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...باتكلااذه

دقل.عنصيلازيالو،عنص،تازجعمعناصحيسملا
يرُجي،انطسوٌّيح،اننيبمويلالازيالوهو،تازجعملاىرجأ
.ِهَتْنَتملانزاوعأو،ّريغتتالهتبحمنأل،مويلكانعمهتازجعم

هنكل،مويلادسجلابانعمًادوجومسيلحيسملانأحيحص
ملاعلايفو،هبنينمؤملابولقيفو،هتسينكيف،هحوربدوجوم
لُسُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«:ٌّقحهلوقف،هلك

ْ
يفٍناَط َىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ

»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأاَهَو...ِضْرَألٱ
دبألاىلإومويلاوًاسمأوهوهحيسملاو.)٢٨:١٨،٢٠ىتم(
.)١٣:٨نييناربع(

سانلاو.هتبحمرهظُتامك،هتوقرهظُتحيسملاتازجعمو
انلعجتحيسملاتازجعمنكل.رمألالوأةوقلابنورهبني
لظيف،هتبحمةمدخيفلمعتحيسملاةوقنألًامودنيرهبنم
يذلامويلانمرثكأمويلكقَّـمعتيًارمتسمحيسملابانراهبنا

.ديزيسًامويفًاموي،ديجملاَّـيدافليّبح«:فتهنف،هقبس
.»ديحولابيصاصتخاموي،ديعسموي،ديدجرمع

ٍخيراتكًاموداهتلمأتو،ًارارمحيسملاتازجعمتأرقدقل
نمةايحويتايحيفرركتت،شاعُمٍعقاوكاهتيأرو،حيحص
يفميركلائراقلاكراشأانأاهو..مهتمدخومهتفرع
.بحملايحلاحيسملاةعوريفاهبراغموضرألاقراشم

:ىلعزكرنسحيسملاتازجعميفتالمأتلاهذهيفو

.برللانجايتحايفانلِّـثميهنأل،ةزجعمللجاتحملا.١
.انعمبرلاهيرجيف،نحنهعيطتسنالاميهةزجعملاو

،نينمؤمريغونينمؤمنم،ةزجعملااودهاشنيذلا.٢
ّدتمتهللاةوقىرنف.اهلنيضراعموأةزجعملابءادعس
:مهعمةزجعملابرلايرجُيف،مهزَوَعتقوانناوخإىلإ
نيعلاقياضييذلارونلاكاهنكلو،برلايرظتنمحِّـرَفُت
.نينمؤملاريغبضغريثُت،ةضيرملا

.ةزجعمترجامهالوليذلاحيسملاديسلالمأتنمث.٣
ةيطعلاذخأن،ةلوفطلافُّرصتفرصتنامًاريثكو
هركشنلحيسملالمأتنانهو.يطعُملانيسانيرجنو
.ّبحيفهعبتنو،رثكأهبقصتلنو

.ًاضيأئراقللو،هسفنل،بتاكلابلقةالصوةينمأهذهو

رونلادبعسينمسقلا.د

ةلئسأباتكلااذهيفدجت،زيزعلائراقلااهيأ:ةظحالم
تايآيناعممهفيفكقِّـمعتةزجعملكحرشدعبةددعتم
هذهىلعبيجتنأكعجشن.ةيدمرسلاهتردقوحيسملا
تبواجنإ»حيسملاتازجعمةفرعمةداهش«لنتفةلئسألا

اهلسراوكتبوجألكعمجا.باوصلابةلئسألانم٪٨٠ىلع
انناونعىلإًاعم

رمخىلإءاملاليوحت:ىلوألاةزجعملا

يفَو١ يفٌسْرُعَناَكِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلٱِ ْتَناَكَو،ِليِلَْجلٱاَناَقِ
َىلِإُهُذيِمَالَتَوُعوُسَيًاضْيَأَيِعُدَو٢.َكاَنُهَعوُسَيُّمُأ
َهلَسْيَل«:ُهَلَعوُسَيُّمُأْتَلاَقُرْمَْخلٱِتَغَرَفاَّـَملَو٣.ِسْرُعْلٱ

ُ
ْم

َهلَلاَق٤.»ٌرَْمخ
َ
ِتْأَتَْمل!ُةَأَرْمٱاَيِكَلَوِيلاَم«:ُعوُسَيا

ْمُكَلَلاَقاَمْهَم«:ِماَّـدُخْلِلُهُّمُأْتَلاَق٥.»ُدْعَبيِتَعاَس
ًةَعوُضْوَمٍةَراَجِحْنِمٍناَرْجَأُةَّـتِسْتَناَكَو٦.»ُهوُلَعْفٱَف
ْوَأِنْيَرْطِمٍدِحاَوُّلُكُعَسَي،ِدوُهَيْلٱِريِهْطَتَبَسَح،َكاَنُه
َهلَلاَق٧.ًةَثَالَث

ُ
اَهوُألَمَف.»ًءاَمَناَرْجَألٱاوُألْمٱ«:ُعوُسَيْم

َهلَلاَقَّـمُث٨.ُقْوَفَىلِإ
ُ
ِسيِئَرَىلِإاوُمِّـدَقَوَنآلٱاوُقَتْسٱ«:ُم

َلِوَّـحَتُْملٱَءاَْملٱِإَكَّـتُْملٱُسيِئَرَقاَذاَّـمَلَف٩.اوُمَّـدَقَف.»ِإَكَّـتُْملٱ
اوُناَكَنيِذَّـلٱَماَّـدُْخلٱَّـنِكٰل-َيِهَنْيَأْنِمُمَلْعَيْنُكَيَْملَو،ًارَْمخ
١٠َسيِرَعْلٱِإَكَّـتُْملٱُسيِئَراَعَد-اوُمِلَعَءاَْملٱاُوَقَتْسٱِدَق
ىَتَمَو،ًالَّـوَأَةَدِّـيَْجلٱَرْمَْخلٱُعَضَياَمَّـنِإٍناَسْنِإُّلُك«:ُهَلَلاَقَو
َةَدِّـيَْجلٱَرْمَْخلٱَتْيَقْبَأْدَقَفَتْنَأاَّـمَأ.َنوُّدلٱٍذِئَنيِحَفاوُرِكَس
يفُعوُسَياَهَلَعَفِتاَيآلٱُةَياَدِبِهِذٰه١١.»َنآلٱَىلِإ اَناَقِ
.)١١-٢:١انحوي(ُهُذيِمَالَتِهِبَنَمآَفُهَدَْجمَرَهْظَأَو،ِليِلَْجلٱ

يتلااناقةيرقيف،سرُعلفحيفةزجعملاهذهترج
حيسملايعُدو.ةرصانلانعتارتموليكةرشعوحندُعبت
ءابرقأسرعلاباحصأنأنظلابلغأ.سرعللهذيمالتو
،نيوعدمللمدقُتيتلارمخلاتهتناو.دسجلابسححيسملا
نيذلافويضللاومدقيملول.ةمزأحرفلاباحصأهجاوو
:لوقتهيلإعوسيمأميرمتءاجو.ةحيضفتثدحلمهوعد
،ءاملانارجأاوألمينأمادخلانمبلطف.»رمخمهلسيل«
هنأشاذهو.زاوعألادّدسو،رمخىلإاهيفيذلاءاملالَّـوحو
.ًامئاد

طيسبلفحيفتناكحيسملااهارجأيتلاىلوألاةزجعملا
ناكثلاثلامويلايفو«:لوقلابةصقلاأدبت.ءارقفٍموقل
اقبسنيّمهُمنيموينأينعياذه.»ليلجلااناقيفٌسرُع
امدنع١:٣٥انحوييفهركذدروامهلوأ.ثلاثلامويلااذه
ةداهشىلعًءانبهاعبتوعوسيسواردنأوانحويدجو

حيسملاتازجعم...باتكلااذه
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امأ.حيسمللهيخأسرطببسواردنأءاجمث،هلنادمعملا
حيسملادجوامدنع١:٤٣انحوييفهركذدروفيناثلامويلا
يعُدثلاثلامويلايفو.ليئانثنسبليفدجوو،سبليف
ءالؤهنأدبالو،ليلجلااناقسرعىلإهذيمالتوعوسي
جاهتبامهبولقيفو،سرُعلاةميلوىلإحيسملااوبحاصةسمخلا
حارفأنيبلصفيالو،انحارفأانكراشيحيسملاو.صالخلا
تالئاعلاكراشيذإفافزلاحارفأنيبو،ًاصلخمهلوبقبحورلا
.اهحارفأ

حيسملاباهذنإنيرسفملاضعبلاق.رمخلاتَغرفو
كلذلو،رمخلاتغرفف،فويضلاددعدازةسمخلاهذيمالتو
حيسملايعُددقف،ريسفتلااذهعمقفتأالينكلو!هيلااوأجل
اوناكحرفلاباحصأنأنظلابلغأ.سرعللهذيمالتو
يفكيرمخنممهدنعامنأيّنمتلاباوركفو،ءارقف
باحصأرَّـدقاممرثكأاوكلهتسانيّوعدملانكلو،نيمداقلا
!سرعلا

ةزجعمللنوجاتحملا-ًالوأ

ناسورعلا)أ(
نوقلطُيدوهيلاناك.نيسورعلامايأدعسأفافزلالفح

ةبلطةيأو.»ةكلملا«سورعلاىلعو»كلملا«سيرعلاىلع
سيرعلاربُخيملًادحأنأنظلابلغأ.ًاروفباُجتنيسورعلل
ةداعسهيلعاودسفُينأاوديريملمهنألتهتنادقرمخلانأب
نوكنيتلاتارملارثكأام.ملعيالوًاجاتحمناك.فافزلا
رعشننأبجينكل!نوجاتحماننأسحُنالونيجاتحماهيف
بلطننألبقعوجلابوةايحلاءامبلطننألبقشطعلاب
بلطلأجلننألبقانتيطخبرعشننأبجي.ّيحلازبخلا
كردُياليذلاجاتحملافقومرطخأام.صالخلاونارفغلا
انيلإسانلابرقأانععنمينايحألاضعبيف!جاتحمهنأ
ةبحمًالعفاننوبحيمهنأولو.اننوبحيمهنألانجايتحارابخأ

.برلانمهبلطنلهجاتحنامبًاروفانوغلبألةلقاع

نيسورعلالهأ)ب(
تلاقف.ميرمةسيدقلاءارذعلاىلإاوأجلفةجاحلاباوُّسحأ

يفبلطلاتمدق.»رمخمهلسيل«:هلعوسيمأميرم
كلذدعبهتلعفاماذه.رمأةروصيفسيلو،ربخةروص

امهوخأناكامدنع،اثرموميرم،حيسمللناتبوبحمناتخأ
نألمجأام.)١١:٣انحوي(ًاربخهيلإاتلسرأ.ًاضيرمرزاعل
،هلأسننألبقهيلاجاتحنامفرعيحيسملانأكردن
انلسيل«:ربخةروصيفانجايتحاهلمدقننأنكميو
.ضيرمينبا.نونحتميانؤانبأ.لاماندنعسيل.صالخ

بجاونوكرديسيرعلالهأناك.»قزأميفيبيرق
ركُّسلا«:نولوقينويبرلاناكو!رمخلانمدبال.ةفايضلا
برشن.رمخبرشنودبحرفالنكل.ةحيضفرمخلاب
.»ركسننأنودب

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

ميرمءارذعلا)أ(
اهنا.هيلاتأجتلاًأطخريسترومألانأتدجوامدنع

اننوعويقيقحلاانأجلمهنألحيسملاىلإأجلننأانمّلعت
ىلإأجلننألبق.هلأجلنلبيبطىلاأجلننألبق.لوألا

بلطنانوعدسانلاةراشتسابلطننألبق.هلأجلنلٍماحم
)٩:٦ءايعشإ(»ًاريشُمًابيِجَعُهُمْسٱىَعْدُي«،ميظعلاريشُملا
،انبولقلنانئمطالايطعيمالسلاسيئروه.ريدقلاهلإلاهنأل
مهفّلكينيذلاو،مهتدعاسمبلطننيذلارشبلاىلإأجلنمث
.انودعاسيلمهدعاسيووه

اممبجعتتتناكو،عوسيوهنمفرعتءارذعلاتناك
:٢اقول(اهبلقيفاهبةرِّـكفتمهرومأعيمجظفحتو،هيفليق

سرعلاباحصأةبلطهيلعتضرعامدنعو.)٣٣،٥١
انلودبي.»دعبيتعاسِتأتمل؟ةأرماايِكلويلام«:اهباجأ
،هدصقتمهفاهنكلو.ةرشابمًةباجإهنمذخأتملاهنأ
.»هولعفافمكللاقامهم«:مادخللتلاقلماكناميإبو

اذه؟»ةأرماايِكلويلام«:همألحيسملالوقىنعمام
لاقاذإ.هلئاقتوصةربنىلعهانعمفقوتيّيربعريبعت
نإامأ.هملكييذلاخِّـبوُيوهفةَّـدِحيفةرابعلاهذهلئاقلا
نيفرعتالِتنأ.يقلقتال«:لوقينأديريوهف،ةّقريفاهلاق
انأ.يتقيرطبهجلاعأسويلرمألايكرتانكل،هلعفأسام
باجأدقدجملاهلحيسملانوكينأنكميالو.»فّرصتأس
،ةقروةبحملكبلب،ةدحيفميرمةسيدقلاءارذعلاهمأ
.عوضوملااذهنمقلقلليعادال،يمأاي«:اهللوقيهنأكو
ءاهنإليتقيرطيدنعنإ.َّـيلعيدمتعا.يلهيمّلس
.»ىرخأةرمعوضوملايفيركفتال.ةلكشملا

.ريقوتمدعلوقانلودبيدقف»ةأرمااي«:اهلهلوقامأ
.مارتحالاوريدقتلاةملكيههذهف،كلذريغةقيقحلانكل
)١٩:٢٦انحوي(»ةأرمااي«:بيلصلاىلعنماهاداندقل
.ريقوتةملككلتف.انحويبيبحلاذيملتللاهمّلسيوهو

راهظإيههتعاسو.»دعبيتعاسِتأتمل«:اهللاقمث
مل«:اهللوقيهنأكو.هبلَصىلإةياهنلايفيدؤيسيذلا،هدجم

حيسملاتازجعمرمخىلإءاملاليوحت:ىلوألاةزجعملا
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ىلإيبيدؤيسيذلانالعإلا،سانلليتاذنالعإةعاسْنِحت
لَصوهناسنإلانباديجمتف.»بيلصلا

ْ
نمهقبسامو،هب

هوبلصينأاوررقفدوهيلاخويشتظاغأميلاعتوتازجعم
.)١٢:٢٣،٢٤انحوي(

اهنأالإ،ةلكشملالحنوكيسفيكءارذعلافرعتمل
هيفناميإاذهو.»هولعفافمكللاقامهم«نأمادخلاترمأ
وهميلاعتورماوأنمكلحيسملاهلوقيامف،انلميظعٌسرد
.هتيقطنمىرتالتنكنإىتح،ءيشلضفأ

ذيمالتلا)ب(
ذيمالتلاناك.)١١ةيآ(»هذيمالتهبنمآفهدجمرهظأ«

هنإلوقياذاملف.نيقباسلانيمويلايفهباونمآدقةسمخلا
فقوتيالناميإلانإ:ةباجإلا؟هذيمالتهبنمآفهدجمرهظأ

ةسمخلاءالؤه.قمعتيوىوقتيوديزيلب،ةنيعمةجرددنع
اوناكمهنكل،هءارواوريسيلءيشلكاوكرتو،هوعبتفهباونمآ

َمَدَعْنِعَأَف،ُدِّـيَساَيُنِموُأ«.مهناميإةيوقتىلإنيجاتحم
نمؤملاهبشي«:ءايقتألادحألاق.)٩:٢٤سقرم(»ِيناَميِإ
،فلخلاىلإريستالوفقتالةجاردلا.ةجاردبكريًاصخش
نأبجينونمؤملاو.رارمتسابمامألاىلاريستنأبجيلب
مهتهجِو.مامألاىلإًامئادنوهجّتي،ةجاردبكارلثماونوكي
.»حيسملاوحن

مدخلا)ج(
ريهطتبسحةعوضومةراجحنمنارجأةّتستناك«

نمٍناوأةتسيه»ةثالثوأنيرطمدحاولكعسيدوهيلا
نممهلوخددنعاولستغيلءاملااهيفنوعضياوناكراجحألا
لجرألالسغ:لاستغالانمناعونكانهناكو.جراخلا

مث.قيرطلارابغبمهلجرأتّطغتدقونولخديامدنع
اونوكيمليسقطريهطتنودبو.ًايسقطاورّهطتيليديألا
فويضلاددعةرثكببسبو.اوّلصينأوأاولكأينأنوردقي
ىلإعبرأنمعسييرجحءانإلكناك.هلكءاملاكلهُتسا

.)ءاماتحيفصرطملا(.ءاملانمحئافصتس

.قوفىلإةيرجحلانارجألااوألمينأمادخلاحيسملارمأ
لوقيالف،رمخللتسيلوءامنارجأنارجألانأظحالنو
ىتحاهبنكتملو.لبقنمٍّقبتمٌرمخكانهناكهنإدحأ
لوقيالىتحقوفىلإاهوألمينأمهنمبلط.رمخةحئار
نأًانكممنكيملثيحبةريبكتناك.رمخلاباهلمكأهنإدحأ
عيمجلامامأةياغللحضاوليلدلا.ةسلخاهيلإرمخلااولخدُي
سيلومدخلااهألمةغرافٌنارجأ.ترجةزجعمكانهنأ
.ذيمالتلا

،ميرمةسيدقلاءارذعلارمأعاطأنملوأمادخلاناك
.ققحتتةزجعملاىأرنملوأو

نوئكّتملا)د(
قاذف.نيّوعدمللرمخلااومّدقينأمدخلاحيسملارمأ

.هبهباجعإىدبأو،ًالوأرمخلا)فرشلافيض(أكتملاسيئر

الهنأاهبراشىلعىشخناننألرمخلاضفرنمويلا
لثملوقيامك،هيلعيهرطيستفاهيلعرطيسُينأعيطتسي
،سأكلاسأكلابرشتف،سأكلاسانلابرشي«:يناباي
يهتنتو،كلةدَبعتسُمرمخلاأدبت.»!سانلاسأكلابرشتف
اندالوأىلعرمخلابرشنمىشخنو.كلةدِبعتسُم
يفاومكحتينأريغبنوبرشيف،برشنانوأرنإراغصلا
.انبنيطيحملارثعُنالئلرمخلابرشنمىشخنو.مهسفنأ

أكتملاسيئر)ـه(
لك«:لاق،ًارمخلِوّحتملاءاملاأكتملاسيئرقاذامدنع

ذئنيحفاوركسىتمو،ًالوأةديجلارمخلاعضيامنإناسنإ
كلت.»نآلاىلإةديجلارمخلاتيقبأدقفتنأامأو،نودلا

اهانعمقمُعكردُيملهنكلو،أكتملاسيئراهلاقةميظعةرابع
ءيجيحيسملاعم.سانلاةايحيفحيسملاهلعفياملةبسنلاب
،ةساردلاأدبتهللاةملكلكتسارديف.ًاريخأًامئادلضفألا
لكأتنأبأدبت.ربكأًاقمعتدجواهيفتقّمعتاملكو
لٱَنِمَىلْحَأ«اهدجتفةملكلا

ْ
طَقَوِلَسَع

ْ
َدِجُو.ِداَهِّـشلٱِر

لَكَأَفَكُمالَك
ْ

لِلِيلَكُمالَكَناَكَف،ُهُت
ْ

لَقِةَجْهَبِلَوِحَرَف
ْ

»يِب
.)١٥:١٦ايمرإو١٩:١٠رومزم(

فشتكتهعيطتاملكف،هلكتعاطيفثدحياذهو
ةعاطلاتاكربنكلو،ةبعصًالوأهتعاطنوكتدق.ةكربلا
.ًاريخأءاجلضفألانأكيرت

يطعيهنكل،نزحلللبحرفللهارتالكلهبيدأتيفو
ةمتاخف.)١٢:١١نييناربع(مالسللٍّربرمثهبنوبردتينيذلا
-لضفأًامودحيسملاعمرِخآلا.لضفأًامودبيدأتلا
.»ديدجيلحابصلكٍسمأنملضفأ«

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

هيفىرجأفافزلفحيفحيسملاكرتشا-١
:انللوقيل،ىلوألاهتزجعم
.)١٣:٤نييناربع(»ٍدِحاَوِّـلُكَدْنِعًامَّـرَكُمُجاَوِزّلٱِنُكَيِل«
ةلاسرنومدقيو،مهلوحنمسؤبلانورشنيسانلاضعب
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نكل.ةيطخلاىلعنزحةلاسرطقفاهنأرابتعابحيسملا
نلعأدلُوامدنع.حرفُملاتوكلملاليجنإانلمدقيحيسملا
ِجلُنوُكَيٍميِظَعٍحَرَفِبْمُكُِّـرشَبُأ«:كالملا

َ
:٢اقول(»ِبْعَّـشلٱِعيِم

ةيناميإلاانتايحف،حرفُملاربخلاهانعمحيسملاليجنإو.)١٠
نأديريانهوجويفجاهتبالاٌدحأىريامدنع.حرفةايح
.انجاهتباانكراشي

يمجعلاب»مالسلاتيب«يفةسينكلاتارمتؤمدحأيف
يفلمعتسفنلاملعيفٌةريبختلاق،رصمبةيردنكسالاب
مالسلاتيبىلإاناضرمبانئجاننأول«:ةيلقعةّحصم
نوريسمهنأل،مهءافشنولانيسمهنأدكؤأ،يمجعلاب

،بلقةطاسبوٍجاهتبابماعطلانولوانتتمتنأومكتداعس
برلاةملكلنوعمتستو،حرفبًاعمنوّلصتونوبعلتو
.»حرفب

حرفلاداعأو،اهطسوهدوجوبةايحلاحارفأحيسملاسَّـدق
لكةايححيسملاكرابو.ةيساقلاةايحلافورظهتعَّـيضيذلا
يذلاوهسيلأ.ةحرفمةسدقمةيمويلاتابجاولاباذإف،موي

ىَسوُمِبَسوُماَّـنلٱَّـنَأل«.ةمعنلادهعىلإسومانلالَّـوح
حلٱَوُةَمْعِّـنلٱاَّـمَأ،َيِطْعُأ

ْ
ملٱَعوُسَيِبَفَُّق

:١انحوي(»اَراَصِحيِسَْ
.)ةمعنلا(نسحألاىلإ)سومانلا(نسحلالَّـوح.)١٧

لفحيفهتازجعمأدبيذلاميظعلاحيسملاوهاذه
.زاوعألادَّـدسو،رتسو،كرابف،سرع

يفريقفتيبيفةزجعملاحيسملاىرجأو-٢
.اناق
مدختساو.ةاطخلا،نييداعلاسانلاعمحيسملاكرتشا

.ءامو،ةيرجحنارجأنم،ةيداعءايشأ

اوقسيلونارجألااوألميل،هعممدخلانواعتبلطو
.نيئكتملا

انلكدجنف،دوذميفًادولومانءاجيذلاعوسيوهاذه
لكلكللهدنع.ءايقتأوةاطخ،ءارقفوءاينغأ:هيلإقيرطلا
.هيلانوجاتحيام

هتمّلسْنإ!ًايزجعمحبصيحيسملادييفيداعلانكلو
همّلستنأبِّـرج.كتايحبوكتايحيفًةزجعميرُجيكسفن
!مويلككيلعىلاوتتتازجعملاىرتل،لماكلابكسفن

.نسحألاىلإنسحلاِّـريغييذلاحيسملا-٣
هلعفياماذهو.لضفأراصريخألانأأكتملاسيئردهش

لضفأهعمكترِخآنوكتس.كتايحهتمَّـلسنإكعمحيسملا
.كالوُأنم

لّوح:ديدجلادهعلاقئاقحىلإميدقلادهعلازومرلَّـوح
عفرييذلاهللالمحوهانءاجامدنع،ميدقلادهعلاحئابذ
انلدجوف،هسفنةحيبذيه،ةدحاوٍةحيبذىلإ،ملاعلاةيطخ
.ًايدبأًءادف

ةيدومعمىلإانحوياهبدّمعيتلاءاملاةيدومعملَوّح
اهلَّـوح،ةليمجةبوتلاو.ةبوتللانحويةيدومعم.سدقلاحورلا
ةايحىلعرطيسُيلسدقلاحورلاةيدومعمىلإحيسملا
.نينمؤملا

ىلإرارمتساباهعمسنيتلاًامئادهتملكلِّـوحينأوجرأو
سأكهنملوانتنف،صالخلاسأكيأ،نسحأوهام
.)١١٦:١٣رومزم(وعدنبرلامسابوصالخلا

ةالص
،انحارفأانكراشيحيسملانألكركشن،يوامسلاانابأ

انتايحفورظلكيفانراوجىلإفقيو،انزاوعأبِّسحيامك
.انجايتحاتقويفاندنسيو،انتالصبيجتسي،ءانثتساريغب

،انسوفنهمّلسنةقثلكبو،ددرتريغبهيلإأجلننأانمّلع
مساب.»هولعفافمكللاقامهم«:ةولحلاةّيصولانيقّقحم
.نيمآ.حيسملا

ةلئسأ
هذهقبسيذلالوألامهملامويلايفىرجاذام.١

؟ةزجعملا
ءاملاليوحتقبسيذلايناثلامهملامويلايفثدحاذام.٢

؟ًارمخ
؟»ةأرماايِكلويلام«:همألعوسيلوقىنعمام.٣
؟»هولعفافمكللاقامهم«:ءارذعلالوقنمملعتتاذام.٤
؟فافزلالفحيفحيسملاكرتشااذامل.٥
؟لوألانملضفأًامودحيسملاعمرِخآلانوكيفيك.٦
.لضفأىلإحيسملاامهلَّـوحنيئيشركذا.٧
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طالبلالجرنباءافش:ةيناثلاةزجعملا
يكلملا

َعَنَصُثْيَح،ِليِلَْجلٱاَناَقَىلِإًاضْيَأُعوُسَيَءاَجَف٤٦
يفٌضيِرَمُهُنْبٱِكِلَمْلِلٌمِداَخَناَكَو.ًارَْمخَءاَْملٱ .َموُحاَنِرْفَكِ
َىلِإِةَّـيِدوُهَيْلٱَنِمَءاَجْدَقَعوُسَيَّـنَأَعِمَسْذِإاَذٰه٤٧
َناَكُهَّـنَألُهَنْبٱَيِفْشَيَوَلِزْنَيْنَأُهَلَأَسَوِهْيَلِإَقَلَطْنٱ،ِليِلَْجلٱ
َْملْنِإَنوُنِمْؤُتَال«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف٤٨.ِتْوَْملٱَىلَعًافِْرشُم
،ُدِّـيَساَي«:ِكِلَْملٱُمِداَخُهَلَلاَق٤٩»!َبِئاَجَعَوٍتاَيآاْوَرَت
.ْبَهْذٱ«:ُعوُسَيُهَلَلاَق٥٠.»يِنْبٱَتوُمَيْنَأَلْبَقْلِزْنٱ
َهلاَقيِتَّـلٱِةَمِلَكْلٱِبُلُجَّـرلٱَنَمآَف.»ٌّيَحَكُنْبِا

َ
،ُعوُسَيُهَلا

ُهوَُربْخَأَوُهُديِبَعُهَلَبْقَتْسٱٌلِزاَنَوُهاَميِفَو٥١.َبَهَذَو
يِتَّـلٱِةَعاَّـسلٱِنَعْمُهََربْخَتْسٱَف٥٢.»ٌّيَحَكَنْبٱَّـنِإ«:َنيِلِئاَق
يفٍسْمَأ«:ُهَلاوُلاَقَف،َىفاَعَتَيَذَخَأاَهيِف ِةَعِباَّـسلٱِةَعاَّـسلٱِ
يفُهَّـنَأُبَألٱَمِهَفَف٥٣.»ىَّـمُْحلٱُهْتَكَرَت يِتَّـلٱِةَعاَّـسلٱَكْلِتِ
٥٤.ُهُّلُكُهُتْيَبَوَوُهَنَمآَف.ٌّيَحَكَنْبٱَّـنِإُعوُسَياَهيِفُهَلَلاَق
َىلِإِةَّـيِدوُهَيْلٱَنِمَءاَجاَّـَملُعوُسَياَهَعَنَصٌةَيِناَثٌةَيآًاضْيَأِهِذٰه
.)٥٤-٤:٤٦انحوي(ِليِلَْجلٱ

ترج.حيسملااهارجأيتلاةيناثلاةزجعملايههذه
ةيناثلاو،فافزلفحيف)رمخىلاءاملاليوحت(ىلوألاةزجعملا

ءارقفلانمةعامجعمىلوألاترج.توموةزانجلظيف
.هموقيفٍدّيسعمةيناثلاو،نيرومغملا

عافترادازاملكو.هلكاشمًاضيأينغللو،هلكاشمريقفلل
يذلاأبولاكانه.عباوزلافنعبْتَرعشىلعأىلإةرجشلا
رومزم(!ةريهظلايفدسفييذلاكالهلاوىجُّدلايفكلسي

٩١:٦(.

موحانرفكنمهوبأرفاس،ضيرمٍنباءافشةزجعمهذه
قرغتسيناك،ًارتموليكنيثالثوحنةفاسميهو،اناقىلإ
ًامويدلاولارفاسف.لماكمويرفسنمزلاكلذيفاهعطق
...ةزجعملاعناصبيقتليلًالماك

)يكلملاطالبلالجر(كلملامداخوهنمملعنالو
هلعلوأ)٨:٣اقول(سدوريهليكويزوخهلعل.اذه
:١٣لامعأ(سدوريهعمىبرتيذلاعبُّرلاسيئرنيانم
!هيفعجفُيداكيو،هنبابحيبأءيشلكلبقهنكلو.)١

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

.ضيرملانبالاوهيقيقحلاجاتحملا-١
هرمألك.ةكرحلانعزجاع،توملاىلعفرشمضيرم·

الإ،هلوحنميرجياميرديالهنأعمو.هيبأيدييف
ىلعكسفنيقلتنباتنأله.بجاولابماقهابأنأ
بحاصوكرمأُّيلوهنأًاملاع،نانئمطابيوامسلاكيبأ
له؟ةلماكةبحمكابأنأملعتله؟كتايحيفناطلسلا
؟كتمدخيفهدنعاملكوهناطلسوهتبحمنأملعت
ةكرحلانعانزجعُتوانّلشتةمدصهللاانمدصيامًاريثك·

لسنل
ِّـ

اننأو،نورداقاننأنظنةريثكتارم.هلانرمأم
أجلننأنودريثكلالعفننأعيطتسنو،هنعنوّلقتسم
يمتحنوهبذولننأفدهب،انبحيهنألانمدصيف،هيلإ
.هامحب
يفاننأوه،ًايناثًاسردانمّلعيضيرملانبالانأىلع·

.انضرمةدشببسبانجايتحابّسحنالةريثكنايحأ
جاتحمهنأّسُحيملضرملاةدشنمو،ًاضيرمنبالاناك
انفعضويحورلاانضرمىلإانهّبنيحلاصلاانهلإو.بيبطل
َّـمُهللٱ«:نيلئاقراشعلاعمخرصنل،صّلخمللانجايتحاو
خلٱاَنَأيِنَْمحْرٱ

ْ
.)١٨:١٣اقول(»َئِطَا

طالبلالجرناكةزجعملليناثلاجاتحملا-٢
يكَلملا
ىلإةجاتحمتناكًاضيأاهنكلو.مألاليجنإلاركذيال

راوجبمألاتيقب.بألالثمًامامت،اهنبايفشيلحيسملا
.حيسملاةنوعمبلطيبألابهذامنيب،ضيرملاريرس

ىفتكاًادحاواناكاملو.)١٩:٥ىتم(دحاوهتجوزولجرلا
مامأهتبلططسبيلبهذيذلابألانعثيدحلابليجنإلا
.حيسملا

امةقيضلاكلتءىجتملول.ةقيضمألاوبألاهجاودقل
يفاركفيلقزأميفهللاامهلخدأف.حيسملاىلإابهذينأاركف
يرُجيهنإهنعلاقُييذلايرصانلاراجنلاىلإءوجللا
لَّـلَذَتِّـينَأِيلٌْريَخ«.تازجعم

ْ
زم(»َكَضِئاَرَفَمَّـلَعَتَأْيَكِلُت

نكل،انلذيلانلّلذيالميركبحمبأهللاو.)١١٩:٧١
.هيلإانبّرقيوانمّلعيل

موحانرفكنمرفاسوهءايربكيكلملاطالبلالجرعلتبا·
هنملأسيوحيسملالباقيلةريغصلاةيرقلاىلإةمصاعلا
هسفنةقيضنأل،سانلامالكبمتهيمل.هنبالًءافش
.حيسملامامأللذتيهتلعج
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رابتخايفحجنف،عضاوتبهلحيسملاخيبوتَلِبَقو·
ينبايفشتولزنتنأكوجرأ:حيسملللاق.ناميإلا
ودبتةباجإحيسملاهباجأف.توملاىلعفرشمهنأل
خَّـبو.»!بئاجعوتايآاورتملنإنونمؤتال«:ةنشخ
ناك.خيبوتلالجرلالِبقعضاوتيفو،لجرلاحيسملا
ردقييذلاناحتمالامدقف،لجرلاناميإكرديحيسملا
ْمُكُعَدَياليِذَّـلٱ،ٌنيِمَأَهللاٱ«!هيفحجنينألجرلاناميإ

ْلَب،َنوُعيِطَتْسَتاَمَقْوَف)نوربتُختونونحتمُت(َنوُبَّـرَُجت
ملٱًاضْيَأِةَبِرْجَّـتلٱَعَمُلَعْجَيَس

َحتْنَأاوُعيِطَتْسَتِل،َذَفْنَْ
ْ

»اوُلِمَت
.)١٠:١٣سوثنروك١(
.هلًءافشلأسو،هنبالجأنمحيسملاىلابألاءاج·

ءانبأًاضيأكانهو!مهدالوألءابآلالعفيامرثكأامو
له.حيسمللهابأدوقينباكانه.مهئابآلريخلانولعفي
نمرابكلايفركفنله؟ًايحورانتالئاعدارفأبمتهن
امك،مهنأشبحيسملاملكنومهلجأنميلصنف،انتلئاع
؟هنباصوصخبحيسملابآلاملك
امك،مهبلغشننانتيل.نسلارابكءابآانتالئاعيف·

حيسملاانفرعىتحانلجأنماوّلصوانؤابآلغشنا
يفرابكلاوانلاوخأوانمامعأيفركفنانوعد.صّلخملا

.حيسملاىلإمهمّدقنلانتالئاع
مغرلابحيسملايفةلماكهتقثيكلملاطالبلالجرعضوو·

تومينألبقيعملزنتنأكوجرأ«تقولاقيضنم
نمآ.»ّيحكنبا«:حيسملاهللاقامدنعو.»ينبا
هتقثعضو.ًائيشىرينأنودتيبلاىلاداعوةملكلاب

ىلإعجر.ءافشلالاندقهنبانأكردأو،تليقٍةملكيف
وهاذهسيلأنكل.هبلقنِئْمطُيامىرينأنودهتيب
ليقامك)١١:١نييناربع(اهارنالٍرومأبةقثلاهنإ؟ناميإلا

»ِءاَجَّـرلٱَىلَعَنَمآِءاَجَّـرلٱِفالِخَىلَع«:ميهاربإيف
:كلملامداخلقيمل.هاَّـجرتاملانف)٤:١٨ةيمور(
ققحديكأتلاب«:لاقلب.»لاقاميفحيسملاقَدَصامبر«
ناميإلااذهىلإجاتحن.»هتملكذفنوهدعوحيسملا
ىلإجاتحنٍةاطخكحيسملايفانتقثعضنانلعجييذلا

.انريهطتلةيفاكهبيلصةرافكنأكردنو،هنارفغ

ناميإلكلو،ةدايزوّومنناميإلكلو،ءدبناميإلكل
ناميإلاأدتبا.بلطنانلعجيف،عمسلابأدبيءدبلا.لامك
نأعيطتسيحيسملانإ:هلليقامدنعطالبلالجربلقيف
ىلاءاملااهيفلَّـوَح،اناقيفةزجعمىرجأدقف،كنبايفشي

.ءاجايسملا.رمخ

نيثالثةفاسمحيسملاىلإبهذف،هناميإدازانهو
.هنبالًءافشبلطيل،مويوحناهعطققرغتساًارتموليك

:حيسملالوققَّـدَصامدنعهبلقيفناميإلاةدايزترهظو
.ةملكلاهذهىلعًءانبفَّـرصتو»يحكنبانإ«

هاطعأاملانامدنعًارابتخاوًالمعهناميإلمتكاو
كنبا«:عوسياهيفلاقيتلاةعاسلايفهنأمهفو.هلحيسملا

.هلكهتيبووهنمآاملهناميإلمتكاو.هدلويفُش»يح
حيسملاِّـريغُيلحيسمللهبلقحتفيناسنإلانأناميإلالامك
نوعتمتيانمنوريثك.صّلخملاحيسمللهريغدوقيف،هتايح
ٍذاحشةلماعمهذهو،هنوبحيوينتعملاهللانوفرعيوهللاةيانعب
.هيبأعمنبالاةلماعمبعتمتننأديرناننكل.نِسُحمعم
لُسْمُهاَطْعَأَفُهوُلِبَقَنيِذَّـلٱُّلُكاَّـمَأَو«

ْ
َدالْوَأاوُريِصَيْنَأًاناَط

ملٱِيَأ،ِهللاٱ
ةيدوبعنملقتننف.)١:١٢انحوي(»ِهِمْسٱِبَنوُنِمْؤُْ

.هيبأنمبلطيٍنبازايتماىلإ،نِسحمنمذحشيٍدبع

،اهبكسمتنفهللاديعاومىلعانناميإىذغتينأبجيو
لكنمةملكطقستالهنأل،ديزيوناميإلاومنياذهبو
.)٢١:٤٥عوشي(انلهلوقييذلاحلاصلامالكلا

مل.رعاشملاةبيغيفًامودناميإلافرصتينأبجيو
نكل،موحانرفكىلإدوعيهتلعجيتلايهبألارعاشمنكت
،قُدصتنأدبالحيسملاةملكنأةقيقحبناميإكانهناك
دقف،ذفنينأدبالهرمأنأو،ققحتينأدبالهدعونأو
.»يحكنبا«:هللاق

لجرهمّلكامكهملكتلحيسملابكناميإكعجشيله
لوقيامدنعف؟ًانئمطمكلعجيله؟هنبانأشبيكلملاطالبلا
ًاقبطفرصتتواهلاقيتلاةملكلابنمؤت»يحكنبا«:كل
نأل،ةكربلاكترسأوتنأكيطعيحيسملابكناميإ؟اهل
.هتلئاعو،نمؤملاكرابييقيقحلاناميإلا

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

يكلملاطالبلالجرةبلطاوعمسنيذلا-١
اوعمس،هنبايفشينأحيسملانمكلملامداخبلطامل

تايآاورتملنإنونمؤتال«:مهلحيسملالاقو.ةبلطلا
هلوحنيفقاوللةملكلاهذههّجوحيسملالعل.»!بئاجعو
.حيسملااهيرجيسيتلاةزجعملااورينأنوديرياوناكمهنأل
ديريحيسملاو،اونمؤينألبقمهنويعباورينأنوبلطياوناك
لاقامك،ىرينأنودبىتحقِّـدصييذلايوقلاناميإلا
َْملَواوُنَمآَنيِذَّـلِلىَبوُط!َتْنَمآاَموُتاَييِنَتْيَأَرَكَّـنَأل«:اموتل
.)٢٠:٢٩انحوي(»اْوَرَي
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،ليلجلااناقيفةدوجومةلاحجلاعيلهتاملكحيسملاهّجو
الهباونمؤينأمهديريناكو،هنطويفيبنلةماركالهنأل
نكل،مهدنعًاعيمجهتوخإنأىلعوأ،راجنلانباهنأىلع
صللاناميإناكاذه.ءامسلانمىتأيذلاوههنأل
يفَتْئِجىَتَمُّبَراَيِينْرُكْذٱ«:لاقيذلابئاتلا »َكِتوُكَلَمِ
عم،توكلمبحاصًابربولصملاىأردقف.)٢٣:٤٢اقول(
!بيلصىلعًاقَّـلعمًاليمزالإهيفىرتالةيرشبلانيعلانأ
ناميإلاةأفاكمحيسملاهأفاكو!ىرُيالامبئاتلاصللاىأر
.ةيدبألاةايحلابهييذلا

كلملامداخلاجر-٢
هتعاساوفرعيذلاحرفُملاربخلابدئاعلابألااولبقتسا
مهنكل،حرفُملاربخلامهاوئشنيمل.هيلإهولقنوهوأرو،هفورظو
.»ىمحلاهتكرتةعباسلاةعاسلايفسمأ«.هولقنطقف
سمشلاقورشدعب،رهظلادعبةدحاولايأةعباسلاةعاسلا
يفهنأبألامهفف.يدوهيلاتيقوتلابسحتاعاسعبسب
.»ّيحكنبانإ«:عوسياهيفهللاقيتلاةعاسلاكلت

ىرنف،اننيبهللالمعًاريثكبقارننينمؤملانحن
ٍءافشتازجعمىرنو،سانلاةايحيفرييغتلاتازجعم
ةيهلإةيانعىرنو،رشبلاعقوتيامفالخىلعبرلااهيرجي
لٱَو«اهيرجيلايخلاقوفةعئارًالامعألمعتةميظع

ْ
ْنَأُرِداَق

ممًاّدِجَرَثْكَأٍْءَيشِّـلُكَقْوَفَلَعْفَي طَناَّـِ
ْ

ِبَسَحِب،ُرِكَتْفَنْوَأُبُل
لٱ
ْ

.)٣:٢٠سسفأ(»اَنيِفُلَمْعَتيِتَّـلٱِةَوُّق

مكربخنبهذنلف.اهانيأراننكلةزجعملاءىشننملنحن
!انمحروانببرلاعنص

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

مدقييذلابألاىلعلماكلاحيسملانانحىرن.١
يفًاديعبدوجوملاضيرملانبالاىلعو،بلطلا
،همولنالنحنو.ًافيعضبألاناميإناك.موحانرفك
اي«:لاق!كلذنمأوسأوهامانلقامبرلهناكمانكولف

طيسبناميإاذه.»ينباتومينألبقلزناديس
اذه.»ةدئافال،ترخأتول«:هللوقيهنأك.فيعض

اليذلا،حيسملاهئفطيملكلذعمو،دودحمناميإ
ةضوضرمةبصقفصقيالوةنخدمةليتفئفطي
.)١٢:٢٠ىتمو٤٢:٣ءايعشإ(
اذامل«:هتاظعىدحإيفبهذلامفانحويسيدقلالاق
نباتيبىلإبهذيملوةئملادئاقتيبىلإحيسملابهذ
دئاقناك«:هلوقبلاؤسلاىلعباجأمث»؟كلملامداخ

ناكدقفكلملامداخامأ،ميظعناميإبحاصةئملا
لجرلاناميإيوقينأحيسملادارأو.ناميإلافيعض
بحاصهنأهلدكؤيل،دعُبىلعنمهنباىفشف
.»ءيشلكىلعرداقلاناطلسلا
انتلاحىلعفقوتتةفلتخمقرطبانعمحيسملالماعتي
اذامل:هللوقننأعيطتسنالو.انناميإرادقموانفورظو
تاذبيعمهلعفتملوامصخشعماذهتلعف
لكعماهبلماعتيةريثكًاقرطبرللنأل؟ةقيرطلا
كعملماعتيهنإلب.هلاوحأوهفورظبسحانمدحاو
.ةفلتخمٍقرطوعاونأبتنأ

ىلعٌفرشمينبا«:بألالاق:حيسملاةوقىرنمث.٢
:حيسملالاقو.»ينباتومينألبقلزنا.توملا
نعًامامتةفلتخمحيسملاةملكتناكف»يحكنبا«
وهاذهو،هناطلسلمحتهتملكنكل!روظنملاعقاولا
ناطلسلكلمحيهنأل»ةملكلا«حيسملابقلىنعم
ىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«:حيسملالاقكلذلو.برلا
.)١٤:٩انحوي(»َبآلٱ
لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«

ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو ِنْضِحِ

ةبوتكملاةملكلااندنع.)١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱ
صيلختيفهللاناطلساهيفو،سدقملاليجنإلايف
،يحلاةملكلااندنعو.سدقلاحورلالمعبسوفنلا
لخملاحيسملاعوسيبرلا

ِّـ
لخملاو.يحلاص

ِّـ
هتملكوص

.انطسونالمعي
ىلعنيتزجعم»يحكنبا«:حيسملاةملكتلعفو
لجرناميإفعضتفشاهنأىلوألاةزجعملا:لقألا
نبالادسجفعضتفشاهنأةيناثلاو،يكلملاطالبلا
ةزجعمئشنتالحيسملاةملكف!هشارفىلعضيرملا
يهاهارنةزجعملكو.تازجعمئشنتاهنكلةدحاو

رثكأاهانلمأتاملكو.تازجعمةعومجمرمألاعقاويف
،هديزتوانناميإيّوقتلانبولقعملعافتتاهاندجورثكأو
.هليزتوانضرميفشتو
ىلع.ةفاسملادعُبنممغرلابناطلسلابحاصحيسملا
ةعاسلايف،ةظحللاسفنيفو،ًارتموليكنيثالثدعُب
.هءافشضيرملانبالالان،رهظلادعبةدحاولا

حيسملانمبألابلط:حيسملاةمكحىرنًاريخأو.٣
.فلتختةقيرطبحيسملاهافشف،ةدَّـدحمةقيرطبهنباءافش
لزنيملو.»ينباتومينألبقْلِزنا«:ةبلطلاتناك
،نبالاىفشاناقنمنكلو،موحانرفكىلإحيسملا
:هللوقنو،هتمكحلعضخنل،ًاميظعًاسردانملعيل
ةحلاصلايهكتدارإنأل،كتدارإلبيتدارإالنكتل«
نوكأ،هبلطأامكيبلطينتيطعأولو.ةلماكلاةّيضْرملا
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،تنأديرتامكيبلطينتيطعأولنكلو.رساخلاانأ
.»!انأيلهلكبسكملانوكيس

هتوقيفوحيسملانانحيفانتقثعضنفيكملعتنانوعد
.هتمكحيفو

ةالص
لكنمانيفشتةزجعمانتايحيفرْجَأ،يوامسلاانابأ

قلقلاضرمنمو،نارفغلابةيطخلاضرمنم:ضرم
ةحصانطعأ.برلاراظتنابعُّرستلاضرمنمو،نانئمطالاب
.ماودلاىلعسدقلاحورللًالكيهاندسجنكيلو،ةيحور
.نيمآ.حيسملامساب

ةلئسأ
هذهوًارمخءاملاليوحتةزجعمنيبنيقرفركذا.١

.ةزجعملا
؟ضيرملانبالاءافشةصقيفمألاليجنإلاركذيملاذامل.٢
؟انتلئاعيفرمعلارابكوحنانتيلوئسميهام.٣
،دازفيكو،يكلملاطالبلالجرناميإأدبفيك.٤

؟لمكفيكو
؟فيك-هرَّـونلبطالبلالجرناميإحيسملائفطيمل.٥
تيبلبهذيملوةئملادئاقتيبلحيسملابهذاذامل.٦

؟طالبلالجر
ةقيرطلانعفلتختةقيرطبضيرملانبالاحيسملاىفش.٧

؟كلذنمملعتتاذام-هوبأاهبلطيتلا

ريثكلاكمسلاديصةثلاثلاةزجعملا

َناَك،ِهللاٱَةَمِلَكَعَمْسَيِلِهْيَلَعُمِحَدْزَيُعْمَْجلٱَناَكْذِإَو١
ِْنيَتَفِقاَوِْنيَتَنيِفَسىَأَرَف٢.َتَراَسيِّـنَجِةَْريَحُبَدْنِعًافِقاَو
اوُلَسَغَواَمُهْنِماوُجَرَخْدَقَنوُداَّـيَّـصلٱَو،ِةَْريَحُبْلٱَدْنِع
ْتـَنـاَكيـِتـَّـلٱِْنيـَتـَنـيـِفـَّـسـلٱىَدـْحِإَلـَخَدـَف٣.َكـاَبـِّـشـلٱ
َسَلَجَّـمُث.ِّـَربْلٱِنَعًاليِلَقَدِعْبُيْنَأُهَلَأَسَو،َناَعْمِسِل
ِمَالَكْلٱَنِمَغَرَفاَّـَملَو٤.ِةَنيِفَّـسلٱَنِمَعوُمُْجلٱُمِّـلَعُيَراَصَو
٥.»ِدْيَّـصلِلْمُكَكاَبِشاوُقْلَأَوِقْمُعْلٱَىلِإْدُعْبٱ«:َناَعْمِسِلَلاَق
ْذُخْأَنَْملَوُهَّـلُكَلْيَّـللٱاَنْبِعَتْدَق،ُمِّـلَعُماَي«:ُناَعْمِسَباَجَأَف
اوُلَعَفاَّـَملَو٦.»َةَكَبَّـشلٱيِقْلُأَكِتَمِلَكَىلَعْنِكٰلَو.ًائْيَش
.ُقَّـرَخَتَتْمُهُتَكَبَشْتَراَصَف،ًاّدِجًاريِثَكًاكَمَساوُكَسْمَأَكِلٰذ
يفَنيِذَّـلٱُمِهِئاَكَُرشَىلِإاوُراَشَأَف٧ اوُتْأَيْنَأىَرْخُألٱِةَنيِفَّـسلٱِ
يفاَتَذَخَأىَّـتَحِْنيَتَنيِفَّـسلٱاوُألَمَواْوَتَأَف.ْمُهوُدِعاَسُيَو ِ
ْيَتَبْكُرَدْنِعَّـرَخَكِلٰذُسُرْطُبُناَعْمِسىَأَراَّـمَلَف٨.ِقَرَغْلٱ
ٌلُجَرِّـينَأل،ُّبَراَييِتَنيِفَسْنِمْجُرْخٱ«:ًالِئاَقَعوُسَي

ِدْيَصَىلَعٌةَشْهَدُهَعَمَنيِذَّـلٱَعيِمجَوُهْتََرتْعٱِذِإ٩.»ٌئِطاَخ
اَّـنَحوُيَوُبوُقْعَيًاضْيَأَكِلٰذَكَو١٠.ُهوُذَخَأيِذَّـلٱِكَمَّـسلٱ
ُعوُسَيَلاَقَف.َناَعْمِسْيَكيَِرشاَناَكِناَذَّـللٱيِدْبَزاَنْبٱ
١١»!َساَّـنلٱُداَطْصَتُنوُكَتَنآلٱَنِم!ْفََختَال«:َناَعْمِسِل
اقول(ُهوُعِبَتَوٍءَْيشَّـلُكاوُكَرَتِّـَربْلٱَىلِإِْنيَتَنيِفَّـسلٱِباوُءاَجاَّـَملَو
١١-٥:١(.

:١سقرمو٢٢-٤:١٨ىتميفًاضيأةزجعملاهذهتدرو(
٢٠-١٦(.

ىرجأو،سرعلفحيفىلوألاهتزجعمحيسملاىرجأ
ءىطاشىلعةثلاثلاىرجأو،توملالظنمبرقلابةيناثلا
،قئادحلاةريمأوأةراثيقاهمساىنعمو،تراسينجةريحب
تاذةرماعندمعستاهلوحنألو،ةراثيقلاكاهلكشنأل
.حرفوجاهتباناكميهف،ةرمثمقئادح

وأ»ليلجلارحب«مساةريحبلاهذهىلعًاضيأقلطُأدقو
ةثالثاهضرعوًارتموليكنورشعاهلوطغلبيو.»ةيربطةريحب«
كلذلو.رحبلاحطستحتًارتم٢٣٠اهقمعو،ًارتموليكرشع
ةرثكباهيلعفصاعلاوجلابلقتي،خانملاةيئاوتسايهف
.راذناقباسنودبو

وهو،ةريحبلاهذهلوحهتازجعمنمًاريثكحيسملاىرجأ
هذيمالتىطعأو،اهحايرنكسأ.رخآىلائطاشنملقتني
ةنيفسيففقوةريحبلاكلتىلعنم.ًاريفوًاديصاهنم

َسرطبأفاكف،اهئطاشىلععّمجتيذلاروهمجلاظعيةريغص
تأدبدقل.ًاريثكًاكمسهاطعأنأبةنيفسلاَبحاص
ريثكلاكمسلاديصةزجعمبسرطبعمحيسملاتالماعت
ةزجعمبضرألاىلعهدوجوءانثأهعمهتالماعتتهتناو،انه

زكرن.همنغىعرينأهفَّـلكامدنع)٢١انحوي(كمسديص
،ةزجعمللجاتحملاسرطب:نيصخشىلعةزجعملاهذهيف
.ةزجعملاىرجأيذلاحيسملاو

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

:هتاكلتمموجاتحملا-١
جرخدقو،ئطاشلاىلعةفقاوةنيفسكلميسرطبناك

هلكليللااوفرصنأدعب،مهكابشنولسغياهنمنودايصلا
.بعتلاوسأيلالاحاذه.ًائيشاوذخأيملو

ظعوًاربنماهنملعجيلحيسمللةنيفسلاتيطعُأو
ىلعسوفنلادايصناك«:نيرسفملادحألاق.هنمروهمجلا

حيسملاتازجعمريثكلاكمسلاديصةثلاثلاةزجعملا
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ىلعةفقاواهديصييتلاسوفنلاتناكو،ةنيفسلايفرحبلا
يقلييوامسلاظعاولاو.ةريحبلاءىطاشىلع،ضرألا
ىلإتوملانمهتوكلمىلإسوفنلااهبعمجيلليجنإلاةكبش
نعسرطبتاملكيفلاحلاناسلىرننأنكميو.»ةايحلا
ةنيفسلانماهيقلتيتلاكتملك«:حيسمللةمَّـدقملاةنيفسلا
.»ةيدبألاةايحلابهتةنيفسلاجراخنمو

،كمسلابةرماعاهباذإفحيسمللتيطعُأةيلاخةنيفس
نمنودايصلابلطف،قّرختتتراصكابِّـشلانأىتح
اوألمواوتأف،مهتدعاسملمهنمبرتقتنأىرخأةنيفس
ىطعُتةيلاخةنيفس!قرغلايفاتذخأىتحنيتنيفسلا
هذهتسيلأ.سرطبعقوتاممرثكأبةئلتممحبصتحيسملل

.ئلتمتفحيسمللاهحتفن،انيديأولختامدنع؟انلكانتلاح
.هكرابيلنكل،هيلإجاتحيهنألال،هلاندنعاممدقنانتيل
،ةحصلالشفتامدنع.برللهملسنءيشيفلشفنامدنع
لس
ِّـ

امدنع.سدقلاحورللًالكيهنوكيلبرللدسجلام
تناك.هلمعحبصيهنألهكرابيلبرللهملسلمعلالشفي
املو.سرطبلةئملابةئمسرطبةنيفسيفمهسألاةبسن

حبصأ،حيسمللاهلكمهسألاتحبصأو،حيسمللاهمّلس
انلاهلكمهسألاتناكنإ.حيسمللًاحجانًاكيرشسرطب
حبصنوانكرابيسحيسمللاهلكاهانيطعأنإف.قَّـفوُننلف

ةسدقمةيحةحيبذهلانداسجأمدقنلف.هحاجنيفهءاكرش
سدقلاحورلاءلمبةرماعةكرابمةحيحصحبصتل،ةيضرم
.)١٢:١ةيمور(

هناميإوجاتحملا-٢
امدنع،هلًاعباتراصنأبحيسملاعمهتايحسرطبأدب·

ّمضناف»اّيسماندجودق«:سواردنأهوخأهللاق
هتيبيفميقيرمتساهنكل.حيسملاةعامجىلإسرطب
.كمسلاديصةنهملوازيو
،حيسمللًاذيملتهنملعجديدجرابتخاهعمثدحو·

يفعوسيسلجو.ّ»َربلانعًاليلقدُعبا«:هللاقموي
ال«:هللاقمث.ةنيفسلانمعومجلامّلعيسرطبةنيفس
ءيشلككرتف.»سانلاداطصتنوكتنآلانم!فخت
،تقولالكحيسمللًاذيملتراصمثًاعباتناك.هعبتو
ناميإلايفسرطبمَّـدقتمث.هعبتيلءيشلككرتو
.حيسمللًالوسرحبصأف،رثكأ
هذهنمةشهدولوهذيفةيناميإلاهتريسمسرطبأدب·

ينألبراييتنيفسنمجرخا«:لاقىتح،ةزجعملا
:لاقف،كلذدعبناميإلايفمدقتهنكلو.»ئطاخلجر
حلٱُمالَك؟ُبَهْذَنْنَمَىلِإ،ُّبَراَي«

ْ
»َكَدْنِعِةَّـيِدَبَألٱِةاََي

لاقف،هتسادقوحيسملانمًافئاخأدب.)٦:٦٨انحوي(

كلسغأس.يتسادقنموينمفختال«:هلحيسملا
نمجرختال«:لاقوسردلامَّـلعتف.»كبلقيّقنأو
ةايحيفّومنورّوطتثدحدقل.»يعمَقْبا.يتنيفس
يفيتنيفسوانأنوكأنأديرأ«:لاقف،ةيحورلاسرطب

كسيدقتىلاجاتحمينأليتنيفسيفَقْبا.كتمدخ
يفميظعمدقتثدحدقل.»يحورلاكشاعنإويمويلا
اراصاهبحاصوةنيفسلانأل،ةنيفسلابحاصوةنيفسلا
.حيسمللًاكلُم
،كمسلاديصنمًاريبكًاشاهدناسرطبشهدنا·

كمسلاديصىلعةشهدهعمنيذلاعيمجوهترتعاو
نمبّجعتلاوراهبنالاىلإجاتحننحنو.هوذخأيذلا
فقنو،انعمهتالماعتنمنيرهبنمًامئادنوكنف،حيسملا
لكىلعنيحلكيفركشنلانمادقأفارطأىلعًامود

،ًامئادهللامامأرهبنننأسرطبنمملعتنانوعد.ءيش
انتايحنوكتف،ديدجشاهدنابهنمةيطعلكانئيجتنأو
ةشهدلاباننويعحتفنت،ةقّلأتم،ةقارب،ةعمالًامئادهللاعم
يفُهْنِمَبَّـجَعَتُيَو«ةكربلابانيلإهديّدميانهلإنأل ِعيَِمجِ
ملٱ
.)١:١٠يكينولاست٢(»َنيِنِمْؤُْ
!فختال«:يهلإلافيلكتلاءيجيةشهدلاهذهدعبمث·

ىلعفَّـرعتينملكف.»سانلادايصنوكتنآلانم
كمسدايصنم:ةيقرتىلعلصحيًاقيمعًافُّرعتحيسملا
لكأيامدنع.تاتابنللةيقرتكانه.ساندايصىلإ
امدنعو.ةيناويحلاةكلمملاىلإتابنلايقتريًاتابنناويحلا
،ةيناسنإلاةكلمملاىلإناويحلايقتريًاناويحناسنإلالكأي
انسوفنمّلسنامدنعو.ناسنإدسجايالخحبصيهنأل
ِلَباَنَأالاَيْحَأَف«:لوقنانكالتماقحانهلإيطعنوهللا

ملٱ
يفاَيَْحيُحيِسَْ ةعيبطلاءاكرشريصنو)٢:٢٠ةيطالغ(»َّـِ
لماكلابانسوفنيطعنانوعد.)١:٤سرطب٢(ةيهلإلا
انيلعًالماكهناطلسنوكيلهلاندنعاملكمّلسنو،هللا
ديرييتلاةيهلإلاةكلمملاىلإةيناسنإلاةكلمملانملقتننل
.اهيلإانلخدُينأحيسملا
ةيقرتلااهيلإانعفرينأحيسملاديرييتلاتايقرتلانمو
كانه.»هللاةئيشملٍقِّـقحم«ىلإ»قزربساك«درجمنم
لاملاليصحتبمهنعنولوغشممهءابآنألنوكتشيءانبأ
نهجاوزأنمنيكتشيتاجوزكانهو!مهيلعقافنإلل
يفالإنودوعيالوركابلاحابصلايفتيبلانوكرتيمهنأل
.)١٢٧:٣رومزم(باعتألازبخنيلكآ،رخأتملاءاسملا
ذإ،نيسيدقلاهللاسانأمهنملعجينأهللاديريو
:١٠اقول(مهنمعزنُياليذلاحلاصلابيصنلانوراتخي
الو،ملاعلانعمهلزعيالحلاصلابيصنلااذهو.)٤٢
.)٦:٣٣ىتم(مهلدازُيءيشلكلعجيلب،مهلشفي
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.حيسملاعبتوءيشلككرتاملسرطبسيركتَّـمتمث·
ركفتلوأ،دّبعتلايفرثكأتقوءاضقبهللاكبلاطيامبر
،همّلكتلصالخلاىلإجاتحيٍناسنإيفقمعأورثكأ
كتايحعبشُتنأتدرأنإ.كانهوانهلوغشمتنأو
.حيسمللًانيمأًاعباتنك

ةزجعملاوحيسملا-ًايناث

كمسلاديصةزجعميفحيسملاىرناملوأ-١
:باذجلاهارنهذه
كانه.هللاةملكهنمعمسيهيلعمحدزيعمجلاناك

يتلاكلتيتايحتاونسعتمأنم.حيسملايفةصاخةيبذاج
ةغلابةبحُّصلاتناك.ةعاذإلل»حيسملاةريس«زّهجأاهتفرص

كبذجيامدنع.يبلقىلعاهراثآعبطتتلازال،ةعوَّـرلا
يتلاحيسملاةيبذاجهذه.»هلوحمحدزتو«هيفلمأتتحيسملا
ِضْرَألٱِنَعُتْعَفَتْرٱِنِإاَنَأَو«:لاقدقفًادبأفقوتتال
جلٱَّـَيلِإُبِذْجَأ

ْ
سيطانغملانأىلع.)١٢:٣٢انحوي(»َعيَِم

نأهللانمبلطاف،رجحلابذجيالندعملابذجييذلا
،هيلإكباذجنالطعيامكنمليزي،كلخادًارييغتيرُجي
.»هلوحمحدزت«ىتح

:جاتحملاحيسملاةزجعملاهذهيفىرنو-٢
.سانلاملعياهيفسلجو،سرطبةنيفسىلإجاتحا
دقل.ةريحبلالخادىلإةنيفسلادعبُيداّيصةربخلجاتحاو
،ربلانعاهدعبُتةجومرمأينأو،ةنيفسقلخينأًارداقناك
انمبرلابلطيامدنع.هكرابيوسرطبمركينأدارأهنكلو
نأديريهنألنكلو،هعنصنعزجاعهنألهبلطيالًائيش
انلعجتيتلاةجردلابءايكذأنكنلف.هتمدخيفانكرشُي
،ةغرافتناكولو،يتايحةنيفسبرلليطعأس«:لوقن
بلقلايوتريو،ةبَعتملاسفنلاحيرتستف،ةئلتممَّـيلإاهديعُيل
.»ئماظلا

ناطلسلابحاصحيسملا-٣
دعبأ«:هللوقي،سرطبىلعناطلسلابحاص.١

:هللوقيمث.»قمعلاىلإدُعبُا.ئطاشلانعةنيفسلا
ول.ةيبذاجوةوقحيسملايف.عاطأف.»كابشلاقلأ«
طقفسيل،هعيطتنأديرتكنأدجتسهتوصتعمس
ةملكيفًاناطلسكانهنألامنإو،كحلاصيفكلذنأل
فيسلكنمىضمأوةلاعفوةّيحهللاةملكف،حيسملا
،ةملكلاأرقنانوعد.)٤:١٣نييناربع(نيدحيذ
.٢.انتايحىلعاهناطلسىرنسو

يفكمسكانهنكيمل:كمسلاىلعحيسملاناطلس

ّمتيديصلانأمث.هيفنوديصياوناكيذلاناكملا
نكيمل.كمسلاعَّـمجتحيسملارمأىلعنكل.ليللاب

ببسبنكل،ةيتاوملافورظلاببسبديصلايفسرطبحاجن
الحجنتتنأو.ناطلسلابحاصحيسملاةملكلهتعاط
يتلاةكربلاببسبنكل،ةيتاومتناكامهمفورظلاببسب
،كلحيسملاهلوقيامعمبواجتتنأكوجرأ.كلاهيطعي
دنعبهذينأايليإهللارمأ.عيطملاسأرىلعًامودةكربلاف
لٱُتْرَمَأ«:لاقو،تيركرهن

ْ
كولم١(»َكاَنُهَكَلوُعَتْنَأَناَبْرِغ

،تنأديرتثيحال.حاتفملايه»كانه«ةملك.)١٧:٤
.وهديريثيحنكل

:حيسملاةبحمةزجعملايفىرن-٤
نوكتنآلانم.فختال«:هلوقبسرطبحيسملاعجش·

ديصنمًاشهدنمسرطبناك.»سانلاداطصت
ةبحملاةملكهئيجتو.هتيطخنمًافئاخ،كمسلا
.»كتناكميِّـقرُأس،كبلقيّقنأس.فختال«:ةعّجشُملا

وأ،ًاناحتماهجاوننحنورارمتسابةملكلاهذهانئيجت
نحنووأ،ةيحارجةيلمعءارجإلبقوأ،ةفيظولًةلباقم
اندالوألِخدُننحنووأ،ةرملوألنيوبأحبصنس
اورجهيواوجوزتيلمهبحصننحنووأ،ةرملوألةسردملا

.ةفيظولاكرتودعاقتلاىلعكشوننحنووأ،انتيبشُع
نأقبسيملرابتخالكيف!ةملكلاهذهىلإجاتحنمك
:انناذآيفسمهيبحلاتوصعمسن،لبقنمهانلخد
.»نآلانم..فختال«
كانه.حيسملاةبحمىلعرخآًاناهربمدقت»نآلانم«و·

همَّـلكامدنعسرطبلحيسملالقيملاذاملف.يهلإتيقوت
:باوجلا؟»سانلاداطصتنوكتنآلانم«:سواردنا
.ةبسانملاةظحَّـللسرطبزهجيناكهنأل
،ةددحمةمدخلهاعدامدنعسرطبلهتبحمحيسملاَّـنيبو·

يفو،هسفنرظنيفهتميقتعفتراف،سانلاديصيه
.تاوامسلاتوكلميفو،ةرسألاوعمتجملارظن
:ريثكلاكمسلاهئاطعإبسرطبلهتبحمحيسملاَّـنيبمث·

ةيداملاةأفاكملاقحتسيةليلقتاعاسلةنيفسراجئتساله
ةنيفسلاحيسملارجأتساول؟سرطباهلانيتلاةمخضلا
ألمهنكل،ًادحاوًارانيدلباقملايفعَفَدَلاهنمظعويتلا

.قُّرختلانمكابشلاظفحو،كمسلابسرطبةنيفس
ءامسأكنإ!ةأفاكمللاي.قرغلانمنيتنيفسلاظفحو
.)١٠:٤٢ىتم(هرجأعيضينأنكميالهمسابدراب
الوًءازجدجتملفهتلعفٍريخىلعمدنلابتسسحأله
وهحيسملاف،ءازجلالانتبرلانمكنأل،مدنتال؟ًاروكش
.ءىفاكييذلا
:لبقتسملاىرييذلاحيسملالمأتنمث·

حيسملاتازجعمريثكلاكمسلاديصةثلاثلاةزجعملا
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ةحورطمةكبشتاومسلاتوكلمهبشي«:حيسملالاق·
اهودعصأتألتمااملف.عونلكنمةعماجورحبلايف
امأو.ةيعوأىلإدايجلااوعمجواوسلجو،ئطاشلاىلع
»ملاعلاءاضقنايفنوكياذكه.ًاجراخاهوحرطفءايدرألا
:ةَّـوبنوًالثمةزجعملاهذهيفىرن.)٤٩-١٣:٤٧ىتم(
.رصعلكيفهللاةملكولماحلسرلامهنودايصلا
وهرحبلاو،ليجنإلايهةكبشلاو،ةسينكلايهةنيفسلا
نيدايصلانأديحولاقرفلا.ةيدبألاوهءىطاشلاو،ملاعلا
نوديصيحيسملامادخو،توميلكمسلانوديصي
ديجلااهيفوةكبشلابَحسُتٍمويتاذو.اوشيعيلسانلا
اهنكل،نيسيدقللًافحتمةسينكلاتسيلف،ءيدرلاو
دايجلاذخؤتو،ءايدرألالزعُيو.ةاطخللىفشتسم
.توكلملل

كتنيفسوكسفنتمدقله؟يمتنتقيرفيأىلإف
؟حيسمللكتلئاعو

ةالص
ركفتوانّبحتكنألانبولقلكنمكركشن،يوامسلاانابأ

نمىتحانلهحنمتو!هفرعننألبقنمىتحانجايتحايف
.ّريعتالوءاخسببهتيطعتامدنعو!هبلطننألبق

مّلسنف،كيلإحيحصلاقيرطلادجننأًامئادانطعأ
،ةكربلابعبشنف،كتئيشملانتدارإعِضخُنو،كلانسوفن
مساب.ةمعنقوفًةمعنكندلنملاننو،ةمعنلابئلتمنو
.نيمآ.حيسملا

ةلئسأ
.تراسينجةريحبلًافصوبتكا.١
؟حيسمللانسوفنمّلسنامدنعثدحياذام.٢
؟حيسمللاندنعاممّلسنامدنعثدحياذام.٣
.سرطبناميإيفثدحًارُّوطتركذا.٤
كلهفيلكتوهامو؟سرطبلحيسملافيلكتناكاذام.٥

؟تنأ
؟ةنيفسقلخيملو،سرطبةنيفسحيسملاراعتساذامل.٦
؟سرطبلحيسملاةأفاكمتناكاذام.٧

سرطبةامحءافشةعبارلاةزجعملا

محىَأَر،َسُرْطُبِتْيَبَىلِإُعوُسَيَءاَجاَّـَملَو١٤
ََ
ُهَتا

،ىَّـمُْحلٱاَهْتَكََرتَفاَهَدَيَسَمَلَف١٥،ًةَموُمَْحمَوًةَحوُرْطَم
.)١٥و٨:١٤ىتم(ْمُهْتَمَدَخَوْتَماَقَف

:٤اقولو١:٢٩سقرميفًاضيأةزجعملاهذهتدرو(
٣٨(.

،سانلانمريبكددعمامأىلوألاهتزجعمحيسملاىرجأ
.سرعلفحءانثأ،فويضلابمحدزمتيبيف

يكلملاطالبلالجرنباءافشلةيناثلاهتزجعمىرجأو
رفكيفضيرملاناكامنيباناقيفناكدقف،ديعبنم
.موحان

اهارجأدقفسرطبةامحءافشيهوةزجعملاهذهامأ
،موحانرفكيفٍتيبيف،اهشارفراوجىلإفقاووهوحيسملا
.ءاقدصألاولهألانمليلقددعمامأ

ةريحبئطاشىلعموحانرفكةنيدميفتبسموييف
ءاهتنادعبو،عمجملايفةينيدلاةمدخلادعب،تراسينج
ناكثيحسرطبتيبىلإداع،هتظعءاقلإنمحيسملا
دنسُينيأملعمللنكيملو،ًاتيبكلميذيملتلاناك.ميقُي
!ضرألاىلعوءامسلايفناطلسلابحاصهنكل،هسأر
حيسملاهمركأهيفميقيلتيبلاهملعملسرطبمدقامدنعو
هتنيفسسرطبىطعأ.هتيبيفءافشلاةزجعمءارجإب
هتيبهاطعأاملو.كمسلابةنيفسلاألمف،اهنمظعيلحيسملل

تناك.ءافشلاةزجعمبهتيبجهبأنأبهمركأ،ٍةفايضَّـلحم
اهديبحيسملاكسمأف،ةديدشىمحبةضيرمسرطبةامح
.تيبلالهأمدختلتماقو،لاحلايفءافشلاتلانفاهماقأو
وه:يبنلاءايعشإبليقاممتييكل«:ىتمريشبلالوقيو
ةّوبنيهو.)٥٣:٤ءايعشإ(»انضارمألمحوانباعتأذخأ

تقّقحتوةنسةئامعبسنمرثكأبحيسملاداليملبقتءاج
دحاولكتيبيفققحتتنأنكميامك،سرطبتيبيف
.انم

ةزجعملاوةجاتحملا-ًالوأ

وكشتنأنعةزجاعشارفلاةحيرطسرطبةامحتناك.١
اقولبيبطلااهفصيىمحبًاباصماهندبناك.حيسملل
ناكليزهلااهندبنأدبال.»ةديدشىمح«اهنأب
اهلعجتيتلاةيمهألابتسيلاهنأتنظامبرو،شعتري
نوبسحينيّنسملانمنوريثكو.اهيفشينأهنمبلطت
مهمريغصخشكانهسيلنكل،نيمهمريغمهسفنأ

ذيمالتدرطولىتحمهمريغصلالفطلا.برلارظنيف
حيسملالوقيف،حيسملاىلإهنالمحيامهوهيوبأحيسملا

حيسملاتازجعمسرطبةامحءافشةعبارلاةزجعملا
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الو.)١٩:١٤ىتم(»َّـَيلِإَنوُتْأَيَدالْوَألٱاوُعَد«:هذيمالتل
نأل،ًامهمسيلهنأنظيرمعلايفٍريبكّيأنأبجي
لمحيةبيَّـشلاىلإوهف،ةمعنلاوةكربلابهّدميحيسملا
.)٤٦:٤ءايعشإ(
اماهلوأ،ىمحلانمةفورعمعاونأةثالثكانهتناك
فعضلاببيصتيهو.»ةيطلاملاىمحلا«هنوّمسياوناك
امكانهو.توملابيهتنت،ًاروهشرمتستيتلاايمينألاو
ىمحكانهو،مويلااهفرعنامكدوفيتلاىمحهبشي
يتلاةقطنملايفدلاوتييذلاضوعبلااهلقنييتلاايرالملا
ىمحلاتناك...ليلجلارحببندرألااهيفيقتلي
.ةيربطوموحانرفكيفةيشفتماهعاونأب

نأنعةزجاعةديسلاتلعجةديدشلاىمحلاهذه.٢
ىلإنوجاتحينمكانه.اهنعًالدباوملكتف،ملكتت
رفاوتممهبلطو.جايتحالااذهاوكردينأنودحيسملا

هلديملًادحأنكل،حيسملادنع
ّ

ةيلوئسمهذهو.هيلعم
،انعمتجمتاجايتحالنيساّسحريغانلعلو.نييحيسملا
نمبّرهتننحنوانناميإنعاننولأسينيذلارثكأامف
فرعنالاننألوأ،بواجننأدّوعتنملاننألامإ،ةباجإلا
انلخادبنوكتنأبجيًاريخأوًالوأنكل.بواجنفيك
نيدعتسمنوكنل،انبطيحملاعمتجمللةيساسحلا
انيفيذلاءاجرلاببسنعانلأسييذلابواجنل
يفلمعيًايحيسمًافظومنظأال.)٣:١٥سرطب١(
فُّرصتلااذهتفَّـرصتاذامل«:هراجهلأسيملهبتكم
لئاسلانأنظلابلغأو.»؟ةلماعملاءوسمغرحلاصلا
امبرف،عمسنإو.يحيسملانمةيفاشةباجإعمسيال
!ليلغلايورتالةيحطسًةباجإعمس

امف.تمدخوتماقفةديسلاهذهديحيسملاسمل.٣
مل؟سرطبةامحاهتمدقيتلاةمدخلاكلتىرتاييه
نوراهتخأميرمةمدخكةروهشمةميظعةمدخنكت
مدختملو.)١٥:٢٠جورخ(مينرتةدئاقتناكيتلا

الوًابيردتَّـقلتتمليهف،ليئارسإةيضاقةروبدكةمدخ
تسلو.)٤:٤ةاضق(اهبعشلةيضاقنوكتلةيهلإةوعد
مأةنحالو،ثوعارةمدخكًةمدختمدقاهنأنظأ

نكل.ليلقريهاشملاددعو.ةكلملاريتسأالو،ليئومص
نومدقينيذلانييداعلانينمؤملانمًاريبكًاددعكانه
نإ.ةروهشمريغاهنأولو،ةمزالوةماه،ةيداعتامدخ
يتلاسرطبةامحةمدخليجنإلايفلجسيبرلا

لسغوأ،تيبلافيظنتيفوأخبطملايفتدعاس
طيسبءيشاذه.فويضلالكأنأدعبماعطلاقابطأ
ةديسلا.سدقميمويلاانلمعنألليجنإلاهمركي
اهلفطسبالمِّـريغتوأ،اهتيبلهألًاماعطزهجتيتلا
ةمدخكةسدقمةمدخمدقت،ةيحيسملاةبحملاهلمدقتو

بعشللمدقيوهووأ،ظعيوهوةسينكلاسيسق
هنأل،مزالوٌّماهلامعألاهذهلكف.ينابرلاءاشعلا
حورلابانبولقيفتبكسنايتلاهللاةبحمملاعللنلعي
لامعألارفسركذي.)٥:٥ةيمور(انلىَطعملاسدقلا

-٩:٣٦لامعأ(ءارقفللةصمقأعنصتتناكيتلاةلازغ
اهتيبتمدقيتلاسقرمانحويمأميرمركذيامك)٤٢

انحويلوسرلاركذيو.)١٢:١٢لامعأ(ةسينكنوكيل
اهتمدختناكيتلاةراتخملا»ةيريك«ةيناثلاهتلاسريف
الدقةطيسبةريثكتامدخكانه.اهدالوأتَّـبراهنأ
طسبأاهنأىلعاهباحصأاهيلإرظنيدقو،سانلااهرّدقي
نأانديرتاهنألاهركذتةيهلإلاةمعنلانكل،ركذُتنأنم
لكلاقوفو.نينمؤملانمانريغرّدقننأو،انسفنأرِّـدقن
امهم،اهبموقنيتلاةمدخلارّدقتءامسلانأكردن
حيسمللةبحملاوهاهيلععفادلامادامةطيسبتناك
.هلصالخإلاو

ةمدخك،اهبموقننأنكميةريثكتامدخكانهو
يفنيذلاوزئاجعلاوىضرملاةمدخو،دالوألاةيبرتو،تيبلا
ًةماستباهّجو.حيسملانعًةباينعيجشتةملكْلُق.ةدحو
.حيسملامساب

)٤٠-٢٥:٣٤ىتمأرقا(

اهتحصتمدختسااهنأيفةميظعسرطبةامحتناك
.حيسملاةمدخلةَّـدرتسُملا

ةنستام(»دلياوراكسوا«يدنلريألارعاشلابتك
يفةريصقةصقلمجأاهنأبوهاهفصوةريصقةصق)١٩٠٠

ىلإضيبألايداولانمحيسملابهذ«:اهيفلاق.ملاعلا
.عراشلوأيفًاعجطضمًاريكسىأرو،نوللاةيدامرلاةنيدملا

صربأُتنك«:هباجأف»؟ركُّسلايفكتايحكلُهتاذامل:هلأس
لاقمث»!هلعفأامدجأملةحصلاَّـيلإَتعجرأاملو،ينَتيفشف
تاذيفرخآعراشىلإبهذحيسملانإ«:»دلياوراكسوأ«
كلُهتاذامل«:هلأسف،ةينازءاروريسيًاباشىأرو،ةنيدملا

،َّـينيعتحتففىمعأتنك«:هباجأ»؟سنَّـدلايفكتايح
مث.»؟نآلاهلعفأامريغيفَّـينيعلمعتسأنأياسعاذامف
:هلأسف،يكبيضرألاىلعًاسلاجًازوجعًالجرحيسملاىأر
،توملانمينتمقأدقل«:هباجأ»؟يكبتاذاملولعفتاذام«
.»؟ءاكبلاريغلعفأياسعاذامف

حيسملاتازجعمسرطبةامحءافشةعبارلاةزجعملا
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نوذخأينممنيريثكبانرِّـكذتةملؤملاةصقلاهذهنأدقتعأ
ةامحنألهللاركشنمكو.اهمادختسانوئيسيوهللاتاكرب
!ءالؤهنمنكتملسرطب

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

سرطب-١
.ًاتيبكلميناكو،حيسمللًاذيملتراصدقسرطبناك

.هلهتيبمدقمث،هتنيفسمَّـدقمث،حيسمللهسفنًالوأمَّـدق
،حيسمللًاكلماهلكهتايححبصتيذلاناسنإلادعسأامو
وهحبصيو،اهنمضيو،لضفأًةايحاهلعجياهدنعحيسملانأل
برللهسفنمّلسييذلاناسنإلاوهٌديعس.ةايحلاكلتةياغ
حبصياهتقوبرلانأل،طرشالوديقريغبًالماكًاميلست
زجعنةيلوئسماّنعلمحتيف،اهلكناسنإلاةايحنعًالوئسم
ًارفاغ،انمومهًالماح،رومألامامزىلوتيو،اهلمحنعنحن

.ةيدبألاةايحلابانيلعًامعنم،اناياطخ

.سرطبتيبلخدينأضرمللحمسبرلانأىلع
.انسوفنبعتبوأ،انداسجأضرمبحمسيهدنعٍةمكحلو

غوصينأديريهنأل،ةملؤمءايشأبحمسيةيهلإلاهتمكحيف
!اهتغايصنمًاءزجملألانوكينأدبالةنّيعمةقيرطبانتايح
ّرمتنأدعبنكل،هّرسفنوأهكردننأعيطتسناممربكأاذه
نوكتلانتايحلّكشاممهأتناكاهنأفشتكنةمزألا

الإ،هيفبوغرمريغضرملانأعمو.ةيهلإلاةئيشملابسح
يسنامبر.هدارفأنيبًافطاعتجتنُيتيبلالخديامدنعهنأ
ينحنيهلعجيضيرملاهنبانكل،هلمعةمحزيفّيلصُينأٌبأ
هتقولكفرصييذلابألا.ًايلصمةايحلاةمحزمغر
يذلالاملالكفرصيهدلوضرميامدنع،لاملابسكل
كردُيلناسنإلاضرملاظقويو.ةحصلاهنباديعتسيلهبسك
ةملكبنكل،ناسنإلاايحيامهدحولاملابوزبخلابسيلهنأ
.برلا

امًاريثكف،انيفةنماكلاةحلاصلاتافصلاضرملاجرُخيو
يعسلاولاغشنالاوقلقلانكل،ةبيطتافصانلخادبنوكت
.اهيلعرابغلايقلُيةيمويلالكاشملابمامتهالاوقزرلاءارو
،انيفنماكلابّيطلاجرخُيف،رابغلااذهحيزيلضرملاءيجيو
يذلا،حلاصلااذهانيفعدوأيذلاوههللانأكردناهدنعو
هلنحنحمسنامل،سدقلاحورلالمعبوههيِّـمنينأبجي
.انيفكلذلعفينأ

،ضرملاةهجاوميفتدّحتاوًاعمسرطبةلئاعتطبارت
ضرملاسيل.ةيانعلةجاتحمتناكةضيرملاسرطبةامحنأل

اننأولو.ًاريثكًاريخجتنُيهنكل،ًاحلاصسيلهنإ.هلكًارش
نأانعطتسال،يوامسبيترتبوههبُّرمناملكنأانكردأ
ِءاَيْشَألٱَّـلُك«.)٣:١٠ءايعشإ(ٌ»ْريَخِقيِّـدِّـصلِلاوُلوُق«:لوقن
لِلًاعَمُلَمْعَت

ْ
لِلِْريَخ

اذه.)٨:٢٨ةيمور(»َهللاٱَنوُِّبُحيَنيِذَّـ
هتيبوهتنيفسوهسفنمدقيذلاحيسملاذيملتسرطبوه
،هتيبىلإلخدينأضرمللحمسبرلانكلو،برلل
لمأتننحنوًاضيأنحنانكرابيلو،رثكأسرطبسفنكرابُيل
.سرطبعمىرجام

سرطبءاقدصأنونمؤملا-٢
َناَعْمِسُةاََمحْتَناَكَو«:سقرماهاورامكةصقلالوقت

لِلَف،ًةَموُمَْحمًةَعِجَطْضُم
ْ

)١:٣٠سقرم(»اَهْنَعُهُوَربْخَأِتْقَو
عاطتسااملةردقريغبًابُحمناكول.هتوقوهتبحماوكردأمهنأل
.يفشينأبمتهاامل،ةبحمريغبًارداقناكولو.يفشينأ
.هتبحمةمدخيفًامودهتردقتناك،بحمورداقهنألنكل
.»اهنعهوربخأ«وهيلإاوبهذكلذلو

ًانايحأ.انتلاحنعحيسملاربخناننالعجيضرملاوملألا
دق؟انبعتببهذننمىلإنكل.انسفنأىلإانحاجنوزعن
وزعنو،تقرشأدقنحنانسمشنأنظنامدنعرختفن
لوقلاعمسنبعتنولشفنامدنعنكل.انسفنألانحاجن
يفيِنُعْدٱَو«:ميركلا رومزم(»ِينَدِّـجَمُتَفَكْذِقْنُأِقيِّـضلٱِمْوَيِ

٥٠:١٥(.

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

:حيسملاعضاوت-١
ثيحو،كمسلاةحئارحيفتثيحريقفلادايصلاتيبيف

ىرجأ،ىمحلابشعتريةضيرمدسجمامأو،نودهاشمال
ًالمعلمعننحنوسانلاانارينأبحنًةداع.ةزجعملا

ملهنأل،جاتحملايفهمامتهالكعضيحيسملانكلو،ًاميظع
نيريثكنعًةيدفهسفنلذبيلومِدخيللب،مَدخُيلتأي
.)١٠:٤٥سقرم(

هنمجرختةوقتناك.ًادوهجمةزجعملاءارجإهفّلكدقو
ةامحلةوقلاتاكربحنمينأًادعتسمناكو.يفشتل
وأًاطيسبحيسملاهيّمسيصخشكانهسيلف،سرطب

.هبمتهيالفًاريغص

حيسملاتازجعمسرطبةامحءافشةعبارلاةزجعملا
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حيسملاةردقىرنمث-٢
،َنِيريِثَكَنيِناََجمِهْيَلِإاوُمَّـدَق«.ءيشلكيفصصختملاهنإ

ملٱَعيَِمجَو،ٍةَمِلَكِبَحاَوْرَألٱَجَرْخَأَف
:٨ىتم(»ْمُهاَفَشىَضْرَْ

١٦(.

