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ةمدقم

نكل.اهيفلادجالةقيقحهذه.ةيناثٍتآحيسملا
؟ةمالعلايهامو؟فيك:وهريبكلالاؤسلا

عوضوملااذهيفةلئسأةعومجميبرعلائراقللمّدقنو
دقو،ةيليجنإلاةسينكلاةديقعبسحب،اهيلعةباجإلاو
ةينسلادعاوقلا«باتكامه،نييساسأنيعجرمنماهانيقتسا

عبُطيذلا،سِنأسميجسقلل»ةيهلإلارافسألاريسفتيف
توهاللاملعيفميلعتلاماظن«باتكو١٨٨٠ةنستوريبيف
.١٨٩٠ةنستوريبيفرداصلاو،هسفنفلؤملل»ميوقلا

قباسنيباتكلانيذهيفءاجامّنأئراقللحضاوو
لب،ةيسايسلاثادحألابٌرُثأتهيفسيلف١٩٤٨ةنسثادحأل
سدقملاباتكلاصوصنىلعةَّـينبمةيتوهالةساردوه
يذلايخيشملاركفلامدقتو.ديدجلاوميدقلاهيدهعب،هدحو
!ىفكوةيباتكةسارداهنإ.رشعسداسلانرقلايفأدب

»ةنَرصَع«ىَّـمسُيامبنيباتكلابءاجامحيقنتبانمقدقو
بيتكلااذهنوكينأنيجار.)ًايرصعًاثيدحهلعجبيأ(
نمؤنيتلا،ةيناثحيسملاءيجمةديقعلحيحصميلعتردصم
نعنيلفاغلاهّبنينأوجرنامك.يبرعلاانقرشيفًاعيمجاهب
.حيسملليناثلاءيجملااذهلاودعتسيلةيساسألاةقيقحلاهذه

ةيليجنإلاةسينكلايعاررونلادبعسينمسقلاروتكدلا
ةرابودلارصقب

ءيجميفسدقملاباتكلاميلعتوهام-١
؟ةيناثحيسملا

،دجملابةيناثءيجيسحيسملاّنأةسدقملارافسألاانمّلعت
:ءيجملااذهقبستةيلاتلاثداوحلاو.ًاروظنمًايقيقحًائيجم

ممأللةوعدلالصتو،ملاعلالكيفليجنإلارشتني.١
.ةيحيسملاةسينكلاىلإنوّمضنيف

دعبةسينكلاىلإنومضنيوةيحيسملاىلإدوهيلاعجري.٢
.ةليوطةدممهداعتباومهتاتش

»حيسملادض«رهظيوةسينكلايفميظعدادتراثدحي.٣
.دابُيو»ةيطخلاناسنإ«يأ

هتدملوطنعّربُع(ديدجرصعيفةسينكلالخدت.٤
طلستتوملاعلالكىلإةيحيسملادتمتهيف)ةنسفلأب

نمملاعلاحيرتسيفسيلبإدّيقُيو،رشبلابولقىلع
.هدئاكم

،ةنسلافلألاةياهندنعةزيجوةدمناطيشلاّلَُحي.٥
.حيسملايتأيمث،ةسينكلابراحيف

صوصخبسدقملاباتكلالوقياذام-٢
حيسملاءيجملبقملاعلايفليجنإلاراشتنا

؟ةيناث

:اهنم،ةحضاووةريثككلذنأشيفتايآلا

لٱَنِم)حيسملا(ُكِلْمَي«·
ْ

لٱَىلِإِرْحَب
ْ

َىلِإِرْهَّـنلٱَنِمَو،ِرْحَب
ملٱُّلُكُهَلُدُجْسَيَو.ضْرَألٱِيصاَقَأ

ُدَّـبَعَتَتِمَمُألٱُّلُك.ِكوُلُْ
.)١١و٧٢:٨رومزم(»ُهَل
َختَو،ُهللاٱاَنُكِراَبُي«·

ْ
:٦٧رومزم(»ِضْرَألٱِيصاَقَأُّلُكُهاَش

٧(.
يفُنوُكَيَو«· يفًاتِباَثُنوُكَيِّـبَّـرلٱِتْيَبَلَبَجَّـنَأِماَّـيَألٱِرِخآِ ِ

جلٱِسْأَر
ْ
َجتَوِلَالِّـتلٱَقْوَفُعِفَتْرَيَوِلاَبِ

ْ
.ِمَمُألٱُّلُكِهْيَلِإيِر

ِلَبَجَىلِإْدَعْصَنَّـمُلَه:َنوُلوُقَيَو،ٌَةريِثَكٌبوُعُشُريِسَتَو
.)٣-٢:٢ءايعشإ(»ِّـبَّـرلٱ
لَعَج«·

ْ
ألِلًاروُنَكُت

ُ
»ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإِيصَالَخَنوُكَتِلِمَم

.)٤٩:٦ءايعشإ(
طَغُتاَمَكِّـبَّـرلٱِدَْجمِةَفِرْعَمْنِمُئِلَتْمَتَضْرَألٱَّـنَأل«·

ِّـ
ي

ملٱ
ْ
لٱُهاَيِ

ْ
.)٢:١٤قوقبح(»َرْحَب

يف«· ُعِمَتَْجيَو،ِّـبَّـرلٱَّـِيسْرُكَميِلَشُروُأَنْوَّـمَسُيِناَمَّـزلٱَكِلٰذِ
َنوُبَهْذَيَالَو،َميِلَشُروُأَىلِإِّـبَّـرلٱِمْسٱَىلِإِمَمُألٱُّلُكاَهْيَلِإ
لَقِداَنِعَءاَرَوُدْعَب

ْ
.)٣:١٧ايمرإ(»ِريِّـِّـرشلٱِمِهِب

،هلكنيجعلارّمختودتمتةريمخبهتوكلمحيسملاهّبشو
.ًاميظعًاومنتمنلدرخةبحبو

صوصخبسدقملاباتكلاتاّوبنيهام-٣
حيسملاءيجملبقحيسمللدوهيلاعوجر

؟ةيناث

:يتأيامتاّوبنلارهشأ

يفةزّيمتمةمأمهئاقبعم،مهضفرومهتُّتشتنعتاّوبن.١
٣٩-٢٦:٣٣نييوال(:اهنمو،مهضفرةّدمملاعلالك
١٣-٦:٩ءايعشإو٦٨-٢٨:٢٥و٤:٢٧ةينثتو٢٦:٤٤و
٣٠:١١و٢٩:١٨و٢٤:٩و٩:١٦ايمرإو١٥-٦٥:١١و
٣:٤عشوهو٩:٢٧لاينادو١٢:١٥لايقزحو٤٦:٢٨و

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجمةمدقم
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ةيمورو٢١:٢٤اقولو٢٤حاحصأىّتمو٩:٩سوماعو
٢٦-١١:٢٥(.

:اهنمو،ةيقيقحلاةنايدلامهلوبقومهعوجرنعتاّوبن.٢
٥٦:٨و٦و٤٩:٥و١٢و١١:١١ءايعشإو٦-٣٠:٢ةينثت(
عشوهو١٤-٣٧:١و٣٧-٣٦:٢٤و٤٤-٢٠:٣٢لايقزحو
٢٠-٧:١٥و١٣و٢:١٢اخيمو٩و٩:٨سوماعو٣:٥
٢٦-١١:٢٥ةيمورو١٢:١٠و١٠و١٠:٩ايركزو
.)١٨-٣:١٢سوثنروك٢و

هذهلةيسيئرلاتاريسفتلايهام-٤
؟تاّوبنلا

:ةيسيئرتاريسفتةثالثكانه

مهعوجرديفتمهتمأنعتاّوبنلاّنأوهودوهيلايأر.١
تحتكلذو،اهلمهكالتماومهدالبىلإمهتاتشنم
اهتروصىلعمهتنايدومهلكيهنودّدجيف،حيسملامكح
بوعشنيبةجردىلعأىلإاهنأشعفتريو،ةقباسلا
.ضرألا

الوهو،تاّوبنلاكلتليفرحلاريسفتلاباحصأيأر.٢
ّنإنولوقيمّهنأىلع،دوهيلايأرنعرهوجلابفلتخي
،اهلكةسينكلاةنايدنوكتاهديدجتدنعةيدوهيلاةنايدلا
ريغ.ةيدوهيةسينكىلإلوحتتةيحيسملاةسينكلاّنأيأ
ريسفتلااذهىلعنوقداصيالنيرسفملامظعمّنأ
ًاماتًابالقنارظتنننأيغبنيالهّنإنولوقيلب،ًامامت
حصييفرحلاريسفتلاّنإو،ةيحيسملاةنايدلايفاذهلثم
عفرونيطسلفضرأىلإدوهيلاعوجرةهجنمطقف
،مهنادلبومهممأفالتخاىلعنييحيسملانيبمهنأش
نمبيرقيأرلااذهو.ةيحيسملامهقانتعادنعكلذو
نكميالهّنأريغ.)٣مقرتحت(يحورلابهذملا
ّرسفتيدوهيلانعتاّوبنلانمًاءزجّنإمهلوقةنهرب

يفرحلاريسفتلاّحصاذإو.ًايحوررخآًاءزجوًايفرح
بوصتساكلذلو.لكللهبميلستلاًاعبطيغبنيءزجل
.يتأيسامك،لكلليحورلاريسفتلانيرسفملامظعم

،دوهيلانعتاّوبنلليحورلاريسفتلاباحصأيأر.٣
ىلإدوهيلامامضنابمتتتاّوبنلاكلتلكّنإنولوقيو
دعبو.هتاريخوليجنإلاتاكربيفمهكارتشاوةسينكلا
ًابناجوأمهضعبنأقفتااذإةسينكلاىلإمهعوجر
نيطسلفدالبىلإاوعجرينأاودارأمهنمًاميظع
الكلذكو.كلذعنمتةّوبنكانهسيلفاهونطوتسيو
مهنكلو.نيصلاوأاكيرمأاونطوتسينأاودارأاذإعنام
ال،مهتيرحبنويحيسممهونوعجريهذهةلاحلاو

لب،هللاةيامحتحتاهيفةيدوهيلاةنايدلااوددجيل
نودبعيوسئانككانهنوميقيفةيحيسملااوسراميل
لكبلقرسيكلذّنأكشالو.قحلابحيسملا
ًادوهيمهعوجرنمًادجرثكأهبهللادجمتيو،يحيسم
ىلعتاوبنلاكلتمهفىلعرصتقانمف.ةيسايسةياغل
فرطتينملضينكلو،هيلعجرحالفةروصلاهذه
ىلإدوهيلاعوجرىلإريشتاهنأب،ًايفرحاهريسفتيف
ضرألاميسقتو،ةيناثلكيهلاوميلشروأءانبلنيطسلف
،ةينيدلامهسوقطديدجتو،ةميدقلاليئارسإطابسأنيب
)مهمعزىلع(يذلا،حيسملامكحتحتكلذلكو
،ميلشروأيفهيسركىلعسلجيوةياغلاهذهليتأي
رئاسنودهيلإاهبرقيوةيدوهيلاةمألاهلوحعمجيو
ريسفتاذهو.تاوبنلاكلتلًامامتإكلذلكو،نينمؤملا
فلاخيلب،ديدجلادهعلايفهديؤيامسيل،دَعبتسم
دصاقمريسفتيففرصتلاءوسنعأشندقو،هحور
.هللا

ريسافتلاهذهيفحصألايأرلاوهام-٥
؟ةثالثلا

:ليلدبثلاثلايأرلاةحصبلوقن

دوهيلاعوجرىلإريشتاهنأىلعتاّوبنلاكلتريسفت)١(
يفباتكلاميلعتقباطيو،دوصقملابٍفاووهو،ةسينكلل
ريغىلإاهماودوةيدوهيلاةنايدلاديدجتنإف،ىرخأنكامأ
هرهاظهبدارُيالفيقيقحلايرهوجلااهانعمنعريبعتةياهن
رصعلانعميدقلادهعلاميلاعتىلعقبطنياذهو.يفرحلا
لبقتسمنعديدجلادهعلايفءاجامىلعو،يليجنإلا
:حيسملالوقكلذةلثمأنمو.ةيوامسلالاوحألاوةسينكلا
لٱَكِئَلوُألىَبوُط«

ْ
ْمُهُِدَجيْمُهُدِّـيَسَءاَجاَذِإَنيِذَّـلٱِديِبَع

حلَا.َنيِرِهاَس
ْ

ُمَّـدَقَتَيَوْمُهُئِكْتُيَوُقَطْنَمَتَيُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ِيبَأِيلَلَعَجاَمَكْمُكَلُلَعْجَأاَنَأ«.)١٢:٣٧اقول(»ْمُهُمِدَْخيَو
َسِلَْجيْنَأِهيِطْعُأَسَفُبِلْغَيْنَم«.)٢٢:٢٩اقول(»ًاتوُكَلَم
يفيِعَم يفِيبَأَعَمُتْسَلَجَوًاضْيَأاَنَأُتْبَلَغاَمَك،ِيشْرَعِ ِ
،ةيزاجماههباشاموتايآلاهذهف.)٣:٢١اّنحويايؤر(»ِهِشْرَع
.ةينمزةيضرأرومأةراعتسابةيماسةيحورقئاقحنعّربعت
لالضلاىلإيّدؤيو،حيحصلااهانعماهدقفيًايفرحاهريسفتو

دهعلالاوقأىلعأدبملااذهّحصاذإو.هللامالكريسفتيف
،ميدقلادهعلاتاّوبنىلعّحصييرحلابمكف،ةّيوبنلاديدجلا
ضئارفوسوقطنمميدقلادهعلايفاملكّنأملعننحنو
ميدقلاهللابعشبيذهتهبدصُقيدادعتسايزمر

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟تاّوبنلاهذهلةيسيئرلاتاريسفتلايهام-٤
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يفنولازيالاوناكمهنأل،ةيحورلارومألاكاردإيفمهبيردتو
.لاحلاكلذبسانيامىلإجايتحالاةياغيفو،ةلوفطلاةلاح

ميدقلادهعلاتايانكوتاهيبشتوتاراعتساحضوتو
يفبعشلالاوحألةقفاوميهو،ينيدلاهللاةسينكلبقتسم
هّبُشناميلسودواددهعيفكلذلاثم.اهلامعتسانمز
ممألكىلإهكلمدتميماعناطلسيذكلمبحيسملا
تءاسوةمألاتطحناوةكلمملاتمسقنااملو.ضرألا
ليئارسإنيبداحتالاركذبلبقتسملانعّربُعبعشلالاوحأ
ةحارلابعتمتللبوعشلاةوعدو،دوادكلُمعافتراو،اذوهيو
لاوحأنعلايقزحّربعو.تباثلاتوكلملايفمالسلاو
لكيهلاةماقإوميلشروأءانبىلعةّينبمتاراعتسابلبقتسملا
ناطلسلاعاجرإو،ةسدقملامهضرأىلإبعشلاعوجرو،ةيناث
.ًامامتكلذلةفلاخمفورظطسويفأبنتهنأل،مهيلإ

تاّوبنّنأكوانلرهظلًايفرحتاّوبنلاكلتانّرسفاننأولو
امحالصإًايفرحاهبدارُيًانايحأمهلاوقأّنأل،ةضقانتمءايبنألا

ًانايحأو،يدوهيلاماظنلايفشيوشتلاوللخلانمثدح
٣١:٣١ايمرإ(قالطإلاىلعميدقلاماظنلاةدابإاهبدارُي
هبدارُياماهنمو.)٢:٧يّجحو٤-٦٦:١و٦٥:١٧ءايعشإو

ءايعشإ(ةيدوهيلاةنايدلااوسراميلميلشروأىلإممألادوعص
لكوةيدوهيلادادتماهبدارُياماهنمو)١٤ايركزو٦٦:٢٣
:١يخالمو٢٥-١٩:١٩ءايعشإ(ضرألالكيفاهسوقط
ةنيدملاولكيهلاءانبانلدكؤياملايقزحتاّوبننمو.)١١
نأعم.ميظعلافتحاودجمبةسدقملاضرألاىنكسو
نوكيالهنأانمّلعتايؤرلارفسيفلوسرلااّنحويلاوقأ
أدبملابجومبف.لبقتسملايفهيلإجايتحاالو،لكيه
ىنعملانأل،كلذلكيففالخالتاّوبنلاريسفتليحورلا
.لكلايفدحاووهيرهوجلا

يفًايرهوجًأدبمفلاخيتاّوبنلاكلتليفرحلاريسفتلاّنإ
.ةيهلإلاهدصاقمميمتتورشبلابيذهتيفهتافرصتوهللاةنايد
مدقتلاوهو.ءادفلالمعلامكإوهتوكلمناينبيفاميسالو
ضورفف.غلبألاىلإطسبألانموىلعألاىلإىندألانم
،اهحوروةيحيسملاىلإةبسنلابةفيعضناكرأةيدوهيلاةنايدلا
نوكتسامنودنآلايهامىلعةيحيسملاضورفنأامك
وهيفرحلاريسفتلاموزلبلوقلاف.ديجملاةسينكلالبقتسميف
ةيجراخةدحاوموسرّنَسبدّيقمهللانأداقتعالاةباثمب
.هئاضقناىلإملاعلاءدبنمهبعشوهتنايدل

يفةريثكرومأكلذكو،ةيزمرةنايدةيدوهيلاةنايدلا)٢(
ماظنيفاهلكتّمتدقو،هتايصوصخودوهيلابعشخيرات
.ديدجلادهعلا

.هيففالخالاممفميدقلادهعلايفزومردوجواّمأ
ةجاحالفهيلإزومرملارهظىتمف،هيلإزومرملابزمرلايهتنيو
ماظنلًازمرينيدلايوسوملاماظنلاناكدقلو.زمرلاىلإ
ماظنىلإةجاحكانهدعتملليجنإلارهظاملف،ليجنإلا
حيرصبكلذليجنإلانلعأدقو.لازوىضميذلا،ىسوم
ماظنلابةيهلإلاةنايدلايفومنلاومدقتلاموقيكلذلو.مالكلا
زومرملانوكيفالإو،يدوهيلاماظنلاىلإعوجرلاباليليجنإلا
ئدابملًافالخهيلإزومرملايفزمرلاال،زمرلايفىهتنادقهيلإ
ةمألاكلذك.ةررقملاةيماسلاهللاسيماونلويزمرلاماظنلا
نعزرفملا،ميدقلادهعلايفراتخملاهللابعش،ةيليئارسإلا
لسنللًازمردسجلابسحتناك،ضرألابوعشةيقب
نمحيسملااهراتخايتلا)ةسينكلا(ليجنإلارصعيفراتخملا
املكلذلو،يدبألاهكلمىلإاهّمضيلهمدباهادتفاوملاعلا

ةنايدلاتلازليجنإلائدابمىلعتمظنوةسينكلاترهظ
،هللاًاصاخًابعشةيدوهيلاةمألادُعتملو،اهسوقطوةيدوهيلا
نايبلجألو.هروهظدنعلازوهيلإزومرملايفزمرلاىهتناف
»ميهاربإلسن«ديدجلادهعلايفنينمؤملالكيمُسكلذ
لبجىلإنيتآو«)١٩و٢:١٢سسفأو٦:١٦ةيطالغ(

»ايلعلاميلشروأدالوأو«)١٢:٢٢نييناربع(»نويهص
:٢يسولوكو٣:٣يّبليف(»ناتخلالهأو«)٤:٢٦ةيطالغ(
.)٢:٩اّنحويايؤر(»ًادوهي«ايؤرلارفسيفًاضيأاوّمُسو)١١

دعوملابَسَح«مهـّنإسدقملالسنلااذهنعًاضيأليقو
ناكاملو.ميهاربإلدعوملاوهو)٣:٢٩ةيطالغ(»ةثرو
ديعاوملاةثرووميهاربإلسنمهناكملكيفنونمؤملا
كالتمادرجمىلإسيلريشتديعاوملاكلتتناك،هلةحونمملا
ناعنكيأ،ناعنكضرأبهيلإزومرملاىلإلبناعنكضرأ
الوسندتيالوىنفياليذلاثاريملايهيتلاةيوامسلا
املكيفلسرلاهدصقاماذهّنأكشالو.لحمضي
مللبقتسملانعمهمالكلكيفمهنأل،نأشلااذهيفهومّلع
ّنأىلإًامئاداوراشألب،يزمرلايدوهيلاثاريملاىلإاوريشي
ءاجرلديحولاعوضوملاوههيلإزومرملاو،ىضمدقزمرلا
ليئارسإىلإزمرميدقلاليئارسإّنأنممّلعتنف.ةسينكلا
مضنتةيدوهيلاةمألاّنأو،هيلإزومرملايفزمرلاءافتخاديدجلا
هللاديعاومبقحدعبدوهيللسيلهنأو،ةيحيسملاةسينكلل
سيلمهليههللاديعاومنأل،اهيلإاومضنيملامهتسينكل
هللابعشمهرابتعابلب،يدسجلاميهاربإلسننممهنأل

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةثالثلاريسافتلاهذهيفحصألايأرلاوهام-٥
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نوريصيامدنعالإديعاوملانولانيالكلذل.رايتخالابسح
.يحورىنعمبهللابعش

يفهللابعشلثممويلادوهيلاّنإلوقيضرتعمَّـبُرو
ماظنتحتهللابعشمهو،مهسفنألٌزمرمه،ميدقلادهعلا
مهكالتمالزمريًاميدقناعنكضرأمهكالتماّنإو،ليجنإلا
سيلكلذّنإ:بيجنف.لضفأفورظيفىرخأةرماهايإ
زومرملانملقأًامئادزمرلانأل،هفلاخيلبزمرلابأدنم
ىلإًازمرٌرمأنوكينأحصيالكلذلو،ءيشلكيفهيلإ
هلكأىلإًازمرةيربلايفنملالكأربتعننأحصيله.هسفن
ماظنيفهسفنىلإًازمرحصفلافورخحبذوأ،ىرخأةرم
ناعنكضرأكالتمانوكينأحصيالكلذكو!الك؟رخآ

لب،ليجنإلارصعيفةيناثاهكالتمالًازمرميدقلادهعلايف
دصاقملًاقباطمنوكي،اهنمىمسأولضفأوهامكالتماىلإ
.ليجنإلا

يفتّمتاّهنأو،ةيزمرةيدوهيلاةنايدلالسرلاربتعادقل
خّبوو.اهظفحبُدعبنيفلكمريغنييحيسملانأو،ةيحيسملا
ّثحو،ةيدوهيلاضئارفلاىلإحنجاملكسلوبلوسرلا
حيسملالوقنسحأامو.تلازاهنألاهكرتىلعنييحيسملا
يفَال«:هللاةدابعنعةيرماسلل جلٱاَذٰهِ

ْ
يفَالَو،ِلََب َميِلَشُروُأِ

حلٱَوِحوُّرلٱِبلب،ِبآلِلَنوُدُجْسَت
ْ

يأ)٢٣و٤:٢١اّنحوي(،»ِّـَق
،هتومدنعثدحاماذهحيسملالوققفاويو.ناكملكيف
لاوزىلعةلالد،نينثاىلإلكيهلاباجحقاقشناوهو
ليبقلااذهنمو.ًامامتاهخسنويوسوملاماظنلاضئارف
ملٱًاضْيَأاَنَحْصِفَّـنَأل«:لوسرلالوق

»اَنِلْجَألَحِبُذْدَقَحيِسَْ
.)٥:٧سوثنروك١(

ليبقلااذهنمةيدوهيلاةنايدلانأشيفررقتاملكو
ةيدوهيلاةمألاليئارسإف،يدوهيلابعشلاىلعًاضيأّحصي
تمادامف.ةسينكللٌزمرمهميدقلادهعلايفهللابعش
تهتنااملو،يممألاويدوهيلانيبزييمتلارمتسيةمئاقةيزمرلا
،ممألاودوهيلانيبزييمتلالازهيلإزومرملاروهظبةيزمرلا
ىلعانلو.ةليبقوسنجلكنمراتخملاهللابعشفلأتو
ةيموررظنا(راهطألالسرلامالكيفةريثكةيهلإصوصنكلذ
امو)٢:١٤سسفأو٣:١١يسولوكو٣:٢٨ةيطالغو٥:٢
»ميهاربإلسن«ناكسنجيأنمنينمؤملاةيمستهديؤي
٢:١٢سسفأو٦:١٦و٣:٢٩ةيطالغ(»نييليئارسإ«و
.)١٢:٢٢نييناربعو

.ديدجلاوميدقلانيدهعلاحوريفانييفرحلاريسفتلاّنإ
ىلإًاريخأمهعوجربقلعتتمهبةصاخديعاومدوهيللمعن

دجويالنكلو.هللابعشىلإمهمامضناوةسينكلانضح
توكلميفمهريغقوفمهئاقتراىلعناهربالوٌدعو
اهئايحإلةسينكللةكربنوكيمهعوجرّنأريغ.حيسملا
نمًةايحنوكيمهلابتقاّنإلوسرلالاقامك،اهطيشنتو
دنعةياغللجيهبرظنمنمهلايو.)١١:١٥ةيمور(!تاومألا
ةدحاوسفنودحاويأربنيعجاردوهيلااوأرىتمنينمؤملا
.حيسملاقحبنورشبيوليجنإلانولبقي،ةسينكلاىلإ

يدوهيلابعشلاوةيدوهيلاةنايدلازمرنعهانلقامو
ًاضيأٌزمريهيتلا،ناعنكضرأيفمهثاريمنعهلوقن
ضرأسيلديعاوملابسحثرتسيتلاةسينكلاثاريمل
هنإميهاربإنعليقامك،اهلكضرألالبطقفناعنك
ضرألاوةديدجلاءامسلايأ)٤:١٣ةيمور(»ملاعللٌثراو«
سرطب١(ديعاوملابسحيدبألاةسينكلاثاريم،ةديدجلا
.)٣:١٣سرطب٢و١:٤

نيطسلفىلإدوهيلاعوجرلسرلاوحيسملاركذيمل)٣(
مهلوبقبهللاىلإمهعوجراوركذمهنكلو،اهيفمهتنايدديدجتو
.ممألاءلملوخددعبةسينكلايفمهميعطتوحيسملا

ىلإدوهيلاعوجرىلعّصنديدجلادهعلالكيفسيلو
الو،تخسُنيتلامهتنايدديدجتوةميدقلامهلاوحأومهدالب
وهًاريثكدروامنكلو.ًاقلطمهديؤيامالوكلذلةراشإ
.ملاعلالكيفمهتتشتومهتنيدمريمدتومهيلعةنونيدلاءارجإ
ديدجتودوهيلاعوجريفيفرحلايأرلاباحصأسبتقامعن
،كلذلةراشإاهيفنأىلعديدجلادهعلاتايآضعبمهتنايد
يفِينوُمُتْعِبَتَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ«لسرللحيسملالوقاهنمو ،ِديِدْجَّـتلٱِ
َجت،ِهِدَْجمِّـِيسْرُكَىلَعِناَسْنِإلٱُنْبٱَسَلَجىَتَم

ْ
ْمُتْنَأَنوُسِل

ْيَنْثٱلٱَليِئاَْرسِإَطاَبْسَأَنوُنيِدَتًاّيِسْرُكََرشَعْيَنْثٱَىلَعًاضْيَأ
َنِمًةَسوُدَمُميِلَشُروُأُنوُكَتَو«هلوقو)١٩:٢٨ىّتم(»ََرشَع
لاؤسو.)٢١:٢٤اقول(»ِمَمُألٱُةَنِمْزَأَلَّـمَكُتىَّـتَح،ِمَمُألٱ
يفْلَه«حيسملللسرلا لٱاَذٰهِ

ْ
ملٱُّدُرَتِتْقَو

لُْ
ْ

»؟َليِئاَْرسِإَىلِإَك
»َتاَقْوَألٱَوَةَنِمْزَألٱاوُفِرْعَتْنَأْمُكَلَسْيَل«:مهلحيسملاباوجو
ديؤيامكلذلكيفسيلهنأريغ.)٧و١:٦لسرلالامعأ(
لاوحأّنيبياهيفيتلاحيسملالاثمأىلإانرظناذإو.مهيأر
كلذلبقتسمنعةفلتخموةريثكدئاوفاهنمديفتسنهتوكلم
ىلإدوهيلاعوجرىلعلدياماهيفىرنالنكلو،توكلملا
نأعم،كلذلريشيامالوينيدلامهماظنديدجتونيطسلف
:٢١ىّتم(توكلملاكلذبدوهيلاةقالعنعثدحتياهضعب

.)٣٢-١٥:١١و٩-١٣:٦اقولو١٤-٢٢:١و٤٦-٢٨

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةثالثلاريسافتلاهذهيفحصألايأرلاوهام-٥
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نمةسينكلاىلعأرطيامتاّوبنلاضعبعوضومو
مث،اهدادتماواهمدقتءانثأقيضلانماهبيصياموداسفلا
ّمث.)١٨و١٦اقولو٢٥صو٥٠-١٣:٢٤ىّتم(ًاريخأاهراصتنا
ىلعلديامدوهيلالبقتسمنعسلوبمالكيفسيل
-٩ةيمور(لبقتسملايفمهتنايدديدجتومهعافتراومهزايتما

ةحلاصملاعوجرنوكيمهعوجرنأّنيبيهارنسكعلابلب)١١
ركذيملسرطبكلذكو.اهتيوضعيفمهلوخدوةسينكلاعم
دسجلابسحليئارسإلنأهلئاسريفالوهظعاوميفال
نعحيسملااولأسنيذلالسرلانيبناكهنأعمو.ًالبقتسم
موييفسدقلاحورلابكسدعبهارن،ليئارسإلكلُملاّدر
شرعىلعنآلاسلاجلاحيسملابًاراركتيدانينيسمخلا
نعملكتاملو.)٢٨-٤:٢٤و٢:٣٠لسرلالامعأ(دواد
ركذيمل)٢١-٣:١٩لسرلالامعأ(حيسملاتوكلملبقتسم
دجملاةلاحىلإءيشلكّدرلبليئارسإىلإكلُملاّدر
هيفىرنالايؤرلارفسىلإانرظناذإو.ةيلصألاةداعسلاو
ًافلأرشعينثالامتخّنإليقمعن.عوضوملااذهيفًامالك
نكل،دوهيلاعوجرىلعليلدوه)٧ايؤر(طبسلكنم
راشأدقف،ةسينكلايراتخمىلإلبدوهيلاىلإريشيالكلذ
ديؤيو.ةيدوهيتاهيبشتوتاراعتسابةسينكللايؤرلارفس
)١٤اّنحويايؤر(راشأ)ًافلأ١٤٤(نيموتخملاددعنأكلذ
الو.زييمتنودةسينكلايراتخمىلإلبدوهيلاىلإسيل
اّنحويايؤريفةروكذملاةأرملانأضعبلاريسفتًاقلطمّحصي

ةلاحيفدوهيلامهاهلسننأو،ةيدوهيلاةسينكلايه١٢
الورفسلاحورلقفاومريغوديعبهنأل،ةيربلايفتتشتلا
عوضوملااذهنعهلسروحيسملاتوكسنأجتنيف.هدصقمل
ىلعليلدوه)ًاحيحصناكهلهنونلعيمهنأرظتنُينيح(
.مهزايتماومهتنايدةداعإودوهيلاعوجرةحصمدع

ىلإةيدوهيلاةنايدلاهميلعتوديدجلادهعلاحورخسن)٤(
هللابعشدعباونوكينأدوهيلاديدجلادهعلاضفرو،دبألا
نعتاّوبنلليحورلاريسفتلايضتقيهلككلذو،صاخلا
دبألاىلإةيدوهيلاةنايدلاخسناّمأ.ةيدوهيلاةمألالبقتسم
رظنا(ًاريثكهيفركُذدقو.ديدجلادهعلاميلاعتحضوأنمف
:٤ةيطالغو٣-٣:١و٢:١٤يسولوكو١٥و٢:١٤سسفأ
.)٤-٥:٢و١١-٩

دقو،ةيدوهيلاةنايدلاضقانيفديدجلادهعلاحوراّمأو
ىرخأةروصىلعةنايدءاشنإو،اهلاوزواهخسنبلسرلاىدان

ةنايدلاعماهعمجنكمياليتلاةيحيسملايه،اهنعفلتخت
بعشاونوكينأدوهيلاضفراّمأو.دحاوماظنيفةيدوهيلا
مهصالخدصقدقهللانأكشالو.فورعمفصاخلاهللا
.هتسينكىلإمهمامضناوحيسملاىلإمهتوعدبًاريخأ

ًامامتةهباشملاتاّوبنلاضعبلديدجلادهعلاريسفت)٥(
حّجرينآلااهددصيفنحنيتلااهحورواهطافلأيف
.اهليحورلاريسفتلا

ميهاربإلسننأسلوبلوسرلاريسفتكلذةلثمأنمو
يحورلاهلسنيأ،ًاضيأممألاودوهيلانمنينمؤملالمشي
:ليئويلوقهريسفتو.)١٦-٤:١١ةيمور(يدسجلاال
:٢ليئوي(»وُجْنَيِّـبَّـرلٱِمْسٱِبوُعْدَيْنَمَّـلُكَّـنَأُنوُكَيَو«

:٣ةيطالغرظنا(حيسملابممألاصالخلنالعإهنأو.)٢٣
بسحهمالكهّجوليئويّنأعم)١٠:١٣ةيمورو١٨-٦
»مكخويشومكتانبومكونب«مهللاقذإ،دوهيلاىلإرهاظلا
.اهنمدوصقملانلعأوةّوبنلاهذهديدجلادهعلاّرسفدقو
ةميخءانبنعسوماعةّوبنللوسرلابوقعيريسفتكانهو
ةسينكلاناينبوممألاعوجرىلإريشتاّهنأةطقاسلادواد
.)١٨-١٥:١٣لسرلالامعأ(ةيحيسملا

لوبقلاةبعصجئاتنيفرحلاريسفتلامزلتسي)٦(
.ميلسلقعيذيحيسملكدنعثودحلاةليحتسمو
.يحورلاريسفتلاتبثياممكلذو

مزليةيدوهيلاةمألانعتاّوبنلليفرحلاريسفتلاّحصنإف
.ًاضيأًايفرحدوهيللةرصاعملاةميدقلاممألانعليقاممهف
نيذلادوهيلاعوجردنعةدوجومنوكتاّهنإاهنعليقاممو
حصنإكلذكو.قيدصتلاديعبكلذو،اهنوديبيواهنوبلغي
طابسألادوجومزليًالثم١٢ايركزيفءاجامليفرحلاريسفتلا
ىتح،ضعبنعاهضعبةزّيمتمةمئاقتالئاعلاورئاشعلاو
َرِئاَشَعُضْرَألٱُحوُنَتَو«:لاق.هريغنعزّيمتيدوادتيبنأ

هتَدِحَىلَعَرِئاَشَع هتَدِحَىلَعَدُواَدِتْيَبُةَريِشَع:اَِ ْمُهُؤاَسِنَواَِ
هتَدِحَىلَع هتَدِحَىلَعَناَثاَنِتْيَبُةَريِشَع.َّـِنِ َىلَعْمُهُؤاَسِنَواَِ
هتَدِح هتَدِحَىلَعيِوَالِتْيَبُةَريِشَع.َّـِنِ َىلَعْمُهُؤاَسِنَواَِ
هتَدِح لٱُّلُك.َّـِنِ

ْ
لٱِرِئاَشَع

ْ
هتَدِحَىلَعٌةَريِشَعٌةَريِشَعِةَيِقاَب اَِ

هتَدِحَىلَعْمُهُؤاَسِنَو تاّوبنيفو.)١٤-١٢:١٢ايركز(»ِّنِ
تالئاعنعقوداصدالوأونييواللانعةنهكلازّيمىرخأ
٦٦:٢١ءايعشإ(هتبتريفطبسلك،ةنهكلانمىرخأ
كلذلكو.)٤٨صو٤٤:١٥لايقزحو٣:٣يخالمو
تلازدقةصاخلاةيلئاعلاتازيمملاكلتنألقيدصتلاديعب
ةفرعمظفحامكهتيانعبهللااهاقبألكلذالولو.دوهيلادنع
نعلسرلاىهنمث.حيسملاىتأنأىلإهتريشعودوادتيب

.)١:٤سواثوميت١(اهلّدحالباسنأظفح

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةثالثلاريسافتلاهذهيفحصألايأرلاوهام-٥
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ممألالكنأداقتعالامزلييفرحلاريسفتلاّحصاذإو
اودّيعيوبرلااودبعيلميلشروأىلإةنسلكنودعصي
كلذو)٦٦:٢٣ءايعشإو١٤:١٦ايركز(ةضورفملادايعألا
انيلعرذعتييفرحلاريسفتلاّحصنإكلذكو.ًاضيأديعب
ضرألاميسقتوةنيدملاولكيهلاءانبيفلايقزحمالكريسفت
ًايفرحهمامتإّنأل)٤٠:٤٨لايقزح(طابسألانيب
ىلإريشيهنأىنعمب،ًايحورهانرسفاذإنكلو.ليحتسم
حورقفاويهاندجو،اهطلستواهدادتماوةسينكلاحاجن
.ليجنإلا

»يفرحلاريسفتلا«باحصأنيهاربيهام-٦
؟ةيدوهيلاةمألالبقتسمنعتاّوبنلل

ةمألامايقىلإريسفتلااذهبجومبتاّوبنلاريشت
دعوملاضرأمهكالتماو)يدسجلاميهاربإلسنيأ(ةيدوهيلا
مهتنايدديدجتو،مهلهللانمًاصاخًاثاريماهرابتعابةيناث
نرتقتو.نييحيسملارئاسقوفحيسملاتوكلميفمهئاقتراو
يفحيسملاءيجمبريسفتلااذهباحصأدنعرومألاهذه
نأيأ،ميلشروأهتمصاعيضرأتوكلمةماقإلدسجلا

لهأنوكيدوهيلابعشو،ةنيدملاكلتيفنوكيهكلمشرع
.هتوكلميفنيريشملاوءاسؤرلاوهطالب

عوجرنعةريثكتاّوبنميدقلادهعلايفّنأىفخيالو
امك،ىهتناوًايفرحّمتدقيذلارمألا،لبابيبسنمدوهيلا
،ليجنإلارصعيفةئيسلامهتلاحنعىرخأتاّوبنهيفنأ
ىلإمهعوجربًابلاغاهنعّربعملالاحلاكلتنممهتاجننعمث
ةينيدلامهضئارفةسراممومهلكيهءانبومهتنيدمومهضرأ
ىنعملابلبيفرحلاىنعملابسيلكلذو،حاجنومالسب
ىلإريشيامتاّوبنلانمو.ةسينكلاىلإمهعوجريأيحورلا
تاداعنمةذوخأمتايانكوتاهيبشتمادختسابةسينكلا
.ةيبعشلامهلاوحأوةينيدلادوهيلا

