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ةمدقم

نمةسمخاهبتكةلاسر٢١ىلعديدجلادهعلايوتحي
ىلإوأصخشىلإلوسرلاهلسريباطخةلاسرلاو.لسرلا

دجنديدجلادهعلالئاسرو.صاخدصقبسانلانمةعامج
:اهيف

ىلإسلوبةلاسرلثم،صخشىلاةلَسرُمةلاسر.١
.نوميلفىلإوأسطيتوأسواثوميتهذيملت

ىلاسلوبلئاسرلثم،ةدحاوةسينكىلاةلَسرمةلاسر.٢
ةلاحجلاعتةصاخةلاسريهو،سوثنروكوأيبليف
.ةصاخ

،ةيرودةلاسراهمساو،سئانكةدعىلاةلسرمةلاسر.٣
مثةسينكاهأرقتف،ةفلتخمسئانكىلعرودتاهنأىنعمب
.ىرخأةسينكىلااهلسرت

نمةعومجمىلعدرتسوثنروكةسينكىلاةلاسرلاو
ضعبجلاعتو،سلوبىلاةسينكلاءاضعأاههَّـجوةلئسألا
.سوثنروكةسينكيفتناكيتلالكاشملا

ةلاسرلابتاك

ًالبقناكيذلا،لوسرلاسلوبوهةلاسرلاهذهبتاك
وأبولطملاهانعملواشو.يسوسرطلالواشمسالمحي
رييغتلاىرجدقو.»ريغص«هانعمفسلوبامأ.هيفبوغرملا
يصخشءاقليف،سلوبراصىتح،لواشةايحيفميظعلا
هعمثَّـدحتوقشمدىلاقيرطلايفهلباقامدنعحيسملاعم
تارمثالثلواشديدجتةصقركذدرودقو.هتايحَّـريغو
.٩،٢٢،٢٦تاحاحصأيفلامعألارفسيف

مسانمسلوبمساذخأيسوسرطلالواشنإنولوقيو
مسادئاقلاىلعقلطُيامك،حيسمللهحبرصخشلوأ
.برحلايفاهبسكيتلاةعقوملاوأ،اهيلعرصتنايتلاةنيدملا
يلاووهو،سلوبيديىلعددجتنملوأمساسلوبناكو
لواشذخأكلذلو»سويجرس«لماكلاهمساوصربقةريزج
رفسيفسلوبسويجرسديدجتةصقدجنو.»سلوب«مسا
.١٣حاحصألالامعألا

سوثنروكةنيدم

ةنيدميهو،نانويلادالبىدحإيهسوثنروكةنيدم.١
ءانيمتناكف،نيرحببلصتيقيضخزربىلعةمئاق
رثكأقالخألاداسفلضَّـرعتتءيناوملاو.جودزمىنعمب
،اهنوروزينيذلاءابرغلاببسبىرخألاندملانم
.اهتاقرطنوألمينيذلانيرفاسملاوةراحبلاببسبو
ةنيدميفنوشيعيومهدالبنعسانلابرغتينيحو
نيفورعمريغمهنأل،قالخألايفنوطّرفيدقةبيرغ
نورعشيالو،ماعلايأرللًانزونوميقيالمهف،دحأل
تناك،مهدالبيفمهيلعرطيستيتلاطباوضلاب
،ثيدحلارصعلايفيراجتءانيمبهبشأسوثنروك
مهعدريالءابرغلانمطيلخبجودزملااهؤانيمءيلتمي
.داسفلاعنمتيتلاعناوملانمليلقلاالإ
ددعبءيلتمتاهنأيهو،سوثنروكيفةيناثةفصكانهو.٢

مهبسحيميدقلاينثولاملاعلاناكنيذلاديبعلانمريبك
ةعتمألاةلماعممهلماعيو،مئاهبلانمًاليلقلضفأ
،مهلامعأنعنيلوئسمريغاوشاعف،قاوسألايفاهلدابتي
.داسفلاعاونأعشبأاوقلخو
اهئاشنإىلعِضميملةديدجةنيدمسوثنروكتناكمث.٣

ةميدقةنيدمناكمتينُبدقف.ماعةئامنمرثكأ
ديلاقتالو،ةئيبلانمةعبانةدايقاهبنكيملف،ترمدت
اهيفتماقأو.يوقماعيأرالو،ةحلاصةميدق
لاملابسكبالإنومتهيالاوناكسانلانمفئاوط
فدهلايهةورثلانوكتنيحطحنتقالخألاو.طقف
.ناسنإللديحولا
،اهيفرشلاديزيسوثنروكيفعباررصنعكانهناكو.٤

-ةوهشلاةَّـبر-ةرهزلاةدابعلًازكرمتناكاهنأيهو
نردحنيّنكيتاوللاتاصقارلانمفلأاهلكيهبقحتلاو
ةجيتنو.داسفلاةايحىلإمهبذجوسانلاءاوغإلًاليل
نمريثكىلإسوثنروكلهأردحناةعبرألاتارثؤملاهذهل
تحبصأىتحةعالخلابةنيدملاترهتشاو،رشلاوأطخلا
»سوثنروكيفنالفشاع«اولاقاذإف،لثمللًابرضم
»ةيثنروكةأرمإ«اولاقاذإو،رجافهنأنونعياوناك
.ةريسلاوبدألاةئيساهنأنودصقي

سوثنروكيفةسينكلاتأدتبافيك

دجنو،م٥٣ةنسسوثنروكةنيدمسلوبلوسرلاراز
ةرماهرازو،١٨حاحصألسرلالامعأرفسيفةصقلاهذه
رفسيفركذُتملةرايزلاهذهنأولو،م٥٧-٥٤ةنسةيناث
سوثنروكلانتءارقنمتثدحاهنأجتنتسناننأريغ.لامعألا

هللاةسينكةمدقم
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ةثلاثةرايزسوثنروكسلوبرازًابلاغو.١٦:٦،٧ىلوألا
:٢٠لامعأ(،نانويلادالبيفرهشأةثالثهئاقبءانثأتثدح
.٥٨-٥٧ةنسءاتشيفةثلاثلاةرايزلاتناكو)٢،٣

ًارثأكرتيلسوثنروكيفمَّـلعاذامو؟سلوبلاقاذامف
لبقةنيدملاداسفتبثُتةتباثةيخيراتقئاقحكانه؟ًاميظع
رييغتلانعانلنهربتةيخيراتقئاقحكانهو.سلوبلوصو
.اهيفثدحيذلاميظعلا

سانلاكئلوأحلصُينأعاطتساىتحسلوبمّلعاذام
حيسملانعمّلعسلوبنأكشال؟ةدسافلامهتايحددجيو
رهطييذلا،انلجألحبُذيذلاانحصف،يدافلا،صلخملا
،ةيطخلاةريمخهتايحنمجرختف،هبنمؤينملكبلق
ْنِإ«ةيناثلاهتلاسريفهلاقاموهو.قحلاوصالخإلاهألميل
يفٌدَحَأَناَك ملٱِ

لٱُءاَيْشَألٱ.ٌةَديِدَجٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ
ْ
ْدَقُةَقيِتَع

لٱاَذَوُه.ْتَضَم
ْ
.)٥:١٧سوثنروك٢(»ًاديِدَجَراَصْدَقُّلُك

ْلَب،ْفََختال«سوثنروكنعسلوبلهللالاقكلذلو
يفًاريِثَكًابْعَشِيلَّـنَأل...ْتُكْسَتالَوْمَّـلَكَت ملٱِهِذٰهِ

»ِةَنيِدَْ
ريثكلابعشلااذههللاحنمدقو.)١٨:٩،١٠لامعأ(
ألمييذلاِّـريغملايحلاحيسملاةوقلةجيتن،ةديدجةايح
.ءاجرلابةايحلا

سوثنروكةسينكيفةيسيئرلالكاشملا

هءاج،سوثنروكلسلوبةرايزنمتاونسثالثدعب
)يوُلُخاهمساةيرثةديسةماعزباوناك(سانلانمقيرف
ًاماسقناوًابُزّحتاهيفنأب،سوثنروكنعةئيسًارابخأهوغلبأو
،رصانعىلإةيثنروكلاةسينكلاتّقشنادقف.نينمؤملانيب
،سولبأعبتيهنإمهضعبلاقو،سلوبعبتيهنإمهضعبلاق
نوعبتيمهنإمهريغلاقو،افصنوعبتيمهنإنورخآلاقو
بناجللاودّدشتسلوببزحنممهنأاوعّدانيذلاف!حيسملا
سولبأبزحنممهنإاولاقنيذلاو،ةيحيسملانميفوصلا
ددشتدقفسرطببزحامأ،يلقعلابناجللاوددشت
اوثّبشتدقفحيسمللمهنإاولاقنيذلاامأ.يصخشلابناجلل
نعسلوبعمسامدنعو.دسجلابحيسملااوأرمهنإمهلوقب
يذلاأطخلااذهمواقيلسوثنروكةلاسربتكبُزّحتلااذه
ثالثيولخلهأنعسلوبعمسو.ةسينكلاىلاللست
دحأنأيهو،ةيقالخأةحيضفاهلوأ.ىرخألئاسم
همرحياماذهو،هيبأةلمرأنمجوزتسوثنروكيفنييحيسملا
ًاحوراورهظأسوثنروكلهأنإهلاولاقمث.فرُعلاونوناقلا
عفرنأرمألامهبغلبدقو،اياضقلاولكاشمللةَّـبُحمةسكاشم

.نينمؤملاهتوخإدضةينثولامكاحملامامأهاياضقمهدحأ
.انزلاوداسفلاوهثلاثلايشلاو

ىلإةلاسراولسرأدقاوناكسوثنروكلهأنأودبيو
نعهولأس.ةددعتمتاعوضومنعاهيفهنولأسي،سلوب
له:مانصأللمَّـدقُييذلاماعطلانعهولأسو،جاوزلا
ىرخألئاسمعبرأنعهولأسو؟هنعنوعنتميوأهنولكأي
نهسوؤرءاسنلايطغتله:يهو،ةماعلاةدابعلابةقلعتم
ةميلويفئواسملاضعبنعو؟ةسينكلاتاعامتجايف
ةيحورلابهاوملالامعتسانعو،سدقملاءاشعلاوةبحملا
ةلئسألاهذهىلعلوسرلاسلوبَّـدردقو.اهلامعتساةءاسإو
.ًاعيمج

ةمايقلابًاصاخًامامتهاةلاسرلاهذهيفسلوبىطعأو
لوحال-نييحيسملاضعبكوكشليزُيل)١٥حاحصألا(
صَّـصخو.مهمهداسجأةمايقلوحلب-حيسملاةمايق
ريبدتوةيصخشلئاسملهتلاسرنمريخألاحاحصألاسلوب
.لبقتسملل

اهناكموةلاسرلاةباتكنمز

رخاوأيفسوثنروكلهأىلاىلوألاهتلاسرسلوببتك
خيراتنأرهظيو،سسفأيفاهيفنكسيتلانينسثالثلا
،١٦:٨سوثنروك١٩،١لامعأ(م٥٧ةنسعيبرناكاهتباتك
٩،١٩(.

تسيلمويلاةيحورلاانلكاشموىلوألاسوثنروكةلاسر
ةئلتممةلاسراهنكلو،ةيدئاقعًاثاحبأسوثنروكةلاسر
ال،ةعامجكنينمؤملاةلئسأىلعةباجإلمحت.فطاوعلاب
.دارفأةلئسأنع

ردصملاامهحيسملاعوسيبرلاوبآلاهللانأظحلن.١
نايبانهدجويال.)١:٣(مالسلاوةمعنللكرتشملا
مدقيلوسرلانكل،حيسملاةيهولأنعحيرصيمسر
بسحيف،هيفكشالهبمَّـلسمضرفكحيسملاةيهولأ
لكقلخيذلاميدقلادهعلاهلإعمًادحاوحيسملا

لتحاةمايقلادعبهنأانلتبثتةلدألالكو.ءيش
يفهللاةلداعُمًةناكم،ةيعيبطةلاحبو،ءودهيفحيسملا
لوقيفىنعملااذهدجن.نيلوألانييحيسملالوقع
ةرشعاتنثاريبعتلااذهرركتدقو.»حيسملايف«لوسرلا
حيسملا«وهفهللثامملاريبعتلاامأ.انتلاسريفةرم
ًايلمانلمأتاذإ.)١٢:٢٧(»حيسملادسجمتنأو«»مكيف

هللاةسينكسوثنروكةسينكيفةيسيئرلالكاشملا
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ةسينكلانأهبتبثنرخآليلدانزوعيالظافلألاهذه
.قلاخلاهللاًالداعمحيسملاعوسيانبرتبسحىلوألا
حورلا«سدقلاحورلاةيهولأىلعرخآليلدكانهو.٢

نكاسهللاحوروهللالكيهمتنأ«.»ءيشلكصحفي
يذلاسدقلاحورلالكيهوهمكدسج«.»مكيف
سدقلاحورلاةيهولأانلحضوتتايآلاهذه.»مكيف
.نبالاوبآلاعمهتاواسمو
ُةَمْعِن«سوثنروكلهألةيناثلاهتلاسريفسلوببتكيو
ملٱَعوُسَياَنِّـبَر

لٱِحوُّرلٱُةَِكَرشَو،ِهللاٱُةَّـبََحمَوِ،حيِسَْ
ْ
ِسُدُق

.)١٣:١٤(»ْمُكِعيَِمجَعَم
.ةرافكلاةديقعيهةحضاوىرخأةديقعكانهو.٣

بسحاناياطخلجأنمتامحيسملا«لوقيسلوبف
نعرشعسماخلاحاحصألاملكتيو)١٥:٣(»بتكلا
رضاحلاهكلُمنعو،نحنانتمايقوحيسملاةمايق
نارفغوةيدومعملاامأ.ةسينكلايفرمتسملاهروضحو
ءاشعلاو.٦:١١حاحصايفامهركذدرودقفاياطخلا
.)١٠:١٦(حيسملامدودسجةكرشوهينابرلا
لـوـقـيـفةــســـيــنـكــلانــعســلـوـبلـوـسرــلاثدــحـــتـيو.٤

ـسـئـاــنـكـلـك«ـًاـضــيألـوــقـيو.»هللاـةــســيــنـك«ـاــهــنـع
تسيلهداقتعايفسئانكلانأحضاو.»نيسيدقلا

،دحاوعمتجمىلإيمتنتاهنكلو،ةلصفنمتاعامج
.»ًادارفأهؤاضعأوحيسملادسجمتنأ«لوقيلوسرلاف

ردقيالف،دحاودسجىلإاندمتعادحاوحوربانعيمج
امدنع.نيقابلانعلزعمبهتايحايحينأيحيسم
نيعضاخاوراص،يهلإعمتجمىلااومضنانونمؤملاددجت
.هتمعنيفءاكرشاوحبصأوهنيناوقل
ىداندقو.ليجنإلانعسلوبلوسرلاثدحتيو.٥

تامحيسملا«ثداوحثالثيفهصَّـخلليجنإبسلوب
هبشياذه.)١٥:٣،٤(»ماق-نفُد-اناياطخنع
امدنعايؤرلارفسيفانحويلانبرهفشكيذلانالعإلا
ايؤر(»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإٌّيَحاَنَأاَهَوًاتْيَمُتْنُك«هللاق
قئاقحىلإال،يحلاحيسملاىلإدنتسياننامياف)١:١٨
،دبألاىلإيحوهماقوتاميذلاف.ةدَّـرجمةيخيرات
حيسملانمةمعنبلوقينأردقييذلاوهيحيسملاو
.)١٢:٣(»برعوسي«سدقلاحورلاةوقبو

يهةبحملانأانلّنيبيةلاسرلاهذهيفلوسرلانأمث.٦
اوعبتا«لوقي.مويلكيفةددجتملاةيحيسملاةعيرشلا
،كولسلايحاونلكيفاهوقبطواهوذفنيأ»ةبحملا
لكونولوقتاملكيفتاذلاةبحملحملحتاهولعجا
يفو،جاوزلايفةريثكلكاشمكانه.نولعفتام
نيبةقالعلايفو،بُزّحتلايفو،سانلانيبتاقالعلا
ريغعمتجملاهاجتفقوملايفو،ءاينغألاوءارقفلا

يف.تانزولاوبهاوملامادختسانسُحيفو،يحيسملا
أرقنكلذلو.ةبحملاوهًاعئارًاجالعدجناهلكهذه
مظعأهيفدجنلةلاسرلاهذهنمرشعثلاثلاحاحصألا
.ةبحملاةعيرشنعأرقُينأنكميام

.اهنيحيفاهسردنةلاسرلاهذهيفةفلتخمميلاعتكانهو

ىلوألاسوثنروكةلاسرصخلم

-١:١سوثنروك١(ركشوةيحت-لوألاءزجلا
٩(

سوثنروكةسينكلةيحت.١
ركش.٢

سوثنروكةسينكداحتاةرورض-يناثلاءزجلا
)٤:٢١-١:١٠(

سوثنروكةسينكيفبازحأدوجو.١
ةيضرأةفسلفليجنإلاسيل.٢

.اهرهاظيفنويلقعلااهلبقيالليجنإلاةعيبط·
.ليجنإلاةحصرهظُيسوثنروكةسينكبيكرت·
.ليجنإلاةحصسكعيسلوبفقوم·

ةيهلإةمكححيسملابيلص-٣

ةيهلإلاةمكحلاةعيبط·
.هللاةمكحنالعإةليسووهيحورلاانرابتخا·

ةيحيسملاةزاركلاةعيبط-٤

ةسينكلاوزراكلانيبةقالعلا·
نيزراكلاباونيهتستال·
نيزراكللفصو·

سوثنروكةسينكىلعةدحولاضرفتبابسأ-٥

بزحتلااوبَّـبسنوئطخمنومّلعم·
لوسرلاةطلسمارتحابءادن·

هللاةسينكىلوألاسوثنروكةلاسرصخلم

٥
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سوثنروكيفاياطخ-ثلاثلاءزجلا
)٥،٦احاحصأ(

عونمملابجاوزلاأطخ.١
ملاعلاةطلاخم.٢
نينمؤملاريغمامأيضاقتلا.٣
ةيناوهشلانمريذحت.٤

لهأةلئسأىلعتاباجإ-عبارلاءزجلا
)١٤-٧تاحاحصأ(سوثنروك

جاوزلانعةلئسأ-١

؟ًاعمةشيعلايفنوجوزتملانويحيسملارمتسيفيك.١
؟حابمقالطلاله.٢
؟نمؤملاريغبنمؤملاجاوزنعاذام.٣
؟انتانببلعفناذام.٤
؟ةيناثلاةرمللجاوزلازوجيله.٥

ةينثولاتالافتحالانعةلئسأ-٢

ةبحملاأدبم.١
ةبحملاأدبمقيبطتيفلاثمسلوب.٢
سفنلاطبضأدبم.٣
حيسمللصالخإلاأدبم.٤
سلوبهلاقاملصخلم.٥

ةيحيسملاةدابعلانعةلئسأ-٣

ةدابعلاديلاقت.١
ينابرلاءاشعلاةسراممةقيرط.٢

ةيحورلابهاوملا-٤

ةيقيقحلابهاوملاناهرب.١
ةيحورلابهاوملاردصم.٢
ةيحورلابهاوملانمفدهلا.٣
ةيحورلابهاوملالكقوفةبحملا.٤

بحملاماود-١
ةبحملاتافص-٢
ةبحملاقُوّفت-٣

ةيحورلابهاوملاةسراممنعاياصو-٥

ةنسلأبملكتلانملضفأظعولا.١
ةدابعلاتاعامتجايفةيحورلابهاوملامادختساةقيرط.٢

)٥٨-١٥:١(دسجلاةمايق-سماخلاءزجلا

حيسملاةمايقىلعةلدأ-١

حيسملاةمايقعبتتتاومألاةمايق-٢

انئاجرساسأحيسملاةمايق.١
ةمايقلاىلعموقتةيحيسملا.٢
تاقيضلالامتحاىلعاندعاسيةمايقلابناميإلا.٣

دسجلاةمايقةقيرط-٣

ةعيبطلانمةلثمأ.١
ماقُملادسجلاةعيبط.٢
؟تاومألاةمايقنوكتسفيك.٣

حاحصأ(ةلاسرلاةمتاخ-سداسلاءزجلا
١٦(

ميلشروأةسينكلتاعربتلاعمجميظنت.١
ةمدخلاورفسلايفسلوبططخ.٢
ايحتوةيماتخحئاصن.٣

-١:١سوثنروك١(ركشوةيحتلوألاءزجلا
٩(

سوثنروكةسينكلةيحت-١

،ِهللاٱِةَئيِشَمِبِحيِسَْملٱَعوُسَيِلًالوُسَرُوُّعْدَْملٱ،ُسُلوُب١
يفيِتَّـلٱِهللاٱِةَسيِنَكَىلِإ٢،ُخَألٱُسيِناَتْسوُسَو ،َسوُثْنِروُكِ
يفَنيِسَّـدَقُْملٱ ِعيَِمجَعَمَنيِسيِّـدِقَنيِوُّعْدَْملٱ،َعوُسَيِحيِسَْملٱِ
يفِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِبَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱ َهل،ٍناَكَمِّـلُكِ

ُ
ْم

َعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن٣.اَنَلَو
)٣-١:١سوثنروك١(ِحيِسَْملٱ

هللاةسينك)٥،٦احاحصأ(سوثنروكيفاياطخ-ثلاثلاءزجلا

٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نوكيلهللانموعدمهّنإلوقينأبسلوبلوسرلاأدبي
هسفنسلوبضرفيمل.هناطلسبوهللامساببتكيف،ًالوسر
عمكرتشادقو.هللاةئيشمبكلذناكامنإ،مهيلعًالوسر
لامعأعجار(»سيناتسوس«ةلاسرلاهذهةباتكيفسلوب
،عمجمللًاسيئرناكيذلاوهاذهسيناتسوسو.)١٨:١٧
نوفقاولانوينانويلاهبرضف،نويلاغمامأسلوبمهتايذلاو
فرعفهنأشنمحلصأبرضلالعلو.ًاملاظناكهماهتانأل
راصاذكهو.هدهطضايذلانيدلاقنتعاوًائطخمناكهنأ

لمحي،سسفأيفهروزيبهذو،سلوبلًاقيدصسيناتوس
هذهلوسرلاسلوبهيلعىلمأف،سوثنروكرابخأهيلإ
نأانيرياذهو»خألا«سيناتسوسبسلوبهبّقليو.ةلاسرلا
.برلاةلئاعيفءايحأءاضعأنييحيسملالك

نوكينأدبال.»هللاةسينك«ىلإسلوببتكيو
يتلاةلئاعلايههللاةسينكو،ةعامجيفًاوضعيحيسملا
صختاليهف-هللاةسينك-ةسينكلاو.نمؤملااهيلامضني
،اهسدقواهرربواهراتخايذلاهللاةصاخيهلب،اهسفن
مهةسينكلاءاضعأو.هتوقنموهحورلمعنمهليهف
نارفغىلعاولصحنأدعباوسَّـدقت،»حيسملايفنوسَّـدقم«
اوسيلو،مهسفنأءاقلتنمنيسيدقاوسيلمهنإ.مهاياطخ
يفمهتابثببسبنوسدقممهنكلو،حيسملانعنيلقتسم
.يحورلاهدسجءاضعأمهنألهتوكلمةيامحيفو،حيسملا
انبرمسابنوعدينيذلاعيمجعمنوسدقممهنإلوقلاو
تنمآنيحلاكلذيفةسينكلانأانلفشكي،حيسملاعوسي
ليحتسملانمف،هتمايقوحيسملاتوهالةديقعبًالماكًاناميإ
نوكننأليحتسمو،هللانملقأوهوحيسملايفنوكننأ

.يحلاوهوهللانباوهحيسملاًاذإ.تامدقحيسميف
نوعدينيذلاعيمج«نيسيدقنووعدممهنإلوقيلوسرلاو
نأينعياذه.»ناكملكيفحيسملاعوسيانبرمساب
لوقيمث.اهلهللاهدصقءيشاهتسادقو،ةدحاوةسينكلا
عمًادحاوهسفنبسحيلوسرلاف»انلومهلناكملكيف«
دجناذكهو.هتلاسرهيلعيلمينيذلاعمو،سوثنروكلهأ
.عيمجلانيبةلماكلاةدحولابًاساسحإ

؟هللانوبحينيذلاةيقبعمكروعشوهاذهله

؟نوسيدقمهنأسوثنروكينمؤميّمسننأنكميفيك
عم،حيسملايفنمؤملكماقميهةسادقلانإ:يهةباجإلا
ئراقلااهيأبولطملاو.حيسملابنمؤملكلاحتسيلاهنأ
نكيلف.سيدقكماقمف،كماقملثمكلاحلعجتنأ

.نيسيدقلالاحكلاح

مالسومكلةمعن«هلوقبسوثنروكلهألوسرلايّيحيمث
ةيحتيهةمعنلاو.»حيسملاعوسيبرلاوانيبأهللانم
ًاناجمةايحلالامجبةينمأيهو،ينانويلاهليمزلينانويلا
هليمزليدوهيلاةيحتوهفمالسلاامأ.قحتسيالصخشل
نأل،دوهيلامالسونانويلامالسسلوبعمجيو.يدوهيلا
،ةيدوهيةيفلخنموةينثوةيفلخنمنينمؤممضتةسينكلا
طقفحيسملايفنكل،ةمعنلاومالسلامهضعبلنوّنمتياوناك
ةينمألاحبصتنأنكميالف.نينكممةمعنلاومالسلاحبصي

.انيبأهللانموانبرعوسيحيسملايفالإةقيقح

مهنإ،هللانيبوسانلانيببرحكانه،ئراقلايزيزع
.مالسلابانيلعمعنُينأديريهللانكلو!انعدُعبا:هلنولوقي
فقنانلعجييذلاوهو،حيسملايفطقفنكمممالسلااذه
اذهنودب.ءابرغلاوديبعلافقومالءانبألافقومهللانم
هماعنإبنكل،ئطاخلاكلُهيًالداعًاناّيدهللاحبصيمالسلا
،هللاعممالسانلريصي،ناميإلابماعنإلااذهلانلوبقبو
ِناَميِإلٱِباَنْرَّـَربَتْدَقْذِإَف«٥:١ةيموريفءاجامانيفققحتيو
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبِهللاٱَعَمٌمالَساَنَل

ىلإكوعديهللانإ.ِ»حيِسَْ
دَّـحوتتنأبكوعدي.ةسادقللكوعدي.هنمٍماعنإبهعممالس
حيسملادسجًاعمنونِوّكتف،حيسملابنينمؤملانمكريغعم
.ملاعلايفروظنملادحاولا

ظفحللةيآ
ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَواَنيِبَأِهللاٱَنِمٌمالَسَوْمُكَلٌةَمْعِن«

ِ»حيِسَْ
)١:٣سوثنروك١(

ةالص
ةايحكلايحنلانوعدتكنألكركشنيوامسلاانابأاي
ةقيلخحبصنلريرشلائطاخلاملاعلانمانوعدت.ةسادقلا

اذهانطعأانابأ.كعممالسبعتمتناهدنع.ةديدج
لطعياملكنعوةساجنلاوةئيطخلانعانلصفأو،مالسلا
،نينمؤملانمانريغعمةينادحولاةمعنانطعأ.كبانلاصتا
.كتمعنوكمالسانبلقيفْضِفيلو

لاؤس
سوثنروكيفءاجاممحيسملاةيهولأنهربتفيك-١

؟١:٢،٣ىلوألا

هللاةسينكسوثنروكةسينكلةيحت-١

٧
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ركش-٢

يفيِٰهلِإُرُكْشَأ٤ ِهللاٱِةَمْعِنَىلَعْمُكِتَهِجْنِمٍنيِحِّـلُكِ
يفْمُكَلِةاَطْعُْملٱ يفْمُكَّـنَأ٥،ِحيِسَْملٱَعوُسَيِ ٍءَْيشِّـلُكِ
يفِهيِفْمُتْيَنْغَتْسٱ ْمُكيِفْتَتِّـبُثاَمَك٦ٍ،مْلِعِّـلُكَوٍةَمِلَكِّـلُكِ
يفَنيِصِقاَنْمُتْسَلْمُكَّـنِإىَّـتَح٧،ِحيِسَْملٱُةَداَهَش ،اَمٍةَبِهْوَمِ
يِذَّـلٱ٨،ِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرَنالْعِتْسٱَنوُعِّـقَوَتُمْمُتْنَأَو
يفٍمْوَلالِبِةَياَهِّـنلٱَىلِإًاضْيَأْمُكُتِبْثُيَس َعوُسَياَنِّـبَرِمْوَيِ
ِهِنْبٱِةَكَِرشَىلِإْمُتيِعُدِهِبيِذَّـلٱُهللاٱَوُهٌنيِمَأ٩.ِحيِسَْملٱ
)٩-١:٤سوثنروك١(اَنِّـبَرِحيِسَْملٱَعوُسَي

يفةدوجومتناكيتلاةريثكلابويعلانممغرلاب
بجوُيامىرينأعاطتساسلوبلوسرلانأالإسوثنروك
دقةديدجةايحنأكشال.اهيفةريثكءايشأىلعركشلا
هنإ.مهلجأنمركشيلوسرلاو،سانلاءالؤهيفتأدب
سيلنمؤملادنعاملكف.مهلهللاهحنمءيشىلعركشي
هنكل،هلخادنمعبانءيشال.هللانمةيطعهنكلو،هنم
ةاطعملاهتمعنىلعيهلإركشأ«...هيلعهللانمماعنإ
.»مكل

ىرنةيحيسملايفف.اومَّـلعتدقمهنأىلعركشيهنامث
؟نآلاوهنيأيحيسملافرعي.ةحيحصلاةيقالخألالثُملا
يفىنغتسادق؟بهاذوهنيأىلإفرعيو،ناكنيأفرعي
.هيفتتبثدقحيسملاةداهشنأامك،ملعلكوةملكلك
ىرننيحف.اهريثأتةوقهيفترهظو،اهبفرعهنأىنعمب
هتايحَّـريغيذلاوهحيسملانأدكأتنناسنإلاةايحيفرييغتلا
دقف»امةبهوميفنيصقانمتسلمكنأىتح«لوقيو.مدخيل
امكمّعِنلاوبهاوملانمريثكلاسوثنروكةسينكهللاحنم
متنأو«لوقيو.رشعيناثلاحاحصألايفكلذدجنس
ءىجمنورظتنيمهف»حيسملاعوسيانبرنالعتسانوعّقوتم
،صالخلامّمتيلانملاعىلإلوألاهئيجمءاجدقل.ةيناثحيسملا
يفلماكلادجملابمهعّتميلهبنينمؤملاذخأيلةيناثئجيسو
.اذهنوعقوتينونمؤملاو.ءامسلا

رداقلاو»ةياهنللتِبْثُينأ«رداقلابرلالوسرلاركشيمث
نيذلانحنانسل.»هللاوهنيمأ«.مولاللاةلاحىفتبثينأ
نحنةمعنلاب«انيفلمعييذلاوههللانكلو،لمعن
هللاوهنيمأ.»هللاةيطعوه.اّنمسيلكلذونوصَّـلخم
هللاةنامأ.انبرحيسملاعوسيهنباةكرشىلإانيعُدهبيذلا
الوانوعدنيذلانحنانسلف،ناميإلايفانئاقبرسيه

انلصالخلادجوأيذلاوهنكل،انسفنأانسَّـدقالوانصَّـلخ
.هبلطننألبقنمانبحأو،اندوجولبقنم

هتمعنىلعهللاركشتنأنكميله،ئراقلايزيزع
يفوةملكلكيفتينغتساله؟حيسملايفكلاهاطعأيتلا
ةداهشكيفتتبثله؟حيسملاةفرعمكتألمله.ملعلك
يفًاصقانتسلتنأله؟برللاهيدؤتةمدخبحيسملا
نمةيناثحيسملائجمرظتنتله؟كلهللااهحنمبهاوم
كاعد.نيمأهنألةياهنلاىلاكتبثييذلاوههللا؟ءامسلا
يتلاتاملكلانأظحالنو.ةوعدلاهذهكلظفحيو
ىلإريشت»تَتِّـبُث«و»متينغتسا«و»ةاطعم«لوسرلااهمدختسا
ةلاحهذهو.يجيردتوّمنىلإريشتالو،ىضمَّـنيعمنمز
ىلإاورمتسينأبجيناك.سوثنروكةسينكيففعض
انتيل.لضفأوهامىلإرارمتساباومدقتينأو،مامألا
.كلذلعفننأعيطتسن

ظفحللةيآ
َعوُسَيِهِنْبٱِةَِكَرشَىلِإْمُتيِعُدِهِبيِذَّـلٱُهللاٱَوُهٌنيِمَأ«

ملٱ
بَرِحيِسَْ

)١:٩سوثنروك١(»اَنِّـ

ةالص
كنباعمةلماكةكرشىلإانتوعدكنألكركشنبآلااهيأ

لع.انسدقوانصلخيذلا،حيسملاعوسي
ِّـ

هئيجمرظتنننأانم
ديجمتلسدقلاحورلارامثبنينّيزم،هلابقتسالدعتسنل
.ميظعلابآلا

لاؤس
عقوتةايحشيعننأعيطتسنلانمبولطملاوهام-٢
؟ءامسلانمةيناثحيسملائجم

سوثنروكةسينكداحتاةرورضيناثلاءزجلا
)٤:٢١-١:١٠سوثنروك١(

،سوثنروكةسينكءاضعألهتيحتلوسرلامدقنأدعب
ةدحونعمهثدحيأدب،مهلجألهللاهركشعفرنأدعبو
حيسملاةمكححضوأو،بُزّحتلارطخركذف.حيسملادسج
.اهمسقتالوةسينكلادّحوتةزاركلانأحرشو.ةدِّـحوملا
ءزجلااذهيفهسردنساماذهو.ةدحوللوعدتًابابسأمدقو
:هيفدجنيذلاةلاسرلانم

)١٧-١:١٠سوثنروك(ةسينكيفبازحأدوجو-١

هللاةسينكركش-٢

٨
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)٢:٥-١:١٨(ةيضرأةفسلفليجنإلاسيل-٢

-١:١٨(اهرهاظيفنويلقعلااهلبقيالليجنإلاةعيبط.١
٢٥(

-١:٢٦(ليجنإلاةَّـحِصرهظُيسوثنروكةسينكبيكرت.٢
٣١(

)٥-٢:١(ليجنإلاةحصسكعيسلوبفقوم.٣

)٣:٤-٢:٦(ةيهلإةمكححيسملابيلص-٣

)١٠-٢:٦(ةيهلإلاةمكحلاةعيبط.١
-٢:١٠(هللاةمكحنالعإةليسووهيحورلاانرابتخا.٢

٣:٤(

)٤:٥-٣:٥(ةيحيسملاةزاركلاةعيبط-٤

)١٥-٣:٥(ةسينكلاوزراكلانيبةقالعلا·
)٢٣-٣:١٦(نيزراكلاباونيهتستال·
)٥-٤:١(نيزراكللفصو·

٤:٦(سوثنروكةسينكىلعةدحولاضرفتبابسأ-٥
-٢١(

)١٣-٤:٦(بُزّحتلااوبَّـبسنوئطخمنومّلعم·
)٢١-٤:١٦(لوسرلاةطلسمارتحابءادن·

بازحأدوجو-١

َعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِب،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُلْطَأيِنَّـنِكٰلَو١٠
ُمُكَنْيَبَنوُكَيالَو،ًادِحاَوًالْوَقْمُكُعيَِمجاوُلوُقَتْنَأ،ِحيِسَْملٱ
يفَنيِلِماَكاوُنوُكْلَب،ٌتاَقاَقِشْنٱ ،ٍدِحاَوٍيْأَرَوٍدِحاَوٍرْكِفِ

ْمُكَنْيَبَّـنَأيِوُلُخِلْهَأْنِمِيتَوْخِإاَيْمُكْنَعُتِْربْخُأِّـينَأل١١
:ُلوُقَيْمُكْنِمٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأ:اَذٰهيِنْعَأاَنَأَف١٢.ٍتاَموُصُخ
١٣.ِحيِسَمْلِلاَنَأَو،اَفَصِلاَنَأَو،َسوُّلُبَألاَنَأَو،َسُلوُبِلاَنَأ
ِمْسٱِبْمَأ،ْمُكِلْجَألَبِلُصَسُلوُبَّـلَعَلَأ؟ُحيِسَْملٱَمَسَقْنٱِلَه
الِإْمُكْنِمًادَحَأْدِّـمَعُأَْملِّـينَأَهللاٱُرُكْشَأ١٤؟ْمُتْدَمَتْعٱَسُلوُب
ُتْدَّـمَعِّـينِإٌدَحَأَلوُقَيالىَّـتَح١٥،َسُياَغَوَسُبْسيِرِك
َكِلٰذاَدَع.َسوُناَفِتْسٱَتْيَبًاضْيَأُتْدَّـمَعَو١٦.يِمْسٱِب
َْملَحيِسَْملٱَّـنَأل١٧،َرَخآًادَحَأُتْدَّـمَعْلَهُمَلْعَأُتْسَل
َلَّـطَعَتَيالَئِلٍمالَكِةَمْكِحِبال-َِّـرشَبُألْلَبَدِّـمَعُأليِنْلِسْرُي

)١٧-١:١٠سوثنروك١(ِحيِسَْملٱُبيِلَص

تسسأتبازحأةعبرأكانهنأتايآلاهذهنمظحالن
.اوفلتخامهنكل،ًادحاوًالوقاولوقيمل،سوثنروكةسينكيف
ًالوقاولوقينأمهوجريلوسرلاو،تاموصخمهنيبتناك
حيسملالعلأ.دحاويأرودحاوركفمهلنوكينأو،ًادحاو
مسابو،عوسيالإمهلجألبلُصدحأدجويال؟مسقنا
:دحاولاسأرلاباوكسمتينأبجيكلذلو،اودمتعاحيسملا
ةبوتلاىلإءىشلكلبقنييحيسمكجاتحن.حيسملا
ليو.سئانكلايفتاقاقشنالالجألةديدشلاةمادنلاو
سئانكلانملضفأوحلصأاهنأبىهابتتيتلاةسينكلل
فارخطبرلواحييذلانهاكلاوأظعاوللليو!ىرخألا
مهّرضيف،هبزّحتوهرابكتسابمهدسفُيو،وههصخشبحيسملا

ال،ناسنإدجويال!ةيحيسملاةبحملاةيضقرضيو،ًاغيلبًاررض
عيمجلاف،ًاريبكوأًامهمربَتعُيرشبمالوفقسأالونهاك
ىلاعجريهلكدجملانكل،هولمعينأهللامهفَّـلكاماولمع
يفتاقاقشنالاىلعبُّلغتلاوةبحملالجألسلوبحفاك.هللا
ةقشنملاةسينكلانأل،ميلعتلاةواقنلجألحفاكمث.ةسينكلا
نينمؤملاديحوتلكدوهجيف.يساسألااهئدبمدضيه
ةهفاتلاةقفاوملاوأ،يحطسلامهافتلالمعتستالحيسملاب
حورلاةيلعافرسىلارظنالب،ةيرشببيذاكأىلعةَّـينبملا
هنأل،هحوربمهيفكلمييذلاوهف،نينمؤملايفسدقلا
نوكتنأًامهمسيل.اندّحوييذلاوهو،مهيفنكسي
وأًاينايرسوأًاينوراموأًايليجنإوأًايكيلوثاكوأًايسكذوثرأ
يذلاحيسملابةرشابمكطبرييذلاكناميإوهمهملا.ًاينمرأ
حورو.ةمركلايفنصغلاتبثيامكهسفنيفكتَّـبثوكرَّـهط
كمّلعيوعيمجلادّحوييذلاةمركلاريصعوهحيسملا
لوحنيعمتجملاتاوخألاوةوخإلالكبحتلعضاوتلا
حيسملابحيالنمف.ديحولامهصّلخمحيسملابيلص
تسيلببسلااذهل.حيسملاةسينكليمتنيالبولصملا
نعةفرعملاةماخضوأ،ءاملابةيدومعملابةيجراخلاةسرامملا
وهساسألانكلو،ةسينكللةزرابلاتامالعلايههللا
هسفننممظعأرخآلادحاولكربتعيذإ،عضاوتبكولسلا
:كلذيفانتوقوانتودقوانسايقمو.رورسيفهمدخيو
نأَلِبَقو،هدجمنمهسفنىلخأامدنع،انادفيذلاحيسملا
ىلاحيسمللانعابّتاجاتحيالو.بيلصلاتومتومي
راكنإىلإجاتحيلب،ةيرشبةمكحىلإالو،ٍهابتمفُسلفت
.حيسملابيلصةوقبسفنلا

ظفحللةيآ
يفَنيِلِماَكاوُنوُك« سوثنروك١(»ٍدِحاَوٍيْأَرَوٍدِحاَوٍرْكِفِ
١:١٠(

هللاةسينكبازحأدوجو-١

٩
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ةالص
،ماصخللالةبحمللانتوعددقل،حيسملاعوسيبرلااهيأ
لكعماندّحو.غرافلافسلفتلاىلاالعضاوتلاىلاانتبذجو
ًايأرانحنماو.انسفنأنممظعأنيرخآلاربتعنل،كبنينمؤملا
.سدقلاحورلاداشراىلعًاينبمًاركفوًادحاو

لاؤس
؟مويلاحيسملادسجديحوتىلعلمعنفيك-٣

-١:١٨(ةيضرأةفسلفليجنإلاسيل-٢
٢:٥(

ةمكحهنكل،ةيضرأةفسلفهرهوجيفليجنإلاسيل
.ةيوامسةيهلإ

نمةيضرأةفسلفسيلهرهوجيفليجنإلانأحضتيو
:ةيتآلاثالثلاقئاقحلا

-١٨(اهرهاظيفةفسالفلااهلبقيالىتلاهتعيبطنم.١
٢٥(

)٣١-٢٦(سوثنروكةسينكبيكرتنمو.٢
:٢(سوثنروكلهأنيبسلوبهفقويذلافقوملانمو.٣

٥-١(

حضويل،ءزجلااذهيفلوسرلاسلوبهحرشياماذهو
.ليجنإلاةملكلوحةسينكلاةدحوةرورض

يفنويلقعلااهلبقيالليجنإلاةعيبط)أ(
اهرهاظ

ْهلٱَدْنِعِبيِلَّـصلٱَةَمِلَكَّـنِإَف١٨
َ

اَّـمَأَو،ٌةَلاَهَجَنيِكِلا
:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل١٩،ِهللاٱُةَوُّقَيِهَفَنيِصَّـلَخُْملٱُنْحَناَنَدْنِع
َنْيَأ٢٠.ِءاَمَهُفْلٱَمْهَفُضُفْرَأَوِءاَمَكُْحلٱَةَمْكِحُديِبُأَس
ِلِّـهَُجيَْملَأ؟ِرْهَّـدلٱاَذٰهُثِحاَبُمَنْيَأ؟ُبِتاَكْلٱَنْيَأ؟ُميِكَْحلٱ
يفَُملاَعْلٱَناَكْذِإُهَّـنَأل٢١ِ؟َملاَعْلٱاَذٰهَةَمْكِحُهللاٱ َْملِهللاٱِةَمْكِحِ
َنيِنِمْؤُْملٱَصِّـلَُخيْنَأُهللاٱَنَسْحَتْسٱ،ِةَمْكِْحلٱِبَهللاٱِفِرْعَي
َنيِّـيِناَنوُيْلٱَو،ًةَيآَنوُلَأْسَيَدوُهَيْلٱَّـنَأل٢٢،ِةَزاَرِكْلٱِةَلاَهَجِب
:ًابوُلْصَمِحيِسَْملٱِبُزِرْكَنُنْحَناَنَّـنِكٰلَو٢٣،ًةَمْكِحَنوُبُلْطَي
:َنيِوُّعْدَمْلِلاَّـمَأَو٢٤!ًةَلاَهَجَنيِّـيِناَنوُيْلِلَو،ًةَرْثَعِدوُهَيْلِل
َّـنَأل٢٥.ِهللاٱِةَمْكِحَوِهللاٱِةَوُّقِحيِسَْملٱِبَف،َنيِّـيِناَنوُيَوًادوَُهي

َنِمىَوْقَأِهللاٱَفْعَضَو!ِساَّـنلٱَنِمُمَكْحَأِهللاٱَةَلاَهَج
)٢٥-١:١٨سوثنروك١()!ِساَّـنلٱ

سانلالوقعىلإةوعدتسيلبولصملاصلخملابةزاركلا
لكيفرّثؤتسفنلابةيحضتلانإف،مهبولقىلإةوعداهنكل
كلذلو.»دوجلاةياغىصقأسفنلابدوجلا«و،ةيرشبسفن
َّـيلإبذجأضرألانعُتعفترانإانأو«حيسملالاق
.»عيمجلا

بيلصلاةملكتراص،تدسفةيرشبلاةعيبطلانألو
ءايعشإةوبنيفءاجامهديؤياذهو،ةلاهجنيكلاهلادنع
.)٢٩:١٤(»ِهِئاَمَهُفُمْهَفيِفَتَْخيَوِهِئاَمَكُحُةَمْكِحُديِبَتَف«
و١٩:١١،١٢ءايعشإةوبنيفءاجامىنعمسلوبسبتقيو
اذهثحاَبُمنيأ؟بتاكلانيأ؟ميكحلانيأ:لوقيف٣٣:١٨
ةعئارلاهتمكحرهظأوملاعلااذهةمكحهللالَّـهجدقل؟رهدلا

عفنتملةيفسلفلاتاردقملالكنإ.حيسملابيلصيف
الوهتسادقيفالوهتمكحيفهللااوكرديملمهنأل،ءامكحلا

تألتمادقونانويلاةفسالفىلارظنا.هتبحموهتوّبأيف
مهضعبنوبراحينيذلاةربابجلاوةهلآلافاصنأبمهتاوامس
ءالؤهسيلبإعدخاذكهو.ًاضعبمهضعبنوعدخيوًاضعب
كاردإنعةيفسلفلامهتيرقبعمغرمهعنمو،نيزرابلانيركفملا
ريغيرشبلاريكفتلالكنأملعتناذهنم.هقحوهللاةبحم
طقاسولطابانريكفتلكنأل،هتقيقحيفهللاكردينأرداق
:نينمؤملادحألاق.دسافودودحمهنأامك،ةيطخلاببسب
مّدقتلاقئاوعربكأنمهركفوهئارآبناسنإلاثُّبشت«
ينطعأ.ةلداجملابالةالصلابليجنإلاانَرمأدقل.يحورلا
انأو،اهريكفتواهقطنملكهللاىلعيقلتفيكفرعتًاسفن
.»صُلختولئاضفلالكبلَّـمكتتسفنلاهذهنأكلنمضأ

نإ.كصّلخينأردقيهدحوبولصملاعوسيبناميإلا
كنيبلصفتكتيطخنأل،هللاابكلّصوتالكتفرعملك
لبئطاخلاكريكفتلجأنمككلهيالهللانكلو.هنيبو
هتمحرنأل،هحورلمعبكبلقددجيو،هتبحملجألكصّلخي
ًافالخدلُويذلا-حيسملاعوسييفتدسجتيتلاةيهلإلا
ريقحدوذميفميرمةسيدقلاءارذعلانمدلُو،رشبلاراكفأل
يهةيهلإلاةبحملاهذه-بيلصلاىلعًارقتحموًاضوفرمتامو
.انتاومنموانتراذقنموانتلاهجنمانيدتفتيتلا

نوبلطينوينانويلاناكو،ةزجعمنوبلطيدوهيلاناكدقل
نأل،ةوقةزجعمبيلصلايفاودجيملف،ةمكحوةفسلف
نوينانويلاو.هسفننععفاديملوبيلصلانعلزنيملحيسملا
.بيلصلافلخنمةيهلإلاةمكحلااورينأاوعيطتسيمل
دوهيلانم-حيسملاةوعداولبقنيذلانكلو.هوضفركلذل
.هللاةمكحوهللاةوقبيلصلايفاودجو-نيينانويلانمو

هللاةسينك)٢:٥-١:١٨(ةيضرأةفسلفليجنإلاسيل-٢

١٠
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اوبلصينأاوعاطتسادقف،بيلصلايفنورخآلاهريملاماوأر
لب،مهنوشيعياودوعيملو،مهتاوهشومهءاوهأحيسملاعم
هنأل،ةوقلاردصموهحيسملانأاودجو.مهيفحيسملاشاع
جلٱِلْجَألَتاَمَوُهَو«ًالماكًارييغتمهتايحيفأشنأ

ْ
ْيَكِعيَِم

ْمِهِلْجَألَتاَميِذَّـلِلْلَب،ْمِهِسُفْنَألالُدْعَباَميِفُءاَيْحَألٱَشيِعَي
.)٥:١٥سوثنروك٢(»َماَقَو

ةمكحهذهف.ةمكحهولبقنيذللبيلصلاراصدقلو
صّلخينأهللاىأردقف.سانلاةمكحنمىمسألاهللا
لكلطبيوسانلاءايربكرسكيبيلصلاف،بيلصلابرشبلا
هللانأبرطيسملامهولايهنيو،مهسوفنحالصإيفمهتالواحم
هنأًانمؤملازيالنمف.ةحلاصلاهلامعألجألناسنإلاّرربي

حيسملافرعيملهتانسحوهنيبارقوهتاولصبسودرفلاحبريس
نارفغنأنوكرديحيسملانوفرعينيذلانإف،ةقيقح
،مهبولقيفهلمعنمناعبنيمهتايحةسادقومهاياطخ
النآلاىلاو.يرقبعريكفتلالوةحلاصلامعألةجيتنسيلو
هنكلو،ءابغوةلاهجهنأسانلانمريثكلًارهاظبيلصلالازي

ئراقلايزيزعايوعدمتنأو.هللاةمكحةمقةقيقحلايف
ىرتنأعيطتستل،كصّلختنأةرداقلابيلصلاةوقربتختنأل
هللاةمكحهيفىرتلو،ةديدجةايحكيطعتيتلاهللاةوقهيف
.ةديدجلاةايحلاهذهىلعلوصحلاقيرطكلئّيهتيتلا

