإاَهِسْأَرَىلَعَو
طابسأددعهنإفديدجلاوميدقلانيدهعلايفةسينكلاددع
ليلكإانه»ليلكإلا«و.حيسملاذيمالتددعوليئارسإ
اهتعيبطبسانيامبتفصُوةسينكلا»ةأرملاب«دارملاو.رصنلا
لوقليلدبرونلاكةئداهةرهاطنوكتنأبجيفاهلمعو
ةيدوهيلاةسينكلاىلإرشتمليهف»ملاعلارونمتنأ«حيسملا
تسيلةسينكلانألًاضيأةيليجنإلاىلإريشتلباهدحو
ميدقلادهعلاءايبنأ»رونلاب«اهفصوءدبلاذنمةدحاوىوس
٤٩:٦و٤٢:٦ءايعشإ(ديدجلادهعلاةبتكهباهفصوامك
يكينولاست١و٥:٨سسفأو٥:١٤ىتمو٢٠و١٩و٦٠:١و
.)٢:١٥يبليفو٥:٥

.»َدِلَتِلًةَعِّـجَوَتُمَوًةَضِّـخَمَتُمُخُْرصَتَىلْبُحَيِهَو«٢
١٠و٤:٩اخيمو٩-٦٦:٦و٢٦:١٧ءايعشإ

داليمقفاويامباهلاوحأضعبيفانهةسينكلاتفصُو
نإف.)١٦:٢١انحويو٤:١٠اخيمو٣:١٦نيوكت(حيسملا
ترصححيسملاةبحمنإفاهمالآبملاعللةاجنبتتأةسينكلا
مهسفنأاوهبشمهو.)٥:١٤سوثنروك٢(اورشبينأاهلسر
ُضَّـخَمَتَأَنيِذَّـلٱيِدَالْوَأاَي«لوسرلالاقدلتلضخمتتنمب
ملٱَرَّـوَصَتَيْنَأَىلِإًاضْيَأْمُكِب

.)٤:١٩ةيطالغ(»ْمُكيِفُحيِسَْ
الإيفتكتالوسانللحيسملابيتأتنأوهةسينكلالمعو
هحورىلعنولصحيوهميلعتنوكرديفمهيفروصتيوههنأب
ىلإاوريصيىتحهنوعيطيوهنوبحيوهبنولثمتيوهنوفتقيو
اهسفنلاهراكنإوةسنيكلامالآبالإنوكيالاذهوهتروصهبش
.اهتريغةدشو

يفىَرْخُأٌةَيآْتَرَهَظَو«٣ ٌميِظَعٌنيِّـنِتاَذَوُه:ِءاَمَّـسلٱِ
ُةَعْبَسِهِسوُؤُرَىلَعَو،ٍنوُرُقُةََرشَعَوٍسوُؤُرُةَعْبَسُهَلُرَْمحَأ
.»ٍناَجيِت

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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١١و٤و١٣:٢صو١٦و١٣و٩و٧و٤ع١٥:١صو١ع
٩و٧و١٧:٣و١٣:١ص٢٧:١ءايعشإ٢٠:٢و١٦:٣١و
ص٢٤و٢٠و٧:٧لاينادو١٦و١٧:١٢و١٣:١صخلا
١٩:١٢و٣:١

يفىَرْخُأٌةَيآْتَرَهَظ اذهٌميِظَعٌنيِّـنِتاَذَوُهِءاَمَّـسلٱِ
.ةسينكللةيداعمةميظعةوقىلإريشي

محَأ
َْ
ريثكمدكفسساقهنألمدلانولبنينتلافصُوُر

انحويو٦و١٧:٣ص(ءادهشلاونيسيدقلامدنمركسو
٨:٤٤(.

ةمكحلالامكىلإعباسلاددعلاريشيٍسوُؤُرُةَعْبَسُهَل
سيلبإةقيتعلاةيحلاوهفةريرشلانينتلادصاقمءارجإيف
روصعلالكيفةسينكللدهطضملاسجنلاحورلاوناطيشلاو
ملٱ«نمناكوربلكودعو

»ْمُهَتَساَيِراوُظَفَْحيَْملَنيِذَّـلٱُةَكِئَالَْ
.)٦اذوهي(

ممألكىلعهتطلسىلإريشياذهٍنوُرُقُةََرشَعَو
.ضرألا

ليلاكأكتسيلناجيتلاهذهٍناَجيِتُةَعْبَسِهِسوُؤُرَىلَعَو
فصوباذهلباقةسائرلاةيآيهلبةأرملاسأرىلعرصنلا
يبنلالاينادلوقهبشياذهو.)١٢-١٧:٧ص(يفشحولا
ةعبرألايفةعومجملاةوقلابهللاةبراحملاتاوقلاهّبشهنإف
اهنأكضرألاىلعتطلستيتلا)٨-٧:٣لايناد(كلامملا
هنعّربع»كلامملاعبرألاب«لاينادهنعّربعيذلاو.ةدحاو
سوؤرةعبسهل«و.ميظعلاهللاودع»ناطيشلاب«انحوي
كلتىلعطلستدقفملاعلااذهسيئرهنوكل»نورقةرشعو
عادخلاوروجلانمترهظأامىلإرظنلاباهئافلخوكلامملا
كلامملاكلتسيئرهنأىلعلدييذلاو.مثإلاوملظلاو
لئاهلاناويحلاودسألاوبدلاورمنلاتافصهيفنأاهبئانو
كلتىلإزومرلاينادةءوبنرفسيفيهيتلايوقلاو
ةعمتجملاملاعلاىوقنعةيانكنينتلانإةصالخلاو.كلامملا
داهتجالانمهعنموهتقياضموهللابعشةمواقملةليوطةدم
.روصعلايلاوتىلعحالصلاليبسيف

.ِضْرَألٱَىلِإاَهَحَرَطَفِءاَمَّـسلٱِموُجُنَثُلُثُّرَُجيُهُبَنَذَو«٤
ملٱَماَمَأَفَقَوُنيِّـنِّـتلٱَو

لٱِةَأْرَْ
ْ
اَهَدَلَوَعِلَتْبَيىَّـتَحَدِلَتْنَأِةَديِتَع

.»ْتَدَلَوىَتَم
٢:١٦ىتم٨:١٠لايناد١٢و٨:٧ص

تركُذامًاريثكخلاِءاَمَّـسلٱِموُجُنَثُلُثُّرَُجيُهُبَنَذ
نيذلاضرألاريهاشمىلإةراشإايؤرلارفسيف»موجنلا«
عفنوهللاديجمتلملاعلايفًاراونأامإاونوكيلًايماسًالحماوطعأ
نماوحرُطفلالضلاىلإناطيشلامهداقنمامإوسانلا

١٢-٨:١٠ص(رشللًاديبعاوراصويماسلامهماقم
»ضرألاىلإاهحرطوموجنلاثلث«هُّرجو.)٨:١٠لاينادو
ةدودحمريغتسيلرشلاىلعهتوقنإوةراضلاهتوقةمالع
لايناد(يفامىلعينبمهذهو.اهنممظعأةوقاهددُحتلب
٨:١٠(.

نييليئارسإلابنوعرفلعفكخلاِةَأْرَْملٱَماَمَأَفَقَوُنيِّـنِّـتلٱَو
نوعرفنعّربعامًاريثكو.)٢٢-١:١٥جورخ(رصميف
حاسمتلابو)٥١:٩و٢٧:١ءايعشإو٧٤:١٣رومزم(نينتلاب
حيسملالتقينأةيغبسدوريهلعفكو)٢٩:٣لايقزح(
ًادبأةصرفلابقرتيناطيشلاو.)٢:١٣ىتم(هتدالورثأىلع
انهنينتلايفلوقلاو.حالصوريخةءادبلكليزييكل
لسننيبةوادعلانأشيفمدآلىلوألاةءوبنلاىلعينبم
عوسيلفطلالتقينأيفسدوريهداهتجاىلعوةيحلاوةأرملا
ةيربلايفهايإهتبرجتيفهرهظأيذلاحيسمللسيلبإضغبو
يطويرخسالااذوهيةنايخوهيلعاومجاهنيذلاةمواقمو
ةياغو.بيلصلاىلعهايإهقيلعتبهضغبىهتناو.هملسم
ناطيشلاةياغورشبلابولقيفحيسملاةايحءاشنإةسينكلا
.تأشنثيحةايحلاهذهفلتينأ

ًاصَعِبِمَمُألٱَعيَِمجىَعْرَيْنَأًاديِتَعًارَكَذًانْبٱِتَدَلَوَف«٥
»ِهِشْرَعَىلِإَوِهللاٱَىلِإاَهُدَلَوَفِطُتْخٱَو.ٍديِدَحْنِم

١٢:٢سوثنروك٢و٢:٢٧ص

نأىلعلدتةنيرقلاو.هتردقىلإءاميإاذهلاقًارَكَذًانْبٱ
ْنَأَلْبَق«يبنلالوقىلإةراشإاذهيفو.حيسملاهبدارملا
لَّـطلٱاَهَذُخْأَي

ْ
ملٱاَهْيَلَعَِيتْأَيْنَأَلْبَق.ْتَدَلَوُق

ْتَدَلَوُضاَخَْ
.)٦٦:٧ءايعشإ(»ًارَكَذ

نماذهٍديِدَحْنِمًاصَعِبِمَمُألٱَعيَِمجىَعْرَيْنَأًاديِتَع
لوقو.)٤٠:١١ءايعشإ(»هعيطقىعريعارك«ءايعشإلوق
طَُحت...َكَلًاثَاريِمَمَمُألٱَكَيِطْعُأ«منرملاناسلبهللا

ِّـ
ْمُهُم

مهاعري«لاقو.)٩و٢:٨رومزم(»ٍديِدَحْنِمٍبيِضَقِب
ةراشإكولملاةداعكبهذنمناجلوصبال»ديدحنمًاضعب
كالهببوتتاليتلاممأللًاراذنإومواقُيالهناطلسنأىلإ
هيفرهظتنملكىلعوحيسملاىلعقدصيلوقلااذهو.مات
.ناميإلابمهبلقحيسملانكسنممحيسملاةايح

يعاسمتبهذامًاريثكوِهللاٱَىلِإاَهُدَلَوَفِطُتْخٱَو
اوضفرينأدوهيلاملاعلااذهسيئرىرغأ.ًاثبعناطيشلا
ةيهلإلاهتايحىلعناطلسهلنكيملهنكلهوبلصيوحيسملا
.ًاقباسناكثيحىلإدعصهتمايقوهتومدعبحيسملاف
ةدئافو.هدوعصوهتدالونيبهلثدحامركذتملايؤرلاو
نمةنمآحيسملاةايحبةدحتمةايحلكنإايؤرلاهذه

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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هللاابةرتتسملاةايحلافالتإيفهيعاسملكفريرشلابضغ
.ثبع

ملٱَو«٦
لٱَىلِإْتَبَرَهُةَأْرَْ

ْ
َهلُثْيَحِةَّـيِّـَرب

َ
ِهللاٱَنِمٌّدَعُمٌعِضْوَما

لَأَكاَنُهاَهوُلوُعَيْيَكِل
ْ
.»ًامْوَيَنيِّـتِسَوِْنيَتَئِمَوًاف

١٣:٥و١١:٣ص

ركذىلعانهايؤرلاترصتقاِةَّـيِّـَربْلٱَىلِإْتَبَرَهُةَأْرَْملٱ
ىنعملاو.ةرشعةعبارلاةيآلايفاهإبنليصفتوةأرملابره
يذلاناكملا»ةيربلاب«دارملاو.اهدهطضمنمتجناهنأانه
هبامىلإةيرشبلئاسونماهلسيلثيحوهيفهللااهلوعي
لبازيإمامأنمةيربلاىلإايليإبرهانركذياذهو.اهماوق
يفًاموينيعبرأحيسملاةبرجتو)١٩:٥و١٧:٦كولم١(
نوعرفنمليئارسإبرهىلإةراشإةرابعلايفلعلو.ةيربلا
ءامسلانميذلانملالكأيةيربلايفةنسنيعبرأههيتو
.)٤و١٠:٣سوثنروك١(ةرخصلانميذلاءاملابرشيو
مأبرهمىلإةراشإةيربلاىلإةسينكلانابرهيفلعلو
هذهىوحفو.سدوريههجونمرصمىلإةقيقححيسملا
اهتداهشةيدأتمايألكةيربلايفنوكتةسينكلانإايؤرلا
اوسيلنييحيسملانإوةيوامسلاناعنكغلبتىتححيسملل
.)١١:١٣نييناربع(ءالزنوءابرغىوس

رهندنعايليإنابرغلالاعامكَكاَنُهاَهوُلوُعَيْيَكِل
كولم١(بيروحقيرطىلعةكئالملاو)١٧:٦كولم١(تيرك
امكةيربلايفليئارسإلهللالمعقفوىلعاذهو.)١٩:١٥
طَأَو«هلوقنمنيبتي

ْ
ملٱَكَمَع

ُهَفَرَعَالَوُهُفِرْعَتْنُكَتَْمليِذَّـلٱَّـنَْ
لَعُيِل،َكُؤاَبآ

ِّـ
خلٱِبَسْيَلُهَّـنَأَكَم

ْ
ْلَب،ُناَسْنِإلٱاَيَْحيُهَدْحَوِزُْب

َلْبَتَْملَكُباَيِث.ُناَسْنِإلٱاَيَْحيِّـبَّـرلٱِمَفْنِمُجُرَْخياَمِّـلُكِب
٤و٨:٣ةينثت(»ًةَنَسَنيِعَبْرَألٱِهِذٰهْمَّـرَوَتَتَْملَكُلْجِرَو،َكْيَلَع
.)٢:١٤عشوهو٢٠:٣٥لايقزحو٢و٣١:١ايمرإرظنا

نيدهاشلاةءوبنةدمهذهًامْوَيَنيِّـتِسَوِْنيَتَئِمَوًافْلَأ
رادممألاسردةدمو)١١:٣ص(ًاحوسمناسبالامهو
ةلاعإةدمو)١١:٢ص(ًارهشنوعبرأونانثايهو.لكيهلا
)١٤ع(»نامزفصنونينامزونامز«يهوةيربلايفةأرملا
تقونإانديفيكلذو.ةسينكللًارهاظملاعلاةبلغةدميهو
نإوةظوفحمةدملاكلتيفةسينكلانوكتو.دودحمداهطضالا
نمةياغلالجو.رطخلاديدشيفيهوةدهطضمتناك
حيسملايذلارونلاتوكلمنيبةبراحملانايبةيآلاهذه
ةسينكلاءاقبواهسيئرناطيشلايتلاةملظلاةكلمموهسيئر
.ةيتآلاةبراحملاركذلديهمتةيربلايف

يفٌبْرَحْتَثَدَحَو«٧ ُهُتَكِئَالَمَوُليِئاَخيِم:ِءاَمَّـسلٱِ
»ُهُتَكِئَالَمَوُنيِّـنِّـتلٱَبَراَحَو.َنيِّـنِّـتلٱاوُبَراَح
٢٥:٢ىتم٣ع٩ع

نإهيفركُذوميدقلادهعلاباتكيفبورحلاهذهتركُذ
هنإو)١٠:١٣لايناد(»َنيِلَّـوَألٱِءاَسَؤُّرلٱَنِمٌدِحاَوُليِئاَخيِم«
دهعلايفركُذو)١٠:٢١لايناد(»دوهيلابعشسيئر«
.)٢و١صبويأ(»برجموكتشم«ناطيشلانإميدقلا
.)٣:١ايركز(ميظعلانهاكلاعشوهيلكتشمومواقمهنإو
انهرصنلانإملعننكلهمهفنالامةبراحملاهذهيفو
ةثجلجلاةمكأومحلتيبيفهراصتناهيلعلديو.حيسملل
تسيلانهليئاخيمركذنمةياغلاو.نوتيزلالبجو
ىلعفاكليلدالنكلو»ةكئالملاسيئر«يعُدو.ةحضاو
هبدارملانكيملنإف.نوريثكنظامكحيسملاهبدارملانأ
.رشلاشويجةبراحميفهبئانوهفحيسملا

يفَكِلٰذَدْعَبْمُُهناَكَمْدَجوُيْمَلَف،اْوَوْقَيَْملَو«٨ .»ِءاَمَّـسلٱِ

حيسملالمعةجيتناذهو.هتكئالمونينتلايأاْوَوْقَيَْمل
الوضرألاىلإاوحرطهتكئالمونينتلانإيئادفلا
ءامسلايفهللابعشىلعاوكتشينأكلذدعبنوعيطتسي
ىلإضرألاىلعهبعشةبرجتبالإهللابراحينأردقيالوهف
يفريشُأو.دبألاىلإديقُيذئنيحوةيناثحيسملاءيجينأ
حيسملالوقيفناطيشلاىلعحيسملاراصتناىلإليجنإلا
لٱَلْثِمًاطِقاَسَناَطْيَّـشلٱُتْيَأَر«هسفن

ْ
اقول(»ِءاَمَّـسلٱَنِمِْقَرب

لٱُظَفَْحياَمَنيِح«هلوقو.)١٠:١٨
ْ
لَسَتُمُهَراَدُّيِوَق

ِّـ
ُنوُكَت،ًاح

يفُهُلاَوْمَأ ُهُبِلْغَيُهَّـنِإَفُهْنِمىَوْقَأَوُهْنَمَءاَجىَتَمْنِكٰلَو.ٍناَمَأِ
لٱُهَحَالِسُعِزْنَيَو

ْ
لاقو»ُهَمِئاَنَغُعِّـزَوُيَوِهْيَلَعَلَكَّـتٱيِذَّـلٱَلِماَك

رهظأوسانلاضعبنمنيطايشلاجرخأنيحكلذحيسملا
طُيَنآلَا«هلوقو.)٢٢و١١:٢١اقول(مهيلعهناطلس

ْ
ُسيِئَرُحَر

لٱاَذٰه
ْ
لوسرلالوقكلذلثمو.)١٢:٣١انحوي(»ًاجِراَخَِملاَع

يف«كرتشاحيسملانإ دلٱَوِمْحَّـللٱِ
َكِلٰذَكًاضْيَأَوُهََكَرتْشٱِمَّـ

ملٱِبَديِبُيْيَكِل،اَمِهيِف
لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ

ْ
ملٱُناَط

ْيَأ،ِتْوَْ
سيئرنإةصالخلاو.)١٥و٢:١٤نييناربع(»خلاَسيِلْبِإ
.توملاناطلسهلناكيذلاكاذرسكهتومبةايحلا

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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لٱُنيِّـنِّـتلٱَحِرُطَف«٩
ْ
حلٱ،ُميِظَع

ْ
لٱُةَّـَي

ْ
ملٱُةَميِدَق

َسيِلْبِإُّوُعْدَْ
لٱُّلِضُييِذَّـلٱ،َناَطْيَّـشلٱَو

ْ
،ِضْرَألٱَىلِإَحِرُطُهَّـلُكََملاَع

.ُهُتَكِئَالَمُهَعَمْتَحِرُطَو
:٤ىتم١١:٣سوثنروك٢و٣:١نيوكت٢٠:٢صو١٥ع
١٠:١٨اقول١٣:١٤ص١٠و٨و٢٠:٣ص٢٥:٤١و١٠
١٢:٣١انحويو

ملذإناطيشلاراسكناحيسملاراصتناىضتقاَحِرُطَف
.ريخلاورونلامامأفقتنأرشلاوةملظلاتاوقعطتست
.ءامسأةعبرأبحيسملاودعركُذو
.»ميظعلانينتلا«:لوألا·
انيوبأتبرجوةليحبندعةنجتلخديتلاةيحلا:يناثلا·

يعُدو)١١:٣سوثنروك٢و٣:١صنيوكت(نيلوألا
لُمُلوَُجي«هنألكلذب

ْ
:٥سرطب١(»َوُهُهُعِلَتْبَيْنَمًاسِمَت

٨(.
هانعموةينانويلايفسُلُفايذبرعموهوسيلبإ:ثلاثلا·

.ٍوغمومهنموكتشم
مصخلاهانعموةيناربعلانمبّرعموهوناطيشلا:عبارلا·

.)٣:١ايركزو٢١:١مايأ١(
انحوي(»ِباَّـذَكْلٱوُبَأَوٌباَّـذَكُهَّـنَأل«هنألََملاَعْلٱُّلِضُييِذَّـلٱ
.)٣:٨انحوي١و٨:٤٤

اذهو.ترسكناهتوقنأىلإةراشإانهِضْرَألٱَىلِإَحِرُط
ألَف«حيسملالوقلثم

َ
لٱاَذٰهَسيِئَرَّـن

ْ
انحوي(»َنيِدْدَقَِملاَع

قبيملذإنينمؤمللةيزعتناطيشلاحرطبانهحّرصو)١٦:١١
.هتدارإلمهيبسينأىلعةوقكلذدعبهل

يفًالِئاَقًاميِظَعًاتْوَصُتْعِمَسَو«١٠ َراَصَنآلٱ:ِءاَمَّـسلٱِ
لُمَوُهُتَرْدُقَواَنِٰهلِإُصَالَخ

ْ
لُسَوُهُك

ْ
َحِرُطْدَقُهَّـنَأل،ِهِحيِسَمُناَط

ملٱ
اَنِٰهلِإَماَمَأْمِهْيَلَعيِكَتْشَيَناَكيِذَّـلٱاَنِتَوْخِإَىلَعيِكَتْشُْ
.»ًالْيَلَوًاراََهن

اقول٣:١ايركزو٢:٥و١:١١بويأ٧:١٠و١١:١٥ص
٥:٨سرطب١و٢٢:٣١

نيرشعلاوةعبرألاتوصامإاذهًاميِظَعًاتْوَصُتْعِمَسَو
مهنإنينمؤملايفمهلوقليلدبةسينكلاباونمهنيذلاًاخيش
اولانوءامسلاىلإاولصونيذلانييدفملاتوصوأ»مهتوخإ«
.مهرثأىلعنورصتنينمبنوحرفيوةحارلا

ىلإبسُنونينمؤملاصالخيأاَنِٰهلِإُصَالَخَراَصَنآلٱ
ليبسىلعاذهليقو.)٣:٦اقول(هردصموههنألهللا
.ةبراحملادعبمهصالخاوققحتمهنألةءوبنلاوءاجرلا

.ودعلاةوقرسكاهبيتلاُهُتَرْدُقَو
.هدجموهلالجرهاظميأِهِحيِسَمُناَطْلُسَوُهُكْلُمَو

يِكَتْشَيَناَكيِذَّـلٱاَنِتَوْخِإَىلَعيِكَتْشُْملٱَحِرُطْدَقُهَّـنَأل
»هئاكتشاب«دارملاو.ًامئاديأًالْيَلَوًاراََهناَنِٰهلِإَماَمَأْمِهْيَلَع
.اهيلإمهوداقهدونجووهيتلامهاياطخركذ

حلٱِمَدِبُهوُبَلَغْمُهَو«١١
ْ

هتَداَهَشِةَمِلَكِبَوِلََم اوُِّبُحيَْملَو،ِْمِ
ملٱىَّـتَحْمَُهتاَيَح

.»ِتْوَْ
٦:٩و٧:١٤ص٢:١٣انحوي١و١٦:٣٣انحوي١٥:٢ص
١٤:٢٦انحويو٢:١٠و

ناطيشلاىلعمهراصتناةلعِلَمَْحلٱِمَدِبُهوُبَلَغْمُهَو
رظنا٥:٩و١:٥ص(مهلجأنمميركلاهمدحيسملاكفس
كلذةطساوبةرفغملااولانمهف)١:٢و٩و١:٧انحوي١ًاضيا
تبثمدلاالولو.هئاكتشاحالسناطيشلانمعزُنهبومدلا
ْنَم«ءامسلانمناطيشلاحرُطدقف.مهيلعةياكشلا
.)٨:٣٣ةيمور(»ِهللاٱيِراَتُْخمَىلَعيِكَتْشَيَس

اهباودهشواهوقدصواهولبقيتلاِْمِهتَداَهَشِةَمِلَكِبَو
اماولمعكلذبو.)٤:١٣سوثنروك٢(اهلجأنماوملأتو
مدلانيئيشىلعيبنممهراصتنافلمحلامدباوعفتنافمهيلع
مهلبهومهاياطخنممهرّهطيذلاحيسملامدفةداهشلاو
.)٣٤-١٠:٣٢ىتم(توملاىلإداهجللةوق

حيسمللمهتبحمتناكتْوَْملٱىَّـتَحْمَُهتاَيَحاوُّبُِحيَْملَو
مهلجألتوملاىتحعاطأهنإفمهتايحلمهتبحمنمىوقأ
تاذلاراكنإبناطيشلااوبلغوهلجأنممهتايحاوملسف
ودعنينتلااهباوبلغيتلاثالثلالئاسولاو.توملاىتح
اهباونمآيتلاهللاةملكوحيسملامدبةرافكلايهرشبلا
لجأنماهسفنةايحلااولذبىتحتاذلاراكنإواهلاودهشو
.حيسملا

َنوُنِكاَّـسلٱَوُتاَواَمَّـسلٱاَهُتَّـيَأيِحَرْفٱاَذٰهِلْجَأْنِم«١٢
لٱَوِضْرَألٱيِنِكاَسِلٌلْيَو.اَهيِف

ْ
ْمُكْيَلِإَلَزَنَسيِلْبِإَّـنَأل،ِرْحَب

.»ًاليِلَقًاناَمَزُهَلَّـنَأًاِملاَع،ٌميِظَعٌبَضَغِهِبَو
٩ع٨:١٣و١٣:٦ص٤٤:١٢ءايعشإو٦٦:١١رومزم

١٠:٦ص

نمنينتلاحرُطنألجأنميأاَذٰهِلْجَأْنِم
.ءامسلا

ءاضعأنإاَهيِفَنوُنِكاَّـسلٱَوُتاَواَمَّـسلٱاَهُتَّـيَأيِحَرْفٱ
ضرألاىلعنيذلامهتوخإعمنوحرفيءامسلايفةسينكلا
نإضرألاىلعةسينكلاءاضعأبسحبوةدحاوءامسلانإ
يفهعماوسلجوحيسملاعماوماقدقمهنإومهنطوءامسلا
َىلِإَو،َنْوَيْهِصِلَبَجَىلِإ«اوتأف.)٢:٦سسفأ(تايوامسلا
حلٱِهللاٱِةَنيِدَم

ْ
ُلِفَْحمْمُهٍتاَوَبَرَىلِإَو،ِةَّـيِواَمَّـسلٱَميِلَشُروُأ:ِّـَي

ألَا
َ
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يفَنيِبوُتْكَمٍراَكْبَأِةَسيِنَكَو،ٍةَكِئَالَم ِهللاٱَىلِإَو،ِتاَواَمَّـسلٱِ
جلٱِناَّـيَد

ْ
١٢:٢٢نييناربع(»َنيِلَّـمَكُمٍراَرْبَأِحاَوْرَأَىلِإَو،ِعيَِم

.ـًاـعيمجهللاتـيبـلهأحـرفـاـنه»حـرـفلـاف«.)٢٣و
»نوميخم«اهانعمةينانويةملكةمجرتانه»نونكاسلا«و
تربُتعاف.ةيربلايفهللاعمهللاةسينكًاميدقتميخامك
:٢١و١٣:٦و٧:١٥ص(ناسنإلاوهللاعامتجالحمةميخلا
٣(.

نماوسيلنيذلالكيأِرْحَبْلٱَوِضْرَألٱيِنِكاَسِلٌلْيَو
.يوامسلاهللاتوكلم

نمحرُطهنألٌميِظَعٌبَضَغِهِبَوْمُكْيَلِإَلَزَنَسيِلْبِإَّـنَأل
باكسناوهدوعصوتوملانمحيسملاةمايقببلغوءامسلا
هبيصيامنوبرعةراسخلانمهيلععقوامنإهملعوهحور
.سأيلابضغهبضغفكالهلانم

ليلدبًاعيرسٍتآحيسملانألًاليِلَقًاناَمَزُهَلَّـنَأًاِملاَع
.)١٦:١٦انحوي(»يِنَنْوَرَتًاضْيَأٍليِلَقَدْعَبَّـمُث«هلوق

،ِضْرَألٱَىلِإَحِرُطُهَّـنَأُنيِّـنِّـتلٱىَأَراَّـَملَو١٣«١٣،١٤
ملٱَدَهَطْضٱ

ملٱِتَيِطْعُأَف١٤،َرَكَّـذلٱَنْبالٱْتَدَلَويِتَّـلٱَةَأْرَْ
ُةَأْرَْ

لٱِْرسَّـنلٱِيَحاَنَج
ْ
لٱَىلِإَريِطَتْيَكِلِميِظَع

ْ
،اَهِعِضْوَمَىلِإِةَّـيِّـَرب

حلٱِهْجَوْنِمٍناَمَزَفْصِنَوِْنيَناَمَزَوًاناَمَزُلاَعُتُثْيَح
ْ
.»ِةَّـَي

٤٠:٣١ءايعشإو٣٢:١١ةينثت٦ع١٩:٤جورخ٥ع
١٢:٧و٧:٢٥لايناد

يفهأدتبايذلاةأرملاباصأامربخىلإلوسرلاعجر
.ةسداسلاةيآلا

دلولاركذرّركَرَكَّـذلٱَنْبالٱْتَدَلَويِتَّـلٱَةَأْرَْملٱَدَهَطْضٱ
ىلإتبرهةأرملانإ«ةسداسلاةيآلايفلاق.ةأرملانييعتل
كلذقيرطنابأواهبرهةلعنينتلانإانهركُذو»ةيربلا
.برهلا

نلٱِيَحاَنَجُةَأْرَْملٱِتَيِطْعُأَف
هللااهاطعأيأِميِظَعْلٱِْرسَّـ

بَرهيفميدقلادهعلايفليقامىلعةينبمةرابعلاوكلذ
ُتْعَنَصاَمْمُتْيَأَرْمُتْنَأ«ىلاعتهلوقوهورصمنمنييليئارسإلا
ملٱِب
ْ
لََمحاَنَأَو.َنيِّـيِْرصِ

ْ
ْمُكِبُتْئِجَوِروُسُّنلٱِةَحِنْجَأَىلَعْمُكُت

ُكِّـرَُحياَمَك«هديشنيفىسوملوقو.)١٩:٤جورخ(»َّـَيلِإ
اَهُذُخْأَيَوِهْيَحاَنَجُطُسْبَيَو،ُّفِرَيِهِخاَرِفَىلَعَوُهَّـشُعُْرسَّـنلٱ
داتقايأ(ُهَداَتْقٱُهَدْحَوُّبَّـرلٱاَذَكٰه،ِهِبِكاَنَمَىلَعاَهُلِمَْحيَو
لوقو.)١٢و٣٢:١١ةينثت(»ٌّيِبَنْجَأٌهٰلِإُهَعَمَسْيَلَو)هبعش
لٱوُنَبَف،ُهللاَااَيَكَتَْمحَرَمَرْكَأاَم«دواد

ْ
يفَِرشَب َكْيَحاَنَجِّـلِظِ

الو.)٤٠:٣١ءايعشإًاضيأرظنا٣٦:٧رومزم(»َنوُمَتَْحي
.رسنلااهراعشيتلاةينامورلاةوقلاىلإاذهيفةراشإ
نمةدهطضموةضغبمو)١ع(ةرينمورونيه»ةأرملا«و

ةحورطموةكورتمريغاهنكلةدهطضمةملظلاتوكلم
.)٤:٩سوثنروك٢(ةكلاهريغاهنكلو

امكُلاَعُتُثْيَح،اَهِعِضْوَمَىلِإِةَّـيِّـَربْلٱَىلِإَريِطَتْيَكِل
نمزبخبهللامهلاعثيحرصمنمنويليئارسإلابره
ةليسوةسينكللنينتلادهطضاف.)١٦و٨:٣ةينثت(ءامسلا
لوعلاورسنلايحانجنمهالولاهلنتملتاكرباهلين
.يوامسلا

نانثا«اذهِةَّـيَْحلٱِهْجَوْنِمٍناَمَزَفْصِنَوِْنيَناَمَزَوًاناَمَز
.)٣و١١:٢ص(ًاموينوتسوناتئموفلأو»ًارهشنوعبرأو
ةدملالوطملعنالو.»ريطتب«قلعتم»ةيحلاهجونم«هلوقو
داهجتقونإملعننكلواهتءادبالوانههاهيلإراشملا
كلتنوكتيهو.بركوقيضنامزضرألاىلعةسينكلا
ىلعلوقتنأاهلقحيىتحهللاةيانعبةلوعمةظوفحمةدملا
.)٢٣:٥رومزم(»َّـيِقِياَضُمَهاَُجتًةَدِئاَميِماَّـدُقُبِّـتَرُت«ماودلا
نأىلعلديلماكلاددعلاةعبسلافصننيعملاددعلانوكو
.دودحمةيربلايفةسينكلاهيفقياضتتيتلاتقولا

لَأَف«١٥
ْ
حلٱِتَق

ْ
ملٱَءاَرَواَهِمَفْنِمُةَّـَي

اَهَلَعْجَتِلٍرْهَنَكًءاَمِةَأْرَْ
ُحت
ْ
.»ِرْهَّـنلٱِبُلَم
٥٩:١٩ءايعشإو٥:١٠عشوه

ىنكُيٍرْهَنَكًءاَمِةَأْرَْملٱَءاَرَواَهِمَفْنِمُةَّـيَْحلٱِتَقْلَأَف
ناجيهنعسدقملاباتكلايفجاومألاوراهنألاولويسلاب
نمايؤرلاهذهيفامنإحضتاف.مهئاسؤرنودبوعشلا
رفسيفةروكذملاليئارسإينبلاوحأقفاويةأرملارومأ
نوعبرألاوناتنثالاوةيربلانكسامهنمالكنإف.جورخلا
ينبرفسل)٣٣صددع(ددعلارفسيفةروكذملاةلزنم
يتلافصنلاونينسلاثالثلارهشأقفوىلعليئارسإ
يذلاءاملانأنمانهليقامو.ةيربلايفةأرملااهيفتنكس
ةسدقملاضرألاىلإنييليئارسإلاروبعلقفاومرهنكةيحلاهتقلأ
.ندرألارهنورمحألارحبلاءام

مهاوسيلةيربلايفليئارسإينبنإركذننأانيلعف
اهيفنوفخمنييقيقحلاهللاديبعنإلبةرهاطلاهللاةسينك
.ةروظنملاةسينكلانمضةيقيقحلاحيسملاةسينكنأامك

اَنَلَناَكيِذَّـلٱُّبَّـرلٱَالْوَل«ًامئادلوقتنأةسينكللناكف
ِءاَمِتْحٱَدْنِعًءاَيْحَأاَنوُعَلَتْبَالًاذِإ،اَنْيَلَعُساَّـنلٱَماَقاَمَدْنِع
ملٱاَنْتَفََرَجلًاذِإ،اَنْيَلَعْمِهِبَضَغ

ْ
ًاذِإ.اَنِسُفْنَأَىلَعُلْيَّـسلٱََربَعَل،ُهاَيِ

ملٱاَنِسُفْنَأَىلَعَْتَربَعَل
ْ
طلٱُهاَيِ

.)٥-١٢٤:٢رومزم(»ُةَيِماَّـ
ملٱُلاَبِحيِنْتَفَنَتْكِا«

هلٱُلوُيُسَو،ِتْوَْ
َْ

ُلاَبِح.يِنْتَعَزْفَأِكَال
هلٱ
َْ
ملٱُكاَْرشَأ.ِيبْتَقاَحِةَيِوا

يف.ِيبْتَبَشَتْنٱِتْوَْ يِقيِضِ
،ِيتْوَصِهِلَكْيَهْنِمَعِمَسَف،ُتْخََرصيِٰهلِإَىلِإَوَّـبَّـرلٱُتْوَعَد
.)١٦-١٨:٥رومزم(»خلاِهْيَنُذُأَلَخَدُهَماَّـدُقيِخاَُرصَو

ألَا
َ
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ملٱُضْرَألٱِتَناَعَأَف«١٦
ِتَعَلَتْبٱَواَهَمَفُضْرَألٱِتَحَتَفَوَةَأْرَْ

لَأيِذَّـلٱَرْهَّـنلٱ
ْ
.»ِهِمَفْنِمُنيِّـنِّـتلٱُهاَق

الخلااَهَمَفُضْرَألٱِتَحَتَفَوَةَأْرَْملٱُضْرَألٱِتَناَعَأَف
دصقلانإمهضعببهذ.ةأرملاتناعأيتلاضرألاامملعن
يبسنمنييليئارسإلاتذقنأيتلاسرافويدامةوقاهب
مايألوأيفةينامورلاةوقلااهنأمهضعببهذو.لباب
ركُذامكدوهيلاداهطضانمنييحيسملاتذقنأيتلاةسينكلا
وأ)٢٥:١٢و٢٣:٢٣و٢١:٣١و١٧-١٨:١٤لامعأ(يف
.ميلشروأبارخمايأندرألاربعىلإمهبرهبنييحيسملاةاجن
.ذئموينيينامورلانمهلاوضرُعيذلارطخلانممهتاجنوأ
وأ.اهايإنيينامورلاكولملاداهطضامايأيفةسينكلاةاجنوأ
نيملعملانعتأشنيتلاراطخألانماهباصأامماهتاجن
ءانثأيفثدحامموأ.اهرونئفطتتداكيتلانيدسفملا
ملعننأيفكينكلوةريخألامايألايفعدبلاوتاداهطضالا
هللانبانيبعقتفوسيتلاةميظعلابرحلايفهنأ
ةسينكلاةايحنإوحيسملاراصتنانمدبالناطيشلاو
وه»ةأرمللضرألاةناعإب«دارملانأمهضعبىأرو.ةملاس
عنمكلذنإفةيناسنإلاوملعلايفمدقتلاوملاعلايفةيرحلا
.ىضماميفةريثكتناكيتلاةيساقلاتاداهطضالا

ملٱَىلَعُنيِّـنِّـتلٱَبِضَغَف«١٧
َعَمًابْرَحَعَنْصَيِلَبَهَذَو،ِةَأْرَْ

ُةَداَهَشْمُهَدْنِعَو،ِهللاٱاَياَصَوَنوُظَفَْحيَنيِذَّـلٱاَهِلْسَنيِقاَب
ملٱَعوُسَي

.ِ»حيِسَْ
٣:١٥نيوكت١٣:٧و١١:٧ص

ءافشنينتلاهلعفامنيبتةيآلاهذهُنيِّـنِّـتلٱَبِضَغَف
.هبضغل

يفاوتوميملنيذلاءانمألايأاَهِلْسَنيِقاَبَعَم
»نوسيدقلا«مهو.مهيلعتبرجيتلاتاداهطضالا
اهنأسلوبركذيتلا»ةيقبلاو«)١٣:٧ص(يفنوروكذملا
هلوقيفنممهو)١١:٥و٩:٢٧ةيمور(»يقيقحلاليئارسإ«
يفٌةَليِلَقٌءاَمْسَأَكَدْنِع« :٣ص(»ْمَُهباَيِثاوُسِّـجَنُيَْملَسِدْراَسِ
.)٦١:٩ءايعشإ(»برلاهكرابلسن«مهو)٤

ىلإرظنلاباهدجميفةسينكلاراهظإحاحصألااذهةياغ
يألوألااهودعفصووةدهطضموةرينموًاروناهنوك
.ناطيشلا

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ىلوألاةيآلانمىلوألاةلمجلانوكتنأبجاولانمناك
.قباسلاحاحصألانمةريخألاةلمجلاحاحصألااذهنم

لٱِلْمَرَىلَعُتْفَقَوَّـمُث«١
ْ
َنِمًاعِلاَطًاشْحَوُتْيَأَرَف،ِرْحَب

لٱ
ْ
ُةََرشَعِهِنوُرُقَىلَعَو،ٍنوُرُقُةََرشَعَوٍسوُؤُرُةَعْبَسُهَلِرْحَب
َجتُمْسٱِهِسوُؤُرَىلَعَو،ٍناَجيِت

ْ
.»ٍفيِد

:٧لايناد١٧:٣و١١:٧و١٦:١٣و١٥:٢صو١٥و١٤ع
١١:٣٦و٨

يأ»فقو«ًاثيدحةفشتكملاخسنلاضعبيفوُتْفَقَو
اذهيفو.هبلطلةباجإشحولادوعصرظتنينينتلافقو
امهنإورابكلاةسينكلاءادعأنمنانثافصُوحاحصألا
.قحلاوحيسملاةبراحمىلع)ناطيشلايأ(نينتلاادعاس

رافسألايفرحبلاراعتسُيِرْحَبْلٱَنِمًاعِلاَطًاشْحَوُتْيَأَرَف
ةريثكوةبرطضماهنوكيفملاعلارارشأروهمجىلإةيوبنلا
لٱَكَفُراَْرشَألٱاَّـمَأ«ءايعشإلوقلثماذهو.هجاومأك

ْ
ِرْحَب

ملٱ
ًةَأَْمحُهُهاَيِمُفِذْقَتَو،َأَدَْهيْنَأُعيِطَتْسَيَالُهَّـنَألِبِرَطْضُْ
ملٱ«انحويلكالملالوقو.)٥٧:٢٠ءايعشإ(»ًانيِطَو

ْ
لٱُهاَيِ

يِتَّـ
لَأَوٌمَمُأَوٌعوُُمجَوٌبوُعُشَيِهٌةَسِلاَجُةَيِناَّـزلٱُثْيَحَتْيَأَر

ْ
»ٌةَنِس

هذهوهتكلممهنألرحبلانمشحولادعصو.)١٧:١٥ص(
يفىَرَأُتْنُك«هلوقيفاميهولاينادايؤرهبشتايؤرلا ِ
لٱَىلَعْتَمَجَهِءاَمَّـسلٱِحاَيِرِعَبْرَأِباَذِإَوًالْيَلَياَيْؤُر

ْ
ِرْحَب

لٱ
ْ

تاناويحةعبرأوهلاينادهآريذلاو.)٧:٢لانياد(ِ»ريِبَك
تافصلكانحويهآريذلاشحوللناكوتافصلاةفلتخم
ةراشإ»شحولاب«هنعربُعوهيفةعومجميهوةعبرألاهذه
امو.كلهمسرشهنإوهركلالكةهوركمةيساقةوقىلإ
ةفيرشةوقهنأوهسكعرفسلااذهيف»ناويحلاب«هنعربع
ةنيابملالكشحولانيبوهنيبيذلاو.ةمركمةبوبحمةيحور
ةوقلكنعةيانكًاضيأشحولاو.حيسملايأفورخلاوه
ةبحملابالرابجإلاوةفاخإلابسانلاىلعطلستتةيملاع
.قحلاو

١٢:٣ص(يفنينتلاكٍنوُرُقُةََرشَعَوٍسوُؤُرُةَعْبَسُهَل
.)ريسفتلارظناف

نورقلانأىلعلدياذهٍناَجيِتُةََرشَعِهِنوُرُقَىلَعَو
ُسوُؤُّرلٱُةَعْبَّـسلَا«هسفنرفسلالوقىلعوهوكلامموكولم
،اوُطَقَسٌةَسَْمخ:ٍكوُلُمُةَعْبَسَو)كلامميأ(ٍلاَبِجُةَعْبَسَيِه
لٱَو...ُدْعَبِتْأَيَْملُرَخآلٱَو،ٌدوُجْوَمٌدِحاَوَو

ْ
لٱُةََرشَع

ْ
ُنوُرُق

ةءوبنيفو.)١٢-١٧:٩ص(»ٍكوُلُمُةََرشَعَيِهَتْيَأَريِتَّـلٱ
كولمةرشعيهةكلمملاهذهنمةرشعلانورقلانإلايناد

ألَا
َ
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دحاواهحورنكلوةفلتخمكلاممنورقلاف.)٧:٢٤لايناد(
.شحولاحوروهو

َجتُمْسٱِهِسوُؤُرَىلَعَو
ْ
ىمسيتلاءايشألانإيأٍفيِد

مالكبتكف.هدحوهللاابصتخيامماهبمهسفنأكولملا
ربحلاةمامعىلعبتُكامكنورقلاكلتىلعفيدجتلا
ِهِذٰهْتَسْيَلَأ«لئاقلالبابكلمكمهف»برللسدق«مظعألا
لٱَلِباَب

ْ
ملٱِتْيَبِلاَهُتْيَنَبيِتَّـلٱَةَميِظَع

لُْ
ْ

ِجلَويِراَدِتْقٱِةَّـوُقِبِك
َ

ِلَال
.)٤:٣٠لايناد(»يِدَْجم

لٱَو«٢
ْ
ِمِئاَوَقَكُهُمِئاَوَقَو،ٍرِمَنَهْبِشَناَكُهُتْيَأَريِذَّـلٱُشْحَو

لُسَوُهَشْرَعَوُهَتَرْدُقُنيِّـنِّـتلٱُهاَطْعَأَو.ٍدَسَأِمَفَكُهُمَفَو،ٍّبُد
ْ

ًاناَط
.»ًاميِظَع
:٢و١٢:٣ص١٢و٤ع١٣:٧عشوه٦و٥و٧:٤لايناد
١٦:١٠و١٣

ٍدَسَأِمَفَكُهُمَفَو...ٍرِمَنَهْبِشَناَكُهُتْيَأَريِذَّـلٱُشْحَوْلٱَو
ةعبرأباهيلإراشملاةوقلاىلإريشيشحولانأىلعناهرباذه
تعمتجااهنإف)٧-٧:٤لايناد(يفتركُذيتلاكلامملا
شحولاةوقيفتعُمجودسألاوبدلاورمنلاتافصاهيف
.تاناويحلاكلتباهيلإراشملاكلامملاتاوق

اموهوًاميِظَعًاناَطْلُسَوُهَشْرَعَوُهَتَرْدُقُنيِّـنِّـتلٱُهاَطْعَأَو
نأحيسملاضفروةبرجتلامويحيسملاىلعناطيشلاهضرع
بئانشحولانإاذهنمرهظيفشحولاهلبقهنمهذخأي
حيسملابراحيلملاعلااذهسيئرهمدختساف.هتلآوناطيشلا
ص(يفوانهشحولااذهفصونمملعنًاذإف.هتسينكو
تناكيتلاةيسايسلاهكلامموملاعلاتاوقىلإريشيهنإ)١٧
ةبحمةربكتمةيوينديهفنينتلارمأبةسينكلادهطضتعباتتلاب
نإشحولاإبنيفميلعتلاةصالخو.هللاةضغببمةسائرلل
ناريشينايقيقحالنايزمر»ةرشعلا«و»ةعبسلا«نيددعلا
ريشتهنورقنإوماعشحولاكلمنإو.عونتلاولامكلاىلإ
.)١٧:١٠ص(ةنيعمكولمىلإالةيلاوتملالودلاىلإ
ريرشلاملاعلاةوقلهوجوةعبسيه»شحولاسوؤرةعبس«و
شحولااذهو.)١٧:١٢و٥:٦ص(هتوقىلإريشت»هنورق«و
ةيفخةوقبئانوهوةسينكلاسيئرحيسملاهبشبرهاظتي
هتمايقوهتومبحيسملاهبشيهنأبرهاظتونينتلاهناطلسذخأ
عامتجابوهايإمهتدابعوهنمسانلابجعتبهنإو)٣ع(
هسفنيفحيسملاعمجامكقحللضغبلاوهلةملظلائدابم
كلمالوةصاخةيوقةلودوهسيلًاذإفقحلاورونلائدابم
هللاةداضميهوشحولاةروصبةلثمملاملاعلاةوقلبهنيعب
ريغنمًالدبتاروظنملاوتايحورلانمًالدبتايملاعلاراتخت
.تايدبألانمًالدبتاينمزلاوروظنملا

