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لبجلاىلعةظعوملا

)١٢-٥:١(تابيوطتلا-أ

فرعيمليذلالاضلابعشلاىلعحيسملانّنحت٥:١،٢
مهزرفأومهاعدوريهامجلانمذيمالتراتخاف،هسفنالوهبر
مّلعيلةاروتللملعمكًايمسرسلجثيح،لبجلاىلإمهداقو
نلعأةعيبطلاناضحأيفو.بعشلانممهلوحْنَموةبخنلا
.يوامسلاروتسدلاوهو،يهلإلاتوكلملائدابمحيسملا

اهدَّـدرمث.»ىبوط«ةملكبلبجلاىلعهتظعأدبدقل
انلًانلعم،ءامسلانملجلجمسرجتوصك،تارمعست
نأكيلعسيلف.هتوكلمساسأامهةداعسلاوةطبغلانأ
توكلملخدتلبعتودكبةليقثضئارفوسيماونممتت
ذئدنع.ناميإلاةطاسببةفيطللاهتملكلبقتنأالإ،هللا
ىلإكوعديحيسملاو.باقعلانمررحتتو،ةنونيدلانموجنت
مهصّلخيللب،ةاطخلاكلهيلتأيملهنأل،حرفلاةرمغ
رورسلاىلعينبمضرأللهللاروتسدف.مهمحريومهيفشيو
.عومدوضئارفىلعسيلو.للهتلاوركشلاو

تاومسلاتوكلممهلنألحورلابنيكاسمللىبوط.١
ناسنإسيلنأ،ءيشلكلبقحيسملاانيرُي)٥:٣(
حورلاةطساوبالإتاوامسلاتوكلملخدينأردقي
،انثبخواناياطخانلرِهظُينَلعُملاحورلااذهو.سدقلا

نحناننأفرتعنوقحسننف،انءايربكرسكيهنأىتح
ةبسنبنوسجنو،هللاةسادقمامأنوكلاهنيكاسملا

،هتبحمءوضيفانتينانأكردنف.هتسادقفطلوهتراهط
هللاحورفشكنإكلىبوط.هقحرونمامأانبذكو
نمكافشو،ةنيمألاةبوتلاىلإكداقو،كاياطخ
ىلعكمامأتاوامسلاباوبأحتفنتذئدنع.كامع
.هللاىلإمودقلاعيطتسيهدحوبئاتلانأل،اهيعارصم
يناثلانينرلاو)٥:٤(نوزعتيمهنألىنازحللىبوط.٢

،ناسنإلكيرحلابو،ىنازحلاّصخيهللاةبحمسرجل
أدتبادقل:كللوقيفحيسملاامأ.ىنازحانلكاننأل
قيضلابابسأيرافكلايتومبتبلغينأل،ديدجرصع
.مكنمحربيالو،ًايزعممكيفهللاحورلحيو.نزحلاو
ًاريبكناكامهمكبلقيفنزحلاف.مكئاجرنوبرعوهو
ديكألاءاجرلايطعيحيسملاو.ءامسلاحرفهبلغي
.ميظعلاصالخللجهتباوركشاوحرفاف.نيزحلاانملاعل

انءاجرققحيذئدنع،بيرقلابرلاءيجمرظتناو
.ديجملا
هللارظنيال)٥:٥(ضرألانوثريمهنألءاعدوللىبوط.٣

هتيدبأنمهيلإرظنيامنإو.نمزلالالخنمملاعلاىلإ
،اناينديفنيطالسلاخماشتيفيكىريف،ةيدمرسلا
ةعادووهفهللاامأو.فنعبءافعضلارابكلالماعيو
كلسينأهيلعهعمشيعلادرينمف.فطلوةدوجو
ملحبذلاىلإفورخكقيسنيحيذلا،حيسملاكًاعيدو
ةجيتنو،ملاعلاىدفهتعاطةجيتنو.نعليملورّمذتي
هحورنمسبلينمف.ًاثرإمانألالكهللاهبهوهتنامأ
هئيجميفعمليس،سفنلاءالخإوينأتلاوةعادولابوث
نيلصملانأل.ضرألاىلعهعمكلميو،ربلاسمشك
كولمةقيقحلابمه،نيرخآلالجألنيلهتبملاوءانمألا
ءامعزلاوءايوقألانكلو.نورتتسملاهتنهكوهللا
حيسملاءيجمدنعنوحونيس،نيناعبشلاوءاينغألاو
،هوفلاخوهللاروتسداوكرديملمهنأل،نوسأييويناثلا
نوثريفءاعدولاامأو.باذعلاىسقأىلإنوطقسيف
.ضرألا
)٥:٦(نوعبشُيمهنألربلاىلإشاطِعلاوعايجللىبوط.٤

ىلإعايجللءاجرلامهليهللاةبحمسرجلعبارلانينرلاو
سانلالك.اياطخلايفمهموننمنيظقيتسملا،ربلا
نكلو،ةيناسنإلاحاجنىلإنوقاتشيوريخلالمعنوّدوي
امأو.اياطخلاديبعًاعيمجاننأل،اهققحينأدحأردقيال
قاتشينمف.بيلصلاىلعهتومبةاطخلارربفحيسملا
ةوقلاو،يهلإلاربلاءلمحيسملايفدجيةسادقلاوربلاىلإ
كبلقرّهطُيفعوسيىلإلاعت.ةقحلاةبحملاذيفنتل
كحرفينبتالذئدنعو.هللايفتابثلاىلإكددجيو
.اهدحوهللاةمعنىلعلب،ةيصخشلاكتاقاطىلع
.كيفلحيحيسملاحرفو،كصّلخدقكناميإف
مدبرربتنملك)٥:٧(نومحرُيمهنألءامحُرللىبوط.٥

لجألعوسيبحينمو،هبلقيفهللاةمحرلحتحيسملا
.مهبونذلكهئادعألرفغينأدبالةميظعلاهتحلاصم
رقتحيال،سودقلاحورلاةحسمىلعلصحنمو
هلجأليّحضيو،هيزعيوهكرابيوهنيعيلب،ًاطيسبًاناسنإ
كلتىلإريغتيهبنمؤينمو،ةبحمهللااف.هدنعامب
راقتحالاوةضغبلايفىقبي،هللافرعيمليذلاو.ةبحملا
حيسملانأامكًاميحرًاناسنإتحبصأله.ةواسقلاو
انملاعىلإكبلقنمهللاةوقيرجتذئدنع؟ميحرلاوه
ىلإتاومألانيبنمموقتحيسملابكناميإبو،تيملا
،هتمحربةريخألاةنونيدلانمصلختسو.ةيدبألاةايحلا

سدقلاحورلاةطساوبكبلقيفةبكسنملاةبحملابسح
.كلىَطْعُملا
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له)٥:٨(هللانونياعُيمهنألبلقلاءايقنألىبوط.٦
حيسملاديري؟ًاراهنوًاليلملحتاذاموبلقلارهاطتنأ
ةراهطبكألميلينطابلاكروعشريهطتوكبلقةيقنت
ررحتتلب،عَمَطلاوةوهشلاكيلعرطيستالف،هحور
كيلعليحتسمهنأفرتعتو،هللادالوأةيرحىلإ
عيطتسيهللاحورنكلو.ًايئاقلتةراهطلايفكولسلا
،ًاقداصكناسللعجيو،ةريرشلاكدسجلامعأةتامإ
.كروعشيّقَنيوكراكفألكطبضيو
سيل.هلالجبهنياعتسكنأحرفلابهللاكربخيذئنيحو
كرّهطحيسملامدنأللب،يتاذلاكربلالوكحالصل
له.كدسجتاوزنبلغيوقلاهحورو.مثإلكنم
بلغينمف؟كاياطخدضهللاحورحافكيفكرتشت
هعمثكميوًانونحًابأهللاىريس،عوسيمساةطساوب
لوحرودتوأ،هللادجمةيؤرىلإقاتشتله.دبألاىلإ
؟داسفلاوةساجنلابةئلتمملاكتاذ
)٥:٩(نوعديهللاءانبأمهنألمالسلايعناصلىبوط.٧

زايتماىلإكوعديهللارورسسرجلعباسلانينرلاو
يخرتسيالوهسفنلشيعيالنمؤملاف،مالسلاةمدخ
،سانلاوهللانيبطيسوكىعسيلب،ةينانألاولسكلاب
سانلاربخأ.هللاعمحلصلاىلإنيكلاهلالكوعديو
عوجلاىلإمهعدا،كبلقيفيوامسلامالسلاّلحفيك
نمنوكتوحيسملاحورعممغانتتف.ءاجرلاوناميإلاو
ديريو،سودقلاعمملاعلاهتومبحلاصدقهنأل.هتوخإ
هتدوجيفهللاو.ملاعلايحاونلكيفهمالسرشن
ئفطتلنيرخآلاىلإكلسريو،هتلئاعيفكلبقتسي
مالسسيلهنأسنتالنكلو.مهنيببورحلاوماصخلا
نودبمالسعنصديرينملكو.بيلصلانودب
.ًامتحلشفيمالسلاسيئر
توكلممهلنألربلالجأنمنيدورطمللىبوط.٨

هنأل،ًارمودبيحرفللنماثلانينرلا)٥:١٠(تاومسلا
نوبَرضُينيذلا،همالسيعناصهللالسرىلإهَّـجوم
عمةحلاصملابمهتراشبلجألمهبأزهتسُيو،مهتبحملجأل
نظتله.نيرخآلاتالزنعمهوفعلنورقتُحيو،هللا
حيسمللناكامملضفأنوكتسكريشبتةجيتننأ
يفتنأوكتداهشلجألتملأتنإكلىبوطف؟هعابتأو
هسفنملاعلاصّلخمكقفاريذئدنع،حيسملاةكرش
رمرمتتالف.هنيعةقدحككظفحيو،كيِزّعيوكيِوّقيو
مظعأكبرنألحرفالب،نيرخآىلعكبلقيفداقحأب
ةكلممكلزَّـهجدقو،ةدوقفملاةيضرألاكتاكلتمملكنم
.دبألاىلإهروضحيفةيحور
لكمكيلعاولاقومكودرطومكوريعاذإمكلىبوط.٩

نألاوللهتواوحرفا.نيبذاكيلجأنمةريرشةملك

برلارركي)٥:١١،١٢(تاومسلايفميظعمكرجأ
هللاضغبيملاعلاحورنأل،نيضوفرملاهلسرلبيوطتلا
ءانبأنوبذعيانرصعءانبأف.هحورنمنيدولوملاو
يفف.هلسروحيسملاناطيشلابَّـذعامكسودقلا

نإكلمعناكموكتيبنادقفدنعةرملامالآلاةعاس
نأل،جاهتبالاورورسلابكرمأيهللانباناف،تدرُط
ميظعلايهلإلادجمللةبسنلابءيشالرهدلااذهمالآ
كبرو.نيصلخملانينمؤملالكيفوكيفرهظيسيذلا
.كيفلحيسدقلاحورلاو.كناميإةرجأوههسفن
نالعإنأل،ركشاوللهتوطبتغاوحرفا؟حونتاذاملف
.بيرقتاومسلاتوكلم

انتلعجكنأليوامسلابآلااهيأكركشن:ةالصلا
رومألابانكُّسمتواندانعوانفوخانلرفغا.ةمعنلابًادالوأ
ةوقلاانحنماو.هتراهطوهربصوحيسملاةمحرانمّلع.ةيويندلا
ضفرلاةعاسيفانظفحاو.كمالسليجنإبريشبتللةأرجلاو
،انيبراضبحنو،انيضغبمكرابنل،انتيبلهأوانئاقدصأنم
انعمتنأكنأل،ةطبغوحرفبانتّبث.انيدراطلجأليلصنو
كمسالجألمويلانوملأتينيذلالكِزّعو.انيفزكرمتتو
.سودقلا

؟نينمؤملارجأوهام-١:لاؤسلا

)١٦-٥:١٣(لبجلاىلعةظعوملافده-ب

الخاذإملاعلاكلذك.هلةهكنالحلمالبماعطلا٥:١٣
ظفحيحلملانأامكو.ةقحلاةبحملادقفينييحيسملانم
اهولماحوحيسملاةلاسرظفحتاذكه،داسفلانمءاذغلا
داوملاضعبنادقفضِوّعيحلملانأامكو.لاوزلانمملاعلا
تاومألايفةديدجلاةايحلاليجنإلاينبياذكه،دسجلانم
.اياطخلاب

