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؟نويحيسمنحناذامل

اننكل.ةريثكاياوزنمهيلعبيجننأنكميلاؤساذه
اننألو،حيسملاىلإبستنناننألنويحيسملاوحألاعيمجىلع
باتكلالاق.هعابتأهذيمالتانرصدقو،حيسملابنمؤن
رظنا١١:٢٦لامعأ(»َنيِّـيِحيِسَم:ُذيِمَالَّـتلاَيِعُد«:سدقملا
.)٤:١٦ىلوألاسرطبسيدقلاةلاسر٢٦:٢٨لامعأًاضيأ
.)٢٤:٥لامعأنبييرصانوأ(ىراصنىمسنامكًامامت
،٢:٢٣،٢٦:٧١ىتم(»يرصانلاعوسي«عابتأنماننأل
:٤:٣٤،١٨:٣٧،٢٤اقول١:٢٤،١٠:٤٧،١٤:٦٧سقرم
،٢:٢٢،٦:١٤،٢٢:٨لامعأ،٧،١٩:١٩و١٨:٥انحوي،١٩
ملاَعوُسَي«،)٢٦:٩

نلاِحيِسَْ
،)٣:٦،٤:١٠لامعأ(»ِّـيِِرصاَّـ

جلاِةَِرصاَنْنِميِذَّـلاُعوُسَي«
ْ

:١سقرم،٢١:١١ىتم(»ِليَِل
:١٠لامعأ،١:٤٥انحوي،١:٢٦،٢:٤،٣٩،٥١اقول،٩

.)٤:١٦اقول(أشنثيح.)٣٨

الكلذعموحيسملابنونمؤيانريغنيرخآنأىلع
.اندنعهريغمهدنعحيسملانأكلذ.نييحيسمنوعدي

لاثمأنميبندرجمسيلنييحيسملانحناندنعحيسملا
...ءايبنألانممهريغوايمرإوءايعشإوىسوم

ذخأامنيبنمهتناسنإيأهتوسانيفذخأدقناكنإو
ُنْبٱلَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«يح،يبنةفيظو،فئاظونم
لٱ
ْ

يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو ،)١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ
ديعبلاوبيرقلالبقتسملايفثدحتلةريثكرومأنعأبنأامك
...)هنيحيفكلذىرنسامك(

ءايبنألاهاوفأىلعملكتيذلا»ةملكلا«وهىرحألابهنإ
...ًاعيمجنيسيدقلا

...مهلثميبندرجمسيلهنكل

يردنكسالاسضنميلكألوقيامكمهيبرمومهملعمهنإ
بتكمهأنمباتك(»ىبرملا«هباتكيف)م٢١٦-م١٥٠(
.)ءازجأةثالثيفوهويردنكسالاسضنميلكأ

.هللادبعنييحيسملانحناندنعحيسملاسيلو

بجح...دبعةروصهتيناسنإيفذخأدقناكنإو
يفَناَكْذِإيِذَّـلٱ«دبعلاةروصسبلوبرلاةروص ِةَروُصِ

لُخْبِسَْحيَْمل،ِهللاٱ
ْ

َىلْخَأُهَّـنِكٰل.ِِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأًةَس
يفًارِئاَص،ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَن ٢:٦يبليف(»ِساَّـنلٱِهْبِشِ
.)٣:٨ايركز،١:٤٢ءايعشإًاضيأرظنا.٧و

ناكامكهللالوسرنييحيسملانحناندنعحيسملاسيلو
نيذلاهللاديبعنممهريغونادمعملاانحويوعشيلأوايليإ
...ىدهوةمحرسانلاىلإمهلسرأ

بوقعيوسرطبهذيمالتحيسملالسرأامكسيلو
نموأرشعينثالانممهريغوسقرموسلوبوانحويو
...نيعبسلا

هنكلاهققحيواهغلبيلءاجةلاسربحاصحيسملانإًاقح
نموأهلبقنملسرلاتناكامكًالوسرسيلكلذعم
.هدعب

»يِنَلَسْرَأ...ِبآلٱ«نإحيسملالاقامًاريثكًاقحو
.)٥:٢٣،٣٠،٦:٣٩،٤٤،٥٧،٨:١٦،١٨،١٢:٤٩انحوي(

،ىنعملااذهبةيلاسرإلانيبقرفلادعبأامنكلو
نيبنملسرلاوءايبنأللةبسنلابدئاسلاموهفملابلاسرإلاو
...سانلا

ةيثولاثلاةدحولالخاديفةينطابةيلاسرإىلوألاكلت
ةيلاسرإفىرخألاامأو)سدقلاحورلاونبالاوبآلا(
.قولخمللقلاخلانمةيلاسرإ،ةيجراخ

دكؤيل»يِنَلَسْرَأ...ِبآلٱ«هسفننعحيسملالاقدقلو
دوهيلانئمطيلو،نيهلإوأنيرهوجدوجويفنيوةينادحولا
ةهولألاىعديالهنأل-ديحوتلهأمهو-ليئارسإينبنم
نايكوذديدجهلإهنأك،يوامسلابآلانعًاقرتفمهسفنل
ًامئادناكحيسملاف...هرهوجوبآلانايكنعلقتسم
هلإريغدجويسيلهنأو،ةينادحولاأدبمىلعدكؤي
نبالاوبآلاف...ةدحاوةيهلإتاذ،دحاونايك،دحاو
ةدحاوتاذو،مسقنمريغدحاورهوجسدقلاحورلاو
..دحاوهلإريغدوجولايفسيلهنأل...ةئزجتمريغ

»يِنَلَسْرَأ...ِبآلٱ«نأهسفننعحيسملالاقدقلنذإ
،ًادحاوًارهوجءامسلايفنأو،ةينادحولاةقيقحىلعدكؤيل
.ةدحاوةيهلإًاتاذو،ًادحاوًالصأو
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؟ثحبلااذهاذامل

اذامل«»؟ثحبلااذهاذامل«لاؤسلاأدبننأًايقطنمناك
.»؟نويحيسمنحن

نييحيسمللمهأعوضوملااذهنأنيبنلهانأجرأاننكلو
نألو،هيلعموقيمهتيحيسمنايكنأل،رخآعوضوميألبق
نونوكيالحيسملاتوهالبمهناميإريغبنييحيسملا
...نييحيسم

هللادبعو،يبنهنأحيسملايفنييحيسملاناميإناكاذإف
نممنييحيسملاريغنعنوقرتفيالكلذبمهف،هلوسرو
نعنييحيسملازّيمييذلانكل..هتوعدوحيسملانومرتحي
،حيسملابصاخلامهناميإوه...نييحيسممهلعجيومهريغ
تانايدلاباحصأنممهريغنعهبنوزيمتييذلا
:ليجنإلالاق.ىرخألا

َلَأَسَسُّبُليِفِةَّـيَِرصْيَقيِحاَوَنَىلِإُعوُسَيَءاَجاَّـَملَو«
:اوُلاَقَف»؟ِناَسْنِإلٱُنْبٱاَنَأِّـينِإُساَّـنلٱُلوُقَيْنَم«:ُهَذيِمَالَت
ملٱاَّـنَحوُيٌمْوَق«

ٌدِحاَوْوَأاَيِمْرِإَنوُرَخآَو،اَّـيِليِإَنوُرَخآَو،ُناَدَمْعَْ
َهلَلاَق.»ِءاَيِبْنَألٱَنِم

ُ
َباَجَأَف»؟اَنَأِّـينِإَنوُلوُقَتْنَم،ْمُتْنَأَو«:ْم

طُبُناَعْمِس
ْ

ملٱَوُهَتْنَأ«:ُسُر
حلٱِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

ْ
ُهَلَلاَقَف.»ِّـَي

ْنِلْعُيَْملًامَدَوًاْمَحلَّـنِإ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَيَكَلىَبوُط«:ُعوُسَي
يفيِذَّـلٱِيبَأَّـنِكٰل،َكَل :ًاضْيَأَكَلُلوُقَأاَنَأَو.ِتاَواَمَّـسلٱِ
طُبَتْنَأ

ْ
ُباَوْبَأَو،يِتَسيِنَكيِنْبَأِةَرْخَّـصلٱِهِذٰهَىلَعَو،ُسُر

جلٱ
ْ

-٨:٢٧سقرم،١٨-١٦:١٣ىتم(»اَهْيَلَعىَوْقَتْنَلِميَِح
.)٢٠-٩:١٨اقول،٢٩

يفسانلانيبةريحكانهنااذهبليجنإلانابأدقل
هنألئاقنيباوفلتخادقو،حيسملاوهنميفحيسملانامز
عوسيصخشيفتاومألانيبنمماقدقنادمعملاانحوي
ةبكرمميدقلايفهتفطتخايذلاايليإهنألئاقنمو،حيسملا
،حيسملاصخشيفضرألاىلإداعدقءامسلاىلإةيران
ةراجحلابًايمردوهيلاهلتقيذلايبنلاايمرإهنألئاقنمو
...حيسملاصخشيفةايحلاىلإداعدقو

ىتححيسملانمزيفسانلانيبددرتتلاوقأتناككلت
تناكاهنكلو،ضرألاىلعهتايحخيراتنمتقولاكلذ
لأسامدنعو...ددرتوةريحنعربعتةئطاخًالاوقأاهعيمج
سيدقلاباجأ؟نوكينمهيفمهيأرنعهذيمالتحيسملا
يفمهمدقتيكلذلناكوًانسهذيمالتربكأوهوسرطب

َتْنَأ«ذيمالتلارئاسنمنيقابلاةنسلأنعًاربعم،مالكلا
ملا
حلاِهللاُنْباُحيِسَْ

ْ
سرطبةباجإتناكف)٦:٦٩انحوي(»ِّـَي

...برقنعملعملااوفرعنيذلاذيمالتلاعيمجباوجيه
نيريثكناميإنعزيمتييذلاصاخلاناميإلايهتناكو
هيلإاولصوتيلاناميإلا...مهيرصاعمومهينطاومنم
هوفرعيملومهديسةفرعمبمهدهعلوطدعبنيمثفشكك
ىلإةلحرمنمًاروطتممهيفامنهنكلوةلهولوأل
:هلوقبسرطبصخشيفحيسملامهطبغكلذلو...ةلحرم
،َكَلْنِلْعُيَْملاًمَدَواًْمَحلَّـنِإ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَيَكَلىَبوُط«
يفيِذَّـلاِيبَأَّـنِكل نأكلذبًانيبم)١٦:١٧ىتم(»ِتاَواَمَّـسلاِ
لكشاهبجحيو،هتوساناهيفخيحيسملاتوهالةقيقح
محلنمناسنإنباًاناسنإالإهيلإعلطتملاىريالف،هتيناسنإ
امأ...سانلاةروصيفهنألًاعيمجسانللهباشم،مدنمو
ملاعوسي«نأبناميإلا

حلاِهللاُنْباُحيِسَْ
ْ

نممغرلاىلع»ِّـَي
ءيجيسوملمريغرمأبيناحورناميإاذهف،مدلاومحللا
.يوامسنالعإويهلإفشكةجيتن

دقهعمذيمالتلاوسرطبىلعهباوجبحيسملانأىلع
حلاِهللاُنْبا«هنأبمهناميإىلعىنثأ

ْ
ةقيقحلاهذهبمهفارتعاو»ِّـَي

ناميإاهيلعموقييتلايحيسملاناميإلاةزيكرتراصيتلا
نونوكيالاهنودنموحيسملايفًاعيمجنييحيسملا
.نييحيسم

ةيلزأةقيقحيهةدلاخةرابعبحّرصحيسملانإلب
طُبَتْنَأ:اًضْيَأَكَلُلوُقَأاَنَأَو«:ةيدبأ

ْ
ِهِذهَىلَعَو،ُسُر

نأبناميإلانأيأ)١٦:١٨ىتم(»يِتَسيِنَكينْبَأِةَرْخَّـصلا
ملاعوسي«

حلاِهللاُنْباُحيِسَْ
ْ

ينبييتلاةرخصلاوه»ِّـَي
ةسينكلاءانبنأىرخأةرابعبو،اهيلعهتسينكحيسملا
نأبناميإلايهةرخصلاهذهو،ةرخصىلعمئاقةيحيسملا
ملاعوسي«

حلاِهللاُنْباُحيِسَْ
ْ

هبقطنيذلافارتعالاو.»ِّـَي
نملكونيرخآلالسرلاهئالمزنعًاربعمسرطبسيدقلا
...مهدعبحيسملابنمآ

وهو،ًانسلسرلاربكأوهسرطبسيدقلاناكاملو
هناميإناكو،مهناسلبقطانلاو،مالكلايفمهنعمدقتملا
-راصدقفًاميلسمهنعةباينلابهفارتعاو،ًاحيحصمهناميإك
ةرخصىلعحيسملاهعضورجحلوأ-هعملسرلاراصو
نمهتوهالبقطانلامساحيسملاّريغاذهلو.هتوهالبناميإلا
،»رجح«هانعمسرطبناثيح»سرطب«ىلإناعمس
سيلو»رجح«يأ...افصوأافيكةينايرسلاب-كلذكو
،ةيخيراتلاثاحبألايفةيلجلاقئاقحلاباتكرظنا(ةرخص
سويطانغأرامكريرطبلاةسادقفيلأتةيفسلفلاوةيبدألا

يحلاهللانباحيسملاتنأ؟ثحبلااذهاذامل
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١٩٧٢قشمد،قرشملارئاسوةيكاطنأكريرطبثلاثلابوقعي
.)١١٦ةحفص

ُْريَغٌةَرْخَصَوُهْنَمهنأل«ةرخصلاوهسيلنذإسرطبو
:٢ليئومص١٨:٣١،١رومزم،٢٢:٣٢ليئومص٢(»اَنِٰهلِإ
ملٱِتَناَكُةَرْخَّـصلٱَ«نألو.)٢

ىلإىلوألاةلاسرلا(»َحيِسَْ
لوأراصهفارتعاببسبسرطبامنإو)١٠:٤سوثنروك
اوناكنورخآلالسرلاو...ةرخصلاهذهىلعميقأ»رجح«
هعمًانمضاوناكفًانمضهفارتعاوهناميإيفسرطبعم
:٢٦ءايعشإ(»ِروُهُّدلٱَرْخَص«-ةرخصلاىلعةينبمةراجح
،ًاسَّـدَقُمًاتوُنَهَك،ًاّيِحوُرًاتْيَب،ٍةَّـيَحٍةَراَجِحَكَنيِّـيِنْبَم«-)٤
ملٱَعوُسَيِبِهللاٱَدْنِعٍةَلوُبْقَمٍةَّـيِحوُرَحِئاَبَذِميِدْقَتِل

ةلاسر(ِ»حيِسَْ
...ًارجحمهنملكناكو)٢:٥ىلوألاسرطبسيدقلا
سيدقلااهلانيتلاىبوطلاهل»رخآسرطب«مهنمناكو
سرطبسيدقلااهلانيتلاحيتافملاسفنهلو...سرطب
«:مهفارتعاوذيمالتلارئاسناميإللثامملاهفارتعاوهناميإب
َىلَعُهُطِبْرَتاَمُّلُكَف،ِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَمَحيِتاَفَمَكيِطْعُأَو
يفًاطوُبْرَمُنوُكَيِضْرَألٱ َىلَعُهُّلَُحتاَمُّلُكَو.ِتاَواَمَّـسلٱِ
يفًالوُلَْحمُنوُكَيِضْرَألٱ نأىتح)١٦:١٩ىتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
،ىرخأةرمناطلسلااذهنعمالكلاداعأدجملاهلحيسملا
ذيمالتللةرملاهذهيفمالكلاًاهجوم،عمجلاةغيصيفنكلو
حلَا«ًاعيمجلسرلاو

ْ
ِضْرَألٱَىلَعُهَنوُطِبْرَتاَمُّلُك:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

يفًاطوُبْرَمُنوُكَي ُنوُكَيِضْرَألٱَىلَعُهَنوُّلَُحتاَمُّلُكَو،ِءاَمَّـسلٱِ
يفًالوُلَْحم .)١٨:١٨ىتم(»ِءاَمَّـسلٱِ

انلقاذإ«:)م٢٥٤-١٨٥(سونيجيروأةمالعلالوقي
ملاوهَتْنَأ«سرطبهلاقامًاضيأنحن

حلاِهللاُنْباُحيِسَْ
ْ

..»ِّـَي
ةملكلالبقنمانللاقيمثنمو.سرطبنحنريصن
»..لوقلارئاسو..)سرطبتنأ(:)حيسملا(

،ةسينكلاهللاينبيهدحوسرطبىلعهنأتننظاذإنكل
نمدحاولكنعوأ»دعرلانبا«انحوينعلوقناذامف
ُباَوْبَأ«سرطبىلعهنألوقلاىلعؤرجتلهمث؟لسرلا
جلا
ْ

رئاسىعىوقتاهنأو)١٦:١٨ىتم(»اَهْيَلَعىَوْقَتْنَلِميَِح
جلاُباَوْبَأو«هلوقسيلأ؟سانلانمنيلماكلاولسرلا

ْ
ِميَِح

يِنْبَأِةَرْخَّـصلٱِهِذٰهَىلَع«رخآلاهلوقكلذكو»اَهْيَلَعىَوْقَتْنَل
حيتافملهمث؟مهنمدحاولكلوعيمجلللوقوه»يِتَسيِنَك
لهو،هدحوسرطبلبرلااهاطعأتاوامسلاتوكلم
َكيِطْعُأ«هلوقناكاذإامأ؟نيبوطملانمرخآدحأاهذخأ
،ًاضيأنيرخآلابيصننم»ِتاَواَمَّـسلاِتوُكَلَمَحيِتاَفَم
كلذلبقتليقيتلاىرخألالاوقألاكلذكنوكتالفيكف
:سونيجيروأ(سرطبلةهجوماهنأككلذدعبتليقيتلاو

مالكىنعمو)١٢:٩،١٠،١١ءزجلا،ىتمليجنإلهريسفت
ىلإهلاقامنإسرطبلحيسملاديسلاهلاقامنأسونيجيروأ

.سرطبصخشيفلسرلاعيمج

:)م٤٣٠-٣٥٤(سونيطسغوأسيدقلالوقيو

سرطبىنبدقاهساسأىلعو،حيسملاتناكةرخصلاف«
يذلاريغرخآًاساسأعنصينأدحأعيطتسيالهنأل(هسفن
،Augustinus))حيسملاعوسيوهيذلا،عضو Tract. 124

in Joann. n. 5.(«.