يرجيوأ،تيبيفليلقٍعْمجمامأةزجعملايرُجي
وهف،هدنعقرفال.ءالخلاوأعراشلايفنيريثكلتازجعم
ىتم(مهحيريلهيلإلامحألايليقثلاونيبَعتملاعيمجوعدييذلا

نأرداقوه،كتلاحتناكامفيكو،تنكامنيأ.)١١:٢٨
.كدعاسي

:حيسملاةرسأىرنمث-٣
َّـمُث»؟ِيتَوْخِإْمُهْنَمَويِّـمُأَيِهْنَم«:ةرمحيسملالأس

ْنَمَّـنَأل.ِيتَوْخِإَويِّـمُأاَه«:َلاَقَوِهِذيِمالَتَوْحَنُهَدَيَّـدَم
يفيِذَّـلٱِيبَأَةَئيِشَمُعَنْصَي يِتْخُأَويِخَأَوُهِتاَواَمَّـسلٱِ
.)٥٠-١٢:٤٨ىتم(»يِّـمُأَو

.هلًالوسرهنملعجيلمث،هعبتيلسرطبحيسملااعددقل
عمرفاستتناكف،هتجوزكرتينأسرطبنمبلطيملو
.)٩:٥سوثنروك١(هتمدخيفسرطب

)م٢٢٠-١٥٠(يردنكسإلاسدنميلكأسيدقلالاق
هتجوزوسرطبنإ،ةيردنكسإلاتوهالةيلكسسؤم
لاقواهمسابسرطباهادانو.هلبقاهولتقو،ًاعمادهشُتسا

.»برلايركذا«:اهل

لعجو،تيبلاوجاوزلاوةلئاعلاحيسملاسَّـدقدقل
.)٥:٣٠سسفأ(هماظعنموهمحلنمهتلئاعنينمؤملا

:حيسملانانحىرنمث-٤
َمَّـدَقَتَف«:هنإسقرملوقي،ةضيرملالهأةبلطعمسامل
حلٱاَهْتََكَرتَف،اَهِدَيِبًاكِساَماَهَماَقَأَو

ْ
َختْتَراَصَوًالاَحىَّـُم

ْ
»ْمُهُمِد

يوقيلو،هتوقو،هنانحرهظُيلاهديبكسمأ.)١:٣١سقرم(
دعبةريثكتارميف.اهئافشردصموههنأاهلدكؤيو،اهناميإ
،رخآقيرطنماهانلناننأنظنهللانمةكربلالانننأ
اذإىتح،انيلعننحتيو،انبمتهييذلاوههنأانلدكؤيف
الهيلإلبقُينمو،هيلإعجرننأنكميكلذدعبهيلإانجتحا

.)٦:٣٧انحوي(ًاجراخهجرُخي

:حيسملانالعإىرنمث-٥
ًادوجومحيسملانكيملول.انتجاحبانرعشيحيسملادوجو

نكل،بائتكالابانبيصيضرملا.اهئافشبلطيفاوركفامل

يفًانماكًالبجفشكيف،ًايباجيإركفنانلعجيحيسملادوجو
نملبج:زرابلاءزجلاالإهنمىرننكنمل،انقامعأ
نمًابورههيلإأجلنف،هلانتبحموانلهتبحمنملبجو،لكاشم
.هتبحمىلإًابورهو،انبعاتم

،هتيطخسرطبلسرطبةنيفسيفحيسملادوجوفشك
دوجوفشكو.هتنيفسنمجرخينأحيسملانمبلطف
اوبلطف،ةيفاشلاةوقلادوجوسرطبلسرطبتيبيفحيسملا
.اهيفشينأهنم

هتيبكرابف،سرطبوهًادرف،ًاجوزتمًالجرحيسملااعد
ٍتيبيفهدوجوباهلكةنيدملاكرابمث.هتامحىفشو،هلك
لككرابدحاولارابلابو،سرطبرَّـرب.)١:٣٣سقرم(اهنم
.حيسملانالعإلًاركش.هبنيطيحملا

؟ًايصخشتنأكلميلاعتلاهذهلكىنعمام،نآلاو

ةالص
َّـيلعْضِفَأف،ةكربينلعجتنأديرتتنأ،يوامسلاانابأ

،يتطساوبيتيبكرابو،كلًاذيملتينلعجا.كتمعننم
ةيحورةيساسحينحنما.يتيبةطساوبيدلبكرابو
رابخألاعيمجلاكراشأف،يعمتجمجايتحاكردأينلعجت
.حيسملامساب.كدجمضرألالكىلععفتريف،ةحرفملا
.نيمآ

ةلئسأ
؟كلذنمملعتناذامو؟ةزجعملاهذهحيسملاىرجأنيأ.١
متهيهللانأنهربتيباتكلااهدهاشعمةيباتكةيآبتكا.٢

.رمعلارابكب
دعبسرطبةامحاهتمدقيتلاةمدخلاتناكاذام.٣

؟اهئافش
؟ضرملانمهللاةمكحيهام.٤
؟سرطبءاقدصأنمملعتناذام.٥
؟نويحورلاعوسيةرسأمهنم.٦
سرطبةنيدمىلإسرطبنمعوسيةكربتَّـدتمافيك.٧

؟اهلك

صربألاءافشةسماخلاةزجعملا

ْنِإ«:ُهَلًالِئاَقَوًايِثاَجِهْيَلِإُبُلْطَيُصَرْبَأِهْيَلِإىَتَأَف٤٠
ُهَسََملَوُهَدَيَّـدَمَوُعوُسَيَنَّـنَحَتَف٤١»!ِينَرِّـهَطُتْنَأْرِدْقَتَتْدَرَأ
َبَهَذُمَّـلَكَتَيَوُهَوِتْقَوْلِلَف٤٢.»ْرُهْطٱَف،ُديِرُأ«:ُهَلَلاَقَو

حيسملاتازجعمصربألاءافشةسماخلاةزجعملا
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َلاَقَو٤٤،ِتْقَوْلِلُهَلَسْرَأَوُهَرَهَتْنٱَف٤٣.َرَهَطَوُصََربْلٱُهْنَع
َكَسْفَنِرَأْبَهْذٱِلَب،ًائْيَشٍدَحَألْلُقَتَال،ْرُظْنٱ«:ُهَل
َهلًةَداَهَش،ىَسوُمِهِبَرَمَأاَمَِكريِهْطَتْنَعْمِّـدَقَوِنِهاَكْلِل

ُ
.»ْم

ىَّـتَح،ََربَْخلٱُعيِذُيَوًاريِثَكيِداَنُيَأَدَتْبٱَوَجَرَخَفَوُهاَّـمَأَو٤٥
يفًاجِراَخَناَكْلَب،ًارِهاَظًةَنيِدَمَلُخْدَيْنَأُرِدْقَيْدُعَيَْمل ِ
سقرم(ٍةَيِحاَنِّـلُكْنِمِهْيَلِإَنوُتْأَياوُناَكَو،ٍةَيِلاَخَعِضاَوَم
٤٥-١:٤٠(.

-٥:١٢اقولو٤-٨:٢ىتميفًاضيأةزجعملاهذهتدرو(
١٦(.

هفصيصربلابًاضيرمحيسملايفشيةزجعملاهذهيف
ةلحرميف»ًاصربًاءولمم«ناكهنأاقولبيبطلاريشبلا
صربلاضرمو.هدسجلكصربلاألمدقو،ةرخأتم
طقاستتف،اهبيصييتلاءاضعألايفرثؤييدلجضرم
رهظيو.هقلحفقسوهفنأوهعباصأدقُع،ضيرملافارطأ
نمقمعأريصيفهيفاوحلكآتتٍضايبوأٍمروكًالوأصربلا
.)١٣نييواللا(هيفتبانلارعشلاّضيبيو،دلجلا

هللانمًاصاصقدوهيلاهربتعي،ةنعلصربلاضرمناكو
يزحيجعمو)١٢ددعلا(نوراهتخأميرمعمثدحامك
يذلاصربأللدبالناكو.)٥كولم٢(عشيلأيبنلامداخ
.نهاكلانمءافشةداهشىلعلصحينأيفُشهنأنظي
دلبلانمجرخينأبجي،عمتجملانمًاذوبنمصربألاناكو
سفنبنيباصملاىضرملانمةعومجمعموأهدحوميقيل
ناك،ءاّحصألانمصخشمهيلإبرتقيامدنعو.ضرملا

ُميلسلادُعْبَيل»!صربأ!صربأ«:خرصينأصربألاىلع
،صربلاوةيطخلانيبًامودنوطبريدوهيلاناككلذلو.هنع
.هللاتيبنعوعمتجملانعناسنإلادعبُتةساجنصربلاف
صربألاناككلذلو،صربللفورعمجالعكانهنكيملو
ًارظتنم،ةيناكسلاتاعمتجملاجراخلمأالبهتقويضقي
نأبجياليذلاصخشلاوهاذه.هتوموهئاضعأطقاست
.ًادبأسملُي

نإ«:لاقوحيسملامامأدجسوصربلابءولمملااذهءاج
ةردقيفكشهدنعنكيمل.»ينرهطتنأردقتَتدرأ
حيسملانأملعيوهف،حيسملاةبحميفهكشناكنكل،حيسملا
هديَّـدموهيلعحيسملانَّـنحتو.هرهطينأعاطتسالدارأول
برنكلو،ةيوسوملاةعيرشلابسحعونمماذهو.هسملو
ةبحمبهسملوهديَّـدم،ًاضيأتبسلابروهيذلا،ةعيرشلا
صربلابهذملكتيحيسملاوتقوللف»رهطافديرأ«:هللاقو
هذهربخٍدحأليكحيالنأحيسملاههَّـبنو.رهطوهنع

لكيفيدانيىضملب،عطيمللجرلانكلو،ةزجعملا
رسكيناًادبأٌّقحهلنكيملو.هعمحيسملاهلعفامبناكم
ملفًامامتهتكلتماهرعاشمنكل،هافشيذلابيبطلاةيصو
لوحنوريثكعمتجاكلذلةجيتنو.هيلاهَّـجوملارمألاعطُي
سانلانأل،موحانرفكةنيدمجراخجرخينأرطضاف،حيسملا

نمحيسملابلطو.مزاللانمرثكأماحدزابهيلعاوطغض
موقيناكيذلا،نهاكللبهذينأيفُشيذلاصربألا
ةداهشهيطعيل،ةحصلابيبطمويلاهبموقييذلالمعلاب
يفو.هذبنيذلاعمتجملاىلاعجرينأعيطتسيلٍءافش
ًاركشهضرمنمريهطتةحيبذنهاكلاعممدقيهسفنتقولا

ةداهشذخأونهاكلاىلإضيرملابهذو.هئافشىلع
.ءافشلا

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

جايتحالابهساسحإ-١
بطلانأملعيوهف،جايتحالابهساسحإحيسملاىلإهعفد
صربلاببسبو.مهلءاودالهلاثمأف،هيفشينأعيطتسيال
نألبقيعمتجملانكيملامك،لمعلانعًازجاعلجرلاناك
دقفو،هتحصَدَقَف!نيكسم.هطسولمعيلصربألالخدي
نمضوفرموهف،هظفليعمتجملانإمث.ًاضيأهقزردروم
هتميقعيضتفقوملااذهلثمناسنإفقيامدنعو.عيمجلا
.هتاذرقتحيوهسفنمامأ

الهنأل،حيسملاىلإانئجلُييذلاوهجايتحالابساسحإلا
لب،بيبطىلإ،ءاّحصأمهنأنونظينموأ،ءاّحصألاجاتحي
مهسفنأنونظينموعديلالحيسملاءاجكلذلو.ىضرملا
:٢سقرم(ةبوتلاىلإ،ةاطخمهنأنوفشتكينيذلالب،ًاراربأ

١٧(.

ديعبلاءىطاخللةحضاوةروصانلمدقيصربألااذه
،هلوحًاجالعدجيالو،هسفنمرتحياليذلا،برلانع
،هجلاعينأردقييذلاديحولادحاولابيبطلاىلإأجليف
ةيطخلا.راعصربلانأامكراعةيطخلا.حيسملاوهيذلا

ةيطخلاةجيتنو.كلذكصربلانأامكاهبحاصىلعرطخ
.لمأالبتومصربلاةجيتننأامكتوم

بيبطللميلسلاهريدقت-٢
نأنمهعنميملهبلطضفرنملجرلافوخنأىلع

ًارارشأمهسفنأنوربتعينوريثكف،حيسملاىلإهبلطببهذي
.صّلخملاىلإءاجتلالانماذهمهعنميو،مزاللانمرثكأ
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امهم،ءيشحيسملاىلإءوجللانعانعنمينأبجيالنكل
.انضفريهنأنظنانكنإىتح،فقوملاناك

بحلاهلإنععمسدقل.بيبطللصربألاريدقتىرنو
يهثودحلليخيراتلابيترتلايفةزجعملاهذه(،ةقفشلاو
نععمسهنأدبال.)حيسملااهارجأيتلاةسماخلاةزجعملا
بحلاهلإمامأهنأكردأف،حيسملااهارجأتازجعمعبرأ
نأهريغعيطتسيالاملعفييذلاءامسلالثمم،ةقفشلاو
.هلعفي

دجسواثجٍعضاوتيفف،حيسملاىلابذجناهنأمث
يفملألانمريثكلاهلبّبسيدوجسلانأنممغرلاب،همامأ

.ةزجاعلاهبشةضيرملاهتالضع

الانأ«:ًاددحمًابلطمّدقف،حيسملاةردقبهناميإنعَّـربعو
نكل.ينيفشينأردقياليريغو،يسفنيفشأنأردقأ
ءيجينأبًارارقذخأدقل.»ينرّهطتنأردقتتدرأنإتنأ
.ءافشلابعتمتوًالوبقلانف،حيسملاىلإ

وهوًاقداصًاريبعتهتلاحنعحيسملللجرلااذهَّـربع
هتلاحةساجنكرديهنإ.»ينرهطتنأردقتتدرأنإ«:لوقي
ةبوعصلابفرتعاو.»ردقت«هتقثنعَّـربعو.ةراهطلابلطيف
عمًاقداصناك.»تدرأنإ«حيسملاىلإوههقيرطيفيتلا
نعَّـربعفحيسملاعمًاقداصناكو،هتساجنبفرتعافهسفن
!هلحيسملاةبحميفهكشو،حيسملاةردقيفهتقث

يفسؤبلاىرن.ًايلمعهعقاونعلجرلاريبعتناكو
دجسيضرملاو،ةمعنللدجسيزجعلاو،ةمحرلارضحم
.ةبحملايدانيناميإلاو،بيبطلل

بلطامصربألالانو-٣
ديرأ«:لاقوهسملوهديَّـدموصربألاىلعحيسملانَّـنحت

حيسملا.صربلاهنعبهذملكتيوهوتقوللف،»رهطاف
.ةسلابألاو،توملاو،ةعيبطلاو،ضرملاىلعناطلسلابحاص
انبولقحرفُيامنكل.لماكلاهناطلسانهحيسملاَّـنيبدقو
دجسهنأل،حيسمللفقوملامامزمَّـلسدقناكصربألانأ
.هنمبلطوهمامأ

حيسملاتاميلعتعطيملصربألانأىلع-٤
نأحيسملاهنمبلط.هلعفينأبجيملامصربألالعف
امنلعيىضمهنكل،هئافشةزجعمنعًائيشٍدحأللوقيال
كرتحيسملانأيفهنايصعبَّـبستو.هعمحيسملاهلعف

يفحيسملايقبولّدونانك.ةيربلاىلإجرخوموحانرفك
نالعإنكل.هدسجلةحاررثكأًاناكمدجيلموحانرفك
محدزتعومجلالعجحيسملالمعنعرمتسملاصربألا

حيسملابلطيفةمكحكانه.ًاديعبجرخفحيسملالوح
َرَيملصربألانكلو،ثيدحلانععنتمينأصربألااذهنم
نأنكميناك.باوصهنأنظاملعفف،ةمكحلاكلت
لعفينأدارأهنكل،هلىرجامعدهشيلةصرفهريغيطعي
.هسفنبكلذ

ةزجعملاوحيسملا-ًايناث

اليذلايئاقلتلايروفلاحيسملانانح-١
.ةنوعمبلاطنعًادبأرخأتي
وهف،ًاغرافهدنعنمىضموصخشهءاجنأثدحيمل

.)٦:٣٧انحوي(»ًاجِراَخُهْجِرْخُأالَّـَيلِإْلِبْقُيْنَم«:لئاقلا
حيسملاهبواجف،حيسملاةدارإنعلءاستيصربألاناك
ًامطحمبواجيحيسملاو،لأستتنأ.»رهطافديرأ«:ةبحمب
حيسملانيبتابقعدجوتالهنأل،هنيبوكنيبيتلاتابقعلا
نكل.حيسملاوئطاخلانيبًامئادفقتةبقعلانإ.ئطاخلاو
بلطنلبهذنملولىتح،هسفنلانتحلاصمبلطيهللا
انيلعرخأتيملو،ًادبأانهركيملو،انعممصاختيملوه.حلصلا
.هنعاناياطخبرخأتننيذلانحننكلو،اناياطختناكامهم

:حيسملاةسمل-٢
اهناونعةيزيلجنإةديصقيف.ةيهلإلاةوقلاةسملهسمل·

،عيبللٍضورعمميدقٍنامكنعةياكح»ريبخلاديةسمل«
هنألًاريثكهيفاوعفدينأنيدعتسمسانلانكيملو
فرعونامكلايفسّرفتوراقيسومءاجةأجفو.ميدق
،ًاعئارًافزعفزعيلعجوهلوانتف.هذاتسأنامكهنأ
.ميدقلانامكلاءارشلنوريثكلبقأو،ًاروفنمثلاعفتراف
وهفريثكلانمثلاوليلقلانمثلانيبقرفلاببسامأ
ديلابحاصوهسمليذلاحيسملاو.»ريبخلاديةسمل«
هنمتلعجوذوبنملاصربألاةميقتعفريتلاةريبخلا
.دسجلاحيحصًاديدجًاناسنإ
ضيرمللدكؤتةرهاظةمالعضيرمللحيسملاةسملو·

نمدحأهسمليملضرملاهباصأذنم.حيسملاةبحم
انأوكورجهسانلا«:هلدَّـكأفحيسملاامأ.ًادبأءاحصألا
.»ككرابألكسملأانأو،كسملينأديريدحأال.كبحأ

نبالاوبآلامسابدمتعيًاصخشىرنةرملكيف
ءاشعلاةدئاملوحسلجنةرملكيفو،سدقلاحورلاو
.هللاةبحمانلنلعيًاسوملمًائيشذخأنوىرنينابرلا
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.هتبحمانلدكؤيلانبولقوانلوقعسمليًامودحيسملاو
اهءاروةنماكلاحيسملاةوقنأل،ةيقيقحةكربةسملكلت
.ةمعنلاوةكربلاانبهت
نودصربألاحيسملاسمل:دسافلارهطتحيسملاةسملو·

توملاةدوربِيْرسَتنأنودتيملاسملامك،سجنتينأ
ٍرونعاعشكحيسملاناك.ةبحملابةرماعلاةئفادلاهديىلإ
!هئاقنلماكيفوهو،ةثولمةئيبطسويضمي

اهءاجًاكالمنأتملحيلاطيإريديفًةبهارنإنولوقي
كالملاتيل«:تلاق،مهتقيقحىلعسانلاىرتلاهينيعحتفو
حيسملاءاجةأجفنكلو.»!تهركامتيأرينأل،لعفام
نآلا«:تلاقف،رهطحيسملاسملنملكو،هتاحارجب
امنكلو،سانلاةيطخلءيسرظنم.»!تيأرامتمهف
لازالو!ضيرمللةحصلاديعتيتلاحيسملاةمعنلمجأ
مههافشو،ًاريخلعفتلسانلايديأسمليانمويىلإحيسملا
مهناذآو،نيرخآلاتاجايتحاىرتلمهنويعو،ًانسحملكتتل
ىلإبهذتلمهلجرأو،مهعجشييذلاهتوصاوعمسيل
ةربخلابًةرماعهتسملتلازالو.ةمدخللةجاتحملانكامألا
مهَّـدريفةيطخلامهتعَّـيضنيذلاسمليهنأل،ةبحملاوةوقلاو
.هتبحمتوكلمل

ةعيبطلاسملوهديهللاَّـدم«:نيسيدقلادحألاق
لوسرلالوقيو.»اننيبًاناسنإءاجدقف.هدُّسجتبةيناسنإلا
يفُدالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإ«:سلوب َوُهََكَرتْشٱِمَّـدلٱَوِمْحَّـللٱِ
ملٱِبَديِبُيْيَكِل،اَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأ

لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ
ْ

ُناَط
ملٱ
ملٱَنِمًافْوَخَنيِذَّـلٱَكِئٰلوُأَقِتْعُيَو،َسيِلْبِإْيَأ،ِتْوَْ

اوُناَكِتْوَْ
هتاَيَحَّـلُكًاعيَِمج َحتِْمِ

ْ
لٱَت

ْ
.)١٥و٢:١٤نييناربع(»ِةَّـيِدوُبُع

:حيسملاةوق-٣
ناطلسلمحتًامودةملكلاو،هللاةملكوهحيسملا

صربلابهذملكتيوهوتقوللف.»رهطاف،ديرأ«:اهلئاق
يكلملاطالبلالجرنباءافشيفانيأر.ضيرملارهطو
ةامحيفشيو،ديعبنمةملكبيفشيحيسملا)٤انحوي(
ناطلسلابحاصًامودحيسملاو.اهنمبيرقوهوسرطب
،هسملوهديَّـدمونَّـنحتانهو.ةفلتخمًاقرطمدختسييذلا
.ءافشلاصربألالانةملكلاوةسمللابو

ىلعحيسملاجاجتحانلعيحيسملاهافشضيرملك
ايحنلهللاانقلخدقل.توملاىلعوةيطخلاىلعوضرملا

.هللاهرَّـبدامتدسفأفملاعلاىلإةيطخلاتلخدو،هتايح
انلنوكتلءاجدقف،هلصأىلإءيشلاديعيلحيسملاءيجيو
يذلافدهلاانعَّـيضدقانكنإف.لضفألاانلنوكيلوةايح

،انيفءامسلالمأانبَّـيخدقانكنإو،هللاانَدَجوأهلجأنم
مدقتلاوةحصللةديدجةصرفانيطعيلانئيجيحيسملانإف
.ةيهلإلاةئيشملالمعل

حيسملابلط-٤
ءافشلالانيذلاصربألانمحيسملابلطيفلمأتنو

رْمَأ٥:١٩سقرميفأرقنامنيب.هئافشنعًادحأربخيّالأ
َكِتْيَبَىلِإْبَهْذٱ«:نيطايشلانمهأربأيذلالجرللحيسملا
اذاملف.»َكَِمحَرَوَكِبُّبَّـرلٱَعَنَصْمَكْمُْهِربْخَأَو،َكِلْهَأَىلِإَو
يذلالجرلارمأامنيب،ملكتيّالأهافشيذلاصربألارمأ
دحاولكفّلكيحيسملانإ؟ملكتينأةسلابألانميفُش
،اذاملفرعنالاننإ.هبموقينأردقيامبو،هيلعبجيامب
ةعونتمفئاظوحيسملادسجءاضعألنأكردناننكل
نأكنمبلطيدق.اهلهنمةاطعملاةفلتخملابهاوملابسحب
.سكعلاوأ،هلعفيالنأكراجنمبلطيو،ًائيشلعفت
سدقلاحورلارماوألنيحتفنمنوكننأانمبولطملاامنإ
:بهذلامفانحويسيدقلالاق.هلمعبهللاانفّلكيامىرنل
نمهعنميلهئافشربخصربألاعيذينأحيسملادريملامبر«
نأتقولاكلذيفدريملامبرو.اهيفخيلوهلئاضفبراختفالا

هنأانبجاولك.»هميلعتلطعتفهيلإاهلكتاعامجلايرجت
مكللاقامهم«.وهامكهذفننًائيشانمبلطيامدنع
.»هولعفاف

سومانلالمكيحيسملاىرنو-٥
نأنودصربألاسملدقو،سومانلاقوفحيسملا

ملهنأل،سومانللعضخحيسملانأريغ.ًايسقطسَّـجنتي
نأصربألانمبلطف.هلمكُيللبسومانلاضقنيلتأي
ىسومهبرمأامهريهطتنعمدقيونهاكلاىلإبهذي
نألجرللديريهنإ.)٢٣-٢١و١٠و١٤:٩نييوال(مهلًةداهش
.عمتجملامامأءافشلاةداهشلاني

نيبًاريبكًاهباشتكانهنأبةزجعملاهذهيفانلمأتمتخن
عيطتسيالةيطخلاوءافشالبءادصربلا.ةيطخلاوصربلا
نعناسنإلالزعيصربلاو.ًءافشاهلاودجينأسانلا
ىأرامدنع.هلوحنَّـمعةلصفنمةريزجءىطاخلاو،عمتجملا
امدنعنكل،ًارعشاهيفبتكءاوحهتجوزمدآلوألاانوبأ
:هللالاقوهمظنيذلارعشلايسنهبلقىلإةيطخلاتلخد
ةيطخلالعجت!اهيلعهلكموللاىقلأو»!ينتيطعأيتلاةأرملا«
.هريغبمامتهالاليلقهلعجتو،هسفنىلعناسنإلازيكرت
،انعمتجمىلإىرخأةرمانديعيوانيفشينأرداقلاوهبرلاو

.ضرأللحلموملاعللرونكةايحللنيعفاننيحلاص
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عرستلهو؟كهلإةبحمىرتلهو؟كتيطخىرتلهف
؟كلرفغيلهيلإ

ةالص
حتفت.سودقلاحلاصلاميظعلابحملا،يوامسلاانابأ

،كعملماعتننحنوانبولقلًةحارِطعأ.ًاريخعبشنفكدي
ىفشُتف،كتبحمعمسمالتننحنوانداسجألًةمالسحنماو
مساب.ًايوامسًاماهلإمَهلُنو،انتافعضىّوقتتو،انضارمأ
.نيمآ.حيسملا

ةلئسأ
.صربلاضرملًافصوبتكا.١
ّكشيناكهنكلو،حيسملا...يفقثيصربألاناك«.٢

.ةلمجلاهذهلمكأ-»حيسملا...يف
.ةيطخلاوَصَربلاضرمنيبهبشهجوأةثالثبتكا.٣
ثالثبتكا-حيسملاوحنهرعاشمنعصربألاَّـربع.٤

.ريبعتلااذهفصتلُمج
ةصقبدحأرابخإمدعصربألانمحيسملابلطاذامل.٥

؟هئافش
لانيذلاصربأللحيسملاةسمللفاصوأةثالثركذا.٦

.ءافشلا
.ةزجعملاهذهيفحيسملاةوقترهظفيكحرشا.٧

جولفملاءافشةسداسلاةزجعملا

يفُهَّـنَأَعِمُسَف،ٍماَّـيَأَدْعَبًاضْيَأَموُحاَنَرْفَكَلَخَدَّـمُث١ ِ
اَمَالَوُعَسَيْدُعَيَْملىَّـتَحَنوُريِثَكَعَمَتْجٱِتْقَوْلِلَو٢.ٍتْيَب

ِهْيَلِإاوُءاَجَو٣.ِةَمِلَكْلٱِبْمُهُبِطاَُخيَناَكَف.ِباَبْلٱَلْوَح
اوُِبَرتْقَيْنَأاوُرِدْقَيَْملْذِإَو٤.ٌةَعَبْرَأُهُلِمَْحيًاجوُلْفَمَنيِمِّـدَقُم
اَمَدْعَبَو.َناَكُثْيَحَفْقَّـسلٱاوُفَشَك،ِعْمَْجلٱِلْجَأْنِمِهْيَلِإ
٥.ِهْيَلَعًاعِجَطْضُمُجوُلْفَْملٱَناَكيِذَّـلٱَرِيَّـرسلٱاُوَّـلَدُهوُبَقَن
ٌةَروُفْغَم،َّـيَنُباَي«:ِجوُلْفَمْلِلَلاَق،ْمَُهناَميِإُعوُسَيىَأَراَّـمَلَف
َنيِسِلاَجَكاَنُهِةَبَتَكْلٱَنِمٌمْوَقَناَكَو٦.»َكاَياَطَخَكَل
يفَنوُرِّـكَفُي ِمل«٧:ِْمِهبوُلُقِ

َ
؟َفيِداَجَتِباَذَكٰهاَذٰهُمَّـلَكَتَياَذا

َرَعَشِتْقَوْلِلَف٨»؟ُهَدْحَوُهللاٱَّـالِإاَياَطَخَرِفْغَيْنَأُرِدْقَيْنَم
يفاَذَكٰهَنوُرِّـكَفُيْمَُّـهنَأِهِحوُرِبُعوُسَي َهلَلاَقَف،ْمِهِسُفْنَأِ

ُ
:ْم

ِمل«
َ
يفاَذِٰهبَنوُرِّـكَفُتاَذا َلاَقُيْنَأ:َُرسْيَأاَمُّيَأ٩؟ْمُكِبوُلُقِ

ِْلْمحٱَوْمُق:َلاَقُيْنَأْمَأ،َكاَياَطَخَكَلٌةَروُفْغَمِجوُلْفَمْلِل
ِناَسْنِإلٱِنْبِٱلَّـنَأاوُمَلْعَتْيَكِلْنِكٰلَو١٠؟ِشْمٱَوَكَرِيَرس
:ِجوُلْفَمْلِلَلاَق.»اَياَطَْخلٱَرِفْغَيْنَأِضْرَألٱَىلَعًاناَطْلُس
١٢.»َكِتْيَبَىلِإْبَهْذٱَوَكَرِيَرسِْلْمحٱَوْمُقُلوُقَأَكَل«١١
َِتُهبىَّـتَح،ِّـلُكْلٱَماَّـدُقَجَرَخَوَرِيَّـرسلٱََلَمحَوِتْقَوْلِلَماَقَف

»!ُّطَقاَذٰهَلْثِماَنْيَأَراَم«:َنيِلِئاَقَهللاٱاوُدَّـَجمَوُعيِمَْجلٱ
.)١٢-٢:١سقرم(

-٥:١٧اقولو٨-٩:١ىتميفًاضيأةزجعملاهذهتدرو(
٢٦(.

حيسملاديسلااهارجأيتلاةسداسلاةزجعملايههذه
،نيرسفملامظعمهدقتعييذلايخيراتلابيترتلابسحب
ىلإفقسلانمهولزنأيذلالولشملاءافشةزجعميهو
رفكيفةزجعملاهذهترج.سلجيحيسملاناكثيح
تيبيفحيسملادلُودقل.سرطبتيبيفًابلاغو،موحان

يفنكسيللقتناف،هتضفراهنكل،ةرصانلايفىبرتو،محل
كلذاهلانيتلاتاكربلامظعأامو.سرطبهذيملتتيب
ربكأامهسفنتقولايفنكلو،حيسملافاضتسايذلاتيبلا
دقل!حيسمللهتيبحتفاملهترسأوسرطبهعفديذلانمثلا

،ىفشتسمو،ةسردمراص:ةماعةمدخلحمتيبلاراص
...ةسينكو

ملو.ًادحأربخيَّـالأهرمأ،صربألاحيسملاىفشامدنع
يفنلعُيجرخلب،حيسملارمألّيفشملاصربألابجتسي
نالعإلااذهةجيتنتناكو.هافشحيسملانأناكملك
ىلإاوءاجسانلانأهبيبطلصربألانانتمانمعبنيذلا

هتازجعموحيسملاميلاعترابخأتغلبو.حيسملاميقيثيح
ةبتكلانمةعومجماولسرأف،ميلشروأيفدوهيلاخويشعامسأ
؟رحاسوهله؟وهنم:هنعًاريرقتاوبتكيوحيسملااوبقاريل
ألتماو؟نوكينم..؟نيطايشلاجرخيناطيشلاةوقبله
ناك.ذيمالتلاو،نيجاتحملاوءاقدصألاوةبتكلابسرطبتيب
.هلنوضراعمكانهناكامك،حيسمللنودّيؤمكانه
نمةريبكةعومجمانيرُتلولشملاءافشةزجعمنإفكلذلو
،عالطتسالايّبُحمنماوناكءاوس،اهلمأتنيتلاتايصخشلا
لمأتلابمتخنو،ةزجعملاوجاتحملالمأتنمث،نيمواقملانموأ

.ةزجعملاوحيسملايف

ةزجعملاونونمؤملا-ًالوأ

:تيبلابحاص،سرطبناعمس-١
ًاليلقنكل.هتامحىفشوبرلاهكرابف،برللهتيبىطعأ

ناك.حيسملاةمدخلحتفنييذلاتيبلايفركفنلسلجنام
دارفنالاةصرفسرطبدجيملىتح،فويضلابًائيلمتيبلا
ضيرملالمحتةعامجتءاجلولشملاءافشمويو.هترسأب
يفاوناكهترسأدارفأوسرطبنأدبالو.فقسلاتبقنو
اوعفرينأاورطضامهنكلو،حيسملاميلعتلهابتناوزيكرت
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هبٌشارفوهاهو!بَقنُييذلامهتيبفقسىلإمهسوؤر
!لزنيٌلجر

ةجهبهعابّتانأحيحص.حيسملاعابِّـتالةفلكتًامودكانه
ىلإسرطبرظن!ًاريبكًانايحأنوكيًانمثهلنكلو،حرفو
اللولشموهاهو.هنمطقاستملابارتلاو،بوقنملافقسلا
ملهنألفقسلانملخدهنأولو،هيلعًافيضحبصيهفرعي
ناكسرطبنأدبالو!هبابنمتيبلالخدينأردقي

َىلَع«:ءايعشإيبنلالوقي.هلكاذهنممغرلابًاديعس
ِراَهَّـنلٱَّـلُكَنوُتُكْسَيالًاساَّـرُحُتْمَقَأُميِلَشُروُأاَيِكِراَوْسَأ
يفانركفله.)٦٢:٢ءايعشإ(»ِماَوَّـدلٱَىلَعِلْيَّـللٱَّـلُكَو
.شماهلاىلعنيذلانومدخيًامودمهنإ؟ساَّـرحلاءالؤه
نوقبيلبكةنيدملاقمعىلإلوخدلانوعيطتسيالساَّـرحلاو
نأنوديرييذلانيديعبلااوبذتجيلبابلادنعوراوسألادنع
.اوجرخينأنوديرينيذلانييشماهلاىلعاوظفاحيلو،اوبرتقي
اذه.ماودلاىلعليللالكوراهنلالكنوتكسيالءالؤهنإ
.ًاليلوًاراهنماودلاىلعحيسمللحوتفملاسرطبتيبناك

هلعفاملعفن،هلانتيبحتفننأحيسملاانفّلكولله
؟سرطب

نملولشملافيضلاجرخاملسرطبةحرفمظعأامو
سرطبىفشتسمحجندقل!هريرسلمحيًاحيحصهتيب
!عوسيبيبطلاهريدييذلا

:جولفملاءاقدصأ،ةعبرألانولماحلا-٢
ثيحىلإمهبيبحومهضيرماولمحينأةعبرألاررق·

لاجرءالؤه.جولفملااولمحف،يفاشلابيبطلابيقتلي
تاينمتلابنوفتكيالو،مهتبحملجأنمنوُّحضي،نوُّبحم
ىلعرداقلاحيسملاةوقبنونمؤممهنأامك.ةنسحلا
مهعانتقاةدشلنولعفيامىلعنوُِّرصُممهنأمث.ءافشلا
ببسبحيسملاىلإضيرملاباولصينأاوردقيملامل.هب
:مهلوقبضيرمللاورذتعينأنكميناك،ماحزلا
انلعفاننأكينيعبىرتنأعيطتستو،انهىلإكانلمح«
نأنيّرصماوناكمهنكل.»!ةدئافالب،انعطتسااملك
.حيسمللضيرملااولِّـصوي
صخشلالعجتةبوعصلاف،نيقَّـالخاوناكمهنأمث·

،حيسملللجرلاليصوتىلعمهرارصإببسب.ًاقالخ
اوررقو،حيسمللمهلّصوتةبيرغةئيرجةقيرطيفاوركف
تناكو.تيبلاحطسىلإةيجراخلاملالسلااودعصينأ
وهبنعةرابعنايحألابلغأيفنيطسلفيفتويبلا
ةيلعلاىلإلّصوييجراخملسكانهو،فرغهلوحريبك

لاجرلالمح.حطسلاىلعفويضلاةفرغيهيتلا
امدنعو،حطسلاىلإةيجراخلاملالسلاىلعجولفملاةعبرألا
سلجدقف،هيفًاسلاجحيسملانكيملوهبلاىلإاورظن

اولزنُيلفقسلااوبقنينأاوررقف،فوقسمناكمتحت
نمفقسألاضعبتناك.ةرشابمحيسملامامألولشملا
،هناكمىلإداعُيمثعفرُينأنكمييذلاقَّـشعملابوطلا
قَّـشعملابوطلانمنوعزنيةعبرألانولماحلاأدبو
.ضيرملالجرلاريرسلوزنليفكتةحاسم
لعيمهنألةعبرألانيلماحلاءالؤهلنونيدمنحن·

ِّـ
ًاسرداننوم

حيسملاىلإسانلابنوئيجينيذلانأوهو،ًاميظع
نوفتكيالنيلعاف،نيّبحماونوكينأبجيصّلخملا
.نيّحضم،نيّرصم،نيقَّـالخ،مالكلاةبحمب
نيلماحللةمزالتناكىرخأةفصكانهنكلو·

ريرسلزنيلنينواعتماونوكينأدبالناك.ةعبرألا
لجعتساول.هنملولشملاعقينأنودنازِّـتابجولفملا
ةثالثلاةعرسعمريرسللهلازنإةعرسقفاوتتملومهدحأ
ىلعحبصألو،هماظعتَّـرسكتوجولفملاعقول،نيرخآلا
ءافش:دحاولالجرللنيتزجعميرُجينأحيسملا
فيكاننومّلعيةعبرألاءالؤه.روسكلاءافشو،للشلا

.سئانكةعومجمكو،ةسينكءاضعأكنواعتننأبجي
نواعتوهو،حيسملانوبحينيذلالكبلقيفملحكانه
املو.سوفنلاةمدخلوانملاعةمدخلةيحيسملافئاوطلا
نإلوقن،هقيقحتروصتننأنمًادجربكأملحلااذهناك
اذهنأودبينكلو.ًاعمنواعتتةدحاولاةفئاطلاسئانك
ةيلحملاةسينكلانأوجرنف،قيقحتلابعصملحًاضيأ
اذهققحتيالًانايحأو.ًاعمنواعتتةفلتخملااهتاعامتجاب
لعجينأهللانمبلطننأبيفتكنف،ًاضيأملحلا
عامتجالاناكامبرو.ةبحميفًانواعتمدحاولاعامتجالا
أدبنلًاذإ!ةبحمىلإجاتحيةدحاولاةسينكلايفدحاولا
كانهنوكتالفانلخاديفهللامالسبلطنلو،ءدبلانم
دجيامدنعو.هسفننيبوناسنإلانيبةيلهأبرح
عمهمالسدجيهسفنعميلخادلاهمالسناسنإلا
عممث،هيلإيمتنييذلاعامتجالاعممث،ةلئاعلا
يمتنتيتلاةفئاطلاعممث،اهيفيلصييتلااهلكةسينكلا
يفةيحيسملافئاوطلاةعومجمىلإمث،ةسينكلاهذهاهيلإ
.هلكملاعلا
مهتفيظوباوماقف،ةياغللنينواعتمةعبرألانولماحلاناك·

.جولفملاىفشحيسملانأ:ةديعسلاةياهنلابتهتنايتلا
،ناميإبحطسلاىلإهباوقلستو،بحبجولفملااولمح
ةبحميفنيقثاوجولفملااولزنأو،ةراسجبفقسلااوبقنو
.ًاراظتناحيسملامامأاوتمصفمهرودىهتناانهو.حيسملا
نكتمل.ةسوملمةيلمعةبلطحيسملانممهتبلطتناك
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هلمحيًايحًاناسنإتناكاهنكل،قروىلعٍربحبةبوتكم
لوقي،لابحةعبرأبةعبرألاهفارطأنمطوبرمريرس

.»َّـمهللاينمحرا«:حيسملل
ريغةعبرألانولماحلاهبماقًائيشكانهنأدقتعأو·

تيبفقساوداعأًابلاغمهنأوه:ةصقلايفروكذم
نوكلمياوناكمهنأل،هبقنلبقهيلعناكامىلإسرطب
مهيدلنأدقتعأو،فقسلانوبقنيمهلعجامةبحملانم
هتلاحىلإبوقنملافقسلانوعجرُيمهلعجامةنامألانم
.ىلوألا

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

ةبتكلا-١
وهله.حيسملاوهنماوعلطتسيلميلشروأنماوءاج

لخملا
ِّـ

ىأرامدنعو؟باذكرحاسوهلهمأ،يتآلاص
اي«:لاقنأبأدب،ةعبرألالاجرلاناميإىأرو،جولفملاحيسملا
ةبتكلانمموقكانهناكو.»كاياطخكلةروفغم.َّـينُب
نم؟فيداجتباذكهاذهملكتياذامل«:مهبولقيفنوركفي
نوكلتميةبتكلاناك»؟هدحوهللاالإاياطخرفغينأردقي
ًالثم»فلألا«فورحددعنوفرعياوناكمهنأىتح،ةفرعملا

نكلو،ةلماكةفرعممهباتكنوفرعياوناك.ةيربعلاةاروتلايف
.فِّـدجمهنأحيسملااومَّـهتا!ةمعنلانمةيلاختناكمهبولق
:٤سوثنروك١(سانلاىلعءارتفالااهانعم»فِّـدجم«ةملكو

يذلاصخشلاىلعقلطُتةيباتكلاصوصنلايفاهنكل.)١٣
ةرفغميفدجملاف.هدحوبرللُّقحييذلادجملاذخأي
كلةروفغم«:لوقيحيسملاوهاهو،هدحوهللاّقحيةيطخلا

هنإاولاقف،برلادجموهًادجمحيسملاذخأًاذإ.»كاياطخ
هسفنىواسامدنعحيسملانأملعننحنو!فيداجتبملكتي
.)٢:٦يبليف(ًاسالتخاكلذلعفيملهللااب

سرطبتيبفويض-٢
اوتُهب.»!طقاذهلثمانيأرام«:نيلئاقهللااودجمواوتُهب
نحنولفطلاحورىلإعجرننإجاتحن.لافطأكاولهذناو
ولتننأاندَّـوعت.ةمعنلالمعنمرهبننف،حيسملاعملماعتن
لوانتننأاندَّـوعتو.اهيناعميفريكفتنودبةينابرلاةالصلا
برلاانطعيل.ةينيتورةداعكينابرلاءاشعلاةدئامنم
تاملكيلصنالو،ةينيتورةقيرطبلوانتنالف،راهبنالا
!انبولقكّرحتدُعتملفاهاندّوعت

ًارابتخااوزاجدقف،هوركشوهللااودجممهراهبنايفو
امدنعنحنو.حيسمللريقوتلارعاشمبمهألمًاصاخًايحور
حوربةفورعملاةميدقلاليتارتلالترناذهكرابتخايفزوجن

.ةديدجةقيرطبةميدقلاتامولعملاعملعفننو،ةديدج
دقف،منرملاسفنوهسيلمنرملانكل،اهسفنيهتاملكلا
يكل«:لوقيحيسملااوعمس.ًاديدجًاناسنإراصوَّـريغت
رفغينأضرألاىلعًاناطلسناسنإلانبالنأاوملعت
يناثلامدآو،انعَّـيضلوألامدآ.يناثلامدآهيفاوفرعف»اياطخلا
ةقالعلاانلديعيهنأل،انيلإانسوفنّدريو،انسوفنىلإانّدري
نباوهيناثلامدآ.ةيطخلااهتمطحيتلاهللاعمةميلسلا
لكةروفغمَّـينباي«!لوألااندجمانيلإداعأيذلاناسنإلا

داعلوألاانلثمميفهاندقفام.بيلصلاةرافكب»كاياطخ
.حيسملاديسلا:يناثلاانلثمميفانيلإ

ةزجعملاوجاتحملا-ًاثلاث

لخدت،ايحيالوةايحهدنع.ًالولشمجولفملاناك.١
مايقلاىلعةردقلاهيفثعبتالوهردصىلإهسافنأ
سيل.جتنيالوبرشيولكأي.ًايمويًالمعيدؤيل
؟ةيطخلاهلعفتاماذهسيلأ.ءافشلايفلمأهدنع
انسافنألخدت.همدخنالاننكلو،برلاتاكربلانن
انيفثعبتالاهنكلو،برلادنعنميهو،انرودصىلإ
مهَّـلشنوريثك.هتمدخلًائيشيدؤنلةقاطالوةوق
صقنوهقلقوهفواخموهصقنتابّكرُموهدقُعبيضاملا
نأديريحيسملانأعم،نيلولشمنودعقيف،هنمأ
ًالبقتسماوشيعيليضاملاةيدوبعنمًارارحأمهقلطي

!ضرمالوفوخريغبًاديدج
لوقيامك،عيمجللًاحضاولولشملاضرمناك.٢

َىلِإُمَّـدَقَتَتٌةَحِضاَوِساَّـنلٱِضْعَباَياَطَخ«:لوسرلا
لٱ
ْ

لٱاَّـمَأَو،ِءاَضَق
ْ

.)٥:٢٤سواثوميت١(»ْمُهُعَبْتَتَفُضْعَب
مهضعباياطخو،ةحضاومهاياطخسانلاضعبنأيأ

تناكو.هللاةمعنلنوجاتحمةاطخًاعيمجمهنكل،ةيفتخم
.نيحضاوهضرمولولشملالجرلااذهةيطخ

هنأفرعيوهتيطخبّسحيئطاخلولشملااذهنأمث.٣
وهامحاورألاوداسجألابيبطصَّـخشو.أطخأ
ىأراملف،لولشملاكلذيفدسجلاضرمنمقمعأ
ةروفغمَّـينباي«:جولفملللاق،ةعبرألانيلماحلاناميإ
ببسةيطخلاتناكةلاحلاهذهيف.»كاياطخكل
ةجيتنضرملانكيملىرخأتالاحيفهنأولو.للشلا
اَذٰهال«:ىمعأدولوملانعحيسملالاقامك،ةيطخلا
:٩انحوي(»ِهيِفِهللاٱُلاَمْعَأَرَهْظَتِلْنِكٰل،ُهاَوَبَأالَوَأَطْخَأ

ناكو،هضرمببسيهلولشملاةيطختناكانه.)٣
لبطقفرهاوظلاجلاعيالحيسملاو.كلذملعيضيرملا
.ًالوأساسألاجلاعي

حيسملاتازجعمجولفملاءافشةسداسلاةزجعملا
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:دسجلاءافشلانمث،ًالوأنارفغلالولشملالانو.٤
لَف؟ْمُكَنْيَبٌدَحَأٌضيِرَمَأ«

ْ
لٱَخوُيُشُعْدَي

ْ
اوُّلَصُيَفِةَسيِنَك

يِفْشَتِناَميِإلٱُةالَصَو،ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبٍتْيَزِبُهوُنَهْدَيَوِهْيَلَع
ملٱ
ُرَفْغُتًةَّـيِطَخَلَعَفْدَقَناَكْنِإَو،ُهُميِقُيُّبَّـرلٱَوَضيِرَْ
امنافصتناتيآلاناتاه.)١٥و٥:١٤بوقعي(»ْهَل

لانو،ًالوأنارفغلالان:يفُشيذلالولشمللىرج
،حيسملانمدسجلاءافشباومعننوريثك.ًايناثءافشلا
مويلاسانلاضعبو.ةيطخلانارفغاولانيملمهنكل
،برلاو.ىضرمنولظيمهنكلوةيطخلانارفغنولاني

.ةحلاصلاهتدارإانعملعفي،هدنعٍةمكحل

،هيفتراص،هلتليقةملكنمجولفمللريربتلاءاج
ريرسلاناك.ًاروفءافشلالانف،ةملكلابحاصبنمآهنأل
ناهربهضرمةمالعتراصو،هريرسوهلمحفهلمحي
ىلإقيرطلاهلاوحسفينأاوضفريذلاو.هتمالسوهتحص

جورخلاقيرطهلاوحسفأ،هيلإلوصولالواحيوهوحيسملا
ًالومحملخد.»ينافشدقل«:نلعيويشميلهئافشدعب
.هتوقناهربوهللاةمعنراثآلمحيجرخو

ةزجعملاوحيسملا-ًاعبار

ىأرو،ةعبرألانيلماحلاناميإىأر:فراعلاحيسملا.١
.»كاياطخكلةروفغمَّـينباي«:لاقف،جولفملاةيطخ
ًةيولوأىأربرلانكلو.دسجلاءافشمهتبلطتناك
.اهرفغف،ةيطخلانارفغيه،كلذلبق
اذهمّلكتياذامل«:مهبولقيفةبتكلانمنورضاحلاركفو
نوركفيمهنأهحوربحيسملارعشف»؟فيداجتباذكه
وهف.مهلخادبأبتخاامومهبولقةريرسفرع.اذكه
ديريوفرعيوهًافئاختنكنإ.انباموانرارسأفرعي
كحنمينأديريًاقلقتنكنإ.نانئمطالاكيطعينأ
كلدكؤيوهفهتبحميفقثاوريغتنكنإ.مالسلا

ًامامتاهيفشيلكتيطخفشكيًائطاختنكنإ.هتبحم
.ةحصلاّدريلهلصأتسيلٍداسفناكمحاَّـرجلاحتفيامك
.جلاعيويوادينأديريهنأل،فشكيوفرعيهنإ

فرحنوفرعياوناك.ةبتكلاركففرع:مّلعملاحيسملا.٢
يفو.اهوقبطيملفاهحوراومهفينأنودةعيرشلا
تاكسإبيفتكينأنكميناكجولفملاءافشفقوم
ميظعمّلعمكهنكل.ةزجعملاءارجإبةيلخادلامهتالؤاست
ةزجعمحيسملارُجيمل.ةعيرشلاحورمهلحرشينأدارأ
هنألنكل،هموصختاكسإلالو،هسفننععافدلل

ءافشوأةيطخلانارفغرسيأامُّيأ«:مهلأس.رشبلابحي
سانلامامأثيدحلانأولو،نامهمنانثالا»؟للشلا

تناكنإىريالًادحأنأل،لهسةيطخلانارفغنع
.ةيقابتلازالوأءامسلاتالجسنمتيُحمةيطخلا
ًاناهرببّلطتيهنألسانلامامأبْعَصفضرملاءافشامأ
،نيرمألاكلميهنأحيسملامهمَّـلعمث.ًايروفًاروظنم
.هاياطخرفغوجولفملاىفشف

ّرسفف،هلًاداقتناةبتكلابولقيفىأر:بّحملاحيسملا.٣
يتلاهتبحملطعيهلمهداقتناعديملو،بعصلامهل
سرطبتيبيفسلج.بعصلاحرشتوقحلاحضوت
رفوتيملىتح،تقولالكهبطيحينأروهمجللحمسو
فقسلارابغطقساملو.ةحارلاولكأللتقوهيدل
،فطعوةبحمبرمألالَّـبقتنولماحلاهعفرامدنعهيلع
جولفملااولمحنيذلاةعبرألالاجرلاةبلطباجتساو
.دسجللوحورلل،دودحريغبحيسملاءاطعناك.هيلإ
ٍءادفلمعو،يفشتلهنمجرختًةوقهفّلكياذهناك
.ةاطخلااياطخرِّـفكي

ُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«:حيسملالاق:ناطلسلابحاصحيسملا.٤
لُس
ْ

يفٍناَط .)٢٨:١٨ىتم(»ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ
.ةيطخلاىلعوضرملاىلعهناطلسانيرتةزجعملاهذهو

نوكينأةسلخبسحيملحيسملانإسلوبلوسرلالاق
هسفنحيسملالداعاملهنأىنعمب،)٢:٨يبليف(هللاًالداعم
هقحاذهناكدقف،هقحنمسيلاملًاسلتخمنكيملهللااب
مسابتكَيلةايحلارفِسىلعناطلسلابحاصوه،يعيبطلا
دسجلاىلعناطلسلابحاصوهو.هيفّيفشملالولشملا
هنكلفدجيهونظ.ةلماكلاهتحصلولشمللديعُيليناسنإلا
.يعيبطلاهقحسراميناك

ةالص
انصالخحيسملايفدجناننألكركشن،يوامسلاانابأ

كتبحمنمبلطن.اناياطخلًانارفغوانضارمألًءافش،لماكلا
-كاياطعلضفب-مِّـدقنف،ةينغلاةمعنلاتاكربانلنوكتنأ
ليلدانقلقرهاظمنمو،انئافشناهربانضرمةمالعنم
.نيمآ.حيسملامساب.انتايحتسملكنأل،انمالس

ةلئسأ
؟اهلكدلبللةماعةمدخلحمسرطبتيبراصفيك.١
؟حيسملاعابِّـتانمسرطبهفَّـلكتيذلانمثلاوهام.٢
؟حيسمللهتيبىطعأاملسرطبهلانيذلاءازجلاوهام.٣
اولمحنيذلاةعبرألالاجرلايفتافصعبرأبتكا.٤

؟جولفملا
يذلاسردلاوهامو،ةعبرألالاجرلانواعتحرشا.٥

.مهنمهملعتن

حيسملاتازجعمجولفملاءافشةسداسلاةزجعملا
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؟هودقتنانيذلاةبتكلانمحيسملافقومناكاذام.٦
-ةفلتخمرئاوديفةزجعملاهذهيفحيسملاناطلسرهظ.٧

؟يهام

تيبةكربضيرمءافشةعباسلاةزجعملا
ادْسِح

َىلِإُعوُسَيَدِعَصَف،ِدوُهَيْلِلٌديِعَناَكاَذٰهَدْعَبَو١
يفَو٢.َميِلَشُروُأ َهلُلاَقُيٌةَكْرِبِنْأَّـضلٱِباَبَدْنِعَميِلَشُروُأِ

َ
ا

َهل»اَدْسِحُتْيَب«ِةَّـيِناَْربِعْلٱِب
َ
يف٣.ٍةَقِوْرَأُةَسَْمخا َناَكِهِذٰهِ

ٍ،مْسُعَوٍجْرُعَوٍيْمُعَوىَضْرَمْنِمٌريِثَكٌروُهُْمجًاعِجَطْضُم
َحتَنوُعَّـقَوَتَي

ْ
يفًاناَيْحَأُلِزْنَيَناَكًاكالَمَّـنَأل٤.ِءاَْملٱَكيِر ِ

َحتَدْعَبًالَّـوَأَلَزَنْنَمَف.َءاَْملٱُكِّـرَُحيَوِةَكِْربْلٱ
ْ
ُأَْربَيَناَكِءاَْملٱِكيِر

ُذْنُمٌضَرَمِهِبٌناَسْنِإَكاَنُهَناَكَو٥.ُهاََرتْعٱٍضَرَمِّـيَأْنِم
َّـنَأَمِلَعَو،ًاعِجَطْضُمُعوُسَيُهآَراَذٰه٦.ًةَنَسَنيِثالَثَوٍناََمث
:ُضيِرَْملٱُهَباَجَأ٧»؟َأَْربَتْنَأُديِرُتَأ«:ُهَلَلاَقَف،ًاريِثَكًاناَمَزُهَل
يفيِنيِقْلُيٌناَسْنِإِيلَسْيَل،ُدِّـيَساَي« َكَّـرََحتىَتَمِةَكِْربْلٱِ
:ُعوُسَيُهَلَلاَق٨.»ُرَخآيِماَّـدُقُلِزْنَيٍتآاَنَأاَمَنْيَبْلَب.ُءاَْملٱ
ََلَمحَوُناَسْنِإلٱَئِرَبًالاَحَف٩.»ِشْمٱَوَكَرِيَرسِْلْمحٱِ.مُق«
يفَناَكَو.ىَشَمَوُهَرِيَرس .ٌتْبَسِمْوَيْلٱَكِلٰذِ

َكَلُّلَِحيال!ٌتْبَسُهَّـنِإ«:َيِفُشيِذَّـلِلُدوُهَيْلٱَلاَقَف١٠
َحتْنَأ

ْ
ِيلَلاَقَوُهِينَأَرْبَأيِذَّـلٱَّـنِإ«:ْمَُهباَجَأ١١.»َكَرِيَرسَلِم

محٱ
ِْ
يِذَّـلٱُناَسْنِإلٱَوُهْنَم«:ُهوُلَأَسَف١٢.»ِشْمٱَوَكَرِيَرسْل

ْمَلَفَيِفُشيِذَّـلٱاَّـمَأ١٣.»ِشْمٱَوَكَرِيَرسْلِْمحٱَكَلَلاَق
يفَناَكْذِإ،َلَزَتْعٱَعوُسَيَّـنَأل،َوُهْنَمُمَلْعَيْنُكَي ِعِضْوَْملٱِ

يفُعوُسَيُهَدَجَوَكِلٰذَدْعَب١٤.ٌعَْمج ْهلٱِ
َ
اَه«:ُهَلَلاَقَوِلَكْي

ُختالَف،َتْئِرَبْدَقَتْنَأ
ْ
١٥.»َُّرشَأَكَلَنوُكَيَّـالَئِل،ًاضْيَأْئِط

١٦.ُهَأَرْبَأيِذَّـلٱَوُهَعوُسَيَّـنَأَدوُهَيْلٱََربْخَأَوُناَسْنِإلٱىَضَمَف
ِهلَو
ٰ
ُهَّـنَألُهوُلُتْقَيْنَأَنوُبُلْطَيَو،َعوُسَيَنوُدُرْطَيُدوُهَيْلٱَناَكاَذ

يفاَذٰهَلِمَع .ٍتْبَسِ
.»ُلَمْعَأاَنَأَوَنآلٱىَّـتَحُلَمْعَيِيبَأ«:ُعوُسَيْمَُهباَجَأَف١٧
،ُهوُلُتْقَيْنَأَرَثْكَأَنوُبُلْطَيُدوُهَيْلٱَناَكاَذٰهِلْجَأْنِمَف١٨
،ُهوُبَأَهللاٱَّـنِإًاضْيَأَلاَقْلَب،ْطَقَفَتْبَّـسلٱِضُقْنَيَْملُهَّـنَأل
.)١٨-٥:١انحوي(ِهللاٱِبُهَسْفَنًالِداَعُم

هافش،ةنسنيثالثوٍنامثذنمضيرمءافشةزجعمهذه
اذهنكلو.ديعموييفادْسِحتيبةكربدنعحيسملا
اهدايعأبةنسنوثالثوٍنامث.ًاديعبَّـقرتينكيمللجرلا
مئادناك.ديعبحرفينأنودهيلعتضمةفلتخملا
راصهبحيسملاهيفىقتلايذلاديعلاكلذنكل!بائتكالا
نألانلًادايعأنكتملةريثكدايعأبانررمامبر.»ديعلا«هل
مويلااننأولنكل،ًامامتانتايحكلتمادقنكيملحيسملا

ركفلاوبلقلاهانيطعأفًالماكًاميلستانتايحهانمَّـلس
.ًايقيقحًاديعانلمويلكنوكيس،دسجلاو

ميلشروأىلإحيسملادعصف،دوهيللًاديعمويلاكلذناك
نالمحلاهنمنولِخدُياوناكيذلا»نأضلاباب«نماهلخدو
اهانعمو،ادْسِحتيبةكربىلإهَّـجتامث،لكيهلايفةحيبذلل
.سئابلاضيرمللةمحرلامَّـدقثيح»ةمحرلاتيب«

باب«نملخد،انلجألحبُذيذلاانحصفوهحيسملاو
ةمحرلايههذهتسيلأ.»ةمحرلاتيب«ىلإًابهاذ»نأضلا
،بيلصهرظتني،دوذميفًادولومانءاجانصّلخمنإ:ةيهلإلا
لخملاةرفاغلاهتمحرانبهيل،ةمايقلاهعبتت

ِّـ
؟ةص

امبر،ءاماهبناك:ةْكِربلالاوحأانحويريشبلاانلحرشي
ًاكالمنإنولوقيدوهيلاناكو.ناروفهبثدحي،ًايندعمناك
نوركذيمهنكلكالملااوأرمهنإنولوقيال.ءاملاكّرحيلءيجي
يفًالوأهسفنيمريناكيذلاضيرملاو.هنودقتعياوناكام
.ءافشلالانيناكةكربلا

بحيهللانأ:نيرمأنهربتلرركتتةزجعملاهذهتناكو
.تازجعملايرُجيلازالهنأو،هبعش

مسُعوجرعويمع:ىضرملانمريبكددععمتجا
نـيدـيلالـصـاـفمسـُّبـيتمهبـاصأنـيذـلامـهمـسـُعـلاو(
،ةكربلاىلعةحوتفم،ةقورأةسمخيفاوميقيل.)نيمدقلاو
مهنويعتتَّـبثتدقو،حايرلاوسمشلاورطملانماهيفنومتحي
.كرحتيامدنعءاملاىلع

يفصقنكانهناك،ةمحرلاتيبىَّـمسملاناكملاكلذيف
هسفنناسنإلكيقليىتحءاملاكرحتينأامف!ةمحرلا
هنأل،رخآلايفركفيدحأنكيمل.ًالوأهلهأهبيقليوأ،ًالوأ
!هيلعةصرفلاتعاضلكلذلعفهنأولنظي

نيثالثوٍنامثةدمناكملااذهيفضيرملااذهيقبكلذلو
:هللاقوحيسملاءاجامدنعديعلاءاجنكلو.أربيملوةنس
يفينيقليناسنإيلسيل«:هُّدرناكو»؟أربتنأديرتأ«
.»ِشماوكريرسلمحامق«:هللاقف»ءاملاكرحتىتمةكربلا
.راسوهفتكىلعهشارفىوطوهريرسلمحوماقلاحلايفو

دوهيلانيدلالاجرناكو،ًاتبسمويلاكلذناك
لمحيالأاهنمو،ةعيرشلابلاطمبكسمتلاةياغنيكّسمتم
،يفُشيذلاضيرملااومالكلذل،تبسلامويًائيشٌدحأ

حيسملاتازجعمادْسِحتيبةكربضيرمءافشةعباسلاةزجعملا
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ناكو.تبسلارسكهنألهولتقينأاودارأوحيسملااودقتناو
.ةْكِربلادنعٌةكَرَبتناكوٌراوح

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

وحنفحزيةنسنيثالثوٍنامثةدمضيرملااذهىقب
لصيناكهنكلو،عيطتسيامعرسأبءاملاكرحتاملكةكربلا
اهيفاولزنامإ،ةكربلاىلإسانلاتائمتدراوت.ًارخأتمًامئاد
لوزنلااوعيطتسيملوأ،مهتويبىلإاوداعوءاّحصأاوجرخو
تيمهنإ.ةايحلاوتوملانيبيقبفوهامأ.مهونفدواوتامف

نيذلاعمحرفوهالو،اوتامنيذلاعمحارتساوهال.يح
تارشعنوريثكهعفدًابلاغ.رشبلاةينانأىأردقل.اوفُش
ملءاحصألا.ةكربلاىلإهلبقاولزنيلهناكماوذخأيلتارملا
.ًاضيأىضرملاوهومحري

!ءافشال

!قيدصال

!هنمبرقلابءافشلانأعم،لمأاللكلاقوفو

ديفتسيانريغ.ةهباشمفورظبُّرمنةريثكتارميف
.اهكلتمنالنحنوةصرفلازهتنيانريغ.ديفتسنالنحنو
ىلإانعفدينمدجنالفنحنامأوهعفدينمدجيانريغ
.»رخآيمادقلزنيٍتآانأامنيب«.مامألا

،حيسملاعمءاقللامتامدنعًامامتفقوملالدبتنكلو
»؟أربتنأديرتأ«:لأسو

دجاوتيًاذإاذاملف«:نولأسيوحيسملالاؤسضعبلادقتني
.»؟أربينأديريالناكاذإادْسِحتيبةكربدنعلجرلا
نيرخآلاةيانعوضرملانوداتعينيريثكنأيهةقيقحلانكل
نأحيحص.مامتهالازكرماونوكينأبنوعتمتسيو،مهب
نونتعيلهألانأل،ًالكاوتوًةناكتساقلخيهنكلوةثراكضرملا
دجودبالهلهأهكرتيذلالجرلااذهو.ضيرملابًامئاد
،هنمًةحصلضفألاىضرملاوأ،ىضرملالهأنمةيانعلا
لأسيدحأالنأنوملعيمهنأل،هنومعطيوهيلعنوقفشي
نمهسفنةيلوئسملمحتيأدبيسيفُشهنأولف.هيلع
نأديرتأ«:برلاهلأسف؟كلذلدعتسموهلهف.ديدج
دمتعيوهلاحّريغينأديريو،ًادعتسمناكنإفرعيل»؟أربت
.هسفنىلع

:حيسملالاقامك،اهيلإانْعُجاذإالإةكربانيطعيالهللا
لِلىَبوُط«

ْ
لٱَوِعاَيِج

ْ
لٱَىلِإِشاَطِع

ْ
:٥ىتم(»َنوُعَبْشُيْمَُّـهنَأل،ِّـِرب

كلذبّسحنونيعئاجنوكنامدنعانعبشيبرلاف)٦
نكل،اهبعتمتسيالاهبلطيملةكربلانييذلا.بلطنف
اهانبلطو،اهيلإانقَّـوشتدقنوكننأدعباهذخأنيتلاةكربلا
.انلةبسنلابربكأةميقتاذنوكت،ةجاجلب

تاونس.»ناسنإيلسيل«:ضيرملاةباجإتناكو
ركذوبرلاركذيمل.رشبلايفالإركفيالهتلعجضرملا
ةبيخركذهنكل،ةزجعمثودحةيناكمإركذيمل.سانلا
ركذيوهف،ةيهلإلاةبحملاىريدعيمل!رارمتسابترركتلمأ
.ءاملاكرحتىتمةكربلايفهيقليلهنيعيهلناسنإالنأطقف
عملوقيهلعلهللاىلإرشبلانمضيرملاينيعحيسملاعفرو
َعِمَسَوَّـَيلِإَلاَمَفَّـبَّـرلٱُتْرَظَتْنٱًاراَظِتْنِا«:دوادهّدج

.)٤٠:١رومزم(»يِخاَُرص

:مايقلابٌرمأ-١
..لمحإ..مق«:ةياغللةبيرغرماوأضيرملااذهىَّـقلت

،مايقلاعيطتسيالًالصأوهويشميولمحيفيكف.»ِشمإ
!ديعبنمزنمماقناكلهنكمأولهنأل

ًاناميإ:ضيرملانمنيئيشبلطتيرمألاناكدقل
ىرُتالرومأبناقيإلاوىجرُيامبةقثلاوهناميإلاف.ةعاطو
ًارييغتالوًءافشىريالوهوضيرملانمآو.)١١:١نييناربع(

،ةيحصلاهتلاحىلعديدجيأأرطيملو،همسجتالضعيف
.ةملكلايفةقثلاوناميإلاوهاذهو!ءيجيسامىأرهنكل
سدقلاحورلاحتفدقل؟ةقثلاهذهلجرلااذهىطعأنم
نأل،برلاةملكلنيريثكةباجتسامدعرسفياذهو.هينيع
.مهسفنأيفناميإلابجزتمتملةملكلا

عطتسيملامىأرهنأل،باتيذلاصللاركذتله
)٢٣:٤٢اقول(ًاتوكلموًابرىأردقل؟هتيؤرهبنوطيحملا
نكلو.بولصمٌدبعحيسملانإلوقتاهلكلئالدلاامنيب
نويعهللاانطعيلف.توكلمبحاصًابرتأرناميإلانيع
ءامسلايفناطلسلابحاصبرلاحيسملاىرنلناميإلا
،انيلعنيذلانمرثكأانعمنيذلانأىرنلو،ضرألاىلعو
ولىتحرارمتسابانراوجىلإفقتيتلاةيهلإلاةيانعلاىرنو
.كلذسكعرهظُتفورظلالكتناك

ناسنإلالعجيو،ةعاطءىشنيًامئاديقيقحلاناميإلاو
.برلايفتعضُوةقثلالكنأل،يضميامنيأبرلاعبتي

حيسملاتازجعمادْسِحتيبةكربضيرمءافشةعباسلاةزجعملا
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عمهدسجبواجت،ةعاطلاعمضيرملاناميإبواجتامدنعو
.ىشموهريرسلمحويفُشف،حيسملارمأ

يشملاوريرسلالمحبرمأ-٢
لانًالعفهنأىلعهبنيطيحملالكهاريًاناهربكلذناكو

!اورينأدعبىتحنوّكشينيذلاددعرثكأام.ءافشلا
نأاوريلنييحورلانايمعلانويعحتفنتنأديريحيسملاو
يتلاةنسلايهو)٤:١٩اقول(تتأدق»ةلوبقملابرلاةَنَس«
.نوروسأملااهيفررحتي

.لكيهلاىلإبهذضيرملاءافشدعبو-٣
يذلانمفرعيالوه.هللاركشينأدارأهنأدبال
ناكًابلاغو،عومجلاطسويفىفتخاحيسملانأل،هافش
ناكلالإو،هذيمالتنمدحأهعمسيلوهدحوحيسملا
.ىرخأةرمحيسملاهبىقتلالكيهلايفو!هفرعضيرملا

لٱِبُتْحِرَف«
ْ

رومزم(»ُبَهْذَنِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإ:ِيلَنيِلِئاَق
،ركشنلرارمتساببرلاتيبىلإءيجنكلذل.)١٢٢:١

.قمعأةكربانتايحكرابيلصّلخملابىرخأةرميقتلنف
لَلَح«:نيلئاقىرخأةرمعجرنلف

ْ
ُحَبْذَأَكَلَف.يِدوُيُقَت

يف...وُعْدَأِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَو،ٍدَْمحَةَحيِبَذ »ِّـبَّـرلٱِتْيَبِراَيِدِ
.)١٩-١١٦:١٦رومزم(

ةزجعملاودوهيلا-ًايناث

حورلالبقفرحلا-١
ِتْبَّـسلٱَمْوَيْرُكْذُا«:لوقتةيصولاو،ًاتبسمويلاناك

لٱاَّـمَأَو،َكِلَمَعَعيَِمجُعَنْصَتَوُلَمْعَتٍماَّـيَأَةَّـتِس.ُهَسِّـدَقُتِل
ْ

ُمْوَي
َتْنَأاَمًالَمَعْعَنْصَتال.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌتْبَسِهيِفَفُعِباَّـسلٱ
َلِخاَديِذَّـلٱَكُليِزَنَوَكُتَمِيَهبَوَكُتَمَأَوَكُدْبَعَوَكُتَنْبٱَوَكُنْبٱَو
يفْنَأل-َكِباَوْبَأ َضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱُّبَّـرلٱَعَنَصٍماَّـيَأِةَّـتِسِ
لٱَو
ْ

يفَحَاَرتْسٱَو،اَهيِفاَمَّـلُكَوَرْحَب لٱِ
ْ

َكَراَبَكِلٰذِل.ِعِباَّـسلٱِمْوَي
دقتناو.)١١-٢٠:٨جورخ(»ُهَسَّـدَقَوِتْبَّـسلٱَمْوَيُّبَّـرلٱ
لمحوةيصولارسكهنأليفُشيذلالجرلادوهيلاخويش
يللاقينأربأيذلا«:لجرلاُّدرناكو.تبسلامويهشارف
ملهأربأيذلانعهولأسامدنعو.»ِشماوكريرسلمحا
!فرعي

نابرقلاوةحيبذلاوةعيرشلابنوّمتهيدوهيلاخويشناك
،طقفاهفرحباومتهالب،ةعيرشلاحوراوكرديمل.سقطلاو
نأمهمهيمل!ةمحرلانمربكأةيولوأوةيمهأاهلاولعجف
يتلاةحصلاةكرببًالوأهوئّنهينأبجيناك.يفُشضيرملا

يتلاةيآلااوسنو،هودقتنامهنكل،ديعلايفءامسلاهلاهتدهأ
يفًاعِقاَوُهَرْوَثْوَأَكيِخَأَراَِمحْرُظْنَتال«:لوقت ُلَفاَغَتَتَوِقيِرَّـطلٱِ
عمتجينأدبال.)٢٢:٤ةينثت(»َةَلاََحمالُهَعَمُهُميِقُتْلَبُهْنَع
،نوعلاديهلاوّدميورامحلابحاصاودعاسيلءاقدصألا
دوهيلاخويشنكلو.هجرخينأعيطتسيالهدحوهنأل
برلاامنيب،رخآلاءزجلااوكرتوةعيرشلانمٍءزجباوكّسمت
َكُمالَكِيلْجِرِلٌجاَِرس«هنإف،لككةملكلاسردننأديري
.)١١٩:١٠٥رومزم(»ِيليِبَسِلٌروُنَو

لمعيًامودهللا-٢
رسكهنألحيسملااولتقينأاودارألجرلااوفَّـنعنأدعبو
لمعييبأ«:مهلحيسملالاقف)١٦و١٥اتيآ(تبسلاةيصو
ةملكلاهذهمهتراثأدقلو.)١٧ةيآ(»لمعأانأونآلاىتح
قلخلانمىهتنايذلاهللانأاوكرديملمهنأل،ةيناثلاةرملل

.رشبلاريخلةيانعلالامعأبموقيلازال،سداسلامويلايف
َيِهَو،ِءاَيْشَألٱَّـلُك«:اهناكميفاهظفحوكالفألاقلخدقل
تبسلاموينكيملف.)٤:١١ايؤر(»ْتَقِلُخَوٌةَنِئاَكَكِتَداَرِإِب
يفبكاوكلاوكالفألاظفحيلازامهنأل،هللالمعةياهن
.اهيفشيوسانلاداسجأمّمريحيسملالازالو!اهتارادم

ةياهننكيملهنكل،قلخلالمعةياهنناكتبسلانأحيحص
.ةيانعلالمع

رارمتسابلمعيانهلإنألحرفلابانبلقألمتةيآلاهذهو
لَُختْنَأْنَعُْرصْقَتَْملِّـبَّـرلٱَدَيَّـنِإاَه«انعم

ِّـ
ُهُنُذُأْلَقْثَتَْملَو،َص

رومزم(»َكُظِفاَحُسَعْنَيال«)٥٩:١ءايعشإ(»َعَمْسَتْنَأْنَع
الةيوبأةبحمبًامئادانرمغيوكرابيويطعيوهف)١٢١:٣

.يهتنت

حيسملااولتقينأاودارأ-٣
ةيآ(»يبأ«ةملكىنعماومهفمهنألدوهيلاخويشبضغ

لجأنم«:لوقيكلذل،هللاابهسفنحيسملاىواسدقل.)١٧
،هوبأهللانإلاقهنألهولتقينأرثكانوبلطيدوهيلاناكاذه
»ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«:لاقدقل.)١٨ةيآ(»هللاابهسفنًالداعم
ىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«:سبليفللاقو)١٠:٣٠انحوي(
امدنعحيسملانإسلوبلوسرلالوقيو)١٤:٩انحوي(»َبآلٱ

نلعيناكهنكلو،هلسيلًاقحسلتخيملهللاابهسفنلداع
لِميهةقيقح

ْ
سانلاهركياذاملف.)٢:٦يبليف(ًالعفهك

؟قحلا
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ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

ًاريثكًانامزهلنأملعو،ًاعجطضمعوسيهآراذه«
:حيسملالاعفأظحالن.)٦ةيآ(»؟أربتنأديرتأ:هلأسف
.بوّتو،رمأو،هبحنلعأو،لأسو،مِلَعو،ىأر

يذلاىأر.هلقيدصاليذلاضيرملاحيسملاىأر.١
سكعبهآر.اهيفءاجرالةسئاي»ةلاح«سانلاهربتعي
يذلاصخشلاببيبطلاينتعيًةداعف.يرشبلاقطنملا
.ةدودحمبيبطلاةردقنأل،ًالوألضفأهتلاحنوكت
صّصختموهو،هدنععاطتسمءيشلكفحيسملاامأ

.تاليحتسملايف
انفعضفرعي.انعءيشلكفرعيبرلاف،مِلَع.٢

الوءاخسبهجاتحناميطعيمث،يقيقحلاانجايتحاو
.ّريعي

وهف،حيسملاةيانعيههذه»؟أربتنأديرتأ«:لأس.٣
ةمعنىلعانلوصحو.انجايتحانعوانعلأسيًامئاد
؟ديرنله.انيلعفقوتيحيسملا

نمسئييذلالجرللهتبحمحيسملانلعأاذهيفو.٤
ُدوُعَي.ِةَفْأَّـرلٱِبَُّرسُي«!صخشلكنموءيشلك
.)٢٠-٧:١٨اخيم(»اَنَماَثآُسوُدَي،اَنَُمحْرَي

رمألااذهو.»ِشماوكريرسلمحامق«:حيسملاهرمأ.٥
دسجةحصيفانيو،عُّقوتلاوراظتنالاوفرُعلايفاني
نكل،ةهاقنةرتفوٍءافشلجاتحيهنأل،ناسنإلاكلذ
.هلكاذهىَّـطختبرلا

ًايحورانسفنأنمحلصننأديرننايحألاضعبيف
ًاداليميطعيبرلانكلو،انتاوذىلعنيدمتعم
»ةديدجةقيلخوهفحيسملايفدحأناكنإ«:ًاديدج
الامف،ًامامتلماكرييغتاذه.)٥:١٧سوثنروك٢(
،رداقلايهلإلابحلاهذّفنييناسنإلالقعلاهقدصي
.تازجعملايرُجييذلاو

نوكيالئلًاضيأءىطختالف،َتْئربدقتنأاه«:بَّـوت.٦
ناكلجرلااذهضرمنأودبي.)١٤ةيآ(»ّرشأكل
.ةيطخةجيتنسيلضرملكنأولو،ةيطخلًةجيتن
عوجرلاو.ةحصلارارمتسالطرشانهضيرملاةبوتف
:١١سوثنروك١(هتيميوةايحلانمهمرحيهنأل،ّرشأاهيلإ

٣٠(.
:قئاقحثالثملعتنّيفشملاضيرمللحيسملارمأنمو
طرشةبوتلا.ةيطخللةجيتنضرملاءيجيدق

جئاتنجتنُيةيطخللعوجرلا.ةحصلارارمتسال
.١.ّرشأ
)١٧ةيآ(هوبأهللانإحيسملالاق:حيسملاةيهولأنالعإ

نلعيحيسملاانهدجنو.)١٨ةيآ(هللاابهسفنىواسف
:تارمعبسهتيهولأ

اَذٰهَفَكاَذَلِمَعاَمْهَم«:بآلالمعسفنلمعيحيسملا·
.)١٩ةيآ(»َكِلٰذَكُنْبِالٱُهُلَمْعَي
ِهيِرُيَوَنْبِالٱُِّبُحيَبآلٱَّـنَأل«:بآلاركففرعيحيسملا·

.)٢٠ةيآ(»ُهُلَمْعَيَوُهاَمَعيَِمج
َتاَوْمَألٱُميِقُيَبآلٱَّـنَأاَمَك«:ىتوملاييُحيحيسملا·

-٢٤و٢١ةيآ(»ُءاَشَيْنَميِيُْحيًاضْيَأُنْبِالٱَكِلٰذَك،يِيُْحيَو
٢٦(.

ْدَقْلَب،ًادَحَأُنيِدَيالَبآلٱَّـنَأل«:ملاعلانيديحيسملا·
)٢٢ةيآ(»ِنْبِالِلِةَنوُنْيَّـدلٱَّـلُكىَطْعَأ
جلٱَمِرْكُيْيَكِل«:ةماركلالانيحيسملا·

ْ
اَمَكَنْبِالٱُعيَِم

»ًاضيأَبآلٱُمِرْكُيالَنْبِالٱُمِرْكُيالْنَم.َبآلٱَنوُمِرْكُي
)٢٣ةيآ(
ِيتَداَهَشَفِيسْفَنِلُدَهْشَأُتْنُكْنِإ«:هلبآلادهشدقل·

َّـنَأُمَلْعَأاَنَأَو،ُرَخآَوُهِيلُدَهْشَييِذَّـلٱ.ًاّقَحْتَسْيَل
.)٣٢و٣١اتيآ(»ٌّقَحَيِهِيلاَهُدَهْشَييِتَّـلٱُهَتَداَهَش

لَسْرَأْمُتْنَأ«:نادمعملاانحويهلدهش*
ْ

اَّـنَحوُيَىلِإْمُت
لِلَدِهَشَف

ْ
)٣٣ةيآ(»ِّـقَح

َّـنَأل،اَّـنَحوُيْنِمُمَظْعَأٌةَداَهَشِيل«:هلامعأهلتدهش*
اَهِنْيَعِبُلاَمْعَألٱِهِذٰه،اَهَلِّـمَكُألُبآلٱِيناَطْعَأيِتَّـلٱَلاَمْعَألٱ
ةيآ(»يِنَلَسْرَأْدَقَبآلٱَّـنَأِيلُدَهْشَتَيِهاَهُلَمْعَأاَنَأيِتَّـلٱ

٣٦(.