لٱَحوُرْذُخْأَنَْملُنْحَن«سلوبلاقةوقلاهذهيفو
ْ
ِلَبِ،َملاَع

ملٱَءاَيْشَألٱَفِرْعَنِل،ِهللاٱَنِميِذَّـلٱَحوُّرلٱ
،ِهللاٱَنِماَنَلَةَبوُهْوَْ

هبُمَّـلَكَتَنيِتَّـلٱ لَعُتٍلاَوْقَأِبَال،ًاضْيَأاَِ
ِّـ

ْلَب،ٌةَّـيِناَسْنِإٌةَمْكِحاَهُم
لَعُياَمِب

ِّـ
لٱُحوُّرلٱُهُم

ْ
اهيفو.)١٣و٢:١٢سوثنروك١(»ُسُدُق

لٱَةَّـبََحمَّـنَأ«بوقعيلاق
ْ
.)٤:٤بوقعي(»ِِهللاٌةَواَدَعَِملاَع

لٱاوُّبُِحتَال«انحويلاقو
ْ
يفيِتَّـلٱَءاَيْشَألٱَالَوََملاَع لٱِ

ْ
ْنِإِ.َملاَع

لٱٌدَحَأَّـبَحَأ
ْ
يفاَمَّـلُكَّـنَأل.ِبآلٱُةَّـبََحمِهيِفْتَسْيَلَفََملاَع ِ

لٱ
ْ
جلٱَةَوْهَشَِملاَع

ْ
لٱَةَوْهَشَو،ِدََس

ْ
ملٱَمُّظَعَتَو،ِنوُيُع

َسْيَل،ِةَشيِعَْ
لٱَنِمْلَبِبآلٱَنِم

ْ
حيسملالاقو.١٦٩و٢:١٥احوي١(ِ»َملاَع

لٱاَذٰهَسيِئَر«
ْ
يفُهَلَسْيَلَوِيتْأَيَِملاَع هتالصيفلاقو.»ٌْءَيشَّـِ

لٱَنِمْمُهَذُخْأَتْنَأُلَأْسَأُتْسَل«هيبأل
ْ
َحتْنَأْلَبَِملاَع

ْ
َنِمْمُهَظَف

لٱَنِماوُسْيَل.ِريِّـِّـرشلٱ
ْ
ينَأاَمَكَِملاَع

لٱَنِمُتْسَلاَنَأِّـ
ْ
ِ»َملاَع

اَنَتَعَراَصُمَّـنِإَف«سلوبلاقو.)١٦و١٧:١٥و١٤:٣٠انحوي(
َعَم،ِنيِطَالَّـسلٱَعَم،ِءاَسَؤُّرلٱَعَمْلَبٍ،ْمَحلَوٍمَدَعَمْتَسْيَل
لٱِةَالُو

ْ
لُظَىلَعِ،َملاَع

ْ
ِةَّـيِحوُّرلٱِّـَّـرشلٱِداَنْجَأَعَم،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِةَم

يف .)٦:١٢سسفأ(»ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ

لِلٌحوُبْذَمُهَّـنَأَكِهِسوُؤُرْنِمًادِحاَوُتْيَأَرَو«٣
ْ

،ِتْوَم
ملٱُهُحْرُجَو

َءاَرَوِضْرَألٱُّلُكْتَبَّـجَعَتَو.َيِفُشْدَقُتيِمُْ
لٱ
ْ
»ِشْحَو
١٧:٨ص١٤و١٢ع

ىنعممهضعبنظ.هتمايقوحيسملاتوملهبشاذهيف
لسن«نألحيسملاتومدنعتفعضملاعلاةوقنإكلذ
لك«ذئتقورضيملهنكل»ةيحلاسأرقحسذئنيحةأرملا
هللامواقيملاعلايقبو»حيسملاعوسيبرللةكلممملاعلاكلامم
ىلإكلذيفةراشإلانإمهضعببهذو.ةسينكلادهطضيو
ءامسأتحتتددجتاهنإوةينثولاةينامورلاةكلمملاطوقس
.نويحيسممهنأاهكولمىعداوةديدج

لُّسلٱىَطْعَأيِذَّـلٱِنيِّـنِّـتلِلاوُدَجَسَو«٤
ْ

لِلَناَط
ْ
،ِشْحَو

لِلاوُدَجَسَو
ْ
لٱُلْثِمَوُهْنَم«:َنيِلِئاَقِشْحَو

ْ
ْنَم؟ِشْحَو

»؟ُهَبِراَُحيْنَأُعيِطَتْسَي
٤٦:٥ءايعشإو١٥:١١جورخو١٨:١٨ص

سانلابجعتلوألانيرمأةلعتيمملاحرجلاءافشناك
ةوقلانوربتعيسانلانإف.نينتللوشحوللةدابعلايناثلاو
اهباومظعيتلاتاملكلاو.قحلانوربتعياممرثكأحاجنلاو
تاملكلباق.هللاةمدقملاحيباستلامالكنميهشحولا
اخيميبنلالوقيفهللاديجمتتاملكبشحولاميظعت
.)٧:١٨اخيم(»خلاكلثمهلإوهنم«

ألَا
َ
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لُسَيِطْعُأَو،َفيِداََجتَوَمِئاَظَعِبُمَّـلَكَتَيًامَفَيِطْعُأَو«٥
ْ

ًاناَط
.»ًارْهَشَنيِعَبْرَأَوِْنيَنْثٱَلَعْفَيْنَأ
:٢يكينولاست٢و١١:٢ص١١:٣٦و٢٥و١١و٧:٨لايناد
٦

ةبستكمشحولاةوقنأىلعلديةيآلاهذهيفليقام
.ًاريسيًانمزاهلمعتسينأهلحمسهللانإيأةيلصأال
لُسَّـَيلَعَكَلْنُكَيَْمل«سطاليبلحيسملالوقانركذياذهو

ْ
ٌناَط

لٱ
ْ
.)١٩:١١انحوي(»ُقْوَفْنِمَتيِطْعُأْدَقْنُكَتَْملْوَل،َةَّـتَب

ةيربلايفةسينكلانوكةدمًارْهَشَنيِعَبْرَأَوِْنيَنْثٱ
.داهطضالااهلامتحاواهداهجيأ)١٢:٦ص(ةدهطضم

ِهِمْسٱَىلَعَفِّـدَجُيِل،ِهللاٱَىلَعِفيِدْجَّـتلٱِبُهَمَفَحَتَفَف«٦
يفَنيِنِكاَّـسلٱَىلَعَوِهِنَكْسَمَىلَعَو .»ِءاَمَّـسلٱِ

٧:١٥و١٢:١٢ص

كلذنوكيفهدحوهللاقحيامشحولاىلإبسنييأ
ةبراحموهلامعأوهللاتافصنلعُييذلاهللامالكلًاراقتحا
.هتكئالموهيسيدقوهتسينكل

لٱَعَمًابْرَحَعَنْصَيْنَأَيِطْعُأَو«٧
ْ
،ْمُهَبِلْغَيَوَنيِسيِّـدِق

لُسَيِطْعُأَو
ْ

.»ٍةَّـمُأَوٍناَسِلَوٍةَليِبَقِّـلُكَىلَعًاناَط
٥:٩و١١:٧ص

.ةسينكلاناميإلًاناحتماكلذبشحوللهللاحمس
.هلدجسيالنملتقينأبْمُهَبِلْغَيَو
ىلعلدياذهخلاٍةَليِبَقِّـلُكَىلَعًاناَطْلُسَيِطْعُأَو

ريغصلانرقلافصويفلاينادلوقلثموهوهكلمعاستا
لٱاَذٰهاَذِإَو«

ْ
لٱُبِراَُحيُنْرَق

ْ
.)٧:٢١لايناد(»ْمُهَبَلَغَفَنيِسيِّـدِق

َنيِذَّـلٱ،ِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلٱُعيَِمجُهَلُدُجْسَيَسَف«٨
لٱِسيِسْأَتُذْنُمًةَبوُتْكَمْمُهُؤاَمْسَأْتَسْيَل

ْ
يفَِملاَع ِةاَيَحِرْفِسِ

حلٱ
ْ

.»َحِبُذيِذَّـلٱِلََم
٥:٦صو٢٥:٣٤ىتم١٧:٨ص٥و٣:١٠و١٤و١٢ع

ْتَسْيَلَنيِذَّـلٱ،ِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلٱُعيَِمجُهَلُدُجْسَي
يف...ًةَبوُتْكَمْمُهُؤاَمْسَأ رهظيَحِبُذيِذَّـلٱِلَمَْحلٱِةاَيَحِرْفِسِ
النأدحىلإًاديدشنوكينينمؤملاناحتمانأاذهنم
ص(يف»ةايحلارفس«ركُذو.هللارابتخابالإمهظفحنوكي
يمسو»حبُذيذلافورخلاةايحرفس«هنأبفصوو)٣:٥
ةلعنأىلعليلداذهو.)٢١:٢٧ص(يف»ةايحلارفس«
حيسملاريفكتلبةحلاصلامهلامعأتسيلنييدفملاصالخ

يسيدقىتحنينمؤملالكصالخنإو.همدبمهاياطخل
.لزألاذنمهللاةبحموحيسملاىلعفقوتمميدقلادهعلا
ىتم(يفليقامكمهصالخدكأفمهدوجوقبسمهرايتخاف
مدالولونودتريالمهنكلونونحتمُينوراتخملاف.)٢٤:٢٤
الولو.رايتخالاكلذنكيملناميإلابهيلعدنتسملاحيسملا
فيخملاودعلاكلذاوبراحينأمهنكمأامريدقلامهصلخم
.نوبلغيمهتومبمهنكلو

لَفٌنُذُأُهَلْنَم«٩
ْ
»!ْعَمْسَي

٢:٧ص

.هلدعتسيويتأيامىلإتفلتينأئراقللهيبنتاذه

ْنِإَو.ُبَهْذَيِيْبَّـسلٱَىلِإَفًايْبَسُعَمَْجيٌدَحَأَناَكْنِإ«١٠
ُْربَصاَنُه.ِفْيَّـسلٱِبَلَتْقُيْنَأيِغَبْنَيَفِفْيَّـسلٱِبُلُتْقَيٌدَحَأَناَك
لٱ
ْ
.»ْمُُهناَميِإَوَنيِسيِّـدِق
:٢٦ىتمو٩:٦نيوكت٤٣:١١و١٥:٢ايمرإو:٣٣ءايعشإ

١٤:١٢صو٦:١٢نييناربع١١:١٨ص٥٢

لثماذهُبَهْذَيِيْبَّـسلٱَىلِإَفًايْبَسُعَمَْجيٌدَحَأَناَكْنِإ
لِلَنيِذَّـلٱ:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه«ايمرإيبنلالوق

ْ
َىلِإَفِتْوَم

ملٱ
لِلَنيِذَّـلٱَو،ِفْيَّـسلٱَىلِإَفِفْيَّـسلِلَنيِذَّـلٱَو،ِتْوَْ

ْ
َىلِإَفِعوُج

جلٱ
ْ
ًاضيأرظنا١٥:٢ايمرإ(ِ»يْبَّـسلٱَىلِإَفِيْبَّـسلِلَنيِذَّـلٱَو،ِعُو
مالآىلإامإريشياذهو.)١١:٩ايركزو٤٣:١١ايمرإ
نأالإمهلليبسالنإوفيسلابتوملاويبسلابنيسيدقلا
ىلعهللانميتأتيتلاةمقنلاىلإوأربصلاباهولمتحي
هللاليكيهللابعشلاولاكهبيذلاليكلانإومهيدهطضم
.هبمهل

اذهبربجيهللانإيأْمُُهناَميِإَوَنيِسيِّـدِقْلٱُْربَصاَنُه
:٤سوثنروك١و١٤:١٢ص(مهناميإوهيراتخمربصداهطضالا
اوبراحينأنمنييحيسمللريذحتاذهنإمهضعببهذ)٩
ةحلسأبسيلمهراصتنانألءادعألاةحلسألثمبمهءادعأ
اولمحينأمهيلعفربصلاوناميإلاكةيحورةحلسأبلبةيدام
َنيِذَّـلٱ«هلوقنيركذتمهبيلصحيسملالمحامكمهتاقيض
.)٢٦:٥٢ىتم(»َنوُكِلَْهيِفْيَّـسلٱِبَفْيَّـسلٱَنوُذُخْأَي

ُهَلَناَكَو،ِضْرَألٱَنِمًاعِلاَطَرَخآًاشْحَوُتْيَأَرَّـمُث«١١
»ٍنيِّـنِتَكُمَّـلَكَتَيَناَكَو،ٍفوُرَخُهْبِشِناَنْرَق
٤ع٨:٣لايناد١٦:١٣صو١٤و١ع

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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فصوةرشعةعباسلاةيألاىلإاهيلياموةيآلاهذهيف
نمثلاثلاوهوهللابعشلودعوهيذلايناثلاشحولا
.ىمظعلاةثالثلاءادعألا

اذهةعيبطِضْرَألٱَنِمًاعِلاَطَرَخآًاشْحَوُتْيَأَرَّـمُث
سرتفمشحوىوسسيلهنألقباسلاودعلاةعيبطكودعلا
يذلارحبلانملوألاكالجرخو.هتسينكرضيوهللاضغبي
ةيانكيهيتلاضرألانملبممألابارطضانعةيانكوه
.ًاينيدًاماظتنانيمظتنملاسانلايندمتمنع

فيطلميلحهنأبرهاظتٍفوُرَخُهْبِشِناَنْرَقُهَلَناَك
هبشتيهنإفيقيقحلافورخللامكطقفنانرقهلوفورخلاك
.)١٤:١ص(»نويهصلبجىلعفقاولافورخلا«حيسملاب

ةيساقلاةظفلاهلامعأوهمالكبرهظأٍنيِّـنِتَكُمَّـلَكَتَيَناَكَو
ِءاَيِبْنَألٱ«نمهذيمالترّذححيسملانإ.ةيقيقحلاهتعيبط
لٱ
ْ

حلٱِباَيِثِبْمُكَنوُتْأَيَنيِذَّـلٱِةَبَذَك
ْ

ٍلِخاَدْنِمْمُهَّـنِكٰلَو،ِنَالُْم
سسفأخويشسلوبرّذحو.)٧:١٥ىتم(»ٌةَفِطاَخٌباَئِذ
َىلَعُقِفْشُتَالٌةَفِطاَخٌباَئِذ«هباهذدعبمهنيبلخدينأنم
.)٢٠:٢٩لامعأ(»ِةَّـيِعَّـرلٱ

عدخييكلملكتاذهنكلوملكتيمللوألاشحولانإ
)١٩:٢٠ص(باذكلايبنلاًاضيأيعُدكلذلونيعماسلا
َنِمَو،ٌِّيضْرَأَوُهِضْرَألٱَنِميِذَّـلٱ«نادمعملالوقوحنىلع
ناطيشلايفحيسملالوقو.)٣:٣١انحوي(»ُمَّـلَكَتَيِضْرَألٱ
ممُمَّـلَكَتَي«هنإ ذَكُهَّـنَأل،ُهَلاَّـِ

لٱوُبَأَوٌباَّـ
ْ

.)٨:٤٤انحوي(»ِباَّـذَك

لُسِّـلُكِبُلَمْعَيَو«١٢
ْ

لٱِناَط
ْ
ُلَعَْجيَو،ُهَماَمَأِلَّـوَألٱِشْحَو

لِلَنوُدُجْسَياَهيِفَنيِنِكاَّـسلٱَوَضْرَألٱ
ْ
يِذَّـلٱِلَّـوَألٱِشْحَو

ملٱُهُحْرُجَيِفُش
»ُتيِمُْ

١٩:٢٠و١٦:٢و١٤:١٢صو١٥و٨ع١٩:٢٠صو١٤ع
٣ع٤٠:٢و

نكيملًاذإفُهَماَمَأِلَّـوَألٱِشْحَوْلٱِناَطْلُسِّـلُكِبُلَمْعَيَو
هلهتمدخو.همداخلبلوألاشحولاةفيلخشحولااذه
اودجسينأىلعسانلاربجأهنألهلامعأليلدبةينيد
نأسانلاىلعبجوأوةروصشحوللعنصهنإوشحولل
نإاذهنمحضتيو.اولتقُياودجسيملنإواهلاودجسي
.ةّيسنكةيتونهكةينيدةوقىلإريشييناثلاشحولا

ًاراَنُلَعَْجيُهَّـنِإىَّـتَح،ًةَميِظَعٍتاَيآُعَنْصَيَو١٣«١٣،١٤
ُّلِضُيَو١٤،ِساَّـنلٱَماَّـدُقِضْرَألٱَىلَعِءاَمَّـسلٱَنِمُلِزْنَت
َماَمَأاَهَعَنْصَيْنَأَيِطْعُأيِتَّـلٱِتاَيآلٱِبِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلٱ
لٱ
ْ
ًةَروُصاوُعَنْصَيْنَأِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلِلًالِئاَق،ِشْحَو
لِل
ْ
.»َشاَعَوِفْيَّـسلٱُحْرُجِهِبَناَكيِذَّـلٱِشْحَو

كولم١و٢٠:٩ص٢٤:٢٤ىتمو١٦:١٤و١٩:٢٠ص
٢:٩يكينولاست٢و١٢:٩و١١:٥ص٩:٥٤اقولو١٨:٣٨

َنِمُلِزْنَتًاراَنُلَعَْجيُهَّـنِإىَّـتَح،ًةَميِظَعٍتاَيآُعَنْصَيَو
)١٨صكولم١(لمركلالبجىلعايليإعنصامكِءاَمَّـسلٱ
ىلإاذهبانحويراشأو.)١١:٥ص(نادهاشلاعنصامكو
اوعدخيلرصعلكيفةنهكلااهعنصيتلاةبذاكلاتايآلا
ٌةَبَذَكُءاَحَسُمُموُقَيَس«حيسملالاقاذهلو.مهليحبسانلا
ْوَلاوُّلِضُيىَّـتَح،َبِئاَجَعَوًةَميِظَعٍتاَيآَنوُطْعُيَوٌةَبَذَكُءاَيِبْنَأَو
ملٱَنَكْمَأ

ىسومرّذحو.)٢٤:٢٤ىتم(»ًاضْيَأَنيِراَتْخُْ
يفَماَقاَذإ«هلوقبنيلضملاءالؤهلثمنمنييليئارسإلا ِ
ملاَحْوَأٌّيِبَنَكِطَسَو لُحٌِ

ْ
ْوَلَوًةَبوُجْعُأْوَأًةَيآَكاَطْعَأَو،ًام

ْبَهْذَنِل:ًالِئاَقاَهْنَعَكَمَّـلَكيِتَّـلٱُةَبوُجْعُألٱِوَأُةَيآلٱِتَثَدَح
ِهلآَءاَرَو

َ
َكِلٰذِمَالَكِلْعَمْسَتَالَفاَهْدُبْعَنَواَهْفِرْعَتَْملىَرْخُأٍة

حلٱِوَأِّـيِبَّـنلٱ
ْ
ملَا حلٱَكِلٰذِِ

ْ
ُل
ْ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َم

َ
َمَلْعَيِلْمُكُنِحَتْمَيْمُك

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَنوُّبُِحتْلَه
َ

»ْمُكِسُفْنَأِّـلُكْنِمَوْمُكِبوُلُقِّـلُكْنِمْمُك
يفيكينولاستلهألسلوبلاقو.)٣-١٣:١ةينثت(
،ٍةَّـوُقِّـلُكِب،ِناَطْيَّـشلٱِلَمَعِبُهُئيَِجميِذَّـلٱ«»ةيطخلاناسنإ«
يف،ِمْثِإلٱِةَعيِدَخِّـلُكِبَو،ٍةَبِذاَكَبِئاَجَعَوٍتاَيآِبَو هلٱِ

َْ
»َنيِكِلا

يتلاتازجعملاىلإريشياذهو.)١٠و٢:٩يكينولاست٢(
يفمهريغونيينثولانيينامورلارصعيفةينثولاةنهكاهاعدا
.ةيحيسملاروصعلا

لٱِةَروُصِلًاحوُرَيِطْعُيْنَأَيِطْعُأَو«١٥
ْ
ىَّـتَح،ِشْحَو

لٱُةَروُصَمَّـلَكَتَت
ْ
َنوُدُجْسَيَالَنيِذَّـلٱَعيَِمجَلَعَْجيَوِشْحَو

لٱِةَروُصِل
ْ
.»َنوُلَتْقُيِشْحَو

٣:٣لايناد

ِشْحَوْلٱِةَروُصِلَنوُدُجْسَيَالَنيِذَّـلٱَعيَِمجَلَعَْجيَو
نحُتمانييحيسملانيينثولاداهطضامايأيفهنإَنوُلَتْقُي
روطاربمألاةروصلاودجسينأىلعاوربجُأنأبنويحيسملا
ةروصيناثلاشحولالعجنمانهليقامو.ةيقيقحلا
يتلاةريثكلاةبذاكلابئاجعلللاثمملكتلالوألاشحولا

.هللابعشناحتمالةنهكلااهعنص

جلٱَلَعَْجيَو«١٦
ْ

لٱَوَراَغِّـصلٱ:َعيَِم
ْ

لٱَوَءاَيِنْغَألٱَو،َراَبِك
ْ
،َءاَرَقُف

لٱَوَراَرْحَألٱَو
ْ
َهلُعَنْصُت،َديِبَع

ُ
لٱِمِهِدَيَىلَعٌةَمِسْم

ْ
َىلَعْوَأىَنْمُي

ْمِهِتَهْبِج
٧:٣صو٦:١٧ةيطالغ٢٠:٤و١٤:٩ص

َهلُعَنْصُت
ُ

ْمِهِتَهْبِجَىلَعْوَأىَنْمُيْلٱِمِهِدَيَىلَعٌةَمِسْم
متُخ)٢٢:٤و٧:٣ص(مههابجىلعهللاديبعمتخامك

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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لبةسوسحمةمالعهبدريملكلذنإحجرألاو.رشلاناوعأ
اوناكو.هبيلاطموشحولاتافصلةقباطمتافصهبديرأ
سلوبلاقةداعلاهذهىلإةراشإو.مهمسوبديبعلانونيعي
يفٌلِماَحِّـينَأل« :٦ةيطالغ(»َعوُسَيِّـبَّـرلٱِتاَمِسيِدَسَجِ
١٧(.

ُهَلْنَمَّـالِإَعيِبَيْوَأَِيَرتْشَيْنَأٌدَحَأَرِدْقَيَالْنَأَو«١٧
لٱُمْسٱِوَأُةَمِّـسلٱ

ْ
.»ِهِمْسٱُدَدَعْوَأِشْحَو

١٤:١١و٧:٣صو٦:١٧ةيطالغ٢٠:٤و١٤:٩ص
١٥:٣و

هيأرىلعشحولااوقفاويملنيذلامرحىلإكلذبراشأ
.ةيناسنإلاوةيندملاقوقحلانم

حلٱاَنُه«١٨
ْ
لَفٌمْهَفُهَلْنَم!ُةَمْكِ

ْ
لٱَدَدَعْبِسْحَي

ْ
ِشْحَو

.»َنوُّتِسَوٌةَّـتِسَوٍةَئِمُّتِس:ُهُدَدَعَو،ٍناَسْنِإُدَدَعُهَّـنِإَف
٢١:١٧ص١٧:٩ص

.ةمكحلاىلإهتفرعمجاتحتءيشانهيأُةَمْكِْحلٱاَنُه
فرحأةثالثينانويلالصألايفَنوُّتِسَوٌةَّـتِسَوٍةَئِمُّتِس

Χيهونوتسوةتسوةئمتساهانعم ξ ςهذهتسيلو
ددعىلإريشياهنملكلبىنعمديفتةملكفرحألا
ةئمتسددعلاىلإريشينيميلاىلإراسيلانملوألافرحلاف
ةثالثلاوةتسىلإثلاثلافرحلاونيتسىلإيناثلافرحلاو
ةلمعتسملاةيدنهلاماقرألانإىفخيالو٦٦٦ىلإريشتًاعم
ءامدقلاناكورشععبارلانرقلانميهباسحلايفمويلا
ةيئاجهلافرحألاباهنعنوربعيوأظافلأبدادعألانوبتكي
وهنوتسوةتسوةئمتسددعلابهيلإراشملانإضعبلالوقيو
ةريخألاسلوبمايأيفًاروطاربمأناكيذلارصيقلانورين
هلامعأوهعبطيفونييحيسمللهتمواقموهتواسقلرهتشاو
ددعلاىلعقبطنترصيقلانوريننيتظفللايفعمتجتيتلا

ءادعألاهذهتعُمجاذإوًاددعديفيفرحلكنأل٦٦٦
يبنمهنأوهيأرلااذهىلعضارتعالاو٦٦٦عومجملانوكي
دهعلاةغليهةينانويلاةغللانأعمةيناربعلافرحألاىلع
.ديدجلا

يأسونيتالوههيلإراشملامسالانإمهريغلوقيو
فرحألانأىلعمهيأرنونبيولامجإلابةينامورلاةكلمملا
غلبياهدادعأتعُمجاذإسونيتالةملكاهنمةبكرملاةينانويلا
هنأامبلوألانملضفأيأرلااذهو٦٦٦ددعلااهعومحم
سونيتالةملكلاو.ةيناربعسيلوةينانويًافرحألمعتسي
ةغللاباوملكتنيذلاةيموركولمنمهريغونورينىلإريشت

دهطضتتناكيتلاةيحورلاةوقلاىلإًاضيأريشتوةينيتاللا
.مويلاىلإةينيتاللاةغللالمعتستيتلاةينيتاللاةسينكلايأ

يهةروكذملاةثالثلاةينانويلافرحألانإنورخآلوقيو
ةئمتسةيبرعلاظافلألايفنيسلافرحكةيريفصفرحأ
:٢٠ص(سيلبإيأةيحلاتوصىلإريشتفنوتسوةتسو
يأةروكذملاةثالثلاةينانويلافرحألانمطسوتملافرحلاو)٢
.ةيولتملاةيحلاهبشي

ةسادقلاولامكلاددعوهةعبسددعلانإمهريغلوقيو
هنأىنعملاوهنمىندأهنكلوةعبسلانمبيرقةتسددعلاو
هلمعيفحجنامهموةمكحلاوةوقلانمسيلبإرهظأامهم
ال٦٦٦يأتاتسثالثلبطقفةتسسيلهددعنكينإو
هبلغيلبهلمعيفحجنيالولامكلاةجردىلإلصي
.ملعأهللاوًاصخلمهنايباندصقاماه.حيسملايأفورخلا

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ةسينكلاودعىلعرشعيناثلاحاحصألايفلوسرلاملكت
ىلعورشلالكلصأوهيذلاناطيشلاريبكلايمنهجلا
نيدلاوةسادقلاةدابإىلعهادعاسنيذللانيشحولا
وأةيلودلاملاعلاةوقنعلوألاشحولابىنكو.يحورلا
شحولابو.هناطلسنينتلاهاطعأيذلاملاعلااذهسيئر
ةوقلاتمدختسايتلاةيتونهكلاوأةيسنكلاةوقلانعيناثلا
لوققفوىلعهكالهإوهللابعشداهطضالةيسايسلا
َعَمْلَبٍ،ْمَحلَوٍمَدَعَمْتَسْيَلاَنَتَعَراَصُمَّـنِإَف«لوسرلا
لٱِةَالُوَعَم،ِنيِطَالَّـسلٱَعَم،ِءاَسَؤُّرلٱ

ْ
لُظَىلَعِ،َملاَع

ْ
اَذٰهِةَم

يفِةَّـيِحوُّرلٱِّـَّـرشلٱِداَنْجَأَعَم،ِرْهَّـدلٱ :٦سسفأ(»ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
١٢(.

ـةـسـيـنـكلايرصـانىلـعحـاحـصألااذـهيفمـلــكتو
هيدعاسمونينتلابقلعتيامقبساممانفرع.اهيدنتسمو
سأر»فورخلا«حاحصألاهذهيفانيأرو.ةوقلانممهلامو
اهتيزعتوةسينكلاةيوقتايؤرلاهذهةياغو.هعابتأوةسينكلا
.تاقيضلايف

ُهَعَمَو،َنْوَيْهِصِلَبَجَىلَعٌفِقاَوٌلََمحاَذِإَوُتْرَظَنَّـمُث١
لَأَنوُعَبْرَأَوٌةَعَبْرَأَوٌةَئِم

ْ
َهل،ًاف

ُ
.ْمِهِهاَبِجَىلَعًابوُتْكَمِهيِبَأُمْسٱُم

٧:٤صو٣ع١٢:٢٢نييناربعو٢:٦رومزمو٥:٦ص
٧:٣صو٣:١٢صو

مح
ََ

نعةيانكنويهصلبجَنْوَيْهِصِلَبَجَىلَعٌفِقاَوٌل
نويهصلبجو.ةيقيقحلاهتدابعوةيقيقحلاهللاةسينكزكرم
ىلاعتهلوققفوىلعميلشروألكيههيلعينبلتيقيقحلا
ِلَبَجَنْوَيْهِصَىلَعيِكِلَمُتْحَسَمْدَقَفاَنَأ«منرملامفب

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ِّـبَّـرلِلاوُمِّـنَر«هسفنمنرملالوقو.)٢:٦رومزم(»ِيسْدُق
يفِنِكاَّـسلٱ َلَبَجْرُكْذٱ«هلوقو)٩:١١رومزم(»َنْوَيْهِصِ
هلوقو.)٧٤:٢رومزم(»ِهيِفَتْنَكَسيِذَّـلٱاَذٰهَنْوَيْهِص
:٧٨رومزم(»ُهَّـبَحَأيِذَّـلٱَنْوَيْهِصَلَبَجاَذوَُهيَطْبِسَراَتْخٱ«
لحم«هامسوهلًانكسمبرلاهاهتشايذلاناكملاو.)٦٨
وُّيِدْفَم«ءايعشإلاقو)١٨-١٣٢:١٣رومزم(»دبألاىلإةحار
َىلَعٌّيِدَبَأٌحَرَفَوٍ،مَُّنَرتِبَنْوَيْهِصَىلِإَنوُتْأَيَوَنوُعِجْرَيِّـبَّـرلٱ
َىلِإْمُتْيَتَأْدَق«لوسرلالاقو)٣٥:١٠ءايعشإ(ِ»مِهِسوُؤُر
حلٱِهللاٱِةَنيِدَمَىلِإَو،َنْوَيْهِصِلَبَج

ْ
،ِةَّـيِواَمَّـسلٱَميِلَشُروُأ:ِّـَي

يفَنيِبوُتْكَمٍراَكْبَأِةَسيِنَكَو،ٍةَكِئَالَمُلِفَْحمْمُهٍتاَوَبَرَىلِإَو ِ
جلٱِناَّـيَدِهللاٱَىلِإَو،ِتاَواَمَّـسلٱ

ْ
ٍراَرْبَأِحاَوْرَأَىلِإَو،ِعيَِم

لٱِطيِسَوَىلِإَو،َنيِلَّـمَكُم
ْ
جلٱِدْهَع

ْ
ٍّشَرِمَدَىلِإَو،َعوُسَي:ِديَِد

نويهصو.)٢٤-١٢:٢٢نييناربع(»َليِباَهْنِمَلَضْفَأُمَّـلَكَتَي
حبُذيذلافورخلافقيكانهوشحولااهبراحيتلايه
.نئمطمنمآوهو)٥:٦ص(ماقو

ص(يفاوركُذنيذلامهًافْلَأَنوُعَبْرَأَوٌةَعَبْرَأَوٌةَئِمُهَعَمَو
ليئارسإمهوفورخلاعممهنإونوموتخممهنإليلدب)٧:٤
:٧صريسفترظنا(ءانمألاهديبعوحيسملادونجيقيقحلا
هللاوراتخمءالؤهو.مهاردقملامكىلإريشيمهددعو)٤
دونجلارهظامك.ةيوامسلانويهصيفحيسملاعماورهظ
.)١٣:٥مايأ١(ةيضرألانويهصيفنويليئارسإلا

)٧:٤ص(يفركُذامكْمِهِهاَبِجَىلَعًابوُتْكَمِهيِبَأُمْسٱ
مهلمعنايبلًاديهمتاوركُذواهوبختنموةسينكلاراكبأمهو
لامتحايفمهتنامأوةيدبألاةراشبلاليجنإلابةادانملايف
ةيآ»مههابجىلعًابوتكمهيبأمسا«نوكو.تاداهطضالا
:١٤ةيمورو٢٢:٧و٣و٧:٢ص(هتصاخوهللادالوأمهنأ
.هللانباحيسملانإنايبهسفناذهيفو)٨

ٍَةريِثَكٍهاَيِمِتْوَصَكِءاَمَّـسلٱَنِمًاتْوَصُتْعِمَسَو«٢
َنيِبِراَضِتْوَصَكًاتْوَصُتْعِمَسَوٍ.ميِظَعٍدْعَرِتْوَصَكَو
لٱِب
ْ
هتاَراَثيِقِبَنوُبِْرضَيِةَراَثيِق »ِْمِ
٥:٨ص٦:١ص١:١٥ص

ثيحنويهصلبجنمالِءاَمَّـسلٱَنِمًاتْوَصُتْعِمَسَو
ىلإتوصلااذهبسنُيملو.ايؤرلايفامىلعنوفقاومه
ءامسلانمقوفنمىتأهنإفًافلأنيعبرألاوةعبرألاوةئملا
راربألاةكئالملاعاقيإوهوهللاةرضحيفًادبأعمسُياموهو
.ةيدفملاةقيلخلاونيدجمملانيسيدقلاو

٤:٥ص(ٍميِظَعٍدْعَرِتْوَصَكَوٍةَريِثَكٍهاَيِمِتْوَصَك
.جاهتباوةوقتوصاذه.)١١:١٩و

ليقامكِْمِهتاَراَثيِقِبَنوُبِْرضَيِةَراَثيِقْلٱِبَنيِبِراَضِتْوَصَك
ًاخيشنيرشعلاوةعبرألاوةعبرألاتاناويحلايديأيفاهنإ

ةداهشدمحلاوركشلامنرتمنرتلااذهو.)٩و٥:٨ص(
،ِهللاٱَءاَنْبَأاَيِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق«منرملالوقانركذيوهو.حيسملل
اوُدُجْسٱ.ِهِمْسٱَدَْجمِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق.ًاّزِعَوًادَْجمِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق
يفِّـبَّـرلِل ملٱَىلَعِّـبَّـرلٱُتْوَص.ٍةَسَّـدَقُمٍةَنيِزِ

ْ
رومزم(»خلاِهاَيِ

٢٩(.

لٱَماَمَأٍةَديِدَجٍةَميِْنَرتَكَنوُمَّـَنَرتَيْمُهَو«٣
ْ
َماَمَأَوِشْرَع

حلٱِةَعَبْرَألٱ
ْ
َمَّـلَعَتَيْنَأٌدَحَأْعِطَتْسَيَْملَو.ِخوُيُّشلٱَوِتاَناَوََي

ملٱَّـالِإَةَميِْنَّـرتلٱ
ْ
لَأَنوُعَبْرَألٱَوُةَعَبْرَألٱَوُةَئِ

ْ
َنِماُوُرتْشٱَنيِذَّـلٱًاف

»ضْرَألٱ
٢:١٧ص٦-٤:٤ص٥:٩ص

تاراثيقلابنوبراضلايأٍةَديِدَجٍةَميِنَْرتَكَنوُمَّـنََرتَيْمُهَو
حيبستيهةمينرتلاكلتو.خلانومنرتيهللاةرضحيف
نألًاصوصخةسينكلاةمينرتوةيدفملاةقيلخلاوةكئالملا
نعةدراصلانويدفملاالإاهفرعياليتلاقئاقحلااهعوضوم
.مهريغاهبرعشيالحارفأ

ناكًاذإفِخوُيُّشلٱَوِتاَناَوَيَْحلٱِةَعَبْرَألٱَماَمَأَوِشْرَعْلٱَماَمَأ
نوعبرألاوةئملاةمينرتلاعمسوءامسلادونجلكمنرتمنرتلا
.نويهصلبجىلعنوفقاولاًافلأ

ُةَعَبْرَألٱَوُةَئِْملٱَّـالِإَةَميِنَّْـرتلٱَمَّـلَعَتَيْنَأٌدَحَأْعِطَتْسَيَْملَو
ةيوامسةمينرتاهنألراهطألاالإاهملعتيمليأًافْلَأَنوُعَبْرَألٱَو
.ةيدسجلاتاوهشلاديبعنمدحأاهيفكرتشينأردقيال
.اهباومنرتينأالواهوعمسينأنوعيطتسيالرشلالهأف
رومزمرظنا٢:١٧ص(يف»ديدجلامسالا«قفاوتيهو

.)٢:٩سوثنروك١و٤و١٣٧:٣
هلوقكاذه)٥١:١١ءايعشإ(ضْرَألٱَنِماوُُرتْشٱَنيِذَّـلٱ
لكنم«مهنوكرابتعاب)٤ع(»سانلانيبنماوُرتشا«
.)٧:٩ص(»ةنسلألاوبوعشلاولئابقلاوممألا

ْمَُّـهنَألِءاَسِّـنلٱَعَماوُسَّـجَنَتَيَْملَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰه٤«٤،٥
طَأ
ْ

حلٱَنوُعَبْتَيَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰه.ٌراَه
ْ

ِءَالُؤٰه.َبَهَذاَمُثْيَحَلََم
لِلَوِِهللاًةَروُكاَبِساَّـنلٱِْنيَبْنِماُوُرتْشٱ

ْ
يفَو٥.ِلَمَح َْملْمِهِهاَوْفَأِ

.»ِهللاٱِشْرَعَماَّـدُقٍبْيَعَالِبْمَُّـهنَأل،ٌّشِغْدَجوُي
٥:٢٧سسفأو١١:٢سوثنروك٢و٣:٤ص١٩:١٢ىتم

:١٢نييناربع١:١٨بوقعي١٧:١٤و٣:٤ص٧:١٧ص
:١انحويو٢:٦يخالمو٣٢:٢رومزم٣:١٣اينفص٢٣
:١سرطب١و٩:١٤نييناربع٢٤اذوهي٢:٢٢سرطب١و٤٧
١٩

ٌراَهْطَأْمَُّـهنَألِءاَسِّـنلٱَعَماوُسَّـجَنَتَيَْملَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰه
سلوبلوقكاذهوةيحورةفصبنوزاتمممهنأنيبياذه

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ًةَفيِفَعَءاَرْذَعَمِّـدَقُأل،ٍدِحاَوٍلُجَرِلْمُكُتْبَطَخ«لوسرلا
لِل
ْ

ألِلىَبوُط«حيسملالوقو.)١١:٢سوثنروك٢(ِ»حيِسَم
َ
ِءاَيِقْن

لٱ
ْ
لَق
ْ

دلولاكمهو.)٥:٨ىتم(»َهللاٱَنوُنِياَعُيْمَُّـهنَأل،ِب
ىلعمهللاقوهذيمالتطسويفحيسملاهماقأيذلاريغصلا
حلَا«كلذرثأ

ْ
ِدَالْوَألٱَلْثِماوُريِصَتَواوُعِجْرَتَْملْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

نيذلامهو.)١٨:٣ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَماوُلُخْدَتْنَلَف
.هونوخيملومهلًاديسوًابرهوذختاوحيسمللمهسفنأاوفقو
لكنعةيانكمهذإاوجوزتيملمهنأىلإانهةراشإنمسيلف
نوناقلاظفُحاذإةراهطللةيفانمتسلةجيزلاو.هللابعش
جوزلانمرثكأحيسملابُحينأوهواهللوسرلاهعضويذلا
فلاخةجيزلاعنمىلعهانلمحاذإو.)٧:٢٩سوثنروك١(
١٧-٧:٢سوثنروك١رظنا(اهيفباتكلالاوقأنمًاريثك
نمسرطبمرُحو)١٣:٤نييناربعو٤:٣سواثوميت١و
.)٨:١٤ىتم(ًاجوزتمناكهنأليوامسلاتوكلملالوخد

لدياذهَبَهَذاَمُثْيَحَلَمَْحلٱَنوُعَبْتَيَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰه
ُذُخْأَيَالْنَم«هلوقاميسالوحيسمللةلماكلامهتعاطىلع
ًاضيأرظنا١٠:٣٨ىتم(»يِنُّقِحَتْسَيَالَفيِنُعَبْتَيَوُهَبيِلَص
مهو.)٢٦-١٢:٢٤انحويو١٤:٢٧اقولو٢٠:٢٢ىتم
يفمهدئاقهنإومهتودقومهدشرمهنأرابتعابحيسملانوعبتي
لمحليبسيفهنوعبتيوحالصلالمعويحورلاداهجلا

.هعمنوكلميوهعمنوموقيمثهعمنوتوميومالآلابيلص
داهطضالايفوقيضلاوجرفلايفهوعبتينأبحيسملانوعيطيو
عيبانيىلإمهدوقيضرألاىلعهنوعبتينيذلاو.راصتنالاو
.)٧:١٧ص(ةيوامسةّيح

ريسفترظنا(ِلَمَحْلِلَوِِهللاًةَروُكاَبِساَّـنلٱِْنيَبْنِماوُُرتْشٱ
ىلعوهللامهسفنأمهفقوومهماقمىلعلدياذهو)٥:٩ص
ُبْعَش،ٌةَسَّـدَقُمٌةَّـمُأ،ٌّيِكوُلُمٌتوُنَهَكَو،ٌراَتُْخمٌسْنِج«مهنأ
مهنوكىنعمو.)٢:١٤سطيترظنا٢:٩سرطب١(»ٍءاَنِتْقٱ
لوقكلذديؤيو.هللاةقيلخلكنمنوراتخممهنإ»ةروكاب«
َنوُعَمْجَيَف،ِتْوَّـصلٱِميِظَعٍقوُبِبُهَتَكِئَالَمُلِسْرُيَف«حيسملا
َىلِإِتاَواَمَّـسلٱِءاَصْقَأْنِم،ِحاَيِّـرلٱِعَبْرَألٱَنِمِهيِراَتُْخم
ِةَمِلَكِباَنَدَلَوَفَءاَش«بوقعيلوقو.)٢٤:٣١ىتم(»اَهِئاَصْقَأ
حلٱ
ْ

.)١:١٨بوقعي(»ِهِقِئَالَخْنِمًةَروُكاَبَنوُكَنْيَكِلِّـَق
اذك.لكلاهلنأىلعًاليلدهللاًافقوداصحلاةروكابتناك
نويحيسملاراصمث)٧:٦ةينثت(ممألانيبليئارسإناك
.)١٦:١٥و١٥:٢سوثنروك١و١٦:٥و١١:١٦ةيمور(كلذك

يفَو نمةعبارلاةفصلاهذهٌّشِغْدَجوُيَْملْمِهِهاَوْفَأِ
نمالومهتعيبطنمءيشالهنأهانعمونيراتخملاتافص
قفوىلعهتطاسبىلعقحلايفانياممهلاوقأنمالومهلامعأ
يفُلِزْنَيْنَم،ُّبَراَي«منرملالوق يفُنُكْسَيْنَم؟َكِنَكْسَمِ ِ
لٱِبُكِلاَّـسلٱ؟َكِسْدُقِلَبَج

ْ
لٱَو،ِلاَمَك

ْ
حلٱُلِماَع

ْ
ملٱَو،َّـَق

لَكَتُْ
ِّـ
ُم

يفِقْدِّـصلٱِب لَقِ
ْ
٣-١٥:١رومزم(»ِهِناَسِلِبِيشَيَاليِذَّـلٱ.ِهِب

لثمكلذباوناكف.)٢١:٢٧ايؤرو٢١و٢:٤انحوي١رظنا
يفَدِجُوَالَو،ًةَّـيِطَخْلَعْفَيَْمل«يذلاحيسملا »ٌرْكَمِهِمَفِ
.)٢:٢٢سرطب١(

مهسيئرحيسملاكِهللاٱِشْرَعَماَّـدُقٍبْيَعَالِبْمَُّـهنَأل
يذلاحيسملاديبهللاومدقمهف.)١:١٩سرطب١(مهدئاقو
يسولوكو٥:٢٧سسفأو١٥و٧:١٤ص(ًادبأهبهللارسي
)٥-١ع(يفيتلاتافصلاكلتبنونمؤملافصُو.)١:٢٢
ةادانمللًادادعتساوتاداهطضالاءانثأيفةنامأللمهلًاطيشنت
.ةيدبألاةراشبلاب

يفًارِئاَطَرَخآًاكَالَمُتْيَأَرَّـمُث«٦ ُهَعَمِءاَمَّـسلٱِطَسَوِ
ٍةَليِبَقَوٍةَّـمُأَّـلُكَوِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلٱَِّـرشَبُيِل،ٌةَّـيِدَبَأٌةَراَشِب
»ٍبْعَشَوٍناَسِلَو

٥:٩و٣:١٠ص١:٢٥سرطب١و١٠:٧ص٨:١٣ص

ةثالثركذةرشعةثلاثلاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذهيف
.برلايفىتوملاةبطغباودانويتأيامباوأبنأةكئالم

.مهركذرمنيذلاةكئالملاريغيأَرَخآًاكَالَمُتْيَأَر
يفًارِئاَط ص(ضرألالئابقلكهارييكلِءاَمَّـسلٱِطَسَوِ

٨:١٣(.
»ةيدبأةراشب«هنوكبليجنإلاتعنٌةَّـيِدَبَأٌةَراَشِبُهَعَم
نعزاتماف»دبألاىلإولزألاذنم«وهيذلاكاذمالكهنأل
ُءاَمَّـسلَا«حيسملالاق.ةتغبمهكالهيتأينيذلاهللاءادعأ
.)٢٤:٣٥ىتم(»ُلوُزَيَاليِمَالَكَّـنِكٰلَوِنَالوُزَتُضْرَألٱَو
»ةراشب«ليجنإلاناكو.ريغتتالهتاراذنإوليجنإلاديعاومو
صالخلالئاسوهلدعأهنإوملاعلابحيهللانأبءابنأهنوكل
ةراشبىقبيو.صالخلالينوةبوتللةصرفمهللعجنإو
نمهيلعبجويذلاباقعلاوناسنإلاةئيطخبأبنأنأو
.صلخملاحيسملابئطاخلاكسمتيلكلذنلعأهنألاهلجأ
يتلاماكحألاركذىلعةروصقمانه»ةراشبلا«نإرهاظلاو
.)٧ع(ملاعلاىلعيتأت

ُزَرْكُيَو«حيسملالاقامكِضْرَألٱَىلَعَنيِنِكاَّـسلٱَِّـرشَبُيِل
ملٱِةَراَشِبِب

يفِهِذٰهِتوُكَلَْ ملٱِّـلُكِ
ِجلًةَداَهَشِةَنوُكْسَْ

َ
.ِمَمُألٱِعيِم

ملٱِيتْأَيَّـمُث
بعشلةراشبنوكييذلاو.)٢٤:١٤ىتم(»ىَهَتْنُْ

.هئادعألًاراذنإنوكيهللا
نمماسقأةعبرأركذٍبْعَشَوٍناَسِلَوٍةَليِبَقَوٍةَّـمُأَّـلُكَو

ددعيفايؤرلاحلطصمبسحلكلاىلإةراشإسانلا
شحولاةطلستحتاوناكنيذلاردقىلعةراشبلاف.ةعبرألا
.)١٣:٧ص(

ُهَّـنَأل،ًادَْجمُهوُطْعَأَوَهللاٱاوُفاَخ«ٍ:ميِظَعٍتْوَصِبًالِئاَق«٧
ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱِعِناَصِلاوُدُجْسٱَو.ِهِتَنوُنْيَدُةَعاَسْتَءاَجْدَق

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٧٥
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لٱَو
ْ
ملٱِعيِباَنَيَوِرْحَب

ْ
.ِهاَيِ

٨:١٠و٤:١١و١١:١٣و١٥:٤ص

بجياذهًادَْجمُهوُطْعَأَوَهللاٱاوُفاَخٍ:ميِظَعٍتْوَصِبًالِئاَق
ىلإنوجاتحيسانلانألةيدبألاةراشبلاةجيتننوكينأ
ىلإةوعدلاف.)١٥و٣:١٤سرطب١(مهتلفغنمهابتنالا
:١يكينولاست١و٤:١٧ىتم(ليجنإلانمميظعءزجةبوتلا
لوقليلدبهتقيلخلكىلعبجاوهللادجملميدقتو.)٩
ًادَْجمِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق،ِبوُعُّشلٱَلِئاَبَقاَيِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق«منرملا
ةفاخمو.)٨و٩٦:٧رومزم(»ِهِمْسٱَدَْجمِّـبَّـرلِلاوُمِّـدَق.ًةَّـوُقَو
.شحولاةفاخملباقتانهبرلا