،هظفحوديدجملاعءاشنإبكرتشتلحيسملاكوعدي
عيطتستكنأنظلابّرتغتالنكلو.انتراضحداسفطسو
ىلعلِكَّـتينملكف،ةيرشبلاكتقاطبانضرأناكسحالصإ
ًالوقًالطابحبصيو،هتلاسررسخيةيرشبلاتاطاشنلا
ضفرتالف.هحدميهللانكل،هبسانلاأزهيو،ًاكولسو
.ضرألاحلمنوكتلكتردقكيفقلختاهنأل،ليجنإلاةلاسر

يفدقوأذإ!حيسملانمةمعنلامظعأام١٦-٥:١٤
نأنظتالف.سودقلاهقحةعشأوةفيطللاهتبحمرونهعابتأ
ئّبختالف.كبرنمةيطعلب،كنموهكيفيذلاءوضلا

لبجلاىلعةظعوملا)١٦-٥:١٣(لبجلاىلعةظعوملافده-ب
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نأل،ريهامجلاةمقننمًافئاخ،كلةاطعُملاةيهلإلاةبهوملا
الو.هترسمبمئاشتملاملاعلارينتل،ًاتباثءاجركحنمحيسملا
تافاسمنمىرُيهنكلريغصباقثدوعهبشتكناف،ربكتت
يفنييحيسملاضعبعمتجااذإو.ملظملاليللايفةديعب
ةئيضملا،لبجلاىلعةعوضوملاةنيدملانوهبشي،مهناميإةكرش
.هللاةايحىلإنيلاضلادشرت،ئلألتمبكوكك

ىلإكّريغت،نيملاظللًاروننوكتنأكلحيسملاةوعدو
لحموكتسردموكتيبيفهمسانلعتل،كبرلئاضفلدهاش
يفنمؤمىتفةرملغتشا.ةماععمتجملايفمث،كلمع
.سجنلامهمالكبهداسفإاولواح،ءايقتأاوسيللاجرطيحم
طقستاليكل،لمعلااذهكرتا«هلاولاقوهؤاقدصأهرّذحف

حيسملالبانهيدحوتسل«مهبواجف.»ءاقشلاةرؤبيف
هدعويلو.ينظفحيو،َّـيفنكسيو،ينيمحيويبناجبفقي
فاخأالف،ًاضيأوهنوكيانأنوكأثيحو.ينكرتينلهنأ
.»ًارش

رونلابعشتو،عجشتتنأكرمأييهلإلاكولملاكلمنإ
ىلإبرلالَبِقنملَسرُمكًانئمطمَعْساف،كيفءيضملا
ىريىرتاياذامو.مهعممّلكتو،سانلابقتلاو،كطيحم
؟حوضوبكيفحيسملاءيضيله؟راهنلاةليطكيفكؤالمز

هللاسانلامّظعيذئدنع،رهاطكولسىلإحيسملاكوعدي
ةطساوبنونمؤيو،كيفةعوضوملاهتردقوهفطللجأل
بآلاهنأهللاابناميإلاىلإسانلابذجتكتريسف.كتافرصت
كيفاودجيملاذإو.اناينديفنويحوردالوأهليذلا،بِحُملا
.ليجنإلابنورفكيمهنإف،يوامسلاكيبألئاضف

،همساديجمتيفكرتشتلًازايتماوةصرفكاطعأهللاو
هللانأريبكلارسلالبجلاىلعةظعوملايفةرملوألأرقناننأل
ةبحملاهنإ.انلًافيخمالوانعًاديعبسودقلاسيلف.بآلاوه
سانلانمؤينأكلحيتيوهو.»بآلا«مسابانيلعةلبقُملا
حورلاةوقيفككولسةطساوبهللاةوبأوحيسملاةونبب
ًاببسوأ،سدقألاثولاثللًاناهربنوكتنأامإف.سدقلا
كتعيبطيفكرغصذنمكنأكشالو.نيرخآلارفكل

ناسنإنمكَّـريغحيسملاحورنكلو،كاياونلكبءيطاخ
لماعلاحورلاكلمعوكلوقنمودبيف،رونلانباىلإمالظ
هللا«ةملكلابسح،كيفققحتيمظعألادعولاتيل.كيف
انحوي١(»هيفهللاوهللايفتبثيةبحملايفتبثينم.ةبحم
٤:١٥(.

رهاطلارونلاتنأ.يوامسلابآلااهيأ:ةالصلا
.ملاعللًارونانملاعىلإعوسيكنباتلسرأ،لماكلاسودقلا
ىلإكرونَّـعشنل،انرانأكنباحورنكل،ةملظانكدقو
ًافيطلًاروننوحبصيومهبونذنمنوريثكررحتيف،انطيحم
ىلإداشرإلاكنمسمتلنو،ميظعلاكصالخلكمّظعن.ًاضيأ

كورينألب،انتافرصتببسبدحأرفكياليكل،رونلاكولس
.نيمآ.انيف

؟ملاعللًاروننوكينأناسنإللنكميفيك-٢:لاؤسلا

)٤٨-٥:١٧(انكولسلامكبلط-ج

)٢٠-٥:١٧(سومانلاظفح-١

لعتوِّـرشبتال٢٠-٥:١٧
ِّـ
ْنإ،سّمحتبسانللليجنإلام

نزيالهنأل،ةمدخلاهذهلًايصخشكاعدحيسملانأنقيتتمل
،هلوقتاملعفتملنإف.ًاضيأكلامعألب،بسحفكتاملك
كتداهشحبصتًارهاطكلستملنإو.ًاعادخًايئارمنكت
.كلاوقأسايقمكلامعأف.ةغراف

هنإ.ليجنإلاوسومانلللماكلامّلعملاوههدحوحيسملا
لب،سودقلاسومانلانمةدحاوةيصوضقنيملوانتودق
ىمحاذكهو.ةيلاثملاهتايحباهشاعو،ًاميلعتوًاريسفتاهممت
.ةقئافلاهتيصخشبميدقلادهعلايفيحولاتاملكحيسملا
،اهاياصوواهديعاوموةاروتلادحأرقتحينأةوابغلانمف
ملكميدقلاذنمهنأل.نيراتخملاءايبنألاوناميإلاءابآلةنلعملا
تسيلهللاةملكف.ةنيعملامهلاوحأومهخيراتلالخرشبلاهللا
ًاسانأراتخاسودقلاامنإ،ًاماعًاعوضومالوةيلايخةيفسلف

.سومانلابمهدشرأو،ميدقلادهعلايفمهعمدهاعتو،ةاطخ
مهنأل،نيكاسمهنوضفريوميدقلادهعلانومجاهينيذلاف
.هسفنهللاةملكنوضفري

لب،ةلماكلاهللاةملكبّرشبياليذلاناسنإللليوو
لُعنإهلريخف.يحولايناعمصقنُيوأ،ًاليلقاهّريغي

ِّـ
يفق

اهروّزيوأهللاةملكلِّـدبينمنأل،قرغُيو،ىحررجحهقنع
ناميإلابئدتبملكلب،طقفهسفنرضيال،اهدقتنيو
فوخبهتملكْنِلعأف،ريشبتللحيسملاكاعدنإف.ًاضيأ
.ىرخأًاسفنأوكسفنكالهلًاببسحبصتاليكل،ةدعرو

هصخشىلإلب،ميدقلادهعلاىلإحيسملاانوعديالو
لوّجتملاسومانلاو،دّسجتملاهللاةملكهتاذيفوهو.ميركلا
نبابلب،ةتيمفرحأبقصتلنالف.ةسنأتملاهيبأةبحمو،اننيب

لبجلاىلعةظعوملا)٤٨-٥:١٧(انكولسلامكبلط-ج
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ىلعهتريسبسومانلالمكأدقوهو.انعمرضاحلايحلاهللا
يفًادغهممتيسو.ةنيمألاهتعافشبمويلاهممتيو،ضرألا
تاوامسلانأل،سومانلاةرورضيهتنتذئدنع.يناثلاهئيجم
ًءامسوةديدجًاضرأانبرئشنيف،اهلكلوزتضرألاو
.قحلاوربلابنوئلتمملانويناحورلااهيفنكسيةديدج

رتغتالف.ءامسللدعتسنضرألاىلعانلزاماننكلو
كتاداهتجاوأةيرشبلاكتماقتساىلعكلبقتسمينبتو
بولقلاةاسُقنموًابصعتمحبصتاليكل،ةينيدلارومألاب
كبونذبفرتعاونيمألاصّلخملاىلإئجتلالب.يمُعلاو
هديعضيهللانبانأل.هتردقربتختف،نارفغلاهنمًابلاط
مسالاكلنوكيف،كنيبجىلعصاخلاهمسابتكيو،كيلع
.»يحيسم«

عفاودكبلقيفدجتو،برلاسومانكيفتبثيذئدنع
وهحيسملاسومانف.هتابلطتممامتإلةوقلاوحيسملاسومان
نيسيدقاونوك«هللالوقمامتإلىتح،اياصولاظفحلةوق
طرشلااذهمامتإلحيسملاانحنماذكهو.»سودقانأينأل
.سودقلاهحوروهمدبةقحلاةراهطلايهلإلا

حيسملانألكمّظعنوكركشن،بآلااهيأ:ةالصلا
انتاريصقتانلرفغا.اياصولالكهتمكحوهتبحمبلمكأ
،كحورةوقيفةمحرلاوينأتلاانمّلعو.ةديدعلاانماثآو
بسح،هتوقعفاودبشيعنو،حيسملاكلسامككلسنل
.انبولقيفزكرمتملاسومانلا

؟هللاسومانظفحنفيك-٣:لاؤسلا

)٢٦-٥:٢١(ةحلاصملاهفدهلتقلاعنم-٢

سومانلاماكحأهناطلسبحيسملابلغ٢٦-٥:٢١
ملو.انبولقاياونًافشاكعطاسلاهرونيفانعضوو.ةَّـيلكشلا
ملو،هللاتوكلمروتسدلةيعوضومةيملعريسافتانلمدقي
يهةبحملالعجلب،هدئاقعوناميإلاءيدابمفصي
،سومانلاليمكتيهةبحملانإ.ةيمويلاانتايحلسايقملا
لتاقلانأيعيبطو.تاوامسلاتوكلمليساسألارهوجلاو
بضغربتخيسو،اناينديفمراصلاصاصقلاومكحلاقحتسي
ىلإةحارالبوًابرطضمشيعيو،ةريخألاةنونيدلايفهللا
.حيسملاهرربيملنإ،دبألا

سيل،ناسنإلاهيخألةدحاوةئيدرةملكلوقينمنكلو
ءانفإلعفاودلاسفنهريمضيفنأل،لتاقيأنملضفأ

مأةبحم،هيفدجيساذامكبلقهللانحتمينيح.مصخلا
نأدكأت؟ًاناويحهايإًابّقلمًاناسنإتمتشةرممك؟ةضغب
بيهليفباقعلااهيلعبجوتستهذهلثمةملكلك
.هفلاخيًامامتهلثمبحيالنملكو،ةبحمهللانإ.ميحجلا
ةجوسنماهنأل،طقستهتبحمىلعةينبمريغلااياونلاعيمجو
ةرجألانيسو،هبلقيفًالتاقنوكيبحيالنمف.ةينانألاب
يهلب،تاليختوةفسلفراكفألاهذهنأنظتال.لتاقلا
يفلتاقتنأف.ناَّـيدلايضاقلانميهلإلاروتسدللريسفت
.لتاقبلققديكيفو،برلاينيع

