


 

 

 

ةياھنلا
 

ياردام جروج  روتكدلل  رشنلاو © 1997  عبطلا  قوقح 
 

ءافتخالا تقو » ّىتح  ّةیكریمألا  ةدّحتُملا  تايالولا  يف  رشنلاو  عبطلا  قوقح 
هعيزوتو ٍّةّيرحب  هخسن  نكمي  اھنیحو   ،( فاطتخالا ) » میظعلا .

 

زريام جروج هـ.  روتكدلل  ٌةمّدقُم 
 

نم ٌدحاو  وھو   . ٍحيرصتب  » بابرألا ّبرو  كولملا  كلم  ناونعب » ّينفلا  لمعلا  مدِختسُا 
ثیمس © 1982، 1992، وكنیفرام  تاب  عبتت  ّةیحیضوت  ٍةروص  نم 35  ةّنوكُم  ٍةلسلس 

ٌةرشن ّرفوتت   . ويدیف داومو  ّةیمیلعت  لئاسوو  ّةینف  ٍتاعوبطمك  ٌةحاتم  ايؤرلا  رفس  نع 
نم ّةیناجم  :

Revelation Productions

1740 Ridgeview Drive

N. Huntingdon, PA
15642

(800) 327-7330
 

يف هنيزخت  وأ  روشنملا  اذھ  نم  ٍءزج  ّيأ  خسن  زوجي  . ال  ةظوفحم قوقحلا  عیمج 
وأ ّةینورتكلإ  تناك  ءاوس   ، ٍةلیسو ّةيأب  تناك  ٍةقيرط  ّةيأب  هلقن  وأ  ٍعاجرتسا  ماظن 

ٍحيرصت ىلع  لوصحلا  نود   ، كلذ ریغ  وأ  لیجستلا  وأ  ّيئوضلا  خسن  لا  وأ  ّةیكیناكیم 
تايالولا يف  عبطلا  قوقح  نوناق  هیلع  ّصني  ام  ءانثتساب   ، رشانلا نم  قبسم 
ّةیكریمألا ةدّحتُملا  .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌءادھإ
 

ریتكام يغیب   ، دحألا سرادم  يف  يل  ٍةّملعُم  ّلوأ  ىلإو  يمأ  ىلإ  ىَدھُم  باتكلا  اذھ 
ياردام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ريدقتو ٌركش 
 

يھتنيو هل  ركشلا  ّلك  أدبي  نأ  بجي  يذلا  مّمتُملاو  قلاخلل  يركش  نع  ّربعُأ  نأ  ّدوأ 
ّرم ىلعو  ةملك هللا؛  نم  قئاقحلا  نم  ديدعلا  تفشتكا  هحور  لالخ  نمف   . هدنع
نأ نمؤأ   . مھل ىحوم  نيرخآ  نیّفلؤُمو  نیثّدحتُمو  نیّملعُم  نم  ًىؤر  تّینبت  نینسلا 
اذھ ةباتكلا  ىعسم  يف  ينزّفحو  يل  ىحوأو  ينداقو  ينحسم  يذلا  وھ  انقلاخ 
ىضم ریصق  ٍتقو  ّىتح  اھب  ملحأل  نكأ  مل  ٍةلص  يذ  ىرخأ  ٍصرف  يفو  .

 

ةباتك ىلع  ينوعّجش  نّمم  مھریغو  ءاقدصألاو  ةلئاعلا  دارفأ  ىلإ  ّصاخ  ٌركش 
اًنكمم كلذ  ناك  امل  ّةینقتلا  مھتدعاسم  نود  نيذلا  كئلوأ  ىلإو  باتكلا  .

 

يذلا رمألا   ، اًریبك اًريدقت  تنرتنإلا  ربع  سّدقُملا  باتكلا  ایجولونكت  رّدقُأ  يننأ  امك 
سّدقُملا باتكلاب  ٍةيارد  رثكأ  ودبأ  ينلعج  .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّفلؤُملا نع  ٌةذبُن 
 

لصحو ماعلا 1974  يف  ایجروج  ةعماج  نم  زایتمالا  ةجردب  ياردام  جروج  ّجرخت د. 
.( ةبرتلا ءایمیكو  مولعلا  ةسارد  ّةیعارزلا ( ةسدنھلا  يف  سويرولاكبلا  ةداھش  ىلع 
ّبط يف  هاروتكدلا  ةداھش  ىلع  لصح  ثیح  ایجروج  يف  ّبطلا  ّةیلكب  قحتلا  مث 

. نانسألا ّبطل  ّةصاخلا  ةسرامملا  يف  أدب  اھدعبو  ماعلا 1977،  يف  نانسألا 
عینصت نم  اًءدب   ، ًاّیملاعو ًاّیلحم  ّةيراجتلا  ةطشنألا  نم  ديدعلا  يف  كراشي 
ٌعرتخم وھو   . تنرتنإلا ربع  رتویبمكلا  تامدخ  ىلإ  اھقيوستو  لیمجتلا  تارضحتسم 
عارتخالا تاءارب  نم  ديدعلا  هلو  .

 



عم  ، ٍّةيّدج ٍةفصب  سّدقُملا  باتكلا  ةساردو  ةءارق  يف  ياردام  أدب د.  ماعلا 1985،  يف 
ًاثوعبم ياردام  لمع د.  نیحلا  كلذ  ذنمو   . ّةوبنلاو قلخلا  ىلع  ّصاخ  ٍلكشب  زیكرتلا 
ءاحنأ عیمج  يف  نيرّشبُملا  طاشن  معديو   ، ّيئزج ٍماودب  نانسألا  ّبط  لاجم  يف 
ملاعلا .

 

ایجروج  ، كيوزنورب يف  میقي  .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تايوتحملا لودج 

ٌدیھمت
ٌةمّدقُم
ةّماع ٌةرظن 

سّدقُملا باتكلا  ةساردو  ّةوبنلا 
سّدقُملا باتكلا  سردت  فیك 
سّدقُملا باتكلا  ریسفت 

لا قیحیحصبطتلا 
تاضقانت ال 

ةغللا مادختسا  ظحال 
ّةیسایقلا ّةوبنلا 
دایعألا
ّةوبنلا يحو 

ّلوألا لصفلا 
؟ ةياھنلا وھ  نم 

نّاینّایسملا
بلاغلا كلملا 
ّملأتُملا مداخلا 
نادمعملا ّانحوي  كابترا 

وھ هللا رِخآلا 
قلاخلا وھ  رِخآلا 

ءایلا وھ  رِخآلا 
رداقلا وھ هللا  ءایلا 
ةياھنلا وھ  ءایلا 

دواد نبا  ّایسملا  وھ  ةياھنلا 
عوسي وھ  ةياھنلا 
ٍناسنإ ةئیھ  يف  ءاج  قلاخلا  هللا 



ایحيو تام  رداقلا  ّّبرلا 
ٌصّخلُم

يناثلا لصفلا 
؟ يھتنیس يذلا  ام 
اًدبأ يھتني  نل  ملاعلا 

نامزلا ةياھن  لباقم  ملاعلا  ةياھن 
رھدلا ةملك  فيرعت 
ندع ّةنج  رصع 
رخآ ٍنامز  ةيادبو  ٍنامز  ةياھن 
ةیلاحلا ّةيداملا  ةئیبلا  ةياھن 
ةیساقلا ّةيوجلا  فورظلا  ةياھن 
ّةیناكربلا رزجلا  ةياھن 
عیبانیلا عوجر 

ةنعللا ةياھن 
ءامسلا باحسو  ةمالعلا 
ّایسملا نالعتسا 

حون مّايأ  ةياھن 
ةياھنلا ىلإ  ّيدؤُت  فوس  ةقیضلا 
ّةیطخلا نم  ٍةنس  ةياھن 490 
حیسملا ّدض 

حیسملا و666 ّدض  ةياھن 
ةقیضلا ةياھن 
ممألا ةنمزأ  ةياھن 
ّّبرلا موي 
ةنس ةياھنلا + 1000  موي 
ٍةنس رادم 6000  ىلع  ّدتمُملا  ناسنإلاو  ناطیشلا   » عوبسأ ةنس » ةياھن 

ةعبسلا موتخلا 
ةعبسلا قاوبألا 



ةعبسلا بضغلا  تاماج 
ةریثك ءایشأ  ةياھن 
يھتنت فوس  ّةینّاّبرلا  ةالصلا 
ّرشلا يلعاف  ةياھن 
ّيرشبلا ماظنلا  ةياھن 

ٌصّخلُم
ثلاثلا لصفلا 

؟ ةياھنلا نوكت  ىتم 
ةماقإلا موي  وھ   ، ةياھنلا موي   ، مویلا كلذ 
تاقوألا دّدحُي  سّدقُملا  باتكلا 
دوھیلل تامالعلا  / تاقوألا
ّرسلا لباقم  ّةوبنلا 
ةماقإلاو بضغلا 
لیئارسإ كرتي  هللا 

ّّبرلا ىلإ  لیئارسإ  ةدوع 
نیموي ةّدمل  ٌدیعب  ّّبرلا  عشوھ 2:6 – 
ةماقإلاو ءایحإلا 

جرفلا تاقوأ 
ٍةنس فلأ  مویلا 
ثلاثلا مویلا  يف  ةماقإلا 
ّرسلا
ّرسلل ةّماع  ٌةرظن 
ّرسلا فيرعت 
ّرسلا قایس  يف  فاطتخالا 
سئانكلا ىلإ  لئاسر 

ةنس مویلا 
ّرسلا ةسینك  لاثم 
ةلمكت  ، ثلاثلا مویلا  يف  ةماقإلا 



مدختسي 490 ّيلزانتلا – هللا  ّدعلا 
ّایسملا ةنس  ءيجم 

رخآ 490
تاقوألا دّدحُت  ّةیسایقلا  ّةوبنلا 

عیبرلا دایعأ 
حصفلا دیع 
ریطفلا دیع 
روكبلا دیع 
رموألا ّدع 
ةرصنعلا دیع 

فيرخلا دایعأ 
قوبلا فاتھ  اناشاھ [ شور  دیع  ]
تّاوقلا دشح 
ةمایقلاو فاطتخالاو  رابتخالا 
كلملا بیصنت 
ةنونيدلا
ّایسملا سرع 
نارفغلا موي  روبیك ( موي  دیع  )
ّيناطیشلا سیتلا  ليزازع – 

ةنونيدلا موي   – ( نارفغلا موي  روبیك ( موي 
اھؤافطإو حیباصملا  ةءاضإ 
قاوبألا تانعلو   ( نارفغلا موي  روبیك ( موي 
لاظملا دیع 

حايرلاو ءاملا 
ّةيربلا يف  دجمو هللا  لیئارسإ 
عوشيو ّّبرلا  كالم 
ةدیجملا ةباحسلا  ةدوع 
ّةیضرألاو ّةيوامسلا  لاظملا 



اكوناھ دیع 
ةسجرلا

ةياھنلا 30 دعب  اًموي  و75 
ٌصّخلُم

عبارلا لصفلا 
؟ ةياھنلا نوكت  نيأ 

لبقتسملا لكیھ  دنع  أدبت  ةنونيدلا 
نینمؤملا ةنونيد 

قارعلا نم  ٌكلم 
ندرألا قحسي  ّایسملا  هللا 

لباب
نودجمرھ
حیسملا ّدضل  ةریخألا  ةلوجلا 
جوجامو جوج 
طافاشوھي يداو 

ىربك ندم  طوقس 
لابجلا طوقس 
ةرصُب ىلإ  ودجم  نم 
لیئارسإ يف  ّررحُملا 
میلشروأ يف  ٌةيار 
ناسنإلا نبا  ةمالع  ةباحسلا – 

اھرود ّيدؤُت  فوس  ةيواھلا 
رانلا ةریحب 
ٌصّخلُم
سماخلا لصفلا 

؟ ةياھنلا اذامل 
ّيداحلإلا ملعلا 
نایصعلاو ّرشلا  ةياھن 



ّرشلا ةنونيد 
ّةيدوھیلا ریغ  كلامملا  ةياھن 

دوھیلا ىلع  اًكلم  حیسملا  مایق 
ملظلاو مثإلا  ةياھن 

ددج كولم  ةماقإو  ىمادقلا  كولملا  ةياھن 
لكیھلا ءانبو  لیئارسإ  عّمجت  ةداعإ 
ءادجلا نع  فارخلا  لصف 
نيدلا ةياھن 
دوھیلا نایصع  ةياھن 
حیسملا اوبلص  نيذلا  كئلوأ  حضن 

ممألا مكُحو  ريرشلا  حبرلاو  فنعلا  ةياھن 
ةنعللا ةياھن 
ّركبُملا توملاو  ضرملاو  ملألا  ةياھن 
ةئطاخلا ّةیكلِملاو  بورحلا  ةياھن 
ةملاظلا ةموكحلا  ةياھن 
میلشروأ هاجت  ةالابماللا  ةياھن 

مدنلاو عومدلا  ةياھن 
ٌصّخلُم
سداسلا لصفلا 

؟ ةياھنلا نوكت  فیك 
ٍّةوق يف  نلعتسُي 
فجترت ضرألا 
روقصلا عّمجت 
ةملظلا موي 
رداھلا توص هللا 
ضرألا لیكشت  دیعت  تانونيدلا 
رذجلا جاومأو  ّةيدعرلا  فصاوعلاو  قربلا 

ّةیكئالملا بحسلا 



ءایقتألا جورخ 
ّةیخيراتلا ةلثمألا  قّقحت 
نونجلاب ةباصإلا 
سمشلا ءافطنا 

بعرلاو كابترالا 
ةعیبطلل ةقئافلا  تانئاكلا  برح 
میلشروأ قوف  ٌةيار 
ةمیظعلا رانلا  ةرك 

راصتنالل دوھیلا  ضوھن 
ّيروفلا رّخنتلا 
بضغلا مورك 
ةملظملا ةریھظلا 

دوھیلا ةنونيد  ةياھن 
ثدحلا ةياھن  راونألا –  ةدوع 
ٌصّخلُم

ٌةمتاخ
ّفلؤُملا نم  ٌةوعد 
قحلم
ّينمز ٌلودج  ّلوألا –  لكشلا 
ةميدقلا ّةینامورلا  ّةيروطاربمالا  يناثلا –  لكشلا 

باتكلا نع  اولاق 
ثلاثلا 1 لصفلا  يف   ( نارفغلا موي  ) » روبیك موي  دیع  رظنا »
سداسلا 2 لصفلا  يف   » ّيروفلا رّخنتلا  رظنا »
سداسلا 3 لصفلا  يف  ةمیظعلا « رانلا  ةرك  رظنا »
انتیب 4 ناك   ، ةيآلا هذھ  نم  يضاملا  ةغیص  يف   . ضرألاب ّقلعتي   « ّمتي ام « نم  ٌءزج 

سرطب َضِقُن ( دق  هنأ  يأ  )؛  ةرصاعملا ةغللا  مادختساب   « ّمتي وأ « ) « ّمت دق « ّيلاحلا 
ةیناثلا 10:3 )!
دالیملا 5 دعب  ةنس 70  لبق  يتأي  نأ  يغبني  ناك  ّایسملا  نأ  ةيآلا  هذھ  رِھظُت 



تاعوبطم 6  ، كنیب رثرآ و.  بتاكلل   « حیسملا ّدض  باتكب « ّفلؤُملا  يصوي   Kregel،
ناغیشیم  ، زدیبار دنارغ 

ىلإ 7 داتعملا  يف   ، اياظش ىلإ  ّةيرذ  ٌةاون  هیف  مسقنت  ٍلعف  ّدر  ّيوونلا  راطشنالا 
نم ٍتائم  ةّدع  ىلإ  نویلم  نم 100  برقي  ام  ّروطت  عم   ، ةلثامم ٍةلتك  نم  نیتیظش 

ةقاطلا نم  نورتكلإلا  تلوف  نیيالم   (American Heritage Dictionary)
نأ 8 حّجرُملا  ریغ  نم   . ّرشلا ّربدُيو  ىونین  نم  جرخ  ٍصخش  نع  موحان  ثّدحتي 
ّدض ةلثمأ  دحأ  وھو   ،( روشأ كلم  بيراحنس ( كلملا  ىلإ  ریشت  ةيآلا  هذھ 

تايآلا 2 و5 و12 و15 رظنا   . انھ ةروظنم  ٌةلأسم   ( ةياھنلا ّّبرلا ( موي  نأل   ، حیسملا
لوصفلا 9 يف  لیصفتلاب  انيأر  امك   . حیسملا نامز  يف  ةمداق  ةماقإلا  انيدل  انھ 
ًّةرمو  . هسفن ةياھنلا  نالعتسا  دنع  ةياھنلا  ثدحت   ، باتكلا اذھ  نم  ةقباسلا 
يذلا مویلا  كلذ  يف  نوكیس  ّهلك  اذھو   ، ةماقإلا أدبتو  ةياھنلا  ثدحت  فوس   ، ىرخأ
حیسملا هیف  َنلعتسُي 

ریبدتلا 10 تاقالع  يف  تاسارد  باتكب « ّفلؤُملا  يصوي   ، ةساردلا نم  ٍديزمل 
Studies in Dispensational Relationships» ، ركیب زلراشتل ف.   Grace
Publications, Inc ناغیشیم  ، زدیبار دنارغ   ،
11 ، ةرصتنملا حیسملا  ةدوع   ، سيول نیلأ  دیفيد   Green Forest؛ انوزيرأ  ، New
Leaf Press333 ةحفص  ،1993 ،
وھ هللا 12  ، حیسملا يأ   ، نبالا نأ  انل  ّنیبُي  هسفن  بآلا  نأ  انھ  ظحال 
ٍحيرصتب 13 ةمّدختسُم  ةحفص 635-636،  ّدلجُملا 3، 
ّرسلا 14 فيرعت  رظنا « »
دق 15 فاطتخالا  نوكي  نأ   ، باتكلا اذھ  ةءارق  خيرات  ىلع  اًدامتعا   ، نكمملا نم 

بضغ نم  ةاجنلل  ىرخأ  ٌصرف  كانھ  نوكت  دقف   ، كلذك رمألا  ناك  اذإ   . لعفلاب ثدح 
«[ قوبلا فاتھ  اناشاھ [ شور  دیع  » و « روكبلا دیع  رظنا « دعاصتملا ( مداقلا  هللا 

لصفلا اذھ  يف  )
نّییبنجألا 16 نوعدُي  ىسوم  سومان  عاّبتاب  اًدوھي  اوحبصأ  نيذلا  دوھیلا  ریغ 
ّرسلا 17 ةسینك  نم  اًءزج  نوحبصي  ممألا  لثم  حیسملاب  نونمؤي  نيذلا  دوھیلا 
هنأ 18 ًابيرق  ىرن  فوسو   ، ةياھنلا نم  ٍتاونس  عبس  لبق  ثدحي  عیقوتلا  نأل 

ةنسلا نم  تقولا  اذھ  يف  ثدحیس 
يف 19 ةّمھُملا  ةسینكلا  ثادحأ  عیمج  تعقو   .( نارفغلا موي  ) » روبیك موي  رظنا »

حورلا لولحو  روكبلا  دیع  يف  ةمایقلاو  حصفلا  دیع  يف  بلصلاك  ّةيدوھیلا  دایعألا 
كلذك نوكیس  ّمھُملا  ثدحلا  اذھو   . ةرصنعلا دیع  يف  سدقلا 

ىسوم 20 رافسأ  يف  بیبأ  ىعدُي  يذلا   ، ةسّدقُملا ةنسلا  نم  ّلوألا  رھشلا 



ریتسأ 7:3 ایمحن 1:2؛  يبسلا ( تقو  يف  طقف  لَدبتسُي  يذلاو   ، ةسمخلا )
ّایسملا 21 ةنس  ءيجم  رظنا « »
نم 22 رشع  عباسلا  مویلا  نم  ٍروھش  نأ 5  ملعن  نيوكتلا 24-11:7 ؛ 3:8-4،  نم 
وأ  ، اًموي يواسي 150  عباسلا  رھشلا  نم  رشع  عباسلا  مویلا  ىلإ  يناثلا  رھشلا 

لصفلا اذھ  يف   " ةنس مویلا  رظنا "  . رھشلا ىلإ  اًموي   30
نإف 23  ، ٍتبس موي  لبق  َِبلُص  حیسملا  نأ  ةقیقحو   ، ةفرعملا هذھ  بایغل  اًرظن 

تأشن  . ئطاخ ٍوحن  ىلع  ةمیظعلا  ةعمجلا  مویب  نولفتحي  نّییحیسملا  مظعم 
ءاقب نم  ٍلایل  ثالثو  ٍمّايأ  ةثالث  اھدافم  ّةيدام  ٌةلاحتسا  ّيدوھیلا  ریغ  دیلقتلا  نع 
دحألا حابصو  ةعمجلا  ةلیل  نیب  ّىتم 40:12)  توملا ( ةلاح  يف  حیسملا 

ّىتم 50:27، 52 24 توملا ( نم  نورخآ  نوریثك  ماق   ، هسفن تقولا  يف  )
ٍمانغأ 25 ةریظح  هبشي  وھو   ، ّقیضو ٌليوط  ءارتبلل  دیحولا  لخدملا 
حورلا 26 ءاج   ، ّةيرجح ٍحاولأ  ىلع  سومانلا  ىسوم  شقن  املثم   ، كلذ ىلع  ةوالع 

سرطب لالخ  نم  رشبلا  بولق  ىلع  سیماون هللا  نيودتل  سدقلا 
تامالعلا 27  ( دوھیلا تامالعلا ( نع  نوثحابلا  دھاشي  فوس   ، تاقوألا هذھ  يف 

ّيبنلا لیئوي  دعو  بسحبو   ، اھوبلط يتلا 
ّبصُیس 28 نيذلا  نینمؤملا  ریغ  عم  باقعلاب  اھیلع  ٍموكحم  ریغ  ةسینكلا  نأل  اذھ 
ىلوألا 9:5 يكینولاست  بضغ هللا ( مھیلع  )
افكیتاھ 29 تامدخ   Hatikva Ministriesةحفص 43، 81؛  ، ساسكت  ، رثرآ تروب   ،
ٍنذإب ٌةمدختسم 

قوبلا 30 ينعت  رفوش 
31 Celebration, The Book of Jewish Festivals رشن راد   ، رغارب يسوي   ،
Jonathan David 15 ةحفص  ، كرويوین  ، جدیلیف لدیم   ،
حورلا 32 ةطساوب  حیسملا  سبل  / حیسملاب دمتعا  ءرملا  نأب  صالخلا  فَرعُي 
ةیطالغ 27:3 ىلوألا 13:12؛  سوثنروك  سدقلا ( )
ّانحوي 1:2 33 ثلاثلا ( مویلا  يف  سرعلا  اذھ  ثدح  )
لكأتو 34 حیسملا  ّدض  ىلع  ىضقُي  فوس   ، میظعلا هلإلا  ءاشع  دعب  هنأ  ودبي 
ايؤرلا 17:19-18 هفوفص ( يف  سانلا  محل  روقصلا  )
؛ 35 هنبال اًسورع  بلجیل   ، قاحسإ ابأ   ، میھاربإ هلسرأ  يذلا  رزاعیلأ  ىلإ  زمري 

نبالا ٌزمر   اذھو 
لثم 36 رابخألا  تاكبش  ىلع  اذھ  ملاعلا  دھاشي  فوس  دیكأتلاب   CNN فوسو  ،

مھنیعأ مامأ  كلذ  قّقحتي 



ّلوألا 37 رھشلاو   ، ّةینيدلا ّةيدوھیلا  ةنسلا  نم  عباسلا  رھشلا   ، نیناثيإ وأ  يرشت 
ّةیعارزلا ّةيدوھیلا  ةنسلا  نم 

ماق 38 اذوھي 9).  ىسوم ( دسج  عاجرإل  لیئاخیم  ةكئالملا  سیئر  لسرأ هللا 
ٍحيرض ةماقإل  هماظع  مادختسا  نم  ناطیشلا  ّنكمتي  ّىتح ال  توملا  نم  ىسوم 

مدختسا اذھلو   . ةكئالملا نم  ىمسأ  هنأ  دقتعُي  ناك  ىسوم  نأل   ، دوھیلا هدبعیل 
دعب نّییناربعلا 3:3)،  ىسوم ( نم  ىمسأ  هتفصب  عوسي  ةنراقم  نّییناربعلا  بتاك 

نّییناربعلا 4:1 ةكئالملا ( نم  مظعأ  ناك  حیسملا  نأب  لوقلا  )
اناشاھ 39 شور   ، دوج فيزوج  باتك  نم  ٌةذوخأم  ّيدوھیلا  خيراتلل  ةروصلا  هذھ 

افكیتاھ تامدخ   ، يتآلا ّينایسملا  توكلملاو   Hatikva Ministries، رثرأ تروب   ،
ٍنذإب ٌةمدختسم  ةحفص 45-46.   ، ساسكت

ّةینيدلا 40 ّةيدوھیلا  ةنسلا  نم  عساتلا  رھشلا   ، ولسك
ةلجم 41  Gates افكیتاھ تامدخ  فيرخ 1992،   ، Hatikva Ministries، رثرأ تروب   ،
ٍنذإب ٌةمدختسم  ةحفص 22.   ، ساسكت

دیكأتلاب 42 اھنأو  طقف  ةدحاو  اًسمش  كانھ  نأ  ةقیقحب  ّةیملاعلا  ةنونيدلا  ّززعُت 
اّھلك ضرألا  ىلإ  لصت 

ةنونيدلا 43 يف  نوكراشي  فوس   ، حیسملا عم  ةثرو  مھفصوب   ، نّیيدفملا عیمج 
ام ٍلكشب 

نم 44 ِكولم  ةرشع  ّمضت  ٍةقطنم  نم  اًءزج  نوكتس  ةقطنملا  هذھ  نأ  ودبي 
عباصألا لباقي  ام  اذھو   ، ّةیلبابلاو ّةیسرافلاو  ّةیقيرغإلاو  ّةینامورلا  تايروطاربمإلا 

لایناد 42:2 يف  رّسفُملا  لاثمتلل  ةرشعلا 
ةیلاحلا 45 ةدّحتُملا  ممألاو   ، ممألا عمتجمل  اًديدھت  ّلكشُي  قارعلا  ّلظیس  اّمبر 
فوس تقولا  كلذ  لثم  يف   . لباب ىلع  ّلقألا  ىلع  وأ   ، هیلع رطیست  فوس 
ىلإ يمتنت  فوسو   « ناكیتافلا ةلود  وأ «  « ةیلود ةرافس  اھنأب « لباب  نع  نونلعي 

ّدض روھظ  لبق  ثدحي  نأ  نكمیف   ، اذھ ثدح  اذإ   . ةاواسملا مدق  ىلع  عیمجلا 
حیسملا

رشن 46 راد  ةحفص 225،  ّدلجُملا 3،   Thomas Nelson، يسینیت  ، لیفشان  ،
ٍنذإب ٌةمدختسم 

فاطتخالا 47 باتكب  ّفلؤُملا  يصوي   ، ةكرعملا هذھ  لوح  ّرمتسملا  ثحبلل 
، كيد زغنینیج  سینیفل  حیسملل  يناثلا  ءيجملاو   Dake Bible Sales, Inc.،

سماخلا لصفلا  نم  رشع  انثالا  نیھاربلا   ، ایجروج لیفسنيرول ، 
تاعوبطم 48  Kregel ٍنذإب ٌةمدختسم  ةحفص 121،   ، ناغیشیم  ، زدیبار دنارغ   ،
عوضخلا  49 نوضفريو  ّةصاخلا  هتقيرطب  ءایشألا  نولمعي  نم  عیمج  سیئر  هنإ 



ّلجسلا 50 يّدحت   : ّروطتلا باتكب « ّفلؤُملا  يصوي   ، ةساردلا نم  ٍديزمل 
رشن راد   ، شیغ ناودل   « ّيروفحألا  Creation-Life لإ  ، ریتسجاملا بتك  مسق   ،

1985 ، اینروفیلاك  ، نوجاك
ّةيزیلجنإلا 51 ةخسنلا  بسحب  سّدقُملا  باتكلا  نم  ةریبكلا  فرحألاب  ةباتكلا 
وھف 52  ، ّةیحیسملا ىلإ  ةراشإلابو   . ّيسایس ٌقاقش  ّيكیسالكلا  فيرعتلا 

حیسملا مسا  نع  لزانتو  ةسینكلا  نع  ٌلاصفنا  يأ  عاو  ّينيد  ٌقاقش 
مھتمكحو 53 مھتعاجشب  نورھتشي  نّویمودألا  ناك   . مودأل ّيسیئرلا  لقعملا 
بارخلاب (13:25 مھیلع  ّأبنتي  لایقزح  نكلو  ایمرإ 7:49)،  ))
ضرألا 54 ّيبطق  دنع  ّرمتسملا  سمشلا  ءوض  ةئیھتل  اّمبر 
يف 55 مھقرحب  كلومل  مھدالوأ  دوھیلا  هیف  مّدقُي  ناك  يذلا  ناكملا  يھ  ّمنھج 
ایمرإ 31:7؛ 2:19-6 يناثلا 10:23؛  كولملا  رانلا ( )
رشن 56 راد   Tyndale House رشن راد   ، يونیلإ  ، نوتيو  ، Creation-Life ناس  ،
ٍنذإب ٌةمدختسم  ةحفص 276؛   ، اینروفیلاك  ، وغیيد

لوحیس 57 يذلاو   ، ةلزلزلا ىلإ  ةفاضإلاب   ، اھروحم ىلع  ةلئام  ضرألا  نوكت  اّمبر 
ّةیفلألا موي  لالخ  ضرألل  نّیيدیلجلا  نیبطقلا  دنع  متاق  ٍءاتش  دوجو  نود  اًضيأ 

ٌدیھمت
 

ّةوبن عم  قلخلا  ملع  يف  ّيصخشلا  همامتھا  جمد  يف  هتراھم  ياردام  رِھظُي د. 
ةياھنلا ةنمزأ  يف  ةقئاشلا  ثادحألل  ةءارقلل  لباقو  دیفم  ٍدرس  يف  سّدقُملا  باتكلا  .

 

هنع جتن  اّمم  ناسنإلا  طوقس  ىلإ  عادخلا  ّىدأ  دنع هللا،  ةيادبلا  ةظحل   ، قلخلا ذنم 
ملاعلا ّلكشُت  ّةیثراكلا  ثادحألا  تحبصأ   ، اًدعاصف تقولا  كلذ  ذنمو   . سودرفلا نادقف 

دعب ِتأي  مل  خيراتلا  يف  ٍثدح  ربكأل  هّئیھُتو  .
 

نم نینسلا  فالآو   ، نینسلاو مّايألا  رورمب  صقني  ّّبرلا  مویل  ّيلزانتلا  ّدعلا  نإ 
رھظي امدنع  ميوقت هللا  يف  ریبكلا  ةراّفكلا  موي  يأ   ،( نارفغلا موي  روبیك ( مویل  ریضحتلا 

1. دوھیلل  » حیسملا عوسي  هوھي  ّّبرلا  هنأ » ىلع  يصالخ «  ، هوھي ّّبرلا  «

 

اھیلع ترطیس  يتلا  لیئارسإل  ّةیبنجألا  ةنمیھلا  رصع  ةياھن  ىلإ  تّاوبنلا  ریشت 



، اھددع لماكب  ممألا  تءاج  امدنع   . دالیملا لبق  ماعلا 606  ذنم   ( دوھیلا ریغ  ممألا (
ّايركز 9:3 دحاو ( ٍموي  يف  تباتو  قیضلا  ةرؤب  يف  ترّھطت  دق  لیئارسإ  تناك  ).
 

مَكحُت فوس  اھنم  هنإو  اھؤانب  داعُي  فوس  ةميدقلا  لباب  نإ  ًالئاق  ياردام  بتكي د. 
ّةیماردلا ةدوعلاب  ٍتاونس  عبس  ّرمتست  يتلا  ةقیضلا  ةعقاو  مَتتخُت   . ملاعلا تاداصتقا 

نم بلاغلا  دسألا  هنأ  ىلع  عیمجلا  هیلإ  رظني   . هدجم ّلكب  حوسمملا  . هللا  ّایسملل
اذوھي طبس  .

 

ىلإ ّيدؤُي  اّمم   ، ةلئاھ ٍرامد  ةبرض  يف  ممألا  نیطایش  ةعبرأ  عفدت   ، تارفلا نم 
ةریخأ ٍةبرض  يف  قارعلا  دنع  نيّدیقُملا  ٍناطیش  نویلم  يتئاملا  َقلطُيو   . نودجمرھ
ةيداعملا حیسملا  ّدض  لفاحج  ىراوتت   ، قحال ٍتقو  يفو  ايؤرلا 14:9-16).  ّرشلل (

يذلا ال دیجملا  هروھظ  نأ  ثیح   2 ّيروفلا رّخنتلا  ضرم  ببسب  راظنألا  نع  لیئارسإل 
برحلا يھنُي  هتبھر  نم  ٍتاملكب  هفصو  نكمي  .

 

ةیناثلا يكینولاست  هئیجم ( روھظب  حیسملا  ّدض  دیبي  ّایسملا  نإف   ، ةياھنلا يفو 
8:2).
 

اوعّمجت مھشویجو  ضرألا  كولم  عیمج  نأ  ةقیقح  نم  مغرلا  ىلع  ٍةعرسب  اذھ  ّمتي 
شحولا حَرطُي  ٍنیع  ةضمو  يفو   . بابرألا ّبرو  كولملا  كلم  ّدض  ًابرح  اّونشیل  اًعم 

يتلا ةرعتسملا  رانلا  ةنونيدلا –  ّتلح  دقل   . رانلا ةریحب  يأ   3، ّمنھج يف  بذاكلا  ّهیبنو 
ّربلاب ملاعلا  مكحیل  دواد  شرع  ىلع  هتموكح  حیسم هللا  میقيو  ءادعأ هللا –  لكأت 

ايؤرلا 4:20 ٍةنس ( فلأ  ةّدمل  ).
 

ثادحألا  . میلشروأ يف  ةديدجلا  هتكلمم  ماقُت  فوس  ءامسلا  دنج  عم  هروھظ  دنع 
داعملا لباب  ىراوتتو  ندملا  راھنت   . ٍءيش ّلك  ّزھت  هئیجمب  ةطبترملا  ّةیلبقتسملا 

اذھل ةبقاعتملا  كلامملا  اّمأ   . ةميدقلا مودس  لثم  يفتختو  راظنألا  نع  اًدیعب  اھؤانب 
ّةیلبقتسملا – كلامملاو   ، ّةینامورلاو  ، ّةیقيرغإلاو  ، ّةیسرافلاو  ، ّةیلبابلا ملاعلا – 

مكحي ثیح  میلشروأ  يف  دواد  شرع  ىلع  ّيدبألا  هتوكلم  ّایسملا  حتفيو  لطبتف 
اقول 32:1 ءایعشإ 23:24؛  نویھص ( نم  ).

 

ىلع لیلدلا  وحمي   ، هدونجو حیسملا  ّدض  كلذ  يف  امب   ، ملاعلا اذھ  ماظن  رامد  نإ 



ءایعشإ ) » اَھُقوَُسي ٌریِغَص  ٌِّيبَصَو  ِفوُرَخْلا ...  َعَم  ُبْئِّذلا  ُنُكَْسیَف  « . طقاسلا ناسنإلا 
6:11).
 

عبني  ، ّایسملا دوعي  امدنع   . سودرفلا اھیف  داعتسُي  يتلا  ةديدجلا  ّةیفلألا  يھ  هذھ 
لایقزح 8:47-9 ىرخأ ( ًّةرم  ّتیملا  رحبلا  شیعيو  ةنيدم هللا  ّحرفُي  میلشروأ  نم  ٌرھن  ).
 

ّيدؤُت فوس  قرطلا  عیمجو  ءایعشإ 8:66).  ةقیضلا ( ران  يف  لیئارسإ  ىَّقنُت  فوس 
همكُح ّایسملا  هیف  سِّسؤُي  فوس  يذلا  ديدجلا  ّيملاعلا  زكرملا   ، میلشروأ ىلإ 
ّمعيو برحلا  لطبت  فوسو   ، ٍحرف ىلإ  ةقباسلا  يثارملا  ّلوحتت  فوس   . ّيفلألا
ءامدلا كفسل  ّةيدبألا  ةياھنلا  ّةيرشبلا  دھشتو  ّربلاب  عوسي  مكحيو   ، قئافلا مالسلا 
ةنيدم نم  ّقفدتملا  رھنلاو  ؛  اھئاھب بوث   ، انھلإ ةنيدم   ، میلشروأ يدترت   . رشبلا نیب 

ايؤرلا 2:22 ممألا ( ءافشل  راجشألا  قاروأو  ةایحلا  بھي  .(هللا 

 

امیف هدجم  ّلك  يف  هتيؤر  نم  ّنكمتن  ّىتح  اناياطخ  احمو  اًّقح  اننازحأ  لمح  دقل 
، نوكلا يضاق   ، عوسي حرطي  امدنع  ریخألا  عارصلل  اًدادعتسا  ّةراب  ٍّةیفلأ  يف  مكحي 
رانلا ةریحب  يف  میحجلاو  توملا  حیتافمو  هدنجو  ناطیشلا  .

 

اھّيدؤُي نأ  هوھي هللا  ّالإ  عیطتسي  ةّمھُملا ال  هذھف  ّّبرلا –  ةدوع  موي  ياردام  دّدحُي د.  ال 
مّايألا ضعب  يف  تثدح  يتلا  ةّماھلا  ّةیخيراتلا  ثادحألا  راسم  ضرعتسي  هنكلو   –
ّيباتك ٌقیثوتو  ّلصفُم  ٌثحب  هلمكأب  لمعلا  ىلع  دیكأتلا  نإ   . ةسّدقُملا ّةيدوھیلا 

نم يتلا  ياردام  بسحب د.  ّةیخيراتلا  ةياھنلا  ةنمزأ  ثادحأ  نم  لماش  ّيثحبو 
هرظني فوس   » ةياھنلا يفو »  . ّایسملا ةدوع  نع  نالعإلا  فاطملا  ةياھن  يف  اھنأش 

حیسم هللا  ، وھ امك  عیمجلا  .
 

هاروتكد زريام ،  جروج ه. 

ّيذیفنتلا ريدملا 

Calvary International اديرولف  ، لیفنوسكاج  ،
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌةمّدقُم
 

ةّماع 	 ٌةرظن
 

كشو ىلع  ّةيرشبلا  خيرات  يف  زربألا  ثدحلا   ! ٍبيرق نع  ٌمداق  ریبكلا  ثدحلا 
ّةیناسنإلا اماردلل  میظعلا  حرسملا  ىلع  ّيئاھنلا  راتسلا  لازنإل  ّأیھتي هللا   . بارتقالا

ةنونيد نإف   ، هراظتنا لاط  يذلا  تقولا  اذھ  برتقي  امنیب   ! ةياھنلا هذھ  نوكت  فوسو   –
ثادحألا نم  لزلزم  ٍلباوب  ضرألا  بكوك  نارِطمُي  فوس  نيديدشلا  هطخسو  هللا 
ّةیملاعلا .

 

نأ  ،» ّةیعامتجالا ّةینيورادلا  ىلع » مھتادقتعم  دانسإب   ، سانلا نم  ديدعلا  ّعقوتي 
هب – ّصاخلا  ديدجلا  ّيملاعلا  هماظن  قلخي  فوس  اًمئاد  ّروطتُملا  ّيرشبلا  سنجلا 
ىلإ ابیمألا  نم  تّروطت  ةایحلا  نأ  بذاكو  سئاب  ٍلمأب  نونمؤي  مھنإ   . ایبوتویلا يأ 



نأ نونمؤيو   . اًضيأ ًاّیعامتجا  ناسنإلا  ّروطتي  فوس  تقولا  رورمب  هنأو   ، ناسنإلا
تاودألا مادختسا  يف  أدب  مث   ، ًابصتنم يشملا  يف  أدبو  ةدرقلا  نم  ردحنا  ناسنإلا 

يف ّةیھلإلا  هتعیبط  فشتكي  فوس  اًریخأو   ، اًمیكح حبصأ  مث   ، ًاّيودي ًاناسنإ  حبصأو 
لثم هللا حبصيو  هلخاد  .
 

ةلاحم ّكرحتن ال  اننأب  ةملكلا  انِربخُت   . رخآ ٌءيش  ةملكو هللا  ٌءيش  ناسنإلا  لایخ 
أدب يذلا  نایصعب هللا  ناسنإلا  رایخ  ةورذ  وھو  خيراتلا –  يف  اًفيوخت  ةنمزألا  رثكأ  ىلإ 

نایصعلا راتخا  ناسنإلا  نكل   ، ّيلاثم ٍبیترت  يف  كانھ  ٍءيش  ّلك  ناك   . ندع ّةنج  يف 
تناك  . ّومنلا يف  ّةیطخلا  ةرذب  تأدبف  هتقيرطب  ءایشألا  لمعي  نأ  راتخاو  ةعاطلا  ىلع 
اًمیحج جيردتلاب  ملاعلا  حبصي  ّةیطخلا  ببسب  نكلو   ، ضرألا ىلع  ًءامس  اًّقح  ّةنجلا 

اًّقح اذھ  ریصي  فوس  بسانملا  تقولا  يفو   ، ضرألا ىلع  .
 

ّلكو ٍناكم  ّلك  يفو  عیمجلا  ىلع  ّيساكتنالا  اھریثأتو  ّةیطخلل  ّةیجيردتلا  ةعیبطلا 
. اًعيرس اھتياھن  نم  برتقت  ملاعلا  مساب  ةفورعملا  هذھ  برحلا  ةقطنم  يف  ٍءيش 

اھنكلو  ، بسحف سّدقُملا  باتكلا  يف  ٍحوضوب  درت  هذھ ال  ّةیماتخلا  ةياھنلا  تاقوأ 
ریبك ٍلیصفتب  ٌةفوصوم  .

 

ملاعلا نم  اًمامت  هتحازإ  ىلع  ًاّیجيردت  لمع  مث  نایصع هللا،  ًّالوأ  ناسنإلا  راتخا 
قيرط نع  هسفن  لزعیل  ّروطتلا  ةفسلف  ناسنإلا  عرتخا   . هدوجو راكنإ  ّىتح  ةجردل 

ناطلس هللا ّقح  مامأ  هریمض  ةیسقتو  ناكملاو  نامزلا  يف  ىرخأ  ًّةرم  عاجرإ هللا 
ٍةلاح يف  هسفن  ملاعلا  دجي   ، كلذل ًةجیتنو   . اھیلع ةدایسلاو  هتقیلخ  مكُح  يف 
هخيرات يف  ةّعورُملا  تاقوألا  رثكأ  نم  ٍةعرسب  برتقيو  ديازتم  ٍلكشب  ةروھدتم  .

 

ملاعلا اذھل  ًةياھن  هوسيّدقو  هتكئالمو  هیف هللا  عضي  فوس  يذلا   ، ّيھلإلا لّخدتلا 
ٌةرّمدُم اھنإ  ؛  سّدقُملا باتكلا  يف  ةفوشكم  ةياھنلا   . ًابيرق يتأي  فوس   ، رّيرشلا
ّأیھتي يك  ءرملا  نم  اًغلاب  اًھابتنا  ّبلطتت  اھنأ  ةجردل  ةياغلل  ةبیھم  اھنأ  امك  ملاعلل 
اھل .

 

ةاجنلا ضرغب  ّةیمتحلا  ةياھنلا  هذھل  دادعتسالل  سانلا  عفد  باتكلا  اذھ  نم  ضرغلا 
ّيطغُت  . دادعتسالل نّایساسأ  ناطرش  مھفلاو  ةفرعملا   . مداقلا بضغلا  نم 

، ىتمو  ، اذامو  ، نم  : ةياھنلا بناوج  عیمج  تاحفصلا  هذھ  يف  ةدراولا  تامولعملا 
نایصع موي  ةياھن  يھ  ةياھنلا  نوكت  فوس   . ةياھنلاب ّةصاخلا  فیكو   ، اذاملو  ، نيأو



نأ لبق  ریصق  ٍنامزب  ّيرشبلا  سنجلل  حمسي هللا  فوس   . ةحماجلا هتدارإو  ناسنإلا 
هّتطخ عضو هللا  دقل   .» ةمایقلا موي  مساب » فِرعُي  حبصأ  ام  يف   ، ةردابملا مامز  ّىلوتي 
ّةيوبنلا هتملك  يف   ، ّةيدوھیلا ةّمألا   ، راتخملا هئانإ  لالخ  نم  اھنع  فشكو   ، لعفلاب

امو سّدقُملا  باتكلا  ّةوبن  مھفل  ٍةجاحب  نحن   ، لبقتسملا مھفل   . سّدقُملا باتكلا  يأ 
ةياھنلا نع  هفشكي  .

 

. ةنمزألا تامالع  زییمت  نم  اوّنكمتي  مل  مھنأل  نیّنيدتملل  اقول 55:12  يف  ٌريذحت  دري 
ةملك هللا لھاجت  نوراتخي  مویلا  مھلھج  يف  نيذلا  كئلوأ  اًضيأ  عطقملا  اذھ  جلاعي 

ءرملا ىري  امدنع   . ّةوبنلا ةساردل  ٌةكرب  درت  ايؤرلا 3:1،  يف   ، اًضيأو  . ةبوتكملا ّةيوبنلا 
ّدرجُمب  . زیفحتلاو ریھطتلا  ریثأت  ربتخي  هنإف   ، فّشكتت ةياھنلل  ةبیھملا  ّةطخ هللا  نأ 

اذھ ّةبحم  نع  ءرملا  لصفي  فوس  اذھ  نإف   ، ةياھنلا تاقوأب  ّقلعتي  امیف  تّاوبنلا  مھف 
ّىتح نآلا  كلھي  يذلا  ملاعلا  .

 

سّدقُملا 	 باتكلا 	 ةساردو 	 ّةوبنلا
 

خيراتلا ّنوكتي   ، سدقلا حورلل  ةبسنلابو   . مھل اًّخرؤُم  سدقلا  حورلا  نم  دوھیلا  ذّختا 
حورلا مّدق   ، سّدقُملا باتكلا  يأ   ، هباتك يفو   . لبقتسملاو رضاحلاو  يضاملا  نم 
ٌةقيرط يھو  ؛  تاقوألا عیمج  نع  ًةحمل  ويدیفلا –  حوضوك  ديدش  ٍحوضوب  سدقلا – 
مامألا ىلإ  نیھاّجتالا  الك  يف  لیغشتلا  ةداعإو  ریغصتلاو  ریبكتلا  اھلالخ  نم  اننكمي 
فالآ انیطعي  هنإ   . بناجلا اذھ  يف  ديرفلا  دیحولا  باتكلا  وھ  سّدقُملا  باتكلا   . ءارولاو
هنأ تبثي  اّمم  ةيادبلا  ذنم  ناكو  ةياغلل  ٌقیقد  وھو   . اھنم تائملا  تقّقحت  يتلا  تّاوبنلا 
هنكمي ءرملا  نإف  نم هللا،  هب  ىحوم  سّدقُملا  باتكلا  نأ  امب  نم هللا.  هب  ىحوم 

نم نأ  هتاحفص  يف  انل  رِھظُي   . هناميإ ساسأ  هتفصب  همدختسي  نأ  هیلع  بجيو 
لوح ٌتامیلعت  هب  درت  امك   . توملا دعب  ةایحلاو  ةمایقلاب  اًضيأ  دعي  لبقتسملا  فرعي 
ءرملا ّنكمت  ّةیفیك  كلذكو   ،( ّةيدبألا ةنونيدلل  ّضرعتلا  وأ  ّةيدبألا ( ةایحلا  لین  ّةیفیك 
مداقلا بضغلا  نم  ةاجنلا  نم  .

 

ّةیھامب ّقلعتي  هنأل  هنم  سوؤیم  سدح  ّدرجُم  تسیل  لبقتسملا  زییمت  ةلواحم  نإ 
ةسینكلاو  ( دوھیلا ریغ  ممألاو ( دوھیلا  لمشت  يتلاو   ، ّةيرشبلل هفدھو  ّةطخ هللا 

انیلع ّةطخ هللا،  فرعن  يكل   .( حیسملا يف  اب  ممألاو  دوھیلا  نیب  ّّيرسلا  داّحتالا  )
ّيقطنم ٍلسلست  يف  اھعضنو  سّدقُملا  باتكلا  نم  ةریثكلا  قئاقحلا  عمجن  نأ 

يتلا ةدّدحُملا  تاقوألا  ّىتحو  ّةینمزلا  ددملاو  تارتفلا  لمشي  اذھو   . ًاّینمز ّبترُم 
هططخ قیقحت  لجأ  نم  ّةوبنلا  يف  اھعضو هللا  .



 

سّدقُملا 	 باتكلا 	 سردت 	 فیك
 

هّملعُي امل  ًاّیعوضوم  اًجھنم  ّىنبتي  نأ  ءرملا  ىلع  ّنیعتي   ، سّدقُملا باتكلا  مھفل 
ام قيدصت  يف  لب  هلوقي  ام  مھف  تسیل  اًراشتنا  تابوعصلا  رثكأ  نإ   . سّدقُملا باتكلا 

مھتاربخو مھفطاوع  لالخ  نم  ةملك هللا  ّقح  ىلع  سانلا  مظعم  لماحتي   . هلوقي
ّصاخ ٍلكشب  ّرثأتت  تاّزیحتلا  وأ  ةاباحملا  هذھو   . ةیضاملاو ةیلاحلا  ّةیصخشلا 
هیلإ يمتني  وأ  صخشلا  هیف  أشن  يذلا  بھذملا  وأ  ةفئاطلاب  .

 

دوجو عمف   . لكاشملاو تاضقانتلاب  ٌءيلم  سّدقُملا  باتكلا  نأ  ٍّةرم  تاذ  تدقتعا 
نوكي نأ  نكمي  هنأ ال  هتاذ  ّدح  يف  ًالیلد  ادب   ، سّدقُملا باتكلل  تاریسفتلا  نم  ديدعلا 
باتكلا بتاك  نع  ديزملاو  سانلا  نع  ديزملا  ّملعت  يف  تأدب  كلذ  دعبو   . هب ىحوم 

، نوكلا قلخ  يذلا  هسفن  وھ  هبتك  نم  نأ  تكردأ  امیفو   . هسفن قلاخلا  سّدقُملا – 
ةياغلل اًّمظنُم  نوكي  نأو  ّدب  ، ال  نوكلا لثم   ، سّدقُملا باتكلا  نأ  كلذ  دعب  تكردأ 
مھنأ تدجوو  سانلا  نع  ديزملا  هسفن  تقولا  يف  تّملعت   . عدبم ٍلكشب  ًاطبارتمو 

سّدقُملا باتكلا   . مھمامأ ةلثاملا  ّةلدألا  مجح  نع  رظنلا  ّضغب  هنوديري  ام  نوقّدصُي 
نحن نكلو  أطخ –  ىلع  اسیل  هبتاكو  !

 

نإف  ، ةنازخلا نم  زونكلا  لقن  لجأ  نمو  اھلسرأ هللا.  ٍزنك  ةنازخ  سّدقُملا  باتكلا 
نأ ءرملا  ىلع  يغبني   . تیمانيد سیلو  حاتفم  مادختسا  يھ  ةلّضفُملا  ةقيرطلا 

ةیناثلا 15:2: سواثومیت  لوقت   . سّدقُملا باتكلا  ةسارد  دنع  اًرذحو  اًدھتجم  نوكي 
ِّقَحْلا َةَِملَك  ّصَفُم  ًالِ  ، ىَزْخُي َال  ًالِماَع   ، ىُكَزُم  ِ َكَسَْفن ِ َمیِقُت  َْنأ  ْدِھَتْجا  «

ِةَماَِقتْسالِاب «.
 

ّةینانویلا ةملكلا  نم  ناتّقتشُم   » ِةَماَِقتْسالِاب ّصَفُم ...  ًالِ ناتملكلا »  orthotomeo،
ميوقت ّيلاجم  يف  امھنم  ًّالك  تسرام  يننأ  امبو   .» میقتسملا عطقلا  ينعت » يھو 
رمألا نأ  امبو   .» عطقلا « و» ةماقتسالا ةمیق » فرعأ  يننإف   ، ةحارجلاو نانسألا 
اًریبك اًمامتھا  يلوي  نأ  ءرملا  ىلع  ّنیعتي   ، حّارجلا ةعارب  ٍّدح  دعبأ  ىلإ  هبشي 
ةقيرطلا تسیل  هذھ  نأب  لوقلا  ىلع  ؤرجأ  ةملك هللا.  ىلع   » لمعلا ءانثأ » لیصافتلاب 

لیمي كلذ  نم  ًالدب  نكلو  ؛  سّدقُملا باتكلا  عم  سانلا  مظعم  اھب  لماعتي  يتلا 
نم هنوديري  ام  نوراتخيو  نوطقتلي  ثیح   » ايرتیفاكلا بولسأ  مادختسال » مھمظعم 
اھل دودح  يتلا ال  هزونكو  هقئاقح  يف  صيرحلا  قّمعتلا  نم  ًالدب  حطسلا  .



 

سّدقُملا 	 باتكلا 	 ریسفت
 

لا 	 قیحیحصبطتلا
 

هفدھو ةلماشلا  ّةطخ هللا  مھف  لالخ  نم  سّدقُملا  باتكلا  ریسفت  انیلع  ّنیعتي   ، ًّالوأ
هنإف  ، ریبك ٍزغل  ءازجأ  عیمجتل  ٍةجاحب  ءرملا  ناك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلع   . روصعلا ربع 

حیحصلا روظنملا  يطعي  يذلاو   ، زغللا ةبلع  ءاطغ  ىلإ  ًّالوأ  رظني  .
 

، لاثملا لیبس  ىلع   . ةسّدقُملا بتكلا  مھبطاخت  نيذلا  نم  زییمت  انیلع  يغبني   ، ًایناث
، اھلمكأب ةسینكلا  ّصخت  اھنإف  لیئارسإل  ٌتاكرب  كانھ  نوكت  امدنع  هنأ  ينعي  اذھ ال 

اھدحو لیئارسإ  ّصخت  اھنإف  لیئارسإ  ىلع  ٌتانعل  كانھ  نوكت  امدنعو  .
 

نود ّصنلاف   . سّدقُملا باتكلا  نم  ٍءزج  ّيأل  ّمھُملا  قایسلا  يف  رظنن  نحن   ، اًثلاث
بتكلا كلذكو  ةقباسلا  ةسّدقُملا  بتكلا  سردي  نأ  ءرملا  ىلع  ّنیعتي   . ٌةّجح ٍقایس 
سّدقُملا باتكلا  كرتت  نأ  ةنیمثلا  ّةیھیجوتلا  ءىدابملا  نم   . ةقحاللا ةسّدقُملا 

هسفن رّسفُي  .

 

ةقیقحلا عضو  اًمئاد  ءرملل  نكمي   . ًاّیفرح سّدقُملا  باتكلا  ریسفت  زئاجلا  نم   ، اًریخأو
ناك اذإ  ؟  اًحیحص هریسفت  نوكیس  نمف   ، ةنحورلا يف  انطرفأ  اذإ   . ّيحور ٍبلاق  يف 
ءارھ رمألا  نوكیس  ّالإو  رخآ  ىنعم  ّيأ  نع  ثحبت  الف   ، ًاّیقطنم ّيفرحلا  ىنعملا  !

 

تاضقانت ال	
 

ةعیبط لثم   ، سّدقُملا باتكلا  نأ  مھرابتعا  يف  اوعضي  نأ  ةملكلا  بّالط  ىلع  يغبني 
ايؤرلا رفس  ىلإ  نيوكتلا  رفس  نم  ٍءيش  ّلك  نأو   ، هسفن ضقاني  نل   ، هسفن هللا 
هلاق ام  لعفلاب  نوكت  دق   . ةبذاكلا تارابعلاب  ىوس  ةبذاكلا  تارابعلا  طبترت  . ال  ٌحیحص
اًّقح هب  نمؤي  ناك  ام  وأ  بذكي  ناك  ٌصخش  .

 

نالاثم كیلإ  :



 

يف • زافیلأ ( ىلإ  ٌناطیش  ءاج   : ناسنإلا ةمایق  ةقیقحب  ّقلعتي  امیف 
هتلئاع دارفأ  ىري  نأ  دیكأتلاب  هیف  وجري  بوُّيأ  ناك  يذلا  تقولا 

بوُّيأ 20:4). ) » َنوُدِیَبي َِدَبألا  َىِلإ  هل »...  لاقو   ،( ىرخأ ًّةرم  نيدوقفملا 
ناطیشلا اھلاق  ٌةبذك  ةملكل هللا،  اًقفو   ، هذھو .

 

ْمُھََّنأ • َنوَُملَْعي  َءَایَْحألا  ََّنأل  « : ةعماجلا رفس  يف  نامیلس  بتك 
»... ُدَْعب ٌرَْجأ  ْمَُھل  َسَْیلَو   ، اًئْیَش َنوَُملَْعي  َالَف  َىتْوَمْلا  اََّمأ   ، َنوُتوَُمیَس

ٌةرابع هذھ  نأ  حضاولا  نم   ،( هالعأ رظنا  قایسلا ( يف  ةعماجلا 5:9).  )
تسیلو  ، ةَطبحُملا نامیلس  تاظحالمل  ّيرشبلا  روظنملا  نم  ةئطاخ 
توملا دعب  ةایحلا  نع  ًاّیئاھن  ًانایب  .

 

ٍةرتفل ىوس  ًانایحأ   ، ّةیقیقحلا هتعیبطو  هّتیصخش  عم  فدارتلاب  مالك هللا،  قبطني  ال 
، لاثملا لیبس  ىلع   . ضقانتم هنأ  ىلع  هریسفت  مدع  بجي  يلاتلابو   ، ةّنیعُم ّةینمز 
ناك تاقوألا  ضعب  يفف   . ّةیئاذغلا دعاوقلا  ضعب  ىلع  سّدقُملا  باتكلا  يف  ّصن هللا 
لكأي نأ  ىوس  هنكمي  ءرملا ال  :

؛ • تاتابنلا

؛ • ٍتاناویح ّةيأو  تاتابنلا 

؛ • طقف تاناویحلا  ضعبو  تاتابنلا 

ٍتاناویح • ّةيأو  تاتابنلا   ، ىرخأ ًّةرمو  .
 

تقبطنا  . لبقتسملا يف  ىرخأ  ًّةرم  ماعطلا  لوانت  دعاوق  ّریغُي  نأ  هنكمي  نأ هللا  ودبي 
ةیلاتلا ةنمزألا  يف  بیترتلاب  هالعأ  ةروكذملا  ةّریغتُملا  ّةیئاذغلا  دعاوقلا  :

؛ • حون ىلإ  مدآ  نم  نامزلا 

؛ • ىسوم ىلإ  حون  نم 

؛ • لوّسرلا سلوب  ىلإ  ىسوم  نم 

رضاحلا • نامزلا  ىلإ  سلوب  نمو  .
 



ةغللا 	 مادختسا 	 ظحال
 

نم ٍعاونأ  ةثالث  دجوت  هنأ  رابتعالا  يف  عضن  نأ  انیلع   ، سّدقُملا باتكلا  رّسفُن  امدنع 
ّةیفرحلاو ّةيزمرلاو  ّةيزاجملا   : تاغللا .

 

ةلثمألا ضعب  كیلإ  :
 

قایسلا • نم  ٌحضاو  ىنعملا   .» ْمَُكبوُلُق اوُّسَقُت  َالَف  « : ّةيزاجملا ةغللا  .

ىنعملا • حرش  دري   .» َِبكاَوَك ُةَعْبَس  ىَنْمُیْلا  ِهَِدي  ِيف  ُهَعَمَو  « : ّةيزمرلا ةغللا 
باتكلا يف  رخآ  ٍعضوم  يف  ّةيزمرلا  حَرشُت  نایحألا  ضعب  يفو   . كلذ دعب  انھ 
سّدقُملا .

انھ • ىنعملا   .» ٍنْیَع ُّلُك  ُهُرُظْنَتَسَو   ، ِباَحَّسلا َعَم  ِيتَْأي  اَذَوُھ  « : ّةیفرحلا ةغللا 
ًاّيدسج عیمجلا  هاري  فوسو   ، هدسجب ًةیناث  دوعي  عوسي  نأ  وھ  .

 

ام لوقي  نأب  هل  حامسلاو  ٍباتك  ّيأ  أرقن  املثم  سّدقُملا  باتكلا  ةءارقل  ٍةجاحب  نحن 
لیبس ىلع   . سّدقُملا باتكلا  ریسفت  ةءاسإل  ةمیخو  بقاوع  كانھ   . هلوقي نأ  ديري 
نإف  ،( ٍّيدام ریغ  وأ  ًاّیلیمكت  اًئیش  ّلیخت  ّيناحورلا ( بلاقلا  يف  هانعضو  اذإ   ، لاثملا

: ديازتم ٍوحن  ىلع  ّةراض  حبصت  اھنم  ٌّلكو   ، ّلقألا ىلع  ٍفاعضأ  ةثالث  يھ  جئاتنلا 
؛ ةبراضتم ّةیفئاط  تادقتعم  روھظ   : ةیناثلاو ؛  ةقیقحلل ّيجيردتلا  نادقفلا   ، ىلوألا

ّةینيد تادقتعم  وأ  فئاوط  سیسأت   : ةثلاثلاو .
 

ّةيرشبلل مّدقُي  يذلا  دیحولا  باتكلا  وھ  سّدقُملا  باتكلا  نأ  رابتعالا  يف  عضن  انوعد 
، ال اھریغو نآرقلاو  يفلد  يحو  لثم   ،» اھب ىحوملا  ىرخألا » بتكلا   . ّةیھلإلا ّةوبنلا 

دھشتف تقّقحت  يتلا  تّاوبنلا  فالآ  اّمأ   . ّةيرشب ٍرظن  ةھجو  ىلع  ىوس  يوتحت 
زاتجي  ، عقاولا يف   . ةدحاو ٌّةوبن  قفخت  مل  يحو هللا.  هنأ  ىلع  سّدقُملا  باتكلل 
نمزلا رابتخا  سّدقُملا  باتكلا  !

 

ّةیسایقلا 	 ّةوبنلا
 

دایعألا



 

يأ  ،( ّةیطمن وأ  ) » ّةیسایق اھضعبف »  . ًاّیفرح ةروكذم  وأ  ةبوتكم  تّاوبنلا  عیمج  تسیل 
اًّدج ةتفاللا  عاونألا  ضعبو   . لبقتسملا يف  ٍثدح  نع  ةمّدقُم  ّةیلیثمت  ٌةروص 
يتلاو  ، ةعبسلا ّةيدوھیلا  دایعألا  يف  روصلا  يھ  ّةیسایقلا  ّةوبنلا  نم  مامتھالل 
ّلوألا ءيجملا  ّصخت   ( عیبرلا يف  ىلوألا ( ةعومجملا   . نیتعومجم ىلإ  مسقنت 
يناثلا هئیجم  ّصخت   ( فيرخلا يف  ةیناثلا ( ةعومجملاو   ، ّایسملل .

 

هيدل نأ هللا  ىرن  امدنع  ّةوبنلا  ّةیمھأ  فشكنت   ، ریبك ٍّدح  ىلإ  روصلا  بیكرت  زغل  لثمو 
ةقباسلا تّاوبنلا  نأ  نآلا  ىرن  اننأ  امب   . روصعلا ّرم  ىلع  ٌفدھو  ةحضاو  ّةیسیئر  ٌّةطخ 

نمؤنو نئمطن  نأ  اننكمي  ؛  حیسملل ّلوألا  ءيجملا  عم  ةدّدحُم  ٍمّايأ  يف  تقّقحت 
هئیجم ّصخت  يتلا  ةقحاللا  تّاوبنلا  نأ  اھیف  شیعن  يتلا  ةملظملا  تاقوألا  لالخ 
باتكلا ّةقدب  قثي  نأ  ءرملل  نكمي   . اًضيأ ةدّدحُم  ٍمّايأ  يف  قّقحتت  فوس  يناثلا 

هاندأ اھجلاعتف  نم هللا  اھب  ىحوم  ّةوبنلا  نأب  نیقیلا  اّمأ  ططخبو هللا.  سّدقُملا 
ةیناثلا سرطب  ةلاسر  .

 

ّةوبنلا 	 يحو
 

» َىِلإ اَمَك   ، اَھَْیِلإ ْمُتَْھبَتْنا  ِِنإ  اًنَسَح  َنوُلَعَْفت  ِيتَّلا   ، َُتبَْثأ َيِھَو   ، ُةَّيَِوبَّنلا ُةَِملَكْلا  َانَدْنِعَو 
ِيف ِحْبُّصلا  ُبَكْوَك  ََعلَْطيَو   ، ُراَھَّنلا َِرجَفَْني  َْنأ  َىِلإ   ، ٍِملْظُم ٍعِضْوَم  ِيف  ٍرِینُم  ٍجاَرِس 
ِتَْأت َْمل  ُهََّنأل   . ٍّصاَخ ٍریِسَْفت  ْنِم  ْتَسَْیل  ِباَِتكْلا  ِةَّوُبُن  َّلُك  ََّنأ   : ًالََّوأ اَذھ  َنیِِملاَع   ، ْمُِكبوُلُق
ِحوُّرلا َنِم  َنِیقوُسَم  َنوُسيِّدِقْلا  ُسَانُأ ِهللا  َمَّلََكت  َْلب   ، ٍناَسِْنإ ِةَئیِشَِمب  ُّطَق  ٌةَّوُبُن 

ةیناثلا 19:1-21 سرطب  ) » ِسُدُقْلا ).
 

اھب يحولاو  ةقحاللاو  ةّركبُملا  تّاوبنلا  نع  ءایعشإ  رفس  لوقي  :
 

» اَذَوُھ  . ِتَاتوُحْنَمِْلل يِحِیبَْست  َالَو   ، َرَخآل ِهیِطْعُأ  َال  يِدْجَمَو   ، يِمْسا اَذھ  ُّبَّرلا  َاَنأ 
ءایعشإ -8:42 ) » اَِھب ْمُكُِملْعُأ  َتُبَْنت  َْنأ  َلْبَق   . اَِھب ٌِربْخُم  َاَنأ  ُتاَثيِدَحْلاَو   ، َْتَتأ ْدَق  ُتاَِّیلََّوألا 
9).

 

لوقي امك  :
 



» َلَعْجَنَف اوُِربَْخأ  ؟  ُتاَِّیلََّوألا َيِھ  اَم   . ُضِرَْعیَس اَِمب  َانوُِربْخُيَو   [ مھمانصأ اَھوُمِّدَقُِیل [
ُدَْعب اَمِیف  ِتَاِیتآلِاب  اوُِربَْخأ   . َِتِالبْقَتْسُمْلا َانوُِملَْعأ  َْوأ   ، اََھتَرِخآ َفِرَْعنَو  اََنبوُلُق  اَھَْیلَع 

ءایعشإ 22:41-23 ) » اًعَم َرُظَْننَو  َتِفَتْلَنَف  اًّرَش  َْوأ  اًرْیَخ  اوُلَعْفاَو   ، ٌةَِھلآ ْمُكََّنأ  َفِرْعَنَف  ).
 

ّةیھولألا ِنلعُت  ّةوبنلا  نأ  هالعأ  هسفن  انيري هللا  !
 

اھقّقحُي فوس   . ّةیسایقو ٌةبوتكم  يھو   ، ةدّدحُم لیصافت  ىلع  ّةیھلإلا  ّةوبنلا  يوتحت 
يتلا تّاوبنلا  دھشت   . تایتآلاب انِربخُي  نمو  تّایّلوألاب  انربخأ  نم  دّدحُم  ٍلكشبو  ًاّیفرح 
يتلا ةیضاملا  تّاوبنلا  ضعب  ّنیبُت  امك  نم هللا.  اھب  ىحوم  اھنأ  ىلع  لعفلاب  تقّقحت 
نإف  ، دیكأتلابو  ! ثادحألا اھیف  تعقو  يتلا  مّايألا  ّىتح  تلمش  ّةوبنلا  نأ  تقّقحت 
ٍّةقدب قّقحتت  فوس  ةياھنلا  صوصخب  قّقحتت  مل  يتلا  تّاوبنلاو  لبقتسملا  !

 

، ىتمو  ، اذامو  ، نم  : ةياھنلاب ةطبترملا  ةیلاتلا  ةلئسألا  دحأ  ٍلصف  ّلك  صحفي 
ردقب ٍءيش  ّيأو   ، نمزلاب ةطبترم  ٌتاقولخم  اًعیمج  نحن   . فیكو  ، اذاملو  ، نيأو
ىرن امیف  نآلا  اًصوصخو   ، لاحلا ةعیبطب  انمامتھاو  انلوضف  ریثي  فوس  ةياھنلا  ّةیمھأ 
ماھفإل لب   ، رباع ٍلوضف  ءاضرإل  باتكلا  اذھ  ْبَتكُي  مل   . بیغملا يف  أدبت  سمشلا 

، ّةوبنلا هرابتعاب  ةئطاخ  ٍةقيرطب  هسيردت  مت  ام  ليدعتو  حیحصتلو  هماھلإو  ئراقلا 
مداقلا بضغلا  نم  ةاجنلا  رارق  ذاّختال  ةیفاك  ٍةجردب  مھنیكمتو  نيرخآلا  میلعتلو  .

 

ياردام جروج  د. 
 

 

 

ّلوألا 	 لصفلا
 

؟ ةياھنلا 	 وھ 	 نم
 

ّةینّایسملا تّاوبنلا 



 

، مظعألا ّةوبنلاو   . لبقتسملا يف  نامزلا  ةياھن  تّاوبن  مظعم  نومضم  لازي  ال 
نأ ّایسملا  ىلع  ّنیعتي   . ّيدوھیلا ّایسملاب  ناّقلعتي   ، نامزلا ةياھن  ّةوبنل  حاتفملاو 
هتعیبط دھشتو  ّايركز 7:13).  رظنا  ًايواسم  ( هتاذ  تقولا  يفو   ، ًاناسنإ نوكي 
عطاقم دحأ  ثّدحتي  رومزملا 2:93).  اخیم 2:5؛  رظنا  لزألا ( ذنم  ٌنئاك  هنأ  ىلع  ّةیھلإلا 

اًھلإ هوعديو   ،( نبا ّةیھلإلا ( هتعیبطو   ،( لفط ّةيرشبلا ( هتعیبط  نع  ميدقلا  دھعلا 
اًريدق :

 

»، ًابِیجَع ُهُمْسا  ىَعْدُيَو   ، ِهِِفتَك َىلَع  ُةَسَايِّرلا  ُنوَُكتَو   ، اًنْبا َىطْعُنَو  ٌَدلَو  اََنل  َُدلوُي  ُهََّنأل 
ءایعشإ 6:9 ) » َِمالَّسلا َسِیئَر   ، ًاّيَِدَبأ ًاَبأ   ، اًريِدَق اًھِلإ   ، اًریِشُم ).
 

ناسنإلا طوقس  ببسب  ٌيرورض  اذھو   ، هللاو ناسنإلا  نیب  ةحلاصملا  ىلع  لمعي  هنإ 
.» ةياھنلا وھ » نوكي  نأ  هنكمي   » نم نإف »  ، ىرنس امكو   . ةيادبلا يف  ندع  ّةنج  يف 
؟ ةياھنلا وھ  نم  انلاؤس » نع  ةباجإلل  ًةركف  انیطعیف  ّایسملا  وھ  نم  لاؤس  اّمأ  «
 

أدب  . امھنم نینثا  كانھ  نأ  ودبي  هنأ  ىلإ  ّایسملا  صوصخب  كابترالا  نم  ٌءزج  عجري 
حبصأ  .» فسوي نبا  ّایسملا  دواد «و» نبا  ّایسملا  امھنأ » ىلع  امھفيرعت  يف  دوھیلا 
دوھیلا مظعم  دري  مل   . ّملأتُملا ّایسملا  فسوي  نبا  حبصأو   ، رصتنملا ّایسملا  دواد  نبا 
فسوي نبا  ّایسملا  اولھاجتو  دواد  نبا  ّایسملا  ىوس  .

 

ةعبس (69× 7، دعب 69  ّایسملا  يتأي  نأ  ّررقُملا  نم  ناك  لایناد 25:9-26،  ّةوبنل  اًقفو 
ةدحولا هذھ  ریسفتل   . اھمیمرتو میلشروأ  ةداعتساب  موسرملا  رودص  دعب  وأ 483) 
ٍةجاحب نحن   ، ٍتاونس عبس  وأ  ٍمّايأ  ةعبس   ، لاثملا لیبس  ىلع   ،( تاعبسلا ّةینمزلا (
سّدقُملا باتكلا  ةساردل  .

 

لایناد 27:9« • ) » َةَمِدْقَّتلاَو َةَحِیبَّذلا   [ مكاحلا َّطبُي [ ُلِ ِعوُبُْسألا  ِطَسَو  ِيفَو  ).
 

دوھیلا • دھطضي  لایناد 27:9)  عوبسألا ( فصتنم  يف  هدھع  ضقني  يذلا  مكاحلا  اذھ 
ايؤرلا 6:12 اًموي ( ةّدمل 1260  ).

 



ةعبسلا مادختسا  نأ  حضاولا  نم   ، اًموي وھ 1260  انھ  عوبسألا   » فصن نأ » امب 
،( ّةيدوھیلا ّةینيدلا  ةنسلا  يف  اًموي  ٍتاونس (360  عبس  ةرتف  ىلإ  ریشي   ( عوبسألا )
وھ لایناد 25:9  موسرم  يف  اھیلإ  راشملا   ( اًعوبسأ ةعبس ( ـ 69  لا نإف  يلاتلابو 

483.
 

ةنس سرام  يف  ردص  دقو   ، اتسشحترأ موسرم  مساب  اًفورعم  موسرملا  اذھ  ناك 
يذلا ّایسملا  نأ  وھ  دوھیلل  میسجلا  أطخلا  ناك  ایمحن 2).  دالیملا ( لبق   445

رھظ حیسملا  نامز  يفو   ! هوفرعي مل  مھنكلو  ءاج   ، فسوي نبا  ّایسملا  يأ   ، هولھاجت
تّاوبنلا نأ  اًمامت  حضاولا  نم  ناك   . ّایسملا مھنأ  نیعّدُم  نيرخآ  اًصخش  يلاوح 70 

نم ديدعلا  رھظ  ببسلا  اذھلو   ، نامزلا اذھ  ىلإ  تراشأ  سّدقُملا  باتكلا  يف 
ٍلاّجد لضفأ  ةقباسم  لجأ » نم  نیلاّجدلا  «.

 

حوسمملا وأ  ّایسملا ( نع  هب  ّؤبنتلا  مت  ام  طبضلاب  وھ  ّملأتُملا  مداخلا  نإف   ، كلذ عمو 
ّملأتي نأ  ّایسملا  ىلع  ّنیعتي  ناك  لایناد 26:9).  )» ... َُهل َسَْیلَو  ُحیِسَمْلا  َُعطْقُي   ...« :(

لایناد 26:9). ) ( سدقلا لكیھلاو (  ( ةنيدملا میلشروأ ( بارخ  لبق   ( َعطقُي توميو (
دالیملا دعب  ةنس 70  لكیھلاو  میلشروأ  بارخ  لبق  ءاج  دقف   ، كلذلو .

 

لب ّایسملا  نم  نانثا  كانھ  ناك  هنأ  اوري  مل  مھسفنأ  ءایبنألا  نأ  يھ  ةّمھُم  ٌةظحالم 
نع هتاناعمب  تّأبنت  يتلا  تّاوبنلا  نیب  اولصفي  مل   . دحاو ّایسمل  نالصفنم  ناروھظ 

سّدقُملا باتكلا  اوّشتف  مھنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، هدجمب تّأبنت  يتلا  تّاوبنلا  كلت 
للج ٌثدح  هنأ  ادب  ام  ميدقلا  دھعلا  ءایبنأ  ىأر  ىلوألا 10:1-12).  سرطب  ٍمامتھاب (
ٌلصاف امھنیب   ( نائیجم ناللج ( ناثدح  كانھ  عقاولا  يف   . قيرطلا يف   ( دحاو ٌءيجم  )
ىري ّيبنلا  ءایعشإ  نكي  مل   ، لاثملا لیبس  ىلع   .( ٍةنس ليوط (2000  ّينمز 

، ِّبَّرِلل ٍَةلوُبْقَم  ٍةَنَِسب  َيِدَاُنأل  ةيآلا » يف   » ٍةنس ىلإ 2000  ّدتمُملا  ّينمزلا  لصافلا  «
ءایعشإ 2:61 ) » اَنَِھلِإل ٍماَِقتْنا  ِمَْوِیبَو  ).
 

رصعل لصافلا  ریبدتلا  مساب  فورعملاو   ،» ّينمزلا لصافلا  اذھ » يف  نآلا  شیعن  نحن 
هلمع َري  مل  هنكلو   ، ّایسملل ّيكلملاو  ّيوبنلا  لمعلا  ءایعشإ  ىأر   ، كلذلو  . ةسینكلا

/ ّيرشبلا ّایسملا  بایغ  نم  ٍةنس  ىلإ 2000  ةّدتمُملا  ةرتفلا  هذھ  لالخ  ّيتونھكلا 
شرعلاو  ( ةحیبذلا ةمدقت  ةاناعم  حبذملا ( ءایبنألا  ىأر  كلذلو   . ضرألا نع  ّيدسجلا 

هلمع نم  ٍةنس  ةدئاملا 2000  ّلثمُت   .( ّّبرلا ةدئام  ةدئاملا ( اوري  مل  مھنكل   ،( دجملا )
ّيوامسلاو ّيتونھكلاو  ّيلاحلا  .



 

ّایسملا نم  نینثا  كانھ  نأ  ادب   ، نیثحابلا ميدقلا  دھعلا  دوھیلو  ءایبنألل  ةبسنلاب 
ّيروھظ نیب  لصفلا  ةركف  اوضفر  دوھیلا  نألو   . دوھشم دحاو  ٍروھظ  يف  اًعم  نابراقتي 
ّایسم نورظتني  اذھ  انموي  ّىتح  مھنم  ديدعلا  لازي  ، ال  دحاو ّایسم  هنأ  ىلع  ّایسملا 

ّةینّایسملا تّاوبنلا  عیمج  مامتإو  لبقتسملا  .

 

نّاینّایسملا
 

بلاغلا 	 كلملا
 

نم ديدعلا  نأ  ودبي   .( حوسمملا وأ  حیسملا  ّایسملا ( نع  تّاوبنلا  نم  ریثكلا  كانھ 
نم نینثا  كانھ  نأب  اًقباس  هانلوانت  يذلا  میلعتلا  ءاج  اھنمو   ، ةضقانتم عطاقملا 
دواد ریمازم  دحأ  يف  دري   ،» بلاغلا كلملا  وھو »  ، ّلوألا میلعتلا   . ّایسملا :

 

» ْدَقَف َاَنأ  اََّمأ   ... ِهِحیِسَم َىلَعَو  ِّبَّرلا  َىلَع  اًعَم  ُءاَسَؤُّرلا  َرَمَآتَو   ، ِضَْرألا ُكوُلُم  َماَق 
ْنِم ٍبیِضَِقب  ّطَحُت  ْمُھُمِ ِينْبا ... َتَْنأ  » . يِسْدُق َِلبَج  َنَْویْھِص  َىلَع  ِيكِلَم  ُتْحَسَم 

» ُهُبَضَغ ُدِقََّتي  لِیلَق  ْنَع  ُهََّنأل   . ِقيِرَّطلا َنِم  اوُدِیبَتَف  َبَضَْغي  َّالَِئل  َنْبالا  اوُِلّبَق   ... ٍديِدَح
رومزملا 2:2، 6، 7، 9، 12 )).

 

ّملأتُملا 	 مداخلا
 

ِنْیَنْثا َدَْعبَو  » : عطاقملا نم  ٍددع  يف   ،» ّملأتُملا مداخلا  يأ «  ، يناثلا ّایسملا  دري 
َنِم ٌلوُذْخَمَو  ٌرَقَتْحُم  لایناد 26:9). « ) » َُهل َسَْیلَو  ُحیِسَمْلا  َُعطْقُي  اًعوُبْسُأ  َنِیّتِسَو 
ِهَْیلَع َعَضَو  ُّبَّرلاَو   ... اَنیِصاَعَم ِلَْجأل  ٌحوُرْجَم  َوُھَو   ... ِنَزَحْلا ُِربَتْخُمَو  ٍعاَجَْوأ  ُلُجَر   ، ِساَّنلا
رومزملا اًضيأ  رظنا  ءایعشإ 3:53، 5، 6، 12). ( ) »... ُهَسَْفن ِتْوَمِْلل  َبَكَس   ... اَنِعیِمَج َمِْثإ 

22).

 

نادمعملا 	 ّانحوي 	 كابترا
 

رخآ ناك  يذلاو   ، نادمعملا ّانحوي  هحرط  ٍلاؤس  يف  اًضيأ  نّیینّایسملا  موھفم  رھظي 
دھعلا يف  ٍّةرم  ّلوأل  رھظي  ّانحوي  نأ  حیحصلا  نم  هنأ  نیح  يف   . ميدقلا دھعلا  ءایبنأ 



دھعلل ّيوسوملا  سومانلاب  طبترت  ديدجلا  دھعلا  نم  ىلوألا  ءازجألا  لازت  ، ال  ديدجلا
تسیلو  ، تقولا وھ  ديدجلا  دھعلاو  ّيداملا  ميدقلا  دھعلا  نیب  لصافلاو   . ميدقلا

ٍةنس ةّدمل 400  اًتماص  ناك هللا   . ةمعنلاو سومانلل  ةفلتخملا  ریبادتلا  !
 

لبق يتأي  فوس  ٍلوسر  نع  ّملكتي هللا   ، يخالم  ، ميدقلا دھعلل  ریخألا  رفسلا  يف 
باتكلا لمكتسي   ، ّىتم لیجنإ   ، ديدجلا دھعلا  نم  ّلوألا  رفسلا  يفو   . ّایسملا

نأ لیئاربج  كالملا  لالخ  نم  نلعي هللا   . يخالم هب  ىھتنا  يذلا  راوحلا  سّدقُملا 
ناكو  . نادمعملا ّانحوي  وھ  لوّسرلا  كلذ  ناك   . همامأ قيرطلا  ّدعیل  يتأیس  هلوسر 

، كلذ عمو   . ّةوبنلل ٌقیقحتو  ٌيبن  هنأ  يف  ةّلثمتُملا  ةديرفلا  ةناكملاب  ىظحي  ّانحوي 
يف ىضم  ٍتقو  ّيأ  يف  ٍصخش  ّيأ  ناك  اذإ   ! هّتوبن مھف  يف  ًةبوعص  ّيبنلا  اذھ  دجو 
اننأل اًرظنو   . نادمعملا ّانحوي  ناك  هنأ  ّدكؤُملا  نمف   ، ةبیھم ّةيوبن  ثادحأ  كرتعم 

، يضاملا ّةوبن  مھفن  نأ   ، نامزلا رورم  دعب   ، انل لھسألا  نمو  هنامز  نع  اًّدج  نودیعب 
نم نینثا  ّانحوي  لسرأ   . ّانحوي ىدل  ّيرشبلا  نیقیلا  مدع  مھف  اًضيأ  اننكمي  اّمبر 
وھ اًّقح  ناك  اذإ  اّمع   ( ّایسملا حیسملا ( ىعدُي  يذلا  صخشلا  اولأسیل  هذیمالت 

عوسي نأ  رھظي  مل  هنألو  ّىتم 3:11).  رخآ ( اًصخش  اورظتني  نأ  بجي  هنأ  مأ  ّایسملا 
ناك اذإ  اّمع  لؤاستلا  يف  أدب  دق  ّانحوي  ناك   ،» راصتنالا ّةیلمع « قایس  يف  ناك 

نّاینّایسم كانھ  ناك  هنأ  يأ   ، ٍّقح ىلع  هنامز  يف  نوّملعُملا  .
 

نم نانثا  دجوي  نأ  نم  ًالدب  هنأ  مھفن  نأ  ٍةلوھسب  اننكمي   ، ةیلاحلا انرظن  ةھجو  نم 
هل دحاو  ّایسم  دجوي   ، ةفلتخم اًراودأ  ّيدؤُي  امھنم  ّلكو  هسفن  تقولا  يف  ّایسملا 
لایناد يف  ّةوبنلل  اًقفو   . ٍةنس امھنیب 2000  ّينمزلا  لصافلا  نأو   ، نارودو نائیجم 
هئیجم دعب  عوسي  توم  ّبلطتي   .( تومي ّایسملا ( َعطقُي   ، ّلوألا ءيجملا  يف   ،26:9
ةياھنلا يف  ثدحیس  يذلاو   ، ٍناث ٌءيجم  كانھ  نوكي  يكل  ةرداغملاو  ةمایقلا  ّلوألا 

ّىتم 3:24 )).

 

نم وطخن  امیف  نآلا  عبات   . ّایسملل يناثلا  ءيجملاب  ةياھنلا  طبترت   ، ىرنس امكو 
ّایسملاو ةياھنلاو  ءایلاو  ريدقلا  هللاو  رِخآلا  نیب  ةلخادتملا  ةشھدملا  ةقالعلا  لالخ  .

