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:باتكلااذه

ةثالثبايقيرفأبونجنمتاديددمحأديسلاانعلاط
مأةمايق«و»؟يبنلانانويةيآيهام«اهنيوانعتابّيتك
.»؟رجحلاجرحدنم«و»؟شاعنإ

نمتسيركلجنوجيماحملابّيتكلةمجرتانهرشننو
عمةريثكتارظانميفكرتشايذلاوهو،ايقيرفأبونج
معازمىلعّدريانهوهو-همعازمضحدوتاديدديسلا
.تاديد

نورشانلا

يبنلانانويةيآ:لوألاءزجلا

ةمدقم

تازجعمىرجأحيسملاّنإنآرقلاوسدقملاباتكلالوقي
.ماوعأةثالثةدملنيطسلفيفهتمدخءانثأةريثكةميظع

يتلابئاجعلاوتايآلااوأرامدنعهبنوريثكدوهينمآو
مغرلابو.هباونمؤينأاوضفردوهيلاءاسؤرنكل.اهبماق
اوناكمهنأالإ،ناكملكيفةفورعمتناكهتازجعمّنأنم
ةيآيطعيلورثكأتايآمدقيلةدشبوًاريثكهيلعنوطغضي
لاقرركتملاطغضلااذهلةجيتنو.)١٦:١ىّتم(ءامّسلانم
ٌقِساَفَوٌريِّـِرشٌليِج«:طقفةدحاوةيآمهيطعيسهّنإحيسملا
طَي
ْ
اَمَكُهَّـنَأل.ِّـيِبَّـنلٱَناَنوُيَةَيآَّـالِإٌةَيآُهَلىَطْعُتَالَو،ًةَيآُبُل
يفُناَنوُيَناَك طَبِ

ْ
حلٱِن

ْ
اَذَكٰه،ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَثِتُو

يفِناَسْنِإلٱُنْبٱُنوُكَي لَقِ
ْ
»ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَثِضْرَألٱِب

.)٤٠و١٢:٣٩ىّتم(

برلاهاعد،ليئارسإينبءايبنأدحأوهاذهنانويو
ةنونيدلاب)نآلاقارعلايف(»ىونين«يهةيروشأةنيدمرشبيل
ةنيفسرهظىلعبرهو،هللاىصعهنكلو.ثودحلاةكيشولا
ةديدشًاحيرنكل.)نآلااينابسأيف(»شيشرت«ىلإةهجَّـتم
هعلتبارحبلايفنانويحرُطامدنعو.ةنيفسلارسكتتداك
داعمايأةثالثتوحلافوجيفنانويّلظنأدعبو.توح
.افايهتنيدمىلإ

ةثالثتوحلافوجيفنانويءاقبنعحيسملاثّدحتو
ناكيتلاةديحولاةيآلااهنإلاقامك»نانويةيآ«هنأىلعمايأ
.نينمؤملاريغدوهيللاهمّدقينأًادعتسم

زكرملعباتلاتاديددمحأرشن١٩٧٦ماعلالخيف
:هناونعًابيتك)ايقيرفإبونج(نابرديفةيمالسإلاةوعدلا
عّقوتيئراقلالعجيناونعلااذهو»؟نانويةيآتناكاذام«
ّنإف!كلذسكعرهظنكل.عوضوملااذهلًاسوردمًاضرع
مّجهتهنكلو،هحرطيذلالاؤسلاىلعًاتاتببُجيملتاديد
ىلعهججحىنبو.اهضحدينألواحوحيسملاتاملكىلع
:امهنيضارتفا

فوجيفهئاقبلالخًايحلظدقنانويناكاذإ-١
دعبربقلايفًايحلظينأبجيناكحيسملافًاذإ،توحلا
.بيلصلاقوفنمهلازنإ

حابصماقوةعمجلامويبلُصدقحيسملاناكاذإ-٢
ٍلايلثالثومايأةثالثيقبدقنوكينأنكميالف،دحألا
.ربقلايف

ليلحتبموقنمث،بيترتلابنيضارتعالانيذهثحبنسو
.»نانويةيآ«ينعتاذامفرعنلهلمكأبعوضوملا

؟ربقلايفًاتيممأًايححيسملاناكله

يفًايحيقبيبنلانانويّنإنويحيسملانورسفملالوقي
ّنأةنحملاهذهةليطًاتاتبثدحيملو،ةزجعمبتوحلافوج
دقو.ئطاشلاىلإًايحجرخهنكل،توحلالخادتامنانوي
رّرقمث٤٠و١٢:٣٩ىّتميفحيسملاتاملكتاديدسبتقا
:يتأيام

.»-نوكيسناسنإلانباّنإف-ناكنانويّنأامب«
،لايلثالثومايأةثالثةدملًايحّلظنانويّنأ«:جتنتسيو
»!كلذبوهأبنتامكربقلايفًايحيقبحيسملاّنأَّـنيعتيف
.)٦ةحفصتاديدبيتك(

نانوينيبوهنيبهبّشلاّنإلاقحيسملاّنأنممغرلابو
نانوي(اهؤاقبامهنمٍّلكىلعناكيتلاةينمزلاةرتفلابقلعتي
تاديدّنإف)ضرألابلقيفحيسملاو،توحفوجيف
بجيناكحيسملاّنأىعّداو،ةيهيبشتلاةراشإلااذهلهاجت
كلذيفامب،ًاضيأىرخألاتالاحلالكيفنانويهبشينأ
.توحلافوجيفنانويءاقب
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هبَّـشلاّنأحيسملاتاملكةءارقىدلًايلجحضتينكل
ّنأامب«:لوقيفتاديدامأ-طقفةينمزلاةرتفلابقَّـلعتي
ّنإف،لايلثالثومايأةثالثتوحلافوجيفلظنانوي
.ضرألابلقيفةدملاهذهلثمىقبينأبجيناكحيسملا
ىقبينأبجي،توحلافوجيفًايحنانويلظامكو
!»ربقلايفًايححيسملا

نممهفُينأنكميالو،مالكلااذهلُقيملحيسملانكلو
.ليوأتلااذهلثمهمالك

نعىرخأةبسانميفحيسملاملكتدقفكلذىلعةوالع
وحنىلعةركفلاديؤتةهيبشتاملكًالمعتسم،مداقلاهبلَص
حلٱىَسوُمَعَفَراَمَكَو«:ٍفاو

ْ
يفَةَّـَي لٱِ

ْ
ْنَأيِغَبْنَياَذَكٰهِةَّـيِّـَرب

يفًايلجهبَّـشلارهظيانه.)٣:١٤انحوي(»ِناَسْنِإلٱُنْبٱَعَفْرُي
ناسنإلانباّنإفةيحلاىسومعفرامك.»عفرُي«ةملك
دقل.ممألاءافشليناثلاودوهيلاءافشللوألا،ًاضيأ»عفرُي«
انقّبطاذإف.ساحننمةّيحىسوماهعنصيتلاةيحلاتناك
ّنأينعتاهنأضرتفينأبجيةيآلاهذهىلعتاديدقطنم
-بيلصلاىلععفرُينألبقًاتيمنوكينأبجيناكحيسملا
اذهو!هنعلزنُأامدنعًاتيموبيلصلاىلعًاتيمنوكييأ
عمًاضيأضراعتيلب،طقفقطنملاضقانيالضارتفالا
ةليطًايحًامئادناكامهدحأف.ةيساحنلاةيحلاونانوييتلاح
ىلعًازمرتلمعُتساامدنعًامئادةتيمةيناثلاو،ةنحملا
.دومع

ًاهبشطقفمّدقيناكحيسملاّنأضراعتلااذهنمرهظي
اذهو.ةيساحنلاةيحلانيبوهنيبو،نانوينيبوًايصخشهنيب
مايأةثالثلا(حوضوباهركذيتلاعيضاوملابطقفٌصاخهبشلا
مأًايحنانوينْوكف.)دومعلاقوفعْفَّـرلاو،لايلثالثلاو
يتلاةنراقملاعماذهللْخَدالو،انهدوصقملاسيلًاتيم
ةراشإلاتاديدلفغأامدنعهنإفاذهىلعو.حيسملااهركذ
حيسملامالكىولهنإفنانويةلاحيفةينمزلاةدمللةّيفصولا
ناسنإلانباّنإفًايحناكنانويّنأامب«:لوقيهلعجو
ىلإتاديديمريددحملاريغهبّشلااذهنمو.»ًايحنوكيس
اذإنكل.توحلالخاديبنلاةلاحىلإةنراقملادتمتنأ
ىلإلصنساننإف،ةيساحنلاةيحلاعمةقيرطلاسفنانمدختسا
ةيحلاّنأامب«:حيسملالوقىنعمنوكياهيف،ةداضمةجيتن
تناكاهنأةيحلاةلاحو»ًاتيمنوكيسناسنإلانباّنإفةتيم
.ةتيمًامئاد

ّدمينأديرينكيملحيسملاّنأًايلجرهظياذهنم
طقفلب،توملاوأةايحلاعوضومىلإنانوينيبوهنيبهبَّـشلا

لوأّنأدجناذكهو.حوضوباهنعمّلكتيتلاتانراقملايف
نالعإّرسفييذلاف.ًامامتراهنادقتاديدتاضارتعا
لالخنمنالعإلااذهمهفينأبجيهسفننعحيسملا
.لمتحتالامحيسملاتاملكلِّـمُحيالف،ةنيرقلا

لايلثالثومايأةثالث

ضعبعم-نييحيسملانيبًايملاعهيلعقفتملانم
ماقو،ةعمجلامويبلُصحيسملاّنأ-ةليلقلاتاءانثتسالا
.ةرشابمهليلاتلادحألامويتاومألانيبنم