دقيننأملعأينإ«ًاضيأسونيطسغأسيدقلالوقيو
هذهىلعو،سرطبتنأبرلاهلاقامةريثكًارارمتحرش
وحنلااذهىلعمهفتنأبجياهنإ،يتسينكينبأسةرخصلا
وهَتْنَأ(سرطبهبفرتعايذلا)حيسملايأ(وههيلعهنأ
ملا
حلاِهللاُنْباُحيِسَْ

ْ
يذلامسالابسرطبنإفكلذىلعو.)ِّـَي

هذهىلعتينبيتلاةسينكلاصخشلثميهبىمس
امهنأل.تاوامسلاتوكلمحيتافمذخأيذلاوةرخصلا
امأ.PetrusسرطبلبPetraةرخصلاتنأهلليق
فرتعتيذلاوسرطبهبفرتعايذلاحيسملايهفةرخصلا
.Natيف٢٩٥مقرةظعلا(اهلكةسينكلاهب Apost Petr. et

Pauli، n. 1-4(«.

نأبفارتعالاوحيسملاتوهالبناميإلاوحيسملانذإ
حيسملاىنبيتلاةرخصلاوه،يحلاهللاحيسملاعوسي
.اهيلعهتسينك

هنأحيسملاباهناميإبوهاهمايق،نذإةيحيسملاةسينكلاف
مئاقحيسملاتوهالبناميإلانأاملاط...يحلاهللانبا
تلازحيسملاتوهالبناميإلالازاذإف..ةمئاقةسينكلاف
.ةسينكلا

هنأللوزينليحلاهللانباحيسملانأبناميإلانكل
ءاقببةيقابلظتسنذإةسينكلاف...ةيدبأةيلزأةقيقح
اذهواهناينباهيلعموقييتلاةرخصلايهو،اهيفةقيقحلاهذه
جلاُباَوْبَأو«:اهلحيسملادعووه

ْ
..»اَهْيَلَعىَوْقَتْنَلِميَِح

نلةسينكلانإ..هنماضحيسملانأل..ًادبأطقسينلدعو
ال..حيسملاتوهالبناميإلااهنملوزينل..ًادبألضت
نأباهفارتعايفاهنيقيعزعزتينل..ًالبقتسمالو.ًارضاح
نمةقطارهرهظيدق...يحلاهللانباحيسملاوهعوسي
هذهوةيناميإلاةيضقلاهذهيفنوككشيرخآىلإنيح
يحيسملاخيراتلايفةقطارهًالعفرهظدقو..ةيلزألاةقيقحلا

يحلاهللانباحيسملاتنأ؟ثحبلااذهاذامل
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..حيسملاةنيفسىلعةفصاعناطيشلالعفباوجاهأو
ةفصاعلاتناكوةسينكلابناوجىلعةفصاعلاتبرضو
..قرغتملاهنكلو..قرغتةنيفسلاتداكلىتحةديدش
بسانملاتقولايفاهنماضواهيماحلسرأدقف..قرغتنلو
ةيولعةنوعمبو..اهتفدبكسمأًالوسرسويسانثأسيدقلا
تجنف..ةمكحوةنامأبةنيفسلاداقةيوامسةحسمو
تأدهو..فصاوعلاتددبتو..قرغتملوةسينكلا
تجرخو..نامأباهقيرطيفةنيفسلاتراسو..جاومألا
..ةماركرفوأوةوقرثكأةفصاعلانم

نكلو..ىلوألاكلتلثمفصاوعموقتوتماقو
..لوزتنأةسينكللًادبأحمسينلاهنماضواهيماححيسملا
ءيجممويىلإ..حيسملاتوهالبناميإلاًامئاداهيفىقبيسف
ةيدبألاةحارلامويةسينكلالخدتنأىلإو..يناثلاحيسملا

...هللاتوكلميف

يفاهنعبتكنيتلاةيتوهاللاةيضقلاةيمهأيهنذإهذه
قحلاةيضقاهنأل..اهنعبتكنملوأانسلو..باتكلااذه
ىلإحيسملاءيجمبىلعلانمقرشأيذلاقحلا..يلزألا
دجينأدبالو..دبألاىلإىقبيللبلوزيلالءاج..ملاعلا
قحوهلظيسهنكلو..هدونجوناطيشلانمةمواقم
هنأل..دولخلايقباموةايحلاتيقبامًامئاقىقيسو..هللا
.هيلعىلعُيالقحلاو..قح

عوسي«نأةيدبألاةيلزألاةقيقحلاةيمهأيههذه
ملا
حلاِهللاُنْباوهُحيِسَْ

ْ
..١مقرةيحيسملاةقيقحلا..»ِّـَي

نوكننلوالاهريغبونييحيسمنوكناهبيتلاو
.نييحيسم

ةيلوأةماهاياضقثالث

نأىرن،حيسملاتوهالنعمالكلاةيمهأانحرشنأدعب
ةنهربلايفيضمننألبقةيلوأةماهاياضقثالثانهتبثن
.حيسملاعوسيانيدافوانصلخمةيهولأىلع

:حيسملايفنييحيسملاةديقع-ىلوألاةيضقلا

نييحيسملانحناندنعحيسملانأباتكلاةمدقميفانلق
ءايبنألانمىمسأهنإ..ءايبنأللًاسيئرالو،يبندرجمسيل

عيمجهاوفأىلعملكتيذلا»ةملكلا«ىرحألابهنإ..ًاعيمج

..مهمهلمومهيبرمومهملعمهنإ..نيسيدقلاءايبنألا

دبعسيلنييحيسملانحناندنعحيسملانأًاضيأانلقو
..دبعلاةروصسبليذلابرلاهنإ..هلوسروهللا

سادقلانم(دبألاىلإمئادلاوناكيذلانئاكلاهنإ
ىلإءاجنامزلايفو.)١:٨ايؤرلارفسنع-يروغيرغلا
وهف..انتيناسنإةعيبطنمةيناسنإيفًابجتحم،ملاعلا
.ءيشلكانلوه.ةلاسرلاوهو..لسرملاوهو..لوسرلا

،٦:٣٨انحوي(لزنو)٢و١:١انحوي(ءامسلايفناك
انعمو)١:١٤انحوي(اننيبلحو..ضرألاىلعانيلإ)٤١،٤٢
..هدوجونمءامسلالخيملو..انيفو)١:٢٣ىتم(

ءامسلاىلإهتوسانبدعصصالخلاوءادفلاممتنأدعبو
َىلِإَدِعَصٌدَحَأَسْيَلَو«..هدوجونمضرألالخيملو
يفَوُهيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱُنْبٱ،ِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنيِذَّـلٱَّـالِإِءاَمَّـسلٱ ِ
ىلعناكيذلاتقولايفف)٣:١٣انحوي(»ِءاَمَّـسلٱ
.ءامسلايفتقولاسفنيفناك،ضرألا

لٱَناَكَو«.»ةملكلا«وه
ْ

يفو«..)١:١انحوي(»َهللاٱُةَمِلَك
..)١:٢نييناربع(»هللاانملك

..يهلإلالقعلاوه..سوغوللاوهيأ..ةملكلاوه
..ًاعيمجاهقلاخوهف..لوقعلالكهدعبنمولوألالقعلاو
ةظحلرمتملو،لزألاذنمةيهلإلاتاذلايفنئاكلالقعلاوه
،تاذلايفلقعلانكيملوةيهلإلاتاذلاتناكنامزلانم
هيفوألقعهلنوكينأريغنمهللاوهنوكيفيكفالإو
الهللانأل،هللانمًاءزجهللايفلقعلاسيلو..لقع
..لوألالقعلاهنإ..هيفةدامالو..لقعهلكهنإ..أزجتي
هتاذنملوقعملاو..دوجوللوهتاذللقاعلاوهو..قلطملاو
وههنأل..ةلعافلاةملكلاو..ةملكلاهللاوه..ًاضيأ
ِهِبٍْءَيشُّلُك«)١:٢نييناربع،١:١٦يسولوك(..قلاخلا
ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَك يفَناَك.َناَكاَّـِ لٱِ

ْ
َنِّـوُكَوِ،َملاَع

لٱ
ْ

.)١٠و١:٣انحوي(»ِهِبَُملاَع

.لعفلاوهو..لقعلاوهف

ذختاوأ)١:١٤انحوي(دسجتهنأل..ةملكلاهللاوه
لقعلاوهةملكلاو..ةملكلايفدسجتيلقعلاو..ًادسج
..ًادسجتم

يحلاهللانباحيسملاتنأةيلوأةماهاياضقثالث
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راصدقويلزألا)١:٩انحوي(يقيقحلارونلاوه
توسانلالطبينأنودنمنكل..توسانلايفًابجحتم
نأءاشهتدارإبهنإ..توهاللالمعو،توهاللادوجو
نأناسنإلاعيطتسيىتح،هيفرتتسيوتوسانلايفبجتحي
ِيناَرَيَالَناَسْنِإلٱَّـنَأل«ميدقلايفهللالاقدقفشيعيوهاري
.)٣٣:٢٠جورخ(»ُشيِعَيَو

ٰهلِإَّـنَأل«ًاضيأيحولالاقو
َ

:١٢نييناربع(»ٌةَلِكآٌراَناَن
ملٱُمَدَعُهَلُهَدْحَويِذَّـلٱ«ًاضيأيحولالاقو،)٢٩

ًانِكاَس،ِتْوَْ
يف ُرِدْقَيَالَوِساَّـنلٱَنِمٌدَحَأُهَرَيَْمليِذَّـلٱ،ُهْنِمىَنْدُيَالٍروُنِ
.)٦:١٦سواثوميتىلإىلوألاةلاسرلا(»ُهاَرَيْنَأ

برقةقالعامهنيبأشنتو،ناسنإلانمهللابرتقي
بجتحي،اندسجةعيبطنمًادسجذختينأءاش،بحف
.هتوهالرانبسانلاقرتحيالىتحهيف

سيدقلاةلاسر١:١٤،١٨انحوي(..ديحولاهللانباوهو
نمهنأل..رهوجلاوةعيبطلابنبالا،)٤:٩ىلوألاانحوي
رهوجلايفهعمدحاووهو..هرهوجنموبآلاةعيبط
.)١٠:٣٠انحوي(

انحوي(..روظنملاريغهللاانيأردقهيفاننألهللانباوهو
لٱُنْبٱلَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«)١:١٥يسولوك،١:١٨

ْ
ُديِحَو

يفَوُهيِذَّـلٱ .)١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ

»َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«ًاضيأحيسملالاقدقف
.)١٤:٩انحوي(

ىلإىلوألاةلاسرلا(..دسجلايفرهاظلاهللاوهو
هللا..ناسنإةروصًاسبالهتاذهللاوه)٣:١٦سواثوميت
هلراصدقوهللاوه..ناسنإلكشيفًايفتخمهسفن
نمناكملايفسوملموفورعميدسجنايكدسجتلاب
يفءامسلايفوضرألاىلعناكدقف..ناكمهدحينأنود
َلَزَنيِذَّـلٱَّـالِإِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعَصٌدَحَأَسْيَلَو«دحاوتقو
يفَوُهيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱُنْبٱ،ِءاَمَّـسلٱَنِم :٣انحوي(»ِءاَمَّـسلٱِ
١٣(.

نيبراصوًادسجهلذختاوءامسلانملزننيحهنأيأ
نيحو،تاوامسلاألميهتوهالبناك،ناسنإنباسانلا

ألميلازيالوناكةمايقلاوبيلصلادعبءامسلاىلإدعص
.هتوهالبتاوامسلاوضرألا

ِتوُهَّـاللٱِءْلِمُّلُكُِّلَحيِهيِف«هللاوهنذإحيسملا
.)٢:٩يسولوك(»ًاّيِدَسَج

يفمويلاييحيسمناميإنإ-ةيناثلاةيضقلا
:لئاوألانييحيسملاناميإهنيعبوهحيسملا

.ريغتيملوروطتيملحيسملاتوهالبانناميإنإ

نيثدحملاةفسلفيهحيسملايفمويلاانتديقعتسيل
لسرلاهبلقيملًاديدجًائيشمويلالوقنالنحنف.انم
.لئاوألاةسينكلاءابآو،راهطألا

لسرلاهبمّلعيذلايلوسرلاناميإلاهنيعبوهانناميإنإ
يفاوتامو،دالبلالكيفسانلانيبهورشنوهنعاوعفادو
هيلعاوسسأو،ناميإلاةرجشمهئامدباوورو،ءادهشهليبس
.ةيلوسرلاةعماجلاةسينكلا

نأ،ًاناتهبنومعزيواومعزنملكىلعًادراذهلوقن
الامدروننأانناكمإيفنإ.تروطتدقحيسملايفانتيدقع
بتكيفو،ةسدقملابتكلايفةدراولاصوصنلانمهلرصح
،ةنمزألامدقأذنمةسينكلاءابآعيمجونييلوسرلاءابآلا
وهحيسملايفمويلاانناميإنإ،ةقيقحلاهذهلًانايبتوًاحاضيإ
ليبسيفاوتاموهباورشبونومدقألاهيفزركيذلاناميإلا
.هنيحيفكلذءيجيفوسلو.هنعدوذلا

ريغبو،لئاوألاانؤابآمّلعامريغبنولوقيواولاقنيذلاامأ
ناميإىلعاوجرخنيذلاةقطارهلامهف،مويلاهبمّلعنام
،ميدقلايفنييسويرآلالاثمنماهميلعتوةيحيسملاةسينكلا
الجراوخءالؤهنكلو.ةثيدحلاةنمزألايفهوهيدوهشو
،اَّـنِماوُنوُكَيَْملْمُهَّـنِكٰل،اوُجَرَخاَّـنِم«:حيسملايفناميإلانولثمي
اوُسْيَلْمَُّـهنَأاوُرَهْظُيِلْنِكٰل.اَنَعَماوُقَبَلاَّـنِماوُناَكْوَلْمَُّـهنَأل
.)٢:١٩ىلوألاانحويسيدقلاةلاسر(»اَّـنِمْمُهُعيَِمج

امومويلانييحيسملاعيمجنإ-ةثلاثلاةيضقلا
:حيسملاتوهالةقيقحىلعنوعمجممويلالبق

نإ.ةيضقلاهذهيفنييحيسملانيبفالخكانهسيل
نونمؤيمهلك.حيسملاتوهاليفقافتاىلعًاعيمجنييحيسملا
هنأو،دسجلايفرهاظلاهللاهنأو،يحلاهللانباهنأو،هتهولأب
مهعيمج،تناتستوربلاوكيلوثاكلاوسكذوثرألا.سنأتملاهلإلا
هبنومّلعيو،مهربانمىلعومهبتكيفميلعتلااذهبنومّلعي
.مهدالوأ

يحلاهللانباحيسملاتنأةيلوأةماهاياضقثالث
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عمجياذهىلعو.نييحيسمريغمهفهوهيدوهشامأ
دوهشبهذمنأ.تناتستوربلاوكيلوثاكلاوسكذوثرألا
عيمجهنمأربي،ًاضيأينويهصو،فرطتميدوهيبهذمهوهي
.ًارفكو،ةلولضأو،ةقطرههنوربتعيونييحيسملا

يفاورشننيذلانيفلؤملاضعبىلعًادراذهلوقن
ىلعنييحيسملانأباهيفاومعزًابتكةريخألاتاونسلا
.ًاحيحصمعزلااذهسيلو.حيسملاصخشيففالتخا

نكل،ةيعرفلالئاسملاضعبيفركنُيالفالتخاكانه
ةيحيسملادئاقعيفنييحيسملانيبفالتخاكانهسيل
كيلوثاكلاوسكذوثرألانمنييحيسملاعيمجف.ىمظعلا
توهالبو،ميناقألاثلثملادحاولاهللاابنونمؤيتناتستوربلاو
ةمايقلاودولخلابو،ءادفلارسبو،دسجتلارسبو،حيسملا
.باقعلاوباوثلابوباسحلابو

