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تبسلامويظفحنعلاؤسلا

دقو،ةيتبسلاتستنفدألاةسردميفبلاطانأ
نيدهشتسم،مهتعامجىلإمضنأيكلًادهجاولذب
املو.تبسلامويظفحنعملكتت،تايآةدعب
ىفتكا،حصنلاّيلإيدسينأنهاكلاتلأس
يرمأيفًارئاحتنكاملو.قحىلعنحن:لوقلاب
.يندشرتنأكيلإبلطأ،نونجلاةجردىلإ

س.ح.أ

نانبل-ةروكلا

؟حيسملاةيرحمأفرحلاةيدوبعله

عاضخإللذبُتتالواحملاو،ةنسةيامثالثنمرثكأذنم
ةعامجترهظ١٦٦٤ماعلايفف.تبسلاظفحلحيسملاةسينك
مهسفنأاوّمس،سدقملاباتكلاريسفتيفنيدهتجملانم
نمةرتفدعبنكلو.تبسلاظفحبمهتادانملًارظن،نيّيتبسلاب
يكلكلذو،»تسيتنفدألا«مسامهتقرفىلعاوقلطأ،نمزلا
يذلا،مسالااذهنكلو.تاوبنلايفًاروذجاهلّنأاورهظي
نأنكميال،ةيعرشةفصمهلبسكينأهباحصأصرح
ةيدوهيلاناكرأىلإًاعوجرةيتبسلانوكةقيقحنمًائيشريغي
.ةفيعضلا

طقفسيل،تبسلاةيفرحباهثُّبشتيفةيتبسلاّنأعقاولا
لب،همدبحيسملاهلاهارتشايتلاةيرحلااهقنتعمنمبلست
ةحيبذّنأبداقتعالاةرشابمريغةقيرطبهنمبلطتًاضيأ
.تبسلاسومانظفحيملنإ،هصالخليفكتال،حيسملا
ةحيبذللاطبإةلواحميهتبسلاسومانظفحنكلو
يذلا،حيسملايفةايحلاحورسوماننععجارتو،حيسملا
.توملاوةيطخلاسوماننمهبنمؤملكقتعي

حلٱَّـنِإ«:سلوبلوسرلالاق
ْ

:٣سوثنروك٢(»ُلُتْقَيَفَْر
مدالنأل،ةنونيدلاةمدخوتوملاةمدخبهنعّربعدقو.)٦
هللاًاركشنكلو.هلرفغيالو،فلاخملانيديوهف.هيفةرافك
:حيسملالاقدقو،ييُحيحورلاّنإف.حورلاةمدخلجأل
لٱ«
ْ

لَكُأيِذَّـلٱُمَالَك
ِّـ

)٦:٦٣انحوي(»ٌةاَيَحَوٌحوُرَوُهِهِبْمُكُم
يفةيدبأةايحو،ايندلايفانه،ةيدبأةايحانبهيحيسملامالكف
.ةرخآلا

ّنأنلعأو،دولخلاوةايحلاهتمايقبعوسيبرلارانأدقل
.نونمؤينيذلالجأل،سومانلاةياغوهيصالخلاهلمع
دهعلااذهو.قحوةسادقوةيرحوةرصنةايحدهعىطعأو
هللاصالخلبقنملكقتعأيذلا،ةايحلاحورسومانوه
راصكلذلًاعبتو.توملاوةيطخلاةطلسنم،حيسملايف
يف،ُهْنَعًازِجاَعُسوُماَّـنلٱَناَكاَمُهَّـنَأل«:يلوسرلالوقلا اَمِ
جلٱِبًافيِعَضَناَك

ْ
يفُهَنْبٱَلَسْرَأْذِإُهللاٱَف،ِدََس ِدَسَجِهْبِشِ

خلٱ
ْ

خلٱِلْجَألَو،ِةَّـيَِط
ْ

خلٱَناَد،ِةَّـيَِط
ْ

يفَةَّـيَِط جلٱِ
ْ

َّـمِتَيْيَكِل،ِدََس
جلٱَبَسَحَسْيَلَنيِكِلاَّـسلٱُنْحَن،اَنيِفِسوُماَّـنلٱُمْكُح