كلوقىلعنهربف،معنبتبواجنإ؟كودعبحتله
هنإ،ةيحطسبلقتالو.ًالاحهعمحلطصاوهيلإبهذاو
ولو،تأطخأنإو.ُهْرُزوهبابقدوهيلإبهذالب،اننيبءيش
تنأبلطاوعضاوتف،امكنيبيتلاةيضقلايفةئاملابًادحاو
نأردقتفيكف.هللاةبحمةقيرطيههذهنأل،نارفغلاهنم
ربكأةنونيدلاو؟ناسنإعمماصخيفشئاعتنأوهللايلصت
ءايرلانأل،اوريغتيملنإ،ةاطخلاىلعاممنيلصملاىلعةّدش
هللادمحتتنكنإكلليوف.مُرجلانمسجنأهللامامأ
كءايربكرفغيلكبرنمبلطا!ناسنإلاكاخأضغبتو
.لماكلاحلصلاىلإكدوقيو

ًاموحرهلًانباكلعجيهتبحمبئلتمتنإو.ةبحمهللا
طقست،هذههللاةياغعمبواجتتملنإو.ًاعضاوتمًاحماسم
نأهللاتحمسله.ءدبلاذنملتاقلاضغبملاحورللةسيرف
تمدام،كمصخعمحلطصاوًالاحبهذاف؟كبلقبيذي

ىلإكرخأتلمدنتامكنيبحلصلامتيملنإو.دوجوموهوًايح
ءاشنإلتعاضةصرفلكىلعةرخآلايفيكبتو،دبألا
.مالسلا

ًالتاقالإتسل؟انأنم،سودقلابرلااهيأ:ةالصلا
ًايقنهلعجاويبلقرّهطو،يداقحأيلرفغا.ًاضفارًاضغبم
.هؤادعأاننأمغرتوملاىتحانبحأيذلا،ديحولاكنبامدب
،سودقلاكحورةردقبانبولقددجتنأكنمسمتلنو
مهعمشيعنوانموصخعمحلطصنل،ًامزعوةبحمءيلتمنف

.ماودلاىلعمالسيف

؟لتاقلاوهنم-٤:لاؤسلا

)٣٢-٥:٢٧(ةراهطلابلطينعيانزلاعنم-٣

،ديدجلادهعلايفيهلإلاعِّـرشملاوهحيسملا٣٠-٥:٢٧
اهحضوأو،ميدقلاسومانلايفةرتتسملايناعملانابأدقو

لبجلاىلعةظعوملا)٤٨-٥:١٧(انكولسلامكبلط-ج
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اهلمكألب.اياصولانمةدحاوكرتيملف.هتبحمةسادقب
مهاعدو،ةيطخلايفنيطقاسلاحيسملابحأ.ًاكولسوًاميلعت
سانلاو.ةاطخلادحأرقتحننأانلزوجيالف.صالخلاىلإ

،يعرشريغًانباتدلويتلاتنبلاىلإنوريشيةداع
لكنأل،اهنمًارشرثكأمهنأنيملاعريغ،اهلمعنيركنتسم
.ًاينازهللامامأربتعُي،ةوهشلانيعبرخآناسنإىلإرظنينم

ًاثولمكلذمغركناسلىقبي،ةيهتشملاكديتعطقولو
حيسملاةروشممتأدقلسرلانمدحأسيلو.ةراعدلاب
سدقلاحورلاةراهطوديدجبلقىلعاولصحمهنكلو،هذه
ذنمةثيبخكسفنو،سندكدسجنإ.ةيهلإلاةفعلاو
لكنمكريمضيّقنُينأرداقحيسملامدامنإ.كتثادح
،ةحلاصلاةّيّنلاكيفءيشنيسودقلاهحورو.ةتيملامعأ
الفةيطخلايفتطقسنإف.ةبهتلملاكتاوهشىلعةبلغتملا
كقوشملاعوهو،كبرىلإئجتلاومقلب،اهلاحوأيفقبت
،حيسملايفتبثا.كتاذىلعنيبمرصنلكدنسيو،ةفعلاىلإ
.قحلاصّلخملاوهو،ةرهاطةايحىلإديحولاقيرطلاوههنأل

،ةدحاونمجاوزلاماظنهتمحريفهللادجوأ٥:٣١،٣٢
ماركإوةرمتسمةبحمبهنيرقنيجوزلانملكمدخيل
طابرلايفمهألايهةيدسجلاةدحولاتسيلف.لدابتم
.رخآلاوحنامهيلكنمريدقتلاومارتحالالب،يجوزلا
يفانتبثنإ،نيجوزلانيبةقالعلاسّدقيسدقلاحورلاو
.ليجنإلاةملك

ةقثلاعّيضييذلايسفنلالاصفنالاجتنامهدحأىنزاذإو
،هللاىوقتيفاشاعنإامأ.مامتهالاوةمدخلاومارتحالاو
،فطاعتوماجسنايفامهظفحتو،امهبحكرابتهتبحمف
هيفناجوزلاتبثنإ،جاوزلايفليفكلاوهحيسملاف
.لامتحالاوربصلاوحماستلاونارفغلاانمّلعيهنأل،نيصلخم

هعمجامنأل،ىنِزبسُحيىنِزلاةلعريغلقالطلكنإ
متتالةيجوزلاةدحولانأامبو.ناسنإلاهقرفيالهللا
لظتةأرملانإف،ىلوألاةجردلابسفنلايفلب،طقفدسجلاب
ًالجرتجوزتولوىتح)هللامامأ(لوألااهجوزبةطبترم
مرجملاوهف،حماسيالوقّلطييذلافرطللليوف.رخآ
هللانارفغىلإجاتحنو،اناياطخبنوغوبصمانلك.ربكألا
يفشينأردقيسدقلاحورلاو.ينطابلاانروعشةيقنتو
نأردقنالحيسملاحورنودبو.انرّهطيو،ةيناسفنلاانضارمأ
الو،قلاخلامركيحورلااذهنأل.ةراهطلاالوجاوزلاسرامن
.ةيعيبطلائدابملاركني

-٥:٣٣(قْدِّـصلابةيصولاينعيفلحلاعنم-٤
٣٧(

نهاديناسنإلكو،بذكلابملاعلاضيفي٣٧-٥:٣٣
،ةسايسلاوةراجتلاو.مهتاناحتمايفنوشغيبالطلا.رخآلا
ميثارجاهيفتلغلغت،ةيعامتجالاةايحلايحاونفلتخمو
ىلعسانلافلحينأىربكلاةساجنلاو.شغلاوعادخلا
.مهفقومفعضبمهروعشل،نيبذاكهللاابةيوتلملامهلاوقأ
.نطبملابذكلاىلعبلغألايفلديثيدحلايففلحلاف

نعمهراكفأنأو،مهعمقحلانأسانلانظيامًاريثكو
ميلعلاوههللانكلو.اهيفبيرالةحيحصسانلاوءايشألا
ءارويتلاةقحلابابسألاواناياونبفراعلا،رودصلاتاذب
ةميلستسيلانتارارقو،ةلماكريغانتفرعمنإ.ثادحألا
نأنعانزجعو،ةيضرألاانتركنعتاوامسلاولعةبسنب
!اهنولّريغننأوأ،انسأريفةدحاوةرعشقلخن

عضاوتبًامئادقدصلابقطنننأسدقلاحورلاانملعيو
دجنانهو.هماركإوهللاديجمتىلإاندشريو،ةغلابمنودبو
،نوربكتسيمهنإ.نيبذاكلانيبواننيبيئدبملاقرفلا
،ًالوأمدآريرشلامهوبأربكتساامك،ةرهشللنيقاتشم
انرسكنانينمؤملانحناننكل.هتمظعًاليختمهسفنعدخو
نيجار،هللاصالخبقلعتنو.انبونذوانفعضبنيفرتعم
رداقلاوههدحوحيسملانأل،قحلابعيمجلامدخنف،هداشرإ
ةسردملخدينمو.ةغلابموبذكلكنمانصّلخينأ
،ضيبألابذكلاىتح،بذكلاضفرملعتي،يهلإلاقحلا
،ةراحلاهتاداهشبهمركيلب،ًالطابهللامسابقطنيالو
يبأدالوأانسلاننأل،ًاسدقمانميمصو،ًاقداصانناسلحبصيف
.قحلاحيسملادالوألب،بذكلا

قرحا.ةبذاكانتنسلأ،يوامسلابآلااهيأ:ةالصلا
عضاوتلاانمّلعو.بيذاكألاوتاءاوتلالاوةغلابملالكاهنم
.قحلافرعنلانرنأو.سودقلاكحورب،نيقداصحبصنل
قحلاتنأكنأل،كمسابانألماو.قحلالكىلإاندشرأو
يفكلسنو،انراكفأواناياونيفنيقداصحبصنف،لماكلا
.ةلادعلاوقحلاوقدصلا

ًالمعوًالوق،نيقداصحبصنفيك-٥:لاؤسلا
؟ًاكولسو

)٤٢-٥:٣٨(ماقتنالابلغتةعادولا-٥
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هنأل،ةبحملاهنأقحلارهوجحيسملافرعي٥:٣٨،٣٩
نأعنمياليدوهيلاسومانلاناك.دسجتملاقحلاهتاذيف
حيسملاعرشدقفديدجلادهعلايفامأ،هسفنلناسنإمقتني
،عضاوتلاةوقو،ةمحرلاةوقانيطعييذلاةبحملاسومان
انراكفأذيفنتنمانعنميسدقلاحورلاف.انقوقحنعلزانتنل
ركفنعديعبهحورو،ةبحمهللااف،فنعلابةيرشبلاانفادهأو
هللاريبدترظتننف،لامتحالاوربصلاعوبنيوهو،ماقتنالا
ًافيعضفقوملااذهسيلأ،تلءاستامبرلو.هادهلملستسنو
رشللبابلاحتفيامم،هقوقحلًاسْوَدو،ناسنإلاةدارإلًالشفو
؟دادزينأ

مقتنملاامأو،هتاذىلعبّلغتاذإ،ىوقألاوهعيدولاف!الك
نمو.هبلقىلإةضغبلالوخدبحمسهنأل،فيعضلاوهف
نمامأ.همصخلثمريرشوه،هلثمرشبرشلالمعيزاجي
بورحلانإ.هتينانأىلعرصتنملاوهف،ةبحمبملظلالباق
نكل.هممستوهبرختلبانعمتجمينبتالتاموصخلاو
بابانلحتفي،ربصلاولزانتلاوعضاوتلاوةقثلاوةبحملا
.ءاجرلا

كمطلنم«هلوقلًايفرحًاقيبطتًامئادانمرظتنيالو
بُرضامدنعهنأل»ًاضيأرخآلاهللِوّحف،نميألاكدخىلع
نأمداخلانمبلطيمل،نانحسيئرلامامأةمكاحملاءانثأ
حيسملاف.)٢٣:٢لامعأو١٨:٣٢انحوي(ةيناثهبرضي
لوخدلااندرأاذإ،تومتنأيغبنيانتيساسحنأانلحّضوي
كسفننععفادتالو،كقوقحنعلزانتف.هللاتوكلمىلإ

حورلاو.كنعةيلوئسملاوهملتسيف،برللكرمأمّلس.ًاريثك
،ًالعفدحأكبرضنإو.ةرئاثلاةجئاهلاكسفنبلغيسدقلا
،ةددعتملايماثآلجألبرضلاقحتسأيننإًاقح:ركفف
عيدولاحيسملالمحدقهللادمحلاو.يضاملايفاهتلمعيتلا
.بيلصلاىلعيِّـنعًاضوعةميلألايتابرض

انتاكلتممبانثبشتنمًاضيأحيسملاانررحي٤٢-٥:٤٠
مويلاانقلخيو.ًاعضاوتمًاريقفًاعونقاننيبشاعهنأل،ةينافلا

تاذهتيبنمداعراَّـجنيفتمتهذههتياغو.هتروصىلع
بلغف.هعنصمنمًاباشخأنالمحينيقراسدهاشف،موي
ىلإامهقفارًاريخأو.امهفاضأوامهدعاسوهسفنراَّـجنلااذه
يفكارتشالاديريصلهنأنظلاىلعامهلمحامم،ةرايسلا
بحاصهنأامهربخأامدنعلجخباشهدناامهنكلو.حبرلا
امهدحأىحتساف.ةبحموعضاوتبامهتقرسلباقدقو.عنصملا
الف.هبونذبًافرتعمحيسمللهسفنمَّـلسوباتوهسفننم
ىلإ،كلاومأوكقوقحنمكبلقررحتدصقيحيسملانأسنت
نمهكلمتامسيلف.ةتماصتامدخوةيبحةيحضت