لبقتسملانعانهربعِهِتَنوُنْيَدُةَعاَسْتَءاَجْدَقُهَّـنَأل
ةنونيدلاكلتوةنونيدلاعوقوققحتلًاديكأتيضاملاةغيصب
ةيآو.)١١:١٨ص(راجفلاملاعقحسيهللااهبيتلايه
ىضتقمىلعليجنإلابةادانملارثأىلعاهنإةنونيدلامويبرق
ملٱِةَراَشِبِبُزَرْكُي«حيسملالوق

ملٱِيتْأَيَّـمُث...ِتوُكَلَْ
»ىَهَتْنُْ

.هئيجملبقدادعتسالااذهنمدبالًاذإف)٢٤:١٤ىتم(
هنودجميالنيذلالكىلعهللااهيرجي»ةنونيدلا«هذهو
.ًارايتخا

ِعيِباَنَيَوِرْحَبْلٱَوِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱِعِناَصِلاوُدُجْسٱَو
اودبعاو«ةلطابلاةهلآلاوليثامتلاةدابعاولزتعايأِهاَيِْملٱ
لٱَوَضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱَقَلَخيِذَّـلٱ.يحلاهلإلا

ْ
اَمَّـلُكَوَرْحَب

ءامسلاراونأئفطينأىلعرداقهنإف)١٤:١٥لامعأ(»اَهيِف
)٨:٧ص(َدربلاورانلابًارفقضرألالعجيو)٨:١٢ص(
هايملاثلثلعجيو)٩و٨:٨ص(مدىلإاههايملوحيو
يفنذأينأهتعيبطفلاخيهنإو)١١و٨:١٠ص(ًانيتنسفأ
.هريغلهدجمءاطعإ

ُلِباَبْتَطَقَسْتَطَقَس:ًالِئاَقُرَخآٌكَالَمُهَعِبَتَّـمُث«٨
ملٱ
لٱُةَنيِدَْ

ْ
ِبَضَغِرَْمخْنِمِمَمُألٱَعيَِمجْتَقَساََّـهنَأل،ُةَميِظَع

.»اَهاَنِز
٢١:٩ءايعشإو١٨:٢صو٥١:٨ايمرإو٢١:٩ءايعشإ
٤:٣٠لايناد١٨:١٠و١٧:٥و١٦:١٩ص٥١:٨ايمرإو
٤و١٧:٢و١٨:٢ص٥١:٧ايمرإ

ةصاخةراشباهيفولبابةنونيدبراذنإةيآلاهذهيف
امكف.دهطضملاميظعلاةسينكلاودعطوقسبةسينكلل
)٤:٢٦ةيطالغ(ءامسلاتوكلمىلإًازمرميلشروأتناك
ّربُعو.هناطلسزكرموريرشلاملاعلاةوقىلإًازمرلبابتناك
كلامملاءامسأبةرضاحلاةيويندلاتاوقلانعميدقلادهعلايف
.ةميدقلا

تاوقلانصحسسُأتحتلازتالليجنإلابةادانملانإ
ةينثولاةيمورطوقسىلعناكليجنإلافاهطقستيكلةيملاعلا
مّدقتىلعوهف.لبابةلزنمبانحويرصعيفتناكيتلا
طاقسإيفىعسيمويلاوهوملاعلايفةيسايسلاةيرحلا
لبابلاهتهباشموهميلعتلاهتقياضمردقىلعةيوابابلاةسينكلا
.ةميدقلا

١٦:١٩ص(يفاموحنىلعُلِباَبْتَطَقَسْتَطَقَس
ُعيَِمجَو،ُلِباَبْتَطَقَسْتَطَقَس«ءايعشإلوقو.)١٨:٢١و
ِهلآِليِثاَمَت

َ
ملٱاَهِت

.)٢١:٩ءايعشإ(»ِضْرَألٱَىلِإاَهََّـرسَكِةَتوُحْنَْ
يهلبدحاورصعيفالوةدحاوةكلمميفرصحنتاللبابف
امممهتدابعوأرشبلادئاقعىلعةطلسلاسانلاىعّديثيح
لبابطوقسىلعمالكلايتأيسو.هتملكوهللاابصتخي
نعّربعو.)١٨صو:١٧صو١٦:١٩ص(يفليصفتلاب
.ًاعيرسكلذعوقوهنقيتليضاملاةغيصبلبقتسملا

لثماذهاَهاَنِزِبَضَغِرَْمخْنِمِمَمُألٱَعيَِمجْتَقَساََّـهنَأل
.ِضْرَألٱَّـلُكُرِكْسُتِّـبَّـرلٱِدَيِبٍبَهَذُسْأَكُلِباَب«يبنلالوق
ِتَّـنُجَكِلٰذِلْجَأْنِم.ُبوُعُّشلٱِتَِبَرشاَهِرَْمخْنِم
٨و٥١:٧ايمرإ(»ْتَمَّـطََحتَوًةَتْغَبُلِباَبْتَطَقَس.ُبوُعُّشلٱ
اهباقعواهمثإىلإكلذبراشأ.)١٦و٢:١٥قوقبحًاضيأرظنا
اهميلعتنعجتناممكلذلاثمأواهيزخواهتءاندواهئاقشو
بوعشلاتركسأاهبيتلاةلطابلااهتدابعودسافلا
ًاميدقنوينثولاهبكتراامىلعينبممالكلااذهو.اهتممسو
مهتهلآةدابعبةنرتقملامهمئالويفتاركسملااوبرشمهنأنم
.ةيدسجلامهتاوهشوليثامتلاةدابعلمهتريغاوجيهيل

ْنِإٍ:ميِظَعٍتْوَصِبًالِئاَقٌثِلاَثٌكَالَماَمُهَعِبَتَّـمُث٩«٩،١٠
لِلُدُجْسَيٌدَحَأَناَك

ْ
َىلَعُهَتَمِسُلَبْقَيَو،ِهِتَروُصِلَوِشْحَو

ِبَضَغِرَْمخْنِمُبَْرشَيَسًاضْيَأَوُهَف١٠،ِهِدَيَىلَعْوَأِهِتَهْبِج
ملٱِهللاٱ

يفًافِْرصِبوُبْصَْ ٍتِيْربِكَوٍراَنِبُبَّـذَعُيَو،ِهِبَضَغِسْأَكِ
ملٱَماَمَأ

لٱِةَكِئَالَْ
ْ
حلٱَماَمَأَوَنيِسيِّـدِق

ْ
.»ِلََم

:٥١ءايعشإو١٩:١٥و١٦:١٩و١٦و١٤و١٣:١٢ص١١ع
:١٩ص٧٥:٨رومزمو١٨:٦ص٢٧و٢٥:١٥ايمرإو١٧
:١يكينولاست٢و٣٨:٢٢رومزمو٢١:٨و١٤و٢٠:١٠و٢٠
٨:٣٨سقرم٨

ةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيفٌثِلاَثٌكَالَماَمُهَعِبَتَّـمُث
شحوللاودجسنيذلالكةنونيدبءابنإةرشعةيناثلا
.)١٣:١٥ص(يفركُذامىلعهتروصلو

نمباقعلاِهللاٱِبَضَغِرَْمخْنِمُبَْرشَيَسًاضْيَأَوُهَف
نوبرشيسلبابانزرمخنماوبرشمهنأامكفبنذلاسنج
.)٨ع(هللابضعرمخنم

ألَا
َ
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يفًافِْرصِبوُبْصَْملٱ بضغسأكتركُذِهِبَضَغِسْأَكِ
سانلاداتعا.)٣٩-٢٥:١٥ايمرإو٧٥:٨رومزم(يفهللا
نكلواهريثأتاوفعضُيلمهمئالويفءاملابرمخلااوجزمينأ
يأ»ًافرصهللابضغسأكنوبرشي«رارشألانإانهليق
فعضُيءيشالو.ةمحرلاوةقفشلامايأيضملةجوزممريغ
.هللاباقعديدش

نيوكت(ةرومعومودسبذعامكٍتِيْربِكَوٍراَنِبُبَّـذَعُيَو
ىلإميدقلادهعلايف»تيربكلاورانلاب«زمُرو.)١٩:٢٤
.)١٠و٣٤:٩ءايعشإو١١:٦رومزم(ديدشلاباقعلا

ص(يفءاجامكِلَمَْحلٱَماَمَأَوَنيِسيِّـدِقْلٱِةَكِئَالَْملٱَماَمَأ
٦٦:٢٣ءايعشإ(ءايعشإلوقىلعينبماذهو.)٢٠:١٠
كلذاورجأمهنإ»نوسيدقلا«و»ةكئالملا«انهربُتعا)٢٤و
ِّـبَّـرلٱِنَالْعِتْسٱَدْنِع«لوسرلاسلوبلوققفوىلعباقعلا
يف،ِهِتَّـوُقِةَكِئَالَمَعَمِءاَمَّـسلٱَنِمَعوُسَي ًايِطْعُم،ٍبيَِهلِراَنِ
اَنِّـبَرَليِجْنِإَنوُعيِطُيَالَنيِذَّـلٱَوَهللاٱَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلِلًةَمْقَن
ملٱَعوُسَي

هبَنوُبَقاَعُيَسَنيِذَّـلٱِ،حيِسَْ ِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِمٍّيِدَبَأٍكَالَِ
.)٩-١:٧يكينولاست٢(»ِهِتَّـوُقِدَْجمْنِمَو

هباَذَعُناَخُدُدَعْصَيَو«١١ ُنوُكَتَالَو.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإِْمِ
لِلَنوُدُجْسَيَنيِذَّـلِلًالْيَلَوًاراََهنٌةَحاَر

ْ
ِّـلُكِلَوِهِتَروُصِلَوِشْحَو

.»ِهِمْسٱَةَمِسُلَبْقَيْنَم
١٠-٣٤:٨ءايعشإو١٩:٣و١٨و١٨:٩ص

مودسكَنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإِْمِهباَذَعُناَخُدُدَعْصَيَو
،َةَروُمَعَوَموُدَسَوْحَن)ميهاربإ(َعَّـلَطَت«ىسوملاق.ةرومعو
ُدَعْصَيِضْرَألٱُناَخُداَذِإَوَرَظَنَو،ِةَرِئاَّـدلٱِضْرَأِّـلُكَوْحَنَو
١٩:٣صًاضيارظنا١٩:٢٨نيوكت(»ِنوُتَألٱِناَخُدَك
١٩:٢٠ص(يمنهجباذعمهباذعف.)٣٤:١٠ءايعشإو
.)٢١:٨و٢٠:١٠و

ةنونيدلاكلتف.باذعلانمًالْيَلَوًاراََهنٌةَحاَرُنوُكَتَالَو
اوبحأفًارايتخاوًادمعاوئطخةأطخةنونيداهنألةديدش
اوقصتلاوحيسملاءادهشلابحأامكاهباوكسمتوةئيطخلا
هباقعبوةئيطخللهضغبهراهظإبةسادقللهتبحمهللارهظيف.هب
.هتوكلمنمةئيطخلالصأتسينأهتريغبوةأطخلا

لٱُْربَصاَنُه«١٢
ْ
ِهللاٱاَياَصَوَنوُظَفَْحيَنيِذَّـلٱاَنُه.َنيِسيِّـدِق

.»َعوُسَيَناَميِإَو
٢:١٣ص١٢:١٧ص١٣:١٠ص

ربصلاباولمتحينأىلإمهتوعديأَنيِسيِّـدِقْلٱُْربَصاَنُه
ايؤرلاهذهةياغف.مهيلععقتيتلاتاداهطضالاتابثلاو
.ناحتمالالامتحالمهدادعإونيسيدقلاناميإةيوقت

ناميإلايأَعوُسَيَناَميِإَوِهللاٱاَياَصَوَنوُظَفَْحيَنيِذَّـلٱ
ظفحىلعهللابعشثحييذلاو.عوسيهعوضوميذلا
ىلعةيراجلاماكحألامهتدهاشموههبناميإلاوهاياصو
.)١٣:١٠ص(يفامكهتمساولبقوشحوللاودجسنيذلا

ىَبوُط.ْبُتْكٱ:ِيلًالِئاَقِءاَمَّـسلٱَنِمًاتْوَصُتْعِمَسَو«١٣
ألِل
َ
يفَنوُتوُمَيَنيِذَّـلٱِتاَوْم ،ُحوُّرلٱُلوُقَيْمَعَنَنآلٱُذْنُمِّـبَّـرلٱِ
هباَعْتَأْنِماوُِحيَرتْسَيْيَكِل ُهلاَمْعَأَو،ِْمِ

ُ
.»ْمُهُعَبْتَتْم

:١١ص٤:١٦يكينولاست١و١٥:١٨سوثنروك٢٠:٦١ص
٤:٩نييناربعو٦:١١ص٢٢:١٧و٢:٧ص١٨
٥:٢٥سواثوميت١

ركذيملْبُتْكٱ:ِيلًالِئاَقِءاَمَّـسلٱَنِمًاتْوَصُتْعِمَس
توصهنأىلعلديةباتكلابرمألانكلاذهنمتوص
.)٤:١و١:١ص(انحويلايؤرلاهذهنلعأيذلاكالملا

ألِلىَبوُط
َ

يفَنوُتوُمَيَنيِذَّـلٱِتاَوْم ربصركذِّـبَّـرلٱِ
مهوةطبغلاهذهنَمىلإريشيةقباسلاةيآلايفنيسيدقلا
اولمتحاوهاياصونيظفاحوحيسملابنينمؤماوتامنيذلا
نمىلإريشيالًاذإف.مهتداعسبأبنأفتوملاىتحداهطضالا
توماوتامنيذلاىلإلبنمأونانئمطاوةحاريفاوتام
تضتقااذإكلذكاوتومينألاودعتسانيذلاوأءادهشلا
رفسلااذهيفةرمةرشعيتنثاركذةباتكلابرمألاو.لاحلا
ةيزعتلاانهكلذةيمهأو.هتباتكبرمأامةيمهأنايبهنمةياغلاو
لكيفهنوأرقيوأدعولااذهنوعمسينيذلالكلةصاخلا
النيذلاشحولاةدبعلاحفالخبةسينكلاروصع
لثموه»برلايفتوملا«و.)١١ع(ًاراهنوًاليلنوحيرتسي
.هيلعلاكتالاعمحيسملاتوم

مهتطبغنإمزلتسيهنألاذهلاقاذاملحضتيملَنآلٱُذْنُم
نوككلذةلعلعلو.مهقبسنممةطبغنممظعأنوكت
.سادُتنأهللاةرصعموعمُجينأكشوىلعملاعلاداصح
متيوةلماكلابرلايفىتوملاةداعسئدتبتكلذرثأىلعو
.)٦:١١صمهلثمنولتقيسنيذلامهتوخإددع

نوطوبغممهنإقدصيسدقلاحورلانإُحوُّرلٱُلوُقَيْمَعَن
.مهتطبغةلعرهظُيو

ةعبرألاوةئملل«ةطبغلاهذهِْمِهباَعْتَأْنِماوُِحيَرتْسَيْيَكِل
نوحيرتسيمهنإفةسينكلالكباونمهنيذلا»ًافلأنيعبرألاو
يتلادئادشلاوحيسملاةمدخيفاهولمتحايتلاتاقشملانم
مهتايحتناك.ةيحيسملاةمدخلاباعتأدرجمنمالمهتملآ
ةحارلااولانفمهتومبتهتناوداهطضاوةنحموءالبةايح
.ةيدبألا

ُهلاَمْعَأَو
ُ

نسحبدهشتلامعألاكلتيأْمُهُعَبْتَتْم
حيسملاةمدخيفمهتريغبوةيحيسملامهتريسومهاياجس

ألَا
َ
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اوناكمهنأرهظُياذهو.هلجأنممالآلالامتحاىلعمهربصو
اممواولعفاممًائيشنودقفيالمهفةحارلاهذهلنيدعتسم
يفهيلعباثُيوركذُيهنأكلانههنوقاليكلذلكفاولمتحا
.ةيدبألالزانملا

ٌسِلاَجِةَباَحَّـسلٱَىلَعَو،ُءاَضْيَبٌةَباَحَساَذِإَوُتْرَظَنَّـمُث«١٤
يفَو،ٍبَهَذْنِمٌليِلْكِإِهِسْأَرَىلَعُهَل،ٍناَسْنِإِنْبٱُهْبِش ِهِدَيِ
.»ٌّداَحٌلَجْنِم
٢١:٣رومزم٦:٢و١:١٣ص١٧:٥ىتم

ةرشعةسداسلاةيآلاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذهيف
.ميظعلاداصحلاايؤر

ع(يفًاضيأةباحسلاهذهتركُذُءاَضْيَبٌةَباَحَساَذِإَو
:٢٤ىتمو٧:١٣لايناد(دجملاوةراهطلانعةيانكيهو)١٦
.)٢٦:٦٤و٣٠

هنأنمدبالٍناَسْنِإِنْبٱُهْبِشٌسِلاَجِةَباَحَّـسلٱَىلَعَو
»باحسلاعميتأياذوه«هلوقلةقباطماهنيعهتروصىأر
ِنْبٱُةَمَالَعُرَهْظَتٍذِئَنيِح«هسفنحيسملالوقو)١:٧ص(
يفِناَسْنِإلٱ ،ِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجُحوُنَتٍذِئَنيِحَو.ِءاَمَّـسلٱِ
ٍدَْجمَوٍةَّـوُقِبِءاَمَّـسلٱِباَحَسَىلَعًايِتآِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُيَو
.)٢٤:٣٠ىتم(ٍ»ريِثَك

هماقمىلعليلدوةيآٍبَهَذْنِمٌليِلْكِإِهِسْأَرَىلَعُهَل
كلم«وهف.)١٩:١٢ص(هئادعأىلعهراصتناويكلملا
.ةنونيدلالكملُسهيلإو)١٩:١٦ص(»بابرألابروكولملا

يفَو َكَرْدَأىَتَماَّـمَأَو«هلوققفوىلعٌّداَحٌلَجْنِمِهِدَيِ
لِلَفُرَمَّـثلٱ

ْ
ملٱُلِسْرُيِتْقَو

ْ
حلٱَّـنَألَلَجْنِ

ْ
سقرم(»ََرضَحْدَقَداََص

٤:٢٩(.

هلٱَنِمُرَخآٌكَالَمَجَرَخَو«١٥
َْ
ٍميِظَعٍتْوَصِبُخُْرصَي،ِلَكْي

جلٱَىلِإ
ْ
ْدَقُهَّـنَأل،ْدُصْحٱَوَكَلَجْنِمْلِسْرَأ:ِةَباَحَّـسلٱَىلَعِسِلَا

لِلُةَعاَّـسلٱِتَءاَج
ْ

.»ِضْرَألٱُديِصَحَسِبَيْدَقْذِإ،ِداَصَح
٤:٢٩سقرمو١٨ع١١:١٩و١٦:١٧و١٥:٦صو١٧ع
٥١:٣٣ايمرإ٤١-١٣:٣٩ىتم٣:١٣ليئويو

ْهلٱَنِمُرَخآٌكَالَمَجَرَخَو
َ

وهوهللاةرضحنميأِلَكْي
:٥انحوي(يتأيامبحيسملايصوينأقحهلفهنملسرم
١٣:٣٢سقرم(داصحلاةعاسملعيهدحوهللاو)٢٧
.)١:٧لامعأو

ىتم(داصحلابرحيسملانإْدُصْحٱَوَكَلَجْنِمْلِسْرَأ
اذهراربألاسوفنداصحَأهنأيفنورسفملافلتخا.)٩:٣٨
:٤سقرمو٣٩و١٣:٣٨و٩:٣٨ىتم(يفهيلإراشملاوهو
ءادعأنمماقتنالاوبضغلاداصحمأ)٤:٣٥انحويو٢٩

:٢٣ليئويو٢٧:١١ءايعشإ(يفهيلإراشملاوهوهتسينكوهللا
بسحةداعسللراربألاسوفنعمجهنأحجرملاو.)١٣و١
ًاضْيَأِيتآًاناَكَمْمُكَلُتْدَدْعَأَوُتْيَضَمْنِإ«حيسملادعو
يفةنونيدللرارشألاعمجو)١٤:٣انحوي(»َّـَيلِإْمُكُذُخآَو
.ةرصعملا

فقوتتيتلاةعاسلاياِداَصَحْلِلُةَعاَّـسلٱِتَءاَجْدَقُهَّـنَأل
.)١٣:٣٢سقرم(هملعوبآلاةئيشمىلع

دادعإلامامتّدعأيأِضْرَألٱُديِصَحَسِبَيْدَقْذِإ
.عمجُيل

لَأَف«١٦
ْ
جلٱىَق

ْ
،ِضْرَألٱَىلَعُهَلَجْنِمِةَباَحَّـسلٱَىلَعُسِلَا

.»ُضْرَألٱِتَدِصُحَف

هيراتخمعمجوكالملامفبهللابلطامكحيسملالعفيأ
.)١٣:٢٧و٤:٣سقرم(يفهلوققفوىلع

هلٱَنِمُرَخآٌكَالَمَجَرَخَّـمُث«١٧
َْ
يفيِذَّـلٱِلَكْي ،ِءاَمَّـسلٱِ

.»ٌّداَحٌلَجْنِمًاضْيَأُهَعَم
١٦:١٧و١٥:٦صو١٧ع

ْهلٱَنِمُرَخآٌكَالَمَجَرَخَّـمُث
َ

يفيِذَّـلٱِلَكْي يأِءاَمَّـسلٱِ
.)١١:١٩ص(هماكحأردصتثيحهللاةرضحمامأنم

.حيسملادييفيذلالجنملاكٌّداَحٌلَجْنِمًاضْيَأُهَعَم

ملٱَنِمُرَخآٌكَالَمَجَرَخَو«١٨
لُسُهَلِحَبْذَْ

ْ
،ِراَّـنلٱَىلَعٌناَط

ملٱُهَعَميِذَّـلٱَىلِإًاميِظَعًاخاَُرصَخََرصَو
ْ
حلٱُلَجْنِ

ْ
:ًالِئاَق،ُّدَا

حلٱَكَلَجْنِمْلِسْرَأ
ْ
اَهَبَنِعَّـنَأل،ِضْرَألٱِمْرَكَديِقاَنَعْفِطْقٱَوَّـدَا

.َجَضَنْدَق
٣:١٣ليئوي١٦:٨ص٨:٣و٦:٩ص

تاولصدعصتثيحِحَبْذَْملٱَنِمُرَخآٌكَالَمَجَرَخ
سفنأخرصتثيحو.)٨:٣ص(ريثكروخبعمنيسيدقلا
نمو)١٠و٧:٩ص(»خلابرايىتمىتح«ءادهشلا
ةمالعضرألاىلعشوشرملادامرلاورانلاتذخُأكانه
.)٨:٥ص(اهيلعةيتآلاةنونيدلا

يِذَّـلٱَىلِإًاميِظَعًاخاَُرصَخََرصَو،ِراَّـنلٱَىلَعٌناَطْلُسُهَل
.باقعللرارشألاعيمجىلإريشياذهخلاُّداَْحلٱُلَجْنِْملٱُهَعَم
تايآلاسمخلاقفاوينيرشعلاةيآلاىلإةيآلاهذهلعباتلاو
.رشععساتلاحاحصألانمةريخألا

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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لَأَف١٩«١٩،٢٠
ْ
ملٱىَق

َمْرَكَفَطَقَوِضْرَألٱَىلِإُهَلَجْنِمُكَالَْ
لَأَف،ِضْرَألٱ

ْ
لٱِهللاٱِبَضَغِةََرصْعَمَىلِإُهاَق

ْ
٢٠.ِةَميِظَع

ملٱِتَسيِدَو
ْ
ملٱَجِراَخُةََرصْعِ

ملٱَنِمٌمَدَجَرَخَف،ِةَنيِدَْ
ْ
ىَّـتَحُةََرصْعِ

خلٱُِمُجلَىلِإ
ْ
لَأَةَفاَسَم،ِلَْي

ْ
لَغِةَئِمِّـتِسَوٍف

ْ
.»ٍةَو

١٣:١٢نييناربع١١:١٥سقرمو٦٣:٢ءايعشإ١٩:١٥ص
٣٢:١٤ةينثتو٤٩:١١نيوكت١١:٨صو

هللاماقتنانعةيانكاذهِةَميِظَعْلٱِهللاٱِبَضَغِةََرصْعَم
ريشيومدلاكفسهبشيرمحألابنعلارصعنإفرارشألانم
ْنِمِيتآلٱاَذْنَم«يبنلالوققفوىلعهللاءادعأكالهإىلإ
لٱاَذٰه؟َةَْرصُبْنِمٍرُْمحٍباَيِثِب،َموُدَأ

ْ
ملٱ.ِهِسِبَالَمِبُّيِهَب

ُمِّـظَعَتُْ
ملٱاَنَأ.ِهِتَّـوُقِةَرْثَكِب

لَكَتُْ
ِّـ
لٱِبُم

ْ
لٱ،ِّـِرب

ْ
لِلُميِظَع

ْ
ُلاَباَم.ِصَالَخ

ملٱِسِئاَدَكَكُباَيِثَو،ٌرَّـمَُحمَكِساَبِل
ْ
ملٱُتْسُدْدَق؟ِةََرصْعِ

ْ
َةََرصْعِ

ْمُهُتْسُدَف.ٌدَحَأيِعَمْنُكَيَْملِبوُعُّشلٱَنِمَو،يِدْحَو
،ِيباَيِثَىلَعْمُهُريِصَعَّـشُرَف.يِظْيَغِبْمُهُتْئِطَوَو،يِبَضَغِب
يفِةَمْقَّـنلٱَمْوَيَّـنَأل.ِيسِبَالَمَّـلُكُتْخَطَلَف لَقِ

ْ
َةَنَسَو،يِب

.)٤-٦٣:١ءايعشإ(»ْتَتَأْدَقَّـيِّـيِدْفَم
نأةداعىلعًايرجِةَنيِدَْملٱَجِراَخُةََرصْعِْملٱِتَسيِدَو
.)١١:١٥سقرمرظنا(ندملاجراخرصاعملانوكت

َةَفاَسَم،ِلْيَْخلٱِمُُجلَىلِإىَّـتَحُةََرصْعِْملٱَنِمٌمَدَجَرَخَف
نعهتحاسملقتالمدلانمرحبرظنمٍةَوْلَغِةَئِمِّـتِسَوٍفْلَأ
ىلإريشيضرألاىلإليخلامجلنمهقمعوعبرمليميتئم
.ًادجفيخمهللاءادعأكالهإ

ِرَْمخَةََرصْعَمُسوُدَي«هنأحيسملايفهلوققفاوياذهو
لٱِهللاٱِبَضَغَوِطَخَس

ْ
.)١٩:١٥ص(»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعِرِداَق

لوققفاوتوضرألابوعشلكىلعيتأتةنونيدلاهذهو
لثمو.)٤١و١٣:٤٠ىتم(ناوزلالثمرخآيفحيسملا
دارملاملعنالو.)٥٠و١٣:٤٩ىتم(رحبلايفةاقلملاةكبشلا
اهلامكوةمقنلاعاستاىلإريشيهنأالإانهروكذملاددعلانم
.اهلوهو

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ىلوألاةيآلايفعبسلاتابرضلاركذحاحصألااذهيف
تركذو.رشعسداسلايأيلاتلاحاحصألايفاهليصفتو
ةيرصنلانيسيدقلاةمينرتوتاماجلابكسلًاديهمتًالوأ
مهئاطعإوةكئالملاةعبسلانايتإوشحولاىلعراصتنالل
امكلامكلاىلإريشيانهةعبسلاددعو.تاماجلاةعبسلا
ةلسلسلةعباتتسيلتاماجلاةلسلسو.ةقباسلاايؤرلايف
اهانعمواهلةرصاعميهلبةعبسلاقاوبألاوةعبسلاموتخلا
يفهفلاختنكلقاوبألاوموتخلايفقبسامىنعمك

ىلوألااهلناتيدادعتساناييؤرتاماجلاايؤريفو.بولسألا
.)٨-٥عنمىرخألاو)٤-٢ع(نم

يفىَرْخُأًةَيآُتْيَأَرَّـمُث«١ :ًةَبيِجَعَوًةَميِظَعِءاَمَّـسلٱِ
هبْنَأل،َُةريِخَألٱُتاَبََّـرضلٱُعْبَّـسلٱُمُهَعَمٍةَكِئَالَمَةَعْبَس َلِمْكُأاَِ
.»ِهللاٱُبَضَغ

١٤:١٠ص٢١:٩و١٦:١ص٣و١٢:١ص

يفىَرْخُأًةَيآُتْيَأَر قاوبألاوةعبسلاموتخلاريغِءاَمَّـسلٱِ
حاحصألايفةلصفملاايؤرلارصتخمةيآلاهذهيفو.ةعبسلا
.يلاتلا

ًالوأةكئالملارهظُتاَبََّـرضلٱُعْبَّـسلٱُمُهَعَمٍةَكِئَالَمَةَعْبَس
ع(تابرضلاكلتىلعةلمتشملاتاماجلااوذخأمهنأركُذمث
تعقويتلاتابرضلارشعلاانركذت»تابرضلا«هذهو.)٦
هذهو.مهمالآورصمةرحسزجعاهبنلعُأورصمىلع
نيذلاصاصقللبةبوتلاىلإسانلادوقتللسرُتملتابرضلا
.هللاىلإعوجرلاوةبوتلاوبأ

ةنونيدلالبقيأِهللاٱُبَضَغَلِمْكُأاَِهبْنَأل،ُةَريِخَألٱ
رثأىلعركُذمثلباببارخبتهتناتابرضلالكفةريخألا
.)١٩:١١ص(برلانايتإكلذ

لٱَو،ٍراَنِبٍطِلَتُْخمٍجاَجُزْنِمٍرْحَبَكُتْيَأَرَو«٢
ْ
َىلَعَنيِبِلاَغ

لٱ
ْ
َىلَعَنيِفِقاَوِهِمْسٱِدَدَعَوِهِتَمِسَىلَعَوِهِتَروُصَوِشْحَو
لٱ
ْ
»ِهللاٱُتاَراَثيِقْمُهَعَم،ِّـيِجاَجُّزلٱِرْحَب
٥:٨ص١٧-١٣:١٥ص٣:١١ىتم٢١:١٨و٤:٦ص
١٤:٢و

رابلاهللاءاضقنإٍراَنِبٍطِلَتُْخمٍجاَجُزْنِمٍرْحَبَكُتْيَأَرَو
.رانبيهلكةئيطخلاىلعهبضغورولبلاكيقنوفاصيبحلا
ريسفترظناف٤:٤ص(يفركذيذلاوه»رحبلا«اذهو
يف»تاناويحلاةعبرألا«روضحهايإهنوكىلعليلدلاو.)كلذ
»رانبطلتخم«اذهنإليقهنإديحولافالتخالاو.امهيلك
»رانلا«يهورارشألاةنونيدايؤرايؤرلانوكىلإةراشإاذهو
.)١٤:١٨ص(يفتركُذيتلا

مههِتَمِسَىلَعَوِهِتَروُصَوِشْحَوْلٱَىلَعَنيِبِلاَغْلٱَو
نأةبرجتلااوبلغدقفشحوللمهتبراحميفنورصتنملا
ص(همساددعيهيتلاهتمساوذختيوهتروصلاودجسي
.)١٨و١٣:١٧

فقوامكهئطاشىلعوأِّـيِجاَجُّزلٱِرْحَبْلٱَىلَعَنيِفِقاَو
رصنلاةمينرتباومنرتورمحألارحبلائطاشىلعليئارسإونب
.)١٥:١جورخ(هشيجونوعرفنممهتاجنو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُسِمَا
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هللاةدابعلةنّيعملادمحلاتاودأهللاٱُتاَراَثيِقْمُهَعَم
.)١٤:٢و٥:٨ص(ةيوامسلا

حلٱَةَميِنْرَتَوِهللاٱِدْبَعىَسوُمَةَميِنْرَتَنوُلِّـتَرُيْمُهَو«٣
ْ

ِلََم
لٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱاَُّهيَأَكُلاَمْعَأَيِهٌةَبيِجَعَوٌةَميِظَع:َنيِلِئاَق

ْ
ُرِداَق

َكِلَماَيَكُقُرُطَيِهٌّقَحَوٌةَلِداَع.ٍْءَيشِّـلُكَىلَع
لٱ
ْ
.»َنيِسيِّـدِق
١٢-٥:٩ص٣:٥نييناربع٢٣:٥عوشي١٥:١جورخ
ص١٤:٩عشوهو١٣٩:١٤و١١١:٢رومزمو٣٢:٣ةينثت
١:٧بويأ١:٨

ىلعةوالعاولترفِهللاٱِدْبَعىَسوُمَةَميِنْرَتَنوُلِّـتَرُيْمُهَو
ليئارسإينبوىسومةمينرتكمهمينرتو.تاراثيقلابمهبرض
.)١٩-١٥:١جورخ(رمحألارحبلاهايمونوعرفنماوجنامل
يعُدو.اهلكةسينكلاءادعألًازمرهشيجونوعرفناكو
عوشيو١٢:٧ددعو١٤:٣١جورخ(يف»هللادبع«ىسوم
.)٣:٥نييناربعو٢٢:٥

»فورخلاةمينرت«و»ىسومةمينرت«ِلَمَْحلٱَةَميِنْرَتَو
مامتىلعلدتيهفةدحاوةمينرتيهامنإنيتمينرتاتسيل
.ديدجلادهعلاةسينكوميدقلادهعلاةسينكنيبداحتالا
اهبمنرتنويليئارسإلااهبمنرتيتلاراصتنالاةمينرتف
.ةعماجةدحاوةسينكءاضعأمهلكمهنألنويحيسملا
ناكىسومنأل»فورخلاةمينرت«يه»ىسومةمينرت«و
ديدجلاماظنلاسمشوهفورخلاوميدقلاماظنلابئان
مينارتلكتعمجانهةروكذملاراصتنالاةمينرتف.هزكرمو
ىلعهللادمحاهيفف.روصعلالكيفهللابعشنيبراصتنالا
وهفورخلادمحو.ىلاعتهلةداضملاملاعلاتاوقرسك
وهفورخلاورفسلااذهعوضوماميسالوهليجنإعوضوم
.)١٢:١١ص(هبعشلكةرصنهترصنوملاعلاخيراتروحم
سسفأ(مههاوفأيفةديدجةمينرتعضوهنألنومنرتيمهو
.)١١و٢:١٠يبليفو١:١٠

لوقلثماذهَكُلاَمْعَأَيِهٌةَبيِجَعَوٌةَميِظَع:َنيِلِئاَق
انهةروكذملالامعألاو)١٣٨:٤و١١٠:٢رومزم(يفدواد
ىلعةمقنلاءارجإيفهلدعوهتسادقوهقحوهللاربلامعأ
.هئادعأ

املثماذهوخلاٍءَْيشِّـلُكَىلَعُرِداَقْلٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱاَُّهيَأ
.)٣٢:٤ةينثتو١٤٠:١٧و١١٩:١٤٢رومزم(يف

َكَدْحَوَكَّـنَأل،َكَمْسٱُدِّـجَمُيَوُّبَراَيَكُفاََخيَالْنَم«٤
َّـنَأل،َكَماَمَأَنوُدُجْسَيَوَنوُتْأَيَسِمَمُألٱَعيَِمجَّـنَأل،ٌسوُّدُق
.»ْتَرِهْظُأْدَقَكَماَكْحَأ

ص٦٦:٢٣ءايعشإ٨٦:٩رومزم١:٧ايمرإو١٤:٧ص
١٩:٨

ىلعًاطلستمهللاركذو.)١٠:٧ايمرإ(يفاملثماذه
ممألانمهللاماقتنااهعوضومنألةمينرتلاهذهلقفاومممألا
انهروكذملا»ممألادوجس«و.هيمدقتحتمهايإهعاضخإو
.ةــبحـملاونـامـيإلادـوجـسالـةـبهرـلاوفوخلادـوجـس
.هللاءادعأكالهإوةيدبألاةراشبلارشنانه»ماكحألا«و

ِةَمْيَخُلَكْيَهَحَتَفْنٱِدَقاَذِإَوُتْرَظَناَذٰهَدْعَبَّـمُث«٥
يفِةَداَهَّـشلٱ »ِءاَمَّـسلٱِ
٨:٥نييناربع٣٥:٢١جورخو١١:١٩صو١:٥٠ددع
١٣:٦صو

ةميخلاهذهركذِةَداَهَّـشلٱِةَمْيَخُلَكْيَهَحَتَفْنٱ
ِةَداَهَّـشلٱُةَمْيَخ«لاقفهداهشتسامويهباطخيفسونافتسا
يفاَنِئاَبآَعَمْتَناَك لٱِ

ْ
كلذكتيمسو.)٧:٤٤لامعأ(»ِةَّـيِّـَرب

ةداهشتوباتلاناكوةعيرشلااحولوتوباتلااهيفناكهنأل
ةداهشةعيرشلااحولناكوهبعشيفهللاروضحبةمئاد
امةدهاشمولكيهلاحاتفناًالبقركُذو.هلدعوهللاةسادقب
يذلاهللادهعتوباتذئنيحانحويايؤرو)١١:١٩ص(هيف
نإنييؤرلانيبقرفلاو.هتمحروهللاةمعنىلإةراشإوه
لدعنايبلهذهوهدهعلهظفحوهللاةمحرنايبلتناكىلوألا
.هماقتنايفهللا

ملٱُةَعْبَّـسلٱِتَجَرَخَو«٦
ُتاَبََّـرضلٱُعْبَّـسلٱُمُهَعَمَوُةَكِئَالَْ

هلٱَنِم
َْ
َنوُقِطْنَمَتُمَو،ٍِّيَهبَوٍّيِقَنٍناَّـتَكِبَنوُلِبَْرسَتُمْمُهَو،ِلَكْي

.»ٍبَهَذْنِمَقِطاَنَمِبْمِهِروُدُصَدْنِع
١:١٣ص٢٨:١٣لايقزح١ع١٤:١٥ص

ْهلٱَنِم
َ

.هللاةرضحنميأِلَكْي
سابلمهسابلخلاٍِّيَهبَوٍّيِقَنٍناَّـتَكِبَنوُلِبَْرسَتُمْمُهَو

مهباوثأتناكف.ةميخلايفوألكيهلايفنومدخيمهوةنهكلا
:١ص(هبعشلةنهكسيئرهنوكرابتعابحيسملاباوثأك
لٱَءاَدِرِيناَسَك«ءايعشإلوقانركذياذهو.)١٣

ْ
َلْثِم،ِّـِرب

ءايعشإ(»اَهِّـيِلُحِبُنَّـيَزَتَتٍسوُرَعَلْثِمَو،ٍةَماَمِعِبُنَّـيَزَتَيٍسيِرَع
تابرضلثمتسيلانهةروكذملاتابرضلاو.)٦١:١٠
يتلانألةبوتلاىلإسانلاوعدتتناكيتلاقاوبألاةعبسلا
هنّيعيذلارجحلااوضفروةمعنلاباورفكنيذلاىلعيتأتانه
يتلاتاكربلالدبمهيلعلسرأفهنسينكةيوازلًاسأرهللا
لمعنورجيةكئالملاءالؤهف.انهةروكذملاتابرضلااهوضفر

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُسِمَا
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اماولعفيلاوجرخو)١:١٣ص(هبايثنوسبالمهنألحيسملا
.)١٩:٨ص(هبوهرمأ

حلٱِةَعَبْرَألٱَنِمٌدِحاَوَو«٧
ْ
ملٱَةَعْبَّـسلٱىَطْعَأِتاَناَوََي

َةَكِئَالَْ
حلٱِهللاٱِبَضَغْنِمٍةَّـوُلَْمم،ٍبَهَذْنِمٍتاَماَجَةَعْبَس

ْ
ِدَبَأَىلِإِّـَي

.»َنيِدِبآلٱ
١٤:١٠و٥:٨و٤:٩و٤:٨ص

ةقيلخلاءالكوءالؤهىَطْعَأِتاَناَوَيَْحلٱِةَعَبْرَألٱَنِمٌدِحاَو
امنأبرقتةقيلخلانأىلعلديناويحلااذههاتأاموةّيدفملا
.لدعلاىضتقمىلعوهماكحألانميتأي

تناكيتلاتاماجلاكتاماجلاهذهٍتاَماَجَةَعْبَس
دقو)٥:٢٢مايأ٢(لكيهلاوةميخلايفروخبلللمعتسُت
.هللابضغتايآبتألتما

ألَتْمٱَو«٨
َ

هلٱ
َْ
َْملَو،ِهِتَرْدُقْنِمَوِهللاٱِدَْجمْنِمًاناَخُدُلَكْي

هلٱَلُخْدَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأْنُكَي
َْ
ِتاَبََرضُعْبَسْتَلَمَكىَّـتَحَلَكْي

ملٱِةَعْبَّـسلٱ
.»ِةَكِئَالَْ

:١٦نييوالو٤٠:٣٤جورخ٦:٤ءايعشإو١٩:١٨جورخ
٥:١٣مايأ٢و٢و٨:١كولم١و٢

ْهلٱَألَتْمٱَو
َ

لاقِهِتَرْدُقْنِمَوِهللاٱِدَْجمْنِمًاناَخُدُلَكْي
ْتَّـزَتْهٱ«لكيهلايفهللادجمايؤرلايفدهاشيوهوءايعشإ
لٱُتاَساَسَأ

ْ
ألَتْمٱَو،ِخِراَّـصلٱِتْوَصْنِمِبَتَع

َ
لٱ
ْ
»ًاناَخُدُتْيَب

انيسروطىلعةعيرشلاهللاىطعأنيحو.)٦:٤ءايعشإ(
ِهْيَلَعَلَزَنَّـبَّـرلٱَّـنَأِلْجَأْنِمُنِّـخَدُيُهُّلُكَءاَنيِسُلَبَجَناَك«
.)١٩:١٨جورخ(»ِنوُتَألٱِناَخُدَكُهُناَخُدَدِعَصَو،ِراَّـنلٱِب

ْهلٱَلُخْدَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأْنُكَيَْملَو
َ

نمناكامكَلَكْي
ْرِدْقَيْمَلَف«هلوقيفامىلعةيربلايفعامتجالاةميخنأش
.)٣٥و٤٠:٣٤جورخ(»ِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخَلُخْدَيْنَأىَسوُم
عطتسيملفناميلسلكيهنيشدتتقويفناكاذكو
ِّـبَّـرلٱَدَْجمَّـنَأل«باحسلاببسبةمدخللاوفقينأةنهكلا
ألَم
َ

لكيهلاىلإلوخدلاعنمو.)٨:١١كولم١(»ِّـبَّـرلٱَتْيَب
.هيلإءاجتلالانمونيبنذملانعةعافشلاميدقتنمعنم
ةمحرالبماقتنالاتايآاهتايآففيخمايؤرلاهذهبولسألكو
هللالوقمتوراذنإلااوضفرنيذلاراذنإتقوىضمدقهنأل
ْمُتْضَفَرْلَب،ِيلاَبُيْنَمَسْيَلَويِدَيُتْدَدَمَو،ْمُتْيَبَأَفُتْوَعَد«
َدْنِعُكَحْضَأًاضْيَأاَنَأَف.يِخيِبْوَتاْوَضْرَتَْملَو،ِيتَروُشَمَّـلُك
ْمُكُفْوَخَءاَجاَذِإ.ْمُكِفْوَخِءيَِجمَدْنِعُتَمْشَأ.ْمُكِتَّـيِلَب
ٌةَّـدِشْمُكْيَلَعْتَءاَجاَذِإ،ِةَعَبْوَّـزلٱَكْمُكُتَّـيِلَبْتَتَأَو،ٍةَفِصاَعَك
.)٢٧-١:٢٤لاثمأ(ٌ»قيِضَو

ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

.تاماجعبسلابكسركذحاحصألااذهيف

هلٱَنِمًاميِظَعًاتْوَصُتْعِمَسَو«١
َْ
ِةَعْبَّـسلِلًالِئاَقِلَكْي

ملٱ
.»ِضْرَألٱَىلَعِهللاٱِبَضَغِتاَماَجاوُبُكْسٱَواوُضْمٱ:ِةَكِئَالَْ
٢٢:٣١لايقزحو١:٢٥ايمرإو٧٩:٦رومزموخلا٢ع
٣:٨اينفصو

.تاماجلابكسبرمأيهللاتوصاذه

ْتَثَدَحَفِضْرَألٱَىلَعُهَماَجَبَكَسَوُلَّـوَألٱىَضَمَف«٢
هبَنيِذَّـلٱِساَّـنلٱَىلَعٌةَّـيِدَرَوٌةَثيِبَخُلِماَمَد لٱُةَمِسِْمِ

ْ
ِشْحَو

.»ِهِتَروُصِلَنوُدُجْسَيَنيِذَّـلٱَو
:١٤و٣:١٧ص٢٨:٣٥ةينثتو١١ىلإ٩جورخ٨:٧ص
٩

لكتبكُسِضْرَألٱَىلَعُهَماَجَبَكَسَوُلَّـوَألٱىَضَمَف
»ضرألا«ىنعمف)١ع(يفليقامكضرألاىلعتاماجلا
»ضرألا«نملكبدوصقملاامفرعيدحأالفةسبايلاانه
يفتكننأانيلعف»سمشلا«و»عيبانيلا«و»رهنألا«و»رحبلا«و
.ماعلاتابرضلاريثأتىلإرظنلاب

ةبرضلاكةبرضلاهذهخلاٌةَثيِبَخُلِماَمَدْتَثَدَحَف
تناكو)١١-٩:٨جورخ(رصمتابرضنمةسداسلا
ًازومراهتابرضوةدهطضملاةيويندلاملاعلاةوقىلإًازمررصم
ىلعمهنمًاماقتناسانلاىلعهللااهلزنأيتلالزاونلاىلإ
يلقعويحوربارطضاىلإةبرضلاهذهريشتو.مهاياطخ
يهومهنكاسمنممالسلادرطيوسانلاةحارقلقياممًاعم
ىلعتعقواهنأيف)٨:٧ص(»لوألاقوبلا«ةجيتنهبشت
ضرألاثلثتباصأكلتنألاهنمدشأاهنكلوطقفضرألا
رجشلاتباصأكلتواهلكضرألاتّمعهذهوطقف
.سانلاتباصأهذهوبشعلاو

ملٱَبَكَسَّـمُث«٣
لٱَىلَعُهَماَجِيناَّـثلٱُكَالَْ

ْ
ًامَدَراَصَف،ِرْحَب

يفْتَتاَمٍةَّـيَحٍسْفَنُّلُكَو.ٍتِّـيَمِمَدَك لٱِ
ْ
.»ِرْحَب

١١:٦ص٢١-٧:١٧جورخ٨:٨ص

رظنا٧:٢٠جورخ(ىلوألارصمةبرضهبشتةبرضلاهذه
ةئيهلانعانه»رحبلاب«ربعو.)٩و٨:٨ايؤرًاضيأ
ريصمو.)١٣:١ص(شحولاجرخهنمفةيعامتجالا
دسفيسانلاكولسيفريثأتىلعلدي»تيممدكرحبلا«

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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يناثلاماجلاريثأتو.ًاتيمموًاهوركمريثأتلاكلذنوكيومهلامعأ
ىلععقوكلذنأالإ)٩و٨:٨ص(يناثلاقوبلاريثأتهبشي
دشأوهو»هلكرحبلا«ىلعاذهوطقف»رحبلاثلث«
.هريغمدىلعتيملامدهركديزيامردقىلعةيهوركم

ملٱَبَكَسَّـمُث«٤
َىلَعَوِراَْهنَألٱَىلَعُهَماَجُثِلاَّـثلٱُكَالَْ

ملٱِعيِباَنَي
ْ
.»ًامَدْتَراَصَف،ِهاَيِ
١١:٦ص٢٠-٧:٦٧جورخ٨:١٠ص

راهنألايفةبرضلاهذهريثأتخلاُثِلاَّـثلٱُكَالَْملٱَبَكَس
تناكفهسفنرحبلايفريثأتلاكرحبلاىلإةيراجلاعيبانيلاو
ىلإريشت»عيبانيلا«و»راهنألا«هذهلعلو.ةهوركموةدسفم
نوريصيفسانلادسفُيفدسفتاهنإومهلايمأوسانلاءارآ
ريصتوةيدسجلاتاريخلاوتاّذللاوىنغلابلطيفنيناجملاك
ةئيندةليمجلاتاعانصلاوتاليختلاوراعشألاوملعلائدابم
رشثلاثلاماجلاةجيتنف.مهتاداعسوسانلابادآبةرضم
رهنألاىلعتعقوةبرضلاكلتنإفثلاثلاقوبلاةجيتننم
.ًامداهتلعجهذهوًانيتنسفأاهتلعجفءاملاعيبانيو