ْ
ْلَبِدََس

.)٤و٨:٣ةيمور(»ِحوُّرلٱَبَسَح

لصأنمنيملعملاضعبميلاعتبنويطالغلارثأتنيح
سلوبلوسرلابسح،ةيسومانلاضئارفلااوماقأو،يدوهي
ْمُكَّـنَأُبَّـجَعَتَأِّـينِإ«:لاقذإ،دادترالانمًاعونمهفرصت
َىلِإِحيِسَملٱِةَمْعِنِبْمُكاَعَديِذَّـلٱِنَعًاعِيَرساَذَكٰهَنوُلِقَتْنَت
ْمُكَنوُجِعْزُيٌمْوَقُدَجوُيُهَّـنَأَْريَغ،َرَخآَوُهَسْيَل.َرَخآٍليِجْنِإ
ملٱَليِجْنِإاوُلِّـوَُحيْنَأَنوُديِرُيَو

ُنْحَنْمُكاَنَّْـرشَبْنِإْنِكٰلَوِ.حيِسَْ
لَف،ْمُكانَّْـرشَباَمِْريَغِبِءاَمَّـسلٱَنِمٌكَالَمْوَأ

ْ
»اَميِثاَنَأْنُكَي

ْمُتْأَدَتْبٱاَمَدْعَبَأ!ُءاَيِبْغَأْمُتْنَأاَذَكٰهَأ«...)٨-١:٦ةيطالغ(
جلٱِبَنآلٱَنوُلِّـمَكُتِحوُّرلٱِب

ْ
َنآلٱاَّـمَأَو«)٣:٣ةيطالغ(»؟ِدََس

حلٱِبْلَب،َهللاٱُمُتْفَرَعْذِإ
ْ

َنوُعِجْرَتَفْيَكَف،ِهللاٱَنِمْمُتْفرُعِّـيَِر
لٱِةَفيِعَّـضلٱِناَكْرَألٱَىلِإًاضْيَأ

ْ
اوُدَبْعَتْسُتْنَأَنوُديِرُتيِتَّـلٱَِةريِقَف

َهل
َ

َحتَأ؟ٍديِدَجْنِما
ْ

ُفاَخَأ؟َنيِنِسَوًاتاَقْوَأَوًاروُهُشَوًاماَّـيَأَنوُظَف
.)١١-٤:٩ةيطالغ(»!ًاثَبَعْمُكيِفُتْبِعَتْدَقَنوُكَأْنَأمُكْيَلَع

يفًاذِإاوُتُبْثٱَف« حلٱِ
ْ

ملٱاَنَرَّـرَحْدَقيِتَّـلٱِةَّـيِّـُر
هبُحيِسَْ َالَو،اَِ

طَبَتْدَق...ٍةَّـيِدوُبُعِريِنِبًاضْيَأاوُكِبَتْرَت
لَّـ
ْ
ملٱِنَعْمُت

اَُّهيَأِحيِسَْ
طَقَس.ِسوُماَّـنلٱِبَنوُرَّـَربَتَتَنيِذَّـلٱ

ْ
ْمُتْنُك...ِةَمْعِّـنلٱَنِممُت

لِلاوُعِواَطُتَالىَّـتَحْمُكَّـدَصْنَمَف.ًانَسَحَنْوَعْسَت
ْ

ِهِذٰه؟ِّـقَح
ملٱ
.)٨-٥:١ةيطالغ(»ْمُكاَعَديِذَّـلٱَنِمْتَسْيَلُةَعَواَطُْ

اهانتقايتلاةديجملاةيرحلادضيهةيتبسلاّنأعقاولا
ةلضافتملاهتمعنلًاقفوكلذو،هللادالوأعيمجلهمدبحيسملا
.ًادج

تبسلانعحيحصلاميلعتلا

تبسلاوةحارلامويوناسنإلا-١
.ةعباتممدع،فقوتةحار،ةيربعلايفينعت،تبسةملك
يفىلوألاةرمللسدقملاباتكلايفتركُذةملكلاهذهو
،ىسوماهلاقدقو.٢٣ددعلاو١٦حاحصألا،جورخلارفس
ًاراكذت،برلاهبرمأةلطعمويمويلانأببعشلاًاركذم
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يفلمأتملكو.ىسوملةعيرشلاءاطعإلقباسثداحل
ةروصهلسيلو،ةحارمويبقلعتي،رمألانأىري،ةرابعلا
سدقملاباتكلاأرقينملكنأًانيقيو.ةيعرشلاةضيرفلا
خيراتبطقفنرتقتتناك،تبسةرابعنأظحالي،هابتناب
َلاَقَو«:جورخلارفسيفأرقنذإ.ليئارسإبعشتاداعو
ِملُبَّـرلٱ