كيبأةيانعلب،لبقتسملاكلنِّـمؤتةدصرأوتاراقع
.يوامسلا

انلاموانتوقنمءاخسبيطعنلسدقلاحورلاانيبريو
انوبأاَّـنمبلطيملو.انريغدعاسنلبعمطناليكل
امنإ.انصالخلًاطرش،تاولصلاوموصلاوةقدصلايوامسلا

نولبقينيذلاعيمجوانصّلخيوانكرابي،يطعُملاوبحُملاوه
،ًاضئافًاعوبنيًاضيأنحنريصننأهدصقو.ميركلاهفطل
ةايحبهمسامظعنو.لاملابحضفرنو،نيجاتحملاضرقنف
.ةيحضتلا

،هلجأنمتبعتو،ةرمًاقيدصتدعاسامبرلو
يفرمتسا.كبًاقئاضلازيالهنأتدجوو،كتقوبتيحضو
ألمينأكبرنمبلطاو،هكرابونيمثلاكتقوةيحضت
.ةيدبألاهرامثوهتاكرببتقولا

كنباو،ةبحملاوربصلاتنأ،يوامسلابآلااهيأ:ةالصلا
،انتيساسحواننايصعانلرفغا.دسجتملافيطللاعيدولاوه
ةاطخلالمتحنو،لزانتوةيحضتىلإىوقتنلانتينانأْتِمأو
دالوأكًاضيأاوفرصتييكل،ةبحملابةبوتللمهبولقبلغنو
.سودقلاكحور

؟هتاذنمرِّـرحتملاوهنم-٦:لاؤسلا

)٤٨-٥:٤٣(هتبحمبلدبتستودعلاةضغب-٦

ةضغببوجوبميلعتميدقلادهعلايفدريمل٤٨-٥:٤٣
نييواللارفسنماوجتنتساةبتكلاونييسيرفلانأريغ،ودعلا
.ودعلاةضغبمهمزلتستبيرقلاةبحمبةيصولانإ١٩:١٨
بوعشلالكلمشو،ةيموقلابلاقمَّـطححيسملانكل
نمرهظيحيسملابكناميإف.هعابِّـتالاناعدو،هللاةبحمب
ودعلاةبحمنإ.هلامتحابطقفسيلو،كمصخلكتبحم
ةليحتسمو،كلذنمىمسأيهلب،ةيناسنإةليضفتسيل
بحينأدارأنإناسنإلانأل،يعيبطلاناسنإلاىلعقيبطتلا
هبًامتهم،بوبحملابركفيوهتينانأكرتينأهيلعف،هقيدص
بحتنأكنمكبربلطنإيرحلابمكف.ًايلمعًامامتها

،ةتباثنمؤملاوحيسملانيبةيحورلاةكرشلانأالولو؟كودع
نأل،انصّلخملًاركشف.ةيصولاهذهذفنينأدحأعاطتساامل
.عيمجلابحنلاندعاسيو،انتضغببلغياندوقييذلاهحور
ةعامجىلعوأدحأىلعبضغيفتمدامف،رذحانكلو
.ةريرشلاكعفاودبلغدقهللاحورنوكيالف،ةنيعم

لبجلاىلعةظعوملا)٤٨-٥:١٧(انكولسلامكبلط-ج
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يفيلوألاةجردلايههذه.كيدهطضملجألِّـلص
،هتلئاعولجرىلإءاسأًالجرنأثدح.ودعلاةبحمقيقحت
ىلإمولظملاعفدهللاحورنكلو.مهلبقتسمبارخببسامم
رثكأ،هيلعةكربلارارمتسابهبربلطيهمصخلجأللاهتبالا
كرابتنأكنمهللاديريف.ةصاخلاهتلئاعىلعهتكربنم
.ةحرفلاكبلقتاوعدةطساوب،كمصخ

ىلعةكربلاكتاولصبتلزنأو،دقحلانمتررحتنإ
هدعاسفقيضيفعقونإو.هترايزعيطتست،كمصخ
ّحض.كنملجخيالىتح،كنوعاهبظحاليالةقيرطب
ملنإىتح،ًاحوروًاسفنوًادسجهتيبوهصّلختلريثكلاب
.اذكهرشبلانحنانلماعيهللانأل،كضفريرمتساوكلبقي

امدنعهتيصولامكإلاندشريلاناعددقو،ةبحمهللا
حيسملاسيلف.نمؤملابلقىلإةلماكلاهتبحمبكسي
لب،قيبطتلاةنكممريغايلعلُثُمنعملكتي،ًايرظنًافوسليف
ةحسمسودقلاهحورنوبرعيفكبهيو،هتاذيفلماكوه
يفريبكلارسلايهةبحملا.ودعللكتبحميفةرهاظلالامكلا
ةدحولايفرخآلابحيمونقألكنأثيح،سدقألاثولاثلا
هتبحموحيسملاربصيفنينمؤملاعمعمتجيلهف.ةلماكلا
؟ةلماكلاهللاةبحممكيفرهظتفيكو؟ىمظعلا

حبصنلكنبابانتوعدكنألكركشنبآلااهيأ:ةالصلا
كتبحمامأ.نومرجمةاطخةاصُعاننكل.كلثمنيلماك
نوكنل،عوسيمدبانريهطتةطساوباناياطخلحونمانعفرتف

.كلامكنوبرعوهسودقلاكحورو.لامكلابنيرهاط
لمكييكل،انموصخوانئادعأهاجتةبحملاققحنانلعجا
.انيفكحرف

؟هللالثمنيلماكنوكنفيك-٧:لاؤسلا

)١٨-٦:١(هدحوهللاةَّـقحلاةدابعلا-د

)٤-٦:١(ءافخلايفةقَدَّـصلا-١

،كبردمحالب،ككالمأىلعكبلقعضتال٤-٦:١
تنكنإو.ميكحلاهحورداشرإبسحكبهاومهلمِّـدقو
.هللادمحلاةمدقتكتايحريصتس،ةبحملابًائلتممًاناسنإ

هللانأل،ةميظعةأفاكمىلعلصحتبرلاتمدخنإ
.هدنعاملكبىَّـحضهللااف.كيفكتهتمعنو،كترجأهسفن
؟هلكدنعاملكبيحضتالو،ًاليخبىقبتىتمىلإف

نأكيلعسيلف.حيسملايفتققحتدقةيوامسلاكترجأو
يذلا،كبرلركشلازايتماكلامنإ.كصالخءاشنإلدهتجت
ركشننأنيرداقانسلةقيقحلابو.هتحيبذبدبألاىلإكلمكأ
نإ.انفعضدنسيسدقلاحورلانكل،بجيامكهللا
نعملكتتالف،ةنيعمتاعربتلسدقلاحورلاكدشرأ
ةمئاقيفكمسالجستالو.ةدحاوةملكالوكتايحضت
لجألةيميركتةحولكلماقُتنأحمستالو،نيعربتملا

نعشتفو،قيضلايفءاطسبلاًابلاطعسالب.كتمظع
.كتربخوكتروشمبمهدعاسو،ًالمعمهلرِّـبدو،نيجاتحملا
نإف،كوحنراظنألاكمساتفليَّـالأطرشبهلككلذو
.كرخفوههدحوحيسملا

،ًارهجمهتاعربتنوعفديدوهيلانمءاينغألاضعبناك
برضتوقاوبألامهلجألقِوّبتومهئامسأببكوملاجرخيل
مالكالبو،ءافخلابانتايحبهللايِّـحضنمويلااننكل.لوبطلا
نعًادحأربختالو،كلامبكبرلًاذإِّـحض.قَّـوبتالو
.كلبرلاوبرللتنأ.كتامدخ

)٨-٦:٥(ةلْزُعلايفةالصلا-٢

،ةالصلاةسرامملةصاخسوقطنيدلكل٨-٦:٥
ةكرباوقلتيلمهيديأدوهيلاعفر.نيدلاناكرأنمةالصلاف
يفًارهجنوّلصيًانايحأاوناكو.ةرشابممهيلعةطباهلاهللا
نييحيسملانحنامأ.مهاوقتباوهابتيلةقزألاوتاقرطلا
انررححيسملانأل،ةالصللَّـنيعمينيتورميظنتانلسيلف
نحن.هللارظنيفًاديبعانسلف.لاكشألاوسوقطلانم
انتريسموأانسولجيفءاوس،يوامسلاانيبأعمملكتنءانبأ
امكهللاعمملكتلاوهةالصلارهوجف.اندوجسوأانفوقووأ
دمحلاوركشلاهلنيمدقم،مهيبأعمءانبألاملكتي
.نيرخآلالجأللاهتبالاوءاعدلاورافغتسالاو،فارتعالاو

هللالبسانلليلصنالاننأل،ًارهجيلصنالةداعنحن
كتاجاحفرعيو.ًامودكعمسييوامسلاكوبأف.هدحو
كتاينمأوكاياطخلوزتةالصلاءانثأيفو.اهبكظُّفلتلبق
نمو.كعمهللاروضحكردتو،ةريثملاكتاوهشو،ةلطابلا
يفحيسملالعفامكدوجسلابقحلاكلو،عوكرلانسحتسملا

هنأللب،كدوجسلجألكصّلخيالهللانكلو.يناميسثج
.هلكدوجسلبقنمكلجألديحولاهنبالذبوكبحي

نيببكساو،كبابقلغأوءيداهيفخناكميفْلِزعنا
كلنكيملنإو.لاقثأومومهنمكبلقيفامكيبأيدي
عمتسيوهوكهلإىلإملكتو،ةيربللقلطنافةصاخةفرغ

لبجلاىلعةظعوملا)١٨-٦:١(هدحوهللاةَّـقحلاةدابعلا-د
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كمسجنأامكهنأل،ةالصلانودبةايحلاعيطتستال.كل
.ةالصلانودبايحتالكسفناذكه،سفنتلانودبايحيال
،سدقملاباتكلايفلمأتلاعم،مويلايفتارمةدعِّـلص

التنكنإ.كيلإكيبأتاملكىلعًادركتالصحبصتل
ىلعفرشتكنإفليجنإلاةءارقنععنتمتوةالصلابحت
.هللاعمدرفنتنأبحتالكنأهانعماذهنأل،ريبكرطخ
كتاملكرظتنيهنإ؟يوامسلاكيبأعمثُّدحتللقاتشتالأ
.كاياطخرفغيوكتقثوكركشو

.يوامسلايبأايًاركشلقو،كبنذببرللفرتعا
.كتايحيفةبحملاقيقحتل،ةمكحلاوةوقلاوةفرعملابلطا
فرعتاممرثكأ،كفرعيكابأنأكدنعًامولعمنكيلو
،كناميإناحتمالعطاقلالاؤسلاوهاذه؟يلصتأ.كسفن
فرتعا.ديدشضرميفكريمضوكسفنحبصتكانهف
ءيلتمتلًالماككءافشوكريهطتبلطاو.كبنذبكبرل
ذئدنع.ةباجتسملاةالصلاكملعييذلا،سودقلاهحورب
لكللب،طقفكسفنلسيليلصتف،كبلقبرلاحرفألمي
.كريمضىلعبرلامهعضونيذلا

)١٣-٦:٩(ةيناَّـبرلاةالصلا-٣

هيلإحيسملاذيمالتمّدَقَت..اَذَكَهْمُتْنَأاوُّلَصَف٦:٩
ةصاخلاهتالصيفانكرشأوعضاوتف.ةالصللًاجذومننيبلاط
.هللافرعي»ةيناَّـبرلاةالصلا«ىنعمكردينمف.ةميظعلا

يفيِذَّـلٱاَناَبَأ٦:٩ مل.َكُمْسٱِسَّـدَقَتَيِل،ِتاَواَمَّـسلٱِ
ديرفلامسالاانمّلعامنإو،هللامسابقطنننأحيسملاانمّلعي
.»انابأ«ةدحاوةملكبديدجلادهعلاىنغصخلييذلا،هللا
نأردقنالو،انابأهللاوعدنلنيقحتسمريغاننأيهيدبو
نمًادولومءامسلانملزنحيسملانكلو،ًايئاقلتهيلإمدقتن
،هقوقحيفانلخدأو،هزايتمايفانكرشأو،سدقلاحورلا
ًاعرشهللادالوأنحنحبصنلاَّـنعًاضوعةيطخلالمحو
.ةيناثلاةدالولابًايحورو،ينبتلاب