ظفحللةيآ
هلٱَدْنِعِبيِلَّـصلٱَةَمِلَك«

َْ
ُنْحَناَنَدْنِعاَّـمَأَو،ٌةَلاَهَجَنيِكِلا

ملٱ
)١:١٨سوثنروك١(»ِهللاٱُةَوُّقَيِهَفَنيِصَّـلَخُْ

ةالص
لبكنباىلعقفشتملكنألكركشن،يوامسلاانابأ
نألبحوعوضخيفكمامأفقن.نيعمجأانلجألهَتلذب
نمانركفوانبولقرِّـهط.انتيطخةرجأوانماثآلمححيسملا
،ًامئادكبحنلسودقلاكحوربانألماو،اناياطخلك
لبقاوكتبحمةقيقحلاننويعحتفا.ملاعلاةلاهجنعدعتبنلو
.انصلخمحيسملالجأنمانركشواندوجس

لاؤس
ةمكحوهللاةوقوهحيسملابيلصنأىنعمام-٤

؟هللا

نأّنيبتسوثنروكةسينكةلاح)ب(
ةيضرأةفسلفسيلبيلصلا

َنوُريِثَكَسْيَلْنَأ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكَتَوْعَداوُرُظْنٱَف٢٦
َنوُريِثَكَسْيَل.ُءاَيِوْقَأَنوُريِثَكَسْيَل.ِدَسَْجلٱَبَسَحُءاَمَكُح
،َءاَمَكُْحلٱَيِزْخُيِلَِملاَعْلٱَلاَّـهُجُهللاٱَراَتْخٱِلَب٢٧.ُءاَفَُرش
ُهللاٱَراَتْخٱَو٢٨،َءاَيِوْقَألٱَيِزْخُيِلَِملاَعْلٱَءاَفَعُضُهللاٱَراَتْخٱَو
٢٩،َدوُجْوَْملٱَلِطْبُيِلِدوُجْوَْملٱَْريَغَوىَرَدْزُْملٱَوَِملاَعْلٱَءاَيِنْدَأ
ْمُتْنَأُهْنِمَو٣٠.ُهَماَمَأٍدَسَجيِذُّلُكَرِخَتْفَيالْيَكِل
ًةَساَدَقَوًاّرِبَوِهللاٱَنِمًةَمْكِحاَنَلَراَصيِذَّـلٱ،َعوُسَيِحيِسَْملٱِب
ْرِخَتْفَيْلَفَرَخَتْفٱِنَم:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَكىَّـتَح٣١.ًءاَدِفَو
)٣١-١:٢٦سوثنروك١(ِّـبَّـرلٱِب

سوثنروكلهأللوقيسلوبلوسرلاىرنتايآلاهذهيف
،ةفسالفلانماوسيلمهنمحيسملاباونمآنيذلامظعمنإ
نمالو،ذوفنلايوذنماوسيلو،ءايوقألانماوسيلو
ءالؤههللاراتخادقلو.ةطيسبةعامجنممهنكل-ءافرشلا
دبالف.مهتايحَّـريغو،هبيلصةوقةمظعمهلنلعأوءاطسبلا
نطاوملابسانتبيلصلاةعيبطوليجنإلاةعيبطنأنذإ
نيفقثملادعبُيهللانأاذهينعيالو.هللاهبحييذلايداعلا
نيفقثملانمًاريبكًاددعنأينعيهنكلو.ةناكملايوذوأ
دحألديريالهللانا.برلانعنودعتبيذوفنلاباحصأو
.حيسملالعفامبوهللاابرخفلالكنكيللب.هيلعرختفينأ
ىلانوجاتحيالنيذلاءاّحصألاوعديلالحيسملاءاجدقل
ةاطخلبًاراربأوعديِتأيمل:ىضرملاوعديءاجلببيبط
مهًالعفحيسملاىلإنولبقُينيذلانأىرناذكهو.ةبوتلاىلا
حيسملالاقدقفبجعالو.هيلإمهجايتحابنورعشينيذلا
.»تاومسلاتوكلممهلنألحورلابنيكاسمللىبوط«
،هللاىلانوجاتحممهنأنورعشينيذلامهحورلابنيكاسملا
،ةحنم...ةيدههنكل،مهدوهجمةجيتنسيلمهدنعامنأو
.مهيلعيهلإماعنإب

طقفنيليلقلانكلو،ًاعيمجسانلاىلاهتوعدهللاهّجوي
نيذلا،ةرسكنملابولقلاباحصأنمهنولبقينيذلامه
.حيسملاصالخىلامهتجاحرادقمنوكردي

ىلاكتجاحبّسحتله؟تنأنم،ئراقلايزيزع
بسحتله؟ًاربكتمتلزاممأهبيلصلبقتله؟حيسملا
عضاوتبهيلإعجرتلكوعديهللا؟هللاريكفتنمىلعأكريكفت
.كلجألحيسملالعفامًاكردم

هللاةسينكةيضرأةفسلفسيلبيلصلانأّنيبتسوثنروكةسينكةلاح)ب(

١١
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ظفحللةيآ
ملٱ«
ًاّرِبَوِهللاٱَنِمًةَمْكِحاَنَلَراَصيِذَّـلٱ،َعوُسَيِحيِسَْ

)١:٣٠سوثنروك١(»ًءاَدِفَوًةَساَدَقَو

ةالص
ةاطخنحنوانتمحركنألكمظعن.يوامسلاانابأ
يفانتيرأدقو،سودقلاميكحلايوقلافتنأامأ.ءافعض
لكانتيطعأو.كءادفوكتسادقوكَّـربوكتمكححيسملا
كبرختفنرختفنامدنعىتح.هتطساوبتاكربلاهذه
.انلجألتلعفامبوكدحو

لاؤس
؟بيلصلابهللاصالخنولبقينيذلامهنم-٥

نأّنيبيسوثنروكيفسلوبظعو)ج(
ةفسلفسيلبيلصلا

ِوُّمُسِبَسْيَلُتْيَتَأ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُتْيَتَأاَّـَملاَنَأَو١
ْمِزْعَأَْملِّـينَأل٢،ِهللاٱِةَداَهَشِبْمُكَلًايِداَنُمِةَمْكِْحلٱِوَأِمالَكْلٱ
٣.ًابوُلْصَمُهاَّـيِإَوَحيِسَْملٱَعوُسَيالِإْمُكَنْيَبًائْيَشَفِرْعَأْنَأ
يفْمُكَدْنِعُتْنُكاَنَأَو ٤.ٍةَريِثَكٍةَدْعِرَوٍفْوَخَوٍفْعُضِ
،ِعِنْقُْملٱِةَّـيِناَسْنِإلٱِةَمْكِْحلٱِمالَكِباَنوُكَيَْملِيتَزاَرِكَويِمالَكَو
ِةَمْكِحِبْمُكُناَميِإَنوُكَيالْيَكِل٥،ِةَوُّقْلٱَوِحوُّرلٱِناَهُْربِبْلَب
)٥-٢:١سوثنروك١(ِهللاٱِةَوُّقِبْلَبِساَّـنلٱ

ءارقفللليجنإلابىدانسوثنروكىلاسلوببهذامدنع
ةّجحلاعفديكانهسلوبنكيمل.هلبقنمحيسملالعفامك
يذلاغيلبلامالكلاوّمسبيدانينكيملو،ةيفسلفلاةجحلاب
بولصملاحيسملانلعيناكهنكلو،نيركفملاركفىلإلصي
عنقملاةيناسنإلاةمكحلامالكمدختسيمل.صّلخينأرداقلا
نأرظتنيناكهنكل،ءارعشلاوةفسالفلالاوقأنمسبتقيف
.بولقلايفهتيلاعفةوقبةملكلاقدصنهربيسدقلاحورلا
،هللاةوقباهمدقيناككلذلو،هللانمهتلاسرسلوبىَّـقلت
كلس.نيعماسلابولقيفلعفتسدبالاهنأملعيوهو
،ءافعضًاراغصهتوكلمىلابذجيذلاحيسملاقيرطسلوب
.هتبحمةغلبنكلةيفسلفتارضاحمبال

حيسمللًادهاشحبصتنأديرتتنكنإ،ئراقلايزيزع
بُطخلابنوكيسكلذنأنظتالف،هلسوفنلابسكت
كيلعبكسنتيتلا،كبلقيفيتلاةبحملابنكل،ةنانرلا
هللاةبحمّرسمّدقتنأعيطتستاذكهو.سدقلاحورلاب

سيلوةفسلفسيلسانلاسوفنحبرييذلانإ.سانلل
ةبحمكةيقيقحةبحمنكل،ةئلالتمًاراكفأسيلوةنانرًابطُخ
.بيلصلايفترهظيتلاهللا

ظفحللةيآ
ملٱَعوُسَيالِإْمُكَنْيَبًائْيَشَفِرْعَأْنَأْمِزْعَأَْملِّـينَأل«

َحيِسَْ
)٢:٢سوثنروك١(»ًابوُلْصَمُهاَّـيِإَو

ةالص
بطخلاوةغيلبلاتاملكلاىلإانباذجناانلرفغابرلااهيأ
انرّرحوانسّدق.كتوقنمةيلاخاهقيربمغريهيتلاةنانرلا
،كلانهاوفأسركنو،كتوقبالإملكتنالىتحانسفنأنم
بيلصلاىلعانادفكنبانأل،نيريثكصالخلةليسوحبصنو
فرعناليكلاّنعأانبر.ةميظعلاهتبحمىلإانحبروانمحرو
.ًابولصمهايإوحيسملاعوسيالإًائيشنلعنالو

لاؤس
ةمدخةوقردصمىرتفيك٢:٤سوثنروك١نم-٦

؟سلوبلوسرلا

٣-٢:٦(ةيهلإةمكححيسملابيلص-٣
:٤(

ةمكحلاعمضراعتيليجنإلانأضعبلانظيدق
ةعامجالإبذتجيالهنأنونظيدقو.ةوقلاوةفسلفلاو
سلوبلوسرلانإفكلذلو،نيملعتملاريغءارقفلاءاطسبلا
اذهيفو.ةميظعةيهلإةمكحليجنإلانأحرشينأبعراسي
٢:٦(ةيهلإلاةمكحلاةعيبطنعًالوألوسرلاثدحتيءزجلا
تسيلةيهلإلاةمكحلاهذهنالعإةليسونأحضويمث)١٠-
.)٣:٤-٢:١٠(يحوررابتخالبةيلقعلاةنطفلا

ةيهلإلاةمكحلاةعيبط)أ(

ٍةَمْكِحِبْنِكٰلَو،َنيِلِماَكْلٱَْنيَبٍةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَناَنَّـنِكٰل٦
َنيِذَّـلٱ،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِمالَو،ِرْهَّـدلٱاَذٰهْنِمْتَسْيَل
يفِهللاٱِةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَنْلَب٧.َنوُلَطْبُي ِةَمْكِْحلٱ:ٍِّرسِ
ِملِروُهُّدلٱَلْبَقاَهَنَّـيَعَفُهللاٱَقَبَسيِتَّـلٱ،ِةَموُتْكَْملٱ

َ
٨،اَنِدْج

اوُفَرَعْوَلْنَأل-ِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِمٌدَحَأاَهْمَلْعَيَْمليِتَّـلٱ
،ٌْنيَعَرَتَْملاَم:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَكْلَب٩.ِدْجَْملٱَّـبَراوُبَلَصاََمل
ُهللاٱُهَّـدَعَأاَم:ٍناَسْنِإِلاَبَىلَعْرُطَْخيَْملَو،ٌنُذُأْعَمْسَتَْملَو
سوثنروك١(ِهِحوُرِبُنْحَناَنَلُهللاٱُهَنَلْعَأَف١٠.ُهَنوُّبُِحيَنيِذَّـلِل
١٠-٢:٦(

هللاةسينكةفسلفسيلبيلصلانأّنيبيسوثنروكيفسلوبظعو)ج(

١٢
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يأ-نيلماكلانيبةمكحبسلوبلوسرلاملكتي
ةيحورلامهتاكَلَمتعفترانيذلا،ًاجوضنرثكألانييحيسملا
هللاقيرطوهبيلصلانأاوكردأف،سدقلاحورلاماهلإب
الو،رهدلااذهنمتسيلةمكحلاهذه.ءادفلاونارفغلل
لثممهنيذلا،نولَطبُينيذلارهدلااذهءامظعنم
الو،حيسملااوبلصنيذلادوهيلاةنهكوسدوريهوسطاليب
يفمهتايرظنتدنتسانيذلا،دوهيلاةفسالفلاونيمّلعملالثم
ةديقعلًالاجمحسفتملف،بّلقتملاينافلاملاعلااذهىلإةايحلا
نولَطبُيسءالؤه.)قوفنمةلزانلاةمكحلايهو(بيلصلا
هللاةمكحبملكتيسلوبنأىلع.هتوكلموحيسملاىقبيو
اذهءامظعنمدحأاهملعيمليتلاةمكحلايهو،رسيف
ءايشألاهذه.دجملابراوبلصاملاوفرعولمهنأل،رهدلا
انلهللااهنلعأ،ةعئار...ةيلاعيهلوسرلااهنعثَّـدحتيتلا
لابىلعرطخيملونذأعمستملونيعرتملاميهو،هحورب
مليذلااذهو.ضرألاىلعانهنكلوءامسلايفال-ناسنإ
.هحوربنحنانلهللاهنلعأدقنذأهبعمستملونيعهرت
ةمكحلاىرننأعيطتسنبولقلايفسدقلاحورلاةيلاَّـعفبف
.بيلصلايفةدوجوملاةيهلإلا

وأ،ةيرشبةلواحمتسيلاهنإ؟هللاةمكحتكردأله
يدؤتيتلاهللاةطخيهلب،ًاضفارًاسأيوأ،ًايلقعًاداقتنا
،يهتنيالحرفيه.نينمؤملايفةنكاسلاةيدبألاةايحلاىلا
هتايحألميحيسملامدهَّـرهطيذلانمؤملايفهللاروضحنأل
.مالسلاوةداعسلاب

مليتلا،هتمكحيفككرشأيذلاكيدافركشتله
؟اهلبقينأعطتسيملو،اهكردينأملاعلاعطتسي

ظفحللةيآ
يفِهللاٱِةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَنْلَب« حلٱ:ٍِّرسِ

ْ
ملٱِةَمْكِ

يِتَّـلٱ،ِةَموُتْكَْ
ِملِروُهُّدلٱَلْبَقاَهَنَّـيَعَفُهللاٱَقَبَس

َ
)٢:٧سوثنروك١(»اَنِدْج

ةالص
يذلاوهو.هللاةمكحوهحيسملانألانبرايكركشن

،انئايربكنموانئابغنمانصّلخياذهبو.هتافصيفانكْرشُي
بحننحنوعضاوتننأانمّلعيو.هللاةبحملُزانتانلنلعيو
نأالإبلطناليكل.ًامئادكروضححرفيفانظفحا.هللا
.نينمؤملاةعامجيفهلامكوهدجمةيؤر

لاؤس
؟٦ةيآلايفمهركذنيذلا»نولماكلا«مهنم-٧

ةمكحنالعإةليسووهيحورلاانرابتخا)ب(
هللا

١١.ِهللاٱَقاَمْعَأىَّـتَحٍءَْيشَّـلُكُصَحْفَيَحوُّرلٱَّـنَأل١.
ِناَسْنِإلٱُحوُرالِإِناَسْنِإلٱَروُمُأُفِرْعَيِساَّـنلٱَنِمْنَمْنَأل
ُحوُرالِإٌدَحَأاَهُفِرْعَيالِهللاٱُروُمُأًاضْيَأاَذَكٰه؟ِهيِفيِذَّـلٱ
َنِميِذَّـلٱَحوُّرلٱِلَبِ،َملاَعْلٱَحوُرْذُخْأَنَْملُنْحَنَو١٢.ِهللاٱ
ُمَّـلَكَتَنيِتَّـلٱ١٣،ِهللاٱَنِماَنَلَةَبوُهْوَْملٱَءاَيْشَألٱَفِرْعَنِل،ِهللاٱ
ُهُمِّـلَعُياَمِبْلَب،ٌةَّـيِناَسْنِإٌةَمْكِحاَهُمِّـلَعُتٍلاَوْقَأِبال،ًاضْيَأاَِهب
َّـنِكٰلَو١٤.ِتاَّـيِحوُّرلٱِبِتاَّـيِحوُّرلٱَنيِنِراَق،ُسُدُقْلٱُحوُّرلٱ
،ٌةَلاَهَجُهَدْنِعُهَّـنَألِهللاٱِحوُرِلاَمُلَبْقَيالَّـيِعيِبَّـطلٱَناَسْنِإلٱ
اَّـمَأَو١٥.ًاّيِحوُرِهيِفُمَكُْحياَمَّـنِإُهَّـنَألُهَفِرْعَيْنَأُرِدْقَيالَو
يفُمُكْحَيَفُّيِحوُّرلٱ .ٍدَحَأْنِمِهيِفُمَكُْحيالَوُهَو،ٍءَْيشِّـلُكِ

ُرْكِفاَنَلَفُنْحَناَّـمَأَو؟ُهَمِّـلَعُيَفِّـبَّـرلٱَرْكِفَفَرَعْنَمُهَّـنَأل١٦
ْمُكَمِّـلَكُأْنَأْعِطَتْسَأَْملُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَنَأَو٣:١.ِحيِسَْملٱ
يفٍلاَفْطَأَكَنيِّـيِدَسَجَكْلَب،َنيِّـيِحوُرَك ْمُكُتْيَقَس٢،ِحيِسَْملٱِ
َنآلٱِلَب،َنوُعيِطَتْسَتُدْعَباوُنوُكَتَْملْمُكَّـنَأل،ًاماَعَطالًانَبَل
ْذِإُهَّـنِإَف.َنوُّيِدَسَجُدْعَبْمُكَّـنَأل٣،َنوُعيِطَتْسَتالًاضْيَأ
َنوُكُلْسَتَوَنيِّـيِدَسَجْمُتْسَلَأ،ٌقاَقِشْنٱَوٌماَصِخَوٌدَسَحْمُكيِف
:ُرَخآَوَسُلوُبِلاَنَأ:ٌدِحاَوَلاَقىَتَمُهَّـنَأل٤؟َِرشَبْلٱِبَسَحِب
،١٦-٢:١٠سوثنروك١(؟َنيِّـيِدَسَجْمُتْسَلَفَأَسوُّلُبَألاَنَأ
٤-٣:١(

هذهةميظعلاهللاةمكحكردينأعيطتسيىذلانم
ةفسالفنمدحأاهْمَلعيملف،لبقنمةموتكمتناكيتلا
؟هحوربانلاهنلعأهللانكل،ملاعلااذه

كانهنإ:لوقيفلاؤسلااذهىلعسلوبلوسرلابواجي
نمرابتخاكانه.ةيحورلاتارابتخالانمعاونأةثالث
امكهاياطخوهبويعبدولوملاوهو»يعيبطلاناسنإلا«هيمسي
خلاِبَوُتْرِوُّصِمْثِإلٱِباَذَنَئَه«لوقلاهيلعقبطنييذلا،وه

ْ
ِةَّـيَِط

اليعيبطلاناسنإلااذه)٥١:٥رومزم(»يِّـمُأِيبْتَلِبَح
ردقيالو،ةلاهجةيحورلارومألانأربتعيو،هللاحورلاملبقي
الرشبلانمةقلطملاةيبلغألادجنكلذلو.اهمهفينأ
يعيبطناسنإمهنمدحاولكنأل،ةيحورلارومألانومهفي
.حورلارومأكردينأعيطتسيال،دسجلانمدولوم

نمرخآعوننعملكتيلكلذدعبسلوبلوسرلالقتني
يعيبطلاناسنإلاسكعبوهو.»يحورلاناسنإلا«سانلا
ةصرفسدقلاحورلاىطعأو،هللاهبلقحتفيذلاوهف،ًامامت
وهيحورلاناسنإلا.هتايحوهسفنىلعةلماكلاةرطيسلا
حيسملانألو،حيسملاركفهلنأل،برلاركفكردييذلا

هللاةسينك)٣:٤-٢:٦(ةيهلإةمكححيسملابيلص-٣

١٣
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مليذلاوهو،ةلماكةرطيسيحورلاناسنإلاىلعرطيسي
كردأف،هللانميذلاحورلانكلملاعلاحورنمذخأي
هدحويحورلاناسنإلااذه.هللانمهلةبوهوملاءايشألا
.بيلصلايفةرهاظلاهللاةمكحكردينأردقي

سانلانمثلاثعوننعملكتيسلوبلوسرلانأىلع
لبقهنأل،»ًايعيبط«ًاناسنإسيلوهو.»يدسجلاناسنإلا«
ليبسكلسيهنألًايحورًاناسنإسيلوهو،هبلقيفحيسملا
ملهنكل،حيسمللهبلقحتف.ةيحورلاةلوفطلاليبس،دسجلا
طبختيكلذلو.هتايحيفةلماكلاةدايقلاحيسملاطعي
ماعطلانييدسجلاءالؤهمعطينألوسرلاعطتسيمل.لفطك
امأ.لافطألاكًامامت،نبللامهيقسينأبىفتكاو.مسدلا
ًادسحمهنيبنإف،نييحوراوسيلونويدسجمهنأناهربلا
لاق.رشبلابسحنوكلسيكلذلو.ًاقاقشناوًاماصخو
كلذلو.سولبألانأ:رخآلاقو،سلوبلانأ:مهنمدحاو
.نويدسجمهنأًاعيمجاونهرب

ةدالولاتدلُو»يعيبط«ناسنإتنأله،ئراقلايزيزع
هللاكبلقحتفتكتيل؟هللانمدلوتملكنكل،طقفةيدسجلا
نأنكميفيك.كبلقهللاكلتميًايحورًاناسنإريصتل
لوألاحاحصألايفانحويريشبلالوقي؟ًايحورًاناسنإحبصت
نأًاناطلسمهاطعأفهولبقنيذلالكامأو«:هليجنإنم
اولبقنيذلامه.»حيسملابنونمؤملايأ،هللادالوأاوريصي
؟حيسملاتلبقله.حيسملا

،يعيبطلاناسنإلاةلاحنمكلقنيلهلكبلقحتفا
كبلقتحتفدقتنكْنإ.ًايحورًاناسنإكنملعجيلو
هللانإف،ةضفخنملاةايحلاايحتلازتالكنكلو،حيسملل
دوقيًايحورًانمؤمريصتل،ىلعأةلاحىلإعفترتلكوعدي
ىلعدقحتله؟دحألٌدسحكبلقيفله.كتايححيسملا
ئدابمنمأدبمىلعكلخادنايصعكانهله؟دحأ
ًايحورًاناسنإحبصتفهلكتايحملستلكوعديهللا؟حيسملا
.هللايضرُت

ناسنإلاةلاحىلايعيبطلاناسنإلاةلاحنملقتنتامدنع
فشتكتو،هتمظعوبيلصلاةوقكردتنأنكمي،يحورلا
.هللاةوقوهللاةمكحكلةبسنلابهنأ

ظفحللةيآ
لٱَحوُرْذُخْأَنَْملُنْحَنَو«

ْ
،ِهللاٱَنِميِذَّـلٱَحوُّرلٱِلَبِ،َملاَع

ملٱَءاَيْشَألٱَفِرْعَنِل
)٢:١٢سوثنروك١(»ِهللاٱَنِماَنَلَةَبوُهْوَْ

ةالص
فوفصىلإانتلقنكنألكركشنيوامسلاانابأ
ناسنإلاةلاحنمسانلالقنتنأيلصن.نييحورلا
نييحورمهنملعجتل،هللاحورلاملبقياليذلا،يعيبطلا
كانهناكنإانبر.حيسملايفنيتباثهللانمنيدولوم
يلصن،اياطخهبلقيفدجوت،كلعضخياليدسجصخش
.هتايحىلعةلماكلاةرطيسلاكيطعيلوكفرعيلهبلقحتفتنأ
ىنعممهفنوكردنلانبجتساف،هيلصناذهبرايمعن
.ليجنإلاةوقىنعموبيلصلا

لاؤس
ةوقبيلصلايفىرينأردقيسانلانمعونيأ-٨

؟هتمكحوهللا

:٣سوثنروك١(ةيحيسملاةزاركلاةعيبط-٤
٤:٥-٥(

زراكلاةمدخنعسلوبلوسرلاثدحتيءزجلااذهيف
:نعملكتيف.يحيسملا

)١٥-٣:٥(ةسينكلاوزراكلانيبةقالعلا.١
)٢٣-٣:١٦(نيزراكلابةناهتسالانمرذحي.٢
)٥-٤:١(نيمألازراكللًافصومدقي.٣

ةسينكلاوزراكلانيبةقالعلا)أ(

ْمُتْنَمآِناَمِداَخْلَب؟ُسوُّلُبَأَوُهْنَمَوُسُلوُبَوُهْنَمَف٥
ُتْسَرَغاَنَأ٦:ٍدِحاَوِّـلُكِلُّبَّـرلٱىَطْعَأاَمَكَو،اَمِهِتَطِساَوِب
ُسِراَغْلٱَسْيَلًاذِإ٧.يِمْنُيَناَكَهللاٱَّـنِكٰل،ىَقَسُسوُّلُبَأَو
ُسِراَغْلٱَو٨.يِمْنُييِذَّـلٱُهللاٱِلَب،يِقاَّـسلٱالَوًائْيَش
ُهَتَرْجُأُذُخْأَيَسٍدِحاَوَّـلُكَّـنِكٰلَو،ٌدِحاَواَُمهيِقاَّـسلٱَو
ُةَحالَفْمُتْنَأَو،ِهللاٱَعَمِنالِماَعُنْحَناَنَّـنِإَف٩.ِهِبَعَتِبَسَحِب
ٍميِكَحٍءاَّـنَبَكِيلِةاَطْعُْملٱِهللاٱِةَمْعِنَبَسَح١٠.ِهللاٱُءاَنِب،ِهللاٱ
ُّلُكْرُظْنَيْلَفْنِكٰلَو.ِهْيَلَعيِنْبَيُرَخآَو،ًاساَسَأُتْعَضَوْدَق
َعَضَيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيالُهَّـنِإَف١١.ِهْيَلَعيِنْبَيَفْيَكٍدِحاَو
١٢.ُحيِسَْملٱُعوُسَيَوُهيِذَّـلٱ،َعِضُويِذَّـلٱَْريَغَرَخآًاساَسَأ
ًةَّـضِفًابَهَذِساَسَألٱاَذٰهَىلَعيِنْبَيُدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو
ٍدِحاَوِّـلُكُلَمَعَف١٣،ًاّشَقًابْشُعًابَشَخًةَميِرَكًةَراَجِح
،ُنَلْعَتْسُيٍراَنِبُهَّـنَأل.ُهُنِّـيَبُيَسَمْوَيْلٱَّـنَألًارِهاَظُريِصَيَس
ُلَمَعَيِقَبْنِإ١٤.َوُهاَمٍدِحاَوِّـلُكَلَمَعُراَّـنلٱُنِحَتْمَتَسَو
ُلَمَعَقََرتْحٱِنِإ١٥.ًةَرْجُأُذُخْأَيَسَفِهْيَلَعُهاَنَبْدَقٍدَحَأ

هللاةسينك)٤:٥-٣:٥سوثنروك١(ةيحيسملاةزاركلاةعيبط-٤

١٤
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ٍراَنِباَمَكْنِكٰلَو،ُصُلْخَيَسَفَوُهاَّـمَأَو،َُرسْخَيَسَفٍدَحَأ
)١٥-٣:٥سوثنروك١(

عابتأمهنإمهلوقنإسوثنروكينمؤملسلوبلوسرلالوقي
،ديسلاةناكمىلإدبعللعْفَروه،سولبأعابتأوأسلوب
ينبيًادحاوًاساسأكانهنإ!حيسملاوهودحاوديسلاامنيب
اذه،هريغرخآساسأكانهنوكينأنكميال،هيلع
ساسألااذهىلعينبينملك.حيسملاعوسيوهساسألا
ريغرخآٍساسأىلعدحأينبينأنكميالو،ةرجأذخأي
عتمتيًاخيشوأًاسقوأًانهاكوأًافقسأفرعتله.حيسملا
وه.يحورلاهناطلسًاروفكردتنأعيطتست؟هللانمةوقب
مداخهسفنيّمسيلبةميظعلاباقلألالبقياليذلا
وهْنَم«لاقامدنعهسفنسلوبلوسرلاىَّـمساذكه.برلا
امكو،امهتطساوبمتنمآنامداخلب؟سولبأوهْنَموسلوب
نأهللادابعنمدبععيطتسيال.»دحاولكلبرلاىطعأ
نمدحاولكلو.بهاومنمهبرهيطعياممرثكألمعي
ثلاثلاو،عرزييناثلاولقحلاحلفيمهدحأ:لمعهللادالوأ
هللالأستنأبرللمداخككيلعو.دصحيهريغو،يقسي
:كسفنصحفتنأو،هلاهيدؤتنأكديرييتلاةمدخلانع
حيسملاعوسيالإساسأال؟كميلعتينبتساسأيأىلع
نأل،صالخلاهريغدحأبسيليذلا،ديحولاملاعلاصّلخم
نم.صلخننأيغبنيهبءامسلاتحترخآمساسيل

تنألانتهللانيمينعهسولجوهتمايقوهبيلصوهتايح
سيسقلاامأ.ءاجرلاوةمدخلاوناميإللةوقلاكؤاقدصأو
هللاو.برلاهلاهنّيعييتلاةناكملاالإلتحيالمداخوهف
لكلمعبهللائجيسو،هدهجبسحدحاولكيزاجي
لمعاهيفزوجييتلاهللاةسادقرانكانه.ةنونيدلاىلإدحاو
داوملاىلعتتأءانبلابرانلاتكسمأاذاف.انمدحاولك
ةعيبطيههذه.طقفةيلاغلاداوملاتيقبو،ًاروفةصيخرلا
نيرويغنييحيسملانيمّلعملاضعبنوكيدق.ةنونيدلاموي
مهلمعجئاتننإفةلطابمهدئاقعتناكنإنكل،نيسمحتم
ىلعهانبدقدحألمعيقبْنإ.هللاةنونيدهجويففقتال
اَنَأ«ميهاربإلبرلالاقامك،ةرجأذخأيسفحيسملاساسأ
نوكتدق)١٥:١نيوكت(»ًاّدِجٌريِثَكَكُرْجَأ.َكَلٌسْرُت

دقةينلانسحرُفاوتعمهنأل،رمثالبةميقعناسنإةمدخ
وهامأ،رسخيسفدحألمعقرتحانإ.ىمرملاأطخأ
انهرانلا.هترجأرسخيسوه.رانبامكنكلوصُلخيسف
داكلابوكالهلانمتلفييأ»رانبامكصلخي«ةيزمر
.وجني

ظفحللةيآ
لٱَسْيَلًاذِإ«

ْ
يِذَّـلٱُهللاٱِلَب،يِقاَّـسلٱالَوًائْيَشُسِراَغ

)٣:٧سوثنروك١(»يِمْنُي

ةالص
.كعملمعنلاّنعأ.كتوكلمينبتتنأبرلااهيأ
انبروهيذلاحيحصلاديحولاساسألاىلعينبنلاندعاس
نأحيسملاساسأىلعينبملاانلمعطعأ.حيسملاعوسي
.كنمةرجألاننىتح،هتميقهلًاكرابمًالمعنوكي

لاؤس
؟يحيسملاانناميإينبننأبجيساسأيأىلع-٩

نيزراكلابةناهتسالانمريذحت)ب(

ُنُكْسَيِهللاٱُحوُرَو،ِهللاٱُلَكْيَهْمُكَّـنَأَنوُمَلْعَتاَمَأ١٦
،ُهللاٱُهُدِسْفُيَسَفِهللاٱَلَكْيَهُدِسْفُيٌدَحَأَناَكْنِإ١٧؟ْمُكيِف
ٌدَحَأَّـنَعَدَْخيال١٨.َوُهْمُتْنَأيِذَّـلٱٌسَّـدَقُمِهللاٱَلَكْيَهَّـنَأل
يفْمُكَنْيَبٌميِكَحُهَّـنَأُّنُظَيٌدَحَأَناَكْنِإ.ُهَسْفَن ،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِ
اَذٰهَةَمْكِحَّـنَأل١٩!ًاميِكَحَريِصَيْيَكِلًالِهاَجِْرصَيْلَف
َءاَمَكُْحلٱُذِخآلٱ:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،ِهللاٱَدْنِعٌةَلاَهَجَيِهَِملاَعْلٱ
اََّـهنَأِءاَمَكُْحلٱَراَكْفَأُمَلْعَيُّبَّـرلٱ«:ًاضْيَأَو٢٠.ْمِهِرْكَمِب
ٍءَْيشَّـلُكَّـنِإَف،ِساَّـنلٱِبٌدَحَأَّـنَرِخَتْفَيالًاذِإ٢١.ٌةَلِطاَب
ِمَأُ،َملاَعْلٱِمَأ،اَفَصْمَأ،ُسوُّلُبَأْمَأ،ُسُلوُبَأ٢٢:ْمُكَل
ُّلُك.ُةَلِبْقَتْسُْملٱِمَأ،ُةَِرضاَْحلٱُءاَيْشَألٱِمَأ،ُتْوَْملٱِمَأ،ُةاَيَْحلٱ

١(ِِهللاُحيِسَْملٱَو،ِحيِسَمْلِلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو٢٣.ْمُكَلٍءَْيش
.)٢٣-٣:١٦سوثنروك

سدقلثم،مكيفنكسيهللاحوروهللاءانبأمتنأ
لكيهدسفُيدحأناكنإ.هللاروضحبُزّتعييذلاسادقألا
يذلاصخشلابلحيمراصباقعاذه.هللاهدسفُيسفهللا
نإف،هسفندحأنعدخيال.ةيوعرلاةفيظولابنيهتسيوئسي

بُزّحتلانموءايربكلانمعبني،لهسءيشسفنلاعادخ
تيبيفنكسيالهللانإ.تاذلابَّـنيعممّلعمعابتانمو
له.حيسملابنينمؤملابولقيفنكسيهنكل،ةراجحلابينبم
نمكرهطيحيسملامدنأو،كيفلحيهللانأزايتماتكردأ
؟مثإلك

لكيهًاعمنونوّكينيذلانينمؤملالكيفهللاحورلحي
اوألتمانيذلالكهنكسميفوهللاءانبيفكرتشيو.هللا
نيذلاهللادالوألك.طقفمهرضاحلنوشيعيالوهللاةبحمب
هللاءانبمهلبقتسملاويضاملاورضاحلايفحيسملااولبق

هللاةسينك)٤:٥-٣:٥سوثنروك١(ةيحيسملاةزاركلاةعيبط-٤
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هللاانراتخادقل؟عضاوتلاباذهانألميالأ.هللانكسمو
لذبو،لماكلاميكحلايوقلايدبألاهحورلٍناوأنوكنل
هحوربلحيل،ديدجدهعيفهللاعماندّحويلهسفنحيسملا
ةفسلفهذهتسيل.هحرفوهعضاوتوهتبحميفتبثنفانيف
كيطعينيدالويبزحجمانربدجويالف،ةيويندةمكحالو
لكحرطا.ليجنإلالعفيامكرادقملااذهبًادَّـكؤمًايحًءاجر
تناكامهمةيضرأميلاعتلكبسحاوًابناجةيرشبراكفأ

يفانليذلاديجملايدبألاقحلاراوجىلإةيافناهنأةيماس
.حيسملا

ىقبتال،اهلةميقالةيضرأةمكحكانه،ئراقلايزيزع
اهنلعأيتلاةيقيقحلاةمكحلاكانهو.هللانمةضوفرماهنأل
،مهميلاعتبالوسانلابدحأنرختفيال.سدقملاباتكلايف
نمضيوةرضاحلاةايحلاانلنمضييذلابرلابرختفنلنكل
ءاكذىنعمب-ءامكحلاركمامأ.ًاضيأةلبقتسملاةايحلاانل
ركفلافلاخيهنأل،هللادنعةلاهجوهف-نييضرألاءامكحلا
اذهف،هيفْتُبثأ؟حيسملايفيهلإلاركفلاتيأرله.يهلإلا
.كلةبسنلابةيقيقحلاةكربلاوه

ملعلانإف،ةفسلفلادضالوملعلادضًائيشاذهسيل
،عوسيحيسملايفًاعمنايقتليحيحصلانيدلاوحيحصلا
دحاولايهلإلاطاشنللنارهظمامهنأل،امهنيبضراعتنودب
نيدايميفلوجننأانقحنم.حيسمللثاريمامهالكو
لايجأيفصوغننأو،يكلفلاملاعلايفيئاهناللاءاضفلا
لمعمىلالخدننأو،ىصُحتاليتلايضاملاخيراتلا
ىلعاّنمًالُّفطتاذهبَسُحيالو،للحنلعساولاةعيبطلا
اننألانلقح...انلقحوهلبانيلعبيرغناديم
.حيسملل

ظفحللةيآ
»؟ْمُكيِفُنُكْسَيِهللاٱُحوُرَو،ِهللاٱُلَكْيَهْمُكَّـنَأَنوُمَلْعَتاَمَأ«
)٣:١٦سوثنروك١(

ةالص
كنأل،كلدجسنوكدبعن،سودقلاهلإلابرلااهيأ
نأبلطنواناياطخىلعملأتننحن.كلًالكيهانترتخا
كتمكحنمءيلتمنلو،كدحوكبرختفنلةمعنلاانيطعت
.كتئيشملمعنلًاسدقمكلًانكسمًامودنوكنلوكدحو

لاؤس
دحألباستنالاباندحأرختفينأيفأطخلاوهام-١٠

حيسملابراختفالاوباستنالانوكينأبجياذاملو؟رشبلا
؟هدحو

نيزراكللفصو)ج(

ِءالَكُوَوِحيِسَْملٱِماَّـدُخَكُناَسْنِإلٱاَنْبِسْحَيْلَفاَذَكٰه١
يفُلَأْسُيَّـمُث٢،ِهللاٱِرِئاََرس ُناَسْنِإلٱَدَجوُيْيَكِلِءالَكُوْلٱِ

يفَمَكُْحيْنَأيِدْنِعٍءَْيشُّلَقَأَفاَنَأاَّـمَأَو٣.ًانيِمَأ ْوَأْمُكْنِمَّـِ
يفُمُكْحَأُتْسَلْلَب.ٍَرشَبِمْوَيْنِم ِّـينِإَف٤.ًاضْيَأِيسْفَنِ

يفٍءَْيشِبُرُعْشَأُتْسَل .ًارَّـَربُمَكِلٰذِبُتْسَليِنَّـنِكٰل.ِيتاَذِ
يفُمُكَْحييِذَّـلٱَّـنِكٰلَو .)٥-٤:١سوثنروك١(ُّبَّـرلٱَوُهَّـِ

مادخكناسنإلاانبسحيلف«:سلوبلوسرلالوقي
ةمدخليصخشيلعفلمعبموقييذلاوهمداخلاو»حيسملل
ةمدخبموقيحيسملاةمدخيفلمعينملكف.سيئر
ليكوهسفنيّمسيو،نينمؤملاسيئرحيسمللةيصخش
ةنهكلاو.هتاكربوهللامعنلكيهانهرئارسلاو.هللارئارس
اومّلعيلهئالكووهمادخوبرلاءارفسنممهسوسقلاو
حيسملاعيطقنوعجشيمه-برلاةملكبهوحصنيوبعشلا

تقولايفهلباقي،ميظعفرشاذه.حيسمللايحيلملاعلايف
يذلامويلايتأيفوسهناف،ةمخضةيلوئسمهسفن

دجوُيلءالكولايفلأسُي«،همادخهيفهللابساحيس
امّمهيالو،سانلاهلوقيامّمهيالكلذيف.»ًانيمأناسنإلا
يفًاحيحصسيلرشبلامكحنإف،هسفننعمداخلاهلوقي
هسفننظيفهسفنناسنإلاعدخيدقو.لاوحألامظعم
.برلامكحوهمهملانكل.كلذكسيلوهوًاحلاص
برلايتأيىتحءيشيفاومكحتال:لوقيسلوبلوسرلاو
مويئجيس.بولقلاءارآرهظُيومالظلاايافخرينيسيذلا
لخاديفامرهظيلرونلايفانمدحاولكهيفهللافقوي
عمهرارسأملعتالكنألةعرسببرلامداخْندِتال.هبلق
نممعن.ةرشابمهبرلعضاخوهحيسمللمداخلك.هللا
هنيدتنأليحتسينكل،ةبحمبقحلالوقبههّبنتنأنكمملا
نكتملنإكنأل،هبحننأانلزايتمالاف.هضغبتوهضفرتو
عمكتالماعميفهبتنا.حيسملايفهللاكحماسينلفًاحماستم
،ميظعربصبمهلمتحيومهدشريمهبرحيسملانأل،هللالاجر
رارسأاوشاعواوفرعمهنأل،ًالوأمهمهنيديسهئيجمدنعو
.مهنمدحاولكلمععطاسلاهللاروننحتميسو.هتوكلم
هنألربكتمللليوو،هللاحدمعيدولاعضاوتملالانيساهدنع
.هللاةرضحيفلجخيس

هللاةسينك)٤:٥-٣:٥سوثنروك١(ةيحيسملاةزاركلاةعيبط-٤
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ظفحللةيآ
لَفاَذَكٰه«

ْ
ملٱِماَّـدُخَكُناَسْنِإلٱاَنْبِسْحَي

ِرِئاََرسِءالَكُوَوِحيِسَْ
)٤:١سوثنروك١(»ِهللاٱ

ةالص
انلنومدقينيذلامادخلالجأنمكركشأانأبرلااهيأ

نإف،ءانمأمهلعجتنأمهلجأنميلصأ.هللاةملك
تمكحدقتنكْنإينحماسانبر.مهنمربكأمهتايلوئسم
تنأنكل.بولقلاايافخفرعأاليننإف،مهنمدحأىلع
نأبلطا.يتسينكسيسقلجأنميلصأ.فرعتيذلا
.هتمدخيفهنيعتنأوهكرابت

لاؤس
نيذلاًاصوصخو،سانلاىلعمكحننأبجيالاذامل-١١
؟هللانومدخي

ةسينكىلعةدحولاضرفتبابسأ-٥
)٢١-٤:٦سوثنروك١(سوثنروك

يفبازحأدوجونعسلوبلوسرلاثدحتنأدعب
ةزاركلاةعيبطنعثدحتنأدعبوسوثنروكةسينك
.ةدحولاةرورضنعمهثدحيأدب،ةحجانلا

اوعضونيحلاصريغنيملعمكانهنأمهلحَّـضو)أ(
.ةسينكلالبقمهتحلصماوعضوو،حيسملالبقمهسوفن
نيمألامداخلاامنيب.سوثنروكيفاوءاسأنيذلامهءالؤهو
)١٣-٤:٦(حيسملالجأنمبعتيويحضييذلاوه

اومرتحينأسوثنروكلهأوعديلوسرلايضميمث)ب(
.)٢١-٤:١٤(ناميإلايفمهوبأهنأليلوسرلاهناطلس

بُزّحتلااوبَّـبسنوئطخمنوملعم)أ(

َىلِإَوِيسْفَنَىلِإًاهيِبْشَتُهُتْلَوَّـحُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَذٰهَف٦
َقْوَفاوُرِكَتْفَتالْنَأاَنيِفاوُمَّـلَعَتَتْيَكِل،ْمُكِلْجَأْنِمَسوُّلُبَأ
َىلَعِدِحاَوْلٱِلْجَألٌدَحَأَخِفَتْنَيالْيَك،ٌبوُتْكَمَوُهاَم
ْنِإَو؟ُهْذُخْأَتَْملَكَلٍءَْيشُّيَأَو؟َكُزِّـيَمُيْنَمُهَّـنَأل٧.ِرَخآلٱ
ْدَقْمُكَّـنِإ٨؟ْذُخْأَتَْملَكَّـنَأَكُرِخَتْفَتاَذاَمِلَف،َتْذَخَأْدَقَتْنُك
ْمُتْكَلَمْمُكَتْيَلَو!اَنِنوُدِبْمُتْكَلَم!ْمُتْيَنْغَتْسٱِدَق!ْمُتْعِبَش
ُنْحَناَنَزَرْبَأَهللاٱَّـنَأىَرَأِّـينِإَف٩!ْمُكَعَمًاضْيَأُنْحَنَكِلْمَنِل
اَنِْرصاَنَّـنَأل.ِتْوَْملٱِباَنْيَلَعٌموُكَْحماَنَّـنَأَك،َنيِرِخآَلُسُّرلٱ
ِلْجَأْنِمٌلاَّـهُجُنْحَن١٠.ِساَّـنلٱَوِةَكِئالَمْلِلِ،َملاَعْلِلًارَظْنَم

يفُءاَمَكُحَفْمُتْنَأاَّـمَأَو،ِحيِسَْملٱ اَّـمَأَو،ُءاَفَعُضُنْحَن!ِحيِسَْملٱِ
َىلِإ١١!ٍةَماَرَكالِبَفُنْحَناَّـمَأَو،َنوُمَّـرَكُمْمُتْنَأ!ُءاَيِوْقَأَفْمُتْنَأ
اَنَلَسْيَلَوُمَكْلُنَوىَرْعَنَوُشَطْعَنَوُعوُجَنِةَعاَّـسلٱِهِذٰه
.ُكِراَبُنَفُمَتْشُن.اَنيِدْيَأِبَنيِلِماَعُبَعْتَنَو١٢،ٌةَماَقِإ
ِراَذْقَأَكاَنِْرص.ُظِعَنَفاَنْيَلَعىََرتْفُي١٣.ُلِمَتْحَنَفُدَهَطْضُن
.)١٣-٤:٦سوثنروك١(َنآلٱَىلِإٍءَْيشِّـلُكِخَسَوَوَِملاَعْلٱ

بُزّحتلااوراثأنيرخآةداقكانهنإسلوبلوسرلالوقي
.كئلوأنمضنمسولبأالووهنكيملو.ماسقنالااوببسو
.بزحتلااوببّسنيذلاءامسأركذيالسلوبنكلو

اوخفتنيالنأسوثنروكلهأنمسلوبلوسرلابلطي
اذهعبتيهنإمهنمدحاولوقيف،ةداقلاكئلوأباسحىلع
تنأكزّيمينم«نيئطخملاةداقلاءالؤهللوقيو.كاذوأ
َتنكْنإف،هللانمكدنعءيشلكتلنتنأ؟كريغىلع
هبتئجيذلاتنأكنأكرختفتاذاملف،هللانمَتذخأدق
متعبشمكنألمترختفادقمكنإمهللوقيو»؟كدنعنم
نإف.مككلُمومكانغانومتكراشمكتيل:لوقيو.متينتغاو
انيلعموكحم،ةلزنمسانلاىندألسرلانحنانلعجدقهللا
لوقيو.سانلاوةكئالملاوملاعلانمدهشمبةينالعتوملاب
يفءالقعفمتنأامأحيسملالجأنمىقمحنحن:مهللوسرلا
متنأ:لوقيفيضميمث!ءايوقأمتنأوءافعضنحن،حيسملا
يناعنةعاسلاهذهىلإلازنالو،نورقتحمنحنونومَّـركم
يفبعتنو،دُّرشتلاويرعلاوبرضلاوشطعلاوعوجلا
،ةكربلابةميتشلاّدرناننإفكلذعمو،انيديأبلمعلا
نوكيامهبشأانرص.حصنلابءارتفالاو،ربصلابداهطضالاو
.ًاعيمجسانلاةيافنوملاعلاةراذقب

هيعماسخبويتاملكلاهذهسلوبلوسرلابتكيامدنع
نيمّلعمنوعبتياوأدبدقف،هقحيفهوبكترايذلاأطخلاىلع
عوقولاوطوقسلارطخيفاوراصوءايربكلامهْتَخفنف،نيئطاخ
.ناطيشلاةنونيدتحت

؟حيسملالجأنمتنألمحتتاذام،ئراقلايزيزع
ةمالعيههذهو،ريثكلالمحتهنإسلوبلوسرلالوقي
مل.حيسملاليبسيفلمحتينيمألاف.نيمألاصخشلا
دقف،كلذيفانجذومنهسفنوهو،ةلهسةايحبحيسملاانْدِعي

يتأينأدحأدارأنإ«انللاقوبعاتملانمريثكلالّمحت
ملاعلايف«.»ينعبتيوهبيلصلمحيوهسفنركنيلفيئارو
شيعي.»ملاعلاُتبلغدقانأاوقثنكل،قيضمكلنوكيس
اوركشينأنوسنيوحاجنوعبشوىنغيفنينمؤملانمريثك
؟بوهومتنأله.اهلكهذهبمهيلعمعنأيذلاهللا

هللاةسينك)٢١-٤:٦سوثنروك١(سوثنروكةسينكىلعةدحولاضرفتبابسأ-٥
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يوقدسجلاحيحصتنأله.بهاوملايطعمنمكتبهوم
ركشلامدقتنأكيلع؟لاملابينغ،ريكفتلايكذ،تالضعلا
نمنورخسينيريثكنأىلع.هلكاذهكاطعأيذلاهللا
ليبسيفنوبعتيونوملأتيمهنأمغرنوبعتيونوملأتينيذلا
امىلعهللاركشتنأئراقلايزيزعايكيلع.حيسملا
نوعتمتيالنيذلانيرخآلامرتحتنأملعتتنأو،كاطعأ
كداقلهىرُت.ةكربوريخنمهبتنأعتمتتاملثمب
ةعانقلاىلإكداقلهوأ،ملاعلايفحاجنوىنغىلاحيسملا
بعاتملايفزاجدقفبعاتمكلمَّـدقدقناكنإ؟ةطاسبلاو
ةيافنكسفنربتعا.هللاابنِغْتساوملاعلايفْرقِتفا.كلبق
رجهيحيسملايفكلسييذلانإ!ءامسلابهذحبصتف
حيسملابداحتالاو.هللاةايحيفكرتشيهنأل،ملاعلاسيياقم
يفتابثلاو،اهتمكحوايندلازونكلكنمانيلعزعأصلخملا
.انمضيفيسدقلاحورلارمثلعجيبولصملاحيسملا