ُدَهْشَييِنَلَسْرَأيِذَّـلٱُهُسْفَنُبآلٱَو«:هلبآلادهش*
)٣٧ةيآ(»ِيل

لٱاوُشِّـتَف«:ةسدقملابتكلاهلتدهش*
ْ

َيِهَو...َبُتُك
)٣٩ةيآ(»ِيلُدَهْشَتيِتَّـلٱ

،ميظعلاصّلخملا،ءيشلكىلعرداقلاانهلإوهاذه
انوعدف.انيلعفءارتيونّنحتيوانتافعضنمانذقنييذلا
.انتايحلةفعاضمةكربهنمبلطنلهمامأًامئادينحنن

ةالص
،ريصيفرمأتونوكيفلوقتنماي،ناطلسلابحاصاي

ميلستلاوعوضخلاكل.فاتهلاوحيبستلاوركشلاكل
.نوعلاكنمودامتعالاكيلع.ةعاطلاو

حيسملاتازجعمادْسِحتيبةكربضيرمءافشةعباسلاةزجعملا
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لاننل،كتبحمردصىلعةبَعتملاانسوؤردنسننأانْبَه
،كرضحمىلإلقتنننأىلإ،ًادغومويلاهجاتحنامكنم
.نيمآ.حيسملامساب.نينأالوزوعالوضرمالثيح

ةلئسأ
؟ًايقيقحديعلابانلافتحانوكيىتم.١
باب«نمحيسملالوخديفةيزمرلايناعملايهام.٢

؟ادسحتيبةكْرِبىلإهباهذو»نأضلا
؟هريرسلمحهنألضيرملادوهيلاخويشمالاذامل.٣
اهَّـلحفيكو،ةنس٣٨ذنمضيرملاةلكشميهام.٤

؟حيسملا
.يشميوهشارفلمحيوموقينأضيرملاحيسملارمأ.٥

؟امهام-نيرمأضيرملانماذهبَّـلطتو
؟هئافشدعبلكيهللضيرملابهذاذامل.٦
.اهركذا-تارمعبسهتيهولأحيسملانلعأ.٧

ةسبايلاديلايذءافشةنماثلاةزجعملا

ُهُدَيٌلُجَرَكاَنُهَناَكَو،ِعَمْجَْملٱَىلِإًاضْيَأَلَخَدَّـمُث١
يفِهيِفْشَيْلَه:ُهَنوُبِقاَرُياوُراَصَف٢.ٌةَسِباَي ْيَكِل؟ِتْبَّـسلٱِ
ْمُق«:ُةَسِباَيْلٱُدَيْلٱُهَليِذَّـلٱِلُجَّـرلِلَلاَقَف٣.ِهْيَلَعاوُكَتْشَي

يف َهلَلاَقَّـمُث٤»!ِطَسَوْلٱِ
ُ
يفُّلَِحيْلَه«:ْم ِْريَْخلٱُلْعِفِتْبَّـسلٱِ

َخت؟ِّـَّـرشلٱُلْعِفْوَأ
ْ
َرَظَنَف٥.اوُتَكَسَف.»؟ٌلْتَقْوَأٍسْفَنُصيِل

َلاَقَو،ِْمِهبوُلُقِةَظالِغَىلَعًانيِزَح،ٍبَضَغِبْمِهْيَلِإُهَلْوَح
ًةَحيِحَصُهُدَيْتَداَعَف،اَهَّـدَمَف.»َكَدَيَّـدُم«:ِلُجَّـرلِل
.)٥-٣:١سقرم(ىَرْخُألٱَك

.)١١-٦:٦اقولو١٤-١٢:٩ىتميفًاضيأةزجعملاتدرو(

يخيرـاــتـلاعــبـاــتــتـلالـوـحلـــيـجــنإلاوّرســـفـمفــلـــتـخا
تازجعماولجسيملليجانألاباَّـتُكنأل،تازجعملل
ًةلثمأاهنمنوذخأياوناكلب،اهثودحخيراتبسححيسملا
يفنوّرسفملادهتجاعبطلابو.اهددعةرثكببسب،طقف

هذهنوكتالدقكلذلو،تازجعملاثودحدعومديدحت
.حيسملاتازجعمةلسلسيفةنماثلايهةزجعملا

تناكيتلايهىنميلالجرلادينإاقولريشبلالوقي
يف،لكيهلايفترجةزجعملانأنوريشبلاقفتيو.ةسباي
نألدوهيلاخويشوحيسملانيبةشقانمدعب،تبسموي
ال،دوهيلاخويشمهدقتناف،تبسمويلبانساوفطقذيمالتلا
طقتلينأرفاسميألًاحابمناكدقف،لبانساوفطقمهنأل
هعمهنمذخأيالنأطرشب،هلكأيامقئادحلاوألوقحلانم

،تبسمويتفطُقلبانسلانألنكل.)٢٣:٢٥ةينثت(
ماقدق)مهرظنيف(ةلبنسلافطقيذلاناسنإلانوكيف
!لكأمث،نحطمث،ةيرذتو،ساردو،داصحةيلمعب

:هلاولاقو،ذيمالتلافقومدوهيلاخويشَّـرسفاذكه
مّدقو.»!تبسلايفهلعفلحيالامنولعفيكذيمالتاذوه«
فقومشقانننحنواهلمأتنس،تاباجإعبرأمهلحيسملا
.ةزجعملانمدوهيلاخويش

ثيح،ةعبرألاتاقيلعتلاهذهدعبلكيهلاحيسملالخد
ّلحيله«:دوهيلاخويشهلأسف.ةسبايلاىنميلاديلااذىأر
أطخىلعاوديزينأكلذبنوديري»؟توبسلايفءاربإلا
حبصتف،هسفنحيسملانمًأطخلبانسلافطقيفذيمالتلا
يكل«:ىتمريشبلالوقيو.هسفنحيسملادضىوكشلا
لاقمث،ةعيرشلاحورمهلحيسملاحرشو.»هيلعاوكتشي
.ىرخألاكةحيحصتداعف،اهَّـدمف»كديّدُم«:لجرلل

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

يتلاديلايهو،ةسبايلايهىنميلاضيرملاديتناك
.ىَّـقلتتو،يطعتو،مالسللّدتمتو،لمعت

انيفشينأديريبرلانأةسبايلاديلاهذهءافشانمّلعي·
لمعلاىلعةردقلاانلّدريف،ريخلالمعنعزجعلانم
نأنعزجاعبرلانعديعبلاناسنإلاف.حلاصلا
.ريخللانعفدينأديريبرلاو،ًاريخلمعي
لاقف،نانباهلناكيذلابألانع٢١ىتميفأرقن
:هباجأف»يمركيفلمعامويلابهذا،ينبااي«:لوألل
بهذا،ينبااي«:يناثلللاقو.بهذهنكلو»ديرأام«
ذِّـفنيملهنكلومالكلابعاطأف»يمركيفلمعامويلا
نأديريبرلاو.انلكانلهَّـجومهسفنرمألاو.لمعلاب
نأانميعيبطلاهعُّقوتف،هدالوأاننألهمركيفٍلمعبموقن
زجاعةسبايلاىنميلاديلابحاصنكل.همركيفلمعن
ايه...كديّدُم«:حيسملاهللاقكلذلو،لمعلانع
.»يعملمعا
لسينأزجاعةسبايلاديلابحاصو·

ِّـ
هديف،سانلاىلعم

ةسبايلاىنميلاديلاباحصأبءيلمانملاعو.كرحتتال
ةبحملابمهيديأنوّدميالمهف.ًايونعموًايحوروًايقالخأ
نأنوعيطتسيالفاهوربتخيمل.ةبحملاىلإنوجاتحيمهنأل
هنأو،انبحيهللانأملعتننأجاتحننحنو.اهوطعي
لصييذلابحلابًامودهديّدمييذلاحلاصلايعارلا
وهف.ةحلاصملابًامئادّدتمتهللاديو.نحنثيحانيلإ

حيسملاتازجعمةسبايلاديلايذءافشةنماثلاةزجعملا

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



كلذدعبانديريو،هللاعمانحلاصيلانيلإهديّدميهتبحمب
:لوقيو،هللاعمسانلاحلاصن،ةحلاصملسُرنوكننأ
سوثنروك٢(هللاعمسانلاحلاصتلكديّدم،نمؤملااهيأ
٢٠-٥:١٨(.
نوينانأنحنف،يطعتنأعيطتستالةسبايلاديلاو·

قرشييذلابحملاانهلإلمأتننأبجينكل.انتعيبطب
رارشأوراربأنملكلاىلعرطميو،عيمجلاىلعهسمش
وأ،كلذدوعتنملامبر.هلاثميفكلسنف)٥:٤٥ىتم(
فاخنانحبصأف،ًارشانؤازجناكفةرمًاريخانلمعامبر
رابتخالاديبعويضاملاىرسأاننأل،ريخلالمعننأ
لضفأرضاحىلإيضاملانملقتنننأبجيو.ءيسلا
.حيسملاعملضفأنوكينأدباللبقتسمىلإو
رييغتلاوةديدجلاةايحلانعلوسرلاسلوبثدحتيو
يفُقِراَّـسلٱِِقْرسَيال«:ًالئاقسفنلايفبرلاهيرجييذلا ِ
حلٱِبْلَب،ُدْعَباَم

ْ
ُهَلَنوُكَيِل،ِهْيَدَيِبَحِلاَّـصلٱًالِماَعُبَعْتَيِّـيَِر

.)٤:٢٨سسفأ(»ٌجاَيِتْحٱُهَلْنَمَيِطْعُيْنَأ
»؟كانبلسَمِب«:هنولأسيف»ينومتبلس«:برلالوقيو
يف«:بواجيف لٱِ

ْ
مكنأل)٣:٨يخالم(»ِةَمِدْقَّـتلٱَوِروُشُع

ىنميلاديلاءافشىلإجاتحننحنف.يلروشعلااومدقتمل
تاجايتحامدقنفيكملعتنل،يطعتاليتلاةسبايلا
.نيرخآلا
سانلاعمسي.ذخأتلدتمتنأعيطتستالةسبايلاديلا·

مهساسحإببسبهنوضفريمهنكلوبرلاصالخنع
وأ،هلمهتجاحنوريالمهنألوأ،مهريغنملضفأمهنأب
نلومهلبقينلهللانأنونظيفمهرورشنممهسأيةدشل
سفنلانإف،بابسألاتناكامهمو.ًاصالخمهيطعي
ناميإلاديّدمتنأعيطتستالبرلانعةديعبلاةئطاخلا
ةسبايلاانيديأءافشةزجعملجاتحننحنو.ةكربلاذخأتل
.ذخأتلناميإوةقثيفدتمتل
لَخبيع·

ْ
الةايحلانألديلاتسبي:لسكبيعوأ،يق

لَخبيعلامبراهيلإيرست
ْ

تفقوتاهنألوأ،داليملابيق
ىنعمبانيفنادوجومناببسلاناذهو.لمعلانع
خلاِبَوُتْرِوُّصِمْثِإلٱِب«:داليملابيعف.يحور

ْ
ْتَلِبَحِةَّـيَِط

خلٱِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِب«)٥١:٥رومزم(»يِّـمُأِيب
ْ

ُةَّـيَِط
لٱَىلِإ

ْ
خلٱِبَوِ،َملاَع

ْ
ملٱِةَّـيَِط

ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ
ِعيَِمجَىلِإُتْوَْ

جلٱَأَطْخَأْذِإ،ِساَّـنلٱ
ْ

ةاطخنحن.)٥:١٢ةيمور(»ُعيَِم
نميفاشلاوهحيسملاو.لعفلابةاطخو،ةعيبطلاب
.نيتلاحلا

:ضيرملانمرمألابَّـلطتو

:ناميإلا-أ
ملعيوهو،اهَّـدمف»كديّدم«:ضيرملااذهلحيسملالاق

.عيطتسأال«:لوقينأنكميناك.كرحتتالةسباياهنأ
لازتالاهنأمغرهديّدم،ةملكلابنمآهنألنكل.»زجاعينإ
.برلارمأيفةقث،ةسباي

:ةعاطلا-ب
امأ.ةعاطلادجاوتتيبلقلاناميإلادجاوتيامدنع

.ةايحلاّريغيمليذلالقعلاناميإوهفعيطياليذلاناميإلا
ناميإلانكل.)٢:١٩بوقعي(نيطايشلاناميإلثمهنإ
.ةعاطلابجزتمييقيقحلا

:ةعاجشلا-ج
،حيسملانوبقارينيفقاودوهيلاخويشنمنوريثكناك
ناك.هيلعاوكتشيل»؟توبسلايفءاربإلالحيله«:هولأسو
يفلخدينأنعهديسَبَيضيرملالّضفينأنكمملانم
بناجبناكهنكلو!ةسايسلاونيدلاةداقعملكاشم
ذّفنيوحيسملاعبتيهتلعجًةعاجشًاعاجشهتعاطوهناميإ
.هرماوأ

ًالاعفانناميإنوكيل،ةعاطلاو،يوقلاناميإلاهللاانطعيل
ذفننوحيسملاعيطنلةعاجشلاانطعيلو.ًارمثموًالماعو
.انتايحلءيشلضفأاهنأل،هرماوأ

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

فرحبنومتهيدوهيلاخويشلثم،صاخشأكانه
،ةداساوسيلوديبعءالؤهو.اهحوربسيلوةعيرشلا
.ةداسلاقلختيتلايهةمعنلانكل،ًاديبعقلختةعيرشلاف

نأل،نئمطيةمعنلايفهنكل،ناسنإلافاخيةعيرشلايف
ناسنإلاعابِّـتانوكيف،ةبحملاوةحارلاوةيرحلاىطعأبرلا
ةمعنبعتمتيف،ركفلاوبلقلالكببحينمعابِّـتاحيسملل
حلٱَوُةَمْعِّـنلٱاَّـمَأ،َيِطْعُأىَسوُمِبَسوُماَّـنلٱ«.حيسملاقتع

ْ
َُّق

ملٱَعوُسَيِبَف
.)١:١٧انحوي(»اَراَصِحيِسَْ

ءاربإلالحيله«:هولأسامدنعمهيلعحيسملاّدرناكو
:ًايعابرًادر»؟توبسلايف

ريغًائيشلعفينأدوادلتحابأةرورضلانإلاق.١
َنيِذَّـلٱَوَوُهَعاَجَنيِحُدُواَدُهَلَعَفاَمْمُتْأَرَقاَمَأ«:حابُم
َْمليِذَّـلٱِةَمِدْقَّـتلٱَزْبُخَلَكَأَوِهللاٱَتْيَبَلَخَدَفْيَك،ُهَعَم
لِلْلَب،ُهَعَمَنيِذَّـلِلالَوُهَلُهُلْكَأَّـِلَحي

ْ
ىتم(»؟طقَفِةَنَهَك

حيسملاتازجعمةسبايلاديلايذءافشةنماثلاةزجعملا
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ليئومص١يفدوادةصقىلإكلذبريشيو)٤و12:3
:٢٤نييواليفدوجومىسومةعيرشصنو.٦-٢١:٣
،زبخلادوادىطعأنهاكلانأانهنمىرنو.٩-٥
.حابملاريغتحابأةرورضلانأل،ةعيرشلارمأفالخب

لب،دوصقملاوهسيلةعيرشلافرحنإحيسملالاقمث.٢
لٱ«:لاقو،اهحور

ْ
ْمُهَوَتْبَّـسلٱَنوُسِّـنَدُي...َةَنَهَك

مويةعيرشلانورسكيةنهكلاف)١٢:٥ىتم(»ُءاَيِرْبَأ
نيفورخ«تبسمويلكنهاكلامدقيذإ،تبسلا

تيزبتوتلمقيقدنمنيْرشُعو،نيحيحصنييلوح
نعًالضف»تبسلكُةقرحم،مهبيكسعمًةمدقت
.)١٠و٢٨:٩ددع(اهبيكسوةمئادلاةقرحملا

،هذيمالتيفو،هذيمالتعمهروضحنإحيسملالاقمث.٣
اَنُهٰهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأ«:لاق.لكيهلانممظعأوه
هلٱَنِمَمَظْعَأ

َْ
هنأهسفننعملكتي)١٢:٦ىتم(»!ِلَكْي

لعيلهبداقنُملا،سدقلاحورلابئلتمملاهنأل،لكيهلاوه
ِّـ

م
:٤اقول(»يِنَحَسَمُهَّـنَأل،َّـَيلَعِّـبَّـرلٱُحوُر«:هميلاعت

١٨(.
َّـنِإَف«ةعيرشلاىلعناطلسلابحاصهنإحيسملالاقمث.٤

.)١٢:٨ىتم(»ًاضْيَأِتْبَّـسلٱُّبَرَوُهِناَسْنِإلٱَنْبٱ
اَنَأاَّـمَأَو..َليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَس«:ًاعّرشمءاجحيسملاف
حيسملاةمظعظحالن.)٣٣و٢٧و٥:٢١ىتم(»ُلوُقَأَف
نكل،هللانمةعيرشلاىسومىَّـقلتدقل.هناطلسو
وهحيسملاف»مكللوقأقحلاقحلا«:لوقيحيسملا
نعدّرفتملاوهو،ملكتملاوةملكلاوهو،لوسرلاوةلاسرلا
،ههبشيصخشهقحلينأنكميالو،هقبسْنَملك
يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع«عامجإلابهنأل ِ
جلٱ
ْ

.)٣:١٦سواثوميت١(»ِدََس

ُهَلُنوُكَيْمُكْنِمٍناَسْنِإُّيَأ«:دوهيلاخويشحيسملالأسمث
يفاَذٰهَطَقَسْنِإَف،ٌدِحاَوٌفوُرَخ يفِتْبَّـسلٱِ اَمَفَأ،ٍةَرْفُحِ
خلٱَنِمُلَضْفَأَوُهْمَكُناَسْنِإلٱَف؟ُهُميِقُيَوُهُكِسْمُي

ْ
ًاذِإ!ِفوَُر

خلٱُلْعِفُِّلَحي
ْ

يفَِْري اذهنمو.)١٢و١٢:١١ىتم(»ِتوُبُّسلٱِ
تلمكأيتلاةديدجلاةعيرشلابحاصحيسملاىرنريسفتلا
.ةميدقلاةعيرشلا

.فرحلاةيدوبعتحتمهنألءادعسريغدوهيلاخويشناك
مهلزركحيسملانألةداعسلاةياغيفناكبعشلانكل
حلاِبَفُنْبِالٱْمُكَرَّـرَحْنِإَف«ةيرحلاب

ْ
انحوي(»ًاراَرْحَأَنوُنوُكَتِةَقيَِق

لجأللعُجتبسلاو،ةعيرشلاحورديريبعشلاف.)٨:٣٦
عئارشلابرلاانطعيملف.تبسلالجألناسنإلاال،ناسنإلا
.انمدخيلنكلواهباندبعتسيل

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

.ةعيرشلاحوربمتهننأانديريوهف،رهوجلابمتهيحيسملا.١
:لوقلاهيفققحتيو،رهظملاىلإالبلقلاىلإرظنيهنإ
لٱَىلِإُرُظْنَيَناَسْنِإلٱ«

ْ
َىلِإُرُظْنَيُهَّـنِإَفُّبَّـرلٱاَّـمَأَو،ِْنيَنْيَع

لٱ
ْ

لَق
ْ

نينمؤمكانتايحةعورنإ)١٦:٧ليئومص١(»ِب
الًةَْمحَرُديِرُأِّـينِإ«.ةعيرشلاحوربمتهناننأيهحيسملاب
.)٦:٦عشوه(»ٍتاَقَرُْحمْنِمَرَثْكَأِهللاٱَةَفِرْعَمَو،ًةَحيِبَذ
ةبحملاوهحيسملانأيفرهوجلابمامتهالاىرنو
ُمَّـلَكَتَأُتْنُكْنِإ«:بحلاةعيرشيههتعيرشو،ةدسجتملا
لَأِب
ْ

ملٱَوِساَّـنلٱِةَنِس
ْدَقَف،ٌةَّـبََحمِيلَسْيَلْنِكٰلَوِةَكِئالَْ

:١٣سوثنروك١(»ُّنِرَيًاجْنَصْوَأُّنِطَيًاساَحُنُتِْرص
تناكامهميتاملكوةميظعتناكامهميتغالبف.)١

!ةميقالبةغرافتاوصأدرجميه،ةبحمنودب،ةرحاس
يفًادبأددرتيمل:ريخلالمعييذلاحيسملاىرنمث.٢

نإ.نوّبحموأنومواقمكانهناكءاوس،كلذ
برلاف.ةبحملاوههنأنمعبانريخلالمعلهدادعتسا
ةيساقفورظبًادبأّرمنالو.ًامئادةبحملالمعلمعي
ةبحملابانرعشو،ناَّـنحلاهللااهيفانربتخاوالإةولحوأ
.انلةقيمعلاةلماكلا

لحيله«:لئُسامدنع:ناسنإلاحيسملاانهىرنمث.٣
وأسفنصيلخت؟رشلاوأريخلالعفتبسلايف
َىلَعًانيِزَح،ٍبَضَغِبْمِهْيَلِإُهَلْوَحَرَظَنَف«اوتكس»؟لتق
هبوُلُقِةَظالِغ هتيناسنإيفحيسملاف)٣:٥سقرم(»ِْمِ
حوضوبرعاشملاكلترهظتو،هرعاشمنعّربعيةلماكلا

.ههجوىلع
َعَفَرَ«سََرخلاوممصلابٌباصمهيلإرضحُأامدنعو
»ْحِتَفْنٱِيَأ.»اَثَّـفِإ«:ُهَلَلاَقَوَّـنَأَوِءاَمَّـسلٱَوْحَنُهَرَظَن
.رشبلامالآىلعحيسملاَّـنأدقل.)٧:٣٤سقرم(
ةايحلانعحيسملالأسيذلاينغلاباشلانعأرقنو
ٌْءَيشَكُزِوْعُي«:هللاقوهبحأوهيلإحيسملارظنف،ةيدبألا
لٱِطْعَأَوَكَلاَمَّـلُكْعِبْبَهْذِا.ٌدِحاَو

ْ
َكَلَنوُكَيَف،َءاَرَقُف

يفٌزْنَك »َبيِلَّـصلٱًالِماَحيِنْعَبْتٱَلاَعَتَو،ِءاَمَّـسلٱِ
ىلعًانزححيسملارعاشمىرنانهو.)١٠:٢١سقرم(
.جاتحمللةبحموبولقلاةظالغ

انلودبيامدنع:ليحتسملاىلعرداقلاحيسملاىرنمث.٤
نمجورخلانكميالو،لحلاةليحتسمةلكشملانأ
تناك.تاليحتسملايفصصختملاحيسملادجن،اهقزأم
لَّـالحاهَّـلحف،لحلاةليحتسمةلكشمةسبايلاديلا
ناميإلاديّدُم:ًامئادكللوقيهنإ!ريدقلالكاشملا
طَتَْملَنآلٱَىلِإ«.ربكأةكربذخو

ْ
.يِمْسٱِبًائْيَشاوُبُل

طُا
ْ

.)١٦:٢٤انحوي(»ًالِماَكْمُكُحَرَفَنوُكَيِل،اوُذُخْأَتاوُبُل

حيسملاتازجعمةسبايلاديلايذءافشةنماثلاةزجعملا
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ةالص
ةعيرشلالمكأحيسملانألكركشن،يوامسلاانابأاي
ئطاخلاىلعقفشتيتلاةبحملاانلنلعأو،اهحورانلحّضوو
،ٍباسحريغبىطعأدقل.ةحصلابضيرملاىلعو،نارفغلاب
.عّقوتوبلطلكنمًادجرثكأ

عملماعتامكمويلايعملماعتيحيسملاىرأليندعاس
هحوربانضرأىلعوهلازالف،ةسبايلاديلابحاص

.حيسملامساب.ركتفأوأبلطأامقوفلعفي،سودقلا
.نيمآ

ةلئسأ
؟حيسملاذيمالتدوهيلاخويشمالاذامل.١
الو،لمعتالةسبايلاديلا:نألةيحورلايناعملاحرشا.٢

.ىقلتتالويطعتالو،مالسللدتمت
؟)٣:٨يخالم(»ينومتبلس«:هللالوقىنعمام.٣
ةعاجشاذهبَّـلطتو.»كديّدُم«:ضيرملاحيسملارمأ.٤

؟فيك.ضيرملانم
.ًاعِّـرشمءاجحيسملانأنهرب.٥
ةزجعملاهذهنمىرتفيك.رهوجلابًامودحيسملامتها.٦

؟رهوجلابهمامتها
.حرشا.ناسنإلاحيسملاىرتةزجعملاهذهيف.٧

ةئملادئاقدبعءافشةعساتلاةزجعملا

يفاَهَّـلُكُهَلاَوْقَأَلَمْكَأاَّـَملَو١ َلَخَدِبْعَّـشلٱِعِماَسَمِ
َىلَعًافِْرشُمًاضيِرَم،ٍةَئِمِدِئاَقِلٌدْبَعَناَكَو٢.َموُحاَنَرْفَك
َلَسْرَأ،َعوُسَيْنَعَعِمَساَّـمَلَف٣.ُهَدْنِعًازيِزَعَناَكَو،ِتْوَْملٱ
اَّـمَلَف٤.ُهَدْبَعَيِفْشَيَوَِيتْأَيْنَأُهُلَأْسَيِدوُهَيْلٱَخوُيُشِهْيَلِإ

ٌّقِحَتْسُمُهَّـنِإ«:َنيِلِئاَقٍداَهِتْجٱِبِهْيَلِإاوُبَلَطَعوُسَيَىلِإاوُءاَج
اَنَلىَنَبَوُهَو،اَنَتَّـمُأُّبُِحيُهَّـنَأل٥،اَذٰهُهَلَلَعْفُيْنَأ
ِنَعٍديِعَبَْريَغَناَكْذِإَو.ْمُهَعَمُعوُسَيَبَهَذَف٦.»َعَمْجَْملٱ
،ُدِّـيَساَي«:ُهَلُلوُقَيَءاَقِدْصَأِةَئِْملٱُدِئاَقِهْيَلِإَلَسْرَأ،ِتْيَبْلٱ
َحتَلُخْدَتْنَأًاّقِحَتْسُمُتْسَلِّـينَأل.ْبَعْتَتال

ْ
٧.يِفْقَسَت

ًةَمِلَكْلُقْنِكٰل.َكْيَلِإَِيتآْنَأًالْهَأِيسْفَنْبِسْحَأَْملَكِلٰذِل
َحتٌبَّـتَرُمٌناَسْنِإًاضْيَأاَنَأِّـينَأل٨.يِمالُغَأَْربَيَف

ْ
،ٍناَطْلُسَت

َحتٌدْنُجِيل
ْ

ِهلُلوُقَأَو.يِدَيَت
ٰ
:َرَخآلَو،ُبَهْذَيَفْبَهْذٱ:اَذ

َعِمَساَّـَملَو٩.»ُلَعْفَيَفاَذٰهْلَعْفٱ:يِدْبَعِلَو،ِيتْأَيَفِتْئٱ
ُهُعَبْتَييِذَّـلٱِعْمَْجلٱَىلِإَتَفَتْلٱَو،ُهْنِمَبَّـجَعَتاَذٰهُعوُسَي
يفالَوْدِجَأَْمل:ْمُكَلُلوُقَأ«:َلاَقَو ِراَدْقِمِبًاناَميِإَليِئاَْرسِإِ

َدْبَعْلٱاوُدَجَوَف،ِتْيَبْلٱَىلِإَنوُلَسْرُْملٱَعَجَرَو١٠.»اَذٰه
.)١٠-٧:١اقول(َّـحَصْدَقَضيِرَْملٱ

.)١٣-٨:٥ىتميفًاضيأةزجعملاتدرو(

،هدبعءافشبلطيحيسملاىلإبهذدئاقلانإىتملاق
نوبلطيحيسملاىلإدوهيلاخويشلسرأدئاقلانإاقوللاقو
دئاقلانأل،ضقانتاقولوىتميتياورنيبسيلو.كلذهنم
خويشلالاقو.دوهيلاخويشةطساوبحيسملاىلإءاج
انلىنبدقوانتَّـمأبحيهنإ«:ةئملادئاقنعحيسملل
هانبهنكل،هيديبعمجملانبيملةئملادئاقنأحضاوو»عمجملا
اذكهو!»هيديريغب«ىنبوهف،نيراجنلاونيئانبلاةطساوب

خويشةطساوبنكل،هدسجريغبحيسملاىلإةئملادئاقءاج
!دوهيلا

:لاقذإضيرملادبعلاةلاحلًايفاوًافصوىتمريشبلامدقو
ناكو«:اقوللاقو»بذعم،جولفم،تيبلايفحورطمهنإ«
ًازيزعناكو،توملاىلعًافرشم،ًاضيرمةئمدئاقلٌدبع
.»هدنع

ةقيرطبحيسملاةيصخشحاحصألااذهيفانُّدشتو
،ًاميدقةزجعملاىرجأيذلايحلاصّلخملاوهف،ةصاخ
مويلاوًاسمأوهوهف،مويلاٍتازجعميرجيلازياليذلاو
ةزجعملاهذهيفانهابتناّدشيو.)١٣:٨نييناربع(دبألاىلإو
لعجينأيلصنو.هناميإوهعضاوتو،هتايقالخأب،ةئملادئاق
نملاننل،ةئملادئاقلثمًانمؤم،ًاعضاوتم،ًابُحمئراقلاهللا
.مهعملماعتننيذللوانتويبلوانلةكرببرلا

وه،رخآلضافةئمدئاقباذهةئملادئاقانرّكذي
هتنايدبسحبًاينثوناك.)١٠لسرلالامعأ(سويلينرك
نعشتفيءاجف،هعبشاهيفدجيملهنكلو،اهيفدلُويتلا
امكو)٨لامعأ(ةشبحلاةيلامريزولعفامكًامامت،قحلا
يهو،هللاةدبعتملااريتايثنمناوجرألاةعئابايديلتلعف
حيسملاةفرعمىلإتلَّـصوتف،رثكأبرلاىلإبرقتتنأديرت
.)١٦لامعأ(صّلخملا

هللاءانبأعمجيلءاجحيسملانإانحويريشبلالاق
ةئملادئاقبذتجيلءاج.)١١:٥٢انحوي(دحاوىلإنيقِّـرفتملا
الو.ةريظحلاىلإهلخدُيوايلاطيإنمءاجيذلاينامورلا
ًافرشمناكيذلاضيرملادبعلاكلذةيسنجيهاميردن
رسُأوأفطُخنيأنمفرعنال.حيسملاهافشفتوملاىلع
ضقنيلءاجحيسملانكل.موحانرفكيفةئملادئاقلعابُيل

حيسملاتازجعمةئملادئاقدبعءافشةعساتلاةزجعملا
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عمجيل،رشبلانيب)ةوادعلايأ(طسوتملاجايسلاطئاح
.)٢:١٤سسفأ(دحاوىلإةفلتخملامهتايسنجنمهللاءانبأ
حلٱِهِذٰهْنِمْتَسْيَلُرَخُأٌفاَرِخِيلَو«:هلوقلمجأامو

ْ
،َِةريَِظ

لِتِبَِيتآْنَأيِغَبْنَي
ْ

ٌةَدِحاَوٌةَّـيِعَرُنوُكَتَو،ِيتْوَصُعَمْسَتَفًاضْيَأَك
نيذلالجأنمهللاركشنو.)١٠:١٦انحوي(»ٌدِحاَوٍعاَرَو
هوفشتكيلةَّـيفلخوأةريظحلكنمحيسملاىلإنوئيجي
.كرابملايحلاصّلخملاهوفرعيو

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

:ضيرملادبعلا-١
نعًازجاعناكهنكلو،ةزجعملاهذهليلعفلاجاتحملاوه

.هيلإهلْمَحبحمستهتلاحنكتملو،حيسملاىلإءيجينأ
ىَّـنبتةئملادئاقنكلو.بّذعم،ةياغللملؤمعضويفناك
)دوهيلاخويشةطساوب(هنمًالدبثدحتيبهذف،هتلكشم
،هسفنةدعاسمنعزجعيًازجاعانهىرنو.حيسملل

نيرخآنيزجاعنمبلطي،ةئملادئاقوهرخآزجاعهمدخي
!ءيشلكىلعرداقلاىلإهولّصوينأ

نوجاتحي.زجاعلااذهنوهبشيانعمتجميفنيريثكدجن
نولولشممهنألجايتحالااذهنوريالمهنكل،حيسملاىلإ
برلاىلإملكتينمىلإنوجاتحيءالؤهو،ةّيطخلاببسب
نيديعبنيريثكاياضقىَّـنبتنلةمعنبرلاانطعيلف.مهنمًالدب
هللانأوجرنو،مهلجأنميلصنومهّبحن...برلانع
.مهتيطخضرمنممهيفشيلمهسوفنعملماعتي

:ةئملادئاق-٢
ةيآ(»هدنعًازيزع«دبعلاناك:ّبحملالجرلاوه.١

سيلوًائيشناك.لاملابىرتشُيدبعلاناك.)٢
،رثكأالةيدامةراسخدرجمدبعلاتومناكو.ًاصخش
مييقتنعفلتخيًامييقتهدبعمّيقيناكةئملادئاقنكل
ًابحمةئملادئاقناكو.ًازيزعوًاصخشهآر.هرصعلهأ
ةيآ(»انتمأبحي«:هنعدوهيلالاقىتح،نينطاوملالكل
تناكلبًايرعاشًافطاعتالوًامالكهتبحمنكتملو.)٥
بسحبةئملادئاقو.ةدابعللًاعمجممهلىنبهنألًالمع
،ءامدلاةقارإوبرحلاولتقلايفٌصّصختمهتفيظو
ناكف،نايصعلاوةروثلاةريثكةيدوهيلاةمألاتناكو
ةياغيفنيطسلفىلإنوئيجينيذلانامورلادونج
نأدبالو.ةريثكلامهتاروثاوعمقيلفنعلاوةسارشلا
عمقينأٌرداقيوقهنألهتناكمّلتحااذهةئملادئاق
عقوميفهنأىرنكلذنممغرلابنكل.تاروثلا
رثؤتمل.ةّقرلاوةبحملايفًةياغناكفنعلاوةسارشلا

هطسورثؤيملو،هعمتجمهغبصيملو،هيلعهتفيظوةعيبط
ناك!هطسويفرَّـثأو،هعمتجمغبصيذلاوههنكل،هيف
.هتفيظويفةيوقلاةيصخشلاوه
مهيلعضرفيمهعقومنألمهئطخنعنوريثكرذتعي
ضرفهنأيفًاميظعناكاذهةئملادئاقنكل،أطخلا
ًاريثكًائيشانملعياذهو،هعقومىلعةبحملاوحالصلا

تناكامهمانئدابموانناميإشيعننأىلعانتردقنع
.انبةطيحملاةسكاعملاءاوجألا
.هدّيسلًاصلُْخمًانيمأناكةئملادئاقدبعنأدبالو
انْتََرسأدقو،هتقيلخنحنف،برللديبعاننأركذتنلو
،هلءانمأنوكننأبجيف،هدنعءابحأنحنو،هتبحم
لٱاَُّهيَأاَّـمِعِن«:ةولحلاةملكلاعمسنل

ْ
ُحِلاَّـصلٱُدْبَع

يفًانيِمَأَتْنُك.ُنيِمَألٱ لٱِ
ْ

لٱَىلَعَكُميِقُأَفِليِلَق
ْ

ِ.ريِثَك
نأبجيالو.)٢٥:٢٣ىتم(»َكِدِّـيَسِحَرَفَىلِإْلُخْدُا
ىلعانتايحةياهنبانديسحرفىلإلوخدلارظتنن
لخدناننأل،انهنآلاانديسحرفلخدناننكل،ضرألا
.هتبحموهتعاطو،هتمدخيف،هرضحمىلإ

هنإ«:دوهيلاخويشلاق:عضاوتملالجرلاوه.٢
نعلاقهنكل،)٤ةيآ(»اذكههللعفُينأقحتسم
كلذل،يفقستحتلخدتنأًاقحتسمتسل«:هسفن
هنإ.)٦،٧اتيآ(»كيلإيتآنأًالهأيسفنبسحأمل
سيدقلالاق.هصخشيفوهتيبيفهقاقحتسامدعىري
نألهقاقحتسامدعبةئملادئاقساسحإ«:سونيطسغأ
حيسملالخدينأًاقحتسمهلعج،هتيبحيسملالخدي
.»هبلق
ةكربلااولانيملف،نيريثكنيّربكتمتويبحيسملالخد
لخديملفاذهةئملادئاقامأ.مهبولقلخديملهنأل
ناسنإلاف.هجايتحاعبشأوهبلقلخدهنكل،هتيبحيسملا
.ًاميلسًامييقتاهمّيقيوهسفنفصييذلاوهعضاوتملا
نأًالهأيسفنبسحأمل«:حيسمللةئملادئاقلاق
ًاضيأانأينأل،يمالغأربيفةملكلقنكل،يتيبلخدت
يأ»بَّـترم«.)٨ةيآ(»ناطلستحتبَّـترمناسنإ

سفنيفهنكل.هيديتحتدنجهل،ةبتربحاص
قوفيئترياليذلاوهنمؤملاف.ناطلستحتتقولا
هسفنمّيقيالف)١٢:٣ةيمور(يئترينأيغبنيام
ًاميلسًامييقتهسفنمّيقيهنكل،مزاللانملضفأ

نمًارادقمدحاولكلهللامسقامك،لقعتلابسح
نمهدنعامبةيقيقحلاهتميقفرعيعضاوتملاف.ناميإلا
زجاعوهامبوتايناكمإنمهلامبو،فعضوةوق
نوكنًاميلسًامييقتانسفنأمِّـيقنامدنعو.هلمعنع
.نيعضاوتم
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ىلإةرهاقلاةنيدمنمفيصلاةزاجإيفذيملتبهذ
طسودلولاراسو.ًاعرازمناكيذلاهِّـدجةرايزلفيرلا

حمقلاداوعأيدجايرظنا«:لاقو،حمقلالوقح
ال.ةسّكنمداوعأهذهو!اهاوقأام!سوؤرلاةعفترملا
:ديفحلاأطخًاحِّـحصمدجلالاقف.»!ةنالجخاهنأدب
دوعلانكل،ًاحمقلمحيالبصتنملاحمقلادوع«
امأواهسأرتعفرةغرافلاف،ًاريثكًاحمقلمحيينحنملا
ينحنييذلاعضاوتلاانهلإانطعيل.»تنحنافةنآلملا
يسفنبسحأمل:هللوقيديسلامامأوثجيوهمامأ
تحتلخدتنأًاقحتسمتسلو،كيلإيتآنأًالهأ

.يفقس
أربيفطقفةملكْلُق«:لاق:نمؤملالجرلاوه.٣

ردصييذلا،يركسعلالجرلااذهناك.»يمالغ
ناطلسلكحيسمللعفُدهنأفرعي،ًامئادذَّـفنُتلهرماوأ

عضوو.هتملكةوقبنمآف،ضرألاىلعوءامسلايف
ذخأو،ىلعألابطاخييذلاىندألاعضومهسفن
ىأردقل.زاجنإلاىلعرداقلاىلإ»هزاجنإليحتسملا«
ةزجعملاَعناص،ةرصانلاراجنميرمنبايفةئملاُدئاق
لصتودتمتفهتملكرفاستيذلا،ناطلسلابحاصو
.توملاىلعفرشملاضيرملادبعلادقريثيحىلإ
،هدبعءافشىلعًةمالعحيسملانمةئملادئاقبلطيملو
!ناكدقو.ةزجعملالمعتحيسملاةملكنأقَّـدصهنكل
مل:مكللوقأ«:هلوقبهحدمو،هناميإحيسملامركأدقف
ناميإلا.»اذهرادقمبًاناميإليئارسإيفالودجأ
.مهملاوهانناميإعوضومف،ميظعهعوضومميظعلا
نعزجعيرشببيبطيفهتقثةئملادئاقعضوامبر
يلصيلدوهيلاخويشدحألهذخأامبرو،هدبعءافش
يفهناميإعضوامدنعنكل.ىفشُينأنودهلجأنم
نإلوقن.ءافشلاقَّـقحت،هبَنَمؤينأقحتسينم
انلّصوتةادأوةليسودرجماهنكلو،لكاشملالحتةالصلا

.هيفانتقثعضننأقحتسييذلالكاشملالّالحل

ماجلهنمتلفأامدنعهدونجضرعتسينويلوبانناك
فقوأوةعاجشبٌيدنجمدقتو.ناصحلاىرجفهناصح
اهيأًاركش«:هللاقف.روطاربمإللماجللاداعأوناصحلا
ةيأدئاق«:يدنجلالاقةعرسبو.»كلنويدمانأ.دئاقلا
يسرحةقرف«:لاقونويلوبانهببجعُأف»؟يديسايةقرف
نماهذخأيل«:لاقوهتيقدنبيدنجلاىقلأف.»صاخلا
!نويلوبانبصاخلاسرحلاةقرفدوقيلىضمو»!اهديري

ءافشنأقَّـدصهنألًاميظعةئملادئاقناميإناكدقلو
هتنراقمبهناميإةمظعىرنو.ًايجيردتسيلوًاروفَّـمتهدبع
.هناميإرادقمبناميإليئارسإيفنكيملف،دوهيلاناميإب

ةزجعملاودوهيلاخويش-ًايناث

نكيملو،ةئملادئاقىلعدوهيلاخويشمامتهالكزَّـكرت
هنإ«:اولاق.ءيشيفامهنونعيحيسملاالوضيرملادبعلا
انلىنبدقوانتمأبحيهنألاذههللعفُينأقحتسم
ىلإنولخديالوحطسلاىلإنورظنينوريثك.»عمجملا
اوبحسنادئاقلابلطاومَّـدقنأدعبخويشلاءالؤهف.قمعلا
اوفّرصتو،ةئملادئاقهبمهفَّـلكًابجاواولمعمهنأل،دهشملانم
،حيسملادلومناكمنعسدوريهمهلأسنيذلامهئالمزلثم
ملنكل.)٢:٥ىتم(»ةيدوهيلامحلتيبيف«:هوباجأف
دولوملاكلذىريلةبيرقلامحلتيبىلإمهنمدحاوكرحتي
لانياليحطسلاركفلاف.هنعتاوبنلالكاوظفحيذلا
درجماوناكمهنكل،ةزجعملاهذهيفحيسملااودقتنيمل.ةكرب
مهرودىهتناو.ةئملادئاقبلطهيلإنولقنينيجرفتم
مهسفنألاوديفتسيملفمهامأ.رداقلابزجاعلاليصوتب
.دبعلاءافشيف»دعاسملماع«درجماوناك.ًائيش

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

يتآانأ«:ةئملادئاقلحيسملالاق:حيسملاعضاوت·
نعةئملادئاقبلطىّقلتدقل.)٨:٧ىتم(»هيفشأو
نأًادعتسمناكو،ةبحملاوبيحرتلابدوهيلاخويشقيرط
:٧اقول(»مهعمعوسيبهذف«:ًالعفبهذو،بهذي
.انيلإهئيجمانْسملمك.)٦
يفانءاجامدنعلوألا،حيسمللناريبكنائيجمكانه·

نيبنكل.انلكهرظتننملاعلاةياهنيفيناثلاهئيجمو،دوذم
فالآنمؤمللحيسملاءيجي،نيميظعلانيئيجملانيذه
يفوأ،لمعةلكشملحيفهنواعيلبتكملايف:تارملا
ةدحولايفوأ،ضرمةهجاوميفهدنسيلشارِفلا
جاومأجيهتامدنعوأ،مالسلاهحنميلرّتوتلابساسحإلاو
وههنألانءاجدقنوكيةماستبالادنعو.اهتكسُيلةايحلا
:رخأتيالوًامئادءيجيهنإ.ةحْرَفلاوةماستبالاردصم
ال،دجنبلطنامدنعف،هدجنالوهبلطننأليحتسي
ولحلاهصخش:مهأوهامنكل،طقفةيداملاءايشألا
.ميركلا
ىتح!انعرخأتيالهنإ»هيفشأويتآانأ«:حيسملاةعرس·

تومدعبلصوفاثرموميرمنيتخألانعرخأتامدنع
درجمنمربكأةكربامهيطعيلكلذناك،رزاعلامهيخأ

حيسملاتازجعمةئملادئاقدبعءافشةعساتلاةزجعملا

٣٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



٢(ؤطابتلاموقبسحيامكأطابتيال.ضرملاءافش
مركيلبسانملادعوملايفءيجيهنكل.)٣:٩سرطب
النكلو،ًاريثكهبتاعنامبر.مظعأةكربيطعيو،رثكأ
.ًاعيرسانيلإهئيجميفانبولقيزعتةولحلاهتاملكتلاز
انحوي(»ناكهبءيشلك«ناطلسهتملكل:حيسملاةوق·

ىلإهديّدمييذلاوه.ءيشلكعناصوه.)١:٣
ةلكشملالحيوهجلاعيوهيفشيلةرشابمفعضلاعضوم
،ًائطاخًاصيخشتانلكاشمصّخشنامًاريثك.ةقرؤملا
ةلماكةبحمبمدقيو،ميلسلاصيخشتلاصّخشيهنكل
.ميلسلاجالعلاةيقيقحو
تامأهسفنوهو.كلهدقامصّلخيلحيسملاءاجدقل·

يفشيلحيسملاءاج.هضارعألوأضرملاو،توملا
لكيهلاهنألهدنعمهماندسجو.اننازحألمحيوانضارمأ
ةمايقلايفهميقيسهنألو،سدقلاحورلاهيفلحييذلا

.ريخألامويلايف
رادقمبًاناميإليئارسإيفالودجأمل«:حيسملاريذحت·

خيبوتو،ةئملادئاقلحدمتاملكهذه.)٩ةيآ(»اذه
.هتَّـمُأل

ةريظحنمحيسملاىلإءاجٍصخشىلإانرظناملك
عفرنهليبسيفيّحضيوهبحيوبرلاعمشيعي،ىرخأ
نم«حيسمللاوءاجنيذلاله:لأسنو،هلجأنمركشلا

امك،هلجأنمنوّحضيوهنومدخيوهنوبحي»ةريظحلاهذه
.)١٠:١٦انحوي(؟ىرخأةريظحنمهوءاجنيذلالعفي

،ناطلسلابحاصعضاوتملابحمللانسفنأمّلسنل
ٍناميإةوقب،نيمداخةعامجىلإنيذِخآةعامجنمانلّوحيل
.عضاوتوٍةبحمو

ةالص
كتبحموةميظعلاكتوقلجألكركشأ،يوامسلاانابأ

امدنعف.هنيحيفيجايتحابَّـيلعمعنُتيتلا،ةدودحملاريغ
لمعتلكتمعنبتنألّخدتتاهتياهنىلإيتايناكمإلصت
نعيناسلزجعيو،اهفصونعيتاملكرصْقَتيتلاةزجعملا
.نيمآ.حيسملامساب.اهيلعبجاولاركشلاكيفوينأ

ةلئسأ
يفاقولوىتمةياورنيبًاضقانترهظيامحرشتفيك.١

؟هدبعيفشينأحيسملانمةئملادئاقبلط
نيقّرفتملاهللاءانبأةزجعملاهذهيفحيسملاعمجفيك.٢

؟دحاوىلإ

ىلإءيجملانعزجعيصخشةيضقىَّـنبتتفيك.٣
؟حيسملا

؟ةئملادئاقعضاوترهظفيك.٤
؟ةئملادئاقةبحمترهظفيك.٥
؟ةزجعملاهذهيفحيسملاعضاوتىرتفيك.٦
؟وهام-ًاريذحتةزجعملاهذهيفانلحيسملامَّـدق.٧

نييانةلمرأنباةماقإةرشاعلاةزجعملا

يفَو١١ ،َنيِياَنىَعْدُتٍةَنيِدَمَىلِإَبَهَذِيلاَّـتلٱِمْوَيْلٱِ
اَّـمَلَف١٢.ٌريِثَكٌعَْمجَوِهِذيِمالَتْنِمَنوُريِثَكُهَعَمَبَهَذَو
،ِهِّـمُألٌديِحَوٌنْبٱٌلوُمَْحمٌتْيَماَذِإ،ِةَنيِدَْملٱِباَبَىلِإَبََرتْقٱ
اَهآَراَّـمَلَف١٣.ِةَنيِدَْملٱَنِمٌريِثَكٌعَْمجاَهَعَمَوٌةَلَمْرَأَيِهَو
َهلَلاَقَواَهْيَلَعَنَّـنََحتُّبَّـرلٱ

َ
َسََملَوَمَّـدَقَتَّـمُث١٤.»يِكْبَتال«:ا

ُلوُقَأَكَل،ُّباَّـشلٱاَُّهيَأ«:َلاَقَف.َنوُلِماَْحلٱَفَقَوَف،َشْعَّـنلٱ
١٦.ِهِّـمُأَىلِإُهَعَفَدَف،ُمَّـلَكَتَيَأَدَتْبٱَوُتْيَْملٱَسَلَجَف١٥.»ْمُق
ٌّيِبَناَنيِفَماَقْدَق«:َنيِلِئاَقَهللاٱاوُدَّـَجمَو،ٌفْوَخَعيِمَْجلٱَذَخَأَف
يفُهْنَعَُربَْخلٱاَذٰهَجَرَخَو١٧.»ُهَبْعَشُهللاٱَدَقَتْفٱَو،ٌميِظَع ِ
يفَوِةَّـيِدوُهَيْلٱِّـلُك .)١٧-٧:١١اقول(ِةَطيِحُْملٱِةَروُكْلٱِعيَِمجِ

رقحأيف،سانلاسأبألّدتمتيتلاةبحملامظعأام
هذهترج!ٍغاطٍحرفىلإلتاقلانزحلالّدبُتل،نكامألا
اهدَّـلخف،موحانرفكنمةبيرقلاةريقحلانييانةيرقيفةزجعملا
ماقأامدنع،اهيفترجيتلاةزجعملاهذهلضفبخيراتلا
.ةلمرألاهمألديحولانبالا،تيملاباشلاحيسملا

يبنلاماقأثيحمنوشنمبرقلابعقتنييانتناك
لبقكلذو،توملانمةيمنوشلانباهتوقوهللانذإبعشيلأ
ماقأو.)٤كولم٢(نييانةلمرأنباةماقإنمةنسةئمعست
اهيأ«:هللاقامدنع،ةلمرألانباهتملكناطلسبحيسملا
.»!مق:لوقأكل،باشلا

تقولايفنييانةيرقهعابتأنمةعومجمعمحيسملالخد
اذإو،ًاتيملمحيرخآبكوماهبابنمهيفجرخيناكيذلا
نأكو،توملاعمٍةِرشابمٍةهجاوميفاهسيئروةايحلابرب
باشلااذهُتذخأدقل«:لوقيوحيسملاىدحتيسيلبإ
،مهتيطخةرجأرشبلاعفدي؟يدينمهذقنينمف،ةسيرف
تومتويتضبقيفعقتسكسفنتنأ؟لعفتكاسعاذامو
.»!ربقيفنفدُتو

ةماقإنمةدحاوةزجعمال،ةهجاوملاهذهانلتفشكو
حيسملاةايحةزجعمنكلو،تاومألانيبنمةلمرألانبا

حيسملاتازجعمنييانةلمرأنباةماقإةرشاعلاةزجعملا
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تحتةأرمانمًادولومًاناسنإانءاجيذلاحيسملاف.اهلك
ادعام(هانربتخااملكربتخاواننيبشاعو،سومانلا
هتمدخو.تاومألانيبنمماقهنكل.نفُدوتام)ةيطخلا
.مهتايحترمدوةيطخلامهتلتقنيذلاىتوملاةماقإيهاهلك
،)١٤:١٩انحوي(»َنْوَيْحَتَسْمُتْنَأَفٌّيَحاَنَأِّـينِإ«:لوقيوهو
لٱَوُهاَنَأ«:لاقرزاعلماقأامدنعو

ْ
حلٱَوُةَماَيِق

ْ
ِيبَنَمآْنَم.ُةاََي

َتوُمَيْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَكْنَمُّلُكَو،اَيْحَيَسَفَتاَمْوَلَو
اهنهربوتاملكلاهذهلاق.)١١:٢٥،٢٦انحوي(»ِدَبَألٱَىلِإ

،تاومألانموهماقامدنعًاضيأاهنهربو،رزاعلماقأامدنع
تومنمانميقيذإاهنهربيو،اّنمٍدحاولكلمويلااهلوقيو
حلَا«:هلوقققحتتيف،ةيطخلا

ْ
حلٱَّـَق

ْ
ْنَمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

الَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفيِنَلَسْرَأيِذَّـلاِبُنِمْؤُيَويِمالَكُعَمْسَي
ملٱَنِمَلَقَتْنٱِدَقْلَب،ٍةَنوُنْيَدَىلِإِيتْأَي

حلٱَىلِإِتْوَْ
ْ

حلَا.ِةاََي
ْ

َّـَق
حلٱ
ْ

ُعَمْسَيَنيِح،َنآلٱَيِهَوٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
َّـنَأاَمَكُهَّـنَأل.َنْوَيَْحيَنوُعِماَّـسلٱَو،ِهللاٱِنْبٱَتْوَصُتاَوْمَألٱ
يفٌةاَيَحُهَلَبآلٱ ُهَلَنوُكَتْنَأًاضْيَأَنْبِالٱىَطْعَأَكِلٰذَك،ِهِتاَذِ

يفٌةاَيَح لُسُهاَطْعَأَو،ِهِتاَذِ
ْ

ُنْبٱُهَّـنَأل،ًاضْيَأَنيِدَيْنَأًاناَط
.)٢٧-٥:٢٤انحوي(»ِناَسْنِإلٱ

ةعاسيتأت«:انتيطختومنمىلوألاةمايقلايههذه
،هللانباتوصةيطخلاتاومأعمسينيح»نآلايهو
يرُجيذإ،نويحيهلمهبولقومهناذآنوحتفينيذلانوعماسلاو
نأل،نييانةلمرأنباعماهارجأيتلاةزجعملامهعمبرلا
نأل،لبقتسملايفىرخأةعاسيتأتو.هتاذيفًةايححيسملل
يفَنيِذَّـلٱُعيَِمجُعَمْسَياَهيِفٌةَعاَسِيتْأَت«.ناّيدلاوهحيسملا ِ
لٱ
ْ

ِحلاَّـصلٱاوُلَعَفَنيِذَّـلٱُجُرْخَيَف،ُهَتْوَصِروُبُق
َ
حلٱِةَماَيِقَىلِإِتا

ْ
ِةاََي

٥:٢٨انحوي(»ِةَنوُنْيَّـدلٱِةَماَيِقَىلِإِتاَئِّـيَّـسلٱاوُلِمَعَنيِذَّـلٱَو
،٢٩(.

ةنسةئامعستذنمتاومألانمماقدقٌدحأنكيمل
ميقيلةلمرألاهذهحيسملاراتخااذاملف.)٤كولم٢نراق(
تارشعمويلاكلذيفنيطسلفيفتميملأ؟اهنبا
؟بابشلا

يفنكلو،ةيهلإلاةمعنلارارسألهجناننإلوقنةباجإللو
ةسملبهللاانسمليو،ةكرببةيهلإلاةيانعلاانّصتختةرملك
َسْيَل«:ميركلاهلوقركذتن،انلوحنيريثكنعانزّيمتةيصخش
اوُتْأَتَواوُبَهْذَتِلْمُكُتْمَقَأَو،ْمُكُْتَرتْخٱاَنَأْلَبِينوُمُْتَرتْخٱُمُتْنَأ
مثَموُدَيَو،ٍرَمَثِب

ََ
عفرننأبجيانه.)١٥:١٦انحوي(»ْمُكُر

اننكلو،ءيشيفانلَّـقحالنأل،عضاوتلكبركشةالص
.هتبحمنمهللاانلاهاطعأةبهومةمعنبعتمتن

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

لحم،ديحولااهدلوتامنآلاو،اهجوزتامةلمرأ·
لبقتسملايفاهللمأالةلمرأيهف.اهلئاعو،اهتبحم
تومموي(ىلوألااهتمدصتناك.)دسجلابسح(
تومبةلتاقلاةيناثلاةمدصلايهاهو،ةيساق)اهجوز
كرديهتبحميفهللاو.ةنيزحوةبَّـرجمتناك!اهديحو
اهفصودقو،رشبلاىلعةيساقلاةبرجتلاهذهلثمعقو
َحوُرَميِلَشُروُأِناَّـكُسَىلَعَوَدُواَدِتْيَبَىلَعُضيِفُأ«:هلوقب
،ُهوُنَعَطيِذَّـلٱ،َّـَيلِإَنوُرُظْنَيَف،ِتاَعَُّرضَّـتلٱَوِةَمْعِّـنلٱ
يذلاملألافصيمث.)١٢:١٠ايركز(»ِهْيَلَعَنوُحوُنَيَو
َنوُحوُنَيَو«:لوقلابحيسملاتبلصيتلاسفنلابعتُي
يفَنوُنوُكَيَو،ُهَلٍديِحَوَىلَعٍحِئاَنَكِهْيَلَع ْنَمَكِهْيَلَعٍةَراَرَمِ
يفَوُه فصواذه.)١٢:١٠ايركز(»ِهِرْكِبَىلَعٍةَراَرَمِ
ةلمرألاكلتهتهجاويذلايفطاعلايسفنلاملألليباتك
.ديحولااهنباتدقفيتلا
يتلاةميلألاةمدصلاتمدُصةديسلاهذه:ةمودصم·

خلٱِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِب«.ةيطخلاجئاتنىصقأيه
ْ

ُةَّـيَِط
لٱَىلِإ

ْ
خلٱِبَوِ،َملاَع

ْ
ملٱِةَّـيَِط

ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ
ِعيَِمجَىلِإُتْوَْ

جلٱَأَطْخَأْذِإ،ِساَّـنلٱ
ْ

تناكدقل.)٥:١٢ةيمور(»ُعيَِم
ذإ،نييانةلمرأسأكيفتمِّـدُقةزكرمةرارمةعرجكلت
.نيترمةيطخلاجئاتنأدرأتأر
توصنمىلعأانمالآتوصنوكيًانايحأ:ةّملأتم·

ىريوهو،اننزحيفانعمكرحتيبرلابلقو.انتاولص
دقو.انبولقرصتعتيتلاةرارملاوانسوفنراسكناوانعومد
نوكيدقو.هببسيردنال،هنمميركٍحامسباذهنوكي
يفو.انلنيرخآلاةلماعمءوسةجيتنوأ،لعفنامةرجأ
امك،ملألامجحفرعيهنألانعمفقيفورظلاهذهلك
هبرعشاماذهو.لامتحالاىلعانتردقةيدودحمفرعي
ةلمرألاعمحيسملاهلعفاماوفصوف،ةزجعملابنوطيحملا
ىنعمب.)٧:١٦اقول(»ُهَبْعَشُهللاٱَدَقَتْفٱ«:مهلوقبةنيزحلا
هللانأفشتكنًامئادنحنو.انعلأسيوانروزيءاجهنأ
انراوجىلإفقيوانيلإءيجيواندقتفيلب،انكرتيال
.اندنسيوانملأفِّـفخي

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

:اوفقوشعنلاحيسملاسملامل-١
لمحتةعامجفلخيكبتًاّمأىرنف،فقوملارَّـوصتنانوعد

نمىرخأةعومجمىرنمث،نفادملاىلإةهجَّـتماهنباشعن
مضنتنأةداعلاو.اهطسويفحيسملاوةنيدملالخدتسانلا
وحنرعاشملانعريبعتللنفادملاىلإًاعماهجّتتلناتعومجملا

حيسملاتازجعمنييانةلمرأنباةماقإةرشاعلاةزجعملا
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نأيعيبطلانمناك!بكوملاضرتعاحيسملانكل.ةلمرألا
ةسدقملااهتمهمواهتريسملمكتلىلوألاةعومجملاهعنمت
فقوف«:انللوقيباتكلانكل.تيملانفديهو
املكبهتوصةربنوحيسملاهجولالجنأدبال.»نولماحلا
.نوفقيمهتلعجناطلسوةبحمنماهيف

اننأنظنانكقيرطيفريسناننأتارموًةرمانربتخادقل
نمةملكبانقيرطحيسملاضرتعاف،ًامهمًابجاوهيفيدؤن
امفقوأف،ةيحورةسملبوأ،يصخشلماعتبوأ،ليجنإلا
اذل.نسحألاولضفألاىلإَّـريغتدقانتايحراسماذإو،هلعفن
،هتملكهيجوتوهديةسمللةيساسحانيدلنوكتنأبجو
.انلهلوقياملًاراظتنا،ههيجوتبسحانراسمّريغنل

:هللانولماحلادَّـجم-٢
عيمجلاذخأف«همأىلإحيسملاهعفد،ملكتوتيملاماقامل

دقتفاو،ميظعٌّيبنانيفماقدق:نيلئاقهللااودّجمو،ٌفوخ
ةأرملانباماقأاملعشيلأاورّكذتمهنأدبال.»هبعشهللا
.توملانمةلمرألانباماقأاملايليإاورّكذتو،ةيمنوشلا
لكاوفشتكيملمهنأينعي»ميظعيبن«حيسملانإمهلوقو
حيحص.حيسمللرخآدعُبكانهف.حيسملاةيصخشيحاون
ٌةماركسيل«:لاقامدنعيبنهنأبهسفنبَّـقلو،يبنهنأ
،ةوبنلاعوضومهنإ!يبننممظعأهنكل.»هنطويفيبنل
اوُشِّـتَف«:وهلاقىتح،هلتدهشوهنعتاوبنلاتثدحتدقف
لٱ
ْ

.)٥:٣٩انحوي(»يلُدَهْشَتيِتَّـلٱَيِهَو...َبُتُك

،ققحتيذلاريثكلابأبنتدقف،ةوبنلاعناصحيسملانأمث
َنْبٱ«:لاقاملًابولصمهتومبأبنتدقل.ققحتيسيذلاريثكلاو
ُموُقَيَلَتْقُيْنَأَدْعَبَو،ُهَنوُلُتْقَيَفِساَّـنلٱيِدْيَأَىلِإُمَّـلَسُيِناَسْنِإلٱ

يف لٱِ
ْ

رظتننانلزالو.ناكدقو.)٩:٣١سقرم(»ِثِلاَّـثلٱِمْوَي
.انضرأىلإةيناثهئيجمنعهتاوبنقيقحت

نمقمعألابناجلافشتكنلانيفهحوربحيسملالمعيو
ُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع«عامجإلابهنأكردنفهتيصخش
يفَرَهَظ جلٱِ

ْ
.)٣:١٦سواثوميت١(»ِدََس

»هبعشهللادقتفا«:اولاقمث-٣
ةاروتلالوقتامك،يهلإٍلُّخدتبهبعشرازهللانأىنعمب

،َبآوُمِدالِبْنِمْتَعَجَرَواَهاَتَّـنَكَوَيِهْتَماَقَف«:يمعننع
يفْتَعِمَساََّـهنَأل ُهَبْعَشَدَقَتْفٱِدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأَبآوُمِدالِبِ
هبعشهللادقتفانييانيفو.)١:٦ثوعار(»ًازْبُخْمُهَيِطْعُيِل
.ةايحمهاطعأف

ءاجًايحورًاشاعتنانأحيسملابنوطيحملاكردينأليمج
داقتفاللانروزيءاجو،رشبلانمبرتقاهللانأل،ملاعلاىلإ
نحنوحيسملاانرازتارمنممكو.انجايتحانعلاؤسلاو
،انتبركجرففٍقيضيفنحنو،انافشفٍضرمشارفىلع
نمفاخنانكاننأانفشتكاف،انفوخلازأفٍفوخيفنحنو

نمسيلهنكلطقفانلخاديففوخلانأو،دوجومريغءيش
.يمهورخآويقيقحٍرطختقويفحيسملاانروزي.انلوح
.ًادبأوًامئادانروزيهنإ

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

:ِّـريغُملاحيسملا-١
ىقتلاامدنع.هلكانلاحّريغتي،انهجاويوانبيقتليامدنع

ةدوعلةحرفةلمرأىلإتلَّـوحت،اهنباتومليكبتيتلاةلمرألاب
يفٌدَحَأَناَكْنِإًاذِإ«.اهيلإاهنبا ملٱِ

.ٌةَديِدَجٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ
لٱُءاَيْشَألٱ

ْ
لٱاَذَوُه.ْتَضَمْدَقُةَقيِتَع

ْ
٢(»ًاديِدَجَراَصْدَقُّلُك

.اننيبلاعت«انيلإهئيجمىلإجاتحنانلكو.)٥:١٧سوثنروك
:هلوقعمسنف.»ًانكسمكلانبولقنمْذُخو.اندنعمقأ
َهلِإُلوُقَييِبْعَشاوُزَّـعاوُزَّـع«

ُ
لَقاوُبِّـيَط.ْمُك

ْ
اَهوُداَنَوَميِلَشُروُأَب

مثِإَّـنَأ،َلِمَكْدَقاَهَداَهِجَّـنَأِب
َْ

ْتَلِبَقْدَقاََّـهنَأ،ُهْنَعَيِفُعْدَقاَه
،٤٠:١ءايعشإ(»اَهاَياَطَخِّـلُكْنَعِْنيَفْعِضِّـبَّـرلٱِدَيْنِم
َعوُسَياَنِّـبَروُبَأُهللاٱٌكَراَبُم«:سلوبلوسرلالوقانيفمتيو)٢
ملٱ
يفاَنيِزَّـعُييِذَّـلٱ،ٍةَيِزْعَتِّـلُكُهٰلِإَوِةَفْأَّـرلٱوُبَأِ،حيِسَْ ِّـلُكِ

يفْمُهَنيِذَّـلٱَيِزَّـعُنْنَأَعيِطَتْسَنىَّـتَح،اَنِتَقيِض ٍةَقيِضِّـلُكِ
هبُنْحَنىَزَّـعَتَنيِتَّـلٱِةَيِزْعَّـتلٱِب -١:٣سوثنروك٢(»ِهللاٱَنِماَِ
انيطعي.يحءامرهناننطبنميرجيفًايحًءامانيطعي.)٥
.انريغيّزعنلانيطعيو،ةيصخشةيزعت

دجاوتنامدنعريخألامويلايفًاضيأانعمثدحيساذهو
اَذَوُه«:ًالئاقءامسلانمًاميظعًاتوصعمسنهرضحميف
ُهَلَنوُنوُكَيْمُهَو،ْمُهَعَمُنُكْسَيَسَوُهَو،ِساَّـنلٱَعَمِهللاٱُنَكْسَم
َهلًاٰهلِإْمُهَعَمُنوُكَيُهُسْفَنُهللاٱَو.ًابْعَش

ُ
َّـلُكُهللاٱُحَسْمَيَسَو.ْم

هنوُيُعْنِمٍةَعْمَد ملٱَو،ِْمِ
يفُنوُكَيالُتْوَْ ُنوُكَيالَو،ُدْعَباَمِ

يفٌعَجَوالَوٌخاَُرصالَوٌنْزُح ْدَقَىلوُألٱَروُمُألٱَّـنَأل،ُدْعَباَمِ
يتأيامدنعىلوألارومألايضمت.)٢١:٣،٤ايؤر(»ْتَضَم
.هبعشدقتفيل

:نونحلاحيسملا-٢
ناميإلانكل.ةمزألارورمدعب»يكبتال«:ناَيَعلالوقي

انلخاوديفييحينأديريحيسملاو.ةمزألاءانثأاهلوقي
هذاقنإنأل،ةكربلالاونلبقءاكبلامدعبانرمأيذإناميإلا
اميفاهتمهفاهنكلو،هتمكحمهفتنأةلمرألاعطتستمل.ٍتآ

حيسملاتازجعمنييانةلمرأنباةماقإةرشاعلاةزجعملا
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ُمَهْفَتَسَكَّـنِكٰلَو،ُعَنْصَأاَنَأاَمَنآلٱَتْنَأُمَلْعَتَتْسَل«.دعب
.)١٣:٧انحوي(»ُدْعَباَميِف

.طيحممالظلاوانعجشيلانفتكىلعهديحيسملاعضي
اهضقانتدقةطيحملافورظلانأعمةيوقهعيجشتةملكو
هتملكىلعو،اهيفقثنوهتملكىنعمكردناننكل.ًامامت
.نيقثاو»ةكبشلايقلن«

،هسفنجاتحملابلطىلعًءانبهتازجعمحيسملاىرجأ
ةجيتنتازجعمىرجأو.)٥:١٢اقول(صربألاىفشامك
دئاقدبعءافشيفثدحامك،رخآلجأنمٍناسنإبلط
ةلمرألاف،هتبحمىلعًءانبتازجعمىرجأو،)٧:١اقول(ةئملا
.)٧:١٣اقول(هتبحمقمععفادبكلذلعفهنكلو،بلطتمل

انريغنألتارمو،انيَّـلصاننألقيضنموجننتارم
ّدميفانقيضىريواننينأعمسيتارميفو،انلجأنمّىلص
.انيلعةحوتفموةرهاسةيوامسلانيعلانأل،هنانحديانل

يوقلاحيسملا-٣
نأملعيوهو»مقلوقأكل«:هتاذناطلسبحيسملارمأ·

تناكةايحلاوةايحلاتناكهيف«.ًادبأطقستالهتبحمةوق
»هكردتملةملظلاو،ةملظلايفءيضيرونلاو،سانللرون
يذلاوه!همهفتملو،هقحلتملف.)١:٤،٥انحوي(

ةدوجوماهنأكةدوجوملاريغءايشألاوعديو،ىتوملاييحي
اذهدسجيفةيناثةايحلاتََرس.)٤:١٧ةيمور(
ىلإ،تبهذثيحنماهعجرأحيسملانأل،باشلا
لُسُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«هنمتجرخيذلادسجلا

ْ
يفٍناَط ِ

ءامسلايف.)٢٨:١٨ىتم(»ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱ
يفدسجلاناكثيحضرألايفو،سفنلاتضمثيح
،ضرألااهتلبقتساو،سفنلاُءامسلاتطعأف،شعنلا
.همألُنبالاعجريل
لمعبىتوملااميقيلةالصلايفًادهجعشيلأوايليإلذب·

حيسملاامأ.ةيمنوشلانباةماقإيفيزحيجلشفو،هللا
هرمأبباشلاكلذدسجلدوعتلةايحلارمأفةايحلابر
.تداعف،رشابملا
نيبنمةثالثناطلسلكبحاصودجملابرماقأ·

»يموقةيبصاي«:ًالئاقلزنملايفسريايةنبا:تاومألا
مهاياطخنأيفسريايةنباهبشيانضعبو.تماقف
تومنمانميقينأدعتسمحيسملاو.ةيئرمريغ،ةيلخاد
.سانلانويعنعةيفتخمتناكاذإىتحانتيطخ

انمنوريثكو.ةنيدملابابىلعةلمرألانباماقأمث
.مهتنسلأنمعمسُتو،مهيديأيفىرُتبابلاىلعمهاياطخ
ةرهاظاناياطختناكولىتحانميقينأديريحيسملاو
.عيمجلل

نوريثكو.مايأةعبرأهربقيفنتنأنأدعبرزاعلماقأو
نأدعتسمحيسملاو،اونتنأىتحةليوطةدممهاياطخيفاوقب
.ةايحلامهيطعيلهتوقبتوملاكالهنممهميقي

،هعمانميقينأديريحيسملانإف،انتومةلاحتناكامهم
.ةايحلابرهنألهنمبلطنلف.ةيدبألاةايحلاانيطعيو

رخآصخشلجأنمبلطنلف،انايحأدقناكنإو
هتسينكايحتلِّـلصنلو.برلاهييحيىتحهاياطخيفتيم
ِتأيلو،همسادجململاعلالكىلعءيضيٍرونبةقرشم
.هتوكلم

ةالص
يفينتلصوحيسملاةمحرنألكركشأ،يوامسلاانابأ

يلتداعأوينتعفرف،يئالبةَّـوهيفينتكردأو،يئاقشقمع
رثكأيبلقْحَتفا.ةعاجشلايسفنيفتثعبفينتسملو،لمألا
ةفرتعملايتايحلكينملَّـبقتو،كمالسنمديزملاعسيل
.نيمآ.حيسملامساب.كلضفب

ةلئسأ
حيسملاةماقإو،منوشةلمرأنباعشيلأةماقإنيبنراق.١

؟نييانةلمرأنبا
يهو«ةعاسنعحيسملاثدحت٢٩-٥:٢٤انحوييف.٢

يفثدحيساذام.ًالبقتسميتأتةعاسو»نآلا
؟نيتعاسلا

؟هميقيلنييانةلمرأنباحيسملاراتخااذامل.٣
؟فيك-ةجودزمةلمرألاةمدصتناك.٤
؟فوقولابحيسملامهرمأاملشعنلاولماحفقواذامل.٥
؟»هبعشهللادقتفا«ىنعمام.٦
.هبهللاكدقتفاكتايحعقاونمًارابتخاركذا.٧

ةفصاعلاةئدهتةرشعةيداحلاةزجعملا

َهلَلاَقَو٣٥
ُ
يفْم َىلِإْزَتْجَنِل«:ُءاَسَْملٱَناَكاَّـَملِمْوَيْلٱَكِلٰذِ

يفَناَكاَمَكُهوُذَخَأَوَعْمَْجلٱاوُفََرصَف٣٦.ِ»ْربَعْلٱ .ِةَنيِفَّـسلٱِ
ُءْوَنَثَدَحَف٣٧.ٌةَريِغَصىَرْخُأٌنُفُسًاضْيَأُهَعَمْتَناَكَو
ىَّـتَحِةَنيِفَّـسلٱَىلِإُبِْرضَتُجاَوْمَألٱِتَناَكَف،ٌميِظَعٍحيِر

حيسملاتازجعمةفصاعلاةئدهتةرشعةيداحلاةزجعملا
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يفَوُهَناَكَو٣٨.ُئِلَتْمَتْتَراَص .ًامِئاَنٍةَداَسِوَىلَعِرَّـخَؤُْملٱِ
٣٩»؟ُكِلَْهناَنَّـنَأَكُّمَُهياَمَأ،ُمِّـلَعُماَي«:ُهَلاوُلاَقَوُهوُظَقْيَأَف
.»ْمَكْبِا.ْتُكْسٱ«:ِرْحَبْلِلَلاَقَو،َحيِّـرلٱَرَهَتْنٱَوَماَقَف
َهلَلاَقَو٤٠.ٌميِظَعٌءوُدُهَراَصَوُحيِّـرلٱِتَنَكَسَف

ُ
اَم«:ْم

اوُفاَخَف٤١»؟ْمُكَلَناَميِإالَفْيَك؟اَذَكٰهَنيِفِئاَخْمُكُلاَب
َّـنِإَف؟اَذٰهَوُهْنَم«:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَباوُلاَقَو،ًاميِظَعًافْوَخ

.)٤١-٤:٣٥سقرم(»!ِهِناَعيِطُيَرْحَبْلٱَوًاضْيَأَحيِّـرلٱ

-٨:٢٢اقولو٢٧-٨:٢٣ىتميفًاضيأةزجعملاتدرو(
٢٥(.

،ةيربطةريحبىلعتجاهيتلاةفصاعلاحيسملاتكسأ
رحبوأتراسينجةريحبمسابسدقملاباتكلايفةفورعملا
ًارتموليكنيرشعوحناهلوطةريبكةريحبيهو.ليلجلا
اهيفّبصي،لكشلاةيواضيب،تارتموليكةرشعوحناهضرعو
ةيّنُبةيلاعلابجاهبطيحتو،بذعلاءاملاباهدّوزيوندرألارهن
لبجاهلامشعقيو،قرشلانمرتمةئمعبسعافترابنوللا

موحانرفكةنيدمتناكو.جولثلااهيطغتيتلاهممقبنومرح
دقو،طسوتملاضيبألارحبلاةهجةريحبلاهذهبرغعقت
.حيسملاديسلاتازجعمنمريثكلاتدهش

ةيحانيبرغلاربلايفسانلاظعيًاليوطًامويحيسملاىضق
مَّـلعف،ةهجلكنمعومجلاهبتطاحأدقو،موحانرفك
لاقف،بعتلاهبَّـلحءاسملالبقأامدنعو.نيريثكىفشو
ةقطنملاىلإاهنميقرشلابناجلاىلإةريحبلاربعنل:هذيمالتل
يفحيسملااوذخأو،عمجلاذيمالتلافرصف.حيرتسنلةيلبجلا

حيسمللنوُّبحماهّلقتسيةريغصبراوقاهبحاصت،ةنيفس
.ءافشلاوأميلعتللجايتحايفاولازامسانأو

ةيربطةريحبةعيبطبسحبنكلو،ًائداهءيشلكناك
نعًارتميتئمةضفخنميهف،ةأجففصاوعلااهيلعتَّـبه
.فصاوعلاةيئاجف،ةرارحلاةديدشتناككلذل،رحبلاحطس
ةنيفسلاىلإبرضتجاومألاتناكف،ميظعحيرءونثدحو
.ئلتمتتداكىتح

ناكسنممهو،رحبلايفنيسِّـرمتمةنيفسلاةراحبناك
نماوأرمهنأدبالو،ةريحبلائطاشىلعةعقاولاموحانرفك
كلتنكل،حايرلاةديدشجاومألاةبخاصةريثكيلايللبق
لثماوأرنأمهلقبسيمل.ًاعيمجيلايللاىسقأتناكةليللا

امدنعةريغصلانفسلانأنظلابلغأو.بعصلاوجلااذه
يبرغلاربلاىلإ،تتأثيحنمتعجرةفصاعلارداوبتأر
نوذفنيهذيمالتو،ةنيفسلايفحيسملامانو.موحانرفكىلإ

اوكرتدقو،حايرلاةدشنممغرلابةريحبلاروبعبهرمأ
لعم

ِّـ
.حيرتسيلًامئانبَعتملامهم

مهتردقنمىوقأتراصوةفصاعلاتّدتشاامدنعنكل
لعمنأاوركذت،اهعملماعتلاوأاهلامتحاىلع

ِّـ
يفمهم

امأ،ملعماي«:ديدشباتعبهلاولاقوهوظقيأف،ةنيفسلا
،عمجلاةغيصباوملكتمهفوخنمو.»!كلهناننأكمهي
رهتناوحيسملاماقو.كالهلارطخيفمهعمحيسملااولمشف
.ميظعءودهراصف،حيرلا

.جاومألاأدهتُحايرلانكستامدنعو،َجاومألاُحايرلاريثُت
ًاسردذيمالتلاملعتيلةصرفلاتحنسجاومألاتأدهامدنعو

دقل.»؟اذكهنيفئاخمكلابام«:حيسملامهلأسف،ناميإلايف
قبسةفصاعلكنمدشأوىوقألعفلابةفصاعلاتناك
،مهعمةرملاهذهيفحيسملاناكنكلو،اهباوّرمنأذيمالتلل
ةوقباورعشيملمهناميإفعضيفمهنكلو.فلتخمفقوملاف
اوناكو،تلمكدقهبمهتفرعمنكتمل.اوفاخف،هدوجو
نكمي،نحناذكهف،مهمولنالو!رثكأهوفرعينأنيجاتحم
ٍّبركسيلنكلو،ًايدئاقعوًايتوهالحيسملافرعننأ
.يصخشصّلخمو

ٌةاجنف،حيسملاىلإٌءاجتلافةفصاع:ةايحلايههذه
براجتهجاونلانناميإيّوقيًاسردملعتنمث.مالسو
:ريمازملارفسيفاهعمسن.ربكأناميإوةوقبلبقتسملا
لٱَىلِإَنوُلِزاَّـنلَا«

ْ
يفِرْحَب لٱ،ِنُفُّسلٱِ

ْ
يفًالَمَعَنوُلِماَع ملٱِ

ْ
ِهاَيِ

لٱ
ْ

يفُهَبِئاَجَعَوِّـبَّـرلٱَلاَمْعَأاوُأَرْمُه،َِةريِثَك لٱِ
ْ

َرَمَأِ.قْمُع
َىلِإَنوُدـَعـْصـَي.ُهـَجاـَوْمَأْتـَعـَفَرـَفًةــَفِصـاَعًاحيِرَجـاَهـَأَف
.ِءاَقَّـشلٱِبْمُهُسُفْنَأْتَباَذ.ِقاَمْعَألٱَىلِإَنوُطِبَْهي،ِتاَواَمَّـسلٱ
.ْتَعِلُتْبٱِمِهِتَمْكِحُّلُكَو،ِناَرْكَّـسلٱَلْثِمَنوُحَّـَنَرتَيَوَنوُلَياَمَتَي
يفِّـبَّـرلٱَىلِإَنوُخُْرصَيَف لَُخيْمِهِدِئاَدَشْنِمَو،ْمِهِقيِضِ

ِّـ
.ْمُهُص

لٱُئِّـدَُهي
ْ

ْمَُّـهنَألَنوُحَرْفَيَف.اَهُجاَوْمَأُتُكْسَتَو،ُنُكْسَتَفَةَفِصاَع
ملٱَىلِإِْمهيِدْهَيَف،اوُأَدَه

لَف.ُهَنوُديِرُييِذَّـلٱِإَفْرَْ
ْ

َّـبَّـرلٱاوُدَمْحَي
لَو.َمَدآيِنَبِلِهِبِئاَجَعَوِهِتَْمحَرَىلَع

ْ
يفُهوُعَفْرَي ،ِبْعَّـشلٱِعَمَْجمِ

لَو
ْ

يفُهوُحِّـبَسُي ملٱِسِلَْجمِ
.)٣٢-١٠٧:٢٣رومزم(»ِخِياَشَْ

ةزجعملاونوجاتحملا-ًالوأ

ةهجتملاةريبكلاةنيفسلايفذيمالتلامهنوجاتحملا)أ(
ةنيفسللةبحاصملاةريغصلابراوقلاباحصأ)ب(و،ًاقرش

ودبي)ج(و!ًابرغاوداعةفصاعلاءدباوأراملنيذلاةريبكلا
ناكدقف،ةزجعمللنيجاتحملانمضهسفنحيسملانأرظانلل
نأرَّـوصتنامرثكأامو!رطخللةضَّـرعملاةنيفسلايفًامئان

حيسملاتازجعمةفصاعلاةئدهتةرشعةيداحلاةزجعملا
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نأىسننو»!كلهناننإ«:خرصنف!رطخيفهللاتوكلم
يفُٰهللاٱ« ِ»حْبُّصلٱِلاَبْقِإَدْنِعُهللاٱاَهُنيِعُي.َعَزْعَزَتَتْنَلَفاَهِطَسَوِ
.)٤٦:٥رومزم(

ررقيامًاريثكف،تعجردقةريغصلابراوقلانأظحالنو
ىلإةفصاعلاتقونوعجريمهنكلو،حيسملاعابِّـتاضعبلا
ةنيفسهيلإهجتتيذلائطاشلانوكرتيو،ًانمآهنونظيٍئطاش
مهتمالسىلعنوصرحيمهنأل،نوكلهيمهنأنيناظحيسملا
.حيسملاعابِّـتاىلعمهصرحنمرثكأ

ودبت.فصاوعانتايحىلعّبهتمك:فوخلاةفصاع.١
انمالسبلقتةلكشميتأتةأجفو،ةئداهةايحلا
هفِّـرعن،حيسملاىلإأجلننأًاروفانيلعو.هعّيضتو
همّلسنو،انعمانتلكشمهجاويهلعجنوانجايتحاب
هنأهيدينيبنحنوقثنو،حيرتسنفانتيضقوانسفنأ
.ءيشلكىلعرداقلاوميظعلاصّلخملا،ردتقملا
لَف
ْ

ىلإرظننل.انمًالدبةلكشملاهجاويلانتايحهلمّلسُن
انلمحيوانفوخنمانلشتنييذلاحلاصلايعارلاهجو
عمىرجاماذهو.ًالافتحاميقيمثهيبكنمىلع
مهعملفتحاو،مهتلكشمحيسملاهجاودقف،ذيمالتلا
!مهتاجنب

نأودبيو،انيلعزيزعتوميدق:نزحلاةفصاع.٢
نوبرطضيونوفاخينيذلاو!موجنلاتأفطأدقمويغلا
هجاوياذاملنكلو.قحلاضعبمهل،ءاجرالبنونزحيو
مهصّلخمنأك؟نيبرطضممهلكاشمءاجرلاباحصأ
هنأعم،دوجومريغدولخلارانأوتوملامزهيذلايحلا

،دولخلاىلإمهلّصوينأىلإمهتايحرينيمهعملظيس
.هدوعوقْدِصاودكأتيل

صخشىلع،بضغلافصاوعًانايحأانيلعّبهتو.٣
.انلخاديفروثنف،بذكلابانيلعملكتوأ،انحرج
اوُبَضْغِا«:انللوقيو،ةفصاعلاهذهحيسملائدهياهدنع
ُختالَو

ْ
اوُطْعُتالَوْمُكِظْيَغَىلَعُسْمَّـشلٱِبُرْغَتال.اوُئِط

.)٤:٢٦،٢٧سسفأ(»ًاناَكَمَسيِلْبِإ
امأ«:هلأسنفكوكشلاةفصاعًانايحأانيلعّبهتو.٤

انتميقيفٍكشو،هتبحميفٍكشلاؤسوهو»؟كمهي
عملماعتنلب،طقفٍقلاخعملماعتنالاننإ.هدنع
ذيمالتلاهلعفاملمجأاذهو،هلوكشنوهبطاخنلف.بأ
نممهذقنيلوههودصق.هيلإهنممهاوكشاوذخأمهنأل

ىلعتَّـبهيتلاحايرلابحاصوهف!وههلعفءيش
،هجاومأأدهتف،اهنزاخمىلإهحايرعمجيوهو،جاومألا
ىلإانَفوخُةلماكلاهُتبحمحرطتو،هؤانبأنئمطيو
.جراخلا

انحيريف،بنذلابساسحإلاةفصاعانيلعبهتًانايحأو.٥
ناكنإف.هللاعمانحلاصيواناياطخرفغينأبحيسملا
ةيطخلارفغيهيلإءوجللاف،أطخلاّمهبًالقثُمبلقلا
.هللاعمةقالعلاحلصيو

حيسملافَّـرعدقو.دعبحيسملااوفرعدقذيمالتلانكيمل
بلصُيلةنهكلايديأىلإمَّـلسُييذلاناسنإلانباهنأبهسفن
دقاونوكيمل.»برايكلاشاح«:هذيمالتلاقف،لتقُيو
مهف،ميلعتلانمديزمىلإنيجاتحماوناكو،هتلاسراوكردأ

يبليف(»ِهِتَماَيِقَةَوُّقَو،ُهَفِرْعَأل«ةيرابتخالاةفرعملاىلإنوجاتحي
يفاوُمْنٱ«.قيمعلارابتخالاةفرعمهذهف،)٣:١٠ يفَوِةَمْعِّـنلٱِ ِ
لَُخمَواَنِّـبَرِةَفِرْعَم

ِّـ
ملٱَعوُسَياَنِص

)٣:١٨سرطب٢(ِ»حيِسَْ
.اهتبوعصوةايحلالكاشمطسوهفرعننأملعتنف

ةزجعملاوحيسملا-ًايناث

عوجي...حيرتسيوبعتي...يشميومّلعيحيسملاانيأر
انه.موقيمثتوميوبلصُي...يكبيوحرفي...لكأيو
ناسنإلاوهف،ةنيفسلاةرخؤميفةداسولاىلعًامئانهارن
انلقدقنوكنةطقنلاهذهدنعانفقوتولنكلو.لماكلا
بحاصهلإلاًاضيأوهمئانلاناسنإلااذهف.قحلافصن
ئّدهيوحايرلانّكسيلظقيتسا،ةعيبطلاىلعناطلسلا
يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع«.ةفصاعلا جلٱِ

ْ
١(»ِدََس

،لماكٌهلإوهلماكلاناسنإلاحيسملاف)٣:١٦سواثوميت
.سانلاضعبالإاهريملف،هتيهولأبجحهدسجنأولو
.حايرلانَّـكسهنألهتوهالوةيدمرسلاهتردقرهظأهلمعنكل
نحنو،ًايرابتخاًايلمعًاعقاوةيركفلاةمولعملاهذهقِّـبطنلف
.هتبحمبسحبانلبقتسموانرضاحربديوهف،هيلإنئمطن

:حيسملانعقئاقحثالثةزجعملاهذهيفىرنو

صقننمجعزنيهنكلوانتابلطنمحيسملاجعزنيال.١
ناميإلافعضخبويمل،قيقروبحموهمكو.انناميإ
ديريهنإ.خَّـبومثةفصاعلاأدههنكل،ةفصاعلاطسو
.نئمطملاقثاولاناميإلاانلنكيلف.بلطننأانم

مدختسا.يروفلاناطلسلابحاصحيسملاىرنو.٢
.)١٤:١٥،١٦،٢١،٢٦جورخ(اصعلاىسوم
امأ.)٢:١٣،١٤كولم٢(ايليإءادرعشيلأمدختساو
!تكسا،رحبلللاقو،حيرلارهتنافهللاةملكحيسملا
.ميظعءودهراصو،هرمأبحيرلاتنكسف!مكبا

ظقيتسمهنكل،متهمريغًامئانانلحيسملاودبيدق.٣
نكميًائيشلعفيالهنكلو،هلوهنموكشندق.يجنيل

حيسملاتازجعمةفصاعلاةئدهتةرشعةيداحلاةزجعملا
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مويلاىوكشنإ.ديعبلاىدملاىلعهنميكتشننأ
.دغلاركشعوضوميه

دجنلهيفتبثنوهعممحتلن،هيلإهجَّـتنوبرلاملكنلف
.هدنعةكربلا

ةالص
ًانايحأجئاه،ًانايحأئداهانتايحرحب،يوامسلاانابأ

يذلابانراصتنامظعياهعيمجهذهطسويفاننكلو.رثكأ
انتببحأكنأل،كلهلكلضفلاو.رارقالبٍرحبكًةبحمانّبحأ
.حيرتسنودنتسنكتمحرىلعو،نئمطنكبحيفف،ًالوأ
.نيمآ.حيسملامساب

ةلئسأ
؟ةيربطةريحبلةثالثلاءامسألايهام.١
؟ةريحبلاروبعذيمالتلانمحيسملابلطاذامل.٢
؟ةريغصلابراوقلاباحصألعفاذام.٣
؟ذيمالتلاناميإفعضحيسملاخَّـبوىتم.٤
؟زيزعتومىلعنزحلاةفصاعانيفحيسملائدهيفيك.٥
؟كوكشلاةفصاعانيفحيسملائدهيفيك.٦
؟بنذلابساسحإلاةفصاعانيفحيسملائدهيفيك.٧

نوئجللاءافشةرشعةيناثلاةزجعملا

اَّـَملَو٢.َنيِّـيِرَدَْجلٱِةَروُكَىلِإِرْحَبْلٱِْربَعَىلِإاوُءاَجَو١
ِهِبٌناَسْنِإِروُبُقْلٱَنِمُهَلَبْقَتْسٱِتْقَوْلِلِةَنيِفَّـسلٱَنِمَجَرَخ
يفُهُنَكْسَمَناَك٣،ٌسِجَنٌحوُر ْنَأٌدَحَأْرِدْقَيَْملَو،ِروُبُقْلٱِ
َلِسالَسَوٍدوُيُقِبًاريِثَكَطِبُرْدَقُهَّـنَأل٤،َلِسالَسِبالَوُهَطِبْرَي
٥.َُِّـهللاَذُيْنَأٌدَحَأْرِدْقَيْمَلَف،َدوُيُقْلٱََّـرسَكَوَلِسالَّـسلٱَعَّـطَقَف
يفًاراََهنَوًالْيَلًامِئاَدَناَكَو يفَوِلاَبِْجلٱِ ُحيِصَي،ِروُبُقْلٱِ
ٍديِعَبْنِمَعوُسَيىَأَراَّـمَلَف٦.ِةَراَجِْحلٱِبُهَسْفَنُحِّـرَُجيَو
اَيَكَلَوِيلاَم«ٍ:ميِظَعٍتْوَصِبَخََرصَو٧،ُهَلَدَجَسَوَضَكَر
٨»!يِنَبِّـذَعُتالْنَأِهللاٱِبَكُفِلْحَتْسَأ!ِّـِيلَعْلٱِهللاٱَنْبٱُعوُسَي
٩.»ُسِجَّـنلٱُحوُّرلٱاَُّهيَأاَيِناَسْنِإلٱَنِمْجُرْخٱ«:ُهَلَلاَقُهَّـنَأل
اَنَّـنَأل،ُنوُئَِجليِمْسٱ«:َباَجَأَف»؟َكُمْسٱاَم«:ُهَلَأَسَو
ِجِراَخَىلِإْمُهَلِسْرُيالْنَأًاريِثَكِهْيَلِإَبَلَطَو١٠.»َنوُريِثَك
َنِمٌريِبَكٌعيِطَقِلاَبِْجلٱَدْنِعَكاَنُهَناَكَو١١.ِةَروُكْلٱ
:َنيِلِئاَقِنيِطاَيَّـشلٱُّلُكِهْيَلِإَبَلَطَف١٢،ىَعْرَيِريِزاَنَْخلٱ
َهلَنِذَأَف١٣.»اَهيِفَلُخْدَنِلِريِزاَنَْخلٱَىلِإاَنْلِسْرَأ«

ُ
ُعوُسَيْم

يفْتَلَخَدَوُةَسِجَّـنلٱُحاَوْرَألٱِتَجَرَخَف.ِتْقَوْلِل ،ِريِزاَنَْخلٱِ
َوْحَنَناَكَو-ِرْحَبْلٱَىلِإِفْرُْجلٱَىلَعْنِمُعيِطَقْلٱَعَفَدْنٱَف
يفَقَنَتْخٱَف،ِْنيَفْلَأ اوُبَرَهَفِريِزاَنَْخلٱُةاَعُراَّـمَأَو١٤.ِرْحَبْلٱِ

يفاوَُربْخَأَو يفَوِةَنيِدَْملٱِ .ىَرَجاَماْوَرَيِلاوُجَرَخَف،ِعاَيِّـضلٱِ
ِهيِفَناَكيِذَّـلٱَنوُنْجَْملٱاوُرَظَنَفَعوُسَيَىلِإاوُءاَجَو١٥
ُمُهَثَّـدَحَف١٦.اوُفاَخَف،ًالِقاَعَوًاسِبالَوًاسِلاَجُنوُئِجَّـللٱ
١٧.ِريِزاَنَْخلٱِنَعَوِنوُنْجَمْلِلىَرَجَفْيَكاْوَأَرَنيِذَّـلٱ
َلَخَداَّـَملَو١٨.ْمِهِموُُختْنِمَِيضْمَيْنَأِهْيَلِإَنوُبُلْطَياوُأَدَتْبٱَف
١٩،ُهَعَمَنوُكَيْنَأًانوُنَْجمَناَكيِذَّـلٱِهْيَلِإَبَلَطَةَنيِفَّـسلٱ
َىلِإَوَكِتْيَبَىلِإْبَهْذٱ«:ُهَلَلاَقْلَب،ُعوُسَيُهْعَدَيْمَلَف
ىَضَمَف٢٠.»ََكِمحَرَوَكِبُّبَّـرلٱَعَنَصْمَكْمُهِْربْخَأَو،َكِلْهَأ
يفيِداَنُيَأَدَتْبٱَو َبَّـجَعَتَف.ُعوُسَيِهِبَعَنَصْمَكِنُدُْملٱِْرشَعْلٱِ
.)٢٠-٥:١سقرم(ُعيِمَْجلٱ

-٨:٢٦اقولو٣٤-٨:٢٨ىتميفًاضيأةزجعملاتدرو(
٣٩(.