توهالنيبمئاقلاداحتالانعريبعتلايففالتخاكانه
ةيقرشلاةيسكذوثرألاسئانكلاف.هتيناسنإيأهتوسانوحيسملا
داحتالانإ:لوقت،ةيردنكسإلاةسينك،انتسينكاهنموةميدقلا
طالتخاريغبنكلماتداحتاهتوسانوحيسملاتوهالنيب
اراصدقتوسانلاوتوهاللانأورييغتريغبوجازتماريغبو
تافصاهل،سنأتملاهلإلاةعيبطيهةدحاوةعيبطامهادحتاب
.نيتعيبطنمةدحاوةعيبطوذحيسملاف.نيتعيبطلا
نأبًاضيألوقتةيبرغلاوةيقرشلاةينوديقلخلاسئانكلاو
ىشختاهنكل،ماتداحتاهتوسانوحيسملاتوهالنيبداحتالا
اذهيوطنينأنمًافوخةدحاوةعيبطوذحيسملانأبلوقلا
توسانلاعايضوتوسانللتوهاللاصاصتماىلعريبعتلا

صخشحيسملانإ:لوقتف،اخيطوبمعزامكتوهاللايف
نيبتياذهنمو.ةيناسنإوةيهلإنيتدحتمنيتعيبطيفدحاو
صخشىلعًافالخسيلنيقيرفلانيبفالخلااذهنأ
،دسجتملاوسنأتملاهلإلاهنأىلعًافالخسيلو،حيسملا
لكامنإو،هتوسانوهتوهالنيماتلاداحتالاىلعًافالخسيلو
ةماتةقدبربعييذلا»ريبعتلا«يفو»ةغيصلا«يفوهفالخلا
.توسانلاوتوهاللانيبماتلاداحتالااذهنع

رثكألاريبعتلاىلعفالخوهمئاقلافالخلافنذإو
توهاللانيبداحتالاةيفيكفصييذلاةقدرثكألاوةمالس
هلإلاوهحيسملانأامأ.دحاولاحيسملايفتوسانلاو
.هيفنييحيسملانيبفالخالف،سنأتملا

ةهولألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي

الونويحيسملاهعرتخيملحيسملاتوهالبميلعتلانإ
نعهوذخأاملوأهوذخأمهنكلو،مهتايدنعنمهركتبا
اوذخأنممهدعبنمهلسروهذيمالتنعمث،ًاسأرحيسملا
.هميلعتيفهلًادادتمااوناكوهيلعاوذملتتوهنع

هتوهالىفخأهنأنممغرلاىلعهتهولأبحيسملاملعدقل
.دوهيلانمهئالمعوناطيشلانع

النأبمهرمأيوهذيمالتيصويعوضومنمرثكأيفف
نمموقينأدعبالإسانللةيتوهاللاهتقيقحىلعهورهظي
.ءادفلالمعلطعتيالىتحتاومألانيب

مامأهتوهالدجمبلبجلاىلعىلجتنأدعبهنأكلذنم
جلٱَنِمَنوُلِزاَنْمُهاَميِفَو«:هذيمالت

ْ
:ًالِئاَقُعوُسَيْمُهاَصْوَأِلََب

َنِمِناَسْنِإلٱُنْبٱَموُقَيىَّـتَحْمُتْيَأَراَمِبًادَحَأاوُمِلْعُتَال«
ليجنإلالوقيو.)٩:٩سقرم١٧:٩ىتم(»ِتاَوْمَألٱ
يفًادَحَأاُوِربُْخيَْملَواوُتَكَسَف« لِتِ

ْ
ممٍءَْيشِبِماَّـيَألٱَك »ُهوَُرصْبَأاَّـِ

.)٩:٣٦اقول(

ِّـينِإَنوُلوُقَتْنَم،ْمُتْنَأَو«:هذيمالتلأسنأدعبهنإلب

عيمجناسلبسرطبناعمسًانسربكألاهذيملتهباجأو»؟اَنَأ
ملاَوُهَتْنَأ«لاقوذيمالتلا

حلاِهللاُنْباُحيِسَْ
ْ

١٦:١٥ىتم(»!ِّـَي
ُهَذيِمَالَتىَصْوَأٍذِئَنيِح«راوحلاةياهنيفليجنإلالوقي)١٦و
ملٱُعوُسَيُهَّـنِإٍدَحَألاوُلوُقَيَالْنَأ

لب)١٦:٢٠ىتم(»ُحيِسَْ
:٩اقول،٨:٣٠سقرم(»ُهْنَعٍدَحَألاوُلوُقَيَالْيَكْمُهَرَهَتْنٱ«
٢١(.

اوخرصاذإنيطايشلاضعبرجزيناكهنأىلإاذه
اقول،٨:٢٩ىتم،٣:١١،٥:٧سقرم(هللانباهنأاونلعأو
:٤اقول،١:٢٤سقرم(هللاسودقهنأوأ.)٤:٤١،٨:٢٨

فارتعاوهذيمالتناميإحدمهنأنممغرلاىلع.)٣٤
نمفارتعاو)٦:٦٩انحوي،١٦:١٦ىتم(سرطبسيدقلا
انحويلاق،نادمعملاانحويلاثمأنمكلذىلإهقبس
»ِهللاٱُنْبٱَوُهاَذٰهَّـنَأُتْدِهَشَوُتْيَأَرْدَقاَنَأَو«:نادمعملا
وهو)١:٤٩انحوي(ليئانثنو.)١:٣٤،٣:٣٥،٣٦انحوي(
،١١:٢٧انحوي،١٤:٣٣ىتم(نيرخآولوسرلاسواملوثرب
،٤:١٥انحوي١:٤،١ةيمور،٨:٣٧،٩:٢٠لسرلالامعأ
دولومللةحارصهنلعأهنأنممغرلاىلعو.)١٣و٥:٥
سيئرلهنلعأو)٣٨-٩:٣٥انحوي(هافشيذلاىمعألا

يحلاهللانباحيسملاتنأةهولألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي
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ميردهنسلاعمجممامأةمكاحملاءانثأهفلحتساامدنعةنهكلا
حلٱِهللاٱِبَكُفِلْحَتْسَأ«:هللاقو

ْ
َتْنَأْلَه:اَنَلَلوُقَتْنَأِّـَي

ملٱ
لُقَتْنَأ«:ُعوُسَيُهَلَلاَق»؟ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

ْ
:٢٦ىتم(»!َت

كالملاقبسلب.)٢٢:٧٠اقول،٦٢و١٤:٦١سقرم٦٤و٦٣
لٱ«ميرمءارذعللهنلعأوليئاربج

ْ
ملٱُسوُّدُق

ىَعْدُيِكْنِمُدوُلْوَْ
.)١:٣٥،١:٣٢اقول(»ِهللاٱَنْبٱ

نمسجنلاحورلاعوسيبرلادرطامدنعكلذنم
اَيَكَلَواَنَلاَم«:ًالئاقسجنلاحورلاخرصو،عورصملالجرلا
ُسوُّدُق،َتْنَأْنَمَكُفِرْعَأاَنَأ!اَنَكِلْهُتِلَتْيَتَأ!ُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَي
:١سقرم(»!ُهْنِمْجُرْخٱَوْسَرْخٱ«:ًالِئاَقُعوُسَيُهَرَهَتْنٱَف!ِهللاٱ

.)٣٥و٤:٣٤اقول،٢٥و٢٤

ِعَدَيَْملَو،ًَةريِثَكَنيِطاَيَشَجَرْخَأ«هنأليجنإلايوريو
.)١:٣٤سقرم(»ُهوُفَرَعْمَُّـهنَألَنوُمَّـلَكَتَيَنيِطاَيَّـشلا

ُهْتَرَظَناَمَنيِحُةَسِجَّـنلٱُحاَوْرَألٱَو«ًاضيأليجنإلالوقيامك
ْمُهاَصْوَأَو!ِهللاٱُنْبٱَتْنَأَكَّـنِإ«:ًةَلِئاَقْتَخََرصَوُهَلْتَّـرَخ
.)١٢و٣:١١سقرم(»ُهوُرِهْظُيَالْنَأًاريِثَك

ناطيشلانعهتوهاليفخينأعوسيبرللدبالناكو
ءادفلاريبدتلشفيالىتحرارشألاسانلانمهئالمعو
ناكفيكًالماكهتوهالعوسيبرلافشكولذإ،ناسنإلل
نأ،مهصالخال،سانلاكالهديرييذلاناطيشللنكمي
ًانيقي..؟هتوموحيسملابلصقيقحتبسانلاصالخدعاسي
بلصاوبلطيلدوهيلاةداقجّيهاملكلذناطيشلافرعول
اماذهو،بلصلاليطعتلىعسسكعلاىلعناكلو،حيسملا
ِهللاٱِةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَنْلَب«:هئالمعوناطيشلانعيحولاهلوقي
يف حلٱ:ٍِّرسِ

ْ
ملٱِةَمْكِ

ِروُهُّدلٱَلْبَقاَهَنَّـيَعَفُهللاٱَقَبَسيِتَّـلٱ،ِةَموُتْكَْ
ِمل
َ

ْوَلْنَألِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِمٌدَحَأاَهْمَلْعَيَْمليِتَّـلٱ،اَنِدْج
ملٱَّـبَراوُبَلَصاََملاوُفَرَع

:٢سوثنروكىلإىلوألاةلاسرلا(»ِدْجَْ
،١٦:٣انحوي،٢٣:٣٤اقولو،١١:٢٥ىتمرظنا،٨و٧
،٣:١٤سوثنروكىلإةيناثلاةلاسرلا٣:١٧لسرلالامعأ

١٥(.

نعهتوهالعوسيبرلاءافخإللوألاببسلاوهكاذ
.ءادفلاريبدتقيقحتلينعأ،هئالمعوناطيشلا

دسجتلاريبدتقيقحتوهفءافخإلااذهليناثلاببسلاامأ
ىوقيناكنمفضرألاىلعهتوهاللامكبهللالزنولهنأل
؟شيعينأهنكميرشبلانمناكنمو؟هرونلامتحاىلع

»ُشيِعَيَوِيناَرَيَالَناَسْنِإلٱَّـنَأل«:ىسوملبرلالاقدقل
ٌدَحَأُهَرَيَْمل«هللانإسلوبلوسرلالاقو)٣٣:٢٠جورخ(
سواثوميتىلإىلوألاةلاسرلا(»ُهاَرَيْنَأُرِدْقَيَالَوِساَّـنلٱَنِم
بجحينأدبالناكًاروظنمهتاذهللالعجييكلف)٦:١٦
هتوهالهبيفخيًاباجحوهلًارتسهذختيدسجيفهتوهال
ٰهلِإَّـنَأل«اوتوميوهباوقرتحيالىتح

َ
:١٢نييناربع(»ٌةَلِكآٌراَناَن

٢٩(.

يفةحضاولاةقيقحلاهذهنممغرلاىلعوكلذعمو
باتكرظنا(ةسينكلاءابآاهبملعيتلاو،سدقملاباتكلا
حيسملاانديستوهالنمرتتساامفشكيفافشلا«
نبسرطبمركلاوبأبهارلانبركاشوبأفيلأت»ىفتخاو
انلنلعأعوسيبرلانإف.)ةقلعملاةسينكسامشبذهملا
تاضمووتاحملبرخآىلإتقونمهنعفشكوهتوهال
يفتناكاهنكل،ىرخأًانايحأةقلغمو،ًانايحأةحضاو
ةدكؤمةقيقحهتوهالةقيقحلعجتنألةيفاكاهعومجم
نمءيشبكلذنايبىرنفوسلو.دجملاهلوههميلعتب
.ناهربلارثأيفناهربلاوليلدلاولتليلدلابليصفتلا

لبقةهولألاهتاذىلإبسنيذلاوهنذإعوسيبرلانإ
.هدعبنمهلسروهذيمالتهيلإاهبسنينأ

ناك،هتاذىلإهبسناميفًاقداصعوسيبرلانكيملاذإف
الإبسنيالامهتاذىلإبسنهنأل،دحاولاهللاىلعًافدجم
.هدحوهللاىلإ

ًاقداصنكيملهنأحيسملاىلإبسنننأهللاذاعمنكلو
هتاذلةهولألايعديناكهنألبقننأانلاشاحو،هميلعتيف
هنأوًايعدموًالضمناك-صلخملاوهو-هنأو،قحريغنم
،وههصخشىلإدحاولاهللاةدابعنعسانلافرصيلءاج
.هللافاخييقتيأهسفنلهيضترينأىبأييذلارمألا

ىلإءاجمهئاملعرابكنمًادحاوو،دوهيلاةداقدحأنإ
لماكلاهناميإركنينأعطتسيملوهشقانيحيسملاديسلا
لَعُماَي:ُهَلَلاَق«:قلطملاهقدصب

ِّـ
َنِمَتْيَتَأْدَقَكَّـنَأُمَلْعَن،ُم

لَعُمِهللاٱ
ِّـ

يِتَّـلٱِتاَيآلٱِهِذٰهَلَمْعَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَلْنَأل،ًام
.)٣:٢انحوي(»ُهَعَمُهللاٱِنُكَيَْملْنِإُلَمْعَتَتْنَأ

اوركنيملوكلذبنويسدوريهلاولبنويسيرفلافرتعاو
.هيلعمهدقحنممغرلاىلعهميلعتيفهقدصحيسملاىلع
لَعُماَي«:نيلئاقمهذيمالتهيلإاولسرأو

ِّـ
ٌقِداَصَكَّـنَأُمَلْعَن،ُم

يحلاهللانباحيسملاتنأةهولألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي

٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لَعُتَو
ِّـ

حلٱِبِهللاٱَقيِرَطُم
ْ

َىلِإُرُظْنَتَالَكَّـنَأل،ٍدَحَأِبِيلاَبُتَالَو،ِّـَق
.)٢٠:٢٠اقول،١٢:١٤سقرم،٢٢:١٦ىتم(»ِساَّـنلٱِهوُجُو

اذهف،ةهولألاهتاذىلإبسناذإعوسيحيسملانإفكلذل
دجمميلعتلااذهبلطيملهنألءامسلاميلعتو،قحميلعت
.هتاذ

ْدَقاَذِٰهلَو،اَنَأُتْدِلُوْدَقاَذِٰهل«:عوسيبرلالاقدقلو
لٱَىلِإُتْيَتَأ

ْ
لِلَدَهْشَألَِملاَع

ْ
ْنِإَو«:لاقو)١٨:٣٧انحوي(»ِّـقَح

لاقو)١٨:١٤انحوي(»ٌّقَحِيتَداَهَشَفِيسْفَنِلُدَهْشَأُتْنُك
يِذَّـلٱُبآلٱِيلُدَهْشَيَو،ِيسْفَنِلُدِهاَّـشلٱَوُهاَنَأ«:ًاضيأ
،ُقِداَّـصلٱُنيِمَألٱُدِهاَّـشلٱ،ُنيِمآلٱ«)٨:١٨انحوي(»يِنَلَسْرَأ
،٣:١٤،١:٥،١٩:١١،٢٢:٦ايؤرلا(»ِهللاٱِةَقيِلَخُةَءاَدَب
هنأبهفصيامك.)٦:١٣سواثوميتىلإىلوألاةلاسرلا
لٱ«
ْ

حلٱُسوُّدُق
ْ

.)٣:٧،٦:١٠ايؤرلا(»َُّق

:ةيلزألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي-١

؟هدحوهللاالإهلةيادباليذلايلزألاوهنم

»ُهللاٱَتْنَأِدَبَألٱَىلِإِلَزَألٱُذْنُم«:رومزملايفيبنلالوقي
لٱُذْنُمٌةَتَبْثُمَكُّيِسْرُك«.)٩٠:٢رومزم(

ْ
ِلَزَألٱُذْنُم.ِمَدِق

.)٩٣:٢رومزم(»َتْنَأ

ُّبَراَيِلَزَألٱُذْنُمَتْنَأَتْسَلَأ«:يبنلاقوقبحلوقيو
ُكِلاَسَم...هللا«:ًاضيألوقيو،)١:١٢قوقبح(»؟يِٰهلِإ
.)٣:٦قوقبح(»ُهَلِلَزَألٱ

ُذْنُماَنُّيِلَو...اَنوُبَأَتْنَأَكَّـنِإَف«:يبنلاءايعشإلوقيو
،لزألاوهانهدبألاو،)٦٣:١٦ءايعشإ(»َكُمْسٱِدَبَألٱ
.ةيادبهلسيلاملزألاو

.ةيلزألاهتاذىلإبسنحيسملاديسلانأىلع

:كلذنم

:دوهيللهلوق-١
َلاَقَف.»َحِرَفَوىَأَرَفيِمْوَيىَرَيْنَأِبَلَّـلََهتُميِهاَرْبِإْمُكوُبَأ«

لٱُهَل
ْ
»؟َميِهاَرْبِإَتْيَأَرَفَأ،ُدْعَبًةَنَسَنوُسَْمخَكَلَسْيَل«:ُدوُهَي

َهلَلاَق
ُ

حلٱ«:ُعوُسَيْم
ْ

حلٱَّـَق
ْ

َنوُكَيْنَأَلْبَق:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

.)٥٨-٨:٥٦انحوي(»نِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإ

حلٱ«عوسيبرلالوقوهانهانينعييذلاو
ْ

حلٱَّـَق
ْ

ُلوُقَأَّـَق
.»نِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإَنوُكَيْنَأَلْبَق:ْمُكَل

قبسأنذإوهف.ميهاربإدجوينألبقنئاكحيسملانذإ
دسجتقبسميهاربإنأنممغرلاىلعنامزلايفهيلع
هلاولاقودوهيلاهلشهديذلارمألا،نينسلافالآبةملكلا
.»؟َميِهاَرْبِإَتْيَأَرَفَأ،ُدْعَبًةَنَسَنوُسَْمخَكَلَسْيَل«:نيضرتعم

رارصإبعوسيبرلاديكوتوهكلذنمبجعألانأىلع
حلٱ«
ْ

حلٱَّـَق
ْ

»نِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإَنوُكَيْنَأَلْبَق:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
اليذلا،ةمئادلاةنونيكلانينراهلانه»نئاك«ةملكو
عيمجيفانهةنونيكلالعفف.هدحوهللاريغهبفصتي
انأ«هانعماهريغوةيطبقلاوةينانويلاوةيناربعلابيأتاغللا
انأ...لبقتسملاورضاحلاويضاملايف،»ًامئاددوجوملا
نئاكلاو،لزألاذنميضاملايفنئاكلاو،رضاحلايفنئاكلا
لزألاذنمًامئادنئاكلاانأ...دبألاىلإلبقتسملايفًامئاد
..دــمرســلاـاـنأ..يدــبألايلزالاـاـنأ..دــبألاىلإو
..مئادلاانأ..يدمرسلاو

ٌةَمْعِن«ًاريثكايؤرلارفسيفلمعستملاريبعتلاوهاذهو
:١ايؤرلا(»ِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَوِنِئاَكْلٱَنِمٌمَالَسَوْمُكَل
٤(.

لٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«
ْ
لٱ،ُءاَي

ْ
ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِب

لٱ،ِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَوُنِئاَكْلٱ
ْ

»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق
)١:٨ايؤرلا(

حلٱُةَعَبْرَألٱَو«
ْ

...ٍةَحِنْجَأُةَّـتِساَهْنِمٍدِحاَوِّـلُكِلُتاَناَوََي
ُّبَّـرلٱ،ٌسوُّدُقٌسوُّدُقٌسوُّدُق«:ًةَلِئاَقًالْيَلَوًاراََهنُلاَزَتَالَو
لٱُهٰلِإلٱ

ْ
»ِيتْأَييِذَّـلٱَوُنِئاَكْلٱَوَناَكيِذَّـلٱ،ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق

.)٤:٨ايؤرلا(

لٱَوُةَعَبْرَألٱَو«
ْ

جلٱًاخْيَشَنوُْرشِع
ْ

َىلَعِهللاٱَماَمَأَنوُسِلَا
َكُرُكْشَن«:َنيِلِئاَقِِهللاوُدَجَسَوْمِهِهوُجُوَىلَعاوُّرَخْمِهِشوُرُع
لٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱاَُّهيَأ

ْ
َناَكيِذَّـلٱَوُنِئاَكْلٱ،ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق

.)١٧و١١:١٦ايؤرلا(»ِيتْأَييِذَّـلٱَو

ملٱَكَالَمُتْعِمَسَو«
ْ
ُنِئاَكْلٱاَُّهيَأَتْنَأٌلِداَع«:ُلوُقَيِهاَيِ
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ًامئادنوكييذلا)١٦:٥ايؤرلا(»ُنوُكَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَو
َتْنَأِدَبَألٱَىلِإِلَزَألٱُذْنُم«رومزملالوقيامكيأدبألاىلإ
.)١٣٥:١٣رومزم،٩٠:٢رومزم(»ُهللاٱ

ىقمحمه«هللانوفرعيالنيذلانعةمكحلارفسلوقيو
ةروظنملاتاريخلانمنئاكلااوملعينأاوردقيملمهعبطنم
:١٣ةمكحلا(»اهعناصاوفرعيىتحتاعونصملااولمأتيملو
.هللاوهامنإنئاكلابدوصقملانأكشالو،)١

نيحهتاذلبرلاهاطعأيذلامسالانأركذلابيرح
مهلًافيرعتليئارسإينبىلإهغلبيلهمسانعىسومهلأس
وأ-ًامئادنئاكلا:ةيناربعلابهانعموهوهيوههلسرمصخشب
ِملُهللاٱَلاَقَف«:مئادلا

ُ
اَذَكٰه«:َلاَقَو.»ْهَيْهَأيِذَّـلٱِهَيْهَأ«:ىَسو

ًاضْيَأُهللاٱَلاَقَوْمُكْيَلِإيِنَلَسْرَأْهَيْهَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُلوُقَت
ِمل
ُ
ُهٰلِإ،ْمُكِئاَبآُهٰلِإْهَوَْهي:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُلوُقَتاَذَكٰه«:ىَسو
يِمْسٱاَذٰه.ْمُكْيَلِإيِنَلَسْرَأَبوُقْعَيُهٰلِإَوَقاَحْسِإُهٰلِإَوَميِهاَرْبِإ
مث:٦:٣جورخلاًاضيأرظنا.١٥و٣:١٤جورخلا(»ِدَبَألٱَىلِإ
رومزم،٦٨:٤رومزممث.هوهيانأ:هللاقوىسومهللاملك

هوهينأفورعملاو.)١٢:٥عشوه،٤٣:١٣ءايعشإ،٨٣:١٨
JEHOVAH-YHWHنوكي(يأ)ايهأ(لعفلانممسالا(

يضاملايفمئادلادوجولاىلعةلالدللًامئادعراضملايف
لوقيو...دبألاىلإلزألاذنمدوجولا،لبقتسملاورضاحلاو
.ةماعءايشألاعيمجقلخمئادلايحلا«سدقملاباتكلا
يذلادوجولاوهو.)١٨:١خاريسنبعوشي(»هدحوبرلا
َنوُكَيْنَأَلْبَق«:لاقامدنعهتاذىلإعوسيبرلاهبسن
.)٨:٥٨انحوي(»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإ

سيدقلالوقلهحرشيفسونيطسغوأسيدقلالوقي
«١٤ددع،ىلوالاهتلاسرنميناثلاحاحصألايفانحوي
لٱَنِميِذَّـلٱُمُتْفَرَعْدَقْمُكَّـنَألُءاَبآلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُتْبَتَك

ْ
.»ِءْدَب

َهلَلاَق«
ُ

اننإ»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإَنوُكَيْنَأَلْبَق:ُعوُسَيْم
.ناسنإلالبقاتنوكضرألاوءامسلا؟ميهاربإلبقلوقن
:لوقيعزانمنودبو.ليوطنمزباهلبقواهلبقنئاكبرلاو
دوجولاىوسفرعيالفوهامأ»ٌنِئاَكاَنَأميِهاَرْبِإَلْبَق...«
امنإدحاو،هموي.لبقتسمالويضامهيدلسيلو)مئادلا(
سايقالوليلالوهيفمالظالمويلاكلذوهديحو،يلزأ
اذإراهنهنإ.تئشامهمس.تاهينهالوتاعاسالو
:١٠٢رومزم(»َيِهَتْنَتْنَلَكوُنِسَو«:ليقدقهنعذإ..تئش
لا«:برللليقنيح.مويلااذهىمسىتمو،)٢٧

ْ
َمْوَي

يفةيلزأةدالويلزألابآلاهدلو.)٢:٧رومزم(»كُتْدَلَو

وههنألةينمزةهينهالوىتحةياهنالوهلةيادباليألزألا
:هلًالئاقىسوملهاطعأيذلامسالاوهاذهو،وهيذلا
لبقو؟ميهاربإلبقىنعمام»مكيلإينلسرأيذلانئاكلا«
يأ»كتدلورجفلالبق«باتكلاىلإغصا.مدآلبقو؟حون
،نوكءيشلكهبنأل؟اذاملو.ضرألاوءامسلالبق
.ءيشنوكيملهنودبو

:بآللهتاجانميفهلوقًاضيأكلذنمو-٢
يِذَّـلٱِدْجَْملٱِبَكِتاَذَدْنِعُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأِينْدِّـَجمَنآلٱَو«
.)١٧:٥انحوي(ِ»َملاَعْلٱِنْوَكَلْبَقَكَدْنِعِيلَناَك

لبقنئاكهنأهتاذىلإعوسيبرلااهيفبسنيةحملانه
هروهظذنم،ميرمنمأدبيملهدوجونأيأ،ملاعلاءاشنإ
ذنميأ،نوكلاقلخلبقنئاكهدوجونألب،دسجلاب
.لزألا

لبقبآلادنعيلزألادجملاهتاذىلإبسنيهنأمث
راصودبعةروصذختاامدنعهنمهتاذىلخأيذلاو،روهدلا

.)٢:٧يبليف(رشبلاهبشيف

:بآللهتاجانميفهلوقًاضيأكلذنمو-٣
يِعَمَنوُنوُكَييِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلٱِءَالُؤٰهَّـنَأُديِرُأُبآلٱاَُّهيَأ«
َكَّـنَأل،يِنَتْيَطْعَأيِذَّـلٱيِدَْجماوُرُظْنَيِل،اَنَأُنوُكَأُثْيَح
.)١٧:٢٤انحوي(ِ»َملاَعْلٱِءاَشْنِإَلْبَقيِنَتْبَبْحَأ

حملييتلاعوسيبرلاتاحملنمىرخأةحملهذهو
نامزلاىلعلب،طقفهدسجتىلعالقباسلاهدوجوىلإاهيف
نيبةنئاكلاةيلزألاةبحملاىلإًاضيأحمليلب،ناوكألاءاشنإو
.نامزلالبقولزألايفبآلامونقأوهمونقأ

ايؤرلارفسيفهلوقكلذنمو-٤
ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِبْلٱ،ُءاَيْلٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«

لٱ
ْ

لٱ،ِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَوُنِئاَك
ْ

»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق
.)١:٨ايؤرلا(

ةيادبلاوءايلاوفلألاهنأهتاذىلإبسنييذلاملكتملاو
رفسنملوألالصفلاعلطمنألعوسيبرلاوهةياهنلاو
ملٱَعوُسَيُنَالْعِإ«:هلوقبأدبيايؤرلا

هنأمث)١:١ايؤرلا(ِ»حيِسَْ
ملٱَعوُسَي«ندلنممالسلايدهيكلذدعب

ِدِهاَّـشلٱِحيِسَْ
لٱ،ِنيِمَألٱ

ْ
يِذَّـلٱ.ِضْرَألٱِكوُلُمِسيِئَرَو،ِتاَوْمَألٱَنِمِرْكِب

ًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنَلَعَجَو،ِهِمَدِباَناَياَطَخْنِماَنَلَّـسَغْدَقَو،اَنَّـبَحَأ
ملٱُهَل،ِهيِبَأِِهللا

لُّسلٱَوُدْجَْ
ْ

اَذَوُه.َنيِمآ.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُناَط
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،ُهوُنَعَطَنيِذَّـلٱَو،ٍْنيَعُّلُكُهُرُظْنَتَسَو،ِباَحَّـسلٱَعَمِيتْأَي
ُفِلَألٱَوُهاَنَأ.َنيِمآْمَعَن.ِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجِهْيَلَعُحوُنَيَو
.)٨-١:٥ايؤرلا(»ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِبْلٱ،ُءاَيْلٱَو

هنأو،ةيدبألاوةيلزألاهتاذىلإبسنييذلاوملكتملاف
هلبقنكيمليلاتلابهنأو،رخآلاولوألاهنأيأءايلاوفلألا
،هسفنحيسملاعوسيبرلاوهامنإهلإهدعبنوكيالوهلإ
،١:١٨يسولوك(تاومألانيبنمماقنمركبوههنأل
وهو،)٢٣و١٥:٢٠ىلوألاسوثنروك،٢٦:٢٣لسرلالامعأ
انلسغو)٢:٢٠ةيطالغ،٢٥و٥:٢سسفأ(انبحأيذلا
سطيت،٥:٢٦سسفأ،٢٢:١٦لامعأ(همدباناياطخنم
باحسلاىلعيناثلاهئيجميفيتأيسيذلاوهو...)٣:٥
:٢١اقول،١٣:٢٦،١٤:٦٢سقرم،٢٤:٣٠،٢٦:٦٤ىتم(

ضرألالئابقعيمجهيلعحونتونيعلكهرظنتسو.)٢٧
ًارارمهنعثدحتوكلذفصونأقبسامك)٢٤:٣٠ىتم(
.ليجنإلايف

ىلإعوسيبرلااهبسنييتلاتافصلاهذهانلمأتاذإف
:هتاذىلإبآلاهللااهبسنيتلاتافصلااهنيعباهنأدجنهتاذ

.)٤١:٤ءايعشإ(»َنيِرِخآلٱَعَمَو،ُلَّـوَألٱُّبَّـرلٱاَنَأ«

»ُنوُكَيَاليِدْعَبَوٌهٰلِإْرَّـوَصُيَْملِيلْبَق.َوُهاَنَأِّـينَأ«
.)٤٣:١٠ءايعشإ(

.)٤٤:٦ءايعشإ(»ِيْريَغَهٰلِإَالَوُرِخآلٱاَنَأَوُلَّـوَألٱاَنَأ«

.)٤٨:١٢ءايعشإ(»ُرِخآلٱاَنَأَوُلَّـوَألٱاَنَأ.َوُهاَنَأ«

انحويسيدقللًاضيأهلوقكلذنمو-٥
هدبعلهتاذفّرعيوهو،ةيناثةرم.يئارلا
:انحويهذيملتو
.)١:١١ايؤرلا(»ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ.ُءاَيْلٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«

هتلباقميوريهايؤريفانحويسيدقلاةاوريههذهو
:عوسيبرلل

يفْمُكُكِيَرشَوْمُكوُخَأاَّـنَحوُياَنَأ« يفَوِةَقيِّـضلٱِ ِتوُكَلَمِ
ملٱَعوُسَي

يفُتْنُك.ِِهْربَصَوِحيِسَْ جلٱِ
ْ

طَبىَعْدُتيِتَّـلٱِةَريَِز
ْ

َسُم
ملٱَعوُسَيِةَداَهَشِلْجَأْنِمَوِهللاٱِةَمِلَكِلْجَأْنِم

ُتْنُكِ.حيِسَْ
يف يفِحوُّرلٱِ ًاميِظَعًاتْوَصيِئاَرَوُتْعِمَسَو،ِّـبَّـرلٱِمْوَيِ
.ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ.ُءاَيْلٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«:ًالِئاَقٍقوُبِتْوَصَك

يفْبُتْكٱُهاَرَتيِذَّـلٱَو لٱِعْبَّـسلٱَىلِإْلِسْرَأَوٍباَتِكِ
ْ

يِتَّـلٱِسِئاَنَك
يف .)١١-١:٩ايؤرلا(»اَّـيِسَأِ

يذلاميظعلاتوصلااذهنأرثكألابحضتيفوسلو
.هتاذعوسيبرلاتوصناكهفلخانحويسيدقلاهعمس
الإبسنيالامهتاذىلإبسنيىرخأةرمعوسيبرلاانهف
يلزألاهنأيأ،رخآلاولوألاءايلاوفلألاهنأ:هدحوهللاىلإ
..هلةياهناليذلايدبألاهلةيادباليذلايلزألا،يدبألا
يأهوهيوهوأ،ًامئادرضاحلاوًامئادنئاكلا..مئادلايأ
.دمرسلاوأيدمرسلا

نملوألاحاحصألاسفنيفوىرخأةرمو-٦
سيدقلااهآريتلاايؤرلاتاذيفو،ايؤرلارفس
ال«:ًالئاقهملكيهتاذبعوسيبرلاىأرانحوي
.»رخآلاولوألاوهانأفخت
توصللهعامسربخىورنأدعبانحويسيدقلالوقي

:لوقي،قوبتوصكناكو،هئارونمهعمسيذلاميظعلا

لٱَف«
ْ
لٱاَّـَملَو.يِعَمَمَّـلَكَتيِذَّـلٱَتْوَّـصلٱَرُظْنَألُّتَفَت

ْ
ُّتَفَت

يفَو،ٍبَهَذْنِمَرِياَنَمَعْبَسُتْيَأَر ملٱِعْبَّـسلٱِطَسَوِ
ُهْبِشِرِياَنَْ

َدْنِعًاقِطْنَمَتُمَو،ِنْيَلْجِّـرلٱَىلِإٍبْوَثِبًالِبَْرسَتُم،ٍناَسْنِإِنْبٱ
ِناَضَيْبَأَفُهُرْعَشَوُهُسْأَراَّـمَأَو.ٍبَهَذْنِمٍةَقَطْنِمِبِهْيَيْدَث
لَّـثلٱَكِضَيْبَألٱِفوُّصلٱَك

ْ
ُهْبِشُهَالْجِرَو.ٍراَنِبيِهَلَكُهاَنْيَعَو،ِج

يفِناَتَّـيِمَْحماَمَُّـهنَأَك،ِّـيِقَّـنلٱِساَحُّنلٱ ِتْوَصَكُهُتْوَصَو.ٍنوُتَأِ
يفُهَعَمَو.ٍَةريِثَكٍهاَيِم لٱِهِدَيِ

ْ
ٌفْيَسَو،َبِكاَوَكُةَعْبَسىَنْمُي

َيِهَوِسْمَّـشلٱَكُهُهْجَوَو،ِهِمَفْنِمُجُرَْخيِنْيَّـدَحوُذٍضاَم
يفُءِيضُت هتَّـوُقِ طَقَسُهُتْيَأَراَّـمَلَف.اَِ