ظفحللةيآ
»؟ْذُخْأَتَْملَكَّـنَأَكُرِخَتْفَتاَذاَمِلَف،َتْذَخَأْدَقَتْنُكْنِإ«
)٤:٧سوثنروك١(

ةالص
ةيطخلكنمينرهط.ربكتملايحوريلرفغأبرلااهيأ
سانلالكلًاميكحًامداخينلعجاو،اهلهجأوأاهفرعأ
ءاجرلاةبحميفًانيمأحبصأو،يكولسيفكلئاضفرهظتف
ينملعو،لاملاوفرشلاىلإيحومطيلرفغا.ناميإلاةوقو
نأويئادعأبحأنأينملع.ةعانقوةطاسبيفكعبتأنأ
.يتينانأبويعةسدقملاكرانقرحتل.َّـىضغبملكلرفغأ

لاؤس
؟حيسمللنيمألامداخلاةمالعيهام-١٢

لوسرلاةطلسمارتحابءادن)ب(

يِدالْوَأَكْلَب،اَذِٰهبُبُتْكَأْمُكَلِّـجَخُأْيَكِلَسْيَل١٤
َنيِدِشْرُْملٱَنِمٌتاَوَبَرْمُكَلَناَكْنِإَوُهَّـنَأل١٥.ْمُكُرِذْنُأِءاَّـبِحَألٱ

يف يفْمُكُتْدَلَواَنَأِّـينَأل.َنوُريِثَكٌءاَبآَسْيَلْنِكٰل،ِحيِسَْملٱِ ِ
اوُنوُكَتْنَأْمُكْيَلِإُبُلْطَأَف١٦.ِليِجْنِإلٱِبَعوُسَيِحيِسَْملٱ
يِذَّـلٱ،َسُواَثوُميِتْمُكْيَلِإُتْلَسْرَأَكِلٰذِل١٧.ِيبَنيِلِّـثَمَتُم
يفُنيِمَألٱَوُبيِبَْحلٱيِنْبٱَوُه يِقُرُطِبْمُكُرِّـكَذُييِذَّـلٱ،ِّـبَّـرلٱِ
يف يفُمِّـلَعُأاَمَكِحيِسَْملٱِ يفٍناَكَمِّـلُكِ ١٨.ٍةَسيِنَكِّـلُكِ
ْمُكْيَلِإِيتآَسيِّـنِكٰلَو١٩.ْمُكْيَلِإًايِتآُتْسَلِّـينَأَكٌمْوَقَخَفَتْنٱَف

اوُخَفَتْنٱَنيِذَّـلٱَمالَكَسْيَلُفِرْعَأَسَف،ُّبَّـرلٱَءاَشْنِإًاعِيَرس
٢١.ٍةَوُّقِبْلَب،ٍمالَكِبَسْيَلِهللاٱَتوُكَلَمَّـنَأل٢٠.ْمَُهتَوُّقْلَب

؟ِةَعاَدَوْلٱِحوُرَوِةَّـبَحَْملٱِبْمَأْمُكْيَلِإِيتآًاصَعِبَأ؟َنوُديِرُتاَذاَم
)٢١-٤:١٤سوثنروك١(

لوسرلابلطي،حيسملايفٍبأكيّدويفطاعءادنيف
هنأل،ةيلوسرلاهتطلساومرتحينأسوثنروكلهأنمسلوب
امك.مهئادتهاةطساوناكهنألو،حيسملايفبحملامهوبأ
مارتحالابمهيلإهثوعبمسواثوميتاولبقينأمهنمبلطي
سيلمهبهمامتهانأمهلحضويلسلوبيضميو.بولطملا
لعيوهف،مهدحومهيلعًارصاق

ِّـ
لكيفوناكملكيفم

سوثنروكروزينأديريهنإلوقيفلوسرلايضميمث.ةسينك
امسيلونّوربكتملانومّلعملاهلعفييذلاوهامفرعيلًابيرق
مهلأسيوهو.ًالمعلبًامالكهللاتوكلمسيلف،هنولوقي
حوروةبحملابمأاصعلابمكيلإئجأنأ:نولضفتامهيأ«
يفهئانبألسلوبنمةقيقرةبعادمهذه...»؟ةعادولا
ةرشعحيسملايفمكلنوكيدق:مهللوقيهنإ.ناميإلا
مكوبأانأيننإف،نوريثكءابآمكلسيلنكلو،دشرمفالآ
اهتلمحيتلاليجنإلاةراشببعوسيحيسملايفمكتدلويذلا
.يباودتقتنأمكدشانأف،مكيلإ

ءابآلامهليجنإلابنوحجانلانورشبملا،ئراقلايزيزع
ددجتيليجنإلاةملكمهميدقتةطساوبنأل،نويحورلا
،ديحولاصلخملاوهعوسينإ.ةيدبألاةايحلانولانيوسانلا
ىلاهتلاسرليصوتلحيسملاةلآمهنيزراكلاءالؤهنكل
.سانلا

ظفحللةيآ
:٤سوثنروك١(»ٍةَوُّقِبْلَب،ٍمالَكِبَسْيَلِهللاٱَتوُكَلَمَّـنَأل«
٢٠(

ةالص
تمدختساكنألانبولقلكنمكركشنيوامسلاانابأ
يفاننودليوكّبحانلنونلعُيوكتملكانلنولّصويانلءابآ
نأبلطنو،مهلجأنمكركشن.ليجنإلابعوسيحيسملا
ىتحمهتمدخاولصاويلةكربلاوةنامألاوةمعنلامهحنمت
ةنامألالضفبف.انبنيلّثمتماونوك:انلاولوقينأاوعيطتسي
بلطنانابأاياننكلو.مهبلثمتننأنكميمهلاهحنمتيتلا
.انصالخردصمكنإف،كدحوكيلعاننويعتبثتنأ
وهمالكلاسيلف،كلةعاطلاوةبحملاسرامننأانمّلعو
.كلةعاطلانكلمهملا

هللاةسينك)٢١-٤:٦سوثنروك١(سوثنروكةسينكىلعةدحولاضرفتبابسأ-٥

١٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لاؤس
يفمكتدلوانأينأل«سلوبلوسرلالوقىنعمحرشا-١٣

.»ليجنإلابعوسيحيسملا

سوثنروكةسينكيفاياطخثلاثلاءزجلا
)٦و٥احاحصا(

نعسوثنروكةسينكىلاسلوبلوسرلاثدحتنأدعب
نيحاحصألايفثدحتي)٤:٢١-١:١٠(داحتالاةرورض
ةسينكيفةدوجومءاطخأةعبرأنعسداسلاوسماخلا
:سوثنروك

)٨-٥:١(عونمملابجاوزلاأطخ.١
)١٣-٥:٩(ملاعلاةطلاخم.٢
)١١-٦:١(نينمؤملاريغمامأيضاقتلا.٣
)٢٠-٦:١٢(ةيناوهشلانمريذحت.٤

عونمملابجاوزلاأطخ-١

ىَّـمَسُيالاَذَكٰهىًنِزَو!ىًنِزْمُكَنْيَبَّـنَأًاقَلْطُمُعَمْسُي١
ْمُتْنَأَفَأ٢.ِهيِبَأُةَأَرْمٱِناَسْنِإلِلَنوُكَتْنَأىَّـتَح،ِمَمُألٱَْنيَب
ُمُكِطَسَوْنِمَعَفْرُيىَّـتَحاوُحوُنَتَْملِّـيِرَْحلٱِبَو،َنوُخِفَتْنُم
،ِدَسَْجلٱِبٌبِئاَغِّـينَأَكاَنَأِّـينِإَف٣؟َلْعِفْلٱاَذٰهَلَعَفيِذَّـلٱ
يفٌِرضاَحِّـينَأَكُتْمَكَحْدَق،ِحوُّرلٱِبٌِرضاَحْنِكٰلَو يِذَّـلٱِ
ْمُتْنَأْذِإ-ِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِب٤،اَذَكٰه،اَذٰهَلَعَف
َمَّـلَسُيْنَأ٥-ِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِةَوُّقَعَمَنوُعِمَتُْجميِحوُرَو
ِهلِناَطْيَّـشلِلاَذٰهُلْثِم

َ
َختْيَكِل،ِدَسَْجلٱِكال

ْ
يفُحوُّرلٱَصُل ِ

ْمُتْسَلَأ.ًانَسَحْمُكُراَخِتْفٱَسْيَل٦.َعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْوَي
اوُّقَنًاذِإ٧؟ُهَّـلُكَنيِجَعْلٱُرِّـمَُختًةَريِغَصًةَريَِمخَّـنَأَنوُمَلْعَت
اَمَكًاديِدَجًانيِجَعاوُنوُكَتْيَكِل،َةَقيِتَعْلٱَةَريِمَْخلٱُمُكْنِم
٨.اَنِلْجَألَحِبُذْدَقَحيِسَْملٱًاضْيَأاَنَحْصِفَّـنَأل.ٌريِطَفْمُتْنَأ
ِّـَّـرشلٱِةَريِمَخِبالَو،ٍةَقيِتَعٍةَريِمَخِبَسْيَل،ْدِّـيَعُنِلًاذِإ
-٥:١سوثنروك١(ِّـقَْحلٱَوِصالْخِإلٱِريِطَفِبْلَب،ِثْبُْخلٱَو
٨(.

لكيفعاشدقهنإسوثنروكلهألسلوبلوسرلالاق
.»انز«لوسرلاهيّمسي،سوثنروكيفثدحئيسربخناكم
لجرناكدقف،نيينثولادنعىتحهلليثمالىنزوهو
نأاولواحيملسوثنروكلهأنكلو.هيبأةجوزرشاعيمهنم
راختفالاباوألتماو،ةالابماليفهولبقلبأطخلااذهاوحلصي
نأمهبىلْوأناكهنإمهللوقيلوسرلاو.ءايربكلاباوخفتناو

نمانزلابكترايذلاصخشلااذهاونيديىتحاونزحي
يحوربيننكل،مكنعبئاغيننأعم:لوقيو،مهطسو
يذلاصخشلااذهدضتمكحدقو،مكطسويفرضاح
نوعمتجتامدنعًاذإ:لوقيمث،لعفامىلعهيبأةجوزرشاع
،فرحنايذلانمؤملااذهنومكاحتنينمؤملاةعامجك
انبرمسابمكعامتجانوكيسو،حورلابمكعمانأنوكأس
صخشلااذهنإلوقيفلوسرلايضميو.هتردقبوعوسي
نمهعطق)١(:هانعماذهو،ناطيشلاىلإمَّـلسُينأبجي
ضرملةضْرُعهلْعَج)٢(.ةسينكلاةكرشيفحيسملاظفح
عجريوبيدأتلاكلذنمدفتسيملنإهيلععقييدسج
ىلإهعفدمزلتسيحيسملاتوكلمنمهجارخإنإ.ةبوتلاب
بسنيليجنإلاو.كلذبقاوعلكعمناطيشلاتوكلم
حيسملالاقدقف،ناطيشلالعفىلإةيدسجلابئاصملاًانايحأ
مثُناَطْيَّـشلٱاَهَطَبَر«ةينحنملاةأرملانع

ََ
ِينا
َ

اقول(»ًةَنَسَةَْرشَع
َكالَم«وهيدسجلاهضرمنإسلوبلاقو)١٣:١٦
لَيِل،ِناَطْيَّـشلٱ

ْ
نإفاذهىلعو.)١٢:٧سوثنروك٢(»هَمِط

مَّـلسُيهيبأةأرماعمانزلاةئيطخبكترايذلاصخشلا
هتايحةدئافل،ملألاوضرملابهمسجبيصيلناطيشلل
.ةايحلاةراهطوةبوتلاىلاهبذجتمالآلانأءاجرب،ةيحورلا
اوصَّـلختينأ-ًالوأ:نيرمأينعيءىطاخللةسينكلابيدأتو
نماوحلصينأ-ًايناثو،هتئيطخيفءىطاخلااذهةكرشنم
.هرمأ

صخشلااذهلثمدوجونإلوقيفلوسرلايضميو
سيلف!هلكنيجعلارّمختيتلاةريمخلادوجوهبشيمهنيب
نماوصَّـلختينأمهيلعلب،ًانسحصخشلااذهبمهراختفا
ةريمخلامكنماوّقن«لوقيو.ةدوجوملاةدسافلاةريمخلا
دصقي.»ريطفمتنأامك،ًاديدجًانيجعاونوكتيكل،ةقيتعلا
ىنعملاو.ةعيبطلاداسفةريمخلابدصقيو،ةسادقلاريطفلاب
نمءايقنأنيسيدقاونوكتنأبنوفَّـلكُمنييحيسملامتنأمكنأ
حيسملانإلوقيمث.ةسادقلاىلامكاعدهللانأل.ةئيطخلا
.ملاعلاةيطخعفرييذلاهللاُلََمحوهف،انلجألحبُذانحصف
حبُذدقف،ملاعلاممألكلةماعةيدبأحيسملامدبةاجنلاو
يأ-ةقيتعةريمخبسيلْدّيِعنلًاذإ....مثإلانمانيدفيل
ناسنإلاف،ثبخلاورشلاةريمخبالو-ةددجتملاريغةعيبطلاب
ملاع-ملاعلااذهيفرشللةضْرُعةددجتملاريغةعيبطلاب
صالخإلاريطفبانديعنوكينأبلطيهنكل-ةبرجتلا
رهتشينأوصالخإلابرهتشينأيحيسملكىلعو.قحلاو
ٌحرِّـفمٌديعاهنأبةيحيسملاةايحلاهبِّـشيانهوهو.قحلاب
.نيّيدفملل

هللاةسينك)٦و٥احاحصا(سوثنروكةسينكيفاياطخثلاثلاءزجلا
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ظفحللةيآ
ملٱًاضْيَأاَنَحْصِفَّـنَأل«

سوثنروك١(»اَنِلْجَألَحِبُذْدَقَحيِسَْ
٥:٧(

ةالص
ةقيتعةريمخلكنمانبولقيقنتنأوجرن،يوامسلاانابأ

يتلاىوقتلاوةسادقلاديعدّيعنانلعجتنأو،ةدساف
حبُذيذلاانحصفحيسملالجأنمكركشن.كيضرت
نأيلصنانابأ.كالهلاانعربعميركلاهمدْرتَسبو،انلجأل
لكنمانرهطييذلاصلخملايدافلاحيسملايفانظفحت
الاملكاّنمعزنا.هيفوهبةسدقمانبولقظفحا.ةيطخ
.كمسادّجمياملكبانألماوكيضرُي

لاؤس
؟انلجألحبُذدقانحصفحيسملانأىنعمام-١٤

ملاعلاةطلاخم-٢

يفْمُكْيَلِإُتْبَتَك٩ ١٠.َةاَنُزّلٱاوُطِلاَُختالْنَأِةَلاَسِّـرلٱِ
َنيِفِطاَْخلٱِوَأَنيِعاَّـمَّـطلٱِوَأِ،َملاَعْلٱاَذٰهَةاَنُزًاقَلْطُمَسْيَلَو
َختْنَأْمُكُمَزْلَيَفالِإَو،ِناَثْوَألٱَةَدَبَعْوَأ

ْ
١١ِ.َملاَعْلٱَنِماوُجُر

ْوَأًايِناَزًاخَأٌوُّعْدَمٌدَحَأَناَكْنِإ:ْمُكْيَلِإُتْبَتَكَفَنآلٱاَّـمَأَو
الْنَأ،ًافِطاَخْوَأًاريِّـكِسْوَأًاماَّـتَشْوَأٍنَثَوَدِباَعْوَأًاعاَّـمَط
َنيِدَأْنَأِيلاَذاَمُهَّـنَأل١٢.اَذٰهَلْثِماوُلِكاَؤُتالَواوُطِلاَُخت
.ٍلِخاَدْنِمَنيِذَّـلٱَنوُنيِدَتْمُتْنَأْمُتْسَلَأ،ٍجِراَخْنِمَنيِذَّـلٱ

ْنِمَثيِبَْخلٱاوُلِزْعٱَف.ْمُهُنيِدَيُهللاٱَفٍجِراَخْنِمَنيِذَّـلٱاَّـمَأ١٣
.)١٣-٥:٩سوثنروك١(ْمُكِنْيَب

نمؤملاداعبإةرورضنعسلوبلوسرلاثدحتنأدعب
هولزعينأمهبلاطو،نينمؤملاةعامجطسونمأطخأيذلا
امل:لوقيف،هدصقيذلاميلعتلاحضوينألواحي،مهنيبنم
تنكءايدرألانيئطاخلاةطلاخمنعاوعنتمتنأمكتيصوأ
،نيينثولاةنادإاننأشنمسيل.ةسينكلاءاضعأطقفدصقأ
نأةّجحبًامامترارشألاعمتجمنعدعتبننأبجيالو
انمّلعيملحيسملانأبانرّكذياذه.ريرشيقالخألامهكولس
يصاعلاملاعلاهللابحأاذكههنأل،ملاعلانمبرهننأ
داعتبالاوملاعلانعلاصفنالاف.ديحولاهنبالذبىتحريرشلا
ىقبننأانديريهللانأل،نيسيدقلانينمؤملاراعشسيلهنع
ربصلابرارشألالمتحنلوحيسملاىلانيلاضلادوقنلملاعلايف
،انصّلخيلهءامسحيسملاكرتدقل.حيسملاانلهيطعييذلا
نيجاتحملامدخنملاعلاطسويفنوكنفيكملعتننأانيلعو

ُتْسَل«ًالئاقانلجأنمحيسملاىلصدقو.حيسملاةلاسرىلا
لٱَنِمْمُهَذُخْأَتْنَأُلَأْسَأ

ْ
َحتْنَأْلَبَِملاَع

ْ
»ِريِّـِّـرشلٱَنِمْمُهَظَف

لضفأاننأكنيرخآلانيدننأانديريالهللا)١٧:١٥انحوي(
ربتعنلف.سفنلاراكنإوعضاوتلاىلإاندشريهنكل،مهنم
انكنإ.رخافتلاحورنعدعتبنلولكلارغصأانسفنأ

وأنيقراسلاوأنيعشجلاوأملاعلاةانزةطلاخمنععنتمنس
نحن.ملاعلانمجورخلاىلاانرطضياذهنإفناثوألادابع
ةدابعوعمطلاوةوهشلابعَّـبشتعمتجملانأًانيقيملعن
نأعيطتسنلةبحملابءالؤهعمكلسننأانيلعو،ناثوألا
ىتحةاطخلاونيراشعلاعمسلجيحيسملاناكامكمهحبرن
ملاعلانيديهللا.»ةاطخلاونيراشعللٌّبحم«بقلهيلعقلطُأ
نيذلاةاطخلااياطخنيدننأنينمؤملانحنانيلعو،يجراخلا

انللوقيهللانألةسدقمةسينكاننأرابتعاب،انطسويف
.»مكنيبنمدسافلااوليزأ«

ةحيصنركذننأانيلع،انريغحالصإانتالواحميفنكلو
الْيَكِلاوُنيِدَتال«لبجلاىلعةظعوملايفاهلاقيتلاحيسملا
هبيِتَّـلٱِةَنوُنْيَّـدلٱِبْمُكَّـنَأل،اوُناَدُت لاِبَو،َنوُناَدُتَنوُنيِدَتاَِ

ْ
ِلْيَك

ِملَو.ْمُكَلُلاَكُيَنوُليِكَتِهِبيِذَّـلٱ
َ
لٱُرُظْنَتاَذا

ْ
يفيِذَّـلٱىَذَق ِ

خلٱاَّـمَأَو،َكيِخَأِْنيَع
ْ

يفيِتَّـلٱُةَبََش َهلُنَطْفَتالَفَكِنْيَعِ
َ
ْمَأ؟ا

لٱِجِرْخُأيِنْعَد:َكيِخَألُلوُقَتَفْيَك
ْ
اَهَو،َكِنْيَعْنِمىَذَق

خلٱ
ْ

يفُةَبََش خلٱًالَوَّـأْجِرْخَأ،يِئاَرُماَي.َكِنْيَعِ
ْ

،َكِنْيَعْنِمَةَبََش
ُختْنَأًادِّـيَجُِرصْبُتٍذِئَنيِحَو

ْ
لٱَجِر

ْ
ىتم(»َكيِخَأِْنيَعْنِمىَذَق

٥-٧:١(.

ظفحللةيآ
خلٱاوُلِزْعٱ«

ْ
)٥:١٣سوثنروك١(»ْمُكِنْيَبْنِمَثيَِب

ةالص
نأريغنمملاعلايفشيعأليندعاس،يوامسلاانابأ
لب،َّـيفملاعلاةبحملخدتنأحمستال.ملاعلانمنوكأ
.ءيشلكنمرثكأوءيشلكقوفتنأكبحأنأينطعأ

عضُودقملاعلانإف،كيلإنيلاضلانيديعبلادوقأليندعاس
انابأ.ةفيفعلاةراهطلاةايحايحأليندعاس.ريرشلايف
نأونيئطخملانينمؤملاانعلصفتنأكلأسأيوامسلا
.انسوفنعممهسوفنصّلختلًايدسجًاباقعمهبقاعت

لاؤس
جراخنممهنيذلانيدننأبجيالاذامل-١٥

؟ةسينكلا

هللاةسينكملاعلاةطلاخم-٢

٢٠
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نينمؤملاريغمامأيضاقتلا-٣

َمَكاَُحيْنَأَرَخآَىلَعىَوْعَدُهَلٌدَحَأْمُكْنِمَُرساَجَتَيَأ١
َنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ٢؟َنيِسيِّـدِقْلٱَدْنِعَسْيَلَو،َنيِِملاَّـظلٱَدْنِع
،ْمُكِبُناَدُيَُملاَعْلٱَناَكْنِإَفَ؟َملاَعْلٱَنوُنيِدَيَسَنيِسيِّـدِقْلٱَّـنَأ
ْمُتْسَلَأ٣؟ىَرْغُّصلٱِمِكاَحَمْلِلَنيِلِهْأَتْسُمُْريَغْمُتْنَأَفَأ
٤!ِةاَيَْحلٱِهِذٰهَروُمُأَىلْوَألٱِبَف؟ًةَكِئالَمُنيِدَنَساَنَّـنَأَنوُمَلْعَت
يفُمِكاََحمْمُكَلَناَكْنِإَف اوُسِلْجَأَف،ِةاَيَْحلٱِهِذٰهِروُمُأِ
يفَنيِرَقَتْحُْملٱ اَذَكٰهَأ.ُلوُقَأْمُكِليِجْخَتِل٥!ًةاَضُقِةَسيِنَكْلٱِ
؟ِهِتَوْخِإَْنيَبَِيضْقَيْنَأُرِدْقَيٌدِحاَوالَو،ٌميِكَحْمُكَنْيَبَسْيَل
َنآلٱَف٧.َنيِنِمْؤُْملٱِْريَغَدْنِعَكِلٰذَو،َخَألٱُمِكاَُحيَخَألٱَّـنِكٰل٦
َعَمْمُكِضْعَبٍتاَمَكاَُحمْمُكَدْنِعَّـنَأل،ًاقَلْطُمٌبْيَعْمُكيِف
ِمل.ٍضْعَب

َ
ِمل؟ِّـيِرَْحلٱِبَنوُمَلْظُتالاَذا

َ
؟ِّـيِرَْحلٱِبَنوُبَلْسُتالاَذا

ْمُتْسَلْمَأ٩.ِةَوْخِإلِلَكِلٰذَو،َنوُبُلْسَتَوَنوُمِلْظَتْمُتْنَأْنِكٰل٨
ال!اوُّلِضَتال؟ِهللاٱَتوُكَلَمَنوُثِرَيالَنيِِملاَّـظلٱَّـنَأَنوُمَلْعَت
وُعِجاَضُمالَوَنوُنوُبْأَمالَوَنوُقِساَفالَوٍناَثْوَأُةَدَبَعالَوٌةاَنُز
الَوَنوُريِّـكِسالَوَنوُعاَّـمَطالَوَنوُقِراَسالَو١٠،ٍروُكُذ
َناَكاَذَكٰهَو١١.ِهللاٱَتوُكَلَمَنوُثِرَيَنوُفِطاَخالَوَنوُماَّـتَش
ْمُتْرَّـَربَتْلَب،ْمُتْسَّـدَقَتْلَب،ْمُتْلَسَتْغٱِنِكٰل.ْمُكْنِمٌساَنُأ
.)١١-٦:١سوثنروك١(اَنِٰهلِإِحوُرِبَوَعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْسٱِب

مكحلايفاولشفمهنألسوثنروكلهأسلوبلوسرلاخَّـبو
.هيبأةجوزعمانزلابكترايذلاةسينكلاوضعىلع
مامأمهاياضقاوعفرمهنأيهوىرخأةئيطخاوبكتراو
لوسرلامهنمبلطيو.ةهفاتلالئاسملايفةينثولامكاحملا
لاحلاءاساذإف،ميكحتللتائيهمهنيبنماوميقينأسلوب
نمةاناعملانأاوركذينأمهيلعفلدعلاذيفنتمهيلعرَّـذعتو
سلوبلوسرلالوقيو.أطخلاباكترانملضفأأطخلاراثآ
عمو،نوملاظنيينثولاةاضقلانأنوريسوثنروكينمؤمنإ
متسلأ«لوقيو.مهيديأىلعلدعلانوبلطيمهنإفكلذ
حيسملالاقدقف»؟ملاعلانونيديسنيسيدقلانأنوملعت
َجت،ِهِدَْجمِّـِيسْرُكَىلَعِناَسْنِإلٱُنْبٱَسَلَجىَتَم«

ْ
ْمُتْنَأَنوُسِل

ْيَنْثٱلٱَليِئاَْرسِإَطاَبْسَأَنوُنيِدَتًاّيِسْرُكََرشَعْيَنْثٱَىلَعًاضْيَأ
سيلأ،ملاعلانونيديساوناكنإف)١٩:٢٨ىتم(»ََرشَع
مث؟ةديهزلارومألايفمهضعبنيبنومكحيمهنأًادجيرحلاب
اوظفحيملنيذلاةكئالملانونيديسمهنإلوقيفلوسرلايضمي
ىلْوَألابف)٦اذوهي(ميظعلامويلاةنونيدىلإاوظفُحومهتساير
اوُسِلْجأ«لوسرلارمأيو.ضعبلامهضعبلاوضقينأ
ًانأشةسينكلاءاضعأرغصأيأ»ةاضقةسينكلايفنيرقتحملا
باحصأنمنينمؤملااوكرتيف،نيعزانتملانيباوحلصُيل

مكليجختل«لوقيو.ىربكلارومألاباوّمتهيلةعيفرلابهاوملا
.ةهفاتلاءايشألاىلعمكنيباميفنوعزانتتمكنأل»اذهلوقأ

يأعمعازنلانعيحيسملادعتبينأبجاولانم
،هنمصّلختينأردقيالعازنيفعقونإنكل.ناسنا
ءيشكلذنمهباصأولو،ةبحملابعازنلايوّسينألواحيلف
مكاحميفنمؤملاوكشيالأبجينمؤملانأىلع.ررضلانم
نمةمكحممهلنكتلفمهضعبعمةوخألاعزانتاذإف،ةينثو
بويعلانأينعياذهنأولو.مهنيبلصفتلنينمؤملامهتوخإ
.ةيحيسملاةبحملانادقفىلعليلدو،ةسينكلايفترثكدق
نوملظيمهنأل،مهبلحيسملظلانإلوقيفلوسرلايضميو
تـوكـلـمنـوثرـيالنيـملـاظـلانإو،مهنـوـبلـسـيوةـوخإلا
يفعوقولانمنينمؤملاسلوبلوسرلارذحيو.تاوامسلا
ىلوألاةئيسلاةلاحلاىلإاوهبتنينأمهلديريو،اياطخلاضعب
لثماهعمنوسرامياوناكيتلاوناميإلالبقاهيفاوناكيتلا
ىتححيسملاىلعاوفَّـرعتنأامنكلو.ةريرشلاءايشألاهذه
لثمنارجهيفاورمتسينأمهيلعف.ًامامتمهتايحتَّـريغت
،ةاطخلاونيلاضلابًامودينتعتةيحيسملانإ.اياطخلاهذه
،مهاياطخنماولستغادقمهنأل،مهراختفاببساذهو
.انهلإحوربوحيسملاعوسيمساباورربتو،هللاةمعنباوسدقتو
يفال،ةنيعمةعاسيفثداحىلعلدت»مترَّـربت«ةملكو
مهيفثدححيسملاىلعاوفّرعتنأذنمهنإف،يجيردتريوطت
اوراصف،حيسملاعوسيبرلامسابمهرربيذلارييغتلااذه
سيركتىلعلدتف»متسدقت«ةملكامأ.هللارظنيفًاراربأ
.حيسملاعمداحتاللةجيتنسدقلاحورلالمعبةايحلا

حوربوعوسيبرلامسابمترربتومتسدقتومتلستغا«
سيدقتلاولاستغالا(ثالثلاتاكربلاهذه....»انهلإ
نودرربتننأردقنالاننأل،صالخللاهلكاهنمدبال)رربتلاو
ةروصىلإريصنف،ةيضاملااياطخلاسندنملستغننأ
ءىطاخلاهيلإجاتحياملكىلعلمتشتيهف.حيسملا
اهلكاهلاننو،ءامسللدادعتسالاوةئيطخلانمةاجنلل
ىلعف.انبولقيفسدقلاحورلالمعبوحيسملاقاقحتساب
،هللااوركشينأثالثلاتاكربلاهذهىلعاولصحنيذلا
،ةسدقمةشيعاوشيعينأوةئيطخلكاوبنّجتينأمهيلعو
يفهللاوشيعينأمهيلعو،هللانميهمهتايحنأنيدكأتم
.ةيقيقحةسادق

ظفحللةيآ
لَسَتْغٱ«

ْ
َعوُسَيِّـبَّـرلٱِمْسٱِبْمُتْرَّـَربَتْلَب،ْمُتْسَّـدَقَتْلَب،ْمُت

)٦:١١سوثنروك١(»اَنِٰهلِإِحوُرِبَو

هللاةسينكنينمؤملاريغمامأيضاقتلا-٣

٢١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةالص
انكاننألانبولقلكنمكركشننحنيوامسلاانابأ
انرصحيسملايفاننكل.كلهننأبجيناكو،ةنونيدلاتحت
يفمهنيذلاىلعنآلاةنونيدلانمءيشالهنأل،نيصلاخ
بسحلبدسجلابسحسيلنيكلاسلاعوسيحيسملا
نمانتابلطوانقوقحنعلزانتنلاندعاس،انابأ.حورلا
نأانطعألب،مكاحمللمهَّـرجننأانلحمستالف،انتوخإ
،اندنعاميفمهكراشننأومهدعاسننأو،مهكرابنومهحماسن
انلرفغا،انتكرابوانبناجىلإتفقووانتدعاسدقكنأامك
نمًاضعبانضعببحننأانطعأوانتايحيفةراهطلاصقن
.ةدشبورهاطبلق

لاؤس
يفنمؤملاهاخأيكتشينأنمؤملاىلعبجيالاذامل-١٦

؟ةيندملامكاحملا

ةيناوهشلانمريذحت-٤

.ُقِفاوُتِءاَيْشَألٱُّلُكَسْيَلْنِكٰل،ِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك١٢
١٣.ٌءَْيشَّـَيلَعُطَّـلَسَتَيالْنِكٰل،ِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك
ألِلُفْوَْجلٱَوِفْوَجْلِلُةَمِعْطَألَٱ

َ
اَذٰهُديِبُيَسُهللاٱَو،ِةَمِعْط

.ِدَسَجْلِلُّبَّـرلٱَو،ِّـبَّـرلِلْلَباَنِزّلِلَسْيَلَدَسَْجلٱَّـنِكٰلَو.َكْلِتَو
١٥.ِهِتَوُّقِبًاضْيَأُنْحَناَنُميِقُيَسَوَّـبَّـرلٱَماَقَأْدَقُهللاٱَو١٤

ُذُخآَفَأ؟ِحيِسَْملٱُءاَضْعَأَيِهْمُكَداَسْجَأَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ
ْمُتْسَلْمَأ١٦!اَشاَح؟ٍةَيِناَزَءاَضْعَأاَهُلَعْجَأَوِحيِسَْملٱَءاَضْعَأ
:ُلوُقَيُهَّـنَأل،ٌدِحاَوٌدَسَجَوُهٍةَيِناَزِبَقَصَتْلٱِنَمَّـنَأَنوُمَلْعَت
ِّـبَّـرلٱِبَقَصَتْلٱِنَماَّـمَأَو١٧.ًادِحاَوًادَسَجِناَنْثالٱُنوُكَي
اَهُلَعْفَيٍةَّـيِطَخُّلُك.اَنِزّلٱَنِماوُبُرْهُا١٨.ٌدِحاَوٌحوُرَوُهَف
ُئِطُْخيِينْزَييِذَّـلٱَّـنِكٰل،ِدَسَْجلٱِنَعٌةَجِراَخَيِهُناَسْنِإلٱ
ٌلَكْيَهَوُهْمُكَدَسَجَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ١٩.ِهِدَسَجَىلِإ
ْمُكَّـنَأَو،ِهللاٱَنِمْمُكَليِذَّـلٱ،ُمُكيِفيِذَّـلٱِسُدُقْلٱِحوُّرلِل
َهللاٱاوُدِّـجَمَف.ٍنَمَثِبْمُتِيُرتْشٱِدَقْمُكَّـنَأل٢٠؟ْمُكِسُفْنَألْمُتْسَل

يف يفَوْمُكِداَسْجَأِ :٦سوثنروك١(ِِهللاَيِهيِتَّـلٱُمُكِحاَوْرَأِ
٢٠-١٢(.

اهرركيو»يللحتءايشألالك«هلوقبسلوبلوسرلاأدبي
نورركياوناكسوثنروكيفنينمؤملاضعبنأودبيو.نيترم
نوعَّـديونيطبضنمريغمهنأل،يعوريغنمتاملكلاهذه
نأنوسنيمهو،ةيحيسملاةيرحلاهنوّمسيامنوسراميمهنأ
ةيطخلاةيدوبعنموةوهشلانمرّرحتلاينعتةيحيسملاةيرحلا
ًادَبعتسمناكيذلاينثولاعمتجملانأكشالو.مثإلاو

يفنييحيسملاىلعرثؤيناكهتاساجنوهاياطخوهتاوهشل
وجلاىلإةدسافلاةينثولاةئيبلانماولقتنادقف،مهريكفت
ةئيسلاءايشألاضعببمهعماوءاجمهنكل،يقنلايحيسملا
سلوبرركيو.اهنماوصلختينأمهيلعبجيناكيتلا
لكسيلنكل«مهللوقيهنكل»يللحتءايشألالك«مهلوق
يفرحيننأحيحص.»ءيشَّـيلعطلستيالو،قفاوتءايشألا
بجيالو،هللانباكينقفاوتءايشألالكسيلنكل،حيسملا
نألديرأاملكآًارحتنكنإ.امءيشيندبعتسينأ
ةلأسميفنكل،ةدعملاوماعطلاديبيسهللاوةدعمللماعطلا
كلمهنكلو،يلًاكلميدسجسيلف،فلتخمءيشاذهانزلا
.برلل

ميلاعتاوُّلغتساسوثنروكيفنييحيسملاضعبلعل
تحتمهنكلوسومانلاتحتاوسيلمهنأ-لوسرلاسلوب
ءالؤهلثم.ةيقالخأريغًالامعأاورربييكل-ةمعنلا
مهنأو،حيسملاباوصلخدقمهنأاوكردينأبجيصاخشألا
لِم
ْ

ناطلستحتاونوكينأبجيالمهنأو،حيسمللك
سرامنلانداسجأانطعيملهللانإ.ةدسافلاةقيتعلاءايشألا
لاننامدنعو.هدييفةسدقمتالآنوكتللب،انزلااهب
صلختاذكهو،هيفًادحاوريصنوحيسملابدحتنصالخلا
دسجيفءاضعأحبصنو،حيسملاةمعنبانحاورأوانداسجأ
ءاضعأذخأيهنأنظيانمًادحاونأبجيالو.حيسملا

ةيطخلاتناك.ةريرشفادهألاهمدختسيلحيسملادسج
ةدابعبًامودطبترتتناكو،سوثنروكيفةيشفتمةيسنجلا
ةدابعلابطبتريامنإفةينازبطبترينملكو.ةرهزلاةهلإلا
الهنإفحيسملابطبترادقنمؤملامادامو.اهسفنةينثولا
حيسمللًانئاخناكالإو،ةينازبطبترينأكلذدعبنكمي
نمبرهننأسلوبلوسرلاانبلاطيو.نثولاةدابعبًاطبترم
.رافيطوفةجوزنمفسويبرهامكانزلاةيطخ

ةيطخلثم،ريرشلادسجيذؤتالاياطخلاضعب
يذؤتالاهنكلو-اهفقوننأبجيو،ةيطخيهمعن.ةقرسلا

نأل،كلذنعفلتختفةيسنجلاةيطخلاامأ.قراسلادسج
،ضارمألهسفنضّرعيو،هسفنبهدسجيذؤيينازلا
سلوبلوسرلايضميو.ةيندبلاوةيسفنلاهتايحفعضُيو
لكيهوهاندسجنإلوقيف،ةايحلاةراهطىلعانعجشيل
نأل،انسفنألًاكلمانسلف،انلهللاهبهويذلاسدقلاحورلا
امو،انسفنألًاكلمانسلانمدامو.نمثبانارتشاحيسملا
ةايحايحننأبجيف،سدقلاحورللًالكيهانداسجأتماد
،انداسجأيفًاضيأدجمتيوانحاورأيفهللادجمتيلةراهطلا
يفىرننأنكميو.هللاكلمانداسجأوانحاورأنأل
:ةيسيئرراكفأةثالثهذهسلوبلوسرلاتاملك

هللاةسينكةيناوهشلانمريذحت-٤

٢٢
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لمعتسننأزوجيالاننأىنعمب،ةَّـديقمةيحيسملاةيرحلا.١
.انداسجأيذؤنلةيحيسملاانتيرح

.حيسملابنمؤملاطابتراعمقفتتالةنايخانزلا.٢
دسجلابلستيهف،ينازلادسجلةناهإانزلاةيطخ.٣

.هللالكيهكهتماركيحيسملا

ظفحللةيآ
يفَهللاٱاوُدِّـَجم« يفَوْمُكِداَسْجَأِ »ِِهللاَيِهيِتَّـلٱُمُكِحاَوْرَأِ
)٦:٢٠سوثنروك١(

ةالص
يفانليتلاةيرحلالجأنمكركشن،يوامسلاانابأاي
نموةيطخلاةيدوبعنمانررحيذلا،انبرعوسيحيسملا

يلصن.ةايحلاةسادقوركفلاةراهطاناطعأيذلاو،اهناطلس
قصتلانمنأل،رهاطلادسجلاورهاطلابلقلاانيطعتنأ
اندسجنألانزلانمبرهنلاندعاس.دحاوحوروهفبرلاب
ًاكلمانسلاننأو،انيفيذلاسدقلاحورلللكيهوه
.حيسملارطاخلجأل.انسفنأل

لاؤس
؟انزلانمنمؤملابرهينأبجياذامل-١٧

لهأةلئسأنعتاباجإعبارلاءزجلا
)١٤:٤٠-٧:١سوثنروك١(سوثنروك

سوثنروكلهأىلإهتيحتسلوبلوسرلالسرأنأدعب
ةسينكداّحتاةرورضنعمهثّدحيأدب،مهلجأنمهللاركشو
،ةسينكلايفتاماسقناوبازحأدوجوببسبسوثنروك
.٤:٢١-١:١٠حاحصايفهانيأراماذهو

ةدوجوملااياطخلانعسوثنروكلهأثّدحيسلوبأدبمث
٥،٦يحاحصأكلذيفبتكو،مهدنع

سلوبلوسرلابواجيةلاسرلانمعبارلاءزجلااذهيف
لوحرودتسوثنروكلهأنمهتءاجةلئسأةعومجمىلع
:ةيسيئرعيضاومةعبرأ

)٤٠-٧:١(جاوزلانعةلئسأ-١

؟ةيجوزلاةشيعلايفنوجوزتملانويحيسملارمتسيفيك·
)٩-١(

)١٠،١١(؟حابُمقالطلاله·
)٢٤-١٢(؟نينمؤملاريغبجاوزلانعاذام·
)٣٨-٢٥(؟انتانببلعفناذام·
)٣٩،٤٠(؟ةيناثلاةرمللجاوزلازوجيله·

)١١:١-٨:١(ةينثولاتالافتحالانعةلئسأ-٢

)٨حاحصأ(ةبحملاأدبم·
)٢٣-٩:١(ةبحملاأدبمقيبطتيفلاثمسلوب·
)١٠:١٣-٩:٢٤(سفنلاطبضأدبم·
)٢٢-١٠:١٤(حيسمللصالخإلاأدبم·
)١١:١-١٠:٢٣(سلوبهلاقامصخلم·

)٣٤-١١:٢(ةيحيسملاةدابعلانعةلئسأ-٣

)١٦-١١:٢(ةدابعلاديلاقت·
)٣٤-١١:١٧(ينابرلاءاشعلاةسراممةقيرط·

)١٤:٤٠-١٢:١(ةيحورلابهاوملا-٤

)٣-١٢:١(ةيقيقحلابهاوملاناهرب·
)١١-١٢:٤(ةيحورلابهاوملاردصم·
)٣١-١٢:١٢(ةيحورلابهاوملانمفدهلا·
)١٣-١٣:١(ةيحورلابهاوملالكقوفةبحملا·

)٣-١٣:١(ةبحملاةرورض.١
)٧-١٣:٤(ةبحملاتافص.٢
)١٣-١٣:٨(ةبحملاقوفت.٣

)٤٠-١٤:١(ةيحورلابهاوملاةسراممنعاياصو-٥

)٢٥-١٤:١(ةنسلأبملكتلانملضفأظعولا.١
ةدابعلاتاعامتجايفةيحورلابهاوملامادختساةقيرط.٢

)٤٠-١٤:٢٦(

-٧:١سوثنروك١(جاوزلانعةلئسأ-١
٤٠(

ةلئسأةعومجمىلعسلوبلوسرلابواجيءزجلااذهيف
:يهجاوزلانعهتءاج

هللاةسينك)١٤:٤٠-٧:١سوثنروك١(سوثنروكلهأةلئسأنعتاباجإعبارلاءزجلا

٢٣
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؟ًاعمةشيعلايفنوجوزتملانويحيسملارمتسيفيك.١
٩-١تايآلايفةباجإلا

١٠،١١يتيآيفةباجإلا؟حابمقالطلاله.٢
١٢تايآىفةباجإلا؟نمؤملاريغبنمؤملاجاوزنعاذام.٣

-٢٤
٣٨-٢٥تايآلايفةباجإلا؟انتانببلعفناذام.٤
٣٩،٤٠يتيآيفةباجإلا؟ةيناثلاةرمللجاوزلازوجيله.٥

يفنوجوزتملانويحيسملارمتسيفيك)أ(
؟ًاعمةشيعلا

ٌنَسَحَف،اَهْنَعِيلْمُتْبَتَكيِتَّـلٱِروُمُألٱِةَهِجْنِماَّـمَأَو١
ْنُكَيِل،اَنِزّلٱِبَبَسِلْنِكٰلَو٢.ًةَأَرْمٱَّـسَمَيالْنَأِلُجَّـرلِل
ِفوُيِل٣.اَهُلُجَرٍةَدِحاَوِّـلُكِلْنُكَيْلَو،ُهُتَأَرْمٱٍدِحاَوِّـلُكِل
٤.َلُجَّـرلٱًاضْيَأُةَأْرَْملٱَكِلٰذَكَو،َبِجاَوْلٱاَهَّـقَحَةَأْرَْملٱُلُجَّـرلٱ
َكِلٰذَكَو،ِلُجَّـرلِلْلَباَهِدَسَجَىلَعٌطُّلَسَتِةَأْرَمْلِلَسْيَل
ال٥.ِةَأْرَمْلِلْلَبِهِدَسَجَىلَعٌطُّلَسَتُهَلَسْيَلًاضْيَأُلُجَّـرلٱ
،ٍنيِحَىلِإ،ٍةَقَفاوُمَىلَعَنوُكَيْنَأالِإ،َرَخآلٱُمُكُدَحَأْبِلْسَي
َجتَّـمُث،ِةالَّـصلٱَوِمْوَّـصلِلاوُغَّـرَفَتَتْيَكِل

ْ
ْيَكِلًاعَمًاضْيَأاوُعِمَت

ُلوُقَأْنِكٰلَو٦.ْمُكِتَهاَزَنِمَدَعِبَبَسِلُناَطْيَّـشلٱُمُكَبِّـرَُجيال
ْنَأُديِرُأِّـينَأل٧.ِرْمَألٱِليِبَسَىلَعالِنْذِإلٱِليِبَسَىلَعاَذٰه
ُهُتَبِهْوَمُهَلٍدِحاَوَّـلُكَّـنِكٰل.اَنَأاَمَكِساَّـنلٱُعيَِمجَنوُكَي
ْنِكٰلَو٨.اَذَكٰهُرَخآلٱَواَذَكٰهُدِحاَوْلٱ.ِهللاٱَنِمُةَّـصاَْخلٱ
ألِلَوَنيِجِوَّـزَتُْملٱِْريَغِلُلوُقَأ

َ
َهلٌنَسَحُهَّـنِإ،ِلِماَر

ُ
اوُثِبَلاَذِإْم

َّـنَأل،اوُجَوَّـزَتَيْلَفْمُهَسُفْنَأاوُطِبْضَيَْملْنِإْنِكٰلَو٩.اَنَأاَمَك

.)٩-٧:١سوثنروك١(ِقُّرَحَّـتلٱَنِمُحَلْصَأَجُوَّـزَّـتلٱ

هذهيناعميفلمأتننألبقنيتركفحضوننأبحن
:تايآلا

ءيشلكبتكيالانهسلوبلوسرلانأ:ىلوألاةركفلا
لكاشمجلاعتةصاخةلئسأبواجيهنكل،جاوزلاةديقعنع
لوقيو،جاوزلاعجشيلوسرلاف.سوثنروكةسينكيفةصاخ
ميلاعتنومّلعيسانأيتأيسةريخألامايألايفهنإسواثوميتل
.)٤:٣ىت١(جاوزلانعنيعنامنيطايش

سلوبلوسرلااهمدقييتلاتاميلعتلانإ:ةيناثلاةركفلا
نسحاذهنأنظأ«صاختقويفةصاخةيضقجلاعتانه
»اذكهنوكينأناسنإللنسحهنأ.رضاحلاقيضلاببسب
هنكل،تاقوألالكىلعقبطنيالمالكلااذهف-)٢٦ةيآ
.تاذلابةينمزةلحرمجلاعي

نيذلاضعبةلكشمجلاعيناكلوسرلاسلوبلعلو
يفلاقحيسملانكلو،جوزتينأبجيناسنإلكنإاولاق
نيذلاسانلاضعبكانهنإ١٩:١١،١٢ىتمليجنا
نودباوقبينأمهلف،كلذلمهاعدهللانألجاوزلانوضفري
.جاوز

.ةدحاولاةجوزلانعميلعتلاظحالنتايآلاهذهيف
دحاوجوز.»اهلجرةدحاولكلو،هتأرمادحاولكل«
جاوزلانأل،هليمزلًانيمأامهنملكنوكي،ةدحاوةجوزو
اهقحةأرملايفوينألجرلاىلعو،انزلاةيطخنمامهظفحي
جوزلانإلوسرلالوقيو.لجرلاًاضيأةأرملاكلذكوبجاولا
ةجوزلانإو،هتجوزلهدسجىلعناطلسلايطعينأبجي
ٌّلكيطعياذكهو،اهجوزلاهدسجىلعناطلسلايطعت
لعجي،ةبحملابًاءولمم،ًالماكًءاطعهليمزلهسفننيجوزلانم
رخآلاامهدحأبلسيال.ةالصلاوموصللناغرفتينينثالا
نأىرناذكهو.رخآللهسفنامهدحأمدقيةبحملكبنكل
لغتستنأوأ،هتجوزجوزلالغتسينألةصرفسيلجاوزلا
لذبوميدقتوءاطعةصرفجاوزلانكل،اهجوزةجوزلا
كيرشبحييذلاف،ءاخسبءاطعلايهةبحملانإف،ةيحضتو
.كيرشلااذهلهسفنيطعيهتايح

،تايلوئسمًاضيأدجوتوحارفأدجوتيحيسملاجاوزلايف
،بجاولااهقحهتجوزيفوينألجرلاىلعنإفكلذل
.بجاولاهقحاهجوزيفوتةأرملاكلذكو

ةداعسانلانإف،ًالوأتابجاولابسلوبلوسرلاأدبي
عضيفليجنإلاامأ،مهتابجاونوسنيومهتازايتمابنومتهي
:ىردنكسالاسدنميلكأسيدقلالاقًانسح.ًالوأتابجاولا
يفلب،ةبوزعلاةايحرايتخايفتسيلةقحلاةلوجرلانإ«
جوزكهتابجاوءادأيفهسفنناسنإلاهبضوّرييذلاحافكلا
امأ.ملأوةذللكنعرظنلاّضغب،هتيبةلاعإيفو..بأو
ركفيذإوهو،ةريثكنوئشيفربتخمريغوهفهلةرسأاليذلا

.»هسفنصالخىلإىعسينمهبشيهسفنيف

اوقبسانلاعيمجنأولّدويهنإسلوبلوسرلالوقيو
نمةصاخلاهتبهومدحاولكلنكل،وهامكجاوزنودب
الرخآلاو،جاوزريغبىقبينأعيطتسيدحاولاف،هللا
ظفاحينأردقيالنمجَوّزتيلف.جاوزريغبىقبينأعيطتسي
.جوزتيالنأعيطتسينمجاوزلانععنتميلو،هتراهطىلع