ًامويربقلايفلظحيسملاّناتاديديعّدياذهىلعو
ربقلايفاهاضقيتلاةدملانوكتف،تبسلامويوهًادحاو
تاديدلواحياذهبو.)تبسلاوةعمجلايتليل(طقفنيتليل
هركذيذلانمزلالماعلةبسنلابنانويةيآضحدينأ
زاجنإيفقفخُأدقهّنأًاضيأفشتكن«:لوقيو.حيسملا
ملاعلايفتايضايرلايفنيصصختملاربكأّنإ.نمزلالماع
يأ،ةبولطملاةجيتنلاىلعلوصحلايفنوقفخُيسيحيسملا
.)١٠ةحفص(»لايلثالثومايأةثالث

نيبريبكلاقرفلانعىضاغتيفسألاعمانهتاديدو
ةقيرطلاولوألانرقلايفةيربعلاةغللابثيدحلاةقيرط
هنأانفشتكادقلو.نيرشعلانرقلايفثيدحللةيزيلجنإلا
ليلحتلضرعتيامدنعأطخلااذهراركتىلإًامئادليمي
ناكامىلعفُّرعتلايفتاديدلشفدقو.ةيباتكلاعيضاوملا
دنع(ذئتقواوناكدوهيلاّنإف،ماعيفلأيلاوحذنمثدحي
نمءزجيأنوبسحي)ةعباتتمةينمزتارتفنعثيدحلا
مويءاسمنفُدحيسملاّنأامبو.لماكمويهنأكمويلا
تقويفماقو،تبسلامويةليطربقلايفيقبهنإف،ةعمجلا
مويناكيدوهيلاميوقتللًاقبط(.دحألامويقورشلبقام
كشالف.)تبسلامويبورغلادنعًايمسرأدبدقدحألا
ةثالثربقلالخاد)يدوهيلاباسحلابسحب(ّلظهنأًاذإ
تارتفباستحايفدوهيلاةقيرطبتاديدلهجّنإ.مايأ
عقيهلعجت،حيسمللةرصاعملاثيدحلاةقيرطو،ليللاوراهنلا
يفعوقولايفرمتسيو.حيسملالوقريسفتيفريطخأطخيف
يفهئاقببصتخياميفًاضيأحيسملاةَّـوبنلةبسنلابهنيعأطخلا
.لايلثالثربقلا

نيرشعلانرقلايفةيزيلجنإلاةغللاوملكتملمعتسيالو
نأبجيكلذىلعًءانبو»لايلثالثومايأةثالث«ريبعت
ةغللايفلمعتسُيناكامكريبعتلااذهىنعمنعثحبن
.يداليملالوألانرقلايفةيربعلا

هتمايقوحيسملابلصيبنلانانويةيآ:لوألاءزجلا

٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



النيرشعلانرقلايفةيزيلجنإلاةغللانوملكتينيذلاّنإ
نأصخشدارأاذإف.»ليللاوراهنلا«ةقيرطبًاتاتبنوملكتي
رشعةعبرأوأنيعوبسأ«لوقيهنإفًالثمنيعوبسأبّيغتي
هنإلوقيةيزيلجنإلاملكتيصخشيأعمسأملو.»ًاموي
اذهنكلو.»ةليلةرشععبرأوًامويرشعةعبرأ«بيغيس
كلذىلعًءانبو.اهتقوةيربعلاةغللابثيدحلابولسأناك
لمعتسنالانكاذإف.ةيادبلانمرذحىلعنوكننأبجي
ىنعملاّنأجتنتسننأنكميالف،ريبعتلانمبولسألااذه
.مويلاهدصقنيذلاىنعملاسفنوهنوكيرباغلانمزلايف
رصعلالظيفحيسملاةّوبنىنعمنعثحبننأًاذإبجي
بولسإىلإًاضيأريشننأبجيو.هيفةّوبنلاتليقيذلا
دقف.حيسملانمزةيربعلاةغللايفًالمعتسمناكامكريبعتلا
:لوقيًالثمف.يلايللاددعيواسيمهدنعمايألاددعناك
يفىَسوُمَناَكَو« جلٱِ

ْ
جورخ(»ًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَوًاراََهنَنيِعَبْرَأِلََب

يفُناَنوُيَناَكَف«:لوقيو.)٢٤:١٨ حلٱِفْوَجِ
ْ
ٍماَّـيَأَةَثَالَثِتُو

َىلَعُهَعَماوُدَعَقَو«:لوقيو.)١:١٧نانوي(»ٍلاَيَلَثَالَثَو
.)٢:١٣بويأ(»ٍلاَيَلَعْبَسَوٍماَّـيَأَةَعْبَسِضْرَألٱ

ةعبس«:لوقييدوهييأدجويملهنأكلذنمحضتي
تناكاذإىتح»نيتليلومايأةثالث«وأ»لايلتسومايأ
ىلإًامئادريشتةيربعلاةغللاّنإ.كلذكيهةينمزلاةرتفلا
يفدوهيلادحأدارأاذإو.يلايللاومايألانمٍواستمددع
مايأةثالث«اهردقةينمزةرتفركذينأفلاسلارصعلا
ثالثومايأةثالث«:لوقينأدبالناكطقف»نيتليلو
امدنعريتسأرفسيفكلذنعليمجلاثمانيدلو.»لايل
َةَثَالَثاوُبَْرشَتَالَواوُلُكْأَتَالَويِتَهِجْنِماوُموُص«:ريتسأتلاق
دعب(ثلاثلامويلايفو.)٤:١٦ريتسأ(»ًاراََهنَوًالْيَلٍماَّـيَأ
تيبراديفريتسأتفقو)نيتليلءاضقناوموصلاءاهتنا
.كلملا

»لايلثالثومايأةثالث«ّنأحوضوبىرنكلذىلعًءانبو
ةثالث(ةلماكةينمزةرتفينعتنكتملةيربعلاثيدحلاةغلب
نمءزجيأينعتتناكلب)ةلماكلايلثالثوةلماكمايأ
وههليجستبجييذلاماهلاءيشلا.ثلاثلاولوألانيمويلا
ءاجاملكيلايللاددعلًايواسمامئادناكمايألاددعّنأ
ّلقييلعفلايلايللاددعناكولو،عوضوملااذهنعثيدحلا
ثيدحلاةقيرطلمعتسنالاننأامبو.مايألامدعنعةليلب
مكحنّالأبجيف،ةنمزألافلاسيفةلمعتسمتناكيتلا
.اهانعمىلعًاعيرس

لاقامدنعكلذو،سدقملاباتكلايفعطاقليلددجويو
ثالثومايأةثالثضرألايفلظيفوسهنإدوهيللعوسي

نيتليلدعبةَّـوبنلامتتنأعقوتملانمهنأاوفرعدقف،لايل
ةليلدعبيأ(حيسملابلصلقحاللامويلايفف.طقف
اَنْرَّـكَذَتْدَق،ُدِّـيَساَي«:اولاقوسطاليبىلإاوبهذ)طقفةدحاو
ملٱَكِلٰذَّـنَأ

ْرُمَف.ُموُقَأٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبِّـينِإ:ٌّيَحَوُهَوَلاَقَّـلِضُْ
لٱِطْبَضِب

ْ
لٱَىلِإِْربَق

ْ
.)٦٤و٢٧:٦٣ىّتم(»ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

يأينعت»مايأةثالثدعب«تاملكّنأمهفننأزئاجلانم
رصعلاكلذيفدوهيلاةغللًاقبطنكل،عبارلامويلايفتقو
ىلعًاروصحممهمامتهانكيملو»ثلاثلا«مويلانونعياوناك
ىتحكلذينعيناكنكل.ةلماكٍلايلثالثربقلاةسارح
.)طقفنيتنثانيتليلدعبيأ(ثلاثلامويلا

»ٍلايلثالثومايأةثالثدعب«ةرابعّنإفكلذىلعًءانبو
)مويلااهمهفنامك(ةعاسنيعبسونيتنثاةدمينعتنكتمل
.مايأةثالثىلإلصتةرتفيطغتةينمزةدميأينعتلب
يفًالثم(رخآصخشلامصخشلاقاذإمايألاكلتيفف
ّنأكشالف،مايأةثالثدعبدوعيسهنإ)ًءاسمةعمجلاموي
.يلاتلاءاثالثلالبقرخآلاةدوععقوتينلصخشلاكلذ
يأيدافتيفنيبغارو،نيقلقاوناكدوهيلاءامعزّنألًارظنو
لكّنإف)ةرّبدموأةيقيقحءاوس(حيسملاةَّـوبنلقيقحت
»ثلاثلامويلا«ىتحربقلاةسارحىلعًاّبصنمناكمهمامتها
وأ»مايأةثالثدعب«ىنعمّنأاوكردأمهنأل)دحألاموييأ(
.يفرحلاموهفملاسيل»لايلثالثومايأةثالث«

ريغةميدقلاةغللاكلتأرقنفيكسيلوهماهلالاؤسلاو
اهنوأرقيدوهيلاناكفيكنكل،ةيلاحلاانتايحيفةدوجوملا
هنألجسننأٍناكمبةيمهألانمو؟مهرصعبولسألًاقبط
تاومألانمماقحيسملانأةعاجشبذيمالتلاحّرصامدنع
طقفنيتليلءاضقنادعب)دحألاموييأ(ثلاثلامويلايف
هذهىلعضرتعينأصخشيألواحيمل)١٠:٤٠لامعأ(
ناكلايلثالثّنأيعّديوهوتاديدلعفيامك،ةداهشلا
ناكاملو!حيسملاةوبنققحتتنألبقيضقنتنأبجي
ةوبنلاًايضارتفامجاهيهنإف،ثيدحلايفمهبولسألهجيتاديد
مايأةثالثًايلعفربقلايفَقبيملهّنأل،حيسملااهركذيتلا
ّنأًاضيأينعياذه(.ةعاسنيعبسونيتنثايأ،لايلثالثو
نماًءزجطقفيطغتتناكتوحلافوجيفنانويةماقإ
لايلثالثومايأةثالثةرورضلابنكتملو،مايأةثالثلاةرتف
.)ًايفرح