تاّوبنلاريسفت«يفيفرحلايأرلاباحصأّفختسادقو
ريغًايحوراهمامتإّنإاولاقو،يحورلايأرلاب»دوهيلانع
ةحصالفالإو،ًايفرحاهمامتإنمدبالهنإو،يقيقح
لكنأاومعزو!هللاديعاومنمهنمضتتاملالوتاوبنلل
اهترخآواهدادتماوةسينكلالاوحأنعًابيرقتباتكلاتاوبن
ةسينكلابصتختالةيدوهيتايانكوتاهيبشتبةديجملا
مهتافو.يدسجلاميهاربإلسندوهيلابصتختلب،ةيحيسملا
الحيسملاةسينكوهيليجنإلارصعلانعتاوبنلاعوضومّنأ
ءامسأبحيسملانعتأبنأامكتاوبنلاّنأو،دوهيلاةمأ
»دوادلسن«و»نوليش«وةأرملالسنكةفلتخمباقلأو

»يعارلا«و»ليئونامع«و»برلادبع«و»نصغلا«و»دواد«و
يدبع«و»دهعلاكالم«و»انّرِببرلا«و»هوهيةقفرلجرلا«و
رون«و»ىّسيلصأ«و»هوهييعار«و»عاجوألالجر«و»رابلا
نمبكوكلا«و»سسؤملاساسألا«و»ةيوازلارجح«و»ممألا
بعشنعتأبنأكلذك.»ليئارسإنمبيضقلا«و»بوقعي
تيب«لثميدوهياهرثكأةفلتخمباقلأوءامسأبحيسملا
:٨نييناربععم٣١:٣١ايمرإنراق(»اذوهيتيب«و»ليئارسإ
نراق(»ليئارسإلسن«و»بوقعيلسن«و)١٧-١٠:١٤و٨
»دوادةميخ«و)١٢و٢:١١نييناربععم٢٣و٢٢:٢٢رومزم
)١٧-١٥:١٤لسرلالامعأعم١٢و٩:١١سوماعنراق(
:١٣لسرلالامعأعم٧و٢:٦رومزمنراق(»نويهص«و

.)٣٤و٣٣

دوهيلالبقتسمنعتاوبنلليقيقحلاريسفتلاةلأسملو
ًايزاجمًامالكنمضتتتاوبنلانأيهو،ىرخأةلأسمبةقالع
ريغبًايحورًاريسفتاهرسفن،تايانكوتاهيبشتوتاراعتساو
باحصأنيهاربمهألطبياذهو،قلطملايفرحلااهانعم
متتنأدبالتاوبنلانأنومعزيمهنأل،يفرحلاريسفتلا

،باتكلايفةيانكلاوزاجملادوجومهضعبركنأدقو.ًايفرح
.يفرحلااهانعمىلعهيفةرابعلكاورسفو

ىلعاورصتقينأيفرحلاريسفتلاباحصأدصقيالو
فالخاليذلارمألا(ةّوبنلكليقيقحلامامتإلاموزلتابثإ
اهانعمىلعةوبنلكمامتإموزلاوتبثينأنودصقيلب)هيف
نأاّمإاهمامتإو،متتنأدبالةّوبنلكنأاندنعو.يفرحلا
.اهبهللادصقبسحكلذو،ًايحوروأًايفرحنوكي

ىندأىلعدوهيلالبقتسمليحورلاريسفتلالديالو
يفمهقحنمًائيشبلسيالو،مهبءاردزاوأمهلةضغب
لديامممظعأمهلتاكربىلعلديهنكلو.ةيهلإلاديعاوملا

ةبسنلابنيطسلفضرأةثارويهامف.يفرحلاريسفتلاهيلع
ةميدقلامهتازايتمايهامو.ليجنإلاتاكربةثاروىلإ
ىلإمهبارتقاّنإ.هدئاوفوليجنإلاةيرحىلإةبسنلابمهسوقطو
،ةيضرألاميلشروأيفمهلولحنمىمسأةيوامسلاميلشروأ
مهلكيهيفمهدوجسنملضفأةسينكلايفمهدوجسو
.ميدقلا

)أ(:نيرمأبيفرحلاريسفتلاباحصألالضرهظيو
رومأنعريبعتللمهتاوبنيفزاجمللءايبنألامادختسانوركني
نعتاوبنلليقيقحلامامتإلانأنومعزي)ب(و،ةيحور
اوبسحمهنألوألانعأشنف،ًايفرحنوكيةيدوهيلاةمألا
نأعم،ةريثكتاوبنعوضوم)دسجلابسح(دوهيلا

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةيدوهيلاةمألالبقتسمنعتاّوبنلل»يفرحلاريسفتلا«باحصأنيهاربيهام-٦
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نأمعزلايناثلانعأشنو.ةسينكلاوهحيحصلااهعوضوم
اهقيقحتىلعنافقوتيهتاوبنمامتإيفهتنامأوهللاقدص
قيقحتةرورضوهتنامأوهللاقدصبًالوأاودانف.ًايفرح
طقفوهيفرحلاقيقحتلانأحاضيإيفاودهتجامث،تاوبنلا
بسحملكتتيتلاتاوبنلاباوتأمث.يقيقحلاقيقحتلا
ىلإمهعوجرودوهيلاةنايدوليئارسإةمظعنعرهاظلا
املكقدصاوجتنتسامث،لكيهلاوميلشروأءانبومهدالب
تاوبنلاكلتىنعمبجومبةمألاكلتةهجنمهباوعّدأ
.يفرحلا

دبالو،قداصهللانأبنومّلسيفنويحورلانورسفملااّمأ
.طقفًايفرحتاوبنلاقيقحتنوركنيمهنكلو،هتاوبنمامتإنم
يفلالضلانوشخيالوتاوبنلاكلتنورسفياذهبو
،هتياغوهحوريفيدوهيوهيفرحلاريسفتلانأل،مهريسفت
خيراتلانمتبثيملو،هدصاقموليجنإلاحورنعديعبو
نآلاهبانكسمتو.لسرلاميلعتفلاخيو،ةسينكلارابتخاو
ةفيعضلاناكرألاىلإانعجرُيو،ليجنإلابفختسننألاندوقي
سيلهنإمهلوقو.حيسملاءيجمدنعدبألاىلإتلازيتلا
:هوجوةلمجنمهارنامفلاخييفرحلامامتإلاىوستاوبنلل

،ميدقلادهعلايفيزمرلاماظنلايفهارنامفلاخي)١(
لهنكلو.ديدجلادهعلايفتمتدقو،ةريثكهيفزومرلاو
لمحيفمتيملحصفلالَمَحبزمرلانإف!ال؟ًايفرحتمت

توكلمالو،اهلاثمأيفتمتةيناويحلاحئابذلاالو،يقيقح
حيسملاسلجالو.هجولكنمهلثمتوكلميفّمتدواد
يفعفشيللكيهلالخدالو،يفرحلاىنعملابدوادشرعىلع
سدقىلإًاميدقةنهكلاسيئرلوخدةروصىلعنينمؤملا
،ةيليجنإقئاقحنعزومرلابّربعهللانأّحصاذإو.سادقألا
قفاوتةروصىلعةيحوررومأيفتمتدقزومرلاكلتنأو
رومأىلإريشتيتلاتاوبنلانألمتُحيالفيليجنإلاماظنلا
.ًاعبطرظتنُياملةقفاومةروصىلعمتتالةيليجنإ

اّممف،هسفنضقانييفرحلاريسفتلاباحصأيأرو)٢(
لايقزح(لايقزحاهآريتلا»ةسبايلاماظعلا«هيلعنودنتسي

ىلإدوهيلاعوجرديفتةوبنلاهذهّنإاولاقف.)١٤-٣٧:١
حاضيإلمهاوقومهئدابملكاومدختساو،نيطسلفضرأ
قفاويالاماّمأو،طقفمهضرغقفاوياميفنكلوكلذ
اَذَنَئَه«:هلوقكلذلاثم.ًايفرحهريسفتنعاوتكسفمهضرغ
َىلِإْمُكِبِيتآَويِبْعَشاَيْمُكِروُبُقْنِمْمُكُدِعْصُأوْمُكَروُبُقُحَتْفَأ
ىلإمهبنايتإلااورسف.)٣٧:١٢لايقزح(»َليِئاَْرسِإِضْرَأ
ملفاهنممهقالطإومهروبقحتفامأ،ًايفرحليئارسإضرأ
ماظعلاايؤرنأاندنعو؟يزاجممأيفرحاهانعمله:انوديفي

ىلإعوجرلايرحلابوأ،يبسلانمعوجرلاىلإريشتةسبايلا
.ةسينكلا

ّنيبتتابوعص١٤ايركزيفًايفرحءاجامريسفتيفو
اذهلكنوّرسفيهبجومبيذلانيّيفَْرحلاأدبمداسف
يفاهزكرمىلإةيدوهيلاةمألاةداعإهنأىلعحاحصألا
نم)ًايفرح(ةفينعةبراحمثودحمزلتسيكلذو.ميلشروأ
تويبلابهنُتوةنيدملاذخؤتاهيف،ميلشروأدضممألا
)ًايفرح(ممألاكلتبراحيوبرلاجرخيمث.ءاسنلاحضفُتو
كلذيف)ًايفرح(هامدقفقتو.لاتقلامويهبرحموييفامك
،قرشلانمميلشروأهجاوييذلانوتيزلالبجىلعمويلا
وحنوقرشلاوحن)ايفرح(هطسونمنوتيزلالبجقشنيف
لامشلاوحنلبجلافصنلقتنيو،ًاميظعًايداوبرغلا
ءاوجنأليلابجءاوجيفنوبرهتو.بونجلاوحنهفصنو
نممهتبرهامكنوبرهتو)ًايفرح(»لصآ«ىلإلصيلابجلا
عيمجويهلإبرلايتأيو،اذوهيكلمايزعمايأيفةلزلزلا
نوكيالهنأمويلاكلذيفنوكيو.)ًايفرح(كعمنيسيدقلا
.برللفورعمدحاوموييفنوكيو.ضبقنتيراردلا.رون
نوكيءاسملاتقويفهنأثدحيلب)ًايفرح(ليلالوراهنال
ميلشروأنمجرختةيحًاهايمنأمويلاكلذيفنوكيو.رون
)ًايفرح(يبرغلارحبلاىلإاهفصنويقرشلارحبلاىلإاهفصن

ضرألالوحتتو:ًاضيأليقو.نوكتفيرخلايفوفيصلايف
عفترتو.ميلشروأبونجنومرىلإعبجنمةبرعلاكاهلك
ىلإلوألابابلاناكمىلإنيماينببابنماهناكميفرمعُتو
.)ًايفرح(كلملارصاعمىلإليئننحجربنمو،اياوزلاباب
.نمألابميلشروأرمعُتف،نعلدعبنوكيالواهيفنونكسيف
لكبرلااهببرضييتلاةبرضلانوكتهذهو:ًاضيأليقو
مهوبوذيمهمحل:ميلشروأىلعاودنجتنيذلابوعشلا
يهةبقولا(اهباقوأيفبوذتمهنويعو،مهمادقأىلعنوفقاو
ليقو.)ًايفرح(مهمفيفبوذيمهناسلو،)اهرقن،ةرقنلا
ىلعاوءاجنيذلاممألاعيمجنميقابلالكنإًاضيأ
بركلمللاودجسيلةنسىلإةنسنمنودعصيميلشروأ
النملكنأنوكيو.)ًايفرح(لاظملاديعاودّيعيلودونجلا
بركلمللدجسيلميلشروأىلإضرألالئابقنمدعصي
تأتالودعصتالنأو.)ًايفرح(رطممهيلعنوكيالدونجلا
برضييتلاةبرضلااهيلعنكت.اهيلعرطمالو،رصمةليبق
ليقو.لاظملاديعاودّيعيلنودعصيالنيذلاممألابرلااهب
»برللسدق«ليخلاسارجأىلعنوكيمويلاكلذيف:ًاضيأ
.)ًايفرح(حبذملامامأحضانملاكنوكتبرلاتيبيفرودقلاو
،دونجلابرلًاسدقنوكتاذوهييفوميلشروأيفردقلكو
اهيفنوخبطيواهنمنوذخأيونوتأينيحباذلالكو
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برتيبيفيناعنكدعبنوكيالمويلاكلذيفو.)ًايفرح(
.دونجلا

باحصأدنعتاوبنلارهشأومهأنموه١٤ايركزو
هريسفتيفمهأدبمنألقاعلكلحضتيالأ!يفرحلاريسفتلا
يفبعشلابورهو،نوتيزلالبجقشمزلتسيهنأل،لطاب

لكنعفلتخيمويثودحو،نيرطشلانيبيداولافوج
ًافالخ،روننوكيهئاسميفذإ،ًاليلالوًاراهنسيلهنأبمايألا
برغلاوحنميلشروأنمنارهنجرخيًاضيأو،يعيبطلاماظنلل
رحبىلإيناثلاوطسوتملارحبلاىلإيرجيامهدحأ،قرشلاو
هيلعيذلالبجلاادعاملابجلالكضفخنتًاضيأو.طول
لكدعصتو.ًاحيسفًادحاوًالهسريصتو،لكيهلاوميلشروأ
لاظملاديعاودّيعيلميلشروأىلإًايونسءاثنتسانودبممألا
هبقاعيمهنمرضحيالنمو،ةيدوهيلاةيومدلاحئابذلااومدقيو
سدق«اهيلعبوتكمسارجأبنيزتتًاضيأو.طحقلابهللا
لكيهلارودقعيمجىلعاهسفنةرابعلابتكتامك.»برلل
الو.مهماعطخبطلاهنولمعتسييتلااذوهيوميلشروأرودقو
كلتلكبرغأامف.برلاتيبيفدعبيناعنكنوكي
.رومألا

عميفرحلاريسفتلاضقانتنعثحبينأءاشنمو
ةوبنعجاريلفهسفنعمهضقانتو،ءايبنألالاوقأبدوصقملا

تاحاحصألاكلتريسفتنأىريثيح٤٠:٤٨لايقزح
كلذكو.تابوعصلانمرحبىلإيّدؤييفرحلاأدبملاىلع
لكعمجيهللانأمزلتسيًايفرحاهريسفتّنإف٣ليئويةوبن
نأو،كانهمهمكاحيوطافاشوهييداوىلإمهلزنُيوممألا
نمبرلاو،اهناعملزجحتموجنلاو،ناملظيرمقلاوسمشلا

ءامسلافجرتف،هتوصيطعيميلشروأنمورجمزينويهص
،ًانبلضيفتلالتلاوًاريصعرطقتلابجلاًاضيأو.ضرألاو
اذوهيو،طنسلايداويقسيعوبنيجرخيبرلاتيبنمو
يفءاجامليبقلااذهنمو.دبألاىلإنانكسُتميلشروأو
يفُنوُكَيَو«:اخيم ًاتِباَثُنوُكَيِّـبَّـرلٱِتْيَبَلَبَجَّـنَأِماَّـيَألٱِرِخآِ
يف جلٱِسْأَرِ

ْ
َجتَو،ِلَالِّـتلٱَقْوَفُعِفَتْرَيَو،ِلاَبِ

ْ
»ٌبوُعُشِهْيَلِإيِر

لٱِيتْأَياَذَوُهَف«:يخالمرفسيفو.)٤:١اخيم(
ْ

ملٱُمْوَي
ُدِقَّـتُْ

ملٱُّلُكَو،ِروُّنَّـتلٱَك
،ًاّشَقَنوُنوُكَيِّـَّـرشلٱِيلِعاَفُّلُكَوَنِيِربْكَتْسُْ

لٱُمُهُقِرُْحيَو
ْ

جلٱُّبَرَلاَقِيتآلٱُمْوَي
ْ

َهليِقْبُيَالَف،ِدوُُن
ُ

َالَوًالْصَأْم
ملٱاَُّهيَأْمُكَلَو.ًاعْرَف

لٱُسْمَشُِقْرشُتيِمْسٱَنوُقَّـتُْ
ْ

ُءاَفِّـشلٱَوِّـِرب
يف يخالم(»ِةَريِّـصلٱِلوُجُعَكَنوُأَشْنَتَوَنوُجُرْخَتَف،اَهِتَحِنْجَأِ
.)٢و٤:١

يفهارناميفرحلاريسفتلاباحصألوقفلاخي)٣(
تاوبنلاتمتفيك:ًالثم،باتكلايفةريثكتاوبنمامتإ

يفسلجوًايفرحدوادشرعىلعكلَمله؟حيسملانع
سرامله.طقفدوهيللًاكلمناكو،ًاروظنمًاكلمميلشروأ
؟ةيفرحلاةميدقلااهتروصىلعةنهكلاسيئرةفيظوحيسملا
ىنعميأبو؟نادمعملااّنحويصخشيفايليإءاجفيكو
لسننعو؟ةطقاسلادوادةميخةماقإنعتاّوبنلاتّمت
بسحبةثرومهنإديدجلادهعلايفليقنّمعو،ميهاربإ
:ليئارسإضفرنععشوهلاق.)٣:٢٩ةيطالغ(؟دعوملا
يِنَبُدَدَعُنوُكَيْنِكٰل.ْمُكَلُنوُكَأَالاَنَأَويِبْعَشْمُتْسَلْمُكَّـنَأل«
لٱِلْمَرَكَليِئاَْرسِإ

ْ
ًاضَوِعُنوُكَيَو،ُّدَعُيَالَوُلاَكُيَاليِذَّـلٱِرْحَب

َهلَلاَقُيْنَأْنَع
ُ

َهلُلاَقُييِبْعَشْمُتْسَل:ْم
ُ

حلٱِهللاٱُءاَنْبَأ:ْم
ْ

.ِّـَي
ًاسْأَرْمِهِسُفْنَألَنوُلَعَْجيَوًاعَمَليِئاَْرسِإوُنَبَواَذوَُهيوُنَبُعَمُْجيَو
»ٌميِظَعَليِعَرْزَيَمْوَيَّـنَأل،ِضْرَألٱَنِمَنوُدَعْصَيَو،ًادِحاَو
يفرحلاريسفتلابهذمباحصألأسنف.)١١-١:٩عشوه(
انرظناذإو؟متتسمأتّمتةروصيأىلع:ةوبنلاهذهنع
نأىرن٢٦-٩:٢٤ةيموريفةوبنلاهذهنعءاجامىلإ
نمودوهيلانم،حيسملابنينمؤملاددعريثكتيفوهاهمامتإ
يفلوقناذكهو.يفرحلاريسفتلاضحدلفاكاذهو،ممألا
دوهيلاعوجرو،لكيهلاءانبو،ميلشروأونويهصنعءاجام
.يفرحلااليحورلاهانعمبهريسفتوهىلْوَألانأ:مهدالبىلإ

ًابناجنأىريثحبلااذهيفضاخنملك)٤(
ناعنكضرأنأىرتالأ.ًايحورّمتدقتاوبنلانمًاميظع
،رحبلالمركنكيملميهاربإلسننأوًالسعوًانبلضفتمل
الميلشروأةبراحملًاريخأنوعمتجينيذلاممألاددعنأو
نعليق؟)٢٠:٨ايؤر(يفرحىنعمبرحبلالمرلثمنوكي
ملأ؟ًايفرحكلذّمتلهف،دبألاىلإًاكلمنوكيهنإدواد
ةكلممتطقسمث،ماعبحرهديفحدهعيفةكلمملامسقنت
كلذك؟يحورلاىنعملاريغةوبنلاكلتلمتحتلهف؟اذوهي
سمشلانكلو،سمشلاكموديهمسانإحيسملانعليق
.يفرحلاىنعملاكلذبدوصقملاسيلًاذإ!لوزتسوبيغت
)١١:١٥ءايعشإ(ةيناثرمحألارحبلاقشنعةوبنتءاجو
جارخإنعو)٣٨-٢٠:٣٤لايقزح(ةيربلايفًاضيأناهيتلاو
دومعروهظنعو)٤٨:٢١ءايعشإ(ةرخصلانمءاملا
تيربكلاورانلاراطمإنعو)٤:٥ءايعشإ(رانلاوباحسلا

يفةيلصألاةلاحلاعوجرنعو)٣٨:٢٢لايقزح(مودسىلع
لكمتيسوأمتلهف.)٦٥:٢٥و٨-١١:٦ءايعشإ(سودرفلا
نإةديدجلاميلشروأنعايؤرلايفاّنحويلاق؟ًايفرحكلذ
ايؤر(اهضرعواهلوطكلذكو،ةولغفلأ١٢نوكياهولع
؟يفرحلاىنعملااذهبدوصقملالهف.)٢١:١٦اّنحوي

يفرهشأةعبسنولغتشيسهللابعشنإلايقزحلاقو
لاقمث،ضرألااورّهطيلجوجلهأمهئادعأتومنفد
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ِّـلُكِرِئاَطِلْلُق:ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَلاَقاَذَكٰهَف،َمَدآَنْبٱاَيَتْنَأَو«
لٱِشوُحُوِّـلُكِلَو،ٍحاَنَج

ْ
ْنِماوُدِشَتْحٱاْوَلاَعَتَو،اوُعِمَتْجٱ:ِّـَرب

ًةَميِظَعًةَحيِبَذ،ْمُكَلاَهُحِباَذاَنَأيِتَّـلٱيِتَحيِبَذَىلِإ،ٍةَهِجِّـلُك
َْمَحلَنوُلُكْأَت.ًامَداوُبَْرشَتَوًاْمَحلاوُلُكْأَتِلَليِئاَْرسِإِلاَبِجَىلَع
جلٱ
ْ

ٌةَدِتْعَأَوٌنَالُْمحَوٌشاَبِك،ِضْرَألٱِءاَسَؤُرَمَدَنوُبَْرشَتَوِةَرِباََب
َىلِإَمْحَّـشلٱَنوُلُكْأَتَو.َناَشاَبِتاَنَّـمَسُمْنِماَهُّلُكٌنَاريِثَو
اَهُتْحَبَذيِتَّـلٱيِتَحيِبَذْنِمِرْكُّسلٱَىلِإَمَّـدلٱَنوُبَْرشَتَو،ِعَبَّـشلٱ
خلٱَنِمِيتَدِئاَمَىلَعَنوُعَبْشَتَف.ْمُكَل

ْ
ملٱَوِلَْي

جلٱَوِتاَبَكْرَْ
ْ

ِةَرِباََب
حلٱِلاَجِرِّـلُكَو

ْ
٣٩:١٢لايقزح(»ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَي،ِبَْر

هللاميقيله؟يفرحلاىنعملاوهدوصقملالهف.)٢٠-١٧و
لكأتلةيصوصخةوعداهوعديو،ربلاشوحوورويطللةميلو
ضرألاءاسؤرمدوةربابجلامحلليئارسإلابجىلعبرشتو
ةميلولاكلتنأو،مدلانمركستومحللانمعبشتىتح
شابكمدومحلىلعًاضيأو،مهمدورشبلامحلىلعلمتشت
سيلو.ناشابتانمسمنماهعيمج،ناريثوةدتعأونالمحو

يفمهلوقامو.تابكرملاوليخلاىلعًاضيألبطقفكلذيف
ميظعلاهلإلاءاشعلرويطلاةوعدنعايؤرلارفسيفءاجام
سمشلايفًايفرحكالمفقيله.)١٨و١٩:١٧ايؤر(
لكأتلميظعلاهلإلاءاشعىلإعمتجتلرويطلاعيمجلخرصيو
ًادبعوًارحلكلاموحلو،ليخوءايوقأوداوقوكولمموحل
اللايقزحةوبنلثمةوبنلاهذهنأىرتالأ؟ًاريبكواريغص
لابجلاروصتينأردقينمف!قالطإلاىلعًايفرحرسفتت
الاهلاثمأوتاوبنلاهذهنإ!ًانبلضيفتلالتلاوًاريصعرطقت
!يحورلاريسفتلاالإاهللوقعمريسفت

،يحورلااهانعمبالإمهفُتالتاوبنحيسملالاوقأيفو
هلٱاَذٰهاوُضُقْنٱ«دوهيللهلوقاهنمو

َْ
يفَوَلَكْي »ُهُميِقُأٍماَّـيَأِةَثَالَثِ

هذيمالتلهلوقو.هدسجلكيهكلذبدارأ)٢:١٩اّنحوي(
لٱِجاَتِنْنِمُبَْرشَأَال«مهعمحصفلالكأنيح

ْ
اَذٰهِةَمْرَك

لٱَكِلٰذَىلِإ
ْ

يفًاديِدَجْمُكَعَمُهُبَْرشَأاَمَنيِحِمْوَي »ِيبَأِتوُكَلَمِ
برشيعوسينأهبدصقُييفرحىنعملالهف)٢٦:٢٩ىّتم(
،اوُلُكاوُذُخ«هلوقو!ءامسلايفرمخلانمعونلاكلذنم
-١٤:٢٢سقرم(»يِمَدَوُهاَذٰهاوبرشا.يِدَسَجَوُهاَذٰه

همدوحيسملادسجىلإرمخلاوزبخلالّوحتلهف.)٢٣
ِتـوــُكـَلــَمَحـيـِتـاــَفـَمـَكــيــِطـْعُأَو«:سرــطـــبـلـهـلـوـقو؟ًاـيـفرــح
ىنعمبحيتافملاهاطعألهف)١٦:١٩ىّتم(»ِتاَواَمَّـسلٱ

حلٱ«:سوميدوقينلهلوقو؟يفرح
ْ

حلٱَّـَق
ْ

َناَكْنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق
اّنحوي(»ِهللاٱَتوُكَلَمىَرَيْنَأُرِدْقَيَالُقْوَفْنِمُدَلوُيَالٌدَحَأ
نإسلوبلوقو؟ةيحورلاةدالولااهبدوصقملاسيلأ.)٣:٣
الأ،ملاعلانونيديسًاضيأو.ةكئالملانونيديسنيسيدقلا
يفءاجو؟ديحولانايدلاوهحيسملانأيفرحلاهانعمداضي
لاينادركذو»ةايحلارفس«همساباتكركذسدقملاباتكلا

كلتنأدقتعينمف.ىرخأًارافسأايؤرلارفسويخالمو
؟اهيلعانؤامسأتبتُكةيدامتاحفصتاذتادلجمرافسألا
مالكنأنظينمو.يفرحاليزاجميحوراهانعمنإ
ةرمنيعبسانيلإبنذملاخأللةرفغملابوجونعحيسملا

ريسفتلاوهامو.طقفددعلااذههبدوصقمتارمعبس
لهف،ةنسفلأناطيشلادييقتنعمالكلايفءاجاملحّجرملا
هدييفةيدامةلسلسكالملاذخأيلهو؟حاتفمةيواهلل
متخيمثاهبابقلغيوةيواهلايفهحرطيمثناطيشلااهبديقيل
نويهصدجويالأ،راصتخالابو.)٢٠:٣اّنحويايؤر(؟هيلع
اذهبةفورعملاةنيدملاالإميلشروأالو،ةيضرألانويهصالإ
الو،دوهيلاىوسميهاربإللسنالو،نيطسلفيفمسالا

الإةيدوبعالو،محللايفرهاظلايفيذلاناتخلاالإناتخ
جتنامالإزبخالو،ءانيسةيربالإةيربالو،رصمةيدوبع
الإناعنكالو،ةيضرألاعيبانيلاءامالإءامالو،لوقحلانع
!نيطسلفضرأ

تاوبنلليفرحلاريسفتلانعيماحيضرتعمّبُرو)٥(
كلتىلعتاديدهتلاوليولاتاوبنلكنإهلوقبدوهيلانع
:بيجن.ًايفرحمتدقةمألا

،هللاديعاوملكللماكحيحصقيقحتيفكشال)أ(
يدسجلاليئارسإلهاضروهتمحروهفطلهللارهظُينأدبالو
بسحنوكتاذهقيقحتةيفيكنأريغ.هديعاوملًامامتإ
.ءادفلالمعلامكإوهتوكلمناينبيفهدصاقموهناسحتسا
اضرىلإمهعوجروهدوهيلانعتاوبنلايفيرهوجلارمألاف
دئاوفيفمهكارتشاو،هتوكلمةيوضعىلإمهمامضناو،هللا
ىلإعوجرلانودبهمامتإنكميكلذو،اهتاكربوةسينكلا
الةيحيسمةيفيكبكلذمتيف،اهديدجتوةيدوهيلاةنايدلا

.ةيدوهي

يأيقيقحلاهللابعشنيبميدقلادهعلازّيمي)ب(
نيبونييقيقحلانينمؤملادوهيلانمسدقملاميهاربإلسن
ةمألالمشتو.يدسجلاميهاربإلسنيأ،ةيدوهيلاةمألا
بوقعيوقاحسإوميهاربإلسنةيقيقحلاةيحورلاةيدوهيلا
ميهاربإءانبأريغنمنونمؤممهنيبنمو،ليئارسإبنيفورعملا
مهيبأتاوطخيفاوكلسدقوناتخلانممهنكلو،دسجلاب
ةعامجمهو)٤:١٢ةيمور(ةلرغلايفناكاملهناميإيفميهاربإ
ةفورعملاةروظنملاريغةيهلإلاةسينكلايأنييقيقحلانينمؤملا
نيبقرفلاسلوبلوسرلاّنيبدقو.»ليئارسإ«مسابًاضيأ
َّـلَعَلَأ«هيفلاقو)١١-٩ةيمور(ةيهلإلاةسينكلاودوهيلابعش
ِلْسَنْنِمٌِّيليِئاَْرسِإًاضْيَأاَنَأِّـينَأل!اَشاَح؟ُهَبْعَشَضَفَرَهللاٱ
َقَبَسيِذَّـلٱُهَبْعَشُهللاٱِضُفْرَيَْمل.َنيِماَيْنِبِطْبِسْنِمَميِهاَرْبِإ
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هلهللاباوجوليئارسإدضايليإمالكركذمث.»ُهَفَرَعَف
مث.»ٍلْعَبِلًةَبْكُراْوَنُْحيَْملٍلُجَرِفَالآَةَعْبَسِيسْفَنِلُتْيَقْبَأ«
يفَكِلٰذَكَف«لاق حلٱِناَمَّـزلٱِ

ْ
ٌةَّـيِقَبْتَلَصَحْدَقًاضْيَأِِرضَا

دهعلانمرهظيو.)٥-١١:١ةيمور(»ِةَمْعِّـنلٱِراَيِتْخٱَبَسَح
ناميإلانعاودترادوهيلانمًاميظعًابناجنأميدقلا
بسحضعبلانأريغ.هللامهضفرف،هتنايدوهللااوضفرو
ىلعةمسبهللامهزّيمفكلذىلعاومدنةمعنلارايتخا

تاليولالكمهبتقاحدقو.)٩:٤لايقزح(مههابج
ةيزعتلامالكققحتامك،اهبهللامهددهيتلاايالبلاو
ةسينكلايأ،يقيقحلاليئارسإلةريثكلاديعاوملاوشاعنإلاو
لبابنمعوجرلابةوبنلايفهللامهدعوف.دوهيلانيبةنمؤملا
صّلخيلديجملاهلمعوهتافصوحيسملاءيجممهلنلعأو
يفةسينكلالبقتسمدجمًاضيأمهلفشكو،راتخملابعشلا

اهترصنمثاهدايدزاواهدادتماواهعافتراوليجنإلارصع
ةيماستايانكوتاهيبشتكلذيفهللامدختساو.ةريخألا

مهلاوحأودوهيلاةنايدبصتخيامىلعاهمظعمينُب،ًادج
لايقزحنمريخألاءزجلاو٦٦-٤٠ءايعشإرظنا(ةيدسجلا
كلتلكمامتإىلعًانوبرعهللامهاطعأدقو.)ايركزةوبنو
.نيعملاتقولايفلبابنمهبعشعاجرإوهديعاوملا

تاوبنلايهتسيلأ؟ًايفرحتّمتيتلاتاّوبنلايهامف
رظتنُييتلادوهيلانمنيدترملاديدهتىلعيوتحتيتلا
متتسوأ،ًايحورتّمتيتلاتاوبنلايهامو؟ًايفرحاهمامتإ
ةمألاىلإسيلةهجوملاتاوبنلايهتسيلأ؟جيردتلاب
يتلاةيقيقحلاةسينكلاىلإلب،دسجلابسحةيدوهيلا

دنعتعسوتيتلاو،دوهيلانيبءانمألانينمؤملانمفلأتتس
،عستتومدقتتتذخأف،ممألااهيلإتمضناوحيسملاءيجم
نإمعن؟ضرألالئابقلكًاريخأمعتنأىلإكلذكلازتالو
يه)ديدجلامأميدقلادهعلايفءاوس(ةيهلإلاةسينكلاكلت
هللابعشلةصاخلاتاكربلالانتيتلاو،ةيهلإلاديعاوملاةثراو
نإمعن.ناكمونامزلكيفحيسملابنينمؤملايأ،صاخلا
دوهيلاىلإةسينكلاعافتراوةنايدلامدقتنعتاوبنلاهيجوت
ىلعرهاظلابسحاهظافلأتلدنإو،نيبملالضطقف
.ةمألاكلتنأشعفروةيدوهيلاةنايدلاحاجن

خيبوتلابهومّلكامهدحأ:نيمسقىلإَدوهيلاُءايبنألامسق
نممهيلعهونلعأاملكّمتدقو،ديعولاوراذنإلاوديدهتلاو
،ةينمزلاوةيحورلاديعاوملاوتاكربلابهوأبنأرخآلاو.ليو
.ًاضيأتّمتدقكلتو

،زييمتلااذهىلإهابتنالابجيءايبنألالاوقأريسفتدنعف
ديعاوملاهّجونالو،ءايقتأللليولابراذنإلاوخيبوتلابسننالف

بلاغلاىلعنيعونلانألو.نيدترملاوةاصعللتاكربلاب
دعولامالكقبسيليولابراذنإلاوديدهتلامالكو،ًاعمنادراو
تسيلهللاديعاومنإ.كلذيفرظنلاقيقدتبجي،ةيزعتلاو
يهلب،دوهيلانودنييحيسمللالو،نييحيسملانوددوهيلل
اولبقنيذلانيينثولاودوهيلانمةنّوكم،اهلكةسينكلل
ءاوسديعاوملاةثراويهو،ةدحاويههللاةسينكو.حيسملا
ام:وهمهملالاؤسلاو.ممألانممأدوهيلانمةفلؤمتناك
ميهاربإلسناهنألةيدوهيلاةمألااهنإدوهيلالاق؟ةسينكلايه
ةمألاةقالعنأانلّنيبباتكلانأريغ،دسجلابسح
تراصو،حيسملاءيجمدنعتهتناةسينكلابةيدوهيلا
ةثرونمةنّوكملاوديعاوملاةبحاصيهةيقيقحلاةسينكلا
.يدسجلاهمدةثروال،ميهاربإناميإ

ديعاوميفبيصنةيدوهيلاةمأللله:انلئُساذإو)٦(
دجمنعتاوبنلايف)أ(.بيصناهلمعن:بيجن؟باتكلا
ىلإتمضناىتمكلذو،ليجنإلاماظنتحتةسينكلا
صاخلاميظعلادجملاكلذيفكرتشتف،ةيحيسملاةسينكلا
دوهيلاعوجربدعتيتلاتاوبنلايف)ب(و.حيسملاةسينكب
متيسكلذو،مهضفردعبمهلوبقومهتاتشعامتجاوهللاىلإ
.حيسملااولبقوليئارسإنويعنعًاريخأعقربلاعفُرىتم
.ةسينكلاثاريميفنوكرتشيذئنيح

هلناعنكضرأءاطعإبميهاربإلدعولاّنإليقاذإو
:٢٨و٢٦:٣و١٧:٨و١٣:١٥نيوكت(دبألاىلإوههلسنلو

،ًايفرحلبقتسملايفهمامتإرظتنُيفيغبنيامكمتيملو)١٣
نمميهاربإمايقمزلتسيحيحصلايفرحلامامتإلانإ:بيجن
ملمهسفنأءابآلانإو،هلسنعمضرألاثريلتاومألا
:ميهاربإنعلوسرلالاق.ًايفرحدعولاكلذمامتإاورظتني
يفَبَّـرَغَتِناَميِإلٱِب« ملٱِضْرَأِ

يفًانِكاَس،ٌةَبيِرَغاََّـهنَأَكِدِعْوَْ ٍماَيِخِ
لٱَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَعَم

ْ
ملٱاَذِٰهلُهَعَمِْنيَثِراَو

ُهَّـنَأل.ِهِنْيَعِدِعْوَْ
ملٱُرِظَتْنَيَناَك

َهليِتَّـلٱَةَنيِدَْ
َ

اَهُئِراَبَواَهُعِناَصيِتَّـلٱ،ُتاَساَسَألٱا
اورقأواوملسءابآلاّنأىرنف.)١٠و١١:٩نييناربع(»ُهللاٱ
تققحتدوعولانكلو.ضرألاهذهىلعءالزنوءابرغمهنأب
اهيفمهناطلسّدتماو،ةيربلايفهيتلادعبضرألااوثروف،مهل
َناَكَو«:ناميلسنعليقف.ميهاربإلهللادعوبسح
لَسَتُم

ِّـ
ملٱِعيَِمجَىلَعًاط

لٱِضْرَأَىلِإِرْهَّـنلٱَنِمِكوُلُْ
ْ

َنيِّـيِنيِطْسِلِف
ايمحنيفءاجو.)٩:٢٦مايألارابخأ٢(»َْرصِمِموُُختَىلِإَو
ِروُأْنِمُهَتْجَرْخَأَوَماَرْبَأَْتَرتْخٱيِذَّـلٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَوُهَتْنَأ«
لٱ
ْ

لِك
ْ

لَعَجَوَنيِّـيِناَد
ْ

لَقَتْدَجَوَو.َميِهاَرْبِإُهَمْسٱَت
ْ

ًانيِمَأُهَب
لٱُهَعَمَتْعَطَقَو،َكَماَمَأ

ْ
لٱَضْرَأُهَيِطْعُتْنَأَدْهَع

ْ
...َنيِّـيِناَعْنَك

ايمحن(»ٌقِداَصَكَّـنَألَكَدْعَوَتْزَجْنَأْدَقَو.ِهِلْسَنِلاَهَيِطْعُتَو
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بسح(دوهيلاةمأتذخأيحولاةداهشبف.)٨و9:7
.ميهاربإلدعولايفًايفرحاهبيصن)دسجلا