،جوزتمريغدحأكانهناكاذإهنإسلوبلوسرلالوقيو
امك-جاوزنودبىقبينألضفألانمفهتجوزتتاموأ

هللاةسينك)٤٠-٧:١سوثنروك١(جاوزلانعةلئسأ-١
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اذهناكنإنكل-جاوزنودبيقبسلوبلوسرلانأ
نأل،جوزتينأهلف،هسفنطبضينأعيطتسيالصخشلا
.ةوهشلابقَّـرحتينأنملضفأهجاوز

ظفحللةيآ
لِلَسْيَل«

ْ
َكِلٰذَكَو،ِلُجَّـرلِلْلَباَهِدَسَجَىلَعٌطُّلَسَتِةَأْرَم

لِلْلَبِهِدَسَجَىلَعٌطُّلَسَتُهَلَسْيَلًاضْيَأُلُجَّـرلٱ
ْ

»ِةَأْرَم
)٧:٤سوثنروك١(

ةالص
انلتعضويذلاتنأكنألكركشنيوامسلاانابأاي
ةشيعلاةقيرطانلتعضويذلاتنأكنألو،جاوزلاساسأ
لجأنمدحاولكيحضياهيفيتلا،ةديعسلاةيجوزلا
كراب.ةماركلايفهسفنىلعهكيرشدحاولكمدقيو،هليمز
ىلعظفاحنلبراياندعاسو،كبةديعساهلعجاوانتالئاع
.انجاوزةسادقوانتايحةراهط

لاؤس
؟ديعسلايحيسملاجاوزلاسسأيهام-١٨

؟حابُمقالطلاله)ب(

الْنَأ،ُّبَّـرلٱِلَباَنَأال،ْمِهيِصوُأَفَنوُجِوَّـزَتُْملٱاَّـمَأَو١٠
،ٍةَجِوَّـزَتُمَْريَغْثَبْلَتْلَفُهْتَقَراَفْنِإَو١١.اَهَلُجَرُةَأْرَْملٱَقِراَفُت
:٧سوثنروك١(ُهَتَأَرْمٱُلُجَّـرلٱِكُْرتَيالَو.اَهَلُجَرْحِلاَصُتِلْوَأ

١٠،١١(

سلوبلوسرلاةباجإنإ؟نييحيسمللحابُمقالطلاله
ناكنإ.»برلالبانأالمهيصوأ«!»ال«ةمزاجةملكبيه
ريغناكْنإ،جاوزريغبناسنإلاىقبينأحلصتسيلوسرلا
اناكنإًاعماهجوزوةجوزلاىقبتنأرمأيهللاّنإف،جوزتم
.نيجوزتم

يفحيسملاعوسيانبرتاملكانهسلوبلوسرلاذخأي
ببسبالإقالطال:ةيئاهنتاملكاهنأرابتعابعوضوملااذه
لاصفنالاىلعاوداتعادقنوينثولاناك.)١٩:٩ىتم(انزلا
لوسرلانكلو.مولالوفوخنودبهتجوزوجوزلانيب
ةيفلخنماوءاجنيذلانينمؤملاءالؤهمامأعضيسلوب
ةيحابإلانعًاضوع،ةمراصلايحيسملانوناقلاءىدابمةينثو
:تالاحثالثىلإنينمؤملاءالؤهمسقيوهو.اهوفلأيتلا

.ةنهارلاةلاحلايفمهلتاجوزالنيذلا.١

اوظفتحاو،حيسملابمهناميإدعباوجوزتنيذلانوجوزتملا.٢
.لبقنممهعمَّـنكيتاوللامهتاجوزب
ءاقبلامهتاكيرشوأمهؤاكرشىبأنيذلاءاسنلاولاجرلا.٣

.ةيحيسملاقانتعادعبنهعموأمهعم

.ءاوسلاىلعةأرملاولجرللةدحاوةدعاقعضيلوسرلاو
اوناكنيذلاو،ةيحيسملااوقنتعانأدعباوجوزتنيذلا
نأدعبةيجوزلاةطبارىلعاورمتساولبقنمنيجوزتم
لبانأالمهيصوأ«مهللوقي،نيكيرشلادحأةيحيسملاقنتعا
نيبماصخثدحاذإف.»اهلجرةأرملاقرافتالنأبرلا
.اهجوزحلاصتىتحةجوزتمريغةجوزلاَقبْتلفنيجوزلا
لبقتنأةجوزلاىلع.هتأرماكرتيلجرلانأًادبأبجيالو
.ًادبأهتجوزكرتيالأجوزلاىلعو،حلصلا

ةالص
.جاوزلايفةبحملاطابركردنلاندعاسيوامسلاانابأ
اندعاس.ناسنإهقّرفيالهللاهعمجامنأىرنلاندعاس
ذإانلتنأاهيطعتيتلاةمعنلابةيلئاعلاانتداعسىلعظفاحنل
.هكيرشانمدحاولكلمتحي

لاؤس
مدعبهرمأسلوبلوسرلاىنبساسأيأىلع-١٩

؟قالطلا

؟نمؤملاريغبنمؤملاجاوزنعاذام)ج(

َهلُلوُقَأَف،َنوُقاَبْلٱاَّـمَأَو١٢
ُ

ُهَلٌخَأَناَكْنِإ:ُّبَّـرلٱالاَنَأْم
.اَهْكُْرتَيالَف،ُهَعَمَنُكْسَتْنَأِيضَتْرَتَيِهَو،ٍةَنِمْؤُمُْريَغٌةَأَرْمٱ

َهليِتَّـلٱُةَأْرَْملٱَو١٣
َ

َنُكْسَيْنَأِيضَتْرَيَوُهَو،ٍنِمْؤُمُْريَغٌلُجَرا
يفٌسَّـدَقُمِنِمْؤُْملٱَْريَغَلُجَّـرلٱَّـنَأل١٤.ُهْكُْرتَتالَف،اَهَعَم ِ
يفٌةَسَّـدَقُمِةَنِمْؤُْملٱُْريَغُةَأْرَْملٱَو،ِةَأْرَْملٱ ْمُكُدالْوَأَفالِإَو-ِلُجَّـرلٱِ
ُْريَغَقَراَفْنِإْنِكٰلَو١٥.َنوُسَّـدَقُمْمُهَفَنآلٱاَّـمَأَو.َنوُسِجَن
يفًادَبْعَتْسُمُتْخُألٱِوَأُخَألٱَسْيَل.ْقِراَفُيْلَفِنِمْؤُْملٱ ِلْثِمِ
يفاَناَعَدْدَقَهللاٱَّـنِكٰلَو.ِلاَوْحَألٱِهِذٰه ُهَّـنَأل١٦.ِمالَّـسلٱِ
َفْيَكْوَأ؟َلُجَّـرلٱَنيِصِّـلَُختْلَه،ُةَأْرَْملٱاَهُتَّـيَأَنيِمَلْعَتَفْيَك
َمَسَقاَمَكُهَّـنَأَْريَغ١٧؟َةَأْرَْملٱُصِّـلَُختْلَه،ُلُجَّـرلٱاَُّهيَأُمَلْعَت
.ْكُلْسَيِلاَذَكٰه،ٍدِحاَوَّـلُكُّبَّـرلٱاَعَداَمَك،ٍدِحاَوِّـلُكِلُهللاٱ
يفُرُمآاَنَأاَذَكٰهَو َوُهَوٌدَحَأَيِعُد١٨.ِسِئاَنَكْلٱِعيَِمجِ
يفٌدَحَأَيِعُد.َفَلْغَأِْرصَيالَف،ٌنوُتَْخم .ْنِتَتَْخيالَف،ِةَلْرُغْلٱِ
ُظْفِحْلَب،ًائْيَشُةَلْرُغْلٱِتَسْيَلَو،ًائْيَشُناَتِْخلٱَسْيَل١٩
ْثَبْلَيْلَفٍدِحاَوُّلُكاَهيِفَيِعُديِتَّـلٱُةَوْعَّـدلَا٢٠.ِهللاٱاَياَصَو
َتْعَطَتْسٱِنِإَوْلَب.َكَّـمَُهيالَفٌدْبَعَتْنَأَوَتيِعُد٢١.اَهيِف

هللاةسينك)٤٠-٧:١سوثنروك١(جاوزلانعةلئسأ-١

٢٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفَيِعُدْنَمَّـنَأل٢٢.ِّـيِرَْحلٱِباَهْلِمْعَتْسٱَفًاّرُحَريِصَتْنَأ ِ
ُوُّعْدَْملٱُّرُْحلٱًاضْيَأَكِلٰذَك.ِّـبَّـرلٱُقيِتَعَوُهَفٌدْبَعَوُهَوِّـبَّـرلٱ
اوُريِصَتالَف،ٍنَمَثِبْمُتِيُرتْشٱِدَق٢٣.ِحيِسَمْلِلٌدْبَعَوُه
ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأِهيِفٍدِحاَوُّلُكَيِعُداَم٢٤.ِساَّـنلِلًاديِبَع
يفْثَبْلَيْلَف .)٢٤-٧:١٢سوثنروك١(ِهللاٱَعَمَكِلٰذِ

يفو،نينمؤملانمنيجوّزتملاريغيفقباسلامالكلاناك
لوسرلاهّجويانهو.مهجاوزأنعاولصفنانيذلانيجوزتملا
مهلنيذلانويحيسملامهنوقابلاو.نيقابلاىلاثيدحلا
جاوزأنهليتاوللاتايحيسملاو،تايدوهيوأتاينثوتاجوز
نييحيسماوريصينألبقنيذلا:يأ.دوهيوأنوينثو
.يحيسمريغكيرشنماوجوزت

؟ءالؤهيفنوناقلاوهامنآلا

ىلعناكامدنعحيسملانأبسلوبلوسرلابواجي
لوسرلانإفكلذلو-رمألااذهيفًائيشلقيملضرألا
هدنع«وهوعوضوملااذهنعملكتي-حيسملالوسر،سلوب
نمؤمخألناكاذإهنإلوقيف)٧:٤٠سوثنروك١(»هللاحور
نأبجيالف،هعمشيعتنأتيضرةنمؤمريغةأرما
ريغجوزنمةجوزتمةيحيسمةديستناكاذإو.اهقلطي
اهناميإدعبهعمهتجوزشيعتنأجوزلااذهيضرونمؤم
نيببسلوسرلامدقيو.هكرتتةجوزلانأبجيالف،حيسملاب
:كلذل

ريغةأرملاو،ةنمؤملاهتأرمابسدقتينمؤملاريغجوزلا.١
.نمؤملااهجوزبسدقتتةنمؤملا
ريغلجرلابلقّريغيجاوزلانأانهدوصقملاسيل
ًايجراخًاسيدقتسدقتيلجرلانأدوصقملالب،نمؤملا
،بهذلاسدقيلكيهلانإحيسملالاقامك،ًايجيردتو
نأىنعمب)٢٣:١٧،١٩ىتم(نابرقلاسدقيحبذملاو
،ةنمؤملاهتجوزيفبرللنوكيلصصختلجرلااذه
اهجوزيفبرللةنمؤملاريغةجوزللصيصختهنأامك
.نمؤملا
نيصَّـصخماونوكينأىنعمب،نيسدقمدالوألانوكينأ.٢

نعدهشينأعيطتسينمؤملاكيرشلانأامك.هللا
نمؤملاريغهكيرشعمىقبينأبجيف.دالوأللهناميإ

.ءانبألاريخل

وأنمؤملاريغدارأاذإهنإلوقيفسلوبلوسرلايضميو
نوكياللاحلاهذهلثميفف،قرافيلفقرافينأةنمؤملاريغ
نمؤملاىلعبجيال.جاوزلاطابرلًاعضاخةنمؤملاوأنمؤملا

لاصفنالاف،هاضريالةيجوزطابرلعضخيلهكيرشربجينأ
جوزلاءاقبنإف.ءادعلاعنمتةقرافملاو،مالسلادجوُيانه
اهجوزعمةنمؤملاةجوزلاءاقبوأ،ةينثولاهتجوزعمنمؤملا
فيك«.صالخلاىلإرخآلاكيرشلادوقينأنكمي،ينثولا
فيكو؟كجوزنيصّلختسكنأةنمؤملاةأرملااهتيأنيملعت
.»؟كتجوزصّلختسكنألجرلااهيأملعت

،ةمهمةركفحضويلكلذدعبسلوبلوسرلايضميو
وعديالليجنإلاف،هلاحىلعىقبينأبجينمؤملانأيهو
هتايحيفدحاولككلسيلف.فنعلابةينمزلالاوحألارييغتل

نألبقهتلاحهيلعتناكامكو،برلاهلمسقامبسح
بجياليدوهيكنوتخموهوهللاهاعديذلاف.حيسملالبْقَي
الفنوتخمريغينثووهوبرلاهاعديذلاو،هناتخرتسينأ
،ًامهمسيلناتخلامدعوأناتخلانأكلذ،نتُخينأبجي
ىقبينأدحاولكىلعف،هللاةيصوبلمعلاوهمهملانكلو
.نمؤيلهللاهاعدامدنعهناميإلبقهتلاحهيلعتناكاملثم

كارتشا(ًادبعتنكنإ:نينمؤملللوسرلالوقيمث
نإعبطلاب.قلقتالومتهتالف،هللاكاعدامدنع)لاملابٌديس
منتغتنأكيلعفةيدوبعلانمررحتتنأعيطتستتنك
كاعددقهللاناكنإنكل.كتيدوبعنمقلطنتوةصرفلا
نإف!حيسملايفرحتنأ.ًادبعتسلتنأفدبعتنأو
رحوهف،ةيرحللمهاعددقهبناميإللحيسملامهاعدنيذلا
نإ.ٍساقٍديسلًادَبعتسمناكنإىتحهلخاديفًالعف
.حيسمللًادبعحيسملايفحبصأحيسمللراصيذلادبعلا
ًاديبعريصننأبجيالف،اننمثعفدوانلكانارتشاهللا
تناكاملثمهللامامأةوخإلااهيأدحاولكَقْبيل.سانلل
نحناننأفرعننألمجأام.هاعدامدنعهتلاحهيلع
امدنعطقفةنونيدلاوتوملاوةيطخلانمررحتنالنييحيسملا
،حيسملاةمدخىلإوةبحملاىلإررحتناننكل،حيسملابررحتن
.هللاةبحملًاعوطنيعضاخحبصنللبًاقلطمًارارحأانسلف

ظفحللةيآ
يفاَناَعَدْدَقَهللاٱ« )٧:١٥سوثنروك١(»ِمالَّـسلٱِ

ةالص
ةيجراخلاانعاضوأريغناليكلربصلاانطعأ،برلااهيأ
نأكردننحنو،ًاعوطكداشرإلعضخنلاندعاس.فنعلاب
ةنونيدلانموهللابضغنمانريرحتببسوهكءادف
،انتيرحنمثتعفدكنألانبولقلكنمكركشن.ةيدبألا
.كتبحملًاديبعانسوفنكمّلسناننإفكلذلو

هللاةسينك)٤٠-٧:١سوثنروك١(جاوزلانعةلئسأ-١
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لاؤس
ريغهكيرشبظفتحينمؤملاكيرشلالعجيًاببسركذأ-٢٠

؟جاوزلاةطباريفنمؤملا

؟انتانببلعفناذام)د(

،َّـنِهيِفِّـبَّـرلٱَنِمٌرْمَأيِدْنِعَسْيَلَفىَراَذَعْلٱاَّـمَأَو٢٥
٢٦.ًانيِمَأَنوُكَيْنَأُّبَّـرلٱَُهِمحَرْنَمَكًايْأَريِطْعُأيِنَّـنِكٰلَو
ٌنَسَحُهَّـنَأ.ِِرضاَْحلٱِقيِّـضلٱِبَبَسِلٌنَسَحاَذٰهَّـنَأُّنُظَأَف
ْبُلْطَتالَفٍةَأَرْمٱِبٌطِبَتْرُمَتْنَأ٢٧:اَذَكٰهَنوُكَيْنَأِناَسْنِإلِل
٢٨.ًةَأَرْمٱِبُلْطَتالَفٍةَأَرْمٱِنَعٌلِصَفْنُمَتْنَأ.َلاَصِفْنٱلٱ
ُختَْملَتْجَوَّـزَتْنِإَوَكَّـنِكٰل

ْ
َْملُءاَرْذَعْلٱِتَجَوَّـزَتْنِإَو.ْئِط

ُخت
ْ

َهلُنوُكَيِءالُؤٰهَلْثِمَّـنِكٰلَو.ْئِط
ُ

يفٌقيِضْم اَّـمَأَو.ِدَسَْجلٱِ
ُتْقَوْلٱ:ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَذٰهُلوُقَأَف٢٩.ْمُكْيَلَعُقِفْشُأِّـينِإَفاَنَأ
َهلَنيِذَّـلٱَنوُكَيْيَكِل،ٌَّـرصَقُمَنآلٱُذْنُم

ُ
َسْيَلْنَأَكٌءاَسِنْم

َهل
ُ

َنوُحَرْفَيَنيِذَّـلٱَو،َنوُكْبَيالْمَُّـهنَأَكَنوُكْبَيَنيِذَّـلٱَو٣٠،ْم
٣١،َنوُكِلْمَيالْمَُّـهنَأَكَنوَُرتْشَيَنيِذَّـلٱَو،َنوُحَرْفَيالْمَُّـهنَأَك
َّـنَأل.ُهَنوُلِمْعَتْسَيالْمَُّـهنَأَكََملاَعْلٱاَذٰهَنوُلِمْعَتْسَيَنيِذَّـلٱَو

ُْريَغ.ٍّمَهالِباوُنوُكَتْنَأُديِرُأَف٣٢.ُلوُزَتَِملاَعْلٱاَذٰهَةَئْيَه
يفُّمَتَْهيِجِوَّـزَتُْملٱ اَّـمَأَو٣٣،َّـبَّـرلٱِيضْرُيَفْيَكِّـبَّـرلِلاَمِ
يفُّمَتْهَيَفُجِوَّـزَتُْملٱ َْنيَبَّـنِإ٣٤.ُهَتَأَرْمٱِيضْرُيَفْيَكَِملاَعْلِلاَمِ
يفُّمَتَْهتِةَجِوَّـزَتُْملٱُْريَغ:ًاقْرَفِءاَرْذَعْلٱَوِةَجْوَزّلٱ ِّـبَّـرلِلاَمِ
يفُّمَتْهَتَفُةَجِوَّـزَتُْملٱاَّـمَأَو.ًاحوُرَوًادَسَجًةَسَّـدَقُمَنوُكَتِل اَمِ
ِخلُهُلوُقَأاَذٰه٣٥.اَهَلُجَرِيضْرُتَفْيَكَِملاَعْلِل

َ
َسْيَل،ْمُِكْري

ِّـبَّـرلِلِةَرَباَثُْملٱَوِةَقاَيِّـللٱِلْجَألْلَب،ًاقَهَوْمُكْيَلَعَيِقْلُأْيَكِل
ُلَمْعَيُهَّـنَأُّنُظَيٌدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو٣٦.ٍكاَبِتْرٱِنوُدْنِم
ْنَأَمِزَلاَذَكٰهَو،َتْقَوْلٱِتَزَواََجتاَذِإِهِئاَرْذَعَوْحَنٍةَقاَيِلِنوُدِب
٣٧.اَجَوَّـزَتَيْلَف.ُئِطُْخيالُهَّـنِإ.ُديِرُياَمْلَعْفَيْلَف،َريِصَي
يفًاخِساَرَماَقَأْنَماَّـمَأَو ُهَلْلَب،ٌراَرِطْضٱُهَلَسْيَلَو،ِهِبْلَقِ
يفاَذٰهَىلَعَمَزَعْدَقَو،ِهِتَداَرِإَىلَعٌناَطْلُس َظَفَْحيْنَأِهِبْلَقِ
،ُلَعْفَيًانَسَحَفَجَوَّـزْنَمًاذِإ٣٨.ُلَعْفَيًانَسَحَف،ُهَءاَرْذَع
.)٣٨-٧:٢٥سوثنروك١(َنَسْحَأُلَعْفَيُجِوَّـزُيالْنَمَو

لعفناذام:وهولوسرلاهيلعبواجيعبارلاؤساذه
؟تاجوزتملاريغانتانبب

ىراذعلاجاوزنعسلوبلوسرلاثدحتيءزجلااذهيف
جيوزتيفرومألاءايلوأوأنيدلاولاتابجاوو،لمارألاجاوزو
لمارألاوىراذعلاءالؤهءالكووأءابآنأرهاظلا.نهتانب

امدنعحيسملانأبباجأف،عوضوملااذهنعلوسرلااولأس
يفرمأامكنأشلااذهيفءيشبرمأيملانضرأىلعناك
هنوكرابتعابًايأريطعيلوسرلانكلو-نيجوزتملانأش

نوكينأبرلاهمحرنمك«برلانمهيلاىحومًالوسر
ةمحربًانيمأراصدقوهبقثوينمتؤمصخشكيأ-»ًانيمأ
رصعوه،تاذلابرصعنعسلوبلوسرلاثدحتيو.هللا
-ريخلانمهنإلوقيف،نييحيسمللةبسنلاببعاتموداهطضا
ىلعناسنإلاىقبينأ-قيضنمرضاحلاتقولايفاملًارظن

نعًالاصفنابلطينأبجيالفًاجوزتمناكنإف.هلاح
.جاوزلابلطيالنأهيلعفجوّزتمريغناكنإو.هتجوز
الاهنإفةاتفلاتجوزتاذإو،ئطخيالهنإفجوزتاذإنكل

مومهببسببعاتملانوقلينوجوزتينيذلانأولو،ئطخت
يضميو.اهنعاودعتبينأسلوبلوسرلاديرييتلادسجلا
نأل،َّـرصقُينامزلانأملعيهنإ٢٩ةيآلايفلوقيفلوسرلا
نافبيرقيناثلائجملاناكاملو.برتقادقةيناثحيسملائجم
المهنأكنوكبينيذلاو،نوجوزتيالمهنأكنوجوزتينيذلا
نورتشينيذلاو،نوحرفيالمهنأكنوحرفينيذلاو.نوكبي
المهنأكملاعلااذهنولمعتسينيذلاو،نوكلميالمهنأك
.لوزتفوسملاعلااذهةئيهنألكلذ....هنولمعتسي
مومهنودباوشيعينأنينمؤملانمديريلوسرلانافكلذلو
لكنأل،هيضريفيكوبرلارومأبمتهيجوّزتملاريغف،ةيجوز
لوئسمهنألفجوزتملاامأ،ةيوامسلارومألابمتهمهركف
فيكبمتهيوملاعلارومأبمتهيهنإف،دالوأوتيبوةجوزب
.ركفلامسقنمجوزتملاصخشلافكلذىلعو.هتأرمايضري
نامتهت،اهجوزتاميتلاةأرملاو،جوزتتمليتلاءارذعلا
.حورلابودسجلابةايحلاةسادقنالانتفيكبو،برلارومأب
نأديرتهنألملاعلااذهرومأبمتهتاهنإفةجوزتملاةأرملاامأ
مهدّيقيوأنينمؤملاقهرينألوسرلاديريالو.اهجوزيضرت
اودتهينأمهديريو،مهريخديرينكل،مهزجعيوأمهبعتيوأ
كلذعمو.كابترانودنمبرلااومدخيلقئالوهامىلإ
ناكوتقولااهتافاذإهتاتفىلائسيهنأنظيدحأناكنإف
.جاوزلاباهلحمسنإئطخيالوهف،جوزتتنأاهيلع
لكهبلقيفعنتقييذلاصخشلانكل.تدارأاذإجوزتتلف
يفرحوهفجوزتينأبهرطضيءيشدجويالوعانتقالا
اميفرحوهفةاتفلاهذهجوّزيالنأمزعاذا.هرايتخا
لعفي«جوزيالنم.»لعفيًانسح«جَوّزنم.لعفي
يفنونمؤملااهيفناكيتلاةيساقلافورظلاببسب»نسحأ
.تقولاكلذ

ظفحللةيآ
لٱاَذٰهَنوُلِمْعَتْسَيَنيِذَّـلٱَو«

ْ
َّـنَأل.ُهَنوُلِمْعَتْسَيالْمَُّـهنَأَكََملاَع

لٱاَذٰهَةَئْيَه
ْ
)٧:٣١سوثنروك١(»ُلوُزَتَِملاَع

هللاةسينك)٤٠-٧:١سوثنروك١(جاوزلانعةلئسأ-١

٢٧
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ةالص
نأديرتكنألبلقلالكنمكركشأيوامسلايبأ
كدحوكتدابعىلافرصنننأديرت.انمومهنمانررحت
ملاعلايفءيشدجوينأحمستال.كدحوكبلاغشناللو
ملاعلااذهةئيهنإبرايمعن.كبلاغشنالانعانلطعي
ءايشألانعفرصنننأو،يقابلابلطننأانطعأف،لوزت
.حيسملامسابهبلطناذه.اهلتابثالواهيفءاقباليتلا

لاؤس
»لعفيًانسح«جوّزينمنإسلوبلوسرلالاقاذامل-٢١

؟»نسحألعفي«جوّزيالنمو

؟ةيناثلاةرمللجاوزلازوجيله)ـه(

ْنِكٰلَو.ًاّيَحاَهُلُجَرَماَداَمِسوُماَّـنلٱِبٌةَطِبَتْرُمُةَأْرَْملٱ٣٩
يف،ُديِرُتْنَمِبَجَوَّـزَتَتْيَكِلٌةَّـرُحَيِهَفاَهُلُجَرَتاَمْنِإ ِّـبَّـرلٱِ
ِبَسَحِب،اَذَكٰهْتَثِبَلْنِإًةَطْبِغُرَثْكَأاَهَّـنِكٰلَو٤٠.ْطَقَف
:٧سوثنروك١(ِهللاٱُحوُريِدْنِعًاضْيَأاَنَأِّـينَأُّنُظَأَو.يِيْأَر

٣٩،٤٠(.

ةطبترمةجوزلانإسلوبلوسرلالوقينيتيآلانيتاهيف
يفجاوزلااذهبةطبترماهنإ.ًايحاهلجرمادامجاوزلاةعيرشب
تامنأثدحاذإف.ناسناهقِّـرفيالهللاهعمجامو،برلا
ىلع،ءاشتيذلاصخشلاجوزتتنأةرححبصتاهنإفاهجوز
الكلذل.طقفنمؤمصخشنمجاوزلااذهنوكينأ
نأوأ،نمؤمريغلجربجوزتتةنمؤمةديسنأًادبأبجي
ببسبلوسرلاىريو.ةنمؤمريغةأرمابجوزتيًانمؤمًالجر
ةداعسرثكأنوكتاهجوزتومييتلاةأرملانأرضاحلاقيضلا
بجيالفةجوزتملاةأرملاامأ..جاوزريغباهلاحىلعتيقبنإ
الاهجوزاهكرتنإىتح.كلذاهفلكامهماهجوزكرتتنأ
،اهريغبجوزتينأهلقحيالامك،هريغبجوزتتنأاهلّقحي
جاوزلاتابجاونإفجوزلاتامنإامأ.دحاوامهنأل
دعبجوزتتنأةلمرألاتءاشاذإف،تهتنادقنوكتهقوقحو
يفجاوزلااذهمتينأطرشىلعكلذاهلفاهجوزتومينأ
.ةيدسجةوهشلال،حيسملا

ظفحللةيآ
يف،ُديِرُتْنَمِبَجَوَّـزَتَتْيَكِلٌةَّـرُحَيِهَفاَهُلُجَرَتاَمْنِإ« ِ

)٧:٣٩سوثنروك١(»ْطَقَفِّـبَّـرلٱ

ةالص
ةوخالالكلجأنمكنمبلطنعوسيبرلااهيأ
مهتدارإبسحمهجاوزاودقعيالأنيجوزتملاريغتاوخألاو
،مهبحبسحوأ،ةيدسجلامهتاوهشبسحوأ،ةيصخشلا
حيسملابمهلاصتاءوضيفو،سودقلاكحورداشرإبلب
.مهرمعلوطكومدخينأاوعيطتسيل

لاؤس
؟طقفبرلايفجاوزلانوكينأبجياذامل-٢٢

ةـيـنـثوـلاتالـافـتـحالانـعةـلـئـسأ-٢
)١١:١-٨:١سوثنروك١(

لوسرلاىلاسوثنروكلهأههّجويذلايناثلالاؤسلا
مهلزوجيله:نيينثولامهناريجهاجتمهفقومبقّلعتيسلوب
؟ةينثولالكايهلايفاهنوميقييتلامهدايعأيفمهوكراشينأ
ىلإ؟ناثوأللمَّـدقُتيتلاموحللانماولكأينأمهلزوجيله
نيبويحيسملانيبفالتئاكانهدجوينأنكميدحيأ
عستمقيرف:نيقيرفىلإنويحيسملامسقنا؟نييحيسملاريغ
نأنمؤيهنأل،طالتخالااذهلًادحعضينأدريملبلقلا
نكل.ءايوقأمهسفنأاوبسحءالؤه.ًائيشتسيلناثوألا
،ةينثولاةايحلاةسراممنمصلختينأردقيملرخآًاقيرف
يفكرتشينأهلحمستالةيناطيشةوقنثولايفنأسحأو
ءالؤهىُّمَسدقو،ناثوأللحبُذامملكأينأالو،مئالولا
.ءافعض

امدنعاهنوقبطيءيدابمةثالثسلوبلوسرلامهلمدقيو
الوأةينثولادايعألايفنوكرتشيله:مهسفنأنولأسي
؟اهيفنوكرتشي

هسفنسلوبلوسرلامدقيو)٨حاحصأ(ةبحملاأدبم.١
.)٢٣-٩:١(ةبحملاهذهلًالاثم

.)١٠:١٣-٩:٢٤(سفنلاطبضأدبم.٢
مدقيمث.)٢٢-١٠:١٤(حيسمللصالخإلاأدبم.٣

.)١١:١-١٠:٢٣(هلاقاملًاصخلمسلوبلوسرلا

ةبحملاأدبم)أ(

ألِلَحِبُذاَمِةَهِجْنِماَّـمَأَو١
َ
اَنِعيِمَِجلَّـنَأُمَلْعَنَفِناَثْو

ٌدَحَأَناَكْنِإَف٢.يِنْبَتَةَّـبَحَْملٱَّـنِكٰلَو،ُخُفْنَيُمْلِعْلٱ.ًامْلِع
ْنَأُبَِجياَمَكُدْعَبًائْيَشْفِرْعَيَْملُهَّـنِإَف،ًائْيَشُفِرْعَيُهَّـنَأُّنُظَي
ٌفوُرْعَماَذٰهَف،َهللاٱُّبُِحيٌدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو٣!َفِرْعَي

هللاةسينك)١١:١-٨:١سوثنروك١(ةينثولاتالافتحالانعةلئسأ-٢
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ألِلَحِبُذاَمِلْكَأِةَهِجْنِمَف٤.ُهَدْنِع
َ
َسْيَلْنَأُمَلْعَن،ِناَثْو

يفٌنَثَو ْنِإَوُهَّـنَأل٥.ًادِحاَوالِإُرَخآٌهٰلِإَسْيَلْنَأَوِ،َملاَعْلٱِ
ِهلآىَّـمَسُياَمَدِجُو

َ
يفَناَكٌءاَوِس،ًة ،ِضْرَألٱَىلَعْوَأِءاَمَّـسلٱِ

ِهلآُدَجوُياَمَك
َ

ٌهٰلِإاَنَلْنِكٰل٦.َنوُريِثَكٌباَبْرَأَوَنوُريِثَكٌة
ٌّبَرَو.ُهَلُنْحَنَو،ِءاَيْشَألٱُعيَِمجُهْنِميِذَّـلٱُبآلٱ:ٌدِحاَو
.ِهِبُنْحَنَو،ِءاَيْشَألٱُعيَِمجِهِبيِذَّـلٱ،ُحيِسَْملٱُعوُسَي:ٌدِحاَو
يفُمْلِعْلٱَسْيَلْنِكٰلَو٧ َوْحَنِريِمَّـضلٱِبٌساَنُأْلَب.ِعيِمَْجلٱِ
َوُهْذِإْمُهُريِمَضَف.ٍنَثَوِلَحِبُذاَّـِممُهَّـنَأَكَنوُلُكْأَيَنآلٱَىلِإِنَثَوْلٱ

اَنَّـنَأل،ِهللاٱَىلِإاَنُمِّـدَقُيالَماَعَّـطلٱَّـنِكٰلَو٨.ُسَّـجَنَتَيٌفيِعَض
اوُرُظْنٱِنِكٰلَو٩.ُصُقْنَنالْلُكْأَنَْملْنِإَوُديِزَنالاَنْلَكَأْنِإ
ْنِإُهَّـنَأل١٠.ِءاَفَعُّضلِلًةَرَثْعَماَذٰهْمُكُناَطْلُسَريِصَيالَئِل
يفًائِكَّـتُم،ٌمْلِعُهَلْنَماَيٌدَحَأَكآَر ىَوَّـقَتَيالَفَأ،ٍنَثَوِلَكْيَهِ

ألِلَحِبُذاَمَلُكْأَيىَّـتَح،ٌفيِعَضَوُهْذِإ،ُهُريِمَض
َ
١١؟ِناَثْو

ُحيِسَْملٱَتاَميِذَّـلٱُفيِعَّـضلٱُخَألٱَكِمْلِعِبَبَسِبَكِلْهَيَف
ُختْذِإاَذَكٰهَو١٢.ِهِلْجَأْنِم

ْ
َجتَوِةَوْخِإلٱَىلِإَنوُئِط

ْ
َنوُحَر

ُخت،َفيِعَّـضلٱُمُهَريِمَض
ْ

ْنِإَكِلٰذِل١٣.ِحيِسَْملٱَىلِإَنوُئِط
َرِثْعُأالَئِل،ِدَبَألٱَىلِإًامَْحلَلُكآْنَلَفيِخَأُرِثْعُيٌماَعَطَناَك
.)١٣-٨:١سوثنروك١(.يِخَأ

ًاموحلكانهنأيهةلكشمسوثنروكيفنونمؤملاهجاو
نأنكميمهنإنييحيسملاضعبلاقو.نثوللحبذُتتناك
ضعبلالاقو.نثولابىمسُيامدجويالهنألاهنماولكأي
.نثولامسابةحوبذماهنألاهنماولكأينأبجيالمهنإرخآلا
بتكو،بضغلانمًاريثكبَّـبسنييحيسملانيبلادجرادو
حضوأف.كلذيفلوسرلاسلوبنولأسيسوثنروكونمؤم
دحاولكرهظُينأوهعوضوملااذهيفلوألاأدبملانأمهل
هذهلكأينأنكمييوقلاصخشلاف.هريغلةبحملامهنم
نمدحاولكليغبنيو.اهنععنتميففيعضلاامأ،موحللا
دقف،لكأيملوألكأءاوس،رخآلافرطلامرتحينأنيفرطلا
امنكلو!هسّجنيالناسنإلافوجلخديامنإحيسملالاق
ةسينكيفةلكشملاتلقتنادقل.هسجنييذلاوههنمجرخي
ىلإهلكأنععانتمالاوأمحللكأةلكشمنمسوثنروك
عيمجلانإلوسرلاسلوبلوقيكلذل،ةبحمصقنةلكشم
لعجتةفرعملانكل،نثوللحوبذملامحللاةياكحنوفرعي
يذلاو.ينبتيتلايهةبحملاامنيب،ّربكتيوخفتنياهبحاص
،هللافرعيهللابحييذلاو،هللادنعفورعموههللابحي
هلجأليذلاو،ءيشلكهنميذلابآلاوهو،دحاولاهلإلا
هبو،ءيشلكهبيذلاحيسملاعوسيوهدحاوبرو،نحن
.نحن

مهضعبف،ةقيقحلاهذهنوفرعيسانلالكسيلنكل
لعفلاباهنأكحئابذلانولكأيمهنأىتحناثوألاىلعاودَوّعت

نورعشياولكأينأدعبمهناف،ءافعضمهنألو.ناثوأللحئابذ
الماعطلانأيهةقيقحلانأعم.تسندتدقمهرئامضنأ
اللكأنملنإوًائيشبسكنالانلكأنإاننإف.هللاىلإانبّرقي
نوكتالئلاوهَّـبنتينأنينمؤملاىلعنإفكلذلو.ًائيشرسخن

نأربتعييذلاصخشلاف.ءافعضللةرثعرجحهذهمهتيرح
ًارجحعضي،ناثوأللحوبذملامحللالكأيودوجومريغنثولا

لوقيهلو.فيعضلااذهرثعيف،فيعضلاهقيدصقيرطيف
يفلكأت،ةفرعملابحاصايتنأ،دحأكآراذإ:لوسرلا
لكأيف،ريمضلافيعضناكنإعجشتيالأ،ناثوألالكيه
كانهدجويالهنأملعتتنأولكأتتنأ؟ناثوألاحئابذنم
،نثوللءيشاذهنأرابتعابلكأيوهو،نثوىَّـمسُيام
نأعم،فيعضلااذهكالهيفًاببستنأكتفرعمنوكتف
ئطخناذكهو.هلجأنمحيسملاتامكلخأفيعضلااذه
مهرئامضحرجننيحو،انتوخإىلإئطخننيححيسملاىلإ
يخأرُّثعتيفًاببسماعطلاضعبناكاذاف.ةفيعضلا
طوقسيفًاببسنوكأالئلًادبأمحللالكآنلًاذا،هطوقسو
رخآلاةبحميفلبمحللالكأيفةلكشملاتسيلًاذإ.يخأ
.هتحلصمبمامتهالايفو

نيّرصنتملاضعبف،مويلارركتتاهسفنةلكشملاهذه
نوعزفينييتابناهلكمهتايحاوضقدنهلادالبيفنييسودنهلا
نمنوملسملانوّرصنتملاعزفيكلذكو،رقبلاموحللكأنم
اوغلبنيذلانييحيسملانأيفلادجالو.ريزنخلاموحللكأ
نوثرتكيالةهفاتلئاسمهذهنأنوكرديملعلانمةجرد
،ءافعضلامهتوخإكوكشاومرتحينأبجيمهنكل،اهل
موحللكأنعنوعنتميوأ،رقبلاموحللكأنعنوعنتميف
مهتحارىلعمهصرحومهتوخإلمهتبحمببسب،ريزنخلا
دحأنيدينأزوجيالو.مهروعشءاذيإنمًاعنمو،ةيحورلا
دجويالف،رومألاهذهيفةيطخلامهيلإبسنيوأنيرخآلا
لكلاف،نيرخآلاىلعًاطّلستمًاديسهسفنبسحييحيسم
يتلاةفرعملابسحبفرصتينأناسنإلكىلعو،هللاديبع
عنتمينأبجيهنأىلع.ًايضرموًاباوصوهىريامكاهلان
ءافعضلاةوخإلايذتحيالئلةماعلامئالولايفمحللالكأنع
.مهريمضىَّـذأتيف،هبنوككشتملا

ظفحللةيآ
لَكَأْنِإاَنَّـنَأل،ِهللاٱَىلِإاَنُمِّـدَقُيالَماَعَّـطلٱَّـنِكٰلَو«

ْ
ُديِزَنالاَن

)٨:٨سوثنروك١(»ُصُقْنَنالْلُكْأَنَْملْنِإَو

ةالص
انيفقلخاو،انتيرحلانلامعتساءوسانلرفغا،حلاصلاانهلإ
انتوخإمركنف،نيرخآلارعاشميعارتيتلاةبحملاروعش

هللاةسينك)١١:١-٨:١سوثنروك١(ةينثولاتالافتحالانعةلئسأ-٢

٢٩
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اذهتاذلملكنععنتمنلاندعاس.مهينبنومهدعاسنو
ءافعضلانحنانصلخيلهسفنىلخأحيسملانأامك،ملاعلا
.كئادفوكصالخوكتبحملكركشن.نيجاتحملا

لاؤس
نيذلانينمؤملاعمتالماعملايفلوألاأدبملاركذا-٢٣

.ركفلايفانعمنوفلتخي

سلوبلوسرلاةايحيفةبحملانعلاثم)ب(

َعوُسَيُتْيَأَراَمَأ؟ًاّرُحاَنَأُتْسَلَأ؟ًالوُسَراَنَأُتْسَلَأ١
يفِيلَمَعْمُتْنَأْمُتْسَلَأ؟اَنَّـبَرَحيِسَْملٱ ُتْنُكْنِإ٢!؟ِّـبَّـرلٱِ
ْمُكَّـنَأل،ٌلوُسَرْمُكْيَلِإاَنَأاَمَّـنِإَف،َنيِرَخآَىلِإًالوُسَرُتْسَل
يفيِتَلاَسِرُمْتَخْمُتْنَأ َدْنِعيِجاَجِتْحٱَوُهاَذٰه٣.ِّـبَّـرلٱِ
َلُكْأَنْنَأٌناَطْلُساَنَلَسْيَلاَنَّـلَعَلَأ٤.يِنَنوُصَحْفَيَنيِذَّـلٱ
ًةَجْوَزٍتْخُأِبَلوُجَنْنَأٌناَطْلُساَنَلَسْيَلاَنَّـلَعَلَأ٥؟َبَْرشَنَو
اَنَدْحَواَباَنْرَبَواَنَأْمَأ٦؟اَفَصَوِّـبَّـرلٱِةَوْخِإَوِلُسُّرلٱيِقاَبَك
ِةَقَفَنِبُّطَقَدَّـنََجتْنَم٧؟َلِغَتْشَنالْنَأٌناَطْلُساَنَلَسْيَل
ىَعْرَيْنَمْوَأ؟ُلُكْأَيالِهِرََمثْنِمَوًامْرَكُسِرْغَيْنَمَو؟ِهِسْفَن
اَذِٰهبُمَّـلَكَتَأِّـيلَعَلَأ٨؟ُلُكْأَيالِةَّـيِعَّـرلٱِنَبَلْنِمَوًةَّـيِعَر
ُهَّـنِإَف٩؟اَذٰهُلوُقَيًاضْيَأُسوُماَّـنلٱَسْيَلْمَأ؟ٍناَسْنِإَك
يفٌبوُتْكَم َهللاٱَّـلَعَلَأ.ًاسِراَدًارْوَثَّـمُكَتال:ىَسوُمِسوُماَنِ
اَنِلْجَأْنِمُهَّـنِإ؟اَنِلْجَأْنِمًاقَلْطُمُلوُقَيْمَأ١٠؟ُناَريِّـثلٱُهُِّمُهت
،ٍءاَجَرَىلَعَثُرَْحيْنَأِثاَّـرَحْلِليِغَبْنَيُهَّـنَأل.ٌبوُتْكَم
يفًاكيَِرشَنوُكَيْنَأِءاَجَّـرلٱَىلَعِسِراَّـدلِلَو ْنِإ١١.ِهِئاَجَرِ
اَنْدَصَحْنِإٌميِظَعَفَأ،ِتاَّـيِحوُّرلٱُمُكَلاَنْعَرَزْدَقُنْحَناَّـنُك
يفَءاَكَُرشَنوُرَخآَناَكْنِإ١٢؟ِتاَّـيِدَسَْجلٱُمُكْنِم ِناَطْلُّسلٱِ
اَذٰهْلِمْعَتْسَنَْملاَنَّـنِكٰل؟َىلْوَألٱِبُنْحَناَنْسَلَفَأ،ْمُكْيَلَع
ِليِجْنِإلًاقِئاَعَلَعْجَنالَئِلٍءَْيشَّـلُكُلَّـمَحَتَنْلَب،َناَطْلُّسلٱ
يفَنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ١٣.ِحيِسَْملٱ ِءاَيْشَألٱِ
ْهلٱَنِم،ِةَسَّـدَقُْملٱ

َ
َحَبْذَْملٱَنوُمِزالُيَنيِذَّـلٱ؟َنوُلُكْأَيِلَكْي

َنيِذَّـلٱَّـنَأ:ُّبَّـرلٱَرَمَأًاضْيَأاَذَكٰه١٤.َحَبْذَْملٱَنوُكِراَشُي
ْمَلَفاَنَأاَّـمَأ١٥.َنوُشيِعَيِليِجْنِإلٱَنِم،ِليِجْنِإلٱِبَنوُداَنُي
يفَريِصَيْيَكِلاَذٰهُتْبَتَكالَو،اَذٰهْنِمًائْيَشْلِمْعَتْسَأ َّـِ
.يِرْخَفٌدَحَأَلِّـطَعُيْنَأْنِمَتوُمَأْنَأِيلٌْريَخُهَّـنَأل.اَذَكٰه

ُةَروَُّـرضلٱِذِإ،ٌرْخَفِيلَسْيَلَفُِّـرشَبُأُتْنُكْنِإُهَّـنَأل١٦
ْنِإُهَّـنِإَف١٧.ُِّـرشَبُأالُتْنُكْنِإِيلٌلْيَوَف،َّـَيلَعٌةَعوُضْوَم
ِدَقَفًاهْرَكَناَكْنِإْنِكٰلَو،ٌرْجَأِيلَفًاعْوَطاَذٰهُلَعْفَأُتْنُك
ُِّـرشَبُأاَنَأَوْذِإ؟يِرْجَأَوُهاَمَف١٨.ٍةَلاَكَوَىلَعُتْنِمْؤُتْسٱ
ِيناَطْلُسْلِمْعَتْسَأَْملىَّـتَح،ٍةَقَفَنالِبِحيِسَْملٱَليِجْنِإُلَعْجَأ

يف ُتْدَبْعَتْسٱ،ِعيِمَْجلٱَنِمًاّرُحُتْنُكْذِإِّـينِإَف١٩.ِليِجْنِإلٱِ
ِدوُهَيْلِلُتِْرصَف٢٠.َنيِرَثْكَألٱَحَبْرَألِعيِمَجْلِلِيسْفَن

َحتَنيِذَّـلِلَو،َدوُهَيْلٱَحَبْرَألٍّيِدوُهَيَك
ْ

َحتِّـينَأَكِسوُماَّـنلٱَت
ْ

َت
َحتَنيِذَّـلٱَحَبْرَألِسوُماَّـنلٱ

ْ
الِبَنيِذَّـلِلَو٢١،ِسوُماَّـنلٱَت

ْلَب،ِِهللاٍسوُماَنالِبُتْسَلِّـينَأَعَم-ٍسوُماَنالِبِّـينَأَكٍسوُماَن
َحت
ْ

٢٢.ٍسوُماَنالِبَنيِذَّـلٱَحَبْرَأل-ِحيِسَمْلِلٍسوُماَنَت
ِّـلُكْلِلُتِْرص.َءاَفَعُّضلٱَحَبْرَألٍفيِعَضَكِءاَفَعُّضلِلُتِْرص
ُهُلَعْفَأاَنَأاَذٰهَو٢٣.ًامْوَقٍلاَحِّـلُكَىلَعَصِّـلَخُألٍءَْيشَّـلُك
-٩:١سوثنروك١(ِهيِفًاكيَِرشَنوُكَأل،ِليِجْنِإلٱِلْجَأل

٢٣(.