 

	هللا وھ 	 رِخآلا
 

ُلََّوألا َاَنأ  » : ِدوُنُجْلا ُّبَر   ، ِهيِداَفَو َلِیئاَرِْسإ  ُِكلَم  ُّبَّرلا  ُلوَُقي  اَذَكھ  ّيبنلا « ءایعشإ  لوقي 
ُتْعَضَو ُذْنُم  ِيل  ُهْضِرَْعيَو  ِِهب  ِْربْخُیْلَف   ، يِداَنُي ؟  ِيلْثِم ْنَمَو   . يِرْیَغ َهِلإ  َالَو   ، ُرِخآلا َاَنأَو 



اََمأ  . اوُعَاتَْرت َالَو  اوُبَِعتَْرت  َال   . اَِھب ْمُھوُِربْخُِیل  ِيتَْأیَس  اَمَو  َُتِالبْقَتْسُمْلاَو   . َميِدَقْلا َبْعَّشلا 
َال َةَرْخَص  َالَو  ؟  يِرْیَغ ٌهِلإ  ُدَجوُي  ْلَھ   . يِدوُھُش ْمُتَْنأَف  ؟  َكُتَْربَْخأَو ِميِدَقْلا  ُذْنُم  َكُتَْملَْعأ 
ءایعشإ 6:44-8 ؟« ( اَِھب َُملَْعأ  ).
 

وھ هللا رِخآلا  نأ  انھ  ىرن  .
 

قلاخلا 	 وھ 	 رِخآلا
 

يِذَّلا ُلِیئاَرِْسإَو   ، ُبوُقَْعي َاي  ِيل  ْعَمِْسا  ءایعشإ « رفس  نم  اًضيأ  يلاتلا  عطقملا 
ِتَرََشن ِينیَِميَو   ، َضَْرألا ِتَسََّسأ  يَِديَو   ، ُرِخآلا َاَنأَو  ُلََّوألا  َاَنأ   . َوُھ َاَنأ   : ُهُتْوَعَد

ءایعشإ 12:48-13 ) » ِتاَواَمَّسلا ).
 

قلاخلا وھ  رِخآلاو  ّلوألا  نأ  انھ  ءرملا  ىري  .

 

َِبتُك ميدقلا  دھعلا  نأل  رِخآلاو  ّلوألا  ریبعت  نع  ًاليدب  ءایلاو  فلألا  ریبعت  مَدختسُي  ال 
دھعلا َِبتُك   . ّةینانویلا ةغللاب   ( اغیموأو افلأ  ءایلاو ( فلألا  ناتملكلاو  ّةيربعلا  ةغللاب  ًالصأ 
ریبعتلا كلذ  حرشل  اھیف  ثحبلل  ٍةجاحب  نحنو   ، ّةینانویلا ةغللاب  ديدجلا  .

 

ءایلا 	 وھ 	 رِخآلا
 

؛ ّةینانویلا ّةيدجبألا  نم  ریخألاو  ّلوألا  نافرحلا  امھ   ( اغیموأو افلأ  ءایلاو ( فلألا 
رفس لوقي   . رِخآلاو ّلوألا  ىلإ  ّةیباتكلا  تاراشإلا  نم  ديدعلا  ىنعم  امھف  يلاتلابو 

ايؤرلا 17:1، اًضيأ  رظنا  ايؤرلا 11:1). ( ) » ُرِخآلاَو ُلََّوألا   . ُءَایْلاَو ُِفَلألا  َوُھ  َاَنأ  ايؤرلا «... 
نوكي نأ  نكمي  يذلا  ام   . اًعم مّمتُملاو  قلاخلا  هنإ  ءایلا –  اًضيأ  وھ  فلألا   .(13:22 ،8:2

؟ اًضيأ همّمتُي  نم  وھ  ملاعلا  قلاخ  نأ  نم  ٍّةیقطنم  رثكأ 
 

ءایلا وھ  رِخآلا  نإف   ، يلاتلابو .

 



رداقلا 	هللا	 وھ 	 ءایلا
 

ُِنئاَكْلا ُّبَّرلا  ُلوَُقي   « َُةياَِھّنلاَو َُةياَِدبْلا   ، ُءَایْلاَو ُِفَلألا  َوُھ  َاَنأ  ايؤرلا « رفس  يف  أرقن 
ايؤرلا اًضيأ  رظنا  ايؤرلا 8:1). ( ) « ٍءْيَش ِّلُك  َىلَع  ُرِداَقْلا   ، ِيتَْأي يِذَّلاَو  َناَك  يِذَّلاَو 

8:4).

 

ءایلا وھ  رداقلا  نأ هللا  انھ  ءرملا  ىري  .
 

ةياھنلا 	 وھ 	 ءایلا
 

َُةياَِھّنلاَو َُةياَِدبْلا   ، ُءَایْلاَو ُِفَلألا  َوُھ  َاَنأ   4! ََّمت ْدَق  »: ِيل َلاَق  َّمُث  ايؤرلا 6:21 « يف  أرقن  ».
 

يِعَم ِيتَرْجُأَو  اًعيِرَس  ِيتآ  َاَنأ  اَھَو  ىرن « اًریخأو   . ةياھنلا وھ  ءایلا  نأ  انھ  ىرن 
« ُرِخآلاَو ُلََّوألا   ، َُةياَِھّنلاَو َُةياَِدبْلا   ، ُءَایْلاَو ُِفَلألا  َاَنأ   . ُهُلَمَع ُنوَُكي  اَمَك  ٍدِحاَو  َّلُك  َيِزاَُجأل 
« ِيتَْأي يِذَّلا  ايؤرلا 8:1، « يف  رداقلا  نأ هللا  عطقملا  اذھ  حرشي  ايؤرلا 12:22، 13).  )

ةياھنلا وھ  .
 

رایخألا يزاجیل  ةياھنلا  يف  ىرخأ  ًّةرم  يتأي  هنكلو  ةياھنلا  ّدرجُم  سیل  ءایلا 
رارشألاو .

 

دواد 	 نبا 	 ّایسملا 	 وھ 	 ةياھنلا
 

َاَنأ ... ةياھنلا «  ، ءایلا  ، رداقلا ، هللا  رِخآلا لوقي   ، ايؤرلا رفس  نم  لصفلا 22  يف 
اذھ ةيآلا 16).  ) « ُرِینُمْلا ِحْبُّصلا  ُبَكْوَك   . َدُواَد ُةَّيِّرُذَو  ُلَْصأ  َاَنأ  ةيآلا 13)، و« ) « َُةياَِھّنلا
حبصلا بكوك  لثم  يتأي  هنإ   . دواد نبا  ّایسملا   ، هراظتنا لاط  يذلا  ّلوألا  ّایسملا  وھ 
ديدج ٍموي  لبق  ملظم  ٍلیل  دعب  رھظيو   ،« ةرھزلا ».

 

عوسي 	 وھ 	 ةياھنلا
 

نم ّلوألا  فصنلا  يف  اًديدحت  رثكأ  ٍةروصب  هسفن  ّفرعُي  رداقلا –  ةياھنلا – هللا  وأ  ءایلا 



ايؤرلا 16:22 :
 

« ِِسئاَنَكْلا ِنَع  ِروُُمألا  ِهِذِھب  ْمَُكل  َدَھَْشأل  ِيَكالَم  ُتْلَسَْرأ   ، ُعوَُسي َاَنأ  ».
 

هب        دوعوملا  وھ  بكوكلا  اذھ 
« َلِیئاَرِْسإ ْنِم  ٌبیِضَق  ُموَُقيَو   ، َبوُقَْعي ْنِم  ٌبَكْوَك  ُزُرَْبي  » : لوقلا يف  ميدقلا  دھعلا  يف 

قلاخلا وھ   ( بوقعي بیصن  بوقعي ( نم  يتأي  نأ  ّنیعتي  يذلا  اذھ  ددعلا 17:24).  )
ِدوُنُجْلا ُّبَر   ، ِِهثاَریِم ُبیِضَقَو   ، ِعیِمَجْلا ُرِّوَصُم  ُهََّنأل   ، َبوُقَْعي ُبیَِصن  ِهِذھَك  َسَْیل  » : هسفن

ایمرإ 19:51 ) « ُهُمْسا ).

 

« ِيتَقْفِر ِلُجَر  ٌلداعم  (« هنإ  هسفن هللا.  تقولا  يفو  ٌناسنإ  ّایسملا  نأ  ىلع  ّدكؤأ 
يف رھظي  يذلا  نئاكلا  هنإ  اخیم 2:5).  ) « ِلََزألا ِماََّيأ  ُذْنُم  عبطلابو « ّايركز 7:13)،  يف 

ّةيرشبلا ةایحلا  حرسم  ىلع  اًمامت  نیفلتخم  نيروھظ  .
 

ٍناسنإ 	 ةئیھ 	 يف 	 ءاج 	 قلاخلا هللا	
 

حرشيو  .( دسجلا يف  ّةيرشب ( ٍةئیھ  يف  رھظ  نأ هللا  ىلوألا 16:3  سواثومیت  انِربخُت 
ىلإ ءاج   .( قلاخلا ملاعلا ( ةملكلا  عنص   ،( فلألا ةيادبلا ( يف  هنأ  ّانحوي 1  لیجنإ 
يف ءاج  هنأ  ىرن  ّانحوي 14:1  يفو   . هولبقي ملو  هوفرعي  مل  مھنكلو   ( دوھیلا هّتصاخ (

، رداقلا هللاو  قلاخلا  اًضيأ  وھ  رِخآلاو  ّلوألا  اذھ   . نادمعملا ّانحوي  دھش  امك  دسجلا 
ِتْوَمِْلل َبَكَس  يذلاو «  ، ّيدوھیلا ّایسملا  هنأ  هنع  نادمعملا  ّانحوي  دھش  يذلا 

لایناد 26:9 ) « َُهل َسَْیلَو  َُعطْقُي ...  ءایعشإ 12:53) و« ) « ُهَسَْفن ).
 

، ّایسملا  ، حیسملا ىوس  سیل  هنإ  ؟  ةثجلجلا يف  بیلصلا  ىلع  تام  يذلا  نم 
نبا ّایسملا  ىوس  سیل  هنإ   . يتأیس يذلا  هسفن  وھو   ... نوكي يذلاو  ناك  يذلا 
فسوي !

 

ایحيو 	 تام 	 رداقلا 	 ّّبرلا
 

««! َنيِِدبآلا َِدَبأ  َىِلإ  ٌّيَح  َاَنأ  اَھَو   ، اًتْیَم ُتْنُكَو   . ُّيَحْلاَو  ، ُرِخآلاَو ُلََّوألا  َوُھ  َاَنأ   ، ْفََخت َال 



ايؤرلا 17:1-18 )).
 

يِذَّلاَو َناَك  يِذَّلاَو  ُِنئاَكْلا  ايؤرلا 8:1 « يف  ضماغلا  سابتقالا  نم  ٍءزجل  ٌریسفت  انھ 
ِيتَْأي ».

 

« يف  .( تام رداقلا  ّّبرلا  تام ( يضاملا  يف  اًدوجوم  ناك  يذلا  نأ  ينعت   « ناك يذلا 
نأل اًدسج  ذخأي  نأ  يھ  تومي  نأ  اھب  حورلل  نكمي  يتلا  ةدیحولا  ةقيرطلا   ، عقاولا
ناك يلاتلابو  ّايركز 10:12)،  َنِعُط ( هنأ  انِربخُي هللا   . ّيحور ٍنئاك  ءاذيإ  هنكمي  ءرملا ال 
ًاّيرشب اًدسج  سبلي  نأ  هیلع  ّنیعتي  .

 

« وأ جورخلا 14:3)  ) « َْهیَْھأ يِذَّلا  َِهیَْھأ  » ، رضاحلا تقولا  يف  دجوي  يذلا  ينعت   « نئاكلا
اذكھ ىقبي  فوسو  ٍديدج  نم  ٌّيح  هنإ  ) . دبألا ىلإ  ّيحلا   « نئاكلا هوھي « ).

 

« ٍدحاو ّلك  يزاجیل  لبق  نم  انحرش  امك  ًةیناث  يتأي  هنإ   . ةياھنلا وھ   « ِيتَْأي يِذَّلاَو 
ايؤرلا 12:22 هلامعأ ( بسح  ).
 

ٌصّخلُم
 

مھل ادب   . هومھفي نأ  ميدقلا  يف  ءایبنألا  عطتسي  مل  ام  ٍةلوھسب  مھفن  نأ  نآلا  اننكمي 
دحاو ّایسم  انيدل  كلذ  نم  ًالدب  نكلو   . هسفن تقولا  يف  نیمداق  نّیینّایسم  كانھ  نأ 
ّایسملا ناك  دقل   ! موقيو ّملأتُملا  ّایسملا  تومي  امدنع  زغللا  ّلح  فشكنا   . نائیجمو

( ّةیطخلا لماح  ةحیبذلا ( لمحو  نّییناربعلا 14:9)  هیف ( بیع  يذلا ال  فسوي  نبا 
يف ةدوعلل  ّدعيو  ٌّيح  وھ  نآلاو  نّییناربعلا 28:9، 10:10).  نونمؤي ( نيذلا  كئلوأل 
ٍرمخ لثم  مدلا  بكسي  يذلا   ، بلاغلا  ، ةياھنلا  ، عوسي  ، دواد نبا  ّایسملا  ةئیھ 

ايؤرلا 19 اّھلك ( ضرألا  ىلع  اًكلم  حبصيو  ).
 

نبا ّایسملا  هلمكأ  يذلا  لمعلاب  جھتبت  نأ  اّمإ  كنكمي   ، هب كتقالع  ىلع  اًدامتعا 
جراخلا دسألا  وھ  يذلا   ، دواد نبا  ّایسملا  نم  يتآلا  ماقتنالا  ببسب  دعترت  وأ  فسوي 

ايؤرلا 5:5 اذوھي ( طبس  نم  ).

 



يذلا ام  وھ « يلاتلا  انلاؤس  نإف   ،« ةياھنلا وھ  نم  لاؤس « نع  نآلا  انباوج  دعب 
؟ يھتنیس »
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يناثلا 	 لصفلا
 

؟ يھتنیس 	 يذلا 	 ام
 

اًدبأ 	 يھتني 	 نل 	 ملاعلا



 

سّدقُملا باتكلا  نكلو   .« ةمایقلا موي  وأ « ملاعلا  ةياھن  نع  سانلا  ثّدحت  ام  اًریثك 
اَھَسََّسأ ِيتَّلا  ِضَْرألاَك  دبألا «...  ىلإ  ىقبي  هنكلو  اًدبأ  يھتني  نل  ملاعلا  نأب  انِربخُي 

َىِلإ ٌةَِمئاَق  ُضَْرألاَو   ، ُءِيَجي ٌرْوَدَو  يِضَْمي  ٌرْوَد  اًضيأو « رومزملا 69:78).  ) « َِدَبألا َىِلإ 
ضرألا نكلو  ايؤرلا 1:21)،  ةديدج ( ٌضرأ  كانھ  نوكت  فوس  ةعماجلا 4:1).  ) « َِدَبألا
ساسألا يف  اذھ  نوكي  نلو   ، راظنألا نع  يفتختو  ةقاطلا  ىلإ  ةداملا  نم  ّریغتت 
ٍلیكشت ةداعإ  ىوس  .

 

نامزلا 	 ةياھن 	 لباقم 	 ملاعلا 	 ةياھن
 

باتكلا يف  تايآلا  نم  ديدعلا  اًذإ  هینعت  يذلا  امف   ، اًدبأ يھتني  ملاعلا ال  ناك  اذإ 
ٌِسلاَج َوُھ  اَمِیفَو   » : ّةصاخ ٍةفصب  ظحال  ؟  ملاعلا ةياھن  نع  ثّدحتت  يتلا  سّدقُملا 

؟ اَذھ ُنوَُكي  ىَتَم  اََنل  ْلُق  » : َنِیِلئاَق ٍداَرِفْنا  َىلَع  ُذیَِمالَّتلا  ِهَْیِلإ  َمَّدََقت   ، ِنوُتْيَّزلا َِلبَج  َىلَع 
اَذَكھ » : عوسي تاملك  ظحالو  ّىتم 3:24).  ؟» ( ِرْھَّدلا ِءاَضِقْناَو  َِكئِیجَم  ُةََمالَع  َيِھ  اَمَو 
ّىتم ) « ِراَرَْبألا ِنَْیب  ْنِم  َراَرَْشألا  َنوُزِرْفُيَو  ُةَِكَئالَمْلا  ُجُرَْخي   : َِملاَعْلا ِءاَضِقْنا  ِيف  ُنوَُكي 

49:13).

 

سمیج كلملا  ةمجرت  يف  أطخ  ىلإ  ةریبك  ٍةجردب  ّصنلا  يف   « ملاعلا ةملك « عجرت 
ّةینانویلا ةملكلل   aion. ّةینانویلا ةملكلا   kosmos ملاعلل ّيجراخلا  بیترتلا  ينعت 

ةملكو  . ّيعیبطلا  aion ةملك رھظت  ، ال  هالعأ عطاقملا  يف   . رھدلا ينعت   kosmos لب
ةملك  aion. رھدلا اھنأ « ىلع  ةلاحلا  هذھ  يف  ملاعلا  ةملك  ةمجرت  بجي  ناك  ».

 

رھدلا 	 ةملك 	 فيرعت
 

« ّيخانم وأ «  « ّيثراك ٍّریغت « نم  رھدلا  نوكي  سّدُقملا  باتكلاو  ملعلا  نم  ٍّلك  يف 
أدب نآلا  هیف  شیعن  يذلا  رھدلا  نإف   ، يلاتلابو  . اھتلاح وأ  ضرألا  حطس  يف  رخآ  ىلإ 
انِربخُي  . ملعلاو سّدُقملا  باتكلا  نم  ّةلدألا  همعدت  ام  اذھو   . حون نافوط  نامز  يف 
عیبانیلا تناك   . اًریبك اًفالتخا  ةفلتخم  ضرألا  تناك  نافوطلا  لبق  هنأ  سّدُقملا  باتكلا 

ملو نيوكتلا 5:2)،  ٌراطمأ ( كانھ  نكت  ملو  نيوكتلا 6:2، 10).  ضرألا ( يورت  راھنألاو 
نيوكتلا نافوطلا ( دعب  ّالإ  رھظ  دق  راطمألا  بحس  نم  ّنوكت  يذلا  حزق  سوق  نكي 

13:9).
 



حّضتي امك  ضرألا  سيراضت  يف  ّينوتكتلا  طاشنلا  ىلع  ةقباس  ّةلدأ  ىرنف  مویلا  اّمأ 
طسو تحت  ترجفنا  ءاملا  تحت  ّةیلبج  ٌةلسلس  يھو  سلطألا –  فصتنم  فارعأ  نم 
ّةیضرألا ةركلا  فصن  ىلإ  ملاعلا  يف  ةسبایلا  لتك  تلصفو  ّيسلطألا  طیحملا 

.( ّةیبونجلا اكریمأو  ایقيرفإ  نیب  ّصاخ  ٍلكشب  ٌحضاو  اذھ  ّيبرغلا ( اھفصنو  ّيقرشلا 
سلطألا فصتنم  فارعأ  لوط  ىلع  ءاملا  لویس  نم  نافوطلا  ىلع  ّةلدألا  دجوت  امك 

ِيف میظعلا «...  راجفنالا  اذھ  نع  نيوكتلا 11:7  ثّدحتي   . ّةيراقلا انفوفر  لوط  ىلعو 
كلھ  .« ِءاَمَّسلا ُتاَقَاط  ْتَحَتَفْناَو   ، ِمیِظَعْلا ِرْمَغْلا  ِعِیباََني  ُّلُك  ْتَرَجَفْنا   ، ِمَْویلا َِكلذ 
ٍِذئَنیِح ُِنئاَكْلا  َُملاَعْلا  َّنِِھب  ِيتاَوَّللا  » :( نافوطلا لبق  نامزلا ( كلذ  يف  فورعملا  ملاعلا 

ةیناثلا 6:3 سرطب  ) « ََكلَھَف ُءاَمْلا  ِهَْیلَع  َضاَف  ).
 

ندع 	 ّةنج 	 رصع
 

ّيلامشلا بطقلا  نم   ، ّيئاوتسا ٌخانم  هدوسي  قلخلا  تقو  يف  هرسأب  ملاعلا  ناك 
سانلا ناك   . اھیلع ظفاحو  ةایحلا  ةرفو  معد  امھالكو   ، ّيبونجلا بطقلا  ىلإ 
تناك يتلا  تاروصانيدلا ( لثم   ، فحاوزلاو تارشحلا  تناكو   . ةنس نوشیعي 900 
كلذ ّةلدأ  ىرن   . نيریبك لوطو  ٍمجحب  ىظحت   ،( رمعلا يف  اھمّدقت  عم  لوطأو  ربكأ  ومنت 

. ّيلاحلا ملاعلا  يف  ةمیظعلا  ّةيروفحألا  تالیكشتلا  يف  میظعلا  ّيئاوتسالا  ملاعلا 
كلذ يف  امب   ، اھنكلو  . ةّعونتُمو ةریفو  ّةیناویحلاو  ّةیتابنلا  ةایحلا  عاونأ  تناك 
يأ ّةیثراكلا –  ناضیفلا  بسرت  نم  ةلئاھ  ٍتّایمك  ببسب  ًةأجف  تمزھنا   ، تاروصانيدلا
حون نافوط  .

 

ّةینوتكت حئافص  روھظلا  اذھ  نع  جتن   . قمعلا روھظ  عم  ًاّیملاع  ىرخأ  ٌثادحأ  تعقو 
قالزنالاب تأدب  حطسلا  تحت  ةریبكلا  ّةيرشقلا  حئافصلا  هذھ   . ضرألا ءاطغ  يف 
ةنوخسلا ةقئاف  هایملاو  دامرلا  عم   ، لمعلا اذھو   . ةلئاھ ّةیناكرب  ًةكرح  تّدلوف 

ّدملا تاجوم  دیلوت  مت   . ّةيوضعلا داوملا  رّجحت  يف  تّببست   ، نداعملاب ةلّمحُملا 
نيوكتلا 11:7)، ءامسلا (  [ ذفاون تاقاط [ تحتفنا   . لئاھ ٍرامد  ىلإ  ّىدأ  اّمم   ، ةمیظعلا
يف بیسرتلا  نم  مادقألا  فالآ  تعقو   . ضرألا ىلع  ّةینوكلا  بسنلا  ةدام  بلج  اّمم 

نيوكتلا ) « اھرمع ضرألا « تبستكا   ، دحاو ٍماع  نم  ّلقأ  يفو   . ضرألا ءاحنأ  عیمج 
راصنأ انديري  امك  نینسلا  نیيالب  وأ  نیيالم  نم  رثكأ  ىدم  ىلع  سیلو  6:7؛ 13:8) – 
قّدصُن نأ  ّروطتلا  .

 

يتلا فورظلا  ىلإ  ةدوعلاب  ملاعلا  أدبي  فوس   ، ّيلاحلا انرصع  ةياھن  يتأت  امدنع 
ّةوقلا نوكت  فوس   ، ّيبنلا ءایعشإ  بسحب   . ّركبُملا اھرصع  يف  ندع  ّةنج  يف  تعقو 



اََذَنأھ ِيَّنأل  » : نافوطلا لبق  تناك  امك  مداقلا  رصعلا  خانمل  ةایحلا  ىلع  ظفاحت  يتلا 
ُنوَُكي َال   ... لَاب َىلَع  ُرُطَْخت  َالَو  َىلُوألا  ُرَكْذُت  َالَف   ، ًةَديِدَج اًضَْرأَو  ًةَديِدَج  ٍتاَواَمَس  ٌِقلاَخ 

، ٍةَنَس ِةَئِم  َنْبا  ُتوَُمي  َِّيبَّصلا  ََّنأل   . ُهَماََّيأ ْلِمْكُي  َْمل  ٌخْیَش  َالَو   ، ٍماََّيأ ُلْفِط  َكاَنُھ  ُدَْعب 
ءایعشإ 17:65، 20 ) « ٍةَنَس ِةَئِم  َنْبا  ُنَعْلُي  ُئِطاَخْلاَو  ).
 

رخآ 	 ٍنامز 	 ةيادبو 	 ٍنامز 	 ةياھن
 

« أدبتو ةیلاحلا  ّةیخانملا  فورظلا  يھنت  فوس   - « نامزلا ةياھن  وأ «  - « ملاعلا ةياھن 
ىرخأ ٌةلاح  أدبت  ٍةلاح  ءاھتنا  دنع  هنأ  ّيقطنملا  نم   . ةديدج اًضرأو  ةديدج  ًءامس  .

 

ةیلاحلا 	 ّةيداملا 	 ةئیبلا 	 ةياھن
 

ةیساقلا 	 ّةيوجلا 	 فورظلا 	 ةياھن
 

ّيدام ٌساكعنا  كانھ  نوكي  فوس  هنأ  دقتعأ   ، ةديدجلا ةيادبلا  هذھ  ثودحل  ةبسنلاب 
اننايدوو ةلئاھلا  انلابج  ّتلكشت  ناضیفلا  يفف   . حون نافوط  يف  تعقو  يتلا  ثادحألل 

هذھ ّمتت  فوس   ، ةمداقلا ةياھنلا  يفو   . راطمألا لوطھو  قمعلا  روھظ  عم  انتاطیحمو 
أشنتو نايدولا  مَدرُتو  لابجلا  صوغتو  هایملا  رّخبتت  فوس  سكعلاب –  تاكرحلا 
ِيتَّلا ِهَایِمْلا  نإف «  ، ضرألا هایم  رّخبتت  امدنع   . ّةیلمعلا هذھ  يف  ىرخأ  ًّةرم  عیبانیلا 

اذھ قلخي  فوس   ، ساسألا يف   . اھسیسأت داعي  فوس  نيوكتلا 7:1)  ) « َِدلَجْلا َقْوَف 
هذھ جتنت  فوسو   . ّيولعلا ّيوجلا  فالغلا  ءاحنأ  عیمج  يف  ءاملا  راخب  نم  ًّةلظم 
سانلا هربتخي  ناك  يذلا  ضرألا  ىوتسم  ىلع  ّيئیفدلا  رارتحالا  ىرخأ  ًّةرم  ّةلظملا 
كلذبو ّراضلا  ّينوكلا  عاعشإلا  ىلع  ةرطیسلا  ّةلظملا  ِمكحُت  فوس   . نافوطلا لبق 
ىلإ بطقلا  نم  يواستلاب  ةنخاس  حطسأ  ىلإ  ةفاضإلاب  اًئفادو  اًفیطل  اًخانم  جتنت 
يتلا ةملؤملا  ّةیخانملا  فورظلا  عیمج  ىلع  ةئیبلا  هذھ  لثم  يضقت  فوس   . بطقلا
كلذ ىلإ  امو  عباوزلاو  ریصاعألاو  فافجلاو  ّةیجلثلا  فصاوعلا  لثم  ضرألاب  قحلت  .

 

تاودألا ضعب  نأ   ، وياھوأ  ، سوبمولوك يف  لیتاب  دھعم  يف  ّةیملعلا  ثاحبألا  ترھظأ 
لبق شاع  ٍصخش  نم  تءاج  دق  نوكت  نأ  ىوس  نكمي  ) ال  ةقرطم ةّنیعُملا ( ّةیندعملا 
ّصاخ ديدح  دیسكأ  لیكشت  ىلإ  كلذ  عجريو   . نافوطلا  (FeO) دیسكأ فالخ  ىلع 
ديدحلا  (Fe2O3) ةقيرطلا  .( ّةيزاغ رثكأ  رابغلا  نم  ٌعون  وھو  مویلا ( ّلكشتي  يتلا 



تحت نوكت  اذھ  ّصاخلا  ديدحلا  دیسكأ  لیكشت  اھلالخ  نم  نكمي  يتلا  ةدیحولا 
اًضيأ مت  ) . ّةیجسفنبلا قوف  ةعشألا  ءوض  بایغ  يف  نیخانمل  ّةيربتخم  ٍفورظ 
نم  . نیجسكألا نم  ةبسنب ٪30  ّةیئاوھ  ًابویج  ترصاح  روخصلا  ضعب  نأ  فاشتكا 
سانلل ةّدتمُملا  رامعألا  نع  ًاّیئزج  ةلوؤسم  تناك  فورظلا  هذھ  نوكت  نأ  حّجرُملا 
طغضلا ةدايز  نأ  نآلا  ّيبطلا  عمتجملا  تبثأ   .( نافوطلا لبق  اوشاع  نيذلا 
ءافشلا ةیلمع  ّعرسُت  نیجسكألاو  .

 

يف ةدوجوم  اھنأ  ىلع  يلاعلا  ّيوجلا  فالغلا  يف  هایملا  هذھ  نع  ةملك هللا  ثّدحتت 
ِيتَّلا ُهَایِمْلا  اَھُتََّيأ  َايَو   ، ِتاَواَمَّسلا َءاَمَس  َاي  ِهیِِحّبَس  » . دبألا ىلإ  ةیقابو  لبقتسملا 

رومزملا 4:148-6). ) « َِدَبألاَو ِرْھَّدلا  َىِلإ  اَھَتََّبثَو   ، ْتَِقلُخَف َرََمأ  ُهََّنأل  ِتاَواَمَّسلا ...  َقْوَف 
نوكتس نكلو  نآلا  ةدوجوم  دعت  ملو  نافوطلا  لبق  ةدوجوم  تناك  اذإ   ، ًاّیقطنم

اھتداعتسا نم  ّدب  يلاتلابف ال   ، لبقتسملا يف  ةدوجوم  .

 

ّةیناكربلا 	 رزجلا 	 ةياھن
 

، ُضِفَخَْني ٍةَمََكأَو  َلبَج  ُّلُكَو   ، ُعَِفتَْري  [ ٍداو ٍءَاطَو [ ُّلُك  نايدولاو « لابجلا  ّىوستت  فوس 
ايؤرلا يف  ٌّدكؤُم  اذھ  ءایعشإ 4:40).  ) « ًالْھَس ُبِیقاَرَعْلاَو   ، اًمیِقَتْسُم ُّجَوْعُمْلا  ُریَِصيَو 
ْدَجوُت َْمل  ٌلَابِجَو   ، َْتبَرَھ ٍةَريِزَج  ُّلُكَو  » :20:16».

 

اھلعجي اّمم   ، ّةیلصألا اھتلاح  ىلإ  ضرألا  ةئیب  ّةيداملا  تارییغتلا  هذھ  دیعت  فوس 
ىراحصلاو ّةیبطقلا  ّةيدیلجلا  ممقلا  نم  ٌّلك  حبصت  فوس   . نكسلل ةمئالم  رثكأ  ًاناكم 
ةعساولا تاطیحملا  حبصت  فوسو   . ةعارزلاو يعرلل  ةمئالمو  ىرخأ  ًّةرم  ةبصخ  اًضرأ 

رزجلا قرغت  فوسو   . ًالالت حبصت  فوس  ةزرابلا  لابجلا  عیمجو   . ةلحض ةّقیض  اًراحب 
رحبلل ًالوقصم  اًعاق  حبصتو   ( ياواھو نابایلا  لثم  طیحملا  تحت  لابجلا  ّةیناكربلا ( .

 

عیبانیلا 	 عوجر
 

دعاست فوسو   ، لابجلا رایھنا  لالخ  نم  ضرألا  تحت  عیبانیلا  لیكشت  ةداعإ  ّنیعتي 
َِولَو  ، ُضَْرألا ِتَحَزْحََزت  َْولَو  ىَشَْخن  َال  َِكلِذل  » . ضرألل ةریفولا  ةایحلا  ةداعتسا  ىلع 

. اَھِّوُمُِطب ُلَاِبجْلا  ُعَزْعَزََتت   . اَھُھَایِم ُشِیَجتَو  ُّجَِعت   . ِراَِحبْلا ِبْلَق  َىِلإ  ُلَاِبجْلا  َِتَبلَقْنا 
رومزملا 2:46-4 ) « ِِّيلَعْلا ِِنكاَسَم  َسَدْقَم  َةَنيِدَم ِهللا،  ُحِّرَفُت  ِهِیقاَوَس  ٌرَْھن   . َْهالِس ).



 

رحبلا ىلإ  اًقرش  ّقفدتي  ّيلبقتسملا  رھنلا  اذھ  حاحصألا 47  يف  ّيبنلا  لایقزح  ىأر 
يلاتلابو  . ّةیحلا تانئاكلا  بارسأ  لیعيو  ًةبذع  ةحلاملا  هایملا  لعجي  اّمم   ، ّتیملا
ةایحلا معدي  نأ  ضفري  يذلا  ریھشلا  ّتیملا  رحبلل  ٌةياھن  كانھ  نوكت  فوس  .

 

ةنعللا 	 ةياھن
 

دّدحُتس يتلاو   ، لبقتسملا يف  ثدحتس  يتلا  ّةيداملا  تارییغتلا  ضعب  ّوتلل  انعجار 
يتلا ضرألا  ةنعل  ةلازإ  يف  أدبي  فوس  ءایلا  نإ  نيوكتلا 17:3  لوقي   . نامزلا اذھ  ةياھن 
سلوب هفصو  ام  ضرألا  ىلإ  ةنعللا  تبلج   . ّيرشبلا خيراتلا   ( فلأ ةيادب ( يف  اھنلعأ 
ةنعللا نإف   ، ٌفورعم وھ  امكو   . ضّخمتلاو داسفلاو  لطُبلاب  ةیمور 8  يف  لوّسرلا 

. هل ولحي  ام  لمعي  ناسنإلا  نأ  ىلع  ّةیطخلا  فيرعت  نكميو   . ّةیطخلا ببسب  تردص 
، نافوطلا يأ   ، ءازجلا اولانف  مھل  ولحي  ام  نولمعي  نافوطلا  لبق  سانلا  ناك  املثم 

نوّئیھُي اوناك  اذكھو  مھل  ولحي  ام  نولمعي  سانلا  ناك  خيراتلا  ّرم  ىلع  كلذلو 
ماقتنا مویب  ةياھنلا  طبترت   . ةياھنلا ىلإ  ّيدؤُت  يتلا   ، ةقیضلا يأ   ، ةنونيدلل مھسفنأ 
ةنعللا ةلازإ  ىلع  اًرداق   ، هتنونيد دعب   ، هدحو نوكیس  يذلا  ءایعشإ 2:61)،  انھلإ ( .

 

ءامسلا 	 باحسو 	 ةمالعلا
 

نع ثحبي  ٌصخش  ةمالعلا  بلاطو   . ًةمالع دوھیلا  ذیمالتلا  بلط  ّىتم 3:24،  يف 
نل  ، تقولا كلذ  يف   . نامزلا ةياھن  ةمالع  حیسملا  مھاطعأف   . ةزجعم وأ  ٍةبوجعأ 

نامزألا يھتنت   ، كلذلو  . ّيداملا  روضحلا  ىلع  ٍةمالع  نودب  دعب  امیف  ضرألا  نوكت 
تامالعلا نم  ولخت  يتلا  .

 

«، ِضَْرألا ِِلئَابَق  ُعیِمَج  ُحوَُنت  ٍِذئَنیِحَو   . ِءاَمَّسلا ِيف  ِناَسْنِإلا  ِنْبا  ُةََمالَع  ُرَھَْظت  ٍِذئَنیِحَو 
ّىتم 30:24 ) « ٍرِیثَك ٍدْجَمَو  ٍةَّوُِقب  ِءاَمَّسلا  باَحَس  َىلَع  ًاِیتآ  ِناَسْنِإلا  َنْبا  َنوُرِصْبُيَو  ).
 

ناھیت نامز  يف  ةباحسلا  هبشت  بحسلا  هذھ   . بحسلاب اًذإ  ةياھنلا  يتأت  فوس 
اًراھن ٍباحس  دومع  ةئیھ  ىلع  تناك  يتلاو   ، ّةيربلا يف  اًماع  ةّدمل 40  ىسوم 
دجم ّّبرلا -  دجم  يھ  ةباحسلا  هذھ  جورخلا 21:13).  داشرإلل ( ًالیل  ٍران  دومعو 

.(« ىتم » ، ثلاثلا لصفلا  يف   « لاظملا دیع  رظنا «  ، لیصافتلا نم  ٍديزمل  ةنیكشلا (



نوكي فوس  ءایعشإ 5:4، 6).  ةمداقلا ( ةرملا  يف  ىقبيو  ةنیكشلا  دجم  رھظي  فوس 
اذوھي 14 ةیناثلا 7:1؛  يكینولاست  ّيوامسلا ( هدنج  عم  عوسي  ّّبرلا  نالعإ  ).
 

ّایسملا 	 نالعتسا
 

ةادانملاو  ، حیسملا عوسیل  يناثلا  ءيجملا  نع  نالعإلا  يھ  ةياھنلا  نوكت  فوس 
يتأي فوس  ؛  ٍلمحك سیلو  ٍدسأك  ةمداقلا  ةرملا  يف  يتأي  فوس   . ةمقنلا مویب 
ٍةََعبْوَِزب ِدوُنُجْلا ...  ِّبَر   ...» : فسوي نبا  ّایسملا  سیلو  دواد  نبا  ّایسملا  هرابتعاب 
َنوُبَھَْريَو  ، َبوُقَْعي َسوُّدُق  َنوُسِّدَقُيَو   ، يِمْسا َنوُسِّدَقُي  ٍَةِلكآ ...  ٍرَان  ِبیَِھلَو  ٍفِصاَعَو 

ءایعشإ 6:29، 23 ) « َلِیئاَرِْسإ َهِلإ  ).
 

« ِيف َنوُنوَُكيَو   ، َُهل ٍدیِحَو  َىلَع  ٍِحئاَنَك  ِهَْیلَع  َنوُحوَُنيَو   ، ُهوُنََعط يِذَّلا   ، ََّيِلإ َنوُرُظَْنیَف 
ِيف ُحْوَّنلا  ُمُظَْعي  ِمَْویْلا  َِكلذ  ِيف   . ِهِرِْكب َىلَع  ٍةَراَرَم  ِيف  َوُھ  ْنَمَك  ِهَْیلَع  ٍةَراَرَم 

ٌحلطصم وھو   ،« مویلا كلذ  طبترت بـ « ةياھنلا  نأ  ظحال  ّايركز 10:12-11). ( ) « َمِیلَشُروُأ
ّّبرلا موي  حلطصم  عم  ىواستيو  سّدقُملا  باتكلا  يف  اًرارم  هركذ  درو  ).

 

، ِباَحَّسلا َعَم  ِيتَْأي  اَذَوُھ  » : حاضيإلا نم  ٍديزمب  حَرشُي  نعطلل  ّضرعت  ٍنبا  ىلع  حاونلا 
ايؤرلا 7:1 ) « ِضَْرألا ِِلئَابَق  ُعیِمَج  ِهَْیلَع  ُحوَُنيَو   ، ُهوُنََعط َنيِذَّلاَو   ، ٍنْیَع ُّلُك  ُهُرُظْنَتَسَو  )

 

نم  . َنِعُط يذلا  هنأب  اًفورعم  نوكي  فوس  دئاعلا  حیسملا  نأ  ىرن  اننأ  حضاولا  نم 
يف نومھفیس  مھنأل  میظع  ٌحاون  كانھ  نوكي  فوس   ، ضرألا لوحو   ، میلشروأ
ّایسمو هللاو  ّصلخُملا  اًمود  ناك  حیسملا  عوسي  نأ   ، هوركنأ يذلا  ّرسلا  ةياھنلا 
لیئارسإ !

 

فوس ةمقنلا  نأل  ٌحاون  اًضيأ  كانھ  نوكي  فوس   ، بعرملاو میظعلا  مویلا  كلذ  يف 
« ِّبَّرِلل ٍَةلوُبْقَم  ٍةَنَِسب  َيِدَاُنأل  هلاح « ناسلو  هبعش  ىلإ  ًالبق  ءاج  نم  كاذ  اھيرجُي 
مامأ ّةوبنلا  كلت  ّمتأ هللا   ، ناسنإلا نبا  يف  ةّلثمتُملا  ةنیمثلا  ةمعنلاب  ءایعشإ 2:61).  )
مھتیل ایف  اقول 17:4-21).  هسفن ( نع  حیسملا  مھربخأ  امدنع  مھناذآو  مھنیعأ 
اونمآ !

 



حون 	 مّايأ 	 ةياھن
 

مھناميإ – مدعو  مھداسفو  مّھرش  ببسب  رشبلا  ىلع  هبضغ  بكسي هللا  فوس 
نع ذیمالتلا  لأس   . حون مّايأ  يف  هیلع  ناك  يذلا  ّدحلا  ىلإ  ديازتي  فوس  ٌبضغ  وھو 
مّايأ يف  تناك  امك  نوكتس  اھنأ  ٍذئنیح  حیسملا  مھربخأو  ّىتم 3:24،  يف  ةياھنلا 
حون .

 

سواثومیت ّحضوُتو  حرشت  امك   ، ةریخألا مّايألا  يف  ةبیھر  ٌتاقوأ  كانھ  نوكت  فوس 
، ّظَعَتُم َنیِمِ  ، ِلاَمِْلل َنِیّبِحُم   ، ْمِھِسُفَْنأل َنِیّبِحُم  َنوُنوَُكي  َساَّنلا  ََّنأل  ةیناثلا 1:3-4: «
َِالب  ، ٍّوُنُح َِالب   ، َنیِِسنَد  ، َنيِِركاَش َرْیَغ   ، ْمِھيِِدلاَِول َنیِِعئَاط  َرْیَغ   ، َنِیفِّدَجُم  ، َنيِِربْكَتْسُم
، َنِیِنئاَخ  ، َِحالَّصِلل َنِیّبِحُم  َرْیَغ   ، َنیِسِرَش  ، ِةَھاَزَّنلا يِميِدَع   ، َنِیِبلَاث  ، ىًضِر
ِ ٍةَّبَحَم ِ َنوُد  ِتاَّذَِّلل  َنِیّبِحُم   ، َنیِِفّلَصَتُم  ، َنیِمِحَتْقُم ».
 

َيِھ اَمَو  حیسملا «...  َِلئُس  امدنع   ! لعفلاب نآلا  اھشیعن  حون  مّايأ  نأ  ول  امك  ودبي 
ّىتم ثدحیس ( ام  لیصفتلاب  فصو  ّىتم 3:24)،  ؟» ( ِرْھَّدلا ِءاَضِقْناَو  َِكئِیجَم  ُةََمالَع 
رفس َِبتَك  ىلإ 19.  تاحاحصألا 6  نم  ايؤرلا  رفس  ضرعتسي  ٌفصو  وھو   – (24-25
ةنمزأ ىدم  ّيطغُي  هنإ   . لیئارسإ ةّمأل  ثدحیسو  ثدحي  امل  ّصاخ  ٍمامتھاب  ايؤرلا 
ٌلّجسُم وھ  امك  ةديدجلا  میلشروأ  ىلإ  حاحصألا 2،  يف  سسفأ  عمجم  نم   ، ةياھنلا

تناك امك  نوكتس  ةفلتخملا   ( سئانكلا عماجملل ( ةریخألا  مّايألا  حاحصألا 22.  يف 
ىلوألا اھمّايأ  لالخ  .

نیحاحصألا يف  سئانكلا  عیمج  نأ  ًابيرقت  سّدقُملا  باتكلا  يرّسفُم  مظعم  دقتعي 
صحفلا نكلو   . يضاملا يف  اھقایس  دري   ، اھمظعم وأ  ايؤرلا  رفس  نم  ثلاثلاو  يناثلا 

يف ٌةدوجوم  يھف   ، اھتعیبط يف  ّةيدوھي  سئانكلا  نأ  ّحضوُي  عطاقملل  لسلستملا 
ّةیلبقتسم ةقیضلا  هذھو  ايؤرلا 22:2) –  ) « ٍةَمیِظَع ٍةَقیِض  ».

 

ةياھنلا 	 ىلإ 	 ّيدؤُت 	 فوس 	 ةقیضلا
 

انریمس يتسینك  عم  ٍحوضوب  رھظي  امك  ةمیظعلا ( ةقیضلاب  سانلا  ّرمي  فوس 
نلو  ، حون مّايأ  كلذ  يف  امب   ، ملاعلا ةيادب  ذنم  ٌلیثم  ةنحملا  هذھل  نوكي  نل   !( اریتایثو



ةنونيد ًّالوأ  نوكت  فوسف  ثدحتس  يتلا  ءایشألا  اّمأ  ّىتم 21:24).  ٌلیثم ( اھل  نوكي 
ثدحیس امو   .( رشبلا ّةیقب  ممألا ( ىلع  ةنونيد هللا  ًایناثو   ، لیئارسإ ىلع  هللا 

سّدقُملا – باتكلا  يف  ديدجلا  دھعلاو  ميدقلا  دھعلا  نم  ٍّلك  يف  ٌّحضوُم  لیئارسإل 
ايؤرلا رفسو  لایناد  رفس  يف  .

 

ّةیطخلا 	 نم 	 ٍةنس 	490	 ةياھن
 

ةیصعملا ءاھنإب  ٍةنس  اھرادقم 490  ٍةلھم  يف  میلشروأو  دوھیلا  ىلع  ىضق هللا 
حسمو ّةیباتكلا  ّةوبنلاو  ايؤرلا  متخو  ّيدبألا  ّربلا  غولبو  مثإلا  ةراّفكو  اياطخلا  ءاھنإو 

يف  « ّيلزانتلا ّدعلا  رظنا «  ، لیصافتلا نم  ٍديزمل  لایناد 24:9). ( نیسوّدقلا ( سودق 
َنِم َّلُكْلا  َِّنكلَو  » : ديدجلا دھعلا  يف  ٌحورشم  ّةیطخلل  ءاھنإلا  اذھ   .(« ّىتم لصفلا 3، «
َعَم اوَُحلاََصت   ... ِةََحلاَصُمْلا َةَمْدِخ  َانَاطَْعأَو   ، ِحیِسَمْلا َعوَُسِیب  ِهِسْفَِنل  اَنََحلاَص  يِذَّلا  ِهللا، 
َِّرب ُنَْحن  َریِصَِنل   ، اَِنلَْجأل  ( ّةیطخ ةمدقت  ًةَّیِطَخ (  ، ًةَّیِطَخ ْفِرَْعي  َْمل  يِذَّلا  َلَعَج  ُهََّنأل  ِهللا. 

ةیناثلا 18:5، 20، 21 سوثنروك  ) « ِهِیف .(ِهللا 

. عیمجلا نيدأ   ،( ندع ّةنج  يف  اصع  يذلا  مدآ (  ، ّلوألا ناسنإلا  نایصع  لالخ  نم 
صالخلا مَّدقُي   ،( بیلصلا ىلع  عاطأ  يذلا  حیسملا (  ، يناثلا مدآ  ّرب  لالخ  نمو 

ةیمور 18:5، 19 عیمجلل ( ).

 

تھتنا  . تلمتكا دق  ٍةنس  هاردقم 490  غلابلا  رارق هللا  نم  ٍةنس  نأ 483  ديدحت  اننكمي 
ىلإ داع  هعطق  دعبو  لایناد 26:9).  ) ( ّایسملا حوسمملا ( عطقب  ٍةنس  ـ 483  لا ةّدم 

عشوھ 15:5 نیسئاب ( دوھیلا  هبلطي  ّىتح  كانھ  ىقبي  فوسو   ،( ءامسلا هناكم ( ).
 

تقو هنإ   . ةقیضلاب وأ  لاینادل  نیعبسلا  عوبسألاب  ةیقابلا  عبسلا  تاونسلا  ْفَرعُت 
يف ثدحیس  امل  ةضيرعلا  طوطخلا  لایناد  رفس  ضرعي   .( لیئارسإ بوقعي ( ةقیض 
ُِتّبَثُيَو  . اَِھب َيِضُق  ٌبَرِخَو  ٌبْرَح  َِةياَِھّنلا  َىِلإَو   ، ٍةَراَمَِغب ُهُؤاَِھتْناَو   ...» : هذھ ةياھنلا  ةرتف 

، َةَمِدْقَّتلاَو َةَحِیبَّذلا  َّطبُي  ُلِ ِعوُبُْسألا  ِطَسَو  ِيفَو   ، ٍدِحاَو ٍعوُبْسُأ  ِيف  َنيِرِیثَك  َعَم  اًدْھَع 
لایناد ) « ِبِّرَخُمْلا َىلَع  ُّيِضْقَمْلا  َّبَصُيَو  َِّمَتي  ىَّتَح  ٌبَّرَخُم  ِساَجَْرألا  ِحاَنَج  َىلَعَو 

ریغ ّةیطخلا  نم  ٍةنس  ـ 490  لا ةّدمل  ًةياھن  ّّبرلا  عضي  ةقیضلا  عم   ، كلذلو  .(27 ،26:9
اھبقاوعو ةحلاصتملا  .

 



حیسملا 	 ّدض
 

ّبرخُي فوس  يذلا  صخشلا  هنأب  هالعأ  دراولا  عطقملا  يف  ّبرخُملا  لایناد  فِّرعُي 
میلشروأ نأ  امبو  لایناد 26:9).5  ّایسملا ( ءيجم  دعب  كلذو   ، سدقملاو ةنيدملا 

كلذ نإف   ، نامورلا دي  ىلع  دالیملا  دعب  ماعلا 70  يف  بارخلل  اّضرعت  لكیھلاو 
« ًاببس صخشلا « اذھ  نوكي  فوس   . ّةینامورلا ّةیسنجلا  ًالماح  نوكیس  صخشلا 

ديدعلل اًزكرم  نوكیس  هنأ  امبو   . ةياھنلا عم  هتياھن  فداصتت  فوسو   ، ةياھنلا يف  اًّمھُم 
( ةنونيدلل اًذّفنُم  ًاّّيوق (  « اًمداخ نوكیسو « ةقیضلا  لالخ  ثدحتس  يتلا  رومألا  نم 
لثم لیصفتلاب  هحرشن  نأ  نكمملا  نم  سیل   . ٍبرق نع  هیلإ  رظنن  انوعد   ، ءایلل

6. ةظحالملاب ةريدجلا  ىرخألا  لامعألا 

 

يذلا هسفن  تقولا  يف  هتيادب ( يف  سّدقُملا  باتكلا  هب  ّأبنت  ّمھُملا   « ببسلا اذھ «
ناسنإلا ّررق  امدنع   ، طوقسلا دعب  ًةرشابم   ،( ىلوألا ّةرملل  حیسملاب  هیف  ّأبنت 

ًةَواَدَع ُعََضأَو  » :( ناطیشلا ّةیحلا ( ىلإ  يلاتلا  مالكلا  لیق   ! نایصعلا ًّالوأ  ناطیشلاو 
« َُهبِقَع َنیِقَحَْست  ِتَْنأَو   ، ِكَسْأَر ُقَحَْسي  َوُھ   . اَِھلَْسنَو ِِكلَْسن  َنَْیبَو   ، َِةأْرَمْلا َنَْیبَو  ِكَنَْیب 
نيوكتلا 15:3 )).
 

. رھظي امدنع  مھب  ّصاخلا  ّایسملا  هرابتعاب  دوھیلا  هلبقي  فوس  اذھ  ّةیحلا  لسن 
نكسي هیفف   . ضرألا ىلع  ناطیشلل  ّيسیئرلا  عداخملا  صخشلا  اذھ  نوكي  فوس 

ّةطخ بسح  رھظیس  يذلا  قراخلا  لجرلا  نوكي  فوس   . ًاّيدسج ناطیشلا  ءلم  ّلك 
.هللا
 

« َناَدُي ْيَِكل   ، َبِذَكْلا اوُقِّدَصُي  ىَّتَح   ، َِلالَّضلا َلَمَع  ُمِھَْیِلإ ُهللا  ُلِسْرُیَس  اَذھ  ِلَْجألَو 
لاق ةیناثلا 11:2، 12).  يكینولاست  ) « ِمْثِإلِاب اوُّرُس  َْلب   ، َّقَحْلا اوُقِّدَصُي  َْمل  َنيِذَّلا  ُعیِمَج 

« ِيب َِّالإ  ِبآلا  َىِلإ  ِيتَْأي  ٌدََحأ  َسَْیل   . ُةَایَحْلاَو ُّقَحْلاَو  ُقيِرَّطلا  َوُھ  َاَنأ  حیسملا « عوسي 
ّانحوي 6:14 )).

 

هنإ ىلوألا 18:2).  ّانحوي  حیسملا ( ّدض  مسا  لوّسرلا  ّانحوي  راتخا  اذامل  ىرن 
لِسرُي هللا فوس  كلذ  دعب   . ّقحلا وھ  يذلا   ، حیسملل ّماتلا  ضیقنلا  ىلع   ، ةبوذكألا
ِيَبأ ِمْسِاب  ُتَْیَتأ  ْدَق  َاَنأ  اذھ « ىلع  حیسملا  ّدكأ   . َِضفُر دق  ّقحلا  نأل   ، ةبوذكألا

ّانحوي 43:5 ) « َُهنوَُلبَْقت َِكلذَف  ِهِسَْفن  ِمْسِاب  ُرَخآ  َىَتأ  ِْنإ   . ِيَننوَُلبَْقت ْمُتَْسلَو  ).
 



يف  . ملاعلا ّةیقبو  لیئارسإ  هلبقت  فوس  ةنعللا  بلجیس  يذلا  ةبوذكألا  نكلو 
قالطإلا ىلع  ةردق  رثكألا  صخشلا  نوكیس   ، حیسملا عوسي  ءانثتساب   ، عقاولا

نوكي فوس  حیسملا  ّدض   . ّةيرشبلا خيرات  يف  روھظلا  ىلع  :
 

ّةيركف ّةيرقبع 
 

ُمَكَْحأ ...» َتَْنأ   [ لھ اَھ [  ! ِةَِھلآلا ِبْلَقَك  ََكبْلَق  َتْلَعَج  ِْنإَو   ، ٌهِلإ َال  ٌناَسِْنإ  َتَْنأَو 
َتْلَّصَح َكِمْھَِفبَو  َِكتَمْكِِحبَو   . َكَْیلَع ىَفَْخي  َال  اَم  ٌّرِس   [ كانھ لھ  ] ! َلآِیناَد ْنِم 

لایقزح 2:28-4 ) « َِكِنئاَزَخ ِيف  َةَّضِفْلاَو  َبَھَّذلا  َتْلَّصَحَو   ، ًةَوَْرث َكِسْفَِنل  ).

 

ةمیقل ٍءایحإ  يف  ةریبك  ٍةورث  ىلع  لوصحلا  ّمتي  فوس  لبقتسملا  يف  هنأ  ىرن  انھ 
فوس  ، رایھنالا نم  ملاعلا  تاداصتقا  بارتقاو  ةقیضلا  بارتقا  عم   . سیفنلا ندعملا 
بھذلا يف  نمألا  ىلع  روثعلل  ٍةلواحم  يف  ةنیمثلا  نداعملا  ءارشل  سانلا  ّقفدتي 
ةضفلاو .

 

ّةیباطخ ّةيرقبع 
 

« لایناد ) « ِِهئاَقَفُر ْنِم  ُّدََشأ  ُهَُرظْنَمَو  َِمئَاظَِعب  ٌِمّلَكَتُم  ٌمَفَو  ٌنوُیُع  َُهل  ُنْرَقْلا  اَذھَو 
20:7).

 

ايؤرلا 2:13» ) « ٍدََسأ ِمَفَك  ُهُمَفَو  ُهُتَْيأَر ...  يِذَّلا  ُشْحَوْلاَو  ).
 

عطقملا اذھ  ثّدحتي   . مارتحالا ّبلطتيو  هابتنالا  تفلي  يذلا  بیطخلل  ٌزمر  دسألا  مف 
هتوص ةباھمو  ّومس  ریثأت  نع  .

 

ّةیسایس ّةيرقبع 

 

« ُكِسْمُيَو ًةَتَْغب  ِيتَْأيَو   ، ِةََكلْمَمْلا َرْخَف  ِهَْیلَع  اوُلَعَْجي  َْمل  ٌرَقَتْحُم  َُهناَكَم  ُموَُقیَف 
ٍمْوَِقب ُمُظَْعيَو  ُدَعَْصيَو  ِرْكَمْلِاب  ُلَمَْعي  ُهَعَم  ِةَدَھاَعُمْلا  َنِمَو   ... ِتاَقُّلَمَّتلِاب َةََكلْمَمْلا 



باتكلل اًقیقحتو   ، ىلعأ اًمكاح  حبصي  فوسو  لایناد 21:11، 23).  ) « لِیلَق
، ُتْعَنَص يَِدي  ِةَرْدُِقب  » : َلاَق ُهََّنأل  » : حیسملا ّدض  لوقي  فوس  سّدقُملا 

ُتَْططَحَو  ، ْمُھَِرئاَخَذ ُتْبََھنَو   ، ٍبوُعُش َموُخُت  ُتْلََقنَو   . ٌمیِھَف ِيَّنأل   . ِيتَمْكِِحبَو
، ٌروُجْھَم ٌضَْیب  ُعَمْجُي  اَمَكَو   ، ٍّشُعَك ِبوُعُّشلا  َةَوَْرث  يَِدي  َْتباََصأَف   . َلَطبَك َكوُلُمْلا 
« ٌفِصْفَصُم َالَو  ٍمَف  ُِحتاَف  َالَو  ٍحاَنَج  ُفِرْفَرُم  ْنَُكي  َْملَو   ، ِضَْرألا َّلُك  َاَنأ  ُتْعَمَج 
ءایعشإ 13:10-14 )).

ّةيراجت ّةيرقبع 

 

«« َكاَنِغ َِببَِسب  َكُبْلَق  َعََفتْراَف   ، ََكتَوَْرث َتْرَّثَك  َِكتَراَِجت  ِيف  َِكتَمْكِح  ِةَرْثَِكب 
لایقزح 5:28 )).

 

« ُعَنْصُت  ، َدِیبَعْلاَو َراَرَْحألاَو   ، َءاَرَقُفْلاَو َءَاِینَْغألاَو   ، َرَاِبكْلاَو ّصلا  َراَغِ  : َعیِمَجْلا َلَعَْجيَو 
َيِرَتَْشي َْنأ  ٌدََحأ  َرِدَْقي  َال  َْنأَو   ، ْمِِھتَھْبَج َىلَع  َْوأ  ىَنْمُیْلا  ِمِھَِدي  َىلَع  ٌةَمِس  ْمَُھل 

ايؤرلا 16:13-17 ) « ِهِمْسا ُدَدَع  َْوأ  ِشْحَوْلا  ُمْسا  َِوأ  ُةَمِّسلا  َُهل  ْنَم  َِّالّإ   ، َعِیَبي َْوأ  ).
 

ّيكنبلا ماظنلا  اذھ  يف  نوكراشي  نم  عیمج  ايؤرلا 11:14،  بسحب 
َىِلإ ْمِِھباَذَع  ُناَخُد  ُدَعَْصيَو  » : ّةيدبأ ًةنونيد  نولاني  فوس  ديدجلا   « سّسؤُملا »
ِّلُِكلَو ِِهتَروُِصلَو  ِشْحَوِْلل  َنوُدُجَْسي  َنيِذَِّلل  ًالَْیلَو  اًراََھن  ٌةَحاَر  ُنوَُكت  َالَو   . َنيِِدبآلا َِدَبأ 
ِهِمْسا َةَمِس  َُلبَْقي  ْنَم  ».

 

ّةيركسع ّةيرقبع 
 

« َءاََمظُعْلا ُدِیبُيَو  ُلَعَْفيَو  ُحَجَْنيَو  ًابَجَع  ُِكلْھُي   . ِِهتَّوُِقب َسَْیل  ِْنكلَو   ، ُهُتَّوُق ُمُظَْعتَو 
لایناد 24:8 ) « َنیِسيِّدِقْلا َبْعَشَو  ).

 

؟» ...» َُهبِراَحُي َْنأ  ُعیِطَتَْسي  ْنَم  ؟  ِشْحَوْلا ُلْثِم  َوُھ  ْنَم  » : َنِیِلئاَق ِشْحَوِْلل  اوُدَجَسَو 
ايؤرلا 4:13 )).

 

ّةيرادإ ّةيرقبع 



 

ايؤرلا 2:13» ) « ٍدََسأ  ... ٍّبُد  ... ٍرَِمن َهْبِش  َناَك  ُهُتَْيأَر  يِذَّلا  ُشْحَوْلاَو  ).

 

انل ّنیبُي   . ّةیلبابلاو ّةیسرافلاو  ّةیقيرغإلا  تّايروطاربمإلا  حیسملا  ّدض  عمجي 
. تّايروطاربمإلا هذھ  ّلثمُت  تاناویحلا  هذھ  نأ  خيراتلاو  سّدقُملا  باتكلا 

كلملا ملح  يف  ةبقاعتملا  كلامملا  ّلثمُتو   ، ٍشوحو نع  لایناد 1:7-6  ثّدحتي 
لایناد 38:2، و30:5-31، لیصفتلاب  اھضرعيو  لایناد 31:2).  لاثمتلاب ( رصنذخوبن 
.و20:8-21

 

ايؤرلا 13:17» ) « ْمَُھنَاطْلُسَو ْمَُھتَرْدُق  َشْحَوْلا  َنوُطْعُيَو   ، ٌدِحاَو ٌيْأَر  ْمَُھل  َِءالُؤھ  ).
 

ّةینيد ّةيرقبع 

 

« ِيف ُِسلَْجي  ُهَِّنإ  ىَّتَح   ، اًدوُبْعَم َْوأ  اًھِلإ  ىَعْدُي  اَم  ِّلُك  َىلَع  ُعَِفتْرُمْلاَو  ُمِواَقُمْلا 
ةیناثلا 4:2 يكینولاست  ) « ٌهِلإ ُهََّنأ  ُهَسَْفن  اًرِھْظُم   ، ٍهِلإَك ِلَكْیَھ ِهللا  ).

 

« َلَعَْجيَو  ، ِشْحَوْلا ُةَروُص  َمَّلَكََتت  ىَّتَح   ، ِشْحَوْلا ِةَروُِصل  اًحوُر  َيِطْعُي  َْنأ  َيِطْعُأَو 
ايؤرلا 15:13 ) « َنوُلَتْقُي ِشْحَوْلا  ِةَروُِصل  َنوُدُجَْسي  َال  َنيِذَّلا  َعیِمَج  ).

 

	و666 حیسملا 	 ّدض 	 ةياھن
 

َءاَج َُا  » : ةّعورُم ًةياھن  حیسملا  ّدض  يھتني  فوس  ةياھنلا  يف   ! ّراسلا ربخلا  كیلإ 
ِروُِنل اَمِھِجوُرُب  ِيف  اَفَقَو  ُرَمَقْلاَو  ُسْمَّشَلا   ... ٌعاَعُش ِهَِدي  ْنِم  َُهل   . ِروُّنلاَك ٌناَعََمل  َناَكَو   ....

َساََسألا ًايِّرَعُم  ِريِّرِّشلا  ِتَْیب  َسْأَر  َتْقَحَس   ... َكِدْجَم ِقَْرب  ِناَعََمِلل   ، ِةَِرئاَّطلا َكِماَھِس 
قوقبح 3:3-4، 11، 13 ) « ِقُنُعْلا ىَّتَح  ).
 

«« ِهِئِیجَم ِروُھُِظب  ُهُلِطْبُيَو   ، ِهِمَف ِةَخْفَِنب  ُهُدِیبُي  ُّبَّرلا  يِذَّلا   ، ُمِیَثألا َُنلْعَتْسُیَس  ٍِذئَنیِحَو 
ةیناثلا 8:2 يكینولاست  )).

 



رفس يف  ءاج  ام  قّقحُيو  ايؤرلا  رفس  يف  میثألا  اذھ  قحسي  حیسملا  عوسي 
كئلوأ نإف   ، ناطیشلا نبا  قحس  تقو  يف   .« ِكَسْأَر ُقَحَْسي  َوُھ  نيوكتلا 15:3 «... 
فوس ايؤرلا 9:14)  هتروصلو ( شحولل  نودجسيو  شحولا  ةمس  نولبقي  فوس  نيذلا 
ّيبنلا حَرطُي  فوس  ماظنل 666.  ًةياھن  عضي هللا  ايؤرلا 21:19).  فیسلاب ( نولَتقُي 
ةيواھلا يف  حَرطُيو  دَّیقُيو  ناطیشلا  كَسمُي  فوسو   ، رانلا ةریحب  يف  میثألاو  باّذكلا  .

 

هالعأ ةروكذملا   « ةمسلا نع « سّدقُملا  باتكلا  ثّدحتي  :
 

« ْمَُھل ُعَنْصُت   ، َدِیبَعْلاَو َراَرَْحألاَو   ، َءاَرَقُفْلاَو َءَاِینَْغألاَو   ، َرَاِبكْلاَو ّصلا  َراَغِ  : َعیِمَجْلا َلَعَْجيَو 
َِّالّإ  ، َعِیَبي َْوأ  َيِرَتَْشي  َْنأ  ٌدََحأ  َرِدَْقي  َال  َْنأَو   . ْمِِھتَھْبَج َىلَع  َْوأ  ىَنْمُیْلا  ِمِھَِدي  َىلَع  ٌةَمِس 

ايؤرلا 16:13-17 ) « ِهِمْسا ُدَدَع  َْوأ  ِشْحَوْلا  ُمْسا  َِوأ  ُةَمِّسلا  َُهل  ْنَم  ).

 

رتویبمكلا ةزھجأ  طابترا  ببسب  رتویبمك  ةكبش  ماظنب  ةمسلا  طبترت  نأ  ّنیعتي 
نكلو  ، عیبلاو ءارشلل  ّةيرورض  نوكت  فوسو   .( مسالا مقر  / مسالا ّةیمقرلا ( ّةيدجبألاب 

، ةئشانلا ونانلا  ایجولونكت  مادختسابف   . ىرخأ تامادختسا  ٍّكش  نود  اھل  نوكتس 
ةمزاللا ّةیثارولا  ةرفشلا  ةرفش  ریفوتل  اھمادختسا  رتویبمكلا  يجمربمل  نكمي 

زاوج عَرزُیس  امك   . بویعلاو ّةیثارولا  ضارمألا  جالعل  تاّبكرُملاو  تائيزجلا  عیمجتل 
ماعطلا عباوطو  ّةیحصلا  هتياعر  ةقاطبو  ّيعامتجالا  هنامض  ةقاطبو  ءرملا  رفس 
لوصول ٍلزنم  حاتفمك  اھمادختسا  ّىتح  نكمي   . هدلج تحت  نمآ  ٍلكشب  لقنلا  ركاذتو 
ّةیكنب ةقاطبو  ٍرفس  زاوجك  اھمادختسابو   . ةموكحلا نم  موعدملا  هلزنم  ىلإ  ءرملا 
لاثملا لیبس  ىلع  لزنملا  يف  مدَختسُت  فوسو   . ّةینطولا دودحلا  ىشالتت  فوس 
ءایشألا تنرتنإل  ٍدادتماك   (IoT). ماظن نأب  ّلیختلا  نم  لیلقلا  ىوس  رمألا  ّبلطتي  ال 

ٍدعُب نع  بقاري  ّيكذ  ّيصخش  ٌدعاسم  وھو   ، نوزامأ ةكرش  همّدقُت  يذلا  اسكیلأ 
ةزھجأ ٍةلوھسب  ّهلحم  ّلحت  نأ  نكمي   ، لزنملا يف  لاقُي  ٍءيش  ّلك  توصلا  قيرط  نع 
حیسملا ّدض  .

 

اھتلمع اّمبرو  نمألاو  ّةيوھلاو  ةحارلا  لثم  دئاوفب  تدعو  يتلا  شحولا  ةمس 
فوس  ، اھب ّةصاخلا  نیشتكولبلا  ةّیصاخب  ةطبترملا   ، مّخضتلل ةمواقملا  ّةیضارتفالا 

ّيناطیشلا ماظنلا  اذھ  يف   . عشجلاو راكتحالاو  ةبلاطملاو  ّةيدوبعلا  ىلع  يوطنت 
مّدقُمل دجسي  نلو   . اًھلإ مكاحلا  حبصي  ّينيدلاو  ّيسایسلاو  ّيداصتقالا  بعّشتملا 
اھیلع لصحي  نم  ىوس  تاریخلا  .

 



 

 
ّينمألا رصنعلا  ةحيرش  عم  عرزلل  ةلباقلا  ىدملا  بيرق  لاّصتالا  ةحيرش  نوكت  اّمبر 
تّایجمربلا قارتخا  ةمواقمل  ّةیكذلا  فتاوھلا  يف  نآلا  ةدوجوملاو   ، اھل ةبحاصملا 

فتاوھلا نایسن  وأ  نادقف  ّةیلامتحا  اًمئاد  دجوت  هنأ  امب   . ةمسلا نم  اًءزج   ، ةزھجألاو
ٍبابسأل » ، كلذلو  ." ءادترالل ةلباقلا  ةزھجألا  ىلإ " ٌةجاح  كانھ  نوكت  فوس   ، ّةیكذلا
ةمسب طبترت  فوس  هذھو   . ةھبجلا وأ  ىنمیلا  دیلا  يف  حئارش  عرزُت  فوس   ،« ّةینمأ

ىلإ میحجلا  ىلإ  هباھذ  نمضيو  ةمسلا  يّقلتُم  ىلع  ةنعللا  ّبصیس  اّمم   ، شحولا
حیسملا ّدض  يأ  هھلإ –  عم  رانلا  ةریحب  يف  دبألا –  .

 

 

 
ةقیضلا لبق  فاطتخالا  نیب  ةلصافلا  ةرتفلا  يف  نونمؤي  نيذلا  كئلوأل  ةبسنلاب 
لصفلا يف   « دایعألا رظنا «  ، ثادحألا هذھ  حرشل  ةقیضلا ( فصتنم  يف  فاطتخالاو 
باسح قيرط  نع   ، حیسملا ّدض  نوكیس  نم  ةفرعمل  ًةلیسو  ّّبرلا  ىطعأ   ،( ثلاثلا
مھِربخُي  . رمألل نورّضحتيو  اًمّدقُم  نورذحي  فوس  ةقبسملا  ةفرعملا  هذھبو   . همقر
ةقيرطب زغللا  ّلح  ّمتیس  اّمبر  ايؤرلا 18:13).  وھ 666 ( حیسملا  ّدض  مقر  نأ  هللا 
ةمیقلا باسحب  ّةيربعلا  سّدقُملا  باتكلا  رافسأ  ریسفتل  ّةيدوھي  ٌةقيرط  ايرتامیج [

يف ناربیك  ملاس  اھحرش  امك   ،[ اھفورح ىلإ  اًدانتسا  تاملكلل  ّةيددعلا   Salem
Kirban Reference Bible ( رشن راد   AMB ةحفص  ،1992 ، يسینیت  ، اغوناتاشت  ،
220):
 

« نكمي  . فورحلاب ماقرألا  ةئجھتو  ماقرألا  زیمرتل  ميدقلا  ماظنلا  يھ  ايرتامیج  تناك 
ةغللا مادختسا  لاح  يف  ةقيرطلا  هذھب  دوكلا  ماظتنا  لمعي   . ٍّةيدجبأ ّةيأ  مادختسا 

ّةيزیلجنإلا : a=1؛ b=2... j=10؛ k=20؛ s=100؛ t=200... مسا نإف  اذكھو   . خلإ  «fox»
وأ 666 هجتان 6+60+600  نوكي  فوس  ».
 

ةقیضلا 	 ةياھن
. هدونجو حیسملا  ّدض  كالھب   ، ةقیضلا وأ   ، لاینادل نوعبسلا  عوبسألا  يھتني  فوس 

لایناد يف  ٌفوصوم  وھ  امك   ، كلذك لیئارسإ  ریھطت  ّةیلمع  يھتنت  ةقیضلا  ةياھنبو 
، ِّيَِدَبألا ِّربْلِاب  ِ َىتْؤُِیلَو   ، ِمْثِإلا ِةَراَّفَِكلَو   ، َايَاطَخْلا ِمیِمَْتتَو  َِةیِصْعَمْلا  ِلیِمْكَِتل   ...» :24:9



حیسملا وأ  حوسمملا  َنیِسوُّدُقْلا ( ِسوُّدُق  ِحْسَِملَو   ، ِةَّوُبُّنلاَو َايْؤُّرلا  ِمْتَِخلَو  )».
 

ةقیضلا عم  بنج  ىلإ  ًابنج   ، ّةيویندلا كلامملا  يھتنت  فوس  كلذلو  .
 

َال» اَھُكِلَمَو   ، اًَدَبأ َضِرَقَْنت  َْنل  ًةََكلْمَم  ِتاَواَمَّسلا  ُهِلإ  ُمیِقُي   ، ِكوُلُمْلا َِءالُؤھ  ِماََّيأ  ِيفَو 
« َِدَبألا َىِلإ  ُتُبَْثت  َيِھَو   ، ِِكلاَمَمْلا ِهِذھ  َّلُك  ِينْفُتَو  ُقَحَْستَو   ، َرَخآ ٍبْعَِشل  ُكَرْتُي 
لایناد 44:2 )).

 

ممألا 	 ةنمزأ 	 ةياھن
 

أدب  . ممألا نامز  ةياھن  اًضيأ  يتأي  دوھیلا  ریھطتو  ةقیضلاو  حیسملا  ّدض  ةياھن  عم 
مھلقن مانصألا  ةدابع  يف  دوھیلا  طوقس  دعبف   ، دالیملا لبق  ماعلا 606  يف  اھدوجو 

حمس هللا  ، نیحلا كلذ  ذنمو   . اًماع ةّدمل 70  رسألا  ىلإ  لباب  كلم  رصنذخوبن  كلملا 
لایناد 37:2-43 يف  ٌّحضوُم  وھ  امك   ، ّةیملاع ٌّةوق  اھل  نوكت  نأب  ممألل  .

 

َلَّمَكُت ىَّتَح   ، ِمَُمألا َنِم  ًةَسوُدَم  ُمِیلَشُروُأ  ُنوَُكتَو  تاقوألا « هذھ  نع  حیسملا  ثّدحت 
اقول 24:21 ) « ِمَُمألا ُةَنِمَْزأ  ).
 

ّّبرلا 	 موي
 

ةنس 	1000	+	 ةياھنلا 	 موي
 

مساب اًضيأ  فَرعُيو   .« مویلا كلذ  مساب « سّدقُملا  باتكلا  يف  اذھ  ةياھنلا  موي  فَرعُي 
ةكرعمل ریھامجلا ( عّمجت  دعب  ّّبرلا  موي  أدبي   . ّّبرلا مويو  میظعلا  مویلاو  ریخألا  مویلا 

لیئوي رمقلاو ( سمشلا  هیف  ملظت  يذلا  تقولا  يفو  ءاضقلا  يداو  يف   ( نودجمرھ
ّایسملا ناسنإلا ( نبا  يتأي  رمقلاو  سمشلا  هیف  ملظت  يذلا  تقولا  يف   .(14:3-15

( مویلا كلذ  ّّبرلا ( موي  أدبي   ، كلذلو ّىتم 29:24-30).  میظع ( ٍدجم  يف   ( حیسملا وأ 
هتيادب يف   . ٍةنس هتّدم 1000  ّّبرلا  موي  وأ   ، اذھ ةياھنلا   « موي . و« حیسملا ةدوع  دنع 
يلاتلابو ؛  ّيفلألا مویلا  وأ  رصعلا  يھنُي  هتياھن  يفو   ، رضاحلا نامزلا  اذھ  يھنُي 

: ًالئاق  ( ٍةنس نم 1000  رثكأ  ّةیلبقتسملا ( ةياھنلا  نع  سرطب  ثّدحتي   . نینامز يھنُي 



، ٍجِیجَِضب ُتاَواَمَّسلا  ُلوَُزت  ِهِیف  يِذَّلا   ، ِّبَّرلا ُمَْوي   ، ِلْیَّللا ِيف  ٍّصِلَك  ِيتَْأیَس  ِْنكلَو  »
ةیناثلا سرطب  ) « اَھِیف ِيتَّلا  ُتاَعوُنْصَمْلاَو  ُضَْرألا  ُقِرَتَْحتَو   ، ًةَقِرَتْحُم ُرِصاَنَعْلا  ُّلَحَْنتَو 

10:3).
 

هنأ رابتعا  ىلع  اذھ   « رصانعلا لالحنا  » ، مھریغ نوریثكو   ، ءايزیفلا اوسرد  نم  ىري 
يفتختو ٍةقاط  ىلإ   ( ّيوجلا فالغلاو  ضرألا  رصانعلا ( ةدام  ّلوحتت   7. ّيرذ ٌراطشنا 

نم ّنوكُملا  مویلا  دعب  ضرألا  ىلع  اذھ  رصانعلا  ءافتخا   .« ٍقارتحا ةرارح « ًةقلطُم 
يف نيذلا  كئلوأ  ةنونيد  ىلإ  ّيدؤُت  ریمدتلاب  اھتياھنف   . ةفلتخم ٌةياھن  وھ  ٍةنس  فلأ 
ءالؤھ ءایعشإ 23:45).  ءایحأ ( اوناك  امنیب  مھبكر   اونحي  مل  نيذلا  يأ   ، ةيواھلا

ّيبلیف 10:2)، حیسملا ( مامأ هللا/ مھبكر  نونحي  فوس   ، ضرألا تحت   ، نونوعلملا
نوموقيو نوفَشكُي  فوس  تقولا  كلذ  يفو  ضرألا –  يفتخت  نأ  دعب  نونادي  فوسو 

...» : لوقلاب ًةحارص  سّدقُملا  باتكلا  هفصي  يتلا   .« يناثلا توملا  اًدادعتسا لـ «
رومزملا 29:22 ) « ُهَسَْفن ِيْحُي  َْمل  ْنَمَو  ِباَرُّتلا  َىِلإ  ُرِدَحَْني  ْنَم  ُّلُك  وُثَْجي  ُهَماَّدُق  ).
 

« ِراَّنلا ِةَرْیَحُب  ِيف  َحِرُط  ْمُھُّلِضُي  َناَك  يِذَّلا  ُسِیلِْبإَو  ِةَنَّسلا ...  ُفَْلألا  ِتََّمت  ىَتَم  َّمُث 
َِسلاَجْلاَو  ، ََضیَْبأ اًمیِظَع  اًشْرَع  ُتَْيأَر  َّمُث   ... ُباَّذَكْلا ُِّيبَّنلاَو  ُشْحَوْلا  ُثْیَح   ، ِتيِرِْبكْلاَو

َمَّلَسَو  ...! ٌعِضْوَم اَمَُھل  ْدَجوُي  َْملَو   ، ُءاَمَّسلاَو ُضَْرألا  َِتبَرَھ  ِهِھْجَو  ْنِم  يِذَّلا   ، ِهَْیلَع
َْمل ْنَم  ُّلُكَو   ... ِِهلاَمَْعأ ِبَسَِحب  ٍدِحاَو  ُّلُك  اوُنيِدَو   . اَمِھِیف َنيِذَّلا  َتاَوَْمألا  َُةيِواَھْلاَو  ُتْوَمْلا 
ايؤرلا ) « ِيناَّثلا ُتْوَمْلا  َوُھ  اَذھ   ... ِراَّنلا ِةَرْیَحُب  ِيف  َحِرُط  ِةَایَحْلا  ِرْفِس  ِيف  ًابوُتْكَم  ْدَجوُي 

14 ،15 ،13 ،11 ،10 ،7:20).

 

«. سیلبإو نیبئاتلا  ریغ  ةاطخلاو  ّةیطخلاو  ةيواھلاو  توملا  ةياھن  وھ   « يناثلا توملا 
طوقس دعب  ةيادبلا  يف  اھب  قطن  يتلا  ةنعللا  عفري هللا  نأ  نكمي  طقف  تقولا  اذھ  يف 
ِيف » : ةيادبلا ىلإ  نآلا  اندعو  ةلماك  ًةرود  ّةيرشبلا  تراد   . ندع ّةنج  يف  ناسنإلا 

نيوكتلا 1:1 ) « َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا  ََقلَخ ُهللا  ِءَْدبْلا  ).
 

َىلُوألا َءاَمَّسلا  ََّنأل   ، ًةَديِدَج اًضَْرأَو  ًةَديِدَج  ًءاَمَس  ةديدجلا « ةيادبلا  هذھ  يف  ّدعأ هللا 
ةكئالملاو سانألا  رّھط  دق  نوكي  فوس  ايؤرلا 1:21).  ) « اَتَضَم َىلُوألا  َضَْرألاَو 

دوجو نودب  ّةرملا  هذھو   ، ىرخأ ًّةرم  ًةنكمم  ةّماتلا  ضرألا  نوكت  فوسو   ، نيّدرمتملا
ّرشلاو ّةیطخلا  روضح  وأ  .

 



ىلع 	 ّدتمُملا 	 ناسنإلاو 	 ناطیشلا 	» عوبسأ «	 ةنس 	 ةياھن
ٍةنس 	6000	 رادم

 

عوبسأ يھنت  فوس   ( ٍةنس نم 1000   « ٌموي وھو « ّّبرلا ( موي  ةيادب  يف  ةياھنلا 
اھنم ٌّلك  غلبي   « ٍمّايأ ّةتس « نم  برقي  امب  ّرم  دق  ناسنإلا  نوكي  فوس  ) . ناسنإلا
باتكلا يف  بسنلا  لسالس  ّعبتت  باسح  بسحب   ، ندع ّةنج  ذنم  ٍةنس   1000

مامز دیعتسي هللا  فوس   .( رضاحلا نامزلا  لالخ  نمو  حیسملا  ىلإ  مدآ  نم  سّدقُملا 
.« رومألا مامز  ةداعتسا هللا  نع « لیصافتلا  نم  ديدعلا  ايؤرلا  رفس  حرشي   . رومألا
ىلإ هرودب  هاطعأ  يذلاو   ، مدآل هاطعأ  يذلا  ضرألا  ّةیكلم  دنس  دیعتسي هللا 

، ِرْھَّدلا اَذھ  ُهِلإ  ناطیشلا ( نم  ّةیكلملا  دنس  عجرتسي هللا   . طوقسلا دنع  ناطیشلا 
موسرم هللا، بجومبو   . ةعبسلا رفسلا  موتخ  ّكف  قيرط  نع  ةیناثلا 4:4)  سوثنروك 

يذلا ريرملا  سردلا  نمث  عفدل  وأ  ةنعللا  تحت  ةاناعملل  دعب  امیف  ناسنإلا  ّرطضُي  نل 
نيوكتلا 17:2 ّرشلاو ( ریخلا  ةفرعم  ةرجش  نم  هّملعت  ).

 

ةعبسلا 	 موتخلا
 

ریغ ٍببسلو   . ٍةقیض ّلكل  ّةیلامجإلا  ةرتفلا  ايؤرلا  رفس  يف  ةعبسلا  موتخلا  حرشت 
عم نمازتت  يتلا  ثادحألا  نأل   ، ةياھنلا يف  يتأي  سداسلا  متخلا  نأ  ودبي   ، ٍموھفم

ّلوحتت سمشلا   : ةقیضلا ةياھن  يف  ثدحت  يتلا  اھسفن  ثادحألا  اھنأ  ودبي   « هحتف »
ءامسلاو طقاستت  موجنلاو  رمحألا  نوللا  ىلإ  ّلوحتي  رمقلاو  دوسألا  نوللا  ىلإ 

متخلا نإف   ، كلذ عمو  ايؤرلا 12:6-16).  نوئبتخي ( سانلاو  حزحزتت  لابجلاو  قلفنت 
ثادحأب رذنيو  عباسلا  قوبلا  ىلع  يوتحي  يذلا   ، عباسلا متخلا  لبق  حتفُي  سداسلا 

ّّبرلا موي  يتأي  نأ  نكمي  فیك   . ٍزغل ىلع  يوطني  اذھو   . ّّبرلا موي  يف  نامزلا  ةياھن 
عّمجت دعب  ّّبرلا  موي  أدبي   ، هالعأ ٌّنیبُم  وھ  امك  ؟  اھتياھن يفو  ةقیضلا  طسو  يف 

لیئوي 14:3 نودجمرھ ( ةكرعم  راظتنا  يف  ءاضقلا  يداو  يف  ریھامجلا  ).

 

وأ  ، ةقیضلا فصتنم  يف  ًانالعإ  كانھ  نأب  ةلوقعملا  تاباجإلا  نیب  نم  ٌةدحاو  دیفت 
ّّبرلا موي  ّيبنلا  اینفص  طبري   . اھسفن ّّبرلا  موي  تامالع  نم  اًضعب  هل  نوكت   ، اًريذحت
قباسلا نالعإلا  نم  اًعون  نوكي  نأ  نكميو   ، ٍتوصب :

 

« ُراَّبَجْلا ٍِذئَنیِح  ُخُرَْصي   . ِّّبرلا ِمَْوي  ُتْوَص   . اًّدِج ٌعيِرَسَو  ٌبيِرَق   . ِمیِظَعْلا ِّبَّرلا  ُمَْوي  ٌبيِرَق 
اینفص 14:1 ) « ّرُم اً ).