وهدعولانإلاقو،هانلقامبضرتعملامّلسيملاذإو)٧(
ءامسلاموجنكنوكيهلسننأيأ،دبألاىلإهلسنلوميهاربإل
ًاكلممهلوهلنوكتناعنكضرألكنأو،رحبلالمركو
ملكلذو،مهيفوهيفكرابتتضرألالئابقعيمجنأو،ًايدبأ
ءيجملبقناعنكضرأنييليئارسإلاكالتمابًامامتمتي
كلذيف»لسن«ةملكيفةراشإلانإ:بيجنف.حيسملا
لمشتلب،يدسجلاميهاربإلسنيفةروصحمريغدعولا
ضرأنأدبالف.ليجنإلارصعيفهبنينمؤملالكوحيسملا
َسْيَلُهَّـنِإَف«ةسينكلللضفأوعسوأثاريمىلإريشتناعنك
لٱَناَكِسوُماَّـنلٱِب

ْ
لِلًاثِراَوَنوُكَيْنَأِهِلْسَنِلْوَأَميِهاَرْبِإلُدْعَو

ْ
ِ،َملاَع

عمجأملاعلانأينعياذهو)٤:١٣ةيمور(»ِناَميِإلٱِّـِربِبْلَب
ضرأنإلوقنمث.هلسنوميهاربإليقيقحلاثاريملاوه
اهنإو،ميدقلادهعلايفةيزمرلارومألاةلمجنميهناعنك
ماظنيفدجمأوعسوأولضفأوىمسأوهامىلإًازمرتناك
دقممألانيبوصاخلاهللابعشكدوهيلازُّيمتنإو،ليجنإلا
يفتّمتدقاهبصتخياملكوةيدوهيلاةنايدلانإو،لاز
ضرألانأكلذنعمزليالفأ.تلازواهبهيلإزومرملاروهظ
ًاثاريماهرابتعابميدقلادهعلازومرةلمجعمتلازدقةسدقملا

،مهثاريمًاضيأعسوتميهاربإلسنعسوتامكو؟دوهيلابًاصاخ
ضرألالبةيضرألاناعنكسيلعقوتتةسينكلاتراصو
ذإو.بوعشلاوممألاعيمجىلعطلستيسحيسملانأل،اهلك
يذلازمرلابالهيلإزومرملابعتمتتو،ءزجلااللكلاثرتكاذ
تايئزجلاىلإاهعوجربلامكلاوحناهمدقتمتيالولازدق
ةدحاودالبيفاهعامتجابسيلو،تايلكلاوحناهيعسبلب
ةيدامحئابذميدقتوةدابعللدحاوزكرمودحاولكيهو
هللاىلإرشبلالكعوجربلب،ةينمزضئارفةسراممو
ةيبلقلاهتمدخوةيحورلاهتدابعلاهلكضرألاسيركتو
.ةرهاطلا

نعةزّيمتملازتالةيدوهيلاةمألانإٌدحألاقاذإو)٨(
هللانأىلعليلدكلذنإو،ملاعلالكيفبوعشلارئاس
.كانهمهتنايدديعيونيطسلفضرأىلإًاريخأمهّدريس
مامتإوهلاحلااذهىلعدوهيلاءاقبنإلب،الك:بيجنف
لديامدجويالو،كلذكنونوكيسمهنإتلاقيتلاتاوبنلل
نأحصيلب.نيطسلفضرأىلإًايفرحمهعوجرىلع
متتمهنعتاوبنلانأىلعًاليلداذهدوهيلالاحبسحن
.ليجنإلاةنايداولبقيلةيحيسملاةسينكلاىلإةمأكمهعوجرب

دوهيلاعوجرركذتتاوبنلانأبرخآضرتعاامبرو)٩(
مهنعاهمهفنالاذاملف،ظفللاحيرصبنيطسلفضرأىلإ
نعديدجلادهعلايفهللاأبنأ:بيجنف؟ًايفرحمهعوجرنعو
تارابعوظافلأمادختسابةسينكلالاوحأوليجنإلاةنمزأ
دوهيلادنعةفولأمتاراعتساوتازاجموتاهيبشتوتايانكو

ةينيدلامهتاداعىلعًابلاغةينبمو،ميدقلادهعلانمزيف
ىرجامونداعملاوتابنلاوناويحلانماهيفامومهدالبو
.مهدنعةموهفمتاوبنلاكلتلعجيل،ثداوحنماهيف
يفناهيتلاورصمنمجورخلاوميهاربإةوعدكلذةلثمأنمو
ناميلسلكيهونويهصلبجوميلشروأةنيدموةيربلا
نيبارقلاوحئابذلامهميدقتودايعأللبعشلاداشتحاو
حرفلاتامينرتمهمينرتوقاوبألابمهقيوبتوروخبلامهداقيإو
ةنيدملامهؤانبويبسلانممهعوجرودايعألابمهلافتحاو
اممكلذريغىلإ،ناعنكضرأمهكالتماوةيناثلكيهلاو
نماهبصتخياملكوةسينكلالاوحأنعريبعتللمدخُتسا
ىلعبجيكلذلو.ليجنإلارصعيفةيحورلارومألا
ةيزاجملاتارابعلاكلتاوّرسفينأليجنإلارونبنيرينتسملا
يجراخلاال،يليجنإلايرهوجلااهانعمىلإرظنلاباهلاثمأو
ةسينكلاىلإدوهيلامامضنااوعّقوتينأو،يدوهيلايفرحلا
يفةزاتممةمأمهزارفإو،هللابعشتاكربيفمهكارتشاو
هللانمبلطنوليجنإلابمهرشبننأبجيو،حيسملاةسينك
ىلإمهعوجرقوشوءاجرباوعّقوتيو،مهيفهديعاومممتينأ

ةسايرتحتهللابعشىلإمهمامضناوةسينكلانضح
.ميدقلاذنماودعُوامبسح،حيسملا

ءيجمقبسييذلاميظعلادادترالاوهام-٧
؟ةيناثحيسملا

»حيسملادض«رهظيوةسينكلايفميظعدادتراثدحي
عوضوملااذهيفيوبنلامالكلاو:هتدابإو»ةيطخلاناسنإ«يأ
روهظوناميإلانعدادترالايفسلوبمالكهنمو،حضاو
-٢:١يكينولاست٢(هتدابإو،برلاءيجملبقةيطخلاناسنإ

ةثداحلاهذهىلعلدتةريثكتارابعايؤرلارفسيفو.)١٠
.ةعونتمتاراعتساوتايانكوتاهيبشتلامعتسابةعيرملا

:نيتروصيفةسينكلاءادعأنعلسرلاتاوبنتءاجو
ميلاعتةطساوبًاينيداهلمهتمواقمومهتوادعفصتةروص)أ(
،ليطابأوتافارخوةباذكبئاجعوةيرشبةمظنأوةدساف
ناسنإ«و»دادترالا«:اهنمةفلتخمءامسأبمهيلإةراشإلاب
نمعلاطشحو«و»حيسملادض«و»كالهلانبا«و»ةيطخلا
يبنلا«و)١٣:١١اّنحويايؤر(»فورخهبشنانرقهلضرألا
مهتوادعفصتةروص)ب(و.»لباب«و»ةينازلا«و»باذكلا
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راختفالاوعمطلاوةيسايسلاةمواقملاةروصىلعةسينكلل
ةداضملاةيسايسلاكلامملافصتةملكمادختساب،يملاعلا
رحبلانمعلاطهنأفوصوم»شحو«يهوحيسملاتوكلمل
تناكو،ةينازلاهيلعتسلجنورقةرشعوسوؤرةعبسهل
.)١٧:١٦و١٠-١٣:١اّنحويايؤر(ًاريخأاهتدابإةطساوهنورق

لاقف»حيسملادض«لولدميفنورسفملافلتخادقو
نورخآلاقو،حيسملامواقتةينيدةوقىلإريشيهنإمهضعب
ريشيهنإمهريغلاقو،همواقتةيملاعةيسايسةوقىلإريشيهنإ
كلذىلعو،نيققدملاروهمجلوألاراتخاو.ميثأصخشىلإ
»كالهلانبا«و»ةيطخلاناسنإ«هفداريو،ينيددادتراهبداري
رمأىلإريشتاهلكو»باذكلايبنلا«و»لباب«و»ةينازلا«و
ةمواقموأيحورلاانزلاوأقحلانعدادترالاوهدحاو
كلذديؤياممو.ةكلهمليلاضأوةبذاكميلاعتةطساوبحيسملا
نعريبعتللاّنحويلئاسريف»حيسملادض«لامعتسا
.نيّلضموةبذكنيمّلعم

تاوبنالإلسرلارافسأنماّنحويايؤرريغيفسيلو
دادترانعثدحتتاهرثكأوةيماسوةنيمثاهنأريغ،ةليلق
ءادعأنمليجنإللةديدشةمواقمروهظوةسينكلايفميظع
»حيسملادض«اهرهشأةفلتخمءامسأبمهنعاوّربعءايوقأ
»نينتلا«و»مثإلارس«و»كالهلانبا«و»ةيطخلاناسنإ«و
»باذكلايبنلا«و)١٣اّنحويايؤر(يناثلاولوألا»شحولا«و
اهريغوةينيدةمواقمىلإريشتاهضعبو.»لباب«و»ةينازلا«و
.عيمجلاسيئرسيلبإنعةيانكنينتلاوةيملاعةمواقمىلإ

نمودادترالاكلذبحاصتسيتلارومألانمو
هللاقوقحباصتغاو،قحلاداسفإةعونتملاهصئاصخ
حورفلاختةفلتخمضئارفوةينيدنيناوقرادصإو،حيسملاو
حاجنلاو،حاورألاملاعىلعٍماسناطلسبءاعدالاو،ليجنإلا
كلذأشنيو.عادخلكوةبذاكلابئاجعلالامعتساب
كلهينأدبالو،اهجراخنمالةسينكلالخادنمدادترالا
.مهنمنيبئاتلاادعامنيدترملالك

نعامهادحإ،ركذلاناقحتستناتّوبنسلوبلئاسريفو
،ةريخألاةنمزألايفدادترالانعىرخألاو،ةيطخلاناسنإ
امبو.سواثوميت١يفةيناثلاو،يكينولاست٢يفتدروامهلوأ
،اهبمالكلاأدبنًالوأتءاجةيطخلاناسنإنعةوبنلاّنأ
.اهيفتدرويتلاةيآلاىنعمنعًالوأثحبنف

ْمُكُلَأْسَنَّـمُث«:هلوقبعوضوملااذهيفهمالكلوسرلاحتتفا
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِءيَِجمِةَهِجْنِمُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ

،ِهْيَلِإاَنِعاَمِتْجٱَوِحيِسَْ

َالَوٍحوُرِبَال،اوُعاَتْرَتَالَو،ْمُكِنْهِذْنَعًاعِيَرساوُعَزْعَزَتَتَالْنَأ
ملٱَمْوَيَّـنَأْيَأ:اَّـنِماََّـهنَأَكٍةَلاَسِرِبَالَوٍةَمِلَكِب

»ََرضَحْدَقِحيِسَْ
موي«و»حيسملاءيجم«مهفنكميو.)٢و٢:١يكينولاست٢(
يأًايفرحوأ،دوهيللهتنونيديفهئيجميأ،ًازاجماّمإ»حيسملا

ىنعملابًانايحأتءاجاهنإمعن.ملاعلانيديلدجملايفهئيجم
،يناثلاىنعملابديدجلادهعلايفًابلاغتدرواهنكلو،لوألا
.ةنيرقلانمحضتيامك،ناكملااذهيفاهلقفاوملاىنعملاوهو

يفناريشيال»حيسملاموي«و»حيسملاءيجم«ناريبعتلاو
نيديلًاريخأهئيجمىلإلب،ميلشروأبارخىلإناكملااذه
يفىنعملااذهبًامئادتءاجو.لوبقملاوحجرألاوهو،ملاعلا
ُليِلْكِإَواَنُحَرَفَواَنُؤاَجَرَوُهْنَمْنَأل«٢:١٩يكينولاست١
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَماَمَأًاضْيَأْمُتْنَأْمُتْسَلْمَأ؟اَنِراَخِتْفٱ

يفِحيِسَْ ِ
يفٍمْوَلَالِبْمَُهبوُلُقتبثت«نأمهلبلطو.»ِهِئيَِجم لٱِ

ْ
،ِةَساَدَق

يفاَنيِبَأِهللاٱَماَمَأ ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِءيَِجمِ
»ِهيِسيِّـدِقِعيَِمجَعَمِحيِسَْ

ُهُسْفَنِمَالَّـسلٱُهٰلِإ«:ّنأىلصو.)٣:١٣يكينولاست١(
لَو.ِماَمَّـتلٱِبْمهسِّـدَقُي

ْ
ًةَلِماَكْمُهدَسَجَوْمُهسْفَنَوْمُهحوُرْظَفْحُت

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِءيَِجمَدْنِعٍمْوَلَالِب
:٥يكينولاست١(ِ»حيِسَْ

٢٣(.

تناكاذإو.ةماعلاةنونيدلاىلإريشتلاوقألاهذهلك
يكينولاستيفىنعملااذهيفًامئادتءاجدقظافلألاهذه
نإ؟ةيناثلايكينولاستيفىنعملااذهبرسفُتالاذاملف،ىلوألا

نيديلدجملايفيناثلاهئيجموهانهدوصقملاحيسملاءيجم
ةلاسرلايفهسفنءيجملااذهنعلوسرلاملكتدقو.ملاعلا
.)١٠-١:٦يكينولاست٢رظنا(ةيناثلا

،رمألااذهيفنويكينولاستلالضيالأًادجًامهمناك
ملنإف.كلذباونمآو،بيرقحيسملاءيجمنأاوفرعنأدعب
ءيجملاةديقعيفمهناميإعزعزتي،مهراظتنابسحِتأي
!ةيحيسملادئاقعلايقابيفمهناميإعزعزتيكلذدعبو،يناثلا
نمدبالهنأمهلدكأو،طوقسلانملوسرلامهرذحكلذلو
ْمُكَّـنَعَدَْخيَال«لاقف،يناثلاءيجملالبقةمهمرومأثودح
ِتْأَيَْملْنِإ)حيسملاموي(ِيتْأَيَالُهَّـنَأل،اَمٍةَقيِرَطَىلَعٌدَحَأ
خلٱُناَسْنِإَنَلْعَتْسُيَو،ًالَّـوَأُداَدِتْرٱلٱ

ْ
هلٱُنْبٱ،ِةَّـيَِط

َْ
ملٱ،ِكَال

ُمِواَقُْ
ملٱَو
ُسِلَْجيُهَّـنِإىَّـتَح،ًادوُبْعَمْوَأًاٰهلِإىَعْدُياَمِّـلُكَىلَعُعِفَتْرُْ
يف :٢يكينولاست٢(»ٌهٰلِإُهَّـنَأُهَسْفَنًارِهْظُمٍهٰلِإَكِهللاٱِلَكْيَهِ
لب،ةموكحدضةروثكًايسايسدادترالااذهسيلو.)٤و٣
امك،ةحيحصلاةدابعلاوةنايدلانمطوقسيأو،ينيدوه
)٤:١سواثوميت١(»ناميإلانعدادترا«:لوسرلالاق
سومساريإلاق.)٣:١٢نييناربع(»يحلاهللانعدادترا«و
ريهشدادتراوهف،دهعلليهانهدادترالايففيرعتلاةادأنإ
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وه»ةيطخلاناسنإ«هلوقكلذو.ًاقباسةوبنهنعتءاج
.ًاقباسهمالكنممهدنعمولعموهامىلإةراشإ

رّذحيليكينولاستلهألرومألاهذهلوسرلاركذدقل
ىلعأرطيسيذلاميظعلادادترالانممهنمناميإلايثيدح
ُتْنُكْمُكَدْنِعُدْعَباَنَأَوِّـينَأَنوُرُكْذَتاَمَأ«مهللاقف،ةسينكلا
يفَنَلْعَتْسُيىَّـتَحُزِجَْحياَمَنوُمَلْعَتَنآلٱَو؟اَذٰهْمُكَلُلوُقَأ ِ
َنِمَعَفْرُيْنَأَىلِإ،ْطَقَفُلَمْعَيَنآلٱِمْثِإلٱَّـِرسَّـنَأل.ِهِتْقَو
لٱ
ْ

اذهو.)٧-٢:٥يكينولاست٢(»َنآلٱُزِجَْحييِذَّـلٱِطَسَو
،ذئنيحدعبنلعُتسادقنكيمل»ةيطخلاناسنإ«نأينعي
ناكمثإلارسنأريغ.دعبىتأدقنكيملهروهظنمزنأل
رس«دجويامك»مثإللرس«دجوينأل،ذئنيحلمعي
عرزف.رخآلادضدحاولاو)٣:١٦سواثوميت١(»ىوقتلل
ةريمخلاو،دعبهدشأغلبيملهنكلو،عرُزدقناكداسفلا
رورمنمدبالناكنكلوءازجألاضعبيفةكرحتمتناك
دقناكةيطخلاناسنإو،نيجعلالكرّمختنألبقتقو
نمدبالو،هتيادبيفناككلذنأولومحرلايفهبلبُح
،هروهظعنميامكانهناكدقف-دلوينألبقتقورورم
؟رخآءيشوأصخشوهله:هبحّرصيمللوسرلانأريغ
.طسولانمهزجحيامعفرُينأىلإحضاوريغىقبيهنكلو
نيرسفملانأريغ،نيقيلابهنييعتنآلاانتقاطيفسيلو
نأحجرألاو.ةينامورلاةكلمملاوههنأىلعاوعمجأنيلوألا
ةسايسلابصتخيهنألةباتكهبحيرصتلانمسرتحالوسرلا
يِذَّـلٱ،ُميِثَألٱُنَلْعَتْسُيَسٍذِئَنيِحَو«لاقكلذلو،ةلودللايلعلا
يكينولاست٢(»ِهِئيَِجمِروُهُظِبُهُلِطْبُيَو،ِهِمَفِةَخْفَنِبُهُديِبُيُّبَّـرلٱ
،ًاهافشهبيكينولاستلهأربخألوسرلانأدبالو.)٢:٨
.ةمهبملاتارابعلاكلتالإةلاسرلايفهنعمهيلإبتكيملنإو

ةيطخلاناسنإوانهروكذملاميثالاّنأًادجحضاورمألاف
هلطبيوهمفةخفنبهديبيبرلايذلاوهو،دحاوصخشامه
ىلإناريشتناترابعلاناتاهتناكاذإف.هئيجمروهظب

هديبيعوسيبرلانأىنعملانوكي،نيتزيمتمنيتثداح
يناثلاهئيجمدنعهلطبيو،هتملكرشنوريشبتلابجيردتلاب
ىلإناريشتاتناكاذإو.نيسيدقلاهتكئالمعمهيبأدجمب

،ةيهلإلارافسألايفريثكهلثمدروبانطإكلذفةدحاوةثداح
همفةخفنبةلوهسلاةياغبهلطبيعوسيبرلانأهنمدوصقملا
.هئيجمروهظبو

،ةيطخلاناسنإةدابإنعئبنينأيفلوسرلابغراملو
يتلاىرخألالاوحألاركذوداعمث،هنعربخلايفكلذجردأ
هنأيهو.ملاعلايفهسفنتبثيوريرشلااذهمدقتياهتطساوب
كلتميهنأيعّديو،ةيناطيشلاليحلابناطلسلاوةقثلالاني

ةبذاكلاتازجعملاوىؤرلاوتانالعإلابرختفيو،ةقئافتاوق
ِلَمَعِبُهُئيَِجميِذَّـلٱ«لاقف،هميلاعترشنيلاهمدختسييتلا
يكينولاست٢(»ٍةَبِذاَكَبِئاَجَعَوٍتاَيآِبَو،ٍةَّـوُقِّـلُكِب،ِناَطْيَّـشلٱ
عادخلاعاونأوةريرشلاليحلالكلمعتسيوهو.)٢:٩
طقفحجنيهنكلو،رشبلاينبعمةئيدرلاتافرصتلاوءاوهألاو
اولانلهولبقوليذلاقحلانمةغرافلابولقلاباحصأعم
،ِمْثِإلٱِةَعيِدَخِّـلُكِبَو«لوسرلالاقكلذلو،يدبألاصالخلا

يف هلٱِ
َْ

حلٱَةَّـبََحماوُلَبْقَيَْملْمَُّـهنَأل،َنيِكِلا
ْ

»اوُصُلَْخيىَّـتَحِّـَق
مّلسيهللانألدعلانمناكاملو.)٢:١٠يكينولاست٢(
اذهيفبيذاكألاوليطابأللبذكلاولطبلابنورسينيذلا
اَذٰهِلْجَألَو«لوسرلالاق،يتآلاملاعلايفةنونيدلل،ملاعلا

لٱاوُقِّـدَصُيىَّـتَح،ِلَالَّـضلٱَلَمَعُهللاٱُمِهْيَلِإُلِسْرُيَس
ْ

،َبِذَك
حلٱاوُقِّـدَصُيَْملَنيِذَّـلٱُعيَِمجَناَدُيْيَكِل

ْ
»ِمْثِإلٱِباوُُّرسْلَب،َّـَق

.)١٢و٢:١١يكينولاست٢(

ةلاسرلايفتارابعلاضعبنمنويكينولاستلابعترادقل
ٍتآحيسملاوتبرتقادقملاعلاةياهننأاونظذإ،ىلوألا
مهبولقنئمطيومهءاطخأحلصينألوسرلادارأو.ةنونيدلل
ٌقوبسمهنأو،ًاديعبلازيالحيسملاءيجمنأمهلدكأف
ناميإلانمنييحيسملاضعبطوقسوأميظعدادتراب
.ةحيحصلاةدابعلاويقيقحلا

رصعيفةسينكلالوخدبدوصقملاام-٨
؟ةنسلافلألاوهديعس

نعينُك،ديدجرصعيفةسينكلالوخدهبدوصقملا
ملاعلالكىلإةيحيسملادتمتهيف،ةنسفلأبهتدملوط
نمملاعلاحيرتسيفسيلبإدّيقُيو،رشبلابولقىلعطلستتو
اهيفو،ةيهلإلاتاوبنلايفةررقمرومأهذهلكو.هدياكم
تاذذئنيحنوكتةيحيسملانأىلعلدتةريثكتاحيملت
رجحلانأو،ملاعلايفةديحولاةنايدلاو،رشبلايفيلكريثأت
ًاميظعًالبجذئنيحريصينيديريغبٍلبجنمعوطقملا
ةمواقموةوادعلطبتو.)٤٥و٢:٣٤لايناد(ضرألاألميو
مدقتثدحيو.ليجنإللةبذاكلاةنايدلالاجرونييسايسلا

مولعلاوةيعامتجالاوةيندملاوةينمزلارومألايفديجموميظع
ملاعلانأل،ةشيعملالئاسووتاعارتخالاوةعانصلاونونفلاو
.اهنعةجتانلاتاموصخلاوبورحلاوةيطخلانمًاعونحيرتسي

عافترابنوكيالةنسفلألادجمنأضعبلامّهوتدقو
بولقيفاهلعفيفةجردىمسأاهغولبوةيحيسملانأش
ةسينكلاعوجرو،ةيدوهيلاةنايدلاديدجتبنوكتلب،رشبلا
ةروصبحيسملاتوكلمةماقإو،ةميدقلاةيدوهيلاناكرألاىلإ

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةنسلافلألاوهديعسرصعيفةسينكلالوخدبدوصقملاام-٨
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ميلشروأءانبداعُيو)دسجلايفوهيتأيذإ(ةيضرأةينمز
هلءاسؤروءارزونييعتمتيو،توكلملاكلذةمصاعريصتو
.يدسجلاميهاربإلسندوهيلانم

يرشبلابلقلالاوحأوءايقتألاتافصلهابتنالابجيو
.ضرألاهذهىلعماتلالامكلارظتننالئلةنسلافلألاءانثأ
،دتمتةيحيسملانإو،دّيقُيناطيشلانإباتكلالوقيمعن
لكنيبدوسيماتلامالسلانإو،نوديبياهءادعانإو
لامكلاغلبييحيسملكنأبانرشبيالهنكل.ممألا
بولقنممامتلابلوزتالةيصخشلابويعلانإف،يحورلا
يهلإجالعىلإنوجاتحيامبركلذل،مهتافرصتنمالورشبلا
ديزتىوقتلانأرظتنملانكل.بيدأتلاوقيضلاونزحلاكّرم
ةحارناكمانضرأريصتىتح،ةدملاكلتيفملاعلايفًادج
يوامسلاملاعلايفالإاهلريظنالةيدسجوةيحورةداعسو
.يهلإلاشرعلالوحو

لئاسولاو،ملاعلايفةنسفلألاةّدملوخدةيفيكاّمأ
لّوحيو،ليجنإلابممألالكريشبتبمتتفاهئيجملّهستيتلا
بكسيو،ةياغلاهذهممتيللئاسوةيملاعلارومألاعيمجهللا
.بوعشلاولئابقلاعيمجنيبوناكملكيفسدقلاحورلا
رمأاهنم،نأشلااذهيفةريثكرماوأوديعاومباتكلايفو
هدعوو،بوعشلاذملتتوليجنإلابرشبتنأهتسينكلحيسملا
كلمنآلاحيسملاو.سدقلاحورلااهللسريو،اهقفارينأ
لكوهتيانعلامعأهّجويو،هتسينكبينتعينوكلايفقلطم
رومألايفبالقناوبارطضانمملاعلايفثدحيام
ممتيوتوكلملااذهينبيلتاعارتخالاوبورحلاوةيسايسلا

ةحارلاومالسلارصعنايتإلئاسونمو.ةيماسلاةياغلاهذه
نمو.مهحالصإيفءاجرالنيذلانيدناعملاهللاءادعأةدابإ
ةيطخلاناسنإةدابإنعلوسرلامالككلذىلعصوصنلا
ايؤرلارفسيفكالملالوقو)٢:٨يكينولاست٢(كالهلانباو
لٱِهٰلِإلٱِءاَشَعَىلِإيِعِمَتْجٱَّـمُلَه:رويطلاعيمجل

ْ
ْيَكِلِ،ميِظَع

:١٩اّنحويايؤر(ةيهلإلادصاقملايمواقمورارشألاَمُوُحلِيلُكْأَت
ةفرعمنممويلاكلذيفئلتمتضرألانأدبالو.)١٨-١٧
الونوؤيسيالكلذكو،رحبلاهايملايطغتامكبرلا
انبرتقادقاننأكشالو.برلاسدقلبجلكيفنودسفُي

نأيفنآلادهتجتةسينكلانأل،كرابملامويلاكلذنمًادج
ةريغبليجنإلاببوعشلاعيمجريشبتيفاهبرةيصوممتت
ديزتو،ناكملكيفحاجنلاباهداهتجاللكتيو،ةديدش
لاسرإبو،اهيلعهللاةكرببلمعلاكلذمامتإبًايموياهلامآ
لامعأبواهانركذيتلالئاسولابو،ةوقباهلسدقلاحورلا
يفداهتجالاوةنامألاوربصلانمدبالو.ةيهلإلاةيانعلا
.ةالصلاولمعلا

ةدمناطيشلالحبدوصقملاوهام-٩
؟ةزيجو

براحيوةنسفلألاةياهندنعةزيجوةدمناطيشلالَُحي
ثودحنملهذنيئراقلالعلو.حيسملايتأيمث،ةسينكلا
لوطملاعلايفدوستوةيحيسملارشتنتنأدعباذهكدادترا
.ةدملاكلت

نأةفرعملديدشجايهيفرشبللهتبراحموناطيشلاّلحو
.فيخملادادترالاكلذثودحةيناكمإانلرسفي،ريصقهتقو
ماودو،ةبرجتنودبةليوطةدمةسينكلاءاقبناكامبرو
،ةيحورلارومألالامهإوةلفغلاىلإًاريخأيدؤتملاعلايفاهتحار
ءاوسو.سيلبإدئاكملةضرُعرشبلانمنيريثكلعجيامم
مأاهيفةيهلإلادصاقملاانمهفوناطيشلالحبابسأانكردأ
اذهيفايؤرلارفسيفءاجامنأل،اهثودحنمدبالف،ال
انحيريامنأريغ.)٩-٢٠:٧اّنحويايؤر(ًادجحيرصنأشلا

ظفحيوههنأو،هدييفنوكتةياهنلانأانلهللاديكأتوه
هتمكحبجومبثداوحلاكلتدوجوةدمددحيوهبعش
.)٢٠:١٠اّنحويايؤر(ةيماسلا

ءيجمبحاصتيتلاثداوحلايهام-١٠
؟ةيناثحيسملا

)١(:يهةيناثحيسملاءيجمبحاصتيتلاثداوحلا
روهظ)٤(ملاعلاةياهن)٣(ةريخألاةنونيدلا)٢(ةمايقلا
اهداجمأيفةسينكلالوخديأ،هلامكيفحيسملاتوكلم
.ةيوامسلا

:ةعبرألاراكفألاهذهحرشننآلاو

:ةمايقلا)١(

دنعةماعةمايقثودحىلعةريثكةلدأتاوبنلايف
لامعأو٣٢و٢٥:٣١ىّتمو٥:٢٨اّنحوي(حيسملاءيجم
نألكلذجتنتسنو.)١٣و٢٠:١٢اّنحويايؤرو٢٤:١٥لسرلا
نمو.ًاعمءيجملاوةمايقلانعًابلاغملكتتتاوبنلاكلت
يفِناَسْنِإلٱُنْبٱَءاَجىَتَمَو«لوقلاكلذ ُهَماَمَأُعِمَتَْجيِهِدَْجمِ

ةمايقنأًاضيأملعتن.)٣٢و٢٥:٣١ىّتم(»ِبوُعُّشلٱُعيَِمج
حيسملاءيجمدنعدحاوتقويفثدحترارشألاوراربألا
لبقثدحتراربألاةمايقنأضعبلامعزلًافالخةنونيدلل
ِيتْأَت«لاقحيسملانكلو.اهدعبرارشألاةمايقو،ةنسفلألا

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةزيجوةدمناطيشلالحبدوصقملاوهام-٩
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يفَنيِذَّـلٱُعيَِمجُعَمْسَياَهيِفٌةَعاَس لٱِ
ْ

َنيِذَّـلٱُجُرْخَيَف،ُهَتْوَصِروُبُق
ِحلاَّـصلٱاوُلَعَف

َ
حلٱِةَماَيِقَىلِإِتا

ْ
َىلِإِتاَئِّـيَّـسلٱاوُلِمَعَنيِذَّـلٱَوِةاََي

برلاّنإسلوبلاق.)٢٩و٥:٢٨اّنحوي(»ِةَنوُنْيَّـدلٱِةَماَيِق
اوعيطيملنيذلانممقتنيءامسلانمنلعُتساىتمعوسي
:١يكينولاست٢(نينمؤملاعيمجيفهنمبجعتُيو،ليجنإلا
حيسملاءيجمدنعراربألاةمايقىلعصوصنلانمو.)١٠-٧
ِيناَطْعَأاَمَّـلُكَّـنَأ:يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱِبآلٱُةَئيِشَمِهِذٰهَو«:هلوق
يفُهُميِقُأْلَب،ًائْيَشُهْنِمُفِلْتُأَال لٱِ

ْ
:٦اّنحوي(ِ»ريِخَألٱِمْوَي

مويوهانهريخألامويلابدوصقملاو.)١٢:٤٨و٥٤-٣٩
ناكميفهنعليقو.ةمايقلانعثدحتتةّوبنلاّنأل،ةنونيدلا
باتكلايفسيلو.هدجميفحيسملارهظىتمثدحيهنإرخآ
.ًاعمرارشألاوراربألا،تاومأللةدحاوةمايقريغىلعٌصن
ريغ)٦-٢٠:٤اّنحويايؤر(ىلوأةمايقايؤرلارفسيفركُذمعن
يهلب،داسجألابصتختةمايقلاكلتنأىلعليلدالهنأ
،ةنسلافلألاةدمءانثأىوقتلاوةعاجشلاوةنامألاحورةماقإ
نيلئاقلايأرنعثحبلايفةيآلاهذهيفانمالكيفاّنيبامك
.ةنسلافلألالبقحيسملاءيجمب

:ةريخألاةنونيدلا)٢(

ةريثكفةريخأةماعةنونيدىلإةيوبنلاتاراشإلااّمأ
ءيجمدنعثدحتةنونيدلاكلتنأاهتصالخو،ةحضاوو
ىلعيرجتاهنأو،ًالاحةماعلاةمايقلادعبو،ةيناثحيسملا
مويلاكلذيفهنأو،حيسملاوهناّيدلانأو،ةكئالملاوسانلا
.دبألاىلإرارشألاوراربألابيصنّنيعُي

:ملاعلاةياهن)٣(

لوقاهنمو،ةيناثحيسملاءيجمبملاعلاةياهنقلعتت
لٱُضْرَألٱَوُتاَواَمَّـسلٱاَّـمَأَو«:سرطب

ْ
ٌةَنوُزَْخمَيِهَفَنآلٱُةَنِئاَك

لِتِب
ْ

لٱَك
ْ

ِكَالَهَوِنيِّـدلٱِمْوَيَىلِإِراَّـنلِلًةَظوُفَْحم،اَهِنْيَعِةَمِلَك
لٱِساَّـنلٱ

ْ
:ايؤرلابحاصلوقو.)١٣-٣:٧سرطب٢(»ِراَّـجُف

َهلْدَجوُيَْملَو،ُءاَمَّـسلٱَوُضْرَألٱِتَبَرَهِهِهْجَوْنِميِذَّـلٱ«
ُ

اَم
رييغتلاكلذنأحجرألاو.)٢٠:١١اّنحويايؤر(»ٌعِضْوَم
مويلايفثدحييذلاضرألاوتاومسلاةلاحيفميظعلا
،يسمشلاماظنلاعيمجالويداملانوكلاعيمجُّمعيالريخألا
نوكلاءاقباّمأ.اهبقلعتياموهذهانضرأىلعرصتقيلب
ريغهنأحجرألاو.باتكلايفٌّصنهيلعسيلفدبألاىلإ
ادعامةياهنقئالخلالكلنألو،يلزأريغهنأليدبأ
ةيدبألايفهللانأو،يهلإلادصقلابجومبكلذو،ناسنإلا
هدجمرهظيل،انلةفورعملاةقيلخللةهباشمةريثكقئالخعدبي
لجألو،ةلقاعلاقئالخللهتافصلامكوهتمكحوهتردقو

،طقفنظلابابنمكلذلكنأريغ.هتمدخيفاهليغشت
تهتناىتمو.هيلإحيملتالوٌّصنباتكلايفسيلف
،ةديدجًاضرأوةديدجتاوامسرظتننضرألاوتاومسلا
داوملاملعنالنكلو.هتسينكوحيسمللًايدبأًاديدجًالزنم
ضرألاهذهنوكتنألمتحملانمف،هنمنانوكتتيتلا
.اهريغباهلدبتسيهللانأوأةديدجةلاحىلعنكلواهسفن
نكسيًاناكمانلُّدعيحيسملانأفرعننأانيفكيهنأريغ
.هيفانعم

لوخدو،هلامكيفحيسملاتوكلمروهظ)٤(
:ةيوامسلااهداجمأيفةسينكلا

هدوعصودسجلايفهئيجمدنعحيسملاتوكلمسسأت
ذخأتقولاكلذذنمو،هللانيمينعهسولجوةمايقلادعب
مامضناانهلامكلابدوصقملاو.لامكلاوحنجيردتلابمدقتي

مامتإو،هئادعأعيمجىلعهراصتناو،هيلإهللابعشعيمج
ةديجملااهتلاحيفةسينكلالاخدإوحيسملاءيجمدنعكلذ
ريغبعوطقملارجحلانأكلذىلعصوصنلانمو.ةيوامسلا
حيسملاهيبشتو،اهلكضرألاألميوًاميظعًالبجريصينيدي
٤٩:٦ءايعشإ(لدرخلاةبحّومنوةريمخلالعفبهتوكلممُّدقت
٢:٨رومزمو٧:١٤و٤٥و٢:٣٤لاينادو٢:٤قوقبحو
اذههِّـبُشدقو.)١:١١يخالمو٨٦:٩و١٧و٧٢:١١و
هيفومنتلقحبيناثلاولوألاحيسملايئيجمنيبتوكلملا
،ملاعلاءاضقناوهيذلا،داصحلاىلإناوزلاعمةطنحلا
هتوكلمنمنوعمجيف،هتكئالمناسنإلانبالسريذئنيحو

نأيأ.رانلانوتأيفمهنوحرطيومثإلايلعافورثاعملاعيمج
ًاتاقوأف،بعاتمللةضرُعةدملاكلتءانثأيفنوكيتوكلملا
هلككلذو،حجنيًاروطورخأتيةراتو،عفتريىرخأوطحني

حجننإوهنإلوقتتاوبنكانهو.توكلملاخيراتيفهانققحت
لبققيضلاوطاطحنالاهيلعأرطينأدبالف،توكلملااذه
ىلعذئنيحدجويالناميإلاداكيىتح،ةيناثحيسملاءيجم
،ىشالتتةسينكلانأدكؤتءايبنألالاوقأنكل.ضرألا
،ةيقيقحلاةنايدلابكّسمتتضرألاىلعةنيمأةّيقبىقبتو
حيسملاتوكلمرهظيقيضلااذهيفةسينكلانوكتاميفو
عيمجةريخألاةنونيدلاةياهندنعهيلإعمتجيو،يوامسدجمب
ةسينكلالاوحأيهتنتو،ةمأوناكمونامزلكنمنينمؤملا
نيبئاتلاريغورارشألااّمأ.ةديجمةيوامسلاوحأيفةيضرألا
.هتكئالموسيلبإلةّدعُملارانلاىلإنوضميف

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةيناثحيسملاءيجمبحاصتيتلاثداوحلايهام-١٠
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لكهيلعقفتتيذلاداقتعالاوهام-١١
؟ةيناثحيسملاءيجميفسئانكلا

ةيناثيتأيحيسملاّنأاهلايجألكيفةسينكلاتدقتعا
اياضقةدعداقتعالااذهيفو.ةفورعمتاياغل،ةروظنمٍةئيهب
:يهونينمؤملالكاهيلعقداص

بعشدوهيلارابتعاب،ممألاودوهيلانيبزييمتلاءاغلإ)١(
لٱَىلِإاوُبَهْذٱ«:حيسملالاق.صاخلاهللا