ملٱَكَالَمُتْعِمَسَو«٥
ْ
لٱاَُّهيَأَتْنَأٌلِداَع:ُلوُقَيِهاَيِ

ْ
ُنِئاَك

.»اَذَكٰهَتْمَكَحَكَّـنَأل،ُنوُكَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَو
٦:١٠و١٥:٤و١١:١٧ص١٧:٢٥انحوي

ىلعناطلسهليذلاكالملايأِهاَيِْملٱَكَالَمُتْعِمَس
.يوامسلسرموهوهايملا

ملألانمسانللثدحامنأبةداهشهلوقَتْنَأٌلِداَع
هللااوضفرمهنأللدعلاىضتقمبمهاياطخىلعًاباقعناك
توملاىتأفمهيلعتضرُعنيحةايحلالوبقاوبأومهضفرف
.هقرطفالتخاب

ًامَدْمُهَتْيَطْعَأَف،َءاَيِبْنَأَوَنيِسيِّـدِقَمَداوُكَفَسْمَُّـهنَأل«٦
»!َنوُّقِحَتْسُمْمَُّـهنَأل.اوُبَْرشَيِل

٥١-١١:٤٩اقولو٤٩:٢٦ءايعشإ١٧:٦و١٨:٢٤ص

مهنيذلاءايبنألااولتقيأَءاَيِبْنَأَوَنيِسيِّـدِقَمَداوُكَفَس
:١انحوي(سانلاةايحوهيذلاحيسملااوضفروضرألاحلم
.مهتيطخسنجنممهبقاعف)٤

.مهيلععقويذلاباقعلااوقحتسايأَنوُّقِحَتْسُمْمَُّـهنَأل
ِهْيَدَيَةاَزاَُجمَّـنَأل!ٌَّرش.ِريِّـِّـرشلِلٌلْيَو«ءايعشإلوقلثماذهو
.)٣:١١ءايعشإ(»ِهِبُلَمْعُت

ملٱَنِمَرَخآُتْعِمَسَو«٧
رلٱاَُّهيَأْمَعَن:ًالِئاَقِحَبْذَْ

ُهٰلِإلٱُّبَّـ
لٱ
ْ
.»َكُماَكْحَأَيِهٌةَلِداَعَوٌّقَح!ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق
١٥:٣و١٩:٢و١:٨ص١٤:١٨و٦:٩ص

باوجةلزنمباذهًالئاقحبذملاتعمسوخسنلاضعبيف
)١٠و٦:٩ص(حبذملاتحتنماوخرصنيذلاءادهشلانم
باصأامنأبذئنيحاوحّرصوتوملاىتحاودهُطضامهنإ
مهنأللدعلاوقحلاىضتقمبوههللاماكحأنممهيدهطضم
.هوقحتسا

ملٱَبَكَسَّـمُث٨«٨،٩
ِسْمَّـشلٱَىلَعُهَماَجُعِباَّـرلٱُكَالَْ

ُحتْنَأْتَيِطْعُأَف
ْ
ًاقَاِرتْحٱُساَّـنلٱََقَرتْحٱَف٩،ٍراَنِبَساَّـنلٱَقِر

لٱِهللاٱِمْسٱَىلَعاوُفَّـدَجَو،ًاميِظَع
لُسُهَليِذَّـ

ْ
ِهِذٰهَىلَعٌناَط

.»ًادَْجمُهوُطْعُيِلاوُبوُتَيَْملَو،ِتاَبََّـرضلٱ
١١:١٣و٢:٢١ص٢١و١١ع١٥:١٨و٦:١٢ص

رونلاردصمسمشلاِسْمَّـشلٱَىلَعُهَماَج...َبَكَس
مهمالآةلعةبرضلاهذهبتراصفسانللةكربلايهوءفدلاو
ةكربلاوحرفلارداصمنإكلذىنعمو.مهتنعلومهاذأو
ربلاسمش«اوضفرنيذلافةنعلونزحةلعريصتسانلل
ةلعةيعيبطلاسمشلامهلريصت»اهتحنجأيفءافشلايتلا
.ءافشوضرم

نأعطتستملتابرضلاهذهنألِهللاٱِمْسٱَىلَعاوُفَّـدَجَو
اهريثأتنكلوهللاىلإعوجرلاوعضاوتلاوةبوتلاىلإمهبيتأت
يتلارانلانأامكمثإلاىلعمهتراسجوةواسقمهبولقداز
.ًارجحلاصلصلارّيصتعمشلابيذت

ملٱَبَكَسَّـمُث«١٠
خلٱُكَالَْ

ْ
ِشْرَعَىلَعُهَماَجُسِمَا

لٱ
ْ
َىلَعَنوُّضَعَياوُناَكَو.ًةَمِلْظُمُهُتَكَلَْممْتَراَصَف،ِشْحَو
لَأ
ْ

لٱَنِمْمِهِتَنِس
ْ
.»ِعَجَو

:٨ءايعشإو١٠:٢١جورخو٩:٢و٨:١٢ص١٣:٢ص
٢٢

ةيسايسلاملاعلاةوقزكرمىلعيأِشْحَوْلٱِشْرَعَىلَع
ىلعتعقوةبرضلاهذهنأل)١٣:٢و٤:١٠صرظنا(
.هتكلممناكرأتلحنافشحولاناطلسزكرم

يتلاةملظلاكةملظلاهذهًةَمِلْظُمُهُتَكَلَْممْتَراَصَف
سانلانإ.)٢٣-١٠:٢١جورخ(رصمىلعتعقو
هباتكروننودهبنوريسيمهنأنونظيومهلوقعرونبنورختفي
عداخصقانلقعلاروننإليلقدعبنودجيمهنكلوىلاعت
ُروُّنلٱَنوُكَيَّـالَئِلًاذِإْرُظْنُا«حيسملالاق.نوكلهيونورثعيف
لُظَكيِفيِذَّـلٱ

ْ
.)١١:٣٥اقول(»ًةَم

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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،ْمِهِحوُرُقْنِمَوْمِهِعاَجْوَأْنِمِءاَمَّـسلٱِهٰلِإَىلَعاوُفَّـدَجَو«١١
.»ْمِِهلاَمْعَأْنَعاوُبوُتَيَْملَو

٢ع١١:١٣ص

ىلإمهبتأيملمهرونءافطإنإِءاَمَّـسلٱِهٰلِإَىلَعاوُفَّـدَج
.ةسادقلاةلعباسيلملألاوةمادنلافةبوتلا

هللاهضغبيامنوبحياولازيمليأْمِِهلاَمْعَأْنَعاوُبوُتَيَْمل
مهبيدؤتاهنإفةئيطخلاجئاتنرخآاذهو.هبحيامنوضغبيو
اذهنمأشنيوسأيلاىلإمثءاقشلاوةملظلاىلإًالوأ
ىلعنوفدجيومهئاقفرىلعنوكتشيفسانللوهللاضغبلا
.مهقلاخ

ملٱَبَكَسَّـمُث«١٢
لٱِرْهَّـنلٱَىلَعُهَماَجُسِداَّـسلٱُكَالَْ

ْ
ِريِبَك

لٱ
ْ
ملٱُقيِرَطَّـدَعُيْيَكِلُهُؤاَمَفِشَنَف،ِتاَرُف

ْنِمَنيِذَّـلٱِكوُلُْ
.»ِسْمَّـشلٱِِقْرشَم

٣٦و٥١:٢٢ايمرإو٢٤:٢٧و١١:١٥ءايعشإ٩:١٤ص
٧:٢ص٤٦:١١و٢٥و٤١:٢ءايعشإ

ِتاَرُفْلٱِريِبَكْلٱِرْهَّـنلٱَىلَعُهَماَجُسِداَّـسلٱُكَالَْملٱَبَكَس
:٩ص(هبهيلإزومرملاو»تارفلارهن«ىلعمالكلاقبس
ةكلممنيبزجاحلايعيبطلامختلا»تارفلا«ناكو.)١٤
ناطيشلاتوكلمولامشلايفاهلةيداعملاكلامملاودوهيلا
»ةسدقملاضرألا«ولطابلاقحلاوةملظلاورونلانيبو
ءاروامضرألاو.ةسينكلاىلإزمرايؤرلايفميلشروأو
.اهئادعأىلإزمرهلةرواجملاةيربلاوتارفلا

اهلعجفاهتوقدامعوةيقيقحلالبابرخفتارفلاناكو
يذلاهارجمنمرهنلاكلذهدونجوشروكلّوحو.ةنيصح
اهيفرمفاهيفهارجمءامفشنفرخآىرجمىلإلبابطسويف
انه»تارفلاءام«فشنف.ةكلمملاوةنيدملاذخأوهشيجووه
ملاعلايأةيزمرلالبابوةسينكلانيبزجاحلالاوزىلإريشي
ةياغو.هكلمىلعحيسملاءادعأءاليتساىلإوحيسملادضوأ
ةلازإوةئيدرلاتاداعلاوةدسافلائدابملادادتمانايبايؤرلا
ءايحالبسانلاأطخيفرشلادادتمالةيبدألاوةينيدلاعناوملا
ريمضلاولقعلاداشرإبنولابيالونيرورسمماثآلانوبكتريو
.ةراهطلاوناميإلانوناقنوسودينيذلانوحدميو

ِسْمَّـشلٱِقِْرشَمْنِمَنيِذَّـلٱِكوُلُْملٱُقيِرَطَّـدَعُيْيَكِل
تناكيتلاةيربربلالاعفألاىلإزومرانه»قرشلاكولم«
قحلانوبلغيذئنيحمهوبادآلاونيدلانوصحبةروجحم
داعيملاضرأةيربربلاةعبرألاكولملابلغامكلدعلاوربلاو
هللانذأيو.اهلهأاودبعتساو)١٤:١نيوكت(ميهاربإمايأيف
ءالؤهديبييكلهتسينكوميلشروأىلإءادعألامودقيف
نمنيذلاكولملانإضعبلالوقيو.نوعمتجيامدعبءادعألا

مهعمجيةنوكسملافارطأيفنوتتشمنونمؤممهقرشملا
نينمؤملامهتوخإعماوعمتجيلميلشروأىلإمهبيتأيوبرلا
.هبعشلروبعلالهسيلرهنلاءامبرلافشنونوصلخيو

لٱِمَفْنِمَو،ِنيِّـنِّـتلٱِمَفْنِمُتْيَأَرَو«١٣
ْ
ِمَفْنِمَو،ِشْحَو

لٱِّـيِبَّـنلٱ
ْ

»َعِداَفَضَهْبِشٍةَسِجَنٍحاَوْرَأَةَثَالَث،ِباَّـذَك
:١٨ص١٤و١٣:١١و٢٠:١٠و١٩:٢٠و١٣:١و١٢:٣ص
٨:٦جورخ٢

هللارهظأَعِداَفَضَهْبِشٍةَسِجَنٍحاَوْرَأَةَثَالَث...ُتْيَأَرَو
لعفيفءادعألامدقتنمعناوملاةلازإوتارفلافيشنتيفهتوق
نولسريمهنألةسينكلاةمواقملمهتقاطيفاملكءادعألا
ءادعألامهءادعألاكئلوأو.انهةروكذملاةسجنلاحاورألا
كلانهيمسامنأالإ)١١و١٣:٢ص(يفنروكذملاماظعلا
يبنلاب«انهيمس)١٥-١٣:١١ص(»يناثلاشحولاب«
.)٢٠:١٠و١٩:٢٠ص(يفًاضيأركذُيسامك»باذكلا
:٨جورخ(رصمتابرضةلمجنمعدافضلاةبرضتركُذو
ةرختفمةجاضةئيندحاورأىلإانهاهبريشُأو.)١٤-١
نعونيدلايفكشلاورفكلاحورنعةيانكيهوةهوركم
.رشلالعفيةثالثلاهذهنملكو.ةلطابلاةيويندلاةمكحلا
لعفاهلعفةرضملااهتافصىلعلدييمنهجلااهردصمو
اهدرطةلعناكيذلاسودرفلايفءاوحةبرجتيفناطيشلا
.هنم

َخت،ٍتاَيآٌةَعِناَصَنيِطاَيَشُحاَوْرَأْمَُّـهنِإَف«١٤
ْ
ِكوُلُمَىلَعُجُر

لٱ
ْ
ملٱِّـلُكَوَِملاَع

لٱَكِلٰذِلاَتِقِلْمُهَعَمْجَتِلِةَنوُكْسَْ
ْ
لٱِمْوَي

ْ
ِمْوَيِ،ميِظَع

لٱِهللاٱ
ْ
.»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعِرِداَق

١٧:١٤ص٢٠:٨و٣:١٠و١٣:١٣ص٤:١سواثوميت١
٦:١٧ص٢٣-٢٢:٢١كولم١و١٩:١٩و

ًانايباذهلاقٍتاَيآٌةَعِناَصَنيِطاَيَشُحاَوْرَأْمَُّـهنِإَف
أبنأو.سانلاءاوغإورشلالعفىلعهتردقويمنهجلامهلصأل
ٌةَبَذَكُءاَيِبْنَأَوٌةَبَذَكُءاَحَسُمُموُقَيَس«هلوقيفحيسملامهب
َنَكْمَأْوَلاوُّلِضُيىَّـتَح،َبِئاَجَعَوًةَميِظَعٍتاَيآَنوُطْعُيَو
ملٱ
يِذَّـلٱ«هلوقيفسلوبو.)٢٤:٢٤ىتم(»ًاضْيَأَنيِراَتْخُْ
،ٍةَبِذاَكَبِئاَجَعَوٍتاَيآِبَو،ٍةَّـوُقِّـلُكِب،ِناَطْيَّـشلٱِلَمَعِبُهُئيَِجم
يف،ِمْثِإلٱِةَعيِدَخِّـلُكِبَو هلٱِ

َْ
.)١٠و٢:٩يكينولاست٢(»َنيِكِلا

.ةيهوركملاوحبقلايف»عدافضلاب«اوهبشينأقيليف
َخت
ْ
اهنولبقينيذلاِةَنوُكْسَْملٱِّـلُكَوَِملاَعْلٱِكوُلُمَىلَعُجُر

لكنمهللاءادعأعمجتنأعدافضلاكلتةياغف.ًارايتخا
.برحلاكلتباودابيفهللابعشاوبراحيلةنوكسملاراطقأ

ألَا
َ
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ناثوألااودبعينأيفمهيرغتوسانلاعدختاهنأىنعملالعلو
.هللابضغمهيلعجيهييكلةسينكلااودهطضيو

يفنابيامكخلاِميِظَعْلٱِمْوَيْلٱَكِلٰذِلاَتِقِلْمُهَعَمْجَتِل
اوعقوتييكلةبذاكتايآبمهعدختيهف.)١٩:١٧ص(
يفاذهلثملبقو.نيلفاغمهكالهىلإاومدقتيوراصتنالا
اَنَأ«لاقوبرلامامأفقووجرخيذلاسجنلاحورلا
ٍبِذَكَحوُرُنوُكَأَوُجُرْخَأ:َلاَقَف؟اَذاَمِب:ُّبَّـرلٱُهَلَأَسَو.ِهيِوْغُأ
يف ةلعناكباخآلحورلااذهءافطإف»ِهِئاَيِبْنَأِعيَِمجِهاَوْفَأِ
كولم١(هتايحرسخفداعلجتوماريفلاتقلاىلإهدوعص
٢٢-٢٢:٢٠(.

ِملىَبوُط.ٍّصِلَكِيتآاَنَأاَه«١٥
َ

َّـالَئِلُهَباَيِثُظَفَْحيَوُرَهْسَيْن

.»ُهَتَيْرُعاْوَرَيَفًاناَيْرُعَِيشْمَي
١٢:٣٧اقول١٨و١١و٣:٣ص

لوقاذه)١٩و١٤عنيبةضرتعمةلمج(ٍّصِلَكِيتآاَنَأاَه
١٣:٣٥سقرمو١٣-٢٥:١ىتم(يفهلوقلثموهوحيسملا
الذإةتغبحيسملانايتإىلعلديو.)٤٠-١٢:٣٥اقولو
نوكينيحليللايفيتأيصللانألريرشلاملاعلاهرظتني
رظنا(نيرهاساوناكاذإهعيطتسيالكلذوبهنيًاماينسانلا

.)٣:١٠سرطب٢و٣و٥:٢يكينولاست١و٣:٣ص
شحولاعامتجاميظعلاعامتجالااذهحيسملاذختا
ةيمهأوًاعيرسهئيجمةيآةسينكلاوحيسملاىلعضرألاكولمو
.ءابنألااذهىلعحيسملالمحهتاقلعتموميظعلامويلاكلذ

ِملىَبوُط
َ
خلاًاناَيْرُعَِيشْمَيَّـالَئِلُهَباَيِثُظَفَْحيَوُرَهْسَيْن

.هئيجمرمأيفحيسملامالكمهفنمىلعبجياماذه
ةطبغبحرصيواهيلعينبيوحيسملالاوقأقدصيلوسرلاف
.ًارهاسًاسبالىقبيوصللاءيجمعقوتييذلاناسنإلا
رببًايستكمهنوكوهانه»ًاسبال«ناسنإلانوكىنعمو
لجخللةضرعهنوك»ًانايرعهيشم«ىنعموناميإلابحيسملا
كلذهيلعسيلهنألنيعمتجملاةكئالملاوسانلامامأ
يِّـرِبِيلَسْيَلَو«هلوقبسبللاكلذىلإسلوبراشأو.بوثلا
ملٱِناَميِإِبيِذَّـلٱِلَب،ِسوُماَّـنلٱَنِميِذَّـلٱ

لٱِ،حيِسَْ
ْ
َنِميِذَّـلٱُِّرب

مدعنمرذحلابجوياذهو.)٣:٩يبليف(»ِناَميِإلٱِبِهللاٱ
مثإلايفمونلاوتاذللايفلغوتلاوةيمورلارومأللثارتكالا
ريخلالعفصرفمانتغاو»ةنمزألاتامالعل«هابتنالابجويو
بلطوةالصلابرهسلاوهللاباتكسردوحالصلاباستكاو
.سدقلاحورلاةدعاسم

ملٱَىلِإْمُهَعَمَجَف«١٦
لٱِبىَعْدُييِذَّـلٱِعِضْوَْ

ْ
ِةَّـيِنَاْربِع

.»َنوُّدََجمْرَه«

مايأ٢و٢٣:٢٩كولم٢و٥:١٩ةاضق٩:١١و٩٩:١٩ص
١٢:١١ايركز٣٥:٣٢

ع(عدافضلاهبشتيتلاةسجنلاحاورألايأْمُهَعَمَجَف
يبنلاوشحولاونينتلادونجاوعمجيلاوبهذمهنإف)١٣
رخآواهسفنبرحلاالبرحلاعضومانهركذو.باذكلا
.)٢١-١٩:١٩ص(ىلإاهركذ

ليعرزيرواجملبجوهونودجملبجيأَنوُّدََجمْرَه
دنععقاولاروباطوهلبجلاورماعنباجرمبمويلافورعملا
خيراتيفرهتشاو.)١٤و٤:١٢ةاضق(رماعنباجرمفرط
مايأيفناكاماهرهشأوةميظعلاعئاقولابونييليئارسإلا
هلوقوهوةاضقلارفسيفءاجامليلدبقارابوةروبدةدايق
يفَناَعْنَكُكوُلُمَبَراَحٍذِئَنيِح« »وُّدَِجمِهاَيِمَىلَعَكَنْعَتِ
هبْلَعْفِا«هلوقبمنرملاكلذىلإراشأو.)٥:١٩ةاضق( اَمَكِْمِ
يفَنيِباَيِباَمَك،اََرسيِسِباَمَك،َناَيْدِمِب رومزم(»َنوُشيِقيِداَوِ

:٢٣كولم٢(ايشوياهيفلتُقيتلاودجمةعقاوو.)٨٣:٩
:٣٥مايأ٢(ليئارسإيفةميظعةحانمةلعهلتقناكو.)٢٩
ملعنامنإاهبيمسبرحيأملعنالو)١٢:١١ايركزو٢٥
.نيبراحمللعيرسيتغبكالهوةيوقعئاقوىلإريشيهنأ
ذختاةميظعلاعئاقولاىلإًازمراذه»نودجمره«ذختااملثمو
.)٣:٢ليئوي(كلذك»طافاشوهييداو«

ملٱَبَكَسَّـمُث«١٧
هلٱَىلَعُهَماَجُعِباَّـسلٱُكَالَْ

َْ
َجَرَخَف،ِءاَو

لٱَنِمِءاَمَّـسلٱِلَكْيَهْنِمٌميِظَعٌتْوَص
ْ
»!َّـمَتْدَق:ًالِئاَقِشْرَع

١٠:٦و٢١:٦ص١٤:١٥و١١:١٥ص٣:٢سسفأ

ْهلٱَىلَعُهَماَجُعِباَّـسلٱُكَالَْملٱَبَكَسَّـمُث
َ

ءاوهلادعيِءاَو
.ءاوهلاناطلسسيئرمهسيئرنيذلاةملظلاحاورأنكسم
ةسبايلاًاقباسبرضهنألءاوهلاالإتابرضلللحمقبيملو
.شحولاشرعوسمشلاوهايملاعيبانيورحبلاو

يأِشْرَعْلٱَنِمِءاَمَّـسلٱِلَكْيَهْنِمٌميِظَعٌتْوَصَجَرَخَف
.هسفنهللانم

دصاقملكتزجنُأوهبهللارمأاممتيأَّـمَتْدَق:ًالِئاَق
نكلاهنمريخآلاماجلابكسناهنإفتاماجلابكسنمهللا
.دعباميفتركُذوهجئاتنمتتمل

لَزْتَثَدَحَو.ٌقوُرُبَوٌدوُعُرَوٌتاَوْصَأْتَثَدَحَف«١٨
ْ
ٌةَلَز

لَز،ِضْرَألٱَىلَعُساَّـنلٱَراَصُذْنُماَهُلْثِمْثُدَْحيَْملٌةَميِظَع
ْ
ٌةَلَز

.»اَذَكٰهٌةَميِظَعاَهِراَدْقِمِب
٢٤:٢١ىتمو١٢:١لايناد٦:١٣و٤:٥ص

ألَا
َ
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نملكلعباتاذهوٌقوُرُبَوٌدوُعُرَوٌتاَوْصَأْتَثَدَحَف
ىهتنااذهلبقو.)١١:١٩و٨:٥صرظنا(ايؤرلالسالس
الوريخألاماجلاريثأتركذانهنكلايؤرلاةيقبيف.مالكلا
حيسملاءادعأشيجراسكناولباببارخركذبالإيهتني
.ةسينكلاو

نإبلغخلااَهُلْثِمْثُدَْحيَْملٌةَميِظَعٌةَلَزْلَزْتَثَدَحَو
ةلزلزلاهذهتناكو.لزالزلاثودحتقورمحيووجلاملظي
:٢٤ىتمو١٩:١لاينادرظنا(لزالزلانمدهعاملكمظعأ
ًاديهمتناطيشلاتوكلمتاوقلالحناىلإاهبراشأو.)٢١
.يتأياميفةلزلزلاهذهتاريثأتضعبركذُيو.هطوقسل

ملٱِتَراَصَو«١٩
لٱُةَنيِدَْ

ْ
ِمَمُألٱُنُدُمَو،ٍماَسْقَأَةَثَالَثُةَميِظَع

لٱُلِباَبَو،ْتَطَقَس
ْ
ِرَْمخَسْأَكاَهَيِطْعُيِلِهللاٱَماَمَأْتَرِكُذُةَميِظَع

.»ِهِبَضَغِطَخَس
١٨:٥و١٤:٨و١١:٨و١٨:٢١و١٨:١٠و١٧:١٨ص
١٤:١٠و

اهنأىلعلدياذهٍماَسْقَأَةَثَالَثُةَميِظَعْلٱُةَنيِدَْملٱِتَراَصَو
طئاحىلعةباتكلاريسفتيفلاينادلوقّدحىلعتمدهنا
ِملْتَيِطْعُأَوَكُتَكَلَْممْتَمِسُقِسْرَف«رصاشلب

َ
»َسِراَفَويِدا

١١:٨ص(يف»ةميظعلاةنيدملا«تركذو)٥:٢٨لايناد(
ىلإمهضعببهذ.)٢١و١٨و١٦و١٨:١٠و١٧:١٨و١٤:٨و
اهبدوصقملانأىلإنورخآو»ميلشروأ«اهبدوصقملانأ
.)١١:٨ص(يف»ةرومعومودس«هبشتاهنأليقو.»لباب«
.اهتافصضعبيفندملاكلتنمًالكهبشتاهلعلو

نمرغصأيهيتلاندملايأْتَطَقَسِمَمُألٱُنُدُمَو
نوصحىلإريشتف.كلامملاتابصقيهوةميظعلاةنيدملا
عيارشلاسودورفكلايساركوناطيشلاةكلمميفمثإلا
ٍسْرَغُّلُك«حيسملالوقننسىلعاذهو.هللاابفافختسالاو
.)١٥:١٣ىتم(»ُعَلْقُيُّيِواَمَّـسلٱِيبَأُهْسِرْغَيَْمل

ندملالكمظعأةنيدملاهذهتناكُةَميِظَعْلٱُلِباَبَو
قبساميفًاريثكلوسرلااهيلإراشأوًاعيمجاهنعةيانكاهلعلو
.)١٤:١ص(يفوانهاهمسابحّرصهنكل

نابأِهِبَضَغِطَخَسِرَْمخَسْأَكاَهَيِطْعُيِلِهللاٱَماَمَأْتَرِكُذ
اذهءارجإليصفترّخأنكلواهباقعةهجنمهللادصقانه
ملاعلاتاوقىلإًازمرلبابتناكو.)١٩ص(ىلإباقعلا
ةلاضلاةسينكلاىلإًاضيأزمريهوةدهطضملاةريرشلا
ةكلمملازكرمةيمورطوقسف.ملاعلاهبشتيتلاةدسافلا
.لبابطوقسنمدوصقملاةلثمأضعبناكةينثولاةينامورلا

.»ْدَجوُتَْملٌلاَبِجَوْتَبَرَهٍةَريِزَجُّلُكَو«٢٠
٢٠:١١و٦:١٤ص

ذنماهلثمثدحيمل«هلوقلتابثإوةلزلزللرخآريثأتاذه
رئازجلاتحزحزتهنأًالبقركذ»ضرألاىلعسانلاراص
لازأانهريثأتلانكلًايتقوًارثأتكلذناكو)٦:١٤ص(
ةكلممىوسقبيملهنأىلإةراشإاذهيفو.ةلازإلالكرئازجلا
.)١٢:٢٨نييناربعو٢:٤٤لايناد(عزعزتتالةدحاو

َىلَعِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَن،ٍةَنْزَوِلَقِثُوْحَن،ٌميِظَعٌدَرَبَو«٢١
لٱِةَبَْرضْنِمِهللاٱَىلَعُساَّـنلٱَفَّـدَجَف.ِساَّـنلٱ

ْ
ُهَتَبَْرضَّـنَأل،َِدَرب

.»ًاّدِجٌةَميِظَع
٢٥-٩:١٨جورخ١١و٩ع٨:٧و١١:١٩ص

تابرضيفثدحامكٍةَنْزَوِلَقِثُوْحَن،ٌميِظَعٌدَرَبَو
تيبيفليئارسإءادعأةدابإيفو)٢٥-٩:٢٢جورخ(رصم
.لاطرأةرشعوحنانه»ةنزولا«و.)١٠:١١عوشي(نوروحم
نازيملابهدربو)تاماجلايأ(ليكلابهتابرضهللابكسو
.ةمقنلاءارجإيفلدعيهنأىلإريشي

نيذلامهوِدََربْلٱِةَبَْرضْنِمِهللاٱَىلَعُساَّـنلٱَفَّـدَجَف
عباسلاماجلابكسةجيتنف.دربلااذهبتوملانماوملس
ئشنتملاهنأيفسماخلاماجلاوعبارلاماجلابكسةجيتنك
لكةئيطخلابتسقمهبولقنأىلعلدياذهوًافيدجتلبةبوت
.كالهللنوّدعممهنإوةوسقلا

ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

١٤:٨يبليف(راصتخالابلبابطوقسىلعمالكلاقبس
ىلعهدعباموحاحصألااذهيفمالكلالّصفو.)١٦:١٩و
لبابنإفزمرقوفزمراذهيفو.اهطوقسوةيلصألااهتمظع
.شحوىلعةبكارىركسةينازةأرمااهنأبتفصُوةيزمرلا

ملٱِةَعْبَّـسلٱَنِمٌدِحاَوَءاَجَّـمُث«١
ُمُهَعَمَنيِذَّـلٱِةَكِئَالَْ

جلٱُةَعْبَّـسلٱ
ْ
َةَنوُنْيَدَكَيِرُأَفَّـمُلَه:ِيلًالِئاَقيِعَمَمَّـلَكَتَو،ُتاَمَا

لٱِةَيِناَّـزلٱ
ْ
جلٱِةَميِظَع

ْ
ملٱَىلَعِةَسِلَا

ْ
لٱِهاَيِ

ْ
»َِةريِثَك

صو١٥و٥ع١٦:١٩و٧و١٥:١و١:١ص٢١:٩ص
٥١:١٣و٢:٢ايمرإو١:٢١ءايعشإ٣:٤موحانو١٩:٢

ُةَعْبَّـسلٱُمُهَعَمَنيِذَّـلٱِةَكِئَالَْملٱِةَعْبَّـسلٱَنِمٌدِحاَوَءاَجَّـمُث
.ةعجارملانمانهامىفخيالو.)١٥:٦ص(ُتاَماَْجلٱ

يف»ةينازلاب«دارُيِةَميِظَعْلٱِةَيِناَّـزلٱَةَنوُنْيَدَكَيِرُأَفَّـمُلَه
نوكتنأبهتدهاعامدعبهنعتدترااذإهللاةسينكتاءوبنلا
فلختفهنوختوةرهاطلاهتدابعكرتتفةفيفعًاسورعهل
نيرشعوىدحإزاجملااذهءاجو.هريغبقصتلتواهدهع
قباسلاىنعملاباهنمةرمةرشعينامثوءايبنألامالكيفةرم

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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١٦:١٥لايقزحو٨و٦و٣:١و٢:٢٠ايمرإو١:٢١ءايعشإ(
٢:٥عشوهو٤٤و١٤و٢٣:٥و٤١و٣٥و٣١و٢٨و١٦و
ةينثولاةنيدملاىلإتبسُنو.)١:٧اخيمو٤:١٥و٣صو
)١٧-٢٣:١٥ءايعشإ(روصىلإنيترميأتارمثالث
انه»ىنزلا«ىنعمبلغف.)٣:٤موحان(ىونينىلإةرمو
هتدابعنعاوعجرمهنإفهلمهدهعلهللابعشفالخإىلع
هذهفصوو.مثإلاوملاعلاةبحموةلطابلاةدابعلاىلإةيحورلا
برختملهذهنألةينثولاةيمورىلعقدصيالةينازلا
لٱُلِباَبْتَطَقَس«هلوقيفروكذملابارخلاك

ْ
ْتَراَصَو،ُةَميِظَع

ِّـلُكِلًاسَرَْحمَو،ٍسِجَنٍحوُرِّـلُكِلًاسَرَْحمَو،َنيِطاَيَشِلًانَكْسَم
كولمعملتحتملاهنألو.)١٨:٢ص(»ٍتوُقَْممَوٍسِجَنٍرِئاَط
ةينامورلاةكلمملامايأيفنكيملهنألاهتطلسميظعتلضرألا
تلوتسااهنإفسرافوايثرإبالإاهنعةلقتسمكلاممةينثولا
هذهفصونميتأيسامو.ذئمويفورعملاملاعلالكىلع
نماهاوساملكنمرثكأةيوبابلاةيمورةوققفاويةينازلا
نآلاىلإلزتملاهنإفاهمئاليالاهتافصضعبنأىلعكلامملا
نمحيسملالزعيفةدهتجمريغوحيسملادضةدضاعريغ
.هيلعناطيشلاعضووهشرع

هلوقيفاذهريسفتيتأيسِةَريِثَكْلٱِهاَيِْملٱَىلَعِةَسِلاَْجلٱ
ملٱ«
ْ
لٱُهاَيِ

ٌعوُُمجَوٌبوُعُشَيِهٌةَسِلاَجُةَيِناَّـزلٱُثْيَحَتْيَأَريِتَّـ
لَأَوٌمَمُأَو

ْ
.)١٥ع(»ٌةَنِس

ِضْرَألٱُناَّـكُسَرِكَسَو،ِضْرَألٱُكوُلُماَهَعَمىَنَزيِتَّـلٱ«٢
.»اَهاَنِزِرَْمخْنِم

١٤:٨و٣:١٠ص٧ع٢:٢٢ص٩و١٨:٣ص

»ضرألاكولمب«دارملاِضْرَألٱُكوُلُماَهَعَمىَنَزيِتَّـلٱ
يكلةدهاعملاباهبةسينكلاتدحتايتلاةيسايسلاملاعلاتاوق
سانلاسوفنىلعاهتطلستبثتواهدصاقميرجت
.مهداسجأو

ةسينكلاعدختملاَهاَنِزِرَْمخْنِمِضْرَألٱُناَّـكُسَرِكَسَو
ناكستبذجلبةطلسلااهوطعيلمهدحوكولملاةدسافلا
ىلإهللاةملكىلعةينبملاةيحورلاةدابعلانعًاضيأضرألا
ناكسركسب«دارُيو.يرشبميلعتىلعةينبمةيجراخةنايد
.مهفافعومهلوقعمهدقف»ضرألا

َىلَعًةَسِلاَجًةَأَرْمٱُتْيَأَرَف،ٍةَّـيِّـرَبَىلِإِحوُّرلٱِبِيبىَضَمَف«٣
َجتَءاَمْسَأٍءوُلَْممٍّيِزِمْرِقٍشْحَو

ْ
ٍسوُؤُرُةَعْبَسُهَل،ٍفيِد

.»ٍنوُرُقُةََرشَعَو
١٦و١٨:١٢ص٢١:١٠و١٤و١٢:٦و١:١٠و٢١:١٠ص
١٢:٣صو١٦و١٢و٩و٧ع١٣:١صو٢٧:٢٨ىتمو

ىلجأبلباباهنمهيرييكلٍةَّـيِّـرَبَىلِإِحوُّرلٱِبِيبىَضَمَف
تطقس«هلوقاهنمسبتقايتلاءايعشإةءوبنف.نايب
لٱِةَّـيِّـرَبِةَهِجْنِمٌيْحَو«اهلوأ»لبابتطقس

ْ
يفَعِباَوَزَك:ِرْحَب ِ

جلٱ
ْ
لٱَنِمِيتْأَي،ٍةَفِصاَعِبوَُن

ْ
.)٩و٢١:١ءايعشإ(»ِةَّـيِّـَرب

وهاذهٍّيِزِمْرِقٍشْحَوَىلَعًةَسِلاَجًةَأَرْمٱُتْيَأَرَف
نمنيبتيامك)٧-١٣:١ص(يفركُذيذلاشحولا
ليقو.)١٤-١٢ع(»فورخلابراحيهنإ«ليقهنألةنيرقلا
لٱَىلَعَضِبُق«هنإًاضيأ

ْ
لٱِّـيِبَّـنلٱَوِشْحَو

ْ
ُعِناَّـصلٱ،ُهَعَمِباَّـذَك

ص(»ِراَّـنلٱَِةْريَحُبَىلِإِْنيَّـيَحِناَنْثالٱَحِرُطَو...ِتاَيآلٱُهَماَّـدُق
نوللاوهشحولاىلإبسُنيذلا»يزمرقلا«نوللاو.)١٩٢٠

وهو)١٢:٣ص(»رمحأ«هنأليقهنألنينتلاىلإبسُنيذلا
ًاعبطاهتوسقىلعكلذلديفًاضيأةأرملانولوهومدلانول
.هللاديبعمداهكفسىلإوًالعفو

هتوقمدختستاهنأىلإريشي»شحولاىلع«اهسولجو
تاوقلالهأبدحتتةدسافلاةسينكلانإامكهيلعيلوتستو
.اهيلعيلوتستمثًالوأاهماكحأيرجتلةيسايسلا

َجتَءاَمْسَأٍءوُلَْمم
ْ
ىلعًالبقءامسألاكلتتناكٍفيِد

اذهو.هلكهمسجىلعانهتراصو)١٣:١ص(هسوؤر
ةوقلاوباقلألاوءامسألاهسفنلهذاختابموقي»فيدجتلا«
.هللاابةصتخملاقوقحلاو

اذهثرو.)١٣:١ص(ٍنوُرُقُةََرشَعَوٍسوُؤُرُةَعْبَسُهَل
سوؤرلاهذهريسفتيتأيسو.)١٢:٣ص(نينتلانم
.)١٦و٩ع(يفنورقلاو

ملٱَو«٤
لَحَتُمَو،ٍزِمْرِقَوٍناوُجْرُأِبًةَلِبَْرسَتُمْتَناَكُةَأْرَْ

ِّـ
ًةَي

يفٍبَهَذْنِمٌسْأَكاَهَعَمَو،ٍؤُلْؤُلَوٍةَميِرَكٍةَراَجِحَوٍبَهَذِب ِ
»اَهاَنِزِتاَساَجَنَوٍتاَساَجَرٌةَّـوُلَْمماَهِدَي

ص٥١:٧ايمرإ٢٨:١٣لايقزحو١٢صو١٨:١٦ص
١٨:٦

هسبلأيذلابوثلاكٍناوُجْرُأِبًةَلِبَْرسَتُمْتَناَكُةَأْرَْملٱَو
ملةأرملانكلكلمهنأهحيرصتبءازهتساعوسيينامورلادنجلا
.ةكلمكهبمظعتتللباهبأزهُيلكلذسبلت

.نيسيدقلامدبةغوبصماهبايثنألٍزِمْرِقَو
اهانغىلإةراشإٍؤُلْؤُلَوٍةَميِرَكٍةَراَجِحَوٍبَهَذِبًةَيِّـلَحَتُمَو
.اهانغو»ممألاةكلم«ةطلساهلناكفاهوعبتنمماههفرتو

يفٍبَهَذْنِمٌسْأَكاَهَعَمَو خلاٍتاَساَجَرٌةَّـوُلَْمماَهِدَيِ
ِّـبَّـرلٱِدَيِبٍبَهَذُسْأَكُلِباَب«اهيفيبنلالوققفوىلعاذهو
ِلْجَأْنِم.ُبوُعُّشلٱِتَِبَرشاَهِرَْمخْنِم.ِضْرَألٱَّـلُكُرِكْسُت
اهتردقىلإكلذبراشأ.)٥١:٧ايمرإ(»ُبوُعُّشلٱِتَّـنُجَكِلٰذ
اهبيتلااهانغواهتوقواهتطلاغمواهننسبسانلارسأتنأىلع

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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نوغصيالومهلوقعنولمعتسيالىراكسلاكسانلاريصي
.مهرئامضىلإ

لٱُلِباَب.ٌِّرس:ٌبوُتْكَمٌمْسٱاَهِتَهْبِجَىلَعَو«٥
ْ
ُّمُأُةَميِظَع

.»ِضْرَألٱِتاَساَجَرَوِيناَوَّـزلٱ
٢ع١٦:١٩و١٤:٨و١:٢٠ص٢:٧يكينولاست٢و٧ع

تاينثولايناوزلاةداعتناكٌبوُتْكَمٌمْسٱاَهِتَهْبِجَىلَعَو
نهؤامسأاهيلعاههابجىلعبئاصعسبلتنأًاميدق
.نهتنهمو

دارأامفًازمرلبابمساذختاهنأىلإكلذبراشاٌِّرس
.ةيقيقحةنيدم

اهبنيدتقملاىلإزمرونيدترملالصأيأِيناَوَّـزلٱُّمُأ
ًابوتكمةباصعهتهبجىلعسبليمظعألاربحلاناك.ًاعيمج
.)٢٨:٣٦جورخ(هللاةمدخلفوقومهنأىلعلدياماهيلع
تاياغلةيهلإلارومألالامعتساايؤرلارفسيفركُذامًاريثكو
ئشنييذلاحورلاوبولقلاىلإرظنيهللانإ.ةيمنهج
ةسادقلاضغبوملاعلابححورنوكيثيحفلامعألا
كلانهقحلالهأداهطضايفةبغرلاوةيحورلاةنايدلاو
لكيفلازياللبابحورف.دالبلكورصعلكيف»لباب«
.هتسينكوهللاوةسادقلاةداضموملاعلابحهيفعضوم

ملٱُتْيَأَرَو«٦
لٱِمَدْنِمىَرْكَسَةَأْرَْ

ْ
ِمَدْنِمَوَنيِسيِّـدِق

»!ًاميِظَعًابُّجَعَتاَهُتْيَأَراَّـَملُتْبَّـجَعَتَف.َعوُسَيِءاَدَهُش
١٦:٦ص

ةوسقرهظياذهَنيِسيِّـدِقْلٱِمَدْنِمىَرْكَسَةَأْرَْملٱُتْيَأَرَو
،َنيِسيِّـدِقَوَءاَيِبْنَأُمَدَدِجُواَهيِفَو«اهيفليقامكوهوةينازلا
ليلداذهو.)١٨:٢٤ص(»ِضْرَألٱَىلَعَلِتُقْنَمُعيَِمجَو
قدصيالاذهو.يحورلاهللابعشلداهطضالاحورىلع
ىلعلبةيوبابلاةيمورىلعالوةينثولاةيموردرجمىلع
بلطُي«هنأدوهيللحيسملالاقامقفوىلعلباببهيلإزومرملا
ىتم(»ايركزىلإليباهنمءايبنألاعيمجمدليجلااذهنم
٢٣:٣٥(.

نارتقانميأةأرملاوشحولاداحتانمخلاُتْبَّـجَعَتَف
ةوسقلابرسُتةأرماىرُتنأوةيسنكلاةوقلابةيسايسلاةوقلا
.ءايقتألامدنمركستىتح

ملٱِيلَلاَقَّـمُث«٧
ِمل:ُكَالَْ

َ
َّـِرسَكَلُلوُقَأاَنَأ؟َتْبَّـجَعَتاَذا

ملٱ
لٱَوِةَأْرَْ

ْ
حلٱِشْحَو

ْ
َهلِلِمَا

َ
ُسوُؤُّرلٱُةَعْبَّـسلٱُهَليِذَّـلٱ،ا

لٱَو
ْ
لٱُةََرشَع

ْ
»ُنوُرُق

٣ع١:٢٠صو٢:٧يكينولاست٢و٥ع

ريسفتبىتأو.ريسفتللًاديهمتالإانهكالملالاؤسسيل
-١٥ع(نمةأرملاريسفتبمث)١٤ىلإ٨ع(نمشحولا

١٨(.