يفىتمسيدقلاىورامىلعنوئجّللاحيسملاىفش
يفاقولوسقرمناسيدقلاىورامىلعو،نييسجرجلاةروك
ةرشعدعُبىلعف،ضقانتكلذيفسيلو.نييردجلاةروك
امه،ناتريبكناتنيدمتماقةيربطةريحبنمتارتموليك
ةقطنملاىلعضعبلاقلطأف،ةسجرجةنيدموةرَدَجةنيدم
.ىرخألاةنيدملامسانورخآلاقلطأو،امهنمةنيدممسا
!نييسجرجلاةروكوأ،نييردجلاةروكيهًاذإةروكلاف

ركذامنيب،ْنيَنونجمىفشحيسملانإىتمسيدقلالاقو
اذهيفسيلو.ًادحاوًانونجمىفشهنأاقولوسقرم
امهركذ،نينونجمىفشحيسملانأيهةقيقحلاف.ضقانت
نأولو.امهنمرهشألاركذبايفتكااقولوسقرمنكلو،ىتم
ملهنإاقولوسقرملاقو،نينونجمىفشحيسملانإلاقىتم
.ًاضقانتاذهناكل،ًادحاوًانونجمالإِفشي

.ًالقاعحيسملاهلعج،نونجمءافشدجنةزجعملاهذهيف
امدنعو!هبلقحيسملانكسف،ةريثكنيطايشبًانوكسمناك
،خيراتلايفًابوتكمهللالمعىرنليجنإلايفةزجعملاأرقن
يفًابوتكمهلمعىرنانيفسدقلاحورلالمعيامدنعو
حيسملاةزجعملاهذهيفةسدقملاةملكلاانلمدقتو!انبولق
لخملا

ِّـ
.هعمتجمعموهسفنعمنونجملاحلاصيذلاص

لضفألاىلإانتايحّريغيانهجاويوحيسملاهجاونامدنعو
يمويلاانرابتخا،ًايخيراتىرجامحبصيف،ىمسألاو
عمو،انسوفنعمهبةحلاصملاىلإانجوحأامو.يعقاولا

.انعمتجم

حيسملاتازجعمنوئجللاءافشةرشعةيناثلاةزجعملا
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ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

ةسلابأةقرفبنوكسم-١
وهو»نوئجل«بقلهسفنىلعةزجعمللجاتحملاقلطأ

فالآةتساهددعغلبينامورلادونجلانمةبيتكوأةقرفمسا
٦:١٢سسفأةلاسريفةملكلاسفنتءاجدقو.يدنج
ًانوكسملجرلااذهناك.»ةيحورلارشلادانجأ«تمجُرتف
ًايداعًانونجلجرلانونجناكولو.ةسلابألانمةلماكةقرفب
ةجيتنناكهنونجنكلو،هئافشةجيتنريزانخلاتكلهامل
.هيفنيطايشلادوجو

:ىنكُّسلاهذهةجيتن-٢
حاورألاىنكُسنأل،هسفنبَّـذعهنأىلوألاةجيتنلاتناك·

،يقطنملاهريكفتوميلسلاهلقعدقفيهلعجهيفةريرشلا
اهحرجيوهسفنبّذعي،روبقلانكسوهسفننعبرتغاف
،نيكسملااذهةيصخشلاماصفناباصأدقل.ةراجحلاب
دجسيهتلعجامهادحإ،نيتضقانتمنيتيصخشهيفانيأرف
ايكلويلام«:خرصيهتلعجىرخألاو،حيسملامامأ
.»ينبذعتالنأهللاابكفلحتسأ،يلعلاهللانباعوسي
ًابرحوًابارخهلخاديفدجيبرلانعديعبلاناسنإلاف
نيتعيبطلانع٥ةيطالغو٧ةيموريفأرقنامكةيلهأ
،حورلاودسجلانيبنوكيضقانتلااذه.انيفنيتدوجوملا
،حورلادضيهتشيدسجلاودسجلادضيهتشيحورلاف
هسفنناسنإلادجيىتح،رخآلاامهدحأمواقيناذهو
.)٥:١٧ةيطالغ(!ديريالاملعفي
ءافشللهقاوشأنيبًاطوغضمنيكسملالجرلاناكدقل
!ةسلابألانمهينكاسةبغرو،صالخلاو
نَّـمعًاضيأًابرتغمهسفننعبرتغملالجرلااذهناكو·

ضيرمكهولماعيملف،ةروكلالهأمجاهدقل.هلوح
هودَّـيقف،رساكٍشحووجئاهٍناويحكلب،نيكسم
ءابرغانلعجتانتايحةيطخلالخدتامدنعو.لسالسلاب
نوكننأديرنامدنعو.انبنيطيحملانعوانسفنأنع

.نيرخآلاوانسفنأهركنةيطخلاانلعجتنيحلاص
يفاهبلّزغتيملاعلايفةيرعشةديصقلوأمدآبتك
ْنِمٌْمَحلَويِماَظِعْنِمٌمْظَعَنآلٱِهِذٰه«:لاقف،ءاوح
نيوكت(»ْتَذِخُأٍءِرْمٱِنِماََّـهنَألًةَأَرْمٱىَعْدُتِهِذٰه.يِْمَحل
اذهبلقناهبلقةيطخلاتلخدامدنعنكلو)٢:٢٣
يتلاةأرملا«:برلللاقو،اهبحأيتلاةأرملادضرعاشلا
اهلثملوؤسمهنأعم،هلكموللااهيلعىقلأو»ينَتيطعأ
لخدياذكه.ةرسألابروتيبلادئاقوههنأمث،ًامامت
ءايربكلاوعبطلاءوسبهألميفناسنإلاةايحناطيشلا
.هبنيطيحملابناسنإلاطبُرقزمتتف،بذكلاوعادخلاو

،حيسملانعدعتباهنأهيفةسلابألاىنكسةجيتنتناكو·
لجرلادعتبادقل.هيذؤينألواحهوحنًامداقهآراملو
ركفنعدعتباامك،هلحيسملااهدارأيتلاتافصلانع
تاراظتناققحيملف،هتكربوهريثأتوهتفرعموحيسملا
اذإف،ىلضفًةايحهحنميلحيسملاءاجدقل.هنمحيسملا
نعلصفنيو،هريغوهسفنيذؤي،روبقلانكسيهب
.اهيفكلسيلهلاهَّـدعأفهللاقبسيتلاةحلاصلالامعألا
حيسملالماعتامدنعًامامتَّـريغتامناعرسلجرلانكلو·

،يسوسرطلالواشبهلمعامهبحيسملالمعف،هعم
يذؤي،سخانمسفريوهفقومتاذفقيناكيذلا
حيسملاههجاوف،تقولاسفنيفةسينكلايذؤيوهسفن
ةدوجوملواشرييغتةصق(.ةديدجًةايحهاطعأوهَّـريغو

.)٢٦و٢٢و٩لامعأيف
؟ناسنإلاهللاراتخيلهوأ،هللاناسنإلاراتخيلهىرُت
ناسنإلاراتخيهللا:سدقملاباتكلايفنيتركفلادجن
اذهلبيجتسيناسنإلاو،ةردابملامامزذخأيهناحبسهنأل
موقيناسنإلاوىلوألاةوطخلاذخأيهللا.يهلإلارايتخالا
اياطخلاوبونذلابًاتيمناسنإلاناكاملو.ةيناثلاةوطخلاب
هنأامك،بوتيلىلوألاةوطخلاذخأينأنعزجعيهنإف
نكلو.تيملاييحييذلاوهسدقلاحورلانأكردُيال
،حورلالمعلبيجتسيفتيملايفلمعيهللاحور
يفَناَكَهللاٱ«:يلوسرلالوقلاهيفققحتيو ملٱِ

ًاِحلاَصُمِحيِسَْ
لٱ
ْ

َهلٍبِساَحَْريَغ،ِهِسْفَنِلََملاَع
ُ

:٥سوثنروك٢(»ْمُهاَياَطَخْم
١٩(.
ىلإسفنلاَّـدريلحيسملااهلمعتسييتلالئاسولارثكأامو
مظعأامو.)٢٣:٣زم(»ِهِمْسٱِلْجَأْنِم«ربلالبُس
ًاسبالوًالقاعحبصأدقف،نونجمللىرجيذلارييغتلا
هتردقبهّبحلهبلقَّـدشيذلاحيسمللعمتسي،ًاسلاجو
لخملا

ِّـ
انسوؤرُلقعلالخديف،انعمثدحياماذهو.ةص

دعبسلجنو،انريخلوهيذلاحيسملاركفبركفناننأل
ةلماكلاهتبحمتدرطدقونونئمطماننألٍيرجلوط
.صالخلابوثوربلاءادرسبلنو،جراخىلإانفوخ
هراتخابرلانأوهفلجرلااذهعمثدحامةمقامأ·

نأدارأدقل.هلهألصالخلاةراشبلمحي،هلًالوسر
،كلهأوكتيبىلإبهذا«:هللاقهنكلو،حيسملاعبتي
،هنوفاخيهلهأناك.»كمحروكببرلاعنصمكِّـربخو
.مهبكتفيليرجيو،اهمطحيناكهنكلو،دويقلابهوطبرف
لب،مهفيخُيلال،مهيلإبهذي،هئافشدعبونآلاو
ىلإهعمنورَْجينكل،هنمنورجيالمهو.مهنئمطيل
.هفرعيذلاصّلخملا
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هتبغرتناكو،هلهأرشبينأهلحيسملافيلكتناكدقل
انتابغرقفاوتتنأيهانتداعسةمقنأريغ.هفيلكتفالخب
حيسملاسملينألمجأام.انفيلكتبحيسملارماوأعم
،ةلاسرمظعأهنعيكحن،هلسرنوكننأانفّلكيمث،انتايح
.»حيسملاليجنإ«ىرشبلمجأانهاوفأيفعضيهنأل

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

يذلانوكسملاءافشبنودعسيةقطنملالهأنأنظنانك
.مهلةدئافهئافشيفتناكدقف،قيرطلامهيلععطقيناك
املاطيذلانونجملاسؤبنألمهحرفيسهءافشنأنظنانكو
ملواوحرفيملمهنأفسؤملانكلو.ىهتنادقهسفنقّزم
كلذنمةيمهألقأوهامىلإمهركفباوهّجتامهنأل،اودعسي
!تامورحبلاىلإعفدنايذلاريزانخلاعيطقىلإ:هلك

امهنعجتنحيسملاامهارجأنيتزجعمنمةدحاوهذه
.ريزانخلاكلهأامدنع،هذهو،ةنيتلانعلامدنع:ررض

عيطتسيناكامأ؟ريزانخلاكلهأاذامل:لءاستننحنو
؟ءافشلاةزجعمىلإةفاضإلاب،ةيناويحلاةورثلاهذهظفحينأ

:ًايوامسًادصقكانهنكلو.عيطتسيناكمعن

ةعيرشلٌرسكاهتيبرتنأسانلاهّبنيريزانخلاكالهإف·
مهتبحمنمونايصعلانممهيفشيف)١٤:٨ةينثت(ىسوم
وحنةمحرلانمالخيذلايدسجلاريكفتلانمولاملل
نملجرلاذاقنإىلإةفاضإلاب،يفُشيذلانوكسملا
مهتبحمنمرثكأةيويندلامهلامعأاوبحأدقل.هضرم
ملف.نيديسمدخينأدحأردقيالو،ضيرملاسئابلل
.)٦:٢٤ىتم(لاملاوهللااومدخينأءالؤهردقي
ناطيشلاةوقةقطنملالهألحيسملافشكريزانخلاكالهإب·

.ريزانخلاكالهإيفاهرثأنمكلذرهظيامك،ةبيهرلا
ةقطنملالهألفشكيريزانخلاكالهنأرظتنملاناكو
نوأجليف،كالهلابعرو،سيلبإلةيدوبعلاةروطخ
سيلبإةطلسنممهذقنينأرداقلاديحولاصّلخملل
.ةكلهُملا
نالعإلةيزمرلالئاسولامدختسينأقحلاحيسملل·

)٢١:٢٠ىتم(تسبيفنيتةرجشنعلدقل.هقح
يفسانلاربتعادقف.ةساجنلانادأانهو.قافنلانيديل
ربتعنامك،داسفلاوتاوهشللًازمرريزانخلارصعلاكلذ
دوهيلارظندقو.عادخلاوركمللًازمراننمزيفبلعثلا
لكأليحصلاررضلاببسب،راقتحاةرظنريزانخلل

،ىسومةعيرشتمَّـلعامبسحيسقطلاررضلاو،اهموحل
ريزنخلابريكسلانوهّبشياوناكو،ةيشحولااهتسارشلمث
.رذقلالحولايفغّرمتملا

نيطايشلاةطلستحتاهسفنريزانخلاتدجواملو
.اهسفنتكلهأف،فوخلاوعزفلاريثأتتحتكالهللتعفدنا
كلهأةسلابألالقثنإ.اهكلهأيذلاوهحيسملانوكيالف
ضيرملاىلعمهذوفنةأطوتناكمكف-ريزنخيفلأ
.ءايوقأاهالتقلكو،ًادجةئطاخةيطخلا؟نيكسملا

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

اَنَأَوَنآلٱىَّـتَحُلَمْعَيِيبَأ«:لمعةلاحيفًامئادحيسملا.١
ةروكىلإةيربطةريحبَربَع.)٥:١٧انحوي(»ُلَمْعَأ
.هيفشيلنيكسملالجرلااذهبيقتليلنييردجلا
هللانأنظن،رطيسيوىَّـشفتيملاعلايفرشلاانيأراملك
:اينفصمايأيفليئارسإونبلاق.انضرأيفلمعيال
اودجومهنأل)١:١٢(»ُءِيسُيالَوُنِسُْحيالَّـبَّـرلٱ«
انلنكيلنكلو.نيبَّـرجمنينمؤملاونيحجانرارشألا
ةلاحيفهللاتوكلمنأو،نسحيهللانأيفةقثلاءلم
ىلعبقاعينأبءيسيهللانأامك.ةرمتسمةئبعت
.رورشلا
حلاصلايعارلاك،ضيرملاناكثيحىلإحيسملابهذ
.هدجينأىلإلاضلادحاولاىلعشتفييذلا
هلسرأف،ءافشلالانيذلانوكسملايفحيسملالمعمث
.حرفملاربخلانلعيوزركيولمعيل

تلاق.ةكرحةلاحيفدحاولكعضيلحيسملاءاج.٢
تئجأ؟هللانباعوسيايكلوانلام«:هلنيطايشلا
امدنعهنإلوقيحيسملاو»؟انبّذعتلتقولالبقانهىلإ

:١٢ىتم(هتعتمأبهنيويوقلادّيقيهنإفىوقألاءيجي
،ناسنإةايحىلع»يوقلا«سيلبإيلوتسيامدنع.)٢٩
نكلو.هتيناسنإعّيضُيو،هلةميقال»ًائيش«هلعجي
لعجيو،ةسيرفلاذقنيو،سيلبإدّيقي»ىوقألا«حيسملا
،هللادجملةكرحةلاحيفءافشلالانيذلاناسنإلا
!اهيفناكيتلاىلوألاةلاحللةداضم
دجسيهلعج.ةكرحةلاحيفّيفشملاحيسملالعجدقل
لخديامدنعف.هلهأىلإهلسرأمث،ءافشلاهبهوو،هل
صالخلالاننامدنع.همدخنلانعفديانتايححيسملا
ًاسيركتانمبَّـلطتتةميظعةيادبانأدبدقنوكن
انداسجأوانلاموانتقوعضناننأل،كلذدعبًارمتسم
حبصنف.هسيركتحبذمىلعةّيضْرمةسدقمةيحةحيبذ
.حيسملافرصتتحتًامود
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باحصأوةسلابألابلطىلعقفاويحيسملاىرنًاريخأو.٣
!ءافشلالانيذلاضيرملابلطضفريامنيب،ريزانخلا

.قفاوفةروكلانممهفرصيّالأهنمةسلابألابلط-أ
اوقبينأاودارألهىرت.اذهمهبلطنمةمكحلايردنالو

نأملعننحن؟حيسملادضاهلهأاوجّيهيلةقطنملاكلتيف
ةنونيدلامويىتحضرألايفلمعللًةصرفنيطايشلل
ًاناكماهنمةعامجلكلنأرهظيو.)٦ةيآاذوهيةلاسر(
دقو.اهنممهمجاهتو،مهتافعضوهلهأتاداعفرعت،لمعلل
.َكُدَمَْحيِناَسْنِإلٱَبَضَغ«نأحضويلكلذبحيسملامهلَنِذأ
لٱُةَّـيِقَب

ْ
هبُقَطْنَمَتَتِبَضَغ حضويلمهلَنِذأو.)٧٦:١٠زم(»اَِ

نمهصَّـلخيذلالجرللهذاقنإةمظعو،مهتئادرةَّـدش
.مهنثارب

مهدلبنمجرخينأةروكلالهأبلطىلعقفاوو
يقابىلعحيسملامهتكبينأاوهركمهلعل.مهنعبهذيو
ُلَمْعَيْنَمَّـلُكَّـنَأل«مهنعدعتبينأاوبلطف،مهاياطخ
»ُهُلاَمْعَأَخَّـبَوُتَّـالَئِلِروُّنلٱَىلِإِيتْأَيالَو،َروُّنلٱُضِغْبُيِتآِّـيَّـسلٱ
ٌلْيَو«:عشوهيبنلامفىلعهللاهلاقامَّـمتف.)٣:٢٠انحوي(
َهل
ُ

.)٩:١٢عشوه(»ْمُهْنَعُتْفََرصْنٱىَتَمًاضْيَأْم

يفيفُشيذلالجرلابلطضفرحيسملانكل-ب
ةمعننعدهشينأهلدارأهنأل،هعمنوكيوهبحاصينأ
!حيسملااوضفرنيذلاهدلبلهألحيسملا

لهأونيطايشلابلطحيسملالبقينأًابيرغسيلأ-ج
؟ءافشلالانيذلاصخشلابلطضفريو،ةروكلا

،ةبحملايفرابجإالف،هعابِّـتاىلعًادحأربجيالهللانإ
بلقلايفدجاوتتامدنعف.هللادالوألٌفيلكتكانهنكل
هنأل،حيسملااهضفرييوامسلافيلكتلاعمضراعتتةبغر
نلهللانإف،توكلملامدقتيلانلهفيلكتممتننأانديري
.هءانبأفلكيلب،هتوكلمةمدخلءابرغلافّلكي

انتويبيفو،انتلئاعطسوهدصقققحننأهللاانطعيل
.صالخلاةراشبىلإجاتحملاانعمتجمو

ةالص
،انفورظلكيفانبكبلقلغشنينماي،يوامسلاانابأ

،انتيدوبعوانيسآموانتاناعملكبلقكرحتينماي.كركشن
ميلسلاريكفتلااّنمعيِضَيامدنعانيلإءيجتتنأ.كركشن

كيلإانبِّـوتف.ةيطخلااّنماهتعَّـيضيتلاةحصلاانيلإديعُتف
.نيمآ.حيسملامساب.عجرنفكيلإانعِجرأو،بوتنل

ةلئسأ
ةروكيفنوئجلىفشحيسملانإىتملوقلكريسفتام.١

ةروكيفهافشهنإاقولوسقرملاقامنيبنييسجرجلا
؟نييردجلا

؟»نوئجل«مساهسفنىلعنونجملاقلطااذامل.٢
نعبرتغافيكو،هسفننع»نوئجل«برتغافيك.٣

؟هعمتجم
لعجاذامو؟ملاعلايفةيرعشةديصقلوأيهام.٤

؟هلاقاميفهيأرّريغياهبحاص
؟ريزانخلاحيسملاكلهأاذامل.٥
نوئجللايفحيسملااهقلخيتلاةديدجلاةكرحلايهام.٦

؟يفُشيذلا
؟هبكفلكهللانأدقتعتيذلافيلكتلاوهام.٧

سريايةنباةماقإةرشعةثلاثلاةزجعملا

يفُعوُسَيَزاَتْجٱاَّـَملَو٢١ َعَمَتْجٱِْربَعْلٱَىلِإًاضْيَأِةَنيِفَّـسلٱِ
ِءاَسَؤُرْنِمٌدِحاَواَذِإَو٢٢.ِرْحَبْلٱَدْنِعَناَكَو.ٌريِثَكٌعَْمجِهْيَلِإ
.ِهْيَمَدَقَدْنِعَّـرَخُهآَراَّـَملَو.َءاَجُسُرِياَيُهُمْسٱِعَمْجَْملٱ
ِرِخآَىلَعُةَريِغَّـصلٱيِتَنْبٱ«:ًالِئاَقًاريِثَكِهيلِإَبَلَطَو٢٣

.»اَيْحَتَفىَفْشُتِلاَهْيَلَعَكَدَيُعَضَتَوِيتْأَتَكَتْيَل.ٍةَمَسَن
.ُهَنُوَمحْزَياوُناَكَو،ٌريِثَكٌعَْمجُهَعِبَتَو،ُهَعَمىَضَمَف٢٤

ِعَمْجَْملٱِسيِئَرِراَدْنِماوُءاَجُمَّـلَكَتَيَوُهاَمَنْيَبَو٣٥
ِمل.ْتَتاَمَكُتَنْبٱ«:َنيِلِئاَق

َ
َعِمَسَف٣٦»؟ُدْعَبَمِّـلَعُْملٱُبِعْتُتاَذا

:ِعَمْجَْملٱِسيِئَرِلَلاَقَف،ْتَليِقيِتَّـلٱَةَمِلَكْلٱِهِتْقَوِلُعوُسَي
َسُرْطُبَّـالِإُهُعَبْتَيًادَحَأْعَدَيَْملَو٣٧.»ْطَقَفْنِمآ.ْفََختَال«
ِسيِئَرِتْيَبَىلِإَءاَجَف٣٨.َبوُقْعَياَخَأاَّـنَحوُيَوَبوُقْعَيَو
َلَخَدَف٣٩.ًاريِثَكَنوُلِوْلَوُيَوَنوُكْبَي،ًاجيِجَضىَأَرَوِعَمْجَْملٱ
َهلَلاَقَو

ُ
ِمل«:ْم

َ
اَهَّـنِكَلُةَّـيِبَّـصلٱِتُمَتَْمل؟َنوُكْبَتَوَنوُّجِضَتاَذا

َذَخَأَو،َعيِمَْجلٱَجَرْخَأَفَوُهاَّـمَأ.ِهْيَلَعاوُكِحَضَف٤٠.»ٌةَمِئاَن
ُةَّـيِبَّـصلٱِتَناَكُثْيَحَلَخَدَوُهَعَمَنيِذَّـلٱَواَهَّـمُأَوِةَّـيِبَّـصلٱاَبَأ
َهلَلاَقَواَهِدَيِبَكَسْمَأَو٤١،ًةَعِجَطْضُم

َ
»!يِموُقاَثيِلَط«:ا

ِتْقَوْلِلَو٤٢.)يِموُقُلوُقَأِكَل،ُةَّـيِبَصاَي:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(
َةَْرشَعْيَتَنْثٱَةَنْبٱِتَناَكاََّـهنَأل،ْتَشَمَوُةَّـيِبَّـصلٱِتَماَق

َمَلْعَيَالْنَأًاريِثَكْمُهاَصْوَأَف٤٣.ًاميِظَعًاتََهباوُتِهُبَف.ًةَنَس
-٣٥و٢٤-٥:٢١سقرم(.َلُكْأَتِلىَطْعُتْنَأَلاَقَو.َكِلَذِبٌدَحَأ
٤٣(.

حيسملاتازجعمسريايةنباةماقإةرشعةثلاثلاةزجعملا
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-٨:٤١اقولو٢٦-٩:١٨ىتميفًاضيأةزجعملاتدرو(
٥٦(.

ديسلاتازجعمنمًاريثكموحانرفكةنيدمتدهش
تثدح)توملانمسريايةنباةماقإ(ةزجعملاهذهو،حيسملا

.ةنيدملاهذهيف

ةفلتخمنكامأيفتاومألانيبنمًةثالثحيسملاماقأدقل
،تيبلايفسريايةنباماقأ.مهتومنمةفلتخمةنمزأدعبو
مويتاذيفكلذوةنيدملابابدنعنييانةلمرأنباماقأو
ةعبرأدعب،ربقلانم،تاومألانيبنمرزاعلماقأو.ةافولا
.هتومنممايأ

سفنللٍتالاحثالثانيرُتثالثلاتازجعملاهذهو
نمةئطاخٌسفنىلوألا.حيسملانعةديعبلاةئطاخلا
،جراخنممهنيذلاهاريال»تيبلا«يفاهأَطخ،لخادلا
اثيلط«حيسملارمألجاتحت،اهاياطخواهبونذبةتيماهنكلو
.»يموق

اهاياطخ»ةنيدملابابيف«ةئطاخٌسفنةيناثلاةلاحلاو
وأديلاوأنذألاوأناسللااياطخلثم،عيمجللةرهاظ
كل،باشلااهيأ«:حيسملارمألجاتحتٌسفنيهو.نيعلا
.»ْمُق:لوقأ

،ةنتنمحبصتذإ،ةثلاثلاةلاحلاىلإناسنإلاةيطخروطتتو
ناكيذلارزاعلةلاحلثميهو.عيمجلااهاري،ةنمزم،ةنفع
مله«:حيسملارمألجاتحتٌسفنيهو.مايأةعبرأربقلايفهل

.»ًاجراخ

،ةايحلاثعابوىتوملاميقمحيسملاىرناهلكتالاحلايفو
.ةايحلاوةمايقلاوقحلاوقيرطلاهنأل

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

:يلصألاجاتحملا-١
لاقسرياينإىتمليجنإلاق.تتاميتلاةنبالاوه

سرياينإلوقيسقرمليجنإنكلو»تتام«اهنإحيسملل
اقولليجنإفصيو»ةمسنرخآىلعةريغصلايتنبا«:لاق

امدنعهنأيهةقيقحلاو.»توملالاحيفتناك«اهنأباهتلاح
ىلإلصوامدنعو،توملاكشوىلعتناكهتيبسريايكرت
هتنباتناكنإيردينكيملهيفحيسملاناكيذلاناكملا

اهنأبىرخأةرمو،تتاماهنأبةرماهفصوف.تتاموأًةيح

.ةمسنرخآىلعةريغصلايتنبا«:لاقف،توملاكشوىلع
ةملكو.»ايحتفىفشُتلاهيلعكديعضتويتأتكتيل
لجرلاف.تتاماهنأل»ايحتل«ةملكو،ةضيرماهنأل»ىفشُتل«
ةروطخنعةرمثَّـدحتف،هتنباةلاحنمًادكأتمنكيمل
.اهتومنعثدحتىرخأةرمو،اهءافشبلطواهتلاح

نأنعًازجاعحيسمللجاتحملانوكيةريثكتارميف
رّخسيف،سريايةنباةلاحلثم،هجايتحانعّربعيوأقطني
كانهو.هتلاححيضوتيفهنعبونيرخآًاصخشبرلا

النيذلاةاطخلاو.حيسملاةمحرلجاتحيهنأملعيئطاخ
نأوأ،برلاةمحرنماوسئيفًاريثكاوأطخأمهتيطخنوكردي
ىلإنوجاتحيكلذلو،مهاياطخةيؤرنعتيمعمهنويع
.برلاشرعمامأهنلعيومهجايتحاطسبيصخش

،حيسملاىلإسانلاةجاحنعّربعنلةمعنلاهللاانطعيلف
يلصننأبمهنعبرلاثّدحنو،برلانعمهثّدحنف
.مهلجأل

:يناثلاجاتحملا-٢
وهو،ةزجعملليناثلاجاتحملاسريايناك:ميلكلاسرياي·

مسالاوهسريايو.لوألاجاتحملاةجاحنعَّـربعيذلا
مسالاوهسايلإنأامك(»ريئاي«يربعلامساللينانويلا
ينانويلامسالاوهسنويو،ايليإيربعلامساللينانويلا
ةيربعلايف»سرياي«مساىنعمو.)نانوييربعلامسالل
ريئايبفورعملاةاضقلادحألًامساناكو»ريني«
.يداعلجلا
عمجمسيئرسريايناك:نمآفىأريذلاسرياي·

.سيئرنمرثكأعمجمللناكو،موحانرفكيفدوهيلا
،حيسمللاوهّجوتنيذلانمًادحاوناكسريايلعلو
مهلىنبدقودوهيلابحييذلاةئملادئاقنعةباين
ىأرو.)٧:٣اقول(ةئملادئاقدبعءافشنيبلاط،عمجملا
ىلعنمحيسملاهافشدقو،ضيرملاءافشةزجعمسرياي
تلشفامدنعو.حيسملاناطلسةوقكردأف،دعُب

نأررق،ةضيرملاهتنباةدعاسميفءابطألاتالواحم
تاذةديحولاهتنبانعحيسملاربخيلًايصخشبهذي
.توملاىلعةفرشملاةنسةرشعيتنثالا
برلاانرصاحيةريثكتارميف:نيزحلازجاعلاسرياي·

جورخللًاقيرطانلدجنال،بعصقزأموأٍساقٍفقومب
انلخدُيهنأبرلاةبحمنمو.حيسملاىلإءوجللابالإهنم
نزحلاف.ةيهلإلاهمحارملأجلنلزجعلابانرعشُيوقيضيف
.ًامئادانريخلبرلاامهمدختسيناتليسوزجعلاو

حيسملاتازجعمسريايةنباةماقإةرشعةثلاثلاةزجعملا
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فرصتسريايفَّـرصت:عضاوتملانمؤملاسرياي·
ٍتقويف»هيمدقدنعَّـرخهآرامل«و،حيسملاعمعضاوتملا
ظعاودرجمحيسملايفنوريدوهيلانيدلالاجرناك
لمحينأهلحمسييذلايتوهاللاميلعتلاَّـقلتيمليبعش
دنعمّلعتملافقثملاسريايدجسيفيكف.»ملعُم«بقل
.عضاوتلاهنإ-؟ةرصانلانميبعشٍظعاويمدق
كتيل«:هللاقفحيسملابنمؤملافّرصتسريايفرصتو·

نمىأرهنأل.»ايحتفىفشُتلاهيلعكديعضتويتأت
.موحانرفكيفحيسملااهارجأٍتازجعملبق
ناكدقف.»ًاريثكهيلإبلط«جوجَّـللافُّرصتفَّـرصتو·

.بلطلايفحيسملاىلعَّـحلأف،ًاّحلمهتنباىلعهنزح
حيسمللدجسذإ،عاجشلافُّرصتفَّـرصتيهارناننأريغ·

دقدوهيلاءاسؤرناكتقويف،بعشلامامأهنمبلطو
.كلذلهتعفدهتنبالهتبحمنأل،حيسملالتقىلعاومّمص

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

:سريايءاقدصأ-١
:نيلئاقهرادنمهؤاقدصأءاجملكتيسريايناكامنيب

ِمل.ْتَتاَمَكُتَنْبٱ«
َ
ملٱُبِعْتُتاَذا

لَعُْ
ِّـ

و.)٥:٣٥سقرم(»؟ُدْعَبَم
.ًاحيحصًاربخنولقنياوناكلب،نيبذاكءاقدصألانكيمل
ملعملابعتُتاذامل«ًائطاخناكهوردصأيذلامكحلانكل
»دعب«رمألاسيلو،ريخلالمعنمبعتيالملعملاف»؟دعب
رضاحلاويضاملاّبروهحيسملالازامف،ىضمهنأىنعمب
يتلاهتاملكبسريايعجشيحيسملاعرسأو.لبقتسملاو
ال«:هللاقو،هؤاقدصأهعاضأنأدعبهبلقىلإلمألاتثعب

.)٥:٣٦سقرم(»ْطَقَفْنِمآ.ْفََخت

اهنكل،ةيقطنمتاملكانبنيطيحملانمعمسنامًاريثك
سأيلابمهماكحأانبيصتف،رابتعالايفحيسملاذخأتمل
ثعبيوةقثلاانيلإديعيحيسملانأل،هللاًاركشنكلو.ةرارملاو

.ءاجرلاانسوفنيف

:تاروجأملاتاحئانلا-٢
ملٱِسيِئَرِتْيَبَىلِإَءاَجَف«

َنوُكْبَي.ًاجيِجَضىَأَرَوِعَمْجَْ
لَوُيَو

ْ
َءاَجاَّـَملَو«:ىتملوقيو.)٥:٣٨سقرم(»ًاريِثَكَنوُلِو

ملٱَرَظَنَو،ِسيِئَّـرلٱِتْيَبَىلِإُعوُسَي
جلٱَوَنيِرِّـمَزُْ

ْ
،َنوُّجِضَيَعَْم

َهلَلاَق
ُ

راجئتساةداعلاتناكو.)٢٤و٩:٢٣ىتم(»اْوَّـحَنَت:ْم
ددعكانهناكو،تاومألاىلعءاكبللنييقيسوموتابدان
نودّدريو،ةنزحمًاناحلأنوفزعي،سريايتيبيفمهنمريبك
بايثلاقيزمتبنزحلارعاشماوريثيلٍبْدَنوٍءاثرراعشأ
اهنكلتمتملةّيبصلانإمهلحيسملالاقامدنعو.مطَّـللاو

نمةيرخسلاوكحضلاىلإءاكبلاونزحلانماولقتناةمئان
نيّزعماوناك.ًاروجأملب،ًاقداصمهنزحنكيملف.حيسملا
نيطيحملاضعبلءافوجلارعاشملاىسقأام.نيبعتم
.بعصفقوملكبحاصب

مهجرخألبنيروجأملاءالؤهمامأهدجمحيسملانلعيملو
!ناميإلانعوةبوتلانعنيرخاسلادعبأامف.ًاعيمج

:بيردتلاتحتذيمالتلا-٣
هذهيدهاشمنمضبوقعيوانحويوسرطبناك

ىلعهعمحيسملامهبحطصانيذلاةثالثلاسفنمهو،ةزجعملا
ناتسبيفهعممهذخأو،)٩:٢سقرم(يلجتلالبج
ًافَّـثكمًابيردتمهبّرديناكهنأل)١٤:٣٣سقرم(يناميسثج
ةوقنعةفرعملالقتنتاذكهو،ذيمالتلاةيقبمهرودباوبّرديل
ىتحو.سانلانمربكأددعىلإحيسملاةبحموناطلسو
ُهْعِدْوَأ،َنِيريِثَكٍدوُهُشِبيِّـنِمُهَتْعِمَساَمَو«:عمسناذهانموي
لــَعــُيْنَأًءـاــَفـْكَأَنـوـُنـوـُكــَي،َءـاــَنـَمُأـًاـسـاـَنُأ

ِّـ
َنــيِرــَخآاـوـُمــ

.)٢:٢سواثوميت٢(»ًاضْيَأ

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

:بحملاحيسملا-١
ناكموحانرفكيفسريايةنباةماقإةزجعمءارجإلبق

ناكو،موحانرفكعمجميفديلاسبايًالجرىفشدقحيسملا
لٱَجَرَخَف«هيفدوهيلالمعيالًاتبسمويلا

ْ
لِلَنوُّيِسيِّـرَف

ْ
َعَمِتْقَو

هلٱ
ْ
)٣:٦سقرم(»ُهوُكِلُْهيْيَكِلِهْيَلَعاوُرَواَشَتَوَنيِّـيِسُدُوريِ
سيئر،سرياينأدبالو.تبسلاظفحةيصورسكهنأل
حيسملاعضيملو.ةداقلاءالؤهنمضناك،موحانرفكعمجم
ناكهنأعم،هيلعقباسلاهئالمزوسريايرمآتهرابتعايف
تنككعمًةلهسريسترومألاتناكامل«:هللوقينأنكمي
.»؟َّـيلإأجلتاذامل،كعمرومألاتءاسدقونآلاو،يلتقديرت
هنمعمسناليذلا،بحملاهنأل،حيسملاوهاذهسيلنكل
،انلاحوكشنهيلإعرسننحنف.انتلاحءوستامدنعًاضفر
ريغ.هنعداعتبالابعرسندقفورظلانّسحتتامدنعنكلو
يفيِنُعْدٱ«:انللوقينيتلاحلايفهنأ َكْذِقْنُأِقيِّـضلٱِمْوَيِ
)٥٠:١٥رومزم(»ِينَدِّـجَمُتَف

هّجتا،ةتئاملاهتنباميقيلسريايتيبىلإحيسملاقيرطيفو
اهنيبوهنيبراد،ٍمدةفزانىلإ،ءافشللٍةجاتحمىلإبحملاهبلق

سريايناميإعجشيلو،اهئافشدعباهناميإعجشيلثيدح
،هبكومحيسملافقوأدقل.هتنباميقيلهتيبىلإلصينألبق
دقف،ةبحمحيسملالامعألكنأل،سريايجايتحاحاحلإمغر

حيسملاتازجعمسريايةنباةماقإةرشعةثلاثلاةزجعملا

٤٥
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نإ.نيريثكنعةيدفهسفنلذبيلومدخُيلالمدخيلءاج
نمةلصَّـتمةلسلسيهو،ةرمتسمةبحملامعأبرلالامعأ
.ًادبأبضنياليذلاعبنلانمريخلاتاسمل

:عِّـجشملاحيسملا-٢
املاهمرضأفسريايبلقيفٍناميإةرارشحيسملاىأر

ليزيوهف،حيسملاةعورلاي»طقفنمآ.فختال«:هللاق
:ىتمليجنإيفأرقنامك!سفنللةيذؤملارشبلاتاملكراثآ
لٱَجَرَخاَّـمَلَف«

ْ
َمِلَعَف،ُهوُكِلُْهيْيَكِلِهْيَلَعاوُرَواَشَتَنوُّيِسيِّـرَف

ْمُهاَفَشَفٌَةريِثَكٌعوُُمجُهْتَعِبَتَو.َكاَنُهْنِمَفََرصْنٱَوُعوُسَي
َءاَيْعَشِإِبَليِقاَمَّـمِتَيْيَكِل،ُهوُرِهْظُيالْنَأْمُهاَصْوَأَو.ًاعيَِمج
ِهِبْتَّـُرسيِذَّـلٱيِبيِبَح،ُهُْتَرتْخٱيِذَّـلٱَياَتَفاَذَوُه:ِّـيِبَّـنلٱ
حلٱِبَمَمُألٱُِربْخُيَفِهْيَلَعيِحوُرُعَضَأ.ِيسْفَن

ْ
الَوُمِصاَُخيال.ِّـَق

يفٌدَحَأُعَمْسَيالَو،ُحيِصَي ًةَضوُضْرَمًةَبَصَق.ُهَتْوَصِعِراَوَّـشلٱِ
طُيالًةَنِّـخَدُمًةَليِتَفَو،ُفِصْقَيال

ْ
حلٱَجِرُْخيىَّـتَح،ُئِف

ْ
َىلِإَّـَق

-٢١-١٢:١٤ىتم(»ِمَمُألٱُءاَجَرُنوُكَيِهِمْسٱَىلَعَو.ِةَْرصُّنلٱ
سريايناميإيفحيسملاخفنف)٤٢:٣ءايعشإنمةسبتقم
،قيرطلايفمدلاةفزانىفشنأب،ًايوقحبصيلفيعضلا
.تومينأداكًاناميإسرياييفييحيوعجشيل

ْتُمَتَْمل«:لاقو»مونلا«مساتوملاىلعبرلاقلطأو
هلوقيفتوملافصوسفنوهو)٩:٢٤ىتم(»ٌةَمِئاَناَهَّـنِكٰل
»ُهَظِقوُألُبَهْذَأيِّـنِكٰل.َماَنْدَقاَنُبيِبَحُرَزاَعِل«:رزاعلنع
.)١١:١١انحوي(

.»مونلاناكم«ةينانويلاةغللايف»ةربقم«ةملكىنعمنإ
،انلحيسملاهقّقح،هوقِّـقحيملونوينانويلاهاّنمتيذلااذهف
.يتآلارهدلاةايحوتاومألاةمايقرظتننلانعجشيل

:ييحملاحيسملا-٣
هانعمو»يموقاثيلط«:اهللاقو،ةتيملاةيبصلاديكسمأ

ظقوتيتلاةقيقرلاةملكلايهو»يموقلوقأكلةيبصاي«
ييحملاحيسملاةّقرلايف-حابصلكيفمونلانماهتنبااهبمألا

!ةتيملاةثجلاعمىتح

هبونذبتيملائطاخلاعمييحملاحيسملاةقرلايو
ُتاَوْمَألٱُعَمْسَيَنيِح،َنآلٱَيِهَوٌةَعاَسِيتْأَت«!هاياطخو

.)٥:٢٤انحوي(»َنْوَيَْحيَنوُعِماَّـسلٱَو،ِهللاٱِنْبٱَتْوَص
ِبوُنُّذلٱِبًاتاَوْمَأْمُتْنُكْذِإ«:سلوبلوسرلالوقمهعمققحتيف
خلٱَو

ْ
يفٌّيِنَغَوُهيِذَّـلٱ...اَياََط ِهِتَّـبََحمِلْجَأْنِم،ِةَْمحَّـرلٱِ

لٱ
ْ

هباَنَّـبَحَأيِتَّـلٱَِةريِثَك ملٱَعَماَناَيْحَأ،اَِ
-٢:١سسفأ(ِ»حيِسَْ

١٠(.

نممويلكنمؤملاميقيوهوييحملاحيسملاةقرلايو
َّـبَّـرلٱَّـنَألُحِرَطْنَيالَطَقَساَذِإ«ىتحهاياطخوهتاطقس
ًاماعطلكأيلهيطعيمث.)٣٧:٢٤رومزم(»ُهَدَيٌدِنْسُم
:١٩كولم١(ةلكألاكلتةوقبريسيل،هعبشيوهدنسيًايحور
٨(.

ُعيَِمجُعَمْسَي«ةيناثءيجيامدنعييحملاحيسملاةّقرلايو
يفَنيِذَّـلٱ لٱِ

ْ
ِحلاَّـصلٱاوُلَعَفَنيِذَّـلٱُجُرْخَيَف،ُهَتْوَصِروُبُق

َ
َىلِإِتا

حلٱِةَماَيِق
ْ

»ِةَنوُنْيَّـدلٱِةَماَيِقَىلِإِتاَئِّـيَّـسلٱاوُلِمَعَنيِذَّـلٱَوِةاََي
.)٢٩و٥:٢٨انحوي(

كتومنمكميقيل،حيسملاديلكديّدُم،ئراقلااهيأايف
!ميظعلمعىلإ

ةالص
ماقأيذلاحيسملالجأنمكركشن،يوامسلاانابأ

ةيدبألاةايحلامهحنمينأبةيطخلاىتومميقُيلازالو،ىتوملا
نيديلًةيناثهئيجمدنعىتوملاميقيسيذلاو،يناثلاداليملاب
.هلمعبسحدحاولكيزاجيوملاعلا

.نيمآ.حيسملامساب.ةيدبألا،ةدّدجتملاةايحلاهيفانْبَه

ةلئسأ
؟توملانمحيسملامهماقأنيذلاةثالثلامهنم.١
تالاحثالثحيسملامهماقأنيذلاةثالثلايفىرن.٢

؟يهام-حيسملانعةديعبلاسفنلل
»تتامنآلايتنبا«حيسمللسريايلوقّرسفتفيك.٣

»ةمسنرخآىلعةريغصلايتنبا«و،ىتمليجنإبسحب
بسحب»توملالاحيف«و،سقرمليجنإبسحب
؟اقول

؟»سرياي«مساىنعمام.٤
؟ةيساقفقاومبانلهللاحمسياذامل.٥
ةنبانإلاقاملحيسملاىلعاوكحضنيذلامهنم.٦

؟»ةمئان«سرياي
؟سريايلهتبحمحيسملارهظأفيكحرشا.٧

مدلاةفزانءافشةرشعةعبارلاةزجعملا

ْدَقَو٢٦،ًةَنَسَةَْرشَعْيَتَنْثٱُذْنُمٍمَدِفْزَنِبٌةَأَرْمٱَو٢٥
َْملَواَهَدْنِعاَمَّـلُكْتَقَفْنَأَو،َنِيريِثَكَءاَّـبِطَأْنِمًاريِثَكْتََّـملَأَت
ْتَعِمَساَّـَمل٢٧-َأَدْرَأٍلاَحَىلِإْتَراَصْلَب،ًائْيَشْعِفَتْنَت
يفْتَءاَج،َعوُسَيِب اََّـهنَأل٢٨،ُهَبْوَثْتَّـسَمَو،ٍءاَرَوْنِمِعْمَْجلٱِ

حيسملاتازجعممدلاةفزانءافشةرشعةعبارلاةزجعملا

٤٦
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َّـفَجِتْقَوْلِلَف٢٩.»ُتيِفُشُهَباَيِثْوَلَوُتْسَسَمْنِإ«:ْتَلاَق
يفْتَمِلَعَو،اَهِمَدُعوُبْنَي .ِءاَّـدلٱَنِمْتَئِرَبْدَقاََّـهنَأاَهِمْسِجِ
يفًارِعاَشِعْمَْجلٱَْنيَبُعوُسَيَتَفَتْلٱِتْقَوْلِلَف٣٠ ِهِسْفَنِ

٣١»؟ِيباَيِثَسََملْنَم«:َلاَقَو،ُهْنِمْتَجَرَخيِتَّـلٱِةَوُّقْلٱِب
ْنَمُلوُقَتَو،َُكَمحْزَيَعْمَْجلٱُرُظْنَتَتْنَأ«:ُهُذيِمالَتُهَلَلاَقَف
٣٣.اَذٰهْتَلَعَفيِتَّـلٱىَرَيِلُهَلْوَحُرُظْنَيَناَكَو٣٢»؟يِنَسََمل
ِملاَع،ٌةَدِعَتْرُمَوٌةَفِئاَخَيِهَوْتَءاَجَفُةَأْرَْملٱاَّـمَأَو

َ
َلَصَحاَمِبًة

َهل
َ
َهلَلاَقَف٣٤.ُهَّـلُكَّـقَْحلٱُهَلْتَلاَقَوْتَّـرَخَف،ا

َ
،ُةَنْبٱاَي«:ا

ْنِمًةَحيِحَصِينوُكَوٍمالَسِبيِبَهْذٱ.ِكاَفَشْدَقِكُناَميِإ
.)٣٤-٥:٢٥سقرم(»ِكِئاَد

-٨:٤٣اقولو٢٢-٩:٢٠ىتميفًاضيأةزجعملاتدرو(
٤٨(.

قيرطةنسةرشعيتنثاةدملمدلافزنبٌةضيرمتضرتعا
سيئرسريايتيبىلإ،موحانرفكىلإهجَّـتموهوحيسملا
نإ«:اهسفنيفتلاقو.توملانمهتنباميقيلعمجملا
رعشينلًادحأنأنظتيهو»تيفُشهبايثولوتْسَسم
بكوملافقوأو،اهبرعشحيسملانكلو.ةسمللاكلتب

نأللاؤسلااذههذيمالتركنتسا.»؟ينسملنم«:ًالئاس
فرعحيسملانكل.هسمليطقفسيلو،حيسملامحزيعمجلا
.مدلاةفزانناميإلًةباجتساهنمتجرخٍءافشةوقنأ
هوحنتلبقأف،فشكنادقاهرمأنأةأرملاتكردأو
رثكأوهامباهيلعمعنأف،هلكقحلاهلتلاقوهلتدجسو
ٍمالسبوةيدبألاةايحلاباهيلعمعنأ.اهدسجءافشدرجمنم
اهدسجلٍءافشةكربهنمتلاناهنألاهبَّـوطو.اهبلقلخاد
.ًاعمٍنآيفاهسفنو

الوًامودلمعييذلاحيسملاىرنمدلاةفزانءافشيف
دقلو.ةأرملاءافشبماقسريايةنباةماقإلهقيرطيفف،لكي
تيبلهأللاقامدنعبرلالمعلسرطبلوسرلادهش
ُهللاٱُهَحَسَمَفْيَكِةَِرصاَّـنلٱَنِميِذَّـلٱُعوُسَي«:سويلينرك
لٱِحوُّرلٱِب

ْ
لٱَوِسُدُق

ْ
َعيَِمجيِفْشَيَوًاْريَخُعَنْصَيَلاَجيِذَّـلٱ،ِةَوُّق

ملٱ
لَسَتُْ

ِّـ
:١٠لامعأ(»ُهَعَمَناَكَهللاٱَّـنَأل،ُسيِلْبِإْمِهْيَلَعِط

٣٨(.

َنآلٱىَّـتَحُلَمْعَيِيبَأ«:هسفننعدهشحيسملانأامك
َلَمْعَأْنَأيِغَبْنَي«:ًاضيألاقو.)٥:١٧انحوي(»ُلَمْعَأاَنَأَو
ُعيِطَتْسَيالَنيِحٌلْيَلِيتْأَي.ٌراََهنَماَداَميِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَلاَمْعَأ
يفُتْمُداَم.َلَمْعَيْنَأٌدَحَأ لٱِ

ْ
لٱُروُناَنَأَفَِملاَع

ْ
:٩انحوي(ِ»َملاَع

الَوُسَعْنَيالُهَّـنِإ«:دعاصملارومزملوقيكلذلو.)٤،٥

هلكتقولاف)١٢١:٤،٥رومزم(»َكُظِفاَحُّبَّـرلٱ...ُماَنَي
.ةملظهيدلدجوتالف،رونهنأل،راهنهدنع

ةزجعملاوةجاتحملا-ًالوأ

:مدلاةفزانةلاح-١
ريغ،ًانمزميدسجلااهضرمناك:يدسجضرم.١

تناكاهنأعم،ةنسةرشعيتنثاةدمءافشلللباق
،ىفشُتوًاجالعدجتنأاهضرمتاونسلوطوجرت
لاحىلإريصتتناكلب،اهئادلءاوديأدجتملاهنكلو
دقف-»اهمدعوبني«هنأباهفيزنليجنإلافصوو.أدرأ
تقتلادقف،هللاًاركشنكلو.ًاديدشفيزنلاناك
.٢.يفاشلامظعألابيبطلاب
ةسئايو»تملأت«ةنيزحتناكدقف:يسفنضرم
نعثيدحلانميحتستو»أدرألاحىلإتراص«
له؟اهنماهجوزفقومناكاذامىرت.اهضرم
؟اهريغبجّوزتلهوأ؟ةَّـدشلاتقونيعملاهيفتدجو
.٣!اهتثونأيفتنعُطمكف،ثدحاذهنأولو
،اهدضىسومةعيرشتناكدقف:يسقطضرم
.هسّجنتالئلًائيشوأًاصخشسملتنأنماهعنمت
َهلُنوُكَياَهِلْيَسِماَّـيَأَّـلُكِهْيَلَعُعِجَطْضَتٍشاَرِفُّلُك«

َ
ا

َجتيِتَّـلٱِةَعِتْمَألٱُّلُكَو.اَهِثْمَطِشاَرِفَك
ْ

ُنوُكَتاَهْيَلَعُسِل
ِتَناَكاَذِإ«.)١٥:٢٦نييوال(»اَهِثْمَطِةَساَجَنَكًةَسِجَن
َهلٌةَأَرْمٱ

َ
يفًامَداَهُلْيَسَناَكَو،ٌلْيَسا ٍماَّـيَأَةَعْبَسَف،اَهِْمَحلِ

يفُنوُكَت َىلِإًاسِجَنُنوُكَياَهَّـسَمْنَمُّلُكَو.اَهِثْمَطِ
ملٱ
.٤.)١٥:١٩نييوال(»ِءاَسَْ
،ةدئافيأنودباهدنعاملكتقفنأ:يداصتقارقف

ّدميدحأدعيملًابلاغ.اهتايداصتقالكتراهناىتح
ىودجمدعاوأرمهنأل،جالعلاتاقفنلنوعلادياهل
نكيملامك،لمعلاباهلحمستاهتّحصنكتملو.كلذ
الىتح،لمعيأباهفّلكيلًادعتسميدوهييأ
انيدلنوكت:فقوملااذهلثمبّرمندقو!سجنتي

ةنوعمدجنالامبرو،ةيسفنلاانتلاحءوستف،ةنمزمةلكشم
ةقلغُمباوبألااذإو،يعامتجاوأينيدردصميأنم

باوبألاعيمجنعًافلتخمرخآًابابنأءاجرانلنكلو.ًاعيمج
يطعيهللانأل،ءامسلابابوه،هيعارصمىلعانلحتفني
.ةبرجتلاعمذفنملاًادبأوًامئاد

:مدلاةفزانناميإ-٢
يفتركفف،ًاقداصحيسملاةردقيفةديسلاناميإناك

دقو.)٩:٢١ىتم(»ُتيِفُشْطَقَفُهَبْوَثُتْسَسَمْنِإ«:اهسفن
ىطختتلًاميمصتوًالمأاهلكتناك.كلذباهلحيسملادهش
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ىرناذهنمو.حيسملاءاقلنيبواهنيبلوحتتابوعصَّـيأ
هجَّـتتاهلعجيذلاوهف،اهلةيحورةكربناكةديسلاملأنأ
.اهصّلخيواهذقنيلهيلإاهجايتحالحيسملاىلإ

٤٥ةدمهرهظىلعدقرينأّرطضالامعألجرلاق
نكأمل.ةالصلاتيسنًاماع٤٥نمرثكأذنم«:ًاموي
يندقرأف،يلامعأويتاباسحبًالوغشمتنك.برلابطاخأ
نيمأ.»ينافشو،هدحوهيلإيرصبهجَّـتيليرهظىلعبرلا

انبّرجيهنكل،عيطتسنامقوفبَّـرجُنانعدياليذلاهللاوه
.هيلإانهّجويل

:ءافشلادعبمدلاةفزان-٣
نأنمو،ةبتكلاداقتنانمةفئاخهتءاجءافشلادعبو

،فوخدعبنماهنأمطف.ًاّيسقطحيسملاتسَّـجندقنوكت
!تبلطامقوفاهبهوواهعَّـجشو

.همامأ»تَّـرخف«ةدباعهتءاجو

لبقنميذلاوهو»ءيشلكهلتلاق«ةفرتعمهتءاجو
هنكلو،هتامولعملفيضيالانفارتعاف.ءيشلكفرعيكلذ
.هتسادقىلعحتفننلاندعاسي

يبهذا«:اهللاقنأدعبةصَّـلخمهدنعنمتبهذمث
اهسفنصالختلاندقل.»كئادنمةحيحصينوكومالسب
.ًاعمسفنلاودسجلاضرمنمتَّـحصف

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

:لِّـجعتملاسرياي-١
هتيبكرتامدنعهتنباف،ىربكةثراكهجاويسريايناك

ناكهسفنلخادهنأكشالو.تومتنأكشوىلعتناك
كشالو.»؟ينسملنم«:لأسيلحيسملافقوتينأضفري
هتلكشمىأرهنأل،فرصتلااذهلهبلقيفحيسملادقتناهنأ
نوهتىربكةلكشمبحاصوهف،ملاعلايفةديحولاةلكشملا
!لقأةلكشملكاهمامأ

لِمضرألاوءامسلابرنكلو
ْ

يفدجويوًاعيمجرشبللٌك
امدنعنحنو.صخشلكلبيصنهتقويفوناكمهبلق
انديريحيسملانكلو،اهاوسىرنالاننويعنمةلكشمبّرقن
لالخنمملاعلاىرننأو،هينيعلالخنمسانلاىرننأ

،يركفلافقوملاحلصنيوايؤرلااندنعلدتعتف،هناطلس
انسفنأبمتهندوعنالف،يعيبطلااهمجحلكاشملاذخأتو

.عيمجلايفكيامحيسملادنعف.ًاضيأنيرخآلابنكلوطقف
،انعمهتلماعمبانريغعمحيسملاةلماعمةنراقمليعادالو
ةبحملاو،عَّـزوتاملكديزييذلاديحولاءيشلاوهبحلاف
.تَمنوتدازنيريثكلتيطعُأاملك

:نولئاستملاذيمالتلا-٢
نملأستتنأ«:نيركنتسمحيسملاذيمالتلالأس

يفيعيبطلانمناكو،همحزيعمجلاناكدقف»!؟ينسمل
حيسملانأاوفرعينألبقاوركنتسا.اذهثدحينأمهرظن
ةلكشملابحاص)مهاوسيلو(وههنأمث،مهنمرثكأفرعي
اليكلاونيدتال«:هلوقلمجأامو.لاؤسلابحاصو
.»اونادُت

اننأكو،ءيشلكفرعناننأكةلئسأًانايحأحيسمللهّجون
فرعنو،وهاهكردياممرثكأهفادهأقيقحتقرطكردن
اننأكًاريثكهللاىلعمولن!!وهفرعياممرثكأهتوكلمةحلصم
عوضخلامدعىلعهللاانحماسيلف.هركفحلصننأديرن
،هلكمامتهالااهيلونوهتملكليغصنلةمعنلاحورانطعيلو
امدنعحيسملاف.اهلوقيةملكلكلًاضرغكانهنأنيقثاو
اهدعاسيو،رثكأاهكرابينأديريناكمدلاةفزاننعلأس
.ةيصخشةقالعهعمئشنتل

يئاوشعلاماحزلانيبًاقرفكانهنأذيمالتلاكرديمل
ماحزلانعذيمالتلاثدحتدقل.فداهلاناميإلاةسملو
نعثدحتفحيسملاامأو،سمالتلاببسناكيذلا
يفشتيتلاجايتحالاوةبحملاوبرقلاةسمل،اهسفنةسمللا
يِذَّـلٱ«:لاقفةسمللاهذهركتفاانحويلعلو.عبشُتو
حلٱِةَمِلَكِةَهِجْنِم،اَنيِدْيَأُهْتَسََملَو،ُهاَنْدَهاَش

ْ
حلٱَّـنِإَف.ِةاََي

ْ
َةاََي

حلٱِبْمُُكِربْخُنَوُدَهْشَنَواَنْيَأَرْدَقَو،ْتَرِهْظُأ
ْ

يِتَّـلٱِةَّـيِدَبَألٱِةاََي
.)٢و١:١انحوي١(»اَنَلْتَرِهْظُأَوِبآلٱَدْنِعْتَناَك

ةدابعلانودب،ناميإوةقثبحيسملاسملتنأكلو
.لمأتلاوزيكرتلانمولختيتلاةيئاوشعلا

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

:روهشملاحيسملا-١
تلخدوتءاج،مداقحيسملانأةأرملاتعمسامدنع
دقتناكهترهشنإف،هبوثتَّـسموهئارونمعمجلاطسو
:١سقرم(»ٍةَيِحاَنِّـلُكْنِمِهْيَلِإَنوُتْأَياوُناَكَو«قافآلاتألم

دعولاققحتيلءارذعنمدلُو.هلريظنال،ديرفوهف.)٤٥
.)٣:١٥نيوكت(»ةيحلاسأرقحسيةأرملالسن«:لوألا
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نأًانكممنكيملهنألماقورجحلاجرحد.ةيطخنودبشاع
ةمظعلانيمينعسلجوربقلامزههدحو.توملاهكسمي

انيفعفشينأقحتسييذلاديحولاوهو.يلاعألايف
مليذلاوهف،عيفشلجايتحاريغيفهنألوألا:نيببسل

دَّـدسوةيطخلاةرجأعفديذلاديحولاهنأيناثلاو.ئطخي
دوعيسيذلاديحولاوهو.هئادفقحبانيفعفشيوهف،اننيد
.تاومألاوءايحألانيديلانضرأىلإىرخأةرم

يفمدلاةفزانتركفءافشلاتازجعميفهترهشةمظعلو
ىسومةعيرشترمأدقف)٨:٤٤اقول(»هبوثبده«سمل
برلااياصواوركذيل،بادهأتاذٍبايثسبلبليئارسإينب
درجمسملنأمدلاةفزانتبسحف.)٤١-١٥:٣٧ددعلا(مهل
.ءافشللٍفاكبدهلا

:لاّعفلاحيسملا-٢
ّفجاهببسبو،هنمتجرخيتلاةوقلابحيسملارعش

َعوُسَياَنِّـبَروُبَأُهللاٱٌكَراَبُم«.لاحلايفنمزملامدلافيزن
ملٱ
يفٍةَّـيِحوُرٍةَكَرَبِّـلُكِباَنَكَراَبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ يفِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ ِ
ملٱ
يفُّبَراَي«)١:٣سسفأ(ِ»حيِسَْ .َكُتَْمحَرِتاَواَمَّـسلٱِ
لٱَىلِإَكُتَناَمَأ

ْ
ٌةَّـُجلَكُماَكْحَأَو،ِهللاٱِلاَبِجُلْثِمَكُلْدَع.ِماَمَغ

لٱَوَساَّـنلٱ.ٌةَميِظَع
ْ

لَُختَمِئاَهَب
ِّـ

هتمحرنمبرلاف(.»ُّبَراَيُص
لٱوُنَبَف،ُهللاَااَيَكَتَْمحَرَمَرْكَأاَم«.)هتاقولخملكبمتهي

ْ
يفَِرشَب ِ

ِرَْهنْنِمَوَكِتْيَبِمَسَدْنِمَنوُوْرَي.َنوُمَتَْحيَكْيَحاَنَجِّـلِظ
حلٱَعوُبْنَيَكَدْنِعَّـنَأل.ْمِهيِقْسَتَكِمَعِن

ْ
.ًاروُنىَرَنَكِروُنِب.ِةاََي

لِلَكَلْدَعَوَكَنوُفِرْعَيَنيِذَّـلِلَكَتَْمحَرْمِدَأ
ْ

لٱيِميِقَتْسُم
ْ

لَق
ْ

»ِب
.)١٠-٣٦:٥رومزم(

:فراعلاحيسملا-٣
،اهبتعفتنايتلابو،هنمتجرخيتلاةوقلابفرع

هدالوأنِمنَمبآلافرعيامًاريثك.»؟ينسملنم«:لأسف
نكلو،لهجيهنألال،هلعفنَّـمعلأسيهنكلو،ًائيشلعف
اذكه.مالسلاهيطعيوهحماسيلًافرتعمهيلإلعافلاءيجيل

ةأرملاءيجتنأدارأهنألنكلو،لهجيهنألال،حيسملالأس
اهديريالوهف.اهنيبوهنيبرشابملاصتاكانهنوكيلهيلإ

لانتيوامسلابآللةنبالب،هنميدجتستٍةذاحشدرجم
ةأرجلااهحنمينأدارأ.ركتفتوأبلطتاممًادجرثكأ
،هنيبواهنيبةيصخشلاةقالعلابةمعنلاشرعىلإمودقلاو
.هتيبمسدنماهتايحعبشتل

ُسُّبُليِفَكاَعَدْنَأَلْبَق«:ليئانثنللاقفراعلاحيسملااذه
َحتَتْنَأَو

ْ
ريشبلالوقيو)١:٤٨انحوي(»َكُتْيَأَر،ِةَنيِّـتلٱَت

ُهَّـنَأل،ِناَسْنِإلٱِنَعٌدَحَأَدَهْشَيْنَأًاجاَتُْحمْنُكَيَْمل«:هنعانحوي
يفَناَكاَمَمِلَع .)٢:٢٥انحوي(»ِناَسْنِإلٱِ

:صِّـلخملاحيسملا-٤
:مدلاةفزانللاق»؟ينسملنم«:حيسملالأسنأدعب

:مدآبرلالأسدقل.»مالسبيبهذا!كافشدقكناميإ«
.هرتسيوهصّلخينأدارأهنأل)٣:٩نيوكت(»؟تنأنيأ«
نأدارأهنأل»؟كوخأنيأ«٤:٩نيوكتيفنيياقلأسامك
نم«:عشيلألأسدقو.ةبوتلاةصرفهيطعيوهريمضكرحي
.هريمضظقويل)٥:٢٥كولم٢(»؟يزحيجاينيأ

كرابيويطعينأديريهنأل،فرتعنلةلئسأانيلإهللاهّجوي
،اهيلعءوضلاطيلستبانبويعوانسفنأفشتكننأديري.رثكأ
.نارفغلاوءافشلاوجالعلاانلمدقيمث

:يطعملاحيسملا-٥
:اياطعثالثاهئافشدعبمدلاةفزانحيسملاىطعأ

لبقتسملاتاجايتحانأاهلدكؤيل»يقث«:ةقثلاىطعأ.١
طَتَْملَنآلٱَىلِإ«:حيسملالوقي.هدعويفةنومضم

ْ
اوُبُل

نمبلطنامًاريثك.)١٦:٢٤انحوي(»يِمْسٱِبًائْيَش
.يدسجلاءافشلاوحاجنلالثمةريغصتابلطهللا
يتلاحورلاتاكربيهقمعأتاكربدجوتنكلو
.٢.نيقثاواهبلطننأبجي
ُّلُكاَّـمَأَو«.»كافشدقكناميإ،ةنبااي«:يِّـنبتلاىطعأ
لُسْمُهاَطْعَأَفُهوُلِبَقَنيِذَّـلٱ

ْ
ِيَأ،ِهللاٱَدالْوَأاوُريِصَيْنَأًاناَط

ملٱ
.٣.)١:١٢انحوي(»ِهِمْسٱِبَنوُنِمْؤُْ

اذهلكىطعأ.»مالسبيبهذا«:مالسلاىطعأمث
ٌمالَساَنَلِناَميِإلٱِباَنْرَّـَربَتْدَقْذِإَف«.ءافشلاىلإةفاضإلاب
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبِهللاٱَعَم

اَنَلَراَصْدَقًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
اَهيِفُنْحَنيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱِهِذٰهَىلِإ،ِناَميِإلٱِبُلوُخُّدلٱ
.ةريثكمَعِنحيسملادنع.)٥:١،٢ةيمور(»َنوُميِقُم

يفايحننأديرنلب،طقفبوثلابدهسملننأديرنال
نوكيل،طرشوأٍديقريغبةايحلاهلمّلسنوانكلتميف،حيسملا

.انتايحىلعمئادلاكلملاوه

ةالص
اهُّلَحَفةريبكانتلكشمتناكامهم،يوامسلاانابأ

نملعجتكنإفسأيلاانباصأامهمو،كدنعٌدوجوملماكلا
،هابجلاكمامأينحُن.ءاجرللًابابرَدكلاوريكعتلايداو
مساب.ىلضُفًةميركًةايحاهلعجتلةايحلامامزكمّلسنو
.نيمآ.حيسملا
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ةلئسأ
.لمعلامئادحيسملانأناحّضوتنيتيآركذا.١
؟ًايسقطتملأتاذاملو،ًايسفنمدلاةفزانتملأتاذامل.٢
٤٥هرهظىلعدقرينألامعألالجرلهللاحمساذامل.٣

؟ًاموي
؟سريايتيبلباهذلانعحيسملارُّخأتتاكربيهام.٤
ناميإلاةسملويئاوشعلاماحزلانيبقرفلاوهام.٥

؟فداهلا
ءافشدعبهيلإمدلاةفزانءيجتنأحيسملادارأاذامل.٦

؟يدسجلااهضرم
.مدلاةفزانلحيسملااهحنميتلاثالثلاتاكربلاركذا.٧

نييمعأءافشةرشعةسماخلاةزجعملا

ِناَخَْرصَيِناَيَمْعَأُهَعِبَتَكاَنُهْنِمٌزاَتُْجمُعوُسَياَميِفَو٢٧
ِتْيَبْلٱَىلِإَءاَجاَّـَملَو٢٨.»َدُواَدَنْبٱاَياَْنَمحْرٱ«:ِنالوُقَيَو
َهلَلاَقَف،ِناَيَمْعَألٱِهْيَلِإَمَّـدَقَت

ُ
ُرِدْقَأِّـينَأِناَنِمْؤُتَأ«:ُعوُسَياَم

َسََملٍذِئَنيِح٢٩.»ُدِّـيَساَيْمَعَن«:ُهَلالاَق»؟اَذٰهَلَعْفَأْنَأ
٣٠.»اَمُكَلْنُكَيِلاَمُكِناَميِإِبَسَحِب«:ًالِئاَقاَمُهَنُيْعَأ
ال،اَرُظْنٱ«:ًالِئاَقُعوُسَياَُمهَرَهَتْنٱَف.اَمُهُنُيْعَأْتَحَتَفْنٱَف
يفُهاَعاَشَأَواَجَرَخاَمُهَّـنِكٰلَو٣١»!ٌدَحَأْمَلْعَي ِضْرَألٱَكْلِتِ
.)٣١-٩:٢٧ىتم(اَهِّـلُك

هيفماقأيذلاراهنلاتاذيفْنيَيمعألانويعحيسملاحتف
ذخأةتيملاةنبالاةماقإدعبف،مدلاةفزانىفشوسريايةنبا
هادانقيرطلايفو.سرطبناعمستيبىلإهقيرطحيسملا
امهنأدبالو.»دوادنباايانمحرا«:توصىلعأبنايمعأ

هئيجمنعافرعوةقطنملاكلتيفهتازجعمرابخأاعمس
لخملايأدوادنباهنأو،بيرقلا

ِّـ
ميظعلاهناطلساكردأو.ص

دجويالف،هسفنتوملاوةسلابألاىلعوةعيبطلاوضرملاىلع
لُسُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«:لاقيذلاوهو،هلعضاخريغءيش

ْ
ٍناَط

يف هناطلسف.)٢٨:١٨ىتم(»ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ
،ةيدبألاةايحلاحنمو،ةيطخلاةرفغميفحضاويوامسلا
حضاوضرألاىلعهناطلسو.ةعافشلاو،ةالصلاةباجتساو

اونتعيلءامسلانمهتكئالملسرُيذإةيامحلاو،ءافشلايف
»ْمِهيِّـجَنُيَوِهيِفِئاَخَلْوَحٌّلاَحِّـبَّـرلٱُكالَم«نإفنينمؤملاب
.)٣٤:٧رومزم(

يفسرطبتيبىلإسريايتيبنمًاهجتمحيسملاناك
امَّـدقتف،تيبلالخدنأىلإنايمعألاهعبتامدنعموحانرفك
:اباجأ»؟اذهلعفأنأردقأينأنانمؤتأ«:امهلأسو.هيلإ
بسحامكلنكيل«:ًالئاقامهنيعأسملف.»ديسايمعن«

ربخلاايِوْريّالأامهنمبلطو.امهنيعأتحتفناف.»امكناميإ
ربخلاناعيذيتيبلانماجرخو،هرمأاعيطيملامهنكل،ٍدحأل
.عيمجلل

ةزجعملاوناجاتحملا-ًالوأ

:نايمعأ-١
يهيتلاةيطخللسدقملاباتكلايفىمعلازمري

ىريالو،ةريرشلاهتلاحىريالئطاخلانأل،يحورلاىمعلا
ىرياللهاجلاف،لهجلاىلإىمعلازمريامك.حيسملاةرافك
.قئاقحلا

يتلااهلكةيرشبلاىلإنازمريدسجلابنايمعألاناذهو
يتلا،اهتّيطخةيؤرنعوهللاةبحمةيؤرنعاهنويعتيمع
يفُسَّـمَلَتَتَف«:لوقلابةينثتلارفساهفصي ُسَّـمَلَتَياَمَكِرْهُّظلٱِ
يفىَمْعَألٱ يفُحَجْنَتالَو،ِمالَّـظلٱِ َّـالِإُنوُكَتالْلَبَكِقُرُطِ

لَُخمَسْيَلَوِماَّـيَألٱَّـلُكًابوُصْغَمًاموُلْظَم
ِّـ

)٢٨:٢٩ةينثت(»ٌص
َْنيَبَوْمُكَنْيَبًةَلِصاَفْتَراَصْمُكُماَثآ«:لوقلابءايعشإاهفصيو
...َعَمْسَيالىَّـتَحْمُكْنَعُهَهْجَوَْتَرتَسْمُكاَياَطَخَو،ْمُكَِهلِإ
حلٱَدَعَتْبٱَكِلَذِلْجَأْنِم

ْ
لٱاَنْكِرْدُيَْملَواَّـنَعَُّق

ْ
ًاروُنُرِظَتْنَن.ُلْدَع

يفُريِسَنَفًءاَيِض.ٌمالَظاَذِإَف حلٱُسَّـمَلَتَن.ٍسِماَدٍمالَظِ
ْ

َطِئَا
يفاَنْرَثَعْدَق.ُسَّـسَجَتَنٍُنيْعَأالِبيِذَّـلٱَكَوٍ،يْمُعَك ِرْهُّظلٱِ
يفاَمَك لٱِ

ْ
يف،ِةَمَتَع .)١٠-٥٩:١ءايعشإ(»ىَتْوَمَكِباَبَّـضلٱِ

ٌحتفهنأرابتعابةيطخلانمصالخلاباتكلافصيو
يفُعَمْسَيَو«:ءايعشإلوقكنويعلل لٱَكِلَذِ

ْ
َلاَوْقَأُّمُّصلٱِمْوَي

لٱَنِمُرُظْنَتَو،ِرْفِّـسلٱ
ْ

لُّظلٱَوِماَتَق
ْ

لٱُنوُيُعِةَم
ْ

ُداَدْزَيَوِيْمُع
لٱ
ْ

ِسوُّدُقِبِساَّـنلٱُنيِكاَسَمُفِتَْهيَو،ِّـبَّـرلٱِبًاحَرَفَنوُسِئاَب
ْمُكَّـنَأل«:سلوبلوقكو.)٢٩:١٨،١٩ءايعشإ(»َليِئاَْرسِإ
لُظًالْبَقْمُتْنُك

ْ
يفٌروُنَفَنآلٱاَّـمَأَوًةَم ِدالْوَأَكاوُكُلْسٱ.ِّـبَّـرلٱِ

نينذألاحتفمويوهصالخلامويف.)٥:٨سسفأ(»ٍروُن
:لوقيوهوهرونايرتلنينيعلاحتفو،حيسملاتوصاعمستل
لٱُروُنَوُهاَنَأ«

ْ
يفِيشْمَيالَفيِنْعَبْتَيْنَمِ.َملاَع لُّظلٱِ

ْ
ْلَبِةَم

حلٱُروُنُهَلُنوُكَي
ْ

.)٨:١٢انحوي(»ِةاََي

:ةجاحلاامهْتَعمج-٢
لسريامًاريثكو.نيلجرلانيذهكرتشملانزحلاعمج

،اندحواهعملماعتلاانيلعبعصيتاقيضانيلعبرلا
يفٍكيرشعمقفاوتكانهنوكينأليمجف.ًاعمعمتجنف
ِنِإ«:حيسملالوقبسح،ةدحاوٍةبلطلجأنمةالصلا
يفِضْرَألٱَىلَعْمُكْنِمِناَنْثٱَقَفَّـتٱ طَيٍْءَيشِّـيَأِ

ْ
ُنوُكَيُهَّـنِإَفِهِناَبُل

َهل
ُ

يفيِذَّـلٱِيبَأِلَبِقْنِماَم .)١٨:١٩ىتم(»تاَواَمَّـسلٱِ
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،مهافتوسناجتيفهللاىلإةبلطلاعفريفبلقلادّحوتيف
.ءامسلانمًةباجتسادجيف

:ةحوتفملاامهاتريصب-٣
!نيتحوتفماتناكامهيتريصبنكلو،ءايمعامهنويعتناك

لخملا»دوادنبا«حيسملايفافرعدقف
ِّـ

.يتآلاص

دوهيلانيدلالاجرلاقهتازجعمحيسملاىرجأامدنع
.)٣:٢٢سقرم(نيطايشلاجرُخينيطايشلاسيئربهنإهنع
هنأانمآامهنأل»دوادنباايانمحرا«:ايداننييمعألانكلو
لخُملا

ِّـ
اكردأف،هتازجعمباعمسدقل.توملابلاغرَظتنملاص

ِعْذِجْنِمٌبيِضَقُجُرَْخيَو«:ءايعشإهنعأبنتيذلاوهاذهنأ
،ِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعُِّلَحيَو،ِهِلوُصُأْنِمٌنْصُغُتُبْنَيَو،ىَّـسَي
حلٱُحوُر

ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
ملٱُحوُرِ،مْهَف

لٱَوِةَروُشَْ
ْ

ملٱُحوُر،ِةَوُّق
ِةَفاََخمَوِةَفِرْعَْ

اَهاَعْرَي«:لايقزحيبنلالوقو)١١:١،٢ءايعشإ(»ِّـبَّـرلٱ
َهلُنوُكَأُّبَّـرلٱاَنَأَو...ُدُواَديِدْبَع

ُ
ُدُواَديِدْبَعَو،ًاَهلِإْم

يفًاسيِئَر امهلتناكف.)٣٤:٢٣،٢٤لايقزح(»ْمِهِطَسَوِ
!نيدلالاجرلنكتمليتلاةريصبلا

:قيثولاامهناميإ-٤
»؟اذهلعفأنأردقأينأنانمؤتأ«:حيسملاامهلأسامدنع

ليلقلاعقوتييذلاناميإلاو.»ديسايمعن«:امهتباجإتناك
نيذهناميإو.لشفيلشفلاعقوتييذلاو،ليلقلالاني
!هلانف،رصبلاعَّـقوتنييمعألا

ءاميقتسنلةقيمعرئبيفهيلدنيذلاولدلاوهناميإلا
ينتغيهنكلو،هبحاصينْغُياليذلابيجلاوهو.ةايحلا
هتقثعوضوميفٌّمهمناميإلاف.هيفعضوُتيتلاةورثلاب
ةكربلاىلعاهبلصحنيتلاةليسولاوهو،هتاذيفسيلو
وهو،ةكربلابهاووهحيسملانكلو.حيسملايفانلةبوهوملا
ىَنبُيحيحصلاناميإلاو.بلقلايورُموهو،ةايحلاينغُم
نايمعألاهلعفاماذهو.رشبلادوعوىلعال،هللاةملكىلع
اهنأافرعو،حيسملانعميدقلادهعلاتاوبناقَّـدصامدنع
.يرصانلاعوسييفتققحت

.»دوادنباايانمحرا«:ايَّـلَصَف،ًالماعامهناميإناكو
ناريسيارمتساوهاعبتامهنألًادهجالذبف،ًارباثمًاناميإناكو
يفًائيشنايريالامهو،هلخديذلاتيبلاىلإالصوىتح
ناميإلاوهاذه.ماحزلاطسويفوةقيضلاعراوشلاكلت
َّـَيلِإَلاَمَفَّـبَّـرلٱُتْرَظَتْنٱًاراَظِتْنِا«:رظتنيلبسأيياليذلا
،ًانواعتمامهناميإناكو.)٤٠:١رومزم(»يِخاَُرصَعِمَسَو

برلاناوعديًاعمَّـالظو،رخآلابامهنمٍدحاولكمتهاف
.ةمحرلالاونل

ةيؤرىلعامهنيعأحتفنأبامهناميإحيسملامركأدقلو
ريخلاوةبحملابٍّعشمٍقرشمهجونمهلايو،بحملاههجو
!ةمعنلاو

:ّبحملاامهنايصع-٥
ملعيال!ارظنأ«:امهلحيسملالاقنييمعألاءافشدعب

اماذهو.اهلكةقطنملايفرمألااذهاعاشأامهنأالإ.»دحأ
نمنكلو،ًارشنادصقيالامهف،ةبحملانايصعبهيّمسن
نأاعيطتسيملحيسمللامهبحوءافشلابامهتحرفةدش
ملامهلىرجاممامهلاهذناوامهراهبناطرفلو.رسلاباظفتحي
يبنلاةحيصنناملعياناكًابلاغامهنأعم،اتكسينأاردقي

ُلَضْفَأُءاَغْصِإلٱَوِةَحيِبَّـذلٱَنِمُلَضْفَأُعاَمِتْسِٱلٱ«:ليئومص
لٱِمْحَشْنِم

ْ
.)١٥:٢٢ليئومص١(»ِشاَبِك

يفتمصلابًارمأحيسملاردصأاذامل:لؤاستحرطُيدق
فقاوميفةزجعملانعنالعإلابرمأامنيب،فقوملااذه
؟ىرخأ

عوضومركذنعتوكسلابهذيمالتحيسملارمأدقل
هئافشبًادحأربخيّالأصربألارمأو)١٧:٩ىتم(يلجتلا
ةمايقربخةعاذإمدعبسريايةلئاعرمأو)١:٤٤سقرم(
رمأكلذسكعبهنكلو.)٥:١٩سقرم(توملانممهتنبا
.)٥:٤٣سقرم(هئافشربخنلعينأيفُشيذلانوئجللا

لمعيفةيرحكانه:يهلؤاستلااذهىلعةباجإلاو
ىلعو.كّرحتمولماعويكيمانيدسدقلاحورلاف،هللاحور
الو،دماجبلاقيفهللاحورلمعّبصنالنحنفاذه
دقف.هلعضخنوبيجتسنلب،همّجحنالو،هلمعّدحن
يفحيسملالاقامك،ةعاطنالعإلانعتوكسلانوكي
ملٱاوُطْعُتال«:لبجلاىلعةظعوملا

لِلَسَّـدَقُْ
ْ

طَتالَو،ِبالِك
ْ

اوُحَر
خلٱَماَّـدُقْمُكَرَرُد

ْ
لَتَواَهِلُجْرَأِباَهَسوُدَتَّـالَئِل،ِريِزاََن

ْ
َتِفَت

نالعإلانعتوكسلانوكيدقو.)٧:٦ىتم(»ْمُكَقِزَّـمُتَف
لَتَواوُبَهْذٱَف«:حيسملالاقدقف،ًانايصع

ْ
ِمَمُألٱَعيَِمجاوُذِم

لٱِحوُّرلٱَوِنْبِالٱَوِبآلٱِمْسٱِبْمُهوُدِّـمَعَو
ْ

لَعَو.ِسُدُق
ِّـ

ْنَأْمُهوُم
َىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأاَهَو.ِهِبْمُكُتْيَصْوَأاَمَعيَِمجاوُظَفَْحي
.)٢٨:١٩،٢٠ىتم(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱ

برلابرشابمٍلاصتاىلعنوكينأنمؤملكىلعو
بسحةوطخلك،ىرخأدعبةوطخههيجوتليغصيل
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نوكينأبجيلاصتالااذهو.هسفنهللااهاريامكاهفورظ
نأامكف.اهداعبأوفقاوملاتفلتخاامهمفقوتيالًارمتسم
يهلإلاهيجوتلااذكه،مويلليفكياليدسجلاسمألاماعط
ىلإجاتحننحنف.مويلليفكيالسمألابيحورلاداشرإلاو
هدوجوكاردإوهتملكةءارقوةالصلايفهللاعمةلصلا
يوامسلانملالزنُيهللاناكدقل.مويلكانتايحيفيلعفلا
حابصلكنيركاشهيلإاوتأيلحابصلكليئارسإينبل
،سدقلاحورلاةيكيمانيديههذهو.هتبحمةيطعاوبلطيل
ٍءانبأعملماعتييذلايحلاهللاتوكلمةكرحةعيبطو
.ءايحأ

ةزجعملاوحيسملا-ًايناث

:هناكموءافشلاتقوحيسملاراتخا-١
،ًاروفمتينأو،قيرطلايفءافشلانوكينأنايمعألادارأ

يفىضمحيسملانكل.ءافشلانابلطيقيرطلايفاخرصف
ءافشتيقوتنأكشالو.تيبلاىلإلصونأىلإهريس
ئشنينأدارأحيسملانأل،امهتحلصملوههناكمونييمعألا

نأىلإهءاروناريسيامهكرتف،هنيبوامهنيبةيصخشًةقالع
.تيبلالخادهعمامهيسفنادجو

الهنكلو،ةباجتسالايفرخأتيهللانأودبيامًاريثك
ةقالعلاهعمانلئشنيلبسانملافرظلادِجوُيلب،رخأتي
نألبقحيسملاةمعننمبلقلائلتميل،ىوقألاوقمعألا
نأىلإءافشلاحيسملالَّـجأدقلو.هاياطعبدسجلاعتمتي
اذهو.نَلَعلايفال،رسلايفةزجعملايرجُيل،تيبلللصي
ربخةعاذإمدعنييمعألانمحيسملابلطنمهكردنام
.امهئافش