هتمايقوحيسملابلصيبنلانانويةيآ:لوألاءزجلا

٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



ىونينلهألةيآنانوي

نانويبرلالسرأامدنعًادجناتماهناتعقاوتثدح
ببسباهمدهكشوىلعهنأنماهناكسرذحيلىونينىلإ
يفنانوييبنلاحْرَط:لبقنمراصتخابانيأردقل.اهرورش
نأمهملانمو.مايأةثالثتوحلافوجيفهءاقبو،رحبلا
يتلاةصقلاباهنراقنمث،نآرقلايفتركُذامكةصقلادرسن
قفتتىدميأىلإىرنلسدقملاباتكلايفتدرو
:نآرقلايفءاجاميلياميفو.ناتصقلا

ملٱَنَِملَسُنوُيَّـنِإَو«
لٱَىلِإَقَبَأْذِإ.َنيِلَسْرُْ

ْ
لُف
ْ
ملٱِك
.ِنوُحْشَْ

ملٱَنِمَناَكَفَمَهاَسَف
لٱَف.َنيِضَحْدُْ

ْ
حلٱُهَمَقَت

ْ
.ٌميِلُمَوُهَوُتُو

ملٱَنِمَناَكُهَّـنَأَالْوَلَف
يفَثِبَلَل.َنيِحِّـبَسُْ طَبِ

ْ
ِمْوَيَىلِإِهِن

لٱِبُهاَنْذَبَنَف.َنوُثَعْبُي
ْ
ْنِمًةَرْجَشِهْيَلَعاَنْتَبْنَأَو.ٌميِقَسَوُهَوِءاَرَع

لَسْرَأَو.ٍنيِطْقَي
ْ
لَأِةَئِمَىلِإُهاَن

ْ
ْمُهاَنْعَّـتَمَفاوُنَمآف.َنوُديِزَيْوَأٍف

.)١٤٨-٣٧:١٣٩تافاصلاةروس(»ٍنيِحَىلِإ

اندجوسدقملاباتكلايفنانويرفسىلإانعجراذإف
يتلاةعرقلاىلعنانويقفاودقل.اهلمكأبتدُرسدقةصقلا
يفبّبستملااوفشتكيلةنيفسلارهظىلعنوحالملااهبماق
ىلعةعرقلاتعقوف،قرغلابمهتددهيتلاةعبوزلاثودح
.توحلاهعلتباثيحرحبلايفحرُطكلذىلعًءانبو.نانوي
ىلإبهذمث،ةفاجلاضرألاىلإتوحلاهفذقمايأةثالثدعبو
تنمآف.ًاموينيعبرأدعببلقنتسةنيدملاّنأبىدانوىونين
ّنأشهدملانمو.ديبعلاعيمجىلإكلملانماهلمكأبةنيدملا
ّنأملعيناكهنأل،باتبعشلاّنأدجوامدنعظاتغانانوي
ًاينطوًايدوهيناكهنألًارظنو.ةنيدملاذقنيسهنأوميحرهللا
ةمصاعاهنألةنيدملابلقنتنألمأيناكدقف،ًاسمحتم
.ةمئادةفصبليئارسبعشددهتيتلاروشأةكلمم

دجينأًالمآةوبرىلإدعصةديدشةرارحلاتناكاملو
)ةريبكةرجش(ًةَنيِطْقَيُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَّـدَعَأَ«.ّرحلانمأجلم
الِظَنوُكَتِلَناَنوُيَقْوَفْتَعَفَتْرٱَف


ُهللاٱَّـدَعَأَّـمُث...ِهِسْأَرَىلَع

لٱِعوُلُطَدْنِعًةَدوُد
ْ
يفِرْجَف لٱِ

ْ
لٱِتَبََرضَف،ِدَغ

ْ
»ْتَسِبَيَفَةَنيِطْقَي

َىلَعَتْقِفَشَتْنَأ:َناَنوُيِلُهللاٱَلاَقفَ«.)٧و٤:٦نانوي(
لٱ
ْ
ْتَناَكٍةَلْيَلَتْنِبيِتَّـلٱ،اَهَتْيَّـبَرَالَواَهيِفْبَعْتَتَْمليِتَّـلٱِةَنيِطْقَي
ملٱىَوَنيِنَىلَعاَنَأُقِفْشُأَالَفَأ.ْتَكَلَهٍةَلْيَلَتْنِبَو

ِةَنيِدَْ
لٱ
ْ
َنِمًةَوْبَرَةََرشَعْيَتَنْثٱِنِمُرَثْكَأاَهيِفُدَجوُييِتَّـلٱِةَميِظَع
»!ٌَةريِثَكُمِئاََهبَو،ْمِِهلاَمِشْنِمْمُهَنيِمَيَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلٱِساَّـنلٱ
.)١١و٤:١٠نانوي(

ىونينةنيدمناميإوهةصقلاهذهيفماهلايناثلاثدحلا
اونوكيملنييروشألاّنأل،ًالعفرابتعالابريدجاذهو،اهلمكأب
هيجوببسيأكانهنكيملو،هنوشخيوأ»برلا«نوفرعي
.هبمهرَّـذحيذلاراذنإلاصخألابو،نانويظعوبثارتكالل
بلقنتسةنيدملاّنأىلإريشتامةمالعًاضيأكانهنكتمل
ةنيدملاكلتيفةايحلاّنأل،نانويرذنأامكًاموينيعبرأدعب
نموأوجلانمةراشإةيأنودبيعيبطلااهريسريستتناك
ةعبشمةباحسًالثمثدحتمل.امًارطخكانهّنأةعيبطلا
لزنامدنعحونرصعيفثدحامكةنيدملاقوفءابرهكلاب
لكّنإ.يركسعديدهتيأتحتةنيدملانكتملو.نافوطلا
:لوقييدوهييبنلدرفنمتوصوهةنيدملاهتعمسيذلا
ىرناننإ.)٣:٤نانوي(»ىَوَنيِنُبِلَقْنَتًامْوَيَنيِعَبْرَأَدْعَب«
نولمحيىحليوذنيّنسمٍلاجرلةكرحتمًاموسرًانايحأ
حبصيو.»مويلاءاسميهتنيسملاعلا«:اهيلعبوتكمتاتفال
يفنورهظيامدنعكحضوةيلستردصمةداعءالؤه
سلوبهَّـجوتامدنعو.لئاسرلاهذهلثمنيلماحعراوشلا
ضعبلالاقدقف،ًارخاسًالابقتسالبقُتساانيثأةنيدمىلإ
ملٱاَذٰهُديِرُياَذاَمىَرُت«:هريشبتىلعًاقيلعت

ْ
»؟َلوُقَيْنَأُراَذْهِ

.)١٧:١٨لسرلالامعأ(

ىَوَنيِنُلْهَأَنَمآَف«-ًافلتخمناكىونينلهأفقومنكلو
»ْمِِهريِغَصَىلِإْمِِهريِبَكْنِمًاحوُسُماوُسِبَلَوٍمْوَصِباوُداَنَوِهللاٱِب
لكبىونينلهأنمفالآلاتائمعمتسا.)٣:٥نانوي(
-بعشلانمناسنإىندأىلإكلملاشرعنم-ةيدج
كيشولاءاضقلانمةاجنلاىلعاولمعواوباتونانويمالكل
هراذنإقدصبمهعنقينأنانويلواحيمل.مهيلععقينأ
ّنأمهلدكؤيمل.طقفعقاورمأكهنلعأهنكل،طيسبلاوريصقلا
تناكدقلسكعلاب.مهتبوتةلاحيفةنيدملاظفحيسهللا
ذخأءاوس،برلاراذنإلًاقبطةنيدملامدُهتنأهعُّقوتوهتبغر
هللاّنأاونمآواوباتًاذإاذامل.المأةيدجبهمالكىونينلهأ
.)٣:٩نانوي(؟مهكلهينل

ّنأاوجتنتساو،ةصقلاهذهمامأدوهيلانوخرؤملارهبنادقل
نانويّنأاوملعىونينلهأّنأوهلوبقملاديحولاريسفتلا
.هتعاطمدعببسبهللانمباقعكتوحهعلتبادقناك
كلتلثميفتومينأنمدبالناكهنأنوملعياوناكامك
يفتوحلافوجنمهتجرخأوهتقبأهللاةمحرنكل،فورظلا
عامتساّرسفييذلاديحولاريسفتلاوهاذه.ثلاثلامويلا
.ةبوتلاتثدحاذإةمحرلايفلمأوةيدجبنانويلىونينلهأ
هنأاوكردأىونينلهأّنأًاضيأدوهيلانيخرؤملاريسفتناك
ملاذإةّدشلاهذهلثمبنيبوبحملاهءايبنألماعيهللاناكاذإ
يفهدضمهتنيدمتماقاذإنوعَّـقوتياوناكاذامف،هوعيطي
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دقف.ًاحيحصدوهيلاريسفتناكدقل؟اياطخورورشةلاح
امبماتلااهلهأملعلةجيتنتثدحىونينةبوتّنأحيسملادَّـكأ
َناَكاَمَكُهَّـنَأل«:لاقامدنعءالجبكلذرهظو،نانويلثدح
حيسملاقَّـدصدقل.)١١:٣٠اقول(»ىَوَنيِنِلْهَألًةَيآُناَنوُي
كلتّنأدَّـكأو،ىونينلهأةبوتونانويةنحمةصقةحصىلع
ًاضيأدمتعاامك.ةيخيراتلاةهجولانمةيقيقحةصقلا
هتاجنونانويةنحمباوعمسدقاوناكىونينلهأّنأريسفتلا
يفنيلمآةيدجلكبهتلاسراوّقلتهيلعًءانبو،ةبيجعلا
حيسملالاقامدنعو.ةبوتلابمهرورشنعاودعتبااذإ،ةاجنلا
ملعتتناكةنيدملاّنأرهظأ،ىونينلهألةيآحبصأنانويّنإ
ةيآّنأنلعأو،يصاعلايدوهيلايبنلاعمبرلافُّرصت
صالخىلإًاضيأيدؤتسثودحلاكشوىلعةهيبشىرخأ
.نونمؤيالنيذلاكالهو،نوبوتينيذلا