ْ
،ٍتِّـيَمَكِهْيَلْجِرَدْنِعُت

لٱُهَدَيَعَضَوَف
ْ
ُلَّـوَألٱَوُهاَنَأ،ْفََختَال«:ِيلًالِئاَقَّـَيلَعىَنْمُي

حلٱَو،ُرِخآلٱَو
ْ

.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإٌّيَحاَنَأاَهَوًاتْيَمُتْنُكَو.َُّي
هلٱُحيِتاَفَمِيلَو.َنيِمآ

َْ
ملٱَوِةَيِوا

.)١٨-١:١٢ايؤرلا(»ِتْوَْ

سيدقللرهظيذلانأ،ايؤرلارفسةياورنمحضاوو
تفتلاكلذدعبوهفلخنمًالوأهتوصعمسدقوانحوي
هلإلاةروصيفهسفنبحيسملاديسلاوهناك،هآروانحوي
حيسملاوهنذإ..ناسنإنباهبشهنألاقكلذلو،سنأتملا

ءاهبيفهآرانحوينأل،ناسنإنباهبشهنألاقوهتوسانيف
لبجىلعهيفهآريذلالالجلانممظعألالجوميظع
هآر)٣٢-٩:٢٨اقول،٣-٩:١سقرم،٢و١٧:١ىتم(يلجتلا
ناككلذلاهدادتشادنعسمشلاكءيضيههجووًارينم
هنعلاقف)٤٥:٢رومزم(رشبلاينبنمًالامجعربأوىهبأ
.»ناسنإنباهبشهنأ«

يحلاهللانباحيسملاتنأةهولألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي
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هلىأرف،هآرامكاهعيمجتوسانلافاصوأبهفصوهنأمث
نيديو،نينيعهلىأرو،سأرلايطغيًارعشوًاسأرونيلجر
مونقألاةملكلاهذختايذلادسجلافاصوأاهلكو،ًاهجوو
هآرامدنعانحوينألوقيمث...سانلانيبهبرهظويناثلا
هنأل،يلجتلالبجىلعهفاخاممرثكأهتبيهنمًادجفاخ
راصوهيمدقدنعطقسفوخلاةدشنمهنألوقيانه
عضوبوهملاميظعلاتوصلابحاصنأفيضيو.تيملاك
،ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱَوُهاَنَأ«:هللاقوانحويسأرىلعىنميلاهدي
حلٱَو
ْ

نذإ.»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإٌّيَحاَنَأاَهَوًاتْيَمُتْنُكَو.َُّي
يفهليتلاىنميلاهديبهنألهسفنعوسيبرلاوهملكتملا
هفرعمثهنأمط-انحويسأرىلعاهعضودقو-دسجلا
،رخآلاووألاهنأهتاذىلإبسنهسفنبهفيرعتيفو.هسفنب
هنأبفاضأو،هاوسدحأالوهدحوهللاهبفصتياموهو
دسجلابتوملاقاذنأىلإريشياذهو،ًاتيمناكدقويحلا

.عوسيبرلاىلعالإقبطنيالامم،بيلصلايف

ةلالداهتاليصفتيفلدتهايؤريفانحويسيدقلاةياورنإ
يفعوسيبرلاوه،هعمملكتنمنأىلعةمساحوةعطاق
الامم،بيلصلايفةيلزألاةفصهتاذىلإبسنهنأو،توسانلا
.عوسيبرلاىلعالإقبطني

صنايؤرلارفسنميلاتلاحاحصألايفو-٧
هتاذىلإهيفبسنو،عوسيبرلاهبقطنرخآ
:لوقيثيحةيلزألا
ُلَّـوَألٱُهُلوُقَياَذٰه«:اَْنريِمِسِةَسيِنَكِكَالَمَىلِإْبُتْكٱَو«
وهنمو)٢:٨ايؤرلا(»َشاَعَفًاتْيَمَناَكيِذَّـلٱ،ُرِخآلٱَو
)٦:٩ةيمور(عوسيبرلاالإةايحلاىلإداعفًاتيمناكيذلا
ماقثلاثلامويلايفونفُدمث،بيلصلاىلعتوملاقاذيذلا
ًاتيمناكيذلااذه؟توملاعاجوأًاضقان،تاومألانيبنم
هسفننعلوقيهنيعبوه،توملانمةمايقلابةايحلاىلإداعو
اليذلايدبألا،هلةيادباليذلايلزألا..رخآلاولوألاهنأ
نذإعوسيبرلاو..عوسيبرلاوهنذإملكتملاف..هلةياهن
.هلةيادباليذلايلزألاوه

:هلوقًاضيأكلذنم-٨
لٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«

ْ
لٱ،ُءاَي

ْ
يِطْعُأاَنَأ.ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِب

لٱ
ْ

طَع
ْ

حلٱِءاَمِعوُبْنَيْنِمَناَش
ْ

.)٢١:٦ايؤرلا(»ًاناَّـَجمِةاََي
بحاصنإانحويسيدقلالوقيذإ،عوسيبرلاوهملكتملاو
جلٱ«وهلوقلااذه

ْ
لٱَىلَعُسِلَا

ْ
٢١:٥،٤:٢ايؤرلا(»ِشْرَع

نأبًامئادهتاذفصيعوسيبرلانألمث)٩،٥:١،٢٠:١١و
لاقيذلاوهف.شاطعلايورييذلاةايحلاعوبنيهيدل
ملٱَنِمُبَْرشَيْنَمْنِكٰلَو«:ةيرماسلاةأرملل

ِهيِطْعُأيِذَّـلٱِءاَْ

ملٱِلَب،ِدَبَألٱَىلِإَشَطْعَيْنَلَفاَنَأ
ِهيِفُريِصَيِهيِطْعُأيِذَّـلٱُءاَْ

)٤:١٤انحوي(»ٍةَّـيِدَبَأٍةاَيَحَىلِإُعَبْنَيٍءاَمَعوُبْنَي

.)٦:٣٥انحوي(»ًادَبَأُشَطْعَيَالَفِيبْنِمْؤُيْنَم«:لاقو

لَفٌدَحَأَشِطَعْنِإ«:لاقو
ْ

ِيبَنَمآْنَم.ْبَْرشَيَوَّـَيلِإْلِبْقُي
لٱَلاَقاَمَك

ْ
َجتُباَتِك

ْ
طَبْنِميِر

ْ
:٧انحوي(»ّيَحٍءاَمُراَْهنَأِهِن

.)٣٨و٣٧

بسني،ايؤرلارفسنمكلذكصنلااذهيفنألوقأ
هنأهسفنىلإءامسلايفشرعلاىلعسلاجلاعوسيبرلا
ةفصهتاذلبسنيهنأيأ،ةياهنلاوةءادبلاوءايلاوفلألا
.هدحوهللاريغلبسنتاليتلاةيدبألاوةيلزألا

:ًاضيأهلوقكلذنمو-٩
اَمَكٍدِحاَوَّـلُكَيِزاَجُأليِعَمِيتَرْجُأَوًاعِيَرسِيتآاَنَأاَهَو«

لٱَوُفِلَألٱاَنَأ.ُهُلَمَعُنوُكَي
ْ
ُلَّـوَألٱ،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِبْلٱ،ُءاَي

يذلاوهعوسيبرلاناكاملو)١٣و٢٢:١٢ايؤرلا(»ُرِخآلٱَو
بسحدحاولكيزاجيسهنأو،يناثلاءيجملابدعو
يفِيتْأَيَفْوَسِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإَف«:هلوقيفامك،هلامعأ ِدَْجمِ
»ِهِلَمَعَبَسَحٍدِحاَوَّـلُكيِزاَُجيٍذِئَنيِحَو،ِهِتَكِئَالَمَعَمِهيِبَأ
ىتم،٢٤:٣،٣٠،٣٧،٣٩ىتمًاضيأرظنا.١٦:٢٧ىتم(

اقول،٨:٣٨،١٣:٢٦،١٤:٦٤سقرم،٢٥:٣١،٣٢،٢٦:٤٦
لامعأ،٥:٢٢،٢٧،١٤:٣،١٨،٢٨،٢١:٢٢انحوي،٢١:٢٧
ةلاسرلا،٢:١٦،١٤:١٠،١٢ةيمور،١٠:٤٢،١٧:٣١لسرلا
:٥سوثنروكىلإةيناثلاةلاسرلا،١١:٢٦سوثنروكىلإىلوألا

ةلاسرلا،٢:١٩،٣:١٣يكينولاستىلإىلوألاةلاسرلا،١٠
ىلإةيناثلاةلاسرلا،١:٧،١٠،٢:١،٨يكينولاستىلإةيناثلا
:١:٧،٢ايؤرلا،٢:٢٨ىلوألاانحويةلاسر،٤:١سواثوميت

٢٥،٣:١١،٢٢:٧،٢٠(.

وهو،يسدقلاصنلااذهبملكتملاوهنذإعوسيبرلاف
لٱَوُفِلَألٱاَنَأ«:لئاقلا

ْ
لٱ،ُءاَي

ْ
»ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِب

،يدبألايلزألاهنأىلعةرملكيفًادكؤم)٢٢:١٣ايؤرلا(
ؤرجيالو،هللاريغةيلزألابفصتيالهنأل،هلإهريغسيلهنأو
لٱَوُفِلَألٱاَنَأ«:هتاذنعلوقينأهللاريغدحأ

ْ
لٱ،ُءاَي

ْ
ُةَياَدِب

.»ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ،ُةَياَهِّـنلٱَو

يحلاهللانباحيسملاتنأةهولألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي

١٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



:ةيدبألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي-٢

هدحوفصتيكلذك،ةيلزألابهدحوهللافصتيامكو
ئدبملاوةءادبلاوءدبلاهنأليلزألاوههدحوهللااف.ةيدبألاب
.هلةياهنالهنأليلزألاهدحووهو،هلةيادبالو،ءيشلكل

رومزم(»ُهللاٱَتْنَأِدَبَألٱَىلِإِلَزَألٱُذْنُم«:يحولالوقي
٩٠:٢(.

رومزم(»ِدَبَألٱَىلِإَوِلَزَألٱَنِمَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم«
،١٦:٣٦،٢٩:١٠لوألامايألارابخأ،٤١:١٣،١٠٦:٤٨
.)٢:٢٠لايناد،٩:٥ايمحن

لٱَلاَقاَذَكٰه«
ْ

ملٱُِّيلَع
لٱ،ِدَبَألٱُنِكاَس،ُعِفَتْرُْ

ْ
»ُهُمْسٱُسوُّدُق

.)٥٧:١٥ءايعشإ(

ايمرإ(»ٌّيِدَبَأٌكِلَمَوٌّيَحٌهٰلِإَوُه.ٌّقَحَفُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱاَّـمَأ«
.)٣٣:٢٧ةينثتلاًاضيأرظنت١٠:١٠

.ةايحلاوههللانألف،ةيدبألابةايحلاتفصواذإف

وهيلزألانأل،يدبأهنأبفصويالفقولخموهامامأو
.يدبألاهدحو

.دولخلابةكئالملافصوتو،دولخلابناسنإلافصويمعن
تانئاكللهللاةحنمدولخلا.ةيدبألاريغوهدولخلانكل
نذإدولخلاو.ءانفللةلباقيهفةقولخمتماداماهنأل،ةلقاعلا
.يهاهتعيبطنمتسيلاهيلعةضافمةمعنوةحنم

لبطقفدولخلابالهسفنفصوحيسملاديسلانأىلع
.هدحوهللاريغاهبفصتياليتلاةيدبألاب

َوُهاَنَأ«انحويهلوسروهدبعلحيسملاعوسيلاق)١(
لٱُّبَّـرلٱُلوُقَي،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِبْلٱ،ُءاَيْلٱَوُفِلَألٱ

ْ
يِذَّـلٱَوُنِئاَك

لٱ،ِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَك
ْ

)١:٨ايؤرلا(»ْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق

يفُتْنُك«:هايؤريفانحويسيدقلالوقيو)٢( يفِحوُّرلٱِ ِ
:ًالِئاَقٍقوُبِتْوَصَكًاميِظَعًاتْوَصيِئاَرَوُتْعِمَسَو،ِّـبَّـرلٱِمْوَي
.)١١و١:١٠ايؤرلا(»رِخآلٱَوُلَّـوَألٱ.ُءاَيْلٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«
نأل،هنيعبعوسيبرلاتوصوهميظعلاوصلااذهناكو
،هعمملكتيذلاميظعلاتوصلارظنيلتفتلاانحويسيدقلا
َىلِإٍبْوَثِبًالِبَْرسَتُم،ٍناَسْنِإِنْبٱ«ةروصيفهآرتفتلااملو

اَّـمَأَو.ٍبَهَذْنِمٍةَقَطْنِمِبِهْيَيْدَثَدْنِعًاقِطْنَمَتُمَو،ِنْيَلْجِّـرلٱ
لَّـثلٱَكِضَيْبَألٱِفوُّصلٱَكِناَضَيْبَأَفُهُرْعَشَوُهُسْأَر

ْ
ُهاَنْيَعَو،ِج

يفِناَتَّـيِمَْحماَمَُّـهنَأَك،ِّـيِقَّـنلٱِساَحُّنلٱُهْبِشُهَالْجِرَو.ٍراَنِبيِهَلَك ِ
يفُهَعَمَو.ٍَةريِثَكٍهاَيِمِتْوَصَكُهُتْوَصَو.ٍنوُتَأ لٱِهِدَيِ

ْ
ىَنْمُي

،ِهِمَفْنِمُجُرَْخيِنْيَّـدَحوُذٍضاَمٌفْيَسَو،َبِكاَوَكُةَعْبَس
يفُءِيضُتَيِهَوِسْمَّـشلٱَكُهُهْجَوَو هتَّـوُقِ طَقَسُهُتْيَأَراَّـمَلَف.اَِ

ْ
ُت

لٱُهَدَيَعَضَوَف،ٍتِّـيَمَكِهْيَلْجِرَدْنِع
ْ
َال«:ِيلًالِئاَقَّـَيلَعىَنْمُي

حلٱَو،ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱَوُهاَنَأ،ْفََخت
ْ

ٌّيَحاَنَأاَهَوًاتْيَمُتْنُكَو.َُّي
صنلااذهانحرشدقلو.)١٨-١:١٢ايؤرلا(»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإ
نأل،هسفنبعوسيبرلاوهملكتملانأانيبولبقنم
ضيبألاهبوثوهتماقفصوو،دسجلايفهآرانحويسيدقلا
هسأروهرعشكلذكفصوامك،هييدثدنعبهذلاةقطتمو
فصوهسفنبهفيرعتيفو،هسفنبهفرعوهيمدقوهمفوهينيعو
ِدَبَأَىلِإُّيَْحلٱَو،ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ«هنأبهتاذعوسيبرلا
اهبفصتياليتلاةيدبألاهتاذىلإبسنهنأيأ»َنيِدِبآلٱ
.دابآلادبأىلإًايحلظيسهنأو،هدحوهللاريغ

عضويفةقيقحلاسفنىلععوسيانبرحلأدقو)٣(
َىلِإْبُتْكٱَو«انحويسيدقلاهلوسروهدبعلهلوقيف،رخآ
َناَكيِذَّـلٱ،ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱُهُلوُقَياَذٰه«:اَْنريِمِسِةَسيِنَكِكَالَم
ىلإبسنييذلانأحضاوو.)٢:٨ايؤرلا(»َشاَعَفًاتْيَم
وههنألحيسملاعوسيبرلاوه،صنلااذهيفةيدبألاهتاذ
.تاومألانيبنمهتمايقبةايحلاىلإداعمثتاميذلا

ُةَياَدِبْلٱ،ُءاَيْلٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«لئاقلاهتاذبوهو)٤(
لٱيِطْعُأاَنَأ.ُةَياَهِّـنلٱَو

ْ
طَع
ْ

حلٱِءاَمِعوُبْنَيْنِمَناَش
ْ

»ًاناَّـَجمِةاََي
ًاريثكدعويذلانإانهلوقنًاقباسانلقامكو)٢١:٦ايؤرلا(
يذلا،يحلاءاملا،ةايحلاءامهدنعنأةقرفتمعضاوميفو
هتاذفصييذلاوهو،عوسيبرلاوهةيدبألاةايحلاىلإعبني
.هلةياهناليذلايدبألاهنأب

لاجميفوهو،ةقيقحلاتاذو،ىنعملاسفنرركيو)٥(
يذلاباقعالوباوثلابباسحلاو،يناثلاهئيجمبدعولا
اَه«:نايدلاهدحوهنأل،هربنمو،ضيبألاهشرعمامأيرجيس
ُنوُكَياَمَكٍدِحاَوَّـلُكَيِزاَجُأليِعَمِيتَرْجُأَوًاعِيَرسِيتآاَنَأ
»ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِبْلٱ،ُءاَيْلٱَوُفِلَألٱاَنَأ.ُهُلَمَع
.)١٣و٢٢:١٢ايؤرلا(

برلاامهبسني،ةيدبألاوةيلزألا:ناتيهلإلاناتفصلاناتاه
ملاذإف.هللاىلإاهبنابسنتيتلاةوقلاسفنبهتاذىلإعوسي
فصينأحيسملاعوسيؤرجيفيكف،هللاوهحيسملانكي
،ُءاَيْلٱَوُفِلَألٱاَنَأ«ظفحتريغبلوقيو،ةيدبألاوةيلزألابهتاذ

يحلاهللانباحيسملاتنأةهولألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي
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كلذبسنناسنإنأول؟»ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِبْلٱ
نأامإ:ةداحةيضقمامأنآلانحنف.ًافدجمناكلهتاذىلإ
ًاقداصناكاذإف.ًاقداصنوكينأامإو،ًافدجمحيسملانوكي
هللاوهنوكينأنمرفمالف-كلذيفكشالو-
.ًادسجتم

ةايحلاوههنأهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي-٣
:ءاشينملاهحناموةايحلابهاوهنأو،اهنيعب

لكيفةايحلائدبموهو،هتاذبيحلاوههدحوهللانإ
نمهريغييحوايحأيذلاو،لوألايحلاوه.تانئاكلا
وههللاو،رخآيحلكايحيهبو،ةايحلاهتاذوهوءايحألا
،ًايحلازالو،لزألاذنميحلاوهناك..ًامئاديحلا
لصأو،ةايحلاثعابوهناكو.دبألاىلإيحلاوهلظيسو
ًامئادلظيسو،ةايحلاثعبيلازالو،ةايحلائدبموةايحلا
.دبألاىلإةايحلائشنموةايحلاثعاب

ٌهٰلِإَسْيَلَوَوُهاَنَأاَنَأ!َنآلٱاوُرُظْنُا«هلإلابرلالوقي
يِدَيِءاَمَّـسلٱَىلِإُعَفْرَأِّـينِإ...يِيْحُأَوُتيِمُأاَنَأ.يِعَم
»ِدَبَألٱَىلِإاَنَأٌّيَح:ُلوُقَأَو

،٥:١١،١٤:١٦لايقزح(»ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياَنَأٌّيَح«
١٨،٢٠،١٦:٤٨،١٧:١٦،١٨:٣،٣٣:١١،٣٤:٨،٣٥:٦،
١١(.