 

فصنو ٍتاونس  ثالث  لبق  ٍريذحت  ةباثمب  ّّبرلا  موي  ّلھتسي  يذلا  توصلا  اذھ  نأ  ودبي 
( ّّبرلا موي  يف  وأ  ةياھنلا  يف  سیلو  سداسلا ( متخلا  يف   . ّيلعفلا ثدحلا  نم 
اقول عشوھ 8:10؛  ) « اَنَْیلَع يِطُقْسا   : َِلِالّتِللَو  ، ّطَغ اَنیِ  : ِلَاِبجِْلل سانلا « لوقي  فوس 

ايؤرلا 16:6 .(30-28:23؛ 

 

ةعبسلا 	 قاوبألا
 

ام ةایح  ىلع  يضقت  ٍةئبوأ  قاوبأ  اھنم  ٌةعبرأ   ، ٍقاوبأ ةعبس  عباسلا  متخلا  لخاد 
؛ برشلا هایم  ثلثو  )؛  هقئالخو هنفسب  رحبلا ( ثلثو  بشعلاو  راجشألا  ثلث   : يلي

موجنلاو رمقلاو  سمشلا  نم  ةقاطلا  جاتنإ  ثلث  اًّتقؤم  فّفخُيو  .

 

مساب ةفورعملاو   ، ةیقبتملا ةثالثلا  قاوبألا  يتأت  ةعبرألا   « تاريذحتلا هذھ « دعب 
فوس ةعیبطلل  ةقئاف  ٍتاليو  ةثالث  ءامسلا  طسو  يف  رئاط  ٌكالم  نلعي   . ليولا قاوبأ 
رِذنُي سداسلا  قوبلاو   .« دارجلا بارسأ « جورخب  رِذنُي  سماخلا  قوبلا   . قبس ام  عبتت 
قوبلاو  . سانلا ثلث  لتقمل  ّىدأ  اّمم   « ناسرفلا شویج  نم « نویلم  قالطناب 200 

ةعبس ٍبضغ  تاماج  نم  ّنوكتي  ریخألاو  عباسلا  .
 

ةعبسلا 	 بضغلا 	 تاماج
 

لمامد ِبّبسُي  ّلوألا  ماجلا   . ةعیبطلل ةقراخ  ٍةئبوأ  ةعبس  يھ  ةعبسلا  تاماجلا 
ىلإ تاطیحملا  عیمج  ّلوحُي  يناثلا  ماجلاو   . شحولا ةمس  مھب  نيذلا  سانلا  ىلع 
هایم عیبانيو  راھنألا  ّلوحُي  ثلاثلا  ماجلاو   . ّةيرحبلا تاقولخملا  عیمج  لتقيو  ٍمد 
ماجلاو  . ٍرانب سانلا  سمشلا  قرحت  نأ  يف  ّببستي  عبارلا  ماجلاو   . ٍمد ىلإ  برشلا 

. ةملظم هتكلمم  ریصتف   ( لباب شحولا ( ةموكح  شرع  ىلع  بكسني  سماخلا 
ىلإ ملاعلا  شویج  دشحل  نیطایشلا  قِلطُيو  تارفلا  رھن  فّفجُي  سداسلا  ماجلاو 
ىربكلا ندملا  عیمج  طِقسُت  ةمیظع  ٍةلزلز  يف  ّببستي  عباسلا  ماجلاو   . نودجمرھ
میظع ٍدرب  لباو  يف  اًضيأ  ّببستيو   ، (« ریمدتلل ةلباقلا  ریغ  اھباحس « تاحطانب  )

نیتنيدملا ةھجاومل  بھذت   ( مویلا قارعلا  يف  ّةیلبقتسملا ( لباب  ةنيدم  لعجي 
هّیطغُيو ضرألا  ىلإ  بھذي   . ةرومعو مودس  ّةیطخلا  امھتكھنأ  نیتللا  نیتميدقلا 

ايؤرلا 17:18-21 ایمرإ 42:51، 64؛  رحبلا ( ).
 



ةریثك 	 ءایشأ 	 ةياھن
 

. تاياھنلا نم  ديزملا  اھب  ٍتّاوبن  ىلع  هتاحفص  عیمج  ربع  سّدقُملا  باتكلا  يوتحي 
يھتني فوس  ضرألا  نزحو  رومزملا 5:9، 6)؛  نوھتني ( فوس  مھندمو  رارشألاف 
ةایحو رومزملا 9:46)؛  يھتنت ( فوس  بورحلاو  ّلوألا 33-31:16)؛  مّايألا  رابخأ  )

رومزملا 12:73، مھتورث ( ةدايز  عم  ٍبنج  ىلإ  ًابنج  يھتنت  فوس  ةیخارتملا  رارشألا 
ضرألا روبق  يف  مھدامر  وأ  ءایقتألا  روھمجل  ّةيداملا  ماسجألا  يھتنت  فوسو   .(18
اھداسفو اھّتيدوبعو  ضرألا  طابحإو  عشوھ 14:13)؛  ءایعشإ 19:26؛  لایناد 2:12؛  )

اینفص 9:3 لباب ( جرب  دنع  رھظ  يذلا  تاغللا  میسقت  اّمبرو  ةیمور 20:8، 21)؛  )).

 

دجم اوري  ّىتح ال  نینمؤملا  ریغ  لوقع  يمعي   ، رھدلا اذھ  هلإ   ، ناطیشلا نإ 
ةياھن بناج  ىلإ   ، كلذلو ةیناثلا 4:4).  سوثنروك  ةروص هللا ( وھ  يذلا   ، حیسملا

امك  . هب ّببست  يذلا  ىمعلل  ٌةياھن  كانھ  نوكت  فوس  ايؤرلا 2:20)،  ناطیشلا (
ةقرسلاو ةيرخسلاو  ةلماعملا  ةءاسإو  نجسلاو  راقفإلاو  دلَجلا  دبألا  ىلإ  يھتنیس 

نیمآ مث  نیمآ  نّییناربعلا 35:11-38).  نینمؤملا ( لتقو  بيذعتلاو  قحسلاو  !
 

يھتنت 	 فوس 	 ّةینّاّبرلا 	 ةالصلا
 

ةالصلا مساب  ًاّیخيرات  اًفورعم  ناك  امب  نونمؤملا  ّىلصُي  فوس   ، نامزلا ةياھن  نیحل 
مامتإو توكلم هللا  ءيجم  صوصخب  مھتابلط  عیمج  باجتسُت  فوسو   . ّةینّاّبرلا

يف امب  ّيمویلا ( زبخلا  ىلع  لوصحلاو  تاومسلا  يف  امك  ضرألا  ىلع  هتئیشم 
( ةقیضلا رابتخا  ٍةبرجت ( يف  لوخدلا  مدعو  ءایعشإ 16:33)   ، ّيوامسلا ّنملا  كلذ 

مویلا كلذ  ذنم   ! ّّبرلا موي  يف  ّىتم 9:6-13)   ، حیسملا ّدض  رّيرشلا ( نم  ةاجنلاو 
ّةینّاّبرلا ةالصلا  عفري  يسيّدق هللا  نم  ٍسيّدق  ّيأ  نوكي  نل   ، دیجملا .

 

ّرشلا 	 يلعاف 	 ةياھن
 

ٍضعبلو  ،( قارعلا يف  رضاحلا  تقولا  يف  لصوملا  ىونینل ( ًةياھن  ّّبرلا  عضي  فوس 
موحان 11:1، 14).8 حیسملا ( ّدض  لثم   ، كانھ اودلو  نيذلا  اھلسن  نم 
 

بضغ ّبصني  ةياھنلا  يفو   . ةياھنلا نع  لایقزح  نم  ّهلك  عباسلا  حاحصألا  ثّدحتي 
ةقیضلا يف  ثدحتس  يتلا  ءایشألا  حاحصألا  اذھ  يف  ىري  نأ  ءرملل  نكمي  هللا. 



ايؤرلا رفس  يف  لیصفتلاب  درت  يتلا  اھسفن  ثادحألا  يھ  هذھ   . ةياھنلا يف  كلذكو  .
 

ریخلا نیب  لاصفنالل  ّةيزاجم  ٌةروص  ءادجلا ( نع  فارخلا  لصفني  فوس  ةياھنلا  يف 
نونوكيو ةایحلا  دیق  ىلع  ةقیضلا  ةرتف  لالخ  نوقبي  نيذلا  سانلا  مھ  ءالؤھ   .( ّرشلاو

اوناك امك  رارشألا ( لصفني  ّايركز 10:12).  هسفن ( نع  فشكي هللا  امدنع  ضرألا  ىلع 
ّىتم ) « ُرَخآلا ُكَرْتُيَو  ُدِحاَوْلا  ُذَخْؤُي   ، ِلْقَحْلا ِيف  ِناَنْثا  ُنوَُكي  ٍِذئَنیِح  » :( حون مّايأ  يف 
يف مھحرطي  مث  ّىتم 33:25)،  هراسي ( نع  رارشألا  ًّالوأ  عوسي  میقي  فوس   .(40:24

ّىتم 41:25 ّةيدبألا ( رانلا  ).
 

ّيرشبلا 	 ماظنلا 	 ةياھن
 

هتنايدو امور  يف  ةزكرمتملا  هتسایسو  سمشلا  تحت  ناسنإلا  عوبسأ  يھتني 
ماظنلا اّمأ   . ّةوبنلا بسحب  لباب  يف  ةزكرمتملا  هتراجتو  لیئارسإ  يف  ةزكرمتملا 
ریھشلا حیسملا  ّدض  هسّسأ  يذلا   ، ناسنإلل  « ّيزاجعإلا ديدجلا « ّيملاعلا 
نولابلا لثم  ِعقرفُي  فوسف   ، ذوفنلا بحاصو  !

 

ٌصّخلُم
 

ثدحت اًریخأف   . ةسینكلا لخاد  مھتقرفو  نینمؤملا  لاصفنا  ةياھنلا  يف  اًضيأ  يھتني 
لاصفنالل ٌةياھن  ثدحت  دیجملا  مویلا  اذھبو   ، راربألل ّةيدسجلا  ةمایقلا  ةياھنلا  يف 
حیسملا يف  اودقر  نم  عیمجو  ءایحألا  ّيراتخم هللا  نیب  ليوطلا  .

 

شیعن يذلا  نامزلا  نكلو   ، اًمامت مّدھت  دق  ملاعلا  نوكي  ، ال  اًقباس ٌروكذم  وھ  امكو 
ةیلاحلا لابجلا  لسالس  يفتخت  فوس   . دیكأتلاب يھتني  فوس  يذلا  وھ  نآلا  هیف 

ءاحنأ عیمج  يف  خانملا  يف  ّيرذج  ٍّریغت  يف  رمألا  ّببستي  اّمم  ّةیناكربلا  رزجلاو 
ّدض يف  دّسجتُملا   ، ضرألا بعش  ىلع  هناطلسو  ناطیشلا  مكُح  نأ  امك   . ملاعلا
سأر قحسي  فوسف   ، حیسملا يأ   ، ةأرملا لسن  اّمأ   . يھتني فوس   ، حیسملا

نيوكتلا 15:3 حیسملا ( ّدض  يأ   ، ّةیحلا ).

 

نم 1000 ّنوكُملا  ّّبرلا  موي  رورم  دعب  يأ  نامزلا ( اذھ  ةياھن  ىلع  ٍةنس  فلأ  رورم  دعب 
فوسو  ، رصانعلا لیكشتل  ٍةداعإ  يف  نآلا  رھظت  يتلا  ضرألا  يفتخت  فوس   ،( ٍةنس



اھلامك ىلإ  ضرألا  لیكشت  داعي  فوس   . ةديدج ضرأو  ةديدج  ٌءامس  ّلكشتت 
دق ّةيرشبلاو  ضرألا  نم  ٌلك  نوكت  فوسو   . اًدلاخ ناسنإلا  حبصي  فوسو   ، ّيلصألا

فوسو  . دوجولا نم  ىرخأ  ًّةرم  ّةیلصألا  امھتلاح  ىلإ  نادوعیف  ةلماك  ٍةقلح  يف  تراد 
ندع ّةنج  لثم  ٍةئیب  يف  دبألا  ىلإ   ، ّةیقنلا ةروص هللا  ىلع  عونصملا   ، ناسنإلا شیعي 
هقلاخ عم  .

 

انتعیبطب ّعلطتن   ، ةنمازتملا ةفسؤملاو  ّةراسلا  رابخألا  هذھ  عیمج  قایس  يف 
ىتم يلاتلا « لصفلا  عوضومو   . رومألا هذھ  عیمج  ثودح  دعوم  ةفرعمل  ».

 



 

ثلاثلا 	 لصفلا
 

؟ ةياھنلا 	 نوكت 	 ىتم
 

ةماقإلا 	 موي 	 وھ 	، ةياھنلا 	 موي 	، مویلا 	 كلذ
 

ًاتاقوأ اودّدح  دق  نيریثك  نأ  نمو   ، تاقوأ ديدحت  هنكمي  ٍصخش  ّيأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
تاقوألا يھ  رابتعالا  نیعب  ذخؤت  نأ  نكمي  يتلا  ةدیحولا  تاقوألا  نأ  ّالإ   ، لعفلاب
اًصوصخو  ، اھریسفتو اھداجيإ  اننكمي  فیكو  نيأ  ؟  ًاتاقوأ دّدح  لھ  اھدّدح هللا.  يتلا 
ءاضقنا دعوم  نع  حیسملا  ذیمالتلا  لأس  ؟  ّّبرلا موي   ، ةياھنلا موي  يأ   - « مویلا كلذ  »
ّّبرلا موي  نع  هولأس   ، ساسألا يفو  ّىتم 3:24).  رھدلا ( .

 

ُةَِكَئالَم َالَو   ، ٌدََحأ اَمِِھب  َُملَْعي  َالَف  ُةَعاَّسلا  َكِْلتَو  ُمَْویْلا  َِكلذ  اََّمأَو  » : حیسملا لاق 
سقرم 32:13 ّىتم 36:24؛  ) « ُهَدْحَو ِيَبأ  َِّالإ   ، ِتاَواَمَّسلا ).
 

ًّةرم حیسملا  نولأسي  ذیمالتلا  ىرن   ، لسرلا لامعأ  رفس  نم  ّلوألا  حاحصألا  يف 
يغبني  . سّدقُملا باتكلا  يف  ٍءایشأ  ةّدع  رھظت   . مویلا كلذ  نع   ، هتمایق دعب   ، ىرخأ

لبق هل  ناك  يذلا  دجملا  داعتسا  دق  حیسملا  ناك  تقولا  كلذ  لولحب  هنأ  ّركذتن  نأ 
يف بآلا  عم  نآلا  هكراشتي  يذلا  هسفن  دجملا  وھو  ّانحوي 5:17)؛  ملاعلا ( سیسأت 

يسولوك 3:2 ةفرعملاو ( ةمكحلا  ّلكب  ىلوألا 16:3)،  سواثومیت  ءامسلا ( ).
 

تاقوألا وأ  ةنمزألا  اوفرعي  نأ  مھل  اًّنیعُم  نكي  مل  هنأ  ىرخأ  ًّةرم  حیسملا  مھِربخُي 
هنإ تقولا  اذھ  يف  لقي  مل  هنإف   ، كلذ عمو  لسرلا 7:1).  لامعأ  بآلا ( اھدّدح  يتلا 
هذھ كلمي  هنإ ال  لقي  مل   ، ةیناثلا ّةرملل  لاؤسلا  دنعو   . تقولا فرعي  مل   ( نبالا يأ  )
ىرخأ ًّةرم   ، ةفرعملا ّّيلك  تقولا  كلذ  يف  ناك  هنأل  ةفرعملا  !

 

يف حیسملا  روھظ  قایس  يف  دیكأتلاب  اًحیحص  ّىتم 36:24)  هالعأ ( عطقملا  ناك 



دعب  ، ةمایقلا دعب  ةدّجمُملا  هتلاح  يف  حیسملاب  اًّقلعتُم  نكي  مل  هنكل   ، ّةيرشب ٍةئیھ 
يذلا تقولا  صوصخب  سانلا  عیمج  لبقتسمب  ّقلعتي  هنأ ال  امك   ، ًابيرقت اًموي  نیعبرأ 

ةمَجرتُملا تاملكلا  اّمأ   . ٍءيش ّلك  ىھتني  ىتم  عیمجلا  ملعي  نأ  ّيھيدبلا  نم   . هركذ
يف ةملكلا   ، عقاولا يف   .« ٌدحأ امھب  ملعي  نلف  ينعت « الف   « ٌدََحأ اَمِِھب  َُملَْعي  َالَف  »
يھ ّةینانویلا   eido ىلع هیلإ  َرظنُي  ًءارجإ  فصتو  ّماتلا  نمزلا  يف  ٌةمدختسم  يھو   ،
ةمجرت يف  امك  اھتمجرت  بجي   ، كلذ ىلع  ًءانبو   . يضاملا نمزلا  يف  هنأ   YLT

(Young’s Literal Translation) « لبق ٍصخش  ّيأ  ةفرعم  مدعف   .« ٌدحأ امھب  فرعي  مل 
، يلاتلابو  . اًقحال عیمجلا  ةفرعم  نود  لوحي  لاكشألا  نم  ٍلكش  ّيأب  حیسملا  ةمایق 

ّةيوبنلا ةملك هللا  يف  ثحبلا  يف  ّرمتسن  لب  دحاو  ٍعطقمب  ّرثعتن  انوعد ال  .
 

لیئارسإ ىلإ  ةكلمملا  ةداعتسا  تقوب   ، ةياھنلا موي   ، مویلا كلذ  نولداعي  ذیمالتلا  ناك 
سوماع ميدقلا ( دھعلا  يف  اًضيأ  اذھ  ظَحالُيو  لسرلا 6:1).  لامعأ  ّيتم 3:24؛  )

. لیئارسإ ةداعتساب  ةياھنلا  لداعت  عطاقملا  هذھ  نأ  حضاولا  نم  لایناد 44:2).  11:9؛ 
ةياھنلا نوكتس  ىتم  فرعن  فوسف  ةماقإلا  دعوم  ةفرعم  انعطتسا  اذإ  .

 

تاقوألا 	 دّدحُي 	 سّدقُملا 	 باتكلا
 

ةّنیعُم ثادحأ  ثودح  ّدرجُمب   . سقرمو ّىتم  ّيلیجنإ  نم  ٍدوقع  دعب  ايؤرلا  رفس  َِبتُك 
نوكتس ىتمو  ىرخألا  ثادحألا  نوكتس  ىتم  فرعي  نأ  ءرملل  نكمي   ، ةقیضلا نم 
ىلإ ًةرشابم  كلذ  ّيدؤُي  فوس  لایناد 11:12)،  ّبرخُملا ( سجِر  ةماقإ  ّدرجُمب   ! ةياھنلا

وأ  ، فصنو نینامزو  ٍنامز  ىلإ  نوكیس  اذھ  نإ  لایناد 7:12  لوقي   . رھدلا اذھ  ةياھن 
فصنو ٍنینس  ثالث  .

 

لكیھلا يف  ٌةسجر  كانھ  نوكتس  هنأ  ىلإ  راشأ   ، ةياھنلا نع  حیسملا  ّملكت  امدنع 
وھ اذھ   . بارخلا ّببسُت  فوس  ةسجرلا  هذھ  نأو   ،( هئانب ةداعإ  يغبني  يذلا  )

ناكملا نم  برھلاب  سانلا  حیسملا  ىصوأ   . لایناد هنع  ثّدحت  يذلا  هسفن  ءيشلا 
ىلإ نّورفي ( نيذلا  صاخشألا  ّىتم 15:24-16، 21).  أدبت ( فوس  دئادشلا  ربكأ  نأل 

ايؤرلا 6:12 اًموي ( ةّدمل 1260  ةيانعلا  نوقلي  فوس   ( اًصوصخ ّدعُم  ٍناكم  ).

 

ةيؤر ّدرجُمب   ، كلذلو  . ةسجرلا نم  اًموي  دعب 1260  يتأت  فوس  ةياھنلا  نأ  نآلا  ىرن 
ةمالع عضو  يف  أدبي  نأ  ٍصخش  ّيأل  نكمي   ، ةسجرلا هذھ   "X" كلذ عبتي  ٍموي  ّلك 

دنع دجملا  ّبر  رھظي  نأ  ىلإ  ّةرم  طبضلاب 1260  كلذ  لمع  هنكميو   ، ميوقتلا ىلع 



نالعتسالا .
 

دوھیلل 	 تامالعلا / تاقوألا
 

َدوَُھیْلا ََّنأل  » . ٍتامالع ىلإ  جاتحملا  دوھیلا  هبعشل  تامالع  ىطعأ  نأ هللا  حضاولا  نم 
اَنََّنأل ةسینكلل « لوّسرلا  سلوب  حضوأ   ، نكلو ىلوألا 22:1).  سوثنروك  ) « ًَةيآ َنوَُلأَْسي 
ٌريِّرِش ٌلیِج  ّایسملا « لاقو  ةیناثلا 7:5).  سوثنروك  ) « ِنَایِعْلِاب َال  ُكُلَْسن  ِناَميِإلِاب 

ّىتم 4:16 ) «... ًَةيآ ُسِمَتَْلي  ٌقِساَف  ).
 

نّییقیقحلا نینمؤملا  لاقتنا  يأ  ةسینكلا ( فاطتخا  دعب   . تقولا رورمب  ّرشلا  ومني 
نم عیمج  نوكيو  ةیناثلا 7:2).  يكینولاست  دعب ( امیف  ّرشلا  ّدیقُي  نل   ،( ءامسلا ىلإ 

، رّيرشلا لیجلا  اذھ  نیب  نمو   . رارشألا نم  ةظحللا  كلت  يف  ضرألا  ىلع  نوكَرتُي 
هجو ىلع  دوھیلا  عم  لماعتي  فوس  ىرخأ  ًّةرمو   ، تامالع ىرخأ  ًّةرم  مّدقُي هللا  فوس 
هلسرو ةلاسر هللا  تامالعلا  قفارت  فوس   ، ىرخأ ًّةرمو   . صوصخلا .

 

تامالعلا نم  ٍلاخ  وھ  ام  نع  اھزییمتلو   ، تاقوألاو تامالعلا  نع  ديزملا  مھفل 
ّرسلاو ّةوبنلا  نیب  قرفلا  صحف  ىلإ  جاتحن   ، تاقوألاو .

 

ّرسلا 	 لباقم 	 ّةوبنلا
 

لیئارسإ ةكلمم  راظتنا  يف  شیعت   ، ّةيدوھي اھمظعمو   ، ةّركبُملا ةسینكلا  تناك 
دوھیلا عیمج  بتي  مل   .« توكلملا ةسینك  مساب « فَرعُت  يھف  يلاتلابو  ةمداقلا – 
مھاصوأو  ، بئاجعلاو تايآلا  ّترمتسا  لسرلا 38:2).  لامعأ  سرطب ( مھاصوأ  املثم 
حیسملا عوسي  نالعتسا  عم  جرفلا  تاقوأ  لجأ  نم  ةبوتلاب  ىرخأ  ًّةرم  سرطب 

لسرلا 19:3-٢١).9 لامعأ  )

 

يف  . ضرألا ىلع  حیسملا  نالعتسا  نع  ثحبت  هذھ   « توكلملا ةسینك  تناك «
لامعأ ممألا ( ىلإ  صالخ هللا  ّدتماو  ًایساق  دوھیلا  بلق  حبصأ  لسرلا 28،  لامعأ 

سسفأ 1:3-2). سلوبل ( ةمیظعلا  ّةیلوؤسملا  هذھ  ْتَِحنُم  لسرلا 27:28-29). 
دوھیلا ةظاغإل  ممألل  ًالوسر  هنوك  ّةیفیك  نعو  لیجنإلل  دوھیلا  ضفر  نع  ثّدحت 
سلوب اھّلكش  يتلا  ةّزیمتُملاو  ةديدجلا  نینمؤملا  ةعامج  فَرعُت  ةیمور ١١:١١-١٨).  )



ىلع اھزیكرت  ببسب  ةمعنلا  ةسینك  مساب  اًضيأ  فَرعُتو   .« ّرسلا ةسینك  مساب «
لسرلا 24:20).10 لامعأ  ةمعن هللا ( لیجنإ 
 

ىلع توكلملا –  ةسینك  وأ  اھب  ّأبنتُملا  ةسینكلا  يأ  ةّركبُملا –  ةسینكلا  ّتزكر 
نادمعملا ّانحویب  أدب  هنأو   ، ًابيرق ناك  تاوامسلا  توكلم  نأ  تنلعأ   . توكلملا لیجنإ 

ّىتم اقول 1:10؛  نيرخآب ( اًقحالو  سقرم 15:1)،  حیسملاب ( ّرمتساو  ّىتم 2:3)،  )
ةعبرأو ةئم  لبقتسملا  يف  ًةیناث  هب  زركي  فوس  يذلا  توكلملا  لیجنإ  هنإ   .(19:28
رّشبُي فوس   . ّيبنلا ّایليإ  ىلإ  ةفاضإلاب  ايؤرلا 14)،  ايؤرلا 7؛  دوھیلا ( نم  اًفلأ  نوعبرأو 

َّمُث  . ِمَُمألا ِعیِمَِجل  ًةَداَھَش  َِةنوُكْسَمْلا  ِّلُك  ِيف   ...» : ّرسلا ةسینك  فاطتخا  دعب  هب 
حیسملا عوسي  نالعتسا  نع  توكلملا  ةسینك  ثحبت  فوس   .« ىَھَتْنُمْلا ِيتَْأي 
حیسملا عوسي  ةلباقم  يأ  فاطتخالا –  نع  توكلملا  ةسینك  ّعلطتت   . ضرألا ىلع 

ىلوألا 17:4 يكینولاست  ءاوھلا ( يف  باحسلا  يف  ).
 

ىلع ّزكرُتف  ّرسلا –  ةسینك  وأ  اھب  ّأبنتُملا  ریغ  ةسینكلا  يأ  ةیلاحلا –  ةسینكلا  اّمأ 
ًةحیبذ بیلصلا  ىلع  حیسملا  توم  نولبقي  نيذلا  كئلوأ  نإ  لوقت  ةمعن هللا.  لیجنإ 
ةیمور ّةيدبأ ( ٌةایح  مھل  نوكت  فوس  توملا  نم  هتمایقب  نونمؤيو  مھاياطخ  لجأ  نم 

9:10).

 

اننأ نوفرعي  نيذلا ال  صاخشألا  نم  فيدجتلل  سّدقُملا  باتكلا  ّةوبن  ةلاسر  تّضرعت 
ًاتاقوأ اودّدح   ، توكلملا ةسینك  يف  اننأب  ناميإلا  لالخ  نمو   ، ّرسلا ةسینك  يف 
يذلا نالعتسالا  فالخب  تاقوأ  وأ  تامالع  هل  تسیل  فاطتخالا  نأ  مغر  فاطتخالل 

اذھ يف  اًقحال   « ّرسلا رظنا «  ، لیصافتلا نم  ٍديزمل  ) ! دّدحُمو هب  ّأبنتُم  تقوو  ٌةمالع  هل 
لصفلا ).

 

عوسي نالعتسا  فيرعت  بسحب  ةياھنلا  موي  باسح  نكمي   ، فاطتخالا سكع  ىلع 
مل  ، سقرمو ّىتم  مّايأ  يف   . ةیھانتم ٍّةقدب  نوتيزلا  لبج  ىلع  ضرألا  ىلع  حیسملا 
ينعي سقرم 32:13). ال  ّىتم 36:24؛  نالعتسالا (  « ةعاس وأ  موي  فرعي « ٌدحأ  نكي 
ىلإ سانلا  ّلظي  نأ   ، ايؤرلا رفس  نع  فشكلا  مت  امدنع  نمزلا  نم  ٍدوقع  دعب  هنأ  اذھ 

حیسملا نالعتسا  تقو  نوفرعي  دبألا ال  .

 



« ٍةصرفب ةقیضلا  نم  ّركبُملا  ءزجلا  لالخ  نوصلخي  نيذلا  سانلا  ىظحي  فوس 
ايؤرلا 7)، اًفلأ ( نیعبرأو  ةعبرأو  ةئملا  میلعت  ىلإ  عامتسالاو  سّدقُملا  باتكلا  ةساردل 
تقو نم  هنأل   . نوتيزلا لبج  ىلع  هیمدقب  عوسي  هیف  فقي  يذلا  مویلا  باسحو 

سقرم 14:13؛ ّىتم 22-15:24؛  ّيلبقتسملا ( لكیھلل  حیسملا  ّدض  سیندت 
طبضلاب 1260 نوكیس  لایناد 27-24:9؛ 31:11؛ 11:12)،  ةیناثلا 4-3:2؛  يكینولاست 

نوتيزلا لبج  ىلع  همدق  عضي  امدنع  ّايركز 4:14  يف  درو  ام  عوسي  مّمتُي  ّىتح  اًموي 
11.« میلشروأ قرش 
 

نع ثدحلا  اذھ  دعبأ  امف   ، حیسملا نالعتسا  تقو  ديدحت  دیكأتلاب  بعصألا  نم 
دھعلا ّةوبن  تاعوضوم  دحأ  وھ  نالعتسالا   ، فاطتخالا سكع  ىلعف   . رضاحلا نامزلا 

نم مغرلا  ىلع   ، تامولعملا عمج  ىلع  نيرداق  نوكن  نأ  اھنیح  ّعقوتن  فوس   . ميدقلا
رظنن انوعد   . عوضوملا اذھ  ىلع  ءوضلا  ءاقلإ  هنأش  نم  اذھو   ، اھیّفخت !

 

ةكلمملا دادرتساب  اھعیمج  ةطبترم  ٍثادحأ  ةّدع  ىلع  يوطني  ةياھنلا  موي  نأ  ّركذت 
عوبسأ ةياھن   : ةياھنلا مویل  ةفلتخم  ًاثادحأ  قباسلا  لصفلا  يف  انيأر   . لیئارسإ ىلإ 
ّببسُتس يتلا  ةسجرلاب  طبترملا   « ریمألا كالھو « ؛  ممألا كلامم  ةياھنو  ؛  ناسنإلا
ثدحي ّهلك  اذھو  حیسملا –  عوسي  نالعتساب  فورعملا  نالعتساو هللا –   ، بارخلا
ةياھنلا موي  يف « ».

 

ىلإ ةكلمملا  دادرتسا  عم  ٌنمازتم   ( مویلا كلذ  ) « ةياھنلا موي  نأ « مھفن  اننأ  امب 
، ّّبرلا موي  يأ   - « مویلا كلذ  ّقلعتت بـ « ٍتّاوبن  ّةيأ  صحفل  ٍةجاحب  نحنف   ، لیئارسإ

ثدحیس ىتم  ديدحت  لجأ  نم  هتماقإو –  هبضغب  .
 

ةماقإلاو 	 بضغلا
 

تايآلا يھ  ةماقإلاب  مث  بضغلاب  ّقلعتت  يتلا  سّدقُملا  باتكلا  يف  تايآلا  ضعب 
كانھو حاحصألا 6.   ، عشوھ نم  ىلوألا  تايآلاو  حاحصألا 5،   ، عشوھ نم  ّةیماتخلا 

هّنیع هللا اًتقو  دجن  اًضيأ  !

 

«. ََّيِلإ َنوُِرَّكبُي  ْمِھِقیِض  ِيف   . يِھْجَو اوُبُلَْطيَو  اْوَزاَجُي  ىَّتَح  ِيناَكَم  َىِلإ  ُعجَْرأَو  ُبَھَْذأ 
. ِنْیَمَْوي َدَْعب  اَنِییْحُي   . َانُِربَْجیَف َبَرَض   ، اَنیِفَْشیَف َسَرَتْفا  َوُھ  ُهََّنأل  ِّبَّرلا  َىِلإ  ُعجَْرن  َّمُلَھ 



عشوھ 15:5؛ 1:6-2 ) « ُهَماََمأ َایْحَنَف  اَنُمیِقُي  ِِثلاَّثلا  ِمَْویْلا  ِيف  ).
 

ِِثلاَّثلا ِمَْویْلا  ِيف  وھ « تقولا  ».
 

ّّبرلا نأ  دجن  فوسف   ، هذھ قبست  يتلا  تايآلا  انأرق  اذإ   ، عطقملا اذھ  قایس  يف 
ىلعو ؛  اًعيرس اًمكُح  نوكیسو   ،( ميارفأ ّةیلامشلا ( ةكلمملا  ىلع  اًمكُح  ردصي 
عشوھ  ، سوسلا لباقم  ّثُعلا  اًئیطب ( اًمكُح  نوكیسو   ،( اذوھي ّةیبونجلا ( ةكلمملا 

لبق ّيلبابلا  كلملا  نع  مث  ّيروشألا  كلملا  ةنمزأ  نع  دیكأتلاب  اذھ  ثّدحتي   .(12:5
نع هللا ثّدحتي  هنإف   ، يلاتلا مسقلا  يف  ىرنس  امك  نكلو   . حیسملا نم  ٍنورق  ةّدع 

هناكم ىلإ  اًدئاع  حیسملا –  صخش  يف   –.

 

فوس  ، كلذ ببسبو  عشوھ 13:7).  ىلع هللا ( تّدرمتو  قيرطلا  لیئارسإ  ّتلض 
اًضَْيأ ْمَُھل  ٌلْيَو  مھنع « فرصني  فوس  اف   : تّاوبنلا بسحب  بقاوعلا  ضعب  ثدحت 
ًاطِقْسُم اًمِحَر  مھطعي هللا «...  فوسو  عشوھ 12:9)؛  ) «! ْمُھْنَع ُتْفَرَصْنا  ىَتَم 
عشوھ ) « ِمَُمألا َنَْیب  َنیِِھئَات  دوھیلا « نوكي  فوسو  عشوھ 14:9)؛  ) « ِنْیَِسَبي ِنَْیيَْدثَو 

، ّطَغ اَنیِ  : ِلَاِبجِْلل َنوُلوَُقي  ةياھنلا « يفو  عشوھ 3:10).  مھل (  « َِكلَم َال  نوكيو « 17:9)؛ 
عشوھ بوعشلا ( مھیلع  عمتجت  فوس  عشوھ 8:10)!  ) « اَنَْیلَع يِطُقْسا   : َِلِالّتِللَو
لیئارسإ ىلإ  ىرخأ  ًّةرم  يتأي  فوس  يذلا  اًریخأ  ّّبرلا  نوبلطي  فوسو  10:10)؛ 

موي مویلا –  كلذ  ىلإ  ریشي  لیئارسإ  ىلإ  يناثلا  ءيجملا  اذھو  عشوھ 12:10).  )
ةياھنلا .

 

وأ  ، بیلصلا ىلع  حیسملا  عوسي  صخش  يف  مھضفر هللا ( ذنم  دوھیلا  خيرات  ناك 
مھّركذ  ، بیلصلا ىلإ  داقُي  عوسي  ناك  امنیب   . اًسئاب اًخيرات   ( فسوي نبا  ّایسملا 
ّيبنلا عشوھ  نم  هتاملكب  :

 

« ُهََّنأل  ، َّنُكَِدالَْوأ َىلَعَو  َّنُكِسُفَْنأ  َىلَع  َنِیكْبا  َِلب  ََّيلَع  َنِیكَْبت  َال   ، َمِیلَشُروُأ ِتاََنب  َاي 
َْمل ِيتَّلا  ِّيِدُّثلاَو  ِْدَلت  َْمل  ِيتَّلا  ِنوُطُبْلاَو  ِِرقاَوَعِْلل  َىبوُط   : اَھِیف َنوُلوَُقي  ِيتَْأت  ٌماََّيأ  اَذَوُھ 
اقول ) «! ّطَغ اَنیِ  : ِماَكِآللَو  ! اَنَْیلَع يِطُقْسا   : ِلَاِبجِْلل َنوُلوَُقي  َنوُئِدَتَْبي  ٍِذئَنیِح   ! ْعِضْرُت

28:23-30).

 

ملو نیھئات  دوھیلا  راص  ّىتح  طقف  ٍةنس  نیعبرأ  ىوس  حیسملا  نایب  ىلع  ّرمي  مل 



عشوھ يف  هالعأ  ةدراولا  ىرخألا  ثادحألا  عیمج   . نیحلا كلذ  ذنم  ٌكلم  مھل  نكي 
ةقیضلا يف  ثدحیس  ام  نع  اًضيأ  عشوھ  انِربخُي   . ةياھنلا يف  ثدحت  فوس   8:10-12.

 

يزاوي اذھ   .( شحو سرتفم ( ٍناویحو  ٍّبدو  ٍرمنو  ٍدسأ  نع  عشوھ 7:13-8  ثّدحتي 
. ّّبرلا دوعي  ّىتح  لیئارسإ  مكحت  فوسو  تمكح  يتلا   [ دوھیلا ریغ  ممألا [ كلامم 

عشوھ ةدالولا ( ضاخم  نم  يناعت  يتلا  ةأرملل  ّةیلبقتسملا  ةقیضلا  ّلثمُي  امك 
ّلثمتت فوس  ّّيربلا  شحولاو  ّبدلاو  رمنلاو  دسألا   : اھسفن تاناویحلا  هذھ   .(13:13
روشأ هنأب  ميدقلا  دھعلا  هنع  ثّدحتي  يذلا  حیسملا –  ّدض  يأ  مداقلا –  مكاحلا  يف 

« ّّيربلا ناویحلا  » . لایناد اھآر  يتلا  شوحولا  نم  ًاّبكرُم  نوكي  فوس  اخیم 6:5).  )
نم ًاّیح  اًجيزم  نوكي  فوس  ايؤرلا 2:13.  يف  ٌروكذم  وھو   ، ّبكرُم ٌشحو  ریخألا 

ّةيروشألاو ّةیلبابلا  تّايروطاربمإلا  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ةميدقلا ّةینامورلا  ّةيروطاربمإلا 
ّةيروطاربمإلا يضارأ  مكحي  فوس   ، حیسملا ّدض   ، اھمكاحو  . اًضيأ ّةیقيرغإلاو 

طسوتملا ضیبألا  رحبلا  قرشو  بونجو  لامش  يأ  ةميدقلا –  ّةینامورلا  .
 

ضرتفي امك   ، ةكرتشملا ّةیبوروألا  قوسلا  وأ  ّيبوروألا  داّحتالا  ّدرجُم  اذھ  نوكي  نل 
ّيفارغجلا عقوملا  نأل  ٌأطخ  اذھ   . نيرصاعملا ّةیباتكلا  تّاوبنلا  يّملعُم  نم  ديدعلا 

،( يلاتلا لصفلا  يف   « لباب مسقلا « رظنا  قئاقحلا ( عم  بسانتي  هدحو ال  ابوروأل 
اًكلم حیسملا  ّدض  حبصي  ّىتح  سّسأتت  ةرشعلا ال  اھكولمب  رشعلا  كلامملا  نألو 
ةقیضلا ةيادب  دعب  نوكي  يذلاو  ايؤرلا 12:17)،  ).

لیئارسإ 	 كرتي هللا	
 

اننكمي  ، اًّدج دیعب  ٍنامز  نع  لب  هنامز  نع  طقف  ثّدحتي  عشوھ ال  نأ  ىرن  اننأ  امب 
لبقتسملا يف  ٍریثكب  دعبأ  ٍتقو  ىلإ  عشوھ (15-14:5؛ 1:6-3)  تّاوبن  قیبطت  .

 

ِيناَكَم َىِلإ  ُعجَْرأَو  يِضَْمأَو ...  ُسِرَتَْفأ  َاَنأ  ِيِّنإَف  عشوھ 14:5-15 « يف  لاق هللا 
يِھْجَو اوُبُلَْطيَو  اْوَزاَجُي  ىَّتَح  ».

 

ِءَاِیبَْنألا ََةِلتاَق  َاي   ! ُمِیلَشُروُأ َاي   ، ُمِیلَشُروُأ َاي  ًایثار « حیسملا  لوقي  ّىتم 23  يفو 
اَھَخاَِرف ُةَجاَجَّدلا  ُعَمَْجت  اَمَك  ِكََدالَْوأ  َعَمَْجأ  َْنأ  ُتْدََرأ  ٍةَّرَم  ْمَك   ، اَھَْیِلإ َنِیلَسْرُمْلا  َةَمِجاَرَو 

َال ْمُكَِّنإ   : ْمَُكل ُلوَُقأ  ِيَّنأل   . ًاباَرَخ ْمَُكل  ُكَرْتُي  ْمُكُتَْیب  اَذَوُھ   . اوُديِرُت َْملَو   ، اَھْیَحاَنَج َتَْحت 
ّىتم 37:23-39 ) «! ِّبَّرلا ِمْسِاب  ِيتآلا  ٌكَرَابُم   : اوُلوَُقت ىَّتَح  َنآلا  َنِم  يَننْوََرت  ).



 

َال ٍرَجَح  َىلَع  ٌرَجَح  اَنُھھ  ُكَرْتُي  َال  ُهَِّنإ   : ْمَُكل ُلوَُقأ  َّقَحَْلا  لكیھلا « ءانب  نع  اًضيأ  لاقو 
َبِّرُخو دالیملا  دعب  ةنس 30  تاملكلا  هذھ  حیسملا  لاق  ّىتم 2:24).  ) «! ُضَقْنُي
دالیملا دعب  ةنس 70  لكیھلا  .

 

اقول ) « َنوُلَعَْفي اَذاَم  َنوَُملَْعي  َال  ْمُھََّنأل   ، ْمَُھل ْرِفْغا   ، ُهاََتَبأ َاي  بیلصلا « ىلع  عوسي  لاق 
نیعبرأ تلّجأت  لب  روفلا  ىلع  ةنونيدلا  ِتأت  ملو  نبالا  ةالصل  بآلا  باجتساو   .(34:23

ٍةنس .
 

يف ٍةنس  ةّدمل 40  رابتخالا  تحت  ىسوم  ناك  دنع هللا.  رابتخالا  مقر  وھ  مقرلا 40 
ّرمتساو  . ّةيربلا يف   ( لیئارسإ بعش  عم  ٍةنس ( ءارحصلا و40  يف  ٍةنس  رصم و40 

. ةبوتلل اًموي  ىونین 40  تیطعُأو   . امھنم ٍّلكل  ٍةنس  نامیلسو 40  دوادو  لواش  مكُح 
ةّدمل 40 هتمایق  دعب  هذیمالت  عم  حیسملا  ناكو   ، اًموي حیسملا 40  ربتخا  سیلبإو 
اًموي .

 

 

هناكم ىلإ   ، حیسملا صخش  يف  هیف هللا،  داع  يذلا  تقولا  ديدحت  نآلا  اننكمي 
نأب دعو  امدنع  ّىتمو 39:23  عشوھ 15:5  يف  اًضيأو  عشوھ 15:5)؛  هھجو ( ىفخأو 
دعب ةنس 30  ناك  هیف هللا  رداغ  يذلا  تقولا  ّىتح ...  ىرخأ  ًّةرم  هنوري  نل  دوھیلا 

حیسملا بلص  دنع  دالیملا  .

 

. ءامسلا يأ  ةديدجلا –  میلشروأ  ىوس  سیل  هنع  ثيدحلا  يرجي  يذلا  ناكملا 
ْمَُكل ُتْدَدَْعأَو  ُتْیَضَم  ِْنإَو   ، ًاناَكَم ْمَُكل  َّدُِعأل  يِضَْمأ  َاَنأ   ... ٌةَرِیثَك ُلِزاَنَم  ِيَبأ  ِتَْیب  ِيف  »

ّانحوي -2:14 ) « اًضَْيأ ْمُتَْنأ  َنوُنوَُكت  َاَنأ  ُنوَُكأ  ُثْیَح  ىَّتَح   ، ََّيِلإ ْمُكُذُخآَو  اًضَْيأ  ِيتآ  ًاناَكَم 
3).

 

: ِيّبَِرل ُّبَّرلا  َلاَق   : نبالل بآلا  لوقي   . حیسملا هیف هللا/ نكسي  يذلا  عضوملا  وھ  اذھ 
لوقي امك  رومزملا 1:110).  ) « َكْیَمَدَِقل اًئِطْوَم  َكَءاَدَْعأ  َعََضأ  ىَّتَح  ِينیَِمي  ْنَع  ِْسلْجا  »
َكَءاَدَْعأ َعََضأ  ىَّتَح  ِينیَِمي  ْنَع  ِْسلْجا  ... ِروُھُّدلا ِرْھَد  َىِلإ  َُأ  َاي  َكُّیِسْرُك  نبالل «



نّییناربعلا 8:1، 13).12 ) « َكْیَمَدَِقل اًئِطْوَم 
 

يتلاو حیسملا  اھیلإ  دعص  يتلا  ءامسلا  يف  وھ  حیسملا  ناكم هللا/ نأ  انھ  ىرن 
اھنم ةدوعلاب  دعو  .

 

ّّبرلا 	 ىلإ 	 لیئارسإ 	 ةدوع
 

ةدوع نع  ثّدحتي  يذلا  عشوھ 1:6  يف  عطقملا  صحفل  كلذ  دعب  ٍةجاحب  نحن 
َوُھ ُهََّنأل  ِّبَّرلا  َىِلإ  ُعجَْرن  َّمُلَھ  » : هقابطنا دعوم  فرعن  يك  ءافشلل  ّّبرلا  ىلإ  لیئارسإ 

عشوھ 1:6 ) « َانُِربَْجیَف َبَرَض   ، اَنیِفَْشیَف َسَرَتْفا  ).
 

تحبصأ امدنع   ، نوریثك دقتعي  امك   ، نكي مل  ةدوعلا  هذھ  تقو  نأ  ایمرإ  رفس  انل  ّنیبُي 
ُِعقوُأ َال   . ُّبَّرلا ُلوَُقي   ، ُلِیئاَرِْسإ َُةیِصاَعْلا  اَھُتََّيأ  يِعِجْرا  ماعلا 1948. « يف  ًةّمأ  لیئارسإ 
ُلوَُقي ِكَمِْثإ ...  ْطَقَف  ِيفِرِْعا   . َِدَبألا َىِلإ  ُدِقَْحأ  َال   . ُّبَّرلا ُلوَُقي   ، ٌفوُؤَر ِيَّنأل  ْمُِكب  ِيبَضَغ 

ایمرإ 12:3-13 ) « ُّبَّرلا ).

 

« َىِلإ  ، ِمَُمألا ُّلُك  اَھَْیِلإ  ُعِمَتَْجيَو   ، ِّبَّرلا َّيِسْرُك  َمِیلَشُروُأ  َنوُّمَسُي  ِناَمَّزلا  َِكلذ  ِيف 
َكِْلت ِيف   . ِريِّرِّشلا ِمِِھبْلَق  ِداَنِع  َءاَرَو  ُدَْعب  َنوُبَھَْذي  َالَو   ، َمِیلَشُروُأ َىِلإ   ، ِّبَّرلا ِمْسا 

ایمرإ 17:3-18 ) «... َلِیئاَرِْسإ ِتَْیب  َعَم  اَذوَُھي  ُتَْیب  ُبَھَْذي  ِماََّيألا  ).
 

بوقعي ةقیض  نم  ّيلبقتسملا  نیعبسلا  عوبسألا  دعب  ةدوعلا  هذھ  تقو  يتأي 
دنع  ، ّّبرلا موي  لالخ   « ِماََّيألا َكِْلت  ِيف  » و« ِناَمَّزلا َِكلذ  ِيف  نوكي « فوس   .( ةقیضلا )
ميركتل میلشروأ  يف  ملاعلا  ممأ  عمتجت  فوس   . ةياھنلا دعب  لیئارسإ –  ةداعتسا 
روطسلا هذھ  ةباتك  تقو  يف  دیكأتلاب  ثدحي  كلذ ال  ةماقإلا  تقوو   . ّّبرلا مسا  !

 

نیموي 	 ةّدمل 	 ٌدیعب 	 ّّبرلا 	–	2:6	 عشوھ
 

، ةماقإلا لبق  اًدیعب  اھیف هللا  نوكیس  يتلا  ّةینمزلا  ةّدملا  ةیلاتلا  ةيآلا  هذھ  انیطعت 
اَنُمیِقُي ِِثلاَّثلا  ِمَْویْلا  ِيف   . ِنْیَمَْوي َدَْعب  اَنِییْحُي  » : ةياھنلا يف  انيأر  امك  أدبت  يتلاو 

عشوھ 2:6 ) « ُهَماََمأ َایْحَنَف  ).



 

امدنع قالطإلا  ىلع  اًّدج  ةدّدحُم  تسیل  دعب  ةملك   ! عطقملا اذھ  اًّقح  صحفن  انوعد 
كانھ اھدورو  ببس  نع  ءرملا  لءاستي   . ٍءيش دعب  يتأي  ٍءيش  ّلك  نأل   ، اھیف ّركفُت 

دق هنأ  ىلع  دعب  ةملك  مادختسا  يوطني   . هذھ لثم  ةدّدحُم  ّةینمز  ٍةرتف  يف  ّىتح 
« ثلاثلا مویلا  يف  نم « ًالدب  ثلاثلا  مویلا  يف  ٍتقو  ّيأ  وأ  نیموي  دعب  ٍتقو  ّيأ  نوكي 

ثلاثلا مویلا  ةيادب  يف  )).

 

باتك يف  عطقملا  اذھ  ىلإ  ةراشإلا  ّنیبُت   Strong’s Exhaustive Concordance of
the Bible تامیلعتلل اًقفو   . اھفلخ لباقم  ّيعجرم  ٌمقر  اھل  سیل  دعب  ةملك  نأ  ىلإ 
باتك يف  ةدراولا   Strong’s ّيربعلا ّصنلا  يف  رھظت  ةملكلا ال  نأ  ينعي  اذھ  نإف   ،
دعب ةملك  بطش  اننكمي  كلذلو   . حیضوتلل اھوفاضأ  نیمجرتملا  نأو  سّدقُملا  باتكلل 

تفیضأ اھنأل  .
 

ةماقإلاو 	 ءایحإلا
 

نأ ينعت  يیحُي   . میقيو يیحُي  امھ  عطقملا  يف  ناتیلاتلا  ناّتیسیئرلا  ناتملكلا 
نأ اھانعمف  میقي  ةملك  اّمأ   . ةقیضلا لالخ  اذھ  لعفیس  دیكأتلاب  ّّبرلاو  عِرسُي – 
موي مویلا ( كلذ  يف  ماقتس  لیئارسإ  نأ  ٍدیكأت  ّلكب  ّّبرلا  حضوأ   . ّدرتسي وأ  سّسأتي 

سوماع 11:9 ) « ََةِطقاَّسلا َدُواَد  َةََّلظِم  ُمِیقُأ  ِمَْویْلا  َِكلذ  ِيف  » :( ّّبرلا ).
 

يف دراولا  عطقملا  نع  عّسوتلا  نم  ٍديزمب  عشوھ  نم  تاحاحصألا 8-13  ثّدحتت 
َنوُّكَفَْنیَف  ...» . لبقتسملا يف  ثدحي  فوس  اذھ  نأ  حّضتي   . ءایحإلا نع  عشوھ 2:6 

ْتَءاَج » . حیسملا ّدض  وھ  عبطلاب  اذھو  عشوھ 10:8).  ) « ِءاَسَؤُّرلا ِِكلَم  ِلِْقث  ْنِم  ًالِیلَق 
، نیعبسلا لایناد  عوبسأ  نم  ریخألا  عوبسألا  ىلإ  ریشت  عشوھ 7:9)  ) « ِباَقِعْلا ُماََّيأ 

ةقیضلا وأ  .
 

َِالب ًةَرِیثَك  اًماََّيأ  َنوُدُعَْقیَس  َلِیئاَرِْسإ  ِيَنب  ََّنأل  عشوھ 4:3-5 « يف  ٍحوضوب  ّهلك  اذھ  دري 
وَُنب ُدوَُعي  َِكلذ  َدَْعب   . َمِیفاََرتَو ٍدوَُفأ  َِالبَو   ، لاَثِْمت َِالبَو   ، ٍةَحِیبَذ َِالبَو   ، ٍسِیئَر َِالبَو   ، ٍِكلَم
ِيف ِهِدوُج  َىِلإَو  ِّبَّرلا  َىِلإ  َنوُعَزَْفيَو   ، ْمُھَكِلَم َدُواَدَو  ْمُھَھِلإ  َّبَّرلا  َنوُبُلَْطيَو  َلِیئاَرِْسإ 
ِماََّيألا ِرِخآ  ».

 



ىلإ ةیناثلا  ةلمجلا  ریشتو  ٍكلم  نودب  ةمئاقلا  مھتلاح  ىلإ  ىلوألا  ةلمجلا  ریشت 
يف اوناك  امك  نوماقُي  مث  نمو  مھبئاوش  نم  نّویلیئارسإلا  رَّھطُي  فوس   . مھتماقإ
اینفص ّّبرلا ( موي  نع  ثّدحتي  يذلا  اینفص  دعي  ءایعشإ 25:1-26).  ةميدقلا ( مّايألا 
ُّدَُرأ َنیِح   ... ْمُكاَِّيإ يِعْمَج  ِتْقَو  ِيفَو  ْمُِكب  ِيتآ  ِهِیف  يِذَّلا  ِتْقَوْلا  ِيف  ًالئاق «  (14:1
مّايألا نع  اًضيأ  ایمرإ 16  ثّدحتي  اینفص 20:3).  ) « ُّبَّرلا َلاَق   ، ْمُكِنُیَْعأ َماَّدُق  ْمُكِیِّیبْسَم 
ةماقإلا هعبتي  يذلا  بضغلا  نم  ٍجيزم  ىلإ  ریشيو  ةریخألا  .

 

ِمَْویْلا َِكلذ  ِيف  ُنوَُكيَو  ةحارلاب «  (« مویلا كلذ  اذھ (« ّّبرلا  موي  سّدقُملا  باتكلا  طبري 
لسرلا لامعأ  نم  ثلاثلا  حاحصألا  يفو  ءایعشإ 10:11).  ) « اًدْجَم ُهُّلَحَم  ُنوَُكي   ...

نم هماقأ  نكلو هللا  ةایحلا  قلاخ  اولتق  مھنأ  لیئارسإ  ينبل  لوّسرلا  سرطب  حرشي 
اَمَك  ، ْمُتْلِمَع ٍَةلاَھَِجب  ْمُكََّنأ  َُملَْعأ  َاَنأ   ، ُةَوْخِإلا اَھَُّيأ  َنآلاَو  ًالئاق « فاضأ   . تاومألا نیب 

، ُحیِسَمْلا َمََّلأََتي  َْنأ   ، ِِهئَاِیبَْنأ ِعیِمَج  ِهاَوَْفِأب  ِِهب  ََأبَْنأَو  ََقبَس  اَمَف  اََّمأَو ُهللا   . اًضَْيأ ْمُكُؤاَسَؤُر 
[ ةماقإلا ِجَرَفْلا [ ُتاَقَْوأ  َِيتَْأت  ْيَِكل   ، ْمُكَايَاطَخ ىَحْمُِتل  اوُعِجْراَو  اوُبوُتَف   . اَذَكھ ُهَمََّمت  ْدَق 
ََّنأ يَِغبَْني  يِذَّلا   . ُلْبَق ْمَُكل  ِِهب  َرََّشبُمْلا  َحیِسَمْلا  َعوَُسي  َلِسْرُيَو   . ِّبَّرلا ِهْجَو  ْنِم 
ِِهئَاِیبَْنأ ِعیِمَج  ِمَِفب  اَھْنَع ُهللا  َمَّلََكت  ِيتَّلا   ، ٍءْيَش ِّلُك  ّدَر  ِ ِةَنِمَْزأ  َىِلإ   ، ُهَُلبَْقت َءاَمَّسلا 

لسرلا 17:3-21 لامعأ  ) « ِرْھَّدلا ُذْنُم  َنیِسيِّدِقْلا  ).

 

عشوھ  ، هناكم ءامسلا ( يف  ءاقبلا  هیلع  ّنیعتي  حیسملا  نأ  ةظحالم  ّمھُملا  نم 
بسحب دادرتسالا  وأ  ةماقإلا  ٍءيش ( ّلك  دادرتسا  / ةماقإل تقولا  نیحي  ّىتح   (15:5

عشوھ 2:6 يف  درو  ام  ).

 

جرفلا 	 تاقوأ
 

دوھیلا دنع  ّّبرلا  موي  طبترا  املاط   . جرفلا تاقوأب  طبترت  ةماقإلا  نأ  هالعأ  ّوتلل  انيأر 
نولیمي دوھیلا  ناك   .[ دادرتسالا جرفلا [ نمزو   ، ةماقإلا نمزو   ، ةكلمملا نمزب 

اذھ لثم   ، تاريذحتلا نم  ریثكلا  نم  مغرلا  ىلع   ، ّّبرلا موي  بضغ  نع  يضاغتلل 
ُمَْوي ْمَُكل  اَذاَِمل   ! ِّبَّرلا َمَْوي  َنوُھَتَْشي  َنيِذَِّلل  ٌلْيَو  » : ّيبنلا سوماع  همّدقُي  يذلا  ريذحتلا 

سوماع 18:5 ) « ٌروُن َال  ٌَمَالظ  َوُھ  ؟  ِّبَّرلا ).

 

وھ ّراسلا  ربخلاو   ، ّّبرلا موي  هب  يتأیس  يذلا  ّراسلا  ربخلا  وھ  هنوھتشي  ام  ناك 
ايؤرلا 1:20-7 ٍةنس ( فلأل  ّةدرتسُملا  مھتكلمم  يف  مھتماقإ  ).



 

ٍةنس 	 فلأ 	 مویلا
 

َعَنَص ٍماََّيأ  ِةَّتِس  ِيف  ُهََّنأل  ايؤرلا 2:20، 3). «...  رظنا  ٍةنس ( فلأ  ّّبرلا  موي  نوكي  فوس 
فَصوُت جورخلا 17:31).  ) « َسَّفََنتَو َحاَرَتْسا  ِعباَّسلا  ِمَْویْلا  ِيفَو   ، َضَْرألاَو َءاَمَّسلا  ُّبَّرلا 

ىلع اھیلإ  راشُيو   ،« تبسلا ظفح  ةرتف « اھنأب  ميدقلا  دھعلا  يف  هذھ  ٍةنس  فلألا 
قلخلا – عوبسأ  نم  عباسلا  مویلاب  طبترت  ثیح  نّییناربعلا 4:4-11،  يف  وحنلا  اذھ 

ديدجتلاو ةحارتسالل  ٌتقو  وھو  .

 

هلوط نأو   ، عوبسألا نم  عباسلا  مویلا  عم  قفاوتي  عباسلا  مویلا  اذھ  نأ  نآلا  ىرن 
عم قلخلا  عوبسأ  نم  ىرخألا  ّةتسلا  مّايألا  طبر  نكمملا  نم   ، كلذلو  . ٍةنس  1000

ءاضقنالا يف  ّرمتسي  يذلا  ناسنإلا   « عوبسأ نم « ٍةنس  فالآ  ّةتسلا  .

 

ىوس نكمي  » ال  مّايألا هذھو «  .« ثلاثلا مویلا  يف  » و « نیموي عشوھ 2:6 « يف  دري 
ىلع سّدقُملا  باتكلا  يوتحي   . دحاو ٍموي  ىلإ  ٍةنس  سایقمب 1000  نوكت  نأ 
ٌعوبسأ ٍمّايأ ( ةعبس  ًةنس ( دحاولا  مویلا  نوكي  نأ  نكمي   . ةفلتخم ّةینمز  سیياقم 

عبس نم  ٌةرتف  لاینادل ( نیعبسلا  عوبسألا  يف  امك   ( ٍتاونس عبس  ّلثمُي   ( دحاو
وھ امك  ٍةنس  اًضيأ 1000  مویلا  نوكي  نأ  نكميو  لایقزح 6:4).  اًضيأ  رظنا  ) ( ٍتاونس

سرطب يفو   « ِسَْمأ ِمَْوي  ُلْثِم  َكْیَنْیَع  ِيف  ٍةَنَس  َفَْلأ  ََّنأل  رومزملا 4:90 « يف  لاحلا 
ٍدِحاَو ٍمَْویَك  ٍةَنَس  َفَْلأَو   ، ٍةَنَس ِفَْلأَك  ِّبَّرلا  َدْنِع  اًدِحاَو  اًمَْوي  ََّنأ  ةیناثلا 8:3 « ».

 

مّايألا  . ةفلتخم ّةینمز  ٍتادحول  زمریل  موي  مادختسا  هنكمي  نأ هللا  ىرن   ، اذكھو
ىنعملاب اًنینس  ّىتح  وأ  اًمّايأ  نوكت  نأ  نكمي  عشوھ 2:6) ال  يف  هالعأ ( ةروكذملا 

نامز ذنم  ّترم  ّيفرحلا  ىنعملاب  نینسلاو  مّايألا  نم  ديدعلا  نأل  كلذو   ، ّيفرحلا
َلِیئاَرِْسإ ِيَنب  ََّنأل  ریصي « فوس  ام  وھ  اذھ  نإ  هسفن  عشوھ  لاق  دقو   . عشوھ

عشوھ 4:3 ) « ٍسِیئَر َِالبَو   ، ٍِكلَم َِالب  ًةَرِیثَك  اًماََّيأ  َنوُدُعَْقیَس  ).
 

اھنم دحاولا  يوتحي  اًمّايأ  وأ  ٍةعاس  نم 24  اًمّايأ  تسیل  عشوھ   « مّايأ نإف «  ، يلاتلابو
ٍةنس ىلإ 1000  اھنم  ٌّلك  ّدتمي  اًمّايأ  لب   ، ٍةنس ىلع  .

 



ثلاثلا 	 مویلا 	 يف 	 ةماقإلا
 

ضرألا ىلع  هیف  ناك  يذلا  تقولا  يف  حیسملا  نأ  هابتنالل  تفاللاو  ّمھُملا  نم 
حیسملا – ةوخإ  لعجي  ّّبرلا   . ثلاثلا مویلا  يف  میقُأو  نیموي  ةّدمل  میلشروأ  هتضفر 
، ٍنْیَِعب اًنْیَعَو  » : مھلجأ نم  اًمامت  سومانلا  ظفحي  وھو   ، هسفنل  « ًالاثم لیئارسإ – «

نیموي ةّدمل  مھضفري  نإف هللا   ، حیسملا نّویلیئارسإلا  ضفر  املثم   .« ٍّنِِسب ّنِسَو  اً
عشوھ 2:6 ىلع  ىرخأ  ًةرظن  يقلن  انوعد   . ثلاثلا مویلا  يف  مھمیقي  فوسو 

حیسم میقأ  املثم   .« ُهَماََمأ َایْحَنَف  اَنُمیِقُي  ِِثلاَّثلا  ِمَْویْلا  ِيف   . ِنْیَمَْوي َدَْعب  اَنِییْحُي  »
ثلاثلا مویلا  يف  اھسفن  لیئارسإ  ماقت  فوس   ، ثلاثلا مویلا  يف  لیئارسإ  .

 

يف ٌةلوج  هباتك « يف   . يزاوتلا اذھ  اًضيأ  يجكام  نونریف  میظعلا ج.  لحارلا  ىأر 
سّدقُملا باتكلا   Thru The Bible»13 ِمَْویْلا ِيف  » : ّّيوبنلا عشوھ  عطقم  رّسفُي   ،

تناك حیسملا  ةمایق  نأ  ةقیقح  ءوض  يف  ةياغلل  قئاش  ٌرمأ  اذھ   - « اَنُمیِقُي ِِثلاَّثلا 
اًضيأ اذھ  يرسي  فوسو   .[ ممألا دوھیلا [ ریغو  دوھیلا  ريربتل  میقأ   . ثلاثلا مویلا  يف 

. هسفن ىلإ  اھدیعيو  ضرألا  كلت  ىلإ  لیئارسإ  هیف هللا  دیعیس  يذلا  مویلا  كلذ  يف 
كلت دنتست  فوسو   ، ٌةمایق هنأ  ىلع  مویلا  كلذ  نع  لایقزح ٣٧  يف  ّملكتي هللا 
ٍءادف ىلع  يوطنت  حیسملا  ةمایق  نأل   ، ثلاثلا مویلا  يف  میقأ  نم  ىلع  ةمایقلا 
ريدقلا عم هللا  ةحیحص  ٍةقالع  ىلع  هنالعجي  اھلبقي  ٍناسنإ  ّيأل  ٍريربتو  .

 

« انموي يف  ةیمور 11.  يف  لیئارسإ  لبقتسم  عوضوم  يف  لوّسرلا  سلوب  عّسوتي 
يأ  ، ممألاو دوھیلا  نم  ًّالك  هسفنل  بذجي  نأ  وھ  هتسینك  ءانب  يف  ضرغ هللا   ، اذھ
هفدھ لِمكُي هللا  امدنعو   . ةدابعلل همامأ  نوتأي  ةّمأو  ةلیبقو  ٍناسل  ّلك  نم  اًصاخشأ 

لیئارسإ ةّمأ  ىلإ  ىرخأ  ًّةرم  تفتلي  فوس   ، ملاعلا نم  اھجِرخُيو  ةسینكلا  يف 
اوبتكي مل  نيذلا  ضعب  ّىتحو  سّدقّملا –  باتكلا  يف  بتك  ّيبن  ّلك   . اھمیقي فوسو 
ءانبأ ّنكمتي  نأ  لبق  ّىتحو   . لیئارسإ ةّمأل  ّيلبقتسملا  ضرغ هللا  نع  اوثّدحت   –
هیف مھدیعي  يذلا  يتآلا  مویلا  نع  ثّدحتي  ىسوم  أدب   ، ضرألا لوخد  نم  لیئارسإ 
ریبعتلا زاج  اذإ  ثلاثلا  مویلا  يف  يأ  ةثلاثلا –  ّةرملاو   . ةثلاثلا ةرملل  ضرألا  ىلإ  هللا 
ةماقإو دادرتسالا  اذھ  نیب  ٌةقالع  كانھ   . اًمئاد اًدادرتسا  ضرألا  دادرتسا  نوكي 
ثلاثلا مویلا  يف  توملا  نم  حیسملا  ».

 

ّرسلا
 



ّرسلل 	 ةّماع 	 ٌةرظن
 

باتكلا اذھ  رودي   ، كلذ عمو   . هالعأ ةدراولا  يجكام  رظن د.  ةھجو  عم  ّفلؤُملا  قّفتي 
ةسینكلا رصع  لوح  باتكلا  رودي  . ال  سّدقُملا باتكلا  ّةوبن  بسحب  نامزلا  ةياھن  لوح 

نع عطقملا  يف  يجكام  ثّدحت د.   . روطسلا هذھ  ةباتك  تقو  يف  اًمئاق  لاز  ام  يذلا 
نع ّرسلا  دعبأ  ام   ، اًقباس انشقان  امكو   14. ٌّرس وھو   ، ةیلاحلا ةسینكلا  جِرخُي  وھو  هللا 
ةمالع ّرسلا ال  نأ  نیح  يف   ،( خيرات تقوو ( ٌةمالع  اھل  نوكت  نأ  نكمي  ّةوبنلاف   ! ّةوبنلا
ٌّيدبأو هل  .

 

ثلاثلا مویلا  يف  ةماقإلا  ىلإ « دوعن  مث  ّرسلا  صحفنل  ًالیلق  ّةوبنلا  نع  دعتبن  انوعد  ».
 

ايؤرلا يف  حیسملا  عوسیل  يناثلا  ءيجملا  عم   ، ٌّحضوُم وھ  امك   ، نامزلا اذھ  يھتني 
تقولا يف  ّرسلا  ةسینكل  ضرألا  نم  ّيداملا  لاقتنالا   .« ٍنْیَع ُّلُك  ُهُرُظْنَتَسَو  » 7:1

عم لماعتي  نأ  لبق  اذھ  لعفي هللا  فوسو   .« فاطتخالا مساب « فَرعُي  ام  يھ  ّيلاحلا 
میثألا وأ  حیسملا  ّدض  روھظ  لبق  دیكأتلابو   ،( ّةوبنلا ّةیقبو  ةبئاتلا ( ریغ  لیئارسإ 

ةیناثلا 8:2 يكینولاست  )).
 

كلذ نأ  امب  نكلو   ، اًّقح رخآ  ٍباتكل  اًعوضوم   ، اھفاطتخاب  ، ّرسلا ةسینك  نوكت  نأ  بجي 
هذھ ةباتك  تقو  ّىتح  نینمؤملا  عیمجل  ّةيویندلا  ّةینيدلا  ةحایسلل  ًةياھن  ّلكشُیس 
يذلا ّيبيرقتلا  تقولا  صوصخب  ةسوردم  تانیمخت  ةءارق  ضعبلا  ّمھي  دقف   ، روطسلا

15. فاطتخالا هیف  ثدحي 

 

ّدكأ امك  اًّقح  ٌّرس  اذھ  نأل   ، نّمخُي نأ  ىوس  ءرملا  عسي  ؟ ال  فاطتخالا ثدحیس  ىتم 
ميدقلا دھعلا  ّةوبن  تاعوضوم  دحأ  سیلو  ىلوألا 51:15)،  سوثنروك  لوّسرلا ( سلوب 

يسولوك 26:1 ةیمور 25:16؛  )).
 

ّرسلا 	 فيرعت
 

تقو ّىتحو  حیسملا  نامز  ذنم  شاع  يذلا  حیسملا  يف  نینمؤملا  دسج  وھ  ّرسلا 
لالخ نم  ًةرشابم  ىلإ هللا  يتأت  نأ  ممألا  هیف  عیطتست  ٌدسج  وھو   ، فاطتخالا

، دوھیلا  ، راتخملا بعش هللا  ّةونب  نودب  سسفأ 6:3) –  ّيدوھیلا ( ّایسملا   ، حیسملا



16. ّيدوھیلا ىسوم  سومان  ّينبت  لالخ  نم  وأ 
 

ناك عم هللا.  ةحیحص  ٍةقالع  ىلع  اونوكي  مل  دوھیلا  نأل  ممألا  ىلإ  صالخلا  ّدتما 
ضفر دیق  اذھ  انموي  ّىتح  اولاز  ام  مھنكل   ، ملاعلا ّةیقبل  ًةمعن  اونوكي  نأ  مھناكمإب 

هللا.17

 

امنیب  ، ةّتقؤُم ٍةفصب  ًابناج  ةبئاتلا  ریغ  ّةيدوھیلا  ةّمألا  ةلكشم  ْتعِضُو   ، ام ىنعمب 
. بيدأتلل عضختو   « ٍلاصفنا ةلاح  يف  اھنإ « ةیمور 11:11-25).  لمعلا ( يف  ّرمتسي هللا 
نم لاقتنالا  اننكمي  حیسملا  مدب  نوشوشرملا  نونمؤملا  نحن  هسفن  تقولا  يفو 
يف نيذلا  نحن  اننكمي   ! سادقألا سدق  ىلإ  ًةرشابم  لكیھلل  ّيجراخلا  حانجلا 
ّانع عفشیل  ٍنھاك  ىلإ  ٍةجاحب  دعن  ملو  شرع هللا  ىلإ  ًةرشابم  لقتنن  نأ  حیسملا 

اناياطخ نع  ًةحیبذ  مّدقُيو  .

 

مھل فشكنت  مل  اھنأل  ةليوطلا  ةلصافلا  ةرتفلا  هذھ  ميدقلا  دھعلا  ءایبنأ  َري  مل 
ًّالك سلوب  شقان  يسولوك 26:1).  ) «... ِروُھُّدلا ُذْنُم  ِموُتْكَمْلا  ِّرِّسلا  سسفأ 5:3)؛ « )

فاطتخالاو ّرسلا  ّيعوضوم  نم  .
 

ّرسلا 	 قایس 	 يف 	 فاطتخالا
 

«، ٍنْیَع ِةَفَْرط  ِيف  ٍَةظَْحل  ِيف   ، ُرَّیَغََتن اَنَّلُك  اَنَِّنكلَو   ، اَنُّلُك ُدُقَْرن  َال   : ْمَُكل ُهُلوَُقأ  ٌّرِس  اَذَوُھ 
ىلوألا 51:15-52 سوثنروك  ) « ِریَِخألا ِقوُبْلا  َدْنِع  ).
 

رضاحلا نیب  ام  ٍتقو  يف  ثدحي  فوس   ! اذھ ثدحي  ىتم  نیمخت  يف  نآلا  أدبنل 
لیئارسإ عم  ٍتاونس  عبس  ةّدمل  ٍمالس  ّةیقاّفتا  حیسملا  ّدض  هیف  ّعقوُي  يذلا  تقولاو  .

 

نم عَفرُي  نأ  ىلإ   ( حیسملا ّدض  میثألا ( روھظ  مدعب  اًدعو  سّدقُملا  باتكلا  مّدقُي 
يذلا كاذ  نوكي  نأ  نكمي  الو  ةیناثلا 7:2-8).  يكینولاست  نآلا ( زجحي  يذلا  طسولا 

يأ  ، نینمؤملا دسج  لالخ  نم  لمعيو  نكسي  يذلا  سدقلا  حورلا  ىوس  نآلا  زجحي 
ةسینكلا .

 



، كلذلو نّییناربعلا 5:13).  اًدبأ ( نینمؤملا  كرتي  نل  نأب هللا  اًضيأ  سّدقُملا  باتكلا  دعي 
ّمتي فوس  اذھ  نإ  لاقي   . هعم نونمؤملا  بھذي  طسولا  نم  سدقلا  حورلا  عَفرُي  امدنع 
عم مالسلا  ّةیقاّفتا  عیقوتب  ّلقألا  ىلع  هروھظ ( وأ  حیسملا  ّدض  ىلع  ّفرعتلا  لبق 
هذھ لثم  مامتإل  حیسملا  ّدض  نم  اًتقو  قرغتسي  فوس  رمألا  نأ  امبو   .( لیئارسإ
لفح لبق  هتيوھ  تالالد  نم  ديدعلا  نع  فشك  دق  نوكیس  هنأ  ّدكؤُملا  نم   ، ّةیقاّفتالا
لفحلا لبق  طسولا  نم  ةسینكلا  عَفرُت  نأ  لمتحملا  نم  كلذلو   . ّيلعفلا عیقوتلا 
حتفي فوس   ، سدقلا حورلاو   ، ةسینكلا عفرو   . ٍتاونسب كلذ  لبق  اّمبرو   ، ةليوط ٍةرتفب 
لكاشم  « ّلحي نأب « میثألل  ةصرفلا  حیتي  اّمم   ، ةلئاھ ٍتالّدعُمب  ّروطتي  نأب  مثإلل  بابلا 

ةيادب يف  ٍتاونس  عبس  اھتّدم  ٍمالس  ّةیقاّفتا  ىلع  عیقوتلا  لالخ  نم  لیئارسإ 
روبیك موي  وأ   [ قوبلا فاتھ  اناشاھ [ شور  دیع  يف  اّمإ  ةديدجلا ( ّةيدوھیلا  ةنسلا 

18.([ نارفغلا موي  ]
 

سئانكلا 	 ىلإ 	 لئاسر
 

ضعب رھظت  فوسف  ايؤرلا 2-3،  يف  سئانكلا  ىلإ  لئاسرلا  ٍبرق  نع  انصحف  اذإ 
، ٍباوص ىلع  سّدقُملا  باتكلا  يرّسفُم  نم  نوریثك   . هابتنالل اًّدج  ةتفاللا  ءایشألا 

خيرات انل  نامّدقُي  نیحاحصألا  نيذھ  نإ  نولوقي  امدنع   ، ّةیحورلا ةیحانلا  نم 
ناذھ مّدقُي   ، اًدیكأت رثكأ  ٍلكشب   ، نكلو  . فاطتخالا ىلإ  حیسملا  نمز  نم  ةسینكلا 

نإ نيرّسفُملا  نم  ديدعلا  لوقي   . ةقیضلا ةرتف  لاوط  اًّرمتسم  اًمیلعت  ناحاحصألا 
يف ىرخأ  ًّةرم  اھارن  نأ  ىلإ   ، ثلاثلا حاحصألا  دعب  ىرخأ  ًّةرم  ركذُت  مل  ةسینكلا 

تاحاحصألا نیب  درت  ةقیضلا  نأ  امب  هنأ  نوجتنتسي  كلذلو   . رشع عساتلا  حاحصألا 
ةسینكلا نإف   ، ةرتفلا كلت  لالخ  ةسینكلل  تامیلعت  دجوت  هنأ ال  امبو  ىلإ 19،  نم 6 
ةقیضلا لبق  َفطتخُت  فوس  .

 

دق ةقیضلا  لالخ  هلمع  بجي  ام  صوصخب  تامیلعتلا  نأ  باتكلا  اذھ  ّفلؤُم  دقتعي 
ناحاحصألا ناذھ  مّدقُي   . ثلاثلاو يناثلا  نیحاحصألا  يف   ، ايؤرلا رفس  لعفلاب  اھمّدق 

ةقیضلا زایتجا  ّةیفیك  لوح  سئانكلل  ةریثك  لیصافت  ايؤرلا  رفس  يف  نّاصاخلا  .
 

ّلثمُت ثلاثلاو  يناثلا  نیلصفلا  يف  ةفوصوملا  سئانكلا  نأ  يف  زغللا  ّلح  نمكي 
نم  . اًّدیقُم ّرشلا  هیف  دعي  يذلا ال  تقولا  لالخ  تامیلعت  نوّقلتي  نيذلا  نینمؤملا 
يتلا ّرسلا  ةسینك  تسیلو   ، اھتعیبط يف  ّةيدوھي  هذھ  نینمؤملا  ةعامج  نأ  حضاولا 
ناميإلا يف  نوأدبي  نيذلا  نینمؤملا  دسج  وھ  اذھ   ، كلذ نم  ًالدب   . اھفصو قبس 

اًّمھُم ًاّیملاع  ًاثدح  فاطتخالا  نوكي  فوس   . ّرسلا ةسینك  فاطتخا  دعب  حیسملاب 



هنأ ناوألا –  تاوف  دعب  كِردُت –  امدنع  روفلا  ىلع  ىصحُت  الو  ّدعُت  ٌبولق ال  ّرثأتت  فوسو 
نونمؤملا ءالؤھ  ّلكشُي  فوس   ، كلذ عمو   . قباس ٍتقو  يف  نمؤت  نأ  اھیلع  بجي  ناك 
توكلملا ةسینك  يھو  ةديدج –  ًةسینك  ددجلا  .

نوكي نأ  نكمي  الو   . ام ٌصخش  جَرخُي  ّىتح  نادَّیقُي  ّرشلا  وأ  مثإلا  نأ  ملعن   : دیكأتلل
. نینمؤملا لكیھ  لالخ  نم  لمعي  يذلا   ، سدقلا حورلا  صخش  يف  ىوس هللا،  اذھ 

ّرشلا ىقبي  الو  انعم  رداغي   ، اًدبأ انكرتي  نل  يذلا  ّيزعُملا   ، سدقلا حورلا  نإف  ّمث  نمو 
ًاتاقوأ  ( ةقیضلا وسيّدق  توكلملا ( ةسینك  هجاوت   ، ّرسلا ةسینك  فاطتخا  دعب   . اًدَّیقُم
ىلإ دوعت  فوس   . هیجو ٍببسل  اذكھ  ىّمسُت  ةقیضلا  نإف   ، عقاولا يف   . ةبیصع
زَركُي فوسو   . ّانحويو اقولو  سقرمو  ّىتم  لیجانألا –  يف  اھب  تناك  يتلا  ةقيرطلا 
ةمعنلا لیجنإ  نم  ًالدب  توكلملا  لیجنإب  .

 

ةنس 	 مویلا
 

نم  . ًةنس نوكي  نأ  نكمي  سّدقُملا  باتكلا  يف  مویلا  نأ  قباس  ٍتقو  يف  انيأر 
نوكي فوس   ،( نارفغلا موي  روبیك ( موي  نأ  ًابيرق  فرعن  فوس  ّةيدوھیلا  دایعألا  فینصت 
مويو اناشاھ  شور  نیب  ٍمّايأ  لصفت 10   19 . حیسملا عوسي  نالعإل  راتخملا  مویلا 
ةلصافلا ةرشعلا  مّايألا  فَرعُتو   ، قاوبألا خفن  وھ  اناشاھ  شور   .( نارفغلا موي  روبیك (
ءاسؤرلا مّايأو  ةرشعلا  لایناد  مّايأ  لثم  ٍرابتخا  ةرتف  اھنإ   . ةبھرلا مّايأ  مساب  امھنیب 
رابتخالل ةرشعلا  نيرخآلا  .

 

نوكت نأ  بجي   ، يلاتلابو  . بوقعي ةقیض  عوبسأ  ةرتف  لالخ  ةنس  لداعي  مویلا  نأ  انيأر 
اھیف يناعتس  يتلا  ةّدملا  ديدحت  انعطتسا  اذإ   . ٍتاونس رشع  ةرشعلا  مّايألا 
دوعي امدنع ال  اًصوصخو  ناطیشلا –  مكُح  تحت   ( توكلملا ةسینك  ةیلاتلا ( ةسینكلا 
ّرسلا ةسینك  فاطتخال  نكمم  ٌتقو  انيدل  نوكي  فوسف  اًدَّیقُم –  ناطیشلا  ّرش 
ىلوألا يكینولاست  باحسلا ( يف  هیسيّدق  ةلباقمل  حیسملا  عوسي  ءيجمو 

17:4).
 

َْنأ ٌعِمْزُم  ُسِیلِْبإ  اَذَوُھ   . ِِهب َمََّلأََتت  َْنأ  ٌدِیتَع  َتَْنأ  اَّمِم  َةََّتبْلا  ِفََخت  َال  » : ٌمّدقُم ةاناعملا  تقو 
اًنیَِمأ ْنُك   . ٍماََّيأ َةَرَشَع  ٌقْیِض  ْمَُكل  َنوَُكيَو   ، اوُبَّرَجُت ْيَِكل  ِنْجِّسلا  ِيف  ْمُكْنِم  اًضَْعب  َيِقْلُي 

ايؤرلا 10:2 ) « ِةَایَحْلا َلِیلِْكإ  َكیِطْعُأَسَف  ِتْوَمْلا  َىِلإ  ).



 

نأو ؛  ّرشلا ّدیقُي  دعي هللا  امدنع ال  أدبت  فوس  ةمیظعلا  ةاناعملاو  ّرشلا  نأ  انضرتفا  اذإ 
ةسینك فاطتخا  دعب  ًةرشابم  توكلملا  ةسینك  عم  لماعتلا  يف  أدبي  فوس  هللا 

لَقنُت فوس  ٍذئدنعف  ؛  ٍتاونس لداعت 10  ايؤرلا 10:2  يف  ةرشعلا  مّايألا  نأو  ؛  ّرسلا
نم ٍتاونس  لبق 10  ّانحوي 3:14)  ءامسلا ( ىلإ   ( مویلا ةسینك  يأ  ّرسلا ( ةسینك 
يف هنأ  اذھ  ىنعمف  ماعلا 2030،  يف  ةياھنلا  تناك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلع   . ةياھنلا

ةیلاحلا ّرسلا  ةسینك  فاطتخا  نمز  نوكیس  ماعلا 2020  .

 

ّرسلا 	 ةسینك 	 لاثم
 

نحنو  ، ماق امدنع  حیسملا  عم  نيرخآ  اًروكب  ماقأ هللا   . رثكأ ةسوردم  ٌتانیمخت  كیلإ 
حیسملا يف  ىلوألا  ةمایقلا  هذھ  نم  ٌءزج  اّنلك   ( ًةیناث نودولوملا  نونمؤملا  )

يف تاومألا  نإف   ، انھ فینصتلا  مدختسي  ناك هللا  اذإ  ىلوألا 20:15، ٢٣).  سوثنروك  )
يذلا هسفن  ّيميوقتلا  مویلا  يف  اوموقي  دق  ىلوألا 16:4)  يكینولاست  حیسملا (
يف رمقلا  لامتكا  يلي  يذلا  دحألا  موي  مویلا  كلذ  نوكي  فوس   . حیسملا هیف  ماق 
زوللا راھزأ  ّحتفت  دعب   ، ًاّيدیلقت ناسین 20 ( يف 14  ثدحي  يذلاو   ، لیئارسإ يف  عیبرلا 

نيذلا ال  ، ةیلاحلا ّرسلا  ةسینك  يف  نيذلا  كئلوأ  كلذ  يطعي  فوسو   .( عیبرلا يف 
لبق  ( ّينمزلا رصنعلا  اذھ  نّمضتي  ناك  قباسلا  فینصتلا  اًموي (  40 ، ءایحأ نولازي 
ايوللھ  . حیسملا هیف  دعص  يذلا  هسفن  مویلا  يف  فاطتخالا  وأ  دوعصلا  !

 

ثلاثلا مویلا  يف  ةماقإلا  / ةمایقلاو ّةوبنلا  ةشقانم  ىلإ  نآلا  دعنل  .
 

ةلمكت 	، ثلاثلا 	 مویلا 	 يف 	 ةماقإلا
 

وھ امك  ٍةنس ( فلأ  اھنم  ٍموي  ّلك  ّلثمُي  عشوھ 2:6  يف  ةدراولا  مّايألا  نأ  انررقأ  اننأ  امب 
هیف يتأت  فوس  يذلا  تقولا  نأشب  ٍتاباسح  ءارجإ  نآلا  اننكمي   ،( ّةیفلألا موي 

ةنس 30. ناك   ( حیسملا هیف  َعِطُق  وأ  هیف هللا ( رداغ  يذلا  تقولا  نأ  ضرتفنل   . ةياھنلا
21 ةيادب هذھ  نوكت  فوس  ىلع 2030.  لصحت  فوسف   ، ةنس تفضأ 30 + 2000  اذإ   

ةثلاثلا ٍةنس  فلألا  وأ  ثلاثلا  مویلا  !
 