يبنلانانويةيآالإ

ىرجأسدقملاباتكلايفونآرقلايفءاجاملًاقبط
ةروس(ليئارسإينبطسوةديدعبئاجعوتايآحيسملا
ينبّنأنممغرلابو.)٢:٢٢لسرلالامعأو٥:١١٠ةدئاملا
)١١:٤٧انحوي(لامعألاهذهراكنإنماونكمتيملليئارسإ
َعَنَصْدَقَناَكُهَّـنَأَعَمَو«.حيسملابناميإلااوضفرمّهنأالإ
.)١٢:٣٧انحوي(»ِهِباوُنِمْؤُيَْملاَهُدَدَعاَذٰهٍتاَيآْمُهَماَمَأ

رخآلتقونمهيلإنوأجلياوناكدوهيلاّنأًاضيأظحالن
اوبلطتابسانملاىدحإيفو.)١٢:٣٨ىتم(تايآمهيريل
تابسانميفو.)١٦:١ىتم(ءامسلانمًةيآمهيرينأهنم
»؟اَذٰهَلَعْفَتىَّـتَحاَنيِرُتٍةَيآَةَّـيَأ«:مهتلئسأبهوقحالىرخأ
اَذاَم؟َكِبَنِمْؤُنَوىَرَنِلُعَنْصَتٍةَيآَةَّـيَأَف«.)٢:١٨انحوي(
كلذيفنوينانويلاناكامنيب.)٦:٣٠انحوي(»؟ُلَمْعَت
يفنوبغريًامئاددوهيلاناك،لوألاماقملايفةفسالفرصعلا
.تايآلاعنصىلعةردقلابةدَّـيؤمتاءاعِّـدالالكنوكتنأ
لٱَّـنَأل«:هلئاسرىدحإيفسلوبلوسرلالاقامكو

ْ
َدوُهَي

لٱَو،ًةَيآَنوُلَأْسَي
ْ
طَيَنيِّـيِناَنوُي

ْ
:١سوثنروك١(»ًةَمْكِحَنوُبُل

٢٢(.

ةصاخلاهتقيرطبحيسملاّنأًامامتنوملعيدوهيلاناك
لخملاحيسملاهنأنلعي

ِّـ
-كلذكرمألاناكاذإو.يتآلاص

.هلاوقأدّيؤيلتايآمدقينأهيلعناكف-مهريكفتبسح
ملمهنأالإ،ةميظعتايآعنصبًالعفماقهنأنممغرلابو
لجرفالآةسمخوحنمعطيهوأرمهنأنممغرلاب،اونمؤي
ّنإاولاقو.)١٧-٩:١٠اقول(نيتكمسوريعشةفغرأةسمخب
يهامف!)٦:٣١انحوي(تازجعملاهذهلثمبماقىسوم

مهلتبثيلاهمدقينأبجيناكيتلاةديرفلاةديدجلاةيآلا
روصعلاكلتيفبعشلانكيمل؟ىسومنممظعأهنأ
ىسوملّوحامدنعف.ةميظعلاتايآلابعانتقاللًادعتسم
هوسفاندقل.لمعلاسفنبنوعرفوفاّرعماقةيحىلإهاصع
لَجو،مدىلإءاملاليوحتيفًاضيأ

ْ
رهننمعدافضلابارسأب

ريصيلضرألابارتىسومبرضامدنعنكل.لينلا
اَذٰه«:ذئدنعنوفارعلالاق،رصمضرأعيمجيفًاضوعب
لثملمعنماونكمتيملمهنأل)٨:١٩جورخ(»هللاٱُعِبْصِإ
.ىسومهلمعام

تانالعإبناميإللطقفنيدعتسمدوهيلاناكهيلعًءانبو
ماقيتلاتايآلانممظعأتايآبيتأينأهنكمأاذإحيسملا
،لجرفالآةسمخمعطيهوأردقل.ىمادقلاءايبنألااهب
ميقيهوأرامك،ًانايمعاودلُونيذلاو،صُربلايفشيو
نمًالجرميقيهوأرًاريخأو،نيطايشلادرطيونيجولفملا
،تازجعملاكلتباومّلسدقل.مايأةعبرأبهتومدعبتوملا
دقاوناكنيرخآءايبنأّنأل،اهبنيعنتقماونوكيملمهنكلو
ىتحمِّـدقيلحيسملاناكاذام.تازجعملاكلتلثمباوماق
يرجُيسحيسملاّنأاوأبنتدقءايبنألاناكاملو؟هتَّـفكحِّـجري
نأهولأس)١١و١٨:١٨،٣٤:١٠ةينثت(تايآلاهذهلثم
حيسملاىأراملو.)١٦:١ىتم(ءامسلانمةيآمهيري
جلٱاَذٰه«:مهللاقةيآبلطلمهتيّدج

ْ
طَي.ٌريِّـِرشُليِ

ْ
،ًةَيآُبُل

ًةَيآُناَنوُيَناَكاَمَكُهَّـنَأل.ِّـيِبَّـنلٱَناَنوُيُةَيآَّـالِإٌةَيآُهَلىَطْعُتَالَو
جلٱاَذِٰهلًاضْيَأِناَسْنِإلٱُنْبٱُنوُكَيَكِلٰذَك،ىَوَنيِنِلْهَأل

ْ
»ِليِ

وهحيسملاّنأتبثتةيآنوديرياوناك،)٣٠و١١:٢٩اقول(
ةيآمهمامأعنصو،ًاحضاوًادرمهاطعأف،ملاعلاصلخمًالعف
َناَكاَمَكُهَّـنَأل«:لاق.نانويةيآيهو،هتانالعإمهلدكؤيل
يفُناَنوُي طَبِ

ْ
حلٱِن
ْ
ُنوُكَياَذَكٰه،ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَثِتُو

يفِناَسْنِإلٱُنْبٱ لَقِ
ْ
ىّتم(»ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَثِضْرَألٱِب

١٢:٤٠(.

مل.لايلثالثومايأةثالثتوحلانطبيفنانوييقب
ّنأًاقبسمريشتتناكلب،ىونينلهألطقفةيآلاهذهنكت
عيمجيفبوعشلاعيمجللبطقفهبعشلسيلحيسملا
ىنعمامف،ةلثاممةدمضرألابلقيفىقبيسناك.روصعلا
ال؟مايأةثالثربقلايفىقبياذاملو؟هتومبأبنتيناكله؟اذه
هنماوبلطاملكنكل،تانالعالاهذهلاوكبترادوهيلاّنأكش
.يبنلانانويةيآىوسىرخأةيآدجوتالهنأرركيناكةيآ
.»ةيآلا«ىنعمحوضوبمهمهفأةماهلاثادحألاىدحإءانثأو

»هميقأمايأةثالثيفولكيهلااذهاوضقنا«
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نمميلشروألكيهاولّوحدوهيلاّنأحيسملاىأرامدنع
منغلاةعابوةفرايصلادرط،ةراجتللناكمىلإةدابعللتيب
لحيثيحريبكلاةدابعلاناكموهلكيهلاو.مامحلاورقبلاو
ٍةَيآَةَّـيَأ«:دوهيلاهلأسف.ميلشروأيف)انيكشلا(برلادجم
نم«:هنولأسيمهنأكو)٢:١٨انحوي(»؟اَذٰهَلَعْفَتىَّـتَحاَنيِرُت
كنأكفرصتتويحلاهللالكيهلخدتنأكللّوخ
مهدعوةيناثلاةرمللو.ةيآهنماوبلطىرخأةرمو»؟هديس
هلٱاَذٰهاوُضُقْنٱ«:اهنيعةيآلاب

َْ
يفَوَلَكْي »ُهُميِقُأٍماَّـيَأِةَثَالَثِ

مهلرركامكنانويةيآمهلرركيحيسملاناك)٢:١٩انحوي(
ىّدحتهنأ:ًاديدجًائيشفاضأهنكل،مايأةثالثلاةرتفًاضيأ
يفلظيسهّنإلبقنملاقدقل.»لكيهلا«اوضقنيلدوهيلا
برلالكيه»وه«هنأفيضيانهو،مايأةثالثضرألانطب
.مايأةثالثدعبهسفنميقيسوههنكلو،مههنوضقنيسيذلا
يف«:هولأسو،اومهفيملف اَذٰهَيِنُبًةَنَسَنيِعَبْرَأَوٍّتِسِ
هلٱ
َْ
يفَتْنَأَفَأ،ُلَكْي .)٢:٢٠انحوي(»؟ُهُميِقُتٍماَّـيَأِةَثَالَثِ

لكيههبدوصقملاو(»لكيهلا«اوضقنينأمهيلعناك
نأمهيلعناكو.مايأةثالثدعبوههميقيمث)هدسج
ةباجإتكرتو.اهبموقينأدعويتلاةيآلاءارجإبهوبلاطي
ضقنةركفنماوبعترادقف-ًايوقًاريثأتمهيلعهذهحيسملا
.لكيهلا

نادهاشىلدأةمكاحمللكلذدعبهومّدقامدنعو
َضُقْنَأْنَأُرِدْقَأِّـينِإَلاَقاَذٰه«:لوألالاق.هدضةداهشب
يفَو،ِهللاٱَلَكْيَه دهاشلاامأ.)٢٦:٦١ىتم(»ِهيِنْبَأٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
هلٱاَذٰهُضُقْنَأِّـينِإ«:لاقفيناثلا

َْ
ملٱَلَكْي

يفَو،يِداَيَألٱِبَعوُنْصَْ ِ
.)١٤:٥٨سقرم(»ٍداَيَأِبٍعوُنْصَمَْريَغَرَخآيِنْبَأٍماَّـيَأِةَثَالَث

