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ةمدقم

تاومألانيبنمماقحيسملانأ،نييحيسملانحن،نمؤن
دوسينأنكمملانمنكيملهنأل.هتوملثلاثلامويلايف
نمىتأيذلاءادفلالمعلمكأنأدعبكلذو،هيلعتوملا
.هبمايقللءامسلا

،هلثمملاعلادهشيملللجثداحةمايقلاهذهنألًارظنو
،ةفسلفلاونيدلالاجرنمريثكرصعلكيفاهثحبدقف
ىلإرخآلاضعبلاىهتناواهقيدصتىلإمهضعبىهتناف
.اهراكنإ

،انيدلتاعوضوملامهأنمحيسملاةمايقعوضومناكاملو
نملكاهيلعىنبيتلابابسألاتسرد،نييحيسملانحن
يكل،باتكلااذهيفهتسردامتصخلمث،هيأرنيقيرفلا
.قيفوتلايلوهللاو-عوضوملااذههمهينمهيلإعجري

فلؤملا

حيسملاةمايقونويحيسملا:لوألابابلا

ةثداحلبقهتمايقنعحيسملاةداهش-١
اهقدصىلعةلدألاوبلصلا

بلصلاةثداحلبق،هتمايقنعحيسملاةداهش-ًالوأ

نيبةأجفتاومألانيبنمحيسملاةمايقربخرهظيمل
حيسملاهنلعألب،ةعدبهنأنظلازوجيناكىتحسانلا
،هذيمالتعمهتقالعلئاوأيفلازيالوهو،ةددعتمتارم
:يلياممحضتيامك

دجملانمًائيشهذيمالتلنلعينأةرمحيسملادارأ.١
دادزيىتح،هبنييقيقحلانينمؤملاعمهلنوكيسيذلا
،لاعلبجىلإمهنمةثالثذخأف.هصخشبمهناميإ
،ِسْمَّـشلٱَكُهُهْجَوَءاَضَأَو،ْمُهَماَّـدُقُهُتَئْيَهَْتَّـريَغَتكانهو
َنِمٌتْوََصءاجو...ِروُّنلٱَكَءاَضْيَبُهُباَيِثْتَراَصَو
حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه«:ًالِئاَقِةَباَحَّـسلٱ

ْ
.ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱُبيَِب

ريثأتيلجتلااذهلناكو.)٥-١٧:١ىتم(»اوُعَمْسٱُهَل
مهلئاسريفهيلإاوراشأفمثنمو،هذيمالتىلعميظع

نالعإل،)٤-١:١انحوي١٨،١-١:١٦سرطب٢(
.حيسملاةقيقحبةينيقيلامهتفرعم
ًادحأاوربخيالنأهذيمالتىصوأيلجتلاةثداحدعبف
نمموقينأدعبالإ،لبجلاىلعدجمنماورصبأامب
.)٩:٩سقرم(تاومألا
امةعاذإنعهذيمالتلحيسملايهنيفببسلاعجريو
نأنودقتعياوناكدوهيلانأىلإيلجتلادجمنمهوأر
ولف.دبألاىلإملاعلاىلعكلميلب،توميالحيسملا
،هدجمنمهوأرامذئتقومهلاونلعأذيمالتلاناك
نوملحياوناكيذلاكلملايفدوهيلاناهذأترصحنال
نعًالضف.ءادفلادعبالإكلملللاجمالهنأعم،هب
،حيسملللبدوهيللنوكيالفوسكلملااذهنإفكلذ
نممهريغنموأمهنمرارشألاهبعتمتينلهنأامك
.)٤٢-١٣:٤١ىتم(قالطإلاىلعبوعشلا
»يحلاهللانبا«وهحيسملانأسرطبدهشامدنعو.٢

نعمهللاق،توميالهنأبداقتعإلاهذيمالتكلمتو
َنِمًاريِثَكََّـملَأَتَيَوَميِلَشُروُأَىلِإَبَهْذَيْنَأيِغَبْنَي«هنإهسفن
لٱِءاَسَؤُرَوِخوُيُّشلٱ

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
يفَو،َلَتْقُيَو،ِةَبَتَك لٱِ

ْ
ِمْوَي

.)١٦:٢١ىتم(»َموُقَيِثِلاَّـثلٱ
لبيفرحلاىنعملاسيل،»هللانبا«حالطصالابدارملا
ىنعملاو.دليالودلويملهللانأل،يحورلاىنعملا
ةبارغالو.»هللانِلعملا«:وهحالطصالااذهليحورلا

وأ،»هابأهبشينبالا«لوقنامًاريثكنحنف،كلذيف
هللانلعملاوه»هللانبا«ناكاملو.هنلعييرحلاب

ّ
كلذل،

نأل،)٤-١:١انحوي(»هللاةملك«يحولابًاضيأيعُد
،هللاالإهللانلعيالهنأامبو.اهبحاصنلعتةملكلا
كلذل،هنلعينأنكميهريظننئاككانهسيلهنأل
وأهللاريغًانئاكسيل»هللاةملك«وأ»هللانبا«نوكي
الهللانأل،هميناقأنممونقأامنإ،هللانمًاءزج
»ةملكلا«وأ»نبالا«اذهو.هيفبيكرتالوهلكيرش
ىلاعتهنألوقعملانمسيلهنأل،ًالزأهللانلعيناك
.روصعلانمرصعيفًانلعمراصمث،ًالزأًامهبمناك
حيسملايفمونقألااذهرهظهللانمنيعملاتقولايفو
نوكيحيسملاىأرنملكفكلذلو،انلهللانلعييكل
كلذعمو،)١٤:٩انحوي(هتافصوهتاذيفهللاىأردق
لكيفانهبشيناكةيتوسانلاةيحانلانمحيسملانإف
هذهيفهيلإةراشإلاردجتاممو-ةئيطخلاادعامءيش
داقتعإلانإلاقيشرقلالضفلاوبأخيشلانأةبسانملا
هلإالهنأو،رفكلامزلتسيال،حيسملايفتوهاللاروهظب
مامإلاريسفتىلعيشرقلاخيشلاشماه(هللاالإ
انباتكأرقإحاضيإلاةدايزلو-)١٤٢ص٢جيواضيبلا
.»هثولاثةينادحووهتينادحوثولاث-هللا«

حيسملاةمايقةمدقم
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ُنْبٱ«:مهللاقليلجلادالبيفمهعمريسيناكامنيبو.٣
يفَو،ُهَنوُلُتْقَيَفِساَّـنلٱيِدْيَأَىلِإُمَّـلَسُيَفْوَسِناَسْنِإلٱ ِ
لٱ
ْ
.)٢٣و١٧:٢٢ىتم(»ُموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي
التوهاللانأل،ناسنإلانباهفصوبحيسملاتامدقو
هاساقيذلاتوملانأامك.توملاوأبلصلابرثأتي
ًاتومناكلب،ًايرارطضاًايداعًاتومنكيملحيسملا
نوقحتسينيذلارشبلانعًاضوعًايرايتخاًايرافك
يذلالمعلااذه.مهاياطخببسبيدبألاصاصقلا
.هاوسهبمايقلاعيطتسيال
.ةيتوسانلاةيحانلانم»ناسنإلانبا«حيسملاىَّـمسُيو
هنأل(املجرنباحيسملانأحالطصالااذهبدارُيالو
،)قالطإلاىلعًالجرفرعتملءارذعنمدلُودجملاهل
ةيلجتمةيناسنإلايرحلابوأ»ةيناسنإلانبا«هبدارُيلب
.هللااهديرييتلاةسادقلاب
لاقةريخألاةرمللميلشروأىلإهدوعصءانثأيفو.٤

ِناَسْنِإلٱُنْبٱَو،َميِلَشُروُأَىلِإَنوُدِعاَصُنْحَناَه«مهل
لٱِءاَسَؤُرَىلِإُمَّـلَسُي

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
ِهْيَلَعَنوُمُكْحَيَف،ِةَبَتَك

ملٱِب
لَسُيَو،ِتْوَْ

ِّـ
ُهوُدِلَْجيَوِهِباوُأَزَْهيْيَكِلِمَمُألٱَىلِإُهَنوُم

يفَو،ُهوُبِلْصَيَو لٱِ
ْ
.)١٩و٢٠:١٨ىتم(»ُموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

اهلمعيتلاتازجعملاريغةزجعمهنمدوهيلابلطاملو.٥
هلٱاَذٰهاوُضُقْنٱ«:مهللاق،مهمامأ

َْ
يفَوَلَكْي ٍماَّـيَأِةَثالَثِ

وأ،هسفنلكيه،لكيهلابًادصاق)٢:١٩انحوي(»ُهُميِقُأ
.هدسجيرحلاب
يذلاحلاصلايعارلاكهصخشنعثدحتامدنعو.٦

:هذههسفننعلاق،رشبلانعةيدفهسفنلذبي
ِيل.ِيتاَذْنِماَنَأاَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل«
لُس
ْ
لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط

ْ
انحوي(»ًاضْيَأاَهَذُخآْنَأٌناَط

موقيوهتدارإبتوميهنأىلإكلذبًاريشم،)١٠:١٨
.هتدارإبًاضيأ
لاق،مايأةعبرأربقلايفًاتيملظًالجرهئايحإلبقو.٧

لٱ«وههنإهسفننع
ْ
حلٱَوُةَماَيِق

ْ
،)١١:٢٥انحوي(»ُةاََي

مهييحيوىتوملاميقييذلاوههنأىلإكلذبًاريشم
نوكياللمعلااذهبموقينمو.يتاذلاهناطلسب
ءادفلالجألتاماذإهنألب،هيلعناطلستوملل
هتدارإبموقينأدبالمثنمو،هتدارإبكلذنوكي
.ًاضيأ
:بيلصلاىلإقيرطلايفوهو،هذيمالتللاقًاريخأو.٨

جلٱَىلِإْمُكُقِبْسَأيِماَيِقَدْعَبْنِكٰلَو«
ْ
:٢٦ىتم(»ِليَِل

٣٢(.

ةداهشلاهذهقدصىلعةلدألا-ًايناث

،يهلإلايحولابةنودمةروكذملاةداهشلانأنعًالضف
:لوقناهقدصيفكشللًالاجمعدياليذلارمألا

عضاوتلالكًاعضاوتمناك)ملعنامك(حيسملانإ.١
ناكهسفنتقولايفو،دعبلالكرخافتلانعًاديعبو
زاوجىلعلدتةردابيأودبتنألبقرومألالكملعي
-١٣:٤انحوي،٢٩-١١:٢٨ىتم:ًالثمأرقإ(اهثودح
نمموقيسهنأهبلصلبقهتداهشنأدبالكلذل،)١٤
.ةقداصةداهشيه،تاومألا
نرتقمهتمايقنعحيسملاؤبنتنأ،كلذىلإانفضأاذإف.٢

دقهبلصنعهتّوبننأو،هبلصنعهتوبنبنارتقإلالك
دبالهتمايقنعهتّوبننأانلحضتا،اهريفاذحبتققحت
.ًاضيأتققحتاهنأ

ةثداحدعبهتمايقنعحيسملاةداهش-٢
اهقدصىلعةلدألاو،بلصلا

بلصلاةثداحدعبهتمايقنعحيسملاةداهش-ًالوأ

هذيمالتلرهظيذخأ،مايأةثالثبهتوموحيسملابلصدعب
صرفلامهيطعيو،ةددعتمفورظيفهعابتأنمريفغعمجلو
:يلياممحضتيامك،هنيعبوههنأنمققحتللةيفاكلا

مويلايفهربقراوجبيكبتةيلدجملاميرمتناكامدنعف.١
اي«:ًالئاقاهبطاخوحيسملااهلرهظ،هبلصلثلاثلا
هذهتعفراملو»؟نيبلطتنم؟نيكبتاذامل!ةأرما
اهلاببرطخينكيملذإ،يناتسبلاهنأتنظ،هيلإاهرصب
دقو،مايأةثالثذنماهمامأنفُديذلاصخشلانأ
يذلاهتاذبوه،هدسجىلعطونحلاعضتلنآلاتتأ
نإديساي«:هلتلاقمثنمو.ذئتقواهتلابقًافقاوناك
.»هذخآانأوهتعضونيأيللقف،هتلمحدقتنك
حيسملاهنأوتللتكردأف»!ميرماي«:ًالئاقاهباجأف
لبقنمهتوصعامستفلأدقتناكاهنأل،هنيعب
،»ينوبر«ًاقباسلوقتتناكامكهلتلاقكلذلو.ًاريثك
كسمتيكلهيمدقىلإتعرسأمث،»ملعماي«يأ
.امهب
هنأهذيمالتلواهلنلعينأدصقحيسملانألًارظننكل
هبنينمؤملاةقالعنوكت،ًادعاصفتقولاكلذنم
لَتال«:اهللاق،ضحمةيحورةقالع

ْ
َْملِّـينَأليِنيِسِم

وأ(ِيتَوْخِإَىلِإيِبَهْذٱِنِكٰلَو.ِيبَأَىلِإُدْعَبْدَعْصَأ

حيسملاةمايقاهقدصىلعةلدألاو،بلصلاةثداحدعبهتمايقنعحيسملاةداهش-٢

٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َهلِيلوُقَو)يذيمالتىلإيرحلاب
ُ
ِيبَأَىلِإُدَعْصَأِّـينِإ:ْم

ملٱُمَيْرَمْتَءاَجَف.ْمُكِٰهلِإَويِٰهلِإَوْمُكيِبَأَو
َِتَربْخَأَوُةَّـيِلَدْجَْ

َهلَلاَقُهَّـنَأَو،َّـبَّـرلٱِتَأَراََّـهنَأَذيِمالَّـتلٱ
َ
:٢٠انحوي(»اَذٰها

١٨-١٧(.
.هلًاهلإهللاوعديةيتوسانلاةيحانلانم،حيسملاناك
:لوقلابهيدانيونينمؤملاعمهسفنمضيملكلذعمنكل
ًامئادهيدانيناكلب.)نولعفيامك(انابأايوأانهلإاي
هنأىلإكلذيفببسلاعجريو.»يهلإ«و»هاتبأ«ًادبأ
هنوكةيحاننمىتح،هلتناكديرفلاهلامكببسب
.اهيفدحأهكراشيالهللاعمةبسن،ناسنإلانبا
اتبهذناتللاةمولاسوبوقعيمأميرمتناكامدنعو.٢

ناكالمامهللاق،كانهنيتفقاوربقلاىلإةيلدجملاعم
،ميلشروأىلإامهقيرطيفاتضماملو.ماقدقحيسملانإ
وتللو.»امكلمالس«:امهللاقوحيسملاامهاقال
لاقف.هلاتدجسوهيمدقباتكسمأواتمدقتف.هاتفرع
َىلِإاوُبَهْذَيْنَأِيتَوْخِإلالوُقاَبَهْذِا.اَفاََختال«:امهل
جلٱ
ْ
.)١٠-٢٨:١ىتم(»يِنَنْوَرَيَكاَنُهَو،ِليَِل

لخدف،ربقلاىلإايتأولاحلايفانحويوسرطبماقف.٣
ليدنملاامأ،ًاعمةعوضومنافكألاىأروهيفسرطب
عمًاعوضومهريملفحيسملاسأرىلعناكيذلا
لخدذئنيحو.هدحوعضوميفًافوفلملب،نافكألا
انحوي(نمآف،سرطبهآرامىأروربقلاىلإانحويًاضيأ
كلذدعبو.تاومألانمماقحيسملانأ)٩و٢٠:٨
هركنأدقاذهنأل(سرطبلةصاخةفصبحيسملارهظ
ىتح،)ًارمءاكبىكبوهئطخبرعشمث،بلصلالبق
ةحاربذعملاهريمضحنميوةمطحملاهتيسفننمعفري
.)١٥:٥سوثنروك١(ًامالسو
ذئتقونيقلطنمحيسملاذيمالتنمناذيملتناكامنيبو.٤

رابخألاةهجنمةريحيفامهو،ساومعامهتدلبىلإ
لصاوتمثيدحيفو،هتمايقنعامهيلإتمارتيتلا
هسفنحيسملاامهيلإبرتقا،اهنأشبرخآلاوامهدحأنيب
ببسبكلذو-هافرعينأنودامهعميشميذخأو
صخشامهعمرئاسلانأامهداقتعاوديدشلاامهنزح
قدصامهلتبثينأدجملاهلدارأف.امهلثمرفاسم
اَذٰهاَم«:امهللاقكلذلو،هنعاهاعمسيتلارابخألا
لٱ
ْ
»؟ِنْيَسِباَعِناَيِشاَماَمُتْنَأَوِهِبِناَحَراَطَتَتيِذَّـلٱُمالَك
لَكُهُمْسٱيِذَّـلٱ،اَُمهُدَحَأَباَجَأَف

ْ
َتْنَأْلَه«:ُساَبوُي

يفَكَدْحَوٌبِّـرَغَتُم لٱَروُمُألٱِمَلْعَتَْملَوَميِلَشُروُأِ
يِتَّـ

يفاَهيِفْتَثَدَح َهلَلاَقَف»؟ِماَّـيَألٱِهِذٰهِ
ُ
»؟َيِهاَمَو«:اَم

ملٱ«:الاَقَف
ًاّيِبَنًاناَسْنِإَناَكيِذَّـلٱ،ِّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَيِبُةَّـصَتْخُْ

يفًارِدَتْقُم لٱِ
ْ
لٱَوِلْعِف

ْ
.ِبْعَّـشلٱِعيَِمجَوِهللاٱَماَمَأِلْوَق

لٱُءاَسَؤُرُهَمَلْسَأَفْيَك
ْ
ملٱِءاَضَقِلاَنُماَّـكُحَوِةَنَهَك

ِتْوَْ

ملٱَوُهُهَّـنَأوُجْرَناَّـنُكُنْحَنَو.ُهوُبَلَصَو
َيِدْفَيْنَأُعِمْزُْ

اذهنأل،نامورلاةقبرنمهصلخييرحلابوأ(َليِئاَْرسِإ
اَذٰهَعَم،ْنِكٰلَو.)هيلإنوقوتياوناكيذلاءادفلاوه
لُك
ِّـ
لٱ،ِه

ْ
ُضْعَبْلَب.َكِلٰذَثَدَحُذْنُمٍماَّـيَأُةَثالَثُهَلَمْوَي

لٱَدْنِعًارِكاَبَّـنُكْذِإاَنَْنَّـريَحاَّـنِمِءاَسِّـنلٱ
ْ
َنِْدَجيَْملاَّـََملِ،ْربَق

ُهَّـنِإاوُلاَقٍةَكِئالَمَرَظْنَمَنْيَأَرَّـنَُّـهنِإ:ٍتالِئاَقَْنيَتَأُهَدَسَج
لٱَىلِإاَنَعَمَنيِذَّـلٱَنِمٌمْوَقىَضَمَو.ٌّيَح

ْ
اوُدَجَوَفِ،ْربَق

.»ُهْوَرَيْمَلَفَوُهاَّـمَأَو،ُءاَسِّـنلٱًاضْيَأْتَلاَقاَمَكاَذَكٰه
لٱاَُّهيَأ«:حيسملاامهللاقف

ْ
لٱَوِناَّـيِبَغ

ْ
لٱاَئيِطَب

ْ
يفِبوُلُق ِ

َّـنَأيِغَبْنَيَناَكاَمَأ،ُءاَيِبْنَألٱِهِبَمَّـلَكَتاَمِعيِمَجِبِناَميِإلٱ
ملٱ
هبَُّـملَأَتَيَحيِسَْ ىَسوُمْنِمَأَدَتْبٱَّـمُث؟ِهِدَْجمَىلِإُلُخْدَيَواَذِٰ
َهلُِّـرسَفُيِءاَيِبْنَألٱِعيَِمجْنِمَو

ُ
ملٱَروُمُألٱاَم

.»ِهِبَةَّـصَتْخُْ
يفكلذدعبامهلمأتو،هثيدحبولسأوهتوصنمو
هنأانقيأ،لبقنمهافرعيذلاههجوونيتبوقثملاهيدي
،امهنعقلطناهافرعامهنأحيسملاىأرذإو.هنيعبوه
ىلإاداعواحرففامهامأ.امهريغلهتاذنلعييكل
اقول(اعمسوايأرامبذيمالتلايقاباربخيلميلشروأ
٣٧-٢٤:١٣(.

كلذيفًاعمنيعمتجم)اموتادعام(هذيمالتناكو.٥
نأدعبكلذو،اهيفعامتجالااوداتعاةفرغيف،تقولا
حيسملافقوف.دوهيلانمفوخلاببسباهقلغاومكحأ

،اوُفاَخَواوُعِزَجَف»!ْمُكَلٌمالَس««:مهللاقومهطسويف
َهلَلاَقَف.ًاحوُراوُرَظَنْمَُّـهنَأاوُّنَظَو

ُ
ْمُكُلاَباَم«:ْم

ِملَو،َنيِبِرَطْضُم
َ
َختاَذا

ْ
يفٌراَكْفَأُرُط َّـيَدَياوُرُظْنُا؟ْمُكِبوُلُقِ

َسْيَلَحوُّرلٱَّـنِإَف،اوُرُظْنٱَوِينوُّسُج.َوُهاَنَأِّـينِإ:َّـَيلْجِرَو
ْمُهاَرَأاَذٰهَلاَقَنيِحَو.»ِيلَنْوَرَتاَمَكٌماَظِعَوٌْمَحلُهَل
لٱَنِمنيِقِّـدَصُمُْريَغْمُهاَمَنْيَبَو.ِهْيَلْجِرَوِهْيَدَي

ْ
،ِحَرَف

َهلَلاَق،َنوُبِّـجَعَتُمَو
ُ
ُهوُلَواَنَف»؟ٌماَعَطاَنُهٰهْمُكَدْنِعَأ«:ْم

.ٍلَسَعِدْهَشْنِمًائْيَشَو،ٍّيِوْشَمٍكَمَسْنِمًاءْزُج
َهلَلاَقَو.ْمُهَماَّـدُقَلَكَأَوَذَخَأَف

ُ
يف(ٌبوُتْكَمَوُهاَذَكٰه«:ْم

يِغَبْنَيَناَكاَذَكٰهَو،)ريمازملاوءايبنألاوىسومسومان
ملٱَّـنَأ

يفِتاَوْمَألٱَنِمُموُقَيَوَُّـملَأَتَيَحيِسَْ لٱِ
ْ
...ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

.)٤٦-٢٤:٣٦اقول(»
ًاضيأنيعمتجماوناك،روهظلااذهنممايأةينامثدعبو.٦

اموتةرملاهذهيفمهعموةروكذملامهتفرغيفًاعم
يفمهلحيسملاروهظدنعمهعمًادوجومنكيمليذلا(
.)هتمايقةهجنمكشيفناكمثنمو،ةقباسلاةرملا
يفَفَقَوَو،ٌةَقَّـلَغُمُباَوْبَألٱَوُعوُسَيَءاَجَف لٱِ

ْ
:َلاَقَوِطَسَو

اَنُهَىلِإَكَعِبْصِإِتاَه«:اَموُتِلَلاَقَّـمُث.»ْمُكَلٌمالَس«
دجملاهلاهبِرّمُسيتلاريماسملارثأثيح(،َّـيَدَيِْرصْبَأَو
يفاَهْعَضَوَكَدَيِتاَهَو)بيلصلاىلع ثيح(،يِبْنَجِ
ٍنِمْؤُمَْريَغْنُكَتالَو)هيلعوهواهبنعُطيتلاةبرحلارثأ

حيسملاةمايقاهقدصىلعةلدألاو،بلصلاةثداحدعبهتمايقنعحيسملاةداهش-٢

٥
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:ُعوُسَيُهَلَلاَق.»يِٰهلِإَوِّـيبَر«:اَموُتَباَجَأ.»ًانِمْؤُمْلَب
َْملَواوُنَمآَنيِذَّـلِلىَبوُط!َتْنَمآاَموُتاَييِنَتْيَأَرَكَّـنَأل«
.)٢٩-٢٠:٢٦انحوي(»اْوَرَي
صخشةئامسمخنمرثكألحيسملارهظكلذدعبو.٧

اولمحيومهناميإيوقيل،لبقنمهباونمآدقاوناك
.)١٥:٦سوثنروك١(ملاعلالكىلإنيقينعليجنإلا
ذيمالتنمنورخآةسمخوانحويوسرطبناكامنيبو.٨

مهيلعىلوتسادقو،ةيربطةريحبيفنوديصيحيسملا
مهلرهظ،كمسىلعمهروثعمدعببسبسأيلا
لاقف.وههنأنوملعيالمهوئطاشلاىلعحيسملا
لِغاَي«:مهل

ْ
»!ال«:ُهوُباَجَأ.»؟ًاماَدِإْمُكَدْنِعَّـلَعَلَأُناَم

َهلَلاَقَف
ُ
لَأ«:ْم

ْ
ِنَمْيَألٱِةَنيِفَّـسلٱِبِناَجَىلِإَةَكَبَّـشلٱاوُق

لَأَف.»اوُدِجَتَف
ْ
ْنِماَهوُبِذَْجيْنَأَنوُرِدْقَياوُدوُعَيَْملَو،اْوَق

لِّـتلٱَكِلٰذَلاَقَف.ِكَمَّـسلٱِةَرْثَك
ْ
ُعوُسَيَناَكيِذَّـلٱُذيِم

طُبِلُهُِّبُحي
ْ
طُبُناَعْمِسَعِمَساَّـمَلَف.»ُّبَّـرلٱَوُه«:َسُر

ْ
ُسُر

لَأَو،ًاناَيْرُعَناَكُهَّـنَأل،ِهِبْوَثِبَرَزَّـتٱ،ُّبَّـرلٱُهَّـنَأ
ْ
يفُهَسْفَنىَق ِ

لٱ
ْ
َْملْمَُّـهنَأل،ِةَنيِفَّـسلٱِباوُءاَجَفَنوُرَخآلٱُذيِمالَّـتلٱاَّـمَأَو.ِرْحَب
ْمُهَو،ٍعاَرِذْيَتَئِمَوْحَنَّـالِإِضْرَألٱِنَعَنيِديِعَباوُنوُكَي
اوُرَظَنِضْرَألٱَىلِإاوُجَرَخاَّـمَلَف.ِكَمَّـسلٱَةَكَبَشَنوُّرَُجي
َهلَلاَق.ًازْبُخَوِهْيَلَعًاعوُضْوَمًاكَمَسَوًاعوُضْوَمًارَْمج

ُ
ْم

.»َنآلٱُمُتْكَسْمَأيِذَّـلٱِكَمَّـسلٱَنِماوُمِّـدَق«:ُعوُسَي
طُبُناَعْمِسَدِعَصَف

ْ
،ِضْرَألٱَىلِإَةَكَبَّـشلٱَبَذَجَوُسُر

ِهِذٰهْعَمَو.َنيِسَْمخَوًاثالَثَوًةَئِم،ًاريِبَكًاكَمَسًةَئِلَتُْمم
لٱ
ْ
َهلَلاَق.ُةَكَبَّـشلٱِقَّـرَخَتَتَْملِةَرْثَك

ُ
اوُّمُلَه«:ُعوُسَيْم

ْنَم:ُهَلَأْسَيْنَأِذيِمالَّـتلٱَنِمٌدَحَأُْرسَْجيَْملَو.»اْوَّـدَغَت
َذَخَأَوُعوُسَيَءاَجَّـمُث.ُّبَّـرلٱُهَّـنَأَنوُمَلْعَياوُناَكْذِإ؟َتْنَأ
خلٱ
ْ
نملعفيناكامك،َكَمَّـسلٱَكِلٰذَكَوْمُهاَطْعَأَوَزُْب
طُبَناَعْمِسِلُعوُسَيَلاَقاْوَّـدَغَتاَمَدْعَبَف.لبق

ْ
اَي«:َسُر

:ُهَلَلاَق»؟ِءالُؤٰهْنِمَرَثْكَأيِنُّبُِحتَأ،اَنوُيَنْبُناَعْمِس
َعْرٱ«:ُهَلَلاَق.»َكُّبِحُأِّـينَأُمَلْعَتَتْنَأُّبَراَيْمَعَن«
يفاَرِخ ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَي«:ًةَيِناَثًاضْيَأُهَلَلاَق.»ِ
.»َكُّبِحُأِّـينَأُمَلْعَتَتْنَأ،ُّبَراَيْمَعَن«:ُهَلَلاَق»؟يِنُّبُِحتَأ
َنْبُناَعْمِساَي«:ًةَثِلاَثُهَلَلاَق.»يِمَنَغَعْرٱ«:ُهَلَلاَق
طُبَنِزَحَف»؟يِنُّبُِحتَأ،اَنوُي

ْ
؟يِنُّبُِحتَأ:ًةَثِلاَثُهَلَلاَقُهَّـنَألُسُر

ِّـينَأُفِرْعَتَتْنَأ.ٍْءَيشَّـلُكُمَلْعَتَتْنَأ،ُّبَراَي«:ُهَلَلاَقَف

حلَا.يِمَنَغَعْرٱ«:ُعوُسَيُهَلَلاَق.»َكُّبِحُأ
ْ
حلٱَّـَق

ْ
ُلوُقَأَّـَق

ِيشْمَتَوَكَتاَذُقِطْنَمُتَتْنُكًةَثاَدَحَرَثْكَأَتْنُكاَّـَمل:َكَل
َكْيَدَيُّدُمَتَكَّـنِإَفَتْخِشىَتَمْنِكٰلَو.ُءاَشَتُثْيَح
ًاريشم(.»ُءاَشَتالُثْيَحَكُلِمَْحيَو،َكُقِطْنَمُيُرَخآَو
نأًاديتعسرطبناكتوملانمصاخعونىلإكلذب
:ُهَلَلاَقمث.)ليجنإلاةمدخليبسيفهلضرعتي
لٱَف.»يِنْعَبْتٱ«

ْ
طُبَتَفَت

ْ
لِّـتلٱَرَظَنَوُسُر

ْ
َناَكيِذَّـلٱَذيِم

ِهِرْدَصَىلَعَأَكَّـتٱيِذَّـلٱًاضْيَأَوُهَو،ُهُعَبْتَيُهُِّبُحيُعوُسَي
لٱَتْقَو

ْ
يِذَّـلٱَوُهْنَم،ُدِّـيَساَي«:َلاَقَو،ِءاَشَع

لَسُي
ِّـ
طُبىَأَراَّـمَلَف»؟َكُم

ْ
اَي«:َعوُسَيِلَلاَق،اَذٰهُسُر

ُهَّـنَأُءاَشَأُتْنُكْنِإ«:ُعوُسَيُهَلَلاَق»؟ُهَلاَماَذٰهَو،ُّبَر
َعاَذَف.»َتْنَأيِنْعَبْتٱ؟َكَلاَذاَمَف،َءيِجَأىَّـتَحىَقْبَي
لٱاَذٰه

ْ
لِّـتلٱَكِلٰذَّـنِإ:ِةَوْخِإلٱَْنيَبُلْوَق

ْ
.ُتوُمَيالَذيِم

ُتْنُكْنِإ«:ْلَب،ُتوُمَيالُهَّـنِإُعوُسَيُهَلْلُقَيَْملْنِكٰلَو
-٢١:١انحوي(»؟َكَلاَذاَمَف،َءيِجَأىَّـتَحىَقْبَيُهَّـنَأُءاَشَأ
٢٣(.
نينمؤملا»يفارخعرا«سرطبلهلوقبحيسملادصقو
ةعاطلاةهجنمفارخلانوهبشيمهنأل،نييقيقحلا
نويقيقحلانونمؤملاو،اهيعارعيطتفارخلاف،ةءاربلاو
ىلإةثالثلاةلئسألاحيسملاهَّـجودقوامك.هللانوعيطي
ِوَلَو«:بيلصلالبقحيسملللاقدقناكهنألسرطب
.)٢٦:٣٥ىتم(»َكُرِكْنُأالَكَعَمَتوُمَأْنَأُتْرِرُطْضٱ
سرطبركنأ،ةمكاحملاىلإحيسملاديتقااملكلذعمو
.)٧٥-٢٦:٦٩ىتم(حيسملافرعيهنأتارمثالث
بوقعيهذيملتلكلذدعبةصاخةفصبحيسملارهظمث.٩

ىتح،دسجلاةهجنمةبارقلاةلصبهلتميناكيذلا
هعماوناكنيذلاناميإتبثيوهتمايقنمنقيتي
.)١٥:٧سوثنروك١(
نممهاصوأامكليلجلاىلإهذيمالتبهذامدنعو.١٠

لُسُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«:مهللاقوحيسملامدقت،لبق
ْ
يفٍناَط ِ

لَتَواوُبَهْذٱَف،ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱ
ْ
ِمَمُألٱَعيَِمجاوُذِم

نودًابعشوأ،ةمأنودةمأفطصيملحيسملانأل(
ِمْسٱِبْمُهوُدِّـمَعَو.)ءاوسهيدلسانلالكف،بعش
لٱِحوُّرلٱَوِنْبالٱَوِبآلٱ

ْ
لَعَو.ِسُدُق

ِّـ
اوُظَفَْحيْنَأْمُهوُم

َىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأاَهَو.ِهِبْمُكُتْيَصْوَأاَمَعيَِمج
.)٢٠-٢٨:١٨ىتم(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱ
هللا«تاذ،»سدقلاحورلاونبالاوبآلا«بدارُيو
الو.هيفبيكرتالوهلكيرشاليذلا،»دحألادحاولا
انرعتسااذإو.يحورلاىنعملاالإةروكذملاظافلألابداري
وهنبالاو،نطابلاوهبآلانوكيةفسالفلاةغل
هللارهاظو،رهاظلا

ّ
رهظامنيعهنأل،دحاوهنطابو

ةقيلخلايفلماعلاوهحورلانوكيو،نطبامنيعو
ةقيقححاضيإلو.هتئيشممامتإلءاوسلاىلعرشبلاو
هللانوك

ّ
امدحىلإ»سدقلاحورلاونبإلاوبآلا«وه

اهنأدبالتافصلاهذهو،تافصهلهللانإ:هلوقن
نمنئاكيأدوجولبق،ًالزأهيفلعفلابتناك
هتافصتناكلكلذالولهنأل.اهقلخيتلاتانئاكلا
،تاقولخملادوجودنعةلماعتراصمث،ًالزأةلطاع
الهنأعم-ُّريغتلاوروطتللضَّـرعتدقنوكيكلذبو

حيسملاةمايقاهقدصىلعةلدألاو،بلصلاةثداحدعبهتمايقنعحيسملاةداهش-٢
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هللاتافصدوجوو.روطتيالوريغتي
ّ

لدتًالزألعفلاب
ال،هيفبيكرتيأدوجومدعوهتينادحوعمهنأىلع
وهعماجلاوألكلانأل،لكوأعماجهتاذيفهنأدب
نعرظنلاّضَغب،لعفلابهتافصنوكتيذلاهدحو
حورلاونبالاوبآلا«نإلُقفتئشنإفهريغدوجو
اهاضتقمبيتلاةيهلإلاتاذلاصئاصخمه»سدقلا
ملاذإىتح،دبألاىلإلزألاذنمةلماعهتافصنوكت
.هتاذيفبيكرتوأهعمنئاككانهنكي
هذيمالتبعمتجا،هتمايقنمنيعبرألامويلايفو.١١

اهيفاورظتنينألب،ميلشروأاوحربيالنأمهاصوأو
نوجاتحيامبمهديؤيو،مهيلعسدقلاحورلالحيىتح
ةداهشللمهدعتيتلاةيحورلابهاوملاوىوقلانمهيلإ
ىلإو،ةرماسلاوةيدوهيلالكيفوميلشروأيف،هنع
،ُّبَراَي«:نيلئاقهذيمالتهلأسذئنيحو.ضرألاىصقأ
يفْلَه لٱاَذٰهِ

ْ
ملٱُّدُرَتِتْقَو

لُْ
ْ

َهلَلاَقَف»؟َليِئاَْرسِإَىلِإَك
ُ
:ْم

اَهَلَعَجيِتَّـلٱَتاَقْوَألٱَوَةَنِمْزَألٱاوُفِرْعَتْنَأْمُكَلَسْيَل«
يفُبآلٱ لُسِ

ْ
.)٨-١:٤لامعأ(»ِهِناَط

َوُهاَميِفَو.ْمُهَكَراَبَوِهْيَدَيَعَفَرَوًاجِراَخْمُهَجَرْخَأَو
ُهْتَذَخَأَوِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعْصُأَوْمُهْنَعَدَرَفْنٱُمُهُكِراَبُي
ِءاَمَّـسلٱَىلِإَنوُصَخْشَياوُناَكاَميِفَو.ْمِهِنُيْعَأْنَعٌةَباَحَس
هباَفَقَوْدَقِنالُجَراَذِإٌ،قِلَطْنُمَوُهَو َضَيْبَأٍساَبِلِبِْمِ
جلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«:الاَقَو

ْ
َنوُرُظْنَتَنيِفِقاَوْمُكُلاَباَم،َنوُّيِليَِل

َىلِإْمُكْنَعَعَفَتْرٱيِذَّـلٱاَذٰهَعوُسَيَّـنِإ؟ِءاَمَّـسلٱَىلِإ
»ِءاَمَّـسلٱَىلِإًاقِلَطْنُمُهوُمُتْيَأَراَمَكاَذَكٰهِيتْأَيَسِءاَمَّـسلٱ
.)١١-١:١٠لامعأ،٥١-٢٤:٥٠اقول(

ةقباسلاةداهشلاقدصىلعةلدألا-ًايناث

،يهلإلايحولابةنودمةروكذملاةداهشلانأنعًالضف
:لوقن،انركذامكاهقدصيفكشللًالاجمعدياليذلارمألا

نعًاديعب،مجلاهعضاوتبناجب،ناكحيسملانإ.١
هنأهسفننعهتداهشنإفمثنمو،دعبلالكءاعدإلا
الةقداصةداهشيه،هبلصدعبتاومألانيبنمماق
.لاحباهيفنعطلازوجي

نوقدصيالاوناكنيديدعلاهعابتأوحيسملاذيمالتنإ.٢
اوصحفمثنمو،تاومألانمماقهنأرمألالوأيف
نممهلرهظيناكيذلاصخشلاوهنميفقيقدتب
وههنأًامامتاونقيأف،حيسملاهنأًانلعم،رخآلتقو
.هنيعب
ميرمىلإصخشلااذهههجويذلاثيدحلانإ.٣

ىلإو،ربقلاىلإاهعمنبهذيتاللاءاسنلاىلإو،ةيلدجملا

ىلإو،سرطبىلإو،اموتىلإو،ساومعيذيملت
لبجىلعو،ميلشروأيفاوناكامدنع(ًاعمذيمالتلا
ريثكلاكمسلادايطصاةزجعمو،)ليلجلايفو،نوتيزلا
ماعثيدحنماهقفارامو،مهلجألاهبماقيتلا
هنيعبحيسملاوهناكهنأىلعلديكلذلك-صاخو
.انركذامك

ةثداحنعحيسملاةريسةبتكةداهش-٣
اهقدصىلعةلدألاو،هتمايق

٢٤اقول،١٦سقرم،٢٨ىتم(حيسملاةمايقةثداح-ًالوأ
)٢٠انحوي،

ةمايقنعةباتكللًادحاوًاصخشيحولامدختسيمل
ىتممهو،اهنعةباتكللصاخشأةعبرأمدختسالب،حيسملا
ةصالخلاىلعةعبرألاءالؤهعمجأدقو،انحويواقولوسقرمو
:ةيتآلا

حيسملابلصلثلاثلامويلاوهو،دحألارجفيفتثدح
جرحدو،ءامسلانمكالملزنامك.ةميظعةلزلز،هتومو
مث،)هيفًانوفدمحيسملاناكيذلا(ربقلابابنعرجحلا

نيذلاسارحلادعتراف.رجحلااذهىلعكلذدعبسلج
،مهسفنأىلإاوهبتناامدنعو.تاومأكاوراصوكانهاوناك
.ثدحامبدوهيلاةنهكءاسؤراوربخأوةنيدملاىلإاوقلطنا
رقتساف،رمألايفًاعماورواشتوخويشلاعمءالؤهعمتجاف
اولوقييكل،ةريثكةضفسارحلااوطعينأىلععيمجلايأر
.هدسجاوقرسوحيسملاذيمالتىتأًاليلمهمونءانثأيفهنإ
يلاولادنعلوقلااذهعمُساذإهنأبسارحللاودهعتو
ذخأف.ىذأبمهبيصيالىتحهنوفطعتسيمهنإف،ينامورلا
.ةنهكلاءاسؤرمهاصوأامكاولاقوةضفلاسارحلا

ميرموةيلدجملاميرمتجرخ،ًاضيأمويلااذهرجفيفو
دسجيوحيناكيذلا(ربقلاىلإةمولاسوبوقعيمأ
نكو.هدسجىلعهنعضيلريثكطونحنهعمو)حيسملا
رجحلانهلجرحدينمعربقلاىلإنهريسءانثأيفنلءاستي
ىلإنلصوامدنعنكل.ًاريبكناكرجحلااذهنأل،هبابنع
يتلاةمهملابنمقيلربقلانلخدف.ًاجرحدمرجحلانيأرربقلا
اميفو.كانهحيسملادسجندجيملنهنأريغ،اهلجألنيتأ
:نهلالاقو،ةقارببايثبنهبافقونالجراذإتاراتحمنه
.ماقهنكل،انههوهسيل!!تاومألانيبيحلانبلطتاذامل«
يغبنيهنإ«:ًالئاقليلجلايفدعبوهونكملكفيكنركذأ
مويلايفو،بلصيوسانلايديأىلإناسنإلانبامَّـلسُينأ

حيسملاةمايقاهقدصىلعةلدألاو،هتمايقةثداحنعحيسملاةريسةبتكةداهش-٣
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نربخأوربقلانمنعجروهمالكنركذتف.»موقيثلاثلا
مهلنهمالكىءارتف،نعمسونيأراملكبهذيمالت
.نهوقدصيملونايذهلاك