490	 مدختسي 	–	هللا	 ّيلزانتلا 	 ّدعلا



 

لالخ نم   . لایناد رفس  نم   ، ٍةعبس وأ 70  مقر هللا 490،  عم  اًضيأ  ٌقفاوتم  خيراتلا  اذھ 
عبرأ لمشت  فوس  ّيربعلا  سنجلا  عم  تالماعم هللا  نأ  ودبي   ، خيراتلا ضارعتسا 
عمو  .( اًقحال لیصافتلا  درت  ٍةنس ( غلبت 490  اھنم  ّلكو   ، اًعوبسأ اھنم 70  ٌلك  ٍتارتف 
نكمي ٌرمأ  وھو   ، ٍةنس طبضلاب 490  نوكیل  ٍةرتف  ّلكل  ّيلعفلا  تقولا  لَّجسُي  ، ال  كلذ
ةرتف لالخ   ، لاثملا لیبس  ىلع   . ةسّدقُملا رافسألا  نیب  ةنراقملا  لالخ  نم  هديدحت 
لامعأ يف  رھظي   ، نامیلس لكیھ  ءانب  ىلإ  جورخلا  نم   ، ةیناثلا اًعوبسأ  ـ 70  لا
ةرتفلا نأ  ّلوألا 1:6  كولملا  ّنیبُي   . ٍةنس ّيلامجإ 591  هنأ  ىلع  لسرلا 18:13-22 
عومجم وھ  ٍةنس  يف 111  توافتلا  اذھو   . ةنس ّرمتست 480  خيراتلا  نم  اھسفن 

رفس رظنا  نيرخآلل ( ٍةيدوبع  يف  لیئارسإ  اھلالخ  تناك  ةفلتخم  ٍتارتف  ّتس 
سّدقُملا ال باتكلا  نأ  ملعن  اننأ  امب   . هتئیشم وأ  رظن هللا  جراخ  اوناك  امدنع   – ( ةاضقلا
كلت جردي  نأ هللا ال  وھ  هعمجن  نأ  انیلع  بجي  امف   ، هسفن عم  ضقانتي  نأ  نكمي 
هاضر بسحب  لیئارسإ  هیف  نوكت  امدنع ال  تاونسلا  .

 

ٍعوبسأ نم 70  اھنم  ٌلك  ّنوكتت  يتلا  عبرألا  تارتفلل  ٌحرش  يلي  امیف  :
 

ناك (1)  . جورخلا ىلإ  میھاربإ  ةدالو  نم   ، ٍةنس وأ 490   ، اًعوبسأ ّلوأ 70  ناك 
ناك يتلا  ـ 15  لا تاونسلا  بسحي  مل  نكل هللا   ، ٍةنس ّيلعفلا 505  تقولا 
ًابصتغم لیعامسإ  اھیف  .

 

(2) ( ءانب سیلو  سيركت ( ىلإ  جورخلا  نم   ، ٍةنس وأ 490   ، اًعوبسأ يناث 70  ناك 
ةنس جردي 111  مل  نكل هللا   ، ٍةنس ّيلعفلا 601  تقولا  ناك   . نامیلس لكیھ 
هاضر بسحب  لیئارسإ  نكت  مل  امدنع  دابعتسالا  نم  .

 

ىلإ (3) نامیلس  لكیھ  سيركت  نم   ، ٍةنس وأ 490   ، اًعوبسأ ثلاث 70  ناك 
بسحي 70 مل  نكل هللا   ، ٍةنس ّيلعفلا 560  تقولا  ناك   . اتسشحترأ موسرم 

ّيلبابلا يبسلا  نم  ةنس  .
 

ءيجملا (4) ىلإ  اتسشحترأ  موسرم  نم   ، ٍةنس وأ 490   ، اًعوبسأ عبار 70  ناك 
ةلحرم ىلإ  موسرملا  نم  ةنس  هعومجم 483  ام  ىضقنا   . حیسملل يناثلا 
ّىتح تقولا  كلذ  نم  ّةینمزلا  ةرتفلا  جردي هللا  ملو  لایناد 25:9)،  ّایسملا ( عطق 



ةقیض عوبسأ  ّدعلل ( ىرخأ  ٍتاونس  عبس  دجوت  لازت  ، ال  كلذلو  . رضاحلا تقولا 
ىرخأ ةنس  ةرتف 490  مامتإ  لبق   ( بوقعي .

 

هنأ ودبيو   ، ٍةنس اھتّدم 490  ّةینمز  تارتف  مدختسي  نأ هللا  حضاولا  نم   ! انھ ًالاثم  ىرن 
يف حیسملا  ةدوع  لبق  ٍةنس  اھنم 490  ٌّلك  ٍتارتف  عبرأ  مدختسا  دق  نوكیس 

بسحب اونوكي  مل  امدنع  نّییناربعلل  اًتقو  بسحي  مل  نأ هللا  اًضيأ  ىرنو   . نالعتسالا
يتلا ةعبارلا  ةینمزلا  ةّدملا  يف  هذھ  اضرلا  مدع  ةلاح  ٍبرق  نع  صحفن  انوعد   . هاضر
ٍةنس نم 490  ّنوكتت  .

 

نع اضر هللا  مدع  ىلإ  ریشي  اّمم   ، دالیملا دعب  ةنس 70  دوھیلا  ّتتشتو  لكیھلا  ّبرُخ 
نأ ضرتفن  نأ  اننكمي   ، اًقباس انركذ  امك  رظن هللا؟  جراخ  اولاز  ام  لھ   . ّةيدوھیلا ةّمألا 
اَذاَم َنوَُملَْعي  َال  ْمُھََّنأل   ، ْمَُھل ْرِفْغا   ، ُهاََتَبأ َاي  بیلصلا « ىلع  نبالا  ةالص  باجتسا  بآلا 
ةرتف  ، ٍةنس ةّدمل 40  دوھیلا  رابتخاب  كلذ  لعف  بآلا  نأو  اقول 34:23)،  ) « َنوُلَعَْفي

حیسملا توم  دعب   ، رابتخالا .

 

ّيلاحلا تقولا  يف  رظن هللا.  جراخ  اوحبصأو  نیتَّتشُم  تقولا  كلذ  يف  دوھیلا  ناك 
بساني هنأل ال  ثلاثلا  مویلا  يف  ةماقإلا  نوكي  نأ  نكمي  اذھ ال  نكلو   ، ةّمألا ءانب  داعُي 

اذإ  . حیسملا عوسي  نالعتسا  دعب  ىوس هللا  اھمّمتُي  نل  ّةیقیقحلا  ةماقإلاف   . ّةوبنلا
فوسف  ، ةياھنلا وھ  ماعلا 2030  ناكو   ، سّدقُملا باتكلا  ةراشإ  نم  ودبي  امك   ، ثدح

، ٍةنس نم 490  اھنم  ٌّلك  ّنوكتت  ٍتارتف  عبرأ  دجوت  فوس   . هابتنالل ةتفال  ٌةظحالم  رھظت 
فیضن امدنع  يأ   ، مھتماقإ تقو  ّىتح  مھّتتشت  تقو  نم  ٍةنس  وأ 1960  يأ 4 × 490، 
دالیملا دعب  ماع 2030  جتانلا  نوكي  فوسف  ىلإ 70،   1960.

 

هیف اونوكي  مل  يذلا  تقولا  لیئارسإ ( ىلع  تقولا  نم  ًاّيواسم  اًردق  ّدعي هللا  لھ 
ناك اذإ  )؟  هاضر بسحب  هیف  اوناك  يذلا  تقولا  لیئارسإل ( هّدعي  املثم   ( هاضر بسحب 
ةنس وأ 1960  يأ 4 × 490   ، ّةینمز ٍتارتف  عبرأ  اھنم  ٍّلكل  نوكي  فوسف   ، كلذك رمألا  .

 

دعب هنأ  ينعي  هنأ  ىلع  عشوھ 2:6   ، ّيربعلا عطقملا  رّسفُت  تاجاتنتسالا  هذھ 
.( نیموي دعب  ماعلا 2030 ( يف  ةقیضلا –  أدبي هللا  فوس  ثلاثلا  مویلا  يفو  نیموي 
أدبي فوس  نأ هللا  ىلإ  اذھ  ریشي  فوس  ماعلا 2037!  يف  اًذإ  ةياھنلا  نوكت  فوس 
ءدبلاب حمسيو   ( ٍةنس دعب 483  تّفقوت  يتلا  ةعاسلا  ّةینمزلا ( هتعاس  ىرخأ  ًّةرم 
ناسنإلا  « مكُح نم « ةریخألا  عبسلا  تاونسلل  ّيلزانتلا  ّدعلا  يف  .



 

يف تسیل  وأ  لیئارسإ  حلاص  يف  ءاوس   ، ٍةعاس ّلكف   . ّةیقطنم رثكأ  اذھ  نوكي  دق 
ذنم  ، اذكھو  . تاونسلا نم  هسفن  ددعلا  دنع  تّفقوت  دق  نوكت  فوس   ، اھحلاص
نم ًاّيواسم  اًردق   ( ةلصفنم ٍتاعاس  ىلع  بسح ( دق  نوكي هللا  فوس   ، ّتتشتلا
وأ يبسلا  يف  اوناك  مھنأ  لباقم  هاضر  بسحب  دوھیلا  نكي  مل  امدنع  تقولا 

ّةيدوبعلا .

 

ّایسملا 	 ةنس 	 ءيجم
 

میلشروأ دادرتسا  موسرم  رادصإ  دعوم  ةفرعم  ىلإ  جاتحن  ةياھنلا  دعوم  ديدحتل 
ةّدملا لوطو   ، هبعش ىلإ  ّایسملا  ءيجم  دعومو  لایناد 25:9،  بسحب  اھئانب  ةداعإو 
يلاتلابو عشوھ 2:6)،  نیموي ( ةّدمل  نوكیس  لصافلا  نأ  ىرن   . ةلصافلا ّةینمزلا 

اھیف ءاج  يتلا  ةنسلا  ىلإ  ٍةجاحب  نآلا  نحن   . هئیجم دعوم  ىلإ  كلذ  فیضن  فوس 
طبضلاب ّایسملا  .

 

مكُحل نيرشعلا  ةنسلا  يف   ، ناسین رھش  يف  اًعوبسأ  ـ 69  لا أدب  ایمحن 1:2-8،  يف 
يف 14 هموسرم  ردصأو   ، دالیملا لبق  ماعلا 465  يف  همكُح  أدب   . اتسشحترأ كلملا 

مادختسابو اًموي .22   360 ّةّيوبنلا تاونس هللا  ةّدم  غلبت   . دالیملا لبق  سرام 445 
وأ 483  ، اًموي عیباسأ = 483  / مّايأ اًعوبسأ × 7 ( نوكي 69  ةنس  يواسي  مویلا  سایقم 

ميواقت بسحب   . اًموي ةنس = 173.880  / موي ٍةنس × 360  نإف 483   ، يلاتلابو  . ةنس
. ٍةنس عبرو = 476.06  ةنس  / موي ىلع 365  اًموي  ةمسق 173.880  جتان  نإف   ، مویلا
ىلإ اندوقي  اّمم   ، دالیملا لبق  ماعلا 445  ىلإ  فاضت  اًموي  ةنس و22  يواسي 476  اذھو 
دالیملا لبق  ام  ميوقت  نم  لاقتنالا  دنع  ةدحاو  ًةنس  حرطن  مث   . دالیملا دعب  ةنس 31 

ةنس 30 ليربأ  رھش  نم  ّلوألا  عوبسألا  ىلإ  لصن  اذھبو   . دالیملا دعب  ام  ميوقت  ىلإ 
میلشروأ ّایسملا  لوخدل  ّنیعُملا  مویلا  وھو   ، دالیملا دعب  .

 

اَم  ، اَذھ ِكِمَْوي  ِيف  ىَّتَح   ، اًضَْيأ ِتَْنأ  ِتِْملَع  َْول  ِكَِّنإ  عوبسألا « اذھ  لالخ  عوسي  لاق 
ِكُؤاَدَْعأ ِِكب  ُطیِحُيَو  ٌماََّيأ  ِيتْأَتَس  ُهَِّنإَف   . ِكْیَنْیَع ْنَع  َيِفْخُأ  ْدَق  َنآلا  ِِنكلَو   ! ِكَِمالَِسل َوُھ 
َنوُكُرَْتي َالَو   ، ِكِیف ِكِیَنبَو  َِكنوُمِدَْھيَو   ، ٍةَھِج ِّلُك  ْنِم  َِكنوُرِصاَحُيَو  ِِكب  َنوُقِدْحُيَو   ، ٍةَسَرْتِِمب

اقول 42:19-44 ) « ِكِداَِقتْفا َناَمَز  ِيفِرَْعت  َْمل  ِكََّنأل   ، ٍرَجَح َىلَع  اًرَجَح  ِكِیف  ).
 

تقّقحت  ، حیسملا اھنع  ثّدحت  يتلا   ، هالعأ ةروكذملا  مّايألا  نأ  خيراتلا  نم  فرعن 



ةعقاولا نأ  عطقملا  اذھ  يف  ىرن   . دالیملا دعب  ةنس 70  لكیھلا  سوتیت  ّبرخ  امدنع 
تقطُن ّةوبنلا  نأ  نآلا  مھفنو   ، ّةوبنلا بسحب  تناك  دالیملا  دعب  ةنس 70  تّمت  يتلا 

دعب دالیملا و70  دعب  ةنس 30  نیب  ًةقالع  عطقملا  اذھ  رِھظُي   . دالیملا دعب  ةنس 30 
عيرس ٌقّقحت  وھو   ، اھب قطنلا  نم  طقف  ٍةنس  دعب 40  ّةوبنلا  تقّقحت  امدنع   ، دالیملا

« ... اَذھ ُنوَُكي  ىَتَم  ّىتم 24، « يف  ّایسملا  ذیمالتلا  لأس  امدنع   . ّةیباتكلا ّةوبنلل 
تّاوبنلا نم  ديدعلا  ّّبرلا  مھل  مّدق   ،(! ُضَقْنُي َال  ٍرَجَح  َىلَع  ٌرَجَح  اَنُھھ  ُكَرْتُي  َال  ُهَِّنإ  ).

 

نع ثّدحت  امك   . طقف ٍةنس  ةفاسم 40  ىلع  تناك  يتلا  ّةوبنلا  وھ  لكیھلا  بارخ  ناك 
هذھبو  . ٍةعرسب تّمت  ةدحاو  ًّةوبن  اناطعأ هللا   . نامزلا ةياھن  ثادحأ  نم  ديدعلا 
ثدحت فوس  ةدیعبلا  تّاوبنلا  نأ  قّدصُن  نأ  ناميإلا  فاعض  نحن  اننكمي   ، ةقيرطلا

اھنع فشكي  يتلا  ًابيرقت  ةفلتخملا  نامزلا  ةياھن  ثادحأ  عیمج  نأ  وھ  عقاولا   . اًضيأ
يتلا ّةینمزلا  ةرتفلا  هذھ   . اھنیب لصفت  ةليوط  ّةینمز  تارتف  نأ  ّنیبت  سّدقُملا  باتكلا 
ىلإ دالیملا  دعب  انفضأ 30  اذإ   . ٍةنس وأ 2000  ناموي  اھلوط  نوكي  فوس  اھیف  شیعن 
اھیف أدبت  يتلا  ةنسلا  اّمإ  نوكي  فوس  اذھو   . دالیملا دعب  جتانلا 2030  نوكي   2000

حیسملا عوسي  نالعتسا  ماع  وأ   ( باّذكلا ّایسملا  نم  ٍمالس  ّةیقاّفتا  عیقوتب  ةقیضلا (
باّذكلا ّایسملا  ةياھن  يتأت  امدنع  .

 

حیسملا هیف  دعص  يذلا  تقولا  ىلإ  ناعَمجُي   ( ٍةنس وأ 2000  نیمویلا ( نأ  نآلا  ىرن 
ةنس هدالیمب ( ضرألا  ىلإ  ىتأ  امدنع  سیلو   (« َعِطُق نأ « دعب   ، دالیملا دعب  ةنس 30  )
أطخلاب سّدقُملا  باتكلا  ةبلطو  يّملعُم  نم  ریثكلا  هدقتعي  ٌرمأ  وھو  )؛  دالیملا لبق   4
روطسلا هذھ  ةباتك  تقو  ّىتح  .

 

490	 رخآ
 

ِرَْمألا ِجوُرُخ  ْنِم  ّایسملا « لبق  ٍةنس  سّدقُملا بـ 483  باتكلا  ّأبنت  لایناد 25:9  يف 
َنوُّتِسَو ِناَنْثاَو  َعِیباََسأ  ُةَعْبَس  ِسِیئَّرلا  ِحیِسَمْلا  َىِلإ  اَِھئاَِنبَو  َمِیلَشُروُأ  ِديِدْجَِتل 
ناسین يف 10   ( ٍرامح ىلع  ًابكار  ) « ّيراصتنالا هلوخد « يف  ّایسملا  ءاج   .« اًعوُبْسُأ
ةاشلا رایتخا  دوھیلا  ىلع  ّنیعتي  ناك  يذلا  مویلا  وھ  اذھو   . دالیملا دعب  ةنس 30 
ِيتَْأي ِكُكِلَم  اَذَوُھ  ّايركز 9:9 « يف  درو  ام  اذھ  قّقح  دقو  جورخلا 3:12، 5).  ) ( لمحلا )
دعب ّايركز 10:9)  ةیلاتلا ( ةيآلا  أدبت   .« ٍراَمِح َىلَع  ٌِبكاَرَو   ، ٌعيِدَو ٌروُصْنَمَو  ٌلِداَع  َوُھ   . ِكَْیِلإ
دعب رابتخالا + 30  نم  ةنس  ٍةنس ((4 × 490) + 40  نم 2000  ّنوكُملا  ّينمزلا  لصافلا 
اذھبو  . مالسلا نمز  يف  مكُحلا  نعو  برحلا  راثآ  ةلازإ  نع  ةيآلا  ثّدحتت   .( دالیملا
ُعیِمَج ُصُلَْخیَس  اَذَكھَو  ةلأسمب « ّقلعتي  امیف  ةیمور 26:11  يف  درو  ام  قّقحتي 



فوس  ( حیسملا ّدضو  ةقیضلا ( دعب  نیكورتملا  عیمج  نأ  ينعي  اذھو   .« َلِیئاَرِْسإ
مالسلا أدبي  نأ  نكمي  طقف  ٍذئدنعو   . مھتياھن ىلإ  نولصي  .

 

سیل لمحلا  ةحیبذو  ةحیبذلل   ( لمحلا ةاشلا ( رایتخا  نیب  ّينمزلا  لصافلا  نأ  امب 
لصافلا نإف   ،( ناسین ناسین و14   10 ، يلاوتلا ىلع  ةدعابتم ( ٍمّايأ  ةعبرأ  ىوس 

. ٍمّايأ ةعبرأ  ىوس  سیل  هبلصو  ةحیبذلا  لمحل   « ّيراصتنالا لوخدلا « نیب  ّينمزلا 
ناثدحي امھالكف   ،« َُعطْقُي » و« ٍتآ لایناد 25:9-26 « يف  ةجودزملا  ّةوبنلا  اذھ  قّقحُي 

يف بلصلا  ثدح  ) . دادعتسالا تبس  نم  نیموي  لبقو   ، هسفن عوبسألا  لالخ 
لصفلا اذھ  يف   « ریطفلا دیع  مسقلا « رظنا  دادعتسالا –  تبس  لبق  تبسلا  ).

 

امھیلإ راشملا  نیمویلا  نأ  اًذإ  ودبي   . ّایسملل ٌلاثم  لیئارسإ  نأ  قباس  ٍتقو  يف  انيأر 
وأ  ، دادعتسالا تبسو  حیسملا  بلص  نیب  نیمویلا  عم  نافداصتي  عشوھ 2:6  يف 
ام ناعرس  نكلو  ًابناج  لیئارسإ  ْتَعِضُو  دقف  ؛  ًاّیلاح هیف  شیعن  يتلا  ّينمزلا  لصافلا 
فوس  ، كلذ دعبو   .( نیموي ٍةنس ( ىلإ 2000  ّدتمتس  نمزلا  نم  ٌةرتف  يھو   ، ماقتس

لداعي 1000 ٌتبس  وھو   ، ثلاثلا مویلا  يف  مالسلل  اًجذومن  دادعتسالا  تبس  نوكي 
ةدّحتُملا ممألا  ىنبم  ىلع  دوجوملا  شقنلا  قّقحتي  فوس   ، تقولا اذھ  يفو   . ٍةنس

ٍةَّمُأ َىلَع  ٌةَّمُأ  ُعَفَْرت  َال   . َلِجاَنَم ْمُھَحاَمِرَو  اًكَكِس  ْمُھَفوُیُس  َنوَُعبَْطیَف   ...» : كرويوین يف 
ءایعشإ 4:2 ) « ُدَْعب اَم  ِيف  َبْرَحْلا  َنوُمَّلَعََتي  َالَو   ، اًفْیَس ).

 

لھ  . حیسملا عوسي  نالعتسا  ةنس  اناطعأ  نأ هللا  ودبي   ، سّدقُملا باتكلا  لالخ  نم 
؟ مویلا اذھ  انغلب 
 

تاقوألا 	 دّدحُت 	 ّةیسایقلا 	 ّةوبنلا
 

ّةيونسلا ّةيدوھیلا  دایعألا   . ّةیسایقلا ّةوبنلاب  فَرعُي  ام  يف   ( مّايألا تاقوألا ( ّنیعُي هللا 
يف زغللا  نمكيو   !« ّةیسایقلا ّةوبنلا  عون « نمو  تاقوألا  ةدّدحُم  ٌثادحأ  اّھلك  ةعبسلا 
ثدحیس يذلا  دّدحُملا  مویلا  هيدل  ءرملا  نوكي  ّمث  نمو  دیعلا  هلوح  رودي  ام  ةفرعم 
ٍةلوھسب اننكمي   ، تقّقحت دق  دایعألا  نم  ًةعبرأ  نأ  امبو   .« ّيسایقلا دیعلا  ثدح « هیف 

هاندأ ىرنس  امك  عقاولا  اذھ  نم  قّقحتلا  .
 

اف  . تافورب ّيفرحلا  ىنعملاب  ينعت  يتلاو   ، لفاحملا مساب  دایعألا  هذھ  فَرعُت 



ّةیسیئرلا هّتطخ  لوح  تاقوألا  عضيو  ّززعُيو  ّحضوُيو  ّفرعُيو  حرشي  تقولا  اذھ  يف 
حضاو ٍلكشب  ضرألا  ىلع  نیفلتخم  نيروھظل  ّایسملا  لالخ  نم  ةماقإلاو  ءادفلل  .

 

عیبرلا 	 دایعأ
 

حصفلا 	 دیع
 

ّةيدوبع تقو  ىركذ  يیحي  هنإ   . ناسین موي 14   ، ّلوألا دیعلا  وھو   ، حصفلا دیعب  لَفتحُي 
نوعرف نم  ىسوم  بلط   . ىسوم وھو  اًدئاق  ماقأ هللا  امدنع  رصم  يف  ّنییلیئارسإلا 

ىلإ هللا حئابذ  ميدقتل  ّةيربلا  يف  ٍمّايأ  ةثالث  ٍرفس  يف  يضمي  بعش هللا  عدي  نأ 
! عنتقي مل  يذلا  نوعرف  راظتناب  ىرخأ  ٌةبرض  تناك   ، ٍتابرض عست  دعبو  جورخلا 18:3).  )

ةحیحص ًةاش  اوذخأي  نأب  مھرمأ هللا   ، ناسین نم  رشاعلا  مویلا  يف   ، مویلا كلذ  يف 
ّنیعت رشع  عبارلا  مویلا  يفو   . ٍمّايأ ةعبرأ  ةّدمل  ظفحلا  تحت  نوكي  نأو  ٍبیع  الب 
نیب حصفلا  ةاش  حبذ  عضي  اذھو  جورخلا 6:12).  ) « ّةیشعلا يف  ةاشلا « حبذ  مھیلع 
وأ ًءاسم  ةعاسلا 6  ىلإ  اًرھظ  ةعاسلا 12  نیب  يأ   ، ىربكلاو ىرغصلا  نابرقلا  ةحیبذ 
ءوض نم  ةعساتلا  ةعاسلا  ةعساتلا ( ةعاسلا  تناك  يتلاو   ، ًءاسم ةعاسلا 3 
هیف تام  يذلا  حصفلا  دیع  لالخ  مویلا  نم  هسفن  تقولا  وھ  اذھو   .( سمشلا

ّىتم 45:27-46 بیلصلا ( ىلع  حیسملا  ).

 

ریطفلا 	 دیع
 

. يلاتلا ّيدوھیلا  مویلا  أدبي   ، ًءاسم ةسداسلا  ةعاسلا  يف  يأ   ، ٍتاعاس ثالث  دعب 
موي نع  رظنلا  ّضغب  ٍتبس  موي  حبصي  وحنلا  اذھ  ىلعو   ، ریطفلا دیع  وھ  اذھ 
ّلوأ يأ  دادعتسالا –  توبس  مساب  مّايألا  هذھ  لثم  فَرعُت   . هیف عقي  يذلا  عوبسألا 

23. ّةيدوھیلا ةنسلا  يف  ٍدادعتسا  توبس  ةعبس 

 

ىلإ زمري  اًریطف  دوھیلا  رّضحُي   ، ناسین نم  رشع  سماخلا  مویلا   ، مویلا اذھ  يف 
اھنجع زبخلا و« نم  ٍةعطق  ّفل  تادادعتسالا  لمشت   . ةسادقلا ».

نیموكیفأ يأ  حصفلا –  ةبجو  لالخ   « ّفلُت يتلا « ریطفلا  نم  ةعطقلا  هذھ   afikomen
ءاج يذلا  صخشلا  ًاّیفرح « ينعت   ، ّينانویلا حلطصملاب  ».



 

نم مھجورخ  دوھیلا  أدب   ، ناسین نم  رشع  سماخلا  مویلا  يف   ، ةميدقلا مّايألا  يف 
دنع هربق  دنع   « ظَفحُت وأ « هماظع  عَمجُت  نأ   ، بوقعي نبا   ، فسوي بلط  امك   . رصم
ةيادب يف   ، ناسین نم  رشع  سماخلا  يفو   . داعیملا ضرأ  ىلإ  نّییلیئارسإلا  ةدوع 
ّةوبنلا قّقحت  ةورذ  تاظحل  نم  ٍةظحل  يفف   . فسوي بلط  ةیبلت  تّمت   ، مھجورخ

يف ظِفُحو  حیسملا  دسج  هیف  ّفُل  يذلا  هسفن  مویلا  وھ  اذھ   ، ّةیخيراتلا ّةیمھألاو 
يمارلا فسوي  ربق  .

 

روكبلا 	 دیع
 

( دادعتسالا تبس  دعب  ّلوألا ( دحألا  يف  هب  لفتحُي  يذلا  روكبلا  دیع  وھ  يلاتلا  دیعلا 
ّعورُملا رمحألا  رحبلا  لیئارسإ  ينب  روبع  ىركذ  دیعلا  اذھ  يیحُي   . ناسین دعب 15 
ّمھُملا مویلا  اذھ  لثم  ّرمي  مل   .« اًمئاق ًابعش « رخآلا  بناجلا  ىلع  ًءایحأ  مھجورخو 
حیسملا ماق  مویلا –  اذھ  يف  ًاّیح  ماقو  میحجلا  ىلإ  لزن   . حیسملا هظحالي  نأ  نود 

روكبلا دیع  يف  .

 

حیسملا دھوش  تقولا  اذھ  يف   . ریعشلا داصح  رامث  مساب  اًضيأ  دیعلا  اذھ  فَرعُي 
نيدقارلا ةروكاب  هنأب  ديدجلا  دھعلا  هنع  ثّدحتي   24. تاومألا نم  اوماق  نيذلا  نم  هریغو 
هرابتعاب حیسملا  ّروصُي  ةیقابلا  تّاوبنلا  يف  هنأ  امك  ىلوألا 20:15).  سوثنروك  )

عیمج ماقُي  فوس  ةیناث  ًّةرم  يتأي  امدنعو  ؛  نوماقُیس نيذلا  نینمؤملا  عیمج  ةروكاب 
ةریثك ٌبابسأ  كانھ  ىلوألا 23:15).  سوثنروك  هعم ( اونوكیل  ىرخأ  ًّةرم  هّتصاخ 
مویلا اذھ  يف  ثدحیس  هنأب  داقتعالل  !

 

ًاطْبِس َرَشَع  ْيَنْثالا  مھنأ « ىلع  مھیلإ  راشُي  دوھیلا  نأ  بوقعي  ةلاسر  يف  ىرن 
اوحبصأ ةیناثلا ( ةدالولا  اوراتخا  نيذلا  دوھیلا  نأ  بوقعي  ّحضوُي   .« ِتاَتَّشلا ِيف  َنيِذَّلا 
ةفاضإلاب بوقعي 18:1).  ةروكاب ( مھ  ّقحلا  ةملكب   (« ديدج نم  نيدولوم  نینمؤم «
لیئاخیم  . ةقیضلا فصتنم  يف  روكبلا –  دیع  يف  ةمایق  كانھ  نأ  ودبي   ، كلذ ىلإ 

يف ءامسلا  يف  ناطیشلا  براحي  وھو  ىرُي  هنأل  براحم هللا  وھ  ةكئالملا  سیئر 
هنأ رھظي  هنأل   ، ةمایقلاب لیئاخیم  طبترا  امك  ايؤرلا 6:12، 7).  هدرطيو ( ةقیضلا  فصتنم 

اذوھي 9 ىسوم ( دسج  نع  اًججاحتم  سیلبإ  مصاخ  يذلا  صخشلا  ).
 

ةسینك حیسملاب ( اونمآ  نيذلا  نیسيّدقلا  ةمایق  دعب  ميدقلا  دھعلا  وسيّدق  ماقُي 



« ًالََّوأ َنوُموَُقیَس  ِحیِسَمْلا  ِيف  ُتاَوَْمألاَو  سّدقُملا « باتكلا  لوقي   .( ّرسلا
ميدقلا دھعلا  يسيّدق  نأ  ىلإ  اذھ  يف  ببسلا  دوعي  ىلوألا 16:4).  يكینولاست  )
دھعلا يسيّدق  عضيو  سدقلا  حورلا  ّلحي  نأ  لبق   ، ةرصنعلا دیع  موي  لبق  اوشاع 

لسرلا 5:1 لامعأ  ىلوألا 13-12:12؛  سوثنروك  حیسملا ( يف  ديدجلا  ).
 

ُلِیئاَخیِم ُموَُقي  ِتْقَوْلا  َِكلذ  ِيفَو  ميدقلا « دھعلا  دوھي  ةمایق  تقو  ّيبنلا  لایناد  انیطعي 
َىِلإ ٌةَّمُأ  َْتناَك  ُذْنُم  ْنَُكي  َْمل  قیِض  ُناَمَز  ُنوَُكيَو   ، َِكبْعَش ِيَنِبل  ُِمئاَقْلا  ُمیِظَعْلا  ُسِیئَّرلا 

. ِرْفِّسلا ِيف  ًابوُتْكَم  ُدَجوُي  ْنَم  ُّلُك   ، َكُبْعَش ىَّجَنُي  ِتْقَوْلا  َِكلذ  ِيفَو   . ِتْقَوْلا َِكلذ 
، ِةَّيَِدَبألا ِةَایَحْلا  َىِلإ  َِءالُؤھ   ، َنوُظِقْیَتَْسي ِضَْرألا  ِباَرُت  ِيف  َنيِِدقاَّرلا  َنِم  َنوُرِیثَكَو 
لایناد 1:12-2 ) « ِّيَِدَبألا ِءاَرِدْزِالل  ِراَعْلا  َىِلإ  َِءالُؤھَو  ).
 

هنأو ّىتم 15:24)،  ) « ِباَرَخْلا َةَسْجِر  هنأ « ىلع  هالعأ  روكذملا  تقولا  حیسملا  دّدح 
ُذْنُم ُهُلْثِم  ْنَُكي  َْمل  ٌمیِظَع  ٌقیِض  ٍِذئَنیِح  ُنوَُكي  ُهََّنأل  » . ةمیظع ٍةقیض  ةيادب  نوكیس 

ّىتم 21:24 ) « َنوَُكي َْنلَو  َنآلا  َىِلإ  َِملاَعْلا  ِءاَِدتْبا  ).

 

ايؤرلا 6:12). ةقیضلا ( يف  اًموي  ىّقبتيو 1260  ءامسلا  نم  ناطیشلا  حرطي  لیئاخیم 
ميدقلا دھعلا  دوھي  ةمایق  يف  ٌرضاح  لیئاخیم  نأل  هعبتي  فوس  لیئاخیم  نأ  اًذإ  ودبي 
ىرخأ ًّةرم  اًججاحتم  سیلبإ  مصاخي  فوسو   ،( هالعأ انيأر  امك  )!

 

ٌءيش دري  اّمبر  نكلو   . ءایحألا  ( فاطتخا لاقتنا ( نع  لایناد 1:12  يف  ٌءيش  ركذُي  ال 
نبالا اذھ  نوكي  نأ  نكمي  ايؤرلا 5:12). ال  تقولا ( كلذ  يف  ىلإ هللا  فطتخُي  ٍنبا  نع 
ًاّيدوھي نبالا  نوكي  نأ  بجي   . لعفلاب دعص  دق  هنأل   ، نوریثك دقتعي  امك  حیسملا  وھ 
لیئارسإ هرابتعاب  زمرلا  اذھ  بوقعي  رّسف   . سمشلاب ٌةلبرستم  ّةيدوھي  هّمأ  نأل 

نيوكتلا 9:37-11 )).
 

نأ امب  ايؤرلا 5:12).  ) « ٍديِدَح ْنِم  اًصَِعب  ِمَُمألا  َعیِمَج  ىَعَْري  َْنأ  اًدِیتَع  نبالا «...  اذھ 
وھ هنأ  نودقتعي  نيریثك  نإف   ، ّایسملا يأ  رومزملا 7:2-9)،  نبا هللا ( نع  لاقُي  ام  اذھ 
يف  ، ايؤرلا رفس  يف  سئانكلا  بطاخي   ( حیسملا ّایسملا ( نكل   . هاوس الو 
اریتایث يف  ةسینكلا  رّذحُي   . ناّتيدوھي امھنأ  حضاولا  نمو   ، ثلاثلاو يناثلا  نیحاحصألا 

ايؤرلا 20:2). ناثوألل ( َِحبُذ  ام  لكأو  انزلاو  لعب  ةدابعل  دوھیلا  توغأ  يتلا  لبازيإ  نم 
" ٍةَمیِظَع ٍةَقیِض  نم " نوناعي  فوس  مھنإ  ةبوتلا  يف  نوبغري  نيذلا ال  كئلوأل  لوقي 
نل لبازيإ  میلعتب  اوكّسمتي  مل  نيذلا  دارفألا  كئلوأ  نإ  لاق   ، كلذ عمو  ايؤرلا 22:2).  )



ممألا ىلع  ٌناطلس  مھل  نوكیس  مھنإو  ايؤرلا 24:2)،  لقثلا ( اذھ  مھیلع  ىقلُي 
ايؤرلا ) « ِمَُمألا َىلَع  ًانَاطْلُس  ِهیِطْعُأَسَف  َِةياَِھّنلا  َىِلإ  ِيلاَمَْعأ  ُظَفَْحيَو  ُِبلَْغي  ْنَمَو  »

27:2).
 

مھنأو  ، اریتایث ةسینكل  نینمؤملا  نّییقیقحلا  دوھیلا  لمشیس  نبالا  نأ  ىرن   ، كلذلو
ةاجنلاب اًضيأ  نورخآ  َدِعُو  امك  ةمیظعلا ( ةقیضلا  نم   ( ظفحلا ةاجنلاب ( اًدعو  اوّقلت 
ثودح لامتحاب  ناميإلا  يف  ٌزایتما  دجوي  هنأ  انھ  انل  رھظي  ايؤرلا 10:3).  يف   ( ظفحلا )
ددجلا دوھیلا  نینمؤملا  ءالؤھ  نأل  ّيقطنم  ٌرمأ  اذھو   . ةقیضلا فصتنم  يف  فاطتخا 

بضغ هللا ال هیف  حبصي  يذلا  تقولا  وھو   ، ىمظعلا ةقیضلا  نم  نوجني  فوس 
( ممألا وأ  دوھیلا  ریغ  نونمؤملا  نورخآ ( نّویحیسم  فطتخُي  فوس   ، دیكأتلابو  . لمتحُي
، ةسینكلا يف  ممألاو  دوھیلا  نیب  ٌزییمت  دجوي  هنأل ال   . اًضيأ ملاعلا  ءاحنأ  عیمج  نم 
« ِلِیجْنِإلِاب ِحیِسَمْلا  ِيف  ِهِدِعْوَم  ِلاََونَو  ِدَسَجْلاَو  ِثاَریِمْلا  ِيف  ُءاَكَرُش  َمَُمألا  ََّنأ  ثیح «
سسفأ 6:3 )).
 

يف أدبت  يتلا  ةمیظعلا  ةقیضلا  لبق  ٌفاطتخا  كانھ  نوكیس  هنأ  ّيقطنملا  نم 
سانلا كئلوأ   ، دوھیلا هتوخإ  ّّبرلا  ِربخُي   . بوقعي ةقیض  نم  عبسلا  تاونسلا  فصتنم 

اقول 21؛ ٍتاونس ( عبس  ّرمتسي  يذلا  اذھ  ةقیضلا  تقو  يف  مھسفنأ  اودجو  نيذلا 
يتأي هنأ   : ٌضقانت هنأ  ةيادبلا  يف  ناودبي  نیئیشب  مھِربخُي   . هئیجم ّبقرتل  ّىتم 24) 

اًّدج ةحضاو  ٍتامالعب  اًضيأو  اقول 29:12-31) –  ّىتم 44-43:24؛  لیللا ( يف  ٍّصل  لثم 
ّىتم 29:24-31 همودق ( نع  نلعت  ).

 

َنلعُملا ءيجملا  نأ  امب   . نیفلتخم نیئیجم  فصو  لاح  يف  ّيرھاظلا  ضقانتلا  ّلحُي 
لبق رخآلا  ءيجملا  مث  ّىتم 29:24)  ةقیضلا ( نإف   ، ةریبكلا ةقیضلا  دعب  يتأي  اًّدیج 
ٌةطاحم میلشروأ  نوریس  نيذلا  كئلوأ  ّایسملا  رّذحُي   . زغللا ّنالحي  فوس  ةياھنلا 

اقول 20:21). ٌبيرق ( اھبارخ  نأو   ( دالیملا دعب  ةنس 70  يف  ثدح  امك  شویجلاب (
يف اذھ  ثدحي   . قّقحتي فوس  هب  ّأبنتُملا  باقعلا  تقو  نأل  اوبرھي  نأ  مھیلع  ّنیعتي 

ريذحتلاو میلعتلا  مھل  مّدقُي   . ةقیضلا فصتنم  :
 

« اَذھ ِعیِمَج  ْنِم  ِةاَجَّنِلل  ًالَْھأ  اوُبَسْحُت  ْيَِكل   ، ٍنیِح ِّلُك  ِيف  اوُعَّرََضتَو  اًِذإ  اوُرَھِْسا 
اقول 36:21 ) « ِناَسْنِإلا ِنْبا  َماَّدُق  اوُفَِقتَو   ، َنوَُكي َْنأ  ِعِمْزُمْلا  ).
 

فصتنم يف  ٌفاطتخا  وھو   ، رخآ ٍبورھ  ىلع  رمتسم  ٌلیلد  اذھ  نأ  اًحضاو  ودبي 



ةقیضلا .
 

ةعومجملا هذھو   ،« ّةینّاّبرلا ةالصلا  ىلإ « نینمؤملا  ءالؤھ  ىدل  ةسام  ٌةجاح  كانھ 
َنِم اَِنَّجن  ِْنكل   ،[ ٍرابتخا ٍَةبِرَْجت [ ِيف  اَنْلِخْدُت  َالَو  لعفلاب « ةالصلا  هذھ  ىلإ  ٍةجاحب 

ّىتم 13:6 ) «[ حیسملا ّدض  ِريِّرِّشلا [ ).
 

ايؤرلا ةبرجتلل ( اًتقو  اھرابتعاب  ةمیظعلا  ةقیضلا  ىلإ  ریشي  سّدقُملا  باتكلا  نأ  ظحال 
10:3).

 

ةقیضلا فصتنم  يف  فاطتخالا  معدت  ميدقلا  دھعلا  نم  ىرخأ  عطاقم  دجوت  :
 

« ِهْجَو ْنِم  ُهََّنِأب  َُنطَْفي  ْنَم  َسَْیلَو   ،[ نوذخؤي َنوُّمَضُي [ ِناَسْحِإلا  ُلاَجِرَو  ّصلا ...  ُقيِّدِ َدَاب 
ءایعشإ 1:57 ) « ّصلا ُقيِّدِ ُّمَضُي   [ يتأیس يذلا  ِّرَّشلا [ ).
 

توكلملا سئانك  تناك  اذإ   : رابتعالا نیعب  اھذخأ  بجي  يتلا  تانّھكتلا  ضعب  كیلإ 
يف اّھلك  ٌةدوجوم   ( ثلاثلاو يناثلا  ناحاحصألا  ايؤرلا ( رفس  يف  ةدراولا  ّةيدوھیلا 

ةقیضلا فصتنم  يف  انریمس  يف  يتلا  ةسینكلا  فاطتخا  ّنیعت  اذإو  ؛  هسفن تقولا 
داھطضا ّلكشُت  يتلا  ةرشعلا  مّايألا  تناك  اذإو  ؛  ىرخألا سئانكلا  نم  نینمؤملا  عم 

ىلع هذھ  توكلملا  سئانك  ءانبب  أدبي  ناك هللا  اذإو  ؛  ٍتاونس يواست 10  انریمس 
فاطتخا لعجیس  اذھ  نإف   ، اذھ انموي  يف  ّرسلا  ةسینك  فاطتخا  دعب  روفلا 
ةياھنلا نم  فصنو  ٍةنس  رشع  ةثالث  لبق   ( روطسلا هذھ  ةباتك  تقو  يف  ةسینكلا ( .

 



رموألا 	 ّدع
 

. رموألا ّدع  مساب  ةرصنعلا  دیعب  روكبلا  دیع  طبرت  يتلا  نوعبرألاو  ةعستلا  مّايألا  فَرعُت 
ينب نوعرف  ّعبتت   . بھذي بعش هللا  عدي  نأ  ميدقلا  يف  نوعرف  ىسوم  ربخأ 

. رمحألا رحبلا  ّقشب  ٍةبوجعأب  مھذقنأ  ّّبرلا  نكل   ، رصم اورداغ  امدنع  لیئارسإ 
اًموي نیعبرأو  ةعست  دعب  ءانیس  لبج  ىلإ  اولصوو  ّةيربلا  يف  ریسملا  اولصاو  .

 

دحأ حجرألا  ىلع  وھ  يذلا  ىسوم  نأ  ودبي   ، ةقیضلا فصتنم  يف   ، لبقتسملا يف 
ّةرملا هذھو  ىرخأ –  ًّةرم  دوھیلا  دوقي  فوس  ايؤرلا 3:11  يف  نيدراولا  نيدھاشلا 

نم نوبرھیف  دوھیلا  ءارو  اًشیج  حیسملا  ّدض  لِسرُي  فوس   . حیسملا ّدض  نع  اًدیعب 
فوس ّةيربلا  ىلإ  دوھیلا  برھي  امنیبو   . بارخلا ةسجر  لمتكت  امدنع   ، میلشروأ
روسنلا ةحنجأ  يھ  هذھ  نوكت  فوسو  ايؤرلا 14:12).  روسنلا ( ةحنجأ  ىلع  نولقنُي 
جورخلا ءانثأ  نوعرف  نم  ٍةبوجعأب  دوھیلا  اھب  صلخ  يتلا  جورخلا 4:19)  اھسفن ( .

 

زمر نأ  وھ  كلذ  يف  ببسلاو   . ّایليإو ىسوم  امھ  حجرألا  ىلع  نادھاشلا  نوكي  اّمبر 
ةقیضلا لالخ  ثدحت  يتلا  تابرضلا  نأ  امك   ، اًّدیج امھّلثمُي  ايركز 3:4  يف  نیتنوتيزلا 

رصم ىلع  ىسوم  هاعدتسا  امل  ٌةھباشم  .

، ناطیشلا هنأ  ىلع  ّنینتلا  فَّرعُي   . ّةيزمرلاب ايؤرلا  رفس  نم  حاحصألا 12  ئلتمي 
نأ بجي  يذلا  رھن ( وأ  ٌنافوط  يتأي  ّةيزمرلا  ىنعملاب  ّةیحلا  مف  نمو   . ةميدقلا ّةیحلا 

اھعلتبت فوس  يتلا  ایمرإ 8:46)  شویجلل ( ٌزمر  رھنلا   .( اًضيأ ّيزمرلا  ىنعملاب  نوكي 
رحبلا اھعلتبي  يتلا  ّةيرصملا  نوعرف  شویجل  ٌهباشم  اذھو  ايؤرلا 16:12)؛  ضرألا (
ّایسملا تاملك  نوعیطي  نيذلا  كئلوأ  مھ  نوبرھي  نيذلا  دوھیلا  جورخلا 12:15).  )
ِناَكَمْلا ِيف  ًةَِمئاَق  ُِّيبَّنلا  ُلآِیناَد  اَھْنَع  َلاَق  ِيتَّلا   « ِباَرَخْلا َةَسْجِر  ْمُتَْرَظن « ىَتَمَف  »

ّىتم ) « ِلَاِبجْلا َىِلإ  ِةَّيِدوَُھیْلا  ِيف  َنيِذَّلا  بُرَْھِیل  ٍِذئَنیِحَف   . ُئِراَقْلا ِمَھَْفِیل  ِسَّدَقُمْلا 
15:24-16).
 

ءایعشإ -1:16 علاس ( وأ  ءارتبلا  نوكي  اّمبر  اھنم  نوبرھي  يتلا  نكامألا  دحأ  نأ  ودبي 
5 ٌةقيرط دجوت  هنأل ال  ّنملا  ىرخأ  ًّةرم  حیسملا  مھل  ّرفوُي  فوس   ، ّةيربلا يف  امكو   25.(

ّةینّاّبرلا ةالصلاب  نوبراھلا  سمتلي  فوس   . ءارحصلا يف  ةایحلا  دیق  ىلع  ءاقبلل  ىرخأ 
ىتم 11:6 ) « َمَْویْلا اَنِطَْعأ  اَنَفاَفَك   [ ّنملا َانَزْبُخ [ » : ًالاثم حیسملا  مھل  اھاطعأ  يتلا  ).



 

ةرصنعلا 	 دیع
 

. ریعشلا داصح  نم  اًموي  نیسمخ  دعب  يتأي  يذلا  ةرصنعلا  دیع  وھ  يلاتلا  دیعلا 
، ٍبرق نع  دیعلا  اذھ  ءرملا  صحف  اذإ   . اًمامت قّقحت  دیعلا  اذھ  نأ  نوریثك  دقتعي 
يف ّيبنلا  لیئوي  هلاق  ام  ّلك  قّقحتي  مل   . ًاّیئزج ىوس  قّقحتي  مل  هنأ  ىري  فوسف 
روھظ يف  ميدقلا  يف  رھظ  ام  اّمأ   . حیسملا دوعص  نم  ٍمّايأ  دعب 10  نیسمخلا  موي 
حايرلاو رانلا  يأ   – ( هسفن نیسمخلا  موي  هثودح  فداص  يذلا  ءانیس ( لبج  ىلع  هللا 
لوّسرلا سرطب  عم  نيرضاح  اوناك  نيذلا  كئلوأ  هظحال  ام  هسفن  وھف  ةنسلألاو – 

لسرلا 2:2-3).26 لامعأ  نیسمخلا ( موي  يف 
 

ىلإ رمقلاو  ٍةملظ  ىلإ  سمشلا  ّلوحتو  ناّخدلا  ةدمعأو  رانلاو  مدلا  َرُي  مل   ، كلذ عمو 
فصتنم يف  ثدحي  اذھف  ايؤرلا 2:9-3).  لسرلا 19:2؛  لامعأ  لیئوي 31-30:2؛  ٍمد (

27.( لبقتسملا يف  نكلو   ، بوقعي ةقیض  عوبسأ  عبسلا ( ةقیضلا  تاونس  ةياھنو 

 

دیع نأ  امبو   ، ّةوبنلل اًعوضوم  تسیلو  ّرسلا  ةسینك  يھ  مویلا  ةسینك  نأ  امب 
نّمضتي ًاّیلبقتسم ال  اًداصح  كانھ  نإف   ، ّةوبنلا بسحب  ریعشلا  داصح  وھ  ةرصنعلا 

ةقیض فصتنم  نم  برقلاب  ثدحت  يتلا  ةرصنعلا  نإف   ، اذكھو مویلا .28  ةسینك 
كرتي اذھو   . تقولا كلذ  يف  سوفنلا  ضعبل  ًالوصحم  لمحت  فوس  عبسلا  تاونسلا 
دوھیلل ةرصنعلا  دیع  قیقحت  نم  يناثلا  ءزجلا  .

 

نّورمیس نيذلا  دوھیلل  ریعشلا  داصح  وھ  ّيلبقتسملا  ةرصنعلا  دیع  نوكي  فوس 
دھشتس لیئارسإ  نم  ةیقبتم  ٌّةیقب  كانھ  نوكت  فوس   . ةقیضلا نم  ریخألا  فصنلاب 

يف  . ٍديدج نم  دلوت  فوسو  ّةیھلإلا  حیسملا  دي  اھتمّمص  يتلا  ّةيزجعملا  ثادحألا 
يفو  . هسیماون ةعاط  نم  هبعش  روضح هللا  ّنكم   ، ةرصنعلا موي  يفو   ، ىسوم نمز 
روضحب رانلاب  هبعش  سدقلا  حورلا  ّنكم   ، نیسمخلا موي  يف  اًضيأو   ، حیسملا نمز 
ِنّكمُي فوس  ّيلبقتسُملا  نیسمخلا  موي  نإف   ، اھسفن ةقيرطلابو   . مھبولق يف  هللا 
اًدھاش متخُي 144000  فوس   . سّدقُملا روضح هللا  حايرو  رانلا  ةحسمب  نيرخآلا 
ةيرومأم ّةوقب هللا،   ، نّویجیتارتسالا دوھشلا  ءالؤھ  ذّفنُي  فوسو  ايؤرلا 4:7)،  )
توكلملا ةراشبب  زركُي  اھدنع  ّىتم 19:28).  تاغللا ( عیمج  میلعتل  ةمیظعلا  حیسملا 

ّىتم 14:24 ) « ىَھَتْنُمْلا ِيتَْأي  َّمُث   . ِمَُمألا ِعیِمَِجل  ًةَداَھَش  »).
 



فيرخلا 	 دایعأ
 

لیصافت تقّقحت   ، هالعأ ظَحالُي  امكو   . فيرخلا يف  ةیقابلا  ةثالثلا  دایعألاب  لَفتحُي 
دایعألا قیقحت  اذكھو  ؛  بسانملا تقولا  يف  قرطلا  ّلكب  ّلوألا  دیعلا  ثادحأ 

فوس  ، ٍدیع ّلكب  نیطبترملا  ّةوبنلاو  خيراتلا  مھف  لالخ  نم   ، ىرخأ ًّةرمو   . ةیّقبتملا
ضرألاو ناسنإلا  دادرتسال  ّةطخ هللا  هیف  ثدحتس  يذلا  مویلا  ديدحت  نم  ّنكمتن 

اذكھ  ، ّينمزلا لسلستلابو  ًاّیفرح  ىرخألا  دایعألا  تقّقحت  املثم   . ّایسملا لالخ  نم 
نم لیلق  ٍردقبو   ، طمنلا عاّبتا  لھسلا  نم   . ةیّقبتملا دایعألا  كلت  قّقحتت  فوس 

ّرمتسي فوس  هسفن  طمنلا  نأ  دقتعن  نأ  اننكمي  ناميإلا  .

 

قوبلا 	 فاتھ ]	 اناشاھ 	 شور 	 دیع ]
 

رھشلا نم  ّلوألا  مویلا  يف  عقي   . قوبلا فاتھ  وأ  اناشاھ  شور  وھ  سماخلا  دیعلا 
ّةیعارزلا وأ  ّةیندملا  ةنسلا  نم  ّلوألا  رھشلا  ّةینيدلا ( ةنسلا  نم  عباسلا  ).

 

هباتك يف  دوج  فيزوج  فِّرعُي   «Rosh HaShanah and the Messianic Kingdom to
Come»29 ىّمسُي  ، قاوبألا دیع  » : اناشاھ شورب  ةطبترملا  هبشلا  هجوأ  نم  ديدعلا 
وھو  . ةديدجلا ّةيدوھیلا  ةنسلا   ،( ةنسلا سأر  ّيفرحلا  ىنعملابو  اناشاھ ( شور  اًضيأ 
مويو  ،( ءالبنلا عّمجت  فیسوأو (  ، طالبلا تآفاكمو   ، هسرعو ّایسملا  جيوتت  نع  ّملعُي 

افوشیتو  ، ىتوملا ةمایقو   ، بوقعي ةقیضو   ، ّينّایسملا توكلملا  ةيادبو   ، ةنونيدلا
ةحفص 43 ) « ملاعلا دالیم  دیعو   ،( ةبوتلا )).
 

« نم ريذحتلاو  تّاوقلا  دشحو  دایعألا  ةيادب  نع  نالعإلل  مَدختسُي  رفوش 30  ناك 
ةحفص 81 جيوتتلا ( يفو  كراعملا  يفو  سانلا  عیمجتو  رطخلا  )».
 

خفنلل ٍتاراشإ  نع  اًثحب  سدقملا  باتكلا  يف  ثحبلا  دنع  نيرذح  نوكن  نأ  يغبني 
اًضيأ نكلو  اناشاھ  شور  يف  طقف  نوكت  قوبلا ال  تاوصأ  نأ  وھ  ببسلاو   . قاوبألاب

« َانِدیِع ِمَْوِیل  َِلالِھْلا  َدْنِع   ، ِقوُبْلِاب ِرْھَّشلا  ِسْأَر  ِيف  اوُخُفْنا  ىرخأ « ثادحأو  ٍدایعأ  يف 
رومزملا 3:81 )).

 

َلِیئاَرِْسإ ِيَنب  ِْمّلَك  ىسومل « قاوبألا  دیع  نع  ديدحتلا  هجو  ىلع  ّملكت  ّّبرلا  نكل 



، ِقوُبْلا ِفاَتُھ  ُراَكَْذت   ، ٌَةلْطُع ْمَُكل  ُنوَُكي  ِرْھَّشلا  ِلََّوأ  ِيف   ، ِعباَّسلا ِرْھَّشلا  ِيف   : ًِالئاَق
نّیيواللا ) « ِّبَّرِلل اًدوُقَو  َنوُبِّرَقُت  ِْنكل   ، اوُلَمَْعت َال  ِلْغُّشلا  َنِم  اَم  ًالَمَع   . ٌسَّدَقُم ٌلَفْحَم 

24:23-25).
 

فشتكنو اناشاھ  شورل  ةفلتخملا  ثادحألا  هذھ  معدت  يتلا  عطاقملا  صحفن  انوعد 
لبقتسملا يف  هسفن  اًّدج  ّمھُملا  مویلا  كلذ  يف  ثدحیس  ام  .

 

تّاوقلا 	 دشح
 

عبارلا ناحاحصألا  ریشي   . تّاوقلا دشحل  خَفنُي  قوبلا  نإف   ، هالعأ ٌروكذم  وھ  امك 
دحأ راصح  ىلإ  ٌتاراشإ  كانھ   . ّّبرلا موي  ىلإ  ایمرإ  رفس  نم  نیسمخلاو  يداحلاو 

میلشروأل شویجلا  :
 

«. َتوُكُّسلا ُعیِطَتَْسأ  َال   . ِيبْلَق َِّيف  ُِّنَئي   . ِيبْلَق ُناَرْدُج  ِينُعِجوُت   ! ِيئاَشَْحأ  ، ِيئاَشَْحأ
ُهََّنأل  ، َيِدوُن ٍرْسَك  َىلَع  ٍرْسَِكب   . ِبْرَحْلا َفاَتُھَو  ِقوُبْلا  َتْوَص  يِسَْفن  َاي  ِتْعِمَس  ِكََّنأل 
ىََرأ ىَتَم  ىَّتَح   . ٍَةظَْحل ِيف  يِقَقُشَو   ، يِمَایِخ َْتبِرَخ  ًةَتَْغب   . ِضَْرألا ُّلُك  َْتبِرَخ  ْدَق 

ایمرإ 19:4-21 ) « ِقوُبْلا َتْوَص  ُعَمَْسأَو  ََةياَّرلا  ).

 

« ایمرإ ) « َمَُمألا اَھَْیلَع  اوُسِّدَق   . ِبوُعُّشلا ِيف  ِقوُبْلِاب  اوُبِرْضا   . ِضَْرألا ِيف  ََةياَّرلا  اوُعَفِْرا 
27:51).
 

ىلإ حیسملا  ّدض  شویج  هّجوت  دنع  ٌقاوبأ  كانھ  نوكتس  هنأ  ناعطقملا  ناذھ  رِھظُي 
اذھل ّهلك  ٌّصصخُم  لایقزح  نم  عباسلا  حاحصألاو   . ًةرشابم ّّبرلا  موي  لبق  میلشروأ 
تقو يف  ةمداقلا  نودجمرھ  ةكرعم  فصي   . نامزلا ةياھن  ثادحأ  نم  ّعورُملا  ثدحلا 
نإف  ، لیئارسإ يف  برحلل  ٍناكم  ّلك  نم  يتأت  فوس  ممألا  نأ  امب   . نالعتسالا
زجعلاو فوخلاب  ئلتمت  فوس  لیئارسإ  .

 

« َُةياَِھّنلا ِتَءاَج  ْدَق   ! ٌَةياَِھن  : َلِیئاَرِْسإ ِضَْرأل  ُّبَّرلا  ُِدّیَّسلا  َلاَق  اَذَكھَف   ، َمَدآ َنْبا  َاي  َتَْنأَو 
. ْتَءاَج ْدَق  ٌَةياَِھن   ... ِكَْیلَع ِيبَضَغ  ُلِسْرُأَو   ، ِكَْیلَع َُةياَِھّنلا  َنَآلا   . َِعبَْرألا ِضَْرألا  َاياَوَز  َىلَع 

اوُّدََعأَو ِقوُبْلا  ِيف  اوُخََفن  ْدَق   ... ُتْقَوْلا َءاَج  ْدَق   ... ْتَءاَج ْدَق  َيِھ  اَھ   ... َُةياَِھّنلا ِتَءاَج 
لایقزح 2:7-3، 5-6، ) « ْمِھِروُھْمُج ِّلُك  َىلَع  ِيبَضَغ  ََّنأل   ، ِلاَتِقْلا َىِلإ  َبِھاَذ  َالَو   ، َّلُكْلا



14 ،12).
 

ناكو  . اناشاھ شور  لبق  اًموي  ةّدمل 30  عَمسُت  تناك  قاوبألا  تاوصأ  نأ  حضاولا  نم 
عَمسُي ریخألا  قوبلا  ناكو   .( ةبوتلا تقو  هافوشت ( مسوم  لالخ  لوليأ  رھش  ءانثأ  اذھ 

نع َنلعُي  فوس   ، ریخألا قوبلا  اذھب   ، لبقتسملا يفو   . اناشاھ شور  موي  يف 
ًاّیمسر ةرشعلا   « ةبھرلا مّايأ  أدبت «  ! ٍمّايأ نوضغ 10  يف  ًاّیمسر  ّّبرلا  موي  ءيجم 

هوھي ريدقلا  هرابتعاب هللا  ّایسملا  عوسي  نالعتسا  نم  ٍمّايأ  لبق 10  اناشاھ –  شورب 
يف میظع  ٍقوبب  يھتنت  ةرشعلا  ةبھرلا  مّايأ  نأ  ودبي   !( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف 
ٍقوب موي  هنأ  ىلع  ّّبرلا  موي  ّفرعُي  اینفص  رفس  نم  ّلوألا  حاحصألا  يف   . كاذ ّّبرلا  موي 
لاتقلا يف  خارصو  .

 

« ُمَْوي  ، ٍماَتَقَو ٍَمَالظ  ُمَْوي   ، ٍراَمَدَو ٍباَرَخ  ُمَْوي   ، ٍةَّدِشَو قیِض  ُمَْوي   ، ٍطَخَس ُمَْوي  ُمَْویْلا  َِكلذ 
. ِةَعِیفَّرلا ِفُرُّشلا  َىلَعَو  ِةَنَّصَحُمْلا  ِنُدُمْلا  َىلع  ٍفاَتُھَو  قوُب  ُمَْوي   . ٍبَابَضَو ٍباَحَس 

ِباَرُّتلاَك ْمُھُمَد  ُحَفْسُیَف   ، ِّبَّرلا َىِلإ  اوَُأطَْخأ  ْمُھََّنأل   ، ِيْمُعْلاَك َنوُشَْمیَف  َساَّنلا  ُِقياَضُأَو 
َْلب  ، ِّبَّرلا ِبَضَغ  ِمَْوي  يف  ْمُھَذاَقِْنإ  ُعیِطَتَْسي  ْمُھُبَھَذ  َالَو  ْمُھُتَِّضف  َال   . ِةَِّلجْلاَك ْمُھُمَْحلَو 

اینفص -15:1 ) « ِضَْرألا ِناَّكُس  ِّلُِكل  اًتِغَاب  ًءاَنَف  ُعَنَْصي  ُهََّنأل   ، اَھُّلُك ُضَْرألا  ُلَكْؤُت  ِِهتَرْیَغ  ِراَِنب 
18).

 

ةمایقلاو 	 فاطتخالاو 	 رابتخالا
 

نم ةّنوكُم  ٍةرتف  ةيادب  وھ   ، اناشاھ شور  لبق  اًموي  نیثالث  نم  ّنوكُملا  رھشلا   ، لوليأ
صحفي نأ  ءرملا  ىلع   ، ّةيدوھیلا ةلحرملا  هذھ  يف   . هافوشت مساب  فَرعُت  اًموي   40

لبق ةبوتلا  تاولص  أدبت   . برتقي  ،" ةنونيدلا موي  " ، اناشاھ شور  نأل  اب  هتقالع 
ىلإ نودوعيو  مھبولق  نع  سانلا  صحفي  امدنع   ، اناشاھ شور  نم  ٍعوبسأ  يلاوح 
جَردُت  . تقولا كلذ  يف  نادُت  فوس  سانلا  نم  ٍتاعومجم  ثالث  نأ  نونمؤي  هللا. 
ریصم مَتخُي  امنیب ال   ، رارشألا باتك  يف  ٌةعومجم  جَردُتو   ، ءایقتألا رفس  يف  ٌةعومجم 
ریصملا مَتخُي   ،( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف   . ىرخأ ٍمّايأ  ةّدمل 10  ةثلاثلا  ةعومجملا 

31. رخآ وأ  ٍرفس  يف  ةثلاثلا  ةعومجملل  ّيئاھنلا 

 

يف مھفاطتخاب  مداقلا  هبضغ  نم  ةاجنلا  مھنكمي  هولبق  نم  وأ  ّّبرلا  نولبقي  نم 
ِبَضَغ ُّوُمُح  ْمُكَْیلَع  َِيتَْأي  َْنأ  َلْبَق   ...» : ةياھنلا نم  ٍمّايأ  لبق 10  اّمبر   ، اناشاھ شور 
ِضَْرألا يِِسئَاب  َعیِمَج  َاي   ، َّبَّرلا اوُبُلْطُأ   . ِّبَّرلا ِطَخَس  ُمَْوي  ْمُكَْیلَع  َِيتَْأي  َْنأ  َلْبَق   ، ِّبَّرلا



ِطَخَس ِمَْوي  ِيف  َنوُرَتْسُت  ْمُكَّلََعل   . َعُضاَوَّتلا اوُبُلْطا   . َِّربْلا اوُبُلْطا   . ُهَمْكُح اوُلَعَف  َنيِذَّلا 
اینفص 2:2-3 ) « ِّبَّرلا ).
 

ببسلا دوعي   . ةقیضلا ةياھن  يف  ٌفاطتخا  كانھ  نوكي  نأ  نكمي  هنأ ال  نوریثك  ركذ 
ىلإ لوخدلل  ضرألا  ىلع  نیكورتم  ٍسانأ  ّيأ  كانھ  نوكي  نل  هنأ  ىلإ  كلذ  يف 
ٌطرش ّىتم 32:25-33)  ) « ءادجلاو فارخلا  ةنونيد « نأ  نومھفي  مھنإ   . ّةیفلألا
ىلع ّةینبم  ةنونيدلا  هذھ  نأ  نومھفي  مھنكل ال   . ّةیفلألا ىلإ  لوخدلل  ّيساسأ 
صلخي ءرملاو ال   ، انھ لامعألل  ىوس  ركذ  دجوي  ! ال  صالخلا ىلع  سیلو  لامعألا 
ّةیفلألا ىلإ  لوخدلل  اًرایعم  صالخلا 32  نوكي  ، ال  يلاتلابو ةیمور 21:3-26).  لامعألاب (

نیّصلخُملا ریغ  لوخدب  حمسيو  .
 

ثدحي نأ  بجيو   ، ةقیضلا فصتنم  يف  ٌفاطتخا  هنأ  ودبي  ام  قباس  ٍتقو  يف  انيأر 
ةدراولا تايآلا  نأ  ودبي  لایناد 1:12-2).  ةقیضلا ( فصتنم  يف  ةمایقلاب  ّقلعتي  امیف 
ُّيِقَّتلا َدَاب  ْدَق  » . ةقیضلا فصتنم  فاطتخا  يف  نینمؤم  اونوكي  مل  نيذلا  كئلوأل  هاندأ 
ُنوَُكي َنآلا   . َءاَج ْدَق  َكُباَقِع  َكِیِبقاَرُم  َمَْوي   ... ِساَّنلا َنَْیب  ٌمیِقَتْسُم  َسَْیلَو   ، ِضَْرألا َنِم 

ِينُجِرْخُیَس  ... يِھِلإ ِينُعَمَْسي   . يَِصالَخ ِهلِإل  ُِربَْصأ   ، َّبَّرلا ُِبقاَرُأ  ِينَِّنكلَو   ... ْمُھُكَاِبتْرا
اخیم 2:7، 4، 7، 9 ) « ِروُّنلا َىِلإ  ).

 

ِتاَوَْمألا َنِم  ْمُقَو  ُِمئاَّنلا  اَھَُّيأ  ْظِقْیَتْسا  ةمایقلاب « اًضيأ  طبتري  رونلا  ىلإ  جورخلا  اذھو 
سسفأ 14:5 ) « ُحیِسَمْلا ََكل  َءيِضُیَف  ).
 

« اوُبُلْطا  . َِّربْلا اوُبُلْطا   . ُهَمْكُح اوُلَعَف  َنيِذَّلا  ِضَْرألا  يِِسئَاب  َعیِمَج  َاي   ، َّبَّرلا اوُبُلْطُأ 
اینفص 3:2 ) « ِّبَّرلا ِطَخَس  ِمَْوي  ِيف  َنوُرَتْسُت  ْمُكَّلََعل   . َعُضاَوَّتلا ).
 

ةمایقلاب ٍةيارد  ىلع   ، نيرخآلا دوھیلا  مظعم  لثم   ، اثرم تناك  ّانحوي 24:11-25،  يف 
ریخألا مویلا  ّىتح  راظتنالل  ٍةجاحب  سیل  ءرملا  نأ  عوسي  رھظأ   . ریخألا مویلا  يف 
لعفیس نم  ىلع  ًالیلد  دوھیلل  مّدق  كلذ  لمعبو   . ربقلا نم  مایقلاب  رزاعل  رمأ  امدنع 

َْولَو ِيب  َنَمآ  ْنَم   . ُةَایَحْلاَو ُةَمَایِقْلا  َوُھ  َاَنأ  لاق « امدنع  كلذل  ریياعملا  مّدق  امك   . ةمایقلا
؟» اَذِھب َنِینِمْؤَُتأ   . َِدَبألا َىِلإ  َتوَُمي  َْنلَف  ِيب  َنَمآَو  ًاّیَح  َناَك  ْنَم  ُّلُكَو   ، َایَْحیَسَف َتاَم 
ّانحوي 25:11، 26 )).

 



يف نيذلا  كئلوأ   . ریخألا مویلا  نع  هالعأ  ةدراولا  تايآلا  يف  حیسملا  ثّدحتي 
نيذلا كئلوأو   . تقولا كلذ  يف  نوماقُي  فوس  ریخألا  مویلا  لبق  اوتام  نيذلا  حیسملا 
ءایحألا نینمؤملا  كئلوأ  نأ  ودبي   . اًدبأ اوتومي  نل  ةياھنلا  يف  ًءایحأ  نونوكيو  نونمؤي 

يف ٌفاطتخا  كانھ  ناك   ، ىرخأ ٍتالاح  يفو   . نوفطتخُي فوس  فاطملا  ةياھن  يف 
اًضيأ ةبوحصم  نوكت  نأ  نامزلا  ةياھن  يف  ةمایقلل  قيرطلا  دّھمُي  اّمم   ، ةمایقلا تقو 
نیب نوشیعي  نمم  مھل  اًّصلخُم  ّایسملا  عوسیب  ضعبلا  نمؤي  فوس   . ٍفاطتخاب

،( ةياھنلا يف  اناشاھ ( شورو   ( ةقیضلا فصتنم  يف  فاطتخالاو ( ةقباسلا  ةمایقلا 
رخآ ّنكمُي  فوسف  ةياھنلا  نم  ٍمّايأ  ةرشع  لبق  ریخألا  فاطتخالا  اّمأ  نورظتنيو هللا. 
وھو ٍبضغ –  ّدشأ  نم  ةاجنلاو  رانلاب  ةعيرسلا  ةنونيدلا  نم  حیسملاب  نونمؤي  نم 
ّّبرلا مويو  ةعبسلا  بضغلا  تاماج  !

 

ریخألا قوبلا  وھ  اذھ   . ریخألا قوبلا  هنأب  اناشاھ  شور  فَرعُي   ، ّيدوھیلا بدألا  يف 
مّايألا ةيادب  تقوو   ،( اًموي نم 40  ّنوكُملا  ةبوتلا  مسوم  هافوشت ( لالخ  خَفنُي  يذلا 
ةبھرلا مّايأ  ةرشعلا –  ةسّدقُملا  .

 

اًدادعتسا ٍّریغتو ( ٍةمایق  نع  ىلوألا 17:4  يكینولاست  يف  لوّسرلا  سلوب  ثّدحتي 
سوثنروك نّییلبقتسملا ( نینمؤملا  ضعبل  ریخألا  قوبلا  دنع   ( ٍلاقتنا وأ  ٍفاطتخال 

اھیف عضو  يتلا  ميدقلا  دھعلا  يف  تّاوبنلا  قّقحُي  فوس  اذھو  ىلوألا 51:15-52). 
ٌدوجوم ءاقلو هللا  ءادنلا  اذھ  عونو  ءایعشإ 8:25).  عشوھ 14:13؛  مھءاجر ( ءایبنألا 
ىلع ّنیعتي  ناك  قاوبألا  خفن  دنع  هنأ  سّدقُملا  باتكلا  رِھظُي   . ميدقلا دھعلا  يف 

نكسملا يھ  عامتجالا  ةمیخو   . عامتجالا ةمیخ  يف  يقتليو  لقتني  نأ  بعش هللا 
رھظ نّییناربعلا 5:8).  ءامسلا ( يف  وھ  امل  ٌّلظو  ٌةخسن  هذھ  تناك  ددعلا 15:9).  )
ََكل ْعَنْصا  نّیيواللا 5:9). « عامتجالا ( ةمیخ  مامأ  ّهلك  بعشلل  يضاملا  يف  ّّبرلا 

ِلاَِحتْرالَو ِةَعاَمَجْلا  ِةاَداَنُِمل  ََكل  ِنَانوَُكیَف   ، اَمُھُلَمَْعت ِنَْیلوُحْسَم   . ٍةَِّضف ْنِم  ِنْیَقوُب 
« ِعاَِمتْجالا ِةَمْیَخ  ِبَاب  َىِلإ  ِةَعاَمَجْلا  ُّلُك  َكَْیِلإ  ُعِمَتَْجي  اَمِِھب  اوُبَرَض  اَِذإَف   . ِتَّالَحَمْلا
ددعلا 2:10-3 )).

 

ةعونصم هالعأ  ةروكذملا  قاوبألا  تناك   . ءادفلا ىلإ  زمري  يذلا  ندعملا  يھ  ةضفلا 
ریخألا قوبلاو  بعشلا  ةوعدل  ّلوألا  قوبلا  مِدخُتسا   . بعشلا نم  ةراّفكلا  لاومأ  نم 
امدنع هنإ  لیئارسإ  ينبل  لیق  هنأ  ددعلا  رفس  يف  كلذ  دعب  دري   . تاّمیخملا لاقتنال 
مھذقنيو ّّبرلا  مھركذي  ّىتح  قاوبألاب  اوفتھي  نأ  مھیلع  بّجوتي  ناك  ودعلا  مھب  ّرضي 
دایعألا يف  كلذ  لمعب  ديدحتلا  هجو  ىلع  مھل  لیقو  ددعلا 9:10).  مھئادعأ ( نم 

ددعلا 10:10 روھشلا ( سوؤرو  ).



 

فاتھلا دنع  لقتنيو  بعشلا  عمتجي  ددعلا  رفس  يف  هالعأ  ةروكذملا  عطاقملل  اًقفو 
ةباوب ىلإ  نولقتنيو  نوعمتجي  فوس  ّایسملا  اولبق  نيذلا  كئلوأ  نإف   ، اذكھو  . قاوبألاب

میلشروأ وأ   « بحسلا نأ « امبو   . قاوبألاب فاتھلاب   ( ّيوامسلا نكسملا  لفحملا (
هنكسم جراخ  ّّبرلا  نینمؤملا  نم  ٌةعومجم  لباقت  فوس   ، ضرألا ىلإ  يتأت  ةديدجلا 

نم نوأبخم  عقاولا  يف  مھنإ   . ریخألا قوبلا  خفنب  ضرألا  ىلإ  يتأي  يذلا  ّيوامسلا 
ِينُرُتَْسي  . ِّرَّشلا ِمَْوي  ِيف  ِهِتََّلظَم  ِيف  ِينُِئّبَخُي  ُهََّنأل  يلي « ام  قّقحتب  كلذو  بضغ هللا، 

رومزملا 5:27 ) « ِينُعَفَْري ٍةَرْخَص  َىلَع   . ِهِتَمْیَخ ِرْتِِسب  ).

 

رمقلا نوكي  امدنع  رھشلا ( سأر  يف  يتأي  يذلا  دیحولا  لافتحالا  وھ  اناشاھ  شور 
ىَفخُي فوس   ، يلاتلابو  . ءافخإلا موي  هتیمست  ببس  رّسفُي  ام  وھو   ،( اًّئبخُم وأ  ًاّیفخم 
ةسّدقُملا مّايألا  مساب  ةفورعملا   ، ةیلاتلا ةرشعلا  مّايألا  نم  نوّئبخُي  وأ  نونمؤملا 

ةبھرلا مّايأ  میئارون ( نیماتو  ةرشعلا  ).
 

ّالإ  ، ةبھرلل ةرشعلا  مّايألا  نم  نوجني  ّایسملاب  نونمؤي  نم  نأ  ىلع  رمألا  رصتقي  ال 
هسرعو ّایسملا  بیصنت  نورضحي  مھنأ  .

 

كلملا 	 بیصنت
 

هبشأ  ، ءادعألا عم  ّرمتسملا  هلاتقب   ، دواد كلملا  ناك   ! كلملا جيوتت  دنع  قاوبألا  خَفنُت 
مّستا يذلا  هدھع  ّلظ  يف   ، نامیلس كلملا  ناكو   . ةقیضلا نمز  يف  ّایسملاب 
حسمب تامیلعتلا  تیطعأ   . ّةیفلألا نمز  يف  ّایسملاب  هبشأ   ، مالسلاو دجملاب 

ّلوألا 34:1). كولملا  قاوبألا ( دحأ  خفنب  كلذ  لمعبو  لیئارسإ  ىلع  اًكلم  نامیلس 
كلملا بیصنتب  طبتري  نكسم هللا  ىوأم  ىلإ  نینمؤملا  عّمجتو  اناشاھ  شور  ةنونيد 
قاوبألاب خفنلاو  .

 

ََّنأل َهللا»  . اوُِمّنَر  ، اَِنكِلَِمل اوُِمّنَر   . اوُِمّنَر  ، ِ اوُِمّنَر   . ِروُّصلا ِتْوَِصب  ُّبَّرلا   ، ٍفاَتُِھب َدِعَص ُهللا 
رومزملا 5:47-7 ) « اَِھّلُك ِضَْرألا  ُِكلَم  ).

 

. ايؤرلا رفس  يف  ریخألا  قوبلا  عم  اًضيأ  نمازتي  اّمبر  اناشاھ  شور  قاوبأ  نم  ٍقوب  رخآ 
،( ايؤرلا رفس  يف  عباسلا  متخلا  نم  ریخألا  قوبلا  عباسلا ( كالملا  ّقوبُي  امدنع 



اَِنّبَِرل َِملاَعْلا  ُِكلاَمَم  ْتَراَص  ْدَق  ًةلئاق « ءامسلا  يف  ةمیظع  ٌتاوصأ  ثدحت  فوس 
ايؤرلا 15:11 ) « َنيِِدبآلا َِدَبأ  َىِلإ  ُِكلَْمیَسَف   ، ِهِحیِسَمَو ).
 

ّةوبنلا بسحب   ، ناطلسلا ىلع  حیسملا  عوسي  لوصح  عم  بیصنتلا  اذھ  نمازتي 
لایناد رفس  يف  .

 

َدَّبَعَتَِتل ...» ًاتوَُكلَمَو  اًدْجَمَو  ًانَاطْلُس  َيِطْعُأَف   . ُهَماَّدُق ُهوُبَّرَقَف   ، ِماََّيألا ِميِدَقْلا  َىِلإ  َءاَجَو 
َال اَم  ُهُتوَُكلَمَو   ، َلوَُزي َْنل  اَم  ٌّيَِدَبأ  ٌنَاطْلُس  ُهُنَاطْلُس   . ِةَنِسَْلألاَو ِمَُمألاَو  ِبوُعُّشلا  ُّلُك  َُهل 
لایناد 13:7-14 ) « ُضِرَقَْني ).

 

ةنونيدلا
 

ةنونيدلا ىري  نأ  ءرملل  نكمي   ، اناشاھ شور  يف  بیصنتلا  اذھ  عم  ٍبنج  ىلإ  ًابنج 
هوھي – هیھأ –  ريدقلا ( هنأب هللا  فورعملا   ، ديدجلا كلملا  اذھ  اھيرجي  يتلا  ةنمازتملا 
ايؤرلا 18:1 ؛  فسوي نبا  ّایسملا  اًتیم –  ناك ( يذلاو   ،( ّيحلا ).

 

 

َِبلُغ دق  حیسملا  ّدض  نوكي  نأ  دعب  لیئارسإ –  ّدض  ممأللو  لیئارسإل  ةنونيدلا  هذھ 
فوس اًمتح  هنأل   ، اًفیخم اذھ  نوكي  فوس   . ًةرشابم اناشاھ  شور  دعب  ودبي  ام  ىلعو 

نيذلا ال كئلوأ  نیب  فوخلا  ىدم  ّروصت   . ّلوألا توملا  وھو   ، ضعبلل توملا  لمشي 
ةنونيدلا – كلت  يف   . ٍةنس فلأ  دعب  ضیبألا  شرعلا  ةنونيد  دنع  حیسملاب  نونمؤي 
دعب ايؤرلا 14:20)  رانلا ( ةریحب  يف  ىَقلُي  حیسملا  ّصخي  نم ال  لك  يناثلا –  توملا 
توملا نم  لب  ّلوألا  توملا  نم  فوخلا  مدع  ةرورضب  لاق  يذلا  كاذ   ، همامأ مھروھظ 

ّىتم 28:10 يناثلا ( ).

«، ِيتَْأي يِذَّلاَو  َناَك  يِذَّلاَو  ُِنئاَكْلا   ، ٍءْيَش ِّلُك  َىلَع  ُرِداَقْلا  ُهلِإلا  ُّبَّرلا  اَھَُّيأ  َكُرُكَْشن 
ِتاَوَْمألا ُناَمَزَو  َكُبَضَغ  َىَتأَف   ، ُمَُمألا َِتبِضَغَو   . َتَْكلَمَو َةَمیِظَعْلا  ََكتَرْدُق  َتْذََخأ  َكََّنأل 
ّصلا ِراَغِ  ، َكَمْسا َنیِِفئاَخْلاَو  َنیِسيِّدِقْلاَو  ِءَاِیبَْنألا  َكِدِیبَِعل  ُةَرُْجألا  َىطْعُِتلَو   ، اوُناَدُِیل

ايؤرلا 17:11-18 ) « َضَْرألا َنوُكِلْھُي  اوُناَك  َنيِذَّلا  ََكلْھُِیلَو   ، ِرَاِبكْلاَو ).
 



ّایسملا 	 سرع
 

؛ سرعلاب ّرسُي  ٍناسنإ  ّلك   . اناشاھ شور  سرع  يأ   ، ّةراسلا رابخألا  ىلإ  دوعن  انوعد 
نمضیل اًرمخ  عنص   ، سرعلا كلذ  يف   . اناق يف  اًسرع  رضح  هسفن  حیسملاو 

نل انّترسم  نمضن  نأ  اننكمي   ، ّصاخلا هسرع  يفو   33. فویضلل ةلصاوتملا  ّةرسملا 
ّيكلملا سارعألا  سرع  أدبي  فوس   ، ّيدبألا هكلم  عوسي  كلملا  أدبي  امنیب   . عطقنت !

 

« ٍةَديِدَش ٍدوُعُر  ِتْوَصَكَو   ، ٍةَرِیثَك ٍهَایِم  ِتْوَصَكَو   ، ٍرِیثَك ٍعْمَج  ِتْوَصَك  ُتْعِمَسَو 
ِهِطْعُنَو ْلَّلَھََتنَو  ْحَرْفَِنل   . ٍءْيَش ِّلُك  َىلَع  ُرِداَقْلا  ُهلِإلا  ُّبَّرلا  ََكلَم  ْدَق  ُهَِّنإَف   ! َايوُِلّلَھ »: ًَةِلئاَق

ايؤرلا 6:19-7 ) « اَھَسَْفن َْتأَّیَھ  ُهَُتأَرْماَو   ، َءاَج ْدَق  ِفوُرَخْلا  َسْرُع  ََّنأل   ! َدْجَمْلا ).
 

يف لبجلا  ىلع  ثدحتو   ،( سرعلا دعب  ّةیلعفلا ( ءاشعلا  ةبدأم  نع  ةيآلا 9  ثّدحتت 
ءایعشإ 6:25).34 لیئارسإ (
 

نیب سرعلل  زومرلا  ىنغأ  ّلقألا  ىلع  ّعقوتن  نأ  يف  ّقحلا  انل  نوكي  نأ  نكمي 
وھ ةبوطخلا  ّبترُي  نم  ناك   ، ّيدوھیلا فافزلا  دیلقت  يف   . ةسینكلا هسورعو  حیسملا 
ًةرتف يضمت  تناك   . ٍنمثب ىرتشُت  سورعلا  تناك   . هسفن باشلا  وأ  لیكولا  وأ  بألا 
دادعإل هدلاو  لزنم  ىلإ  سيرعلا  بھذي  نیح  يف  سرعلا  راظتنا  يف  تقولا  نم 

اھل ٍناكم  .

 

نيدھاشلا رود  ناّيدؤُي  اناكو   .« سيرعلا اقيدص  مساب « نافرعُي  ناقيدص  سيرعلل  ناك 
راوجب اًدوجوم  رخآلاو  سورعلا  دعاسي  امھدحأ  ناك   . ّيدوھیلا سرعلل  نیبولطملا 
نایضمي ناجوزلا  ناك   . لفحلاو جاوزلا  دقع  ىلع  نادھشي  امھالك  اناكو   ، سيرعلا

. سورعلل ايادھ  سيرعلا  مّدقُي  اھیفو   . هابوشت ىّمسُت  ّةصاخ  ٍةفرغ  يف  ٍمّايأ  ةعبس 
دنعو  . لمتكا دق  جاوزلا  نأ  نلعیل  سيرعلا  قيدص  فافزلا  فویض  رظتني  جراخلا  يفو 
ٍعوبسأ ةّدمل  ٍلافتحا  يف  میظع  ٌجاھتبا  أدبي  نالعإلا  .