ُ
لَكُتَتْنَأَو:ىَسو

ِّـ
ِيتوُبُس:ًالِئاَقَليِئاَْرسِإيِنَبُم

َحت
ْ
يفْمُكَنْيَبَويِنْيَبٌةَمَالَعُهَّـنَأل،اََهنوُظَف اَنَأِّـينَأاوُمَلْعَتِلْمُكِلاَيْجَأِ

ٌسَّـدَقُمُهّنَألَتْبَّـسلٱَنوُظَفْحَتَف،ْمُكُسِّـدَقُييِذَّـلٱُّبَّـرلٱ
يفَتْبَّـسلٱاوُعَنْصَيِلَتْبَّـسلٱَليِئاَْرسِإوُنَبُظَفْحَيَف...ْمُكَل ِ
َىلِإٌةَمَالَعَليِئاَْرسِإيِنَبَْنيَبَويِنْيَبَوُه.ًاّيِدَبَأًادْهَعْمِِهلاَيْجَأ
.)١٧-٣١:١٢جورخ(»ِدَبَألٱ

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«:نييواللارفسيفأرقنو
ُ
يِنَبِلْلُق:ىَسو

ِهِذٰه.ًةَسَّـدَقُمَلِفاََحمَنوُداَنُتاَهيِفيِتَّـلٱِّـبَّـرلٱُمِساَوَم:َليِئاَْرسِإ
لٱاَّـمَأَو،ٌلَمَعُلَمْعُيٍماَّـيَأَةَّـتِس:يِمِساَوَمَيِه

ْ
ِهيِفَفُعِباَّـسلٱُمْوَي

طُعُتْبَس
ْ

.)٣-٢٣:١نييوال(»ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمٍةَل

ظفحّنأحوضوبظحالي،تايآلاهذهيفلمأتملاف
ةقالعالنأو،مههلإنيبوليئارسإبعشنيبةمالعتبسلا
،ىمظعلاةحارلاىلإزمريهنوكةيحاننمالإ،هبنييحيسملل
.عوسيحيسملابهللااهدعأيتلا

بتكلايفاهثادحأتنوديتلادوهعلامدقأىلإاندعاذإو
ىسوملةعيرشلايطعينألبقهللانأظحالن،ةسدقملا
هسفنلزرفأ،ةقيلخلالمعنمهئاهتنادعبيأ،ةديدعلايجأب
نكلو)٢:٢نيوكت(ةقيلخلاءدبلعباسلامويلاوه،ةحارموي
ءيشدوهيلاتبسو،ءيشمايأةعبسلكيفةحارمويدوجو
ةبسنلابةيونعموةيدسجةجاحةحارلامويف.رخآ
.قولخمللقلاخلانمةبهوهو.ناسنإلل

يوسوملاسومانلالكبمزلمتبسلاظفاح-٢
َّـلُكَظِفَحْنَمَّـنَأل«:بوقعيلوسرلابتكدقف

يفَرَثَعاَمَّـنِإَو،ِسوُماَّـنلٱ يفًامِرُْجمَراَصْدَقَف،ٍةَدِحاَوِ لٱِ
ْ

»ِّـلُك
،ًايدعتمحبصي،تبسلاظفاحنأىنعمب)٢:١٠بوقعي(
،دايعألاولفاحملاوتاقرحملاوحئابذلاسراميو،نتتخيملنإ
ةبرشأوةمعطأبماقتتناك،لفاوننماهللختياملكو
مزلتست،اهتماقإيتلاو،ةيدسجضئارفوةقلتخمتالسغو
،حيسملاةحيبذرابتعانعفوزعلاو،يواللاتونهكلامايق
.نيسدقملالكدبألاىلإتلمكأاهنإ

هللانمناسنإلابرقيالتبسلاظفح-٣
الاهنإباتكلالاقيتلا،ضئارفلاسوماننمءزجهنأل

تناكامنإو،مدخييذلالمكتنأريمضلاةهجنمنكمي
ةفيظوتناكتقولااذهىلإو.حالصإلاتقوىلإةعوضوم
اممامأ،ماتلاناسنإلازجعوهللاةسادقرهظينأ،سومانلا
طيسوىلإهتجاحنيبينأو.ربلكليمكتلهنمهللاهبلطي