ناضكرينانثالاناكو،ربقلاىلإايتأوانحويوسرطبماقف
،ىنحناوربقلاىلإًالوأءاجوسرطبهليمزانحويقبسف،ًاعم
سرطبءاجمث.لخديملهنكل،ةعوضومنافكألارظنف
امكيأ(يهامكةعوضومنافكألاىأرف،ربقلالخدو
وأةرثعبمتسيلو،حيسملادسجلوحلبقنمتناك
سأرىلعناكيذلاليدنملانكل.)امناكميفةحورطم
عضوميفًافوفلمناكلباهعمًاعوضومنكيملحيسملا
ىنعمبلصألايفتدرو»ًافوفلم«ةملكو.هدحو
سأريوحيليدنملاناكولامكيأ،»ًاروكم«وأ»ًاريدتسم«
عضوملادنع،ةئيهلاهذهبليدنملادوجوو-هلخادحيسملا
نعامدحىلإًاديعب،حيسملاسأرهيفعقتتناكيذلا
دسجنأىلعليلد،هدسجبطيحتتناكيتلانافكألا
،ةيزجعمةقيرطبنافكألانمذفنهنألب،قرسُيملحيسملا
ءاجيذلاانحويًاضيألخدذئنيحو.يهامكاهايإًاكرات
امدعبنافرعيانوكيملامهنأل،نمآفىأرو،ربقلاىلإًالوأ
نيبنمموقينأيغبنيحيسملانأةسدقملابتكلاهتلاق
.تاومألا

مهعمهثيدحو،هعابتأو،هذيمالتلحيسملاروهظنعامأ
الو،قباسلالصفلايفامهنعًائيشانركذدقف،هتمايقدعب
.انههراركتليعاد

ةثداحلاهذهقدصىلعةلدألا-ًايناث

رمألايهلإلايحولابةنودمةروكذملاةثداحلانأنعًالضف
نعًالضفو،انركذامكاهقدصيفكشللًالاجمعدياليذلا
ًالاجمعدياليذلارمألا،زاجموأةراعتسالكنمةيلاخاهنأ
:لوقن،رخآىنعمىلإيرهاظلااهانعمليوأتل

ميظعبناجىلعصاخشأةثداحلاهذهاوبتكنيذلانإ.١
لعجتنأهللاةمعنتعاطتسا،ةميركلاقالخألانم
كلذنعًالضف.نيسيدقًاراربأنيسجنلانيينثولانم
نم،فالتخالالكرخآلانعمهدحأفلتخيناك
ـزـكرــملاوعـاــبـطــلاوةـأـشـــنـلاوـةـفـاــقــثـلاونــســلاـةـهــج
سقرمو،ًاصيرحًابساحمناكىتمنأل.يعامتجالا
انحويو،ًاققدمًابيبطناكاقولو،ًاسمحتمًاباشناك
نظلللاجمكانهسيلمثنمو.ًائداهًانيزرًاخيشناك

نمضرغيألةروكذملاةثداحلافيلأتىلعاوقفتامهنأب
.ضارغألا
اوقفتاكلذلكنممغرلاىلعمهنأًالدجانضرفولو.٢

اهبماقيتلاةقيرطلانع)ًالوأ(انلاوبتكل،اهفيلأتىلع
ىلإردابتياملوأيهيتلاو،تاومألانيبنمحيسملا
.عوضوملااذهنعةباتكلالواحييذلافلؤملانهذ
يتلاةريثملابيلاسألايفةمايقلاةثداحاوغاصل)ًايناث(و
)ًاثلاث(و.مهصصقولاطبألاتاياوريفاهدهاشن
مامأةرهابلاتازجعملالمعحيسملاىلإكلذكاودنسأل
نيقيرفللروهظلاوأ،هوبلصنيذلانامورلاودوهيلا
دنعدوجسلاوعوشخلاىلإمهوعديومهبعريرهظمب
عمتناكميرمءارذعلانأاوركذل)ًاعبار(و.هيمدق
ىلعطونحلاعضولرجفلايفنجرخيتاللاءاسنلا

اهتيبيفهتمايقدعباهرازحيسملانأوأ،حيسملادسج
.مالسلاوةنينأمطلاباهيلإثعبييكل
فعض)ًالوأ(نعًائيشاولَّـجساملكلذنعًالضف
ًاعيمجمهفوخو،حيسملاةمايقيفمهضعبكشو،مهناميإ
نهمامتهاومهيلعءاسنلالضف)ًايناث(.دوهيلانم
تقوبصاخلالاؤسلا)ًاثلاث(.مهنمرثكأحيسملاماركإب
ريكفتلامهيلعحيسملاركنأيذلاليئارسإىلإكلملادر
ةمايقةثداحنإفمثنمو-هنعمهتباجإضفروهيف
لاجمال،سدقملاباتكلايفهبةدراولاعضولابحيسملا
.يحاونلانمةيحانةيأنماهقدصيفنعطلل
يتلاحيسملاةداهشعم،ةثداحلاهذهيفرظنلاانعمأاذإف.٣

ًارابخألمشتاهنأانلحضتي،قباسلالصفلايفاهانركذ
اهنأالول،ذيمالتلالاببرطختنأنكمملانمنكيمل
صاخلا)ًالوأ(ربخلالثمكلذو.مهمامأًالعفتثدح
نعاهاهنفحيسملايمدقبتكسمأةيلدجملاميرمنأب
انحوينأبصاخلا)ًايناث(.)٢٠:١٧انحوي(لمعلااذه
ملهنكل،ًالوأهيلإلصوفربقلاىلإسرطبعمضكر
ليدنملاعضومرمألائدابيفريملمثنمو،هيفلخدي
،هدعبىتأيذلاسرطبامأ،نافكألاىلإةبسنلاب
.)٧-٢٠:٣انحوي(اهيلإةبسنلابهعضومىأرولخدف
بتكلايفءاجاملذيمالتلالهجبصاخلا)ًاثلاث(
ةمايقةرورضنع،مهيديأنيبتناكيتلاةسدقملا
صاخلا)ًاعبار(.)٢٠:٩انحوي(تاومألانمحيسملا
هدسجنأعم،ةقلغماهباوبأوةفرغلالخدحيسملانأب
:٢٠انحوي(ًايقيقحًادسجناك)ذيمالتلاملعيامك(
اوفرعامدعبذيمالتلانأبصاخلا)ًاسماخ(.)٢٠-١٩
انحوي(وهنمهلأسينأمهنمٌدحأرسجيمل،حيسملا
دقعيبعرمرهظمبمهلرهظيملهنأعم،)٢١:١٢
اودجيملمهنأبصاخلا)ًاسداس(.مالكلانعمهتنسلأ

حيسملاةمايقاهقدصىلعةلدألاو،هتمايقةثداحنعحيسملاةريسةبتكةداهش-٣
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ثيحئطاشلاىلإاوتأامدنعنكل،رحبلايفًاكمس
هيلعًاعوضومًاكمسوًارمجاودجو،ًافقاوحيسملاناك
حيسملانأبصاخلا)ًاعباس(.)١٣-٢٠:٦انحوي(ًازبخو
هلأساملنكل،اهبتوميسيتلاةقيرطلاسرطبلنلعأ
-٢١:١٨انحوي(حيسملاهخبو،انحويريصمنعاذه
هذيمالتىصوأحيسملانأبصاخلا)ًانماث(.)٢٣
نوهركياوناكمهنأعم،ممألاعيمجيفهمسابةزاركلاب
الئل،هللاةمعننعمهعمثدحتلانوضفريوممألا
)ًاعسات(.)٤٢-١٠:٣٨لامعأ(مهلثمهصالخباوعتمتي
ىتحميلشروأةرداغممدعبهذيمالترمأهنأبصاخلاو
مهنأعم،)٤٩-٢٤:٤٧اقول(مهيلعسدقلاحورلالحي
ىلعبترتتيتلاجئاتنلاوأهلولحةيفيكنوفرعيالاوناك
.هلولح
ةدراولاحيسملاةمايقةثداحنإف،كلذكرمألاناكاذإو
ىلعاهقدصيفكشلللاجمال،سدقملاباتكلايف
.انركذامكقالطإلا

اهقدصىلعةلدألاوحيسملالسرةداهش-٤

حيسملالسرةداهش-ًالوأ

لوسرلاسرطبةداهش-١

حيسملادوعصدعبلسرلاهئالمزللوسرلااذهلاق-أ
لكانعماوعمتجانيذلالاجرلانأيغبني:ءامسلاىلإ
ذنم،جرخوعوسيبرلاانيلإلخدهيفيذلانامزلا
دحاوريصي،انعهيفعفترايذلامويلاىلإانحويةيدومعم
يطويرخسإلااذوهينعًاضوع،هتمايقبانعمًادهاشمهنم
.)٢٢و١:٢١لامعأ(هسفنقنخيذلا

ىلعوسرطبىلعسدقلاحورلالولحدعبو-ب
اذهدييأتو،)مهلقباسلاحيسملادعولًامامتإ(ًاعيمجلسرلا
تاغلبملكتلاىلعةردقوةيحورةوقبمهلوهلحورلا
دهشيمليذلارمألا،اهنمًائيشنوفرعياونوكيمل،ةددعتم
تاغللاهذهنوفرعياوناكنيذلا(دوهيلاترتعا،هلثمملاعلا
ةشهد)اهبملكتتتناكيتلادالبلايفمهتتشتببسب
طُبَفَقَوَف..ةميظع

ْ
َلاَقَوُهَتْوَصَعَفَرَوََرشَعَدَحَألٱَعَمُسُر

َهل
ُ
لٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«:ْم

ْ
يفَنوُنِكاَّـسلٱَوُدوُهَي ،َنوُعَْمجَأَميِلَشُروُأِ

ِءالُؤٰهَّـنَأل،يِمالَكَىلِإاوُغْصَأَوْمُكَدْنِعًاموُلْعَماَذٰهْنُكَيِل
َنِمُةَثِلاَّـثلٱُةَعاَّـسلٱاََّـهنَأل،َنوُّنُظَتْمُتْنَأاَمَكىَراَكُساوُسْيَل
٧٠٠ةنسشاعيذلا(ِّـيِبَّـنلٱَليِئوُيِبَليِقاَماَذٰهْلَب.ِراَهَّـنلٱ
يفُنوُكَيَو:)م.ق يِحوُرْنِمُبُكْسَأِّـينَأَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِ

ًىؤُرْمُكُباَبَشىَرَيَو،ْمُكُتاَنَبَوْمُكوُنَبُأَّـبَنَتَيَفٍ،َرشَبِّـلُكَىلَع
.)١٩-٢:٥لامعأ(»ًامالْحَأْمُكُخوُيُشُمُلَْحيَو

ىفشامدنعنيتوهبمكلذدعبدوهيلاىأراملو-ج
ِمل«:مهللاق،همأنطبنمجرعلابًاباصمًاناسنإ

َ
اَذا

لَعَجْدَقاَناَوْقَتْوَأاَنِتَّـوُقِباَنَّـنَأَكاَنْيَلِإَنوُصَخْشَت
ْ
؟ِيشْمَياَذٰهاَن

،َعوُسَيُهاَتَفَدَّـَجم،اَنِئاَبآَهٰلِإ،َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإَهٰلِإَّـنِإ
َوُهَو،َسُطاليِبِهْجَوَماَمَأُهوُمُتْرَكْنَأَوْمُتْنَأُهوُمُتْمَلْسَأيِذَّـلٱ
طِإِبٌمِكاَح

ْ
حلٱُسيِئَرَو...ِهِقال

ْ
لَتَقِةاََي

ْ
ُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلٱُهوُمُت

.)١٥-٣:١٢لامعأ(»َكِلٰذِلٌدوُهُشُنْحَنَو،ِتاَوْمَألٱَنِم

نعانحويوسرطبةنهكلاءاسؤرلأسامدنعو-د
لَف«:مهلالاق،ةزجعملاهذهاهبالمعيتلاةوقلاردصم

ْ
ْنُكَي

ملٱَعوُسَيِمْسٱِبُهَّـنَأ...ْمُكِعيَِمجَدْنِعًاموُلْعَم
نلٱِحيِسَْ

،ِّـيِِرصاَّـ
َكاَذِب،ِتاَوْمَألٱَنِمُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلٱ،ُمُتْنَأُهوُمُتْبَلَصيِذَّـلٱ
.)٤:١٠لامعأ(»ًاحيِحَصْمُكَماَمَأ)ضيرملا(اَذٰهَفَقَو

نعبعشلانابطاخيناذيملتلاناذهناكامنيبو-ـه
لكيهلادنجدئاقوةنهكلاامهيلعلبقأ،حيسملاةمايق
يفامهئادنو،بعشللامهميلعتنمنيرجضتمنويقودصلاو
امهوعضوويدايألاامهيلعاوقلأف،تاومألانمةمايقلابعوسي
يلاتلامويلايفامهوقلطأاملو.)٣-٤:١لامعأ(نجسلايف
،عوسيةمايقبةداهشلامهعمنايدؤيذيمالتلايقابىلإاجرخ
.)٤:٣٣لامعأ(ةميظعةوقب

:حيسملانعةيرصيقلهألسرطبلاقكلذدعبو-و
يفُهللاٱُهَماَقَأاَذٰه« لٱِ

ْ
،ًارِهاَظَريِصَيْنَأىَطْعَأَو،ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ِجلَسْيَل
َ
اَنَل.ْمُهَبَخَتْنٱَفُهللاٱَقَبَسٍدوُهُشِلْلَب،ِبْعَّـشلٱِعيِم

لَكَأَنيِذَّـلٱُنْحَن
ْ
.ِتاَوْمَألٱَنِمِهِتَماَيِقَدْعَبُهَعَماَنِْبَرشَواَن

ملٱَوُهاَذٰهَّـنَأِبَدَهْشَنَو،ِبْعَّـشلِلَزِرْكَنْنَأاَناَصْوَأَو
َنِمَُّـنيَعُْ

ألِلًاناَّـيَدِهللاٱ
َ

َّـلُكَّـنَأِءاَيِبْنَألٱُعيَِمجُدَهْشَيُهَل.ِتاَوْمَألٱَوِءاَيْح
خلٱَناَرْفُغِهِمْسٱِبُلاَنَيِهِبُنِمْؤُيْنَم

ْ
-١٠:٤٠لامعأ(»اَياََط

٤٣(.

،٣١:٣٤ايمرإ،٥٣:١١ءايعشإأرقنءايبنألاةداهشنمو
.٤:٢يخالم١٣:١ايركز،٧:٦اخيم،٩:٢٤لايناد

اهبتكيتلاىلوألاهتلاسريفنينمؤملللاقًاريخأو-ز
ملٱَعوُسَياَنِّـبَروُبَأُهللاٱٌكَراَبُم«)ًالوأ(:مهيلإ

يِذَّـلٱِ،حيِسَْ
لٱِهِتَْمحَرَبَسَح

ْ
َعوُسَيِةَماَيِقِب،ٍّيَحٍءاَجَرِلًةَيِناَثاَنَدَلَوَِةريِثَك

ملٱ
ِةَماَيِقِب«نآلانحنانصلخيهنأو)ًايناث(»ِتاَوْمَألٱَنِمِحيِسَْ
ملٱَعوُسَي

يف)نآلا(َوُهيِذَّـلٱِ،حيِسَْ دارملاو»ِهللاٱِنيِمَيِ

حيسملاةمايقاهقدصىلعةلدألاوحيسملالسرةداهش-٤
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ببسبهللانأل،ةوقلاوةعفرلاناكملاجملااذهيفنيميلاب
لاقامك)ًاثلاث(.راسيوأنيميهلسيلزيحبهزيحتمدع
َنِمُهَماَقَأيِذَّـلٱِهللاٱِبَنوُنِمْؤُتِهِبَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ«:حيسملانعمهل
يفاَُمهْمُكَءاَجَرَوْمُكَناَميِإَّـنِإىَّـتَح،ًادَْجمُهاَطْعَأَوِتاَوْمَألٱ ِ
.)٢٢و٢١و١:٣سرطب١(»ِهللاٱ

لوسرلاسلوبةداهش-٢

لبقنمنكيملو،لواشىعديلوسرلااذهناك-أ
ًادودلًاودعناكلب،رشعينثإلاحيسملاذيمالتنمًادحاو
ضعبعمقشمدىلإهقيرطيفناكامنيبنكل.مهلوهل
دعب(باذعلامهميسيونييحيسملاىلعضبقيل،هعابتأ
طقسف.ميظعرونهلوحقربأ،)ءامسلاىلإحيسملادوعص
ِمل،ُلُواَش،ُلُواَش«:هللوقيًاتوصعمسوضرألاىلع

َ
اَذا

اَنَأ«:ُّبَّـرلٱَلاَقَف»؟ُدِّـيَساَيَتْنَأْنَم«:ُهَلَأَسَف»؟ِينُدِهَطْضَت
َسُفْرَتْنَأَكْيَلَعٌبْعَص.ُهُدِهَطْضَتَتْنَأيِذَّـلٱُعوُسَي
ُديِرُتاَذاَم،ُّبَراَي«ٌ:ِّـريَحَتُمَوٌدِعَتْرُمَوُهَوَلَأَسَف.»َسِخاَنَم
ملٱِلُخْدٱَومُق«:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف»؟َلَعْفَأْنَأ

َكَلَلاَقُيَفَةَنيِدَْ
اوفقوفهعمنورفاسملالاجرلاامأو.»َلَعْفَتْنَأيِغَبْنَياَذاَم
ضهنف.ًادحأنورظنيالو،توصلانوعمسينيتماص
رصبيال،نينيعلاحوتفموهوناكوضرألانعلواش
لسرأكانهو.قشمدىلإهولخدأوهديبهوداتقاف.ًادحأ
.اينانحىعديهلًاذيملت،صاخنالعإةطساوب،هيلإحيسملا
نمحيسملاضرغنعهربخأولواشىلإاذهىتأاملف
نمألتماو،هانيعتحتفناف،هيلعهديعضو،هلروهظلا
هذهىلإلواشراشأدقو.)٢٢-٩:١لامعأ(سدقلاحورلا
تارمءامسلاىلإهدوعصوحيسملاةمايقىلعةلادلاةثداحلا
نامورلاةالوودوهيلاةنهكعمهثيدحيفكلذو،ةددعتم
ريغيذلاببسلامهلنلعيل،)١٨-١٦،٢٦:١٢-٢٢:٦لامعأ(
ناكنأدعب،حيسملاعابتأصلخأنمهلعجوهتايحىرجم
.هلًادودلًاودع

يفنانويلاةفسالفضعببكلذدعبىقتلااملو-ب
هيفوهًامويماقأهنأل«:هللانعمهللاقسوغابسويرأ
ًامدقمهنيعدقلجرب،لدعلابةنوكسملانيدينأعمزم
.)١٧:٣١لامعأ(»تاومألانمهماقأذإ،ًاناميإعيمجلل

.هتوسانثيحنم»ًالجر«،حيسملاىعدُيو

ةمهتبمكاحيلسابيرغأكلملامامأفقوامدنعو-ج
دقدوهيلاناك،ةيدوهيلاةنايدلادضةبيرغميلاعترشن
َْريَغًائْيَشُلوُقَأالاَنَأَو«:روكذملاكلملللاق.هيلإاهودنسأ

ملٱَِّـملَؤُيْنِإ:َنوُكَيْنَأٌديِتَعُهَّـنَأىَسوُمَوُءاَيِبْنَألٱَمَّـلَكَتاَم
،ُحيِسَْ

.)٢٣و٢٦:٢٢لامعأ(»ِتاَوْمَألٱِةَماَيِقَلَّـوَأَوُهْنُكَي

يرحلابوأ(ََّـنيَعَتَو«:حيسملانعةيمورلهأللاقو-د
يفنييعتلاهبدارُيالانه»نيعت«لعفلانأل،هنأحضتا
،»رمألانيعت«انلوقيفامك.ةصاخةقيقححاضيإلب،زكرم
)ًالثم(ةيزيلكنالاتامجرتلامظعميفدريكلذلو،حضتايأ
"Was declared"(.لٱِحوُرِةَهِجْنِمٍةَّـوُقِبِهللاٱَنْبٱ

ْ
،ِةَساَدَق

لٱِب
ْ
ْنِمَمِلْسُأيِذَّـلٱ«هنعمهللاقامك.»ِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَيِق
امدنعو.)١:٤،٤:٢٥(»اَنِرِيْربَتِلْجَألَميِقُأَواَناَياَطَخِلْجَأ
َميِقُأاَمَك«:مهللاقملاعلايفكولسلاةيفيكنعمهيلإثدحت
ملٱ
ًاضْيَأُنْحَنُكُلْسَناَذَكٰه،ِبآلٱِدْجَمِب،ِتاَوْمَألٱَنِمُحيِسَْ
يف حلٱِةَّـدِجِ

ْ
ِهْبِشِبُهَعَمَنيِدِحَّـتُماَنِْرصْدَقاَّـنُكْنِإُهَّـنَأل.ِةاََي

ملٱَّـنَأَنيِِملاَعِهِتَماَيِقِبًاضْيَأُريِصَن،ِهِتْوَم
َنِمَميِقُأاَمَدْعَبَحيِسَْ

يفذفنيذلاتوملانإ(.)٩-٦:٤(»ًاضْيَأُتوُمَيالِتاَوْمَألٱ
هنأبسُحيمهاياطخببسبرشبلانعةباينًالعفحيسملا
مهناميإبمهنأل،ًايقيقحًاناميإهبنونمؤينيذلايفًاعرشذفُن
نوربتعيمثنمو.مهنعًاليدبومهلًابئانحيسملااوذّختااذه
وهاذهو،هتومهبشبةيدومعملايفهعماودحتامهنأًاعرش
باذعلايرحلابوأيدبألاتومللمهضرعتمدعيفببسلا
َنِمَعوُسَيَماَقَأيِذَّـلٱُحوُرَناَكْنِإَو«مهللاقامك.)يدبألا
ملٱَماَقَأيِذَّـلٱَف،ْمُكيِفًانِكاَسِتاَوْمَألٱ

ِتاَوْمَألٱَنِمَحيِسَْ
ملٱُمُكَداَسْجَأيِيْحُيَس

:٨(»ْمُكيِفِنِكاَّـسلٱِهِحوُرِبًاضْيَأَةَتِئاَْ
نمنويقيقحلانونمؤملاموقيسةيناثحيسملاءيجمدنعف(.)١١
ىلعءايحأنونوكينيذلاعمءامسلاىلإنوفطُخيومهروبق
ةدَّـجممداسجأبكلذو،)١٤-٤:١٣يكينولاست١(ضرألا
يفاونوكيىتح،)٣:٢١يبليف(هسفنحيسملادسجلثم
ديرينمللاقمث.)دابآلادبأىلإهعميلكلاقفاوتلاةلاح
َكِمَفِبَتَْفَرتْعٱِنِإَكَّـنَأل«اهجئاتنوةئيطخلانمصالخلا
لَقِبَتْنَمآَو،َعوُسَيِّـبَّـرلٱِب

ْ
،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأَهللاٱَّـنَأَكِب

ةعاطلابوجونعمهيلإثدحتامدنعو)١٠:٩(»َتْصَلَخ
ملٱَتاَماَذِٰهلُهَّـنَأل«:لاقحيسملل

ْيَكِل،َشاَعَوَماَقَوُحيِسَْ
.)١٤:٩(»ِتاَوْمَألٱَوِءاَيْحَألٱَىلَعَدوُسَي

َّـبَّـرلٱَماَقَأْدَقُهللاٱَو«:سوثنروكلهأللاقو-ـه
يِنَّـنِإَ«:لاقامك.)٦:١٤وك١(»ُهَعَمًاضْيَأُنْحَناَنُميِقُيَسَو
يفْمُكْيَلِإُتْمَّـلَس لِبَقاَمِلَوَّـألٱِ

ْ
ملٱَّـنَأ:ًاضْيَأاَنَأُهُت

َتاَمَحيِسَْ
لٱَبَسَحاَناَياَطَخِلْجَأْنِم

ْ
يفَماَقُهَّـنَأَو،َنِفُدُهَّـنَأَو،ِبُتُك ِ

لٱ
ْ
لٱَبَسَحِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ْ
امدنعو.)٤-١٥:٣وك١(»ِبُتُك

ملٱَناَكْنِإْنِكٰلَو:لاقتاومألاةمايقنعمهيلإثدحت
ُحيِسَْ

ْنِإْمُكَنْيَبٌمْوَقُلوُقَيَفْيَكَف،ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقُهَّـنَأِهِبُزَرْكُي
نعثدحتامدنعو.)١٥:١٢وك١(!!ٍتاَوْمَأُةَماَيِقَسْيَل
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َوُهَو«:حيسملانعلاق،رضاحلاتقولايفنينمؤملاكولس
جلٱِلْجَألَتاَم

ْ
الُدْعَباَميِفُءاَيْحَألٱَشيِعَيْيَكِعيَِم

.)٥:١٥وك٢(»ماَقَوْمِهِلْجَألَتاَميِذَّـلِلْلَب،ْمِهِسُفْنَأل

َعوُسَيِبٌلوُسَر«هنإ:هسفننعةيطالغلهأللاقو-و
ملٱ
لٱِبآلٱِهللاٱَوِحيِسَْ

.)١:١(»ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأيِذَّـ

َنِم)حيسملا(َماَقَأ«هنإ:هللانعسسفألهأللاقو-ز
يفِهِنيِمَيْنَعُهَسَلْجَأَو،ِتاَوْمَألٱ ِّـلُكَقْوَف،ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
لُسَوٍةَساَيِر

ْ
:هنعلاقامك.)٢١و١:٢٠(»ٍةَداَيِسَوٍةَوُّقَوٍناَط

يفُهَعَماَنَسَلْجَأَو،ُهَعَماَنَماَقَأَو« يفِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ ملٱِ
ِحيِسَْ

.)٢:٦(»َعوُسَي

ىنعملالبيفرحلاىنعملااهبدارُيالانه»ةماقإلا«و(
اوطبترادقًايقيقحًاناميإحيسملاباونمآنيذلانأل،يعرشلا
مهوعدييذلارمألا،ًاضيأمهلةمايقهتمايقربتعُتف،هصخشب
.نيحلكيفتاومسلايفمهتريسنوكتنأىلإ
.يعرشلاىنعملالب،يفرحلاىنعملاهبدارُيالانه»سولجلا«و
ةطساوبحيسملابنوطبترمنييقيقحلانينمؤملانألًارظنف
،هتمايقدعبتاوامسلايفهسولجربتعُي،هبيقيقحلاناميإلا

ىلإثعبييذلارمألا،كانهًاضيأمهلًارارقتساوأًاسولج
ىلإدمحلاوركشللمهوعديو،ةنينأمطلاومالسلابمهسوفن
.)دابآلادبأ

يفَدِجُوْذِإَو«:حيسملانعيبليفلهأللاقو-ح هلٱِ
َْ
ِةَئْي

ملٱىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَك
.ِبيِلَّـصلٱَتْوَمَتْوَْ

َجتْيَكِلٍمْسٱِّـلُكَقْوَفًامْسٱُهاَطْعَأَو،ًاضْيَأُهللاٱُهَعَّـفَرَكِلٰذِل
ْ
َوُث

نعمهللاقو.)١٠-٢:٨يبليف(»ٍةَبْكُرُّلُكَعوُسَيِمْسٱِب
،ِهِمالآَةَِكَرشَو،ِهِتَماَيِقَةَّـوُقَو،حيسملافرعينأديريهنإ:هسفن
سانلابنايتإلاعيطتسيىتح،)٣:١٠يبليف(ِهِتْوَمِبًاهِّـبَشَتُم
هللاةعاطلاةلاحيف

ّ
يفهنمرمألامزلتسانإو.هعمقفاوتلاو

.ًاعمسيفنلاوسفنلابيحضينأليبسلااذه

هتافصوهلامعأنمءيشةفرعم،حيسملاةفرعمبدارُيالو
هيلإيحورلاءاقترالاةطساوبكلذو،هبةيصخشلاةفرعملالب
.هعمرمتسملاقفاوتلاو

يفُهَعَمَنيِنوُفْدَم«:حيسملانعيسولوكلهأللاقو-ط ِ
ملٱ
،ِهللاٱِلَمَعِناَميِإِبُهَعَمًاضْيَأْمُتْمِقُأاَهيِفيِتَّـلٱ،ِةَّـيِدوُمْعَْ
ْمُتْنُكْنِإَف«:ًاضيأو.)٢:١٢وك(»ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأيِذَّـلٱ
ملٱَعَمْمُتْمُقْدَق

طٱَفِحيِسَْ
ْ
ملٱُثْيَح،ُقْوَفاَماوُبُل

ٌسِلاَجُحيِسَْ

-٣:١(»ِضْرَألٱَىلَعاَمِبالُقْوَفاَمِباوُّمَتْهٱ.ِهللاٱِنيِمَيْنَع
٢(.

لوزنو»سطغم«اهانعمةينايرسةملك»ةيدومعملاو«
عمتوملابيمسرلامهفارتعاىلإةراشإاهئاميفنينمؤملا
ًاتاومأمهسفنأنوبسحيف،هللامامأًاعرشهعمنفدلاوحيسملا
مهءاضعأنومّدقيكلذلًاعبتو.هللاءايحأوةيطخلانع
.)١٣-٦:٣ةيمور(هاوسنودهللاةمدخلجألتالآ

َّـنَأُنِمْؤُناَّـنُكْنِإُهَّـنَأل«:يكينولاستلهأللاقو-ي
ُهللاٱُمُهُِرضْحُيَسَعوُسَيِبَنوُدِقاَّـرلٱَكِلٰذَكَف،َماَقَوَتاَمَعوُسَي
ِهللاٱَىلِإْمُتْعَجَر«:مهللاقامك.)٤:١٤است١(»ُهَعَمًاضْيَأ
حلٱَهللاٱاوُدُبْعَتِلِناَثْوَألٱَنِم

ْ
حلٱَّـَي

ْ
َنِمُهَنْبٱاوُرِظَتْنَتَو،َّـيِقيَِق

َنِماَنُذِقْنُييِذَّـلٱ،َعوُسَي،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأيِذَّـلٱ،ِءاَمَّـسلٱ
لٱ
ْ
.)١٠-١:٩است١(»ِيتآلٱِبَضَغ

ملٱَعوُسَيْرُكْذُا«:سواثوميتهذيملتللاقو-ك
َحيِسَْ

ملٱ
:٢يت٢(»ِيليِجْنِإِبَسَحِبَدُواَدِلْسَنْنِمِتاَوْمَألٱَنِمَماَقُْ
٨(.

ةيحيسملايفقلطُتو،راسلاربخلااهانعم»ليجنإلا«ةملك
نعةرافكهتوموملاعلاىلإحيسملاءيجمبصاخلاربخلاىلع
ًايقيقحًاناميإهبنمؤينملككلهياليكل،هيفنينكاسلا
سلوبلوقف.)٣:١٦انحوي(ةيدبألاةايحلاهلنوكتلب
هبدارُيلب،ًاصاخًاليجنإهلنأهبدارُيال،»يليجنإ«لوسرلا
هآرامدنعحيسملانمًايصخشاهاقلتيتلاصالخلاةلاسر
.يوامسلاهدجميف

َنِمَماَقَأيِذَّـلٱِمالَّـسلٱُهٰلِإَو«:نييناربعلللاقو-ل
خلٱَيِعاَرِتاَوْمَألٱ

ْ
لٱِفاَرِ

ْ
لٱِمَدِب،َعوُسَياَنَّـبَر،َميِظَع

ْ
ِدْهَع

لِّـمَكُيِل،ِّـيِدَبَألٱ
ْ
يفْمُك ١٣:٢٠نييناربع(»ٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِ

.)٢١و

هنإ:لوسرلاانحويلءامسلاىلإهدوعصدعبحيسملالاق
دهاشلاهنإو،)٢:٨ايؤر(شاعفًاتيمناك)حيسملايأ(
،)هتاذيف(يحلاهنإو،)١:٥ايؤر(تاومألانمركبلا،نيمألا
.)١:١٨ايؤر(نيدبآلادبأىلإيحوهاهو،ًاتيمناكو

لسرلاةداهشقدصىلعةلدألا-ًايناث

،يهلإلايحولابةلجسملاةداهشلاهذهنأنعًالضف
:لوقن،انركذامكاهقدصيفكشللًالاجمعدياليذلارمألا
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ميلشروأيفتاومألانمهتمايقباودانحيسملالسرنإ.١
ةنهكلاءاسؤرمامأو،هنعءيشلكاهلهأفرعيتلا
يفهنفدو،بيلصلاىلعهتوممهسفنأباودهاشنيذلا(
نأنودكلذو،)ًاضيأهيلعسارحلاعضوو،ربقلا
لسرلاةئطختلكئلوأوأءالؤهنمدحاوضرعتي
نأامك.)٢٢-٢٦،٤:١-٤١،٣:١٣-٢:٢٢لامعأ(
ةمايقباهيفلسرلاىدانيتلاةيبنجألادالبلامظعم
نإو)ةيطالغوسسفأوسوثنروكوةيمورلثم(حيسملا
،حيسملانعًائيشلبقنمًايصخشاوفرعيملاهلهأناك
المهتلعجةفاقثلانمةميظعةجردىلعاوناكمهنكل
نمو،ةقدلكبهصحفوهتشقانمدعبالإًارمأنولبقي
حيسملاةمايقعوضوماولبقدقاونوكينأنكميالمث
.هقدصمهلنيبتنأدعبالإ
تابثإلةلواحمةيأاهيفىرناللسرلاةداهشانلمأتاذإ.٢

نعلزعمبدريالاهنعمهثيدحنأامك،حيسملاةمايق
يفصخلتتيتلاو(اهبنودانياوناكيتلاليجنإلاةلاسر
،اهناطلسوةئيطخلاصاصقنمصالخلاقيرطنالعإ
ملاعلايفةسادقلاوىوقتلابنينمؤملاكولسبوجوو
ةدجمملاداسجألابمهتومدعبمهمايقةرورضو،رضاحلا
هذهبًاطبترمدريلب،)دبألاىلإهللااباوعتمتيل
نأىلعلدييذلارمألا،طابترالالكتاعوضوملا
دنعةفرعملالكطقفةفورعمنكتملحيسملاةمايق
لبةيحيسملاىلعةليخدتسيلًاضيأاهنألب،سانلا
لب،بوثبةعقركنوكتالمثنمو،اهيفةيلصأ
.بوثلاتاذهنمنوكتييذلاجيسنلاك
اذإنيذلا،ءايوقألاوأءاينغألانماونوكيمللسرلانإ.٣

اوناكلب،سانلانمريثكمهقدصةقيقحلاريغباوعدا
مهؤادعأدوهيلاناكامنيب،لوطالومهللوحالءارقف
مغرلاىلعءالؤهنأامبو.ميظعذوفنيوذوءايوقأ
ىلعءاضقلاولسرلاتاكسإاوعيطتسيملمهتناكمنم
اوناكيتلاحيسملاةمايقنأدبالكلذل،مهتداهش
قحذئتقودوهيلااهفرعةيقيقحةثداحيه،اهبنوداني
اوهجومهنأىتح،جاعزإلالكمهتجعزأاهنأو،ةفرعملا
.اهبصاخلاربخلاىلعءاضقللمهدوهجلك

ةادانملاءارونمنولانياوناكحيسملالسرنأانضرفولو.٤
لاجمكانهناكل،ًالاموأًاماقمتاومألانمهتمايقب
خيراتلاىلإعوجرلابنكل.مهتداهشقدصيفكشلل
١٧:١٨لامعأ(مهبنوئزهتسياوناكنيينانويلانأىرن
كلذلو،مهنمنورجضتياوناكدوهيلاةنهكنأو،)٣٢و
لامعأ(ًالاكشأوًاناولأباذعلامهوماسومهيلعاوضبق
نألوقعملانمسيلهنأامبو.)١٨-٣،٥:١٧-٤:١
مهضعبفلتخيناكاذإاميسال(سانلاضعبقلتخي

اميفانركذامكفالتخالالكرخآلاضعبلانع
ىلعو.باوصلانمهلبيصنالًاعوضوم،)فلس
ىلعنورباثي،هليبسيفداهطضالامهلمحتنممغرلا
اوناكيتلاحيسملاةمايقنأكشالنذإ.هبةادانملا
.ًايقيقحًاعوضوملبًاقلتخمًاعوضومتسيل،اهبنوداني
مهتيدوهيمكحباوناكحيسملالسرنإف،كلذنعًالضف.٥

ىلعدسجيفرهظينأنكميالهللانأنودقتعي
ًافدجمنوكيكلذريغبدقتعانمنأو،قالطإلا
يفاوكردأ،حيسملابمهلاصتابامنإ.مادعإللًاقحتسمو
نكيملذئتقومهرظنيفايسملاو(ايسملاهنأرمألالوأ
،دبألاىلإضرألاىلعدوسييداعناسنإنمرثكأ
اوكردأقثوأًالاصتاهبمهلاصتابو.)هللانمةوقبًاديؤم
رثكأنكيملذئتقومهرظنيف)هللانباو(هللانباهنأ
هنأاوأراملنكل.هللاىلإةيوامسلاتانئاكلابرقأنم
مهنأاودقتعا،نييداعلارشبلالثمتاموبلُصدق
نزحيفمهضعبىراوتف.مهمهفيفنيئطخماوناك
لوازيلةيلصألاهدالبىلإرخآضعبفرصناو،سأيو
اذهمهفقومىلعضميملهنأريغ.ةقباسلاهتفرحاهيف
جاهتبالكباودانومهتدحواوداعتساىتح،مايأةثالث
،)٢٠:٢٨انحوي(هلإلاوبرلاوهحيسملانأبطاشنو
،)٩:٥ةيمور(دبألاىلإًاكرابمًاهلإلكلاىلعنئاكلاو
)٣:١٦سواثوميت١(دسجلايفرهاظلاهللاهنأو
هللاروهظةلاحتساةهجنممهداقتعاكلذيفنيفلاخم
مالآلادشألًاضيأمهسفنأنيضرعمو،ناسنإدسجيف
اذهلببسنمكانهسيلًاعبطو-تاداهطضالاو
نأمهسفنأباوققحتمهنأالول،ريطخلايئاجفلالوحتلا
لككلذبًاضقانم،تاومألانيبنمًالعفماقحيسملا
.ًاعيمجتانئاكلااهلعضختيتلاةيعيبطلاسيماونلا
ةمايقنعثدحتامدنعلوسرلاسرطبنإ:لوقنًاريخأ.٦

،هنعءيشلكاوفرعوهورصاعنيذلادوهيلاعمحيسملا
،هصخشباونمؤيومهاياطخنعاوبوتينأمهنمبلطو
فالآةثالثلاحلايفمهنمهبنمآومهبولقيفاوسخُن
نأىلعلدييذلارمألا،)٤١-٢:٣٧لامعأ(صخش
ةمايقنمماتنيقيىلعذئتقواوناكمهسفنأدوهيلا
.تاومألانيبنمحيسملا

حيسملاةمايقاهقدصىلعةلدألاوحيسملالسرةداهش-٤
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ىلعةلدألاوميدقلادهعلاءايبنأةداهش-٥
اهقدص

ةمايقلاوميدقلادهعلا:ًالوأ

هللاهماقأيذلادهعلاوه»ميدقلادهعلا«
ّ

ينبعم
ناكهاضتقمبو،يبنلاىسوممايأيفمهدحوليئارسإ
،سومانللمهظفحىلعًافقوتمةيضرألاتاكربلابمهعتمت
ةينثت(ةروكذملاتاكربلاباوعتمتيمل،هوظفحيملمهنألًارظنو
٥٢-٢٨:١٥(.