لٱ٨«١٠-٨
ْ
َوُهَو،َنآلٱَسْيَلَوَناَك،َتْيَأَريِذَّـلٱُشْحَو

هلٱَنِمَدَعْصَيْنَأٌديِتَع
َْ
هلٱَىلِإَِيضْمَيَوِةَيِوا

َْ
ُبَّـجَعَتَيَسَو.ِكَال

يفًةَبوُتْكَمْمُهُؤاَمْسَأْتَسْيَلَنيِذَّـلٱِضْرَألٱَىلَعَنوُنِكاَّـسلٱ ِ
حلٱِرْفِس

ْ
لٱِسيِسْأَتُذْنُمِةاََي

ْ
لٱَنْوَرَياَمَنيِحِ،َملاَع

ْ
َناَكُهَّـنَأَشْحَو

!ٌةَمْكِحُهَليِذَّـلٱُنْهِّـذلٱاَنُه٩.ٌنِئاَكُهَّـنَأَعَم،َنآلٱَسْيَلَو
ملٱاَهْيَلَعٍلاَبِجُةَعْبَسَيِهُسوُؤُّرلٱُةَعْبَّـسلَا

١٠.ًةَسِلاَجُةَأْرَْ
ِتْأَيَْملُرَخآلٱَو،ٌدوُجْوَمٌدِحاَوَو،اوُطَقَسٌةَسَْمخ:ٍكوُلُمُةَعْبَسَو
.»ًاليِلَقىَقْبَيْنَأيِغَبْنَيىَتَأىَتَمَو.ُدْعَب
٩:١٢ص١٣:١و١١:٧ص١٤و١٢و١٣:٣ص١١ع
١٠:١١صو٢:٣٤ىتم١٨و٥و٣:١٠صو١٣:١٠

وهاذه)٨ع(َدَعْصَيْنَأٌديِتَعَوُهَو،َنآلٱَسْيَلَوَناَك
نمًادحاو«نإانهليقف)٣-١٣:١(يفروكذملاشحولا
»نآلاسيلوناك«هنأانهليقو»تومللحورجمهسوؤر
تومبًاتيممًاحرجتحرُجةيملاعلاةطلسلانأىلإةراشإ
لٱُنيِّـنِّـتلٱَحِرُط«كلذبهنألهتمايقوحيسملا

ْ
»ِضْرَألٱَىلِإُميِظَع

يِذَّـلٱَديِبُأو«)٢٠:٢ص(دودحهتوقلعضُوو)١٢:٩ص(
لُسُهَل

ْ
ملٱُناَط

هناكشحولارهظف.)٢:١٤نييناربع(»ِتْوَْ
ىلعفرشأهنأعمولتُقدقهراصتناوهتمايقوحيسملاتومب
ليقهنألًايتقوطلستوةايحلاتامالعهيلعترهظتوملا
سيلدوعصلاكلذنكلو»ةيواهلانمدعصينأديتعهنأ«
.»كالهلاىلإيضمي«هنألًايتقوالإ

نماوملعتيملنيذلاِضْرَألٱَىلَعَنوُنِكاَّـسلٱُبَّـجَعَتَيَسَو
اورصبيملفاومعدقو»تايضرألابنومتهي«مهوءامسلا
.تايحورلا

يفًةَبوُتْكَمْمُهُؤاَمْسَأْتَسْيَلَنيِذَّـلٱ رظنا(ِةاَيَْحلٱِرْفِسِ
.)١٣:٨صريسفت

هللاحيبستلاهبشياذهٌنِئاَكُهَّـنَأَعَم،َنآلٱَسْيَلَوَناَكُهَّـنَأ
.)٤:٢و١:٨ص(يف

يفامىنعمباذه)٩ع(ٌةَمْكِحُهَليِذَّـلٱُنْهِّـذلٱاَنُه
عوضوملاىلإتفلتينأىلعئراقللهيبنتوهو.)١٣:٩ص(
ةوالعةيهلإلاةمكحلانمةرانإلابلطينأوتافتلالاقح
.هللالامعألةيرايتخالاهتفرعمىلع

ًةَسِلاَجُةَأْرَْملٱاَهْيَلَعٍلاَبِجُةَعْبَسَيِهُسوُؤُّرلٱُةَعْبَّـسلَا
اهنألةيمورةنيدميهةارملانإةيآلاهذهنممهضعبىأر
ىنعمنإققحملانمسيلولالتوألابجةعبسىلعةينبم
نعةيانكددعلااذهدروذإيقيقحلااهانعمانه»ةعبسلا«
»ايسأيفسئانكلاعبسب«اهنعىنكذإاهلكةعماجلاةسينكلا

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ريشتانه»لابجلاةعبسلا«لعلف.)١:٤صريسفترظنا(
ًالابجتسيل»لابجلا«هذهو.ملاعلاكةعساوةريرشةكلممىلإ
ءايعشإلوقليلدبلابجلاكةديطوةميظعكلامملبةيقيقح
يفُنوُكَيَو« يفًاتِباَثُنوُكَيِّـبَّـرلٱِتْيَبَلَبَجَّـنَأِماَّـيَألٱِرِخآِ ِ
جلٱِسْأَر

ْ
تلٱَقْوَفُعِفَتْرَيَوِلاَبِ

لاينادلوقو)٢:٢ءايعشإ(»ِلَالِّـ
حلٱاَّـمَأ«

ْ
ألَمَوًاريِبَكًالَبَجَراَصَفَلاَثْمِّـتلٱَبََرضيِذَّـلٱُرََج

َ

يف«هلوقبكلذبرسفو»اَهَّـلُكَضْرَألٱ ملٱِءَالُؤٰهِماَّـيَأِ
ُميِقُيِكوُلُْ

يِنْفُتَوُقَحْسَتَو...ًادَبَأَضِرَقْنَتْنَلًةَكَلَْممِتاَواَمَّـسلٱُهٰلِإ
ملٱِهِذٰهَّـلُك

يفامكلذديؤيو)٤٤و٢:٣٥لايناد(»ِكِلاَمَْ
.ةيلاتلاةيآلا

ص(يفةروكذملايهوكلامميأ)١٠ع(ٍكوُلُمُةَعْبَسَو
.هتسينكوهللاةيداعملاةيسايسلاملاعلاةوقاهبترهظف)١٢:٣
يفامب١٣:٢ص(ةلباقمبنيبتيكلاممكولملاىنعمنوكو
.)٧:٢٣لايناد

تدهطضاامميهوتلازكلاممسمخيأاوُطَقَسٌةَسَْمخ
جورخ(ةيدوبعلاتيبيهيتلارصمةكلمماهلوأ.هللابعش
لٱَىلِإَتْعَفَر«يتلاروشأةكلممةيناثلاو.)٢٠:٢

ْ
اهْيَنْيَعِءَالَع

ةكلممةثلاثلاو.)٣٧:٢٣ءايعشإ(»َليِئاَْرسِإِسوُّدُقَىلَع
ةكلممةعبارلا،.)٥٠:٢٣ايمرإ(»ضرألالكةقرطم«لباب
نانويلاةكلممةسماخلاو.)١١:٢و١٠:١٣لايناد(سرفلا
.)٤و١١:٣لايناد(

ةكلمملايهو)رفسلااذهةباتكمايأيف(ٌدوُجْوَمٌدِحاَوَو
.ةينامورلا

ىلإريشييذلاعباسلاسأرلايأُدْعَبِتْأَيَْملُرَخآلٱَو
رفسانحويبتكمويتأشندقنكتملذهوةعباسلاةكلمملا
ةرشعنورقلاكلتو)٧ع(نورقةرشعهلنأبفصُوايؤرلا
عومجمىلإلبةدحاوةكلممىلإريشتالاهنأحجرألاوكولم
.ةدحاوتبسُحكلامم

شحولاعمكلمييأًاليِلَقىَقْبَيْنَأيِغَبْنَيىَتَأىَتَمَو
.)١٢ع(ةدحاوةعاس

لٱَو«١١
ْ
َنِمَوُهَو،ٌنِماَثَوُهَفَنآلٱَسْيَلَوَناَكيِذَّـلٱُشْحَو

هلٱَىلِإِيضْمَيَو،ِةَعْبَّـسلٱ
َْ

.»ِكَال
١٣:١ص

ص(يفركُذيذلاوهوَنآلٱَسْيَلَوَناَكيِذَّـلٱُشْحَوْلٱَو
عبسلادعبنكلةنماثةكلممناكلدجُوولو)٨عو١٣:٣
يفهحوريذلاشحولانإلبةنماثنوكتالكلامملا
ةكلممهنأكًاليلقرهظيةطلسيفبُرضوةعبسلاكلامملا
ةظوفحملاةريخألاةوقلاوهو»كالهلاىلإيضمي«مثةنماث
هديبي«يذلاحيسملادضميثألاوهوبرلاءيجمدنعكالهلل
ًاضيألوسرلاأبنأو.»هئيجمروهظبهلطبيوهمفةخفنببرلا

»نآلاسيلوناك«هيفليق.)١٠-٢٠:٧ص(يفهكالهب
تقملانإيأ»ةعبسلانم«هنإليقو.)٨عريسفترظناف(
هنأكفهيفةعومجمكلامملاةعبسلايفيذلارشلاوضغبلاو
يفسلوبهركذيذلاوهو.مهرهوجهنأكفلكلارهاظمرش
،ًالَّـوَأُداَدِتْرالٱِتْأَيَْملْنِإِيتْأَيَال«حيسملاموييفهلوق
خلٱُناَسْنِإَنَلْعَتْسُيَو

ْ
هلٱُنْبٱ،ِةَّـيَِط

َْ
ملٱِكَال

ملٱَوُمِواَقُْ
َىلَعُعِفَتْرُْ

يفُسِلَْجيُهَّـنِإىَّـتَح،ًادوُبْعَمْوَأًاٰهلِإىَعْدُياَمِّـلُك ِهللاٱِلَكْيَهِ
.)٤و٢:٣يكينولاست٢(»ٌهٰلِإُهَّـنَأُهَسْفَنًارِهْظُمٍهٰلِإَك

لٱَو«١٢
ْ
لٱُةََرشَع

ْ
َْملٍكوُلُمُةََرشَعَيِهَتْيَأَريِتَّـلٱُنوُرُق

لُماوُذُخْأَي
ْ

لُسَنوُذُخْأَيْمُهَّـنِكٰل،ُدْعَبًاك
ْ

ًةَعاَسٍكوُلُمَكْمَُهناَط
لٱَعَمًةَدِحاَو

ْ
.»ِشْحَو

١٧:١٩و١٨:١٠و١٣:١و١٢:٣ص١٦ع

رشعيأٍكوُلُمُةََرشَعَيِهَتْيَأَريِتَّـلٱُنوُرُقْلٱُةََرشَعْلٱَو
طوقسدعبموقتيتلايهو.اهباونكولملاءالؤهكلامم
الفدودحمريغددعانه»ةرشعلاب«ىنكو.ةينامورلاةكلمملا
.ةيلاوتممأضعبلكلامملاهذهضعبرصاعمأملعُي

ِشْحَوْلٱَعَمًةَدِحاَوًةَعاَسٍكوُلُمَكْمَُهناَطْلُسَنوُذُخْأَي
فالخوهوةيسايسلاةيسنكلاةوقلانارتقاىلإريشياذه
اهنعربعملاةدملالوطو.يحورلاحيسملاتوكلمةعيرش
.مولعمريغانه»ةعاسلاب«

َهلِءَالُؤٰه«١٣
ُ

لٱَنوُطْعُيَو،ٌدِحاَوٌيْأَرْم
ْ
ْمَُهتَرْدُقَشْحَو

لُسَو
ْ

.»ْمَُهناَط
٧ع

امكو)١٣:٢ص(هناطلسشحولانينتلاىطعأامك
.)٧و٣ع(هتوقةينازلاةأرملاشحولاىطعأ

حلٱَنوُبِراَحُيَسِءَالُؤٰه«١٤
ْ

حلٱَو،َلََم
ْ

ُّبَرُهَّـنَأل،ْمُهُبِلْغَيُلََم
ملٱُكِلَمَوِباَبْرَألٱ

َنوُراَتُْخمَوَنوُّوُعْدَمُهَعَمَنيِذَّـلٱَو،ِكوُلُْ
.»َنوُنِمْؤُمَو

٢:١٠ص٦:١٥سواثوميت١و٣:٢١و١٩:١٦و١٦:١٤ص
٢٢:١٤ىتم

.دّجمتوماقوبلُصيذلاَلَمَْحلٱَنوُبِراَحُيَسِءَالُؤٰه
ِكوُلُْملٱُكِلَمَوِباَبْرَألٱُّبَرُهَّـنَأل،ْمُهُبِلْغَيُلَمَْحلٱَو
ُهّدِضْتَرِّـوُصٍةَلآُّلُك«هنألرصتنيهنأهلدكؤتةيهلإلاهتسائرف
ملاعلاةوقفورخلابلغو.)٥٤:١٧ءايعشإ(»ُحَجْنَتَال
كلامملارشعلاوةدسافلاةسينكلاةوقوةيملعلاوةيسايسلا
.)١٦-١٩:١١ص(يفراصتنالااذهنلعأو

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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دكؤيامكَنوُنِمْؤُمَوَنوُراَتُْخمَوَنوُّوُعْدَمُهَعَمَنيِذَّـلٱَو
ليقو.هدونجتافصهدكؤتكلذكمهراصتنامهسيئرمسا
نيراتخمنيوعدملالكسيلنأل»نوراتخمونووعدم«مهنإ
نووعدممهانهنيراتخملالكنكل)١٢:١٤ىتم(
تبثيمهرابتخانأل»نونمؤم«مهنإليقو.)١:١٠سرطب٢(
.مهرايتخاومهتوعد

ملٱ:َِيلَلاَقَّـمُث١٥«١٨-١٥
ْ
لٱُهاَيِ

ُةَيِناَّـزلٱُثْيَحَتْيَأَريِتَّـ
لَأَوٌمَمُأَوٌعوُُمجَوٌبوُعُشَيِهٌةَسِلاَج

ْ
لٱاَّـمَأَو١٦.ٌةَنِس

ْ
ُةََرشَع

لٱ
ْ
لٱَىلَعَتْيَأَريِتَّـلٱُنوُرُق

ْ
،َةَيِناَّـزلٱَنوُضِغْبُيَسِءَالُؤٰهَفِشْحَو

.ِراَّـنلٱِباََهنوُقِرُْحيَواَهَْمَحلَنوُلُكْأَيَو،ًةَناَيْرُعَوًةَبِرَخاََهنوُلَعْجَيَسَو
يفَعَضَوَهللاٱَّـنَأل١٧ هبوُلُقِ ًايْأَراوُعَنْصَيْنَأَو،ُهَيْأَراوُعَنْصَيْنَأِْمِ
لٱاوُطْعُيَو،ًادِحاَو

ْ
لُمَشْحَو

ْ
١٨.ِهللاٱُلاَوْقَأَلَمْكُتىَّـتَحْمُهَك

ملٱَو
ملٱَيِهَتْيَأَريِتَّـلٱُةَأْرَْ

لٱُةَنيِدَْ
ْ
َهليِتَّـلٱُةَميِظَع

َ
لُما

ْ
َىلَعٌك

.»ِضْرَألٱِكوُلُم
:١٨ص١٢عو٥:٩ص٤٧:٢ايمرإو١عو٨:٧ءايعشإ

١٨:٨و١٩:١٨صو٣٩و١٦:٣٧لايقزح١٩و١٧
١١:٨و١٦:١٩و١٠:٧ص٢٣ع٨:١٦سوثنروكو٢

حاحصألااذهنمقبساميفليقاملريسفتتايآلاهذه
.ةينازلاىلع

ص(يفاملريسفتاذه)١٥ع(خلاَتْيَأَريِتَّـلٱُهاَيِْملٱ
كلمشيجىلعمالكلايفهيبشتلااذهلثمءاجو.)١٣:١
رومزم(يفهللايفليقامللاثموهو)٨:٧ءايعشإ(روشأ

نمانهاوركُذنيذلاوءازهتسالاليبسىلعهنكلو)٢٩:١٠
هلكملاعلامه»ةنسلألا«و»ممألا«و»عومجلا«و»بوعشلا«
ةوقلاداحتاللاثممظعأو.ةينازلاريثأتةعسرهظُياذهو
ةسينكلاقافتارشلالعفيفةيسنكلاةوقلابةيسايسلا
داهطضاوحيسملابلصىلعةينامورلاةطلسلاعمةيدوهيلا
ةسينكلاقافتاهلثمو.برلاذيمالتلتقوىلوألاةسينكلا
ةيسايسلاةوقلاعمةدسافوةينغتراصنأدعبةيحيسملا
.هليجنإوحيسملالجأنمتاوبروفولألتُقفذئموي

تركُذِشْحَوْلٱَىلَعَتْيَأَريِتَّـلٱُنوُرُقْلٱُةََرشَعْلٱاَّـمَأَو
حورودحاواهيأروهيأرنأل»شحولا«عم»نورقلاةرشعلا«
تكرتةميدقلاخسنلاضعبيفوشحولايفةرشعلانملك
.شحولالبق)ىلع(ةملك

ئراقلاهعقوتيامفالخاذهخلاَةَيِناَّـزلٱَنوُضِغْبُيَس
لماحوهو»شحولاىلعةسلاج«تناكاهنإًاقباسليقهنأل
اهؤاقدصأراصانهف.)٧و٣ع(اهمدخضعبهنأكاهايإ
اهيكلهُماهمدخواهؤاقفرواهيمواقماهودعاسمواهءادعأ
نأبةءوبناذهيفو.اهحاجنمظعأبةنرتقمةبقاعلاهذهف
كلامملاىلعاهتطلسرسختةدسافلاةيحيسملاةسينكلا

ةدسافلااهميلاعتسأكنمكولملابرشيالىتحةيسايسلا
ةبرخاهنولعجيس«هلوقليلدبةينمزلااهتوقاهنمنوعزنيف
نولكأي«هلوقليلدباهكالمأواهتورثاهنوبلسيو»ةنايرعو
هلوقىنعمو.)٣و٣:٢اخيمو٢٧:٣رومزم(»اهمحل
٢٠:١٤نييوال(ةينازلاباقعاهنوبقاعيمهنإ»رانلاباهنوقرحي«
فورخللكولملاةرشعلاةبراحمو.)١٦:٤١لايقزحو٢١:٩و
نمانهليقاملاثمو)١٩:١٩ص(يفاهيلعمالكلالصُف
ةوقلاىلعةينامورلاةكلمملامايقةينازلاىلعكولملاقافتا
اهايإاهقارحإوميلشروأاهتنيدماهترصاحموةينيدلاةيدوهيلا
.اهلهأنمتاوبروًافولأاهلتقو

يفَعَضَوَهللاٱَّـنَأل مل)١٧ع(خلاُهَيْأَراوُعَنْصَيْنَأِْمِهبوُلُقِ
اوممتينأهباودصقالومهسفنأءاقلتنمهوتأاماوتأي
يتلاةيلزألاهماكحأءارجإىوسسيلمهلمعفهللاةئيشم
لمكتىتحمهكلمشحولااوطعأمهنإفةمكحلابهللااهردق
لعجينأداتعاهللانإفلبابنأشيفهتاءوبنيأهللالاوقأ
وههنإف.)٧٦:١٠رومزم(»هدمحيناسنإلابضغ«
همكحاورجُيلنيينامورلاونيينانويلاونييروشألامدختسا
.رارشألاىلع

فشكانه.)٤و٣عرظنا()١٨ع(َتْيَأَريِتَّـلٱُةَأْرَْملٱَو
ةيمورنامزلاضعبيفتناكةكلمموأةنيدميهفةأرملارس
تيقبوةينثولاةيمورانحويرصعيفتناكو.اهتبئانواهتبصق
رهظتيهو.ةيوبابلاةيمورترهظىتحروصعةدعكلذك
ةيحورلاةنايدلاضغبوملاعلاةبحموءايربكلاحوررهظتثيح
ةوقلادحتتثيحو.ليجنإلايفوهامكحيسملاميلعتو
نوكتهتسينكوحيسملاةبراحملةيسنكلاةوقلابةيسايسلا
.»يناوزلامأةميظعلالباب«

ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ليصفت)١٠-١ع(نمهيلييذلاوحاحصألااذهيف
اهطوقسةلعيهيتلاةئيطخلاركذولبابطوقسىلعمالكلا
نأهبعشلهللاةوعدواهيلعمهريغوضرألاكولمءاكبو
ًالبقاهطوقسركُذ.اهتابرضيفاوكرتشياليكلاهنماوجرخي
نعربعو)١٧صو١٦١٨و١٤:٨ص(يفراصتخالاب
نماهريغطوقسىلعميدقلادهعلاتاءوبنمالكباهطوقس
.ةميدقلاكلامملا

١«٣-١ ،ِءاَمَّـسلٱَنِمًالِزاَنَرَخآًاكَالَمُتْيَأَراَذٰهَدْعَبَّـمُث
لُسُهَل

ْ
َخََرصَو٢.ِهِئاََهبْنِمُضْرَألٱِتَراَنَتْسٱَو.ٌميِظَعٌناَط

لٱُلِباَبْتَطَقَسْتَطَقَس:ًالِئاَقٍميِظَعٍتْوَصِبٍةَّـدِشِب
ْ
،ُةَميِظَع

،ٍسِجَنٍحوُرِّـلُكِلًاسَرَْحمَو،َنيِطاَيَشِلًانَكْسَمْتَراَصَو
ِبَضَغِرَْمخْنِمُهَّـنَأل٣،ٍتوُقَْممَوٍسِجَنٍرِئاَطِّـلُكِلًاسَرَْحمَو

ألَا
َ

ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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ُراَّـُجتَو،اَهَعَماْوَنَزِضْرَألٱُكوُلُمَو،ِمَمُألٱُعيَِمجَِبَرشْدَقاَهاَنِز
.»اَهِميِعَنِةَرْفَوْنِماْوَنْغَتْسٱِضْرَألٱ

ءايعشإ١٤:٨ص٤٣:٢رومزم١٠:١ص٧و١٧:١ص
٥١:٣٧و٥٠:٣٩ايمرإو١٥-١٣و٣٤:١١و١٣:٢١
١١ع١٧:٢ص٩ع١٤:٨و١٦:١٣ص٢:١٤اينفصو
٩و٧ع٢٥-٢٧:٩لايقزحو١٩:٢٣ص١٥و
٥:١١سواثوميت١و

دحأكالملااذهلبقناكيذلا)١ع(َرَخآًاكَالَم
زاتممكالملااذهوتاماجلاةعبسلامهعمنيذلاةكئالملا
ةوقنموهلوحعطسيذلارونلاءاهبنمرهظيامكةمظعلاب
.هتوص

.نوبهريونوفاخينيعماسلالعجيل)٢ع(ٍةَّـدِشِبَخََرصَو
ةءوبننمسبتقممالكلااذهُلِباَبْتَطَقَسْتَطَقَس

:٢١و٢٢-١٣:١٩ءايعشإ(ةيقيقحلالبابطوقسبءايعشإ
)١٥-٣٤:١١ءايعشإ(ةيمودأطوقسبءابنألانمو.)٩
.قرطثالثيفانهسانللاهرارضأفصوو
اهنأيأاهانزبضغرمخنمممألاتقساهنإ:ىلوألا·

.مهتاوهشلاهتمدخبمهتركسأ
مهيلعبجياماوكرتينأىلعكولملاتلمحاهنإ:ةيناثلا·

.هللا
امو.اهتاذلباوشترينأىلعراجتلاتلمحاهنإ:ةثلاثلا·

ايمرإ(ايمرإةءوبننمسبتقمانهاهطوقسللعنمركُذ
رمخ«اهلراص»ىنزرمخ«اهريغلناكامو.)٥٠:٣٩
.»بضغ

:ًالِئاَقِءاَمَّـسلٱَنِمَرَخآًاتْوَصُتْعِمَسَّـمُث٤«٨-٤
يفاوُِكَرتْشَتَّـالَئِليِبْعَشاَياَهْنِماوُجُرْخٱ َّـالَئِلَو،اَهاَياَطَخِ

هتاَبََرضْنِماوُذُخْأَت َرَّـكَذَتَو،َءاَمَّـسلٱِتَقَِحلاَهاَياَطَخَّـنَأل٥.اَِ
َهلاوُفِعاَضَو،ْمُكْتَزاَجًاضْيَأَيِهاَمَكاَهوُزاَج٦.اَهَماَثآُهللاٱ

َ
ا

ِهلاَمْعَأَريِظَنًافْعِض
َ
يف.ا لٱِ

ْ
َهلاوُجُزْمٱاَهيِفْتَجَزَميِتَّـلٱِسْأَك

َ
ا

َكِلٰذِرْدَقِب٧،ْتَمَّـعَنَتَواَهَسْفَنْتَدَّـَجماَمِرْدَقِب.ًافْعِض
يفُلوُقَتاََّـهنَأل.ًانْزُحَوًاباَذَعاَهوُطْعَأ لَقِ

ْ
،ًةَكِلَمٌةَسِلاَجاَنَأ:اَهِب

يفَكِلٰذِلْجَأْنِم٨.ًانْزُحىَرَأْنَلَو،ًةَلَمْرَأُتْسَلَو ٍمْوَيِ
َحتَو،ٌعوُجَوٌنْزُحَوٌتْوَم:اَُهتاَبََرضِيتْأَتَسٍدِحاَو

ْ
،ِراَّـنلٱِبُِقَرت

.»ٌّيِوَقاَهُنيِدَييِذَّـلٱَهٰلِإلٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل
سوثنروك٢و٤٥و٩و٥١:٦و٥٠:٨ايمرإو٥٢:١١ءايعشإ
:٥٠ايمرإو١٣٧:٨رومزم١٦:١٩ص٥١:٩ايمرإ٦:١٧
٩و٤٧:٧ءايعشإ٨-٢٨:٢لايقزح١٧:٤ص٢٩و١٥
١١:١٧و١٧:١٦ص٣٤و٥٠:٣١ايمرإو٢:١٥اينفصو

توصاذهنوكينأبجي)٤ع(َرَخآًاتْوَصُتْعِمَسَّـمُث
.»يبعشاي«هبلاقهنألحيسملاتوصوأهللا

هللابعشلايمرإريذحتكريذحتلااذهاَهْنِماوُجُرْخٱ
٥٠:٨ايمرإ(اهطوقسلبقةيقيقحلالبابنماوجرخييكل
كارتشالاةجيتنوههللابعشلقحاللاررضلاف.)٥١:٤٥و
يفهذيمالتلحيسملاريذحتهبشيوهواهباقعيفواهاياطخيف
.)٢٢-١٩:١٥نيوكت(طوللنيكالملاريذحتو)٢٤:١٦ىتم(
وهيبأوناثادميخنعاودعبييكلليئارسإينبريذحتو
.)٢٦-١٦:٢٣ددع(

امىلعلبابجربك)٥ع(َءاَمَّـسلٱِتَقَِحلاَهاَياَطَخَّـنَأل
مودسخارصغلبامكو)١١:١٤نيوكت(نوؤانبلادصق
.)٢١و١٨:٢٠نيوكت(برلاينذُأةرومعو

.)٢٣-٧٤:١٠رومزمو١٦:١٩ص(اَهَماَثآُهللاٱَرَّـكَذَتَو
هبعشهللارمأامدعبْمُكْتَزاَجًاضْيَأَيِهاَمَكاَهوُزاَج

مهنأحجرألاواهوبقاعينأهتمقنيرُجمرمأاهنمجورخلاب
:١٧ايمرإو٤٠:٢ءايعشإو١٣٧:٨و٧٩:١٢رومزم(ةكئالملا

١٨(.
َهلاوُفِعاَضَو

َ
ِهلاَمْعَأَريِظَنًافْعِضا

َ
تناك)٦ع(ا

نوكينأبجوكلذكفاهريغاياطخفعاضماهاياطخ
.اهصاصق

يف َهلاوُجُزْمٱاَهيِفْتَجَزَميِتَّـلٱِسْأَكْلٱِ
َ
يأًافْعِضا

جورخ(يفليقامدحىلعهللاةمقنباهتاوهشىلعاهوزاج
.)١٦:١٨ايمرإو٩و٧و٢٢:٤

نأنيبيًاضيأاذه)٧ع(خلااَهَسْفَنْتَدَّـَجماَمِرْدَقِب
لبابيفليقامكروظحملااهمعنتواهئايربكلثمنوكياهنزح
)٢٨:٢لايقزح(روصيفو)٩-٤٧:٨ءايعشإ(ةميدقلا
.ًالبقاهعافترالثماهعاضتاناكف

يفَكِلٰذِلْجَأْنِم )٨ع(خلااَُهتاَبََرضِيتْأَتَسٍدِحاَوٍمْوَيِ
اماهنكلةيوقاهنأتنظ.ةهجلكنمةتغبيتأتاهلزاوننإف
تدجوفةايحلاباسهفنتدعوو.مظعأهللاةوقنإتملع
ناكفبصخلاترظتناونزحلاتلانفحرفلاتعقوتوتوملا
:٢١و٢٠:١٤نييوال(اهانزىلعاهلًاباقعرانلاتناكوعوجلا
٩(.

َنيِذَّـلٱ،ِضْرَألٱُكوُلُماَهْيَلَعُحوُنَيَويِكْبَيَسَو٩«٩،١٠
َنيِفِقاَو١٠،اَهِقيِرَحَناَخُدَنوُرُظْنَياَمَنيِح،اَهَعَماوُمَّـعَنَتَواْوَنَز
هباَذَعِفْوَخِلْجَألٍديِعَبْنِم ملٱ!ٌلْيَوٌلْيَو:َنيِلِئاَقاَِ

ُةَنيِدَْ
لٱ
ْ
ملٱ!ُلِباَبُةَميِظَع

لٱُةَنيِدَْ
ْ
يفُهَّـنَأل!ُةَّـيِوَق ْتَءاَجٍةَدِحاَوٍةَعاَسِ

.»ِكُتَنوُنْيَد
١٥ع١٩:٣و٤:١١صو١٨عو٢٧:٣٥و٢٦:١٦لايقزح
١٧:١٢و١٦:١٩و١١:٨ص٢١-

ألَا
َ
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مهيتلالزاونللاونزحمهنإفكولملاةاثرمناتيآلاناتاه
:٢٦لايقزح(يفامبانهاملباق.)١٧:١٦ص(اهببساوناك
متترارشألالامعأف.روصةاثرمكلذو)٢٧:٣٥و١٦و١٥
.ًارورسمهلئشنتالاهنكلوهللادصاقم

َّـنَأل،اَهْيَلَعَنوُحوُنَيَوِضْرَألٱُراَّـُجتيِكْبَيَو١١«١٦-١١
يفٌدَحَأاَِهيَرتْشَيَالْمُهَعِئاَضَب ِبَهَّـذلٱَنِمَعِئاَضَب١٢،ُدْعَباَمِ
لٱَو
ْ
حلٱَوِةَّـضِف

ْ
لٱِرََج

ْ
للٱَوِميِرَك

لٱَوِؤُلْؤُّ
ْ
حلٱَوِناوُجْرُألٱَوِّـزَب

ْ
ِريَِر

لٱَو
ْ
لٱَنِمٍءاَنِإَّـلُكَوٍّيِنيِثٍدوُعَّـلُكَوِزِمْرِق

ْ
ْنِمٍءاَنِإَّـلُكَوِجاَع

مثَأ
َْ

خلٱِن
ْ

حلٱَوِساَحُّنلٱَوِبََش
ْ

ملٱَوِديَِد
ًاروُخَبَوًةَفْرِقَو١٣،ِرَمْرَْ

ًامَنَغَوَمِئاََهبَوًةَطْنِحَوًاذيِمَسَوًاتْيَزَوًارَْمخَوًاناَبُلَوًابيِطَو
َبَهَذَو١٤.ِساَّـنلٱَسوُفُنَو،ًاداَسْجَأَو،ٍتاَبَكْرَمَو،ًالْيَخَو
ٌمِحْشُمَوُهاَمُّلُكِكْنَعَبَهَذَو،ِكِسْفَنِةَوْهَشىَنَجِكْنَع
يفِهيِدَِجتْنَلَو،ٌِّيَهبَو َنيِذَّـلٱِءاَيْشَألٱِهِذٰهُراَّـُجت١٥.ُدْعَباَمِ
هباَذَعِفْوَخِلْجَأْنِم،ٍديِعَبْنِمَنوُفِقَيَساَهْنِماْوَنْغَتْسٱ ،اَِ
ملٱ!ٌلْيَوٌلْيَو:َنوُلوُقَيَو١٦،َنوُحوُنَيَوَنوُكْبَي

لٱُةَنيِدَْ
ْ
ُةَميِظَع

ملٱ
ملٱَو،ٍزِمْرِقَوٍناوُجْرُأَوٍّزَبِبُةَلِبَْرسَتُْ

لَحَتُْ
ِّـ
ٍميِرَكٍرَجَحَوٍبَهَذِبُةَي

»ٍؤُلْؤُلَو
٢٢-٢٧:١٢لايقزحو١٧:٤ص٣٤ىلإ٢٧:٢٧جورخ
١٨و١٣و١٢و١٠و٣ع١:١٠سواثوميت١و٥:٢١مايأ١و
١٧:٤ص٢١و١٩و

مهعئاضبعاونأركذاهيفوراّجتلاةاثرميهتايآلاهذه
ًائشانًاميظعراجتلانزحناكو.لبابيفاهبنورجتييتلا
لباببارخببسباورسخمهنألعمطلاوتاذلابحنع
مهعئاضبلّوأنمركذو.اهيفمهتراجتنمهنوحبريناكام
مث.»ئلآللاوةميركلاةراجحلاوةضفلاوبهذلا«نمزونكلا
.»زمرقلاوريرحلاوناوجرألاوزبلا«نمتاسوبلملاعاونأركذ
ساحنلاوبشخلاوجاعلاةينآ«نمتيبلاثاثأعاونأركذمث
ريقاقعلاضعبركذمث.)١٢ع(كلذريغو»رمرملاوديدحلاو
ةبرشألاعاونأركذمث.»نابللاوبيطلاوةفرقلاك«ةنيمثلا
»مئاهبلاموحلوةطنحوذيمسوتويزورومخ«نمةمعطألاو
:٢٧لايفزح()١٣(»ةساخنلا«مث»تابكرملاوليخلا«ركذمث
انه»سانلاسوفنب«دوصقملانإحجرألاو.)١٣و٣
سانلانإكلذبدارملانإلمتحيو.مهحاورأومهداسجأ
تاريخلاىلعةيدسجلاتاذللانولضفيمهتراجتةطساوباوناك
ناثوألاةدابعةطساوبةدلاخلامهسوفننورسخيفةيحورلا
ىلإاهنمبهذاماوثرمث.ملاعلاةبحموةروظحملاتاوهشلاو
.)١٦-١٤ع(ةعالخلاوةذللاوهفرتلابابسأنمًاعيرسدبألا

يفُهَّـنَأل١٧«١٧،١٨ .اَذٰهُلْثِمًىنِغَبِرَخٍةَدِحاَوٍةَعاَسِ
جلٱُّلُكَو،ٍناَّـبُرُّلُكَو

ْ
يفِةَعاََم ملٱَو،ِنُفُّسلٱِ

ُعيَِمجَوَنوُحَّـالَْ

لٱِلاَّـمُع
ْ
َناَخُداوُرَظَنْذِإاوُخََرصَو١٨،ٍديِعَبْنِماوُفَقَو،ِرْحَب

ملٱُلْثِمٍةَنيِدَمُةَّـيَأ:َنيِلِئاَقاَهِقيِرَح
لٱِةَنيِدَْ

ْ
»؟ِةَميِظَع

٩ع٣٢و٣٠و٢٧:٢٨لايقزح١٧:١٦صو١٩و١٠ع
١٣:٤ص

لايقزح(يفامبانهاملباقنيحالملاءاثرناتيآلاناتاه
٢٧:٣٢(.

ميهاربإىأرامكًادعاص)١٨ع(اَهِقيِرَحَناَخُداوُرَظَن
.)١٩:٢٨نيوكت(ةرومعومودسناخد

لَأَو«١٩
ْ
َنيِحِئاَنَوَنيِكاَباوُخََرصَو،ْمِهِسوُؤُرَىلَعًاباَرُتاْوَق

ملٱ!ٌلْيَوٌلْيَو:َنيِلِئاَق
لٱُةَنيِدَْ

ْ
ُعيَِمجىَنْغَتْسٱاَهيِفيِتَّـلٱ،ُةَميِظَع

َهلَنيِذَّـلٱ
ُ

يفٌنُفُسْم لٱِ
ْ
يفاََّـهنَأل،اَهِسِئاَفَنْنِمِرْحَب ٍةَدِحاَوٍةَعاَسِ

.ْتَبِرَخ
١٠و٣ع٢:١٠ايمرإيثارمو٢:١٢بويأو٧:٦عوشب
١٥و

بويأ(مهنزحةدشىلإةراشإْمِهِسوُؤُرَىلَعًاباَرُتاْوَقْلَأَو
ىلعاوتفاهتينأسانللزوجيالهنإكلذنومضمو.)٢:١٢
نأىلع.هيلعمهلاكتاوهللااوسنيىتحةيدسجلاتاذللا
تلخنإاهسفنىلإرظنلابةروظحمتسيلةيدسجلاتاذللا
ةئيطخريصتاهنكلةزئاجلئاسوباهيلعلصُحوةئيطخلانم
مهسفنأاوبحيواوربكتيوهللااوسنينأىلعسانلاتلمحاذإ
.ةسينكلاةمدخباومتهيالوةقافلالهأنممهريغباولابيالو
عيبينأىلعيطويرخسالااذوهيتلمحسئافنلاكلتلثمف
لضفذإىسوماهضفريتلا»رصمزونك«اهلثمو.هديس
كلذنمةبرجتلاف.)١١:٢٦نييناربع(حيسملاراعاهيلع
نأهدعوموياهبحيسملاناطيشلابّرجيتلاةبرجتلاك
.»هلدجسنإاهدجموضرألاكلامملك«هيطعي

َهليِحَرْفِا«٢٠
َ
لٱُلُسُّرلٱَوُءاَمَّـسلٱاَهُتَّـيَأا

ْ
َنوُسيِّـدِق

.»ْمُكَتَنوُنْيَداََهناَدْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ُءاَيِبْنَألٱَو
٦:١٠ص٨-٦ع١٩:٢ص١١:٤٩اقول١٢:١٢ص

نزحةلعناكيذلاف)٤ع(كالملالوقاذهيِحَرْفِا
ىلإاوعُدفراربأللمنرتوحرفةلعناكرارشأللليوعو
لبابنألجاهتبالااذهىلإاوعدولبابىلعءاضقلابجاهتبالا
ميدقتنمعناوملاةلازإهللالهأحرفةلعو.تطقسدق
.ملاعلايفحيسملاتوكلم

٢١«٢٤-٢١ ًىحَرَكًارَجَحٌّيِوَقٌدِحاَوٌكَالَمَعَفَرَو
يفُهاَمَرَو،ًةَميِظَع لٱِ

ْ
ُلِباَبىَْمُرتَسٍعْفَدِباَذَكٰه:ًالِئاَقِرْحَب

ألَا
َ
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ملٱ
لٱُةَنيِدَْ

ْ
يفَدَجوُتْنَلَو،ُةَميِظَع ُتْوَصَو٢٢.ُدْعَباَمِ

لٱِبَنيِبِراَّـضلٱ
ْ
ملٱَوِةَراَثيِق

ملٱَوَنيِّـنَغُْ
لٱِبَنيِخِفاَّـنلٱَوَنيِرِّـمَزُْ

ْ
ْنَلِقوُب

يفِكيِفَعَمْسُي ِكيِفَدَجوُيْنَلًةَعاَنِصٍعِناَصُّلُكَو.ُدْعَباَمِ
يف يفِكيِفَعَمْسُيْنَلًىحَرُتْوَصَو.ُدْعَباَمِ ٢٣.ُدْعَباَمِ
يفِكيِفَءِيضُيْنَلٍجاَِرسُروُنَو ٍسيِرَعُتْوَصَو.ُدْعَباَمِ
يفِكيِفَعَمْسُيْنَلٍسوُرَعَو اوُناَكِكَراَّـُجتَّـنَأل.ُدْعَباَمِ
اَهيِفَو٢٤.ِمَمُألٱُعيَِمجْتَّـلَضِكِرْحِسِبْذِإ.ِضْرَألٱَءاَمَظُع
.»ِضْرَألٱَىلَعَلِتُقْنَمُعيَِمجَو،َنيِسيِّـدِقَوَءاَيِبْنَأُمَدَدِجُو

لايقزحو٢٤:٨ءايعشإ٥١:٦٣ايمرإ١٠:١و٥:٢ص
٧:٣٤و٢٥:١٠ايمرإو١٢:٤ةعماج٩:٢٣ىتمو٢٦:١٣
ص٣:٤موحان٦:١٥صو٣ع٢٣:٨ءايعشإ١٦:٩و
٢٣:٣٥ىتم١٧:٦و١٦:٦و٩:٢١

لبابطوقسىلإريشييزمرلمعركذتايآلاهذهيف
صيفلوألاكالملاركُذو(ثلاثكالملمعلااذهبماقو
يبنلاايمرإلمعكالملالمعلثمو.)١عيفيناثلاو١٧:١
نوعرفقرغرجحلاكلذطوقسلثمو.)٦٤و٥١:٦٣ايمرإ(
ةبقاعكلذلثمو.)١٥:١٠جورخ(رمحألارحبلايفهدونجو
ىتم(»حيسملاذيمالترغاصأدحأنورثعينيذلا«سانلا

١٨:٦(.
يفِكيِفَعَمْسُيْنَل...ِةَراَثيِقْلٱِبَنيِبِراَّـضلٱُتْوَصَو اَمِ

.)٢٦:١٣لايقزحو١٤:١١ءايعشإ()٢٢ع(ُدْعَب
.)٢٥:١٠ايمرإ(ًىحَرُتْوَصَو
:١٦و٧:٣٤ايمرإ()٢٣ع(ٍسوُرَعَوٍسيِرَعُتْوَصَو
٩(.

روصراجتناكامكِضْرَألٱَءاَمَظُعاوُناَكِكَراَّـُجتَّـنَأل
.)٢٣:٨ءايعشإ(

لبابةراجتنإنايباذهِمَمُألٱُعيَِمجْتَّـلَضِكِرْحِسِبْذِإ
اهيلإراشملااهتئيطخلباهطوقسةلعانوكيملاهانغو
.)١٣:١٤ص(ةلعلايه»رحسلاب«

:٥١ايمرإ(نينمؤملاءامديأ)٢٤ع(خلاُمَدَدِجُواَهيِفَو
البةأجفًادبأملاعلاةوقبارختايآلاهذهيفركُذدقف)٤٩
وألباببلاطيهللانإانهليقامبدارملاسيلو.ةعجارم
لبنيسيدقلاوءايبنألامدبملاعلايفىرخأةنيدموأةيمور
مهومهيلإزمرانه»لباب«نيذلاكلذببلاطيهنأدارملا
اولتقومهتئيطخبمهيلعاودهشنيذلاهءايبنأاولتقنيذلا
بجيامبدهشتةرهاطلامهتايحتناكنيذلاحيسملايسيدق
.مهاياطخىلعمهخبوتوهلعفينأمهنمناسنإلكىلع
ةدابعباوكسمتنكلحيسملاديبعءامداوكفسيملنيذلاف
مهيفلبابحورتناكلتقلاوملظلاوشغلاوروجلااهتجيتن
.اهتبقاعماوبقوعو

تحرفاممرثكأةينازلاطوقسبتحرفءامسلانإ
ةملكاوفرعنيذلاماثآماثآلاعظفأنألنيشحولاطوقسب
بحعاونأرشملاعللةسينكلابحفاهوظفحيملوهللاةمعن
اياطخقوفنيينثولااياطخلبابىلإبسُنكلذلملاعلا
ةيحيسملاةسينكلابقيليمسا»ةينازلا«مساف.ليئارسإ
ةروص«اهلنألًاشحورصتملوةأرماتيقباهنألةدسافلا
يقيقحلااهلعببفتكتملف.»اهتوقتدقفاهنأعمىوقتلا
ملاعلاليطابأتهتشااهنكلهتيببياطأبوعوسيبرلا
اهلنوكتنأاهتدارإوهةسينكلاىنزف.ةروظنملاءايشألاو
ريغلئاسولمعتستواهعارذرشبلالعجتفةيويندةطلس
لاملابوأفيسلاباهتطلسدمتوةسدقمةياغلةزئاج
ءامظعلاوءاينغألاقلمتوةرخافلاضئارفلابسانلابسكتو
ةيملاعةوقىلعةيملاعةوقةدعاسملأستومورتاملينةيغب
.ىرخأ

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

طوقسبًاحرفيوامسلادنجلامنرتحاحصألااذهيف
ًانزحلبابلملاعلالهأءاثرقباسلاحاحصألايفركُذ.لباب
مهحيبستوةيوامسلادونجلامنرتانهركُذواهطوقسىلع
هللاودعتناكاهنألاهنمهللاماقتنابًاحرفهللاديبعلكو
.ةسينكلاو

ٍريِثَكٍعَْمجْنِمًاميِظَعًاتْوَصُتْعِمَساَذٰهَدْعَبَو١«٤-١
يف لَه:ًالِئاَقِءاَمَّـسلٱِ

ِّـ
خلٱ!اَيوُل

ْ
ملٱَوُصََال

لٱَوُدْجَْ
ْ

لٱَوُةَماَرَك
ْ
ُةَرْدُق

َةَيِناَّـزلٱَناَدْدَقْذِإ،ٌةَلِداَعَوٌّقَحُهَماَكْحَأَّـنَأل٢،اَنِٰهلِإِّـبَّـرلِل
لٱ
ْ
ْنِمِهِديِبَعِمَدِلَمَقَتْنٱَو،اَهاَنِزِبَضْرَألٱِتَدَسْفَأيِتَّـلٱَةَميِظَع
لَه:ًةَيِناَثاوُلاَقَو٣.اَهِدَي

ِّـ
ِدَبَأَىلِإُدَعْصَياَُهناَخُدَو!اَيوُل

لٱَوُةَعَبْرَألٱَّـرَخَو٣.َنيِدِبآلٱ
ْ
ُةَعَبْرَألٱَوًاخْيَشَنوُْرشِع

حلٱ
ْ
جلٱِِهللاوُدَجَسَو،ُتاَناَوََي

ْ
لٱَىلَعِسِلَا

ْ
.َنيِمآ:َنيِلِئاَقِشْرَع

لَه
ِّـ
.»اَيوُل
:١٠٤رومزمو٦و٤و٣ع٥١:٤٨ايمرإ١١:١٥ص٦ع
١٨:٢٠و١٧:١و١٦:٧و٦:١٠و٤:١١و٧:١٠ص٣٥
٤:٤و١٤:١١ص٩:٧كولم٢و٣٢:٤٣ةينثتو١٦:٦و
١٠٦:٤٨رومزم٥:١٤ص٦و١٠و

يفٍريِثَكٍعَْمجْنِمًاميِظَعًاتْوَصُتْعِمَس ءالؤهِءاَمَّـسلٱِ
»عمجلا«اذهو.)١٨:٢٠ص(يفحرفلاىلإاوعُدنيذلامه
عبرألاوةئملا«وهو)٧:٩ص(يفروكذملاعمجلاوه
رحبلاىلعاوفقو«نيذلاوهو)١٤:١ص(يف»ًافلأنوعبرألاو
.)١٥:٢ص(يف»يجاجزلا

ألَا
َ
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ملةملكلاهذهو.برلااودمحايأخلااَيوُلِّـلَهًالِئاَق
ديدجلادهعلارافسألكنمايؤرلارفسىوسيفركذُت
رومزم(يفتركُذو.حاحصألااذهيفتارمعبرأتركُذو

مهمنرتعوضومناكو.هيلتيتلاريمازملايفو)٢٠و١٤٦:١
ةينازلارشنمهبعشذاقنإباهرهظأوهتافصوهللالامعأ
هبشيحيبستلااذهو.هديبعمدلاهنمهماقتناوةميظعلا
.ةيبرلاةالصلاةمتاخ

.)١٨و١٨:٩ص()٣ع(ُدَعْصَياَُهناَخُدَو
باونمهو)٤ع(ًاخْيَشَنوُْرشِعْلٱَوُةَعَبْرَألٱَّـرَخَو

.)٤:٤ص(ةسينكلا
:٤ص(ةيدفملاةقيلخلاباونيهوُتاَناَوَيَْحلٱُةَعَبْرَألٱَو

.ريثكلاعمجلاةمينرتتقدصدقو)٨-٦

لٱَنِمَجَرَخَو٥«٧-٥
ْ
اَنِٰهلِإلاوُحِّـبَس:ًالِئاَقٌتْوَصِشْرَع

خلٱ،ِهِديِبَعَعيَِمجاَي
ْ
لٱَوِراَغِّـصلٱ،ِهيِفِئَا

ْ
ُتْعِمَسَو٦.ِراَبِك

ٍدوُعُرِتْوَصَكَو،ٍَةريِثَكٍهاَيِمِتْوَصَكَوٍ،ريِثَكٍعَْمجِتْوَصَك
لَه:ًةَلِئاَقٍةَديِدَش

ِّـ
لٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَكَلَمْدَقُهَّـنِإَف!اَيوُل

ْ
َىلَعُرِداَق

ملٱِهِطْعُنَوْلَّـلَهَتَنَوْحَرْفَنِل٧.ٍْءَيشِّـلُك
حلٱَسْرُعَّـنَأل،َدْجَْ

ْ
ِلََم

.»اَهَسْفَنْتَأَّـيَهُهُتَأَرْمٱَو،َءاَجْدَق
:١و٦:١و١:١٥صو١١:١٨ص١٣٥:١و١٣٤:١رومزم
:٣انحويو١٢:٣٦اقولو٢٥:١٠و٢٢:٢ىتمو١١:١٣و٨
١:٢٠ىتم٩و٢١:٢ص٣٢و٥:٢٣سسفأو٢٩

كارتشالابهللاديبعلكلرمأاذهاوُحِّـبَسًالِئاَقٌتْوَص
ىلعرصتقافتوصلااذهنمتوصلقيملو.منرتلايف
تاملكهبشتانهتاملكلاو.شرعلانمجرخهنأبءابنألا
.)١٣٤رومزمو٤-١١٣:١رومزم(

يفليقامكاذه)٦ع(ٍريِثَكٍعَْمجِتْوَصَكُتْعِمَسَو
رحبلاتوصريثأتكتوصلااذهريثأتناكو.)١٤:٢ص(
.دعرلاميزهكديدشناكو

رهظأهللانإوهحيبستلااذهعوضومنإخلاًةَلِئاَق
هتسائراوركنأنيذلامغرىلعًاكلمهنوكرابتعابهتسائر
لَفَكَلَمْدَقُّبَّـرلَا«منرملالوقكاذهو.هوضغبأو

ْ
ِجِهَتْبَت

.)٩٧:١رومزم(»ُضْرَألٱ
ناثعوضوماذه)٧ع(َءاَجْدَقِلَمَْحلٱَسْرُعَّـنَأل

امكةسينكلابفورخلاداحتاتقوناحهنأىنعملاوحرفلل
ركُذوديدمنمزذنمأبنلااذهناكو.هسرعبسورعلادحتي
:٥٤ءايعشإ(ءايبنألاهركذو.داشنألاديشنو)٤٥رومزم(يف
هلاثمأيفحيسملاهركذو)٢:١٩عشوه١٦:٨لايقزحو٨-١
انحويهركذو.)١٠-٢٥:١و١٠-٢٢:٢و٩:١٥ىتم(
سوثنروك٢(يفسلوبو)٣:٢٩انحوي(هتراشبيفلوسرلا
داحتالانيبيحيبستلااذهو.)٣٠-٥:٢٣سسفأو١١:٢

هتسادقيفهتكيرشاهلعجيهنإوهتسينكوحيسملانيبلماكلا
»ـهتـوخإ«نيــيحـيـسملاداـرفـأف.ـهتـوـكلـموهدجموهرورسو
.»هسورع«مهتلمجو»هفويض«و

هذهتفصوو.اهتنيزتممتيأاَهَسْفَنْتَأَّـيَهُهُتَأَرْمٱَو
.ةيلاتلاةيآلايفةنيزلا

لَتْنَأْتَيِطْعُأَو«٨
ْ
لٱَّـنَأل،ًاِّيَهبًاّيِقَنًاّزَبَسَب

ْ
ُتاَرَُّربَتَوُهَّـزَب

لٱ
ْ
.»َنيِسيِّـدِق
٦و١٥:٤ص١٤ع

نمءزجالانحويمالكاذهَسَبْلَتْنَأْتَيِطْعُأَو
.منرتلاتاملك

.)١٧:٤ص(ةينازلاةأرمللًافالخًاِّيَهبًاّيِقَنًاّزَب
اهلاحلفصواذهَنيِسيِّـدِقْلٱُتاَرَُّربَتَوُهَّـزَبْلٱَّـنَأل

مهنإاهباحصأيفخويشلادحألاقيتلاةسدقملاةرهاطلا
:٧صريسفترظنا(»فورخلامدباهوضيبومهبايثاولسغ«
مهيلإ»رربتلا«بسُنو.ناميإلابمهايإحيسملاريربتاذهو)١٤
.سودقلاهحوربربلاكلذمهللصحوحيسملاباونمآنيح
نأبيطعأ«ًاضيأليق»اهسفنتأيه«هنأليقهنأعمهنإف
،اَهَسِّـدَقُيْيَكِل،اَهِلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَ«حيسملانإف»سبلت
ملٱِلْسَغِباَهاَّـيِإًارِّـهَطُم