ظحاليليجنإلايفروكذملاعوسيبرلامالكلمأتينم
لمعتسا،هذيمالتعمهثيدحوأهتاولصيفهنأشاهدناب
١٧٥ًابيرقتانابأوأيبأوأبآةملك،هللانعهريبعتيفًابلاغ
نيطايشلادرطيوأهءادعأبطاخيناكنيحهنكلو.ةرم
هوبأبجحاَّـملو.سودقلاهللامساركذيناكنيسوبلملانم
اذامل،يهلإيهلإ«خرصبيلصلاىلعقَّـلعموهوهنعههجو
اياطخهدسجيفلمحيناكةعاسلاكلتيفف.»؟ينتكرت

ناَّـيدكرهظهنأل،بهتلمبضغىلإهيبأنانحلَوّحتف،ملاعلا
.اَّـنعًاضوعتومللهنباًامّلسم،يلزأ

عوسيحفاكدقفهنعههجوبجحبآلانأمغرو
يف،هاتبأاي«ًالئاقًاريخأىلصو،هللاهوّبأبكسمتو،ًانمؤم
حورلابكسيتقولاكلذذنمو.»يحورعدوتسأكيدي
نأل»تاوامسلايفيذلاانابأ«حرفبخرصنل،انيلعسدقلا
ركشبيلصنف،نينمؤمللهتَوّبأَّـرسانمّلعيسدقلاحورلا
ةيطعولماكلاوفعلاانلدكؤيوهو.نونحلابآللةطبغو
يفءاضعأانحبصأديدجلافقوملااذهبو.انيفةيهلإلاةايحلا

سودقلاىلإمودقلاقحانلراصو،هتوكلملًالهأوهللاةلئاع
حماستلاىلإانعفدييذلاسدقلاحورلاةوقيفحيسملامدب
.ةقثلاو

،ىلوألاةبلطلابف.ًادالوأمهلنألءابآاناينديفءابآلاو
،ملاعلاءاحنألكيفنوريثكدالوأهللادلوينأبلطن
نادلبلالكيفهدالوأشاعنإ،يوبألاهمساسدقتيو
.هلئاضفبسحىرقلاوندملاو

لسعلانمانقولحيفىلحأكمسا،بآلااهيأ:ةالصلا
كتبحملكركشن.كدالوأانحبصأوةاطخانك.ىَّـفصُملا
كئادفبانحبصأاننأل.سودقلاكحورةمحرلوكنباةمعنلو
كمساانندموانارقىلععض.رهوجلاوقحلابكءانبأتباثلا
كمسامظعتيف.نوريثكدالوأمويلاكلدلوييكل،يوبألا
.سودقلا

؟بآلامساسدقنفيك-٨:لاؤسلا

هكلميهواهلكملاوعلاهللاقلخ.َكُتوُكَلَمِتْأَيِل٦:١٠
اوقرسمهنأك،هوكرتومهبراوصعسانلانكلو.صاخلا
اهيأتنأو.هكلممهنافنايصعلااذهمغرو.هدينممهسفنأ
نوكينأهللاأشيملو.ةملكلاىنعملكبهللاةصاخخألا
،هتوكلميفكلملانوكيلهحيسملسرأف،هكلمنعًاديعب
ىكبو،نيدعتسمللزركو،نيكاسملامحروىضرملاىفشف
ىلعّينبمانيبأتوكلمف.اَّـنعًاضوعتاموةاصعلاىلع
ققحيو.هتريظحيفلوخدللةاطخلالَّـهأيذلانبالاةرافك
.ملاعلايفتوكلملاهميظنتوهتردقبسدقلاحورلا

امكو.هللادالوأيفمويلاةرمتسمةيهلإلاةكلمملاهذهو
،اناينديفءابرغنحناذكه،ملاعلااذهنمسيلهتوكلمنأ
ةبلطلاهذهبو.بآلامساسيدقتانبلطاذإاهنعلصفننو
هفطلمدقتيل،ضرألاىلعهتوكلمرشنتقولاسفنبديرن

لبجلاىلعةظعوملا)١٨-٦:١(هدحوهللاةَّـقحلاةدابعلا-د
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زايتمالايطعييوامسلابآلاف.دارفألاوبوعشلالكىلإ
نأنيلصم،توكلملاليجنإباوزركينأهسئانكوهدالوأل
سانلالكسدقتينأءاشيو،ةبحمهللانإ.اناينديفققحتي
:يلصتامدنعةعساولايناعملاهذهبركفتلهف.هتمعنةوقب
ريشبتللقوشتتلكبلقكيرحتوههللادصقف.كتوكلمتأيل

.ملاعلاءاحنألكيفوكطيحميف

يفاَمَكَكُتَئيِشَمْنُكَتِل٦:١٠ َىلَعَكِلَذَكِءاَمَّـسلٱِ
ةئيشماوفرعيلمهسفنأنايدألالهأنمريثكبِعتُي.ِضْرَألٱ
لعُتلسوقطلاوسيماونلاتأشنكلذبو،مهبر

ِّـ
ذيفنتسانلام

سيماونلاوننسلاهذهو.يحولاعئارشلًاقفو،هللارماوأ
الةقيقحلابو.كاذلمعتالو،اذهلمعا:ةدشببلاطت
رشبلانأل،اهفرعينأالوهللاةدارإممتينأناسنإعيطتسي

.نولهاجةاطخ

،قهرملاهلقثوسومانلاةنعلنمانررحيذلاهللاًاركش
الوهف.ةفيطللاةيوبألاهتئيشمانلنلعيلهنباانللسرأو
يطعملاولماعلاوهلب،هئاضرإلًائيشلمعننأاَّـنمبلطي
الو.ميحرلاصّلخملاوقلاخلاهنإ.ماودلاىلعكرابملاو
لكردصموهلب،انلبقيلًاطورشمًالمعاَّـنمبلطي
يفانَّـرصقنإو.اندعاسيوانكرابيوانمحرينأءاشيو.اياطعلا

له.نارفغلابانلمشيميحرلاهبحوهتمعنفهاياصوظفح
ككرابينأقاتشيهنإ؟يوامسلاكيبأةئيشمتمهف
.سودقلاهحورةوقبكألميوكصّلخيو

لٱاَنِطْعَأاَنَفاَفَكاَنَزْبُخ٦:١١
ْ
ًافوسليفحيسملانكيمل.َمْوَي

هلناك.ضرألاهذهىلعًاقحًاناسنإشاعهنكل،ًايلايخ
نأفرعف.ةحارلاومامتهالاوةيانعلاىلإجاتحيوعوجيدسج
هتمدخوهللاحيبستمهيلعبعصيفيعضلاوعئاجلاوضيرملا
ًالكيههلعجهنأل.يرشبلادسجلاحيسملارقتحيملو.حرفب
.هطاشنوهظفحبلطوسدقلاحورلل

ءيلتمتاليكل،تاورثلاوىنغلابلطننأعوسيانملعيمل
:انيبأىلإيلصنلةعانقلاانمّلعامنإ،ًاركسوًارطباننوطب
ةحارلاولمعلاو،سبللاوبرشلاولكألافافكانطعأ
لمشت»زبخ«ةملكنأل،ةايحلاتايرورضلكونكسلاو
انسلف.ةيسفنلاوةيحورلاوةيدسجلاناسنإلاتاجاحلك
ىلإةجاحباننإلب،برشلاولكألابيفتكنتاناويح
بلطننأعوسيانمَّـلعف.ةحصونفوبتكوءاقدصأ
هتمدخوهللاشيعنلانتايحظفحلهجاتحناملكعضاوتلاب
.ةايحلاتايرورضبنيفتكمنيحرف

ريمضلانمةيناَّـبرلاةالصلاتابلطولختنأضَّـرحدقو
سدقلاحورلانأل.»نحن«عمجلاريمضاهلحملحيل.»انأ«
يبأوههللاسيلف،نيرخآلالجأللاهتبالاومامتهالاانمّلعي
الهتبحمنأيأ،ءاوسلاىلعنينمؤملاعيمجوبألب،طقف
انررحيسدقلاحورلاو.سانلاعيمجلمشتامنإ،َّـيلعرصتقت
لب،طقفانزبخانيبأنمبلطنالفةينانألاةالصلانم
مهكراشننأدادعتسالاعم،رشبلالكلةكربلابلطن
.انتنوؤمب

هتقوبرالوهتويبكلامالوهتايحديسناسنإلاسيل
.يوامسلاهيبأنمدولومو،هللانمقولخمهنأل،هتالضعو
كوبأكدجوأدقو.كيدلاملكعم،هلكلمتنأفاذهل
كناوخإكراشتنأكنمرظتنيو،ةبحملاةمدخليوامسلا
كتنوعمكيبأنمبلطتنأكلزوجيالهنأل،كبهاومب
.نيرخآللءيشلاسفنبلطتالتنكنإ،كسفنصالخو
.كلدازُتاهلكهذهو،هربوهللاتوكلمًالوأبلطا

لمعلايمويلازبخلابسكلطورشلانمنأامبو
لكوانيطعينأانيبأنمةبلطلاهذهببلطنف،لصاوتملا
يوامسلاانوبأو.نيبجلاقرعبةفيظووًافيرشًالمعسانلا

ةواسقوهدالوأعمطببسبنكلو،كاردإلاقوفينغ
يلصتنأكملعيسدقلاحورلاف.اّنعهتاكربرخأتتمهبولق
بلطاذئدعبو،ناكملكيفنينادربلاونيعئاجلالجأل
بحُملاكابأنأل،دغلابمامتهالاكرتاويمويلافافكلا
.كبينتعيريدقلا

لِلًاضْيَأُنْحَنُرِفْغَناَمَكاَنَبوُنُذاَنَلْرِفْغٱَو٦:١٢
ْ
َنيِبِنْذُم

.اهبفرتعاوهاياطخكردأيذلاناسنإللىبوط.اَنْيَلِإ
،ةريرشلاكلامعأكلرفغينأيوامسلاكيبأنمبلطا
ىلعكنعرَّـفكحيسملانأل،كتالصةباجتسابنمآو
حورلاكيزعيف،كريمضيفةماتلاةمعنلالبقا.بيلصلا
نمآوكبونذبفرتعا.هللامالسكلدكؤيو،سدقلا
.دبألاىلإرربتتف،حيسملايفاهنارفغب

مأ،طقفنيدحلملاونيمرجملابنارفغلاةبلطصتختله
ةجاحلاّحلأيفهللاءانبأنإ؟نيرربتملاهدالوأًاضيأةلماشيه
.حيسملامدبسيدقتلاةظحللكيفومويلكاوبلطينأ
ةحيبذف.هللامامأهسفنءاقلتنمًارهاطناسنإسيلو
الإانريمضلةيزعتالو.هللاعمانتايحلديحولاانساسأحيسملا

نمانريهطتًايمويبلطناذهلف،انلجألحوبذملالََمحلامديف
.ةريرشلامعأولاوقأوراكفألك

لبجلاىلعةظعوملا)١٨-٦:١(هدحوهللاةَّـقحلاةدابعلا-د
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لجألًاضيألب.طقفكسفنلنارفغلابلطتالو
كئاقدصألجأليهلإلاحامسلاًايلمعبلطتله.نيرخآلا
ةالصلانأسنتال.يلعفلامهريهطتبقرتتو.كئابرقأو
كابأنإ.»انأ«ال»نحن«ةغيصبقطنلاكمّلعت،ةيناَّـبرلا
هلجأليلصتوهكرابتوهئاطخألكناسنإلكلرفغتلكوعدي
تأدبةيهلإلاةبحملاةروثف.هلاهمحرًاناسنإًاضيأوهحبصيل
كنارفغوكناميإبمويلاققحتتو،بيلصلاىلعحيسملاتومب
نمكسفنمرحتمهبونذلككيّداضملرفغتملنإو.كئادعأل
ًامامتانلرفغا:لوقتةالصلايفكتبلطبكنأل،هللاةمعن
نعزواجتتمهماثآسنتملاذإف.َّـيلإنيبنذمللترفغامك
اهيأ:ًالئاقكسفنىلعمكحتكنأكو،ةالصلاهذهةدعاق
.نيرخآلاءاطخأىسنأالانأامك،ياياطخسنتالبآلا
نأهللانمبلطتامنأكفطقفًارهاظمهلترفغنإو
يفةملكرطخأوه»امك«فرحلاف.ةقيرطلاسفنبكلماعي
.ةيناَّـبرلاةالصلا