هللاهاطعأيذلادهعلاوهفديدجلادهعلاامأ
ّ

نملكل
.مهسانجأنعرظنلاضغب،ًايقيقحًاناميإحيسملابنونمؤي
هللامهكرابيدهعلااذهىلعءانبو

ّ
يفةيحورةكربلكب

لبمهلامعأساسأىلعسيل)١:٣سسفأ(تايوامسلا
هللاةلادعبلاطملكتَّـفويتلاحيسملاةرافكساسأىلع

ّ

اهبنوعيطتسيةديدجةيحورةايحمهحنميامك،مهنعةباين
.هتئيشمعمقفتتيتلاةسادقلابملاعلااذهيفكولسلا

ةفورعمةقيقحاهنوكلتاومألانيبنمحيسملاةمايقو
ةرات،ميدقلاذنمهئايبنألاهنلعيىلاعتناك،ًالزأهللاىدل
ًامومعرشبلاناهذأدعيىتح،تاوبنبىرخأوزومرب
:يلياممحضتيامك،لبقتسملايفاهنعاوعمساذإ،اهلوبقل

ميدقلادهعلازومرةداهش)أ(

:طارارألبجىلعكلفلارارقتسا
سرطب١(نمحضتيامكناكحونهانبيذلاكلفلانإ
ةاجنلةطساولاهنوكثيحنمحيسملاىلإًازمر)٢٢-٣:١٩
اهيلإزمريناكيتلا،ةيدبألاةنونيدلانمنييقيقحلانينمؤملا
هرارقتساوكلفلااذهعافترانإفمثنمو.نافوطلابًاميدق
ةحضاوةراشإ،نافوطلاهايمهزايتجادعبطارارألبجىلع
ةيدبألاةئيطخلاةنونيدبلصلابلمتحاامدعبحيسملانأىلإ
نيبنمموقينألب،هربقيفىقبيلنكيمل،رشبلانع
.تاومألا

يحولانأ،حيسملاةمايقىلإزمرلااذهةراشإديؤياممو
مويلايفطارارألبجىلعرقتساكلفلانأانللجسي
رهشلااذهو.)٨:٤نيوكت(عباسلارهشلانمرشععباسلا
روهشلوأ،حصفلاةضيرفسيسأتدعبحبصأيذلاوه
زمرييذلا،حصفلافورخناكاملو.)١٢:٢جورخ(ةنسلا

ًايقيقحًاناميإهبنمؤينملكلحيسملاصالخىلإ
رهشلااذهنمرشععبارلامويلايفحبذي)٥:٧سوثنروك١(
نمحضتيامك،هيفحيسملابلُصيذلامويلاسفنوهو
مويلاقفاويهحبذلثلاثلامويلانوكي)١٨:٢٨انحوي(
رقتسايذلامويلاوهاذهو.روكذملارهشلانمرشععباسلا
هيفماقيذلامويلاًاضيأوهوطارارألبجىلعكلفلاهيف
.تاومألانيبنمحيسملا

:ًايححبذملاىلعنمقحسإمايق
قحسإهنبامدقينأليلخلاميهاربإرمأدقهللاناك
عرسأف.هصالخإوهتعاطرادقمنحتميلكلذو،ةقرحم
هحبذييكلًاشبكهلهللادعأو.هللاهرمأامبمايقلابميهاربإ
ميهاربإحبذكلذبو)٢٢:١٣نيوكت(قحسإنعًاضوع
قحسإوشبكلاو،ًايححبذملاقوفنمقحسإماقأو،شبكلا
زمرلوألاف،هتمايقوحيسملاتومىلإحضاوزمرًاعم
دعبًاماقمحيسمللزمريناثلاو،هريغنعءادفًاتاممحيسملل
هذهىلإلوسرلاسلوبراشأدقو-هتومبءادفلامامتإ
لاثميفتاومألانمهنباذخأهنإ،ميهاربإنعلاقفةقيقحلا
ناكلب،ماقمثًالعفتميملهنبانأيأ)١١:١٩نييناربع(
لاثمدرجم،هيلعنمهتمايقيفوحبذملاىلعهداقريف
دققحسإناكولهنأذإ.ماقمثًالعفتاميذلاحيسملل
ناكهنأل،ةمايقلاموييفالإماقدقناكامل،ًالعفتام
هنألهتومدعبموقينأدبالناكفحيسملاامأ.انلثمًاناسنإ
اهثعابوةايحلاسيئرًالصأًاضيأهنألو،ءادفلالمعلمكأ
.)٣:١٥لامعأ(

مِّـدُقيذلاميهاربإنباةهجنمنيملسملاءاملعلاقو
بعكودوعسمنبهللادبعوةمركعف:نييأرحبذملاىلع
نباامأ.قحسإوهحيبذلانإاولاقليذهنباوطباسنباو
وهحيبذلانإاولاقفدهاجمويبعشلاوليفطوبأوسابع
١:٦٢جيريزجلاريثألانبالخيراتلايفلماكلا(ليعامسإ
.)٦٣و

:ريهطتلاروفصع
،صربألاريهطتدنعهنإيبنلاىسومللاقدقهللاناك

،ةئيطخلابسجنتيذلاناسنإلاىلإًاميدقهبزمريناكيذلا
،ًايحرخآلاقلطُيودحاولاحبذُي،ناروفصعذخؤينأبجي
-١٤:١نييوال(حوبذملاروفصعلامديفهعضودعبكلذو
نعةرافكًاتاممحيسملاىلإًازمرناكحوبذملاروفصعلاف.)٨
حيسملاىلإًازمرناكءامسلاىلإقلطنملاروفصعلاو،ةئيطخلا
.هترافكلئالدهعمًالماحتاومألانمًاماقم

حيسملاةمايقاهقدصىلعةلدألاوميدقلادهعلاءايبنأةداهش-٥
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:هللالكيهيفةروكابلاةمزحديدرت
لوأ،هلكيهيفاوددرينأليئارسإينبرمأدقهللاناك

،)٢٣:١١نييوال(تبسلادغيفمهتالغتاروكابنمةمزح
ملعنامكةطنحلاو-مهيلعلضفلابحاصهنأاوركذيل
عقتيتلاةطنحلاةبحبهسفنهبشدقف،حيسملاىلإًازمرتناك
.)١٢:٢٤انحوي(ريثكرمثبيتأتيكلتومتوضرألايف
وأ(تبسلادغيفهللامامأةروكابلاةمزحديدرتفمثنمو
اذهيفحيسملاةمايقىلإحضاوزمر،)دحألاموييفيرحلاب
ىلإزمرلااذهةراشإديؤياممو.هللاابًارفاظوًارصتنم،مويلا
،دحألااذههدعبعقيناكيذلاتبسلانأحيسملاةمايق
امكحيسملاو.)٢٢-٢٣:٤نييوال(حصفلاعوبسأتبسناك
اذهءانثأيفتام)١٨:٢٨،٢٠:١(انحوينمحضتي
وأ،هليلاتلاعوبسألالوأيفتاومألانمماقو،حصفلا
.روكذملاتبسلادغيفيرحلاب

:تخرفأيتلانورهاصع
صخشلاةهجنمليئارسإينبنيبعازنثدحامل

رمأ،هللامامأةيتونهكلاةمدخلابمايقلاقحهلنوكييذلا
مسإاهيلعبتكيو،اصعطبسلكنمذخأينأىسومهللا
ةميخيفًاعيمجيصعلاعضيمث.هنماهذخأيذلاطبسلا
ىلاعتهراتخييذلالجرلانأهلىلاعتنلعأو.عامتجإلا
،دغلايفو.)١١-١٧:١ددع(هاصعخرفتيذلاوه،تونهكلل
تجضنأوًارهزترهزأوًاخورفتخرفأدقنورهاصعباذإ
ذئتقوهللاهراتخايذلاصخشلاوههنأىلعةلالدلل،ًازول
.ةمدخلاهذهل

دعبةايحلااهيفتبديتلااصعلاهذهنإفمثنمو
ملحيسملانأىلإًازمرتناك،اهتومدعبيرحلابوأاهفافج
تاومألانمموقيوايحينألبًاتيمربقلايفىقبيلنكي
تونهكللهللاهراتخايذلاصخشلاوههنأىلعًاضيأليلدو
لكيفسانلالكنيبوهنيبةطاسولليرحلابوأ(يقيقحلا
يتقويزمرتونهكدرجمناكنورهتونهكنأل)روصعلا
يحولاراشأدقو.ًاليوطرمتسيملمثنمو،بسحفدوهيلل
ةوقبماقهنإحيسملانعنينمؤملللاقفةقيقحلاهذهىلإ

.)٧:١٦نييناربع(ةنهكسيئرًارئاصلوزتالةايح

:توحلافوجنمنانويجورخ
كنمىرننأديرن«حيسمللنويسيرفلاوةبتكلالاقامل

طَيٌقِساَفَوٌريِّـِرشٌليِج«:ًالئاقمهباجأ،»ةيآ
ْ
الَو،ًةَيآُبُل

يفُناَنوُيَناَكاَمَكُهَّـنَأل.ِّـيِبَّـنلٱَناَنوُيَةَيآَّـالِإٌةَيآُهَلىَطْعُت ِ
طَب
ْ

حلٱِن
ْ
ُنْبٱُنوُكَياَذَكٰه،ٍلاَيَلَثالَثَوٍماَّـيَأَةَثالَثِتُو

يفِناَسْنِإلٱ لَقِ
ْ

:١٢ىتم(»ٍلاَيَلَثالَثَوٍماَّـيَأَةَثالَثِضْرَألٱِب

يفلظيالفوسدجملاهلهنأىلإكلذبًاريشم،)٤٠-٣٨
.ًايحهنمموقيسلب،هتومدعبربقلا

ميدقلادهعلاتاوبنةداهش)ب(

ضرألاىلإهئيجملبقحيسملاناسلنعيبنلادوادلاق.١
طُتال«ةنس١٠٠٠ةدمب

ْ
هلٱِقِب

َْ
ناكملايرحلابوأ(ُةَيِوا

َّـَيلَع)اهداسجألاهترداغمدعبحاورألاهيلإقلطنتيذلا
هللاهناسلنعلاقامك.)٦٩:١٥رومزم(»اَهاَف

ّ
َكَّـنَأل«

يفِيسْفَنَُكْرتَتْنَل هلٱِ
َْ
سانلالثمةمايقلامويىتح(ِةَيِوا

»ًاداَسَفىَرَيَكَّـيِقَت)دسج(َعَدَتْنَل.)نوتومينيذلا
ىلعلدييذلارمألا-)١٦:١٠رومزم(مهلثمربقلايف
،بيلصلاىلعاهملسأيتلاةيناسنإلاحيسملاحورنأ
ناكيذلاهدسجىلإةيواهلانمدوعتنأدبالناك
.هنمموقيوايحييكل،ربقلايفًانوفدم

،حيسملابلصنعأبنتنأدعبًاضيأيبنلادوادلاقو.٢
مايقو-)٢٥-٢٢:١رومزم(هللامسابهتوخإربخيسهنإ
ىقبيالهنأىلعليلد،هبلصدعبلمعلااذهبحيسملا

.هنمموقيلبربقلايف
ديدجلادهعلايفنويقيقحلانونمؤملامهحيسملاةوخإو
مهتدالوبهللانمهحورةعيبطىلعمهلوصحةهجنم
.)١:٤سرطب١:١،٢سرطب١(ةيناثهنم
ضرألاىلإهئيجملبقحيسملانعيبنلاءايعشإلاقو.٣

بألاو-)٩:٦ءايعشإ(يدبأبأهنإ،ةنس٧٠٠ةدمب
توملاهيلعدوسينأنكميال)ةيدبألاوبأ(وأيدبألا
،مهنعةرافكتاماذإهنألب،سانلاىلعدوسيامك
.ًاضيأهتدارإبكلذدعبموقيمثنموهتدارإبتومي
ىَرَي«هنعلاقحيسملاتومنعءايعشإأبنتامدعبو.٤

ِبَعَتْنِم.ُحَجْنَتِهِدَيِبِّـبَّـرلٱُةَّـَرسَمَوُهُماَّـيَأُلوُطَتًالْسَن
ةلاطإو-)١١و٥٣:١٠ءايعشإ(»ُعَبْشَيَوىَرَيِهِسْفَن
وههعبشمث،اهبهللارسيتلاهتمدخحاجنو،همايأ
ىلعحوضوبلدتهذهلك-ةروكذملاةمدخلاجئاتنب
.هيعباتناميإتيبثتلتاومألانمهتمايقبوجو
حيسملاءيجملبقيبنلالاينادلليئاربجكالملالاقو.٥

نم(ًاعوُبْسُأَنوُعْبَس«ةنس٥٥٠ةدمبضرألاىلإ
ملٱَكِتَنيِدَمَىلَعَوَكِبْعَشَىلَعْتَيِضُق)نينسلا

ِةَسَّـدَقُْ
ملٱِليِمْكَتِل

خلٱِميِمْتَتَوِةَيِصْعَْ
ْ
،ِمْثِإلٱِةَراَّـفَكِلَو،اَياََط

لٱِب)هتومدعبهديىلع(ىَتْؤُيِلَو)حيسملاةطساوب(
ْ

ِّـِرب
ِخلَو،ِّـيِدــَبَألٱ

َ
ِملَو،ِةَّــوــُبـُّـنـلٱَوـاـَيْؤُّـرـلٱِمــْت

َ
ِسوُّدــُقِحــْســ

لٱ
ْ
هذهنألًارظنو-)٩:٢٤لايناد(»َنيِسوُّدُق
دعبحيسملااهبموقيس)يحولانلعيامك(لامعألا

حيسملاةمايقاهقدصىلعةلدألاوميدقلادهعلاءايبنأةداهش-٥
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،ًاتيمىقبينأنكمملانمنكيملكلذل،يرافكلاهتوم
.ًارصتنمًارفاظتاومألانمموقينأدبالناكلب
ناسلب.م.ق٥٠٠ةنسيلاوحيبنلاعشوهلاقو.٦

نيدحتممهنوكلاح،نييقيقحلانينمؤملاوحيسملا
يف.ِْنيَمْوَيَدْعَباَنيِيُْحي«هنإ:هللانع،هصخشب لٱِ

ْ
ِمْوَي

ةيآلاهذهف-)٦:٢عشوه(»ُهَماَمَأاَيْحَنَفاَنُميِقُيِثِلاَّـثلٱ
مويلايفتاومألانمحيسملاةمايقىلعحوضوبلدت
نحنانتايحنأل.هعمًاضيأًاعرشانتمايقو،ثلاثلا
املًاتيملظولذإ.طابترالالكهتايحبةطبترمنينمؤملا
لاقكلذلو.قالطإلاىلعةيدبأةايحانلتناك
يفٌّيِنَغَوُهيِذَّـلٱُهللاَا«لوسرلا ِهِتَّـبََحمِلْجَأْنِم،ِةَْمحَّـرلٱِ
لٱ
ْ
هباَنَّـبَحَأيِتَّـلٱَِةريِثَك خلٱِبٌتاَوْمَأُنْحَنَو،اَِ

ْ
َعَماَناَيْحَأاَياََط

ملٱ
نلٱِب-ِحيِسَْ

اَنَسَلْجَأَو،ُهَعَماَنَماَقَأَو-َنوُصَّـلَُخمْمُتْنَأِةَمْعِّـ
يفُهَعَم يفِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ ملٱِ

-٢:٤سسفأ(»َعوُسَيِحيِسَْ
٦(.

ميدقلادهعلاءايبنأةداهشقدصىلعةلدألا:ًايناث

،يهلإلايحولابةنودمةروكذملاةداهشلانأنعًالضف
،ًارارمانركذامكاهقدصيفكشللًالاجمعدياليذلارمألا
:لوقن

زومرلاهذهيوحييذلاميدقلادهعلاباتكنإ.١
ءادعأ،دوهيلايديأيفًادوجوملازيال،تاوبنلاو
نظلللاجمالمثنمو.ميدقلاذنمةيحيسملاوحيسملا
باتكلايفاهليجستبنييحيسملاضعبلاوحمسمهنأب
نمحيسملاةمايقنأشبمهتديقعدييأتل،روكذملا
.تاومألا
ةروكذملاتاوبنلاوزومرلااولجسنيذلاءايبنألانإ.٢

،لبابيفشاعمهضعبف.ةقرفتمدالبيفاوشاع
ةنمزأيفاوشاعامك.ميلشروأيفرخآلاضعبلاو
،ةنسيفلأبداليملالبقشاعمهضعبف،ًاضيأةتوافتم
ىلإةفاضإلابو.ةنس٥٠٠يلاوحبهلبقرخآلاضعبلاو
ةأشنلاونسلاوةفاقثلاةهجنمنوفلتخياوناككلذ
كلملامهنيبنمناكف.ًاريبكًافالتخايعامتجإلازكرملاو
يفشيعييذلاريسألاو،رصقلايفشيعييذلا
نمغلبنمو،بابشلاناعيريفناكنمو.يبسلا
نمو،ًاديعبًانأشةفاقثلانمغلبنمو.ًايتعنسلا
مهتاوبنومهزومرنأامك.هتايحلكةرطفلاىلعشاع
ةصاخلبةدحاوةريتوىلعتسيلحيسملاةمايقنع
ةطباررهاظلابسحاهطبرتال،ةددعتمتاعوضومب
تاوبنلاوزومرلاهذهنوكتنأنكميالمثنمو.ام

،هللايحونماهنأدباللب،رطاوخلاقفاوتبابنم
يأروهظلبق،رومألالكفرعييذلاوههللانأل
.اهيلعلدتةرداب
حيسملابلصنعميدقلادهعلايفةدراولاتاوبنلانإ.٣

اهنأدوهيلاكاردإمدعنممغرلاىلع،ًامامتتققحتدق
نمهتمايقبةصاخلاتاوبنلانأدبالكلذل،هنعتليق
ةنرتقمتاوبنلاهذهنأل،كلذكتققحتدق،تاومألا
.نارتقالالككلتب
هذهنمةوبنسبتقالوسرلاسرطبنإ،لوقنًاريخأ.٤

الناكحيسملانأهورصاعنيذلادوهيللتبثيلتاوبنلا
ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«مهللاقف،تاومألانيبنمموقينأدب
ِءاَبآلٱِسيِئَرْنَعًاراَهِجْمُكَلَلاَقُيْنَأُغوُسَي،ُةَوْخِإلٱ
لٱاَذٰهىَّـتَحاَنَدْنِعُُهْربَقَو،َنِفُدَوَتاَمُهَّـنِإَدُواَد

ْ
ْذِإَف.ِمْوَي

مثْنِمُهَّـنَأٍمَسَقِبُهَلَفَلَحَهللاٱَّـنَأَمِلَعَو،ًاّيِبَنَناَك
ََ
ِةَر

لُص
ْ
ملٱُميِقُيِهِب

جلٱَبَسَحَحيِسَْ
ْ

َمَّـلَكَتَوىَأَرَفَقَبَس،ِدََس
ملٱِةَماَيِقْنَع

نَأِحيِسَْ
يفُهُسْفَنَْكْرتُتَْملُهَّـ هلٱِ

َْ
ىَأَرالَوِةَيِوا

ًاعيَِمجُنْحَنَو،ُهللاٱُهَماَقَأاَذٰهُعوُسَيَف.ًاداَسَفُهُدَسَج
ِحوُّرلٱَدِعْوَمَذَخَأَو،ِهللاٱِنيِمَيِبَعَفَتْرٱِذِإَو.َكِلٰذِلٌدوُهُش
لٱ
ْ
ُهَنوُِرصْبُتَنآلٱُمُتْنَأيِذَّـلٱاَذٰهَبَكَس،ِبآلٱَنِمِسُدُق
َوُهَو.ِتاَواَمَّـسلٱَىلِإْدَعْصَيَْملَدُواَدَّـنَأل.ُهَنوُعَمْسَتَو
نمحيسملليرحلابوأ(ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق:ُلوُقَيُهُسْفَن
َعَضَأىَّـتَحيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ:)ةيرهوجلاةيحانلا
لَف.َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأ

ْ
ِتْيَبُعيَِمجًانيِقَيْمَلْعَي

،ْمُتْنَأُهوُمُتْبَلَصيِذَّـلٱ،اَذٰهَعوُسَيَلَعَجَهللاٱَّـنَأَليِئاَْرسِإ
يفاوُسِخُناوُعِمَساَّـمَلَف.»ًاحيِسَمَوًاّبَر هبوُلُقِ نمآو»ِْمِ
رمألا-)٤١-٢:٢٩لامعأ(ريفغعمجحيسملابمهنم
نأنوملعياوناكدوهيلانأىلعةعطاقةلالدلدييذلا
تنلعأامك،تاومألانمًالعفماق،تامامدعبحيسملا
.اهبنوكسمتييتلاةاروتلايفةدراولاتاوبنلا

ُّبَّـرلٱَلاَق«:دواديبنلالوقسرطبلوسرلاسبتقادقو
يفةيآلاهذهحيسملاسبتقاامك»يِنيِمَيْنَعْسِلْجٱِّـيبَرِل
،هتوهالةهجنمهنأمهلتبثييكل،دوهيلاعمهلثيدح
يفَنوُّنُظَتاَذاَم«:مهللاقف.دوادبروه ملٱِ

ْنَمُنْبٱِ؟حيِسَْ
َهلَلاَق.»َدُواَدُنْبٱ«:ُهَلاوُلاَق»؟َوُه

ُ
ُدُواَدُهوُعْدَيَفْيَكَف«:ْم

ىَّـتَحيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق:ًالِئاَقًاّبَرِحوُّرلٱِب
،ًاّبَرُهوُعْدَيُدُواَدَناَكْنِإَف؟َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأ
دحاوعطتسيملف.)٤٥-٢٢:٤٢ىتم(»؟ُهَنْبٱُنوُكَيَفْيَكَف
،حوضولالكةحضاوةباجإلانكل.ةملكبهبيجينأمهنم
دوادنباوهو.توهاللاثيحنمدوادبروهحيسملاف
حيسملادلويتلاميرمءارذعلانأل،توسانلاثيحنم
ةبغرمدعنكلو.)١:٢٧اقول(دوادلسننمتناك،اهنم

حيسملاةمايقاهقدصىلعةلدألاوميدقلادهعلاءايبنأةداهش-٥

١٥
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نممهتعنميتلايه،حيسملاةيبوبربفارتعإلايفدوهيلا
.هلاؤسىلعةباجإلا

حيسملاةمايقودوهيلا:يناثلابابلا

درلاو،حيسملااورصاعنيذلادوهيلاءارآ-١
اهيلع

اوناك،رومألاقئاقحبملعمهيدلنكيملنيذلادوهيلانإ
حيسملاذيمالتنأ،مهتنهكنمهوقلتامىلعءانبنودقتعي
،تاومألانيبنمماقهنأاوعاشأمث.ًاليلهدسجاوقرس
:لوقنداقتعإلااذهىلعدرللو،ةمايقلاةثداحيفانركذامك

بلُصيتلاةرتفلا(حصفلاديعيفتناكميلشروأنإ.١
لكنماهيلإاوتأنيذلادوهيلابةظتكم،)اهيفحيسملا
اوناكو،كانهديعلااذهاورضحييكل،بدحوبوص
مهديشانأليترتيفعبسلاديعلايلايلنوضقيمهتداعك
يفنورئاسمهو،عطاسلارمقلاءوضىلعةيديلقتلا
يفاهنوبصنياوناكيتلامايخلايفنوسلاجوأعراوشلا
دنعًامئادعقيناكروكذملاديعلانأل،تاقرطلا
الكلذلو.)١٢:٦جورخ(يرمقلارهشلافصتنم
ذئتقواوركفدقحيسملاذيمالتنوكينأًاقالطإلقعي
.هتقرسلةينلامهيدلتناكنإ،هدسجةقرسيف

لامآددبدقناكحيسملابلصنإفكلذنعًالضف.٢
نمعزفلاوبعرلابمهبولقألمامك،هتهجنمهذيمالت
مهضعببرهكلذلو،ءاوسلاىلعنامورلاودوهيلا
:٢٠انحوي،٥٢-١٤:٥٠سقرم(رخآلاضعبلاأبتخاو
يفاوركفدقاوناكول،ءالؤهلثمصاخشأو-)١٩
تعمتجادقنوكتنأنكميال،حيسملادسجةقرس
،ًامادقإوةعاجشاوألتماو،مايأةثالثرحبيفمهتملك
نألطقفسيل،هدسجاوقرسوحيسملاربقاوحتفف
ناكملكيفريستتناكسانلانمةريثكًاعومج
دونجًاضيأربقلالوحكانهناكهنأللب،ذئتقو
ىتم(يدوهيلالكيهلاسرحنمحالسلابنوججدم
نيتسنوخرؤملالوقيامكمهددعغلبي،)٦٦و٢٧:٦٥
ءالؤهو-نامورلاطابضدحأمهيلعفرشي،ًايدنج
نأذإ،هابتنإلاوةظقيلاةياغيف،كشالواوناكدونجلا
يفمهنممانينملكىلعمادعإلابيضقيناكنوناقلا
فرشييذلاينامورلاطباضلاناكامك.ةسارحلاةدم
نمديزيناكيذلارمألا،ةبقارملادشأمهبقاري،مهيلع

امىلإفضأ.مايقريخمهتمهمبمايقلاىلعمهصرح
مهتالاومببسباوناكنيروكذملادونجلانأ،مدقت
نوبهأتيو،حيسملاذيمالتىلعنودقحيةنهكلاءاسؤرل
لخدأامك،هدسجةقرساولواحاذإ،مهيلعضبقلل
.لبقنمدونجلاعوريفءاسؤرلاءالؤه
دقحيسملاذيمالتنوكينألوقعملانمسيلهنأامك.٣

ةقرسبمهلاوحمسيىتحنيروكذملادونجلااوشر
ىلعاوناكذيمالتلاءالؤهنأنعًالضفذإ.هدسج
مهلحمستاليتلاةميركلاقالخألانمميظعبناج
ذوفنلايوذوأءايرثألانماونوكيمل،فرصتلااذهب
ءارقفلاكمسلايدايصنممهلجناكلب،هاجلاو
،كلذنعًالضف.مهمويتوقداكلابنوكلمينيذلا
ىتح،ناكمبةهالبلانمًاعيمجاونوكيملسارحلانإف
نمءيشىلعلوصحلالباقممادعإللمهسفنأاوضرعي
.لاملا
نمءيشىلعاونوكيملحيسملاذيمالتنأانضرفولو
اوشرينأامةليسوباوعاطتسامهنأو،ةميركلاقالخألا
مهلاوحمسيىتحًاعمينامورلاطباضلاوسارحلا
وأ،نافكألابهوقرسدقاوناكل،حيسملادسجةقرسب
لعفيامكهدحوهوقرسو،بيترتنودنافكألااوحرط
،ىرخألاةيحانلانمةنهكلاءاسؤرناكلو.صوصللا
ىلإمهومدقو،سارحلاعمقيقحتءارجإىلعاولمعدق
عمرخآقيقحتو،ةنايخلاوةوشرلايتمهتبةمكاحملا
ىتوملاداسجأةقرسنألطقفسيل،حيسملاذيمالت
ةمايقربخنألًاضيأولب،نوناقلااهيلعبقاعيةميرج
مهناطلسددهيوءاسؤرلاءالؤهجعزيناكحيسملا
نأىرنالخيراتلاىلإعوجرلابنكل.لاوزلاورايهنالاب
ىرنسكعلابلب،ثدحدقكاذوأاذهلثمًاقيقحت
اوراصوحيسملاةمايقباونمآدقةنهكلانمنيريثك
نأىلعلدييذلارمألا،)٦:٧لامعأ(نييحيسم
،نيقيلاملعنوملعياوناكنيروكذملاةنهكلاءاسؤر
نيبنمًاقحماقحيسملانأ،مهسفنأنيبومهنيب
.)١٥-٢٨:١١ىتم(تاومألا
يذلاينامورلاطباضلاوسارحلانأًالدجانضرفولو.٤

مونلانمٌةَنِسًاعيمجمهتذخأدق،مهيلعفرشيناك
ملهنألوقعملانمسيلف،)اولوقينأمهيلإزعوأامك(
نعرجحلاةجرحدتوصىلعمهنمدحاوظقيتسي
اولواحمهريغوأحيسملاذيمالتناكول-ربقلاةهوف
نكميالًاريبكناكرجحلااذهنأل-هدسجةقرس
سارحلانألو،ءادشألاجرةعضبةطساوبالإهتجرحد
ىلعماندقمهضعبنوكينأدبال)اوماندقاوناكنإ(
نأةيشخ(هراوجبرخآلاضعبلامانو،رجحلااذه

حيسملاةمايقحيسملاةمايقودوهيلا:يناثلابابلا
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مهعوريفةنهكلالخدأامك،حيسملادسجدحأقرسي
ىلعظقيتسادقنوكينأدبالكلذلو،)لبقنم
دقناكنإ(روكذملارجحلاةجرحددنعمهنمرفنلقألا
نيذلاصاخشألاىلعوتللاوضبقو،)ذئتقوجرحد
ءالؤهلثمكانهناكنإ،حيسملادسجةقرسباوماق
.صاخشألا
اوقرغتسادقًاعيمجسارحلانأًاضيأًالدجانضرفولو.٥

،)فهكلالهأنعلاقيامك(ةياغللقيمعتابسيف
رجحلاةجرحدتوصىلعمهنمدحاوظقيتسيملهنأو
نأاوفرعفيكف،)هجرحددقرشبلانمدحأناكاذإ(
مهؤاعداسيلأ؟هدسجاوقرسنيذلامهحيسملاذيمالت
لكضراعتي،هوقرسنيذلامهذيمالتلاءالؤهنأب
!؟ًامايناوناكًاعيمجمهنإلوقلاعمضراعتلا
لوأيفنوقدصيالاوناكحيسملاذيمالتنإ:لوقنًاريخأ.٦

-١٦:١٦انحوي(تاومألانمموقيسحيسملانأرمألا
وأةرورضنمةمايقلاهذهلامذئتقونوفرعيوأ،)٢٨
لقعيالكلذل،ةمايقلاةثداحيفانركذامكةدئاف
اونلعييكل،حيسملادسجاوقرسدقاونوكينأًاقالطإ
.دوهيلايعديامكتاومألانيبنمماقهنأ

اهيلعدرلاو،نيرصاعملادوهيلاءارآ-٢

هيفءاجحيسملانعًاباتكدليفنشويهىعدييدوهيبتك
،ةصاخةرماؤمنمءزجكهبلصةيلمعربديذلاوههنإ«
ًاردخملوانت،بيلصلاىلعنامورلاهحرطينألبقكلذلو
دعبو.هبلحتستناكيتلابلصلامالآبرعشيالىتح
ةايحلاديقىلعوهوهذيمالتهلقن،هبلصنمتاعاسثالث
ريقاقعلانمريثكلاهنافكأيفاوعضوكانهو،ربقلاىلإ
.هسفنشاعنإوهحورجمائتلاىلعتدعاسيتلاروطعلاو
،هبلصليلاتلامويلاوهوتبسلامويةلطعةصرفاوزهتنادقو
،ةديعبدالبىلإهباوبهذمث،سارحلانمةلفغيفهوقرسو
.»تامىتحدالبلاهذهيفشاعف

يذلاوه)دليفنشويهلاوقأنمجتنتسُيامك(حيسملاف
نمحضتيامك(هعابتألزعوأمث،هوبلصيلهدضدوهيلاراثأ
دعبهودعاسينأو،تومينألبقهونفدينأ)ةياورلايقاب
هنإلاقُيىتح،ثلاثلامويلايفربقلانمجورخلاىلعكلذ
نماهقدصيالهذهلثمىوعدو-تاومألانيبنمماق
هلامكنعًالضفحيسملانأل،ميلسلاريكفتلانمةرذهيدل
نأهعسويفناك،فرصتلااذهلثمنعهعفرييذلاقلطملا
خيبوتنعفكلابكلذو،رمألالوأنمبلصلابنجتي
.مهماثآومهرورشىلعنيدلالاجر

:لوقنىوعدلاهذهىلعدرللو

نأضفر،هبلصةثداحنمحضتيامك،حيسملانإ.١
:١٥سقرم(هيلعبلصلاعيقوتلبقًاردخملوانتي
نوكتىتح،يهامكمالآلالمحتينأدارأهنأل،)٢٣
ليبقسحأاملنكل.ةينوناقةرافكةيرشبلانعهترافك
هيناعيناكيذلاداهجإلاببسبديدشلاشطعلابهتوم
ةعباريفهبطيحيناكيذلاحفاللارحلاو،بيلصلاىلع
لخلانمًاعوندونجلاهلمدقف.برشينأبلط،راهنلا
ءيشيفةنامألانمسيلكلذل،)٢٩و١٩:٢٨انحوي(
.بيلصلامالآبرعشيالىتحًاردخملوانتهنإلاقُينأ
دوهيلاضبقامدنعاوبرهدقاوناكحيسملاذيمالتنإ.٢

ًالدجانضرفولو.لوسرلاانحويالإمهنمقبيملو،هيلع
ذئتقوذيمالتلاسوفنيفتبددقةعاجشلانأ
اوعاطتساامل،هنعحيسملالازنإلبيلصلاىلإاوعفدناو
نامورلادونجبًاطاحمناكحيسملانأل،ًاليبسكلذىلإ
ىلإبعرلالكوبعرلانوثعبياوناكنيذلا،دوهيلاو
اوناكنيذلاةنهكلاءاسؤربًاطاحمناكامك.مهسوفن
هنأل،بيلصلانعهلازنإلبقهتومنمدكأتلانوديري
نإلوقلللاجمالمثنمو،دوجولايفمهئادعأدلأناك
نألبقبيلصلانعهدسجاولزنأحيسملاذيمالت
دونجلانمًادحاونأ،كلذىلإانفضأاذإف.تومي
نمقمرهبناكاذإىتحهبنجيفةبرحبحيسملانعط
حضتا،)١٩:٣٤انحوي(ةنعطلاهذهباهيلعيضقي،ةايحلا
لبقتامدقناكهنأدبالحيسملانأءالجلكبانل
.بيلصلانعهلازنإ
عفدُيملحيسملانأ)ًالوأ(انمامأانعضواذإ:لوقنًاريخأ.٣

نمهبنجتينأهعسويفناكهنأل(هنعًامغربلصلل
ةنهكلاءاسؤرخيبوتنعفكلابكلذو،رمألالوأ
.هرايتخاضحمبهيلإمدقتلب،)مهرورشببسب
امكبرهيىتحًاديدعروأًانابجنكيملهنأ)ًايناث(
ًائيرجًاعاجشهتايحلاوطناكلب،صوصللابرهي
يفةدشلكبمهخبويو،مهعالقيفءادعألاهجاوي
يأكانهسيل)ًاثلاث(.)٣٩-٢٣:١٣ىتم(مههوجو
دعبةيدوهيلارداغحيسملانأىلعلدييخيراتباتك
.بلصلاةثداح

حيسملاةمايقاهيلعدرلاو،نيرصاعملادوهيلاءارآ-٢
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ةمايقونوثدحملاةفسالفلا:ثلاثلابابلا
حيسملا

بـوسرـكوسورتـسلــثم،نـوثدـحـملاـةـفسالــفلاَّـرـقأ
اولغتشانيذلا،هيازولونانيروكيلونامزتلوهوينيروتنفو
حيسملابلصةثداح،)مهمعزبسح(سدقملاباتكلادقنب
سيلمهءارآنونبياوناكمهنأل،اهنعريثكلاءيشلااوبتكو
ىلعلب،نييطسونغلاكةينهذتاروصتوأةيلايخدئاقعىلع
.ةيمسرلاتالجسلايفةنودملاةيخيراتلاقئاقحلا

داليملليناثلانرقلايفاورهظةفسالفنويطسونغلاو
ناكملاعلايفحيسملاهيفرهظيذلامسجلانأنودقتعياوناك
ضبقلانكميالاذهلثممسجو،ًايدامالًايريثأًامسج
يذلامكحلاةروصنكلو.هبلصنوركنياوناككلذلو،هيلع
كلذكوتفشُتكاحيسملابلصنعسطاليبهردصأ
نرقلايفهبلصنعرصيقسويرابيطىلإاهعفريتلاةلاسرلا
،يلوبانةنيدمبنايزوتراكلانابهرريديفىلوألا:رشعثلاثلا
باتكلاخسُننأامك.ايلاطيإةمصاعاموريفةيناثلاو
تافلؤمو،عبارلانرقلاىلإاهخيراتعجرييتلاةيرثألاسدقملا
دهشت،نييحيسملاودوهيلاونانويلانمىمادقلانيخرؤملا

.حيسملابلصباهعيمج

قوفومستتاومألانمحيسملاةمايقنألًارظننكل
تالجسلاهذهلثميفنودتملهسفنتقولايفو،لقعلا
،تاموكحلاومكاحملاصاصتخايفاهلوخدمدعببسب
بهذاهايإمهتمواقمليبسيفو.مهاوقلكبًاعيمجاهومواق
ذيمالتداقتعايفببسلاهنإلاق،يأرعادتباىلإمهنملك
ةبوحصمءارآلاهذهيلياميفو،تاومألانمهتمايقبحيسملا
.اهيلعدرلاب

اهيلعدرلاو،ماهوألابةصاخلاءارآلا-١

هتومدعباوأرحيسملاذيمالتنوكينألمتحملانم-١
.هنيعبحيسملاهنأاودقتعاف،ههبشيًاصخش

حاورأنأًاليوطًانمزنودقتعيسانلانمريثكلظ:درلا
يتلاتايلمعلايفاهبىتؤُييتلايه،اوتامنيذلارشبلا
مهنمنيصلخمللحضتاىتح،»حاورألاراضحتسا«ىعدُت
حاورأيهتايلمعلاهذهيفاهبىتؤييذلانأًاريخأ
نمريثكبيصُأ)أ(:ةيتآلابابسأللكلذو،ةيناطيش
ثدحينونجلاو-نونجلابةروكذملاتايلمعلايفنيلغتشملا

،ةيناطيشلاحاورألاريثأتببسبسفنلايفبارطضاببسب
يتلاتايلمعلاو،تايلمعلاهذهيفنولغتشملاملعيامك
نمانيتأتيتلاتامولعملايوطنت)ب(.اهتلكاشىلع
مهنأسانلاعوريفلِخدُتف،ليلضتلاىلعةروكذملاحاورألا

اهباوأدبيتلامهلامعأومهتايحرخآلاملاعلايفنوفنأتسيس
نولكأيونوجوزيوكانهنوجوزتيسمهنأو،ضرألاىلع
وأثعبكانهنوكينلهنأمهعوريفلخدتامك،نوبرشيو
،مهحاورأثعبمويوهرشبلاةافوموينألب،باقعوباوث
هللانأو

ّ
نونيديسنيذلامهلب،مهاياطخببسبمهنيدينل

نانوكرثرأو،جدولرفيلأريسبتكنع(مهسفنأبمهسفنأ
هللانعمهفرصتكلذبو،)حاورألانع،ليود

ّ
.هلةعاطلاو

هللانعمهنودعبيوسانلانولضينيذلاو
ّ

نيطايشلامه
مواق)ج(.)٨:٤٤انحوي(بذكلاىلعنوعوبطممهنأل
لوهيلناتسروتكدلالثم(ءاملعلاوةذتاسألانمنوريثك
يماحملايلليسرومذاتسألاو،ةيكيرمألاكرالكةعماجسيئر
راضحتساملع)يماحملالوهلاسرامراودإريسلاو،ايلاطيإب
حاورألانإلاقييتلامزالبوتكإلاةدامنأاونلعأو،حاورألا
.قالطإلاىلعاهلدوجوالةداميه،اهنمنوكتتةيرشبلا

)سدقملاباتكلانلعأامك(رشبلاحاورأنإلوقنًاريخأ
ىلإوأسودرفلاىلإامإاهداسجأنماهجورخدعببهذت
هللاناطلستحتنيناكملانيذهدحأيفلظتو،ةيواهلا

ّ

.يئاهنلاهرقمىلإاهنملكباهذتقونيحيىتح،قلطملا
هللاو
ّ

ىتح،مهنأشناكامهمسانلاناطلستحتًاعبطسيل
،مهعمثدحتللاهناكمنمجورخلابةروكذملاحاورأللحمسي
الكلذلو.هنمتجرخيذلااهناكمىلإكلذدعباهدريمث
تايلمعلايفنورضحينيذلامهنيطايشلانأكش
.ةروكذملا

ىتوملالاكشأبرهظتةروكذملاحاورألانأب(ىوعدلاامأ
يهنوكتمثنمو،اهداسجأيفهلعفتتناكامبقطنتو
نيطايشلانأل،قالطإلاىلعاهللاجمالف،)اهنيعبمهحاورأ
،ةكئالملاوءايبنألاولسرلالاكشأبىتحلكشتتنأعيطتست
٢٢،٢-١٨:٢٠رابخأ٢(مهئامسأبًاضيأملكتتنأو
عاقبيفاهراشتناببسبفكلذنعًالضف.)١١:٤سوثنروك
نأاهنكمي،انلثمتومللاهضرعتمدعوةفلتخملاضرألا
امك،مهتوملبقهنولعفياوناكاموسانلاءامسأفرعت
.ملاعلانمةقرفتملاتاهجلايفمهريغهلعفيامفرعت

ةرمهوريملفهتومدعبحيسملااوأرمهنأباوداننيذلاامأ
مهنأبنظلازوجيناكىتح،هتوملبقةليلقتارموأةدحاو
تومدعبمهلرهظيذلاصخشلانمةنيبىلعاونوكيمل

حيسملاةمايقحيسملاةمايقونوثدحملاةفسالفلا:ثلاثلابابلا
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،ةفرعملالكهنوفرعياوناكنيذلاهذيمالتمهلب،حيسملا
ًاقالطإلوقعملانمسيلف.ًاراهنوًاليلهنومزالياوناكمهنأل
ناكاذإىتح،حيسملاوهامًاصخشنأاونظدقاونوكينأ
،مههوجويفامدحىلإسانلاضعبهباشتاذإهنأل.ههبشي
مهتاداعومهتامولعمومهتاوصأةهجنمنوفلتخيمهنإف
.مهريغعممهبراجتومهقالخأو

اوعدخناف،ايؤريفهحوربهذيمالتلرهظحيسملانإ-٢
.تاومألانيبنمماقهنأاودقتعاو

اهداسجأنماهجورخدعبحاورألانأنعًالضف:درلا
ىدعتيال،مهلاهروهظنعلاقيامنأو،رشبللرهظتال
ًالاجمعدياليذلارمألا،اهروضحبمهوتلاوأاهبملحلالاجم
:لوقنضارتعإلااذهل

تاذيفلبحورةئيهيفهذيمالتلرهظيملحيسملانإ)أ(
ةقيقحلاهذهنمدكأتدقو.فلساميفانركذامكهدسج
مهنويعبهورظندقف،ًاعيمجهذيمالتلبدحاوذيملتسيل
كلذنعًالضف.مهناذآبهتوصاوعمسومهيديأبهوسملو
مهبيجيومهملعيذخأامك،مهمادقلكأفًاماعطهلاومدق
.ًامامتلبقنملعفيناكاملثممهتلئسأنع

ايؤرلانيبًامامتنوقرفياوناكحيسملاذيمالتنإ)ب(
.»ةبوبيغلا«وأ»ةبيغلا«مسإىلوألاىلعاوقلطأف.ةيؤرلاو
،)٩:١٠لامعأ(اينانحلترهظيتلاايؤرلااهتلثمأنمو
روهظنعمهثيدحدنعنكلو.)١٠:١٠لامعأ(سرطبلو
.انركذامك،هتاذبهوأرمهنأنونلعياوناكمهلحيسملا

حيسملابنمآيذلالوسرلاسلوبةهجنملاحلااذكهو
انللجسيف،مهلثمةيؤرلاوايؤرلانيبقرفيناكهنإف،مهدعب
هدهاشام)١٢:١سوثنروك١٦:٩،٢٢:١٧،٢لامعأ(يف
لامعأ(هلحيسملاروهظنعهثيدحدنعنكلو.ىؤرنم
.ةبوبيغوأايؤريفسيلوةظقيلاتقويفناكهنأررقي)٩

ةيلمعبمت،هتومدعبهذيمالتلحيسملاروهظنإ-٣
.حاورألاراضحتسا

نوريذيمالتلاناكيتلافورظلاىلإعوجرلاب:درلا
لاقييتلاطورشلانمًاطرشكانهدجنال،اهيفحيسملا
اوتأيمل)ًالوأ(ذيمالتلاف.حاورألاراضحتسالاهرفاوتبوجوب
ثودحةيناكمإًالدجانضرفول(حيسملاحوررضحيطيسوب
يفاونوكيمل،هوأراملمهنإ)ًايناث(هعماوثدحتيىتح)كلذ

،ةءاضإلانمصاخنولاهبةرجحيفوأةملظمةرجح
امك(حاورألاراضحتسايفمدختستيتلاتارجحلاك
ناتسبيفوأ،داتعماهءوضةرجحيفامإاوناكلب،)نولوقي
حفسوأ،رحبئطاشىلعوأ،ماعقيرطيفوأ،ءالخلايف
هذهنمناكميأيفحيسملااوريملمهنإ)ًاثلاث(.لبج
لب،اهراضحتسابلاقييتلاحاورألاكةيحورةئيهيفةنكمألا
اودكأتدقو.لبقنمهوفرعيذلاهدسجتاذيفهوأر
حيسملااوأرذإ،هلدسجلااذهدوجونمةددعتمطئاسوب
مهمادقلكأفًاماعطهوطعأامك،مهيديأبهوسملومهنويعبهيف
.انركذامك

ناكمهلهروهظنأبنظلللاجمكانهسيلكلذلو
لاجمكانهناكنإ،حاورألاراضحتساةيلمعةطساوب
.اهراضحتسال

عجري،هتومدعبمهلهروهظبحيسملاذيمالتلوقنإ-٤
دوهيلانمقيرفاهبنمؤيناكيتلا»ةعجرلاب«مهداقتعاىلإ
.لبقنم