نيذلانينمؤملاةلماعميفلوألاأدبملاسلوبلوسرلاركذ
هسفنلوسرلامدقو،ةبحملاأدبموهوركفلايفانعمنوفلتخي
هتلاحبدهشتساو،ةبحملاهذهىلعًالاثمعساتلاحاحصالايف
.نيرخآللةيحضتوةبحمنمهمَّـدقامًاحضوم،هصخشبو
ًايناثو)١٨-١تايآ(لوسركهقوقحنعسلوبلزانتًالوأف
لاثمناكو.)٢٣-١٩تايآ(يداعيحيسمكهقوقحنع
نمهسفنىلخأيذلاحيسملاعوسيبرلاكلذيفسلوب
-٢:٥يبليف(سانلاهبشيفًارئاصدبعةروصًاذخآ،هدجم
بلطأملينأللوسركيقوقحببلاطأملانأ:لوقيو.)١١
؟ًارحانأتسلأ:لءاستيو.يلةجوزلالو،يسفنلةناعإ
؟ًالوسرانأتسلأ)ماعطنميهتشأاملكآنأرحيأ(
-)؟يلاملانوعلابةسينكلاينَّـدمتنأقحلايلسيلأيأ(
تالهؤمنمناكو؟انبرحيسملاعوسيتيأرامأ:لأسيو
ىأردقسلوبناكو،حيسملاىأردقنوكينألوسرلا
يفيلمعمتنأمتسلأ:لأسيو.لسرلايقابهآرامكحيسملا
ليلدسوثنروكلهأناميإنإ.)يلوسرلايلمعيأ(؟برلا
ًالوسرتسلتنكنإ:لوقيو،حيسملالوسرسلوبنأىلع
،لوسرمكيلإانأف،يتلاسرنوضفرينيذلانمنيرخآلاىلإ
.برلايفيتلاسرةّحصتبثُييذلامتخلامتنأمكنأل

يلوسرلاهقحنإلوقيلكلذدعبسلوبلوسرلالقتنيمث
.هيلاجاتحييذلالاملاهلعفدتوهدعاستةسينكلانأوه
.برشأولكآنأقحلايلنإ:هانعماممهللوقيهعمسا
لثموبرلاةوخإلثمولسرلايقابلثمقحلايلنإ
ابانربوانألهمأ:لوقيو.ةنمؤمةجوزبحصأنأسرطب
يدنجيأ:لءاستيمث؟انقزرليصحتللمعناندحو
الوًامركسرغييذلانم؟ًايصخشوههيلعةقفنلاوبراحي
نملكأيالوًاعيطقىعرييذلانم؟مركلارمثنملكأي
مكلهلوقايذلامالكلااذهنإلوقيفيضميمث؟عيطقلانبل
تلاقدقف.اذهلوقتةعيرشلانكليدنعنمهلوقأال
سرديوهوروثلامفىلعةمامكعضتال:ىسومةعيرش
نعتاملكلاهذههللالوقيلهف.)٢٥:٤ةينثت(بوبحلا
يذلاو،ضرألاحلفييذلانإف،لسرلانعلب!ال؟ناريثلا
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نمهبيصنلانينأءاجرىلعهلمعبموقيبوبحلاسردي
تاريخلامكيفتعرزدقتنكْنإ:لأسيلوسرلاو.داصحلا
؟ةيداملاتاريخلامكنمدصحأنأَّـيلعريثكلهف،ةيحورلا
هذهنمهبيصنذخأينأقحسانلانمانريغلناكاذإو
لب،قحلااذهلمعتسأمليننكل؟ىلْوَأانأُتْسلأتاريخلا
ريشبتلاقيرطيفةبقععضأالىتحءيشلكتلمتحا
دهعلايفةنهكلانإلوقيو.ةزاركلالطعأالىتحو،حيسملاب
مدخيْنَمو،لكيهلاتامدقتنمنوشَّـيعتياوناكميدقلا
نيذلانإفاذهىلعو.حئابذلانمهبيصنذخأيحبذملا
لوقيو.ريشبتلانممهقزرنولانيحيسملاةراشبنونلعي
نمقحيألمعتسأملف،ًالثَميسفنتمدقينإ:لوسرلا
بلاطأانأوًائطخمنوكأالو،ًالعفيقوقحاهنإ.قوقحلاهذه
نأنمدحأينمرحينأىلعتومأنأتلَّـضفينكلو.اهب
الانأ:لوقيوهو.ةيصخشلايتقفنىلعةلاسرلامدقأ
اذإيننأل،يقوقحببلاطأينألمالكلااذهمكيلابتكأ
يلليولب،رشبأنأضورفملانمهناف،يلرخفالفتَّـرشب
قحلايلفكلذديرأيننألرشبأتنكاذاف.رشبأالتنكنإ

ةيصوبموقألب-يتدارإبرشبأالتنكاذإامأ.ةرجأيف
ًاناجمرشبأنأيترجأ:ةباجالا؟يترجأيهامف-َّـيلإتدهُع
.يرجأوهيذلاةراشبلاةمدخنميقحنعلزانتأنأو

هنإلوقيلةرشعةعساتلاةيآلايفسلوبلوسرلالقتنيو
رحلجرانأ:لوقيف.يداعيحيسمكهقوقحنعلزانت
حبرأىتحمهلًادبعيسفنتلعجكلذعمو،سانلادنع
يتداراضحمبنيرخآلليسفندابعتسالةجيتنو،مهرثكأ

ةعيرشلهألترصو.دوهيلاحبرأليدوهيكدوهيللترص
عضخأالتنكنإو-ةعيرشلالهأنمينأكىسوم
البنيذللترصو.ةعيرشلالهأحبرأيكل-ةعيرشلل

نأعم،ةعيرشالبمهنيذلاحبرألةعيرشالبيننأكةعيرش
ءافعضللترص.حيسملليعوضخبهللانمةعيرشيل
ءيشلكمهلكسانللترص.ءافعضلاحبرألفيعضك
ليبسيفهلكاذهلمعأ...ةليسولكبمهضعبصّلخأل
.اهتاريخيفكراشألةراشبلا

وهوسلوبلوسرلااهبتكييتلاتاملكلاهذهلمجأام
نعلزانتهنأىتحسوثنروكلهأبحيهنأفيكرهظُي

اهبترّتوًالعفهقحنمقوقحيهو.مهلجأنماهلكهقوقح
مهريخليبسيفاهلكاهنعلزانتيهنكلو،برلاةعيرشهل
لوسرلاهضرفيذلاتاذلاراكنإنأمهفناننأىلع.يدبألا
لئاسملانمامه،ةعورشملاهقوقحنعلزانتلاو،هسفنىلع
ةيقبنمبلطننأنكميالو،ةيئانثتسالاةيصخشلا
هذهنأّسحيهنإ.وهلعفاماولعفينأنييداعلانيرشبملا

يفةصاخوليجنإلاةماركلةيرورضامبرلبةعفانةقيرطلا
ةطساوبحيسملاىلانوريثكلبقأدقفاذكهو.نانويلادالب

يفركفتاليتلاةيطعملاةيّحضملاسلوبلوسرلاةمدخ
.اهسفن

كيلعف،حيسمللًاصخشحبرتنأتدرأنإ،ئراقلايزيزع
.اهبلمعتو،ةدعاقلاهذهيفركفتنأ

ظفحللةيآ
»ُِّـرشَبُأالُتْنُكْنِإِيلٌلْيَوَف،َّـَيلَعٌةَعوُضْوَمُةَروَُّـرضلٱ«
)٩:١٦سوثنروك١(

ةالص
لجأنمبلقلالكنمكركشننحنيوامسلاانابأ
ىحضولزانتيذلاوههنألكركشن.انلحيسملاةبحم
بحنلاندعاس.نيرخآلالجأنميحضنفيكانمَّـلعف
يهكتبحمنوكتلاندعاس.انعمنيفلتخملاىتح.انريغ
لّصونلانعأ،انابأ.انكولسوانفُّرصتلىمسألاولوألانوناقلا
.اهيلاةجاتحملاسوفنللكتبحمةلاسر

لاؤس
هسفندبعتسينأسلوبلوسرلامّلعتنيأنم-٢٤

؟نيرخآلاحبريلعيمجلل

سفنلاطبضأدبم)ج(

يفَنوُضُكْرَيَنيِذَّـلٱَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلَأ٢٤ ِناَدْيِْملٱِ
اَذَكٰه؟َةَلاَعَْجلٱُذُخْأَيًادِحاَوَّـنِكٰلَو،َنوُضُكْرَيْمُهُعيَِمج
يفُهَسْفَنُطِبْضَيُدِهاَُجيْنَمُّلُكَو٢٥.اوُلاَنَتْيَكِلاوُضُكْرٱ ِ
اَّـمَأَو،ىَنْفَيًاليِلْكِإاوُذُخْأَيْيَكِلَفَكِئٰلوُأاَّـمَأ.ٍءَْيشِّـلُك
َسْيَلُهَّـنَأَكاَذَكٰهُضُكْرَأاَنَأًاذِإ٢٦.ىَنْفَيالًاليِلْكِإَفُنْحَن
ْهلٱُبِْرضَأالِّـينَأَكُبِراَضُأاَذَكٰه.ٍنيِقَيِْريَغْنَع

َ
ْلَب٢٧.َءاَو

الَنيِرَخآلِلُتْزَرَكاَمَدْعَبىَّـتَح،ُهُدِبْعَتْسَأَويِدَسَجُعَمْقَأ
ْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأُديِرُأُتْسَلِّـينِإَف١.ًاضوُفْرَمِيسْفَناَنَأُريِصَأ

َجت
ْ

َحتاوُناَكْمُهَعيَِمجاَنَءاَبآَّـنَأاوُلَه
ْ

ُمُهَعيَِمجَو،ِةَباَحَّـسلٱَت
يفاوُزاَتْجٱ ِملاوُدَمَتْعٱُمُهَعيَِمجَو٢،ِرْحَبْلٱِ

ُ
يفىَسو ِةَباَحَّـسلٱِ

يفَو ٤،ًاّيِحوُرًادِحاَوًاماَعَطاوُلَكَأْمُهَعيَِمجَو٣،ِرْحَبْلٱِ
َنوُبَْرشَياوُناَكْمَُّـهنَأل-ًاّيِحوُرًادِحاَوًاباََرشاوُبَِرشْمُهَعيَِمجَو
٥.َحيِسَْملٱِتَناَكُةَرْخَّـصلٱَو،ْمِهِتَعِباَتٍةَّـيِحوُرٍةَرْخَصْنِم
يفاوُحِرُطْمَُّـهنَأل،ُهللاٱَّـَرسُيَْملْمِهِرَثْكَأِبْنِكٰل ِهِذٰهَو٦.ِرْفَقْلٱِ
َنيِهَتْشُمُنْحَنَنوُكَنالىَّـتَح،اَنَلًالاَثِمْتَثَدَحُروُمُألٱ

اَمَكٍناَثْوَأَةَدَبَعاوُنوُكَتالَف٧.َكِئٰلوُأىَهَتْشٱاَمَكًاروُُرش
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ألِلُبْعَّـشلٱَسَلَج:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك،ْمُهْنِمٌساَنُأَناَك
َ

ِلْك
ٌساَنُأىَنَزاَمَكِنْزَنالَو٨.ِبِعَّـلِلاوُماَقَّـمُث،ِبُّْرشلٱَو
يفَطَقَسَف،ْمُهْنِم الَو٩.ًافْلَأَنوُْرشِعَوٌةَثالَثٍدِحاَوٍمْوَيِ
ُمُهْتَكَلْهَأَف،ْمُهْنِمٌساَنُأًاضْيَأَبَّـرَجاَمَكَحيِسَْملٱِبِّـرَجُن
،ْمُهْنِمٌساَنُأًاضْيَأَرَّـمَذَتاَمَكاوُرَّـمَذَتَتالَو١٠.ُتاَّـيَْحلٱ
،ًالاَثِمْمُهْتَباَصَأاَهُعيَِمجُروُمُألٱِهِذٰهَف١١.ُكِلْهُْملٱُمُهَكَلْهَأَف
.ِروُهُّدلٱُرِخاَوَأاَنْيَلِإْتَهَتْنٱَنيِذَّـلٱُنْحَناَنِراَذْنِإلْتَبِتُكَو

َْمل١٣.َطُقْسَيالْنَأْرُظْنَيْلَفٌمِئاَقُهَّـنَأُّنُظَيْنَمًاذِإ١٢
َجتْمُكْبِصُت

ْ
ْمُكُعَدَياليِذَّـلٱ،ٌنيِمَأَهللاٱَّـنِكٰلَو.ٌةَّـيَِرشَبالِإٌةَبِر

ِةَبِرْجَّـتلٱَعَمُلَعْجَيَسْلَب،َنوُعيِطَتْسَتاَمَقْوَفَنوُبَّـرَُجت
َحتْنَأاوُعيِطَتْسَتِل،َذَفْنَْملٱًاضْيَأ

ْ
-٩:٢٤سوثنروك١(اوُلِمَت

١٠:١٣(.

الف،ةبحملاأدبموهلوألاأدبملانأسلوبلوسرلاركذ
حبُذيذلامحللاةلأسمنمنولعجينينمؤملانأبجي
بجيمهنكل،ةسينكلايففالتخاوأماسقناةلأسمناثوألل
يفمهلةودقوًالثمهسفنلوسرلامدقو.ةبحمباودحّتينأ
ىلإلوسرلالقتنيو.نيرخآلالجأنمةيحضتلاوةبحملا
بجييحيسملانمؤملانإف،سفنلاطبضأدبموهرخآأدبم
حبصيالىتحهحامجحبكينأوهعمقيوهدسجضوّرينأ
يتلاموحللاةلأسمىلارظننامدنعو.حماجلاناصحلالثم
سفنلاضيورتةيحاننماهيلإرظنننأبجيناثوأللمَّـدقُت
.اهطبضو

تناكدقو-نييضايرلانمةلثمأسلوبلوسرلامدقيو
-ةميظعةيضايرتايرابمةماقإناكمسوثنروكةنيدم
نيذلانإلوقيف،ةعراصملاويرجلايتضايرنعثدحتف
مهسفنأنوطبضي،نوعراصتينيذلاو،قابسلايفنورجي
نأاوعيطتسيىتحمهترطيستحتاهنولعجيومهداسجأو
:ًاقرفكانهنكلو.نونمؤملالعفينأبجياذكهو،اوزوفي
،ةزئاجلالانيقابسلاناديميفنورَْجينيذلانمطقفدحاو
.زئاوجنولانيمهنإفهللاليبسيفنورجينيذلالكامأ
طبضسراميقابسلايفيرجييذلا:رخآقرفكانهو
لاننفنحنامأ،ىنفيليلكإلجأنمءيشلكيفسفنلا
انأسلوبلوقي.لداعلاناَّـيدلابرلاانلهبهيىنفيالًاليلكا
برضينمكمكالأالو،فدهلالهجيصخشكيرجأال
ىتح،َّـيفةدوجوملاةريرشلاتابغرلادبعتسأيننكل،ءاوهلا
نورسخينيذلانيرساخلانمنوكأاليريغتَّـرشبامدعب
ًالثمسلوبلوسرلابرضيو.نيقباستمللةعوضوملاةزئاجلا
اوناكمهنأعم،ةزئاجلااورسخنيذلاميدقلادهعلاينمؤمنم
ءاملانماوبرشمهلكو،ىسومعمةباحسلاةيامحتحتمهلك
مهناف،هللاّرسُيملمهرثكأبنكلو،ةرخصلانمجرخيذلا

انلهلكهذهثدح.هللامهكلهأمهسفنأاوطبضيملامدنع
ناثوألادبعنالو،مههوهتشااملثمرشلايهتشنالف،ًالاثم
ملستسااملثمانزلاىلإملستسنالو،مهاهودبعامك
نأبجيالو.مهتكلهأتايحلانأةجيتنلانوكتفمهضعب
اوعبتدقل!توملاكالممهكلهأفمهضعبرمذتاملثمرمذتن
،ةوهشللًاديبعاوراصف،مهسفنأاوطبضيملمهنكلىسوم
نأبجينحنو.ةزئاجلااورسخفهيلعاورمذتوهللااوبرجو
لعيوانرذنيانلًالثمنوكيلهلكاذهثدح.رذحن

ِّـ
ىتحانم

.هيفاوعقواملثميفعقنال

مهعيمج«:لوقتىتلاةعبارلاةيآلاحرشننأانهبحنو
ةرخصنمنوبرشياوناكمهنأل،ًايحورًادحاوًابارشاوبرش
يقلتةرابعلاهذه.»حيسملاتناكةرخصلاو،مهتعباتةيحور
ردصم،لزألاذنمنئاكلاحيسملابسلوبناميإىلعًاءوض
وهحيسملا.ميدقلادهعلارصعيفىتحةمعنلاوةكربلا
معنلابهاووه.ةسينكلااهيلعتينُبيتلاةرخصلا
ًاماعطليئارساونبلكأدقل.هنوفرعيالاوناكنإو،نيينثولل
أرقأ(ءامسلانملزانلايوامسلانملا،حيسملاوهًايحور
.)٣٢:٤،١٨ةينثتو٨-١٧:٦جورخ

مئاقهنأنظينماذإ:هلوقبءزجلااذهلوسرلامتخيو
وهفضرألاىلعناسنإلامادامف.طقسيالنأرظنيلف
لكتينأدحألسيلو،ةئيطخلاوةبرجتلايفطوقسللةضرع
دهتجينأهيلعلب،ةسادقلاوةفرعملانمغلبامهمهمزعىلع
ىلإليمتةفيعضناسنإلاةعيبطنأل،يلصيورهسينأ
نأنمؤملاىلعف.ًامئادهبتنمناطيشلاو،ًامئادطوقسلا
لوقيمث.ةيوامسلاةنيدملاباوبألخدينأىلادهتجي
اليذلانيمأهللانكل،ةيرشبالإةبرجتمهبصتملهنإلوسرلا
نممهفلكيالوهف،نوعيطتسيامقوفنوبَّـرُجيمهعدي
ةليسوةبرجتلاعممهبهيو،هيلعنوردقيامريغبراجتلا
هنألاذهلوسرلالاق.اهلامتحاىلعةردقلاواهنمةاجنلا

نإف،طوقسللةضرُعمهنإهلوقنمنونمؤملاسأيينأيشخ
اورهسينأمهيلعو،صالخللهللاةوقبنوسورحمنينمؤملا
سيلبإاومواقينأمهيلعو،ةبرجتيفاولخديالئلاوّلصيو
عمهللامهبهيسو،قيضلابابلانملوخدلايفاودهتجيو
ىلعةردقلامهيطعيفوسو،اهنمةاجنللةليسوًامودةبرجتلا
.ةبرجتلالامتحا

ظفحللةيآ
يفُهَسْفَنُطِبْضَيُدِهاَُجيْنَمُّلُك« سوثنروك١(»ٍْءَيشِّـلُكِ
٩:٢٥(

هللاةسينك)١١:١-٨:١سوثنروك١(ةينثولاتالافتحالانعةلئسأ-٢

٣٢
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ةالص
نمةلثمأيمامأعضتكنألكركشايوامسلايبأاي
نيذلا،ةيدسجلاةيضايرلاباعلألاناديميفنيقباستملا
،مهريغهلكأيماعطنعنوعنتميفمهسفنأنوطبضي
يكلهنعنولزانتيمهنكل،هرهسيمهريغرهسنعنودعتبيو
ينديرتكنألكركشا.لبذتدورونمًاليلكااولانيلاورصتني
ةمعنلاينطعا.ميظعيوامسليلكاليبسيفىعسأنأ
املكنعدعتبأو،ءيشلكيفيسفنطبضأو،دهاجأل
رظتنأانأبرايمعن.كلًاعيطمًانبانوكألكبيلاصتالطعي
لب،عيطتسأامقوفبَّـرجُأينعدتالنيمأكنأليلكنوع
نأينيطعتو،ةاجنللةليسووًاذفنمينيطعتةبرجتلاعم
.ةبرجتلالمتحأ

لاؤس
نينمؤملاعملماعتلاءيدابمنميناثلاأدبملاوهام-٢٥

؟ركفلايفانعمنوفلتخينيذلا

حيسمللصالخإلاأدبم)د(

ُلوُقَأ١٥.ِناَثْوَألٱِةَداَبِعْنِماوُبُرْهٱيِئاَّـبِحَأاَيَكِلٰذِل١٤
يفْمُتْنَأاوُمُكْحٱ:ِءاَمَكُحْلِلاَمَك ِةَكََربْلٱُسْأَك١٦.ُلوُقَأاَمِ
يِذَّـلٱُزْبُْخلٱ؟ِحيِسَْملٱِمَدَةَكَِرشَيِهْتَسْيَلَأ،اَهُكِراَبُنيِتَّـلٱ
ُنْحَناَنَّـنِإَف١٧؟ِحيِسَْملٱِدَسَجَةَكَِرشَوُهَسْيَلَأ،ُهُِرسْكَن
يفُِكَرتْشَناَنَعيَِمجاَنَّـنَأل،ٌدِحاَوٌدَسَج،ٌدِحاَوٌزْبُخَنِيريِثَكْلٱ ِ
َسْيَلَأ.ِدَسَْجلٱَبَسَحَليِئاَْرسِإاوُرُظْنٱ١٨.ِدِحاَوْلٱِزْبُْخلٱ
؟ُلوُقَأاَذاَمَف١٩؟ِحَبْذَْملٱَءاَكَُرشْمُهَحِئاَبَّـذلٱَنوُلُكْأَيَنيِذَّـلٱ
اَمَّـنِإْلَب٢٠؟ٌءَْيشِنَثَوْلِلَحِبُذاَمَّـنِإْوَأ،ٌءَْيشَنَثَوْلٱَّـنِإَأ
ُتْسَلَف.ِِهللاال،ِنيِطاَيَّـشلِلُهَنوُحَبْذَياَمَّـنِإَفُمَمُألٱُهُحَبْذَي
ْنَأَنوُرِدْقَتال٢١.ِنيِطاَيَّـشلٱَءاَكَُرشْمُتْنَأاوُنوُكَتْنَأُديِرُأ
اوُِكَرتْشَتْنَأَنوُرِدْقَتال.َنيِطاَيَشَسْأَكَوِّـبَّـرلٱَسْأَكاوُبَْرشَت
يف يفَوِّـبَّـرلٱِةَدِئاَمِ ؟َّـبَّـرلٱُريِغُنْمَأ٢٢.َنيِطاَيَشِةَدِئاَمِ
)٢٢-١٠:١٤سوثنروك١(؟ُهْنِمىَوْقَأاَنَّـلَعَلَأ

ةينثولامئالولايفكارتشالانععانتمالابابسأىوقأنم
يذلاحيسمللءالولادهعنوخنكارتشالااذهباننأوه
هلإلاعمكارتشالااذه.همدوهدسجنملوانتلايفانكرتشا
قحلاهلإللتناكءاوس،حئابذلالكيفنَّـمضتمهدبعنيذلا
نكل،ءيشالنثولانإانلقاننأعمف.ةريرشلاحاورأللمأ
ةضبقيفمهسفنأنوعضيناثوأللحئابذلانومّدقينيذلا
عمةكرشيفشيعننأيفبغرنانكنإف.ةريرشلاحاورألا
لوقيو.نيينثولاةدابعيفجامدنالانعدعتبننأانيلع،انبر
يهاَمَأ،اهكرابنيتلاةكربلاسأك:سوثنروكلهأللوسرلا

امدنعنكلو،نوريثكنحنف؟حيسملادسجيفةكراشم
انلكو،ًادحاوًازبخلكأناننأل،ًادحاوًادسجحبصنلوانتن
رخآًالثمسلوبلوسرلامدقو.دحاولازبخلااذهيفكرتشن
كرتشيحئابذةيدوهيلاةدابعلايفف،ميدقلادهعلانم
ةدابعلاكلتبربفارتعالاينعياذهو،اهلكأيفنودباعلا
مئالويفاوكرتشينأنينمؤمللزوجيالًاذإ.هبداحتالاو
ىنعيالو،ًانايكنثوللنأينعيالاذهنكلو.ةينثولالكايهلا
يهنيينثولاحئابذنأينعيلب،ةميقىنثولاةحيبذلنأ
لوسرلانإفكلذلو.هللاحئابذيهتسيلونيطايشلاحئابذ
.نيطايشءاكرشاونوكينأنييحيسملانينمؤمللديريال
تقولاسفنيفوبرلاسأكاوبرشينأنوردقيالمهو
الو،نيطايشلاسأكنوبرشيةينثولاتالفحلايفنوسلجي
تقولاسفنيفوعوسيبرلاةدئاميفاوكرتشينأنوردقي
ةدئامنمنويحيسملالكأاذإف.نيطايشلاةدئامنمنولكأي
امك،مهينفتلبرلاةريغمهدضنوجّيهيمهنإفنيطايشلا
هللاةدابعنعاودُعبنيذلاىلعًاميدقبرلاةريغتجَّـيهت
ةريغريثننأديرنله:لوسرلالءاستيو.ناثوألااودبعو
؟هنمىوقأنحنله؟برلا

اهعضييتلاةثالثلائدابملايههذه،ئراقلايزيزع
ريغتالافتحالايفةكراشمللةبسنلابكمامأبرلا
.ةيحيسملا

نيبًاماسقناريثتالوكريغبحتكنا:لوألاأدبملا
.يأرلايففالتخاببسبنينمؤملا

لطعياملكنعدعتبتنأب،كسفنطبضتنأمث
.برلابكتلص

نإف،هلكءالووحيسمللكصالخإيعارتنأمث
.ءيشلكلبقئجينأبجيحيسمللكصالخإ

ظفحللةيآ
لٱُنْحَناَنَّـنِإَف«

ْ
اَنَّـنَأل،ٌدِحاَوٌدَسَج،ٌدِحاَوٌزْبُخَنِيريِثَك

يفُِكَرتْشَناَنَعيَِمج خلٱِ
ْ

لٱِزُْب
ْ
)١٠:١٧سوثنروك١(»ِدِحاَو

ةالص
كلانصالخإوانءالولعجتنأيلصن،يوامسلاانابأ

لوأوهكلانعوضخنوكيلاننيعتنأبلطن.ءالولكقوف
لطعياملكنعكتمعنببراياندعبا.انتايحيفءيش
.كبانلاصتا

هللاةسينك)١١:١-٨:١سوثنروك١(ةينثولاتالافتحالانعةلئسأ-٢
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لاؤس
يتلاءايشألاعمانتلماعميفثلاثلاأدبملاوهام-٢٦

؟ةيحيسملاةدابعلاعمفلتخت

سلوبهلاقاملصخلم)ـه(

.ُقِفاوُتِءاَيْشَألٱُّلُكَسْيَلْنِكٰل،ِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك٢٣
ال٢٤.يِنْبَتِءاَيْشَألٱُّلُكَسْيَلْنِكٰلَو،ِيلُّلَِحتِءاَيْشَألٱُّلُك
.ِرَخآلِلَوُهاَمٍدِحاَوُّلُكْلَب،ِهِسْفَنِلَوُهاَمٌدَحَأْبُلْطَي

يفُعاَبُياَمُّلُك٢٥ ،ٍءَْيشْنَعَنيِصِحاَفَْريَغُهوُلُكِةَمَحْلَْملٱِ
ْنِإَو٢٧.اَهَألِمَوَضْرَألٱِّـبَّـرلِلَّـنَأل٢٦ِ،ريِمَّـضلٱِلْجَأْنِم
،اوُبَهْذَتْنَأَنوُديِرُتَو،ْمُكوُعْدَيَنيِنِمْؤُْملٱِْريَغْنِمٌدَحَأَناَك
ِلْجَأْنِم،َنيِصِحاَفَْريَغُهْنِماوُلُكْمُكَلُمَّـدَقُياَمُّلُكَف
الَفٍنَثَوِلٌحوُبْذَماَذٰه:ٌدَحَأْمُكَلَلاَقْنِإْنِكٰلَو٢٨ِ.ريِمَّـضلٱ
ِّـبَّـرلِلَّـنَألِ.ريِمَّـضلٱَو،ْمُكَمَلْعَأيِذَّـلٱَكاَذِلْجَأْنِماوُلُكْأَت
ْلَب،َتْنَأَكَريِمَضَسْيَل-ُريِمَّـضلٱُلوُقَأ٢٩اَهَألِمَوَضْرَألٱ

ِملُهَّـنَأل.ِرَخآلٱُريِمَض
َ
يفُمَكُْحياَذا ؟َرَخآِريِمَضْنِميِتَّـيِّـرُحِ

ِلْجَألَّـَيلَعىََرتْفُياَذاَمِلَف،ٍرْكُشِبُلَواَنَتَأاَنَأُتْنُكْنِإَف٣٠
َنوُلَعْفَتْوَأَنوُبَْرشَتْوَأَنوُلُكْأَتْمُتْنُكاَذِإَف٣١؟ِهْيَلَعُرُكْشَأاَم
ِملٍءَْيشَّـلُكاوُلَعْفٱَف،ًائْيَش

َ
ٍةَرْثَعالِباوُنوُك٣٢.ِهللاٱِدْج

ِيضْرُأًاضْيَأاَنَأاَمَك٣٣.ِهللاٱِةَسيِنَكِلَوَنيِّـيِناَنوُيْلِلَوِدوُهَيْلِل
يفَعيِمَْجلٱ ِلَب،ِيسْفَنُقِفاوُياَمٍبِلاَطَْريَغ،ٍءَْيشِّـلُكِ
ِيبَنيِلِّـثَمَتُماوُنوُك)١١:١ص(.اوُصُلَْخيْيَكِل،َنِيريِثَكْلٱ
.)١١:١-١٠:٢٣سوثنروك١(ِحيِسَْملٱِبًاضْيَأاَنَأاَمَك

نأبجييتلاةثالثلائدابملاسلوبلوسرلاركذنأدعب
ةبحملاأدبم:اهيلعفَلَتخملاءايشألاعمانتالماعميفاهقّبطن
نأدعبو.حيسمللصالخإلاأدبم-سفنلاطبضأدبم-
هقحنمهنأدقتعيامعهلزانتوةبحملايفًالاثمهسفنمّدق
.اهلكءايشألاهذهانلصّخلي،هريمضريخلجأنم
انلوقىلعةميكحًادويقكانهنأاوكردتنأمكيلع:لوقيف
هتمدقيذلالاثملااوعبتتنأمكيلعو.»يلّلحتءايشألالك«
النأمكيلع.ةساسحلارئامضلاباحصأةياعريفمكل
نيحنكل.ناثوألللكيهيفماقُتةميلويفًادبأاوكرتشت
نعاولأستنأنيدَّـيقممتسلمتنأفقاوسألايفمحللاعابُي
يفًاماعطاولكأتليحيسمريغصخشمكاعداذإو.هردصم
اذإهنأىلع.تُّمزتالوكشنودبمكلمَّـدقُيامماولُكف،هتيب
،نثوللهميدقتقبسماعطلانإامةبدأميفةحارصمكلليق
ًافوخنكل،مكرضياذهنألال،هلكأنعاوعنتمتنأمكيلعف
وهماهلاأدبملا.هبمكأبنأيذلالجرلاريمضاوذؤتنأنم
نأاندوقياذهو.ءيشلكيفهللادجميلإًاعيمجىعسننأ
نيذلالكصالخيفلب،طقفانسفنأصالخيفالركفن

نأل.هيلإىعسنيذلاضرغلاوهاذه.ةلِصبانيلإنوُّتمي
،نمؤملانععونممءيشال.حيسملاعابّتالقيرطلاوهاذه
اهتابلطوةعيرشلانم-سومانلانمانررححيسملانأل
يفتباثلانمؤملاكلُهتالصقرلاووهللاورمخلاف-اهضئارفو
املكو،ناطيشلابراجتنمىوقأهللاةايحنأل،حيسملا

ةيرحنإ.هللادالوأفُّرصتتحتو،هللاكلموههللاهقلخ
نمو.مظعأهللاهتبحمنكلةريبكةيرحجضانلايحيسملا
هلاموهتقوبيحضيلبةيرحلاىلإهبتنيالةبحملايفتبثي
نعةيدفهسفنلذبيذلاحيسملاعبتنله.سانلل
كوهلةينانأنمحيسملاةكرشكتررحله؟نيريثكلا
ةبحملانإ؟كريغلامبلطتورورغلانعدعتبتفيحطسلا

هلوحنمنيذلانيبَعتمللًامداخاّنمنمؤملالعجت
امكءافعضلاورارشألاونيلاضلابحتنأكيلع.ءافعضللو
.مهلجأنمتاموحيسملامهبحأ

ظفحللةيآ
اوُلَعْفٱَف،ًائْيَشَنوُلَعْفَتْوَأَنوُبَْرشَتْوَأَنوُلُكْأَتْمُتْنُكاَذِإَف«

ِملٍْءَيشَّـلُك
َ

)١٠:٣١سوثنروك١(»ِهللاٱِدْج

ةالص
يفيلاهتيطعأيتلاةيرحلالجألكركشأيوامسلايبأ
ةيرحلانألكركشا.انرصحتكتبحمنألكركشأ،حيسملا

ءايشألالكسيلنأينملعتاهنكل،يللحيءيشلكلعجت
النأبجيالهنأو،ينينبتءايشألالكسيلنأو،ينقفاوت
،ءيشلكلكلامكنأكردأنأينطعأ.ءيشىلعطلستي
.حيسملابكسمتأنأةمعنلاينبهو

لاؤس
دحأكهَّـبناذإ،ءيشلمعنععنتمتنأبجياذامل-٢٧

؟أطخهلمعتيذلااذهنأىلإ

ىلوألاسوثنروكةسارديفىلوألاةقباسملا

زيزعلائراقلااهيأ

عيطتستهريسفتوسدقملاباتكلاةسارديفتقمعتنإ
ءزجلكةياهنيفةدوجوملاةلئسألاىلعةلوهسببواجتنأ
نيرشعىلعةحيحصةباجإتبواجنإ.ةلاسرلاءازجأنم
،ةزئاجًاباتككللسرن،نيرشعلاوةعبسلاةلئسألانمًالاؤس
.باتكلااذهةياهنيفةدوجوملابتكلاةمئاقنمتنأهراتخت

هللاةسينكىلوألاسوثنروكةسارديفىلوألاةقباسملا

٣٤
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١. ىلوألاسوثنروكيفءاجاممحيسملاةيهولأنهربتفيك
؟١:٢،٣

ئجمعُّقوتةايحشيعننأعيطتسنلاّنمبولطملاوهام.٢
؟ءامسلانمةيناثحيسملا

؟مويلاحيسملادسجديحوتىلعلمعتفيك.٣
ةمكحوهللاةوقوهحيسملابيلصنأىنعموهام.٤

؟هللا
؟بيلصلابهللاصالخنولبقينيذلامهنم.٥
ةمدخةوقردصمىرتفيك٢:٤سوثنروك١نم.٦

؟لوسرلاسلوب
؟٢:٦سوثنروك١يفنوروكذملانولماكلامهنم.٧
هللاةوقبيلصلايفىرينأردقيسانلانمعونيأ.٨

؟هتمكحو
؟يحيسملاانناميإينبننأبجيساسأىأىلع.٩
رشبلادحألباستنالاباندحأرختفينأيفأطخلاوهام.١٠

حيسملابراختفالاوباستنالانوكينأبجياذاملو-
؟هدحو

نيذلاًاصوصخو،سانلاىلعمكحتنأبجيالاذامل.١١
؟هللانومدخي

؟حيسمللنيمألامداخلاةمالعيهام.١٢
يفمكُتدلوانأينأل«سلوبلوسرلالوقىنعمحرشا.١٣

.»ليجنإلابعوسيحيسملا
؟انلجألحبُذدقانحصفحيسملانأىنعمام.١٤
؟ةسينكلاجراخنممهنيذلانيدتنأبجيالاذامل.١٥
يفنمؤملاهاخأيكتشينأنمؤملاىلعبجيالاذامل.١٦

؟ةيندملامكاحملا
؟انزلانمنمؤملابرهينأبجياذامل.١٧
؟ديعسلايحيسملاجاوزلاسسأيهام.١٨
؟قالطلامدعبهرمأسلوبلوسرلاىنبساسأيأىلع.١٩
ريغهكيرشبظفتحينمؤملاكيرشلالعجيًاببسركذا.٢٠

؟جاوزلاةطباريفنمؤملا
»لعفيًانسح«جوّزييذلانإسلوبلوسرلالاقاذامل.٢١

؟»نسحألعفي«جوّزيالنمو
؟طقفبرلايفجاوزلانوكينأبجياذامل.٢٢
نيذلانينمؤملاعمتالماعملايفلوألاأدبملاركذا.٢٣

؟ركفلايفانعمنوفلتخي
عيمجللهسفندبعتسينأسلوبلوسرلامَّـلعتنيأنم.٢٤

؟نيرخآلاحبرل
نينمؤملاعملماعتلائدابمنميناثلاأدبملاوهام.٢٥

؟ركفلايفانعمنوفلتخينيذلا
يتلاءايشألاعمانتالماعميفثلاثلاأدبملاوهام.٢٦

؟ةيحيسملاةدابعلاعمفلتخت

ىلإدحأكهَّـبناذإءيشلمعنععنتمتنأبجياذامل.٢٧
؟أطخهلمعتيذلانأ

ركذتنأسنتالف،انيلإةقباسملاهذهةباجإتلسرأنإ
.حوضوبولماكلابكناونعوكمسا

ةحيحصلاتادابعلانعةلئسأ-٣
)٣٤-١١:٢سوثنروك١(

ةينثولاةدابعلابانتجانعسلوبلوسرلاثدحتنأدعب
انهركذيو.ةيحيسملاةماعلائدابملايفكولسلانعثدحتي
:نيرمأ

)١٦-١١:٢(ةيحيسملاةدابعلاديلاقت.١
)٣٤-١١:١٧(برلاءاشعةسراممةقيرط.٢

ةدابعلانعنيتركفءزجلااذهيفسلوبلوسرلاجلاعي
تافوشكمءاسنلاروهظىلعخبويىلوألاةركفلا،ةيحيسملا
-١١:٢(ةيحيسملاةدابعلاديلاقتنعثدحتيو،سوؤرلا
١٦(.

ةءاسإىلعخّبويحاحصألااذهنميناثلاءزجلايفو
-١١:١٧(هتسراممةقيرطحضويو،ينابرلاءاشعلاةسرامم
٣٤(.

ةيحيسملاةدابعلاديلاقت)أ(

يفيِنَنوُرُكْذَتْمُكَّـنَأَىلَعُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُحَدْمَأَف٢ ِّـلُكِ
َحتَو،ٍءَْيش

ْ
ْنِكٰلَو٣.ْمُكْيَلِإاَهُتْمَّـلَساَمَكَميِلاَعَّـتلٱَنوُظَف

ُسْأَراَّـمَأَو.ُحيِسَْملٱَوُهٍلُجَرِّـلُكَسْأَرَّـنَأاوُمَلْعَتْنَأُديِرُأ
ٍلُجَرُّلُك٤.ُهللاٱَوُهِحيِسَْملٱُسْأَرَو.ُلُجَّـرلٱَوُهَفِةَأْرَْملٱ
اَّـمَأَو٥.ُهَسْأَرُنيِشَي،ٌءَْيشِهِسْأَرَىلَعُهَلَوُأَّـبَنَتَيْوَأِّـيلَصُي
ُنيِشَتَف،ًىّطَغُمُْريَغاَهُسْأَرَوُأَّـبَنَتَتْوَأِّـيلَصُتٍةَأَرْمٱُّلُك
ْنِإ،ُةَأْرَْملٱِذِإ٦.ِهِنْيَعِبٌدِحاَوٌءَْيشَةَقوُلْحَْملٱَواََّـهنَأل،اَهَسْأَر
ِةَأْرَْملٱِبًاحيِبَقَناَكْنِإَو.اَهُرَعَشَّـصَقُيْلَف،ىَّـطَغَتَتالْتَناَك
ُحتْوَأَّـصَقُتْنَأ

ْ
ْنَأيِغَبْنَيالَلُجَّـرلٱَّـنِإَف٧.َّـطَغَتَتْلَف،َقَل

ُدَْجمَيِهَفُةَأْرَْملٱاَّـمَأَو.ُهَدَْجمَوِهللاٱَةَروُصِهِنْوَكِلُهَسْأَرَيِّـطَغُي
َنِمُةَأْرَْملٱِلَب،ِةَأْرَْملٱَنِمَسْيَلَلُجَّـرلٱَّـنَأل٨.ِلُجَّـرلٱ
ُةَأْرَْملٱِلَب،ِةَأْرَْملٱِلْجَأْنِمْقَلُْخيَْملَلُجَّـرلٱَّـنَألَو٩.ِلُجَّـرلٱ
ِهل١٠.ِلُجَّـرلٱِلْجَأْنِم

ٰ
َهلَنوُكَيْنَأِةَأْرَمْلِليِغَبْنَياَذ

َ
ا

َلُجَّـرلٱَّـنَأَْريَغ١١.ِةَكِئالَْملٱِلْجَأْنِم،اَهِسْأَرَىلَعٌناَطْلُس
يفِلُجَّـرلٱِنوُدْنِمُةَأْرَْملٱالَو،ِةَأْرَْملٱِنوُدْنِمَسْيَل .ِّـبَّـرلٱِ

هللاةسينك)٣٤-١١:٢سوثنروك١(ةحيحصلاتادابعلانعةلئسأ-٣
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ًاضْيَأُلُجَّـرلٱاَذَكٰه،ِلُجَّـرلٱَنِمَيِهَةَأْرَْملٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل12
اوُمُكْحٱ١٣.ِهللاٱَنِمَيِهِءاَيْشَألٱَعيَِمجَّـنِكٰلَو.ِةَأْرَْملٱِبَوُه
يف ُْريَغَيِهَوِهللاٱَىلِإَِّـيلَصُتْنَأِةَأْرَْملٱِبُقيِلَيْلَه:ْمُكِسُفْنَأِ
َلُجَّـرلٱَّـنَأْمُكُمِّـلَعُتاَهُسْفَنُةَعيِبَّـطلٱِتَسْيَلْمَأ١٤؟ٍةاَّـطَغُم
ْتَناَكْنِإُةَأْرَْملٱاَّـمَأَو١٥؟ُهَلٌبْيَعَوُهَفُهَرْعَشيِخْرُيَناَكْنِإ
َهلٌدَْجمَوُهَفاَهَرْعَشيِخْرُت

َ
َهلَيِطْعُأْدَقَرْعَّـشلٱَّـنَأل،ا

َ
َضَوِعا

،َماَصِْخلٱُّبُِحيُهَّـنَأُرِهْظُيٌدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو١٦.ٍعُقْرُب
ِهللاٱِسِئاَنَكِلالَو،ِهِذٰهُلْثِمٌةَداَعُنْحَناَنَلَسْيَلَف
.)١٦-١١:٢سوثنروك١(

ءاطخألاضعبسلوبلوسرلاحّحصيحاحصألااذهيف
ءاسنلاضعبف،سوثنروكةسينكةدابعيفتعقويتلا
ملو(سوثنروكيفةيراجتناكيتلاةداعلاَنْفلاختانمؤملا
ةأرملايطغتنأيهو)مويلاىتحةريثكدالبيفةيراجلزت
ةمالعسأرلاةيطغتتناكو.ةماعلاتاعامتجالايفاهسأر
يفةأرملاتناك.اهجوزلةأرملاعوضخىلعوةمشحلاىلع
اهسأرىلعءاطغالباهتيبنمتجرخاذإسلوبرصع
لوسرلانكيملف.اهجوزلعوضخالبوءايحالبتبسُح
ةروصيفَنْرهظينأتايحيسملاتاديسللديريسلوب

ديرينكيملو،عمتجملااهلبقييتلاةروصلانعفلتخت
.ةيحيسملاةأرملاىلعمكحلائسيىتحعمتجمللًازازفتسا
،اهنأشنمتَلْعأو،ةيقيقحةيرحةأرملاةيحيسملاتطعأدقل
هذهنذخأءاسنلاضعبنأناكف،لجرللةيواسماهتلعجو
،سأرلاةيطغتديلاقترسكلًازاوجاهنلعجوةيحيسملاةيرحلا
سلوبلوسرلايدانيو.نامزلاكلذلهأقياضيذلارمألا
أدبمةثلاثلاةيآلايفعضيو.اهجوزلةجوزلاعوضخةرورضب

اوملعتنأديرأنكلو«هيفلوقي.ًاريثكًائيشانمّلعيًايرهوج
،لجرلاوهفةأرملاسأرامأو،حيسملاوهلجرلكسأرنأ
.حيسملاوهلجرلكسأرف.»هللاوهحيسملاسأرو
عضخينألجرلاىلعو،دئاقلاوهونينمؤملاسأرحيسملاف
مزليف،لجرلاوهةأرملاسأرو.هدئاقهنأرابتعابحيسملل
يفكلذرِهظُتو،اهلجرلةيقتلاةأرملاعضختنأكلذنم
نأعبطلاباذهىنعمسيلو.اهمالكواهتريسواهسبالم
الودبعسيلحيسملايفف،ةنمؤملاةأرملاسأرسيلحيسملا

حيسملايفدحاوًاعيمجمكنأل،ىثنأالوركذسيلورح
اذهىضتقمبهنأدصقيلوسرلانكلو.)٣:٢٨ةيطالغ(
مث.اهجوزلةعضاخةأرملانوكتهللاهعضويذلاماظنلا
،حيسملادسجتامدنعف،هللاوهحيسملاسأرنإلوسرلالوقي
يبليف(سانلاهْبِشيفًارئاصدبعةروصًاذخآهسفنىلخأ
ًامئادركذيحيسملاناكو.هللاًاعضاخناكاذكهو)٢:٧
يفًالاثمانلكرتكلذبو،ءادفلايفبآلليعوطتلاهعوضخ
.انقوفوهنملعوضخلا

ةعيبطلايفهلاهتاواسمعنمياللجرللةأرملاعوضخو
ةايحلابيترتلهنكلو،هللامامأهلاهتاواسمعنميالو،ةيرشبلا
ىلعَّـنسهللانألوسرلاركذدقو.ةيعامتجالاوةيلئاعلا
املجرلاسبلينأقيليالاذهلو،اهجوزلعوضخلاةأرملا
يذلاسأرلاءاطغةأرملاحرطتنأالو،عوضخلاةمالعنوكي
ريغةأرملاجورخنألوسرلاركذيو.عوضخلاةمالعوه
،هوركمرمأامهالك-ًامامتاهرعشّصقهبشيسأرلاةاطغم
فلتخينأبجيفكلذلو.سانلامامأةأرملارظنمشدخي
.مهسبلمولاجرلارهظمنعاهسبلموةأرملارهظم

ةأرملانوكتنأدصقهللانأةقيلخلاخيراتنمَّـنيبتدقلو
قلخيملو،لجرلالجأنمةأرملاقلخدقف،لجرللةعضاخ
يطغتنأةأرملاىلعبجيكلذل،ةأرملالجأنملجرلا
-ةكئالملالجأنمكلذو،اهجوزلعوضخلاةمالعاهسفن
دقلو-نيروظنمريغةسينكلاتاعامتجانورضحينيذلا
)١٥:١٠اقول(دحاوءىطاخةبوتبنوحرفيمهنإمهنعليق
)١:١٤بع(صالخلااوثرينأنيديتعلاةمدخلحاورأمهنإو
ةكئالملل،ملاعللًارظنمانرصاننالاقدقلوسرلاناكو
.)٤:٩سوثنروك١(سانلاو

سبلينألجرلاىلعراعهنأمكحتاهسفنةعيبطلاو
.لجرلاسبالمسبلتنأةأرملاىلعراعو،ةأرملاسبالم
نأةأرملابقيليله:مكسفنألمتنأاومكحا«لوقيلوسرلاو
اهسفنةعيبطلامكمّلعتاَمَأ؟سأرلاةفوشكميهوهللايلصت
رخفلانمنكلو؟هرعشليطينألجرللراعلانمهنأ
ًارتسةأرملارعشلعجهللانأل،اهرعشليطتنأةأرملل
دحأناكاذإ«لوقيلكلذدعبلوسرلايضميو.»اهل
هذهتسيلوانتداعهذهتسيلفهلوقأيذلااذهضراعي
هلعضختنأبجيًاناطلسلوسرللنأل،هللاةسينكةداع
.»سئانكلا

انسبالمنوكتنأسلوبلوسرلاديري،ئراقلايزيزع
تاداععمو،هيفايحنيذلاعمتجملاديلاقتعمةقفتم
انسئانكيفًائيشلعفننأبجيالنحنف،ةعماجلاةسينكلا
مكحلاسانلائسيالئل،انبةطيحملاديلاقتلاعمفلتخي
طيحملاعمتجملاعمقفاوتننأبجياننإفكلذىلعو.انيلع
لاجرلاناكةليوطتاونسذنم:ًالثمبرضأسو.انب
ىلعةلالدءاذحلانوعلخيوةمامعلاوأشوبرطلانوسبلي
تقويفانكول.تَّـريغتةداعلاهذه.ريقوتلاومارتحالا
لَخوسأرللءاطغءادترابانمارتحانعهيفّربعنناكمو

ْ
ع

،ريغتيلاحلانأامبنكل.كلذلعفننأبَجَول،ءاذحلا
أدبملاقيبطتو.ةرثعنيرخآللبّبسنالنأوهومئاقأدبملاف

هللاةسينك)٣٤-١١:٢سوثنروك١(ةحيحصلاتادابعلانعةلئسأ-٣
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يذلاعمتجمللْنيَبسانمانرهظموانسبالمنوكتنأوه
ديلاقتامأ،قابمئادانبولقيفحيسملافطلنا..هيفايحن
.ّريغتييجراخءيشاهنإفعمتجملا

ظفحللةيآ
ملٱِنوُدْنِمَسْيَلَلُجَّـرلٱ«

ملٱالَو،ِةَأْرَْ
ِلُجَّـرلٱِنوُدْنِمُةَأْرَْ

يف )١١:١١سوثنروك١(»ِّـبَّـرلٱِ

ةالص
ىلإئسنالنأانمّلعتكنألكركشن،يوامسلاانابأ
ثدحتيالىتحةنسحةودقنوكننألب.انتافرصتبدحأ
اميفانعمتجمعمقفاوتنلبراياندعاس.حيسملادضدحأ
نأوانبولقلكبنيرخآلابحنلاندعاسو.انتداهشلّطعيال
.ةيلمعةقيرطبمهوحننمةبحملاهذهنعّربعن

لاؤس
؟لجرلانملقأاهنأينعياهجوزلةأرملاعوضخله-١

ىنابرلاءاشعلاةسراممةقيرط)ب(

ْمُكَنْوَكُحَدْمَأُتْسَل،اَذِٰهبِيصوُأْذِإيِنَّـنِكٰلَو١٧
َجت
ْ

ألِلَسْيَلَنوُعِمَت
َ

ألِلْلَب،ِلَضْف
َ

َنيِحًالَوَّـأِّـينَأل١٨.ِإَدْر
َجت
ْ

يفَنوُعِمَت ،ٍتاَقاَقِشْنٱُمُكَنْيَبَّـنَأُعَمْسَأ،ِةَسيِنَكْلٱِ
ْمُكَنْيَبَنوُكَيْنَأَّـدُبالُهَّـنَأل١٩.ِقيِدْصَّـتلٱَضْعَبُقِّـدَصُأَو
َنيِحَف٢٠.ْمُكَنْيَبَنيِرِهاَظَنْوَّـكَزُْملٱَنوُكَيِل،ًاضْيَأٌعَدِب

َجت
ْ

َّـلُكَّـنَأل٢١.ِّـبَّـرلٱِءاَشَعِلْكَألَوُهَسْيَلًاعَمَنوُعِمَت
يفِهِسْفَنَءاَشَعُذُخْأَيَفُقِبْسَيٍدِحاَو ُعوَُجيُدِحاَوْلٱَف،ِلْكَألٱِ
اَهيِفاوُلُكْأَتِلٌتوُيُبْمُكَلَسْيَلَفَأ٢٢.ُرَكْسَيُرَخآلٱَو
ُختَوِهللاٱِةَسيِنَكِبَنوُنيِهَتْسَتْمَأ؟اوُبَْرشَتَو

ْ
َسْيَلَنيِذَّـلٱَنوُلِج

َهل
ُ

!ْمُكُحَدْمَأُتْسَل؟اَذٰهَىلَعْمُكُحَدْمَأَأ!ْمُكَلُلوُقَأاَذاَم؟ْم
َّـبَّـرلٱَّـنِإ:ًاضْيَأْمُكُتْمَّـلَساَمِّـبَّـرلٱَنِمُتْمَّـلَسَتيِنَّـنَأل٢٣
يفَعوُسَي َرَكَشَو٢٤ًازْبُخَذَخَأ،اَهيِفَمِلْسُأيِتَّـلٱِةَلْيَّـللٱِ
ُروُسْكَْملٱيِدَسَجَوُهاَذٰهاوُلُكاوُذُخ:َلاَقَو،ََّـرسَكَف
ًاضْيَأَسْأَكْلٱَكِلٰذَك٢٥.يِرْكِذِلاَذٰهاوُعَنْصٱ.ُمُكِلْجَأل
ُديِدَْجلٱُدْهَعْلٱَيِهُسْأَكْلٱِهِذٰه:ًالِئاَق،اْوَّـشَعَتاَمَدْعَب
اَمَّـلُكْمُكَّـنِإَف٢٦.يِرْكِذِلْمُتْبَِرشاَمَّـلُكاَذٰهاوُعَنْصٱ.يِمَدِب
ُخت،َسْأَكْلٱِهِذٰهْمُتْبَِرشَوَزْبُْخلٱاَذٰهْمُتْلَكَأ