َىلِإاَنَبِّـدَؤُمُسوُماَّـنلٱَناَكْدَقًاذِإ«:يلوسرلالوقللًاقفو،حلص
ملٱ
ُمَلْعَنُنْحَنَو«)٣:٢٤ةيطالغ(»ِناَميِإلٱِبَرَّـَربَتَنْيَكِلِ،حيِسَْ
يفَنيِذَّـلٱِهِبُمِلَكُيَوُهَفُسوُماَّـنلٱُهُلوُقَياَمَّـلُكَّـنَأ ،ِسوُماَّـنلٱِ
لٱُّلُكَريِصَيَوٍ،مَفُّلُكَّـدَتْسَيْيَكِل

ْ
َحتَِملاَع

ْ
.ِهللاٱَنِمٍصاَصِقَت

َّـنَأل.ُهَماَمَأُرَّـَربَتَيَالٍدَسَجيِذُّلُكِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبُهَّـنَأل
خلٱةَفِرْعَمِسوُماَّـنلٱِب

ْ
ِنوُدِبِهللاٱُّرِبَرَهَظْدَقَفَنآلٱاَّـمَأَو.ِةَّـيَِط

ِناَميِإلٱِبِهللاٱُّرِب،ِءاَيِبْنَألٱَوِسوُماَّـنلٱَنِمُهَلًادوُهْشَم،ِسوُماَّـنلٱ
ملٱَعوُسَيِب

:٣ةيمور(»َنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱِّـلُكَىلَعَوِّـلُكَىلِإِ،حيِسَْ
٢٢-١٩(.

ةيصولاوسدقمسومانلانإ:سلوبلوسرلالوقي
تحتعيبمئطاخوهفناسنإلاامأ.ةحلاصوةلداعوةسدقم
هلرهظأو،هفشكسومانلاامنإو)١٤-٧:١٢ةيمور(ةيطخلا
قرطييكل،سومانلايفيذلاربلاكاردإنعماتلاهزجع
هنلعأاماذهو.عوسيحيسملايفةصلخملاةمعنلاباب
نميذلايربيلسيلوهيفدجوأولاقنيح،لوسرلا
.سومانلا

ىودجمدعةحارصدكؤتهللاةملكّنأعقاولايف
اهنإلبال.سومانلالامعأةطساوبربلالاونل،ةلواحملا
ةعاطو)٣:١ةيطالغ(ةوابغسومانلاظفحةلواحمبسحت
ةيطالغ(ةمعنلالاطبإو)٥:٨ةيطالغ(برلااهيلإُعديمل
ليجنإلًاليوحتو)٧:ةيطالغ(قحللناعذإمدعو)٥:٤
رهظيذلا،هللاربسمطلةلواحمو)١:٧ةيطالغ(حيسملا
ةيافكمدعبًاينمضًافارتعاو.)٣:٢١ةيمور(سومانلانودب
قترلًاطيسوو)١٠:١٤نييناربع(ءادفلالمعبمايقللحيسملا
ةلئاطتحتًاعوقوو)٢٧:٥١ىتم(ّقُشيذلاباجحلا
.)١:٩ةيطالغ(اميثانألا

تبسلاوحيسملا

يحولاردصمحيسملاّنأنييحيسملاىدلهبمّلسملانم
)١٢-١:١٠سرطب١(ديدجلاوميدقلا،نيدهعلاةبتكلماهلإلاو
راصهبيذلا،ىسومنممظعأو،سومانلاقوفوهو
.سومانلا
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،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا«:باتكلالوقي
يفاَنَمَّـلَك،ٍَةريِثَكٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ -ِهِنْبٱِ
لٱَلِمَعًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ،ٍْءَيشِّـلُكِلًاثِراَوُهَلَعَجيِذَّـلٱ

ْ
»َنيَِملاَع

سومانلىَّـدصت،دِّـسجتملاهلإلااذهف.)٢و١:١نييناربع(
.تبسلااهيفامبضئارفلا

،هدضدوهيلاراثأامم،لمعللتبسلامويحيسملاراتخا
كلذوةديدعتارمتبسلاضقندوهيلاةركفبسحهنأل
ةحئاليفاهوجردأو،هيلعدوهيلااهلجسءافشلامعأبهمايقب
:ةمكاحمللهومدقنيحماهتالا

.)٣٧-٤:٣١اقول(سجنلاحورلاهيفناكيذلاءافش·
.)١٧-٨:١٤ىتم(ىمحلانمسرطبةامحءافش·
.)١١-٦:٦اقول(ةسبايهديتناكيذلاناسنإلاءافش·
.)١٧-١٣:١٠اقول(ةينحنملاةأرملاءافش·
.)٦-١٤:١اقول(جولفملاناسنإلاءافش·
.)١٦-٥:٦انحوي(ادسحتيبدعقمءافش·
.)٤١-٩:١انحوي(ىمعأدولوملاباشلاءافش·
سقرم(تبسلامويلبانسلافطقبهذيمالتلهحامس·

٢٧-٢:٢٣(.