اوناكنيذلانأىرندوهيلاخيراتىلإعوجرلاب:درلا
نبعوشيعوجربيرحلابوأ،ةعجرلابداقتعإلابنوكسمتي
ىسومدعبمهبورحيفمهدادجأدوقيناكيذلا(نون
يفىرخأةرممهدوقييكل،هتومدعبضرألاىلإ)يبنلا
يبنلاايليإعوجربو.مهريغوسرفلانممهئادعأدضبرحلا
مهدشرييكلًاضيأضرألاىلإ،ءامسلاىلإهدوعصدعب
نعاولدعدقاوناك،لبقنملعفيناكامكمهيدهيو
هيلعىغطذإ،ةليوطةدمبداليملالبقروكذملامهداقتعا
ةداعإب)مهنظبسح(موقيسيذلاايسملاءيجمبداقتعإلا
نأبنظلللاجمكانهسيلمثنمو.دبألاىلإمهيلإكلملا
ببسبتاومألانيبنمهتمايقباولاقحيسملاذيمالت
.ةموعزملاةعجرلابمهداقتعا

لب،بسحفدوهيلاضعبىدل»ةعجرلاةركف«دجوتملو
تاعامجف.ًاضيأنيملسملاضعبىدلكلذدعبتدجُو
نأدقتعتةعيشلاوةيليعامسإلاوةضفارلاوةيرقابلاوةيئابسلا
باحسلايفءيجيسهنأو،ةبيغيفهنألب،تميملًايلع
،١٦٣ص١جيناتسرهشلا(ًالدعاهألميلضرألاىلإلزنيو
.)٥:٢٢ص٢ج،١٦٤

هتومدعبموقيسهنأنودقتعيحيسملاذيمالتناك-٥
رهظهنأو،ماقهنأمهلليخمثنمو،لبقنممهللاقامك
تناكهتمايقنعمهلاوقأفكلذلو.ًاضيأمهعمثدحتومهل

حيسملاةمايقاهيلعدرلاو،ماهوألابةصاخلاءارآلا-١

١٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفاهنأش،ةقيقحلاملاعيفاهلدوجوالتاؤيهتوأماهوأدرجم
.مهتاؤيهتوسانلاضعبماهوأنأشكلذ

:درلا

دعبموقيسهنإهذيمالتللاقدقناكنإوحيسملانإ-أ
ملمثنمو،مهسوفنيفعقوهلنكيمللوقلااذهنكل،هتوم
نأل،)٣٤-١٨:٣١اقول،٣٢-٩:٣٠سقرم(ًائيشهنماومهفي
مدعو،دبألاىلإضرألاىلع)ايسملاوأ(حيسملاءاقبةركف
مهناهذأىلعذئتقوةطلستمتناك،لاحبتومللهضرعت

.)١٢:٣٤انحوي(ةيموقلامهتاداقتعاميمصنماهنأذإ،ًاعيمج
هيفمهتقثتددبت،تاموبلصدقهوأرامدنعمثنمو
كلذىلعليلدلاو.هتهجنمًايئاهنلمألااوعطقو،ايسملاك
نأتدقتعا،ًاغرافربقلاتدجوامدنعةيلدجملاميرمنأ
اوعمسامدنعذيمالتلانأو.حيسملادسجذخأامًاصخش
مهلادبامك،رمألالوأيفاوقدصيمل،حيسملاتأراهنأاهنم
نعًالضف.نايذهلاكءاسنلانماهريغثيدحواهثيدح
اوناكيتلاةفرغلايفمهلةأجفرهظامدنعحيسملانإفكلذ
نمحورهنأرمألالوأيفاودقتعا،اهقلغاومكحأدق
ملحيسملااوأرمهنأكلذدعباموتاوربخأاملو.حاورألا
يفِْرصْبُأَْملْنِإ«:مهللاقو،قدصي ملٱَرَثَأِهْيَدَيِ

ْعَضَأَوِ،ريِماَسَْ
يفيِعِبْصِإ ملٱِرَثَأِ

يفيِدَيْعَضَأَوِ،ريِماَسَْ ناكم(ِهِبْنَجِ
.)٢٠:٢٥انحوي(»ْنِموُأال)ةبرحلا

انطفيملامهنإف،ساومعيذيملتةهجنملاحلااذكهو
ملهنأل،امهعمريسيناكيذلاوهحيسملانأرمألالوأيف
.تاومألانيبنمموقيسحيسملانأامهدلخيفرودينكي

اونمآحيسملاذيمالتنأيهةعقاولاةقيقحلانكلو-ب
نمموقيفوسهنإلبقنممهللاقهنألسيل،هتمايقب
نماودكأت)فلساميفانركذامك(مهنأللب،تاومألا
اونلعأنيذلانإفكلذىلإةفاضإلابو.ةددعتمةلدأبهتمايق
ىتح(هلسرنمطقفاونوكيملهتومدعبحيسملااوأرمهنأ
دعبهتمايقبوجونعهلوقبيصخشلامهرثأتنأنظيناك
نيذلانإلب،)ماقهنأنودقتعيمهلعجيذلاوه،هتوم
هعابتأنمةئامسمخنمرثكأاوناكهتومدعبهوأرمهنأاونلعأ
.)١٥:٦سوثنروك١(

ةهجنمرخآلانعمهدحأفالتخانعًالضف،ءالؤهو
نكميال،يعامتجإلازكرملاوةأشنلاوةفاقثلاوعابطلاونسلا
حيسملالوقبرثأتلانمةدحاوةجردىلعًاعيمجاوناكمهنأ
دقًاعيمجاونوكينأًاقالطإلقعيالكلذلو.هركذقباسلا

الإاوريملمهنألاحلاو،حيسملااوأرمهنأاودقتعاف،اوعدخنا
.هتهجنممهسوفنيفجلتختتناكةينهذةروص

هوأروأ،دعبنعهوريمل،حيسملااوأرنيذلانأامك-ج
نماوققحتيملمهنأنظيناكىتح(ةفطاخةيؤرب
امك.ًاضيأةليوطتارتفيفو،برقنعهوأرلب،)هتيصخش
مهنأنظيناكىتح(ًاعمنوعمتجممهوطقفهوريملمهنأ
تاقوأيفدارفأكًاضيأهوأرلب،)امريثأتتحتاوعدخنا
ةفصبهعمثيدحلافارطأمهنملكبذاجتو،ةقرفتم
.ةيصخش

ملظموأروجهمناكميفهوريملمهنأمدقتامىلإفضأ
اوناكلب،)هلةقيقحالًاحبشاوأرمهنأنظيناكىتح(
ريسلااوفلأقيرطيفو،هيفةماقإلااوداتعاتيبيفهنوري
يفو،هنمةعقبلكنوفرعياوناكرحبئطاشدنعو،هيلع
ملمهنأامك.هيلعةرثكبنوددرتياوناكليلجلانمناكم
دقمهرصبنأنظيناكىتح(ءاسملايفطقفهوري
،١٧-٢١:٤انحوي(حابصلايفًاضيأهوأرلب،)مهعدخ
رهظتثيح،)٢١-٢٤:١٣اقول(رصعلايفو،)١٦:٢سقرمو
فاعضنمحيسملاذيمالتنكيملو.اهتقيقحىلعرومألا
نايحألاضعبيفحابشألامهمامأودبتنيذلاباصعألا

ريسلاتداتعاةنشخةعيبطنممهمظعمناكلب،قئاقح
مهتأشنمكحبنوقابلاناكو،راطخألابوكروراحبلايف
يتلانهملاومهتايحخيراتنمحضتيامك(نوزيمتيمهلامعأو
وأ،رذحلاوةطيحلاوأ،ينأتلاوقيقدتلابامإ،)اهبنوموقياوناك
رثأتلانعنوكيامدعبأمهلعجييذلارمألا،ددرتلاوكشلا
.تاليختلاوماهوألاب

حيسمللذيمالتلاةيؤرتناكول)ًالوأ(لوقنًاريخأ-د
سيلوجاهتباوحرفباهولباقدقاوناكل،تاؤيهتلابابنم
دقًاضيأاوناكلو،قبساميفانيأرامكبارطضاوكشب
دوهيلللب،ممألالكلسيلليجنإلابةزاركلابًارمأاوعمس
مهبعشلحيسملاباوظفتحينأنوديرياوناكمهنأل،بسحف
تاؤيهتلانإ)ًايناث(.ممألاهذهلمهراقتحاببسبيدوهيلا
صخشنعسانلاضعبناهذأيفلوجتنأنكمييتلا
دباللب،رخآلاضعبلادنعاهنيعبنوكتنأنكميال،ام
وأةيسفنلاهتلاحلًاعبترخآىلإناسنإنمفلتختاهنأ
حيسملاذيمالتنلعأيتلاةلاحلاامنيب،ةيصخشلاهتارابتخا
مهضعبنيبتناكيتلاةريثكلاتافالتخإلانممغرلاىلع(
يتلاتارملانمةرملكيف،اهبهوأرمهنأ)رخآلاضعبلاو
يهةلاحلاهذهو،ةدحاوةلاحيه،اهيفهنودهاشياوناك
نإ)ًاثلاث(.لبقنمهوفرعيذلاهدسجتاذيفهدوجو

حيسملاةمايقاهيلعدرلاو،ماهوألابةصاخلاءارآلا-١
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ةلاحيفاونوكيمل،حيسملاةيؤرنعاونلعأامدنعذيمالتلا
مهريكفتنأنظيناكىتح،هيلإقوشلاوأهيفريكفتلا
لب،مهلرهظحيسملانأنومهوتيمهالعجناذللاامهمهقوشو
مهحاورأىلعةظفاحملاىلإًاماتًافارصنإذئتقونيفرصنماوناك
انحوي(مهلمزاللاماعطلاىلعلوصحلاوأ،)٢٠:١٩انحوي(
ميرمنأىرندارفأكمهيلإانرظناذإاننأامك.)١٣-٢١:٣
،تابعترمتافئاخنكءاسنلاو،ءاكبلايفشهجتتناك
يذيملتو،ةعذاللاهريمضتابينأتتحتعقيناكسرطبو
نمصالخلايفامهلمأقيقحتمدعلنافسأتياناكساومع
)ًاعبار(.هبدبتستوكوكشلاهرواستتناكاموتو،نامورلا
لقتمث،ةحضاورمألالوأيفنوكتتاليختلاوتاؤيهتلانإ

امنيب،نمزلارورمبىشالتتىتحًائيشفًائيشحوضولايف
حوضولالكًاحضاوناكهذيمالتىلإةبسنلابحيسملارظنم
نماوعمسيملمهنأامك،اهيفهلمهتيؤرباولاقةرملكيف
لب،اهيفمهلرهظيناكةرملكيفًادحاوًاثيدححيسملا
ثيدحلانعفلتخيًاثيدحةرملكيفهنمنوعمسياوناك
ًاعبتكلذو،اهلةقباسلاةرملايفهنمهنوعمسياوناكيذلا
اذهىلعرمألارمتساو،هيلإاهبنومدقتياوناكيتلاةلئسألل
هثيداحأوهلمهتيؤراهدعبتعطقنا،ًاموينيعبرأءاهزلاونملا
رشنيفذيمالتلاسامحنإ)ًاسماخ(.ةدحاوةعفدمهعم
اونلعأيتلا،ًاموينيعبرألاءاهتنابهتنيملحيسملاةمايقربخ
،ضرألاىلعمهتايحلاوطلظلب،اهيفهنورياوناكمهنأ
ةنهكنمهبنولباقياوناكيذلاداهطضإلانممغرلاىلع
.نانويلاةفسالفنمهبنولباقياوناكيذلامكهتلاو،دوهيلا
نمًابرضحيسمللمهتيؤرنوكتنأنكميالكلذلو
.قالطإلاىلعتاليختلاوأتاؤيهتلا

وأحيسملادسجةقرسبةصاخلاءارآلا-٢
هربقىلعروثعلامدعوأهللحت

هافخأوربقلانمحيسملادسجيمارلافسويقرس-١
،هلًاكلمناكربقلااذهنأل.راظنألاهيلإهجتتالناكميف
ناتسبلااذهىلعيشخف،هبزتعيناتسببهطاحأدقناكو
اوروزينأنيديتعاوناكنيذلاسانلاةرثكببسبفلتلانم
تاومألانمحيسملاةمايقبلوقلافكلذلو.روكذملاربقلا
.باوصلانمبيصنهلسيل

درلا

هنعليقامك،ًاميركًارابًالجريمارلافسويناك-أ
وهو.)١٥:٤٣سقرم(ًافيرش)ًاراشتسموأ(ًاريشمناكهنإ
دسجنفدبهلنذأينأسطاليبنمبلطورساجتيذلا

ميظعمارتحابدسجلااذهنفكيذلاوههنأامك،حيسملا
حيسملادسجلقندارأدقناكولف.صاخلاهربقيفهنفدو
اهيلإأجلياليتلابيرهتلاقرطىلإأجتلاامل،موعزملاببسلل
هذهلثميفعبتتيتلاةينوناقلاقرطلاىلإلب،عاعرلاالإ
.ةلاحلا

عاطتساامل،ةقرسلايفركفهنأًالدجانضرفولو-ب
يفاوناكدونجلانمةلثبًاسورحمناكربقلانأل،ًاليبساهيلإ
دقنوكينألوقعملانمسيلهنأامك.هابتنإلاوةظقيلاةياغ
.حيسملادسجذخأبهلاوحمسيىتح،امةوشرمهلمدق
اذهنعهعفرتيتلاةيماسلاةيبدألاهتناكمىلإةفاضإلابهنأل
نيلاوم)٦٦-٢٧:٦٢ىتم(ًادوهياوناكدونجلانإف،فرصتلا
فسوينوهركيلاحلاةعيبطباوناكو،ةنهكلاءاسؤرل
تحتاوناك،هسفنتقولايفو.حيسملابمهتقالعلذيمالتلاو
.ًاريبكًاباسحهلنولمعيوهنوباهيينامورطباضفارشإ
مادعإللمهسفنأاوضرعيىتحءاهلباونوكيملكلذنعًالضف
اميفانركذامكلاملانمءيشىلعلوصحلاليبسيف
.فلس

لبقحيسملادسجقرسفسوينأانضرفولو-ج
هسفنبلاجدقنوكينأنكميالهنأعم،سارحلاءيجم
ناكل-حيسملابلصبديدشلاهرثأتل-ذئتقورطاخلااذه
عابتأعيمجعمًاقيقحتاورجأدقماكحلاوةنهكلاءاسؤر
حيسمللًايلاومناكهنأل،اذهفسويمهتمدقميفوحيسملا
ىتوملاداسجأةقرسنألطقفسيل،نيصلخملاهعابتأنمو
ىلعًاضيأاوضقييكللب،نوناقلااهيلعبقاعيةميرج
نيريثكلوحتو،مهجعزتتناكيتلاحيسملاةمايقبةداهشلا
هنأىرنالخيراتلاىلإعوجرلابنكل.مهتنايدنعدوهيلانم
دسجنأىلعلدييذلارمألا،نأشلااذهبقيقحتثدحدق
.قالطإلاىلعقرسيملحيسملا

يأءارجإلبقتامدقفسوينأًاضيأانضرفولو-د
دقلقألاىلعءارذعلاتناكل،حيسملادسجنأشبقيقحت
نوضرتعملالوقييذلاناكملا،سانلاضعبةطساوبتفرع
الهنأل(هايإهتقرسدعبحيسملادسجهيفنفدفسوينإ
دقناكنإةقرسلابهدرفمبماقدقفسوينوكينألقعي
لقألنكميالريبكرجحةجرحدبلطتتاهنأذإ،)اهبماق
ًاضيأهفرعدقناكلو.هتجرحدءادشألاجرةعضبنم
هيفحيسملاتافرىلعاوظفاحوتانمؤملاونينمؤملانماهريغ
عيمجىدلفورعملاربقلانكل.مارتحاولالجإلكب
وهو،نآلاىلإةيحيسملارجفنمنييحيسملاريغونييحيسملا

حيسملاةمايقهربقىلعروثعلامدعوأهللحتوأحيسملادسجةقرسبةصاخلاءارآلا-٢
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نمماقحيسملانأىلعحضاوليلداذهو،غرافلاربقلا
.انركذامكتاومألا

يفنوريثكءابحأهلنكيملحيسملانإلوقنًاريخأ-ـه
ةرثكنمهناتسبىلعىشخيفسويناكىتح،تقولاكلذ
مهنأامك.نيليلقذئتقواوناكهذيمالتف،حيسملاربقلمهترايز
مايقلاةينمهدحأىلعُدبيملدوهيلانممهفوخومهفعضل
ليدنملانأ،كلذىلإانفضأاذإف.)٢٠:١٩انحوي(هترايزب
تناكيتلانافكألاو،حيسملاسأرلوحًافوفلمناكيذلا
رملاجيزمبرخآلاضعبلاباهضعبةقصتلمو،هدسجبةطيحم
دوهيلاوذيمالتلاامهدجو،فلساميفانركذامكدوعلاو
ىلإةبسنلابامهيفاناكنيذللانيعضوملاسفنيفربقلالخاد
اناكيتلاةئيهلاسفنبو،هنفددنعهدسجوحيسملاسأر
ةيطوأامهدقعنمةدقعلحنتنأنود،ذئدنعاهبنيفوفلم
،هلماكبحيسملادسجنايوحينالازيالامهنأكو،امهتايطنم
الحيسملادسجنأ،ليلدهدعبسيلليلدبانلحضتا
نمذفندقنوكينأدباللب،قرسدقنوكينأنكمي
،يهامكنافكألاهذهًاكرات،ةيزجعمةقيرطبنافكألانيب
دارأولو.هبةطيحملانافكألابدسجلاقرسيناكقراسلانأل
قراسلانأل،ًادعبتسمًارمأاذهناكنإو(هدحوهقرسينأ
ناكل،)دحأهاريالىتحةعرسلكبهتمهمبموقينأديري
.ماظنوأبيترتنوداهبىقلأونافكألاعزندق

،ربقلانمحيسملادسجيطنبلاسطاليبقرس-٢
.حيسملابلصىلعهومغرأنيذلادوهيلاظيغيل

درلا

نمىلإةجاحيفهزكرممكحبسطاليبنكيمل-أ
،هرمأحضتفالحيسملادسجةقرسىلعلبقأولهنأبهركذي
سارحاوناكحيسملاربقلوحاوناكنيذلاسارحلانأل
مهزكرممكحباوناككلذلو،ةنهكللنيلاوملايدوهيلالكيهلا
هنأانضرفولو.ةيهاركلالكسطاليبنوهركيمهتنايدو
ًاعيمجاوظفحينألوقعملانمسيلف،مهنملكلءاطعلالزجأ
ولهنأامك.مهتنهكنع)تثدحدقتناكنإ(ةقرسلارس
عاطتساامل،سارحلاءيجملبقحيسملادسجقرسدقناك
ربقلاةهوفىلعناكيذلارجحلانأل،هدرفمبكلذبموقينأ
ءادشألاجرةعضبةطساوبالإهتجرحدنكمملانمنكيمل
رسباوظفتحينألوقعملانمسيلمهنأشناكامهمءالؤهو-
تآفاكمكانهتناكاذإاميسال،مهتايحلاوطةقرسلا
حيسملادسجىلإمهدشرينملكل،دوهيلاةنهكنمةيرغم
جايهلكلذلًاعبتسطاليبضرعتلو،)قُرسدقناكنإ(

هاشاحتيناكيذلارمألا،هتفيظونمهلصفوهدضدوهيلا
.هاوقلكب

ناكل،دوهيلاظيغينأديريسطاليبناكولامأ-ب
ىلإهلسرأوأ،امةليسوبهبلصلبقمهنعحيسملاىفخأدق
رصيقمامأمكاحيل،نامورلانمدونجةسارحتحتامور
دوهيلاىوعديفنتدوهشبىتأوأ،مهيدلىلعألادالبلاديس
امىلإانفضأاذإف.لئاسولاهذهريغةليسوبوأ،حيسملادض
لظيىتحدوهيلاءاضرإلىعسيناكسطاليبنأمدقت
خضرهنأىتح،ناكمبنبجلانمناكهنأو.هتفيظوبًاظفتحم
نممغرلاىلعحيسملابلصبرمأف،ةميثألامهتبغرمامأ
قرسدقنوكينأنكميالهنأانلحضتا،هتءارببهعانتقا

.قالطإلاىلعهتقرسيفركفوأ،حيسملادسج

ناكيذلاربقلاىلإاهتاقيفروةيلدجملاميرمبهذتمل-٣
نيببسلكلذو،)ليجنإلايفءاجامك(هيفًانوفدمحيسملا
انضرفول)يناثلا(،سارحلاةهجاومنيشخينكنهنإ)لوألا(
ربقىلإءادتهإلانعطتساامل،رباقملاةقطنمىلإنبهذنهنإ
مل،رجفلاوهوهيفنبهذنهنإلاقييذلاتقولانأل،حيسملا
لوقعملافكلذلو-ربقلااذهىلإءادتهإلاىلعنهدعاسيلنكي
لاقيناتسبلانأو،ًاحوتفمةفداصملابناكربقىلإنبهذنهنأ
ىلعليلدكانهنوكيالمثنمو،حيسملاربقهنإهنعنهل
.تاومألانيبنمماقحيسملانأ

درلا

طقفسيلحيسملاةمايقربخعاذأيذلانأنعًالضف
ةقيقحنماودكأتنيذلاهذيمالتًاضيألب،تاروكذملاءاسنلا
نافكألاىلعمهروثعوحيسملاربقىلإمهلوخدب)ًالوأ(هتمايق
نم،ةيزجعمةوقبحيسملاةمايقنعئبنتةلاحباهدحو
كلذدعبهسفنحيسمللمهتيؤرب)ًايناث(نافكألاهذهلالخ
عدياليذلارمألا،فلساميفانركذامكةددعتمتارم
:لوقن،اهددصبنحنيتلاىوعدللًالاجم

يلاتلامويلايفحيسملاربقةسارحلدونجلادوهيلاَّـنيع-أ
،لبقنممهللاقدقناكهنأاوركذتامدنعكلذو،هبلصل
اوعمتجاف.ثلاثلامويلايفتاومألانمموقيسهنإ
عضوىلعهعماوقفتاو،مويلااذهيفدارفناىلعسطاليبب
ذيمالتلاقرسي)مهمعزبسح(الئل،ربقلاىلعسارحلا

:٢٧ىتم(تاومألانيبنمماقهنأاوعَّـديوحيسملادسج
ءالؤهدوجوبملعىلعّنكيملتاروكذملاءاسنلاف.)٦٦-٦٢
نلءاستينكنهنأةقيقحلاهذهتبثياممو.كانهسارحلا
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ىدلنهلطسوتينمعسيل،ربقلاىلإقيرطلايفنهو
دسجىلعبايطألاعضوبنهلاوحمسيىتحسارحلا
ىتحربقلابابنعرجحلانهلجرحدينمعلب،حيسملا
.)١٦:٣سقرم(ةمهملاهذهبمايقلانعطتسي

لوقنفىوعدلانميناثلارطشلاةهجنمامأ-ب
،حيسملانفددنعتارضاحنكتاروكذملاءاسنلانإ)ًالوأ(
ذإ،ًامامتهربقعضومنمندكأتدقنهنأدبالكلذلو
حيسملادسجريطعتبنمقينألبقنمةينلانهيدلتناك
دقنكنإونهنإ)ًايناث(.)٥٦-٢٣:٥٥اقول(ثلاثلامويلايف
يفربقلاىلإنلصونهنأريغ،رجفلايفنهتويبنمنجرخ
ىلعنهدعاسيناكيذلارمألا،)١٦:٢سقرم(حابصلا
نهنأًالدجانضرفولو)ًاثلاث(،ةلوهسبحيسملاربقىلإءادتهإلا
،ربقلابحاصىلإنبهذدقّنكل،هيلإءادتهإلانعنزجع
ناكو،ةفرعملاقحهنفرعيةنيدملايفًاروهشمًالجرناكدقف
نعًالضف)ًاعبار(ربقلاىلإهتطساوبنيدتهينأنكمملانم
يفنكيملهيفحيسملانفديذلاربقلانإف،مدقتاملك
ًاطاحمناكامك،اهنعًالصفنمًاربقناكلب،رباقملاطسو
.هيلإءادتهإلاريسعلانمنكيملكلذلو،صاخناتسبب
اذهاودجوًاعمحيسملاذيمالتوتاروكذملاءاسنلانأامبو
دقحيسملانوكينذإ،انركذامكنافكألانمالإًاغرافربقلا
.تاومألانيبنمًالعفماق

اوبقارنيذلاةنهكلاءاسؤرنإف،كلذىلإةفاضإلابو-ج
،)٢٧:٦٦ىتم(مهمتاخبهربقاومتخو،مهسفنأبحيسملانفد
نوفرعياوناكمهنأدبال،كلذدعبسارحلاهيلعاوعضوو
مهعامسرثأىلعهيلإاوبهذمهنأدبالو،ةفرعملاقحهعضوم
ناكربخلااذهنأل،هقدصنمققحتللحيسملاةمايقربخب
دسجىلعاورثعدقاوناكولو-انركذامكًاريثكمهجعزي
،ًاعيمجدوهيللوذيمالتللويلاوللهورهظأدقاوناكل،حيسملا
.ًامامترثدنادقتاومألانيبنمحيسملاةمايقربخناكلو
وأانمامأيتلاىوعدلللاجمالف،كلذكرمألاناكاذإو
.ىواعدلانماهريغ

امكيمارلافسويربقيفحيسملادسجنفدُيمل-٤
ناكيتلاةماعلاةربقملايفنفُدلب،سدقملاباتكلايفءاج
.بلصلابمهيلعمكحينيذلانومرجملاوءارقفلااهيفنفدُي
نيبنمهتمايقربخاوعيذيملحيسملاذيمالتنألًارظنو
مل،هنفدنمًاموينيسمخدعبالإدوهيلاةنهكمامأتاومألا
هتئيهنأل،هدسجىلعلالدتسإلاذئتقونكمملانمنكي
ماقحيسملانأىلعليلدكانهنوكيالف،تَّـريغتدقنوكت
.تاومألانم

درلا

ارهجهتمايقباودانيملاوناكنإوحيسملاذيمالتنإ-أ
،ًابيرقتهبلصلنيسمخلامويلانمءادتباالإدوهيلاةنهكمامأ
سدقلاحورلاهيفلحيذلامويلانمءادتبايرحلابوأ
:٢لامعأ(مهصقنتتناكيتلاةيحورلاةوقلابمهديأومهيلع
ةطساوبةنهكلاءالؤهغلبدقناكهتمايقربخنأريغ،)٢٤-١
دقنكيملولهنأل،حيسملابلصلثلاثلامويلايفسارحلا
مهبَّـذكل،هذيمالتلاقامكمويلااذهيفتاومألانيبنمماق
امعًالضف.لاحلايفمهتداهشىلعاوضقوسارحلاءالؤه
لكيفحيسملاةمايقربخلقانتتتناكةنسلألانإف،مدقت
ناكلب،ًاليلقًارفننكيملهعاذأيذلانأذإ(تاعمتجملا
دقربخلااذهنوكينأدبالف،)صخشةئامسمخنمرثكأ
اهلبيصنالةعاشإناكولو.امةليسوبةنهكلاعماسمغلب
ةطساوب،لاحلايفهيلعاوضقدقاوناكل،باوصلانم
.ةراشإلاتقبسامكذيمالتلاعمينوناقلاقيقحتلا

،ةماعلاةربقملايفنفُدحيسملانأًالدجانضرفولو-ب
مهغلبيملةنهكلاءاسؤرنأو،تاومألانيبنممقيملهنأو
رذعتيناكامل،هبلصنمًاموينيسمخدعبالإهتمايقربخ
مهفارشإتحتنفُدهنأل،هدسجاياقبىلعلوصحلامهيلع
اوناكل،رثأهلقبيملهنأًالدجانضرفولو.مهنمىأرمىلعو
،حيسملاةمايقبةادانملانعذيمالتلاتاكسإاوعاطتسادق
يتلا(ةماعلاةربقملانم،مهلٍلابدسجيأميدقتبكلذو
دسجهنأىوعدب،)اهيفنفُدحيسملانإنوضرتعملالوقي
اوناكول،قالطإلاىلعنوضرتعيذيمالتلاناكامو.حيسملا
،كلذكرمألاناكاذإو.دكأتلالكهتمايقنمنيدكأتمريغ
،حيسملاةمايقبمهتداهشيفحيسملاذيمالترارمتسانوكي
يأبةداهشلاهذهدامخإىلعةنهكلاءاسؤرةردقمدعو
نأىلعامهضحدنكميالنيليلد،لئاسولانمةليسو
.ًاراركتوًارارمانركذامك،تاومألانيبنمماقحيسملا

،هبلصنودحيسملابورهبةصاخلاءارآلا-٣
هبلصدعبهبورهبوأ

،هيلعضبقلادوهيلالواحامدنعحيسملابره-١
يفو،حيسملاهنأاونظهنعًاضوعرخآًاصخشاوبلصكلذلو
نلعأو،روكذملاصخشلاربقىلعحيسملافقوثلاثلامويلا
.هوقدصف،تاومألانيبنمماقهنأهذيمالتل
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درلا

ًاعاجشناكلب،ًاديدعروأًانابجحيسملانكيمل-أ
اوطقسف،هوهجاوينألبقةربابجلاءادعألاهجاودقف،ًائيرجو
يفناكامك.)١٨:٦انحوي(هيمدقدنعىعرصًاعيمج
،رمألالوأنمهيلعدوهيلابلأتبنجتينأ)دارأول(هعسو
مهرورشىلعنيدلالاجرخيبوتنعفكلابكلذو
حيسملانأبلوقلافكلذل،)٣٦-٢٣:١٣ىتم(مهصئاقنو
نمهلبيصنالهيلعضبقلادوهيلالواحامدنعبره
.باوصلا

اوبلصدقاونوكينأنكميالدوهيلانأامك-ب
ًافورعمناكهنأل،وههنأاونظحيسملانعًاضوعًاصخش
رخآلتقونمهلوحنوّفتلياوناكدقف،ةفرعملالكمهيدل
يفمهعقويومهمحفيناكو،نيدلاوايندلارومأيفهولداجيل
هنأامك،)٤٦-٢٢:١٥ىتم(هلاهنوبصنياوناكيتلاكارشلا
.انركذامك،مهرورشومهصئاقنببسبمهخبويناكامًاريثك
نيباهبموقيناكيتلاةرهابلاتازجعملانإفكلذنعًالضف
قلطنتتناكيتلاةعئارلاةيوامسلاهميلاعتو،ةنيفلاوةنيفلا
دبال،)٤٦و٧:٤٥انحوي(هيفلحيناكملكيفهيتفشنم
.ًاضيأةفرعملالكمهيدلًافورعمهتلعجهذهنأ

ضبقيذلاصخشلانأ)ًالوأ(مدقتامىلإانفضأاذإف
،تارمثالثنيدلالاجرمامأمكوح،هوبلصيلهيلعدوهيلا
مكوحكلذدعبو،ركابلاحابصلايفميردهنسلامامأاهرخآ
ةعاسلانميلاولاسطاليبوكلملاسدوريهنملكمامأ
ةريثكريهامجروضحبكلذو،ًاحابصةعساتلاىلإةسداسلا
ةعساتلاةعاسلانمًابولصملظهنأ)ًايناث(سانلانم
صاخلانمىأرمىلعرهظلادعبةثلاثلاةعاسلاىلإًاحابص
هتيصخشنأشبهابتشايأعوقويفنييذلارمألا،ماعلاو
َىلَعُهَّـنَأَك«هيلعضبقلاليبقدوهيلللاقدقناكهنأ)ًاثلاث(
يفٍمْوَيَّـلُكْمُكَعَمُتْنُكْذِإ!ٍِّيصِعَوٍفوُيُسِبْمُتْجَرَخٍّصِل ِ
هلٱ
َْ
لُسَوْمُكُتَعاَسِهِذٰهَّـنِكٰلَو.َيِداَيَألٱَّـَيلَعاوُّدُمَتَْملِلَكْي

ْ
ُناَط

لُّظلٱ
ْ
نيكبينكيتاللاءاسنلللاقو،)٥٣-٢٢:٥٢اقول(»ِةَم

،َّـنُكِدالْوَأَىلَعَوَّـنُكِسُفْنَأَىلَعَنيِكْبٱِلَبَّـَيلَعَنيِكْبَتال«هيلع
لِلىَبوُط:اَهيِفَنوُلوُقَيِيتْأَتٌماَّـيَأاَذَوُهُهَّـنَأل

ْ
لٱَوِرِقاَوَع

ْ
يِتَّـلٱِنوُطُب

لاقو.)٢٩و٢٣:٢٨اقول(»ْعِضْرُتَْمليِتَّـلٱِّـيِدُّثلٱَوْدِلَتَْمل
لٱاَذٰهْنِمْتَسْيَليِتَكَلَْمم«همكاحيناكامدنعسطاليبل

ْ
ِ»َملاَع

»ُمَظْعَأٌةَّـيِطَخُهَلَكْيَلِإيِنَمَلْسَأيِذَّـلٱ«و)١٨:٣٦انحوي(
هللالاقو.)١٩:١١انحوي(

ّ
َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي«هيبلاصنع

ُ
،ْم

دعبلاقو.)٢٣:٣٤اقول(»َنوُلَعْفَياَذاَمَنوُمَلْعَيالْمَُّـهنَأل
،»ِكُنْبٱاَذَوُه،ُةَأَرْمٱاَي«لوسرلاانحوينعميرمءارذعللكلذ

:١٩انحوي(اهاعريواهبينتعيل»َكُّمُأاَذَوُه«اهنعانحويللاقو
.هنيعبحيسملاوهناكهنأانلحضتا)٢٧-٢٦

يفلامكلالكًالماكناكحيسملانإلوقنًاريخأ-ج
،هذيمالتعدخدقنوكينأنكميالكلذل،هتافرصتلك
.توملانمبرهدقهنألاحلاو،هتومدعبماقهنإمهللاقف
دقحيسملاريغصخشناكولهنأكلذىلإانفضأاذإف
انلحضتا.دبألاىلإهربقيفلظدقناكل،هنعًاضوعبلُص
يذلاوهحيسملانأىلعرهقيالليلدغرافلاربقلانأ
الانمامأيتلاىوعدلانإف،كلذكرمألاناكاذإو.بلص
.ىواعدلانماهريغلثمباوصلانماهلبيصن

نميمارلافسويمهتمدقميفو،ذيمالتلابلط
حيسملايمدقتحتدناسمعضوبرمأينأيلاولاسطاليب
هدسجلقثعقيالىتح،بيلصلاىلعًاقلعمناكامدنع
نأهنماوبلطامك.تيمملاقاهرإلاهلببسيوهيعارذىلع
توميوريزغمدهنمليسيالىتحهيقاسرسكمدعبرمأي
نكيملبيلصلانعلزنأامدنعحيسملافمثنمو.لاحلايف
املهنأكلذىلعليلدلاو،بسحفهيلعىمغملبًاتيم
ربقلايفعضُوامدنعو.ءامومدهنمجرخةبرحلابنعُط
،سرافدالبىلإبرهوهطاشنداعتسا،كلذدعبدرابلا
هذهيفو.ةيلدجملاميرمهتأرامكيناتسبيزيفًاركنتم
اممو.ةينملاهتفاوىتحمهدشريوسانلاملعيذخأدالبلا
وهمهفوسليفينامنأنودقتعياوناكسرفلانأكلذتبثي
.حيسملالوسر

درلا

مهللوحالنيذلاءارقفلانمحيسملاذيمالتناك-أ
دوهيلامامأاودمصينأاوعيطتسيملمثنمو،لوطالو
امم،راظنألانعاوراوتواوبرهلب،حيسملاىلعاوضبقامدنع
ىدلطسوتللمهلهؤييذلازكرملامهلنكيملهنأىلعلدي
نأامك.حيسملاىلعفطعلانمًائيشرهظييكليلاولا
اذهةهجنمهيدلطسوتلاىلعىوقيلنكيمليمارلافسوي
نمدوهيلاىدلطسوتلاعطتسيملهسفنسطاليبنأل،رمألا

.اهبزتعيناكيتلاهتفيظوىلعًاصرح،لبقنمهتهج
سطاليبليمارلافسويهمدقيذلاسامتلإلاناككلذلو
.هتومدعبحيسملادسجنفدبهلحامسلاىلعًاروصقم
فسويىلعلهسلانمنكيملطيسبلاسامتلإلااذهىتحو
دسجبلطورساجتهنأهنعلجسييحولانأل،هبمايقلا
،اذههسامتلاىلإسطاليبهباجأدقو.سطاليبنمعوسي
،مهريثيوأدوهيلابضغيالفسويربقيفحيسملانفدنأل
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ىلعءاضقلايفرصحنيناكريخألاولوألامهضرغنأذإ
يفناكيذلادقحلانإف،تامدقحيسملامادامو.حيسملا
دقسطاليبناكولامأ.رثأهلدعيملهوحننممهبولق
،هومواقدقدوهيلاناكل،حيسملايمدقتحتدناسمعضو
دقسطاليبناكلو،رصيقىلإهرمأعفربًاضيأهوددهولب
امكهتفيظوىلعًاصرح،لبقنملعفامكمهلنعذأ
.انركذ

عجريالف،حيسملايقاسرسكمدعيفببسلاامأ-ب
لب،نوضرتعملالوقيامكهتايحىلعءاقبإلايفةبغرلاىلإ
ضرغلانأل،بيلصلاىلعًالعفتامدقناكهنأىلإعجري
مادامو.هتومبليجعتلاوهبولصملايقاسرسكنم
نمانلحضتيامكهسفنءاقلتنمتامدقناكحيسملا
-هيقاسرسكىلإوعديامكانهنكيمل،سدقملاباتكلا
نأديحولامهفدهناكنيذلانامورلاودوهيلاناكامًاعبطو
الول،رسكنودهيقاساوكرتيل،ًاماتءاضقحيسملاىلعاوضقي
نإف،كلذنعًالضف.تامهنأنمماتنيقيىلعاوناكمهنأ
ةنعط،هتومدعبحيسملابنجىلإهَّـجونامورلانمًادحاو
قمر)هنظبسح(دعبهيفنوكينأةيشخ،ةبرحلابةيوق
كلذو.قمرلااذهىلعةروكذملاةنعطلابيضقيف،ةايحلانم
حيسملانأيف،امدحأىدلكشلللاجمكانهىقبياليكل
ةيلوئسمهءالمزوهسفنًاضيأبنجييكلو،ًالعفتام
حمسينملكاهلضرعتيناكيتلاةينوناقلاةمكاحملا
.هتوملبقبولصملوزنب

دعبحيسملابنجنممدلاوءاملاجورخنأامك-ج
،ذئتقوةايحلاديقىلعناكهنأىلعلديال،ةبرحلابهنعط
ةافولاتالاحضعبيفللحتي)ءابطألالوقيامك(مدلانأل
اذهىلعلظيو،يئاملصموءارمحةراثخىلإةيئاجفلا
بيلصلاىلعتامحيسملانأامبو.تاعاسعضبلاحلا
رثكأبهيلعقلعيصخشفعضأاهيفتومييتلاةدملالبق
ءامومدهنمجرخينأيهيدبلانمناك،ةعاس١٨نم
حيسملاتومنأكلذىلإانفضأاذإف.ةبرحلابنعُطامدنع
،)١٢:٣٣انحوي(هوصحفنيذلاناسلىلعديأتدقناك
هتومنمققحتلاىلعنيصيرحاوناكةنهكلاءاسؤرنأامك
مهنايكددهيودعدلأكهيلإنورظنياوناكمهنأل،هنفدلبق
لبقًايحناكهنأبنظلللاجميأىقبيال،)١٢:١٩انحوي(
.هنفد

نوسميسسميجريسلامهتمدقميفو،ءابطألالوقيو
حيسملانإ)ةيحارجلاتايلمعلايفجنبلالمعتسانملوأ(
،»بلقلانممدلاحاشترا«ءاملعلاهيمسيامبتام

قّزمتيةلاحلاهذهيفو-»بلقلارسك«ةماعلاهيّمستو
عنتميف،هبطيحملاءاشغلاىلإمدلاقفدتيوبلقلافاغش
نإءابطألالوقيامك.لاحلايفناقفخلانعبلقلا
٢٨و٢٤نيبحوارتتةدميفًائيطبًاتومنوتومينيبولصملا

وأ،حورجلاباهتلاوأ،يبصعلاداهجإلابامإنيرثأتم،ةعاس
ةيومدلاةرودلالطعتوأ،بلقلابارطضاوأ،مدلافزن
رمألا،هبلصنمطقفتاعاس٦دعبتامحيسملانكل
يفببسلاو،ًايئاجفوًاعيرسناكهتومنأىلعلدييذلا
حيسملانأىلإعجري)سدقملاباتكلانمحضتيامك(كلذ
.ةعينشلامهماثآورشبلااياطخبرثأتلالكًارثأتمذئتقوناك

،تومينألبقنفُدحيسملانأًالدجانضرفولو-د
ًاصخشنأل،ربقلانمجرخدقنوكينألوقعملانمسيلف
تعطقوهيلجروهيدييفريماسملاتزاتجاو،ةدلج٤٠دلُج
هبنجكلذدعبةبرحلاتقرتخامث،هباصعأوهقورعضعب
نأ)تميملناكنإ(عيطتسيال،هئاشحأضعبتقزمو
نمًامارجوليك٥٠تحتنمهسفنبحسيوهاوقديعتسي
،ةهجنمضعبباهضعبهنافكأتايطتقصلأ(دوعلاورملا
امكاهلكاهايإًاكرات)ىرخأةهجنمهدسجباهتقصلأو
نعًارجحلخادلانمهدرفمبعفريمث.هدسجلوحتناك
جراخلايفمهوءادشألاجرةعضبنملقأعيطتسيالربقلا
نيججدمسارحيديأنمتلفيكلذدعبو،هوعفرينأ
ةلحرهيمدقىلععطقيو،هابتنإلاوةظقيلاةياغيفحالسلاب
،ءاقدصأوأءابرقأاهيفهلسيلةيئاندالبىلإةليوطةقاش
.مهتاداعوأاهلهأةغلنعًائيشفرعيالو

هجورخدعبحيسملانوكينألوقعملانمسيلهنأامك
دالبلاىلإبرهدق،)لاقُيامكتميملناكنإ(ربقلانم
شطبلنيضَّـرعم)هيلإسانلابحأ(هذيمالتًاكرات،ةروكذملا
تحتمهلاهملسيتلاةلاسرلاًاضيأًاكراتو،مهناودعودوهيلا
تومدالبلاهذهيفتومييكل،رادقألاوفورظلاةمحر
نأ)دارأدقناكول(هعسويفناكهنأل.نابجلافيعضلا
نأعيطتسيناكمثنمو،رمألالوأنمبلصلابنجتي
.ءانعوأملأنودشيعي