جلٱُّبَرُلوُقَي،اَنَأٌّيَح«
ْ

.)٢:٩اينفص(»ِدوُُن

.)٢٢:٢٤ايمرإ،٤٩:١٨ءايعشإ(»ُّبَّـرلٱُلوُقَياَنَأٌّيَح«

،هريغاهبفصتيالو،هللااهبدرفنييتلاةفصلاهذه
سفنبو،ةجردلاسفنبهتاذىلإحيسملاعوسيبرلااهبسن
.ىلاعتهللااهبفصتيامك،ةوقلا

ةايحلاوههنأهتاذىلإبسنعوسيبرلاف-١
:اهتاذ
نمعيمجمامأو،رزاعلتخأاثرملعوسيبرلالاقدقف
ةعبرأربقلايفهلراصنأدعبرزاعللهتماقإةزجعماودهش
.)١١:٢٥انحوي(»ُةاَيَْحلٱَوُةَماَيِقْلٱَوُهاَنَأ«:مايأ

ُّقَْحلٱَوُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ«:نيقابللواموتهذيملتللاقو

.)١٤:٦انحوي(»ُةاَيَْحلٱَو

هتاذنعهتاذبلوقينأىلعحيسملاريغدحأؤرجيله
؟»ُةاَيَْحلٱاَنَأ«

وهسيلف..،اهتاذ»ُةاَيَْحلٱاَنَأ«:لوقيحيسملاعوسي
يهيتلاةايحلا..اهتاذ..اهنيعةايحلاوهلب،طقفيحلا
فلألابةايحلاوه..ةايحلكعبنو..ةايحلكلصأ
..اهتاذةايحلاهنكل..ةايحلانمًاءزجوهسيل..ماللاو
!ةايحلاانأ..اهتاذواهتقيقحواهرهوجيفةايحلا..اهلك

لوقينأىلعؤرجيةكئالملانِمنَملب،سانلانِمنَم
حلٱاَنَأ«

ْ
!؟حيسملاريغنَم؟»ُةاََي

يفةايحلاهلنأهتاذىلإبسنيعوسيبرلاو-٢
:هتاذ
يفٌةاَيَحُهَلَبآلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«عوسيبرلالوقي ،ِهِتاَذِ
يفٌةاَيَحُهَلَنوُكَتْنَأًاضْيَأَنْبٱلٱىَطْعَأَكِلٰذَك انحوي(»ِهِتاَذِ
٥:٢٦(.

هيلإةلسرمهيفةايحلاتسيلو،ًاقولخمنذإنبالاسيل
نأامكًامامت،هتاذنميههيفةايحلانكلو،هتاذجراخنم
ةايحلا،يحنذإنبالا.هتاذيفةايحلاهليوامسلابآلا
امكًامامت،ةايحلالصأو،ةايحلاوههنألهتاذنمهيفةنئاك
تسيلو،هتاذنمهيفةمئاقهتايحيوامسلابآلانأ
.هتاذجراخنمهيلإةثوعبم

.قلاخلاوقولخملانيبًالصافًاقرافلكشياذهو
نكيملو،قلاخلاهيفاهثعبيتلاةايحلابًايحراصقولخملاف
وهولزألاذنميحفقلاخلاامأ.ًايحقلخلاوثعبلالبق
ةايحلاو.ًاقولخمناكالإو،هتاذنمهيفةايحلاو،لوألايحلا
ةايحلانكملولو.ةايحلاهسفنوههنأل،لزألاذنمةنئاكهيف
يلاتلابنكيملو،قولخملكنأشهنأشناكلهتاذنمهيف
قلاخلاف..هيطعيالءيشلادقافنأًادبأنوكيملو،ًاقلاخ
،هتاذبيحلاوهو،اهئشنمواهلصأوةايحلاثعابوههدحو
.ةايحلالكوةايحلاوهو،هتاذيفو

يطعموههنأهتاذىلإبسنعوسيبرلاو-٣
:اهحناموةايحلا
حلٱ«:دوهيللدجملاهللاق

ْ
حلٱَّـَق

ْ
ىَسوُمَسْيَل:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

خلٱُمُكاَطْعَأ
ْ
َّـيِقيِقَْحلٱَزْبُْخلٱُمُكيِطْعُيِيبَأْلَب،ِءاَمَّـسلٱَنِمَزُْب

يحلاهللانباحيسملاتنأةهولألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي
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ُبِهاَوْلٱِءاَمَّـسلٱَنِمُلِزاَّـنلٱَوُهِهللاٱَزْبُخَّـنَأل،ِءاَمَّـسلٱَنِم
يفاَنِطْعَأ،ُدِّـيَساَي«:ُهَلاوُلاَقَف.ِ»َملاَعْلِلًةاَيَح اَذٰهٍنيِحِّـلُكِ
خلٱ
ْ
َهلَلاَقَف.»َزُْب

ُ
َّـَيلِإْلِبْقُيْنَم.ةاَيَْحلٱُزْبُخَوُهاَنَأ«:ُعوُسَيْم

-٦:٢٣انحوي(»ًادَبَأُشَطْعَيَالَفِيبْنِمْؤُيْنَمَو،ُعوَُجيَالَف
زبخلاوهنذإحيسملا.)٥١،٥٣،٥٧،٥٨-٣٥،٦:٤٨
هنألو.ةايحلاملاعلايطعيلءامسلانملزنيذلايقيقحلا
دمتستهنمو،ةايحلاهيعموقتيذلا،»قحلاةايحلازبخ«
هبىذغتيوهفرعينمو،ءاوترالايفوعبشلاهيففكلذل،اهتوق
تسيلانهةايحلاو..»ًادبأشطعينلو،ًادبأعوجينلف«
ةيقيقحلاةايحلالب،رهاظلايسحلااهانعمبةيداملاةايحلا
عبشملايحلادوجولااهرابتعاب،نطابلايرسلااهموهفمب
مراعلاساسحإلايأ،قيمعلامالسلاوىضرلاوةداعسلاب
بلقلاوسفنلاوحورللماتلاعابشإلابةينغلاةئينهلاةايحلاب
اهللفكي،ًادرطمًاومناهؤاوتراواهعبشومنييتلاو،ركفلاو
.دبالاىلإيحورلاميعنلااذهيفرارمتسالا

:اهيناعملكبةايحلايطعمهنأنابأاذههلوقبحيسملاو
هنأيأ،مدعلانم»دوجولا«ىنعمبةايحلايطعموهف
وهف،دوجولالصأورطافلاوئرابلاوعدبملاودجوملاوقلاخلا
،ىلوألانوكلاةلعكلذلوهو،اهئدبمواهئشنموةايحلالصأ
،هلةيادباليذلاءدبلاو،هللوأاليذلالوألاوهو
...ةايحلاتعبنهنميذلالوألايحلاو..دوجولابجاوو

يذلا»ةايحلاءاذغ«هنأىنعمبةايحلايطعموهمه
ىنعملااذهبو..اهماودواهرارمتساواهءاقبةايحلللفكي
نماضلاو،طقفاهلقلاخلاسيلوةايحلل»ظفاحلا«وهريصي
ةئيضماهتلعشىقبتلاهيفخفانلاو،اهليماحلاواهدوجول
.ةرارحلاورونلابًاعشموًائيضماهبيهلو،ًايماحاهراوأو،ًامئاد
»َنْوَيْحَتَسْمُتْنَأَفٌّيَحاَنَأِّـينِإ«هذيمالتلعوسيبرلالوقي
.ًامئادةايحلامكيفثعبأس)١٤:١٩انحوي(

ْدَقَفاَنَأاَّـمَأ«:عوسيبرلالاقةايحللريخألاىنعملااذهبو
َهلَنوُكَتِلُتْيَتَأ

ُ
َهلَنوُكَيِلَوٌةاَيَحْم

ُ
:١٠انحوي(»لَضْفَأْم

ةقطانلافارخلاحنميلءامسلانمءاجهنأىنعمب،)١٠
اهللفكيىنغبةايحلااهلنوكتلب،طقفهبايحتالف،ةايحلا
نعضيفتيتلاةدغرلاةايحلابعتمتستو،ديعسلاءاقبلا
تانئاكلاايحتف،تانئاكلانماهريغىلإفارخلاكلتةجاح
لاقامكيأ،اهيفةايحلاىنغةرفونمواهتايحةوقبىرخألا
َجت«نأهبايحينمعهسفنبرلا

ْ
ٍءاَمُراَْهنَأِهِنْطَبْنِميِر

.)٧:٣٨انحوي(»ٍّيَح

ملنيذلاىلعهفسأحيسملاعوسيانبريدبيكلذلو
يتلاةايحلانماوفرتغيلمهلةحاتملاةصرفلانماوعفتني
لوقيف،اهيلإنوعسيوناميإباهنوبلطينيذللىنغبوهاهيطعي
انحوي(»ٌةاَيَحْمُكَلَنوُكَتِلَّـَيلِإاوُتْأَتْنَأَنوُديِرُتَالَو«:دوهيلل
ىضرلاوءانهلابةعبشملاةديعسلاةايحلاهذهيأ)٥:٤٠
قحتستو،ىزغموىنعماهلوةوقاهليتلاةايحلاو،مالسلاو
.ةرماغةلماكةيقيقحةايحىمسُتنأ

ةايحيطعيهنأهتاذىلإبسنعوسيبرلاو-٤
:ةيدبأ
اهحنمييتلاةايحلانألبطقفةايحلاحنميسيلوهف)أ(

.ةياهنالامىلإةدتمملاةايحلا،ةيدبألاةايحلاًاضيأيه

نعترذتعاامدنعةيرامسلاةأرمللعوسيبرلالاق
َةَّـيِطَعَنيِمَلْعَتِتْنُكْوَل«:ُعوُسَيَباَجَأ«برشيلءامهئاطعإ
ِتْنَأِتْبَلَطَل،َبَْرشَأليِنيِطْعَأِكَلُلوُقَييِذَّـلٱَوُهْنَمَو،ِهللاٱ
ملٱُهَلْتَلاَق.»ًاّيَحًءاَمِكاَطْعَأَفُهْنِم

لَدَال،ُدِّـيَساَي«:ُةَأْرَْ
ْ

َكَلَو
لٱَو
ْ
ملٱَكَلَنْيَأْنِمَف.ٌةَقيِمَعُرْئِب

حلٱُءاَْ
ْ

ْنِمُمَظْعَأَكَّـلَعَلَأ؟َُّي
لٱاَناَطْعَأيِذَّـلٱ،َبوُقْعَياَنيِبَأ

ْ
ُهوُنَبَوَوُهاَهْنِمَِبَرشَو،َرْئِب

ملٱاَذٰهْنِمُبَْرشَيْنَمُّلُك«:ُعوُسَيَباَجَأ»؟ِهيِشاَوَمَو
ِءاَْ

ملٱَنِمُبَْرشَيْنَمْنِكٰلَو.ًاضْيَأُشَطْعَي
اَنَأِهيِطْعُأيِذَّـلٱِءاَْ

ملٱِلَب،ِدَبَألٱَىلِإَشَطْعَيْنَلَف
َعوُبْنَيِهيِفُريِصَيِهيِطْعُأيِذَّـلٱُءاَْ

.)١٤-٤:١٠انحوي(»ٍةَّـيِدَبَأٍةاَيَحَىلِإُعَبْنَيٍءاَم

خلٱَوُهاَذٰه...ِةاَيَْحلٱُزْبُخَوُهاَنَأ«دوهيللًاضيألاقو
ْ
ُزُْب

اَنَأ.َتوُمَيَالَوُناَسْنِإلٱُهْنِمَلُكْأَيْيَكِل،ِءاَمَّـسلٱَنِمُلِزاَّـنلٱ
ْنِمٌدَحَأَلَكَأْنِإ.ءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنيِذَّـلٱُّيَْحلٱُزْبُْخلٱَوُه
خلٱاَذٰه

ْ
خلٱَوُهاَذٰه...ِدَبَألٱَىلِإاَيَْحيِزُْب

ْ
َنِمَلَزَنيِذَّـلٱُزُْب

خلٱاَذٰهْلُكْأَيْنَم...ِءاَمَّـسلٱ
ْ
انحوي(»ِدَبَألٱَىلِإاَيَْحيُهَّـنِإَفَزُْب

َمَّـلَكَت«:هذيمالتعمسمىلعبآلايجانيلاقو.)٥٨-٦:٤٨
هبُعوُسَي ْدَق،ُبآلٱاَُّهيَأ«:َلاَقَوِءاَمَّـسلٱَوْحَنِهْيَنْيَعَعَفَرَواَذِٰ
ُهَتْيَطْعَأْذِإ،ًاضْيَأَكُنْبٱَكَدِّـجَمُيِلَكَنْبٱِدِّـَجم.ُةَعاَّـسلٱِتَتَأ
لُس
ْ

ْنَمِّـلُكِلًةَّـيِدَبَأًةاَيَحَيِطْعُيِلٍدَسَجِّـلُكَىلَعًاناَط
.)٢و١٧:١انحوي(»ُهَتْيَطْعَأ

نعفشكيعوسيبرلامفنمةرابعلاهذهيفو
ةايحلابهينأىلعو،دسجهلاملكىلعقلطملاهناطلس
ناكاذإو.هبمهناميإبهلاوراصنيذلارشبلالكلةيدبألا
نألوقيو،ًالوأبآلاىلإناطلسلااذهبسنيعوسيبرلا
هاطعأيذلاوهبآلاو،ناطلسلااذههاطعأيذلاوهبآلا
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،نبالاوبآلانيبةقالعلاحرشياذهبهنإفهمسابنيصلخملا
امهنأو،ةئيشملاوةدارإلايف،امهنيبضراعتكانهسيلهنأو
يتلاةديحولاةرملايههذهتسيلو.رهوجلايفدحاو
هنإ.بآللءيشلكيفلضفلاعوسيبرلااهيفبسني
لبهتئيشمعنصيالهنأوبألانملسرمهنألوقيًامئاد
تاذلاةينادحوىلعكلذبًادكؤم،هلسرأيذلابآلاةئيشم
اماذهيفو.بآلانيبوهنيبةئيشملاةدحوىلعو،ةيهلإلا
ريغرخآًاهلإسيلحيسملانأىلإدوهيلاوذيمالتلانئمطي
ىلعنبالاسيلو.دحاوهلإالإةمثسيلف،يوامسلابآلا
.حيسملايفًاروظنمراصدقوروظنملاريغهللاالإضرألا

يفاَرِخ«:كلذكلاقو ًةاَيَحاَهيِطْعُأاَنَأَو...ِيتْوَصُعَمْسَتِ
.)٢٨و١٠:٢٧انحوي(»ًةَّـيِدَبَأ

،داجيإلاوقلخلاىنعمبطقفةايحلابهيالنذإحيسملا
ًاضيألب،امةرتفءاقبلاهللفكيلاهيذغيامةايحلابهيالو
..هلةياهنالامىلإةدتمملاةايحلايأ،ةيدبألاةايحلابهي
.دابآلادبأىلإهدوجوهللاكراشتيتلايهو

ًاضيأوهو،قلاخلاوهفةايحلابهيعوسيبرلاناكاذإف
هنأًاضيأهانعماذهف،ةيدبألاةايحلابهيهنأامأ.ظفاحلا
ئدبمنذإوهف،هيطعيالءيشلادقافنأل،ةيدبألاكلمي
نذإنوكينم.دبألاىلإاهكلاموةايحلانماضو،ةايحلا
!؟هتاذبهللاوهنوكينأالإحيسملا