ةنهكضعبرخسدقل.ذئدعبثدحاذامنآلالمأتنلو
هلٱَضِقاَناَي«:هلاولاقوبلُصامدنعحيسملانمدوهيلا

ْ َ
ِلَكْي

يفُهَيِناَبَو لَخ،ٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
ِّـ

دعبو.)٢٧:٤٠ىتم(»!َكَسْفَنْص
اذههيّدحتنعنوملكتيدوهيلاناكةرتفبءامسللهدوعص
ضقنيسحيسملاّنأو،ةيحيسمةديقعهذهّنأاولّيختو،مهل
.)٦:١٤لسرلالامعأ(سدقملامهناكم

اذهاوضقنا«:حيسملالوقىلعميظعلادوهيلازيكرتّنإ
امنيبو.ىربكلاهتيمهأىلعّلدي»هينبأمايأةثالثيفولكيهلا
امنإمهنأنوملعياونوكيملحيسملابنومكهتيدوهيلاناك
اوماقامدنعلكيهلانوضقنياوناك!طبضلابكلذنولعفي
،ثلاثلامويلايفةيآوةزجعمبوههميقيفوسلو،هبلصب
ىنبملاىلإريشينكيمل»لكيهلااذهاوضقنا«:لاقامدنعف
.)٢:٢١انحوي(وههدسجىلإلبةنيدملايفريبكلا

بلقيفلظيسيذلاناسنإلانباوههنإحيسملالاق
ريشيناكدوهيلاملكيناكامدنعو.مايأةثالثضرألا
دقناكيذلاميلشروألكيهىلإسيلوهصخشىلإحوضوب
ّنيعتي؟لكيهلاهنأىلعهصخشىلإراشأاذاملنكل.هرّهط
.هتيصخشوحيسملاةّمهممّهفتننألاؤسلااذهةباجإلانيلع
تايآبيتآلاصّلخملاهنأمهلتبثينأهنوديريدوهيلاناك
مهلاؤسباجأف.نيرخآلاءايبنألاعيمجنممظعأهنأنهربت
اًءولممميلشروألكيهناكدقل.ًايداعًايبنسيلهنأديفيامب
َّـِلَحيْنَأَّـُرسِهيِفُهَّـنَأل«:حيسملانعليقاذكهو،برلادجمب
ملٱُّلُك

ْ
لٱ«:ليقامك)١:١٩يسولوك(»ِءْلِ

ِهللاٱُةَروُصَوُهيِذَّـ
ملٱِْريَغ
ِءْلِمُّلُكُِّلَحيِهيِفُهَّـنِإَف«:ليقو)١:١٥يسولوك(»ِروُظْنَْ
.)٢:٩يسولوك(»ًاّيِدَسَجِتوُهَّـاللٱ

ُّلكُّلحيَّـيفيذلاانأ-ينوضقنا«:ينعيحيسملالوقناك
دعبتوملانميسفنميقأامدنعو.ينوتيمأ-ًايدسجءلملا
اذهبرينأىلعهنوبلطتليلدلكمكلمدقأسمايأةثالث
.»هللانكسموهيذلالكيهلا

نانويةيآليساسألاىنعملا

ةيآلاكلتدوهيللحيسملامَّـدقاذاملًايلجنآلارهظ
نمهتمايقوهنفدوهتومّنإ.يبنلانانويةيآ،ةديحولا
انيأرو.يتآلاحيسملاهنأديكأتلابمهلتبثيسناك،تاومألا
هبماقامممظعأءامسلانمةيآنعنوثحبياوناكدوهيلاّنأ
.همالكةحصحيسملااهبتبثيخيراتلايفرخآيبنيأ
حضتيءامدقلاءايبنألااهبماقيتلاتازجعملالمأتنامدنعو
ةيآمظعأتناك.لضفأةقيرطبيبنلانانويةيآىنعمانل
دعبتاومألانمرزاعلةماقإيههتمكاحملبقحيسملااهلعف
١٢:٩انحوي(دوهيلاعنقتملةيآلاكلتنكل.مايأةعبرأبهتوم
كانهلهف.ةزجعملاهذهلثمىرجأايليإيبنلانأل)١١-
تيمةماقإنممظعأهبموقينأناسنإردقيقراخلمع
وه،طقفدحاولامتحاكانه!معن؟ةيناثةايحلاىلإهتداعإو
لعفنأطقدحألقبسيملهنإف،هتومدعبهسفنميقُينأ
نكل،ًاتاومأمهتايحءانثأءايبنألاماقأدقل!ةزجعملاهذهلثم
نمهسفنميقُيسهنأيهحيسملااهبمهدعويتلاةيآلا
تحتدوهيلافقودقل.يبنلانانويةيآيهكلت!تاومألا
لكيهضقنتسيذلاتنأ«:حيسملابنومكهتيبيلصلا
حيسملاّنأنوملعياونوكيملمهنكل.»مايأةثالثيفبرلا
ىلعٍمحْفُمليلدكثلاثلامويلايفتاومألانمهسفنميقيس
لكبيحلاهلإلاهيفلحييذلابرلالكيهو،حيسملاوههنأ
توحلافوجنمرحبلاقامعأنمنانويجرخامكف.هئلم
حيسملاّنأًابوتكمناكهنإف،ضرألاىلعةيناثشيعيل
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لاقو.ثلاثلامويلايفةايحللهسفنديعُيونفدُيوتوميس
ُعَضَأِّـينَأل،ُبآلٱيِنُِّبُحياَذِٰهل«:دوهيللحوضوبكلذحيسملا
اَنَأاَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل.ًاضْيَأاَهَذُخآلِيسْفَن
لُسِيل.ِيتاَذْنِم

ْ
لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط

ْ
اَهَذُخآْنَأٌناَط

لٱِهِذٰه.ًاضْيَأ
ْ
لِبَقُةَّـيِصَو

ْ
مل.)١٨و١٠:١٧انحوي(»ِيبَأْنِماَهُت

يفتاومألانمهسفنميقُيسهنإحوضوبوطقفحيسملالقي
نممظعأهنأرخآلتقونمتبثيناكهنكل،ثلاثلامويلا
اَنيِبَأْنِمُمَظْعَأَكَّـلَعَلَأ«:دوهيلاهلأسامدنعف.ءايبنألاعيمج
ناكميهاربإنإومظعأهنأباجأ)٨:٥٣انحوي(»؟َميِهاَرْبِإ
َنوُكَيْنَأَلْبَق«:فاضأو)٨:٥٦انحوي(همويىلإعلطتي
هتلأسةقيرطلاسفنبو.)٨:٥٨انحوي(»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإ
:٤انحوي(»؟َبوُقْعَياَنيِبَأْنِمُمَظْعَأَكَّـلَعَلَأ«:ةيرماسةأرما
ملٱاَذٰهْنِمُبَْرشَيْنَمُّلُك«:باجأف)١٢

.ًاضْيَأُشَطْعَيِءاَْ
ملٱَنِمُبَْرشَيْنَمْنِكٰلَو

َىلِإَشَطْعَيْنَلَفاَنَأِهيِطْعُأيِذَّـلٱِءاَْ
.)١٤و٤:١٣انحوي(»ِدَبَألٱ

هنعبتكىسومّنألىسومنممظعأهنأتبثأدقل
ُدُواَدُهوُعْدَيَفْيَكَف«دوادنممظعأهنأو)٥:٤٦انحوي(
ناميلسنييبنلانممظعأو)٢٢:٤٣ىّتم(»؟ًاّبَرِحوُّرلٱِب
برلالكيهنممظعأهنإلب)٣٢و١١:٣١اقول(نانويو
امنيب،برلادجمبطقفءولممبرلالكيهّنإف)١٢:٦ىّتم(
.ًايدسجتوهاللاءلملكلحيحيسملايف

نممظعأةمكحىلعناسنإلصحنأًادبأثدحيملو
.)١:٢٤سوثنروك١(»ِهللاٱِةَمْكِح«وهحيسملانكل،ناميلس
َراَص«حيسملانكل،ىونينلهألذاقنإردصمنانويناكو
ِجل
َ
:٥نييناربع(»ٍّيِدَبَأٍصَالَخَبَبَسُهَنوُعيِطُيَنيِذَّـلٱِعيِم
ىوسرهظيملهنأالإ،نوريثكءايبنأكانهناكهنأعمو.)٩
ظفتحادقف،ةريثكتايآءايبنألامّدقامنيبو.دحاوحيسم
فوجيفنانويةنحمّنأامبو.تايآلامظعأبهسفنلحيسملا
،تاومألانمحيسملاةمايقةيآلةقَّـبسمةراشإيهتوحلا
وههنأىلعليلدكاهدحوةيآلاهذهحيسملامّدقاذهلف
.ًالعفحيسملا

دمحألرخآبيتكيفىرخأةراشإىلإاندوقياذهو
بلصىلإليجانألايفةراشإدجوتالهنإاهيفلوقيتاديد
:تاديدبيتك(نانويةيآىوسثودحلاكيشولاحيسملا
ةظحالملاهذهمّدقدقل.)٣٣ةحفص»؟حيسملابلُصله«
امةقيرطبوبيلصلاقوفنمًايحلزنحيسملاّنأتبثيل
حيسملاّنإفتاديدهيعَّـدياملًاقبطو!هربقيفهتحصداعتسا
كشوىلعناكهنألطقفًايحىقبوبيلصلانمًايحلزنُأ
لصوتمث،ًالعفتامهنأنودقتعينامورلالعجامم،توملا