 

وھ بألاف   : عاونألا نم  ديدعلا  ىرن  نأ  اننكمي   ، هالعأ ّيدیلقتلا  ّيدوھیلا  فافزلا  يف 
هتفصب حصفلا  ةبجو  يف  عوسي  ّملكت   35. سدقلا حورلا  وھ هللا  لیكولاو   ، بآلا هللا 

َّدُِعأل يِضَْمأ  َاَنأ   . ْمَُكل ُتْلُق  ْدَق  ُتْنُك  ِيِّنإَف  َِّالإَو   ، ٌةَرِیثَك ُلِزاَنَم  ِيَبأ  ِتَْیب  ِيف  » : اًسيرع
ُنوَُكأ ُثْیَح  ىَّتَح   ، ََّيِلإ ْمُكُذُخآَو  اًضَْيأ  ِيتآ  ًاناَكَم  ْمَُكل  ُتْدَدَْعأَو  ُتْیَضَم  ِْنإَو   ، ًاناَكَم ْمَُكل 



ّانحوي 2:14-3 ) « اًضَْيأ ْمُتَْنأ  َنوُنوَُكت  َاَنأ  ).
 

هيدل ٍءيش  ّلك  عاب  نم  وھ  عوسي  ناك  ّىتم 44:13-45،  يف  دراولا  لثملا  يف 
اّركذُت ىلوألا 20:6 و23:7  سوثنروك   .( سورعلا نمثلا ( ةمیظع  ًةؤلؤل  ىرتشاو 

اذھ مّدقُيو  سيرعلا  قيدص  وھ  نادمعملا  ّانحويو   « ٍنمثب ترتشا  اھنأب « سورعلا 
ّصصخُملا صخشلا  وھو   ، سيرعلل رخآلا  قيدصلا  اّمأ  ّانحوي 29:3).  هسفنب ( نالعإلا 
لیئارسإ دوقي  يذلا  ىسوم  وھف   ، سورعلل .

 

ايؤرلا 11، يف  توملا  نم  نادھاشلا  ماق  اذاملو  ىتم  مھفن  نأ  ّةیفلخلا  هذھب  اننكمي 
نادھاشلا ّمتھي   . ّيدوھیلا لكیھلا  نع  لصفلا  اذھ  يف  ّّبرلا  ثّدحتي   . امھ نم  امبرو 

. ممألا ّصخي  يذلا  ّيجراخلا  قاورلا  يف  نّمم  رثكأ  ّيلخادلا  قاورلا  يف  دوھیلاب 
نابرضي  . نّایجذومن نّايدوھي  نازمر  امھو   ، ناترانمو ناتنوتيز  امھنأ  ىلع  امھیلإ  رظنُي 

امبو  . ىرخأ تابرض  ناثِدحُيو  فصنو  ٍتاونس  ثالث  ةّدمل  ٌرطم  اھیف  نوكي  الف  ضرألا 
ايؤرلا 3:7)، ّلوألا ( قوبلاو  سداسلا  متخلا  نیب  تقولا  ّىتح  ضرألل  ٌررض  ثدحي  هنأ ال 

تاونسلا ةقیض  نم  ریخألا  فصنلا  يف  نّیيوبن  نّايدوھیلا  نادھاشلا  ناذھ  نوكي 
عبسلا .

 

ٍمّايأ ةّدمل 3  امھاّتثُج  نوكت  فوس   . حیسملا ّدض  امھلتقي  امھلمع  نالِمكُي  امدنع 
ايؤرلا 3:11، امھّتوبن ( نم  ٍةنس  ّلكل  ٍموي  رادقمب   ، میلشروأ عراوش  دحأ  يف  ٍفصنو 

عطقني كلذ  عمو   . امھاّتثُج ىریلو  امھلوح  نم  ملاعلا  تمشیل  امھنفد  ضفرُي   .(11
: اًّدج ّصاخ  ٍضرغل  نوكتف  امھتمایق  اّمأ   36! تاومألا نیب  نم  ناموقي  امدنع  لافتحالا 
يف 1 ًابيرقت  وأ  يف  ثدحیس  يذلا  لمحلا ( سرع  ىلع  نيدھاشلا  نانوكي  فوس 

ايؤرلا تقولا ( كلذ  يف  ناموقي  فوس  امھنأ  ودبي  كلذلو   .( اناشاھ شور  وأ   37 ، يرشت
11:11-15).
 

نأ امبو   . ىسومو ّایليإ  وأ  خونخأو  ّایليإ  امھ  نيدھاشلا  نيذھ  نأ  ّروصت  ىرج  املاطل 
ّيلجت دنع   . نيدھاشلا امھ  ىسومو  ّایليإ  لعجي  اذھ  نإف   ، ًاّيدوھي نكي  مل  خونخأ 
ّىتم ّایليإو ( ىسوم  هعم  ناك   ، هدجم ءاھب  يف  ًایتآ  نبا هللا  ّروصت  يفو   ، حیسملا
اذھو  .« ٍمّايأ دعب 6  ثدح « ّيلجتلا  نأ  ةيآلا 1)  ةظحالم ( هابتنالل  تفاللا  نم   .(3:17
ناسنإلا عوبسأ  نم  ٍمّايأ  ّةتس  دعب   ، هروھظ دنع  ءيجم هللا،  عم  قفاوتي  .

 

نيذلا كئلوأ  اًضيأ  لب   ، بسحو ءایبنألاو  سومانلا  نّالثمُي  ّایليإو  ىسوم  نكي  مل 



ءایحألا ضعب  نإف   ، تمي مل  خونخأ  نأ  املثم  ) . مھناكم نم  نولقتنيو  نوماقي 38  فوس 
اوتومي نل  مویلا  !)

 

بھذب ّةیكلملا  سورعلا  ىرن  حاحصألا  ةياھن  وحنو  ؛  كلملا نع  رومزملا 45  ثّدحتي 
هسرعب هسورع  طابتراو  ٍةكلممب  كلم  طابترا  انھ  انيدل  ةيآلا 9).  ریفوأ ( .

 

« ٍةَزََّرطُم َِسَبالَِمب   . اَھُِسَبالَم ٍبَھَِذب  ٌةَجوُسْنَم   . اَھِرْدِخ ِيف  ِِكلَمْلا  ُةَنْبا  ٌدْجَم  اَھُّلُك 
رومزملا 13:45-14 ) « ِِكلَمْلا َىِلإ  ُرَضْحُت  ).

 

سرعلا ثدحي  نأ  ّيقطنملا  نمو   . اناشاھ شور  يف  كلملا  بیصنت  نوكي   ، انيأر امك 
دعب ) ( نارفغلا موي  روبیك ( مويو  اناشاھ  شور  نیب  عوبسألا  لالخ  نامزلا  ةياھن  يف 
امبو ءایعشإ 6:25).  لیئارسإ ( لابج  ىلع  ةزیجو  ٍةرتف  دعب  سرعلا  دیع  عقي   .( ٍمّايأ  10
لفح عضوي   ،( يرشت يرشت و10  نیب 1  ٍمّايأ ( ةعبس  سرعلا  ةفرغ  يف  تقولا  نأ 
نم رشاعلا  لولحب  ّمتي  نأ  بجي  ٍءيش  ّلك  نأل  تقولا  كلذ  لالخ  ٍةلوھسب  فافزلا 
ىرنو  ( نارفغلا موي  روبیك ( موي  صحفن  انعد   .( نارفغلا موي  روبیك –  موي  يرشت (
ببسلا .

 

نارفغلا 	 موي )	 روبیك 	 موي 	 دیع )
 

يف  ( بیلصلا ىلع  ةحیبذلا   ، ّملأتُملا مداخلا  ّایسملل ( ّلوألا  ءيجملا  ناك  املثم 
كلملاك  ، يناثلا هئیجم  نإف   ، ّينيدلا ميوقتلل  ّلوألا  رھشلا  نم  رشاعلا  مویلا 
رھشلا ّينيدلا ( ميوقتلل  عباسلا  رھشلا  نم  رشاعلا  مویلا  يف  نوكیس   ، رصتنملا

يف ةروكذملا  ةقحاللاو  ةقباسلا  راطمألاب  اذھ  طبتري   .( ّيندملا ميوقتلا  نم  ّلوألا 
ىرخأ عضاوم  نیب  نم   ، لیئوي رفس  .

 

ةنسلا يف  سدقألا  مویلا  ّدعُي  وھو   ، ةراّفكلا موي  وھ   ( نارفغلا موي  روبیك ( موي 
تناك  . ٍةنس نیسمخ  ّلك   ( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف  لیبویب  لَفتحُي  ناك   . ّةيدوھیلا
يضارألا عیمج  عجرتو  ىرسألا  وأ  دیبعلا  عیمج  نع  جَرفُي  ناكو  طَقسُت  نويدلا  عیمج 

يتلا لامعألا  نم  عاونأ  يھ  هذھ  نّیيواللا 8:25-55).  نّییعرشلا ( اھباحصأ  ىلإ 
َنِیِّیبْسَمِْلل يداني « حیسملا   ، لاثملا لیبس  ىلع   . حیسملا اھقّقحُي  فوس  / اھقّقحُي

يأ نامویلا ( نوكي  فوس   ، دالیملا دعب  ماعلا 2030  يف  ءایعشإ 1:61)».  ) ... « ِقْتِعْلِاب



كانھ لھف   ! نیعبرألا لیبویلا  اذھ  نوكي  فوس   . هدوعص ذنم  تضقنا  دق   ( ٍةنس  2000
؟ مویلا اذھ  نم  حیسملا  ةدوعل  لضفأ  ٌموي 
 

نع ًةدحاو   ، ّةيومدلا تامدقتلا  مّدقُي   ( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف  ةنھكلا  سیئر  ناك 
سیئر ناك  ّةيومدلا  تامدقتلا  لالخو   . لیئارسإ ينب  اياطخ  نع  ىرخألاو  هاياطخ 
ّةیتونھكلا هسبالم  يدتري  ناك  ةمدقتلا  دعبو   . نّاتكلا نم  سبالم  يدتري  ةنھكلا 

امدنع ّةیتونھكلا  هبایث  يدتري  ناك   . روھظلا دواعيو  لامجلاو  دجملا  رِھظُت  يتلا  ّةيداعلا 
نیيواللا 16 رفس  يف  اذھ  لیصافت  درت   . ةمدقتلا مّدقُيو  عامتجالا  ةمیخ  نم  جرخي  .
 

ِيف ُهََّنأل  يرشت « رھش  نم  رشاعلا  مویلا  يف  كلذ  اولعفي  نأب  نّییلیئارسإلا  ّّبرلا  رمأ 
موي فَرعُي  فوس   ، ببسلا اذھلو  نّیيواللا 30:16).  ) « ْمُكِریِھْطَِتل ْمُكْنَع  ُرِّفَكُي  ِمَْویْلا  اَذھ 
قوبلا خَفنُي  فوس  تقولا  اذھ  يفو   . ءادفلا موي  مساب  اًضيأ   ( نارفغلا موي  روبیك (
ضرألا ىلع  نيدوجوملا  كئلوأل  ّيئاھنلا  ریصملا  متخیل  میظعلا  .

 

نوكیس يذلاو   ، ّایسملل ّيفرحلا  ّيداملا  يناثلا  ءيجملاب  لافتحالا  اذھ  ّأبنتي 
ثادحألاب ّأبنتتف   ( نارفغلا موي  روبیك ( موي  لفح  نم  ةفلتخملا  ءازجألا  اّمأ   ! ةياھنلا

مویلا كلذ  يف  ثدحتس  يتلا  .
 

مل هنأ  يأ   ،« ٍنّاتك نم  اًسابل  يدتري « ناك  ّایسملا  اھیف  ءاج  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  يف 
هئاھب وأ  هلامج  بایث  يدتري  نكي  .

 

« َالَو  ، ِهَْیِلإ َرُظْنَنَف  َلاَمَج  َالَو  َُهل  َةَروُص  َال   ، ٍةَِسبَاي ٍضَْرأ  ْنِم  قْرِعَكَو  ٍخْرَفَك  ُهَماَّدُق  ََتَبن 
ءایعشإ 2:53 ) « َُهیِھَتْشَنَف ََرظْنَم  ).

 

« َىلَْخأ ُهَِّنكل   . ِ ًالِداَعُم  َنوَُكي  َْنأ  ًةَسْلُخ  ْبِسَْحي  َْمل  ِةَروُص ِهللا،  ِيف  َناَك  ِْذإ  يِذَّلا 
َعَضَو  ، ٍناَسِْنإَك ِةَئْیَھْلا  ِيف  َدِجُو  ِْذإَو   . ِساَّنلا ِهْبِش  ِيف  اًِرئاَص   ، ٍدْبَع َةَروُص  اًذِخآ   ، ُهَسَْفن

ّيبلیف 6:2-8 ) « ِبِیلَّصلا َتْوَم  َتْوَمْلا  ىَّتَح  َعَاَطأَو  ُهَسَْفن  ).
 

ِيف ...» َةَّیِطَخْلا  َناَد   ، ِةَّیِطَخْلا ِلَْجألَو   ، ِةَّیِطَخْلا ِدَسَج  ِهْبِش  ِيف  ُهَنْبا  َلَسَْرأ  ِْذإ  ُاَف 
ةیمور 3:8 ) « ِدَسَجْلا ).



 

ریفكتلا نكمي  ّىتح  حصفلا  دیع  يف  همد   ، ّلوألا هئیجم  يف   ، نھاكلا ّایسملا  مّدق 
مّدقُي فوسو   . مھاياطخ نم   ( مھصالخ وأ  مھئادف  هتمدقتب ( نونمؤي  نم  عیمج  نع 

نأ ّىتح   ( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف  هیضفار  مد   ، يناثلا هئیجم  يف   ، كلملا ّایسملا 
مھئازج اودجي  ّةیطخلا  نع  هتمدقتب  اونمؤي  مل  نم  عیمج  !

 

لبج ىلع  ّایسملا  نالعتسا  دنع  نوكت  فوس  هذھ  ّةیلبقتسملا  مدلا  ةمدقتو 
دعص ثیح   ، اینع تیب  طیحم  يف   ، نوتيزلا :

 

«... َنَْویْھِص َىِلإ  ِّبَّرلا  ِعوُجُر  َدْنِع  ٍنْیَِعل  اًنْیَع  َنوُرِصْبُي  ْمُھََّنأل  ِلَاِبجْلا ...  َىلَع  َلَمَْجأ  اَم 
ءایعشإ 7:52-8، 10 ) « اَنِھِلإ ََصالَخ  ِضَْرألا  ِفاَرَْطأ  ُّلُك  ىَرَتَف  ).

 

اَذَوُھ ُهللا هوھي « ّّبرلا  انل  لوقي  ءایعشإ 2:12  يف  هنأ  ةظحالم  هابتنالل  تفاللا  نم 
يھ مادختسالا  اذھ  يف  صالخلل  ّةيربعلا  ةملكلا   .« يَِصالَخ  Yeshua. ّةيربعلا يفو 
راص هوھي   ، اھنأب ًاّیفرح  مَجرتُت  ّةيزیلجنإلا  يفو   . هوھي صالخ  اھنأب  ًاّیفرح  مَجرتُت 

يعوسي !

 

« َناَك  . َنوُرِیثَك َكْنِم  َشَھَدْنا  اَمَك   . اًّدِج ىَماَسََتيَو  يَِقتَْريَو  َىلاَعََتي   ، ُلِقَْعي يِدْبَع  اَذَوُھ 
اًمَمُأ ُحِضَْني  اَذَكھ   . َمَدآ ِيَنب  ْنِم  َرَثَْكأ  ُهُتَروُصَو   ، ِلُجَّرلا َنِم  َرَثَْكأ  اًدَسْفُم  اَذَك  ُهَُرظْنَم 
َْمل اَمَو   ، ِِهب اوَُربْخُي  َْمل  اَم  اوُرَصَْبأ  ْدَق  ْمُھََّنأل   ، ْمُھَھاَوَْفأ ٌكوُلُم  ُّدَُسي  ِهِلَْجأ  ْنِم   . َنيِرِیثَك

ءایعشإ 13:52-15 ) « ُهوُمِھَف ُهوُعَمَْسي  ).

 

( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف  ثدحیس  يذلا  حضنلا  اذھ  نأ  مھفن  نأ  بجي 
زاتجاو حیسملا  ّهوشت  املثمف   . بیھر ٍمد  مامح  عقاولا  يف  وھ  اذھ  ّيلبقتسملا 
هیضفارل اذھ  ثدحي  فوس   ، ةرصعملا :

 

«، ِلْیَخْلا ِمُجُل  َىِلإ  ىَّتَح  ِةَرَصْعَمْلا  َنِم  ٌمَد  َجَرَخَف   ، ِةَنيِدَمْلا َجِراَخ  ُةَرَصْعَمْلا  ِتَسيِدَو 
ايؤرلا 20:14 ) « ٍةَوْلَغ ِةَئِِمّتِسَو  ٍفَْلأ  َةَفاَسَم  ).
 



/ ٍمد ةمدقت  ربكأ  دیكأتلاب  هذھ  نوكت  فوسو  ًالیم –  يواست 180  ٍةَوْلَغ  ِةَئِِمّتِسَو  ٍفَْلأ 
سداسلا لصفلا  يف   « بضغلا مورك  اًضيأ « رظنا  ) ! نمزلا ربع  ٍمد  مامح  ).

 

ّيناطیشلا 	 سیتلا 	–	 ليزازع
 

مساب فَرعُي  ٌسیت  رَضحُي  ناك   ،( نارفغلا موي  روبیك ( مویل  ّيسقطلا  لافتحالا  لالخ 
وأ ةوسقلا  ينعي  ليزازعو  »؛  لیحرلا سیت  ىلع « ّلدي  ناك   . ليزازع وأ  ءادفلا  شبك 
عقي يذلا   ( ليزازع لبج  كوزت ( لبج  نم  هتوم  ىلإ  ىَقلُيو  دَّیقُي  ليزازع  ناك   . ةحاقولا
ليزازع مسا  برعلا  مدختسي   . میلشروأ نم  ًالیم  رشع  ينثا  يلاوح  دعب  ىلع 

وأ بذاكلا  هلإلا  ّلثمُي  ّيناطیشلا  سیتلا  اذھ  ناك   .« رّيرشلا ناطیشلا  ىنعمب «
دَّیقُي فوس  هنأ  اّمإ  ّيلاثملا  يزاوتلابو   ( حیسملا ّدض  وأ  ناطیشلا  بذاكلا ( ّایسملا 
موي روبیك ( موي  رخآ  يف   ( يلاوتلا ىلع  رانلا ( ةریحب  يف  ًاّیح  يَقلُي  وأ  ةيواھلا و/ يف 

ايؤرلا 2:20؛ 19:19-20 ) ( نارفغلا ).
 

ةنونيدلا 	 موي 	–	( نارفغلا 	 موي )	 روبیك 	 موي
 

ةنھكلا سیئر  ناك   ، حبذملاو قاّورلا  نیب  ٍناكم  يفو   ،( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف 
اذھ تقو  يف  حیسملا  ءيجم  نع  ّيبنلا  لیئوي  ثّدحتي   . لافتحالا ءانثأ  اًروث  حبذي 
لفحلا .

 

« اوُسِّدَق  . َبْعَّشلا اوُعَمِْجا   . ٍفاَكِتْعِاب اوُدَان   . اًمْوَص اوُسِّدَق   . َنَْویْھِص ِيف  ِقوُبْلِاب  اوُبِرِْضا 
ْنِم ُسيِرَعْلا  ِجُرَْخِیل   . ِّيِدُّثلا يِعِضاَرَو  َلاَفَْطألا  اوُعَمْجا   . َخوُیُّشلا اوُدُشْحا   . َةَعاَمَجْلا

« َِحبْذَمْلاَو ِقاوِّرلا  َنَْیب  ِّبَّرلا  ُماَّدُخ  ُةَنَھَكْلا  ِكَْبِیل   . اَِھَتلَجَح ْنِم  ُسوُرَعْلاَو  ِهِعَدْخِم 
لیئوي 15:2-17 )).
 

دیحولا لافتحالا  هنإ   .( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف  َنلعُملا  موصلا  نوكي  نأ  يغبني 
دیحولا لافتحالاو   ، اًسّدقُم نوكي  يذلا  دیحولا  لافتحالا  وھو   ، اًعيرس نوكي  يذلا 
حبذملاو قاّورلا  نیب  ماقي  يذلا  .

 

ّدض هسرامي  يذلا  داھطضالا  يھنُيو  يتأي  نأب  ّایسملل  ٌةخرص  انيدل  يتلا  ةروصلا 
لفح دعب  ّایسملا  عم  ضرألا  ىلإ  دوعت  سورعلا  رِھظُي  امك   . هشویجو حیسملا 



ءامسلا يف  سرعلا  .
 

موي هرابتعاب  اذھ  ةراّفكلا  موي  ىلإ  اًضيأ  ىرخألا  ىؤرلاو  زومرلاو  عطاقملا  ریشت 
ةنونيدلا :

 

« ُلاَجِر ْمُھََّنأل   ، َكَماََمأ َنوُِسلاَجْلا  َكُؤاَقَفُرَو  َتَْنأ  ُمیِظَعْلا  ُنِھاَكْلا  ُعَشوَُھي  َاي  ْعَمْساَف 
ّايركز ) « ٍدِحاَو ٍمَْوي  ِيف  ِضَْرألا  َكِْلت  َمِْثإ  ُليِزُأَو   ...« ِنْصُغْلا يِدْبَِعب « ِيتآ  اََذَنأھ  ِيَّنأل   ، ٍَةيآ

8:3-9).

 

هنأ امك   . هونعط يذلا  ّایسملا  هرابتعاب  هسفن  رھظي  هوھي  نالعإب  مویلا  اذھ  طبتري 
ّّبرلا موي  وأ  مویلا  كلذ  مساب  ٌفورعم  .

 

ّايركز 10:12» ) «... ُهوُنََعط يِذَّلا   ، ََّيِلإ َنوُرُظَْنیَف  ).
 

« ِةَّیِطَخِْلل َمِیلَشُروُأ  ِناَّكُِسلَو  َدُواَد  ِتَْیِبل  اًحوُتْفَم  ٌعوُبَْني  ُنوَُكي  ِمَْویْلا  َِكلذ  ِيف 
ّايركز 1:13 ) « ِةَساَجَنِْللَو ).

 

اھؤافطإو 	 حیباصملا 	 ةءاضإ
 

ىلع هسفن  ّّبرلا  هیف  نلعي  يذلا  مویلا  وھ   ( نارفغلا موي  روبیك ( موي  دیع  نوكي  فوس 
نوتيزلا لبج  .

 

سمشلا ئفطنت  فوس   ، ّينيدلا دیعلا  اذھ  نم  مویلا  كلذ  يف   ، ةریھظلا تقو  يف 
ءاكبلاو حونلا  أدبيو  .

 

« ُِمتْقُأَو  ، ِرْھُّظلا ِيف  َسْمَّشلا  ُِبّیَغُأ  ِيَّنأ   ، ُّبَّرلا ُِدّیَّسلا  ُلوَُقي   ، ِمَْویْلا َِكلذ  ِيف  ُنوَُكيَو 
ِّلُك َىلَع  ُدِعْصُأَو   ، َِيثاَرَم ْمُكِیناََغأ  َعیِمَجَو   ، اًحَْون ْمُكَدَایَْعأ  ُلِّوَحُأَو   . ٍروُن ِمَْوي  ِيف  َضَْرألا 

«! ّرُم اً اًمَْوي  اَھَرِخآَو  ِدیِحَوْلا  ِةَحاَنَمَك  اَھُلَعَْجأَو   ، ًةَعَرَق ٍسْأَر  ِّلُك  َىلَعَو   ، اًحْسِم ِءاَقَْحألا 
سوماع 9:8-10 )).



 

( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف   ( ًءاسم ةسداسلا  ءاسملا ( يتأي  امدنع   ، كلذ عمو 
ٌرون كانھ  نوكي  فوس   ، اذھ مساحلا  .

 

« ِيف ُهاَمَدَق  ُفَِقتَو   . ِلاَتِقْلا َمَْوي   ، ِِهبْرَح ِمَْوي  ِيف  اَمَك  َمَُمألا  َكِْلت  ُبِراَحُيَو  ُّبَّرلا  ُجُرَْخیَف 
يِھِلإ ُّبَّرلا  ِيتَْأيَو   ... ِقْرَّشلا َنِم  َمِیلَشُروُأ  َماَّدُق  يِذَّلا  ِنوُتْيَّزلا  َِلبَج  َىلَع  ِمَْویْلا  َِكلذ 

. ُضِبَقَْنت يِراَرَّدْلا   . ٌروُن ُنوَُكي  َال  ُهََّنأ  ِمَْویْلا  َِكلذ  ِيف  ُنوَُكيَو   . َكَعَم َنیِسيِّدِقْلا  ُعیِمَجَو 
ُنوَُكي ِءاَسَمْلا  ِتْقَو  ِيف  ُهََّنأ  ُثُدَْحي  َْلب   ، َلَْیل َالَو  َراََھن  َال   . ِّبَّرِلل ٌفوُرْعَم  ٌدِحاَو  ٌمَْوي  ُنوَُكيَو 

ّايركز 3:14-7 ) « ٌروُن ).
 

ًءاسم ةسداسلا  ةعاسلا  يف  رونلا  ءاضُي  ةعطاسلا  ةریھظلا  سمش  ئفطنت  نأ  دعب 
هدجم يف  حیسملا  عوسي  دجم هللا –  بعر  عیمجلا  دھشي  فوس  ّايركز 7:14).  )
رھاظلا !

 

ءایعشإ 14:17» ) « ْمُھ اوُسَْیل  ِحْبُّصلا  َلْبَق   . ٌبْعُر اَِذإ  ِءاَسَمْلا  ِتْقَو  ِيف  )!

 

، ِةَنَّسلا ِسْأَر  ِيف  » ( نارفغلا موي  روبیك ( مویل  ّلقأ  ٍةيؤر  نم  ّيبنلا  لایقزح  مَرحُي  مل 
يرشت وھ 10  اذھ  لایقزح 1:40). ( ) « ِرْھَّشلا َنِم  ِرِشاَعْلا  ِيف  ).

 

«« ِساَحُّنلا َِرظْنَمَك  ُهَُرظْنَم  لُجَِرب  اَِذإ   ... َلِیئاَرِْسإ ِضَْرأ  َىِلإ  ِيب  َىَتأ  ىَؤُر ِهللا  ِيف 
لایقزح 2:40-3 )).
 

يھو ايؤرلا –  رفس  بتك  امدنع  لوّسرلا  ّانحوي  اھآر  يتلا  اھسفن  ايؤرلا  يھ  هذھ 
، هسفن لجرلا  اذھ  ّانحوي  ىأر  ايؤرلا 10:1).  ّّبرلا ( موي  يف  سدقلا  حورلاب  اھآر  ايؤر 

حیسملا عوسي  دیكأتلاب  وھ  يذلا  .

 

«، ٍناَسِْنإ ِنْبا  ُهْبِش  ُتَْيأَر ...  ُّتَفَتْلا  اََّملَو   . يِعَم َمَّلََكت  يِذَّلا  َتْوَّصلا  َرُظَْنأل  ُّتَفَتْلاَف 
ُهُسْأَر اََّمأَو   . ٍبَھَذ ْنِم  ٍةََقطْنِِمب  ِهَْیيَْدث  َدْنِع  اًقِطْنَمَتُمَو   ، ِنَْیلْجِّرلا َىِلإ  ٍبْوَِثب  ًِالبْرَسَتُم 
ِساَحُّنلا ُهْبِش  َُهالْجِرَو   . ٍرَان ِبیَِھلَك  ُهاَنْیَعَو   ، ِجْلَّثلاَك َِضیَْبألا  ِفوُّصلاَك  ِناََضیَْبأَف  ُهُرْعَشَو 
ِسْمَّشلاَك ُهُھْجَوَو   ... ٍةَرِیثَك ٍهَایِم  ِتْوَصَك  ُهُتْوَصَو   . ٍنوَُتأ ِيف  ِناَتَّیِمْحَم  اَمُھََّنأَك   ، ِّيِقَّنلا



ايؤرلا 12:1-16 ) « اَِھتَّوُق ِيف  ُءيِضُت  َيِھَو  ).
 

يفو ةيآلا 6)،  لایناد ( نم  رشاعلا  حاحصألا  يف  ّيبنلا  لایناد  هآر  امب  هباشتي  اذھ 
لثم اًصخش  نأ  ظحال  ةيآلا 9).  لایناد ( نم  عباسلا  حاحصألا  يف  مّايألا  ميدقلل  ايؤر 

ةلعتشملا رانلا  يف  هاقلأو   ( حیسملا ّدض  شحولا ( لتق  ةيآلا 11  يف  ناسنإلا  نبا 
رانلا ةریحب  )).

 

ايؤر يف  ءایلا  لایناد  ىأر  امك  :

 

«،[ ءاقنلا ِجْلَّثلاَك [ َُضیَْبأ  ُهُسَاِبل   . ِماََّيألا ُميِدَقْلا  ََسلَجَو   ، ٌشوُرُع ْتَعِضُو  ُهََّنأ  ىََرأ  ُتْنُك 
ٌرَان ُهُتاَرََكبَو   ،[ ناطلسلا ٍرَان [ ُبیَِھل  ُهُشْرَعَو   ،[ ةمكحلا ِّيِقَّنلا [ ِفوُّصلاَك  ِهِسْأَر  ُرْعَشَو 
ٍتاََوبَر ُتاََوبَرَو   ، ُهُمِدَْخت ٍفوُلُأ  ُفوُلُأ   . ِهِماَّدُق ْنِم  َجَرَخَو  ىَرَج  ٍرَان  ُرَْھن   .[ ةنونيدلا ٌةَدِقَّتُم [

لایناد 9:7-10 ) « ُراَفَْسألا ِتَِحتُفَو   ، ُنيِّدلا ََسلَجَف   . ُهَماَّدُق ٌفوُقُو  ).
 

لجرلا ىأر  ثیح   ، يرشت يف 10  لایقزح  اھآر  يتلا  ايؤرلا  يف   ، قحال ٍتقو  يفو 
دجم هللا هنأ  ىلع  هّفرعُي  هنإف   ، ساحنلاك هرظنم  ناك  يذلا  .
 

« ُضَْرألاَو  ، ٍةَرِیثَك ٍهَایِم  ِتْوَصَك  ُهُتْوَصَو  ِقْرَّشلا  ِقيَِرط  ْنِم  َءاَج  َلِیئاَرِْسإ  ِهِلإ  ِدْجَِمب  اَِذإَو 
لایقزح 2:43 ) « ِهِدْجَم ْنِم  ْتَءاََضأ  ).

 

هسفن ةياھنلا  وھ  دیكأتلاب  اذھ  !
 

قاوبألا 	 تانعلو 	( نارفغلا 	 موي )	 روبیك 	 موي
 

ّجوتُيو ايؤرلا 15:11)،  ّّبرلا ( ةكلمم  ملاعلا  ةكلمم  حبصت  امدنع  عباسلا  قوبلا  ّقوبُي 
قوبلا ّلكشُت  يتلا  ةعبسلا  تاماجلا  عیمج  نإف  اذكھو  ؛  اناشاھ شور  يف  كلملا 
ةریخألا ةرشعلا  مّايألا  يف  ثدحت  عباسلا  !

 

دربلاو لابجلاو  رزجلا  قرغو  ةديدشلا  لزالزلاو  دعرلاو  قربلا  ّببسُي  عباسلا  ماجلا 



رومزملا 12-9:18؛ اھسفن ( رصانعلا  هذھب  ّّبرلا  ةدوع  طبترت  ايؤرلا 18:16-21).  میظعلا (
،( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف   ، ّّبرلا ةدوع  يف  عباسلا  ماجلا  نوكي   ، كلذلو  .(5 ،4:97

ریخألا مویلا  يف  مویلا ،  كلذ  يف  !

ّلوألا نیليولا  مساب  اًضيأ  ايؤرلا  رفس  يف  سداسلاو  سماخلا  ناقوبلا  فَرعُي 
سداسلا قوبلا  هیلي  ايؤرلا 5:9)،  رھشأ ( ةسمخ  سماخلا  قوبلا  ّرمتسي   . يناثلاو

برحلا ّةینمزلا  ةرتفلا  هذھ  نّمضتت  ايؤرلا 15:9).  اًرھش ( رشع  ةثالث  ّرمتسي  يذلا 
ٍدسج يذ  ّلك  ىلع  يضقت  فوس  اھنإف   ، حیسملا اھّرصقُي  مل  اذإ  يتلا   ، ةمیظعلا
لبق ناليولا  اذھ  أدبي   ، كلذلو ايؤرلا 18:9)!  طقف ( رشبلا  ثلث  نم  ًالدب  ّيتم 22:24) –  )
رابتعاب امھدّدحُي  يذلاو   ،( نارفغلا موي  روبیك ( موي  ةياھن  نم  اًرھش  رشع  ةینامث 

ةقیضلا – فصتنم  يف  ثدحت  يتلا  بارخلا –  ةسجر  نم  نیتنس  دعب  نآدبي  امھنأ 
ّلوألا لكشلا   ، قحلملا رظنا   . هل براقم  ٍتقو  يف  وأ  ّيدوھیلا  حصفلا  يف  .

 

عوسي لخدي  فوس   ، قاوبألا خفن  دعب  عباسلا  مویلا  يف  احيرأ  عوشي  لخد  املثم 
قاوبألا خفن  دعب  عباسلا  مویلا  يف  میلشروأ  .

 

ّایسملا راصتناب  لافتحالاو  جاھتبالل  میلشروأ  يف  نونمؤملا  عمتجي  مداقلا  دیعلا  يف 
لاظملا دیع  توكوس ( دیع  يف  ).

 

لاظملا 	 دیع
 

ظفحُي داصحلاب  ٌلافتحا  ناك   . ّينّایسملا توكلملا  وھو   ، اًجیھب اًتقو  لاظملا  دیع  ّروصُي 
ٍلفحمب أدبي  دیعلا  اذھ  ناك   . يرشت نم 15-22   ، ةنسلا نم  ریخألا  داصحلا  دعب 
سّدقُم رخآ  ٌلفحم  هعبتي  ناك  ٍعوبسأ  دعبو   ، سّدقُم .

 

يف ّةیفلألا  ةحارلا  ىلإو  يضاملا  يف  رصم  ىلإ  ریشيو   ، لیئارسإل ٌراكذت  دیعلا 
رھشلا ّلثمُي   . ٍةحار موي  وأ  ٍتبس  موي  عوبسألا  نم  عباسلا  مویلاف  ؛  لبقتسملا
سّدقُملا لفحملا  اذھ  أدبي   « ةياھنلا يفو «  . ٍةحار ةرتف  لیئارسإل  عباسلا  ّينيدلا 
دوعوملا تقولا  يھ  هذھ  تبسلا  ةحار  نوكت  فوس   . تبسلا ةحار  يف  قّقحتلا  يف 

يف سّدقُملا  يناثلا  لفحملاو   . ّةیفلألا مساب  فَرعُي  ٍةنس  فلأ  نم  ٌموي  وھو   ، جرفلاب
فوس  . ضرألا ىلع  ةديدجلا  میلشروأ  هیف  عضوتس  يذلا  تقولا  ّلثمُي  نماثلا  مویلا 



« نابوذ ىلع « يوطني  فوسو   ، ضرألل ّةیئاھنلا  ةیقنتلاو  ریھطتلا  دعب  اذھ  ثدحي 
هنكسم عضي هللا  فوس  ةیناثلا 12:3-13).  سرطب  اھلیكشت ( ةداعإو  ضرألا 

لالخ لعف  امك  ناسنإلا  عم   ( نكسي ) « میقي مث «  ، ضرألا ىلع   ( ةديدجلا میلشروأ  )
تقولا كلذ  نع  اًضيأ  لایقزح  ثّدحتي   .( ّلوألا ناسنإلا  مدآل ( ىلوألا  مّايألا 
دبألا ىلإ  مھنیب   ( ةمیخلا وأ  نكسملا  سدقم هللا ( نوكي  امدنع  ّيلبقتسملا 
ّةیفلألا ءاھتنا  دعب  اذھ  قّقحتي  فوس  لایقزح 27:37-28).  ).

 

« ًَةأَّیَھُم ِدْنِع ِهللا  ْنِم  ِءاَمَّسلا  َنِم  ًَةلِزَان  َةَديِدَجْلا  َمِیلَشُروُأ  َةَسَّدَقُمْلا  َةَنيِدَمْلا  ُتَْيأَر 
ُنَكْسَم ِهللا اَذَوُھ  » : ًِالئاَق ِءاَمَّسلا  َنِم  اًمیِظَع  ًاتْوَص  ُتْعِمَسَو   . اَِھلُجَِرل ٍةَنَّيَزُم  ٍسوُرَعَك 

ْمُھَعَم ُنوَُكي  ُهُسَْفن  ُهللاَو   ، ًابْعَش َُهل  َنوُنوَُكي  ْمُھَو   ، ْمُھَعَم ُنُكَْسیَس  َوُھَو   ، ِساَّنلا َعَم 
ايؤرلا 2:21-3 ) « ْمَُھل اًھِلإ  ).
 

يغبني  ، ّةیفلألا دعب  ّيئاھنلا  ریھطتلا  ّىتح  ضرألا  سملي  نكسم هللا ال  نأ  امب 
.« ءاشنإلا دیق  نوكي « امنیب  يأ   ، نیحلا كلذ  ّىتح  ضرألا  قوف  ام  ٍناكم  يف  هقیلعت 
ّانحوي 2:14 هسورعل ( هّدعیل  عوسي  هیف  بھذ  يذلا  ناكملا  وھ  اذھ  ).

 

هذھ تارقف  عیمج  قیقحتل  ٍةنس  رمألا 1000  قرغتسي  فوس   ، ىرن نأ  اننكمي  امك 
اھب لفتحي  ناك  يتلا  ةقيرطلا  يف  رھظت  رثكأ  عیضاوم  كانھ  نكلو   . ّةیجذومنلا ّةوبنلا 

ّةیفلألا ةيادب  يف  قّقحتت  فوس  يتلاو   ، لافتحالا اذھ  يف  دوھیلا  .
 

حايرلاو 	 ءاملا
 

ناكو  ، لكیھلل ءاملا  باب  ربع  نّورمي  ةنھكلا  ضعب  ناك   ، ّيخيراتلا لافتحالا  لالخ 
يقتست ىلوألا  ةعومجملا  تناك   . لكیھلل ّةیقرشلا  ةباوبلا  ربع  نّورمي  ةنھكلا  ضعب 

دكارلا ءاملا  سكع  ىلع  ) « ّيحلا ءاملا  مساب « ةفورعملاو   ، ماولس ةكرب  نم  ءاملا 
تناكو  .( جيرھص يف  عوضوملا  ءاملا  يف  لاحلا  وھ  امك   ، ايریتكبلا ىلع  يوتحي  يذلا 
تناك  . فاصفصلا راجشأ  عطقتو  ةصوملا  يداو  ىلإ  بھذت  ةیناثلا  ةعومجملا 
ةیناثلا ةعومجملا  عوجر  دنع   . هسفن تقولا  يف  لكیھلا  ىلإ  ناعجرت  ناتعومجملا 

حور هللا ءيجم  ىلإ  زمرت  ةّقفدتُم  ٍحاير  جاتنإ  ىلإ  ّيدؤُي  اّمم  ٍناصغأب  نوّحولُي  اوناك 
وأ ةفیقس  ّةلظم ( نوّلكشُيو  حبذملا  ةدعاق  يف  مھفاصفص  نوعضي  اوناك   . سودقلا

ىلوألا ةعومجملا  نم  ّيحلا  ءاملا  ذخأي  ةنھكلا  سیئر  ناكو   . هتمق ىلع   ( ةمیخ
سانلا ناك  ّهلك  اذھ  لمع  تقو  يفو   . ٌةمدقت اًضيأ  كانھ  تناك   . حبذملا ىلع  ّهبصيو 



ءایعشإ 3:12. 39 يف  ءاج  ام  نودشني 
 

« َِصالَخْلا ِعِیباََني  ْنِم  ٍحَرَِفب  اًھَایِم  َنوُقَتْسَتَف  ».
 

؛ صالخلا اھیف  دوعي  يتلا   ،( ةقیضلا دعب  ةنونيدلا ( دعب  ام  مّايأ  ديرفلا  دیعلا  اذھ  رِھظُي 
بسانملا ناكملا  وھ  لاظملا  دیع   . سدقلا حورلا  يھ  حايرلاو   ، عوسي وھ  ءاملاف 

ةیلاتلا ّةوبنلل  :

 

« ٌدََحأ َشِطَع  ِْنإ  » : ًِالئِاق ىَدَانَو  ُعوَُسي  َفَقَو  ِدیِعْلا  َنِم  ِمیِظَعْلا  ِریَِخألا  ِمَْویْلا  ِيفَو 
« ٍّيَح ٍءاَم  ُراَھَْنأ  ِهِنَْطب  ْنِم  يِرَْجت   ، ُباَِتكْلا َلاَق  اَمَك   ، ِيب َنَمآ  ْنَم   . ْبَرَْشيَو ََّيِلإ  ِْلبْقُیْلَف 
ّانحوي 37:7-38 )).
 

هالعأ عطقملا  وھ  حیسملا  هیلإ  ریشي  نأ  نكمي  يذلا  دیحولا  ّيباتكلا  عطقملا 
حیسملا ّدكؤُي   . لاظملا دیع  ةياھن  يف  هنودشني  دوھیلا  ناك  يذلا  ءایعشإ 3:12) –  )

اذھ لوقي  ءایعشإ 2:12.  يف  ّّبرلا  هنع  ّملكت  يذلا  وأ هللا،  صالخلا  هنأ  ىلع  انھ 
صالخلا انعوسي ( وأ  انعوشي  حبصأ  دق  هوھي  نإ  عطقملا  ).

 

لیئارسإ يف  هبكسي هللا  يذلا  حورلا  نع  ّيبنلا  لیئوي  ّملكتي  :

 

لیئوي 27:2» ) « ْمُكُھِلإ ُّبَّرلا  َاَنأ   ... َلِیئاَرِْسإ ِطْسَو  ِيف  َاَنأ  ِيَّنأ  ).
 

« َُملَْحيَو  ، ْمُكُتاََنبَو ْمُكوَُنب  ُأَّبَنََتیَف   ، ٍرََشب ِّلُك  َىلَع  يِحوُر  ُبُكَْسأ  ِيَّنأ  َِكلذ  َدَْعب  ُنوَُكيَو 
لیئوي 28:2 ) « ىًؤُر ْمُكُبَابَش  ىََريَو   ، اًَمالَْحأ ْمُكُخوُیُش  ).
 

ّةیفلألا لالخ  ّيحورلاو  ّيداملا  ءّاورلاب  طبترملا  هسفن  بكسلا  ءایعشإ  رِھظُي  .

 

« َىلَع يِحوُر  ُبُكَْسأ   . ِةَِسبَایْلا َىلَع  ًالوُیُسَو   ، ِناَشْطَعْلا َىلَع  ًءاَم  ُبُكَْسأ  ِيَّنأل 
ءایعشإ 3:44 ) « َِكتَّيِّرُذ َىلَع  ِيتَكََربَو  َِكلَْسن  ).



 

فوس  ، دوھیلا دوجو  يف  ًاّيدسج  نكسیل  ةدوع هللا  دعب   ، ّةیفلألا ةيادب  يف   ، اذكھو
ّروصُي هنأ  امك   . لاظملا دیع  هّروصُي  اّمم  ٌءزج  اذھو   . سانلا عیمج  ىلع  هحور  بكسي 
هبعش نیب  ّيحلا  دجم هللا  دوجو  تقو  .

 

ّةيربلا 	 يف 	هللا	 دجمو 	 لیئارسإ
 

ناھیت تقو  ىلإ  لاظملا  دیع  لالخ  ةّتقؤُم  فئاقس  يف  شیعلاب  لافتحالا  ریشي 
شاع هللا تقولا  اذھ  لالخ   . ٍمایخ يف  شیعلاب  نّیيواللا 43:23)  ّةيربلا ( يف  لیئارسإ 

كلذك ٍةمیخ  يف  هبعش  عم  .

 

« َْمل ِيَّنأل   ، ىَنْكُّسِلل اًتَْیب  ِيل  ِينَْبت  َال  َتَْنأ   : ُّبَّرلا َلاَق  اَذَكھ   : يِدْبَع َدُواَِدل  ْلُقَو  ْبَھْذا 
َىِلإ ٍةَمْیَخ  ْنِم  ُتْرِس  َْلب   ، ِمَْویْلا اَذھ  َىِلإ  َلِیئاَرِْسإ  ُتْدَعَْصأ  ِمَْوي  ُذْنُم  ٍتَْیب  ِيف  ْنُكَْسأ 

ّلوألا 4:17-5 مّايألا  رابخأ  ) « ٍنَكْسَم َىِلإ  ٍنَكْسَم  ْنِمَو   ، ٍةَمْیَخ ).
 

سيركت دنعو   . ءاضیب ٍةباحس  لكش  ىلع  نّییلیئارسإلا  عم  اًرضاح  دجم هللا  ناك 
ِّبَّرلا ُءاََھب  َألَمَو  ِعاَِمتْجالا  َةَمْیَخ  َُةباَحَّسلا  ِتَّطَغ  » ، عامتجالا ةمیخ  وأ  نكسملا 

جورخلا 34:40 ) « َنَكْسَمْلا ).
 

« ِّلُك ِنوُیُع  َماََمأ  ًالَْیل  ٌرَان  اَھِیف  َْتناَكَو   . اًراََھن ِنَكْسَمْلا  َىلَع  َْتناَك  ِّبَّرلا  ََةباَحَس  ََّنأل 
جورخلا 38:40 ) « ْمِِھَتالْحِر ِعیِمَج  ِيف  َلِیئاَرِْسإ  ِتَْیب  ).

 

جورخلا -20:13 هّلثمُتو ( دجمب هللا  اًقیثو  ًاطابترا  ٌةطبترم  ةباحسلا  نأ  مھفن  نأ  بجي 
.(؛ 19:14؛ 2110:16
 

عوشيو 	 ّّبرلا 	 كالم
 

ّّبرلا كالمب  اًضيأ  ٍةباحس  لكش  يف  دجم هللا  طبتري   ، هالعأ ةروكذملا  تايآلا  يف 
ناكو  ، ّّبرلا مسا  لمحي  كالملا  اذھ  نأ  جورخلا 20:23-28  رِھظُي  جورخلا 19:14).  )

نيوكتلا 7:16، يف  ٍّةرم  ّلوأل  ّّبرلا  كالم  رھظ   .« يتبیھ »، و« يكالم مساب « فَرعُي 



ّّبرلا كالم  رھظي  نيوكتلا 13:16).  هنأ هللا ( رابتعاب  دعب  امیف  هتفرعو  رجاھل  رھظ  ثیح 
میھاربإل ّّبرلا  رھظ  نأ  دعب  اذھ  ناكو  نيوكتلا 11:22-16).  میھاربإل ( ةروص هللا  يف 

ّّبرلا ةروص  يف  اًضيأ  ّّبرلا  كالم  رھظي  نيوكتلا 2:18، 10، 13).  ٍناسنإ ( ةروص  يف 
نيوكتلا 5:22-16 )).
 

عشوھ دّدحُي  ةروص هللا!  يف  ةديدع  عطاقم  يف  رھظي  ّّبرلا  كالم  نأ  حضاولا  نم 
.« ريدقلا هلإلا  ّّبرلا  » و« كالملا هنأ « ىلع  بوقعي  هعم  عراصت  يذلا  لجرلا   3:12-5

عراصت نأ  دعب  ٍهجول  اًھجو  ىأر هللا  هنأ  فرعو   ، همسا فرعي  نأ  هسفن  بوقعي  دارأ 
ّّبرلا كالم  ةروص  يف  رھظ  نأ هللا  وھ  ٍحوضوب  تايآلا  هذھ  هرِھظُت  ام   . لیللا لاوط  هعم 
ميدقلا دھعلا  يف  ٍناسنإ  ةروص  يفو  .

 

نم نوكي  نأ  بجي  ناك   . ّایسملا وھ  ميدقلا  دھعلا  يف  رھظ  يذلا  ناسنإلا  ناك 
سواثومیت دوذملا ( يف  ٍلفط  لثم  ّيرشب –  ٍدسج  يف  رھظي هللا  امدنع  هنأ  ّيھيدبلا 

رومزملاو 2:90؛ اخیم 2:5،  عجار  ّيدبألا ( وأ  ّيلزألا  ناك  هنأو  ّدب  الف  ىلوألا 16:3) – 
ٍكالم ةروص  يف  اّمإ  رھظي  هنإف   ، ًاّیئرم ةفرعملا  ّيلك  حبصي هللا  امدنع  رومزملاو 2:93). 

انھ ناك  هنأل  ضرألا  ىلع  ّایسملا  نمز  يف  ّّبرلا  كالم  َرُي  مل   . ٍناسنإ ةروص  يف  وأ 
حیسملا وھ  ّّبرلا  كالم  ناك  ّانحوي 14:1).  سانلا ( نیب  نكسي  ناك   ! دسجلا يف 
ءيشلا امھنإ   . هدوعص ىلإ  ٍدوذم  يف  ًالفط  هتدالو  نم   ، ضرألا ىلع  ناك  امدنع 
هسفن !

 

ِنْضِح ِيف  َوُھ  يِذَّلا  ُدیِحَوْلا  ُنْبَالا   . ُّطَق ٌدََحأ  ُهََري  َْمل  َُا  سّدقُملا « باتكلا  انِربخُي 
اوأر نيرخآو  میھاربإ  نأ  ةروكذملا  عطاقملا  نم  حّضتي  ّانحوي 18:1).  ) « َرَّبَخ َوُھ  ِبآلا 
نأ ّانحوي 18:1  نم  ٍةلوھسب  جتنتسن  نأ  اننكمي  اذكھو   . هعم اوّملكتو  هوھي هللا 
انل فورعملا  دّسجتلا –  لبق  ّایسملا  وأ  نبالا  ناك هللا  میھاربإ  هآر  يذلا  صخشلا 

عوسي مساب  مویلا  .
 

ّانحوي ّانحوي ( دھشتسي   . ٍحوضوب لوّسرلا  ّانحوي  اھرِھظُي  وھ هللا  عوسي  نأ  ةقیقحو 
دعب ءایعشإ  يف  عطقملا  اذھ  دريو  ءایعشإ 10:6).  ءایعشإ ( رفس  نم  ٍعطقمب   (40:12
هوھیل ٍفصو  :

 

«... ، ٌسوُّدُق »... َلَكْیَھْلا ُألَْمت  ُهُلَايَْذأَو   ، ٍعَِفتْرُمَو لاَع  ٍّيِسْرُك  َىلَع  اًِسلاَج  َِدّیَّسلا  ُتَْيأَر 
َّبَر َِكلَمْلا  َاَتأَر  ْدَق  َّيَنْیَع  ََّنأل   ... ِضَْرألا ِّلُك  ُءْلِم  ُهُدْجَم   . ِدوُنُجْلا ُّبَر  ٌسوُّدُق   ، ٌسوُّدُق



ءایعشإ 1:6، 3، 5 ) « ِدوُنُجْلا ).
 

هنع ثّدحتو  عوسي  فصو  ءایعشإ  نأ  ركذي  ّانحویل  يلاتلا  عطقملا  يف  :
 

ّانحوي 41:12» ) « ُهْنَع َمَّلََكتَو  ُهَدْجَم  َىأَر  َنیِح  اَذھ  ُءَایْعَِشإ  َلاَق  ).

 

كولملا كلم   ، عوسي ىلإ  ناریشي  كلملا  بقلو  هوھي  بقل  نأ  نّویحیسملا  فرعي 
.( بوقعي لعف  امك  همسا ( نع  هلأسو  ّّبرلا  كالم   ، نوشمش وبأ   ، حونم ىأر   . مداقلا
هنأب حونم  دافأ  دعب  امیفو   « بیجع هریسفت « يذلا   ، ّةيربعلاب همساب  كالملا  هغلبأ 
اًدلوو نبا هللا)  َىطعُي ( فوس  اًنبا  نأ  ءایعشإ  انِربخُي  ةاضقلا 17:13-22).  ىأر هللا (
ءایعشإ ءارذع ( نم  ناسنإلا  اذھ هللا- دلوي  نأ  ّنیعتي  ناك   .( ناسنإلا نبا  دلوي ( فوس 
ٍءامسأ ةّدع  ءایعشإ 6:9  مّدقُي   .« انعم هریسفت «هللا  يذلا  لیئونامع  ىّمسُيو   (14:7

اذھو هللا-  . حونمل رھظ  يذلا  ّّبرلا  كالم  مسا  وھو  ًابِیجَعو –  اًريِدَق  اًھِلإ   : اھنیب نم 
. هیف نوكي  فوس  هوھي  مسا  نأ  جورخلا 21:23  انِربخُي   . ّّبرلا كالم  هسفن  وھ  ناسنإلا 

ّةيزیلجنإلاب مجرتُي  ام  اذھو  )؛  ّصلخُي هوھي  عوشي ( وھ  كالملل  نآلا  عئاشلا  مسالا 
عوسي مساب  اًضيأ  !

 

لبق ّایسملا  بوقعيو ( میھاربإ  عم  ناسنإلا  ةروص  يف  اًذإ  ّّبرلا  دجم  عمتجي 
عم ّلظ  يذلا   ،( لیللا يف  رانلا  دومع  ةباحسلاو (  ، ّّبرلا كالم  ةروص  يفو   ،( دّسجتلا
اذھ رانلاو  ةباحسلا  دومعو   . ٍةنس ةّدمل 40  ّةيربلا  يف  مھناھیت  لاوط  لیئارسإ  ينب 
ءانیس لبج  ىلع  ىسوم  داق  يذلا  وھ  هسفن  .

 

« َِلبَج َىلَع  ِّبَّرلا  ُدْجَم  َّلَحَو   ، ََلبَجْلا ُباَحَّسلا  ىَّطَغَف   ، َِلبَجْلا َىِلإ  ىَسوُم  َدِعَصَف 
ِطَسَو ْنِم  ىَسوُم  َيِعُد  ِعباَّسلا  ِمَْویْلا  ِيفَو   . ٍماََّيأ َةَّتِس  ُباَحَّسلا  ُهاَّطَغَو   ، َءاَنیِس
ِيَنب ِنوُیُع  َماََمأ  َِلبَجْلا  ِسْأَر  َىلَع  ٍَةِلكآ  ٍراَنَك  ِّبَّرلا  ِدْجَم  َُرظْنَم  َناَكَو   . ِباَحَّسلا

جورخلا 15:24-17 ) « َلِیئاَرِْسإ ).

 

، ّيفلألا تبسلا  موي  وأ  عباسلا  مویلا  يتأي  امدنع  ثدحیس  امل  ٌلاثم  عطقملا  اذھ 
جورخلا رفس  نم  حاحصألا 19  انل  مّدقُي   . لبجلا ىسوم  دعص  عباسلا  مویلا  يف  هنأل 
ىرخأ ًّةرم  نوكت  فوسو  ةینثتلا 6:7)،  ّصخأ  ( ًابعش  لیئارسإ  تناك   . لیصافت ةّدع 
لزني نأ  دعب  جورخلا 6:19)،  ٍةنھك ( ةكلمم  لیئارسإ  نوكت  نأ  ّنیعتي  ّىتم 44:13).  )



( ٍةنس نیموي (2000  دعب  اذھ  نوكي  فوسو   . ةقیضلا ةياھن  يف  ةریخألا  ّةرملل  مھل  هللا 
رفس يف  ٌّحضوُم  وھ  امك  عشوھ 2:6)،  ) ( ّةیفلألا موي  ثلاثلا ( مویلا  ةيادب  يفو 

جورخلا ) « ُّبَّرلا ُلِزَْني  ِِثلاَّثلا  ِمَْویْلا  ِيف  ُهََّنأل   . ِِثلاَّثلا ِمَْویِْلل  َنيِّدِعَتْسُم  اوُنوَُكيَو  جورخلا «
11:19).
 

« ٌلیَِقث ٌباَحَسَو  ٌقوُرُبَو  ٌدوُعُر  ْتَراَص  ُهََّنأ  ُحَابَّصلا  َناَك  اََّمل  ِِثلاَّثلا  ِمَْویْلا  ِيف  َثَدَحَو 
جورخلا 16:19 ) « اًّدِج ٌديِدَش  ٍقوُب  ُتْوَصَو   ، َِلبَجْلا َىلَع  ).
 

ةدیجملا 	 ةباحسلا 	 ةدوع
 

يحو هللا ّلثمُي  جورخلا 16:19  رفس  نإف   ،« فیك » ، سداسلا لصفلا  يف  ىرنس  امك 
يف نيذلا  حیسملاب  نینمؤملا  ةباحسلا  هذھ  ّلثمُت   . نویھص لبج  ىلع   ( حیسملا )
لالخ لیئارسإ  ّلك  ّيطغُت  فوس  ةباحسلا  هذھو   ، ةديدجلا میلشروأ   ، هنكسم
اذھ رِھظُت  يتلا  عطاقملا  صحفن  انوعد   . ثلاثلا مویلا  حابص  نم  اًءدب   ، ّةیفلألا .

 

جورخلا ٌران ( هنأ  ىلع  لیئارسإ  ينبل  ادب  ءانیس  يف  لبجلا  ّىطغ  يذلا  ّّبرلا  دجم 
بعش اداق  ناذللا  ًالیل  رانلا  دومعو  اًراھن  باحسلا  دومع  امھ  ناذھ   .(18:24
نم ّنكمتیل  ٍسدقم  ءانبب  رمأ هللا  ایمحن 12:9).  جورخلا 21:13؛  امھامحو ( لیئارسإ 
ّىتحو جورخلا 8:25).  لیئارسإ ( ينب  طسو  هیف  نكسي   ( ةمیخ ناكم ( هل  نوكي  نأ 
هنكسم ًالیل  رانلاو  اًراھن  ةدیجملا  ةباحسلا  تناك   ، نیحلا كلذ  .

 

نوكت فوس   . ةدیجم ٍةمیخ  يف  ىرخأ  ًّةرم  نكسي هللا  فوس   ، لبقتسملا يفو 
يف هنأ  ّّبرلا  انِربخُي  ءایعشإ 20:33).  لقتنت ( نل  ةمیخ   ، اًملاسم اًنكسم  میلشروأ 
ءایحألا نیب  نوجانلا  لّجسُي  فوس   ( ةقیضلا ةنونيد  دعب   ، ّةیفلألا موي  مویلا ( كلذ 

لالخ لعف  امك  ةیماح  ةیقاو  ًةباحس  ىرخأ  ًّةرم  مدختسي  فوس  ءایعشإ 2:4-4).  )
ّةيربلا يف  ناھیتلا  .

 

« ًاناَخُدَو  ، اًراََھن ًَةباَحَس  اَِھلَفْحَم  َىلَعَو  َنَْویْھِص  َِلبَج  ْنِم  ٍناَكَم  ِّلُك  َىلَع  ُّبَّرلا  ُقُلَْخي 
َنِم اًراََھن  ِءْيَفِْلل  ٌةََّلظِم  ُنوَُكتَو   . ًءَاطِغ ٍدْجَم  ِّلُك  َىلَع  ََّنأل   ، ًالَْیل ٍَةبِھَتْلُم  ٍرَان  َناَعََملَو 

ءایعشإ 5:4-6 ) « َِرطَمْلا َنِمَو  ِلْیَّسلا  َنِم  ٍَأبْخَِملَو  ٍأَجْلَِملَو   ، ِّرَحْلا ).
 



ايؤرلا ٍسورعك ( ّنيزُت  يتلا   ، ةديدجلا میلشروأ   ، ةسّدقُملا ةنيدملاب  ةباحسلا  طیحت 
ّّبرلا ةباحس  ّيطغُت  فوس  ايؤرلا 16:21).  اًّعبرُم ( ًالیم  اھتدعاق 1400   .(9:21-10
يف تارفلا  رھن  ىلإ  ّدتمت  يتلاو   ، میھاربإل ّةیلصألا  ّةیكلملا  ّةیطعلا  ّلك  ةدیجملا 
حمسي نلو  مھل  ّّبرلا  اھبلطي  فوس  ةياھنلا  يفو   ، لیئارسإ ّصخي  ّهلك  اذھ   . قارعلا
ةضراعملل مالستسالاب  ىرخأ  ًّةرم  !

 

لسرلا 9:1)، لامعأ  ٌةباحس ( هتقفار  ءامسلا  ىلإ  حیسملا  دعص  امدنع  هنأ  ملعن 
اذھ يفو  ّىتم 30:24).  لسرلا 11:1؛  لامعأ  اھسفن ( ةقيرطلاب  دوعي  فوس  هنأو 

سسفأ 8:4). رومزملا 18:68؛  ةيواھلا ( نم  حجرألا  ىلع   ،« ًایْبَس َىبَس  دوعصلا «
هذھ نأ  ملعن  امدنع  أجافتن  ّالأ  بجي   ! ّةیحور ٍتانئاك  نم  ّنوكتت   ، اًذإ  ، ةباحسلا

. دوھشلا نم  ٍةباحس  نع  نّییناربعلا 1:12  ثّدحتت   ! ٍءام راخب  ّدرجُم  نم  رثكأ  بحسلا 
فوس ّرسلا  ةسینكو   . ٍةباحس يف  نادعصي  فوس  ايؤرلا 12:11  يف  نادھاشلاو 
دھعلا يسيّدقو  ةكئالملا  نم  ّفلأتت  بحسلا ( يف  نوكتل  ءامسلا  ىلإ  عفترتو  لقتنت 
اًثيدح نیماقملا  ةسینكلا  يسيّدقو  نیقباسلا  ميدقلا  ).

 

ٌتاوبر يتأت  فوس  ايؤرلا 11:5).  تاوبر ( تاوبر  نوكت  فوس  هذھ  لثم  بحسلا  يف 
هنكسم لعجيو  يتأیسو   ( نویھص لبج  ٍلبج ( يف  نكسي هللا  اذوھي 14).  ّّبرلا ( عم 
هتابكرم يھ  بحسلا  رومزملا 17:68).  ) « تابكرملا تاوبر « دجوت  فوس   . كانھ

قوقبح 8:3 ءایعشإ 15:66؛  اھب ( ىرخأ  ًّةرم  يتأي  فوسو  رومزملا 3:104)،  )).

 

كانھ  « ٍباَحَسَك َنوُِرئاَّطلا  ءایعشإ 2:60) و« نویھص ( قوف  رھظي  نأ  وھ  برلا  دجم 
ءایعشإ 8:60 )).
 

فوس يذلاو   ، نّییلیئارسإلا يضام  خيرات  نم  اًءزج  رومزملا 28:105 - 5:106  مّدقُي 
نع ثّدحتي  ثاریم هللا.  حبصي  نأ  حرفب  يھتني  هنكلو  ّةیلبقتسملا  ةقیضلا  يف  ّرركتي 

ثاریمب هللا راختفالاو  روخصلا  نم  ةّقفدتُملا  هایملاو  ةیطغتلا  ةباحسو  تابرضلا  .
 

ّةیضرألاو 	 ّةيوامسلا 	 لاظملا
 

. نّییضرألا عم  ةكراشملاب  نویھص  لبج  ىلع  ّةيوامسلا  تانئاكلا  نكست  نأ  ّنیعتي 
هّتصاخ برقأل  لاع  ٍلبج  ىلع  ّّبرلا  رھظأ   . سرطب هّعقوت  يذلا  ناكملا  وھ  اذھ 



دعب ناك  اذھ  نأ  ظحال   . هكلُم ءاھب  يف  ًایتآ  هسفنل  اًضرع   ( ّانحويو بوقعيو  سرطب  )
مویلا ةيادب  يف  ّّبرلا  ءيجمب  اًضيأ  اذھ  يحوي   . عباسلا مویلا  يف  وأ   ، ٍمّايأ ّةتس 

نیسيّدقلل ٌلاثم  وھو   ، ىسوم ّّبرلا  عم  ناك   ! ّيفلألا تبسلا  موي  وأ  عباسلا 
ترھظ دقو   . نیفطتخملا وأ  نیلقتنملا  نیسيّدقلل  ٌلاثم  وھو   ، ّایليإو  ، نیمئاقلا
كانھ ةّرین  ٌةباحس  .

 

« اَنُھ ْعَنَْصن  َتْئِش  ِْنإَف   ! اَنُھھ َنوَُكن  َْنأ  ٌِدّیَج   ، ُّبَر َاي  » : َعوَُسِیل ُلوَُقي  ُسُرْطُب  َلَعَجَف 
ّىتم 4:17 ) « ٌةَدِحاَو اَِّیليِإلَو   ، ٌةَدِحاَو ىَسوُِملَو   ، ٌةَدِحاَو ََكل   : َّلَاظَم ََثَالث  ).
 

نوكي فوسو   . نّییضرألا عم  ةكراشملاب  نّیيوامسلا  نكس  وھ  سرطب  هدارأ  ام  ناك 
نّیيوامسلا نیب  نكسلا  يف  ٍةكراشم  ّلوأ  نأ  ودبي   . ّةیفلألا موي  نم  ًءادتبا  اذكھ  رمألا 

هسورعو حیسملا  بِّحرُي  امدنع   ، لمحلا سرع  دیع  يف  نوكت  فوس  نّییضرألاو 
ًةرشابم عبتي  يذلا  ّلوألا  لاظملا  دیع  يف  ّةیفلألا –  ةيادب  يف  سرعلا  فویضب 
نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف  حیسملا  عوسي  نالعتسا  ).

 

« ٍرْمَخ َةَمِیلَو   ، َِنئاَمَس َةَمِیلَو  َِلبَجْلا  اَذھ  ِيف  ِبوُعُّشلا  ِعیِمَِجل  ِدوُنُجْلا  ُّبَر  ُعَنَْصيَو 
ءایعشإ 6:25 ) « ىًّفَصُم ّيِدْرَد   ، ٍةَّخِمُم َِنئاَمَس   ، ّيِدْرَد َىلَع  ).
 

نیب نوكيو  هسدقم  يف  ّّبرلا  نكسي  فوس  نویھص  ىلع  ةباحسلا  هذھ  يف 
دبألا ىلإ  نكلو  ّةیفلألا  لالخ  طقف  سیل   ، ضرألا بوعش  .

 

« اًھِلإ ْمَُھل  ُنوَُكأَو   ، ْمُھَقْوَف ِينَكْسَم  ُنوَُكيَو   . َِدَبألا َىِلإ  ْمِھِطْسَو  ِيف  يِسِدْقَم  ُلَعَْجأَو 
يِسِدْقَم ُنوَُكي  ِْذإ   ، َلِیئاَرِْسإ ُسِّدَقُم  ُّبَّرلا  َاَنأ  ِيَّنأ  ُمَُمألا  َُملْعَتَف   . ًابْعَش ِيل  َنوُنوَُكيَو 

لایقزح 26:37-28 ) « َدَبألا َىِلإ  ْمِھِطْسَو  ِيف  ).

 

اكوناھ 	 دیع
 

مویلا يف  دوھیلا  هب  لفتحي   . سيركتلا دیعو  راونألا  لافتحا  اًضيأ  اكوناھ  ىّمسُي 
نأ ءّارُقلا  ظحالي  نأ  بجي   . ٍمّايأ ةینامث  ةّدمل  ولسك 40  رھش  نم  نيرشعلاو  سماخلا 
سیل وھو   . ميدقلا دھعلا  يف  ةفوصوملا  ةعبسلا  تالافتحالا  نم  اًدحاو  سیل  اذھ 
ميدقلا دھعلا  نیب  ام  ةرتف  لالخ  ثدح  هب  يفتحي  يذلا  ثدحلا  نأل  اھنمض  نم 



تمص هللا نم  ٍةنس  لالخ 400   ، ديدجلا دھعلاو  .
 

. ديدجلا دھعلاو  ميدقلا  دھعلا  تاباتك  نیب  لایناد  اھب  ّأبنت  يتلا  ثادحألا  ضعب  تعقو 
هّتيروطاربمإ كرتو  تامو  ّةینانویلا  ّةيروطاربمإلا  قاطن  يف  ربكألا  ردنكسإلا  عّسو 

يف ّةیقولسلا  ةلالسلا  يأ   ، اھماسقأ دحأ  مكح  دقو   . ٍتالارنج ةعبرأ  نیب  ًةمّسقُم 
يف فوصوملا  سینافیبإ ( سخویطنأ  همسا  ٌشحو  عضو   . اذوھيو میلشروأ   ، ايروس
حمالم لمحي   ( ّينانوي هلإ  سويزل ( ًالاثمت  بصن   . بعرلا هدوسي  اًدھع   ( لایناد رفس 
میلشروأ لكیھ  يف  حبذملا  ىلع  حبذي  ناكو  ّةصاخلا  هھجو  .

 

ةنس 165 يف  دوھیلل  لالقتسالا  ىلع  نورخآو  ّيباكملا  اذوھي  لصح   ، كلذ دعبو 
. تّفظُنو ءایشألا  تمّمُرو  مانصألا  قحس  دعب  لكیھلا  سيركت  دیعأ   . دالیملا لبق 
نم ّدب  ناك ال   . ّتسلا اِھبعُشب  ةرانملا  ةءاضإ  ةداعإ  وھ  هلعف  نكمي  ٍءيش  رخآ  ناكو 
ةینامث ّبلطتي  رمألا  ناكو   ، طقف دحاو  ٍمویل  يفكي  ناك  هنكلو   ، ّيقن ٍتيز  مادختسا 

ًالدب ٍمّايأ  ةینامث  ةّدمل  مودي  ّرفوتملا  ّيقنلا  تيزلا  ناك   ، كلذ عمو   . ديزملا لمعل  ٍمّايأ 
ةینامث ةّدمل  ٍةنس  ّلك  عومشلا  ءاضُت   ، لكیھلا سيركت  ةداعإب  ًالافتحاو   . دحاو ٍموي  نم 
ةكربلا هذھ  دَشنُت  ىلوألا  ةلیللا  يفو   . ةیلاتتم ٍمّايأ  :

 

« انلعجو انیلع  ظفاحو  ةایحلا  انحنم  يذلا   ، نوكلا كلم   ، انھلإ ّّبرلا  اّھيأ   ، تنأ ٌكرابم 
41.« مسوملا اذھ  غلبن 
 

ةسجرلا
 

املثمف  . حیسملا ّدض   ، ّيلبقتسملا شحولل  ٌلاثم  سینافیبإ  سخویطنأ  شحولا 
لمعیس كلذك  ةدابع هللا،  نع  دعتباو  هسفنل   ( ًالاثمت وأ  ًةسجر ( ّلوألا  شحولا  بصن 

ىلع اذوھي  لصح  املثم   ، كلذ عمو  ايؤرلا 14:13-15).  ّيلبقتسملا ( يناثلا  شحولا 
وھو  ، اذوھي طبس  دسأ  لصحیس  اذكھ   ، عمشلاب لكیھلا  ءاضأو  دوھیلل  ّةيرحلا 

لافتحالا ثدحي  فوس   . هدجمب ّةیفلألا  لكیھ  ءيضيو  ّةيدبألا  ّةيرحلا  ىلع   ، عوسي
يف فیظنتلاو  حاونلا  نم  ریثكلا  دعب  ديدج  رصع  ءدبو  سيركتلا  ةداعإب  ّيلبقتسملا 
انل ّحضوُت  يتلا  ةسّدقُملا  رافسألا  صحفنل   . ولسك  25 ، هسفن مویلا  يف  لبقتسملا 

ثدحلا اذھ  .
 

« ِتاَواَمَّسلا َوَْحن  ُهاَرْسُيَو  ُهاَنْمُي  َعَفَر  ِْذإ   ، ِرْھَّنلا ِهَایِم  ِقْوَف  ْنِم  يِذَّلا  ِناَّتَكْلا  َِسبَّاللا  َلُجَّرلا  ُتْعِمَسَف 



ُِّمَتت ِسَّدَقُمْلا  ِبْعَّشلا  يِدَْيأ  ُقيِرَْفت  ََّمت  اَِذإَف   . ٍفِْصنَو ِنَْیناَمَزَو  ٍناَمَز  َىِلإ  ُهَِّنإ  » : َِدَبألا َىِلإ  ِّيَحْلِاب  ََفلَحَو 
لایناد 7:12 ) « ِهِذھ ُّلُك  ).

 

ّةيوبنلا ةنس هللا  يف   . ٍةنس فصنو  نیتنسو  ٍةنس  ةّدمل  نوكیس  اذھ  نإ  نبا هللا  لاق 
يف  ، ةياھنلا لبق  اًموي  . و1260  اًموي هرادقم 1260  اذھ  نوكي   ، اًموي نم 360  ةّنوكُملا 
رظنا ةقیضلا ( نم  ریخألا  فصنلا  ةرتف  وھ   ،( يرشت  10) ( نارفغلا موي  روبیك ( موي 
يف ةسجرلا  لعجي  اذھو  لكشلا 1).   ، قحلملا يف  ّينمزلا  ّيحیضوتلا  مسرلا 
ّملكت يذلا  تقولا  نوكي  فوس   . حصفلا دیع  تقو  يف  حیسملا  ّدض  نم  لبقتسملا 
ةمیظعلا ةقیضلا  ةيادبو   ، ةسجرلا مایق  امدنع   ، حیسملا هنع  :

 

« ِناَكَمْلا ِيف  ًةَِمئاَق  ُِّيبَّنلا  ُلآِیناَد  اَھْنَع  َلاَق  ِيتَّلا   « ِباَرَخْلا َةَسْجِر  ْمُتَْرَظن « ىَتَمَف 
ُنوَُكي ُهََّنأل   ... ِلَاِبجْلا َىِلإ  ِةَّيِدوَُھیْلا  ِيف  َنيِذَّلا  بُرَْھِیل  ٍِذئَنیِحَف   ، ُئِراَقْلا ِمَھَْفِیل  ِسَّدَقُمْلا 
ّىتم ) « َنوَُكي َْنلَو  َنآلا  َىِلإ  َِملاَعْلا  ِءاَِدتْبا  ُذْنُم  ُهُلْثِم  ْنَُكي  َْمل  ٌمیِظَع  ٌقیِض  ٍِذئَنیِح 

21 ،15:24-16).
 

توبور لكش  ىلع  شحولل  ٍلاثمتب  هبشأ  ةسجرلا  هذھ  نوكت  نأ  لمتحملا  نم 
رثكألا ّيجولونكتلا  ّيرشبلا  رحسلا  ةورذ  هرابتعاب   ،« محللا هبشي « امب  ّىطغُم 

وأ  « ًّالصوُم نوكي « دق   « ّيتوبورلا قولخملا  اذھ « نأ  ول  امك  ودبي   . اًراكتباو اًعادبإ 
ىلع میلشروأ  حیسملا  هیف  لخد  يذلا  هسفن  عوبسألا  لالخ  هروھظ  نع  فشكي 

ّىتم 5:21 ّايركز 10-9:9؛  صالخلاو ( مالسلا  قّقحُیل  ٍرامح  ).
 

َلبقُي فوس  ّهنكلو  همساب  يتأیس  رخآ  نإ  لاق   . بیلصلا ىلع  َِضفُرو  حیسملا  َِبلُص 
نكل  ، اًضيأ مویلا  اذھ  يف   « لصي نم « وھ  حیسملا  ّدض  نوكي  اّمبر  ّانحوي 43:5).  )

لایناد 27:9 ةنونيدلاو ( برحلا  يف  ّببستلاو  مالسلا  رسك  يھ  هتّمھُم  ).

 
 

 

 

يف ٍةباحس  ىلع  هتسجرب  وأ  هسفنب  ّقلحُي  دق  حیسملا  ّدض  نأ  نكمملا  نم 
نأ رِھظُت  ايؤرلا 12:13،  لثم   ، ىرخأ عطاقم  نأ  ودبي  لایناد 27:9.  بسحب  لكیھلا 

فوسو ناسین  يف 14  لَتقُي  فوس  بلغألا  ىلعف   . تیمم ٍحرج  نم  مئتلي  شحولا 



عدخي يلاتلابو  ًالماك  اًدیلقت  حیسملا  ّدلقُي  يك  ٍمّايأ  ةثالث  دعب  توملا  نم  موقي 
عومجلا .

ةقیضلا دعب  اًمّايأ  انذخأت  يتلاو   ، ماقرألا نم  ديزملا  لایناد  رفس  ةياھن  انل  مّدقُي  .
 

«. اًمَْوي َنوُعِْستَو  ِناَتَئِمَو  ٌفَْلأ  ِبَّرَخُمْلا  ِسْجِر  ِةَماَِقإَو  ِةَِمئاَّدلا  ِةَقَرْحُمْلا  َِةلاَِزإ  ِتْقَو  ْنِمَو 
لایناد ) « اًمَْوي َنِیَثالَّثلاَو  ِةَسْمَخْلاَو  ٍةَئِم  َِثالَّثلاَو  ِفَْلألا  َىِلإ  ُغُلَْبيَو  ُرِظَتَْني  ْنَِمل  َىبوُط 

11:12-12).

 

30	 ةياھنلا 	 دعب 	 اًموي و75	
 

نم اًموي  دعب 30  وأ   ، ةسجرلا نم  اًموي  انل 1290  مّدقُي  لایناد 11:12  يف  عطقملا 
يرشت يف 10   ( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف  حیسملا  عوسي  هرابتعاب  نالعتسا هللا  .

 

اوناك يتلا  ةقيرطلا  يف  انيأر  امك   ، ّيدوھیلا دادحلل  ّيدیلقتلا  تقولا  ناك  اًموي  نوثالث 
لیئارسإ ّصلخُم  ىسوم  ىلع  اھب  نوحوني  :

 

« ِةَحاَنَم ِءاَكُب  ُماََّيأ  َْتلُمَكَف   . اًمَْوي َنِیَثَالث  َبآوُم  ِتَابَرَع  ِيف  ىَسوُم  َلِیئاَرِْسإ  وَُنب  ىََكبَف 
ةینثتلا 8:34 ) « ىَسوُم ).
 

لیئارسإ ّصلخُم  حیسملا  ىلع  اًضيأ  نوحوني  فوس   ، اھسفن ةقيّرطلابو  .

 

« ِيف َنوُنوَُكيَو   ، َُهل ٍدیِحَو  َىلَع  ٍِحئاَنَك  ِهَْیلَع  َنوُحوَُنيَو   ، ُهوُنََعط يِذَّلا   ، ََّيِلإ َنوُرُظَْنیَف 
ّايركز 10:12 ) « ِهِرِْكب َىلَع  ٍةَراَرَم  ِيف  َوُھ  ْنَمَك  ِهَْیلَع  ٍةَراَرَم  ).
 

نأ دوھیلل  سرطب  ّدكأو  ةینثتلا 15:18)،  اًقحال ( ماقُي  فوس  هلثم  ًاّیبن  نأ  ىسوم  بتك 
دوھیلا نإ  سرطب  لاق  لسرلا 22:3).  لامعأ  ىسوم ( هنع  ّملكت  يذلا  وھ  حیسملا 

لسرلا 19:3). لامعأ  ّةیفلألا ( موي  ؛  جرفلا تاقوأ  مھیلع  يتأت  يك  اوبوتي  نأ  بجي 
فوس ةقیضلا  ةياھن  يف  نوكَرتُي  نم  ّلكف  ةياھنلا –  يف  دوھیلا  هلعفیس  ام  اذھو 



فوس ّايركز 8:13).  لَتقُت ( فوس  ّةیقبلاو   .« عوسیل اًدوھي  اوحبصي « فوس  وأ  اونوكي 
ِيتآلا ٌكَرَابُم  اولوقي « ّىتح  ىرخأ  ًّةرم   ( حیسملا ّایسملا ( اوري  نل  مھنأل  اذھ  اولعفي 

ّىتم 39:23 ) «! ِّبَّرلا ِمْسِاب  ).
 

بسحب اًموي  ىلإ 1335  لوصولل  ّةیقبتملا  مّايألا  ّةیقبتملا ( اًموي  نوعبرأو  ةسمخلا  اّمأ 
نيذلا كئلوأ   . ءادجلاو فارخلل   ( ةنونيدلا رارمتسال  وأ  ةنونيدلل ( يھف  لایناد 12:12) 
توكلم ىلإ  لوخدلا  فرش  نوكلمیس  نيذلا  كئلوأ  نونوكي  فوس  نوكَرابُیس 

ْنَع َنيِذَِّلل  ُِكلَمْلا  ُلوَُقي  َّمُث   . ِراََسیْلا ِنَع  َءاَِدجْلاَو  ِهِنیَِمي  ْنَع  َفاَرِخْلا  ُمیِقُیَف  » . ّةیفلألا
ّىتم ) « َِملاَعْلا ِسیِسَْأت  ُذْنُم  ْمَُكل  َّدَعُمْلا  َتوَُكلَمْلا  اوُثِر   ، ِيَبأ ِيكَرَابُم  َاي  اَْولاََعت   : ِهِنیَِمي

33:25-34).
 

 
ةملظلا اوراتخا  نيذلا  سانلا  كئلوأ   ، ءادجلا وأ  ناوزلا  حَرطُي   ، هسفن تقولا  يف 

ّمنھج ران  يف   ،( ّرشلاو ّةیطخلا  ).

هلاق ام  اذھو   . ّةيدبألا ةایحلا  نولاني  الو  هتوص  نوعمسي  نيذلا ال  كئلوأ  مھ  ءادجلا 
يفو ّانحوي 22:10-28)!  هسفن ( دیعلا  اذھ  موي  يف  ءادجلا  ىلإ  ثّدحت  امدنع  عوسي 
ءادجلاو فارخلا  ةنونيد  يھتنت  فوس  مویلا  اذھ  .

 

 

« ُنْبا ُلِسْرُي   : َِملاَعْلا اَذھ  ِءاَضِقْنا  ِيف  ُنوَُكي  اَذَكھ   ، ِراَّنلِاب ُقَرْحُيَو  ُناَوَّزلا  ُعَمْجُي  اَمَكَف 
ْمَُھنوُحَرَْطيَو  ، ِمْثِإلا ِيلِعاَفَو  ِِرثاَعَمْلا  َعیِمَج  ِِهتوَُكلَم  ْنِم  َنوُعَمَْجیَف  ُهَتَِكَئالَم  ِناَسْنِإلا 
ِسْمَّشلاَك ُراَرَْبألا  ُءيِضُي  ٍِذئَنیِح   . ِناَنَْسألا ُريِرَصَو  ُءاَكُبْلا  ُنوَُكي  َكاَنُھ   . ِراَّنلا ِنوَُتأ  ِيف 

ّىتم 40:13-43 ) « ْمِھِیَبأ ِتوَُكلَم  ِيف  ).
 

لایناد يف  يزاوملا  عطقملا  ىلإ  اذھ  انِدیعُي  :
 

« َِدَبأ َىِلإ  ِِبكاَوَكْلاَك  ِّربْلا  ِ َىِلإ  َنيِرِیثَك  اوُّدَر  َنيِذَّلاَو   ، َِدلَجْلا ِءَایِضَك  َنوُئیَِضي  َنوُمِھاَفْلاَو 
َنوُرِیثَك  . َِةياَِھّنلا ِتْقَو  َىِلإ  َرْفِّسلا  ِِمتْخاَو  ََمالَكْلا  ِفَْخأَف  ُلآِیناَد  َاي  َتَْنأ  اََّمأ   . ِروُھُّدلا

لایناد 3:12-4 ) « ُداَدَْزت ُةَفِرْعَمْلاَو  َُهنوُحَّفَصََتي  ).



 

اًموي ّصصخُيو 30   ،( نارفغلا موي  روبیك ( موي  يف  اًموي  ـ 1260  لا ةّدم  يھتنت   ، انيأر امك 
مقر مویلا  ىلإ  لقتنن  ٍموي  دعب 45  مث  مقر 1290.  مویلا  ىلإ  كلذب  لصنف  حاونلل  ًایفاضإ 

. اكوناھ دیع  ولسك –  موي 25  ىلإ  اذھ  اندوقیس  ّيدوھیلا  ميوقتلا  يف   .1335
دوھیلا خيرات  يف  ّمھُم  ٍخيراتك  ولسك  ٍتّارم 24  عبرأ  لقألا  ىلع  مدختسا هللا 

لبق ةنس 168  يفو   . لكیھلا تاساسأ  تَعِضُو  دالیملا  لبق  ةنس 520  يف   . يضاملا
لكیھلا ةداعتسا  ترج  دالیملا  لبق  ةنس 165  يفو   . لكیھلا ةحیبذ  تلطبأ  دالیملا 

يفو  . ّيكرتلا مكُحلا  نم  میلشروأ  تّررُح  دالیملا  دعب  ةنس 1917  يفو   . هریھطتو
ىرخأ ًّةرم  كانھ  نوكنس  نيذلا  نحن  لفتحن  فوس   ، اكوناھ دیع  يف   ، لبقتسملا
لكیھلا سيركت  ةداعإب  هسفن  لافتحالا  موي  يف  ریھطتب هللا  .

 
! نیكرابم اونوكي  فوس  ولسك  نم  نيرشعلاو  عبارلا  مویلا  ىلإ  نولصي  نيذلا  كئلوأ 

نيرضاحلا عیمج  هیف  كَرابُي  يذلا  مویلا  هرابتعاب  مویلا  اذھ  اًضيأ  ّيبنلا  يجح  معدي 
َنِم َنيِرْشِعْلاَو  ِعباَّرلا  ِمَْویْلا  َنِم  ّةیفلألا « لوخدب  مھل  حامسلا  لالخ  نم  ضرألا  ىلع 

يجح 18:2-19 ) « ُكِرَابُأ ِمَْویْلا  اَذھ  ْنِمَف   ... ِعِساَّتلا ِرْھَّشلا  ).