لٱِبِءاَْ
ْ

ًةَسيِنَكِهِسْفَنِلاَهَِرضُْحيْيَكِل،ِةَمِلَك
ْلَب،َكِلٰذِلْثِمْنِمٌْءَيشْوَأَنْضَغَالَواَهيِفَسَنَدَال،ًةَديَِجم
اذهو.)٢٧و٥:٢٦سسفأ(»ٍبْيَعَالِبَوًةَسَّـدَقُمُنوُكَت
٣:٩يبليف(ةيدبألاةداعسلالينلةايحلاوبلقلادادعتسا
ةيحورلاةميلولاهذهو)٣:٩يبليفو٦:١١سوثنروك١و
يف«هذيمالتعمحيسملاهلوانتيذلاءاشعلاانركذت ِةَلْيَّـللٱِ
اوُلُكاوُذُخ:َلاَقَو،ََّـرسَكَفَرَكَشَوًازْبُخَذَخَأ،اَهيِفَمِلْسُأيِتَّـلٱ
ملٱيِدَسَجَوُهاَذٰه

.يِرْكِذِلاَذٰهاوُعَنْصٱ.ُمُكِلْجَألُروُسْكَْ
لٱَكِلٰذَك

ْ
لٱِهِذٰه:ًالِئاَق،اْوَّـشَعَتاَمَدْعَبًاضْيَأَسْأَك

ْ
َيِهُسْأَك

لٱ
ْ
جلٱُدْهَع

ْ
لذبف.)٢٥-١١:٢٣سوثنروك١(»يِمَدِبُديَِد

فورخلاةميلولاهذهيفناكوةسينكللًاتوقنوكيلهسفن
رهوجوسيرعلاوه»دبألاىلإونآلايحلا«وهوتاميذلا
ءامسلايفهبايحيسوضرألاىلعهبعشييحهيف.ةميلولا
.دبألاىلإ

-٢١:٢ص(يفيتأيسسرعلااذهمامتإىلعمالكلاو
فلأ«نيسيدقلاكلمتو»ناطيشلادييقت«هلبقركُذو)٩
ريخألاهدييقت«مث»ةريصقةدمناطيشلالح«مث»ةنس
.»ةريخألاةنونيدلاو

لِلىَبوُط:ْبُتْكٱ:َِيلَلاَقَو٩«٩،١٠
ْ

ِءاَشَعَىلِإَنيِّـوُعْدَم
حلٱِسْرُع

ْ
١٠.ُةَقِداَّـصلٱِهللاٱُلاَوْقَأَيِهِهِذٰه:َلاَقَو.ِلََم

اَنَأ!ْلَعْفَتَالْرُظْنٱ:َِيلَلاَقَف،ُهَلَدُجْسَألِهْيَلْجِرَماَمَأُتْرَرَخَف

ألَا
َ
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ْدُجْسٱ.َعوُسَيُةَداَهَشْمُهَدْنِعَنيِذَّـلٱَكِتَوْخِإَعَمَوَكَعَمٌدْبَع
.»ِةَّـوُبُّنلٱُحوُرَيِهَعوُسَيَةَداَهَشَّـنِإَف.ِِهللا
٢١:٥ص٢٢:١٦و١٤:١٥اقول١:١٩و١٧:١صو١٠ع
:١٢و١:١ص١٠:٢٦لامعأ١٧:٧صو٩و٨و٢٢:٦و
١٧

.)١٧:١ص(كالملايأَِيلَلاَقَو
ةلمجبسحِلَمَْحلٱِسْرُعِءاَشَعَىلِإَنيِّـوُعْدَمْلِلىَبوُط

مامتإديكأتبومهتطبغبحّرصوسرعلاىلإنيوعدملانينمؤملا
ميلعتاولبقنيذلامهءالؤهو.ديعاوملانممهلناكاملك
ىنعملاريسفتو)١٣-٢٥:١و٢٢:١٠١٤ىتم(يفانبر
.)٣:٢٠ص(يفيحورلا

اذهيفةروكذميهامكُةَقِداَّـصلٱِهللاٱُلاَوْقَأَيِهِهِذٰه
)٢:٦و٢١:٥ص(يفهلثمءاجتيبثتلااذهو.رفسلا
ةطبغيفليقاماميسالورفسلااذهءارقكلذفرعيسو
اهبرعمحيرتستحيسملاةسينكنأبدعواذهو.نيوعدملا
يفحيسملاعمنوكرتشيهللاديبعلكنإوكلمتوملوُتو
.رصنلاومالسلاورورسلا

اذهلثمثدح)١٠(ُهَلَدُجْسَألِهْيَلْجِرَماَمَأُتْرَرَخَف
اهبدوعوملاتاكربلاةمظعبانحويرثأتف.)٩-٢٢:٦ص(يف
يذلادوجسلاكالمللدجسنأببرُجىتحمالكلااذهيف
.)٢٢:٩ص(يفكالملاهعنمفهللاريغلزوجيال

هللاديبعةكئالملانإنايباذهخلاَكَعَمٌدْبَعاَنَأ
ًاديبع«نوكننأنممظعأانلومهلدجمالفسانلاينمؤمك
دهاشانأوعوسيلدوهشنينمؤملالكلاقهنأكف.»هللا
ةداهشو.ةءوبنلاحوريهعوسيلةداهشلانألمهلثمعوسيل
ةداهشاذكوءامدقلاءايبنألاةداهشكةمدختناكلسرلا
.)١:٢١سرطب٢و٩و١:٢ص(نمرهظامكذئتقوكالملا
٢٨:٩ىتم(كلذنممهعنميملوعوسيلاودجسلسرلانإ
٩٧:٧رومزم(هلاودجسينأةكئالملالكرمأو)١٧و
لكرهوجوهفنيدهعلاميلاعتعوسيبمتو.)١:٦نييناربعو
كولملاوءايبنألاوءابآلاكرتشاف.اهتصالخواهتياغوةءوبنلا
.ةسائرلاحيسملاءاطعإيفلوسرلاوءارعشلاوةكئالملاو

ُضَيْبَأٌسَرَفاَذِإَو،ًةَحوُتْفَمَءاَمَّـسلٱُتْيَأَرَّـمُث«١١
جلٱَو
ْ
لٱِبَو،ًاقِداَصَوًانيِمَأىَعْدُيِهْيَلَعُسِلَا

ْ
ُمُكَْحيِلْدَع

.»ُبِراَُحيَو
ءايعشإ٣:١٤و٦:٢ص٢١و١٩ع١:٥١انحوي٤:١ص
١١:٤

ًايتآحيسملاايؤرو١٦عىلإاهدعباموةيآلاهذهيف
.هدونجهعبتيهئادعأىلعًارصتنم

برلارهظف)٤:١ص(يفامكًةَحوُتْفَمَءاَمَّـسلٱُتْيَأَر
.هئادعأكالهإوهبعشصالخبهسفن

حتفيفايؤرلاكهذهِهْيَلَعُسِلاَْجلٱَوُضَيْبَأٌسَرَفاَذِإَو
ةراهطىلإزمرهسرفضايبو.)٦:٢ص(لوألامتخلا
لوأيفةسينكللناك»ًارصتنمءيجي«هنأبدعولاو.هبكار
متيسهنأانهنيُبوميدقنمزذنمدعولااذهلبُقو.اهخيرات

ملٱَىلِإُدْعَباَيْؤُّرلٱَّـنَأل«يبنلالوقكاذهو.ًاعيرس
ْ
يفَو،ِداَعيِ ِ

ِيتْأَتَساََّـهنَألاَهْرِظَتْنٱَفْتَناَوَتْنِإ.ُبِذْكَتَالَوُمَّـلَكَتَتِةَياَهِّـنلٱ
.)٢:٣قوقبح(»ُرَّـخَأَتَتَالَوًاناَيْتِإ

نييناربع(هبدعواملكممتيهنألًاقِداَصَوًانيِمَأىَعْدُي
يفئبنتامكرظتنموسيرعكرهظيف)٣٨-٣٦و١٠:٢٣
.خلا)٤٥:١رومزم(

.نيرمألامزتلسيحيسملاراصتناُبِراَُحيَوُمُكَْحيِلْدَعْلٱِبَو

ُهَلَو،ٌَةريِثَكٌناَجيِتِهِسْأَرَىلَعَو،ٍراَنِبيِهَلَكُهاَنْيَعَو«١٢
.»َوُهَّـالِإُهُفِرْعَيٌدَحَأَسْيَلٌبوُتْكَمٌمْسٱ

٢:١٧ص١٦ع١٢:٣و٦:٢و١:١٤ص

كلذلفوشكمونايرعءيشلكنألٍراَنِبيِهَلَكُهاَنْيَع
٤:١٣نييناربعو٢:١٨و١:١٤ص(انرمأهعميذلا
.)٥و١١:٤ءايعشإو

لككلمناكهنأنيبياذهٌةَريِثَكٌناَجيِتِهِسْأَرَىلَعَو
.)١٦ع(كولملاكلمهنأوضرألاممأ

ىلعناكهلعلوبوتكمنيألقيملٌبوُتْكَمٌمْسٱُهَلَو
.مظعألاربحلاكهتهبجةباصع

ةريثكءامسأبحيسملافرعُيَوُهَّـالِإُهُفِرْعَيٌدَحَأَسْيَل
»يدافلا«و»يئارلا«اهنمةعونتملاهلامعأوهتافصىلعلدت
اهنمسيلمسالاكلذنكلو»ةايحلاسيئر«و»صلخملا«و
هتفرعموهتمكحقمعنأل.)١٣ع(يفروكذملامسالاالو
هسفنحيسملالوقليلدبضرألاىلعدحأهفرعيالهتبحمو
هنكل)١١:٢٧ىتم(»ُبآلٱَّـالِإَنْبالٱُفِرْعَيٌدَحَأَسْيَل«
مسالاكلذنإحّجرملاو.ءامسلايفهنورينيذلاهملعيس
.هرصنلامكوهداحتالامكرهظُيديدجنالعإىلإريشي
.هيراتخملكءامسأفرعيحيسملانأىلعهللادمحلاف

ُهُمْسٱىَعْدُيَو،ٍمَدِبٍسوُمْغَمٍبْوَثِبٌلِبَْرسَتُمَوُهَو«١٣
.»ِهللاٱَةَمِلَك«
١:١انحوي٦٣:٣ءايعشإ

.هئادعأمدبيأٍمَدِبٍسوُمْغَمٍبْوَثِبٌلِبَْرسَتُمَوُهَو
ٍباَيِثِب،َموُدَأْنِمِيتآلٱاَذْنَم«ءايعشإلوقىلعينبماذهو
لٱاَذٰه؟َةَْرصُبْنِمٍرُْمح

ْ
ملٱ.ِهِسِبَالَمِبُّيِهَب

.ِهِتَّـوُقِةَرْثَكِبُمِّـظَعَتُْ

ألَا
َ
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ملٱاَنَأ
لَكَتُْ

ِّـ
لٱِبُم

ْ
لٱ،ِّـِرب

ْ
لِلُميِظَع

ْ
،ٌرَّـمَُحمَكِساَبِلُلاَباَم.ِصَالَخ

ملٱِسِئاَدَكَكُباَيِثَو
ْ
ملٱُتْسُدْدَق؟ِةََرصْعِ

ْ
َنِمَو،يِدْحَوَةََرصْعِ

ًاضيأرظنا٣-٦٣:١٠ءايعشإ(»ٌدَحَأيِعَمْنُكَيَْملِبوُعُّشلٱ
:١١ص(ضرألانوكلُهياوناكنيذلاكلهُيلىتأف.)١٥ع
نأانيلعف.)١٤:١٩ص(»هللابضغةرصعمسوديو«)١٨
هلبقنملكفرشبلاءادفلهمدكفسيلًالوأىتأهنأركذن
.صلخ

لٱَ«هنألِهللاٱَةَمِلَكُهُمْسٱىَعْدُيَو
ْ

»ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك
٣:١٣و٤-١:١انحوي(سانللهللانلعيوهوهللاناكو
.)١٤:٩و

يفَنيِذَّـلٱُداَنْجَألٱَو«١٤ ٍلْيَخَىلَعُهَنوُعَبْتَياوُناَكِءاَمَّـسلٱِ
.»ًاّيِقَنَوَضَيْبَأًاّزَبَنيِسِبَال،ٍضيِب
٣:٤ص٨ع

يفَنيِذَّـلٱُداَنْجَألٱَو ةكئالملانمُهَنوُعَبْتَياوُناَكِءاَمَّـسلٱِ
ُهَعَمَنيِذَّـلٱ«هلوقبمهيلإراشملامهونيسيدقلاوراربألا
.)١٧:١٤ص(»َنوُنِمْؤُمَوَنوُراَتُْخمَوَنوُّوُعْدَم

ىلعسيلفمهتراهطىلإةراشإاذهخلاٍضيِبٍلْيَخَىلَع
هدجمءاكرشهعماوملأتنيذلالعجيحيسملافمدمهبايث
.)٧:١٤و٣:٤صو٨ع(هراصتناو

.َمَمُألٱِهِبَبِْرضَيْيَكِلٍضاَمٌفْيَسُجُرَْخيِهِمَفْنِمَو«١٥
ِرَْمخَةََرصْعَمُسوُدَيَوُهَو،ٍديِدَحْنِمًاصَعِبْمُهاَعْرَيَسَوُهَو
لٱِهللاٱِبَضَغَوِطَخَس

ْ
.»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعِرِداَق

:٢ص٢:٨يكينولاست٢و١١:٤ءايعشإ٢١عو١:١٦ص
٢٠و١٤:١٩ص٢٧

)١:١٦ص(يفركُذامكٍضاَمٌفْيَسُجُرَْخيِهِمَفْنِم
اذهبدارملاف.»نيّدحوذ«فيسلااذهنإكانهليقهنأالإ
ْلَبْقَيَْملَويِنَلَذَرْنَم«هلوقنماهتوقنيبتتوهتملك»فيسلا«
لَا.ُهُنيِدَيْنَمُهَلَفيِمَالَك

ْ
يفُهُنيِدَيَوُهِهِبُتْمَّـلَكَتيِذَّـلٱُمَالَك ِ

لٱ
ْ
ىلعطقسنأبةرهاظاهتوقو.)١٢:٤٨انحوي(ِ»ريِخَألٱِمْوَي
.)١٨:٥انحوي(هعاضتامايأيفهوكسميلاوتأنيذلاضرألا
ملٱُتيِمُي«نيحنييبتمظعأاهتوقنيبيسو

ِةَخْفَنِبَقِفاَنُْ
.)٢:٨يكينولاست٢و٢٣:٢٩ايمرإو١١:٤ءايعشإ(»ِهْيَتَفَش

ةيآلايفليقامكٍديِدَحْنِمًاصَعِبْمُهاَعْرَيَسَوُهَو
)١٢:٥و٢:٢٧صًاضيأرظنا(يناثلارومزملانمةعباسلا
.كلذريسفتو

هتوكلماومواقوهومواقنيذلافربلابكلميلحيسملاىتأ
ديدحاصعىلإهدييفةياعرلااصعلوحتتةمعنلاتوكلم

مهيلع»نوؤانبلاهضفريذلارجحلا«عقيو.اهبمهرسكيف
.مهقحسيو

ص(يفليقامكخلاِطَخَسِرَْمخَةََرصْعَمُسوُدَيَوُهَو
داصحوهاذهو.)٣-٦٣:١ءايعشإو١٦:١٩و١٤:٢٠
ًاضيأوهومهيديألامعأرمثنمنولكأيرارشألاوةمقنلا
.لداعلاكلملاهللالمع

ُكِلَم«:ٌبوُتْكَمٌمْسٱِهِذْخَفَىلَعَوِهِبْوَثَىلَعُهَلَو«١٦
ملٱ
.»ِباَبْرَألٱُّبَرَوِكوُلُْ
١٧:١٤صو٢:١٧صو١٦ع

نإحجرألاٌبوُتْكَمٌمْسٱِهِذْخَفَىلَعَوِهِبْوَثَىلَعُهَلَو
.هتهبجةباصعىلعبوتكم)١٢ع(يفركُذيذلامسالا
ىلعهضعبوهدسجىّطغملاهبوثىلعبوتكمهضعباذهو
.بكاروهوهيذخفىلععقاولاهبوثبده

.)١٧:١٤صريسفترظنا(ِباَبْرَألٱُّبَرَوِكوُلُْملٱُكِلَم
ملٱُّلُكُهَلُدُجْسَيَ«منرملالوقلثماذهو

ِمَمُألٱُّلُك.ِكوُلُْ
٧:١٤و٢:٤٧لاينادًاضيأرظنا٧٢:١١رومزم(»ُهَلُدَّـبَعَتَت
ةمظعنارهظيهبقلوانههفصوو.)٦:١٥سواثوميت١و
هبعشصالخلهممتيذلالمعلادجمواهدجموهتعيبط
.هئادعأنمماقتنالاةمظعو

يفًافِقاَوًادِحاَوًاكَالَمُتْيَأَرَو«١٧ َخََرصَف،ِسْمَّـشلٱِ
ِجلًالِئاَقٍميِظَعٍتْوَصِب

َ
يفِةَرِئاَّـطلٱِروُيُّطلٱِعيِم :ِءاَمَّـسلٱِطَسَوِ

لٱِهٰلِإلٱِءاَشَعَىلِإيِعِمَتْجٱَّـمُلَه
ْ
ِ»ميِظَع

٣٩:١٧لايقزحو١٢:٩ايمرإ٨:١٣صو٢١ع
٤٦:١٠ايمرإو٣٤:٦ءايعشإ١٧:٤٤ليئومص١و

يبنلاوشحولاراسكنانايباهيلتيتلاوةيآلاهذهيف
.مهكالهوضرألاكولموباذكلا

يفًافِقاَوًادِحاَوًاكَالَمُتْيَأَر يدانملابقيليِسْمَّـشلٱِ
هنألدجملاوءاهبلالحميففقينأميظعلارصنلااذهلثمب
.)١٢:١و١٠:١و١:١٦ص(ةيهلإلاةرضحلاةكئالمدحأ
ضرألالهألكءابنإىلعهردّقيءامسلاةبقيفهلحمنألو
.هتادانمب

انه»ميظعلا«ِميِظَعْلٱِهٰلِإلٱِءاَشَعَىلِإيِعِمَتْجٱَّـمُلَه
هلريظنالهنألةمظعلاب»ءاشعلا«فصُوو»ءاشعلل«تعن
.ةلئاهلاهللاماكحأةجيتنهنألو

،َءاَيِوْقَأَمُوُحلَو،ٍداَّـوُقَمُوُحلَو،ٍكوُلُمَمُوُحلِيلُكْأَتْيَكِل«١٨
جلٱَوٍلْيَخَمُوُحلَو

ْ
لٱَمُوُحلَو،اَهْيَلَعَنيِسِلَا

ْ
ًاريِغَصًادْبَعَوًاّرُحِّـلُك

ألَا
َ
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.»ًاريِبَكَو
١٣:١٦و١١:١٨و٦:١٥ص٢٠-٣٩:١٨لايقزح

ركذينأنمًالدب(ىرجخلاٍكوُلُمَموُُحلِيلُكْأَتْيَكِل
ءارعشلابيلاسأىمسأىلع)ىلتقلاددعوبرحلاثداوح
نأىلتقلامحللكأتنأةداتعملاحراوجلا»ءامسلارويط«اعدف
يفامىلعةينبمةوعدلاهذهو.ةميظعةميلوىلإعمتجت
انهحراوجلاةميلوو.)٢٤:٢٨ىتمو٢٠-٣٩:١٧لايقزح
»ميظعلاءاشعلل«ةلباقمو)٩ع(يف»سرعلاةميلول«ةلباقم
.)٢٤-١٤:١٦اقول(هورضحينأنووعدملاىبأيذلا

ءادعأوملاعلاتوكلملهأنإًاريِبَكَوًاريِغَصًادْبَعَوًاّرُح
نأل)دحاوفنصال(سانلافونصلكنمقحلاكلملا
دونجوحيسملادونجوبذكلاوقحلاومثإلاوربلانيببرحلا

.حيسملادض

لٱُتْيَأَرَو«١٩
ْ
َنيِعِمَتُْجمْمُهَداَنْجَأَوِضْرَألٱَكوُلُمَوَشْحَو

جلٱَعَمًابْرَحاوُعَنْصَيِل
ْ
لٱَىلَعِسِلَا

ْ
.»ِهِدْنُجَعَمَوِسَرَف

٢١و١١عو١٦و١٦:١٤ص١٣:١و١:٧ص

.)١٣:١ص(َشْحَوْلٱ
يفاوعمتجاامكَنيِعِمَتُْجمْمُهَداَنْجَأَوِضْرَألٱَكوُلُمَو
.)١٦:١٢ص(نودجمرهيفسداسلاماجلابكستقو

:١٦ص(ًالبقاهبأبنأيتلابرحلايهوًابْرَحاوُعَنْصَيِل
.)١٧:١٤و١٤

دونجتركُذِهِدْنُجَعَمَوِسَرَفْلٱَىلَعِسِلاَْجلٱَعَم
نكلودحاوسيئرهدوقيًادحاوًاشيجمهنوكرابتعابحيسملا
داوقلاودارفألاةريثكًاشويجمهنوكرابتعاباوركُذهءادعأ
.حيسملاةبراحمىلعاوقفتا

لٱَىلَعَضِبُقَف«٢٠
ْ
لٱِّـيِبَّـنلٱَوِشْحَو

ْ
ُعِناَّـصلٱ،ُهَعَمِباَّـذَك

هبيِتَّـلٱِتاَيآلٱُهَماَّـدُق لٱَةَمِساوُلِبَقَنيِذَّـلٱَّـلَضَأاَِ
ْ
ِشْحَو

ِراَّـنلٱَِةْريَحُبَىلِإِْنيَّـيَحِناَنْثالٱَحِرُطَو.ِهِتَروُصِلاوُدَجَسَنيِذَّـلٱَو
ملٱ
لٱِبِةَدِقَّـتُْ

ْ
.»ِتِيْربِك

٢٠:١٠صو٧:١١لايناد١٦-١٣:١٢صو١٦:١٣ص
٣٠:٣٣ءايعشإ٢١:٨و١٤:١٠ص

ناودعلاامهِباَّـذَكْلٱِّـيِبَّـنلٱَوِشْحَوْلٱَىلَعَضِبُقَف
ص(ًامئادًاعمناركذُيوةثالثلاحيسملاءادعأنمناميظعلا

١٣:١(.
)١٧-١٣:١١ص(يفليقامكِتاَيآلٱُهَماَّـدُقُعِناَّـصلٱ

.»رخآشحو«كلانهيمُسهنأالإ

مههِتَروُصِلاوُدَجَسَنيِذَّـلٱَوِشْحَوْلٱَةَمِساوُلِبَقَنيِذَّـلٱ
باونمهوريرشلاملاعلاتاوقءاسؤرةيحورلاءاسؤرلا
.ةدسافلاةسينكلايفوملاعلايفةدئاسلاةريرشلائدابملا

اذهنعّربعخلاِراَّـنلٱِةَْريَحُبَىلِإِْنيَّـيَحِناَنْثالٱَحِرُطَو
ناطيشلاحرطو.)١٢:٥اقولو٥:٢٢ىتم(يف»منهجب«
كلذكو.)٢٠:١٠ص(كلذدعبةريحبلاكلتىلإهسفن
ًاضيأتيمُسو.امهلمعالمكأامدعب»ةيواهلاوتوملا«
امهنأًانايباذهليقو.)٢:٨و٢٠:١٤ص(»يناثلاتوملاب«
ميدقلادهعلايفامىلعينبمانههيبشتلاو.دبألاىلإاكله
نيَذللاتيربكلاورانلاوةرومعومودسبارخبنرتقاامم
١٩:٢٤نيوكت(تيملارحبلاهبشت»ةريحبلا«و.كانهاركُذ
تركُذو.)٥:١٤ءايعشإو٣٤-١٦:٣٢ددع(ةيواهلاو)٢٥و
.)٢١:٨و١٤و٢٠:١٠ص(يفًاضيأ»ةريحبلا«هذه

لٱَو«٢١
ْ
جلٱِفْيَسِباوُلِتُقَنوُقاَب

ْ
لٱَىلَعِسِلَا

ْ
خلٱِسَرَف

ْ
ِجِرَا

.»ْمِهِمُوُحلْنِمْتَعِبَشِروُيُّطلٱُعيَِمجَو،ِهِمَفْنِم
١٧ع١٥ع

نيذلارشبلامهدانجأوضرألاكولمنميأَنوُقاَبْلٱَو
.باذكلايبنلاوشحولاميلعتاولبق

ِهِمَفْنِمِجِراَْخلٱِسَرَفْلٱَىلَعِسِلاَْجلٱِفْيَسِباوُلِتُق
»فيسلا«وهاذه.)٢:٨يكينولاست٢و١١:٤ءايعشإ(
وأذالوفلانمسيلوهو)١:٦صو١٥ع(يفروكذملا
ىَضْمَأَوٌةَلاَّـعَفَوٌةَّـيَحِهللاٱَةَمِلَكَّـنَأل«هللاةملكوهلبديدحلا
ِحوُّرلٱَوِسْفَّـنلٱِقَرْفَمَىلِإٌةَقِراَخَو،ِنْيَّـدَحيِذٍفْيَسِّـلُكْنِم
ملٱَو
ملٱَوِلِصاَفَْ

ْ
لٱَراَكْفَأٌةَزِّـيَُممَو،ِخاَخِ

ْ
لَق
ْ

:٤نييناربع(»ِهِتاَّـيِنَوِب
ًاكلهمناك)١:١٨بوقعي(ضعبللًاييحمناكامف.)١٢
.رخآلل

نإىلإةراشإاذهْمِهِموُُحلْنِمْتَعِبَشِروُيُّطلٱُعيَِمج
.تمتدقةلداعلاهللاماكحأ

َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

رارمتساوناطيشلاةنونيديفمالكحاحصألااذهيف
.نيسيدقلاةداعس

هلٱُحاَتْفِمُهَعَمِءاَمَّـسلٱَنِمًالِزاَنًاكَالَمُتْيَأَرَو«١
َْ
،ِةَيِوا

لِسَو
ْ

.»ِهِدَيَىلَعٌةَميِظَعٌةَلِس
٩:١و١:١٨صو١٠:١ص

روهظدعبرهظيذلايناثلاكالملاوهاذهًاكَالَمُتْيَأَر
.)١٩:١١ص(يفبرلا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع
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نمناطلسبهللاةرضحنمىتأيأِءاَمَّـسلٱَنِمًالِزاَن
.هللا

ْهلٱُحاَتْفِمُهَعَم
َ
٢و٩:١ص(يف»ةبواهلا«تركُذِةَيِوا

لكردصموهئاقفروناطيشلانكسميهو)١٧:٨و١١:٧و
يلو«هلوقليلدبحيسملاناطلسيف»حاتفملا«اذهو.رورشلا
يكلكالملاىلإهملس)١:١٨ص(»توملاوةيواهلاحاتفم
.)٩:٢ص(»ةيواهلاحتف«كالملانإركُذوهدصقاميرجي
.هقلغييكلانهاذهىتأو

هعارذىلعةعوضوموأِهِدَيَىلَعٌةَميِظَعٌةَلِسْلِسَو
نأىلعنالديهعم»حاتفملا«و»ةلسلسلا«و.نيفرطلاةالدم
»توملاناطلسهليذلا«نجسيوديقينأًاناطلسهل
نأبجيهنأل»ةميظعلاةلسلسلا«تناكو)٢:١٤نييناربع(
.)١٢:٢٩ىتم(»يوقلل«ًاديقنوكتنأحلصتلةيوقنوكت

حلٱ،ِنيِّـنِّـتلٱَىلَعَضَبَقَف«٢
ْ
لٱِةَّـَي

ْ
ُسيِلْبِإَوُهيِذَّـلٱ،ِةَميِدَق

لَأُهَدَّـيَقَو،ُناَطْيَّـشلٱَو
ْ

ٍةَنَسَف
١٢:٩ص٢٤:٢٢ءايعشإ

ُسيِلْبِإَوُهيِذَّـلٱ،ِةَميِدَقْلٱِةَّـيَْحلٱ،ِنيِّـنِّـتلٱَىلَعَضَبَقَف
ماظعلاةثالثلاةسينكلاءادعأنمدحاواذهُناَطْيَّـشلٱَو
.)١٢:٩ص(»ضرألاىلإءامسلانمحرُط«هنأًالبقركذو
انهركُذو.)١٢:٢١انحوي(هلًاسيئرملاعلاكلمدقوهو
»ةيحلاك«لاتحمو»نينتلاك«ٍساقهنألءامسأةعبرأب
.»حالصوربلكودع«وهبعشىلعوهللاىلع»كتشم«و

ًاضيأرظنا١٢:٢٩ىتم(يفحيسملادعوبسحُهَدَّـيَقَو
.)٢:١٥يسولوك

يزمرلبيقيقحريغددعلااذهنإحّجرملاٍةَنَسَفْلَأ
انلحضتيملو.ةليوطةدمهبدارملاورفسلااذهدادعأرئاسك
ملعنملو.هنجسوناطيشلادييقتةدميأةدملاهذهةءادب
دّيقأملعنالوهنجسوهدييقتىلعىضقتنامزلانممك
هنأىلعلديامةيآلانمانلسيلو.ًايحيردتدّيقمأةعفد
كلذعمهلقابمأرشلكنمهعنميىتحهديقريثأتٌماتأ
ىلإريشيهنأحّجرملاو.ًالبقهلتناكامملقأةدودحمةوق
.نيعملاتقولايفةبرجتلاىلعهتوقفاعضأ

يفُهَحَرَطَو«٣ هلٱِ
َْ
َالْيَكِلِهْيَلَعَمَتَخَو،ِهْيَلَعَقَلْغَأَوِةَيِوا

يفَمَمُألٱَّـلِضُي لَألٱَّـمِتَتىَّـتَحُدْعَباَمِ
ْ

َالَكِلٰذَدْعَبَو.ِةَنَّـسلٱُف
.»ًاريِسَيًاناَمَزَّـلَُحيْنَأَّـدُب
١٢:٩ص١٠و٨ع٢٧:٦٦ىتم

يفُهَحَرَطَو ْهلٱِ
َ
.ًاعبطهقحتسييذلاناكملاوهاذهِةَيِوا

ةداعلاكسانلاءاذيإنمهلًاعنمحاتفملابِهْيَلَعَقَلْغَأَو
.مثإلاباكتراىلعمهلمحينأب

.)٦:١٧لايناد(ةيواهلابابدحأحتفيالئلِهْيَلَعَمَتَخَو
ناكامبهبش»متخلاودييقتلاوضبقلا«نمانهركُذامو
ىتمو١٨:١٢انحوي(ضرألاىلعهتمدخرخآيفحيسملل

.)٦٦و٢٧:٦٠
يفَمَمُألٱَّـلِضُيَالْيَكِل ِةَنَّـسلٱُفْلَألٱَّـمِتَتىَّـتَحُدْعَباَمِ
جوج«ضرألااياوزعبرأيفمهنإنوروكذملامهانه»ممألا«
نولازيالنيذلانوينثولامهنإمهضعبنظ.)٨ع(»جوجامو
.نوسيدقلااهيفكلمييتلاةنسلافلألايفناثوألانودبعي
ًالوبقحيسملاكلماولبقنيذلامهءالؤهنإنورخآنظو
حورلابتسدقتومهبولقتددجتنمماوسيلمهفًايلقع
رثأىلعةلوهسبناطيشلاةبرجتيفاوطقسكلذلوسدقلا
لهأنمنيندمتملاريغوةرباربلامهنأىلإةعامجبهذو.هلح
رفسلااذهحالطصاىضتقمب»ممألا«ىنعمنكلوملاعلا
ناطيشلانإىنعمو.مهلًاهلإهللااولبقيملنيذلاسانلارارشأ
نإموقىأرو.مهتبرجتىلعهتوقفعضتهنأ»مهلضيال«
.نيرفاكلانعالنينمؤملانعدّيقيناطيشلا

هلمعىلإعجريلًاريِسَيًاناَمَزَّـلَُحيْنَأَّـدُبَالَكِلٰذَدْعَبَو
ال«هلوقىنعمو.مثإلاىلعمهلمحوسانلاعادخيفصاخلا
.هللادصاقممامتإليرورضذئنيحهلحنإ»لحينأدب
دييقت«نأيفبيرالف»ضرألاممأ«نمدارملانكيامهمو
اهيفحيرتستةليوطةدمىلإريشي»ةنسفلاناطيشلا
نيليلقسيلو.ديجملاهراصتنايفحيسملاكراشتوةسينكلا
دقضرألاىلعةنسفلأحيسملاكلمةدمنإنوربتعينم
،ِهِنْجِسْنِمُناَطْيَّـشلٱُّلَُحي«يذلاتقولاناحهنإوتضم
يفَنيِذَّـلٱَمَمُألٱَّـلِضُيِلُجُرَْخيَو َجوُج:ِضْرَألٱاَياَوَزِعَبْرَأِ
لِلْمُهَعَمْجَيِل،َجوُجاَمَو

ْ
ءارآلاةرثكلًارظنو.)٨و٧ع(»ِبْرَح

لكتنواهنمًايأردمتعنالنأنسحألاىرنرمألااذهيف
حورلاهدصقيذلاىنعملاانلرسفيىتحهللاةيانعىلع
.سدقلا

ُتْيَأَرَو.ًامْكُحاوُطْعُأَو،اَهْيَلَعاوُسَلَجَفًاشوُرُعُتْيَأَرَو«٤
ِةَمِلَكِلْجَأْنِمَوَعوُسَيِةَداَهَشِلْجَأْنِماوُلِتُقَنيِذَّـلٱَسوُفُن
لِلاوُدُجْسَيَْملَنيِذَّـلٱَو.ِهللاٱ

ْ
اوُلَبْقَيَْملَو،ِهِتَروُصِلَالَوِشْحَو

ملٱَعَماوُكَلَمَواوُشاَعَف،ِْمهيِدْيَأَىلَعَوْمِهِهاَبِجَىلَعَةَمِّـسلٱ
ِحيِسَْ

لَأ
ْ

.ٍةَنَسَف
٦:٢سوثنروك١و١٩:٢٨ىتمو٣:٢١ص٧:٩لايناد

صو٦ع٢٦:١٤ءايعشإو١٤:١٩انحوي١:٩و٦:٩ص
٥:١٠و٣:٢١و٢٢:٥

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع
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ىلعسولجلا«بسُناَهْيَلَعاوُسَلَجَفًاشوُرُعُتْيَأَرَو
نيسيدقلاعيمجىلإو)١٩:٢٨ىتم(لسرلاىلإ»شورعلا
امكنييقيقحلاهللاديبعلكىلإو)٣و٦:٢سوثنروك١(
.ةنيرقلاديفت

،اومكحينأىلعًاناطلسيأًامْكُحاوُطْعُأَو
نايباذهاوُدُجْسَيَْملَنيِذَّـلٱَو...اوُلِتُقَنيِذَّـلٱَسوُفُن
لجأنمىلتقلاسوفنلوألانامسقمهوسوفنلاكلت
حبذملاتحتنماوخرصنيذلاةمتتمهوهللاةملكوحيسملا
ص(ءاقفرلاكئلوأمهفمهؤاقفريتأيىتحاوربصينأاورمُأو
مهناميإيفضرألاىلعءايحأمهواوتبثنيذلايناثلا)٦:١١
اولبقيملوهتروصلالوشحوللاودجسيملمهنإكلذليلدو
.هتمس

هتحاريفاوكرتشايأِحيِسَْملٱَعَماوُكَلَمَواوُشاَعَف
لوقلااذهو.)٣و٦:٢سوثنروك١و١٩:٢٨ىتم(هراصتناو
.مهداسجأنودمهسوفنىلعروصقم

لَألٱَّـمِتَتىَّـتَحْشِعَتْمَلَفِتاَوْمَألٱُةَّـيِقَباَّـمَأَو«٥
ْ

.ِةَنَّـسلٱُف
لٱَيِهِهِذٰه

ْ
.َىلوُألٱُةَماَيِق

٤:١٦يكينولاست١و٣:١١يبليفو١٤:١٤اقول

يفاوفصُووناميإالباوقبنيذلايأِتاَوْمَألٱُةَّـيِقَباَّـمَأَو
.)٢١:٨صيفو٨ع(

:٢٦ءايعشإ(ةيحورةمايقيهوَىلوُألٱُةَماَيِقْلٱَيِهِهِذٰه
٢:١سسفأو١٣:١٤عشوهو١٤-٣٧:١لايقزحو١٩و١٤
٥:١٥سونثروك٢و٦:٥ةيمورو٢٥و٢:٢٤انحويو٥:١٤و
.ةعقاوقئاقحالزومررفسرفسلااذهو.)٢:١٢يسولوكو
»متخلا«و»ةيحلا«و»ةلسلسلا«يهوزومرحاحصألااذهيفو
»ىلوألاةمايقلا«نوكتنأزومرلاهذهقفاويو»شورعلا«و
الحورلابنوموقيءادهشلانإهانعموةيقيقحالةيحور
مهلكنوكيفنينمؤملالكيفرهظيمهحورنإيأدسجلاب
يفحورلاكلذلثمدوجوو.ءادهشلاكةسادقوةريغلهأ
فصووهو»ىلوألاةمايقلاب«ىمسُينأقحتسيةسينكلا
ةمايقب«»ىلوألاةمايقلل«ةلباقمالو.اهلمعلالةسينكلالاحل
.»يناثلاتوملاب«لب»ةيناث

يفٌبيِصَنُهَلْنَمٌسَّـدَقُمَوٌكَراَبُم«٦ لٱِ
ْ
.َىلوُألٱِةَماَيِق

لِلَسْيَلِءَالُؤٰه
ْ

لُسِيناَّـثلٱِتْوَم
ْ

ًةَنَهَكَنوُنوُكَيَسْلَب،ْمِهْيَلَعٌناَط
ملٱَوِِهللا

لَأُهَعَمَنوُكِلْمَيَسَوِ،حيِسَْ
ْ

.»ٍةَنَسَف
١:٦و٢:١١صو١٤ع١٤:١٣ص

يفٌبيِصَنُهَلْنَمٌسَّـدَقُمَوٌكَراَبُم ص(َىلوُألٱِةَماَيِقْلٱِ
كلمبموقت»بيصنلا«كلذةطبغنإ.)١٩:٩و١٤:١٣

ةدايزلينتقونوكياذهو.ًايحورًاكلمهبعشعمحيسملا
اَمَكِّـبَّـرلٱِدَْجمِةَفِرْعَمْنِمُئِلَتْمَتَضْرَألٱ«ةسادقلاوةفرعملا
طَغُت

ِّـ
ملٱي
ْ
لٱُهاَيِ

ْ
هيفيذلاتقولاوهو.)٢:١٤بوقبح(»َرْحَب

لَعُيَال«
ِّـ

:َنيِلِئاَقُهاَخَأٍدِحاَوُّلُكَوُهَبِحاَصٍدِحاَوُّلُكُدْعَبَنوُم
َىلِإْمِِهريِغَصْنِميِنَنوُفِرْعَيَسْمُهَّـلُكْمَُّـهنَألَّـبَّـرلٱاوُفِرْعٱ
:١١و٢٨و١٠:٢٧انحويًاضيأرظنا٣١:٣٤ايمرإ(»ْمِِهريِبَك

١٨:٢٠ص(نيسدقمذئموينينمؤملالكنوكيو.)٢٦٥
ىلعروصقمريغكلذًاذإفهللاةنهكنوريصيو)١٩:٨و
.ءادهشلا

ءالؤهوْمِهْيَلَعٌناَطْلُسِيناَّـثلٱِتْوَمْلِلَسْيَلِءَالُؤٰه
نويحيوةيلاوتمروصعيفنوكلميةيلاوتملايجأنوسيدقلا
عمنوكلميوحورلايفءادهشلانوهبشيوةسدقمةايح
كاله»يناثلاتوملا«دارملاو.ةنسفلأًايحورًاكلمحيسملا
يفكلذريسفتيتأيسو)٢٥:٤٦ىتم(ًاعمدسجلاوسفنلا
.)١٤ع(

دعولااذهو.)١:٦ص(ِحيِسَْملٱَوِِهللاًةَنَهَكَنوُنوُكَيَس
فلأةياهنىلإالدبألاىلإوهوطقفءادهشللالنينمؤملالكل
.)١٣:٢ص(ةنس

لَألٱِتَّـمَتىَتَمَّـمُث«٧
ْ

ْنِمُناَطْيَّـشلٱُّلَُحيِةَنَّـسلٱُف
»ِهِنْجِس
٢ع

لحيءابنأةرشاعلاةيآلاةياهنىلإاهيلياموةيآلاهذهيف
.يدبألاهراسكناوةريخألاهتبراحموةيواهلانمناطيشلا
رفسلااذهريغيفركذُيملهنعجتنياموناطيشلالحو
ةيلزألاقئاقحلالكنلعُيملهللانإفهيفانيامركذُيملنكلو
.نلعُيملًاقحنكيملولأبنلااذهنإنقيتننأانلفيبنلكل
ةئيطخلاةدشوناطيشلارشةعاظفرهظُينأهنمهللاةياغو
عمكرابملايحورلاحيسملاكلمدعبهنأكلذبحضتيهنأل
ناطيشلامسانوسنيسانلاداكيىتحةريثكًانورقهبعش
ناكامكىقبيوهتوقوهماقتناوناطيشلاثبخرهظيهرشو
كلُموحيسملاتوكلمنيبنالعإلالكةداضملانلعُتف
ريصييذلاكالهلاقحتسمناطيشلانإنيبتيفناطيشلا
.هيلإ

يفَنيِذَّـلٱَمَمُألٱَّـلِضُيِلُجُرَْخيَو«٨ :ِضْرَألٱاَياَوَزِعَبْرَأِ
لِلْمُهَعَمْجَيِل،َجوُجاَمَوَجوُج

ْ
ِلْمَرُلْثِمْمُهُدَدَعَنيِذَّـلٱ،ِبْرَح

لٱ
ْ
.»ِرْحَب
نييناربع٦:١٤ص٦و٣٩:١و٣٨:٢لايقزح٧:١ص
١١:١٢

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع
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يفَنيِذَّـلٱَمَمُألٱَّـلِضُيِلُجُرَْخي يأِضْرَألٱاَياَوَزِعَبْرَأِ
رارشأنماهيلعنملكمهوةنوكسملالكهجوىلعنيذلا
ىلإناطيشلاعجريفنينادونيصاقوةرباربونيندمتمو
.هللاةمواقمبمهؤارغإوممألاعدخوهوميدقلاهلمع

دالبلاناكسمهودوهيلاءادعأءالؤهَجوُجاَمَوَجوُج
ةديدشلاةوقلاىلإًالوأيبنلالايقزحمهبزمرةيلامشلا
مهعامتجادعبمهراسكناوهللابعشىلعةعمتجملاةيساقلا
ىتوملانفدبرهشأةعبستلغُشىتحًالئاهًاراسكنا
ذخأف.)١٦-٣٩:١١و٢٣-٣٨:١٤و١٣-٣٨:٧لايقزح(
حيسملانيبةريخألاةبراحملاىلإهبريشيللايقزحزمرانحوي
.هئادعأو

نمألابمهدعونأبمهلضأهنإفِبْرَحْلِلْمُهَعَمْجَيِل
.برحلاىلعمهعجشيلراصتنالاو

.نوصحياليأِرْحَبْلٱِلْمَرُلْثِمْمُهُدَدَعَنيِذَّـلٱ

ِرَكْسَعُمِباوُطاَحَأَو،ِضْرَألٱِضْرَعَىلَعاوُدِعَصَف«٩
لٱ
ْ
ملٱِبَوَنيِسيِّـدِق

ملٱِةَنيِدَْ
َنِمِهللاٱِدْنِعْنِمٌراَنْتَلَزَنَف،ِةَبوُبْحَْ

.»ْمُهْتَلَكَأَوِءاَمَّـسلٱ
٢٣:١٤ةينثت١:٦نييناربعو٢٢و١٦و٣٨:٩لايقزح
١٣:١٣ص٣٩:٦لايقزح٨٧:٢رومزم

ةنيدملانوسرحينيذلانينمؤملايأَنيِسيِّـدِقْلٱِرَكْسَعُمِب
.)٣٤:٧رومزم(ةبوبحملا

ةيوامسلاميلشروأةنيدملاهذهتسيلِةَبوُبْحَْملٱِةَنيِدَْملٱِب
ىلعةيحيسملاةسينكلازكرماهنأرابتعابةيزمرلاميلشروألب
لبجىلعنوفقاولاًافلأنوعبرألاوةعبرألاوةئملامهوضرألا

.)١٤:١ص(فورخلاعمنويهص
ةبراحمالبْمُهْتَلَكَأَوِءاَمَّـسلٱَنِمِهللاٱِدْنِعْنِمٌراَنْتَلَزَنَف
مهكالههبشيفنيشيجلانيبًابرحوأةعقاوانهركذيملهنأل
ينبلىسوملاقنيحرمحألارحبلايفنوعرفشيجكاله
ُمُكَلُهُعَنْصَييِذَّـلٱِّـبَّـرلٱَصَالَخاوُرُظْنٱَواوُفِق«ليئارسإ
لٱ
ْ
١٤:١٣جورخ(»َنوُتُمْصَتْمُتْنَأَوْمُكْنَعُلِتاَقُيُّبَّـرلٱ...َمْوَي
:١يكينولاست٢و١٢:٢٩نييناربعو٧:١٥و١:١٤صو١٤و
٣٨:٢٢لايقزح(يفامىلعينبمانهزاجملاو.)١٠-٦
١٢و١:١٠كولم٢(يفامىلإةراشإاذهيفو.)٢٩:٦و
:١٦ددعو١٩:٢٤نيوكت(ةرومعومودسثداوحو.)١٤و
.)٣:١٢ىتمو٢و١٠:١نييوالو٣٥و١٧و١٦

يفَحِرُطْمُهُّلِضُيَناَكيِذَّـلٱُسيِلْبِإَو«١٠ ِراَّـنلٱَِةْريَحُبِ
لٱَو
ْ

لٱُثْيَح،ِتِيْربِك
ْ
لٱُّيِبَّـنلٱَوُشْحَو

ْ
ًاراََهنَنوُبَّـذَعُيَسَو.ُباَّـذَك

.»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإًالْيَلَو
١٤:١٠و١٦:١٣و١٩:٢٠ص١٥و١٤و٢ع

يتلاهتعيبطلفصواذهْمُهُّلِضُيَناَكيِذَّـلٱُسيِلْبِإَو
.اهبزاتما

يفَحِرُط ثلاثلاودعلاةبقاعهذهِتِيْربِكْلٱَوِراَّـنلٱِةَْريَحُبِ
.)١١و٢و١٣:١ص(ةميظعلاةسينكلاءادعأنمدشألا
ادهطضمباذكلايبنلاوشحولاًالبقهببقوُعامببقوعف
)١٢:٩ص(ءامسلايفًالوأحرُطفناديدشلاةسينكلا
رهاظلاو.رانلاةريحبيفيقلُأمث)٣ع(ةيواهلايفنجُسو
ةيواهلانألهمودأوةيواهلايفباقعلادشأعضوماذهنإ
.يدبأوهويتقونجس

ةينبممهباقعةيدبأَنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإًالْيَلَوًاراََهنَنوُبَّـذَعُيَس
.)٢٥:٤١و٨:٢٩ىتم(هللامهتمواقمومهمثإةيدبأىلع

جلٱَو،َضَيْبَأًاميِظَعًاشْرَعُتْيَأَرَّـمُث«١١
ْ
يِذَّـلٱِهْيَلَعَسِلَا

َهلْدَجوُيَْملَو،ُءاَمَّـسلٱَوُضْرَألٱِتَبَرَهِهِهْجَوْنِم
ُ

»!ٌعِضْوَماَم
١٢:٨صو٢:٣٥لايناد٢١:١و٦:١٤صو٤:٢ص

ةرشعةسماخلاةيآلاةياهنىلإاهيلياموةيآلاهذهيف
.رارشألاباقعنماهيلياموةماعلاةنونيدلافصو

نعهلًازييمت»ةمظعلاب«هتعنًاميِظَعًاشْرَعُتْيَأَر
.هيلعسلاجللًاميظعتو)٤ع(يفةروكذملاشورعلا