بسانتةقيرطبهنانحنعحيسملاَّـربع-٢
:امهتلاح
ناكنايمعلاعمنكلو،ةملكبنيريثكحيسملاىفش

اذكه.ةسمللابرعشيىرياليذلانأل،ةسملبءافشلا
تيبىمعأىفشاذكهو)٩:٦انحوي(ىمعأدولوملاىفش
.)٨:٢٣سقرم(اديص

ةقيرطبانعملماعتيو،اهمهفنٍةغلبانمّلكيًامئادهللاو
،هتمكحبوههدّدحييذلاانجايتحاعموانريكفتعمبسانتت
.هيفشيعنيذلاعمتجملاةلاحوانتلاحرابتعالايفًاذخآ

لازيالو،ميدقلايفتازجعملاهذهحيسملاىرجأ
ىرتلكينيعحتفينأديريوهو،مويلااهيرجينأًادعتسم

ةايحلاوصالخلالانتل،كاياطخنارفغلهتقيرطو،هتبحم
.ةيدبألا

ةالص
تحتفونييمعألاتكرابكنألكركشن،يوامسلاانابأ

.ليمجلاحيسملاهجوهايأراملوأناكف،امهنويع

ْحَتفاو،ًارونىرنكرونبىتح،كهجورونبانيلعِْقرشأ
.نيمآ.حيسملامساب.ملاعلارونحيسملاىلعاننويع

ةلئسأ
نايمعألاهبىدانيذلا»دوادنبا«بقلىنعمام.١

؟حيسملا
؟سدقملاباتكلايفىمعلاريشيءيشيأىلإ.٢
؟اذهانمّلعياذامو؟ًاعمنييمعألاعمجيذلاام.٣
هذهحرشيفامهانركذناميإلانافصينيهيبشتمِّـدق.٤

.ةزجعملا
.نييمعألاناميإلنيفصوركذا.٥
؟نايمعألااهلانةأفاكملوأيهام.٦
؟امهئافشربخاعاذأوحيسملارمأنايمعألاىصعاذامل.٧

فالآةسمخعابشإةرشعةسداسلاةزجعملا

َوُهَو،ِليِلَْجلٱِرْحَبِْربَعَىلِإُعوُسَيىَضَماَذٰهَدْعَب١
يِتَّـلٱِهِتاَيآاوَُرصْبَأْمَُّـهنَألٌريِثَكٌعَْمجُهَعِبَتَو٢.َةَّـِيَربَطُرْحَب
يفاَهُعَنْصَيَناَك ٍلَبَجَىلِإُعوُسَيَدِعَصَف٣.ىَضْرَْملٱِ
ِدوُهَيْلٱُديِعُحْصِفْلٱَناَكَو٤.ِهِذيِمالَتَعَمَكاَنُهَسَلَجَو
ٌلِبْقُمًاريِثَكًاعَْمجَّـنَأَرَظَنَوِهْيَنْيَعُعوُسَيَعَفَرَف٥.ًابيِرَق
»؟ِءالُؤٰهَلُكْأَيِلًازْبُخُعاَتْبَنَنْيَأْنِم«:َسُّبُليِفِلَلاَقَف،ِهْيَلِإ
ْنَأٌعِمْزُمَوُهاَمَمِلَعَوُهُهَّـنَأل،ُهَنِحَتْمَيِلاَذٰهَلاَقاَمَّـنِإَو٦
ٍراَنيِدْيَتَئِمِبٌزْبُخْمِهيِفْكَيال«:ُسُّبُليِفُهَباَجَأ٧.َلَعْفَي
ْنِمٌدِحاَوُهَلَلاَق٨.»ًاريِسَيًائْيَشْمُهْنِمٍدِحاَوُّلُكَذُخْأَيِل
اَنُه«٩:َسُرْطُبَناَعْمِسوُخَأُسُواَرَدْنَأَوُهَو،ِهِذيِمالَت
اَذٰهاَمْنِكٰلَو،ِناَتَكَمَسَوٍريِعَشِةَفِغْرَأُةَسَْمخُهَعَمٌمالُغ
.»َنوُئِكَّـتَيَساَّـنلٱاوُلَعْجٱ«:ُعوُسَيَلاَقَف١٠»؟ِءالُؤٰهِلْثِِمل
يفَناَكَو ُوْحَنْمُهُدَدَعَوُلاَجِّـرلٱَأَكَّـتٱَف،ٌريِثَكٌبْشُعِناَكَْملٱِ
َىلَعَعَّـزَوَو،َرَكَشَوَةَفِغْرَألٱُعوُسَيَذَخَأَو١١.ٍفالآِةَسَْمخ
َنـِمَكـِلٰذـَكَو.َنيـِئـِكـَّـتـُْملٱاُوـَطـْعَأُذـيـِمالـَّـتـلٱَو،ِذـيـِمالـَّـتـلٱ
َلاَق،اوُعِبَشاَّـمَلَف١٢.اوُءاَشاَمِرْدَقِبِْنيَتَكَمَّـسلٱ
.»ٌءَْيشَعيِضَيالْيَكِلَةَلِضاَفْلٱََرسِكْلٱاوُعَْمجٱ«:ِهِذيِمالَتِل
ْنِمِ،َرسِكْلٱَنِمًةَّـفُقَةَْرشَعْيَتَنْثٱاوُألَمَواوُعَمَجَف١٣
لٱِريِعَّـشلٱِةَفِغْرَأِةَسَْمخ

.َنيِلِكآلٱِنَعْتَلَضَفيِتَّـ

حيسملاتازجعمفالآةسمخعابشإةرشعةسداسلاةزجعملا

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



:اوُلاَقُعوُسَياَهَعَنَصيِتَّـلٱَةَيآلٱُساَّـنلٱىَأَراَّـمَلَف١٤
ُعوُسَياَّـمَأَو١٥»ِ!َملاَعْلٱَىلِإِيتآلٱُّيِبَّـنلٱِةَقيِقَْحلٱِبَوُهاَذٰهَّـنِإ«
،ًاكِلَمُهوُلَعْجَيِلُهوُفِطَتَْخيَواوُتْأَيْنَأَنوُعِمْزُمْمَُّـهنَأَمِلَعْذِإَف
.)١٥-٦:١انحوي(ُهَدْحَوِلَبَْجلٱَىلِإًاضْيَأَفََرصْنٱ

:٦سقرمو٢١-١٤:١٣ىتميفًاضيأةزجعملاتدرو(
.)١٧-٩:١٠اقولو٤٤-٣٠

ليجانألااهتركذيتلاةديحولااهنأبةزجعملاهذهزيمتت
دقناكحيسملانأاهئارجإةبسانمو.اهليصافتلكبةعبرألا
نعريراقتنومّدقيهيلإاوعجرف،ظعوللهذيمالتلسرأ

سدقلاحورلانأومهكرابهللانأفيكو،مهتمدخ
.مهمدختسا

نادمعملاانحويذيمالتضعبتقولاكلذيفءاجو
لعمسأرعطقسدوريهنأحيسمللنوكحي

ِّـ
ىأرف،مهم

نأىأرامك،سدوريهةكلممةرئادنعدعتبينأحيسملا
حرتقاف.ةحارةصرفمهتمدخنمنيعجارلاهذيمالتيطعي
تيبىلإ،ةيربطةريحبقرشىلإاوربعينأهذيمالتىلع

تقونمزلاناكو.ةحارلاةصرفمهلحيتيل،براقيفاديص
.برتقيحصفلاديعو،عيبرلا

ةدشلرارمتسابحيسملانعشتفتعومجلاتناكو
شطعتمرخآلاو،رئاحرخآلاو،ضيرممهضعبف،مهجايتحا
.ةبتكلاميلعتنعفلتخيٍناطلسبٍميلعتلوةيحةملكل
بناجلاىلإءاملاةحفصبكريهنأاوملعاملًاعيمجءالؤهو
.هباوقحليلًةاشمةسبايلاىلعاوراسرخآلا

ىلعدعصوهذيمالتحيسملاذخأ،براقلااسرامدنعو
مهاضرمنولمحيهيلإةهجَّـتمعَّـمجتتريهامجلاىأرف،لبجلا
يفو.مهمّلعيمويلاىضقف،نوعيطتسيامردقبنوعرسيو
ةسمخمهو،مهمعطأف،نيعئاجمهفرصينأأشيملءاسملا
!نيتكمسوةفغرأةسمخنم،فالآ

ةزجعملاونوجاتحملا-ًالوأ

مهو.مهلافطأومهئاسنعم،فالآةسمخلامهنوجاتحملا
.ةياعرلوٍميلعتلنوجاتحي

ىلإنيعئاجندملانمًةاشماوءاج:ميلعتللنوجاتحي·
نظيامًاريثكو.يحلازبخلااولكأينأنوديري،هللا
ريغاذهنكلو،تايحورلابنوّمتهيالسانلانأنونمؤملا

ظقيتستًايحورًاماعطسانلادجيامنيحف.حيحص
كلسيًانمؤمنودجيامدنعو،عوجلابنورعشيومهتيهش
،هيفيذلاءاجرلاببسنعهنولأسيبرلادّجميًاكولس
باحصأو.هايحييذلافلتخملاكولسلاببسنعو
املةتلفنملاوأةبضاغلاوأةسئايلاوأةنيزحلالعفلادودر
،ةبحموهيذلا،سدقلاحورلارمثبعتمتيًانمؤمنوري
،ةعادو،ناميإ،حالص،فطل،ةانألوط،مالس،حرف
نأنوبلطيونولهذني،)٥:٢٢،٢٣ةيطالغ(ففعت

نوعَبشُيمهنألربلاىلإشاطعلاوعايجللىبوطو.هوربتخي
.)٥:٦ىتم(
.اهليعارالٍمنغكحيسملامهآردقف:ةياعرللنوجاتحي·

،ةريحلاومومهلابنولَّـقثممهف،مويلاسانلالاحاذكهو
ةاعرىلإجاتحنمكو.نوليلقةاعرلاو،نوريثكمهو
.همدبحيسملااهانتقايتلاهللاةّيعرنوعري

.اوعاجفتقولالاطو،حيسملاظعولروهمجلاعمتسا
فارخلايعار،حلاصلايعارلاحيسملالمعءاجانهو
.ةلماكلاهتياعرمدقيل،ميظعلا

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

،سواردنأوسبليفةصاخةفصبو،حيسملاذيمالتلمأتن
:نيتكمسلاوتازبخسمخلابحاصدلولامث

:سبليف-١
عاتبننيأنم«:هناحتمالسبليفلًالاؤسحيسملاهَّـجو

ٍراَنيِدْيَتَئِمِبٌزْبُخْمِهيِفْكَيال«:باجأف»؟ءالؤهلكأيلًازبخ
رانيدلاو.)٦:٧انحوي(»ًاريِسَيًائْيَشْمُهْنِمٍدِحاَوُّلُكَذُخْأَيِل
ىَّـقبتاملكتناكرانيديتئملالعلو.مويلايفلماعرجأ
ءارقفمهنأسبليفيْأَرناكف.ةعامجلاقودنصيفٍلامنم
.يفكيامنوكلميال

وه،ميلسوميكحقطنمويداعيرشبباسحاذه
نودباهتايناكمإىلعواهسفنىلعدمتعتيتلاةقفنللباسح
ديريناكحيسملانكلو.رابتعالايفحيسملاةوقلِخدُتنأ
يفهبىقتلاموي،لوألاقيمعلاهناميإىلإسبليفعجرُينأ
:هللاقوم٢٦ةنس)١ك(ربمسيديلاوحندرألايحاون
ىضممث،حيسملاسبليفعبتف.)٤٦-١:٤٣انحوي(»ينعبتا«
سبليفلّدرينأحيسملادارأ.ًاضيأحيسملاعبتيلليئانثنوعدي
سبليفلصحيف،لوألاهميلستةوقو،ىلوألاهصالخةحْرَف
.هناميإلةديدجٍةوقىلع
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سيلحيسملانأىريلهعّجشيلسبليفحيسملانحتما
ءانيسءارحصيفليئارسإينبعبشُيوهوىسومنملقأ
معطأيذلاعشيلأنملقأحيسملاسيلو.مويلكنملاب
نولكأي:برلالاقاذكه«:لاقوًافيغرنيرشعبلجرةئم
.)٤:٤٣كولم٢(»مهنعلضفيو

نم:لءاستنف،ّزتهيوةريثكتارميفانناميإفعضي
نمًادبأانفّلكيال،ءيشببرلاانفّلكيامدنعنكلو؟نيأ

انكرابيو،نيرخآللهيطعنامانيطعيهنكل،انسفنأدنع
.ًاضيأنحنكرابتنوكرابنيطعنوذخأنامدنعو.مهكرابنل

:سواردنأ-٢
فّرعدقف،حيسمللًامئادسانلامدقيهنأسواردنأةرهش

ءاجامدنعو.)٤٢-١:٣٥انحوي(حيسملابسرطبهاخأ
،حيسملابمهلٍءاقلريبدتسبليفنمنوبلطينوينانويلا

بَّـردتاذكهو.)١٢:٢٢انحوي(سواردنألسبليفمهمّلس
دقلو.ةكربلانودجيثيحىلإسانلاذخأىلعسواردنأ
ّرشبمللًافيرعت)اكناليريسنم(زليان.ت.دفقسألامدق
.»زبخلادجينيأرخآًاذاحشربخيٌذاحشوه«:لاقف

وهقحلالجرلاف.»ًاقحلجر«سواردنأمساىنعمو
.حيسملاةفرعملهريغدوقييذلاوهو،حيسملادجويذلا
نأهعنقيو،حيسملاىلإدلولابءيجينأسواردنأعاطتسا
بلقنأدبالو.نيتكمسلاوتازبخسمخلامّدقي
هيلإدلولانأمطاف،ةقفشلابًائيلمةبحملابًارماعناكسواردنأ
هتازبخهنمذخأامدنعو.حيسملاناكثيحىلإهعمىشمو
.اضربدلولااهمدقهيتكمسو

ظُّفحتعمنيتكمسلاوةفغرأةسمخلابسواردنأءاج
هلوقو.)٦:٩انحوي(»؟ِءالُؤٰهِلْثِِملاَذٰهاَمْنِكٰلَو«:لاقو
،حيسملايفهتقثنمربكأهتلكشمنأهساسحإديفي»نكل«
.»نكلو«:لوقيف،ةيضاملاهتارابتخامغرفُعضيدقانناميإف
:لاقامل،ةوقةعْفَدفيعضلاناميإلاحنمحيسملانأريغ
هبِينوُتْئٱ« :١٤ىتم(»ىَطْعَأَوََّـرسَكَوَكَراَبَو...»اَنُهَىلِإاَِ

١٨،١٩(.

:ريغصلايبصلا-٣
،ىرُجتيتلاتازجعملالمأتيًالوهذمناكهنأّدبال
ملوهماعطيسنف،حيسملايتفشنمةمعنلامالكعمسيو
نيعبعوسيىرنامدنعنحناذكهو.حابصلاذنمهلوانتي
دوعيالو،انبعاتموانلكاشمانيسنُيوانبولقكلميناميإلا

ىلعأىلإانعفريحيسملانأل،انيلعرّمدملاهناطلسدسجلل
.ربكأىوتسمىلعركفنانلعجيو

كراشف،بحلابهبلقرَّـمعحيسملابدلولاىقتلاامدنعو
.هعميذلاليلقلابهلوحنمنيجاتحملا

:ذيمالتلا-٤
،كلذلًةوقمهاطعأنأدعبةزاركللذيمالتلاحيسملالسرأ
نيطايشلاىتح«:نيلئاقمهريرقتاومدقيلهيلإاوعجرو
:هلاولاقريهامجلاتءاجاملنكلو.»كمسابانلتعضخ
،ةيحورةوقىلعاولصحدقل.)٩:١٢اقول(»عمجلافرصإ«
يفىوقأةبغروربكأةبحمىلإنيجاتحمنولازيالاوناكمهنكل
.سانلاةدعاسم

نوكيًةداعو،يوقلاوبحملاحيسملاذيمالتلاىأردقل
ذيمالتلاناكو.ةبحملابرُّثأتلايتأيمث،ًالوأةوقلابرُّثأتلا

مهرمأف،اهتسرامموةبحملانمديزملااومّلعتينأنيجاتحم
امماوطعيوهنماوذخأينأب،لكأتلريهامجلااوطعينأحيسملا
سانلااوعِنقُيملو،زبخلااوعنصيملمهف.نيرخآللهوذخأ
ردقنالمويلانحنو.حيسملامهاطعأامماوطعألب،هذخأب
مّدقنفحيسملاعيطننأردقناننكل،اوبوتيلسانلاعنقننأ
نأمهعنقييذلاوهسودقلاهللاحورو،ةايحلازبخسانلل
.هولوانتي

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

:حيرملاحيسملا-١
ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«:لاقيذلاوه

ِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ
كرديحيسملاف.)١١:٢٨ىتم(»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،ِلاَْمحَألٱ
سدقلاحورلللكيهدسجلانأل،ةحارللانداسجأجايتحا
،فيعضفدسجلاامأطيشنحورلاو.هيفنكسيهللاحورو
انداسجأيفلبطقفانحاورأيفالحيسملاركفيكلذلو
ٍعِضْوَمَىلِإَنيِدِرَفْنُمْمُتْنَأاْوَلاَعَت«:هذيمالتللاقاذهلو،ًاضيأ

.)٦:٣١سقرم(»ًاليِلَقاوُِحيَرتْسٱَوٍءالَخ

:ةجاحلابّسحيحيسملا-٢
:سبليفلأسهلوحنمعمجلارظنوهينيععفرامدنع

هنإ.)٦:٥انحوي(»؟ِءالُؤٰهَلُكْأَيِلًازْبُخُعاَتْبَنَنْيَأْنِم«
مكوبأف،جاتحملااهبرعشينألبقنمةجاحلابسحي
َحتاَمُمَلْعَي«يوامسلا

ْ
:٦ىتم(»ُهوُلَأْسَتْنَأَلْبَقِهْيَلِإَنوُجاَت

٨(.
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٥٤
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:ناميإلانحتميحيسملا-٣
لكأيلًازبخعاتبننيأنم«:سبليفلأسكلذلو

ٌعِمْزُمَوُهاَمَمِلَعَوُهُهَّـنَأل،ُهَنِحَتْمَيِلاَذٰهَلاَقاَمَّـنِإ«.»؟ءالؤه
هدالوألناحتمالاببرلاحمسيو.)٦:٦انحوي(»َلَعْفَيْنَأ
نكلو،سأيلاةسيرفمهعقوينأديريالهنإ.مهحِجنُيل
نوقثيف،مهفعضيحاوناوفشتكيل،مُّلعتلانمًاديزممهحنميل
.رثكأهيف

نأل،ًاخيبوتسبليفىلعحيسملاُّدرنوكينأنكمي
نأبجيناكو،حيسملاتازجعمنمًاريثكىأرسبليف
حيسملانكلو.ريهامجلاعبشينأردقيحيسملانأفرعي
سبليفف،رثكأهيلعلكتيلمئادلاهجايتحاوهفعضهلحضوأ
لعفينأردقيالهنودبو،حيسملانعلقتسينأنكميال
.ءيشلكعيطتسيهعمنكل،ًائيش

:فوفصلامّظنيحيسملا-٤
لٱاوُعَْمجٱ...َنوُئِكَّـتَيَساَّـنلٱاوُلَعْجٱ«:عوسيلاقف

ْ
»ََرسِك

لَو«نيمَّـظنمانديريوهف)٦:١٠،١١انحوي(
ْ

ٍْءَيشُّلُكْنُكَي
.)١٤:٤٠سوثنروك١(»ٍبيِتْرَتِبَسَحِبَوٍةَقاَيِلِب

لب،طقفدارفأكانتحلصميفركفننأانديريالهنإمث
صقنبًاضعبانضعبجعزُننأديريالو.ًاضيأةعامجك
الامنيب،هجايتحانمرثكأٌصخشذخأيالىتح،انماظن

يفالعيزوتلايفيهانتلكشمف.هجاتحيامهراجدجي
اودجيل،ةلضافلاَرسِكلااوعمجينأحيسملابلطمث.جاتنإلا

رضخألابشعلاةفاظنىلعاوظفاحيلو،كلذدعبًاماعط
نوئيجينملًافيظنانناكمكرتننأليمجو.ةئيبلاةمالسو
.انلهوكرتينأدعبًافيظننحنهدجنل،اندعب

:قلخيحيسملا-٥
ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك« ِهيِف.َناَكاَّـِ

حلٱِتَناَك
ْ

حلٱَو،ُةاََي
ْ

دقل)٤و١:٣انحوي(»ِساَّـنلٱَروُنْتَناَكُةاََي
نم،روهشةّدعيفةعيبطلاهلمعتامٍةظحليفحيسملالمع
يفهلعفامسفنوهو.زيبخونْحَطوداصحوّومنوٍعرز
دقف)١١-٢:١انحوي(ًارمخءاملالَّـوحامدنعىلوألاهتزجعم
برهنأل،ريصيفرمأيهنإ.اهءاطعوةعيبطلالمعفَّـثك
دودحمريغلاو،ميظعلاقلاخلاو،ناطلسلابحاصوةعيبطلا
.نمزب

:بلقلاوسفنلاعبشيحيسملا-٦
هوكّلمينأاولواحف،يسايسلاصلخملاهنأدوهيلانظ

نكيملو.زبخلابمهعبشيونامورلاريننممهصّلخيلمهيلع

نوكينأديريالهنألمهنيبنمبحسناف،حيسملاركفاذه
يضرألاكلُملاباحصأف.)٦:١٥انحوي(ًايضرأًاكلم
.نمزلانمةريصقةرتفل،سانلانمةليلقًةعامجنودِعسُي
لصتوعيمجلالمشتلةكربلادتمتةيحورلاةكلمملايفنكل
نوكترضاحلارهدلايهتنيامدنعو.نمزلايفةياهنالامىلإ

لواحامدنعحيسملالاقكلذل.يتآلارهدلاةكلممكانه
حلَا«:مهيلعهوكّلمينأدوهيلا

ْ
حلٱَّـَق

ْ
ُنِمْؤُيْنَم:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

حلٱُزْبُخَوُهاَنَأ.ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفِيب
ْ

ْنِمٌدَحَأَلَكَأْنِإ...ِةاََي
خلٱاَذٰه

ْ
خلٱَو.ِدَبَألٱَىلِإاَيَْحيِزُْب

ْ
يِدَسَجَوُهيِطْعُأاَنَأيِذَّـلٱُزُْب

لٱِةاَيَحِلْجَأْنِمُهُلِذْبَأيِذَّـلٱ
ْ

.)٥١-٦:٤٧انحوي(ِ»َملاَع

ةالص
نأىسننامدنعىتحانيفركتفتنماي،يوامسلاانابأ

دجنف،كيلإشطعلاوعوجلاانيفقُلخا،انسفنأيفركفن
انلققحتيف،ةوقلاوعبشلاانحنمييذلايحلازبخلاكدنع
مهنألربلاىلإشاطعلاوعايجللىبوط«:حيسملالوق
.نيمآ.حيسملامساب.»نوعبشُي

ةلئسأ
ىلإةيربطةريحبروبعهذيمالتنمحيسملابلطاذامل.١

؟اديصتيب
مأحيحصلوق-»يحلازبخللنيعئاجريغسانلا«.٢

.كتباجإةّحصىلعنهرب؟ئطاخ
حيسملاهَّـجواذامل-»؟ءالؤهلكأيلًازبخعاتبننيأنم«.٣

؟سبليفهذيملتللاؤسلااذه
ىلعًامساناكاذاملو؟»سواردنأ«مساىنعمام.٤

؟ىَّـمسُم
؟حابصلاذنمهيتكمسوهتازبخلكأينأدلولايسناذامل.٥
؟فيكحرشا.»قلاخلا«حيسملاىرنةزجعملاهذهيف.٦
؟فالآةسمخلاماعطإدعبحيسملابحسنااذامل.٧

ءاملاىلعيشملاةرشعةعباسلاةزجعملا

َةَنيِفَّـسلٱاوُلُخْدَيْنَأُهَذيِمالَتُعوُسَيَمَزْلَأِتْقَوْلِلَو٢٢
اَمَدْعَبَو٢٣.َعوُمُْجلٱَفِْرصَيىَّـتَحِْربَعْلٱَىلِإُهوُقِبْسَيَو
َراَصاَّـَملَو.َِّـيلَصُيِلًادِرَفْنُمِلَبَْجلٱَىلِإَدِعَصَعوُمُْجلٱَفََرص
ْدَقْتَناَكَفُةَنيِفَّـسلٱاَّـمَأَو٢٤.ُهَدْحَوَكاَنُهَناَكُءاَسَْملٱ
يفْتَراَص َحيِّـرلٱَّـنَأل.ِجاَوْمَألٱَنِمًةَبَّـذَعُمِرْحَبْلٱِطَسَوِ
يفَو٢٥.ًةَّـداَضُمْتَناَك ْهلٱِ

َ
ْمِهْيَلِإىَضَمِلْيَّـللٱَنِمِعِباَّـرلٱِعيِز

ًايِشاَمُذيِمالَّـتلٱُهََرصْبَأاَّـمَلَف٢٦.ِرْحَبْلٱَىلَعًايِشاَمُعوُسَي
ِفْوَْخلٱَنِمَو.»ٌلاَيَخُهَّـنِإ«:َنيِلِئاَقاوُبَرَطْضٱِرْحَبْلٱَىلَع
َهلَلاَقِتْقَوْلِلَف٢٧!اوُخََرص

ُ
.َوُهاَنَأ!اوُعَّـجَشَت«:ُعوُسَيْم

حيسملاتازجعمءاملاىلعيشملاةرشعةعباسلاةزجعملا

٥٥
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َتْنَأَتْنُكْنِإ،ُدِّـيَساَي«:ُسُرْطُبُهَباَجَأَف٢٨.»اوُفاََختال
.»َلاَعَت«:َلاَقَف٢٩.»ِءاَْملٱَىلَعَكْيَلِإَِيتآْنَأِينْرُمَف،َوُه
.َعوُسَيَىلِإَِيتْأَيِلِءاَْملٱَىلَعىَشَمَوِةَنيِفَّـسلٱَنِمُسُرْطُبَلَزَنَف
ُقَرْغَيَأَدَتْبٱِذِإَو.َفاَخًةَديِدَشَحيِّـرلٱىَأَراَّـَملْنِكٰلَو٣٠
ُهَدَيُعوُسَيَّـدَمِلاَْحلٱيِفَف٣١.»يِنِّـجَنُّبَراَي«:َخََرص
ِمل،ِناَميِإلٱَليِلَقاَي«:ُهَلَلاَقَوِهِبَكَسْمَأَو

َ
٣٢»؟َتْكَكَشاَذا

يفَنيِذَّـلٱَو٣٣.ُحيِّـرلٱِتَنَكَسَةَنيِفَّـسلٱالَخَداَّـَملَو ِةَنيِفَّـسلٱِ
ىتم(»!ِهللاٱُنْبٱَتْنَأِةَقيِقَْحلٱِب«:َنيِلِئاَقُهَلاوُدَجَسَواوُءاَج
٣٣-١٤:٢٢(.

:٦انحويو٥١-٦:٤٥سقرميفًاضيأةزجعملاتدرو(
٢١-١٥(.

،نيتكمسوةفغرأةسمخبفالآةسمخحيسملاعبشأ
،سانلافرصف،مهيلعًايسايسًاكلمهوبِّـصنينأاودارأف
ةيربطةريحباوربعيومهتنيفساوبكرينأذيمالتلانمبلطو
برقب،ليلجلااديصتيبلاهنميبرغلابناجلاىلإ
نكتمل.يلصيلهدحولبجلاىلإوهدعصو.موحانرفك

ةالصنكتملو.ئطخيملهنأل،فارتعاةالصحيسملاةالص
هيلإعفُديذلاناطلسلابحاصوههنأل،هللانمةوقبلط
ةيعافشتناكاهنكل.ضرألاىلعوءامسلايفناطلسلك
ىلعهكلُموةيحورلاهتلاسرىنعماومهفيلذيمالتلالجأنم
.بولقلا

ةولغ٤٥وحنةقطنملاكلتيفةيربطةريحبضرعناك
ةسماخلاةولغلاذيمالتلاغلبامدنعو.)رتموليكعبرةولغلاو(
.برغلانمةسكاعمحيرمهيلعتَّـبهًابيرقتنيرشعلاو
تناكو.ةئجافملاةفينعلااهفصاوعبةفورعمةيربطةريحبو
مغر،مهدحوذيمالتلااههجاوينأنمىوقأةفصاعلا
.ةريحبلابمهسُّرمت

.هذيمالتذقنيلحيسملاءاجليللانمعبارلاعيزهلايفو
.مهتدجنلعرسأفمهجايتحافرعو،ديعبنممهآردقل
كالمو،قياضتيانقيضلكيف؟انعميرجياماذهسيلأو
.)٦٣:٩ءايعشإ(انصّلخيهترضح

،ًءاسم:ماسقأةعبرأىلإليللانومسقينامورلاناك
»ًاحابص«ناكو.ًاحابصو،كيدلاحايصو،ليللافصنو
قورشلالبقامتاعاسيف.تاعاسثالثبقورشلالبق

،قرغلانمهذيمالتذقنيلءاملاىلعًايشامحيسملاءاج
.هصالخرونب،هِّـرِبسمشمهيلعتقرشأف

كرحتيفانزاوعأكرديو،دعُبىلعنمانتالصهللاعمسي
هئامسيفيحوهو،خيراتلاونمزلايفلاّعفهللااف،اندعاسيل
هنومدخيهتكئالمنألهئامسيفهتئيشملمعي،انضرأىلعو
هجّتيلةحنجأةتسمهنمدحاولكل،ًاليلوًاراهنهنوحبسيو
وأهسفنبانئيجيهللاو.)٦:٢ءايعشإ(هللاههّجويامثيحىلإ
ديانلنوّدمينيذلاهمادخوهبعشةطساوبوأ،هتكئالمب
.نوعلا

هونظمهوحنًامداقحيسملااوأرامدنعذيمالتلانكلو
هونظنممو،جاومألانمنيفئاخاوناك.رثكأاوفاخوًالايخ
نيفوخلادَّـدبحيسملانكلو!مهدعاسيلءاجهنأعم،ًالايخ
)٢٧ةيآ(»اوُفاََختال.َوُهاَنَأ!اوُعَّـجَشَت«:مهللاقامدنعًاعم
َكْيَلِإَِيتآْنَأِينْرُمَف،َوُهَتْنَأَتْنُكْنِإ«:سرطبلاقانهو
ملٱَىلَع

ةنيفسلانملزنف،كلذبحيسملاهرمأف)٢٨ةيآ(»ِءاَْ
نمهرظنلَّـوحنأامنكلو.ءاملاةحفصىلعىشمو
لعفو.قرغيأدبىتحهلوحنمجئاهلاءاملاىلإحيسملا
ييِنِّـجَنُّبَراَي«خرص:نمؤملكهلعفينأبجيامسرطب
كسمأوهديعوسيَّـدملاحلايفف)٣٠ةيآ(»يِنِّـجَنُّبَراَي
»؟تككشاذامل،ناميإلاليلقاي«:هاَّـجننأدعبهللاقوهب
.)٣١،٣٢(حايرلاتنكسةنيفسلاالخداملو

،ًاعيمجذيمالتللرحبلاحيسملاأده:ةجودزمةزجعملاهذه
اماذهو.قرغلانمهذقنأوءاملاىلعيشميسرطبلعجو
لبةدحاوةزجعمالانعميرُجيحيسملاف،انعمثدحي
يفةريغصلاتازجعملاىسننامًاريثكاننأىتح،تازجعم
لَف!ةريبكلاةزجعملابانراهبنا

ْ
ِيسْفَناَييِكِراَب«:دوادكْلُقَن

.)١٠٣:٢رومزم(»ِهِتاَنَسَحَّـلُكَْيسْنَتالَو،َّـبَّـرلٱ

وهف،ءاملاىلعو،ةسبايلاىلعتازجعمحيسملاىرجأ
دجويالو،كانهوانهلعفينأرداقلا،رحبلاوضرألابر
نَّـكسو،نيعئاجلامعطأدقل.هتردقديهيلإدتمتالناكم
يف.ٌْءَيشِينُزِوْعُيالَفَّـيِعاَرُّبَّـرلَا«:هللوقنف،جئاهلاءاملا ِ
٢٣:١رومزم(»ِينُدِروُيِةَحاَّـرلٱِهاَيِمَىلِإ.يِنُضِبْرُيٍْرضُخٍعاَرَم
فيكمث،مهمعطأفيكىرننيتزجعملانيتاهيفف.)٢،
!ةحارلاهايمىلإمهدروأ

حيسملاتازجعمءاملاىلعيشملاةرشعةعباسلاةزجعملا
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:ةزجعملاونوجاتحملا:ًالوأ

:ذيمالتلا-١
،قيمعيحوررابتخادعبحايرلاةئدهتةزجعمتءاج·

لخمنأذيمالتلاربتخادقف
ِّـ

ةسمخمعطينأرداقمهص
ةدئاملايههذه.نيتكمسوةفغرأةمسخبفالآ
تَّـقبتو،نيجاتحملاوهذيمالتاهبعبشأيتلاةيوامسلا
.َرسِكلانمةفقةرشعاتنثا
دعبنظيو،ةيحورلاهتاردقىلإناسنإلانئمطيًانايحأ
مظعأنكلو!ريثكلامّلعتهنأةميظعةيحورتارابتخا
سيلبإف،ةايحلابعاتمنموجننساننأينعتالانتارابتخا

انربتخااذإف،ًايحورًاعافتراوًاومنانقَّـقحاملكرثكأانمجاهي
هيلعاندامتعالعجنلو،طقسنالئلرظننلفريثكلا
نكلو،انتاجايتحايفكتةوقانلخادبدجوتالف،ًارمتسم
.هنمةوقلاىلعانلوصحردقبنوكتانتوق
ءاملاو،ةيتاومحايرلاتناكةلحرلاذيمالتلاأدبامدنع·

يهتشتالامبحايرلاتتأةريحبلافصتنميفو.ًائداه
يفْتَراَصْدَقْتَناَكَفُةَنيِفَّـسلٱاَّـمَأَو«نفسلا لٱِطَسَوِ

ْ
ِرْحَب

)٢٤ةيآ(»ًةَّـداَضُمْتَناَكَحيِّـرلٱَّـنَأل.ِجاَوْمَألٱَنِمًةَبَّـذَعُم
ةعباتمنعةزجاعو،تتأثيحنمعوجرلانعةزجاع
يفانعمثدحياذهو!هيلإلوصولادارملاءانيملاىلإرفسلا
،هصخشانفّرعيلبراجتلابانلحمسيهللااف،تقولك
.هيلعلاكتالاانمّلعيو
نمعبارلاعيزهلاىلإ،ةليوطةرتفذيمالتلابعترمتسا·

يفَو«.ليللا هلٱِ
َْ

ُعوُسَيْمِهْيَلِإىَضَمِلْيَّـللٱَنِمِعِباَّـرلٱِعيِز
لٱَىلَعًايِشاَم

ْ
.)٢٥ةيآ(»ِرْحَب

؟ءاملاةحفصىلعذيمالتلاحيسملاكرتاذامل:لاؤسلاو
ةريثكتارميفو.ًامئادةيهلإلاةمكحلاكردنالنحن
نأًامئادجاتحناننكل؟اذكهانبتلعفاذامل:هللالأسن
هنأكردناننكل،هتمكحكردنالانكنإواننأل،هلمّلسن

.انبحي
،ًالايخهونظومهءاجامدنعمهمّلعمذيمالتلافرعيمل·

.اوبعترافاوعقوتيملثيحنممهءاجصالخلانأل
لٱَىلَعًايِشاَمُذيِمالَّـتلٱُهََرصْبَأاَّـمَلَف«

ْ
:َنيِلِئاَقاوُبَرَطْضٱِرْحَب

خلٱَنِمَو.ٌلاَيَخُهَّـنِإ
ْ

هللاانئيجي.)٢٦ةيآ(»اوُخََرصِفَْو
،اهنععمسنملواهعقوتنالواهفرعنالباوبأنمةاجنلاب
!لايخلانمعونهنأنظنمداقلاصالخلاةمظعلًانايحأو
يفاومدقتاملكهللاقرطنوملعتينينمؤملانأعمو
هميلاعتوةيزجعملاهللاتائجافمنأالإ،ناميإلا
حورهللاانطعيلف.حابصلكيفةديدجةيرابتخالا
.رارمتسابراهبنالاومُّلعتلا

هفعضنلعيلنمؤملاخرصينأٌدِّـيَجو،ذيمالتلاخرص·
.هسفنذاقنإىلعهتردقمدعوهتمكحصقنوهزجعو
ال.وهانأ.اوعجشت«:ةيهلإلاةاجنلاهئيجتاهدنعو
.»اوفاخت

،ربكأةفصبًاجاتحمةزجعملاهذهيفىرنو-٢
:هيفىرنو،سرطبوه
تنأتنكنإ،ديساي:سرطبهباجأف«ةديدشلاةقثلا·

.)٢٨ةيآ(»ءاملاىلعكيلإيتآنأينْرُمف،وه
ربتخاهنكلو،فوخلايفذيمالتلارئاسعمسرطبكرتشا
،ةديدشلاةقثلاهدنعتناك.مويلاكلذيفًادئازًارابتخا
ىنعمبلبكشلاىنعمبال»وهتنأتنكنإ«:لاقف
يتآنأينْرمُف،وهكنأملعأانأ«:لوقيهنأكو،ديكأتلا
»ينْرُمف«هرمأهلحيسملاهّجوينأسرطببلطو.»كيلإ

.ةعاطلالجرسرطبنأىلعلدياّمم
،ةعرسمهرثكأناكهنأبذيمالتلارئاسنعسرطبزّيمت

ةفرعميفًاعيرسناك.»عفدنملا«ًانايحأهنوّمسيىتح
فقوملااذهيفو.حيسملاوهنمهنالعإيفو،حيسملا
يقابلبقئطاشلاىلإلصيلةريحبلايفهسفنىقلأ
.حيسملابيقتليلذيمالتلا
َلَزَن«.ةشعترمةقثىلإتلَّـوحتةديدشلاةقثلانكلو·

طُب
ْ

ملٱَىلَعىَشَمَوِةَنيِفَّـسلٱَنِمُسُر
.َعوُسَيَىلِإَِيتْأَيِلِءاَْ

،٢٩(»ُقَرْغَيَأَدَتْبٱَو.َفاَخًةَديِدَشَحيِّـرلٱىَأَراَّـَملْنِكٰلَو
اليذلا»ءاملا«انلبرلالعجةرمنممك.)أ٣٠

نكلو!ًاتباثًاخسارًابلصًاقيرطدحأهيلعيشمي
نمو،فورظلاىلإفورظلابرنمهرظنلَوّحسرطب
يتلاتابقعلاةدشىلإو،هزجعىلإةنوعملاىلعرداقلا
ىلإةلكشملالَّـالحنمانرظنلِّـوحنامدنعو!هضرتعت
دجويالو،انمربكأةلكشملانأل،قرغناهسفنةلكشملا

.اهيلعراصتنالاانيطعياماندنع
زكرتال،هللاكاياطخبفرتعتامدنع،ئراقلايزيزع
املكاننأل،ةيطخلارفاغىلعلب،كاياطخىلعركفلا
،ةيبلسانراكفأريصتفاهيفانركفةّيطخلاىلعانسفنأانمَّـول
رفاغيفركفنامدنعنكل.انسفنأيفةقثلادقفنو
،انلبقييذلابحملا،بيلصلاةرافكبحاص،ةيطخلا
لخملاىلإةلكشملانمانرظنلِّـوحن

ِّـ
.ص

داكهنأالإةحابسلانسُحيناكسرطبنأنممغرلابو
،ةيعيبطلاهاوقَّـلشهيلعرطيسيذلافوخلالعل.قرغي
.هللانمانلةاطعملاانبهاومواناوُقًةداعلشيفوخلاو
انتاردقنأل،ةعيبطلاقوفوهنمىلإجاتحناننكل
.ةدودحموةزجاعةيعيبطلا
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ةالصاهنإ)٣٠ةيآ(»ينِّـجنبراي«:ةيّلصملابلطلاةقث·
ةنمؤماهنكلوفعضلابفرتعت،ةقيمعاهنكلةريصق
ينْرُم«:اهبلاقيتلاةقثلاسرطبلتعجردقلف.ذقنملاب
تخرصوةفئاخلاةشعترملاةقثلاتَّـوقت.»كيلإيتآنأ
تءاجو.ةالصلابيجتسميفقثتاهنألىرخأةرم
لخملاةيوقلاةرداقلاهديحيسملاَّـدمو،ةعيرسلاةباجإلا

ِّـ
ةص

.هبكسمأو

لخمحيسملاةبحميفةقثلاوهةاجنلاقوطنأملعنل
ِّـ

.انص
:نكل»عوسيبحيناكيذلاذيملتلا«:ليجنإلالوقيال
ّزتهتهلانتبحمنأل»هبحيعوسيناكيذلاذيملتلا«
يتلاةشعترملاانديىلعدمتعننأعيطتسنالو،فعضتو
كسمييذلاحيسملاديىلعدمتعناننكلو،هبكسمت
يف«:لوقنف،ةرداقلاةوقلايههذهف.انديب ُتْوَعَديِقيِضِ
،ِيتْوَصِهِلَكْيَهْنِمَعِمَسَف،ُتْخََرصيِٰهلِإَىلِإَوَّـبَّـرلٱ
.)١٨:٦رومزم(»ِهْيَنُذُأَلَخَدُهَماَّـدُقيِخاَُرصَو

ةزجعملاوحيسملا-ًايناث

:يلصملاحيسملا)١(
ًابلطال،يلصيلبجلاىلعحيسملابةزجعملاهذهأدبت

لجأنميلصيبآلاعمدحاوهنأللب،ةوقلاوأنارفغلل
ْلَب،ْطَقَفِءالُؤٰهِلْجَأْنِمُلَأْسَأُتْسَلَو«:لاقامك،ذيمالتلا
)١٧:٢٠انحوي(»ْمِهِمالَكِبِيبَنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱِلْجَأْنِمًاضْيَأ
نيذلالجأنمو،رشعينثالالجأنمىلصحيسملاف
دجوتالو.هتعافشبانعفريًامئادوهف،مهمالكبهبنونمؤي
،نوؤاطخًاعيمجرشبلانأل،هدحوهتعافشالإةلوبقمةعافش
.ديرفلاديحولالماكلاوهحيسملانكل.عيفشىلإنوجاتحم
نملجايتحاريغيفهنألًاعيفشنوكينأقحتسملاهدحو
هديعضينأ)بويأبلطامك(عيطتسيهنإمث.هيفعفشي
هتعيبطف،)٩:٣٣بويأ(انيلعوهللاىلع،انيلكىلع
َكَراَشَت«:انيلعهديعضيهلعجتلماكناسنإكةيناسنإلا
يفُدالْوَألٱ »اَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأَوُهََكَرتْشٱِمَّـدلٱَوِمْحَّـللٱِ
لماكوهفًامامتانلثمٌمدوٌمحلحيسملاف.)٢:١٤نييناربع(
تاميذلاو،ميرمةسيدقلاءارذعلانمدولوملا،ةيناسنإلا

هلإلاوههسفنتقولايفهنكلو.نفُديذلاوبيلصلاىلع
وهف،هداليملبقنمدوجوملاوهوانضرأءاج.لماكلا
نأل،هربقنمماقهنفدوهبلصدعبو.»قولخمريغدولوم«
لك.ةايحلاديسو،ةايحلابروهو،ةايحلاكسمُيالربقلا

ناسنإلااذه.ناكاممءيشنكيملهريغبوناكهبءيش
دييفيديعضيلماكلاهلإلااذهو.َّـيلعهديعضيلماكلا
يفَناَكَهللاٱ«:ليجنإلاتاملكققحتتو،ةحلاصملايرجُيلهللا ِ

ملٱ
لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ

ْ
َهلٍبِساَحَْريَغ،ِهِسْفَنِلََملاَع

ُ
»ْمُهاَياَطَخْم

.)٥:١٩سوثنروك٢(

:قيقرلاحيسملا)٢(
هذيمالتليللاةملظيفلبجلاىلعنمحيسملاىأر

اتقرتخاةبحملاانيع.)٦:٤٨سقرم(ةريحبلاىلعنيبذعم
لقتنيلًاتقوقرغتسيملو.بيغلابفراعلاوهف،مالظلاراتسأ
ْدَقِّـينِإ«.ءاملاىلعًايشامةريحبلاطسوىلإلبجلاىلعنم
يفيِذَّـلٱيِبْعَشَةَّـلَذَمُتْيَأَر ْنِمْمُهَخاَُرصُتْعِمَسَوَْرصِمِ
لَزَنَف،ْمُهَعاَجْوَأُتْمِلَعِّـينِإ.ِْمهيِرِّـخَسُمِلْجَأ

ْ
»ْمُهَذِقْنُألُت

.)٣:٧،٨جورخ(

:رداقلاحيسملا)٣(
لٱ«رحبلاىلعيشاملابرلاهنإ

ْ
ُهَدْحَوِتاَواَمَّـسلٱُطِساَب

ملٱَو
لٱِيلاَعَأَىلَعِيشاَْ

ْ
.)٩:٨بويأ(»ِرْحَب

:ّينأتُملاحيسملا)٤(
نوريثكنونمؤمرمذتي.ليللانمعبارلاعيزهلايفءاج

ةانأنكل.بعتلاطسومهكرتيهنأنودقتعيمهنألهللاىلع
يتأيالوهف.مهبراجتلالخنممهملعتو،مهتايحغوصتهللا

...ملعملاةمكحاهنإ.ميكحلاهتيقوتيفلبنحنانتيقوتيف
كرتي،قرغللضَّـرعتينملٍذقنملثمهنإ.بألاةمكح
،ميلستللًادعتسمريصينأىلإ،ةبوسحمٍناوثلنيكسملا
.ةاجنلائطاشلهلمحيف

يفذيمالتلاعمدوجوموهوةفصاعلاحيسملاتكسأةرم
نأديريناك.مهنعًابئاغناكةرملاهذهيفو،براقلا
دوجومهنكلدسجلابمهنعًابئاغناكنإوىتحهنأمهمّلعي
تكسُيمهنيعأبهوأرلوألاذاقنإلايف.هحوربمهعم
.ديعبنمءيجيهوأريناثلاذاقنإلايفنكلو،ةفصاعلا
.)٢٠:٢٩انحوي(»اْوَرَيَْملَواوُنَمآَنيِذَّـلِلىَبوُط«و

.كاريوههنألب،هارتنأمهملاسيل،ئراقلايزيزع
ٍذئدنع.كبكسميوههنألب،هبكسمتنأمهملاسيل
.حرفلاوةنينأمطلابكبلقألتمادقو،هبكسمتوهارت

:ةوعدلارظتنييذلاحيسملا)٥(
َىلَعًايِشاَمْمُهاَتَأ«براقلازواجتينأحيسملالواح

لٱ
ْ

نأديريهنأل)٦:٤٨سقرم(»ْمُهَزَواَجَتَيْنَأَداَرَأَو،ِرْحَب
يذيملتعملعفاذكهو.ةاجنلابلطذيمالتلانمعمسي
لٱَىلِإاوَُبَرتْقٱَّـمُث«:هيلإةوعدلااهِّـجويلساومع

ْ
اَناَكيِتَّـلٱِةَيْرَق

»َدَعْبَأٍناَكَمَىلِإٌقِلَطْنُمُهَّـنَأَكَرَهاَظَتَوُهَو،اَهْيَلِإِْنيَقِلَطْنُم
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ىرنانه.حيسملاصالخةمظعانهو.)٢٤:٢٨اقول(
وعدتةيناسنإلاةيلوئسملاف،يهلإلالمعلاوةيناسنإلاةيلوئسملا
بلقلالوخديهةيهلإلاةيلوئسملاو،بلقلالوخدلحيسملا
لٱَىلَعٌفِقاَو«

ْ
َحَتَفَوِيتْوَصٌدَحَأَعِمَسْنِإ.ُعَرْقَأَوِباَب

لٱ
ْ

.)٣:٢٠ايؤر(»يِعَمَوُهَوُهَعَمىَّـشَعَتَأَوِهْيَلِإُلُخْدَأ،َباَب

:عِّـجشملاحيسملا)٦(
»اوُفاََختال.َوُهاَنَأ«:ًالئاقهءانبأعّجشيًامئادبرلا
:مالسيفًامئاداونوكينأمهديريهنأامك.)٦:٥٠سقرم(
يِطْعُياَمَكَسْيَل.ْمُكيِطْعُأيِمالَس.ْمُكَلُكُرْتَأًامالَس«
لٱ
ْ

ةدودحمملاعلاةيطعنأل.)١٤:٢٧انحوي(»اَنَأْمُكيِطْعُأَُملاَع
ٍفاصبرلامالسنكل،قلقلابمالسلااهعمطلتخي
هديُعوسيَّـدَم«:سرطبديبكسمأيذلاوه.حضاوو
دعبالإهذيملتناميإفعضخّبويملو)٣١ةيآ(»هبكسمأو
نمف؟َّـيلإتئجاذامل:هللقيمل!جئاهلارحبلاقوفهعفرنأ

ليلقاي«:هللاقهنكلو.برللءيجينأسرطبقح
نأنمؤملاقحنمف.)٣١ةيآ(»؟تككشاذامل،ناميإلا
.هللاةبحميفكشينأهقحنمسيلنكل،هللانمبلطي

.»!يناميإمدعنعأف،ديساينمؤأ«

ةالص
امدنعو،ةايحلارحبانببرطضيامدنع،يوامسلاانابأ

،ةعيبطلاديس،حيسملاانئيجيريصملاىلعةرطيسلادقفن
كيلإف.عضاخهيمدقتحتجوملاف،هئّدهيلجوملاىلعيشمي
دوعنالف،انلخادقيمعلانامألادجنل،دمتعنكيلعو،أجلن
.نيمآ.حيسملامساب.ةايحلارحبراثامهمبرطضن

ةلئسأ
؟هدحولبجلاىلعحيسملاةالصتناكاذام.١
؟»ريخألاعيزهلا«ىنعمام.٢
ءاملاىلعًايشاممهيلإيتآلاحيسملانأذيمالتلانظاذامل.٣

؟ًالايخ
»ءاملاىلعكيلإيتآنأينْرُم«:سرطببلطنمملعتن.٤

.امهركذا.نيرمأ
؟ءاملاىلعحيسملاْيشَمنمملعتناذام.٥
؟»مهزواجتينأدارأ«:لوقلانمملعتناذام.٦
ىلعسرطبيشمهبشيهيفَتْزُجًايحورًارابتخاركذا.٧

.ءاملا

ةيقينيفلاةنباءافشةرشعةنماثلاةزجعملا

َروُصيِحاَوَنَىلِإَفََرصْنٱَوَكاَنُهْنِمُعوُسَيَجَرَخَّـمُث٢١
ِموُخُّتلٱَكْلِتْنِمٌةَجِراَخٌةَّـيِناَعْنَكٌةَأَرْمٱاَذِإَو٢٢.َءاَدْيَصَو
ٌةَنوُنَْجميِتَنْبِا.َدُواَدَنْبٱاَيُدِّـيَساَييِْنَمحْرٱ«:ِهْيَلِإْتَخََرص
ِهْيَلِإاوُبَلَطَوُهُذيِمالَتَمَّـدَقَتَف.ٍةَمِلَكِباَهْبُِجيْمَلَف٢٣.»ًاّدِج
َْمل«:َباَجَأَف٢٤»!اَنَءاَرَوُحيِصَتاََّـهنَأل،اَهْفِْرصٱ«:َنيِلِئاَق
ْتَتَأَف٢٥.»ِةَّـلاَّـضلٱَليِئاَْرسِإِتْيَبِفاَرِخَىلِإَّـالِإْلَسْرُأ
َسْيَل«:َباَجَأَف٢٦»!يِّـنِعَأُدِّـيَساَي«:ًةَلِئاَقُهَلْتَدَجَسَو

:ْتَلاَقَف٢٧.»ِبالِكْلِلَحَرْطُيَوَنيِنَبْلٱُزْبُخَذَخْؤُيْنَأًانَسَح
يِذَّـلٱِتاَتُفْلٱَنِمُلُكْأَتًاضْيَأُبالِكْلٱَو.ُدِّـيَساَيْمَعَن«
َهلُعوُسَيَلاَقٍذِئَنيِح٢٨.»اَِهباَبْرَأِةَدِئاَمْنِمُطُقْسَي

َ
اَي«:ا

ِتَيِفُشَف.»َنيِديِرُتاَمَكِكَلْنُكَيِل!ِكُناَميِإٌميِظَع،ُةَأَرْمٱ
.)٢٨-١٥:٢١ىتم(ِةَعاَّـسلٱَكْلِتْنِماَهُتَنْبٱ

.)٣٠-٧:٢٤سقرميفًاضيأةزجعملاتدرو(

ىقتلاةرم.تاعامجوًادارفأ،ًاعيمجسانلابحيسملابَّـحر
،سوميدوقينوه،يدوهينيدلجرعميدرفثيدحيف
ثيدحيفىقتلاىرخأةرمو.ةديدجلاةدالولانعهمَّـلكو
انحوي(يحلاءاملااهلمَّـدقو،ةطقاسةيرماسةأرماعميدرف
٣،٤(.

ةئملادئاقمالغىفش.نيينثووًادوهيحيسملاىفشو
.)٤انحوي(كلملامداخنباىفشامك)٨ىتم(

ةديسةنباءافشةزجعميهنآلااهلمأتنيتلاةزجعملاو
،ةريرشلاحاورألااهنكست،ةنونجمةضيرمتناك،ةينثوةيممأ
ناكدقف-اهيفشينأهنمبلطتحيسملاىلإاهمأتءاجف
.مألاسؤبوهةنبإلاسؤب

ناكسلكو-اهنأل»ةيناعنك«اهنأبةأرملاىتمفصيو
اهنأبسقرماهفصيو.حونديفحناعنكلسننم-ةيقينيف
اهفصيامك،دوهيلاريغنماهنإف،ينثولااهنيدببسب»ةيممأ«
نمًاءزجاهدلباوربتعانامورلانأل»ةيروسةيقينيف«اهنأب
.ايروسةيالو

:٤ىتم(حيسملانعتعمسدقةيقينيفلاةأرملاتناك
حيسملانكلو،هيلإتءاجف-يفتختالةرطعلاةحئارلاف)٢٤
يذلاثيدحلانأل،ةريثكةلئسأةزجعملاهذهريثتو.اهمدص
راديذلاثيدحلانعفلتخيمألاهذهنيبوحيسملانيبراد
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كردنسو.ةكربلايلئاسوءافشلايبلاطنماهريغنيبوهنيب
راهظإوهًامئادحيسملادصقنأةزجعملاهذهيفانلمأتنم
الهنأهمالكنمرهظولىتح،هلمعوهمالكيفرشبللهتبحم
.حضاولايفاكلاردقلابانبحي

ةنباءافشيفًاددرتمناكحيسملانأةزجعملاهذهيفودبي
:هذيمالتهللاقامدنعو.اهبواجيملًالوأهنأل،ةيناعنكلا
كلذبنودصقيمهو)٢٣ةيآ(»!اَنَءاَرَوُحيِصَتاََّـهنَأل،اَهْفِْرصٱ«
َىلِإَّـالِإْلَسْرُأَْمل«:باجأ،مهكرتتىتحاهتنبايفشينأ

.)٢٤ةيآ(»ةَّـلاَّـضلٱَليِئاَْرسِإِتْيَبِفاَرِخ

تدجسوهءاروةأرملاتلخد،تيبلالخدامدنعو
،انمدصيدقيذلاَّـدرلااهيلعَّـدرف،اهتنبايفشينأتبلطو
ُزْبُخَذَخْؤُيْنَأًانَسَحَسْيَل«:لاقذإ،اهمدصهنأدبالامك
لٱ
ْ

طُيَوَنيِنَب
ْ

لِلَحَر
ْ

ملبيرغفقوماذهف)٢٦ةيآ(»ِبالِك
سانأبلبقنميقتليهانيأردقل.حيسملانمهدوعتن

بواجاذامل:لاؤساننهذىلإردابتيف،مهافشنيفلتخم
كانهنأدبال؟بولسألااذهبةيقينيفلاوهذيمالتحيسملا

.اذكهفرصتيهلعجًاببس

،ضرملكيفشيحيسملانأةأرملاهذهتعمسدقل
اهبواجامدنعو.اهتنبالًءافشبلطتلهيلإباهذلاتررقف
مل،اهلبقدحأىلعهبَّـدرنأهلقبسيملو،هعقوتتملامب
ءافشهنملانتنأدعبالإعجرتالنأتممصلب،سأيت
تلانف،اهبلطترركوتدجسوهءاروتيبلاتلخدف،اهتنبا
.اهناميإلحيسملاحدمتلانامك،اهبلقلؤُساهتجاجلببسب

ةزجعملاوةجاتحملا-ًالوأ

:ةقينيفلاةنبالا-١
)٧:٢٥سقرم(ريرشلاحورلابةنوكسموةنونجميه

كانهناك.هسفنهلمّلسينملقععّيضيناطيشلاف
حجانامهدحأ،هبًاصاخًالحمامهنملككلتمينارجات
نأبهلداكو،حجانلاهراجدسحف،حاجنلاهزوعيرخآلاو
ىلعًايلاعًارعسعضوف،عئاضبلاراعسأّريغنملسرأ
.ةنيمثلاعئاضبلاىلعًاصيخرًارعسو،ةصيخرلاعئاضبلا
!ةديكملافشتكينألبقةريبكةراسخحجانلاراجلارسخو
ىلعًاريبكًارعسعضيوهف،انعمءيشلاسفنلعفيسيلبإو

ءارويرجنف،نيمثءيشىلعًاهفاتًارعسعضيو،هفاتءيش
امبهسفنمّيقينماّنم!ةيدبألاةايحلليقابلاىسننودئابلا

ًاناَيْرُع«:لوقيلقاعلانكلو،ًاموييهتنتسةورثنمهدنع

طَبْنِمُتْجَرَخ
ْ

:١بويأ(»َكاَنُهَىلِإُدوُعَأًاناَيْرُعَويِّـمُأِن
.)٦:١٠سوثنروك٢(»َنِيريِثَكيِنْغُنُنْحَنَوَءاَرَقُف«.)٢١

الو.اهلقعببهذفةنيكسملاةاتفلاهذهسيلبإنكس
ميلسلاركفلاعّيضيو،سانلالّلضي،لظيسو،سيلبإلاز
هفاتلاءارونورجيمهلعجيف،عاضوألابلقيولقاعلاقطنملاو
ًارجاتهبشيتاومسلاتوكلمنأعم،مهأوهامنولمهيو
لكعاب،ةميظعلاةؤلؤللادجوامدنعو،ةنسحئلآلبلطي
.)١٣:٤٥،٤٦ىتم(اهيرتشيلكلميناكام

:تبلطيتلامألا-٢
نأدبال.)٢٨ةيآ(ميمصتلايوقًاناميإتنمآيتلامألا·

اهجايتحانأاهبلقعنقأىتحاهعملماعتسدقلاحورلا
ميظعلاناميإلااذهناك.حيسملادنعهلكدوجوم
ينغهنأتملع.ًاغرافعجريالوذخأينأىلعًامِّـمصم
.عيزوتلاوءاطعلايفيخسو،ةبحملاوةردقلاوةوقلاب
هنعهتعمساملكنأتكردأههجوتأرامدنعو

حدمو.هيلإتجاتحااماهيطعينأدبالف،حيحص
!ِكُناَميِإٌميِظَع،ُةَأَرْمٱاَي«:هلوقبناميإلااذهاهيفحيسملا
قبسيملو.)١٥:٢٨ىتم(»َنيِديِرُتاَمَكِكَلْنُكَيِل
دئاقناميإوةيقينيفلاناميإالإًاناميإحدمنأحيسملل
ًاناميإحدمهنأليجانألاانلركذتالو)٨:١٠ىتم(ةئملا

مغرلاباهناميإناك.ممألانمامهالكو،نيذهناميإريغ
دبعتتناكاهتلئاعف،اهنمتءاجيتلاةينثولاةيفلخلانم
:هتدانف،يتآلاصّلخملارظتنتتناكفيهامأو،مانصألا
صالخلانأتكردأاهنأل»داودنباايديسايينمحرا«
.رظتنملاايسملاهنأو،هيفوهب
حيسملااهعضويذلابعصلافقوملانممغرلابتنمآ
ذيمالتلالَّـخدتامدنعو،اهبواجيملهتدانامدنعف.هيف
:هعقوتتمليذلادرلاءاجمث،ضفراهبلطاهيطعيل
لٱُزْبُخَذَخْؤُيْنَأًانَسَحَسْيَل«

ْ
طُيَوَنيِنَب

ْ
لِلَحَر

ْ
»ِبالِك

نأًةنمؤمتَّـرصأكلذنممغرلاباهنكلو)١٥:٢٦ىتم(
.اهتنبايفشي
ةملكلادنعنكيمل«:بهذلامفانحويسيدقلالاق
َّـنضبيبطلاو،قلغُأنانحلاعوبنينإف،اهلعيجشتةملك
تدهاجف،بلغتىتحداهجلاتررقاهنكلو.»جالعلاب
اهسفنتبلغذإ!وههتمعنبترصتناىتححيسملاعم
ُحيسملاقلغأولىتحقلغُيالناميإلامفنإ.اهءايربكو
كلسولىتحو،هَنذأوهَمفناميإلاكلذبحاصنع
ةيآ(»اَنَءاَرَوُحيِصَتاََّـهنَأل،اَهْفِْرصٱ«ًائطاخًاكولسذيمالتلا

،نيليلقليهةكربلانأهبحاصدقتعاولىتحو،)٢٣
مغرلاباهبلطنعةيقينيفلافقوتتمل.قحتسمريغهنأو
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ةيقينيفلاهتمَّـلعتاموهمِّـمصملاناميإلا.كلذلكنم
الوبابلاعرقييذلاناميإلاوهو،سدقلاحورلانم
فصتنمدعبولو،تيبلابحاصظقيتسيىتحتكسي
وهو.)١١:٨اقول(بولطملاجايتحالايطعيل،ليللا
ةكربلالانيليلصيوبوقعيككالملاعمدهاجييذلا
مِحرتسملاعضاخلاداهجوهو)٣٢-٣٢:٢٤نيوكت(
.)١٢:٣،٤عشوه(
:سلوبلوقبسح،ةعاطلاداهجةيقينيفلاداهجناك
يفُلَمْعَييِذَّـلٱِهِلَمَعِبَسَحِب،ًادِهاَُجم« يسولوك(»ٍةَوُّقِبَّـِ
دهاجيلنيكسملابلقلايفبرلاةوقًاذإكانه.)١:٢٩
لٱَو.ُدِّـيَساَيْمَعَن«:هللوقيلوحيسملاعم

ْ
ًاضْيَأُبالِك

لٱَنِمُلُكْأَت
ْ

هباَبْرَأِةَدِئاَمْنِمُطُقْسَييِذَّـلٱِتاَتُف ةيآ(»اَِ
٢٧(.

ملف،ةممصملاةأرملاهذهعضاوتىرن:تعضاوتيتلامألا·
عمتقفاو.عوضخوةالصيفنكل،كارعيفهيلإِتأت
»دِّـيَساَيْمَعَن:ْتَلاَقَف«:تلاقو،اهلهلاقامىلعحيسملا
تشتف.اهلًاعجومناكهمالكنأنممغرلاب)٢٧ةيآ(
ًاضيأبالكلاو«:تباجأف،حيسملاهلاقاميفقحلانع
،يديسايكتاتُف:هللوقتاهنأك.»تاتُفلانملكأت
.يتنبانمناطيشلاجرخُيليفكيكدنعليلقلالقأو
،دوهيلاعمُهَتيرجأاملةبسنلابةطيسبيتنباعمكتزجعم
ءزجلاوهدوهيلادنعتاتفلاو(.كنمتاتُفلاينيفكيف
نوهدلانميديألاهبحسمُتف،فيغرلانمعطقُييذلا
كتاتُفناكنإ:هللوقتاهنأكف.)ةللدملابالكللىمرُيو
ةنيدملكريرطبلوأىلصدقل!كزبخعبشُيمكف،عبشُي
امدنع)ناينتسجسنرولهمساو(ةيلاطيإلاةيقدنبلا
سلجألبرايانأْنَم«:ةالصلاهذهتوملاىلعفرشأ

نأيفكي؟سدقألاثولاثلادجمىرأوكتدئامىلع
طقاسلاتاتُفلاينعبشي،نيسيدقلامادقأدنعسلجأ
.عضاوتملاناسنإلاوهاذه.»كتوكلميفكتدئامنم
نوبصاغلاو«توكلملاتبصتغادقل:تلانيتلامألا·

داهجبتوكلملاتذخأف)١١:١٢ىتم(»هنوفطتخي
:رثولنتراملاق.لمياليذلاناميإلابلطوعضاوتلا
حيسملادينمفيسلاتذخأةيقينيفلاةأرملانأك«
لكأتًاضيأبالكلاوديسايمعن:ةلئاقهتاملكبهتبراحو
ةباجإتلانف.»اهبابرأةدئامنمطقاسلاتاتفلانم
دقل.)٢٨ةيآ(»ِكُناَميِإٌميِظَع،ُةَأَرْمٱاَي«:هنمحدملا

.اهبلطلحيسملاضفرءاروةيفتخملاةمعنلاىلعتلصح
.لوقياميفهَّـلكقحلابرلاِطْعَأ«:ًاضيأرثولنتراملاق
ىتحةالصلانعفقوتتالو،هرظنةهجويفهعمقفتا
يتلانيهاربلالكلِّـوُحتو،ةيقينيفلاترصتناامكرصتنت

نمحيسملادنعاملانتف،كّفصيفاياضقىلإكدض

هحوروهتمعنوحيسملانمةبلغلابترصتنادقل.»ةكرب
.سودقلا

راطإ،ةمعنلاراطإتلخداهنألاهبلطةيقينيفلاتلاندقل
ةلكآبالكلاعم،اهتحتتناكولوىتح،ةيوامسلاةدئاملا
لوقينأررقيذلالاضلانبالارعاشملمحتيهو،تاتُفلا
لَعْجِا«:هيبأل

ْ
تبلطدقل.)١٥:١٩اقول(»َكاَرْجَأِدَحَأَكيِن

.هتمحرنعثدحتتتضمف،برلاءاخسنمتاتُفلا

ةزجعملاوحيسملا-ًايناث

هنأعمةيقينيفلاعممالكلاحيسملاضفراذامل:لءاستن
:هلأسوةكربلاضيرملءافشلابمدقتاذاملو؟ةيرماسلامَّـلك
هذهءارجإضفركلذعمو)٥:٦انحوي(»أربتنأديرتأ«
يدسجلاءافشلانيريثكىضرملمَّـدقاذامل؟ةزجعملا
عقوتنامريغبو،تعقوتامريغبةيقينيفلاَّـدصو،يحورلاو
.ًاببسكانهنأدبال!؟هنمنحن

ةواسقك،طقفظفللايفيهةيقينيفلاعمحيسملاةواسم.١
دقف،ناعنكضرأنمنيمداقلاهتوخإعمفسوي
مهلديدشلاهبحنممغرلابةواسقبمهعملماعت
َهلَرَّـكَنَتَف«

ُ
َلاَقَو«)٤٢:٧نيوكت(»ٍءاَفَجِبْمُهَعَمَمَّـلَكَتَوْم

َهل
ُ

ْمُهْنَعَلَوَّـَحت«هنأريغ،)٩ةيآ(»ْمُتْنَأُسيِساَوَج:ْم
َنوُعْمَشْمُهْنِمَذَخَأَو،ْمُهَمَّـلَكَوْمِهْيَلِإَعَجَرَّـمُث.ىَكَبَو
هنوُيُعَماَمَأُهَدَّـيَقَو عفدوحمقلامهاطعأمث)٢٤ةيآ(»ِْمِ
فسويناكو!مهسايكأيفهوعفداممهلَّـدرو،هنمث
هتوخإةبوتربتخيناكامك،ةقباستاوّبنقّقحيكلذب
هذهعمحيسملافُّرصتو.ضعبلمهضعبمهتبحمو
.هتوخإعمفسويفُّرصتهبشيةيقينيفلا

ههجوىلإرظنننأجاتحنصخشتاملكمهفنيكل.٢
هجوتامسقىرننأجاتحنكلذلو،ملكتيوهو
زبخذخؤُينأًانسحسيل«:ةيقينيفلللوقيوهوحيسملا
ًاسباعحيسملاهجوناكولف.»بالكللحرطُيونينبلا
تفتكال،تاملكلاهذهباهثّدحيوهوًارّتوتموأًاضفاروأ
تناكههجوتامسقنأدبالنكلو.تعجروكلذب
ملو،عجشتتاهلعجيذلا،نانحلاوفطعلاسكعت
نمهرظتنتملامف.ميلسلااَهريكفتُةمدصلاعّيضت
اهلقعظقيأ،ههجوىلعٍتامالعنمهتأرامعم،ٍمالك
،لوقتامىلعقفاوأ،ديساي«:هللوقتلاهبلقو
وهفتاتُفلاينطعأ.بلطأتلقامىلعًادامتعاو
لاقبالكلانعهثيدحدعبهنأىسننالو.»ينيفكي

حيسملاتازجعمةيقينيفلاةنباءافشةرشعةنماثلاةزجعملا

٦١
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نأقبسةقيقرةملكيهو)٢٨ةيآ(»ةأرمااي«:اهل
.)٢:٤انحوي(همأاهبىدان

ىرنيكلو،ههجوىرننأجاتحنحيسملامهفنيكل.٣
همامأدجسنمث،هرضحميفدجاوتننأبجيههجو
ةقثلكبهئاقلنمجرخنف،هليلصنو،عوشخلكب
.ناميإبهرظتننو،حرفوةنينأمطوةحارو
،بيرغلادرلااذهبةأرملاىلعحيسملاّدرلناببسكانهو
.طقفرهاظلايفًايساقودبييذلا

هنألاهناميإحيسملاَّـزه.ةيقينيفلاةأرملايف:لوألاببسلا·
اهمَّـلكاملًافيعضاهناميإناكولف،تباثويوقهنأملعي
َقْوَفَنوُبَّـرَُجتْمُكُعَدَياليِذَّـلٱ،ٌنيِمَأ«.ًادبأةقيرطلاهذهب
حيسملااهاطعأدقل)١٠:١٣سوثنروك١(»َنوُعيِطَتْسَتاَم
.اهناميإةوقردقبةبرجت
انسوفنأدهتلونئمطنلف،انتقاطقوفةبرجتلانوكتنل
ملٍةمعنديصراندنعو،اهلمعتسنملٍةوقعبانماندنعنأل
يذلاميظعلاناميإلانمٌضيفكانهو،دعبهفرصن
ُمُكَّـنَأَعَم،َنوُجِهَتْبَتِهِبيِذَّـلٱ«نمؤملكهللاهبدضعي
ُحت-ُِبَجيَناَكْنِإ-َنآلٱ

ْ
،ٍةَعِوَّـنَتُمَبِراَجَتِبًاريِسَيَنوُنَز

مثَأَيِهَو،ْمُكِناَميِإُةَيِكْزَتَنوُكَتْيَكِل
َْ

لٱِبَهَّـذلٱَنِمُن
ْ

،ِيناَف
لِلُدَجوُت،ِراَّـنلٱِبُنَحَتْمُيُهَّـنَأَعَم

ْ
لٱَوِحْدَم

ْ
ملٱَوِةَماَرَك

َدْنِعِدْجَْ
ملٱَعوُسَيِنالْعِتْسٱ

مَّـلعدقل.)١:٦،٧سرطب١(ِ»حيِسَْ
للمنودنيحلكةالصلا،انمّلعيامك،ةيقينيفلابرلا
كشالةمداقةباجتسالانأانمّلعيواهمَّـلعمث،سأيالو
.اهيف
.ًاسردمهملعينأدارأدقف،هذيمالتيف:يناثلاببسلا·

.مهترظنّريغينأدارأف،بالككممأللنورظنياوناك
،ممألانومرتحتالمتنأ:مهللوقيةزجعملاهذهبهنأكو
لكيفهلثمدجويالًاناميإنمؤيسنممهنمنكلو
ءيشوأدحأنعلوقيالنأسرطبملعتيسو.ليئارسإ
.)١٠لامعأ(ممأللةراشبلالماحنوكيو،سجنهنإ

فدهلانكلو،دوهيلانيبنوكتةزاركلاةيادبنأحيحص
ملٱ«:سلوبلاقامك،ممألاىلإلوصولاوه

َراَصْدَقَحيِسَْ
خلٱَمِداَخ

ْ
،ِهللاٱِقْدِصِلْجَأْنِم،)دوهيلامداخيأ(ِناَتِ

ْنِمَهللاٱاوُدَّـجَمَفُمَمُألٱاَّـمَأَو.ِءاَبآلٱَديِعاَوَمَتِّـبَثُيىَّـتَح
اَيَّـبَّـرلٱاوُحِّـبَس...:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك،ِةَْمحَّـرلٱِلْجَأ

ُلوُقَيًاضْيَأَو»ِبوُعُّشلٱَعيَِمجاَيُهوُحَدْمٱَوِمَمُألٱَعيَِمج
لٱَوىَّـسَيُلْصَأُنوُكَيَس«:ُءاَيْعَشِإ

ْ
َىلَعَدوُسَيِلُمِئاَق

ًاذإ)١٢-١٥:٨ةيمور(»ِمَمُألٱُءاَجَرُنوُكَيَسِهْيَلَع.ِمَمُألٱ
خيشلاُناعمسلمحامدنعو.ًاضيأممأللودوهيللةكربلا
ليئارسإلٌصالخهنإلاق)٣٢-٢:٢٩اقول(عوسيَلفطلا
حلاصلايعارلاهنإهسفننعحيسملالاقو.ممأللٌرونو

ْنَأيِغَبْنَي«ةريظحلاهذهنمتسيلرخُأفارخهليذلا
لِتِبَِيتآ

ْ
ٍعاَرَوٌةَدِحاَوٌةَّـيِعَرُنوُكَتَو،ِيتْوَصُعَمْسَتَفًاضْيَأَك

تيبفارخبحيسملاأدبدقل)١٠:١٦انحوي(»ٌدِحاَو
لكلمشتيتلاةسينكلاةيادباونوكيلةلاضلاليئارسإ
.)٣٣-١٣:٣١ىتم(بوعشلا

ميظع«:برلانمانمدحاولكعمسينأىنمتن
.لانييذلاقثاولارظتنملاناميإلابرلاانطعيلو.»كناميإ

ةالص
كردنّبحملاكهجوىلإعلطتنامدنع،يوامسلاانابأ

لع.ةدِّـسجتملاةبحملاكنأ
ِّـ

نأنيقثاوانبلطيفرمتسننأانم
زبخكدنعنأل،عشقنتدبالةميغلاو،حازنتّدبالةَّـمغلا
.نيمآ.حيسملامساب.كيلإنوئجالنحنو،نينبلا

ةلئسأ
ةيممأوةيقينيفوةيناعنكاهنأمألافصوِّـرسفتفيك.١

؟ةيروسو
؟مألافرصينأحيسملانمذيمالتلابلطاذامل.٢
؟تاتُفلاوهام.٣
؟نونجلابسانلاسيلبإبيصيفيك.٤
؟اهعضاوتترهظأفيكو،اهناميإةيقينيفلاترهظأفيك.٥
-ةيقينيفلايفببسهل»بالكللحرطُيو«:حيسملالوق.٦

؟وهام
-ذيمالتلايفببسهل»بالكللحرطُيو«:حيسملالوق.٧

؟وهام

ًايجيردتىمعأءافشةرشعةعساتلاةزجعملا

اوُبَلَطَوىَمْعَأِهْيَلِإاوُمَّـدَقَف،اَدْيَصِتْيَبَىلِإَءاَجَو٢٢
ِجِراَخَىلِإُهَجَرْخَأَوىَمْعَألٱِدَيِبَذَخَأَف٢٣،ُهَسِمْلَيْنَأِهْيَلِإ
يفَلَفَتَو،ِةَيْرَقْلٱ ْلَهُهَلَأَسَوِهْيَلَعِهْيَدَيَعَضَوَو،ِهْيَنْيَعِ
ٍراَجْشَأَكَساَّـنلٱُِرصْبُأ«:َلاَقَوَعَّـلَطَتَف٢٤؟ًائْيَشََرصْبَأ
ُهَلَعَجَو،ِهْيَنْيَعَىلَعًاضْيَأِهْيَدَيَعَضَوَّـمُث٢٥.»َنوُشْمَي
٢٦.ًاّيِلَجٍناَسْنِإَّـلُكََرصْبَأَوًاحيِحَصَداَعَف.ُعَّـلَطَتَي
يفٍدَحَألْلُقَتالَو،َةَيْرَقْلٱِلُخْدَتال«:ًالِئاَقِهِتْيَبَىلِإُهَلَسْرَأَف ِ
.)٢٦-٨:٢٢سقرم(»ِةَيْرَقْلٱ

.ًالماكوًايروفًءافشهنمضيرملالانينأحيسملااندَّـوع
ىلعءافشلااهيفَّـمتيتلاةديحولاةزجعملايههذهنكلو
تيبىمعأينيعىلعهديحيسملاعضوامدنعف.نيتلحرم

ةيآ(»نوشميٍراجشأكسانلارصبُأ:لاقوعَّـلطت«اديص

حيسملاتازجعمًايجيردتىمعأءافشةرشعةعساتلاةزجعملا
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ةرمعَّـلطتيهلعجوىرخأةرمهديعضووحيسملاداعف.)24
.ًايلجناسنإلكرصبأو،ًاحيحصداعف،ةيناث

تحتفنا،حيسملاتازجعمنمَريثكلااديصُتيبتأر
لخملاتفرعفةيحورٌنويعاهيف

ِّـ
تأرفةيدسجٌنويعو،ص

ةريحبيبناجىلعاهينابمموقتةيرقاديصتيبو.ملاعلااذه
يذلاسواردنأةيرقيهو،ندرألارهنّبصيثيحةيربط
ىلإسواردنأهوخأهداقيذلاسرطبو،حيسملادجو
اعدف،هفرعوهآريذلاحيسملاذيملتسبليفو،حيسملا
.»رظناولاعت«:هللوقيلليئانثن

،هوداقهءاقدصأنكل،هسفنبحيسملاىلإىمعألائجيمل
حيسملامركأف،هسملينأب:ءافشلاةقيرطحيسمللاودّدحو
ديبذخأهنأل،هلهومسريذلاقيرطلاريغبنكلومهناميإ
يفلفتكانهو،هبدرفناوةيرقلاجراخهجرخأوىمعألا

لكىريورصبيهباذإف،نيترمامهيلعهيديعضووهينيع
.ًايلجناسنإ

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

نورخآلب،هسفنءاقلتنمحيسمللىمعألارضحيمل.١
حيسملاىلإنوئيجيسانلاو.)٢٢ةيآ(»هيلإهومَّـدق«
مهنألمهسفنأءاقلتنمنوئيجيمهضعب.ةريثكقرطب

عبشلانوغبيف،يحورلاشطعلاوعوجلابنوسحي
مهمّدقيفمهجايتحانوكرديالمهضعبنكل.ءاوترالاو
.ىمعألااذهعمثدحامكنورخآ
ثدحامك،ضيرملاحيسملااهيفدجوتازجعمانيأر
كانهو.)٥انحوي(ادسحتيبةكربضيرمعم
عمىرجامك،حيسمللضيرملااهيفلُمحتازجعم
اهيفديتقاتازجعمكانهو.)٢سقرم(جولفملا
.انهىرنامك،حيسمللضيرملا

:ًايجيردتءافشلالانهنأدرويذلاديحولا.٢

.هورضحأنيذلامههؤاقدصأف.هسامحصقنببسب·
،لاؤسلاردقبًةباجإناكحيسملاعمهمالكنأظحالنو
حيسملاعضوامدنعو.حيسملاعمًاثيدحوهئشنيملف
دزتمل؟ًائيشرصبأله:هلأسةرملوألهينيعىلعهدي
ةيآ(»َنوُشْمَيٍراَجْشَأَكَساَّـنلٱُِرصْبُأ«:هلوقنعهتباجإ

دقل.ربكأةكربىلعلوصحللسامحلاهلنكيملف)٢٤
دوادنبااي«:خرصيذلاىمعألانعًافلتخمناك
اذهينيعىلعهيديحيسملاعضوامدنعو.»ينمحرا
)٢٥ةيآ(»ًاّيِلَجٍناَسْنِإَّـلُكََرصْبَأ«ةيناثةرمىمعألا

نعملكتيعرسأالو،يفاكلاردقلابهتحرفرهظُيملهنكلو
ملو،ءيشبرهبنيمل.هعمحيسملااهلمعيتلاةزجعملا
وأبلطناممرثكأنحنذخأنامًاريثك!ءيشلسمحتي
ركشلاةوقكلمنالاننكلو،حيسملايدينمركتفن
،انمحروانببرلاعنصمكنعثدحتنلسامحلاةعفدو
!هيلعبجاووٌضرفهايإاناطعأوانيلعهبمعنأامنأكو
نمةريثكتازجعمحيسملاىرجأ:هتفرعمصقنببسب·

ملىمعألااذهنأودبينكلو،اديصتيبيفلبق
لخمللهومّدقوهوذخأفهؤاقدصأعمس.اهنععمسي

ِّـ
ص

لطعيمللهجلااذهنكلو.وههنععمسيمليذلا
،لهاجلاىمعألااذهلنيترمهديّدمنعبحملاحيسملا
َكَلَه«نيكسمئطاخنممكو.لماكلارصبلاهبهيل
ملٱِمَدَعْنِم

.)٤:٦عشوه(!»ِةَفِرْعَْ
ىلعلبقُيالهلعجهسامحصْقَن:ناميإلاصقنببسب·

ناميإلانإف،نمؤيالهلعجهتفرعمصْقَنو.ةفرعملا
.)١٠:١٧ةيمور(هللاةملكبربخلاو،ربخلاب

امدنعف،لضفأٍةلاحىلإهلقنيجيردتلالجرلاءافشو
.حضوأةيؤرىلإًاجاتحمناكنوشميٍراجشأكسانلاىأر
.اهيلعلصحىتححيسملاهكرتيملو

نأديريبرلانكل،اهبعنْقَيوةليلقةكربانضعبذخأي
حيسمللدوهيلانيدلاءاهقفدحأءاجامدنع.رثكأانيطعي
هللاةبحماهنأحيسملاهربخأ،اياصولالوأنعهلأسي
بيرقلاةبحموهتبحم.ملعمايًاديج«:باجأف،نيرخآلاو
١٢:٣٢سقرم(»حئابذلاوتاقرحملاعيمجنملضفأ
دقف،ًاديدجًايحورًاسردمَّـلعتهنأىرنهتباجإنمو.)٣٣و
.ءيشلكنممهأتاقرحملاوحئابذلانوربتعيدوهيلاناك
:حيسملاهللاقف،هصالخلًايفاكنكيملهمَّـلعتامنكلو
رصبأ«:هبشتًاديعبتسلو.»هللاتوكلمنعًاديعبتسل«
،ًاديعبسيلهيقفلانأينعياذه.»نوشميراجشأكسانلا
هلخدُتىرخأةوطخلجاتحيهنإ.توكلملالخادسيلهنكلو
نأحيسملابلققوشو.ةلماكلاةكربلاهيطعتوهللاتوكلم
.هيلعتلصحامدنعفَّـقوتتالف،ةلماكلاةكربلاكحنمي

ةزجعملاوءاقدصألا-ًايناث

اذهو.حيسملاىلإىمعألاءاقدصألارضحأ-١
:رهظُي
،فرعيالوىريالنمىلعاوقفشأدقف.ىمعألابًةمحر·

ىَبوُط«و.لمعىلإرعاشمنممهتقفشتلَّـوحتو
.)٥:٧ىتم(»َنوَُمحْرُيْمَُّـهنَأل،ِءاََمحُّرلِل

حيسملاتازجعمًايجيردتىمعأءافشةرشعةعساتلاةزجعملا
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لٱُروُنَوُهاَنَأ«:لاقيذلا،حيسملاةوقبًاناميإرهظُي·
ْ

ِ.َملاَع
يفِيشْمَيالَفيِنْعَبْتَيْنَم لُّظلٱِ

ْ
ُروُنُهَلُنوُكَيْلَبِةَم

حلٱ
ْ

هتردقيفًةقثىمعألاباوءاجف.)٨:١٢انحوي(»ِةاََي
.هئافشىلع
.)١١:٣٠لاثمأ(ميكحسوفنلاحبارنإف،ةمكحلارهظُي·

ةفاخميهيتلاةمكحلاسأرىلإلصتنأهلعفتاممظعأ
ئطاخبحرفتءامسلا.هللاةفاخمىلإكريغدوقتمث،هللا
نعًائطاخّدرنمنإف)١٥:٧،١٠اقول(بوتيدحاو

نمًةرثكرتسيوتوملانمًاسفنصّلخيهقيرطلالض
.)٥:٢٠بوقعي(اياطخلا

،ةحضاوهتيؤرتحبصأو،ىمعألاانيعتحتفناامدنعو
!ةلماكلامهتحرفتققحت

ةقيرطبىمعألاءافشءاقدصألابلط-٢
.»هسملينأ«حيسمللاهودَّـدحةنَّـيعم
برلارمأنصخشللانتبحموانتسامحةرثكلةريثكتارم

نأمهبلطبءاقدصألالعفامك،هدّدحنًائيشهعملعفينأ
اننكل.ىمعأللهئافشدنعةصاخةقيرطبحيسملامزتلي
ْنُكَتِل«:يناميسثجناتسبيفحيسملاةالصملعتننأجاتحن
نأانيلعبجيالف.)٢٢:٤٢اقول(»َكُتَداَرِإْلَبِيتَداَرِإال
ىضاغتبرلانكلو.هتيانعوهلمعةقيرطبرلاىلعيلمُن
ىمعألاىفشو،مهناميإمركأو،مهديدحتومهئالمإنع
.وههتقيرطب