ةالغللاقدقف،تبسلارينلازأهنأركنيملحيسملاو
لمعييبأ:تبسلامويهرسكلهيلعاوجتحانيذلا،دوهيلا
ِلْجَأْنِمَف«:انحويريشبلالوقيو.لمعأانأونألاىتح
لٱَناَكاَذٰه

ْ
طَيُدوُهَي

ْ
ِضُقْنَيَْملهَّـنَأل،ُهوُلُتْقَيْنَأَرَثْكَأَنوُبُل

»ِهللاٱِبُهَسْفَنًالِداَعُم،ُهوُبَأَهللاٱَّـنِإًاضْيَأَلاَقْلَب،ْطَقَفَتْبَّـسلٱ
.)٥:١٨انحوي(

،دوهيلاعمهراوحيفحيسملانأبنويتبسلاعرذتيدق
ال،كلذلًاعبتو،تبسلايفريخلالعفزوجيهنأمهلتبثأ
رمأيفمهلوقامنكلو.تبسلاضقندقحيسملانوكي
له؟»شماوكريرسلمحاومق«:ادسحتيبدعقملحيسملا
؟تبسلايفيشميوهشارفلمحينأدحألسومانلاحمسي
،تبسهنإ«:يفُشيذلادعقمللنييسيرفلالوقليلدب!الك
امىلعمهضارتعااونبدقو»كريرسلمحتنأكللحيال
.)١٧:٢١ايمرإو٢٠:١٠جورخ(يفءاج

فطقبهذيمالتلهحامسلهيلعنويسيرفلاّجتحانيح
:ًالئاقمهجاجتحاضفر،تبسلاموياهكرفولبانسلا
ِلْجَألُناَسْنِإلٱَال،ِناَسْنِإلٱِلْجَألَلِعُجاَمَّـنِإُتْبَّـسلٱ«
ضرفيمل،ناسنإلاّنأهانعماذهو)٢:٢٧سقرم(»ِتْبَّـسلٱ

لعُجتبسلاّنإفسكعلاىلع،تبسلامدخينأهيلع
.ناسنإلامدخييكلعضُويأ،ناسنإلاةحارلجأل

تلمكأدقلامعألانوكعمهنأزيزعلاباتكلاانربخي
،عباسلامويلايفهتحاريفلخدهللانأوملاعلاسيسأتذنم
دجوينأعطتسيملتبسلاظفحهيفامبسومانلانأالإ
رخآًامويهللانيعيكلذل.نايصعلاببسبرشبللةحارلا
،عباسلامويلايفهتحارنمزريغةحارلًانامزيأ،ةحارلل
هذهنميحوبو.ناعنكضرأيفنييليئارسإلاةحارريغو
اََملْمُهَحاَرَأْدَقُعوُشَيَناَكْوَلُهَّـنَأل«:ممألالوسرلاقةقيقحلا
.)٤:٨نييناربع(»َرَخآٍمْوَيْنَعَكِلٰذَدْعَبَمَّـلَكَت

اياصولاوتبسلا

ديدجلادهعلايفرشعلااياصولامسرنعثحبننيح
ًالثمىوقأبلاقيفوةيبدألااياصوللًاديدرتهصوصنيفدجن
:كلذىلع

لِلَليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَس«
ْ

ُنوُكَيَلَتَقْنَمَو،ْلُتْقَتَال:ِءاَمَدُق
حلٱَبِجْوَتْسُم

ْ
ُبَضْغَيْنَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَوِ.مُْك

حلٱَبِجْوَتْسُمُنوُكَيًالِطاَبِهيِخَأَىلَع
ْ

ِأَلاَقْنَمَوِ،مُْك
َ

:ِهيِخ
ملٱَبِجْوَتْسُمُنوُكَياَقَر

ُنوُكَيُقَْمحَأاَي:َلاَقْنَمَو،ِعَمْجَْ
.)٢٢و٥:٢١ىتم(»َمَّـنَهَجِراَنَبِجْوَتْسُم

لِلَليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَسْدَق«
ْ

ُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو.ِنْزَتَال:ِءاَمَدُق
هبىَنَزْدَقَف،اَهَيِهَتْشَيِلٍةَأَرْمٱَىلِإُرُظْنَيْنَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَل يفاَِ ِ
لَق
ْ
.)٢٨و٥:٢٧ىتم(»ِهِب

لِلَليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَسًاضْيَأ«
ْ

َحتَال:ِءاَمَدُق
ْ
ِفْوَأْلَب،ْثَن

َحتَال:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو.َكَماَسْقَأِّـبَّـرلِل
ْ
لٱاوُفِل

ْ
»خلا...َةَّـتَب

.)٣٤و٥:٣٣ىتم(

:حيسملالاقدقف،تبسلاظفحنأشبهتيصوامأ
ِلْجَألُناَسْنِإلٱَال،ِناَسْنِإلٱِلْجَألَلِعُجاَمَّـنِإُتْبَّـسلٱ«
َال«:سلوبطوبغملاهلوسرلاقو)٢:٢٧سقرم(»ِتْبَّـسلٱ

يفٌدَحَأْمُكْيَلَعْمُكَْحي ْوَأٍديِعِةَهِجْنِمْوَأ،ٍبُْرشْوَأٍلْكَأِ
ةضيرفنأىلعليلداذهو)٢:١٦يسولوك(»ٍتْبَسْوَأٍلَالِه
،طسولانمحيسملااهعفريتلانمةدحاويه،تبسلا
.بيلصلاىلعاهايإًارمسم

النأ،نينمؤملابباهأميركلالوسرلاّنأيفبيرالو
يذلانمتسيلتاعواطممهيلعضرفيًادحأاوعدي
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ةيرهشلاوةيونسلامهدايعأودوهيلالفاونكلذيفامب،مهاعد
انمويىلإلسرلامايأنمضعبلالواحييتلا،ةيعوبسألاو
ريغنييحيسملانأرركأ.هللاياتخمىلعاهوضرفينأ،اذه
،ةلهأوتوبسودايعأنم،دوهيلاكسانمظفحبنيفلكم
راشملاىتأنأدعبف.ةعقوتمةيحوررومأىلإريشتتناك
حبصتاهنإلب،عفننماهلقبيملذإ.اهلالظتلاز،هيلإ

.اهيلعناسنإلالكتااذإةراض

وهيذلا،دحألاظفحلةديدعبابسأنييحيسملاىدل
:اهنمميظعلابرلاموي

دحألامويهروهظوحيسملاةمايق
ططخملًاقفويرجتهللالامعأنأاهبمّلسملارومألانمف
تثدحاهنإلاقُينأنكميالثيحب،لزألاذنمدعم
هللانأىنعمب.حيسملاةمايقىلعقبطنياذهو.ةفدص
دعي،ًاميظعًاثدحهلالخىرجأنأيف،دحألامويسدق
ملٱِنُكَيَْملْنِإ«هنأليحيسملاناميإلايفةيوازلارجح

ْدَقُحيِسَْ
يفُدْعَبْمُتْنَأ.ْمُكُناَميِإٌلِطاَبَفَماَق سوثنروك١(»ْمُكاَياَطَخِ

.سلوبداهجلالوسرلاقاذكه)١٥:١٧

دحألامويسدقلاحورلالولح
،ةرصنعلادحأيفأدبسدقلاحورلارصعنأتباثلانم

هذهتبسللّنأولو.حيسملاةسينكتنِّـشُدهيفيذلامويلا
ةعامجيعَّـدتامك،خيراتلايفةقئافلاةبيجعلاةناكملا
هنأًانيقيو.تبسلايفميظعلاثدحلااذهَّـمتل،نييتبسلا
وحناهيلإمضنيو،دحأموييفةسينكلادلوتنأًادجعئارل
.)٢:٤١لامعأ(سفنفالآةثالث

دحألامويةيروهمجلاةدابعلاةماقإ
،ةيروهمجلااهتدابعسرامتةسينكلاتأدباهتدالوذنمف
اميفكلذىلعليلدانلو.دحألامويينابرلاءاشعلارسو
يفَو«:لوقيذإ،ساورتيفةوخألانعاقولهبتك ِلَوَّـأِ
ْمُهَبَطاَخ،ًازْبُخاوُِرسْكَيِلَنيِعِمَتُْجمُذيِمَالَّـتلٱَناَكْذِإِعوُبْسُألٱ
يفَِيضْمَيْنَأٌعِمْزُمَوُهَوُسُلوُب لٱِ