لب،كسفنريربتلةليحتسمًالامعأكنمبلطيالهللاو
أدبموهاذهو.ميحروهامكًاميحرحبصتنأكنمرظتني
ريغلانيرخآلاعمكراشتتلب.كسفنلشيعتَّـالأ.ةبحملا
رفغتتنكنإ،كلةروفغمكاياطخعيمجنإ.نيقحتسملا

.ًاقحكمصخل

لِخْدُتَالَو٦:١٣
ْ
يفاَن َجتِ

ْ
ال.ِرِيِّـرشلٱَنِماَنِّـجَنْنِكَل،ٍةَبِر

ةسودقهتبحمنأل،امةبرجتيفهلخديالوًادحأهللاُّلضي
بواجتيالهللاءانبأدحأناكنإنكلو.انكلهتالوانصّلخت
هنإف،ةبحملاوقحلاوةراهطللسدقلاحورلاتيكبتوبذجب
يفحلاصريغهنأكردياذكهو،راعلاواياطخلايفطقسي
،نارفغلاهنمًاسمتلم،هيبأىلإعجريوبوتيويكبيف،هسفن
.لماكلاسيدقتلاورييغتلاًابلاطو

دقو.هتروصىلعكرّيصينأءاشييوامسلاكابأنإ
كلستل»ًايحيسم«كوعديوصاخلاهمساكلحيسملابهو
مالسلاحرفوةبحملايفًاسيدق،سودقلاهحوربًاحوسمم
كيفكيبألئاضفققحتتالامثيحو.فيطللاربصلاو
ًابلاطًامدانعجرتولقعتتلكبّدؤيهنإف،كبلقةواسقل

لجألوكلجألتبلطنإف.هتوقيفكسيدقتوكصالخ
براجتلانمكظفحو،ةرمتسملاةبوتلانينمؤملالك
بولقلارييغتبلطتاذهبكنإف،ءاطخألايفطوقسلاو
ريربتلاأدبمهريسفتدعب،سلوبلوسرلانإف.ًاعماهسيدقتو
ناهذأديدجتوسيدقتلاحضو،ةيمورىلإةلاسرلايفًالَوّطم
.هللادنعةيضرمةيحةحيبذمهداسجأاومدقيل،نينمؤملا
.انتسادقهللاةدارإيههذهنأل،كسيدقتنمدبالف

تاياعدلاومالفألانأل.ةديدعكلوحنمبراجتلاو
دضةدحاوةخرصتحبصأةايحلالكوسبالملاوبتكلاو
ةداضمةريرشراكفأجرختًاضيأكبلقنمو.هللاةسادق
.براجتلانمظفحللةبلطلاىلإجاتحنانلكف.برلااياصول
انجورخوهللادضاننايصعوهةبرجتلكلريخألافدهلاو
.هنعلالقتسايفايحنلبآلانعداعتبالاو،هدهعنم

انلكاننأل،ناطيشلاىلعبلغتتنأردقتكنأنظتال
نمبلطاف.نوزجاعءافعضطقاسلارونلاكالممامأ
.هراصتنايفككرشينأسيلبإرهاقوتوملابلاغحيسملا
.رصتنملابناجىلإًافقاونوكيردتقملاعوسيبنمؤينمف
الو،رشلالكردصمهنألريرشلابناطيشلابّقليحيسملاو
نيبةكرعملايففقاوملاعلاف.كالهلاوبارخلاالإهنمردصي
ةالصلايفةملكلوأنأامك.رشلاوريخلا،ريرشلاوهللا
نيتاهنيبيرجتكتايحف.ريرشلااهرخآوبآلايهةينابرلا
ةيصخشو،ةميظعلاهللاةيصخشنعنيتّربعملا،نيتملكلا
؟ئجتلتنمىلإف.هودعناطيشلا

،هركموسيلبإةردقنمصالخلاطقفكسفنلبلطتال
دويقوثيبخلاةضبقنمريرحتلارشبلالكلبلطالب
يّجنملاوهحيسملاف.هللاءانبأةيرحىلإاولقتنيل،ةملظلا
تاطلسنمةلهتبملاهتسينكيدفيو،ءيشلكىلعرداقلا
كئاقدصأىلعسدقلاحورلالولحبلطا.ةصّبرتملاةملظلا
نوردقيالسدقلاحورلانودبهنأل،ةقحلاةبحملاباوئلتميل
.ًائيشاولمعينأ

هنأل،فاتهبهيلإمدقتن،دجملايفحيسملايتأيسامدنعو
انلصفيالف.ًايئاهنناطيشلاةطلسيهتنتهتوكلمروضحب
هذهبف.هللاةبحمنعبراجتلاالوةيطخلاالوتوملاذئدنع
توكلمرهظيل،ًاعيرسحيسملاءيجمىلعّحلنةريخألاةبلطلا
اذهقيقحتوهةينابرلاةالصلافدهف.هدجمةوقبةينالعهيبأ
.هلةداضملاىوقلالكبلغييذلا،يوبألاتوكلملا

ملٱَكَلَّـنَأل...٦:١٣
لُْ
ْ
لٱَوَك

ْ
ملٱَوَةَوُّق

.ِدَبَألٱَىلِإَدْجَْ
وهو.هقلخهنأل،ملاعلاكلاموهيوامسلاانابأنأفرتعن

لكيفتباثهقحو.دبألاىلإلزألانمكلميويح
.ّدحالبةوقيوقهللاو.هقحبفرتعتولوىتح.بوعشلا
الو،ءاضفلاىلإًاراهنًاليلاهتعشألسرتسمشلانأامكو
سانلالكىلعهتبحمبهللاقرشياذكه،ةيوونلااهتوقّلقت
مظعأهللاةوقف.اوديريملولو،مهظفحيومهصّلخيومهبذجيل
فصقوأضرألاتلزلزاذإاهلوهبًانايحأرعشن.انكاردإنم
هتدارإو،انعمهروضحوهتمكحوهلمعبنمؤتلهف.دعرلا
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تنأىتمىلإف.كوبأوهءيشلكىلعرداقلانإ؟كصالخ
؟هتبحموهماركإنعلفاغ

ناسنإلاف،نونافاننألهتيؤرىلعدحأردقيال،ديجمهللاو
ىلإجاتحيلب،هللاتوكلمىلإلوخدلاعيطتسياليعيبطلا

ةدالولانودبف.حيسملاعممايقو،ةيحورةدالووديدجقلخ
.هللادجمىرننأاننكميالسدقلاحورلاوهللاةملكب
كلذسيلو.سمشكًاديجمنوكيسًاديدجدولوملانكلو
وهدجملابرنأكرديف.ديجملاهللانمهبرقللب،هتاذنم
امكنيديجمنوكنلهتروصىلإانرييغتدصقت.ةسدقمةبحم
.ديجموه

.كمساسدقتيل،تاومسلايفيذلاانابأ:ةالصلا
ىلعكلذكءامسلايفامك.كتئيشمنكتل.كتوكلمتأيل
امك،انبونذانلرفغاو.مويلاانطعأانفافكانزبخ.ضرألا
نكل.ةبرجتيفانلخدتالو.انيلإنيبنذمللًاضيأنحنرفغن
.دبألاىلإدجملاوةوقلاوكلملاكلنأل.ريرشلانمانجن
.نيمآ

ةالصلارخآيفبآلاميظعتانملعياذام-٨:لاؤسلا
؟ةيناَّـبرلا

)٦:١٤،١٥(ةحلاصمللدَّـكؤملابلطلا-٤

نأًارركمعوسيانربخينألجخموهمك٦:١٤،١٥
كسفننحتما.سومانلاليمكتاهدحويهةرفاغلاةبحملا
اذهودبيفيكو؟هتمحربكألموهللاكددجله.خألااهيأ
رشنتنأوهو،كلذقوففدههللاةبحملنكلو؟ديدجتلا

.مالسلاوعناصمههللاءانبأنأل،يوامسلامالسلاكلوح
نأل،كتايحيفناسنإمهأاذه؟ههركتناسنإكانهله
حماستلاكمّلعيل،كبلقرابتخاوكناحتمالهلسرأهللا
.ةعادولاوملحلاوينأتلاونارفغلاو

دهعلاساسأوهانضعبلاننارفغو،عيمجللهللانارفغ
لحيالكانهفطرشلااذهققحتيالثيحو.ديدجلا
كعانتمايفو.كناميإرمثيهودعلاةبحمنإ.هللاتوكلم
.كلوحوكيفسدقلاحورلالمعضراعتحماستلانع
ّلصو،كيضغبمىلإنسحأ،كينعالكراب.كءادعأبحأ
ةيصولاهذهممت.كنودهطضيوكيلإنوئيسينيذلالجأل
.حيسمللًاخأوهللاًانبانوكتف،ةيبحلا

التراليسهقيفرعميبليفنجسيفسلوبيقلُأامل
دقو،ةرطقملايفتناكامهلجرأنأمغر،ركشلامينارتحرفب

اّبحأكلذعمو.امهنممدلالاسىتح،امهارهظدلُج
ناَّـجسلاباتف.مهلجألايَّـلصو،نجسلاسيئروامهيِدلاَج
لكنأل،هيلتاقلجألىلصسونافتسامجُراملو.ربكألا
مهنأل،مهلرفغاهاتبأاي«بولصملاةخرصنوعبتيهللادالوأ
!»نولعفياذامنوملعيال

اهعممجسنينمف.بونذلالكهللاةبحمانلترفغدقل
،سونافتساكةحوتفمءامسلاىري،ءادعأللهبلقحتفيو
ببسبنيذللا،اليسوسلوبكةلماعلاهللاةردقربتخيو
نحتماف.بآلاوههللانأاوكردأونوريثكىدتهاامهربص
؟كتايحيفهللاحورنايرجلعنامكانهله.كسفن

ةميزعبو،انبولقةمادنببوتن،بآلااهيأ:ةالصلا
عضاوتوكحامسوكتسادقانمّلعو،انّربكتانلرفغا.ةقداص
امك،انيلإهبءاسأامناسنإلكلرفغنلاندعاسو.كنبا

انيلعةرطمملاكتمعنلًاركشانتبحمحبصتل،انلترفغ
.ةدوجلاوةمحرلاوفطللاب

؟هللاعمةكرشلايفانتابثلطرشلاوهام-٩:لاؤسلا

)١٨-٦:١٦(حرفلاوموصلا-٥

ريهطتوأانريربتلانمايصسيل؟موصناذامل١٨-٦:١٦
يفكتالصوهموصلانإ.ًالاهتباوةبوتوةمادنلب،انسفنأ
،ًاعوجكتدعمباصعأتزتهانإف.ينطابلاكروعش
نمةفيفخكسفنريصت،ًامئادهللاةهجتمكحورتلظو
يذلاف.ركشلاوةالصلاوناميإلابةفرفرمةرئاط،اهلاقثأ
،تانونيدلانمررحتيو،هللاةمعنيفقمعتيًاقحموصي
.تايهولألايفكرتشيو

.هللاةملكبةئلتممكسفننوكتل،كموصءانثأهبتنانكل
لعجتيتلا،اهدحوهللاةملكلب،كصّلخيالموصلاف
ال.كبرنمةريبكةوقلانتف،كناميإنمًاءزجكموص
نمةيلاعةجردمهلرهظتلكموصنعسانللثدحتت
هللانألكسفننّيز.مويلكيفامككلسالب،كاوقت
ذئدنع.كموصبحيسملاراصتنايفككرشيوكبيقتلي
.ىوقتلاةسراممنملشفتالوهللاروضححرفبئلتمت