ْ
اوُزِرْكٱَوَعَْمجَأَِملاَع

لِلِليِجْنِإلٱِب
ْ

لُكِةَقيِلَخ
ِّـ

نأينعياذهو.)١٦:١٥سقرم(»اَه
.هبعشاونوكيلهتوكلميفلوخدللنوّوعدمممألاعيمج
لامعأ(عيمجللةزاركلابةسينكلاتعنقأايؤرسرطبىأرو
ٍدحأنعىلوألاةسينكلابكلذدعبعمسُيملف)١٠لسرلا
نورشبيلسرلاعرشدقو.ممألانملضفأدوهيلانإلاق
لعفكلذكو،ليجنإلالوبقلعيمجلااوعدو،هلكملاعلا

الو.ةيلاوتملانورقلالكيفاورشبواوزركنيذلامهؤافلخ
ّنإمعن.تقولااذهىلإكلذىلعبظاوتةسينكلالازت
لكنأريغ،مهللوألاريشبتلاناكو،ًالوأدوهيللءاجحيسملا
،ممألانيبومهنيبزُّيمتلاةلازإو،ةّمأكمهضفرلبقناككلذ
.ليجنإلالوبقلعيمجلاةوعدو

ُّدتميوًاتباثلازيالوهدوعصذنمحيسملاكلُمأدتبا)٢(

نإايركزلوقكلذىلعميدقلادهعلاتاوبننمو:ملاعلايف
ايركز(ناتأنباشحجوناتأىلعًابكاريتأيميلشروأكلم
نأىلإًاريثكديدجلادهعلاراشأو.كلذكىتأدقو.)٩:٩
هشرعىلعسلاجكلمهنأهوفصوو،ًايكلمًاناطلسحيسملل
ُمُهَمَّـلَكاَمَدْعَبَّـبَّـرلٱ«:سقرملوقكلذنمو.يوامسلا
:١٦سقرم(»ِهللاٱِنيِمَيْنَعَسَلَجَو،ِءاَمَّـسلٱَىلِإَعَفَتْرٱ

رومزميفءاجامقفاوي»هللانيمينعسلج«هلوقو.)١٩
لوقكلذكو.بوعشلاعيمجىلعًاكلمهنباماقأهللانأ٢
،ِهللاٱِنيِمَيِبَعَفَتْرٱِذِإَو«:حيسملانعنيسمخلاموييفسرطب
لٱِحوُّرلٱَدِعْوَمَذَخَأَو

ْ
لامعأ(»اَذٰهَبَكَس،ِبآلٱَنِمِسُدُق

ىأرهنأهتوملبقسونافتسانعءاجامو.)٢:٣٣لسرلا
:٧لسرلالامعأ(هللانيمينعًامئاقعوسيوهللادجم
سلوبلوقاهنمو،اذهديؤتةريثكدهاوشلئاسرلايفو.)٥٥
طَتِهِسْفَنِبَعَنَصاَمَدْعَب«:حيسملانع

ْ
ِخلًاريِه

َ
يفَسَلَج،اَناَياَط ِ

لٱِنيِمَي
ْ

يفِةَمَظَع اَذٰهاَّـمَأ«و.)١:٣نييناربع(»ِيلاَعَألٱِ
خلٱِنَعَمَّـدَقاَمَدْعَبَف

ْ
ْنَعِدَبَألٱَىلِإَسَلَج،ًةَدِحاَوًةَحيِبَذاَياََط

.)١٢:٢و٨:١٠ًاضيأرظنا١٠:١٢نييناربع(»ِهللاٱِنيِمَي
يفَوُهيِذَّـلٱ«:حيسملانعسرطبلوقو ْدَقْذِإ،ِهللاٱِنيِمَيِ
ٌةَعَضُْخمٌتاَّـوُقَوُنيِطَالَسَوٌةَكِئَالَمَو،ِءاَمَّـسلٱَىلِإىَضَم

،ًاضْيَأُهللاٱُهَعَّـفَر«:سلوبلوقو.)٣:٢٢سرطب١(»ُهَل
َجتْيَكِلٍمْسٱِّـلُكَقْوَفًامْسٱُهاَطْعَأَو

ْ
ٍةَبْكُرُّلُكَعوُسَيِمْسٱِبَوُث

مم يفْنَّـِ َحتْنَمَوِضْرَألٱَىلَعْنَمَوِءاَمَّـسلٱِ
ْ

،ِضْرَألٱَت
ملٱَعوُسَيَّـنَأٍناَسِلُّلُكَِفَرتْعَيَو

ِملٌّبَرَوُهَحيِسَْ
َ

ِهللاٱِدْج
ُهَسَلْجَأَو،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأْذِإ«و.)١١-٢:٩يّبليف(»ِبآلٱ

يفِهِنيِمَيْنَع لُسَوٍةَساَيِرِّـلُكَقْوَف،ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
ْ

ٍةَّـوُقَوٍناَط
يفَسْيَلىَّـمَسُيٍمْسٱِّـلُكَو،ٍةَداَيِسَو يفْلَبْطَقَفِرْهَّـدلٱاَذٰهِ ِ
ملٱ
َحتٍْءَيشَّـلُكَعَضْخَأَو،ًاضْيَأِلَبْقَتْسُْ

ْ
َلَعَجُهاَّـيِإَو،ِهْيَمَدَقَت

لِلٍْءَيشِّـلُكَقْوَفًاسْأَر
ْ

يِذَّـلٱُءْلِم،ُهُدَسَجَيِهيِتَّـلٱ،ِةَسيِنَك
ألْمَي
َُ

لٱ
ْ

يفَّـلُك لٱِ
ْ

باتكلايفو.)٢٣-١:٢٠سسفأ(»ِّـلُك
٢٤:١٧ددعو٤٩:١٠نيوكترظنا(كلذديؤتةريثكتايآ
٥٣و٥٢و١١صو٧و٩:٦ءايعشإو٧:١٦ليئومص٢و
١٣:٤١ىّتمو١١٠و٧٢و٤٥و٢رومزمو٤صاخيمو
:١سسفأو١٠:٣٦و٥:٣١و٣٦-٢:٣٣لسرلالامعأو

يّبليفو١٤:٩ةيمورو٣:٣٥اّنحويو٣:٢٢سرطب١و٢٢-٢٠
:١٧و٣:٢١اّنحويايؤرو١٢:٢و٢:٩نييناربعو١٠و٢:٩
١٤(.

نمهدوعصدنعحيسملاكلُمىلعةعطاقةلدأهذهو
امف.نوكلاشرعىلعًاسلاجلازيالوهو،ضرألاهذه
هكلمدادتمارظتننمعن؟ًاكلُمذخّتينأىلإدعبيعادلا
رييغتو،رثكأفرثكأهدجمروهظو،هلنيعضاخلاددعةدايزب
ريغ،ىرخأىلإةجردنمهءاقتراو،ةيجراخلاهتوكلملاوحأ
لاوحألارييغتلبديدجكلُمذاختاسيلكلذلكنأ
زكرمنأًاضيأانيأردقو.دحاولاكلملااذهتوكلملةيجراخلا

هكلُمزكرملقتنينأقّدصنالف،ءامسلاوهحيسملاشرع
نميهلإلاشرعللًاطاطحنانوكيكلذنأل،انضرأىلإ
هيلعقداصياليذلارمألا،تايضرألاىلإتايوامسلا
.ميلسلالقعلاهلبقيالوسدقملاباتكلا

لاق:ًاكلمهرابتعابدوادشرعىلعحيسملاسلج)٣(
ِءاَبآلٱِسيِئَرْنَعًاراَهِجْمُكَلَلاَقُي...«:سرطبلوسرلا
لٱاَذٰهىَّـتَحاَنَدْنِعُُهْربَقَو،َنِفُدَوَتاَمُهَّـنِإَدُواَد

ْ
َناَكْذِإَف.ِمْوَي

مثْنِمُهَّـنَأٍمَسَقِبُهَلَفَلَحَهللاٱَّـنَأَمِلَعَو،ًاّيِبَن
ََ

لُصِةَر
ْ

ُميِقُيِهِب
ملٱ
جلٱَبَسَحَحيِسَْ

ْ
ىَأَرَفَقَبَس،ِهِّـيِسْرُكَىلَعَسِلْجَيِلِدََس

ملٱِةَماَيِقْنَعَمَّـلَكَتَو
نَأِحيِسَْ

يفُهُسْفَنَْكْرتُتَْملُهَّـ هلٱِ
َْ

ىَأَرَالَوِةَيِوا
ٌدوُهُشًاعيَِمجُنْحَنَو،ُهللاٱُهَماَقَأاَذٰهُعوُسَيَف.ًاداَسَفُهُدَسَج
لٱِحوُّرلٱَدِعْوَمَذَخَأَو،ِهللاٱِنيِمَيِبَعَفَتْرٱِذِإَو.َكِلٰذِل

ْ
ِسُدُق

.ُهَنوُعَمْسَتَوُهَنوُِرصْبُتَنآلٱُمُتْنَأيِذَّـلٱاَذٰهَبَكَس،ِبآلٱَنِم
َلاَق:ُلوُقَيُهُسْفَنَوُهَو.ِتاَواَمَّـسلٱَىلِإْدَعْصَيَْملَدُواَدَّـنَأل
ًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأىَّـتَحيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ،ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱ
لَف.َكْيَمَدَقِل

ْ
َلَعَجَهللاٱَّـنَأَليِئاَْرسِإِتْيَبُعيَِمجًانيِقَيْمَلْعَي

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةيناثحيسملاءيجميفسئانكلالكهيلعقفتتيذلاداقتعالاوهام-١١
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لامعأ(»ًاحيِسَمَوًاّبَر،ْمُتْنَأُهوُمُتْبَلَصيِذَّـلٱ،اَذٰهَعوُسَي
هللاهماقأاذهعوسيفهلوقيفسيلأ.)٣٦-٢:٢٩لسرلا
شرعىلعًاكلمحيسملاةماقإبدعولامامتإيفحيرصميلعت
ًاضيأءاجو.ةياغلاهذهلتاومألانمهماقأهنأكشال؟دواد
لٱُهُلوُقَياَذٰه

ْ
حلٱُسوُّدُق

ْ
،َدُواَدُحاَتْفِمُهَليِذَّـلٱ)حيسملايأ(َُّق

اّنحويايؤر(ُحَتْفَيٌدَحَأَالَوُقِلْغُيَوُ،قِلْغُيٌدَحَأَالَوُحَتْفَييِذَّـلٱ
.يكلملاهناطلسيأ،دوادحاتفمحيسملاذخأدقف.)٣:٧
نوركنينيذلا،ةنسلافلألايقباسيأرسكعكلذلكو
سلجيسهنإنولوقيو،دوادشرعىلعنآلاحيسملاسولج
!ةنسلافلألالبقميلشروأىلإهئيجمدنعهيلع

باتكلايفو.يدسجاليحورحيسملاتوكلم)٤(
ْنِمْتَسْيَليِتَكَلَْمم«:هلوقاهنمو.كلذىلعةريثكدهاوش
لٱاَذٰه

ْ
:ْوَأاَنُهٰهاَذَوُه:َنوُلوُقَيَالَو«.)١٨:٣٦اّنحوي(ِ»َملاَع

.)١٧:١٢اقول(ْمُكَلِخاَدِهللاٱُتوُكَلَماَهْنَأل،َكاَنُهاَذَوُه
َوُهْلَب،ًابُْرشَوًالْكَأِهللاٱُتوُكَلَمَسْيَلْنَأل«:لوسرلالوقو
يفٌحَرَفَوٌمَالَسَوٌّرِب لٱِحوُّرلٱِ

ْ
املو.)١٤:١٧ةيمور(»ِسُدُق

،ثاريملاهمساقينأهيخأنمبلطينأحيسملاناسنإلأس
ْنَم،ُناَسْنِإاَي«:هباجأ،ةيويندلارومألايفحيسملايضقيف
ىنعمب،)١٢:١٤اقول(»؟ًامِّـسَقُمْوَأًايِضاَقاَمُكْيَلَعيِنَماَقَأ
ةيناحورّنيبدقو.هتوكلمةرئادنعةجراخرومألاكلتّنأ
،ةيدوهيلاةيندملاعئارشلاوةينمزلاضئارفلاهئاغلإبهتوكلم
ُهللاَانأل«قحلاوحورلاببآلاهوعباتدبعينأبىفتكاو
حلٱَوِحوُّرلٱِبَفُهَلَنوُدُجْسَيَنيِذَّـلٱَو.ٌحوُر

ْ
ْنَأيِغَبْنَيِّـَق

طورشنمًاضيأكلذرهظيو.)٤:٢٤اّنحوي(»اوُدُجْسَي
تابجاولاكلذكو،طقفةيحوراهلكو،هتوكلميفلوخدلا
.هدادتماوهناينبلةنّيعملاطئاسولاوهتوكلملهأنمةبولطملا
فورظيفرييغتنودبحيسملاتوكلمةماقإنكميكلذلو
لوصأفلاختالتناكاذإةيندملاوةيجراخلاناسنإلا
توكلمنأليجنإلانمًاديجحضتيالأ.اهبادآوةيحيسملا
،ضرألاكلامملثمًاينمزالوًايضرأالوًايدسجسيلحيسملا
؟ةيحورلاناسنإلالاوحأبقلعتييحورتوكلموهلب
يقباسيأرفلاخيمدقتاملكو.)٥-٣:٣اّنحويرظنا(
موقييدسجروظنمتوكلمبنودانينيذلا،ةنسلافلألا

!ميلشروأهتمصاعنوكتوملاعلااذهيف

ةسينكلاءاضعأفهتسينكوهحيسملاتوكلم)٥(
ْنِماَنَذَقْنَأيِذَّـلٱ«:لوسرلالاق.هتوكلمءاضعأمهةروظنملا

لُس
ْ

لُّظلٱِناَط
ْ

:١يسولوك(»ِهِتَّـبََحمِنْبٱِتوُكَلَمَىلِإاَنَلَقَنَوِةَم
،حيسملااهسأريتلاةسينكلاالإتوكلملاكلذامو.)١٣
ةسينكلانأنونظينيذلاةنسلافلألايقباسداقتعالًافالخ
.ًاريخأتوكلملاراهظإليدادعتسابيترتيه

يهو،ةيحورهدادتماوتوكلملاكلذظفحطئاسو)٦(
ئدابمسانلاميلعتو،رارسألاةسراممو،قحلابريشبتلا
ملاعلاعانقإو،ةسدقملارافسألاعيمجقدصنايبو،ليجنإلا
لٱىَطْعَأَوُهَو«:لوسرلالاق.ةيحيسملاقدصب

ْ
ْنَأَضْعَب

لٱَو،ًالُسُراوُنوُكَي
ْ

لٱَو،َءاَيِبْنَأَضْعَب
ْ

لٱَو،َنِيِّـرشَبُمَضْعَب
ْ

َضْعَب
لَعُمَوًةاَعُر

ِّـ
لٱِليِمْكَتِلْجَأل،َنيِم

ْ
خلٱِلَمَعِل،َنيِسيِّـدِق

ْ
،ِةَمْدِ

ملٱِدَسَجِناَيْنُبِل
ْذِإ«:ًاضيألاقو)١٢و٤:١١سسفأ(ِ»حيِسَْ

ِمْدَهَىلَعِهللاٱِبٌةَرِداَقْلَب،ًةَّـيِدَسَجْتَسْيَلاَنِتَبَراَُحمُةَحِلْسَأ
نأىلعلدياذهلكو.)١٠:٤سوثنروك٢(»ٍنوُصُح
ناينبيفهللاهلمعيامكلذكو،ةيحوريهةنّيعملاطئاسولا
هنأبناسنإلاعنقييذلاسدقلاحورلاةطساوبهلمعيهتوكلم
،ناميإلاوةبوتللهكرحيوهددجيوبلقلارينيو،ئطاخ
مامتإنكميالو.ةيحيسملالئاضفلاانيفيّمنيو،هسدقيو
فيسلاوهقحلاف.سدقلاحورلاةطساوبالإكلذلك
رصعو.هدصاقمممتييذلالعافلاوهسدقلاحورلاو
مامتإهدحوهلضِّـوُفيذلاسدقلاحورلارصعوهليجنإلا

نيذلاةنسلافلألايقباسلوقسكعكلذو،ءادفلالمع
هللاىلإملاعلاعوجرلنآلاةلمعتسملاطئاسولاّنأنونمؤي

يغبنيكلذلو،دسجلابحيسملاءيجمنمّدبالهنأو،ةفيعض
ريشبتلايفةسينكلاداهتجاّنأو،ربصلكبهرظتنننأ
هذهّنأل،ثبعوههللاىلإملاعلاعوجرلجألليجنإلاب
ىلعًاتوكلمميقيلدسجلابحيسملاءيجمبالإمتتالةياغلا
.ضرألا

ءيجمنموه)ليجنإلارصع(رضاحلاانرصع)٧(
رصعصاخعونىلعوهو،ةيناثهئيجمىلإلوألاحيسملا
حورلاةرزاؤمبليجنإلابّرشبتةسينكلاو.سدقلاحورلا
ةطساوبصالخلامهلوبقوهللاىلإمهعوجروسانلاةرانإل
لسرينأءامسللهدوعصلبقحيسملادعودقو.حيسملا
دهعلايفهئايبنأناسلبًاضيأهبهللادعوامك،سدقلاحورلا
ىتحونيسمخلاموييفدعولاكلذلمكأدقهنأو،ميدقلا

حورلانإ.ةياهنلاىلإكلذرمتسيسو،رضاحلاانرصع
هعنقيوناسنإلابلقرينيوهو،ءيشلكىلعرداقسدقلا
ريغىلإجاتحنلهف.ةياهنلاىلإهتبثيوهسدقيوهددجيوقحلاب
ىلعناهربللموزلكانهلهو؟قحلاىلإملاعلاعجرُنلهتنوعم
ىلإجاتحيملاعلانإةنسلافلألايقباسضعبلوقلطُب

طحيهنأىلعو،هللاىلإملاعلاعجريلدسجلابحيسملاءيجم
نأهيلإنبالاوبآلاضوفيذلاسدقلاحورلانأشنم
؟لمعلااذهممتي
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حيسملاتوكلمدادتماوليجنإلاراصتنانمدبال)٨(
يفةيحيسملاطلستو،ليجنإلاةراشبةطساوب،ملاعلالكىلإ
اذهو.رشبلالكىلعسدقلاحورلابكسو،سانلابولق
اذهيفاهنمءاجاممو،اهانعموميدقلادهعلاديعاومحوروه
لئابقلكنأو،ممألاثريسحيسملانأهانعمامنأشلا
هنأو،ضرألايصاقأىلإدتمتهتنايدنأو،هيلإنوتأيضرألا
٤٥:٢٢ءايعشإو٢:٢٣عشوه(بوعشلالكىلعكلمي
يخالمو٤٩:٦ءايعشإو٢:٨رومزمو٧:١٤لاينادو٢٣و
ممتتلةسينكلاضّوفضرألاىلعحيسملاناكاملو.)١:١١
نأاهدعوو،مهذملتتوممألامّلعتنأاهرمأو،لمعلااذه
سقرمو٢٠و٢٨:١٩ىّتم(رهدلاءاضقناىلإاهعمنوكي

هللاىلإملاعلاعوجرنعباتكلاهلوقياملكو.)١٦:١٥
باتكلاهلوقيامنأامك،ةيحورطئاسوبهثودحىلإريشي
طئاسوبةتبلامتيال،ميلشروأىلإباهذلاومدقتلانع
.اهوحنوفيسلاةوقمادختساكةيرابجإةيكلم

هئيجمولوألاهئيجمنيبحيسملاتوكلملاوحأهبشت)٩(
تقوىلإةطنحلاعمناوزلاهيفومنيٍلقحلاوحأيناثلا
ءاضقناوهحيسملاتوكلميفداصحلابدوصقملاو.داصحلا
يفرييغتلاهيلعأرطينأدبالو.)٤٣-١٣:٣٨ىّتم(ملاعلا
يفو.عفتريىرخأوطحنيًاتاقوأف،لامكلاوحنهمدقتةدم
هحاجنوهمدقتنعتأبنأاهنإف،نْيلاحلانعمالكتاوبنلا
مدقتلاكلذءانثأيفهنأريغ،ةليوطةدمةميظعةجردىلإ
ةسينكلاعوقووحيسملادضروهظو،ميظعلادادترالارظتنُي

نوكياهمّدقتنكلو.ةفينعةمواقمتحتديدشقيضيف
ةزيجوةدمطاطحنالاوقيضلانمو،عناوملاكلتنممغرلاب
ةدمنعسدقملاباتكلايفينُكو.حيسملاءيجملبق
.ًادجةليوطةدماهبدارُيهنأحجرألاو،ةنسفلأبحاجنلا

ىلعكلميلدسجلايفحيسملاءيجمبنونمؤملالوقيو
نلعتسُيهنأيأ،ًةأجفأدبيهكلُمنإةنسفلأةدمضرألا
ميقيو،رارشألاديبيو،ملاعلاهرظتنيالٍتقويفءامسلانم
مهضعبنّقيتدقو.ميلشروأيفةروظنمةئيهىلعهتوكلم
لايناديفةروكذملادَدُملاىلعاهونبيتلاةريثكلامهتاباسحب(
ةنمزألاّنأريغ.ًادجكلذتقوبرتقادقهنأ)ايؤرلاو
حيسملاءيجمتقوددحتالايؤرلاولايناديفةروكذملامايألاو
-٩:٢٥لايناديفلوألاهئيجمىلإةراشإلاادعام(ًاقلطم

ديدحتىلعدعاسيامسدقملاباتكلايفدجويالو.)٢٧
.دعوملا

مدقتيوومنيحيسملاتوكلمنأاهلكةسينكلانمؤتو
يغبنيف،كلذلهللانمةنّيعملاطئاسولامادختسابجيردتلاب

ّرشبتنأو،ةنامألكبءطاسولاكلتسرامتنأاهيلع
هتاكربوسدقلاحورلابكسبلطتوملاعلالكيفليجنإلاب
ضرألايصاقأىلإةيحيسملادتمتنأىلإاهلمعىلعةنيمثلا
نأهلاثمأيفحيسملاّنيبدقو.دجملاومالسلارصعأدبيو
٣٢-٤:٢٦سقرم(تابنلاكيجيردتلامدقتلابومنيهتوكلم
اذهخيراتلكيفثدحاماذهو.)١٣:٣٣ىّتمو
لمعلااذهيفةدهتجمةسينكلاترمتسااذإف،توكلملا
ىلعسدقلاحورلاةكربةبلاط،ةريغوةنامألكبكرابملا
هيلإمضنينأىلإةعرسبمدقتيتوكلملااذهىرتس،اهباعتأ

توكلميفمدقتلانيناوقنأحجرألاو.بوعشلاعيمج
ةيعيبطلامدقتلانيناوقنعفلتختاليحورلاحيسملا
نأدبالكلذنأريغ.ةياهنلاىلإانبرتقااملكعرسيمدقتلاف
امكف.هللانمةراتخمطئاسوبوّنيعمبيترتبسحنوكي

جيردتلاب،رشبللضرألادادعإيفةليوطةدمقلاخلافرص
ءاشنإيفةمولعمةدمفرصيساذكه،مظنمبيترتبو
.دجملاولامكلاةجردغلبينأىلإهتوكلم

لخدُيوملاعلانيديلدسجلابةيناثحيسملاىتأ)١٠(
ءيجمظافلأتدرودق:ةديجملاةيوامسلااهتلاحيفهتسينك
ةراشإةرم٨٠وحنديدجلادهعلايفنالعتساوروهظونايتإو
هئيجمىلإاهضعبو،لوألاهئيجمىلإاهضعب،حيسملاءيجمىلإ
امكهبعشقفاريلًايحورهئيجمىلإاهضعبو،ميلشروأةنونيدل
،ِيبَأُهُِّبُحييِنُِّبُحييِذَّـلٱوْمُكْيَلِإِيتآِّـينِإ.ىَماَتَيْمُكُكُرْتَأَال«لاق
،يِمَالَكْظَفَْحيٌدَحَأيِنَّـبَحَأْنِإوِيتاَذُهَلُرِهْظُأَو،ُهُّبِحُأاَنَأَو
١٤:١٨اّنحوي(»ًالِزْنَمُعَنْصَنُهَدْنِعَو،ِيتْأَنِهْيَلِإَو،ِيبَأُهُِّبُحيَو
.)٢٣و٢١و

ءاضقنايفيناثلاهئيجمىلإريشتهئيجمنعتارابعلارثكأو
هنأىلعلدينأشلااذهيفباتكلايفءاجاملكو.ملاعلا
،ممألالكهمامأعمتجتو،دجملاةلاحيفةدحاوةرميتأي
نودعصيونوّريغتيفءايحألانونمؤملااّمأ.تاومألاوءايحألا
مث.ءاوهلايفبرلاةاقالملمهروبقنمنيماقملاتاومألاعم
ذنممهلّدعُملاتوكلملاراربألايطعيو،ةمثألانعراربألازّيمي
سيلبإلةدعملاةيدبألارانلاىلإرارشألالسريو،ملاعلاسيسأت
لسرينيح،ملاعلاءاضقنايفثدحيكلذلكو.هتكئالمو
رثاعملاعيمجهتوكلمنمعمجيوهتكئالمناسنإلانبا
٤:١سواثوميت٢و٤١و٣٤و٣٢و٢٥:٣١ىّتم(كوكشلاو
٤:١٧يكينولاست١و٣:٢١يّبليفو١٥:٢٥سوثنروك١و
.)٤١و١٣:٤٠ىّتمو

صوصننمةنونيدللوهاذهحيسملاءيجمّنأحضتيو
سوثنروك١و٢٧و٢٣و٥:٢٢اّنحويرظنا(باتكلايفةريثك
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٤٣-١٣:٢٧ىّتمو٥:١٠سوثنروك٢و١٧:٣١لامعأو4:5
تارابعلاعيمجو.)٤:١سواثوميت٢و٤٦-٢٥:٣١و١٦:٢٧و
ةدملايهتنتهيفنأىلعلدتءيجملااذهنعئبنتيتلا
ةراشإىندأاهيفسيلو،ضرألاىلعهتوكلمدادتمالةنّيعملا
.توكلملادادتمالوأملاعلاةبوتلةطساولانوكيهنأىلإ

امكًاروظنم،دسجلابةيناثيتأيحيسملانأىلعةلدالااّمأ
:يهف،ًالوأىتأ

نييناربع(يناثلاولوألاءيجملانعمالكلانيبهباشتلا·
.)٢١و٣:٢٠لسرلالامعأو٩:٢٨
:٢١اقولو١:١١لسرلالامعأ(كلذىلعحيرصلاصنلا·

٢٧(.
،حونتضرألالئابقعيمجنأيهو،ءيجملاكلذةجيتن·

روخصلاولابجللنوخرصيرارشألاونوموقيتاومألاو
.برلاهجونممهيطغتومهيلععقتنأ
اذكهيتأيهنأاومهفمهنأىلعلدييذلالسرلامالك·

٣:٤يسولوكو٩:٢٨نييناربعو١٢-٢:١١سواثوميت٢(
١٧-٤:١٥و٢:١٩يكينولاست١و٣:٢٠يّبليفو
.)٥:٤و٧-١:٥سرطب١و٦:١٤سواثوميت١و

سيلريشتحيسملاءيجمنعةريثكتارابعباتكلايفو
،ةنونيدلاءارجإلهئيجمىلإلب،ًاروظنمدسجلابيناثلاهئيجمىلإ
نيسمخلامويةسينكلاماظنءدبل،ميلشروأبارخإلهئيجمك
.دسجلابروظنمريغءيجموهو،كلذريغو

طئاسوءاطعإيفدصقلامتيةيناثحيسملاءيجمدنع)١١(
ىقبيالفذئنيحلَمكُتةسينكلاّنأل،يهتنتورشبللةمعنلا
حورلاةرزاؤملالورارسألاةسرامملالوليجنإلاةراشبلموزل
حيسملاءيجمنعةريثكتاوبنباتكلايفو.ةراشبللسدقلا

ةعيطموةنيمأرمتستوتبثَتلةسينكللًاهيبنتوًاراذنإيوحت
١:١٩سرطب٢و١٩:١٣اقولرظنا(يتأينأىلإاهديسرماوأل
يّبليفو٤:٨سواثوميت٢و١:١٣سرطب١و٥:٧بوقعيو
ةدمةياهننوكيءيجملاكلذنألةراشإًاضيأاهيفو.)٣:٢٠
ٌهيبنتو،ايندلاهذهيفاهباعتأواهداهجوةسينكلاناحتما
دنعهنأاهنمّنيبتيليجنإلاةمعنبنيّفختسملاةاطخللخيبوتو
يكينولاست٢(مهبيصننوذخأيومهلمعيهتنيحيسملاءيجم
:١٧و٤٠و١٢:٣٩اقولو٣:١٠سرطب٢و١٠-١:٧

هّجويسدقملاباتكلاّنأىلعلديكلذلكو.)٣٠و٢٧و٢٦
حيسملاءيجمىلإهبنيفختسملاوليجنإلابنينمؤملاراكفأ
.اهموزلوميلعتلاطئاسولةياهنك

نمف.ةسينكلارارسأيهتنتةيناثحيسملاءيجمدنعو
َّـَيلِإَعِفُد«:هذيمالتلحيسملالوقةيدومعملاءاغلإىلعصنلا
لُسُّلُك

ْ
يفٍناَط لَتَواوُبَهْذٱَف،ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ

ْ
َعيَِمجاوُذِم

لٱِحوُّرلٱَوِنْبٱلٱَوِبآلٱِمْسٱِبْمُهوُدِّـمَعَوِمَمُألٱ
ْ

.ِسُدُق
لَعَو

ِّـ
ْمُكَعَماَنَأاَهَو.ِهِبْمُكُتْيَصْوَأاَمَعيَِمجاوُظَفَْحيْنَأْمُهوُم

اذهو.)٢٠-٢٨:١٨ىّتم(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُك
رهدلاءاضقنابيأ،ملاعلاةياهنبيهتنتةيدومعملاّنأّنيبي
ءاغلإىلعصنلانمو.ةيناثحيسملاءيجمتقووهيذلا
لَكَأاَمَّـلُكْمُكَّـنِإَف«:لوسرلالوقينابرلاءاشعلا

ْ
خلٱاَذٰهْمُت

ْ
َزُْب

لٱِهِذٰهْمُتِْبَرشَو
ْ

ُخت،َسْأَك
ْ

»َءِيَجيْنَأَىلِإِّـبَّـرلٱِتْوَمِبَنُوِرب
سرامنالةيناثحيسملاءيجمدعبف.)١١:٢٦سوثنروك١(
.ينابرلاءاشعلا

ةيناثحيسملاءيجمدنعلامكلالاحةسينكلاغولباّمأ
اهذختيةيناثهئيجمدنعو،حيسملاسورعيهاهنأنمحضاوف
نمءيشوأنضغالواهيفسندالةلماكةسينكهسفنل
يكينولاست١و١:٢٢يسولوكو٢٧-٥:٢٥سسفأ(كلذلثم
.)١٥:٢٣سوثنروك١و٣:١٣

ةمايقيأ،ةماعلاةمايقلاثدحتحيسملاىتأىتم)١٢(
٢٩و٥:٢٨اّنحويو٣٢و٢٥:٣١ىّتم(ًاعمرارشألاوراربألا
راربألاةمايقىلعصوصنلانمو.)٢٤:١٥لسرلالامعأو
ملٱَماَقْدَقَنآلٱِنِكٰلَو«:لوقلا

َةَروُكاَبَراَصَوِتاَوْمَألٱَنِمُحيِسَْ
ملٱِذِإُهَّـنِإَف.َنيِدِقاَّـرلٱ

ُةَماَيِقًاضْيَأٍناَسْنِإِب،ٍناَسْنِإِبُتْوَْ
يفاَمَكُهَّـنَأل.ِتاَوْمَألٱ جلٱُتوُمَيَمَدآِ

ْ
يفاَذَكٰهُعيَِم ملٱِ

ِحيِسَْ
جلٱاَيْحُيَس

ْ
يفٍدِحاَوَّـلُكَّـنِكٰلَو.ُعيَِم ملٱ.ِهِتَبْتُرِ

،ٌةَروُكاَبُحيِسَْ
لِلَنيِذَّـلٱَّـمُث

ْ
يفِحيِسَم لوقو.)٢٣-١٥:٢٠سوثنروك١(»ِهِئيَِجمِ

اَمَّـلُكَّـنَأ:يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱِبآلٱُةَئيِشَمِهِذٰهَو«:حيسملا
يفُهُميِقُأْلَب،ًائْيَشُهْنِمُفِلْتُأَالِيناَطْعَأ لٱِ

ْ
َّـنَألِ.ريِخَألٱِمْوَي

َنْبٱلٱىَرَيْنَمَّـلُكَّـنَأ:يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱُةَئيِشَمَيِهِهِذٰه
يفُهُميِقُأاَنَأَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلُنوُكَتِهِبُنِمْؤُيَو لٱِ

ْ
ِريِخَألٱِمْوَي

لوقرارشألاةمايقىلعصوصنلانم.)٤٠و٦:٣٩اّنحوي(»
يفَنيِذَّـلٱُعيَِمجُعَمْسَياَهيِفٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنِإَف«حيسملا لٱِ

ْ
ِروُبُق

ِحلاَّـصلٱاوُلَعَفَنيِذَّـلٱُجُرْخَيَف،ُهَتْوَص
َ
حلٱِةَماَيِقَىلِإِتا

ْ
ِةاََي

:٥اّنحوي(»ِةَنوُنْيَّـدلٱِةَماَيِقَىلِإِتاَئِّـيَّـسلٱاوُلِمَعَنيِذَّـلٱَو
َنيِذَّـلٱَّـنَأِهللاٱَدْنِعٌلِداَعَوُهْذِإ«:لوسرلالوقو.)٢٩و٢٨

اَنَعَمًةَحاَرَنوُقَياَضَتَتَنيِذَّـلٱُمُكاَّـيِإَو،ًاقيِضِْمهيِزاَُجيْمُكَنوُقِياَضُي
يف،ِهِتَّـوُقِةَكِئَالَمَعَمِءاَمَّـسلٱَنِمَعوُسَيِّـبَّـرلٱِنَالْعِتْسٱَدْنِع ِ
َالَنيِذَّـلٱَوَهللاٱَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلِلًةَمْقَنًايِطْعُم،ٍبيَِهلِراَن
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَليِجْنِإَنوُعيِطُي

هبَنوُبَقاَعُيَسَنيِذَّـلٱِ،حيِسَْ ٍكَالَِ
يفَدَّـجَمَتَيِلَءاَجىَتَم،ِهِتَّـوُقِدَْجمْنِمَوِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِمٍّيِدَبَأ ِ
يفُهْنِمَبَّـجَعَتُيَوِهيِسيِّـدِق ملٱِعيَِمجِ

-١:٦يكينولاست٢(»َنيِنِمْؤُْ
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،َضَيْبَأًاميِظَعًاشْرَعُتْيَأَرَّـمُث«:ايؤرلابحاصلوقو.)10
جلٱَو
ْ

َْملَو،ُءاَمَّـسلٱَوُضْرَألٱِتَبَرَهِهِهْجَوْنِميِذَّـلٱِهْيَلَعَسِلَا
َهلْدَجوُي

ُ
َنيِفِقاَوًاراَبِكَوًاراَغِصَتاَوْمَألٱُتْيَأَرَو!ٌعِضْوَماَم

حلٱُرْفِسَوُهُرَخآٌرْفِسَحَتَفْنٱَو.ٌراَفْسَأْتَحَتَفْنٱَو،ِهللاٱَماَمَأ
ْ

،ِةاََي
ممُتاَوْمَألٱَنيِدَو يفٌبوُتْكَمَوُهاَّـِ .ْمِِهلاَمْعَأِبَسَحِبِراَفْسَألٱِ
لٱَمَّـلَسَو

ْ
ملٱَمَّـلَسَو،ِهيِفَنيِذَّـلٱَتاَوْمَألٱُرْحَب

هلٱَوُتْوَْ
َْ

ُةَيِوا
.ِهِلاَمْعَأِبَسَحِبٍدِحاَوُّلُكاوُنيِدَو.اَمِهيِفَنيِذَّـلٱَتاَوْمَألٱ
ملٱَحِرُطَو

هلٱَوُتْوَْ
َْ

يفُةَيِوا ملٱَوُهاَذٰه.ِراَّـنلٱَِةْريَحُبِ
.ِيناَّـثلٱُتْوَْ

يفًابوُتْكَمْدَجوُيَْملْنَمُّلُكَو حلٱِرْفِسِ
ْ

يفَحِرُطِةاََي َِةْريَحُبِ
تبثيامباتكلايفسيلو.)١٥-٢٠:١١اّنحويايؤر(»ِراَّـنلٱ

لبقحيسملاءيجمدنعراربأللةدحاو،نيتمايقثودح
بسح(ةنسلافلألادعبرارشأللىرخأو،ةنسلافلألا
:)ايؤرلابحاصلوقىلإدنسملاةنسلافلألايقباسمعز
ُتْيَأَرَو.ًامْكُحاوُطْعُأَو،اَهْيَلَعاوُسَلَجَفًاشوُرُعُتْيَأَرَو«
ِةَمِلَكِلْجَأْنِمَوَعوُسَيِةَداَهَشِلْجَأْنِماوُلِتُقَنيِذَّـلٱَسوُفُن
لِلاوُدُجْسَيَْملَنيِذَّـلٱَو.ِهللاٱ

ْ
اوُلَبْقَيَْملَو،ِهِتَروُصِلَالَوِشْحَو

ملٱَعَماوُكَلَمَواوُشاَعَف،ِْمهيِدْيَأَىلَعَوْمِهِهاَبِجَىلَعَةَمِّـسلٱ
ِحيِسَْ

لَأ
ْ

ىلعًاليلدهيفّنإاولاق)٦-٢٠:٤اّنحويايؤر(»...ٍةَنَسَف
.يتأيسامكهتابثإنكميالاذهمهريسفتّنأريغ،كلذ

تاومسلاوضرألاقرتحتةيناثحيسملاءيجمدنع)١٣(
ةديدجًاضرأوةديدجتاومسريصتمث،نآلاةدوجوملا
يفٍّصِلَكِيتْأَيَسْنِكٰلَو«:سرطبلاق.ربلااهيفنكسي ِ
،ٍجيِجَضِبُتاَواَمَّـسلٱُلوُزَتِهيِفيِذَّـلٱ،ِّـبَّـرلٱُمْوَي،ِلْيَّـللٱ
لٱُّلَحْنَتَو

ْ
َحتَو،ًةَِقَرتُْحمُِرصاَنَع

ْ
ملٱَوُضْرَألٱُِقَرت

يِتَّـلٱُتاَعوُنْصَْ
اوُنوُكَتْنَأُِبَجيٍساَنُأَّـيَأ،ُّلَحْنَتاَهَّـلُكِهِذٰهَّـنَأاَمِبَف.اَهيِف
يفْمُتْنَأ َةَعُْرسَنيِبِلاَطَوَنيِرِظَتْنُم؟ىَوْقَتَوٍةَسَّـدَقُمٍةَريِسِ

لُمُتاَواَمَّـسلٱُّلَحْنَتِهِبيِذَّـلٱ،ِّـبَّـرلٱِمْوَيِءيَِجم
ْ

،ًةَبِهَت
لٱَو
ْ

ُرِظَتْنَنِهِدْعَوِبَسَحِباَنَّـنِكٰلَو.ُبوُذَتًةَِقَرتُْحمُِرصاَنَع
لٱاَهيِفُنُكْسَي،ًةَديِدَجًاضْرَأَوًةَديِدَجٍتاَواَمَس

ْ
سرطب٢(»ُِّرب

اّنحويايؤرو٢١:٣٣اقولو٢٦و١٠٢:٢٥رومزمو()١٣-٣:١٠
٢١:١(.