،ةيرقلاجراخىلإهئاقدصأنعًاديعبىمعألاذخأدقل
.ءافشلاةزجعمىرجأكانهو

هيلعمعنأو،نيترمهكراب.ةدحاوةرمالنيترمهَسملو
بحنمةزجاعلاسفنللًابحرثكأبرلاف،ًافعاضمًاماعنإ
نمربكأسفنللبرلاءاطعو،هلاهلّصوييذلاناسنإلا
!هنماهلجألبلطييذلاناسنإلاتاعُّقوت

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

سقرم(»ةيرقلاجراخىلإهجرخأوىمعألاديبذخأ«.١
.ربكأًاتقوهعميضقيوهبيلتخينأدارأهنأل)٨:٢٣
انتامامتهاوانئاقدصأطسونمبرلاانذخأيًانايحأ
ًاتقوفرصننأانديريهنأل،مهفرعننيذلانعانلصفيو
نعهلزعدقل.ىمعألاعمهلعفاماذهو.هعمربكأ
!هتّينثونعو،هيضامنعو،ةعومجملا

ىلإهقيرطيفيسوسرطلالواشلبرلارهظامدنع
ىقتلاثيحىلإهوداتقاف،ضرألاىلعهعقوأ،قشمد
ىلتخامث.هبلقوهينيعحتفوهلجأنمَّـىلصنمب
املكمييقتديعيلءارحصلايفبرلابتاونسثالث

نأدعب،ديدجرونيفةاروتلاسرديلو،همّلعتنأقبس
،يرصانلاعوسييفتققحتدقاهتاّوبننأفرع
.هلًادهاشحبصيسيذلاحيسملاةفرعميفقمعتيلو
،هللاعمملكتينأًالوأجاتحيهللانعملكتييذلاو
.هلدهشيلقلطنينألبقهبذذلتيوعتمتيو

.)٨:٢٣سقرم(»هيلعهديعضووهينيعيفلفت«.٢
!يداعقوفًائيشهبعنصوًايداعًائيشبرلاذخأ
!ةعيبطلاقوفامءادريعيبطلاءيشلاحيسملاسبلأ

لعجو،رطملادعبرهظاملاطٍحزقسوقذخأنأقبس
ةرمضرألاقِرغُيالنأرشبلاعمٍدهعةمالعهنم
هسرامتتناكيذلاناتخلاذخأو.نافوطلابىرخأ
عمٍدهعةمالعهنملعجو،طسوألاقرشلادالبضعب
امهنملعجوسأكلاوزبخلاذخأو.هلسنوميهاربإ

نيتكمسوتازبخسمخذخأو.ديدجٍدهعةمالع
املكمدقننأبجيكلذل.فالآةسمخاهبعبشُيل
ءايشألاهذهنملعجيل،انلمعرمثلوأو،هلانعم
.ةيداعقوفتاكربةيداعلا

لمكأىتحهكرتيمل:ايجيردتىمعألاحيسملاىفش.٣
سيئروهف،انصالخلمكيىتحانكرتيالوهو،هءافش
ُتْنُكاَّـَمل«:لوسرلاسلوبعملوقنف،هلّمكموانناميإ

ٍلْفِطَكَو،ُنَطْفَأُتْنُكٍلْفِطَكَو،ُمَّـلَكَتَأُتْنُكٍلْفِطَكًالْفِط
لَطْبَأًالُجَرُتِْرصاَّـَملْنِكٰلَو.ُرِكَتْفَأُتْنُك

ْ
طلِلاَمُت

ِّـ
.ِلْف

يفَنآلٱُرُظْنَناَنَّـنِإَف يفٍةآْرِمِ ًاهْجَوٍذِئَنيِحْنِكٰل،ٍزْغُلِ
ملٱَضْعَبُفِرْعَأَنآلٱ.ٍهْجَوِل

ُفِرْعَأَسٍذِئَنيِحْنِكٰل،ِةَفِرْعَْ
برلاةبحمنإف.)١٣:١١،١٢سوثنروك١(»ُتْفِرُعاَمَك
يتلاةكرابملاهتفرعميفقمعأٍقامعأىلإانلِخدُت

.دبألاىلإانرّرحتوانصّلخت
ناميإناك:ةيرقلالوخدمدعبىمعألاحيسملارمأ.٤

اذامف.ضيضحلايفهتسامحتناكو،ًافيعضىمعألا
؟مهليكحياذامو،هينطاومللوقيهاسع

ركفيةيرقلاجراختقولاضعبىقبينألضفألاسيلأ
نألبقوأ،كلذنلعينألبق،همحروهببرلاعنصمكيف
هتفرعمديزتنألضفألانمسيلأ؟هنعهونطاومهلأسي
؟هنعثدحتينألبقحيسملاب

ملكتنل،رثكأهبحنو،رثكأحيسملافرعننأجاتحنمك
!لضفأهنع

حيسملاتازجعمًايجيردتىمعأءافشةرشعةعساتلاةزجعملا

٦٤
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ةالص
ينيعحتفيذلاحيسملالجألكركشن،يوامسلاانابأ

.حوضوبناسنإلكرصبأىتحهيلعهتانألاطأو،ىمعألا
،ميركلاكصخشىرنفانتريصبحتفنتىتحانيلعربصتتنأ
انلقنيذلالضفنينلعُمكعبتنف،ميقتسملاكقيرطرصبنو
.نيمآ.حيسملامساب.بيجعلاهرونىلإةملظلانم

ةلئسأ
ًادحاوو،اديصتيبيفحيسمللهبلقحتفناًادحاوركذا.١

.اهيفهانيعتحتفنا
ركذاو،ضيرمللحيسملااهيفبهذٍءافشةزجعمركذا.٢

.دهاشلا
؟ءيشلًاسِّـمحتماديصتيبىمعأنكيملاذامل.٣
١٢سقرميفروكذملاهيقفلانيبهبشلاهجووهام.٤

؟اديصتيبىمعأو
.اهركذا.هولمعامبرومأةثالثىمعألاءاقدصأرهظأ.٥
قوفءايشأحيسملااهنملعجةيداعءايشأةثالثركذا.٦

.ةيداع
لوخدمدعبهافشنأدعبىمعألاحيسملارمأاذامل.٧

؟ةيرقلا

ةكمسمفنمةلمُعنورشعلاةزجعملا

َنوُذُخْأَيَنيِذَّـلٱَمَّـدَقَتَموُحاَنَرْفَكَىلِإاوُءاَجاَّـَملَو٢٤
يفوــُيـاـَمَأ«:اوــُلـاـَقَوَسُرــْطــُبَىلِإِْنيََمهْرِّـدــلٱ ُمــُكــُمــِّـلــَعــُمِ
ُهَقَبَسَتْيَبْلٱَلَخَداَّـمَلَف.»َىلَب«:َلاَق٢٥»؟ِْنيََمهْرِّـدلٱ
ُكوُلُمُذُخْأَيْنَّـِمم؟ُناَعْمِساَيُّنُظَتاَذاَم«:ًالِئاَقُعوُسَي
»؟ِبِناَجَألٱَنِمْمَأْمِهيِنَبْنِمَأ،َةَيْزِْجلٱِوَأَةَياَبِْجلٱِضْرَألٱ
ًاذِإَف«:ُعوُسَيُهَلَلاَق.»ِبِناَجَألٱَنِم«:ُسُرْطُبُهَلَلاَق٢٦
ِرْحَبْلٱَىلِإْبَهْذٱ،ُمُهَرِثْعُنَّـالَئِلْنِكٰلَو٢٧.ٌراَرْحَأَنوُنَبْلٱ
ىَتَمَو،اَهْذُخًالَوَّـأُعُلْطَتيِتَّـلٱُةَكَمَّـسلٱَو،ًةَراَّـنِصِقْلَأَو
»َكْنَعَويِّـنَعْمِهِطْعَأَوُهْذُخَف،ًاراَتْسِإْدَِجتاَهاَفَتْحَتَف
.)٢٧-١٧:٢٤ىتم(

هنإف،ملعنامكو.ةزجعملاهذهركذبىتمسيدقلادرفنا
نأىرشبمهلدكؤيلدوهيلانمنينمؤمللهتراشببتك
لخملاوهو،دسجلايفرهظيذلاهللاوهحيسملا

ِّـ
يذلاص

هرظتنايذلاايسملاهنأامك،ميدقلادهعلابلاطمممتيلءاج
.دوهيلابعشلا

،لماكلاهلإلاولماكلاناسنإلاحيسملاةزجعملاهذهانيرت
بلاطموميدقلادهعلاةعيرشلعضخٍناسنإك.هيتعيبطب

يدوهيلانطاوملانمةبولطملاةبيرضلادّدسف،ىسومةعيرش
هنألاهعفدلًارطضمنكيملهنأعم،هسفننعةراَّـفكيداعلا
جاتحاامك.برلاوهوةعيرشللهسفنعضخأهنكل.نبالا
نلعأهسفنتقولايفو.هنمبولطملاددسيللامىلإ
رحبلاوربلايفهناطلسترهظأيتلاةزجعملاىرجأاملهتيهولأ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَةَمْعِنَنوُفِرْعَتْمُكَّـنِإَف«

َرَقَتْفٱُمُكِلْجَأْنِمُهَّـنَأِ،حيِسَْ
.)٨:٩سوثنروك٢(»ِهِرْقَفِبْمُتْنَأاوُنْغَتْسَتْيَكِل،ٌّيِنَغَوُهَو

ةربتعمتناكيتلا(موحانرفكةنيدمىلإحيسملالصو
لكيهلاةبيرضعمجتقوكلذناكو)هانكسلحماهنأ
.)تامارجةتسيأ(ةضفلقاشفصنيهو،ةيونسلا
امهعفدي،نيمهردحيسملانمزلقاشلافصنةميقتراصو
نعةراَّـفكو،هلةيْدِف،هرمعنمنيرشعلاغلبيدوهيلك
.)٢٤:٦،٩رابخأ١٦،٢-٣٠:١١جورخ(هسفن

)مهضرأجراخ(تاتشلايفنونكاسلادوهيلاناكو
نونمتؤمصاخشأاهلمحيقيدانصيفةبيرضلاهذهنوعمجي
،اهنمىَفعُمهنأعم،اهبحيسملابلوطاملو.ميلشروأىلإ
.ةزجعملاهذهب،سرطبنعوهنعاهعفد

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

.جاتحملاوهحيسملانأةزجعملليحطسلارظانللودبي
ةبيرضلاعفديلجاتحملاوهسرطبنأيهةقيقحلانكل
ملعتينألًاجاتحمناكعفدللهقيرطيفو.هيلعةضورفملا
:سوردةثالث

،هللانباوهحيسملانأىنعمةفرعملجاتحي-١
:ةيزجلاعفديالف
»؟اَنَأِّـينِإَنوُلوُقَتْنَم«:هذيمالتحيسملالأسامدنع

طُبُناَعْمِسَباَجَأَف
ْ

ملٱَوُهَتْنَأ«:ُسُر
حلٱِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

ْ
.»ِّـَي

ًاْمَحلَّـنِإ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَيَكَلىَبوُط«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف
يفيِذَّـلٱِيبَأَّـنِكٰل،َكَلْنِلْعُيَْملًامَدَو :١٦ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ

نكيملنالعإلااذهبحاصسرطبنأودبيو.)١٧-١٥
جاتحيناكو.اهلاقيتلاتاملكلايناعموداعبألكفرعي
.قمعأةقيرطباهكردينأسدقلاحورلانمنالعإب

حيسملابقلتاقيبطتلكفرعينكيملسرطبنأامك
حيسملانأينعي،هنلعأوهفرعيذلابقللااذهف.»هللانبا«
!لكيهلاةبيرضعفدينأبجيال»لكيهلابر«

حيسملاتازجعمةكمسمفنمةلمُعنورشعلاةزجعملا
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لعميفويامأ«:سرطبةبيرضلاوعماجلأسامدنع
ِّـ

مكم
ىلإعوجرلاريغب،باجيإلابباجأ)٢٤ةيآ(»؟نيمهردلا
بلاطمممتيَّـيقتلاهمّلعمنأًاقثاوناكهنأل،حيسملا
حيسملاهردابتيبلاىلإعجرامدنعو.اهلكةعيرشلا
ضرألاكولمذخأينمم؟ناعمساينظتاذام«:لاؤسلاب
نيذلايأ(»؟بناجألانممأمهينبنِمَأ؟ةيزجلاوأةيابجلا
مهنأةيعيبطلاةباجإلاتناكو.)٢٥ةيآ()مهتريشعنماوسيل
لاقف.ةيزجلاتحتاوسيلنينبلانأل،بناجألانماهنوذخأي
الينأىنعمب.)٢٦ةيآ(»رارحأنونبلاًاذإ«:سرطبلحيسملا
هللانباحيسملاوهتنأ«:يلتلقتنأكنألةيزجلاعفدأ
.»يحلا

،عامتجالاةميخءانبتاميلعتىسوملهللاىطعأدقل
ىلعهلكيهىنبوكلذتافصاومناميلسذخأامك
.تافصاوملاسفنبهءانباوداعأفلكيهلامّدهتو.اهساسأ
مداخلانيبوتيبلابحاصنبالانيبقرفلادعبأامنكلو
ِيناَبَّـنِكٰلَو،اَمٌناَسْنِإِهيِنْبَيٍتْيَبَّـلُكَّـنَأل«!هيف

َ
لٱ
ْ

َوُهِّـلُك
يفًانيِمَأَناَكىَسوُمَو.ُهللاٱ لِلًةَداَهَش،ٍمِداَخَكِهِتْيَبِّـلُكِ

ْ
ِديِتَع

ملٱاَّـمَأَو.ِهِبَمَّـلَكَتُيْنَأ
ْنِإُنْحَنُهُتْيَبَو.ِهِتْيَبَىلَعٍنْبٱَكَفُحيِسَْ

:٣نييناربع(»ِةَياَهِّـنلٱَىلِإًةَتِباَثِهِراَخِتْفٱَوِءاَجَّـرلٱِةَقِثِباَنْكَّـسَمَت
٦-٤(.

مداخوهفىسومامأ.لكيهلابرو،لكيهلاوهحيسملا
!ىسومنممظعأحيسملاو!لكيهلا

لكيهوهحيسملانأةفرعملسرطبجاتحي-٢
:ةيزجلاعفديالف،هللا
هيفيذلالكيهلاوهحيسملاو،لكيهللعفدُتةيزجلاتناك

فيكف.)٢:٩يسولوك(ًايدسجتوهاللاءلملكلحي
هنأهسفننعحيسملانلعأدقو؟هسفننعةيزجعفدي
هلٱاَذٰهاوُضُقْنٱ«:لاقو،هللالكيه

َْ
يفَوَلَكْي ٍماَّـيَأِةَثالَثِ

لٱَلاَقَف.»ُهُميِقُأ
ْ

يف«:ُدوُهَي اَذٰهَيِنُبًةَنَسَنيِعَبْرَأَوٍّتِسِ
هلٱ
َْ

يفَتْنَأَفَأ،ُلَكْي ْنَعُلوُقَيَناَكَفَوُهاَّـمَأَو؟ُهُميِقُتٍماَّـيَأِةَثالَثِ
َلاَقُهَّـنَأُهُذيِمالَتَرَّـكَذَت،ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقاَّـمَلَف.ِهِدَسَجِلَكْيَه
لٱِباوُنَمآَف،اَذٰه

ْ
لٱَوِباَتِك

ْ
:٢انحوي(»ُعوُسَيُهَلاَقيِذَّـلٱِمالَك

ىلعحيسملادسجلعفلابدوهيلاضقندقل.)٢٢-١٩
.مايأةثالثدعبوههماقأو،بيلصلا

لٱَو«
ْ

اَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك
.)١:١٤انحوي(»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِل

وهحيسملانأىنعمكردينأسرطبجاتحي-٣
:ةيزجلاعفديالف،ةيدفلا
برللةمدقتكلقاشفصنةبولطملاةيزجلاتناك

»ةرافكلاةيدف«تناكو.لكيهلاةمدخزاوعأّدسلو،ريفكتلل
ةيدفةيزجلاكلتتناكاملو.ليئارسإينبنمذخؤُتهذه
لخملاوههنألاهعفدلًاجاتحمحيسملانكيملف،برلل

ِّـ
وهو،ص

.رِّـفكُملاويدافلا

ِسْفَنَكِبَألٱُسْفَن.ِيلَيِهِسوُفُّنلٱُّلُك«:هللالاق
ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا.ِيلاَُمهالِك.ِنْبِٱلٱ

ْ
لايقزح(»ُتوُمَتَيِهُئِط

لخلابهليهٍسفنلكذإ.)١٨:٤
ْ

ءادفلابو،قلاخلاوهفق
لخملاوهفةديدجلاةايحلابماعنإلابو،يدافلاوهف

ِّـ
وه.ص

حيسملاو.كالهلانموقَّـقحملاتوملانمصالخلاوةاجنلا
.هسفننعةيدفمدقياليدفييذلا

حيسملانلعأ،هللانباوهحيسملانأسرطبنالعإدعب
لٱَكِلٰذْنِم«:ةرافكلاوءادفللٍتآهنأ

ْ
ُرِهْظُيُعوُسَيَأَدَتْبٱِتْقَو

َنِمًاريِثَكََّـملَأَتَيَوَميِلَشُروُأَىلِإَبَهْذَيْنَأيِغَبْنَيُهَّـنَأِهِذيِمالَتِل
لٱِءاَسَؤُرَوِخوُيُّشلٱ

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
يفَو،َلَتْقُيَو،ِةَبَتَك لٱِ

ْ
ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

َداَرَأْنِإ:هذيمالتلعوسيلاق«:ًاضيأ.)١٦:٢١ىتم(»َموُقَي
لَفيِئاَرَوَِيتْأَيْنَأٌدَحَأ

ْ
»يِنْعَبْتَيَوُهَبيِلَصْلِمَْحيَوُهَسْفَنْرِكْنُي

.)١٦:٢٤ىتم(

ةحيبذبةدحاوةرمسادقألاىلإلخديذلاوهحيسملا
.ةنسدعبةنسرركتيال،ًايدبأًءادفدجوأف،هسفن

ةزجعملاوحيسملا-ًايناث

:ةبيجعلاحيسملاةبحم-١
.ةيزجلانوعمجينيذللو،سرطبلةبحملاكلتترهظ·

اليكلنكل،ةيزجلاعفدينأبجيالهنأنممغرلابف
تارمو.هذيملتنعوهسفننعاهدَّـدسسرطبلجُخي
حيسملانكلو،انتقاطنمربكأنوكيًادعودعنةريثك
.هتبحموهانغبسحبيطعيوانناميإمركي
يفةبيرضلاةابُجعمحيسملالخدينأنكميناكو·

ّالأدارأهنكل.ةيزجلاعفدنمىَفعُمهنأنهربيللادج
نكيملف.سومانلارسكهنأنونظيمهلعجيّالأومهرثعي
ىنعمالو،ةرافكلاىنعماومهفينأمهتعاطتسايفدعب
الإبرعوسيلوقينأدحأعيطتسيالهنأل،هللاهتّيونب
حورلانكيملو.)١٢:٣سوثنروك١(سدقلاحورلاب

حيسملاتازجعمةكمسمفنمةلمُعنورشعلاةزجعملا
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.دعبدِّـُجمدقنكيملعوسينأل،دعبيطعُأدقسدقلا
ةابجعمهتَّـقروحيسملاةبحميههذهف.)٧:٣٩انحوي(
.بئارضلا

:ءيشلكبفراعلاحيسملا-٢
نَّـمم«:لاؤسلابحيسملاهردتباتيبلاسرطبلخدامدنع·

حيسملافرعدقف)٢٥ةيآ(»؟ةيابجلاضرألاكولمذخأي
،بئارضلاةابُجنيبوسرطبنيبراديذلاثيدحلا
ةلئسألافرعيوهو،همامأفوشكمونايرعءيشلكف
،ةباجإاهلكلمنالوانيلإبَّـوصتوهَّـجوُتيتلاتاداقتنالاو
.انحاورأوانداسجأوانفطاوعتاجايتحافرعيهنأامك
نوكتساهبكسميسةكمسلوأنإسرطبلحيسملالاق·

نعوهنعةيزجلاعفدلطبضلابةيفاكلاةلمعلااهمفب
تاذةفرعملايهلب،ةفرعمدرجمتسيلهذهو.سرطب
ناكملاتاذيفةنَّـيعملاةكمسلاتءاجدقل!ناطلسلا
تاذيفو،هيفةرانصلايقليسسرطبناكيذلا
طقستملةرانصلابةكمسلاتكسمأامدنعو.ةظحللا
اهبحسنأىلإاهبًةظفتحمتَّـلظو،اهمفنمةلمعلاةعطق
!ةسبايلاىلإسرطب

:نبالاناطلسحيسملانلعأ-٣
َنيِدِلَتَوَنيِلَبْحَتَس«:هللانبادلتساهنأميرملكالملانلعأ

لٱَنْبٱَو،ًاميِظَعُنوُكَياَذٰه...ًانْبٱ
ْ

لٱ...ىَعْدُيِّـِيلَع
ْ

ُسوُّدُق
ملٱ
.)١:٣١،٣٢،٣٥اقول(»ِهللاٱَنْبٱىَعْدُيِكْنِمُدوُلْوَْ

ندرألارهنيفحيسملاةيدومعمدنعكلذبآلانلعأامك
حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه«:لاقامدنع

ْ
ىتم(»ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱُبيَِب

رمعيفلكيهللهترايزتقوكلذحيسملانلعأو)٣:١٧
يفَنوُكَأْنَأيِغَبْنَي«:لاقو،ةرشعةيناثلا :٢اقول(»ِيبَألاَمِ

ةعابللاقو،لكيهلللوألاريهطتلاتقوهنلعأو.)٤٩
َجتال.اَنُهٰهْنِمِهِذٰهاوُعَفْرٱ«:مامحلا

ْ
َتْيَبِيبَأَتْيَباوُلَع

.)٢:١٦انحوي(»ٍةَراَِجت

،ةليصأةيونبيهيتلاهللاهتيونبنيبحيسملازَّـيمدقلو
نإ.هماعنإنمةبَستكميهيتلاهللاذيمالتلاةيونبنيبو
،ةبستكُمفانتّيونبامأ،روهدلالكلبقنمةيلزأحيسملاةَّـيونب
لاقدقل.قوفنماندلُووهلانتايحانْمَّـلسمويانلاهاطعأذإ
»كنعوينعمهطعأوهذخف،ًاراتسإدجت«:سرطبلحيسملا
:رخآفقوميفلاقامك.»انعمهطعأ«لقيملو)٢٧ةيآ(
ىلإ«لقيملو)٢٠:١٧انحوي(»ْمُكيِبَأَوِيبَأَىلِإُدَعْصَأِّـينِإ«
لخملا،نييدفملاويدافلاىرنانه.»انيبأ

ِّـ
.نيصَّـلخملاوص

.يِنْبٱَتْنَأ«:يناثلارومزملايفنباللبآلالوقلمجأامو
لٱاَنَأ

ْ
لبقنمدوجومنبالانإف)٢:٧رومزم(»َكُتْدَلَوَمْوَي

نأشاذهف.»ينباتنأ.كتدلومويلا«:هللقيمل.هداليم
هداليملبقنميلزألانبالاوهفحيسملاامأ.رشبلا
.يوارذعلا

،هيلعمامتلابانسفنأيقلنلًاسردانمّلعينأهللاديري
انتافعضبانسفنأعضنامدنعو.حورلابءاينغأحبصُناهدنعو
ديري.هتمعنبانلمكيوفعضلايّوقيوصقنلالّمكيهمامأ
لهذملالحلاكلمييذلا،ناطلسلابحاصهنأانمّلعينأ
بسحيهنإ.ةياهنالبودبتيتلالكاشملالكلبيرقلا

راشتناوهتوكلمدادتماتاقِّـوعملطبيو،ةقفنلاباسح
.هدالوأفعضيوّقيو،هتملك

:ةعيبطلاّبرهنأرهظأ-٤
عضخيوهوهنأرهظأةزجعمبةيزجلاحيسملاعفدامل

تَّـدسدقف،ةعيبطلابرهسفنتقولايفوهةعيرشلل
حيسملاَّـنيبدقو.برلاناطلستنلعأامك،ةجاحلاةزجعملا
جاتحنةريثكتارمو.هتلكشميفيعيبطلاهمجحسرطبل
،ًائيشلعفننأعيطتسنالحيسملانودباننأركذتننأ
:١٥انحوي(انيّوقييذلاحيسملايفءيشلكعيطتسناننكلو
الإ،هفاتةلكشملامامأانمجحنأعمو.)٤:١٣يبليفو٥
.نورداقحيسملاةمعنباننأ

نمةبولطملاةكمسلاكسمُتسرطبةراّنصبرلالعج
ردقلابتناكاهمفنمةلمُعلاجرختسااملو.ةرملوأ
عضيو.لكيهلاتاجايتحادّدسيلاهذخأف،طبضلاببولطملا
مهراتخانممٍدحاولكديصيلسيلبإمفيفةرانصبرلا
ةراّنصهتكسمأيذلانمؤملالعجيمث،هلكيهةمدخبموقيل
.سانللًاداّيصبرلا

هجرخأف،ةكمسلامفيفراتسإلاكًايفتخمسرطبناك
يِئاَرَوَّـمُلَه«:هللاقامدنعسانلاهبداصوحيسملا
ةايحلىطعأف)٤:١٩ىتم(»ِساَّـنلٱِيَداَّـيَصاَمُكُلَعْجَأَف
.ءامسلافدههبققحو،قمعأومظعأىنعمسرطب

.كعمنوكينأبجياذكهو

ةالص
مّمتيهايملايفحباسلاكمسلاىتح،يوامسلاانابأ

يردنالثيحنم.كططُخذّفنيهلكملاعلاو،كدصاقم
.انجايتحالكيطغتو،اننويددّدست
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،كرماوألةقلطملاةعاطلاو،كللماكلاميلستلاانمّلع
.نيمآ.حيسملامساب.انتايحيفحلاصلاكدصققّقحتيف

ةلئسأ
هذهنمسرطبلاهمّلعينأحيسملادارأسوردةثالث.١

.هحرشاو،اهنمسردلكركذا.ةزجعملا
؟فيك-ةزجعملاهذهيفسرطبلهتبحمحيسملارهظأ.٢
؟فيك-لكيهلاةبيرضةاُبجلهتبحمحيسملارهظأ.٣
نمةبولطملاةكمسلاداصسرطبنأنممّلعتتاذام.٤

؟ةرملوأ
اذامو؟ةكمسلامفيفراتسإلالثمسرطبناكفيك.٥

؟هبحيسملالعف

ركشيذلادحاولانورشعلاوةيداحلاةزجعملا

يفَو١١ يفَزاَتْجٱَميِلَشُروُأَىلِإِهِباَهَذِ ِةَرِماَّـسلٱِطَسَوِ
ُةََرشَعُهَلَبْقَتْسٱٍةَيْرَقَىلِإٌلِخاَدَوُهاَميِفَو١٢.ِليِلَْجلٱَو
اَيُعوُسَياَي«:اوُخََرصَو١٣ٍديِعَبْنِماوُفَقَوَف،ٍصْرُبٍلاَجِر
َهلَلاَقَوَرَظَنَف١٤.»اَْنَمحْرٱ،ُمِّـلَعُم

ُ
ْمُكَسُفْنَأاوُرَأَواوُبَهْذٱ«:ُم

اَّـَملْمُهْنِمٌدِحاَوَف١٥.اوُرَهَطَنوُقِلَطْنُمْمُهاَميِفَو.»ِةَنَهَكْلِل
َّـرَخَو١٦ٍ،ميِظَعٍتْوَصِبَهللاٱُدِّـجَمُيَعَجَر،َيِفُشُهَّـنَأىَأَر
َلاَقَف١٧.ًاّيِرِماَسَناَكَو.ُهَلًارِكاَشِهْيَلْجِرَدْنِعِهِهْجَوَىلَع
َْملَأ١٨؟ُةَعْسِّـتلٱَنْيَأَف؟اوُرَهَطْدَقُةََرشَعْلٱَسْيَلَأ«:ُعوُسَي
ِبيِرَغْلٱاَذٰهُْريَغِِهللاًادَْجمَيِطْعُيِلُعِجْرَيْنَمْدَجوُي
»َكَصَّـلَخَكُناَميِإ.ِضْمٱَوْمُق«:ُهَلَلاَقَّـمُث١٩»؟ِسْنِْجلٱ
.)١٩-١٧:١١اقول(

،ليلجلاوةرماسلانيبعقتةيرقيفةزجعملاهذهترج
نوسلجياوناكصربلابىضرمةرشعحيسملااهيفىفش
ةريغصلاةيرقلاهذهراوسأفلخسانلانماولَّـوستيل
نأاوعمسامدنعو.اهمساليجنإلاركذيمليتلاةرومغملا
نوناقلاناكدقف،هولبقتسيلديعبنماوفقوٌمداقحيسملا

لقألاىلعًارتمنيسمخدعبىلعفقينأصربألاىلعمّتحي
لصتلمهتاوصأىضرملاءالؤهعفرو.حيحصلاصخشلانم
.ةفاسملاهذهربع،يفاشلاحيسملاىلإ

صربألاىلعدبالناكميدقلادهعلاةعيرشىضتقمبو
جراخشيعيوهيبراشيطغيوهسأرفشكيو،هبايثّقشينأ
»!سجن!سجن«:خرصيدحأهنمبرتقانإو.دلبلا
هنأرابتعابصربأللنورظنيسانلاناكو.)١٣:٤٥نييوال(
نيعللاضرملاكلذبهباصأكلذل،هللانمهيلعبوضغم
ىتحطقاستتهفارطألعجييذلاو،هنمءافشاليذلا

اذل.ةحصلايفءاجرالولمأالبصربألاناكف.تومي
.حيسملانمةمحرلانوسمتليونودانيديعبنماوفقو

،مهريغعملعفاملثمةرشعلاءالؤهحيسملاسمليملو
ْمُكَسُفْنَأاوُرَأَواوُبَهْذٱ«:ًابيرغودبيًارمأمهلردصأهنكل
لِل
ْ

يفمهوءافشلانولانيسمهنأهانعماذهو)١٤ةيآ(»ِةَنَهَك
يفةنهكلاىلإبهذيالضيرملانأل،ميلشروأىلإمهقيرط
ةنهكلانمذخأيلءافشلالاندقنوكينأدعبالإميلشروأ
طسونكسيلدوعينأعيطتسيطقفاهبيتلا،ةحصلاةداهش
.هنمةبولطملاةحيبذلامدقيو،سانلا

نودبهرمأاوذَّـفنلاجرةرشعللحيسملارمأرودصدنعو
ءافشلااولاندقاونوكيملف،مهداسجأيفُّريغتثدحينأ
،ميلشروأىلإاوهجتاحيسملاةملكىلعًادامتعامهنكلو.دعب
انرفسةدئافام:اولوقيمل.ةليوطةلحريفمهرفساوأدبو
ملامثودحبًانّقيتموًاقثاوناكمهناميإنأل؟ءافشلالبق

يفُشو!نورخآلاهاريالامىريناميإلاف.دعبثدحي
)يرماسوهو(ةرشعلانمطقفًادحاونكلو،مهلكةرشعلا
:هلحيسملالاقف،حيسملايمدقدنعدجسو،ركشيلعجر
نيتكربلالانف.)١٩ةيآ(»َكَصَّـلَخَكُناَميِإ.ِضْمٱَوْمُق«
.ةيدسجلاوةيحورلا

ةزجعملاونوجاتحملا-ًالوأ

:صربلابىضرملاةرشعلا-١
يفًاعيمجاوكرتشادقف،حيسملاءافشمهزوعأمهلك

كلذل،حيسملانماوبرتقينأنيِّـقحتسماونوكيملو،ضرملا
ىلإنيجاتحملاةاطخلاةلاحهبشياذهو.ديعبنماوفقو
.ةبوتلا

:ةيطخلاوَصربلانيبهبَّـشلاهوجوىرننأنكميو

.ًاميلسهللاهقلخنأدعبناسنإلاةيطخلابيصت·
هللاقلخاذكهو.ةميلسلاةحصلاىلعليخدَصربلاف
تاعارتخامهسفنألاوعرتخادقفمهامأ،نيحلاصسانلا
ٍمَنَغَكاَنُّلُك«)٧:٢٩ةعماج(ةيهلإلاةئيشملاضقانتةريثك

لَلَض
ْ

لِم.اَن
ْ

.)٥٣:٦ءايعشإ(»ِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَن
ضرمأدبي.رمعلايفمدقتلابهروهظديزي،يثاروامهالك·

ىلعيضقيىتحمايألاعممدقتيهنكل،ًاطيسبصربلا
سيلبإنأل،ةطيسبانعمةيطخلاأدبتاذكهو.هبحاص
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أدبيامدنعهنكل،اهضفرنةريبكةيطخبانبرجيامدنع
ربكأوربكأةيطخىلإاهنمرمتسنواهلبقنةريغصةيطخب

.انكلهتفاندبعتستوةيطخلالسالساندّيقتىتح
،هللاةعامجنعانلصفتيتلاةهيركلاةساجنلاجتنُيامهالك·

لصفنيًامويًاحيحصناكيذلاناسنإلالعجتةساجنلاف
ْدُعْبٱ«:برلللوقيناسنإلالعجتةيطخلاو.نينمؤملانع
.)٢١:١٤بويأ(»َُّرسُنالَكِقُرُطِةَفِرْعَمِبَو.اَّـنَع
نيعللاضرملااذهف!هدحوهللاابالإهلءافشالامهالك·

بطلابهنمءافشلالاونًانكممنكيملهنأيفةيطخلاهبشُي
ينايرسلانامعننوركذتله.ةيهلإةزجعمبلب،يرشبلا
كلمىلإهكلمهلسرأدقل؟يروسلاشيجلادئاق
:٥كولم٢(»ِهِفْشافنامعنكئيجيامدنع«:لوقيليئارسإ
شَّـرحتي)مارأ(ايروسكلمنأليئارسإكلمَّـنظف)٦
ٌّيِبَنُدَجوُيُهَّـنَأَمَلْعَيَفَّـَيلِإِتْأَيِل«:لاقعشيلأنكلو.هب

يف يكلملابيبطلانكيمل.)٥:٨كولم٢(»َليِئاَْرسِإِ
لصحيذلاميظعلاشيجلادئاقءافشىلعًارداقاهتقو
.صربأهنكل،سأبرابجناك.ةريثكتاراصتناىلع
.هدحويوامسلابطلابهللالجردنعءافشلاناكو
نعزجاعئطاخلاف.ةلاحمالتّيم،ءافشلاريغبامهالك·

.هودعاسينأهلوحنَمعيطتسيالو،هسفندعاسينأ
لخمكانهنكلو

ِّـ
َحتُرَخآٌمْسٱَسْيَلْنَأل«دحاوص

ْ
َت

»َصُلْخَنْنَأيِغَبْنَيِهِب،ِساَّـنلٱَْنيَبَيِطْعُأْدَق،ِءاَمَّـسلٱ
انعهسفنلذبيذلابحملاكلذوه)٤:١٢لامعأ(
.هيلعرصتناوتوملابلغف،ةثجلجلابيلصىلع

:ركشلامدعبىضرمةعست-٢
ةيآ(»انمحراملعماي«:حيسملاىلإمهلكةرشعلاخرص

اوعجريملمهنمةعستنكل.دسجلاءافشاولانف)١٣
!هوركشيل

نمريثكلايفرهظتو،اننيبةرشتنمركشلامدعةيطخو
ىلعمهيدلاوءانبألاركشيالًابلاغف،ةيلمعلاةيمويلاانفقاوم
نمركشننأىسننامًاريثكو.مهتمدخومهتبحم
نيلوئسمنممكو.انسوفنصالخلحيسملامهمدختسي

ةملكانمنوعمسيالو،تيبلاوةسينكلاوةلودلايفاننومدخي
يفاوأرولةربنىلعأبانرمذتتوصنوعمسيمهنأريغ.ركش
يفركف.كلٍقيدصيفركف!ريصقتهنأنودقتعيامانلمع
!نيدلالجريفركف.بيبطلايفركف.سِّـردملاذاتسألا

؟هتركشله

:هسفنلدوادلاقكلذل،لضفلاىسننامرثكأام
رومزم(»ِهِتاَنَسَحَّـلُكَْيسْنَتالَو،َّـبَّـرلٱِيسْفَناَييِكِراَب«

١٠٣:٢(.

؟نوركشيالاذامل
اوئطخيملمهنأمهداقتعاىلإةعستلاركشمدععجريدق·

يلاتلابو،َصربلاضرماهيلعنوّقحتسيةريبكةيطخ
مهرظنيفكانهنكيملمهضرممهنعبرلاعفرامدنع
درجممهعمحيسملالمعدقل.ركشيأقحتسيام
نأبجيناكًاملظمهنععفردقل!هيلعٍمزالٍبجاو
!هعفري
مهءافشنأبمهتقثمدعلمهركشمدععجريدق·

ةحصلاماودنمدكأتلاًالوأنوديرياوناكف.رمتسيس
دق...دعباميفةيلاتلاةوطخلايفنوركفيمث،ةديجلا
!نوركشي
،ةدوعلاةلحريفيرماسلااوبحاصينأاوّبحيملامبرو·

ضرملامهعمجدقل.نييرماسلانولماعيالدوهيلانأل
اودحتاوةيقْرِعلاوةيقبطلاقورفلااوسانتف،ًاعمقيضلاو
ًابلطًاعممهتاوصأاوّمضمث،ضرملاىلعنزحلايفًاعم
ةحصلامهتقَّـرفءافشلااولاننأدعبنكل.ءافشلل
!جرفلامهقَّـرفوقيضلامهعمج!ةنسحلافورظلاو
اذهنأاودقتعاو.عومسمريغًايبلقمهركشناكامبر·

يف.ِيتَوْخِإَكِمْسٱِبِْربْخُأ«:لوقيمنرملانأعم،يفكي ِ
جلٱِطَسَو

ْ
:٢نييناربعو٢٢:٢٢رومزم(»َكُحِّـبَسُأِةَعاََم

١٢(.

؟ركشنالاذاملنحنو
بلطلاةالصبيفتكتيتلاسفنلاف:ذخألاىلعدُّوعتلا·

،ءاخسبيطعيبرلاناكاملو.ركشلانعريبعتلاىسنت
ًاينانأناسنإلاحبصي،قيضلانمزيفةكربعنميالو
وهوبلطيلظيو،لضفلابفارتعاريغبذخأي،ًادوحج
ذْخألاىلعدّوعتلاةيطخنمهللاانظفحيل.ليمجللٌركان
!ركشريغب
،جايتحالابلغشنن:يطعُملانايسنوةيطعلابلاغشنالا·

:لافطألاهبشن.ةباجتسالابلغشننهللاانحنمياملو
وأ،اهبوهليكنعًاديعبيرجيفةيدهكلفطلرضحت
متمتي،ركشةملككللوقيلهمأهوعدتامدنعو.اهلكأي
انظفحيل!هتيدهيفهمامتهالكنأل،مامتهاريغيفاهب
!ةيحورلاةلوفطلانمهللا
اننألركشلامدعنوكيامبر:يطعملانعًاديعبانفوقو·

ِهللاٱَىلِإاوُِبَرتْقِا«:لوقييذلابرلانعًاديعبفقن
عتمتسييذلانمؤملاو.)٤:٨بوقعي(»ْمُكْيَلِإَِبَرتْقَيَف
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نيبوهنيبةفاسملاللقييذلاوهةيقيقحةيحورةايحب
برلا«:منرملاعملوقيف،ةفاسملاكلتمدعنتىتحبرلا
ةيانعلاناضحأيفىقبيو)٢٧:١٠رومزم(»ينُّمضي
يفاوُتُبْثُا«:حيسملالاق.ةيهلإلا َّـنَأاَمَك.ْمُكيِفاَنَأَوَّـِ
لٱ
ْ

يفْتُبْثَيَْملْنِإِهِتاَذْنِمٍرَمَثِبَِيتْأَيْنَأُرِدْقَيالَنْصُغ ِ
لٱ
ْ

يفاوُتُبْثَتَْملْنِإًاضْيَأْمُتْنَأَكِلٰذَك،ِةَمْرَك :١٥انحوي(»َّـِ
٤(.

اليذلانمًادجرثكأةيطعلابركاشلانمؤملاعتمتيو
!ءيشهزوعيالهعميذلابرلابلطيهنأل،ركشي

:ركشيذلادحاولانمسرد-٣
هخارصعمسف،برلاىلإخرصو،سؤبلاةلاحيفناك
:ربكأتاكربلانركشيعجراملو.هافشو

يحورلاصالخلالضفبءافشنمهيلعلصحامبعَّـتمت·
اهعموةسبايةمْقُلنإ.هلحيسملاهبهويذلاديدجلا

:١٧لاثمأ(ماصخعمحئابذنآلمتيبنمٌريخةمالس
برلاةكربيفنأدجتبرلاعمحلطصتامدنعو.)١
.)١٠:٢٢لاثمأ(ًابعتُةَّـقشملااهيلإفيضُتالًىنغ
.هبهتقالعتَّـوقيتلاةدابعلاحيسمللمدق·
هللانوفرعيالمهنكلو،ينتعملاهللانوفرعينمرثكأام·

لخملا
ِّـ

ءافشلالانيذلاصربألايرماسلااذهو.ص
يدافلاصالخربتخامث،ميظعلابيبطلاةيانعربتخا
يذلاتوصلانمىلعأميظعتوصبهللادَّـجمف،ميركلا
،هلًاركاشحيسملايلجردنعَّـرخو،ءافشلابلطاملهعفر
.اضرلاةماستباهلحيسملامستباف
نإف«ءامسلايفحيبستلاوركشلاةايحلكلذهزَّـهجدقل·

ةمايقلاورهدلاكلذىلعلوصحللًالهأاوبسُحنيذلا
نوعيطتسيالذإ،نوجَّـوزُيالونوجِّـوزيالتاومألانم
ذإ،هللاءانبأمهو،ةكئالملالثممهنأل،ًاضيأاوتومينأ
هنوحّبسيمهف.)٢٠:٣٥،٣٦اقول(»ةمايقلاءانبأمه
.»سودق.سودق.سودق«:نيلئاق،ًاليلوًاراهن
هحيبستلزَّـهجتن،هركشنوانههللاحبسنامدنعو
.هشرعلوحعمتجنامدنعهديجمتو

ةزجعملاوحيسملا-ًايناث

:هلماعتقرطعُوّنت-١
.دحاوبلاقيفهُّبصنكميال،عّونتمانعمهللالمع

.ةريثكقرطوعاونأبانعملماعتيوانملكيهللا

،ةزجعملاهذهيفَصربلابىضرملاحيسملاسمليمل
ذخألباهذلابمهرمأمث،هناطلسةملكبمهافشمهنكلو
ةعيرشلاترمأامكلكيهلايفنهاكلانمءافشلاةداهش
هديَّـدم«نأبلبقنمًاصربأىفشدقل.)١٣:١٧نييوال(
.)١:٤١سقرم(»هسملو

عمحيسملالماعتيفيكىرنتازجعمللانتسارديفو
ىلإمهبلصتل،مهفورظومهناميإبسانتٍقرطبسانلا
.)١٠:١٠انحوي(»لضفألاةايحلاو،ةايحلا«

:١٥تم(رثكأهيوقيليوقلاةيقينيفلاناميإىَّـدحت*
٢٦-٢٣(.

يفلشفيالىتحشعترملاسريايناميإىَّـوق*
.)٥:٣٦سقرم(ةبرجتلاةهجاوم

تيبةكْرِبضيرمعمثدحامك،رفغمثًالوأىفش*
.)٥:٨،١٤انحوي(ادسح

جولفملاعمثدحامككلذدعبىفشمثًالوأرفغ*
.)٢:٥،٩سقرم(فقسلانمهوّلديذلا

الهتبحمنإف،حيسملالماعتقرطتفلتخاامهمنكلو
ىلإومويلاوًاسمأوهوهف،يهامكةيقابهتنامأو،ًادبأَّـريغتت
يذلا،ةياهنلاوةيادبلا،ءايلاوفلألا)١٣:٨نييناربع(دبألا
.)١:٨ايؤر(ءيشلكىلعرداقلا،يتأييذلاونئاكلاوناك

انعمهتالماعتلمأتنظقيٍركفو،حوتفمٍنهذبانوعدف
لاطنإ،بيرقوأديعبنمءيجينأدبالهنوعنأكردنو
الهنكل،لوألاوأريخألاعيزهلايفءيجيوهف،ُرصقوأتقولا
.قثاوناميإببرللانراظتناشِعنلف.ءيجينأدب

»؟ةعستلانيأ«:لأسي-٢
ىلعهسمشقرشييذلاوهف،هئاطعبحيسملالخبيمل

نيأ«:لأسيهنكلو،جاتحينملكيطعيو،عيمجلا
!هقحاذهو.ركشلاةملكاّنمرظتنيوهف،)١٧ةيآ(»؟ةعستلا

يطعينأديريهنألاذهيراكنتسالاهماهفتساعجريو
نأديريهنإ.دئابلاماعطلانمربكأةكربهدنعنإف،رثكأ
،ةيدبألاةايحلليقابلاماعطلابهعبشُيىتحهيلإُّيفشملادوعي
ضيفيلب،هبرشينمشطعياليذلايحلاءاملابهيوريو
.هريغىلعهنم
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!ركاشلاّيفشملادحاولالثمهللاانلعجيل،ئراقلايزيزع

ةالص
.ًاركشرظتنتنأنودحنمتوحنمتتنأ،يوامسلاانابأ

كصالخسأك؟كتانسحلكلجأنمكلّدرناذامف
.ركشلاتايآىمسأكلعفرنو،وعدنكمسابو،لوانتن

يفريكفتلانعهبانرمغتيذلاريخلاانيهليامدنعانحماس
نمرثكأيطعُملابحييذلاجوضنلاانطعأ.ةّيخسلاكدي
يفنيغلابلا،كتبحميفرابكلاجوضنانلنوكيف،ةيطعلا

.نيمآ.حيسملامساب.كتعاط

ةلئسأ
اورأواوبهذا«:ةرشعللحيسملارمأًابيرغرهظياذامل.١

؟»ةنهكللمكسفنأ
.صربلاوةيطخلانيبهبشهجوأةسمخركذأ.٢
ميدقتنعةعستلاتلطعاهنأنظتبابسأةثالثركذأ.٣

.حيسمللركشلا
؟مويلاَهللاُسانلاركشيالاذامل.٤
يذلاّيِفشملاصربألاهللااهبزَّـيمءايشأةثالثركذأ.٥

.ركش

ىمعأدولوملاءافشنورشعلاوةيناثلاةزجعملا

٢،ِهِتَدالِوُذْنُمىَمْعَأًاناَسْنِإىَأَرٌزاَتُْجمَوُهاَميِفَو١
ىَّـتَحُهاَوَبَأْمَأاَذٰه:َأَطْخَأْنَم،ُمِّـلَعُماَي«:ُهُذيِمالَتُهَلَأَسَف
ْنِكٰل،ُهاَوَبَأالَوَأَطْخَأاَذٰهال«:ُعوُسَيَباَجَأ٣»؟ىَمْعَأَدِلُو
يِذَّـلٱَلاَمْعَأَلَمْعَأْنَأيِغَبْنَي٤.ِهيِفِهللاٱُلاَمْعَأَرَهْظَتِل
ْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيالَنيِحٌلْيَلِيتْأَي.ٌراََهنَماَداَميِنَلَسْرَأ
يفُتْمُداَم٥.َلَمْعَي .ِ»َملاَعْلٱُروُناَنَأَفَِملاَعْلٱِ

ًانيِطِلْفُّتلٱَنِمَعَنَصَوِضْرَألٱَىلَعَلَفَتَواَذٰهَلاَق٦
ْلِسَتْغٱِبَهْذٱ«:ُهَلَلاَقَو٧.ىَمْعَألٱِيَنْيَعِنيِّـطلٱِبَىلَطَو
يف َلَسَتْغٱَوىَضَمَف.ٌلَسْرُمُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ.»َماَوْلِسِةَكْرِبِ
.ًاريِصَبىَتَأَو

،ىَمْعَأَناَكُهَّـنَأًالْبَقُهَنْوَرَياوُناَكَنيِذَّـلٱَوُناَريِْجلٱَف٨
٩»؟يِطْعَتْسَيَوُسِلَْجيَناَكيِذَّـلٱَوُهاَذٰهَسْيَلَأ«:اوُلاَق
َوُهاَّـمَأَو.»ُهُهِبْشُيُهَّـنِإ«:َنوُرَخآَو.»َوُهاَذٰه«:اوُلاَقَنوُرَخآ
ْتَحَتَفْنٱَفْيَك«:ُهَلاوُلاَقَف١٠.»َوُهاَنَأِّـينِإ«:َلاَقَف
ًانيِطَعَنَصُعوُسَيُهَلُلاَقُيٌناَسْنِإ«:َباَجَأ١١»؟َكاَنْيَع
.ْلِسَتْغٱَوَماَوْلِسِةَكْرِبَىلِإْبَهْذٱ:ِيلَلاَقَو،َّـيَنْيَعَىلَطَو
»؟َكاَذَنْيَأ«:ُهَلاوُلاَقَف١٢.»ُتَْرصْبَأَفُتْلَسَتْغٱَوُتْيَضَمَف
.»ُمَلْعَأال«:َلاَق

١٤.ىَمْعَأًالْبَقَناَكيِذَّـلٱِبَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱَىلِإاوُتَأَف١٣
١٥.ِهْيَنْيَعَحَتَفَوَنيِّـطلٱُعوُسَيَعَنَصَنيِحٌتْبَسَناَكَو
َهلَلاَقَف،ََرصْبَأَفْيَكًاضْيَأَنوُّيِسيِّـرَفْلٱُهَلَأَسَف

ُ
َعَضَو«:ْم

َنِمٌمْوَقَلاَقَف١٦.»ُِرصْبُأاَنَأَف،ُتْلَسَتْغٱَوَّـيَنْيَعَىلَعًانيِط
ُظَفَْحيالُهَّـنَأل،ِهللاٱَنِمَسْيَلُناَسْنِإلٱاَذٰه«:َنيِّـيِسيِّـرَفْلٱ
ْنَأٌئِطاَخٌناَسْنِإُرِدْقَيَفْيَك«:اوُلاَقَنوُرَخآ.»َتْبَّـسلٱ
اوُلاَق١٧.ٌقاَقِشْنٱُمُهَنْيَبَناَكَو»؟ِتاَيآلٱِهِذٰهَلْثِمَلَمْعَي
ألِلًاضْيَأ

َ
َحَتَفُهَّـنِإُثْيَحْنِمُهْنَعَتْنَأُلوُقَتاَذاَم«:ىَمْع

ُهَّـنَأُهْنَعُدوُهَيْلٱِقِّـدَصُيْمَلَف١٨.»ٌّيِبَنُهَّـنِإ«:َلاَقَف»؟َكْيَنْيَع
١٩.ََرصْبَأيِذَّـلٱِيَوَبَأاوُعَدىَّـتَحََرصْبَأَفىَمْعَأَناَك
؟ىَمْعَأَدِلُوُهَّـنِإِنالوُقَتيِذَّـلٱاَمُكُنْبٱاَذٰهَأ«:اَُمهوُلَأَسَف
اَنُنْبٱاَذٰهَّـنَأُمَلْعَن«:ُهاَوَبَأْمَُهباَجَأ٢٠»؟َنآلٱُِرصْبُيَفْيَكَف
ْنَمْوَأ.ُمَلْعَنالَفَنآلٱُِرصْبُيَفْيَكاَّـمَأَو٢١،ىَمْعَأَدِلُوُهَّـنَأَو
ُمَّـلَكَتَيَوُهَفُهوُلَأْسٱ.ِّـنِّـسلٱُلِماَكَوُه.ُمَلْعَنالَفِهْيَنْيَعَحَتَف
َنِمِناَفاََخياَناَكاَمَُّـهنَألاَذٰهُهاَوَبَأَلاَق٢٢.»ِهِسْفَنْنَع
ٌدَحَأَفََرتْعٱِنِإُهَّـنَأاوُدَهاَعَتْدَقاوُناَكَدوُهَيْلٱَّـنَأل،ِدوُهَيْلٱ
ُهَّـنِإ«:ُهاَوَبَأَلاَقَكِلٰذِل٢٣.ِعَمْجَْملٱَنِمُجَرُْخيُحيِسَْملٱُهَّـنَأِب
.»ُهوُلَأْسٱ،ِّـنِّـسلٱُلِماَك

:ُهَلاوُلاَقَو،ىَمْعَأَناَكيِذَّـلٱَناَسْنِإلٱًةَيِناَثاوُعَدَف٢٤
٢٥.»ٌئِطاَخَناَسْنِإلٱاَذٰهَّـنَأُمَلْعَنُنْحَن.ِِهللاًادَْجمِطْعَأ«
:ًادِحاَوًائْيَشُمَلْعَأاَمَّـنِإ!ُمَلْعَأُتْسَل،َوُهٌئِطاَخَأ«:َباَجَأَف
اَذاَم«:ًاضْيَأُهَلاوُلاَقَف٢٦.»ُِرصْبُأَنآلٱَوىَمْعَأُتْنُكِّـينَأ
ُتْلُقْدَق«:ْمَُهباَجَأ٢٧»؟َكْيَنْيَعَحَتَفَفْيَك؟َكِبَعَنَص

ِمل.اوُعَمْسَتَْملَوْمُكَل
َ
ْمُكَّـلَعَلَأ؟ًاضْيَأاوُعَمْسَتْنَأَنوُديِرُتاَذا

:اوُلاَقَوُهوُمَتَشَف٢٨»؟َذيِمالَتُهَلاوُريِصَتْنَأَنوُديِرُتْمُتْنَأ
٢٩.ىَسوُمُذيِمالَتاَنَّـنِإَفُنْحَناَّـمَأَو،َكاَذُذيِمْلِتَتْنَأ«
ْنِمُمَلْعَناَمَفاَذٰهاَّـمَأَو،ُهللاٱُهَمَّـلَكىَسوُمَّـنَأُمَلْعَنُنْحَن
يفَّـنِإ«:ُلُجَّـرلٱَباَجَأ٣٠.»َوُهَنْيَأ ْمُكَّـنِإ!ًابَجَعاَذٰهِ
َّـنَأُمَلْعَنَو٣١.َّـيَنْيَعَحَتَفْدَقَو،َوُهَنْيَأْنِمَنوُمَلْعَتْمُتْسَل

ُلَعْفَيَوَهللاٱيِقَّـتَيٌدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو.ِةاَطُخْلِلُعَمْسَيالَهللاٱ
ًادَحَأَّـنَأْعَمْسُيَْملِرْهَّـدلٱُذْنُم٣٢.ُعَمْسَياَذٰهِلَفُهَتَئيِشَم
ْرِدْقَيَْملِهللاٱَنِماَذٰهْنُكَيَْملْوَل٣٣.ىَمْعَأٍدوُلْوَمْيَنْيَعَحَتَف
يف«:ُهَلاوُلاَق٣٤.»ًائْيَشَلَعْفَيْنَأ َتْنَأَتْدِلُواَياَطَْخلٱِ
.ًاجِراَخُهوُجَرْخَأَف»!اَنُمِّـلَعُتَتْنَأَو،َكِتَلْمُجِب

َلاَقَوُهَدَجَوَف،ًاجِراَخُهوُجَرْخَأْمَُّـهنَأُعوُسَيَعِمَسَف٣٥
َنِموُألُدِّـيَساَيَوُهْنَم«:َباَجَأ٣٦»؟ِهللاٱِنْبٱِبُنِمْؤُتَأ«:ُهَل
َكَعَمُمَّـلَكَتَييِذَّـلٱَو،ُهَتْيَأَرْدَق«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف٣٧»؟ِهِب
.ُهَلَدَجَسَو.»ُدِّـيَساَيُنِموُأ«:َلاَقَف٣٨.»َوُهَوُه

ِ،َملاَعْلٱاَذٰهَىلِإاَنَأُتْيَتَأٍةَنوُنْيَدِل«:ُعوُسَيَلاَقَف٣٩
.»َنوُِرصْبُيَنيِذَّـلٱىَمْعَيَوَنوُِرصْبُيالَنيِذَّـلٱَِرصْبُيىَّـتَح
:ُهَلاوُلاَقَو،َنيِّـيِسيِّـرَفْلٱَنِمُهَعَماوُناَكَنيِذَّـلٱاَذٰهَعِمَسَف٤٠

َهلَلاَق٤١»؟ٌناَيْمُعًاضْيَأُنْحَناَنَّـلَعَلَأ«
ُ
ْمُتْنُكْوَل«:ُعوُسَيْم
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اَنَّـنِإَنوُلوُقَتَنآلٱِنِكٰلَو.ٌةَّـيِطَخْمُكَلْتَناَكاََملًاناَيْمُع
.)٤١-٩:١انحوي(»ٌةَيِقاَبْمُكُتَّـيِطَخَف،ُِرصْبُن

دعبهمسالمحييذلاليجنإلاانحويسيدقلابتك
.اقولوسقرموىتمنمٌلكهاورامكليجنإلاةباتك
ىرشبوهيذلا،دحاووه)حرفملاربخلاىنعمب(ليجنإلاو
حرفملاربخلانووْرَينيذلانكل،انملاعىلإحيسملاءيجم
تناكحيسملاةريسانحويبتكامدنعو.نوريثكدحاولا
،ترشتناوتفرُعدقهميلاعتنمريثكلاوحيسملاتازجعم
نمنورخآلاباَّـتكلاهركذيملامرْكِذىلعانحويصرحف
ةزجعمركذرِّـركيناكامدنعو.هميلاعتوحيسملاتازجعم
عم،اهْتبَحاصيتلاميلاعتلااهيلإفيضيناك،هريغاهركذ
.اهيلعهتاقيلعت

ليوحتيه،ليلجلايفتَرَجتازجعمعبرأانحويركذ
يكلملاطالبلالجرنباءافش.)٢انحوي(رمخىلإءاملا
ءاملاىلعحيسملاْيشَمو،فالآةسمخماعطإ.)٤انحوي(
يفحيسملااهارجأتازجعمعبرأركذامك.)٦انحوي(
دولوملاو)٥انحوي(ةنس٣٨ذنمضيرملاءافش:ةيدوهيلا
كمسلاديصو)١١انحوي(رزاعلةماقإو)٩انحوي(ىمعأ
.هريغدحأاهركذيملهذهو.)٢١انحوي(ريثكلا

لكيهلخدمدنعنآلااهلمأتنيتلاةزجعملاترج
،تبسموييفكلذناكو،نولّوستملاعمتجيثيح،ميلشروأ

يألمعيصخشيأةيؤرلنيدعتسمدوهيلانكيملامدنع
يفُعَمْسَيَو«:ءايعشإةوبنقَّـقحف،ًانسحناكامهمءيش ِ

لٱَكِلَذ
ْ

لٱَنِمُرُظْنَتَو،ِرْفِّـسلٱَلاَوْقَأُّمُّصلٱِمْوَي
ْ

لُّظلٱَوِماَتَق
ْ

ِةَم
لٱُنوُيُع

ْ
مهافشنيذلانايمعلاعمسدقلو.)٢٩:١٨(ِ»يْمُع

نويعتحتفناامك،مهبولقنويعتحتفناو،هليجنإتوص
نوريشبلالَّـجسدقو.هصالخاولبقيوهوفرعيل،مهداسجأ
،اديصتيبىمعأءافشيمعلانويعحتفتازجعمنمانل
ءافشو)٨سقرم(نيتلحرمىلعهؤافشءاجيذلا
ىمعأدولوملاو)١٠سقرم(سواميترابو)٩ىتم(نييمعألا
.)٩انحوي(

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

:هتدالوذنمىمعأ-١
انامعلزمريوهف،ًاعيمجانلِّـثميىمعأدولوملااذه

انبتلبحةيطخلابوانرِّـوُصمثإلابنيذلانحن،يحورلا
لِم،انللضمنغكانلكو،داليملاذنميحورلاانامعف.انتاهمأ

ْ
ان

يفٌموُتْكَم«ليجنإلاريثأتو.هقيرطىلإدحاولك هلٱِ
َْ

،َنيِكِلا

ملٱِْريَغَناَهْذَأىَمْعَأْدَقِرْهَّـدلٱاَذٰهُهٰلِإْمِهيِفَنيِذَّـلٱ
،َنيِنِمْؤُْ

َهلَءِيضُتَّـالَئِل
ُ

ملٱِدَْجمِليِجْنِإُةَراَنِإْم
ُةَروُصَوُهيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

اَمَك«نوكلسيرشبلافكلذلو.)٤:٣،٤سوثنروك٢(»ِهللاٱ
طُبِبًاضْيَأِمَمُألٱُرِئاَسُكُلْسَي

ْ
لٱوُمِلْظُمْمُهْذِإ،ْمِهِنْهِذِل

ْ
،ِرْكِف

جلٱِبَبَسِلِهللاٱِةاَيَحْنَعَنوُبِّـنَجَتُمَو
ْ

ِبَبَسِبْمِهيِفيِذَّـلٱِلَْه
هبوُلُقِةَظالِغ .)٤:١٧،١٨سسفأ(»ِْمِ

:سانلاهِّـريعي-٢
ًةوسقاهتدازدقف،هامعىلعىمعألااذهةثراكرصتقتمل

ٍةيطخةجيتنهضرماوربتعادقف،هبنيطيحملاتاقيلعت
داعامبرلب،ةدئافبهسفننعهعافدتأيملو.اهبكترا
نيكسم.ًاضيأهيدلاوةيطخلهضرماوعجرأدقف،ربكأررضب
ًامئادسانلاف،هبنيطيحملاةوسقبنيكسموهامعبلجرلا
،مهريغيفمهسفنأاوبقاعيل،راجحألابمهريغنومجري
.نيرخآلاىلعمهبويعاوطِقسُيو

هنععفرامك،هامعلجرلانعهتبحميفحيسملاعفرو
،نائطاخىمعأدولوملايوبأنأملعننحنو.ملاظلاماّهتالا
عفادحيسملانكلو؟ةيطخالبرشبلانِمنَمف،انلككلذكو
ِهللاٱُلاَمْعَأَرَهْظَتِلْنِكٰل،ُهاَوَبَأالَوَأَطْخَأاَذٰهال«:لاقومهنع
نمةيطخةجيتنسيلانهىمعلانإف.)٣ةيآ(»ِهيِف
.هيدلاونمالوىمعألا

لولشملاةلاحيفامك،ضرملاببسةيطخلانوكتدق
ُعوُسَيىَأَراَّـمَلَف«فقسلانمةعبرألاهباحصأهّالديذلا
لِلَلاَق،ْمَُهناَميِإ

ْ
»َكاَياَطَخَكَلٌةَروُفْغَم،َّـيَنُباَي:ِجوُلْفَم

يفامك،ضرملاببسبةيطخلانوكتالدقو.)٢:٥سقرم(
بويأ(رشلانعديحيوهللايقتيناكيذلارابلابويأةلاح
داعأنيعماسللةقيقحلاهذهحيسملاحضوأامدنعو.)١:٨
نولوقينيذلانيدقتنملاهاوفأتكسأو،هتماركىمعأدولوملل
مهو،مهاياطخلسانلاضارمأنوبسنيو،نوملعيالام
نالعإلًةليسوبئاصملانوكتامًاريثكف،نولهاجمهفورظب
.هللاةمحر

:عاطأونمآ-٣
عنصوضرألاىلعلفتنأبىمعألااذهحيسملاىفش

ةكربيفلستغيوبهذينأهرمأو،هينيعهبىلطًانيط
لازيالوهوةْكِربلاىلإناميإبىمعألابهذو.ماولس
هعاطأهنأالإ،حيسملاوهنمفرعينكيملهنأعمو.ىمعأ
.عيطملاسأرىلعًامئادةكربلاو،ةكربلالانف،بهذو

:لجرلااذهناميإيفلمأتنلو
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:حيسملانع١١ةيآلايفلاقف،ًاجِّـردتمهناميإناك·
ةجردىلإكلذدعبمدقتمث.»ُعوُسَيُهَلُلاَقُيٌناَسْنِإ«
،ميردهنسلاسلجمةلئسأىلعهتباجإيفةفرعملانمىلعأ
»يبنهنإ«:باجأ»؟هنعتنألوقتاذام«هولأسامدنعف
الحيسملانأكردأريكفتلاضعبدعبهنأل)١٧ةيآ(
ملول«:لاق٣٣ةيآلايفو.ناسنإدرجمنوكينأنكمي
ءايبنألاضعبف»ًائيشلعفينأردقيملهللانماذهنكي
نموهفاذهامأ،سيلبإةوقبتازجعمنولمعيةبذكلا
ءامسلانمىتأيذلا.عيمجلاقوفوهو،قوفنم،هللا

.)٣:٣١انحوي(عيمجلاقوفوه
هلأسدقف،٣٨ةيآيفيجيردتلاهناميإةمقنالعإناكو·

.»ُدِّـيَساَيُنِموُأ«:باجأف»؟هللانبابنمؤتأ«:حيسملا
.حيسمللدجسمث
لانمث،هينيعحْتَفًالوأيطعتسملاذاحشلااذهلاندقل·

نيذاَّـحشلاذخأالهللانمُذْخَألاراصف،يّنبتلاةمعن
،هنمنوبلطي،هللانعءابرغضعبلاف.ءانبألاذْخَأنكل
هللامعنُيامدنعنكلو.هتيانعنوربتخيو،نوذخأيف
،هصالخنوربتخيونوذخأيف،هنمنوبلطي،يّنبتلابمهيلع
.هتيانعاوربتخاامك

:رابتخاةداهشحيسمللدهش-٤
راطنقنمٌريخٍرابتخامهرد«:نوقدْصَيو،نولوقي

يفًاميظعناكف،ًاقيمعًارابتخاىمعألاربتخادقو.»ةديقع
دعبهلنييسيرفلاةمواقمنممغرلابو.حيسمللهتداهش
كلذفقو،هللابعشلهئامتنانمهعطقبمهديدهتوهئافش
هتايحيفميلعتلانمطسقيأْلَنيمليذلانيكسملاذاحشلا
سلجمءاضعأمه،نيدلالاجرمظعأنمنيعبسمامأ
هسفنفرعدقل.مهباوجتساىلعَّـدريل،يدوهيلاميردهنسلا
مث.)٢٥ةيآ(»ُِرصْبُأَنآلٱَوىَمْعَأُتْنُك«:هرابتخابدهشو
لُقْدَق«:لاق

ْ
ِمل.اوُعَمْسَتَْملَوْمُكَلُت

َ
اوُعَمْسَتْنَأَنوُديِرُتاَذا

٢٧اتيآ(»؟َذيِمالَتُهَلاوُريِصَتْنَأَنوُديِرُتْمُتْنَأْمُكَّـلَعَلَأ؟ًاضْيَأ
يفَّـنِإ«:لوقيىضمو)٢٨، َنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمُكَّـنِإ!ًابَجَعاَذٰهِ
ردصمنإلاقف)٣٠ةيآ(»َّـيَنْيَعَحَتَفْدَقَو،َوُهَنْيَأْنِم
لمعنمهنأرابتعابهوّرسفينأاودارأمهنأل،ّيهلإءافشلا
.رحسلانموأناطيشلا

ةيلقعميردهنسلاسلجممامأىمعألاةداهشتناكو
لانوألبقنمحيسملاىأردقنكيملف،ةيرابتخاوةيقطنمو
هللانباوهحيسملانأفرعاملاحهنكلو.ةديدجلاةايحلا
هذهو.عيمجلامامأهللانبايبنللدجسو،هلةدابعلاىَّـدأ
دوجسلااذهحيسملاهنملِبَقو.هعابِّـتالٌنالعإوةيحةداهش
.هلٌلْهأهنأل

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

:ناريجلا-١
بحيفاوذخأف،ىمعأدولومللىرجامبناريجلاعمس

هبمامتهاالوٍثارتكاريغب،هلىرجامنوشقانيٍعالطتسا
!ًايصخشوه

»؟يِطْعَتْسَيَوُسِلَْجيَناَكيِذَّـلٱَوُهاَذٰهَسْيَلَأ«:اولءاست
هنإرخآلاضعبلالاقو،وههنإضعبلاباجأ.)٨ةيآ(
طلتخترومألالعجاملعلو.وههنأَّـرصأفوهامأ.ههبشي
رييغتثدحف،اتحتفنالجرلاينيعنأوهناريجلاءالؤهىلع
ىلعتنابهبلقتألميتلاةداعسلانأامك.ههجويف
.اهتَّـريغف،ههجوتامسق

شماهىلعنوشيعينممنيريثكلاناريجلاءالؤههبشيو
مالكلايفمهتقونوفرصيو،عالطتسالانوبحي.ةايحلا
مهنمٌدحأمتهيمل.مهأوهاملنوثرتكيالمهنكلو،ثيدحلاو
نكلو،هصخشنماودكأتينأاولواحيملو،هسفنلجرلاب
ىلإهباوتأو،تاطلسللهوداقةيحطسةشقانمدعب
.نييسيرفلا

:نويسيرفلا-٢
،مهداقتعانعفلتخيامنوضفري،ركفلاوقلغنمسانأ

ريخلالعفنوّبحيال!هبنودقتعياممهنويعتبَّـذكولىتح
نكتملف،مهتدارإيفةنماكمهتلكشم.نونسحتسيامكالإ
.ناميإلايفةبغرلامهيدل

ُناَسْنِإلٱاَذٰه«:مهنمموقلاق.قاقشنامهنيبثدحو
امنيب)١٦ةيآ(»َتْبَّـسلٱُظَفَْحيالُهَّـنَأل،ِهللاٱَنِمَسْيَل)حيسملا(
مويةرفحيفهروثطقسييذللحمستةعيرشلاتناك
وهيذلاحيسملالمعاوضفرمهنكل.هجرخينأتبسلا

موييفثدحاذهنأدرجمل،دسجءافشوسفنصيلخت
اَذٰهاَّـمَأَو،ُهللاٱُهَمَّـلَكىَسوُمَّـنَأُمَلْعَنُنْحَن«:اولاقو،تبس
ةحضاولاهتازجعمنأعم،)٢٩ةيآ(»َوُهَنْيَأْنِمُمَلْعَناَمَف
.هللانمهنأمهعنقتليفكت

:هلاولاقو،ءافشلالانيذلاىمعألانويسيرفلاضفرمث
يف« خلٱِ

ْ
لَعُتَتْنَأَو،َكِتَلْمُجِبَتْنَأَتْدِلُواَياََط

ِّـ
ةيآ(»!اَنُم

سيلميلعتلانأنوملعيالمهنأكو،هرابتخااوضفر.)٣٤
!مويلكشاعُيرابتخاءيشلكلبقهنكل،تايرظندرجم
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:ناوبألا-٣
دلولااذهله)١(:ةلئسأةثالثمهلنويسيرفلاهّجو
:اباجأ-؟ىمعأدلُولهو)٢(.معن:اباجأف-؟امكدلو
هولأسا!ملعنال:اباجأف-؟نآلارصبيفيكو)٣(.معن
.هسفننعملكتيوهف

امهيلعمكحلاعيقوتنوديرينييسيرفلانأناملعياناك
.ةزجعملاعنصهنأادهشنإو،حيسملابامهتفرعمانلعأامهْنإ
نمنامرحلا)١(.تاجردثالثاذنامرحلابمكحلاناكو
نمةايحلاىدمنامرحلا)٢(.ًاموينيثالثبراقألاةطلاخم
)٣(.طقفةرورضلاةلاحيفالإ،براقألابطالتخالا
موكحملالْتَقو،بعشلالكةطلاخمنمةايحلاىدمنامرحلا

نامورلادييفلتقلامكحناكاملو.نكمأنإهيلع
.هيلعموكحملالزعبًةداعنوفتكيدوهيلاناكف،مهدحو

يذلاىمعألاىلعثلاثلايساقلامكحلادوهيلاقَّـبطدقو
.)٣٤ةيآ(»ًاجِراَخُهوُجَرْخَأَف«رصبلالان

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

:هئافشبردابفىمعألاحيسملاىأر-١
)١ةيآ(»ِهِتَدالِوُذْنُمىَمْعَأًاناَسْنِإىَأَرٌزاَتُْجمَوُهاَميِفَو«

.رصبللًاجاتحمًاناسنإهيفىأرف

َّـريغف،هيفةدئافاللّوستمدرجمهسفنيفىمعألاىأر
لّوستملاحبصأف.هلًادهاشهلعجو،ًامامتهتايححيسملا
ربكأهتايحلتراصو،حورلابعايجللةايحلازبخيطعي
.ةدئافلا

نعةيركفةشقانمعوضومىمعألايفذيمالتلاىأرو
.ملاعلايفملألاوضرملاببس

هيلإهَّـجوتف،هللاةبحملٍنالعإَةصرفهيفىأرحيسملانكل
عملعفاملثم،كلذىمعألابلطينأنودبهيفشيل
لهجنامرثكأامو.)٥انحوي(ادسحتيبةكْرِبضيرم
اهتمظعكردنو،اهيلعاننويعهللاحتفيف،اندنعيتلاةكربلا
،برلانمانلميظعزايتمااهنأفشتكنو،اهذخأننأدعب
،ْمُكُْتَرتْخٱاَنَأْلَبِينوُمُْتَرتْخٱُمُتْنَأَسْيَل«:هتملكانعمققحتتو
مثَموُدَيَو،ٍرَمَثِباوُتْأَتَواوُبَهْذَتِلْمُكُتْمَقَأَو

ََ
:١٥انحوي(»ْمُكُر

١٦(.

:بابسألءافشلاحيسملاَّـمتأ-٢
نكل،هاوبأالوأطخأاذهال«:حيسملالاق:هللادّجمتيل·

ًامودحيسملارهظأدقو،)٣ةيآ(»هيفهللالامعأرهظتل
طَيِهِسْفَنْنِمُمَّـلَكَتَيْنَم«:هنالعإققحو،هللالامعأ

ْ
ُبُل

طَيْنَماَّـمَأَو،ِهِسْفَنَدَْجم
ْ

ٌقِداَصَوُهَفُهَلَسْرَأيِذَّـلٱَدَْجمُبُل
لُظِهيِفَسْيَلَو

ْ
.)٧:١٨انحوي(»ٌم

َلاَمْعَأَلَمْعَأْنَأيِغَبْنَي«:حيسملالاق:ريصقتقولانأل·
ُعيِطَتْسَيالَنيِحٌلْيَلِيتْأَي.ٌراََهنَماَداَميِنَلَسْرَأيِذَّـلٱ
كلذبحيسملاقّقحدقو.)٤ةيآ(»َلَمْعَيْنَأٌدَحَأ
َماَداَماوُريِسَف،ُدْعَبًاليِلَقًاناَمَزْمُكَعَمُروُّنلٱ«:هتاملك
يفُريِسَييِذَّـلٱَو.ُمالَّـظلٱُمُكَكِرْدُيَّـالَئِلُروُّنلٱُمُكَل ِمالَّـظلٱِ
.)١٢:٣٥انحوي(»ُبَهْذَيَنْيَأَىلِإُمَلْعَيال
يفُتْمُداَم«:حيسملالاق:ملاعللًةلاسرنلعُيل· لٱِ

ْ
اَنَأَفَِملاَع

لٱُروُن
ْ

لٱُروُنَوُهاَنَأ«:هلوقبكلذققحو،)٥ةيآ(ِ»َملاَع
ْ

ِ.َملاَع
يفِيشْمَيالَفيِنْعَبْتَيْنَم لُّظلٱِ

ْ
ُروُنُهَلُنوُكَيْلَبِةَم

حلٱ
ْ

ًةقداصُتاملكلاهذهتلازالو.)٨:١٢انحوي(»ِةاََي
اَُّهيَأْمُكَلَو«.بولقلارينيلازامحيسملاف،اذهانمويىلإ
ملٱ
لٱُسْمَشُِقْرشُتيِمْسٱَنوُقَّـتُْ

ْ
يفُءاَفِّـشلٱَوِّـِرب »اَهِتَحِنْجَأِ

.)٤:٢يخالم(

ةالص
،اندلُوذنماننويعةيطخلاتمعأدقل،يوامسلاانابأ
دوعنف،انيفكيالامملاعلانميدجتسننيذاحشانْتَلعجو
قيرطلاكنإف،قحلاىرألَّـيَنيعحتفا.ديدجنميدجتسن
لخملايلحيسملانكيلو.ةايحلاوقحلاو

ِّـ
مّلعملاو،بيبطلاوص

.نيمآ.حيسملامساب.قيدصلاو

ةلئسأ
،ليلجلايفحيسملااهارجأتازجعمعبرأانحويركذ.١

عماهركذا-ةيدوهيلايفحيسملااهارجأتازجعمعبرأو
.يباتكلااهدهاش

؟انيلإزمريوىمعألااذهانلِّـثميفيك.٢
ةيطخةجيتنوهىمعلانأةمهتحيسملاعفدفيك.٣

؟هيدلاوةيطخةجيتنوأىمعألا
.لمكفيكو،ىمعألاناميإجَّـردتفيكركذا.٤
فيكحرشا-»ةديقعراطنقنمٌريخرابتخامهرد«.٥

.حيسمللىمعألاةداهشيفاذهرهظ
دوهيلاعمجممامأةداهشلانمناوبألافاخاذامل.٦

؟امهنباىفشيذلاحيسملل
؟ىمعأدولوملاءافشيفةردابملامامزحيسملاذخأاذامل.٧
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رزاعلةماقإنورشعلاوةثلاثلاةزجعملا

ْنِماَيْنَعِتْيَبْنِم،ُرَزاَعِلَوُهَوًاضيِرَمٌناَسْنِإَناَك«١
ُرَزاَعِلَناَكيِتَّـلٱ،ُمَيْرَمْتَناَكَو٢.اَهِتْخُأاَثْرَمَوَمَيْرَمِةَيْرَق
ْتَحَسَمَو،ٍبيِطِبَّـبَّـرلٱِتَنَهَديِتَّـلٱَيِه،ًاضيِرَماَهوُخَأ
اَي:ِْنيَتَلِئاَقِهْيَلِإِناَتْخُألٱِتَلَسْرَأَف٣.اَهِرْعَشِبِهْيَلْجِر
.»ٌضيِرَمُهُّبُِحتيِذَّـلٱاَذَوُه،ُدِّـيَس

،ِتْوَمْلِلَسْيَلُضَرَْملٱاَذٰه«:َلاَق،ُعوُسَيَعِمَساَّـمَلَف٤
ُعوُسَيَناَكَو٥.»ِهِبِهللاٱُنْبٱَدَّـجَمَتَيِل،ِهللاٱِدَْجمِلْجَألْلَب
َثَكَمٌضيِرَمُهَّـنَأَعِمَساَّـمَلَف٦.َرَزاَعِلَواَهَتْخُأَواَثْرَمُّبُِحي
يفٍذِئَنيِح َكِلٰذَدْعَبَّـمُث٧.ِْنيَمْوَيِهيِفَناَكيِذَّـلٱِعِضْوَْملٱِ
ُهَلَلاَق٨.»ًاضْيَأِةَّـيِدوُهَيْلٱَىلِإْبَهْذَنِل«:ِهِذيِمالَتِلَلاَق
،َكوُُمجْرَيْنَأَنوُبُلْطَيُدوُهَيْلٱَناَكَنآلٱ،ُمِّـلَعُماَي«:ُذيِمالَّـتلٱ
ْتَسْيَلَأ«:ُعوُسَيَباَجَأ٩.»َكاَنُهَىلِإًاضْيَأُبَهْذَتَو
يفِيشْمَيٌدَحَأَناَكْنِإ؟َةَْرشَعْيَتَنْثٱِراَهَّـنلٱُتاَعاَس ِراَهَّـنلٱِ
ٌدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو١٠ِ،َملاَعْلٱاَذٰهَروُنُرُظْنَيُهَّـنَألُرُثْعَيال
يفِيشْمَي اَذٰهَلاَق١١.»ِهيِفَسْيَلَروُّنلٱَّـنَأل،ُرُثْعَيِلْيَّـللٱِ
َهلَلاَقَكِلٰذَدْعَبَو

ُ
ُبَهْذَأيِّـنِكٰل.َماَنْدَقاَنُبيِبَحُرَزاَعِل«:ْم

َوُهَفَماَنْدَقَناَكْنِإ،ُدِّـيَساَي«:ُهُذيِمالَتَلاَقَف١٢.»ُهَظِقوُأل
ُهَّـنَأاوُّنَظْمُهَو،ِهِتْوَمْنَعُلوُقَيُعوُسَيَناَكَو١٣.»ىَفْشُي
َهلَلاَقَف١٤.ِمْوَّـنلٱِداَقُرْنَعُلوُقَي

ُ
:ًةَيِنالَعٍذِئَنيِحُعوُسَيْم

،َكاَنُهْنُكَأَْملِّـينِإْمُكِلْجَألُحَرْفَأاَنَأَو١٥.َتاَمُرَزاَعِل«
ُهَلُلاَقُييِذَّـلٱاَموُتَلاَقَف١٦.»ِهْيَلِإْبَهْذَنِلْنِكٰلَو.اوُنِمْؤُتِل
َتوُمَنْيَكِلًاضْيَأُنْحَنْبَهْذَنِل«:ِهِئاَقَفُرِذيِمالَّـتلِلُمَأْوَّـتلٱ
.»ُهَعَم

يفٍماَّـيَأُةَعَبْرَأُهَلَراَصْدَقُهَّـنَأَدَجَوُعوُسَيىَتَأاَّـمَلَف١٧ ِ
َسَْمخَوْحَنَميِلَشُروُأْنِمًةَبيِرَقاَيْنَعُتْيَبْتَناَكَو١٨ِ.ْربَقْلٱ
َىلِإاوُءاَجْدَقِدوُهَيْلٱَنِمَنوُريِثَكَناَكَو١٩.ًةَوْلَغَةَْرشَع
اَثْرَمْتَعِمَساَّـمَلَف٢٠.اَمِهيِخَأْنَعاَُمهوُّزَعُيِلَمَيْرَمَواَثْرَم
يفًةَسِلاَجْتَّـرَمَتْسٱَفُمَيْرَماَّـمَأَو،ُهْتَقالٍتآَعوُسَيَّـنَأ ِ
َْملاَنُهٰهَتْنُكْوَل،ُدِّـيَساَي«:َعوُسَيِلاَثْرَمْتَلاَقَف٢١.ِتْيَبْلٱ
ُبُلْطَتاَمَّـلُكَّـنَأُمَلْعَأًاضْيَأَنآلٱيِّـنِكٰل٢٢.يِخَأْتُمَي
َهلَلاَق٢٣.»ُهاَّـيِإُهللاٱَكيِطْعُيِهللاٱَنِم

َ
ُموُقَيَس«:ُعوُسَيا

يفُموُقَيَسُهَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ«:اَثْرَمُهَلْتَلاَق٢٤.»ِكوُخَأ ِ
يف،ِةَماَيِقْلٱ َهلَلاَق٢٥.ِ»ريِخَألٱِمْوَيْلٱِ

َ
َوُهاَنَأ«:ُعوُسَيا

ُّلُكَو٢٦،اَيْحَيَسَفَتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم.ُةاَيَْحلٱَوُةَماَيِقْلٱ
»؟اَذِٰهبَنيِنِمْؤُتَأ.ِدَبَألٱَىلِإَتوُمَيْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَكْنَم
ُحيِسَْملٱَتْنَأَكَّـنَأُتْنَمآْدَقاَنَأ.ُدِّـيَساَيْمَعَن«:ُهَلْتَلاَق٢٧
.ِ»َملاَعْلٱَىلِإِيتآلٱ،ِهللاٱُنْبٱ

،ًاِّرساَهَتْخُأَمَيْرَمْتَعَدَوْتَضَماَذٰهْتَلاَقاَّـَملَو٢٨
اَّـمَلَفَكْلِتاَّـمَأ٢٩.»ِكوُعْدَيَوُهَو،ََرضَحْدَقُمِّـلَعُْملٱ«:ًةَلِئاَق

ْدَقُعوُسَيْنُكَيَْملَو٣٠.ِهْيَلِإْتَءاَجَوًاعِيَرسْتَماَقْتَعِمَس
يفَناَكْلَب،ِةَيْرَقْلٱَىلِإَءاَج .اَثْرَمِهيِفُهْتَقاليِذَّـلٱِناَكَْملٱِ
يفاَهَعَماوُناَكَنيِذَّـلٱَدوُهَيْلٱَّـنِإَّـمُث٣١ اَّـَمل،اََهنوُّزَعُيِتْيَبْلٱِ
اََّـهنِإ«:َنيِلِئاَقاَهوُعِبَت،ْتَجَرَخَوًالِجاَعْتَماَقَمَيْرَماْوَأَر
َىلِإْتَتَأاَّـَملُمَيْرَمَف٣٢.»َكاَنُهَيِكْبَتِلِْربَقْلٱَىلِإُبَهْذَت

اَي«:ُهَلًةَلِئاَقِهْيَلْجِرَدْنِعْتَّـرَخ،ُهْتَأَرَوُعوُسَيَناَكُثْيَح
ُعوُسَياَهآَراَّـمَلَف٣٣.»يِخَأْتُمَيَْملاَنُهٰهَتْنُكْوَل،ُدِّـيَس
ِحوُّرلٱِبَجَعَزْنٱ،َنوُكْبَياَهَعَماوُءاَجَنيِذَّـلٱُدوُهَيْلٱَو،يِكْبَت
،ُدِّـيَساَي«:ُهَلاوُلاَق»؟ُهوُمُتْعَضَوَنْيَأ«:َلاَقَو٣٤،َبَرَطْضٱَو
اوُرُظْنٱ«:ُدوُهَيْلٱَلاَقَف٣٦.ُعوُسَيىَكَب٣٥.»ْرُظْنٱَوَلاَعَت
اَذٰهْرِدْقَيَْملَأ«:ْمُهْنِمٌضْعَبَلاَقَو٣٧.»ُهُّبُِحيَناَكَفْيَك
.»؟ُتوُمَيالًاضْيَأاَذٰهَلَعَْجيْنَأىَمْعَألٱِيَنْيَعَحَتَفيِذَّـلٱ

يفًاضْيَأُعوُسَيَجَعَزْنٱَف٣٨ َناَكَوِ،ْربَقْلٱَىلِإَءاَجَوِهِسْفَنِ
اوُعَفْرٱ«:ُعوُسَيَلاَق٣٩.ٌرَجَحِهْيَلَعَعِضُوْدَقَوًةَراَغَم
َنَتْنَأْدَق،ُدِّـيَساَي«:ِتْيَْملٱُتْخُأ،اَثْرَمُهَلْتَلاَق.»َرَجَْحلٱ
َهلَلاَق٤٠.»ٍماَّـيَأَةَعَبْرَأُهَلَّـنَأل