ةملكيفقمعتملا،مئاصلايلصمللهسفننلعيهللاو
حيسملاةريسيفىرتف،نالعإلاتاجردمظعأاذهوليجنإلا

لبجلاىلعةظعوملا)١٨-٦:١(هدحوهللاةَّـقحلاةدابعلا-د
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قايتشااذهو.»بآلاىأردقفينآرنم«هلوقبسح،هابأ
.نيرخآللحيسملاةوقلقنيمئاصلاو.وهامكهارننأ،انبولق
ًايلصمنوكت،ريشبتلاليبسيفرثكأتدهتجااملكو
،دارفألاىلعطلستتةملظلاةوقنأربتختكنأل،رثكأًامئاصو
.ناميإلايفةالصلاوموصلابالإمهنمجرختالو

لكنعلبطقفبرشلاولكألاىلعكموصرصتقيالو
توكلمرشنلهبيّحضتنأردقتو،كلامرفوتف،هفاتوهل
كرتوموصلانممهأوههذهكرومأنعكعانتماو.كيبأ
رتف،رهاظتالبهللاكتردقوكتقوسِّـرك.برشلاولكألا

.نيرخآلايفةيمانهدجمرامث

.فيطللاكحوربانيفنكستتنأ،بآلااهيأ:ةالصلا
.كتكرشلانتوعدكنأل،للهتبكركشنو،حرفبكلدجسن
موصلاو،نيرخآلالجألةالصلاوكليضرُملاكولسلاانمّلعف

.ةيدبألاةايحلااولانيو،نوريثكصلخيل،ةقثورورسيف

؟ديدجلادهعلايفموصلاىنعمام-١٠:لاؤسلا

)٣٤-٦:١٩(لاملاةيدوبعنمانريرحت-ـه

)٢٤-٦:١٩(ناطيشلامدخيًالامعمجينم-١

،عمطلابمهزونكءاينغألاضعبعمجي)٢٤-٦:١٩
ىنِغنودادزيو،ةنيمثًابايثنوسبليو،ةمخضًاتويبنونبيو
رثاكتتللاملانومدختسيو،ةيوتلملاةيداصتقالامهبيلاسأب
ىلعنوطلستيو،ءايوقأمهتريشعونوحبصيو،ًافاعضأمهتورث
.مهتاكلتممةردقبنيرخآلا

لمعنولواحيمهنأل،ءاينغألانمنسحأبءارقفلاسيلو
ساسأىلعلبقتسملاناينبيامهالكف،ءاينغألاهلمعيام
ىلإةجاتحمةيدبأمهسوفننأنوكرديالو،ةيويندتاكلتمم
حيسملانارفغو،هللاالإلئازءيشلكف.يحورءاذغ
هبرخت،ديدحوتنمسأنمعونصمتيبنمكتايحلنمضأ
،ةيسردملاكتاداهشنممهأكناميإف.لزالزلاهليزتولبانقلا
،كونبلايفكديصرماقرأنمنمثأسدقلاحورلابكتبحمو
فعاضتالكتامدقتو،هللادجمتنيجاتحمللكتمدخو
مظعأوهو،كتصحهللانأل،يوامسلاكنبلايفكزنك
.زنك

يراجيو،لبقيذنمرثكأًايدامانرصعحبصأدقل
ىلإنوقاتشيو،ةثيدحلاتافاشتكالاوداصتقالاروطترشبلا

نودعتبيف،هتمظعوسودقلاهللانوسنيو،ةيندملاوةيهافرلا
الو.سجنلاملاعلااذهحوربنوئلتميوسدقلاحورلانع
.ًاضيأهللادضلماعلاحورلالب،طقفةداملالاملاينعي
النيذلالكىلعطلستملا،ملاظلا»نوماملا«حيسملاهاّمسو
.هللايفنوتبثي

كربصلجألكلدجسن.ينغلابآلااهيأ:ةالصلا
انتقثنمانررحو،لامللانتبحمانلرفغا.نييداملانحن،انيلع
كلمدقنلكدحوكبقثنوكبحننأانمّلعو،انتاكلتممب
ايندلايفانيلوو،ديحولاانزنكتنأكحبرنو،انلوهاملك
.ةرخآلاو

سفنيفلاملاوهللاةمدخعيطتسنالاذامل-١١:لاؤسلا
؟تقولا

)٣٤-٦:٢٥(ًالوأهللاتوكلم-٢

ةبرجتنمررحتيوهللاةبحمبئلتمينم٣٤-٦:٢٥
،ىرخأةقيرطبناطيشلاهبرجي،رارمتسابيّحضيولاملاعمج
؟كبمتهينمتضرمنإ.كيفكيالكلام:هيلإسوسويو
لقتنييداصتقالاروطتلاو،ةعفترمراعسألاوةئرتهمكسبالم
،رفو.دهتجا.سردا.كسفننمضاف.ةثراكىلإةثراكنم
.كلاميفًاظوظحمشيعتل

كلديو،كمومهبدئازلاكمامتهارسكيهللاحورنكل
الاذهو.ةيانعلالككبينتعييذلاةيوبألاهللاةدوجىلع
حتفينأًارظتنم،لغتشتنأنودًالوسكسلجتنأينعي
داهتجاللكررحتحيسملاةبحمامنإ.ءامسلاذفاونهللا
كتكرشف.عمطوأفوخالبو،نانئمطالاحوربلمعلاو
،يوامسلاكيبأةبحمبقثتفكمومهنمكصّلختحيسملاعم
.هطباضولكلاقلاخ

ةلوهسبنوريطيو،هنوعرزيالامنوطقتليريفاصعلابقار
ررحييوامسلاكوبأفكلذنمرثكأبو.ءاذغنودجيامثيح
هنأىرتف،كبمتهيوينتعيهدحوهنأل،هيلإريطتلكسفن
.كدعاسيوًالمعكحنميوكيفركفي

ملرسهيفةايحلا،ًادسجيوامسلاكوبأكحنمدقل
بوكسوركيملاتحتتاتابنلاىلإرظنا.دعبءاملعلاهصقتست
ماظنولامجلكنأملعاوةدرولاةحئارمش.شهدناو
،ءيشلكىلعريدقلاقلاخلادجمناعملالإوهامنوكلا
ةرئادلاتارذلاددعفرعيو،اهقيرطيفموجنلادوقييذلا

لبجلاىلعةظعوملا)٣٤-٦:١٩(لاملاةيدوبعنمانريرحت-ـه
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يفءايشألالك.كوبأهنألكبحيوكفرعيوهو،اهروحملوح
هحيسمبىَّـحضدقو.هنمدولومفتنأامأ،ةقولخمايندلا
يوامسلاكوبأركفيالأليحتسم!؟كاسنيهلعلأ،كلجأل
،ناميإةلقمومهلاف.كتايحتاظحلنمةظحللكيف،كب
وهوءامسلاكهتمحرورحبكهللاةبحمنإ.فيدجتكرمذتو
.»يلتنأ،كمسابكتوعدكتيدفينألفختال«كللوقي

روضحنأل،ًايئاقلتكتايحمظتنتف،هئدابموهللاابمتها
،ةيناَّـبرلاةالصلايفتابلطلالسلستسردا.اهسدقيهللا
.كبكيبأمامتهاو،كتايحيفتوكلملاىنعمفرعتف
ًةالصوًالوق،ليجنإلارشناو،هتكلممبمتهاوهمساسّدق
كلملاربمّظعامنإ،ًالوأكسفنبمتهتالو.ًةيحضتو
ىلإنولاضلالخديل،هتوكلمةردقوقوقحبدهشاويوامسلا
ةيلوئسملالمحيوكرومأبكلملامتهيذئدنع.صالخلاباحر
.كتايحيحاونلككرابيو،كنع

كمامتهاو،يوبألاكفطللكركشن،بآلااهيأ:ةالصلا
،قيضلكيفانتدعاسكنألكركشن،اناياطخنارفغلو،انب
رّمذتلانمانظفحا.ةرخآلاوايندلايفةايحلليفاكلاانتحنمو
نمانررحو،كتبحميفةميظعةقثبانتّبثو،ناميإلاةلقو
ًالوأكربرشنوكتوكلمبمتهنل،انسفنأبدئازلامامتهالا
.ًارخآو

مالستسالانمحيسملاانعنمياذامل-١٢:لاؤسلا
؟مومهلل

-٧:١(هللاعمانتايحلةلصافلاجئاتنلا-و
٢٧(

)٦-٧:١(اونيدتال-١

ًاحورعبتناليكلحاورألازييمتلحيسملاانوعدي٥-٧:١
رفغحيسملانأل،نيلضملاءالؤهبحنتقولاسفنبو،ًالضم
.مهتبوترظتنيو.مهاياطخبيلصلاىلع

نالعإو،حاورألازييمترومأيفرارقلاكيلعناكنإو
نودبناسنإهجويفقحلالقتالف،بونذلاوبيذاكألا
ددشييذلانأل،قحلانمةيلاخةبحملابملكتتالو.ةبحم
لبقيلهدعاسيالو،ةواسقبرخآلانيديطقفقحلاىلع
هئاطخأةقيقحهلهنالعإنودرخآلابحينمو.نارفغلا
.رثكأةملظوهئاطخأيفهقرغي

الكنإف،ناسنإيأصوصخبكرارقيفعُّرستلارذحإ
هطيحمتارثؤمالو،ةثوروملاهرصانعالو،هتايحخيراتفرعت
بحيو،كنممحرأهللانإ.هرغصذنمهتلَّـكَشيتلا
حيسملانأركذت.صوصللاونيقراسلاوةانزلاونيطقاسلا
ًاسودقيقبو،نيضوفرملاةاطخلاونيراَّـشعلاعملكأدق
.نيلاضللةبحملابًائلتمم

الوًاناسنإندتال.ئطاخيأنملضفأًاعيمجانسل
كنأنظتال.عضاوتتفكيريلكبرنمبلطالب،هحبقت
كنإ.كماثآعوسيرفغفيكرّكذت.ةاطخلانملضفأ
.كحالصنمسيلو،ةمعنلابشيعت

نظتالو،نيرخآللصالخلاميدقتيفعرستال٧:٦
وههدحوحيسملانأل،دحاودسافصالخىلعرداقكنأ
اوسيلنوريثكو.ةفيطللاهدييفتالآفنحنامأ.صّلخملا
نأرذاح.ءازهتساباهنوضفريوهللاةملكعامسلنيدعتسم
ىلعنوردقيالف،ىلوألاةرمللةراشبلالكمهللوقت
نإكراكفألوبقىلعمهربجتال.ةدحاوةعفداهلامتحا
المهنأل،كديدجتوكئادتهانعةغلابمبملكتتالو.اهوضفر
.ةيحورلارارسأللمهناذآبرلاحورحتفيملنإنومهفي

كاوقتلال،ةرشابمحيسملاىلإصالخبلاطلكدهإ
حتفينمو،كبرختلصبرتتةريرشلاحاورألانأذإ،ةصاخلا
بالكلاهبشيهللاةداضملاحاورألاهذهداشرإىلإهسفن
.مدآينبنمرثكأريزانخلاو

،ةصاخلاكتردقبهصّلختنألواحتالو،ًاناسنإندتال
،هحيسمعبتتلكوعديهللاو.هدحوهللالمعامهيلكنأل
،ركفتاممرثكأّلصف.كناميإبهتوقققحتو،هتردقنلعتو
لب،ةتبلاًادحأندتالو.ملكتتاممرثكأليجنإلايفقّمعتو
.هيفهللاةبحمىلجتتلهلجأللصو،هلمتحاوهكرابوهبحأ

)١١-٧:٧(ناميإلاةالص-٢

دجتالو،ةقيضوأةلكشمبطروتمتنأله١١-٧:٧
،اهنعهثدحوكبرىلإلاعت؟اهنمًاكاكفالوًاصالخكسفنل
كدسجوكسفنلكاشملحعيطتسييذلاديحولاوهف
وحميل،ملاعلاىلإقئافناطلسبهحيسملسرأدقل.كحورو
ةعانقلاىلإكدشريل،كيفهتبحمحورنمبكسيو،كاياطخ
كلابلغشتالو،ملكتتاممرثكألص.قدصلاوةمكحلاو
هدوعوبنمآو،هللاةملكلغصالب،كمومهيفًاراهنًاليل
يوامسلاكيبأىلإلاعت.فاختالو،برطضتالف،ةنيمألا