،)يناتسبيزيفحيسملاركنتب(لوقلاةهجنمامأ-ـه
ًالاجمعدياليذلارمألا،ًانابجنكيملحيسملانأنعًالضفف
نألب،يزلااذهًاقلطمسبليملحيسملاف،روكذملالوقلل
رطخينكيملهنأل،يناتسبلاهنأتنظيتلايهةيلدجملاميرم
يفهدسجىلعطونحلاعضتلتتأيذلاصخشلانأاهلابب
نأتبثياممو.اهنمةبرقمىلعفقيناكيذلاوه،ربقلا
،ثدحاذإهيفكشللةاعدمنوكي،رمأثودحعقوتمدع

حيسملاةمايقهبلصدعبهبورهبوأ،هبلصنودحيسملابورهبةصاخلاءارآلا-٣
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ذخأ،هلتقلةدُعلاتَّـدعُأولوسرلاسرطبنجُسامدنعهنأ
ةزجعمبنجسلانمهللاهذقنأف،هلجألنولصينونمؤملا
يكلنينمؤملاءالؤهىلإلاحلايفبهذمثنمو،ىمظع
ىلععرقيذخأو،هعمهللاهعنصيذلاناسحإلابمهرشبي
وههنأرمألالوأيفاوقدصيملمهنكل،هلاوحتفييكلمهباب
.)١٢لامعأ(هنيعب

قئاقحلاىلعنودمتعيالنيضرتعملانإلوقنًاريخأ
ذإ،اهلدنساليتلاتاعئاشلاىلعلب،ةتباثلاةيخيراتلا
لوسرهنإهسفننعلاقنملكسيلهنأنعًالضف
،هلًالوسرعقاولايفنوكي،كلذكهنإهريغلاقوأ،حيسملل
نمًالوسرناك»ينام«نأتبثييخيراتباتككانهسيلف
هلسرنأتبثتةيخيراتلابتكلالكنأذإ.حيسملالسر
ذخألازوجيالمثنمونيطسلفناكسنماوناكًاعيمج
.ًاضيأهددصبنحنيذلايأرلاب

حيسملاةمايقربخفيلأتبةصاخلاءارآلا-٤
اهيلعدرلاو،ةينثولاريطاسألانمهلقنوأ

نيذلامههذيمالتنإلب،هتومدعبحيسملامقيمل-١
هاركذاودلخييكل،تاومألانيبنمهتمايقربخاوعدتبا
.هتايحيفاهبىدانيتلائدابملااورشنيو

درلا

قدصنع،فلساميفاهانركذيتلانيهاربلانعالضف
اذهلالاجمعدياليذلارمألا،حيسملاذيمالتةداهش
:لوقنضارتعإلا

وأبدألاوأةفسلفلالاجرنمذيمالتلانكيمل-أ
رشنوأامصخشىركذديلختمهمهينيذلاعامتجإلا
كمسلايدايصنممهمظعمناكلب،ملاعلايفهئدابم
،ةءارقلاوةباتكلاىوسميلعتلانمًاطسقاولانيملنيذلا
مهتوقىلعلوصحلاىوسةايحلايفمهمهينكيملنيذلاو
ملمهنإف،كلذىلإةفاضإلابو.)٢١:٣انحوي(مهدالوأتوقو
اموحيسملاةمايقةيمهأنعًائيشنوكرديرمألالوأيفاونوكي
نيبنمماقهنأاوعَّـديىتح،جئاتنودئاوفنماهيلعبترتي
نمريثكلاءاعدإلااذهليبسيفاولمحتيو،تاومألا
مهدكأتلهتمايقباودانمهنأدبالكلذل.مالآلاوداهطضإلا
.دكأتلالكمهسفنأباهنم

لكنولذبي،امةثداحريوزتىلإنودمعينيذلانإ-ب
الف،اهنأشبمهنيبفالتخايأعوقوبنجتلمهعسويفام
ىلعكلذو.هريغهركذيملًاربخ)ًالثم(مهدحأركذي
)ًالوأ(كلذىلإانفضأاذإف.حيسملاذيمالتهلعفاممضيقنلا
نمفرصتيأريسفتًاقلطماولواحيملذيمالتلاءالؤهنأ
امكًاعيمجاهوورلب،حيسملانعاهولجسيتلاتافرصتلا
خيبوتومهصئاقنومهئاطخأىلعاورتستيملمهنأ)ًايناث(يه
مهنأانلحضتا،ليصفتلابكلذلكاولجسلب،مهلحيسملا
.هنعهوبتكاميفقدصلالكنيقداصاوناك

حيسملاذيمالتنأ)ًالوأ(مدقتامىلإانفضأاذإف-ج
قالخألانملاعىوتسمىلع،)خيراتلادهشيامك(اوناك
ربخنأ)ًايناث(.ةقيقحلاريغبةادانملامهيلعىبأتيتلاةميركلا
نعرمألالوأيفًاديعبناكتاومألانمحيسملاةمايق
يضرأايسملوحرودتتناكمهلامآنأل،دعبلالكمهناهذأ
اهسسؤييتلاهتكلمميفءاسؤرمهيلويونامورلاةطلسبحيطي
حيسملاةمايقنعةصقفيلأتاولواحولمهنأو)ًاثلاث(.مهل
اهورهظيواهليصافتاوكبحيىتح،ليوطتقوىلإاوجاتحال
مايأةثالثىلإسيلو،لوقعملانمبيرقوألوقعمرهظمب
اليتلابارطضالاونزحلاةلاحيفاهئانثأيفاوناكطقف
ربخاورشنمهنأ)ًاعبار(.لمعلااذهلثمبمايقلابمهلحمست
ءيشلكاوفرعوهورصاعنيذلاسانلانيبحيسملاةمايق
قاصلإنولواحيومهبنوصبرتياوناكءادلأءادعأنيبو،هنع
ضرعتيملكلذعمو،ًاماتءاضقمهيلعاوضقيلمهبةمهتيأ
نكميالهنأانلحضتا-مهتئطختوأمهبيذكتلمهنمدحاو
ربخهنأدباللب،حيسملاةمايقربخاوعدتبادقاونوكينأ
.انركذامكقداص

حيسملالسرقدصبداقعلاذاتسألادهشدقواذه-د
املك،ماهتإلاةلوهسنيرشعلانرقلا)لهأ(عدبنمو«لاقف
الءابنأمهمالكيفاودجوف،نيمدقألاخيراوتيفاورظن
ماهتاكلذنمو.اهنولقعيواهنودهاشيالتافصواهنوغيسي
نايعلابيجاعأنمهنوتبثياوناكاميفبذكلابلسرلا
اذهىبأيحيحصلاخيراتلانأدقتعناننكلو.لقنلابيجاعأو
ةاعدلاكئلوأنأبلوقلانمًاقيدصتبعصأهنأل،ماهتإلا
لمعنيبامناتشف.قالتخالاوبذكلادمعتنمءايربأ
لاتحملالمعو،هتديقعلًاقيدصتتوملايلابياليذلانمؤملا
ىلإسانلاوعديهنأو،بذكيهنأملعيو،بذكييذلا
ةديقعليبسيفتوملاىلعمدقيالاذهلثم.بيذاكألا
نأتاهيهو.اهعادخواهفيزملعينملوأوهو،ةلوخدم
امك،هنيدرشنيفلسبتسينمنيدماعلاةبذكلانيبدجوي
نمقداصلافلؤملاناكاذإف.نويحيسملالسرلالسبتسا

حيسملاةمايقاهيلعدرلاو،ةينثولاريطاسألانمهلقنوأحيسملاةمايقربخفيلأتبةصاخلاءارآلا-٤
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ىلإنيلوقلابرقأف،قيدصتلاىلإنيلوقلابرقأبذخأي
مهنإاولاقاميفو،هووراميفاوبذكيمللسرلانأقيدصتلا
.)١٨٩-١١٨صحيسملاةيرقبع(»هآرنمماوعمسوأ،هوأر

نمتاومألانيبنمهتمايقربخحيسملاذيمالتلقن-٢
.ةينثولاريطاسألا

:درلا

نمفلساميفانركذامكاوناكحيسملاذيمالتمظعمنإ
ةنهمكتسيلهذهلثمةنهمو،ءاطسبلاكمسلايدايص
رابخأةفرعملاهبنيلغتشملامامألاجملاحسفتيتلاةراجتلا
ىلعضرفتةنهماهنألب،هيفنينكاسلادئاقعوملاعلا
يفمهراكفأرصحتو،اهيفنولمعييتلاةئيبلاةمزالماهباحصأ
اوناككلذنعًالضف.مهدالبيفةدوجوملادئاقعلاورابخألا
نيينثولانأشنمنوطحينيذلانينيدتملادوهيلانم
وأمهعمنوثدحتيالاوناكمثنمو،نيسجنمهنوربتعيو
.مهنوطلاخي

اهيفىرنال،مهريطاسأونيينثولادئاقعىلإعوجرلابو
امك،هتومدعبماقهنإنوينثولالاقناسنإنعةروطسأ
نيينانويلانأكلذىلعليلدلاو.حيسملانعذيمالتلاىدان
حيسملاةمايقبنودانيذيمالتلااوعمسامدنعنوئزهتسياوناك
ًالاجمعدياليذلارمألا،)١٧:٣٢لامعأ(تاومألانم
ريطاسأيلياميفركذنكلذعمو.هددصبنحنيذلايأرلل
تاومألانمةمايقلانعءيشاهيفدروهنإلاقييتلانيينثولا
نمىوعدلاهذهنالطبحضتييكل،ةايحلاىلإةدوعلاوأ
.اهساسأ

يفمهؤاسنلظتنأيفمهتبغرببسبنويلبابلاف-أ
وأ»ارتشإ«بحأ»زوماتهلإلا«نأاومعز،مهتزوح
ىلعضميملنكل.اهنمجوزتوبحلاةهالإ»توراتشع«
دعبتذخأمث،هتلتقوهتضغبأىتحليوطتقوجاوزلااذه
ًاريخأو.دجتملاهنكلو،هنعًاضوعرخآجوزنعثحبتكلذ
اهيلعضبقف،هنمزوماتجرختيكلىتوملاملاعىلإتبهذ
حمس،زوماتاهلتقلباذعلااهماسنأدعبو،ملاعلااذهكلم
.ضرألاىلإزوماتداعكلذبو،هذخأتنأاهل

ةوقنالعإيفمهتبغرببسب،نييرصملاءامدقو-ب
ريخلاهلإهاخأضغبيناك»تس«رشلاهلإنأاومعز،ريخلا
لكىمر،ةعطق٧٢ىلإهتثجقزموهلتقكلذل.»سيريزوأ«
»سيزيإ«تعاطتساكلذعمو.صاخناكميفاهنمةعطق

ديعتنأو،ةروكذملاعطقلاعمجتنأ»سيريزوأ«ةجوز
.مهرظنيف،ًادلاخحبصأمثنمو،ةايحلاىلإاهجوز

ءافتخاليلعتيفمهتبغرببسبنانويلاءامدقو-ج
بحأةيواهلاكلمنأاومعز،روهشةتسلوقحلانمحمقلا
تكشف،هتكلممىلإاهفطتخاو،»حمقلاةهالإ«»ينوفسورب«
ام)مهدنعةهلآلابر(رتيبوجىلإ)ةعارزلاةهالإ(اهمأ
»ينوفسورب«حارسقالطإبةيواهلاكلمرمأف.اهتنباباصأ
بحأدقناككلملااذهنألنكل.ضرألاىلإاهتداعإو
نماهاطعأنأدعبالإاهحارسقلطيمل،ًامجًابحينوفسورب
هنأماعطلااذهصئاصخنمنألًارظنو.ةيواهلاماعط
كلذل،اهلهتقرافمدعبةيواهلاىلإهنملكأينملكبذجي
اهيفىقبتوماعلكةرمةيواهلاىلإدوعتينوفسوربتناك
نمبوبحلااهيفيفتختيتلاةدملايهو(ةيلاتتمروهشةتس
اذكهو،ةيناثةرمضرألاىلعرهظتكلذدعبو،)ضرألا
.كيلاود

ةيطارقميدلاميظعتيفًاضيأنيينانويلاةبغرببسبو-د
دعب»هيتيمورب«نأاومعز،اهنععافدلاىلعسانلاضيرحتو
زكرمىلإءاقترإلاوهئادعأىلعءاضقلايف»رتيبوج«دعاسنأ
هكالهإىلعمزعوهيلعرتيبوجدقح،مهدنعةهلآلابر
يفمهدعاسيومهبحيناكهيتيموربنأل.هعمرشبلاكالهإو
»ناكلف«رمأوزاقوقلالبجىلعهبلصكلذل،مهنوؤشلك
مسجيفرانلابًايمحمًاديدحسرغياذهذخأف.هبذعينأ
ناكامنيبو.هدسجقزمتلهيلعروسنلاجاهأامك،هيتيمورب
هيلعنضرعورحبلاسئارعهتتأ،لاحلاهذهىلعهيتيمورب
لقرههاتأًاريخأو.ضفرف،رتيبوجىدلهلنطسوتينأ
.هتناكمعفروهذقنأف

التاومألانمحيسملاةمايقنأانلحضتيمدقتامم
اهنأدباللب،ةينثولاريطاسألانعتلقندقنوكتنأنكمي
كردأدقو.ةفلاسلاباوبألايفانلحضتاامكةيقيقحةثداح
تناك«لاقفداقعلادومحمسابعذاتسألاةقيقحلاهذه
اهباّتكدمعتينأنودليجانألااهتورامكةيحيسملاةوعدلا
كلتىنعمىلإمهناهذأتفتلتوأ،روطتلالاوحأقيبطت
ةفسالفلا(تاظحالملاهذهباحصأنإ«لاقمث»لاوحألا
قيفلتىلعًاليلدرابخألاوميسارملاهباشتاوذختا)نييرصعلا
نيبةلباقملاملعءوشننأيلودبيو.حيسملاديسلاخيرات
ىلإرشعنماثلانرقلايفهباحصأعفديذلاوهنايدألا

سيل«لاقامك.»اهتقاطقوفتانراقملاوتاهباشملاليمحت
لَّـوعُيالةدمعًاعيمجليجانألانإلاقينأباوصلانم
ةدمعلااهنأباوصلاامنإو،حيسملاديسلاخيراتيفاهيلع

حيسملاةمايقاهيلعدرلاو،ةينثولاريطاسألانمهلقنوأحيسملاةمايقربخفيلأتبةصاخلاءارآلا-٤
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ىلإليجانألاهذهتعجرءاوسو.هخيراتةباتكيفةديحولا
لخدينأبجاولانمف،ردصمنمرثكأىلإمأدحاولصأ

برقأمهموقاهيلعدمتعايتلاةدمعلايهاهنأنابسحلايف
يفلأةبارقدعبنحنانيدلسيلو،حيسملارصعىلإسانلا
١٢٦صحيسملاةيرقبع(»دامتعإلاباهنمقحأةدمعماع
.)١٥٣-١٤٩ص»هللا«باتكو

حيسملاةمايقونوملسملا:عبارلابابلا

،هبلصنودحيسملاعفربنيلئاقلاءارآ-١
اهيلعدرلاو

وأبلصيملحيسملانأنودقتعينيذلانوملسملالوقي
ةنهكنإو،بلصلاةثداحلبقءامسلاىلإعفُرهنإ،تمي
اوناكيذلاو،هوبلصيذلاناسنإلادسجاوفخأدوهيلا
هاركذاودلخيوهعابتأهمركيالئل،حيسملادسجهنأنودقتعي
نإاولاق،مهءارآنوملسملاءالؤهديؤييكلو.مايألارممىلع
نإو،حيسملاةمايقنأشبليجنإلاةبتكنيبًافالتخاكانه
يفةدراولاةمايقلاةثداحنأىلعليلدفالتخإلااذه
نأبجاولانمىرنكلذل.ةقفلمةثداحسدقملاباتكلا
.باوصلانماهتناكمىرنليلياميفمهءارآصحفن

بولصملادسجلدوهيلاةنهكءافخإبيأرلاصحف-ًالوأ

،ةنهكلاءاسؤر،تاومألانيبنمحيسملاةمايقربخجعزأ
فلساميفانركذامك،لاوزلاورايهنإلابمهناطلسددهامك
يذلاو(هوبلصيذلاصخشلادسجاوفخأدقاوناكولف
هورهظأدقاوناكل،)حيسملادسجهنأنودقتعياوناك
مهنأانضرفولو.هتمايقبمهتداهشىلعاوضقييكلهذيمالتل
للحتدقناكدسجلااذهنأوأ،دسجلااذهىلعاورثعيمل
ءالؤهناكامو،ةيلابةثجةيأذيمالتللاورهظأدقاوناكل
حيسملانأنمنيدكأتمريغاوناكنإ،ضارتعايأباوضرتعيل
اوعيطتسيملةنهكلانأامبو.تاومألانمماقدقهتاذب
نأدبالنذإ،لئاسولانمةليسوةيأبذيمالتلاتاكسإ
امك،تاومألانمماقحيسملانأبماتنيقيىلعاوناكدوهيلا
.سانلانممهريغمامأومهمامأهذيمالتنلعأ

ليجنإلاةبتكنيبتافالتخادوجوبيأرلاصحف-ًايناث

يتلاتافالتخإلاضرعتسننألبقبجاولانمىرن
الهنأىلإانهريشننأ،ليجنإلاةبتكنيباهدوجوبلاقُي
وأاهوفرعةثداحنعصاخشأةعبرأبتكينأنكمي
ال(اهبصاخظفللكيفةدحاومهلاوقأنوكتو،اهودهاش
ةفاقثلاةهجنمرخآلانعفلتخيمهدحأناكاذإاميس
تقولايفو)يعامتجإلازكرملاوعابطلاو،ةأشنلاونسلاو
تناكامك،هريغنعلالقتسإلاببتكيمهنملكناكهسفن
نممغرلاىلعهنأيعيبطلانمذإ،ليجنإلاةبتكعملاحلا
،ةروكذملاةثداحلايفةيسيئرلاطاقنلاىلعًاعيمجمهقافتا
ركذيو،رخآلااهلمعتسييتلاريغًاظافلأمهدحألمعتسي
ةبتكنيبفالتخادجُواذإف.هريغاهركذيالًارومأًاضيأ
يفرهوجلاسميالًايحطسوأًايظفلًافالتخانوكي،ليجنإلا

طاقنسمخىلعًاعماوعمجأمهنأكلذىلعليلدلاو.ءيش
:ةيرهوج

ةبتكنيبتافالتخادوجوبيأرلاصحف
ليجنإلا

فسوينأو،حصفلاديعيفبلصحيسملانأ)ىلوألا(
،حيسملادسجنفدبهلنذأينأسطاليبنمبلطيمارلا
ربقيفهعضووفسويهذخأكلذلو.هبلطىلعقفاوف
.لبقنمهسفنلهتحندقناكديدج

،دحألارجفيفربقلاىلإنبهذءاسنلاضعبنأ)ةيناثلا(
رجحلانيأرف،حيسملابلصلثلاثلامويلايفيرحلابوأ
دسجندجيملربقلايفنلخداملو،ربقلاةهوفنعًاجرحدم
.هيفحيسملا

سيلحيسملانإءاسنللاولاقةكئالملاضعبنأ)ةثلاثلا(
.تاومألانيبنمماقلبربقلايف

بلطوتاروكذملاءاسنللرهظهسفنحيسملانأ)ةعبارلا(
.ماقهنأذيمالتلانربخينأنهنم

كلذدعبحيسملااوأرمهسفنأذيمالتلانأ)ةسماخلا(
.ةريثكتارمتاعامجوًادارفأهعماوثدحتو

درلاواهصنيلياميفف،اهنعنولوقييتلاتافالتخإلاامأ
:اهيلع

حيسملاةمايقحيسملاةمايقونوملسملا:عبارلابابلا
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نمةمايقلا،هتايآضعبيف،سدقملاباتكلاركني-١
الةيواهلاىلإلزنينمنأبويأرفسيفءاجدقف.تاومألا
دعبحيسملاةمايقبلوقلانوكيمثنمو،)٧:٩(دعصي
نوكيةيعبتلابو،باتكلااذهيفءاجامعمضراعتي،هتوم
.ًالطابءاعدإ

لب،ثعبلايفنةرابعلاهذهنمبويأضرغسيل:درلا
ليلدلاو.هئاقدصأوهتيبىلإهتومدعبناسنإلاعوجريفن
ىَنْفُيْنَأَدْعَبَو«هسفننعرخآعضوميفلاقهنأكلذىلع
لِج
ْ
امك.)١٩:٢٦بويأ(»َهللاٱىَرَأيِدَسَجِنوُدِبَواَذٰهيِد
:هتيفيكنعلءاستيوثعبلاركنينمللاقلوسرلاسلوبنأ
.ْتُمَيَْملْنِإاَيُْحيال)تابننم(ُهُعَرْزَتيِذَّـلٱ!ُّيِبَغاَي«
جلٱُعَرْزَتَتْسَل،ُهُعَرْزَتيِذَّـلٱَو

ْ
ْلَب،ُريِصَيَفْوَسيِذَّـلٱَمْسِ

اَذَكٰه...َداَرَأاَمَكًامْسِجاَهيِطْعُيَهللاٱَّـنِكٰلَو...ًةَدَّـرَُجمًةَّـبَح
يفُعَرْزُي:ِتاَوْمَألٱُةَماَيِقًاضْيَأ يفُماَقُيَوٍداَسَفِ .ٍداَسَفِمَدَعِ
يفُعَرْزُي يفُماَقُيَوٍناَوَهِ يفُعَرْزُي.ٍدَْجمِ يفُماَقُيَوٍفْعُضِ .ٍةَّـوُقِ
:١٥سوثنروك١(»ًاّيِناَحوُرًامْسِجُماَقُيَوًاّيِناَوَيَحًامْسِجُعَرْزُي
ةداهشىلعضارتعإلللاجمكانهسيلكلذلو-)٤٤-٣٦
.تاومألانيبنمحيسملاةمايقنعسدقملاباتكلا

دعبصاخشأةثالثماقأحيسملانأليجنإلايفءاج-٢
انحوي(سوريايةنباونييانةلمرأنبإورزاعلمهو،مهتوم
:٢٦لسرلالامعأ(يفءاجامنيب،)٥سقرم،٧اقول،١١
هنأ)١:٥ايؤر(يفو،تاومألاةمايقلوأوهحيسملانأ)٢٣
ضرغلانأىلعليلدضقانتلااذهو-تاومألانمركبلا
.رشبلاىوتسمنعهعفردرجم،حيسملاىلإةمايقلادانسإنم

،مهتومدعبحيسملامهماقأنيذلاصاخشألانإ:درلا
اوشاعمث،لبقنماهيفاوناكيتلاةيعيبطلاداسجألاباوماق
اهدعباوتام،نمزلانمةرتفداسجألاهذهبملاعلااذهيف
موييفالإمهداسجأىلإكلذدعبمهحاورأدوعتنلو،ةيناث
دسجبماق،تاومألانمماقامدنعحيسملانكل.ثعبلا
وهنوكيكلذلو،ةيناثةرمتومللضرعتياليذلاةمايقلا
نيذلانييقيقحلانينمؤمللًالاثم،تاومألانمركبلاقحب
هدجمدسجةروصىلع،دعباميفمهروبقنمنوموقيس
.)٣:٢١يبليف(

ءاجامنيب،ماقحيسملانأ)٢٧:٦٤ىتم(يفءاج-ج
.هماقأهللانأ)٥:٣٠لامعأ(يف

ةماقإلاف،نيلوقلانيبضقانتيأكانهسيل:درلا
اذهبو.»هللانبا«هفصوبهيلإةدنسم،حيسملاىلإةدنسملا

اوُضُقْنٱ«هبلصلبقهدسجنعدوهيللحيسملالاقفصولا
هلٱاَذٰه

َْ
يفَوَلَكْي امأ.)٢:١٩انحوي(»ُهُميِقُأٍماَّـيَأِةَثالَثِ

بآلارهوجنأرابتعابهيلإةدنسمف،هللاىلإةدنسملاةماقإلا
كلذلو،توهاللاوهرهوجلااذهو،نبإلارهوجهنيعبوه
ىلإهسفنتقولايفبسني،نبإلاىلإبسنيلمعلكف
:لاقفلبقنمةقيقحلاهذهىلإحيسملاراشأدقو.بآلا
حلٱَبآلٱَّـنِكَل«

ْ
يفَّـلَا .)١٤:١٠انحوي(»َلاَمْعَألٱُلَمْعَيَوُهَّـِ

ثكميسهنإلاقحيسملانأ)١٦:٤ىتم(يفءاج-٤
نكل.ةعاس٧٢يرحلابوأ،لايلثالثومايأةثالثربقلايف
وههنأضرفىلع(ربقلايفاهاضقيتلاةدملاانبسحاذإ
.بسحفةعاس٤٨يلاوحاهنأىرن،)نفدوبلصيذلا

:درلا

ىنعملالايلثالثلاومايأةثالثلابحيسملادصقيمل-أ
هنأكلذىلعليلدلاو،دوهيلادنعيعرشلاىنعملالب،يفرحلا
يفيرحلابوأ.ثلاثلامويلايفموقيسهنإهبلصلبقلاق
،يفرحلاىنعملادصقولامنيب.)١٦:٢١ىتم(مويلااذهرحب
مويلاءادتبالبقوأ،ثلاثلامويلارخآيفموقيسهنإلاقل
نمءزجلابسحي،مويلليعرشلاىنعملاىلعءانبو.عبارلا
.انيدلمولعموهامك،ًالماكًامويمويلا

تاومألانمماقو،ةعمجلارصعيفنفدحيسملانأامبو
مويلابورغنمأدبيناكدوهيلاىدلمويلاو،دحألارجفيف
ربقلايفلظدقحيسملانوكي،)٢٣:٥٤اقول(هلقباسلا
هيفنفديذلاةعمجلارصعنمةدملانأل.ةيعرشمايأةثالث
ةعمجلابورغنمةدملاو.ًامويبسحت،ةعمجلابورغىلإ
بورغنمةدملاو.ًايناثًامويبسحت،تبسلابورغىلإ
.ًاثلاثًامويبسحت،دحألارجفىلإتبسلا

باتكلاىلإانعجراذإاننإفكلذنعًالضف-ب
سانلادنعبسحيناكمويلانمءزجلانأىرن،سدقملا
نأ)٤٢:١٧نيوكتلارفس(يفءاجًالثمف.ًالماكًامويةماع
ءاجامنيب،مايأةثالثهتوخإسبحبرمأ)قيدصلا(فسوي
مويلايفمهللاقهنأ،حاحصألااذهنم)٤٢:١٩نيوكت(يف
َءاَنَمُأْمُتْنُكْنِإ«:)مويلااذهرحبيفيرحلابوأ(ثلاثلا
لَف
ْ
ناكفسوينأىلعليلداذهو.»ْمُكْنِمٌدِحاَوٌخَأْسَبْحُي
لوألاليئومص(يفءاجو.ًالماكًاموي،مويلانمءزجلاربتعي
ةثالثءامبرشالوًازبخلكأيملهنإلاقًالجرنأ)٣٠:١٢
)٣٠:١٣لوألاليئومص(يفءاجامنيب،لايلثالثومايأ
هنإثلاثلامويلايفلاقلجرلااذهنأحاحصألااذهنم

حيسملاةمايقاهيلعدرلاو،هبلصنودحيسملاعفربنيلئاقلاءارآ-١
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مويلانمءزجلاربتعيناكهنأيأ-مايأةثالثذنمضرم
ماعبحرنأ)١٠:٥يناثلامايألارابخأ(يفءاجو.ًالماكًاموي
امنيب،مايأةثالثدعبهيلإاوعجرينأسانلانمةعامجللاق
نأ،حاحصألااذهنم)١٠:١٢يناثلامايألارابخأ(يفءاج
اوناكمهنأيأ-ثلاثلامويلايفهيلإاوعجرسانلاءالؤه
)٤:١٦ريتسأ(يفءاجو.ًالماكًامويمويلانمءزجلانوربتعي
ىتحًاراهنوًاليلمايأةثالثاوموصينأدوهيللتلاقريتسأنأ
يفءاجامنيب.كلملاىلعمهتيضقضرعتنأعيطتست
مويلايفكلملاىلإتلخداهنأرفسلااذهنم)٥:١ريتسأ(
فرعلانأىلعليلداذهو.عبارلامويلايفسيلو،ثلاثلا
.ًالماكًامويمويلانمءزجلارابتعاىلعىرجدق

وه»ٍلايلثالثومايأةثالث«ريبعتلانأانلىلجتيمدقتامم
ةيحانلانمةلماكمايأةثالثهبداريناك،ماعحالطصا
.ةيعرشلاةيدوهيلا

هذيمالتللاقحيسملانأ)١٦:١٠انحوي(يفءاج-٥
يأ،ًاضيأيننورتالويبأىلإبهاذينألبلصلاةثداحلبق
انحوي(يفءاجامنيب.تومينأنودهيلإهعفريسهللانأ
.هتمايقدعبهوأرمهنأ)٢٠:٢٠

ةيآريسفتأطخلانمهنأانيدلمولعملانم:درلا
اهريسفتبجيلب،اهبةنرتقملاتايآلانعلالقتسالاب
حيسملالاقىلوألاةيآلادعبف.تايآلاهذهعمنارتقالاب
ًاضْيَأٍليِلَقَدْعَبَّـمُث،يِنَنوُِرصْبُتالٍليِلَقَدْعَب«هذيمالتل
هذهىنعمنعهولأساملو.»ِبآلٱَىلِإٌبِهاَذِّـينَأل،يِنَنْوَرَت
لٱَوَنوُحوُنَتَوَنوُكْبَتَسْمُكَّـنِإ«مهللاق،ةرابعلا

ْ
...ُحَرْفَيَُملاَع

-)٢٢-١٦:١٦انحوي(»ْمُكُبوُلُقُحَرْفَتَفًاضْيَأْمُكاَرَأَسيِّـنِكٰلَو
تومينأًاديتعناكحيسملانأانلحضتيتايآلاهذهنمف
دعبو.اوحونيواوكبينأنيديتعاوناكهذيمالتنأو،ًالوأ
.هتيؤربنوحرفيف،تاومألانمموقينأدبالناككلذ
يفىتأثيحنمءامسلاىلإدعصينأدبالناكًاريخأو
هورينأمهلروسيملانمنوكيالمثنمو.رمألالوأ
.قالطإلاىلعكلذدعبدسجلاب

دعبرهظحيسملانأ)٢:٣٢لسرلالامعأ(يفءاج-٦
نأقبسنيذلاهذيمالتللب،دوهيلالكلسيلهتمايق
نمهتمايقربخيفكشلاثعبياماذهو.مهراتخا
دوهيلالكلهسفنرهظأل،ًالعفماقدقناكولهنأل.تاومألا

.ماقهنأًاعيمجاونمؤيىتح

:درلا

مهبلصو)١:١١انحوي(حيسمللمهضفربدوهيلانإ-أ
المهنأمهسفنأىلعاومكحامك.هللامهضفردق،هايإ
ىلعيضقيكلموهوالإ،دعبحيسملااورينأنوقحتسي
نممهلنلعأامك،بوعشلانممهريغنمومهنمرارشألا
نكيملحيسملانإفكلذنعًالضف.)٢٣:٣٩ىتم(لبق
رهبيةزجعمةطساوبهبناميإلاىلعرشبلامغرينأهنأشنم
ىلإةفاضإلابلمعلااذهنأل،هناطلسلاهرهقيومهلوقعاهب
رشبلالبجيتلاركفلاةيرحعموأ،هلامكعمقفتيالهنأ
،اوناكمهنأل،دوهيلاسوفننمًائيشريغيلنكيملهنإف،اهيلع
،مهمامأحيسملااهلمعيتلاةرهابلاتازجعملانممغرلاىلع
.لئاسولانمةليسولكبهضفرىلعاورصأدق

ببسباوناكل،هتمايقدعبمهلرهظدقناكولهنأامك
اوناكامكًاناطيشهبنإاولاقدق،هلةديدشلامهتيهارك
اهركذقباسلاتازجعملايتأيناكامدنع،لبقنمنولوقي
هنولبقتسياوناكامكلذلًاعبتو،)١٢:٢٤ىتم(مهمامأ
باعترالانمنيثعبنملاقنحلاوظيغلابلب،ماركإلاوبحلاب
امل،ةلباقملاهذهبهولباقيملمهنأًالدجانضرفولو.هتردقمامأ
يفيساسألالماعلانأل،ًايقيقحًاناميإهباونمؤينأاوعاطتسا
لب،تاومألانيبنمًامئاقحيسملاةيؤرسيلناميإلااذه
يفرثأهلنكيملصالخإلااذهو.قحللصالخإلاوه
ىلعحيسملابناميإلااوضفرمهنأكلذىلعليلدلاو،مهسوفن
امك،هتيصخشتبثتيتلاةريثكلاتازجعملانممغرلا
ةراشإبةقيقحلاهذهىلإلبقنمحيسملاراشأدقو.انركذ
وأ(رونلانمرثكأةملظلااوبحأمهنإمهنعلاقف،ةماع
انحوي(ةريرشتناكمهلامعأنأل)هصخشنمرثكأيرحلاب
نمنوعمسيالاوناكنإمهنإًاضيأمهنعلاقامك،)٣:١٩
دحاوماقاذإىتحنوقدصيالمهنإف،ءايبنألاوىسوميحو
.)١٦:٣١اقول(تاومألانم

هذيمالتلهتمايقدعبحيسملارهظينأيهيدبلانم-ب
اناكنيقيرفلانيذهنأنعًالضفذإ،بسحفهبنينمؤمللو
نإف،اهنمققحتلاىلعمهردقأوهتيصخشبسانلافرعأ
،هتمايقةقيقحتابثإلًادجًايفاكناكامهنمقيرفلكددع
اذإف.ةئامسمخاوناكنونمؤملاو،رشعدحأاوناكذيمالتلاف
كلذدعبحيسملاباونمآنيذلانأ،مدقتامىلإانفضأ
-تاومألانمًاماقمهصخشمهسفنأباوريمل،هلسرةطساوب
ديؤتنايعدوهشنمهتمايقربخاوقلتينأمهيفكيناكهنأل
يتلاتازجعملاو،ةهجنمميدقلادهعلاتاوبنمهتداهش
نمهتمايقةقيقحلًاتابثإماقملاحيسملامسابلسرلااهارجأ
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نأانلحضتا-)١٠-١٦،١٤:٩-٣:١٥لامعأ(ىرخأةهج
.قالطإلاىلعاهللاجمالاهثحبنيتلاىوعدلا

ميرمللاقحيسملانأ)٢٠:١٧انحوي(يفءاج-٧
لَتال«هتمايقدعبةيلدجملا

ْ
َىلِإُدْعَبْدَعْصَأَْملِّـينَأليِنيِسِم

نكسمأءاسنلاضعبنأ)٢٨:٩ىتم(يفءاجامنيب.»ِيبَأ
.هتمايقدعبحيسملايمدقب

:درلا

ةيلدجملاىهنحيسملانإلاقليجنإلاةبتكدحأنأول-أ
نودهيمدقبتكسمأاهنإرخآلاقو،هيمدقسملتنأنع
لوقنكل.ضقانتكانهناكل،امهسملنعحيسملااهاهنينأ
هنإرخآلالوقو،هيمدقسملنعميرمىهنحيسملانإدحاولا
دوجوىلعلديال،هيمدقبناكسمتاهريغنيتنثاكرت
.امضقانت

،سدقملاباتكلاىلإعوجرلابهنإفكلذنعًالضف-ب
حيسمللةبحمسانلارثكأتناكةيلدجملاميرمنأانلحضتي
هربقتدجوامدنعاهنأكلذىلعليلدلاو(هلًاصالخإو
تلظلب،ءاسنلايقابعمةنيدملاىلإدوعتنأتضفرًايلاخ
اهنأكشالمثنمو.)حيسملاتأرىتحيكبتهراوجب
لكبهبكسمتلهوحنتعفدنا،هتومدعبًايحهترصبأامدنع
يذلاديدجلادهعلايفهبنينمؤملاةقالعنأةملاعريغ،اهاوق
دقفضحمةيحورةقالعنوكتس،هتمايقوهتومىلعسسأت
ملٱاَنْفَرَعْدَقاَّـنُكْنِإ«لوسرلالاق

جلٱَبَسَحَحيِسَْ
ْ

ِنِكٰل،ِدََس
،)٥:١٦سوثنروك٢(»دسجلابسح«»ُدْعَبُهُفِرْعَنالَنآلٱ
نعةيلدجملاميرمحيسملاىهنينأيهيدبلانمناككلذل
يكلكلذو،هتيقلنملوأاهرابتعاب،هبيداملاكاسمإلا

.ديدجلاركفلااذههذيمالتلواهسفنللمحت

ميرملدعأدقناكحيسملانأمدقتامىلإانفضأاذإف-ج
نيبهتمايقىرشبةعاذإيهو،ةلجاعةماهةمدخهذه
:٢٠انحوي(مهبولقنئمطتومهناميإشعتنيىتح،هذيمالت
اهلحمسيالنأًاضيأيهيدبلانمناكهنأانلحضتا،)١٧
نيبنمماقهنأتنقيأنأدعب،هعمًاتقوفرصتنأذئتقو
.تاومألا

ميرموةيلدجملاميرمنأ)٢٨:١ىتم(يفءاج-٨
نأ)١٦:١سقرم(يفءاجو،ربقلاارظنتلاتبهذىرخألا
:٢٤اقول(يفءاجو.ربقلاىلإاتبهذةمولاسوبوقعيمأميرم
يفربقلاىلإنبهذ،حيسملانفدندهاشيتاللاءاسنلانأ)١

)٢٠:١انحوي(يفءاجامنيب-سانأنهعموعوبسألالوأ
اهدحوتبهذاهنأيأ،ربقلاىلإتبهذةيلدجملاميرمنأ
.هيلإ

ضعبللاهضعبيفنبلاوقألانيبضقانتلانوكي:درلا
ريثكربقلاىلإبهذهنإلاقليجنإلاةبتكدحأنأولف،رخآلا
ميرمالإهيلإبهذيملهنإرخآلاقامنيب،ءاسنلانم
ميرمنإمهدحألوقنكل.ضقانتكانهناكل،ةيلدجملا
ضعباهعمبهذهنإرخآلالوقو،ربقلاىلإتبهذةيلدجملا
ىفتكالوألانأىلعلب،ضقانتلاىلعسيلليلد،ءاسنلا
يتاللاءاسنلاءامسأركذفرخآلاامأ،ءاسنلارهشأركذب
ليلدلاو-ليصفتلابثدحاملكلجسييكل،اهعمنبهذ
يتاللاءاسنلاءامسألجسيمليذلاانحوينأكلذىلع
ةيلدجملاميرمنأركذ،ربقلاىلإةيلدجملاميرمعمنبهذ
لٱَنِمَدِّـيَّـسلٱاوُذَخَأ«سرطبلوهلتلاق

ْ
ُمَلْعَناَنْسَلَوِْربَق

يذلارمألا،)٢٠:٢انحوي(»ُهوُعَضَوَنْيَأ)عمجلاةغيصب(
لب،اهدحوربقلاىلإبهذتملميرمنأبهتفرعمىلعلدي
.اهريغاهعمبهذ

نيأرامدنعءاسنلانأ)١٦:٦سقرم(يفءاج-٩
نكسمأنهنأ)٢٨:٩ىتم(يفءاجامنيب،نشهدناكالملا
نأ)٢٤:٣٧اقول(يفءاجو.ةشهدنودحيسملايمدقب
:٢٠انحوي(يفءاجامنيب،حيسملااوأراملاوبرطضاذيمالتلا
نا)٢٨:١٠ىتم(يفءاجو.هوأرامدنعاوحرفمهنأ)٢٠
ىلإاوبهذينأهذيمالتلنلقينأءاسنلاىصوأحيسملا
نأ)٣٦-٢٤:٣٣اقول(يفءاجامنيب،هورييكلليلجلا
.ميلشروأيفهوأرهذيمالت

نمناكذإ،تارابعلاهذهنيبضقانتكانهسيل:درلا
ًايلاخربقلانيأرامدنعةشهدلاءاسنلاذخأتنأيهيدبلا
نألبقنمنهنويعبنيأردقنكذإ.هيفًادوجومًاكالمو
.هيلععضودقًارجحنأو،ربقلااذهيفنفددقحيسملا
تلاز،هتيصخشنمنققحتوحيسملانيأرامدنعنكل
.هيمدقبنكسمأوةشهدلا

اوأرامدنعذيمالتلابرطضينأيهيدبلانمناكو
تامهنأنيقيلاملعنوملعياوناكمهنأل،ةلهولوألحيسملا
مهنعلازهتيصخشنماوققحتوهنماوبرتقااملنكل.نفدو
بجاولانمناكو.جاهتبإلاومالسلاهلحملحوبارطضإلا
مدعنكل،حيسملارمألةعاطليلجلاىلإاوبهذينأمهيلع
مهلعج،رمألالوأيفهتمايقبصاخلاربخلامهقيدصت
ذخأوةيسفنلامهتلاححيسملارَّـدقف.ميلشروأيفنورظتني
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اونمآىتح،ىرخألادعبةرملاةدلبلاهذهيفمهلهتاذنلعي
ةئامسمخعماوبهذينأاوعاطتساكلذدعبو.هتمايقبًاعيمج
،كانههتيؤرل)١٥:٦سوثنروك١(ليلجلاىلإهبنينمؤملانم
.لبقنممهللاقامك

دحألنلقيملءاسنلانأ)١٦:٨سقرم(يفءاج-١٠
نأ)٢٨:٨ىتم(يفءاجامنيب،ربقلالخادهنيأراممًائيش
.هنيأراملكبذيمالتلااتربخأنهنمنيتنثا

نألوقعملاذإ،نيلوقلانيبضقانتكانهسيل:درلا
ملكلذلو،ةعرسبميلشروأىلإنعجرتاروكذملاءاسنلا
املنكل،ربقلالخادهنيأراممًائيشةراملانمدحألنلقي
مهمهيناكءالؤهنأل،نيأراملكبمهنربخأذيمالتلانلباق
.دوجولايفرخآصخشيأنمرثكأهتفرعم