َ
ْنِإ:ِكَلْلُقَأَْملَأ«:ُعوُسَيا

ُتْيَْملٱَناَكُثْيَحَرَجَْحلٱاوُعَفَرَف٤١.»؟ِهللاٱَدَْجمَنْيَرَتِتْنَمآ
،ُبآلٱاَُّهيَأ«:َلاَقَو،ُقْوَفَىلِإِهْيَنْيَعُعوُسَيَعَفَرَو،ًاعوُضْوَم
يفَكَّـنَأُتْمِلَعاَنَأَو٤٢،ِيلَتْعِمَسَكَّـنَألَكُرُكْشَأ ٍنيِحِّـلُكِ
اوُنِمْؤُيِل،ُتْلُقِفِقاَوْلٱِعْمَْجلٱاَذٰهِلْجَألْنِكٰلَو.ِيلُعَمْسَت
ٍ:ميِظَعٍتْوَصِبَخََرصاَذٰهَلاَقاَّـَملَو٤٣.»يِنَتْلَسْرَأَكَّـنَأ
ُهالْجِرَوُهاَدَيَوُتْيَْملٱَجَرَخَف٤٤»ًاجِراَخَّـمُلَه،ُرَزاَعِل«
َهلَلاَقَف.ٍليِدْنِمِبٌفوُفْلَمُهُهْجَوَو،ٍةَطِمْقَأِبٌتاَطوُبْرَم

ُ
ْم

.»ْبَهْذَيُهوُعَدَوُهوُّلُح«:ُعوُسَي
،َمَيْرَمَىلِإاوُءاَجَنيِذَّـلٱِدوُهَيْلٱَنِمَنوُريِثَكَف٤٥«

ْمُهْنِمٌمْوَقاَّـمَأَو٤٦.ِهِباوُنَمآ،ُعوُسَيَلَعَفاَماوُرَظَنَو
َهلاوُلاَقَوَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱَىلِإاْوَضَمَف

ُ
٤٧.ُعوُسَيَلَعَفاَّـمَعْم

اَذاَم:اوُلاَقَوًاعَمَْجمَنوُّيِسيِّـرَفْلٱَوِةَنَهَكْلٱُءاَسَؤُرَعَمَجَف
ْنِإ٤٨.ًةَريِثَكٍتاَيآُلَمْعَيَناَسْنِإلٱاَذٰهَّـنِإَف؟ُعَنْصَن
َنوُذُخْأَيَوَنوُّيِناَموُّرلٱِيتْأَيَف،ِهِبُعيِمَْجلٱُنِمْؤُياَذَكٰهُهاَنْكَرَت
َهلَلاَقَف٤٩.»اَنَتَّـمُأَواَنَعِضْوَم

ُ
،اَفاَيَقَوُهَو،ْمُهْنِمٌدِحاَوْم

يفِةَنَهَكْلِلًاسيِئَرَناَك َنوُفِرْعَتْمُتْسَلْمُتْنَأ«:ِةَنَّـسلٱَكْلِتِ
ٌدِحاَوٌناَسْنِإَتوُمَيْنَأاَنَلٌْريَخُهَّـنَأَنوُرِّـكَفُتالَو٥٠،ًائْيَش
ْنِماَذٰهْلُقَيَْملَو٥١.»اَهُّلُكُةَّـمُألٱَكِلَْهتالَوِبْعَّـشلٱِنَع
يفِةَنَهَكْلِلًاسيِئَرَناَكْذِإْلَب،ِهِسْفَن َّـنَأَأَّـبَنَت،ِةَنَّـسلٱَكْلِتِ

ِةَّـمُألٱِنَعَسْيَلَو٥٢،ِةَّـمُألٱِنَعَتوُمَيْنَأٌعِمْزُمَعوُسَي
.ٍدِحاَوَىلِإَنيِقِّـرَفَتُْملٱِهللاٱَءاَنْبَأَعَمْجَيِلْلَب،ْطَقَف

ْنُكَيْمَلَف٥٤.ُهوُلُتْقَيِلاوُرَواَشَتِمْوَيْلٱَكِلٰذْنِمَف٥٣«
ْنِمىَضَمْلَب،ًةَيِنالَعِدوُهَيْلٱَْنيَبِيشْمَيًاضْيَأُعوُسَي
َهلُلاَقُيٍةَنيِدَمَىلِإ،ِةَّـيِّـَربْلٱَنِمِةَبيِرَقْلٱِةَروُكْلٱَىلِإَكاَنُه

َ
ا

.)٥٤-١١:١انحوي(»ِهِذيِمالَتَعَمَكاَنُهَثَكَمَو،ُمِياَرْفَأ
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ةثالثدعبىلع»اينعتيب«ةيرقيفةزجعملاهذهترج
ةيرقىلإاهمساَّـريغتيتلاو،ميلشروأنمتارتمويلك
.اهيفترجيتلاةزجعملاببسب»ةيرزاعللا«

وهاهبحأوحيسملابحتةرسأعمةزجعملاهذهتثدح
ىنعميذلاو،ةلئاعلاهذهلربكألاخألارزاعلناك.ًاضيأ
هبهفَّـرعمويًاقحهنوعيفهللاناكو»نوعهللا«همسا
هتماقإبةيدسجلاةايحلاهلداعأاملمث،ةديدجلاةايحلاهاطعأو
تخألايهاثرمو.هتيبيفًافيضماقأمويمث،توملانم
مسالاسفنوهو.»ةديس«هانعمينايرساهمساو،ىربكلا
ةلوئسملاتيبلاةديستناكدقو،ةينانويلاةغللايف»ةيريك«
تخألاميرمو.)١٠:٤٠اقول(حيسملاتفاضتسااملاطو،هنع
برلاتنهديتلايهو»ةَّـرُم«اهمساىنعموىرغصلا
انحويو١٣-٢٦:٦ىتم(اهرعشبهيلجرتحسموبيطلاب

نكستتناكيتلاةئطاخلاةأرملاتسيليهو.)١٢:٣
امك.)٧:٣٧اقول(هسفنءيشلاحيسملاعمتلعفو،ليلجلا
يفةروكذملاةيلدجملاميرميهتسيلرزاعلتخأميرمنأ
.٨:٢،٣اقول

ةزجعملاونوجاتحملا-ًالوأ

:رزاعل-١
سيلاذهنكلو،ةزجعملاىلإجاتحملاوهرزاعلنأودبي

ناكوبآلاةرضحيفءامسلاىلإلقتناهتومبهنألًاحيحص
هلتققحتو،هديسحرفىلإلخدنأدعب،هبًاعتمتسم
َعَمَنوُكَأَوَقِلَطْنَأْنَأٌءاَهِتْشٱَِيل«:سلوبلوسرلاةوهش
ملٱ
لوقيرزاعلناك.)١:٢٣يبليف(»ًاّدِجُلَضْفَأَكاَذِ.حيِسَْ
جلٱُتْدَهاَج«:سلوبعم

ْ
حلٱَداَهِ

ْ
لَمْكَأ،َنََس

ْ
،َيْعَّـسلٱُت

لٱُليِلْكِإِيلَعِضُوْدَقًاريِخَأَو،َناَميِإلٱُتْظِفَح
ْ

ُهُبََهييِذَّـلٱ،ِّـِرب
يفِيل لٱَكِلٰذِ

ْ
لٱُناَّـيَّـدلٱُّبَّـرلٱِمْوَي

ْ
ْلَب،ْطَقَفِيلَسْيَلَو،ُلِداَع

ِجل
َ

.)٨-٤:٦سواثوميت٢(»ًاضْيَأُهَروُهُظَنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱِعيِم

تقوءاجدقهنأل،حيسملاعمنوكينأرزاعلةحلصمف
.ةيدبألاهتحارلخديلهتايلوئسمنمهّكف

جايتحالانكلو،ةزجعمللجاتحملاوهرزاعلسيلف
.ميرمواثرمهيتخألناكيقيقحلا

:ناتخألا-٢
يتلايهنيتخألاىدحإميرمف:برلاناّبحتناتخأ·

)٢ةيآ(اهرعشبهيلجرتحسموبيطببرلاتنهد
حيسمللةفايضلابجاوبموقتتناكيتلايهاثرمو
.)٤٢-١٠:٣٨اقول(
ةرسألاكلتبحيحيسملاناك:امهلبرلاّبحناملعت·

ِتَلَسْرَأَف«كلذبانحويدهشامك،بحلااذهبملعتيهو
ُهُّبُِحتيِذَّـلٱاَذَوُه،ُدِّـيَساَي«:ِْنيَتَلِئاَقِهْيَلِإِناَتْخُألٱ
٣اتيآ(»َرَزاَعِلَواَهَتْخُأَواَثْرَمُِّبُحيُعوُسَيَناَكَو.»ٌضيِرَم
ُبَهْذَأيِّـنِكٰل.َماَنْدَقاَنُبيِبَحُرَزاَعِل«:حيسملالاقو،)٥،
نععمسامدنعرزاعلربقدنعىكبو)١١ةيآ(»ُهَظِقوُأل
:اولاقوبحلااذهلدوهيلادهشو.)٣٥ةيآ(هبيبحتوم
.)٣٦ةيآ(»ُهُِّبُحيَناَكَفْيَكاوُرُظْنٱ«
امقّقحتيالامدنعو،ًاريثكعّقوتتةبحملا:برلانابتاعت·

حيسمللنيتخألاةبتاعمتناكو.باتعلايفأدبتهعقوتت
.»ضيرمهبحتيذلا«:نالوقتًالوسرهيلإاتلسرأامهنأل
تلاقو.رزاعلتامف،لوسرلاةلاسرلبجتسيملهنكلو
ترركو»يخأتميملانههتنكول،ديساي«:اثرمهل
.)٢١،٣٢اتيآ(اهتاملكسفنميرم
مهابأنوبحيءانبألاف.لهجلاوبحلاباتعلاسكعيو
ملهنألهنوبتاعيف،مهلوههتبحمرادقمنوكرديالنكلو
.نوبلطيامملضفأيطعيًامئادهنكلو،مهبلطمهطعي
ةمكحلاًانايحأانلحضويو،هبتاعننأبانلحمسيحيسملاو
انتاعّقوتنعفلتختيتلاهتقيرطبفرصتيهتلعجيتلا
.انرئامضحيرتستوانسوفننئمطتىتحانتيقوتو
ٍضامبرلابنيتخألاناميإلناكو:برلابنانمؤت·

حيسملالخددقل.ىوقألبقتسمهلو،يوقرضاحو
تناكاثرمو،ًابّحرمهلبقتسيرزاعلناكونيتخألاتيب

عمتستهيلجردنعتسلجدقفميرمامأ،ماعطلازهجت
هيمدقدنعسلجتنأاهتخألحمسهنألاثرمهتبتاعو.هل
حرشو،اثرمباتعحيسملالبقو.اهدحومدختاهكرتتو
،ٍَةريِثَكٍروُمُأِلْجَألَنيِبِرَطْضَتَوَنيِّـمَتَْهت«:هلوقبفقوملااهل
حلٱَّـنِكٰلَو

ْ
َبيِصَّـنلٱُمَيْرَمْتَراَتْخٱَف.ٍدِحاَوَىلِإَةَجَا

هذهف.)١٠:٤١،٤٢اقول(»اَهْنِمَعَزْنُيْنَليِذَّـلٱَحِلاَّـصلٱ
راتخاو،برللاهبحيفرمتستوبحتونمؤتةرسأ
عوبسأمايأدحأيفهيفحيرتسيلرزاعلتيبحيسملا
.مالآلا

ٌناميإوهقمعوخيراتهلناكيذلا،ةرسألاناميإنإ
طَتاَمَّـلُكَّـنَأُمَلْعَأًاضْيَأَنآلٱيِّـنِكٰل«:اثرمتلاقف،قثاو

ْ
ُبُل

لبقتسمناميإلااذهلو.)٢٢ةيآ(»ُهاَّـيِإُهللاٱَكيِطْعُيِهللاٱَنِم
ُهَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ«:اهيخأنعاثرمهلتلاقدقف،ًاضيأميظع
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يفُموُقَيَس لٱِ
ْ

يف،ِةَماَيِق لٱِ
ْ

لاقامدنعو.)٢٤ةيآ(ِ»ريِخَألٱِمْوَي
لٱَوُهاَنَأ«:برلااهل

ْ
حلٱَوُةَماَيِق

ْ
َتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم.ُةاََي

.ِدَبَألٱَىلِإَتوُمَيْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَكْنَمُّلُكَو،اَيْحَيَسَف
هبَنيِنِمْؤُتَأ َكَّـنَأُتْنَمآْدَقاَنَأ.ُدِّـيَساَيْمَعَن«:ُهَلْتَلاَق»؟اَذِٰ
ملٱَتْنَأ

لٱَىلِإِيتآلٱ،ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ
ْ

.)٢٧-٢٥تايآ(ِ»َملاَع

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

:ذيمالتلا-١
لٱَىلِإْبَهْذَنِل«:مهللاقامدنعف،حيسملانوبحي

ْ
ِةَّـيِدوُهَي

لَعُماَي«:هلاولاق)٧ةيآ(»ًاضْيَأ
ِّـ

لٱَناَكَنآلٱ،ُم
ْ

طَيُدوُهَي
ْ

َنوُبُل
اذهلو.)٨ةيآ(»!؟َكاَنُهَىلِإًاضْيَأُبَهْذَتَو،َكوُُمجْرَيْنَأ
لٱَلَواَنَتَف«:ةيفلخلوقلا

ْ
...ُهوُُمجْرَيِلًةَراَجِحًاضْيَأُدوُهَي

١٠:٣١انحوي(»ِْمهيِدْيَأْنِمَجَرَخَفُهوُكِسْمُيْنَأًاضْيَأاوُبَلَطَف
نكلو.هتمالساوبلطوحيسملاىلعذيمالتلافاخف.)٣٩،
:اموتلاق،رطخلاناكملباهذلاىلعٌِّرصُمهنأاودجوامدنع
اوراتخاف)١٦ةيآ(»ُهَعَمَتوُمَنْيَكِلًاضْيَأُنْحَنْبَهْذَنِل«
،هتامامتهامهتامامتهاوهريصموهمهريصمنوكينأكلذب
.حيسملاركفمهيفناكف

نوُّزعملا-٢
لٱَنِمَنُوريِثَكَناَكَو«

ْ
َمَيْرَمَواَثْرَمَىلِإاوُءاَجْدَقِدوُهَي

نونوكيامًاريثكنوُّزعملاو)١٩ةيآ(»اَمِهيِخَأْنَعاَُمهوُزَّـعُيِل
»ْمُكُّلُكَنوُبِعْتُمَنوُزَّـعُم«:هباحصألبويألاقامك،نيِبِعتُم
.)١٦:٢بويأ(

دقتناك.مهناميإنمرثكأنيرضاحلادوهيلاكشناكو
،ىمعأدولوملاينيعحتفةزجعمىلعروهشةعبرأتضم
َلَعَْجيْنَأىَمْعَألٱِيَنْيَعَحَتَفيِذَّـلٱاَذٰهْرِدْقَيَْملَأ«:اولءاستف
مهنأىلإمهكشدوعيو.)٣٧ةيآ(»؟ُتوُمَيالًاضْيَأاَذٰه
هنأمهتفرعمنممغرلابف.ةيحطسةلماعمحيسملاعماولماعت

ردقيناكنإنيدكأتمريغاوناكمهنكل،ىتومماقأنأقبس
.تاميذلارزاعلعمةزجعملمعىلع

ةداقلا-٣
اوعمجنيذلاميردهنسلانملاجرنيدهاشملانمضناك

ٍتاَيآُلَمْعَيَناَسْنِإلٱاَذٰهَّـنِإَف؟ُعَنْصَناَذاَم«:اولاقوًاعمجم
جلٱُنِمْؤُياَذَكٰهُهاَنْكَرَتْنِإ.ًَةريِثَك

ْ
َنوُّيِناَموُّرلٱِيتْأَيَف،ِهِبُعيَِم

قافدقف.)٤٧،٤٨اتيآ(»اَنَتَّـمُأَواَنَعِضْوَمَنوُذُخْأَيَو
نأنوفاخياوناكو،يحورلامهَمامتهايسايسلامهُمامتها
كلمرظتنملاايسملاهنأل،ًاكلمَحيسملاُبعشلابِّـصنُي
مــهدالــبنورــمدــيو،مهترـوـثنـاـموـرـلاعــمــقـيـف،ـلــيـئارسإ

ْنَأاَنَلٌْريَخ«:مهتنهكسيئرافايقلاقف.مهنولتقيو
ةيآ(»اَهُّلُكُةَّـمُألٱَكِلَْهتالَوِبْعَّـشلٱِنَعٌدِحاَوٌناَسْنِإَتوُمَي

٥٠(.

،تومينأبجيحيسملانأدصقينأريغبافايقأبنتو
ىلإنيقّرفتملاهللاءانبأعمجيللب،طقفةمألانعسيل
نمةيلاخةيسايسةيؤر)هبناجنم(هذهافايقةَّـوبنو.دحاو
ىنعمىلعيوتحت)نآلاانرظنيف(اهنكل،يحورلاىنعملا
امدنع،ماعلبتاملكهبشتافايقتاملكو.قيمعيحور
:٢٤ددعلا(»ًابيِرَقَسْيَلْنِكٰلَوُهُِرصْبُأ«:حيسملانعلاق

ةيسايسلاافايقتاملكنوينيدلادوهيلاةداقعمساملو.)١٧
،رزاعللتقلًاضيأنوططخياوذخأمث،حيسملااولتقيلاورواشت
اذهلو،حيسملاةيوايسموةيلاسرإىلعناهربرزاعلةمايقنأل
لٱُءاَسَؤُرَرَواَشَت«

ْ
َنِمَنِيريِثَكَّـنَأل،ًاضْيَأَرَزاَعِلاوُلُتْقَيِلِةَنَهَك

لٱ
ْ

١٢:١٠انحوي(»َعوُسَيِبَنوُنِمْؤُيَوَنوُبَهْذَيِهِبَبَسِباوُناَكِدوُهَي
.)١١و

فقومحيسملانمانفقومنوكينأنمبرلاانظفحيلف
ًاراطنقكلمييذلافقوم،هبفراعلاسيلو،هنعفراعلا
!رابتخالانمًامهردكلميالوتامولعملانم

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

:ةايحلابعاتمءاروامحيسملاىري-١
ملٱاَذٰه«:لاقرزاعلضرمنعحيسملاعمسامل

ُضَرَْ
لِلَسْيَل

ْ
ةيآ(»ِهِبِهللاٱُنْبٱَدَّـجَمَتَيِل،ِهللاٱِدَْجمِلْجَألْلَب،ِتْوَم

امهموليدحأالو،ناملأتتواتبعتنيتخألانأفرعدقل)٤
امهتوعدبجتسيملكلذنممغرلابو.امهجاعزناىلع
ةيآ(ةظقيللنكلو،تومللسيلرزاعلضرمنأهتفرعمل
نمرزاعلةظقيو،ةييحملاحيسملاةوقلنيتخألاةظقي:)١١
.حيسملاوهنمفرعنلنحنانتظقيو،هربق

هنألاهبحمسيو،اهبّرمنةمزألكءاروامملعيحيسملاف
،بهذلاكريصنلانيّفصيواندجميوانيفدجمتينأديري
يفةمكحكانهف.تارمعبسةصوحمملا،ةضفلاكانيّقنيو
وأ،حيرلافقويوهف،اّنمىوقأةمزألاحيرتناكنإف،هلمع
.وههتوقبةمواقملاحبصتل،اهتوقمواقنلربكأةوقيطعي

اذهسيلف،بعاصمبّرمتتنكنإ،ئراقلايزيزع
ظقيتسننأبعاصملافدهنكل،كلهللاباقعىلعًاليلد
.هئيجمنيرظتنمرهسنوانتوفغنم
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:ًانايحأةباجإلاحيسملالّجؤي-٢
انابأنأل،بلطننألبقًانايحأبرلابيجتسي

.)٧:٨ىتم(هلأسننألبقهيلإجاتحنامملعييوامسلا
ُهَّـنَأَعِمَساَّـمَلَف«:ةباجإلالجأتتىرخأنايحأيفنكلو
يفٍذِئَنيِحَثَكَمٌضيِرَم ملٱِ

ةيآ(»ِْنيَمْوَيِهيِفَناَكيِذَّـلٱِعِضْوَْ
ًاصاخشأاهيفنأدبالف،ةيريبيفاهتقوحيسملاناكو.)٦
حيسملانكلو،طقفانتجاحىرننحن.هتمدخلنيجاتحم
ططخيويطعيوينتعيوهف،انريغةجاحوانتجاحىري
امبهملعروفةيريبرداغيملاذل،تقولاسفنيفعيمجلل
تلمتكادقنكتملةيريبيفهتمدخنأل،رزاعلهبيبحباصأ
.دعب

نحنانلو،رزاعلةلئاعلةكربليجأتلااذهناكدقلو
ىرجألرزاعلضرمءانثألصوحيسملاناكولف.ًاضيأ
قبسيتلاتازجعملاتائملثم،ٍضرمنمٍءافشةزجعم
ءارجإنمدبالناكف،رزاعلتامدقوامأ.اهارجأنأ
تعفددقل!رزاعلةرسأدعسأامف.توملانمةماقإةزجعم
اهلكةسينكللًاحبرواهلًاحبر،موديًاحبرلانتلًاتَّـقؤمًانمث
َوُهاَنَأ«:حيسملانالعإتعمسنأدعب،لايجألاىدمىلع
لٱ
ْ

حلٱَوُةَماَيِق
ْ

.)٢٥ةيآ(»ُةاََي

:هلاعفأبهلوقحيسملادنسأ-٣
قداصلايبنلانكلو،لعفيالولوقيباذكلايبنلا

لٱُروُنَوُهاَنَأ«:حيسملالاق.لعفيامبلوقيامدنسُي
ْ

ِ.َملاَع
يفِيشْمَيالَفيِنْعَبْتَيْنَم لُّظلٱِ

ْ
حلٱُروُنُهَلُنوُكَيْلَبِةَم

ْ
»ِةاََي

دولوملاينيعحتفباذههلوققدصنهربو.)٨:١٢انحوي(
:٩انحوي(»ُِرصْبُأَنآلٱَوىَمْعَأُتْنُك«:لوقيهلعجو،ىمعأ

لٱَوُهاَنَأ«:حيسملالاقو.)٢٥
ْ

حلٱَوُةَماَيِق
ْ

ْوَلَوِيبَنَمآْنَم.ُةاََي
َىلِإَتوُمَيْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَكْنَمُّلُكَو،اَيْحَيَسَفَتاَم
:ميظعلاهرمأباذهميظعلاهلوقدنسأو.)٢٥،٢٦اتيآ(»ِدَبَألٱ
ملٱَجَرَخَفًاجِراَخَّـمُلَهُرَزاَعِل«

وهاذه.)٤٤و٤٣اتيآ(»ُتْيَْ
.لعفيامبهاوعددنسُييذلا

رمأيملو،هميلاعتوحيسملاكولسنيبقرافكانهنكيمل
ئدابملانمءيشنمهسفنِنْثَتسيملو،هذّفنيملامبهعابتأ
.اهبىدانيتلا

:لماكلاناسنإلاحيسملا-٤
لٱَو،يِكْبَتُعوُسَياَهآَراَّـمَلَف«:برطضاوجعزنا·

ْ
ُدوُهَي

ةيآ(»َبَرَطْضٱَوِحوُّرلٱِبَجَعَزْنٱ،َنوُكْبَياَهَعَماوُءاَجَنيِذَّـلٱ
يفًاضْيَأُعوُسَيَجَعَزْنٱ«و)٣٣ لٱَىلِإَءاَجَوِهِسْفَنِ

ْ
ِ»ْربَق

:ةينانويلاةغللايفناينعم»جعزنا«ةملكل.)٣٨ةيآ(

ىلإزاتجاوملاعلاىلإلخدتوملانأل،نزحىنعمب
لخيلءاجوهو.عيمجلاأطخأذإسانلاعيمج

ِّـ
...مهص

دوهيلاةداقونيّزعملاءايروقافننمبضغىنعمبو
ليلدب،نيتخألارمأالورزاعلرمأمهينعينكيملنيذلا
.توملانمماقنأدعبرزاعللتقنوديرياوناكمهنأ
امدنع٣٩ةيآلايفًاضيأهتيناسنإىرنو:رجحلاعفربرمأ·

حلٱاوُعَفْرٱ«:لاق
ْ

ةملكلوقينأردقيهنأمغرف.»َرََج
:رهظُيلرجحلاعفرلرشبللجاتحيهنكلو،اهبهحزحزي

هنكل،هيلعىمغمنكيملرزاعلنأيف،ةزجعملاقدص
ةزجعملاهلكعمجلاىريلمث...ًالعفتامدقناك
عمًاقافتاوأةرماؤمكانهنإدحألوقيالف،نونمؤيو
.سانلااهبعدخيةزجعمقالتخالرزاعلةلئاع
َكُرُكْشَأ،ُبآلٱاَُّهيَأ«:لوقييلصملاحيسملاىرن:ّىلص·

يفَكَّـنَأُتْمِلَعاَنَأَو٤٢،ِيلَتْعِمَسَكَّـنَأل ٍنيِحِّـلُكِ
ةليمجلاةقالعلايههذهو.)٤١،٤٢اتيآ(»ِيلُعَمْسَت
بآلاو،بآلامركينبالاف،يوامسلاهيبأونبالانيب
الةلصيفهيبأعمٌسنُأوةكرشنباللو.نبالامركي
.عطقنت

:لماكلاهلإلاحيسملا-٥
.ًاروفتيملاجرخف)٤٣ةيآ(»ًاجِراَخَّـمُلَه،ُرَزاَعِل«:لاق

نود(ًاجراخمله:لاقحيسملاناكول«:ءايقتألادحألاق
رزاعلدَّـدحهنكلو!روبقلاىتوملكجرخل)مساديدحت
.»هدحورزاعلماقف،مسالاب

حورةدوعيف،حاورألاىلعًاحضاوحيسملاناطلسناك
.مايأةعبرأهترداغنأدعب،دسجلاىلإسودرفلانمرزاعل
دسجلاةمايقيفداسجألاىلعًاحضاوحيسملاناطلسناكو
يفُءِيضُيُروُّنلٱَو«!نتنأامدعبًاميلس لُّظلٱِ

ْ
لُّظلٱَو،ِةَم

ْ
َْملُةَم

.)١:٤،٥انحوي(»ُهْكِرْدُت

يذلاالإ،ضرألاملاعوءامسلاملاعرمأييذلااذنم
لُسُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«:هسفننعلاق

ْ
يفٍناَط َىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ

.)٢٨:١٨ىتم(»ِضْرَألٱ

نمموقتلنآلاحيسملاكوعدييوامسلاناطلسلااذهبو
ْنَم«:لئاقلاوهف،هعمةديدجةايحىلإكاياطختوم
الَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفيِنَلَسْرَأيِذَّـلاِبُنِمْؤُيَويِمالَكُعَمْسَي
ملٱَنِمَلَقَتْنٱِدَقْلَب،ٍةَنوُنْيَدَىلِإِيتْأَي

حلٱَىلِإِتْوَْ
ْ

انحوي(»ِةاََي
٥:٢٤(.

حيسملاتازجعمرزاعلةماقإنورشعلاوةثلاثلاةزجعملا
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ةالص
عمسينيح،نآلايهوٌةعاستتأ،يوامسلاانابأ

نأانطعأ.نويحينوعماسلاو،ميظعلاحيسملاتوصتاومألا
تومنممهثعبتف،نوعمسينيذلاءالؤهنمضنوكن
ةمايقلاوهحيسملاف،ًامودةددجتملا،ةيقيقحلاةايحلاىلإةيطخلا
.نيمآ.حيسملامساب.ةايحلاوهو

ةلئسأ
رزاعللحيسملاقَّـقحفيكو؟»رزاعل«مساىنعمام.١

؟همساىنعم
؟اهمساىنعماهلققحتفيكو؟»اثرم«مساىنعمام.٢
؟ةزجعمللًاجاتحمرزاعلنكيملاذامل.٣
؟حيسمللمهتبحمذيمالتلاَّـنيبفيك.٤
ٍدحاوتومنعهلوقققحتفيكو؟ًايبنافايقناكله.٥

؟بعشلانع
؟اثرموميرمةوعدةيبلتنعحيسملارخأتاذامل.٦
؟ربقلانعرجحلااوعفرينأحيسملابلطاذامل.٧

ةينحنملاءافشنورشعلاوةعبارلاةزجعملا

يفُمِّـلَعُيَناَكَو١٠ يفِعِماَجَْملٱِدَحَأِ اَذِإَو١١،ِتْبَّـسلٱِ
ِيناََمثٍفْعُضُحوُراَِهبَناَكٌةَأَرْمٱ

َ
ْتَناَكَو،ًةَنَسَةَْرشَع

ُعوُسَياَهآَراَّـمَلَف١٢.َةَّـتَبْلٱَبِصَتْنَتْنَأْرِدْقَتَْملَوًةَيِنَحْنُم
َهلَلاَقَواَهاَعَد

َ
١٣.»ِكِفْعُضْنِمٌةَلوُلَْحمِكَّـنِإ،ُةَأَرْمٱاَي«:ا

١٤.َهللاٱِتَدَّـَجمَوْتَماَقَتْسٱِلاَْحلٱيِفَف،ِهْيَدَياَهْيَلَعَعَضَوَو
يفَأَرْبَأَعوُسَيَّـنَألٌظاَتْغُمَوُهَو،ِعَمْجَْملٱُسيِئَرَف ،ِتْبَّـسلٱِ
ِهِذٰهيِفَف،ُلَمَعْلٱاَهيِفيِغَبْنَيٍماَّـيَأُةَّـتِسَيِه«:ِعْمَجْلِلَلاَق
يفَسْيَلَو،اوُفْشَتْسٱَواوُتْيِا :ُّبَّـرلٱُهَباَجَأَف١٥»ِتْبَّـسلٱِمْوَيِ
يفْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكُّلَُحيالَأ،يِئاَرُماَي« ْوَأُهَرْوَثِتْبَّـسلٱِ

مح
َِ
َيِهَو،ِهِذٰهَو١٦؟ِهيِقْسَيَوِهِبِيضْمَيَوِدَوْذِْملٱَنِمُهَرا
ِيناََمثُناَطْيَّـشلٱاَهَطَبَرْدَق،َميِهٰرْبِإُةَنْبٱ

َ
َناَكاَمَأ،ًةَنَسَةَْرشَع

يفِطاَبِّـرلٱاَذٰهْنِمَّـلَُحتْنَأيِغَبْنَي ْذِإَو١٧»؟ِتْبَّـسلٱِمْوَيِ
ُّلُكَحِرَفَو،ُهَنوُدِناَعُياوُناَكَنيِذَّـلٱُعيَِمجَلِجْخُأاَذٰهَلاَق
-١٣:١٠اقول(ُهْنِمِةَنِئاَكْلٱِةَديِجَْملٱِلاَمْعَألٱِعيِمَجِبِعْمَْجلٱ
١٧(.

يفةّيريبيفدوهيلاعماجمدحأيفةزجعملاهذهتثدح
ةحيبذلاميدقتزكرموه،دحاولكيهدوهيللو.تبسموي

نكل.هريغٍلكيهءانببمهلًاحومسمنكيملو،ميلشروأيف
يفو.ناكملكيفميلعتللزكارموةريثكعماجممهلتناك
ةدمةينحنمتناكيتلاةأرملاحيسملاىفشةيريبعماجمدحأ

عمجميفلبقنمىفشدقبرلاناكو،ًاماعرشعةينامث
.)١:٢٣سقرم(سجنحورهبًالجراذهموحانرفك

ةزجعملاوةجاتحملا-ًالوأ

اهضرم-١
هبَناَكٌةَأَرْمٱ«:اهنأبةضيرملااقولريشبلافصو ُحوُراَِ

مثٍفْعُض
ََ

ِينا
َ

َبِصَتْنَتْنَأْرِدْقَتَْملَوًةَيِنَحْنُمْتَناَكَو،ًةَنَسَةَْرشَع
لٱ
ْ

اهتلسلسوةسّبيتماهرهظتالضعنأل)١١ةيآ(»َةَّـتَب
دقل.ةنسةرشعينامثةدملبصتنتملف،ةسَّـوقمةيرقفلا
اذهنمّلُحتنأيغبنيناكو،ةدملاهذهلكناطيشلااهطبر
.طابرلا

ةملكف،ناسنإللهللاهبحيالامةأرملاكلتعمثدحو
ناسنإلاينعت»سوبورثنأ«ةينانويلاةغللايف»ناسنإ«
هللافدهوهاذهو.ىلعأىلإهينيععفرييذلا،بصتنملا
.ناسنإلكهلفدهينأبجياماذهو،ناسنإلاقلخنم
ثيحىلعأىلإرظنينموه،لعفلابهتيناسنإبعتمتينمو
.)٣:١يسولوك(سلاجحيسملا

عَّـيضيذلاضرملابةنيكسملاةأرملاهذهناطيشلانعطو
مغرلابنكل.لفسأىلإرظنتناويحلاكتراصف،اهتيناسنإ
هللااهقلخامىلإ،ىلعأىلإعلطتتاهحورتناككلذنم
ُتْدَجَواَذٰه«:ميكحلاناميلسلاقدقو.اهلهدارأامو،هيلع
.)٧:٢٩ةعماج(»ًاميِقَتْسُمَناَسْنِإلٱَعَنَصَهللاٱَّـنَأ:ْطَقَف

:اهناميإ-٢
.دبعتتلعمجملاىلعدّدرتتيهوةينحنملابحيسملاىقتلا

بهذتتيقباهضرمةرتفلكيفف،هللاعمةنيمأتناكدقل
.اهئانحنانممغرلابهتملكلعمتستماظتنابهللاتيبىلإ

اهلةيداعةرايزيفو.اهحورىلعيدسجلااهزجعرثؤيمل
اهسملامدنعًامامتاهتايححيسملاَّـريغو،ةكربلاتلانعمجملل
حلٱيِفَف«

ْ
اذكهو،)١٣ةيآ(»َهللاٱِتَدَّـَجمَوْتَماَقَتْسٱِلَا

ةديسلاهذهربتعتمل.ىلعأىلإترظنواهتايحفدهتققح
اهفصوامكو.هيفةدئافالًاتيمًانيتورعمجمللاهباهذ
ناميإاهلناكهنأل)١٦ةيآ(»َميِهٰرْبِإُةَنْبٱَيِه«حيسملا
ىلإاهئوجلواهدُّبعتماظتناوةيرارمتسايفكلذو،ميهاربإ
ببسبهللاتيبلءيجملانعنورخأتياّنمنوريثكو.هللا
عيضتو،لمعطغضوأةيلئاعتالاغشناوأمومهوأضرم
اهيفيقتلننأنكميناكةعئارةريثكصرفكلذبانم
.ركتفنوأبلطناممرثكأةكربذخأنفبرلاب

حيسملاتازجعمةينحنملاءافشنورشعلاوةعبارلاةزجعملا
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:اهركشواهؤافش-٣
يفاهدوجوناكنكل.ًءافشةضيرملاةأرملاهذهبلطتمل

حيسملاو.هلًاتفاخًابلطو،ءافشلايفاهتبغرلًانالعإعمجملا
ىريو،بلقلاقامعأيفًاتفاخناكامهمنينألاعمسي
امملعيوهف،بلطلابرهاجنوخرصنملنإىتحعومدلا
لُعْنِمَفَْرشَأ«.هلأسننألبقنمهيلإجاتحن

ْ
.ِهِسْدُقِو

،ِريِسَألٱَنيِنَأَعَمْسَيِلَرَظَنِضْرَألٱَىلِإِءاَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلٱ
طُيِل
ْ

ملٱيِنَبَقِل
.)١٠٢:١٩،٢٠رومزم(»ِتْوَْ

يرماسلادحاولاعمتكرتشاةأرملاتماقتسانأدعبو
)١٧:١٥اقول(ةحصلااولاننيذلاصربلاةرشعلاطسو
:١٨اقوليفروكذملااحيرأىمعأعمتكرتشاو،هللاتدَّـجمف

ُّلُكَحِرَفَو«:نيدوجوملانينمؤملاتحَّـرفاهركشةجيتنو.٤٣
جلٱ
ْ

ملٱِلاَمْعَألٱِعيِمَجِبِعَْم
لٱِةَديِجَْ

ْ
.)١٧ةيآ(»ُهْنِمِةَنِئاَك

ةزجعملاوعمجملاسيئر-ًايناث

،ةيساقةظفليهو»يئارماي«:١٥ةيآيفحيسملاهاعد
ءافشىأرامدنعهنأل،ًاقداصًافصولجرلافصتاهنكلو
ظاتغاتبسمويلكعمجملاروضحتدَوّعتيتلاةينحنملا

ةضيرملاتناكولو.تبسموييفاهأربأحيسملانأل،ًادج
ناكولو،ًافلتخمهقيلعتءاجلهتنباوأهتجوزوأهتخأوأهمأ
نمو!اهحلاصلىرخأةقيرطبةعيرشلاَّـرسفلهّمهياهرمأ
:ركذنعمجملاسيئرءاطخأ

هّجوينأنود،حيسملادصقيوهودوجوملابعشلامَّـلك.١
يِغَبْنَيٍماَّـيَأُةَّـتِسَيِه«:لاقف،ةرشابمحيسمللمالكلا
لٱاَهيِف

ْ
يفَسْيَلَو،اوُفْشَتْسٱَواوُتْيِاِهِذٰهيِفَف،ُلَمَع ِمْوَيِ

ماهتالاهَّـجولًاعاجشناكولف.)١٤ةيآ(»ِتْبَّـسلٱ
تبسلارسكيذلاوهحيسملاف،ةرشابمحيسملل
ىلعهبضغقلطأعمجملاسيئرنكل.ةضيرملاىفشو
.دّبعتللءاجيذلاءيربلاروهمجلا

ريغبمكحهنكلىسوميسركىلعلجرلااذهسلج.٢
لعيملامك،ىسومةعيرش

ِّـ
ُهَّـنِإَف«.ىسومميلاعتم

يفٌبوُتْكَم َّـلَعَلَأ.»ًاسِراَدًارْوَثَّـمُكَتال«:ىَسوُمِسوُماَنِ
طُمُلوُقَيْمَأ؟ُنَاريِّـثلٱُهُِّمُهتَهللاٱ

ْ
ْنِمُهَّـنِإ؟اَنِلْجَأْنِمًاقَل

يفناك.)٩:٩،١٠سوثنروك١(»ٌبوُتْكَماَنِلْجَأ
سيئرركنأو،تبسلامويناويحلابةمحرىسومةعيرش

!تبسلامويناسنإلاىلعةمحرلاهذهعمجملا
حيسمللهدسحببسبتبسلاىلعةريغلاىعّدا.٣

،هيلعمهلابقإوهلسانلاةبحمنموهترهشنمهظيغو
،يداعلاناسنإلااهعّقوتييتلاةمحرلادعاوقفلاخف

كلتلثميفاهعابِّـتاىلعسانلاحلطصايتلاو
!لاوحألا

اذهناكدقف،وههتقيرطبريخلالعفنوكينأدارأ.٤
ٍةعيرشةيدوبعتحتشيعيناكو،ًادئاقالًاعباتلجرلا

هؤالوناك.يحٍتوكلميفًاوضعسيلو،ةدماج
ةمحرللهئالونمربكأةعيرشللتّمزتملاريسفتلل
املو،ريخلالمعةقيرطنعةركفهيدلتناك.ةبحملاو
موهفملاحضوأوىرخأةقيرطبريخلاحيسملالعف
عمجملاسيئرسفنتألتما،ريخلالمعلحيحصلا
نمًالدبكلذو،وههتقيرطبريخلاديريناكهنألظيغلاب
حيسملالمعنمراهبنالاوركشلابهسفنئلتمتنأ
يفةلِّـثمتمتءاجيتلاهللاةوقةيؤرنموليلجلا
.»انعمهللا«همساىنعميذلا»ليئونامع«حيسملا

نأملؤملانمو.حيسملادضهعماوفقيلنيرخآراثأ.٥
دضهعماوفقووهلوقىلعهوقفاونيدوجوملانمنيريثك
ىلععقاولاملظلااوكردأنيرضاحلانكلو.حيسملا
حيسملاتكسأاملف.ةيقّتلاةينحنملاةأرملاىلعوحيسملا
اوُناَكَنيِذَّـلٱُعيَِمجَلِجْخُأ«:عنقملاهِّـدَربعمجملاسيئر
.)١٧ةيآ(»ُهَنوُدِناَعُي

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

:اهافشمث،ةأرملاضرمحيسملاصَّـخش
عطتستملامبر،ةينحنمةنيكسملاتناك.)١٢ةيآ(اهآر·

ةريثكتارميفو.اهآروههنكلو،اهئانحنالهارتنأ
وههنألهركشناننكل.هارنالفعومدلاباننويعئلتمت
كردنامدنعو.انلهبحوهيساسألاومهملانأامك،اناري

»ًالَوَّـأاَنَّـبَحَأَوُهُهَّـنَألُهُّبِحُن«:انحويعملوقنانلهبح
ىَرَنَكِروُنِب«:هللوقناناريامدنعو.)٤:١٩انحوي١(
.)٣٦:٩رومزم(»ًاروُن
ةلولحمكنإةأرمااي:اهللاقو،اهاعداهآراملف«:اهاعد·

اهاعدهنكل،اهتيؤردنعفقوتيمل.)١٢ةيآ(»كفعضنم
ةبوعصلاىدمفرعواهفقومكردأ.اهفعضصَّـخشو
نَّـنحتاذل،اهعمفطاعتواهبهبلقّسحأ.اهزاتجتيتلا
لبقتلهف،يطعيلعرقيفقاوهنإ.اهفعضنماهَّـلحو
!؟حتفتو
ًاديالاهيلعهيدياتلكحيسملاعضو:اهافشواهسمل·

لاحلايفو،اهيلعهنانحوهلابقإانيرياذهو.ةدحاو
هنألهللاتدجموةأرملاتماقتساو،ةيروفلاةجيتنلاتءاج
.اهماقأ

حيسملاتازجعمةينحنملاءافشنورشعلاوةعبارلاةزجعملا

٨٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



سيئراهمجاهءافشلاتلانامدنع:اهئافشنععفاد·
ملحيسملانكلو،ريكفتلايفهلنيهباشملاعمعمجملا
الَأ«:عمجملاسيئرللاقو،اهنععفادلب،اهدحواهكرتي

يفْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكُّلَُحي َنِمُهَراَِمحْوَأُهَرْوَثِتْبَّـسلٱِ
ملٱ
ْ
ْدَق،َميِهٰرْبِإُةَنْبٱَيِهَو،ِهِذٰهَو؟ِهيِقْسَيَوِهِبِيضْمَيَوِدَوْذِ
مثُناَطْيَّـشلٱاَهَطَبَر

ََ
ِينا
َ

َّـلَُحتْنَأيِغَبْنَيَناَكاَمَأ،ًةَنَسَةَْرشَع
يفِطاَبِّـرلٱاَذٰهْنِم اذهبو.)١٥،١٦اتيآ(»؟ِتْبَّـسلٱِمْوَيِ
.اهلةحصلاةكربىلإاهنعهعافدحيسملافاضأ

:ىسومةعيرشحيسملاحرش-٢
.اهخسنوةاروتلاةعيرشضقنحيسملانإنوريثكلوقي
هللادنعنمًالزنُمًاباتكنأنكميال.ثدحيملاذهنكلو
باتكلامضيكلذل.ًاضيأهدنعنمًالزنُمرخآًاباتكضقاني
وةاروتلا،ديدجلاوميدقلانيدهعلاهيتفدنيبسدقملا
.هللاوهودحاوردصملانألضقانتيأدجويالف،ليجنإلا
:نأبةاروتلاىلعحيسملاقَّـدصدقل

اَذٰهالَوْمُتْأَرَقاَمَأ«:لاقهباشمفقوميفو:اهسبتقا·
َفْيَك،ُهَعَماوُناَكَنيِذَّـلٱَوَوُهَعاَجَنيِح،ُدُواَدُهَلَعَفيِذَّـلٱ
َنيِذَّـلٱىَطْعَأَو،َلَكَأَوِةَمِدْقَّـتلٱَزْبُخَذَخَأَوِهللاٱَتْيَبَلَخَد
لِلَّـالِإُهُلْكَأُِّلَحياليِذَّـلٱ،ًاضْيَأُهَعَم

ْ
:٦اقول(»؟ْطَقَفِةَنَهَك

٤-٣(.
ْلَه«:هيعماسلأسذإ،ىسومةعيرشحيسملاحرشو·

يفُِّلَحي خلٱُلْعِفِتْبَّـسلٱِ
ْ

َخت؟ِّـَّـرشلٱُلْعِفْوَأَِْري
ْ

ٍسْفَنُصيِل
ىلإهيعماسعفديلكلذو)٦:٩اقول(»؟اَهُكالْهِإْوَأ
مهتايحىلعقحلاتاملكاوقّبطيل،نوأرقياميفريكفتلا
.ةنطفلاوةماقتسالاب
ىَّـتَحُلَمْعَيِيبَأ«:لاقفهتيصخشنعحيسملاثدحتو·

لٱَناَكاَذٰهِلْجَأْنِمَف.ُلَمْعَأاَنَأَوَنآلٱ
ْ

طَيُدوُهَي
ْ

َنوُبُل
ًاضْيَأَلاَقْلَب،ْطَقَفَتْبَّـسلٱِضُقْنَيَْملُهَّـنَأل،ُهوُلُتْقَيْنَأَرَثْكَأ
.)١٨-٥:١٧انحوي(»ِهللاٱِبُهَسْفَنًالِداَعُم،ُهوُبَأَهللاٱَّـنِإ
ىسومةعيرشحرشيفميلسلاقطنملاحيسملامدختساو·

نممهأةينحنملاةأرملانإلاقف،تبسلامويصوصخب
،برشتلاهطابرنمهتميهبّلحيناسنإلاف،ةميهبلا
نأزوجيلهف.)روثلاعمةقرافملاب(ميهاربإةنباةينحنملاو
ةقرافملاب(ضرملااذهلثمبناطيشلانمةطوبرمكرتُت
ةرشعينامثةدمل)ةميهبلاهيفنوطبرييذلادوذملاعم
عضبعمةقرافملاب(ةيمويلااهتايحءادأنعةزجاعةنس
.)شطعلايفناويحلااهيضقيتاعاس

:ةأرملانمحيسملافقوم-٣
اهعجرأوًالعفةأرملافصنأيذلانأيخيراتركفبىرن

:حيسملايفف،حيسملاوهاهلهللاهدارأيذلالصألاىلإ
ِيناَنوُيالَوٌّيِدوَُهيَسْيَل«

ٌّ
ٌرَكَذَسْيَل.ٌّرُحالَوٌدْبَعَسْيَل.

يفٌدِحاَوًاعيَِمجْمُكَّـنَأل،ىَثْنُأَو ملٱِ
:٣ةيطالغ(»َعوُسَيِحيِسَْ

تالماعمبانرّكذيةينحنملاةأرمللحيسملاءافشو.)٢٨
:ةأرملاعمحيسملا

نأريغب،ةنامأوبحوةياردبةيرماسلاحارججلاع·
اهلاحىلإاههَّـبنهتبحمنمةقيقرةسملبلب،اهحرجي
تذخأف،اهيورينأنكمييذلايحلاءاملاىلإو،طقاسلا
.اهتيرقلًةزراكتراصوتباتويحلاءاملاهنم
»يموقاثيلط«اهادانوةتيملاسريايةنباديبكسمأ·

مألاههِّـجوتيذلاءادنلاوه»اثيلط«و.توملانماهماقأف
:٥سقرم(مونلانماهظقوتامدنعحابصلايفاهتنبال

٤٣-٣٥(.
يذلاديحولااهنبايكبتتناكيتلانييانةلمرأىَّـزع·

لاقواهنمحيسملامدقتف.تامهنكلو،اهلمألكناك
:٧اقول(اهيلإهعفدو،ةايحللاهنباداعأو»يكبتال«:اهل
١٧-١١(.
ملةكرباهاطعأو،يسيرفلاتيبيفةئطاخلاةأرمللرفغ·

ًاريثكهتبحأف،ماعطللهاعديذلاتيبلابحاصاهذخأي
.)٥٠-٧:٣٦اقول(ريثكلااهلرفغهنأل
نيذلااياطخبتكو،اهتيطخيفتكسمُأيتللرفغ·

.)٩-٨:١انحوي(ةبوتللاهداقمث،اهوكرتفاهونادأ
.)٤٢-١٠:٣٨اقول(اثرموميرمورزاعلتيبقداص·
نيبزّيمياليذلاحيسملاهنإ.ةينحنملايفشيوهاهو·

نمٍّيأنيبقّرفُيالو،هسنجببسرخآوصخش
جلٱِلْجَألَتاَمَوُهَو«.عيمجلاصّلخمهنألهتقيلخ

ْ
ِعيَِم

يِذَّـلِلْلَب،ْمِهِسُفْنَألالُدْعَباَميِفُءاَيْحَألٱَشيِعَيْيَك
.)٥:١٥سوثنروك٢(»َماَقَوْمِهِلْجَألَتاَم

ةينحنملاةأرمللهتبحمديَّـدميذلابحملاحيسملاو
لكلاقوفو،كرومأميقتستلنآلاكيلإهديُّدمي،تماقتساف
.هبكتقالعميقتستل

ةالص
نععفرتلكيلإيتأنف،نينحنملامِّـوقمتنأ،يوامسلاانابأ

.انرومأميقتستو،انروهظلدتعتل،انينحياملكانلهاك

حيسملاتازجعمةينحنملاءافشنورشعلاوةعبارلاةزجعملا

٨١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



تقويفانيلإّدتمتيتلاكنانحةسملىلإانجوحأام
.حيسملامساب.ميركلاكصخشىلإانراظنأعفترتف،انقيض

.نيمآ

ةلئسأ
؟هتّدمتناكاذامو؟ةينحنملاةأرملابضرملالعفاذام.١
ّ؟قحبهتيناسنإبعتمتييذلاوهنم.٢
ملعتناذامو،ءافشلايفاهتبغرةينحنملاتنلعأفيك.٣

؟كلذنم
.ةيريبعمجمسيئريفنيبيعركذا.٤
.ةينحنملابحيسملامامتهاترهظأءايشأةعبرأركذا.٥
.تبسلاةعيرشريسفتيفميلسلاقطنملاركذا.٦
عفرفيكو،َّـنهنأشنمحيسملاعفرتاديسثالثركذا.٧

؟َّـنهنمةدحاولكنأشهللا

سواميترابءافشنورشعلاوةسماخلاةزجعملا
ىمعألا

َعَماَحيِرَأْنِمٌجِراَخَوُهاَميِفَو.اَحيِرَأَىلِإاوُءاَجَو٤٦
َسُواَميِتُنْبٱىَمْعَألٱُسُواَميِتْراَبَناَكٍ،ريِفَغٍعَْمجَوِهِذيِمالَت

ُعوُسَيُهَّـنَأَعِمَساَّـمَلَف٤٧.يِطْعَتْسَيِقيِرَّـطلٱَىلَعًاسِلاَج
،َدُواَدَنْبٱُعوُسَياَي«:ُلوُقَيَوُخُْرصَيَأَدَتْبٱ،ُّيِِرصاَّـنلٱ
:ًاريِثَكَرَثْكَأَخََرصَف،َتُكْسَيِلَنوُريِثَكُهَرَهَتْنٱَف٤٨»!يِْنَمحْرٱ
.ىَداَنُيْنَأَرَمَأَوُعوُسَيَفَقَوَف٤٩.»يِْنَمحْرٱ،َدُواَدَنْبٱاَي«
٥٠.»َكيِداَنُياَذَوُه.ْمُق.ْقِث«:ُهَلَنيِلِئاَقىَمْعَألٱاُوَداَنَف
اَذاَم«:ُعوُسَيُهَلَأَسَف٥١.َعوُسَيَىلِإَءاَجَوَماَقَوُهَءاَدِرَحَرَطَف
ْنَأ،يِدِّـيَساَي«:ىَمْعَألٱُهَلَلاَقَف»؟َكِبَلَعْفَأْنَأُديِرُت
.»َكاَفَشْدَقَكُناَميِإ.ْبَهْذٱ«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف٥٢.»َِرصْبُأ
يفَعوُسَيَعِبَتَو،ََرصْبَأِتْقَوْلِلَف -١٠:٤٦سقرم(ِقيِرَّـطلٱِ
٥٢(.

.)٣٤-٢٠:٢٩ىتميفًاضيأةزجعملاتدرو(

الىمعألاو.احيرأبرقبىمعأءافشةزجعمهذه
دقفهنألهقزربسكيفهسفنىلعدمتعينأعيطتسي
.ةعيبطلاالو،سانلاهوجوالو،هقيرطفرعيالو،هرصب

:نايمعةثالثاحيرأدنعحيسملاىفشدقلو

:١٨اقول(احيرأبرقبفقيناك،مهنمًادحاواقولركذ
٣٥(.

.نييمعأمهنمىتمركذو

لمأتنيذلا،سواميترابوهمهنمًادحاوسقرمركذو
رثكأهنألهركذىلعرصتقاامبرو،هئافشةزجعمنآلا
ًادئاقحبصأامبرو،ةيمهأحيسملامهافشنيذلانايمعلا
.سئانكلادنعمسالابًافورعمكلذدعبًايحيسم

دنعنايمعلاءافشنعنييليجنإلاةياوريفضقانتالو
ًادحاوىمعأىفشحيسملانإسقرملاقولنكلو.احيرأ

اذهناكل،نييمعأىفشهنإىتملاقامنيب،احيرأدنع
املمكينيريشبلانمدحاولكنأيهةقيقحلاو.ًاضقانت
.مهضقانيالهنكلو،نورخآلاهبتك

حفاكهنأل،هامعنممغرلابًالطبسواميترابفقو
نأبحيسملاهأفاككلذل،هبنمؤموهف.حيسملاىلإلصيل
ىأرف،رصبلاباحصأنمنوريثكهريملامىريلهينيعحتف
لخملا»دوادنبا«حيسملا

ِّـ
.رظتنملاص

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

لمأتنلف.يطعتسييذلاىمعألاسواميترابوهجاتحملا
:هيلعلصحامو،لعفام

:خرص-١
كلميناكهنكلو،رصبلاةمعندقتفيسواميترابناك

هوحنميلةراملاهابتناتفلُيلاهمادختسادَّـوعتةيوقةرجنح
هدنعيتلاةرجنحلاكلتمدختسادقو.ةيلامًةدعاسم
ُعوُسَيُهَّـنَأَعِمَساَّـمَلَف«.هدنعسيلامىلعلصحيل
»يِنَْمحْرٱ،َدُواَدَنْبٱُعوُسَياَي:ُلوُقَيَوُخُْرصَيَأَدَتْبٱ،ُّيِِرصاَّـنلٱ
.)٤٧ةيآ(

سيلامىلعهبلصحنلاندعاسيامانيطعيًامودهللاو
اموهدنعاممدختسادقف،كلذسواميترابانمّلعيو.اندنع
فَّـرصتننأنحنانيلعو.هفدهىلإلصيلهيلعبرَّـدت
ليمكتلهللااهمدختسيلاهزربنوانيفةنماكلاتاقاطلاب
.انيفدوجوملاصقنلا

:نمآ-٢
لخملاايسملا»دوادنبا«حيسملايفسواميترابىأر

ِّـ
ص

ءاضوضلاببسنعلأسامدنعف.ملاعلاىلإيتآلارَظتنملا
.احيرأنمٌجراخ»يرصانلاعوسي«نأهوباجأاهعمسييتلا
عناصنمرثكأ»يرصانلا«يففرعىمعألانكلو

حيسملاتازجعمىمعألاسواميترابءافشنورشعلاوةسماخلاةزجعملا
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لخملايأ»دوادنبا«هنأكردأدقل.تازجعم
ِّـ

بلطف،ص
.احيرألهأنمنوريثكهريملاماذهو.ةمحرلاهنم

هللادبعوألَسرمويبنكحيسملانعًاريثكعمسننحنو
لٱ«نألحيحصاذهو،ناسنإلاوأ

ْ
َّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك

حورلارينيامدنعنكلو.)١:١٤انحوي(»ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَب
لخم،هلإلاهنأهتيناسنإراوجىلإهيفىرنانتريصبسدقلا

ِّـ
ص

،بآلانمٍديحولامكًادجم،هدجمىرنو،رشبلايدافوملاعلا
قوفةمعنلانننأنكميهئلمنمو،ًاقحوةمعنًاءولمم
.)٣:١٦سواثوميت١(دسجلايفرهظيذلاهللاهنأل،ةمعن

:َّـرصأ-٣
نوريثكهرهتناف»ينمحرادوادنباعوسياي«:خرصيناك

ناك.ًاريثكرثكأخرصوهبلطىلعَّـرصأهنكل،تكسيل
نوضفرينيريثكنأدَّـوعتذاحشلااذهف،تكسينأنكمي

يفهنكلو.هيطعينأىلعًادحأربُجينأكلميالوهو،هبلط
ةمواقممغرهخارصدازو،هبلطيفّحلأوَّـرصأةرملاهذه
هَّـجولب،رشبلانمهلوحمهنمبمتهيمل.هلروهمجلا
.دوادنباحيسملا:هيفقثينملهمالك

،وههتوصعمسننأّرصُنوءامسلابابعرقننأانيلعف
.عابِّـتالاةبجاوهتاميلعتنأل

:بَّـلغت-٤
هوداقونوطيحملاهادانوهبلطحيسملاباجتساامدنعو

،هلطعيوأةكرحلانمهعنميسهءادرنأدجو،حيسملاىلإ
عيطتسينكيملو،هيلإجاتحيًايلاغًائيشحرطدقل.هحرطف
هلطعيءيشلااذهنأكردأنأامنكلو،ةلوهسبهضِّـوعينأ

يذلالجرلاكلذكرابمف.حيسملاوحنراسوهحرطىتح
برىلإلوصولانعهقيِعُيوأهرِثعُينأنكميامىلعبَّـلغت
ينغتسياليذلاهءادرناكهلطعييذلااذهنأعم،دجملا

.هنع

ىلإلوصولانعءايشأانلطعتةيحورلاانتايحيفو
انلعجييذلايتاذلاربلاءادراهنم،اهحرطننأبجي،حيسملا
لاقامك،حيسملاىلإانبّرقتةحلاصلاانلامعأنأربتعن
...ِساَّـنلٱيِقاَبَلْثِمُتْسَلِّـينَأَكُرُكْشَأاَنَأَّـمُهللَا«:يسيرفلا
يفِْنيَتَّـرَمُموُصَأ نكلو.)١٨:١١،١٢اقول(»ِعوُبْسُألٱِ
َّـمُهللٱ«:نيدّدرم،حيسملاهحنمييذلاّربلاءادربلطنل
خلٱاَنَأيِنَْمحْرٱ

ْ
طَنِل«مث.)١٨:١٣اقول(»َئِطَا

ْ
ٍلْقِثَّـلُكْحَر

خلٱَو
ْ

ملٱَةَّـيَِط
لَو،ٍةَلوُهُسِباَنِبَةَطيِحُْ

ْ
يفِْربَّـصلٱِبِْرضاَحُن جلٱِ

ْ
ِداَهِ

ملٱ
.)١٢:١نييناربع(»اَنَماَمَأِعوُضْوَْ

:هديريامفرع-٥
:دّدرتينأنكميناك،هبلطنعحيسملاهلأسامدنع

؟ًاريقفناكهنأل،هلْخَدنمشيعيوهرمثتسيًالامبلطيله
فرعنأقبسو،هديريامدَّـدحدقناكهنأل،لعفيملهنكلو
هنمعّيضيسرصبلانأنممغرلاب.رصبُينأ:هجاتحيام
.يدجتسينأردقينلرصبيامدنعف،ةايحلاةفرح

:بلقلاونيعلارصبلان-٦
دقكناميإ.بهذا«:هللاقوبلطامحيسملاهاطعأ
رصبلالنيملهنألاذهسواميترابكرابمف.)٥٢ةيآ(»كافش
،حيسملاهجوةيؤرزايتمالانو.ًاضيأةريصبلاحْتَفلب،طقف
.هسفنصالخو

:قيرطلايفعوسيعبت-٧
ًارارقذّختاهتريصبوسواميترابانيعتحتفنااملاحو

،حيسمللًامئادًاذيملتنوكينأررقدقف،ةياغللًاريطخ
.قيرطلايفهعبتو

هيفراساذإيذلا،قيضلاقيرطلاوهحيسملاقيرطو
حيسملاعبتيلهبيلصلمحيوهسفنركنينأبجيناسنإ
نلاهنودبيتلاةسادقلاقيرطوهو.)١٠:٣٨و٧:١٣ىتم(
.)١٢:١٤نييناربع(برلادحأىري

،ّيلجتلاودجملالبجىلإًانايحأانبحيسملاقيرطعفتريو
ءاكبلايداوىلإًانايحأانبلزنيدقامك،هتمايقةوقيفهارنف
يفهنكلو.)٣:١٠يبليف(همالآةكرشيفهارنف،توملالظو
همسالجأنمربلالبُسىلإانيدهيوانمامأريسينيلاحلا
.)٢٣:٣رومزم(

اذكهف،ديسلاهنألهعبت،حيسملاسواميترابعبتْذإو
حيسملابسواميترابفرتعادقل.)٥١ةيآ(»يديساي«:هادان

ىرخأةيطعبةيطعلاّريغينأكلميو،ءاطعلاكلميًاديس
ميكحلافُّرصتتحتهسفنسواميترابعضوكلذلو.لضفأ
.حيسملاعوسيانبرديحولا

ةزجعملاونودهاشملا-ًايناث

نأنكميو،حيسملابطيحملاروهمجلامهانهنودهاشملا
.مويلاةسينكلًةروصمهيفىرن

:هولعفاملمأتنلف

حيسملاتازجعمىمعألاسواميترابءافشنورشعلاوةسماخلاةزجعملا
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:تكسيلهورهتنا-١
يفناكامدنعف.هتقووحيسملادهجىلعاوقفشأدقل

ٌتقوهيدلسيلهنأاودقتعاف،تازجعمىرجأوظعواحيرأ
حيسمللمهبحنعنوّربعيمهنأاوّنظدقل.سواميترابل
هلعفتاماذهو.حيسملاجاعزإنمسواميترابمهعنمب
كراشتالوحيسملانمةكربلاذخأتامدنع،ًانايحأةسينكلا
نحنو،حيسملاىلعشتفيانلوحنمملاعلا.اهيفنيرخآلا
نمقيرطيفةرثعرجحفقنو،انسفنألهبظفتحنًانايحأ

!نوجاتحي

:»ْمُقْ.قِث«:نيلئاقهودان-٢
لجألصخألابو،عيمجلالجأنمحيسملاءاج

اودانينأرمأوعمجلاحيسملافقوأكلذل.نيجاتحملا
،ةحلاصلاهتدارإحيسملابنيطيحملاضعبكردأف.سواميتراب
هيلإمهرماوأاوَّـريغ،تكسيلىمعألانورهتنياوناكنأدعبو
اذوه.مق.قث«:سواميترابلاولاقو،حيسملارمألًةعاط
.»كيداني

اوناك.انلًاميظعًاسردحيسملابنوطيحملامدقي
دّرجمب،حيسملاركفعمقسانتيلمهركفاوّريغينأنيدعتسم
.يهلإلاركفلااوكردأنأ

،برللًاتيبينبينأديريهنإناثانليبنلادوادلاق
عَّـجشودوادهضرعامىلعيقطنملاهريكفتبناثانبواجو
غلبُينأناثانبرلارمأانهو.برلاريشتسينأنود،دواد
ناكو.هينبيسيذلاوههنبانأل،تيبلاينبيالنأدواد
،ىلوألاهتباجإنعدوادلرذتعيبهذامدنعًاميظعناثان
.)٧ليئومص٢(برلادنعنميتلاةيناثلاهتباجإمدقيل
ركفعمقفاوتيلهركفِّـريغييذلاوهنيمألاةلاسرلابحاصف
.سانللمدقيلحيسملانمذخأييذلاوهو،حيسملا

:هوداق-٣
هنألف،حيسمللهولّصويلسانلاطسوهوداقضعبلاو

لصينألواحهنأولمهطسوطَّـبختينأدبالناكىمعأ
مهتبحمنعحيسمللهوداقنيذلاَّـربعدقو.حيسملاىلإهسفنب
.حيسمللمهتبحمنعو،هل

،هتملكبملكتنوهتوصزّيمننأاّنمحيسملاعّقوتي
.حيسملابيقتليثيحىلإهلّصونلٍرّثعتمٍناسنإبكسمنف
نعنوشتفيمهنكل،حيسملامّدخنعنوشتفيالسانلاف
فرعننأةسينككهللاانْمّلعيلو.همادخلالخنمحيسملا

وهاهبحاصيتلاةملكللنيلماحماّدخدرجمنحنف،انمجح
.حيسملا

ةزجعملاوحيسملا-ًاثلاث

:روهشملاحيسملا-١
)١٠:٤٧سقرم(»ُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَيُهَّـنَأَعِمَساَّـمَلَف«

بحيهنععمسينملكو،ةياغللةباَّـذجحيسملاةَّـيصخشف
لماك،هلريظنالديرفهنإ.همالكسرديوهيلعفرعتينأ

لخمكانبولقيفهانربتخااملكو.ءيشلكيف
ِّـ

انثَّـدحت،انلٍص
لَقَضاَف«:منرملالوقيامك،هنع

ْ
لَكَتُم.ٍحِلاَصٍمالَكِبيِب

ِّـ
اَنَأٌم

لِليِئاَشْنِإِب
ْ

.)٤٥:١رومزم(»ٍرِهاَمٍبِتاَكُمَلَقِيناَسِل.ِكِلَم

:ةمحرلاعناصدوادنباحيسملا-٢
مظعأامو.)٤٧ةيآ(»يِنَْمحْرٱ،َدُواَدَنْبٱُعوُسَياَي«

ةمدخلحيسملااهبماقةدحاوةزجعمكانهنكتمل!همحارم
.ةجاتحمسفنلنانحوفطعوةبحمهتازجعملك.هسفن
لَيِلِهْيَلَعَعَقَوىَّـتَح،َنِيريِثَكىَفَش«

ْ
.ٌءاَدِهيِفْنَمُّلُكُهَسِم

:ًةَلِئاَقْتَخََرصَوُهَلْتَّـرَخُهْتَرَظَناَمَنيِحُةَسِجَّـنلٱُحاَوْرَألٱَو
.)٣:١٠،١١سقرم(»ِهللاٱُنْبٱَتْنَأَكَّـنِإ

:هاوسنعفلتخملاحيسملا-٣
حيسملانكل،تكسيلهورهتناوىمعألايفروهمجلاخرص

ةيآ(»ىَداَنُيْنَأَرَمَأَوُعوُسَيَفَقَوَف«.ًافلتخمًافُّرصتفَّـرصت
،هبنيطيحملانعًافلتخمحيسملاناكءيشلكيف.)٤٩
ركفنعفلتخيحيسملاركف.فالتخالااهانعمةسادقلاو
الو،نوبعتي.ةدودحممهتاقاطومهتايناكمإرشبلاف،نيرخآلا
حيسملانكل.مهلوحنملكتاجايتحاباومتهينأنوردقي
هجرُخيالهيلإلِبقُينمو،ًاعساوهبابحتفيدودحملاريغ
.)٦:٣٧انحوي(ًاجراخ

:ًادحأربُجياليذلاحيسملا-٤
ةيآ(»؟َكِبَلَعْفَأْنَأُديِرُتاَذاَم«:سواميترابحيسملالأس

لبقنمهجايتحافرعيهنأنممغرلابهبلطنعهلأس.)٥١
ةيرحانلدكؤيلهسفنلاؤسلاانلأسيلازامو!هلأسينأ
.انربُجيالهنأو،انرايتخا

لٱَحَتَفَوِيتْوَصٌدَحَأَعِمَسْنِإ«:لوقيهنإ
ْ

:٣ايؤر(»َباَب
نكيمل.)٩:٢٣اقول(»يِئاَرَوَِيتْأَيْنَأٌدَحَأَداَرَأْنِإ«)٢٠

مرتحييذلاقيقرلارداقلاوهف،دحأىلعًاليقثًافيضًادبأ
ةبحملاطُبُرب،رشبلالابحبهيلإانبذجيهنإ.ناسنإلاةيرح
.)٤:١٩انحوي١(ًالوأانبحأوههنألهبحنف)١١:٤عشوه(

حيسملاتازجعمىمعألاسواميترابءافشنورشعلاوةسماخلاةزجعملا
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قحتسييذلاصالخلاحنامحيسملا-٥
:عابِّـتالا
لِلَف.َكاَفَشْدَقَكُناَميِإ.ْبَهْذٱ«

ْ
َعوُسَيَعِبَتَو،ََرصْبَأِتْقَو

يف هسفنوهدسجءافشحيسملاهحنم.)٥٢ةيآ(ِ»قيِرَّـطلٱِ
ءيشكانه.حيسملاعبتينأررقهنكلو،بهذيلهكرتو
،هبلَّـثمتننأديرنوهمرتحنوهبحنانلعجيحيسملايفباذج
أطخهيفسيلف،هتروصىلعنوكننأانددوهانلمأتاملكف
وأ،سانلانعهيفخنوأهنععفادنبيعوأهنعرذتعن
سانللهتعورانرهظأاملكو!ًاجيرختهلدجننألواحن
ىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«:حيسملالاقدقف،هللاةيؤرباوعَّـتمت
.)١٤:٩انحوي(»َبآلٱ

ٍركفعابّتاسيلحيسملاعابِّـتاف»قيرطلايفعوسيعبت«
وهو،يحٍصخشعابتاهنكل،ةديقعالوةفسلفالو،دّرجم
»قيرطلا«ىلوألاةيحيسملاتيِّـمُسكلذلو.ةايحبولسأ
.)٩:٢لامعأ(

لخملاحيسملاتفرعله
ِّـ

ىلعكانيعتحتفناله؟ص
.كتايحقيرطلكهعبتاايه...؟هتبحمةمظع

ةالص
،سانلااننيهيامدنعانمركتنماي،يوامسلاانابأ
امدنعاناروجىلإفقتو،سانلاانلمهيامدنعانبينتعتو
تنأ-سانلاانتكسُيامدنعانتثاغتساعمستو،سانلاانرجهي
!ذالملاكبو،أجلملا

قيرطيفكءاروريسنف،انبولقرسأيكبحنألكعبتن
.حيسملامساب.دوعصلاوةمايقلاىلإيدؤييذلا،بيلصلا
.نيمآ

ةلئسأ
رصتقااذاملو؟احيرأدنعحيسملامهافشىمعأمك.١

؟سواميترابركذىلعسقرم
؟حيسملاىلإلصيلهدنعامسواميترابمدختسافيك.٢
ًاررضءافشلاىلعسواميترابرارصإيفىرتفيك.٣

؟ةيداملاهتلاحل
اهنألاهحرطننأبجييتلاءايشألاضعبيهام.٤

؟يحورلاانءافشلطعت
؟هئافشدعبسواميترابهذَّـختايذلاريطخلارارقلاوهام.٥

؟هنمملعتناذامو
سواميترابءافشةزجعملنودهاشملالثميفيك.٦

؟مويلاانتسينك

.ةركفلاهذهحرشا-»هاوسنعفلتخمحيسملا«.٧

نيتلاةرجشنْعَلنورشعلاوةسداسلاةزجعملا

ْهلٱَوَميِلَشُروُأُعوُسَيَلَخَدَف١١
َ
َىلِإُهَلْوَحَرَظَناَّـَملَو،َلَكْي

َعَماَيْنَعِتْيَبَىلِإَجَرَخ،ىَسْمَأْدَقُتْقَوْلٱَناَكْذِإٍءَْيشِّـلُك
يفَو١٢.ََرشَعْيَنْثِٱلٱ ،َعاَجاَيْنَعِتْيَبْنِماوُجَرَخاَّـَملِدَغْلٱِ
ُدَِجيُهَّـلَعَلَءاَجَو،ٌقَرَواَهْيَلَعٍديِعَبْنِمٍنيِتَةَرَجَشَرَظَنَف١٣
َْملُهَّـنَأل،ًاقَرَوَّـالِإًائْيَشْدَِجيَْملاَهْيَلِإَءاَجاَّـمَلَف.ًائْيَشاَهيِف
َهلُعوُسَيَلاَقَف١٤.ِنيِّـتلٱَتْقَوْنُكَي

َ
ِكْنِمٌدَحَأْلُكْأَيال«:ا

.َنوُعَمْسَيُهُذيِمالَتَناَكَو.»ِدَبَألٱَىلِإُدْعَبًارََمث
يفَو٢٠ ْتَسِبَيْدَقَةَنيِّـتلٱاُوَأَرَنيِزاَتُْجماوُناَكْذِإِحاَبَّـصلٱِ

،ْرُظْنٱيِدِّـيَساَي«:ُهَلَلاَقَوُسُرْطُبَرَّـكَذَتَف٢١،ِلوُصُألٱَنِم
ْنُكَيِل«:ُعوُسَيَباَجَأَف٢٢»!ْتَسِبَيْدَقاَهَتْنَعَليِتَّـلٱُةَنيِّـتلَا
ِهلَلاَقْنَمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـقَْحلٱِّـينَأل٢٣.ِهللاٱِبٌناَميِإْمُكَل

ٰ
اَذ

يفْحِرَطْنٱَوْلِقَتْنٱ،ِلَبَْجلٱ يفُّكُشَيالَو،ِرْحَبْلٱِ ْلَب،ِهِبْلَقِ
َكِلٰذِل٢٤.ُهَلُنوُكَيَلاَقاَمْهَمَف،ُنوُكَيُهُلوُقَياَمَّـنَأُنِمْؤُي
ْنَأاوُنِمآَف،َنوُّلَصُتاَمَنيِحُهَنوُبُلْطَتاَمُّلُك:ْمُكَلُلوُقَأ
ْنِإاوُرِفْغٱَفَنوُّلَصُتْمُتْفَقَوىَتَمَو٢٥.ْمُكَلَنوُكَيَف،ُهوُلاَنَت
يِذَّـلٱُمُكوُبَأًاضْيَأْمُكَلَرِفْغَيْيَكِل،ٌءَْيشٍدَحَأَىلَعْمُكَلَناَك
يف ُمُكوُبَأْرِفْغَيالْمُتْنَأاوُرِفْغَتَْملْنِإَو٢٦.ْمُكِتَّـالَزِتاَواَمَّـسلٱِ
يفيِذَّـلٱ .)٢٦-١١:١١سقرم(»ْمُكِتَّـالَزًاضْيَأِتاَواَمَّـسلٱِ

ٌةَسوُرْغَمٍنيِتُةَرَجَشٍدِحاَوِلْتَناَك«:َلَثَْملٱاَذٰهَلاَقَو٦
يف :ِماَّـرَكْلِلَلاَقَف٧.ْدَِجيَْملَوًارََمثاَهيِفُبُلْطَيىَتَأَف،ِهِمْرَكِ
يفًارََمثُبُلْطَأِيتآَنيِنِسُثالَثاَذَوُه .ْدِجَأَْملَوِةَنيِّـتلٱِهِذٰهِ
ِمل.اَهْعَطْقِا

َ
،ُدِّـيَساَي:َباَجَأَف٨؟ًاضْيَأَضْرَألٱُلِّـطَبُتاَذا

َهلْوَحَبُقْنَأىَّـتَح،ًاضْيَأَةَنَّـسلٱِهِذٰهاَهْكُرْتٱ
َ
٩.ًالْبِزَعَضَأَوا

-١٣:٦اقول(»اَهُعَطْقَتُدْعَباَميِفَفَّـالِإَو،ًارََمثْتَعَنَصْنِإَف
٩(.