نكميالو،فورعمريغةيناثحيسملاءيجمدعوم)١٤(
يتلاتاباسحلاعيمجوليبسلااذهيفداهتجالكو.هتفرعم
ٌموقنورقلالكيفماقهنأريغ.ًاعفنيدجتالكلذلتلمُع
ىلعاهيفنيدنتسمتاباسحةطساوبكلذةفرعماوعّدا
نيلعاجةنساهبدارُيتاوبنلايفمويةملكنأىلعبلاغلا
.ةيهلإلادصاقملارارسألًاحاتفمكلذ

وأتاونسدعب،بيرقحيسملاءيجمّنإاولاقنمكانهو
ّنأباوصلاو.بيرقهنإلوقيباتكلاّنأل،مايأوأرهشأ

اذهةئيهّنأو،ةظحلاهنأانتايحفصتهذهباتكلالاوقأ
:بوقعيلاقامك،ةبيرقءيشلكةياهنّنأو،لوزتملاعلا
لٱَماَّـدُقٌفِقاَوُناَّـيَّـدلٱاَذَوُه«

ْ
ريشتيه.)٥:٩بوقعي(»ِباَب

اذهو.ةيدبألابنمزلاةنراقمب،رضاحلاملاعلالاوزةعرسىلإ
.)٤:٥يّبليف(»ٌبيِرَقُّبَّـرلَا«:باتكلالوقبدوصقملاوه
ملٱَمْوَي...«

َّـنَأل«.)٢:٢يكينولاست٢(»ََرضَحْدَقِحيِسَْ
هناَمَّـنِإ«و.)٥:٨بوقعي(»ََبَرتْقٱِدَقِّـبَّـرلٱَءيَِجم ِّـلُكُةَياَِ

ًاديعبسيلهنأيأ.)٤:٧سرطب١(»ْتََبَرتْقٱِدَقٍْءَيش
مويودحاومويكةنسفلأهْينْيعيفيذلا،هللارظنبسح
ةبسنلابرضاحلارهدلارصقىلإرظنلابوأ،ةنسفلأكدحاو
تارابعلاهذهبدصقسدقلاحورلانأكشالو.ةيدبألاىلإ
ىلإرشيملهنكلو،حيسملاءيجملبقيتلاةدملاىلإريشينأ

نأدعبهنإف،ميلشروأبارخنعمالكلايفراشأامكاهلوط
حلَا«:ًاضيالاقباوبألاىلعبيرقهنإلاق

ْ
َال:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

جلٱاَذٰهِيضْمَي
ْ
.)٢٤:٣٤ىّتم(»ُهُّلُكاَذٰهَنوُكَيىَّـتَحُليِ

.ّنيعمريغهسفنمويلايقبكلذعمو

ةلدألانمةلسلسيهاهاندروأيتلااياضقلاعيمجو
نأتبثتاهعيمجو.رخآلااهنملكديؤي،ًاعمةطبترموةلماك
نآلاوههنأو،ةنونيدللملاعلاةياهنيفنوكيحيسملاءيجم
ىنعمالف،يحورهتوكلمو،دوادشرعىلعسلاجكلم
ةماقإوميلشروأيفدواديسركىلعسولجلليتأيهنإلوقلل
ةيحورهتوكلمناينبطئاسونإو،يدسجيضرأتوكلم
قفاوتالةيدسجطئاسوىلإةجاحالف،اهتياغلةيفاكو
بكسوليجنإلاةراشببملاعلامعيودتميسهنإو،هتقيقح
لاخدإوةنونيدللوهحيسملاءيجمنإو،سدقلاحورلا
دسجلابهئيجمرظتنيالكلذلو،ةيوامسلااهتلاحيفةسينكلا
ةمعنلاطئاسونإو.ةيضرألااهتلاحيفهتسينكىلعكلميل
هئيجمنوكينأنكميالف،هئيجمدنعيهتنتةسينكلارارسأو
طئاسولاكلتسرامتىقبتةسينكلانأل،ةنسلافلألالبق

،ةديحولايهوةمايقلاثدحتهئيجمدنعهنإو.ةدملاهذهيف
.هذهانضرأقرتحتاهثودحدنعهنألملاعلاةياهنيفنوكتو
ىوسدحأهفرعيالموتكمكلذلكثودحتقونأعمو
كلتوحيسملاءيجمًامئادعقوتننأانيلعبجيهنأريغ،هللا
ًادجرثكأعوضوملااذهنمديفتسنف،ناميإوربصبثداوحلا

ىلإتايحورلاانلّوحو،تقولاانددحاذإهنمديفتسنامم
،يدسجتوكلمىلإيحورلاحيسملاتوكلموتايدسج
هنعتاوبنلامامتإّنيبتيتلاباتكلاتارابعحضوأنيفلاخم
نيّفختسمو،دوادشرعىلعسلاجكلمنآلاهنأ
ديجملانامزلاءيجمبو،هيلإملاعلاعوجرلةنّيعملاطئاسولاب
هايملايطغتامكبرلاةفرعمنمضرألائلتمتهيفيذلا
.رحبلا
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حيسملاءيجمبنولوقينميأروهام-١٢
؟ةنسلافلألالبقةيناث

يفةنسلافلألاةدمءيجماهلكةسينكلارظتنت
نيرسفملاضعبلاقدقو.دعبتأتملاهنأةدقتعم،لبقتسملا
حيسملادعبتأدبةدملاكلتّنإ)ًادجددعلاوليلقمهو(
اونبو.تضقنادقنآلاو،ةنسفلأتمادوةنس٨٠٠وحنب
ّظحاهلنكيملوةملظمتناكنورقلاكلتّنأىلعمهيأر
ميظعلاحالصإلااهيفثدحدقمعن.ةنسلافلألاداجمأنم
اهنأىلعلديةنسلافلألانعليقامنأريغ،ةسينكلايف
راصتناوحيسملاتوكلملدادتماومالسوةحارنمزنوكت
كلتيفةسينكلاعمثدحامفالخكلذو،نيدلللماك
بلغألغوتوةميسجاياطخبتخطلتنيحةملظملانورقلا
تدتمامعن.بورحلاويصاعملاوماثآلايفاهئاسرؤر
نمةيلاخةتيمةروصىلعنكلونورقلاكلتيفةيحيسملا
طحناىتح،يّبحلاكولسلاوةحلاصلالامعألاوةيناحورلا
مزلو،ةريسلاوداقتعالايفةجردىندأىلإذئنيحنويحيسملا
.ةرهاطلاةايحلاوحيحصلاميلعتلاىلإمهعاجرإلحالصإلا
.لطابوفيخسلوقلااذهّنأرهظُياذهو

لازتالتناكنإو(ةنسلافلألاةدمّنإنورخآلاقو
رضاحلاماظنلاتحتةسينكلاخيراتبصتختال)ةلبقتسم
ءيجمهولتيمث،ماعبارخوعيظفرامدبيهتنيسيذلا
لخدتو،ةنسلافلألاأدبتفانضرأىلإدسجلابحيسملا
يفوهوةيضرألاحيسملاةسايرتحترخآماظنيفةسينكلا
.دسجلا

ءيجمبنولوقينمىلعدودرلايهام-١٣
؟ةنسفلألالبقةيناثحيسملا

ىلعحيسملاكلميةنسلافلألاةدميف)١(:نولوقي
ًاروفةنسلافلألاأدبت)٢(.دجمملاهدسجبًاروظنمضرألا
نيسيدقلالكموقيةيناثهئيجمدنع)٣(.ةيناثهئيجمدعب
نـوشــيـعيوةدـجـمـملاةـينـاحوـرلامـهدـاسـجـأباـوتـامنـيذـلا
لكدابُي)٤(.ةنسفلأضرألاىلعهعمنوكلميو
يتلاةبيهرلاماكحألابةيناثهئيجمدنعءايحألارارشألا
بجيفءيجملااذهلًادعتسمملاعلاراص)٥(.هروهظبحصت
لبقملاعلاحلصينأنكميال)٦(.ةظحللكيفهراظتنا

حالصإىلإتاوبنلايفهللارشيمل)٧(.ةيناثحيسملاءيجم
.كلذدصقالو،حيسملاءيجملبقملاعلا

فلألالبقحيسملاءيجمباودقتعانيذلاعيمجنأعمو
ةريثكرومأيفاوفلتخامهنأالإ،اياضقلاهذهباومّلسةنسلا
عوضوملااذهيفنيفلؤملارهشأبتكانسرددقو،اهبةقلعتم
:يتأيامكتناكف

مالكيفتاوامسلاتوكلموهللاتوكلمبدارملا)١(
١٤و٧:١٣و٢:٤٤لايناد(لسرلاوحيسملاديسلاولايناد
٢٠:٢٥لسرلالامعأو١٥و١:١٤سقرمو٤:١٧ىّتمو
هسسأيذلاهماظنوليجنإلارصعسيل)١٤:١٧ةيمورو
ملاعلالكةراشبوةسينكلامايقبهدوعصدعبأدتباوحيسملا
كلُملب،ذيمالتلاىلعسدقلاحورلابكسوليجنإلاب
.ةيناثهئيجمدعبهيسيدقعمةنسفلأحيسملا

نمهمادخلمعوميظعلايحورلاحيسملالمع)٢(
لمع)مدقتامىلعًءانب(وهنآلاىلإتقولاكلذ
مهلعجيو،ةيناثحيسملاءيجمىلإسانلاهّبنيليدادعتسا
.ءاجروناميإبهنورظتني

ريشبتلابهيلإملاعلاعوجرطقحيسملادصقيمل)٣(
الوًاداصحرشبلاريهامجربتعأالو،حورلالاسرإوليجنإلاب
ةزاركلاةطساوبداصحلااذهعمجدصقالو،ًةلعفهذيمالت
طئاسولاهذهّدعألب.سدقلاحورلاةوقوليجنإلاب
،اهتاذباهتيافكمدعراهظإ)أ(:نيتياغل)مهمعزبسح(
هئيجمبةرشبماهلعج)ب(.لضفأوهاملقيرطلادادعإو
.ةيناث

يفهللاملاعلاعوجرباودقتعانيذلانأمّدقتامممزلي)٤(
ىلعنيلكتمةياغلاهذهمامتإلاوبعتواولصورضاحلاماظنلا
ةمدخةقيقحنوفرعيال،هللااهّدعأيتلاتاوقلاوطئاسولا
.هللالمعكلذباودسفألب،يهلإلابيترتلاالوهللادالوأ

ضرألاهجونعرارشألادابُيحيسملاءيجمدنع)٥(
.مهضعبىقبيامبرو

،ةيناحورلامهداسجأبنوموقينيذلانوسيدقلا)٦(
يفوضرألايفنيقابلاىلعحيسملاعمنوكلميونوشيعيو
.هللاممألالكعوجرلريشبتلانولمكي،ةنسلافلألاةدم

ىلإًايفرحدوهيلاعجريةيناثحيسملاءيجمدنع)٧(
هنأريغ.ةيدوهيلاةنايدلاددجتتو،حيسملابنونمؤيومهدالب
ةيجولويجتارييغتثدحتامك،ةفيفطتارييغتاهيلعأرطي

حيسملاةكلممةمصاعميلشروأريصتو،نيطسلفضرأيف

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةنسلافلألالبقةيناثحيسملاءيجمبنولوقينميأروهام-١٢
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هبعشلرخآىلإٍنيحنمرهظيثيح،هشرعناكمو
.بوبحملا

نيذلاراربألالكللوألا:نامويةريخألاةنونيدلل)٨(
لكةنونيدليناثلاو.هكلمةيادبيفحيسملاءيجمىلإاوشاع
الةيروهمجةنونيدنوكتو.ةنسلافلألاةياهنيفوهو،رارشألا
مهبونذراهشإبالضرألاهجونعمهتدابإبموقتو،ةيصخش
.مهلامعأبسحيدبألامهبيصننييعتو،ملاعلامامأ

ميلاعتوميلاعتلاهذهنيبامنايبوحاضيإلاةدايزلجألو
ةضقانملاةيباتكلاتايآلامثمهميلعتعضنسدقملاباتكلا
:هل

الإتاومألانمموقيالةيناثحيسملاءيجمدنع)١(
.راربألا

َنيِذَّـلٱُعيَِمجُعَمْسَياَهيِفٌةَعاَسِيتْأَت«لوقيحيسملانكلو
يف لٱِ

ْ
ِحلاَّـصلٱاوُلَعَفَنيِذَّـلٱُجُرْخَيَف،ُهَتْوَصِروُبُق

َ
ِةَماَيِقَىلِإِتا

حلٱ
ْ

:٥اّنحوي(»ِةَنوُنْيَّـدلٱِةَماَيِقَىلِإِتاَئِّـيَّـسلٱاوُلِمَعَنيِذَّـلٱَوِةاََي
.)٢٩و٢٨

رارشأللرخآلاوراربأللدحاو،نامويةريخألاةنونيدلل)٢(
.ةنسفلأةدمامهنيبو

ِهيِفَوُه)ًادحاو(ًامْوَيَماَقَأُهَّـنَأل«:لوقيباتكلانكلو
ملٱَنيِدَيْنَأٌعِمْزُم

لٱِبَةَنوُكْسَْ
ْ

)١٧:٣١لسرلالامعأ(»ِلْدَع
.)١٢و٢٠:١١اّنحويايؤرو٣٢و٢٥:٣١ىّتمو(

ديدجلادهعلاحالطصايفتاومسلاتوكلمسيل)٣(
،هدوعصدنعأدبالو،يليجنإلارصعلاةدمحيسملاكلُموه
.دعبأدبيملهنإلب

وهليجنإلايفتاومسلاتوكلمنإلوقيباتكلانكلو
دتميلزيملوهدوعصدنعأدبدقو،يليجنإلاحيسملاكلُم
هيفيذلاتقولايفملاعلااذهيفلمكيسو،نيحلاكلذنم
ألمتبرلاةفرعمنألنودسفيالونوؤيسيالسانلا
.ضرألا

لوألاحيسملاءيجمنيب(رضاحلارصعلاسيل)٤(
يفهبعشلهيفهللادصق،راظتناماظنلبٍلمعماظن)يناثلاو
نأاونلعيو)نادمعملااّنحويلثم(اورشبينأةدملاهذهلك

رصعاوحتفيلراظتناوناميإبكلذاوعقوتيو،برتقادقهئيجم
.حيسمللملاعلاعوجرلةلاعفلاةيحورلاةوقلا

هللانمّنيعمرضاحلارصعلانإلوقيباتكلانكلو
داقتعابسح(هبعشلكلراظتنانمزاللمعنمزنوكيل

ريشبتلاوههيفّنيعملالمعلاو.)ةنسلافلألايقباس
لكةوعدو،ّدعملاصالخلابو،ماقوبلُصيذلاصّلخملاب
.هرظتننانلزامكلذو،هلوبقلهبعشةطساوبممألا

دسجلابحيسملابهذينأنييحيسمللًاريخنكيمل)٥(
ىلعبجيكلذلو،هلمعلمكيلطقفسدقلاحورلالسريو
ةايحلالجألةيفاكلاريغةرضاحلاطئاسولاباوفتكيّالأهبعش
هروهظاورظتنينأبجيلب،ملاعلاديدجتلجألوةيحيسملا
.هناطلسلملاعلاعاضخإلةيفاكةوقيذماظنةماقإلدسجلاب

نييحيسملاةايحلًاريخناكهنإلوقيباتكلانكلو
نأو)١٦:٧اّنحوي(دسجلابقلطنيحيسملانأملاعلاديدجتلو
نأنييحيسملاىلعبجيكلذلو.قحلاحوريّزعملايتأي
يتلاطئاسولاىلعاودمتعينأوحيسملابيترتباوفتكي
لجألوضرألاىلعةيحيسملامهتايحلجألمهلاهاطعأ
.ريشبتلابهيلإملاعلاعوجر

،نَلعملاقحلاةطساوبهيلإملاعلاعوجرهللادصقيمل)٦(
،،سدقلاحورلاةبحاصمبالو،قحلااذهبرشبلاةادانمبالو
ةكلهملاماكحألابو،هيسيدقعمهدجمبحيسملاروضحبلب
نيسيدقلاريشبتبو،هئيجمدنعرارشألاىلعلحتسيتلا
)ةديجملامهتلاحوةيحورلامهداسجأبنوموقينيذلا(
.ليجنإلاب

ةلاهجبسانلاصّلخينأِّـُرسهللانإلوقيباتكلانكلو
هحوربرشبلابولقحتفيو.)١:٢١سوثنروك١(ةزاركلا
اذكهو،قحلاليجنإةوقوسدقلاحورلاميلعتبوهتيانعو
.ةسادقلاىلإةيطخلانممهعجريورشبلابولقدّدجي

ءيجمدنعهللاملاعلاعوجرلةلاعفلاطئاسولاَطعُتمل)٧(
هللادصقيملو،يناثلاهئيجمىتحىطعتنلو،لوألاحيسملا
ميلعتنمىرنالو،رضاحلارصعلايفهيلإرشبلارثكأعوجر
قحةطساوبددجتينلملاعلانأىلإًةراشإهذيمالتلحيسملا
هللادصقالو،سدقلاحورلالعفوسانلاريشبتوليجنإلا
.قالطإلاىلعكلذ

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةنسفلألالبقةيناثحيسملاءيجمبنولوقينمىلعدودرلايهام-١٣
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نأًاحيرصهذيمالترمأحيسملانإلوقيباتكلانكلو
دكأو،اهّلكةقيلخللليجنإلاباوزركيوعمجأملاعلاىلإاوبهذي
ةيفاكلاهتوقةدعاسمو)٢٠-٢٨:١٩ىّتم(مهعمهروضحمهل
ملاعلاتّكبيلسدقلاحورلالسرينأمهدعوو)١٨ةيآ(مهل
٢٤:٤٩اقولو١١-١٦:٧اّنحوي(مهريشبتةطساوبهّريغيو
هللانمةنّيعمطئاسولاهذهو.)٢:٣٣لسرلالامعأو
.اهحاجنبهللاأبنأدقو،كلذلةبسانميهو،هيلإملاعلاعجُرتل
ليجنإلارصعجئاتنةقيقحًاقباسدوهيلاءايبنأىأرو
،ةلعافلااهتوقنعاوثدحتو،ةضماغتاراشإباهوحضوأو
ملاعلاعاجرإيفحجنتستاوقلاكلتنأهللادعواونلعأو
.حيسملل

حيسملاءيجملبقهللاملاعلاعوجربنودتقعينيذلا)٨(
.نوئطخممهكلذيفنودهتجيو،ةيناث

نيدهتجملاوهصالخوملاعلاعوجربنينمؤملاعيمجنكلو
ةيصونوعيطيمهنأنوملعيمهنألةيزعتنولانيكلذيف
يذلالمعلانوممتيو،لسرلاتاوطخنوعبتيوحيسملا
ًامويهنوملعتيمهو،هللاةيانعهيلعتّلدوتاوبنلاهتنلعأ
.مهبولقيفنكاسلاحورلانمًامويف

ادعام،ميلشروأيفيدوهيلاماظنلاةسراممدوعتس)٩(
.نيطسلفىلإدوهيلاعوجردعب،هنمةفيفطرومأضعب

هفئاظوتلمكدقهحئابذوهسوقطبيدوهيلاماظنلانكل
ضرأىلإدوهيلاعوجرىلعليلدالو،هعوجرنكميالو
.كلذىلإحيملتالو،ًاميدقاوناكامكمهئابآ

ىلعكلميالحيسملاّنأنهربنفيك-١٤
؟ضرألا

دنع)١(:لاوحأةعبرأيفءيجيحيسملاّنإباتكلالوقي
)٢(.)٣و١٤:٢اّنحوي(هيلإهلقنيلهبنينمؤملادحأتوم
يّزعملاسدقلاحورلاةطساوبنينمؤملابولقىلإءيجي
)٣(.)٣:٢٠ايؤرو٢٨و٢٣و١٨-١٤:١٦اّنحوي(دشرملاو
بارخلكلذو،هتوكلميفًانايحأليقامكوأةوقلايفءيجي
٣٤-٢٤:٢٩و٢٨و١٦:٢٧ىّتم(دوهيلارامدوميلشروأ
:٢١و٢٧و٩:٢٦اقولو٣٠-١٣:٢٤و٩:١و٨:٣٨سقرمو

نيديوتاومألاميقيلملاعلاءاضقنايفءيجي)٤(.)٣٢و٣١
ىلعةنونيدلاءارجإلهئيجمو.)٤٦-٢٥:٣١ىّتم(رشبلا
.ريخألاهئيجمىلإريشيميلشروأ

دسجلابهئيجمىلإريشيامماسقألاهذهيفسيل)١(
ةكئالملالاسرإبمتياهنملوألاف.اهنمعبارلايفالإًاروظنم
متييناثلاو.حيسملاىلإدسجلااهتقرافمدنعسفنلااولقنيل
مهداشرإومهتيزعتلنينمؤملابولقىلإسدقلاحورلالاسرإب
يرُجتيتلاةيهلإلاةيانعلابمتيثلاثلاو.ىوقتلايفمهّومنو
حيسملاءيجمبمتيعبارلاو.مهيلعيضقملاىلعةنونيدلا
.عمجأنوكلامامأًاروظنمدسجلاب

الدسجلابريخألاهئيجمنعحيسملالاوقأعجارينملكو
.ضرألاىلعدسجلابكلميلهئيجمىلعلدياماهيفىري
ُنْبٱَءاَجىَتَمَو«:هلوقنأشلااذهيفءاجامرهشأنمو
يفِناَسْنِإلٱ ملٱُعيَِمجَوِهِدَْجمِ

لٱِةَكِئَالَْ
ْ

ٍذِئَنيِحَف،ُهَعَمَنيِسيِّـدِق
،ِبوُعُّشلٱُعيَِمجُهَماَمَأُعِمَتَْجيَو.ِهِدَْجمِّـِيسْرُكَىلَعُسِلَْجي
خلٱيِعاَّـرلٱُزِّـيَمُياَمَكٍضْعَبْنِمْمُهَضْعَبُزِّـيَمُيَف

ْ
َنِمَفاَرِ

جلٱ
ْ
،ةنونيدلاىلعلديوهو)٤٦-٢٥:٣١ىّتم(»...ِءاَدِ
:هلوقو.ضرألاهذهىلعًايدسجهكُلمىلإةراشإهيفسيلو
لٱِنيِمَيْنَعًاسِلاَجِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُتَنآلٱَنِم«

ْ
،ِةَّـوُق

ّنأحجرألاو.)٢٦:٦٤ىّتم(»ِءاَمَّـسلٱِباَحَسَىلَعًايِتآَو
ةّمأوميلشروأىلعةنونيدلاءارجإلهئيجمىلإريشياذه
سيلفدسجلابريخألاهئيجمىلإريشيهنأانضرفاذإو.دوهيلا
انلمأتاذإو.ضرألاىلعكلميليتأيهنأىلعلديامهيف

وأليلدىندأاهيفىرنالهئيجمنعحيسملالاوقأعيمج
.ةياغلاكلتلهئيجممدعحّجرياملب،مدقتامىلإحيولت
َالْقِلَطْنَأَْملْنِإُهَّـنَألَ،قِلَطْنَأْنَأْمُكَلٌْريَخ«:هذيمالتللاقهنإف
ملٱُمُكيِتْأَي

َءاَجىَتَمَو.ْمُكْيَلِإُهُلِسْرُأُتْبَهَذْنِإْنِكٰلَو،يِّـزَعُْ
لٱُتِّـكَبُيَكاَذ

ْ
اّنحوي(»ٍةَنوُنْيَدَىلَعَوٍّرِبَىلَعَوٍةَّـيِطَخَىلَعََملاَع

هللاتوكلميفيحورلاهلمعمامتإنأىنعملا.)٨و١٦:٧
نأو،ًاعمسدقلاحورلاروضحودسجلايفهروضحبمتيال
حيسملاروضحنمةسينكلللضفأوهسدقلاحورلاروضح
لاقو.حورلالسريلبهذينأيغبنيكلذلو،دسجلاب
َوُهاَهُلَمْعَياَهُلَمْعَأاَنَأيِتَّـلٱُلاَمْعَألٱَفِيبُنِمْؤُيْنَم«:ًاضيأ
:١٤انحوي(»ِيبَأَىلِإٍضاَمِّـينَأل،اَهْنِمَمَظْعَأُلَمْعَيَو،ًاضْيَأ

سدقلاحورلاروضحنمةدئافلانأنلعياذهبوهو.)١٢
طَأاَنَأَو«:لاقمث.هروضحنمةدئافلانممظعأ

ْ
َنِمُبُل

اّنحوي(»ِدَبَألٱَىلِإْمُكَعَمَثُكْمَيِلَرَخآًايِّـزَعُمْمُكيِطْعُيَفِبآلٱ
ىلإةسينكلاعمثكمييذلاسدقلاحورلايأ)١٤:١٦
ِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأاَهَو«:ًاضيألاقو.ملاعلاةياهن
هبكسييذلاهحوربمهعموهيأ)٢٨:٢٠ىّتم(ِ»رْهَّـدلٱ

انمويىلإهدعبامونيسمخلاموييفلعفامكمهيلع
.ءاضقنالاىلإلعفيسامكو،رضاحلا
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لديبيرقحيسملاءيجمنإلسرلالوقنأضُرتعااذإو
نأبيجن،دسجلابضرألاىلعكلمينأعمزمهنأىلع
،دعبهئيجممدعليلدب،هللارظنيفبيرقهنأكلذبمهدارم
ىلإاذهاونلعأذنمةنسيفلأنمرثكأىضمدقهنأعم
مهنأعم،رصعلاكلذيفهئيجممهراظتنامدعًاضيأو،نآلا
حيسملاءيجمنعنييكينولاستللسلوبلاق.بيرقهنإاولاق
اوقبيمللسرلانأحضاوو،ًالوأدادترالاتأيملنإيتأيالهنإ
مهيلعسدقلاحورلابكسليبقوحيسملاةمايقدعبامىلإ

ءارآبنيكسمتموهتوكلمةماقإوهئيجمرمأيفبيرلاتحت
يفْلَه،ُّبَراَي«هولأسكلذلو،نأشلااذهيفةيدوهي اَذٰهِ
لٱ
ْ

ملٱُّدُرَتِتْقَو
لُْ
ْ

ْنَأْمُكَلَسْيَل«:مهباجأَف»؟َليِئاَْرسِإَىلِإَك
يفُبآلٱاَهَلَعَجيِتَّـلٱَتاَقْوَألٱَوَةَنِمْزَألٱاوُفِرْعَت لُسِ

ْ
»ِهِناَط

دعباّمأ.ٍفاكباوجوهو.)٧و١:٦لسرلالامعأ(
امريغبعوضوملااذهيفاوملكتفمهيلعسدقلاحورلالولح
هنإو،أدبدقحيسملاكلمّنإهانعماماولاقف،ًالبقهباوملكت
رصعيفتلخددقةسينكلانإو،دوادشرعىلتعادق

يتأيحيسملاّنإو،ءادفلالمعمامتإلسدقلاحورلالولح
يفضرألاىلعكلميلال،ةنونيدللملاعلاءاضقنايفًاريخأ
عوضوملااذهيفمهمالكىلإهابتنالابجيكلذلو.دسجلا
.كلذلبقالمهيلعسدقلاحورلالولحدعب

ىنعمبسدقلاحورلاماظنوهرضاحلارصعلا)٢(
.صاخ

هنأريغ،نيسمخلامويلبقملاعلايفسدقلاحورلاناك
ىلإكلذكلازيالو،ميظععونىلعرهظمويلاكلذيف
:٢ليئوي(سّدقملاباتكلاهبأبنتاماذهو.رضاحلارصعلا

٢٧-٣٦:٢٥لايقزحو٢١-٢:١٤لسرلالامعأو٢٩و٢٨
ايمرإو٢١-٥٩:١٩و٤٨:١٦و٥-٤٤:٣ءايعشإو٣٩:٢٩و

حيسملاميلعتنمو.)١٢-٨:٨نييناربعو٣٤-٣١:٣١
لَفٌدَحَأَشِطَعْنِإ«:هلوقاميسالوهذيمالتل

ْ
َّـَيلِإْلِبْقُي

لٱَلاَقاَمَكِيبَنَمآْنَم.ْبَْرشَيَو
ْ

َجتُباَتِك
ْ
طَبْنِميِر

ْ
ُراَْهنَأِهِن

ملٱَناَكيِذَّـلٱِحوُّرلٱِنَعاَذٰهَلاَق.ٍّيَحٍءاَم
ِهِبَنوُنِمْؤُْ

لٱَحوُّرلٱَّـنَأل،ُهوُلَبْقَيْنَأَنيِعِمْزُم
ْ

َيِطْعُأْدَقْنُكَيَْملَسُدُق
.)٣٩-٧:٣٧اّنحوي(»ُدْعَبَدِّـُجمْدَقْنُكَيَْملَعوُسَيَّـنَأل،ُدْعَب
نيميىلإعفتراوتاومألانمةمايقلابعوسيدُّجمنأدعبف
يفو.ةديجمةوقبسدقلاحورلالسرأتاومّسلايفهللا

لمعنعملكتاهيفملسُأيتلاةليللايفهذيمالتلهباطخ
رخآًايّزعممهللسريهنأبهدعوددجو،سدقلاحورلا
:١٦و١٥:٢٦و٢٦و١٧-١٤:١٥اّنحوي(مهمّلعيومهعمثكمي
اقول(هدوعصمويديعاوملاكلتصخلمعجارمث.)١٥-٧
نيسمخلاموييفو.)٨و٥و٤و١:٢لسرلالامعأو٢٤:٢٩

رصعةيادبمويلاكلذناكف.ةوقبديعاوملاكلتقيقحتأدب
ةداهشهرخآىلإهلوأنملسرلالامعأرفسو.ليجنإلا

،سدقلاحورلالاسرإبميظعلادعولامامتإبةيلجوةليلج
لسرلالامعأوأسدقلاحورلالامعأىعدُينأقحتسيف
لعفًاضيألئاسرلارهظتو.سدقلاحورلانمنيئولمملا
سيدقتوةاطخلاديدجتلهتوقو،لبقتسملاورضاحلايفحورلا
رصعزّيمتةيصوصخةمالعهللاحورلعفنإف،نيحلاصلا
.رشبلاصالخيفلاعفلاليجنإلاةوقّنيبتو،ديدجلادهعلا

.ملاعلالكلليجنإلاباوزركيلهذيمالتحيسملالسرأ)٣(

،مهحاجنلةمزاللاةيهلإلاتاوقلالكبمهدعوومهلسرأ
نماوألتماذإو.ًابجاوهوربتعايذلالمعلااذهيفاوعرشف
نممهلامو،تابجاولاوةيلوؤسملانممهيلعاماوفرعحورلا
ةمدخلاهذهلمهتايحومهبولقاوسّركو،ةيهلإلاةدعاسملا
ملٱِليِجْنِإِبيِحَتْسَأُتْسَلِّـينَأل«:سلوبلاق.ةميظعلا

ِ،حيِسَْ
لِلِهللاٱُةَّـوُقُهَّـنَأل

ْ
لِل:ُنِمْؤُيْنَمِّـلُكِلِصَالَخ

ْ
َّـمُثًالَّـوَأِّـيِدوُهَي

لِل
ْ

ِيناَنوُي
ِّـ

وحنةقئافلاهللاةردقةمظعركذو.)١:١٦ةيمور(»
يفهلعفيذلاةميظعلاهتردقلمعبكلذًانراقم،نينمؤملا
سيلو.)٢٠و١:١٩سسفأ(تاومألانمهماقأذإحيسملا

اوبسحمهنأىلإةراشإمهرافسأيفالولسرلاريشبتلكيف
،ملاعلاعوجرلْنييفاكريغسدقلاحورلاويليجنإلاقحلانأ
رخآًاماظنديعبلالبقتسملايفاوعقوتمهنأىلإحيملتالو
،ةرمفلأبرضاحلامهماظننمرثكأسانلاصالخيفًالاعف
يفسلوبهبزركامانأرقاذإو.ةنسلافلألاوقباسلوقيامك
انعلاطو،سوثنروكويكينولاستوةيريبوسسفأوةيكاطنأ
وأسأيلاىلعلدتةملكىرنال،سئانكلاكلتىلإهلئاسر
ىلعلكتااذإهملعتيذلاليجنإلابريشبتلاحاجنيفكشلا
.هايإهحنميذلاسدقلاحورلاةدعاسم

ًاتيبثتميدقلادهعلاتاوبنيفلسرلاىأر)٤(
ماظنلاةقيقحاهنماوفرعو،مهحاجنلًاديكأتو،مهتيلاسرإل
.هنعردصتيتلاةليلجلاجئاتنلاوهحورويليجنإلا

-١٥:١٤و٤٧و١٣:٤٦لسرلالامعأ(يفهأرقناماذهو
دكؤتتاوبنيهو)٢١و١٢-١٥:٨و٢٧-١١:٢٥ةيمورو١٨
َىلِإاوُبَهْذٱ«:مهللاقيذلاحيسملانمةميظعلامهتلاسر
لٱ
ْ

لَتَواوُبَهْذٱو«)١٦:١٥سقرم(»َعَْمجَأَِملاَع
ْ

»ِمَمُألٱَعيَِمجاوُذِم
ملاعلاّنأتاوبنلاهذهنملسرلافرعو.)٢٨:١٩ىّتم(
:لوسرلاسلوبلاق.طقفهنمءزجالحيسملليتأيسهلك
ذئنيحهنإو،مهروهمجيأ،ِمَمُألٱُءلِمَلُخْدَيْنَأَىلِإ«
ْنِمُجُرْخَيَس:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك.َليِئاَْرسِإُعيَِمجُصُلْخَيَس
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ملٱَنْوَيْهِص
لٱُّدُرَيَوُذِقْنُْ

ْ
لٱَوُهاَذٰهَو.َبوُقْعَيْنَعَروُجُف

ْ
ْنِمُدْهَع

ءايعشإو٢٧-١١:٢٥ةيمور(»ْمُهاَياَطَخُتْعَزَنىَتَمْمُهـَلِيلَبِق
.)٣٤-٣١:٣١ايمرإو٢١-٥٩:٢٠

ضورفملالمعلاةهجنمكشيفلسرلاهللاكرتيملو
نمالو،اهيلعنودمتعيواهنولمعتسييتلاطئاسولاومهيلع
طئاسولاكلتةدعاسمبمهلمعحاجنيفهدصقةهج
اهلكةقيلخللليجنإلاباوزركينأمهلمعناكف.تاوقلاو
ليجنإلاميلعتيهمهتوقومهطئاسوو)١٦:١٥سقرم(
حورلعفبًابوحصمرشبلابولقةباذإلو،ميلعتللحلاصلا
دعوو.هللانمنيملعتمعيمجلانوكيووهدعولانأل،هللا
ُلَعْجَأ«:ًالئاقيليجنإلارصعلايفميظعلمعببرلا
يفِيسيِماَوَن هناَهْذَأِ هبوُلُقَىلَعاَهُبُتْكَأَو،ِْمِ َهلُنوُكَأاَنَأَو،ِْمِ

ُ
ًاٰهلِإْم

لَعُيَالَو.ًابْعَشِيلَنوُنوُكَيْمُهَو
ِّـ

ُّلُكَوُهَبيِرَقٍدِحاَوُّلُكَنوُم
جلٱَّـنَأل،َّـبَّـرلٱِفِرْعٱ:ًالِئاَقُهاَخَأٍدِحاَو

ْ
ْنِميِنَنوُفِرْعَيَسَعيَِم

مهفياليكلو.)١١و٨:١٠نييناربع(»ْمِِهريِبَكَىلِإْمِِهريِغَص
،رضاحلايليجنإلارصعلاصخيالميظعلادعولااذهنأدحأ
دهعلانإنييناربعلابتاكلاق،ةديعبةلبقتسمةلاحلب
نمًابيرقذئنيحناك،يوسوملاماظنلايأميدقلا
.روكذملاديدجلادهعلاهناكملحيل،لالحمضالا

و،ديدجلادهعلاجئاتنميدقلادهعلاتاوبنتركذدقو
ىلعو،مهحالصإوحيسملاليجنإىلإسانلالابقإيه
ىلإةدعاصضرألالئابقىأريذلاءايعشإيفصوصخلا

٤و٣و٤٢:١و٤-٢:٢ءايعشإ(برلاةعيرشملعتتلنويهص
ّنأًاضيأىأرو)كلذريغو٦٠صو١٨:٢٣و١٢-٤٩:٦و
نمئلتمتضرألاّنأل،نودسفيالودعبنوؤوسيالسانلا
ىأرو)١١:٩ءايعشإ(رحبلاهايملايطغتامكبرلاةفرعم
ىلإقحلاجرُخيبرلاحورهيلعلحيذإحيسملاّنأًاضيأ
،ضرألايفقحلاعضيىتحرسكنيالولكيالهنأو،ممألا
.)٨-٤٢:١ءايعشإ(هتعيرشرظتنترئازجلاّنأو

،رضاحلايليجنإلاماظنلاحاجنتاوبنلاكلتركذتو
اذهيفةلعافلاتاوقلاةيافكركذتامك،ًاصيخلتوأًاحيرص

:هلوقبندعلثمسودرفركذبمتخ٥٥ءايعشإف.ماظنلا
لٱِنَعًاضَوِعَو،ٌوَْرسُتُبْنَيِكْوَّـشلٱِنَعًاضَوِع«