ْ
انلو)٢٠:٧لامعأ(»ِدَغ

ءاشعلارسةسراممىلعنويساورتلاصرحاذامللءاستننأ
ّنأملعلاعم،تبسلايفسيلو،دحألاموييفينابرلا
.عوبسالامايألكمهعمناكلوسرلا

دحألاموييفاياطعلاعمج
تناك،ءاطعلاةرهاظّنأانربخأسدقملاباتكلاف
رّكذدقو.دحألاموييفيحيسملاخيراتلاءدبنمسرامت
جلٱِةَهِجْنِماَّـمَأَو«:لاقنيح،كلذبنينمؤملالوسرلا

ْ
ِعَْم

لٱِلْجَأل
ْ

اوُلَعْفٱاَذَكهَةَّـيِطَالَغَسِئاَنَكُتْيَصْوَأاَمَكَفَنيِسيِّـدِق
يف.ًاضْيَأْمُتْنَأ ،ُهَدْنِعْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكْعَضَيِلٍعوُبْسُأِلَّـوَأِّـلُكِ
ّنأانملعىتمف.)٢و١٦:١سوثنروك١(»ََّـرسَيَتاَمًانِزاَخ
نممسقوه،روصعلامدقأذنمنينمؤمللةبسنلابءاطعلا
مويظفحتتناكةيلوسرلاةسينكلاّنأانلدكأتي،ةدابعلا
.دحألا

برلامويبدحألامويةيمست
،سمطبةريزجيفانحويلعوسيبرلارهظنيحف
،عبسلاسئانكلاىلإلئاسرلاهلَّـمحو،ةميظعلاايؤرلاهاطعأو
يفُتْنُك:مهلملايئارلالاقف.دحأموييفكلذناك ِحوُّرلٱِ
يف انلفشكياذهانحويريبعتو.)١:١٠ايؤر(ِّـبَّـرلٱِمْوَيِ
مويمسادحألامويىلعقلطتتناك،ىلوألاةسينكلاّنأنع
.برلاهيفماقيذلامويلاهّنأل،برلا

ةسينكلاءابآةداهش
نعةرفاوتملاءابآلاتاداهشنمةلسلسخيراتلايفف
:اهنمةسينكلاةدالوذنم،دحألامويسيدقت

انحويذيملتوةيكاطنأفقسأ،سونيطسغأةداهش
مويسدقيلفحيسملابحينملك:لوقتهتداهشو،لوسرلا
.مايألالكىلععفترملاةمايقلامويومايألاكلم،برلا

هداهشتساليبق.م١٥٠ماع،ديهشلانيتسويةداهش
موييفو:هيفلاقيذلا،نييحيسملانعروهشملاهعافدبتك
هللالازأهيفيذلا،ميظعلامويلاهنأل.انعامتجانوكيدحألا
عوسيانصلخمنألو.ملاعلاقلخو،شيوشتلاوةملظلا
.تاومألانمهيفماق،حيسملا

.م١٧٠ةنسسوثنروكفقسأ،سويسينويدةداهش
باتكلاةءارقنمسدقملابرلامويفرعناننإ:لاقيذلا
.سدقملا

.م١٩٤ةنسةيردنكسالافقسأ،سدنميلكأةداهش
حرشلعباسلاهباتكيفًالماكًالصفدرفأفقسألااذهف
.برلامويظفحبةصاخلانيناوقلا

لوسرلاةافولبقدلُوهّنإليقيذلا،نيتسجةداهش
مويلاوهدحألامويَّـنإ:هتاباتكيفلاقيحيسملااذهف.انحوي
انبرهيفماقيذلامويلاهنأل.ةكرشلاعامتجاهيفدقعنيذلا
.تاومألانمعوسيانصلخمو
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ىلإاهبثعبةلاسريف،سونايسدرابملاعلاةداهش
نيذلانحن:اهيفلاقيتلاو،سانويثنأسوكرامروطاربمإلا
لوأوهيذلادحاوموييفًاعمعمتجنايسملامسابوعدن
.عوبسألا

نأ،خرؤملااذهبتكدقف،١٧٨ةنسسومينوريإةداهش
،دحألاموييفةيمويلامهلامعأنوكرتياوناكنييحيسملا