ربخأامدنعكالملانأ)١٠و٢٨:٩ىتم(يفءاج-١١
.ةنيدملاىلإاتقلطنا،تاومألانمماقحيسملانأنيتأرما
:امهللاقوحيسملاامهلباق،اهيلإقيرطلايفاتناكامدنعو
يفءاجامنيب.ليلجلاىلإاوبهذينأيتوخإلالوقوابهذا
)نعمسوأ(نملعامدنعءاسنلاضعبنأ)١١-٢٤:٨اقول(
ملف،ًاذيملترشعدحألانربخأونعجر،حيسملاةمايقب
.نهوقدصي

ءاسنلاف،نيلوقلانيبضقانتيأكانهسيل:درلا
يكلذيمالتلاىلإنقلطناحيسملاةمايقبنملعنأدرجمب
ًاديدجناكربخلانأل،نهوقدصيملاملو.ثدحامبمهنربخي
ىسع،ربقلاىلإنهنمناتنثاتعجر،مهيلإةبسنلابًابيرغو
امهلرهظف.حيسملاةمايقةقيقحنعرثكأًائيشافرعتنأ
.حوضورثكأبدجملاهلهتمايقنعامهربخأوروكذملاكالملا
بلطو،ًاضيأحيسملاامهلرهظةرملاهذهامهتدوعءانثأيفو
.ليلجلاىلإاوبهذينأهذيمالتلالوقينأامهنم

تثدحدقةميظعةلزلزنأ)٢٨:٢ىتم(يفءاج-١٢
نعرجحلاجرحدوءاجو،ءامسلانملزنبرلاكالمنأل
)١٦:٤،٥سقرم(يفءاجامنيب.هيلعسلجو،ربقلاباب
املو.ًاجرحدمرجحلانيأر،ربقلاىلإنبهذامدنعءاسنلانأ
.ءاضيبةلحًاسبالنيميلاىلعًاسلاجًاباشنيأرنلخد
ًاجرحدمرجحلاندجوءاسنلانأ)٤-٢٤:٢اقول(يفءاجو
بايثبنهبافقونالجراذإ،تاراتحمنهاميفو،ربقلانع
ةيلدجملانأ)١٣و١٢و٢٠:١انحوي(يفءاجامنيب.ةقارب
.نيكالمتأرفربقلاىلإتنحناف،ًاعوفرمرجحلاتأر

:درلا

فلساميفانركذامكنوكيلاوقألانيبضقانتلانإ-أ
لاقليجنإلاةبتكدحأنأولف،رخآلاضعبللاهضعبيفنب
كانهناكل،ةلزلزثدحتملهنإرخآلالاقو،ةلزلزتثدحهنإ
،ةلزلزلانعءيشركذليناثلاضرعتيملاذإنكل،ضقانت
هنأىلعًاليلدلب،اهثودحمدعىلعًاليلداذهسيلف
ىلإةراشإلابىفتكاف،ةمايقلاتاليصفتليجستيفرصتخا
،هيفحيسملادسجدوجومدعوربقلانعرجحلاةجرحد
.ةمايقلايفرمأمهأوهيذلا

،رجحلاىلعسلجًاكالمنإدحاولالوقنأامك-ب
لخادءاضيبةلحًاسبالًاباشنيأرءاسنلانإرخآلالوقو
امدعبكالملانألمتحملانمذإ،امهنيبضقانتال،ربقلا
املنكل.سارحلابعرييكلهيلعسلج،رجحلاجرحد
نبرهيالئل(هلخادىلإلقتنا،ربقلاىلإتالبقمءاسنلاىأر
سبالباشهنأنهلىءارتف،)لبقنمسارحلابرهامك
.ءاضيبةلح

نيأرءاسنلانإدحاولالوقةهجنملاحلااذكهو
هبملسملانمهنأل.نيلجرنيأرنهنإرخآلالوقو،نيكالم
ةصاخلاهتئيهيفهلسريال،ًاكالمانلهللالسرأاذإهنأ
انلهلسريلب،هكاردإةلاحلاهذهيفعيطتسنالاننأل،حورك
كلذىلإانفضأاذإف.ةيرشبلاةئيهلايهوانلةفولأملاةئيهلايف
وه،ةكئالمرظنمنيأرءاسنلانألجسيذلاليجنإلانأ
،)٢٣-٢٤:٤اقول(ةقارببايثبنيلجرنيأرنهنألجسيذلا
.ضارتعإلللاجمكانهىقبيال

يفنيأرءاسنلانإ«ليجنإلاةبتكدحألوقنأامك-ج
هيفتأرةيلدجملاميرمنإ«رخآلالوقو،»ًاكالمربقلا
لعفلاتقوولعافلانأل،امهنيبضقانتدجويال»نيكالم
ةرابعلايفىأريذلانأذإ-نيترابعلايفًادحاواسيل
ىلعكلذو،ةيلدجملاميرمعمنيتأيتاللاءاسنلانه،ىلوألا
يهفةيناثلاةرابعلايفىأريذلاامأ.ربقلاىلإنهباهذرثأ
تاروكذملاءاسنلاقالطنادعبكلذو،اهدحوةيلدجملاميرم
مل،ًاجرحدمرجحلاتأرامدنعةيلدجملانأل-ةنيدملاىلإ
ببسباهاوقاهتناخذإ(تاروكذملاءاسنلاعمربقلالخدت
تلظلب،)هتوملقيمعلااهنزحوحيسمللةديدشلااهتبحم
:٢٠انحوي(قُرسدقحيسملادسجنأاهنظليكبتًاجراخ
ـةـنيدـملاىلإتارـوكذـملاءـاســنلاتــقلـطـناـاملو،)١٣-١١
نمدكأتللربقلاىلإاهدرفمبتهجتاواهاوقتعمجتسا

نمسيلف،لعفلانمزولعافلافلتخااذإو-رمألاةقيقح
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نألمتحملانمهنأل.ًادحاولوعفملانوكينأيرورضلا
مايقلل،هللانمذئنيحيعدتسادقنيكالملادحأنوكي
.ةصاخةمهمب

دنعةكئالملانمةعامجوأنيكالموأكالمروهظو
تاروهظنمهتدالودنعثدحامهبشي،حيسملاةمايق
:٢اقول(هللانوحبسيةكئالملانمدنجرهظدقف.ةيوامس
ًادحاوًاكالمناكحيسملادلومبةاعرلارشبيذلاامنيب،)١٣
ديحولاضرغلانأانمامأانعضواذإاننأامك.)٢:٩اقول(
سيلو،هدسجريطعتوهحيسملاربقىلإءاسنلاباهذنم
نأانلحضتا،اهعونناكًايأقئالخوأةكئالمةدهاشم
ليختلاوأقيفلتلللاجمال،كالملوأةكئالملنهتيؤربلوقلا
.قالطإلاىلعهيف

دوجوةركفىلعًاماتءاضقيضقتةددعتمةلدأكانهو
:يتأياماهنمركذن،ليجنإلاةبتكنيبضقانت

اهركذحيسملاةمايقيفةثداحركذيمليذلابتاكلانإ.١
)أ(ًالثمف.اهثودحىلعلدتةرابعلجس،هريغ
حيسملاربقىلإبهذلوسرلاسرطبنأركذيملسقرم
لاقكالملانأركذهنأريغ،)٢٤:١٢(اقوللاقامك
سقرم(ماقدقحيسملانأسرطبنربخينأةوسنلل
سرطبنأسقرمةفرعمىلعلدييذلارمألا،)١٦:٧
ةمايقةهجنمةريحيفناكهنأو،ربقلاىلإبهذ
ربقلاىلإاوبهذذيمالتلانأركذيملاقولو)ب(.حيسملا
َنِمٌمْوَقىَضَمَو«لاقهنأريغ،)٢٠:٣(انحويلاقامك
لٱَىلِإاَنَعَمَنيِذَّـلٱ

ْ
لدييذلارمألا،)٢٤:٢٤اقول(ِ»ْربَق

ىلإاوبهذحيسملاذيمالتضعبنأاقولةفرعمىلع
ربقلانمجرخسرطبنأركذيملانحويو)ج(.ربقلا
هلاوقأيفتءاجنكلو،)٢٤:١٢(اقولركذامكًابجعتم
نإلاقدقف،بجعتلااذهببسىلعلدتةرابع
ىلعناكيذلاليدنملاو،ةعوضومنافكألاىأرسرطب
يفًافوفلملب،نافكألاعمًاعوضومسيلحيسملاسأر
نأركذيملانحويو)د(.)٢٠:٧انحوي(هدحوعضوم
:٢٤(اقولركذامكحيسملااوأرامدنعاوفاخذيمالتلا
ببسىلعلدتةرابعهلاوقأيفتدرونكل،)٣٧
باوبألاومهيلإلخدحيسملانإلاقف،روكذملافوخلا
نأركذيملانحويو)ـه(.)٢٠:١٩انحوي(ةقلغم
لاقامك،حاورألانمحورحيسملانأاونظذيمالتلا
انحوي(هبنجوهيديمهارأحيسملانأركذهنكلو،اقول
هنأةءادبلايفاونظمهنأىلعلدييذلارمألا،)٢٠:٢٠
حيسملانأركذيملسقرمو)و(.هلدسجالحور

هنيعبوههنأمهلتبثيل،ًاماعطهذيمالتنمبلط
نأركذهنكلو،)٢٤:٤١(اقولركذامكًاحورسيلو
سقرم(ماعطلالوانتلذئتقونيئكتماوناكذيمالتلا
ضرغللًاماعطبلطهنأىلعلدييذلارمألا،)١٦:١٤
ليلجلاىلإاوقلطناذيمالتلانأركذىتمو)ز(.روكذملا
كلذنمضرغلاركذينأنود،حيسملاةمايقدعب
حيسملارهظكانهنأركذفسلوبامأ،)٢٨:١٦ىتم(
-)١٥:١٦سوثنروك١(هبنينمؤملانمةئامسمخل
.ريثكلاءيشلاكلذىلعسقو
لاوقأنيباهدوجوبلاقييتلاتافالتخإلانإفكلذل
ىلع)ًالوأ(لدتاهنإفءيشىلعتلدنإ،ليجنإلاةبتك
املوأنأل،لاوقألاهذهىلإدتمتملفيرحتلادينأ
فذحوه،باتكنمًائيشنوفرحينيذلاهلعفي
ملهنأىلع)ًايناث(.ةضقانتماهنأودبتيتلاتارابعلا
هلعفياملوأنأل،ؤطاوتيأليجنإلاةبتكنيبثدحي
ليصافتلاكبحوه،امربخةباتكىلعنوئطاوتينيذلا
امنكل-امفالتخااهنيبودبيالىتحهبةدراولا
يأثودحمدعنممغرلاىلعهنأهابتنإلايعرتسي
لاوقألاتقفتا،مهلاوقأيففيرحتوأمهنيبؤطاوت
ىلعلدييذلارمألا،قافتإلالكاهانعميفةروكذملا
املكيفةنامألاوقدصلاىخوتدقمهنمًالكنأ
.اهنمهلجس

نيبةموعزملاتافالتخإلاسرديذلاداقعلاذاتسألانإ.٢
تطلتخااذإهنأل«لوقلاىلإىهتنا،ليجنإلاةبتك
اذهيفسيلف،حيسملاديسلارابخأيفتاياورلا
نأل،راكنإلاىلععطاقليلدالو،عدبطالتخإلا
لوقلالهسيالاهتابسانميفًالاوقأتنمضتليجانألا
عمةلوقعماهنيبفالتخإلانطاومنأذإ،اهفالتخاب
اهضفرو.اهراثآنيبواهنيبةنراقملاواهبابسأءاصقتسا
بابسأىلإعوجرلادنع،اهلوبقنمبعصأةلمجلاب
ىلعلدتاهنيبقافتإلاعضاومنأامك.كاذوأاذه
صحيسملاةيرقبع(»دحاويحونمةدحاوةلاسراهنأ

.)١٥٤-١٤٩صهللاو،١٢٦
حيسملانعبتكليجنإلاةبتكنمًالكنإ:لوقنًاريخأ.٣

،رخآلاهيلإبتكيذلابعشلانعفلتخيبعشىلإ
نعبتكامك،تاداعلاوةفاقثلاوةيسنجلاةهجنم
اهنعبتكيتلاكلتنعفلتختةيحاننمحيسملا
مهفييذلابولسألامهنملكلمعتسامثنمو،هريغ
نماهدصقيتلاةيحانلاهيلإبتكيذلابعشلاهب
نيبفالتخاهنعلاقيامنإفكلذلو،حيسملاةيصخش
فورظلاهتضتقاعونتعقاولايفوه،ليجنإلاةبتك
ةباتكنأمدقتامىلإانفضأاذإف.هتباتكبةصاخلا

حيسملاةمايقاهيلعدرلاو،هبلصنودحيسملاعفربنيلئاقلاءارآ-١
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عابتأنمةعبرأةطساوبهيلعوهيذلاعضولابليجنإلا
ىعدأ،فالتخإلالكرخآلانعمهدحأفلتخيحيسملا
ىقبيال،دحاوصخشهبتكدقناكولاممهقيدصتىلإ
ضارتعإلاوأ،ليجنإلااذهقدصيفكشلللاجمانيدل
.هيلع

اقولو،نيينامورللسقرمو،دوهيللىتمبتكدقل
ةفسالفللصخألاىلعو،عيمجللبتكانحويو،نيينانويلل
ربدملالقعلايرحلابوأ(سوغوللارسيفنوثحبياوناكنيذلا
.ًالزأهللاعمهدوجوبنولوقياوناكيذلا،)نوكلل

هنعتأبنتيذلاكلملاهفصوبحيسملانعىتمبتك
يذلاصخشلاهفصوبهنعبتكسقرمو،لبقنمةاروتلا
اقولو،هللاةئيشمذيفنتلهتقونمةقيقدلكوهسفنسرك
ةيناسنإلاهيفتلجتيذلاناسنإلانباهفصوبهنعبتك
»ةملكلا«هفصوبهنعبتكانحويو،هللاهديرييذلااهلامكب
.دبألاىلإلزألانمهللانلعييذلا»سوغوللا«وأ

،هتوملبقحيسملانفدبنيلئاقلاءارآ-٢
اهيلعدرلاو

دالبيفدمحأمالغازرمعابتأنوينايداقلامهءالؤهو
ليعامسإدمحمروتكدلالوقيامك(ازرمناكو،دنهلا
،ةيملاعلاتانايدلالكفرعي)ةينايداقلا:هباتكيف،ىودنلا
دئاقعلاقدصمهلتبثييكلاهباحصألداجيناكامك
،هتومنودحيسملابلصبلوقيناكهنأريغ-ةيمالسإلا
حيسمللنوكتالئلكلذو،هتمايقبلوقلابنجتييكل
وهاهديريناكيتلاةيحورلاةماعزلا)ازرممعزبسح(
يفازرمهيلإبهذاميلياميفو.مالسإلالوسردعبهسفنل
:حيسملاةمايقراكنإليبس

املو،يحوهوبيلصلانعهولزنأحيسملاذيمالتنإ
مويلاتأيملكلذلو،صاخمهرمبهونهدربقلايفهوعضو
ًاقرشقلطناوربقلانمجرخف.قافأدقناكىتحثلاثلا

دعبةرشاعلاغلبىتحشاعكانهو،دنهلاىلإلصوىتح
ملهنأىلعليلدلاو.ريمشكةدلبيفنفُدهتومدنعو،ةئاملا
دوجوبربقلايفهدوجوهَّـبَشدقناكهنإ)نولوقيامك(تمي
لخدلبتميملنانوينأامبو.توحلانطبيفنانوي
لخددقحيسملانوكي،ًايحهنمجرخوًايحتوحلانطب
.ًاضيأًايحهنمجرخوًايحربقلا

:درلا

ًالاجمعدتال،فلساميفاهانركذيتلاةلدألانإ-أ
لوقلاف.تامىتحبيلصلاىلعلظحيسملانأيفكشلل
ىلإهجتاوقافأ،صاخمهرمبهمسجنهدرثأىلعهنأب
يذلادنهلايفدوجوملاربقلانأامك.ءارتفاضحموه،قرشلا
دعبينُبهنأعطاقلاليلدلابتبث،هيفنفدحيسملانإلاقي
دقو.فاسآىعدييدوهيصخشلنينسلاتائمبحيسملا
ةيرقبع«هباتكيفةقيقحلاهذهىلإداقعلاذاتسألاراشأ
.»حيسملا

دوجوب،ربقلايفحيسملادوجوهيبشتةهجنمامأ-ب
زومرملالثمنوكيالزمرلانإ:لوقنف،توحلانطبيفنانوي
امنيب،ًاتوحناكنانويىوآيذلاف.هوجولالكنمهيلإ
توحلانطبىلإلخدنانويو.ًاربقناكحيسملاىوآيذلا
.هبلصدعبربقلاىلإلخدفحيسملاامأ،هتحصلماكبوهو
نمنيحالملاةاجنوهرحبلايفنانويءاقلإنمضرغلاو
يرهاظلاضرغلاامأ،مهتنيفسبفصعتتناكيتلاحايرلا
هبخبويناكيذلاهتوصتاكسإوهفحيسملابلصنم
نيبوزمرلانيبةنراقملازوجيالف-مهبويعرهظيونيدلالاجر
ةيسيئرلاةيحانلانملب،يحاونلالكنمهيلإزومرملا
،حيسملانيبونانوينيبةكرتشملاةيسيئرلاةيحانلاو.اهدحو
نكل.مايأةثالثملاعلانعًاماتءافتخاىفتخاامهيلكنأيه
ًاتيمناكفيناثلاامأ،توحلانطبيفًايحًادوجومناكلوألا

،نبالامونقأهنأةهجنمنكل.ناسنإكضرألانطبيف
لكيفهعملاحلاوهامك،ذئتقوهربقيفًايحناكدقف
هنأتبثتةيلقعلاوةيباتكلاةلدألاعيمجنأل(.نامزوناكم
لثمتامنانويناكولو-)بيلصلاىلعتامدقناك
حيسملاامأ.ًايداعًاناسنإناكهنأذإ،ماقدقناكامل،حيسملا
نكيملهنأل،هتومدعبناسنإكموقينأيرورضلانمناكف
ةايحلاسيئر،هللاةملكوههرهوجيفناكلب،ًايداعًاناسنإ
.)٣:١٥لامعأ(

زومرملانعزمرلافالتخاةهجنمحاضيإلاةدايزلو-ج
بيلصلاىلعحيسملاعفرنإ:لوقنةددعتمحاوننمهيلإ
هيلإزمريناكهنفدو،ةيساحنلاةيحلاعفربهيلإزَمرُيناك
حلٱىَسوُمَعَفَراَمَكَو«حيسملالاقدقف.ةطنحلاةبحنفدب

ْ
َةَّـَي

يف لٱِ
ْ

َكِلَْهيالْيَكِل،ِناَسْنِإلٱُنْبٱَعَفْرُيْنَأيِغَبْنَياَذَكٰهِةَّـيِّـَرب
حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُك

ْ
٣:١٤انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

حلٱُةَّـبَحْعَقَتَْملْنِإ«لاقو.)١٥و
ْ
يفِةَطْنِ َيِهَفْتُمَتَوِضْرَألٱِ

:١٢انحوي(ٍ»ريِثَكٍرَمَثِبِيتْأَتْتَتاَمْنِإْنِكٰلَو.اَهَدْحَوىَقْبَت
،حيسملاوةيساحنلاةيحلانيبقرفلاناتشفكلذعمو-)٢٤

حيسملاةمايقاهيلعدرلاو،هتوملبقحيسملانفدبنيلئاقلاءارآ-٢
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الإهيلإزمرتالةيساحنلاةيحلانأذإ.هنيبوةطنحلاةبحنيبو
ةيحلابغدُلنملكناكو،ضرألانعتعفُراهنأثيحنم
كلذناكو-ىفشُي،ناميإلابةروكذملاةيحلاىلإرظنوةقرحملا
،مهبولقلكبحيسملاىلإنوهجتيامدنعنيذلاةاطخللًالاثم
الإحيسملاىلإزمرتالةطنحلاةبحو.ةيدبألاةايحلابنوعتمتي
يتأتيكلضرألانطابيفراظنألانعيفتختاهنأثيحنم
ساسأىلعيذلاحيسمللًالاثمكلذناكو-ريثكرمثب
هبنونمؤينملكليدبألاصالخلاراص،يرافكلاهتوم
.ًايقيقحًاناميإ

دعبهعفروحيسملاءايحإبنيلئاقلاءارآ-٣
اهيلعقيلعتلاوهتوم

مث،تاعاسعبسيفوتحيسملانإقحسإنبدمحملاق.١
-٤٥٧ص٢جيزارلامامإلاريسفت(هعفروهللاهايحأ

٤٥٨(.
مثهثعبمثمايأةثالثحيسملاتامأهللانإسيردإلاقو.٢

.)٣٦٦ص١جريثكنبإ(هعفر
حيسملانإيلزتعملايئابجلايلعوبأومزحنبإلاقو.٣

ركنينمىلعةرباعةرظن(هعفروهللاهايحأمثتام
.)٣،٣٢صىسيعلوزن
لعجوسانللرهظهنإ«حيسملانعافصلاناوخإلاقو.٤

،ليئارسإكلمىلإلُمحوذخُأىتحمهظعيومهوعدي
يتبشخىلعهاديترمسوبلُصف.هبلصبرمأف
،رصعلاىلإراهنلاةوحضنمًابولصميقبو،بيلصلا
مث.هبنجيفةبرحلابنعُطو،لخلايقُسفءاملابلطو
اذهو.ًالجرنوعبرأربقلابلكوو،ةبشخلاناكمنفُد
مايأةثالثبكلذدعبو.هييراوحوهباحصأةرضحبهلك
،هيفمهلىءارتينأمهدعويذلاعضوملايفاوعمتجا
ناوخإ(»مهنيبوهنيبتناكيتلاةمالعلاكلتاوأرف
.)٣٠ص٤جافصلا
يهلإيهلإ«هتلاقميف،نيناسحداؤفروتكدلالاقًاريخأو.٥

-٤-٢٥يفمويلارابخأ(يفترشُنيتلا»ينتكرتاذامل
ةزجعمسيلبيلصلاىلعحيسملاتومنإ)١٩٧٠
نمحيسملامايقينعأ،حيحصلاوهسكعلاو،ةيحيسملا
هللاٱَلاَقْذِإ«ةيآلابدارملانإلاقامك.ىتوملانيب

اَيَُّـ
َنيِذَّـلٱَنِمَكُرِّـهَطُمَوَّـَيلِإَكُعِفاَرَوَكيِّـفَوَتُمِّـينِإىَسيِع
هللاةماقإ،)٣:٥٥نارمعلآةروس(»...اوُرَفَك
.هتومدعبحيسملل

يفماعلايأرلانعنوربعيالصاخشألاءالؤهنإ
نأنودقتعينيملسملانمةقحاسلاةيبلغألانأل،مالسإلا

كلذعمو.ًايحءامسلاىلإعفرلببلصيملحيسملا
:انلحضتي،مهئارآونيروكذملاصاخشألافورظةساردبف

،نيملسملالئاوأنماناكسيردإوقحسإنبدمحمنإ.١
نإف.كسمتلالكمالسإلابنوكسمتياوناكنيذلا

يتلاةدملاةهجنمهيأرلقندقسيردإنإلوقلازاج
نأنكميالنكل،نييحيسملانعًاتيماهيفحيسملالظ
هنأل،اهتهجنممهنعهيأرلقندققحسانبانوكي
.مايأةثالثسيلو،تاعاسعبسيفوتحيسملانإلاق
تامحيسملانأاركذيملًاعمامهنإفاذهلكعمو
ةيافكلهنأوأ،ةاطخلانعةرافكنوكييكل،ًابولصم
ماقدقىرخأةهجنميتاذلاهلامكوةهجنمهترافك
يذلارمألا،نويحيسملانمؤيامك،تاومألانيبنم
يفءاجامىلعامهئارآيفادمتعيملامهنأىلعلدي
.ليجنإلا
ةعساوةيارديلزتعملايئابجلايلعيبأومزحنبالتناك.٢

ءاجامبعدخناامهلوأنأبداقتعإلاو.ًاعيمجنايدألاب
ىلإهجوم،ًاذاشناكيناثلانإو،كلامنبالةبيتعلايف
ةردقلاانلتسيلو.امهيسفنيفعئابطنميفخام
انتملعدقف،عئابطنمرشبلاسوفنيفامىلعمكحلل
نونوكيذوذشلابمهيمرننملكسيلهنأمايألا
نونوكيعادخنالابمهيمرننملكسيلو،نيذاش
.نيعدخنم
يفبالغدمحمروتكدلالاقامك(افصلاناوخإناك.٣

يفنيركفملالحاطفوءاملعلارابكنم«:)مهنعهباتك
ةظفاحممهنامزلهأدشأاوناكامك،ةرجهللعبارلانرقلا
نمةيملاعلالئاضفلابًاكسمتوقالخألامراكمىلع
مالسإلاةلاسربنيعنتقماوناكو.ءافووصالخإ
يبنلانأو،ةيملاعلاةوبنلاعامجهنأىلعهيلإنورظنيو
اولقندقاونوكينأنكميالف.»نييبنلامتاخوهدمحم
اميسال،ليجنإلانمهتمايقوحيسملابلصيربخ
اوناكهربقةسارحباوفلكنيذلاسارحلانأاوركذدقو
نيرضاحاوناك)ًاعيمج(هييراوحوهباحصأنأو،نيعبرأ
سيليذلارمألا،هربقىلعسارحلاعضووهنفددنع
نمف،كلذكرمألاناكاذإو.ليجنإلايفساسأهل
رداصمنممهئارآاوسبتقادقاونوكينألمتحملا
.مهمايأيفةدوجومتناكةيخيرات
نإف،سماخلادنبلايفروكذملايأرلاةهجنمامأ.٤

،مالسإلابهكسمتبفورعمهنأىلإةفاضإلابهبحاص
دبالمثنمو،ًاميظعًاردقةفاقثلانملانصخشوهف
توملانمحيسملاةمايقنعليقاممريثكلاسردهنأ
،تاومألانيبنمهتمايقمدعنعًاضيأليقامو

حيسملاةمايقاهيلعقيلعتلاوهتومدعبهعفروحيسملاءايحإبنيلئاقلاءارآ-٣
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دعبهيأرىلإىهتنادقنوكينألمتحملانمفكلذلو
.اهقدصبعنتقاةيلقعةسارد
برعلادالبتلخددقتناكةيحيسملانإلوقنًاريخأ.٥

سيلددعاهقنتعاو،نينسلاتائمبمالسإلالبق
ةعيبرودمحلئابقلثمنيينثولااهناكسنمليلقلاب
دالبلاهذهيفمالسإلارهظاملو.نارجنوناسغو
نمريثكًاضيأهقنتعاامك،نيينثولانمريثكهقنتعا
نيبةددعتمتالداجمتثدحذئنيحو.نييحيسملا
اوقنتعانيذلانيبومهتيحيسمىلعاولظنيذلا
لٱَلْهَأاوُلِداََجتَالَو«ةيآلاتءاجف.مالسإلا

ْ
َّـالِإِباَتِك

ةروس(»ْمُهْنِماوُمَلَظَنيِذَّـلٱَّـالِإُنَسْحَأَيِهيِتَّـلٱِب
ىلعامهنملكوناقيرفلاأشنف.)٢٩:٤٦توبكنعلا
.نمزلانمًاحدرلاحلاهذهىلعرمألالظو،هتديقع
لئاوأنمًارفننإلاقينأزئاجلانمسيلكلذلو
ولهنأل،ليجنإلانممهدئاقعضعباوسبتقانيملسملا
نإمهتيحيسمىلعاولظدقاوناكل،كلذكرمألاناك
اوناكنإةيحيسملااوقنتعادقاوناكلوأ،نييحيسماوناك
.لبقنم،نيينثو

ةمايقىلعةعونتمةلدأ:سماخلابابلا
حيسملا

سدقملاباتكلاةداهشقدصلوألابابلايفانلحضتا
ةثالثلاباوبألايفاندنفو،تاومألانيبنمحيسملاةمايقنع
.دجملاهلهتمايقدضتميقأيتلاىواعدلالكهلةيلاتلا
تاومألانمحيسملاةمايقنإلوقلابانهيفتكنمثنمو
قئاقحلامهأنمًاضيأاهنإلب،بسحفةينيدةقيقحتسيل
،ميلسلالقعلااهديؤيو،خيراتلااهنعدهشييتلاةتباثلا
نمحضتيامك،اهيفغيزاليتلارئامضلااهلحيرتستو
.ةيلاتلالوصفلا

حيسملاةمايقنعةيخيراتةلدأ-١

:ىلوألانورقلاذنمحيسملاةمايقبداقتعإلادوجو

يفتردصيتلابتكلانمريثكلاانيلإخيراتلالمح.١
نأانلحضتياهيلععالطإلابو.ىلوألاةثالثلانورقلا

لكةفورعمتناك،تاومألانمحيسملاةمايقةثداح
هذهيفاوشاعنيذلانييحيسملاعيمجىدلةفرعملا
لجألملأتحيسملانإ«سويطانغألاقدقف.نورقلا

لاقو.»انريربتلجألثلاثلامويلايفماقو،اناياطخ
عابتأنموهف،حيسملاةمايقركنينم«سوبراكيلوب

،هترافكةيافكركنيحيسملاركنينمنأل.»ناطيشلا
لوبقوأصالخهلنوكيالهترافكةيافكركنينمو
اليذلاناطيشلالثمهلثمنوكيمثنمو،هللامامأ
ماقحيسملا«نوطيسلبلاقو.قالطإلاىلعهلصالخ
لاقو.»ناسنإدرجمنكيملهنأل،تاومألانيبنم
يفتاومألانمماقانصلخمعوسيحيسملا«سونيتسوي
ةمايقرسبلفتحناننإ«سوانيريإلاقو.»عوبسألالوأ
.»عوبسألانملوألامويلايفحيسملا
ايسآيفةينيثيبةمصاعةيقينيفدقعم٣٢٥ةنسيفو.٢

٣١٨هرضح،ربكألانيطنطسقرمأبعمجمىرغصلا
سوسقلانمريثكوملاعلاءاحنأعيمجنمًافقسأ
يحيسملاناميإللًانوناقاوعضييكل،نيدلاءاملعو
نممهريغونييطسونغلاعدبراشتناةبسانمب(
ةقيقحلاب«هلوأو.ةنسلاهذهيفهعضومتف،)ةقطارهلا
.»دحاوهلإبنمؤن
دهعيفانعبلصوسنأتحيسملاعوسي«هيفءاجو
يفتاومألانيبنمماقو،ربقوملأتويطنبلاسطاليب
اذهلازيالو.»ةسدقملابتكلايفامك،ثلاثلامويلا
فالتخاىلعنييحيسملاعيمجىدلًافورعمنوناقلا
.مهنمنوريثكبلقرهظنعهظفحي،مهفئاوط

:تبسلاموينمًالدبةدابعللدحألامويصيصخت

يرحلابوأ(قيقدتلكبتبسلاموينوسدقيدوهيلاناك
نمةعبارلاةيصوللةعاط،)قالطإلاىلعهيفنولغتشيال
،)١١-٢٠:٨جورخ(يبنلاىسوملهللاهاطعأيذلاسومانلا
دقو.رضاحلاتقولاىلإمهنمنوريثكلعفيلازيالامك
دهعلايفهيدلةيصولاهذهةيمهأنعنلعأوهللاقبس
تبسلامويًابطحعمجيناكناسنإمجربرمأف،ميدقلا
مويلاظفحبوجوىلإهبنامك.)٣٦-١٥:٣٢ددعلا(
١٩:٣نييوال(دوهيلانيبوهنيبدهعكقيقدتلكبروكذملا
ةيقيقحلاةحارلاىلإًازمرناكهنأل،)٢٢:٢٦لايقزح،٣٠و
ةئيطخلانماهقاتعإب،ةماعرشبللاهيطعينأهللادصقيتلا
،خيراتلاىلإعوجرلابنكل.ةليوطًاباقحأاهيفتدرتيتلا
،لوألانرقلايفدوهيلانمةيحيسملااوقنتعانيذلانأىرن
يتلاتاريذحتلانممغرلاىلع(تبسلاسيدقتنعاولوحت
،)مويلااذهيفًالمعلمعينملكلديدشلاباقعلابددهت
نيذلاعم،ةدابعللهصيصختودحألاسيدقتيفاوذخأو
مهنأىلعلدييذلارمألا،نيينثولانمةيحيسملااوقنتعا
هنأو،مويلااذهيفماقحيسملانأنيقيلاملعنوملعياوناك
دهعلانمريثكبلضفأًاديدجًادهعسسأدقهيفهتمايقب
.لبقنمهيفنوشيعياوناكيذلا،ميدقلا

حيسملاةمايقحيسملاةمايقىلعةعونتمةلدأ:سماخلابابلا
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نعلاقف،ديدجلادهعلاةيلضفأىلإلوسرلاراشأدقو
نم(َلَضْفَأٍةَمْدِخَىلَعَلَصَحْدَقَنآلٱُهَّـنِكٰل«:حيسملا

ْدَق،َمَظْعَأٍدْهَعِلًاضْيَأٌطيِسَوَوُهاَمِراَدْقِمِب)ىسومةمدخ
نألكلذ-)٨:٦نييناربع(»لَضْفَأَديِعاَوَمَىلَعَتَّـبَثَت
اوناكنيذلانمًادحألمكيملميدقلادهعلاسومان
لكتَّـفويتلاهترافكةطساوبفحيسملاامأ.هلنوعضخي
هللاةلادعبلاطم

ّ
نيسدقملادبألاىلإلمكأدق،هتسادقو

.)٧:١٩،١٠:١٤نييناربع(

تاداهشىرن،ىلوألاةثالثلانورقلاىلإانعجراذإف
ىلعاننإابانربلاقف.دحألامويسيدقتنعةددعتم
موي«يرحلابوأنماثلامويلاسدقن،دوهيلانمسكعلا
يذلاوه)دحألاموي(برلاموي«سويطانغألاقو.»دحألا
.»تاومألانيبنمحيسملاةمايقةطساوبانتايحهيفتضهن
يفنوشيعينيذلاعمتجيدحألاموييف«سونيتسويلاقو
تاركذمةءارقل،دحاوناكميفًايوستاعطاقملاوندملا
يذلاعوبسألانملوألامويلاهنأل،ءايبنألاتاباتكولسرلا
ةمايقرسنإ«سوانيريإلاقو.»تاومألانمانصلخمهيفماق
،برلامويريغموييأيفهبلفتحننأنكميالحيسملا
ًالدبدحألاظفحناننإ«سايبابلاقو.»دحألامويوهيذلا
سونيتسوجسويفالفو.»ةمايقلامويهنأل،تبسلانم
نيذلانيينثولاةفسالفمظعأنمفلساميفناكيذلا(
لكباهبىدان،اهقنتعاامدنعنكلو،ةيحيسملااومواق
عمتجننييحيسملانحناننإ«لاق)يناثلانرقلايفةعاجش
يفهللانأل،هللاةملكةساردوةدابعللدحألاموييفًاعم
تاومألانمماقأًاضيأهيفو،رونلاقلخمويلااذهلثم
.»ملاعلارونوهيذلا،حيسملاعوسيانصلخم

ةمايقلاديع

مهدايعأاولمهأدوهيلانمةيحيسملااوقنتعانيذلانإ-أ
اوذخأو،ميدقلادهعلايفاهبلافتحإلابهللامهرمأيتلا
ديعهيلعنوقلطياوناكو.ةمايقلاديعباهنمًالدبنولفتحي
نمحيسملاىلإًازمرالإنكيمليدوهيلاحصفلانأل،حصفلا

١(ًايقيقحًاناميإهبنونمؤينيذلانعةيدفهنوكةهج
يفتاومألانيبنمماقًاضيأحيسملانألو،)٥:٧سوثنروك
ًاحرفةمايقلاديعيفنوحرفياوناكو.روكذملاديعلاءانثأ
هللاحيبستلاوركشلاميدقتيفهنوفرصيو،ًاميظعًايحور

ّ
مث.

يفنولثمي،نيينثولانمةيحيسملااوقنتعانيذلاعماوذخأ
مهتاعامتجايفعومشلانوئفطيف،حيسملاةمايقديعلااذه
مث،حيسملاتومدنعثدحيذلامالظللًالاثمةينيدلا
ناكيتلاةيحتلانأامك.هروهظوهتمايقىلإًازمراهنولعشي

يهمويلااذهيفهبحاصمهنمدحاولكاهبييحي
سوثيلا«،لوقلابهبحاصهيلعدريف،»يتسنآسوتسرخأ«
ةيناثلاىنعمو،»ماقحيسملا«ىلوألاةرابعلاىنعمو.»يتسنآ
.»ماقًاقح«

سويباسوأنأددصلااذهبخيراتلاانلهلجسياممو-ب
ةسينكلاخيرات(هباتكيف،ركذعبارلانرقلايفريهشلاخرؤملا
،م١٦٠ةنسامورفقسأرازريمزأفقسأنأ)ةيحيسملا
نأو.ةمايقلاديعلماعدعومديدحتنأشبهعمثدحتلل
،ثلاثلانرقلايفشاعيذلايكلفلايوامرفلاسوميلطب
امورةفقاسأنأو،ديعلااذهدعومددحيًاميوقتعضو
ميوقتلاىلعاوقفاو،تقولاكلذيفميلشروأوةيكاطنأو
ةمايقربخنأىلعلدييذلارمألا،م٣٢٢ةنسروكذملا
ىلوألانورقلاذنمهتحصبًاقوثومًاعوضومناكحيسملا
.ةيحيسملل

حيسملاةمايقىلعةيرثأةلدأ-٢

:غرافلاربقلا-١

ًادوجوملازيالحيسملاهيفنفُديذلاغرافلاربقلانإ
يفىلوألانورقلاذنمنييحيسملانمريثكهروزيو،نآلاىلإ
مويلاذنمحيسملادسجنمروكذملاربقلاولخو.ماعلك
،ناكميأيفدسجلااذهلرثأىلعروثعلامدعو،هتوملثلاثلا
ءاسؤرودوهيلاةنهكاهلذبيتلاةرابجلادوهجلانممغرلاىلع
ليلد،حيسملامساىلعءاضقلل،ليبسلااذهيفنامورلا
كلذدعبدعصو،تاومألانمماقحيسملانأىلعحضاو
.سدقملاباتكلانلعأامك،ءامسلاىلإ

:ةيرثألاسدقملاباتكلاخسُن-٢

ىلإاهخيراتعجريسدقملاباتكلانمةريثكخسُنكانه
:خسنلاهذهمهأو،ىلوألانورقلا

دقو.ثلاثلانرقلاىلإاهخيراتعجريو،ةيميمخألاةخسنلا·
ةمالعلاةطساوب،م١٩٤٥ةنس)رصم(ميمخأيفتفشتكا
.ندنلبنآلاةظوفحميهو،يتيبرتسش
نرقلالبقامىلإاهخيراتعجريو،نيرتاكتناسةخسن·
ةذتاسأةدعاسمبةيكيرمأةثعباهتفشتكادقو،عبارلا
ةنس)ًاقباسقوراف(ةيردنكسإلاةعماجنمنييرصم

.م١٩٥٠

حيسملاةمايقحيسملاةمايقىلعةيرثأةلدأ-٢
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دقو.عبارلانرقلاىلإاهخيراتعجريو،ةيئانيسلاةخسنلا·
ةبتكميفتعدوأو،م١٨٨٤ةنسفوردنشتاهفشتكا
.١٩٣٥ةنسيناطيربلافحتملاىلإتعيبمث.جربسرطب
.عبارلانرقلاىلإاهخيراتعجريو،ةيناكيتافلاةخسنلا·

محتقاامدنعنكل.ناكيتافلاةبتكمبةظوفحمتناكو
اهسرديلسيرابىلإةخسنلاهذهلقن،ايلاطيإنويلبان
.كانههؤاملع
نرقلاىلإاهخيراتعجريو،ةيناردنكسإلاةخسنلا·
.يناطيربلافحتملابنآلاةعدومو،سماخلا
،سماخلانرقلاىلإاهخيراتعجريو،ةيمئارفإلاةخسنلا·

.سيرابفحتمبةعدومو

سدقملاباتكلابخسنلاهذهءاملعلانمريثكنراقدقو
رمألا،امعوضوميفًافالتخااودجيملف،انيديأنيبدوجوملا
ةدراولاتاومألانمحيسملاةمايقةثداحنأىلعلدييذلا
.ةيقيقحةثداحباتكلااذهب

:ةميدقلاشوقنلاوروصلا

عطقىلع،شوقنوةيتيزروصنمةددعتمراثآكانه
،يناثلاولوألانينرقلاىلإاهخيراتعجري،رجحلاوبشخلانم
هدسجبدعصو،تاومألانيبنمماقحيسملانأىلعلدت
روصلاءاملعلانمريثكرشندقو.ءامسلاىلإًايح
،يزمرميلوريسلالثم،شوقنلاوروصلاهذهلةيفارغوتوفلا
دهعلاعئاقوةحصوةثيدحلاتافاشتكإلا«هباتكيفكلذو
.»ديدجلا

:ةيرثألاتايدومعملا

اهخيراتعجرييتلاةميدقلاسئانكلانمةسينكلكنإ
يفسطغيناك.تايدومعماهب،ًادعاصوىلوألانورقلاىلإ
ةياغلثدحيامك(ةيحيسملاقانتعاديرينملكاهئام
عمهتومىلعةلالدللكلذو،هلجألةالصلادنع،)نآلا
ةلالدللاهئامنمكلذدعبدعصيمث،ملاعلاءاوهأنعحيسملا
ةيحورةايحبهعمماقدق،حيسملابيقيقحلاناميإلابهنأىلع
يفهللاعمقفاوتلااهبعيطتسي،)١٣-٢:١٢يسولوك(ةديدج
نييحيسملانأىلعلدييذلارمألا،ةيماسلاةيبدألاهتافص
لب،بسحفحيسملاتومبسيلنونمؤيمهتأشنذنماوناك
.تاومألانمًاضيأهتمايقبو

حيسملاةمايقىلعةيلقعةلدأ-٣

لوألابابلايفاهانركذيتلاةيلقعلاةلدألاىلإةفاضإلاب
،حيسملاةمايقبةصاخلاسدقملاباتكلاةداهشقدصنع
.ةثداحلاهذهديؤتاهريغةعونتمةلدأبيلياميفيتأن

:مهرورسوذيمالتلاةعاجش

هذيمالتىلعتدبل،تاومألانممقيملحيسملانأول
تعطقناومهلمشتتشتلولب،لشفلاوسأيلاتامالع
ةيويندلالامآلاحيسملاتومددبنأدعب،مهنيبةلصلارصاوأ
،هلمهذملتتءارونماهيلعلوصحلانوجرياوناكيتلا
كلذبدهشتامكهتفرحىلإوهتيرقىلإمهنملكداعلو
.)٢١:٣انحوي(رمألالوأيفمهتافرصت