ْ
ِّـبَّـرلٱِتْوَمِبَنوُِرب

َسْأَكَبَِرشْوَأ،َزْبُْخلٱاَذٰهَلَكَأْنَمُّيَأًاذِإ٢٧.َءيَِجيْنَأَىلِإ
يفًامِرُْجمُنوُكَي،ٍقاَقْحِتْسٱِنوُدِب،ِّـبَّـرلٱ .ِهِمَدَوِّـبَّـرلٱِدَسَجِ

ِزْبُْخلٱَنِمُلُكْأَياَذَكٰهَو،ُهَسْفَنُناَسْنِإلٱِنِحَتْمَيِلْنِكٰلَو٢٨
ِنوُدِبُبَْرشَيَوُلُكْأَييِذَّـلٱَّـنَأل٢٩.ِسْأَكْلٱَنِمُبَْرشَيَو
َدَسَجٍزِّـيَُممَْريَغ،ِهِسْفَنِلًةَنوُنْيَدُبَْرشَيَوُلُكْأَيٍقاَقْحِتْسٱ

،ىَضْرَمَوُءاَفَعُضَنوُريِثَكْمُكيِفاَذٰهِلْجَأْنِم٣٠.ِّـبَّـرلٱ
اََملاَنِسُفْنَأَىلَعاَنْمَكَحاَّـنُكْوَلاَنَّـنَأل٣١.َنوُدُقْرَيَنوُريِثَكَو
ِّـبَّـرلٱَنِمُبَّـدَؤُناَنْيَلَعَمِكُحْدَقْذِإْنِكٰلَو٣٢،اَنْيَلَعَمِكُح
َجتَنيِحِيتَوْخِإاَيًاذِإ٣٣ِ.َملاَعْلٱَعَمَناَدُنالْيَكِل

ْ
َنوُعِمَت

ألِل
َ

ُعوَُجيٌدَحَأَناَكْنِإ٣٤.ًاضْعَبْمُكُضْعَباوُرِظَتْنٱ،ِلْك
يفْلُكْأَيْلَف َجتالْيَك،ِتْيَبْلٱِ

ْ
ُروُمُألٱاَّـمَأَو.ِةَنوُنْيَّـدلِلاوُعِمَت

.)٣٤-١١:١٧سوثنروك١(اَهُبِّـتَرُأُءيِجَأاَمَدْنِعَفُةَيِقاَبْلٱ

ةميلو«همساءاشعاوميقينأنولوّألانويحيسملاداتعا
ناكو.ينابرلاءاشعلااولوانتينألبقًاعماوشعتيل»ةبحملا
سلجيمث،ماعطلاضعببهتيبنمئجيمهنمدحاولك
.ينابرلاءاشعلانملوانتلالبقكلذو،اولكأيلًاعمعيمجلا
ِميِلْعَتَىلَعَنوُبِظاوُياوُناَكَو«لوقلالامعألارفسيفءاجدقو
خلٱِْرسَكَو،ِةَِكَّـرشلٱَو،ِلُسُّرلٱ

ْ
ْمُهْذِإَو...ِتاَوَلَّـصلٱَو،ِزُْب

خلٱَنوُِرسْكَي
ْ

يفَزُْب لٱِ
ْ
ٍجاَهِتْبٱِبَماَعَّـطلٱَنوُلَواَنَتَياوُناَك،ِتوُيُب

اوعبتنيلوألانينمؤملالعلو.)٢:٤٢،٤٦لامعأ(»ِةَطاَسَبَو
ءاشعلوانتيذلاحيسملالعفاملاثمىلعةداعلاهذه
.ينابرلاءاشعلاةضيرفمهلمسرمث،هذيمالتعمحصفلا
هكراشيلةدئاملاىلعهعضيماعطبيتأينمؤملكناكف
البوأليلقبيتأيريقفلاوريثكلابيتأيينغلاناك.هيفعيمجلا

ةكرشلاوةاواسملاوداحتالاةميلولاكلتبدوصقملاناكو،ءيش
ناكسوثنروكيفثدحامنكلو.نينمؤملاةعامجنيب
رهظ،تابُزّحتاهيفتراصوةسينكلاتمسقنادقف،ًافلتخم
اولكأوءارقفلانعءاينغألادرفناف،حيسملاةدئامىلعاهريثأت
عوجيفءارقفلامهتوخإاوكرتو،ةريثكةمعطأنمهباوتأام
يذلاللخلااذهحلصُيسلوبلوسرلاذخأو.لجخو
الومكيذؤيبولسألااذهنإلوقيفمهتاعامتجايفثدح
مهتاعامتجايفرهظمهماسقنانألوسرلاركذو.مكعفني
مهحلاصَّـنيبتيىتحاذهثودحعنميملهللانأو،ةينيدلا
نمدبالو،نومسقنتنوعمتجتنيح:لوقي.مهريرشنم
يضميمث.ناميإلايفنوتباثلامكيفرهظيلمكنيباميفعدبلا
هولعجمهنأل»ةبحملاءاشعب«اوناهتسامهنإلوقيفلوسرلا
،ةهارشبلوانتيمهضعبناكف،يداعلاءاشعللًايواسم
المتنأ:لوقي.ًائيشهنمقوذينأنودمهضعبفرصنيو
دحاولكلكأيلب،نوعمتجتنيحبرلاءاشعنولكأت
.نورخآلاركسيومكضعبعوجيف،ًاصاخًءاشعمكنم
تويبمكلسيلأ«:ًالئاقكلذىلعسلوبلوسرلامهخبويو
هللاةسينكبنونيهتستمكنأمأ؟نوبرشتواهيفنولكأت
،رمألااذهنعًادبأمكحدمأُتسلال؟ءارقفلانولجُختو
نيتللانيتطلغلاىرناذهنمو»!مكخبوأانأسكعلاىلع
:امهوسوثنروكلهأامهيفعقو

هللاةسينك)٣٤-١١:٢سوثنروك١(ةحيحصلاتادابعلانعةلئسأ-٣
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دصُقاملًافالخمهعوجلًادس»ةبحملاءاشع«اولوانتمهنإ.١
.هب
مهتوخإلالذإلةليسو»ةبحملاءاشع«اولعجمهنإ.٢

.ءارقفلا

٢٥-٢٣تايآلاىفسلوبلوسرلاحضوأكلذدعب
نماهمَّـلستيتلا،ينابرلاءاشعلاةسرامملةحيحصلاةقيرطلا
ذخأاهيفملسُأيتلاةليللايفحيسملانأيهو،هسفنحيسملا

:ًالئاقهذيمالتىطعأورسكمث،ركشةالصىلصوًازبخ
اذهاوعنصا.مكلجألروسكملايدسجوهاذه!اولكاوذخ
:حضتياذهنمو.يركذلمتبرشاملك

راكذتوهلب،ًايداعءاشعسيلينابرلاءاشعلانإ.١
.حيسملاتومل

ىلاأطخوهقئالريغقيرطبينابرلاءاشعلالوانتنإ.٢
.امهبفافختساوهمدوحيسملادسج

نودببرلاةدئامىلادحأبرتقينأقيليالهنإ.٣
.سفنللناحتما
.برلاتومبربخنانلعجيانلوانت.٤
.ةيناثحيسملائجمرظتننانلعجيانلوانت.٥

لوانتلايفمهدادعتساصقنببسبهنإلوقيلوسرلاو
دقف.ةريثكتابرضمهيلعبرلاعقوأينابرلاءاشعلانم
دقاوناكولو.مهضعبتامو،ءافعضلاوىضرملامهيفرُثك
اوبَّـنجتل،أطخلانممهبولقاوّقنيل،لوانتلالبقمهسفنأاونحتما
مهبدؤيومهنيديبرلانكلو.مهيلعبرلاهعقوأيذلامكحلا
لوسرلانإفكلذلو.ًاعيمجرشبلاىلعةيتآلاةنونيدلامهبنجيل
ذإو.هسفندحاولكنحتمينأنينمؤملانمبلطي
،بوتيوفرتعينأهيلعناف،ّرصقموئطخمهنأفشتكي
،سأكلانمبرشينأوزبخلانملكأينأعيطتسيذئدنعو
دعبو.بئاتلائطاخلاوعديهنكل،رابلاوعديالهللانإف
يداعلاءاشعلااولكأينأسوثنروكلهألوسرلاحصنيكلذ
حيسمللةكراشمبرلاءاشعاولعجينأو،مهتويبيف
نأبلاطمتنأ،ئراقلايزيزع.ضعبلمهضعبةكراشمو
يفصتنأو،لوانتتلمدقتتنألبقًامئادكسفنصحفت
الىتح،نيرخآلانيبوكنيبوهللانيبوكنيبباسحلا
نكل-برلادسجزيمتالكنأل،كسفنلةنونيدلوانتت
.حيسملاعمكتينادحوبّسحتكنألكتايحلةكربلوانتت

ظفحللةيآ
لَكَأاَمَّـلُكْمُكَّـنِإَف«

ْ
خلٱاَذٰهْمُت

ْ
لٱِهِذٰهْمُتِْبَرشَوَزُْب

ْ
،َسْأَك

ُخت
ْ

)١١:٢٦سوثنروك١(»َءِيَجيْنَأَىلِإِّـبَّـرلٱِتْوَمِبَنُوِرب

ةالص
ءاشعلاةضيرفلجألركشلاكلمدقنيوامسلاانابأاي
اهنألكركشن.انلاهمسروانيلعحيسملااهضرفيتلاينابرلا
انضعبًادحاوانلعجتو،انلتلعفامبانرّكذتاهنإف،انلةكرب
،دحاولاسأكلابرشنودحاولازبخلالكأنذإ،ضعبعم
انيلإئجتىتحكتومبربخنفكئيجمرظتنننأىلاانلريشتو
كتدئامنملوانتننأنيقحتسمنوكنلانكرابانبر.ًايناث
.انلجألحيسملالعفاملضفب

لاؤس
ةيآبتكا؟برلاءاشعةضيرفنملوانتناذامل-٢

.هركذتاممببسلكحضوتل

-١٢:١سوثنروك١(ةيحورلابهاوملا-٤
١٤:٤٠(

بهاوملانعسلوبلوسرلاثدحتيءزجلااذهيف
ىلعهحوربكسيسهنأءايبنألاهاوفأبهللاأبنأدقف،ةيحورلا
،ًامالحأمهخويشملحيو،مهتانبومهونبأبنتيف،رشبلك
بكسيءامإلاىلعوًاضيأديبعلاىلعو،ىؤرمهبابشىريو
هذيمالتحيسملادعودقو.)٢:٢٨،٢٩ليئوي(هحورنم
-سدقلاحورلا-يزعملامهيلالسريسهنأببيلصلالبق
ُتاَيآلٱِهِذٰهَو«هتمايقدعبلاقو.اهدشريلوةسينكلاملعيل
ملٱُعَبْتَت

َنوُمَّـلَكَتَيَو،يِمْسٱِبَنيِطاَيَّـشلٱَنوُجِرُْخي:َنيِنِمْؤُْ
لَأِب
ْ

الًاتِيُممًائْيَشاوُِبَرشْنِإَو،ٍتاَّـيَحَنوُلِمَْحي.ٍةَديِدَجٍةَنِس
ملٱَىلَعْمَُهيِدْيَأَنوُعَضَيَو،ْمُهُُّرضَي

:١٦سقرم(»َنوَُأْربَيَفىَضْرَْ
ِحوُّرلٱِبَنوُدَّـمَعَتَتَس«هدوعصلبقحيسملالاقو.)١٧،١٨
لٱ
ْ
دقلو.)١:٥لامعأ(ٍ»ريِثَكِبِماَّـيَألٱِهِذٰهَدْعَبَسْيَل،ِسُدُق
مايأتزاتمادقو.نيسمخلامويذنمديعاوملاكلتتّمت
ةيحورلابهاوملاةرثكباهلبقيتلامايألانعديدجلادهعلا
،اهمومعوبهاوملاكلتعُوّنتعمنينمؤمللهللااهاطعأيتلا
.ثادحأللوخويشللوءاسنللولاجرللتناكذإ

لثميفةسينكلايفشيوشتثودحنمبجعالو
،سدقلاحورلابنومَهلُممهنأضعبلايعَّـديف،لاوحألاهذه
اوفتكيملنينمؤملاضعبو.نيعودخموأنيعداخنونوكيو
اوذخأمهنأنيّناظمهريغاودسحف،بهاوملانمهولانامب
هيلعلصحامبَّـربكتوخفتنامهضعبو.مهنمرثكأبهاوم

هللاةسينك)١٤:٤٠-١٢:١سوثنروك١(ةيحورلابهاوملا-٤
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اهلكرومألاهذهلةجيتنو.ةرهشهسفنلبلطو،بهاوملانم
يفمهنمصاخشأةدعملكتو،ةسينكلايفةلبلبتثدح
ةقئافةمكحسلوبلوسرلاهللابهودقلو.دحاوتقو
ىلإ١٢ةثالثلاتاحاحصالايفو.أطخلااذهحالصإلهمهلأو
:يتآلاحضتيةلاسرلاهذهنم١٤

نعملكتيوةيحورلابهاوملاسلوبلوسرلاشقاني.١
)١٢حاحصأ(اهفدهواهردصمواهناهرب
ةيحورلابهاوملالكقوفيهةبحملانأحضوي.٢

)١٣حاحصأ(
)١٤حاحصأ(ةيحورلابهاوملاةسرامملنيناوقمدقيمث.٣

ةيقيقحلابهاوملاناهرب)أ(

ُتْسَلَف،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَْملٱِةَهِجْنِماَّـمَأَو١
َجتْنَأُديِرُأ

ْ
َنيِداَقْنُمًاَممُأْمُتْنُكْمُكَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ٢.اوُلَه

ْنَأْمُكُفِّـرَعُأَكِلٰذِل٣.َنوُقاَسُتْمُتْنُكاَمَكِ،مْكُبْلٱِناَثْوَألٱَىلِإ
.اَميِثاَنَأُعوُسَي:ُلوُقَيِهللاٱِحوُرِبُمَّـلَكَتَيَوُهَوٌدَحَأَسْيَل
ِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِبالِإٌّبَرُعوُسَي:َلوُقَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَلَو
.)٣-١٢:١سوثنروك١(

ناميإلالبقمهنأسوثنروكلهأسلوبلوسرلارّكذي
ىلعاهفلخنوريسيومكُبلامانصألانودبعياوناكحيسملاب
يقرلاىلإمهْدُقتملناثوألاكلتنأحضاوو.ىدهريغ
.ريخلانمءيشىلإمهدشرتنأعيطتستنكتملو،حيحصلا
حورلابهاومىلعوحيسملاىلعاوفَّـرعتدقفنآلاامأ
سدقلاحورلاداشرإبملكتيوهودحاوسيلو،سدقلا
.نوعلمعوسيىنعمب»اميثانأعوسي«لوقيهريثأتتحتو
حورلابالإ»برعوسي«لوقينأدحأعيطتسيالهنأامك
كرديلناسنالايفلمعييذلاوهسدقلاحورلاف.سدقلا
يفناطلسلكهيلاعفُدًابرعوسيبفرتعيوحيسملاتوهال
نأبىرخأةرابعبو)٢٨:١٨ىتم(ضرألاىلعوءامسلا
يفحيسملانع»بر«ةملكتلمعُتسادقو.هللاوهحيسملا
.ًابيرقتةرمةئامسمخديدجلادهعلا

اذهيفام-بروهحيسملاعوسينإ،ئراقلايزيزع
نإفكتايحىلعهتدايسوكلهتيبوبربفرتعتتنكنإ.كش
.ةيقيقحبهاوميهكلةاطعملابهاوملا

رادقمب:ةباجإلا؟كتايحبرحيسملانأفرعتفيكنآلاو
نأبجاولانمف،ًابرهوعدتتنكنإف.برلااذهلكتعاط
.هتئيشمذّفنتوهعيطتفةايحللديسكةمزاللاةماركلاهيطعت

ظفحللةيآ
ِحوُّرلٱِبالِإ»ٌّبَرُعوُسَي«:َلوُقَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَل«

لٱ
ْ
)١٢:٣سوثنروك١(»ِسُدُق

ةالص
تنأ.يكلمتنأ.يديستنأ.يهلإتنأ.يبرتنأ
بلطأ.بهاوملاينحنمتيذلاتنأ.ةايحلاينحنمتيذلا
عضخُأوكبحأوكعيطأليننيعتنأحلاصلاديسلااهيأ
.يتايحيفلكلايفلكلاتنأنوكتل،كليتدارإويتئيشم
.ينكرابويعوضخلبقاف،يديسايعضخأكل

لاؤس
يهامف،ةيحوربهاومهدنعنإدحألاقنإ-٣

؟همالكقدصةمالع

ةيحورلابهاوملاردصم)ب(

ُعاَوْنَأَو٥.ٌدِحاَوَحوُّرلٱَّـنِكٰلَوٌةَدوُجْوَمَبِهاَوَمُعاَوْنَأَف٤
ٌةَدوُجْوَمٍلاَمْعَأُعاَوْنَأَو٦.ٌدِحاَوَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَوٌةَدوُجْوَمٍمَدِخ
يفَّـلُكْلٱُلَمْعَييِذَّـلٱ،ٌدِحاَوَهللاٱَّـنِكٰلَو ُهَّـنِكٰلَو٧.ِّـلُكْلٱِ
ٍدِحاَوِلُهَّـنِإَف٨.ِةَعَفْنَمْلِلِحوُّرلٱُراَهْظِإىَطْعُيٍدِحاَوِّـلُكِل
ِبَسَحِبٍمْلِعُمالَكَرَخِآلَو.ٍةَمْكِحُمالَكِحوُّرلٱِبىَطْعُي
َرَخِآلَو.ِدِحاَوْلٱِحوُّرلٱِبٌناَميِإَرَخِآلَو٩.ِدِحاَوْلٱِحوُّرلٱ
،ٍتاَوُّقُلَمَعَرَخِآلَو١٠.ِدِحاَوْلٱِحوُّرلٱِبٍءاَفِشُبِهاَوَم
،ٍةَنِسْلَأُعاَوْنَأَرَخِآلَو،ِحاَوْرَألٱُزيِيْمَتَرَخِآلَو،ٌةَوُّبُنَرَخِآلَو
ُحوُّرلٱاَهُلَمْعَياَهَّـلُكِهِذٰهَّـنِكٰلَو١١.ٍةَنِسْلَأُةََمجْرَتَرَخِآلَو
ُءاَشَياَمَك،ِهِدَرْفُمِبٍدِحاَوِّـلُكِلًامِساَق،ِهِنْيَعِبُدِحاَوْلٱ
.)١١-١٢:٤سوثنروك١(

حنمييذلاسدقألاثولاثلاىرنةكرابملاتايآلاهذهيف
وهحورلاف.دحاوهللا.دحاوبرلا.دحاوحورلا:بهاوملا
.بآلاوههللاو،حيسملاوهبرلا،سدقلاحورلا

،بهاوم:يهةيحورلابهاومللءامسأةثالثكانهو
هذهبىمسُتنأقحتستاهعيمجنألب،لامعأ،مدِخ
حورلااياطعاهنأىلعاهيلاانرظناذإف.ًاعمةثالثلاءامسألا
اهيلإانرظناذإو...هاضرىلعةمالعبهاوميهفسدقلا
يهف،اهبحيسملامدخنمدِخيهفحيسملانماهنأىلع
اهيلإانرظناذإو...انلحيسملااهنّيعيفئاظووتايحالص
.هتردقلامعأتناكبآلاهللانماهنأىلع

هللاةسينك)١٤:٤٠-١٢:١سوثنروك١(ةيحورلابهاوملا-٤
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يحورريثأتلكردصموهبآلاهللانأىرننحنو
لكبّترييذلاةسينكلاسأروهنبالاهللانأو،هئشنمو
ةسينكلايفنكسيسدقلاحورلاهللاو،اهناينبلمدخلاعاونأ
مل.اهبهللامدختيتلابهاوملانمءاشاماهءاضعأبهيو
،بآلاهللانمبهاوملاهذهنمةدحاونألوسرلاركذي
لوقيهنكلو،سدقلاحورلانمةثلاثلاو،نبالانمىرخألاو
قرطاهلكو،سدقلاحورلابهاوميهتاكربلاهذهلكنإ

لكليطعيهللاو.بآلاةردقتايآاهلكو،نبالاةمدخل
عفنلسدقلاحورلاةوقهبرهظُيامنينمؤملانمدحاو
كلذلو.ةبهوملالانيذلاصخشلانأشعفرلال،ةسينكلا
ذّختانمف،ضرألاحلموملاعلارونهذيمالتنإحيسملالاق
اننكلو.هللاىلإئطخيمّظعتلاورخفللةليسوهللابهاوم
اناطعأامبهللامدخننأنوبلاطماننأًاعيمجملعننأبجي
.بهاومنم

:بهاومعستتايآلاهذهيفسلوبلوسرلاركذيو

ةمكحمالك.١
ملعمالك.٢

هلاقاماذهو،ةمكحبملكتلاوهنيتاهبدوصقملاو
،هحوربانلاهنلعأيتلا،ةموتكملاهللاةمكح«لوسرلا
دقامك،رشبلاونباهبفَّـرعُيملرخُألايجأيفيذلاو
سسفأ(»حورلابهئايبنأونيسيدقلاهلسرلنآلانلعُأ
٣:٥(.

.لابجلالقنينأردقيىذلاناميإلاوهو.ناميإ.٣
.يداعريغقيرطبىضرملاءافشيأ.ءافش.٤
.تازجعملمعيأ.تاوقلمع.٥
لعفامك،لبقتسملابءابنإلاًانايحأينعتيهو.ةوّبن.٦

قحلانالعإينعتًابلاغاهنكلو)١١:٢٨عأ(سويباغأ
يفامنيعماسللسدقلاحورلانلعيامدنع،يهلإلا
.مهبولق
حورلاماهلإبملكتينمزييمتةوقيأ.حاورألازييمت.٧

.ريرشحورنموأهسفننمملكتينممسدقلا
ذيمالتلالكنإلامعألارفسلاقامك.ةنسلأعاونأ.٨

ةنسلأبنوملكتياوأدتباوسدقلاحورلانماوألتما
َّـريحتىتح،اوقطنينأحورلامهاطعأامكىرخأ
نوملكتيمهعمسيناكمهنمدحاولكنأل،نوعماسلا
.)١١-٢:٤لامعأ(اهيفدلُويتلاهتغل
ريغةغلبلاقُيامةمجرتىلعةردقلايهو.ةنسلأةمجرت.٩

.نيعماسللةموهفم

ظفحللةيآ
لٱُحوُّرلٱاَهُلَمْعَياَهَّـلُكِهِذٰهَّـنِكٰلَو«

ْ
ًامِساَق،ِهِنْيَعِبُدِحاَو

.)١٢:١١سوثنروك١(»ُءاَشَياَمَك،ِهِدَرْفُمِبٍدِحاَوِّـلُكِل

ةالص
نبالاوبآلانألبلقلالكنمكركشنيوامسلاانابأ
نألكركشن.تاكربوبهاوماننوحنميًاعمسدقلاحورلاو
نوكنل،ةسينكللةمدخمدقننأبهاوملاهذهنمفدهلا
كبهاومىقلتنلانبولقحتفنانابأ.ملاعللًارونوضرأللًاحلم
.كدجملانبهاوممدختستنأيلصنو،كاياطعيهو

لاؤس
اهركذيتلاعستلابهاوملانمبهاومثالثركذا-٤

١٢سوثنروك١يفسلوب

ةيحورلابهاوملانمفدهلا)ج(

،ٌةَريِثَكٌءاَضْعَأُهَلَوٌدِحاَوَوُهَدَسَْجلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل١٢
ٌدَسَجَيِهًةَريِثَكْتَناَكاَذِإِدِحاَوْلٱِدَسَْجلٱِءاَضْعَأُّلُكَو
ٍدِحاَوٍحوُرِباَنَعيَِمجاَنَّـنَأل١٣.ًاضْيَأُحيِسَْملٱَكِلٰذَك،ٌدِحاَو
،َنيِّـيِناَنوُيْمَأاَّـنُكًادوَُهي،ٍدِحاَوٍدَسَجَىلِإاَنْدَمَتْعٱًاضْيَأ
َّـنِإَف١٤.ًادِحاَوًاحوُراَنيِقُساَنُعيَِمجَو.ًاراَرْحَأْمَأًاديِبَع

ْنِإ١٥.ٌةَريِثَكٌءاَضْعَأْلَبًادِحاَوًاوْضُعَسْيَلًاضْيَأَدَسَْجلٱ
ْنُكَتْمَلَفَأ.ِدَسَْجلٱَنِمُتْسَلًادَيُتْسَلِّـينَأل:ُلْجِّـرلٱِتَلاَق
ًانْيَعُتْسَلِّـينَأل:ُنُذُألٱِتَلاَقْنِإَو١٦؟ِدَسَْجلٱَنِمَكِلٰذِل
َناَكْوَل١٧؟ِدَسَْجلٱَنِمَكِلٰذِلْنُكَتْمَلَفَأ.ِدَسَْجلٱَنِمُتْسَل
َنْيَأَف،ًاعْمَسُّلُكْلٱَناَكْوَل؟ُعْمَّـسلٱَنْيَأَف،ًانْيَعِدَسَْجلٱُّلُك
ٍدِحاَوَّـلُك،َءاَضْعَألٱُهللاٱَعَضَوْدَقَفَنآلٱاَّـمَأَو١٨؟ُّمَّـشلٱ
يفاَهْنِم ًاوْضُعاَهُعيَِمجَناَكْوَلْنِكٰلَو١٩.َداَرَأاَمَك،ِدَسَْجلٱِ
ٌدَسَجْنِكٰلَو،ٌةَريِثَكٌءاَضْعَأَنآلٱَف٢٠؟ُدَسَْجلٱَنْيَأ،ًادِحاَو
ِيلَةَجاَحال:ِدَيْلِلَلوُقَتْنَأُْنيَعْلٱُرِدْقَتال٢١.ٌدِحاَو
٢٢.اَمُكْيَلِإِيلَةَجاَحال:ِنْيَلْجِّـرلِلًاضْيَأُسْأَّـرلٱِوَأ.ِكْيَلِإ
.ٌةَّـيِروَُرضَيِهَفَعْضَأُرَهْظَتيِتَّـلٱِدَسَْجلٱُءاَضْعَأَىلْوَألٱِبْلَب

اَهيِطْعُنٍةَماَرَكالِباََّـهنَأُبِسْحَنيِتَّـلٱِدَسَْجلٱُءاَضْعَأَو٢٣
َهلاَنيِفُةَحيِبَقْلٱُءاَضْعَألٱَو.َلَضْفَأًةَماَرَك

َ
.ُلَضْفَأٌلاََمجا

َهلَسْيَلَفاَنيِفُةَليِمَْجلٱاَّـمَأَو٢٤
َ

َجَزَمَهللاٱَّـنِكٰل.ٌجاَيِتْحٱا
َنوُكَيالْيَكِل٢٥،َلَضْفَأًةَماَرَكَصِقاَّـنلٱًايِطْعُم،َدَسَْجلٱ
يفٌقاَقِشْنٱ ًادِحاَوًاماَمِتْهٱُءاَضْعَألٱُّمَتَْهتْلَب،ِدَسَْجلٱِ
ُعيِمَجَفُ،َّـملَأَتَيٌدِحاَوٌوْضُعَناَكْنِإَف٢٦.ٍضْعَبِلاَهُضْعَب
ُعيِمَجَف،ُمَّـرَكُيٌدِحاَوٌوْضُعَناَكْنِإَو.ُهَعَمَُّـملَأَتَتِءاَضْعَألٱ
،ِحيِسَْملٱُدَسَجَفْمُتْنَأاَّـمَأَو٢٧.ُهَعَمُحَرْفَتِءاَضْعَألٱ
يفًاساَنُأُهللاٱَعَضَوَف٢٨.ًاداَرْفَأُهُؤاَضْعَأَو ًالَوَّـأ:ِةَسيِنَكْلٱِ

هللاةسينك)١٤:٤٠-١٢:١سوثنروك١(ةيحورلابهاوملا-٤
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َكِلٰذَدْعَبَو،ٍتاَوُّقَّـمُث،َنيِمِّـلَعُمًاثِلاَث،َءاَيِبْنَأًايِناَث،ًالُسُر
َّـلَعَلَأ٢٩.ٍةَنِسْلَأَعاَوْنَأَو،َريِباَدَت،ًاناَوْعَأ،ٍءاَفِشَبِهاَوَم
َعيِمَْجلٱَّـلَعَلَأ؟ُءاَيِبْنَأَعيِمَْجلٱَّـلَعَلَأ؟ٌلُسُرَعيِمَْجلٱ
ِعيِمَجْلِلَّـلَعَلَأ٣٠؟ٍتاَوُّقُباَحْصَأَعيِمَْجلٱَّـلَعَلَأ؟َنوُمِّـلَعُم
َّـلَعَلَأ؟ٍةَنِسْلَأِبَنوُمَّـلَكَتَيَعيِمَْجلٱَّـلَعَلَأ؟ٍءاَفِشَبِهاَوَم
.ىَنْسُْحلٱِبِهاَوَمْلِلاوُّدِجْنِكٰلَو٣١؟َنوُِمجَْرتُيَعيِمَْجلٱ
.)٣١-١٢:١٢سوثنروك١(َلَضْفَأًاقيِرَطْمُكيِرُأًاضْيَأَو

دسجناينبوهةيحورلابهاوملاءاطعإنمفدهلا
حيسملا:دسجاهنأبةسينكلاسلوبلوسرلاهّبشيو،حيسملا
اذهيفدجنو.دسجلاءاضعأمهنينمؤملاةيقبو،سأرلاوه
:طاقنتسهيبشتلا

ةسينكلاو.ةدحاوسفنهيفنكستدحاودسجلانإ.١
وضعنيبقرفال-ييحملاهللاحوراهيفنكسيةدحاو
.دحاوسدقلاحورلانأل،رخآو

حورلاو،ةفلتخملاهئاضعأيفدسجلاةايحةدحورهظت.٢
يفةدحولاهذهرهظيةسينكلايفنكاسلاسدقلا
.ةفلتخملااهبهاوم

ةسينكلاكلذكو،ةريثكهءاضعأنأعمدحاودسجلا.٣
.نوريثكاهءاضعأنأعمةدحاو

،رخآلاوضعلاىلإدسجلاءاضعأنموضعلكجاتحي.٤
.عفنالبوضعدجويالو،ةدئافدسجلايفوضعلكلو
ىلإجاتحياهئاضعأنموضعلك،ةسينكلاكلذكو
نأفَّـلكماهئاضعأنموضعلكو،رخآلاوضعلا
ةسينكلااهبعفنيلهلهللااهاطعأيتلابهاوملالمعتسي
.طقفهسفناهبعفنيلسيلو،اهلك

َّـنيعوًاعضومدسجلاءاضعأنموضعلكهللاىطعأ.٥
بهاوملاهللاعزّواذكهو.هتئيشمبسحبًالمعهل
مهتناكممهاطعأوةسينكلاءاضعأىلعةيحورلا
.دارأامبسحب

،ىرخأءاضعأنمًالامجلقأدسجلايفءاضعأكانه.٦
ةرهشلقألاةسينكلابهاومكلذك.ًاعفنرثكأاهنكلو
.ةدئافرثكأيه

ىلإلوسرلاسلوبلصوةتسلاراكفألاهذهببسبو
:جئاتنثالث

هللااهاطعأيتلاةبهوملابعنقينأنمؤملكىلعبجي.١
نموضعيأوألجرلاىلعوأديلاىلعبجيامك،هل
.هلمعبوهناكمبىضرينأدسجلاءاضعأ

نمؤمىلعرختفينينمؤملادحألعجيببسدجويال.٢
لضفأهلهللااهاطعأيتلاةبهوملانأبسحيهنألرخآ
.هريغلهللااهاطعأيتلاةبهوملانم

كراشيورخآلامهدحأةسينكلاءاضعأيساوينأبجي.٣
هعمنوقابلاكرتشيمهدحأملأتيامدنعف.رخآلامهدحأ

يفهعمنوقابلاكرتشيمهدحأحرفيامدنعو،ملألايف
.حرفلا

بهاوملايفهلاقامنأبهمالكسلوبلوسرلامتخ
ةسينكلاماّدخف،ةسينكلامدِخىلعًاضيأقدصيةيحورلا
يفهللاماقأدقف.مهيفلمعيوسدقلاحورلاملكتيتالآ
حنممث،نيملعملاًاثلاثو،ءايبنألاًايناثو،لسرلاًالوأةسينكلا
نسُحو،ءافشلاىلعةردقلاو،تازجعملاةبهومءاضعألاةيقب
نأعيطتسيءالؤهنمدحاولكو.ةنسلأبمّلكتلاو،ةرادإلا
.حيسملايفةصاخةمدخمدقي

:هلوقبحاحصألااذهيفهثيدحسلوبلوسرلامتخيو
يهىنُسحلابهاوملاو.»ىنُسحلابهاومللاوّدجنكل«
ينبيأبنتينم:ًالثملوقيف.ةمدخللبهاوملاعفنأ
نكلوةنسلأبنوملكتتمكعيمجنأديرأينإ.ةسينكلا
يهىنسحلابهاوملاهذهو.)١٤:٤،٥(اوأبنتتنأىلْوَألاب
ءاجرلاوناميإلاتبثيفنآلاامألوقيف،ىقبتيتلابهاوملا
مهئاهتشابسوثنروكونمؤمأطخأدقو)١٣:١٣(ةبحملاو
نكلو،ةنسلأبمّلكتلالثمرثكأةرهشمهيطعتيتلابهاوملا
وهو،ةصاخلابهاوملابلطنملضفأًاقيرطمهيرُيلوسرلا

:لوقيهنأكف.١٣حاحصألايفاهنعملكتييتلاةبحملابلط
اونبتنأيفمكتبغروحيسمللمكتريغاورهظُتنأمتئشاذإ
.ةبحملايفنيلماكاونوكف،هتسينك

ظفحللةيآ
.ُهَعَمَُّـملَأَتَتِءاَضْعَألٱُعيِمَجَفُ،َّـملَأَتَيٌدِحاَوٌوْضُعَناَكْنِإَف«
»ُهَعَمُحَرْفَتِءاَضْعَألٱُعيِمَجَف،ُمَّـرَكُيٌدِحاَوٌوْضُعَناَكْنِإَو
)١٢:٢٦سوثنروك١(

ةالص
نأديرتكنألبلقلالكنمكركشنيوامسلاانابأ

بآلااهيأانرعشأ.ةسينكلاوهيذلاكدسجينبت
انمدحأالنأو،ضعبلانضعبءاضعأاننأيوامسلا
دحاولكىلعنأو،رخآلاوضعلانعينغتسينأعيطتسي
رثكأنوكيلهاخأنواعينأو،ناميإلايفهاخأينبينأانم
انيفةوقلكمدختسنيكلاندعاسانابأ.نيرخآللةبحم

هللاةسينك)١٤:٤٠-١٢:١سوثنروك١(ةيحورلابهاوملا-٤

٤١
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نعبوتنلاندعاس.ًادحأانرقتحانإانحماس.كتمدخل
.نيرخآللًالماكًامارتحاانحنمتنأبلطنوةيطخلا

لاؤس
دسجمهةسينكلاءاضعأنأنمملعتناذام-٥

؟حيسملا

ةيحورلابهاوملالكقوفةبحملا)د(
)١٣-١٣:١سوثنروك١(
ةبحملانعسلوبلوسرلاثدحتيحاحصألااذهيف

باتكلايفةليضفحدمُتملو،لضفألاقيرطلااهنأرابتعاب
يذلاوهنيرخآلابحييذلاف،ةبحملاةليضفلثمسدقملا
:ماسقأةثالثحاحصألااذهيفىرنو.سومانلالمكي

)٣-١(ةبحملاماود.١
)٧-٤(ةبحملاتافص.٢
)١٣-٨(ةبحملاقُوّفت.٣

ةبحملاماود)١(

َسْيَلْنِكٰلَوِةَكِئالَْملٱَوِساَّـنلٱِةَنِسْلَأِبُمَّـلَكَتَأُتْنُكْنِإ١
ْنِإَو٢.ُّنِرَيًاجْنَصْوَأُّنِطَيًاساَحُنُتِْرصْدَقَف،ٌةَّـبََحمِيل
ِيلَناَكْنِإَوٍ،مْلِعَّـلُكَوِراَْرسَألٱَعيَِمجُمَلْعَأَو،ٌةَوُّبُنِيلْتَناَك
،ٌةَّـبََحمِيلَسْيَلْنِكٰلَو،َلاَبِْجلٱَلُقْنَأىَّـتَحِناَميِإلٱُّلُك
ُتْمَّـلَسْنِإَو،ِيلاَوْمَأَّـلُكُتْمَعْطَأْنِإَو٣.ًائْيَشُتْسَلَف
ُعِفَتْنَأالَف،ٌةَّـبََحمِيلَسْيَلْنِكٰلَو،َِقَرتْحَأىَّـتَحيِدَسَج
)٣-١٣:١سوثنروك١(ًائْيَش

نيباذكلاةفسالفلاةمكحسلوبلوسرلامجاهامدعب
نوذخأيمهنألسوثنروكلهأخَّـبوو،ةرعادلاةساجنلاو
نماوسرتحينأمهنمبلطو،مكاحملامامأمهتاموصخ
مهدوقيانهو.حيسملادسجةدحوىلإمهدشرأ،ةيناوهشلا
هيمسنيذلاحاحصألااذهيفةيحيسملالئاضفلاةمقىلإ
يهسلوبلوسرلااهفصييتلاةبحملاتسيل.ةبحملاديشن
نيبمارتحالاوأ،ةمومألاةفطاعوأ،نيسنجلانيبةقالعلا
يفتبكسنايتلاةيلزألاهللاةبحملب،هذيملتوذاتسألا
.مهلهللاهاطعأيذلاسدقلاحورلابحيسملابنينمؤملابولق
،ةبيرغةنسلأبملكتييذلاراثرثلاةبحمتسيلةبحملاهذه
نأل،ةغالبلاتارابعلضفأبملكتينأعاطتساولىتح
سيلوًامالكسيلو،ةايحوةوقوههللاةبحميفمُّلكتلا
له؟يوامسلاكيبأناسلبملكتتهللانباتنأله.ءايربك
،نيحورجملاحارجدمضتف،ىنازحللةيزعتةملكنلعت

له؟ملعتمويكذتنأله؟ةيطخلاةرفغمليجنإمدقتو
يفةيلاعتاداهشكيدلله؟لبقتسملارارسأفرعتنأديرت
تنأله؟ةزرابةيصخشتنأله؟بادآلايفوأمولعلا
كبزجنيوكتاولصهللابيجتسيىتحناميإلجر
؟تازجعملا

لِعنإ.ًائيشتسلكنإفةبحمكيفنكتملنإ
ْ

الكم
حيسمللكتداهشوهصلخييذلانكلو،ًاناسنإصّلخي
حيسملاةبحمو.نيمرجملالجأنمًابولصمتاميذلابحملا
توميلهدجمنعلزانيوءيشلكبيحضيهتلعجةميظعلا
يأبف.ةيلمعةبحماهنكلةيرظنحيسملاةبحمتسيلف.انيدفيل
كلامبيحضتله؟نيرخآللوحيسمللكتبحمرهظُتةقيرط
تسيل؟نيقحتسملاريغىلعًافطعيدبتله؟كتوقو
ًالطابنوّحضيسانلانمنيريثكنإ.ةبحملايهةيحضتلا
يحضييذلانكل.اهنوحبريالمهو،ءامسلااوحبريل
نيرخآلابحييذلاوه،بولصملاحيسمللًاركش،هتايحب
هلاومألكناسنإمعطأنإف.حيسملاوذحوذحيهنأل،ًالعف
ىتححيسملالجأنمهدسجناسنإملسنإو،ءارقفلل
حيسمللبحهبلقيفنوكينأنود،دسجلااذهقرتحا
.ءيشبعفتنينلوهف،نيرخآللو

ظفحللةيآ
لَأِبُمَّـلَكَتَأُتْنُكْنِإ«

ْ
ملٱَوِساَّـنلٱِةَنِس

ِيلَسْيَلْنِكٰلَوِةَكِئالَْ
سوثنروك١(»ُّنِرَيًاجْنَصْوَأُّنِطَيًاساَحُنُتِْرصْدَقَف،ٌةَّـبََحم
١٣:١(

ةالص
ةرثكيلرفغاو،يتينانأنمينررحيوامسلايبأاي

نمينرهط.ةبحمنودبيمفنمجرخييذلايمالك
سدقلاحورلاةمعنيفىتحيندعاسو،هلمعأامبيراختفا
اهبكستيتلاتنأكتبحمبةيقيقحلاةمدخلانيرخآلامدخأ

.يلهتيطعأيذلاسدقلاحورلابيبلقيف

لاؤس
سيلةبحملانودبناسحإلانإليجنإلالوقياذامل-٦
؟ًائيش

ةبحملاتافص)١(

َحتالُةَّـبَحَْملٱ.ُقُفْرَتَوىَّـنَأَتَتُةَّـبَحَْملٱ٤
ْ

الُةَّـبَحَْملَا.ُدِس
،اَهِسْفَنِلاَمُبُلْطَتالَو،ُحِّـبَقُتالَو٥،ُخِفَتْنَتالَو،ُرَخاَفَتَت
َحتالَو

ْ
ُحَرْفَتْلَبِمْثِإلٱِبُحَرْفَتالَو٦،َؤُّسلٱُّنُظَتالَو،ُّدَت

هللاةسينك)١٤:٤٠-١٢:١سوثنروك١(ةيحورلابهاوملا-٤

٤٢
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َحتَو٧.ِّـقَْحلٱِب
ْ

وُجْرَتَو،ٍءَْيشَّـلُكُقِّـدَصُتَو،ٍءَْيشَّـلُكُلِمَت
ًادَبَأُطُقْسَتالُةَّـبَحَْملَا٨ٍءَْيشِّـلُكَىلَعُِربْصَتَو،ٍءَْيشَّـلُك
.)٧-١٣:٤سوثنروك١(

ةفصةرشعسمخسلوبلوسرلاركذيتايآلاهذهيف
لوسرلادصقيملو.ةيبلسينامثو،ةيباجيإاهنمعبس.ةبحملل
تافصلاىلعرصتقاهنكل،ةبحملاتافصلكمدقينأسلوب
ةيحورلامهبهاوملامعتسالسوثنروكلهأعفنتيتلا
.ًاحلاصًالامعتسا

.ةءاسإلاويدعتلاىلعربصتاهنأىنعمب.ىنأتتةبحملا.١
ليوط،فوؤروميحرهنألهللاتافصنمةفصيهو
.)١٠٣:٨زم(ةمحرلاريثكلاحورلا
هبحاصلعجييذلافطللاوهقفرلاو.قفرتةبحملاو.٢

لوسرلالاقدقو.فنعلاوةوسقلانعًاديعبًانونح
.ةبوتلاىلإكداتقيامنإهللافطلنإسلوب
عفنىلعاهريغلصحاذإنزحتاليأ.دسحتالةبحملا.٣

:ناميلسءامكحلامامإلاقدقو.يههيلعلصحتمل
لٱُرْخَن«

ْ
حلٱِماَظِع

ْ
.)١٤:٣٠لاثمأ(»ُدََس

حلاصهنأيعَّـدييذلاصخشلاو.رخافتتالةبحملا.٤
دقو،رخافتييذلاوهةرهشلاوسانلاحدمبلطيو
امانلامشفّرعنالأريخلالعفننيححيسملاانمبلط
.اننيميلعفت
و،هسفنببجعييذلاوهخفتنملاو.خفتنتالةبحملاو.٥

لهألعلو.ًاحالصوةمكحهريغنملضفأهنأنظي
.اهباوزاتمايتلابهاوملاباوخفتناواورخافتسوثنروك
.خفتنتاليهفةبحملاامأ
يحتستًائيشلمعتالاهنأىنعمب.حّبقتالةبحملاو.٦

سانلالعجتةبحملاف.تايقالخألافلاخيهنألهنم
نأنودبضعبلامهضعبوحنتابجاولابنوموقي
.رخآلامهدحأقياضي
«سلوبلوسرلالاقامك.اهسفنلامبلطتالةبحملاو.٧

جلٱِيضْرُأًاضْيَأاَنَأ
ْ

يفَعيَِم اَمٍبِلاَطَْريَغ،ٍْءَيشِّـلُكِ
لٱِلَب،ِيسْفَنُقِفاوُي

ْ
سوثنروك١(»اوُصُلَْخيْيَكِل،َنِيريِثَك

ملٱِبًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِّـداَو«ًاضيألاقو)١٠:٣٣
ِةَّـبَحَْ

يفًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِمِّـدَقُم،ِةَّـيِوَخَألٱ لٱِ
ْ
ةيمور(»ِةَماَرَك

١٢:١٠(.
البحييذلاصخشلانأىنعمب.دتحتالةبحملا.٨

.هسفنطبضيهنكلوبضغيالوهباصعأدقفي
ديرياهريغنأمهوتتاليهف.ءوسلانظتالةبحملاو.٩

املعفهنألهنعترذتعادحأىدعتاذإف،اهّرضينأ
َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأايَ«حيسملالاقامك،ةلاهجنعلعف

ُ
،ْم

امكو)٢٣:٣٤اقول(»َنوُلَعْفَياَذاَمَنوُمَلْعَيالْمَُّـهنَأل
َهلْمِقُتال،ُّبَراَي«سونافتساىلص

ُ
خلٱِهِذٰهْم

ْ
»َةَّـيَِط

ايركزيبنلامفىلعهللالاقدقو.)٧:٦٠لامعأ(
يفٌدَحَأَّـنَرِّـكَفُيالَو« يفِهِبيِرَقَىلَعِءوُّسلٱِ »ْمُكِبوُلُقِ
.)٨:١٧ايركز(
حيسملالاقامك.قحلابحرفتلبمثإلابحرفتالةبحملاو.١٠

َكَبَعَتَوَكَلاَمْعَأٌفِراَعاَنَأ«سسفأةسينككالمل
َحتْنَأُرِدْقَتالَكَّـنَأَو،ََكْربَصَو

ْ
:٢ايؤر(»َراَْرشَألٱَلِمَت

٢(.
اهيلععقتيتلاتايدعتلانمءيشلكلمتحتةبحملاو.١١

لَا«ناميلسءامكحلامامالاقدقو.ًايصخش
ْ
ُجِّـيَُهتُةَضْغُب

ملٱَو،ٍتاَموُصُخ
:١٠لاثمأ(»ِبوُنُّذلٱَّـلُكُُرتْسَتُةَّـبَحَْ

١٢(.
يفنأبقدصتاهنأىنعمب.ءيشلكقدصتةبحملاو.١٢

ءامنإلةليسولضفأهذهو،ريخلانمًائيشناسنإلك
قّدصامدنعحيسملالعفامك،ناسنإلاسفنيفريخلا
نأةظحلرخآىتحلواحو،ريخلانمًائيشاذوهييفنأ
ًائيشسقرمبنأابانربنمآدقو.ةبوتللًةصرفهيطعي
داعوةمدخلاكرتسقرمنأنممغرلابو.ريخلانم
ةيريشبتةلحريفهبحطصاابانربنأالإ،هتيبىلإ
هفقومىلعفسأودعباميفلمأتسلوبلعلو.ىرخأ
:٤سواثوميت٢(ةبيطةداهشهنعدهشفسقرمءازإ
١١(.
سانلابكترينيحف.ءيشلكوجرتةبحملاو.١٣

رظتننومهبنظلانسحُننأةبحملاانمّلعت.ءاطخألا
دادتماوجريحيسملابحينملكو.مهنملضفألا
ةبحملاوجرتاذكهو،ةيناثهئيجمةعرسوملاعلايفهتوكلم
.حلاصءيشلك
بعاتملاوتاداهطضالانمءيشلكىلعربصتةبحملاو.١٤

)ليجنإلايفيأ(هيفيذلا«ليقامك.ربلالجأنم
انأكلذلجأل،بنذمكدويقلاىتحتاّقشملالمتحأ
دقو.)٢:٩،١٠سوثنروك٢(»ءيشلكىلعربصأ
َىلِإُقاَسُتٍةاَشَك،ُهاَفْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَت«حيسملانعليق
»تُهاَفْحَتْفَيْمَلَفاَهيِزّاَجَماَمَأٍةَتِماَصٍةَجْعَنَكَوِ،حْبَّـذلٱ
.)٥٣:٧ءايعشا(
بهاوملالكنممظعأةبحملاف.ًادبأطقستالةبحملا.١٥

ةايحلابنرتقتاهنأل،ةرضاحلاانتايحبةصتخملاةيحورلا
لكصنتقت،ًامئادةظقيتسماهنإ.ءامسلايفةدلاخلا
وهوحلاصلايرماسلادجنامك،ريخلالمعتلةصرف
.حيرجلايدوهيلادعاسي

هللاةسينك)١٤:٤٠-١٢:١سوثنروك١(ةيحورلابهاوملا-٤

٤٣
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ظفحللةيآ
ملٱ«
نألواح()١٣:٤سوثنروك١(ُ»قُفْرَتَوىَّـنَأَتَتُةَّـبَحَْ

)حاحصألالكًابيغظفحت

ةالص
.ةبحملاتافصيلخاديفعضتنأوجرأيوامسلاانابأ
يفاهتبكسيتلاكتبحمعمبسانتيالاملكينمعزنا
.ًاقيفرنوكأوَّـينأتأنأينطعأ.سدقلاحورلابيبلق
.ءيشلكقدصأوءيشلكلمتحأوقحلابحرفأليندعاس
ًاليوطًاسَفَنينطعأ.ًادبأطقستالةبحملانأىرأليندعاس
حيسمللًاماركا.تقولكيفاهشيعأواهسرامألةبحملايف
.ًالعفةبحملاهذهشاعيذلا