ْ
طَيِسيِرَق

ْ
ُعَل

ءايعشإ(»ُعِطَقْنَتَالًةَّـيِدَبَأًةَمَالَع،ًامْسٱِّـبَّـرلِلُنوُكَيَو.ٌسآ
تاوبنلاكلتيفو.ًادلخمًادجمبرللكلذنوكييأ)٥٥:١٣
ُلِزْنَياَمَكُهَّـنَأل«:جئاتنلاهذهةجتنملاةلاعفلاتاوقلاتركُذ
ملٱ
لَّـثلٱَوُرَطَْ

ْ
ِناَيِوْرُيْلَب،َكاَنُهَىلِإِناَعِجْرَيَالَوِءاَمَّـسلٱَنِمُج

هنَالَعَْجيَوَضْرَألٱ ًازْبُخَوِعِراَّـزلِلًاعْرَزيِطْعُتَوُتِبْنُتَوُدِلَتاَِ
َختيِتَّـلٱ)ليجنإلاقحةملك(يِتَمِلَكُنوُكَتاَذَكٰه،ِلِكآلِل

ْ
ُجُر

اهنعجتنينأنودبيأ(ًةَغِراَفَّـَيلِإُعِجْرَتَال.يِمَفْنِم
يفُحَجْنَتَوِهِبُتِْرُرساَمُلَمْعَتْلَب)تاكرب لَسْرَأاَمِ

ْ
.ُهَلاَهُت

َختٍحَرَفِب)يمالكبنيزراكلايأ(ْمُكَّـنَأل
ْ

ٍمَالَسِبَوَنوُجُر
ُحت
ْ

كرتشتةقيلخلاّنأركذو.)١٢-٥٥:١٠ءايعشإ(»َنوَُرض
جلٱ«:هلوقبةكرابملاجئاتنلاهذهبحرفلايفسانلاعم

ْ
ُلاَبِ

حلٱِرَجَشُّلُكَو،ًامُّنَرَتْمُكَماَمَأُديِشُتُماَكآلٱَو
ْ

ُقِّـفَصُتِلَْق
ةملكمظعتلاوقألاهذهف.)٥٥:١٢ءايعشإ(»يِداَيَألٱِب
.اهتيلعافدكؤتوليجنإلا

هللاحورلعفمّظعتًاضيأىرخألاوقأءايبنألايفو
رشبلاتاوبرّنأو)٣٦لايقزحو٦١:١و٢١-٥٩:١٩ءايعشإ(
يرجيامدنعبرلامسانوفاخيقرشملانموبرغملانم
برلاحورعفريثيحهئطاوشيفًارصحنمميظعرهنكهّقح
يِمَالَكَو،َكْيَلَعيِذَّـلٱيِحوُر«:دعوبرلاّنأل،رفظلاةيار
يفُهُتْعَضَويِذَّـلٱ َكِلْسَنِمَفْنِمَالَوَكِمَفْنِمُلوُزَيَالَكِمَفِ
»ِدَبَألٱَىلِإَوَنآلٱَنِمُّبَّـرلٱَلاَقَكِلْسَنِلْسَنِمَفْنِمَالَو
ليجنإلاقحجئاتننآلائراقلاىأراذإف.)٥٩:٢١ءايعشإ(

،رضاحلادهعلانمضهبعشبولقيفهللاحورةوقبانملاعيف
:هسفنلأسيمث،ىنعملااذهب٦٠ءايعشإهلاقامأرقيلف
ليجنإلاحاجنكلذبدارُيالأ؟ةديجمةبلغهذهتسيلأ
برلاحورةطساوبلاعفلا،هللامفنمقحلاةمظعبرفاظلا
ًالوأّلححورلاكلذّنأ٦١ءايعشإيفأرقنو؟هبعشيفلاحلا

،ةروسكملابولقلاربجيلجرخيذلاعيدولاحيسملاىلع
برلاةنسبزركيو،ةيطخلاوسيلبإةيدوبعنمرشبلاقتعيو
رفكيفوهوحيسملاىفندقو.نيحئانلايّزعيوةلوبقملا
رضاحلاليجنإلارصعنعدعولااذهليوحتناكمإموحان
اَذٰهَّـمَتْدَق«:هلوقب)ةنونيدلامويدعب(لبقتسمامماظنىلإ
ملٱ
يفُبوُتْكَْ .)٢٢-٤:١٨اقول(»ْمُكِعِماَسَمِ

حملتالوحّرصتالاهنأنعًالضف،ميدقلادهعلاتاّوبنو
رخآماظنيفةمايقلاويناثلاءيجملادعبنوكياهمامتإنأ

،كلذمهفةيناكمإعنميامنّمضتت،رضاحلاماظنلافلاخي
مهأركذتمث،لوألاحيسملاءيجمنعمالكلابأدبتاّهنأل
،هتمظعوهتياغوهلامعإو)رضاحلا(يحيسملارصعلاثداوح
حيسملاّنإمث.هلمعوسدقلاحورلالاسرإوممألاةبوتلثم
لكيفربلاوقحلاتبثيوممألارينينأىلإلمعلااذهرشابي
تاومألانمةمايقللناكمالو.)٦-٤٢:١ءايعشإ(ضرألا
ىلإةراشإالو.لمعلااذهءاهتنالبقةريخألاةنونيدلاو
سيلامتاوقلاوطئاسولانمهيفديدجماظنلاخدإ
يقباسءارآدضعتةملكالو.ليجنإلارصعيفًافورعم
ملوةيفاكتسيلةرضاحلاطئاسولانإمهلوقو،ةنسلافلألا
هذهلكاهبهللادصقيملو،اهحاجنىجرُيالوًاريثكلعفت

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ضرألاىلعكلميالحيسملاّنأنهربنفيك-١٤
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،مهراكفأبسانيتقونعمالكءايعشإيفسيلو.جئاتنلا
.ميدقلادهعلاءايبنألكيفكلذىلإةراشإالوحيملتالو

نولوقينمضقانتيتلارومألايهام-١٥
؟ةنسلافلألالبقةيناثحيسملاءيجمب

،يناثلااللوألاحيسملاءيجمبطئاسولاتأيهت)١(
عيجرتلهتوموهتايحوحيسملاميلاعتةطساوبقيرطلاتدعُأو
.ملاعلا

يذلاوةياغلاهذهلمزاللاقحلالكعوسيمّلع)٢(
،هلسرلاوقأوهتوموهتايحبهحضوأو،ناسنإلاةعيبطبساني
.لضفأرخآرمألةجاحكرتيملو

ليجنإلاقحلعجلةمزاللاةيحورلاةوقلاتيطعُأ)٣(
،هبدوعوملاسدقلاحورلالاسرإبةاطخلاصالخيفًالاعف
.يحيسملارصعلابةصاخلاةوقلاحنميذلاو

لب،ًاناطلسمهاطعأوهذيمالتلطقفحيسملانذأيمل)٤(
عجرينأىلإ،اهلكةقيلخللليجنإلااولمحينأًاضيأمهرمأ
املكهلدعأيذلامهملالمعلااذهلمهراتخاو.برللملاعلا
.هلمهتايحاوسّركوهرماوأاومهفاذكهو.همامتإلمزلي

ىلعلديامميدقلادهعلاتاّوبنيفلسرلادجو)٥(
ممألاىلإليجنإلارونبمهلسرأحيسملانأو،مهلمعةقيقح
.هللاىلإاوعجريل

اّمأو.هجئاتنوليجنإلارصعةقيقحتاوبنلارهظُت)٦(
يفثداوحلامظعأو،لوألاحيسملاءيجمنالعإيهفهتقيقح
هلاسرإوهبعشلامعأوهتوموةيئادفلاهتحيبذوهتايحخيرات
يفهجئاتناّمأو.مهعمومهبومهيفلمعيلسدقلاحورلا
ىتحنويهصدادتماوقحلاراصتناوممألاةرانإيهفكلذ
.هلكملاعلايوتحت

اذهمامتإنعرشبلازجعةسدقملارافسألاركذت)٧(
ةوقنأل،حاجنلامدعنمفاختالاهنكلو،ميظعلالمعلا
اَنَل«:لوسرلاسلوبلاق.يرشبلافعضلايفلمعتهللا

لٱاَذٰه
ْ

يفُزْنَك لٱُلْضَفَنوُكَيِل،ٍةَّـيِفَزَخٍناَوَأِ
ْ

»اَّـنِمَالِِهللاِةَّـوُق
ٍذِئَنيِحَفٌفيِعَضاَنَأاَمَنيِح«:ًاضيألاقو)٤:٧سوثنروك٢(
.)١٢:١٠سوثنروك٢(»ٌّيِوَقاَنَأ

.صالخلاوةمحرللديحولاتقولاوهرضاحلاانرصع)٨(
يفةاطخلاةبوتبءاجرةعاعشسدقملاباتكلالكيفسيلو
لاسرإوديعاوملاوتاوعدلالكو.ةرضاحلاةلاحلادعبةلاح
رضاحلارصعلايفوةرضاحلاةايحلايفةروصحمسدقلاحورلا
ىلعلوصحلاو)٩:٢٧نييناربع(ةنونيدلاتوملادعبّنأل
.)٢٥:٤٦ىّتم(يدبألابيصنلا

ىلعدسجلابكلميلهئيجمبةسينكلاحيسملادعيمل)٩(
.كلذسكعحجرياملاقلبضرألا

ءيجمبنولوقينمءاطخأيهام-١٦
صوصخبةنسلافلألالبقةيناثحيسملا
ماظنلاةداعإو،نيطسلفىلإدوهيلاعوجر

؟يدوهيلا

ام(ةيدوهيلاةنايدلاّنأبيأرلااذهباحصأيداني)١(
يفنودمتعيو،ميلشروأيفةيناثمظتنتس)ةليلقتارييغتادع
ريسفتلاّنإلوقنف.٤٨-٤٠لايقزحلمهريسفتىلعكلذ
اذهيفاهارجمىرجاموةوبنلاهذهليحورلاوأيزاجملا
)أ(:ةلدأكلذىلعانلو،يفرحلاريسفتلانمبرقأعوضوملا
نماميسالو،ميدقلادهعلانم)ب(.ديدجلادهعلانم
نيذلاواهيبتاكفورظىلإرظنلاباهسفنتاوبنلاهذه
ةلوهساميسال،فورظلانمو)ج(.ًالوأمهيلإتهَّـجوت
.يفرحلااهريسفتلوبقةبوعصويحورلااهريسفتلوبق

:ديدجلادهعلانمةلدألا)أ(

دهعلاضقانيهنألضوفرمماقملااذهيفيفرحلاريسفتلا
حضتيامك،هتلمجبليجنإلاماظنحورعمفلتخيو،ديدجلا
نأمزلييفرحلاماظنلابسحف.هذيمالتوحيسملالاوقأنم
اممعسوأومظعأةيدوهيلاةنايدلاعوجرنّمضتتلايقزحايؤر
ةنايدلانأمزليديدجلادهعلابسحو.ميدقلايفتناك
ملف،حيسملاتومدنعاهتفيظوتلمكأاهنأل،ةتيمةيدوهيلا
تناكنييناربعلاةلاسرتبتُكاملو.يهلإناطلساهلدعُي
نــمـةــبـيرــقترـاـصوتــخـاـشوتـــقــتـعدــقةــيدـوـهـيـلا
ةريثكعضاوميفلوسرلاسلوبحضوأدقو.لالحمضالا
نيبطسوتملاجايسلاطئاحضقنحيسملانأهلئاسرنم
هدسجبلطبأو،دوهيلابًاصاخناكامهعزنبممألاودوهيلا
كصلااحمو)١٥و٢:١٤سسفأ(ضئارفيفاياصولاسومان
هعفردقوانلًادضناكيذلا،ضئارفلايفممألاىلعيذلا
هذه.)٢:١٤يسولوك(بيلصلابهايإًارمسمطسولانم
ّنأوهةيطالغةلاسرصخلمو.يوسوملاماظنلاةياهنيه

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةنسلافلألالبقةيناثحيسملاءيجمبنولوقينمضقانتيتلارومألايهام-١٥
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لب،طقفةوابغسيلةيدوهيلاىلإةيحيسملانمعوجرلا
هنإلاقو.)٣و٣:١ةيطالغ(حيسملانعدادتراوةيطخ
)تلازدقةيدوهيلاةنايدلاتناكذإ(ينانويالويدوهيسيل
ُمُتْفَرَعْذِإَنآلٱاَّـمَأَو«.عوسيحيسملايفدحاوعيمجلانأل
حلٱِبْلَب،َهللاٱ

ْ
َىلِإًاضْيَأَنوُعِجْرَتَفْيَكَف،ِهللاٱَنِمْمُتْفِرُعِّـيَِر

لٱِةَفيِعَّـضلٱِناَكْرَألٱ
ْ

َهلاوُدَبْعَتْسُتْنَأَنوُديِرُتيِتَّـلٱَِةريِقَف
َ

ْنِما
َحتَأ؟ٍديِدَج

ْ
)ةيدوهي(َنيِنِسَوًاتاَقْوَأَوًاروُهُشَوًاماَّـيَأَنوُظَف

:٤ةيطالغ(»ًاثَبَعْمُكيِفُتْبِعَتْدَقَنوُكَأْنَأْمُكْيَلَعُفاَخَأ
ملٱُمُكُعَفْنَيَالْمُتْنَتَتْخٱِنِإ«.)١١-٩

ُدَهْشَأْنِكٰل!ًائْيَشُحيِسَْ
لُمُهَّـنَأٍنِتَتُْخمٍناَسْنِإِّـلُكِلًاضْيَأ

ْ
.ِسوُماَّـنلٱِّـلُكِبَلَمْعَيْنَأٌمِزَت

لَّـطَبَتْدَق
ْ

ملٱِنَعْمُت
.ِسوُماَّـنلٱِبَنوُرَّـَربَتَتَنيِذَّـلٱاَُّهيَأِحيِسَْ

طَقَس
ْ

هنأهلكاذهىنعمو.)٤-٥:٢ةيطالغ(»ِةَمْعِّـنلٱَنِمْمُت
سومانلالكلالو،ناطلسالوةفيظوناتخللدعبسيل
دعباّمأو.هئيجملبقحيسملاىلإًابّدؤمناكهنأل،يسقطلا
دنتسينملًارضموةدئافنودبيسقطلاسومانلاراصف
.هيلع

نيرصنتملادوهيلاعمهتمكحوهربصببرلالهاستدقل
،ةيحيسملاىلإةيدوهيلاةنايدلانمميظعلارييغتلاكلذيف
نألةيدوهيلاةنايدلاضفربةحضاورماوأىطعأهنكلو
.هللاتوكلميفدعباهلامعتسابسانيالو،تلمكاهتفيظو
طسوتملاجايسلاطئاحًاضيأعجرُيسهنأقدصيلهف
؟يوسوملاماظنلايفناكاملكوةيومدلاحئابذلاوضئارفلاو
صيفيفرحلالايقزحمالكىنعمبسحعجرتس:ليقاذإو

ىلإعوجرلاف،هللانمديدجلادهعلاناكاذإ:بيجن٤٨-٤٠
حيسملامالكنأل!قالطإلاىلععونممةيدوهيلاةنايدلا
ةيرماسللحيسملالاق.ًادجٌّيلجعوضوملااذهيفهذيمالتو
ذنمتناكةلأسمهمامأتحرُطذإ،ميزرجلبجةلابقوهو(
هللالبقيلبجلاكلذيفأ:يهوفالخلاعوضومليوطنامز
يفَال،ٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنَأيِنيِقِّـدَص«:)؟ميلشروأيفمأدوجسلا ِ

جلٱاَذٰه
ْ

يفَالَو،ِلََب َنوُدُجْسَتْمُتْنَأ.ِبآلِلَنوُدُجْسَتَميِلَشُروُأِ
ِمل
َ
ِملُدُجْسَنَفُنْحَناَّـمَأ،َنوُمَلْعَتْمُتْسَلا

َ
خلٱَّـنَألُمَلْعَنا

ْ
َوُهَصََال

لٱَنِم
ْ

َنوُدِجاَّـسلٱَنيِح،َنآلٱَيِهَو،ٌةَعاَسِيتْأَتْنِكٰلَو.ِدوُهَي
حلٱ
ْ

حلٱَوِحوُّرلٱِبِبآلِلَنوُدُجْسَيَنوُّيِقيَِق
ْ

-٤:٢١اّنحوي(»ِّـَق
ماظنلكنأو،اهتيمهأتلازدقةلأسملاهذهنأيأ.)٢٤
ًادعاصفنآلانمهنأو،لطبيدحاوناكمىلعةدابعلارصقي
.هللادنعنوكينألدباعلامزلُيكلذلثمنمءيشدعيمل
ناكمكانهنوكينأمزليةيفرحلايقزحةوبنتناكنإف
.ىنعمالبةيرماسللحيسملاتاملكريصتو،ةدابعللددحم
نيحةعاسيتأتسهنإلوقنًايفرحلايقزحلاوقأانّعبتتاذإو
درجمبال،نيعملاناكملايفميدقلايفامكهللاسانلادجسي
لهف.ةميدقلاةيدوهيلاةنايدلاسوقطلكبلب،قحلاوحورلا

ىلإجاتحيالحضاوكلذوالك؟كلذبأبنتينأنكمي
يفةدابعللدحاوٍلحمنييعتىلإعوجرلانكميالف.ناهرب

لكبلقليجنإلادهعيفو.ةتيملاةيدوهيلاةنايدلاةروص
هيفمّدقُتنألقيليناكملكو،هللالكيهوهيقت
لوزينأنكميالو،ناميإلابةيبلقلاتاعرضتلاوتالاهتبالا
.يوسوملاماظنلاهناكمموقيوليجنإلاماظن

رصعيفنييحيسملانأىلعحيسملالسرّصندقل
مهعمريسيومهيفنكسيهللانأو،هللالكيهمهليجنإلا
قيقحتاذهو.)٦:١٦سوثنروك٢و٦:١٩و٣:١٦سوثنروك١(
ءانبنعسوماعةوبننممهفُيامكميدقلادهعلاتاوبنل

مهعامتجاوممألاعوجرىلإريشتاهنأةطقاسلادوادةميخ
٩:١١سوماع(ًايفرحةيناثلكيهلاءانبىلإال،ةسينكلاىلإ
عوجرسلوبلوسرلانرقيملو.)١٨-١٥:١٣لامعأو١٢و
نيتاهنأدقتعاالو،مهضرأىلإمهعوجربحيسملاىلإدوهيلا
رومألانممهضرأىلإمهعوجرنأالو،ًاعمنانوكتنيتثداحلا
عوجرلانعًائيشركذيمللب،حيسملاىلإمهعوجرلةمزاللا
كلذهّرسو،حيسملاىلإمهعوجربدقتعاهنإمعن.ضرألاىلإ
ىلإالو،مهضرأىلإمهعوجرىلإةتبلاحمليملهنكلو،ًاريثك
.)٣٦-١١:١١ةيمور(ةراجحلاوبشخلانملكيهلاءانبةداعإ

ديدجلاماظنوميدقلادهعلاماظننيبنإلوقنًاريخأو
ناكميدقلانأل،ًاعمامهعمجنكميالىتح،ضقانت

لكىلإدتميفديدجلاامأو،ةمأبًاصاخًادودحمًاروصحم
ةينثولاةدابعلاعنميلراوسأنمضًازوجحمناكلوألا.ملاعلا
لضانموهفيناثلاامأو،ًاجراخملاعلاتاساجريقبُيو
بسحناكملكيفملاعلااياطخوةينثولاةدابعللحفاكمو
لٱَىلِإاوُبَهْذٱ«:ميظعلاهعضاورمأ

ْ
ِليِجْنِإلٱِباوُزِرْكٱَوَعَْمجَأَِملاَع

لِل
ْ

لُكِةَقيِلَخ
ِّـ

نيذهجزمنكميفيكف.)١٦:١٥سقرم(»اَه
ىلإعوجرلاةطساوببرلاىلإملاعلاعجريىتحنيماظنلا
؟راصحنالااهنأشنميتلاةيدوهيلاةنايدلا

نماميسالو:ميدقلادهعلانمةلدألا)ب(
نيذلاواهيبتاكفورظىلإرظنلاب،اهسفنتاوبنلا

:ًالوأمهيلإتهجوت

نعمهراكفأو،يدوهيلاماظنلايفاوبرتًادوهيءايبنألاناك
مهتارـاعــتساومهتارـاـبعومـهـظـاـفلأو،ةـيدوهيهللاتـوـكلـم
كلذكو،ًاضيأةيدوهيراكفألاكلتنعريبعتللمهتاراشإو
ملكهسفنبرلاو.دوهيلانمًالوأمهتاوبناوأرقنيذلاناك
حيسملاتوكلمنلعأف،ةيدوهيتاراعتساوةغلبدوهيلا
نمةذوخأمتاراشإوتاملكببعشللوءايبنألللبقتسملا

ىلإدوهيلاعوجرصوصخبةنسلافلألالبقةيناثحيسملاءيجمبنولوقينمءاطخأيهام-١٦
ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟يدوهيلاماظنلاةداعإو،نيطسلف
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ينيدٍرمألكنالعإلًامزالكلذناكو.يدوهيلاماظنلا
مادختساببسحضونلانهأدبملااذهانعضودقو.دوهيلل
نأىلعنهربنلال،ةصاخلااهتراشإوتاوبنلاتاحالطصا
ةوقنأبءايبنألاةفرعماّمأو.ةيليجنإتاكربتنلعأتاوبنلا
وههللاحورنأو،برللملاعلاعجُرتسةديجملاليجنإلا
رصعىلإمهتراشإنمًالوأةحضاوفةريخألامايألايفلماعلا
الليجنإلاتاكربنعمهتاّوبنريسفتبجوياذهو،ليجنإلا

مهتاوبنءاضتقانمًايناثو.ةيوسوملاسوقطلاوماظنلانع
.ةيليجنإلارومألانودنوكينأنكميالًادجًاميظعًامامتإ

لوبقةلوهساميسالو:فورظلانمةلدألا)ج(
لوبقةبوعصويحورلاتاوبنلاكلتريسفت

:يفرحلااهريسفت

نعتاوبنلاريسفتليفرحلاماظنلانأّنيبننأانيلعيقب
نأًادجدَعبتسملانمف.فورظلاىلإرظنلابدسافدوهيلا
يبسلاذنمخيراتلانممهركذعاضنيذلاةرشعلاطابسألا
،مهدادجأىلإةلصتملامهباسنألوادجنونّيبيوًاضيأنورهظي
يفةنّيعملامهنكامأيفنونكسيو،ملاعللكلذنونهربيو
ةيفيكىلعريغتتنيطسلفضرأدودحنأو.٤٨لايقزح
نميرجيريبكلارهنلانأو،اياوزلاةمئاقريصتوةبيرغ
ههايمىَفشُتوتيملارحبلاىلإبيرغناضيفبسدقملا
ةديجملاليجنإلاتاقوأنألاحملانمو.ًاكمسئلتميف
ديدجلادهعلاماظننمعوجرلابلمكتويهتنتةليلجلاهتدمو
عجريهللانأدعبتسملانمو.يدوهيلانيدلاماظنىلإ
يفتبّبسيتلادوهيلاعمةمئادلابورحلاىلإممألاسئانك
عجرينأو.نيريثكءادهشءامدكفسيناثلاولوألانينرقلا
نعلاصفنالاوةيقرِعلاويلاعتلاوبصعتلاىلإدوهيلا
مهنمرهظامكنيرخآلاةبحممدعحوروىرخألاسانجألا

ضئارفلاوسوقطلاىلعدانتسالاىلإو،ةيحيسملاءدبيف
نمًاماظنهتسينكيطعيحيسملانألوقعمريغو.ةيجراخلا
ةبحملاحورىلعضئارفلاوسوقطلاميظعتىلإليملاهنأش
دجمنميحيسملاماظنلايفاملدبينأو،مالسلاوةراهطلاو
راجشأوريثككمسوليمجرهنبةقئافلاهتوقوسدقلاحورلا
نيدنمملاعلاوةسينكلاعجرييأ،رظانلاّرسياموةرمثم
امليفرحلاريسفتلابسحبيفرحيضرأسودرفىلإيحور

،ديعبكلذلكنألحرفنلف.١٢-٤٧:١لايقزحيفءاج
ريسفتلااذهداضتةيحيسملاانتعيبطزئارغّنأبرسنلو
ريسفتللًافالخيفرحلاريسفتلادنسيليلدالنأو،تاوبنلل
حورقفوديجملاقحلارهظُييذلاوةيفاشلاةلدألابدَّـيؤملا
فشكيو،اهايإديدجلادهعلاريسفتوميدقلادهعلاتاوبن
.انيدافتوكلميفديجمميظعلبقتسمنع

:ةليحتسمرومأةنسلافلألايقباسبهذميف)٢(

اهسفنيفةليحتسمةريثكرومأفلألايقباسماظنيف·
هللاتوكلمبرتقالاقاملحيسملانأاهنم،اهقيقحتيفو
وأةنسيفلأوحندعبنوكيتوكلملاكلذنأدصق
قيرطلاّدعُيلىتأيذلانادمعملااّنحوينأو،رثكأ
ةيناثحيسملاءيجمهللاتوكلمبرتقاهلوقبدارأحيسملل
عمدسجلايفحيسملاروضحنأو،لوألاهئيجمال
نممهتيزعتومهتدعاسملجألمهللضفأنييحيسملا

لاقحيسملانأعم،يّزعملاحورلاةطساوبمهعمهروضح
ةدميفملاعلاناكسنأو.)١٦:٧اّنحوي(كلذفالخ
،ةيطخلاودسجلايفاهعيمجممأنمنونوكيةنسلافلألا
مهداسجأبتاومألانماوماقنيسيدقلانمتاوبرنمو
مهضعبنورشاعيوًاعمنونكسيمهعيمجو،ةيناحورلا
.دحاوٍتقويفوٍدحاوٍملاعيفًاضعب
ىلإملاعلاعيجرتلةطساودجوتاليأرلااذهبجومبو·

لمعنأشنمطحياذهو،دسجلابحيسملاءيجمريغهللا
يفهرشنوليجنإلاميلعتيفةسينكلاداهتجاوةراشبلا
حورلانأشنمطحيامك،حيسملاتوكلمناينبو،ملاعلا
ٍفاكريغ)مهمعزىلع(هنأل،هدجموهتوقوسدقلا
يفدسجلابحيسملاروهظنأاندنعو.ةياغلاهذهمامتإل
هاياطخبملاعلاعانقإيفةلاعفلاطئاسولانمسيلهدجم
الوددجتياليرشبلابلقلانأل،قحلاىلإهعاجرإو
حيسملااوأرسانلانممكف،ديجمرظنمدرجمنمريغتي
سلجىتمو!ًاقلطمهنماوديفتسيملوضرألاىلعوهو
ةدئافنودبنكلوعيمجلاهاريةنونيدللهدجمشرعىلع
دسجلابىتأحيسملانأضرفىلعو.مهنمدحألةيحور
ىلإدعبنيجاتحمرشبلاىقبيالأ،ضرألاىلعكلمو
حورلاةقفارمنودبًادحأةراشبلاعفنتلهوأ؟ةراشبلا
؟هللاىلإهعاجرإوهبلقةرانإيفصاخلاهلعفوسدقلا
ىلإسدقلاحورلاىلعفقوتيليجنإلامُّدقتناكاذإف
همُّدقتنمعناملاامف،ضرألاىلعحيسملاو،رادقملااذه
ةملكحورلاقفاراذإ،يوامسلاهشرعىلعحيسملاو
ىلإملاعلاعاجرإلدسجلابهئيجمليعادلاامو؟ةراشبلا
تقولايفهعاجرإىلعرداقسدقلاحورلاامنيب،هللا
نيسمخلامويهلعفامكلذلًانوبرعاناطعأدقو،بسانملا
دحاوموييفصخشفالآةثالثبولقرييغتنم
نمدجمأوقيلأتاومسلاتسيلأ؟قحلاىلإمهعاجرإو
نبالزناذإو؟حيسمللًاشرعنوكتلةريقحلاضرألاهذه
،ًايضرأًاشرعأّوبتوءامسلالهأهعموملاعلااذهىلإهللا
نملهو؟ديجملاهكلمبقلعتياممءامسلاغرفُيالأ
يذلاهللانيمينعنئاكلاشرعلاكلذنألوقعملا

ىلإدوهيلاعوجرصوصخبةنسلافلألالبقةيناثحيسملاءيجمبنولوقينمءاطخأيهام-١٦
ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟يدوهيلاماظنلاةداعإو،نيطسلف
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فلأةدمهروضحدجمنمًاغرافىقبيحيسملاهيلعسلج
عمسُتالوةدملاهذهلوطهنعنوبيغيةكئالملانأو،ةنس
داجمألقتنتوحيبستلاورورسلاوحرفلاتامينرتكانه
؟ةيضرألاميلشروأىلإءامسلا
ميلعتنمناكولهنأوهماظنلااذهلطبىلعلدياممو·

لاّعفلايليجنإلاقحلالامعتسالطبألهذيمالتوحيسملا
،ميظعلاحاجنلابءاجرلاىشالو،سدقلاحورلاةطساوب
حيسملاءيجمرظتنتولمعلاكرتتنأىلعةسينكلالمحو
ةسينكلاولسرلاريشبتجئاتننمءيشثدحاملو.ةيناث
ميلعتنمسيلكلذنأجتنتسنف.فصولاةقئافلاىلوألا
نألاحملانمو.حيحصريغوهفيلاتلابو،هلسروحيسملا
اومدقنيذلاةمدخىلإراقتحالانيعبرظنعوسيبرلا
يفمهتايحوةيضرألامهتداعسباوحضومهتاولصومهلاومأ

.هرمألةعاطاهلكةقيلخللليجنإلابةزاركلاليبس
ميلعتلةداضملادئاقعلاهذهلثمىلإيّدؤييذلاماظنلاف
يفهللابعشءاجرمدهي،ىوقتلاحورلولقعللوباتكلا
ةقثلايفنيو،سدقلاحورلاةطساوبلاعفلايليجنإلاقحلا
لسرلاحورضقانيو،ليجنإلاةمدخحاجنيفهللااب
اههجويتلاةميظعلاةيلاسرإلامواقيو،ىلوألاةسينكلاو
.هحوروهتيانعةطساوبرضاحلارصعلايفهبعشلحيسملا

.ماظنلااذهاهنعىضاغتيتلاةمهملاقئاقحلاضعب)٣(

ةمهملاقئاقحلاضعبكاردإةنسلافلألايقباستاف
،يرشبلالقعللةميظعلاليجنإلاقئاقحةبسانماهنم،ًادج
سدقلاحورلااهمّلعاذإةريسلاوبلقلاىلعاهناطلسو
سانلابولقعاضخإيفةوقةبحمللنأو.ةطاسبلابتلبُقو
ماكحألالوزننإنولوقيمهنأل،فوخلانمرثكأةبوتلل
ةاطخلاعيجرتيفةوقهلةيناثحيسملاءيجمدنعةفيخملا
.همدوحيسملاعومدنمرثكأمهاياطخىلعنونزحيمهلعجو
.ليجنإلارصعيفسدقلاحورلالمعةمظعرابتعامهتافو
يّزعملاةطساوبنمؤملابلقيفحيسملاروضحاولفغأكلذلو
يفسدقلاحورلاةوقنعو)١٥-١٦:١٣و١٨-١٤:١٦اّنحوي(
مهتافو.هبلقوهريمضيفًارثؤمهلعجوئطاخللقحلاراهظإ
سدقلاحورلانماوألتمااملمهلمعولسرلاحورمهفًاضيأ
يحيسملاماظنلارهوجمهفيلاتلابو،ليجنإلاباوّرشبو
.هتياغو

فلألايقباسبهذمداسفّنيبتيطالغألاهذهنمف
برحلايفبلغيال،فيعضقحلانأمهداقتعاو،ةنسلا
لالضلاوقحلانيبرضاحلارصعلاةدمملاعلااذهيفةرعتسملا
مهنأبجعلانمو.ناطيشلاوحيسملاوةيطخلاوةسادقلاو

كلذو،ةلاحمالةيطخلاولالضللًاريخأنوكتةرصنلانإاولاق
يلاتلاماظنلايفاّمأو.رضاحلابيترتلاوةرضاحلابرحلايف
ذإو.بلغيوةبيهرلاهماكحأنمةديدجتاوقبحيسملايتأيف
تابالقناولزالزلاودوعرلاورانلاةطساوبهترصننوكتكاذ
قحلاوعومدلاوةّبحملاةطساوبهمامتإنكميملامف.ةعيبطلا
يتلاةبيهرلافواخملاةطساوبمتيسدقلاحورلاناهربو
نكميالهنأو،كلهملاهبضغتاماجوةيناثهئيجمبحصت
ةيحورةرصنىلعلوصحلاسدقلاحورلاوليجنإلاةطساوب

نأقيليالف.ةيرشبلابولقلاناديميفةميظعلابرحلايف
رابتعاطحننأالو،مالكلااذهلثمبليجنإلانأشضفخن
انءاجرفعضُننأالو،تاقُّدشتلاهذهلثمبسدقلاحورلا
ناكنإوةوقدادزتقحلاتاوقنأعم،ةرصنلارخأتببسب
ءايبنألااهبقطنةرصنلانعةديكأتاوبنانلو،ةيفخةقيرطب

.جاهتبالاوحرفلاتاوصأباهودشنأو،ميدقلايف

ةيناثحيسملاءيجميأرباحصأدنتسي-١٧
.لاينادةوبننمتايآىلعةنسلافلألالبق

؟هيلعدرلاوهامو.مهيأرحرشا

:نيرمأيفلاينادرفسىلعاودنتسا

رصعنعتاوبنىلإتاراشإلانمهيفاماولّوح·
٧و٢يحاحصأيفةعبارلاةكلمملااوبسحف،ليجنإلا

موقتةيبوروأكلاممةرشعلااهكولمو،ةينثولاامورةكلمم
ريغصلانرقلاو،ليجنإلارصعلةطسوتملانورقلايف
حيسملاةكلمميأةسماخلاةكلمملاو،ةيكيلوثاكلاةسينكلا
توكلمنإاولاقكلذلو.ريغصلانرقلاةدابإدعبموقت
مليأ،ةيكيلوثاكلاةسينكلاةدابإدعبالإموقيالحيسملا
.دعبمقي
أدبمىلعرفسلااذهيفةروكذملاددُملالكىنعماوفّرح·

ىلإريشتاهنإاولاقو،ةنسينعيمويلكّنأوهو،يمهو
دقو.حيسملاءيجموةيكيلوثاكلاةسينكلابارخنمز
اّمأ.هيفكوكشمريسفتلااذهنأمدقتاميفانّيب
ىلعناهربلايتأيسفةنسوهةوبنلاموينأمهأدبم
لاينادرفسانّرسفاذإف.٢٢لاؤسةباجإيفهداسف
حيسملاءيجمتقوىلعًاليلدهيفىرنال،باوصلاب
.ضرألاىلعدسجلابهكلُمىلعالو،ةيناث

.مهيأرحرشا.لاينادةوبننمتايآىلعةنسلافلألالبقةيناثحيسملاءيجميأرباحصأدنتسي-١٧
ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟هيلعدرلاوهامو
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٢يحاحصألحيحصلاريسفتلاوهام-١٨
؟لاينادةّوبننم٧و

،تاوبنلاباميسالو،ميدقلادهعلابلاينادرفسةقالع
حيسملالاوقأباميسالوديدجلادهعلاباّنحويايؤرةقالعك
رونوهو.ميدقلادهعلاايؤروهلاينادرفسف،ةيوبنلاهلسرو
ىلإيبسلاتقونمةملظلاةرانإو،ءايقتألاءامكحلاةيزعتل
ببساّنحويايؤرتناكامك،حيسملللوألاءيجملاتقو
يفمهتحايسيفمهدشرتديدجلادهعلايسيّدقلةرانإوةيزعت
ةيناثهئيجمىتحوميلشروأبارختقونمملظملاملاعلا

ايؤرعم١٣-٢:١١سطيتنراق(رضاحلاماظنلايهتنيامدنع
هّجولاينادنأامهنيبقرفلاو.)٢٠و٢٢:١٧و١:٧اّنحوي
دهعلايفنييحيسمللاّنحويو،ميدقلادهعلايفدوهيللهمالك
.ديدجلا

عوضوملايهيتلاكلامملانعًالاوقأ٢لاينادنمضتيو
ةيلبابلاةكلمملالثميهآريذلامنصلاف،رفسلايفمهألا
ةيروسلاةكلمملاوةينانويلاةكلمملاوةيسرافلاةيداملاةكلمملاو
حيسملاتوكلماهدعبو)ةيقولسلاةلودلاًانايحأةامسملا(
ألمًاريبكًالبجراصونيديريغبعطُقرجحبهنعّربعملا
.اهلكضرألا

رثكأبكلامملاكلتركذدريةيلاتلاتاحاحصألايفو
كلتنمىلوألاعبرألانعّربع٧لايناديفف،ليصفت
ًانرقنأىأرو،نورقةرشعاهنمعبارلل،تاناويحبكلامملا

كلذنأو،ةرشعلانورقلانمةثالثعضخأ)٨ةيآ(ًاريغص
ءاجىتحمهبلغونيسيدقلابراحيوقلاريغصلانرقلا
تقولاءاجو،يلعلايسيدقلنيدلايطعُأومايألاميدقلا
ةرشعىلإةرشعلانورقلاريشتو.ةكلمملانوسيدقلاكلتماف
كلمىلإريغصلانرقلاريشيو،ةعبارلاةكلمملانمكولم
.ًادجدوهيلاقياضيذلاسينافيبأسخويطنأوه،مهنم

كلامملاكلتنعتاوبن١١و٨ناحاحصألانمضتيو
لامعأو.ريبكلاردنكسإلاةكلمماهيلإتمسقنايتلاعبرألا
روكذملاريغصلانرقلاوهو(اهكولمدحأسنافيبأسخويطنأ

:١١ص(يفمالكلاعوضوموه)٢٥-٢٣و١١-٨:٩صيف
٤٥-٢١(.