 

 
 

ٌصّخلُم
 

ركذ  . لیئارسإ ةّمأ  عم  هلماعتب  ّقلعتي  امیف  يتأت  فوس  نامزلا  ةياھن  نأ  انربخأ هللا 
ضرألا ىلع  هیف  ناك  يذلا  تقولا  كلذ  يف  دحأ  هنأ ال  عطاق  ٍلكشب   ( ّایسملا ءایلا (

هنإ ال لقي  مل   ، كلذ عمو   . هسفن وھ  كلذ  يف  امب   ، ةياھنلا يتأتس  ىتم  فرعي  ناك 
ءلم سبل  نأ  دعب  هسفن  وھ  فرع   ، طقف ٍمّايأ  دعبف   . قحال ٍتقو  يف  فرعیس  دحأ 
ٍةفرعم ّلكو  ٍّةوق  ّلكب  دجم هللا  .

 

أدبي يذلا  هسفن  مویلا  يف  يھتني  فوس  ناسنإلا  موي  نأ  سّدقُملا  باتكلا  ّحضوُي 
مالسلا بلجي  اذھ  ةماقإلا  تقوو   . لیئارسإ ةداعتساب  دعو  امدنع   ، ّّبرلا موي  هیف 

يتأي اذھو   .( مالسلا كلم  كولملا ( كلم  اھدوسي  يتلا  جرفلل  ةّماعلا  تاقوألاو 
سوماع لیئارسإ ( ةداعتسا  هیف  ّمتت  يذلا   ( مویلا كلذ  يف  ریخألا ( مویلا  دعب  ًةرشابم 

11:9).



 

عشوھ 15:5). مھبنذب ( دوھیلا  فرتعي  ّىتح  هناكم  ىلإ  دوعي  فوس  هنإ  لاق هللا 
ًابارخ نوكیس  لیئارسإ  تیب  نأو  دعتبي  فوس  هنأ  همفب  قحال  ٍتقو  يف  انربخأو 
عشوھ ةماقإلا ( موي  حبصیس  ثلاثلا  مویلاو  نیموي  ةّدمل  دعتبي  فوس  ّىتم 2:24).  )

ةنس نوكیس 1000   ( ّّبرلا موي  وأ  ّةیفلألا  موي  ةماقإلا ( موي  نإف   ، انيأر امكو   .(2:6
2000 ( هسفن ّينمزلا  قایسلا  يف  نانوكي  ناذللا  نارخآلا ( نامویلا  نوكیس  يلاتلابو 
ٍةنس هداعتبا بـ 2000  دعب  ثلاثلا  مویلا  أدبي  فوس  كلذلو   . ةنس .

 

موي يف   . ّةوبنلا جذومن  نم  مویلا  اندّدحو   . ةبوتكملا ّةوبنلا  نم  ًةرشابم  ةنسلا  اندّدح 
نع رّفكُيو  نّاتكلا  هبایث  يف  مدلا  كفسي  ةنھكلا  سیئر  ناك   ( نارفغلا موي  روبیك (
بایث ًايدترم   ( لكیھلا لخاد  سادقألا ( سدق  نم  روھظلا  دواعي  ناك  مث   . بعشلا
سانلا نأو  َِلبُق  همد  نأ  اًّنیبُم  هسفن  نع  فشكي  ناك  اذكھ   . هلامجو هدجم 
فسوي نبا  ّایسملا  ةنھكلا –  سیئر   ، عوسي هیف  يذلا  مویلل  ٌجذومن  اذھو   .« اوصلخ »

عیمج نع  ةراّفك  مّدقو  همد  كفس   ،( نّاتكلا نم  بایث  ئطاخ ( ٍناسنإب  ّهبشت  يذلا   –
ًابيرق جرخي  فوس  دواد –  نبا  ّایسملا  كولملا –  كلم   ، ّایسملا هرابتعابو   . نینمؤملا
ّيكلملا هئاھبو  هدجم  لماك  اًسبال  ءامسلا  يف  سادقألا  سدق  نم  .

 

صالخو همد  ةمدقت  لوبق  اًّنیبُم   ، هسفن نع  بابرألا  ّبرو  كولملا  كلم  فشكي  فوس 
نارفغلا موي  روبیك ( موي  وأ  ءادفلا  موي  يف  لیئارسإ –  ).

 

تقولا ربع  ءارولا  ىلإ  باسحلا  ءرملل  نكمي   ( نارفغلا موي  روبیك ( موي  خيرات  ةفرعمب 
ىلع  . ةدّدحُم ّةینمز  ٌتارتف  اًضيأ  اھل  يتلا  ىرخألا  ثادحألا  ثدحتس  ىتم  ةفرعمل 

. ةریبك ًابرح  قِلطُيو  اًرھش  رشع  ةینامث  لبق  سماخلا  قوبلا  أدبي   ، لاثملا لیبس 
ثودح ّدرجُمب   ، لبقتسملا يف  رثكأ  ٍّةقدب  خيراوتلا  هذھ  عیمج  نم  قّقحتلا  نكمي 
ةسجرلا نم  اًموي  دعب 1260  ثدحت  ةياھنلاف   . بارخلا ةسجر  .

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارلا 	 لصفلا
 

؟ ةياھنلا 	 نوكت 	 نيأ
 

اّھلك ضرألا  ىلع  ةنونيدلا 
 

قرشلا ةقطنم  ىلع  ىوس  لمتشت  نل  ةنونيدلا  ماكحأ  نأ  ىلع  نوریثك  ّدكؤُي 
ّةیقب ىلإ  رشتنت  فوس  كانھ  أدبت  امنیب  هنأ  سّدقُملا  باتكلا  انل  ّنیبُي   . طسوألا
میلاقألا نیب  نيديازتملا  طبارتلاو  ديازتلاو   ، ّةیملاعلا انتيرق  نع  انمالك  ّلك  عم   . ملاعلا



، رشبلا عیمج  ىلع  میلسلا  ّسحلا  يضتقي   ، ّةيداصتقالاو ّةیسایسلاو  ّةیعامتجالا 
ةنونيد هللا ماكحأ  ریثأتل  اوعضخي  نأ   ، لبقتسملا يف  رخآ  ٍتقو  يف  اًصوصخو  .
 

، ّةیلبقتسملا ةقیضلا  هذھ  زكرم  طسوألا  قرشلاو  لیئارسإو  میلشروأ  نوكت  فوس 
هبتك ام  مّمتُي  اذھ  ةقیضلا  تقوو   . حیسملا ّدض  ةنمیھل  ٍقيرح  مظعأ  هجاوت  فوسو 

اقول 22:21-23 ةليوط ( ٍةرتف  ذنم  دوھیلل  َِبتُك  امو  دوھیلا  ).
 

انّملعُي ىلوألا 17:4).  سرطب  تیب هللا ( يف  ةنونيدلا  أدبت  نأ  ّةیباتكلا  ئدابملا  دحأ 
َيِعُد ِيتَّلا  ِةَنيِدَمْلا  َىِلإ  ُءيِسُأ  ُئِدَتَْبأ  اََذَنأھ  ِيَّنأل  تاملكب هللا « ّيبنلا  ایمرإ 

ِّلُك َىلَع  َفْیَّسلا  وُعَْدأ  َاَنأ  ِيَّنأل   ، َنوُأََّربََتت َال  ؟  ْمُتَْنأ َنوُأََّربََتت  ْلَھَف   ، اَھَْیلَع يِمْسا 
ُّبَّرلا  : ْمَُھل ْلُقَو   ، َِمالَكْلا اَذھ  ِّلُِكب  ْمِھَْیلَع  ْأَّبَنَتَف  َتَْنأَو   . ِدوُنُجْلا ُّبَر  ُلوَُقي   ، ِضَْرألا ِناَّكُس 
ٍفاَتُِھب  ، ِهِنَكْسَم َىلَع  اًرِیئَز  َُرأَْزي   ، َُهتْوَص ُقِلْطُي  ِهِسْدُق  ِنَكْسَم  ْنِمَو   ، ُِرجْمَزُي َِءالَعْلا  َنِم 
ِّبَّرِلل ََّنأل   ، ِضَْرألا ِفاَرَْطأ  َىِلإ  ُجِیجَّضلا  ََغَلب   . ِضَْرألا ِناَّكُس  ِّلُك  َّدِض  ُخُرَْصي  َنیِِسئاَّدلاَك 

« ُّبَّرلا ُلوَُقي   ، ِفْیَّسِلل َراَرَْشألا  ُعَفَْدي   . ٍدَسَج يِذ  َّلُك  ُِمكاَحُي  َوُھ   . ِبوُعُّشلا َعَم  ًةَموُصُخ 
ایمرإ 29:25-31 )).

 

ّيملاعلا مكاحلا  رصنذخوبن  اھذّفن  يتلا  ةنونيد هللا  ىلإ  ریشي  يضاملا  يف  اذھ  ناك 
ّيملاعلا مكاحلا  نإف   ، ًابيرق عیمجلا  دھاشیس  امك  نكلو   . تقولا كلذ  يف  لبابل 

فوس ّةیلبقتسملا  ةنونيدلاو  يتأي  فوس   ، حیسملا ّدض  وھو   ، لبابل ّيلبقتسملا 
ةنونيدلا هذھ  دعب  لبقتسملا  يف  لیئارسإ  ةماقإ  يتأت  فوس  ) . ضرألا لمشت 
ةفیخملا ّةیلبقتسملا  ).

 

« َُعطَْقأَو  ، َكِقُنُع ْنَع  ُهَرِین  ُرِسَْكأ  ِيَّنأ   ، ِدوُنُجْلا ُّبَر  ُلوَُقي   ، ِمَْویْلا َِكلذ  ِيف  ُنوَُكيَو 
ُهُمِیقُأ يِذَّلا  ُمُھَكِلَم  َدُواَدَو  ْمُھَھِلإ  َّبَّرلا  َنوُمِدَْخي  َْلب   . ُءَابَرُغْلا ُدَْعب  ُهُِدبْعَتَْسي  َالَو   ، ََكطُبُر
ِيَّنأل  ، ُلِیئاَرِْسإ َاي  ْبَِعتَْرت  َالَو   ، ُّبَّرلا ُلوَُقي   ، ْفََخت َالَف  َبوُقَْعي  يِدْبَع  َاي  َتَْنأ  اََّمأ   . ْمَُھل

َال َتَْنأَف   ، ْمِھَْیِلإ َكُتْدََّدب  َنيِذَّلا  ِمَُمألا  َعیِمَج  ُتْیَنَْفأ  ِْنإَو   ... ٍدیَِعب ْنِم  َكُِصّلَخُأ  اََذَنأھ 
ایمرإ 8:30-11 ) « َكِینْفُأ ).
 

يف ثدحت  فوس   ( دوھیلا اھیف  ّتتشت  يتلا  ممألا  عیمج  نیب  ّةیملاعلا ( ةنونيدلا  هذھ 
دواد كلملا  نأ  ةقیقح  ةداھش  بسحب  لبقتسملا  ّصخي  اذھ  لازي  ». ال  مویلا كلذ  »

ایمرإ 9:30 ّةوبنلا ( نم  هالعأ  ءزجلا  يف  ٌروكذم  وھ  امك  ماقُي  فوس  ).



 

ثلثو ضرألا  ثلث  ّيطغُت  اھنأ  ىلع  لبقتسملا  يف  هذھ  ةقیضلا  ةنونيد  ىلإ  َرظنُي 
ءانثأو ايؤرلا 15:9).  ّةيرشبلا ( ثلث  سداسلا  قوبلا  ةنونيد  لتقت  ايؤرلا 7:8-8).  رحبلا (

ايؤرلا 3:16). اھیف ( ّةیح  ٍسفن  ّلك  تومتو  راحبلا  عیمج  بَرضُت  عباسلا  قوبلا  تانونيد 
ايؤرلا رانلاب ( نوقرتحي  سانلا  نأ  ةجردل  سمشلا  ةرارح  ّدتشت   ، قحال ٍتقو  يفو 

42. ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  تانونيدلا  هذھ  نوكت   ، يلاتلابو  .(8:16

 

لبقتسملا 	 لكیھ 	 دنع 	 أدبت 	 ةنونيدلا
 

رظنا لایقزح 3:8). ( لكیھ هللا ( يف  ضیغب  ٍلاثمتل  ايؤر  ّيبنلا  لایقزح  ىأر 
ّدض لالتحا  اذھ  نوكي  فوس   .( لیصافتلا نم  ٍديزمل   ، ثلاثلا لصفلا   ،« ةسجرلا »
ىلع اًماتخأ  نم هللا  نوّنیعُم  ٌدیبع  ىّقلتي  نأ  دعبو   . ةقیضلا لالخ  لكیھلل  حیسملا 
هلإ دجم  نإف  ايؤرلا 3:7)،  يف  نّویلبقتسملا  اًفلأ  نوعبرأو  ةعبرأو  ةئاملا  مھھابج (

فصتنم يف  ةنونيدلا  أدبي  فوس   ، اًقباس ّّبرلا  كالم  وھو   ، حیسملا عوسي   ، لیئارسإ
لبقتسملا نع  عوسي  تاملك  كیلإ   . لكیھلا سدقم  يفو  ةقیضلا  :

 

« َّباَّشلاَو َخْیَّشَلا   . اوُفَْعت َالَو  ْمُكُنُیَْعأ  ْقُفْشُت  َال   . اوُبِرْضاَو ُهَءاَرَو  ِةَنيِدَمْلا  ِيف  اوُرُبْعا 
، ُةَمِّسلا ِهَْیلَع  ٍناَسِْنإ  ْنِم  اوُبُرَْقت  َالَو   . َِكالَھِْلل اوُلُتْقا   ، َءاَِسّنلاَو ّطلاَو  َلْفِ َءاَرْذَعْلاَو 

لایقزح ) « اوُجُرْخا  . َىلْتَق َروُّدلا  اُوألْماَو   ، َتَْیبْلا اوُسَِّجن  » ...« يِسِدْقَم ْنِم  اوُئِدَتْباَو 
5:9-7).
 

نأ بجي  ضیغبلا  لاثمتلا  اذھ  نوري  امدنع  هنأ  عیمجلا  رّذح  يذلا  هسفن  عوسي  اذھ 
لكیھ يف  ةياھنلا  هیف  أدبت  يذلا  ناكملا  وھ  اذھو  ّىتم 15:24-16).  اوبرھي (

، ٍتاونس عبس  ّرمتست  يتلا  مالسلا  ّةیقافتا  فصتنم  يف  أدبت  فوس   . میلشروأ
هّروصُي يذلا  ضیغبلا  لاثمتلا  هّلثمُي  يذلا  حیسملا  ّدض  اھرسكي  فوس  يتلاو 
ثالث لبق   ، ناسین رھش  يف  تاومألا  نیب  نم  موقي  نأ  لمتحملا  نم  يذلاو   ، لایقزح
يرشت يف 10   ، میلشروأ يف  ةياھنلا  نم  فصنو  ٍتاونس  .

 

داكت نیّصلخُملا ال  ریغ  اھفاخي  نأ  يغبني  يتلا  ٍنئاك  ةروص  يھ  هذھ  عوسي  ةروص 
ىلع ّروصُي  ام  ًابلاغ  مویلاف   . مویلا اًریثك  اھنع  عمسن  يتلا  ةعئاشلا  ةخسنلا  مئالت 
ملو لافطألا  هلوح  عمجي  ناك  ميدق  ٌّملعُم  هنأ  ىلع  وأ  فطاعتم  فیطل  ٌصخش  هنأ 
يذلا ةیھأ  وھف   ، كلذ عمو   . هبلصو ةرخاسلا  هتمكاحم  لالخ  هسفن  نع  ّىتح  عفادي 



ریغب ردجي  نّییناربعلا 8:13).  ) « َِدَبألا َىِلإَو  َمَْویْلاَو  اًسَْمأ  َوُھ  َوُھ   ...» ، نئاكلاو ناك 
ّيحلا ّّبرلا  ءاّقتا  لالخ  نم  ةمكحلا  ءامنإ  يف  اوأدبيو  مھرذح  اوذخأي  نأ  نیّصلخُملا 

لاثمألا 10:9 ))!
 

هنإ ايؤرلا 2:7.  رفس  يف  هسفن  كالملا  وھو   ، حبذلا قبسي  اًكالم  ّيبنلا  لایقزح  ىأر 
ىلع ٍءيش  ّيأ  ّررضتي  نأ  لبق  ثدحي  نأ  يغبني  اذھو   ، مھھابج ىلع  متخ هللا  عضي 
ٌةمدخ مھل  نوكتس  نیموتخملا  اًفلأ  نیعبرأو  ةعبرأو  ةئاملا  ءالؤھ  نأ  ودبي   . ضرألا
ٍةيامح ىلإ  نوجاتحي  فوسو  ّایسملا  نع  دوھیلا  مھناوخإل  ةداھشلا  يف  ةّمھُم 

وھ ٍتاونس  عبس  ةغلابلا  ةقیضلا  فصتنم  يف  ديدجلا  ءایحإلا  اذھ   . كلذ لمعل  ّةصاخ 
َنِینِّسلا ِطَسَو  ِيف  ََكلَمَع   ، ُّبَر َاي  ًالئاق « سمتلا  يذلا  ّيبنلا  قوقبح  ىلع  باوجلا 

قوقبح 2:3 ) « َةَمْحَّرلا ِرُكْذا  ِبَضَغْلا  ِيف   . ْفِّرَع َنِینِّسلا  ِطَسَو  ِيف   . ِهِیَْحأ ).
 

يتلا ّةيداملا  تانونيدلا  نم  نیموتخملا  اًفلأ  نیعبرأو  ةعبرأو  ةئاملا  ةيامح  يغبني 
يذلا صخشلا  نوكي  اّمبر  يذلا  ّيلبقتسملا ( حیسملا  ّدضف   . لكیھلا يف  أدبت 
ءایحإ ةداعإب  حمسي  فوس   ( ّايرُملا لبج  ىلع  لكیھلا  ءانب  ةداعإ  يف  دعاسیس 
عمتجي فوس   ، كلذل ًةجیتنو   . نیبارقلا ميدقت  كلذ  يف  امب   ، دوھیلل ةميدقلا  ةدابعلا 

هبش ةبصق  لوّسرلا  ّانحوي  َىطعُأ   ، ايؤرلا رفس  يف   . لكیھلا يف  دوھیلا  نم  ديدعلا 
مامأ ّأبنت  امك   43. حیسملا يف  نّیيدفملا  ّانحوي  ُّلثمُي   .( ةنونيدلل يأ  سایقلل ( اصع 
ّأبنتُملا هتانونيد  نكلو  ايؤرلا 11:10)،  كولملاو ( ةنسلألاو  ممألاو  بوعشلا  نم  ديدعلا 
ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  اھذیفنت  لبق  كلذو   ، لكیھلا يف  أدبت  فوس  اھب  .

 

نینمؤملا 	 ةنونيد
 

نادُن نأ  دعب  ىلوألا 2:6)  سوثنروك  ملاعلا ( نيدن  فوس  حیسملا  يف  نيذلا  نحن 
هءادعأ مث  ًّالوأ  هبعش  اًمئاد  نيدي هللا   .( انلامعأ ىلع  حیسملا ( ةنونيد  ّيسرك  دنع  .

 

ّدكؤُم ٍقاثیم  ىلع  ةقیضلا  يف  ّيلبقتسملا  لكیھلا  يف  تامدقتلا  دنتست  فوس 
مّدق يذلا  لمحل هللا  ًةناھإ  كانھ  تامدقتلا  حبذم  نوكي  فوس   . ّایسملا ّدض  همّدق 

ميركتب هللا، كانھ  نوّدبعتُملا  فرتعي  نّییناربعلا 10:10).  ّةیئاھن ( ةلماك  ًةحیبذ  همد 
حیسملا نوضفري  مھنكل  .

 



؟ ُحیِسَمْلا َوُھ  َعوَُسي  ََّنأ  ُِركْنُي  يِذَّلا  َِّالإ   ، ُباَّذَكْلا َوُھ  ْنَم  نوباّذك « مھنأب  ّانحوي  مھّفرعُي 
، اًضَْيأ ُبآلا  َُهل  َسَْیل  َنْبالا  ُِركْنُي  ْنَم  ُّلُك   . َنْبالاَو َبآلا  ُِركْنُي  يِذَّلا   ، ِحیِسَمْلا ُّدِض  َوُھ  اَذھ 
ىلوألا 22:2-23 ّانحوي  ) « اًضَْيأ ُبآلا  َُهلَف  ِنْبالِاب  ُفِرَتَْعي  ْنَمَو  ).
 

تايآلاو تازجعملا  ضرع « لالخ  نم  ٍّيوق  ٍلیلضتك  نیباّذكلا  ءالؤھ  لِسرُي هللا  فوس 
مل مھنأل  نونادُي  فوسو   ( حیسملا ّدض  ةبوذكألاب ( ضعبلا  نمؤي  فوس   .« بئاجعلاو

ةیناثلا 9:2-12). يكینولاست  ّرشلاب ( اّورس  مھنكل   ،( حیسملا عوسي  ّقحلاب ( اونمؤي 
فوس همقر  وأ  هتمس  نوّقلتي  وأ  ةضیغبلا  هتروصو  شحولا  نودبعي  نيذلا  كئلوأو 
يف ةياھنلا  ةيادب  ايؤرلا 9:14-11).  دبألا ( ىلإ  نوبّذعتيو  بضغ هللا  رمخ  نم  نوبرشي 
قَرغُي فوس  كلذ  دعب  فصنو  ٍتاونس  ثالث  دعب  ةقیضلا  ةياھن  لولحب  نكلو   ، میلشروأ

بضغ هللا يف  ملاعلا  .
 

قارعلا 	 نم 	 ٌكلم
 

ٍّدح ىلع  ًاّيوبنو  ًاّیخيرات  ودبي  هنأل  لایناد 11،  ىوتحم  مظعم  ریسفت  بعصلا  نم 
مالسلا ّةیقافتا  فصتنم  لبق  يتأي  دق  اًدحاو  ًاّینمز  اًراطإ  نأ  ّفلؤُملا  نمؤي   . ءاوس
ّةیبونجلا ةقطنملا  نم  ٌمكاح  عراصتي  فوس  كلذ  دعبو   ، ٍتاونس عبس  ّرمتست  يتلا 

مكاح وھ   « بونجلا كلم  نوكي « نأ  حّجرُملا  نم   . ةكرعملا يف  حیسملا  ّدض  عم   44

يذلا  « لامشلا كلم  حیسملا « ّدض  ىلع  اًموجھ  دوقي  فوس   . ایبویثإو ایبیلو  رصم 
ُِكلَم ِهَْیلَع  ُروَُثیَف   ، ِبوُنَجْلا ُِكلَم  ُهُبِراَحُي  َِةياَِھّنلا  ِتْقَو  يِفَف  كولملا « كلم  هنأ  دقتعي 

« وُمَْطيَو ُفُرَْجيَو  َيِضاََرألا  ُلُخَْديَو   ، ٍةَرِیثَك ٍنُفُِسبَو  ٍناَسْرُِفبَو  ٍتَابَكْرَِمب  ِلاَمِّشلا 
لایناد 40:11 )).
 

« لباب يف  هتمصاع  كرت  ىلإ  ّرطضي  فوس   ، حیسملا ّدض  يأ   ، اذھ  « لامشلا كلم 
ٍكولم ةثالث  نم  ّلوألا  وھ  اذھ  نوكي  فوس   . بونجلا كلم  عاضخإل   ( ًایلاح قارعلا  يف  )
ایمرإ يف  ةيزاوتملا  تارقفلا   « ةلثمأ نأ « ودبي  لایناد 24:7).  نوعضخُي ( فوس  نيذلا 
ّةیفاضإ لیصافت  مّدقُت   46.

 

ندرألا 	 قحسي 	 ّایسملا هللا	
 

تلفت  ( ندرألا ًایلاح  اھلغشت  يتلا  نومعو ( بآومو  مودأ  نأ  لایناد 41:11  يف  ىرن 



ىلإ نوّمضني  مھنإف   ، اًریثك هنوھبشي  نّییندرألا  برعلا  نأل  اّمبرو   . حیسملا ّدض  دي  نم 
َلِیئاَرِْسإ ُمْسا  ُرَكْذُي  َالَو   ، ِبوُعُّشلا ِنَْیب  ْنِم  ْمُھِْدبُن  َّمُلَھ  » : اوُلاَق » . ٍفلاحت يف  ِكلھُملا 

، َنِیِّیلیِعاَمْسِإلاَو َموَُدأ  ُمَایِخ   . اًدْھَع اوُدَھاََعت  َكَْیلَع   . اًعَم ِبْلَقْلِاب  اوُرَمَآت  ْمُھََّنأل   .« ُدَْعب
رومزملا 4:83-7 ) « ُقِیلاَمَعَو ُنوُّمَعَو  ُلَابِج   . نوُّيِرَجاَھْلاَو ُبآوُم  ).
 

هنأل كلذ ( لمع  ِكلھُملا  لقع  يف  ناك  هنأ  ّدرجُمل  نّویندرألا  ظَفحُي  ، ال  عقاولا يف 
هتدوع دنع   ، حیسملا عوسي   ، هسفن نأل هللا  نكلو  ةدایس هللا)،  تحت  ٍةادأ  ّدرجُم 
ُةَّيِّرُذَو ُلَْصأ  وھ « يذلا   ، حیسملا عوسیف   . نّییندرألا ءالؤھل  دیحولا  نّايدلا  نوكیس 
اودسفأ مھنأل  هسفنب  مھلتقي  فوس  ايؤرلا 16:22)  ) « ُرِینُمْلا ِحْبُّصلا  ُبَكْوَك   . َدُواَد

ّةوبنلا هذھ  قّقحُي  فوس  هسفن  تقولا  يفو   . دوھیلا هبعش  :
 

« ُِكلْھُيَو  ، َبآوُم ْيَفََرط  ّطَحُیَف  ُمِ  ، َلِیئاَرِْسإ ْنِم  ٌبیِضَق  ُموَُقيَو   ، َبوُقَْعي ْنِم  ٌبَكْوَك  ُزُرَْبي 
ُلِیئاَرِْسإ ُعَنَْصيَو   . ًاثاَریِم ُهُؤاَدَْعأ  ُریِعِس  ُنوَُكيَو   ، ًاثاَریِم ُموَُدأ  ُنوَُكيَو   . ىَغَوْلا ِيَنب  َّلُك 

ددعلا 17:24-18 ) « ٍسَْأِبب ).

 

ىّمسُیف  ( هبیصن نم  وأ  بوقعي ( نم  جرخي  يذلا   ، رینملا حبصلا  بكوك   ، حیسملا اّمأ 
دونجلا ّبر  :

 

«« ُهُمْسا ِدوُنُجْلا  ُّبَر   ، ِِهثاَریِم ُبیِضَقَو   ، ِعیِمَجْلا ُرِّوَصُم  ُهََّنأل   ، َبوُقَْعي ُبیَِصن  ِهِذھَك  َسَْیل 
ایمرإ 19:51 )).

 

وھ  ! ريدقلا )، هللا  عناصلا قلاخلا ( وھ   ، بوقعي نم  يتأیس  يذلا   ، ّایسملا نأ  انھ  ىرن 
ءایعشإ 23:29 لیئارسإ ( هلإ  بوقعي ...  سودق  ).

 

 

 

وأ ءایلاو  ةيادبلا  وأ  فلألا  وھ  ّایسملا  نأ  ؟»،  ةياھنلا وھ  نم  » ، ّلوألا لصفلا  يف  انيأر 
ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ ُهللا  ِءَْدبْلا  ِيف  نيوكتلا « رفس  يف  ىلوألا  ةيآلا  نم  فرعن   . ةياھنلا

نإف  ، فلألا وأ  ةيادبلا  وھ  ّایسملا  نأ  امبو   . فلألا لعفلاب  وھ  قلاخلا  نأ   « َضَْرألاَو



ريدقلا وھ هللا  ّایسملاو  قلاخلا  وھ  ّایسملا  !
 

لباب
 

نم ديدعلا  عقوم  نوكت  فوسو   ، مویلا قارعلا  يف  ةميدقلا  لباب  ءانب  داعُي  فوس 
اھكلمو لباب  ايؤرلا  رفس  فصي   . نامزلا ةياھن  يف  ةّمھُملا  ثادحألا  :

 

« َىِلإ َيِضَْميَو  َِةيِواَھْلا  َنِم  َدَعَْصي  َْنأ  ٌدِیتَع  َوُھَو   ، َنآلا َسَْیلَو  َناَك   ، َتَْيأَر يِذَّلا  ُشْحَوْلا 
ايؤرلا 8:17 ) « َِكالَھْلا ).
 

. لبقتسملا يف  اھؤانب  داعُي  يتلا  لباب  ةنيدم  عم  نمازتلاب  حیسملا  ّدض  موقي  فوس 
ٌسوؤر هل  ّيزمرلا  شحولا   . هّتيروطاربمإو روطاربمإلا  نم  ٍّلك  ىلإ  عطقملا  اذھ  ریشي 
دقتعي  .( نكامأ ) « ًالابج ) و« ًابوعش ) « اًكولم ّلثمُت « اھنإ  لاقُي  يتلا  ايؤرلا 9:17)،  ّةيزمر (
ةدوجوم تناك  امور  نكلو   ، امور يھ  ماقُتس  يتلا  ةنيدملا  نأ  نيرّسفُملا  نم  ديدعلا 

نآلا ةمئاق  تسیل  اھنأب « اھفصو  نكمي  يلاتلابو ال   ، ّانحوي مّايأ  يف  ».

 

نھذلا ّبلطتي  وھو   ، هاندأ عطقملا  يحولا  لّجس  هباتك  يف  سيروم  يرنھ  رّسفُي د. 
َْمل ُرَخآلاَو   ، ٌدوُجْوَم ٌدِحاَوَو   ، اوُطَقَس  [ ٍكوُلُم ٌةَسْمَخ [ ايؤرلا 9:17): « ٌةمكح ( هل  يذلا 

ايؤرلا 10:17 ) « ًالِیلَق ىَقَْبي  َْنأ  يَِغبَْني  َىَتأ  ىَتَمَو   . ُدَْعب ِتَْأي  ).
 

يتلا سمخلا  كلامملا  يھ  نانویلاو  سرافو  روشأو  رصمو  لباب  نأ  سيروم  دّدحُي د. 
نأ فیضيو   . ّانحوي مّايأ  يف  ةمئاق  تناك  يتلا  ةكلمملا  يھ  امور  نأو  تطقس 

فلاحتلا اذھ  نوكي  نل   . كلامم رشع  نم  ٍفلاحت  نم  ّنوكتت  فوس  ةعباسلا  ةكلمملا 
ًابناج نأل  نوریثك  ضرتفي  امك  ةكرتشملا  ّةیبوروألا  قوسلا  وأ  ّيبوروألا  داّحتالا  وھ 
فلاحت عقي  فوس   . ةميدقلا ّةینامورلا  ّةینانویلا  ّةيروطاربمإلا  جراخ  عقي  هنم  اًریبك 

ّةيروطاربمإلا نم  ّيبرغلاو  ّيقرشلا  مسقلا   « لجرأ نمض « رشعلا  كلامملا 
يف عباصألا  لثم  اًمامت  ّةیقيرغإلا  ّةيروطاربمإلا  رصخ  تحتو   ، ةميدقلا ّةینامورلا 

لكشلا  ، قحلملا رظنا  ) . هرصخ تحتو  ٍلجِر  ّلك  ىلع  لایناد 31:2-33)  لایناد ( ةروص 
ةميدقلا ّةینامورلا  ّةيروطاربمإلل  ٍةطيرخ  ىلع  عّالطالل   2).

 



نل  ، رشعلا كلامملا  فلاحت  نم  ةّفلؤُملا   ، ةعباسلا ةكلمملا  نأ  ىلع  سيروم  ّدكؤُي 
نم فصنو  ٍتاونس  ّلوأ 3  ةّدمل  ّالإ  ةدوجوم  نوكت  نل  حجرألا  ىلع  اھنأو  ًاليوط  مودت 
نماثلا كلملا  لصحي  فوس   ، ةقیضلا فصتنم  دنع   ، اذكھو  . ةقیضلا نم  ّلوألا  فصنلا 
ةدّحتُملا ممألا  فلاحتو   ، ةعباسلا ةكلمملا  نم  نوكیس  يذلا   ( حیسملا ّدض  )

اذھ لولحبو  ايؤرلا 13:17).  ّةوقلاو ( ةردقلا  ىلع  ايؤرلا 11:17)،  رشعلا ( كلامملل 
« ةدّحتُملا ممألا  رقم « فیضتست  فوسو  لباب  ةنيدم  ءانب  داعُي  فوس  تقولا 

ةراجتلا زكرم  حبصت  فوس   ، ملاعلل ّيفارغجلا  زكرملا  نم  اھبرقل  اًرظنو   45. ديدجلا
هتيؤر (-5:5 يف  كلذب  ّيبنلا  ّايركز  انِربخُي   . ملاعلل ّةيراجتلا  ةمصاعلاو  ديدجلا  ّيملاعلا 
11 رورشلا ّلكل  ٌلصأ  هّتبحم  يذلا  لاملا  ةدابع  ايؤرلا  هذھ  يف  ةأرملا  ّلثمُت   .(

ّيساسألا مجحلا  رایعم  ةفيإلا  وأ  ّةلسلا  تناك  ىلوألا 10:6).  سواثومیت  )
كئلوأ نأ  ّايركز  انِربخُي  اذكھو   . لباب يھ  راعنش  ضرأ  تناكو  ةراجتلا  يف  مدختسملا 
لباب ىلإ  نولقتني  فوس  نورجاتيو  لاملا  نودبعي  نيذلا  .

 

فوسو  . ملاعلل ّةيداصتقالا  ّةوقلا   ، ّةیسایسلا ّةوقلا  هذھ  ّلكب   ، لباب نوكت  فوس 
ةراجتلا يف  نیكراشملا  مھریغو  راّجُتلاو  نّییفرصملاو  نیّلومُملا  نم  نیبودنم  ّمضت 

نوكراشملا اّمأ   . ویكوطو ندنلو  كرويوین  لثم  ّةیسیئر  ٍندم  يف  بتاكم  مھيدل  نيذلا 
، ئناوملا تاطلس  يريدمو  نفسلا  ةنبابر  لثم   ، عئاضبلا نحش  يف  ّصاخ  ٍلكشب 
ايؤرلا 17:18 ٍماظتناب ( اھعم  نورجاتي  فوسف  ).
 

لباب نأ   ، نيزختلاو ّةیلودلا  ةراجتلا  يف  ةربخلا  ضعبب  ّعتمتي  يذلا   ، ّفلؤُملا ىري 
. بئارض نود  ريدصتلاو  داریتسالا  ءرملل  نكمي  ثیح  ّةرح  ٍةراجت  ةقطنم  حبصت  فوس 
نم ّىتح  ربكأ  تارفلا  رھن  لوط  ىلع  يفاصملاو  تاعدوتسملا  ددع  نوكي  فوسو 

دوسألا بھذلاب  ةرداھلا  اھراھنأ  ّخضي  اّمم   ، كانھ طفنلا  رابآ  ددع  .

 

ةنيدم قرغت  امدنع  مھظفحت  نل  مھتورث  نكل   ، ءارثلا يشحاف  نوریثك  حبصي  فوس 
ةمداقلا ةلزلزلا  يف  اھلمكأب  لباب  !

 

نودجمرھ
 

نودجمرھ ةملكو   . اھراظتنا لاط  يتلا  نودجمرھ  ةكرعم  ثدحت  ةقیضلا  ةياھن  يف 
ّةيربعلا ةملكلا  نم  يتأت   Har-megiddo يلاوح ودجم  لبج  دعبي   . ودجم لبج  يأ 
لھسو برغلا  ىلع  ودجم  لھس  ىلع  ّلطيو   . میلشروأ لامش  ًالیم  نیتس 



نيذھ ىلع  دشتحت  فوس   . ّيقرشلا لامشلا  ىلع   ( لیعرزي يداو  وأ  نوليردسإ (
رسأل ٍدوشحل  ٌةجاح  كانھ  نوكت  نل  ) . میلشروأ ىلع  موجھلل  ٌدوشح  نیلھسلا 
تقولا كلذ  يف  كانھ  نیقاب  نونوكیس  نيذلا  دوھیلا  ).

 

اذھ زجني  فوسو   . مھبذجي نأ  ام  ٍءيش  وأ  ام  ٍصخش  ىلع  بجي   ، ودبي ام  ىلع 
نيذلا ايؤرلا 12:16، 20-19:19 ؛ 1:20-2)  باّذكلا ( ّيبنلاو  حیسملا  ّدضو  ناطیشلا 

نأ اًفورعم  نوكي  فوس  ايؤرلا 1:14  نم   ، اًضيأو  . ةعیبطلل ةقراخلا  مھّتوق  نوضرعتسي 
ضعبلا بسحي  فوس   ، دیكأتلاب  . اًسيّدق فلأ  هعمو 144  ًابيرق  رھظي  فوس  لمحلا 
حیسملا ّدض  ةكرعملل  ٍةفرعمب  نوّدعتسي  فوسو  بارخلا  ةسجر  نم  اًموي   1260

« عدافض هبش  نیطایش (« ةثالث  لاسرإب  كانھ  دوشحلا  اًضيأ  ّّبرلا  وعدي   ! هشیجو
ايؤرلا 13:16 مھعمجل (  ( لحولا رفح  نم  ).
 

ماجلل ّةینوكلا  تابارطضالا  دنع  ةریبك  ٌةحاقو  كانھ  ّةيویندلا  دوشحلا  هذھ  يف 
يھتني فوس   . سداسلا متخلل  ّةینوكلا  تابارطضالا  دنع  ةدوجوم  نكت  مل  سداسلا 

كلذ لبق  نكلو   . ةباصعلا هذھ  ربع  مھریمدتل  هبضغ  نوكي  فوسو  ًابيرق  بضغ هللا 
اذھ لثم  ثدحي  فوس   . رخآ ًاّيریمدت  ًالمع  لمعیل  حیسملا  ّدض  كرتي  فوس  تقولا 
ىوس اوقبي  نل   « ِرَْحبْلا ِلْمَرَك  اوناك « نيذلا  نّییلیئارسإلا  نأ  ثیحب  ریبكلا  رامدلا 
ٍحوضوب ٌموسرم  هتباصعو  حیسملا  ّدض  راسم  ءایعشإ 22:10).  ٍّةیقب ( ةئیھ  ىلع  .

 

حیسملا 	 ّدضل 	 ةریخألا 	 ةلوجلا
 

« ِيف اوُتَاب   . ََربْعَمْلا اوَُربَع   . ُهَتَِعتَْمأ َشاَمْخِم  ِيف  َعَضَو   . َنوُرْجِِمب ََربَع   . َثاَّیَع َىِلإ  َءاَج  ْدَق 
َاي يِعَمْسا   . َمِیّلَج َتِْنب  َاي  ِِكتْوَِصب  يِلِھِْصا   . َلُواَش ُةَعْبِج  َْتبَرَھ   . ُةَماَّرلا ِتَدََعتْرا   . ََعبَج
ُفَِقي َمَْویْلا   . َمِیبیِج ُناَّكُس  ىَمَتْحا   . ُةَنیِمْدَم َْتبَرَھ   . ُثوُثاَنَع َيِھ  ٌةَنِیكْسِم   . ُةَشَْیل

ءایعشإ 28:10-32 ) « َمِیلَشُروُأ ِةَمََكأ   ، َنَْویْھِص ِتِْنب  َِلبَج  َىلَع  ُهََدي  ُّزَُھي   . َبوُن ِيف  ).

 

يجكام 46 نونریف  عم ج.  سّدقُملا  باتكلا  عم  ةلوج  باتك  يف  يجكام  ّقلعُي د. 
ّةیفارغج عقاوم  مّدقُي  هنإ   . ّةوبنلا نم  عئار  ٌءزج  اذھ  » : هالعأ ةروكذملا  تارقفلا  ىلع 

يف يزاغلا  هكلسيو  روشأ  هتكلس  يذلا  قيرطلا  رِھظُيو  میلشروأ  لامش  اّھلك 
لایقزح 1:38-6 رظنا  جوجام ( ضرأ  نم  يزاغلا  يتأي  لامشلا ...  نم  لبقتسملا  ).
 



« عقت  : ةروكذملا نكامألا  نآلا  ظحال    

ثّایع بونج  نورجم  عقتو   . میلشروأ لامش  ًالیم  يلاوح 15  ةفاسم  ىلع  ثّایع 
ّلوألا 14). لیئومص  رظنا  نّیینیطسلفلا ( ىلع  ناثانوي  هیف  رصتنا  يذلا  ّرمملا  يھو 

ةمّارلاو عبجو   . هسفن ناكملا  يف  ایكرت  ىلع  رصنلا  ققح  يبنلأ  لارنجلا  نأ  مھفأ 
ٍلایمأ ةفاسم 3  ىلع  ثوثانع  تناك   . میلشروأ لامش  ٍلایمأ  يلاوح 6  نادعبت 
لامش ىصقأ  يف  ةشیل  عقت   . ّيبنلا ایمرإ  لزنم  وھ  اذھو   . میلشروأ لامش 

. میلشروأ لامش  ةمامق  عدوتسم   ( ثورلا ةموك  ةنیمدمو (  . ناد طبس  يف  نیطسلف 
بون اّمأ   . ٍفورعم ریغ  قیقدلا  اھعقومو   . میلشروأ لامش  حجرألا  ىلع  میبیج  عقتو 

میلشروأ ىلع  ّلطتو  ةنيدملا  لامش  عقتف  روكذملا  ریخألا  ناكملا  .
 

« نم ٍةلاح  يف  ّببستي  اّمم  لامشلا  نم  ّودعلا  ةریسم  ٍحوضوب  عطقملا  اذھ  مسري 
میلشروأل ةميزھلاو  للشلا  ».

 

وھ لامشلا  نم  يزاغلا  اذھ  نأ  دقتعي  هنأ  وھ  يجكام  قیلعت د.  نم  فوذحملا  ءزجلا 
اذھ باسحلا  موي  نإ  لوقي   ، هالعأ حاحصألا  يف   ، ءایعشإ نكلو   . اھدحو ایسور 
دقتعي ةيآلا ١٧).  ) « هكوشو هكسح  عم « ةيآلا ١٢)  ) « روشأ كلم  قيرط « نع  نوكیس 

« شور لامشلا (« نم  ةيزاغلا  يھ  اھدحو  ایسور  نأ  نیثّدحتُملاو  بّاتُكلا  نم  ديدعلا 
فصتنم يف  ثدحت  فوس  ةكرعملا  نأ  نوريو  لایقزح 2:38 و 1:39)  يف  ةدراولا 
ّحضوُن فوس  امك  كلذك  سیل  رمألا  نكلو   . اھتيادب لبق  وأ  ةقیضلا  .

 

جوجامو 	 جوج
 

نودجمرھ ةكرعم  يھ  نیحاحصألا 38 و39  يف  لایقزح  اھنع  ثّدحتي  يتلا  ةكرعملا 
ةياھن يف  لایقزح 11:39) –  ) ... « ِمَْویْلا َِكلذ  ِيف  ثدحت « اھنأل   ، نامزلا ةياھن  يف 
دجوت فوس   . لامشلا نم  اھریغو  ایسور   ( جوج حیسملا ( ّدض  دوقي  فوس   . نامزلا
عبس مودت  يتلا  مالسلا  ّةیقافتا  لبق  اّمبر   ، ةياھنلا لبق  ةكرعملا  هذھ  نم  ٌعاونأ 
يدتري فوس  لایناد 27:9.  يف  اھیلإ  راشملا   ، حیسملا ّدض  نم  لیئارسإ  عم  ٍتاونس 

ىلع لصحیل  ایسور  ىلع  اّمبر  اًعئار  اًراصتنا  قّقحُيو  ٍنالمح  بایث  حیسملا  ّدض 
هنأ رابتعاب  نيریثكل  رھظي  فوس   . مالسلا ّةیقاّفتا  ىلع  عیقوتلل  ةیفاك   « ٍّةوق »
نم ديدعلا  بسحب  حیسملا ( ّدض  ىري  فوس   . هراظتنا لاط  يذلا  ّایسملاو  مھّصلخُم 
كلذ دعبو   . هسفن ریغ  رخآ  ٍصخشك  لایقزح 2:38)  جوج (  ( سّدقُملا باتكلا  يرّسفُم 



ذّفن يذلا  صخشلا  هنأب  ءاّعدالاب  هل  حمسي  ٍعضو  يف  حیسملا  ّدض  نوكي  فوس 
يف يأ  لایقزح 22:38)،  ةيزاغلا ( تاوقلا  ىلع  تيربكلاو  رانلاو  ءامدلا  ةقارإ  مكُح 

لیئارسإ ّصلخُم  هنأب  ءاّعدالا  لصألا  !

 

 

حیسملا ّدض  دي  يف  نوكت  اھنإف   ، ةقیضلا ةيادب  نم  برقلاب  ةكرعملا  هذھ  عضوب 
اونكسي نأ  دوھیلا  ىلع  ّنیعتي  ةكرعملا  هذھ  دعب   . رمألا يف  ّركف   . ناطیشلا هلیفكو 
مھمالس نأب  نونمؤي  فوس  لایقزح 26:39).  ) « ٌفیِخُم َالَو  َنِیِّنئَمْطُم  ْمِھِضَْرأ  ِيف  »

اًریخأ ّلح  هراظتنا  لاط  يذلا  .

 

 

كاد 12 سینیف  ّفلؤُملا  شقاني  حیسملل 47،  يناثلا  ءيجملاو  فاطتخالا  هباتك  يف 
ایسور نیب  ٍبرح  يف  ّمتت  نل  لایقزح  يف  ةدراولا  ةكرعملا  هذھ  نأ  ىلع  ًالیلد 

يف ناقّقحتي  نیحاحصألا 38 و39  نأ  لایقزح  يف  اًؤبنت  رِھظُي 38   . لیئارسإو
ٌممأو لیئارسإ  فرعت  فوس  اھدعب  امو  ةكرعملا  تقو  نم  هنأ  رِھظُيو   . نودجمرھ

نأو هللا دعب (7:39)؛  امیف  همسا  ّسندُت  الو  ىرخأ هللا (16:38؛ 7-6:39، 25-21، 27)؛ 
هذھ ىنعم  فرعتس  اھسفنأ  ممألا  نأو  ممألا (13:39، 21)؛  عیمج  هدّجمُت 
يذلا سدقلا  حورلا  اھل  تسیل  نيذلا  ممألا  تناك  اذإ   ، دیكأتلاب تاحاحصألا (23:39). 
كاردإلاو  . مھل رّخأتُم  ٌكاردإ  اذھ  نوكي  نأ  ّدب  الف   ، اھمھفت فوس  ةملك هللا  فشكي 
كولملا كلم  ةدوع  تقو  ةكرعملا  عضي  فوس  تقولا  كلذ  يف  رّخأتُملا  .

 

طافاشوھي 	 يداو
 

شحولا ّدعتسي  يلاتلا  مویلا  حابص  يف   . ّيماتخلا دھشملا  ىلإ  نآلا  يتأن 
. ًابْرَح اوُسِّدَق   . ِمَُمألا َنَْیب  اَذِھب  اوُدَان  » : موجھلاب ّيبنلا  لیئوي  ّأبنتي   . میلشروأ ةمجاھمل 

ْمَُكلِجاَنَمَو  ، اًفوُیُس ْمُِكتاَّكِس  اوَُعبِْطا   . ِبْرَحْلا ِلاَجِر  ُّلُك  ْدَعَْصيَو  ْمَّدَقََتِیل   . َلَاطَْبألا اوُضِھَْنأ 
ٍَةیِحَان ِّلُك  ْنِم  ِمَُمألا  َعیِمَج  َاي  اوُّمُلَھَو  اوُعِرَْسأ   .«! َاَنأ ٌَلَطب  » : ُفیِعَّضلا ِلَُقِیل   . اًحاَمِر

، َطاَفاَشوَُھي يِداَو  َىِلإ  ُمَُمألا  ُدَعَْصتَو  ُضَھ   . ََكلَاطَْبأ ُّبَر  َاي  ْلِزَْنأ  َكاَنُھ  َىِلإ   . اوُعِمَتْجاَو
َدیِصَحْلا ََّنأل  َلَجْنِمْلا  اوُلِسَْرأ   . ٍَةیِحَان ِّلُك  ْنِم  ِمَُمألا  َعیِمَج  َِمكاَُحأل  ُِسلَْجأ  َكاَنُھ  ِيَّنأل 

.« ٌرِیثَك ْمُھَّرَش  ََّنأل  ُضَایِحْلا  ِتَضاَف   . ُةَرَصْعِمْلا َِتألَتْما  ِدَق  ُهََّنأل  اوُسوُد  اوُّمُلَھ   . َجََضن ْدَق 



لیئوي ) « ِءاَضَقْلا يِداَو  ِيف  ٌبيِرَق  ِّبَّرلا  َمَْوي  ََّنأل   ، ِءاَضَقْلا يِداَو  ِيف  ُریِھاَمَج  ُریِھاَمَج 
9:3-14).

 

ىلع مزتعتو  لیئارسإ  ّدض  ةریثك  ٌممأ  عمتجت  فوس   . ّّبرلا ّةطخ  اخیم  رفس  انل  مّدقُي 
ْمُھَعَمَج ْدَق  ُهَِّنإ   ، ُهَدْصَق َنوُمَھَْفي  َالَو  ِّبَّرلا  َراَكَْفأ  َنوُفِرَْعي  َال  ْمُھَو  » . نویھص سیندت 

اخیم 12:4 ) « ِرَدَْیبْلا َىِلإ  ٍمَزُحَك  ).
 

48: كنیب رثرآ و.  بتاكلل  حیسملا  ّدض  باتك  نم  ٌسابتقا  يلي  ام 

 

هموجھ لبق  میلشروأ  طقست   ، اًحجان ودبي  شحولا  نأ  نم  مغرلا  ىلع   ، ىرخأ ًّةرم 
ُبَھْنُتَو  ، ُةَنيِدَمْلا ُذَخْؤُتَف   ، َِةبَراَحُمِْلل َمِیلَشُروُأ  َىلَع  ِمَُمألا  َّلُك  ُعَمَْجأَو  هوھي « ّأبنت  امك 
َُعطْقُت َال  ِبْعَّشلا  ُةَّیَِقبَو   ، ِيْبَّسلا َىِلإ  ِةَنيِدَمْلا  ُفِْصن  ُجُرَْخيَو   ، ُءاَِسّنلا ُحَضْفُتَو   ، ُتوُیُبْلا
ّروصتيو بضغت  فوس  حاجنلاب  ممألا  ركست  نأ  دعبو  ّايركز 2:14).  ) « ِةَنيِدَمْلا َنِم 

، ِهِحیِسَم َىلَعَو  ِّبَّرلا  َىلَع  اًعَم  ُءاَسَؤُّرلا  َرَمَآتَو   ، ِضَْرألا ُكوُلُم  َماَق   : ًالطاب اًئیش  سانلا 
رومزملا 2:2-3 ) « اَمَُھطُبُر اَّنَع  ْحَرْطَنْلَو   ، اَمُھَدوُیُق َْعطْقَِنل  » : َنِیِلئاَق ).
 

ىربك 	 ندم 	 طوقس
 

هبضغ ماج  عباسلا  كالملا  بكسي   ، میلشروأ يف  ملاعلا  كولم  عیمج  عمتجي  امدنع 
میلشروأ مسقنت   . ةمیظع ٍةلزلز  ىلإ  ّيدؤُي  اّمم  ايؤرلا 17:16)  ءاوھلا ( ىلع  عباسلا 

ايؤرلا 19:16). ملاعلا ( يف  ىرخألا  ىربكلا  ندملا  عیمج  طقستو   ، ٍماسقأ ةثالث  ىلإ 
سيرابو وكسومو  يتیس  وكیسكمو  يمایمو  كرويوینو  وغاكیشو  نیلربو  اتنالتأ 
تارایھنالا نوكت  نأ  ّدكؤُملا  نم   . ویكوطو وكسیسنارف  ناسو  ولواب  واسو  نیكبو 

عافتراب  ( ّةیلازلز طیحم  تاجوم  ةلئاھ ( يمانوست  جاومأ  ّدلوُت  يتلا  ّةيراقلا  ّةیضرألا 
ّةیلحاسلا ندملا  مظعم  لعفلاب  قِرغُت  فوس  ةثاّفنلا  تارئاطلا  ةعرسو  مادقألا  تائم 

قرغت اھنكلو   ، بسحو لباب  راھنت  . ال  ةليوط ٍةرتفب  تقولا  اذھ  لبق  ٍتالزلز  دعب  ىربكلا 
ةرومعو مودس  لثم  اًمامت  اھریمدت  نیعتي  اّھرش  ىدم  ببسبو   . ضرألا تحت 

رھن يف  ٍرجح  لثم  ّهلك  اھبعشو  لباب  قرغت  نأ  ّنیعتي  ایمرإ 40:50).  ءایعشإ 19:13؛  )
ایمرإ ) « َنَْویَْعيَو اَھَْیلَع  ُهُِبلاَج  َاَنأ  يِذَّلا  ِّرَّشلا  َنِم   ، ُموَُقت َالَو  ُِلبَاب  ُقَرَْغت  اَذَكھ  » : تارفلا

64:51).
 



. ّةيوقلا ةلزلزلا  هثِدحُت  يذلا  رامدلا  نم  وجنت  يتلا  ةدیحولا  ةنيدملا  يھ  میلشروأ 

. حیسملا عوسي   « روھدلا رخص  لثم « عقاولا  يف  میلشروأ  نوكتس  كلذبو 
« ِرْھَّدلا َىِلإ  ُنُكَْسي  َْلب   ، ُعَزْعَزََتي َال  يِذَّلا   ، َنَْویْھِص َِلبَج  ُلْثِم  ِّبَّرلا  َىلَع  َنوُِلّكَوَتُمَْلا  »
ىلإ نوقبي  فوس  عوسي  ّّبرلا  ىلع  نوّلكوتي  نم  عیمجو  میلشروأ  رومزملا 1:125).  )
دبألا !

 

لابجلا 	 طوقس
 

نكلو  ، اھنكامأ نم  لقتنتو  ّزتھت  رزجلاو  لابجلا  تناك  ةقیضلا  يف  قباس  ٍتقو  يف 
مسقنت  . دعب امیف  لابجلا  دجوت  ملو  ٍةريزج  ّلك  تبرھ  ةمیظعلا  ةلزلزلا  هذھ  يف 

نزوب 100 ٍدرب  نم  ٌةراجح  ةرھصنم ( ٌروخص  اھیلع  لزنتو  ٍماسقأ  ةثالث  ىلإ  میلشروأ 
ايؤرلا 19:16-21 ءامسلا ( نم   ( ٍلطر ).
 

، فعضلاب اھاياطخ  ّلك  نمث  تعفد  میلشروأ  نأ  ّررقُي هللا  فوس  ةظحللا  هذھ  دنع 
: َّربْلا ِةَّيِ ِيف  ٍخِراَص  ُتْوَص  » : يداني هالعأ  عطقملا  دعب   . ّىزعتت يك  تقولا  اھل  ناح  هنأو 

ٍةَمََكأَو َلبَج  ُّلُكَو   ، ُعَِفتَْري ٍءَاطَو  ُّلُك   . اَنَِھلِإل ًالِیبَس  ِرْفَقْلا  ِيف  اوُمِّوَق   . ِّبَّرلا َقيَِرط  اوُّدَِعأ  »
ُّلُك ُهاََريَو  ِّبَّرلا  ُدْجَم  َُنلْعُیَف   . ًالْھَس ُبِیقاَرَعْلاَو   ، اًمیِقَتْسُم ُّجَوْعُمْلا  ُریَِصيَو   ، ُضِفَخَْني

ءایعشإ 3:40-5 ) « َمَّلََكت ِّبَّرلا  َمَف  ََّنأل   ، اًعیِمَج ٍرََشب  ).
 

« ِيف ُهاَمَدَق  ُفَِقتَو   . ِلاَتِقْلا َمَْوي   ، ِِهبْرَح ِمَْوي  ِيف  اَمَك  َمَُمألا  َكِْلت  ُبِراَحُيَو  ُّبَّرلا  ُجُرَْخیَف 
َُلبَج ُّقَشَْنیَف   ، ِقْرَّشلا َنِم  َمِیلَشُروُأ  َماَّدُق  يِذَّلا  ِنوُتْيَّزلا  َِلبَج  َىلَع  ِمَْویْلا  َِكلذ 
َِلبَجْلا ُفِْصن  ُلِقَتَْنيَو   ، اًّدِج اًمیِظَع  ًايِداَو  ِبْرَغْلا  َوَْحنَو  ِقْرَّشلا  َوَْحن  ِهِطَسَو  ْنِم  ِنوُتْيَّزلا 
ُلَِصي ِلَاِبجْلا  َءاَوِج  ََّنأل   ، ِيلَابِج ِءاَوِج  ِيف  َنوُبُرَْھتَو   . ِبوُنَجْلا َوَْحن  ُهُفِْصنَو   ، ِلاَمِّشلا َوَْحن 
ُّبَّرلا ِيتَْأيَو   . اَذوَُھي ِِكلَم  اَّيِّزُع  ِماََّيأ  ِيف  َِةلَزْلَّزلا  َنِم  ْمُتْبَرَھ  اَمَك  َنوُبُرَْھتَو   . َلَصآ َىِلإ 

ّايركز 3:14-5 ) « َكَعَم َنیِسيِّدِقْلا  ُعیِمَجَو  يِھِلإ  ).

 

هبعشل بورھلل  ٌقيرط  حاتُي  فوس   ، لبجلا ىلع  حیسملا  عوسي  نالعتسا  دنع 
يلاوح 12 دعبت  اھنأ  دقتعُي  يتلا  لصأ ( ىلإ  ّدتمي  ًاّیمحم  ًايداو  نوكي  فوس   . راتخملا
كانھ ّتتشتتو  ةنيدملا  نم  ممألا  برھت  روضح هللا  دنع  نكلو   .( میلشروأ قرش  ًالیم 
ًالیم وأ 180  ةولَغ  ةفاسمل 1600  ةنيدملا  جراخ  مھ  نيذلا  اھقافر  ىلإ  مامضنالل 

سیندتلا نم  میلشروأ  يف  ّيلبقتسملا  شرعلا  بینجتل  اذھ  نوكي  ايؤرلا 20:14).  )
ضرألا ربع  ّقفدتي  فوس  يذلا  مدلا  رھنب  .



 

ةرصُب 	 ىلإ 	 ودجم 	 نم
 

ًالیم نيرشع  يلاوح  دعُب  ىلع  ّيمودألا  ةرصُب  لقعم  دنع  ًابونج  ءادعألا  عمتجي 
نم مداقلا  ّّبرلا  نع  ٍحوضوب  سّدقُملا  باتكلا  ثّدحتي   . ّتیملا رحبلا  قرش  بونج 
فوس  . ّایسملا هنلعیس  ام  ءایعشإ 2:61  انل  ّنیبُيو   . هماقتنا موي  رھظي  امدنع  ةرصُب 
ةنس ىفوتسا  هنأ  حیسملا  ّدكأ   .« اَنَِھلِإل ٍماَِقتْنا  ِمَْوِیبَو   ، ِّبَّرِلل ٍَةلوُبْقَم  ٍةَنَِسب  يداني «
ّلوألا هئیجم  يف  انھ  ناك  امدنع  ةلوبقملا  ّّبرلا  .

 

، ةلوبقم ةملك  دنع  ءایعشإ  عطقم  يف  ةءارقلا  نع  اقول 18:4-21  يف  ّایسملا  ّفقوت 
. هأرقي ناك  يذلا  عطقملا  نم  ءزجلا  اذھ  ّمتأ  هنأ  نيرضاحلا  كئلوأ  ربخأو  سلج  مث 
، َموَُدأ ْنِم  ِيتآلا  اَذ  ْنَم  » : ٍةنس دعب 2000  يناثلا  هئیجم  يف  ماقتنالا  مّمتُي  فوسو 

ُِمّلَكَتُمْلا َاَنأ  » . ِِهتَّوُق ِةَرْثَِكب  ّظَعَتُمْلا  ُمِ  ، ِهِِسَبالَِمب ُّيَِھبْلا  اَذھ  ؟  َةَرْصُب ْنِم  ٍرْمُح  ٍبَاِیِثب 
يِعَم ْنَُكي  َْمل  ِبوُعُّشلا  َنِمَو   ، يِدْحَو َةَرَصْعِمْلا  ُتْسُد  ْدَق   .« َِصالَخِْلل ُمیِظَعْلا   ، ِّربْلِاب ِ
ُتَْخَطلَف  ، ِيبَاِیث َىلَع  ْمُھُریِصَع  َّشُرَف   . يِظْیَِغب ْمُھُتْئِطَوَو   ، ِيبَضَِغب ْمُھُتْسُدَف   . ٌدََحأ

ءایعشإ 1:63، -3 ) « َْتَتأ ْدَق  َِّيّيِدْفَم  َةَنَسَو   ، ِيبْلَق ِيف  ِةَمْقَّنلا  َمَْوي  ََّنأل   . يِِسَبالَم َّلُك 
4).

 

، يلاتلا لصفلا  يف  ىرنس  امك  اننكلو   ، ةرصُب يف  طقف  هبضغ  نع  حیسملا  ّربعُي  ال 
دعب  ، ّایسملا ةنونيد  ىلإ   ( عوسیب نونمؤملا  حیسملا ( يف  نيذلا  نحن  ّمضنن  فوس 
ةمقنلا موي  ءارجإ  ّةیفیكل  ًالاثم  ًّالوأ  عضي  نأ  .

 

طافاشوھي كلملا  قّقح  ثیح   ( میلشروأ ةلابق  اذوھي ( ّةيرب  يف  دوشحلا  زكرم  ّزكرتي 
يناثلا 20:20-24). مّايألا  رابخأ  نامزلا ( ةياھن  يف  ةكرعملا  هذھ  يف  راصتنالل  ًالاثم 

هذھل اًميدق  ًالاثم  اًضيأ  تدھش  يتلا  ودجم  ربع  ًالامش  قيرطلا  لوط  ىلع  نورشتني 
ةاضقلا 19:5 ةكرعملا ( ).
 

ةریغص ٍةبسن  دینجت  ةلاح  يف  هنإ  يحولا  ّلجس  هباتك  يف  سيروم  يرنھ  لوقي د. 
ّمضي نأ  لھسلا  نم  نوكي  فوسف   ، ٍشیج يف  لبقتسملا  يف  ملاعلا  نّاكُس  نم 
ةسمخ دعُب  ىلع  دونجلا  نوكي  نأ  اذھ  مزلتسي  فوسو   . ٍّيدنج نویلم  نم 200  رثكأ 

ٌلیم اھقمعو  ًالیم  اھضرع 180  ٍةقطنم  لخاد  اونوكي  نأ  لجأ  نم  طقف  ٍمادقأ  .



 

عدصلا مساب  ًایلاح  فَرعُي  ام  ربع  ًالیم  لوطب 180  يذلا  دادتمالا  اذھ  نوكي  فوس 
حّجرُملا نم  نوكي  فوس   . لیلجلا رحب  ىلإ  ایقيرفإ  لامش  نم  ّدتمي  يذلا  میظعلا 
يداولا اذھ  يفو   . ةبقعلا جیلخب  بونجلا  يفو  افیح  ءانیم  نم  لامشلا  يف  اًموعدم 

ايؤرلا 20:14 لیخلا ( ماجل  ىلإ  ًاّیفرح  مدلا  رھن  لصي  فوس   ، میظعلا ).

 

لیئارسإ 	 يف 	 ّررحُملا
 

ُهََّنأل اھلجأ « نم  لتاقيو  لزني   ، نویھصو میلشروأ  ىلع  ّّبرلا  بضغ  ّبصُي  نأ  دعب 
ِهَْیلَع ىَعْدُي  يِذَّلا  ُلْبِّشلاَو  ُدََسألا  ِهِتَسيِرَف  َقْوَف  ُّرَِھي  اَمَك  » : ُّبَّرلا َِيل  َلاَق  اَذَكھ 
ُّبَر ُلِزَْني  اَذَكھ   ، ْمِھِروُھْمُِجل ُلَّلَذََتي  َالَو  ْمِِھتْوَص  ْنِم  ُعَاتَْري  َال  َوُھَو  ِةاَعُّرلا  َنِم  ٌةَعاَمَج 

ءایعشإ 4:31 ) « اَِھتَمََكأ ْنَعَو  َنَْویْھِص  َِلبَج  ْنَع  َِةبَراَحُمِْلل  ِدوُنُجْلا  ).

 

ّدض اوناك  نيذلا  سانلا  عیمج  دض  ّنوكي  فوس   ، ّّبرلا موي  لالخ  تقولا  اذھ  يف 
مھل لوقيو   . لیئارسإ :

 

« ِهَْیلَع ُنوُكَتَف  َنَْویْھِص  َُلبَج  اََّمأَو   ... َكِسْأَر َىلَع  َُّدتَْري  َكُلَمَع   . َِكب ُلَعْفُي  َتْلَعَف  اَمَك 
ايدبوع 15، 17 ) « ٌةاََجن ).
 

« َمِیلَشُروُأ ِيفَو  َنَْویْھِص  َِلبَج  ِيف  ُهََّنأل   . وُجَْني ِّبَّرلا  ِمْسِاب  وُعَْدي  ْنَم  َّلُك  ََّنأ  ُنوَُكيَو 
لیئوي 32:2 ) « ُّبَّرلا ُهوُعَْدي  ْنَم  َنِیقَابْلا  َنَْیبَو   . ُّبَّرلا َلاَق  اَمَك   ، ٌةاََجن ُنوَُكت  ).

 

نوتأ يف  كانھ  ءاقبلاب  مھناميإ  نوظفحيو  نوجني  نيذلا  دوھیلا  كئلوأ  نأ  ظحال 
دق اونوكي  فوس  تقولا  اذھ  لولحب   . نوصلخي فوس  ّّبرلا  نوعدیس  نيذلاو  ةنونيدلا 
درو ام  مّمتُي  فوس  لیئارسإ  ّلكل  صالخلا  اذھو   . حیسملا مھّصلخُي  نأ  اًعیمج  اوبلط 

ءایعشإ 9:27 و20:59 يف  .
 

« ُذِقْنُمْلا َنَْویْھِص  ْنِم  ُجُرَْخیَس  » : ٌبوُتْكَم َوُھ  اَمَك   . َلِیئاَرِْسإ ُعیِمَج  ُصُلَْخیَس  اَذَكھَو 
« ْمُھَايَاطَخ ُتْعََزن  ىَتَم  ْمَُھل  ِيَلِبق  ْنِم  ُدْھَعْلا  َوُھ  اَذھَو   . َبوُقَْعي ْنَع  َروُجُفْلا  ُّدَُريَو 
ةیمور 26:11-27 )).



 



 

 

ناك اذإ   . لعفلاب اوصلخ   ( دوھیلا عیمج  وأ  لیئارسإ ( عیمج  نأ  أطخ  نع  ضعبلا  دقتعا 
ًّاللضُم ّةلاضلا  لیئارسإ  تیب  فارخ  ىلإ  ءاج  يذلا  حیسملا  نوكي   ، اًحیحص اذھ 

. نّیلاض اونوكي  مل  نيذلا  سانلا  صالخ  ًالواحم  بیلصلا  ىلع  هتوم  ردھأ  دق  نوكيو 
ةياھنلا يف  اولّسوتي  فوس  اوتومي  مل  نيذلا  نّییلیئارسإلا  عیمجف   . فیخس ٌرمأ  اذھو 
نوصلخي فوس  ببسلا  اذھلو  حیسملل  !

 

میلشروأ 	 يف 	 ٌةيار
 

اَمَدْنِع  ، ِضَْرألا ِينِطاَقَو  َِةنوُكْسَمْلا  ِناَّكُس  َعیِمَج  َاي  » . نویھص ىلإ  ٌمداق  ّررحُملا 
ءایعشإ ) « َنوُعَمَْست ِقوُبْلِاب  ُبَرْضُي  اَمَدْنِعَو   ، َنوُرُظَْنت ِلَاِبجْلا  َىلَع  َُةياَّرلا  ُعَِفتَْرت 

3:18).
 

وأ اًملَع  وأ  ًةراش  وأ  ًةيار  ينعت  نأ  نكميو   . ةيّارلا هذھ  نع  عطاقملا  نم  ٌددع  ثّدحتي 
جورخلا يف   . تاراشإلا نم  اًعون  اًمومع  ينعت  اھنكلو   ، اًرایعم وأ  اًعارش  وأ  اًدومع 

ناك  ، ددعلا رفس  نم  يناثلا  حاحصألا  يفو   . هتيار هوھي  نأ  ىلع  ىسوم  ّدكأ   ،15:17
وأ اھیف  دّدحُي  ناك هللا  عامتجالا  ةمیخ  لوح  ةلصوبلا  ىلع  ٍةطقن  ّلك  يف  ٌرایعم  كانھ 
ىلإو  . ٍرسن راعشب  ناد   [ ركسعم ّةلحم [ ّةيار  تناك  لامشلا  ىلإو   . هدوجو اھیلع 
اذوھي ّةلحم  ّةيار  تناك  قرشلا  ىلإو   . ٍناسنإ راعشب  نیبوأر  ّةلحم  ّةيار  تناك  بونجلا 
ددع لَكشُي  ) . ٍروث راعشب  ميارفأ  ّةلحم  ّةيار  تناك  برغلا  ىلإو   . ٍدسأ راعشب 

ءامسلا نم  اھیلإ  َرظنُي  امدنع  ٍبیلص  لكش  عبرألا  تّالحملا  هذھ  يف  صاخشألا 
ّةیح ٍتاقولخم  ةعبرأ  ؛  ءامسلا يف  ٌدوجوم  وھ  ام  ریياعملا  هذھ  ّلثمُتو   .( ّةیقرشلا
ٍروثو ٍدسأو  ٍناسنإو  ٍرسن  نم  ٌّبكرُم  اھنم  ٍقولخم  ّلكو  شرعب هللا.  طیحت  .

 

ىّسي لصأ  نأ  ىلع  ءایعشإ 10:11  ّصني  روضحب هللا.  ةراشلا  وأ  ةيّارلا  هذھ  طبترت 
رعذلاو فوخلا  ّببسُت  فوس  ةيّارلا  هذھو   . ٍةيّارك فقي  فوس   ( عوسي ).

 

« ِيف ٌرَان  َُهل  يِذَّلا  ُّبَّرلا  ُلوَُقي   ، ُهُؤاَسَؤُر ُبَِعتَْري  َِةياَّرلا  َنِمَو   ، ُلوَُزي ِفْوَخْلا  َنِم  ُهُرْخَصَو 
ءایعشإ 9:31 ) « َمِیلَشُروُأ ِيف  ٌروَُّنت  َُهلَو   ، َنَْویْھِص ).



 

«« ِيّجَنُیَف وُفَْعي   . ُذِقْنُیَف يِماَحُي   . َمِیلَشُروُأ ْنَع  ِدوُنُجْلا  ُّبَر  يِماَحُي  اَذَكھ  ٍةَّفِرُم  ٍروُیُطَك 
ءایعشإ 5:31 )).

 

هتيار رورمبو   . ّررحُملا نوكي  فوس   ( ىّسي لصأ  دوجو هللا ( نأ  يھ  انيدل  يتلا  ةروصلا 
دوھیلا صلخي  فوس  میلشروأ  ىلع  .

 

ناسنإلا 	 نبا 	 ةمالع 	–	 ةباحسلا
 

« اَِھتوُیُب َىِلإ  ِماَمَحْلاَكَو  ٍباحسك « ضرألا  ّييدفم  ریطي  فوس   ، مویلا كلذ  يف 
نم ّلقأ  نوكت  نأ  نكمي  لیئارسإ ال  ىلع  ةيّارلا  وأ  ةباحسلا  هذھ  ءایعشإ 8:60).  )
ُرَھَْظت ٍِذئَنیِحَو  ٍحوضوب « ّىتم  لیجنإ  هنع  ثّدحتي  ام  اذھو   . ناسنإلا نبا   ( ةراش ةمالع (
َنْبا َنوُرِصْبُيَو   ، ِضَْرألا ِِلئَابَق  ُعیِمَج  ُحوَُنت  ٍِذئَنیِحَو   . ِءاَمَّسلا ِيف  ِناَسْنِإلا  ِنْبا  ُةََمالَع 

ّىتم 30:24 ) « ٍرِیثَك ٍدْجَمَو  ٍةَّوُِقب  ِءاَمَّسلا  باَحَس  َىلَع  ًاِیتآ  ِناَسْنِإلا  ).
 

هشیجو حیسملا  ةميزھ  لمأ  ىلع  میلشروأ  دض  هدوشحو  حیسملا  ّدض  عمتجي 
ِهلِإلا ِءاَشَع  ىلإ « عامتجالل  ّدعتستو  ٍةسامح  يف  روقصلا  ّقلحُت   .( بحسلا ةيار  )

« َءَايِوَْقأ َموُحُلَو   ، ٍداَّوُق َموُحُلَو   ، ٍكوُلُم َموُحُل  لكأت « يكل  ّةوبنلا  مامتإل  ّدعُملا   « ِمیِظَعْلا
، ِهِمَف ِةَخْفَِنب  حیسملا « ّدض   ، مھدئاق دیبي  فوسف  عوسي  اّمأ  ايؤرلا 17:19-18).  )
يف حیسملا  ّدض  حَرطُي  فوس  ةیناثلا 8:2).  يكینولاست  ) « ِهِئِیجَم ِروُھُِظب  ُهُلِطْبُيَو 
ةيواھلا يف  هدونجو  رانلا  ةریحب  .

 

اھرود 	 ّيدؤُت 	 فوس 	 ةيواھلا
 

فلتخم اھیلع  ّترم  دقل   . ىضم ٍتقو  ّيأ  نم  ًالاغشنا  رثكأ  ةيواھلا  نوكت  فوس 
نكل  ، كانھ ىلإ  اھمظعم  بھذت  فوس  لبقتسملا  يفو   . نمزلا ّرم  ىلع  تانئاكلا 
اھیلإ حیسملا  حور  تبھذ  دقو   . ةلحارلا حاورألل  ٌنكسم  ةيواھلا   ! جرخي فوس  اھضعب 
سسفأ ) « َىلْفُّسلا ِضَْرألا  ِماَسَْقأ  َىِلإ  ًالََّوأ  اًضَْيأ  َلََزن  هنأل «  ، هتمایق لبقو  هبلص  دعب 

9:4).

 



نبا نأ  يأ  ّىتم 40:12)،  نانوي ( ةيآ  يھ  دوھیلل  ّایسملا  اھیطعُي  فوس  ٍةيآ  رخآ 
ىدم نوریثك  كِردُي  . ال  ٍلایل ثالثو  ٍمّايأ  ةثالث  ضرألا  بلق  يف  نوكي  فوس  ناسنإلا 
لثمو  . ٍناكم يف  نانوي  دسج  ىقب   ، حیسملا لثمف   . حیسملا ةيآب  نانوي  ةيآ  برق 
ىنعملاب تام  هنكل   ،( توحلا يأ  هربق ( يف  ةایحلا  دیق  ىلع  نانوي  َقبي  مل   ، حیسملا

. ِلَاِبجْلا ِِلفاََسأ  َىِلإ  ُتْلََزن  » :( ةيواھلا ةرفحلا ( ىلإ  ّيحورلا  ىنعملاب  لزنو  ّيفرحلا 
نانوي 6:2 ) « ِيتَایَح ِةَدْھَوْلا  َنِم  َتْدَعَْصأ  َّمُث   . َِدَبألا َىِلإ  ََّيلَع  ِضَْرألا  ُقِیلاَغَم  ).

 

 

دسج نأو   ( ربقلا ةيواھلا ( يف  كَرتُي  نل  هلسن  نم  اًدحاو  نأ  فرعي  دواد  كلملا  ناك 
رومزملا يف  درو  ام  مّمتُي  اذھو  لسرلا 31:2).  لامعأ  اًداسف ( ىري  نل  سوّدقلا  اذھ 

ىلع حیسملا  راصتنا  لبق   ! ربقلا يف  دسفي  مل  عبطلاب  حیسملا  نأ  امك   ،10:16
ىرخألاو  ( سودرفلا ) « ةحارلل ٌةدحاو «  : ناتروصقم ضرألل  تناك   ،( هتمایقب بیلصلا (

اقول 23:16-26). رظنا  ) « ٌةَمیِظَع ٌةَّوُھ  امھنیب « لصفت  تناكو   .( میحجلا ) « باذعلل »
كانھ ةنوجسملا  حاورألل  هترصن  نلعیل  انھ  ضرألا  قامعأ  يف  حیسملا  لزن  دقو 

ىلوألا 19:3 سرطب  )).
 

« يف مھ  نيوكتلا 2:6)  حون ( مّايأ  يف   ( ةطقاسلا ةكئالملا  نوّدرمتُملا ( ءانبأ هللا» 
يھ هذھ  ةیناثلا 4:2).  سرطب  سوراترات ( مساب  ّةینانویلا  يف  ةفورعملا  ةروصقملا 

اھسأري ةرّيرشلا  حاورألا  هذھو   . ةمتاقلا تانازنزلا  ينعتو  ةيواھلا  يف  ٍةطقن  قمعأ 
نم سماخلا  قوبلا  دنع  ةيواھلا  نم  نوَقلطُي   . ةيواھلا كلم  نوّدبأ  همسا  ٌدحاو 

ايؤرلا 7:9 براقعلاو ( دارجلا  هبشت  ٍداسجأ  يف  ودبي  ام  ىلعو   ، نالعتسالا ).
 

رھن تحت   ، قارعلا مساب  مویلا  ىّمسُي  ام  تحت  ةيواھلا  نم  ىرخأ  ٌةقطنم  دجوت 
ايؤرلا ةطقاسلا ( ةكئالملا  نم  ٌةعبرأ  اھسأري  ٍحور  نویلم  دجوي 200  ثیح   ، تارفلا
حیسملا ّدض  عقاولا  يف  وھ  يذلا  ءایعشإ 7:8)  ّيروشألا ( بيذعت  تحتو   .(16 ،14:9
نوَقلطُي مھإف  ءایعشإ 6:8)،  يف  ىرن  امك  حیسملا  عقاولا  يف  وھ  هولیش  نأ  امك  )
برحلا نالعإل  ايؤرلا 15:9)  ةياھنلا ( نم  اًرھش  رشع  ةثالث  لبق  سداسلا  قوبلا  دنع  .

 

نوعَفدُي  ، مھھلإ يأ   ، لیئارسإ كلم  نّوبسي  نيذلا  ءایعشإ 18:8)  لیئارسإ ( ءانبأ  ضعب 
هبشي  ، ةيواھلا  ، ملظملا نجسلا  اذھ  ءایعشإ 21:8-22).  ةقلطم ( ٍةملظ  ىلإ  اًقحال 

. ٍمّايأ ةّدع  دعب  نوَقلطُي  مث  هیف  نوبَقاعُي  فوس  سانلا  نإ  لاقُي  ءایعشإ 22:24)  ٍسبح (
هذھ ايؤرلا 14:20).  ٍةنس ( دعب 1000  نینوعلملاب  اوقحلیل  ٍةریحب  ىلإ  نوَقلطُي  فوسو 



كانھ باّذكلا  ّيبنلاو  حیسملا  ّدض  حرط  دعب  ٍةنس   1000.
 

روص بعشل  نكلو   ، دوھیلا ضعبل  ّةیئاھنلا  ةھجولا  تسیل  ةيواھلا  نإف   ، عبطلابو :
 

« ِضَْرألا ِِلفاََسأ  ِيف  ِكُِسلْجُأَو   ، ِمَدِقْلا ِبْعَش  َىِلإ   ، ِّبُجْلا ِيف  َنیِِطباَھْلا  َعَم  ِكُِطبْھُأ 
ِيف اًرْخَف  ُلَعَْجأَو   ، ٍَةنوُكْسَم َرْیَغ  ِينوُكَِتل   ، ِّبُجْلا ِيف  َنیِِطباَھْلا  َعَم  ِةَّيَِدَبألا  ِبَرِخْلا  ِيف 

لایقزح 20:26 ) « ِءَایَْحألا ِضَْرأ  ).

 

نوكت فوسف   ، ًایلاح قارعلا  بعش  نم  ًاّیئزج  نوّلكشُي  نيذلا  روشأ  بعش  اّمأ 
، ِتْوَمْلا َىِلإ  اًعیِمَج  ْتَِملْسُأ  ْدَق  اَھََّنأل  » : اًضيأ  [ ةرفحلا ّبُجلا [ يف  ّةیئاھنلا  مھتھجو 

لایقزح ) « ِّبُجْلا ِيف  َنیِِطباَھْلا  َعَم  َمَدآ  ِيَنب  ِطْسَو  ِيف   ، َىلْفُّسلا ِضَْرألا  َىِلإ 
رصمو  ( ندرألا مودأو ( روشأ  بعش  ةياھن  نوكت  لایقزح 18:32-32  يفو   .(14:31
ةرفحلا ّبُجلا [ يف  لابوتو  نودیصو   ( ایسور كشامو (  ( ناريإ مالیعو ( ].

 

ّبُجلا يف  طقف  سیل  حَرطُي  فوسف   ، ّّبرلل اًرّيرش  اًمداخ  ناك  يذلا   ، ناطیشلا اّمأ 
يف  ، اھل ساسأ  يتلا ال  ةرفحلا  يف  لب  رضاحلا  نامزلا  اذھ  ةياھن  يف   [ ةرفحلا ]

ايؤرلا 1:20 ةيواھلا ( ).

 

 

ىوتسمل لزني  نأ  ءرملل  نكمي  ثیحب ال  ضرألا  زكرم  يف  ةيواھلا  عقت  نأ  ّنیعتي 
نع ناكمإلا  ردق  ناطیشلا  دَعبُي  فوسو   . اًفقس نوكي  فوس  ٍّدح  ّلك  نأل  قمعأ 
يف  [ ةرفحلا ّبُجلا [ يف  ىقبي  مث   ،( ضرألا لخاد  لازي  فوسو ال  رشبلا ( عیمج 

ايؤرلا 3:20 ٍةنس ( فلأ  دعب  هعم  ّّبرلا  لماعت  راظتنا  )!

، نّییحیسملا ءانثتساب   ، رشبلا عیمجف   . لعفلاب ةلوغشم  ةيواھلا  نوكت  فوس 
مث تومي  ءرملا  نأل  خسانتلاب  ىّمسُي  ام  دجوي  . ال  توملا دنع  كانھ  ىلإ  نوبھذي 
امك هنأل  ةيواھلا  ىلإ  نوبھذي  الف  نّویحیسملا  نونمؤملا  اّمأ  نّییناربعلا 27:9).  نادُي (
ىلإ ًةرشابم  نوبھذي  مھنإ   . مھنع ًاليدب  كانھ  ىلإ  حیسملا  بھذ  هالعأ  ٌّحضوُم  وھ 

ةیناثلا 8:5 سوثنروك  ) « ِّبَّرلا َدْنِع  اونطوتسي « يك  سودرفلا  ).

 



 

 

 

رانلا 	 ةریحب
 

ٌناكم وھو   ، ةتفُت ىلإ  لَسرُي   ، روشأ كلم  مساب  اًضيأ  فورعملا   ، حیسملا ّدض  كلم 
ضغبأ بھذي  فوس  يذلا  ناكملا  وھ  اذھ  ءایعشإ 33:30).  رانلا ( ةریحب  لخاد  ّصاخ 
تادابع ضغبأ  هیلع  مّدقُت  تناك  يذلا  مّونِھ  يداو  يف  ًاناكم  ةتفُت  تناك   . نیضیغبلا
نومّدقُي لیئارسإ  ونب  ناك  میلشروأ  برغ  بونج  يف  يداولا  اذھ  يفو   . ناثوألا

اَذوَُھي ِيَنبَو  َلِیئاَرِْسإ  ِيَنب  ِّرَش  ِّلُك  ِلَْجأ  ْنِم  » : رانلا يف  مھقارحإب  حئابذ  مھلافطأ 
، َموُّنِھ ِنْبا  يِداَو  ِيف  ِيتَّلا  ِلَْعبِْلل  ِتاَعَِفتْرُمْلا  اْوََنبَو   ... ِِهب ِينوُظیِغُِیل  ُهوُلِمَع  يِذَّلا 
ایمرإ 32:32، 35 ) « ََكلوُِمل ِراَّنلا  ِيف  ْمِِھتاََنبَو  ْمِھِیَنب  اوُزِیجُِیل  ).

 

« يِذَّلا  ، ِراَّنلِاب ْمِِھتاََنبَو  ْمِھِیَنب  اوُقِرْحُِیل  َموُّنِھ  ِنْبا  يِداَو  ِيف  ِيتَّلا  َةَفوُت  ِتاَعََفتْرُم  اْوََنبَو 
ایمرإ 31:7 ) « ِيبْلَق َىلَع  َدِعَص  َالَو  ِِهب  ْرُمآ  َْمل  ).
 