لاؤس
لكوجرتوءىشلكقّدصتةبحملانأىنعمام-٧
؟ءىش

ةبحملاقُوّفت-٣

،ُلَطْبُتَسَفُتاَوُّبُّنلٱاَّـمَأَو.ًادَبَأُطُقْسَتالُةَّـبَحَْملَا٨
َضْعَبُمَلْعَناَنَّـنَأل٩.ُلَطْبُيَسَفُمْلِعْلٱَو،يِهَتْنَتَسَفُةَنِسْلَألٱَو
ُلِماَكْلٱَءاَجىَتَمْنِكٰلَو١٠.ِؤُّبَنَّـتلٱَضْعَبُأَّـبَنَتَنَوِمْلِعْلٱ
ٍلْفِطَكًالْفِطُتْنُكاَّـَمل١١.ٌضْعَبَوُهاَمُلَطْبُيٍذِئَنيِحَف
.ُرِكَتْفَأُتْنُكٍلْفِطَكَو،ُنَطْفَأُتْنُكٍلْفِطَكَو،ُمَّـلَكَتَأُتْنُك
ُرُظْنَناَنَّـنِإَف١٢.ِلْفِّـطلِلاَمُتْلَطْبَأًالُجَرُتِْرصاَّـَملْنِكٰلَو
يفَنآلٱ يفٍةآْرِمِ ُفِرْعَأَنآلٱ.ٍهْجَوِلًاهْجَوٍذِئَنيِحْنِكٰل،ٍزْغُلِ
اَّـمَأ١٣.ُتْفِرُعاَمَكُفِرْعَأَسٍذِئَنيِحْنِكٰل،ِةَفِرْعَْملٱَضْعَب
َّـنِكٰلَوُةَثالَّـثلٱِهِذٰه،ُةَّـبَحَْملٱَوُءاَجَّـرلٱَوُناَميِإلٱُتُبْثَيَفَنآلٱ
)١٣-١٣:٨سوثنروك١(ُةَّـبَحَْملٱَّـنُهَمَظْعَأ

لوسرلاملكتيةبحملاديشننمريخألاءزجلااذهيف
اهنألتاوبنلاهيفلطبُتمويءىجيس.ةبحملاقوّفتنعسلوب
ىلاجاتحنالدجملايفاننأليهتنيسةنسلأبمّلكتلاو.تمت
نأدجنسءامسلايفاننأللطبُيسملعلاو.ىرخأتاغل
،ملِعلاضعبملعننآلانحنو.هللانمنوملعتمعيمجلا
اذهلطبيحيسملائجيامدنعنكلو،ؤبنتلاضعبأبنتنو
انتفرعمف.ءيشلكيفقلطملالامكلاهللاانيطعيو،يئزجلا
هيفيذلامويلاعقوتناننكل،ةلماكتسيلانظعاوموةصقان
ًالفطتنكامل:لوقيفلوسرلايضميو.حيسملابلَمكُن
.ملعلاليلقبسانتةطيسبظافلأبملكتأتنكلفطك
نكل.لافطألاراكفأيراكفأتناكو،نطفأتنكلفطكو
.لفطللاملطبُأينإفةمعنلايفديزأوومنأامدنع

ايارملاتناكدقو.ةآرميفرظنننآلااننإلوسرلالوقيو
ةروصاهيفرهظتةلوقصمةيندعمحئافصتاقوألاكلتيف
َّـنيبتينأعيطتسيالزغلاهنأكف،ةحضاوريغةضماغناسنإلا
ريغنآلااندنعايؤرلانألوسرلادصقيو.اهيفاملك
حيسملاىرنساننإفدجملاىلإبهذنامدنعنكل،ةحضاو
نآلاانتفرعمنإفكلذلو.)٣:٢انحوي١(هجولًاهجو
املثمةلماكنوكتسفكانهانتفرعمامأ،ةصقانةدودحم
:ءايشأةثالثتوبثلجاتحناننإفاذكهو.هللاانَفَرع

»ءاجرلاتبثي«-هللايفانتقثوهيذلا»ناميإلاتبثي«
مويلائجيسنكلو.ةبحملاتبثتو.هللايفانراظتناوهيذلا
هنألءاجرلايهتنيو.ًانايعحبصيوناميإلايهتنيهيفيذلا
طقستالةبحملا.ًادبأًامئادةيقابلايهفةبحملاامأ.ققحتدق
.اهعيمجهذهمظعأاهنإفكلذىلعو،ًادبأ

فقوتتنأدباليهفكبهاومتناكامهم،ئراقلايزيزع
تنكامهم.ًامئادةيقابلايهفةبحملاامأ.ًامويلمعلانع
يفتنكنإامأ.يهتنيسهنأدبالفهللاكاطعأاميفًاميظع
كيفوكعمىقبتسيتلايهةبحملاهذهنإفحيسملاةبحم
يفْتُبْثَيْنَمَو،ٌةَّـبََحمُهللاَا«.ًادبأوًامئاد ملٱِ

يفْتُبْثَيِةَّـبَحَْ ِهللاٱِ
.)٤:١٦انحوي١(»ِهيِفُهللاٱَو

ظفحللةيآ
ملٱَوُءاَجَّـرلٱَوُناَميِإلٱُتُبْثَيَفَنآلٱاَّـمَأ«

ُةَثالَّـثلٱِهِذٰه،ُةَّـبَحَْ
ملٱَّـنُهَمَظْعَأَّـنِكٰلَو

)١٣:١٣سوثنروك١(»ُةَّـبَحَْ

ةالص
يهةبحملانألبلقلالكنمكركشأيوامسلايبأاي
.كبحأنأوكبلّثمتأنأينمّلع.ةبحمتنأكنإفكتفص
.يهتنتسةلطابءايشأنميدنعامبرتغأنأحمستال
لكبنيرخآلابحأنأو،يبلقلكبكبحأنأينطعأ
.ىقبيسيذلاوهاذهنإف،يسفن

لاؤس
لطبُيسءاجرلاولطبُيسناميالانأفيكحرشا-٨
.ىقبتسةبحملانكلو

ةيحورلابهاوملاةسراممنعاياصو)ـه(
)٤٠-١٤:١سوثنروك١(
ةسراممنعاياصوسلوبلوسرلامدقيحاحصألااذهيف

:نييسيئرنيرمأنعملكتيف.اهلامعتساوةيحورلابهاوملا

هللاةسينك)١٤:٤٠-١٢:١سوثنروك١(ةيحورلابهاوملا-٤
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)٢٥-١(ةنسلأبمُّلكتلانملضفأظعولاوؤبنتلانإ.١
ةدابعلاتاعامتجايفةيحورلابهاوملامادختساةقيرط.٢

)٤٠-٢٦(

ةنسلأبملكتلانملضفأظعولا-١

،ِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَمْلِلاوُّدِجْنِكٰلَو،َةَّـبَحَْملٱاوُعَبْتِا١
ُمِّـلَكُيالٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَمَّـنَأل٢.اوُأَّـبَنَتَتْنَأَىلْوَألٱِبَو
ِحوُّرلٱِبُهَّـنِكٰلَو.ُعَمْسَيٌدَحَأَسْيَلْنَأل،َهللاٱِلَبَساَّـنلٱ
ٍناَيْنُبِبَساَّـنلٱُمِّـلَكُيَفُأَّـبَنَتَيْنَماَّـمَأَو٣.ٍراَْرسَأِبُمَّـلَكَتَي
ْنَماَّـمَأَو،ُهَسْفَنيِنْبَيٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَم٤.ٍةَيِلْسَتَوٍظْعَوَو
َنوُمَّـلَكَتَتْمُكَعيَِمجَّـنَأُديِرُأِّـينِإ٥.َةَسيِنَكْلٱيِنْبَيَفُأَّـبَنَتَي
ْنَّـِممُمَظْعَأُأَّـبَنَتَيْنَمَّـنَأل.اوُأَّـبَنَتَتْنَأَىلْوَألٱِبْنِكٰلَو،ٍةَنِسْلَأِب
.ًاناَيْنُبُةَسيِنَكْلٱَلاَنَتىَّـتَح،َمَجْرَتاَذِإالِإ،ٍةَنِسْلَأِبُمَّـلَكَتَي
،ٍةَنِسْلَأِبًامِّـلَكَتُمْمُكْيَلِإُتْئِجْنِإ،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأَنآلٱَف٦
ْوَأٍ،مْلِعِبْوَأ،ٍنالْعِإِباَّـمِإْمُكْمِّـلَكُأَْملْنِإ،ْمُكُعَفْنَأاَذاَمَف
يِطْعُتيِتَّـلٱِسوُفُّنلٱُةَمِداَعْلٱُءاَيْشَألَا٧ٍ؟ميِلْعَتِبْوَأ،ٍةَوُّبُنِب

ًاقْرَفِطْعُتَْملْنِإَكِلٰذَعَم،ٌةَراَثيِقْوَأٌراَمْزِم:ًاتْوَص
ْنِإُهَّـنِإَف٨؟ِهِبَفِزُعاَمْوَأَرِّـمُزاَمُفَرْعُيَفْيَكَف،ِتاَمَغَّـنلِل
؟ِلاَتِقْلِلُأَّـيَهَتَيْنَمَف،ٍحِضاَوَْريَغًاتْوَصًاضْيَأُقوُبْلٱىَطْعَأ
،ُمَهْفُيًامالَكِناَسِّـللٱِباوُطْعُتَْملْنِإًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰه٩
يفَنوُمَّـلَكَتَتَنوُنوُكَتْمُكَّـنِإَف؟ِهِبَمِّـلُكُتاَمُفَرْعُيَفْيَكَف ِ
ْهلٱ
َ

يفاَهُدَدَعاَذٰهٍتاَغُلُعاَوْنَأُنوُكَتاَمَّـبُر١٠!ِءاَو ِ،َملاَعْلٱِ
َةَوُّقُفِرْعَأالُتْنُكْنِإَف١١.ًىنْعَمالِباَهْنِمٌءَْيشَسْيَلَو
ًاّيِمَجْعَأُمِّـلَكَتُْملٱَو،ًاّيِمَجْعَأِمِّـلَكَتُْملٱَدْنِعُنوُكَأِةَغُّللٱ
ِبِهاَوَمْلِلَنوُروُيَغْمُكَّـنِإْذِإ،ًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰه١٢.يِدْنِع
١٣.اوُداَدْزَتْنَأِةَسيِنَكْلٱِناَيْنُبِلْجَألاوُبُلْطٱ،ِةَّـيِحوُّرلٱ
ْنِإُهَّـنَأل١٤.َمِجَْرتُيْيَكِلِّـلَصُيْلَفٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيْنَمَكِلٰذِل
الِبَوُهَفيِنْهِذاَّـمَأَو،ِّـيلَصُتيِحوُرَف،ٍناَسِلِبِّـيلَصُأُتْنُك
.ًاضْيَأِنْهِّـذلٱِبِّـيلَصُأَوِحوُّرلٱِبِّـيلَصُأ؟ًاذِإَوُهاَمَف١٥.ٍرََمث
َتْكَراَبْنِإَفالِإَو١٦.ًاضْيَأِنْهِّـذلٱِبُلِّـتَرُأَوِحوُّرلٱِبُلِّـتَرُأ
َنيِمآُلوُقَيَفْيَك،ِّـيِّـماَعْلٱَناَكَمُلِغْشُييِذَّـلٱَف،ِحوُّرلٱِب
َتْنَأَكَّـنِإَف١٧!ُلوُقَتاَذاَمُفِرْعَيالُهَّـنَأل؟َكِرْكُشَدْنِع
ِّـينَأيِٰهلِإُرُكْشَأ١٨.ىَنْبُيالَرَخآلٱَّـنِكٰلَو!ًانَسَحُرُكْشَت

يفْنِكٰلَو١٩.ْمُكِعيَِمجْنِمَرَثْكَأٍةَنِسْلَأِبُمَّـلَكَتَأ ُديِرُأٍةَسيِنَكِ
،ًاضْيَأَنيِرَخآَمِّـلَعُأْيَكِليِنْهِذِبٍتاَمِلَكَسَْمخَمَّـلَكَتَأْنَأ
ال،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ٢٠.ٍناَسِلِبٍةَمِلَكِفالآِةَْرشَعْنِمَرَثْكَأ
يفًادالْوَأاوُنوُكَت يفًادالْوَأاوُنوُكْلَب،ْمُكِناَهْذَأِ يفاَّـمَأَو،ِّـَّـرشلٱِ ِ
يفٌبوُتْكَم٢١.َنيِلِماَكاوُنوُكَفِناَهْذَألٱ ِّـينِإ:ِسوُماَّـنلٱِ

،َبْعَّـشلٱاَذٰهُمِّـلَكُأَسىَرْخُأٍهاَفِشِبَوىَرْخُأٍةَنِسْلَأيِوَذِب
الٌةَيآُةَنِسْلَألٱًاذِإ٢٢.ُّبَّـرلٱُلوُقَيِيلَنوُعَمْسَياَذَكٰهالَو

ِْريَغِلْتَسْيَلَفُةَوُّبُّنلٱاَّـمَأ.َنيِنِمْؤُْملٱِْريَغِلْلَب،َنيِنِمْؤُمْلِل
اَهُّلُكُةَسيِنَكْلٱِتَعَمَتْجٱِنِإَف٢٣.َنيِنِمْؤُمْلِلْلَب،َنيِنِمْؤُْملٱ

يف َلَخَدَف،ٍةَنِسْلَأِبَنوُمَّـلَكَتَيُعيِمَْجلٱَناَكَو،ٍدِحاَوٍناَكَمِ
٢٤؟َنوُذَْهتْمُكَّـنِإَنوُلوُقَيالَفَأ،َنيِنِمْؤُمُْريَغْوَأَنوُّيِّـماَع
ْوَأٍنِمْؤُمُْريَغٌدَحَأَلَخَدَف،َنوُأَّـبَنَتَيُعيِمَْجلٱَناَكْنِإْنِكٰلَو
.ِعيِمَْجلٱَنِمِهْيَلَعُمَكُْحي.ِعيِمَْجلٱَنِمُخَّـبَوُيُهَّـنِإَف،ٌّيِّـماَع

َىلَعُّرَِخياَذَكٰهَو.ًةَرِهاَظِهِبْلَقاَياَفَخُريِصَتاَذَكٰهَو٢٥
ْمُكيِفِةَقيِقَْحلٱِبَهللاٱَّـنَأًايِداَنُم،ِِهللاُدُجْسَيَوِهِهْجَو
.)٢٥-١٤:١سوثنروك١(

ةبحملااوعبتينأسوثنروكيفنينمؤملانملوسرلابلطي
بهاومللاوّدجينأو،لئاضفلامظعأاهنألاهوقرافيالنأو
بهاوملانكتلو،لوألامهدصقةبحملانكتلف.ةيحورلا
ظعولاوهؤبنتلاو»اوأبنتتنأىلْوَألا«لوقيو.يناثلامهدصق
.)٣ةيآ(»ةيلستوظعووناينُببسانلامّلكيفأبنتينمامأ«
ىلعةنسلأبملكتلااولّضفسوثنروكييحيسمنأودبيو
نمًاريثكلضفأظعولاوؤبنتلانأمهلحضويلوسرلاو.ؤبنتلا
ةملكبسانلاملكيظعييذلاصخشلانأل،ةنسلأبملكتلا
ملكتملا.هسفنينبيوهللاملكيةنسلأبملكتييذلاامنيب،هللا
ةسينكلاعفنيوهفأّبنتينمامأ،هسفنىوسعفنيالةنسلأب
نوملكتينينمؤملاعيمجنأديريهنإلوسرلالوقيو.اهلك
يذلانأل،نودهشيونوظعيمهنألضفألانكل.ةنسلأب
مجرتييذلادجُواذإالإ،ةنسلأبملكتييذلانممظعأأبنتي
لءاستيو.عيمجلااهكرديةموهفمةغلبصخشلااذهمالك
ةدئافلايهامف،ةنسلأبًاملكتمانأمكيلإتئجاذإ:لوسرلا
وأنالعإبمكملكأنأيللضفألانإ؟ينماهنوذخأتيتلا
مهيلإلوسرلاءاجوللضفألاف)٦ةيآ(ميلعتبوأةوبنبوأملعب
لعيملعمكوأ،هللانمًانالعإنلعييبنك

ِّـ
نمهمَّـلعتاممهم

؟نوديفتسيةدئافَّـيأف،ةبيرغةغلبمهبطاخنإامأ.هللا

ًادحأنأول:برطلاتالآنمًالثملوسرلابرضيو
ةزيمتمًاماغنأجرُختملفةراثيقىلعفزعوأقوببقَوّب
ولو؟اهبفوزعملانحللافرعنفيكف.ضعبنعاهضعب
بهذيالأ؟لاتقللبهأتينمف،ًاشَوّشمًاتوصقوبلاجرخأ
!دحأهمهفيال؟ءاوهلايفملكتييذلاصخشلامالك

ًاصخشكانهنأضرتفنل:رخآًالثملوسرلابرضيو
ىنعمتلهجاذإ؟لوقياممديفتسنله.انيلإملكتيًايبنجأ
.يلهلوقياممًائيشكردأاليننإفاهبقطنييتلاظافلألا

نكلو،يلصيوحبسيوهللاللهيةنسلأبملكتييذلانإ
الو»نيمآ«اولوقينأنوعيطتسيالهلوحنمنيسلاجلا

هللاةسينك)١٤:٤٠-١٢:١سوثنروك١(ةيحورلابهاوملا-٤

٤٥
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ركشيهنإ.هنومهفيالمهنأل،لاقامعممهلعافتنعنوّربعي
الهنأل،ىنبُيالعمسييذلارخآلاصخشلانكلو،ًانسح
ناسللابيلصنامدنع:لوسرلالوقيو.مالكلاىنعمكردي
عبشُيالهنأىنعمب،رمثالبوهفنهذلاامأ،يلصتحورلاف
يلصأنألضفألانمهنإلوقيكلذلو.نيرخآلاتاجاح
تاملكبملكتأيننأيأ-ًاضيأنهذلابوحورلابلترأو
،اهمهفأالةغلبسدقلاحورلاداشرإنمةقيمعةيحور
امدنعوأ،هلوقأيذلااذهمَجرتُيامدنعو.هللادمحييبلقف
يركفوينهذبيننإف،نيعماسلادنعةموهفمريغةغلبهلوقأ
ةنسلأبملكتييذلاصخشلانافكلذلو.لترأويلصأ
.ةنسلألاةمجرتةبهومهريغوأوهلانيليلصينأبجي
تاملكسمخناسنإلاملكتينأسلوبلوسرلالّضفيو
فالآةرشعنملضفأنوعماسلااهكرديةموهفمريغةغلب
اوكردينأنينمؤملاىلعنإفكلذلو.ةلوهجمةغلبةملك
نأاوكردينأو.ظعولالثمةعفانلابهاومللةدئازلاةيمهألا
.ًاعفنلقأةبهومةنسلأبملكتلاةبهوم

وهو٢٨:١١،١٢ءايعشايفءاجًالوقلوسرلاسبتقيو
هافشبوىرخأةنسلأيوذبينإسومانلايفبوتكمهنأ
لوقييلنوعمسياذكهالو،بعشلااذهملكأسىرخأ
،يبسلاتقوةيدوهيلاةمألاناسلنعانهلوقلاو.برلا
كلذناكف،مهتغلنومهفيالنييروشألاطسواوشاعامدنع
.مهلًاباقع

نأل.نينمؤمللةيآتسيلةنسلألانإلوسرلالوقيو
ريغلةيآاهنكل.يحيسملانيدلايناعمنوكردينينمؤملا
.يحيسملانيدلاقئاقحاوعمسينأنوجاتحينيذلانينمؤملا
اليهف-ينيدلاميلعتلاوهللامالكريسفتيأ-ةوبنلاامأ
اهنكل،ميلعتلااذهلنيدعتسمريغمهنأل،نينمؤملاريغعفنت
نألوهللاةملكلاوعمتسينألنيدعتسملانينمؤملاعفنت
عمتجااذإ«:هلوقبانههثيدحلوسرلامتخيو.اهباولمعي
كلذريثأتناك،ةموهفمريغةغلبدحاولكملكتونونمؤملا
مالكبسدقلاحورلاداشرإبدحاولكملكتاذإنكل.ًاراض
.»هللادجمتواوددجتونوعماسلاعنتقا،موهفم

نوربكتي،مهخفنتبهاومءاروسوثنروكلهأىعسدقل
داشرإبمهنمبلطيانهلوسرلاو.ضعبلامهضعبىلعاهب
رثكأوهامىلإولضفأوهامىلإاوّدجينأسدقلاحورلا

ةحضاولاةداهشلاىلإوةبحملاىلإ...نيرخآللةمدخ
.حيسملل

ظفحللةيآ
لِلَنوُروُيَغْمُكَّـنِإْذِإ،ًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰه«

ْ
،ِةَّـيِحوُّرلٱِبِهاَوَم

طٱ
ْ
لٱِناَيْنُبِلْجَألاوُبُل

ْ
)١٤:١٢سوثنروك١(»اوُداَدْزَتْنَأِةَسيِنَك

ةالص
نأانديرتكنألانركشكيلإمدقنيوامسلاانابأاي

اهكرديةموهفمتاملكبةجاتحملاسوفنللكتلاسرلّصون
يف،يهلالاقحللاننالعإيفًاحوضوانطعأ.انبنوطيحملا

يذلاحضاولاكمالكبو،كيضرييذلاانفرصتوانكولس
متهناليكلاندعاسانبر.سوفنللكتبحمةملكلقني
ىتحًاضيأنيرخآلابمتهنللب،طقفانسفنأينبننأانسفنأل
.نيرخآلاتاجايتحايفركفنلب،نيينانأنوكنال

لاؤس
مّلكتلانملضفأظعولانأىرتهلجألًاببسركذا-٩

.ةنسلأب

يفةيحورلابهاوملامادختساةقيرط-٢
ةدابعلاتاعامتجا

ٍدِحاَوُّلُكَفْمُتْعَمَتْجٱىَتَم؟ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإَوُهاَمَف٢٦
:ٌةََمجْرَتُهَل،ٌنالْعِإُهَل،ٌناَسِلُهَل،ٌميِلْعَتُهَل،ٌروُمْزَمُهَلْمُكْنِم
،ٍناَسِلِبُمَّـلَكَتَيٌدَحَأَناَكْنِإ٢٧.ِناَيْنُبْلِلٍءَْيشُّلُكْنُكَيْلَف
،ٍبيِتَْرتِبَو،ًةَثالَثًةَثالَثِرَثْكَألٱَىلَعْوَأ،ِْنيَنْثٱِْنيَنْثٱَف
يفْتُمْصَيْلَفٌمِجَْرتُمْنُكَيَْملْنِإْنِكٰلَو٢٨.ٌدِحاَوْمِجَْرتُيْلَو ِ
ِمَّـلَكَتَيْلَفُءاَيِبْنَألٱاَّـمَأ٢٩.َهللاٱَوُهَسْفَنْمِّـلَكُيْلَو،ِةَسيِنَكْلٱ
َرَخِآلَنِلْعُأْنِإْنِكٰلَو٣٠.َنوُرَخآلٱِمُكْحَيْلَو،ٌةَثالَثْوَأِناَنْثٱ

ْنَأْمُكُعيَِمجَنوُرِدْقَتْمُكَّـنَأل٣١.ُلَوَّـألٱِتُكْسَيْلَفٍسِلاَج
.ُعيِمَْجلٱىَزَّـعَتَيَوُعيِمَْجلٱَمَّـلَعَتَيِل،ًادِحاَوًادِحاَواوُأَّـبَنَتَت

ألِلٌةَعِضاَخِءاَيِبْنَألٱُحاَوْرَأَو٣٢
َ

َهٰلِإَسْيَلَهللاٱَّـنَأل٣٣.ِءاَيِبْن
يفاَمَك،ٍمالَسُهٰلِإْلَبٍشيِوْشَت .َنيِسيِّـدِقْلٱِسِئاَنَكِعيَِمجِ

يفْمُكُؤاَسِنْتُمْصَتِل٣٤ َهلًانوُذْأَمَسْيَلُهَّـنَأل،ِسِئاَنَكْلٱِ
ُ

َّـن
٣٥.ًاضْيَأُسوُماَّـنلٱُلوُقَياَمَكَنْعَضَْخيْلَب،َنْمَّـلَكَتَيْنَأ
َهلاَجِرَنْلَأْسَيْلَف،ًائْيَشَنْمَّـلَعَتَيْنَأَنْدِرُيَّـنُكْنِإْنِكٰلَو

ُ
يفَّـن ِ

يفَمَّـلَكَتَتْنَأِءاَسِّـنلٱِبٌحيِبَقُهَّـنَأل،ِتْيَبْلٱ ْمَأ٣٦.ٍةَسيِنَكِ
ْنِإ٣٧؟ْتَهَتْنٱُمُكَدْحَوْمُكْيَلِإْمَأ؟ِهللاٱُةَمِلَكْتَجَرَخْمُكْنِم
ُهُبُتْكَأاَمْمَلْعَيْلَف،ًاّيِحوُرْوَأًاّيِبَنُهَسْفَنُبِسَْحيٌدَحَأَناَك
!ْلَهْجَيْلَفٌدَحَأْلَهَْجيْنِإْنِكٰلَو٣٨.ِّـبَّـرلٱاَياَصَوُهَّـنَأْمُكْيَلِإ

َمُّلَكَّـتلٱاوُعَنْمَتالَو،ِؤُّبَنَّـتلِلاوُّدِجُةَوْخِإلٱاَُّهيَأًاذِإ٣٩
ٍبيِتْرَتِبَسَحِبَوٍةَقاَيِلِبٍءَْيشُّلُكْنُكَيْلَو٤٠.ٍةَنِسْلَأِب
)٤٠-١٤:٢٦سوثنروك١(

هللاةسينك)١٤:٤٠-١٢:١سوثنروك١(ةيحورلابهاوملا-٤

٤٦
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ناينبوهةيحورلابهاوملالامعتسانمةياغلانإ
هدنعمهنمدحاولكفًاعمنونمؤملاعمتجااذإف.نينمؤملا
وأ.هتفرعمقبسيذلاميدقلاقحلاقّمعيميلعتهلوأرومزم
ىنعمب(نالعإوأ-)ةبيرغةغلبمالكيأ(ناسلهلناكنإ
نكيلف،ناسللابليقيذلااذهلةمجرتوأ)ديدجقحداريإ
نيملكتملاددعديزينأبجيالو.عيمجلاناينبلءيشلك
نوملكتيلب،ًاعمنوملكتيالو،ةثالثنعدحاوعامتجايف
ةيبنجأةغلبملكتيدحأناكنإو.رخآلادعبًادحاوبيترتب
نمنكيملو،ناسلبدحأملكتنإامأ.هلاومجرتينأمهيلعف
نأنكميهنكل،ةسينكلايفتكسينأهيلعف،هلمجرتي
لوقيو.هللاوهسفنملكيكلذبهنألةنسلأبمّلكتلايفرمتسي
،دحاوعامتجايف)ظاعولا(نيئبنتملانمددعدجُواذإهنإ
دحأناكنإو.ةثالثنعمهددعديزينأبجيالف
نأهيلعف)١٢:١٠(»حاورألازييمت«ةبهومهدنعنيدوجوملا
نأًادحاوهللادشرأاذإ.هماهلإمدعوأملكتملاماهلإبمكحي
أدبيفمالكلانمهليمزغرفينأىلإرظتنينأهيلعفملكتي
.دحاوتقويفًاعمنانثالاملكتياليكل،هدعبثيدحلا
نأثدحاذاو.مهناينبلونيدوجوملاميلعتللضفأاذهو
يفأدبيامدنعتكسينأعيطتسيالهنإلاقمهنمًادحاو
اهيلعّلحيتلاءايبنألاحاورأنإهللوقيلوسرلاف،مالكلا
ىتمملكتينأهنكميف،ءايبنأللةعضاخيهسدقلاحورلا
-شيوشتهلإسيلانهلإنألكلذ.ءاشىتمتكسيوءاش
نكل-دحاوتقويفناملكتيظاعولانمنينثاعمسنف
.ماظنومالسهلإهللا

يفءاسنلامالكيهو،ىرخأةطقنلوسرلاجلاعيو
.ةسينكلايفمالكلانعءاسنلاعنميهنإلوقيف.ةسينكلا
يفمالكلابّنهلحمسُيناكيتاللاةوسنلانأىلإعجرياذهو
يتاوللاةوسنلانهسوثنروكةنيدميفةماعلاتاعامتجالا

لوسرلاديريالو.مانصألادباعميفانزللنهسفنأنصَّـصخ
اذهنأىلع.ملاعلاتاديسبنهّبشتينأةسينكلاتاديسل
نذُأدقهنأملعننحنف،ًاقلطمنتكسيءاسنلانأينعيال
سبتقادقو)٢:٢٨ليئوي(نأبنتينأونملكتينأءاسنلل
هذهليئويةوبنيفءاجامنيسمخلامويلوسرلاسرطب
نكىراذعتانبعبرأسبليفلناكو.)٢:١٧لامعأ(
راثعإمدعىلإهبتنننأبجياننإ.)٢١:٩لامعأ(نأبنتي
يكلنينمؤملاريغقيرطيفتابقععضومدعو،نيرخآلا
اهعيمجحئاصنلاهذهمدقيهنإهلوقبلوسرلايهتنيو.اونمؤي
ناطلسضفرينأديرينمدجُواذإف.يلوسرناطلسب
.كلذضفرينأهلفسلوبلوسرلا

ةبهوميفاوبغرتنأوجرأ،يتوخإاي:هلوقبهثيدحمتخيو
نوكينأبجيو.ةنسلأبملكتيًادحأاوعنمتالنكلو.ؤبنتلا
.بيترتبسحبوماظنوةقايلبءىشلك

ظفحللةيآ
لَو«
ْ
سوثنروك١(»ٍبيِتْرَتِبَسَحِبَوٍةَقاَيِلِبٍْءَيشُّلُكْنُكَي

١٤:٤٠(

ةالص
نأانديرتو،مالسهلإكنألكركشننحن،يوامسلاانابأ

اندعاس.ماظنلالطعياملكنعوشيوشتلانعدعتبن
،بيترتاندنعنوكيفيكو،ةقايلبكلسنفيكملعتنل
كدجمنفيكانابأايانملع.ةبحمومالسيفنوكنفيكو
نممهنملةلعكانهنوكيالىتحانفرصتوانكولسيف
.كتسينكاودقتنيلجراخ

لاؤس
يفةدابعلانوكتنأسلوبلوسرلابلطياذامل-١٠

؟ةمظنمةدابعةسينكلا

:١٥سوثنروك١(دسجلاةمايقسماخلاءزجلا
٥٨-١(

هيلإاهمدقيتلاةلئسألاسلوبلوسرلاباجأنأدعب
،ةياغللماهعوضومنعثدحتيلنآلادوعي،سوثنروكلهأ
تاومألانيبنمحيسملاماقامدنع.نينمؤملاةمايقوهو
.)٢٨:١٧ىتم(هتمايقيفنينمؤملانمليلقددعَّـكش
سوثنروكلهأو.ىهتناوًائراطناككشلااذهنكلو
مهداسجأةمايقيفنوكشيمهنكل،حيسملاةمايقبنونمؤي
نأتبثينأحاحصألااذهيفسلوبلوسرلافدهيو.مه
اذهيفسردنو،حيسملاةمايقيفةنَّـمضتمنينمؤملاةمايق
:ةيتآلارومألاحاحصألا

)١١-١تايآ(حيسملاةمايقىلعةلدأ-١

)٣٤-١٢تايآ(حيسملاةمايقعبتتتاومألاةمايق-٢

)١٩-١٢تايآ(انئاجرساسأحيسملاةمايق·
)٢٨-٢٠تايآ(ةمايقلاىلعموقتةيحيسملا·
تايآ(تاقيضلالامتحاىلعاندعاسيةمايقلابناميإلا·

٣٤-٢٩(

هللاةسينك)٥٨-١٥:١سوثنروك١(دسجلاةمايقسماخلاءزجلا

٤٧
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)٥٧-١٥:٣٥(دسجلاةمايقةقيرط-٣

)٤١-٣٥تايآ(ةعيبطلانمةلثمأ·
)٤٩-٤٢تايآ(ماقملادسجلاةعيبط·
)٥٨-٥٠(تاومألاةمايقنوكتسفيك·

:١٥سوثنروك١(حيسملاةمايقىلعةلدأ-١
١١-١(

،ِهِبْمُكُتَّْـرشَبيِذَّـلٱِليِجْنِإلٱِبُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُفِّـرَعُأَو١
َختًاضْيَأِهِبَو٢،ِهيِفَنوُموُقَتَو،ُهوُمُتْلِبَقَو

ْ
ْمُتْنُكْنِإ،َنوُصُل

!ًاثَبَعْمُتْنَمآْدَقْمُتْنُكاَذِإالِإ.ِهِبْمُكُتَّْـرشَبٍمالَكُّيَأَنوُرُكْذَت
يفْمُكْيَلِإُتْمَّـلَسيِنَّـنِإَف٣ َّـنَأ:ًاضْيَأاَنَأُهُتْلِبَقاَمِلَوَّـألٱِ

ُهَّـنَأَو٤،ِبُتُكْلٱَبَسَحاَناَياَطَخِلْجَأْنِمَتاَمَحيِسَْملٱ
يفَماَقُهَّـنَأَو،َنِفُد َرَهَظُهَّـنَأَو٥،ِبُتُكْلٱَبَسَحِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
ًةَدِحاَوًةَعْفَدَرَهَظَكِلٰذَدْعَبَو٦.ََرشَعْيَنْثٱلِلَّـمُثاَفَصِل
َّـنِكٰلَو.َنآلٱَىلِإٍقاَبْمُهُرَثْكَأ،ٍخَأِةَئِمِسَْمخْنِمَرَثْكَأل
ِلُسُّرلِلَّـمُث،َبوُقْعَيِلَرَهَظَكِلٰذَدْعَبَو٧.اوُدَقَرْدَقْمُهَضْعَب
ِّـينَأل٩.اَنَأِيلَرَهَظِطْقِّـسلِلُهَّـنَأَكِّـلُكْلٱَرِخآَو٨.َنيِعَْمجَأ

ِّـينَأل،ًالوُسَرىَعْدُأْنَألًالْهَأُتْسَليِذَّـلٱاَنَأ،ِلُسُّرلٱُرَغْصَأ

،اَنَأاَماَنَأِهللاٱِةَمْعِنِبْنِكٰلَو١٠.ِهللاٱَةَسيِنَكُتْدَهَطْضٱ
ْمُهْنِمَرَثْكَأُتْبِعَتاَنَأْلَب،ًةَلِطاَبْنُكَتَْملِيلُةاَطْعُْملٱُهُتَمْعِنَو

ٌءاَوَسَف١١.يِعَميِتَّـلٱِهللاٱُةَمْعِنْلَب،اَنَأالْنِكٰلَو.ْمِهِعيَِمج
:١٥سوثنروك١(ْمُتْنَمآاَذَكٰهَوُزِرْكَناَذَكٰه،َكِئٰلوُأْمَأاَنَأ
١١-١(

ءايحأمهوةيناثحيسملائجمقوشبسوثنروكلهأبَّـقرت
ةسينكلاءاضعأضعبتاماملف.توملااوقوذينأنود
نإ:نيلئاقاومءاشتوةوخإلاضعبعزفحيسملاعوجرلبق
لاقف.اوتامنيذلاءالؤهموقينألمأالو،عادخناميإلا
نع-حرفملاربخلا-ليجنإلابمكترشبدقل:سلوبمهل
ًاضيأهبو،هومتلبقدقو،ةلبقتسملاةايحلانعوةرضاحلاةايحلا

يفنوصلختو،نارفغلابيضاملاةيطخنممتصلخ.نوصلخت
ْذإلبقتسملايفنوصلختسو،هللامكسدقينأبمكرضاح
هصالخوهءادفربتخيسنمؤملانأينعياذه.نودَّـجمتت
،حيسملاليجنإيفتبثينأطرشب،لبقتسملايفلماكلا
ناميالاىلإةميظعةوقبهعفدتيتلاهتاملكبءيلتميو
.ةبحملاوءاجرلاو

تامحيسملانإهلوقبليجنإلاسلوبلوسرلاصخليو
تأبنتدقف.نفُدهناوبتكلابسحاناياطخلجأنم

هنفدنعو)٢٢رومزم،٥٣ءايعشا(حيسملاتومنعةاروتلا
.)١٦رومزم(هتمايقو

نيبنمحيسملاةمايقىلعةيلاتلانيهاربلالوسرلامدقيو
:تاومألا

رشعينثاللمث،ًالوأسرطبلهتمايقدعبهروهظ.١
.ًاذيملت

لزيمل،دحاوتقويفخأةئامسمخنمرثكألهروهظ.٢
.ةلاسرلاهذهةباتكتقوءايحأمهرثكأ

.بوقعيلًاصاخًاروهظهروهظ.٣
.ذيمالتلالكلهروهظ.٤
.هسفنلوسرلاسلوبلهروهظ.٥

لسرلاميلعتدئاقعنماهنأةمايقلاةديقعتتبثأدقو
لوسرلالوقيعضاوتيفو.ًاعيمجنييحيسملاناميإو،مهلك
دلوييذلالفطلاوهطقسلا(طقِّـسلاهنإهسفننعسلوب
دصقيسلوبلعلو)لماكتمريغًاصقاننوكيفهدعوملبق
:نيئيشكلذب

.حيسمللئجافملاورظتنملاريغهءادتها.١
.هومنفعضوهلامكمدعوهصقن.٢

،ًالوسرىعدُينأقحتسيالو،لسرلارغصأهنإلوقيو
،هيلعهلضفنموهللاةمعنبنكلو.ةسينكلادهطضاهنأل
هللاةمعنو.ًالوسرهنمهللالعج،هيفلمعتيتلاهللاةوقبو
عيمجنمرثكأبعتهنأترمثأدقلف،ةلطابنكتملهلةاطعملا
يذلااذهنإسلوبلوسرلالوقيو.ليجنإلارشنيفلسرلا
تناكيتلاهللاةمعنبامنإ،وههلمعةجيتننمنكيملهبعت
حيسملاةمايقبنوزركيلسرلاةيقبووهةمعنلاكلتبو.هعم
اذكهو،مهنويعباهوأريتلاةمايقلاهذهقدصبوتاومألانم
.ةداهشلاهذهبسوثنروكلهأنمآ

ظفحللةيآ
ملٱ«
لٱَبَسَحاَناَياَطَخِلْجَأْنِمَتاَمَحيِسَْ

ْ
ُهَّـنَأَو،ِبُتُك

يفَماَقُهَّـنَأَو،َنِفُد لٱِ
ْ
لٱَبَسَحِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ْ
سوثنروك١(»ِبُتُك

١٥:٣،٤(

ةالص
ةلهذمةبحمىلعيوامسلاانابأايانركشكيلامدقن
لجأنمكركشنو.ًابولصمحيسملاتلذبىتحاهبانتببحأ

هللاةسينك)١١-١٥:١سوثنروك١(حيسملاةمايقىلعةلدأ-١

٤٨
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يفرصتنناننألكركشن.ةيدبألاةايحلاانلنمضتيتلاهتمايق
.حيسملايفلضفأءاجرىلإاننويععفراانبر.رصتنملاحيسملا

لاؤس
قدصىلعسلوبلوسرلاهبللديًاناهربركذأ-١١

.ةمايقلا

حيسملاةمايقعبتتتاومألاةمايق-٢
)٣٤-١٥:١٢سوثنروك١(

باتكلاتاملكنمسلوبلوسرلانهربنأدعب
دقحيسملانأحضويداع،لسرللحيسملاروهظنموسدقملا
.نوموقيفوسحيسملايفتاومألانأوتوملانمًالعفماق
:راكفأةثالثانهانلمدقيوهو

تاومألاةمايقيفانئاجرساسأيهحيسملاةمايقنا·
)١٩-١٢تايآ(
)٢٨-٢٠(ةمايقلاةقيقحىلعموقتةيحيسملا·
-٢٩(تاقيضلالامتحاىلعاندعاسيةمايقلابناميإلا·

٣٤(

انئاجرساسأحيسملاةمايق)أ(

،ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقُهَّـنَأِهِبُزَرْكُيُحيِسَْملٱَناَكْنِإْنِكٰلَو١٢
َْملْنِإَف١٣؟ٍتاَوْمَأُةَماَيِقَسْيَلْنِإْمُكَنْيَبٌمْوَقُلوُقَيَفْيَكَف
ِنُكَيَْملْنِإَو١٤!َماَقْدَقُحيِسَْملٱُنوُكَيالَفٍتاَوْمَأُةَماَيِقْنُكَت
١٥،ْمُكُناَميِإًاضْيَأٌلِطاَبَواَنُتَزاَرِكٌةَلِطاَبَف،َماَقْدَقُحيِسَْملٱ
ِهللاٱِةَهِجْنِماَنْدِهَشاَنَّـنَأل،ِِهللاٍروُزَدوُهُشًاضْيَأُنْحَنُدَجوُنَو
.َنوُموُقَيالىٰتْوَْملٱَناَكْنِإ-ُهْمِقُيَْملَوُهَوَحيِسَْملٱَماَقَأُهَّـنَأ

ْدَقُحيِسَْملٱُنوُكَيالَفَنوُموُقَيالىٰتْوَْملٱَناَكْنِإُهَّـنَأل١٦
ْمُتْنَأ.ْمُكُناَميِإٌلِطاَبَفَماَقْدَقُحيِسَْملٱِنُكَيَْملْنِإَو١٧.َماَق
يفُدْعَب يفاوُدَقَرَنيِذَّـلٱًاذِإ١٨!ْمُكاَياَطَخِ ًاضْيَأِحيِسَْملٱِ
يفاَنَلَناَكْنِإ١٩!اوُكَلَه يفٌءاَجَرْطَقَفِةاَيَْحلٱِهِذٰهِ ِحيِسَْملٱِ
.)١٩-١٥:١٢سوثنروك١(ِساَّـنلٱِعيَِمجىَقْشَأاَنَّـنِإَف

دقحيسملامادامهنإسلوبلوسرلالوقيتايآلاهذهيف
ةرمثدحيامنأل،حيسملابنونمؤملاموقينأدبالف،ماق
ىلعتاضارتعاكانهتناكاذإو.ًارارمثدحينأنكمي
نإف،ةيناثحيسملائجمدنعنينمؤملاةعامجلةماعلاةمايقلا
.هسفنحيسملاةمايقدضهَّـجوُتنأنكميتاضارتعالاهذه
)١١-١تايآ(حضاواذهنأامبو،ماقدقحيسملانأامبو
.نينمؤملاعيمجلةماعةمايقكانهنوكتنأًاذإدبالف

ةمايقمدعىلعبترتتيتلاراثآلاسلوبلوسرلاددعيو
.حيسملابنونمؤينيذلاتاومألامايقمدعىلعو،حيسملا

حيسملانأينعياذهفنوموقيالتاومألاناكْنإلوقيو
سلوبريشبتنإفمقيملحيسملاناكنإو.)١٣ةيآ(مُقيمل
ينبمسوثنروكلهأنامياو،لطابريشبتلسرلارئاسو
لهأنوكيو.)١٤ةيآ(لطابًاضيأوهف،لطابلاىلع
اهناطلستحتوةيطخلاةنونيدلةضرُعمهاياطخيفسوثنروك
هنلعأاملكنوكيماقدقحيسملانكيملنإو.)١٩ةيآ(
اودهشمهنأل،هللانعروزةداهشحيسملاةمايقنعلسرلا
نأًاضيأنوكيو.)١٥ةيآ(همقُيملهللانكلهماقأهللانأ
ىلإاوبهذو،ءاجرالباوكلهدقاوتاممثحيسملاباونمآنيذلا

ةيآ(مهيفعفشيملومهرربيملومقيملحيسملانأل،منهج
هذهيفانلناكنإ:هلوقبءزجلااذهلوسرلامتخيو.)١٨
اننأل،سانلاعيمجىقشأاننإفحيسملايفءاجرطقفةايحلا
ريغىلعتوملابانتايحيهتنتو،بعاتملاوداهطضالالمحتن
.ةايحلاهذهدعبانلءاجرالف،لئاط

نونوكينينمؤملانإف،ًاعمرارشألاونونمؤملاكلهنإ
نممظعأتناكةيدبألاةايحلايفمهلامآنأل،ًالاحأوسأ
اوبعتدقل!رثكأنوكتمهتبيخنإفكلذلو،ةاطخلالامآ
.ًاثبعاودهُطضاومهسفنأاوركنأو

انريربتلةجيتنو.انرربدقويححيسملا،ئراقلايزيزع
لوقيمعن،برلايفنوتومينيذلاتاومألابوّطننحن
مهو،مهعبتتمهلامعأومهباعتأنمنوحيرتسيمهنألحورلا
حورلانأل-يتآلارهدلاةايحوتاومألاةمايقنوعقوتي
.ةيدبألاةايحلاوهانيفسدقلا

ظفحللةيآ
ملٱِنُكَيَْملْنِإ«

يفُدْعَبْمُتْنَأ.ْمُكُناَميِإٌلِطاَبَفَماَقْدَقُحيِسَْ ِ
)١٥:١٧سوثنروك١(»ْمُكاَياَطَخ

ةالص
حيسملاةمايقنألبلقلالكنمكركشنيوامسلاانابأ

نوبرعحيسملاةمايقف،حيسملابنونمؤينملكةمايقينعت
انناميإنأانلنمضيماقيذلاحيسملانألكركشن.انتمايق
انكرابانابأ.حيسملاعمدجمتنسًاضيأنحناننأو،حيحص
ةايحلاءاجر،يتآلاءاجرلابًامودةقّلعتمانبولقنوكتل
.ةيدبألا

هللاةسينك)٣٤-١٥:١٢سوثنروك١(حيسملاةمايقعبتتتاومألاةمايق-٢

٤٩
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لاؤس
نكيملولانوكتنأنكميناكنيتجيتنركذا-١٢

.تاومألانيبنمماقدقحيسملا

ةمايقلاىلعموقتةيحيسملا)ب(

َةَروُكاَبَراَصَوِتاَوْمَألٱَنِمُحيِسَْملٱَماَقْدَقَنآلٱِنِكٰلَو٢٠
ُةَماَيِقًاضْيَأٍناَسْنِإِب،ٍناَسْنِإِبُتْوَْملٱِذِإُهَّـنِإَف٢١.َنيِدِقاَّـرلٱ
يفاَمَكُهَّـنَأل٢٢.ِتاَوْمَألٱ يفاَذَكٰهُعيِمَْجلٱُتوُمَيَمَدآِ ِ
يفٍدِحاَوَّـلُكَّـنِكٰلَو٢٣.ُعيِمَْجلٱاَيْحُيَسِحيِسَْملٱ .ِهِتَبْتُرِ
يفِحيِسَمْلِلَنيِذَّـلٱَّـمُث،ٌةَروُكاَبُحيِسَْملٱ َدْعَبَو٢٤.ِهِئيَِجمِ
َّـلُكَلَطْبَأىَتَم،ِبآلٱِِهللاَكْلُْملٱَمَّـلَسىَتَم،ُةَياَهِّـنلٱَكِلٰذ
َكِلْمَيْنَأُبَِجيُهَّـنَأل٢٥.ٍةَوُّقَّـلُكَوٍناَطْلُسَّـلُكَوٍةَساَيِر
َحتِءاَدْعَألٱَعيَِمجَعَضَيىَّـتَح

ْ
ٍوُّدَعُرِخآ٢٦.ِهْيَمَدَقَت

َحتٍءَْيشَّـلُكَعَضْخَأُهَّـنَأل٢٧.ُتْوَْملٱَوُهُلَطْبُي
ْ

.ِهْيَمَدَقَت
ُْريَغُهَّـنَأٌحِضاَوَفَعِضْخُأْدَقٍءَْيشَّـلُكَّـنِإُلوُقَياَمَنيِحْنِكٰلَو
،ُّلُكْلٱُهَلَعِضْخُأىَتَمَو٢٨.َّـلُكْلٱُهَلَعَضْخَأيِذَّـلٱ
ُهَلَعَضْخَأيِذَّـلِلُعَضْخَيَسًاضْيَأُهُسْفَنُنْبِالٱٍذِئَنيِحَف
يفَّـلُكْلٱُهللاٱَنوُكَيْيَك،َّـلُكْلٱ -١٥:٢٠سوثنروك١(ِّـلُكْلٱِ

٢٨(

-نيدقارلاةروكابهتمايقو،ماقدقحيسملانأهللاًاركش
لوأ(داصحلاةروكابنأامك-هبعشةمايقتقبسيأ
دسجف.اهيفكشالةيتآداصحلاةيقبنأينعت)داصحلا
فوسهبعشداسجأةيقبنأينعيماقيذلادَّـجمملاحيسملا
َىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَشُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«دجمتت
نمدصقُيالو.)٣:٢١يبليف(»ِهِدَْجمِدَسَجِةَروُص
،تاومألانمماقنملوأهنأ»نيدقارلاةروكابحيسملا«انلوق
نكل،امهريغونييانةلمرأنباورزاعلهلبقنمماقدقلف
.ماقنممهأو،تاومألانيبنمماقنممظعأهنأدوصقملا
عيمجىلإتوملالخددقمدآبهنإسلوبلوسرلالوقيو
ةمايقنوكت)حيسملاعوسيبرلا(يناثلامدآبو،سانلا
ايحُيس،لوألامدآيفسانلاعيمجتوميامكو.تاومألا

دحاولكنكل.حيسملاوهيذلاريخألامدآيفسانلاعيمج
لبقيهو،نينمؤملاةمايقببسيهحيسملاةمايقف.هتبتريف
مهنيذلامث،ركبلاهنألًالوأحيسملاف.نينمؤملاةمايق
اهعبتتالحيسملاةمايقنأينعياذه.هئيجمدنعحيسملل
هئيجمدنعهبنينمؤملاةمايقثدحتلب،ًاروفهبنينمؤملاةمايق
ىلإكلُملاحيسملاملسينيح،ىهتنملانوكيذئدنعو.ةيناث
.ةوقلكوةطلسلكوةسائرلكديبينأدعب،بآلاهللا