توملثلاثلامويلايفهنأىرنخيراتلاىلإعوجرلابنكلو
حرفلااذهمهمزالوحرفلاتامالعمهيلعترهظ،حيسملا
مهبلزنيناكيذلاداهطضإلانممغرلاىلع،مهتايحلك
مهتدحواوداعتساامك)٤١-٥:٣٨لامعأ(رخآلتقونم
دوهيلامامأةأرجلكبحيسملاةمايقبنودانياوذخأو
ببسبيذلاذيملتلانأىتح،سانلانممهريغونامورلاو
،)١٨:١٧انحوي(ةيراجمامأهركنأدقناكهنبجوهفوخ
اومرجأمهنأبةنهكلاءاسؤرمامأهتوصىلعأبيدانيحبصأ
تاومألانمهللاهماقأدقفكلذعمو،حيسملامهبلصب
دبالحيسملانأىلعلدييذلارمألا،)٢٤-٢:٢٢لامعأ(
نوفرعياوناكمهسفنأدوهيلاةنهكنأو،هتومدعبًالعفماقهنأ
.ةفرعملالكةقيقحلاهذه

:حيسملاةمايقبةداهشلاىلعمهرارصإ

،نوضرتعملالوقيامكًاقلتخمًارمأحيسملاةمايقتناكول
ثيدحيفترهظدقمثعلتلاوكشلاتارابعتناكل
اهنوفخينكلةقيقحلانوفرعينيذلانأش،اهنعذيمالتلا
ىلإهتمايقبمهتادانميفاوأجلدقاوناكوأ.مهسوفنيفضرغل
ىلإعوجرلابنكل،اهبسانلاعانقإلةيفاكاهنورييتلاةلدألا
نمًاماتًاولخةيلاخو،ةحارصلاونيقيلاةياغيفاهارنمهلاوقأ
ىلعلدييذلارمألا،حيسملاةمايققدصتابثإلةلواحمةيأ
ملهنأىتح،ذئتقوسانلالكاهفرعةعقاوةقيقحهتمايقنأ
.ناهربوأليلديأباهقدصتابثإلعادكانهنكي
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:يحيسملاناميإللًاساسأحيسملاةمايقمهعضو

.ًاعطاقًامساحًافقومحيسملاةمايقءازإلسرلافقو
ملٱَناَكْنِإْنِكٰلَو«:نينمؤملاضعبلمهدحألاقف

ُزَرْكُيُحيِسَْ
َسْيَلْنِإْمُكَنْيَبٌمْوَقُلوُقَيَفْيَكَف،ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقُهَّـنَأِهِب
ملٱُنوُكَيالَفٍتاَوْمَأُةَماَيِقْنُكَتَْملْنِإَف؟ٍتاَوْمَأُةَماَيِق

ْدَقُحيِسَْ
ملٱِنُكَيَْملْنِإَو!َماَق

ًاضْيَأٌلِطاَبَواَنُتَزاَرِكٌةَلِطاَبَف،َماَقْدَقُحيِسَْ
ْنِماَنْدِهَشاَنَّـنَأل،ِِهللاٍروُزَدوُهُشًاضْيَأُنْحَنُدَجوُنَو،ْمُكُناَميِإ

ملٱَماَقَأُهَّـنَأِهللاٱِةَهِج
ملٱَناَكْنِإ-ُهْمِقُيَْملَوُهَوَحيِسَْ

الىٰتْوَْ
ملٱَناَكْنِإُهَّـنَأل.َنوُموُقَي

ملٱُنوُكَيالَفَنوُموُقَيالىٰتْوَْ
ْدَقُحيِسَْ

ملٱِنُكَيَْملْنِإَو.َماَق
ُدْعَبْمُتْنَأ.ْمُكُناَميِإٌلِطاَبَفَماَقْدَقُحيِسَْ

يف يفاوُدَقَرَنيِذَّـلٱًاذِإ!ْمُكاَياَطَخِ ملٱِ
...!اوُكَلَهًاضْيَأِحيِسَْ

ملٱِذِإُهَّـنِإَف
وهيذلا(ًاضْيَأٍناَسْنِإِب،)مدآوهو(،ٍناَسْنِإِبُتْوَْ

يفاَمَكُهَّـنَأل.ِتاَوْمَألٱُةَماَيِق)ةيتوسانلاةيحانلانمحيسملا ِ
جلٱُتوُمَيَمَدآ

ْ
يفاَذَكٰهُعيَِم ملٱِ

جلٱاَيْحُيَسِحيِسَْ
ْ
»ُعيَِم

رمألا،ًايقيقحًاناميإهباونمآاذإ،)٢٢-١٥:١٢سوثنروك١(
ةمايقنمًامامتنيدكأتماوناكلسرلانأىلعلدييذلا
.تاومألانمحيسملا

:لوسرلاسلوبةداهش

ةفسلفلاءاملعرهشأنمناكيذلالوسرلاسلوبراص
يفنيدهاجملاوةيحيسملاراصنأربكأنمدوهيلادنعنيدلاو
لوحتدقنوكينأنكميالهلثمًاصخشنأامبو.اهليبس
ًافقثمناكهنأل(،قيقدتوأصحفنودىلوألاهتديقعنع
هتداهشف).هتمأيفةقومرمةناكمهلتناكامك،ةيلاعةفاقث
يفيوامسلاهدجمبهلهروهظىلعءانبحيسملاةمايقنع
انضرفولو.اهيلعلَّـوعيواهبقثويةداهشيه،راهنلاةعبار
نملهف،داقنلاضعبيعديامكهعدخدقهرصبنأًالدج
دق،ذئتقوهعماوناكنيذلاهقافررصبنوكينألوقعملا

ًاعيمجاودهشدقءالؤهنأل،الكًاعبط؟ًاضيأمهمهعدخ
رونلااذهبحاصتوصاوعمسو،ًاجاهوًاروناورصبأمهنأ
اوطقسف،)هلاوقأىنعماومهفيوأهتقيقحاونيبتيملاوناكنإو(
سلوباوأراوضهنامدنعو.ًاباعتراوًافوخمههوجوىلع
يذلارهابلارونلابهرثأتىلعسوململيلدك،رصبيالىمعأ
مهيديأبسلوباوداتقاف.هلرهظيذلاصخشلانمعطس
ىلإانفضأاذإف.)٩-٩:٣لامعأ(قشمدىلإهباولخدو
ئّطخينأنامورلاوأدوهيلانمدحاوعطتسيملهنأ،كلذ
ءالؤهلًاروسيمناككلذنأعم،هتداهشيفلوسرلاسلوب
اوعدتسينأنكمملانمناكذإ(ًاعودخمناكولكئلوأو
يذلاىمعلاببسنع،همامأمهوبوجتسيونيروكذملاهقافر
انلحضتا،)رهابلاهرونيفهلحيسملاروهظدنعهباصأهنإلاق

هروهظو،ءامسلاىلإهدوعصوحيسملاةمايقنعهتداهشنأ
.ةقداصةداهشاهنأدبال،كانهنمهدجمبهل

:مهتهازنوهذيمالتىوقتوحيسملالامك

نألوقعملانمسيلف،لامكلالكًالماكحيسملاناك
تاومألانمماقهنأهذيمالتعوريفلخدأدقنوكي
نأامك.هبًالعفماقدقنكيملول،بلصيذلاهدسجب
اوعاطتساىتحىوقتلانمةميظعةجردىلعاوناكهذيمالت
،راجفلانيينثولااولعجينأ،ًاماقموًاتاممحيسملابمهتزاركب
اونوكينأًاضيألوقعملانمسيلف.ءانمأنيسيدقًاصاخشأ
.ةيقيقحةثداحاهنأدباللب،حيسملاةمايقةثداحاوقفلدق

:ةيحيسملاراشتنا

تماقامل،تاومألانيبنمماقدقحيسملانكيملول
ءارآىلعموقتنألوقعملانمسيلذإ(ةمئاقةيحيسملل
يفركفاملولب)مقيملهنكلهتومدعبموقيسهنإلاقصخش
لويمعماهقفاوتمدعلكلذو(قالطإلاىلعناسنإاهقانتعا
مالآلاوداهطضإللاهعابتأضرعتو،ةيدسجلامهزئارغورشبلا

ىلعحضاوليلدةيحيسملاراشتنافكلذل،)ايندلاةايحلايف
يفثعبيهنأىلعًاضيأليلدو،تاومألانمماقحيسملانأ
،تاوهشلاوءاوهألاقوفمهبومستةديدجةايحهعابتأ
.رورسوحرفلكبمالآلاوداهطضإلالامتحاىلعمهردقتو

:حيسملاةمايقنعمهريغودوهيلاءاملعضعبةداهش

نيذلانيخرؤملاوةفسالفلاوءاملعلانمريبكددعسرد
اهبةصاخلاعئاقولاحيسملاةمايقفلساميفنوركنياوناك
مهئدابمفالتخاعم(رمألامهبىهتناف،ةقيقدةسارد
انلواحاذإتقولاانزوعيو.اهقدصبفارتعالاىلإ)مهدئاقعو
:يتأيامبيفتكنكلذل،ًاعيمجمهلاوقأبنايتإلا

:»يرصانلاعوسي«هباتكيفرنزواكيدوهيلاربحلالاق
،حيسملاةمايقرمأيفةعدخدوجوضرتفننألاحملانم«
رنزواكنألاذه-»ًانرق١٩ةعدخلظتنألقعيالهنأل
.رشععساتلانرقلايفشاع

اهتمعدةدحاوةيخيراتةثداحدجوتال«:توكتسولاقو
.»حيسملاةمايقمعدتيتلاكلتنمىوقأةلدأ
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دعب،حيسملاةمايقيفكشلللاجمال«:ينيدروتكدلاقو
لكبهبنوكسمتيدوهيلاناكيذلاةحارلامويتريغنأ
.»ةدش

يذلاوهحيسملاذيمالتسامحناكول«:رودويتلاقو
ًائيشدربدقسامحلااذهناكل،مهيدلهتمايقبداقتعإلادَّـلو
ناكنإنكل.دومجلاولومخلاةجردىلإلصوىتحًائيشف
طاشنلامهيفثعبيذلاوه،هتومدعبمهلحيسملاروهظ
ميلستلانمةحدنالف،ليجنإلاةمدخناديميفلصاوتملا
.»ًايلايخسيلوًايقيقحًارمأناكهروهظنأب

ناكول«:هصخلمام،دقنلابابرأدحأسورتسلاقو
يعديامك(تومينألبقبيلصلانعلزنأدقحيسملا
ربقلانمجرخينأهنفددعبعاطتسامث،)سانلاضعب
.جالعللنمزلانمةليوطةدمىلإجاتحال،امةليسوب
ىلعرصتناهنأبهذيمالتيفناميإلاثعبنعًاضيأزجعلو
لكيفليجنإلابةادانملاىلعمهيفةردقلاديلوتنعو،توملا
نممهبطيحيناكيذلاداهطضإلانممغرلاىلع،ناكم
.»لمعلااذهءارج

يفخيراتللًاذاتسأناكيذلاساموتروتكدلالاقو
خيراتلاسيردتبموقأنأينمبلُطامل«:دروفسكأةعماج
نمهبءاجامقدصىلعنيخرؤملاةلدأصحفأو،ميدقلا
صاخشألالكهقدصىلععمجأ،ًاربخدجأمل،رابخأ
.»حيسملاةمايقربخلثمنيدياحملا

اذإ«:نوناقلالاجررابكدحأكرالكراودإريسلالاقو
،هتابثوهتطاسبيفىلجتييذلاوهقداصلادهاشلاناك
ليجنإلاةداهشنإف.ةطيحملاثداوحلابرثأتلانعهعفرتو
اهلبقأماحمكينإو.قدصلانمةبترملاهذهغلبتةمايقلانع
مهنكمأثداوحىلع،نيقداصلاجرةداهشكديقنود
.»اهيفككشتلاىلإليبسالججحباهتابثإ

ضراعتتتاومألانمحيسملاةمايقنإًاقح:لوقنًاريخأ
لقعلاعمضراعتتالاهنكل،ثادحأنمرشبلاهفلأامعم
ىلوألارومألانيبميظعقرفكانهو.هكاردإقوفومستلب
ةيناثلاامأ،ًاقالطإلقعلاعمقفتتالىلوألاف.ةيناثلارومألاو
،اهبةطاحإلانعزجعياهومسلنكل،اهبابسأيفهعمقفتتف
ةمايقو.اهمامأخضريلباهيلعضرتعيالهنإفمثنمو
اممانلحضتاامكرومألاهذهنميهتاومألانمحيسملا

.لوصفنميلياميفليصفترثكأبحضتيامكو،فلس

نمحيسملاةمايقىلعةيحورةلدأ-٤
تاومألا

:ءارذعنمحيسملاةدالو

دقناكنإوهنأىلععطاقليلدءارذعنمحيسملاةدالو
ًادحاوهرهوجةهجنمنكيملهنأريغ،يدامدسجيفرهظ
دقو.ءامسلانمبرلاوهناكلب،ضرألاناكسنم
لوألاناسنإلا«لاقفءالجلكبةقيقحلاهذهبيحولادهش
نمنوكمهدسجنأيأ(يبارتضرألانم)مدآيأ(
نمبرلا)عوسيحيسملاوهو(يناثلاناسنإلا.)بارتلا
نوكمصخشو.)٤٨و١٥:٤٧سوثنروك١(»ءامسلا

نماذههدسجبموقينأدبالناك،يوامسلعفبهدسج
نمهدسجنوكملاصخشلانأامك،ءامسلاىلإدوعيوربقلا
.)٣:١٩نيوكت(اهبارتىلإدوعينأدبال،ضرألابارت

ناسنإلا،مدآعمةلباقملاب(يناثلاناسنإلاحيسملاربتعُيو
رشبلاسأرهفصوبمدآف.رشبلانعهتباينةهجنم)لوألا
،ًاعيمجاوطقسهطوقسبهنإفكلذلو،مهنعًابئانناكيدسجلا
.نايصعلاوةئيطخلاىلإليمتيتلاةعيبطلاهنماوثروامك
ديدجلابئانلاوه،رشبلليحورلاسأرلاهفصوبحيسملاو
،دبألاىلإهرببنوعتمتيمهبولقبهبنونمؤينيذلالكف.مهل
سومانقوفمهبومستةيحورةايحىلعهنمنولصحيامك
.مهيلعرطيسييذلاةئيطخلا

:ةقلطملاهتمصع

،قلطملالامكلاةايحضرألاىلعحيسملاةايحتناك
هؤادعألاقف.ةقيقحلاهذهبًاعمهؤاقدصأوهؤادعأدهشدقو
هنعاولاقامك،)١٨:٣٨انحوي(امةلعهيفتسيلهنإهنع
ًاريفغًاعمجلأساملكلذنعًالضف،)٢٧:٢٤ىتم(رابهنإ
ٌدحأعطتسيمل»؟ةئيطخىلعينتكبيمكنمنم«:مهنم
نمروديأيفاهفرتقا،ةدحاوةئيطخهلركذينأمهنم
َْمل«هنإهنعاولاقفهؤاقدصأامأ.)٨:٤٦انحوي(هتايحراودأ
يفَدِجُوالَو،ًةَّـيِطَخْلَعْفَي ْنُكَيَْملَمِتُشْذِإيِذَّـلٱ،ٌرْكَمِهِمَفِ
لَسُيَناَكْلَبُدِّـدَُهيْنُكَيَْملََّـملَأَتْذِإَوًاضَوِعُمِتْشَي

ِّـ
ِملُم

َ
ِيضْقَيْن

سندالورشالبسودقهنأو،)٢٣-٢:٢٢سرطب١(»ٍلْدَعِب
نييناربع(تاوامسلانمىلعأراصوةاطخلانعلصفنادق
١(ةئيطخهيفسيلو،اناياطخعفرييكلرهظأهنإو،)٧:٢٦
.)٣:٥انحوي

حيسملاةمايقتاومألانمحيسملاةمايقىلعةيحورةلدأ-٤
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ريسفتيفءاجف،حيسملاةمصعنعمالسإلادهشدقو
نيحهسميناطيشلاوالإدلويدولومنمام«يرشخمزلا
ميرمالإ،هايإناطيشلاسمنمًاخراصلهتسيفدلوي
مامإلاريسفتيفءاجو.)١٤٢ص٢جفاشكلا(»اهنباو
»بونذلانمًارهاطًامالغناكحيسملانإ«يواضيبلا
.)١٧٥ص٢جهريسفت(

نيوكت(،)٦:٢٣ةيمور(ةئيطخلاةرجأوهتوملاناكاملو
يأبحيسملاتوميالنأيهيدبلانمناككلذل،)٢:١٧
تقويأيفءامسلاىلإدوعينألب،لاوحألانملاح
لبق،رشبللهللاءادفهسفنبممتينأدصقذإنكلو.دارأ
:٨ةيمور،٥:٢١سوثنروك٢(ةيلصألاةئيطخلاهسفنىلع
ةنونيدلمتحاو،)٢:٢٤سرطب١(ًاضيأةيلعفلااياطخلاو)٣
هلامكلهنإفمثنمو-توملاىتح،ةيناثلاصاصقوىلوألا
،هيلعدوسينأتوملااذهلنكيمل،ًاعمهئادفلامكويتاذلا
يفمهل،مهاياطخببسبنيذلارشبلاىلعدوسيوداسامك
مويىتحمهروبقيفنولظيونوتوميف.توملاءاضقمهتاوذ
.ةنونيدلا

نينمؤملاىلإةبسنلابيدسجلاتوملانأةظحالمعماذه
ىلإهدعبنوموقيسمهنأل،ًاداقرلبًاتومىمسُيالنييقيقحلا

َجتْنَأُديِرُأال«مهنعلوسرلالاقكلذلو.ةيدبأةداعس
ْ
اوُلَه

َحتالْيَكِل،َنيِدِقاَّـرلٱِةَهِجْنِمُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ
ْ
لٱَكاوُنَز

ْ
َنيِذَّـلٱَنيِقاَب

َهلَءاَجَرال
ُ
،َماَقَوَتاَمَعوُسَيَّـنَأُنِمْؤُناَّـنُكْنِإُهَّـنَأل.ْم

ىلإ»ُهَعَمًاضْيَأُهللاٱُمُهُِرضْحُيَسَعوُسَيِبَنوُدِقاَّـرلٱَكِلٰذَكَف
.)١٤-٤:١٣يكينولاست١(دجملا

:ةقئافلاهتردق

فّيكيناكهنأىرن،حيسملاخيراتىلإانعجراذإ
هذيمالتدجوامل)ًالوأف(.هتئيشمبسحةيعيبطلاسيماونلا
ىتم(ءاملاىلعًايشاممهيلإبهذ،قرغلاكشوىلعةرم
ًاعماوعمجتدقمهنأهتمايقدعبدجواملو)ًايناث(.)١٤:٢٥
لخد،دوهيلانممهفوخببسباهقلغاومكحأةرجحيف
ًارمأناكمثنمو.)٢٠:١٩انحوي(ةقلغمباوبألاومهيلإ
ًاضيأجرخينأولب،تاومألانمطقفموقيالنأًايعيبط
كالملانأذإ.هتهوفىلعًاعوضوملازيالرجحلاو،ربقلانم
ةمثنكيملهنأل(حيسملاجرخييكلربقلانعرجحلاجرحديمل
لب،)اهانركذيتلاةيناثلاةثداحلانمحضتيامك،كلذلعاد
نيبنمماقهنأاونمؤيوربقلاىلإهعابتألخدييكل
ربقلانمجرخحيسملانإيحولالقيملمثنمو.تاومألا
حيسملااوأرسارحلانإوأ،هنعرجحلاكالملاجرحدامدنع

سارحلانإ:طقفلاقلب،تقولااذهيفربقلانمدعصي
حيسملانأىلعلدييذلارمألا.برلاكالماوأراملاوبعترا
امك.هنعرجحلاكالملاجرحداملبقربقلانمذفنهنأدبال
ريغتتوأ،اهدقعنمةدقعلحنتنأنودنافكألانمذفن
امك،اهناكمنعةرعشديقيهحزحزتتوأ،اهتايطنمةيط
.فلساميفانركذ

:ةايحلاسيئروةايحلاوههنوك

ةايحلاوقحلاوقيرطلاوههنأهسفننعحيسملادهش
ةايحلاسيئرهنأهنعلوسرلاسرطبدهشو.)١٤:٦انحوي(
انحويدهشو.)٣:١٥لامعأ(اهردصمواهلصأيرحلابوأ
ترهظأوبآلادنعتناكيتلاةيدبألاةايحلاهنأهنعلوسرلا
الرونلاف(هدضلبقيالءيشلاناكاملو.)١:٢انحوي١(انل
لبقتالةايحلاو،لطابلالبقيالقحلاو.ةملظلالبقي
هدسجنعتوملاحيسملاعفدينأيهيدبلانمناك،)توملا
ىلعًارصتنمةماركوةزعيفةايحلاهيلإديعتسيو،تامملا
نمةقيقحلاهذهىلإدجملاهلراشأدقو.ًاعمةيواهلاوربقلا
نأًاناطلسو،اهملسينأًاناطلسهلنإهسفننعلاقف،لبق
.)١٨-١٠:١٧انحوي(ًاضيأاهدرتسي

:حورلاىتومودسجلاىتوملهؤايحإ

مهعديو،مهروبقنمىتوملاميقيطقفحيسملانكيمل
ةنبإعملعفامك،لبقنمنوشيعياوناكامكنوشيعي
انحوي،٧اقول،٥سقرم(رزاعلونييانةلمرأنباوسرياي
مهيلعترطيسنيذلاسوفنييحيًاضيأناكلب،)١١
ةيبدألاهتافصيفهللاعمقفاوتللًالهأاهلعجيوةئيطخلا
نونمؤينيذلالكعمنآلاةياغللعفيلازيالامك،ةيماسلا
ةيحورلاةايحلاهذهربتخايذلالوسرلاو.ًايقيقحًاناميإهب
حلٱِحوُرَسوُماَنَّـنَأل«لاق

ْ
يفِةاََي ملٱِ

ْنِميِنَقَتْعَأْدَقَعوُسَيِحيِسَْ
خلٱِسوُماَن

ْ
ملٱَوِةَّـيَِط

نينمؤملللاقامك.)٨:٢ةيمور(»ِتْوَْ
عمهللامهايحأاياطخلاوبونذلابًاتاومأاوناكامدعبمهنإ
هلهلوقلاقادصمكلذلكو.)٥-٢:١سسفأ(حيسملا
َهلَنوُكَتِلُتْيَتَأْدَقَفاَنَأاَّـمَأ«دجملا

ُ
َنوُكَيِلَوٌةاَيَح)رشبلايأ(ْم

َهل
ُ
ِنْبٰٱلٱِبُنِمْؤُييِذَّـلَا«هلوقو،)١٠:١٠انحوي(»ُلَضْفَأ)ةايح(ْم
َنِمَلَقَتْنٱِدَقْلَب،ٍةَنوُنْيَدَىلِإِيتْأَيالَو...ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَل
ملٱ
حلٱَىلِإِتْوَْ

ْ
.)٣:٣٦،٥:٢٤انحوي(»ِةاََي

،ةايحلاردصموهحيسملانأىلإيزارلامامإلاراشأدقو
هريسفت(»مهنايدأيفقلخلاةايحلببسلاناكهنإ«هنعلاقف
ةقيقحلاهذهىلإيواضيبلامامإلاراشأامك،)٣٦٤ص٣ج

حيسملاةمايقتاومألانمحيسملاةمايقىلعةيحورةلدأ-٤
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٢جهريسفت(»بولقلاوتاومألاييحيناكهنإ«هنعلاقف
.)١٣٠ص

ةيواهلانمسوفنلاجرخيوتوملادويقمطحيصخشو
ةايحًاضيأةاطخلايفثعبيو،اهداسجأىلإدوعتيكل
نكميال،اهقوفمهبومستوةئيطخلاةوقنممهررحتةيحور
دوعتنأدباللب،هحورنعًاديعبربقلايفهدسجلظينأ
ةيدحتم،ةرصتنمةرفاظهبموقتمث،تئاملاهدسجىلإهحور
.ربقلاءارواموربقلا

:هللاةلادع

نمكشلاانيلإبرستل،تاومألانمحيسملامقيملول
صخشتومبحمسدقهنألهسومانةلادعوهللادوجوةهج
الفنآلاامأ.قالطإلاىلعتوملاهنموندينأزوجيال
.امكشانيلإبرستينأنكمي

ملاذاملف،كلذكرمألاناكاذإ:ًالئاقضعبلالءاستيدق
نإ)باوجلا(!!ًاميدقلتقلانمءادهشلانيسيدقلاهللاذقني
مهريغلثمةئطاخلاةعيبطلامهيفنمكتنيسيدقلاءالؤه
،مهتابغرذيفنتنمنيموصعماوسيلمهنأامك،سانلانم
اذهقوفو.توملاءاضقمهتاوذيفنولمحيمهنإفمثنمو
اوناكل،رارشألاديبلتقلانممهذقنأدقهللاناكولهلك
نأمهلفرشألانمناككلذلو.مايألانمًاموينوتوميس
.ًايداعًاتوماوتومينأًاضوعقحلاءادهشاوتومي

ريفكتلالجألهتدارإريغبتوملللباقريغوهفحيسملاامأ
دبالناكمثنمو،يتاذلاهلامكببسبكلذو،ةئيطخلانع
يقالخألاهللاسومانلنوكتىتح،تاومألانمموقينأ
يفةبارغلانوكتال،كلذكرمألاناكاذإو.هتيسدقوهتدايس
ماقدقنكيملاذإةبارغلانوكتلب،هتومدعبماقحيسملانأ
هيفترفاوتصخشكانهنوكيةلاحلاهذهيفهنأل.هدعب
،تامدقنوكيكلذعمو،دبألاىلإةايحلاتاموقملك
.سومانلااذهىلعءانبهثودحنكمياليذلارمألا

ةجراخةوقببسبنكتملتاومألانمحيسملاةمايقف
ىلإدجملاهلراشأدقو.هتاذيفةنماكةوقببسبلب،هنع
لٱَوُهاَنَأ«:هسفننعلاقفةقيقحلاهذه

ْ
حلٱَوُةَماَيِق

ْ
انحوي(»ُةاََي

عمنارتقإلابالإهتومنعثدحتينكيملكلذلو.)١١:٢٥
نأرمألايفاملكو.لوألابابلايفاندهاشامك،هتمايق
ىتح،سودرفلايفهحورتلظو،ربقلايفلظهدسج
ناكيتلاةئيشملاهذه،هللاةئيشمبسحةنيعملاةدملاتهتنا

ناسنإلاهفصوب،مامتلاباهذيفنتىلعًاصيرححيسملا
ماق،ةمايقلاةئيشمهللانمهلوبقدرجمبفمثنمو.لماكلا

.هتاذيفةنماكلاةمايقلاةوقبلاحلايف

يتلايهحيسملاةمايقتسيلف،كلذكرمألاناكاذإو
دقف،الك،سانلاضعبلوقيامكدولخلاوءاقبلاجاتبهتجوت
كلذو،ضرألاىلعهتايحةءادبذنمجاتلااذهسبليناك
ةايحلاوههنوكو،هلصأةيوامسوةقلطملاهتسادقببسب
ةقداصمطقفتناكهتمايقنألب-ءيشلكىلعرداقلاو
راشأدقو.هيلعتوملاةدايسزاوجمدعىلعةينلعلاءامسلا
هنإحيسملانعلاقفةنيمثلاةقيقحلاهذهىلإلوسرلا
ملٱَعاَجْوَأًاضِقاَن«ماق

»ُهْنِمَكَسْمُيْنَأًانِكُْممْنُكَيَْملْذِإ،ِتْوَْ
.لاوحألانملاحيأب،)٢:٢٤لامعأ(

حيسملاةمايقجئاتن:سداسلابابلا

هصخشىلإةبسنلابحيسملاةمايقجئاتن-١
كرابملا

:ّهللاةديرفلاهتَّـونبنالعإ

حضتايرحلابوأ(ََّـنيَعَتَو«حيسملانعلوسرلاسلوبلاق·
لٱِحوُرِةَهِجْنِمٍةَّـوُقِبِهللاٱَنْبٱ)هنأ

ْ
لٱِب،ِةَساَدَق

ْ
َنِمِةَماَيِق

ليلدمهنيبنمهتمايقنأل،)١:٤ةيمور(»ِتاَوْمَألٱ
ةداهشيه،هللانباهنأهسفننعهتداهشنأىلععطاق
.دوهيلالاقامك،ًافيدجتتسيلوةيقيقح
هنألسيل»هللانبا«وهحيسملانإفقسنلااذهىلعو·

يفهنأذإ،اهنمدلُو»هللانبا«هنأللب،ءارذعلانمدلُو
يفجاتحتالةايحلاو)١١:٢٥انحوي(ةايحلاوههتاذ
ةراشإلاردجتاممو.املجرنمةايحةرذبىلإاهدُّسجت
،تاومألانمماقهنألسيل»هللانبا«وهحيسملانأهيلإ
هتونبنأذإ،مهنيبنمماق»هللانبإ«هتاذيفهنأللب
هللاةديرفلا

ّ
امو،هتمايقيفسيلوهتيصخشيفةنماك

زاجنإكلذلو.هتيصخشلةمزالمةجيتنالإهتمايق
يفاوّكشينأهتمدخلئاوأيفهورصاعنيذلاضعبل
هللاةديرفلاهتونب

ّ
،اذهمهكشيفمهلرذعالهنأعم(

يتلاهتازجعموهلامعأو،اهلليثماليتلاحيسملاةايحف
سيلهنأبقطنتتناكهذهلك،كاردإلاولقعلاقوفت
التاومألانمهتمايقنإف،)ءامسلانملبضرألانم
.قالطإلاىلعةَّـونبلاهذهقدصيفكشللًالاجمكرتت

حيسملاةمايقحيسملاةمايقجئاتن:سداسلابابلا
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نالعتساىلإرخآعضوميفلوسرلاسلوبراشأدقو·
.تاومألانمهتمايقةطساوبهللاةديرفلاحيسملاةونب
انئابآلراصيذلادعوملابمكرشبننحنو«دوهيلللاقف
اذهلمكأهللانأ)مهريغوبوقعيوقحسإوميهاربإ(
وهامك.عوسيماقأذإمهدالوأنحنانل)دعوملا(
لٱاَنَأ.يِنْبٱَتْنَأ«:يناثلارومزملايفبوتكم

ْ
»َكُتْدَلَوَمْوَي

ىلإًاضيأدوعينأديتعريغ،تاومألانمهماقأهنأل
.داسف
الهللانأل(يفرحلاىنعملاانه»كتدلو«ةملكبدارُيالو·

ىنعملاو.يحورلاىنعملااهبدارُيلب)دلويملهنأامكدلي
ريشتةيآلاهذهف.رهاظلاريغراهظإوهةدالولليحورلا
،مهلرهاظريغناكنأدعبسانللحيسملاراهظإىلإ
نمهتمايقىلإريشتامك.ءارذعلانمةدالولابكلذو
هذه،هللانباكهتاذةقيقحمهلترهظأاهنألتاومألانيب
ببسب،لبقنماهكاردإمهيلعرّذعتيناكيتلاةقيقحلا
ْنَل«:رخآرومزميفًاضيألاقكلذل.مهكاردإروصق
ُهَليِجَمَدَخاَمَدْعَبَدُواَدَّـنَأل.ًاداَسَفىَرَيَكَسوُّدُقَعَدَت
اَّـمَأَو.ًاداَسَفىَأَرَو،ِهِئاَبآَىلِإَّـمَضْنٱَوَدَقَرِهللاٱِةَروُشَمِب
:١٣لامعأ(»ًاداَسَفَرَيْمَلَف)حيسملاوهو(ُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلٱ
هنأللب،تاومألانيبنمماقهنألطقفسيل،)٣٧-٣٢
نعههزنتلكلذو،تئاموهوداسفلللباقريغناكًاضيأ
.ًاماتًاهيزنتةئيطخلا
تاومألانممقيملحيسملانإف،مدقتامىلإةفاضإلابو·

نباعملاحلاتناكامكنيسيدقلادحأةالصلضفب
هلحينمىلإجاتحاوهنافكأبًاطوبرمماقوأ،ةيمنوشلا
ىوقلارئاخماقوأ،رزاعلعملاحلاتناكامكاهنم
ةنباعملاحلاتناكامكماعطبهدمينمىلإجاتحاو
هناطلسهذيمالتلًانلعمرادتقاوةزعبماقلب.سرياي
،هتمايقبرمألالوأيفمهناميإمدعلمهايإًاخبومو،يهلإلا
عدياليذلارمألا،ةرهابتازجعممهمامأىرجأامك
ًارارمهسفننعنلعأامك،هللانباهنأيفكشللًالاجم
.ًاراركتو

:ًاعيمجرشبلانعهترافكةيافكنالعإ

نباهنأتنلعأامك،تاومألانيبنمحيسملاةمايقنإ·
كلذو،ًاعيمجرشبلانعهترافكةيافكًاضيأتنلعأ،هللا
ةباينهتسادقوهللاةلادعبلاطملكلاهئافيإببسب
ىلإهربقيفلظدقحيسملاناكلكلذالولهنأل،مهنع
.نآلا

ِهيِفيِذَّـلٱ«لاقف،حيسملاةرافكةيافكىلإيحولاراشأدقو·
لٱاَنَل

ْ
خلٱُناَرْفُغِهِمَدِب،ُءاَدِف

ْ
امك.)١:٧سسفأ(»إاَياََط

ِخلٌةَراَّـفَكَوُهَو«هنعلاق
َ
ِخلَسْيَل.اَناَياَط

َ
ْلَب،ْطَقَفاَناَياَط

ِخل
َ
لٱِّـلُكاَياَط

ْ
.)٢:٢انحوي١(»ًاضْيَأَِملاَع

لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰه«لبقنمحيسملالاقكلذلو·
ْ
ىَّـتَحََملاَع

لٱُهَنْبٱَلَذَب
ْ
ْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيالْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَت
ْ
،ُناَدُيالِهِبُنِمْؤُييِذَّـلَا...ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

امك.)١٨-٣:١٦انحوي(»َنيِدْدَقُنِمْؤُياليِذَّـلٱَو
ٌةاَيَحُهَلَفيِنَلَسْرَأيِذَّـلاِبُنِمْؤُيَويِمالَكُعَمْسَيْنَم«لاق
ملٱَنِمَلَقَتْنٱِدَقْلَب،ٍةَنوُنْيَدَىلِإِيتْأَيالَو،ٌةَّـيِدَبَأ

َىلِإِتْوَْ
حلٱ
ْ
ةقيقحلاهذهلوسرلانلعأدقو.)٥:٢٤انحوي(»ِةاََي
نمؤينملكنإ:حيسملانعسانلاعيمجللاقف،اهنيعب
خلٱَناَرْفُغ«همسابلاني،هب

ْ
ملٱَعَمًابيِصَنَواَياََط

»َنيِسَّـدَقُْ
.)٢٦:١٨لامعأ(

اهيتأنيتلاةئيطخلانإ:لوقنحيسملاةرافكةيمهأحاضيإلو
هللاقحىلإةءاسإيه

ّ
هللاقحو،

ّ
امنيب،هردقلدحال

يفةدودحميه،ترثكامهم،اهبموقنيتلاةحلاصلالامعألا
يفتنأعيطتستالاهردقيفةدودحملارومألاواهردق
اللامعألاهذهنإفكلذلو،هردقلدحالرمأبلاطم
نماذه-اناياطخنمةدحاوةئيطخنعرفكتنأنكمي
هللانأامب:ىرخأةهجنمو،ةهج

ّ
عيطتسييذلاوههدحو

وهنوكيكلذل،اهلدحاليتلاهقحبلاطمهتاذليفينأ
اهنعريفكتلانأامبو.اناياطخنعرفكينأرداقلاهدحو
،ًاينوناقًاريفكتنوكيىتحانعًاضوعاهجئاتنلُّمحتبلطتي
هللاموقينأيهيدبلانمناككلذل

ّ
رفغولهنأل.ةمهملاهذهب

نودهتمحرىلإزاحنادقنوكي،اهنعريفكتلانوداناياطخانل
هثودحزوجيالاماذهو.هتسادقنودهتبحمىلإوأهتلادع
.قلطملاهلامكببسبةلداعتماهلكهتافصنأل،ىلاعتهعم
هللامايقو

ّ
،هبًاقئالًاسدقمًاتوسانهذاختابلطتي،ريفكتلااذهب

يفهلعفامنيعوهاذهو.اناياطخجئاتنهيفلمحتي
.هتوموهبلصبحمسامدنع،حيسملا

:ةاطخلالجألةطاسوللهتيلهأنالعإ

هللاىدلمهلوبقةيناكمإمدعبنورعشينيذلاةاطخلانإ
ءايبنألانمءاطسومهسفنألنوذختي،هيلإمهتءاسإببسب
هللانارفغ)مهداقتعابسح(مهيلإاوبلجييكل،نيحلاصلاو
طقفسيلنوكينأنكمييذلاطيسولانكل.هاضرو
نأبجيلب،لامكلالكهتاذيفًالماكوةئيطخلانمًايلاخ
نمهتسادقوهللاةلادعبلاطمءافيإىلعًارداقًاضيأنوكي
نإف،كلذكرمألاناكاذإو.مهلجألطسوتينيذلاةهج
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وهةاطخلالجألةطاسولاقحهليذلاديحولاصخشلا
بيلصلاىلعيباينلاهتومبيذلاوههنأل،هاوسنودحيسملا
لاقكلذل.مهوحننمهتسادقوهللاةلادعبلاطملكَّـىفو
ِهللاٱَْنيَبٌدِحاَوٌطيِسَوَوٌدِحاَوٌهٰلِإُدَجوُيُهَّـنَأل«:يحولا
ملٱُعوُسَيُناَسْنِإلٱ:ِساَّـنلٱَو

ًةَيْدِفُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ،ُحيِسَْ
جلٱِلْجَأل

ْ
.)٦و٢:٥سواثوميت١(»ِعيَِم

يكل،ناسنإلاكةيآلاهذهيفانمامأحيسملايحولاعضيو
يفو،انليثريوانيلعقفشيًاناسنإاندرأاذإاننأانلنلعي
ماتلالوبقلا،قلطملاهلامكببسب،هلنوكيهسفنتقولا
هللامامأ

ّ
امك(اننيبوهنيبًاطيسونوكينأعيطتسيىتح،

ةيحانلانمحيسملاوهناسنإلااذهف،)ًاعيمجرشبلاقاتشي
نمحيسملاموقينأيهيدبلانمناكمثنمف.ةيناسنإلا
يكل،هتسادقوهللاةلادعبلاطمّىفوامدعبتاومألانيب
.ةروكذملاةطاسولاةمهميدافلاكىلوتي

:نينمؤملابهلاصتاماودنالعإ

هتقالعتعطقنال،هربقيفلظدقحيسملاناكول·
نمهتمايقبنكل.ضرألاىلعمهدوجوءانثأنينمؤملاب
يحهنأهسفننعهتداهشقدصتبثأتاومألانيب
نوكيهنأو،)١:١٨ايؤر،٧:٨نييناربع،)١٤:١٩انحوي(
رهدلاءاضقناىلإمايألالكنينمؤملاءالؤهعمًالعف
مهنمةثالثوأنانثاعمتجاامثيحهنأو،)٢٨:٢٠ىتم(
،)١٨:٢٠ىتم(هتوهالبمهطسويفنوكيكانهفهمساب
يفهللانمهمسابهنوبلطياملكمهيطعيًاضيأهنأو
.)١٤و١٤:١٣انحوي(ةالصلا
عمرمتسملاحيسملادوجوةقيقحربتخايذلالوسرلاو·
مهللاق،ضرألاىلعمهدوجولاوطنييقيقحلانينمؤملا
ًاضيأولب،مهنّكميومهيوقيومهتبثيومهلمكيهنإهنع
:٥سرطب١(رشلانممهظفحيوتاقيضلانممهيجني
يكينولاست١:١،٢سوثنروك٤:١٣،٢يبليف،١٠
)٣:١٧سسفأ(مهبولقيفناميإلابلحيامك)٣:٣
هلدسجلاةباثمبمهنونوكيو،مهلسأرلاةباثمبنوكيو
نيحلكيفاوحرفينأمهلف.)٣١-٢٩و٥:٢٣سسفأ(
،هبمهتقالعنأىلعلدييذلارمألا،)٤:٤يبليف(
ةيلمعلاةقالعلالبةيلكشلاوأةيمهولاةقالعلاتسيل
.ًاريثكملاعلاقوفاهبومستومهسوفنعبشتيتلا،ةيقيقحلا

:ملاعلاىلعيدبألاكلملايفهتيقحأنالعإ

توملابلغينموهيدبألاكلملايفقحلابحاصنإ·
وهحيسملاناكاملو.ءاقبلانيبورشبلانيبلوحييذلا
كلذلو،كلملااذههدحوهلمثنمف،توملابلغيذلا
ِملُنوُكَيالَو«هنعميرمءارذعللكالملالاق

ُ
ل
ْ
هنِهِك اقول(»ٌةَياَِ

َنآلٱَنِم:ْمُكَلُلوُقَأًاضْيَأَو«دوهيللوهلاقو.)١:٣٣
لٱِنيِمَيْنَعًاسِلاَجِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُت

ْ
َىلَعًايِتآَو،ِةَوُّق

هورصاعمفرعدقو)٢٦:٦٤ىتم(»ِءاَمَّـسلٱِباَحَس
ْنَأْلُق«ةديسهلتلاقدقف.توكلملااذهنعًائيش
لٱِنَعُرَخآلٱَوَكِنيِمَيْنَعٌدِحاَوِناَذٰهَياَنْبٱَسِلَْجي

ْ
ِراَسَي

يف ىلإهذيمالتراشأامك.)٢٠:٢١ىتم(»َكِتوُكَلَمِ
َكِلْمَيْنَأُِبَجي«حيسملانعسلوبلاقفروكذملاكلملا

َحتِءاَدْعَألٱَعيَِمجَعَضَيىَّـتَح
ْ

:١٥سوثنروك١(»ِهْيَمَدَقَت
نيذلانيسيدقلانعلوسرلاانحويلاقو،)٢٥
عمنوكلميونوشيعيسمهنإةميظعلاةقيضلانوزاتجيس
.)٢٠:٤ايؤر(ةنسفلأحيسملا