لبجلاىلعةظعوملا)٢٧-٧:١(هللاعمانتايحلةلصافلاجئاتنلا-و

١٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ربًابلاطو،نارفغلاهنمًاسمتلم،كريمضهيدلًاحتافهبقثو
كابأنإ؟يتأتىتمف.هيلإكمودقرظتنيهنإ.هصالخ
،كلذنمرثكأو.ةصاخلاكلكاشميفكدعاسييوامسلا
،هحورعفادبنيرخآلالجألتيلصنإحرفبكدعاسيوهف
مك.هنانحبكبلقألمينأمزعيو،ةبحمهتاذيفهللانأل
هللاًالئاساهعفرتةدحاومكو،كسفنلجألاهيّلصتةالص
ببسلاكلرهظيلاؤسلااذهىلعباوجلابف؟نيرخآلالجأل
.ةعرسبكتاولصةباجتسامدعل

كلذو،هنوعدينيذللةباجتسالابهللاأطابتيامًاريثك
هتابهنوبحيوأ،ًايصخشهنوبحياوناكنإمهبولقنحتميل
رثكأّحلنو،انتاولصيفجردتننأحيسملاانمَّـلعدقو.طقف
ةالصللاوعمتجاواولاعتف.تاعامجوًايدرفانتابلطيفرثكأف
بقرتيهنإ.هئلمبيوامسلامكوبأمككرابيل،ةكرتشملا
،مكلكاشمللحلضفأنعهولأساف،هئانبأنمةيعدألا
هللاباباوعرقاو،نيريثكلاصالخلهللاةوقاوبلطاو
ىلإنيعئاجللديدجتلاونارفغلاهنمنيسمتلم،مكتاولصب
البكتالصنوكتنيلاضللةبحمنودبنأل.مكطيحميفربلا
.ةوق

،يويندلابآلانعحيسملااهاكحيتلاةروصلالمجأام
يفمهتينانأومهلامهإمغرًانسحًاقزروًانوعهدالوألمدقيذإ

هنألمهعبشيلب،اوأطخأنإهبضغيفمهكلهيالو،مهتلوفط
،ةحلاصاياطعلكهللاكحنميريبكقرافباذكهو.مهبحي
.انوبأوههنأل

ةّحلُملاةالصلااَّـنمعوسيبلطياذامل-١٣:لاؤسلا
؟ةبظاوملاب

)٧:١٢(ةيبهذلاةدعاقلا-٣

كتاولصبيجتسيوكبحيهللانأتفرعله٧:١٢
كمومهحورنمكصّلخيوكدسحدقحنمكررحيو
يفةميقتسمةايحىلإةضيغبلاكتيساسحنمكدّرجيو
ةبحملاهذهىلعًاباوجف؟ةراهطلاوةمدخلاونانئمطالا
يفلمأتتو،كريكفتِّـريغتلب،ًامئادكسفنبركفتالىمظعلا

ليبسيفاهلذبتاذكه،كسفنبحتكنأامكو.كبيرقةلاح
هسفنلذبيذلاحيسملاىلإرظنا.نيرخآلالجألةيحضتلا
رظتنتالذئدنع.ةايحلاأدبمّريغتيهتودقبف.ةاطخلالجأل
يفمهقبستلب،تافطالموتادعاسموتامدخسانلانم
.ةعرسبفورعملامهللمعتو،عضاوتلاونوعلاومارتحالا

كقوشبسحسانلالماعتنأ،ةيبهذلاةدعاقلاهذهو
ّريغيأدبملااذهنأامك،سومانلاةصالخيه،كولماعينأ
حرفلاو.كطيحميفمالسلاءيدتبيذئدنعو،كتلئاعيفوجلا
دارأامكسانلالماعيذلاحيسملاعبتتو،كبلقىلإلخدي
اوفلاخامدنعهتبحمءارجإنعّفكيملو.هولماعينأوه
هقحنالعإوهفطلةيدأتيفرمتسالب،اذهسومانلاأدبم
.ىهتنملاىلإ

)٧:١٣،١٤(ناقيرطلا-٤

بابوهنيأنكلو.هيلإمدقتتلهللاكوعدي٧:١٣،١٤
لخديدحأسيلو.»بابلاوهانأ«حيسملالاق؟ءامسلا
.عوسييفةدسجتملاهللاةبحمىلإأجتلااذإالإسودرفلاىلإ

ًايلاخهللاىلإمودقلاعيطتستهيف.كاياطخلمحيذلاوه
نمرورملاعيطتستالكاياطخعلخنودبو.كبونذنم
انلعجيلاناياطخبنيفرتعميتأننأانيلعف.قيضلابابلا
.نيسيّدقنيرَّـهطم

قيرطنأنوفرعيالسانلانأل،حيسملاوعباتمهنوليلق
،ةبذاكلاتاينمألاوتاوهشلاقرطيفنوعرسيف،ةليمجهتبحم
.هللانيصاعونيرختفم

رفغا.ةسدقملاةبحملاتنأ،ميظعلابآلااهيأ:ةالصلا
ءاجتلالليندعاس.نيرخآلليلامهإويسفنبيمامتهالكيل
لكعمريسأف،يلامحألقثنمينررحيلبولصملاكنباىلإ
نيتآوانمالسسيئرنيعبات،ةسادقلابورديفكدالوأ
هدهعيفانبطبتراكنبانأل،براجتلاوفواخملامغركيلإ
.ديدجلا

هللاىلإيدؤملاقيرطلاوبابلانوكياذامل-١٤:لاؤسلا
؟ًاقيض

)٢٠-٧:١٥(ةبذكلاءايبنألا-٥

،نيئطاخلانيملعملانمحيسملاكرذحي٢٠-٧:١٥
شغلاداتعايذلاناطيشلانأل،ربلابالطنوّلِضُينيذلا
ًاسانألب،ةسينكلاىلإءاطسبالوًاراجفلسريالريوزتلاو
،ةباطخلاةبهوممهمهليو،ملعلاوةيناسنإلابنيرهاظتمنيئارم
ىوقمهتطساوبيرجيو،تاوبنوىؤربريهامجلااوبذتجيل

.ةعراببئاجعوةرحاس

لبجلاىلعةظعوملا)٢٧-٧:١(هللاعمانتايحلةلصافلاجئاتنلا-و
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ميلاعتلانراقلب،حوريألكسفنمّلستالورذحإ
امنإ،كنوصّلخيالاهتاعروةسينكلانأل،ليجنإلابةفلتخملا
طبريّرشبموأنهاكلك.هدحويحلاحيسملاوهصّلخملا

نأل،يلفسلاحورلانموهبزّحتلاحوربهسفنبهيعماس
،مهيلإرظنلانمنينمؤملانولوّحينييقيقحلاحيسملاءارفس
ةيصخشةمظعبرثأتتالف.هدحوحيسملاصخشبناميإلل
ةفاظنوكبلقةراهطنإ.هدحوبولصملابلطالب،ام
ملكتينمنأل،هللاوهكردصمنأىلعحضاوليلدكلوق
.ًاظوفحمًاديعسهلئاضفنمشعي،سدقلاحورلاةوقب

انذقنأكنبانألكركشن،يوامسلابآلااهيأ:ةالصلا
كحورلانبولقحتفا.كيلإانودشرأدقهلسرو،ةبذكلانم
رامثأبيتأنو،ةعرسبحاورألازيمنلب،لضناليكلقحلا
كنباىلإهدشرنامنإ،امًاناسنإرِثعُنالو.ةريثكةحلاص
.ديحولاصّلخملا

؟ّلِضُملاوهنم-١٥:لاؤسلا

)٢٧-٧:٢١(حورلاةوقبسومانلاقيبطت-٦

،هتبحملامعألمعتلحيسملاكصّلخ٢٣-٧:٢١
لحيلكرربهتومو.هتايحىلإكلقنصّلخملابكناميإف
؟هللانباكنأتبثتفيكف.كدسجيفسودقلاهحور

لكنوخرصيالهللادالوأنأل.كتالصةطساوب:ًالوأ
نوعدوتسيو،مهابأهللانوعديلب»برايبراي«نيح
نودتهيف،ةمئادلاهتيانعبنوقثيو،هيدينيبمهسفنأومهرومأ
،ليجنإلاةلاسريفنوقمعتيو،ةحلاصلامعألنوقتيو
حلصنلحيسملاانررحيمل.ءاجروةبحموةقثيفنومنيو
حورللملستسنللب،ةيتاذلاانتوقبًاليلقةريرشلاانلامعأ
.انيفهرامثءيشنييذلاسدقلا

لبقنمهؤاقدصأناكو.نمآًابذاكنأةرمثدح
دعبنكلو.ةغلابمهلاوقأنمةئاملابنينامثنإهنعنولوقي
هلاوقأنمةئاملابنيرشعنإهئاقدصأدحألاقهئادتها
بلطو،قدصلايفامنهنأقحسنملانمؤملاحرفف.ةغلابم
هلعجيو،ًامامتةغلابملانمهصّلخينأعومدلابحيسملانم
.هنايكلكيفًاميقتسم،فرحوةملكرخآلًاقداص

ىدلاهركذاف،كقالخأيفةلعوًافعضىرتتنكنإف
لكضفراو.كسيدقتوكءافشًابلاط،ةمادنبًافرتعمحيسملا
ترَّـمعدقوهلًانيمأًادهاشنوكتلبرلاكوعدي.مزعبمثإ

ناميإلا.سومانلاليمكتيهةبحملاف،هتبحمبكبلق
يهتنيسءاجرلاو.انملاعىلإةيناثحيسملايتأينيحيهتنيس
ىقبتسةبحملانكل.ديجملاانابأنياعنوانصّلخمىرنامنيح
،ةيهلإلاةبحملابءالتماللحمطاف.ةبحمهللانأل،ةدلاخ
.كتايحيفاهقبطتل

تبكسكنألكركشن،سودقلابآلااهيأ:ةالصلا
مدبانترهطو،انلىَطعُملاسدقلاحورلابانبولقيفكتبحم
انسفنأبانمامتهاو،انربصةلقلانحماس.بيبحلاكنبا
تبثنو،هتوقيفكتئيشمممتنل.عوسييفانتّبث.انرابكتساو

.نيظوفحمنيسورحمهتيانعيف

؟ءامسلاىلإلخدييذلاوهنم-١٦:لاؤسلا

ىلعهتايحينبييذلاناسنإللليو٢٧-٧:٢٤
هعدختاهنأل،بيلصلاىلعةسسؤمريغبهاذموتافسلف
هخفنتو،ةصاخلاهلامعأبهحاجنوناسنإلاقوفتنعهملكتو
.هسفنيفحلاصءيشالنأكرديذئدنعو.رجفنينأىلإ

الوجضياليذلا،حلاصلايعارلاتوصفرعتكنكلو
لامعأللمهيوّقيو،دبألاىلإهقحيفهعابتأظفحيلب،خرصي
دحأردقيالف،هئاجرربصوهتبحمةوقنمةرداصلاةحلاصلا
نأدحأردقيالو.دحاوبآلاووهف.هدينممهفطخينأ
هيبأعمكلامويححيسملاو.يوامسلاانيبأدينمانفطخي
ًابيرقيتأيسو.نيدبآلادبأىلإ،ًادحاوًاهلإ،سدقلاحورلاو
ذإ،هتوكلمىلإليجنإلابسحنولمعينيذلالخدُيل
هلنيمدقمو،رهاطكولسبهقيرطنيدهممبُّقرتبهنورظتني
.سودقلاهحوررامث

رماعهمالكف،قحهلإوقحناسنإحيسملا٧:٢٨،٢٩
،ربلاىلإعايجلاصّلخيو،ةرّجحتملابولقلاكرحي.ناطلسلاب
ليجنإعزوّننأزايتمالاانلو.مهسفنأةفرعملنيرسكنملادوقيو
انصّلخمفطلةمظعحّضونل،هيلإنيقاتشملانيبءادفلا
ةنونيدلايف،يلزألايضاقلاتقولاسفنبيذلا،ديرفلا
.ةريخألا
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