ةسرامملا هذھ  نع  دوھیلا  يزاجي هللا  فوس   ( ةياھنلا لبق  هسفن ( يداولا  اذھ  يفو 
رویطلا اھلكأتو  ضیفي  ّىتح  لیئارسإ  بعش  ثثجب  يداولا  ألمي  امدنع  ةرّيرشلا 

ایمرإ 32:7-33 شوحولاو ( ).
 

بعشلا طسو  نم  ًةأجف  باّذكلا  ّهیبنو  حیسملا  ّدض  َفطخُي  فوس   ، ةياھنلا يفو 
ةریحبو ايؤرلا 20:19).  رانلا ( ةریحب  ىلإ  ةفطاخ  ٍةعرسب  نالقنُيو  میلشروأ  ازغ  يذلا 
لوبقب نوصلخي  نيذلا ال  كئلوأ  نأ  ةقیقح  نم  ٌحضاو  اذھ   . ةيواھلا اھسفن  تسیل  رانلا 
ةيواھلا نم  نوماقُي   ( ضرألا ىلع  مھدوجو  ءانثأ  بیلصلا ( ىلع  حیسملا  لمع 
ةریحب يف  نوحَرطُي  مث  ّيلاحلا  انرصع  ةياھن  نم  ٍةنس  فلأ  دعب   ( ةّتقؤُملا ةرفحلا  )

ايؤرلا 11:20-15 رانلا ( ).

 

فوس نم  عیمجو  اوشاع  نم  عیمج  ىلع  ًانّايد  نوكیس  يذلا   ، حیسملا عوسي  ّملكت 
سقرمو ّىتم 41:25؛  ٍتابسانم ( ةّدع  يف  اذھ  رانلا  ناكم  نع  ّانحوي 22:5)  نوشیعي (

يأ  « میحجلا اھنأ « ىلع  ةحیحص  ًةمجرت  عطاقملا  هذھ  يف  تمِجرُت  دقو   .(43:9-48
نوسبلي امدنع   ( ضرألا لخاد  ةدوجوملا  ةيواھلا ( يف  كئلوأ  كالھل  ّةیئاھنلا  ةھجولا 



يناثلا مھتوم  نوكي   ( رانلا ةریحب  وأ  ّمنھج ( يفو   . ّةیفلألا ءاھتنا  دعب  ةديدج  اًداسجأ 
مھتاناعم يھتنت  نكلو ال  ّىتم 28:10)  دسجلاو ( سفنلا  كلھت  ثیح  .

 

ٌصّخلُم
 

حجرألا ىلعو   ، ٍنیع ّلك  اھارت  فوس   . ضرألا ءاحنأ  عیمج  يف  ةياھنلا  ثدحت  فوس 
يتلا ثادحألا  ّزكرتت   . میحجلا نم  هنوري  فوس  ٍةنس  ّيفلأ  لبق  هوأر  نم  ّلك  نإف 

ّيلبقتسملا لكیھلا  يف  ةياھنلا  أدبتو   . طسوألا قرشلا  يف  ةياھنلا  ىلإ  ّيدؤُت 
كلامم نم 10  ّنوكُملا  میلقإلا  دئاق  ّروصُتو   ، بارخلا ةسجر  ةماقإ  دنع  هؤانب  داعملا 

. ليولاو بضغلاب  ألتما  دق  ملاعلا  نوكي   ، ةياھنلا لولحبو   . طسوتملا ضیبألا  رحبلا  لوح 
عیمج راھنتو   . ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  لزالزلا  عیمج  يھنت  يتلا  ةلزلزلا  ثدحتو 
ىلإ میلشروأ  مسقنت   . ضرألا يف  صوغت  لباب  نكل   ، ضرألا ىلإ  ّةیسیئرلا  ندملا 
ربعو  ، رمحألا رحبلا  نمو   . ّةیقبتملا ةدیحولا  ةنيدملا  نوكتس  اھنكل   ، ٍماسقأ ةثالث 
دوعي  . دوھیلا ءادعأو  ءادعأ هللا  لَتقُي  فوس   ، طسوتملا ضیبألا  رحبلا  ىلإ  میلشروأ 

. نوتيزلا لبج  ىلع  دعصيو   ، اھنم دعص  يتلا  ةقطنملا  يھو   ، اینع تیب  راوج  ءایلا 
رانلا ةریحب  ىلإ  هذخأيو  حیسملا  ّدض  دیبُي  حیسملاو  .

 

 

 

 

سماخلا 	 لصفلا
 

؟ ةياھنلا 	 اذامل
 

ةيادبلا ىلإ  ٌةدوع 
 

ايالبلا ثدحت  اذامل  » : ةیفاك ًةباجإ  اھنع  باجُي  هنأ ال  ودبي  يتلا  ةلئسألا  نیب  نم 
يف َدِقُف  سودرفلا  نأ  ةقیقح  وھ  سانلا  هلفغي  ام  ؟»  ءايدرألل تاریخلا  يتأتو  ءایقتألل 

، عقاولا يف  نایصعب هللا.  اآطخأ  امھنكل   ، ءاوحو مدآل  ناطلسلا  ىطعأ هللا   . ندع ّةنج 



نوكت نل  رومألا  نأ  وھ  ّراسلا  ربخلاو   49 . ناطیشلا يأ   ، ّةیحلا ىلإ  امھناطلس  القن 
لبق أوسأ  حبصت  فوس  رومألا  نأ  وھ  فسؤملا  ربخلاو   . رّيرشلا ةرطیس  تحت  اًمئاد 

نّسحتت نأ  .
 

عیمج نوكت  فوس   ، ناسنإلا نبا  ءيجم  دنع   ، ةياھنلا يف  هنإ  سّدقُملا  باتكلا  لوقي 
ِناَسْنِإلا َّرَش  ََّنأ  ُّبَّرلا  َىأَر  نافوطلا « لبق  ّىتم 37:24).  ) « ٍحوُن ُماََّيأ  َْتناَك  اَمَك  رومألا «

: ُّبَّرلا َلاَقَف   ... ٍمَْوي َّلُك  ٌريِّرِش  َوُھ  اَمَِّنإ  ِهِبْلَق  ِراَكَْفأ  ِرُّوََصت  َّلُك  ََّنأَو   ، ِضَْرألا ِيف  َرُثَك  ْدَق 
نيوكتلا 5:6، 7 ) « َناَسْنِإلا ِضَْرألا  ِهْجَو  ْنَع  وُحَْمأ  »).
 

نيوكتلا 23:7» ) « ِضَْرألا ِهْجَو  َىلَع  َناَك  ٍِمئاَق  َّلُك  اَحَمَف ُهللا  ).

 

ةحاقو رثكأ  ناسنإلا  حبصأو   ، ٍدمع نع  ةیساقلا  ةنونيدلا  هذھ  ْتیسُن   ، تقولا رورمب 
اولعف امك  اًمامت   ، ىرخأ ةكیشو  ٍةنونيد  نم  سانلا  رخسي  مویلا  ّىتحو   . ّهرش يف 

نأ ّدكؤُملا  نمو   ، ٌلزنم هل  ٍصخش  ّلك  نإ  سّدقُملا  باتكلا  لوقي   . حون نافوط  لبق 
ِيف ِيتَْأیَس  ُهََّنأ   : ًالََّوأ اَذھ  َنیِِملاَع  تايآلا « هذھ  يف  ٌلزنم  مھل  نیئزھتسملا  ءالؤھ 
َوُھ َنَْيأ  » : َنِیِلئاَقَو  ، ْمِھِسُفَْنأ ِتاَوَھَش  ِبَسَِحب  َنِیِكلاَس   ، َنوُئِزْھَتْسُم ٌمْوَق  ِماََّيألا  ِرِخآ 
ََّنأل  .« ِةَقِیلَخْلا ِءَْدب  ْنِم  اَذَكھ  قَاب  ٍءْيَش  ُّلُك  ُءَابآلا  َدَقَر  َنیِح  ْنِم  ُهََّنأل  ؟  ِهِئِیجَم ُدِعْوَم 
ِةَِملَِكب ِهللا َضَْرألاَو   ، ِميِدَقْلا ُذْنُم  َْتناَك  ِتاَواَمَّسلا  ََّنأ   : ْمِِھتَداَِرِإب ْمِھَْیلَع  ىَفَْخي  اَذھ 
« ََكلَھَف ُءاَمْلا  ِهَْیلَع  َضاَف  ٍِذئَنیِح  ُِنئاَكْلا  َُملاَعْلا  َّنِِھب  ِيتاَوَّللا   ، ِءاَمْلِابَو ِءاَمْلا  َنِم  ًةَِمئاَق 
ةیناثلا 3:3-6 سرطب  )).
 

ّيداحلإلا 	 ملعلا
 

نوكلمي مھنإف   ، نافوطلا لبق  سانلا  ىلع  ةنونيد هللا  ٍدمع  نع  سانلا  لھاجت  اذإ 
ةدیقع يف  نوطرخني  نيذلا   ، نيدحلملاو نینمؤملا  ریغ  ءاملعلاف   .« ًاّیمسر اًمعد «
مساب فَرعُي  ام  نیئشنم  اھنوّفرحُيو  ّةيروفحألا  ّةلدألا  ریسفت  نوئیسي   ، ّروطتلا نيدو 

يف دجوي  يذلا ال   ، دومعلا اذھب  ىمعألا  مھناميإ  لالخ  نمو   50. ّيجولویجلا دومعلا 
ةنمزألا هذھو   . ضرألل ةمخضلا  ةنمزألا  نوئشني   ، ضرألا هجو  ىلع  ٍناكم  ّيأ 

ّيأ ثدحي  يكل  ٍفاك  ٌتقو  هنأ  نودقتعي  امب  حمست  اھسایق  نكمي  يتلا ال  ةموعزملا 
يف ) . ةميدقلا ّةیلایخلا  عدفضلا  ریمألا  ةياكحب  نونمؤي  مھنأ  ينعي  اذھو   . ٍءيش
ةمواقملا  ّةيرظنلا  هذھ   .( ناسنإلا ىلإ  ابیمألا  ّروطتب  نونمؤي   ، ٍةھازن ّلكبو   ، عقاولا
يأ  ، ًایلاح ضرألا  مكحت  يتلا  كلت  اھتأشنأ  فداھ  ٍمھوك  ناسنإلا  نھذ  يف  ٌةدوجوم 



ىلع هدوجوب  حمست  داكتو ال  ناكملاو ( نامزلا  يف  اًدمع  دیعت هللا  اھنإ  ّةیحلا . 
مدعب هروعش  قایس  يف  اًصوصخو   ، ةحارلاب ناسنإلا  ریمض  روعش  ةجردل   ( قالطإلا
هاياطخ هاجت  هقلاخ  مامأ  هّتیلوؤسم  .

 

ّيملعلاو ّيركفلا  عمتجملا  عدخي  هنإف   ، هفادھأ ناطیشلا  قّقحُي  نأ  لجأ  نمو 
ٍّةیضرفب ّيجولویجلا  دومعلا  ریسفت  رھظ  اذكھو   . حون نافوط  دنع  ةنونيد هللا  ةداعإل 
نیعباتلا ّروطتلا  ماّدخو   . ةروصلا نم  اًمامت  حيزیل هللا  قبسم  ٍضارتفاك  ةضھانم  

يف ّىتحو  مالعإلا  لئاسو  عیمج  لالخ  نم  هنيد  ٍصالخإب  نورشني  ناطیشلل 
ّةیمیلعتلا تاسسؤملا  .

 

سیل ّروطتلاف   . هالعأ عطاقملا  يف  نیئزھتسملا  فالسأ  مھ  ءالؤھ  ّروطتلا  راصنأ 
ثیح نم  ءایشألا  عیمج  دوجو  ریسفت  لواحت  ّةیعیبط  ٌةفسلف  هنإ   . نيورادب أدب  اًملع 
لبق ام  تقو  ىلإ  دوعي  اذھو   . ةفدصلاب ثدحت  يتلا  ثادحألاو  ّةیعیبطلا  رھاوظلا 

حیسملا دالیم  .

 

« ردنامیسكانأو روقیبأ  لثم  ءامدقلا  نّیینانویلا  ةفسالفلاب  ّروطتلا  راكفأ  تأدب 
» ر. ءاملعلا سیلو   ( دالیملا لبق  عباسلا  نرقلا  ىلإ  يناثلا  نرقلا  نم  سیلكودیبمإو (

رشن راد   ، ّروطتلا - قلخلا لادج   ، غنوسياو ، Inquiry1987 ل.  نغیشتیم  ، دنالدیم  ،
ةحفص 44 ةنس 1976)،  ىلوألا  ةعبطلا  تردص   ، ةعباسلا ةعبطلا  ).

 

 

اًضِرْعُم  ، َةَعيِدَوْلا ِظَفْحا   ، ُسُوَاثوُمِیت » : نّیيّروطتلا ءالؤھ  نم  تاريذحت  سواثومیت  ىّقلت 
ٌمْوَق ِِهب  َرَھَاَظت  ِْذإ  يِذَّلا   ، ِمْسالا ِبِذاَكْلا  ِمْلِعْلا  ِتاََفلاَخُمَو   ، ِِسنَّدلا ِلِطَابْلا  َِمالَكْلا  ِنَع 

ىلوألا 20:6-21 سواثومیت  ) « ِناَميِإلا ِةَھِج  ْنِم  اوُغاَز  ).

 

اوكراش نيذلا  كئلوأ   « فئازلا ملعلا  ةذتاسأ  ىلع « ةلثمألا  دحأ  نوكي  نأ  ّدكؤُملا  نم 
لعجي يذلا  وھ  حون –  مّايأ  يف  ناك  امك  يمانتملا –  داحلإلا  اذھو   . ّروطتلا مولع  يف 
هتنونيدو بضغ هللا  لھأتست  ٍلكشب  ناسنإلا  ةلاح  ديازتم  ٍلكشب  .

 



دجوت نأ  ّدب  الف   ، ٌةيادب دجوت  تناك  اذإ   . ةياھن دجوت  نأ  ّدب  هنأ ال  سانلا  مظعم  كِردُي 
/ ةداملا نأ  ّةيرارحلا  اكیمانيدلل  ّلوألا  نوناقلا  انِربخُي   . نیناوق هل  ملعلا  ّىتحف   . ةياھن

ينعي اذھو   . ٌةيادب انيدل  نوكت  نأ  ّدب  الف   ، انھ اننأ  امبو   . ثدحتسُت الو  ىنفت  ةقاطلا ال 
. ّصاخلا قلخلا  لالخ  نم   ، ملعلا نیناوق  جراخ  ٌةيادب  انل  نوكت  نأ  ّنیعتي  ناك  هنأ  اًضيأ 

دمتعي  . ّةیقادصملل وأ  رھوجلل  رقتفيو  غراف  ٌفخس  وھف   ، ّروطتلا يأ   ، رخآلا ليدبلا  اّمأ 
نوناق نأل  ربكأ  ًاناميإ  ّبلطتت  هذھو  ّيتاذلا –  ّدلوتلا  يھو  ٍةزجعم –  ىلع  اًضيأ  ّروطتلا 
اھمعدي ّيساسألا ال  ّيملعلا  ریثأتلاو  ببسلا  .

 

 

يف تّببست  قلخلا  ّةيرظنف   . قلخلا ّةيرظن  نم   « اًّنيدت رثكأ « ّروطتلا  نإف   ، رخآ ٍءارجإب 
تّببستف ّروطتلا  ّةيرظن  اّمأ   . مالسإلاو ّةيدوھیلاو  ّةیحیسملا   : طقف ٍتانايد  ثالث  روھظ 
تانايدلا نم  يقبتملا  عمجلا  روھظ  يف  .

 

 

نوناقلا انِربخُي   . ٍّةیبایسناب دعصت  ءایشألا ال  نأ  نّوینالقعلا  نوّركفُملا  كِربخُي  فوس 
انھو  . ةّبترُم نوكت  نأ  نم  ًالدب  ةّشوشم  حبصت  ءایشألا  نأ  ّةيرارحلا  اكیمانيدلل  يناثلا 
ّةيرظن امنیب   ، ّةیساسألا ملعلا  نیناوق  رثكأ  دحأ  عم  ًةرشابم  ّروطتلا  ّةيرظن  ضقانتت 

نأ قلخلا  ّةيرظن  انِربخُت   ، لاثملا لیبس  ىلع   . هب ّأبنتت  لب  بسحف  همعدت  قلخلا ال 
اذھو  . نآلا طبھت  نأ  نكمي  ّىتح  يضاملا  يف  اًدوعص  رثكأ  تناك  نأو  ّدب  رومألا ال 
هرود ًاّيدؤُم   ( ةيادبلا فلألا ( / قلاخلا هیھنُي  فوس  يذلا  وھ   « ّرمتسملا طوبھلا  »
ةياھنلا ءایلا ( / مّمتُملا هرابتعاب  ).

 

اًضيأ وھ  هنأو   ، حیسملا عوسي  وھ   ( ءایلا ةياھنلا ( نأ   « ْنَم ّلوألا « لصفلا  يف  انيأر 
ةلاحلا ىلإ  ضرألا  ةداعإ  يف  أدبي  فوس  ةياھنلا  يفو   . قلاخلا يأ   ،( فلألا ةيادبلا (
ضرألا ةداعإ  وھ  ّيئاھنلا   فدھلاف   . اھقلخ امدنع  اھیلع  تناك  يتلا  ّةیلصألا 
ءاوحو مدآ  طوقس  لبق  ٍءيش  ّلك  ناك  املثم  لامكلا  نم  ٍةلاح  ىلإ  اًعم  ّةيرشبلاو 
ّةیطخلا يف  .

 

نایصعلاو 	 ّرشلا 	 ةياھن
 



. ٌةياھن دجوت  اذامل  لأسن  ّالأ  بجي   ، ديازتم ٍلكشب  روھدتت  ملاعلا  ةلاح  ىرن  املثم 
مھامع يف  نولمأي  سانلا  لازي  كلذ ال  عمو   ، ةديازتم ٍةروصبو  ٍةعرسب  ّرشلا  رشتني 

ّدب كلذلو ال   ، مالسلا كلم  ممألاو  دوھیلا  نم  ٌّلك  ضفر   ، اًمومع  . راھدزالاو مالسلاب 
فوسف طقف  هتئیشم  يف  مھ  نيذلا  كئلوأ  اّمأ   . مداقلا بضغ هللا  مھیلع  يتأي  نأ 
ّةیسیئرلا ّةطخ هللا  ّبلطتت  ىلوألا 10:1؛ 9:5).  يكینولاست  بضغلا ( نم  نوبرھي 
ناطیشلا هدوسي  يذلا  ّيملاعلا  ماظنلا  اذھ  يھتني  نأ  روصعلا  ربع  هفدھو 

حضاولا نم   ، ندع ّةنج  يفو   . ّةرح ٍةدارإب  رشبلاو  ةكئالملا  نم  ًّالك  قلخ   . ناسنإلاو
اوّررق ناسنإلاو  ايؤرلا 4:12)،  عومجملا ( ثلث  يھو   ، ةطقاسلا ةكئالملا  نم  ًّالك  نأ 
ّيدبألا نبا هللا  نأب  ّحرصو  هتنونيد  نلعأ هللا  روفلا  ىلعو   . مھسفنأب اوّفرصتي  نأ 
باتكلا تّاوبن  تناك   ، نیحلا كلذ  ذنمو  نيوكتلا 15:3).  نایصعلا ( ءاھنإل  يتأي  فوس 
ةانألا لوطب  ّةرمتسملا  هتالماعتو  صالخلل  ّةطخب هللا  ّقلعتي  امیف  ةریثك  سّدقُملا 
ٍءطب يفو   . لبقتسملاو رضاحلاو  يضاملا  يف  هتانونيدو   ، بلقلا يساق  ناسنإلا  عم 
امھ هتملك  قّقحتو  تابث هللا  نإ   . اھنم ریثكلا  قّقحتو  تقولا  رورمب  تّاوبنلا  تفشكنا 
اًضيأ قّقحتت  فوس  ةیقابلا  تّاوبنلا  عیمج  نأب  ةقثلاو  ناميإلا  انل  نامّدقُي  ام  .

 

يتلا ةالصلا  يفو   . ةياھنلا يف  ّمتت  فوس  هتئیشم  نأ  انل  ّدكؤُیل  ّةوبنلا  انل هللا  مّدق 
ةئیشم هللا ّمتت  نأو  توكلملا  ءيجم  لجأ  نم  اّولصُي  نأ  مھرمأ  هذیمالتل  ّّبرلا  اھّملع 

قّدصُن نأ  اننكمي  كلذ  لاق  هنألو  ّىتم 10:6).  ءامسلا ( يف  يھ  املثم  ضرألا  ىلع 
هتملك يف  ىرخأ  ًّةرم  رظنن  انوعد   . هنایصعو ناسنإلا  ّرش  يھنُي  فوس  نأ هللا 
ءایلا ةياھنلا ( ءيجمل  بابسألا  نم  ٍديزم  يف  ثحبلل  ).

 

ّرشلا 	 ةنونيد
 

بابسألا ركذ  امك   ، ةياھنلاب  ، حونل ربكألا  ّدجلا   ، خونخأ ّأبنت  :
 

« َعیِمَج َِبقاَعُيَو   ، ِعیِمَجْلا َىلَع  ًَةنوُنْيَد  َعَنَْصِیل   ، ِهیِسيِِّدق ِتاََوبَر  ِيف  ُّبَّرلا  َءاَج  ْدَق  اَذَوُھ 
ِتاَِملَكْلا ِعیِمَج  َىلَعَو   ، اَِھب اوُرَجَف  ِيتَّلا  ُمِھِروُجُف  ِلاَمَْعأ  ِعیِمَج  َىلَع  ْمِھِراَّجُف 

اذوھي 14-15 ) « ٌراَّجُف ٌةَاطُخ  ِهَْیلَع  اَِھب  َمَّلََكت  ِيتَّلا  َِةبْعَّصلا  ).

 

ّةيدوھیلا 	 ریغ 	 كلامملا 	 ةياھن
 



عبرأ لایناد  رفس  انل  مّدقُي   . هتكلممو دواد  شرع  سیسأت  ةداعإل  ةياھنلا  يتأي  فوس 
، ّةیسرافلاو  ، ّةیلبابلا ّةيروطاربمإلا   : دواد ةكلمم  عبتت  فوس  ةمیظع  تّايروطاربمإ 
داعُي فوس  تّايروطاربمإلا  هذھ  نأ  ايؤرلا 2:13  رفس  انل  ّنیبُيو   . ّةینامورلاو  ، ّةیقيرغإلاو
هذھل ًةياھن  ءایلا  عضي  فوسو  ضِراعُتو هللا.  حیسملا  ّدض  اًعم  ّديؤُت  فوسو   ، اھؤانب
كلامملا .

 

َال» اَھُكِلَمَو   ، اًَدَبأ َضِرَقَْنت  َْنل  ًةََكلْمَم  ِتاَواَمَّسلا  ُهِلإ  ُمیِقُي   ، ِكوُلُمْلا َِءالُؤھ  ِماََّيأ  ِيفَو 
« َِدَبألا َىِلإ  ُتُبَْثت  َيِھَو   ، ِِكلاَمَمْلا ِهِذھ  َّلُك  ِينْفُتَو  ُقَحَْستَو   ، َرَخآ ٍبْعَِشل  ُكَرْتُي 
لایناد 44:2 )).
 

دوھیلا 	 ىلع 	 اًكلم 	 حیسملا 	 مایق
 

لوقت هسأر  دنع  ةمالع  اوعضو  امدنع  هنم  نامورلا  دونجلا  رخس   ، عوسي بلص  دنع 
تحت حیسملا  نم  اورخس  نيذلا  عیمج  عضخي  فوس   ، ةياھنلا يفو   .« دوھیلا كلم  »
ٍدصق ریغ  نع  ٍّةقدب  هوفصو  نم  كاذ  مكُح  .

 

« اَھَِتّبَثُِیل  ، ِهِتََكلْمَم َىلَعَو  َدُواَد  ِّيِسْرُك  َىلَع  ََةياَِھن  َال  َِمالَّسِللَو   ، ِهِتَسَايِر ِّوُمُِنل 
ءایعشإ ) « اَذھ ُعَنَْصت  ِدوُنُجْلا  ِّبَر  ُةَرْیَغ   . َِدَبألا َىِلإ  َنآلا  َنِم   ، ِّربْلاَو ِ ِّقَحْلِاب  اَھَدُضَْعيَو 

7:9).

 

عوسي توكلم  ىلع  ىرخأ  عطاقم  دھشت  :
 

«، ِهِیَبأ َدُواَد  َّيِسْرُك  ُهلِإلا  ُّبَّرلا  ِهیِطْعُيَو   ، ىَعْدُي ِِّيلَعْلا  َنْباَو   ، اًمیِظَع ُنوَُكي  اَذھ 
اقول 32:1-33 ) « ٌَةياَِھن ِهِكْلُِمل  ُنوَُكي  َالَو   ، َِدَبألا َىِلإ  َبوُقَْعي  ِتَْیب  َىلَع  ُِكلَْميَو  ).
 

ممألا عیمج  ىلع  لب   ، بسحو لیئارسإ  ىلع  ةياھنلا  كلمي  نل  :

 

« ُهُنَاطْلُس  . ِةَنِسَْلألاَو ِمَُمألاَو  ِبوُعُّشلا  ُّلُك  َُهل  َدَّبَعَتَِتل  ًاتوَُكلَمَو  اًدْجَمَو  ًانَاطْلُس  َيِطْعُأَف 
لایناد 14:7 ) « ُضِرَقَْني َال  اَم  ُهُتوَُكلَمَو   ، َلوَُزي َْنل  اَم  ٌّيَِدَبأ  ٌنَاطْلُس  ).



 

«« ُهَدْحَو ُهُمْساَو  ُهَدْحَو  ُّبَّرلا  ُنوَُكي  ِمَْویْلا  َِكلذ  ِيف   . ِضَْرألا ِّلُك  َىلَع  اًكِلَم  ُّبَّرلا  ُنوَُكيَو 
ّايركز 9:14 )).

 

هحیسمو ّّبرلل  ملاعلا  كلامم  ریصت  فوس  لبقتسملا  يف  هنأ  ايؤرلا  رفس  فشكي 
ايؤرلا 16:19 بابرألا ( ّبرو  كولملا  كلم  نوكیس  هنأو  ايؤرلا 15:11)،  )).

 

 

يف هنأو   ، ةكلمملا يھ  اھسفن  ةسینكلا  نأ  نّییلاربیللا  نّییحیسملا  ضعب  دقتعي 
نأ اوقّدصُي  نأ  مھیلع  اذھ  قيدصتلو   . ملاعلا كلامم  ةسینكلا  مزھت  فوس  ةياھنلا 
هذھ  ! ناريإ وأ  قارعلا  لثم  نكامأ  يف  ّيمالسإلا  نيدلا  سأري  فوس  ًاّیحیسم  اًدئاق 

رطیست وأ  دوشحلا  وزغت  نل   ، ةفورعم يھ  امك   ، ّةیحیسملا نأل  ٍةلوبقم  ریغ  ةركفلا 
تانايدلاو مثإلل  اًّدح  عضي  فوس   ، ّنیعُملا تقولا  يفو   ، ةياھنلا يف  هدحو  اف   . اھیلع

نم ٍبیضقب  كولملا  كلم  هرابتعاب  مھمكحي  فوس   ، نیحلا كلذ  يف  ّىتحو   . ةلطابلا
ٍديدح .

 

 

 

ملظلاو 	 مثإلا 	 ةياھن
 

ُِكلَْمیَف  ، ِّرب َنْصُغ  َدُواَِدل  ُمِیقُأَو   ، ُّبَّرلا ُلوَُقي   ، ِيتَْأت ٌماََّيأ  اَھ  » . لدعلاو ّربلا  خّسرتي  فوس 
ایمرإ 5:23 ) « ِضَْرألا ِيف  ًالْدَعَو  اًّقَح  يِرْجُيَو   ، ُحَجَْنيَو ٌِكلَم  ).
 

ّرمتسا يذلا  ملظلا  ببسب  ملاعلا  نيدي  فوس  ةياھنلا  يف  هنأ  نم  ملاعلا  رّذحُي هللا 
ةنونيد ةلادعلا  ّبلطتت   . رشبلا اياطخ  سني  مل  هنأو   ، ناسنإلا  « عوبسأ لالخ «
ّةیطخلا .

 

« ٌةَرِیثَك ُثَثُجْلا   ، ُّبَّرلا ُِدّیَّسلا  ُلوَُقي   ، ِمَْویْلا َِكلذ  ِيف  َلَِوالَو  ِرْصَقْلا  ِيناََغأ  ُریِصَتَف 



َنِیكاَسَمْلا َنوُمِّمَھَتُمْلا  اَھَُّيأ  اَذھ  اوُعَمِْسا   .« ِتوُكُّسلِاب ٍعِضْوَم  ِّلُك  ِيف  اََھنوُحَرَْطي 
، اًحْمَق َعِیبَِنل  ِرْھَّشلا  ُسْأَر  يِضَْمي  ىَتَم  » : َنِیِلئاَق  ، ِضَْرألا يِِسئَاب  اوُدِیبُت  ْيَِكل 
... ِّشِغْلا َنيِزاَوَم  َجِّوَعُنَو   ، َِلقاَّشلا َِرّبَكُنَو   ، َةَفيِإلا َرِّغَصُِنل  ؟  ًَةطْنِح َضِرْعَِنل  ُتْبَّسلاَو 

ُضیَِفتَو  ، ٍرْھَنَك اَھُّلُك  وُمَْطتَو   ، اَھِیف ٍِنكاَس  ُّلُك  ُحوَُنيَو   ، ُضَْرألا ُدَِعتَْرت  اَذھ  ِلَْجأ  ْنِم  َسَْیَلأ 
سوماع 3:8-5، 8 ؟» ( َرْصِم ِلِینَك  ُبُضَْنتَو  ).
 

ددج 	 كولم 	 ةماقإو 	 ىمادقلا 	 كولملا 	 ةياھن
 

يسيّدقل هللا ّةیقیقح  ٌّةیمھأ  هل  ملاعلا  اذھ  قرط  ةياھن  بابسأ  دحأ  نوكي  نأ  بجي 
ليذلا ىلإ  برقأ  اوناك  ّةیعامتجالاو  ّةیسایسلاو  ّةيداصتقالا  ّةوقلاب  ّقلعتي  امیف  نيذلا 

هیسيّدقل مكُحلا  يطعيو  ةطلسلا  يف  نيذلا  كئلوأ  ّّبرلا   « لزعي فوس «  . سأرلا نم 
ّةيداملاو ّةیعمتجملا  ءایشألا  عیمج  ىلع  .

 

« َِدَبأ َىِلإَو  َِدَبألا  َىِلإ  َةََكلْمَمْلا  َنوُكِلَتَْميَو  َةََكلْمَمْلا  َنوُذُخَْأیَف  ِِّيلَعْلا  وُسيِِّدق  اََّمأ 
ُميِدَقْلا َءاَج  ىَّتَح  ْمَُھَبلَغَف  َنیِسيِّدِقْلا  ُبِراَحُي  ُنْرَقْلا  اَذھ  اَِذإَو  ُرُظَْنأ  ُتْنُكَو   ... َنيِِدبآلا

... َةََكلْمَمْلا َنوُسيِّدِقْلا  ََكلَتْماَف   ، ُتْقَوْلا ََغَلبَو   ، ِِّيلَعْلا ِيِسيِّدِِقل  ُنيِّدلا  َيِطْعُأَو   ، ِماََّيألا
يِسيِِّدق ِبْعَِشل  َىطْعُت  ِءاَمَّسلا  ِّلُك  َتَْحت  ِةََكلْمَمْلا  ُةََمظَعَو  ُنَاطْلُّسلاَو  ُةََكلْمَمْلاَو 

لایناد ) « َنوُعیِطُيَو َنوُدُبَْعي  ُهاَِّيإ  ِنیَِطالَّسلا  ُعیِمَجَو   ، ٌّيَِدَبأ ٌتوَُكلَم  ُهُتوَُكلَم   . ِِّيلَعْلا
27 ،21-22 ،18:7).
 

نیسيّدقلا ّةيوھ  نع  ىلوألا  سوثنروك  ةلاسر  نم  سداسلا  حاحصألا  ثّدحتي 
اوسیل مھنأ  ّحضوُي   . هنوّلثمُي ام ال  نع  ٍحوضوب  انربخأ  نأ  دعب   ، هالعأ نيروكذملا 
نيذلا كئلوأ  مھنكلو   . ةانز الو  نوقساف  الو  نورّیكس  الو  نوقراس  الو  ٍروكذ  وعجاضم 

حوربو هللا حیسملا  عوسي  ّّبرلا  مساب  اوّرربتو  اوسّدقتو  اولستغا  .

 

نع ةمدقت هللا  اولبق  نيذلا  هیسيّدق  ىلإ  رومألا  لقنیل  ملاعلا  اذھ  قرط  ءایلا  يھنُي 
هسفن ءایلا  مھبونذ –  .

 

ّدض يأ   ،( ریخألاو ّيلبقتسملا ( میظعلا  كلملا  وھ  لایناد 7  يف  هالعأ  روكذملا  نرقلا 
نیصخش ّلوأ  امھنوك  ّزیمُملا   « فرشلا باّذكلا بـ « ّهیبنو  وھ  ّعتمتيو   . حیسملا
صوصخب ّصاخ  ٍلكشب  ّمھُم  ٌببس  اذھو  ايؤرلا 20:19).  رانلا ( ةریحب  يف  نایقلُي 



امھل ةياھن  عضول  يأ  ّّبرلا –  ةدوع  ببس  .
 

لكیھلا 	 ءانبو 	 لیئارسإ 	 عّمجت 	 ةداعإ
 

لیئارسإ ّلك  عمج  دیعيو   ، ةیلاتلا عطاقملا  يف  ٌروكذم  وھ  امك   ، ّایسملا يتأي  فوس 
ّيفلألا هلكیھ  ينبيو  .

 

« ِفاَرَْطأ ِةََعبَْرأ  ْنِم  اَذوَُھي  ِيتَّتَشُم  ُّمَُضيَو   ، َلِیئاَرِْسإ ِيّیِفْنَم  ُعَمَْجيَو   ، ِمَُمِألل ًَةياَر  ُعَفَْريَو 
ءایعشإ 12:11 ) « ِضَْرألا ).
 

«، ِضَْرألا ِِلئَابَق  ُعیِمَج  ُحوَُنت  ٍِذئَنیِحَو   . ِءاَمَّسلا ِيف  ِناَسْنِإلا  ِنْبا  ُةََمالَع  ُرَھَْظت  ٍِذئَنیِحَو 
ُهَتَِكَئالَم ُلِسْرُیَف   . ٍرِیثَك ٍدْجَمَو  ٍةَّوُِقب  ِءاَمَّسلا  باَحَس  َىلَع  ًاِیتآ  ِناَسْنِإلا  َنْبا  َنوُرِصْبُيَو 

َىِلإ ِتاَواَمَّسلا  ِءاَصَْقأ  ْنِم   ، ِحَايِّرلا َِعبَْرألا  َنِم  ِهيِراَتْخُم  َنوُعَمَْجیَف   ، ِتْوَّصلا ِمیِظَع  قوُِبب 
ّىتم 30:24-31 ) « اَِھئاَصَْقأ ).

 

ّطلستيو لالجلا  لمحيو  لكیھلا  ينبیل  لب  بسحو  لیئارسإ  ينب  عمج  دیعیل  ِتأي  ال 
مویلا كلذ  نمو  ءایعشإ 5:40)  هدجم ( نع  ِنلعُي  فوس  ّايركز 13:6).  ّهیسرُك ( ىلع 

لایقزح 22:39 مھھلإ ( ّّبرلا  هنأ  لیئارسإ  تیب  ملعي  اًدعاصف  ).
 

ءادجلا 	 نع 	 فارخلا 	 لصف
 

« ٍِذئَنیِحَف  ، ُهَعَم َنیِسيِّدِقْلا  ِةَِكَئالَمْلا  ُعیِمَجَو  ِهِدْجَم  ِيف  ِناَسْنِإلا  ُنْبا  َءاَج  ىَتَمَو 
ْنِم ْمُھَضَْعب  ُِزّیَمُیَف   ، ِبوُعُّشلا ُعیِمَج  ُهَماََمأ  ُعِمَتَْجيَو   . ِهِدْجَم ِّيِسْرُك  َىلَع  ُِسلَْجي 

ّىتم 31:25-32 ) « ِءاَِدجْلا َنِم  َفاَرِخْلا  يِعاَّرلا  ُِزّیَمُي  اَمَك  ٍضَْعب  ).
 

لیبس ىلع   ، نيذلا نیعئاطلا  نم  فارخلا  عَمجُت  فوس  ّىتم 15:24-20،  بسحب 
نيذلا كئلوأ  اًضيأ  نونوكي  فوسو   . أجلملل ًابلط  لابجلا  ىلإ  اوبرھ  دق  اونوكي   ، لاثملا

. نیجاسملا وأ  ىضرملا  اورازو  سبلملاو  ءاملاو  ماعطلا  اومّدقو  ةنسح  ًالامعأ  اوعنص 
يف لافطألا  نّوبرُيو  ةديدم  ٍةایح  يف  نّورمتسيو  ّةیفلألا  توكلم  ىلإ  نولخدي  فوس 
ّةیلاثم هبش  ٍفورظ  ّلظ  .



 

نيذلاو  ، ةنسح ًالامعأ  اوعنصي  مل  نيذلا  ةاطخلا  كئلوأ  نونوكي  فوسف  ءادجلا  اّمأ 
ِةَّيَِدَبألا ِراَّنلا  َىِلإ  ُنیَِعالَم  َاي  ِيّنَع  اوُبَھْذا  » : ةعّورُملا تاملكلا  كلت  نوعمسي  فوس 

ّىتم 41:25 ) « ِهِتَِكَئالَمَو َسِیلْبِإل  ِةَّدَعُمْلا  ).

 

مھفرجف حون  مّايأ  يف  كلفلا  اوضفر  نمب  ءادجلا  كئلوأ  ّهبشُت  ّىتم 38:24-39  يف 
اھسفن ةقيرطلاب  نوذخؤُي  فوس  مھنأ  ىلع  ٍحوضوب  ةيآلا 39  ّصنت   . نافوطلا :

 

«، َنوُجِّوَزُيَو َنوُجَّوَزََتيَو  َنوُبَرَْشيَو  َنوُلُكَْأي  ِناَفوُّطلا  َلْبَق  ِيتَّلا  ِماََّيألا  ِيف  اوُناَك  اَمَك  ُهََّنأل 
، َعیِمَجْلا َذََخأَو  ُناَفوُّطلا  َءاَج  ىَّتَح  اوَُملَْعي  َْملَو   . َكْلُفْلا ٌحوُن  ِهِیف  َلَخَد  يِذَّلا  ِمَْویْلا  َىِلإ 

ِناَسْنِإلا ِنْبا  ُءِيجَم  اًضَْيأ  ُنوَُكي  َِكلذَك  ».
 

ءادجلا ىلإ  ریشيو   ، مھسأرتي فوس  نم  ىلع  ةنونيدلا  هتاملكب  حیسملا  فصي 
ناوزلاب :

 

« ُنْبا ُلِسْرُي   : َِملاَعْلا اَذھ  ِءاَضِقْنا  ِيف  ُنوَُكي  اَذَكھ   ، ِراَّنلِاب ُقَرْحُيَو  ُناَوَّزلا  ُعَمْجُي  اَمَكَف 
ّىتم -40:13 ) « ِمْثِإلا ِيلِعاَفَو  ِِرثاَعَمْلا  َعیِمَج  ِِهتوَُكلَم  ْنِم  َنوُعَمَْجیَف  ُهَتَِكَئالَم  ِناَسْنِإلا 
41).
 

نيدلا 	 ةياھن
 

ّىتح هّيدؤُي  ًالمع  ءرملا  ىلع  يقلُي  نيدلاف   . نيدلا نم  ّصلختیل  ةياھنلا  يتأي  فوس 
طیسبلا – لوبقلا  وھ  بولطملا   « لمعلا ، و« ةقالع هديري هللا  ام  نكلو  » هللا.  هلبقي »

بیلصلا ىلع  لعفلاب  ّمت  هلك  ّيرورضلا  لمعلاف  !
 

ايؤرلا 5:17).51 ) « ِضَْرألا ِتاَساَجَرَو  ِيناَوَّزلا  ُّمُأ  يھف «  . لباب يف  هروذجب  نيدلا  برضي 
ٍهلإ ّيأف   . لباب يف  ناك  يذلا  هسفن  نيدلا  وھ  اذھ  انموي  يف   « ديدجلا رصعلا  نيدو «
يف ناك  امك   ، مھداشرإو مھّتوقب  عابشإلل  لوصولا  ىرخأ  ًّةرم  سانلا  لواحي   . ٌلوبقم
ُعَنَْصنَو  . ِءاَمَّسلِاب ُهُسْأَر  اًجْرُبَو  ًةَنيِدَم  اَنِسُفَْنأل  ِنَْبن  َّمُلَھ  » : اوُلاَقَو » : ةميدقلا لباب  مّايأ 

نيوكتلا 4:11 ) « ِضَْرألا ِّلُك  ِهْجَو  َىلَع  َدََّدبََتن  َّالَِئل  اًمْسا  اَنِسُفَْنأل  ).



 

ٌذوفن اھل  نوكیس  يتلا   ، اذھ لباب  زغل  يف  ةّدترُملا 52  تانايدلا  عیمج  صّخلتت 
نم ٍةرتفل   ( حیسملا ّدض  شحولا ( ىلع  سلجت  فوس  اھنأ  ّىتح  ریبك  ّيسایس 

ايؤرلا 3:17 نمزلا ( ).

 

دوھیلا 	 نایصع 	 ةياھن
 

سّدقُملا باتكلا  حرطي   . مھنایصعو دوھیلا  ّةیطخ  ببسب  ةياھنلا  يتأي  فوس 
باوجلا مّدقُي  مث  دوھیلا  ؟»  اذامل » : لاؤسلا .

 

« اوُكََرت ْمُھََّنأ  ِلَْجأ  ْنِم   : َنوُلوَُقیَف ؟  ِتَْیبْلا اَذِھلَو  ِضَْرألا  ِهِذِھل  اَذَكھ  ُّبَّرلا  َلِمَع  اَذاَِمل 
اََھل اوُدَجَسَو  ىَرْخُأ  ٍةَِھلِآب  اوُكَّسََمتَو   ، َرْصِم ِضَْرأ  ْنِم  ْمُھَجَرَْخأ  يِذَّلا  ِمِِھئَابآ  َهِلإ  َّبَّرلا 

يناثلا 21:7-22 مّايألا  رابخأ  ) « ِّرَّشلا اَذھ  َّلُك  ْمِھَْیلَع  ََبلَج  َِكلِذل   ، اَھوَُدبَعَو ).
 

ْدَق َلِیئاَرِْسإ  ُّلُكَو  » : هّدض لیئارسإ  نایصع  ببسب  تانعللا  دوعوب  ّّبرلا  يفي  فوس 
َفْلَحْلاَو َةَنْعَّللا  اَنَْیلَع  َتْبَكَسَف   ، ََكتْوَص اوُعَمَْسي  َّالَِئل  اوُداَحَو   ، َِكتَعيِرَش َىلَع  ىَّدََعت 

فوس لایناد 11:9).  ) « ِهَْیِلإ َانَْأطَْخأ  اَنََّنأل  ِدْبَع ِهللا،  ىَسوُم  ِةَعيِرَش  ِيف  َبوُتْكَمْلا 
« ّصلا َنیِقيِّدِ َمَد  اَھِطَسَو  ِيف  َنِیِكفاَّسلا  لیئارسإ « ةداق  اياطخ  ببسب  اذھ  ثدحي 
ایمرإ 13:4 يثارم  )).
 

ديدش ٍزاجيإب  باوجلا  ىلع  اولصح  دق  مھنأ  نم  مغرلا  ىلع  اذھ  نولأسي  فوس 
نم عباسلا  حاحصألا  يف   ،( ّایسملا حیسملل ( ّلوألا  دیھشلا  نم   ( ّيخيرات ٍراصتخابو  )

لسرلا لامعأ  رفس  .

 

حیسملا 	 اوبلص 	 نيذلا 	 كئلوأ 	 حضن
 

قاسُي  « ٍنِجاَد ِفوُرَخَك  ناك «  . ٍفورخب هسفن  ّهبشُي  هنأ  ثیح  نم  ّایسملل  ٌلاثم  ایمرإ 
وھ عطقملا  اذھ  ایمرإ 19:11).  ) « ِءَایَْحألا ِضَْرأ  ْنِم  هوعطقي « نأ  اودارأ   . حبذلا ىلإ 
َىِلإ ُقاَسُت  ٍةاَشَك  ءایعشإ 53: «...  يف   ( حیسملا عوسي  عاجوألا ( لجرل  ٌلاثم  ٍحوضوب 

ءایعشإ 7:53-8 ؟» ( ِءَایَْحألا ِضَْرأ  ْنِم  َعِطُق  ُهََّنأ  ُّنَُظي  َناَك  ْنَم   ... ِحْبَّذلا ).



 

ّىتم ) « َانَِدالَْوأ َىلَعَو  اَنَْیلَع  ُهُمَد  » : اوُلاَقَو بْعَّشلا  ُعیِمَج  َباََجأ  حیسملا « بلص  دنع 
، ِلُجَّرلا َنِم  َرَثَْكأ  اًدَسْفُم  اَذَك  ُهَُرظْنَم  َناَك  هرظنم و« ّهوشت  بیلصلا  ىلعو   !(25:27

ءایعشإ ) «[ مھمد كفسي  َنيِرِیثَك [ اًمَمُأ  ُحِضَْني  اَذَكھ   . َمَدآ ِيَنب  ْنِم  َرَثَْكأ  ُهُتَروُصَو 
14:52-15).

 

َِكلَم بلجي « فوسف   ،« ٍتوُكُِسب ََةيِراَجْلا  َهوُلیِش  َهَایِم  ّایسملا « لذر  بعشلا  نأل 
عیمجلا نأ  امبو  ءایعشإ 6:8-7).  هبعش ( ىلع  ربعيو  ضیفیل   ( حیسملا ّدض  ) « َروَُّشأ

ّّبرلا كفسي  فوسف  ةیمور 23:3)،  طقف ( هبعش  سیلو  دجم هللا،  مھزوعأو  اوأطخأ 
ايؤرلا 18:14 هوضفر ( نيذلا  ممألا  ءامد  ).
 

مغرلا ىلع  حیسملا  بلص  نع  نولوؤسم  سانلا  عیمج  نأ  سّدقُملا  باتكلا  ّحضوُي 
َكاَتَف َىلَع  َعَمَتْجا  ِةَقیِقَحْلِاب  ُهََّنأل  » . هتئیشمو ّةطخ هللا  تناك  صالخلا  ّةطخ  نأ  نم 
ِبوُعُشَو ٍمَمُأ  َعَم  ُّيِطْنُبْلا  ُسَُطالِیبَو  ُسُدوُریِھ   ، ُهَتْحَسَم يِذَّلا   ، َعوَُسي ِسوُّدُقْلا 
لسرلا لامعأ  ) « َنوَُكي َْنأ  َكُتَروُشَمَو  َكَُدي  ْتَنَّیَعَف  ْتََقبَس  اَم  َّلُك  اوُلَعَْفِیل   ، َلِیئاَرِْسإ

27:4-28).
 

الب ناك  نبا هللا  نأ  امب  هنأ  وھ  ّراسلا  أبنلا  نكل  ةیمور 23:6).  توم ( ّةیطخلا  ةرجأ  نإ 
مھنع ًةحیبذ  هب  نونمؤي  نم  عیمجل  ةایحلل  قيرطلا  حتفي  هتوم  نإف   ، ٍّةیطخ .

 

ممألا 	 مكُحو 	 ريرشلا 	 حبرلاو 	 فنعلا 	 ةياھن
 

نيوكتلا حون ( مّايأ  يف  لعف  املثم   ، ىرخأ ًّةرم  ضرألا  ىلع  فنعلا  يھنُي هللا  فوس 
نيذلا اقول 24:21)  ممألا ( ةنمزأو  ایمرإ 1:12)  رارشألا ( حاجن  ءاھنإل  يتأي  فوس   .(1:6
دالیملا لبق  ةنس 606  ذنم  لیئارسإ  اومكح  .

 

ةنعللا 	 ةياھن
 

فوس فاطملا  ةياھن  يف  هنأ  ریبك  ٍحوضوب  نم هللا  دوعولاو  تّاوبنلا  نم  ديدعلا  ّنیبُت 
ََنالِْعتْسا ُعَّقَوََتي  ِةَقِیلَخْلا  َرَاِظتْنا  ََّنأل  » : اھضعب كیلإ   . ملاعلا ىلع  ةنعللا  ءایلا  ّبصي 



َىلَع اَھَعَضَْخأ  يِذَّلا  ِلَْجأ  ْنِم  َْلب   ، اًعَْوط َسَْیل  ِلْطُبِْلل  ُةَقِیلَخْلا  ِتَعِضْخُأ  ِْذإ  ِءاَنَْبأ ِهللا. 
َِدالَْوأ ِدْجَم  ِةَّيِّرُح  َىِلإ  ِداَسَفْلا  ِةَّيِدوُبُع  ْنِم  ُقَتْعُتَس  اًضَْيأ  اَھَسَْفن  َةَقِیلَخْلا  ََّنأل   . ِءاَجَّرلا

ةیمور 19:8-21 .(ِهللا» (
 

ايؤرلا 3:22» ) « ُدَْعب اَم  ِيف  اَم  ٌةَنَْعل  ُنوَُكت  َالَو  ).
 

« ُباَرَّسلا ُریَِصيَو   ... ِسِجْرَّنلاَك ُرِھْزُيَو  ُرْفَقْلا  ُجِھَتَْبيَو   ، ُةَِسبَایْلا ُضَْرألاَو  َّربْلا  ُةَّيِ ُحَرَْفت 
ِبَصَقِْلل ٌراَد  اَھِِضبْرَم  ِيف   ، ِبَائِّذلا ِِنكْسَم  ِيف   . ٍءاَم َعِیباََني  ُةََشطْعَمْلاَو   ، اًمََجأ

ءایعشإ 1:35، 7 ) « ِّيِدَْربْلاَو ).

 

« َىلَعَو َِةطْنِحْلا  َىلَع  ِّبَّرلا  ِدوُج  َىِلإ  َنوُرَْجيَو   ، َنَْویْھِص ِعََفتْرُم  ِيف  َنوُِمّنَرُيَو  َنوُتَْأیَف 
َنوُدوَُعي َالَو   ، اَّيَر ٍةَّنَجَك  ْمُھُسَْفن  ُنوَُكتَو   . ِرََقبْلاَو ِمَنَغْلا  ِءاَنَْبأ  َىلَعَو  ِتْيَّزلا  َىلَعَو  ِرْمَخْلا 

ایمرإ 12:31 ) « ُدَْعب َنوُبوَُذي  ).
 

ّركبُملا 	 توملاو 	 ضرملاو 	 ملألا 	 ةياھن
 

ءابطأ حبصي  فوس   ، ةياھنلا يف   . ءافشلا مولعو  نونف  اولواز  نيذلا  كئلوأل  ٌرابخأ  دجوت 
لمعلا نع  نیلطاع  ًةأجف  مھریغو  ءابطألاو  تاّضرمُملاو  نانسألا  !

 

« ََّنأل  ، ُدَْعب اَم  ِيف  ٌعَجَو  َالَو  ٌخاَرُص  َالَو  ٌنْزُح  ُنوَُكي  َالَو   ، ُدَْعب اَم  ِيف  ُنوَُكي  َال  ُتْوَمْلاَو 
ايؤرلا 4:21 ) « ْتَضَم ْدَق  َىلُوألا  َروُُمألا  ).
 

« ُمَّنَرََتيَو ِلَّيِإلاَك  ُجَرَْعألا  ُزِفَْقي  ٍِذئَنیِح   . ُحَّتَفََتت ِّمُّصلا  ُناَذآَو   ، ِيْمُعْلا ُنوُیُع  ُحَّقَفََتت  ٍِذئَنیِح 
ءایعشإ -5:35 ) « ِرْفَقْلا ِيف  ٌراَھَْنأَو   ، ٌهَایِم َّربْلا  ِةَّيِ ِيف  ْتَرَجَفْنا  ِدَق  ُهََّنأل   ، ِسَرَْخألا ُناَِسل 
6).

 

« ِةَئِم َنْبا  ُتوَُمي  َِّيبَّصلا  ََّنأل   . ُهَماََّيأ ْلِمْكُي  َْمل  ٌخْیَش  َالَو   ، ٍماََّيأ ُلْفِط  َكاَنُھ  ُدَْعب  ُنوَُكي  َال 
ءایعشإ 20:65 ) « ٍةَنَس ِةَئِم  َنْبا  ُنَعْلُي  ُئِطاَخْلاَو   ، ٍةَنَس ).
 



ةئطاخلا 	 ّةیكلِملاو 	 بورحلا 	 ةياھن
 

«، اًكَكِس ْمُھَفوُیُس  َنوَُعبَْطیَف   ، ٍةَدیَِعب ٍةَّيِوَق  ٍمَُمأل  ُفِصْنُي   . َنيِرِیثَك ٍبوُعُش  َنَْیب  يِضَْقیَف 
« ُدَْعب اَم  ِيف  َبْرَحْلا  َنوُمَّلَعََتي  َالَو   ، اًفْیَس ٍةَّمُأ  َىلَع  ٌةَّمُأ  ُعَفَْرت  َال   . َلِجاَنَم ْمُھَحاَمِرَو 
اخیم 3:4 )).

 

ناطلسلاو مكُحلا  حنم هللا   ، ةيادبلا يف   . ضرألل ةئطاخلا  ّةیكلِملا  يھنُي هللا  فوس 
نيوكتلا 2). طوقسلا ( يف  ناطیشلا  ىلإ  هرودب  مدآ  هحنم  دقو  نيوكتلا 1)،  مدآل (

ریخألاو يناثلا  مدآ  وھ  يذلا  نيوكتلا 3)،  حیسملا ( لالخ  نم  هتداعتساب  دعو هللا 
ةیمور 14:5 )).
 

ايؤرلا 9:5). همد ( كفسب  ءادفلا  نمث  عفد   . ّةيرشبلا يدافو  بیسنلا  وھ  حیسملا 
ىلع ّتقؤُملا  مھناطلس  عقوم  نم  هتّاوقو  ناطیشلا  جِرخُي  فوس  ةياھنلا  يفو 

، مدآل اًدوصقم  ناك  املثم  ّينيدلا  مكُحلا  سّسؤُي  مث  ايؤرلا 20:19؛ 3:20).  ضرألا (
هتروص ىلع  َِعنُص  يذلا   ،( حیسملا ّىتح  ریخألاو  ّلوألا ( ناسنإلا  .

 

« َمَُمألا ََكیِطْعُأَف  ِينَْلأْسا   ... يِسْدُق َِلبَج  َنَْویْھِص  َىلَع  ِيكِلَم  ُتْحَسَم  ْدَقَف  َاَنأ  اََّمأ 
رومزملا 6:2، 8 ) « ََكل اًكْلُم  ِضَْرألا  َيِصاََقأَو   ، ََكل ًاثاَریِم  ).

 

ةملاظلا 	 ةموكحلا 	 ةياھن
 

ةياھن ةحوتفم  ٍعرذأب  ةيرشبلا  اھب  بّحرُتس  يتلا  ةریثكلا  ىرخألا  تاياھنلا  نیب  نم 
نيّدبتسُملاو ةاغطلا  كلذ  يف  امب   ، ةملاظلا ّةیسایسلا  ةمظنألاو  تاسایسلا  .

 

نبا هللا» اًنْبا [ َىطْعُنَو   [ هّتیناسنإ ىلع  دھشي  يذلا  ناسنإلا  نبا  ٌَدلَو [ اََنل  َُدلوُي  ُهََّنأل 
َسِیئَر  ، ًاّيَِدَبأ ًاَبأ   ، اًريِدَق اًھِلإ   ، اًریِشُم  ، ًابِیجَع ُهُمْسا  ىَعْدُيَو   ...[ هّتیھولأ ىلع  دھاشلا 
اَھَِتّبَثُِیل  ، ِهِتََكلْمَم َىلَعَو  َدُواَد  ِّيِسْرُك  َىلَع  ََةياَِھن  َال  َِمالَّسِللَو   ، ِهِتَسَايِر ِّوُمُِنل   . َِمالَّسلا

ءایعشإ 6:9-7 ) « َِدَبألا َىِلإ  َنآلا  َنِم   ، ِّربْلاَو ِ ِّقَحْلِاب  اَھَدُضَْعيَو  ).
 

« ُهُنَاطْلُس  . ِةَنِسَْلألاَو ِمَُمألاَو  ِبوُعُّشلا  ُّلُك  َُهل  َدَّبَعَتَِتل  ًاتوَُكلَمَو  اًدْجَمَو  ًانَاطْلُس  َيِطْعُأَف 



لایناد 14:7 ) « ُضِرَقَْني َال  اَم  ُهُتوَُكلَمَو   ، َلوَُزي َْنل  اَم  ٌّيَِدَبأ  ٌنَاطْلُس  ).
 

میلشروأ 	 هاجت 	 ةالابماللا 	 ةياھن
 

. داھطضالاو ملاظلا  ّزیحتلا  لّجسُملا  خيراتلا  لاوط  ّةيدوھیلا  ةّمألا  بیصن  نم  ناك 
يھتني فوس  اًضيأ  اذھو  .

 

« َىِلإ  ، ِمَُمألا ُّلُك  اَھَْیِلإ  ُعِمَتَْجيَو   ، ِّبَّرلا َّيِسْرُك  َمِیلَشُروُأ  َنوُّمَسُي  ِناَمَّزلا  َِكلذ  ِيف 
ایمرإ 17:3 ) « ِريِّرِّشلا ِمِِھبْلَق  ِداَنِع  َءاَرَو  ُدَْعب  َنوُبَھَْذي  َالَو   ، َمِیلَشُروُأ َىِلإ   ، ِّبَّرلا ِمْسا  ).
 

« ِرَْحبْلا َىِلإ  اَھُفِْصن  َمِیلَشُروُأ  ْنِم  ُجُرَْخت  ًةَّیَح  اًھَایِم  ََّنأ  ِمَْویْلا  َِكلذ  ِيف  ُنوَُكيَو 
ُّبَّرلا ُنوَُكيَو   . ُنوَُكت ِفيِرَخْلا  ِيفَو  ِفْیَّصلا  ِيف   . ِِّيبْرَغْلا ِرَْحبْلا  َىِلإ  اَھُفِْصنَو   ، ِِّيقْرَّشلا

ّايركز 8:14-9 ) « ِضَْرألا ِّلُك  َىلَع  اًكِلَم  ).

 

مدنلاو 	 عومدلا 	 ةياھن
 

َنَْویْھِص َىِلإ  َنوُتَْأيَو  َنوُعِجَْري  ِّبَّرلا  وُّيِدْفَمَو  » . مھنازحأو دوھیلا  عومد  يھنُي هللا  فوس 
« ُدُّھَنَّتلاَو ُنْزُحْلا  ُبُرَْھيَو   . ْمِِھناَكِرْدُي ٌحَرَفَو  ٌجاَِھتْبا   . ِمِھِسوُؤُر َىلَع  ٌّيَِدَبأ  ٌحَرَفَو   ، ٍمُّنَرَِتب
َءاَدِر نودتري « فوسو  ءایعشإ 20:60).  مھحون ( مّايأ  يھتنت  فوس  ءایعشإ 10:35).  )
ْنِم ْمُھُحِّرَفُأَو  ْمِھيِّزَعُأَو  ءایعشإ 3:61)، «...  ) « ِةَِسئَایْلا ِحوُّرلا  ِنَع  اًضَوِع  ٍحِیبَْست 

ایمرإ 13:31 ) « ْمِِھنْزُح ).

 

ثاریم نوحبصي  نيذلا  ٍناسلو  ٍبعشو  ةلیبقو  ٍةّمأ  ّلك  نم  عومجلا  ّةیقبل  ةبسنلاب 
ْنِم ٍةَعْمَد  َّلُك  ُحَسَْميَو ُهللا  میظعلا « دعولا  اذھ  مّدقُي هللا  فوس   ، ةقیضلا لالخ  هللا 

ايؤرلا 17:7 ) « ْمِِھنوُیُع ).
 

ٌصّخلُم
 

ىلإ ّلوحتلا  ةبوتلل ( ًةدعتسم  نوكت  فوس   ، ةقیضلا نوتأ  يف  لیئارسإ  ةیقنت  دعب 



ةنمیھ يھنُي  فوس   . ّایسملا ضفر  كلذ  يف  امب  اھاياطخ  ىلع  اھنيدي  فوسو  هللا). 
ّايركز 9:3؛ هدحو ( مویلا  كلذ  يف  اھلمكأب  لیئارسإ  ةّمأ  ّلوحُيو  لیئارسإ  ىلع  ممألا 

ّيدوھیلا بعشللو  لیئارسإل  دیجم  ٍلبقتسم  نم  هل  اي  ءایعشإ 8:66).  !
 

عیمجل لب  بسحو  اوضفر هللا  نيذلا  دوھیلل   ( بوقعي ةقیض  تقو  ةقیضلا ( نوكت  ال 
نأ راتخا  اًدعاصف  ندع  ّةنج  يف  ناسنإلا  نامز  ذنمف   .( اًمومع رشبلا  مدآ ( ءانبأ 
هنإ  . ٍءيش ّلك  ءاھنإ  ىوس  هلعفي  نأ  قلاخلل  ٍءيش  ّيأ  ىّقبتي  نل   . هسفنب ّفرصتي 
ةقارإ ىلع  ماقتناللو  ةنونيدللو  ءایعشإ 21:26)  هّتیطخ ( ىلع  ناسنإلا  باقعل  ٍتآ 
نيرخآ ّمطحُیلو  رومزملا 6:110)  ضعبلا ( قحسیل  ٍتآ  هنإ  ايؤرلا 10:6).  ءامدلا (

نأ ملاعلل  رھظأ  دق  نوكي  فوس  روصعلا  ّرم  ىلع  رومزملا 9:2).  ٍديدح ( نم  ٍبیضقب 
نأو  ، بلقلا عجوو  ىضوفلا  يف  ّببستي  نأ  ىوس  هنكمي  نودب هللا ال  ناسنإلا 
لب ّةصاخلا  هّتوقب  هسفنل  اًعابشإ  دجي  نل  هسفنل  كَرتُي  نيذلا  ءىطاخلا  ناسنإلا 

ايؤرلا 18:11 ّىتم 22:24؛  اھیف ( ٍءيش  ّلكو  ضرألاو  هسفن  رّمدُیس  ).
 

رارشألا نكل   ، رارشألل ةمعنلا  رھظأ   . مویلا ةرّيرشلا  ةمظنألا  ءاھنإل  ءایلا  يتأي 
ناسنإلا نيدي  فوسف  نّايدلا  اّمأ  ءایعشإ 10:26).  مھّدرمتو ( مّھرش  يف  نّورمتسي 
يزاجي فوسو  ايؤرلا 10:6).  اھبكترا ( يتلا  اياطخلاو  هقارأ  يذلا  مدلا  ىلع  هبقاعيو 
هلامعأ بسح  ٍدحاو  ّلك  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سداسلا 	 لصفلا
 

؟ ةياھنلا 	 نوكت 	 فیك
 

لیصافتلا مّدقُي  سّدقُملا  باتكلا 
 

نإف  ، دیكأتلابو  . مامتھالل ةراثإ  رثكألا  ودبت  ام  ًابلاغ  ّةیفیكلا  لوح  رودت  يتلا  ةلئسألا 
ةياھن لوح  لیصافتلا  نم  ریثكلا  انيدل   . ًءانثتسا سیل  ؟»  ةياھنلا نوكت  فیك  » : لاؤسلا
دجوت  ، انيأر امكو   . نوریثك دقتعي  دق  اّمم  رثكأ   ، سّدقُملا باتكلا  تاحفص  ىلع  نامزلا 
ّّبرلا موي  ةيادبو  ناسنإلل  ریخألا  مویلا  صوصخب  ةملك هللا  يف  تّاوبنلا  نم  ریثكلا 
يف انيأر  امك   . هتياھن ّةیفیك  صوصخب  اھریغ  ریثكلا  دجوتو   . ٍةنس فلأ  نم  ّنوكُملا 
روبیك موي  دیع  يف   ، يرشت موي 10  ةياھنلا  نوكت  فوس   ،« ىتم » ، ثلاثلا لصفلا 

نینمؤملا نّییلیئارسإلا  عیمج   . دوھیلا دنع  مّايألا  سدقأ  وھو   ،( نارفغلا موي  )
مویلا كلذ  يف  نوّعرضتي   فوس  ةقیضلا  لالخ  نم  مھریھطت  دعب  نیكورتملا 
ةالصلاب .

 

بلطي نأ  ىلإ  هناكم  ىلإ  عجريو  بھذي  فوس  هنإ  لاق  نأ هللا  قباس  ٍتقو  يف  انيأر 
ُبُجَْحت اَذاَِمل  » : نولأسي فوس  عشوھ 15:5).  مھسؤب ( يف  هھجو  نّویلیئارسإلا  هیف 

رومزملا 24:44 ) « اَنَقیِضَو اَنَتَّلَذَم  ىَسَْنتَو  َكَھْجَو  ).
 

ٍّةوق 	 يف 	 نلعتسُي
 

َكَتَمْحَر ِينْعِمَْسأ   ... ِيّنَع َكَھْجَو  ْبُجَْحت  َال  » : ةياھنلا يف  دوھیلا  ّعرضت  نوكي  فوس 
رومزملا 7:143-8 ) « ُتْلَّكََوت َكَْیلَع  ِيَّنأل   ، ِةاَدَغْلا ِيف  ).
 

َلَاِبجْلا ِسِمْلا   . ِلِزْناَو َِكتاَواَمَس  ْئِطَْأط   ، ُّبَر َاي  » : نوفیضي فوس  حیبست هللا  دعبو 
رومزملا -5:144 ) « ْمُھْجِعَْزأَو َكَماَھِس  ْلِسَْرأ   .[ ءادعألا ْمُھْدَِّدبَو [ اًقوُرُب  ْقِرَْبأ   . َنِّخَدُتَف
6).

 



دواد كلملا  رھظي  رومزملا 18،  يف  ةقباطتملا  تايآلا  يفو  يناثلا 22،  لیئومص  يف 
ىرن هللا  ، هالعأ ةدراولا  ةالصلا  دوھیلا  عفري  نأ  دعب   . لیئارسإ لبقتسمل  ٍلاثمك 

هاندأ لیصافتلا  ةملك هللا  انیطعت   . اھل بیجتسي  :
 

«، ِيتْوَص ِهِلَكْیَھ  ْنِم  َعِمَسَف   ، ُتْخَرَص يِھِلإ  َىِلإَو   ، َّبَّرلا ُتْوَعَد  يِقیِض  ِيف 
ْتَدََعتْرا ِتاَواَمَّسلا  ُسُسُأ   . ْتَشََعتْراَو ُضَْرألا  ِتََّجتْراَف   . ِهَْینُذُأ َلَخَد  يِخاَرُصَو 

. ُهْنِم َْتلَعَتْشا  ٌرْمَج   . َْتلََكأ ِهِمَف  ْنِم  ٌرَانَو   ، ِهِفَْنأ ْنِم  ٌناَخُد  َدِعَص   . َبِضَغ ُهََّنأل   ، ْتََّجتْراَو
َىلَع َِيئُرَو  َرَاطَو   ، ٍبوُرَك َىلَع  َِبكَر   . ِهَْیلْجِر َتَْحت  ٌبَابَضَو   ، َلََزنَو ِتاَواَمَّسلا  ََأطَْأط 
َنِم َلَسَْرأ   ... ِماَمَغْلا ََمَالظَو  ًةَكِشاَح  اًھَایِم   ، ٍتََّالظِم َُهلْوَح  َةَمْلُّظلا  َلَعَج   . ِحيِّرلا ِةَِحنَْجأ 

َّيِضِغْبُم ْنِم   ، ِّيِوَقْلا َيِّوُدَع  ْنِم  ِينَذَقَْنأ   . ٍةَرِیثَك ٍهَایِم  ْنِم  ِيَنلََشن   ، ِينَذََخأَف َىلُعْلا 
يناثلا لیئومص  ) « يِدَنَس ُّبَّرلا  َناَكَو   ، ِيتَِّیَلب ِمَْوي  ِيف  ِينوُباََصأ   . ِيّنِم ىَوَْقأ  ْمُھََّنأل 

17-19 ،7:22-12).
 

. ّّبرلا موي  يأ   - « ِيتَِّیَلب ِمَْوي  ِيف  وھ « كلذ  قایس  نأ  هالعأ  عطقملا  ةياھن  يف  ىرن 
َاي » : دوھیلا بلط  دنع  كلذ  ىرن   . لیئارسإ ءادعأ  ةياھنو   ، ةياھنلا موي  اذھ  نوكي  فوس 
َلََزنَو ِتاَواَمَّسلا  ََأطَْأط  ّّبرلا « نأ  لعفلاب  ثدح  دقو   « ِلِزْناَو َِكتاَواَمَس  ْئِطَْأط   ، ُّبَر »!

 



فجترت 	 ضرألا
 

فاجترالاب أدبت  اھنإف  ضرألا  نم  ّّبرلا  برتقي  امدنع  :
 

« َنِیِنكاَّسلا ُّلُكَو  َُملاَعْلاَو   ، ِهِھْجَو ْنِم  ُعَفْرُت  ُضَْرألاَو   ، ُبوَُذت َُلِالّتلاَو   ، ُهْنِم ُفُجَْرت  ُلَاِبجَْلا 
موحان 5:1 ) « ِهِیف ).

 

«. اًعُزْعََزت ُضَْرألا  ِتَعَزْعََزت   . اًقُّقََشت ُضَْرألا  ِتَقَّقََشت   . اًقاَحِسْنا ُضَْرألا  ِتَقَحَسِْنا 
َْتطَقَسَف  ، اَھُبْنَذ اَھَْیلَع  َلَُقثَو   ، ِلاَزْرِعْلاَك َْتلَدْلََدتَو   ، ِناَرْكَّسلاَك اًحُّنََرت  ُضَْرألا  ِتَحَّنََرت 

ءایعشإ 19:24-20 ) « ُموَُقت ُدوَُعت  َالَو  ).
 

يف ضرألا  أدبت  نأ  لبق   .« عزعزتلاو فاجترالا  يف « ًاّیفرح  أدبت  ضرألا  نأ  ودبي 
نم يتأيو هللا  قوقبح 6:3)،  رایھنالا ( يف  لابجلاو  فاجترالا  يف  ممألا  أدبت   ، زازتھالا
وسیع دافحأ  مسا  ىلع  ةاّمسُم  مودأ ( يف  ٌةنيدم  يھو  نامیت 53،  ىعدُي  ٍناكم 

ءایعشإ 1:63-6، يف   .( ةیشاحلا رظنا  ؛  نیطسلفل ّةیقرشلا  ّةیبونجلا  دودحلا  ىلع 
ّّبرلا وھ  اذھ   . ءامدلاب ٌةّخطلُم  هسبالمو  ٍدجم  يف  يتأي  مودأ  نم  مداقلا  نإ  لاقُي 
ةمقنلا موي  يف  لیئارسإ  ءادعأ  ّدض  هصخشب  يتأي  يذلا  .

 

روقصلا 	 عّمجت
 

فوس دیكأتلابو  ايؤرلا 17:19)،  اھِملظُت ( فوس  ءامسلا  طسو  يف  ةرئاطلا  روقصلا 
ّّبرلا ّدعأ  اذھلو   . بعرلاو فوخلا  لیئارسإ  ّدض  تعمتجا  يتلا  شویجلا  يف  ّبدي 
ّّبرلا لعجي  فوس  اینفص 7:1).  ) « هفویض نم « اًءزج  روقصلا  نوكت  فوسو  ًةحیبذ 
نوكت اینفص 17:1).  مھمحلو ( مھمد  بكسي  نأ  لبق  يمُعلاك  نورثعي  لیئارسإ  ءادعأ 
بنعلا رصعب  ىوس  اھفصو  نكمي  ّهنأ ال  ةجردل  ةئجافمو  ةلئاھ  ءامدلا  ةقارإ  .

 

ةملظلا 	 موي
 

ٍضاقك يتأي  امدنع  نكلو   . نوكي نأ  بجي  امك  رونلاو  ّّبرلا  نیب  سانلا  مظعم  طبري 



مالظلا هقفاري  فوس  .
 

سوماع 20:5» ) « َُهل َروُن  َالَو  اًماَتَقَو   ، اًروُن َال  اًَمَالظ  ِّبَّرلا  ُمَْوي  َسَْیَلأ  ).
 

رومزملا 2:97» ) « َُهلْوَح ُبَابَّضلاَو  ُباَحَّسلا  ).

 

رداھلا 	هللا	 توص
 

ايؤرلا ءامسلا ( يف  لكیھلا  نم  هتوص  يتأي   ، نوتيزلا لبج  ىلع  ءایلا  وطخي  نأ  لبق 
توصلا وھ  توصلا  اذھ  توص هللا.  ىوس  نوكي  نل  ّيودُملا  بیھملا  توصلا   .(17:17
ءادفلا لمع  ّوتلل  لمكأ  دق  ناك   . ٍةنس ّيفلأ  لبق   « ٍمیِظَع ٍتْوَِصب  خرص « يذلا  هسفن 

ّانحوي 30:19 ) « َلِمْكُأ ْدَق  بیلصلا « ىلع  نم  خرصو  ).

 

ةنونيد دعب  هنأل   ! ٍریثكب مظعأ  ٌتوص  هل  هنأ  ودبيو  هدجم  يف  حیسملا  رھظي  فوس 
«! ََّمت ْدَق  » : ًالئاق ءامسلا  لكیھ  نم  توصلا  خرصي   ، ضرألا ءاوھ  ىلع  عباّسلا  ماجلا 
ىلإ ةدوعلا  لبق  ءامسلا  نم  ةمساحلا  تاملكلا  هذھ  ءایلا  قطني  ايؤرلا 17:16).  )
ضرألا .

 

يف  . ةدوعلا لبق  كلذ  نم  رثكأ  راظتنالل  ٍةجاحب  ّّبرلا  نوكي  نل  تقولا  كلذ  يف 
، ةقیضلا لالخ  نم  اًصوصخو   ، نورقلا ّرم  ىلعو   . هسفن ىلع  ةنونيدلا  عضو   ، ةثجلجلا

صالخلا لجأ  نم  هبیلص  ىلإ  ةاطخلل  ریشُي  ام  اًمئاد  ناكو  ةديازتم  ًةنونيد  ّبص 
ضرألا نم  مھسفنأ  رارشألا  ةلازإو  ةدوعلا  وھ  نآلا  ىّقبت  ام  ّلكو   . ةاجنلاو .

 

« ِناَتَِئلَتْمُم ُهاَتَفَش   . ٌمیِظَع ُقيِرَحْلاَو  ٌلِعَتْشُم  ُهُبَضَغ   . ٍدیَِعب ْنِم  ِيتَْأي  ِّبَّرلا  ُمْسا  اَذَوُھ 
ُّبَّرلا ُعِّمَسُيَو   ... ٍدیِع ِسيِدَْقت  َِةلَْیلَك  ٌةَِّینْغُأ  ْمَُكل  ُنوَُكت   ... ٍَةِلكآ ٍراَنَك  ُهُناَِسلَو   ، ًاطَخَس
ِةَراَجِحَو لْیَسَو  ٍءَْون   ، ٍَةِلكآ ٍرَان  ِبیَِھلَو  ٍبَضَغ  ِناََجیَِھب  ِهِعاَرِذ  َلوُزُن  يِرُيَو   ، ِِهتْوَص ََلالَج 

، ٌةَعِساَو ٌةَقیِمَع   ، ِِكلَمِْلل اًضَْيأ  َيِھ  ٌَةأَّیَھُم   ، ِسَْمألا ُذْنُم  ٌَةبَّتَرُم   « َةَتْفُت ََّنأل «  ... ٍدََرب
ءایعشإ 27:30، 29-30، ) « اَھُِدقوُت ٍتيِرِْبك  ِرْھَنَك  ِّبَّرلا  ُةَخَْفن   . ٍةَرْثَِكب ٌَبطَحَو  ٌرَان  اَھُتَموُك 
33).

 



( ٍلافتحا موي  يف  ماقُي  يذلا  ثدحلاب  يحوي  هالعأ  عطقملا  نأ  ءّارُقلا  ظحالي  فوس 
سّدقُم ).

 

ضرألا 	 لیكشت 	 دیعت 	 تانونيدلا
 

. روصعلا عیمج  يف  اھل  لیثم  ٍةلزلز ال  أوسأ  ضرألا  هجاوت  ةياھنلل  میظعلا  توصلا  دعب 
اھیلع ٌموكحم  اّھلك  ضرألا  نوكت   ، ضرألا وج  ىلع  ّبصُي  عباسلا  ماجلا  اذھ  نأ  امب 
ةنونيدلا هذھب  ديدحتلا  هجو  ىلع  ميدقلا  دھعلا  ءایبنأ  ّأبنت   . ةلزلزلاب :

 

« ِيف ٌمیِظَع  ٌشْعَر  ُنوَُكي  ِمَْویْلا  َِكلذ  ِيف  ُهََّنأ   ، ُتْمَّلََكت يِطَخَس  ِرَان  ِيف   ، ِيتَرْیَغ ِيفَو 
لایقزح 19:38 ) « َلِیئاَرِْسإ ِضَْرأ  ).
 

يجح 7:2» ) « ِمَُمألا ِّلُك  ىَھَتْشُم  ِيتَْأيَو   . ِمَُمألا َّلُك  ُلِزْلَزُأَو  ).

 

امیف  . اھلمكأب ضرألا  ةعیبط  ّریغُت  فوس  يتلا  يھ  ةریخألا  ّةیملاعلا  ةلزلزلا  هذھ 
ّةیسیئرلا ندملا  عیمج  راھنت  فوس   ، ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  لابجلا  لسالس  قرغت 

ىقبت فوس  اھدحو  میلشروأ  نكلو   ، ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  !
 

«« ِرْھَّدلا َىِلإ  ُنُكَْسي  َْلب   ، ُعَزْعَزََتي َال  يِذَّلا   ، َنَْویْھِص َِلبَج  ُلْثِم  ِّبَّرلا  َىلَع  َنوُِلّكَوَتُمَْلا 
رومزملا 1:125 )).
 

نوكت فوس   . ةثراكلا هذھ  لالخ  نم  ّةیفلألل  ًةلیمج  ءایشألا  لعجي هللا  فوس 
ىَنبُت فوس  ةّثولُملا  ندملا  ّىوسُت  نأ  دعبو  رومزملا 2:48).  ةعفترمو ( ةلیمج  نویھص 
رزجلاو ةریبكلا  لابجلا  لسالس  ىلع  ةلزلزلا  يضقت  فوس   . ّةیملس ةديدج  ٌندم 

لبق ةدوجوم  تناك  يتلا  ةيوتسملا  سيراضتلا  دیعتسي هللا  فوسو   . ملاعلا يف 
حون نافوط  يف  ةّلثمتُملا  ةریخألا  ةمیظعلا  ةثراكلا  .

 

« ُبِیقاَرَعْلاَو  ، اًمیِقَتْسُم ُّجَوْعُمْلا  ُریَِصيَو   ، ُضِفَخَْني ٍةَمََكأَو  َلبَج  ُّلُكَو   ، ُعَِفتَْري ٍءَاطَو  ُّلُك 
ءایعشإ 4:40 ) « ًالْھَس ).



 

ءاحنأ عیمج  يف  فافجلا  نأ  امك   ، ّةيوامسلا ماسجألا  رثانتت  ةقیضلا  ةرتف  ببسب 
. داعتسُي فوس  ءاملا  راخب  ّةلظم  نم  ریثكلاو  ّفثكُملا  ّيسمشلا  عاعشإلاو  ملاعلا 
لبق حون  نامزو  تاروصانيدلا  نامز  يف  امك  ّيئاوتسالا  خانملا  دیعُي  فوس  اذھو 
عنمتو ةریفولا  تاتابنلا  ّومن  ٍديدج  نم  معدت  فوس  ّةیملاعلا  ةئیفدلا  نأ  امك   . نافوطلا
ّةیفوجلا عیبانیلا  اًضيأ  ّلكشتت  فوس   . عباوزلاو ریصاعألا  لثم  ءاوھلل  ةّماعلا  تاّكرحتلا 

ءایعشإ 18:41 ءاملا ( تحت  ةدرابلا  ).

 

رصانعلاو تايّذغُملاب  ةبرتلا  ديوزت  دیعت  فوس  ّةیناكربلا  تابارطضالا  نإف  دیكأتلابو 
( لبازيإ لثم  سانلاو ( اھل  رصح  يتلا ال  تاناویحلاو  تاتابنلا  حبصت  فوس   . ةردانلا

توملا نم  ةایحلا  دلوت  فوس   . اًضيأ ةبرتلل  ّةيوضع  تايّذغُمو  ٍدیمست  لماوع  .
 

رذجلا 	 جاومأو 	 ّةيدعرلا 	 فصاوعلاو 	 قربلا
 

« َكِدِیبَِعل ُةَرُْجألا  َىطْعُِتلَو   ، اوُناَدُِیل ِتاَوَْمألا  ُناَمَزَو  َكُبَضَغ  َىَتأَف   ، ُمَُمألا َِتبِضَغَو 
َنوُكِلْھُي اوُناَك  َنيِذَّلا  ََكلْھُِیلَو   ، ِرَاِبكْلاَو ّصلا  ِراَغِ  ، َكَمْسا َنیِِفئاَخْلاَو  َنیِسيِّدِقْلاَو  ِءَاِیبَْنألا 
َْتثَدَحَو  ، ِهِلَكْیَھ ِيف  ِهِدْھَع  ُتوُبَات  َرََھظَو   ، ِءاَمَّسلا ِيف  ُلَكْیَھ ِهللا  َحَتَفْناَو   . َضَْرألا

ايؤرلا 18:11-19 ) « ٌمیِظَع ٌدََربَو  ٌَةلَزْلَزَو  ٌدوُعُرَو  ٌتاَوَْصأَو  ٌقوُرُب  ).
 

ْتََربَع ُهَماَّدُق  ِعاَعُّشلا  َنِم  » : ءایلا نالعتسا  ّةیفیكل  اًفصو  ریمازملا  رفس  انل  مّدقُي 
َرْمَجَو اًدََرب   ، َُهتْوَص َىطَْعأ  ُِّيلَعْلاَو   ، ِتاَواَمَّسلا َنِم  ُّبَّرلا  َدَعَْرأ   . ٍرَان ُرْمَجَو  ٌدََرب   . ُهُبُحُس

، ِهَایِمْلا ُقاَمَْعأ  ْتَرََھظَف   ، ْمُھَجَعَْزأَف ًةَرِیثَك  اًقوُرُبَو   ، ْمُھَتَّتَشَف ُهَماَھِس  َلَسَْرأ   . ٍرَان
رومزملا ) « َكِفَْنأ ِحيِر  ِةَمَْسن  ْنِم   ، ُّبَر َاي  َكِرْجَز  ْنِم  َِةنوُكْسَمْلا  ُسُسُأ  ْتَفَشَكْناَو 

12:18-15).
 

َكاَنُھَو  ، ٌعاَعُش ِهَِدي  ْنِم  َُهل   . ِروُّنلاَك ٌناَعََمل  َناَكَو  » : هالعأ عطقملا  قوقبح  رفس  حرشي 
هجاومأ عفريو   ( رحبلا قمعلا ( رأزي  لابجلا  قرغت  امنیب  قوقبح 4:3).  ) « ِِهتَرْدُق ُراَِتتْسا 
ضرألا ةمیظعلا  ّدملا  تاجوم  جاتجت  فوس  قوقبح 10:3).  ءاملا ( نم  ًالیس  لِسرُيو 

ّيروحملا 54 اھھاّجتا  ضرألا  رییغت  بناج  ىلإو  سوماع 5:9).  قرغتو ( ومطتف 
امو لحاوسلل  قاطنلا  ةعساو  ٍتاناضیف  يف  اذھ  ّببستي  فوس  ءایعشإ 20:24)،  )
اھئارو .



 

ّةیكئالملا 	 بحسلا
 

هسفن حیسملا  تاملك  بسحب  ٌبحس  هبحاصت  فوس  ناسنإلا  نبا  ءيجم  نأ  انيأر 
فصي  . لزنيو  ( هشرعب ةطیحملا  ةكئالملا  میبوركلا ( بكري  فوس  ّىتم 30:24).  )

نأ هللا امك   .( ةلئاھ ٌةباحس  تابكرملا ( / میبوركلا لایقزح  رفس  نم  ّلوألا  حاحصألا 
اًضيأ ىرخألا  تابكرملا  نم  ٌددع  هيدل  :

 

« ْدَق اَذَوُھ  » : ًالئاق خونخأ  انّركذُي  رومزملا 17:68).  ) « ٌةَرَّرَكُم ٌفوُلُأ   ، ٌتاَوْبِر ُتَابَكْرَم ِهللا 
فوس ةكئالملاو  تابكرملاو  بحسلا  اذوھي 14).  ) « ِهیِسيِِّدق ِتاََوبَر  ِيف  ُّبَّرلا  َءاَج 

رومزملا 3:104-4 اًعم ( ًةطبترم  نوكت  ).