ةديدعتاركنتوهذيمالتبةيرستالاصتاقيرطنعحيسملا
.ًايجيردتهتحصدادرتسال

ًالدجانمَّـلساذإ؟ةيآلاهذهعونوهام:لءاستننحنو
ةفدصلابتوملانماجنحيسملاّنأجتنتسنتاديدتاءاعّداب
دقكلذناكولو.ةيداعةقيرطبهتحصَّـدرتساو،ةضحملا
ةزجعملامدهياذهو،ةزجعميأكلذيفناكاملًالعفثدح
ليلحتّنإ.يضاملايفءايبنألااهبماقةزجعميأنممظعألا
!ًاتاتبةيآيأنودبانكرتينانويةيآلتاديد

يفءاجامدرسرابتعالايفانذخأاذإ،ىرخأةهجنمو
ىلعتامعوسيّنأبانمّلسو،بلصلانعسدقملاباتكلا
دجنسف،ثلاثلامويلايفتاومألانمهسفنميقُيلبيلصلا
ّنإ.ًاحيحصناكهلاقامّنأىلعًاعطاقًاليلدوةيقيقحةيآ
مهوداعأوًاتاومأاوماقأ-ةايحلاديقىلعمهو-نيرخآءايبنأ
نمهسفنماقأيذلاديحولاوهفحيسملاامأ.ةايحلاىلإ
وهثيحتاومسلاىلإدعصو،ةيدبألاةايحلاىلإتاومألا
نانويةيآلحيحصلاىنعملادجنطقفانهو.نآلادوجوم
ىلعةديحولاةيآلاهذهنعملكتحيسملاّنأكردنو،يبنلا
.دوهيللاهميدقتلًادعتسمناكيتلاةيآلااهنأرابتعا

ةيرظنلاحلاصلةريخألاتاديدةشقانمّنأنذإىرن
يفيهبيلصلاقوفةايحلاديقىلعيقبحيسملاّنإةلئاقلا
امضحدلهسلانمهنأمغرو.هدضليلدىوقأعقاولا
عوضوملاكرتننأنكميالاننإفتاديدتابيتكيفءاج
رشبلاعيمجىلعترّثأحيسملااهمدقيتلاةيآلانأل،اذكه
يفوهورحبلاقامعأيفنانويءاقبّنأامبو.روصعلالكيف
لهألهتلاسرةحصىلعنهربمايأةثالثتوحلافوج
قيدصتلامتاخعضوحيسملاةمايقونفدوتومّنإف،ىونين
كتافاذإف.روصعلاعيمجيفةيرشبلاصالخيفهتمهمىلع
دجويالو.اهاوسةيآمدقيملحيسملاّنإفةيآلاهذهنومضم
اونمؤينأنوديريالنيذللملاعلاصّلخمهنأىلعرخآليلد
.صلخملاوهللااكهب

ناميإلايفنوبغرينيذللديكأتانيدلفكلذنممغرلابو
ملامكف.بروصّلخمكمهتايحمايأةليطهعابّتاوحيسملاب
اذإكلهتنلكسفنّنإف،ةبئاتلاىونينيفسفنيأكلهت
نمماقو،كاياطخلجأنمتاميذلاحيسملابتْنمآ
.)٤:٢٥ةيمور(كريربتلجألثلاثلامويلايفتاومألا
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ًاقحماقحيسملا:يناثلاءزجلا

مأةمايق«ناونعبًابيتكتاديدرشن١٩٨٧ماعيف
-نانويةيآنعهبيتكيفدروامك-لواحهيف،»؟شاعنإ
الةيرظنيهو.بيلصلاقوفنمًايحلزنحيسملاّنأتابثإ
نآرقلايفالوسدقملاباتكلايفال-ةحصلانماهلساسأ
ةفئاطلاو.ًاعمنوملسملاونويحيسملااهنمأربتدقو-
ةيدمحألاةفئاطلايهةيرظنلاكلتبتفرتعايتلاةديحولا
.ةملسمريغةفئاطاهنأبناتسكابيفتمُّهتايتلا

يتلاىرخألاتابيتكلايفوبيتكلااذهيفتاديدززعُي
تبثتاهنكل،ساسأّيإىلإدنتستاليتلاتاشقانملااهبتك
نيبوهنيبرادًاثيدحتاديدركذيو.سدقملاباتكلابهلهج
.٣:٢٣اقولليجنإيفءاجامع»اهرابتعااهلةيصخش«
ريغ»ُّنَظُيناكامىلع«ريبعتّنأهلتحضوأدقل«:لاقو
الو.)٧ةحفص(»اقولليجنإتاطوطخممدقأيفدوجوم
نوشهدنمنحنو!همالكديكأتلعجرميأىلإتاديدزكتري
نأردقيهنأدقتعيهنأودبيو.ًامامتفئازهنايبّنأل،كلذل
هتانايبتناكامهمسدقملاباتكلانعديرياملوقي
امب،اقولريشبلابسحليجنإللطوطخملكّنإ.ةفيخس
بسنةلسلساهلكأدبت،ًادجةميدقلاتاطوطخملاكلذيف
ىنعمو.»فسوينبانظُيناكامىلع«:لوقلابحيسملا
ءارذعلانمدلُوهنأل،لعفلابفسوينباسيلهنأكلذ
،فيخسلاتاديدءاعّداىلعليلديأدجويالو.ةسيدقلا
اهبىدانييتلاتاديدتامولعمىلعمالكلاسفنقبطنيو
ىلعنحنو.سدقملاباتكلابهتفرعملةبسنلابهريغنود
ًاملاعسيلتاديدّنأنآلااونَّـيبتءايكذألانيملسملاّنأنيقي
.ةسدقملاةيحيسملابتكلابًايقيقح

رهظتو(،اهركذيتلاتاملكلاّنأنظيتاديدّنأودبيو
يفةدوجومريغ)ةيزيلجنإلاتامجرتلاضعبيفنيسوقنيب
ًامامتملعيةيزيلجنإلاةغللابملاعيأنكل.تاطوطخملامدقأ
ةيزيلجنإلاةغللايفةعبتمةقيرطوهنيسوقلالامعتساّنأ
ناذهو.ةزّيممةيصخشتاظحالموأةيضرعتاقيلعتّنيبُتل
اقولتاملكّنألنكل.ينانويلاصنلايفنارهظيالناسوقلا
نيباهعضتتامجرتلاضعبّنإف،هنمقيلعتيه٣:٢٣
يهفRSVةمجرتيفًانايحأةقيرطلاهذهرهظتو.نيسوق
يفساوقألااهيفلمعتسُتالتارقفلساوقألالمعتست
.ينانويلالصألا

ةبذاكتاضارتفاىلعاهلمكأبةينبمتاديدةّجحّنإ
يفءاجامّنأنهربينأتاديدلواحيو.ةئطاختاريدقتو
قوفنمًايحلزنحيسملاّنأرهظُي٤٣-٢٤:٣٦اقولليجنإ
ميلعتللماتكاردإءوسىلعهتجحلكينبيوهو.بيلصلا
هيلعقفتملانمف.ريخألامويلايفتاومألاةمايقنعيباتكلا
دسجلاتوميةافولادنعو.ًاحوروًادسجناسنإلكلّنأ
دسجلاّنأحوضوبسدقملاباتكلامّلعيو.حورلاهقرافتو
نينمؤملاداسجأامأ.ةمايقلادنعًةيناثنادحّتيفوسحورلاو
سوثنروك١(ةيناحورداسجأىلإّريغتتوماقُتسفنييقيقحلا
ًادسجسبلتفوسحورلاّنأاذهىنعم.)٥٣-١٥:٥١
تاديدّنإفكلذعمو.ةيدبأنوكتسيتلاحورلارهظُي
ّنإينعت»يناحور«ةملكّنإأطخلوقيوًامامتاذهلهاجتي
يهطقفحورلانكل،ّريغتيوتاومألانمماقُيالدسجلا
.ماقُتفوسيتلا

اوُعِزَج«ربقلانمهتمايقدعبهذيمالتلعوسيرهظامدنع
لداجيو.)٢٤:٣٧اقول(»ًاحوُراوُرَظَنْمَُّـهنَأاوُّنَظَو،اوُفاَخَو
اونظف،اتيمناكعوسيّنأاونمآمهنأكلذىنعمّنأبتاديد
مهنأحوضوبركذيسدقملاباتكلانكلو.هحورنوريمهنأ
ءاجف«.دوهيلانمًافوخةقلغملاباوبألافلخمهواوشهدنا
ماقامدنعو.)٢٠:١٩انحوي(»ةأجفمهمامأفقووعوسي
رهظينأهناكمإيفناك»يناحوردسجيف«تاومألانم
:٢٤اقول(ةينامسجدودحبًادَّـيقمنكيملو،هتئيشمبيفتخيو
.)٢٠:٢٦انحويو٣١

لكأمث،هوّسجينأذيمالتلانمبلطحيسملاّنألًارظنو
تاديديعَّـدي)٤٣-٢٤:٣٩اقول(كمسنماًءزجمهمامأ
ينبيوهو.تاومألانممقيملحيسملاّنأنهربيكلذّنأ
نأًايناحورحبصأدسجلنكميالهنأضارتفاىلعهتجح
يعّديكلذكو.ًاحورنوكينأبجيطقفهنكل،ًايدامنوكي
نممقيملهنأهذيمالتلرهظُينألواحيناكحيسملاّنأ
ةيناسنإةغلحضوأبمهللوقيهنإ«:تاديدلوقيو.تاومألا
هنأنودقتعياوناكمهنإف.هنعنونظياوناكامسيلهنإةنكمم
.تاومألانمةيناثداعدسجهنأيأ،ماقمدسج،حور
شاعنإمأةمايق(»كلذكسيلهنأحيسملامهلدكؤيانهو
عانقإلواحيناكحيسملاّنأتاديديعّدي.)١١ةحفص
امىلإعجرنامدنعنكل!تاومألانممقيملهنأهذيمالت
حوضوبلاقهنأدجنةرشابمكلذدعبذيمالتللحيسملاهلاق
،ٌبوُتْكَمَوُهاَذَكٰه«:لاقدقف.تاومألانمماقًالعفهنإ
ملٱَّـنَأيِغَبْنَيَناَكاَذَكٰهَو