....؟بآلاهللاحيسملاهمّلسييذلاكلملااذهوهام
هعاضتاىلعءازجهتمايقدعبهذخأيذلاكلُملاوه
هئيجميفءادفلالمعهمامتإدعبهنأينعياذهو.يرايتخالا
،ةثالثلاميناقألانممونقألكلصاخلمعىقبيالةيناث
،ءادفلالمعيفعورشلالبقناكامكهلكناطلسلانوكيف
الاننأىلع.لكلايفلكلاوهنوكيل،يلزألادحاولاهلإلاهللا
اممًادجمظعأهللايفحيسملادجمنإف،رارسألالكفرعن
.كردن

ظفحللةيآ
َحتِءاَدْعَألٱَعيَِمجَعَضَيىَّـتَحَكِلْمَيْنَأُِبَجيُهَّـنَأل«

ْ
َت

)١٥:٢٥سوثنروك١(»ِهْيَمَدَق

ةالص
.نيدقارلاةروكابحيسملانألكركشنيوامسلاانابأ

لكنألكركشنو،هلعضخُيسءيشلكنألكركشن
يتلاةمعنلاانطعأانابأ.هيمدقتحتنوعضوُيسهئادعأ

يفوانيفدجمتيلًاهلاوًابرهبفرتعنوحيسمللعضخنانلعجت
.انتايح

لاؤس
ةمايقًاضيأناسنإبو،ناسنإبتوملا«ىنعمام-١٣

؟»تاومألا

لامتحاىلعاندعاسيةمايقلابناميإلا)ج(
تاقيضلا

ِلْجَأْنِمَنوُدِمَتْعَيَنيِذَّـلٱُعَنْصَياَذاَمَفالِإَو٢٩
اَذاَمِلَف،َةَّـتَبْلٱَنوُموُقَيالُتاَوْمَألٱَناَكْنِإ؟ِتاَوْمَألٱ
ِملَو٣٠؟ِتاَوْمَألٱِلْجَأْنِمَنوُدِمَتْعَي

َ
َّـلُكُنْحَنُرِطاَخُناَذا

يفِيليِذَّـلٱُمُكِراَخِتْفٱِبِّـينِإ٣١؟ٍةَعاَس اَنِّـبَرِحيِسَْملٱَعوُسَيِ
يفًاشوُحُوُتْبَراَحْدَقٍناَسْنِإَكُتْنُكْنِإ٣٢.ٍمْوَيَّـلُكُتوُمَأ ِ
،َنوُموُقَيالُتاَوْمَألٱَناَكْنِإ؟ِيلُةَعَفْنَْملٱاَمَف،َسُسَفَأ
َّـنِإَف!اوُّلِضَتال٣٣!ُتوُمَنًادَغاَنَّـنَألْبَْرشَنَوْلُكْأَنْلَف
ِّـِربْلِلاوُحْصُا٣٤.َةَدِّـيَْجلٱَقالْخَألٱُدِسْفُتَةَّـيِدَّـرلٱِتاََرشاَعُْملٱ
ُختالَو

ْ
َهلْتَسْيَلًامْوَقَّـنَأل،اوُئِط

ُ
َكِلٰذُلوُقَأ.ِهللاٱِبٌةَفِرْعَمْم

)٣٤-١٥:٢٩سوثنروك١(ْمُكِليِجْخَتِل

نمنودمتعينيذلاعنصياذام:سلوبلوسرلالءاستي
لاقيتلامدلاةيدومعميهةيدومعملاهذه؟تاومألالجأ
لٱاَبَْرشَتْنَأِناَعيِطَتْسَتَأ«يدبزينبالحيسملااهنع

ْ
يِتَّـلٱَسْأَك

هبُغِبَطْصَأيِتَّـلٱِةَغْبِّـصلٱِباَغِبَطْصَتْنَأَو،اَنَأاَُهبَْرشَأَفْوَس اَِ

هللاةسينك)٣٤-١٥:١٢سوثنروك١(حيسملاةمايقعبتتتاومألاةمايق-٢

٥٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



اذامل:سلوبلاؤسىنعمنوكيف)٢٠:٢٢ىتم(»؟اَنَأ
نلومقيملحيسملاناكنإًالطابمهمدتاومألاكفسي

هذهليعادالفةمايقالهنأَّـحصنإ؟هبعشلةمايقثدحت
.ءاجرالبوببسالبنوملأتيمهنأل،ملألااذهوةيدومعملا
دقل؟ةعاسلكرطاخناذامل:سلوبلوسرلالءاستيو
اورشبهنألنيرخآنيسيدقعمتوملاىلعسلوبفرشأ
حيسملااوبلصنيذلانيدقاحلانمملاعيفحيسملاليجنإب
ًاراختفانكل،ًافسأاذهسلوبلوسرلالوقيالو.صّلخملا
،سوثنروكلهأناميإيفًاببستناكاهاّدأيتلاةلاسرلانأب
اَنَّـنِإ«هلوقىنعماذهو،مويلكلتقللةضْرُعهسفنىريوهف
ذلِلٍمَنَغَلْثِماَنْبِسُحْدَق.ِراَهَّـنلٱَّـلُكُتاَمُنَكِلْجَأْنِم

ِ»حْبَّـ
ءاجرلانمًادكأتاذهلكلعفيوهو.)٨:٣٦ةيمور(
سلوبلوسرلالوقيو.تاومألانمةمايقلابهليذلاميظعلا
هذهنوكتدقو،سسفأيفًاشوحوبراحناسنإكهنإ
نامورلاداتعايتلاةسرتفملاتاناويحلايهف،ةيقيقحشوحولا
نوكتدقوأ.مهولتقينأنوديرينيذلاىلعاهوقلطينأ
تافصكمهتافصنيذلانوملاظلا،رشبلااهبدارُيةيزاجمًادوسأ
سلوبلةعفنمالفنوموقيالتاومألاناكنإف.شوحولا
تومينأو،ةعاسلكرطاخينأو،شوحولاهلتقتنأنم
ةفسلفلاقبطنلفًاذإنوموقيالتاومألاناكنإ.مويلك
لكأنل«اولاقنيذلانويروقيبالااهبىدانيتلاةدسافلا
.»تومنًادغاننألبرشنو

نمسوثنروكلهأرذحينأبءزجلااذهلوسرلامتخيو
لاثمأنمنيدسافلانيملعملاتالالضىلإاوعمتسينأ
يههذه.ةمايقالهنألبرشلاولكألاباوداننيذلا
مهنمبلطيو.ةديجلاقالخألادسفتيتلاةيدرلاتارشاعملا
ةدسافلاوقأنيعبتماوئطخيالوربللاوحصيواوظقيتسينأ
.ةبذكلانوملعملااهمَّـلع

ظفحللةيآ
ملٱَّـنِإَف!اوُّلِضَتال«

جلٱَقالْخَألٱُدِسْفُتَةَّـيِدَّـرلٱِتاََرشاَعُْ
ْ
»َةَدِّـَي

)١٥:٣٣سوثنروك١(

ةالص
ةمايقلاءاجرنألبلقلالكنمكركشنيوامسلاانابأ
يفءاجرانلنأملعناننأل،كلجأنمةيحضتلالبقنانلعجي
نألو،انلجألملأتحيسملانألكركشنانابأ.ةيدبألاةايحلا
،حيسملالجأنمملأتنلةمعنلاانناحنميهراصتناوحيسملامالآ
ميلاعتلانعدعتبنلبراياندعاس.هعمرصتننساننأل
.كدحوكيفتبثنلوةدسافلا

لاؤس
نولوقينيذلاةفسلفيفهارتيذلاأطخلاوهام-١٤

؟»تومنًادغاننألبرشنولكأنل«

١٥:٣٥سوثنروك١(دسجلاةمايقةقيرط-٣
-٥٨(

راكفأةثالثنعسلوبلوسرلاثدحتيءزجلااذهيف
:ةيسيئر

)٤١-٣٥تايآ(ةمايقلانعةعيبطلانمةلثمأمّدقي.١
)٤٩-٤٢(ماقُملادسجلاةعيبطنعثّدحتيو.٢
)٥٨-٥٠(تاومألاةمايقنوكتسفيكنعملكتيمث.٣

ةمايقلانعةعيبطلانمةلثمأ)أ(

ٍمْسِجِّـيَأِبَو،ُتاَوْمَألٱُماَقُيَفْيَك:ٌلِئاَقُلوُقَيْنِكٰل٣٥
٣٧.ْتُمَيَْملْنِإاَيُْحيالُهُعَرْزَتيِذَّـلٱ!ُّيِبَغاَي٣٦؟َنوُتْأَي
ْلَب،ُريِصَيَفْوَسيِذَّـلٱَمْسِْجلٱُعَرْزَتَتْسَل،ُهُعَرْزَتيِذَّـلٱَو
َهللاٱَّـنِكٰلَو٣٨.يِقاَوَبْلٱِدَحَأْوَأٍةَطْنِحْنِماَمَّـبُر،ًةَدَّـرَُجمًةَّـبَح
.ُهَمْسِجِروُزُبْلٱَنِمٍدِحاَوِّـلُكِلَو.َداَرَأاَمَكًامْسِجاَهيِطْعُي

ٌدِحاَوٌدَسَجِساَّـنلِلْلَب،ًادِحاَوًادَسَجٍدَسَجُّلُكَسْيَل٣٩
٤٠.ُرَخآِْريَّـطلِلَوُرَخآِكَمَّـسلِلَو،ُرَخآٌدَسَجِمِئاَهَبْلِلَو
ِتاَّـيِواَمَّـسلٱَدَْجمَّـنِكٰل.ٌةَّـيِضْرَأٌماَسْجَأَوٌةَّـيِواَمَسٌماَسْجَأَو

ُدَْجمَوٌءَْيشِسْمَّـشلٱُدَْجم٤١.ُرَخآِتاَّـيِضْرَألٱَدَْجمَوٌءَْيش
ٍمْجَنْنَعُزاَتْمَيًامْجَنَّـنَأل.ُرَخآِموُجُّنلٱُدَْجمَو،ُرَخآِرَمَقْلٱ

يف .)٤١-١٥:٣٥سوثنروك١(ِدْجَْملٱِ

لحمضيفيكتيأروتيمشارفراوجبةرمتفقوله
له؟اهباكرلتقوةرايسمادطصاةثداحتيأرله؟هدسج
نأزيزعلائراقلااهيأملعا؟نيتئاملاراضتحانينأتعمس
تءاجدقةيطخلانأل،ٍنافدسجوهاذهليمجلااندسج
سانلاعيمجىلإتوملازاتجااذكهو،ملاعلاىلإتوملاب
لأسيو.نيكاسملاوءافعضلاوءايكذألاوءايوقألاوءاينغألا
؟نودوعيدسجيأيفوتاومألاموقيفيك:مهدحأ

:ةعئارقئاقحثالثمدقيسلوبلوسرلاو

.ةلماكلاةايحلاغلبنلتوملاةرورض.١
.اهدعبوةمايقلالبقدسجلاةعيبط.٢
.ثدحييذلاشهدملالماكلارييغتلا.٣

هللاةسينك)٥٨-١٥:٣٥سوثنروك١(دسجلاةمايقةقيرط-٣

٥١
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امنيحتومتةرذبلانأنظننأباوصلانمسيل
ةموثرجبظفتحتاهنكلوةرذبكتومتاهنإ.ضرألايفىقلُت
توملادعبىقبييدامريغءيشناسنالكيفف.ةايحلا
،ميدقلادسجلانممظعأودجمأهبرهظيًادسجهللاهوسكي
لوسرلالوقيو.ةرذبلانمدجمأومظعأةرهزلانأامك
ةبسنلابنوكتنأنكميةلبقتسملاانداسجأنإسلوب
تافصنمنأو،اهتاتابنىلإروذبلاةبسنكةرضاحلاانداسجأل
تاتابنلايفىرنامكةفلتخملاكشأيفرهظتاهنأةداملا
رمقلاوسمشلاكةيوامسلامارجألاعونتتاذكه.ناويحلاو
كلذك.دجملايفضعبنعاهضعبفلتختيهف،موجنلاو
.ةرضاحلاانداسجأنعةلبقتسملاانداسجأفلتختنأنكمي

..ةايحلاىلإتوملانمكراكفأنععفترا،ئراقلايزيزع
وههلعجاو،هللانيمينعسلاجحيسملاثيحءالعلاىلإ
طٱَف«يسولوكلهأللوسرلاسلوبلاق.كريكفتفده

ْ
اوُبُل

ملٱُثْيَح،ُقْوَفاَم
اَمِباوُّمَتْهٱ.ِهللاٱِنيِمَيْنَعٌسِلاَجُحيِسَْ

َعَمٌَةِرتَتْسُمْمُكُتاَيَحَوْمُّتُمْدَقْمُكَّـنَأل،ِضْرَألٱَىلَعاَمِبالُقْوَف
ملٱ
يفِحيِسَْ ملٱَرِهْظُأىَتَم.ِهللاٱِ

َنوُرَهْظُتٍذِئَنيِحَف،اَنُتاَيَحُحيِسَْ
يفُهَعَمًاضْيَأْمُتْنَأ ملٱِ

.)٤-٣:١ىسولوك(»ْجَْ

ظفحللةيآ
)١٥:٣٦سوثنروك١(»ْتُمَيَْملْنِإاَيُْحيالُهُعَرْزَتيِذَّـلٱ«

ةالص
.انتياهنسيلتوملانألكركشنوككرابنيوامسلاانابأ
فوسل.لضفألاحىلالقتنناننكلتوملابىشالتنالاننإ
وهيذلاهلكدجملاىَطعُنفوسل،ديجملادسجلاسبلن
نأنظننأنمانرذحتكنألانابأايكركشنو.حيسملل
وهامىلإدتمنانلعجتيتلاةمعنلاانحنما.ةياهنلاوهتوملا
دجمألبقتسميفلماكءاجرولمأبلضفأوهامىلإ،مادق
.حيسملاب

لاؤس
.ةنكممةمايقلانأىلعةعيبطلانمًاناهربطعا-١٥

ماقملادسجلاةعيبط)ب(

يفُعَرْزُي:ِتاَوْمَألٱُةَماَيِقًاضْيَأاَذَكٰه٤٢ يفُماَقُيَوٍداَسَفِ ِ
يفُعَرْزُي٤٣.ٍداَسَفِمَدَع يفُماَقُيَوٍناَوَهِ يفُعَرْزُي.ٍدَْجمِ ِ

يفُماَقُيَوٍفْعُض ُماَقُيَوًاّيِناَوَيَحًامْسِجُعَرْزُي٤٤.ٍةَوُّقِ
ِيناَوَيَحٌمْسِجُدَجوُي.ًاّيِناَحوُرًامْسِج

ٌّ
ٌمْسِجُدَجوُيَو

ِيناَحوُر
ٌّ
ُلَوَّـألٱُناَسْنِإلٱُمَدآَراَص:ًاضْيَأٌبوُتْكَماَذَكٰه٤٥.

َسْيَلْنِكٰل٤٦.ًايِيُْحمًاحوُرُريِخَألٱُمَدآَو،ًةَّـيَحًاسْفَن
ِينـاَحوُّرـلٱ

ُّ
ِيناَوـَيَْحلٱِلـَبًالَوَّـأ

ُّ
ِينـاَحوُّرـلٱَكـِلٰذَدـْعـَبَو،

ُّ
.

ُّبَّـرلٱِيناَّـثلٱُناَسْنِإلٱ.ٌِّيباَرُتِضْرَألٱَنِمُلَوَّـألٱُناَسْنِإلٱ٤٧
اَمَكَو،ًاضْيَأَنوُّيِباَُّرتلٱاَذَكٰهُِّيباَُّرتلٱَوُهاَمَك٤٨.ِءاَمَّـسلٱَنِم
اَنْسِبَلاَمَكَو٤٩.ًاضْيَأَنوُّيِواَمَّـسلٱاَذَكٰهُّيِواَمَّـسلٱَوُه
سوثنروك١(ِّـيِواَمَّـسلٱَةَروُصًاضْيَأُسَبْلَنَسِّـِيباَُّرتلٱَةَروُص
٤٩-١٥:٤٢(.

:قئاقحثالثتايآلاهذهيفسلوبلوسرلامدقي

ةطساوبدسجلاةداميفبيجعرييغتثودحةيناكمإ.١
ىلإروطتتةرذبلاةيؤرنمًاحضاوهارناذه.توملا
.ةرهز

نأامك،رييغتلااذهنممغرلاىلعةيتاذلابظافتحالا.٢
.ًاضيأهنمدلاوتتوًادحاوًاتابنًامئادجتنتةنّيعمةرذب

اهلرصحالةعونتمقرطبفَّـيكتتنأىلعةداملاةردق.٣
.اهيفدجوتيتلاطاسوألاعيمجعممءالتتل

ضعبدسجهبشيدسجهلةيعيبطلاهتلاحيفناسنإلا
هبَّـشلاكيرينأردقيءايحألاملعلسّردملكو.ناويحلا
يف.درقللىمظعلالكيهلاوناسنإلليمظعلالكيهلانيب
ءاقبلالجأنماهحافكيفتاناويحلاهبشنًاضيأانتافرصت
يسنجلادلاوتلايفًاضيأاههبشن.ماعطلالجألاهيعسيفو
هحنمدقف،طقفًاناويحسيلناسنالانكل.عونلارارمتسال
ثيحو.اهرهوجواهتاذوةيناسنإلارسيه،ةيحًاسفنهللا
يفناويحلاًاعيرسهبشيهتكسُيوأهريمضناسنإلادقفي
اذهلو،هنمةمسنناسنإلايفخفنهللانألاذه.هتافرصت
نمؤملاو.يعيبطلادسجلاتاماذإتومتالسفنلانإف
سفنلكو.دجمىلإّريغتيلموقيفةمايقلامويىتححاتري
ضفراهبحاصنأل،ًاسأيوةمادنةرخآلايفبذعتتةبنذم
حورلاةيلعافبددجتينألبقيملو،حيسملامدبرهطتينأ
ذإةيدبألاةايحلاةروثبانملاعىلإحيسملاءاجدقف.سدقلا

اناطعأو،بآلانمديحولامكًادجمهدجمانيأرو،اننيبلح
.حيسملاكنوكتلٌوّعدمتنأو.ةمعنقوفةمعنهدجمنم
حيسملاةايحةوقنكل،كتوقبكسفنحلصتنأردقتالو
فيعضلااذهدجتةمايقلادنعو.حيسملايفًايحكلعجتكيف
ًادسجماقدق،ربقلايفعضوييذلاناهملا،داسفلللباقلا
،ًايحور،ناهمريغ،داسفلللباقريغ،فيعضريغًارداق
.يعيبطلادسجلافالخبًايحور،يعيبطقوف،ًادَّـجمم

يعيبطدسجبقلُخمدآنإانلسدقملاباتكلالوقيو
ًايناحورًادسجحيسمللنإو،ضرألاىلعهتايحعمقفتي

هللاةسينك)٥٨-١٥:٣٥سوثنروك١(دسجلاةمايقةقيرط-٣

٥٢
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قبست،حيسملاقبسمدآنأامكو.ًاييحمًاحورهنوكعمقفتي
انسبلامكاذكهو،ةدجمملاانداسجأةيعيبطلاانداسجأ
.حيسملايفيوامسلاةروصسبلنسمدآيفيبارتلاةروص

ظفحللةيآ
ًاحوُرُريِخَألٱُمَدآَو،ًةَّـيَحًاسْفَنُلَوَّـألٱُناَسْنِإلٱُمَدآَراَص«
)١٥:٤٥سوثنروك١(»ًايِيُْحم

ةالص
يفيننأليبلقلكنمكركشأوككرابأيوامسلاانابأ
حورلايناثلامدآوهاذه.ًاديدجًاناسنإترصحيسملا
ىلايفعضنمو،هدجمىلإيناوهنمينميقييذلاييحملا
انهريغتأليندعاسانابأ.هتيناحورىلايتيناويحنموهتوق
امدنعكدجميفكعملماكلارييغتلاىلإعلطتألو،نآلاو
.ءامسلانمةيناثحيسملائجي

لاؤس
ناسنإلامدآهبشىلعيذلايبارتلانأنكميفيك-١٦

؟ريخألامدآحيسملاهبشىلعًايوامسحبصيلوألا

تاومألاةمايقنوكتسفيك)ج(

ْنَأِناَرِدْقَيالًامَدَوًامَْحلَّـنِإ:ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَذٰهُلوُقَأَف٥٠
اَذَوُه٥١.ِداَسَفْلٱَمَدَعُداَسَفْلٱُثِرَيالَو،ِهللاٱَتوُكَلَماَثِرَي

يف٥٢،َُّـريَغَتَناَنَّـلُكاَنَّـنِكٰلَو،اَنُّلُكُدُقْرَنال:ْمُكَلُهُلوُقَأٌِّرس ِ
يفٍةَظَْحل ،ُقَوَّـبُيَسُهَّـنِإَفِ.ريِخَألٱِقوُبْلٱَدْنِع،ٍْنيَعِةَفْرَطِ
اَذٰهَّـنَأل٥٣.َُّـريَغَتَنُنْحَنَو،ٍداَسَفيِميِدَعُتاَوْمَألٱُماَقُيَف
ُسَبْلَيَتِئاَْملٱاَذٰهَو،ٍداَسَفَمَدَعَسَبْلَيْنَأَّـدُبالَدِساَفْلٱ
،ٍداَسَفَمَدَعُدِساَفْلٱاَذٰهَسِبَلىَتَمَو٥٤.ٍتْوَمَمَدَع
ُةَمِلَكْلٱُريِصَتٍذِئَنيِحَف،ٍتْوَمَمَدَعُتِئاَْملٱاَذٰهَسِبَلَو
؟ُتْوَماَيَكُتَكْوَشَنْيَأ٥٥.ٍةَبَلَغَىلِإُتْوَْملٱَعِلُتْبٱ:ُةَبوُتْكَْملٱ
،ُةَّـيِطَْخلٱَيِهَفِتْوَْملٱُةَكْوَشاَّـمَأ٥٦؟ُةَيِواَهاَيِكُتَبَلَغَنْيَأ
يِذَّـلٱِِهللاًارْكُشْنِكٰلَو٥٧.ُسوُماَّـنلٱَيِهِةَّـيِطَْخلٱُةَوُّقَو
ِيتَوْخِإاَيًاذِإ٥٨.ِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبَةَبَلَغْلٱاَنيِطْعُي
يفَنيِرِثْكُم،َنيِعِزْعَزَتُمَْريَغ،َنيِخِساَراوُنوُك،َءاَّـبِحَألٱ ِ
يفًالِطاَبَسْيَلْمُكَبَعَتَّـنَأَنيِِملاَع،ٍنيِحَّـلُكِّـبَّـرلٱِلَمَع ِ
.)٥٨-١٥:٥٠سوثنروك١(ِّـبَّـرلٱ

ىلإيويندلاهدسجبلخدينأيعيبطلاناسنإلاردقيال
توكلماثرينأامهنكميالمدلاومحللانأل،هللاةرضح
.دسفيالامثرينأداسفللنكميالف،هللا

لوقتةوبنسدقلاحورلاةطساوبسلوبلوسرلامدقيو
ءايحألانونمؤملاريغتيسلب،نوتوميسسانلالكسيلنإ
يفققحتتسمهتمايقومهتوم.ةيناثحيسملائجيامدنعةأجف
ةايحلابهيعباتألميرضاحلاحيسملادجمنأل،ةدحاوةظحل
رييغتلااذه.ديجموهامكًاداجمأًاروفنولانيف،ةيدبألا

هتوصفجريامدنع،ريخألاقوبلاتوصةرتفيفثدحيس
ىلإنونمؤملامدقتيذئدنعو.نينمؤملاميقيوتاومألاقراخلا
دجمبمهرونلعشيبحملاهرونو،فاتهبهنومّظعيمهبر
لكميظعسيطانغمكحيسملابذجيس.ةرهاظلاةبحملا
نييبلسلاحيسملاضفريسامنيب،مَواقُتالةوقبهبنيقلعتملا
هللاةوقثعبتسةلحرملاهذهيف.ةوقلاسفنبمهدعبيو
ةديدجداسجأىلإاهلوّحتو،نيتئاملانينمؤملاداسجأةقلاخلا
ىلع،ميظعلامكبمهقلختذإ،يدبألااهسبلةسبالةديجم
.هذيمالتلهتمايقدعبحيسملااهبرهظيتلاةئيهلا

مهأاذهنإ؟ةيناثحيسملاءىجمبقرتتله،ئراقلايزيزع
اوفرعينأنودًايموينوتومينوريثك.هيلاعلطتتنأبجيام
ةايحلايفدجمملادسجلامهلنمضيسيذلاصلخملاحيسملا
حيسملاىلإًايصخشتنأعرستنأكوعدنكلذل.ةيدبألا
ٍتآويححيسملانإسانلللوقتلبهذتمث،ةايحلالانتل
.هللاىلإاوبوتيواوعجريل،ةيناث

ةظحليف،انلكريغتنلب،انلكتومنالاننألوسرلاأبنتيو
املاحو.ريخألاقوبلاتوصعامسدنع،نيعةفرطيفو
ضرألايفنودوجوملاءايحألاريغتيقوبلاتوصعمسُي
.ىنفيالامنوسبليوينافلادسجلاًاعيمجنوعلخيو،اهتقو
.توميالامسبلينأدبالتئاملاقولخملااذهنأل
اذهسبليو،دسفيالامدسافلاقولخملااذهسبليامدنعو
ايكتكوشنيأ:باتكلالوقمتي،ىنفيالامينافلاقولخملا
دعيمل؟ةيواهايكتبلغنيأ.َتوملاُرصنلاعلتبادقل؟توم
ةوقوةئيطخلايهتوملاةكوش.ةوقالوناطلسربقلل
انبهوحيسملانكلو،ةئيطخلانيدتيتلاةعيرشلايهةئيطخلا
نأل،ةعيرشلاىلعوةئيطخلاىلعوتوملاىلعًامامترصنلا
ةايحلاىلعلوصحلاساسأانلدجوأيرافكلاهتومبحيسملا
.ةمئادلاهتعافشًامودانلنمضتهتمايقنأل،ةيدبألا

ةايحايحننأانعيجشتبءزجلااذهسلوبلوسرلامتخيو
ةظحللاىلإعلطتننحنواهيفهمدخن،هللايضرُتةسدقم
نيخساراونوك،يئابحأاي«لوقيف.ريغتنفوساهيفيتلا
نلف،هيفنيرثكموبرلالمعيفنيدهتجم،نيعزعزتمريغ
.»برلالجأنممكبعتعيضي

هللاةسينك)٥٨-١٥:٣٥سوثنروك١(دسجلاةمايقةقيرط-٣

٥٣
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ظفحللةيآ
)١٥:٥١سوثنروك١(ُ»َّـريَغَتَناَنَّـلُكاَنَّـنِكٰلَو،اَنُّلُكُدُقْرَنال«

ةالص
لبقتسملاىلإ.مامألاىلإاننويععفرايوامسلاانابأ
قوبلاعمسنامدنع،ًايناثحيسملائجمةظحلىلإ.ديجملا
نودوجوملاءايحألاو،داسفيميدعتاومألاموقيف.ريخألا

.كعماونوكيلًاعمعيمجلامضنيل،نوَّـريغتياهتقوضرألايف
نأو،كنميهانتازاجمنأنيملاع،كلمعيفرثكنلاندعاس
.حيسمللًاماركإ.كيفًالطابسيلانبعت

لاؤس
يفسلوبلوسرلاهنلعأيذلارسلاوهام-١٧

؟١٥:٥١سوثنروك١

سوثنروك١(ةلاسرلاةمتاخسداسلاءزجلا
٢٤-١٦:١(

سلوبلوسرلاثدحتيةلاسرلاهذهنمريخألاءزجلايف
:عيضاومةثالثنع

)٤-١تايآ(ميلشروأةسينكلتاعربتلاعمجميظنت.١
)١٢-٥تايآ(رفسلايفسلوبلوسرلاططخ.٢
)٢٤-١٣تايآ(تايحتوةيماتخحئاصن.٣

ميلشروأةسينكلتاعربتلاعمجميظنت-١

ُتْيَصْوَأاَمَكَفَنيِسيِّـدِقْلٱِلْجَألِعْمَْجلٱِةَهِجْنِماَّـمَأَو١
يف٢.ًاضْيَأْمُتْنَأاوُلَعْفٱاَذَكٰهَةَّـيِطالَغَسِئاَنَك ِلَوَّـأِّـلُكِ
،ََّـرسَيَتاَمًانِزاَخ،ُهَدْنِعْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكْعَضَيِلٍعوُبْسُأ

،ُتَْرضَحىَتَمَو٣.ٍذِئَنيِحٌعَْمجُنوُكَيالُتْئِجاَذِإىَّـتَح
ْمُكَناَسْحِإاوُلِمْحَيِلَلِئاَسَرِبْمُهُلِسْرُأْمَُهنوُنِسْحَتْسَتَنيِذَّـلٱَف
،ًاضْيَأاَنَأَبَهْذَأْنَأُّقِحَتْسَيَناَكْنِإَو٤.َميِلَشُروُأَىلِإ
)٤-١٦:١سوثنروك١(يِعَمَنوُبَهْذَيَسَف

بلغأو،ةيداصتقاةمزأيفرمتميلشروأةسينكتناك
رصيقسويدولكمايأيفةعاجملاناككلذببسنأنظلا
تعمجدقو.)١١:٢٨لامعأ(سوباغأيبنلااهبأبنأيتلاو
ببسكانهو.ميلشروأةسينكلناسحإلاايروسسئانك
قيضلاوه،ةنوعمىلإجاتحتميلشروأةسينكلعجرخآ
يفكشالو.دوهيلانيدلالاجرمهيلعهعقوأيذلاديدشلا

دقف،تايويندلايفحاجنلانمميلشروأينمؤمعنمكلذنأ
نمكلذىلعجتنيامىفخيالو،ًاريثكنوجسلايفاوحرُط
نامورلاودوهيلانيبةريثكتاموصخكانهتناكمث.رقفلا
،ةلاسرلاهذهةباتكنمنينسرشعدعببرحلاىلاتدأ
دوهيلانيبةموصخلاهذهتدأمث.ةيداليم٦٧ةنسكلذو
.ةيداليم٧٠ةنساهبارخوميلشروأراصحىلانامورلاو

ةسينكحاجنتعنمًاعيمجلاوحألاهذهنأيفكشال
ىلإةجاحيفميلشروأةسينكتناك.ايندلارومأيفميلشروأ
نمهيلإجاتحتاماهلعمجينأسلوبدهتجاف،ةيلامةدعاسم
ملميلشروأيفدوهيلايّرصنتمنأعم-ممألايّرصنتم
ةسينكلاىلإممألاينمؤملخدأهنأل-سلوبنوبحياونوكي
نأسوثنروكينمؤمنمسلوببلطو!اودَوّهتينألبق
ام)دحألامويوهو(برلامايأنممويلكاوعمجي
رضحيامدنعمهدنعنمهذخأيًازهاجنوكيل،هنوعيطتسي
نمعمميلشروأةسينكىلإناسحإلالسرينأدعوو.مهيلإ
ىلإناسحإلاكلذلمحييذلاقفاريوههنأو،هنوراتخي
.ميلشروأةسينك

تاجايتحايفركفتنأبلاطمتنأ،ئراقلايزيزع
يفالوطقفكسفنيفركفتالنألوئسمتنأو،ةسينكلا
تنأ.جاتحتيتلاسئانكلالكيفنكل،طقفكتسينك
لاقامهلْلُق.هللاكاطعأاميفنيرخآلاكراشتنأبلاطم
امدنع.»كانيطعأكدينموعيمجلابرايكنم«:دواد
ءيشلككلامهللانأعم،هللامركتتنألاملابّعربتت
كارينأبحيهنكل،هتوقبهلمعجايتحاربدينأعيطتسيو
ْرشُعنوطعينينمؤملانمنوريثك.رورسبيطعتتنأ
رربتنالاننأل،مهيلعًاضرفاذهسيل.رثكأوأمهلخد
مدقناننأريغ.هدحوحيسملامدبنكلاناياطعةطساوب
يطعننحنف،يطعييذلايوامسلاانيبأبهَّـبشتنلاناياطع
.اناطعأوههنألو،وهىطعأامك

ةالص
.ديحولانبالاينتيطعأكنألكركشأيوامسلاانابأ
انابأاييلصن.ىنغبءيشلكينيطعتهعمكنألكركشأو
.مهتاجايتحايفونيرخآلايفركفأًاميركًايطعمينلعجتنأ
.حيسمللًاماركإ

لاؤس
ىلإنيجاتحملانييحيسملاوحنانتيلوئسميهام-١٨

؟ةيلامةنوعم

هللاةسينك)٢٤-١٦:١سوثنروك١(ةلاسرلاةمتاخسداسلاءزجلا

٥٤
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ةمدخلاورفسلايفسلوبططخ-٢

ُزاَتْجَأِّـينَأل،َةَّـيِنوُدِكَمِبُتْزَتْجٱىَتَمْمُكْيَلِإُءيِجَأَسَو٥
ْيَكِلًاضْيَأيِّـتَشُأْوَأْمُكَدْنِعُثُكْمَأاَمَّـبُرَو٦.َةَّـيِنوُدِكَمِب
ْنَأَنآلٱُديِرُأُتْسَلِّـينَأل٧.ُبَهْذَأاَمُثْيَحَىلِإِينوُعِّـيَشُت
يفْمُكاَرَأ َنِذَأْنِإًاناَمَزْمُكَدْنِعَثُكْمَأْنَأوُجْرَأِّـينَأل،ِروُبُعْلٱِ
يفُثُكْمَأيِنَّـنِكٰلَو٨.ُّبَّـرلٱ ٩،َنيِسْمَْخلٱِمْوَيَىلِإَسُسَفَأِ
َنوُدِناَعُمُدَجوُيَو،ٌلاَّـعَفٌميِظَعٌباَبِيلَحَتَفْنٱِدَقُهَّـنَأل
ْمُكَدْنِعَنوُكَيْنَأاوُرُظْنٱَفُسُواَثوُميِتىَتَأْنِإَّـمُث١٠.َنوُريِثَك
الَف١١.ًاضْيَأاَنَأاَمَكِّـبَّـرلٱَلَمَعُلَمْعَيُهَّـنَأل.ٍفْوَخالِب

َعَمُهُرِظَتْنَأِّـينَأل،َّـَيلِإَِيتْأَيِلٍمالَسِبُهوُعِّـيَشْلَب،ٌدَحَأُهْرِقَتَْحي
ًاريِثَكِهْيَلِإُتْبَلَطَف،ِخَألٱَسوُّلُبَأِةَهِجْنِماَّـمَأَو١٢.ِةَوْخِإلٱ
َِيتْأَيْنَأَةَّـتَبْلٱٌةَداَرِإُهَلْنُكَتَْملَو،ِةَوْخِإلٱَعَمْمُكْيَلِإَِيتْأَيْنَأ
-١٦:٥سوثنروك١(ُتْقَوْلٱَقَّـفَوَتىَتَمِيتْأَيَسُهَّـنِكٰلَو.َنآلٱ

١٢(.

هلإسيلوماظنهلإهللانأرشععبارلاحاحصألايفانيأر
هلوقبرشععبارلاحاحصألاسلوبلوسرلامتخو.شيوشت
يفهدجناماذهو.»بيترتبسحبوةقايلبءيشلكنكيل«
،عئاروليمجومظنمنوكلايفاملكف،نوكللهللاريبدت
بسحًاسوردمانلمعنوكينأومظنتننأانلديريهللاو
ةمدخيفًامامتثدحاماذه.اهيلإوهاندشريةطخ
،ليلقدعبةينودكمىلإبهذينأيونيهنإ.سلوبلوسرلا
مّلعيلسوثنروكيفهلكءاتشلايضقينأديريكلذدعبو
ناكهنأنظلابلغأ.رفسلاةلصاومهلاولّهسيلديزملااهلهأ
ةوخإلاداتعاامك،قيرطلاضعبهعماوريسينأمهنمرظتني

هذهمكارأنأديرأالانأ:لوقيف.اهيفَّـرشبةنيدملكيف
نذإبةليوطةدممكنيبميقأنأوجرألب،ةرباعةيؤرةرملا
.نيسمخلامويىتحسسفأيفىقبيسهنإلوقيو،برلا
دصقو.سسفأنمةلاسرلاهذهبتكهنأىلعليلداذهو
يففيصلايضقيمث،عيبرلاىتحسسفأيفىقبينأ
ميلشروأىلالصيمث،سوثنروكيفءاتشلايضقيوةينودكم
ًاباببرلاهلحتفدقل.ةيلاتلاةنسلايفنيسمخلاديعلبق
ىوقتوومنتبرلاةملكتناكف،سسفأيفًالاعفًاميظع
نممغرلابو.)١٩:٢٠لامعأ(اهيفيقبكلذلوةدشب
نممهرثكأودوهيلانممهضعب،نيريثكنيدناعمدوجو
سسفأيفىقبينألًاجاتحمهسفندجوسلوبنأالإ،ممألا
لهأنمسلوببلطيو.ددجلانينمؤملاءالؤهناميإيوقيل
نئمطمهنولعجيف،سواثوميتهذيملتباومتهينأسوثنروك
بلطيو،سلوبلمعيامكبرلاةمدخللمعيهنأللابلا
لب،دحأهبّفختسيالوهرقتحيالفهومرتحينأمهنم

سلوبنأل،سلوبىلإمالسبةدوعلاقيرطهلنولّهسي
لوسرلايضميو.هنورظتنيسسفأيفنيدوجوملاةوخإلاو
،هلًاخأهربتعييذلاسولبأمهيلإلسرينأدارأهنإلوقيف
تقولايفسوثنروكىلإبهذينأضفرسولبأنكلو
حضاوو.ةصرفلاهلحنستامدنعبهذينأدعوو،رضاحلا
سولبألعلو،سلوبعابتأنمًادحاونكيملسولبأنأ
ماسقنالالحفتسيالىتحسوثنروكىلإبهذينأضفر
عابتأنممهنإاولاقسوثنروكلهأضعبنأل،كانهدوجوملا
.سولبأ

ةالص
.كتمدخيفانلمعمظننلاندعاس،يوامسلاانابأ
.ًاحلاصًامادختساانتقومادختساىلعصرحنلاندعاس
نإف،قيرطلايفةمواقمىرنامدنعلشفناليكلاندعاسو
.حاجنلااهعبتينأدبالةمواقملا

لاؤس
؟سسفأيفعيبرلايضقينأسلوبررقاذامل-١٩

تايحتوةيماتخحئاصن-٣

يفاوُتُبْثٱ.اوُرَهْسِا١٣ ١٤.اوُوَّـقَت.ًالاَجِراوُنوُك.ِناَميِإلٱِ
يفْمُكِروُمُأُّلُكِْرصَتِل :ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُلْطَأَو١٥.ٍةَّـبََحمِ
ْدَقَو،َةَيِئاَخَأُةَروُكاَبْمَُّـهنَأَساَناَفِتْسٱَتْيَبَنوُفِرْعَتْمُتْنَأ
َختْيَك١٦،َنيِسيِّـدِقْلٱِةَمْدِِخلْمُهَسُفْنَأاوُبَّـتَر

ْ
ْمُتْنَأاوُعَض

َّـمُث١٧.ُبَعْتَيَوْمُهَعَمُلَمْعَيْنَمِّـلُكَو،ِءالُؤٰهِلْثِِملًاضْيَأ
،َسوُكيِئاَخَأَوَسوُتاَنوُتْرُفَوَساَناَفِتْسٱِءيِجَمِبُحَرْفَأِّـينِإ
يِحوُراوُحاَرَأْذِإ١٨،ُهوَُربَجْدَقِءالُؤٰهْمُكَناَصْقُنَّـنَأل
ُسِئاَنَكْمُكْيَلَعُمِّـلَسُت١٩.ِءالُؤٰهَلْثِماوُفِرْعٱَف.ْمُكَحوُرَو
يفْمُكْيَلَعُمِّـلَسُي.اَّـيِسَأ َعَمالِكْسيِرِبَواليِكَأًاريِثَكِّـبَّـرلٱِ
يفيِتَّـلٱِةَسيِنَكْلٱ ُةَوْخِإلٱُمُكْيَلَعُمِّـلَسُي٢٠.اَمِهِتْيَبِ
٢١.ٍةَسَّـدَقُمٍةَلْبُقِبٍضْعَبَىلَعْمُكُضْعَباوُمِّـلَس.َنوُعَْمجَأ
َّـبَّـرلٱُّبُِحيالٌدَحَأَناَكْنِإ٢٢.َسُلوُباَنَأيِدَيِبُمالَّـسلَا
ِّـبَّـرلٱُةَمْعِن٢٣.اَثَأْناَراَم.اَميِثاَنَأْنُكَيْلَفَحيِسَْملٱَعوُسَي
يفْمُكِعيَِمجَعَميِتَّـبََحم٢٤.ْمُكَعَمِحيِسَْملٱَعوُسَي ِحيِسَْملٱِ
.)٢٤-١٦:١٣سوثنروك١(َنيِمآ.َعوُسَي

لوسرلااهردصيرماوأةسمخىرن١٤و١٣نيتيآلايف
)١٣ةيآ(ىلوألاةعبرألارماوألا:سوثنروكةسينكىلإسلوب
)١٤ةيآ(سماخلارمألاامأ.ءادعألاعمةكرعمبقلعتت
.نينمؤملاةلماعمبقلعتيف

هللاةسينكةمدخلاورفسلايفسلوبططخ-٢

٥٥
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يأ(اورهسا:يهءادعأللةبسنلابةهَّـجوملاةعبرألارماوألا
داهجاودهاجيأ(ًالاجراونوك.ناميالايفاوتبثا.)اوظَّـقيت
كانهنأكلذ.برلاةدشةوقبسحاووّقت.)لاجرلا
ةيآلايفمث.مكقياضينأديريداصرملابمكلفقيًاودع
لكرصتل«.ةبحمبءىشلكاولمعالوقيةرشعةعبارلا
رماوألاىلإمايألاهذهيفنحنجاتحنالأ.»ةبحملايفمكرومأ
هذهتناكنإىرتلكسفنصحفا،ئراقلايزيزع؟ةسمخلا
.المأكيفرومألا

ىلإاوعضخينأسلوبلوسرلابلطي١٦و١٥نيتيآلايف
مدخيولمعينملكلوهلاوعمسينأوسونافتساةلئاع
ةسينكلااضردعبةلئاعلاهذهسلوبلوسرلاَّـنيعدقل.هعم
نسُحاوتبثأدقو،ةعادووةبحمبحيسملاةعامجاومدخيلاهلك
نأسوثنروكلهأنمبلطيكلذلو،ةليوطةدممهتريس
نملوأيأ،ةيئاخأةروكابمهنإمهنعلوقي.مهلاوعضخي
ةفورعملانانويلادالبنمةيبونجلاةيالولايفحيسملابنمآ
تلمعةجضانةئفةرسألاهذهيفتعّمجتدقل.ةيئاخأب
انلعلو.ةسينكلاةدمعأمهو،حيسملاليبسيفتبعتو
ىطعُتةفيظونكتملىلوألاةسينكلايفةدايقلانأظحالن
ًالاثمهتايحمدقومدخصخشلانأةجيتننكل،صخشلل
.ًادئاقراصفًابيط

ةثالثءامسألوسرلاسلوبنلعي١٨و١٧نيتيآلايفو
سوثنروكةسينكرابخأهيلإاولقنو،هترايزباوماقصاخشأ
نأمهنمبلطيوهو،مهنعهولاقامبهوحَّـرفوهبلقاوشعنأو
ركشلاحوربمهتامدخبنوفرتعييأ،ءالؤهلثماوفرعي
.نانتمالاو

سئانكتايحتسلوبلوسرلامدقي٢١-١٩تايآلايفو
رفسيفاهءامسأدجنيتلاعبسلاسئانكلايهو،ايسأ
امك.اهيفةدئاقلاةسينكلاسسفأةسينكتناكدقو.ايؤرلا
نيذللا-ةجوزلاوجوزلا-الكسيربواليكأةيحتمهلمدقي
نوكينألمجأام.ةدابعلحمتناك،ةسينكامهتيبيفاماقأ
مث!ةسينكامهتيبالعجينأو،حيسملايفةجوزلاوجوزلا
ًاعيمجةوخإلاتايحتومالسسوثنروكةسينكلمدقي
مهضعباومّلسينأمهنمبلطيو.سسفأيفنيدوجوملا
)٥:١٤سرطب١(ةبحملاةلبقيه،ةسدقمةلبُقبضعبىلع
ةبحملاىلعةمالعيأ-مالسلاةلبقىلوألاةسينكلااهتَّـمسو
ءاشعلانملوانتلايفنوكرتشينيذلاعيمجنيبمالسلاو
.اذوهيةلبقلثمةنئاخةرداغريغيأةسدقمةلبق-سدقملا
.ًاضعبانضعببحنلانتبحمظقوتيتلامالسلاةلبقيه

ناكانهىلا.ًايصخشوههيديبمالسلاسلوبمدقيمث
متخيوملقلالوانتينآلاهنكلو،هتلاسريلميسلوبلوسرلا
يههذهو.اهقدصليلدةلاسرلالمحتل،هسفنبةلاسرلا
دحأناكنإ«هديطخبسلوبلوسرلااهبتكيتلاتاملكلا
-ًانوعلمنكيليأ-»اميثانأنكيلفعوسيبرلابحيال
ةوعداهنإ.ئجيانبروأ،لاعتانبراي:ىنعمب»اثأنارام«
.هيلإنونمؤملاقَوّشتدقف،ةيناثحيسملائجمل

»مكعمحيسملاعوسيبرلاةمعن«لوسرلامهللوقيمث
اولواح.حيسملاعوسيانبرةمعنمكيفرمتستل:لوقيهنأك
عميتبحم«:تاملكلاهذهبمتخيو.اهبنيريدجاونوكتنأ

نأمهديريو،هتبحممهلمدقيهنإ.»عوسيحيسملايفمكعيمج
اوبحينأديري.ءيشلكمغربمهبحيهنأنمنيدكأتماونوكي
اذهبهنأل،ماصخلاوماسقنالانعاودعتبيلًاضعبمهضعب
وحنمكضعببحمكلناكنإيذيمالتمكنأعيمجلافرعي
.ضعب

ظفحللةيآ
ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱُةَمْعِن«

)١٦:٢٣سوثنروك١(»ْمُكَعَمِحيِسَْ

ةالص
،دحاومهنينمؤملاةعامجنألكركشنيوامسلاانابأ
ءاضعأمهنكل،مهراكفأومهتايسنجومهؤامسأفلتخت
لكنمكركشنانابأ-يحلاحيسملادسج-دحاولادسجلا
فرعياذهبهنأل،ًاضعبانضعببحننأانديرتكنألانبولق
ٍصخشليتبحممدقأليندعاس.كذيمالتاننأعيمجلا
ّربعأنأنكمياذهبف،هيلإحيرتسأالٍصخشلوأ،ينقياضي
.كليبحنع

لاؤس
اليكألسلوبهلجسييذلازايتمالاوهام-٢٠

؟١٩ةيآيفءاجامكالكسيربو

ىلوألاسوثنروكةسارديفةيناثلاةقباسملا

سدقملاباتكلاةسارديفتقمعتنإزيزعلائراقلااهيأ
ةدوجوملاةلئسألاىلعةلوهسببواجتنأعيطتستهريسفتو
ةباجإتبواجنإ.ةلاسرلاءازجأنمءزجلكةياهنيف
يفةدوجوملانيرشعلاةلئسألانمًالاؤس١٥ىلعةحيحص
.ةزئاجًاباتككللسرنيناثلامسقلا

١. ؟لجرلانملقأاهنأينعياهجوزلةأرملاعوضخله

هللاةسينكىلوألاسوثنروكةسارديفةيناثلاةقباسملا

٥٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



حضوتةيآبتكا؟برلاءاشعةضيرفنملوانتناذامل.٢
.هركذتاممببسلك

ةمالعيهامف،ةيحوربهاومهدنعنإدحألاقنإ.٣
؟همالكقدص

اهركذيتلاعستلابهاوملانمبهاومثالثركذا.٤
.١٢سوثنروك١يفسلوب
؟حيسملادسجمهةسينكلاءاضعأنأنمملعتناذام.٥
سيلةبحملانودبناسحإلانإليجنإلالوقياذامل.٦

؟ًائيش
؟ءيشلكوجرتوءيشلكقّدصتةبحملانأىنعمام.٧
،لطبُيسءاجرلاولطبُيسناميإلانأفيكحرشا.٨

.ىقبتسةبحملانكلو
مّلكتلانملضفأظعولانأىرتهلجألًاببسركذا.٩

.ةنسلأب
ةسينكلايفةدابعلانوكتنأسلوبلوسرلابلطياذامل.١٠

؟ةمظنمةدابع
.ةمايقلاقدصىلعسلوبلوسرلاهبللديًاناهربركذا.١١
حيسملانكيملولانوكتنأنكميناكنيتجيتنركذا.١٢

.ماقدق
ةمايقًاضيأناسنإبو،ناسنإبتوملا«ىنعمام.١٣

؟»تاومألا
:نولوقينيذلاةفسلفيفهارتيذلاأطخلاوهام.١٤

؟»تومنًادغاننألبرشنولكأنل«
.ةنكممةمايقلانأةعيبطلانمًاناهربطعا.١٥
ناسنإلامدآهْبِشىلعيذلايبارتلانأنكميفيك.١٦

؟ريخألامدآحيسملاهْبِشىلعًايوامسحبصيلوألا
سوثنروك١يفسلوبلوسرلاهنلعأيذلارسلاوهام.١٧

؟١٥:٥١
ةنوعمىلإنيجاتحملانييحيسملاوحنانتيلوئسميهام.١٨

؟ةيلام
؟سسفأيفعيبرلايضقينأسلوبررقاذامل.١٩
يفالكسيربواليكألسلوبهلجسييذلازايتمالاوهام.٢٠

؟١٦:١٩سوثنروك١

:انناونع

Call of Hope
P.O.Box 100827
D-70007 Stuttgart

Germany

هللاةسينكىلوألاسوثنروكةسارديفةيناثلاةقباسملا
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