.ةدابعللهتاعاسنيصصخم

،تبسلاظفحنأحضتادقل:لاقيذلا،نايلترتةداهش
.دحألامويسدقنكلذل.ًايتقوناك

لوقيوهف.يناثلانرقلايفسدراسفقسأ،وتيليمةداهش
رجفنمانتءاجيتلاتاداهشلاهذهّنإ:هتافلؤمدحأيف
اوفرعلسرلامايأذنمنييحيسملانأانلدكؤت،ةيحيسملا
.عازنوةلداجملكنععفترتةيفيكبهباوكسمتودحألا

لصفلايفءاجدقف،يقيرفإلاسونايلترتةداهش
يلييذلامويلابلفتحننحن:هتاماحمنمرشعسداسلا
.مهتبسمويلااذهنوعدينيذلاكئلوألًافالخ،تبسلا

يفءاجدقف.م٣٠٠ةنس،سويروتكيففقسألاةداهش
ميدقتبيحورلاانزبخلبهذنبرلاموييفاننإ:هبتكدحأ
تبسمويرابتعاىلعنيظفاحمريغاننأرهظنو...انركش
.هدسجيفبرلاهلطبأيذلاتبسلاكلذ...دوهيلل

نوناقلاهباتكيفلاقدقف،ةيكدوالفقسأ،لوتانأةداهش
موي،برلاموييفسرامييعوشخلالافتحالاّنإ:رشاعلا
.ةمايقلا

يفءاجدقف.م٣٢٤ةنس،خرؤملاسويباسوأةداهش
ةضيرفاوربتعيمل،نيقباسلاةكراطبلاّنإ:ةسينكلاخيراتهباتك
.ًاضيأنحناذكهو،تبسلاموياوظفحيملو،ناتخلا

دحألامويىلعنييحيسملاعامجإ
نيطنطسقمَّـلستاملو.مهخيراتءدبنمهوسّدقدقف
ةيمسرةلطعدحألامويلعجف،رمألاَّـرقأةيروطاربمإلاشرع
.ةيروطاربمإلل

نمًانرقرشعةعستلالخًادئاسعامجإلااذهلظدقو
،مهبهاذمفالتخاىلعنييحيسملانيبهبًالومعمو،نمزلا
يتلا،تياوهنلأةديسلاترهظنأىلإ،برغلاوقرشلايف

تأراهنأ،مهنيبتعاذأهذهف.ةيبناهنأنويتبسلادقتعي
ذئدنعو.روننمةلاهبةطاحمبسلاظفحبةصاخلاةيصولا
لقأيذلا.تبسلامويلبيرغلاسامحلااذهمهدنعأشن
يتلا،ةفيعضلاةيدوهيلاناكرأدحأىلإةَّـدِرهّنإهيفلاقُيام
.اهنمحيسملاانررح

،حلاصلمعلكيفكلمكينأهللالأسأماتخلايف
حيسملاعوسيبهمامأيضرُيامكيفًالماع،هتئيشمعنصتل
.)١٣:٢١نييناربع(انبر

؟دحألامأتبسلاباتكةقباسم

بواجتنأعيطتستباتكلااذهةءارقيفتقّمعتنإ
دحأكللسرننأنودعتسمنحنو.ةلوهسبةلئسألاىلع
بتكتنأَسنتال.كداهتجاىلعةزئاجةيحورلاانبتك
.انيلإكتباجإلاسرإدنعنيلماككناونعوكمسا

؟تبسلامويظفحىلإعوجرلاةلواحمتأدبىتم.١
تبسلاةيفرحباهثُّبشتيفةَّـيتبسلا:لوقلاىنعمحِّـضو.٢

حيسملاهلاهارتشايتلاةيرحلااهقنتعمنمبلست
.همدب

لعملاميلعتونيّيتبسلاميلعتنيبهبَّـشلاهجووهام.٣
ِّـ

نيم
لضملا

ِّـ
؟ةيطالغلهأاوقياضنيذلايدوهيلصأنمني

؟)تبس(ةملكىنعمام.٤
نمناسنإلابِّـرقيالتبسلامويظفحّنأفيكحِّـضو.٥

.هللا
.تبسلامايأيفحيسملااهارجأتازجعمسمخركذا.٦
ةدابعلامويديدحتيفحيسملاةمايقريثأتوهام.٧

؟نييحيسملل
؟نيلَّـوألالسرلاىلعسدقلاحورلاَّـلحموييأيف.٨
هدبعلحيسملاهيفرهظيذلا)برلاموي(ناكاذام.٩

؟انحوي
مويكدحألامويلةسينكلالاجرنمةسمخةداهشركذا.١٠

.نييحيسمللةدابعلا

:انناونع

Call of Hope
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Germany
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