يفِتاَوْمَألٱَنِمُموُقَيَوَُّـملَأَتَيَحيِسَْ ِ
لٱ
ْ
خلٱِةَرِفْغَمَوِةَبْوَّـتلٱِبِهِمْسٱِبَزَرْكُيْنَأَو،ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ْ
ِجلاَياََط

َ
ِعيِم

.)٤٧و٢٤:٤٦اقول(»َميِلَشُروُأْنِمًأَدَتْبُم،ِمَمُألٱ
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هنإمهمامألكأنأدعبةرشابمهذيمالتلحيسملالاقدقل
تاومألانمموقيسهنأب،نيقباسلاءايبنألاتاوبنقّقحدق
ةميقالتاديدةجحّنأدجنىرخأةرم.ثلاثلامويلايف
،سدقملاباتكلابًاذفًاملاعسيلهنأ،طيسبببسلاهل
توهاللاملعنعةطيسبولوتامولعمهيدلتسيلو
.يحيسملا

ةداموهو،دسجلاّنأحوضوبسدقملاباتكلاانمّلعي
يفعوسيميلاعتلعجرا(.ةمايقلاموييفماقُيس،ةسوسحم
فوسدسجلااذهّنأانمّلعيو)٢٩و٥:٢٨انحويليجنإ
يفنالثامتمنامأوتناوخأكانهناكاذإًالثم.َّـريغتي
.امهنيبقّرفننأةبوعصلانمف،لقحلاسفنناثرحيلكشلا
سيلقرفلاّنإ.ًاريرشرخآلاوًارابامهدحأنوكيدقنكلو
فوسدسجلاةلاحف!ةمايقلادنعرهظيفوسهنكلًايرهاظ
هدسجّنإفًارابناسنإلاناكاذإف.حورلاةلاحلًاقبطددحتت
نلفريرشلاامأ.)١٣:٤٣ىّتم(»سمشلاكءيضيس«
لكبحضفُيسهنكل،نآلالعفيامكهنّفعتءافخإنمنكمتي
امدنعهينعناماذهو.هدسجةلاحيفكلذرهظيو،هسؤب
،ةمايقلادنع»ةيناحورماسجأ«سانللنوكيسهنإلوقن
دقو.ةماقمٍحوردرجمسيلوًايناحورًامسججتنتةمايقلاف
ُةَماَيِقًاضْيَأاَذَكٰه«:صوصخلااذهبسدقملاباتكلايفءاج
يفُعَرْزُي:ِتاَوْمَألٱ يفُماَقُيَوٍداَسَفِ يفُعَرْزُي.ٍداَسَفِمَدَعِ ِ
يفُماَقُيَوٍناَوَه يفُعَرْزُي.ٍدَْجمِ يفُماَقُيَوٍفْعَضِ ُعَرْزُي.ٍةَّـوُقِ
ِيناَوَيَحٌمْسِجُدَجوُي.ًاّيِناَحوُرًامْسِجُماَقُيَوًاّيِناَوَيَحًامْسِج

ٌّ

ِيناَحوُرٌمْسِجُدَجوُيَو
ٌّ
ّنإ.)٤٤-١٥:٤٢سوثنروك١(»

مسجلاسفنوهفلتللةلباقةلاحيفنفدُييذلامسجلا
سفنّنأرهظُياذهو.فلتللةلباقريغةلاحيفماقُيسيذلا
ماقُيسضرألايفتعرُزةبحكنفُديذلايداملامسجلا
!هفيرحتتاديدديريحضاويباتكميلعتاذه.يحورمسجك
نينمؤملاةبغرّنأ٤-٥:١سوثنروك٢يفدجنةيناثةرم
مهنكل،ماسجأالبًاحاورأاوحبصينأتسيلنييقيقحلا
ةيحورماسجأبةدلاخلاريغمهماسجألادبتساىلإنوقاتشي
.ةدلاخ

نمةعبانةيحيسملاهيوشتلتاديدتادوهجمّنإ
.سدقملاباتكلانعةصقانلاهتامولعمىلعةينبمتاضارتفا
»َنوُلَهَْجياَمَىلَعَنُوَرتْفَي«نيذلانيبنذملادحأهنأودبيو
تاوبنلاققحيلءاجهنأحيسملانالعإّنإ.)٢:١٢سرطب٢(
رهظي،ثلاثلامويلايفتاومألانمموقيسحيسملاّنإةلئاقلا
نأتاديدتالواحملًاتاتبةحصلانمساسأالهنأءالجب
.بيلصلاقوفنمًايحلزنحيسملاّنأنهربي

دعصوثلاثلامويلايفتاومألانمحيسملاماقدقل
ًاناكمزهجيلبهذو،تاومسلاىلإذئدعبدّجمملاهدسجب
لخمومهتايحّبركمهمايألكهنوعبتيوهنوبحينيذلل

ِّـ
.اهص

ةدلاخًاماسجأمهسبلُيوتاومألانممهميقُيسدوعيامدنعو
يفهنلعينأرظتنُييذلايلزألاهتوكلمىلإلوخدلامهللّوخت
اولوقينأنييقيقحلانييحيسملاناكمإيفف.ريخألانامزلا
يفَيِهُنْحَناَنَتَريِسَّـنِإَف«:ةقثبو لٱ،ِتاَواَمَّـسلٱِ

ًاضْيَأاَهْنِميِتَّـ
لَُخمُرِظَتْنَن

ِّـ
ملٱُعوُسَيُّبَّـرلٱَوُهًاص

َلْكَشُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ،ُحيِسَْ
ِلَمَعِبَسَحِب،ِهِدَْجمِدَسَجِةَروُصَىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَج
.)٢١و٣:٢٠يبليف(»ٍْءَيشَّـلُكِهِسْفَنِلَعِضُْخيْنَأِهِتَعاَطِتْسٱ

اَمَدْعَب،ٍَةريِثَكَنيِهَاَربِبًاّيَحُهَسْفَنًاضْيَأْمُهاَرَأحيسملا«
َهلُرَهْظَيَوُهَوَ،َّـملَأَت

ُ
ملٱِروُمُألٱِنَعُمَّـلَكَتَيَو،ًامْوَيَنيِعَبْرَأْم

ِةَّـصَتْخُْ
.)١:٣لسرلالامعأ(»ِهللاٱِتوُكَلَمِب

رجحلاجرحدكالملا:ثلاثلاءزجلا

نمهناونعذَّـختاًاريغصًابيتك١٩٧٧ماعتاديدرشن
جرحدنم«يناطيربلايماحملانوسيرومكنارفباتكناونع
لوزنةيرظننهربينأىرخأةرمتاديدلواحهيف»؟رجحلا
هذهّنألبقنمانيأردقلو.بيلصلاقوفنمًايححيسملا
نمسيلفكلذىلعو.ةحصلانماهلساسأالةيرظنلا
تاديدلواحييذلاعوضوملااذهةجلاعمديعننأيرورضلا
تاديدّنأوهًاراركتوًارارمهراهظإديرناملك.هنهربينأ
.هتيرظناهبتبثينأًالواحمتافاخسلءوجللاىلإرطضا

دبالتناكةيلدجملاميرمّنأتبثينأًالثملواحيهنإ
عم،همسجنهدلترضحامدنعًايححيسملانعثحبت
دنعةيداعلانفَّـدلاتاداعنماًءزجناكمسجلانهدّنأ
ىلعو.هتجحلًاضحدهيفّنألاذهضفريتاديدو.دوهيلا
دسفدقنوكينأودبالحيسملادسجّنأحرتقيوهفكلذ
لوقيةبسانملاهذهبو.بيلصلاىلعتاماذإلخادلانم
»ةريغصءازجأتتفتيًادسافًادسجانكّلداذإ«:تاديد
مغرلابكلذلوقي.)٣ةحفص»؟رجحلاجرحدنم«تاديد(
عستيلاوحبحيسملاتومدعبربقلاىلإتهّجوتميرمّنأنم
تّتفتيسًاتيمًادسجّنأبءاعّدالاّنإ.ًابيرقتةعاسنيثالثو
!ماتيملعءارهوهتوملانمةعاسنيعبرأونامثلالخ
تاديدلناكامفةرادجوأرابتعايألدجلااذهلناكاذإو
.فيخسلاكحضملاحيضوتلااذهلثملءوجللاىلإرطضينأ
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:لوقيامدنعةحضاوتالامتحانعتاديدىضاغتي
انحوي(حيسملادسجذْخألةيلدجملاميرمتهَّـجوتامدنع«
ريسلاىلعهتدعاسميفطقفًاروصحماهريكفتناك)٢٠:١٥
.»هدسجلمحتنأاهناكمإيفنكيملو،رخآناكمىلإ
نكتمل،ةفيعضةيدوهيةأرمإ«تناكاهنأًاضيأتاديديعَّـديو
ىلعًالطرنيتسوةئامنعهنزوديزيًادسجلمحتنأردقت
لطرةئامنانزي)١٩:٣٩انحوي(دوعوّرميفًافوفلملقألا
نم«تاديد(»ًالطرنيتسونيتئامنزتةمزحيأ،ىرخأ
.)٨ةحفص»؟رجحلاجرحد

لقنتنأمزتعتتناكاهنأىلإًاتاتبريشيامكانهسيلو
لقُندقدسجلاّنأًالوأتفشتكاامدنعف.اهدرفمبدسجلا
تلاقوانحويوسرطبعوسييذيملتىلإتضكر،ربقلانم
لٱَنِمَدِّـيَّـسلٱاوُذَخَأ«:امهل