حنميهنأهتاذىلإبسنحيسملاعوسيبرلاو)ب(
:هبنمؤينملةيدبألاةايحلا

حلَا«:دجملاهللاق
ْ

حلٱَّـَق
ْ

ُهَلَفِيبُنِمْؤُيْنَم:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
.)٦:٤٧انحوي(»ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَح

ُهَلُنوُكَتِهِبُنِمْؤُيَوَنْبٱلٱىَرَيْنَمَّـلُكَّـنَأ«:ًاضيألاقو
ُهَلِنْبٱلٱِبُنِمْؤُييِذَّـلَا«:لاقو)٦:٤٠انحوي(»ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَح
انحوي(»ًةاَيَحىَرَيْنَلِنْبٱلٱِبُنِمْؤُيَاليِذَّـلٱَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَح
.)١٦و٣:١٥انحويًاضيأرظنا،٣:٣٦

لٱَلاَقاَمَكِيبَنَمآْنَم«:لاقو
ْ

َجتُباَتِك
ْ
طَبْنِميِر

ْ
ِهِن

فوسعوسيبرلابنمؤملاف)٧:٣٨انحوي(»ٍّيَحٍءاَمُراَْهنَأ
ًاعبنكلذكريصيلب،طقفهصخشلةيدبألاةايحلاهحنميال
.سانلانمهريغلةايحلابًاضايف

لٱَوُهاَنَأ«:لاقو
ْ

حلٱَوُةَماَيِق
ْ

َتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم.ُةاََي
»دَبَألٱَىلِإَتوُمَيْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَكْنَمُّلُكَو،اَيْحَيَسَف
.)٢٦و١١:٢٥انحوي(

حنميهنأهتاذىلإبسنحيسملاعوسيبرلاو)ج(
:همالكظفحينملةيدبألاةايحلا

حلَا«:دجملاهللاق
ْ

حلٱَّـَق
ْ

ٌدَحَأَناَكْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
)٨:٥١انحوي(»دَبَألٱَىلِإَتْوَْملٱىَرَيْنَلَفيِمَالَكُظَفَْحي

:هفرعينملةيدبألاةايحلاحنميو)د(

حلٱَيِهِهِذٰهَو«:دجملاهللاق
ْ

َكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي
حلٱَهٰلِإلٱَتْنَأ

ْ
ملٱَعوُسَيَوَكَدْحَوَّـيِقيَِق

لَسْرَأيِذَّـلٱَحيِسَْ
ْ
»ُهَت

.)١٧:٣انحوي(

حنميهنأهتاذىلإبسنحيسملاعوسيبرلاو)ـه(
:ةيناثلاةمايقلابةديدجلاةايحلا

ميقيسهتاذبوههنأهتاذىلإعوسيبرلابسندقل
نيلماعلاو،هبنينمؤملاىلوتيسهنأو،ريخألامويلايفىتوملا
هعماويحيل،ةديعسةيدبأةايحىلإهسفنبمهميقينأبهترسم
.ةيئاهنالةلماكةداعسيفدبألاىلإ

َّـنَأ:يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱِبآلٱُةَئيِشَمِهِذٰهَو«:دجملاهللاق
يفُهُميِقُأْلَب،ًائْيَشُهْنِمُفِلْتُأَالِيناَطْعَأاَمَّـلُك لٱِ

ْ
ِ.ريِخَألٱِمْوَي

َنْبٱلٱىَرَيْنَمَّـلُكَّـنَأ:يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱُةَئيِشَمَيِهِهِذٰهَّـنَأل
يفُهُميِقُأاَنَأَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلُنوُكَتِهِبُنِمْؤُيَو ِ»ريِخَألٱِمْوَيْلٱِ
.)٤٠و٦:٣٩انحوي(

ُهْبِذَتَْجيَْملْنِإَّـَيلِإَلِبْقُيْنَأٌدَحَأُرِدْقَيَال«:ًاضيألاقو
يفُهُميِقُأاَنَأَويِنَلَسْرَأيِذَّـلٱُبآلٱ :٦انحوي(»ريِخَألٱِمْوَيْلٱِ

٤٤(.

ٌةاَيَحُهَلَفيِمَدُبَْرشَيَويِدَسَجُلُكْأَيْنَم«:كلذكلاقو
يفُهُميِقُأاَنَأَو،ٌةَّـيِدَبَأ .)٦:٥٤انحوي(ِ»ريِخَألٱِمْوَيْلٱِ

حلٱَوُةَماَيِقْلٱَوُهاَنَأ«:لاقو
ْ

.)١١:٢٥انحوي(»ُةاََي

َكِلٰذَك،يِيُْحيَوَتاَوْمَألٱُميِقُيَبآلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«:لاقو
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.)٥:٢١انحوي(»ُءاَشَيْنَميِيُْحيًاضْيَأُنْبٱلٱ

ةايحلاحنامو،قلخلابةايحلاحناموهنذإحيسملاعوسي
الامىلإةيدبألاةايحلاحنامو،توملانمىتوملاهتماقإبةيناثلا
هتماقإبتوملانمةماقإلاىلعهناطلسىلعنهربدقلوةياهن
،٢٤-٥:٢٢سقرم،٢٦-٩:١٨،١٩،٢٣ىتم(سريايةنبا

:٧اقول(نييانةلمرأنباو،)٥٦-٨:٤١،٤٢،٤٩اقول،٤٣-٣٥
.هنفدنممايأةعبرأدعب)٤٤-١١:١٤انحوي(رزاعلو،)١٦-١١
،هناطلسلديقالبقالطإلاىلعةايحلاثعابواهتاذةايحلاوهف
ةيهلإلاتاذلاو،توهاللارهوجيفدحاوهنالبآلاكًامامت
.ةدحاولا

لكيفرضاحهنأهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي-٤
:نامزوناكم

،ناكمهدحيالوناكملكيفدجوييذلاوههدحوهللا
امأ.ةدامسيلو،دودحمريغ)٤:٢٤انحوي(حورهنأل
ناكمنمرثكأيفدجوينأهنكميالفدودحمهنألفناسنإلا

ةفرغلايف،ًالثم،نوكينأعيطتسيالف.دحاوتقويف
ملاعيفةقيقحلاهذهربتعتو.دحاوتقويفةفرغلاجراخو
.ةيرورضلاركفلانيناوقنموتايهيدبلانمناسنإلا

ًاٰهلِإُتْسَلَوُّبَّـرلٱُلوُقَيٍبيِرَقْنِمٌهٰلِإِّـيلَعَلَأ«برلالوقي
يفٌناَسْنِإَأَبَتْخٱاَذِإ.ٍديِعَبْنِم اَنَأُهاَرَأاَمَفَأٍَةِرتَتْسُمَنِكاَمَأِ
ألْمَأاَمَأ؟ُّبَّـرلٱُلوُقَي

ُ
»؟ُّبَّـرلٱُلوُقَيَضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱاَنَأ

.)٢٤و٢٣:٢٣ايمرإ(

لٱِمَلْعٱَف«:ًاضيألوقيو
ْ
يفْدِّـدَرَوَمْوَي لَقِ

ْ
َوُهَّـبَّـرلٱَّـنَأَكِب

يفُهٰلِإلٱ َسْيَل.ُلَفْسَأْنِمِضْرَألٱَىلَعَو،ُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ
.)٤:٣٩ةينثت(»ُهاَوِس

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل«:لوقيو
َ

يفُهللاٱَوُهْمُك ُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ
َحتْنِمِضْرَألٱَىلَعَو

ْ
.)٢:١١عوشي(»ُت

ْنِمَو،َكِحوُرْنِمُبَهْذَأَنْيَأ«:رومزملايفيبنلالوقيو
،َكاَنُهَتْنَأَفِتاَواَمَّـسلٱَىلِإُتْدِعَصْنِإ؟ُبُرْهَأَنْيَأَكِهْجَو
يفُتْشَرَفْنِإَو هلٱِ

َْ
ِ،حْبُّصلٱِيَحاَنَجُتْذَخَأْنِإ.َتْنَأاَهَفِةَيِوا

يفُتْنَكَسَو لٱِيصاَقَأِ
ْ
َكُدَييِنيِدَْهتًاضْيَأَكاَنُهَف،ِرْحَب

لُقَف.َكُنيِمَييِنُكِسْمُتَو
ْ

لُّظلٱاَمَّـنِإ«:ُت
ْ

ُلْيَّـللٱَف.»ِيناَشْغَتُةَم
لُّظلٱ!ِيلْوَحُءِيضُي

ْ
ِراَهَّـنلٱَلْثِمُلْيَّـللٱَو،َكْيَدَلُمِلْظُتَالًاضْيَأُةَم

لُّظلٱَك.ُءِيضُي
ْ

ًاضيرظنا١٢-١٣٩:٧رومزم(»روُّنلٱاَذَكٰهِةَم
.)٦٦:١ءايعشإ٢٣:٨،٩بويأ

راصوانتيناسنإذختاهنأنممغرلاىلعفحيسملاعوسيامأ
،ناكملكيفدوجولاهتاذىلإبسنهنكلسانلاهبشيف
.نامزريغيفو،دحاوتقويفناكمريغيفروضحلاو

دوهيلاءاسؤردحأسوميدوقينلدجملاهللاق)١(
َنِمَلَزَنيِذَّـلٱَّـالِإِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعَصٌدَحَأَسْيَلَو«:مهئاملعو
يفَوُهيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱُنْبٱ،ِءاَمَّـسلٱ :٣انحوي(»ِءاَمَّـسلٱِ

١٣(.

يتلاءامسلانأحضاونالعإ،يسدقلاحيرصتلااذهيف
سانلانمدحأاهيلإدعبدعصيمل،يهلإلاشرعلااهب
يأ،ناسنإلانبانكل)٢:٣٤لامعأ،٣٠:٤لاثمألا(
،٦:٣٣،٣٨،٥١انحوي(اهنملزنيذلاهدحووه،حيسملا

،١:١٨انحوي،٤:١٠سسفأ،١٥:٤٧ىلوألاسوثنروك،٦٢
،اهبدوجومواهيفمئاقونئاكهنأالإاهنمهلوزنعمو)٣:٣١
راربألاحاورأامأ.ضرألاوتاوامسلاألمييذلاهتوهالب
سوثنروك،٢٣:٤٣اقول(سودرفلاىلإدعصتفنيسيدقلاو
اموهو،نيقيدصلاةحاررقم)٢:٧ايؤرلا،١٢:٤ةيناثلا
ريغوهو)١٢:٢ةيناثلاسوثنروك(»ةثلاثلاءامسلا«ـبفرعي
شرعلااهبيتلا)٣:٢١،٧:٤٩لامعأ،٣:٢١اقول(ءامسلا
:١٢اقول،٢٥:٣٤ىتم(»توكلملاب«فرعتيتلاو،ةكئالملاو

ءامس«وأ)٢:٥بوقعي،٤:١٨سواثوميت٣٣،٢٢:٣٠،٢
)١٦:١٨خاريسنبعوشي،٨:٢٧لوألاكولملا(»تاومسلا
،١٠:٤٠سقرم،٢٥:٣٤،٢٠:٢٣ىتم(هللااهدعايتلاو
الإاهولخدينلواهوثرينأراربألل)٢:٩ىلوألاسوثنروك
ىلإيضمتفرارشألاحاورأامأو.باسحلاوةمايقلامويدعب
اهرقم)٩:١٧رومزم،١٦:١٨ىتم،١٦:٢٣اقول(ميحجلا
منهجىلإلسرتثيحب،ميظعلاةنونيدلامويىلإتفؤملا
،٩:٤٣،٤٥سقرم،٥:٢٢،٢٩،٣٠،١٠:٢٨،١٨:٩ىتم(

يهو،رارشألاهتكئالموسيلبإلةدعملا)٢:٤سرطب٤٧،٢
.)٤٨-٩:٤٣سقرم،٢٥:٤١ىتم(ةيدبألارانلا

دعصيذلاكاذسيلوأ«سونيطسغوأسيدقلالوقي
وأ؟ءامسلانعدعتبينأنودانضرأىلإءاجءامسلاىلإ
»؟انعىلختينأنودءامسلاىلإدعصييذلاكاذوهسيل
انحويسيدقلاةلاسرحرش«:سونيطسغوأسيدقلا(
.)١٣ةرقف،ةقداصلاةبحملا،ةسداسلاةلاقملا»ىلوألا

نملزنهنأعم،حيسملاعوسيوهو،ناسنإلانبانذإو
،هدوجونمءامسلالخيملضرألاىلعوههنكل،ءامسلا
يفلازيالناكضرألاىلعناكامدنعف.اهيفًامئاقلظلب
سفنيفناكءارذعلارجحىلعًاسلاجاكامدنع..ءامسلا

يحلاهللانباحيسملاتنأةهولألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي
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ملكيناكامدنعو..ءامسلايفهشرعىلعًاسلاجتقولا
ىلإيغصيناكمهئاملعودوهيلاءاسؤردحأسوميدوقين
تاولصىلإعمتسيو،ءامسلايفهشرعمامأةكئالملاحيبست
ةبسنلاباهمهفننأنكميالةقيقح..ةقطانلاهتاقولخمعيمج
هللانعالإفرعتالاهنكل،دودحملانئاكلاكلذناسنإلل
الامهتاذىلإبسنينأحيسملاعوسيلغاسفيكف.هدحو
تقويفناكملكيفدوجولا:هدحوهللاىلإالإبسني
يفبآلاعمهتينادحونعنلعياذهبنكيملام،دحاو
!؟توهاللارهوج

)٦:٣٨،٤٢انحوي(ءامسلانمنبالالوزننأىلع
،لفسأقباطىلإيولعلاقباطلانمناسنإلالزنيامكسيل
يولعلاقباطلاءالخإيضتقيريخألاىنعملااذهبلوزنلانإف
ةبسنلابثدحيملاذهو.لفسألاقباطلايفلولحلاو
يفنئاكوهوءامسلانملزن«:لاقاموهف،حيسملل
.دحاوتقويفءامسلايفوضرألاىلعناكيأ،»ءامسلا

نمءامسلاهئالخإىنعمبالعوسيبرلالوزنفنذإو
لب،ناكملايفروصحملايداملالولحلاىنعمبالو،هدوجو
لكوتاوامسلائلاموه-هلنوكينأهلزانتىنعمبهلوزن
ًاباجحهتوهاللراصو،هبسبلت،روظنمنايك-دوجولا
ًايماسًايلاعهللاناكاملو.سانللًاروظنمريصيىتحًارتسو
دوجوضرألاىلعهلراصاذإف،تاوامسلانمىلعأو
نم-موهفملااذهب-سانلارظنيفلزندقف،سوملمروظنم
.ضرألاىلإءامسلا

ليئانثنناميإةصقسدقملاليجنإلاىوردقلو)٢(
سواملوثربدعباميفراصيذلاو،ليلجلاةرصاننميذلا
ةنّيبةصقلاهذه..ًالوسروًاذيملترشعينثالادحألوسرلا
.ناكملكيفعوسيبرلاروضحىلعىرخأ

ًاثيدحراصدقناكيذلاسبليفهبىقتلاليئانثننإ
اَنْدَجَو«:ُهَلَلاَقَوَليِئاَنَثَنَدَجَوُسُّبُليِف«حيسملاعابتأنم
يفىَسوُمُهْنَعَبَتَكيِذَّـلٱ َنْبٱَعوُسَي:ُءاَيِبْنَألٱَوِسوُماَّـنلٱِ
ِةَِرصاَّـنلٱَنِمَأ«:ُليِئاَنَثَنُهَلَلاَقَف.»ِةَِرصاَّـنلٱَنِميِذَّـلٱَفُسوُي
َلاَعَت«:ُسُّبُليِفُهَلَلاَق»؟ٌحِلاَصٌْءَيشَنوُكَيْنَأُنِكْمُي
اَذَوُه«:ُهْنَعَلاَقَف،ِهْيَلِإًالِبْقُمَليِئاَنَثَنُعوُسَيىَأَرَو.»ْرُظْنٱَو
َنْيَأْنِم«:ُليِئاَنَثَنُهَلَلاَق.»ِهيِفَّـشِغَالًاّقَحٌِّيليِئاَْرسِإ
َتْنَأَوُسُّبُليِفَكاَعَدْنَأَلْبَق«:ُعوُسَيَباَجَأ»؟يِنُفِرْعَت
َحت
ْ

لَعُماَي«:ُليِئاَنَثَنَلاَقَف.»َكُتْيَأَر،ِةَنيِّـتلٱَت
ِّـ

ُنْبٱَتْنَأ،ُم
ِّـينَألَتْنَمآْلَه«:ُعوُسَيَباَجَأ»!َليِئاَْرسِإُكِلَمَتْنَأ!ِهللاٱ