.)٢٢-٢١:١٨ىتميفًاضيأةزجعملاتدرو(

ىرننأاندوّعتدقف،انيلعًةبيرغةزجعملاهذهودبت
نملكلًةكربيطعيو،تيملاميقيو،ضيرملايفشيحيسملا
ٍنيتةرجشنعليحيسملاىرنفةزجعملاهذهيفامأ.بلطي
.ةرمثمريغ

ةيحورلاانتايحلةزجعملاهذهنمًاريثكملعتننأنكميو
ًادامتعاهتبحمىلعدمتعنالف،اّنمبرلاتاراظتنالةبسنلاب
حيحص.يناميإلاانكولسيفةالابماللاىلإملستسنلانعفدي
!لداعلاناَّـيدلاويضاقلاًاضيأهنكل،نارفغلاوةبحملاهلإهنأ

حيسملاتازجعمنيتلاةرجشنْعَلنورشعلاوةسداسلاةزجعملا

٨٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



تبواجتو،رامثإلاتايناكمإلكةنيتلاهذههللاىطعأ
اهيلإرظانلالعجياذهو،رضخألاقرولاتمّدقفةرجشلا
هيطعتنأاهنمرظتنيحيسملااهءاجف،ًارمثاهيفدجينأعّقوتي
مكحردصأف،طقفًاقروالإاهيفدجيملهنكلو،هبهتدعوام
تسبيف»دبألاىلإدعبٌرمثِكنمْنُكيال«:اهيلعةنونيدلا
.)١٩ةيآ(!لاحلايفةنيتلا

،مالآلاعوبسأنمنينثإلاموييفةزجعملاهذهترج
حيسملالوخدمويناكهقبسيذلادحألاموينأركذنو
اوناكنيذلانملكيهلارَّـهطامدنعميلشروأىلإيراصتنالا
هرظنميفًاليمجلكيهلاناكدقل.هيفنورتشيونوعيبي
مهحئابذميدقتىلعنيلبقملانيدباعلابًارماعو،هينابمو
يجراخلارظنملااذهنممغرلابنكل.برللمهروشعو
حيسملاناكف.قحلاوحورلابةدابعهيفنكتمل،يرهاظلا

ةعابيساركوةفرايصلادئاومبَلقومهدرط،ةعابلاعمًافينع
.ىَعْدُيِةالَّـصلٱَتْيَبيِتْيَب:ٌبوُتْكَم«:مهللاقومامحلا
لَعَجْمُتْنَأَو

ْ
.)٢١:١٣ىتم(»!ٍصوُصُلَةَراَغَمُهوُمُت

كلتبحيسملاَّـرَم)نينثالاموييأ(يلاتلامويلايفو
البنكلوةدابعلابرماعلالكيهلاهبشتيتلا،ةقروملاةرجشلا
امكو!رمثلانمةيلاخةرضخلابةرماعتناكدقف.حور
ٌرجحهيفكرتُيالهنإلاقولكيهلاىلعةنونيدلاحيسملانلعأ

عمثدحاذكه،لعفلابهلوقَّـمتو،ضقنُيالٍرجحىلع
.لاحلايفتسبيف،اهنادأيتلاةنيتلا

نودّبعتينيتلاراجشأتحتنوسلجيدوهيلاءايقتألاناكو
لمأتيليئانثنسلجاذكه.همحارموهللاتاملكنولمأتيو
ُسُّبُليِفَكاَعَدْنَأَلْبَق«:هلحيسملالاقف،نيتلاةرجشتحت
َحتَتْنَأَو

ْ
رظنمناكف.)١:٤٨انحوي(»َكُتْيَأَر،ِةَنيِّـتلٱَت

اهنعليتلاةنيتلانكلو.دُّبعتلاوىوقتلابيحوينيتلاةرجش
!ىنعملااذهسكعترهظأحيسملا

لاحنوفصياوناكف،ةرفولاومالسللزمرتةنيتلانأامك
َحتٍدِحاَوُّلُك«نأمالسلاوحاجنلاةنمزأيفليئارسإينب

ْ
َت

مالسلاترهظأةنيتلاكلتنكلو)٤:٢٥كولم١(»ِهِتَنيِت
!نامألانميلاخلانامألاو،مالسلانمغرافلا

رظتنيبرلاناكو.ةيليئارسإلاةمأللًاضيأةنيتلازمرتو
ةمألانكل،بوعشلارئاسلةرمثمنوكتنأهتنيتنم
لاقف،ةدابعلاحورنودةدابعلارهظمبتفتكاةيليئارسإلا
لَبْقَتَْملُهُتَّـصاَخَو،َءاَجِهِتَّـصاَخَىلِإ«:اهنعليجنإلا

ْ
انحوي(»ُه

تمسرو.هرامثأعنصتيتلاممألاىلإهّجتاومهكرتف)١:١١

تبَّـيخيتلا،ةيليئارسإلاةمألاةلاحةنوعلملانيتلاةرجش
!اهنمبرلاراظتنا

ةزجعملاونوجاتحملا-ًالوأ

اوأردقل.ةزجعملاودهاشمذيمالتلامهانهنوجاتحملا
ةدعاومَّـلعتف،تسبيفيكو،ةرمثملاريغنيتلاةرجشنْعَل
ةعبرألمأتننيتلاةرجشنعليفو.ةيحورلامهتدئافلسورد
!ذيمالتلااهجاتحااممرثكأامبر،مويلانحناهجاتحنسورد

:بارخلابلجيةدئافلامدع-١
لتحتتناكاهنأنمو،ةقرومتناكةنيتلانأنممغرلاب

امطعُتملاهنكل،ًةراصعةبرتلانمذخأتو،ضرألانمًاناكم
يفًاببساهتدئافمدعناكف.ًارمثعنصتنأ:اهنمرظتنُي
.اهسَبَي

،ُهُلَمَعُنْحَناَنَّـنَأل«:رمثبيتأنلضرألايفهللااندجوأ
يفَنيِقوُلَْخم ملٱِ

ِحلاَصٍلاَمْعَألَعوُسَيِحيِسَْ
َ

ُهللاٱَقَبَسْدَق،ٍة
ًاتاومأانكدقل.)٢:١٠سسفأ(»اَهيِفَكُلْسَنْيَكِلاَهَّـدَعَأَف
،انتيطختومنمانماقأوحيسملاانايحأفاياطخلاوبونذلاب
ءيجيو.ةحلاصًالامعأرمثنلتايوامسلايفهعمانسلجأو
وهله:انيفيذلارونلانعو،انرمثنعشتفيلانيلإحيسملا
اّنمعجرتيتلاةدئافلانعانلأسيو؟مالظوأيقيقحرون
نأب،اندوجورِّـربننأبجيكلذل.ملاعلاىلعوهتوكلمىلع
.انبنيطيحمللنيعفاننوكن

:ةنونيدلابلجيقافنلا-٢
،قرولايفتلَّـثمتيتلارمثلاةروصةرجشلاتطعأ
اذهبو!رمثلاةوقاهيدلنكتملف،ًارمثلمحتملاهنكلو
.قافنلاوءايرللًازمرتبحصأ

،ًايحيسميدناغيدنهلاميعزلانوكينأنكميناك
يفيلصيايقيرفأبونجيفهتايحعلطميفناكدقف
ةسينكلاىلإبهذيناكارتلجنإيفسردامدنعو.ةسينك
؟اهيفىلصيتلاسئانكلايفدجواذامنكلو.ماظتناب
ٍدانبهبشأايقيرفأبونجيفاهرضحيتلاةسينكلاتناك
ريغب،مهئاقدصأبومهسفنأبعاتمتساللسانلااهيفعمتجي
سلجارتلجنإيفو!!نيرخآلابٍمامتهاريغبوٍصالخةلاسر

سيل«:ًالئاقماظنلاىلعفرشملاهءاجفًامويةسينكلايف
!نينَّـولملابصاخرخآٍناكملهداقو.»كلًاصصخمناكملااذه
راصولو.»!ًايحيسمُتِْرصلنييحيسملاالول«:لجرلالاقف
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َّـكتحاهنكلو،اهلكدنهلاىلعريثأتاذناكلًايحيسميدناغ
.ةرمثملاريغةنيتلانوهبشينييحيسمب

يفٍنْصُغُّلُك«:حيسملالاق اَمُّلُكَو،ُهُعِزْنَيٍرَمَثِبِيتْأَيالَّـِ
يفاوُتُبْثُا...َرَثْكَأٍرَمَثِبَِيتْأَيِلِهيِّـقَنُيٍرَمَثِبِيتْأَي اَمَك.ْمُكيِفاَنَأَوَّـِ
لٱَّـنَأ

ْ
يفْتُبْثَيَْملْنِإِهِتاَذْنِمٍرَمَثِبَِيتْأَيْنَأُرِدْقَيالَنْصُغ ِ

لٱ
ْ

يفاوُتُبْثَتَْملْنِإًاضْيَأْمُتْنَأَكِلٰذَك،ِةَمْرَك الٌدَحَأَناَكْنِإ...َّـِ
يفُتُبْثَي طُيَّـِ

ْ
لٱَكًاجِراَخُحَر

ْ
ُهَنوُعَمَْجيَوُّفِجَيَف،ِنْصُغ

طَيَو
ْ

يفُهَنوُحَر .)٦-١٥:٢انحوي(»ُِقَرتْحَيَف،ِراَّـنلٱِ

.)١٢اذوهي(»ءامالبمويغ«نعاذوهيلوسرلاثدحت
نوكتاهنإ؟ًارمثضرألاجرخُتلرطمتملنإةميغلاةدئافامف
لثم!رطمالو،رطملالوطهيفلمألايطعت،ةقفانم
اَنَأ«:هلحيسملالاقيذلاسدراسةسينكنعلوئسملا

ايؤر(»ٌتِّـيَمَتْنَأَوٌّيَحَكَّـنَأًامْسٱَكَلَّـنَأ،َكَلاَمْعَأٌفِراَع
نمٍلاخرمألاةقيقحيفهنكل،ةروصومساهل.)٣:١
.رهوجالبرهظملاةبحاصةنيتلاكلتلثم،ةايحلا

:كالهلابلجتتاّذلاْرتَسةلواحم-٣
ةرجشلانمالكأوندعةنجيفنالوألااناوبأأطخأامل

اطاخف،نانايرعامهنأاملعوامهنيعأتحتفنا،اهنعّيهنملا
نمناكنكلو.)٣:٧نيوكت(رزآمامهلاعنصونيتقاروأ
حتفو.امهرتستفافجللةضَّـرعملاقاروألاكلتنأليحتسملا
بوثوىوقتلاسابلىلإناجاتحمامهنأىلإامهنيعأهللا
لِجْنِمًةَصِمْقَأِهِتَأَرْمٱَوَمَدآلُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَعَنَصَو«صالخلا

ْ
ٍد

لَأَو
ْ

رتسلانأنالوألااناوبأنظيالئلو،)٣:٢١نيوكت(»اَمُهَسَب
دعولاءاج)ةيناويحةيرافكةحيبذنميأ(دلجلاةصمقأيف
.)٣:١٥نيوكت(ةيحلاسأرقحسيةأرملالسننإلئاقلا
كانهنوكيالف،رتاسلاورِّـفكملاوه»ةأرملالسن«نوكيف
انلدجوأهسفنةحيبذبحيسملاف.ةرركتمةحيبذلجايتحا
ىرنف.ةمثألالجأنمرابلاتامامل،ةدحاوةرم،ًايدبأًءادف

ًةلشافًةيرشبًةلواحمنيتلاقروبامهيسفنْرتَسامهتلواحميف
.ًامامت

ٍلكللوقينأدارأةرمثملاريغةنيتلاحيسملانعلنيحو
ةحيبذبنكل،هسفندوهجمبرَّـربتينأٌدحأعيطتسيال:انم
ةلواحملك.»لمكُأدق«بيلصلاىلعلاقيذلاحيسملا
.لشافلائطاخلادوهجمنماهنأل،لشفتهسفنرتسلناسنإلا
لخملاو

ِّـ
همدب،ءادفلاهيفانليذلاحيسملاوهديحولاص

.)١:٧سسفأ(اياطخلانارفغ

:ةلاّعفلاةالصلا-٤
اوُبَّـجَعَتَكِلٰذُذيِمالَّـتلٱىَأَراَّـمَلَف«:ىتمريشبلالوقي

يفُةَنيِّـتلٱِتَسِبَيَفْيَك:َنيِلِئاَق حلٱِ
ْ

حلَا«:ُعوُسَيَباَجَأَف»؟ِلَا
ْ

َّـَق
َرْمَأَنوُلَعْفَتالَف،َنوُّكُشَتالَوٌناَميِإْمُكَلَناَكْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأ
لُقْنِإْلَب،ْطَقَفِةَنيِّـتلٱ

ْ
جلٱاَذِٰهلًاضْيَأْمُت

ْ
يفْحِرَطْنٱَوْلِقَتْنٱ:ِلََب ِ

لٱ
ْ

ةناكماهلةيآلاهذهو.)٢١:٢٠،٢١ىتم(»ُنوُكَيَفِرْحَب
ةلودلادهعيفف،نييرصملانييحيسملاخيراتيفةصاخ
هذهنعيمطافلاهللاابزيزعلاةفيلخلاٌّيدوهيربخأةيمطافلا
بلطويسكذوثرألاكريرطبلاهللاابزيزعلاىعدتساف،ةيآلا
دعبو...مطقملالبجلقنينأبهليجنإةحصتبثُينأهنم

يفرثألاربكأهلناكيذلارمألا،لبجلاعفتراةالصوموص
.ةيمطافلاةلودلالاجرةايح

،ةباجتسملاةقيمعلاةالصلاةايححيسملاةمعنبانلنكيلف
:ًاميظعًادعوهذيمالتحيسملادعودقف،فقوتتاليتلا
لَأَساَمْهَمَو«

ْ
.ِنْبِالٱِبُبآلٱَدَّـجَمَتَيِلُهُلَعْفَأَكِلٰذَفيِمْسٱِبْمُت

لَأَسْنِإ
ْ

.)١٤:١٣،١٤انحوي(»ُهُلَعْفَأِّـينِإَفيِمْسٱِبًائْيَشْمُت
لمعنلاندعاستو،تالطعملالابجليزتةلاَّـعفلاةالصلاف
لمتحنلةوقانحنمتو،َّـريغتنفهتمعنلبقنانلعجتو،هللالمع
.تناكامهمباعصلالك

ةزجعملاوحيسملا-ًايناث

ببسبتاداقتناةثالثحيسملاىلإتهِّـجُو-١
:ةنيتلانعل
؟ةرمثمريغاهنأةنيتللهلوصولبقحيسملافرعيملفيك·

ملهنأحيسملانعًادبأنوريشبلاركذيمل:لوقندرللو
فرعدقف.اهيلإلصينألبقةنيتلارامثإمدعفرعي
لعينأدارأهنكلو،كلذكاهنأ

ِّـ
لأس.ًاسوردذيمالتلام

ههّبنيلنكلو،هناكملهجيهنألال؟تنأنيأ:مدآهللا
نألبقئطخيسهنأفرعيناك.هبكترايذلاأطخلل

كلذبو.)ئطخيمدآلعجتملةفرعملاهذهنأولو(هقلخي
لبقًاقباسفورعملا،حيسملاءادفهللارَّـبدقباسلاملعلا
.)١:٢٠سرطب١(ملاعلاسيسأت
نيتلاةرجشنمحيسملارظتنافيك:يناثلاداقتنالاو·

.)١١:١٣سقرم(؟نيتلاتقونكيملهنأعم،ًانيت
رامثيهو»نيتلاةروكاب«تقوناككلذنإ:ةباجإلاو
.ةوالحلاةريثكاهنكلو،ةجضانلاةرمثلانمًامجحرغصأ
ةرجشلانأينعيرامثإلادعوملبقةنيتلايفقرودوجوو
.اهنمحيسملاهبلطاماذهو.نيتلاةروكابلمحت
؟رمثتلةصرفاهطعيملوةنيتلاحيسملانعلاذامل·
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نعللبقحيسملاهاوريذلالثملايفاهدجنةباجإلاو
يفٌةَسوُرْغَمٍنيِتُةَرَجَشٍدِحاَوِلْتَناَك«:لاق.ةنيتلا ،ِهِمْرَكِ
طَيىَتَأَف

ْ
مثاَهيِفُبُل

ََ
لِلَلاَقَف.ِْدَجيَْملَوًار

ْ
ُثالَثاَذَوُه:ِماَّـرَك

طَأِيتآَنيِنِس
ْ

مثُبُل
ََ

يفًار ِمل.اَهْعَطْقِا.ْدِجَأَْملَوِةَنيِّـتلٱِهِذٰهِ
َ
اَذا

طَبُت
ِّـ

َةَنَّـسلٱِهِذٰهاَهْكُرْتٱ،ُدِّـيَساَي:َباَجَأَف؟ًاضْيَأَضْرَألٱُل
َهلْوَحَبُقْنَأىَّـتَح،ًاضْيَأ

َ
مثْتَعَنَصْنِإَف.ًالْبِزَعَضَأَوا

ََ
َّـالِإَو،ًار

.)٩-١٣:٦اقول(»اَهُعَطْقَتُدْعَباَميِفَف

دبال.تنعُليتلاةرجشلاكلتفورظكردنالنحنو
ملاهنكلوةانألالوطنماهبيصنتلاناهنأفرعحيسملانأ
نحنو.نعللابهمْكُحردصأكلذلو،رَظتنملارمثلاِطعت
هذهنأامك.سبيتامدنعملألابرعشتالةرجشلانأملعن
،اهسَبَيةلاحيفاهبحاصراضُيفٍدحألةكولممنكتملةنيتلا
،ًادحأِذؤيملةزجعملاهذهبحيسملاف.قيرطلايفتناكاهنأل
.قافنلاةنادإيفًاميظعًاسردانيلعىقلأهنكلو

:حيسملانعتاظحالمثالثانلو
،انلهذتامكذيمالتلاتلهذأةوقلاهذه:حيسملاةوق.١

.رارمتساباننيبةلماعحيسملاةوقىرناّنكولىتح
جاتحناننكلو،انعمحيسملاتازجعمىلعدَّـوعتنًانايحأ
.اننيبلمعتهللاةوقانيأراملكراهبنالاملعتننأ

اذه.ةنعللاةرمثملاريغةنيتلاتَّـقحتسا:حيسملاةلادع.٢
ملورمثتملاهنكلو،اهتصرفاهاطعأدقل.حيسملالدع
ةيوامسلاةلادعلاباقعتّقحتساف،رمثلاةروكابِطعت
.لداعونيمأوهيذلاهللانم

نأانديريو،دحأكلهينأءاشياليذلا:حيسملاةانأ.٣
طُلىَنِغِبُنيِهَتْسَت«نأبجيالف.بوتن

ْ
ِهِلاَهْمِإَوِهِف

ملاَعَْريَغ،ِهِتاَنَأِلوُطَو طُلَّـنَأٍِ
ْ

َىلِإَكُداَتْقَياَمَّـنِإِهللاٱَف
لَقَوَكِتَواَسَقِلْجَأْنِمَكَّـنِكٰلَو؟ِةَبْوَّـتلٱ

ْ
تلٱِْريَغَكِب

،ِبِئاَّـ
يفًابَضَغَكِسْفَنِلُرَخْذَت لٱِمْوَيِ

ْ
ِةَنوُنْيَدِنالْعِتْسٱَوِبَضَغ

لٱِهللاٱ
ْ

»ِهِلاَمْعَأَبَسَحٍدِحاَوَّـلُكيِزاَجُيَسيِذَّـلٱ،ِةَلِداَع
.)٦-٢:٤ةيمور(

هتانأنوكتنأو،نيرمثمانلعجينأهللانمبلطنانوعد
.انرمثديزيلو،رمثنلانعفديفًاببسانيلع

ةالص
نأنكمياملكبانتدّوزكنألكركشن،يوامسلاانابأ

قيقحتيفلشفييذلاانفعضىلعانحماس.نيرمثمانلعجي
انراهزإلطعيامىلعةميركلاكديعض.اّنمكراظتنا
.رمتسيوانرمثديزيو،رمثنف،هعزننلةوقلاانطعأو،انرامثإف
.نيمآ.حيسملامساب

ةلئسأ
يفو،لكيهللحيسملاريهطتيفكرتشملاسردلاوهام.١

؟نيتلاةرجشهنعل
ةمألاوةنوعلملانيتلاةرجشنيبهبَّـشلاهجووهام.٢

؟ةيليئارسإلا
.بارخلابلجيةدئافلامدعنأفيكحرشا.٣
.ةنونيدلابلجيقافنلانأفيكحرشا.٤
دودرلامِّـدقواهركذا.حيسمللتهِّـجُوتاداقتناةثالث.٥

.اهيلع

نذأءافشنورشعلاوةعباسلاةزجعملا
سخلم

-اَذوَُهيىَعْدُييِذَّـلٱَو،ٌعَْمجاَذِإُمَّـلَكَتَيَوُهاَمَنْيَبَو٤٧
٤٨.ُهَلِّـبَقُيِلَعوُسَيْنِماَنَدَف،ْمُهُمَّـدَقَتَي-ََرشَعْيَنْثِٱلٱُدَحَأ
٤٩»؟ِناَسْنِإلٱَنْبٱُمِّـلَسُتٍةَلْبُقِبَأ،اَذوَُهياَي«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف
ُبِْرضَنَأ،ُّبَراَي«:اوُلاَق،ُنوُكَياَمُهَلْوَحَنيِذَّـلٱىَأَراَّـمَلَف
ِةَنَهَكْلٱِسيِئَرَدْبَعْمُهْنِمٌدِحاَوَبََرضَو٥٠»؟ِفْيَّـسلٱِب
»!اَذٰهَىلِإاوُعَد«:ُعوُسَيَلاَقَف٥١.ىَنْمُيْلٱُهَنُذُأَعَطَقَف
.)٥١-٢٢:٤٧اقول(اَهَأَرْبَأَوُهَنْذُأَسََملَو

:١٤سقرمو٥٤-٢٦:٥١ىتميفًاضيأةزجعملاتدرو(
.)١١و١٨:١٠انحويو٤٧

سوردلاويناعملابةرماع،ةياغللةديرفةزجعمهذه
يه،مهأثادحأبةطاحماهنألةتهابودبتاهنكلو،ةقيمعلا
يهو.ةمكاحمللهذخأو،حيسملاىلعضبقلاثادحأ
لعفبٍحرجببيصُأًاصخشحيسملااهيفىفشيتلاةديحولا
ناكامدنعحيسملااهارجأٍءافشةزجعمرخآاهنأامك،لعاف
.دسجلابانضرأىلع

ىلعضبقللاوهَّـجوتنيذلالكيهلادونجسخلمقفار
عافدلاسرطبلواحو.يطويرخسإلااذوهيةدايقبحيسملا

ضرتعاف،هنذأعطقفسخلمهفيسببرضف،حيسملانع
حيسملاف.سخلمنذأىفشوسرطبهلعفامىلعحيسملا
لعموهو،تازجعملاعناصوه،هيلعضوبقملا

ِّـ
.ةبحملام

هحالصوهئادعألحيسملاةبحمةزجعملاهذهانلنهربتو
هتردقهسفنتقولايفانلرهظُتو.مهوحننملماكلا
.هتوهالوةميظعلا

ىلعحيسملاةالصركذيةزجعملاهذهعلاطييذلاو
َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي«:هيبلاصلجألبيلصلا

ُ
َنوُمَلْعَيالْمَُّـهنَأل،ْم

حيسملاتازجعمسخلمنذأءافشنورشعلاوةعباسلاةزجعملا
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نأردقيحيسملاريغْنَمو.)٢٣:٣٤اقول(»َنوُلَعْفَياَذاَم
لعمهنإ...!؟تقولااذهلثميفةبلطلاهذهلثمعفري

ِّـ
م

.ًامئاداهسراميذلا،ةبحملا

درفناو،ةزجعملاهذهةصقةعبرألانوريشبلالَّـجس
مامتهإرهظُينأبحيناكيذلابيبطلااقولسيدقلا
،ةعوطقملانذألاىفشحيسملانأركذب،سانللهتبحموحيسملا
الو.)٢٢:٥١اقول(»اَذٰهَىلِإاوُعَد«:حيسملالوقهسابتقابو
ذيمالتللله.»اذهىلإاوعد«:هلوقحيسملاهَّـجونمليردن
وهفذيمالتللهلاقناكنإف؟هيلعضبقللاوءاجنيذللوأ
الواوربصاو،دْعَباوبرضتالو،ّدحلااذهدنعاوفق«:هبدصقي
ال«:هبدصقيوهف،دونجللهلاقناكنإو.»رشلااومواقت
،مهنعاوفعاو،مهنمدحاوهلعفامىلعمهلكذيمالتلااوبقاعت
سخلمنذأيفشألنيتدَّـيقملاَّـيديكيرحتةيرحيلاوكرتاو
.»حيرجلا

برضيذلاذيملتلامساركذبانحويسيدقلادرفناو
لجرلامساركذبدرفناامك،سرطبوهو،سخلمنذأ
نأكلذيفببسلاعجريو.ىنميلاهنذأتعطُقيذلا
ناكو،حيسملاةريسنَّـودنمرخآناكانحويسيدقلا
سرطبىلعرطخكانهنكيملف،تامدقاهتقوسرطب
،ايلعلارئاودلانمًابَّـرقمانحويناكامك.همساركذنم
مسافرعف)١٨:١٥انحوي(ةنهكلاسيئردنعًافورعمناكو
يذلا-نايعلادهاش-انحويو.انلهنَّـودوةنهكلاسيئردبع
انلدكؤي،بورضملافرعيو،براضلافرعيو،حيسملافرعي
رفاغلابحملاحيسملابنحننمؤنل،قدصوقحهآرامنأ

.تازجعملاعناص

حيسملااهلاقةفلتخمتاقيلعتةعبرألانوريشبلالَّـجسو
نيذلاعموهذيمالتعمًاليوطثدحتهنأودبي.ةزجعملادعب
نمٌّلكلَّـجسف،سرطبهلعفامىلعًاقيلعتهيلعاوضبق
اممرثكأىتمريشبلالّجسو،حيسملاهلاقامضعبنيريشبلا

.هريغهلَّـجس

،دبعلااذهةاسأمحيسملاىهنأ،سخلمنذأءافشبو
نعةثداحلاهذهريثأتىذأعنمامك،سرطبأطخحَّـحصو
هيلإهجَّـتتراظنألالعجنأب،هعممهيلعضبقُيملف،ذيمالتلا
،أطخلااذهلةلماكلاةيلوئسملاًالِّـمحتم،مهاوجنيل،هدحو
.بيلصلاىلإهيلعاوضبقنيذلاهذخأف

.ميظعلاحيسملامامأانسوؤرينحننأالإكلمنالو

ةزجعملاوجاتحملا-ًالوأ

تعطُقدقف،سخلموهجاتحملانأةلهولوألودبي
.ًاضيأنحنو،سرطبوهلوألاجاتحملانكل.ىنميلاهنذأ
نحنو.فنعلاىلعًادرفنعلامدختساسرطبسامحيفف
حالصإلاًامئادهبقعيالهلعفنامنأولو،هسفنءيشلالعفن
نذأىفشامدنع،سرطبأطخحيسملاهبحلصأيذلا
ركفنعدعتبناننأل،رمدنوئطخنامرثكأامف!دبعلا
.روفغلابحملاحيسملا

سرطبيفانسوفنلمأتنلو،جاتحملاسخلملمأتنلف
!ةزجعمللًاضيأجاتحملا

:سخلم)١(
دبعفرصتناكهفُّرصتنكلو»كلم«همساىنعم

هديسجازملعضخلب،هسفنلررقيًارحنكيمل.ةيطخلل
اوءاجنيذلانعفلتخيوهو.هدبعوهف،ةنهكلاسيئر
مهروجأنوضاقتيًادونجاوناكدقف،حيسملاىلعضبقلل
نمحيسملانعريثكلاعمسدقفوهامأ،ةطرشطابضك
ررقو،ةنهكلاسيئررظنةهجونمهيلعمكحوهآرف،هديس
بعشلاف،رطخللاهلكةلودلاضِّـرعيحيسملانأهسفنيف
ًابالقنانامورلاهربتعيساذهثدحولو،ًاكلمهبِّـصنينأديري

سيئرلاقكلذلو،اهنورّمديودالبلانومجاهيف،مهدض
»ِبْعَّـشلٱِنَعٌدِحاَوٌناَسْنِإَتوُمَيْنَأاَنَلٌْريَخ«:ةنهكلا
اذهبسخلمعنتقااملو!ًاذإحيسملاتميلف.)١١:٥٠انحوي(
ٍةمدخبمايقلافدهب،حيسملاىلعضبقلايقليلدونجلاقفار
ىتحنيمداقنيمجاهملاسرطبىأرنأامو.اهلكةمألل
!سخلمنذأعطقفبرضوهفيسّلتسا

هلاوندعبسخلمنأةعبرألانيريشبلانمٌدحأركذيملو
رهظُياذهو.اهققحيلءاجيتلاةمهملانععجارتءافشلا
حيسملانمذخأيذلاسخلميفليمجلاراكنإودوحجلا
عمكرتشادقل.ًةبوتالوًافارتعاالوًاركشاهّدريملو،ةكربلا
عمبواجتلامدعيفرارمتسالايفو،ىوكشلايفسيلبإ
نيذلالقأامنكلو،نوذخأينيذلارثكأامو.بحلا
.نوركشيولضفلابنوفرتعي

:سرطب)٢(
،فيسلابحيسملانععافدلانيبنيقَّـزممذيمالتلاناك·

لاقنأقبسدقل.وهمهمَّـلعامكفنعلانعداعتبالاو
لَفُهَلَسْيَلْنَم«:ذيمالتلل

ْ
اقول(»ًافْيَسَِرتْشَيَوُهَبْوَثْعِبَي

:اوباجأف،هلوقليحورلاىنعملااوكرديملمهنكلو)٢٢:٣٦

حيسملاتازجعمسخلمنذأءافشنورشعلاوةعباسلاةزجعملا
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هنأىنعمبسيل.»يفكي«:مهللاقف»نافيسانه«
يذلاعوضوملااذهيفًامالك»يفكي«لب،نافيسيفكي
هنماوكردينأل»يفكي«هلاقامنأىنعمبوأ.هومهفيمل
.قحالٍتقويفنكلو،هدصقيذلايحورلاىنعملا
ءاجامدنعو.سرطبعمناكنيفيسلادحأنأودبيو
هلأس،ناتسبلايفحيسملاىلعضبقلاءاقلإلعمجلا
)٢٢:٤٩اقول(»؟ِفْيَّـسلٱِبُبِْرضَنَأ،ُّبَراَي«:ذيمالتلا
ملف،هتداعكًاعفدنمناكهنأل،درلارظتنيملسرطبنكلو
دقل.سخلمنذأعطقونازتاريغبهفيسّلتسالبربصي
نكل،ةميركعفاودهلعفاملعفيلسرطبعفاودتناك
نحنفرصتنامًاريثكو.كشريغبًائطاخناكهلمع
،برلاتوصعمسنىتحرظتننالفحاحلإلاطغضتحت
مامأًارباصًامئادانبلقنوكينأبجياذل.ءىطخنف
،ُّبَراَي«:لواشلاؤسهلأسنل،هتاميلعتًارظتنمبرلا
.)٩:٦لامعأ(»؟َلَعْفَأْنَأُديِرُتاَذاَم
َكَفْيَسَّـدُر«:سرطبهلمعامىلعحيسملاقيلعتناكو
ِفْيَّـسلٱِبَفْيَّـسلٱَنوُذُخْأَيَنيِذَّـلٱَّـلُكَّـنَأل.ِهِناَكَمَىلِإ

ةميظعلاةملكلاهذهلو.)٢٦:٥٢ىتم(»َنوُكِلَْهي
:ناينعم
اولمحدقل.ءامسللمهكرتالب،تنأمهبقاعتال*
نيذلالكعمىرجاماذهو.هبنوكلهيسوفيسلا
لاجرمهنأل،فيسلابمهتايحتهتنادقف،فيسلاباولَتَق

.ركفلاجرمهنمرثكأبرح
،هنععافدللرشبلاةنوعمىلإًاجاتحمحيسملاسيل*
نأنكميةكئالملانمًاشيجرشعينثانمرثكأهدنعف
يتلا،ةيهلإلاةلادعلاقيقحتنمدبالو.كلذباوموقي
لعفلابو.)١٢:١٩ةيمور(»يِزاَجُأاَنَأُةَمْقَّـنلٱَِيل«:لوقت
ىلعاوضبقنيذلاكئلوأناكىتحةنسنوعبرأِضمتمل
ملموي،ميلشروأةنيدميفنابلصىلعنيقَّـلعمحيسملا
حيسملاةَّـوبنلًاقيقحت،ضقنُيملرجحىلعرجحاهيفكرتُي
.)١٣:٢سقرم(
هتذقنأةيهلإلاةيانعلانكل،سخلملتقديريسرطبناك·

ءافشبسرطبحيسملامركأف.ًاناسنإلتقينأنم
سخلمتامولف.ذيمالتلايقابمركأامك،سخلم
نكلو،ذيمالتلارئاسىلعوسرطبىلعضبقلايقلُأل
نأولف،سخلمحيسملامركأو.رطخلانممهظفحبرلا
ةريخأولوةصرفلانينأنودتاملسخلملتقسرطب
اهئربيلهنذأسمليوهوحيسملاف.بوتيلهلحيسملااهمّدق
.ةبوتللةديدجةصرفهلمدقيناك
ةيمتحو،مالآلاوبيلصلانعحيسملامالكسرطبيسن·

هباوصىلإحيسملاهَّـدرو.بلصُيلهيلعضبقلاءاقلإ
»ِءاَيِبْنَألٱُبُتُكَلَّـمَكُتْيَكِلَناَكْدَقَفُهُّلُكاَذٰهاَّـمَأ«:هلوقب

لَصةركفسرطبضفردقل.)٢٦:٥٦ىتم(
ْ

حيسملاب
هنأعم،ناطيشلارصانيهنأنمحيسملاهرَّـذحو،لبقنم
دقف)٣٣-٨:٣١سقرم(حيسمللبحلانعّربعيناك
لخيلةاطخلانعهسفنلذبيلحيسملاءاج

ِّـ
سقرم(مهص

ىلعةديدشةريغسرطبلتناك.)١٩:١٠اقولو١٠:٤٥
.ةفرعملابسحنكتملاهنكل،حيسملا
سيلفنعلامادختسانأعم،فنعلاسرطبمدختسا·

ريغو،ةرورضالوةدئافالوةجيتنالبوهف،ًاجالع
ىلعوءامسلايفناطلسلالكحيسمللف،يقطنم
لخننأعيطتسنهدحوهناطلسبو،ضرألا

ِّـ
سانلاص

ركفلانسفنأمّلسنفيكمَّـلعتنلف.توكلملايمحنو
نيذلانإف،اهاضرييتلاةقيرطلامدختسنف،حيسملا

،هحوروهركفاولمأتينأبجيمهديسنومرتحي
.حورلاوركفلاكلذبسحبنوفرصتيف

ةزجعملاوحيسملا-ًايناث

:يوقلاحيسملا-١
ُدحأداقنأدعب،فيعضهنأكحيسملافقومودبي

الرهاظلاحيسملافعضنكل.هيلعضبقللءادعألاهذيمالت
ءافشلاتمَّـدقيتلا،ةلماكلاةيلخادلاهتوقيفخينأنكمي
باجحءاروةبجتحمةوقتناكاهنأولو،ةعوطقملانذألل

.)١٠:٢٠نييناربع(ةوقلاكلتلًارتاسناكيذلا،هدسج

:رفغيحيسملا-٢
مك!هلتقلهيلعضبقلاءاقلإدارأٍدئاقنذأحيسملاسمل

همالآحيسملايسن!ًاقيقرهبلقناكمكو،ةيساقمهبولقتناك
نيكسملاسخلميفركفو،ليمجللركانلامهفقوميسنو
،ءافشلاوةبوتللجاتحمٍئطاخكهيفركف!هنمليستءامدلاو
!بوتيهلعل،هبلقوهنذأسملف

امأ،بذجلاوّدشلاوفنعلابحيسملاعمسخلملماعت
ىلإحيسملالازالو.ةيفاشلاةقيقرلاةسمللابهلماعفحيسملا
مهسملي،ةقيرطلاتاذبهيدناعمعملماعتياذهانموي
لخيلهيلعمهاياطخاوقلُيوهيلإاوعجريلبحلاةسملب

ِّـ
مهص

.مهيفقاقحتساريغب،همعِننممهيلعضيفيو،مهحيريو

:مِّـلعيحيسملا-٣
اذه.هبتوميفيسلامدختسييذلانأحيسملاانمَّـلع

ىتم(»َنوُكِلَْهيِفْيَّـسلٱِبَفْيَّـسلٱَنوُذُخْأَيَنيِذَّـلٱ«:انههلوق
ِناَسْنِإلٱِمَدُكِفاَس«:ةاروتلايفهللاتاملكهذهو.)٢٦:٥٢
رخآهنلعياماذهو.)٩:٦نيوكت(»ُهُمَدُكَفْسُيِناَسْنِإلٱِب

حيسملاتازجعمسخلمنذأءافشنورشعلاوةعباسلاةزجعملا
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يِغَبْنَيَفِفْيَّـسلٱِبُلُتْقَيٌدَحَأَناَكْنِإ«:سدقملاباتكلارافسأ
ًءابنأفعضأفيسلاو.)١٣:١٠ايؤر(»ِفْيَّـسلٱِبَلَتْقُيْنَأ
يذلا،سدقلاحورلاةوقنمًاريثأتفعضأو،بتكلانم
.بولقلايفهلمعبو،هعانقإةوقبليجنإلارشنىلعلمع
انبولقحتفيو،ليجنإلاقحةملكقدصبعنقيحورلا
ُبِذْجَأِضْرَألٱِنَعُتْعَفَتْرٱِنِإاَنَأَو«:لاقيذلا،حيسملل
جلٱَّـَيلِإ

ْ
.)١٢:٣٢انحوي(»َعيَِم

:تاوبنلاقيقحتلبيلصلاةرورض-٤
نأببيلصلاىشاحتينأنكميناكهنأحيسملانلعأ

رشعينثانمرثكأهلمدقيفيوامسلابآلانمبلطي
بجييتلاتاوبنلاققحيالاذهنكلو.ةكئالملانمًاشيج
لٱُلَّـمَكُتَفْيَكَف«:حيسملالءاستو.ققحتتنأ

ْ
ُهَّـنَأ:ُبُتُك

لوسرلالاقو.)٢٦:٥٤ىتم(»؟َنوُكَيْنَأيِغَبْنَياَذَكٰه
يفْمُكْيَلِإُتْمَّـلَسيِنَّـنِإَف«:ناميإرارقإمدقأيفسلوب ِلَوَّـألٱِ
لِبَقاَم

ْ
ملٱَّـنَأ:ًاضْيَأاَنَأُهُت

اَناَياَطَخِلْجَأْنِمَتاَمَحيِسَْ
لٱَبَسَح

ْ
يفَماَقُهَّـنَأَو،َنِفُدُهَّـنَأَو،ِبُتُك لٱِ

ْ
َبَسَحِثِلاَّـثلٱِمْوَي

لٱ
ْ

.)١٥:٣،٤سوثنروك١(»ِبُتُك

،اهلذبيذلاوههنكل،هنمحيسملاةايحٌدحأذخأيمل
.)١٠:١١انحوي(هبعشيعارو،يدافلاهنأرابتعاب

ًاسوردسخلمنذأءافشةزجعمانلمدقتو
:ةديدع

ةبحميفهنأليلدبهسفنحيسملاوههيلعضوبقملاناك.١
صخشسيلو،سخلمنذأىفشةميظعةوقوةلماك
لكبفرصتيو،سخلمنذأيفشينأردقيهريغرخآ
.نارفغلاوبحلااذه

ديريوانبحيهنكل،انكولسوانلامعأببرلامواقندق.٢
.انسمليوانصالخ

بسحبو،وههتقيرطبحيسمللانتبحمنعّربعننأبجي.٣
.حيسملاركفانيفنكيلف.وههركف

لوقانراعشنكيلف.انلكانصالخوانتاجنبيلصلايف.٤
َّـالِإَرِخَتْفَأْنَأِيلاَشاَحَف،يِتَهِجْنِماَّـمَأ«:سلوب

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبيِلَصِب
لٱَبِلُصْدَقِهِبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

ْ
ِيلَُملاَع

لِلاَنَأَو
ْ

.)٦:١٤ةيطالغ(ِ»َملاَع

ةالص
انلعجتةبحملاكلتمواقيءاجنملكتبحم،يوامسلاانابأ

،هموجهسخلمكراشنامدنعانحماس.ًاراهبنابولقلاينحن
ديعُتاهتبحمواهتردقيفكديىرننأانبهو.هعُّرستسرطبو

.حيسملامساب.كقيرطنعانلالضءانثأاّنمعاضامانيلإ
.نيمآ

ةلئسأ
صخشلاهسفنبوهحيسملانأنانهربينيببسركذا.١

.هريغرخآًاصخشسيلو،هيلعاوضبقيذلا
.سخلمنذأءافشنعتجتنتاكربعبرأركذا.٢
عمهمساضراعتيفيكو؟»سخلم«مساىنعمام.٣

؟هلمع
؟اذاملو؟هنمسخلمفقومحيسملاةزجعمتَّـريغله.٤
:هلذيمالتلالاقامدنع»يفكي«:حيسملالوقىنعمام.٥

؟»نافيسانه«
فيسلانوذخأينيذلا«:حيسملالوقىلعًاقيلعتبتكا.٦

.»نوكلهيفيسلاب
.بيلصلاةرورضحرشاهزجعملاهذهنم.٧

ةكمس١٥٣ديصنورشعلاوةنماثلاةزجعملا

ِرْحَبَىلَعِذيِمالَّـتلِلُهَسْفَنُعوُسَيًاضْيَأَرَهْظَأاَذٰهَدْعَب١
يِذَّـلٱاَموُتَو،ُسُرْطُبُناَعْمِسَناَك٢:اَذَكٰهَرَهَظ.َةَّـِيَربَط
اَنْبٱَو،ِليِلَْجلٱاَناَقْنِميِذَّـلٱُليِئاَنَثَنَو،ُمَأْوَّـتلٱُهَلُلاَقُي
َهلَلاَق٣.ْمِهِضْعَبَعَمِهِذيِمالَتْنِمِناَرَخآِناَنْثٱَو،يِدْبَز

ُ
ْم

ُبَهْذَن«:ُهَلاوُلاَق.»َدَّـيَصَتَألُبَهْذَأاَنَأ«:ُسُرْطُبُناَعْمِس
يفَو.ِتْقَوْلِلَةَنيِفَّـسلٱاوُلَخَدَواوُجَرَخَف.»َكَعَمًاضْيَأُنْحَن ِ
َفَقَو،ُحْبُّصلٱَناَكاَّـَملَو٤.ًائْيَشاوُكِسْمُيَْملِةَلْيَّـللٱَكْلِت
ُهَّـنَأَنوُمَلْعَياوُنوُكَيَْملَذيِمالَّـتلٱَّـنِكٰلَو.ِئِطاَّـشلٱَىلَعُعوُسَي
َهلَلاَقَف٥.ُعوُسَي

ُ
ْمُكَدْنِعَّـلَعَلَأُناَمْلِغاَي«:ُعوُسَيْم

َهلَلاَقَف٦»!ال«:ُهوُباَجَأ.»؟ًاماَدِإ
ُ
َىلِإَةَكَبَّـشلٱاوُقْلَأ«:ْم

اوُدوُعَيَْملَو،اْوَقْلَأَف.»اوُدِجَتَفِنَمْيَألٱِةَنيِفَّـسلٱِبِناَج
َكِلٰذَلاَقَف٧.ِكَمَّـسلٱِةَرْثَكْنِماَهوُبِذَْجيْنَأَنوُرِدْقَي
اَّـمَلَف.»ُّبَّـرلٱَوُه«:َسُرْطُبِلُهُّبُِحيُعوُسَيَناَكيِذَّـلٱُذيِمْلِّـتلٱ

َناَكُهَّـنَأل،ِهِبْوَثِبَرَزَّـتٱ،ُّبَّـرلٱُهَّـنَأُسُرْطُبُناَعْمِسَعِمَس
يفُهَسْفَنىَقْلَأَو،ًاناَيْرُع َنوُرَخآلٱُذيِمالَّـتلٱاَّـمَأَو٨.ِرْحَبْلٱِ
َّـالِإِضْرَألٱِنَعَنيِديِعَباوُنوُكَيَْملْمَُّـهنَأل،ِةَنيِفَّـسلٱِباوُءاَجَف

اَّـمَلَف٩.ِكَمَّـسلٱَةَكَبَشَنوُّرَُجيْمُهَو،ٍعاَرِذْيَتَئِمَوْحَن
ًاعوُضْوَمًاكَمَسَوًاعوُضْوَمًارَْمجاوُرَظَنِضْرَألٱَىلِإاوُجَرَخ
َهلَلاَق١٠.ًازْبُخَوِهْيَلَع

ُ
يِذَّـلٱِكَمَّـسلٱَنِماوُمِّـدَق«:ُعوُسَيْم

َبَذَجَوُسُرْطُبُناَعْمِسَدِعَصَف١١.>»َنآلٱُمُتْكَسْمَأ
ًاثالَثَوًةَئِم،ًاريِبَكًاكَمَسًةَئِلَتُْمم،ِضْرَألٱَىلِإَةَكَبَّـشلٱ
َهلَلاَق١٢.ُةَكَبَّـشلٱِقَّـرَخَتَتَْملِةَرْثَكْلٱِهِذٰهْعَمَو.َنيِسَْمخَو

ُ
ْم

ْنَأِذيِمالَّـتلٱَنِمٌدَحَأُْرسَْجيَْملَو.»اْوَّـدَغَتاوُّمُلَه«:ُعوُسَي
َءاَجَّـمُث١٣.ُّبَّـرلٱُهَّـنَأَنوُمَلْعَياوُناَكْذِإ؟َتْنَأْنَم:ُهَلَأْسَي

حيسملاتازجعمةكمس١٥٣ديصنورشعلاوةنماثلاةزجعملا
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ٌةَّـرَمِهِذٰه١٤.َكَمَّـسلٱَكِلٰذَكَوْمُهاَطْعَأَوَزْبُْخلٱَذَخَأَوُعوُسَي
.ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقاَمَدْعَبِهِذيِمالَتِلُعوُسَيَرَهَظٌةَثِلاَث

اَي«:َسُرْطُبَناَعْمِسِلُعوُسَيَلاَقاْوَّـدَغَتاَمَدْعَبَف١٥
اَيْمَعَن«:ُهَلَلاَق»؟ِءالُؤٰهْنِمَرَثْكَأيِنُّبُِحتَأ،اَنوُيَنْبُناَعْمِس
يفاَرِخَعْرٱ«:ُهَلَلاَق.»َكُّبِحُأِّـينَأُمَلْعَتَتْنَأُّبَر َلاَق١٦.»ِ
:ُهَلَلاَق»؟يِنُّبُِحتَأ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَي«:ًةَيِناَثًاضْيَأُهَل
.»يِمَنَغَعْرٱ«:ُهَلَلاَق.»َكُّبِحُأِّـينَأُمَلْعَتَتْنَأ،ُّبَراَيْمَعَن«
َنِزَحَف»؟يِنُّبُِحتَأ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَي«:ًةَثِلاَثُهَلَلاَق١٧

،ُّبَراَي«:ُهَلَلاَقَف»؟يِنُّبُِحتَأ«:ًةَثِلاَثُهَلَلاَقُهَّـنَألُسُرْطُب
ُهَلَلاَق.»َكُّبِحُأِّـينَأُفِرْعَتَتْنَأ.ٍءَْيشَّـلُكُمَلْعَتَتْنَأ
َتْنُكاَّـَمل:َكَلُلوُقَأَّـقَْحلٱَّـقَْحلَا١٨.يِمَنَغَعْرٱ«:ُعوُسَي
ْنِكٰلَو.ُءاَشَتُثْيَحِيشْمَتَوَكَتاَذُقِطْنَمُتَتْنُكًةَثاَدَحَرَثْكَأ
َكُلِمَْحيَو،َكُقِطْنَمُيُرَخآَوَكْيَدَيُّدُمَتَكَّـنِإَفَتْخِشىَتَم
َناَكٍةَتيِمِةَّـيَأَىلِإًاريِشُماَذٰهَلاَق١٩.»ُءاَشَتالُثْيَح
.»يِنْعَبْتٱ«:ُهَلَلاَقاَذٰهَلاَقاَّـَملَو.اَِهبَهللاٱَدِّـجَمُيْنَأًاعِمْزُم

ُعوُسَيَناَكيِذَّـلٱَذيِمْلِّـتلٱَرَظَنَوُسُرْطُبَتَفَتْلٱَف٢٠
َتْقَوِهِرْدَصَىلَعَأَكَّـتٱيِذَّـلٱًاضْيَأَوُهَو،ُهُعَبْتَيُهُّبُِحي
اَّـمَلَف٢١»؟َكُمِّـلَسُييِذَّـلٱَوُهْنَم،ُدِّـيَساَي«:َلاَقَو،ِءاَشَعْلٱ
٢٢»؟ُهَلاَماَذٰهَو،ُّبَراَي«:َعوُسَيِلَلاَق،اَذٰهُسُرْطُبىَأَر
اَذاَمَف،َءيِجَأىَّـتَحىَقْبَيُهَّـنَأُءاَشَأُتْنُكْنِإ«:ُعوُسَيُهَلَلاَق
َّـنِإ:ِةَوْخِإلٱَْنيَبُلْوَقْلٱاَذٰهَعاَذَف٢٣.»َتْنَأيِنْعَبْتٱ؟َكَل

الُهَّـنِإُعوُسَيُهَلْلُقَيَْملْنِكٰلَو.ُتوُمَيالَذيِمْلِّـتلٱَكِلٰذ
اَذاَمَف،َءيِجَأىَّـتَحىَقْبَيُهَّـنَأُءاَشَأُتْنُكْنِإ«:ْلَب،ُتوُمَي
.)٢٣-٢١:١انحوي(»؟َكَل

،تاونسثالثباهلبقترجىرخأبةزجعملاهذهانرّكذُت
ةليلذيمالتلاضعبفرصامدنع،٥اقولليجنإيفتدرو
حيسملابلطف،ًائيشاوديصينأنودديصلاةلواحميفةلماك
،ديصللمهكابشاوقليوةريحبلاقمعىلإاودعبينأمهنم
.مهودعاسيلنيرخآاوعدتساىتحمهتنيفستألتماف

نمحيسملاةمايقدعبنآلااهلمأتنيتلاةزجعملاترج
دقذيمالتلانمةعبسناكو.عباسلاهروهظءانثأ،توملا
،هللاةمدخلاوغّرفتدقاوناكنأدعب،ديصللةدوعلااوررق
مهتارابتخابمهرّكذيلو،مهتايحكرابيلمهلحيسملارهظف
،مهسوفنبةقثلاوهبةقثلامهيلإعجرُيلو،ةيضاملاةيحورلا
.ليجنإلاةمدخوهتمدخلمهفيلكتديعُيلو

:تارمرشعةمايقلادعبهذيمالتلحيسملارهظ

.)١١-٢٤:٩اقول(ربقلانمتاعجارّنهوءاسنللرهظ.١
.)١٨-٢٠:١١انحوي(اهدحوةيلدجملاميرملرهظ.٢

.)١٥:٥سوثنروك١(هدحوسرطبلرهظ.٣
-٢٤:١٣اقول(ساومعىلإنيقلطنمنيذيملتلرهظ.٤

٣٥(.
-٢٤:٣٦اقول(ةيلعلايف،اموتبايغيفلسرللرهظ.٥

٤٩(.
يفهذيمالتلحيسملااهيفرهظسمخلاتارملاهذه
نمهيفماقيذلادحألاموي،اهنمبرقلابوأ،ميلشروأ
.تاومألانيب

-٢٠:٢٤انحوي(اموتمهعموةيلعلايفذيمالتللرهظ.٦
٢٩(.

ترجثيح،ةيربطةريحبدنعلسرلانمةعبسلرهظ.٧
.)٢٤-٢١:١انحوي(نآلااهلمأتنيتلاةزجعملا

دحأىلعخأةئمسمخعمًالوسررشعدحأللرهظ.٨
.)١٥:٦سوثنروك١و٢٠-٢٨:١٦ىتم(ليلجلالابج

.)١٥:٧سوثنروك١(بوقعيلرهظ.٩
هدوعصتقوميلشروأيفًالوسررشعدحأللرهظ.١٠

.)٨-١:٣لامعأ(

ًاقيقحتةيربطةريحبدنعحيسمللعباسلاروهظلاناكو
يفهنكلو.ليلجلايفذيمالتلابيقتليسهنأحيسملادعول
ناكدقف،ذيمالتلاةعومجملثلاثلاروهظلاوههسفنتقولا

سيلاموتوةرم،ةيلعلايف،ميلشروأيفيناثلاولوألاهروهظ
.مهعماموتوىرخأةرمو.مهعم

،ةيربطرحباهنم،ةفلتخمتايمستبةيربطةريحبىمسُتو
»ةيربط«مساتذخأدقو.تراسينجةريحبو،ليلجلارحبو
سويرابيطلةبسن،اهئطاشىلعةّينبملاةيربطةنيدمنم
تازجعمنمةيربطهايمىلعىرجامرثكأامو.رصيق
:تايركذو

ىتم(عرازلالَثَممّلعيبراقيفحيسملافقواهئامىلع·
٩-١٣:١(.

.)٢١-١٤:١٤ىتم(فالآةمسخعبشأاهفافضىلع·
.)٤١-٤:٣٥سقرم(هنمةملكباهحايرتكسأ·
:١٤ىتم(هيلعريسيسرطبلعجواهئامىلعراس·

٤١-٣٥(.
-١٧:٢٤ىتم(راتسإاهمفيفةكمسسرطبداصاهنم·

٢٧(.
.)٢٠-٥:١سقرم(نوئجللايفُشاهئطاوشىلع·
اديصتيبونيزروكةنيدمتناكاهفافضىلع·

.هتازجعمنمريثكلاتأريتلاموحانرفكو

حيسملاتازجعمةكمس١٥٣ديصنورشعلاوةنماثلاةزجعملا
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ىرجأ،هذيمالتنمًةعبرأاعدموي،هتمدخءدبيف·
.)١١-٥:١اقول(كمسديصةزجعم

ددسي،نحنثيحانعملماعتيمويلاحيسملالازالو
نمماقُملا،يحلاهنأل،ةزجعمولتةزجعمب،انتاجايتحا
ىلإًةيناثهئيجمعقوتنيذلاو،هللاهعفريذلا،تاومألا
.انضرأ

ةزجعملاونوجاتحملا-ًالوأ

ةريحبىلإسرطبنمةوعدبذيمالتلانمةعبسداع
لوسرلامهكراشدقو،هتفرحدحاولكلنأل،ديصللةيربط
لَكَأال«:لاقو،مايخلاعنُصيهو،هتفرحةسرامميفسلوب

ْ
اَن

،ًاراََهنَوًالْيَلٍّدَكَوٍبَعَتِبُلِغَتْشَناَّـنُكْلَب،ٍدَحَأْنِمًاناَّـَجمًازْبُخ
.)٣:٨يكينولاست٢(»ْمُكْنِمٍدَحَأَىلَعَلِّـقَثُنالْيَكِل

وأةينيدةسكنديصللةعبسلاذيمالتلاةدوعنكتملو
مهمايأاوفرصينأاوديريملمهنكلو،ةمدخلانعةَّـدِروًابوره
بّرستيدقيذلاللملااولتقيلاولمعينأاوررقف،لسكب
حيسملايتأيىتمنوملعياونوكيملمهنأل،راظتنالانممهيلإ
.هنمنوشَّـيعتيلاملانمًائيشاوبسكيىتحو،مهتاقالمل

:ةلشافديصةليلاوضق-١
.مهيلعبرلاانيعتناكلب،مهدحواونوكيملمهنكلو

اذهنكل،اندحواننأانلشفوانباذعوانملأيفنظنامبر
علطينأدبالو،اننابقارتانبيبحينيعنأل،ًاحيحصسيل
يفةكربلابدتمتسهنيميو،هيفنحنامفرعيوهف.حابصلا
هنأىنعمبانيلعىّنأتيالهنإ.ةبسانموهاهارييتلاةظحللا

.ًاميكحًاكرابمًاتيقوتهدنعنألنكل،انلمهي

:مهءاجامدنعحيسملااوفرعيمل-٢
َىلَعُعوُسَيَفَقَو،ُحْبُّصلٱَناَكاَّـَمل«:انحويسيدقلالوقي

ةيآ(»ُعوُسَيُهَّـنَأَنوُمَلْعَياوُنوُكَيَْملَذيِمالَّـتلٱَّـنِكٰلَو.ِئِطاَّـشلٱ
٤(.

نمهتمايقدعبةيجراخلاحيسملاةئيهيفرييغتثدحدقل
ُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«:وهو،دجملادسجذخأهنأل،تاومألانيب
،ِهِدَْجمِدَسَجِةَروُصَىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَش
يبليف(»ٍْءَيشَّـلُكِهِسْفَنِلَعِضُْخيْنَأِهِتَعاَطِتْسٱِلَمَعِبَسَحِب
هتأرامدنعةيلدجملاميرمهفرعتملببسلااذهلو.)٣:٢١
لٱ«:ربقلادنع

ْ
لٱَىلِإْتَتَفَت

ْ
ْمَلْعَتَْملَو،ًافِقاَوَعوُسَيْتَرَظَنَف،ِءاَرَو

اذيملتهفرعيملهسفنببسللو.)٢٠:١٤انحوي(»ُعوُسَيُهَّـنَأ

،ِناَرَواَحَتَيَوِناَمَّـلَكَتَياَُمهاَميِفَو«:امهعمراسامدنعساومع
ْنِكٰلَو.اَمُهَعَمِيشْمَيَناَكَوُهُسْفَنُعوُسَياَمِهْيَلِإََبَرتْقٱ
.)٢٤:١٥،١٦اقول(»ِهِتَفِرْعَمْنَعاَمُهُنُيْعَأْتَكِسْمُأ

:ةكبشلااوقلأهتملكىلع-٣
ًاكمساوداصف،هوعاطأمهيلإرمألاحيسملاردصأامدنع

ملٱَدْنِع«.ًاريثك
لٱُتيِبَيِءاَسَْ

ْ
يفَو،ُءاَكُب رومزم(»ٌمُّنَرَتِحاَبَّـصلٱِ

١٤٣:٨رومزميفو.ذيمالتلاعمثدحاماذهو)٣٠:٥
يفَكَتَْمحَريِنْعِمْسَأ«:دوادلوقي لٱِ

ْ
َكْيَلَعِّـينَأل،ِةاَدَغ

لَّـكَوَت
ْ

ُتْعَفَرَكْيَلِإِّـينَأل،اَهيِفُكُلْسَأيِتَّـلٱَقيِرَّـطلٱيِنْفِّـرَع.ُت
ُلوُقَناَنَّـنِإىَّـتَح»َكُكُرْتَأالَوَكُلِْمهُأال«:لاقهنأل.»ِيسْفَن
ِيبُعَنْصَياَذاَم.ُفاَخَأالَفِيلٌنيِعُمُّبَّـرلٱ«:َنيِقِثاَو
.)١٣:٥،٦نييناربع(»؟ٌناَسْنِإ

،ميلشروأىلإةلحرتاقفنىلإنيجاتحمذيمالتلاناك
.هوداصيذلاكمسلانمهلكمهجايتحاحيسملارَّـبدف

:ةريبكةكمس١٥٣ذيمالتلاداص-٤
ريسافتكانهو،هوداصيذلاكمسلاددعليجنإلاددحي

:كمسلاددعنمدوصقملاحرشتةريثك

يف،هدئاصقىدحإيف»نايبوأ«ينانويلارعاشلاركذ·
كمسلاعاونأنأ،ةزجعملاهذهثودحلرصاعمتقو
ديصنإنورسفملالوقيو.ًاعون١٥٣ملاعلايفةفورعملا
:ذيمالتلللوقيبرلانأينعيددعلااذهبكمسلا

اوُبَهْذٱَف«سانلاعاونألكةيحورلامكتكبشديصتس
لَتَو
ْ

رفسلاقاماذهو.)٢٨:١٩ىتم(»ِمَمُألٱَعيَِمجاوُذِم
َْملٌريِثَكٌعَْمجاَذِإَوُتْرَظَناَذٰهَدْعَب«:ثدحهنإايؤرلا
لٱَوِمَمُألٱِّـلُكْنِم،ُهَّـدُعَيْنَأٌدَحَأْعِطَتْسَي

ْ
ِبوُعُّشلٱَوِلِئاَبَق

لَألٱَو
ْ

لٱَماَمَأَنوُفِقاَو،ِةَنِس
ْ

حلٱَماَمَأَوِشْرَع
ْ

َنيِلِبَْرسَتُم،ِلََم
يفَوٍضيِبٍباَيِثِب َنوُخُْرصَيْمُهَوِلْخَّـنلٱُفَعَسِْمهيِدْيَأِ
خلٱ:َنيِلِئاَقٍميِظَعٍتْوَصِب

ْ
جلٱاَنِٰهلِإلُصَال

ْ
َىلَعِسِلَا

لٱ
ْ

لِلَوِشْرَع
ْ

.)١٠-٧:٩ايؤر(»ِلَمَح
:لاقفددعلااذهلرخآًاريسفتسونيطسغأسيدقلامدق·

لامكل٧ددعو،رشعلااياصوللزمري١٠ددعنإ«
اياصولاددعانعمجاذإف.سدقلاحورلالمعبةمعنلا
.١٧مقرلاناكًاعمسدقلاحورلاةمعنلمعلامكو
لاقو.»١٥٣عومجملاناكل١٧ىلإ٣+٢+١انعمجولو
نيدهعلايراتخملكىلإزمرياذهنإسونيطسغأ
ةمعنلادهعوةعيرشلادهعيراتخم،ديدجلاوميدقلا

.ًاعيمج
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ىلعيوتحتيتلارحبلايفةحورطملاةكبشلالَثمرّوصي·
ةسينكلا)٤٩-١٣:٤٧ىتم(ءيدركمسوديجكمس
هذهنكل.نينمؤمريغونينمؤمنماهيفنمبةروظنملا
ىلإزمرتةديجةكمس١٥٣تداصيتلاةكبشلا
يفو.نوسّدقماهئاضعألكيتلا،ةروظنملاريغةسينكلا
الونينمؤملابةئلتمملاةكبشلاهذهبذُجتريخألامويلا
ْيَكِل«اهلكةسينكلالمتكتف!دحاومهنمعيضي

ْوَأَنْضَغالَواَهيِفَسَنَدال،ًةَديَِجمًةَسيِنَكِهِسْفَنِلاَهَِرضُْحي
»ٍبْيَعالِبَوًةَسَّـدَقُمُنوُكَتْلَب،َكِلٰذِلْثِمْنِمٌْءَيش
.)٥:٢٧سسفأ(

:هوفرع-٥
نملوأناكو.هوفرعكامسألاذيمالتلاداصامدنع

سرطبناكو.هبحيعوسيناكيذلاذيملتلا،انحويهفرع
قرفظحالنو!حيسملابيقتليلءاملايفهسفنبىقلأنملوأ
انحويىدليبلقلافُّرعتلاةبهوم:لسرلانيببهاوملا
.هلمعوحيسملاتوصزَّـيمف،برلابهتفرعمقمعببسب
هسفنوهدسجبىقلأف،لمعلايفعرسأناكفسرطبامأ
لكلبهاوميطعيبرلاو.ءاملاىلعًاحباسحيسملاوحن
لجأل،هينيعيفنسحيامبسحب،وهراتخيامكدحاو
.حيسملادسجناينبل،ةمدخلالمعل،نيسيدقلاليمكت
سوثنروك١(»ٌدِحاَوَحوُّرلٱَّـنِكٰلَوٌةَدوُجْوَمَبِهاَوَمُعاَوْنَأَف«

١٢:٤(.

:اومَّـلعت-٦
الحيسملانودبمهنأةليللاكلتيفذيمالتلاكردأ·

هنأكردننأجاتحننحنو.ًائيشاوديصينأنوردقي
نأبِّـرجن.ًاسوفنديصننأليحتسيحيسملانودب
نْسُحوانتايناكمإوانتابيترتوانئاكذوانتاردقبًائيشلعفن
ةليللاكلتسردذيمالتلاعمملعتنو،لشفنفانترادإ
نأردقنالهنودباننأ:حجانلاحابصلاكلذوةلشافلا
انيوّقيهنألءيشلكعيطتسنهعماننكلو،ًائيشلعفن
.)٤:١٣يبليفو١٥:٥انحوي(
مويانعمثدحامبئطاشلاىلإةكبشلاّرجانرّكذي·

يفنامألائطاشىلإعايضلاهايمنمحيسملاانَبَذج
سفنفالآةثالثعمثدحاماذه.هعمةديدجلاةايحلا

،نيسمخلاموييف)حرفملاربخلا(ليجنإلاكابشاهتبذج
هيففَّـرعتتعامتجالكيفهارناماذهو.ةسينكلاىلإ
عوسيانبر،ميظعلاسوفنلايعارىلإةلاضلاسوفنلا
.حيسملا

امدنع،ريخألامويلابئطاشلاىلإةكبشلاّرجانرّكذيو·
ءايدرألاامأو،ةيعوأىلإديجلاكمسلانوعمجي
ئطاشىلعف.)٥٠-١٣:٤٧ىتم(ًاجراخاهنوحرطيف
.هسفننعًاباسحاّنمدحاولكيطعيةيدبألا
؟كلاحنوكيساذامف·

ةزجعملاوحيسملا-ًايناث

:مهعممالكلابابحتفيحيسملا-١
اموهمادإلاو.)٥ةيآ(»؟ًامادإمكدنعلعلأ،ناملغاي«

حيسملاذخأدقل.كمسلاانههبدوصقملاو،زبخلاعملكؤي
انتايحانمَّـلسامدنع.هذيمالتبلاصتالايفةردابملامامز
هتبحمف،هنمةردابملاتناك،ةديدجلاةايحلاانربتخاوبرلل
تذخأف،انتيطخنمانصّلختلىلعأنمتدتمايتلايه
.صالخلاىلإانداقاذكهو،انتعفروهدييفاندي

رظتنيوهو،ةدودحمريغةمحربةدودممتلازامبرلاديو
خلٱَسْأَك«انلةَّـدعُملاةكربلاذخأنلانديّدمننأ

ْ
،ُلَواَنَتَأِصَال

لوقيذخأنامدنعو.)١١٦:١٣رومزم(»وُعْدَأِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَو
طَتَْملَنآلٱَىلِإ«:انل

ْ
طُا.يِمْسٱِبًائْيَشاوُبُل

ْ
َنوُكَيِل،اوُذُخْأَتاوُبُل

.)١٦:٢٤انحوي(»ًالِماَكْمُكُحَرَف

ملاعلاحيسملا-٢ :ءيشلكبِ
عضيًامئادهنإ.)٥ةيآ(»؟ًامادإمدنعلعلأ،ناملغاي«

وهفةجاحلاتناكامهمو.انجايتحاةطقنىلعًامامتهعبصإ
نميّجنيوجايتحالكدِّـدسيف،هلأسننألبقنماهفرعي
.عّتمتنلىنغبيطعُيو،لشفوقيضلك

اوقلأ«:لاق،مهدنعمادإالنأذيمالتلاباجأاملو
مل.)٦ةيآ(»اودجتفنميألاةنيفسلابناجىلإةكبشلا
مهرمعاوفرصنيذلا،ديصلايفنوصّصختملاءاربخلافرعي
فراعلاوههنكلو،كمسلادجوينيأ،ةيربطةريحبىلع
هتوصعمسنامدنعو!جايتحالااذهدجوينيأو،جايتحالاب
يتلاةكربلادجننيأانيري،انلههيجوترظتننوهعمبواجتنو
.هتكربىلعلصحتنأكسفنببِّـرج!اهيلإجاتحن

:ناّنحلابحملاحيسملا-٣
اوناكحابصلايفو،ليللالاوطنيبَعتُمذيمالتلاناك

بحملاحيسملانكلو.ًائيشملاعلامهطعيملو،نيعئاج
ًاكمسو،ًارمج«اودجوو،رحبلانمريفولاديصلامهاطعأ
ناسنإلةبحمتاسملاهنإ.)٩ةيآ(»ًازبخو،هيلعًاعوضوم
!بَعتُم

حيسملاتازجعمةكمس١٥٣ديصنورشعلاوةنماثلاةزجعملا

٩٤
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،ةلجاعلامهتاجايتحالكيفرّكفحيسملانأينعياذه
لكبديعبلاىدملاىلعمهتاجايتحايفو،اهداعبألكب
،هيفجاتحنيذلاتقولاوناكملاىلإلصنامدنعو.اهليصافت
انكاممنسحأولضفأةقيرطبءيشلكرَّـبددقهنأدجن
!ركتفنوأبلطن

يفًةَدِئاَمَبِّـتَرُيْنَأُهللاٱُرِدْقَيْلَه«:منرملالءاستي ِ
لٱ
ْ

.هسفنلاؤسلالأسننحنو.)٧٨:١٩رومزم(»؟ِةَّـيِّـَرب
!؟ةيرباهلكةايحلاتسيلأ

ركذناهلجذومنكو.هنانحوهللاةمحرنمةباجإلاانئيجتو
لطبلايبنلااذههيففُعضفقوميف،ايليإهّيبنعمهلعفام
هتمدخناديمنمبرهف،لبازيإةريرشلاةكلملاديدهتمامأ
:ًاماعطلمحيًاكالمهللسرأفهيلعهللاقفشأو.ةيربلاىلإ
َلَكَأَف،ِهِسْأَرَدْنِعٍءاَمُزوُكَوٍفْضَرُةَكْعَكاَذِإَوَعَّـلَطَتَف«
ُهَّـسَمَفًةَيِناَثِّـبَّـرلٱُكالَمَداَعَّـمُث.َعَجَطْضٱَفَعَجَرَّـمُثَِبَرشَو
ملٱَّـنَألْلُكَوْمُق«:َلاَقَو

َلَكَأَوَماَقَف.»َكْيَلَعٌَةريِثَكَةَفاَسَْ
ىتحةبجولاكلتهتدنسأو.)٩-١٩:١كولم١(»َِبَرشَو
.بيروحلبجىلإلصو

كعمهنانحوهللاةبحمسملتنأنكمي،ئراقلايزيزع
.كتايحمامِزهتمَّـلسنإ

:انتاردقممرتحييذلاحيسملا-٤
زبخلاورمجلاىلععوضوملاكمسلاذيمالتلاىأرنأدعب

»َنآلٱُمُتْكَسْمَأيِذَّـلٱِكَمَّـسلٱَنِماوُمِّـدَق«:مهلحيسملالاق
،زجعنامدنعبرلاانيطعي!زاجنإلابمهرعشُيل.)١٠ةيآ(
،ةيصخشلاةماركلاوزاجنإلابانرعشُينأديريهنكلو
هذهدوادكردأدقو.اناطعأنأقبساممهلمّدقنلانعّجشيف
جلٱَكْنِمَّـنَأل«:برلللاقفةقيقحلا

ْ
»َكاَنْيَطْعَأَكِدَيْنِمَوَعيَِم

هنكل،ءيشلكلعفيبرلانأحيحص.)٢٩:١٤رابخأ١(
قثنوانسوفنمرتحنلوههلمعياميفهعمانكرشُينأديري
.اهيف

خلٱَذَخَأَوُعوُسَيَءاَجَّـمُث«:١٣ةيآلوقتو
ْ

ْمُهاَطْعَأَوَزُْب
مدقتيهيلإمُّدقتلايفنحندّدرتنامدنعف.»َكَمَّـسلٱَكِلٰذَكَو
.نامألادجنونئمطنل،هجاتحنامانلمدقيو،انيلإوه

:انمّلعيحيسملا-٥
.ًاعبشدجننأنكميالهنودب·
.هتمظعوهتبحمانكردأاملكهلًابحانبولقبهتلت·

يحورلاانعوجعبشيو،يداملاانعوجحيسملاعبشي·
.انناميإيوقيو،ًاضيأ
تقوةيربطرحبئطاشىلعهذيمالتلحيسملاءيجم·

َظِقْيَتْسَنِلٌةَعاَسَنآلٱاََّـهنَأ«.ةيناثهئيجمبانرّكذيحبصلا
ممُبَرْقَأَنآلٱاَنَصالَخَّـنِإَف،ِمْوَّـنلٱَنِم .اَّـنَمآَنيِحَناَكاَّـِ
لَف،ُراَهَّـنلٱَبَراَقَتَوُلْيَّـللٱىَهاَنَتْدَق

ْ
لُّظلٱَلاَمْعَأْعَلْخَن

ْ
ِةَم

لَنَو
ْ

يفاَمَكٍةَقاَيِلِبْكُلْسَنِل.ِروُّنلٱَةَحِلْسَأْسَب ال،ِراَهَّـنلٱِ
لٱِب
ْ

ملٱِبال،ِرْكُّسلٱَوِرَطَب
لٱَوِعِجاَضَْ

ْ
خلٱِبال،ِرَهَع

ْ
ِماَصِ

حلٱَو
ْ

.)١٣-١٣:١١ةيمور(»ِدََس

ةالص
انلشفيفًامودانيلإيتأتكنألكركشن،يوامسلاانابأ
ًةزجعمانرأ.لمألاوةعاجشلاانلديعُتوانمهلُتلانسأيو
ةايحانلنكتلو،انعمةقباسلاكتازجعمبقعتًةديدج
.نيمآ.حيسملامساب.ةنئمطملاةقثلاويجارلاراظتنالا

ةلئسأ
عباسلاروهظلاتقوتثدحةزجعملاهذهنإلوقنفيك.١

؟ثلاثلاروهظلاتقوو،حيسملل
.ةيربطةريحبدنعترجةماهثداوحثالثركذا.٢
؟ديصللةعبسلاذيمالتلاداعاذامل.٣
؟ئطاشلاىلعفقواملحيسملاذيمالتلافرعيملاذامل.٤
.ةمكس١٥٣ديصنمهملعتنًاسردركذا.٥
؟امهام،نيسردئطاشللةكبشلاّرجانمّلعي.٦
حرشا-»؟ةيربلايفةدئامبّترينأهللاردقيله«.٧

كتباجإ

حيسملاتازجعمباتكلتاقباسملاةمئاق

،زيزعلائراقلااهيأ

ةنيمثلاهتاحورشوباتكلااذهصوصنيفتقمعتنإ
كءاجروكتبحموكناميإىوّقتوًاميظعًايحورًازنكتبسك
.نيمألاهدعوبسحانعمرضاحلايحلابرلايف

ةلئسألاىلعبيجتوكتامولعمنحتمتنأكيلعحرتقن
لسرتونيرشعلاوةينامثلاتازجعملانملكلعبسلا
ةلئسألانم٨٠٪ىلعتبجأنإف.انيلإًاعمكتبوجأ
:كللسرنباوصلاب

حيسملاتازجعمةفرعميفةداهش

حيسملاتازجعمحيسملاتازجعمباتكلتاقباسملاةمئاق
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.كلةزئاجةيحورلاانبتكنمرخآباتكعم

:ةلئسألايهاهو

رمخىلإءاملاليوحت:ىلوألاةزجعملاةقباسم
هذهقبسيذلالوألامهملامويلايفىرجاذام.١

؟ةزجعملا
ءاملاليوحتقبسيذلايناثلامهملامويلايفثدحاذام.٢

؟ًارمخ
؟»ةأرماايِكلويلام«:همألعوسيلوقىنعمام.٣
؟»هولعفافمكللاقامهم«:ءارذعلالوقنمملعتتاذام.٤
؟فافزلالفحيفحيسملاكرتشااذامل.٥
؟لوألانملضفأًامودحيسملاعمرِخآلانوكيفيك.٦
.لضفأىلإحيسملاامهلَوّحنيئيشركذا.٧

طالبلالجرنباءافش:ةيناثلاةزجعملاةقباسم
يكلملا

هذهوًارمخءاملاليوحتةزجعمنيبنيقرفركذا.١
.ةزجعملا

؟ضيرملانبالاءافشةصقيفمألاليجنإلاركذيملاذامل.٢
؟انتلئاعيفرمعلارابكوحنانتيلوئسميهام.٣
،دازفيكو،يكلملاطالبلالجرناميإأدبفيك.٤

؟لمكفيكو
؟فيك-هرَّـونلبطالبلالجرناميإحيسملائفطيمل.٥
تيبلبهذيملوةئملادئاقتيبلحيسملابهذاذامل.٦

؟طالبلالجر
ةقيرطلانعفلتختةقيرطبضيرملانبالاحيسملاىفش.٧

؟كلذنمملعتتاذام.هوبأاهبلطيتلا

ريفولاكمسلاديص:ةثلاثلاةزجعملاةقباسم
.تراسينجةريحبلًافصوبتكا.١
؟حيسمللانسوفنمّلسنامدنعثدحياذام.٢
؟حيسمللاندنعاممّلسنامدنعثدحياذام.٣
.سرطبناميإيفثدحًارُّوطتركذا.٤
كلهفيلكتوهامو؟سرطبلحيسملافيلكتناكاذام.٥

؟تنأ
؟ةنيفسقلخيملو،سرطبةنيفسحيسملاراعتساذامل.٦
؟سرطبلحيسملاةأفاكمتناكاذام.٧

سرطبةامحءافش:ةعبارلاةزجعملاةقباسم
نمملعتناذامو؟ةزجعملاهذهحيسملاىرجأنيأ.١

؟كلذ

متهيهللانأنهربتيباتكلااهدهاشعمةيباتكةيآبتكا.٢
.رمعلارابكب

دعبسرطبةامحاهتمدقيتلاةمدخلاتناكاذام.٣
؟اهئافش

؟ضرملانمهللاةمكحيهام.٤
؟سرطبءاقدصأنمملعتناذام.٥
؟نويحورلاعوسيةرسأمهنم.٦
سرطبةنيدمىلإسرطبنمعوسيةكربتَّـدتمافيك.٧

؟اهلك

صربألاءافش:ةسماخلاةزجعملاةقباسم
.صربلاضرملًافصوبتكا.١
ّكشيناكهنكلو،حيسملا...يفقثيصربألاناك«.٢

.ةلمجلاهذهلمكأ»حيسملا...يف
.ةيطخلاوَصَربلاضرمنيبهبشهجوأةثالثبتكا.٣
ثالثبتكا-حيسملاوحنهرعاشمنعصربألاَّـربع.٤

.ريبعتلااذهفصتلُمج
ةصقبدحأرابخإمدعصربألانمحيسملابلطاذامل.٥

؟هئافش
لانيذلاصربأللحيسملاةسمللفاصوأةثالثركذا.٦

.ءافشلا
.ةزجعملاهذهيفحيسملاةوقترهظفيكحرشا.٧

جولفملاءافش:ةسداسلاةزجعملاةقباسم
؟اهلكدلبللةماعةمدخلحمسرطبتيبراصفيك.١
؟حيسملاعابِّـتانمسرطبهفَّـلكتيذلانمثلاوهام.٢
؟حيسمللهتيبىطعأاملسرطبهلانيذلاءازجلاوهام.٣
اولمحنيذلاةعبرألالاجرلايفتافصعبرأبتكا.٤

؟جولفملا
يذلاسردلاوهامو،ةعبرألالاجرلانواعتحرشا.٥

.مهنمهملعتن
؟هودقتنانيذلاةبتكلانمحيسملافقومناكاذام.٦
-ةفلتخمرئاوديفةزجعملاهذهيفحيسملاناطلسرهظ.٧

؟يهام

ةكربضيرمءافش:ةعباسلاةزجعملاةقباسم
ادسحتيب

؟ًايقيقحديعلابانلافتحانوكيىتم.١
باب«نمحيسملالوخديفةيزمرلايناعملايهام.٢

؟ادسحتيبةكْرِبىلإهباهذو»نأضلا
؟هريرسلمحهنألضيرملادوهيلاخويشمالاذامل.٣

حيسملاتازجعمحيسملاتازجعمباتكلتاقباسملاةمئاق
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اهَّـلحفيكو،ةنس٣٨ذنمضيرملاةلكشميهام.٤
؟حيسملا

.يشميوهشارفلمحيوموقينأضيرملاحيسملارمأ.٥
؟امهام-نيرمأضيرملانماذهبَّـلطتو

؟هئافشدعبلكيهللضيرملابهذاذامل.٦
.اهركذا-تارمعبسهتيهولأحيسملانلعأ.٧

ةسبايلاديلايذءافش:ةنماثلاةزجعملاةقباسم
؟حيسملاذيمالتدوهيلاخويشمالاذامل.١
الو،لمعتالةسبايلاديلا:نألةيحورلايناعملاحرشا.٢

.ىقلتتالويطعتالو،مالسللدتمت
؟)٣:٨يخالم(»ينومتبلس«:هللالوقىنعمام.٣
ةعاجشاذهبَّـلطتو.»كديّدُم«:ضيرملاحيسملارمأ.٤

؟فيك.ضيرملانم
.ًاعِّـرشمءاجحيسملانأنهرب.٥
ةزجعملاهذهنمىرتفيك.رهوجلابًامودحيسملامتها.٦

؟رهوجلابهمامتها
.حرشا.ناسنإلاحيسملاىرتةزجعملاهذهيف.٧

ةئملادئاقدبعءافش:ةعساتلاةزجعملاةقباسم
يفاقولوىتمةياورنيبًاضقانترهظيامحرشتفيك.١

؟هدبعيفشينأحيسملانمةئملادئاقبلط
نيقّرفتملاهللاءانبأةزجعملاهذهيفحيسملاعمجفيك.٢

؟دحاوىلإ
ىلإءيجملانعزجعيصخشةيضقىَّـنبتتفيك.٣

؟حيسملا
؟ةئملادئاقعضاوترهظفيك.٤
؟ةئملادئاقةبحمترهظفيك.٥
؟ةزجعملاهذهيفحيسملاعضاوتىرتفيك.٦
؟وهام-ًاريذحتةزجعملاهذهيفانلحيسملامَّـدق.٧

نييانةلمرأنباةماقإ:ةرشاعلاةزجعملاةقباسم
حيسملاةماقإو،منوشةلمرأنباعشيلأةماقإنيبنراق.١

؟نييانةلمرأنبا
يهو«ةعاسنعحيسملاثدحت٢٩-٥:٢٤انحوييف.٢

يفثدحيساذام.ًالبقتسميتأتةعاسو»نآلا
؟نيتعاسلا

؟هميقيلنييانةلمرأنباحيسملاراتخااذامل.٣
؟فيك-ةجودزمةلمرألاةمدصتناك.٤
؟فوقولابحيسملامهرمأاملشعنلاولماحفقواذامل.٥
؟»هبعشهللادقتفا«ىنعمام.٦
.هبهللاكدقتفاكتايحعقاونمًارابتخاركذا.٧

ةفصاعلاةئدهت:ةرشعةيداحلاةزجعملاةقباسم
؟ةيربطةريحبلةثالثلاءامسألايهام.١
؟ةريحبلاروبعذيمالتلانمحيسملابلطاذامل.٢
؟ةريغصلابراوقلاباحصألعفاذام.٣
؟ذيمالتلاناميإفعضحيسملاخَّـبوىتم.٤
؟زيزعتومىلعنزحلاةفصاعانيفحيسملائدهيفيك.٥
؟كوكشلاةفصاعانيفحيسملائدهيفيك.٦
؟بنذلابساسحإلاةفصاعانيفحيسملائدهيفيك.٧

نوئجللاءافش:ةرشعةيناثلاةزجعملاةقباسم
ةروكيفنوئجلىفشحيسملانإىتملوقلكريسفتام.١

ةروكيفهافشهنإاقولوسقرملاقامنيبنييسجرجلا
؟نييردجلا

؟»نوئجل«مساهسفنىلعنونجملاقلطااذامل.٢
نعبرتغافيكو،هسفننع»نوئجل«برتغافيك.٣

؟هعمتجم
لعجاذامو؟ملاعلايفةيرعشةديصقلوأيهام.٤

؟هلاقاميفهيأرّريغياهبحاص
؟ريزانخلاحيسملاكلهأاذامل.٥
نوئجللايفحيسملااهقلخيتلاةديدجلاةكرحلايهام.٦

؟يفُشيذلا
؟هبكفلكهللانأدقتعتيذلافيلكتلاوهام.٧

ةنباةماقإ:ةرشعةثلاثلاةزجعملاةقباسم
سرياي

؟توملانمحيسملامهماقأنيذلاةثالثلامهنم.١
تالاحثالثحيسملامهماقأنيذلاةثالثلايفىرن.٢

؟يهامحيسملانعةديعبلاسفنلل
»تتامنآلايتنبا«حيسمللسريايلوقّرسفتفيك.٣

»ةمسنرخآىلعةريغصلايتنبا«و،ىتمليجنإبسحب
بسحب»توملالاحيف«و،سقرمليجنإبسحب
؟اقول

؟»سرياي«مساىنعمام.٤
؟ةيساقفقاومبانلهللاحمسياذامل.٥
ةنبانإلاقاملحيسملاىلعاوكحضنيذلامهنم.٦

؟»ةمئان«سرياي
؟سريايلهتبحمحيسملارهظأفيكحرشا.٧

مدلاةفزانءافش:ةرشعةعبارلاةزجعملاةقباسم
.لمعلامئادحيسملانأناحّضوتنيتيآركذا.١
؟ًايسقطتملأتاذاملو،ًايسفنمدلاةفزانتملأتاذامل.٢
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٤٥هرهظىلعدقرينألامعألالجرلهللاحمساذامل.٣
؟ًاموي

؟سريايتيبلباهذلانعحيسملارُّخأتتاكربيهام.٤
ناميإلاةسملويئاوشعلاماحزلانيبقرفلاوهام.٥

؟فداهلا
ءافشدعبهيلإمدلاةفزانءيجتنأحيسملادارأاذامل.٦

؟يدسجلااهضرم
.مدلاةفزانلحيسملااهحنميتلاثالثلاتاكربلاركذا.٧

نييمعأءافش:ةرشعةسماخلاةزجعملاةقباسم
نايمعألاهبىدانيذلا»دوادنبا«بقلىنعمام.١

؟حيسملا
؟سدقملاباتكلايفىمعلاريشيءيشيأىلإ.٢
؟اذهانمّلعياذامو؟ًاعمنييمعألاعمجيذلاام.٣
هذهحرشيفامهانركذناميإلانافصينيهيبشتمِّـدق.٤

.ةزجعملا
.نييمعألاناميإلنيفصوركذا.٥
؟نايمعألااهلانةأفاكملوأيهام.٦
؟امهئافشربخاعاذأوحيسملارمأنايمعألاىصعاذامل.٧

ةسمخعابشإ:ةرشعةسداسلاةزجعملاةقباسم
فالآ

ىلإةيربطةريحبروبعهذيمالتنمحيسملابلطاذامل.١
؟اديصتيب

مأحيحصلوق-»يحلازبخللنيعئاجريغسانلا«.٢
.كتباجإةّحصىلعنهرب؟ئطاخ

حيسملاهَّـجواذامل»؟ءالؤهلكأيلًازبخعاتبننيأنم«.٣
؟سبليفهذيملتللاؤسلااذه

ىلعًامساناكاذاملو؟»سواردنأ«مساىنعمام.٤
؟ىَّـمسُم

؟حابصلاذنمهيتكمسوهتازبخلكأينأدلولايسناذامل.٥
؟فيكحرشا.»قلاخلا«حيسملاىرنةزجعملاهذهيف.٦
؟فالآةسمخلاماعطإدعبحيسملابحسنااذامل.٧

ءاملاىلعيشملا:ةرشعةعباسلاةزجعملاةقباسم
؟هدحولبجلاىلعحيسملاةالصتناكاذام.١
؟»ريخألاعيزهلا«ىنعمام.٢
ءاملاىلعًايشاممهيلإيتآلاحيسملانأذيمالتلانظاذامل.٣

؟ًالايخ
»ءاملاىلعكيلإيتآنأينْرُم«:سرطببلطنمملعتن.٤

.امهركذا.نيرمأ
؟ءاملاىلعحيسملاْيشَمنمملعتناذام.٥

؟»مهزواجتينأدارأ«:لوقلانمملعتناذام.٦
ىلعسرطبيشمهبشيهيفَتْزُجًايحورًارابتخاركذا.٧

.ءاملا

ةنباءافش:ةرشعةنماثلاةزجعملاةقباسم
ةيقينيفلا

ةيممأوةيقينيفوةيناعنكاهنأمألافصوِّـرسفتفيك.١
؟ةيروسو

؟مألافرصينأحيسملانمذيمالتلابلطاذامل.٢
؟تاتُفلاوهام.٣
؟نونجلابسانلاسيلبإبيصيفيك.٤
؟اهعضاوتترهظأفيكو،اهناميإةيقينيفلاترهظأفيك.٥
-ةيقينيفلايفببسهل»بالكللحرطُيو«:حيسملالوق.٦

؟وهام
-ذيمالتلايفببسهل»بالكللحرطُيو«:حيسملالوق.٧

؟وهام

ىمعأءافش:ةرشعةعساتلاةزجعملاةقباسم
ًايجيردت

ًادحاوو،اديصتيبيفحيسمللهبلقحتفناًادحاوركذا.١
.اهيفهانيعتحتفنا

ركذاو،ضيرمللحيسملااهيفبهذٍءافشةزجعمركذا.٢
.دهاشلا

؟ءيشلًاسِّـمحتماديصتيبىمعأنكيملاذامل.٣
١٢سقرميفروكذملاهيقفلانيبهبشلاهجووهام.٤

؟اديصتيبىمعأو
.اهركذا.هولمعامبرومأةثالثىمعألاءاقدصأرهظأ.٥
قوفءايشأحيسملااهنملعجةيداعءايشأةثالثركذا.٦

.ةيداع
لوخدمدعبهافشنأدعبىمعألاحيسملارمأاذامل.٧

؟ةيرقلا

ةكمسمفنمةلمُع:نورشعلاةزجعملاةقباسم
هذهنمسرطبلاهمّلعينأحيسملادارأسوردةثالث.١

.هحرشاو،اهنمسردلكركذا.ةزجعملا
؟فيك-ةزجعملاهذهيفسرطبلهتبحمحيسملارهظأ.٢
؟فيك-لكيهلاةبيرضةاُبجلهتبحمحيسملارهظأ.٣
نمةبولطملاةكمسلاداصسرطبنأنممّلعتتاذام.٤

؟ةرملوأ
اذامو؟ةكمسلامفيفراتسإلالثمسرطبناكفيك.٥

؟هبحيسملالعف

حيسملاتازجعمحيسملاتازجعمباتكلتاقباسملاةمئاق

٩٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



دحاولا:نورشعلاوةيداحلاةزجعملاةقباسم
ركشيذلا

اورأواوبهذا«:ةرشعللحيسملارمأًابيرغرهظياذامل.١
؟»ةنهكللمكسفنأ

.صربلاوةيطخلانيبهبشهجوأةسمخركذأ.٢
ميدقتنعةعستلاتلطعاهنأنظنبابسأةثالثركذأ.٣

.حيسمللركشلا
؟مويلاَهللاُسانلاركشيالاذامل.٤
يذلاّيِفشملاصربألاهللااهبزَّـيمءايشأةثالثركذأ.٥

.ركش

دولوملاءافش:نورشعلاوةيناثلاةزجعملاةقباسم
ىمعأ

،ليلجلايفحيسملااهارجأتازجعمعبرأانحويركذ.١
عماهركذا-ةيدوهيلايفحيسملااهارجأتازجعمعبرأو
.يباتكلااهدهاش

؟انيلإزمريوىمعألااذهانلِّـثميفيك.٢
ةيطخةجيتنوهىمعلانأةمهتحيسملاعفدفيك.٣

؟هيدلاوةيطخةجيتنوأىمعألا
.لمكفيكو،ىمعألاناميإجَّـردتفيكركذا.٤
رهظفيكحرشا»ةديقعراطنقنمٌريخرابتخامهرد«.٥

.حيسمللىمعألاةداهشيفاذه
دوهيلاعمجممامأةداهشلانمناوبألافاخاذامل.٦

؟امهنباىفشيذلاحيسملل
؟ىمعأدولوملاءافشيفةردابملامامزحيسملاذخأاذامل.٧

ةماقإ:نورشعلاوةثلاثلاةزجعملاةقباسم
رزاعل

رزاعللحيسملاقَّـقحفيكو؟»رزاعل«مساىنعمام.١
؟همساىنعم

؟اهمساىنعماهلققحتفيكو؟»اثرم«مساىنعمام.٢
؟ةزجعمللًاجاتحمرزاعلنكيملاذامل.٣
؟حيسمللمهتبحمذيمالتلاَّـنيبفيك.٤
ٍدحاوتومنعهلوقققحتفيكو؟ًايبنافايقناكله.٥

؟بعشلانع
؟اثرموميرمةوعدةيبلتنعحيسملارخأتاذامل.٦
؟ربقلانعرجحلااوعفرينأحيسملابلطاذامل.٧

ءافش:نورشعلاوةعبارلاةزجعملاةقباسم
ةينحنملا

؟هتّدمتناكاذامو؟ةينحنملاةأرملابضرملالعفاذام.١
ّ؟قحبهتيناسنإبعتمتييذلاوهنم.٢

ملعتناذامو،ءافشلايفاهتبغرةينحنملاتنلعأفيك.٣
؟كلذنم

.ةيريبعمجمسيئريفنيبيعركذا.٤
.ةينحنملابحيسملامامتهاترهظأءايشأةعبرأركذا.٥
.تبسلاةعيرشريسفتيفميلسلاقطنملاركذا.٦
عفرفيكو،َّـنهنأشنمحيسملاعفرتاديسثالثركذا.٧

؟َّـنهنمةدحاولكنأشهللا

ءافش:نورشعلاوةسماخلاةزجعملاةقباسم
ىمعألاسواميتراب

رصتقااذاملو؟احيرأدنعحيسملامهافشىمعأمك.١
؟سواميترابركذىلعسقرم

؟حيسملاىلإلصيلهدنعامسواميترابمدختسافيك.٢
ًاررضءافشلاىلعسواميترابرارصإيفىرتفيك.٣

؟ةيداملاهتلاحل
اهنألاهحرطننأبجييتلاءايشألاضعبيهام.٤

؟يحورلاانءافشلطعت
؟هئافشدعبسواميترابهذَّـختايذلاريطخلارارقلاوهام.٥

؟هنمملعتناذامو
سواميترابءافشةزجعملنودهاشملالثميفيك.٦

؟مويلاانتسينك
.ةركفلاهذهحرشا-»هاوسنعفلتخمحيسملا«.٧

نعَل:نورشعلاوةسداسلاةزجعملاةقباسم
نيتلاةرجش

يفو،لكيهللحيسملاريهطتيفكرتشملاسردلاوهام.١
؟نيتلاةرجشهنعل

ةمألاوةنوعلملانيتلاةرجشنيبهبَّـشلاهجووهام.٢
؟ةيليئارسإلا

.بارخلابلجيةدئافلامدعنأفيكحرشا.٣
.ةنونيدلابلجيقافنلانأفيكحرشا.٤
دودرلامِّـدقواهركذا.حيسمللتهِّـجُوتاداقتناةثالث.٥

.اهيلع

نذأءافش:نورشعلاوةعباسلاةزجعملاةقباسم
سخلم

صخشلاهسفنبوهحيسملانأنانهربينيببسركذا.١
.هريغرخآًاصخشسيلو،هيلعاوضبقيذلا

.سخلمنذأءافشنعتجتنتاكربعبرأركذا.٢
عمهمساضراعتيفيكو؟»سخلم«مساىنعمام.٣

؟هلمع
؟اذاملو؟هنمسخلمفقومحيسملاةزجعمتَّـريغله.٤
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:هلذيمالتلالاقامدنع»يفكي«:حيسملالوقىنعمام.٥
؟»نافيسانه«

فيسلانوذخأينيذلا«:حيسملالوقىلعًاقيلعتبتكا.٦
.»نوكلهيفيسلاب

.بيلصلاةرورضحرشاهزجعملاهذهنم.٧

١٥٣ديص:نورشعلاوةنماثلاةزجعملاةقباسم
ةكمس

عباسلاروهظلاتقوتثدحةزجعملاهذهنإلوقنفيك.١
؟ثلاثلاروهظلاتقوو،حيسملل

.ةيربطةريحبدنعترجةماهثداوحثالثركذا.٢
؟ديصللةعبسلاذيمالتلاداعاذامل.٣
؟ئطاشلاىلعفقواملحيسملاذيمالتلافرعيملاذامل.٤
.ةمكس١٥٣ديصنمهملعتنًاسردركذا.٥
؟امهام،نيسردئطاشللةكبشلاّرجانمّلعي.٦
حرشا-»؟ةيربلايفةدئامبّترينأهللاردقيله«.٧

.كتباجإ

ركذاو،انيلإ)لجسملا(نومضملاديربلابكتبوجألسرأ
الو،ةقباسملاقاروأةيادبيفنيلماكلاكناونعوكمسا
نيلصمكتبوجأراظتنايفنحنو.رخآعوضوميأبتكت
كلحنميوهتمعنءلمىلإكدشرينأعوسيبرلاىلإ

عـمماودـلاىلـعهـرـكـشـتلكـضاـرمأـيـفشـيوهـصالـخ
.نيركاشلا

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

Germany
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