يبسنيبةطسوتملاةدملاىلعًايوبنًارونيقلُتلاينادةوبنف
،ةميظعلاميدقلاملاعلاتاوقلاوزانيرتو،حيسملاءيجمولباب
.اهدعبيدبألاحيسملاتوكلممايقو

ريشينمىلإ:يهلاينادةوبنريسفتيفةمهملاةلأسملاو
نورقلاو؟ةرشعلاهنورقو؟٧صيفروكذملاعبارلاناويحلا
؟اهنيبعلطيذلاريغصلانرقلاو.اهنمتعلُقيتلاةثالثلا
ةكلمملاىلإريشيعبارلاناويحلانإنيرسفملاروهمجلاق
اهيلإتمسقناكلاممرشعةرشعلانورقلانوكتف،ةينامورلا
اهنمتعلُقيتلاةثالثلانورقلاو.اهطوقسدعبةكلمملاكلت
وهريغصلانرقلاو،رشعلاكلامملاكلتنمثالثيه
تابوعصيأرلااذهيفنأريغ.ةيكيلوثاكلاةسينكلا
ىأركلذلو،هتابثإلةيفاكةلدأمقتملو،ةريثكتاضقانتو

عبارلاناويحلانأوهو،رخآًايأرنيرسفملارهشأنمروهمج
دحأسقولساهسسأيتلاةينانويلاايروسةكلممىلإريشي
تناكو،هتكلممماسقناوهتومدعبريبكلاردنكسإلاداوق
ةرشعىلإريشتةرشعلانورقلاو.ايروسةيكاطنأاهتمصاع
اهنمتعلُقيتلاةثالثلانورقلاو.ةكلمملاكلتنمكولم
وهريغصلانرقلاو،كلملاذخأاولواحصاخشأةثالثيه
كلملادخأوكلذيفمهضراعيذلاسنافيبأسخويطنأ
اهيفترُثكوًاريثكنيرسفملاتلغشةلأسملاهذهنألو.مهنم
نميناثلايأرلاةحصّنيبنلاهيفثدحتنناانرثآ،مهثاحبأ
ةكلممىلإريشيعبارلاناويحلايأ(ًافنآنيروكذملانييأرلا

:)ةينانويلاايروس

ثالثلاكلامملاتبقعأيتلايهايروسةكلمم)١(
خيراتلايفاهعقومو.ةسماخلاةكلمملااهتبقعأيتلاوةقباسلا
.نامزلايف)أ(:هجوأةلمجيفعبارلاناويحلاعقومقفاوي
)ثلاثلاناويحلاباهيلإراشملا(ردنكسإلاةكلممتبقعأاهنأل
،ةنس١١ةدمةديدشتاموصخوبورحدعبتسّسأتو
ةكلمملًافالخ،دوهيلابةديدشةقالعتماقأامناعرسو
الو،حيسملاءيجمبارتقابالإمهبةقالعاهلنكتمليتلاامور
دعبميلشروأبارختقوالإًاميظعًاررضمهبتّرضأ
تطلستاهنأل.ناكملايف)ب(.ةنسنيعبسوحنبحيسملا

ثالثلاكلامملااهيلعتطلستيتلايضارألاتاذىلع
اهنأل.اهبوعشيف)ج(.ةينامورلاةكلممللًافالخةقباسلا
يدامولبابكلامماهنمتفلأتيتلابوعشلانمتفلأت
،اهيفمهراصحنالدوهيلاباهتقالعيف)د(.نانويلاوسرافو
يفًاروصحمذئتقواهناطلسناكيتلاامورةكلممفالخب
يذلاسدوريهنمزىتحدوهيلارومأيفلخادتتملو،ابوروأ
امورتلوتساهتومدعبو،امورةدعاسمبدوهيلاىلعكلم
.مهيلع

دوهيلابةعبارلاةكلمملاةقالعلعجييأرلااذه)٢(
نمةقباسلاثالثلاكلامملالاوحأيفىرناملًامامتةقباطم
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ببسوكلامملاكلتةيمهأنإف،دوهيلارومأيفاهلخادتةرثك
.هللابعشباهتقالعةدشواهتمظعيهةوبنلايفاهركذ
عبرألاكلامملاكلتنأوهاهنأشيفلاينادلهللامالكو
رامدلابمهددهتومهيلعطلستتودوهيلابطيحتيتلاةميظعلا
اهناكمموقيو،ىشالتتفوسمهتنايدةدابإوةاشالملاو
يدامةكلممتفلخدقو.ضرالالكألميوحيسملاتوكلم
.دوهيلاباهتقالعيفًايفارغجوًايسايسلبابةكلممسرافو
ىلعسرافويدامةكلممايسآيفردنكسإلاةكلممتفلخو
ةكلممفلختةعبارلاةكلمملاّنأجتنتسنكلذلو،لاونملااذه
اهتقالعيفوًايفارغجوًايسايسيأ(ًاضيأكلذيفردنكسإلا
تناكو،كلذلكاهيفعمتجافايروسةكلممامأ.)دوهيلاب
.ةيعيبطةقالعةقباسلاكلامملاباهتقالع

هنإ)ريغصلانرقلايهو(ةعبارلاةكلمملانعليق)٣(
ةيدوهيلاةنسلاوتاقوألايأ،ةنسلاوتاقوألاّريغينألواحي
ةنسلارييغتنييباكملارافسأتبسنو.لايناددنعةدوهعملا
براحيهنإهنعليقو،سنافيبأسخويطنأىلإةيدوهيلا
نيسيّدقةملكّنأل،هللابعشيأ(مهبلغيونيسيّدقلا
دوهيلاةبراحميفسخويطنألامعأو)مهيلعباتكلايفقلطُت
.ًادجةروهشممهتقياضمو

نمدبال،ةسماخلايهحيسملاةكلممتناكاذإ)٤(
دنعتسسأتفحيسملاةكلمماّمأ.اهلبقةعبارلاةكلمملادوجو

اّنحويةزارك:ليلدبكلملاذخأيلهللانيميىلإهدوعص
توكلموأتاومسلاتوكلمنامزنأحيسملاونادمعملا
كلذبارتقانعديدجلادهعلاانربخيو.برتقادقهللا
ةوقنعملكتليلقبحيسملاتوملبقو.هسيسأتوتوكلملا
دعبو)٢٨:١٨ىّتمو٢و١٧:١اّنحوي(هلتيطعُأةيكلَم

هتوكلمىلعًاكلمراصحيسملانألسرلالكدهشهدوعص
١٠:٣٦و٣٦و٢:٣٣لامعأ(ًايمسرناطلسلاهليطعُأو
ىّتمو٣:٣٥اّنحويو٣:٢٢سرطب١و٢٢-١:٢٠سسفأو
:٣ايؤرو١٢:٢و١:٣نييناربعو١٠و٢:٩يّبليفو١١:٢٧
حيسملانأّنيبتليفكتدهاوشلاهذهلعلو١٧:١٤و٢١
يفهنعريخألاربخلاو.)ءامسلاىلإهدوعصدنعكلملاملتسا
ىأرفلايناداّمأ.ءامسلاباحسيفهؤافتخاوهليجنإلا
يفىَرَأُتْنُك«:لاقفحيسملادوعصدعبناكامةّوبنلاْنيعب ِ
ىَتَأٍناَسْنِإِنْبٱُلْثِمِءاَمَّـسلٱِبُحُسَعَماَذِإَوِلْيَّـللٱىَؤُر
لٱَىلِإَءاَجَو

ْ
لُسَيِطْعُأَف.ُهَماَّـدُقُهوُبَّـرَقَف،ِماَّـيَألٱِميِدَق

ْ
ًادَْجمَوًاناَط

لَألٱَوِمَمُألٱَوِبوُعُّشلٱُّلُكُهَلَدَّـبَعَتَتِلًاتوُكَلَمَو
ْ

لُس.ِةَنِس
ْ

ُهُناَط
لُس
ْ

لايناد(»ُضِرَقْنَيَالاَمُهُتوُكَلَمَو،َلوُزَيْنَلاَمٌّيِدَبَأٌناَط
هئيجمبسسأتحيسملاتوكلمنأةصالخلاو.)١٤و٧:١٣
نيمينعهسولجو،كلذلمزليامهزيهجتوضرألاىلإلوألا

يفلازيالوناطلسلاذخأتقولاكلذنمو.يلاعألايفهللا
ةياهنىلإًاقلطمًاطلستنوكلايفًاطلستمموديسو،هدي
يفةسماخلاةكلمملاوهحيسملاتوكلمنأامبو.ملاعلا

الفهدوعصدنعناكهسيسأتو،ًافنآةروكذملاكلامملاةلسلس
كلذديؤياممو.لوألاهئيجمتقبسدقةعبارلاةكلمملانأدب
وأ،عبارلاناويحلاىلعةنونيدلاءارجإنعليقامًاضيأ
ةنونيدلاكلتنإف.)١٢-٧:٩لايناد(ريغصلانرقلايرحلاب
نرقلاىلعةصاخةنونيدلب،ةماعلاةريخألاةنونيدلاتسيل
ءيجملبقهللااهارجأ،هفيدجتببسبعبارلاناويحللريغصلا
،ةنيرقلانمحضاوكلذو.هتوكلممايقلًادادعتساحيسملا
كلتنأل،ًاقلطمةماعلاةنونيدلاىلإةراشإدجوتالهنأل
ةكلممبالرشبلادارفأبصتختيهو،ملاعلاةياهندنعثدحت
يتلاهذهلًافالخنامزاهدعبنوكيالو،كلاممبالوةدحاو
صاصقاهبقعيكلت.)٧:١٢لايناد(نامزاهدعبناك
اهبقعيفهذهاّمأ،ةيوامسلاةحارلاىلإراربألالاخدإورارشألا
:٧لايناد(رانلاديقولهعفدوهمسجكالهوناويحلالتق
لدياذهو.هناطلسهنععزُن)٢٦ةيأ(يفليقامكوأ)١١
ناّيدلاو.ةيضرأةكلممرامدوةّمأةدابإيهاهتبقاعنأىلع
ةديدعدهاوشليلدب،حيسملاوهةريخألاةماعلاةنونيدلايف
هللايأ)٩ةيآ(مايألاميدقلاوهفهذهيفاّمأو.باتكلايف
قبستنأبجيةعبارلاةكلمملانأمدقتامةصالخو.بآلا

دقناكو،ةسماخلاةكلمملاهيفتأدتبايذلاحيسملاءيجم
يذلارمألاعبارلاناويحلاىلعةكلهمةنونيدهئيجملبقىرج
.ًاقلطمامورةكلممىلعمتيمل

ةوبنلاعوضومسفنىلإ١١و٨صيفناتّوبنلاريشت)٥(
لامعأو،ةميظعلاكلامملاكلتلاوحأيأ٧صيف
)٨و٧صيف(ريغصلانرقلاببّقلملاسنافيبأسخويطنأ
سفنىلإناريشتحجرألاىلعامهو)١١:٢١يف(رقتحمبو
تاناويحلاةوبنو٢صيفلاثمتلاةوبنباهيلإراشملاكلامملا

ىّنكملاسينافيبأسخويطنأنعامهلاوقأهباشتتو.٧صيف
يفريغصلانرقلانعليقامو٨صيفريغصلانرقلابهنع
وه٨و٧صيفريغصلانرقلانأتبثياذهو.٧ص
.سينافيبأسخويطنأوه،دحاوصخش

ةينانويلاةيروسةكلممىلإريشيعبارلاناويحلانأتبثاذإو
نورقلابدارملانايبيغبني)ةيقولسلاةكلمملاًابلاغةامسملا(
يفاوماقكولمةرشعىلإريشتاّهنإف،عبارلاناويحللةرشعلا
لٱَو«:ليقامكةعبارلاةكلمملاخيرات

ْ
لٱُنوُرُق

ْ
ِهِذٰهْنِمُةََرشَع

ملٱ
َوُهَو،ُرَخآْمُهَدْعَبُموُقَيَو،َنوُموُقَيٍكوُلُمُةََرشَعَيِهِةَكَلْمَْ

نرقلاو.)٧:٢٤لايناد(»ٍكوُلُمَةَثَالَثُّلِذُيَو،َنيِلَّـوَألٱٌفِلاَُخم
وهلب،اهدحأوهسيلف.ةرشعلانورقلانيبعلطريغصلا
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.)٢٤و٢٠و٧:٨لايناد(رشعيداحلاوهو،رخآنرق
سفنوه٨و٧صيفريغصلانرقلابهيلإراشملاصخشلاو
قافتانمرهظيامك٤٥-١١:٢١يفروكذملاصخشلا
هيلإةبوسنملالامعألاوفاصوألاةهباشمنمو،هنعتاريبعتلا

لوقنتاظحالملاهذهىلعءانبف.تاحاحصألاكلتلكيف
يأ(ةعبارلاةكلمملاكولمنمةرشعيهةرشعلانورقلانإ

كلملاوهريغصلاكلملاو،عباتتلاباهيفاوغبنو)ةيروسةكلمم
.رشعيداحلا

عبارلاناويحلاّنأىلعتاضارتعاتماق-١٩
يهام.ةينانويلاايروسةكلممىلإريشي

؟اهيلعدرلاوهامو،اهرهشأ

خلٱَةَسْجِرْمُتْرَظَنىَتَم«:حيسملالوقنوسبتقي)١(
ْ

ِباََر
يفًةَمِئاَقُّيِبَّـنلٱُلآيِناَداَهْنَعَلاَقيِتَّـلٱ ملٱِ

ملٱِناَكَْ
ِمَهْفَيِلِسَّـدَقُْ

لٱ
ْ

لدي)٢١:٢٠اقولو١٣:١٤سقرمو٢٤:١٥ىّتم(»ُئِراَق
بارخإنعةّوبنةعبارلاةكلمملايفلاينادمالكّنأىلع
نرقلاوعبارلاناويحلانعليقاملكف.ميلشروألنامورلا
.ةيوبابلاةسينكلاوامورةكلممنعوهريغصلا

ةثالثلاليجانألايفتارابعلاكلتنإٌحيحص:بيجنف
ناويحلانعهمالكنمةذوخأمريغاهنكللاينادنمةسبتقم
نامورلاىلإريشيهرفسيفرخآمالكنملب،عبارلا
يفَنِيريِثَكَعَمًادْهَعُتِّـبَثُيَو«:ليقثيح،مهلامعأو ٍعوُبْسُأِ
يفَو،ٍدِحاَو طَبُيِعوُبْسُألٱِطَسَوِ

ِّـ
َىلَعَو،َةَمِدْقَّـتلٱَوَةَحيِبَّـذلٱُل

ملٱَّـبَصُيَوَّـمِتَيىَّـتَحٌبَّـرَُخمِساَجْرَألٱِحاَنَج
َىلَعُِّيضْقَْ

ملٱ
ةخسنلايفناكملااذهيفو.)٩:٢٧لايناد(»ِبِّـرَخُْ
)حيسملانمزيفًاريثكاهنمنوسبتقياوناكيتلا(ةينيعبسلا

بارخلاةسجرتءاجلكيهلايفوةريخألاةرابعلانعًاضوع
٩:٢٧لاينادرظنا(ليجنإلايفةدوجوملاةرابعلاسفنيهو
يفسابتقالاكلذنأىرنف.)دهاوشلابةاروتلاةيشاح
يفلاينادمالكنمذوخأمهنأل،ًامامتهلحميفليجنإلا
هريغالو.ريغصلانرقلاوعبارلاناويحلايفال،امورلامعأ
.)١٢:١١و١١:٣١لايناديفامك(كلذيفةهباشتملاظافلألل

اذهتبثيامليجنإلايفىرنالنحن:نولوقي)٢(
يفلاينادظافلأهبشتًاظافلأايؤرلارفسيفىرنلب،يأرلا
اميسال،ةينامورلاةكلمملاىلإريشتريغصلانرقلانعهمالك
.ةيوبابلاةسينكلاىلإ

عبارلاناويحلانأىلإريشيامليجنإلايفدريمل:بيجنف
كلتنأل،سخويطنأوهريغصلانرقلاو،ايروسةكلمموه

الودعباهركذىلإةجاحالو،تضموتّمتدقتناكةوبنلا
يتلاةسماخلاةكلممللًافالخ،ليجنإلايفاهيلإةراشإلاىلإ
ءيلمليجنإلانإف.حيسملارصعيفاهنعتاوبنلاتّمت
ايؤرلارفسظافلأنيباماّمأ.انيأرامكاهيلإتاراشإلاب
امهتاوبنعيضاومنيباّمعأشنفةهباشملانملاينادظافلأو
.دحاوءيشىلإناريشتنيتوبنلانأنعال،ةهباشملانم
يفهتوبنتّمتو،ةيدوهيلاةسينكللّودعنعأبنتلاينادنإف
يفأبنتفاّنحوياّمأ.ةيدوهيلاةسينكلالاوزلبقيأ،اهناوأ
هبشتتارابعلمعتساهنألمتحيو،ةسينكللّودعنعايؤرلا

قرطوامهلامعأونْيّودعلاتافصنيبامللاينادتارابع
راعتساهنأحجرألاو.ةهباشملانمةيقيقحلاةنايدللامهتمواقم
ًاضيألوقناذكهو.هعوضومنعريبعتللاهسفنلاينادظافلأ

يكينولاست٢(ةيطخلاناسنإركذيفسلوبلاوقأنيباميف
اهنإف،ةهباشملانملايناديفريغصلانرقلاتافصو)١٠-٢:٣
،دحاوصخشىلإةرورضلابريشتامهلاوقأنأنعأشنتمل
سخويطنأةيدوهيلاةسينكلاّودعتافصةهباشمنعلب
ريغصلانرقلاو.حيسملادضوةيطخلاناسنإةسينكللّودعل

ءيجملبقةيدوهيلاةسينكلابصتخانإو،ميدقلادهعلايف
دضىلإريشتةيزمرةفصاذهلامعأوهتافصيفناك،حيسملا
هربتعنكلذلو،ديدجلادهعلانامزيفةيطخلاناسنإوحيسملا
.ليجنإلاةنمزأيفحيسملادضلًازمر

هتمظعوعبارلاناويحلاةوقفصونإنولوقي)٣(
يتلاامورةكلممىلعالإحصيالنيرخآلاىلعهطلستو
.سأبلاةديدشوةدتمموةيوقتناك

ءاجاموةيدوهيلاةمألاىلإةهجوملاينادةوبن:بيجنف
ةدميفيأ،بيرقلالبقتسملايفدوهيلاخيراتبصاخاهب
سسأوحيسملاىتأنأىلإاهبقطنذنمةنس٥٠٠وحن
طسويفهللابعشطيشنتاهنمدوصقملاناكو.هتوكلم
،مهلكلامملاكلتةلسلسحاضيإو،ةيوقلاةينثولاكلامملا
لئاههنأبعبارلاناويحلافصُوكلذلو.ةمأكمهبمهتقالعو
الدوهيللةميظعًالامعألماعهنأبريغصلانرقلاو،يوقو
ىلععبارلاناويحلافصوحصيرابتعالااذهبو.عمجأملاعلل
سخويطنأىلعريغصلانرقلافصويوايروسةكلمم
لوقلااّمأ.ًاررضمهّدشأودوهيللًءادعدلأامهنأل،سينافيبأ
ةريغصتناك)ةيقولسلاةلودلايا(ةينانويلاايروسةكلممنإ
ةيوقوةعستمتناكاهنأل،حيحصريغفرابتعالاةليلقو
.ًءامدتكفسوًابورحتبراح،ةملاظوةيساقو

درلاوهامو،اهرهشأيهام.ةينانويلاايروسةكلممىلإريشيعبارلاناويحلاّنأىلعتاضارتعاتماق-١٩
ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟اهيلع
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ناويحلاّنأيأرباحصأنيهاربيهام-٢٠
دودرلايهامو،ةينثولاامورةكلمموهعبارلا

؟كلذىلع

ةميظعةكلممتناكةينامورلاةكلمملانإنولوقي)١(
هللادييفةلآتناكاهنألدوهيلارومأيفتلّخدت،ةعساوو
.عبارلاناويحلااهبسحننأحصيكلذلو،دوهيلاةدابإل

نعأبنتيهنأىلعليلدلاينادرفسيفسيلبيجنف
انربتعااذإو.ليجنإلارصعيفةمئاقلاةيسايسلاكلامملا
سيسأتدعبامىلإةوبنلارخؤنامورةكلممهنأعبارلاناويحلا
ريسفتانيلعبعصيو،نينسلاتائمبحيسملاتوكلم
كولمةرشعدجويالذإ،ريغصلانرقلاونورقلاةرشعلا
هيلعحصيرخآكلمالو،ةرشعلانورقلامهبسحننأنكمي
يأرلاباحصأمزتلاكلذلو.ريغصلانرقلانعليقام
هبجومبيذلايهلإلاريسفتلانعرظنلااوّضغينأينامورلا
نرقلاكلذكو،كولمةرشعلًازمرةرشعلانورقلاربتعت
ىلإالكلاممرشعىلإةراشإلااولعجو،رخآكلملًازمرريغصلا

ءاسؤرةلسلسىلإهولّوحرشعيداحلانرقلاو.كولمةرشع
الكولممهنأهللالوقحوضونممغرلابكلذو،ةسينك
لٱَو«:لاينادلاق.كلامم

ْ
لٱُنوُرُق

ْ
ملٱِهِذٰهْنِمُةََرشَع

َيِهِةَكَلْمَْ
ٌفِلاَُخمَوُهَو،ُرَخآْمُهَدْعَبُموُقَيَو،َنوُموُقَيٍكوُلُمُةََرشَع
رابتعاكلذكو)٧:٢٤لايناد(»ٍكوُلُمَةَثَالَثُّلِذُيَو،َنيِلَّـوَألٱ
اهتقونعةسماخلاةكلمملارخؤيعبارلاناويحلاامورةكلمم
دعبموقتاهنأل،دعبسسؤتملاهنأكلذنعمزليىتح
ةيوبابلاةسينكلانأامبو)٢٨-٧:٢١لايناد(ةعبارلاضارقنا
دعبمقتملحيسملاةكلممنأمهيأرنعمزلي،ةمئاقلازتال
.)٢٧و٢٦و١٢و٧:١١لاينادرظنا(

ةسينكلاىلعحصيريغصلانرقلافصونإنولوقي)٢(
.اهيلإةراشإلانمّدبالكلذلو،ًامامتةيوبابلا

يفةسينكلامواقتةوقىلإريغصلانرقلازمري:بيجنف
ىلإريشيريغصلانرقلانأنظللةحصالو.ليجنإلارصع
لكهيفّمتنمدوهيلاخيراتيفزربهنأل،ةيوبابلاةسينكلا
ّمتينمحيسملاءيجمدعبرظتنننأموزلالف،فصولاكلذ
امكمواقمودهطضمةيدوهيلاةسينكللناكدقو.كلذهيف
يفيناثلانعولايناديفلوألانعتاوبنلاو.ةسينكلل
،ةيوبابلاةسينكلاىلإلاينادتاوبنهجوننأموزلالو،ايؤرلا
علطدقوةرشعلانورقلارئاسككلمريغصلانرقلانإف
.اهءارو

هءاطعإوحيسملاتوكلمسيسأتنإنولوقي)٣(
رظتننالاننأل،ةنسلافلألاىلإريشينأبجييلعلايسيدقل
.امورةسينكضارقنادعبالإاذهمامتإ

حيسملاتوكلمنأسدقملاباتكلاانمّلعي:بيجنف
لازيالو،تقولاكلذذنمّدتميذخأو،هدوعصدنعسسأت
نامزةنسلافلألاربتعتالكلذىلعو.نآلاىلإدتمي
لبقو.ةماعلاهتبلغوهدادتماتقولب،توكلملاسيسأت
دضطوقسايؤرلارفستاوبنبسحرظتننتقولاكلذ
.حيسملا

مايأيفنوكيحيسملاتوكلمسيسأتنإنولوقي)٤(
يفَو«:هلوقب)٢:٤٤لايناد(يفمهيلإراشملاكولملا ِءَالُؤٰهِماَّـيَأِ
ملٱ
ملٱءَالُؤٰهنإو»ِكوُلُْ

اهيلإراشملارشعلاكلامملاىلإريشتكوُلُْ
.)٧ص(يفةرشعلانورقلاب

ملٱِءَالُؤٰه«:هلوقيفةراشإلا:بيجنف
كولملاىلإيه»ِكوُلُْ

يدامكلمولبابكلممهو٢لايناديفمهيلإراشملاةعبرألا
نمزيفأدبهللانإف.ايروسكلمونانويلاكلموسرافو
لاينادنمحضتيو.هتوكلمةماقإلدادعتسالابكولملاءالؤه
يرحلابوأعبارلاناويحلاةدابإدعبموقيحيسملاتوكلمنأ٧
ةماقإبدوصقملاف.ريغصلانرقلاىلعةنونيدلاءارجإدعب
دادعتسالامامتإوهكولملاءالؤهمايأيفحيسملاتوكلم
.حيسملاءيجململاعلازيهجتو

ريسفتيفينامورلايأرلاضفرناذامل-٢١
نرقلانعوعبارلاناويحلانعلاينادمالك

؟ريغصلا

ةكلمملاىلعقدصيالعبارلاناويحلافصو)١(
ثالثلاباهتقالعالواهناكمالواهنامزرابتعابال،ةينامورلا
اهنألةسماخلاتقبسالو،اهنمةثلاثلابقعتملاهنأل،ىرخألا

تفلأتيتلابوعشلانمتّفلأتالو.اهسيسأتلبقتبرخ
حيسملاءيجمدعبالإدوهيلاتدهطضاالو،ثالثلاكلتاهنم
.ةسينكلادهطضتملةيوبابلاةسينكلاو.هتوكلمسيسأتو

اهنأهباهيلإراشملاةكلمملاوأعبارلاناويحلافصو)٢(
نماهضعبوديدحنماهضعب،ةعونتمعطقنمةفلؤم
حصيال،ةمسقنماهنأو،مِصقاهضعبويوقاهضعبو،فزخ
نكتملوةدتممةتباثةيوقتناكيتلاةينامورلاةكلمملاىلع
عبارلاناويحلانعًاضيأليقو.حيسملاءيجملبقةموسقم

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟كلذىلعدودرلايهامو،ةينثولاامورةكلمموهعبارلاناويحلاّنأيأرباحصأنيهاربيهام-٢٠
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ىلعحصياذهوهلبقيتلاتاناويحلالكلًافلاخمناكهنإ
.امورةكلممىلعهقيبطتنكميالو،ًامامتايروسةكلمم

نأديفيةنسلاوتاقوألاّريغيريغصلانرقلانإلوقلا)٣(
بعشدوهيلاناكاميفترجيلعلايسيّدقنيبهنيبةبراحملا
.يوسوملاماظنلالاوزلبقو،هللا

ىلعو.عبارلاناويحلانورقنيبريغصلانرقلاعلط)٤(
الهنأل،ةرشعلاكولملالثمًايسايسًاكلمناكجتنتسنام
.ةينيدةفئاطليسئانكيحورسيئرهنأىلعًاقلطمليلد

.ريغصلانرقلااياطخببسبعبارلاناويحلابُرض)٥(
لٱِتْوَصِلْجَأْنِمٍذِئَنيِحُرُظْنَأُتْنُك«:لاينادلاق

ْ
ِتاَمِلَك

لٱ
ْ

هبَمَّـلَكَتيِتَّـلٱِةَميِظَع لٱاَِ
ْ

حلٱَلِتُقْنَأَىلِإىَرَأُتْنُك.ُنْرَق
ْ

ُناَوََي
بسحو.)٧:١١لايناد(»ِراَّـنلٱِديِقَوِلَعِفُدَوُهُمْسِجَكَلَهَو
ببسبتكلهةينثولاامورةكلممنأمزليينامورلايأرلا

.ةيوبابلاةسينكلااياطخ

ةريخألاةقلحلايهحيسملاةكلمموأةسماخلاةكلمملا)٦(
انبسحنإف،سمخلاكلامملانعلاينادتاوبنةلسلسيف
لبقاهطوقسواهمايقانلعجامورةكلممةعبارلاةكلمملا
.عقاولافلاخيكلذو،هدعبالحيسملاتوكلمسيسأت

ىلعيه١١و٨و٧و٢صيفعبرألالاينادتاوبن)٧(
،ةدحاوعيضاومىلإريشتيأ،ضعبلاهضعبةفدارمحجرألا
ةهباشملانمهدرفمبءزجلكنعاهمالكيفامليلدب
نع٧صيفليقاملّوحيفينامورلايأرلااّمأ.ةيلكلا
ةسينكلايأ،رخآعوضومىلإريغصلانرقلاوعبارلاناويحلا
ريغصلانرقلانعليقاميفىنعملايفرركمهنأعم،ةيوبابلا

ريشيهنأينامورلايأرلاباحصأدنعىتحمّلسملا٨صيف
.سينافيبأسخويطنأىلإ

،كولمةرشعاهنأيهةرشعلانورقلليهلإلاريسفتلا)٨(
يأرلابسحو.مهنيبعلطرخآكلمهنأريغصلانرقلاو
،ةسينكريغصلانرقلاو،كلامميهةرشعلانورقلاينامورلا
!ضقانتاذهو

نأينامورلايأرلابسحتاوبنلاريسفتمزلتسي)٩(
يفموينأوهو،سدقملاباتكلانمتبثمريغأدبمبمّلسن
فصنونينمزونمزةرابعلافهيلعو،ةنسىلإريشيتاوبنلا
يفىرنسامكليحتسمكلذو،ةنس١٢٦٠ىلإريشتنامز
.يلاتلالاؤسلاةباجإ

ّنإنولوقينميأرأطخنهربنفيك-٢٢
؟ةنسل)تاوبنلاضعبيف(راعتسممويلا

:يأرلااذهةقيقح)١(

ًأدبمهوذختاو،ضعبلالوقعىلعيأرلااذهطّلست
لااوربتعاف،ايؤرلاولاينادْيرفسيفةروكذملاددُملاريسفتل

نمسيلأدبملااذهنأريغ.ةنس١٢٦٠ىنعمبًاموي١٢٦٠
نمالو،سدقملاباتكلاصوصننمال،ةنهربملارومألا
بجيضعبلادنععئاشهنألو.تّمتيتلاتاوبنلامامتإ
.قيقدتلابهيفرظنلا

بجيهبجومبويونسلامويلايأريأرلااذهيّمُس
ددعيفتاوبنلاضعبيفروهشلاونينسلاوأةنمزألابرض

أطخاذهو.يقيقحلانينسلاددعوهلصاحلانوكيو،اهمايأ
.يتأيسامك

:هنالطبىلعةلدألا)٢(

يفرشبللتاوبنلاهللاىطعأدقف،لقعلافلاخيهنأل·
نودباهنماوديفتسينأمهنكمأاملكلذالولو،مهتغل
يفامينثتسنالو.ةيوبنلاةغللاريسفتلصاخنالعإ
نأل،مكحلااذهنمةيانكلاوزاجملاوهيبشتلانمتاوبنلا
،فراعتملااهانعمبةلمعتسمكلذلةلمعتسملاظافلألا
ىنعمبفورخودسأىنعمبةلمعتسمدسأةملكف

يفامىلعةلالدللةلمعتسمًالثمدسأةظفلوفورخ
الاذهو،هلةعوضوملاناويحلاتافصنمهلراعتسملا

ةيناربعلاةغللايفو.مالكلايفٌّماعلبتاوبنلابصتخي
لمعتسالةنسهللادارأولف.ةنسةملكومويةملك
.مويةملكنودكلذلةعوضوملاةملكلا
هللانإهلهألاقف.يأرلااذهدنسيامتاوبنلايفسيل·

ىلإموهفمريغتقولانعهمالكلعجينأكلذبدصق
يفخيوقحلانمءزجلااذهىلعقلغينأيأ،متينأ
هللانأىلعليلدال)١(:لوقنكلذىلعًادرو.هحاتفم
دصقولف.هنلعينأدصقهنأرهظياميفخينأدصق
امف.ًاريثكلعفامكتقولاركذمدعبىفتكالرمألااذه
)٢(؟ىّمعملاوأزغللاةروصىلعنامزلاهنالعإنمةياغلا
ثداوحانلتفشكلةنسنعةيانكمويلاهللالعجول
ءافخإيفهللادصقلطبو،رسلاحاتفمةققحمةليلق
،هلامعتساًادجلهسيحاتفملادجننأدعباننأل،تقولا
.لامعتسالالهسوطيسببرضلالودجو

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةنسل)تاوبنلاضعبيف(راعتسممويلاّنإنولوقينميأرأطخنهربنفيك-٢٢
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كلذنإضعبلالاق،امةوبنمامتإنمهتابثإنكميال·
رمألا:بيجنف.دعبثدحتملثداوحنمّنيبتيس
يفمويلابدارملانأنهربتتّمتيتلاتاوبنلاف،سكعلاب
.مويهانعمتاوبنلا
ركذاملكف،يأرلااذهتّمتيتلاتاوبنلاعيمجضقانُت·

ىلعةلادلاظافلألانأنيبيهتاوبنمامتإنمباتكلايف
الروهشملايقيقحلااهانعمبةلمعتسمتاوبنلايفتقولا

نأحونةطساوبهللاءابنإكلذنمو.زغللاليبسىلع
ةدملاكلتو)٦:٣نيوكت(ةنس١٢٠دعبنوكينافوطلا
:حونلهلوقو.ةنس٤٣٢٠٠الةيقيقحةنس١٢٠تناك
َنيِعَبْرَأِضْرَألٱَىلَعُرِطْمُأًاضْيَأٍماَّـيَأِةَعْبَسَدْعَبِّـينَأل«
ًاسوبحمحونيقبولف.)٧:٤نيوكت(»ًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَوًامْوَي

كلتتناكلنافوطلاءيجملبقنينسعبسكلفلايف
ُنوُكَيَسَكَلْسَن«:ميهاربإلهللالوقو.هيلعةديدشةّيلب
يفًابيِرَغ َهلْتَسْيَلٍضْرَأِ

ُ
َهلَنوُدَبْعَتْسُيَو،ْم

ُ
ْمَُهنوُّلِذُيَفْم

نأدحأقّدصيلهف.)١٥:١٣نيوكت(»ٍةَنَسِةَئِمَعَبْرَأ
:هلوقو.ةنسفلأ١٤٤يأ٣٦٠×٤٠٠تناكةدملاكلت
يفًةاَعُرَنوُنوُكَيْمُكوُنَبَو« لٱِ

ْ
:١٤ددع(»ًةَنَسَنيِعَبْرَأِرْفَق

؟ةنس١٤٤٠٠وأةنسنيعبرأةيربلايفاوهاتلهف.)٣٣
يفَو«:ءايعشإلاق ُمِياَرْفَأُِرسَكْنَيًةَنَسَنيِّـتِسَوٍسَْمخِةَّـدُمِ

خيراتلانمىرنو)٧:٨ءايعشإ(»ًابْعَشَنوُكَيَالىَّـتَح
دنع،ةنس٢٣٤٠٠الةقيقحةنس٦٥تناكةدملاكلتنأ
٧٢٢ةنسرصانملشديىلعليئارسإةكلممتبرخاهتياهن
نودحرسآلسرأامدنعاهتياهنبسحيبنلاّنأو،م.ق
يف«:ًاضيألاقو.اهونكسيلًاموقدالبلاىلإ َنيِنِسِثَالَثِ
نكلو)١٦:١٤ءايعشإ(»َبآوُمُدَْجمُناَُهيِريِجَألٱيِنِسَك
هذهتناكاذإو.ةنس١٨٠ةدملاهذهبسحينمسيل
تاونسثالثلانوكتالاذامل،طقفتاونسثالثةدملا
ِماَمَتَدْنِع«ًاضيأو.)١٢:٧و٧:٢٥لايناديففصنو
َحِلاَّـصلٱيِمَالَكْمُكَلُميِقُأَوْمُكُدَّـهَعَتَأَلِباَبِلًةَنَسَنيِعْبَس
ملٱاَذٰهَىلِإْمُكِّـدَرِب

نألاينادمهفو.)٢٩:١٠ايمرإ(»ِعِضْوَْ
يأربدقتعاولف،روهشملايقيقحلااهانعمانهةنسلابدارملا
دعبةنس٢٥٢٠٠نوكيعوجرلانأبسحليونسلامويلا
كلذىلإةايحلاديقىلعهئاقبنملمألاعطقو،يبسلا
ٍّيتقوٍيبسنعلايقزحةوبنليبقلااذهنمو.تقولا
نعلاينادةوبنو.ةنس١٤٤٠٠الةنس٤٠وهو،رصمىلإ

٢٥و٢٣و٤:١٦لايناد(ةنمزأةعبسرصنذخوبننونج
.)٣٢و
فصنلاونينامزلاونامزلانإيأرلااذهباحصألاق·

تاونسثالثيأ١٢:٧و٧:٢٥لايناديفنامزلا
هذهيفمهلوقامف.ةنس١٢٦٠ةقيقحلابيهفصنو
٢٥٢٠نوكتنأبجيمهيأرىلعيتلاةنمزألاةعبسلا

نونجةدميهيتلاةنمزألاةعبسلانأامكف؟ةنس
ةثالثلاكلذك،ةيدايتعانينسعبسيهرصنذخوبن
سوقطلاسخويطنأرييغتةدميهيتلافصنلاوةنمزألا
لايناد(ةّنُسلاوتاقوألااهنعّربعيتلاحئابذلاوةيوسوملا
٧:٢٥(.
قيضةنمزأىلعقدصيهنإيأرلااذهباحصألوقي·

،اهتداعسواهحاجنرصعىلعال،اهداهطضاونويهص
تاوبنلانودحيسملادضطلستنعتاوبنلايفهوربتعاف
زييمتلااذهنأللطابوهو.يقيقحلاحيسملاكلُمنع
،ةنسةنسلاوًامويتاوبنلاضعبيفمويلابسحنانلعجي
ريخألاباسحلاو.ةنس٣٦٠ةنسلاوةنسمويلااهريغيفو
)١(:يتأياملكلذو!دجملاوحاجنلللوألاو،راعلاوقيضلل
ةدمهبعشنعمتكينأدصقهللانأهنعمزليهنأل
يرحلابوأ،مالكلايفبعالتلاةطساوبةيقيقحلامهقيض
الامموهو،يقيقحلاتقولانم٣٦٠نمًاءزجمهلنلعأ
نوكيهبجومبحيسملادضكلُمنأل)٢(.لقعلاهلبقي
١٢٦٠حيسملّاودعكلمةدمف،حيسملاكلمنملوطأ

نمزديزيف،طقفةنسفلأحيسملاكلمةدموةنس
قحلاومالسلانمزىلعبئاصملاوقيضلاوداهطضالا
ملاعلااذهلهللاةمحرنإ!قدصيالاذهو،صالخلاوربلاو
:برلالاق.هضاقنيتاوبنلامالكو،كلذبحمستال
ِناَضَيَفِب.ِكُعَْمجَأَسٍةَميِظَعَمِحاَرَمِبَو،ِكُتْكَرَتًةَظَْيُحل«
لٱ
ْ