َحتَكُتْيَأَرِّـينِإَكَلُتْلُق
ْ

ْنِمَمَظْعَأىَرَتَفْوَس؟ةَنيِّـتلٱَت
.)٥٠-١:٤٥انحوي(»!اَذٰه

،ليئانثنناميإةعرسنمبجعيةصقلاهذهيفلمأتملاو
نوكينأعقوتينكيمللجرنمئجافملاهلوحتنملهذيو
هنألًارظن-حالصلاوأريخلانمءيشحيسملاعوسييف
يأرناكلبحالصيوذاونوكيملةرصانلالهأو،يرصان
تاداعوراكفأنممهيدلطلتخاامبرارشأمهنأمهيفدوهيلا
هناميإدازرخآلجرىلإ-مهتنايدومهتديقعتدسفأةينثو
،هتوعديفهيلعحلأوهاعديذلاسبليفناميإىلعًافاعضأ
اهيلعًاضرتعماهلًاضفارةوعدلالوبقيفًائكلتمليئانثنناك
اهلوقيالةرابعيهو!رظناولاعت:سبليفهللاقدقلىتح
.هقيفرعانقإيفةليحلاهييعتامدنعالإناسنإ

عوسينعلوقيليئانثنهاعديذلاسبليفناكامنيبو
ليئانثنلاق»ةرصانلانميذلافسوينباعوسي«حيسملا
وهو-برايوملعماييأ(:يبار«حيسمللباطخلاًاهجوم
-)نيقومرملانيملعملارابكةبطاخمدنعهجويلالجإريبعت
.»ليئارسإكلمتنأ،هللانباتنأ

ليئانثنةرظنتلوحتفيك:لءاستينأءرمللدبالانهو
اَذَوُه«:عوسيبرلاهللاقامدنعهنإ؟ئجافملالوحتلااذه
نمالخبولسأبليئانثنباجأ»هيِفَّـشِغَالًاّقَحٌِّيليِئاَْرسِإ
نيأنم:هللاق..ليلقبكلذدعبهلمعتسايذلاريقوتلا
ريبعتوهو»ديس«بقلبىتحهبيقلتبدزيملو؟ينفرعت
نيذلانوينانويلالعفامكنيرخآلاةبطاخميفبدألاهيضتقي
ىَرَنْنَأُديِرُن،ُدِّـيَساَي«نيلئاقهولأسوسبليفىلإاومدقت
وهًادحاوًائيشنأىلعلديامم-)١٢:٢١انحوي(»َعوُسَي
نمةرشابمهلقنوًاميظعًاعينصليئانثنيفعنصيذلا
نأبفارتعالاو،لالجإلاولوهذلاوباجعإلاىلإراقتحالا
؟اذهوهامف؟ليئارسإكلمهنأوهللانباحيسملا

َحتَتْنَأَوُسُّبُليِفَكاَعَدْنَأَلْبَق«:هلحيسملالوقهنإ
ْ

َت
!»َكُتْيَأَر،ِةَنيِّـتلٱ

فرتعانأدعبليئانثنلهسفنعوسيبرلالوقاذهدكؤي
لُقِّـينَألَتْنَمآْلَه«..ليئارسإكلمتنأوهللانبانأهب

ْ
ُت

َحتَكُتْيَأَرِّـينِإَكَل
ْ

»!اَذٰهْنِمَمَظْعَأىَرَتَفْوَس؟ةَنيِّـتلٱَت

ناميإرسيه..ديصقلاتيبيهةنيتلاةصقنذإ
...ليئارسإكلمهنأو،هللانباعوسيبرلانأبليئانثن

يحلاهللانباحيسملاتنأةهولألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي
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نكيملنأدعب»يبار«:مارتحالكبهلهبيقلترسيهو
.»ديس«بقلبهدنعًاريدج

؟ةنيّتلاةصقامف

نمهتلوفطيفناكليئانثننأخيراتلاوديلقتلايوري
هردصأيذلاسدوريهرارقمهيلعقبطنانيذلالافطألانيب
يفَنيِذَّـلٱِناَيْبِّـصلٱَعيَِمج«لتقب يفَوٍْمَحلِتْيَبِ ،اَهِموُُختِّـلُكِ
َنِمُهَقَّـقََحتيِذَّـلٱِناَمَّـزلٱِبَسَحِب،ُنوُداَمَفِْنيَتَنَسِنْبٱِنِم
ملٱ
ىلعتلاتحاكلذبهمأتملعاملو.)٢:١٦ىتم(»ِسوُجَْ
ةرجشىلعأىلإتدعصمثطفسيفهتعضونأبهتاجن
يفليئانثناهلفطهيفوطفسلاتلعجواهتيبيفيتلاةنيتلا
ةكباشتملااهناصغأبةنيتلاةشيرعتتناكف،ةنيتلاةشيرعت
نمقاروألاوناصغألاهبتطاحأثيحًانيمأأبخمةفتلملاو
ملوتيبلااوشتفوسدوريهدنجلخداملف.ةهجلك
.رشبليئانثنلفطلااوسميملو،اوجرخًالفطهيفاودجي
.سدوريهدنجفيسنمليئانثناجنةليسولاهذهبو

نكيملتوملانمليئانثنةاجنةصق،ةريثملاةصقلاهذه
لظو،دعباميفهسفنليئانثنو،ليئانثنمأريغدحأاهبملعي
برلاههجاونأىلإهردصيفوهمأردصيفًاسيبحرمألا
َحتَتْنَأَوُسُّبُليِفَكاَعَدْنَأَلْبَق«هلهتفرعمبعوسي

ْ
َت

اليتلاهتاجنةصقعمسهناللئانثنلهذف»َكُتْيَأَر،ِةَنيِّـتلٱ
لوألهبيقتلييذلالجرلانم،همأريغوهريغدحأاهفرعي
نأو،هيفشغاليقيقحليئارسإهنأهصخشبهفرعو،ةرم
ةوعدلبقامبهفرعهنكلو،هيلإءيجمللهاعدسبليف
..هتاجنرس،ميظعرسبهفرع:هلسبليف

كتيأر:ليئانثنلعوسيبرلالوقلمأتلابريدجوهاممو
يأرًاضيأهآرلب،طقفهفرعيملهنأيأ،ةنيتلاتحت
ةنيتلاةشيرعتيفوهوهآر..عيضرلفطوهوهآر..نايعلا
امنيح..ةهجلكنمناصغألاوقاروألاهترتسوهتطغدقو
؟عوسيبرلاهآر،طقسانلانمدحأهريمل

؟تقولااذهيفعوسيبرلاناكنيأو

رصمىلإهبتبرهوهمأهتلمحًالفطًاضيأوهنكيملأ
كانهناكو،ملحلايففسويلرهظيذلاكالملارمألًاذيفنت
بلطيفىعسيناكيذلاسدوريهتامنأىلإرصميف
.)٢٠-٢:١٣ىتم(؟هتيميليهلإلالفطلا

تحتوهوليئانثنلفطلاعوسيبرلاىأرفيكنذإ
دلبيف،هنعًاديعبناكهنألهيمدقبهيلإبهذيملهنإ.ةنيتلا
َحتَكُتْيَأَر«ًالعفهآردقهنكل..ديعب،ديعب

ْ
نذإ»ةَنيِّـتلٱَت

وهوةنيتلاتحتليئانثنىأردقرصميفوهوعوسيبرلا
ةعطاقميفمحلتيبنمةبيرقلاىرقلاىدحإيفهتيبيف
؟نيطسلفضرأنمةيدوهيلا

لكيفهتوهالبرضاححيسملانأبالإكلذرسفنفيك
يفرضاحهتوهالبهنكل،رصميفناكنإووهف.ناكم
راتسأناقرتختهانيعو،ضرألانمةعقبلكيفونيطسلف
ْتَسْيَلَو«ناكمهدحيالهنأل،ناكملادعبىلعنايرتومالظلا
ٌفوُشْكَمَوٌناَيْرُعٍْءَيشُّلُكْلَب،ُهَماَّـدُقٍةَرِهاَظَْريَغٌةَقيِلَخ
نملهف.)٤:١٣نييناربع(»اَنُرْمَأُهَعَميِذَّـلٱَكِلٰذْيَنْيَعِل
ليئانثنللوقينأهللاريغلنكميله؟هللاوههنأيفكش
َحتَكُتْيَأَر«

ْ
!»ةَنيِّـتلٱَت

لبق«هلعوسيبرلالوقعمسنإليئانثنثبليملاذهل
اذههفارتعابناكف»ليئارسإكلمتنأ،سبليفكاعدنأ
َوُهَتْنَأ«روهشملاهرارقإيفسرطبسيدقلانمقبسأ
ملٱ
حلٱِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

ْ
.)١٦:١٦ىتم(»ِّـَي

َعَمَتْجٱاَمُثْيَحُهَّـنَأل«دجملاهلعوسيبرلالاقو)٣(
يفُنوُكَأَكاَنُهَفيِمْسٱِبٌةَثَالَثْوَأِناَنْثٱ :١٨ىتم(»ْمِهِطَسَوِ

٢٠(.

هيفعمتجيناكملكيفًادوجومحيسملاعوسينوكينذإ
هذهرفاوتتنأنكميامرثكأامو.همسابةثالثوأنانثا
!اهلرصحال،ةددعتمنكامأيفتاعامتجالا

؟اذههسفنلمعزينأناسنإلنكميلهفأ

رثكأيف،هدوجوناكلناسنإدرجمحيسملاعوسيناكول
.قطنمهغيسيالو،لقعهلبقيالًالاحمًارمأناكمنم

نمرثكأيفهدوجونوكيفيكًاهلإحيسملانكيملولف
؟ًالوبقمناكم

يأيفنوكتنأنكميتاعامتجالاهذهلثمنأمث
نوكيسدقملادعولااذهبجومبو.نمزيأيفو،رصع
.اهيفًارضاححيسملاعوسي

يحلاهللانباحيسملاتنأةهولألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي
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ًارضاحنوكينأهسفنىلإبسنحيسملاعوسينذإو
له.ًاضيأنامزلكيفولب،طقفناكملكيفالًامئاد
؟ناسنإدرجمحيسملاعوسينوكينأنكمي

ْظَفَْحيٌدَحَأيِنَّـبَحَأْنِإ«:عوسيبرلالوقيو)٤(
»ًالِزْنَمُعَنْصَنُهَدْنِعَو،ِيتْأَنِهْيَلِإَو،ِيبَأُهُّبُِحيَو،يِمَالَك
.)١٤:٢٣انحوي(

ىلعًاناهربهمالكظفحيوحيسملابحينملدعواذهو
نبالابحيبآلانألهبحيبآلانإف،هقمعوهبحقدص
بحلااذهلةجيتنو،دحاورهوجامهنألضراعتامهنيبسيلو
نموناسنإلاكلذبلقنمناذختيًاعمنبالاوبآلانم
.امهتحارهيفنادجيو،ًانكسموًاماقموًارقمهدسجوهحور

بحأنملكلًادعو،ًاقلطمدعولااذهناكاذإو
ةماقإهلنيبحملابولقيفميقيبآلاعمحيسملاف،حيسملا
ةريثكنكامأوةريثكبولقيفنذإوه.دحاوتقويفةمئاد
نأامكو.بلقوأناكماهنمهدحيالو،دحاوتقويف
امهنأل،ناكمهدحيالًاضيأنبالاكلذكناكمهدحيالبآلا
.قارتفاريغبًامئادًاعم

هنأامك،رهوجلايفبآلاونبالاةينادحوليلداذهو
.دحاوتقويفناكمريغيفامهروضحىلعليلد

نودنامزيفهقيقحترصحنيالدعولااذهنأىلع
نإف،حيسملابحينمدجواملاطنامزلكيفف.نامز
لكبلقوناسنإلااذهبلقنمناذختيبآلاعمحيسملا
اذه.ًاماقموًانكسموامهلًارقم،نامزيأيفرخآناسنإ
يتضقيامك،نامزلكيفحيسملاروضحةيعبتلابيضتقي
.ناكملكيفهروضح

رخآىنعمنععوسيبرلانلعيايؤرلارفسيفو)٥(
«لوقي.اهسفنةقيقحلادكؤيو،قباسلاىنعملانمبيرق
َحَتَفَوِيتْوَصٌدَحَأَعِمَسْنِإ.ُعَرْقَأَوِباَبْلٱَىلَعٌفِقاَواَذَنَئَه
:٣ايؤرلا(»يِعَمَوُهَوُهَعَمىَّـشَعَتَأَوِهْيَلِإُلُخْدَأ،َباَبْلٱ

نيريثكبيصننمنوكينأنكمي،قلطمدعواذهو.)٢٠
ةقداصلاةبغرلاب،مهبولقبرللنوحتفيةقرفتمنكامأيف
مسدنممهيذغيومهيلإعوسيبرلالخديف،ةريخلاةدارإلاو
ةايحلاىلإ)٦:٢٧انحوي(يقابلاهماعطبمهمعطيو،هتمعن
هنأل،رخآلاىلإبهذيلمهنمدحاولاكرتينلو،ةيدبألا
نممهعبشيودحاونآيفًاعيمجمهبولقيفميقينأعيطتسي
.دحاوتقويفهماعط

قبطني،ناكملايفنيريثكىلعدعولااذهقبطنيامكو
ةياهنىلإونامزلكيفف،نامزلايفنيريثكنيرخآىلع
،هبلقبابهلحتفينملكلًامئاقحيسملادعولظيمايألا
.هعمىشعتيوهيفلخدي

لمشيًادعو،اذهكًادعودعينأناسنإلنكميله
نأهدحوهللاريغلنكميله؟نامزلالمشيامكناكملا
لكيفونامزلكيف،ناكملاربعونامزلاربعهروضحنوكي
؟هتاذبهللاريغنذإحيسملانوكينمف؟ناكم

ليبقهذيمالتعدويوهوكلذكعوسيبرلالوقيو)٦(
ِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأاَهَو«:ءامسلاىلإهدوعص
نوكيسهتاذبوههنأبدعواذهو)٢٨:٢٠ىتم(»ِرْهَّـدلٱ
ىلإهدوعصودسجلابضرألاهترداغمنممغرلاىلع،مهعم
.)١١-١:٩لامعأ،٢٤:٥١اقول،٢٦:١٩سقرم(ءامسلا
ًامئادمهعمهروضحبذيمالتللةبحاصملاانهةيعملابدوصقملاو
امب،)١٨:٢٠ىتم(لاقفقبسامكمهطسويفهدودجوو

هنإ-ةقباسلاصوصنلاعم-دكؤيوهو.لبقنمهانحرش
ءامسلايف:ناكملكيفروضحلاودوجولاهتاذىلإبسني
.ضرألايفناكملكيفو

لبيناكملادوجولايفرصحنيالدعولااذهنأريغ
اَنَأاَهَو«هلوقنإف.نامزلايفًامئاددوجولاىلإهادعتيو
ىلعةحارصيوطني»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَم
.دبألاىلإيلاتلابويناثلاهئيجمىلإنامزلكيفهروضح

ةنّيبةقباسلاصوصنلاىلإةفاضإلاب،صنلااذهنإ
اهبدرفنيةفصهتاذىلإبسنيعوسيبرلانأىلعةحضاو
لكيفولب،ناكملكيفرضاحودوجومهنإ،هدحوهللا
.نامز

يفدوجومورضاحهنأهتاذىلإبسنيحيسملاناكاذإف
هاوعدنوكتنأامأف.ةهولألاىوعدهذهف،ناكمونامزلك
حيسملاناكالإو-ةحيرصىوعدكلذكيهو-ةحيحص
.هدحوهللاىلإالإبسنيالامهتاذىلإبسنهنألًافدجم

ةهولألاحيسملاىلإاوبسننيذلامهنويحيسملاسيلنذإ
بسنيذلاوههباونمآيذلاحيسملاامنإو،ًاءارتفاوءاعدا
هللاريغنكيملوهنأبمعهنقأامهلاعفأوهلاوقأبهتاذىلإ
نكيملو،هللاوه..ناسنإةروصيفهللاوهوأ،ًادسجتم
نعهتوهالهببجتحاباجحريغهبرهظيذلادسجلا

يحلاهللانباحيسملاتنأةهولألاهتاذىلإبسنيحيسملاعوسي
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مهطسويفهدوجوبلحيلمهنويعنعهبرتتساراتسو،سانلا
.هتوهالرانباوقرتحيوأهرونبمهنويعىمعتنأنود

،هللانباروظنملاهنايكبو..ًاسنأتمهللاوهنذإحيسملا
ناوألكونآلا،ماركإلاوةدابعلاقيلتهبودوجسلاودجملاهل
.نيمآ،نيرهادلارهدىلإو

ةيسنكلابتكلانمةسبتقملاصوصنلا
ءابآلاتاباتكو

سـوـيرـوـغــيرــغســيدــقلل-يرـوـغــيرــغــلاسادـــقـلا-
سوغولؤيثلا

٣،ىبرملاباتك،يردنكسالاسضنميلكإسيدقلا-
ءازجأ

١٢ءزجلا،ىتمليجنإريسفت،سونيجيروأةمالعلا-

٢٩٥ةظع،انحويليجنإريسفت،سونيطسغوأسيدقلا-

ىلوألاانحويسيدقلاةلاسرحرش-

كريرطب،ثلاثلابوقعيسويطانغأرامكريرطبلا-
ثاحبألايفةليلجلاقئاقحلاباتك،قرشملارئاسوةيكاطنأ
١٩٧٢قشمد،ةيفسلفلاوةيبدألا،ةيخيراتلا

بذهملانبسرطبمركلاوبأبهارلانبركاشوبأ-
نمرتتساامفشكيفافشلاباتك،ةقلعملاةسينكسامش
ىفتخاوحسملاعوسيانديستوهال

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

Germany

يحلاهللانباحيسملاتنأءابآلاتاباتكوةيسنكلابتكلانمةسبتقملاصوصنلا
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