 

ءایعشإ ٍران ( بیھلو  ٍتابكرمب  اذھ  نوكي  فوس  ءامسلا  نم  ّّبرلا  نالعتسا  دنع 
هیسيّدق عیمج  عم  نوكي  فوس   ، ةياھنلا يف   . ٍران بیھلو  ةكئالملا  عمو   ،(15:66

ءادفلا انم  اولبق  نيذلا  كئلوأف   ! دیجم ٍبكوم  نم  هل  اي  ىلوألا 13:3).  يكینولاست  )
ضرألا ىلإ  نودوعي  فوس   ، ةكئالملا عم   ، حیسملاب !

 

ءایقتألا 	 جورخ
 

َىلَع اوُِمّنَرُِیل   . ٍدْجَِمب ُءَایِقَْتألا  ِجِھَتَْبِیل  » ! ةنونيدلا ذیفنتل  ءایقتألا  جرخي  فوس 
ًةَمَْقن اوُعَنَْصِیل   . ْمِھَِدي ِيف  ِنْيَّدَح  وُذ  ٌفْیَسَو   ، ْمِھِھاَوَْفأ ِيف  ُتاَھيِوَْنت ِهللا   . ْمِھِعِجاَضَم

ْنِم لوُبُِكب  ْمِِھئاَفَرُشَو   ، ٍدوُیُِقب ْمِِھكوُلُم  ِرَْسأل   . ِبوُعُّشلا ِيف  ٍتَابيِدَْأتَو   ، ِمَُمألا ِيف 
رومزملا 5:149-9 ) « ِِهئَایِقَْتأ ِعیِمَِجل  اَذھ  ٌةَماَرَك   . َبوُتْكَمْلا َمْكُحْلا  ِمِِھب  اوُرْجُِیل   . ٍديِدَح ).
 

عم  ( ناطیشلا نامزلا ( اذھ  هلإ  هیف  مكحي  يذلا  ليوطلا   « عوبسألا يھتني «  ، اًریخأو
اًضيأ يھتني  فوسو  سسفأ 12:6)،  ّةیحورلا ( ّرشلا  دانجأو  نیطالّسلاو  ءاسؤرلا 
ةكئالم حبصي  فوس   ، كلذ ىلع  ٌةوالع   . حیسملا نوضفري  نيذلا  رشبلا  نوعداخملا 

لثم كلذ  دعب  نوكن  فوس   . ةنونيدلل نيذّفنُم  حیسملا  يف  مھ  نيذلا  كئلوأو  هللا 
حورلا ملاع  يف  ةكئالملا  .

 



نيذلا كئلوأ  نإف  ّةرملا  هذھ  نكلو   ، يضاملا يف  كراعم هللا  يرجُت  ةكئالملا  تناك 
نوذخؤي نيذلا  فاطتخالاب ( وأ  توملاب  ضرألا  نم  نوذخؤیس  نيذلاو  حیسملا  يف 

فوس  . ةكئالملا عم  قیسنتلاب  نولمعي  فوس   ( ّایليإ لثم  ٌءایحأ  مھو  ضرألا  نم 
ةعیبطلل ةقراخ  اًرومأ  ّيدؤُن  .

 

نودجمرھ ةكرعم  نوكت  فوس   ، ةعیبطلل ةقراخ  تانئاك  مادختسا  ديري هللا  نأ  ّدرجمُب 
هنأ عیمجلا  لیئارسإ  ّایسم  ربخأ   . ةمساح نوكتس  اھنكلو  ةریصق  ریخألا  مویلا  يف 
ّىتم ةكئالملا ( نم  اًشیج  رشع  ينثا  نم  رثكأ  دشحي  نأ  هنكمي  هبلط  ىلع  ًءانب 
رثكأ هيدل  نوكتس  كلذبو   . هذھ ریخألا  مویلا  ةكرعم  يف  هلعفیس  ام  وھو   ،(53:26
ّىتح ٍبارت  نم  ناسنإلا  ةلبج  نأ  امب   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب   .« رانلا ّةوق  نم « يفكي  اّمم 
أدبت نأ  ّدرجُمب  يھتنت  ّرشلا  ىلع  ریخلل  ةریخألا  ةكرعملا  هذھ  نإف   ، هدجم يف  .

 

ّةیخيراتلا 	 ةلثمألا 	 قّقحت
 

، ديدجلا دھعلا  يف  ٍءایشأل  ٌزومر  ميدقلا  دھعلا  يف  ّةیخيراتلا  تّایصخشلاو  ثادحألا 
ٌّحضوُم وھ  امكو   . اًقحال نینسلا  فالآ  وأ  ٍتاونس  دعب  ّىتح  ثدحت  فوس  ٌءایشأ  يھو 

نإف  ، لاثملا لیبس  ىلع   .« ّيّلوألا لاثملا  وأ «  « لاثملا اذھ بـ « فرعُي   ، اًقباس
نبالل بآلا  ميدقتل هللا   « ٌلاثم قاحسإل « میھاربإ  ةمدقت  .

 

ٍصاخشأ نع  ّيبنلا  ءایعشإ  ّملكتو  ّايركز 8:3).  ) « ٍَةيآ ُلاَجِر  نع « ّيبنلا  ّايركز  ّملكت 
ِهِذھَف لوّسرلا « سلوب  انّملعُيو  ءایعشإ 18:8).  ) « َلِیئاَرِْسإ ِيف  َِبئاَجَعَو   ، ٍتَايآ »

« ِروُھُّدلا ُرِخاََوأ  اَنَْیِلإ  ْتَھَتْنا  َنيِذَّلا  ُنَْحن  َانِراَذْنِإل  َْتِبتُكَو   ، ًالاَثِم ْمُھَْتباََصأ  اَھُعیِمَج  ُروُُمألا 
ىلوألا 11:10 سوثنروك  )).

 

. نودجمرھ ةكرعم  يف   ، لاثملا يف  ّلقألا  ىلع   ، هسفن خيراتلا  دیعي  فوس  كلذلو 
يداولا وھ   ( نوردق يداوب  مویلا  فورعملا  طافاشوھي ( يداو  نإف   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب 

لیئوي 2:3؛ 12:3 نامزلا ( ةياھن  ةكرعم  هیف  ثدحتس  يذلا  هسفن  ).
 

نونجلاب 	 ةباصإلا
 

يف ّايركز 4:12).  نونجلاب ( باصت  فوس  میلشروأ  دض  فحزلا  لواحت  يتلا  شویجلا 



اًشیج كبرأو  ّلوألا 15:14)،  لیئومص  ٍةفجر ( بناج  ىلإ  اًداعترا  لسرأ هللا  يضاملا 
ّلوألا لیئومص  مھتحلسأب ( ضعبلا  مھضعب  برض  يف  اوأدب  مھنأ  ةجردل  اًمواقم 
ةقئاف رصانعب  لّخدت  ريدقلا  نأ هللا  ٍحوضوب  لیئارسإل  ةميدقلا  كراعملا  رِھظُت   .(20:14

ًّةرم اھسفن  بیلاسألا  مادختسا  يف  ّددرتي  نل  هنأ  نم  ّدكأتن  نأ  نكميو   ، ةعیبطلل
ىرخأ .

 

سمشلا 	 ءافطنا
 

ٌةراجح مھیلع  تلزن  امدنع  كابترالا  يف  ليوط  ٍنامز  ذنم  نّیيرومألا  كولملا  ّطبخت 
ةياھنلا يفو  عوشي 10:10-13).  سمشلل ( قراخ  ٌءيش  ثدحو  ءامسلا  نم  ةمیظع 
فوسو ايؤرلا 21:16)  ىرخأ ( ًّةرم  دََربلا  مدختسي هللا  فوس   . لاثملا اذھ  قیقحت  ىرن 

سوماع 9:8 ةریھظلا ( يف  قراخلا  ّمكحتلل  سمشلا  عضخت  ).
 

بعرلاو 	 كابترالا
 

نوعدج مزھ   . تابسانملا نم  ٍددع  يف  ٍكابترا  يف  لیئارسإ  ءادعأ  ىقلأ هللا 
يذلا تقولا  يف  مھفویسب  اًضعب  مھضعب  نولتقي  برلا  مھلعج  امدنع  نّیینايدملا 
دھع يف  لیئارسإ  ءادعأ  كبرأو هللا  ةاضقلا 22:7).  مھقاوبأ ( نوعدج  لاجر  هیف  خفن 
لمع اوعیطتسي  مل  مھنأ  ةجردل  اًّدج  ًالیلق  نّییلیئارسإلا  ددع  ناك   . طافاشوھي
ّىتح ءادعألا  كبرأو  مھتالص  ّّبرلا  باجتسا   . هسامتلاو ّّبرلا  حیبست  ىوس  ٍءيش 
كالم نأ  قباس  ٍتقو  يف  انيأر  يناثلا 23:20).  مّايألا  رابخأ  اًضعب ( مھضعب  ءادعألا  لتق 
ةدحاو ٍةلیل  يف  اًفلأ  نینامثو  ةسمخو  ةئام  لتق   ،( عوسي ءایلا ( وأ  ةياھنلا  يأ   ، ّّبرلا
نّییمارألا يف  بعرلا  رشن هللا  امك  يناثلا 35:19).  كولملا  سمشلا ( قورش  لبق 

میظع ٍشیج  توصو  ٍتابكرم  توص  مھعمسأ  امدنع  ءاشعلا  يف  نوبرھي  مھلعجو 
يناثلا 6:7-7 كولملا  )).
 

ةعیبطلل 	 ةقئافلا 	 تانئاكلا 	 برح
 

ىدحإ يفو   . ةّحلسُملا هتاوق  يف  ّةيوامسلا  تانئاكلا  ةليوط  ٍةرتف  ذنم  مدختسا هللا 
جرخیس ناك  يذلا  ةعیبطلل  قئافلا  شیج هللا  عامس  نم  دواد  كلملا  ّنكمت  تّارملا 
ةكرعملا ضوخیل  هلبق  .

 



« َكاَذ ِْذإ  ُهََّنأل   ، ْصِرَتْحا ٍِذئَنیِح   ، اَكُبْلا ِراَجَْشأ  ِسوُؤُر  ِيف  ٍتاََوطَخ  َتْوَص  ُعَمَْست  اَمَدْنِعَو 
يناثلا 24:5 لیئومص  ) « َنِیِّینیِطِْسلِفْلا ِةَّلَحَم  ِبْرَِضل  َكَماََمأ  ُّبَّرلا  ُجُرَْخي  ).
 

ىَّلَصَو » . ةعیبطلل قئافلا  ّّبرلا  شیج  ةيؤر  نم  ٌمالغ  ّنكمت   ، عشیلأ نم  ٍةالص  دعبو 
اَِذإَو  ، َرَصَْبأَف َِمالُغْلا  ِيَنْیَع  ُّبَّرلا  َحَتَفَف   .« َرِصْبُیَف ِهْیَنْیَع  ْحَتْفا   ، ُّبَر َاي  » : َلاَقَو ُعَشِیَلأ 
تّاوق َْتبِرُض  يناثلا 17:6).  كولملا  ) « َعَشِیَلأ َلْوَح  ٍرَان  ِتَابَكْرَمَو  ًالْیَخ  ٌءوُلْمَم  َُلبَجْلا 
ىمعلاب قحال  ٍتقو  يف  ةيزاغلا  ّودعلا  .

 

ةعیبطلل ةقئافلا  رصانعلا  عیمج   .« ةلثمأ اّھلك « ميدقلا  دھعلا  يف  كراعملا  هذھ  تناك 
ةكرعم يف  ىرخأ  ًّةرم  مَدختسُت  فوس  لیئارسإل  ةميدقلا  كراعملا  هذھ  يف 

وھو لیئارسإل  ٌبیھمو  ٌبیھر  ّّبرلاف   . دعب امیف  ٌّحضوُم  وھ  امك   ، ةریصقلا نودجمرھ 
اھیماح وھو  ةباھم  رثكأ  هنأ  امك   ، اھیضاق !

 

ءاسنلا نوحضفيو  تویبلا  نوبھني  مھو  میلشروأ  ىلإ  هتّاوقو  حیسملا  ّدض  لوخد  دعب 
ةیضاملا مّايألا  يف  ناك  امك  لیئارسإ  لجأ  نم  لاتقلا  ّّبرلا  ّررقُي  ّايركز 2:14)،  )!

 

ّايركز 5:14» ) « َكَعَم َنیِسيِّدِقْلا  ُعیِمَجَو  يِھِلإ  ُّبَّرلا  ِيتَْأيَو  ).
 

« َالَو  ، ِلََزألا ُذْنُم  ُهُریَِظن  ْنَُكي  َْمل  ٌّيِوَقَو  ٌرِیثَك  ٌبْعَش   . ِلَاِبجْلا َىلَع  اًّدَتْمُم  ِرْجَفْلا  َلْثِم 
لیئوي ) « ُقِرَْحي ٌبیَِھل  ُهَفْلَخَو   ، ُلُكَْأت ٌرَان  ُهَماَّدُق   . ٍرْوَدَف ٍرْوَد  ِينِس  َىِلإ  ُهَدَْعب  اًضَْيأ  ُنوَُكي 

2:2-3).

 

لیئوي 11:2» ) « اًّدِج ٌرِیثَك  ُهَرَكْسَع  َِّنإ   . ِهِشْیَج َماََمأ  َُهتْوَص  يِطْعُي  ُّبَّرلاَو  ).
 

شیجلا اذھ  يف  نوكن   ( فاطتخالاب وأ  توملاب  ءاوس  حیسملا ( يف  نيذلا  نحن 
ضرألا ریياعمب  وھ  يذلا  ءایعشإ 26:5  يف  فوصوملا  شیجلاب  يقتلن  فوس   . لئاھلا

همدختسا يذلا  هسفن  شیجلا  وھ  ّيضرألا  شیجلا  اذھ  نوكي  فوس   . لئاھ ٌشیج 
ِيف ِلْبِّزلاَك  دوھیلا «...  ثثج  هیف  نوكتس  يذلاو  راتخملا  هبعش  ةیقنتو  ریھطتل  هللا 

ءایعشإ 5:25 ) « ِةَّقَِزألا ).
 



میلشروأ 	 قوف 	 ٌةيار
 

ءایعشإ 26:5). میلشروأ ( ىلإ  نّییحیسملل  ّةيداعملا  شویجلا  ٌةيار  بذجت  فوس 
ءایعشإ ءامسلا ( نم  ّينایسملا  ّيحیسملا  شیجلا  يتأي   ، هسفن تقولا  يفو 
بذجل يفكي  امب  ّةيوق  ودبت  نأ  يغبني   . اھتمیق ةيّارلا  هذھل  نوكت  نأ  ّنیعتي   .(3:13-5

، دیكأتلابو  . ناوألا لبق  نوبرھي  مھلعجت  يتلا  ّةوقلاب  سیل  نكلو   ، ملاعلا شویج  ّلك 
يف نیقبتملا  لئالقلا  دوھیلا  قحس  ءاھنإل  ّةيرورض  ملاعلا  شویج  عیمج  نوكت  نل 
قئاف ٍلكشب  نیموتخملا  اًفلأ  نوعبرأو  ةعبرأو  ةئاملا  يھ  ةيّارلا  نوكت  اّمبر   . لیئارسإ

عم نویھص  لبج  ىلع  ةياھنلا  يف  نورھظي  مھنأل  ّيدسجلا  ىذألا  نم  ةعیبطلل 
اذإ هنأ  قيدصت  بعصلا  نم   ، ىرخأ ٍةیحان  نم  ايؤرلا 1:14).  لیئارسإ ( ّایسم   ، لمحلا
ٍشیج ّيأ  ىلع  ءابغلا  نم  نوكي  فوسف   ، كانھ  ( هسفن يأ هللا  لیئارسإ ( ّایسم  ناك 
فشكي نل  اّمبر   ! ةحلسألا وأ  فوفصلا  نم  ٍددع  ّيأب  هّدض  يتأت  نأ  ٍشویج  وأ 
حمسي يك  رومزملا 2:97)  طیحملا ( مالظلاب  رھاظلا  هدجم  نع  ةيادبلا  يف  حیسملا 
ةكیشولا ةدابإلا  لجأ  نم  عّمجتلاب  حیسملا  ّدض  شویجل  .

 

ءایعشإ 17:30). ٍدحاو ( ةرجز  نم  نّییلیئارسإلا  نم  ٌفلأ  برھ   ، ميدقلا دھعلا  يف 
نم ٌدحاو  درطي  فوس   ، عوشي مّايأ  يف  امك   . رودلا لدابتل  تقولا  نوكي  فوس  ًابيرقو 
فوس ّایسملا  نأ  دوھیلا  كِردُي  امدنع  عوشي 10:23).  ّودعلا ( نم  اًفلأ  نّییلیئارسإلا 
فصولا نم  دعبأ  ًةأرج  نوبستكي  فوس   ، مھلجأ نم  لاتقلل  لصي  :

 

« ِمَْویْلا َِكلذ  ِيف  ْمُھْنِم  ُِرثاَعْلا  ُنوَُكیَف   ، َمِیلَشُروُأ َناَّكُس  ُّبَّرلا  ُرُتَْسي  ِمَْویْلا  َِكلذ  ِيف 
ّايركز 8:12 ) « ْمُھَماََمأ ِّبَّرلا  َِكالَم  َلْثِم  َلْثِم ِهللا،  َدُواَد  ُتَْیبَو   ، َدُواَد َلْثِم  ).
 

نأ نّویلیئارسإلا  ىري  امدنع   . ضرألا ىلع  هّفرصت  ةقيرط  يف  قباوس  عضو هللا 
تاوطخ توص  عمس  ّىتح  دواد  رظتنا  املثمو   . ٍةأرجب نوجرخي  فوس  مھعم  سوّدقلا 

يناثلا 24:5)، لیئومص  ٍةعرسب ( ّكرحت  مث   [ ٍمسلبلا اكُبلا [ راجشأ  سوؤر  يف  تّاوقلا 
شیجلا نورظنيو  نوعمسي  امدنع   . هسفن ءيشلا  نّویلیئارسإلا  لعفي  فوس 

اننأ نوفرعيو   ، میلشروأ ىلع  ّيحورلا  ملاعلا  يف  ٍذئدنع  نوكیس  يذلا   ، قراخلا
ةكرعملا يھتنت  يكلو   ! ٍفوخ الب  نوجرخي  فوس   ، مھلجأ نم  لاتقلل  نوّدعتسم 

ٍصخش ىلإ  ةراشإلل  ىوس  دوھیلا  ّرطضي  ّالأ  نكمملا  نم   ، ّةوبنلا بسح  ةعرسلاب 
هلتقن فوس   ( ّيوامسلا حیسملا  شیج  نحنو ( مھعبصإب  ام  .

 



ةمیظعلا 	 رانلا 	 ةرك
 

« ٍمَْوي ِيف  ُهَكْوَشَو  ُهَكَسَح  ُلُكَْأيَو  ُقِرْحُیَف   ، ًابیَِھل ُهُسوُّدُقَو  اًرَان  َلِیئاَرِْسإ  ُروُن  ُریَِصيَو 
ءایعشإ 17:10 ) « ٍدِحاَو ).

 

الو ٌّراب  سیل  هنأ  انِربخُت  ةیمور  ةلاسر  نأ  امب   . رظتنملا لیئارسإ  ّایسم  وھ  سوّدقلا 
اذھ نإف  ءایعشإل 6:9  اًقفو  هنأ  ّنیبُي  اذھف  اوأطخأ (10:3، 23)،  عیمجلا  نأو  ٌدحاو 

ّایسملا  ، اذوھي طبس  نم  جراخلا  دسألا  ىوس  ىوكي  نل   . ناسنإلا وھ هللا- سوّدقلا 
ةبوبحملا لیئارسإ  لجأ  نم  لاتقلل  دوعي  يذلا   ، ّيقیقحلا .

 

ّایسملا اذھ  مّعنت   . حیسملا ّدض  سئابلا  همداخب  ًاّیصخش  اًمامتھا  ّایسملا  ّمتھي 
ّدض اًصوصخو  ریبكلا  ّيویندلا   « حاجنلاب » ، ناطیشلا عم  ٍبنج  ىلإ  ًابنج   ، باّذكلا
هلِطبُي فوس  ّایسملا  نأل  هتياھن  ىلإ  حاجنلا  اذھ  لصي  فوس   ، كلذ عمو   . دوھیلا
ّكشي نل  فشكنملا  روھظلا  اذھ  لثمبو  ةیناثلا 8:2).  يكینولاست  ) « ِهِئِیجَم ِروُھُِظب  »
رصنلا قّقحُیل  ءاج  يذلا  وھ   ، دوھیلا كلم   ، ريدقلا نأ هللا  يف  ضرألا  هجو  ىلع  ٌدحأ 
ّيئاھنلا .

 

«، ِتاَواَمَّسلا ىَّطَغ  ُهَُلالَج   . َْهالِس  . َناَراَف َِلبَج  ْنِم  ُسوُّدُقْلاَو   ، َناَمِیت ْنِم  َءاَج  َُا 
ُراَِتتْسا َكاَنُھَو   ، ٌعاَعُش ِهَِدي  ْنِم  َُهل   . ِروُّنلاَك ٌناَعََمل  َناَكَو   . ِهِحِیبَْست ْنِم  َْتألَتْما  ُضَْرألاَو 

قوقبح 3:3-4 ) « ِِهتَرْدُق ).

 

ٍبرح ضوخل  اًعم  مھشویجو  ضرألا  كولمو   ( حیسملا ّدض  شحولا ( عمتجي  فوس 
داقُيو  ( مھمیعز شحولا ( َفطتخُي  فوس  ايؤرلا 19:19).  بابرألا ( ّبرو  كولملا  كلم  ّدض 

ايؤرلا 20:19، 10:20، 14-15). رانلا ( ةریحب   ، ّمنھج ىلإ  ةایحلا  دیق  ىلع  وھو  ٍةعرسب 
جراخ تايافنلل  ًابلقم  تناك  عوسي  نامز  يفو  ّةینثولا 55،  حئابذلل  ًاناكم  ّمنھج  تناك 
بجي  . ةمداقلا تانونيدلل  ٍحاضيإ  روصك  ّةرمتسملا  اھران  عوسي  مدختسا   . میلشروأ
ىلع عّالطالل  ) . رارشألل طیسو  ٌناكم  يھ  يتلا  ةيواھلاو  ّمنھج  نیب  طلخلا  مدع 

« رانلا ةریحب  » و« اھرود ّيدؤُت  فوس  ةيواھلا  نیمسقلا « رظنا   ، ًالیصفت رثكأ  ٍةشقانم 
تناك  . لیئارسإ يف  ٍداو  وھو   ، مّونھ نبا  نم  ٌّقتشُم  مسالا   .( عبارلا لصفلا  يف 

حیسملا ّدضب  اھطابترا  حّضتيو  مّونھ  يداو  يف  ةتفُت  ةقطنم  :
 



« ٌرَان اَھُتَموُك   ، ٌةَعِساَو ٌةَقیِمَع   ، ِِكلَمِْلل اًضَْيأ  َيِھ  ٌَةأَّیَھُم   ، ِسَْمألا ُذْنُم  ٌَةبَّتَرُم   « َةَتْفُت ََّنأل «
ءایعشإ 33:30 ) « اَھُِدقوُت ٍتيِرِْبك  ِرْھَنَك  ِّبَّرلا  ُةَخَْفن   . ٍةَرْثَِكب ٌَبطَحَو  ).
 

ايؤرلا رومزملا 3:97؛  ملاعلا ( شیج  قرحتو  ءامسلا  نم  ٌران  لزنت  تقولا  اذھ  يف 
، ٌفیِخُم ٍَةنوُنْيَد  ُلوُبُق  نّییناربعلا 27:10 «...  يف  دراولا  دعولل  ٌقیقحت  اذھو   ،(9:20

ّداَضُمْلا َنيِ َلُكَْأت  َْنأ  ٍةَدِیتَع  ٍرَان  ُةَرْیَغَو  ».
 

راصتنالل 	 دوھیلا 	 ضوھن
 

ايدبوع 18» ) « ًابیَِھل َفُسوُي  ُتَْیبَو   ، اًرَان َبوُقَْعي  ُتَْیب  ُنوَُكيَو  ).
 

« ِيف  . ْمِھِھِلإ ِدوُنُجْلا  ِّبَِرب  ِيل  ٌةَّوُق  َمِیلَشُروُأ  َناَّكُس  َِّنإ   : ْمِِھبْلَق ِيف  اَذوَُھي  ُءاَرَمُأ  ُلوُقَتَف 
. ِمَزُحْلا َنَْیب  ٍرَان  ِلَعْشِمَكَو   ، َِبطَحْلا َنَْیب  ٍرَان  ِحَابْصِمَك  اَذوَُھي  َءاَرَمُأ  ُلَعَْجأ  ِمَْویْلا  َِكلذ 
ِيف اًضَْيأ  ُمِیلَشُروُأ  ُتُبْثَتَف   ، ِراََسیْلا ِنَعَو  ِنیَِمیْلا  ِنَع  ْمَُھلْوَح  ِبوُعُّشلا  َّلُك  َنوُلُكَْأیَف 

ّايركز 5:12-6 ) « َمِیلَشُروُِأب اَِھناَكَم  ).

 

بعرلا مھكِردُي  فوسف  نورخآلا  اّمأ  ایمرإ 45:48).  مھسوؤر ( ىلع  ضعبلا  قَرحُي 
. ٍضَْعب َىِلإ  ْمُھُضَْعب  َنوُتَھَْبي   . ٍةَِدلاَوَك َنْوََّولََتي   . ٌضاَخَمَو ٌعاَجَْوأ  ْمُھُذُخَْأت   . َنوُعَاتَْریَف »
ءایعشإ 8:13 ) « ٍبیَِھل ُهوُجُو  ْمُھُھوُجُو  ).
 

ءایعشإ 12:33» ) « ِراَّنلِاب ُقَرْحُت  ًةَعوُطْقَم  اًكاَوَْشأ   ، ٍسِْلك َدوُقَو  ُبوُعُّشلا  ُریَِصتَو  ).
 

ّيروفلا 	 رّخنتلا
 

َىلَع  ، ِدوُنُجْلا ُِدّیَس   ، ُِدّیَّسلا ُلِسْرُي  َِكلِذل  » . ٍران ّدرجُم  نم  رثكأ  وھ  ام  اًضيأ  ّّبرلا  فصي 
ءایعشإ ) « ِراَّنلا ِدِیقَوَك  اًدِیقَو  ِهِدْجَم  َتَْحت  ُِدقوُيَو   ، ًالاَزُھ  [ حیسملا ّدض  شویج  ِِهناَمِس [

16:10).
 

رانلا قِلطُت   .« ِراَّنلا ِدِیقَوَك  اًدِیقَو  رانلا « هذھ  نكلو   ، رانلاو لازھلا  نیب  انھ  ّّبرلا  طبري 



. نوبركلا دیسكأ  يناث  لثم  ةطیسب  تاّبكرُم  كرتتو  تانوبركوردیھلا  لثم  ةّبكرُم  اًداوم 
دیقو حلطصم  ىلإ  ةراشإلاب   . ةياغلل ةعيرس  ٍةدسكأ  ّةیلمع  ساسألا  يف  هذھو 
نامز يف  بعشلا  ىدل  ةفورعم  ةدسكألل  ٍةقيرط  عرسأل  اًھیبشت  ّّبرلا  مدختسي 
ّةیلمع رییغتل  ٍقرط  نع  لاجملا  اذھ  يف  نوثحابلاو  نّویئایمیكلا  ثحبي   . ءایعشإ
نمو  . لكآتلا ةئطبت  وأ  نانسألا  حیتفت  نكمي  ةّریغتُملا  ةدسكألا  لالخ  نم   . ةدسكألا

ام نإف   ، ةیفاك ٍةرتفل  ةخوخیشلا  ّةیلمع  ّترمتسا  اذإ   . خیشن ةئیطبلا  ةدسكألا  لالخ 
اًّتیم وأ  اًرّخنتُم  حبصي  ّىتح  دّسكأتي  ٌّيح  وھ  .

 

ّايركز 12:14 يف  ٌةّحضوُم  هالعأ  ةروكذملا  رانلا  ةبرض  :
 

« َىلَع اوُدَّنََجت  َنيِذَّلا  ِبوُعُّشلا  َّلُك  ُّبَّرلا  اَِھب  ُبِرَْضي  ِيتَّلا  َُةبْرَّضلا  ُنوَُكت  ِهِذھَو 
، اَِھباَقَْوأ ِيف  ُبوَُذت  ْمُھُنوُیُعَو   ، ْمِھِماَدَْقأ َىلَع  َنوُِفقاَو  ْمُھَو  ُبوَُذي  ْمُھُمَْحل   . َمِیلَشُروُأ

ْمِھِمَف ِيف  ُبوَُذي  ْمُھُناَِسلَو  ».

 

توملا هانعم  طقسي  نأ  لبقو  هیمدق  ىلع  ءرملا  نوكي  امنیب  ام  ٌءيش  بوذي  امدنع 
وأ ّةیحلا  ةجسنألا  دّسكأتت  فوس  كلذ  دعب  رصبلا  حمل  يفو   ! عقاولا يف  ئجافملا 
رّخنتت وأ  بوذت  .

 

عم ثدحي  ام  ّحضوُت  ًّةصق  يوري  امیف  لّمحتلا  ىلع  ةردقلا  ءّارُقلا  نم  ّفلؤُملا  بلطي 
ةرّخنتُملا ةجسنألا  .

 

صحفن نأ  انیلع  ناك  ایجروجب  ّبطلا  ّةیلك  يف  ضارمألا  ملع  سردأ  تنك  امدنع 
دحأ تومي  نأ  لبق   . صخشلا ةافو  ببس  صوصخب  نیمختلاو  حيرشتلا  نم  ءاضعألا 
ىناعي ناك   . نيرامت ّةيأ  ّيدؤُي  ّالأ  هبیبط  هربخأ   ، حيرشتلل اوعضخ  نيذلا  صاخشألا 
اھسفن حالصإ  اھیلع  ناك  بلقلا  ةجسنأ  عضاوم  ضعب  نإ  هل  لیقو  ّةیبلق  ٍةبون  نم 
ّيضاير طاشن  ّيأ  يف  ٍءطبب  أدبي  نأ  لبق  .

 

طغض أدب  ضكري  ناك  امنیبو   ! بیبطلل عامتسالا  نم  ًالدب  ضكرلا  ّررق  ضيرملا  نكلو 
هبلق راجفنال  ّىدأ  اّمم  اًرّخنتُم  حبصأ  يذلا  بلقلا  عضوم  عّستاو  عافترالا  يف  هبلق 
عضو ٍةلوھسب  ءرملل  نكمي  ناكو   ، نبجلاك اًقّستُم  عضوملا  اذھ  ناك   . نولابلا لثم 

. نیكسملا صخشلا  اذھل  ثدح  ام  نّمخأ  نأ  ّىتح  َّيلع  ّنیعتي  مل   . هیلع هعبصإ 



ّةوق تناك  امدنع   . اًّدج اًّنیل  حبصأو  جیسنلا  تام   . ّينبُجلا رّخنتلا  ببسب  هبلق  ّقزمت 
هلمتحي نأ  نكمي  ام  قوف  طغضلا  سرامت  هبلق  نم  ّدیجلا  عضوملا  نم  ةّیفاضإلا  ّخضلا 

ًاّیفرح هبلق  رجفنا  فیعضلا  عضوملا  .
 

بیصي امدنع  ثدحیس  امل  ةحضاو  ًةروص  مّدقأل  لب  فوخلا  رشنل  ّهلك  اذھ  لقأ  مل 
لماشلا رّخنتلاب  نیمواقملا  شویج  ّّبرلا  .

 

، نیيارشلاو ةدروألا  كلذ  يف  امب   ، ءرملا ةجسنأ  تبیصأ  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلع 
. ٍناكم ّلك  يف  مدلا  راجفنا  يف  ّيلخادلا  مدلا  طغض  ّببستي  فوسف   ، ًةأجف رّخنتلاب 
لثم ّيروف  ٍرّخنت  يف  ّببستي  يك  اًقئاف  اًزفاح  ّبلطتي  فوس  رمألا  نأ  ّدكؤُملا  نم 
رّخنتلا جئاتن  طقف  ّلیختي  نأ  ءرملل  نكمي   . اًّدج ةحضاو  ّةيداملا  ةجیتنلا  نكل   ، اذھ
هلمكأب مسجلل  ّيروفلا  .

 

ِهِیف ِرَخَّذُمْلا  » : حیسملا نھذ  يف  ةظوفحم  نوكلا  رارسأ  نأب  سّدقُملا  باتكلا  انّركذُي 
رارسأ عیمج  فرعي  هنإف  يلاتلابو  يسولوك 3:2).  ) « ِمْلِعْلاَو ِةَمْكِحْلا  ِزوُنُك  ُعیِمَج 

َقِلُخ ِهِیف  ُهَِّنإَف   ... ِروُظْنَمْلا ِرْیَغ  ُةَروُص ِهللا  َوُھ  يِذَّلا  » . ديزملا كانھ  نكلو  ملعلا ... 
يسولوك 15:1-17 ) « ُّلُكْلا ُموَُقي  ِهِیفَو   ، ٍءْيَش ِّلُك  َلْبَق  َوُھ  يِذَّلا   ... ُّلُكْلا ).
 

«« ِِهتَرْدُق ِةَِملَِكب  ِءَایَْشألا  َّلُك  ٌلِماَحَو   ، ِهِرَھْوَج ُمْسَرَو   ، ِهِدْجَم ُءاََھب  َوُھَو   ، يِذَّلا
نّییناربعلا 3:1 )).
 

موقي هیف  يذلا  وھ  حیسملا  لب   ، بسحف ملعلا  ّلكو  ةفرعملا  ّلك  حیسملا  كلمي  ال 
ملعلا يف  هیّمسُن  ام  ءارو  امیف  ّةوقلا  هنإف  يلاتلابو   . ءایشألا ّلك  لماح  وھو  ّلكلا 

تانحشلا عیمج  ىلع  ظفاحي  يذلا  وھ  حیسملا  نأ  امك   . ّيوونلا طبارتلا  ّةوقب 
ّببستي اّمم  ضعبلا  اھضعب  نع  عجارتت  كلذلو ال   . اًعم ةاونلا  يف  تانوتوربلل  ةبجوملا 
ءایشألا ّككفت  يف  .

 

، ناسنإلل ةّماضلا  ةجسنألا  كلذ  يف  امب   ، اًعم ءایشألا  ّلك  لمحي  حیسملا  نأ  امبو 
ّةیظحل جئاتن  ىلإ  ّيدؤُي  اّمم  هیخري  نأ  هیلع  لھسلا  نمف  .

 



، ّيوون ٍراجفنا  ببسب  ثدحي  فوس  ّيظحللا  رّخنتلا  اذھ  نأ  سانلا  نم  ٌریثك  دقتعي 
نم ٌراجفناف   . ةركفلا هذھ  يف  ةئطاخ  ٍرومأ  ةّدع  دجوت  نكلو   . ّةینورتوینلا ةلبنقلا  لثم 
اًضيأو  . ةطنحلا ةلازإ  نود  ناوزلا  ةلازإل  ةمزاللا  ّةیحارجلا  ّةقدلا  هل  نوكت  نل  عونلا  اذھ 
يف ّهلحم  ّلحي  نأب  ناسنإلل  حمسي  فوس  نأ هللا  دقتعن  نأ  لوقعملا  نم  سیل 
نكلو  . هئادعأ عیمج  نم  ًاّیصخش  ّصلختي  نأو   ، ةطقنلا هذھ  دنع  ةلداعلا  هتمقن 
أبولا تابرضلا [ ةبرض  يف  ّببستي  نم  وھ  ةياھنلا  ].

 

 

طبريو ّّبرلا  نالعتسا  فصي  امیف  ّيبنلا  قوقبح  لالخ  نم  ةریخأ  ًةرظن  يقلن  انوعد 
ْنِم َُهل   . ِروُّنلاَك ٌناَعََمل  َناَكَو  » : ّّبرلا نیبو  ّايركز 12:14  يف  نامزلا  ةياھن   « ةبرض نیب «
يتأي  ، اذكھو قوقبح 4:3-5).  ) « َُأبَوْلا َبَھَذ  ُهَماَّدُق   . ِِهتَرْدُق ُراَِتتْسا  َكاَنُھَو   ، ٌعاَعُش ِهَِدي 

ّةینورتوین ٍةلبنق  نم  سیلو  ّّبرلا  نم  أبولا  .
 

بضغلا 	 مورك
 

. ةدروألاو نیيارشلا  نم  مدلا  رجفني  فوسو  ًاّیفرح  ءادعأ هللا  ثثج  رجفنت  فوس 
ايؤرلا يف  ٌروكذم  وھ  امك  بنعلا  ىلع  سودلا  لثم   ، ّةوبنلا بسحب  رمألا  نوكي  فوس 
لّمأت  . اھراظتنا لاط  يتلا  ةمقنلا  تناح  نآلاو  همد  اوكفس  ءادعأف هللا   .18:14-20
ايؤرلا لّجس  هباتك  يف  سيروم  يرنھ  ّفلؤُملل  تفاللا  فصولا  اذھ  يف  :

 

« ریصعلا ّقفدت  يھ  ةبسانملا  ةنراقملا  نأ  ةجردل  عيرسو  ةياغلل  ٌمخض  ءامدلا  كفس 
يف بنعلا  ىلع  نیسئادلا  مادقأ  تحت  ةجضانلا  رامثلا  نم  ةلئاھ  ٍتاعومجم  نم 
ریسي ّكش  الو  لویخلا  مھنم  نوديدع  بكري  نيذلا   ، نّییندملا لفاحج   . ةرصعملا
نوعّمجتي  ، ام ٍعون  نم  ٍتابكرم  ىلع  نورخآ  ریسي  اّمبرو  مادقألا  ىلع  مھنم  نوریثك 

لھذم ٍدھشم  ىلإ  ةصخاش  مھنویعو  بورھلا  ىلع  نيرداق  ریغ  ریبك  ٍضوح  يف  اًعم 
نیيالم نم  مدلا  بَكسُيو  بنعلا  راجفنا  لثم  ًةأجف  نورجفني   ، ءامسلا يف 

56.« عیبانیلا
 

رّخنتلا أبوب  باصُت   [ تاركسعملا تّالحملا [ يف  تاناویحلا  عیمجو  لویخلا  نأ  امب 
يذلا يداولا  ىلإ  دعاصتي  فوس  مدلا  لیس  نإف  ّايركز 14:14)،  هسفن ( ّيروفلا 

ايؤرلا 20:14 لیخلا ( مجل  ىلإ  ّةوبنلا  بسحب  ًاّیفرح  لصي  فوس  )!



 

ةملظملا 	 ةریھظلا
 

ّيطغُت فوس  رومزملا 9:18، 11).  ةملظو ( ٌبابض  هبحاصي  ّّبرلا  ءيجم  نأ  اًقباس  انيأر 
ةيامحلل سانلا  يفختو  سمشلا  هذھ  مالظلا  بحس  .

 

« ُِمتْقُأَو  ، ِرْھُّظلا ِيف  َسْمَّشلا  ُِبّیَغُأ  ِيَّنأ   ، ُّبَّرلا ُِدّیَّسلا  ُلوَُقي   ، ِمَْویْلا َِكلذ  ِيف  ُنوَُكيَو 
يف ّعرضتلا  ىلع  اًضيأ  بیجتسي هللا  فوس  سوماع 9:8).  ) « ٍروُن ِمَْوي  ِيف  َضَْرألا 

ءایعشإ رفس  :

 

«« َنِیبِراَھْلا يِرِھْظُت  َال   ، َنيِدوُرْطَمْلا يِرُتْسا   ، ِةَریِھَّظلا ِطَسَو  ِيف  ِلْیَّللاَك  ِكَّلِظ  ِيلَعْجا 
ءایعشإ 3:16 )).
 

دوھیلا 	 ةنونيد 	 ةياھن
 

ءایعشإ بضغ هللا ( سأك  برش  نم  اوھتنا  دق  دوھیلا  نوكي  فوس  تقولا  اذھ  لولحب 
ّّبرلا ّدعتسي  ءایعشإ 23:51)!  مھئادعأ ( ىلع  رودلا  يتأیس  كلذ  دعبو   ،(22:51
برضلل :

 

« ُرَان ْمُھُلُكَْأتَو  ِبْعَّشلا  َىلَع  ِةَرْیَغْلا  َنِم  َنْوَزَْخيَو  َنْوََري   . َنْوََري َالَو  َكَُدي  ْتَعََفتْرا   ، ُّبَر َاي 
ءایعشإ 11:26 ) « َِكئاَدَْعأ ).
 

مّھرضت نل  رانلا  نأب  لیئارسإ  ِنئمطُي  ّّبرلا  :

 

« َالَف ِراَّنلا  ِيف  َتْیَشَم  اَِذإ   . َكُرُمَْغت َالَف  ِراَھَْنألا  ِيفَو   ، َكَعَم َاَنأَف  ِهَایِمْلا  ِيف  َتْزَتْجا  اَِذإ 
ءایعشإ 2:43 ) « َكُقِرْحُي َال  ُبیِھَّللاَو   ، ُعَذْلُت ).
 

نوّنصحُم مھنأ  وغندبعو  خشیمو  خردش  دجو  امك  نكلو   ، اًفیثك بیھللا  نوكي  فوس 
نّویلیئارسإلا ربتخي  فوس  كلذك   ،( ّایسملا نبا هللا ( ةيامح  تحت  رانلا  نوتأ  يف 



مھؤادعأ قرتحي  امنیب  ّةیھلإلا  ةيامحلا  .
 

«« ُراَّنلا ُمُھُلُكَْأتَو  ْمُھُِعلَتَْبي  ِهِطَخَِسب  ُّبَّرلا   . َكِروُضُح ِناَمَز  ِيفٍرَان  ِروَُّنت  َلْثِم  ْمُھُلَعَْجت 
رومزملا 9:21 )).
 

ثدحلا 	 ةياھن 	–	 راونألا 	 ةدوع
 

. سمشلا ِملظُت  فوس   – ( نارفغلا موي  روبیك ( موي  ریخألا –  مویلا  ةریھظ  يف   ، اًضيأو
ّجترت امدنع  ءایعشإ 10:13؛ 4:34).  ّيتم 29:24؛  ءامسلا ( نم  موجنلا  طقست  فوسو 

ءایعشإ 13:13).57 اھناكم ( نم  ضرألا  ّلزلزتت  فوس  ءامسلا 
 

يھتني فوس   . رونلا يتأي   ، داتعملا يف  مالظلا  ّلحي  امدنع   ، ءاسملا تقو  يفو 
نایصعلا نم  ٍةنس  رادم 6000  ىلع  ّدتمُملا  ناسنإلا   « ثدح ».

 

ّايركز 7:14» ) « ٌروُن ُنوَُكي  ِءاَسَمْلا  ِتْقَو  ِيف  ُهََّنأ  ُثُدَْحي  َْلب  ).
 

يتلا ّةيوونلا  تاراجفنالا  نم  ديدعلل  ّىتح  نكمي  اًرون ال  ّهلك  ملاعلا  ىري  فوس 
هھباشت نأ  ناسنإلا  اھعنص  .

 

« َماَّدُق ِعْمَّشلا  َلْثِم  ُلَاِبجْلا  َِتباَذ   . ْتَدََعتْراَو ُضَْرألا  َِتأَر   . ََةنوُكْسَمْلا ُهُقوُرُب  ْتَءاََضأ 
رومزملا 4:97-5 ) « اَِھّلُك ِضَْرألا  ِِدّیَس  َماَّدُق   ، ِّبَّرلا ).

 

ةلزلزلا برضت  امدنع   . ریصارصلاك هؤادعأ  برھي  فوس  رون هللا،  نع  فشكلا  دنع 
ّةيرشبلا خيرات  يف  ةقباسلا  لزالزلا  عیمج  نم  اًررض  رثكأ  نوكت  فوس   ، ةمیظعلا
تاراجفنالاو ةراھنملا  لابجلا  نم  ةمیظع  دََرب  ةراجح  رھظت  فوس  ايؤرلا 18:16).  )

ةجتانلا ّةیناكربلا  .
 

َىلَع ِهللا» ُساَّنلا  َفَّدَجَف   . ِساَّنلا َىلَع  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلََزن   ، ٍَةنْزَو ِلَِقث  ُوَْحن   ، ٌمیِظَع ٌدََربَو 
ايؤرلا 21:16 ) « اًّدِج ٌةَمیِظَع  ُهََتبْرَض  ََّنأل   ، ِدََربْلا َِةبْرَض  ْنِم  ).



 

عفترملا ّيوجلا  طغضلا  نم  ةّفثكُم  ّةیقلح  تاجوم  ةقالمعلا  دََربلا  ةراجح  جِتنُت  فوس 
نيذلا كئلوأ  نإف   ، هسفن تقولا  يفو   . ةریبك ٍتاغارف  يف  ّببستي  اّمم   ، ضفخنملاو
ّفجتس ثیح  ءامدلا  نم  ٍرھن  يف  نوّببستي  فوس  ّيروفلا  رّخنتلا  أبوب  اوبیصأ 

ةالص نكلو   ، اًّقح ًابعرمو  اًعيرم  اًموي  نوكي  فوس   . ءاوھلا غيرفتب  ّةيومدلا  مھتیعوأ 
ِيفَو  ، ِراَّنلا ِيف  اوُطَقْسُِیل   . ٌرْمَج ْمِھَْیلَع  ْطُقَْسِیل  » : تبیجتسا دق  نوكتس  ّلترُملا 

رومزملا 10:140 ) « اوُموَُقي َالَف  ٍتاَرَمَغ  ).

 

نيداعملا ءالؤھ  شویج  نونجلا  برضي  فوس   ، ةميدقلا مّايألا  يف  لاحلا  وھ  امكو 
ىمعلابو ّايركز 4:12)  ةعیبطلل ( قئاف  ٍلكشب  ّةیماسلل  نيداعملاو  نّییحیسملل 
هفیسو ّّبرلا  ران  تقو  لبق  ّىتح  اینفص 17:1)،  ).

 

ءایعشإ 16:66» ) « ِّبَّرلا َىلْتَق  ُرُثَْكيَو   ، ٍرََشب ِّلُك  َىلَع  ِهِفْیَِسبَو  ُِبقاَعُي  ِراَّنلِاب  َّبَّرلا  ََّنأل  ).
 

ايؤرلا 18:19) ءاوس ( ٍّدح  ىلع  ءایندألاو  ءامظعلاو  ةداقلاو  كولملا  ثثج  نوكت  فوس 
اھسفن ءامسلا  رویط  هیلع  ّقلحُتس  يذلاو   ، بیھملا میظعلا  » هللا  ءاشعك ةزّھجُم « .

 

ةياھنلا ىلإ  هتقيرطب  ّفرصتلا  نم  ناسنإلا   « عوبسأ لصو « دقل  !
 

ٌصّخلُم
 

. ةفلتخم ىوق  نم  میلشروأ  ىلإ   ، حیسملا ّدض  عم  ٍبنج  ىلإ  ًابنج   ، ممألا داقُت 
ّايركز 2:14 ءاسنلا ( حَضفُتو  تویبلا  بَھنُتو  ةنيدملا  ىبسُت  ).
 

لابجلا أدبت   ، ضرألا نم  ءایلا  برتقي  امنیب   . ٍناكم ّلك  يف  ّةینوكلا  تابارطضالا  رھظت 
. رزجلاو لابجلا  يفتخت   . جاجترالا يف  ناسنإلاو  ضرألا  أدبتو  نابوذلا  يف  لالتلاو 

رشنت رزجلاو  ّدملا  تاجومو  قربلاو  ّةيدعرلا  فصاوعلاو  ّةیناكربلا  تاروثلاو  لزالزلاو 
ٍبیھل عم  دسأ هللا  روھظب  رونلا  ئفطني  اًرھظ  ةرشع  ةیناثلا  ةعاسلا  يفو   . بعرلا
رھظي  ، ءاسملا يفو   . اھراظتنا لاط  يتلا  ةمقنلل  فیثك  ٍمالظ  يف  ًایتآ  هینیع  يف 

دیق ىلع  وھو  َفطتخُيو  عوسي  رونب  حیسملا  ّدض  َطبرُي   . فصولا ءارو  ٍرونب  دجم هللا 



ملاعلا شویج  رظنت  امیف  رانلا  ةریحب  ىلإ  ّةیئرم  ریغ  ٍةعرسب  ةكئالملا  هقفارتو  ةایحلا 
وھ امكو   . ةدراطملا يف  دوھیلا  أدبي  امنیب  رارفلاب  ةلئاھلا  شویجلا  أدبت  مث   . دھشملا

. ةعیبطلل ةقئافلا  رصانعلاو  تانئاكلا  مَدختسُت  فوس   ، ةميدقلا كراعملا  يف  لاحلا 

. میلشروأ ّدض  اوعّمجت  نيذلا  سانلا  عیمجو  ةداقلاو  كولملاو  لاطبألا  برھي  فوس 
ٌروقص ال ّقلحُت  فوس   . بنعلا ىلع  سودلا  لثم  مھئامدب  مھداسجأ  رجفنت  فوسو 
اًموي اھّروصتت  مل  ٍةمیلوب  معنتو  ةقطنملا  ءامس  يف  اھل  رصح  .

 

ةریبك ٍةعرسب  ّهلك  اذھ  يھتني  !
 

ٌةمتاخ
 

ءازإ ديدشلا  بارطضالاب  نورعشي  فوس  طقف  ّةبحملل  اًھلإو  عیمجلل  ًابأ  نوري هللا  نم 
ءایلا حبصي  نأ   ، فلألا  ، قلاخلا ريدقلا  ىلع هللا  ّنیعتي   . هالعأ دھاشملا  يف  درو  ام 
بلطي ٍةسادق  هلإ  اًضيأ  هنكلو   ، ٍّةبحم هلإ  ّدرجُم  سیل  . هللا  نامزلا اذھ  يھنُيو  ام  اًموي 
ءایلاو فلألا  هنإ   . اھبقاوع عیمجو  ّةیطخلا  نيدي  نأ  ّبلطتت  ةلادعو هللا   . ةلادعلا
هناطلس ةئیشمبو   ، ءایشألا عیمج  قلخ  هناطلس  ةئیشمبو   . هسفن رادقملاب 

يف درو  ام  انحصن  نكیل   . ءایشألا عیمج  يھنُي  نأ  هاوس  ٍدحأ  ّيأل  نكمي  اھسفن ال 
رثكألا ّةوبنلا  ةملك  يف  ٍراقوب  ثحبنل  » :( اھتغایص ةداعإ  دعب  ةیناثلا 19:1 ( سرطب 
ّةیفلألا موي  رجف  علطي  نأ  ىلإ  ملظم  ٍناكم  يف  عطاس  ٍرونل  امك  اھل  هبتننلو  اًنیقي  ».

 

اًعم اھعضو  بجي  يتلا  لیصافتلا  نم  ديدعلا  كانھ  لازت  ةملك هللا، ال  يف  ثحبن  امنیب 
مھبكر اونحأ  نيذلا  ّانم  كئلوأل  ةبسنلاب   .(« ٍزْغُل ِيف   ، ٍةآْرِم ِيف  َنآلا  ُرُظَْنن  اَنَِّنإَف  »)
ملظملا لیللاو  سمشلا  ىرن  امكف   . انل قمعألا  نانتمالا  نوكي  نأ  بجي   ، حیسملل

َنِم َانُذِقْنُي  هنأب «...  هسفن  ةياھنلا  نم  دعولاو  ءاجرلا  انيدل  نوكي  برتقي  ةياھنلل 
بجي اذھ  هروھظ  ءاجر  هدنع  نم  ّلكو  ىلوألا 10:1) .  يكینولاست  ) « ِيتآلا ِبَضَغْلا 

ىلوألا 3:3 ّانحوي  ) « ٌرِھَاط َوُھ  اَمَك  ُهَسَْفن  ُرَِّھطُي  نأ «...  ).
 

عوسي ىلع  مھؤاجر  سّسأتي  نيذلا ال  كئلوأ  يف  سوملم  ٌفوخ  اًضيأ  دجوي  نأ  بجي 
هبیلص ىلإ  نوعیطتسي –  امنیب  هیلإ  اوتأي  نأ  ةمكحلا  نم  نوكي  فوس   . حیسملا
يف تانونيدلا  عیمج  نم  ّةيدبأ  ٌةيامح  دجوت  ثیحو  بضغلاو  رانلا  تدّقتا  ثیح 
وأ ّةيدبألا  ةنونيدلا  اّمإ  اھنإ  ّةیمھألا –  ةياغ  يف  ةحورطملا  ّةیضقلا   . لبقتسملا



مدع رایتخاو   . ّةيدبألا يضقنس  نيأ  ةایحلا  هذھ  يف  ّررقُن  نأ  انیلع   ! ّةيدبألا ةایحلا 
راتخن نأ  انیلع  يغبني  هنأ  امبف   . ّيثراك ٌرارق  هتاذ  ّدح  يف  وھ  ٍءيش  ّيأ  لمع 
ةنونيدلل ًایعاو  اًرایخ  هنوك  نع  ّلقي  انرایتخا ال  مدع  نإف   ، صالخلل ٍةيارد  نع  حیسملا 

رانلا ةریحب  يف  ّةيدبألا  .
 

ٌبْحَرَو ُبَابْلا  ٌعِساَو  هنأل « عیمجلا  ىلع  ّةیمتح  ةياھنلا  نوكت  فوس   ، ظحلا ءوسلو 
كئلوأل ةبسنلاب   ، ىرخأ ٍةیحان  نمو  ّىتم 13:7).  ) « َِكالَھْلا َىِلإ  ّدَؤُي  يِ يِذَّلا  ُقيِرَّطلا 
ّدرجُم ةقیقحلا  يف  يھ  ةياھنلا  نإف   ، حیسملا عوسي  ىلع  مھؤاجر  سّسأتي  نيذلا 
ةيادبلا !

 

ّفلؤُملا 	 نم 	 ٌةوعد
 

: َِنالوَُقي ُسوُرَعْلاَو  ُحوُّرلاَو  » : ٍةوعدب  ، سّدقُملا باتكلا   ، ّةوبنلا باتك  حور هللا  متخي 
َءاَم ْذُخَْأیْلَف  ْدِرُي  ْنَمَو   . ِتَْأیْلَف َْشطَْعي  ْنَمَو   .«! َلاََعت » : ْلَُقیْلَف ْعَمَْسي  ْنَمَو   .«! َلاََعت »

ايؤرلا 17:22 ) « ًاناَّجَم ٍةَایَح  ).

 

يننأ ّالإ  باتك هللا،  نیبو  عضاوتملا  يباتك  نیب  ٍةنراقم  دوجو  مدع  نم  مغرلا  ىلع 
أدبأ نأ  ّدوأ   . ةلثامم ٍةقيرطب  يباتك  متخأو  طمنلا  اذھ  عاّبتا  َّيلع  بجي  هنأ  رعشأ 

سّدقُملا باتكلا  نم  نیعطقمب  :
 

نّییناربعلا 3:2» ؟» ( ُهُراَدْقِم اَذھ  اًَصالَخ  اَنْلَمَْھأ  ِْنإ  ُنَْحن  وُجَْنن  َفْیَكَف  ).
 

« َنِم اْوَفْعَتْسا  ِِذإ  اوُجَْني  َْمل  َِكئلوُأ  َناَك  ِْنإ  ُهََّنأل   . ِِمّلَكَتُمْلا َنِم  اوُفْعَتَْست  َال  َْنأ  اوُرُظْنُا 
« ِءاَمَّسلا َنِم  يِذَّلا  ِنَع  َنيَِّدتْرُمْلا  ُنَْحن  وُجَْنن  َال  اًّدِج  َىلَْوألِابَف   ، ِضَْرألا َىلَع  ِِمّلَكَتُمْلا 
نّییناربعلا 25:12 )).

 

، هنبا ىلع  هبضغ  بكس   . هطخسو ّةيرانلا  ةنونيد هللا  نم  ةمئاد  ةاجن  نیمأت  مت 
اًعیمج ّانع  ًةحیبذ  همّدقو  رشبلا  نع  حصفلا  لمح  ناك  يذلا   « فسوي نبا  ّایسملا «

نم  ، دیحولا هطرشو   . انیلع هبضغ  بكسي  ّىتح ال  كلذ  لعف هللا  نّییناربعلا 28:9).  )
مّدقُت  . اناياطخل ٍةرفغمك  بیلصلا  ىلع  ّيراّفكلا  حیسملا  توم  لبقن  نأ  وھ   ، انبناج



ام ّلك  قيدصت  ىلع  نورداق  اننأ  ىلع  اًدیكأت  لعفلاب  تقّقحت  يتلا  تّاوبنلا  فالآ  انل 
سّدقُملا باتكلا  انل  هلوقي  .

 

سّدقُملا باتكلا  لوقي  :
 

ّانحوي 7:3» ) « ُقْوَف ْنِم  اوَُدلوُت  َْنأ  يَِغبَْني  ).

 

ٍدََحِأب َسَْیلَو  حیسملا « عوسي  يف  ىوس  ديدجلا  صالخلا  وأ  ةديدجلا  ةدالولا  نوكت  ال 
يَِغبَْني ِِهب   ، ِساَّنلا َنَْیب  َيِطْعُأ  ْدَق   ، ِءاَمَّسلا َتَْحت  ُرَخآ  ٌمْسا  َسَْیل  َْنأل   . َُصالَخْلا ِهِرْیَغ 

لسرلا 12:4 لامعأ  ) « َصُلَْخن َْنأ  ).
 

ُةَایَحْلا َُهل  ُنوَُكت  َْلب  ِِهب  ُنِمْؤُي  ْنَم  ُّلُك  َِكلَْھي  َال  ْيَِكل  سانلا « عیمج  ىلع  اذھ  قبطني 
ْنَم ُّلُك  َِكلَْھي  َال  ْيَِكل   ، َدیِحَوْلا ُهَنْبا  َلََذب  ىَّتَح  ََملاَعْلا  َّبََحأ ُهللا  اَذَكھ  ُهََّنأل   . ُةَّيَِدَبألا

ّانحوي 15:3-16 ) « ُةَّيَِدَبألا ُةَایَحْلا  َُهل  ُنوَُكت  َْلب   ، ِِهب ُنِمْؤُي  ).
 

َتْنَمآَو  ، َعوَُسي ِّبَّرلِاب  َكِمَِفب  َتْفَرَتْعا  ِِنإ  َكََّنأل  ةالصلا « ىوس  ّبلطتي  صالخلا ال  اذھو 
ةیمور ) « ُصُلَْخي ِّبَّرلا  ِمْسِاب  وُعَْدي  ْنَم  َّلُك   ... َتَْصلَخ  ، ِتاَوَْمألا َنِم  ُهَماََقأ  ََّنأ َهللا  َِكبْلَِقب 

13 ،9:10).

 

؟ لیجأتلل ٍببس  ّيأ  دجوي  لھ 
 

نّییناربعلا 8-7:3، 15؛ 7:4» ) « ْمَُكبوُلُق اوُّسَقُت  َالَف  َُهتْوَص  ْمُتْعِمَس  ِْنإ   ، َمَْویْلا ).
 

ئطاخلا اذھ  ةالص  عفراو  دعب  امیف  هتنونيد  نم  ًالدب   ، نآلا ةاجنلاب  ّةیطع هللا  لبقا 
كبلق يف  اھب  نمآو  :

 

« ديرأ  . رصبأ نآلا  ينكلو  ىمعأ  تنك   . كعم ٌةقالع  يل  نكت  ملو  كفرعأ  نكأ  مل   ، ّبر اي 
كنبا ةحیبذب  كبیلص  ىلع  ياياطخ  باقع  تدّدس  كنأ  نمؤأ   . كبضغ نم  ةاجنلا 

. تاومألا نیب  نم  هتمقأ  كنأب  يبلق  يف  نمؤأو  ٌّبر  عوسي  نأ  يمفب  فرتعأ   . دیحولا



نیمآ  ! يصالخ ىلع  كل  اًركش   . صالخلا تلن  اذكھو  ».
 

نم اًضيأ  لب  مداقلا  بضغلا  نم  طقف  وجنت  نل   ! ّّبرلا تلبق  دق  تنك  اذإ  ّةیبلقلا  انیناھت 
اذھو  . ًاّبر حیسملا  لبقت  نأ  لبق  كتوم  ءاج  اذإ  كؤازج  نوكیس  ناك  يذلا  بضغلا 
ىلإ كباھذ  ينعت  تناك  يتلاو  ةیضاملا  كاياطخ  ىلع  ةبوقعلا  نم  توجن  كنأ  ينعي 
نم ديزملا  كانھ  نكلو   ! جاھتبالل ٌببس  هتاذ  ّدح  يف  اذھو   . تومت امدنع  میحجلا 

كتدارإب ّفرصتت  تنأف ال  ةیلاحلا –  كاياطخ  ىلع  ٌناطلس  نآلا  كيدل   . ةراّسلا رابخألا 
معنت فوس   ، ديدجلا زایتمالا  اذھ  سرامت  امنیب  ةئیشمل هللا.  ةفلاخم  نوكت  امدنع 
لقتنت فوسو   . ةقسافلا ةغرافلا  ملاعلا  ةایح  نم  ًالدب  حیسملا  يف  ةریفولا  ةایحلاب 

عم ّةيدبأ  ًةایح  أدبت  مث   ، توملا وأ  فاطتخالا  قيرط  نع  اّمإ   ، ّةیطخلا رضحم  نم  اًمامت 
حیسملا عوسي  انمّمتُمو  انقلاخ  .

 

لوبق يف  أدبتو  ٍموي  ّلك  ّلقأف  ّلقأ  ئطخت  امیف  توجن  دق  كنأ  ربكأ  ٍحوضوب  ىرت  فوس 
ناديدج فدھو  ىنعم  اھل  ٌةایح  يھو  ضرألا –  ىلع  انھ  ةریفولا  ةایحلا  رابتخاو 

كیبأ تابغر  اّھلحم  ّلحت  فوسف  اًریثك  اھتبغر  يتلا  ملاعلا  اذھ  رومأ  اّمأ   . اًمامت
كمّايأ ةياھن  ّىتحو  نآلا  نم  كدشريو  كدوقي  نأ  نآلا  هنم  بلطا   . ءامسلا يف  ديدجلا 

ًّالوأ يتأي  امّھيأ   ، نامزلا ةياھن  ّىتح  وأ  .

 

َاَنأ  ! ْمََعن » : ءایلاو فلألا  عوسیل  ّةیماتخلا  تاملكلاب  ٍناكم  ّلك  يف  سانلا  ریكذت  بجي 
مكسفنأ متعضخأو  مھئايربك  مھتمكح  تقاف  نيذلا   ، متنأ اّمأ   .« اًعيِرَس ِيتآ 

دنع اوجھتبت  لب  اوفاخت  نلف   ، صالخلل

ةياھنلا .

 

 

« ِحیِسَمْلا َعوَُسي  اَِنّبَر  ُةَمِْعن 

َنیِمآ  . ْمُكِعیِمَج َعَم  »

ايؤرلا 21:22

 



قحلم

ّينمز 	 ٌلودج 	–	 ّلوألا 	 لكشلا
 



ةميدقلا 	 ّةینامورلا 	 ّةيروطاربمالا 	–	 يناثلا 	 لكشلا

 

 
 



 

باتكلا 	 نع 	 اولاق
 

 

« فاوو ٌلماش  كلمعف   . ٌثحاب كنأ  حضاولا  نم  ... ».

نوسلراك لوراك 

باتك فیلأت  يف  تكراش   The Late Great Planet Earth

اینروفیلاك  ، جنافلوس
 

« ةءارقب ٍةّدشب  يصوأ   ، سّدقُملا باتكلا  نع  ًاّیمیلعت  ًاباتك  وحن 37  تبتك  يننأ  امب 
نم ًالئاھ  اًردق  تاباتكلا  هذھ  فشكت   . ةياھنلا ةنمزأ  نع  ياردام  جروج  باتك د. 

فشكل ّصاخلا  لمعلا  اذھل  مھاعد هللا  نيذلا  لاجر هللا  دحأل  ةساردلاو  ثحبلا 
هبھاوم مدختسا   ، فرتحم ٌبیبط  هنأ  امبو   . نامزلا ةياھنل  ةكرتشملا  قئاقحلا 

اذھ مویلا  نونمؤملا  سردي  نأ  ةرورضلا  غلاب  ٌرمأل  هنإ  دیجمتل هللا.  اھتاناكمإ  ىصقأب 
دغلا رومأ  نع  ّينغلا  باتكلا  ».

ریسول وردنأ ج.  سقلا  روتكدلا 

سیئرلاو سّسؤُملا 

سّدقُملا باتكلاو  ّيحیسملا  بدألا  زكرم 

ایجروج  ، اوكوت
 

« لقعلاو لیجنإلا  رشن  بلق  لمحي  ناك   ، ياردام روتكدلاب  يتفرعم  تاونس  يف 
فوسو  ، ةديدجلا ّةیفلألا  نم  برتقن  اننأ  ةيؤر  عیمجلل  نكمي  ةملكل هللا.  ّيلیلحتلا 
ّةوبنلاو ةياھنلا  ةنمزأب  ةّقلعتُملا  ياردام  لامعأ د.  ةسارد  ةمكحلا  نم  نوكي  ».

سریب غيرغ  د. 

اینیجرف  ، يل ةعطاقم 



 

1	 ثلاثلا 	 لصفلا 	 يف 	( نارفغلا 	 موي )	» روبیك 	 موي 	 دیع «	 رظنا



 

2	 سداسلا 	 لصفلا 	 يف 	» ّيروفلا 	 رّخنتلا «	 رظنا



 

3	 سداسلا 	 لصفلا 	 يف »	 ةمیظعلا 	 رانلا 	 ةرك «	 رظنا



 

4	، ةيآلا 	 هذھ 	 نم 	 يضاملا 	 ةغیص 	 يف 	. ضرألاب 	 ّقلعتي 	« ّمتي »	 ام 	 نم 	 ٌءزج
هنأ 	 يأ )؛	 ةرصاعملا 	 ةغللا 	 مادختساب 	« ّمتي »	 وأ )	« ّمت »	 دق 	 ّيلاحلا 	 انتیب 	 ناك

10:3	 ةیناثلا 	 سرطب )	 َضِقُن 	 دق )!



 

5	 دعب 	70	 ةنس 	 لبق 	 يتأي 	 نأ 	 يغبني 	 ناك 	 ّایسملا 	 نأ 	 ةيآلا 	 هذھ 	 رِھظُت
دالیملا



 

6	 تاعوبطم 	، كنیب 	و.	 رثرآ 	 بتاكلل 	« حیسملا 	 ّدض »	 باتكب 	 ّفلؤُملا 	 يصوي
Kregel ناغیشیم 	، زدیبار 	 دنارغ 	،



 

7	 يف 	، اياظش 	 ىلإ 	 ّةيرذ 	 ٌةاون 	 هیف 	 مسقنت 	 ٍلعف 	 ّدر 	 ّيوونلا 	 راطشنالا
نویلم 	100	 نم 	 برقي 	 ام 	 ّروطت 	 عم 	، ةلثامم 	 ٍةلتك 	 نم 	 نیتیظش 	 ىلإ 	 داتعملا
ةقاطلا 	 نم 	 نورتكلإلا 	 تلوف 	 نیيالم 	 نم 	 ٍتائم 	 ةّدع 	 ىلإ 	(American

Heritage	Dictionary)



 

8	 حّجرُملا 	 ریغ 	 نم 	. ّرشلا 	 ّربدُيو 	 ىونین 	 نم 	 جرخ 	 ٍصخش 	 نع 	 موحان 	 ثّدحتي
ةلثمأ 	 دحأ 	 وھو 	،( روشأ 	 كلم )	 بيراحنس 	 كلملا 	 ىلإ 	 ریشت 	 ةيآلا 	 هذھ 	 نأ

2	 تايآلا 	 رظنا 	. انھ 	 ةروظنم 	 ٌةلأسم 	( ةياھنلا )	 ّّبرلا 	 موي 	 نأل 	، حیسملا 	 ّدض
و5	و12	و15



 

9	 يف 	 لیصفتلاب 	 انيأر 	 امك 	. حیسملا 	 نامز 	 يف 	 ةمداق 	 ةماقإلا 	 انيدل 	 انھ
ةياھنلا 	 نالعتسا 	 دنع 	 ةياھنلا 	 ثدحت 	، باتكلا 	 اذھ 	 نم 	 ةقباسلا 	 لوصفلا

ّهلك 	 اذھو 	، ةماقإلا 	 أدبتو 	 ةياھنلا 	 ثدحت 	 فوس 	، ىرخأ 	 ًّةرمو 	. هسفن
حیسملا 	 هیف 	 َنلعتسُي 	 يذلا 	 مویلا 	 كلذ 	 يف 	 نوكیس



 

10	 تاقالع 	 يف 	 تاسارد »	 باتكب 	 ّفلؤُملا 	 يصوي 	، ةساردلا 	 نم 	 ٍديزمل
ریبدتلا 	Studies	in	Dispensational	Relationships»	، ركیب 	ف.	 زلراشتل

Grace	Publications,	Inc ناغیشیم 	، زدیبار 	 دنارغ 	،



 

11	، ةرصتنملا 	 حیسملا 	 ةدوع 	، سيول 	 نیلأ 	 دیفيد 	Green	Forest؛ انوزيرأ 	،
New	Leaf	Press333	 ةحفص 	،1993	،



 

	هللا	12 وھ 	، حیسملا 	 يأ 	، نبالا 	 نأ 	 انل 	 ّنیبُي 	 هسفن 	 بآلا 	 نأ 	 انھ 	 ظحال



 

13	 ٍحيرصتب 	 ةمّدختسُم 	،635-636	 ةحفص 	،3	 ّدلجُملا



 

14	 ّرسلا 	 فيرعت »	 رظنا »



 

15	 نوكي 	 نأ 	، باتكلا 	 اذھ 	 ةءارق 	 خيرات 	 ىلع 	 اًدامتعا 	، نكمملا 	 نم
ٌصرف 	 كانھ 	 نوكت 	 دقف 	، كلذك 	 رمألا 	 ناك 	 اذإ 	. لعفلاب 	 ثدح 	 دق 	 فاطتخالا

دیع »	و	« روكبلا 	 دیع »	 رظنا )	 دعاصتملا 	 مداقلا 	هللا	 بضغ 	 نم 	 ةاجنلل 	 ىرخأ
لصفلا 	 اذھ 	 يف 	«[ قوبلا 	 فاتھ ]	 اناشاھ 	 شور )



 

16	 نوعدُي 	 ىسوم 	 سومان 	 عاّبتاب 	 اًدوھي 	 اوحبصأ 	 نيذلا 	 دوھیلا 	 ریغ
نّییبنجألا



 

17	 ةسینك 	 نم 	 اًءزج 	 نوحبصي 	 ممألا 	 لثم 	 حیسملاب 	 نونمؤي 	 نيذلا 	 دوھیلا
ّرسلا



 

18	 ًابيرق 	 ىرن 	 فوسو 	، ةياھنلا 	 نم 	 ٍتاونس 	 عبس 	 لبق 	 ثدحي 	 عیقوتلا 	 نأل
ةنسلا 	 نم 	 تقولا 	 اذھ 	 يف 	 ثدحیس 	 هنأ



 

19	 ةسینكلا 	 ثادحأ 	 عیمج 	 تعقو 	.( نارفغلا 	 موي )	» روبیك 	 موي «	 رظنا
دیع 	 يف 	 ةمایقلاو 	 حصفلا 	 دیع 	 يف 	 بلصلاك 	 ّةيدوھیلا 	 دایعألا 	 يف 	 ةّمھُملا
ّمھُملا 	 ثدحلا 	 اذھو 	. ةرصنعلا 	 دیع 	 يف 	 سدقلا 	 حورلا 	 لولحو 	 روكبلا
كلذك 	 نوكیس



 

20	 رافسأ 	 يف 	 بیبأ 	 ىعدُي 	 يذلا 	، ةسّدقُملا 	 ةنسلا 	 نم 	 ّلوألا 	 رھشلا
	1:2؛ ایمحن )	 يبسلا 	 تقو 	 يف 	 طقف 	 لَدبتسُي 	 يذلاو 	، ةسمخلا 	 ىسوم
7:3	 ریتسأ )



 

21	 ّایسملا 	 ةنس 	 ءيجم »	 رظنا »



 

22	 رشع 	 عباسلا 	 مویلا 	 نم 	 ٍروھش 	5	 نأ 	 ملعن 	24-11:7	؛	3:8-4،	 نيوكتلا 	 نم
يواسي 	 عباسلا 	 رھشلا 	 نم 	 رشع 	 عباسلا 	 مویلا 	 ىلإ 	 يناثلا 	 رھشلا 	 نم
لصفلا 	 اذھ 	 يف 	" ةنس 	 مویلا "	 رظنا 	. رھشلا 	 ىلإ 	 اًموي 	30	 وأ 	، اًموي 	150



 

23	، ٍتبس 	 موي 	 لبق 	 َِبلُص 	 حیسملا 	 نأ 	 ةقیقحو 	، ةفرعملا 	 هذھ 	 بایغل 	 اًرظن
ٍوحن 	 ىلع 	 ةمیظعلا 	 ةعمجلا 	 مویب 	 نولفتحي 	 نّییحیسملا 	 مظعم 	 نإف
ٍمّايأ 	 ةثالث 	 اھدافم 	 ّةيدام 	 ٌةلاحتسا 	 ّيدوھیلا 	 ریغ 	 دیلقتلا 	 نع 	 تأشن 	. ئطاخ
ةلیل 	 نیب 	(40:12	 ّىتم )	 توملا 	 ةلاح 	 يف 	 حیسملا 	 ءاقب 	 نم 	 ٍلایل 	 ثالثو
دحألا 	 حابصو 	 ةعمجلا



 

24	52	،50:27	 ّىتم )	 توملا 	 نم 	 نورخآ 	 نوریثك 	 ماق 	، هسفن 	 تقولا 	 يف )



 

25	 ٍمانغأ 	 ةریظح 	 هبشي 	 وھو 	، ّقیضو 	 ٌليوط 	 ءارتبلل 	 دیحولا 	 لخدملا



 

26	، ّةيرجح 	 ٍحاولأ 	 ىلع 	 سومانلا 	 ىسوم 	 شقن 	 املثم 	، كلذ 	 ىلع 	 ةوالع
لالخ 	 نم 	 رشبلا 	 بولق 	 ىلع 	هللا	 سیماون 	 نيودتل 	 سدقلا 	 حورلا 	 ءاج
سرطب



 

27	( دوھیلا )	 تامالعلا 	 نع 	 نوثحابلا 	 دھاشي 	 فوس 	، تاقوألا 	 هذھ 	 يف
ّيبنلا 	 لیئوي 	 دعو 	 بسحبو 	، اھوبلط 	 يتلا 	 تامالعلا



 

28	 نيذلا 	 نینمؤملا 	 ریغ 	 عم 	 باقعلاب 	 اھیلع 	 ٍموكحم 	 ریغ 	 ةسینكلا 	 نأل 	 اذھ
9:5	 ىلوألا 	 يكینولاست 	هللا	( بضغ 	 مھیلع 	 ّبصُیس )



 

29	 افكیتاھ 	 تامدخ 	Hatikva	Ministries،43	 ةحفص 	، ساسكت 	، رثرآ 	 تروب 	،
ٍنذإب 	 ٌةمدختسم 81؛	



 

30	 قوبلا 	 ينعت 	 رفوش



 

31	Celebration,	The	Book	of	Jewish	Festivals رشن 	 راد 	، رغارب 	 يسوي 	،
Jonathan	David	15	 ةحفص 	، كرويوین 	، جدیلیف 	 لدیم 	،



 

32	 ةطساوب 	 حیسملا 	 سبل / حیسملاب 	 دمتعا 	 ءرملا 	 نأب 	 صالخلا 	 فَرعُي
27:3	 ةیطالغ 	13:12؛	 ىلوألا 	 سوثنروك )	 سدقلا 	 حورلا )



 

33	1:2	 ّانحوي )	 ثلاثلا 	 مویلا 	 يف 	 سرعلا 	 اذھ 	 ثدح )



 

34	 حیسملا 	 ّدض 	 ىلع 	 ىضقُي 	 فوس 	، میظعلا 	 هلإلا 	 ءاشع 	 دعب 	 هنأ 	 ودبي
17:19-18	 ايؤرلا )	 هفوفص 	 يف 	 سانلا 	 محل 	 روقصلا 	 لكأتو )



 

35	 اًسورع 	 بلجیل 	، قاحسإ 	 ابأ 	، میھاربإ 	 هلسرأ 	 يذلا 	 رزاعیلأ 	 ىلإ 	 زمري
نبالا 	 	 ٌزمر 	 اذھو ؛	 هنبال



 

36	 لثم 	 رابخألا 	 تاكبش 	 ىلع 	 اذھ 	 ملاعلا 	 دھاشي 	 فوس 	 دیكأتلاب 	CNN،
مھنیعأ 	 مامأ 	 كلذ 	 قّقحتي 	 فوسو



 

37	، ّةینيدلا 	 ّةيدوھیلا 	 ةنسلا 	 نم 	 عباسلا 	 رھشلا 	، نیناثيإ 	 وأ 	 يرشت
ّةیعارزلا 	 ّةيدوھیلا 	 ةنسلا 	 نم 	 ّلوألا 	 رھشلاو



 

38	.(9	 اذوھي )	 ىسوم 	 دسج 	 عاجرإل 	 لیئاخیم 	 ةكئالملا 	 سیئر 	هللا	 لسرأ
هماظع 	 مادختسا 	 نم 	 ناطیشلا 	 ّنكمتي 	ال	 ّىتح 	 توملا 	 نم 	 ىسوم 	 ماق

نم 	 ىمسأ 	 هنأ 	 دقتعُي 	 ناك 	 ىسوم 	 نأل 	، دوھیلا 	 هدبعیل 	 ٍحيرض 	 ةماقإل
ىمسأ 	 هتفصب 	 عوسي 	 ةنراقم 	 نّییناربعلا 	 بتاك 	 مدختسا 	 اذھلو 	. ةكئالملا

نم 	 مظعأ 	 ناك 	 حیسملا 	 نأب 	 لوقلا 	 دعب 	،(3:3	 نّییناربعلا )	 ىسوم 	 نم
4:1	 نّییناربعلا )	 ةكئالملا )



 

39	 شور 	، دوج 	 فيزوج 	 باتك 	 نم 	 ٌةذوخأم 	 ّيدوھیلا 	 خيراتلل 	 ةروصلا 	 هذھ
افكیتاھ 	 تامدخ 	، يتآلا 	 ّينایسملا 	 توكلملاو 	 اناشاھ 	Hatikva

Ministries ٍنذإب 	 ٌةمدختسم 	.45-46	 ةحفص 	، ساسكت 	، رثرأ 	 تروب 	،



 

40	 ّةینيدلا 	 ّةيدوھیلا 	 ةنسلا 	 نم 	 عساتلا 	 رھشلا 	، ولسك
 



	

41	 ةلجم 	Gates افكیتاھ 	 تامدخ 	،1992	 فيرخ 	،	Hatikva	Ministries تروب 	،
ٍنذإب 	 ٌةمدختسم 	.22	 ةحفص 	، ساسكت 	، رثرأ



 

42	 اھنأو 	 طقف 	 ةدحاو 	 اًسمش 	 كانھ 	 نأ 	 ةقیقحب 	 ّةیملاعلا 	 ةنونيدلا 	 ّززعُت
اّھلك 	 ضرألا 	 ىلإ 	 لصت 	 دیكأتلاب



 

43	 يف 	 نوكراشي 	 فوس 	، حیسملا 	 عم 	 ةثرو 	 مھفصوب 	، نّیيدفملا 	 عیمج
ام 	 ٍلكشب 	 ةنونيدلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44	 نم 	 ِكولم 	 ةرشع 	 ّمضت 	 ٍةقطنم 	 نم 	 اًءزج 	 نوكتس 	 ةقطنملا 	 هذھ 	 نأ 	 ودبي
لباقي 	 ام 	 اذھو 	، ّةیلبابلاو 	 ّةیسرافلاو 	 ّةیقيرغإلاو 	 ّةینامورلا 	 تايروطاربمإلا

42:2	 لایناد 	 يف 	 رّسفُملا 	 لاثمتلل 	 ةرشعلا 	 عباصألا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

45	 ةدّحتُملا 	 ممألاو 	، ممألا 	 عمتجمل 	 اًديدھت 	 ّلكشُي 	 قارعلا 	 ّلظیس 	 اّمبر
كلذ 	 لثم 	 يف 	. لباب 	 ىلع 	 ّلقألا 	 ىلع 	 وأ 	، هیلع 	 رطیست 	 فوس 	 ةیلاحلا

« ناكیتافلا 	 ةلود »	 وأ 	« ةیلود 	 ةرافس »	 اھنأب 	 لباب 	 نع 	 نونلعي 	 فوس 	 تقولا
نكمیف 	، اذھ 	 ثدح 	 اذإ 	. ةاواسملا 	 مدق 	 ىلع 	 عیمجلا 	 ىلإ 	 يمتنت 	 فوسو
حیسملا 	 ّدض 	 روھظ 	 لبق 	 ثدحي 	 نأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

46	 رشن 	 راد 	،225	 ةحفص 	،3	 ّدلجُملا 	Thomas	Nelson، يسینیت 	، لیفشان 	،
ٍنذإب 	 ٌةمدختسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

47	 فاطتخالا 	 باتكب 	 ّفلؤُملا 	 يصوي 	، ةكرعملا 	 هذھ 	 لوح 	 ّرمتسملا 	 ثحبلل
، كيد 	 زغنینیج 	 سینیفل 	 حیسملل 	 يناثلا 	 ءيجملاو 	Dake	Bible	Sales,	Inc.،

سماخلا 	 لصفلا 	 نم 	 رشع 	 انثالا 	 نیھاربلا 	، ایجروج 	،	 لیفسنيرول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

48	 تاعوبطم 	Kregel ٌةمدختسم 	،121	 ةحفص 	، ناغیشیم 	، زدیبار 	 دنارغ 	،
ٍنذإب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

49	 نوضفريو 	 ّةصاخلا 	 هتقيرطب 	 ءایشألا 	 نولمعي 	 نم 	 عیمج 	 سیئر 	 هنإ
	 عوضخلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

50	 ّلجسلا 	 يّدحت 	: ّروطتلا »	 باتكب 	 ّفلؤُملا 	 يصوي 	، ةساردلا 	 نم 	 ٍديزمل
رشن 	 راد 	، شیغ 	 ناودل 	« ّيروفحألا 	Creation-Life، ریتسجاملا 	 بتك 	 مسق 	،

1985	، اینروفیلاك 	، نوجاك 	 لإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

51	 ةخسنلا 	 بسحب 	 سّدقُملا 	 باتكلا 	 نم 	 ةریبكلا 	 فرحألاب 	 ةباتكلا
ّةيزیلجنإلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

52	، ّةیحیسملا 	 ىلإ 	 ةراشإلابو 	. ّيسایس 	 ٌقاقش 	 ّيكیسالكلا 	 فيرعتلا
حیسملا 	 مسا 	 نع 	 لزانتو 	 ةسینكلا 	 نع 	 ٌلاصفنا 	 يأ 	 عاو 	 ّينيد 	 ٌقاقش 	 وھف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

53	 مھتعاجشب 	 نورھتشي 	 نّویمودألا 	 ناك 	. مودأل 	 ّيسیئرلا 	 لقعملا
13:25)	 بارخلاب 	 مھیلع 	 ّأبنتي 	 لایقزح 	 نكلو 	،(7:49	 ایمرإ )	 مھتمكحو )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

54	 ضرألا 	 ّيبطق 	 دنع 	 ّرمتسملا 	 سمشلا 	 ءوض 	 ةئیھتل 	 اّمبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

55	 مھقرحب 	 كلومل 	 مھدالوأ 	 دوھیلا 	 هیف 	 مّدقُي 	 ناك 	 يذلا 	 ناكملا 	 يھ 	 ّمنھج
	31:7؛	2:19-6 ایمرإ 	10:23؛	 يناثلا 	 كولملا )	 رانلا 	 يف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

56	 رشن 	 راد 	Tyndale	House رشن 	 راد 	، يونیلإ 	، نوتيو 	،	Creation-Life،
ٍنذإب 	 ٌةمدختسم 	276؛	 ةحفص 	، اینروفیلاك 	، وغیيد 	 ناس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

57	 يذلاو 	، ةلزلزلا 	 ىلإ 	 ةفاضإلاب 	، اھروحم 	 ىلع 	 ةلئام 	 ضرألا 	 نوكت 	 اّمبر
لالخ 	 ضرألل 	 نّیيدیلجلا 	 نیبطقلا 	 دنع 	 متاق 	 ٍءاتش 	 دوجو 	 نود 	 اًضيأ 	 لوحیس
ّةیفلألا 	 موي
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