ْ
»ُهوُعَضَوَنْيَأُمَلْعَناَنْسَلَوِْربَق

ّنأحوضوبركذتفىرخألاليجانألاامأ.)٢٠:٢انحوي(
كلذحابصربقلاىلإتهَّـجوتامدنعاهدرفمبنكتملميرم
يتاوللاءاسنلانمضاتناكبوقعيمأميرمواّنويّنإف.دحألا
نيأملعنانسلو«:تلاقكلذل،)٢٤:١٠اقول(اهنبحص
،ًالوأحيسملاَرتملاهنألًارظنو.)عمجلاةغيصب(»هوعضو
دجويالف،ربقلاىلإانحويوسرطبباهذدعبهتأرنكلو
ةدعاسمىلعلوصحلامزتعتنكتملاهنأضارتفالببس
ىلإدسجلالمحلنييرخألانيتأرملاوأنيروكذملانيذيملتلا
ميرمّنأسدقملاباتكلايفسوململيلدانهو.رخآناكم
اذهّنإ.تاومألانمماقحيسملاّنأنمؤتتناكةيلدجملا
نم«هبيتكيفةروكذملااهلمكأبتاديدةيرظنىلإانبدوعي
سوميدوقينويمارلافسويّنأهجاتنتساو»؟رجحلاجرحد
امه)نييسيرفلابهذمنماناكحيسملاذيمالتنمنينثا(
ناكدقل«:هبيتكيفتاديدلوقيو.رجحلااجرحدناذللا
يفملعملااكرتيملو،ةينبلااَّـيوقسوميدوقينويمارلافسوي
لسغباماقامهنإ.ًاجايتحارثكأناكامدنعةدشلاتقو
اَّـفلودوعلابهانهدمث)؟(ةيدوهيلانفدلاةقيرطىلعدسجلا
دقكلذناكنإ-ًاتقؤمربقلاىلعرجحلااعضوودسجلا
نيذللانييقيقحلانيقيدَّـصلاسفنامهاناكو-ًالصأثدح
اذهمويءاسميفمودصملاامهديساذخأورجحلااجرحد
ىلإ،ةمئالمرثكأناكمىلإليلقبمالظلادعبهتاذةعمجلا
جرحدنم«تاديد(»هجالعلكلذو،ًادجةبيرقةقطنم
.)١٢ةحفص»؟رجحلا

ٍّدَر«ميدقتنمنكمتيسهنألمأبهبيتكتاديدأدبي

فالغىلعدجنف.)١ةحفص(»ةلكشملاكلتلٍضْرُم
ةجرحدفصيميرك.م.جروتكدلانمًاقيلعتبيتكلا
نييحيسملاناهذأتقلقأيتلاةلكشملا«اهنأبرجحلا

اذهلةبسنلابًاتماصناكسدقملاباتكلاّنأكو.»نيركفملا
،امةلكشملةبسنلابنوجعزنمنييحيسملاّنأكو،عوضوملا
ريكفتاذهّنإ.رجحلاجرحدنميفاوركفينأيلاتلابمهيلعو
ِّـبَّـرلٱَكَالَم«ّنأحوضوبركذيسدقملاباتكلاّنأل،ميقس
حلٱَجَرْحَدَوَءاَجَوِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَن

ْ
لٱِنَعَرََج

ْ
َسَلَجَو،ِباَب

ةبسنلابةلكشميأًالعفكانهله.)٢٨:٢ىّتم(»ِهْيَلَع
ًادحاوًاكالمّنأنمؤننأبعصلانمله؟عوضوملااذهل
دقفسدقملاباتكلابءاجاملًاقبط؟رجحلاجرحدينأردقي
ةرومعومودسيتنيدمريمدتنمنانثاناكالمنكمت
ةدابإنمدحاوكالمنكمتامك،)٢٥و١٩:٢٤نيوكت(
ةسمخوةئامنمًانّوكمناكيذلاهلمكأببيراحنسشيج
ىرخأةبسانميفو،)١٩:٣٥كولم٢(يدنجفلأنينامثو
لبقاهلمكأباهكلهيلميلشروأةنيدمىلعهديكالملاطسب
ىلعو)٢٤:١٦ليئومص٢(هديدرينأبرلاهنمبلطينأ
وهًادحاوًاكالمّنأفشتكااذإدحأشهدُينلفكلذ
هتكئالموهللاابنيملسملاعيمجنمؤيو.رجحلاجرحديذلا
نيذلاةكئالملاّنأىلعقفاوينآرقلاو)٢:٢٨٥ةرقبلاةروس(
ةروس(اهيفًاميقمطولناكيتلاةنيدملاريمدتلاوءاج
يفةروكذملامودسةنيدميه)٣٤-٢٩:٣١توبكنعلا
.سدقملاباتكلا

سيلنيملسملاىلعضرفينآرقلاّنإفكلذىلعًءانبو
سانلانوؤشىلعمهناطلسبولب،طقفةكئالملابناميإلا
لوقىلعضرتعيدحاوملسمدجويالف،هيلعو،ضرألاو
ضفرياذامل.رجحلاجرحديذلاوهًاكالمنإليجنإلا
ةيصخشّنأًالّلضمحرتقيوسدقملاباتكلالوقًاذإتاديد
يتلاةيآلاتاديددرويملاذامل؟»ةلكشم«رجحلاجرحديذلا
نأ:ببسلا؟رجحلاجرحديذلاوهًاكالمّنأًايلجتركذ
ّنإوبيلصلاقوفنمًايحلزنُأدقعوسيّنإةلئاقلاهتيرظن
امعمضراعتتةيرظن،يحلاعوسينعثحبتتناكميرم
طَتاَمُكَّـنَأُمَلْعَأِّـينِإَف،اَمُتْنَأاَفاََختالَ«:ميرملكالملاهلاق

ْ
ِناَبُل

ملٱَعوُسَي
اَّـمُلَه.َلاَقاَمَكَماَقُهَّـنَأل،اَنُهٰهَوُهَسْيَل.َبوُلْصَْ

ملٱاَرُظْنٱ
ًاعِيَرساَبَهْذٱَو.ِهيِفًاعِجَطْضُمُّبَّـرلٱَناَكيِذَّـلٱَعِضْوَْ

َىلِإْمُكُقِبْسَيَوُهاَه.ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقْدَقُهَّـنِإِهِذيِمَالَتِلَالوُق
جلٱ
ْ
لُقْدَقاَنَأاَه.ُهَنْوَرَتَكاَنُه.ِليَِل

ْ
-٢٨:٥ىّتم(»اَمُكَلُت

:حوضوبتايرخألاءاسنلاوميرملكالملالاقدقل.)٧
لُقَوَنْبَهْذٱ«

ْ
طُبِلَوِهِذيِمَالَتِلَن

ْ
جلٱَىلِإْمُكُقِبْسَيُهَّـنِإَسُر

ْ
.ِليَِل

لٱَنِمَنْبَرَهَوًاعِيَرسَنْجَرَخَف.ْمُكَلَلاَقاَمَكُهَنْوَرَتَكاَنُه
ْ
ِ،ْربَق

حلٱَوَةَدْعِّـرلٱَّـنَأل
ْ
نإف.)٨و١٦:٧سقرم(»َّـنُهاَتَذَخَأََةَْري

ىلعنمهلوزندعبًايحيقبحيسملاّنأَنْرَّـكفدقَّـنك
؟ربقلاكرتدقهَنْدجيامدنعَنْشهدنيفيكف،بيلصلا
دسجلنفدلاتابجاوبمايقللنئجّنهنأيهًاذإةقيقحلا

هتمايقوحيسملابلصرجحلاجرحدكالملا:ثلاثلاءزجلا
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نمماقدقعوسيّنإنهللوقيًاكالمندجوامدنع،تيم
!تاومألا

ريغتافاخسطقفمّدقيالتاديدّنأمّدقتاممجتنتسن
سْمطىلإًاضيأرطضيلب،هتالداجماهبمّعديلةيقطنم
اننإ.ًامامتهلاوقأضحدتسدقملاباتكلايفةدراوتانايب
اوفشتكيلسدقملاباتكلااوأرقينأنيملسملالكببيهن
خسمتيتلاتاديدتابيتكةءارقنمًالدب،ةبيجعلاهقئاقح
امكتافاخسلابةئيلملئادبمدقتو،ةحضاولاميلاعتلا
.ًاراركتوًارارمبيتكلااذهاهرهظأ

»هتمايقوحيسملابلص«:باتكةقباسم

،زيزعلائراقلااهيأ

كلمدقن،ةعونتملاهعيضاومببيتكلااذهلكتسارددعب
صحفاهلالخنمكنكميةقباسملكشبصخلملا
.كتباجاراظتنابنحن.عوضوملااذهصخيامبكتامولعم

طقدحأهقبسيملوحيسملااهارجأيتلاةزجعملايهام.١
؟اهبمايقلايف
؟نانوينيبوهنيبهَبَشهنإحيسملالاقاذام.٢
يفءاجامك،ةيساحنلاةيحلاوحيسملانيبهبَّـشلاوهام.٣

؟٣:١٤انحوي
ثالثومايأةثالث«يربعلاريبعتلابدوصقملاوهام.٤

ةاروتلانمتايآبهلوقتامنهرب؟»ٍلايل
؟يبنلانانويظعوبىونينلهأنمآاذامل.٥
امةرثكنممغرلابحيسملابدوهيلاخويشنمؤيملاذامل.٦

؟تازجعمنمىرجأ
لَصيفتاديدةيرظنيهام.٧

ْ
فيكحرشا؟حيسملاب

.اعمنآرقلاوليجنإلاضقانت
.»يناحوردسج«ىنعمحرشا.٨
تاديداهريثييتلاةلكشملايهامو؟رجحلاجرحدنم.٩

؟رجحلاةجرحدنع
؟حيسملادسجلهلمعيونتةيلدجملاميرمتناكاذام.١٠

؟حيسملااهفَّـلكاذامبو

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

www.the-good-way.com/ar/contact

:ىلاةيداعةلاسرلاسراكنكميوا

The Good Way
P.O. BOX 66
CH-8486Rikon
Switzerland
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