نمنييحيسملانعمهفالتخاعم،نيملسملاءاملعو
لاقف.ةحضاوتارابعبهيلإاوراشأ،هفادهأوكلملااذهةهج
عمدسألاعتريضرألاىلعحيسملاكلمءانثأيف«ريثألانبا
نايبصلابعلتو،منغلاعمبائذلاو،رقبلاعمرمنلاو،ليإلا
هكلمءانثأيفرشنيسحيسملانإًاضيألاقو.»تايحلاعم
صلماكلاخيراتلا(اهئاجرأعيمجيفمالسلاضرألاىلع
٧٠٠ةنسيبنلاءايعشإهلاقامعمقفتياذهو-)١٥٥،١٦١
خلٱَعَمُبْئِّـذلٱُنُكْسَيَف«داليملالبق

ْ
َعَمُرِمَّـنلٱُضُبْرَيَو،ِفوَُر

جلٱ
ْ
لٱَو،ِيَْد

ْ
ملٱَوُلْبِّـشلٱَوُلْجِع

ٌريِغَصٌّيِبَصَو،ًاعَمُنَّـمَسُْ
لٱَو.اَهُقوُسَي

ْ
،ًاعَماَُمهُدالْوَأُضُبْرَت.ِناَيَعْرَتُةَّـبُّدلٱَوُةَرَقَب

لٱَكُدَسَألٱَو
ْ
لَيَو.ًانْبِتُلُكْأَيِرَقَب

ْ
،ِّـلِّـصلٱِبََرسَىلَعُعيِضَّـرلٱُبَع

لٱُّدُمَيَو
ْ
َنوُؤوُسَيال)سانلاو(.ِناوُعْفُألٱِرْحُجَىلَعُهَدَيُميِطَف

يفَنوُدِسْفُيالَو ْنِمُئِلَتْمَتَضْرَألٱَّـنَأل،ِيسْدُقِلَبَجِّـلُكِ
طَغُتاَمَكِّـبَّـرلٱِةَفِرْعَم

ِّـ
ملٱي

ْ
لٱُهاَيِ

ْ
.)٩-١١:٦ءايعشإ(»َرْحَب

:رارشألاةنونيدبهتمايقةيقحأ

َعيَِمجُرُمْأَيَنآلٱُهللاٱَف«نانويلاةفسالفللوسرلاسلوبلاق·
يفِساَّـنلٱ ِةَنِمْزَأْنَعًايِضاَغَتُم،اوُبوُتَيْنَأٍناَكَمِّـلُكِ
جلٱ
ْ
ملٱَنيِدَيْنَأٌعِمْزُمِهيِفَوُهًامْوَيَماَقَأُهَّـنَأل.ِلَْه

َةَنوُكْسَْ
لٱِب
ْ
لِلًامِّـدَقُم،ُهَنَّـيَعْدَقٍلُجَرِب،ِلْدَع

ْ
ُهَماَقَأْذِإًاناَميِإِعيِمَج

رشبلاهللانيديالو.)٣١-١٧:٣٠لامعأ(»ِتاَوْمَألٱَنِم
ملامهنأباوجتحيالئل،هندلنمكالمةطساوبوأهتاذب
المثنمو.اهلنوضرعتييتلاملاعلابراجتاربتخي
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ةطساوبمهنيدينكل.ًالداعًامكحامكحينأناعيطتسي
رذتعياليكل)ةيتوسانلاةيحانلانم(عوسيحيسملا
حيسملانأل،ةروكذملابراجتلاةهجنم،مهنمدحاو
هتمعنيفدعأدقهنأىلإةفاضإلاباذه.مهلثماهربتخا
يكلةرافكهسفنمدقف.مهاياطخليفاكلاجالعلاةينغلا
هلنوكتلبًايقيقحًاناميإهبنمؤينملككلهيال
حورلالمعينأبدهعتامك،)٣:١٦انحوي(ةيدبألاةايحلا
قوفمهبومسيىتحهبنونمؤينيذلاسوفنيفسدقلا
.ًاعيمجمهصئاقن
نيدييذلاصخشلاوهحيسملانوكينأيهيدبلانمو
يذلاوهرابلاو،رابلاهدحووههنأنعًالضفذإ،ةاطخلا
هسفنمدقيذلاوههنإف،ةمهملاهذهبمايقلايفقحلاهل
مهريدقتمدعببسبمهنيدينأهدحوهلف،مهنعةرافك
راشأوحيسملاقبسدقو.اهنمةدافإلامهضفروهترافكل
ْدَقْلَب،ًادَحَأُنيِدَيالَبآلٱَّـنَأل«لاقف،ةقيقحلاهذهىلإ
ُهاَطْعَأَو«،)٥:٢٢انحوي(»ِنْبٰٱلِلِةَنوُنْيَّـدلٱَّـلُكىَطْعَأ
لُس
ْ
:٥انحوي(»ِناَسْنِإلٱُنْبٱُهَّـنَأل،ًاضْيَأَنيِدَيْنَأًاناَط
ُنْبٱَءاَجىَتَمَو«لاقامك.ءادفلابماقيذلا،)٢٧
يفِناَسْنِإلٱ ملٱُعيَِمجَوِهِدَْجمِ

لٱِةَكِئالَْ
ْ
ٍذِئَنيِحَف،ُهَعَمَنيِسيِّـدِق

،ِبوُعُّشلٱُعيَِمجُهَماَمَأُعِمَتَْجيَو.ِهِدَْجمِّـِيسْرُكَىلَعُسِلَْجي
ملٱُلوُقَيَّـمُث...ٍضْعَبْنِمْمُهَضْعَبُزِّـيَمُيَف

ْنَعَنيِذَّـلِلُكِلَْ
ملٱاوُثِر،ِيبَأيِكَراَبُماَياْوَلاَعَت:ِهِنيِمَي

ملٱَتوُكَلَْ
ُذْنُمْمُكَلَّـدَعُْ

لٱِسيِسْأَت
ْ
لٱِنَعَنيِذَّـلِلًاضْيَأُلوُقَيَّـمُث«ِ.َملاَع

ْ
اوُبَهْذٱ:ِراَسَي

ملٱِةَّـيِدَبَألٱِراَّـنلٱَىلِإُنيِعالَماَييِّـنَع
َسيِلْبِإلِةَّـدَعُْ

.)٤٦-٢٥:٣١ىتم(»ِهِتَكِئالَمَو
ملٱَوُه«حيسملانإلوسرلاسرطبلاقو·

ًاناَّـيَدِهللاٱَنِمَُّـنيَعُْ
ألِل
َ

ْنَمَّـلُكَّـنَأِءاَيِبْنَألٱُعيَِمجُدَهْشَيُهَل.ِتاَوْمَألٱَوِءاَيْح
خلٱَناَرْفُغِهِمْسٱِبُلاَنَيِهِبُنِمْؤُي

ْ
١٠:٤٢لامعأ(اَياََط

مث»؟ُنيِدَييِذَّـلٱَوُهْنَم«لوسرلاسلوبلاقو.)٤٣و
ملَالاقفلاؤسلااذهىلعباجأ

،َتاَميِذَّـلٱَوُهُحيِسَْ
حلٱِبْلَب

ْ
هنإهنعلاقامك،)٨:٣٤ةيمور(»ًاضْيَأَماَقِّـيَِر

»ِهِتوُكَلَمَوِهِروُهُظَدْنِع،َتاَوْمَألٱَوَءاَيْحَألٱَنيِدَي«يذلاوه
.)٤:١سواثوميت٢(
لدعلابمكحييذلاوهحيسملانأًاضيأمالسإلادهشيو·

نأ)٤٥٨ص٢جيراخبلا(يفءاجدقف،ةاطخلانيديو
لزنينأنكشويالهديبيسفنيذلاو«لاقمالسإلايبن
طئاحنبادمحألاقو.»ًالدعًامكحميرمنبامكيف
للملا(»ةرخآلايفقلخلابساحييذلاوهحيسملا«
يزارلامامإلالاقو.)٧٧ص١جلحنلاوءاوهألاو
لتقيوملاعلاةياهندنعضرألاىلإحيسملايتأيس«
ملسممامإلالاقو.)٤٥٨ص٢جهريسفت(»لاجدلا
امكبوذي،ميرمنباىسيعىريامدنعناطيشلانإ«

يوونلاحرشوملسممامإلاراتخم(»ءاملايفحلملابوذي
هذهبىدانوسدقملاباتكلاقبسدقو.)٥٧١ص
مامأقربلاكطقسيهنإناطيشلانعلاقف،ةقيقحلا
ةريحبيفهحرطيسحيسملانإو،)١٠:١٨اقول(حيسملا
.)٢٠:١٠ايؤر(رانلا

نحنانيلإةبسنلابحيسملاةمايقجئاتن-٢
رشبلا

:نييقيقحلانينمؤمللريربتلانالعإ

ِلْجَأْنِمَمِلْسُأ«هنإحيسملانعسلوبلوسرلالاق.١
نأيأ.)٤:٢٥ةيمور(»اَنِرِيْربَتِلْجَألَميِقُأَواَناَياَطَخ
.انريربتليههتمايقنأو،اناياطخنعريفكتللوههتوم
نمحيسملاةمايقبهللامامأانريربتطابترايفببسلاو
ةلادعبلاطملكلهئافيإىلعليلدلااهنأوه،تاومألا
.انعةباينهتسادقوهللا
نأل،نارفغلاوهسيلريربتلانأهيلإةراشإلاردجتاممو
عيقوتمدعبةاطخلانعحفصلادرجمهبدارُينارفغلا
مهلعجهبدارُيفريربتلاامأ.مهيلعيدبألاصاصقلا
ملمهنأكطقفسيلمهلعجيرحلابوأ،هللامامأًاراربأ
هبلطتييذلاربلالكاولمعمهنأكًاضيأولب،اوئطخي
صاصقنمطقفنوجنيالمهنإفكلذلو.مهنمىلاعت
هللامامألوبقللًالهأًاضيأنونوكيولب،مهاياطخ
.هاضربعتمتلاو
سيل،هللامامأنويقيقحلانونمؤملاهبعتمتييذلاربلاف
حالصنماولمعامهممهنأل،مهسفنأبهباوماقًايتاذًارب
،مهاياطخنمةدحاوةيطخاورتسينأنوعيطتسيال
ةرافكلضفبةيناجمةبههللانممهلمَّـدقمهنإلب
لبقيتلااياطخلانأامك.لوقنحاضيإللوحيسملا
اياطختسيلبيلصلاىلعاهتنونيدمالآحيسملا
كلذك،هيلعةبوسحمنحناناياطخيهلب،هلةيصخش
ًاربسيلهترافكباسحىلعنآلاهبعتمتنيذلاربلا
الربلااذهو،انلًابوسحمحيسملاربهنإلب،انلًايتاذ
.دوجولايفربيأهينادي
هحنمييذلاهللاربومسفرعيذلالوسرلاو.٢

:لاقحيسملاةرافكساسأىلع،نييقيقحلانينمؤملل
ىلعهليذلايأ(ِسوُماَّـنلٱَنِميِذَّـلٱيِّـرِبِيلَسْيَلَو«
ِناَميِإِبيِذَّـلٱِلَب،)سومانلااياصوظفحساسأ
ملٱ
لٱ)هصخشبناميإلايرحلابوأ(ِحيِسَْ

ْ
ِهللاٱَنِميِذَّـلٱُِّرب

َنآلٱاَّـمَأَو«نينمؤملللاقو.)٣:٩يبليف(»ِناَميِإلٱِب
ملٱَعوُسَيِبِناَميِإلٱِب...ِهللاٱُّرِبَرَهَظْدَقَف

ِّـلُكَىلِإِ،حيِسَْ
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مهللاقو.)٢٢-٣:٢١ةيمور(»َنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱِّـلُكَىلَعَو
اَنِّـبَرِبِهللاٱَعَمٌمالَساَنَلِناَميِإلٱِباَنْرَّـَربَتْدَقْذِإَف«ًاضيأ
ملٱَعوُسَي

لَسَتْغٱِنِكٰل«اضيأو.)٥:١ةيمور(ِ»حيِسَْ
ْ
،ْمُت

»اَنِٰهلِإِحوُرِبَوَعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْسٱِبْمُتْرَّـَربَتْلَب،ْمُتْسَّـدَقَتْلَب
ِهِتَمْعِنِبًاناَّـَجمَنيِرِّـَربَتُم«ًاضيأو.)٦:١١سوثنروك١(
لٱِب
ْ
ملٱَعوُسَيِبيِذَّـلٱِءاَدِف

.)٣:٢٤ةيمور(ِ»حيِسَْ
َنِمِهِبُصُلْخَنِهِمَدِبَنآلٱَنوُرِّـَربَتُمُنْحَنَو«ًاضيأو
لٱ
ْ
.)٥:٩ةيمور(»ِبَضَغ

:ةيناثهللانمنييقيقحلانينمؤملاةدالو

ملٱَعوُسَياَنِّـبَروُبَأُهللاٱٌكَراَبُم«سرطبلوسرلالاق·
ِ،حيِسَْ

لٱِهِتَْمحَرَبَسَحيِذَّـلٱ
ْ
،ٍّيَحٍءاَجَرِلًةَيِناَثاَنَدَلَوَِةريِثَك

ملٱَعوُسَيِةَماَيِقِب
-)١:٣سرطب١(»ِتاَوْمَألٱَنِمِحيِسَْ

هتعيبطىلعاهلوصحيرحلابوأ(هللانمسوفنلاةدالوو
ةليسولايه،)حيسملابيقيقحلاناميإلاةطساوبةيبدألا
ةيبدألاهتافصيفهعمقفاوتللاهلهؤتيتلاةديحولا
نإو،اهباندلويتلاةيرشبلاةعيبطلانأل.ةيماسلا
وأةيعامتجإلاتارثؤملاتحتًانايحأاهصئاقنتفتخا
نطابلايفةثولملاةعيبطلايهامكلظتاهنكل،ةينيدلا
قفاوتللةحلاصريغاهلعجييذلارمألا،ماثآلاورورشلاب
.هللاعم
هللانمةدالولانإقحلاو·

ّ
اليذلاناسحإلايه

اذإهنأىرناننأل،هلثمبدوجينأدوجولايفدحأعيطتسي
ىلعًاعوبطمًامالغهسفنلىنبتينأليبنناسنإدارأ
دهاعملاىقرأىلإهلسريهنإف،)ًالثم(مارجإلاورشلا
لكهلرفويوأ،سبالملاوةمعطألارخفأهلمدقيو
نمناسنإلااذهيتوأامهمنكل.ءانهلاوةحارلابابسأ
ةيناثةرمروكذملامالغلادلينأعيطتسيالمركوةمكح
يتلاةليبنلاةيسفنلاهيفدلوينأعيطتسياليرحلابوأ(
فقثتيناكنإومالغلااذهنإفكلذلو،)اهبوهعتمتي
ةريرشلاهتيسفنبوهامكلظيهنأريغ،ًايرهاظوًاينهذ
نأةبطاقرشبلاعيطتسيالامنكل.اهيلععبُطيتلا
هللاهلمعي،هولمعي

ّ
ناميإلادنعهنمانتدالوبانسوفنيف

انيفةيقالخألاهتعيبطسرغيذإ،حيسملابيقيقحلا
هللانعلوسرلالاقدقف.ةبيطلااهرامثبانعتميو

ّ
اَمَك«

لِلَوُهاَمَّـلُكاَنَلْتَبَهَوْدَقَةَّـيِٰهلِإلٱُهَتَرْدُقَّـنَأ
ْ

ِةاَيَح
ملٱِباَناَعَديِذَّـلٱِةَفِرْعَمِب،ىَوْقَّـتلٱَو

لٱَوِدْجَْ
ْ
ِنْيَذَّـللٱ،ِةَليِضَف

هب ملٱاَنَلَبَهَوْدَقاَِمِ
لٱَديِعاَوَْ

ْ
اوُريِصَتْيَكِلَةَنيِمَّـثلٱَوىَمْظُع

هب لٱَنِمَنيِبِراَه،)ةيبدألا(ِةَّـيِٰهلِإلٱِةَعيِبَّـطلٱَءاَكَُرشاَِ
ْ
ِداَسَف

يفيِذَّـلٱ لٱِ
ْ
هذهو-)٤و١:٣سرطب٢(»ِةَوْهَّـشلٱِبَِملاَع

مهسوفنتقترانيذلالكاهيلإوفهياميهةدالولا

ةمالعلانع)ًالثم(روثأملانمف.مهسيساحأتمسو
ينلعجتنأعيطتستةوقكانهتناكول«لاقهنأيلسكه
امل،قحوهاملكلمعأو،رهاطوهاملكيفركفأ
دقيلسكهناكولو.»اهليسفنميلستيفتددرت
ناكل،مولعلاوةفسلفلاسردامكسدقملاباتكلاسرد
.اهيلإوفهيناكيتلاةوقلاىلعرثعدق
هللانمةدالولاو

ّ
اهسرددقف،مهوضعبوأًامهوتسيل

نيذلاصاخشألايفكلذو،سفنلاءاملعنمنوريثك
،تاردخملانونمديومئارجلانوبكتريفلساميفاوناك
روتكدلالاقف،اهتيمهأواهثودحباوفرتعاواهرمأمهلاهف
كوبراتسةمالعلالاقو،ةديدجةايحاهنإاهنعدنومارد
جننوربذاتسألالاقو.سفنلايفًاميظعًارييغتثدحتاهنإ
هللاابسفنلاطبرتاهنإ

ّ
نكميالهنإتيوجذاتسألالاقو.

ذاتسألالاقو.يناسفنلاجالعلاةطساوباهلثمنيوكت
.ًاديدجًاقلخرشبلاقلختاهنإالورانيفاس
حالصإيهتسيلهللانمةدالولانأانلحضتيمدقتامم·
ةالـصـلاومـوصـلاـةطـساـوبـةـقـيـتعـلاـةيرشــبلاةـعــيـبطـلا
امك،)لئاسولاهذهبحلصتاهنأضرفىلع(بيذهتلاو
ةايحلايفةديدجةحفصءدبوأ.سانلاضعبلوقي
ةينيدةفئاطىلإمامضنإلاوأةئيطخلانعةبوتلاةطساوب
يفثدحيديدجيحورقلخيهلب،اهعونناكًايأ
ءاقترإلانوعيطتسيف،حيسملابنييقيقحلانينمؤملاسوفن
ةيماسلاهتافصيفهللاعمقفاوتلاودسجلاءاوهأقوف
.انركذامك
لاجمكانهناكامل،تاومألانمحيسملاةمايقالولًاعبطو·

لوزتاليتلاةايحلاةوقنأل،مهسوفنيفةدالولاهذهل
يه،)٧:١٦نييناربع(تاومألانماهبحيسملاماقيتلا
ًاناميإنونمؤينيذلاييحتنأعيطتستيتلااهدحو
.لبقنماياطخلاوبونذلابًاتاومأاوناكنمم،ًايقيقح
يفٌّيِنَغَوُهيِذَّـلٱُهللاَا«لوسرلالاقكلذلو ْنِم،ِةَْمحَّـرلٱِ
لٱِهِتَّـبََحمِلْجَأ

ْ
هباَنَّـبَحَأيِتَّـلٱَِةريِثَك خلٱِبٌتاَوْمَأُنْحَنَو،اَِ

ْ
اَياََط

ملٱَعَماَناَيْحَأ
.)٥و٢:٤سسفأ(ِ»حيِسَْ

ذنمءامسلايفنييقيقحلانينمؤملادوجوةيعرشنالعإ
:مهناميإ

اَنَسَلْجَأَو،ُهَعَماَنَماَقَأَو«هللانعنينمؤملللوسرلالاق·
يفُهَعَم يفِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ ملٱِ

يفَرِهْظُيِل،َعوُسَيِحيِسَْ ِروُهُّدلٱِ
لٱِهِتَمْعِنىَنِغِةَيِتآلٱ

ْ
طُّللٱِبَقِئاَف

ْ
يفاَنْيَلَعِف ملٱِ

»َعوُسَيِحيِسَْ
اَنِْرصْدَقاَّـنُكْنِإُهَّـنَأل«مهللاقامك.)٧-٢:٦سسفأ(
:٦ةيمور(»ِهِتَماَيِقِبًاضْيَأُريِصَن،ِهِتْوَمِهْبِشِبُهَعَمَنيِدِحَّـتُم
نأيضرحيسملانأامبهنألكلذيفةبارغالو.)٥
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نمبئانلابلحيامنأامبو،انعًاليدبوًابئاننوكي
لحهنأربتعينيرخآنعهتباينببسبداهطضاوقيض
مهزايتمانمنوكي،حاجنوأحبرنمهيقاليامنأو،مهب
يتلابيلصلامالآنإفكلذل.ًاضيأهباوعتمتينأ
هللاةلادعبلاطمَّـىفواهبو،حيسملاىلعًالعفتعقو
نينمؤملاىلعًاعرشتعقواهنأربتعن،دبألاىلإهتسادقو
.مهاياطخببسبدعبنوناديالمثنمو،هبنييقيقحلا
هسولجوتاومألانيبنمهتمايقةهجنملاحلااذكهو
،ًايقيقحًاناميإهبمهناميإذنمنوربتعيمهنإف،ءامسلايف
،تايوامسلايفاوسلجوتاومألانمًاعرشاوماقمهنأ
.كرابملاهصخشيفكلذو
دقف،اوئطخيالنأنييقيقحلانينمؤملايفضورفملانإ
ُختالْيَكِلاَذٰهْمُكْيَلِإُبُتْكَأ«مهلانحويلوسرلالاق

ْ
»اوُئِط

،رشبكمهيفةمصعلارفاوتمدعلنكل)٢-٢:١انحوي١(
مهفقومنأريغ.ةئيطخلايفطوقسللًانايحأنوضرعتي
مهنأل،مهريغفقومنعفالتخالالكفلتخياهءازإ
،برلاىلإةدوعلابنوعرسيواهيفطوقسللنومدني
نأامك.قيقدتوصالخإرثكأبهقيرطيفكولسلاو
:١١سوثنروك١(اهببسبةيدبألاةنونيدللمهضرعتمدع
نمزلايفمهلهللابيدأتلضرعتلانممهيفعيال)٣١
لكنماهوضغبييكلكلذو،اهيفاوطقساذإرضاحلا
.)١٢:١٠نييناربع(هتسادقيفهللاعماوكرتشيو،مهبولق
ُنِمْؤُيَويِمالَكُعَمْسَيْنَم«:انلحيسملالاقكلذلو·

هلنوكيفوسسيلو،نآلاهليأ(ُهَلَفيِنَلَسْرَأيِذَّـلاِب
ِدَقْلَب،ٍةَنوُنْيَدَىلِإِيتْأَيالَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَح)لبقتسملايف
ملٱَنِم)لقتنيفوسسيلو(َلَقَتْنٱ

حلٱَىلِإِتْوَْ
ْ
انحوي(»ِةاََي

َبآلٱَنيِرِكاَش«نينمؤملللوسرلاسلوبلاقو.)٥:٢٤
ِثَاريـِمِةـَِكَرشـِل)ـاـنلـهـؤيفـوسسـيلو(ـاـَنَلـَّـهَأيِذـَّـلٱ
لٱ
ْ
يفَنيِسيِّـدِق فوسسيلو(اَنَذَقْنَأيِذَّـلٱ،ِروُّنلٱِ
ـلُسْنـِم)ـانـذـقـني

ْ
لـُّظـلٱِنـاـَط

ْ
فـوسسـيلو(ـاـَنَلــَقَنَوـِةَمـ

.)١٣-١:١٢يسولوك(»ِهِتَّـبََحمِنْبٱِتوُكَلَمَىلِإ)انلقني
لَقَتْنٱِدَقاَنَّـنَأُمَلْعَنُنْحَن«لوسرلاانحويلاقو

ْ
سيلو(اَن

ملٱَنِم)لقتننفوس
حلٱَىلِإِتْوَْ

ْ
.)٣:١٤انحوي١(»ِةاََي

:رضاحلاملاعلايفمهكولسةيفيكنالعإ

ملٱَميِقُأاَمَك«:نينمؤمللسلوبلوسرلالاق
َنِمُحيِسَْ

يفًاضْيَأُنْحَنُكُلْسَناَذَكٰه،ِبآلٱِدْجَمِب،ِتاَوْمَألٱ ِةَّـدِجِ
حلٱ
ْ
ةديدجلاةيوامسلاةايحلايفيرحلابوأ،)٦:٤ةيمور(»ِةاََي
مهللاقو.هنمةيحورلاةدالولابهللانماهيلعانلصحيتلا
ملٱَعَمْمُتْمُقْدَقْمُتْنُكْنِإَف«ًاضيأ

طٱَفِحيِسَْ
ْ
ُثْيَح،ُقْوَفاَماوُبُل

ملٱ
ْمُكُتاَيَحَو)ًاعرش(ْمُّتُمْدَقْمُكَّـنَألِهللاٱِنيِمَيْنَعٌسِلاَجُحيِسَْ

ملٱَعَمٌَةِرتَتْسُم
يفِحيِسَْ رابتعاو.)٣-٣:١يسولوك(»ِهللاٱِ

مهناميإذنمحيسملايفتايوامسلايفنيسلاجنينمؤملا
نآلانممهبولقباوشيعينأبمهمزلي،ًايقيقحًاناميإحيسملاب
َّـنِإَف«ًاعممهنعوهسفننعسلوبلوسرلالاقكلذلو.كانه
يفَيِهُنْحَناَنَتَريِس .)٣:٢٠يبليف(»ِتاَواَمَّـسلٱِ

:مهتايحيفحيسملاةوقنالعإ

نممهريغلثماوناكنإو،نييقيقحلانينمؤملانإ·
ىلعمهسفنأءاقلتنمراصتنإلانوعيطتسيال،سانلا
ىلعوأ،ةقيتعلامهتعيبطيفةنماكلاةريرشلالويملا
نكل،رضاحلاملاعلايفمهبطيحتيتلاةددعتملابراجتلا
هذه-هللاةوقبكلتوهذهىلعراصتنإلامهلروسيملانم
.تاومألانمحيسملاةمايقيفاهلامكبترهظيتلاةوقلا
،ْمُكِناَهْذَأُنوُيُعًَةريِنَتْسُم«نينمؤملليحولالاقكلذلو
لٱِهِتَرْدُقُةَمَظَعَيِهاَم...اوُمَلْعَتِل

ْ
ُنْحَناَنَوْحَنُةَقِئاَف

ملٱ
يفُهَلِمَعيِذَّـلٱِهِتَّـوُقِةَّـدِشِلَمَعَبَسَح،َنيِنِمْؤُْ ِ
ملٱ
.)٢٠-١:١٨سسفأ(»ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأْذِإِ،حيِسَْ
لاقفةَّـوقلاهذهبعتمتللةرملوسرلاسلوبقاتشادقو·

.)٣:١٠يبليف(»...ِهِتَماَيِقَةَّـوُقَو،ُهَفِرْعَأل«حيسملانع
يِذَّـلٱ«حيسملانعلاقكلذلو.هسفنيفاهايإهللاهاطعأف
يفُلَمْعَي ُعيِطَتْسَأ«ًاضيألاقو.)١:٢٩يسولوك(»ةَّـوُقِبَّـِ
يفٍْءَيشَّـلُك ملٱِ

لٱِحيِسَْ
.)٤:١٣يبليف(»يِنيِّـوَقُييِذَّـ

.)٨:٣٧ةيمور(»اَنَّـبَحَأيِذَّـلٱِباَنُراَصِتْنٱُمُظْعَي«ًاضيأو
ِبَسَحِبٍةَّـوُقِّـلُكِبَنيِّـوَقَتُم«ًالئاقنينمؤملاضَّـرحامك
:١يسولوك(»ٍحَرَفِبٍةاَنَأِلوُطَوٍْربَصِّـلُكِل،ِهِدَْجمِةَرْدُق
يفاوُّوَقَت«ًالئاقو.)١١ يفَوِّـبَّـرلٱِ :٦سسفأ(»ِهِتَّـوُقِةَّـدِشِ
يفهحوربةوقلاباوديأتييكل،هللايلصيناكامك.)١٠
...مهبولقيفناميإلابحيسملالحيلنطابلاناسنإلا
كلذو،)ةيبدألاةيحانلانم(هللاءلملكىلإاوئلتميو
-٣:١٦سسفأ(مهيفلمعتيتلاةيحورلاهتوقبسحب
٢٠(.

يفةلماعلاهللاةوقرثأنعًاضيألوسرلاانحويدهشدقو
انحوي١(ريرشلااوبلغدقوءايوقأمهنإمهنعلاقف،نينمؤملا
يفيذلارشلانمىوقأمهيفيذلاحيسملانأل،)٢:١٣
.)٤:٤انحوي١(ملاعلا

نأًاعبطبجيمهيفحيسملاةوقبعتمتلامهلىنستييكلو
هللاةعاطلاةايحاويحي

ّ
.هليلكلاسيركتلاو
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امك،نييقيقحلانينمؤملابمالآلاوبراجتلالحتدقمعن
ةلماعلاهللاةوقبنوعيطتسيمهنكل،سانلانممهريغبلحت
لشفللنكميالمثنمو،ًاعيمجاهقوفاوقترينأمهسوفنيف
ةرارقيفنوملعيمهنأل،مهيلإًالاجمادجينأفوخلاوأ
لكيفمهفيلحرصنلانوكيةوقلاهذهلضفبهنأمهسوفن
.نيح

نييقيقحلانينمؤملاعتمتو،ىتوملاةمايقةقيقحنالعإ
:دبألاىلإهللاابمهنم

دعبثعبكانهنوكيسهنأيفسانلانمريثككشي·
ًالاجمعدتمل،تاومألانمحيسملاةمايقنكل،توملا
نينمؤملاتطعأولب،قالطإلاىلعثعبلايفكشلل
عمةديعسلاةيحورلاةايحلايفًاديطوًءاجرنييقيقحلا
امهمهذههنأل(مهلامعأساسأىلعسيل،دبألاىلإهللا
نمةدحاوةئيطخنعرفكتنأعيطتستالاهنأشناك
قفاوتللًالهأمهلعجتةيحورةعيبطمهبهتوأ،مهاياطخ
ساسأىلعلب،)انركذامكةيماسلاهتافصيفهللاعم
نمهتمايقيفتلجتيتلامهلجألحيسملاةرافكةيافك
.مهسوفنيفلصاوتملايحورلاهلمعو،تاومألانيب
ملٱَماَقْدَقَنآلٱِنِكٰل«سلوبلوسرلالاقكلذلو·

َنِمُحيِسَْ
ملٱِذِإُهَّـنِإَف.َنيِدِقاَّـرلٱَةَروُكاَبَراَصَوِتاَوْمَألٱ

ٍناَسْنِإِبُتْوَْ
نمحيسملاوهيذلا(ًاضْيَأٍناَسْنِإِب)مدآوهيذلا(
يفاَمَكُهَّـنَأل.ِتاَوْمَألٱُةَماَيِق)ةيتوسانلاةيحانلا َمَدآِ
جلٱُتوُمَي

ْ
يفاَذَكٰهُعيَِم ملٱِ

جلٱاَيْحُيَسِحيِسَْ
ْ
١(»ُعيَِم

،ًايقيقحًاناميإهبنونمؤياوناكنإ،)٢٢-١٥:٢٠سوثنروك
حيسملاهللاماقأامكهنإنييقيقحلانينمؤملانعلاقو
٢(هعممهرضحيوهتوقبًاضيأمهمهميقيس،عوسي
ْنَأُديِرُأال«لوقلابمهبطاخكلذل.)٤:١٤سوثنروك
َجت
ْ
نيذلايرحلابوأ(َنيِدِقاَّـرلٱِةَهِجْنِمُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُلَه
َحتالْيَكِل)ناميإلايفاوتام

ْ
لٱَكاوُنَز

ْ
َءاَجَرالَنيِذَّـلٱَنيِقاَب

َهل
ُ
َكِلٰذَكَف،َماَقَوَتاَمَعوُسَيَّـنَأُنِمْؤُناَّـنُكْنِإُهَّـنَأل.ْم
١(»ُهَعَمًاضْيَأُهللاٱُمُهُِرضْحُيَسَعوُسَيِبَنوُدِقاَّـرلٱ
.)١٤-٤:١٣يكينولاست
نودملاعلاىلإتلخددقةئيطخلانأامك،هيلعًءانبو
نوكينأهللاةمكحتضتقااذكه،هانينجبنذ
ديرينمىلعو.انبناجنمنمثيأنوداهنمانصالخ
نملَّـصنتيوةئيطخلاهركينأ،صالخلااذهبعتمتلا
مث،هنماهثرويتلاةقيتعلاةعيبطلابولوالامدآبهتقالع
قيرطنعكلذو،حيسملاوهيذلاريخألامدآبطبتري
،ةديدجةيحورةعيبطلانيف،هبيقيقحلاناميإلا
.ةيماسلاهتافصيفهللاعمقفاوتلااهبعيطتسي

نييقيقحلانينمؤملانأانلنلعأدقفكلذنعًالضف·
حيسملاءيجمدنعضرألاىلعءايحأنونوكيسنيذلا
نولقتنيلب،يدسجلاتومللنوضرعتيالفوس،ةيناث
ِةَمِلَكِباَذٰهْمُكَلُلوُقَناَنَّـنِإَف«لاقف.ءامسلاىلإءايحأ
لٱَءاَيْحَألٱُنْحَناَنَّـنِإ:ِّـبَّـرلٱ

ْ
ُقِبْسَنالِّـبَّـرلٱِءيَِجمَىلِإَنيِقاَب

ِءاَمَّـسلٱَنِمُلِزْنَيَفْوَسُهَسْفَنَّـبَّـرلٱَّـنَألَنيِدِقاَّـرلٱ
هب يفُتاَوْمَألٱَو،ِهللاٱِقوُبَوٍةَكِئالَمِسيِئَرِتْوَصِب،ٍفاَتُِ ِ
ملٱ
لٱَءاَيْحَألٱُنْحَنَّـمُث.ًالَّـوَأَنوُموُقَيَسِحيِسَْ

ْ
َنيِقاَب

يفْمُهَعَمًاعيَِمجُفَطْخُنَس ِملِبُحُّسلٱِ
ُ
يفِّـبَّـرلٱِةاَقال ِ

هلٱ
َْ
اوُّزَعَكِلٰذِل.ِّـبَّـرلٱَعَمٍنيِحَّـلُكُنوُكَناَذَكٰهَو،ِءاَو
هبًاضْعَبْمُكُضْعَب لٱاَذِٰ

ْ
.)١٨-٤:١٥يكينولاست١(»ِمالَك

اَنَّـنِكٰلَو،اَنُّلُكُدُقْرَنال:ْمُكَلُهُلوُقَأٌِّرساَذَوُه«مهللاقامك
يفُ،َّـريَغَتَناَنَّـلُك يفٍةَْظَحلِ لٱَدْنِع،ٍْنيَعِةَفْرَطِ

ْ
ِ.ريِخَألٱِقوُب

ُ.َّـريَغَتَنُنْحَنَو،ٍداَسَفيِميِدَعُتاَوْمَألٱُماَقُيَف،ُقَّـوَبُيَسُهَّـنِإَف
لٱاَذٰهَّـنَأل

ْ
ال)توملابدسفيذلادسجلايرحلابوأ(َدِساَف

لَيْنَأَّـدُب
ْ
ملٱاَذٰهَو،ٍداَسَفَمَدَعَسَب

يرحلابوأ(َتِئاَْ
لَي)توملللباقلايحلادسجلا

ْ
ىَتَمَو.ٍتْوَمَمَدَعُسَب

لٱاَذٰهَسِبَل
ْ
ملٱاَذٰهَسِبَلَو،ٍداَسَفَمَدَعُدِساَف

َمَدَعُتِئاَْ
لٱُريِصَتٍذِئَنيِحَف،ٍتْوَم

ْ
ملٱُةَمِلَك

ملٱَعِلُتْبٱ«:ُةَبوُتْكَْ
َىلِإُتْوَْ

١(»؟ُةَيِواَهاَيِكُتَبَلَغَنْيَأ؟ُتْوَماَيَكُتَكْوَشَنْيَأ.»ٍةَبَلَغ
تاومألانمهتمايقبحيسملاف.)٥٥-١٥:٥١سوثنروك
انلامآققحامك.انيلعهناطلسوتوملاةبهرىلعىضق
ةدصومباوبألاتناكنأدعبةيدبألاةداعسلايفًاعيمج
هذهىلإسلوبلوسرلاراشأدقو.اهتهجنمانهوجويف
ملٱَلَطْبَأ«هنإحيسملانعلاقفةقيقحلا

حلٱَراَنَأَوَتْوَْ
ْ
َةاََي

خلٱَو
ْ
توملانأنلعأذإ.)١:١٠سواثوميت٢(»َدوُُل
:١١انحوي(ًامونوأًاداقرالإنوكيالنينمؤملاىلإةبسنلاب
دجملايفهللاابعتمتللطاشنلكبهدعبنوموقي،)١١
.يدبألا
تسيلاهنأانفَّـرعف،ةيدبألاىلعًاعطاسًارونحيسملاىقلأ·

كانهنونوكيسنينمؤملانأل،ةيدسجلاتاوهشللًالاجم
،)٢٢:٣٠ىتم(نوجوزيالونوجوزتيال،هللاةكئالمك
لاجملايهلب،)١٤:١٧ةيمور(نوبرشيالونولكأيالو
هللاعميلكلاقفاوتلاهيفعيطتسنيذلاعيفرلايحورلا

َِيل«سلوبلوسرلالاقكلذلو.ةيماسلاةيبدألاهتافصيف
ملٱَعَمَنوُكَأَوَقِلَطْنَأْنَأٌءاَهِتْشٱ

ًاّدِجُلَضْفَأَكاَذِ.حيِسَْ
حلٱَِيلَّـنَأل

ْ
ملٱَيِهَةاََي

ملٱَوُحيِسَْ
١:٢١يبليف(»ٌحْبِرَوُهُتْوَْ

امل،تاومألانيبنمحيسملاةمايقالولًاعبطو-)٢٣و
وأةينمألاكلتنينمؤملانمهريغلوألوسرلااذهلناك
.ةقثلاهذه
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امو،مهتايحيفحيسملاةمايقبنينمؤملادعسأامف،نذإ·
مهتومدعباهبًاضيأمهدعسأامو،مهتوميفاهبمهدعسأ
يفًايلمعاهنوربتخيوهتمايقةوقنوفرعينيريثكلاتيل-
ءيشلكقوفو،ةزيزعلامهسوفنريخلجألمهتايح
،دابآلادبأىلإدجملالكهبقيلييذلاهللادجملجأل
.نيمآ

ىلعةلدألاو،حيسملاةمايق«باتكةقباسم
»اهقدص

،زيزعلائراقلااهيأ

بواجتنأعيطتستباتكلااذهةءارقيفتقمعتنإ
دحأكللسرننأنودعتسمنحنو.ةلوهسبةلئسألاىلع
بتكتنأَسنتال.كداهتجاىلعةزئاجةيحورلاانبتك
.انيلإكتباجإلاسرإدنعًالماككناونعوكمسا

نمموقيهنأنانهربتحيسملالاوقأنمنيتداهشركذا.١
.توملا
نينمؤمللةرشعلاحيسملاتاروهظنمنيروهظركذا.٢

.هتمايقدعب،هب
ةمايقلسرطبلوسرلاتاداهشنمنيتداهشركذا.٣

.حيسملا
ةمايقلسلوبلوسرلاتاداهشنمنيتداهشركذا.٤

.حيسملا
ةمايقللسرلاةداهشقدصىلعةلدأةسمخركذا.٥

.حيسملا
ةمايقبتأبنتميدقلادهعلانمتاداهشثالثركذا.٦

.حيسملا
نعسلجا:يبرلبرلالاق«١١٠رومزملوقىنعمام.٧

؟»ينيمي
ربقلاسارحاوشرحيسملاذيمالتنأةركفيفنتفيك.٨

؟هدسجاوقرسو
.حيسملاةمايقدنعسارحلامونةركفيفنيًاببسركذا.٩
؟اهيلعّدرتفيكو،دليفنشويهيدوهيلاىوعديهام.١٠
يفهتمايقدعبهذيمالتلرهظحيسملانأىلعدرلاوهام.١١

؟ايؤر
حيسملادسجقرسييمارلافسوينأليحتسياذامل.١٢

؟ربقلانم
ىلإنهقيرطنللضدقةوسنلانوكتنأليحتسياذامل.١٣

؟حيسملاربق

امدنعبرهحيسملانإنولوقينمىلعّدرتفيك.١٤
؟هيلعاوضبقينأدوهيلالواح
هنعطدعبحيسملابنجنمءاملاومدلاجورخحرشا.١٥

؟ةبرحلاب
ربخاولقنحيسملاذيمالتنإلوقينمىلعّدرتفيك.١٦

؟ةينثولاريطاسألانمهتمايق
ةثالثربقلايفثكميسحيسملانأ١٦:٤ىتميفءاج.١٧

ةدملاهذهدوهيلابسحفيك.ٍلايلثالثومايأ
؟ًايعرش

نألبقنفُدحيسملانإلوقينمىلعّدرتفيك.١٨
؟تومي
نإافصلاناوخإومزحنباوسيردإوقحسانبالاق.١٩

.مهنمدحاولكيأربتكا.تامحيسملا
.حيسملاةمايقىلعخيراتلانمًاناهربتاه.٢٠
.حيسملاةمايقىلعًايرثأًاليلدتاه.٢١
.حيسملاةمايقىلعًايلقعًاليلدتاه.٢٢
.حيسملاةمايقىلعًايحورًاليلدتاه.٢٣
.حرشا.هللاةديرفلاحيسملاةَّـونبةمايقلاتنلعأ.٢٤
؟فيك.رشبلالكنعحيسملاةرافكةمايقلاتنلعأ.٢٥
؟فيك.نينمؤملابحيسملالاصتاماودةمايقلاتنلعأ.٢٦
ءادفبنمؤينملكلريربتلاحيسملاةمايقتنلعأفيك.٢٧

؟حيسملا
نينمؤملادوجوةيعرشحيسملاةمايقتنلعأفيك.٢٨

؟مهناميإذنمءامسلايفنييقيقحلا
نملكةايحيفحيسملاةوقحيسملاةمايقتنلعأفيك.٢٩

؟هبنمؤي
نييقيقحلانينمؤملاعُّتمتحيسملاةمايقتنلعأفيك.٣٠

؟دبألاىلإهللاابمهنم

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

Germany

حيسملاةمايق»اهقدصىلعةلدألاو،حيسملاةمايق«باتكةقباسم

٤٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com