فصيملوهفهلدعوناّيدلاةراهطىلإزمراذهَضَيْبَأ
يفامىلعينبمانهمالكلاو.هفشكةجيتنرهظألبههجو
ةيآلاهذهيفانحويرصقيمل)١٠و٧:٩لايناد(لاينادةءوبن
شرعلانأل)٢٧و٥:٢٢انحوي(يفامكنبالاىلعةنونيدلا
.)٣:٢١صرظنا٢٢:١ص(فورخلاوهللاشرع

قدصياذهوخلاُءاَمَّـسلٱَوُضْرَألٱِتَبَرَهِهِهْجَوْنِم
كلذدعبلاقهنألطقف»ىلوألاضرألاوىلوألاءامسلا«ىلع
انهلاقو)٢١:١ص(»ًةَديِدَجًاضْرَأَوًةَديِدَجًءاَمَسُتْيَأَر«
دارملاو»تقرتحا«رخآعضوميفليقو.خلا»تبره«
:٢٤ىتمو٢:٣٥لاينادو٥١:٦ءايعشإ(تلازاهنإنيلوقلاب

ًاضيأرظنا١٢و٣:١٠سرطب٢و٨و١:٧يكينولاست٢و٣٥
تركُذنيدلامويثداوحو)١٦:٢٠و١٢:٨و٦:١٤ص
.)٢٩و٥:٢٨انحويو٤٦-٢٥:٣١ىتم(يفًاضيأ

،ِهللاٱَماَمَأَنيِفِقاَوًاراَبِكَوًاراَغِصَتاَوْمَألٱُتْيَأَرَو«١٢
حلٱُرْفِسَوُهُرَخآٌرْفِسَحَتَفْنٱَو.ٌراَفْسَأْتَحَتَفْنٱَو

ْ
َنيِدَو،ِةاََي

ممُتاَوْمَألٱ يفٌبوُتْكَمَوُهاَّـِ .»ْمِِهلاَمْعَأِبَسَحِبِراَفْسَألٱِ
٣:٥ص١٥ع١٠و١٧:١ايمرإ٧:١٠لايناد١١:١٨ص
١٦:٢٧ىتم٢:٢٣صو١٣٤ع

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع
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لكيأهللاٱَماَمَأَنيِفِقاَوًاراَبِكَوًاراَغِصَتاَوْمَألٱُتْيَأَرَو
مزلتسيةنونيدللمهدوجوف.رارشألاوراربألانمرشبلا
.ةيناثحيسملاءيجمرثأىلعةماعلاةمايقلا

ديتعااممذوخأماذهو.)٧:١٣ص(ٌراَفْسَأْتَحَتَفْنٱَو
قيقدتلكبنوكتةنونيدلانإنايبوهوةيضرألامكاحملايف
.ءيشنعاهيفلفغُيال

صو١٢:١لايناد(ِةاَيَْحلٱُرْفِسَوُهُرَخآٌرْفِسَحَتَفْنٱَو
٣٢:٣٢جورخو٦٩:٢٨رومزمرظنا٢١:٢٧و١٣:٨و٣:٥
بتكلارئاسنعزاتممباتكلااذهو.)٤:٣يبليفو٣٣و
.»رخآرفس«هلوقليلدب

يفٌبوُتْكَمَوُهاَّـِممُتاَوْمَألٱَنيِدَو بسحبالِراَفْسَألٱِ
١٠:٢٦ىتمو١٢:١٤ةعماج(مهحاجنوأمهماقم
.)٥:١٠سوثنروك٢و٤:٥سوثنروك١و

ةيآلايفةرموانهةرمنيترماذهركذْمِِهلاَمْعَأِبَسَحِب
:٣ةيطالغ(ةايحلابولسأبدهشتلامعألانإنايبلةيلاتلا

رفسف«.)٢٦-٢:١٤بوقعيو١٥:١٠سوثنروك١و٢٠
دبعو.رخآلاامهنملكتبثي»لامعألارفس«و»ةايحلا
رفسوةايحلارفسنيرفسلايفهمساركُذيقيقحلاحيسملا
ةعاطلاوةبحملاوناميإلابهلعفامبدهشييذلالامعألا
نيذلاو»تيموهويحهنإ«مساهلسيلهنأكلذبققحيف
.لدعلاباونيدمهنأبتدهشفمهاياطختركُذاوصلخيمل

لٱَمَّـلَسَو«١٣
ْ
ملٱَمَّـلَسَو،ِهيِفَنيِذَّـلٱَتاَوْمَألٱُرْحَب

ُتْوَْ
هلٱَو
َْ
ِبَسَحِبٍدِحاَوُّلُكاوُنيِدَو.اَمِهيِفَنيِذَّـلٱَتاَوْمَألٱُةَيِوا
.»ِهِلاَمْعَأ

٦ع١٥:٢٦سوثنروك١و٢١:٤و١:١٨و٦:٨ص

ْهلٱَوُتْوَْملٱَمَّـلَسَو،ِهيِفَنيِذَّـلٱَتاَوْمَألٱُرْحَبْلٱَمَّـلَس
َ
ُةَيِوا

توملاحاتفمنأل)٦:٨و١:١٨ص(اَمِهيِفَنيِذَّـلٱَتاَوْمَألٱ
لكيفمهلكىتوملانإاذهبدوصقملاو.حيسملادييفةيواهلاو
لوسرلاركذيملو.اوماقنوفدمريغونوفدمنمتاهجلا
يفركُذكلذنكلحيسملاءيجممويءايحأنونوكينيذلا
.)١٧-٤:١٤يكينولاست١(

ملٱَحِرُطَو«١٤
هلٱَوُتْوَْ

َْ
يفُةَيِوا ملٱَوُهاَذٰه.ِراَّـنلٱَِةْريَحُبِ

ُتْوَْ
.»ِيناَّـثلٱ

٦ع١٥:٢٦سوثنروك١و٢١:٤و١:١٨و٦:٨ص

ْهلٱَوُتْوَْملٱَحِرُطَو
َ
يفُةَيِوا هللانيودعاربُتعاِراَّـنلٱِةَْريَحُبِ

لوسرلاسلوبلوقليلدب)٦:٨ص(رخآللقيفرلكو
ملٱَوُهُلَطْبُيٍّوُدَعُرِخآ«

رظنا١٥:٢٦سوثنروك١(»ُتْوَْ
.)١٥:٥٤سوثنروك١و١٦:١٨و١١:٢٣ىتمو٢٥:٨ءايعشإ

ناناديكلذلواهتجيتنوةئيطخلابنانرتقم»ةيواهلا«و»توملا«و
.)٢١:٤ص(توملالطبةيطخلاتلطبىتمواهعم

يلييناثلاتوملاخسنلاضعبيفوِيناَّـثلٱُتْوَْملٱَوُهاَذٰه
يحورلاتوملاوهاذهو.)٦عو٢:١١ص(رانلاةريحب
رثكأةملظلابحي«لبهبحيالوهللافرعياليذلاتوم
ناسنإلانكميامكف.ةسادقلاىلعةيطخلارثؤيو»رونلانم
ةضرعنوكيةيحورةايحوةيدسجةايحنيتايحايحينأ
دعبتوميالةيوامسلاةايحلانمؤملالانينأدعبو.نيتومل
توملاتامنمكلذكو.)٢١:٤ص(كانهتومالذإ
»يناثلاتوملا«و)٢٥:٤١ىتمو١٠ع(ًاضيأايحياليناثلا
ةأطخلالكلحيسملااهارتشايتلاةايحلااوضفرنيذلابيصن
ةجيتنوهيذلاتوملااوراتخاوهليجنإيفمهيلعاهضرعو
.مهاياطخ

يفًابوُتْكَمْدَجوُيَْملْنَمُّلُكَو«١٥ حلٱِرْفِسِ
ْ
يفَحِرُطِةاََي ِ

.»ِراَّـنلٱَِةْريَحُب
١٩:٢ص

هدعبفانئتساالفيئاهنلامكحلاءامسلاةمكحمتمكح
اهتءادبتناكوراربألاةداعسانهلوسرلاركذيمل.زييمتالو
.)٤٦و٤١و٢٥:٣٤ىتم(رارشألاباقعلبق

ةنسلافلألايفءارآلاةرثكقباسلاريسفتلانمحضتي
ضعبلانإفيناثلاحيسملاءيجمنامزيفنيرسفملافالتخاو
يفءاجامىلعءانبةنسلافلألاةدملوأيفهنإنولوقي
ءانبةروكذملاةدملارخآيفنوكيهنإمهريغلوقيو)١٩ص(
سدقلاحورلالعلو.لئاسرلاورئاشبلايفةريثكلاوقأىلع
مهفناننإلبايؤرلاهذهليصافتانلحضوينأدصقيمل
نوكتوةيناثيتأيحيسملانإفرعننأانيفكيفطقفاهرهوج
ريغ.ةحارلاضعبسيلبإنمملاعلااهيفحيرتسيةليوطةدم
ًاريخأوةدملارخآيفةمواقمللنوموقينينمؤمريغىقبيهنإ
ملاعلاةنونيدلموينوكيوهئادعألكىلعحيسملارصتني
مهنأبنوعدينيذلاقدصنالنأبجيفرارشألاوراربألا
تاقوألااونيعيوليصفتلابءيشلكاورسفينأنوردقي
.ًامامت

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

يفمهدجمونييدفملاةداعسنايبحاحصألااذهيف
.يدبألامهنطو

َءاَمَّـسلٱَّـنَأل،ًةَديِدَجًاضْرَأَوًةَديِدَجًءاَمَسُتْيَأَرَّـمُث«١
لٱَو،اَتَضَمَىلوُألٱَضْرَألٱَوَىلوُألٱ

ْ
يفُدَجوُيَالُرْحَب .»ُدْعَباَمِ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع
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٢٠:١١ص٣:١٣سرطب٢و٦٦:٢٢و٦٥:١٧ءايعشإ
٣:١٠سرطب٢و

ءامدقلاءايبنألاأبنأًةَديِدَجًاضْرَأَوًةَديِدَجًءاَمَسُتْيَأَر
ناكو.ديعبنمزذنمةسينكلاهترظتناو»ديدجتلا«اذهب
يفةروكذملاةنسلافلألانملمكأودعبأوهامىلإمهرظن
.)٦٦:٢٢و٦٥:٧١ءايعشإ(يفامكلذنمو)٢٠ص(
ضرألانإاهيفنابأةيماسايؤربهتءوبنرفسلايقزحمتخو
حيسملاأبنأو)٤٨ص-٤٠صلايقزح(ةددجتمةسدقملا
ديدجتلاىلعرداقليجنإلانإاوقدصوكلذبهذيمالت
امكًامئادكلذنورظتنياوناكو٥:١٧سوثنروك٢(يحورلا
ليجنإلايف»ةَّـدجلل«و.)٣:١٣سرطب٢(يفسرطبنابأ
.يفصولاومسلايناثلاويداملاثودحلالوألاناينعم
ًاديدجنكيملهيفحيسملادسجعضُويذلا»ديدجلاربقلا«و
لبقدسجهيفعضويملهنإلبًاثيدحهوتحنسانلانأب
»ةديدجلاقاقزلا«و.)١٩:٤١انحويو٢٧:٦٠ىتم(هدسج
اماهبدارأديدجلاهتوكلمرمخاهيفعضوينأحيسملارمأيتلا
نمولخلااهبداريانه»ةَّـدجلا«و.اهتنورمواهتوقتيقب
.ةيبوبحملاولامجلادوجوىلإريشتوءانفلاوداسفلاوفعضلا
نإلبةديدجةقيلخءامسلاوضرألاريصتنأمزلتستالو
تاياغولاوحألنيتقفاومنانوكتوًاديدجنوكيامهرظنم
نكسي«اهنأب»ةديدجلاضرألا«سرطبفصوو.ةديدج
.)٣:١٣سرطب٢(»ربلااهيف

يفُدَجوُيَالُرْحَبْلٱَو ةقيلخلانمميظعءزجُدْعَباَمِ
ضعبلصفيالفةديدجلاةقيلخلايفهللحمالنكلىلوألا
بارطضالاديدشنوكيامًاريثكرحبلاو.ضعبنعناكسلا
زمررحبلاو.بحسلاوفصاوقلاهيطغتةقفشلانمًايلاخ
ةئيطخلاوقلقلابةفوصوملاةبرطضملاضرألاممأورارشألاىلإ
لٱَكَفُراَْرشَألٱاَّـمَأ«ءايعشإلوققفوىلع

ْ
ملٱِرْحَب

ُهَّـنَألِبِرَطْضُْ
ءايعشإ(»ًانيِطَوًةَأَْمحُهُهاَيِمُفِذْقَتَو،َأَدَْهيْنَأُعيِطَتْسَيَال
ناوجرألابةيستكملالباب«و.»نينتلا«دعصهنمف.)٥٧:٢٠
ةرابعلاىنعمو.)١٧:١ص(»ةريثكهايمىلعةسلاجتناك
الةداعسعضوموقلقاهبوشيالةحارعضومءامسلانإ
.مئادرورسعضوموءاقشاهرماخي

ملٱُتْيَأَراَّـنَحوُياَنَأَو«٢
ملٱَةَنيِدَْ

جلٱَميِلَشُروُأَةَسَّـدَقُْ
ْ

َةَديَِد
ٍةَنَّـيَزُمٍسوُرَعَكًةَأَّـيَهُمِهللاٱِدْنِعْنِمِءاَمَّـسلٱَنِمًةَلِزاَن
.»اَهِلُجَرِل
١٦و١١:١٠نييناربع٣:١٢و١١:٢ص٢٢:١٩صو١٠ع
٦١:١٠ءايعشإ١٩:٧ص٢٢:١٧صو٩ع

ميلشروأنألَةَديِدَْجلٱَميِلَشُروُأَةَسَّـدَقُْملٱَةَنيِدَْملٱُتْيَأَر
يه»ةديدجلاميلشروأف«.ىلوألاضرألاعمتضمةقيتعلا
ميلشروأ«يهوزمرلاضعب»ةيضرألاميلشروأب«اهيلإزومرملا
اهيلإنايتإلاةطساوو.)٤:٢٦ةيطالغ(»هللابعشمأايلعلا
ع(يفاهتافصتركُذو.)١٢:٢٢٠٢٤نييناربع(يفةروكذم
نعةرابعلبةيقيقحةنيدمتسيلاهنإحضاولانمو.)١
»ةنيدمب«ءامسلانعريبعتلاو.ءامسلايفراربألالاح
ملٱُرِظَتْنَي«ميهاربإناكفةيماسلاقاوشأللممتم

َهليِتَّـلٱَةَنيِدَْ
َ
ا

.)١١:١٠نييناربع(»ُهللاٱاَهُئِراَبَواَهُعِناَصيِتَّـلٱ،ُتاَساَسَألٱ
امةياغنعةرابعيهفيرشبلاسنجلاقايتشااذهو
لكاهيفو.لامكلاتاجردنمهكردينأناسنإلاعيطتسي
مظعأوةيصخشلاتاجاحلانمناسنإلاهيلإجاتحيام
لضفأوةفلألاهبموقتاموةرخافلاةليمجلاتاعونصملا
ةمدخوملعلاوةداعسلالئاسواهيفديزتوةفرعملالئاسو
هيلإقاتشياملكوةدابعلالمكتوضعبلسانلاضعب
سانلاضعبةمدخوملعلاوةداعسلالئاسونمسانلا
نمسانلاهيلإقاتشياملكوةدابعلالمكتوضعبل
ةيروهمجلاةدابعلاوةيناسنإلاةفلألاوةيلقعلاتاّذللالئاسو
هبيِحَتْسَيَال«ليقاذهلو.»ةديدجلاميلشروأ«يفدعم ُهللاٱِِمِ
ٰهلِإىَعْدُيْنَأ

َ
َهلَّـدَعَأُهَّـنَأل،ْمُه

ُ
.)١١:١٦نييناربع(»ًةَنيِدَمْم

.اهدجمققحياهردصمفِهللاٱِدْنِعْنِمِءاَمَّـسلٱَنِمًةَلِزاَن
َّـدِعُألِيضْمَأاَنَأ«حيسملالوقىلإةراشإةرابعلاهذهيفلعلو

رحبلاوأضرألانمدعصتملف.)١٤:٢انحوي(»ًاناَكَمْمُكَل
يفاهلاثموهدنعنمتلزنلب)١١و١٣:١ص(هللاءادعأك
.)٧:٤٤لامعأ(هللالبج

سورعب«ةسينكلاتهبشاَهِلُجَرِلٍةَنَّـيَزُمٍسوُرَعَكًةَأَّـيَهُم
رومزم(»ةليمجةنيدمب«اههيبشتىلعةوالع»اهلجرلةنيزم
:٥سسفأو٥و٦٢:٤و٦١:١٠و٤٩:١٨ءايعشإو٤٥:١٣
حيسمللةسينكلامدقُتاهبيتلا»اهتنيز«و.)٢٧-٢٥
ةعاطوةعادووملحنملئاضفلايه»ةديجمًاسورع«
»اهاياطخنمةلسغم«اهنأبانهةسينكلاتلثمتو.ةبحمو
حيسملايطعُتيهفةراهطلايأ»ضيبلاباوثألا«ةسبالو
.اهكلموهديسواهبحمهنوكرابتعاباهبلق

اَذَوُه:ًالِئاَقِءاَمَّـسلٱَنِمًاميِظَعًاتْوَصُتْعِمَسَو«٣
ُهَلَنوُنوُكَيْمُهَو،ْمُهَعَمُنُكْسَيَسَوُهَو،ِساَّـنلٱَعَمِهللاٱُنَكْسَم
َهلًاٰهلِإْمُهَعَمُنوُكَيُهُسْفَنُهللاٱَو.ًابْعَش

ُ
.»ْم

٧:١٥ص٤٨:٣٥و٣٧:٢٧لايقزحو٢٦:١١نييوال
٦:١٦سوثنروك٢و١٤:٢٣انحوي٨:٢نييناربع

خسنلالضفأيفوِءاَمَّـسلٱَنِمًاميِظَعًاتْوَصُتْعِمَس
.كالمتوصتوصلااذهنإحّجرملا»شرعلانم«ةميدقلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع
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ليلداذهو.)٧:١٥ص(ِساَّـنلٱَعَمِهللاٱُنَكْسَماَذَوُه
.مهلهتيامحومهيلإهبرقوهبعشلهتبحموهللالزانتىلع
نيبهللااهنكسيتلا»عامتجالاةميخ«ىلعينبمفصولاو
امكًاقلطمنييدفملاعمنكسيهنإانهليقوليئارسإينب
ًاعيمجاوراصمهنإف»ةصاخ«ليئارسإينبعمًاميدقنكس
.مهنعةئيطخلاتيفُنذإةدحاوةليبق

هلوققفوىلعهترضحنكسميفْمُهَعَمُنُكْسَيَسَوُهَو
لٱَو«

ْ
.)١:١٤انحوي(»اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك
»ًابوعش«خسنلالضفأيفوًابْعَشُهَلَنوُنوُكَيْمُهَو
ةديدجميلشروأيفًاديدجًاليئارسإنونوكيبوعشلاف
.)١٨-٦:١١سوثنروك٢و٨:٨ايركزو٢٦:١٢نييوال(

َهلًاٰهلِإْمُهَعَمُنوُكَيُهُسْفَنُهللاٱَو
ُ

همساقفوىلعاذهْم
جورخًاضيأرظنا٧:١٤ءايعشإ(»انعمهللا«يأ»ليئونامع«
سانلاف.)٣٧:٢٧لايقزحو٢٦:١١نييوالو٢٩:٤٥
مهلتناكيتلاةصاخلامهاياجسمهلىقبتانهنوروكذملا
.صقنلكنمنيلاخنونوكيمهنكلضرألاىلعمهو
ىسومىقبيوناكامك»نينمؤملاابأ«ىقبيميهاربإف
نيعبات«لسرلاىقيو»ولحلامنرملا«دوادىقبيو»ًاعرتشم«
انؤاقدصأورصعلكيفنوسيدقلاوءادهشلانوكيو»برلا
لوحميظعلاروهمجلاكلذنمًاءزج»برلايفاوتامنيذلا«
.شرعلا

هنوُيُعْنِمٍةَعْمَدَّـلُكُهللاٱُحَسْمَيَسَو«٤ ملٱَو،ِْمِ
ُنوُكَيَالُتْوَْ

يف يفٌعَجَوَالَوٌخاَُرصَالَوٌنْزُحُنوُكَيَالَو،ُدْعَباَمِ ،ُدْعَباَمِ
.»ْتَضَمْدَقَىلوُألٱَروُمُألٱَّـنَأل

٣٥:١٠و٢٥:٨ءايعشإ١٥:٢٦سوثنروك١و٧:١٧ص
١٢:٢٧نييناربع٥:١٧سوثنروكو٦٥:١٩٢و٥١:١١و

.ةيهلإلاةفلألاكلتجئاتنضعبنايبةيآلاهذهيف
بابسألكّيضملِْمِهنوُيُعْنِمٍةَعْمَدَّـلُكُهللاٱُحَسْمَيَس

.)٢٥:٨ءايعشإو٧:١٧ص(ءاكبلا
يفُنوُكَيَالُتْوَْملٱَو الوناسنإلابهريالفُدْعَباَمِ
»دبألاىلإيحوهوشاعوًاتيمناك«يذلانألةقرفىشخي
.)٢٠:١٤و١:١٨ص(توملالطبأ

.)٦٥:١٩ءايعشإ(ٌنْزُحُنوُكَيَالَو
.ملألاةدشنعئشانلايلاعلاتوصلاوهوٌخاَُرصَالَو
٥١:١١و٣٥:١٠ءايعشإ(بعتوأةقشمنمٌعَجَوَالَو
.)٦٥:١٩و

الو«»عومدالو«»رحبال«يأانهةروكذملاتايبلسلاف
ىلوألارومألانميه»عجوالو«»خارصالو«»نزح
هذهو.ةيدبألاةحارلاقباوسيهو»ىلوألاضرألاب«ةصتخملا
ًاليلقلوسرلاركذو.ىلوألارومألالاوزبتلازلالظلاةتسلا

تاقشملكعمجهنكلباجيإلاهجوىلعءامسلاحارفأنم
بيدأتتاودأوةئيطخلاجئاتنتناكيتلااهبئاصموضرألا
ىلإاهاحمواهئانبلكلطبأًاعيمجاهركذامدعبهناكموهللا
.دبألا

جلٱَلاَقَو«٥
ْ
لٱَىلَعُسِلَا

ْ
ٍْءَيشَّـلُكُعَنْصَأاَنَأاَه:ِشْرَع

.»ٌةَنيِمَأَوٌةَقِداَصَلاَوْقَألٱِهِذٰهَّـنِإَف،ْبُتْكٱ:َِيلَلاَقَو.ًاديِدَج
١٩:٩و٢٢:٦و٤:٩و٢٠:١١ص

سئاسلاهسفنهللالوقاذهِشْرَعْلٱَىلَعُسِلاَْجلٱَلاَق
ثداوحلكىرجأيذلاوهوةقيلخلاءدبذنمرومألالك
ِءاَيْشَألٱَّـلُك«و»هدمحيسانلابضغ«لعجوملاعلاخيرات
لِلًاعَمُلَمْعَت

ْ
لِلِْريَخ

.)٨:٢٨ةيمور(»هَنوُِّبُحيَنيِذَّـ
ايمرإو٤٣:١٩ءايعشإ(ًاديِدَجٍءَْيشَّـلُكُعَنْصَأاَنَأاَه
ةقيلخ«عنصيهنأبهللادعوو.)٥:١٧سوثنروك٢و٣١:٢٢
سانلاعجونمو.ةشوشملاضرألاهذهنم»ةديدج
ضرأ«أشنتاهلكهذهنمف.اهلاوهأوةلمظلاومهنازحأو
اهئرابواهعناصةديدجةنيدم«و»ربلااهيفنكسيةديدج
.»هللا

عمملكتملاكالملالوقنممالكلااذهخلاْبُتْكٱَِيلَلاَق
:١٤ص(يفاهبهرمأامكانه»ةباتكلاب«كالملاهرمأ.انحوي
١٩:١١و٣:١٤ص(يفلاوقألاكلاوقألاو.)١٩:٩و٣١
لامآلكوهللاديعاوملكلةقفاوماهنإاهتصالخو)٢٢:٦و
.اهيلعةّينبملاسانلا

لٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ!َّـمَتْدَق:ِيلَلاَقَّـمُث«٦
ْ
لٱ،ُءاَي

ْ
ُةَياَدِب

لٱيِطْعُأاَنَأ.ُةَياَهِّـنلٱَو
ْ
طَع
ْ

حلٱِءاَمِعوُبْنَيْنِمَناَش
ْ
.»ًاناَّـَجمِةاََي

٥٥:١ءايعشإ١٧و٢٢:١٣و١:٨ص١٠:٦و١٦:١٧ص
٧:١٧ص٤:١٠انحويو

امزجنأهنأهانعموشرعلاىلعسلاجلالوقاذهَّـمَتْدَق
ىلوألانيترماذهليقو»ًاديدجءيشلكلعج«ذإدعو
نيحةيناثلاو)١٦:١٧ص(رارشألاىلعهبضغغرفأنيح
.ءيشلكددج

اليذلايلزألايأُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِبْلٱ،ُءاَيْلٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ
ِّـلُكَلْبَق«وهوميدقلاةلعهنأامكديدجلاةلعوهوريغتي

لٱُموُقَيِهيِفَو،ٍْءَيش
ْ

وهو)١:١انحويو١:١٧يسولوك(»ُّلُك
َّـنِإ«هبعشللوسرلالوقليلدبهأدتبااملكلمكييذلا
ملٱَعوُسَيِمْوَيَىلِإُلِّـمَكُيًاِحلاَصًالَمَعْمُكيِفَأَدَتْبٱيِذَّـلٱ

ِ»حيِسَْ
لكردصتهنمو.)١:٢٠يسولوكًاضيأرظنا١:٦يسولوك(
ةبحملاردصمو»ةبحم«هنألةبحملكهيلإعجرتوةمعن

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع

١٠٢
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هيفالإةحارناسنإلادجيالفناسنإلاأدبوهو.اهتياغو
.يتآلادعولادعوكلذلوهبيفتكتسفنلاقاوشألكو

نألًاناَّـَجمِةاَيَْحلٱِءاَمِعوُبْنَيْنِمَناَشْطَعْلٱيِطْعُأاَنَأ
ىتمو٥٥:١ءايعشإو٢٢:١و٧:١٧ص(هيفةايحلاعيباني
نيمث»ةايحلاءام«و.)٣٨و٧:٣٧و١٤-٤:١٠انحويو٥:٦
ةيوامسلاةراشبلاهذهو.لدبالونمثالبانلناكوهوًادج
.ةيناجمةبه»ةيدبألاةايحلا«نإيه

ُنوُكَيَوُهَوًاٰهلِإُهَلُنوُكَأَو،ٍْءَيشَّـلُكْثِرَيْبِلْغَيْنَم«٧
.»ًانْبٱَِيل

١٨و٦:١٦سوثنروك٢و٧:١٤ليئومص٢و٣ع٢:٧ص

ررك.)٢:٧صريسفترظنا(ٍءَْيشَّـلُكْثِرَيْبِلْغَيْنَم
يفليقاملقفاومهانعموهنباتاملكيوامسلابآلاانه
نإنابأو.)٥و٥:٤و١٤و٢:١٣انحوي١و١٦:٣٣انحوي(
.)١٢:١١ص(ةداهشلاةملكوفورخلامدةبلغلالئاسو
هلوقبدارأو.)٥:٤انحوي١(»ناميإلا«يهةبلغلانإركذو
داجمألكوةديدجلاضرألاوةديدجلاءامسلا»ءيشلك«
.امهبةقلعتملاةديدجلاميلشروأ

لكىلعلمتشياذهًانْبٱَِيلُنوُكَيَوُهَوًاٰهلِإُهَلُنوُكَأَو
مث)٧:١٤ليئومص٢(ناميلسيفًالوأليقفهللاديعاوم
.انهليقاموهوهبنينمؤملالكيفمث.حيسملايفليق
نوكرتشيوهللابعشتاكربلكيفنوكرتشي»نوبلاغلاف«
.)٣:٢١ص(بيبحلاهنبالاميفكلذقوف

خلٱاَّـمَأَو«٨
ْ
ملٱُْريَغَوَنوُفِئَا

لٱَوَنوُسِجَّـرلٱَوَنيِنِمْؤُْ
ْ
َنوُلِتاَق

لٱُعيَِمجَوِناَثْوَألٱُةَدَبَعَوُةَرَحَّـسلٱَوُةاَنُّزلٱَو
ْ

يفْمُهُبيِصَنَفِةَبَذَك ِ
لٱ
ْ
ملٱَِةْريَحُب

ملٱَوُهيِذَّـلٱ،ٍتِيْربِكَوٍراَنِبِةَدِقَّـتُْ
.ِيناَّـثلٱُتْوَْ

٢١-٥:١٩ةيطالغو٦:٩سوثنروك١و٢٢:١٥صو٢٧ع
٢:١١ص٢٠و١٩:٢١صو

.ةيوامسلاةنيدملايفمهللحمالنيذلاةيآلاهذهيفركذ
مهيلعبجيامبمايقلانمنوفاخينيذلاَنوُفِئاَْخلٱاَّـمَأَو
برلاةدارإنولمعي«نيذلانعيملو.حيسملابنوحتسيو
٢:٣سوثنروك١(مهعتيبطفعضل»ةدعروفوخب
.)١٢:٢١نييناربعو

لوخدنمعنميمهلًاخفريصييذلاسانلافوخنإ
ةبراحمباهلخديناميإهلنمنكلوةيوامسلاةنيدملا
بهذيثيحفورخلاعبتيوملاعلاوةئيطخلاوناطيشلا
.بلغيناميإلابو

اوسيلنيذلاوهللاةملكنوقدصيالنيذلاَنيِنِمْؤُْملٱُْريَغ
.هلءانمأب

الهنأل)١٧:٤ص(ةسجنلااياطخلانوبكترملاَنوُسِجَّـرلٱ
.سجنءامسلالخدي

)٢:٥يخالمو٢:٢لاينادو١٨:١١ةينثت(ُةَرَحَّـسلٱ
»رحسلا«و.)١٣:٦لامعأ(ميلعو)٨:٩لامعأ(نوميسك
.)٥:٢٠ةيطالغ(دسجلالامعأةلمجنم

الومهرئامضلالوقحللءانمألاريغيأِةَبَذَكْلٱُعيَِمج
:١ةيمور(»بذكلابهللاقحاولدبتسا«نيذلامهفمهتنسلأب
نيذلامهءالؤهتافصفالخمهتافصنيذلاو)٢٥
نمعنمييذلاديحولارمألاف.ةيوامسلاةنيدملانولخدي
)٢٠:٢٥ص(»ًادبأةحوتفماهباوبأ«يتلاةنيدملاكلتلوخد
.اهنععوجرلاواهكرتداريالةبوبحماهنوكرابتعابةئيطخلاوه

ملٱِةَعْبَّـسلٱَنِمٌدِحاَوَّـَيلِإَءاَجَّـمُث«٩
ُمُهَعَمَنيِذَّـلٱِةَكِئَالَْ

جلٱُةَعْبَّـسلٱ
ْ
ملٱُتاَمَا

َمَّـلَكَتَو،َِةريِخَألٱِتاَبََّـرضلٱِعْبَّـسلٱَنِمُةَّـوُلْمَْ
لٱَكَيِرُأَفَّـمُلَه:ًالِئاَقيِعَم

ْ
حلٱَةَأَرْمٱَسوُرَع

ْ
.»ِلََم

١٩:٧صو٢ع٧و١٥:١و١٧:١ص

ةنيدملافصو)٢٢:٥ص(ىلإاهيلياموةيآلاهذهيف
:رومأةعستهتصالخوةيوامسلاميلشروأ
.)٢٢:٥و٢٣و١١ع(هللانماهناكسدجملكنإ:لوألا·
ةحوتفماهباوبأنألعيمجللةحابماهتاكربنإ:يناثلا·

.)١٣و١٢ع(تاهجلالكنملكلل
ةعامجنييضرألاونييوامسلانماهناكسلكنإ:ثلاثلا·

١٢ع(نينمؤملاولوسرلاوءابآلاوةكئالملانمةدحاو
.)١٤و
ةفلتخماياجسبةفلتخمةنكمأنماوتأاهناكسنإ:عبارلا·

.)٢١ع(ًاطبسرشعينثالاءامسأاهباوبأىلعنأل
نمعنمفذيذلوليمجوهاملكاهيفنإ:سماخلا·

.)١٨و١٧ع(اهءاهبنيشياملكاهلوخد
يهءامدقلاءايبنألااهبملكتيتلاقئاقحلانإ:سداسلا·

ًالامجةءولممةيدبأئدابماهنإنيبتتةنيمثلارهاوجلالثم
.)٢٠و١٩ع(ًادجمو
نعاونغتسينأمهنكميءامسلاناكسنإ:عباسلا·

ىلعمهواهيلإنوجاتحياوناكيتلاتادعاسملاوضئارفلا
.)٢٣و٢٢ع(ضرألا
اوناكاملكءامسلايفنولانيهللاديبعنإ:نماثلا·

.)٢و٢٢:١ص(انهّربلانمهيلإنوقاتشي
ةيدبأةميظعةعونتمءامسلاتاكربنإ:عساتلا·

٢٢:٣ص(هللااومدخيلةديدجلئاسونييدفمللو
.)٤و

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع

١٠٣
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ُةَعْبَّـسلٱُمُهَعَمَنيِذَّـلٱِةَكِئَالَْملٱِةَعْبَّـسلٱَنِمٌدِحاَو
ةينازلالوسرلاىرأيذلاوهو)٧و١٥:٦ص(ُتاَماَْجلٱ
.ةرهاطلافورخلاسورعهيريلىتأو)١٧:٤ص(ةيزمرقلا

حيسملاةسينكيأِلَمَْحلٱَةَأَرْمٱَسوُرَعْلٱَكَيِرُأَفَّـمُلَه
نمتلزن«اهنأبةدسافلاةسينكلانعزاتمتيهوةيقيقحلا
دقهنألًاسورعالةنيدماهنوكرابتعاباهايإهارأف»هللادنع
.اهبحيسملاّرسوحيسملابسورعلاتُّرسو»سرعلامت«

ِيناَرَأَو،ٍلاَعٍميِظَعٍلَبَجَىلِإِحوُّرلٱِبِيبَبَهَذَو«١٠
ملٱ
لٱَةَنيِدَْ

ْ
ملٱَميِلَشُروُأَةَميِظَع

ِدْنِعْنِمِءاَمَّـسلٱَنِمًةَلِزاَنَةَسَّـدَقُْ
»ِهللاٱ

٢ع٤٠:٢لايقزحو١٧:٣و١:١٠ص

.)٣:١٤لايقزح(ِحوُّرلٱِبِيبَبَهَذَو
دتميللابجلاننقىلإسانلادعصيٍلاَعٍميِظَعٍلَبَجَىلِإ
يزمرلا»لبجلا«اذهو.ةليمجةعساودهاشمىلإمهرظن
وألهسىلعيهوةيوامسلاميلشروأةنيدملاهنمىرُتزكرم
سأرنموبنلبجنمىسومرظنكلذك.رخآلبج
.اهلخدينأهللاهلحمسيمليتلاةسدقملاضرألاةجسفلا
بروهيذلاكلذدجميلجتلاروطىلعلسرلارظناذكو
ٍلَبَج«ىلإحيسملابرجملاذخأو.)٤-١٧:١ىتم(دجملا
لٱِكِلاََممَعيَِمجُهاَرَأَو،ًاّدِجٍلاَع

ْ
.)٤:٨ىتم(»اَهَدَْجمَوَِملاَع

لبابيفيفنموهولايقزحىأر»لبجلا«كلذلثمىلعو
ًاماكرةيقيقحلاميلشروأتناكنيحةيزمرلاميلشروأ
.)٤٠:٢لايقزح(

.ةيناثلاةيآلايفليقامكِهللاٱِدْنِعْنِمِءاَمَّـسلٱَنِمًةَلِزاَن
-٣ع(يفهلليقامبهلابلغشودعبنمًالوأانحوياهآر
امكاهدجوفةنيدملاىلإةيناثهرظنهجوكالملاو.)١٠
وههناحبسهللانإمزلتسي»هللادنعنماهلوزن«و.اهدهع
.اهئرابواهعناص

َهل«١١
َ
ٍبْشَيِرَجَحَكٍرَجَحِمَرْكَأُهْبِشاَُهناَعََملَو،ِهللاٱُدَْجما

.»ٍّيِروُّلَب
:٢٢صو٤٣:٢لايقزحو٦:١ءايعشإ٢٣عو١٥:٨ص
٦و٤:٣صو١٩و١٨ع٥

َهل
َ
ىلعلحتتناكيتلاةرينملاةباحسلايأِهللاٱُدَْجما

.)١٥:٨صو٢٣ع(ةيربلايفعامتجالاةميخ
:٤ص(ٍّيِروُّلَبٍبْشَيِرَجَحَكٍرَجَحِمَرْكَأُهْبِشاَُهناَعََمل
ًاليلقةنولماهنكلوساملألاكةفافشةنيدملانإىنعملاو)٣
.)٤:٣ص(شرعلالوحتناكيتلاسوقلاكةرضخب

ملاعلارونةسينكلانإحيسملالوقىنعمقفوىلعاذهو
.)٥:١٤ىتم(

َهلَناَكَو«١٢
َ
َهلَناَكَو،ٍلاَعَوٌميِظَعٌروُسا

َ
،ًاباَبََرشَعاَنْثٱا

ُءاَمْسَأَيِهٌةَبوُتْكَمٌءاَمْسَأَو،ًاكَالَمََرشَعاَنْثٱِباَوْبَألٱَىلَعَو
.»ََرشَعْيَنْثالٱَليِئاَْرسِإيِنَبِطاَبْسَأ
٢٢:١٤صو٢٥و٢١و١٥ع٣٤ىلإ٤٨:٣١لايقزح

َهلَناَك
َ
اَنَل«ءايعشإلوقلثماذهٍلاَعَوٌميِظَعٌروُسا

خلٱُلَعَْجي.ٌةَّـيِوَقٌةَنيِدَم
ْ

٢٦:١ءايعشإ(»ًةََسْرتِمَوًاراَوْسَأَصََال
.)٣١:٢١رومزمًاضيأرظنا

َهلَناَكَو
َ
-٤٨:٣١لايقزح(يفليقامكًاباَبََرشَعاَنْثٱا

ققحي»يلاعلاميظعلاروسلاو«ةيامحلل»باوبألا«تينُب)٣٤
.)٢:٥ايركز(اهمالسوةيوامسلاةنيدملانمأ

هللانإىلإةراشإاذهًاكَالَمََرشَعاَنْثٱِباَوْبَألٱَىلَعَو
:٩١رومزم(مهقرطلكيفمهوظفحيلهبعشبهتكئالميصوي
ًانصحاهنوكرابتعابةنيدمللةنيزوسارحكيهف.)١١
.ءادعأاهلوحسيلنألًانيصح

ْيَنْثالٱَليِئاَْرسِإيِنَبِطاَبْسَأُءاَمْسَأَيِهٌةَبوُتْكَمٌءاَمْسَأَو
ةيربلايفليئارسإطابسأبيترتىلعباوبألانإيأََرشَع
ناكو.)٧صايؤرو٤٨صلايقزحو٣١-٢:٢ددع(
ىلعفددعلارفسيفيذلابيترتلاقفوىلعبيترتلااذه
نيبوأربونجلاىلعو.نولوبزوركاسيواذوهيقرشلا
.نيماينبوىسنموميارفأبرغلاىلعو.داجونوعمشو
لايقزحايؤريفبيترتلاو.يلاتفنوريشأونادلامشلاىلعو
ءامسأ«ناكو.)٣٥-٤٨:٣٠لايقزح(كلذنعفلتخي
يفةزاتممًاقوقحطابسأللنأىلعةلالداهيلع»طابسالا
.اهلوخد

،ٍباَوْبَأُةَثَالَثِلاَمِّـشلٱَنِمَو،ٍباَوْبَأُةَثَالَثِقَّْـرشلٱَنِم«١٣
جلٱَنِمَو

ْ
لٱَنِمَوٍباَوْبَأُةَثَالَثِبوَُن

ْ
.»ٍباَوْبَأُةَثَالَثِبْرَغ

لكنملخادلكلةحوتفمةنيدملانأىلإريشياذه
.رطقلكنمنوتأياهناكسنأوةيحان

ملٱُروُسَو«١٤
ُءاَمْسَأاَهْيَلَعَو،ًاساَسَأََرشَعاَنْثٱُهَلَناَكِةَنيِدَْ

حلٱِلُسُر
ْ

.»ََرشَعْيَنْثالٱِلََم
١:٢٦لامعأ١١:١٠نييناربعو

نوؤانبلاناكََرشَعْيَنْثالٱِلَمَْحلٱِلُسُرُءاَمْسَأاَهْيَلَعَو
نإ.)٤:١٧نيوكت(هنونبيامىلعمهءامسأنوبتكيءامدقلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع

١٠٤
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.ةرهاظتناكلبةنوفدمضرألاتحتنكتملسسألا
ةنيدملالكبطيحتيهوروسلانمىلفسلاقارعألااهبدارملاو
راوسألاىلعًاطبسرشعينثالاءامسأف.رخآلاقوفاهدحأو
ةنيدملاءانبيفهئايبنأوميدقلادهعلاءايقتأةمدخىلعلدت
تينُبيتلامهتداهشومهميلعتىلعلدت»لسرلاءامسأو«
َنيِّـيِنْبَم«سلوبلوقلقفاوماذهو.ةيحورلاميلشروأاهيلع
ملٱُعوُسَيَو،ِءاَيِبْنَألٱَوِلُسُّرلٱِساَسَأَىلَع

ُرَجَحُهُسْفَنُحيِسَْ
لٱُّلُكِهيِفيِذَّـلٱ،ِةَيِواَّـزلٱ

ْ
ًاسَّـدَقُمًالَكْيَهوُمْنَيًاعَمًابَّـكَرُمِءاَنِب

يف ْدَقْمُتْنُكْنِإ«سرطبلوقو.)٢١و٢:٢٠سسفأ(»ِّـبَّـرلٱِ
ًاّيَحًارَجَح،ِهْيَلِإَنوُتْأَتْذِإيِذَّـلٱ.ٌحِلاَصَّـبَّـرلٱَّـنَأْمُتْقُذ
ْمُتْنَأاوُنوُك،ٌميِرَكِهللاٱَنِمٌراَتُْخمْنِكٰلَو،ِساَّـنلٱَنِمًاضوُفْرَم
،ًاسَّـدَقُمًاتوُنَهَك،ًاّيِحوُرًاتْيَب،ٍةَّـيَحٍةَراَجِحَكَنيِّـيِنْبَمًاضْيَأ
ملٱَعوُسَيِبِهللاٱَدْنِعٍةَلوُبْقَمٍةَّـيِحوُرَحِئاَبَذِميِدْقَتِل

ِ»حيِسَْ
ةدميفعوسيفرعيناكيذلاف.)٦-٢:٣سرطب١(
نويهصلبجىلع»هللانبا«هفرعيراصةيضرألاهتمدخ
لسرلاىلإةبسنلاب»فورخلا«وهو)١٤:١ص(يوامسلا
مويلكمهميلعتنوذخأيلسرلاناكو،)٣٦و١:٢٩انحوي(
سدقلاحورلاهنماوذخأومهلهتبحموهتيانعاولانفبرلانم
نإلاقُينأقحفضرألايصاقأىلإهميلعتاوعزوو.هبهاومو
ملٱُعوُسَيَو،ِءاَيِبْنَألٱَوِلُسُّرلٱِساَسَأَىلَعةّيِنْبَمةسينكلا«

ُحيِسَْ
:١٦ىتمًاضيأرظنا٢:٢٠سسفأ(»ِةَيِواَّـزلٱُرَجَحُهُسْفَن
١٨(.

ٍبَهَذْنِمٌةَبَصَقُهَعَمَناَكيِعَمُمَّـلَكَتَيَناَكيِذَّـلٱَو«١٥
ملٱَسيِقَيْيَكِل

.»اَهَروُسَواََهباَوْبَأَوَةَنيِدَْ
١٢و٢٥و٢١ع١١:١ص

نأبجيايؤرلايفلايقزحاهآريتلاةنيدملاكةنيدملاهذه
سايقناكو.)٢و٢:١ايركزو٥-٤٠:٢لايقزح(ساقُت
هذهسايقنكلورطخلانماهنوصلايركزولايقزحةنيدم
.اهتسدنهنسحواهلامجواهدجملًانايبناكةنيدملا

ملٱَو«١٦
ُهلوُط،ًةَعَّـبَرُمًةَعوُضْوَمْتَناَكُةَنيِدَْ

َ
لٱِرْدَقِبا

ْ
.ِضْرَع

ملٱَساَقَف
لٱِبَةَنيِدَْ

ْ
لَأََرشَعْيَنْثٱَةَفاَسَمِةَبَصَق

ْ
لَغَف

ْ
ُلوُّطلٱ.ٍةَو

لٱَو
ْ
.»ٌةَيِواَسَتُمُعاَفِتْرالٱَوُضْرَع

ُهلوُط،ًةَعَّـبَرُمًةَعوُضْوَمْتَناَكُةَنيِدَْملٱَو
َ
ِضْرَعْلٱِرْدَقِبا

ةميخيفسادقألاسدقعضوىلعتناكاهلعلو
.عامتجالا

ةولغفلأنيبابلكنيبٍةَوْلَغَفْلَأََرشَعْيَنْثٱَةَفاَسَم
بعصيويزيلكناليمةئمثالثىلعفينيةنيدملاطيحمف

فرعننأدوصقملالعلوةنيدملاهذهلثمروصتننأانيلع
.لايخلايفاهتروصمسرننإالًادجةميظعاهنأ

نأىلعلدياذهٌةَيِواَسَتُمُعاَفِتْرالٱَوُضْرَعْلٱَوُلوُّطلٱ
.)١٧ع(يفيتأياملفانموهواهلوطردقىلعاهعافترا
لكيفدحاواهولعنأيواستلااذهبدارملانأحجرألاف
.اهطيحم

َعاَرِذ،ًاعاَرِذَنيِعَبْرَأَوًاعَبْرَأَوًةَئِم:اَهَروُسَساَقَو«١٧
ملٱِيَأ(ٍناَسْنِإ

.»)ُكَالَْ
٩ع١٣:١٨صو٣:١١ةينثت

ىلعأناكًاعاَرِذَنيِعَبْرَأَوًاعَبْرَأَوًةَئِم:اَهَروُسَساَقَو
ضعبولعو.)٣:٤مايأ٢(ًاعارذنيرشعوةئمناميلسروس
.مدقيتئمهضعبومدقةئمثالثلبابروس

كالملاعارذنأىنعملاف.كالملاعارذيأٍناَسْنِإَعاَرِذ
.ناسنإلاعارذك

ملٱَو،ٍبْشَيْنِماَهِروُسُءاَنِبَناَكَو«١٨
ٌّيِقَنٌبَهَذُةَنيِدَْ

.»ٍّيِقَنٍجاَجُزُهْبِش
٤:٦ص٢١و١١ع

.سسألاقوفيذلااهروسءزجيأاَهِروُسُءاَنِبَناَكَو
.)٤:٣صرظنا١١ع(اهناعمليفليقامكٍبْشَيْنِم
ريشيوهوتاقرطنملانمثأبهذلاٌّيِقَنٌبَهَذُةَنيِدَْملٱَو

برهللانإفلئاضفلامظعأيهيتلاةبحملاةليضفىلإ
اهطاشنلكاذكوةبحملابمئاقةنيدملاىنغوةبحموهةنيدملا
.اهبنوطاحموةبحملايفنونكاساهناكسلكف.اهتمدخو

ةنيدملاكلتيفةبحملانأىلعلدياذهٍّيِقَنٍجاَجُزُهْبِش
.تاذلابحوءايرلانمةيلاخ

ملٱِروُسُتاَساَسَأَو١٩«١٩،٢٠
ٍرَجَحِّـلُكِبٌةَنَّـيَزُمِةَنيِدَْ

ُثِلاَّـثلٱ.ُقَرْزَأٌتوُقاَيِيناَّـثلٱ.ٌبْشَيُلَّـوَألٱُساَسَألٱٍ.ميِرَك
خلٱ٢٠ٌِّيباَبُذٌدُّرُمُزُعِباَّـرلٱ.ُضَيْبَأٌقيِقَع

ْ
.ٌّيِقيِقَعٌعَزَجُسِمَا

لِسٌدُّرُمُزُنِماَّـثلٱ.ٌدَجْرَبَزُعِباَّـسلٱ.ُرَْمحَأٌقيِقَعُسِداَّـسلٱ
ْ
.ٌّيِق

لٱ.ُرَفْصَأٌتوُقاَيُعِساَّـتلٱ
ْ
حلٱ.َُرضْخَأٌقيِقَعُِرشاَع

ْ
ََرشَعيِدَا

ِينوُجْناَمْسَأ
ٌّ
.»ٌتْشََمجََرشَعِيناَّـثلٱ.