ٍّيِدَبَأٍناَسْحِإِبَو،ًةَْظَحلِكْنَعيِهْجَوُتْبَجَحِبَضَغ
لهف.)٨و٥٤:٧ءايعشإ(»ُّبَّـرلٱِكُّيِلَوَلاَق،ِكَُمحْرَأ
؟فلأىلإ١٢٦٠ةبسنكدبألاىلإةظحللاةبسن

:يتأيامىلعيأرلااذهباحصأةّلدأ)٣(

يفًةاَعُرَنوُنوُكَيْمُكوُنَب«:ليئارسإينبلهللالوق· لٱِ
ْ

رْفَق
اَهيِفْمُتْسَّـسََجتيِتَّـلٱِماَّـيَألٱِدَدَعَك...ًةَنَسَنيِعَبْرَأ
َحت.ٌمْوَيِةَنَّـسلِل،ًامْوَيَنيِعَبْرَأ،َضْرَألٱ

ْ
ْمُكَبوُنُذَنوُلِم

ملهنإ:بيجنف.)٣٤و١٤:٣٣ددع(»ًةَنَسَنيِعَبْرَأ
ولف.يقيقحلاهانعمبلبةنسىنعمبانهمويلالمعتسي
٤٩اوهاتمهنأخيراتلانمانيأروًاموي٤٠نوهيتيمهنإلاق

نأوهلوقلانكلو.كلذنممهيأرتابثإمهنكمألةنس
،ضرألايفمهسّسجتمايأردقبنوكتمهناهيتينس
هذهيفمعن.مهتيطخبماودلاىلعمهلًارّكذممهصاصقل
يفًةاَعُرَنوُنوُكَيهلوقيهو،ةيقيقحةوبنةيآلا لٱِ

ْ
ِرْفَق

َحتًاضيأوًةَنَسَنيِعَبْرَأ
ْ

ًةَنَسَنيِعَبْرَأْمُكَروُجُفَنوُلِم
١٤٤٠٠نوكتمهناهيتةدمنأيغبنيناكمهيأربجومبو
.عقاولافالخكلذو٣٦٠×٤٠يأ

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ةنسل)تاوبنلاضعبيف(راعتسممويلاّنإنولوقينميأرأطخنهربنفيك-٢٢
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لٱَكِبْنَجَىلَعَتْنَأْئِكَّـتٱ«:لايقزحلهللالوق·
ْ

ْعَضَوِراَسَي
ُئِكَّـتَتاَهيِفيِتَّـلٱِماَّـيَألٱِدَدَعَىلَع.َليِئاَْرسِإِتْيَبَمْثِإِهْيَلَع
َحتِهْيَلَع

ْ
مثِإُلِم

َْ
لَعَجْدَقاَنَأَو.ْمُه

ْ
مثِإيِنِسَكَلُت

ْ
َبَسَحْمِهِ

َمْثِإُلِمْحَتَف،ًامْوَيَنيِعْسِتَوٍمْوَيِةَئِمَثَالَث،ِماَّـيَألٱِدَدَع
لٱَكِبْنَجَىلَعْئِكَّـتٱَفاَهَتْمَمْتَأاَذِإَف.َليِئاَْرسِإِتْيَب

ْ
ِنيِمَي

لَعَجْدَقَف.ًامْوَيَنيِعَبْرَأاَذوَُهيِتْيَبَمْثِإَلِمْحَتَف،ًاضْيَأ
ْ

ُت
نكلو.)٦-٤:٤لايقزح(»ٍةَنَسْنَعًاضَوِعٍمْوَيَّـلُكَكَل
اليقيقحلااهانعمبةلمعتسملوقلااذهيفمويةملك
الةنسىنعمبةلمعتسمةنسةملكو،ةنسىنعمب
دحاولابنجلاىلعهءاكّتاّنأحيحص.ةنس٣٦٠ىنعمب

يفمويلانكلوةنس٤٠مهاياطخهلمحنعّربعًاموي٤٠
نيعبرأهللالاقولف.ةنسىلإريشيلبةنسسيلكلذ
قدصىلعًاناهربكلذناكلةنسنيعبرأدصقوًاموي
.يأرلا
لَأَكِّـبَّـرلٱَدْنِعًادِحاَوًامْوَيَّـنِإ«:سرطبلوق·

ْ
،ٍةَنَسِف

لَأَو
ْ

يفناكاذإف.)٣:٨سرطب٢(»ٍدِحاَوٍمْوَيَكٍةَنَسَف
،بولطملانمرثكأوهظحلاءوسلفليلدةيآلاهذه
ايؤرلارفسيفاّنحوياهنعأّبنتيتلاةنسلافلألافهيلعو
يففّرصتنفيكملعنالف.طقفًادحاوًامويالإتسيل
همسقنوأفلأيفرهاظلاتقولابرضنله.رمألااذه
ملعينمهّنأل!يقيقحلاتقولاىلعلصحنلفلأىلع
وأ،ةنسفلأىنعمبمويلانأوهله،امةّوبنبدوصقملا
ّنأهللادمحلانكلو.دحاومويىنعمبةنسلافلألانأ
اهنأل،ةبوعصلاهذهنمانصّلختةيآلاهذهيف»فاكلا«
)ًاموي(لوقيهللاّنأىلعليلديأاهيفسيلنأانيرت
.)ًةنس(هبديريو
َىلَعَوَكِبْعَشَىلَعْتَيِضُقًاعوُبْسُأَنوُعْبَس«:هلوق·

هنودرويامىوقأوهو.)٢٧-٩:٢٤لايناد(»...َكِتَنيِدَم
ةمجرتملاةيلصألاةملكلاّنإ:بيجنف.يأرلااذهتابثإل
نوكتنأحصيو،ةعبساهانعم،درفملاةغيصيفًاعوبسأ
تاعبسللمعتسُيثنؤملاعمجلاف.نينس٧وأمايأ٧
هدحوًاقلطملديالانهلمعتسملاركذملاعمجلاو،مايأ

ةملكهدعبتديزكلذهبدصُقاذإلب،مايأعوبسأىلع
ةملكركذدعبدبالو.)٣و١٠:٢لايناد(يفامكمايأ

ىلإرظنننأبجيف؟وهامدودعملانعلأسننأةعبس
ةلأسملاهذهيفف.بتاكلالابيفناكامىلإوأةنيرقلا

ةعبسنوعبسىنعملانوكيهيلعو،يبسلاةنس٧٠وه
.ةنسىنعمبمويلامعتساليبقنمسيلكلذو،نينس

ِديِدْجَتِلِرْمَألٱِجوُرُخْنِم«:لاينادلكالملاليئاربجلاق
ملٱَىلِإاَهِئاَنِبَوَميِلَشُروُأ

ِناَنْثٱَوَعيِباَسَأُةَعْبَسِسيِئَّـرلٱِحيِسَْ
رمألاكلذرادصإنمف.)٩:٢٥لايناد(»ًاعوُبْسُأَنوُّتِسَو

ريخألاعوبسألاكلذولتيمث.ًاعوبسأ٦٩حيسملاءيجمىلإ
)٢٧ةيآ(نيريثكعمدهعلاتبثيهيفيذلانيعبسلامامت
ةحيبذلااهسفنميدقتب(ةمدقتلاوةحيبذلالطبيهطسويفو
يفنينسلانمًاعوبسأ٦٩لاانبرضاذإو)ةيئاهنلاةلماكلا

يأةعبسكلذىلإانفضأاذإو،ةنس٤٨٣لصحيةعبس
.ةنس٤٩٠عومجملاناكريخألاعوبسألا

٦٩لاأدبتهنميذلارمألابانهدارملانعثحبلالجألو
رماوألاسدقملاباتكلاركذلوقن،ةنس٤٨٣وأ،ًاعوبسأ
:ةيتآلا

.م.ق٤٥٣٦-١:١ارزعشروكرمأ.١
.م.ق٦:٨٥١٩ارزعسويرادرمأ.٢
ارزع)هكلُمنمةعباسلاةنسلايف(ارزعلاتششحترأرمأ.٣

.م.ق٢٦٤٥٧-١١و٧:٧
)هكلُمنمنيرشعلاةنسلايف(ايمحنلاتششحترأرمأ.٤

.م.ق٢٤٤٤صايمحن

هيلإراشملاوهةعبرألاهذهنمثلاثلارمألانأحّجرملاو
نمةدملايهو٢٦ىلإ٤٥٧انفضأاذإو.٩:٢٥لايناديف
عبرأبحيسملاداليمدعبأدبييذلا(يحيسملاخيراتلا

وهوةيراهجلاهتمدخحيسملاأدباهيفيتلاةنسلاىلإ)تاونس
راشملانينسلاددعوهو٤٨٣عومجملاناكف،ةنس٣٠نبا
دعبيأريخألاعوبسألاطسويفو.ًاعوبسأ٦٩لاباهيلإ

بلُص،تاونسثالثوحنبةيراهجلاهتمدخيفحيسملاعورش
.ةمدقتوةحيبذلكلطبأو

نمةّدمنعحاضيإلانمديزملاوجرن-٢٣
.١٢:٧و٧:٢٥لايناديفنامزلا

يفاهنعّربُعةدحاوةدمليهنيدهاشلايفةراشإلا
نينامزونامزبيناثلايفو،نامزفصنوةنمزأوٍنامزبامهلوأ
٧لاينادنأامهنيبقرفلاببسو.باوصلاوهوفصنو
ىّنثملاةغيصاهيفسيليتلاةينادلكلاةغللاببوتكم
١٢لاينادو.نينامزنعًاضوعةنمزأليقكلذلو،ةيناربعلاك
نامزليقفىنثملاهيفلمعتساف،ةيناربعلاةغللاببوتكم
١٢٩٠اهردقىرخأةدم١٢:١١لايناديفوفصنونينامزو
اهردقىرخأةدم١٢حاحصألانم١٢ددعيفو.ًاموي

حابص٢٣٠٠اهردقةدم٨:١٤لايناديفو.ًاموي١٣٣٥
.ًاعوبسأنيعبسباهنعّربعمةدم٩:٢٤لايناديفو.ءاسمو
هانعمبنامزلاركذحجرألاىلعدوصقملاددُملاكلتلكيفو
.ًايزاجمسيليأ،طيسبلايقيقحلا

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم.١٢:٧و٧:٢٥لايناديفنامزلانمةّدمنعحاضيإلانمديزملاوجرن-٢٣
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يه)١٢:٧و٧:٢٥لايناديفةروكذملا(ىلوألاةدملاو
ريشتنامزبانهةمجرتملاةظفللاو.نامزفصنوةنمزأةثالث
نأامبو.نامزلانمةنّيعمةصحىلإوأ،ةمولعمةدمىلإ
،ةروصلاهذهىلعاهركذرثكألابحصييتلاةدملايهةنسلا
نينامزونامزةرابعلانأىلعنيرسفملاةيبلغأيأرعمجأ
كلذديؤياممو.ةنسفصنوتاونسثالثىلإريشتفصنو
يأ،ًاموي١٢٩٠اهردقةدمركذاهيفءاجيتلامالكلاةنيرق
يهو.)١٢:١١لاينادرظنا(ةنسفصنوتاونسثالث
لكيهلاىلعسنافيبأسخويطنأطلستنامزىلإريشت
نمملعتنامكغلبيذلا،ةيمويلاةحيبذلاهليطعتويدوهيلا
هذهنإف.)١نييباكم١(ةنسفصنوتاونسثالثخيراتلا
ديىلعةمئادلاةقرحملاةلازإنيبنأل،طبضلابتركُذةدملا
نعديزتةدمنييباكملاديىلعلكيهلاريهطتوسخويطنأ
نامزنوكيف،ًاموينيثالثرادقمفصنوتاونسثالث
يهًاموي١٢٩٠و،كلذلةيبيرقتةرابعنامزفصنونينامزو
.ًامامتةدملاكلتمايأددع

يا،ًاموي١٣٣٥اهردقو١٢:١٢لايناديفةروكذملاةدملاو
نيعبرأوةسمخب١٢:١١لايناديفةروكذملاةدملانمرثكأ
ثدحيذلاسينافيبأسخويطنأتومتقوىلإريشتًاموي
.فصنورهشوحنبنييباكملاديىلعلكيهلاريهطتدعب

نمرهظيامكيه٨:١٤لايناديفةروكذملاةدملاو
تقونمدوهيللسينافيبأسخويطنأداهطضاةدمةنيرقلا
ريهطتتقوىلإمق١٧١ةنسةنهكلاسيئرساينوألتق
.مق١٦٥ةنس)يناثلانوناك(ربمسيدرهشيفلكيهلا

رفسلحصألاريسفتلاقباطيعوضوملااذهيفهانلقامو
ايروسةكلممىلإعبارلاناويحلاريشيهبجومبيذلالايناد
يذلاسينافيبأسخويطنأىلإريغصلانرقلاو،ةينانويلا
مهتنايدلاطبإيفعرشوًادجًافينعًاداهطضادوهيلادهطضا
.يلعلادضهسفنمّظعو،مهتنسءاغلإو

:٩لايناديفةروكذملاةدملايفرظنننأنآلاانيلعيقب
عيباسأالنينسعيباسألابدارملا:لوقنفًاعوبسأ٧٠يهو٢٤
يتلايبسلاةدمباهتقوًالوغشمناكلاينادلقعنأل،مايأ
،دوهيلاعوجرلجألهتبلطلهللاباجتساف،ةنسنوعبسيه
ءيجملبقةدملارادقموهوكلذنممظعأًارمأهلفشكو
لايناد(»َكِبْعَشَىلَعْتَيِضُقًاعوُبْسُأَنوُعْبَس«:لاقو،حيسملا
:١٠صيفامككلذبحّرصلمايأعيباسأدارأولف.)٩:٢٤
ًازييمتمايأعيباسأةثالثنيددعلانيذهيفلاقثيح٣و٢

ةسمخبكلذلبقةروكذملانينسلانمًاعوبسأنيعبسلانع
ّرسفتتاهعيمجلاينادرفسيفةروكذملادَدُملانأّنيبتف.تايآ
.كلذفالخاهرابتعالموزلالو،ٍّيقيقحىًنعمب

ىّتميفحيسملالوقنمدوصقملاوهام-٢٤
؟ىهتنملايتأيمث٢٤:١٤

ملٱِةَراَشِبِبُزَرْكُيَو«:حيسملالاق
يفِهِذٰهِتوُكَلَْ ِّـلُكِ

ملٱ
ِجلًةَداَهَشِةَنوُكْسَْ

َ
ملٱِيتْأَيَّـمُث.ِمَمُألٱِعيِم

:٢٤ىّتم(»ىَهَتْنُْ
ّنإةنسلافلألالبقحيسملاءيجميأرباحصألاقف.)١٤
.ممألالكمامأقحللةداهشلادّرجمليجنإلاةراشببدصقلا
برتقاملاعلايفةريثكنكامأيفليجنإلابّرشُبدقذإنآلاو
كلميلدسجلابحيسملاءيجممهمعزىلعوهو(ىهتنملاءيجم
.)ضرألاىلع

وهلوقلااذهلحيحصلاريسفتلا)أ(:بيجنكلذىلعو
بارخإيأ،يدوهيلاماظنلاةياهنىلإريشتانه»ىهتنم«ّنأ
حضاوكلذو،ملاعلاةياهنىلإال،لكيهلاوميلشروأنامورلا
جلٱاَذٰهِيضْمَيَال«:)قباسلاهمالكدعب(حيسملالوقنم

ْ
ُليِ

ليجةملكبدارملاو.)٢٤:٣٤ىّتم(»ُهُّلُكاَذٰهَنوُكَيىَّـتَح
دهعلايفىنعملااذهبتءاجدقو،هنامزلهأددعلااذهيف
،اهانعماوعّسوفةنسلافلألاوقباساّمأ.ةرم٣٢ديدجلا
ّنأوهةرابعلاىنعمّنإو،ةيدوهيلاةّمألااهبدارملاّنإاولاقو
يفليقاملكّمتيىتحضرألانملوزتالةيدوهيلاةّمألا

زركياتملكريشت)ب(.حيحصريغوهو،حاحصألااذه
،رشبلامادقحيسملامساركذدرجمنمرثكأىلإةداهشو
سانللهميلعتوليجنإلابريشبتلاىلإناريشتامهنإف
ةداهشلاوةزاركلاّنأل،هلوبقىلعمهلمحوهايإمهميهفتو
انلّنيبتيتلاةينيدلاقئاقحلاحاضيإلباتكلايفناتلمعتسم
هلوقنمحضّتيامك،حيسملابصالخلاةّيفيكوهللاةبحم
:اهّلكةقيلخللليجنإلاباوزركيلمهلسرأنيحهذيمالتل
يفًادوُهُشِيلَنوُنوُكَت« يفَوَميِلَشُروُأِ لٱِّـلُكِ

ْ
ِةَرِماَّـسلٱَوِةَّـيِدوُهَي

مامأهلوقو.)١:٨لسرلالامعأ(»ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإَو
لٱَىلِإُتْيَتَأْدَقاَذِٰهلَو،اَنَأُتْدِلُوْدَقاَذِٰهل«:سطاليب

ْ
َِملاَع

لِلَدَهْشَأل
ْ

.)١٨:٣٧اّنحوي(»ِّـقَح

لامعأيفسرطبلوسرلالوقىنعمام-٢٥
؟ءيشلكّدرةنمزأ٣:٢١لسرلا

،ْمُكاَياَطَخىَحْمُتِلاوُعِجْرٱَواوُبوُت«:سرطبلوسرلالاق
لٱُتاَقْوَأَِيتْأَتْيَكِل

ْ
َعوُسَيَلِسْرُيَو.ِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِمِجَرَف

ملٱ
ملٱَحيِسَْ

،ُهُلَبْقَتَءاَمَّـسلٱَّـنَأيِغَبْنَييِذَّـلٱ.ُلْبَقْمُكَلِهِبََّـرشَبُْ

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم؟ىهتنملايتأيمث٢٤:١٤ىّتميفحيسملالوقنمدوصقملاوهام-٢٤
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ِهِئاَيِبْنَأِعيَِمجِمَفِبُهللاٱاَهْنَعَمَّـلَكَتيِتَّـلٱ،ٍْءَيشِّـلُكِّـدَرِةَنِمْزَأَىلِإ
لٱ
ْ

لاقف.)٢١-٣:١٩لسرلالامعأ(»ِرْهَّـدلٱُذْنُمَنيِسيِّـدِق
لكدرةنمزأ«هلوقّنإةنسلافلألايقباسبهذمباحصأ

ىلعكلميلدسجلابحيسملاءيجمتقوىلإريشي»ءيش
عاجرإىلإريشتّدرنأليلدبحيحصريغوهو.ضرألا
ةكلمملاوحأىلإاّمإريشياذهو.هيلعتناكامىلإءايشألا
ىلإوأ،حيسملاتوكلمىلإزمرتيتلايهو،ةديجملادواد
دقل.حجرألاوهيناثلاو،ةسدقملاةرهاطلاندعةّنجلاوحأ
لكّدرنعرهدلاذنمنيسيّدقلاهئايبنأعيمجمفبهللاملكت

راصتنايأ،ميدقلادهعلاتاوبنمظعأعوضوموهوءيش
ةحارلاومالسلاةلاحىلإملاعلادريفميظعلاهلعفوليجنإلا
ةنمزأأدبتنأىلإعوسيءامسلالبقتلهنكلو.ةسادقلاو
حيسملايتأيلهوأ؟يهتنتنأىلإيرحلابوأ،ءيشلكّدر
ةنسلافلألاوقباسف؟اهمامتإدعبوأتاوبنلاهذهمامتإلبق
حيسملايتأينأىلإًاقلطمءيشّدَرُيالاولاقو،لوألاباودقتعا
انّرشبتميدقلادهعلاتاوبننأريغ.هسفنبكلذيفعرشيو
هدادتماوهحاجنوليجنإلامّدقتوحيسملاتوكلمةماقإب
ىلعةيحيسملاكلُموهللاىلإمهعاجرإوهتطساوبرشبلاةرانإو
مالسلاوحرفلانمكلذنعمهلأشنيامو،رشبلابولق
اهنعملكتيتلارومألاقيقحتأدبدقفهيلعو.ةحارلاو
دوعصذنم»ءيشلكّدر«هلوقبسرطباهيلإراشأو،ءايبنألا
نأىلإمدقتترمتستسوكلذيفمّدقتتلازتالو،حيسملا
متتنأىلإءامسلايفحيسملاىقبيسو.لماكلامامتإلاغلبت
ناهربدجويالو.حيسملايتأيذئنيحو،ءيشلكّدرةنمزأ

.درلاكلذمّمتيليتأيهنأىلع

يفسلوبلوسرلالوقىنعمحرشا-٢٦
.٨-٢:١يكينولاست٢

ِةَهِجْنِمُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُلَأْسَنَّـمُث«:سلوبلوسرلالاق
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِءيَِجم

اوُعَزْعَزَتَتَالْنَأ،ِهْيَلِإاَنِعاَمِتْجٱَوِحيِسَْ
َالَوٍةَمِلَكِبَالَوٍحوُرِبَال،اوُعاَتْرَتَالَو،ْمُكِنْهِذْنَعًاعِيَرس
ملٱَمْوَيَّـنَأْيَأ:اَّـنِماََّـهنَأَكٍةَلاَسِرِب

ْمُكَّـنَعَدَْخيَال.ََرضَحْدَقِحيِسَْ
،ًالَّـوَأُداَدِتْرٱلٱِتْأَيَْملْنِإِيتْأَيَالُهَّـنَأل،اَمٍةَقيِرَطَىلَعٌدَحَأ
خلٱُناَسْنِإَنَلْعَتْسُيَو

ْ
هلٱُنْبٱ،ِةَّـيَِط

َْ
ملٱ،ِكَال

ملٱَوُمِواَقُْ
َىلَعُعِفَتْرُْ

يفُسِلَْجيُهَّـنِإىَّـتَح،ًادوُبْعَمْوَأًاٰهلِإىَعْدُياَمِّـلُك ِهللاٱِلَكْيَهِ
ْمُكَدْنِعُدْعَباَنَأَوِّـينَأَنوُرُكْذَتاَمَأ.ٌهٰلِإُهَّـنَأُهَسْفَنًارِهْظُمٍهٰلِإَك
َنَلْعَتْسُيىَّـتَحُزِجَْحياَمَنوُمَلْعَتَنآلٱَو؟اَذٰهْمُكَلُلوُقَأُتْنُك
يف َنِمَعَفْرُيْنَأَىلِإ،ْطَقَفُلَمْعَيَنآلٱِمْثِإلٱَّـِرسَّـنَأل.ِهِتْقَوِ
لٱ
ْ

يِذَّـلٱ،ُميِثَألٱُنَلْعَتْسُيَسٍذِئَنيِحَو،َنآلٱُزِجَْحييِذَّـلٱِطَسَو
يكينولاست٢(»ِهِئيَِجمِروُهُظِبُهُلِطْبُيَو،ِهِمَفِةَخْفَنِبُهُديِبُيُّبَّـرلٱ
دبالهّنأنيّرسفملارهشأيأرىلعكلذىنعمو.)٨-٢:١

دادترالاامهو،حيسملاءيجملبقْنيميظعنْيرمأثودحنم
هفصويذلاحيسملادضيأةيطخلاناسنإروهظو،ميظعلا
،طقفلمعتذئنيحتناكرشلالوصأّنأو،قيقدتلابلوسرلا
ناكيذلاكالهلانباوةيطخلاناسنإىتأىتملمكتاهنأو
ىتمةيطخلاناسنإّنأو.هوفرعدقمهو،هروهظعنميذنئيح
هئيجمروهظببرلاهلطبي،هررضّدشأوهتّوقمظعمىلإلصو
ّنإةنسلافلألاوقباسلاقكلذىلعو.همفةخفنبهديبيو
.حيسملادضديبيليرورضدسجلابحيسملاءيجم

ةيطخلاناسنإديبيلانهروكذملاحيسملاءيجمنأ:بيجنف
ريشيهنألمتُحيلب،ةنونيدلليناثلاهئيجمةرورضلابوهسيل
حيسملادضةدابإمامتإلةمزاللاطئاسولاءارجإيفهئيجمىلإ
ِّـينِإَف«:ميلشروأبارخلهئيجمنعحيسملالوقيفءاجامك

حلٱ
ْ

ُنْبٱَِيتْأَيىَّـتَحَليِئاَْرسِإَنُدُمَنوُلِّـمَكُتَالْمُكَلُلوُقَأَّـَق
:٣٠و١٩:١و٩و١٣:٦ءايعشإو١٠:٢٣ىّتم(»ِناَسْنِإلٱ

.)٣:٣ايؤرو٥-١:٣اخيمو٣٣-٢٧

ريرشٌصخشةيطخلاناسنإنأنيرسفملاضعبّنظيو
ءيجمنأو،حيسملاءيجمليبقةنسلافلألادعبرهظيًادج
ناسنإديبيلريخألاهئيجموه)مهدنع(انههيلإراشملاحيسملا
ذإ،ةنونيدلليناثلاهئيجمدنعةنسلافلألادعبكلذو،ةيطخلا
همفةخفنبحيسملاهديبيفًادوجومةيطخلاناسنإنوكي
وهف،يأرلااذهتبثيامباتكلايفسيلو.هئيجمروهظبو
.نظدّرجم

رفسيفءاجاملحصألاريسفتلاوهام-٢٧
؟١٠-٢٠:٤ايؤرلا

لماكلاليجنإلاراصتناىلإريشتتايآلاهذهّنأحجرألا
ةّدملاكلتيفناطيشلاراصحو،ةنسلافلألاةّدميف
.ملاعلايفةيحيسملامايقىلوألاةمايقلابدوصقملاّنأو،ةديجملا

ةنسلافلألالبقحيسملاءيجميأرباحصأدنتسادقو
ِءاَمَّـسلٱَنِمًالِزاَنًاكَالَمُتْيَأَرَو«:ايؤرلابحاصلوقىلع
هلٱُحاَتْفِمُهَعَم

َْ
لِسَو،ِةَيِوا

ْ
َىلَعَضَبَقَف.ِهِدَيَىلَعٌةَميِظَعٌةَلِس

حلٱ،ِنيِّـنِّـتلٱ
ْ

لٱِةَّـَي
ْ

ُهَدَّـيَقَو،ُناَطْيَّـشلٱَوُسيِلْبِإَوُهيِذَّـلٱ،ِةَميِدَق
لَأ
ْ

يفُهَحَرَطَو،ٍةَنَسَف هلٱِ
َْ

ْيَكِلِهْيَلَعَمَتَخَو،ِهْيَلَعَقَلْغَأَوِةَيِوا
يفَمَمُألٱَّـلِضُيَال لَألٱَّـمِتَتىَّـتَحُدْعَباَمِ

ْ
َكِلٰذَدْعَبَو.ِةَنَّـسلٱُف

،اَهْيَلَعاوُسَلَجَفًاشوُرُعُتْيَأَرَو.ًاريِسَيًاناَمَزَّـلَُحيْنَأَّـدُبَال
ِةَداَهَشِلْجَأْنِماوُلِتُقَنيِذَّـلٱَسوُفُنُتْيَأَرَو.ًامْكُحاوُطْعُأَو
لِلاوُدُجْسَيَْملَنيِذَّـلٱَو.ِهللاٱِةَمِلَكِلْجَأْنِمَوَعوُسَي

ْ
َالَوِشْحَو

اوُشاَعَف،ِْمهيِدْيَأَىلَعَوْمِهِهاَبِجَىلَعَةَمِّـسلٱاوُلَبْقَيَْملَو،ِهِتَروُصِل

ةيخيراتلاهقباوسوةيناثحيسملاءيجم.٨-٢:١يكينولاست٢يفسلوبلوسرلالوقىنعمحرشا-٢٦
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ملٱَعَماوُكَلَمَو
لَأِحيِسَْ

ْ
ْشِعَتْمَلَفِتاَوْمَألٱُةَّـيِقَباَّـمَأَو.ٍةَنَسَف

لَألٱَّـمِتَتىَّـتَح
ْ

لٱَيِهِهِذٰه.ِةَنَّـسلٱُف
ْ

ٌكَراَبُم.َىلوُألٱُةَماَيِق
يفٌبيِصَنُهَلْنَمٌسَّـدَقُمَو لٱِ

ْ
َسْيَلِءَالُؤٰه.َىلوُألٱِةَماَيِق

لِل
ْ

لُسِيناَّـثلٱِتْوَم
ْ

ِِهللاًةَنَهَكَنوُنوُكَيَسْلَب،ْمِهْيَلَعٌناَط
ملٱَو
لَأُهَعَمَنوُكِلْمَيَسَوِ،حيِسَْ

ْ
.)٦-٢٠:١اّنحويايؤر(»ٍةَنَسَف

يهانهةروكذملاةمايقلاّنأةنسلافلألاوقباسمعز
عمضرألاىلعروظنمكلموهكلملانأو،ةيدسجةمايق
:وهقحلاوةياغلاهذهلدسجلابيتأيذإ،حيسملا

الإةنسلافلألالبقحيسملاءيجملوقلااذهتبثُيال.١
يفرحلاهريسفتنأىلع.ًايفرحًاريسفتهانّرسفاذإ
الو،نيسيّدقلاداسجأىأرهنإلقيملاّنحويّنأبدودرم
كلذومهسوفنىأرهنإلب،مهروبقنماوماقمهآرهنإ
.اهيفنيسكعلابلب،مهداسجأةمايقتبثيال

ايؤر(سماخلامتخلاحتفايؤرًامامتقفاوتايؤرلاهذه.٢
سوفنيهةيرشبًاسوفناّنحويىأرامهيفف)١١-٦:٩
يف.عوسيةداهشلجألوهللاةملكلجألاولتُقءادهش
مقتنيلهللاىلإمهتاولصنومّدقيحبذملاتحتمهآرلوألا
كلذنأىأرفةيناثلايفاّمأو،مهيدهطضمنممهئامدل
قحنأاّنحويىأر.مهئامدلهللامقتناو،ىرجدق
مهو،رصتنادقلشفلارطخيفًالبقناكيذلاحيسملا

ةيزعتيأ،رفسلايفرومألارهشأنماذهو.هوبلغ
ةطساوبمهربصومهناميإةيوقتونيدَهطضملانيسيّدقلا
مهتحاربال،مهمامأيذلاديعسلالبقتسملانعىؤر
يذلاحيسملاتوكلمراصتنابلبءامسلايفةيصخشلا
مهنأءاجرىلع،توملاوباذعلااولمتحاهلجأل
اذهىلإريشُأدقو.ميظعلاداهجلادعبًارفاظهنودهاشي
عرضتلاتادهنتيفًالوأتدهوشسوفنركذبرييغتلا
ةكلامةّيحيهوشورعىلعمث،حبذملاتحتهللاىلإ
ناطيشلادييقتببسبحرفبةرفاظوحيسملاعم
كلُميفةراهطلاومالسلابملاعلاعتمتوءادعألاطوقسو
نمو.توملانمةايحمهلوهرييغتلااذهف.ليئونامع
.ةمايقلابهيلإةراشإلابسانملا

١٩و٢٦:١٤ءايعشإيفدروىنعملااذهبةمايقلالامعتسا.٣
ءايعشإْيرفسفرعييئارلاو٣٧:١٠لايقزحو
هتاراشإنمًاريثكامهنمذخأوًاديجلايقزحو
.هتاراعتساو

هنإلوقييذلاباتكلاةداهشضقانييفرحلاريسفتلا.٤
.ةلماشةماعطقفةدحاوةمايقنوكت

يفٌبيِصَنُهَلْنَمٌسَّـدَقُمَوٌكَراَبُم٦ةيآيفليق.٥ لٱِ
ْ

ِةَماَيِق
لِلَسْيَلِءَالُؤٰه.َىلوُألٱ

ْ
لُسِيناَّـثلٱِتْوَم

ْ
ًاذإ.ْمِهْيَلَعٌناَط

توملانأامبو.يناثلاتوملانمةاجنىلوألاةمايقلا
ّنأًاعبطجتنف،دسجلاتومىلعلدياليزاجميناثلا
.ةيزاجمىلوألاةمايقلا

ءولممرفسيفةدراوةيآلانأيزاجملاريسفتلادضعيامم.٦
لب.ةيفرحلاتاريسفتلاهيفحصتال،تاراعتسالانم
ةيحلاو،ةميظعلاةلسلسلاىرنحاحصألااذهسفنيف
،يناثلاتوملاوشورعلاو،اهيلعمتخلاو،ةميدقلا
ةمايقلاريسفتف.ةبوبحملاةنيدملاو،نيسيّدقلاركسعمو
.هقفاويلبرفسلاحورضقانيالٍّيحورىًنعمبىلوألا

ىًنعمبةرابعلاهذهيفةمايقريسفتحصيالليقاذإو
بجيةيدسجةمايقركذحاحصألااذهسفنيفنأل،ٍّيحور
ةظفلريسفتلمتحيالهنإو)١٥-١١تايآ(ًايفرحاهمهف
ىًنعمبىرخأوٍّيحورىًنعمبةّرمدحاوحاحصأيفةدحاو
يزاجملامالكلاسدقملاباتكلايفًاريثكءاج:بيجنفٍّيفرح
ةلمجيفلبدحاوحاحصأيفطقفسيل،ًاعميفرحلاو
ةدالولاىلعةلالدللةدالوةملكهيفءاجدقف.ةدحاو
يحورلاتومللتومةظفلو،ةيدسجلاةدالولاىلعوةيحورلا
خلإداصحوعرزوءاموزبخظافلألاو،يدسجلاتومللو
الاذاملف.ريثككلذريغو،ٍّيدسجىًنعموٍّيحورىًنعمب
ًانايحأوةيحورةمايقىلإًانايحأةمايقةملكبراشُينأحصي
؟ةيدسجةمايقىلإ

ناهربلايفاهيلعلّوعملاتايآلارهشأنأمدقتاممّنيبتف
الوىنعملااذهديفتالةنسلافلألالبقحيسملاءيجمىلع
.ةتبلايأرلااذهتبثت

امًاريثك،كرابملاعوسياي«:ةالصلابلصفلااذهمتخنو
النأىسعف،ضرألاىلعكلمتلكئيجمنعسانلاثحب
يفنوبعتينوريثك.مهبولقىلعيحورلاككلُمموزلاوسني
،ةنسفلأةدمملاعلااذهيفانهيضرألاككلُمنعلدجلا
يفىمظعلاةياغلاويدصقّلُجلعجتنأكيلإبلطأف
دبأىلإتايوامسلايفكعمًايصخشانأكلمأنأيداهتجا
.»نيدبآلا
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باتكلاةقباسم

،زيزعلائراقلااّهيأ

ةباجإلاعيطتست،مهفوقمعبباتكلااذهتسردنإ
لسرنف،انلةحيحصلاكتباجإلسرأ.ةيلاتلاةلئسألاىلع
بتكتنأَسنتال.كداهتجالًاريدقت،ةزئاجانبتكدحأكيلإ
سيلو،باطخلالخاد،حوضوبونيلماككناونعوكمسا
.كتباجإراظتنايفو.يجراخلافورظملاىلعطقف

؟ةيناثحيسملاءيجميفسدقملاباتكلاميلعتوهام.١
ليجنإلاراشتناصوصخبسدقملاباتكلالوقياذام.٢

؟ةيناثحيسملاءيجملبقملاعلايف
دوهيلاعوجرصوصخبسدقملاباتكلاتاّوبنيهام.٣

؟ةيناثحيسملاءيجملبقحيسملل
؟تاوبنلاهذهلةيسيئرلاتاريسفتلايهام.٤
؟ةثالثلاريسافتلاهذهيفحصألايأرلاوهام.٥
نعتاوبنلل»يفرحلاريسفتلا«باحصأنيهاربيهام.٦

؟ةيدوهيلاةمألالبقتسم
؟ةيناثحيسملاءيجمقبسييذلاميظعلادادترالاوهام.٧
فلألاوهديعسرصعيفةسينكلالوخدبدوصقملاام.٨

؟ةنسلا
؟ةزيجوةدمناطيشلالحبدوصقملاوهام.٩
؟ةيناثحيسملاءيجمبحاصتيتلاثداوحلايهام.١٠
ءيجميفسئانكلالكهيلعقفتتيذلاداقتعالاوهام.١١

؟ةيناثحيسملا
فلألالبقةيناثحيسملاءيجمبنولوقينميأروهام.١٢

؟ةنسلا
ةيناثحيسملاءيجمبنولوقينمىلعدودرلايهام.١٣

؟ةنسفلألالبق
؟ضرألاىلعكلميالحيسملاّنأنهربنفيك.١٤
حيسملاءيجمبنولوقينمضقانتيتلارومألايهام.١٥

؟ةنسلافلألالبقةيناث
لبقةيناثحيسملاءيجمبنولوقينمءاطخأيهام.١٦

،نيطسلفىلإدوهيلاعوجرصوصخبةنسلافلألا
؟يدوهيلاماظنلاةداعإو

فلألالبقةيناثحيسملاءيجميأرباحصأدنتسي.١٧
وهامو.مهيأرحرشا.لاينادةوبننمتايآىلعةنسلا
؟هيلعدرلا

ةوبننم٧و٢يحاحصألحيحصلاريسفتلاوهام.١٨
؟لايناد

ةكلممىلإريشيعبارلاناويحلاّنأىلعتاضارتعاتماق.١٩
؟اهيلعدرلاوهامو،اهرهشأيهام.ةينانويلاايروس

ةكلمموهعبارلاناويحلانأيأرباحصأنيهاربيهام.٢٠
؟كلذىلعدودرلايهامو،ةينثولاامور

نعلاينادمالكريسفتيفينامورلايأرلاضفرناذامل.٢١
؟ريغصلانرقلانعوعبارلاناويحلا

يف(راعتسممويلانإنولوقينميأرأطخنهربنفيك.٢٢
؟ةنسل)تاوبنلاضعب

لايناديفنامزلانمةدمنعحاضيإلانمديزملاوجرن.٢٣
.١٢:٧و٧:٢٥

يتأيمث٢٤:١٤ىّتميفحيسملالوقنمدوصقملاوهام.٢٤
؟ىهتنملا

٣:٢١لسرلالامعأيفسرطبلوسرلالوقىنعمام.٢٥
؟ءيشلكّدرةنمزأ

-٢:١يكينولاست٢يفسلوبلوسرلالوقىنعمحرشا.٢٦
٨.

؟١٠-٢٠:٤ايؤرلارفسيفءاجاملحصألاريسفتلاوهام.٢٧
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