لايقزحو٢٠-٢٨:١٧جورخ٢٠و١٩عو٥٤:١١ءايعشإ
٤:٣ص٢٨:١٣

طيحملكيفسسألاداومنايباهيلتيتلاوةيآلاهذهيف
»بهذوزمرقوناوجرأب«ةيلحتم»ةينازلا«تناك.ةنيدملا
ةيلحتمتناكحيسملاسورع»ةأرملا«و.)١٧:٤ص(

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع

١٠٥
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ٌدَحَأَسْيَل«حيسملالاق.نمثأوكلتنملمجأ»رهاوجب«
ًادَالْوَأْوَأًةَأَرْمٱِوَأًاّمُأْوَأًابَأْوَأٍتاَوَخَأْوَأًةَوْخِإْوَأًاتْيَبَكَرَت
ٍفْعِضَةَئِمُذُخْأَيَوَّـالِإ،ِليِجْنِإلٱِلْجَألَوِيلْجَأل،ًالوُقُحْوَأ
يفَنآلٱ :١٠سقرم(»خلاٍتاَوَخَأَوًةَوْخِإَوًاتوُيُب،ِناَمَزّلٱاَذٰهِ

سسألانوك.)٥٤:١٢ءايعشإ(يفامباذهلباق)٣١-٢٨
يفةدحولاومدخلاوبهاوملاعونتىلعلديلاكشألاةعونتم
ريغ»سسألا«كلتو.دحاوحورودحاوبراهلذإتاذلا
ةبترملبمظعألاربحلاةردصيفةراجحلابيترتكةبترم
اهددعنوكو.ضعبىلإناولألاضعبةبسنىلإرظنلاب
اهداحتانايباهبدوصقملاو.لامكلاىلإريشي»رشعينثا«
ًاراهظإةيضرأةراجحىلععقييوامسلارونلاواهلامجواهتوقو
.سسألاناولأنايبلاذهو.اهتمظعل

.)١٨و١١ع(عمالرضخأميركرجحوهوٌبْشَيُلَّـوَألٱ
.)٢٨:١٣لايقزحو٣٩:١١جورخ(ُقَرْزَأٌتوُقاَيِيناَّـثلٱ
جورخ(ةقرزلاىلإًاليلقبرضيُضَيْبَأٌقيِقَعُثِلاَّـثلٱ
.)٣٩:١٢و٢٩:١٩
لايقزحو٣٩:١٠و٢٨:١٧جورخ(ٌِّيباَبُذٌدُّرُمُزُعِباَّـرلٱ
٢٨:١٣(.
جورخ(ةرمحلاىلإبرضيضيبأٌّيِقيِقَعٌعَزَجُسِماَْخلٱ
.)٢٨:١٣لايقزحو٣٩:١١
محَأٌقيِقَعُسِداَّـسلٱ

َْ
.)٤:٣ص(ُر

.يبهذرفصأوهوٌدَجْرَبَزُعِباَّـسلٱ
.ةقرزلاىلإبرضيرضخأٌّيِقْلِسٌدُّرُمُزُنِماَّـثلٱ
.رهاظوهوُرَفْصَأٌتوُقاَيُعِساَّـتلٱ
.رهاظوهوَُرضْخَأٌقيِقَعُِرشاَعْلٱ
ِينوُجْناَمْسَأََرشَعيِداَْحلٱ

ٌّ
جورخ(يوامسقرزأيأ

.)٣٩:١٢و٢٨:١٩
هذهلكو.نوللايجسفنبوهوٌتْشََمجََرشَعِيناَّـثلٱ

ةقفتمناولألاةفلتخميهفةيوامسلاةنيدملابقيلتةنيمثةراجحلا
.لامجلايف

َنِمٍدِحاَوُّلُك،ًةَؤُلْؤُلَةََرشَعاَتَنْثٱًاباَبََرشَعاَنْثالٱَو«٢١
ملٱُقوُسَو.ٍةَدِحاَوٍةَؤُلْؤُلْنِمَناَكِباَوْبَألٱ

ٌّيِقَنٌبَهَذِةَنيِدَْ
.»ٍفاَّـفَشٍجاَجُزَك
:٤صو٢١ع٥٤:١٢ءايعشإو١٧:٤ص١٢و٢٥و١٥ع
٣

.)٥٤:١٢ءايعشإ(ًةَؤُلْؤُلَةََرشَعاَتَنْثٱًاباَبََرشَعاَنْثالٱَو
ريشياذهوةلثامتم»باوبألا«نكلةعونتم»سسألا«تناك
نولخديةفلتخمقرطنمةنيدملانولخدينيذلالكنأىلإ
١٢و٤:١١لامعأو١٤:٦ءايعشإ(حيسملاوهودحاوبابب
ىلإزمر»ةؤلؤللا«و.)١٠:٢٠نييناربعو٣:١١سوثنروك١و

اذكو.يرهوجلاةلآىلإجاتحياليذلارهوجلاوهوقحلا
.ناسنإلاررحييذلاقحلالاح

لٱَهللاٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ًالَكْيَهاَهيِفَرَأَْملَو«٢٢
ْ
ِّـلُكَىلَعَرِداَق

حلٱَوَوُهٍْءَيش
ْ

.»اَهُلَكْيَهُلََم
١٤:٤و٧:١٧و٥:٦و١:٨ص٢٤:٢ىتم٤:٢٢انحوي

ًاميظعًالكيهلايقزحايؤريفنإًالَكْيَهاَهيِفَرَأَْمل
تانوعملاىلإجايتحانمسيلف)٤٢و٤١صلايقزح(
ةيدوهيلاةداعلاكةيحيسملاةدابعلايفحئابذلاوضئارفلاو
ةدابعلاكيهفةيوامسلاةدابعلايفاهلإجايتحانمسيلو
لَألٱَو،ُلَطْبُتَسَفُتاَّـوُبُّنلٱاَّـمَأَو«ضرألاىلعةيحيسملا

ْ
ُةَنِس

لٱَو،يِهَتْنَتَسَف
ْ
لِع
ْ
:٤سسفأو١٣:٨سوثنروك١(»ُلَطْبُيَسَفُم

ليجنإلارشنبةمئاقلاتايعمجلاومدهتسئانكلاو.)١٣-١١
يفةسايسوةمدخلكلوزتواهيلإةجاحنمىقبيال
»لكيهلا«وهنوكيف»لكلايفلكلاهللا«ىقبيوةسينكلا
١٤:٢انحويو٤٨:٣٥لايقزح(هبعشلعمتجملاو»سدقملا«و
ةسدقماهلكفهريغنمسدقأءامسلايفلحمالو.)٢٤-
امهنألمئادلاامهروضحباهعضاوملكاسّدقفورخلاوهللااف
.كانهفورخلايأةميظعلاةحيبذلاو.ةدابعلاعوضوم

ملٱَو«٢٣
َحتَالُةَنيِدَْ

ْ
لٱَىلِإَالَوِسْمَّـشلٱَىلِإُجاَت

ْ
اَئيِضُيِلِرَمَق

حلٱَو،اَهَراَنَأْدَقِهللاٱَدَْجمَّـنَأل،اَهيِف
ْ

.»اَهُجاَِرسُلََم
١١ع٢٢:٤صو٢٥عو٢٠و٦٠:١٩و٢٤:٢٣ءايعشإ

َحتَالُةَنيِدَْملٱَو
ْ
هللانألِرَمَقْلٱَىلِإَالَوِسْمَّـشلٱَىلِإُجاَت

وهحيسملاو.هيدلةملظالفةسادقلاورونلاهنكسمورون
ءاضامكاهيفءيضيةديدجلاميلشروأيفرونلاو»ملاعلارون«
.ناميلسلكيهيفسادقألاسدقوعامتجالاةميخيف
لعجيهللااف.)٦٠:١٩ءايعشإ(يفامىلعينبمانهلوقلاو
سئانكلاو.)١٢:٣لايناد(»ةئيضملابكاوكلاك«هديبعلك
.ملاعلارونيهةيحيسملا

ًايدافضرألاىلعهلمعىلإرظنلاباَهُجاَِرسُلَمَْحلٱَو
ىلإقاسُتةجعنك«ناكحيسملانإًادبأىسننالفًاطيسوو
فورخلا«نوكو.ًارورسوًادجمةنيدملاحنمييذلاوهف»حبذلا

:٥ىتم(لكيهلاوةميخلايفةيبهذلاةرانملابانرّكذي»اهجارس
١٤(.

ملٱُبوُعُشِيشْمَتَو«٢٤
ِضْرَألٱُكوُلُمَو،اَهِروُنِبَنيِصَّـلَخُْ

.»اَهْيَلِإْمِهِتَماَرَكَوْمِهِدْجَمِبَنوُئِيَجي
:٤٩ءايعشإو٧٢:١٠رومزم٢٢:٢ص٥و٦٠:٣ءايعشإ

٢٦عو٦٠:١٦و٢٣

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع

١٠٦
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ةسينكلانوكتيأاَهِروُنِبَنيِصَّـلَخُْملٱُبوُعُشِيشْمَت
يفىقبيهنأىلعلدياذهو.رمقلاوسمشلاةلزنمبممألل
امكهللاءادعأنونوكيالمهنكلناكس»ةديدجلاضرألا«
.)٢٢:٣ص(هلًاديبعنونوكيلبمهلبقسانلاناك

ىأراَهْيَلِإْمِهِتَماَرَكَوْمِهِدْجَمِبَنوُئيَِجيِضْرَألٱُكوُلُم
ةدهطضمةناهمحيسملاسئانكهرصعيفضرألاىلعانحوي
ةمركمةعساولبقتسملايفاهنأهايؤريفىأرهنكلوةريغص
لثمتمتدقاهبةقلعتملاتاءوبنلانإوريهامجلااهيلإمحدزت
.ُهُمْسٱُّدَتْمَيِسْمَّـشلٱَماَّـدُق.ِرْهَّـدلٱَىلِإُهُمْسٱُنوُكَي«هلوق
٧٢:١١رومزم(»ُهَنوُبِّـوَطُيِضْرَألٱِمَمُأُّلُك.ِهِبَنوُكَراَبَتَيَو
.)١٧و

.»َكاَنُهُنوُكَيَالًالْيَلَّـنَأل،ًاراََهنَقَلْغُتْنَلاَُهباَوْبَأَو«٢٥
٢٢:٥صو١٤:١٧ايركزو٦٠:٢٠ءايعشإ٦٠:١١ءايعشإ
٢٣ع

رطخلالاوزونمألاومالسللًاراََهنَقَلْغُتْنَلاَُهباَوْبَأ
.ءادعألاءافتناو

ةئيطخلاف.اهسمشهللانألَكاَنُهُنوُكَيَالًالْيَلَّـنَأل
نموسانلاتويبنمرونلايفنينزحلاوًاملظمملاعلالعجت
دقنوكتبابسألاهذهلكوتوملاوضرملااذكومهبولق
لعلو)٣٨:١١لايقزحو٦٠:١١ءايعشإ(دبألاىلإتلاز
ميلستوةنايخلل»اذوهيهيفجرخيذلاليللا«انهركذانحوي
.)١٣:٣٠انحوي(حيسملا

.»اَهْيَلِإْمِهِتَماَرَكَوِمَمُألٱِدْجَمِبَنوُئِيَجيَو«٢٦

.ةدابعلاوةبحملاوهللاركشلابمهلدهشتمهتامدقتنإ
ميلشورأل«ناكام»ةيوامسلاميلشروأ«ىلإانهبسنف
٩:٢٣و٤٥:١٤ءايعشإ(ممألاكولمماركإنم»ةيضرألا
.)١١و٦٠:١٠و

،ًابِذَكَوًاسِجَرُعَنْصَياَمَالَوٌسِنَدٌْءَيشاَهَلُخْدَيْنَلَو«٢٧
ملٱَّـالِإ

يفَنيِبوُتْكَْ حلٱِةاَيَحِرْفِسِ
ْ

.»ِلََم
١٤:٢١ايركزو٤٤:٩لايقزحو٥٢:١ءايعشإ٢٢:١٤ص
٣:٥ص

اذهو.ًادبأةحوتفماهباوبأنأعمٌسِنَدٌءَْيشاَهَلُخْدَيْنَل
ءامسلالخديالنأوهوةنماثلاةيآلايفيذلادعوللديكأت
نمسجرلكعنميفنودهتجيدوهيلاناك.ةيطخ
سجنلاورهاطلانيبزييمتلانمهللاةياغتناكومهسدقم

ةرضحيفلخديالنأوةسادقلابوجوميلعتةمعطألانم
نمسارتحالابءانتعالااذهلثمو.مثإلانمءيشهللا
١٨و٦:١٧سوثنروك٢(يوامسلالكيهلايفةيبدألاةساجنلا
ءيشاهلخديالنأءامسلاتاكربمظعأنمهنإف.)٧:١و
بابلاكلذجراخةئيطخلاكرتاهبابلخدنمفسنديامم
.)١٨:٤ص(

يفَنيِبوُتْكَْملٱ )٢٠:١٢و١٣:٨ص(ِلَمَْحلٱِةاَيَحِرْفِسِ
نوئيجي«اهكولموضرألابوعشناكنإف.كلذريسفترظنا
ةبوتكمنيذلاالإاهلخديال«و»اهيلإمهتماركومهدجمب
كئلوأءامسأنإكلذنممزليف»ةايحلارفسيفمهؤامسأ
.ءادفلاتاراصتنامظعأنماذهورفسلاكلذيفبتُكامم

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ًاجِراَخٍروُّلَبَكًاعِمَالٍةاَيَحِءاَمْنِمًايِفاَصًارَْهنِيناَرَأَو«١
حلٱَوِهللاٱِشْرَعْنِم

ْ
.»ِلََم

ع٤٧:١لايقزحو٤٦:٤رومزم١:١ص٦عو٢١:٩ص
٤:٦و٧:١٧ص١٧

فصوةسماخلاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذهيف
املكنإنايبو.ةديدجلاضرألاوةديدجلاتاوامسلا
اهنودجييضرألاسودرفلا)معن(نمةئيطخلابسانلاهرسخ
.فورخلاةطساوبيوامسلاسودرفلايف

.هعمملكتيذلاكالملايأِيناَرَأ
يفتسيل»ًايفاص«ةملكٍةاَيَحِءاَمْنِمًايِفاَصًارَْهن

ندعةنجنميرجيناكامهبشياذهخسنلالضفأ
وهو.كاذعوبنينمىمسأهعوبنينأالإ)٢:١٠نيوكت(
ىسوماهبرضيتلاةرخصلانمىرجيذلارهنلاهبشي
يذلاهبشيو)١٠٥:٤١رومزم(كلذردصمهردصمفاصعلاب
ايركز(ايركزيبنلاهآرامو)٣:١٨ليئوي(ليئوييبنلاهآر
تيبةبتعتحتنمىرج«هنأبايقزحهفصويذلاو)١٤:٨
يتأيوًانايرجدازاملكةمظعوًاقمعوًاعاستادادزيناكوهللا
هبمنرتيذلاو.)١٢-٤٧:١لايقزح(»هبّرماملكةايحلاب
َكِمَعِنِرَْهنْنِمَوَكِتْيَبِمَسَدْنِمَنوُوْرَي«هلوقوهودواد
حلٱَعوُبْنَيَكَدْنِعَّـنَأل.ْمِهيِقْسَت

ْ
)٤٦:٤و٣٦:٨رومزم(»ِةاََي

نونمؤملااهبعتمتيتلاهللاةكراشملاوحرفلاىلإاذهبراشأو
ةمعنللبهاوملاسدقلاحورلاةيطعويهلإلاميلعتلاب
١٤-٤:١٠انحويو٦٦:١٢ءايعشإ(ةيحورلاةايحلاومالسلاو
.)٣٩-٧:٣٧و

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع
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مزليوهللاهعوبنينإيأِلَمَْحلٱَوِهللاٱِشْرَعْنِمًاجِراَخ
ريغةمعنلايأفورخلاوهللاشرعوهودحاوهعوبنينأهنم
.ةيرافكلاةحيبذلاوةدودحملا

يف«٢ َكاَنُهْنِمَواَنُهْنِمِرْهَّـنلٱَىلَعَواَهِقوُسِطَسَوِ
مثَةََرشَعْيَتَنْثٱُعَنْصَتٍةاَيَحُةَرَجَش

ََ
مثٍرْهَشَّـلُكيِطْعُتَو،ًةَر

ََ
،اَهَر

.»ِمَمُألٱِءاَفِشِلِةَرَجَّـشلٱُقَرَوَو
٢:٧صو١٩و٤ع٢١:٢١صو٤٧:١٢لايقزح

يف ُةَرَجَشَكاَنُهْنِمَواَنُهْنِمِرْهَّـنلٱَىلَعَواَهِقوُسِطَسَوِ
ةنيدملاعراوشطسويفراجرهنلانإكلذنمرهظيفٍةاَيَح
:٢نيوكت(يفامىلعينبماذهوةايحلاراجشأهبناجىلعو
ايؤرلامالكوةدحاوةرجشنيوكتلارفسيفركُذهنأالإ)٩
.ةريثكًاراجشأمزلتسي

اَهَرََمثٍرْهَشَّـلُكيِطْعُتَو،ًةَرََمثَةََرشَعْيَتَنْثٱُعَنْصَت
وهنءامنأامك»ربلاىلإنوعوجي«نيذلايفكتاهرامثأف
لك«اهلمحف.)٥:٦ىتم(هيلإ»شاطعلا«يفكيةايحلا
انه»رهشلاب«دارُيفاهماودواهرامثأةرثكىلإريشي»رهش
.نمزلانمةليلقةصح

ضرمال«نإًاقباسليقِمَمُألٱِءاَفِشِلِةَرَجَّـشلٱُقَرَوَو
ةحصلاظفحةلعانهنابأو)٢١:٤ص(»عجوالوكانه
ناك.)٢١:٢٤ص(يفنوروكذملامهانه»ممألا«و.ًادبأ
سودرفلاندعةنجيف»ةايحلاةرجش«و»ةايحلارهن«نملك
يوامسلاسودرفلاايلعلاةنجلايفًاضيأامهويضرألا
رامثألا«عاونأو.)١٢-٤٧:٧لايقزحو٣:٢٢و٢:٩نيوكت(
عاونأىلإريشت»اهباوبأددعوةنيدملاسسأ«ددعك»رشعانثا
.نييوامسلاجايتحابةيفاولاةعونتملاةريثكلايحورلاءادفلا
اهرامثأنوكو.داحتالاىلعلدي»ًادحاورجشلا«عوننوكو
تاجاحقفاوتفتاجاحلاعونتىلإريشيًاعون»رشعينثا«
سودرفلايفلحمالو.)٣:١٨لاثمأ(ةعونتملاهللابعش
ةقفاومةايحلاةرجشفرشلاوريخلاةفرعمةرجشليوامسلا
عيمجللعفنمظعأةعفانهتايحلعجينأناسنإلاميلعتل
وهعوسيو.)٣:١٧بوقعيو-٣و٢٤-١:٢٢سوثنروك١(
ةرجش«نأللبقتسملاملاعلاورضاحلاملاعلايف»ةايحلازبخ«
.)٢:٧ص(حيسملايه»ةايحلا

يفاَمٌةَنْعَلُنوُكَتَالَو«٣ حلٱَوِهللاٱُشْرَعَو.ُدْعَباَمِ
ْ

ِلََم
.ُهَنوُمِدَْخيُهُديِبَعَو،اَهيِفُنوُكَي

٧:١٥و٢٣و٢١:٣ص

يفاَمٌةَنْعَلُنوُكَتَالَو ضرألاىلعتناكامكُدْعَباَمِ
ًاكوشضرألاتبنت«نأةلعتناكيتلاىلوألاةيصعملادعب

بعتلاةلازإمزلتةنعللاةلازإف.)٣:١٨نيوكت(»ًاكسحو
»نيبجلاقرعبزبخلالكؤي«نأموزلةلازإواهبنرتقملاملألاو
عوشي(يفركذاممةنعللاجئاتنلكةلازإىلإةراشإاذهيفو
.)١٤:١١ايركزو٧:١٢

هروضحنوكيالفاَهيِفُنوُكَيِلَمَْحلٱَوِهللاٱُشْرَعَو
قحنييدفمللف.نآلابوجحموهامكسانلانعًابوجحم
لدعلائدابمىضتقمبكلميهللاوًامئادهيلإبارتقالا
.ةبحملاوةراهطلاو

ًاديبعهنومدخيءامسلاناكسلكيأُهَنوُمِدَْخيُهُديِبَعَو
اوّرسمهنإف.ميدقلايضرألالكيهلايفةنهكلاكهنومدخيوهل
١:١يبليف(»هديبع«مهسفنأاوعدينأبضرألاىلعمهو
تامواقمبضرألاىلعهومدخو.)١اذوهيو١:١سرطب١و
مهنكلوهروضحباوزعتيلهنودهاشيالمهوةريثكجراخنم
.ةدلاخةبيبشورورسبءامسلايفهنومدخي

.»ْمِهِهاَبِجَىلَعُهُمْسٱَو،ُهَهْجَوَنوُرُظْنَيَسْمُهَو«٤
٧:٣و١٤:١ص٤٢:٢و١٧:١٥رومزم٥:٨ىتم

ههبشىلإنيريغتمههجونوريُهَهْجَوَنوُرُظْنَيَسْمُهَو
ُتْظَقْيَتْسٱاَذِإُعَبْشَأ«منرملالوقليلدب)٣:١٨سوثنروك٢(
هنألهلثممهوهلثممهنألهنوريف)١٧:١٥رومزم(»َكِهَبَشِب
َّـنَأل،يِهْجَوىَرَتْنَأُرِدْقَتَال«ىسوملهللالاق.هنوري
ةكربلاف.)٣٣:٢٠جورخ(»ُشيِعَيَوِيناَرَيَالَناَسْنِإلٱ
:٥ىتم(ءامسلايفنيسيدقللةحونممضرألاىلعةعونمملا
.)٣:٢انحوي١و٨

مظعألاربحلاةباصعىلعناكامكْمِهِهاَبِجَىلَعُهُمْسٱَو
.)٣٨-٢٨:٣٦جورخ(

ِروُنْوَأٍجاَِرسَىلِإَنوُجاَتَْحيَالَو،َكاَنُهٌلْيَلُنوُكَيَالَو«٥
ِدَبَأَىلِإَنوُكِلْمَيَسْمُهَو،ْمِهْيَلَعُريِنُيَهٰلِإلٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ٍسْمَش
.»َنيِدِبآلٱ

:٢٠ص٢٧و٧:١٨لايناد١٤:٧ايركزو٢٥و٢١:٢٣ص
٥:١٧ةيمورو١٩:٢٨ىتمو٤

اذهو)٢١:٢٥ص(يفليقامكَكاَنُهٌلْيَلُنوُكَيَال
الونزحلاىلإزمرةملظلانألنزحكلانهسيلنأمزلتسي
.امهلراعتستةملظلانألكشالولهج

يفنويدفملافٍسْمَشِروُنْوَأٍجاَِرسَىلِإَنوُجاَتَْحيَالَو
روننألاهرداصموةيضرألاءاوضألانعىنغيفءامسلا
ءوضيفنوريسيرونلاءانبأومهرونوهضرألاوسمشلا
ةرارمبةيوامسلانويهصىلإنيحئاساوناكمهنإ.ههجو
اولصومهنإىتحةوقىلإةوقنماومدقتمهنكلوءايعوسفن

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع

١٠٨
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ذئنيحوةمعنلاىطعأدقوهومهتبحمومهرونبرلاواهيلإ
ِنَعًاْريَخُعَنْمَيَال.ًادَْجمَوًةَْمحَريِطْعُيُّبَّـرلٱ«دجملايطعُي
لٱِبَنيِكِلاَّـسلٱ

ْ
جلٱَّـبَراَي.ِلاَمَك

ْ
ملٱِناَسْنِإلِلىَبوُط،ِدوُُن

ِلِكَّـتُْ
.)١٢و٨٤:١١رومزم(»َكْيَلَع

ُهٰلِإُّبَّـرلٱَو.ٌةَقِداَصَوٌةَنيِمَأُلاَوْقَألٱِهِذٰه:ِيلَلاَقَّـمُث«٦
لٱِءاَيِبْنَألٱ

ْ
ْنَأيِغَبْنَياَمُهَديِبَعَيِرُيِلُهَكَالَمَلَسْرَأَنيِسيِّـدِق

.»ًاعِيَرسَنوُكَي
١٦ع١٤:٤٢سوثنروك١و١:١ص٢١:٥و١٩:٩ص
١٢:١نييناربعو

ةيزعتلامالكحاحصألاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذهيف
.راذنإلاو

.ايؤرلاهذهيفانحويقيفريأِيلَلاَقَّـمُث
يفاملكىلعلوقماذهٌةَقِداَصَوٌةَنيِمَأُلاَوْقَألٱِهِذٰه
دهاشلا«وه)١:٥ص(حيسملامالكهنمريثكورفسلااذه
.)٣:١٤ص(»نيمألا

ناهرباذهُهَكَالَمَلَسْرَأَنيِسيِّـدِقْلٱِءاَيِبْنَألٱُهٰلِإُّبَّـرلٱَو
مّلكيذلاهللاوهانهملكتملاو.)١:١ص(قباسلالوقلا
.)١:٢١سرطب٢(ءايبنألابسانلا

ِملىَبوُط.ًاعِيَرسِيتآاَنَأاَه«٧
َ

اَذٰهِةَّـوُبُنَلاَوْقَأُظَفَْحيْن
لٱ
ْ

.»ِباَتِك
١٨و١٠ع١٦:١٥و٣:٣و١:٣و٣:١١صو٢٠و١٢ع
١:١١صو

.كالملالوقتبثيلحيسملاملكتاَنَأاَه
.)٢٢:٢٠و٣:١١و١:٤صريسفترظنا(ًاعِيَرسِيتآ
ِملىَبوُط

َ
ملرفسلااذهِباَتِكْلٱاَذٰهِةَّـوُبُنَلاَوْقَأُظَفَْحيْن

:١ص(يفامهلنلعأوهبتكينأانحويرمأهللانكللمكي
عمسيوأرقيملتسيلةطبغلافلمكهنأكهبسحكلذلو)١٩
اهلاوقأنوظفحينيذلللباهيفنلعُأاممبجعتيوطقفاهلاوقأ
:١٤انحوي(هاياصوظفحيحيسملابحييذلاف.اهنوعيطيو
:١٥انحوي(هاياصوظفحوهابأبحأحيسملانأامك)١٥
هتيبىنبيذلاكنوتبثيحيسملالاوقأنوعمسينيذلاف.)١٠
توملابلغيهنأهباوثف.)٢٥و٧:٢٤ىتم(ةرخصلاىلع
حلَا«حيسملالوقليلدب

ْ
حلٱَّـَق

ْ
ٌدَحَأَناَكْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

ملٱىَرَيْنَلَفيِمَالَكُظَفَْحي
.)٨:٥١انحوي(»ِدَبَألٱَىلِإَتْوَْ

َنيِحَو.اَذٰهُعَمْسَيَوُرُظْنَيَناَكيِذَّـلٱاَّـنَحوُياَنَأَو«٨
ملٱَِيلْجِرَماَمَأَدُجْسَألُتْرَرَخ،ُتْرَظَنَوُتْعِمَس

يِذَّـلٱِكَالَْ

.»اَذٰهيِنيِرُيَناَك
١:١و١٩:١٠ص

ةداهشىلإهتداهش)٧ع(يفحيسملافاضأاَّـنَحوُياَنَأ
حّرصوحيسملاةداهشىلإهتداهشانهانحويفاضأوكالملا
لوقلاو.يهلإنالعإوهلبهمالحأنمسيلرفسلااذهنأب
.)٣-١:١انحوي١(ىلوألاهتلاسريفهلوقلقفاومانه

نمهدهاشاممةيناثانحويبجعلابلغَدُجْسَألُتْرَرَخ
ملكتيذلاكالمللدجسينأكشوىلعناكوتانلعملا
.)١٩:١٠صرظنا(ةيناثعنُمفهعم

َكِتَوْخِإَعَمَوَكَعَمٌدْبَعِّـينَأل!ْلَعْفَتَالْرُظْنٱ:َِيلَلاَقَف«٩
لٱاَذٰهَلاَوْقَأَنوُظَفَْحيَنيِذَّـلٱَو،ِءاَيِبْنَألٱ

ْ
.»ِِهللاْدُجْسٱ.ِباَتِك

١:١صو١٩:١٠ص

ص(قباسلاخيبوتلالثمةيآلاهذهيفخيبوتلاةصالخ
ءايبنأوةكئالمنمةيلقعلاقئالخلالكنإيهو)١٩:١٠
برلةدحاوةمدخيفنودحتممهلكفنينمؤملالكولسرو
.دحاو

َختَال:ِيلَلاَقَو«١٠
ْ
لٱاَذٰهِةَّـوُبُنِلاَوْقَأَىلَعْمِت

ْ
َّـنَأل،ِباَتِك

لٱ
ْ
.»ٌبيِرَقَتْقَو
١:٣ص١٠:٤صو٨:٢٦لايناد

َختَال
ْ
الهنألاهنلعأيأِباَتِكْلٱاَذٰهِةَّـوُبُنِلاَوْقَأَىلَعْمِت

.اهبقطنلازوجي
نينمؤمللةيزعتيهفاهزاجنإتقوياٌبيِرَقَتْقَوْلٱَّـنَأل
ليقذإلاينادلهللارمأفالخرمألااذهو.رارشأللراذنإو
تناك.)٨:٢٦لايناد(»ٍَةريِثَكٍماَّـيَأَىلِإاََّـهنَألاَيْؤُّرلٱِمُتْكٱَف«هل
تاءوبننكلوزاجنإلانمزةديعبوةيدادعتسالاينادةءوبن
َيِه«انحويلوقىضتقمببيرقنامزبةصتخمرفسلااذه
يذلاتقولاهرثأىلعو.)٢:١٨انحوي١(»َُةريِخَألٱُةَعاَّـسلٱ
ملٱِةَراَشِبِبُزَرْكُي«حيسملاهيفلاق

يفِهِذٰهِتوُكَلَْ ملٱِّـلُكِ
ِةَنوُكْسَْ

ِجلًةَداَهَش
َ
ملٱِيتْأَيَّـمُث.ِمَمُألٱِعيِم

.)٢٤:١٤ىتم(»ىَهَتْنُْ

لَفْمِلْظَيْنَم«١١
ْ
لَفٌسِجَنَوُهْنَمَو.ُدْعَبْمِلْظَي

ْ
ْسَّـجَنَتَي

لَفٌّراَبَوُهْنَمَو.ُدْعَب
ْ
لَفٌسَّـدَقُمَوُهْنَمَو.ُدْعَبْرَّـَربَتَي

ْ
ْسَّـدَقَتَي

.»ُدْعَب
١٢:١٠لاينادو٣:٢٧لايقزح

لمعنإوىضمناحتمالاتقونإةيآلاهذهةصالخ
ةايحلاىلإتوملانملاقتنالاوةبوتلانامزتافوىهتناءادفلا

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع
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نإنايبًاضيأاهيفو.رارشألانيدونوصلخملاصلخدقو
يذلافاهيفريغتالةمئادلاحىلإليمتناسنإلالامعألك
عرزينمف.لجآلايفهدصحيلجاعلايفناسنإلاهعرزي
.ًايدبأًابيصندصحةيجسعرزنموةداعدصحًالمع
مسقف»ءايقتألا«و»رارشألا«نيمسقىلإانهسانلامسقف
»راربأ«ىلإءايقتألاو»نيسجن«و»نيملاظ«ىلإرارشألا
رشلاةدايزىلإًادبأنوليميرارشألانإنابأو»نيسدقم«و
ىلإكلذكنوليميراربألانإو.مثإلاةيواهيفاوطبهيىتح
وهانه»ملاظلاب«دارملاو.ةسادقلايفارمىلعأيفءاقترالا
ءيسييذلا»سجنلابو«سانلاوهللاقوقحسودييذلا
هريغقوقحىعرييذلاوه»رابلا«و.هسفنوهدسجىلإ
هسفنظفحييذلا»سدقملا«و.قولخملاوقلاخلاقوقح
هبرقوبيرقحيسملاءيجمتقونإهدارملعلو.ةرهاط
بجوًاذإف.ةبوتلاوةريسلاحالصإلةريصقةصرفلالعجي
الإواوصلخيواوبوتيلةرضاحلاةصرفلااومنتغينأسانلاىلع
برقبحيرصتاذهو.هنععوجرلامهيلعرسعتومثإلااوداتعا
:٢٦ىتمو٣:٢٨لايقزحيفامباذهلباق(نيدلاموي

٤٥(.

ٍدِحاَوَّـلُكَيِزاَجُأليِعَمِيتَرْجُأَوًاعِيَرسِيتآاَنَأاَهَو«١٢
.»ُهُلَمَعُنوُكَياَمَك
١٧:١٠ايمرإو٢:٢٢٣ص٦٢:١١و٤٠:١٠ءايعشإ٧ع
١٦:٢٧ىتم

عوسيبرلاةيآلاهذهيفملكتملاًاعِيَرسِيتآاَنَأاَه
ىلعمتخيورضاحلاملاعلاماظنلطبيلىتأدقوهوحيسملا
.ةمعنلانامز

٤٠:١٠ءايعشإو١١:١٨ص(يفليقامكيِعَمِيتَرْجُأَو
.)٨و٦:٧ةيطالغو٦٢:١١و

بويأ(يفليفامكُهُلَمَعُنوُكَياَمَكٍدِحاَوَّـلُكَيِزاَجُأل
بآلاهللاىلإ»ءازجلا«اذهبسنو.)٦٢:١٢رومزمو٣٤:١١
:١٦ىتم(يفوههلوقليلدبحيسملاىلإو)٢:٦ةيمور(يف
٢٧(.

لٱَوُفِلَألٱاَنَأ«١٣
ْ
لٱ،ُءاَي

ْ
.»ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِب

٢١:٦و١٧و١١و١:٨ص

رظناف٢١:٦ص(يفليقامكخلاُءاَيْلٱَوُفِلَألٱاَنَأ
١:٨ص(يفبآلاىلإلوقلااذهبسُنو.كانهريسفتلا
.همسابملكتملاحيسملاوبآلاىلإانهبسُنو.)٢١:٥و
يفنابأدقو.)٤٤:٦ءايعشإو١:١انحوي(يفاماذهبلباق
يلراذنإلانإانهنابأوةئيطخلاىلعباقعلانوناققبسام

ةئيطخلانيبقلعتلااهبرهظيةلئاهةثداحلبًاغرافًاديدهت
نإفدعبرجيملمكحلااذهنأىلعهللاركشنو.اهصاصقو
جئاتننمانلأجلمنوكينأًادعتسملزيملهسفنهللا
.انلهتمحرهللارهظأاهانكرتوةئيطخلانعانبتنإفاناياطخ
ىلعباقعلابلجتنأىلعةرداقيههللاسيماوننإف
ةينثت(ةمحارلا»ةيدبألاعارذلا«هذهنمردقأومعن.ةمثألا

٣٣:٢٧(.

لُسَنوُكَيْيَكِلُهاَياَصَوَنوُعَنْصَيَنيِذَّـلِلىَبوُط«١٤
ْ

ْمُُهناَط
حلٱِةَرَجَشَىلَع

ْ
ملٱَىلِإِباَوْبَألٱَنِماوُلُخْدَيَوِةاََي

»ِةَنيِدَْ
٢٧و٢١:١٢ص٢عو٧:١٤ص

نايبتايآلاهذهيفُهاَياَصَوَنوُعَنْصَيَنيِذَّـلِلىَبوُط
يفو)٩و٧ع(يفنوعئاطلانونمؤملااهبدعُويتلاتاكربلل
.»مهبايثنولسغي«خسنلاضعب

لسنلانإخلاِةاَيَْحلٱِةَرَجَشَىلَعْمُُهناَطْلُسَنوُكَي
نيلوألانيدلاولاةيصعمبةرجشلاكلتيفقحلادقفيرشبلا
روكذملالسنلانمنوعئاطلاةيناثهلصحهنكلءاوحومدآ
سانللقحلابسكهنإفبيلصلاىلعحيسملاتومةطساوب
قيرطاذهو.ةيوامسلاةنيدملاىلإةيؤلؤللاباوبألامهلخدأو
»باب«وهيذلاحيسملانونتقينينمؤملانإهلوقلرخآ
اَنَلَراَص«هنألةايحلاةرجشىلعناطلسمهلوهبوءامسلا
.)١:٣٩سوثنروك١(»ًءاَدِفَوًةَساَدَقَوًاّرِبَوِهللاٱَنِمًةَمْكِح

لٱًاجِراَخَّـنَأل«١٥
ْ

لٱَوَةاَنُّزلٱَوَةَرَحَّـسلٱَوَبَالِك
ْ
َةَدَبَعَوَةَلَتَق

.»ًابِذَكُعَنْصَيَوُِّبُحيْنَمَّـلُكَو،ِناَثْوَألٱ
يبليف٢١:٨صو٥:١٩ةيطالغو١٠و٦:٩سوثنروك١
٧:٦ىتم٢٣:١٨ةينثت٨:١٢ىتم٣:٢

ةيضرألاندملاةيوامسلاةنيدملاهبشتَبَالِكْلٱًاجِراَخَّـنَأل
ندملاباوبأجراخيفنإف.اهجراخيفوهامةهجنم
ثثجلكأتةمصاخمًادجةعئاجباحصأالبًابالكةيضرألا
:٢٢و٢١:١٩و١٦:٤و١٤:١١كولم١(راذقألالكومئاهبلا

.)١٥:٣ايمرإو٥٩:٦رومزمو٣٦و٩:١٠كولم٢و٣٨
يتلالثمانهةروكذملاةأطخلاعاونأخلاَةاَنُّزلٱَوَةَرَحَّـسلٱَو

بوجونايباذهبدوصقملاو.)٢١:٨ص(يفتركُذ
نيذلانمربلاعنصىلإواياطخلاكلتلكنعماتلالاصفنالا
.ةيوامسلاةنيدملالوخديفنوبغري

لَسْرَأ،ُعوُسَياَنَأ«١٦
ْ

هبْمُكَلَدَهْشَأليِكَالَمُت ِروُمُألٱِهِذِٰ
لٱِنَع

ْ
ملٱِحْبُّصلٱُبَكْوَك.َدُواَدُةَّـيِّـرُذَوُلْصَأاَنَأ.ِسِئاَنَك

.ُ»ريِنُْ

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع
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٢:٢و١:١ىتم٥:٥و٣:٢٢صو٦عو١١و٤و١:١ص
٢:٢٨ص

عوسينالعإ«يهورفسلاةحتافبقلعتماذهُعوُسَياَنَأ
هسفنهللانبانلعأيذلامسالاوهو.)١:١ص(»حيسملا
.)٩:٥لامعأ(يسوسرطلالواشلهب

لكقدصبانهحيسملادهشَدَهْشَأليِكَالَمُتْلَسْرَأ
ضرألاىلعوهوهخيراتنيبلاصتالانابأورفسلااذهلاوقأ
ديعاوملكلصأهسفننلعأف.ءامسلايفوهوهخيراتب
ضرألاتلصتاهبهنألاهزاجنإىلعرداقوهواهنوبرعورفسلا
انحوي(هللاةكئالمناسنإلانباىلعلزنيودعصيفءامسلاب
١:٥١(.

سئانكلهبحيسملادهشامِسِئاَنَكْلٱِنَعِروُمُألٱِهِذِٰهب
.سئانكلالكلهبدهشعبسلاايسأ

ليئونامع«وهوهنباودوادبرهنألَدُواَدُةَّـيِّـرُذَوُلْصَأاَنَأ
ىتم(دواديسركىلعسلاجوهو»انعمهللاهريسفتيذلا

.)٣٣-١:٣١اقولو٤٥-٢٢:٤٢
لماكلاراهنلاعولطبرشبييذلاُريِنُْملٱِحْبُّصلٱُبَكْوَك
ةراشإاذهيفهنألمتحيو.)١:١٩سرطب٢و٤:٢يخالم(
.)٦:١٢و٣:٨ايركزو١:٧٨اقولو٢٤:١٧ددع(يفامىلإ
دنعو»دوادنبا«هنألدوهيلايرصنتمدنعبوبحمحيسملاف
بكوك«هنوكرابتعابمهجاهتباعوضومهنألممألاينمؤم
.»رينملاحبصلا

لٱَوُحوُّرلٱَو«١٧
ْ
ْعَمْسَيْنَمَو.َلاَعَت:ِنَالوُقَيُسوُرَع

لَف
ْ
لَفْشَطْعَيْنَمَو.َلاَعَت:ْلُقَي

ْ
لَفْدِرُيْنَمَو.ِتْأَي

ْ
َءاَمْذُخْأَي

»ًاناَّـَجمٍةاَيَح
٧:١٧صو٢ع٦و٢١:٩و١٤:٣١و٢:٧ص

توصوهفدحاومفبَلاَعَت:ِنَالوُقَيُسوُرَعْلٱَوُحوُّرلٱَو
بلطتلةسينكلايهيتلاسورعلاثحيحورلانإفدحاو
.حورلاميلعتىضتقمبهبلطتسورعلاواهيلإحيسملاءيجم
يذلاهللاباتكيفديعاوملالكقفوىلعاذهحورلابلطو
توصف.نينمؤملابولقيفبلطلائشنيوهو.هبىحوأ
يهو»يتآانأ«لاقوههنإفحيسملاتوصىدصةسينكلا
حتفناف.يتآلانالعإرفسرفسلااذهف.»لاعت«اهلوقبهبيجت
ع(نايتإلااذهبلطبمتُخو)١:٧ص(»يتأياذوه«هلوقب
٢٠(.

ناكوهفانحويلوقاذهَلاَعَت:ْلُقَيْلَفْعَمْسَيْنَمَو
ءيجمبلطيوسورعلاوحورلاتوصناميإلابعمسي
نأنوعمسينملكرمأف.هايإامهبلطرثأىلعحيسملا
.ءيجملاكلذاوبلطي

لبملاعللالحيسملالوقاذهِتْأَيْلَفْشَطْعَيْنَمَو
نأيهتشتوةايحلارهنءامنمتبرشدقيتلاةسينكلل
هئيجمىلإشاطعلامهةسينكلاءاضعأف.ًاضيأبرشت
.»مكنمبرتقيوهفهللاىلإاوبرتقا«هلوقبسحهيلإنوبرتقيف
ملوهروضحاوهتشاوهروهظاوبحأحيسملاىلإاوبرتقااملكو
.»لاعت«اولاقواوفاخي

حيسملالوقاذهًاناَّـَجمٍةاَيَحَءاَمْذُخْأَيْلَفْدِرُيْنَمَو
:٧اقول(انحويةراشبيفهلوقلقفاوموهوقبساملًاريسفت

٣٧(.

اَذٰهِةَّـوُبُنَلاَوْقَأُعَمْسَيْنَمِّـلُكِلُدَهْشَأِّـينَأل١٨«١٨،١٩
لٱ
ْ

ِتاَبََّـرضلٱِهْيَلَعُهللاٱُديِزَياَذٰهَىلَعُديِزَيٌدَحَأَناَكْنِإ:ِباَتِك
ملٱ
يفَةَبوُتْكَْ لٱاَذٰهِ

ْ
ِلاَوْقَأْنِمُفِذَْحيٌدَحَأَناَكْنِإَو١٩.ِباَتِك

حلٱِرْفِسْنِمُهَبيِصَنُهللاٱُفِذَْحيِةَّـوُبُّنلٱِهِذٰهِباَتِك
ْ
َنِمَو،ِةاََي

ملٱ
ملٱِةَنيِدَْ

ملٱَنِمَو،ِةَسَّـدَقُْ
يفِبوُتْكَْ لٱاَذٰهِ

ْ
.»ِباَتِك

ع١٦:٢١-١٥:٦ص٣٠:٦لاثمأو١٢:٣٢و٤:٢ةينثت
٢٢:٥-٢١:١٠ص٢

اذهنإف.ةريخألاهتداهشولوسرلالوقاذهُدَهْشَأِّـينَأل
داشرإبوحيسملارمألًاعوطهفلأنيمأدهاشفلؤمرفسلا
ملوهفهملعحورلانإملعهنألناطلسبملكتفسدقلاحورلا
وأهتاديدهتةوقفعضُياممهيفهللاهنلعأاممًائيشهيلإفضي
.ةميظعلاهديعاومةميقللقيامم

اذهيفبتُكامىلعيأاَذٰهَىلَعُديِزَيٌدَحَأَناَكْنِإ
.رفسلا

ىلاعتهلوقىلعينبماذهخلاِتاَبََّـرضلٱِهْيَلَعُهللاٱُديِزَي
اوصعاذإرصمتابرضمهيلعبلجيهنأبليئارسإينبل
.)٧:١٥و٤:٢ةينثت(هرماوأ

نم«حصألالعلِةاَيَْحلٱِرْفِسْنِمُهَبيِصَنُهللاٱُفِذَْحي
.)١٢:٣٢ةينثتو١٤ع(خسنلاضعبيفامك»ةايحلاةرجش

.اهتاذلواهداجمأنميأِةَسَّـدَقُْملٱِةَنيِدَْملٱَنِمَو
يفِبوُتْكَْملٱَنِمَو تاكربلاوديعاوملانمِباَتِكْلٱاَذٰهِ
.هيف

هبُدِهاَّـشلٱُلوُقَي«٢٠ َلاَعَت.َنيِمآ.ًاعِيَرسِيتآاَنَأ!ْمَعَن:اَذِٰ
.»ُعوُسَيُّبَّـرلٱاَُّهيَأ

١٦:٢٢سوثنروك١و٧ع١:٢ص

نيمألادهاشلاحيسملاباوجاذهاَذِٰهبُدِهاَّـشلٱُلوُقَي
»يتآانأ«هلوقةنيرقبهئيجمةسينكلاوحورلابلطلقداصلا
راذنإوهنورظتنينيذللةيزعتوهو.)٧ع(يفهلوقرركموهو
.هنايتإنعنولفغينيذلل

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع

١١١
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برلاءيجمبقلعتياملكيفلوسرلالوقاذهَنيِمآ
يفنيوعومدلاحسميونزحلاوةئيطخلايفنيوديعاوملانم
لوسرلاف.يدبألاراهنلاعولطوةملظلالاوزوةيواهلاوتوملا
.هئيجميهتشتيتلاةسينكلالكبئانانه

امكةسينكلاوحورلابلطامكُعوُسَيُّبَّـرلٱاَُّهيَأَلاَعَت
.تدعو

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن«٢١
.»َنيِمآ.ْمُكِعيَِمجَعَمِحيِسَْ

١٦:٢٠

ةملكلا»نيسيدقلاعم«خسنلاضعبيفوخلااَنِّـبَرُةَمْعِن
دعولايهيتلارفسلااذهنماهعمسنيتلاةريخألا
هنأنينمؤمللدكؤتيهو.عوسيبرلانمماتلانارفغلاب
ةنلعملاتاداهطضالاوبئاصملاوراطخألانممهباصأامهم
لامتحاىلعمهردقيلةمعنوةوقحيسملايففرفسلااذهيف
مهفالورفسلااذهبتكيملهالولهنألةوقلاوةمكحلالك
.هيفهرماوأعيطينأدحأردقيملهالولودحأهانعم

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

Germany

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

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
ايؤرلارفسحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاَنوُْرشِع

١١٢
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